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Badania doœwiadczalne deformowanych quasi-statycznie ¿ywic

epoksydowych

Zdzis³aw Nowak, Micha³ Giersig, Ryszard B. Pêcherski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Potrzeba posiadania nowych mechanicznie stabilnych materia³ów odpornych na zmianê

warunków zewnêtrznych staje siê rzeczywistoœci¹ dziêki nanotechnologii, w szczególnoœci

poprzez wytwarzanie kompozytów z dodatkami w postaci nanocz¹stek. W pracy przedstawiono

wstêpne wyniki badañ wytrzyma³oœci oraz w³asnoœci sprê¿ysto-plastycznych ¿ywic

epoksydowych bez dodatku nanocz¹stek. ¯ywice epoksydowe s¹ znane jako jedne z wielu

materia³ów termoutwardzalnych stosowanych jako osnowa kompozytów lub materia³y

izolacyjne. ¯ywice epoksydowe same w sobie bez dodatków s¹ kruche i trudne w obróbce.

Celem pracy jest ustalenie wp³ywu ró¿nych dodatków na charakterystyki wytrzyma³oœciowe i

otrzymanie ¿ywicy epoksydowej o wiêkszej wytrzyma³oœci. Otrzymane modyfikowane ¿ywice

'maj¹ wysok¹ jakoœæ (brak pustek) a próbki maj¹ jednakowe wymiary. W badaniach quasi-

statycznego jednoosiowego œciskania zastosowano próbki cylindryczne o stosunkach

wymiarów 1.5: I (wysokoœæ h: œrednica d). W testach osiowego rozci¹gania zastosowano

p³askie próbki wyciête z p³ytek o gruboœci 1 mm. Testy rozci¹gania i œciskania

przeprowadzono dla wszystkich próbek z prêdkoœci¹ odkszta³cenia 0.001 lis, stosuj¹c maszynê

wytrzyma³oœciow¹ M TS 858 oraz technikê numerycznego przetwarzania obrazów DIC (Digital

Image Correlation). Deformacje w próbkach okreœlono z pomiarów przemieszczenia trawersy

maszyny M TS oraz z pomiarów pola przemieszczenia otrzymanych technik¹ DIC. Naprê¿enia

rzeczywiste i odkszta³cenia rzeczywiste okreœlono przy za³o¿eniu nieœciœliwoœci materia³u.

Testy przeprowadzono dla co najmniej trzech próbek dla poszczególnych typów ¿ywicy

epoksydowej. Modu³y Younga okreœlono jako czêœæ liniowa zwi¹zku naprê¿enie-odkszta³cenie

dla odkszta³ceñ w zakresie 0.1 i 0.3%. Proces niszczenia ¿ywic jest wynikiem rozwoju

mikropasm œcinania prowadz¹cych do Pêkniêæ w próbkach przy odkszta³ceniach rzêdu 4% gdy

nastêpuje gwa³towny spadek naprê¿enia. P³yniêcie plastyczne w próbkach uwidacznia siê

deformacjami lub przemieszczaniem siê segmentów moleku³ co przypomina lepk¹ ciecz gdy w

materiale utrzymana jest sta³a prêdkoœæ odkszta³cenia. Na podstawie tych obserwacji

zaproponowano model do opisu plastycznego p³yniêcia polimerów, modyfikuj¹c równanie

p³yniêcia lepkoplastycznego poprzez wprowadzenie parametru udzia³u pasm œcinania.
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