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Streszczenie: Niniejsza praca porusza temat modelowania uszkodzenia kompozytów 

przekładkowych wzmocnionych włóknami szklanymi podczas czteropunktowej próby 

zginania. Wyniki uzyskane dla modeli dyskretnych zostały porównane z wynikami 

eksperymentu przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 14125:2001. Na tej podstawie 

skalibrowano modele numeryczne służące do obliczeń wytrzymałości zabudów pojazdów 

pożarniczych. 

 
Słowa kluczowe: Kompozyt, Laminat, Kryterium uszkodzenia, Czteropunktowa próba 

zginania, Teoria Laminacji, Metoda elementów skończonych 

CALIBRATION OF PARAMETERS OF THE NUMERICAL MODEL 

OF SANDWICH COMPOSITE REGARDING TO 4 POINT BENDING 

TEST 

Summary: This paper deals with the numerical modeling of damage of glass fiber-reinforced 

sandwich composites during a four-point bending test. Discrete models results were compared 

with experimental results made in accordance with the standard PN EN ISO 14125:2001. Based 

on the research, numerical models were calibrated aiming for utilization in calculations of 

firefighting truck body. 
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1. Wstęp 

Materiały kompozytowe, ze względu na możliwość uzyskania bardzo dobrego 

stosunku własności mechanicznych do masy, są powszechnie stosowanymi 

materiałami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w przemyśle,. Kompozyty 

włókniste mogą być zaprojektowane w sposób umożliwiający spełnianie 

wyspecjalizowanych charakterystyk użytkowych, dzięki odpowiedniemu ułożeniu 

warstw oraz właściwie dobranym materiałom, podczas procesu projektowania. 

Ze względu na specyfikę materiałów kompozytowych, kluczowe jest określenie 

właściwości wytrzymałościowych projektowanych kompozytów oraz struktur z nich 

wytworzonych. Istotne, zatem jest, aby w czasie obliczeń sprawdzających 

wytrzymałość konstrukcji, zostało dobrane odpowiednie kryterium uszkodzenia 

kompozytu względem przyjętych warunków obciążenia związanych z planowaną 
eksploatacją [1, 2].  

Istnieje wiele kryteriów uszkodzenia warstw struktur kompozytowych. 

Niezawodność i uniwersalność przyjętych kryteriów uszkodzenia zależy w dużej 

mierze od dokładności, z jaką pozwalają one na uzyskanie zgodności analizy MES 

z eksperymentem fizycznym dla dowolnego ułożenia warstw, materiałów bądź 
warunków brzegowych. Podczas przeprowadzonych obliczeń wykorzystano 

uniwersalne kryteria: Tsai–Wu, Tsai–Hill oraz Hoffman’a, ze względu na możliwość 
zastosowania ich do analiz różnych zagadnień. Tym sposobem wytrzymałość 
produktu może być określona jeszcze w trakcie procesu projektowania, co jest 

niezbędne dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej ze względu na brak możliwości 

lub wysoki koszt badań niszczących [1, 2]. 

Niniejsza praca przedstawia kalibrację parametrów modelu obliczeniowego 

przykładowego kompozytu przekładkowego dla poprzecznego stanu obciążenia. 

Wyniki uzyskane na podstawie analizy modelu numerycznego porównano 

z wynikami prób zginania czteropunktowego, przeprowadzonymi podczas prac 

badawczych związanych z opracowywaniem technologii wykorzystującej kompozyt 

z przekładką korkową. 

2. Próbki przeznaczone do badań wytrzymałościowych 

Wzorując się na praktyce produkcyjnej wytypowano materiały przeznaczone do 

wykonania reprezentatywnych próbek struktur typu sandwich. Zdecydowano 

o przyjęciu stałej technologii wykonania: infuzji próżniowej oraz o zastosowaniu 

jednego rodzaju żywicy do przygotowania próbek: winyloestrowej wraz 

z utwardzaczem zalecanym przez jej producenta. Warstwy zewnętrzne każdego 

kompozytu przekładkowego wykonano, z dwóch warstw tkaniny szklanej 

czterokierunkowej (0°, -45°, 45°, 90°) o gramaturze 600 g/m2 [3]. 

Poszczególne warianty próbek w praktyce różniły się tylko rdzeniami struktury, 

które posiadały różną grubość (od 2 do 30 mm) oraz były wykonane z różnych 

materiałów (PCV, PP, korek). 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 14125: 2001, dotyczącą oznaczania wytrzymałości 

na zginanie kompozytów, określono wymiary kształtek zależne od grubości 

struktury [4]. Na tej podstawie przygotowano kompozytowe płyty, z których 

następnie wycięto, zestawy po 10 próbek (5 wzdłużnych i 5 poprzecznych) dla każdej 
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struktury. Dodatkowo wykonano także próbki laminatu będącego warstwami 

zewnętrznymi badanych kompozytów przekładkowych. Przeznaczono je na potrzeby 

pomocniczych badań, w celu określenia brakujących parametrów 

wytrzymałościowych do obliczeń numerycznych. 

3. Badania eksperymentalne 

Badania wytrzymałości na zginanie przeprowadzono zgodnie z normą 
PN-EN ISO 14125: 2001 z wykorzystaniem próbek opisanych w poprzednim 

rozdziale. Poniżej zaprezentowano układ obciążenia przy czteropunktowym 

podparciu w czasie przeprowadzonego badania (rys. 1.) [4]. 

 

Rysunek 1. Układ obciążenia przy czteropunktowym podparciu 

Oznaczenia podane na rysunku 1 dla analizowanego w dalszej części zestawu próbek 

przyjmowały następujące wartości: 

• rozpiętość l = 171 mm,  

• grubość kształtki h = 5.7 mm, 

• szerokość kształtki b = 14.96 mm, 

• rozpiętość L1 = 57 mm,  

• rozpiętość L2 = 128 mm, 

• promień rolki R = wg maszyny wytrzymałościowej, 

• obciążenie F = 918 N, podano średnią uzyskaną wartość siły niszczącej dla 

5 próbek wzdłużnych [5]. 

Próbę przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej MTS CRITERION 45 

z wykorzystaniem czujnika siły LPS.105. Zamocowanie próbki na stanowisku 

badawczym przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Stanowisko badawcze z zamontowaną próbką [5] 

Wyniki otrzymane na podstawie przeprowadzonego doświadczenia posłużyły do 

kalibracji modeli obliczeniowych badanych kompozytów przekładkowych. 

4. Interlaminarne postacie uszkodzenia kompozytów 

Na potrzeby opracowania rozpatrzono wybrane kryteria uszkodzenia struktur 

kompozytowych Tsai–Wu, Tsai–Hill oraz Hoffman’a z różnymi charakterystykami, 

pod kątem ich kompatybilności z uzyskanymi doświadczalnie wynikami. Poprawne 

zastosowanie wytypowanych kryteriów jest możliwe, gdy znane są wytrzymałości 

materiałów w kierunkach podstawowych – wytrzymałość na rozciąganie oraz 

ściskanie poprzeczne i wzdłużne włókien jak również wytrzymałość na ścinanie. 

Wykonując analizę przedstawioną w artykule posłużono się progresywnym 

modelowaniem uszkodzenia warstw (ang. PPFA - Progresive Ply Failure Analysis), 

w oparciu o przyjęte kryteria uszkodzenia warstw [1, 2]. 

5. Modelowanie zginania czteropunktowego z wykorzystaniem metody 
elementów skończonych 

Model numeryczny analizy przygotowano w programie FEMAP, a symulację 
przeprowadzono za pomocą solvera Autodesk Nastran. Kalibrację modelu 

numerycznego przeprowadzono dla próbek wyciętych wzdłużnie z rdzeniem 

w postaci miękkiej maty syntetycznej, której dane wytrzymałościowe zaczerpnięto 

z [6]. 

Wstępne właściwości mechaniczne służące do zdefiniowania materiałów określono 

za pomocą reguły mieszanin i uzupełniono o wyniki uzyskane w czasie pomocniczych 

badań. Ponieważ warstwy zewnętrzne kompozytu przekładkowego składały się 
z dwóch warstw tkaniny czterokierunkowej, konieczne było zamodelowanie ich 

poprzez podzielenie na laminy odpowiadające poszczególnym kierunkom ułożenia 

włókien (rys. 3.).  
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Rysunek 3. Rozkład lamin dla zewnętrznej warstwy modelowanej próbki 

Wykonując model próbki posłużono się elementami płytowymi CQUAD pierwszego 

rzędu, w celu odwzorowania zewnętrznych warstw kompozytu przekładkowego. 

Natomiast rdzeń zamodelowano przy użyciu elementów przestrzennych CHEXA 

także pierwszego rzędu o własnościach izotropowych z bilinearnym modelem 

nieliniowości materiałowej. Pomiędzy warstwami zewnętrznymi, a rdzeniem 

kompozytu typu sandwich zastosowano połączenie niesymetryczne kontaktowe typu 

GLUED. Na rysunku 4 przedstawiono graficzną reprezentację zamodelowanego 

połączenia.  

 

Rysunek 4. Połączenie kontaktowe pomiędzy elementami próbki badanej 

Podpory oraz sposób obciążenia próbek uproszczono na potrzeby analizy 

numerycznej poprzez pominięcie modelowania rolek górnych oraz dolnych. 

Obciążenie zostało przeniesione za pomocą elementu RBE 2 do węzłów 

odpowiadających usytuowaniu rolek górnych. Przyjęto wartość 918 N, będącą 
średnią siłą niszczącą dla badanych próbek kompozytu. Natomiast podpory 
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zamodelowano za pomocą ograniczenia stopni swobody węzłów w miejscach rolek 

dolnych (rys. 5 i 6.). 

 

Rysunek 5. Ogólny sposób utwierdzenia 

 

Rysunek 6. Sposób obciążenia za pomocą elementu RBE 2 

Analizowany problem zdefiniowano, jako szczególny przypadek zagadnienia 

nieliniowego statycznego, z założeniem redukcji sztywności wskutek osiągnięcia 

przyjętego kryterium uszkodzenia warstwy. Wykorzystano w tym celu algorytm 

PPFA, zmniejszający sztywność warstwy za pomocą niezerowych współczynników 

redukcyjnych. Na potrzeby symulacji, ze względu na stabilność numeryczną 
rozwiązania zastosowano współczynnik 0.05 dla wszystkich własności 

mechanicznych materiału kompozytu w momencie pęknięcia. Natomiast wartości 

współczynników korygujących parametry wytrzymałościowe pierwotnie zostały 

przyjęte „a priori”, a następnie skorygowane na drodze obliczeń kalibracyjnych. 

Każda przeprowadzona analiza składała się z 20 inkrementów obciążenia. Podczas 

rozwiązywania zadania posłużono się metodą Raphsona Newtona z uaktualnieniem 

macierzy sztywności, co każdą iterację rozwiązania w inkrementacji obciążenia. 
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6. Wyniki  

Uzyskane podczas kalibracji parametry mechaniczne oraz wytrzymałościowe 

materiału ortotropowego stanowiącego warstwy zewnętrzne kompozytu 

przekładkowego przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Uzyskane parametry dla zewnętrznych warstw kompozytu 

Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka 

Moduł Younga 
Ex 22045.68 MPa 

Ey 3664.664 MPa 

Współczynnik Poissona ν12 0.336 - 

Moduł Kirchhoffa 

Gxy 12351.25 MPa 

Gxz 12351.25 MPa 

Gyz 12351.25 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 

wzdłuż osi X 
Xt 1107.583 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie 

wzdłuż osi X 
Xc 1057.729 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 

wzdłuż osi Y 
Yt 75.81 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie 

wzdłuż osi Y 
Yc 75.81 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie S12 579.2036 MPa 

 

Własności mechaniczne oraz wytrzymałościowe materiału rdzenia uzyskane podczas 

kalibracji zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Stałe sprężystości i wytrzymałości rdzenia kompozytu typu sandwich 

Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka 
Moduł Younga E 844.8 MPa 

Współczynnik Poissona ν 0.2 - 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm 7.5 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie S 4.2 MPa 

Moduł styczny (uplastycznienia) ET 84.4 MPa 

 

Porównanie wyników przemieszczenia względem siły zadanej uzyskanych drogą 
eksperymentalną oraz numeryczna zamieszczono na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Wyniki przemieszczeń dla eksperymentu oraz obliczeń numerycznych 

Graficzne reprezentacje wartości przyjętych kryteriów uszkodzenia zostały 

zamieszczone poniżej: 

• kryterium Tsai-Wu, osiągnięto maksymalne ugięcie 15.40 mm – rys. 8, 

• kryterium Tsai-Hill, osiągnięto maksymalne ugięcie 14.01 mm – rys. 9, 

• kryterium Hoffman’a, osiągnięto maksymalne ugięcie 14.01 mm – rys. 10. 

 

Rysunek 8. Wartości kryterium Tsai-Wu 
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Rysunek 9. Wartości kryterium Tsai-Hill 

 

Rysunek 10. Wartości kryterium Hoffman’a 

Wszystkie badane eksperymentalnie kształtki oraz próbki poddane analizie 

numerycznej ulegały zniszczeniu na skutek pęknięcia przy ściskaniu [3]. 

7. Podsumowanie i wnioski 

Podczas przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej posłużono się trzema 

kryteriami uszkodzenia kompozytów: Tsai Wu, Tsai Hill oraz kryterium Hoffman’a. 

Przeprowadzone próby zginania czteropunktowego umożliwiły korekcję parametrów 

wytrzymałościowych oraz mechanicznych modelu numerycznego. 

Początkowo założone na podstawie kart katalogowych i badań pomocniczych, 

wartości parametrów wytrzymałościowych i materiałowych zostały znacznie 

skorygowane w trakcie obliczeń [tab. 1 i 2]. Wynika to z charakterystycznej cechy 

kompozytu do łączenia właściwości materiałów składowych, w związku, z czym jest 

praktycznie niemożliwe dokładne przewidzenie jego parametrów na podstawie 

danych katalogowych materiałów składowych. 
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Analizując rysunek 7 można zauważyć, że wyniki dla przyjętych kryteriów 

uszkodzenia w zdecydowanej większości przedziału obciążenia pokrywają się 
i dopiero w momencie pęknięcia można zauważyć zdecydowane różnice. Wynika to 

z przyjętych kryteriów uszkodzenia warstw, które rozpatrywano w procesie walidacji 

metody dyskretyzacji oraz przyjętych elementów skończonych podczas 

modelowania. Należy jednak wspomnieć, że do wartości obciążenia 0.3 kN wyniki 

obliczeń i doświadczenia są porównywalne, jednak powyżej tej wartości modele 

numeryczne próbek wykazują zdecydowanie większe przemieszczenie niż większość 
rzeczywistych kształtek dla tego samego obciążenia. Przykładowo, w analizowanym 

przedziale największe przemieszczenie wynoszące 15.4 mm, otrzymano dla 

kryterium Tsai-Wu, przy obciążeniu ok 0.92 kN. Przemieszczenie uzyskane podczas 

badań rzeczywistych próbek przy tym samym obciążeniu wynosiło maksymalnie 

ok 14 mm (rys. 8, 9, 10). 

Podczas analizy numerycznej próbki ulegały zniszczeniu w sposób zgodny 

z przeprowadzonym eksperymentem to znaczy poprzez pęknięcie przy ściskaniu. 

Uszkodzenie dla wszystkich kształtek rozpoczynało się na górnej powierzchni 

w miejscu wywierania nacisku przez rolki. 

Analizując zebrane materiały kryterium Hoffman’a dało najlepsze rezultaty. 

Uszkodzenie nastąpiło przy 96,3 % średniego obciążenia zrywającego. Zbliżone 

wyniki uzyskano także dla kryterium Tsai-Hill. 

Podsumowując, poprawnie skalibrowany model numeryczny umożliwia określenie 

wytrzymałości produktu już w trakcie procesu projektowania, co jest wskazane dla 

produkcji jednostkowej i małoseryjnej, ze względu na brak możliwości lub wysoki 

koszt przeprowadzenia badań niszczących.  
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