CBMK

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

BADANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
Kompleksowe wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe:
• Próby statyczne izmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów,
• Próby funkcjonalne konstrukcji nieobciążonych i pod obciążeniem, z pomiarem sił
i od kształceń,
• Badania sztywności konstrukcji,
• Statyczne i quasi-statyczne próby wałów silników lotniczych lub innych obiektów
osiowosymetrycznych (jednoczesne rozciąganie i skręcanie), także w podwyższonej
temperaturze,
• Badania struktur kompozytowych.
Wytrzymałościowe badania dynamiczne:
• Wysokocyklowe rezonansowe badania zmęczeniowe i badania odporności na drgania
(np. łopatek turbin),
• Analizy częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji.
Inne badania:
• Badanie zużycia połączenia łopatek i tarczy wentylatora silnika lotniczego przy niskich
obrotach (tzw. windmilling),
• Badania odporności konstrukcji na uderzenia wysokoenergetyczne
z zastosowaniem
działa pneumatycznego (średnica obiektu miotanego do 220 mm, masa do 15 kg
prędkość do 300 m/s) z rejestracją szybką kamerą izapisem wskazań z tensometrów.
Laboratorium oferuje usługi badawcze według programu dostarczonego przez klienta oraz
kompleksowe usługi badawcze zawierające:
• Opracowanie programu badań zawierającego zdefiniowane:
- cel badań,
- obiekt badań,
- obciążenia co do miejsca przyłożenia, wartości, częstotliwości iliczby cykli,
- rozmieszczenie iprogram wzorcowania punktów pomiarowych,
- sposób kontroli obciążeń,
- rodzaje, metody iczęstotliwość przeglądów,
- sposób opracowania i przedstawienia wyników badań.
• Opracowanie dokumentacji iwykonanie stanowiska do próby,
• Montaż i instalacja stanowiska i obiektu badań,
• Wzorcowanie punktów pomiarowych,
• Wykonanie badań,
• Opracowanie iprzedstawienie wyników badań,
• Analiza wyników badań.
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BADANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
Obiekty i elementy badane

Rodzaje badań

Badania statyczne
i zmęczeniowe wałów
silników lotniczych lub
innych elementów
osiowosymetrycznych

Długość elementu:
do 3.6 m
Średnica elementu:
do 1.2 m

---

Próby statyczne
i zmęczeniowe konstrukcji
wg indywidualnych
zamówień (z projektem
i budową stanowiska
badawczego). Realizacja
prób funkcjonalnych
mechanizmów konstrukcji.
Badania sztywnościowe
konstrukcji

~
Obiekty o max. gabarytach:
20m xl0m

--====

Podstawowe parametry
i zakres obciążeń

Siła osiowa:
do 1334 kN
Moment skręcający:
do 452 kNm
~
Częstotl iwość:
do 1Hz

Temperatura badań

Wyposażenie

Do 500'C (w obszarze
badanym)

Maszyna wytrzymałościowa
Schenck-Pegasus
do jednoczesnego skręcania
i rozciągania/ściskania

j

-

Realizacja i pomiar:
- sił do 200 kN
- przemieszczeń
do 1000 mm
- odkształceń
do 60000 urn/m
Częstotliwość: do 50 Hz

\
Temperatura otoczenia
(możliwe miejscowe
podgrzanie konstrukcji)

--I~

24-kanałowy
elektrohydrauliczny system
badawczy Edyz/MTS
ze sterownikiem MTSAero 90
3 stanowiska ramowe
jednokanałowe (MTS)
ze sterownikami

\

\

\
Wysokocyklowe,
rezonansowe badania
zmęczeniowe i badania
odporności na drgania

Łopatki turbin i sprężarek
oraz inne elementy

Częstotl iwość: do 5000 Hz
Siła max.: 1350 kG
Przyspieszenie: do 120 g

Temperatura otoczenia

2 wzbudniki
elektrodynamiczne
z systemem sterowania
i akwizycji danych
pom iarowych

Np. rurki przewodów
paliwowych (proste
i wygięte) o średnicy
do 40 mm oraz inne
elementy

Ugięcia: do 200 mm
Siła: do 10 kN
Częstotl iwość: do 6 Hz

Do 200"(

3 stanowiska ramowe
jednokanałowe (MTS)

\

Badania niskocyklowej
wytrzymałości
zmęczeniowej elementów
osprzętu silników
lotniczych

I~

~
Badanie zużycia połączenia
łopatek i tarczy wentylatora
silnika lotniczego
przy niskich obrotach
(tzw. windmilling)

Instytut Lotnictwa
Centrum Badań Materiałów
i Konstrukcji
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Komplet łopatek
wentylatora osadzonych
na tarczy. Średnica: do 3 m

Prędkość obrotowa:
do 50 obr/min

Temperatura otoczenia

Stanowisko specjalne
WindmilI
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BADANIA MATERIAŁOWE
Badania mechaniczne materiałów metalicznych
• Statyczne próby wytrzymałościowe (rozciągania, ściskania, zginania),
• Nisko i wysokocyklowe badania zmęczeniowe, sterowane odkształceniem lub siłą,
• Próby pełzania.
Istnieje możliwość wykonania próbek do badań w Pracowni Obróbki Skrawaniem (według
norm ASTM lub innych wskazanych przez klienta).
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BADANIA MATERIAŁOWE

Rodzaje badań

Próbki i badane obiekty

Zakres obciążeń

Temperatura badań

Wyposażenie badawcze

Niskocyklowe badania
zmęczeniowe (LCF),
sterowane odkształceniem
lub siłą

Próbki według norm ASTM
lub innych standardów,
długość do 500 m m

Siły rozciągające
i ściskające: do 250 kN
Częstotl iwość: do 10Hz

do 900'C

26 stanowisk
(MTS310,MTS810,
Instron servo-hydraulic)

Wysokocyklowe badania
zmęczeniowe (HCF)

Próbki według norm ASTM
lub innych standardów,
długość do 100 m m

Siły rozciągające
i ściskające: do 250 kN,
częstotliwość: do 60 Hz

do 900'C

26 stanowisk
(MTS310,MTS810,
Instron servo-hydraulic)

Statyczne próby
wytrzymałościowe
(rozciągania, ściskania
i zginania)

Próbki według norm ASTM
lub innych standardów,
długość do 800 m m

Siły rozciągające
i ściskające: do 250 kN

do 900'C

14 stanowisk (MTS 81 O,
Instron servo-hydraulic)

Badania pełzania
(Creep, Stress Rupture)

Próbki według norm ASTM
lub innych standardów,
długość do 150 m m

Siły rozciągające: do 50 kN

do 1100'C

36 stanowisk (pełzarek),
wtym 14zwindą
do wykonywania badań
cyklicznych (LCFLong Dwell)

Instytut Lotnictwa
Centrum Badań Materiałów
i Konstrukcji
al. Krakowska 1101114,02-256 Warszawa
tel.: 22 868 5106,22 846 0011 wew. 246
faks: 22 868 56 80
e-mail: cbmk@ilot.edu.pl
www.cbmk.pl

•
~

.hi ving Competitive Excellence

AB 792

The umted Technologle~ Ope'atmg Systew

CBMK

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

BADANIA NIENISZCZĄCE
Oferta:
• badanie kompletnych konstrukcji inżynierskich lub ich elementów,
• wykrywanie i określenie wad materiałowych, technologicznych ieksploatacyjnych,
• wykrywanie wad typu: materiałowe nieciągłości zewnętrzne i wewnętrzne (pęcherze,
pęknięcia wtrącenia, rozwarstwienia, zakucia, zawalcowania, nieszczelności, ubytki
korozyjne, niezgodności spawalnicze, itp.),
• opracowanie metodyki i badania w różnych stadiach procesu produkcyjnego
wwarunkach przemysłowych, polowych i laboratoryjnych,
• badania doraźne i nietypowa nieniszcząca diagnostyka stanu, w tym przygotowywanie
instrukcji i opisów technicznych,
• przygotowywanie programów i organizowanie szkoleń.
Badania magnetyczno-proszkowe
Cel:
• Wykrywanie
wad powierzchniowych
podpowierzchniowych
materiałów
ferromagnetycznych.
Wyposażenie do badań magnetycznych:
Defektoskop jarzmowy Y6 Magnaflux,Parker,
magnesy stałe Bycosin, zawiesiny
fluorescencyjne i czarne Magnaflux, oświetlacze UV i światła białego, wskaźniki
magnetyczne, wzorce.
Badania ultradźwiękowe
Cel:
• Wykrywanie nieciągłości materiałowych wewnętrznych oraz określenia
konfiguracji iwielkości nieciągłości,
• Ultradźwiękowe pomiary grubości.
Wyposażenie do badań ultradźwiękowych:
Defektoskop GE Inspection Technologies Phasor XS ze specjalistycznymi
ipróbkami odniesienia, grubościomierz PVX.

położenia,

głowicami

Badania penetracyjne
Cel:
• Wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych materiałów nieporowatych:
metalowych i niemetalowych.
Wyposażenie do badań penetracyjnych:
Zestawy penetracyjne Magnaflux, oświetlacze UVi światła białego, wzorce.
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BADANIA NIENISZCZĄCE
Badania wizualne
Cel:
• Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i wad kształtu elementów przy użyciu
przyrządów optycznych,
• Ocena stanu powierzchni,
• Kontrola obiektu po naprawie.
Wyposażenie do badań wizualnych:
Zestaw do badań fibroskopowych (OLYMPUSIF-4D, kamera Olympus, monitor NO.

Badania prądami wirowymi
Cel:
• Badania materiałów wykazujących przewodnictwo elektryczne,
• Wykrywanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych, pomiar grubości powłok,
porównawcze badania.
Wyposażenie do badań prądami wirowymi:
Defektoskop prądów wirowych GE Inspection Technlogies Phasec 3d oraz defektoskopy
Institute Dr F1irster wraz zestawami specjalistycznych sond, wzorce wad, przewodności,
stopnia skorodowania.

Badania radiograficzne
Cel:
• Wykrywanie wad wewnętrznych w materiałach,
• Badania objętościowe obiektów,
• Badania złączyspawanych,połączeń
klejonych, zgrzewanych, lutowanych,
• Badania poprawności montażu, badania elementów ipodzespołów elektronicznych.
Wyposażenie do badań radiograficznych:
System tomografii komputerowej vltorne]» L240 GEInspection Technologies.

Badania dyfraktometryczne
Cel:
• Pomiary naprężeń własnych na próbkach dostarczonych do laboratorium,
• Pomiary naprężeń w punktach konstrukcji, urządzeń itp.,
• Pomiary naprężeń.in situ':
Wyposażenie do badań dyfraktometrycznych:
Dyfraktometr rentgenowski Xstress3000 z goniometrem G2.
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BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Oferta:
• badania
• badania
• badania
• pomiary

struktury materiałów,
powierzchni materiałów z określeniem składu chemicznego,
fraktograficzne,
właściwości materiałów.

Fraktografia - SEM
• Badania próbekmetalicznych i niemetalicznych,
• Zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości pozwalające na ukazanie szczegółów
powierzchni.
Zakres:
• Badania materiałowe: obserwacje badanych powierzchni przy wykorzystaniu
detektora SE oraz BSE, określanie grubości powłok,
• Mikroskopowe badania przełomów: wykrywanie zanieczyszczeń, mikropęknięć,
źródeł pęknięć, ilościowe badania budowy przełomów oraz określanie rodzaju
przełomów.
Wyposażenie:
Skaningowy Mikroskop Elektronowy Zeiss EVO25 MA z detektorami SE oraz BSE.
Analiza składu chemicznego- EDX
Zakres badań:
• analiza składu chemicznego próbki,
• zidentyfikowanie materiału,
• zidentyfikowanie zanieczyszczeń,
• określenie względnego stężenia pierwiastków na powierzchni próbki.
Wyposażenie:
Detektor EDX:XFlash 5010 Bruker, rozdzielczość 125 eV.
Metalografia:
Zakres:
• Metalograficzne badania jakościowe oraz ilościowe takie jak określanie wielkości ziarna,
wielkości wtrąceń niemetalicznych, udziału objętościowegofaz, grubości powłok.

Preparatyka zgładów metalograficznych
Wyposażenie:
• Przecinarka z możliwością cięcia automatycznego iręcznego, chłodzenie wodą,
• Praska do inkludowania próbek o max średnicy <1>40,
• Szlifierko- polerka z możliwością przygotowania do6 próbekjednocześnie.

Analiza mikrostruktury
Wyposażenie:
• Mikroskop metalograficzny

Neophot2, zakres powiększeń 50x - 2000x.
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BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Badania chropowatości powierzchni
Wyposażenie:
Chropowatościomierz Mitutoyo Surf test SJ-301
• Jednostka posuwu: ośX: zakres pomiaru:12,5mm,
• Prędkość pomiaru: 0.25, 0.5 mm/s,
• Zakres detektora 350~m,
• Metoda pomiaru: stykowa,
• Siła nacisku: 0,75mN,
• Końcówka pomiarowa: diamentowa (60'/ 2~mR),
• Parametry: Ra, Ry, Rz.

Badania twardości
Wyposażenie:
Przenośny twardościomierz Mitutoyo
• Pomiaryw jednostkach Leeb DL, możliwość przeliczenia na jednostki HV, HB, HRC,HRB,
• Wykonywanie pomiarów na próbkach o chropowatości maksymalnej Ra 10~m,
i grubości minimalnej 5mm.
Twardościomierz Innovatest
• Pomiary twardości metodą Vickersa,
• Zakres obciążeń:
• 0.02 - 0.1 Kgfpróba mikrotwardości Vickersa,
• 0.2 - 5 Kgfpróba twardościVickersa przy małej sile obciążającej,
• 10 - 30 Kgfpróba twardościVickersa.

Badania udarności
• Badania mogą być przeprowadzane w temp. pokojowej, obniżonej oraz podwyższonej
w zakresie od -196'C -:- 40'C,
• Badania wykonywane
są na próbkach standardowychl0xl0x55mm
oraz
pomniejszonych 7,5xl Ox55mm i 5xl0x55mm,
Istnieje możliwość wykonania próbek do badań w Pracowni Obróbki Skrawaniem (według
norm ASTM lub innych wskazanych przez klienta).
Wyposażenie:
Wahadłowy Młot Udarnościowy
• spełnia wymagania norm PN-EN 150148-1, PN-EN 10045, ASTM E23,
• kalibracja pośrednia NISTwg. normy ASTM E23,
• energia wahadła 300J.

Instytut Lotnictwa
Centrum Badań Materiałów
i Konstrukcji
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WYKONYWANIE PRÓBEK
Zakres usług:

• Wykonywanie próbek do badań:
• wytrzymałościowych (statyczna próba rozciągania, próby pełzania, próby udarności,
stress rupture),
• zmęczeniowych (badania nisko iwysokocyklowe),
• Obróbka materiałów ciężko obrabialnych używanych w silnikach lotniczych, takichjak
stopy niklu czy tytanu,
• Próbki wykonywane są w oparciu o normy międzynarodowe (np. ASIM) oraz zgodnie ze
specyfikacją klienta.
Wyposażenie:
• tokarkaCNCAVIATurn35,
• frezarkaCNC3 siowaFNE40N,
• szlifierka na okrągło RUP 280x500,
• szlifierka do płaszczyzn FSG1640-ADII,
• drążarka drutowa z opcją do drążenia otworów startowych BP-09d,
• drążarka drutowa Mitsubishi BA8,
• piła taśmowa dwukolumnowa PTS400.

Instytut Lotnitwa
Centrum Badań lWieriałów
i Konstrukji
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•
~

Achieving Competitive Excellence

The United Technologle~ Jpe'atmg Sv~terr

CBMK

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

USŁUGI PROJEKTOWO-OBLICZENIOWE
Zakres usług obejmuje:
• Analizy odporności struktur (konstrukcje lotnicze, szyby i inne) z materiałów
jednorodnych i kompozytowych na uderzenia przez obiekty obce z zastosowaniem
programu LS-DYNA, wtym symulacje zderzeń z ptakami (metoda ALEiSPH),
• Analizy zmęczeniowe konstrukcji lotniczych, w tym wyznaczanie widm obciążeń
(również w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych),
• Opracowanie programów badań statycznych izmęczeniowych konstrukcji lotniczych,
• Analizy konstrukcji metalowych
w zakresie mechaniki pękania (2D i 3D)
z zastosowaniem metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych
(programy ANSYS lO, FRANC2D, FRANC3D,AFGROW, NASGRO),
• Projektowanie stanowisk badawczych dla potrzeb Laboratorium Badań Konstrukcji wraz
z analizą wytrzymałości z zastosowaniem metody elementów skończonych,
• Obliczenia wytrzymałościowe
MES: statyka liniowa, statyka nieliniowa (duże
odkształcenia, kontakt, nieliniowość geometryczna),
• Kompleksowe prowadzenie prac badawczych, od koncepcji stanowiska badawczego,
poprzez projekt i organizację wykonania elementów stanowiska u sprawdzonych
podwykonawców, do wykonania raportu z badań.
Do analiz wykorzystujemy oprogramowanie:
• LS-DYNA
• ANSYS
• FRANC2Di3D
• AFGROW
• NASGRO
• MSC PATRAN/NASTRAN
• MSCMARC

Instytut Lotnictwa
Centrum Badań Materiałów
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BADANIA W WARUNKACH EKSPLOATACJI
Badania tensometryczne:

• Pomiary tensometryczne w locie,
• Pomiary naprężeń i odkształceń eksploatacyjnych w częściach maszyn, pojazdów
i konstrukcji budowlanych,
• Analizy obciążeń oraz analizy wytrzymałościowe izmęczeniowe konstrukcji.
Wyposażenie:
Kontroler czasu rzeczywistego CompactRIO:
• Dwa porty Ethernet do obsługi sieci iplików za pomocą interfejsu użytkownika,
• Port zewnętrznych pamięci USB,
• Port szeregowy RS232 do podłączenia urządzeń peryferyjnych; 9 do 35VDC,
• Zakres pracy od -20'C do 55'C.
Moduły N19237:
• 4 kanały, ±25 mV/V, 24-bitowy moduł mostka,
• 24-bitowa rozdzielczość, ± 25 mV/V wejścia analogowe ze złączem RJ50,
• 4 jednocześnie próbkowane wejścia analogowe, maks. częstotliwość próbkowania
50 kS/s,
• Programowalnypół-i pełny mostek; do 10Vwewnętrznegowzbudzenia,
• Kompatybilny z inteligentnymi sensoramiTEDS,
• Zakres pracy od -40'C do 70'C.
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BADANIA W WARUNKACH EKSPLOATACJI
Pomiary ianaliza drgań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomiary drgań w locie,
Pomiary drgań na pojazdach, obiektach pływających,
Laboratoryjne pomiary drgań,
Pomiary drgań konstrukcji budowlanych,
Pomiary drgań maszyn roboczych, urządzeń wirnikowych, instalacji,
Analiza drgań,
Analiza wibroakustyczna,
Wibroizolacja maszyn i urządzeń,
Diagnostyka wibroakustyczna.

Wyposażenie:
Nationallnstruments
PXI-1036 DC+ PXI-4472B:
• Ciągła rejestracja pomiaru z 24 kanałów przez czas od kilku do kilkunastu godzin
(w zależności od częstotliwości próbkowania),
• Zakres pomiarowy częstotliwości od -O,5Hz do 10kHz,
• Zakres amplitud mierzonych przyśpieszeń +l- 50g,
• Zakres temperaturod O°Cdo +50°C,
• Zasilacz prądu zmiennego 230Vi prądu stałego 10- 32V.

Pomiary hałasu:
•
•
•
•

Pomiary
Pomiary
Pomiary
Pomiary

hałasu
hałasu
hałasu
hałasu

w środowisku zewnętrznym,
lotniczego (wewnątrz samolotu i na ziemi),
maszyn i urządzeń,
komunikacyjnego.

Cel:
• ocena poziomu emitowanego
• redukcja poziomu hałasu.

hałasu i jego wpływu na środowisko,
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BADANIA DRGAŃ
Obliaenia, pomiary i analiza właściwości drganiowych konstrukcji:
• Pomiary i analiza drgań konstrukcji,
• Badania rezonansowe - pomiar aęstotliwości i postaci drgań rezonansowych oraz
wyznaczanie współaynników uogólnionych masy i tłumienia,
• Obliaenia właściwości drganiowych konstrukcji i weryfikacja obliczeń,
• Badania aeroelastyczności statków powietrznych (verte).

Zakres pomiarowy:
• aęstotliwości: 0.1 Hz-50kHz,
• amplitud przyspieszeń: 0.01 g - 50g.

Aparatura:
• 256 torów pomiarowych firmy LMS,
• 300 czujników przyspieszeń o masie od 2 g,
• bezdotykowy pomiar drgań przy pomocy zestawu laserowego 3D z oprogramowaniem
PSV-500 firmy Polytec,
• do8 kanałów wzbudzania drgań osile maksymalnej do 1600 N,
• oprogramowaniefirmy LMSdo analizy wyników pomiarów.
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BADANIA AEROELASTYCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH
lakresbadań:
• Naziemne próby rezonansowe (GVT),
• Wyznaczanie prędkości krytycznej i postaci flatteru na podstawie wyników
naziemnych prób rezonansowych,
• Obliczanie drgań własnych i flatteru z wykorzystaniem
Metody Elementów Skończonych,
• Opracowywanie programów badań w locie,
• Próby flatterowe w locie,
• Przygotowywanie dokumentacji certyfikacyjnej w zakresie aeroelastyczności.

Oprogramowanie:
•
•
•
•
•

MSC.Patran, Siemens FEMAp,
MSC.Nastran,
JG2(IPPTPAN),
ZAERO(ZONATechnologies Inc.),
SAF(SubsonicAerodynamicFlutter).

MP-02

··Czaj ka··

wariant 240
AntYSYMełryczna
postać

ruchu dla:

k=O_460

ł"=11_88Hz
g=0.0061

EAS=283kM/h
'faza

=

270"
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