STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono problem ograniczonego stosowania laminatów hybrydowych.
Celem tej pracy jest wykazanie, iż przy niewielkim wzroście kosztów można zamienić klasyczny
laminat poliestrowo-szklany na lepszej jakości laminat hybrydowy. Umieszczono zestawienie
wzajemnych relacji sztywności, masy oraz kosztów przykładowych płaskich laminatowych
próbek poszycia o zbrojeniu monolitycznym oraz hybrydowym. Zamieszczono opis materiałów
wykorzystywanych w technologiach laminowania jachtów, metod laminowania oraz dostępnych
handlowych postaci włókien. Obliczono sztywność, grubość, dokonano doboru gramatur
materiałów. Wykonano porównanie masy oraz ceny materiałów potrzebnych do produkcji
próbek.
Słowa kluczowe:
Laminat, hybrydowy, sztywność, masa, ceny.
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ABSTRACT
This thesis presents the problem of limited use of hybrid laminates. The aim of this
thesis shows that with a slight increase in costs you can replace conventional polyester- glass
laminates on hybrid laminate with better quality. It contains comparison of stiffness, mass and
costs of examples flat laminate samples planting with monolithic and hybrid reinforcement. It
contains description of materials which are use in the yachts laminating technologies, laminating
methods and available commercial forms of fiber. It comprises calculations of stiffness,
thickness, choice of materials grammature. Placed the comparison of weight and costs of
materials needed to produce samples.
Keywords:
Laminate, hybrid, stiffness, mass, costs.
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

d - średnica [mm]
Rm - wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
Rg - wytrzymałość na zginanie [MPa]
3

3

ρ - gęstość [kg/m ] lub [g/cm ]
E - moduł sprężystości [GPa] lub [MPa]
Ɛ - odkształcenie [%]
2

KC - udarność [kJ/m ]
m - masa [g] lub [kg]
3

3

V - objętość [mm3], [cm ] lub [m ]
t - grubość [mm],
2

2

w - masa włókien [kg/m ] lub [g/m ]
- masowa zawartość włókien w laminacie [-]
ϕ – objętościowa zawartość włókien w laminacie [-]
sut - wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
suc - wytrzymałość na ściskanie [MPa]
suf - wytrzymałość na zginanie [MPa]
tu - wytrzymałość na ściskanie międzywarstwowe [MPa]
zi - położenie osi obojętnej zginania [mm]
3

EW s - wskaźnik przekroju [GPa*mm ]
4

EI - sztywność [GPa*mm ]
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1.

WSTĘP I CEL PRACY
Celem niniejszej pracy jest określenie zależności pomiędzy wytrzymałością, masą i

kosztami, wykorzystując zamianę klasycznego zbrojenia monolitycznego na zbrojenie
hybrydowe, pozwalając tym jednocześnie na ocenę możliwości szerszego stosowania
laminatów hybrydowych w produkcji łodzi turystycznych.
Głównym impulsem do napisania tej pracy jest masowa produkcja łodzi z laminatu
poliestrowo-szklanego, który jest średnio wytrzymały, ale żywice i zbrojenia są stosunkowo
tanie. Niewielka część łodzi wytwarzana jest z laminatów zbrojonych włóknami węglowymi i w
przeważającej części są to łodzie regatowe. Włókna węglowe nadają laminatom wyższą
wytrzymałość, ale są drogie, co prawdopodobnie jest kluczową przyczyną ich ograniczonego
stosowania. Użycie nawet małej ilości włókien węglowych powinno nieznacznie zwiększyć
koszty, ale zwiększając jednocześnie wytrzymałość laminatu na bazie włókien szklanych oraz
obniżyć jego masę.
1.1 Zarys historyczny
Pierwsze wzmianki o tworzywach sztucznych pojawiały się już w V w. p.n.e. Pierwszymi
rodzajami takich tworzyw były laki orientalne występujące w Chinach, a później w Japonii.
Pierwsze tworzywa wzmacniane polegały na przesyceniu papieru żywicznym sokiem
samoutwardzalnym. Stosowane były głównie w produkcji dekoracji, oraz jako elementy
zbrojenia, mieczy, tarcz i łuków, rzadziej już, jako wzmocnienia budowli lub konstrukcji łodzi
drewnianych. Pierwsze masowo wykorzystywane laminaty na bazie włókien naturalnych
stopniowo weszły na rynek na początku XX wieku. Ich produkcja polegała na prasowaniu w
wysokiej

temperaturze

kilku

warstw

płótna

nasączonego

termoutwardzalną

żywicą

formaldehydowo-fenolową. Były stosowane głównie, jako elementy elektro- i radiotechniczne,
ale koszt ich wytworzenia był za wysoki, a ciężar za duży, żeby rozszerzać wykorzystywanie ich
na konstrukcje i budowę. Dodatkowo istniał problem wytwarzania dużych elementów, więc po
paru latach prób zaniechano te badania na rzecz sprawdzenia innych rozwiązań. Pierwsze
wzmianki o korzystnym zastosowaniu laminatów datuje się na okres końca II wojny światowej.
Wtedy to opracowano sposób produkcji tanich, chemoutwardzalnych żywic, które zaczęto
eksperymentalnie stosować w budowie samolotów. Znaczny rozwój technologii laminatowej
nastąpił w połowie lat 50. XX wieku, gdyż właśnie wtedy zaczęto produkować tanie żywice
poliestrowe oraz łączyć je z nieorganicznymi włóknami konstrukcyjnymi takimi jak włókna
szklane. Technika ta okazała się być prosta, skuteczna, a co najważniejsze nie wymagała
drogiego sprzętu specjalistycznego, co spowodowało rewolucję w wykorzystywaniu laminatów
do budowy małych łodzi, samolotów oraz do budowy innych, jednostkowych konstrukcji.
Doprowadziło to do opracowania zasad wykorzystywania ich właściwości, jak i do poszukiwania
tańszych,

lepszych

rozwiązań.

Kolejnym

wielkim

krokiem

było

wynalezienie

żywic

epoksydowych, które okazały się być o wiele lepsze niż żywice poliestrowe, niestety koszt ich
produkcji był znacznie wyższy. Było to główną przyczyną ich ograniczonego stosowania.
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Używane są do dzisiaj, ale głównie w przypadkach, gdy ważniejsza niż cena i ekonomiczność
wyrobu jest jego jakość. Dobrym przykładem tutaj są szybowce, jachty regatowe, obiekty
militarne lub kosmiczne. Duży wpływ na jakość wykonywanych konstrukcji ma również rozwój
własności włókien wykorzystywanych do ich budowy. Początkowo wykorzystywane włókna
szklane zostały zastąpione głównie włóknami węglowymi, czasem również aramidowymi.
Laminaty z włókna węglowego mają wysoką sztywność i wytrzymałość oraz niższy ciężar
właściwy, ale jednocześnie są mało odporne na uderzenia i obciążenia dynamiczne, natomiast
laminaty z włókien aramidowych mają mniejszą sztywność, ale są bardziej odporne na
uderzenia i obciążenia dynamiczne, przez co często stosuje się ich mieszankę. Zarówno
włókna węglowe jak i aramidowe są stosunkowo drogie, przez co w konstrukcjach, w których
nie jest konieczna wysoka wytrzymałość dalej stosuje się włókna szklane. Bardzo wytrzymałym
laminatem jest laminat oparty na włóknach borowych, niestety jego cena pozwala jedynie na
wykorzystywanie go do konstrukcji militarnych i kosmicznych.
1.2 Sformułowanie tematu
Wybrałam taki temat, żeby zbadać i ocenić możliwość wykorzystywania laminatów
hybrydowych do produkcji łodzi turystycznych przy niewielkim zwiększeniu kosztów, a
produkując łodzie lepszej jakości.
W tym celu skupię się na określeniu własności próbek laminatowych płaskich płyt
poszycia zbudowanych na bazie zbrojeń szklanych z użyciem włókien węglowych oraz
porównaniu ich z próbkami bez zawartości włókien węglowych pod kątem sztywności, ceny
oraz masy.

9

2.

TEORIA
Poniżej przedstawione zostały podrozdziały teoretyczne zawierające informacje na

temat laminatów, żywic, zbrojeń, dostępnych postaci włókien oraz metod laminowania.
2.1

Laminaty, podstawy
Laminaty są kompozytami warstwowymi, zbudowanymi z co najmniej dwóch

zespolonych ze sobą składników, o różnych właściwościach, które łącząc się tworzą lepsze lub
nowe właściwości. Zazwyczaj składają się one z dwóch elementów: składnika wzmacniającego,
czyli włókien (zwanych zbrojeniem) oraz spoiwa, które scala wszystko razem. Laminatami
potocznie nazywamy elementy składające się z włókien połączonych żywicą. Ich główną cechą
jest wysoka wytrzymałość w kierunkach wzdłuż włókien, prawidłowo ułożone zapewniają
wysoką wytrzymałość laminatu przy niskim ciężarze właściwym. W dzisiejszych czasach
stosowane są coraz częściej, począwszy od masowej produkcji przedmiotów użytku
codziennego takich jak części odkurzaczy, foteli w komunikacji miejskiej, drzwi czy mebli, w
których to nie oczekuje się wysokiej wytrzymałości, a jedynie niskiego kosztu produkcji, aż po
budowę jachtów czy samolotów, gdzie wytrzymałość oraz ich niewielka masa odgrywa
kluczową rolę.
Można modyfikować kompozyty w zależności od potrzeb i możliwości o różnorodne
zbrojenia,

rodzaj

żywicy,

czy

metodę

łączenia

substratów,

uzyskując

tym

samym

odpowiadające nam właściwości.
Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze elementy, mające wpływ na jakość
laminatów.
2.1.1. Zbrojenie
Zbrojeniem nazywamy włókna wzmacniające o bardzo dużej wytrzymałości i dużym
module sprężystości (w stosunku do spoiwa), przenoszące większość obciążeń. Tworzywa
sztuczne nie zawierające wzmocnień są mniej wytrzymałe mechanicznie, mają niski moduł
sprężystości, co ogranicza ich użycie w branży jachtowej czy budownictwie. Dzięki sposobowi
ułożenia włókien wzmacniających laminaty polepszają mechaniczne parametry tworzywa,
zwiększają swoją wytrzymałość w kierunku włókien, co pozwala na ich bardzo szerokie
stosowanie w przemyśle, zastępując nimi niejednokrotnie stal, aluminium czy drewno.
Występuje kilka klasycznych typów zbrojeń, które zostały przedstawione poniżej.
2.1.1.1. Włókna szklane
Włókna szklane są najczęściej stosowanym produktem, jako zbrojenie. Są wynikiem
procesu rozciągania stopu szkła, występują jako pasma o jednolitej średnicy, pokrywane są
specjalną powłoką, która ma zapobiegać uszkodzeniom ich powierzchni oraz chronić przed
wilgocią. W zależności od typu stopu szkła włókna uzyskują różne właściwości takie jak
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elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, odporność na korozję chemiczną czy
odporność termiczną. Istnieją dwa główne, najczęściej używane, typy włókna szklanego:


Włókno szklane typu E
Jest to włókno wytwarzane ze szkła glinowo-borowo-krzemowego, najbardziej

popularne na rynku, stosuje się je najczęściej jako wzmocnienie w kompozytach polimerowych.
Tabela 2.1. Skład chemiczny szkła typu E [3]
Składniki

Zawartość procentowa

SiO2

54%

B2O3

8%

Al2O3

15%

MgO

4%

CaO

9,5%

Na2O+K2O

0,5%

Tabela 2 Właściwości fizyczne szkła typu E [6]
Właściwość fizyczna

Wartość

Jednostka

dwłókna≈

5-9

μm

Rm

1350-3500*

MPa

ρ

2,54

g/cm3

E

60-70

GPa

*- niższa wartość występuje w gotowych zbrojeniach (np. tkaniny), wyższa występuje podczas badań laboratoryjnych pojedynczych
włókien



Włókno szklane typu S

Tabela 2.3. Skład chemiczny szkła typu S [3]
Składniki

Zawartość procentowa

SiO2

65%

Al2O3

25%

MgO

10%

Tabela 2.4. Właściwości fizyczne szkła typu S [6]
Właściwość fizyczna

Wartość

Jednostka

dwłókna≈

16

μm

Rm

4900

MPa

ρ

2,49

g/cm3

E

87

GPa
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2.1.1.2. Włókna węglowe
Włókna węglowe są wynikiem „kontrolowanej pirolizy (czyli przebudowy termicznej)
poliakrylonitrylu i innych polimerów organicznych”. Można podzielić je ze względu na zawartość
węgla:


Do 90 % zawartości węgla- włókna częściowo karbonizowane



Od 91% do 98% zawartości węgla- włókna węglowe, piroliza następuje w

temperaturze około 1000-1200 stopni Celsjusza. Złożone są niemal w całości z rozciągniętych
struktur węglowych chemicznie zbliżonych do grafitu. Włókna węglowe mają wysoką
wytrzymałość na rozciąganie, wysoki moduł Young’a oraz wysoką wytrzymałość zmęczeniową.
Włókna te mają słabo rozwiniętą oraz mało zorientowaną strukturę krystaliczną.


Powyżej 98% zawartości węgla- włókna grafitowe, piroliza następuje w

temperaturze 2000 stopni Celsjusza. Włókna te mają dobrze rozwiniętą i zorientowaną strukturę
krystaliczną.
Wraz ze wzrostem zawartości węgla zmieniają się właściwości wytrzymałościowe
włókien. Występuje kilka typów włókien węglowych o różnych właściwościach:


HT (high tensile) lub HS (high strength)- o dużej wytrzymałości i mniejszym



HM (high module)- o dużym module i niższej wytrzymałości



IM (intermediate strength/module)- o średniej wytrzymałości i średnim module



UHM- ultrawysokomodułowe

module

Tabela 2.5. Parametry mechaniczne losowo wybranych włókien węglowych Toray CFE [7]
FT300/T300

T800H

M60J

Jednostka

Rm

3530

5490

3820

MPa

E

230

294

588

GPa

ε

1,5

1,9

0,7

%

ρ

1,76

1,81

1,93

g/cm

3

2.1.1.3. Włókna aramidowe
(nazwa handlowa: Kevlar [DuPont] lub Twaron [Teijin Twaron])- rodzaj włókien z
aromatycznych poliamidów. Uzyskany poprzez syntezę chlorków kwasów dikarboksylowych i
amin

aromatycznych.

Wytrzymałość

tych

włókien

jest

spowodowana

dużą

ilością

międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Jest jednym z najsolidniejszych materiałów na
świecie, około pięciokrotnie bardziej wytrzymałym na rozciąganie niż stal. W tej chwili na rynku
najbardziej znane są trzy typy włókien aramidowych: Kevlar 29, Kevlar 49 i Kevlar 149. Kevlaru
29 nie wykorzystuje się w budowie łodzi z laminatów, stosuje się go głównie do wyrobu lin,
zbrojeń opon czy wzmocnień tworzyw.
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Tabela 2.6. Właściwości fizyczne wybranych rodzajów włókien aramidowych [8]
Kevlar 29*

Kevlar 49

Kevlar 149

Jednostka

Rm

2900

3010

3450

MPa

E

59

125

179

GPa

ε

3,6

2,4

1,6

%

ρ

1,44

1,45

1,47

g/cm

3

*nie stosuje się na konstrukcje jachtów typowych

2.1.1.4. Inne włókna
1) Włókna borowe- uzyskane poprzez chemiczne osadzanie boru z fazy gazowej na włóknie
metalowym lub na włóknach węglowych. Jest to włókno dwuskładnikowe, którego
rdzeniem jest włókno węglowe, wolframowe czy metalowe z zewnątrz otoczone warstwą
czystego boru. Osadzanie realizowane jest poprzez rozkład chlorku boru w temperaturze
o

1300 C. Włókna te charakteryzują się większą średnicą niż inne włókna, wykorzystywane
są tylko w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie specjalnej wytrzymałości i
sztywności, gdyż są bardzo drogie w produkcji. Wykorzystane były na przykład we
wzdłużnikach kadłuba bombowca B-1(USA)).
2) Włókna polietylenowe- uzyskane poprzez wytłaczanie i rozciąganie polietylenu o dużej
masie cząsteczkowej, mają długie, równoległe, uporządkowane łańcuchy, co powoduje
wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie i duży moduł sprężystości. Stosowane są głównie
do produkcji lin, kamizelek kuloodpornych itp.
3) Włókna polipropylenowe- wytwarzane są poprzez polimeryzację jonową. Istnieją już
specjalne włókna, które są nawet 10-krotnie bardziej wytrzymałe na rozciąganie od
klasycznych włókien polipropylenowych. Wpływ na to ma stopień orientacji włókien, im jest
większy tym większa wytrzymałość na rozciąganie. Włókna te mają dużą odporność
chemiczną, dużą wytrzymałość na zerwanie, elastyczność i małą gęstość.
2.1.2. Żywice
Żywica jest to naturalny lub syntetyczny związek chemiczny. Substancja ta ma dwa
stany skupienia. W stanie ciekłym cechuje się dużą lepkością, a w stanie stałym, dużą
twardością. Użycie żywicy jest to proces nieodwracalnego przejścia w stały stan skupienia
podczas zjawiska sieciowania. Żywice są odporne na działanie wody, cechuje je dobra
przyczepność do różnych materiałów. Prawdopodobnie to właśnie dlatego już w starożytności
stosowano żywicę do uszczelniania drewnianych łodzi. Żywice syntetyczne są to żywice
sztucznie wytwarzane, używane w technice do produkcji elementów o wielorakim zastosowaniu.
W dzisiejszych czasach produkowanych jest wyjątkowo dużo rodzajów żywic, a każdy z nich
ma inne właściwości. W zależności od chęci zapewnienia jakichś właściwości oraz od
warunków, które mamy dostępne, aby wykonać dany element można stosować różne żywice.
Każdy producent żywicy określa, jakie powinny być warunki korzystania z jego produktu, a przy
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niezalecaniu się do tych warunków można doprowadzić do tego, że np. żywica nie utwardzi się,
bądź nastąpi jej samozapłon.
Poniżej zamieszczone zostały opisy najbardziej popularnych rodzajów żywic.
Żywice poliestrowe

2.1.2.1.

Jedne z najbardziej popularnych żywic. Najczęściej stosowane są dwuskładnikowe
nienasycone żywice poliestrowe, gdyż w nich proces sieciowania zachodzi w temperaturze
pokojowej. Proces utwardzania żywic poliestrowych trwa stosunkowo krótko, gdyż utwardzenie
potrzebne do obróbki mechanicznej następuje już po kilku godzinach. Całkowity proces
utwardzania zwany „utwardzeniem pełnym” jest zależny od temperatury. Przybliżony czas
utwardzania w zależności od temperatury podany jest w przepisach jachtowych PRS „Przepisy
klasyfikacji i budowy jachtów morskich, część II, Kadłub” z 1996 roku:
Tabela 2.7. Czas pełnego utwardzenia laminatów poliestrowo-szklanych wg PRS [9]
o

Czas

Temperatura [ C]

30 dni

16 C

15 dni

25 C

15 godzin

40 C

9 godzin

50 C

5 godzin

60 C

o
o
o
o
o

Utwardzenie żywic poliestrowych polega na kopolimeryzacji poliestru ze styrenem.
Proces utwardzania żywic poliestrowych zachodzi poprzez dodawanie inicjatorów, jakimi są
przyspieszacze i utwardzacze.
Żywice poliestrowe dzieli się na:


Ortoftalowe- tanie i posiadające gorszą jakość od pozostałych



Tereftalowe- znacząca odporność na wodę oraz na parę wodną o temperaturze



Izoftalowe- bardziej odporne na wodę niż ortoftalowe, odporne na działanie

o

100 C.
wysokich temperatur i chemikaliów, lepsze wytrzymałościowo.


Dianolowe- bardziej odporne na chemię oraz na działanie wysokich temperatur



Winyloestrowe- cechują się dobrą odpornością na działanie temperatur,

kwasów, zasad i soli. Zazwyczaj stosuje się je do produkcji wyrobów specjalnych, które mają
być odporne na warunki niestandardowe. Posiadają właściwości jednocześnie dwóch rodzajów
żywic, poliestrowych (łatwa obróbka) oraz epoksydowych (trwałość i odporność).
Żywice poliestrowe są tak przygotowane, że zawierają w sobie odpowiednią ilość
cząsteczek żywicy i cząsteczek utwardzacza, a proces sieciowania następuje po dodaniu
katalizatora, którego ilość zazwyczaj ma znaczny wpływ na prędkość utwardzania żywic
poliestrowych. Najczęściej do procesu utwardzania żywic poliestrowych oraz winyloestrowych
stosuje się butanox lub ketonox jako inicjatory, gdyż zawierają metyloetyloketon, a naftenian
kobaltu jako przyspieszacz.
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W tabelach poniżej zawarto właściwości fizyczne przykładowych żywic przed
utwardzeniem i po utwardzeniu.
Tabela 2.8. Właściwości żywicy Ortoftalowej „Polimal 103 i seria” przed utwardzeniem [10]
Lepkość

350 MPas

Czas żelowania (1-2% utwardzacza Luperox K-1)

20 minut

Tabela 2.9. Właściwości żywicy Ortoftalowej „Polimal 103 i seria” po utwardzeniu [10]
Rg

100 MPa

Rm

68 MPa

E

3800 MPa

ε

2,5 %

Odporność termiczna

55 C

KC

12 kJ/m

o

2

Tabela 2.10. Właściwości żywicy Tereftalowej „Polimal 145 A” przed utwardzeniem [10]
Lepkość

350 MPas

Czas żelowania (1-2% utwardzacza Luperox K-1)

13 minut

Tabela 2.11. Właściwości żywicy Tereftalowej „Polimal 145 A” po utwardzeniu [10]
Rg

95 MPa

Rm

50 MPa

E

3500 MPa

ε

1,5 %

Odporność termiczna

95 C

KC

7 kJ/m

o

2

Tabela 2.12. Właściwości żywicy Izoftalowej „Polimal 120 T” przed utwardzeniem [10]
Lepkość

1000 MPas

Czas żelowania (1-2% utwardzacza Luperox K-1)

15 minut

Tabela 2.13. Właściwości żywicy Izoftalowej „Polimal 120 T” po utwardzeniu [10]
Rg

95 MPa

Rm

60 MPa

E

3000 MPa

ε

2%

Odporność termiczna

85 C

KC

12 kJ/m

o

2
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Tabela 2.14. Właściwości żywicy winyloestrowej „VE-2mm” przed utwardzeniem [10]
Lepkość

350 MPas

Czas żelowania (1-2% utwardzacza Luperox K-1)

27 minut

Tabela 2.15. Właściwości żywicy winyloestrowej „VE-2mm” po utwardzeniu [10]
Rg

110 MPa

Rm

75 MPa

E

3500 MPa

ε

2,8 %

Odporność termiczna

88 C

KC

18 kJ/m

o

2

2.1.2.2. Żywice epoksydowe
Są to drugie najpopularniejsze żywice. Istnieje kilka gatunków żywic epoksydowych
wytwarzanych w Polsce pod nazwą handlową EPIDIAN a każdy z tych gatunków stosuje się do
innej dziedziny.
Tabela 2.16. Dziedziny wykorzystywania różnych gatunków żywicy epoksydowej produkcji krajowej
(Tablica 4.9)[11]
Gatunek żywicy epoksydowej EPIDIAN
E-010 do E-014
E-1
E-2 I E-3

Dziedziny wykorzystywania
Do wyrobu farb proszkowych nakładanych
elektrostatycznie
Do wyrobu lakierów
Do celów elektrotechnicznych i izolowania przez
zalewanie

E-4

Do wyrobu kitów, spoiw, mas wiążących itp.

E-5 I E-6

Do wytwarzania laminatów

Ich cechami szczególnymi jest m.in. większa siła sklejania, spowodowana lepszą
przyczepnością do podłoża (nawet metali, aluminium, laminatu poliestrowo-szklanego), większa
wytrzymałość laminatów na bazie tej żywicy, gdyż jest większy stopień przesączenia włókien
niż w laminatach na bazie żywicy poliestrowej, mniejszy skurcz spowodowany dłuższym
procesem utwardzania, podczas którego nie powstają mikropęknięcia oraz wysokie naprężenia
wewnętrzne. Czas utwardzania zależny jest od temperatury utwardzania i rodzaju utwardzacza,
może trwać od kilku minut nawet do kilkunastu godzin. Do żywicy epoksydowej zazwyczaj
dodaje się najbardziej popularny utwardzacz: Z-1 „TECZA” (trójetylenoczteroamina), ale można
również zastosować takie jak F (bezwodnik ftalowy), M (m-fenylenodwuamina), BHM
(bezwodnik maleinowy) lub HET (bezwodnik ftalowy). Jednak ilość utwardzacza musi być w
odpowiedniej proporcji do ilości żywicy, gdyż zbyt duża lub zbyt mała ilość utwardzacza nie ma
wpływu na czas procesu utwardzania, a jedynie może uszkodzić strukturę laminatu,
pozostawiając część cząsteczek wolnych, nieusieciowanych.
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Tabela 2.17. Właściwości utwardzonych żywic epoksydowych [11]
Ilość
Typ
EPIDIANU

Utwardzacz

utwardzacza/
100g żywicy
[g]

Temperatura
utwardzania
o

[ C]

Czas
utwardzania

E-5(a)

Z-1

10-12

20

10~14h

E-5(b)

M

65

120

24h

E-5(c)

BHM

80

120+180

E-5(d)

BHM+HET

80+20

130

Wytrz.
Re

Rg

KC

Ciepl.
o

[ C]
-

100

10

85

50~

90~

7~

115~

80

130

13

125

18+10

36

110

17

60

20

45

115

15

124

2.1.2.3. Inne żywice
1) Żywice formaldehydowo-fenolowe- były to pierwsze masowo wykorzystywane żywice
syntetyczne. Powstają w procesie polikondensacji fenolu z formaldehydem. W zależności
od środowiska ich wytwarzania (kwasowe/zasadowe) można uzyskać różne właściwości
żywic.

W

środowisku

zasadowym

można

rozróżnić

trzy

poszczególne

stany

przereagowania, w których żywica wykazuje inne cechy.
1) Bakelit typu A, inaczej Rezol: rozpuszczalna, topliwa, utwardzalna
2) Bakelit typu B, inaczej Rezitol: trudno topliwa, pęczniejąca, wciąż utwardzalna
3) Bakelit typu C, inaczej Rezit: już utwardzona, nietopliwa i nierozpuszczalna. Ich
szczególną zaletą jest odporność termiczna, odporność

na bezpośrednie działanie

płomienia, mały współczynnik rozszerzalności cieplnej, odporność na alkohole, benzynę,
wodę. Głównie stosowanie w produkcji materiałów ściernych, ciernych, ogniotrwałych,
termoizolacyjnych, drewnopochodnych (sklejki, płyty MDF, parkiety, panele podłogowe).
2) Żywice alkidowe- stosowane głównie do produkcji wyrobów lakierniczych (ochronnych i
izolacyjnych), ale również wykorzystywane w modyfikacji i plastyfikacji lakierów fenolowoformaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych oraz nitrocelulozowych. [strona 188,
„Technologia tworzyw sztucznych” J. Pielichowski…]. Żywice te są popularne dzięki
uniwersalnym właściwościom i niskim kosztom związanym z produkcją. Najczęściej
używane w produktach chemii budowlanej. Żywice te można podzielić na dwa główne
rodzaje, schnące w temperaturze pokojowej i takie, które w temperaturze pokojowej nie
wysychają. Poza tym podziałem istnieje jeszcze podział związany z „tłustością” tych żywic,
czyli z zawartością kwasów tłuszczowych i olejów roślinnych. Żywice tłuste są dodawane
do lakierów gdyż sprawiają, że powłoki z ich zawartością są dobrze przyczepne,
elastyczne, mają wysoki połysk i zapewniają dobrą odporność klimatyczną. Żywice chude
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nie mogą być samodzielnymi produktami, dodawane są natomiast do żywic mocznikowych
i melaminowych tworząc twarde, elastyczne powłoki, wypalane w piecach.
3) Żywice mocznikowe i melaminowe- żywice te po utwardzeniu nie rozpuszczają się w
wodzie, ani w żadnym rozpuszczalniku organicznym. Są bezbarwne i przezroczyste, nie
ciemnieją pod wpływem światła słonecznego ani ogrzewania, są kruche i łatwo pękają
przez skurcz, więc dodaje się do nich napełniacze włókniste. Żywice melaminowe są
bardziej odporne na wodę niż mocznikowe.

Usieciowanie tych żywic następuje po
o

podgrzaniu ich w piecu. Żywice mocznikowe utwardzają się w temperaturze 140-150 C, a
o

melaminowe w temperaturze 120-165 C. [3]. Stosowane są głównie jako spoiwo w płytach
wiórowych, półprodukt wykorzystywany do produkcji klejów do drewna, warstwa odporna
na wilgoć.
4) Żywice akrylowe- Stosowane zazwyczaj w protetyce i stomatologii. Można z nich zrobić
lakiery, włókna syntetyczne czy kleje. Głównie stosowane do produkcji odlewów,
charakteryzują się odpornością na czynniki środowiskowe, dużą gładkością wyrobów, ale
niestety małą odpornością mechaniczną. Już niewielka ilość nanowypełniaczy zapewnia im
większą wytrzymałość mechaniczną, a co za tym idzie dłuższy okres eksploatacji produktu.
5) Żywice silikonowe- stosowane jako termoutwardzalne żywice lakiernicze, do laminatów,
jako tłoczywa, do hydrofobizacji oraz izolacji elektrycznych. [str. 227, „Technologia tworzyw
sztucznych”]. Ich głównymi zaletami są: odporność cieplna (zarówno na wysokie jak i
niskie temperatury), elastyczność, niepalność, odporność elektroizolacyjna. Coraz bardziej
stosowane w produktach użytku codziennego. Stosowane jako izolacja do kabli, jako oleje i
smary, do produkcji lakierów i kauczuku, do produkcji implantów piersi jak i soczewek
kontaktowych.
2.1.3. Handlowe postacie włókien
Włókna wzmacniające mogą występować w różnych formach. Poszczególne produkty z
włókna szklanego, ułożonego w różny sposób wykazują różne właściwości. Poniżej
umieszczono spis najpopularniejszych materiałów wytworzonych z włókna szklanego.
1) Rowing - włókna szklane w formie długich pasm połączonych bez skrętu, zazwyczaj
zawiniętych na szpulę.
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Rys. 2.1. Włókno szklane w postaci rowingu

2) Mata - wykonana jest z pojedynczych, krótkich odcinków rowingu chaotycznie rozłożonych
i sklejonych lepiszczem. Lepiszcze przygotowane jest konkretnie pod daną żywicę, lub jest
przygotowane uniwersalnie (lepiszcze łatwo rozpuszczalne w styrenie). Mata jest dobrze
przesycana przez żywicę, ale przez to ma niski

współczynnik przesycenia laminatu

(stosunek zawartości szkła do żywicy), a co za tym idzie daje niższą wytrzymałość niż inne
postaci zbrojeń. Do żywic poliestrowych zalecana jest mata z lepiszczem proszkowym,
gdyż jest łatwiej rozpuszczalne w styrenie niż lepiszcze emulsyjne. Ułatwia to przesycenie
zbrojenia żywicą dając lepszą jakość.

Rys. 2.2. Mata szklana
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3) Tkanina - jest to zbiór długich włókien rowingowych, połączonych ze sobą albo poprzez
splot, albo poprzez materiał dodatkowy (specjalne nici), co pozwala na użycie tkaniny w
sposób kontrolowany, bez obawy, że włókna nam się przemieszczą. Tkaniny z reguły są
sztywniejsze niż maty, trudniej się je układa na powierzchniach o dwukierunkowych
krzywiznach (np. kula) i trudniej się przesycają żywicą, ale są bardziej wytrzymałe, bo mają
lepszy stosunek szkła do żywicy. Jest kilka stylów połączeń pasm:
- tkanina jednokierunkowa („unidirectional”) - większość włókien ułożona w jednym
kierunku, są proste i niepofałdowane, co pozwala na wykorzystanie pełnej wytrzymałości
włókien w kompozycie. W kierunku prostopadłym stosowane jest cienkie włókno, ilość
zbrojenia w kierunku wzdłużnym jest prawie 20-krotnie większa niż w kierunku
poprzecznym.

Rys. 2.3. Tkanina węglowa jednokierunkowa [13]

- tkaniny wielokierunkowe - Mogą być szyte lub plecione. Szyte składają się z kilku warstw
tkanin jednokierunkowych zszytych ze sobą nicią (zazwyczaj poliestrową), zapewniając
tym samym możliwość otrzymania włókien różnie skierowanych, w jednej tkaninie. Przez
to, że włókna są proste i niepofałdowane mają lepszą wytrzymałość mechaniczną.
Wytwarzane są 3 rodzaje tkanin wielokierunkowych szytych. W zależności od orientacji
o

o

o

o

o

o

o

włókien występują kolejno typy: Biaxial(0 /90 oraz -45 /45 ), Triaxial(-45 /45 /90 lub o

o

o

o

o

o

o

45 /0 /45 ) oraz Quadriaxial (-45 /0 /45 /90 ).
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o

Rys. 2.4. Tkanina szklana wielokierunkowa, szyta, biaxial -45 /45

o

Tkaniny plecione mogą mieć trzy różne sploty:


splot płócienny („Plain”) - gdzie włókna wątku naprzemiennie przeplatane są nad i pod
włóknami osnowy, co sprawia, że tkanina jest stabilna, ale mało giętka

Rys. 2.5. Tkanina węglowa o splocie płóciennym [13]
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splot rządkowy

(„Twill”) - gdzie dwa włókna osnowy przeplatają się naprzemiennie z

dwoma włóknami wątku z przesunięciem o jedno włókno, przez to tkanina jest bardziej
giętka, ale włókna mogą się przemieszczać

2

Rys. 2.6. Tkanina węglowa rovingowa o splocie rządkowym o gramaturze ok. 550g/m [13]



splot satynowy („Satin”) - gdzie jedno włókno wątku przeplata się z większą liczbą luźnych
włókien osnowy (mogą być 4, 5, 8, 9 w zależności od potrzeb), tkanina ta jest bardzo
giętka, podatna na ułożenie w skomplikowanych miejscach, o dużych krzywiznach

Rys. 2.7. Tkanina węglowa o splocie satynowym 4-krotnym [13]
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Rys. 2.8. Porównanie trzech rodzajów splotów tkanin wielokierunkowych

2.1.4. Metody laminowania
Istnieje również kilka metod laminowania, które mają znaczący wpływ na własności
laminatu, jakość wyrobu, jak i czas pracy. Metody te zmieniały się przez lata, więc poniżej
umieszczone zostały w kolejności zgodnej z ich ewolucją.
1) Metoda ręczna (hand lay-up) - metoda dalej wykorzystywana, polega na wylaminowaniu
docelowego elementu ręcznie, za pomocą pędzli i wałków. Metoda ta polega na kolejnym
układaniu poszczególnych warstw na wcześniej nałożony żelkot, kolejno je przesączając
żywicą wymieszaną z utwardzaczem za pomocą pędzla bądź wałka, aby na koniec
pozostawić je do swobodnego utwardzenia. Jej zaletą jest niski koszt oprzyrządowania, ale
koszt samego wyrobu jest wysoki. Natomiast wyprodukowanie wyrobu jest stosunkowo
czasochłonne i pracochłonne. Najlepiej stosuje się ją do mało skomplikowanych kształtów.
Dodatkowo jakość wyrobu zależy w dużej mierze od pracownika, oraz jego doświadczenia.
Jednocześnie właśnie to jest zaletą, gdyż pracownik ma wgląd na to jak wszystko
wygląda,

gdzie należy poprawić wyrób oraz ma możliwość modyfikowania wyrobu w
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trakcie pracy. W tej metodzie niestety zawsze jedna strona jest pokryta żelkotem i jest
stroną gładką, a druga zawsze jest stroną roboczą, szorstką i mniej estetyczną.
Opłacalność rośnie wraz ze wzrostem liczby identycznych produktów, ale nie nadaje się
ona do produkcji masowej. Brak docisku zbrojenia do formy powoduje, że zawartości
zbrojenia są stosunkowo niewysokie, stąd też średnia jest wytrzymałość tak wytworzonych
laminatów.

Rys. 2.9. Metoda ręczna

2) Metoda próżniowa (vacuum) - metoda polega na ulepszeniu produktów wykonanych
metodą ręczną poprzez nałożenie szczelnego worka na świeżo ułożony laminat, w celu
odciągnięcia pompą nadmiaru powietrza znajdującego się między folią a formą, oraz
odsączeniu nadmiaru żywicy. Jej zaletą jest polepszenie własności laminatu poprzez
zwiększenie udziału zbrojenia w kompozycie, zmniejszenie masy gotowego wyrobu oraz
wyeliminowanie pęcherzyków powietrza, co zmniejsza szanse na pękanie laminatu.
Jednakże pomimo tych wszystkich zalet związanych z jakością występują również wady z
tą jakością niezwiązane, a mające duży wpływ na ograniczony stopień wykorzystania tej
metody. Wadami takimi są dodatkowe oprzyrządowanie pochłaniające pieniądze jak i czas,
w którym się z nich korzysta, jak i dodatkowe szkolenia personelu, mające zapewnić
lepsze przygotowanie do wykonywanej pracy, gdyż jest ona bardziej skomplikowana niż
klasyczne laminowanie ręczne. Występuje tutaj również aspekt ekologiczny, a mianowicie
odpady po laminowaniu (folia, rurki), które należy utylizować, co wiąże się z dużym
kosztem. Oraz oczywiście zakup instalacji podciśnieniowej, która jest do tej metody
niezbędna.
3) Infuzja (infusion) - jest pochodną metody próżniowej, z tą różnicą, że szczelny worek
nakłada się na suche zbrojenie, na nie układa się siatkę, której zadaniem jest umożliwienie
transportu żywicy, na to nakłada się instalację potrzebną do rozprowadzenia żywicy (rurki,
wlot żywicy, wyloty żywicy, wylot powietrza),

a żywicę wtłacza się dzięki podciśnieniu

wytwarzanemu w przestrzeni, w której jest zbrojenie (pomiędzy formą a folią). Główną zaletą
tej metody jest zmniejszona emisja styrenu do powietrza, najwyższa możliwa jakość
laminatu, gdyż jest pozbawiony pęcherzyków powietrza, a ścianki są wszędzie jednakowej
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grubości, całość elementu można wykonać podczas jednego kroku technologicznego.
Elementy wykonane tą metodą mają zawartość zbrojenia większą o 10-20% niż metodą
laminowania ręcznego. Jednakże stosowanie tej metody wiąże się ze znaczącym wzrostem
kosztów, gdyż wykorzystywane są dodatkowe materiały (folie, rurki), ale i każdy nowy
element trzeba najpierw wdrożyć, zaplanować proces infuzji, przewidzieć wszystkie działania
pożądane i niepożądane, co wiąże się ze zwolnieniem produkcji, gdyż samo zaplanowanie
wykorzystania tej metody jest bardzo skomplikowanym procesem.

Rys. 2.10. Proces infuzji kadłuba jachtu

4) RTM (Resin Transfer Moulding)- metoda podobna do infuzji, jednakże wykorzystująca
dwustronne formy, przez co elementy są gładkie z dwóch stron. Opłacalna jest dopiero
przy produkcji masowej, najlepiej małych elementów takich jak klapy czy drzwiczki, gdyż
wymaga specjalnego oprzyrządowania, szkolenia, sprzętu. Jest to proces na formach
zamkniętych przez co nie ma się wpływu na nic co dzieje się od momentu zamknięcia
formy, poprzez wtryskiwanie żywicy aż do wyciągnięcia utwardzonego, gotowego wyrobu.
Natomiast jest najlepszą metodą jeśli chodzi o zawartość zbrojenia, wytrzymałość, grubość
ścianek. Jej wadą jest ograniczona możliwość wprowadzania modyfikacji na formie.
Podsumowując wszystkie metody:
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Tabela 2.18. Porównanie metod laminowania
Metoda

Zalety

Wady
- nie do masowej produkcji

- kontrola w każdym kroku procesu
Ręczna

- średnie parametry wytrzymałościowe

laminowania

laminatu

- tani sprzęt (wałki, wiadra)

Próżniowa

- głównie do prostych kształtów

- zmniejszony ciężar po odciągnięciu

- potrzebny dodatkowy sprzęt (pompa

żywicy

próżniowa)

- lepsza jakość wyrobu

- więcej odpadów do utylizacji
- potrzebny dodatkowy sprzęt

- powtarzalność procesu
Infuzja

- dużo odpadów do utylizacji

- dobra jakość wyrobu

- skomplikowany proces ułożenia sieci

- jednakowa grubość

wężyków

- powtarzalność procesu
RTM

- brak kontroli podczas procesu

- obustronnie estetyczny wyrób

- drogi sprzęt

- mała wadliwość

2.2. Laminaty hybrydowe
Pojęcie „laminaty hybrydowe” oznacza laminaty, których wzmocnienie jest mieszanką
różnych typów włókien, czyli na przykład połączenie włókna szklanego z włóknem węglowym,
bądź aramidowym. Występują dwa różne rodzaje laminatów hybrydowych. Jednym z nich jest
laminat, który ułożony jest z warstw różniących się od siebie materiałów na przykład warstwy
włókna szklanego i warstwy włókna węglowego. Drugim rodzajem jest laminat tworzony na
podstawie tkanin hybrydowych. Tkaniny takie powstają poprzez połączenie np. wątku włókien
szklanych z osnową włókien węglowych.
Głównym powodem dla których zostały wymyślone laminaty hybrydowe było dążenie do
ulepszenia właściwości laminatów o jednolitym uzbrojeniu. Połączenie różnych rodzajów
włókien pozwala na wykorzystanie zalet każdego poszczególnego składnika uzbrojenia, przy
wzajemnym zmniejszeniu wpływu wad. Kolejnym powodem dla którego wprowadzono do
produkcji laminaty hybrydowe był czynnik ekonomiczny, czyli obniżenie kosztów produkcji.
Zastąpiono droższe elementy uzbrojenia tańszymi zamiennikami, przy zachowaniu docelowych
właściwości wytrzymałościowych kompozytu. Kolejnym powodem powstawania laminatów
hybrydowych była chęć zmniejszenia masy konstrukcjom takim jak samoloty bądź kadłuby
jachtów regatowych.
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3.

SZTYWNOŚĆ LAMINATÓW
Z powodu braku możliwości wykonania badań/doświadczeń na własnoręcznie

wykonanych próbkach określono w pracy sztywność sześciu rodzajów próbek na drodze
obliczeniowej, wykorzystując do tego normę PN-EN ISO 12215-5 z 2008r.. Zawartość zbrojenia
i kolejność jego ułożenia jest różna w każdym z sześciu rodzajów:
1. 100% mata szklana

Rys. 3.1. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 1

2. 90% mata szklana, 10% tkanina węglowa

Rys. 3.2. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 2

3. 5% tkanina węglowa, 90% mata szklana, 5% tkanina węglowa

Rys. 3.3. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 3

4. 100% tkanina szklana

Rys. 3.4. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 4

5. 90% tkanina szklana, 10% tkanina węglowa
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Rys. 3.5. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 5

6. 5% tkanina węglowa, 90% tkanina szklana, 5% tkanina węglowa

Rys. 3.6. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 6

3.1.

Sztywność
Sztywnością nazywamy zdolność ciała do przeciwstawiania się przemieszczeniom lub

odkształceniom. W większości przypadków opisuje ją moduł Young’a E. W zależności od
materiału moduł Young’a zmniejsza się, gdy materiał jest bardziej sprężysty (guma ~0,01-0,1
GPa) lub zwiększa się, gdy materiał jest bardziej sztywny (diament ~1050-1200 GPa). W celu
wyznaczenia sztywności próbek laminatowych można posłużyć się normą PN-EN ISO 12215-5
z 2008r. w której umieszczone zostały uśrednione wielkości takie jak moduł Young’a E, moduł
sprężystości postaciowej G w zależności od zawartości masowej lub objętościowej włókien czy
rodzaju włókien.
W przypadku niniejszej pracy sztywność materiału płyty poszycia określa parametr EI,
gdzie E jest modułem Young’a, a I jest momentem bezwładności pola przekroju paska
poszycia. W przypadku laminatu monolitycznego, czyli gdy materiał jest jednolity wszystkie
warstwy mają ten sam E. Analogicznie do tego w przypadku laminatów hybrydowych każda
warstwa tego samego materiału ma to samo E, a sztywność odpowiada grubości danej warstwy
oraz odpowiedniemu modułowi Young’a.
Aby odpowiednio przybliżyć obliczenia należy ustalić zawartość włókien w laminacie, by
w ten sposób dobrać z tabelki zamieszczonej w normie odpowiednią wartość modułu Young’a
E.
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Tabela 3.1. Tabela wartości laminatu poliestrowo-szklanego wg normy (tablica C.4. b))[12]

Gdzie:
y – masowa zawartość włókien w laminacie (masa włókien suchych podzielona przez sumę
masy włókien i żywicy)
f – objętościowa zawartość włókien w laminacie
sut - wytrzymałość na rozciąganie
suc - wytrzymałość na ściskanie
suf - wytrzymałość na zginanie
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tu - wytrzymałość na ściskanie międzywarstwowe
E - moduł sprężystości
G - moduł sprężystości poprzecznej
Tabela 3.2. Tabela wartości laminatu węglowego wg normy (Tablica C.5. b)) [12]

Gdzie:
y – masowa zawartość włókien w laminacie (masa włókien suchych podzielona przez sumę
masy włókien i żywicy)
f – objętościowa zawartość włókien w laminacie
sut - wytrzymałość na rozciąganie
suc - wytrzymałość na ściskanie
suf - wytrzymałość na zginanie
tu - wytrzymałość na ściskanie międzywarstwowe
E - moduł sprężystości
G - moduł sprężystości poprzecznej
Poniżej umieszczone zostały schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla
wszystkich próbek podczas zginania.
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Rys. 3.7. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki 1 i 4

Rys. 3.8. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki nr 2 i 5

Rys. 3.9. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki nr 3 i 6

Jak widać na wykresie odkształceń w przypadku próbek 2 i 5 niesymetryczne rozłożenie
warstw spowodowało zmianę położenia osi obojętnej zginania. Wiąże się z tym zmiana
odkształceń, po stronie zawierającej włókna węglowe odkształcenia zmniejszyły się, jednak po
stronie zawierającej jedynie włókna szklane zwiększyły się, gdyż przebieg odkształceń jest
liniowy. Natomiast na wykresach naprężeń można zauważyć, że umieszczenie włókna
węglowego znacząco zwiększyło naprężenia w tym obszarze.
3.2.

Grubość
Grubość laminatu ma wpływ na sztywność wyrobu, masę oraz koszty. W normie PN-EN

ISO 12215-5 z 2008r. podane są równania grubości dla różnych typów włókien w tym dla
włókien szklanych typu E, dla wysokowytrzymałych włókien węglowych oraz włókien
aramidowych, z których to można obliczyć w zależności od potrzeb:
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-t, która jest grubością w milimetrach
-w, która jest masą włókien, w kilogramach na metr kwadratowy
- , która jest masową zawartością włókien w laminacie
Wzory z normy podane są w punkcie 4.2.
3.3. Masa
Masa laminatu jest sumą masy żywicy oraz masy zbrojenia. W zależności od rodzaju
materiału, jego postaci, rodzaju żywicy oraz stopnia przesączenia (bezpośrednio wiążącego się
z metodą laminowania) masa rośnie bądź maleje, co jest kluczowym problemem przy
projektowaniu jachtów oraz konstrukcji samolotowych. W przypadku laminatów hybrydowych
masa jest sumą masy żywicy oraz masy każdego rodzaju zbrojenia.
Masa zbrojenia jest ilością użytej maty bądź tkaniny o określonej gramaturze, z czym
wiąże się ilość warstw, której używa się w laminacie. Łączy się to bezpośrednio z grubością
laminatu, gdyż od niej zależy ile warstw będzie się znajdowało w danym obszarze. Masa
zbrojenia jest sumą gramatur każdej kolejnej warstwy zbrojenia.
Masa żywicy określana jest za pomocą wzoru:
(3.1)
Gdzie:
mż- masa żywicy [kg]
3

V- objętość elementu w obrębie monolitycznego zbrojenia [cm ]
3

ρż- gęstość żywicy [g/cm ]
- zawartość masowa zbrojenia w obrębie monolitycznego zbrojenia
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4.

OBLICZENIA
Do obliczeń wykorzystuję założenia:

4.1.

1.

Zawartość masowa maty szklanej w laminacie to

2.

Zawartość masowa tkaniny węglowej w laminacie to

3.

Zawartość masowa tkaniny szklanej w laminacie to

=0,3
=0,425
=0,525

3

4.

Gęstość żywicy poliestrowej to

=1,2g/cm

5.

Gęstość włókien szklanych to

=2,56g/cm

6.

Gęstość włókien węglowych to

=1,8g/cm

3

3

Sztywność
Sztywność określana jest ze wzoru:
(4.1)
Położenie osi obojętnej:
(4.2)
Sztywność obliczam zakładając, że:
1. Zawartość masowa maty szklanej w laminacie to

=0,3

2. Zawartość masowa tkaniny węglowej w laminacie to
3. Zawartość masowa tkaniny szklanej w laminacie to

=0,425
=0,525

4. Moduł Young’a dla maty szklanej to E=6,4 GPa
5. Moduł Young’a dla tkaniny węglowej to E=33 GPa
6. Moduł Young’a dla tkaniny szklanej to E=14,95 GPa

Tabela 4.1 Tablica sztywności, zastępczych modułów Young’a, położenia osi obojętnej zginania oraz
wskaźników przekroju poszczególnych próbek
Nr próbki

1

Skład próbki
100% mata
szklana

Ei (Ei zast)

4

3

zi [mm]

EI [GPa*mm ]

EWs [GPa*mm ]

6,4

5

5333,33

1066,67

10,99

6,32

9160,53

13,61

5

11340,5

[GPa]

90% mata
2

szklana, 10%
tkanina

1449,18*
2490,08**

węglowa
90% mata
3

szklana, 2x 5%
tkanina
węglowa
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2268,1

Nr próbki

Ei (Ei zast)

Skład próbki
100% tkanina

4

szklana

4

3

zi [mm]

EI [GPa*mm ]

EWs [GPa*mm ]

14,95

5

12458,33

2491,67

18,88

5,48

15734,74

19,84

5

16534,63

[GPa]

90% tkanina
szklana, 10%

5

tkanina

2868,80*
3484,82**

węglowa
90% tkanina
szklana, 2x 5%

6

tkanina

3306,93

węglowa
*- od strony tkaniny szklanej, **- od strony tkaniny węglowej

4.2.

Dobór gramatur oraz korekta grubości
Doboru gramatur dokonałam na podstawie dostępności materiałów ze strony

internetowej Havel Composites oraz normy PN-EN ISO 12215-5 z 2008r.. korzystając ze
wzorów w niej zamieszczonych:
Dla włókien szklanych typu E:
(4.3)
Dla wysokowytrzymałych włókien węglowych:
(4.4)
Gdzie:
t- grubość [mm]
2

w- masa włókien [kg/m ]
- masowa zawartość włókien w laminacie
W celu uproszczenia obliczeń założyłam, że masowa zawartość włókien w laminacie
dla maty szklanej to 30%, dla tkaniny węglowej to 42,5%, a dla tkaniny szklanej jest to 52,5%
gdyż są to wartości, które można osiągnąć nawet przy laminowaniu ręcznym.
4.2.1. Obliczenia dla próbki 1
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości i miała składać się w 100%
z maty szklanej, wykorzystano wzór 4.3 do obliczenia masy włókien:
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W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości

=0,3 korzystając

z materiałów dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyc 9 warstw maty szklanej
2

2

450g/m oraz 1 warstwę maty szklanej 300g/m .
>

,założenie jest spełnione.

Korekta grubości została wykonana na podstawie wzoru 4.3:

4.2.2. Obliczenia dla próbki 2
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości oraz, że składać się miała
z 90% maty szklanej oraz jednostronnie 10% tkaniny z włókna węglowego:
Dla tkaniny z włókna węglowego za pomocą wzoru 4.4:

Dla maty szklanej za pomocą wzoru 4.3:

W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości
tkaninie z włókna węglowego oraz

=0,425 przy

=0,3 przy macie szklanej, korzystając z materiałów
2

dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyć 8 warstw maty szklanej 450g/m , 1
2

2

warstwę maty szklanej 300g/m oraz 1 warstwę tkaniny węglowej 600g/m .
>
, założenia są spełnione.
Korekta grubości:
Dla tkaniny z włókna węglowego wykorzystując wzór 4.4:

Dla maty szklanej wykorzystując wzór 4.3:

Całkowita grubość próbki:
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4.2.3. Obliczenia dla próbki 3
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości oraz, że składać się miała
z 90% maty szklanej oraz dwustronnie po 5% tkaniny z włókna węglowego:
Dla tkaniny z włókna węglowego za pomocą wzoru 4.4:

Dla maty szklanej za pomocą wzoru 4.3:

W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości
tkaninie z włókna węglowego oraz

=0,425 przy

=0,3 przy macie szklanej, korzystając z materiałów
2

dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyć 8 warstw maty szklanej 450g/m , 1
2

2

warstwę maty szklanej 300g/m oraz 2 warstwy tkaniny węglowej 160g/m po każdej ze
2

stron, co razem daje 4 warstwy tkaniny węglowej 160g/m .
>
, założenia są spełnione.
Korekta grubości:
Dla tkaniny z włókna węglowego wykorzystując wzór 4.4:

Dla maty szklanej wykorzystując wzór 4.3:

Całkowita grubość próbki:

4.2.4. Obliczenia dla próbki 4
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości i miała składać się w 100%
z tkaniny szklanej, wykorzystano wzór 4.3 do obliczenia masy włókien:
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W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości

=0,525

korzystając z materiałów dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyć 22 warstwy
2

2

tkaniny szklanej 390g/m oraz 1 warstwę tkaniny szklanej 163g/m .
, założenie jest spełnione.

>
Korekta grubości ze wzoru 4.3:

4.2.5. Obliczenia dla próbki 5
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości oraz, że składać się miała
z 90% tkaniny szklanej oraz jednostronnie 10% tkaniny z włókna węglowego:
Wykonano obliczenia, aby uzyskać masę włókien dla tkaniny z włókna węglowego z
wykorzystaniem wzoru 4.4:

Oraz dla tkaniny z włókna szklanego z wykorzystaniem wzoru 4.3

W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości
tkaninie z włókna węglowego oraz zawartości

=0,425 przy

=0,525 przy tkaninie z włókna szklanego,

korzystając z materiałów dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyć 19 warstw
2

2

tkaniny szklanej 390g/m , 3 warstwy tkaniny szklanej 163g/m oraz 1 warstwę tkaniny węglowej
2

600g/m .
>
, założenia są spełnione.
Korekta grubości:
Dla tkaniny z włókna węglowego ze wzoru 4.4:

Dla tkaniny z włókna szklanego ze wzoru 4.3:
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Całkowita grubość próbki:

4.2.6. Obliczenia dla próbki 6
Zakładając, że planowo próbka miała mieć 10mm wysokości oraz, że składać się miała
z 90% tkaniny szklanej oraz dwustronnie po 5% tkaniny z włókna węglowego:
Wykonano obliczenia masy włókien dla tkaniny z włókna węglowego z wykorzystaniem
wzoru 4.4:

Ze wzoru 4.3 dla tkaniny z włókna szklanego:

W celu osiągnięcia zamierzonej minimalnej grubości przy zawartości
tkaninie z włókna węglowego oraz zawartości

=0,425 przy

=0,525 przy tkaninie z włókna szklanego,

korzystając z materiałów dostępnych w firmie Havel Composites należy ułożyć 19 warstw
2

2

tkaniny szklanej 390g/m , 3 warstwy tkaniny szklanej 163g/m oraz 2 warstwy tkaniny węglowej
2

2

160g/m po każdej ze stron, co razem daje 4 warstwy tkaniny węglowej 160g/m .
> 7863
, założenia są spełnione.
Korekta grubości:
Dla tkaniny z włókna węglowego ze wzoru 4.4:

Dla tkaniny z włókna szklanego ze wzoru 4.3:

Całkowita grubość próbki:

4.3.

Ilość żywicy
Zakładając gęstość żywicy poliestrowej

3

=1,2g/cm , ilość żywicy określać będę dla

wyrobu 1m x 1m x twyrobu. , gdzie twyrobu jest grubością po korekcie związanej z doborem
gramatur dostępnych w katalogu firmy Havel Composites.
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Ilość żywicy w próbkach wyliczam ze wzoru 3.1.
4.3.1. Obliczenia dla próbki 1

4.3.2. Obliczenia dla próbki 2
Dla obszaru maty szklanej:

Dla obszaru włókna węglowego

mż=mższ+mżw=7,652 kg + 0,697 kg = 8,349 kg
4.3.3. Obliczenia dla próbki 3
Dla obszaru maty szklanej:

Dla obszaru włókna węglowego

mż=mższ+mżw=7,652 kg + 0,745 kg = 8,397 kg
4.3.4. Obliczenia dla próbki 4

4.3.5. Obliczenia dla próbki 5
Dla obszaru tkaniny szklanej:

Dla obszaru tkaniny węglowej:

mż=mższ+mżw=5,153 + 0,697 kg = 5,850 kg
4.3.6. Obliczenia dla próbki 6
Dla obszaru tkaniny szklanej:

Dla obszaru tkaniny węglowej:
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mż=mższ+mżw=5,153 kg + 0,745 kg = 5,898 kg
4.4.

Masa próbek
2

Masa próbek podawana jest w zestawieniu na 1m wyliczanych ze wzoru:
mp= mż + mzbrojenia

(4.5)

gdzie
mp- masa próbki
mż – masa żywicy
mzbrojenia – masa całego zbrojenia
4.4.1. Masa próbki 1

4.4.2. Masa próbki 2

4.4.3. Masa próbki 3

4.4.4. Masa próbki 4

4.4.5. Masa próbki 5

4.4.6. Masa próbki 6

4.5.

Wycena
W pracy zakładam, że zakup materiałów dokonano w firmie Havel Composites. Wycenę

przeprowadzam według ich strony internetowej w polskiej wersji językowej.
2

Oszacowanie cenowe prowadzę dla 1m , dla konkretnych produktów firmy Havel
Composites przy zamówieniu ilości maksymalnych, bez podatku VAT.
Zestawienie materiałów z których korzystałam podczas doboru gramatur:
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Tabela 4.2. Zestawienie kosztów materiałów firmy Havel Composites
Materiał

L.p
1

Gramatura

Mata szklana

2

Mata szklana

Cena PLN/jedn.

300g/m

2

8,00/kg

450g/m

2

8,00/kg
50,00/m

3

Tkanina węglowa o splocie płóciennym, 3K

160g/m

2

4

Tkanina węglowa o splocie skośnym, 12K

600g/m

2

100,00/m

5

Tkanina szklana

390g/m

2

7,00/m

2

6

Tkanina szklana

163g/m

2

4,00/m

2

Żywica poliestrowa ortoftalowa

7

-

(podstawowa) HAVELpol1

2
2

8,50/kg

4.5.1. Wycena próbki 1
4.5.1.1.

Wycena zbrojenia
W próbce 1 użyto:
9 warstw maty szklanej 450g/m2
1 warstwy maty szklanej 300g/m2

Tabela 4.3. Wycena zbrojenia próbki 1
Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

9

3,60

32,40

1

2,40

2,40

SUMA

34,80

L.p.

Produkt

Ilość warstw

1

Mata szklana 450g

2

Mata szklana 300g

4.5.1.2.

Wycena żywicy

Tabela 4.4. Wycena żywicy próbki 1
L.p.

Produkt

Ilość [kg]

Cena/kg PLN

8,400

8,50

Cena końcowa
PLN

Żywica poliestrowa
1

ortoftalowa
(podstawowa)
HAVELpol1

2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 106,20 PLN.
4.5.2. Wycena próbki 2
4.5.2.1. Wycena zbrojenia
W próbce 2 użyto:
8 warstw maty szklanej 450g/m2
1 warstwy maty szklanej 300g/m2
1 warstwy tkaniny węglowej 600g/m2
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71,40

Tabela 4.5. Wycena zbrojenia próbki 2
Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

8

3,60

28,80

Mata szklana 300g

1

2,40

2,40

Tkanina węglowa 600g

1

100,00

100,00

SUMA

131,20

L.p.

Produkt

Ilość warstw

1

Mata szklana 450g

2
3

4.5.2.2.

Wycena żywicy

Tabela 4.6. Wycena żywicy próbki 2
L.p.

Produkt

Ilość [kg]

Cena/kg PLN

8,349

8,50

Cena końcowa
PLN

Żywica poliestrowa
1

ortoftalowa (podstawowa)

70,97

HAVELpol1
2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 202,17 PLN.
4.5.3. Wycena próbki 3
4.5.3.1.

Wycena zbrojenia
W próbce 3 użyto:
8 warstw maty szklanej 450g/m2
1 warstwy maty szklanej 300g/m2
4 warstw tkaniny węglowej 160g/m2

Tabela 4.7. Wycena zbrojenia próbki 3
Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

8

3,60

28,80

Mata szklana 300g

1

2,40

2,40

Tkanina węglowa 160g

4

50,00

200,00

SUMA

231,20

L.p.

Produkt

Ilość warstw

1

Mata szklana 450g

2
3

4.5.3.2.

Wycena żywicy

Tabela 4.8. Wycena żywicy próbki 3
L.p.

Produkt

Ilość [kg]

Cena/kg PLN

8,397

8,50

Cena końcowa
PLN

Żywica poliestrowa
1

ortoftalowa (podstawowa)
HAVELpol1

2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 302,58 PLN.
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71,38

4.5.4. Wycena próbki 4
4.5.4.1.

Wycena zbrojenia
W próbce 4 użyto:
22 warstwy tkaniny szklanej 390g/m2
1 warstwy tkaniny szklanej 163g/m2

Tabela 4.9. Wycena zbrojenia próbki 4
Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

22

7,00

154,00

1

4,00

4,00

SUMA

158,00

L.p.

Produkt

Ilość warstw

1

Tkanina szklana 390g

2

Tkanina szklana 163g

4.5.4.2.

Wycena żywicy

Tabela 4.10. Wycena żywicy próbki 4
Cena
L.p.

Ilość [kg]

Produkt

końcowa

Cena/kg PLN

PLN
Żywica poliestrowa
1

ortoftalowa (podstawowa)

5,706

8,50

48,50

HAVELpol1
2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 206,50 PLN.
4.5.5. Wycena próbki 5
4.5.5.1.

Wycena zbrojenia
W próbce 5 użyto:
19 warstw tkaniny szklanej 390g/m2
3 warstwy tkaniny szklanej 163g/m2
1 warstwę tkaniny węglowej 600g/m2

Tabela 4.11. Wycena zbrojenia próbki 5
Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

19

7,00

133,00

3

4,00

12,00

1

100,00

100,00

SUMA

245,00

L.p.

Produkt

Ilość warstw

1

Tkanina szklana 390g

2

Tkanina szklana 163g

3

Tkanina węglowa
600g
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4.5.5.2.

Wycena żywicy

Tabela 4.12. Wycena żywicy próbki 5
L.p.

Produkt

Ilość [kg]

Cena/kg PLN

5,850

8,50

Cena końcowa
PLN

Żywica poliestrowa
ortoftalowa

1

(podstawowa)

49,73

HAVELpol1
2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 294,73 PLN.
4.5.6. Wycena próbki 6
4.5.6.1.

Wycena zbrojenia
W próbce 6 użyto:
19 warstw tkaniny szklanej 390g/m2
3 warstwy tkaniny szklanej 163g/m2
4 warstwy tkaniny węglowej 160g/m2

Tabela 4.13. Wycena zbrojenia próbki 6
L.p.

1

2

3

Produkt
Tkanina szklana
390g
Tkanina szklana
163g
Tkanina węglowa
160g

4.5.6.2.

Cena jedn. PLN

Cena końcowa

/warstwę

PLN

19

7,00

133,00

3

4,00

12,00

4

50,00

200,00

SUMA

345,00

Ilość warstw

Wycena żywicy

Tabela 4.14. Wycena żywicy próbki 6
L.p.

Produkt

Ilość [kg]

Cena/kg PLN

5,898

8,50

Cena
końcowa PLN

Żywica poliestrowa
1

ortoftalowa
(podstawowa)
HAVELpol1

2

Sumarycznie próbka wielkości 1m kosztuje 395,13 PLN.
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50,13

5.

PODSUMOWANIE
Poniżej umieściłam tabelę z zestawieniem sztywności masy oraz ceny dla każdej z

próbek.
Tabela 5.1. Zestawienie sztywności, grubości, masy oraz ceny próbek dobranych pod kątem przybliżonej
grubości
Sztywność

Young’a [GPa]

EI[GPa*mm ]

[mm]

1

6,40

5333,33

10,16

12,884

106,20

2

10,99

9160,53

10,12

12,841

202,17

3

13,61

11340,5

10,19

12,937

302,58

4

14,95

12458,33

10,01

14,449

206,50

5

18,88

15734,74

10,05

14,349

294,73

6

19,84

16534,63

10,12

14,437

395,13

Nr próbki

Grubość

Cena

Zastępczy moduł

4

Masa [kg]

materiałów
2

[PLN/m ]

Jak można zauważyć, pierwotnie składy próbek dobierane były pod kątem zachowania
przybliżonej grubości, przez co sztywność, masa oraz cena są niewspółmierne.
W celu porównania próbek posłużę się równaniem sztywności, które pozwoli mi
wyznaczyć grubość dającą jednakową dla wszystkich próbek sztywność. Pozwoli to oszacować
nową masę oraz cenę.
(5.1)
Gdzie:
b- szerokość próbki na której liczona byłą sztywność, stała w obu przypadkach, 10
[mm]
t1 - grubość próbki obliczona w punkcie 4.2, [mm]
t2 - nowa grubość próbki [mm]
E1 - Moduł Young’a podstawowej próbki [GPa]
E2 - Moduł Young’a próbki zmodyfikowanej [GPa]
Otrzymane wyniki znajdują się w tabeli poniżej.
Tabela 5.2. Zestawienie nowych mas oraz nowych cen po modyfikacji wykonanej na podstawie
przybliżonej sztywności próbek
Nr próbki Zastępczy moduł Young’a Sztywność EI Masa
[GPa]

4

[GPa*mm ]

[kg]
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Cena materiałów Nowa masa Nowa cena
[zł]

[kg]

[zł]

Nr próbki Zastępczy moduł Young’a Sztywność EI Masa

Cena materiałów Nowa masa Nowa cena

1

6,4

5333,33

12,884 161,01

12,88

2

10,99

9160,53

12,841 269,09

10,72

3

13,61

11340,5

12,937 413,73

10,06

4

14,95

12458,33

14,449 370,23

10,89

5

18,88

15734,74

14,349 481,36

10,00

6

19,84

16534,63

14,437 626,01

9,90

106,20
168,83
235,30
155,63
205,50
270,99

Porównanie wyników poszczególnych próbek znajduje się na wykresach poniżej.

Moduł Young'a [GPa]
18,88

19,84

14,95

13,61
10,99
6,4

Próbka nr 1

Próbka nr 2

Próbka nr 3

Próbka nr 4

Próbka nr 5

Próbka nr 6

Rys. 5.1. Zestawienie modułów sprężystości i modułów zastępczych próbek
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Sztywność [GPa·mm4]
15734,74

16534,63

12458,33
11340,5
9160,53

5333,33

Próbka nr 1

Próbka nr 2

Próbka nr 3

Próbka nr 4

Próbka nr 5

Próbka nr 6

Rys. 5.2. Zestawienie sztywności próbek obliczonych przy przybliżonej grubości

Nowa masa [kg]
12,88
10,72

Próbka nr 1

Próbka nr 2

10,89

10,06

Próbka nr 3

Próbka nr 4

10,00

Próbka nr 5

9,90

Próbka nr 6

Rys. 5.3. Zestawienie masy próbek po modyfikacji do w przybliżeniu jednakowej sztywności
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Nowa cena [zł]
270,99
235,30
205,50
168,83

155,63

106,20

Próbka nr 1

Próbka nr 2

Próbka nr 3

Próbka nr 4

Próbka nr 5

Próbka nr 6

Rys. 5.4. Zestawienie cen próbek po modyfikacji do w przybliżeniu jednakowej sztywności
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6.

WNIOSKI
Wnioski zostały opracowane na podstawie porównania próbek po modyfikacji do próbki

wykonanej całkowicie z maty szklanej, która została niezmieniona, przy założeniu jednakowej
sztywności (przyjęciu sztywności próbki z samej maty szklanej):
1. Najmniejszą masę ze wszystkich próbek ma próbka wykonana w całości z maty
szklanej. Najbardziej zbliżona wagowo jest masa próbki wykonanej w całości z tkaniny
szklanej , gdyż jest niższa o 15,45%. Najwięcej różni się masa próbki z tkaniny szklanej
z dwustronnie położoną tkaniną węglową, gdyż jest o 23% niższa niż próbki wykonanej
w całości z maty szklanej.
2. Najniższą cenę ma próbka wykonana w całości z maty szklanej. Drugą najtańszą
próbką jest próbka wykonana w całości z tkaniny szklanej, jej cena różni o 46,54%. Ich
niska cena spowodowana jest wykorzystaniem monolitycznego zbrojenia szklanego.
Najdroższa próbka, czyli próbka wykonana z tkaniny szklanej z dwustronnie położoną
tkaniną węglową jest wyższa o 155,17% ceny od próbki wykonanej wyłącznie z maty
szklanej.
3. Wyższe ceny próbek z tkaniny i maty szklanej z położoną dwustronnie tkaniną węglową
spowodowane są występowaniem tkaniny węglowej plecionej o niskiej gramaturze
2

(163g/m ). Można zastąpić ją tkaninami jednokierunkowymi ułożonymi pod kątem 90

o

do siebie. Cena powinna w tym wypadku być niższa, gdyż tkaniny plecione są droższe
niż tkaniny jednokierunkowe, z powodu czasu poświęconego na splot.
4. W pracy nie porównywano ceny związanej z robocizną, a jedynie wycenę materiałową,
gdyż koszt robocizny zależny jest od firmy, prędkości laminowania przez pracownika
oraz jego stawki godzinowej. Z powodu dużej ilości zmiennych stwierdzono, że czas
laminowania poszczególnych próbek jest porównywalny.
5. Przy wykorzystywaniu laminatów hybrydowych do budowy łodzi można zauważyć
zależność, że przy użyciu tkaniny węglowej wzrasta koszt materiału, ale też masa
znacząco spada, co jest bezpośrednio związane z wykorzystywaniem laminatów
hybrydowych w produkcji łodzi regatowych. (Przykład: Podczas budowy kadłuba o
2

powierzchni 50m można stworzyć przy użyciu włókna węglowego konstrukcję nawet o
150kg lżejszą od konstrukcji wyłącznie poliestrowo-szklanej).
6. W pracy analizowano jedynie sztywność domniemanych próbek, gdyż wytrzymałość
jest bardziej skomplikowana i dająca dużo większy błąd ze względu na obniżanie się
modułu E dla zbrojeń szklanych wraz ze wzrostem odkształceń. Badań nie udało się
wykonać ze względu na brak dostępu do maszyny wytrzymałościowej o tak małym
zakresie sił (kilkadziesiąt kilogramów).
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Wykaz rysunków
Rys. 2.1. Włókno szklane w postaci rowingu
Rys. 2.2. Mata szklana
Rys. 2.3. Tkanina węglowa jednokierunkowa
o

Rys. 2.4. Tkanina szklana wielokierunkowa, szyta, biaxial -45 /45

o

Rys. 2.5. Tkanina węglowa o splocie płóciennym
Rys. 2.6. Tkanina węglowa rovingowa o splocie rządkowym o gramaturze ok. 550g/m

2

Rys. 2.7. Tkanina węglowa o splocie satynowym 4-krotnym
Rys. 2.8. Porównanie trzech rodzajów splotów tkanin wielokierunkowych
Rys. 2.9. Metoda ręczna
Rys. 2.10. Proces infuzji kadłuba jachtu
Rys. 3.1. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 1
Rys. 3.2. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 2
Rys. 3.3. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 3
Rys. 3.4. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 4
Rys. 3.5. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 5
Rys. 3.6. Schemat ułożenia zbrojenia w próbce 6
Rys. 3.7. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki 1 i 4
Rys. 3.8. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki nr 2 i 5
Rys. 3.9. Schematyczne wykresy odkształceń i naprężeń dla próbki nr 3 i 6
Rys. 5.1. Zestawienie modułów sprężystości i modułów zastępczych próbek
Rys. 5.2. Zestawienie sztywności próbek obliczonych przy przybliżonej grubości
Rys. 5.3. Zestawienie masy próbek po modyfikacji do w przybliżeniu jednakowej sztywności
Rys. 5.4. Zestawienie cen próbek po modyfikacji do w przybliżeniu jednakowej sztywności
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Wykaz tabel
Tabela 2.1. Skład chemiczny szkła typu E [3],
Tabela 2.2. Właściwości fizyczne szkła typu E [6]
Tabela 2.3. Skład chemiczny szkła typu S [3]
Tabela 2.4. Właściwości fizyczne szkła typu S [6]
Tabela 2.5. Parametry mechaniczne losowo wybranych włókien węglowych Toray CFE [7]
Tabela 2.6. Właściwości fizyczne wybranych rodzajów włókien aramidowych [8]
Tabela 2.7. Czas pełnego utwardzenia laminatów poliestrowo-szklanych wg PRS [9]
Tabela 2.8. Właściwości żywicy Ortoftalowej „Polimal 103 i seria” przed utwardzeniem [10]
Tabela 2.9. Właściwości żywicy Ortoftalowej „Polimal 103 i seria” po utwardzeniu [10]
Tabela 2.10. Właściwości żywicy Tereftalowej „Polimal 145 A” przed utwardzeniem [10]
Tabela 2.11. Właściwości żywicy Tereftalowej „Polimal 145 A” po utwardzeniu [10]
Tabela 2.12. Właściwości żywicy Izoftalowej „Polimal 120 T” przed utwardzeniem [10]
Tabela 2.13. Właściwości żywicy Izoftalowej „Polimal 120 T” po utwardzeniu [10]
Tabela 2.14. Właściwości żywicy winyloestrowej „VE-2mm” przed utwardzeniem [10]
Tabela 2.15. Właściwości żywicy winyloestrowej „VE-2mm” po utwardzeniu [10]
Tabela 2.16. Dziedziny wykorzystywania różnych gatunków żywicy epoksydowej produkcji
krajowej (Tablica 4.9)[11]
Tabela 2.17. Właściwości utwardzonych żywic epoksydowych [11]
Tabela 2.18. Porównanie metod laminowania
Tabela 3.1. Tabela wartości laminatu poliestrowo-szklanego wg normy (tablica C.4. b))[12]
Tabela 3.2. Tabela wartości laminatu węglowego wg normy (Tablica C.5. b)) [12]
Tabela 4.1 Tablica sztywności, zastępczych modułów Young’a, położenia osi obojętnej zginania
oraz wskaźników przekroju poszczególnych próbek
Tabela 4.2. Zestawienie kosztów materiałów firmy Havel Composites
Tabela 4.3. Wycena zbrojenia próbki 1
Tabela 4.4. Wycena żywicy próbki 1
Tabela 4.5. Wycena zbrojenia próbki 2
Tabela 4.6. Wycena żywicy próbki 2
Tabela 4.7. Wycena zbrojenia próbki 3
Tabela 4.8. Wycena żywicy próbki 3
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Tabela 4.9. Wycena zbrojenia próbki 4
Tabela 4.10. Wycena żywicy próbki 4
Tabela 4.11. Wycena zbrojenia próbki 5
Tabela 4.12. Wycena żywicy próbki 5
Tabela 4.13. Wycena zbrojenia próbki 6
Tabela 4.14. Wycena żywicy próbki 6
Tabela 5.1. Zestawienie sztywności, grubości, masy oraz ceny próbek dobranych pod kątem
przybliżonej grubości
Tabela 5.2. Zestawienie nowych mas oraz nowych cen po modyfikacji wykonanej na podstawie
przybliżonej sztywności próbek
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