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Streszczenie
W rozprawie zaproponowano inżynierską numeryczno-doświadczalną metodę projektowania
komórkowych struktur energochłonnych, w szczególności struktur siatkowych (lattice
structures), wykonywanych z zastosowaniem technologii przyrostowych (druk 3D).
W pierwszej części praca zawiera analizę stanu wiedzy związanej z projektowaniem i
badaniami struktur energochłonnych ze szczególnym uwzględnieniem struktur komórkowych,
w tym siatkowych oraz z zagadnieniami dotyczącymi technologii przyrostowych i wpływu
parametrów druku na właściwości mechaniczne wykonywanych elementów.
W ramach pracy przeprowadzono badania materiałowe (próby rozciągania) próbek drutów o
różnej średnicy drukowanych pod różnymi kątami. Do wyznaczenia charakterystyk
naprężenie-odkształcenie zastosowano metodę cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Przed
badaniami wykonano skanowanie próbek z zastosowaniem tomografii komputerowej (CT)
oraz wykonano zdjęcia powierzchni mikroskopem skaningowym (SEM). Opracowane dane
materiałowe posłużyły do wykonania symulacji numerycznych.
Opracowano modele numeryczne siatkowych struktur energochłonnych pozwalające na
symulację zjawisk zachodzących podczas zgniatania tych struktur, zarówno quasi-statycznego
jak i dynamicznego. W przypadku modeli bryłowych zastosowano zaawansowane modele
zniszczenia (Hancock-Mackenzie) kalibrowane w oparciu o nową metodę pozwalają na
dokładną symulację procesu niszczenia struktury siatkowej pod wpływem zgniatania. W
symulacjach dynamicznych uwzględniono wpływ prędkości odkształcenia na wytrzymałość.
Wyniki symulacji numerycznych wykazały dużą zgodność z wynikami badań
eksperymentalnych, pomimo wielu parametrów takich jak dane materiałowe (różne w
zależności od średnicy prętów i kąta drukowania, duży rozrzut odkształceń plastycznych
podczas zerwania itp.), kontakty i tarcie pomiędzy zgniatanymi prętami, itp. Na podstawie
symulacji zaprojektowano i wykonano próbki struktur siatkowych oraz przeprowadzono
badania quasi-statyczne (ściskanie na maszynie wytrzymałościowej) oraz dynamiczne
(uderzenie pociskiem wystrzelonym z działa pneumatycznego).
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i badań opracowano zalecenia do
projektowania siatkowych struktur energochłonnych oraz zestaw skryptów mających na celu
automatyzację procesu przygotowania modeli numerycznych. Stosując opracowane metody
zaprojektowano i zbadano przykładowe elementy energochłonne.
W ramach pracy zaproponowano również komórkę elementarną dla struktur siatkowych,
będąca modyfikacją komórki odpowiadającej strukturze krystalicznej diamentu, mającą na
celu zabezpieczenie jej bocznych ścianek przed uszkodzeniem. Komórka posiada zbliżone
właściwości do komórki modyfikowanej i może być stosowana w elementach konstrukcyjnych,
których ścianki boczne mogą być narażone na uszkodzenia podczas eksploatacji.
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1. Wprowadzenie
1.1.

Struktury energochłonne

Transport to główny obszar, w którym znajdują zastosowanie struktury energochłonne, ze
względu na narażenie środków transportu na zderzenia oraz uderzenia przez obcy obiekt.
Istotne w tym przypadku jest bezpieczeństwo pasażerów. Zadaniem struktury energochłonnej
jest pochłonięcie części energii uderzenia tak aby siły przenoszone na konstrukcję zmniejszyć
do poziomu, który nie spowoduje jej zniszczenia oraz nie zagrozi bezpieczeństwu pasażerów.
W pracy [1] zaproponowano następujący podział struktur energochłonnych: (a) cienkościenne
rury prostokątne, (b) cienkościenne rury okrągłe, (c) cienkościenne przekroje omegowe, (d)
zwężane cienkościenne rury, (e, f) cienkościenne struktury stożkowe, (g) pianki metalowe, (h)
pianki polimerowe, (i) struktury komórkowe (rys. 1). Większość tych struktur jest powszechnie
stosowana w różnych gałęziach przemysłu od wielu lat, pozostałe są obecnie na etapie badań
i wdrożeń. Struktury energochłonne wykonywane są z różnych materiałów: metalowych,
polimerowych, kompozytowych oraz różnymi metodami.

Rys. 1. Rodzaje struktur energochłonnych: (a) cienkościenne rury prostokątne, (b)
cienkościenne rury okrągłe, (c) cienkościenne przekroje omegowe, (d) zwężane cienkościenne
rury, (e, f) cienkościenne struktury stożkowe, (g) pianki metalowe, (h) pianki polimerowe, (i, j)
struktury komórkowe [1].
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Pochłanianie energii kinetycznej uderzenia realizowane jest w strukturach energochłonnych
poprzez zamianę tej energii na energię niszczenia. Dla różnych materiałów wykorzystywane są
różne mechanizmy niszczenia. Mechanizmy te pozwalają na projektowanie konstrukcji
pochłaniających energię poprzez kontrolowane uszkodzenie podczas postępującego
zgniatania. W przypadku konstrukcji metalowych energia jest pochłaniana poprzez
odkształcenia plastyczne i pękanie, co zazwyczaj nie odpowiada zachowaniu kompozytów
węglowo-epoksydowych, gdzie mamy do czynienia głównie z odkształceniami sprężystymi i
kruchym pękaniem przy małych odkształceniach. Stosując materiały kompozytowe w
konstrukcjach energochłonnych do pochłaniania energii wykorzystuje się takie mechanizmy
uszkodzenia jak fragmentacja włókien i delaminacja. Dobór odpowiedniego typu włókien i
matrycy, interfejsu włókno-matryca i układu włókien pozwala na uzyskanie struktury
kompozytowej o doskonałych właściwościach energochłonnych.
Rury i profile cienkościenne
Rury i profile cienkościenne są powszechnie stosowanymi m.in. w przemyśle samochodowym
i kolejowym, elementami pochłaniającymi energię uderzenia (rys. 2 i 3). Rury takie mogą mieć
różne przekroje (okrągłe, prostokątne) oraz zmienny przekrój wzdłuż długości. Zastosowanie
belek cienkościennych w konstrukcjach pojazdów, zwłaszcza samochodów zwiększyło
energochłonność konstrukcji nośnych pojazdów i tym samym poprawiło bezpieczeństwo
kierowców i pasażerów. Profile takie są wykonywane z materiałów metalowych lub
kompozytowych, dla których różne są procesy niszczenia absorbujące energię uderzenia.
Podczas zderzenia profil cienkościenny (np. podłużnica samochodu) poddawany jest
osiowemu zgniataniu, powodując tym samym zamianę kinetycznej energii uderzenia w
energię odkształcenia plastycznego (w przypadku materiałów metalowych) lub w energię
niezbędną do fragmentacji włókien, pękania osłony i delaminacji w przypadku materiałów
kompozytowych (rys. 2).

a)

b)

Rys. 2. Przykłady cienkościennych rur jako struktur pochłaniających energię oraz różne procesy
niszczenia podczas zgniatania: a) rura metalowa [2] b) rura kompozytowa [3].
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Na rysunku 3 pokazano przykłady zastosowania profili cienkościennych jako elementów typu
crash-box i podłużnic w konstrukcjach samochodowych.

Rys. 3. Przykłady podłużnic samochodowych z widocznymi przetłoczeniami [4].
Przykład zastosowania cienkościennych rur wykonanych z kompozytu wzmacnianego
włóknami węglowymi do pochłaniania energii w konstrukcji kadłuba samolotu pokazano w
pracy [5]. Rury te są montowane w dolnej części kadłuba pod podłogą (rys.4).

Rys. 4. Koncepcja zastosowania rur kompozytowych do pochłaniania energii uderzenia w
konstrukcji kadłuba samolotu [5].
Podczas uderzenia następuje niszczenie rur, co pochłania część energii uderzenia. Niszczenie
rury jest inicjowane przez metalowy element mocowany na końcu rury, który rozcina materiał
kompozytowy pod wpływem siły uderzenia (rys. 5). W zależności od poziomu energii
uderzenia rura jest niszczona na odpowiedniej długości.
9

Rys. 5. Konstrukcja elementu umożliwiającego kontrolowane niszczenie rury kompozytowej
[5].
Pod względem ilości pochłanianej energii w odniesieniu do masy, konstrukcje kompozytowe
są lepsze od metalowych [5]. Ponadto, fragmentacja materiału kompozytowego zachodzi przy
niemal stałej sile zgniatającej. Natomiast w przypadku struktur metalowych tworzenie się
poszczególnych fałd w zgniatanej konstrukcji prowadzi do pojawienia się dużych amplitud siły
odpowiadających liczbie fałd (rys. 6).

Rys. 6. Przykład charakterystyki zgniatania cienkościennej rury stalowej [4].
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Podatne żebra.
Podatne żebra to elementy usztywniające konstrukcję oraz zwiększające zdolność
pochłaniania energii. Przykładem takiego zastosowania żeber jest struktura zaprojektowana
w DLR w ramach projektu CRASURV [6]. W ramach projektu opracowano sekcję (rys. 7),
będącą fragmentem konstrukcji kadłuba znajdującym się pod podłogą (subfloor box), mającą
na celu pochłanianie energii uderzenia podczas awaryjnego lądowania śmigłowca.
Energochłonność została osiągnięta poprzez zastosowanie sinusoidalnych lub trapezoidalnych
żeber w ściankach konstrukcji. Ścianki o grubości 2 mm zostały wykonane z hybrydowych
laminatów węglowych i aramidowych utwardzanych żywicą epoksydową. Zastosowanie
włókien aramidowych, ze względu na ich większą odkształcalność pozwoliło na zachowanie
integralności struktury po uderzeniu.

Rys. 7. Kompozytowa konstrukcja pochłaniająca energię opracowana w DLR, przed i po zrzucie
z prędkością 9.2 m/s z dodaną masą 501 kg [6].
Pokrycia o zwiększonej energochłonności.
Kompozyty z tkaninami trójkierunkowymi, czyli tkaninami plecionymi z włókien ustawionych
w trzech kierunkach (0o+/-45o lub 0o+/-60o) posiadają większą wytrzymałość na obciążenia
udarowe w porównaniu z tradycyjnymi tkaninami dwukierunkowymi [7]. Znalazły one między
innymi zastosowanie w konstrukcji obudów silników samolotu Boeing 787. Strukturę takiej
tkaniny pokazano na rysunku 8.
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Rys. 8. Tkaniny plecione trójkierunkowe oraz tradycyjne dwukierunkowe [7].
Zakładki (tensor plies) w pokryciach kompozytowych.
Jest to koncepcja polegająca na zastosowaniu w części pokrycia narażonej na uderzenia np. w
krawędzi natarcia skrzydła samolotu warstwy materiału, który ułożony jest w ten sposób, że
w pewnych odstępach utworzone są zakładki [8]. Warstwa ta jest drugą warstwą w pokryciu
licząc od warstwy zewnętrznej (rys. 9). Kolejne warstwy to typowe warstwy tkanin np.
wzmacnianych włóknami węglowymi. Obciążenie przyłożone prostopadle do pokrycia
powoduje rozwijanie złożonych części materiału, co pochłania część energii uderzenia. Na
warstwę z zakładkami zastosowano materiał Dyneema (HPPE – High Performance
Polyethylene).

Rys. 9. Koncepcja zakładek zastosowana w konstrukcji krawędzi natarcia [8].
Pianki polimerowe i metalowe.
Pianki polimerowe są powszechnie stosowanym materiałem usztywniającym i pochłaniającym
energię. Najczęściej są stosowane jako wypełniacz w strukturach kompozytowych typu
sandwich (rys. 10). Wykonywane są z różnych materiałów polimerowych takich jak: PMI –
polimetakrylimid, PVC – polichlorek winylu, PI – poliimid, PU – poliuretan, PE – polietylen, PS
– polistyren.
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Rys. 10. Przykład struktury typu sandwich z wypełnieniem piankowym – łopata wirnika
śmigłowca [9].
Pianki posiadają niemal płaską charakterystykę zgniatania, na rysunku 11 pokazano
przykładowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla pianki PMI o różnej gęstości (od 50 do 200
kg/m3). Ich zaletą są również izotropowe właściwości. Na rysunku 12 pokazano poziom
pochłanianej energii w odniesieniu do masy dla różnych rodzajów pianek.

Rys. 11. Krzywa naprężenie-odkształcenie dla pianki PMI (Rohacell) o czterech różnych
gęstościach [10].

Rys. 12.. Poziom pochłanianej energii w odniesieniu do masy dla różnych rodzajów pianek [11].
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W lotnictwie zastosowanie znajdują przede wszystkim pianki o najlepszym stosunku
pochłanianej energii do masy, czyli PMI (Rohacell) i PVC (Divinycell, Herex). Pozostałe pianki
ze względu na gorsze charakterystyki oraz łatwopalność i toksyczność są rzadko stosowane.
Pianki o najlepszych właściwościach PMI znajdują również zastosowanie w przemyśle
samochodowym. W pracy [12] pokazano przykład zastosowania pianki PMI (Rohacell) w
konstrukcji przedniej części karoserii samochodu wyścigowego Formuły Ford. Badania
pokazały doskonałe właściwości pianki Rohacell w teście zderzeniowym.
Pianki metalowe (spieniony metal) są dość nowymi materiałami, które dzięki swoim
specyficznym właściwościom znajdują coraz więcej zastosowań. Najczęściej spotykanym
rodzajem pianek metalicznych są pianki aluminiowe, głównie z powodu małej gęstości i
łatwości obróbki aluminium. Pianki różnią się wielkością porów i grubością ich ścianek, pory
mogą być zamknięte lub otwarte. Powyższe czynniki decydują o gęstości i właściwościach
mechanicznych pianki [13].
Najogólniejszy podział metod wytwarzania to pianki odlewane oraz otrzymywane metodami
metalurgii proszków w wyniku dodania środków spieniających (porotwórczych), są też
możliwe kombinacje obydwóch metod.
Procesy bazujące na metalurgii proszków umożliwiają wytwarzanie w formach kokilowych
detali o kształtach docelowych lub bliskich docelowym. Surowcem jest w nich proszek
metaliczny zmieszany z także sproszkowanym środkiem porotwórczym, następnie
zagęszczony do stanu bliskiego gęstości teoretycznej metalu lub jego stopu. formy. Pianka
aluminiowa to bardzo porowaty i bardzo lekki materiał o gęstości około 0,08 do 0,85 g/cm3.
Najczęściej, do spieniania wykorzystuje się czyste aluminium, stopy z serii 2xxx, 6xxx oraz AlSi [14]. Na rynku dostępne są pianki aluminiowe np. firmy Alporas z zamkniętymi porami
(aluminium z 1,5 % domieszką Ca i Ti) o gęstości 0,22 g/cm3.
Zalety pianki aluminiowej to: korzystny stosunek sztywności do gęstości, duża zdolność
absorpcji energii, zdolność tłumienia drgań, absorpcja dźwięku, niska przewodność cieplna,
niska przewodność elektryczna, ekranowanie pola elektromagnetycznego.
Na rysunku 13 pokazano charakterystykę zgniatania dla pianki Alporas [15].

Rys. 13. Krzywa naprężenie ściskające – odkształcenie dla pianki Alporas [15].
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Ze względu na bardzo dobrą zdolność pochłaniania energii pianki aluminiowe znajdują coraz
szersze zastosowanie w elementach konstrukcji narażonych na obciążenia udarowe m.in. w
branży lotniczej. Na rysunku 14 pokazano jedno z takich zastosowań, wypełnienie pianką
noska krawędzi natarcia skrzydła kompozytowego [16]. Zastosowanie pianki w konstrukcji
krawędzi natarcia miało na celu zwiększenie odporności konstrukcji na zderzenie z ptakiem,
co jest dość powszechnym zjawiskiem w lotnictwie.

Rys. 14. Kompozytowa krawędź natarcia skrzydła z noskiem wypełnionym pianką aluminiową
[16].
Struktury komórkowe
Struktury ulowe składające się z sześciokątnych komórek (rys. 15a) są powszechnie
stosowanymi strukturami usztywniającymi i pochłaniającymi energię. Najczęściej są
stosowane jako wypełniacz w strukturach typu sandwich. Wykonywane są z różnych
materiałów, zarówno metalowych (stopy aluminium) jak i z tworzyw sztucznych (polimery). W
lotnictwie stosowane są głównie stopy aluminium 3003, 5052 i 5056 oraz polimery aramidowe
Nomex i Kevlar. Struktury ulowe, zwłaszcza aluminiowe posiadają lepsze właściwości
pochłaniania energii w odniesieniu do masy w porównaniu z piankami. Do wad można zaliczyć
trudniejsze kształtowanie oraz różne właściwości w różnych kierunkach.

a)

b)

Rys. 15. Przykłady struktur ulowych a) [17], przykład krzywej naprężenie-odkształcenie dla
aluminiowych struktur ulowych b) [18].
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Struktury ulowe posiadają niemal płaską charakterystykę zgniatania, na rysunku 15b pokazano
przykładowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla struktur aluminiowych. Na rysunku 16
pokazano poziom pochłanianej energii w odniesieniu do masy dla wybranych struktur ulowych
wykonanych z różnych materiałów.

Rys. 16. Poziom pochłanianej energii w odniesieniu do masy dla struktur ulowych
wykonanych z różnych materiałów [11].
Ciekawym przykładem zastosowania struktur ulowych jest opracowana w NASA aramidowoepoksydowa struktura DEA (Deployable Energy Absorber), której działanie przypomina
poduszkę powietrzną [19]. Struktura ta może być mocowana do dolnej części kadłuba np.
śmigłowca. Początkowo jest złożona na płasko. Podczas uderzenia kadłuba o ziemię, struktura
ta rozwija się i jest następnie zgniatana pochłaniając energię uderzenia, chroniąc przy tym
konstrukcję kadłuba. Struktura ta była badana na śmigłowcu MD-500. Wykonano zrzuty
śmigłowca z prędkością pionową 7,9 m/s oraz poziomą 12,2 m/s, z zamontowaną strukturą
DEA i bez tej struktury. Badania pokazały, że konstrukcja śmigłowca z zamontowaną strukturą
DEA nie doznała żadnych uszkodzeń. Kadłub bez struktury DEA doznał uszkodzeń konstrukcji
podłogi oraz wyboczenia i pęknięć stelaży siedzeń. Dzięki zastosowaniu DEA szczytowe
opóźnienie podczas uderzenia zostało zredukowane z 40 to 14 g.

Rys. 17. Struktura DEA przed zgnieceniem i po zgnieceniu [19].
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Rys. 18. Struktura DEA zamontowana na śmigłowcu MD-500, przed zrzutem i po zrzucie [19].
W roku 2000 firma Cellbond z Wielkiej Brytanii opatentowała strukturę energochłonną typu
egg-box o nazwie Pressload [20], o kształtach zbliżonych do powszechnie stosowanych
pojemników na jajka (rys. 19). Zdolność pochłaniania energii przez te struktury jest
porównywalna z piankami metalowymi i strukturami ulowymi [1]. Struktura ta jest lekka i tania
w wykonaniu. Może być wykonywana zarówno z materiałów metalowych (wytłaczanie na
zimno) takich jak: aluminium, magnez, stal i inne, termoplastycznych (formowanie przez
wtryskiwanie i wytłaczanie na gorąco): polipropylen (PP), poliwęglany (PC), mieszanka
poliwęglanu, kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (PC/ABS) oraz materiałów
kompozytowych. Do zalet struktur typu egg-box należą: doskonały stosunek energochłonności
do masy, niskie koszty i możliwość pełnej automatyzacji produkcji, łatwość recyklingu,
powtarzalne i jednolite wartości HIC (Head Injury Criterion), elastyczność w projektowaniu,
stabilność temperaturowa, dobre zachowanie przy uderzeniach kątowych, stabilność w
starzeniu się.

Rys. 19. Struktura typu egg-box [1].
Struktury typu foldcore to struktury komórkowe wykonywane z płaskiego arkusza materiału
poprzez odpowiednie składanie w sposób przypominający tworzenie origami (rys. 20). Do
wykonywania tych struktur stosowane są stopy aluminium, papiery aramidowe oraz
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kompozyty wzmacniane włóknami aramidowymi i węglowymi. Odpowiednie właściwości
uzyskuje się poprzez zmiany geometrii podstawowej komórki, grubość i rodzaj materiału
Struktury typu foldcore nie posiadają płaskiej charakterystyki zgniatania typowej dla struktur
ulowych czy piankowych (rys. 21).

Rys. 20. Przykład struktury typu foldcore wykonanej z papieru aramidowego [21].

Rys. 21. Przykład krzywej naprężenie-odkształcenie dla struktury typu foldcore [21].
W ostatnim czasie rozwój technologii przyrostowych umożliwił projektowanie struktur
komórkowych, których wytworzenie nie było możliwe tradycyjnymi metodami. Nowa
technologia dała możliwość tworzenia struktur o niemalże dowolnych kształtach, w tym ze
zmiennością cech geometrycznych w dowolnym kierunku (rys. 22).

Rys. 22. Przykład struktury komórkowej wykonanej metodą przyrostową (druk 3D) [22].
18

1.2.

Technologie przyrostowe i właściwości mechaniczne elementów
wykonywanych metodami przyrostowymi

Istnieje wiele metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D), dedykowanych do różnych
materiałów. Do powszechnie stosowanych można zaliczyć:
- Osadzanie topionego materiału (FDM, ang. Fused Deposition Modelling) – w metodzie tej
nanoszony materiał (zwykle tworzywo sztuczne) przeciskany jest przez dyszę, ogrzaną do
temperatury jego topnienia. Dysza kontroluje przepływ materiału i jest przemieszczana
automatycznie według instrukcji programu CAM. Materiały stosowane w tej metodzie zawiera
tabela 1.
- Selektywne stapianie laserowe (SLM, ang. Selective Laser Melting) – metoda polega na
selektywnym przetapianiu proszku metalu skoncentrowaną wiązką lasera, warstwa po
warstwie, aż do otrzymania pełnego modelu. Wymaga generowania dodatkowych elementów
podtrzymujących (podpory). Materiały stosowane w tej metodzie zawiera tabela 2.
- Bezpośrednie spiekanie proszków metali (DMLS, ang. Direct Metal Laser Sintering) jedna
z najbardziej kosztownych metod, opracowana przez firmę EOS (Electro Optical Systems).
DMLS jest odmianą technologii SLS i stosowana jest do tworzenia części metalowych,
prototypów oraz narzędzi. Natomiast alternatywną technologią do DMLS jest metoda EBM
[23]. Metoda DMLS polega na laserowym spiekaniu sproszkowanego metalu. Materiał jest
rozprowadzony cienką warstwą na platformie roboczej, a następnie wiązka lasera miejscowo
stapia obrys modelu oraz jego wnętrze. Po utwardzeniu pierwszego poziomu wydruku,
nakładana jest kolejna warstwa proszku. Proces powtarza się, aż obiekt zostanie w pełni
wykonany. Dla potrzeb poszczególnego prototypu, podczas spiekania budowane są również
podpory (support), które na końcu trzeba usunąć piłą lub szlifierką. Minimalna wysokość
warstwy otrzymywanej technologią DMLS wynosi od 0,01 do 0,08 mm. Ponadto metodą tą
można wytwarzać z metalu bardzo wytrzymałe przedmioty, o skomplikowanej budowie
i cienkich ścianach (nawet 0,1 mm). Wysoki też jest poziom powtarzalności wydruków
i dokładności wymiarowej (od 0,02 do 0,1 mm). W produkcji wykorzystuje się wiele
materiałów, np.: metale szlachetne, stopy żelaza, stal nierdzewną, nikiel, kobalt, chrom, tytan
i inne (tabela 2).
- Selektywne spiekanie laserowe (SLS, ang. Selective Laser Sintering) – metoda polega na
nanoszeniu warstw proszku tworzywa sztucznego i selektywnym ich spiekaniu za pomocą
lasera. Nie wymaga generowania dodatkowych elementów podtrzymujących, drukowany
element jest podpierany przez niespieczony proszek, który otacza ten element. Materiały
stosowane w tej metodzie zawiera tabela 3.
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Tabela 1. Materiały polimerowe stosowane w druku 3D metodą FDM [24]
Kopolimery

Poliamidy

ABSplus
ABSi
ABS-M30
ABS-M30i
ABS-ESD7
ASA

Nylon 12

Poliaktydy
PLA

Polieteroimidy
PEI
ULTEM 1010
ULTEM 9085

Poliwęglany
PC
PC-ISO
PC-ABS

Tabela 2. Materiały metalowe stosowane w druku 3D (metoda DMLS/SLM) [24]
Stal
Maraging MS1
17-4PH
CX
GP1
316L
PH1

Stopy aluminium Stopy niklu
AlSi10Mg
HX
IN625
IN718

Stopy tytanu
Ti6AL4V

Inne stopy
SP2 (kobaltchrom)

Tabela 3. Materiały polimerowe stosowane w druku 3D metodą SLS [24]
Poliamidy

PA 1101
PA 1102
PA 2200/2201
PA 2202
PA 2210 FR
PA 2241 FR

Poliamidy
z Poliamidy
domieszką
domieszką
włókien
aluminium
CarbonMide
Alumide
PA 3200 GF

z Kopolimery

PEEK HP3

Polistyreny

PrimeCast 101

Z tabeli 2 wynika, że wybór materiałów metalowych dostępnych obecnie w komercyjnych
usługach dotyczących druku 3D jest dość ograniczony. Wynika to głównie z tego, że niektóre
materiały są trudne do uzyskania metodami przyrostowymi i wymagają odpowiedniego
przygotowania proszków i parametrów druku. Przykładem mogą być tutaj stopy aluminium.
Powszechnie stosowane w komercyjnych usługach drukowania stopy Al-Si (np. AlSi10Mg) są
stopami odlewniczymi, charakteryzującymi się małą różnicą pomiędzy temperaturami
likwidus i solidus w porównaniu z wysokowytrzymałymi stopami do przeróbki plastycznej
(durale) np. serii 2000, 7000 [25]. Dlatego, jak dotąd w ofercie firm zajmujących się drukiem
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3D nie spotyka się wysokowytrzymałych stopów aluminium. Prowadzone są prace mające na
celu opanowanie technologii wytwarzania metodą druku 3D elementów z tych stopów [25].
Badania materiałów uzyskiwanych metodami przyrostowymi (druk 3D) pokazują, że mają one
anizotropowe właściwości (głównie w zakresie plastycznym) zależne od kierunku drukowania
(rys. 23 do 25), wykazując większą ciągliwość w kierunku prostopadłym do osi wiązki lasera
[26, 27].
Na właściwości drukowanych materiałów silny wpływ mają parametry druku takie jak moc
lasera, czas ekspozycji, czas przesuwu lasera, itd. [26]. Generalnie, wytrzymałość
drukowanego stopu rośnie wraz z mocą lasera i czasem ekspozycji (rys. 25 i 26).
Dla niektórych stopów metali pojawiają się problemy związane z niejednorodnością struktury,
objawiające się występowaniem porów oraz wtrąceń niepożądanych pierwiastków w
przypadku stosowania różnych proszków na tej samej maszynie [28, 29]. W stopie Ti6Al4V
obserwowano strukturę dendrytyczną podobną do struktury występującej po spawaniu tego
stopu wytworzonego metodami klasycznymi [28]. Dlatego pojawia się konieczność stosowania
obróbki cieplnej prowadzącej do ujednorodnienia struktury (np. HIP – Hot Isostatic Pressing).
Obróbkę taką stosuje się zwłaszcza w przypadku stopów tytanu (Ti6Al4V) i aluminium
(AlSi10Mg).

Rys. 23. Ułożenie drukowanej próbki materiałowej pod kątami 0o, 45o i 90o

Rys. 24. Przykładowe właściwości stopu AlSi10Mg drukowanego pod różnymi kątami, Z – 90o,
XY – 0o [27].
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LP 140W, LX 500 microsec

Rys. 25. Wpływ kąta drukowania na właściwości mechaniczne stali 316L [26].

Rys. 26. Wpływ mocy lasera na właściwości mechaniczne stali 316L [26].
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2. Literatura przedmiotu
2.1.

Struktury komórkowe wykonywane metodami przyrostowymi (druk 3D)
i ich zastosowanie w pasywnych konstrukcjach energochłonnych.

W ostatnich latach następuje szybki rozwój i upowszechnienie technik przyrostowych (druk
3D) umożliwiających wykonywanie lekkich i zoptymalizowanych części konstrukcji o kształtach
niemożliwych do uzyskania tradycyjnymi metodami obróbki (toczenie, frezowanie itp.) czy
odlewania. Opanowanie technologii wykonywania takich elementów, zwłaszcza z materiałów
metalowych, pozwala na znaczną redukcję ich masy (rys. 27).

Rys. 27. Przykłady części zaprojektowanych do wykonania metodami przyrostowymi [30], [31].
Struktury energochłonne wykonywane metodami przyrostowymi to przede wszystkim
struktury komórkowe składające się z powtarzalnych komórek o różnej lub takiej samej
wielkości. Komórki mogą być zbudowane z prostych prętów tworzących strukturę kratową w
skali mikro lub mezo (rys. 28 do 33) lub mogą mieć kształt wzorowany na komórkach, z których
zbudowane są tradycyjne pianki polimerowe czy metalowe (rys. 34). Stosowane są również
inne kształty komórek m.in. wzorowane na strukturach występujących w przyrodzie (np.
odpowiadające strukturze diamentu). Struktury takie mogą być wykonywane z różnych
materiałów: polimerowych, metalowych (stal, stopy tytanu, stopy aluminium itd.),
ceramicznych (SiC) itd.
W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się struktury kratowe w skali
mikro i mezo (micro/meso lattice structures). O skali mezo mówi się w tym przypadku przy
wymiarach komórek z przedziału od 0,1 do 10 mm [32], skala mikro to wymiary rzędu
mikrometrów czy nawet nanometrów. Struktury takie charakteryzują się lepszym stosunkiem
wytrzymałości do gęstości (z uwzględnieniem porów) w porównaniu ze strukturami
piankowymi. Wytrzymałość struktury kratowej może być kilka razy większa od wytrzymałości
struktury piankowej przy tej samej gęstości [33]. Istotnymi zaletami struktur komórkowych są:
wysoka wytrzymałość i sztywność w odniesieniu do masy, dobra absorpcja energii oraz wysoka
izolacyjność cieplna i akustyczna w porównaniu z materiałami litymi. Struktury tego typu
wykazują stabilne zachowanie podczas zgniatania.
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Rys. 28. Przykład struktury siatkowej w skali mikro [34].

Rys. 29. Przykłady pojedynczych komórek stosowanych w strukturach siatkowych [35].
Struktury komórkowe mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie
tam, gdzie istotna jest redukcja masy konstrukcji (np. lotnictwo). Mogą zastąpić tradycyjne
pianki jako wypełniacz w strukturach pokryć samolotów (rys. 31 i 32), w przemyśle
motoryzacyjnym mogą zostać zastosowane w karoseriach samochodów zwiększając
bezpieczeństwo pasażerów. Są również prowadzone prace nad zastosowaniem takich struktur
w osobistym sprzęcie ochronnym stosowanym w sporcie (rys. 33 i 34).
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Rys. 30. Przykład struktury komórkowej typu micro lattice [36].

Rys. 31. Przykład struktury komórkowej (meso-scale lattice) zastosowanej w pokryciu typu
sandwich [37].
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Rys. 32. Przykład konstrukcji kratowej (Meso-Scale Lattice Structure) kadłuba drona typu MAV
(Micro Aerial Vehicle) [32].

Rys. 33. Ochraniacze w kasku futbolisty wykonane ze struktury komórkowej zapewniające
m.in. lepszy przepływ powietrza w porównaniu z piankami [38].
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Rys. 34. Kamizelka ochronna (struktura komórkowa wzorowana na strukturze pianki)
wykonana z poliamidu 2200 [39].

Podstawowymi cechami geometrycznymi, które decydują o właściwościach
wytrzymałościowych struktur komórkowych są: architektura komórki (ułożenie prętów w
podstawowej komórce) i gęstość względna, czyli stosunek objętości materiału prętów w
kratownicy do objętości kratownicy [34]. Gęstość względna powinna być wyższa od określonej
wartości krytycznej, aby nie nastąpiło zbyt gwałtowne zgniecenie (zapadnięcie) konstrukcji
pod wpływem ściskania.
W procesie zgniatania struktury siatkowej może dominować zginanie lub rozciąganie prętów
[34]. Zginanie jest charakterystyczne dla struktur z komórkami otwartymi lub stochastycznych.
Rozciąganie występuje w przypadku struktur z komórkami zamkniętymi i niektórych struktur
z regularnymi komórkami otwartymi. Charakterystyka zgniatania, w którym dominuje zginanie
cechuje się występowaniem piku naprężenia na początku procesu oraz prawie stałym
naprężeniem (plateau stress) po wystąpieniu piku do momentu wystąpienia szybkiego
przyrostu naprężenia (umocnienia). Dla struktur, w których dominuje rozciąganie nie
występuje pik naprężenia na początku zgniatania, naprężenia powoli rosną do momentu
wystąpienia szybkiego ich przyrostu (rys. 35).
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Rys. 35. Charakterystyka quasi-statycznego zgniatania dla struktur, w których dominuje
zginanie i rozciąganie [34].
W pracy [26] zaobserwowano, że moduł Younga i granica plastyczności dla zgniatanej
struktury kratowej zależy liniowo od gęstości względnej tej struktury (rys. 36).

Rys. 36. Liniowa zależność pomiędzy gęstością względną struktury kratowej a granicą
plastyczności i modułem Younga dla quasi-statycznego zgniatania [26].
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2.2.

Metody analizy i projektowania struktur komórkowych

W literaturze zaproponowano różne metody projektowania struktur komórkowych, w wielu
przypadkach oparte o metody optymalizacyjne. Techniki optymalizacyjne implementowane
w znanych komercyjnych pakietach oprogramowania wykorzystującego metodę elementów
skończonych nie nadają się bezpośrednio do analizy i projektowania struktur komórkowych ze
względu na ich złożoność geometryczną. Dlatego rozwijane są metody obliczeniowe
umożliwiające projektowanie takich struktur, w których metoda elementów skończonych jest
najczęściej wykorzystywana do wspomagania procesu obliczeniowego. Dopiero w ostatnim
czasie zaczyna pojawiać się oprogramowanie lub moduły dedykowane do projektowania i
analizy MES struktur komórkowych.
Jedną z metod wykorzystywanych przy projektowaniu struktur komórkowych jest
optymalizacja topologiczna. Proces optymalizacji topologicznej w mechanice konstrukcji
polega na określeniu rozkładu materiału (rozkładu komórek, elementów) w projektowanym
obszarze, który umożliwi uzyskanie minimalnej lub maksymalnej wartości przyjętej funkcji
celu. Podstawy teoretyczne tej metody optymalizacji powstały w 1973 roku [40], a pierwsza
implementacja numeryczna miała miejsce w roku 1988 [41]. Obecnie pakiety
oprogramowania MES posiadają procedury do optymalizacji topologicznej lub współpracują z
programami dedykowanymi do optymalizacji. Na rysunku 37 pokazano przykład belki
poddanej optymalizacji topologicznej z wykorzystaniem programu LS-TaSC współpracującego
z programem LS-Dyna.

Rys. 37. Belka poddana optymalizacji topologicznej za pomocą programu LS-TaSC
(opracowanie własne).
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Przykładem zastosowania optymalizacji topologicznej do projektowania struktur siatkowych
jest metoda relative density mapping (RDM) zaproponowana w [33], będąca rozwinięciem
metody Size Matching and Scaling (SMS) opracowanej przez Grafa i in. [42]. Metoda SMS
polega na aranżacji struktury kratowej konstrukcji MSLS (Meso-Scale Lattice Structures) w
oparciu o bibliotekę predefiniowanych jednostkowych komórek z wykorzystaniem metody
elementów skończonych. Metoda opiera się na podejściu heurystycznym zakładającym, że
rozkład naprężeń w konstrukcji kratowej będzie podobny do rozkładu naprężeń w konstrukcji
pełnej o tych samych kształtach zewnętrznych. W pierwszym etapie przeprowadzana jest
analiza MES konstrukcji pełnej. Następnie, komórki o wybranym kształcie są dopasowywane
do danych dotyczących naprężeń w węzłach modelu MES, które znajdują się na granicy z
obszarem komórki. Pierwotnie, metoda była ograniczona do prostych konstrukcji i
wykorzystywała jeden typ elementarnej komórki, a stosunek minimalnej średnicy prętów do
maksymalnej był przyjęty na poziomie 28%. Metoda była rozwijana [35], dodano bibliotekę
różnych predefiniowanych konfiguracji komórek (rys. 38) oraz wprowadzono optymalizację do
wyznaczania minimalnych i maksymalnych średnic prętów. W innych pracach metodę
rozszerzono umożliwiając projektowanie bardziej złożonych konstrukcji [43]. Metoda SMS nie
umożliwia analizy złożonych przypadków obciążeń. Ograniczenie to zniesiono w metodzie
RDM.

Rys. 38. Przykładowa biblioteka podstawowych komórek do budowy struktur kratowych w
metodzie SMS [35].
W metodzie RDM optymalizacja topologiczna przeprowadzana jest przy użyciu metody
elementów skończonych. Na podstawie informacji o dystrybucji gęstości w konstrukcji po
optymalizacji topologicznej definiowany jest układ prętów oraz ich średnice dla konstrukcji
kratowej (rys. 39). Procedura składa się z czterech głównych kroków. Pierwsze dwa kroki to
niezależne etapy, w których generowane są dane do dalszych etapów. W pierwszym kroku
realizowana jest optymalizacja topologiczna struktury litej, z której uzyskiwane są informacje
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o dystrybucji gęstości względnej oraz inne dane z modelu MES (współrzędne węzłów, liczba
elementów). W drugim etapie przygotowywany jest zgrubny model MES służący do
wstępnego generowania kształtu podstawowej komórki konstrukcji kratowej. Liczba komórek
strukturze kratowej będzie taka sama jak liczba elementów w zgrubnym modelu MES. W
następnych etapach wyznaczane są względne powierzchnie przekrojów prętów w komórce
oraz generowana jest konstrukcja obejmująca cały obszar projektowy (design domain).

Rys. 39. Struktura kratowa zaprojektowana na podstawie optymalizacji topologicznej pełnej
belki, po lewej stronie dystrybucja względnej gęstości w optymalizowanej belce [33].

Przykładem metody, w której zastosowano optymalizację wymiarową jest metoda
zaproponowana przez Gorguluarslana [44]. W metodzie projektowanie struktury siatkowej
składa się z kilku etapów (rys. 40). W pierwszym etapie następuje selekcja układu prętów
najkorzystniejszego dla danego obciążenia i warunków brzegowych. W tym celu
przeprowadzane są wstępne analizy MES prostych modeli belkowych dla różnych konfiguracji
prętów. Struktura, która daje najlepsze wyniki jest następnie poddawana procedurze
optymalizacji, w wyniku której otrzymuje się optymalną topologię oraz przekroje prętów.
Następnie, tworzony jest model geometryczny tej struktury w postaci pliku STL, w którym
pręty są już reprezentowane przez powierzchnie cylindryczne (w tym przypadku używany jest
komercyjny program Netfabb do tworzenia plików dla drukarek 3D). Siatka modelu
powłokowego (elementy trójkątne) jest następnie konwertowana (w tym przypadku za
pomocą programu Hypermesh) na model zawierający elementy bryłowe typu tetra. Model ten
jest wykorzystany do analizy nieliniowej MES (w tym przypadku przy użyciu programu
Abaqus). Plik STL może zostać wykorzystany bezpośrednio do wydrukowania struktury w celu
jej przebadania i walidacji wyników analizy MES.
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Rys. 40. Metoda projektowania struktur kratowych zaproponowana w [44].
Ze względu na upowszechnianie się technologii druku 3D na rynku zaczyna pojawiać się
komercyjne oprogramowanie wspomagające proces projektowania elementów konstrukcji
optymalizowanych po kątem wytwarzania ich za pomocą technik przyrostowych. Przykładem
takiego programu jest Autodesk Within umożliwiający projektowanie, optymalizowanie i
analizę MES struktur komórkowych [45].

Rys. 41. Przykład części zaprojektowanej za pomocą programu Autodesk Within, po prawej
stronie wynik analizy MES [45].
Jedną z kategorii struktur komórkowych są struktury wzorowane na strukturze pian. Kelvin i
Weaire'a-Phelan zaproponowali modele komórek elementarnych odpowiadających losowej
komórce pianki (rys. 42 i 43). Do generowania kształtu takich komórek stworzono algorytmy
umożliwiające uzyskanie komórki spełniającej warunek minimalnej energii powierzchniowej.
Algorytm taki wykorzystuje m.in. program Surface Evolver stworzony przez Brakke’a [46].
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Utworzone w ten sposób otwarte komórki analizowane mogą być przy użyciu metody
elementów skończonych (rys.38).

Rys. 42. Odwzorowanie losowej komórki pianki za pomocą komórki Kelvina [47].

Rys. 43. Model MES pojedynczej komórki pianki odwzorowanej za pomocą czternastościanu
Kelvina i komórki Weaire-Phelana [47].
Bardziej realistyczny model geometryczny odwzorowujący losową mikrostrukturę pianki może
być uzyskany w oparciu o teselację Woronoja [48]. Teselacja przestrzeni Woronoja została
zastosowana przez Van der Burga i in. [49] do stworzenia mikrostruktury komórkowej, która
bardziej przypominała rzeczywistą strukturę pianki, w której komórki mają różną wielkość i są
rozłożone w sposób losowy. Van der Burg opracował przestrzenne modele MES pianki z
regularnym i losowym rozkładem, w których pręty komórek zostały zamodelowane za pomocą
elementów belkowych.
Metody projektowania i optymalizacji są dobrze rozwinięte głównie dla struktur siatkowych
pracujących w zakresie sprężystym. W przypadku progresywnego trwałego zgniatania,
optymalizacja jest zagadnieniem trudnym ze względu na dużą liczbę postaci uszkodzenia np.
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uplastycznienie prętów, wyboczenie sprężyste, wyboczenie plastyczne czy zerwanie oraz
nieliniowe zjawiska takie jak kontakt i tarcie. Metody optymalizacyjne dla struktur ulegających
trwałym odkształceniom z pewnymi ograniczeniami są rozwijane, prace w tym zakresie
zapoczątkował Pedersen [50].
W wielu pracach analizowano z zastosowaniem metody elementów skończonych struktury
komórkowe wykonywane z różnych materiałów, z komórkami elementarnymi, których
geometria odpowiada strukturze krystalicznej metali (BCC, FCC) lub minerałów (diament). W
pracy [51] analizowano zachowanie się struktur BCC i BCC-Z pod wpływem quasi-statycznego
ściskania. Badano wpływ geometrii komórek (stosunek wymiarów w różnych kierunkach) na
wytrzymałość struktur. W analizach stosowano modele belkowe i bryłowe. W przypadku
modeli belkowych, nie odwzorowano zjawiska umocnienia pod koniec zgniatania (szybki
przyrost siły/naprężenia).

34

3. Cel badawczy i zakres pracy
Celem pracy jest opracowanie numeryczno-doświadczalnej metody projektowania
komórkowych struktur energochłonnych wykonywanych metodami przyrostowymi (druk 3D),
w szczególności struktur kratowych zbudowanych z prętów.
Rozwijanych
jest
wiele
metod
projektowania
i
optymalizacji
struktur
komórkowych/kratowych. Są to metody wieloetapowe oparte na metodzie elementów
skończonych oraz metodach optymalizacyjnych (optymalizacja topologiczna, wymiarowa).
Posiadają one wiele ograniczeń (zaniedbanie wpływu prędkości odkształcenia, silnie
nieliniowych kontaktów itd.). Złożoność zjawisk zachodzących podczas zgniatania struktury –
duże odkształcenia i przemieszczenia, wyboczenia, pękanie elementów struktury oraz silnie
nieliniowe kontakty zachodzące pomiędzy elementami struktury, uniemożliwia zastosowanie
metod optymalizacyjnych. Ze względu na powyższe ograniczenia zastosowanie rozwijanych
metod ogranicza się do zagadnień quasi-statycznych.
Proponowana metoda powinna umożliwić prognozowanie odpowiedzi struktury komórkowej
na obciążenie udarowe z uwzględnieniem wymienionych wyżej zjawisk. Metoda będzie oparta
na obliczeniach numerycznych metodą elementów skończonych oraz zaobserwowanych
zależnościach pomiędzy odkształceniami struktury podczas uderzenia i jej gęstością względną.
W związku z powyższym sformułowana została teza pracy:
Zaproponowana metoda projektowania komórkowych struktur energochłonnych
wykonywanych z zastosowaniem technologii przyrostowych pozwala na uzyskanie
właściwości optymalnych pod kątem zdolności pochłaniania energii przez konstrukcję.
Zakres pracy








Badania wytrzymałości na rozciąganie prętów o różnej średnicy drukowanych pod
różnymi kątami
Wyznaczenie krzywych naprężenie-odkształcenie dla drukowanych prętów w oparciu
o metodę cyfrowej korelacji obrazu
Opracowanie modeli numerycznych dla struktur komórkowych
Symulacje numeryczne quasi-statycznego i dynamicznego zgniatania przykładowych
struktur
Badania quasi-statyczne i dynamiczne przykładowych struktur
Projekt fragmentu konstrukcji energochłonnej z wykorzystaniem drukowanej struktury
komórkowej
Badania quasi-statyczne i dynamiczne fragmentu konstrukcji energochłonnej
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4. Wyznaczenie właściwości mechanicznych stali 316L wytworzonej
metodą przyrostową
4.1.

Opis badanych próbek.

Próbki materiałowe wykonano ze stali nierdzewnej 316L. Jest to stal o dużej plastyczności
doskonale nadająca się do zastosowań na struktury energochłonne. Przygotowano próbki o
przekroju kołowym z 3 średnicami: 1 mm, 2 mm i 3 mm, drukowane w 3 kierunkach: 0o, 45o i
90o. Dla próbek o przekroju kołowym do średnicy 4 mm normy nie wymagają części
uchwytowej. Dotyczy to drutów, dla których wykonanie typowych próbek jest praktycznie
niemożliwe, nie wykonuje się również obróbki mechanicznej. Technologia przyrostowa
umożliwia wykonanie takich próbek, dlatego zaprojektowano próbki zachowując proporcje
wymiarów zgodne z zawartymi w normach wymaganiami dla typowych próbek w kształcie
klepsydry. Wszystkie próbki miały taką samą długość i takie same wymiary części uchwytowej
umożliwiając stosowanie jednego uchwytu (rys. 44 i 45). Próbki nie były obrabiane
mechanicznie, stan ich powierzchni odpowiadał powierzchni drutów, z których zbudowane są
struktury kratowe.
Dla każdej średnicy i kąta drukowania zaplanowano do wykonania 3 próbki, co dało łączną
liczbę próbek wynoszącą 27. Próbki zostały wykonane metodą bezpośredniego spiekania
wiązką lasera (DMLS) w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) w
Krakowie. Zastosowane parametry druku zawiera tabela 4.
Tabela 4. Parametry druku próbek
Parametr druku
moc lasera
odległość punktów
czas ekspozycji
prędkość

316L
180 W
65 µm
100 µs
150 mm/s

Parametry wydruku zostały zoptymalizowane w ramach wcześniejszych prac prowadzonych w
IZTW w celu uzyskania odpowiednich właściwości mechanicznych materiałów.

Rys. 44. Rysunek próbki materiałowej z prętem o średnicy 1 mm
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(a)

(b)

(c)

Rys. 45. Przykładowe zdjęcia próbek ze stali 316L o średnicy a) 1 mm, b) 2 mm, c) 3 mm,
drukowanych pod kątem 45o
Przed badaniami rozciągania dla wybranych próbek (głównie o średnicy 1 mm) wykonano
zdjęcia powierzchni mikroskopem skaningowym Carl Zeiss z powiększeniami 40x, 150x i 400x
oraz zdjęcia przekrojów (dwa przekroje osiowe i jeden przekrój poprzeczny) za pomocą
tomografu komputerowego GE L240. Przykładowe zdjęcia próbek pokazano na rys. 46 (CT) i
47 (SEM).

Rys. 46. Zdjęcia przekrojów próbki ze stali 316 L (średnica 1 mm, kąt drukowania 0°,
próbka nr 1) wykonane tomografem komputerowym GE L240
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Rys. 47. Zdjęcia próbki ze stali 316 L (średnica 1 mm, kąt drukowania 0°) wykonane
mikroskopem skaningowym Carl Zeiss z powiększeniami: (a) 40x, (b) 150x and (c) 400x.
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4.2.

Opis badań

Badania wytrzymałości na rozciąganie próbek przeprowadzono w Laboratorium Badań
Kompozytowych w Centrum Technologii Kompozytowych Instytutu Lotnictwa z
zastosowaniem maszyn wytrzymałościowych MTS Landmark and INSTRON Electro Plus E3000.
Do mocowania próbek na maszynach zaprojektowano i wykonano specjalne uchwyty (rys. 48).
Szczegółowy opis i parametry badań oraz podstawowe wyniki badań (przebiegi sił w funkcji
przemieszczenia, wytrzymałości doraźne, granice plastyczności, itd.) zawiera raport [52].

Rys. 48. Uchwyty z próbką na maszynie wytrzymałościowej
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4.3.

Wyniki badań

Bezpośrednio z badań uzyskano przebiegi siły rozciągającej w funkcji przemieszczenia tłoka
maszyny wytrzymałościowej (Raport [10]). Na podstawie tych przebiegów wyznaczono
wstępnie przebiegi naprężenia inżynierskiego w funkcji odkształcenia inżynierskiego. Są one
obarczone błędem wynikającym z faktu, że mierzone przemieszczenie zawierało w sobie
składowe przemieszczeń elementów maszyny wytrzymałościowej, mocowania próbki i
fragmentów próbki poza częścią pomiarową. Ze względu na niewielkie rozmiary próbek nie
było możliwe zastosowanie dostępnych ekstensometrów do pomiaru przemieszczenia w
części pomiarowej próbki i uzyskania docelowych wykresów naprężenie-odkształcenie.
Do wyznaczenia właściwych zależności naprężenie-odkształcenie zastosowano metodę
cyfrowej korelacji obrazu wykorzystując program GOM Correlate. W tym celu podczas badań
wykonywano serie zdjęć próbek za pomocą lustrzanki cyfrowej Nikon D7200 z obiektywem
Nikkor 20mm/f1.8. Wykorzystano metodę ekstensometru, tj. śledzenia zmiany odległości
między dwoma wybranymi punktami na powierzchni próbki (rys. 49). Na rysunku 50 pokazano
przykładowy rozkład odkształceń w próbce oraz odpowiadający miejscu ich koncentracji
przekrój, w którym nastąpiło zerwanie próbki. Otrzymane w ten sposób zmiany
przemieszczenia w czasie posłużyły do konwersji wykresów siła-przemieszczenie na właściwe
wykresy naprężenie inżynierskie – odkształcenie inżynierskie. Oprogramowanie MES wymaga
wprowadzenia danych materiałowych w postaci przebiegów naprężenia rzeczywistego w
funkcji odkształcenia rzeczywistego dla zakresu plastycznego. Wartości te uzyskano w oparciu
o naprężenia inżynierskie wykorzystując odpowiednie zależności [53]:
𝜎𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝜎𝑛𝑜𝑚 (1 + 𝜀𝑛𝑜𝑚 )

(1)

𝜀𝑡𝑟𝑢𝑒 = ln(1 + 𝜀𝑛𝑜𝑚 )

(2)

Na rysunkach 52 do 57 pokazano wykresy naprężenie inżynierskie – odkształcenie inżynierskie
dla wszystkich przebadanych próbek. Jak pokazują wyniki badań, właściwości mechaniczne
drukowanych prętów zmieniają się wraz ze zmianą kąta drukowania i średnicy. Najniższą
wytrzymałość mają pręty drukowane w kierunku rozciągania (kąt 90o). Jest to związane z tym,
że warstwy materiału nakładane są prostopadle do kierunku rozciągania. Wytrzymałość rośnie
wraz ze zmianą kąta drukowania z 90o do 0o, przy którym płaszczyzny nakładanych warstw są
równoległe do kierunku rozciągania. Przekrój, w którym następowało pęknięcie próbki
ułożony był zgodnie z kątem drukowania w przypadku próbek drukowanych pod kątami 45 o i
90o (rys. 51). Wzrost wytrzymałości wraz ze wzrostem średnicy można tłumaczyć
zmniejszającym się stosunkiem rozmiarów wad powierzchniowych i wewnętrznych do
wymiarów nominalnych drukowanych elementów. Analiza odkształceń metodą cyfrowej
korelacji obrazu pokazała, że w przypadku prętów o małych średnicach (poniżej 4 mm),
wykonywanych metodami przyrostowymi, może wystąpić nawet kilka miejsc uplastycznienia
(rys. 50). Jest to prawdopodobnie spowodowane wspomnianym większym udziałem wad w
przekroju próbek. Zastosowanie tradycyjnego ekstensometru nie pozwoli na zaobserwowanie
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tego zjawiska, a wyznaczone charakterystyki naprężenie-odkształcenie mogą być obarczone
błędem.

Rys. 49. Wirtualny ekstensometr utworzony w programie GOM Correlate do analizy metodą
cyfrowej korelacji obrazu

Rys. 50. Przykładowy rozkład odkształceń w próbce ze stali 316L o średnicy 1 mm drukowanej
pod kątem 45° otrzymany w wyniku analizy metodą cyfrowej korelacji obrazu, miejsce
koncentracji odpowiada przekrojowi, w którym nastąpiło zerwanie próbki
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a)

b)

Rys. 51. Próbki ze stali 316 L o średnicy 3 mm po zerwaniu: a) próbki drukowane pod kątem
45o b) próbki drukowane pod kątem 90o, widoczne ułożenie przełomów zgodne z kątem
drukowania
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Rys. 52. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o średnicy 1 mm

Rys. 53. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o średnicy 2 mm
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Rys. 54. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o średnicy 3 mm

Rys. 55. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o drukowanych pod kątem 0o
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Rys. 56. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o drukowanych pod kątem 45o

Rys. 57. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o drukowanych pod kątem 90o
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5. Badania i analizy numeryczne struktur siatkowych z komórkami
typu BCC-Z ze stali 316L
5.1.

Projekty struktur

Przyjęto założenie, że do pierwszego etapu badań zostaną zaprojektowane struktury siatkowe
zbudowane z komórek elementarnych typu BCC-Z. Założono, że próbki do badań zostaną
zaprojektowane w kształcie sześcianu foremnego o nominalnej długości boku 100 mm,
zbudowanego z komórek elementarnych o rozmiarach 10x10x10 mm (rys. 58) i będą zdolne
do absorpcji energii 1721 J (uderzenie pociskiem o masie ok. 1,7 kg z prędkością 45 m/s). W
literaturze, kratownice z komórkami o wymiarach do 10 mm zaliczane są do kategorii, tzw.
meso lattice. Wymiary próbek oraz zakładany poziom pochłanianej energii zostały przyjęte w
celu porównania wyników badań i analiz z wynikami uzyskanymi dla innych struktur
energochłonnych w ramach wcześniejszych projektów. Przyjęto założenie, że wszystkie pręty
w kratownicy będą miały jednakową średnicę nominalną.

5.2.

Modele numeryczne

Do obliczeń metodą elementów skończonych zastosowano modele belkowe. Modele
kratownic przygotowano przy użyciu preprocesorów MSC Patran 2014 (przygotowanie
modelu geometrycznego i modelu MES) i LS-PrePost (pozostałe ustawienia), obliczenia
wykonano programem LS-Dyna V971 R5. W przypadku analiz dynamicznych symulowano
uderzenie w strukturę energochłonną pociskiem o masie 1,7 kg z prędkością 45 m/s. W
przypadku analiz quasi-statycznych obciążenie zadawano poprzez zmianę przemieszczenia
płyty zgniatającej kratownicę. Kratownica postawiona była na sztywnej podstawie. Kontakt
pomiędzy prętami kratownicy a podstawą uniemożliwiał przemieszczanie się kratownicy w dół
i w początkowej fazie obliczeń na boki. Do opisu materiału prętów stosowano model materiału
sprężysto-plastycznego (PIECEWISE LINEAR PLASTICITY) z kryterium zniszczenia, przy którym
usuwanie elementów z obliczeń następuje po przekroczeniu przez ekwiwalentne
odkształcenia plastyczne krytycznej wartości.
W większości modeli belkowych (rys. 58 i 59) każdy pręt kratownicy odwzorowany był za
pomocą 3 elementów belkowych, co dawało łączną liczbę 30 elementów na komórkę
elementarną. W celach porównawczych stosowano również inne podziały prętów (6, 9, 12).
Pomiędzy poszczególnymi prętami kratownicy zdefiniowano kontakt typu AUTOMATIC
GENERAL, natomiast pomiędzy prętami a podstawą i pociskiem zastosowano kontakt typu
AUTOMATIC BEAMS TO SURFACE lub AUTOMATIC NODES TO SURFACE. Pomiędzy podstawą i
pociskiem (prasą) zastosowano kontakt typu AUTOMATIC SURFACE TO SURFACE. We
wszystkich przypadkach uwzględniono tarcie pomiędzy kontaktującymi się elementami.
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Opracowany model belkowy uwzględnia wzrost naprężenia (umocnienie) w końcowym etapie
zgniatania kratownicy.
Na rysunku 59 pokazano model numeryczny kratownicy BCC-Z do analiz dynamicznych z
odwzorowanym pociskiem używanym w badaniach (pocisk składający się z płyty aluminiowej
i korpusu wykonanego ze styroduru). Dla prętów wewnętrznych ułożonych pod kątem 35 o
przyjęto dane z własnych badań prętów drukowanych pod kątem 45o. Przyjęte do obliczeń
krzywe naprężenie rzeczywiste – odkształcenie rzeczywiste dla drutów ze stali 316L pokazano
na rys. 60 i 61. Każdy pręt między węzłami kratownicy był reprezentowany przez 3 elementy
belkowe.
Dla korpusu pocisku wykonanego ze styroduru zastosowano model materiałowy CRUSHABLE
FOAM, dane materiałowe przyjęto na podstawie własnych badań quasi-statycznych styroduru.
Dla płyty aluminiowej pocisku zastosowano model sprężysto-plastyczny PIECEWISE LINAER
PLASTICITY. Dla pozostałych elementów (belki struktury kratowej, podstawa) zastosowano
modele materiałowe opisane w rozdziale 3.
Przyjęto wstępnie zakres gęstości względnych kratownic, dla których spodziewano się pod
wpływem uderzenia trwałych odkształceń w zakresie plateau. Dla przyjętych gęstości
względnych wyznaczono średnice prętów kratownic do analiz. Na podstawie wyników
obliczeń numerycznych wytypowano trzy średnice prętów: 1,0 mm, 1,25 mm i 1,5 mm.

b)
a)
Rys. 58. Struktura kratowa z komórkami typu BCC-Z, a) wymiary próbki (widok jednego z
boków), b) widok komórki elementarnej
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Rys. 59. Model numeryczny struktury kratowej z komórkami typu BCC-Z z podstawą i pociskiem
wykonanym z płyty aluminiowej i korpusu ze styroduru

Rys. 60. Krzywa naprężenie – odkształcenie dla drutów o średnicy 1 mm ze stali 316L
drukowanych pod kątem 45o
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Rys. 61. Krzywa naprężenie – odkształcenie dla drutów o średnicy 1 mm ze stali 316L
drukowanych pod kątem 90o
Czas obliczeń numerycznych jest długi (od kilku do kilkudziesięciu godzin), zwłaszcza w
przypadku analiz quasi-statycznych, dlatego próbowano go ograniczyć stosując skalowanie
masy lub zmniejszając liczbę komórek w kratownicy. Skalowanie masy mogło być stosowane
tylko w analizach quasi-statycznych, gdzie przyspieszenia są bliskie zera.

5.2.1. Modele materiałowe
W belkowych modelach struktur siatkowych do opisu materiału prętów stosowano model
materiału sprężysto-plastycznego z umocnieniem (MAT 24 - PIECEWISE LINEAR PLASTICITY w
programie LS-Dyna) z prostym kryterium zniszczenia, przy którym usuwanie elementów z
obliczeń następuje po przekroczeniu przez ekwiwalentne odkształcenie plastyczne krytycznej
wartości [54]:
𝜀̅ = 𝜀̅𝑓

(3)

Ekwiwalentne odkształcenie plastyczne wyznaczane jest z zależności:
2

𝜀̅ = √3 √𝜀12 + 𝜀22 + 𝜀32

(4)

gdzie:
ε1, ε2, ε3 – odkształcenia w kierunkach głównych.
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Jest to najprostsze i najpowszechniej stosowane w obliczeniach numerycznych kryterium
zniszczenia (według literatury ok. 90% obliczeń nieliniowych w zakresie plastycznym). Wartość
krytyczna odkształcenia wyznaczana jest w oparciu o dane z próby rozciągania. W literaturze
opisywane są również inne bardziej zaawansowane kryteria zniszczenia, które generalnie
można podzielić na odkształceniowe, naprężeniowe i mieszane odkształceniowonaprężeniowe. Część tych kryteriów została zaimplementowana w pakietach oprogramowania
do obliczeń metodą elementów skończonych. Jednym z takich kryteriów jest mieszane
kryterium Johnsona-Cooka, w którym krytyczne ekwiwalentne odkształcenie przy zerwaniu
jest monotoniczną funkcją trójosiowości naprężenia [55]. W pełnej postaci, uwzględniającej
prędkość odkształcenia i wpływ temperatury, kryterium opisuje równanie:
𝜀̅𝑓 = [𝐶1 + 𝐶2 𝑒𝑥𝑝(𝐶3 𝜂)][1 + 𝐶4 𝑙𝑛𝜀̇ ∗ ][1 + 𝐶5 𝑇 ∗ ]

(5)

gdzie:
C1, C2, C3, C4, C5

– stałe materiałowe,
– bezwymiarowa prędkość odkształcenia,

T*

– temperatura homologiczna,

η

– parametr trójosiowości naprężenia.

Parametr trójosiowości naprężenia jest stosunkiem naprężenia średniego do naprężenia
ekwiwalentnego:
𝜂=

𝜎𝑚

(6)

̅
𝜎

Temperatura homologiczna wyznaczana jest z zależności:
𝑇∗ = 𝑇

𝑇−𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚
𝑚𝑒𝑙𝑡 −𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚

(7)

gdzie:
Troom – temperatura pokojowa,
Tmelt

– temperatura topnienia.

Pierwszy człon kryterium (3) z zastosowaniem parametrów Hancocka-Mackenzie [56],
przybiera postać:
3

𝜀̅𝑓 = 𝐶2 𝑒 −2𝜂

(8)

Do kalibracji modelu zastosowano nową metodę zaproponowaną w [57], która w celu
wyznaczenia współczynnika C2 wymaga przeprowadzenia wyłącznie próby skręcania. Na rys.
62 pokazano wyniki kalibracji dla próbek ze stali 316L wykonanych metodą przyrostową SLM.
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Rys. 62. Wyniki kalibracji modelu zniszczenia dla próbek ze stali 316L.

Dla elementów belkowych, ze względu na ich jednowymiarowość kryterium zniszczenia oparte
o trójosiowość naprężenia nie ma zastosowania. W celu zastosowania kryterium JohnsonaCooka opracowano model bryłowy przykładowej struktury siatkowej z komórkami
elementarnymi typu BCC-Z (Rys. 63). Dla porównania opracowano również model belkowy tej
struktury. W przypadku modelu bryłowego zastosowano dwa modele materiałowe,
wspomniany model sprężysto plastyczny oraz Johnsona-Cooka. W modelu Johnsona-Cooka
naprężenia w zakresie plastycznym opisuje równanie [58]:
𝜎𝑦 = (𝐴 + 𝐵𝜀̅𝑝 𝑛 )(1 + 𝐶 𝑙𝑛 𝜀̇ ∗ )(1 − 𝑇 ∗ 𝑚 )

(9)

gdzie:
A, B, C, n, m

– stałe materiałowe,
– efektywne odkształcenie plastyczne.

Model Johnsona-Cooka, w przypadku oprogramowania LS-Dyna wymaga zastosowania
równania stanu [59, 60]. Dla elementów bryłowych zastosowanie mają równanie Gruneisen i
liniowy wielomian. Równanie Gruneisen jest rekomendowane dla dużych prędkości. Do
obliczeń zastosowano liniowe równanie stanu opisujące zależność ciśnienia hydrostatycznego
od zmiany objętości materiału [59]:
𝑃 = 𝐾 [−

∆𝜐
𝜐

]

(10)
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gdzie:
K

– moduł odkształcalności objętościowej,

υ

– objętość materiału.

W przypadku modeli belkowych możliwe jest zastosowanie uproszczonego modelu JohnsonaCooka (MAT 98 w programie LS-Dyna), niewymagającego równania stanu oraz
nieuwzgledniającego efektów cieplnych i uszkodzenia wg kryterium (3). Równanie (7)
opisujące naprężenia plastyczne sprowadza się do postaci [59]:
𝜎𝑦 = (𝐴 + 𝐵𝜀̅𝑝 𝑛 )(1 + 𝐶 𝑙𝑛 𝜀̇∗ )

(11)

Na rysunku 64 pokazano wyniki obliczeń dla modelu belkowego i bryłowego z różnymi
modelami materiałowymi.

Rys. 63. Model bryłowy i belkowy struktury siatkowej z komórkami typu BCC-Z.
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Rys. 64. Wykresy siła ściskająca – przemieszczenie uzyskane dla modeli z różnymi elementami
i modelami materiałowymi.

Na rysunku 65 pokazano wyniki obliczeń dla modelu zniszczenia z parametrami HancockaMackenzie zamieszczonymi na rysunku 62. W przypadku tego modelu, po osiągnięciu
maksymalnych naprężeń plastycznych w strukturze siatkowej następuje szybki spadek
nośności związany z niszczeniem prętów struktury. Jest to związane z małą ciągliwością
próbek, na podstawie badań których wyznaczono parametry do kryterium zniszczenia.

Rys. 65. Wykresy siła ściskająca – przemieszczenie uzyskane dla modelu zniszczenia z
parametrami Hancocka-Mackenzie.
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Kalibracja modelu zniszczenia z parametrami Hancocka-Mackenzie została przeprowadzona w
oparciu o wyniki prób skręcania próbek ze stali 316L o średnicy 5 mm (Rys. 62). Na rysunku 66
pokazano wykres naprężenie-odkształcenie uzyskany z prób rozciągania tych próbek.
Wcześniejsze badania próbek o różnych średnicach pokazały, że próbki o większej średnicy
charakteryzowały się mniejszą ciągliwością (Rys. 67). Stąd istotne jest, aby w przypadku analiz
numerycznych struktur prętowych wytwarzanych metodami przyrostowymi (druk 3D)
dysponować wynikami badań dla prętów o jak najbardziej zbliżonej średnicy.

Rys. 66.. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L o średnicy 5 mm drukowanych pod kątem 90o
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Rys. 67. Wykres σ-ε dla próbek ze stali 316L drukowanych pod kątem 90o

5.2.2. Wpływ prędkości odkształcenia
Obciążenie dynamiczne powoduje wzrost wytrzymałości w stosunku do statycznego
obciążenia w zakresie zależnym od prędkości odkształcania. Na rys. 68 pokazano przykładowe
krzywe naprężenie-odkształcenie dla stali 316L dla różnych prędkości odkształcenia [61].
Wpływ ten w obliczeniach numerycznych uwzględniany jest najczęściej za pomocą modelu
Cowpera-Symonds’a. W modelu tym dynamiczna granica plastyczności σ’ w odniesieniu do
statycznej granicy plastyczności σ0 wyznaczana jest z zależności:
𝜎𝑦𝑑
𝜎𝑦

1

=1+

𝜀̇ 𝑞
(𝐷)

(12)

gdzie D i q to stałe wyznaczane eksperymentalnie, 𝜀̇ to prędkość odkształcenia.
Wyznaczenie stałych D i q wymaga przeprowadzenia badań dynamicznych próbek
materiałowych za pomocą pręta Hopkinsona.

55

Rys. 68. Krzywe naprężenie-odkształcenie dla stali 316L dla różnych prędkości odkształcenia
[61].

Analizę przeprowadzono dla kratownic zbudowanych z prętów o średnicy 1 mm. Na rys. 69
pokazano uzyskany podczas badań dynamicznych (uderzanie pociskiem o masie 1,7 kg z
prędkością 45 m/s) przebieg prędkości odkształcenia nominalnego kratownicy (rozumianego
jako zmianę początkowej wysokości kratownicy) w funkcji przemieszczenia pocisku.
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Rys. 69. Prędkość odkształcenia kratownicy BCC-Z (d = 1 mm) w funkcji przemieszczenia
pocisku.

Wpływ prędkości odkształcenia został uwzględniony poprzez zastosowanie
zaimplementowanego w programie LS-Dyna modelu Cowpera-Symonds’a. Ze względu na brak
własnych danych dotyczących właściwości drutów ze stali 316L w warunkach dynamicznych,
wykorzystano dane dla stali 316L dostępne w literaturze. Zastosowano dane z dwóch źródeł:
- D = 40 1/s, q = 5 – najczęściej przytaczane w literaturze współczynniki dla stali niestopowej
[62],
- D = 429 1/s, q = 4.8 – wyznaczone dla stali 316L w [63].
Współczynniki pochodzące z [63] dawały lepsze rezultaty, bardziej zbliżone do wyników badań
eksperymentalnych (Rys. 70). Na rys. 71 pokazano porównanie przebiegów przyspieszenia
pocisku uzyskanych z różnymi parametrami modelu Cowpera-Symonds’a.
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Rys. 70. Przebieg przyspieszenia pocisku w czasie dla kratownicy BCC-Z z prętów o średnicy
1.0 mm (próbka nr 316L/1,0/04), porównanie wyników badań z wynikami analiz
numerycznych wykonanych bez uwzględniania i z uwzględnieniem prędkości odkształcenia.

Rys. 71. Przebieg przyspieszenia pocisku w czasie dla kratownicy BCC-Z z prętów o średnicy
1.0 mm (próbka nr 316L/1,0/04), porównanie analiz numerycznych wykonanych z
uwzględnieniem prędkości odkształcenia z różnymi parametrami modelu Cowpera-Symonds’a
.
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5.3.

Opis badanych struktur energochłonnych

Struktury siatkowe z elementarnymi komórkami typu BCC-Z (rys. 72 do 74) zbudowanymi z
prętów o średnicach: 1,0 mm, 1,25 mm i 1,5 mm wykonano zgodnie z założeniami
sformułowanymi w rozdziale 5.1. Wszystkie pręty w każdej próbce miały jednakową średnicę
nominalną. Wykonano po 6 próbek dla każdej średnicy (3 do badań quasi-statycznych i 3 do
badań dynamicznych), łącznie wykonano 18 próbek. Próbki wykonano metodą
bezpośredniego spiekania wiązką lasera (DMLS) stosując takie same parametry drukowania
jak w przypadku próbek materiałowych (rozdział 4). Zestawienie wszystkich próbek ze stali
316L zawiera tabela 5. W tabeli podano masy i wymiary próbek oraz wyznaczone z
wykorzystaniem prawa Archimedesa gęstości materiału oraz gęstości względne próbek.
Tabela 5. Zestawienie badanych struktur siatkowych
Nr próbki

Materiał
próbki

Masa
próbki
[g]

Średnica
pręta
komórki
[mm]

Gęstość
materiał
u próbki
[kg/m3]

Gęstość
względna
próbki
[%]

A

B

Z

[mm]

[mm]

[mm]

316L/1,00/01

316L

368,8

1

7948

4,54

100,8

100,9

100,5

316L/1,00/02

316L

341,7

1

7784

4,29

100,9

101,0

100,3

316L/1,00/03

316L

342,1

1

7688

4,36

100,9

100,9

100,2

316L/1,00/04

316L

344,7

1

7888

4,28

100,7

100,7

100,6

316L/1,00/05

316L

398,8

1

7372

5,31

100,8

100,7

100,3

316L/1,00/06

316L

341,6

1

7944

4,22

100,7

100,8

100,3

316L/1,25/01

316L

535,1

1,25

7812

6,70

101,2

101,0

100,0

316L/1,25/02

316L

533,0

1,25

7792

6,71

101,1

101,1

99,8

316L/1,25/03

316L

603,5

1,25

7582

7,79

101,1

101,0

100,1

316L/1,25/04

316L

533,9

1,25

7910

6,58

101,1

101,1

100,3

316L/1,25/05

316L

538,9

1,25

7925

6,62

101,3

100,9

100,5

316L/1,25/06

316L

601,3

1,25

7779

7,54

101,1

101,2

100,2

316L/1,50/01

316L

750,4

1,5

7776

9,54

100,1

100,7

100,3

316L/1,50/02

316L

825,9

1,5

7784

10,31

101,3

101,4

100,2

316L/1,50/03

316L

749,7

1,5

7769

9,46

100,9

100,9

100,2

316L/1,50/04

316L

829,0

1,5

7669

10,52

101,2

101,4

100,1

316L/1,50/05

316L

824,5

1,5

7771

10,33

101,2

101,3

100,2

316L/1,50/06

316L

809,7

1,5

7778

10,09

101,5

101,4

100,2
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Rys. 72. Struktura kratowa ze stali nierdzewnej 316L z komórkami typu BCC-Z (średnica pręta
1 mm)

a)

b)

c)

Rys. 73. Zbliżenie na elementarną komórkę BCC-Z kratownicy z prętami o średnicy: a) 1 mm,
b) 1,25 mm, c) 1,5 mm
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a)

b)

c)
Rys. 74. Próbki do badań quasi-statycznych z prętami o średnicy: a) 1 mm, b) 1,25 mm,
c) 1,5 mm

61

5.4.

Analizy i badania quasi-statyczne

Badania quasi-statycznego ściskania próbek wykonano na prasie umożliwiającej obciążanie
badanych obiektów maksymalną siłą ściskającą 392 kN (rys. 75). Na podstawie obliczeń
numerycznych (rozdz. 5.1.1) przyjęto ograniczenie dla realizowanej podczas badań siły
ściskającej 150 kN, po osiągnięciu której następowało zatrzymanie prasy. Prędkość obciążania
wynosiła 18 mm/min.

b)

a)
Rys. 75. Prasa 40 T użyta do badań quasi-statycznych (a) i elementy do obciążania próbek (b)

Na rysunkach 76 do 78 pokazano zdjęcia wykonane podczas badań ściskania wybranych
próbek o średnicy prętów 1,0 mm, 1,25 mm i 1,5 mm. (próbki nr 316L/1,0/01, 316L/1,25/04 i
316L/1,50/03). Podczas badań zastosowano kamerę termowizyjną do rejestracji zmian
temperatury w trakcie ściskania kratownic. Na rysunku 79 pokazano przykładowe rozkłady
temperatury zarejestrowane podczas badania kratownicy z prętami o średnicy 1 mm.

62

U = 10 mm

U = 20 mm

U = 25 mm

U = 30 mm

U = 35 mm

U = 40 mm

U = 45 mm

U = 50 mm

Rys. 76. Przykładowy przebieg quasi-statycznego ściskania kratownicy BCC-Z z prętami o
średnicy 1 mm (próbka nr 316L/1,0/01)
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U = 10 mm

U = 20 mm

U = 25 mm

U = 30 mm

U = 35 mm

U = 40 mm

U = 45 mm

U = 50 mm

Rys. 77. Przykładowy przebieg quasi-statycznego ściskania kratownicy BCC-Z z prętami o
średnicy 1,25 mm (próbka nr 316L/1,25/01)
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U = 10 mm

U = 20 mm

U = 25 mm

U = 30 mm

U = 35 mm

U = 40 mm

U = 45 mm

U = 50 mm

Rys. 78. Przykładowy przebieg quasi-statycznego ściskania kratownicy BCC-Z z prętami o
średnicy 1,5 mm (próbka nr 316L/1,50/03)
.
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U = 10 mm

U = 25 mm

U = 35 mm
Rys. 79. Przykładowy przebieg quasi-statycznego ściskania kratownicy BCC-Z z prętami o
średnicy 1 mm oraz zapis z kamery termowizyjnej.
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Na rysunku 80 pokazano przykładową próbkę nr 316L/1,50/03 (średnica prętów 1,5 mm) po
zgnieceniu.

Rys. 80. Próbka nr 316L/1,50/03 (średnica prętów 1,5 mm) po quasi-statycznym zgnieceniu z
siłą 150 kN

Na rysunkach 81, 83 i 85 pokazano przebiegi siły ściskającej Fz w funkcji przemieszczenia
pionowego płyty ściskającej uzyskane w wyniku symulacji na tle przebiegów zarejestrowanych
podczas badań quasi-statycznych. Na rysunku 85 pokazano wyniki symulacji dla kratownicy z
prętami o średnicy 1,5 mm przeprowadzone dla danych materiałowych uzyskanych z badań
próbek prętów o średnicy 1 i 2 mm. Wykonano dodatkowe obliczenia z danymi dla średnicy 2
mm, ponieważ obliczenia z danymi dla średnicy 1 mm dają zaniżone wartości.
Na rysunku 82, 84 i 86 dodatkowo pokazano naprężenia w funkcji odkształcenia. W tym
przypadku są to naprężenia nominalne rozumiane jako siła ściskająca odniesiona do pola
kwadratu, w który wpisany jest rzut kratownicy z góry przed rozpoczęciem ściskania.
Odkształcenia nominalne rozumiane są jako przemieszczenie górnej powierzchni kratownicy
odniesione do wysokości początkowej kratownicy. Wyniki dla jednej próbki z każdej z serii 3
próbek wykonanych z drutów o tej samej średnicy różnią się dość znacznie od pozostałych
dwóch próbek. Dotyczy to próbek, których masa i gęstość względna różnią się od pozostałych
próbek w serii. Na rysunku 89 pokazano porównanie przykładowej symulacji numerycznej z
przebiegiem badania próbki nr 316L/1,50/03.
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Rys. 81. Przebieg siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla kratownic BCC-Z z prętów o
średnicy 1 mm (stal 316L), porównanie wyników badań z wynikami analiz numerycznych
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Rys. 82. Przebieg naprężenia w funkcji odkształcenia dla kratownic BCC-Z z prętów o średnicy
1 mm (stal 316 L)
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Rys. 83. Przebieg siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla kratownic BCC-Z z prętów o
średnicy 1,25 mm (stal 316L), porównanie wyników badań z wynikami analiz numerycznych
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Rys. 84. Przebieg naprężenia w funkcji odkształcenia dla kratownic BCC-Z z prętów o średnicy
1,25 mm (stal 316L)
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Rys. 85. Przebieg siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla kratownic BCC-Z z prętów o
średnicy 1,5 mm (stal 316L), porównanie wyników badań z wynikami analiz numerycznych
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Rys. 86. Przebieg naprężenia w funkcji odkształcenia dla kratownic BCC-Z z prętów o średnicy
1,5 mm (stal 316L)
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Po analizie wyników badań zaobserwowano liniową zależność maksymalnej siły
(maksymalnego naprężenia plastycznego) w fazie plateau od gęstości względnej struktury (rys.
87). Podobną zależność zaobserwowano dla modułu sprężystości (rys. 88).

Rys. 87. Maksymalne naprężenie plastyczne w fazie plateau w funkcji gęstości względnej dla
kratownic BCC-Z (stal 316L)

Rys. 88. Moduł sprężystości w funkcji gęstości względnej dla kratownic BCC-Z (stal 316L)
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U = 10 mm

U = 20 mm

U = 25 mm

U = 30 mm
Rys. 89. Quasi-statyczne ściskanie kratownicy BCC-Z z prętami o średnicy 1,5 mm (próbka nr
316L/1,50/03), porównanie symulacji z eksperymentem
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U = 35 mm

U = 40 mm

U = 45 mm

U = 50 mm
Rys. 89. Quasi-statyczne ściskanie kratownicy BCC-Z z prętami o średnicy 1,5 mm (próbka nr
316L/1,50/03), porównanie symulacji z eksperymentem cd
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W tabeli 6 zawarto wartości energii rozproszonej Eabs przez próbki dla odkształceń 0,3, 0,5 i
0,7 oraz energii rozproszonej odniesionej do pojemności i masy próbki dla odkształcenia 0,7.
Tabela 7 zawiera wartości zdolności rozpraszania energii dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7
policzonej z zależności:
𝑢

𝜂𝐸 (𝑢𝑧𝑝 ) = 𝐹

∫0 𝑧𝑝 𝐹𝑧 𝑑𝑢𝑧

(13)

𝑧𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑧𝑝 )∙𝑢𝑧𝑝

gdzie: 𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑧𝑝 ) – maksymalna siła zarejestrowana w zakresie przemieszczenia od 0 do 𝑢𝑧𝑝 .
Tabela 6. Energia rozproszona przez kratownice BCC-Z ze stali 316L
Numer próbki

Eabs (0.3)
[J]

Eabs (0.5)
[J]

Eabs (0.7)
[J]

Eabs(07)/vol
[J/cm3]

Eabs(0.7)/m
[J/kg]

316L/1,00/01

273

475

716

0,70

1941

316L/1,00/02

199

342

499

0,49

1459

316L/1,00/03

203

348

500

0,49

1461

MES

267

470

650

0,65

1846

316L/1,25/01

505

880

1287

1,26

2404

316L/1,25/02

438

791

1129

1,11

2118

316L/1,25/03

1007

1780

2642

2,58

4378

MES

488

837

1166

1,17

2159

316L/1,50/01

1099

1927

2943

2,91

3922

316L/1,50/02

1371

2441

3786

3,68

4584

316L/1,50/03

1002

1825

2779

2,72

3707

MES (d=1 mm)

810

1328

1845

1,85

2143

Nazwa próbki

BCCZ 316L – średnica
pręta komórki 1 mm

BCCZ 316L – średnica
pręta komórki 1,25 mm

BCCZ 316L – średnica
pręta komórki 1,5 mm

Tabela 7. Efektywność rozpraszania energii przez kratownice BCC-Z ze stali 316L
Nazwa próbki

BCCZ 316L – średnica pręta komórki
1 mm

BCCZ 316L – średnica pręta komórki
1,25 mm

BCCZ 316L – średnica pręta komórki
1,5 mm
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Numer próbki

ȠE(0.3) ȠE(0.5) ȠE(0.7)

ȠEsr

316L/1,00/01

0,63

0,66

0,57

0,62

316L/1,00/02

0,68

0,70

0,54

0,64

316L/1,00/03

0,66

0,68

0,55

0,63

MES

0,62

0,65

0,64

0,64

316L/1,25/01

0,70

0,73

0,55

0,66

316L/1,25/02

0,65

0,70

0,71

0,69

316L/1,25/03

0,75

0,80

0,53

0,69

MES

0,62

0,64

0,64

0,63

316L/1,50/01

0,78

0,82

0,47

0,69

316L/1,50/02

0,72

0,77

0,46

0,65

316L/1,50/03

0,70

0,77

0,48

0,65

MES

0,64

0,63

0,62

0,63

5.5.

Analizy i badania dynamiczne (crash)

Badania dynamiczne mające na celu określenie zdolności pochłaniania energii przez strukturę
kratową podczas zderzenia wykonano z użyciem działka pneumatycznego (Rys. 90) z lufą o
średnicy 200 mm, umożliwiającego wystrzeliwanie pocisków o masie do 5 kg z prędkością do
200 m/s (dla masy pocisku m = 0,3 kg). Badanie polegało na wystrzeliwaniu w kierunku próbki
z prędkością ok. 45 m/s pocisku o masie ok. 1,7 kg, który dynamicznie zgniatał próbkę.
Przebieg badania rejestrowano szybką kamerą Phantom Vision VEO 410 (Rys. 91). Parametry
testów (przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie pocisku) wyznaczano w oparciu o
zarejestrowane szybką kamerą filmy przy użyciu programu Tema Motion 2D Lite.

Rys. 90. Działko pneumatyczne zastosowane do badań dynamicznych

Rys. 91. Szybka kamera Phantom VEO 410
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Badania wykonano dla 3 egzemplarzy każdego rodzaju próbek (3 średnice 1,0 mm, 1,25 mm i
1,5 mm). Łącznie przebadano 9 próbek. Na rysunkach 92 i 93 pokazano wybrane próbki ze stali
316L po zakończeniu badania.

Rys. 92. Próbki nr 316L/1,50/04 i 316L/1,50/05 (średnica prętów 1,5 mm) po uderzeniu
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Rys. 93. Próbki nr 316L/1,25/04 i 316L/1,25/05 (średnica prętów 1,25 mm) po uderzeniu

Na rysunkach 94 do 96 pokazano przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia
pocisku w czasie wyznaczone dla wybranych próbek w wyniku analizy zarejestrowanych
podczas badań filmów oraz uzyskane w wyniku symulacji numerycznych. W obu przypadkach
wyniki poddano filtrowaniu stosując filtr Butterwortha o częstotliwości odcięcia 800 Hz. Na
rysunku 98 pokazano porównanie przykładowej symulacji numerycznej z przebiegiem badania
próbki nr 316L/1,25/04.
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Rys. 94. Przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia pocisku w czasie dla kratownicy
BCC-Z z prętów o średnicy 1 mm (próbka nr 316L/1,0/04), porównanie wyników badań z
wynikami analiz numerycznych.

Rys. 95. Przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia pocisku w czasie dla kratownicy
BCC-Z z prętów o średnicy 1,25 mm (próbka nr 316L/1,25/04), porównanie wyników badań z
wynikami analiz numerycznych
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Rys. 96. Przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia pocisku w czasie dla kratownicy
BCC-Z z prętów o średnicy 1,5 mm (próbka nr 316L/1,50/05), porównanie wyników badań z
wynikami analiz numerycznych
Po analizie wyników badań zaobserwowano liniową zależność maksymalnego odkształcenia
dynamicznie zgniatanej struktury od jej gęstości względnej (rys. 97). Zależność taką
obserwowano również dla wyników obliczeń numerycznych.

Rys. 97. Maksymalne odkształcenie po uderzeniu w funkcji gęstości względnej kratownic BCCZ (stal 316L)
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0.25 ms

0.5 ms

0.75 ms

1.0 ms
Rys. 98. Badanie dynamiczne kratownicy BCC-Z z prętami o średnicy 1,25 mm (próbka nr
316L/1,25/04), porównanie symulacji z eksperymentem
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1.25 ms

1.5 ms

1.75 ms

2.0 ms
Rys. 98. Badanie dynamiczne kratownicy BCC-Z z prętami o średnicy 1,25 mm (próbka nr
316L/1,25/04), porównanie symulacji z eksperymentem cd
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W tabeli 8 pokazano podstawowe parametry testów oraz dane masowe próbek. Tabela 9
zawiera wartości energii rozproszonej przez próbki dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7 oraz wartości
zdolności rozpraszania energii dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7 policzonej z zależności (11).

Tabela 8. Parametry testów dynamicznych kratownic BCC-Z ze stali 316L

Nazwa próbki

Nr próbki

amax
[g]

asr
[g]

Uzmax
[mm]

v0
[m/s]

Masa
pocisku
[g]

Gęstość
próbki
[kg/m3]

Masa
próbki
[g]

BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki 1 mm

316L/1,00/04

4571

1363

87,3

40,3

1680

337,8

344,6

316L/1,00/05

4214

1371

92

43,2

1680

391,7

398,8

316L/1,00/06

4985

1488

91

46,6

1680

335,5

341,6

BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki
1,25 mm
BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki 1,5 mm

316L/1,25/04

4524

1351

80

41,2

1661

520,8

533,9

316L/1,25/05

3908

1420

80

43,2

1661

525,1

538,9

316L/1,25/06

5791

1486

36,9

40,4

1661

586,5

601,3

316L/1,50/04

7658

2849

21

37,8

1671

807,1

829,0

316L/1,50/05

8055

2764

22

38,6

1671

802,7

824,5

316L/1,50/06

4694

1936

51

41,6

1671

785,1

809,7

Tabela 9. Energia rozproszona oraz efektywność kratownic BCC-Z ze stali 316L

Nazwa próbki

Eabs (0.3) Eabs (0.5) Eabs (0.7)
[kJ]
[kJ]
[kJ]

Nr próbki

Ek [J]

316L/1,00/04

1364

268

542

316L/1,00/05

1568

315

316L/1,00/06

1824

MES
BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki
1,25 mm
BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki
1,5 mm

BCCZ 316L –
średnica pręta
komórki 1 mm
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ȠE(0.3)

ȠE(0.5)

ȠE(0.7)

778

0,565

0,666

0,676

627

992

0,545

0,642

0,598

341

545

804

0,503

0,467

0,486

1721

370

627

668

0,759

0,769

0,585

316L/1,25/04

1410

539

880

1158

0,592

0,586

0,539

316L/1,25/05

1550

610

957

1386

0,472

0,430

0,437

316L/1,25/06

1356

1193

1479

0,427

0,425

MES

1721

566

817

0,891

0,769

0,631

316L/1,50/04

1194

1362

0,510

316L/1,50/05

1245

1436

0,490

316L/1,50/06

1446

904

0,399

0,401

MES

1721

1320

1529

940

1567

0,396
0,55

6. Metoda projektowania energochłonnych struktur komórkowych
6.1.

Założenia metody

Proces projektowania energochłonnej struktury siatkowej wymaga zastosowania metody
elementów skończonych. Obecnie rozwijane są metody analityczne do optymalizacji struktur
kratowych, jednak ich zastosowanie ogranicza się głównie do konstrukcji obciążonych
statycznie w zakresie sprężystym. Modele obliczeniowe struktur energochłonnych ulegających
dużym odkształceniom mają wiele ograniczeń (małe prędkości odkształcenia, zaniedbanie
efektów inercyjnych, brak kontaktów), obowiązują w pewnym zakresie odkształcenia
struktury i nie uwzględniają ewentualnego pękania elementów struktury, co ma istotne
znaczenie zwłaszcza w przypadku struktur ulegających kruszeniu podczas zgniatania.
Podstawowym założeniem metody jest wykorzystanie liniowej zależności pomiędzy
niektórymi właściwościami struktury siatkowej (maksymalne odkształcenie struktury pod
wpływem uderzenia, moduł sprężystości i naprężenia w fazie plateau przy obciążeniu quasistatycznym) a jej gęstością względną tj. stosunkiem objętości materiału struktury do objętości
obszaru, w który jest wpisana. Zależność ta obowiązuje dla określonej geometrii komórki
elementarnej i zastosowanego materiału. Przy czym należy mieć na uwadze, że właściwości
mechaniczne mogą zmieniać się wraz ze średnicą prętów.
Projektowanie struktury siatkowej należy zacząć od doboru komórki elementarnej o
optymalnych cechach geometrycznych dla przewidywanego typu i kierunku obciążenia.
Wstępny dobór średnicy prętów należy przeprowadzić dla gęstości względnej z przedziału ok.
3 do 20 %. Wykonanie obliczeń numerycznych dla trzech wartości z tego przedziału pozwoli
określić właściwości struktury siatkowej, w tym wartości maksymalnych odkształceń oraz
prognozować właściwości struktur o innych gęstościach względnych. W celu zwiększenia
efektywności struktury w rozpraszaniu energii można modyfikować średnice prętów w
wybranych warstwach komórek.
Kształt komórek elementarnych
Kształt komórek, z których zbudowana jest struktura siatkowa decyduje o jej wytrzymałości,
jak i o charakterze przebiegu sił podczas jej zgniatania. Pręty pionowe zwiększające
wytrzymałość przy tej samej gęstości względnej (w odniesieniu do komórki bez prętów
pionowych) powodują pojawienie się pików w przebiegach siły ściskającej, co jest
obserwowane również w przypadku obciążeń quasi-statycznych. W przypadku zastosowań
lotniczych kształt komórki elementarnej powinien być tak dobrany, aby konstrukcja była w
stanie rozproszyć jak największą energię przy możliwie najniższej gęstości względnej (co jest
równoznaczne z niższą masą konstrukcji). Poza sposobem ułożenia prętów w komórce (np.
typu BCC czy BCC-Z), wpływ na cechy wytrzymałościowe mają również proporcje długości
boków komórki. Na rysunku 99 pokazano przykładowy wpływ tych proporcji na sztywność
początkową i poziom naprężenia odpowiadający plastycznemu odkształceniu komórki typu
BCC [51].
83

Rys. 99. Sztywność początkowa i naprężenie odpowiadające plastycznemu odkształceniu
komórki typu BCC w funkcji stosunku szerokości komórki do jej wysokości [51]
Komórka typu BCC ma prosty kształt, opracowano dla niej zależności teoretyczne pozwalające
na szybkie wyznaczenie sztywności i naprężenia w fazie plateau dla quasi-statycznego
obciążenia [51]. Komórki o kształcie innym niż BCC wymagają własnych analiz w celu
określenia wpływu proporcji ich boków na właściwości wytrzymałościowe. Dobór
elementarnej komórki powinien być dokonany za pomocą obliczeń numerycznych. W
niektórych ośrodkach zajmujących się drukowanymi strukturami komórkowymi tworzone są
bazy takich komórek (rys. 40), które są później wykorzystywane przy projektowaniu struktur
siatkowych do określonych zastosowań.
Modele numeryczne
Jak pokazują wyniki analiz numerycznych, do modelowania struktur siatkowych nadają się
elementy belkowe, co znacznie obniża liczbę niezbędnych elementów i tym samym redukuje
czas obliczeń. Szybsze jest również samo przygotowanie modeli, zmiana średnic prętów
wymaga jedynie zmiany wartości średnicy w odpowiedniej karcie definiującej dane dotyczące
przekrojów belki oraz ewentualnej zmiany danych materiałowych (punkt Dane materiałowe).
Istotne jest zastosowanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi prętami, co pozwoli na
pojawienie się efektu umocnienia konstrukcji pod koniec procesu zgniatania. Wpływ na wyniki
ma również uwzględnienie tarcia pomiędzy prętami oraz pomiędzy prętami i elementami
zgniatającymi. W przypadku analizowania struktury składającej się z większej liczby komórek
jeden pręt może być odwzorowany za pomocą 3 elementów belkowych.
Czas obliczeń dla modeli składających się z dużej liczby elementów jest długi (od kilku do
kilkudziesięciu godzin), co ma duże znaczenie przy konieczności wprowadzania zmian
parametrów w celu oceny ich wpływu na wyniki obliczeń oraz przy analizie wielu wariantów
konstrukcji (różne średnice prętów, różne rozmiary komórek, itp.). Czas obliczeń można
zredukować realizując obliczenia na wielu rdzeniach lub stosując skalowanie masy poprzez
zwiększenie gęstości materiału przypisanego najmniejszym elementom. Skalowanie masy w
modelach struktur siatkowych proponuje się stosować tylko w przypadku analiz quasistatycznych, w których efekty dynamiczne są pomijalnie małe. Regularne struktury siatkowe
zbudowane są z grup prętów o takiej samej długości, które w modelu numerycznym
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podzielone są na taką samą liczbę elementów. Dlatego cała grupa elementów odwzorowująca
określoną grupę prętów (np. pręty pionowe) może mieć ten sam rozmiar. Dwukrotne
zwiększenie gęstości materiału przypisanego do najmniejszych elementów powodowało
zmniejszenie czasu obliczeń o 50 % w przypadku struktur siatkowych o liczbie komórek
10x10x10. W przypadku struktur o liczbie komórek 6x6x6 czas obliczeń był kilka razy krótszy
w porównaniu z modelami bez skalowania masy. Nie zaleca się zwiększania masy więcej niż
dwukrotnie ze względu na zauważalny wpływ na wyniki obliczeń.
W celu uzyskania wyników jak najbardziej zbliżonych do odpowiedzi rzeczywistej struktury
komórkowej na obciążenie quasi-statyczne lub dynamiczne niezbędne jest opracowanie
modelu struktury zbudowanego z takiej samej liczby komórek jak analizowana struktura. W
literaturze [51] sugeruje się, że w celu redukcji czasu obliczeń właściwości struktur siatkowych
mogą być wyznaczone na podstawie modeli z ograniczoną liczbą komórek (nawet jedną).
Jednak w przypadku takich modeli, w przebiegach siły ściskającej nie obserwuje się
dodatkowych pików związanych z poślizgami konstrukcji wzdłuż kolejnych płaszczyzn leżących
po przekątnych. Dotyczy to głównie struktur z prętami pionowymi (np. komórki typu BCC-Z).
W wielu innych pracach również podważano wnioski zawarte w pracy [51] udowadniając, że
liczba komórek w różnych kierunkach wpływa na odpowiedź struktury.
Dane materiałowe
W celu zaprojektowania struktury, która ma być wykonana z zastosowaniem technologii
przyrostowych, należy dysponować odpowiednimi danymi dotyczącymi właściwości
mechanicznych zastosowanych materiałów, ze względu na dużą ich zależność od parametrów
druku (moc lasera, czas ekspozycji, średnica promienia lasera, itd.), wielkości ziaren proszku,
czystości drukarki (możliwość wtrąceń niepożądanych pierwiastków z pozostałości po innym
materiale), kąta drukowania, grubości drukowanych elementów, itd. Dane takie najlepiej
pozyskać we własnym zakresie przeprowadzając badania próbek. Docelowe elementy
konstrukcyjne powinny być wykonywane z zachowaniem tych samych parametrów druku i
ewentualnej obróbki cieplnej. W przypadku, kiedy w projektowanej konstrukcji planowane
jest zastosowanie elementów (prętów) o różnej grubości należy dysponować danymi
materiałowymi dla tych samych lub zbliżonych grubości. Jak pokazują wyniki badań próbek
drutów istnieje duża zależność wytrzymałości na rozciąganie od średnicy drutu. Dane
materiałowe przyjęte do analiz powinny dotyczyć drutów o średnicy mieszczącej się w
odpowiednim zakresie. Badania zrealizowane w ramach pracy pokazały, że w przypadku
struktur siatkowych w skali mezo (rozmiar komórki do ok. 10 mm) wykonanych ze stali 316L
zakres ten powinien wynosić ok. d± 0,25 mm. W celu poprawnego opracowania krzywych
naprężenie-odkształcenie zaleca się zastosowanie podczas badań metody cyfrowej korelacji
obrazu (DIC), ponieważ w przypadku próbek o małych średnicach obserwowano formowanie
się do kilku stref uplastycznienia (Rozdz. 4), co przy zastosowaniu tradycyjnego ekstensometru
jest nie do uchwycenia.
Projektowanie struktury siatkowej o żądanej energochłonności
Do oszacowania gęstości względnej projektowanej struktury wykorzystywany jest liniowy
charakter zależności maksymalnego odkształcenia (przemieszczenia) po dynamicznym
85

uderzeniu struktury siatkowej od jej gęstości względnej. Na rys. 100 pokazano przykład takiej
zależności otrzymanej z wyników badań w ramach niniejszej pracy dla struktur typu BCC-Z
(Rozdz. 5.5). Zakłada się, że maksymalne odkształcenie struktury po dynamicznym ściskaniu
jest zbliżone do odkształcenia przy quasi-statycznym ściskaniu dla tego samego poziomu
energii. Pokazano to na rys. 101 otrzymanym na podstawie wyników badań struktur typu RD.
Dane wejściowe do obliczeń to wartość energii do rozproszenia oraz żądane odkształcenie
struktury energochłonnej.

Rys. 100. Maksymalne odkształcenie po dynamicznym uderzeniu w funkcji gęstości względnej
dla struktur siatkowych typu BCC-Z.

Rys. 101. Energia pochłonięta w funkcji przemieszczenia podczas quasi-statycznego i
dynamicznego ściskania próbek typu RD.
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Wiedząc, że energia pochłonięta w zakresie przemieszczenia od 0 do uzp to (rys. 102):
𝑢

𝐸𝑎𝑏𝑠 (𝑢𝑧𝑝 ) = ∫0 𝑧𝑝 𝐹𝑧 𝑑𝑢𝑧

(14)

możemy na podstawie wyników obliczeń (lub badań eksperymentalnych) quasi-statycznych
dla ograniczonej liczby (np. 2) struktur siatkowych o różnej gęstości względnej wyznaczyć
przemieszczenia uzp odpowiadające energii Eabs. Jeżeli dla którejś wartości gęstości względnej
wyznaczone przemieszczenie dla energii Eabs wyjdzie poza zakres plateau, należy powtórzyć
obliczenia z większą gęstością względną. Dla struktur tych wykonujemy również obliczenia
dynamiczne, które pozwolą na dokładniejsze wyznaczenie gęstości względnej struktury
poddanej obciążeniom dynamicznym. Wiedząc, że zależność pomiędzy maksymalnym
przemieszczeniem (odkształceniem) struktury siatkowej po uderzeniu dynamicznym a jej
gęstością względną jest liniowa możemy tak dobrać gęstość względną struktury siatkowej aby
uzyskać żądane przemieszczenie (odkształcenie).

Rys. 102. Przykładowy wykres siła- przemieszczenie z pokazanym sposobem liczenia
absorbowanej energii.
Bardziej zgrubnego oszacowania gęstości względnej można również dokonać w oparciu tylko
o wyniki analiz (lub badań eksperymentalnych) quasi-statycznych, przy założeniu liniowej
zależności maksymalnej siły (naprężenia) w fazie plateau od gęstości względnej struktury
siatkowej (rys. 87). Obliczenia realizowane są w oparciu o wzór na efektywność absorbcji
energii:

𝑢

𝜂(𝑢𝑧𝑝 ) = 𝐹

∫0 𝑧𝑝 𝐹𝑧 𝑑𝑢𝑧

𝑧𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑧𝑝 )∙𝑢𝑧𝑝

(15)

gdzie: 𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑧𝑝 ) – maksymalna siła zarejestrowana w zakresie przemieszczenia od 0 do 𝑢𝑧𝑝 .
87

Z zależności (15) można wyznaczyć maksymalną siłę w fazie plateau:

𝐸

𝑎𝑏𝑠
𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑧𝑝 ) = 𝜂(𝑢

(𝑢𝑧𝑝 )

𝑧𝑝 )∙𝑢𝑧𝑝

(16)

Obliczając z zależności (16) siłę dla żądanej energii i maksymalnego przemieszczenia uzp z
wykresu siła ściskająca – gęstość względna można dobrać gęstość względną projektowanej
struktury. Efektywność absorbcji energii we wzorze (16) liczona jest jako średnia z
efektywności wyznaczonych z zależności (15) dla danych otrzymanych z analiz lub badań quasistatycznych ograniczonej liczby (np. 2) struktur siatkowych o różnej gęstości względnej.

6.2.

Automatyzacja procesu przygotowania modeli numerycznych i obróbki
wyników obliczeń

W celu szybszego przygotowywania modeli numerycznych struktur siatkowych w różnych
wariantach (różne rozmiary i architektura komórek, różne średnice prętów, możliwość
gradacji średnic prętów dla poszczególnych warstw kratownicy, itp.) opracowano zestaw
zaawansowanych procedur w języku skryptowym LS-PrePost Scripting Command Language
(SCL) opartym o składnię języka C i współpracującym z preprocesorem LS-PrePost. Procedury
są zarządzane przez jedną główną procedurę CREATE_KEYWORD_LATTICE, której
uruchomienie z poziomu programu LS-PrePost inicjuje ich realizację a tym samym cały proces
tworzenia modelu numerycznego łącznie z ustawieniami dotyczącymi kontaktów, danych
materiałowych, plików wyjściowych itd. Dane niezbędne do przygotowania modelu (rozmiary
komórek, średnice drutów, itp.) są wprowadzane do jednego pliku tekstowego VARIABLES,
który odczytywany jest przez główną procedurę. Dodatkowo, należy przygotować pliki
tekstowe zawierające pary punktów opisujących krzywe naprężenie rzeczywiste –
odkształcenie plastyczne dla materiałów. Dane te, niezbędne do opisu zakresu plastycznego,
są odczytywane przez procedurę przygotowującą odpowiednie karty materiałowe Istnieje
możliwość wyboru wariantu modelu: do obliczeń dynamicznych (uderzenie przez pocisk) lub
do obliczeń quasi-statycznych (zgniatanie przez prasę zgodnie z zadaną prędkością). Na
rysunku 103 pokazano schemat blokowy zestawu procedur.
Ponadto, opracowano procedurę do wyznaczania pochłoniętej przez strukturę energii (dla
trzech poziomów odkształcenia: 30 %, 50 % i 70 %) oraz odpowiadającej jej efektywności.
Procedura odczytuje odpowiednie dane z pliku wyjściowego RCFORC tworzonego przez
program LS-Dyna podczas obliczeń, do którego zapisywane są siły kontaktowe.
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LATTICE
MESHING_BOXSOLID
MESHING_CYLINDERSOLID
kw_SECTION_BEAM
kw_SECTION_SOLID
kw_DEFINE_CURVE
kw_DEFINE_MOTION_CURVE

Data input

Main Script

VARIABLES

CREATE_KEYWORD_LATTICE

kw_MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
kw_MAT_RIGID
kw_INITIAL_VELOCITY_RIGID_BODY
kw_BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID
kw_DATABASE_RCFORC
kw_DATABASE_BINARY_D3PLOT
kw_CONTROL_TERMINATION
PART_DATA
Contacts

Rys. 103. Schemat blokowy zestawu procedur (skryptów) do tworzenia modeli numerycznych
struktur siatkowych dla programu LS-Dyna
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6.3.

Automatyzacja procesu tworzenia plików STL

Wykonanie metodą przyrostową (druk 3D) zaprojektowanej części wymaga utworzenia pliku
w formacie STL (StereoLitography), który jest trójkątnym przedstawieniem geometrii
powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej. Każda powierzchnia podzielona jest na szereg
małych trójkątów. Każdy wierzchołek trójkąta opisany jest przez 3 punkty reprezentujące ich
położenie względem osi współrzędnych. Obecnie każdy program CAD lub preprocesor MES
posiada opcję zapisu geometrii w formacie STL. Opcje te, w zależności od oprogramowania,
różnią się stopniem zaawansowania i liczbą parametrów możliwych do ustawienia.
Dokładność utworzonych za pomocą niektórych programów geometrii nie zawsze jest
zadowalająca. Plik STL tworzony jest dla jednej bryły.
Struktury siatkowe (lattice structures) projektowane i analizowane w ramach pracy są
reprezentowane przez modele belkowe, które w celu utworzenia pliku STL należy zamienić na
obiekty bryłowe. W celu automatyzacji tego procesu opracowano skrypty generujące obiekty
bryłowe w miejsce elementów belkowych oraz łączące je w jedną bryłę za pomocą operacji
boolowskich. Modele belkowe stosowane w obliczeniach struktur siatkowych za pomocą
programu LS-Dyna generowane są w preprocesorze LS-PrePost z użyciem przygotowanych w
tym celu skryptów. Na elementach belkowych tworzone są cylindry o średnicy odpowiadającej
średnicy prętów w strukturze siatkowej. Końce cylindrów znajdują się w węzłach struktury
siatkowej. Cała struktura musi być reprezentowana przez jedną bryłę, dlatego wszystkie
cylindry są łączone za pomocą operacji boolowskich. W niewystarczająco wypełnionych
węzłach (np. w przypadku łączenia w jednym węźle tylko dwóch cylindrów) dodatkowo
tworzone są kule, które za pomocą operacji boolowskich łączone są z całą bryłą (Rys. 104).

a)

b)
Rys. 104. Fragment struktury siatkowej reprezentowany przez: a) cylindry utworzone w
miejscu elementów belkowych, b) uzupełniony kulami w węzłach.
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7. Przykłady
zastosowania
zaproponowanej
projektowania konstrukcji energochłonnych
7.1.

metody

do

Hybrydowa konstrukcja kompozytowo-metalowa do pochłaniania
energii lądowania awaryjnego

7.1.1. Założenia projektowe
Przyjęto założenie, że projektowana struktura będzie fragmentem strefy zgniotu w konstrukcji
jednego ze środków transportu. Jako przykład wybrano fragment podłogi kadłuba statku
powietrznego będący strefą zgniotu pochłaniającą energię podczas lądowania awaryjnego.
Założenia oparto na wymaganiach jakie powinny spełniać kadłuby samolotów i śmigłowców w
zakresie odporności na uderzenie podczas lądowania awaryjnego. Przyjęto założenia
konstrukcyjne dla projektu strefy zgniotu w podłodze kadłuba samolotu lekkiego opisanego w
[64]. W pracy tej pokazano kilka rozwiązań konstrukcyjnych podłogi opartych na tradycyjnych
materiałach (blachy ze stopu aluminium, wypełniacze piankowe itp.). W przypadku samolotów
lekkich i śmigłowców przyjmuje się, że pochłanianie energii podczas awaryjnego lądowania
rozłożone jest na podwozie, kadłub i siedzenia (Rys. 105). Związane jest to ze zbyt małymi
rozmiarami kadłuba, które ograniczają wymiary strefy zgniotu w jego dolnej części. W
przypadku dużych samolotów transportowych, przyjmuje się ze cała energia pochłaniana jest
przez dolną część kadłuba.

Rys. 105. Koncepcja pochłaniania energii podczas awaryjnego lądowania dla samolotów
transportowych, samolotów lekkich i śmigłowców [64].
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Na rysunku 106 pokazano koncepcję konstrukcji podłogi w kadłubie samolotu lekkiego
analizowaną w pracy [64]. Wysokość strefy zgniotu w podłodze wynosiła 6 cali (ok. 152 mm).

Rys. 106. Koncepcja konstrukcyjna podłogi w kadłubie samolotu lekkiego ze strefą zgniotu
pochłaniającą energię podczas awaryjnego lądowania [64].

Jednym z założeń konstrukcyjnych było uzyskanie przebiegu siły (przyspieszenia) przenoszonej
podczas awaryjnego lądowania na pozostałą część konstrukcji, pozbawionego pików które są
niebezpieczne dla konstrukcji i przede wszystkim dla pasażerów. Idealnym przypadkiem jest
uzyskanie przebiegu zbliżonego do prostokąta, a tym samym uzyskanie dużej efektywności w
pochłanianiu energii (Rys. 107).

Rys. 107. Kontrolowany przebieg obciążenia podczas awaryjnego lądowania na tle przebiegu
charakterystycznego dla konwencjonalnych konstrukcji [64].
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7.1.2. Projekt struktury w oparciu o obliczenia numeryczne.
W projektowanej strukturze komórkowej będącej fragmentem podłogi rozważano
zastosowanie jednego z dwóch typów komórek elementarnych: przebadanej w poprzednim
projekcie komórki typu BCC-Z lub komórki wzorowanej na strukturze krystalicznej diamentu.
Początkowo zakładano, że analizowany fragment struktury energochłonnej będzie miał
wymiary 100x100x150 mm, gdzie 150 mm to wysokość. Jak pokazały analizy numeryczne, przy
takich wymiarach struktur kratowych wyodrębnia się fragment struktury, którego postać
uszkodzenia odpowiada postaci uszkodzenia struktury o wymiarach 100x100x100 mm.
Związane jest to z charakterystyczną dla tego typu struktur postacią uszkodzenia objawiającą
się występowaniem ścinania w płaszczyznach przechodzących przez przekątne struktury. W
przypadku zastosowania takiej samej średnicy prętów we wszystkich warstwach struktury,
fragment ten umiejscowiony jest w dolnej lub górnej części struktury. W przypadku
zastosowania gradacji średnic prętów obszar ten może pojawiać się w różnych miejscach.
Przykład ten pokazuje jak istotna jest ze względu na postać odkształcenia i odpowiedź
struktury na obciążenie liczba komórek w poszczególnych kierunkach. Było to przedmiotem
badań w niektórych pracach. Ostatecznie do dalszych analiz i badań przyjęto struktury w
kształcie sześcianu foremnego o długości boku 150 mm, zbudowane z komórek
elementarnych o rozmiarach 10x10x10 mm.
Przyjęto założenie, że struktura komórkowa zostanie zastosowana w konstrukcji
kompozytowej. Dlatego zaprojektowano pakiet składający z okładzin z laminatu węglowoepoksydowego doklejonych do struktury siatkowej. Zastosowanie okładzin z laminatu miało
dwojaki cel, odzwierciedlało warunki brzegowe dla kratownicy będącej integralną częścią
konstrukcji podłogi (odebranie stopni swobody na górnej i dolnej ściance kratownicy) oraz
służyło przetestowaniu możliwości łączenia drukowanych struktur komórkowych z
materiałami kompozytowymi. Na rysunku 108 pokazano koncepcję fragmentu struktury do
badań i analiz.

Rys. 108. Pakiet składający się ze struktury siatkowej i okładzin z laminatu epoksydowowęglowego.
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Analizowano przypadek awaryjnego lądowania z prędkością 7,9 m/s (wartość wymagana w
przepisach lotniczych). Do kratownic była zamocowana masa skupiona 122 kg odwzorowująca
masę pozostałej konstrukcji. Poruszająca się z ww. prędkością kratownica wraz z masą
skupioną uderzała w sztywną płytę (Rys. 109).

Rys. 109. Model numeryczny pakietu składającego się ze struktury siatkowej i okładzin z
laminatu epoksydowo-węglowego oraz masy skupionej i płyty.
Do obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem programu LS-Dyna stosowano dla struktur
siatkowych modele belkowe oraz dane materiałowe opisane w rozdziale 5.2. Dodatkowo, do
zamodelowania okładzin z laminatu epoksydowo-węglowego zastosowano model powłokowy
oraz materiał MAT ENHANCED COMPOSITE DAMAGE. Zgodnie z doświadczeniami zdobytymi
w ramach wcześniejszych analiz przyjęto wstępnie zakres gęstości względnych kratownic, dla
których spodziewano się pod wpływem uderzenia trwałych ugięć w zakresie (między odbiciem
sprężystym a zbyt dużym odkształceniem). Dla przyjętych gęstości względnych wyznaczono
wstępne średnice prętów kratownic do analiz.
Analizowano różne warianty struktur siatkowych z komórkami typu BCC-Z oraz typu diament,
stosując gradację zarówno średnic prętów jak i rozmiarów komórek. Wyniki analiz pokazały,
że korzystniejszy przebieg przyspieszenia dają struktury z komórkami typu diament. Na
rysunku 110 pokazano porównanie przebiegów przyspieszenia masy skupionej uzyskane dla
wybranych wariantów struktur kratowych z komórkami typu BCC-Z i typu diament. Na
wykresie pokazano dodatkowo przebieg przyspieszenia dla najlepszej struktury opartej na
tradycyjnych rozwiązaniach zaproponowanej w [64]. W wyniku przeprowadzonych analiz
zdecydowano o wyborze wariantu ze wszystkimi prętami kratownicy o jednakowej średnicy
nominalnej 1,25 mm.
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Rys. 110. Przebiegi przyspieszenia masy skupionej w czasie uzyskane w wyniku analiz dla
struktur z komórkami typu BCC-Z i diamentowymi pokazane na tle przebiegu prezentowanego
w pracy [64].
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7.1.3. Opis badanych elementów energochłonnych.
Próbki o wymiarach ok. 150x150x150 mm reprezentowały wycinek fragmentu podłogi
kadłuba statku powietrznego będącego strefą zgniotu pochłaniającą energię podczas
lądowania awaryjnego zgodnie z założeniami sformułowanymi w rozdziale 7.1.1. Próbki
składały się ze struktury siatkowej z doklejonymi okładzinami z laminatu węglowoepoksydowego. Elementarne komórki struktury siatkowej zbudowane z prętów o średnicy
nominalnej 1,25 mm posiadały strukturę odpowiadającą strukturze krystalicznej diamentu
(rys. 111 do 114). Wszystkie pręty w każdej kratownicy miały jednakową średnicę. Wykonane
wcześniej okładziny z laminatu epoksydowo-węglowego o wymiarach 155x155 mm i grubości
2 mm przyklejono do kratownic za pomocą żywicy Epidian 53 z utwardzaczem Z1 zagęszczonej
krzemionką Aerosil (Rys. 115 i 116). Grubość warstwy żywicy wynosiła ok. 1 mm. Po
przyklejeniu płytek, próbki zostały obciążone ciężarkami o masie ok. 2 kg. Wstępne
utwardzanie w temperaturze pokojowej odbywało się przez ok. 27 godz. Następnie próbki
były utwardzane w piecu w temp. 60o C przez ok. 16 godz.
Wykonano 4 próbki, 2 do badań quasi-statycznych i 2 do badań dynamicznych. Struktury
siatkowe ze stali 316L wykonano metodą stapiania wiązką lasera (SLM) stosując takie same
parametry drukowania jak w przypadku próbek materiałowych. Zestawienie wszystkich
próbek ze strukturą kratową ze stali 316L zawiera tabela 10. W tabeli podano wymiary
(zgodnie z rys. 112), masy oraz gęstości względne kratownic.

Tabela 10. Zestawienie badanych próbek ze strukturą siatkową ze stali 316L
Numer próbki

Wymiary
(AxBxH) [mm]

Średnica
prętów
[mm]

Masa struktury
Siatkowej [g]

Masa próbki
[g]

Gęstość
względna [%]

316L/D150/1

150,6x150,9x151,9

1,23-1,25

1633,2

1820,6

6,0

316L/D150/2

150,6x150,7x151,8

1,24-1,29

1663,1

1850,5

6,2

316L/D150/3

150,3x150,4x151,8

1,21-1,28

1649,8

1834,2

6,1

316L/D150/4

149,6x149,9x149,7

1,24-1,32

1478,3

1668,7

5,6

Jedna z dostarczonych przez Instytut Zaawansowanych Technologii struktur siatkowych
(próbka nr 316L/D150/4) posiadała ubytki w narożach (Rys. 117 i 118) oraz charakteryzowała
się mniejszą masą (o ok. 200 g) w porównaniu z pozostałymi strukturami.
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Rys. 111. Struktura kratowa ze stali nierdzewnej 316L z komórkami odpowiadającymi
strukturze krystalicznej diamentu (średnica pręta 1,25 mm), widok od przodu.

Rys. 112. Struktura kratowa ze stali nierdzewnej 316L z komórkami typu diament (średnica
pręta 1,25 mm), widok przestrzenny od jednego z boków.
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Rys. 113. Struktura siatkowa ze stali nierdzewnej 316L z komórkami typu diament (średnica
pręta 1,25 mm), widok na jedną z krawędzi.

b)
a)

Rys. 114. Zbliżenie na komórki kratownicy: a) od przodu, b) od strony krawędzi.
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Rys. 115. Próbka z doklejonymi okładzinami z laminatu węglowo-epoksydowego (Próbka nr
316L/D150/3).

Rys. 116. Próbka z doklejonymi okładzinami z laminatu węglowo-epoksydowego, zbliżenie na
połączenie klejone laminat-kratownica (Próbka nr 316L/D150/3).
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Rys. 117. Uszkodzenia w próbce nr 316L/D150/4

Rys. 118. Uszkodzenia w próbce nr 316L/D150/4

100

7.1.4. Analizy i badania quasi-statyczne
Badaniom quasi-statycznego ściskania poddano próbki nr 316L/150D/1 i 316L/150D/2.
Badania wykonano na prasie umożliwiającej obciążanie badanych obiektów maksymalną siłą
ściskającą 392 kN (rys. 119). Próbki ściskano do maksymalnej siły 150 kN (próbka nr
316L/150D/1) i 250 kN (próbka nr 316L/150D/2), po osiągnięciu których następowało
zatrzymanie prasy. Prędkość obciążania wynosiła ok. 20 mm/min.

b)

a)
Rys. 119. Prasa 40 T użyta do badań quasi-statycznych (a) i elementy do obciążania próbek (b)

Na rysunkach 120 do 121 pokazano zdjęcia wykonane podczas badań ściskania próbek nr
316L/150D/1 i 316L/150D/2 dla wybranych przemieszczeń płyty obciążającej.
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U = 0 mm

U = 20 mm

U = 40 mm

U = 60 mm

U = 80 mm

U = 100 mm

U = 120 mm

U = 130 mm

Rys. 120. Przebieg quasi-statycznego ściskania próbki nr 316L/D150/2 z komórkami
elementarnymi o strukturze diamentu i średnicy prętów 1,25 mm
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U = 0 mm

U = 20 mm

U = 40 mm

U = 60 mm

U = 80 mm

U = 100 mm

U = 120 mm

U = 140 mm

Rys. 121. Przebieg quasi-statycznego ściskania próbki nr 316L/D150/1 z komórkami
elementarnymi o strukturze diamentu i średnicy prętów 1,25 mm
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Na rysunkach 122 i 123 pokazano próbki nr 316L/D150/1 i 316L/D150/2 po zgnieceniu.

Rys. 122. Próbka nr 316L/D150/1 po quasi-statycznym zgnieceniu z siłą 250 kN.

Rys. 123. Próbka nr 316L/D150/2 po quasi-statycznym zgnieceniu z siłą 150 kN.

Na rysunku 124 pokazano przebiegi siły ściskającej Fz w funkcji przemieszczenia pionowego
płyty ściskającej uzyskane w wyniku symulacji na tle przebiegów zarejestrowanych podczas
badań quasi-statycznych. Na rysunku 125 dodatkowo pokazano naprężenia w funkcji
odkształcenia. W tym przypadku są to naprężenia nominalne rozumiane jako siła ściskająca
odniesiona do pola kwadratu, w który wpisany jest górny rzut kratownicy przed rozpoczęciem
ściskania. Odkształcenia nominalne rozumiane są jako przemieszczenie odniesione do
wysokości początkowej kratownicy. Na rysunku 126 pokazano porównanie symulacji
numerycznej z przebiegiem badania próbki nr 316L/D150/1.
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Rys. 124. Przebieg siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla próbek nr 316L/150D/1 i
316L/150D/2, porównanie wyników badań z wynikami analiz numerycznych.

Rys. 125. Przebieg naprężenia nominalnego w funkcji odkształcenia dla próbek
nr 316L/150D/1 i 316L/150D/2
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U = 0 mm

U = 40 mm

U = 80 mm

U = 120 mm

Rys. 126. Quasi-statyczne ściskanie próbki nr 316L/D150/2, porównanie symulacji z
eksperymentem
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W tabeli 11 zawarto wartości energii rozproszonej przez próbki dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7
oraz energii rozproszonej odniesionej do pojemności i masy próbki dla odkształcenia 0,7.
Tabela 12 zawiera efektywności rozpraszania energii dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7 policzonej z
zależności (11)
Tabela 11. Energia rozproszona przez próbki w trakcie badań quasi-statycznych
Nazwa próbki

Numer próbki

Eabs (0,3)
[J]

Eabs (0,5)
[J]

Eabs (0,7)
[J]

Eabs (0,7)/vol
[J/cm3]

Eabs(0,7)/m
[J/kg]

316L – struktura
diamentowa
d = 1,25 mm

316L/D150/1

1231

2382

3858

1,12

2120

316L/D150/2

1905

3468

5569

1,61

3010

MES

1703

3039

4672

1,38

2525

Tabela 12. Efektywność rozpraszania energii przez próbki
Nazwa próbki

316L – struktura
diamentowa
d = 1,25 mm

Numer próbki

ƞE(0,3)

ƞE(0,5)

ƞE(0,7)

ƞEsr

316L/D150/3

0,80

0,75

0,60

0,72

316L/D150/4

0,89

0,78

0,63

0,77

MES

0,92

0,82

0,68

0,81
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7.1.5. Analizy i badania dynamiczne
Badania dynamiczne mające na celu określenie zdolności pochłaniania energii przez
zaprojektowaną próbkę podczas uderzenia po zrzucie z określonej wysokości wykonano z
użyciem specjalnie przygotowanego stanowiska do zrzutów, umożliwiającego zrzut badanych
obiektów z wysokości do 3,5 m. Badanie polegało na zrzucie badanej próbki zamocowanej do
belki o określonej masie (łączna masa wszystkich elementów bez próbki to 123,4 kg) z
wysokości 3,2 m w celu uzyskania prędkości uderzenia 7,9 m/s (Rys. 127 do 129). Próbka wraz
z belką była zrzucana na płytę stalową. Badania wykonano dla 2 egzemplarzy próbek (próbki
nr 316L/D150/3 i 316L/D150/4). Przebieg badania rejestrowano szybką kamerą Phantom
Vision VEO 410. Przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie płyty, do której mocowane były
próbki wyznaczano poprzez analizę zarejestrowanych filmów z użyciem programu Tema
Motion 2D Lite. W tym celu na płycie naklejono odpowiednie znaczniki umożliwiające
śledzenie jej ruchu.

Rys. 127. Stanowisko badawcze do zrzutów (belka w położeniu dolnym).
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Rys. 128. Stanowisko badawcze do zrzutów z zamocowaną próbką (belka w położeniu
górnym 3,2 m nad płytą).

Rys. 129. Szczegóły mocowania próbki do stanowiska badawczego do zrzutów.
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Rys. 130. Stanowisko badawcze do zrzutów, widok na sprzęt oświetleniowy i szybką kamerę.

W pierwszej kolejności badaniu poddano próbkę nr 316L/150D/4 ze względu na jej gorszą
jakość (patrz rozdział 7.1.3). Próbka uległa całkowitemu zgnieceniu, na końcu procesu
zgniatania pojawił się pik przyspieszenia. Wytracenie prędkości zrzucanej belki nastąpiło
głównie w końcowej fazie zgniatania. Wyniki badania świadczyły o zbyt dużej energii zrzutu.
Aby uniknąć podobnej sytuacji w przypadku badania próbki 316L/150D/3 postanowiono
zmniejszyć masę zrzucanej konstrukcji o 20 kg (około 15 %). Jednak tym razem uzyskano zbyt
małe odkształcenie próbki w porównaniu z prognozowanym w symulacjach numerycznych.
Przyczyną tego była prawdopodobnie gorsza jakość próbki nr 316L/150D/4, której wyniki
badań były niereprezentatywne i na podstawie których podjęto decyzję o zmniejszeniu
zrzucanej masy. Aby porównać wyniki badań próbki nr 316L/150D/3 z wynikami symulacji,
wykonano ponowne obliczenia dla zrzucanej masy pomniejszonej o 20 kg. Na rysunkach 131
i 132 pokazano próbki po zakończeniu badania.
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Rys. 131. Próbka nr 316L/D150/3 po zrzucie z wysokości 3.2 m.
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Rys. 132. Próbka nr 316L/D150/4 po zrzucie z wysokości 3,2 m.
Na rysunkach 133 i 134 pokazano przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia płyty
(do mocowania próbek) w czasie, zarejestrowane podczas badań oraz uzyskane w wyniku
symulacji numerycznych. W obu przypadkach przebiegi przyspieszenia poddano filtrowaniu
stosując filtr Butterwortha o częstotliwości odcięcia 100 Hz. Na rysunku 135 pokazano
porównanie deformacji próbki nr 316L/D150/3 zarejestrowanych podczas uderzenia z
deformacjami uzyskanymi w wyniku symulacji numerycznej.
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Rys. 133. Przebieg przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia płyty mocującej w czasie dla
próbki nr 316L/D150/3, porównanie wyników badań z wynikami analiz numerycznych.

Rys. 134. Przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia płyty mocującej w czasie dla
próbki nr 316L/D150/4 zarejestrowane podczas badań.
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U = 0 mm

U = 20 mm

U = 40 mm

U = 50 mm

Rys. 135. Badanie dynamiczne próbki nr 316L/D150/3, porównanie symulacji z
eksperymentem.
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W tabeli 13 pokazano podstawowe parametry testów oraz dane masowe próbek. Tabela 14
zawiera wartości energii rozproszonej przez próbki dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7 oraz
efektywności rozpraszania energii dla odkształceń 0,3, 0,5 i 0,7 policzonej z zależności (11).

Tabela 13. Parametry testów dynamicznych próbek

Nazwa próbki

Nr próbki

amax
[g]

asr
[g]

Uzmax
[mm]

v0
[m/s]

Masa
belki
[kg]

Gęstość
próbki
[kg/m3]

Masa
próbki
[g]

316L –komórka
diamentowa
d = 1,25 mm

316L/D150/3

96

10

51,7

6,82

103,4

534,5

1834,2

316L/D150/4

213

20

142

7,3

123,4

497,1

1668,7

Tabela 14. Energia rozproszona oraz efektywność pochłaniania energii

Nazwa próbki

Nr próbki

316L –komórka 316L/D150/3
diamentowa
316L/D150/4
d = 1.25 mm
MES

Ek [J]

Eabs (0,3) Eabs (0,5)
[kJ]
[kJ]

Eabs (0,7)
[kJ]

ƞE(0,3)

ƞE(0,5)

ƞE(0,7)

3327

2395

-

-

0,45

-

-

3955

33,6

240,2

369,4

0,26

0,25

0,3

3327

1588

-

-

0,74

-

-
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7.2.

Element energochłonny amortyzatora podwozia lotniczego –
przykład modyfikacji komórek elementarnych.

7.2.1. Projekt elementu energochłonnego
Autor niniejszej pracy zaproponował zastosowanie struktury siatkowej w amortyzatorze
podwozia lotniczego (zgłoszenie patentowe nr P.439010 z dnia 23.09.2021) jako elementu
absorbującego nadmiarową energię podczas lądowania awaryjnego (element nr 3 na rys. 136).

Rys. 136. Koncepcja zastosowania struktury siatkowej jako dodatkowego elementu
energochłonnego w konstrukcji amortyzatora podwozia lotniczego.
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W pierwotnej wersji elementu energochłonnego zastosowano komórki elementarne z
rozmieszczeniem węzłów odpowiadającym ułożeniem atomów w strukturze krystalicznej
diamentu (rys. 137). Struktura taka jest podatna na przypadkowe uszkodzenia ze względu na
niepodparte pręty posiadające wolne węzły leżące na zewnętrznych powierzchniach elementu
energochłonnego. W celu zabezpieczenia elementu przed takimi uszkodzeniami
zaproponowano modyfikację komórki elementarnej poprzez dodanie prętów leżących na
zewnętrznych powierzchniach komórek. Aby zachować charakter przebiegu siły ściskającej w
funkcji przemieszczenia unikano prętów ustawionych pionowo, które powodują powstawanie
charakterystycznego garbu w charakterystyce siła-przemieszczenie przy początkowej fazie
zgniatania struktury. Zastosowano pręty ułożone pod kątem 45 o charakterystyczne dla
struktur typu FCC (odpowiednik struktur krystalicznych wybranych metali np. Cu). Średnice
prętów nowych komórek dobierano tak, aby była zachowana ta sama gęstość względna jak w
przypadku komórek typu diament. Zaproponowaną komórkę pokazano na rys. 137

Rys. 137. Komórki elementarne struktury siatkowej a) typu diament, b) zmodyfikowana
diament +FCC.
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7.2.2. Obiekty badań
Elementy energochłonne z komórkami elementarnymi odpowiadającymi strukturze
krystalicznej diamentu (ozn. RD, RD2 i RDIL) oraz z komórkami modyfikowanymi (ozn. RD-FCC,
RD-FCC2 i RD-FCCIL) opartymi o strukturę krystaliczną diamentu i strukturę typu FCC (struktura
wybranych metali np. Cu) wykonano metodą przyrostową SLM.
Elementy energochłonne wykonano ze stali nierdzewnej 316L (oznaczenie CL 20ES wg
Concept Laser) bez obróbki cieplnej, poza jednym elementem RD2IL poddanym odprężaniu w
celu sprawdzenia wpływu tej obróbki na właściwości mechaniczne. Większość elementów
wykonano na maszynie Concept Laser u dostawcy zewnętrznego, 5 elementów wykonano w
zakładzie ZTEW (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) na maszynie SISMA MySint
100RM (200W, średnica plamki lasera 55 μm, grubość warstwy 20 μm – 40 μm). Na
rysunku 138 pokazano przykładowy element energochłonny typu RD w rzutach wraz z
oznaczeniem wymiarów. Na rysunkach 139 i 140 pokazano zdjęcia przykładowych elementów
typu RD2 i RD-FCC2. W tabeli 15 zestawiono wszystkie badane elementy wraz podstawowymi
danymi masowymi i geometrycznymi.

Rys. 138. Oznaczenie wymiarów elementów energochłonnych typu RD2/RD2IL.
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Rys. 139. Próbka typu RD2 ze stali 316L

Rys. 140. Próbka typu RD-FCC2 ze stali 316L
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Tabela 15. Zestawienie badanych elementów energochłonnych
L.p.

Oznaczenie

m

ρ*

H

Dzew

Dwew

Rodzaj

Komórka

[g]

[%]

[mm]

[mm]

[mm]

badania

elementarna

1

RD/316L/01

507,1

14,9

126,4

74,4

34,1

Statyka

Diament

2

RD/316L/02

528,9

15,4

126,6

74,5

33,8

Statyka

Diament

3

RD/316L/03

496,8

14,8

126,3

74,2

34,2

Dynamika

Diament

4

RD/316L/04

521,6

15,3

126,3

74,5

34,1

Dynamika

Diament

5

RD/316L/05

471,2

13,9

126,3

74,3

34,0

Dynamika

Diament

6

RD/316L/06

507,5

15,0

126,3

74,2

34,0

Dynamika

Diament

7

RD-FCC/316L/01

443,4

16,0

100,7

74,5

33,0

Statyka

Diament+FCC

8

RD-FCC/316L/02

427,8

15,5

100,8

74,5

33,2

Statyka

Diament+FCC

9

RD-FCC/316L/03

427,1

15,4

100,8

74,7

33,2

Dynamika

Diament+FCC

10

RD-FCC/316L/04

452,8

16,4

100,5

74,7

33,5

Dynamika

11

RD2/316L/01

283,52

8,4

126,19

74,11

34

Statyka

Diament

12

RD2IL/316L/01

107,02

4,5

89,38

74,19

33,93

Statyka

Diament

13

RD2IL/316L/02

109,61

4,6

89,18

74,16

33,59

Statyka

Diament

14

RD-FCC2/316L/01

261,32

9,6

100,96

74,25

33,49

Statyka

Diament+FCC

15

RD-FCC2/316L/02

276,10

10,1

101,0

74,37

33,53

Dynamika

Diament+FCC

16

RD-FCC2/316L/03

270,76

9,9

100,86

74,27

33,29

Dynamika

Diament+FCC

17

RD-FCC2/316L/04

265,05

9,7

100,87

74,39

33,47

Dynamika

Diament+FCC

18

RD-FCCIL/316L/01

291,65

10,8

99,38

74,46

33,33

Statyka

Diament+FCC

19

RD-FCCIL/316L/02

292,33

10,8

99,15

74,42

33,33

Dynamika

Diament+FCC
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Uwagi

Powtarzany
druk
Powtarzany
Diament+FCC
druk

Odprężana

7.2.3. Opis badań quasi-statycznych
Quasi-statyczne badania ściskania wykonano w temperaturze R.T. na maszynie
wytrzymałościowej MTS 810 z przetwornikiem siły o zakresie pomiarowym do 100 kN
(Rys. 141). Jedną z próbek (RD-FCCIL/316L/01) badano na prasie 40T. Próbki ściskano do
osiągnięcia siły ściskającej o wartości 100 kN. Obciążenie realizowano sterując
przemieszczeniem, prędkości obciążania wynosiły 2 i 4 mm/min (po osiągnięciu poziomu
plateau) w przypadku maszyny wytrzymałościowej i ok. 20 mm/min w przypadku prasy.
Podczas badań wybranych elementów stosowano metodę cyfrowej korelacji obrazu i pomiar
temperatury z użyciem kamery termowizyjnej.

a)

b)

Rys. 141. Próbka RD/316L/01 na maszynie wytrzymałościowej (a), zbliżenie na próbkę (b)
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7.2.4. Opis badań dynamicznych
Badania dynamiczne wykonano z użyciem stanowiska do zrzutów, umożliwiającego zrzut
badanych obiektów lub elementów o określonej masie na badane obiekty z wysokości do
3,5 m (Rys. 142). Badanie polegało na zrzucie stempla zamocowanego do belki o określonej
masie z odpowiedniej wysokości w celu uzyskania żądanej prędkości zrzutu. Próbki były
umieszczane na płycie stalowej.
Do rejestracji i analizy przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń zastosowano wizyjną metodę
pomiaru z użyciem szybkiej kamery Phantom Vision VEO 410 z obiektywem Nikon AF 18-105
mm f/4.5-5.6 lub Nikon AF 105 mm f/2.0 oraz komercyjnego oprogramowania TEMA Motion
2D Lite.

Rys. 142. Stanowisko badawcze do zrzutów
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7.2.5. Podsumowanie wyników badań quasi-statycznych
Zaprojektowane elementy energochłonne posiadają bardzo dobre właściwości energochłonne
wykazując się wysoką efektywnością dochodzącą do 0,71 dla odkształcenia 0,7. Przebiegi siły
w funkcji przemieszczenia charakteryzują się długą fazą plateau bez pików obciążenia na
początku ściskania. Na rysunkach 144 i 145 pokazano przykładowe zdjęcia wykonane podczas
badań próbki nr RD2/316L/01 RD-FCC2/316L/01 dla wybranych odkształceń próbek.
Podczas ściskania próbki przyjmują charakterystyczny baryłkowaty kształt. Tylko w przypadku
wyższych próbek typu RD2 (H = 125 mm) o niższej gęstości względnej charakterystyczne
wybrzuszenia pojawiały się w dwóch obszarach (Rys. 143). Występowanie jednego
wybrzuszenia w przypadku próbek RD2IL świadczy o tym, że wpływ na liczbę występowania
takich obszarów ma wysokość próbki a nie geometria komórki elementarnej (diament lub
diament + FCC). Odkształcenia próbek o mniejszej gęstości względnej przy tej samej sile
ściskającej były większe od odkształceń próbek o większej gęstości względnej co wiązało się z
niższą wysokością próbki po osiągnięciu maksymalnej siły ściskającej ok. 100 kN (Rys. 143).
Deformacja próbek odbywała się głównie poprzez odkształcenia plastyczne, nie obserwowano
pękania i wykruszania się dużej liczby prętów.

a)

b)

Rys. 143. Próbki nr RD2/316L/01 (a) i RD2IL/316L/01 (b) o różnej gęstości względnej (8,4 % i
4,5 % odpowiednio) po quasi-statycznym ściskaniu.
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U = 0 mm

U = 20 mm

U = 40 mm

U = 60 mm

U = 80 mm

U = 103,1 mm

Rys. 144. Wybrane etapy quasi-statycznego ściskania próbki nr RD2/316L/01
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U = 0 mm

U = 15 mm

U = 30 mm

U = 45 mm

U = 60 mm

U = 78,5 mm

Rys. 145. Wybrane etapy quasi-statycznego ściskania próbki nr RD-FCC2/316L/01
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Na rysunkach 146 i 147 pokazano zestawienie wyników quasi-statycznego ściskania
elementów energochłonnych typu RD (komórka elementarna typu diament) o różnej gęstości
względnej w postaci wykresów siła-przemieszczenie i naprężenie-odkształcenie (w tym
przypadku jest to naprężenie nominalne rozumiane jako siła ściskająca odniesiona do pola
powierzchni zawartego pomiędzy okręgami definiującymi kształt elementu
energochłonnego).

Rys. 146. Wykres siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla próbek typu RD (komórka
elementarna typu diament) dla różnych gęstości względnych.

Rys. 147. Wykres naprężenia nominalnego w funkcji odkształcenia nominalnego dla próbek
typu RD (komórka elementarna typu diament) dla różnych gęstości względnych.
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Na rysunkach 148 i 149 pokazano zestawienie wyników quasi-statycznego ściskania
elementów energochłonnych typu RD-FCC (komórka elementarna typu diament) o różnej
gęstości względnej w postaci wykresów siła-przemieszczenie i naprężenie-odkształcenie.

Rys. 148. Wykres siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla próbek typu RD-FCC (komórka
elementarna typu diament + FCC) dla różnych gęstości względnych.

Rys. 149. Wykres naprężenia nominalnego w funkcji odkształcenia nominalnego dla próbek
typu RD-FCC (komórka elementarna typu diament + FCC) dla różnych gęstości względnych.
Na rysunkach 150 i 151 porównano wykresy siła-przemieszczenie i naprężenie-odkształcenie
dla elementów energochłonnych typu RD i RD-FCC o podobnych gęstościach względnych.
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Rys. 150. Wykres siły ściskającej w funkcji przemieszczenia dla próbek typu RD i RD-FCC
(komórka elementarna typu diament + FCC).

Rys. 151. Wykres naprężenia nominalnego w funkcji odkształcenia nominalnego dla próbek
typu RD i RD-FCC (komórka elementarna typu diament + FCC).
Zaobserwowano liniową zależność (w skali logarytmicznej) pomiędzy modułem sprężystości
oraz maksymalnym naprężeniem w fazie plateau (w początkowej fazie ściskania w zakresie
odkształcenia od 0 do 0,15) a gęstością względną elementów typu RD (Rys. 152 i 153). Na
wykresy naniesiono również wartości modułu i naprężenia w fazie plateau dla próbek RD-FCC.
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Można spodziewać się, że zależność pomiędzy tymi wielkościami a gęstością względną będzie
podobna jak w przypadku próbek typu RD.

Rys. 152. Moduł sprężystości próbek typu RD i RD-FCC w funkcji gęstości względnej.

Rys. 153. Maksymalne naprężenie w fazie plateau (w przedziale odkształcenia od 0 do 0,15)
w funkcji gęstości względnej dla próbek typu RD i RD-FCC.
Na rysunku 154 pokazano energię pochłoniętą w funkcji odkształcenia podczas quasistatycznego ściskania próbek typu RD i RD-FCC.

129

Rys. 154. Energia pochłonięta w funkcji odkształcenia podczas quasi-statycznego ściskania
próbek typu RD i RD-FCC.
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7.2.6. Podsumowanie wyników badań dynamicznych
Podczas badań dynamicznych próbki, podobnie jak w przypadku obciążania statycznego,
przyjmują charakterystyczny baryłkowaty kształt. Deformacja próbek również odbywała się
głównie poprzez odkształcenia plastyczne, nie obserwowano pękania i wykruszania się dużej
liczby prętów.
Na rys. 155 pokazano uzyskane w wyniku analiz przykładowe (próbka nr RD-FCCIL/316L/02)
przebiegi czasowe przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia stempla uderzającego w
próbkę. Przebiegi przyspieszenia poddano filtrowaniu stosując filtr dolnoprzepustowy
Butterwortha o częstotliwości odcięcia 200 Hz. Wybrane etapy dynamicznego ściskania próbki
nr RD-FCCIL/316L/02 pod wpływem uderzenia pokazano na rys. 156.

Rys. 155. Przebiegi przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia stempla w czasie podczas
badania próbki nr RD-FCCIL/316L/02 (m=119,1 kg, V=5,1 m/s)
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U = 0 mm

U = 9 mm

U = 18 mm

U = 27 mm

U = 36 mm

U = 45 mm

Rys. 156. Wybrane etapy dynamicznego ściskania próbki nr RD-FCC2/316L/02 pod wpływem
uderzenia (m=119,1 kg, V=5,1 m/s).
Na rys. 157 i 158 pokazano maksymalne wartości energii pochłoniętej podczas zrzutów
dynamicznych próbek typu RD i RD-FCC2 na tle wyników z badań statycznych.
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Rys. 157. Energia pochłonięta w funkcji przemieszczenia podczas quasi-statycznego i
dynamicznego ściskania próbek typu RD.

Rys. 158. Energia pochłonięta w funkcji przemieszczenia podczas quasi-statycznego i
dynamicznego ściskania próbek typu RD-FCC2.
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8. Podsumowanie i wnioski


Zaproponowana metoda projektowania energochłonnych struktur siatkowych oparta
o badania materiałowe próbek materiałowych i numeryczne modele belkowe (nawet
z niedużym podziałem 3 elementy/pręt) pozwala na projektowanie elementów
energochłonnych o żądanej odpowiedzi na obciążenia statyczne i dynamiczne. Liniowa
zależność takich parametrów jak: moduł sprężystości, granica plastyczności czy
maksymalne odkształcenie od gęstości względnej struktury siatkowej pozwala na
predykcję odpowiedzi na podstawie ograniczonej liczby symulacji numerycznych.
Istotnym elementem jest opracowanie odpowiednich danych materiałowych (w tym
parametrów zniszczenia) dla prętów, z których zbudowana jest struktura siatkowa,
zwłaszcza w przypadku zastosowania technologii przyrostowych, gdzie znaczenie mają
parametry pracy maszyny i ustawienie kątowe wykonywanego elementu.



Opracowane modele belkowe siatkowych struktur energochłonnych pozwalają na
pełne odwzorowanie zjawisk zachodzących podczas zgniatania tych struktur, zarówno
quasi-statycznego jak i dynamicznego. W przebiegach sił ściskających, podobnie jak w
testach, pojawiają się np. piki wynikające ze sposobu niszczenia struktur siatkowych z
komórkami typu BCC-Z (ścinanie w płaszczyznach leżących na przekątnych) oraz
zjawisko umocnienia pod koniec zgniatania (szybki przyrost siły/naprężenia). W
momencie rozpoczęcia prac, umocnienia nie odwzorowywano w modelach belkowych
prezentowanych w wysoko punktowanych artykułach opracowanych przez wiodące
ośrodki akademickie [51].



Zaawansowane modele zniszczenia (Hancock-Mackenzie) kalibrowane w oparciu o
nową metodę pozwalają na dokładną symulację procesu niszczenia struktury siatkowej
pod wpływem zgniatania. Jednak mogą być one zastosowane tylko w przypadku
modeli bryłowych, z wykorzystaniem których można opracować modele niedużych
fragmentów analizowanych struktur (kilka komórek elementarnych w każdym
kierunku) ze względu na dużą liczbę elementów skończonych i tym samym bardzo
długie czasy obliczeń. Analiza takiego fragmentu w dużym stopniu pozwala na
predykcję zachowania się pełnej struktury. Symulacja zgniatania struktury siatkowej z
parametrami modelu zniszczenia uzyskanymi nową metodą z próby skręcania próbek
o małej ciągliwości pokazała szybkie niszczenie prętów struktury po przekroczeniu
granicy plastyczności.



Wyniki symulacji numerycznych wykazują dużą zgodność z wynikami badań
eksperymentalnych, pomimo wielu parametrów takich jak dane materiałowe (różne w
zależności od średnicy prętów i kąta drukowania, duży rozrzut odkształceń
plastycznych podczas zerwania itp.), kontakty i tarcie pomiędzy zgniatanymi prętami,
itp. Świadczy to m.in. o poprawności opracowania danych materiałowych na
podstawie wyników badań próbek materiałowych.
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Ze względu na złożoność zjawisk (kontakty, tarcie, wyboczenia, odkształcenia
plastyczne) podczas dynamicznego zgniatania oraz ich nieliniowość opracowanie
analitycznej metody pozwalającej na projektowanie siatkowych struktur
energochłonnych bez obliczeń metodą MES oraz bez posiadania odpowiednich danych
materiałowych (dla różnych wymiarów i kątów drukowania) jest praktycznie
niemożliwe.



Właściwości mechaniczne elementów wykonywanych metodami przyrostowymi (druk
3D) zależą od parametrów drukowania (moc lasera, czas ekspozycji itp.). Dlatego,
drukowanie zaprojektowanych struktur musi odbywać się z zachowaniem tych samych
parametrów, które były stosowane podczas drukowania próbek materiałowych.



Zaproponowana komórka elementarna będąca modyfikacją komórki odpowiadającej
budowie krystalicznej diamentu, mająca na celu zabezpieczenie jej bocznych ścianek
przed uszkodzeniem posiada zbliżone właściwości do komórki modyfikowanej.
Komórka ta może być stosowana w elementach konstrukcyjnych, których ścianki
boczne mogą być narażone na uszkodzenia podczas eksploatacji.



W ramach pracy zaproponowano oryginalne rozwiązanie polegające na zastosowaniu
w amortyzatorze podwozia lotniczego struktury siatkowej jako dodatkowego
elementu energochłonnego do absorbcji nadmiarowej energii podczas lądowania
awaryjnego.
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