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PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH 
 

W artykule przedstawiono próby wytrzymałościowe kompozytów polimerowych, które składają się z kilku warstw o różno-
kierunkowym ułożeniu. Próby wytrzymałości na rozciąganie i zginanie są takie jak dla kompozytów jednokierunkowych.  
Próbki powinny być wycięte wzdłuż głównych kierunków stanu naprężenia. Ważną wielkością jest wytrzymałość na ścinanie     
międzywarstwowe określone symbolem ILSS powodujące delaminację. Podano również próbę twardości określaną w Stop-

niach Barcola. 
 

WSTĘP 

Próby wytrzymałości przeprowadzane w inżynierii materiałów 
kompozytowych obejmują szeroki zakres wymiarów badanych 
obiektów, od pojedynczych włókien o średnicy 6-15 mikrometrów i 
długości kilku milimetrów do wielkogabarytowych elementów o 
rozmiarach sięgających kilkudziesięciu metrów i masie przekracza-
jącej 10 ton. 

W materiałach kompozytowych poddanych długotrwałym obcią-
żeniom statycznym lub zmęczeniowym występuje zjawisko stopnio-
wych zmian wartości współczynników sprężystości, wskaźników 
wytrzymałości, charakterystyk tłumienia drgań i innych właściwości 
materiału. Przyczyną takich zmian jest proces stopniowego rozwoju 
mikropęknięć i innych uszkodzeń materiału. Zmiany właściwości 
sprężystych kompozytów oraz zakres zmian wytrzymałości w okre-
sie kilkudziesięciu lat przewidywanej eksploatacji mogą wynosić 10-
50%. Kompozyty jednokierunkowe obciążone zgodnie z kierunkiem 
ułożenia włókien są bardziej odporne na zmiany właściwości. Więk-
szą podatność na takie zmiany wykazują kompozyty zawierające 
warstwy o różnej strukturze i orientacji np. wzmocnienie z mat oraz 
tkanin. 

1. CECHY KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH  

Charakterystyczne cechy kompozytów polimerowych: 
1) Największą wytrzymałość i największy moduł Younga osiąga się 

w kompozytach jednokierunkowych obciążonych w kierunku 
włókien. 

2) Największą wytrzymałość na rozciąganie osiąga się stosując 
włókno węglowe, niższą przy włóknie aramidowym oraz jeszcze 
niższą przy wzmocnieniu włóknem szklanym. 

3) Wytrzymałość na ściskanie w kierunku wzmocnienia 
)0( 

cR kompozytów jest z reguły o kilkadziesiąt procent niższa 

od ich wytrzymałości na rozciąganie )0( 
mR . Największe ob-

niżenie wytrzymałości na ściskanie występuje w kompozytach 
wzmocnionych włóknem aramidowym. 

4) Wytrzymałość na rozciąganie kompozytów UD określona dla 

kierunku poprzecznego do ułożenia włókien )90( 
mR nie 

przekracza 100MPa i jest około 15-30 razy mniejsza od wytrzy-

małości w kierunku ułożenia włókien )0( 
mR . 

5) Wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe kompozytów nie 
przekracza 100MPa. To powoduje, że kompozyty warstwowe są 
podatne na ścinanie związane z siłą poprzeczną, co może w 
niektórych zastosowaniach stwarzać problemy techniczne. 

W niektórych zastosowaniach technicznych najważniejszą cechą 
laminatów jest ich wrażliwość na rozciąganie w kierunku poprzecz-

nym do włókien. Przy wzmocnieniu utworzonym z mat i tkanin, w 
miejscach występowania naprężeń normalnych dodatnich (rozciąga-
jących) trudno jest uniknąć sytuacji, w której niektóre pasma rovingu 
szklanego są rozciągane poprzecznie do osi włókien. Takie obcią-
żenie powoduje pękanie połączenia włókien i osnowy kompozytu, 
co może być szczególnie niekorzystne dla trwałości rurociągów i 
chemoodpornej aparatury przemysłowej narażonej na stały kontakt 
z substancjami wywołującymi korozję. 
Klasyfikując badania materiałów kompozytowych można wyróżnić 
następujące grupy: 
1. Badania włókien i żywic, 
2. Badania półproduktów, 
3. Badania właściwości materiału płyt próbnych, 
4. Badania elementów konstrukcyjnych. 

 
Wzmocnienie materiałów kompozytowych jest oferowane  
najczęściej w postaci: 
- Rovingu, 
- Mat, 
- Tkanin, 
- Taśm jednokierunkowych, 
- Tkanin trójwymiarowych. 
Wyróżnia się podstawowe rodzaje struktur wzmocnienia z włókien: 
- wzmocnienie włóknem krótkim rozłożonym chaotycznie. Włókna 
cięte na odcinki o długości do kilku milimetrów są zatopione w 
osnowie. Ze względu na ich losową orientację, przyrost wytrzymało-
ści kompozytu w stosunku do właściwości osnowy nie wzmocnionej 
jest umiarkowany i wynosi około 50-100%. 
- wzmocnienie jednokierunkowe włóknem długim określane  
symbolem UD (unidirectional). Cechuje je duża wytrzymałość i 
sztywność w kierunku ułożenia włókien. 
- wzmocnienie wielowarstwowe stanowi typ struktury najczęściej 
stosowany w technice tzw. laminaty. Elementy płytowe i powłokowe 
tworzą dziesiątki warstw, z których każda może posiadać inną 
strukturę oraz orientację wzmocnienia. Grubość pojedynczej  
warstwy laminatu wynosi zwykle około 0,1-1,0 mm. 

2. PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI 

Właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych zależą 
od rodzaju włókien i osnowy, ich udziału objętościowego, sposobu 
ułożenia włókien i wielu innych czynników. Dużą ilość kompozytów 
polimerowych cechuje nieduża wartość wydłużenia względnego w 
momencie zniszczenia próbki, która wynosi około 1-3%. Takie 
wartości są charakterystyczne dla materiałów kruchych.  
Podstawowym typem wzmocnienia jest wzmocnienie  
jednokierunkowe. Nie skręcone włókna biegną w nim równolegle, a 
przestrzeń między nimi wypełnia tworzywo sztuczne stanowiące 
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osnowę kompozytu. Przeważnie włókna z osnową łączą wiązania 
chemiczne.  
Zapewniają to związki chemiczne silany, którymi pokrywa się  
powierzchnię włókien podczas ich wytwarzania. Utworzona w ten 
sposób warstwa graniczna tworzy wiązania chemiczne z włóknem i 
żywicą. W połączeniu włókien z osnową kompozytu mogą czasami 
występować cechy o naturze mechanicznej. Preparacja włókien 
może silnie wpływać na własności mechaniczne kompozytów typu 
wytrzymałość czy trwałość zmęczeniowa, jednak czynnik ten zosta-
je często pomijany przez konstruktorów. Udział objętościowy  
włókien z kompozytów jednokierunkowych wynosi około 50-70%. 
Problemem technicznym w badaniach materiałów ulegających 
zniszczeniu przy odkształceniu liniowym wynoszącym około 1-3% 
jest pomiar wydłużenia próbki. Stosowanie czujników oporowych 
jednorazowego użytku jest czasochłonne i kosztowne. 
Ze względu na trudności realizacji prób rozciągania kompozytów UD 
w kierunku wzmocnienia, w badaniach takich materiałów stosuje się 
próby zginania trzypunktowego. W normie PN-EN ISO 178  
przewiduje się stosowanie próbek prostopadłościennych o stosunku  
odległości podpór do wysokości wynoszącym l/h=16. Zapewnia to , 
że zniszczenie wskutek osiągnięcia naprężeń normalnych  
związanych z momentem zginającym wystąpi przed rozwarstwie-
niem spowodowanym przez naprężenia styczne. 
 
                                         P 
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Rys. 1. Trzypunktowy sposób obciążenia próbki w próbie zginania 
[opracowanie własne]. 

Określenie wytrzymałości na zginanie jako największej wartości 
naprężenia obliczanej wg wzoru: 
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Oznacza to, że teorię zginania opracowaną dla materiałów jedno-
rodnych i izotropowych stosuje się do oceny materiałów niejedno-
rodnych i silnie anizotropowych. W przypadku kompozytów jedno-
kierunkowych badanych w kierunku ułożenia włókien jest to  
powszechnie akceptowane.  
Dla uzyskania danych materiałowych typu wytrzymałość, moduł 
sprężystości, do projektowania konkretnych elementów            
konstrukcyjnych powinno się przeprowadzać próby wytrzymałości 
na próbkach wyciętych z prętów lub płyt próbnych. 
Pomiar modułu Younga przeprowadza się wg następującej  
procedury: 
1. Przeprowadzając próbę zginania niszczącą lub do osiągnięcia 

pewnej wymaganej strzałki ugięcia, należy zarejestrować  
krzywą obciążenie-ugięcie lub tylko wartości siły i ugięcia  
odpowiadające odkształceniom  
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2. Wyznacza się wartości siły F obciążającej próbkę podczas 
osiągnięcia wartości odkształceń 1f i 2f oraz odpowiadają-

ce im naprężenia normalne 1f i 2f . 

3. Moduł Younga charakteryzujący odkształcalność materiału w 
kierunku ułożenia włókien oblicza się ze wzoru: 
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Odkształcenie zerwania większości kompozytów polimerowych 
wynosi około 1-3%, a kompozytów ulegających zniszczeniu przy 
wartości odkształcenia mniejszej niż 0,7% prawie nie stosuje się w 
technice. Zakres więc wartości odkształceń 0025,00005,0    
należy do zakresu liniowo sprężystego. W przypadku materiałów o 
wysokim module sprężystości, w niektórych normach międzynaro-
dowych np. w normie ASTM zaleca się przyjmowanie w pomiarach 
stosunku l/h=32 lub l/h=40. Taka geometria układu obciążającego 
zmniejsza błędy spowodowane pomijaniem przy określaniu ugięć 
przemieszczeń związanych ze ścinaniem belki przez siłę  
poprzeczną. 
 Wyznaczana wartość wytrzymałości na zginanie nie powinna 
być utożsamiana z wytrzymałością na rozciąganie. Z reguły  
wytrzymałość na zginanie tworzyw sztucznych nie wzmocnionych 
oraz kompozytów polimerowych jest większa o kilkadziesiąt procent 
od wytrzymałości na rozciąganie. 

3. PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI KOMPOZYTÓW            
POLIMEROWYCH O STRUKTURZE                        
RÓŻNOWARSTWOWEJ 

Wiele kompozytów warstwowych tzw. laminatów składa się z 
warstw o wzmocnieniu utworzonym z mat lub tkanin. W takich  
materiałach wysoka wytrzymałość włókien jest wykorzystana tylko  
częściowo ze względu na ich krzywoliniowe ułożenie. Wytrzymałość 
na rozciąganie warstw wzmocnionych tkaninami klasycznymi z 
reguły nie osiąga 50% wytrzymałości warstw UD wzmocnionych 
takim samym typem włókna. W matach włókna pocięte na odcinki o 
długości wynoszącej przeważnie 25-50mm są ułożone losowo w 
płaszczyźnie warstwy. Są to tzw. maty CSM (Chopped Strandt Mat). 
Ze względu na taką strukturę, wzmocnienie utworzone z mat CSM 
zwiększa wytrzymałość na rozciąganie tworzywa o około 100-150% 
w stosunku do wytrzymałości osnowy nie wzmocnionej.  

W laminatach stosuje się również wzmocnienie jednokierunko-
we. W zależności od analizy, wszystkie lub niektóre warstwy  
laminatu mogą być wzmocnione jednokierunkowo.  
Kompozyt zawierający tylko warstwy UD o orientacji o0 lub o90  
jest wzmocniony krzyżowo. Taki rodzaj wzmocnienia stosuje się w 
niektórych rurach ciśnieniowych i zbiornikach wysokociśnieniowych. 
Kompozyty wzmocnione krzyżowo są często stosowane jako mate-
riały modelowe w badaniach przebiegu zniszczenia. Kompozyt 
zawierający warstwy UD o orientacji o0 , o45 i o90 w takiej 
samej ilości dla każdego kierunku jest określany jako kompozyt 
quasi-izotropowy. Laminaty epoksydowo-węglowe o takiej struktu-
rze stosuje się w lotnictwie, rezygnując częściowo z możliwości 
uzyskania bardzo wysokiej wytrzymałości na rzecz minimalizowania 
możliwości wystąpienia niespodziewanych zdarzeń związanych ze 
stosowaniem materiałów o bardzo silnej anizotropii. 

Próby wytrzymałości na rozciąganie i zginanie laminatów  
podlegają podobnym uwarunkowaniom jak próby kompozytów 
jednokierunkowych. Problemy mogą sie pojawić przy próbach zgi-
nania i rozciągania próbek wyciętych w kierunkach nie pokrywają-
cych się z kierunkami głównymi stanu naprężenia. Takie próbki 
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wykazują pod obciążeniem tendencję do zmiany kształtu polegającą 
na utracie płaskości. Ograniczenie przez części mocujące w ma-
szynie wytrzymałościowej możliwości przemieszczeń stanowi  
czynnik zakłócający przebieg próby rozciągania i zginania próbek 
wyciętych w kierunkach, które nie są kierunkami głównymi anizotro-
pii właściwości sprężystych materiału. W efekcie otrzymujemy  
większe błędy pomiarowe danych wielkości. 

4. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE                            
MIĘDZYWARSTWOWE 

Materiały konstrukcyjne o strukturze warstwowej mogą ulegać 
zniszczeniu wskutek wystąpienia rozwarstwienia (delaminacji). 
Takie pęknięcie utworzone wewnątrz elementu płytowego lub po-
włokowego wykonanego z kompozytu warstwowego może lokalnie 
znacznie obniżać wskaźnik wytrzymałości na zginanie oraz sztyw-
ność zginania. Delaminacja utworzona w połowie grubości ścianki 
czyli dzieląca laminat na dwa sublaminaty, obniża dwukrotnie 
wskaźnik wytrzymałości na zginanie całego przekroju w tym miej-
scu. Często taki rodzaj zniszczenia zaczyna się od utworzenia 
niewielkiej delaminacji wskutek uderzenia jakiegoś ciała jak np. 
kamienia, która później propaguje zgodnie z pierwszym lub drugim 
sposobem obciążania (w mechanice pękania). W prętach oraz 
elementach płytowych i powłokowych przenoszących moment 
zginający i siłę poprzeczną rozwarstwienie mogą spowodować 
naprężenia styczne związane z siłą poprzeczną. W zbiornikach 
przemysłowych w miejscach tworzenia się takich uszkodzeń wystę-
pują podpory. W dużych elementach konstrukcyjnych jak kadłub 
jachtu powierzchnia rozwarstwienia może osiągać kilka metrów 
kwadratowych. 
Wielkością charakteryzującą podatność laminatów na występowanie 
rozwarstwień jest wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe. 
Określana często symbolem ILSS (Interlaminar Shear Strength) lub 

ILSS . Wartość ILSS  jest ważną charakterystyką kompozytów 

polimerowych. Aby określić wartość ILSS  stosuje się próbę zgina-
nia trzypunktowego belki krótkiej. Przy stosunku odległości podpór 
do wysokości próbki l/h=5 naprężenia styczne generowane przez 
siłę poprzeczną osiągają wartość wywołującą zniszczenie próbki 
przez ścięcie wzdłużne na wysokości warstwy obojętnej zginania 
przed osiągnięciem wartości krytycznej naprężenia normalnego 
 związanego z momentem zginającym, zgodnie z nierównością: 

fMILSS 





  

 
Rys.2. Schemat zginania trzypunktowego do zniszczenia próbki 
przez rozwarstwienie [1]. 
 
Istnieją również inne metody określania wytrzymałości na ścinanie 
międzywarstwowe, ale próba zginania trzypunktowa belki jest  

najczęściej stosowana, głównie ze względu na prostą realizację 
próby. Znaczącym problemem jest również stosowalność wzoru 
Żurawskiego do określania naprężeń stycznych w materiałach 
cechujących się warstwowością struktury i znaczną anizotropią 
właściwości mechanicznych. Wartości ILSS określane w próbie 
zginania trzypunktowego belki mogą służyć do oceny porównawczej 
materiałów wybieranych do określonego zastosowania lub nowych 
materiałów opracowywanych do celów badawczych, ale nie powinny 
być wykorzystywane w projektowaniu wytrzymałościowym  
elementów kompozytowych. 

5. POMIARY TWARDOŚCI KOMPOZYTÓW                 
POLIMEROWYCH 

Żywice stosowane do wytwarzania polimerowych kompozytów 
konstrukcyjnych posiadają następujące właściwości: 
1. Wytrzymałość i moduł sprężystości określone w próbach  
rozciągania i zginania. 
2. Temperaturę HDT (Heat Distortion Temperature) lub Tg  
(temperatura przemiany szklistej), która odpowiada początkowi 
zmian wartości modułu Younga próbki przenoszącej moment zgina-
jący o określonej wartości, początkowi zmian tarcia wewnętrznego 
materiału. Temperatury HDT i Tg różnią się zazwyczaj o kilkanaście 
stopni (HDT jest niższa od Tg). Temperatura wyraźnego przyspie-
szenia spadku wartości modułu sprężystości określa kres przedziału 
temperatur użytkowania materiału w zastosowaniach konstrukcyj-
nych. Ze względu bezpieczeństwa dopuszczalne temperatury sto-
sowania tworzyw chemo i termoutwardzalnych przeważnie ustala 
się na poziomie niższym o 20-30oC od temperatury HDT. 
Niewłaściwe oszacowanie wartości temperatury HDT może być 
przyczyną awarii elementów kompozytowych pracujących w pod-
wyższonych temperaturach. 
3. Twardość Barcola, którą określa się wciskając w materiał ścięty 
stożek o średnicy płaskiego końca równej 0,157mm. Wynik podaje 
się w postaci liczby całkowitej. Twardość żywic duroplastycznych 
wynosi przeważnie około 35-45 stopni Barcola. Twardość kompozy-
tów jest większa o kilka lub kilkadziesiąt stopni Barcola. Pomiar 
twardości metodą Barcola zaczął był stosowany wraz z pojawieniem 
się w technice polimerowych kompozytów konstrukcyjnych. 
 
Tab.1. Twardość Barcola w przedziale 36-45 stopni. 
Barcol 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
HV 
(5kg) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 

Źródło: [1] 
 
Tab.2. Twardość Barcola w przedziale 46-85 stopni. 
Barcol 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 
HV 
(5kg) 31 33 35 41 49 58 70 85 103 126 

Źródło: [1] 
 
Twardość Barcola określa się w sytuacjach: 
a) dokonując oceny stopnia utwardzenia żywicy podczas produkcji 
elementów z tworzyw duroplastycznych. Na podstawie twardości 
Barcola można określić moment wyjęcia elementu kompozytowego 
z formy. Takie zastosowanie pomiarów twardości ułatwia optymali-
zację procesów produkcyjnych umożliwiając maksymalne wykorzy-
stanie form z równoczesnym ograniczeniem ryzyka wywołania 
uszkodzeń wywołanych zbyt wczesną próbą wyjęcia elementu.  Jest 
to zwłaszcza ważne w przypadku takich elementów jak łopaty si-
łowni wiatrowych czy kadłuby jednostek pływających. 
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b) kontrolując prawidłowość utwardzenia żywicy elementu w ramach 
kontroli jakości wyrobów. Np. przy odbiorze nowych zbiorników do 
magazynowania chemikaliów oraz zbiorników po modernizacji lub 
naprawie z zastosowaniem techniki polegającej na wytworzeniu 
powłok kompozytowych. 
c) do oceny stanu żywicy narażonej na długotrwały kontakt z sub-
stancjami agresywnymi znajdującymi się w instalacjach –
zbiornikach, rurociągach. Chemoodporność kompozytów polimero-
wych zależy od skuteczności ochrony wzmocnienia warstw nośnych 
przed chemikaliami znajdującymi się w otoczeniu konstrukcji. twar-
dość Barcola traktuje się jako miarę oceny stopnia degradacji  
chemicznej żywicy tworzącej osnowę kompozytu. Polimery wchła-
niają substancje z otoczenia płyny i gazy, co powoduje częściowo 
nieodwracalne zmiany ich struktury chemicznej. 
d) zastosowaniem pomiarów twardości Barcola jest wybór materia-
łów kompozytowych do budowy nowych instalacji. Producenci  
nieustannie doskonalą oferowane tworzywa i włókna, a równocze-
śnie nie ma wystarczająco pewnych modeli obliczeniowych umożli-
wiających optymalny dobór składu projektowanego kompozytu do 
przewidywanych warunków środowiskowych przeprowadza się 
badania porównawcze płyt próbnych reprezentujących dane rozwią-
zania materiałowe.  
Pomiary twardości Barcola cechują duże rozrzuty i dlatego  
wymagana jest liczba odczytów równa 10-20. 

PODSUMOWANIE 

Wytrzymałość włókien jest wykorzystana tylko częściowo ze 
względu na krzywoliniowe ich ułożenie. Są one ułożone losowo w 
warstwy. Są to tzw. maty CSM. Zwiększa to wytrzymałość na roz-
ciąganie laminatu ponad 100% w stosunku do osnowy nie wzmoc-
nionej. Orientacja warstw UD w kompozycie może być o0 i o90 lub 
o0 , o45 i o90 . Przy próbach zginania i rozciągania laminatów 

należy przestrzegać faktu aby próbki do badań były wycięte zgodnie 
z kierunkami głównymi stanu naprężenia. Kompozyty o strukturze 
warstwowej ulegają zniszczeniu przez rozwarstwienie. Wielkością 
charakteryzującą rozwarstwienie (delaminację) jest wytrzymałość na 
ścinanie międzywarstwowe oznaczona symbolem ILSS lub ILSS . 
Wyznacza się ją w próbie zginania trzypunktowego belki krótkiej o 
stosunku l/h=5. Określa się również twardości kompozytów polime-
rowych podawanych w stopniach Barcola. Twardość żywic duropla-
stycznych waha się w granicach 35-45 stopni Barcola. 
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Tests of strengths of polymer composites 

The article presents the strength tests of polymer 
composites, which consist of several layers of different 
orientation. Tensile and flexural strength tests are the 
same as for one-way composites. Samples should be 
cut along the main directions of the stress state.         
An important aspect is the shear strength of the inter-
layer defined by the delamination symbol ILSS . Also 

tested is a hardness test determined in Barcola's de-
grees. 
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