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ENERGIA DYSSYPACJI W KOMPOZYTACH 
POLIMEROWYCH 

DISSIPATED ENERGY IN POLYMERIC COMPOSITES 

S t r e s z c z e n i e  

Istnieje związek pomiędzy wartością dyssypacji energii i charakterystykami pętli histerezy 
w pierwszych cyklach obciąŜeń a właściwościami mechanicznymi kompozytów. Poznanie 
tych zaleŜności pozwoli na ocenę właściwości mechanicznych kompozytów w ich czasie eks-
ploatacji, oraz moŜe być pomocnym w poszukiwaniu optymalnych parametrów ich przetwór-
stwa.  
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A b s t a r c t  

There is a relationship beetwen the value of energy dissipation and characteristics of hystere-
sis loop during the first loading cycles and mechanical properties of composites. The ability to 
understand these relationships let us evaluate mechanical features of composites during ex-
ploitation and can be helpful while searching for optimal parameters of their processing. 
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1. Wstęp 

W przypadku tworzyw sztucznych klasyczna teoria spręŜystości znajduje zastosowanie 
tylko przy małych i bardzo krótkotrwałych napręŜeniach w wystarczająco niskiej tempera-
turze. LepkospręŜysty charakter materiałów polimerowych sprawia, iŜ podczas deformacji 
napręŜenia i odkształcenia nie występują w fazie. MoŜemy zaobserwować określone opóź-
nienie odkształcenia w stosunku do działającego napręŜenia, a w konsekwencji pojawienie 
się pętli histerezy. Powierzchnia uzyskanej pętli histerezy obrazuje energię deformacji 
dyssypowaną w jednym pełnym cyklu odkształcenia. Jest ona róŜnicą pomiędzy energią 
zamienioną przy obciąŜaniu głównie na ciepło a energią  otrzymaną z powrotem przy od-
ciąŜeniu. Pętla histerezy wyznaczona doświadczalnie jest prostą metodą zbadania natury 
energii dyssypacji w polimerach, która spowodowana jest wewnętrznym tarciem pomiędzy 
łańcuchami [3]. 

2. Energia dyssypacji w kompozytach włóknistych 

W kompozytach wzmacnianych włóknami występują róŜne źródła energii dyssypacji: 
lepkospręŜysta natura matrycy, faza między włóknem a matrycą, uszkodzenia, tłumienie 
lepkoplastyczne  i tłumienie termoelastyczne. Adams i Bacon [1] w 1973 sformułowali 
tezę, iŜ podatność na tłumienie moŜe być określana jako stosunek energii dyssypacji do 
zakumulowanej energii odkształcenia. Inne badania potwierdziły tę teorię. Do określenia 
a właściwie przewidywania tłumienia stosowane są dwa modele. Jeden z nich to zasada 
odpowiedzialności, która stosowana jest do przewidywania tłumienia kompozytów wzmac-
nianych zorientowanym włóknem krótkim i długim np. [10]. Wielu autorów podejmuje 
próbę stworzenia modelu matematycznego lub mechanicznego, na podstawie którego moŜ-
na by przewidzieć zachowanie się kompozytu pod działaniem obciąŜeń cyklicznych np. 
[4, 7]. Pomiary tłumienia drgań przez kompozyty są wykorzystywane do oszacowania 
uszkodzeń spowodowanych parametrami przetwórstwa [5].  

3. Wykorzystanie energii dyssypacji w badaniach kompozytów 

Badania prowadzone na znacznej liczbie mieszanin polimerów wykazały [9], Ŝe duŜe 
odkształcenie objętościowe odpowiada małej wartości energii dyssypacji, a to z kolei ozna-
cza, Ŝe proces kawitacji nie jest głównym źródłem energii dyssypacji. Ten punkt widzenia, 
Ŝe energia dyssypacji pochodzi głównie od odkształcenia matrycy, jest powszechnie przyję-
ty dla mieszanin polimerów oraz polimerów napełnianych cząstkami. Na tej podstawie 
moŜemy stwierdzić, iŜ czynnikiem regulującym energię dyssypacji w polimerach jest od-
kształcenie ścinające matrycy bez udziału kawitacji, która powoduje zmianę objętości. 
Relacje pomiędzy odkształceniem objętościowym  a energią dyssypacji mogą dobrze wyja-
śniać mechanizm uszkodzenia oraz efekt uplastycznienia mieszanek polimerowych [9]. 

Badania zmiany energii w pierwszych cyklach obciąŜeń, w zaleŜności od wartości ob-
ciąŜenia oraz  przedziale temperatur od -20°C do 80°C dla poliamidu, przedstawiono w [6]. 
Wykazały one interesującą zmianę tych zaleŜności poniŜej i powyŜej Tg. O ile poniŜej Tg  
wartość dyssypowanej energii osiągała pewne maksimum, to powyŜej Tg te wartości rosły 
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w miarę wzrostu poziomu obciąŜenia. Interpretacja tego faktu jest następująca: w tempera-
turze poniŜej Tg ruchy rotacyjne łańcucha są zamroŜone i występuje skokowa zmiana roz-
szerzalności cieplnej. To z kolei jest przyczyną powstawania napręŜeń łańcuchów, mikro-
defektów i mikronieciągłości w strukturze. W miarę wzrostu temperatury czasy relaksacji 
są coraz krótsze a co za tym idzie, szybciej zachodzi proces relaksacji napręŜeń. Liczba 
napręŜonych łańcuchów maleje wraz ze wzrostem temperatury. Temperatury te są jednak 
za niskie aby likwidacji ulegały mikrodefekty i mikroszczeliny. Ich rozwój jest proporcjo-
nalny do przyłoŜonego obciąŜenia. Wartość „nadwyŜki” dyssypowanej energii w podwyŜ-
szonej temperaturze rośnie wraz z wzrostem napręŜeń [6]. 

Topoliński i Cieszyński [2] w swoich badaniach stosują próby wykorzystania energii 
dyssypacji do badań zmęczeniowych kompozytów polimerowych. Analizy energetyczne 
prowadzone są bardzo często dla wyników uzyskanych w kontrolowanych warunkach na-
pręŜenia lub odkształcenia, tymczasem juŜ w temperaturach pokojowych tworzywa ulegają 
procesom relaksacji i pełzania. Mając to na uwadze, coraz częściej podejmuje się próby 
szukania innych kryteriów, które w lepszy sposób wyjaśnią zjawisko trwałości zmęczenio-
wej. Jedną z takich metod jest kryterium energii kumulowanej [2]. Bardzo obiecujące są 
badania wspomnianych wyŜej autorów, polegające na przeprowadzeniu eksperymentu przy 
kontrolowanej energii dyssypacji. Przeprowadzenie odpowiedniej liczby badań umoŜliwi 
analizę napręŜenia maksymalnego oraz powiązanych z tym zmian odkształcenia a to z kolei 
moŜe prowadzić do określenia innych kryteriów oceny stopnia uszkodzenia materiału.  

Autorzy tego artykułu w swoich badaniach zwrócili uwagę na jeszcze jedną moŜliwość 
wykorzystania energii dyssypacji. ZałoŜyli oni, iŜ istnieje związek pomiędzy wartością 
energii dyssypacji i charakterystykami pętli histerezy w pierwszych cyklach obciąŜeń 
a właściwościami mechanicznymi kompozytów. Poznanie tych zaleŜności pozwoli na oce-
nę jakości przetwórstwa, prognozowanie długotrwałych cech eksploatacyjnych i wytrzyma-
łościowych. Badaniom poddano kompozyty na bazie dwóch termoplastów (PA i POM), 
o róŜnej zawartości włókna szklanego i węglowego. W miarę kolejnych cykli obciąŜeń, 
przy tych samych poziomach sił, dajo się zaobserwować zmniejszenie wartości energii 
rozproszenia. Jej wartość stabilizuje się po kilku pierwszych cyklach obciąŜenia. RóŜnice 
pomiędzy wartościami dyssypowanej energii w kolejnych pierwszych cyklach obciąŜenia 
mogą być zatem doskonałą informacją słuŜącą poznaniu struktury oraz wzajemnych powią-
zań między matrycą a napełniaczem. MoŜna przyjąć iŜ w mikroobszarach połączenia adhe-
zyjne pomiędzy włóknem i osnową znajdują się w mniej lub bardziej losowo rozłoŜonych 
knfiguracjach z uwagi na moŜliwość przejęcia obciąŜeń zewnętrznych, a zatem na ich zróŜ-
nicowane zbliŜenie się do krytycznych stanów napręŜeń. Pierwsze cykle obciąŜenia pozwa-
lają ujawnić to zjawisko. Eliminują one lokalne, ekstremalnie napręŜone obszary w objęto-
ści materiału poprzez sukcesywne pękanie znajdujących się w krytycznym stanie napręŜe-
nia połączeń adhezyjnych między włóknem a osnową. Manifestuje się to w postaci pętli 
histerezy, która jest miarą dyssypowanej energii. Za tak przyjętą interpretacją przemawia 
fakt, iŜ wartość tej dyssypowanej energii sukcesywnie maleje w kolejnych cyklach obcią-
Ŝenia [8].  

Wielkość i charakter tego zjawiska są ściśle związane z rodzajem adhezji pomiędzy 
osnową a zbrojeniem jak równieŜ z wielkością niejednorodności stanu napręŜeń własnych 
w kompozycie. Wynika z tego, Ŝe ocena konstrukcyjnych właściwości kompozytu jak np. 
moduł spręŜystości – winna być przeprowadzona po zakończeniu tego wstępnego treningu. 
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Wydaje się iŜ, poprzez zastosowanie tej tzw.„trenirowki” (precondition) i pomiar wartości 
dyssypowanej energii moŜna równieŜ wykrywać niejednorodności struktury i wielkość 
napręŜeń własnych, a tym samym określić stopień doskonałości przetwórstwa a w konse-
kwencji kompozytu, czyli w pewnym stopniu jego jakość. 
Obserwując zmiany energii rozproszonej podczas długotrwałych badań zmęczeniowych 
moŜna zauwaŜyć, iŜ na krótko przed zniszczeniem zmęczeniowym gwałtownie rośnie zdol-
ność do rozpraszania energii mechanicznej.  

Tak więc po długotrwałym okresie adaptacji próbki do warunków obciąŜenia w pobliŜu 
zniszczenia następuje spontaniczna dekohezja w mikroobszarach i rozwój mikroszczelin 
a to prowadzi do zniszczenia próbki. Towarzyszy temu wzrost temperatury samowzbudnej 
jako globalny efekt zrywania wiązań.  
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