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Streszczenie. W artykule przedstawiono model obliczeniowy kompozytu warstwowego wzmacnianego 
tkaniną zbudowany za pomocą metody elementów skończonych. Model obliczeniowy uwzględnia 
strukturę wewnętrzną kompozytu na poziomie jego komponentów — wzmocnienia i żywicy. Wła-
sności wytrzymałościowe komponentów zostały wyznaczone doświadczalnie. Kalibrację stałych 
modelu przeprowadzono przy użyciu numerycznej procedury optymalizacji na podstawie wyniku 
eksperymentu.
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1. Wstęp

Nowoczesne technologie stawiają przed tworzywami konstrukcyjnymi wysokie 
wymagania. Coraz częściej znajdują zastosowania materiały o projektowanych wła-
snościach, m.in. kompozyty warstwowe wzmacniane tkaniną z włókien sztucznych 
zwane laminatami, wzmacniane tasiemkami lub tkaniną z włókien węglowych [8]. 
Składnikami kompozytu są: osnowa (wypełniająca przestrzeń między wzmocnie-
niem; jej udział objętościowy może wahać się od 20% do 80% objętości kompozytu) 
i wzmocnienia (nadające wytrzymałość i sztywność). 

Przykładem tworzywa wzmacnianego włóknami jest kompozyt na bazie żywicy 
epoksydowej, z włóknami węglowymi uformowanymi w równoległe tasiemki — roving 
lub tasiemki przeplecione ze sobą — tkanina. Jest on powszechnie stosowany w budowie 
jachtów, szybowców, ultralekkich samolotów i części maszyn. Do przeprowadzenia 
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obliczeń wytrzymałościowych podczas projektowania wyrobów z kompozytów ko-
nieczna jest znajomość własności mechanicznych, a szczególnie sztywności. 

Własności wytrzymałościowe kompozytu zależą od własności osnowy i własno-
ści wzmocnienia oraz od struktury kompozytu. Wytrzymałość osnowy i wzmoc-
nienia można łatwo wyznaczyć, jednak własności kompozytu, który jest z nich 
zbudowany, nie są sumą ważoną własności komponentów. Oprócz komponentów, 
na wytrzymałość kompozytu ma wpływ liczba warstw wzmocnienia — tkaniny 
i rodzaj tkaniny (splot tasiemek tworzących tkaninę).

Problem modelowania kompozytów z wykorzystaniem metody elementów 
skończonych — MES był przedmiotem wielu prac, między innymi [1, 2, 6, 9], 
można przy tym wyróżnić w nich dwa główne nurty. Pierwszy traktuje kompozyt 
na poziomie jego wewnętrznej struktury, uwzględnia liczbę warstw, rodzaj i splot 
wzmocnienia oraz przesycenie żywicą [1, 2, 9]. Takie podejście prowadzi do modeli 
o bardzo dużej liczbie stopni swobody i znajduje zastosowanie w analizie stosun-
kowo niewielkich części o prostych kształtach. Dla większych części o złożonych 
kształtach, na podstawie analizy wycinka kompozytu, wyznacza się zastępcze stałe 
materiałowe, które następnie służą do analizy całego modelu, który tworzy się 
z elementów bryłowych. Drugi nurt traktuje kompozyt jako materiał konstrukcyjny 
o specjalnych własnościach, przy czym nie wnika się w jego strukturę wewnętrzną. 
Części wykonane z kompozytu modeluje się z wykorzystaniem elementów skoń-
czonych typu powierzchniowego (CQUAD) [4] i właściwościami tego elementu 
skończonego jako kompozytu warstwowego — laminatu (PCOMP) [4]. Stałe mate-
riałowe wyznacza się najczęściej, korzystając z prawa mieszanin i teorii laminowania 
[6]. Uwzględnia się udziały objętościowe komponentów oraz liczbę warstw i ich 
orientację względem siebie. Metody te pozwalają oszacować własności kompozytu 
z dużym przybliżeniem, błędy sięgają kilkudziesięciu procent [8].

W literaturze dotyczącej modelowania kompozytów warstwowych wzmoc-
nionych tkaniną nie natrafiono na opis takiego sposobu modelowania, który
umożliwiłby uwzględnienie struktury wewnętrznej kompozytu, a jednocześnie 
byłby wystarczająco efektywny numerycznie do analizy części wykonanych z kom-
pozytu. W artykule opisano model MES kompozytu złożony tylko z elementów 
belkowych, które zastosowano zarówno do zamodelowania wycinka pojedynczej 
warstwy kompozytu (komórki), jak i do części wykonanej z wielowarstwowego 
kompozytu (superelement).

2. Model obliczeniowy

Uwzględnienie struktury wewnętrznej kompozytu w analitycznym modelu 
obliczeniowym jest szczególnie trudne, gdy wzmocnienie ma postać tkaniny. Można 
natomiast zbudować model obliczeniowy za pomocą metody elementów skończo-
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nych — MES [10], która w naturalny sposób umożliwia dyskretyzację kompozytu 
i pozwala odwzorować jego strukturę wewnętrzną. Wadą takiego modelu jest duża 
liczba elementów skończonych, a co za tym idzie — stopni swobody modelu, co 
pociąga za sobą nieefektywność numeryczną.

Przy budowie modelu MES przyjęto założenie, iż będzie to model nielinio-
wy z uwagi na nieliniowość komponentów oraz strukturę kompozytu. Tkanina 
z włókien węglowych została zamodelowana na poziomie tasiemek, z których się 
składa. W punktach przeplotu tasiemek w tkaninie wprowadzono węzły siatki MES, 
a odcinki tasiemek między węzłami zastąpiono elementami skończonymi typu 
belkowego, które miały tylko sztywność na rozciąganie (wiotkie cięgna). Elementy 
belkowe użyte do modelowania osnowy mają sztywność na rozciąganie, ściskanie 
i ścinanie. Elementy te łączą ze sobą zarówno tasiemki w jednej warstwie tkaniny, 
jak i poszczególne warstwy. Wyniki otrzymane z analizy MES z zastosowaniem 
modelu belkowego dały zadawalającą zgodność z eksperymentem. Belkowy model 
MES kompozytu pokazano na rysunku 1. Został on szczegółowo przedstawiony 
w materiałach Szkoły w roku 2005 [7]. 

Rys. 1. Model MES pojedynczej komórki kompozytu zbudowany z elementów belkowych

Stałe materiałowe elementów modelu MES, tj. żywicy i tasiemek z włókien węglo-
wych zostały wyznaczone doświadczalnie i opisane we wcześniejszych pracach [7]. 

3. Analiza numeryczna i doświadczalna

Symulacje numeryczne modelu MES oraz badania doświadczalne przeprowa-
dzono na płaskiej próbce o przekroju prostokątnym (75×20×4 mm) składającej się 
z 16 warstw tkaniny, ułożonych pod kątem 45° względem krawędzi próbki (rys. 2). 
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Rys. 2. Orientacja warstw w badanej próbce

Przyjęty sposób podparcia i obciążenia przedstawia rysunek 3a. Wartości ugięć 
otrzymane w wyniku analizy MES są zgodne z wynikami doświadczenia i dają 
oszacowanie od dołu [7]. Sposób przeprowadzenia badań doświadczalnych dla 
próby zginania, wyniki wraz z ich porównaniem z wynikami symulacji numerycz-
nych modelu MES opisano szczegółowo w [7]. Średni błąd punktów wyznaczonej 
charakterystyki σ(ε) był mniejszy od 5%.

4. Kalibracja modelu — zadanie optymalizacji

W celu kalibracji modelu MES wykonano dodatkowe doświadczenie polegające 
na pomiarze odkształceń próbki płaskiej kompozytu o wymiarach 200×20×4 mm 
na stanowisku pomiarowym, którego schemat i widok pokazano na rysunkach 3 
i 4. Siłę F zadawano za pomocą szalki z ciężarkami, zmieniając jej wartość od 0 N 
do 65 N w 11 krokach. Za każdym razem mierzono ugięcia za pomocą czujników 
zegarowych (dokładność 0,01 mm). Czujniki zegarowe zostały rozmieszczone wzdłuż 
osi próbki i wzdłuż jej krawędzi (rys. 3b). Taki sposób pomiaru był spowodowa-
ny wyginaniem się próbki w płaszczyźnie zy (rys. 3a i 3b), jakie zaobserwowano 
podczas eksperymentu.

Ugięcia w punktach pomiarowych aproksymowano powierzchnią o równaniu:

 ( ) 2 4 2, ,z x y ax bx cy= + +  (1)

4 8 4gdzie: 6,69 10 , 1,60 10 , 3,89 10 .a b c− − −= ⋅ = − ⋅ = − ⋅

Rys. 3. Pomiar odkształceń próbki kompozytu w celu kalibracji modelu MES: a) schemat podparcia 
i obciążenia; b) rozmieszczenie czujników
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Rys. 4. Pomiar odkształceń próbki kompozytu — widok stanowiska

Błąd aproksymacji wyrażony za pomocą współczynnika korelacji Pearsona 
wynosił R2 = 0,998. 

Następnie sformułowano zadanie optymalizacji parametrycznej MES, w którym 
szukane były sztywności elementów (wiązań) modelujących żywicę. Przyjęto, że 
sztywność tych elementów można określić za pomocą dwóch momentów bezwład-
ności przekroju: jednego dla wiązań skrośnych i drugiego dla pionowych (rys. 1). 
Założono, że każdy element belkowy modelujący żywicę ma osiowo symetryczny 
przekrój i charakteryzują go: pole przekroju Fi oraz moment bezwładności przekro-
ju Ii. W modelu występują dwa typy wiązań: pionowe o przekroju F1 i momencie 
bezwładności I1 oraz skośne o przekroju F2 i momencie bezwładności I2. Przekroje 
F1 i F2 wyznaczono na podstawie udziałów objętościowych żywicy w kompozycie. 
Momenty bezwładności I1 i I2 wyznaczono, rozwiązując zadanie optymalizacji 
parametrycznej MES próbki kompozytu, w którym minimalizowaną funkcją była 
suma kwadratów odchyleń wartości ugięć zmierzonych i obliczonych w 18 punktach 
kontrolnych. Rozwiązano następujące zadanie optymalizacji:

• zmienne decyzyjne: I1 i I2 — momenty bezwładności przekroju wiązań 
osnowy (rys. 1),

• funkcja celu — dopasowanie ugięcia modelu obliczeniowego do wyników 
eksperymentu poprzez minimalizację kwadratów odchyleń wartości ugięć 
zmierzonych i obliczonych:

 
 

( ) ( )2 1 2
1 18

min, gdzie: ( , ),oi oi i oi oi
i

Q d d d d d I I
= ÷

= − → =∑
 

(2)

• zbiór dopuszczalny określony za pomocą ograniczeń nierównościowych, 
które wynikają z prawa mieszanin:
0,01 ≤  I1  ≤ 1,0,
0,01 ≤  I2  ≤ 1,0.
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Zadanie optymalizacji jest zadaniem programowania nieliniowego z ograni-
czeniami nierównościowymi, którego rozwiązaniem są momenty bezwładności 
przekrojów elementów belkowych (wiązań) I1 i I2 modelu MES, równe odpowied-
nio I1 = 0,412 mm4 i I2 = 0,603 mm4. Wyznaczenie tych samych wielkości I1 i I2 
z tzw. prawa mieszanin (na podstawie udziałów objętościowych komponentów 
w kompozycie) [8] prowadzi do wartości I1

m = I2
m = 0,0503 mm4. Stosunek I1 do  I1

m 

wyraża współczynnik α, który jest miarą penetracji żywicy w tasiemkach tkaniny 
wzmocnienia oraz adhezji żywicy i włókien węglowych (tab. 2). Łatwo sprawdzić, 
że ugięcie próbki kompozytu, której model MES uwzględnia zależność I1

m = I2
m, 

prowadzi do znacznych rozbieżności wyników obliczeń z wynikami eksperymentu. 
Natomiast uwzględnienie w modelu MES wyznaczonych w rezultacie rozwiązania 
zadania optymalizacji wartości I1 i I2 (tab.  1) daje bardzo dobrą zgodność wyników 
obliczeń i eksperymentu, której miarą jest średni błąd εśr = 2%.

Tabela 1

Wyniki zadania optymalizacji

Rodzaj wiązania: Ii [mm4] I1
m [mm4]

skrośne między tasiemkami (I1) 0,412 0,0503

pionowe między warstwami (I2) 0,612 0,0503

gdzie: 
Ii — moment bezwładności dla elementu belkowego — wiązanie żywicy,
I1

m
 — wartość momentu bezwładności wynikająca z prawa mieszanin,

I1, I2 — wartość momentu bezwładności będąca rozwiązaniem zadania optymalizacji

5. Superelement

Do analizy rzeczywistych konstrukcji, takich jak: samoloty, szybowce, jachty, 
nadwozia pojazdów itp. zastosowanie omawianego modelu obliczeniowego MES 
jest niemożliwe z uwagi na bardzo dużą liczbę stopni swobody modelu i trudność 
w dyskretyzacji skomplikowanych kształtów. Analizowany model próbki o prostym 
kształcie prostopadłościanu o wymiarach 200×20×4 mm miał ponad 150 000 stopni 
swobody. Racjonalniejszym sposobem postępowania w budowaniu modelu MES 
konstrukcji z kompozytu warstwowego jest wykorzystanie elementu zastępczego 
— tzw. superelementu. Byłby on powieleniem struktury modelu komórki kompozytu 
pokazanego na rysunku 1, lecz miałby większe wymiary i składałby się z mniejszej 
liczby warstw, niż ma to miejsce w rzeczywistym kompozycie. Ideę wykorzystania 
superelementu w modelu MES konstrukcji o większych rozmiarach pokazano na 
rysunkach 5 i 6.

Superelement wymaga podobnej kalibracji jak opisana w punkcie 4. Warto jed-
nak dodać, że wyniki raz przeprowadzonej kalibracji dla kompozytów wytwarzanych 
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w danych warunkach produkcyjnych mogłyby być wykorzystywane wielokrotnie 
w analizie MES konstrukcji wykonanych z tych kompozytów.

Rys. 5. Schemat dyskretyzacji przy użyciu superelementu

Rys. 6. Fragment modelu MES o jednakowych wymiarach geometrycznych: a) bez superelementu; 
b) z wykorzystaniem superelementu

Przykładem zastosowania modelu MES wykorzystującego superelement 
może być opisana niżej analiza ugięcia wałka roboczego maszyny włókienniczej 
(zgrzeblarki) wykonanego z kompozytu warstwowego na bazie tkaniny węglowej  
(32 warstwy, ułożone pod kątem 90° względem siebie) i żywicy epoksydowej (epi-
dian E53). Wałek składał się z rury, w której końce wklejono aluminiowe denka ze 
stalowymi czopami (rys. 7). Średnica zewnętrzna wałka wynosiła 244 mm a długość 
wraz z denkami 1820 mm. Rzeczywisty wałek został ułożony na pryzmach i ob-
ciążony w środku swojej długości (rys. 9). Na zewnętrznej powierzchni płaszcza 
wykonano siatkę pomiarową. Naniesiono okręgi w odstępach co 286 mm, zaczynając 
w połowie długości rury. Kolejno wykreślano tworzące wzdłuż rury co 45°, które 
w miejscach przecięcia z okręgami utworzyły punkty pomiarowe. Do zbadania 
ugięć wykorzystano czujniki indukcyjne firmy Mahr, które zapewniały powtarzal-
ność serii pomiarów. W modelu numerycznym MES wykorzystano superelement 
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o boku 20×20 mm (bez użycia superelementu bok komórki miałby długość 2,5 mm 
— rys. 6), składający się z 4 warstw (zamiast 32 warstw). Dzięki zastosowaniu idei 
superelementu zredukowano liczbę stopni swobody z 1 920 000 do wartości 5 000. 
Wyniki analizy numerycznej (rys. 8) porównano z wynikami eksperymentem od-
powiedni wykres przedstawia rysunek 10. Na tym samym rysunku przedstawiono 
również ugięcia w punktach kontrolnych, leżących wzdłuż dolnej tworzącej wałka, 
otrzymane strzałki ugięć wynoszą odpowiednio:

a) 0,229 mm — eksperyment,
b) 0,239 mm — analiza MES z wykorzystaniem superelementu,
c) 0,286 mm — analiza MES z wykorzystaniem elementu CQUAD4 i założeniu 

materiału ortotropowego, którego moduły Younga we wzajemnie prosto-
padłych kierunkach wyznaczono z udziałów wagowych komponentów  
(Ex = Ey = 31,2 GPa).

Rys. 7. Stanowisko pomiarowe do badania wałka wykonanego z kompozytu

Rys. 8. Wyniki analizy numerycznej MES — ugięcia wałka roboczego

Z wykresu (rys. 10) widać, że wyniki eksperymentu i analizy MES przy użyciu 
superelementu są w zadawalającym stopniu zgodne dla analizy inżynierskiej. Błąd 
względny ugięć obliczonych sposobem b) względem zmierzonych a) był mniejszy 
od 8%. Porównując wyniki ugięć obliczonych sposobem c) ze zmierzonymi a), 
otrzymano błąd względny 28%. Z porównania linii ugięć obliczonych sposobami 
b) i c) z wynikami pomiarów a) (rys. 10), widoczne są zalety zaproponowanego 
sposobu modelowania kompozytu z wykorzystaniem idei superelementu.
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Rys. 9. Schemat stanowiska do badań odkształceń wałka roboczego

Rys. 10. Porównanie wyników analizy numerycznej MES i eksperymentu

6. Wnioski

Przeprowadzona analiza dowodzi, że model MES konstrukcji wykonanej 
z kompozytu, w którym uwzględnia się jego strukturę wewnętrzną w sposób opi-
sany w pracy, dobrze odwzorowuje rzeczywistą konstrukcję i może być stosowany 
w obliczeniach inżynierskich. W efekcie można określić wymagane własności 
mechaniczne tworzywa konstrukcyjnego na etapie projektowania. Wadą tego 
typu modelu MES kompozytu jest jego złożoność (np. analizowany model próbki 
płaskiej o wymiarach 200×20×4 mm miał 155 363 stopni swobody), co czyniło 
go nieprzydatnym w analizie. Aby zamodelować rzeczywistą konstrukcję, np. płat 
samolotu, kadłub jachtu lub inną część maszyny, należałoby zbudować model nu-
meryczny o takiej liczbie stopni swobody, aby z uwagi na wydajność współczesnych 
komputerów jego analiza nie była możliwa. Dlatego proponuje się następujący 
schemat postępowania:

— zbudowanie modelu MES prostego fragmentu konstrukcji z uwzględnie-
niem struktury wewnętrznej kompozytu, 

— kalibrację eksperymentalną modelu MES przeprowadzoną w sposób opi-
sany w punkcie 4,

— analizę numeryczną modelu w celu wyznaczenia parametrów zastępczych,
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— zdefiniowanie superelementu bazującego na wcześniej wyznaczonych
parametrach zastępczych, który odpowiada większemu fragmentowi 
konstrukcji,

— zbudowanie modelu MES rzeczywistej konstrukcji złożonego z superele-
mentów.

Badania opisane w tej pracy są kontynuowane i opracowywany jest model rze-
czywistego skrzydła samolotu Orka, wykonanego z kompozytu warstwowego wzmac-
nianego tkaniną z wykorzystaniem opisanej idei opracowanego superelementu.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 

LITERATURA

 [1] P. Boisse, M. Borr, K. Buet, A. Cherouat, Finite element simulations of textile composite 
forming including biaxial fabric behaviour, Composites Part B: Enginnering, 1997.

 [2] J. Chen, D. S. Lussier, J. Cao, X. Q. Peng, Materials characterization methods and material 
models for stamping of plain woven composites, Composite Structures, 2005.

 [3] G. martin, scheufler, Laminierharz L 418 Härter 418, Karta produktu, 2004.
 [4] NASTRAN: Help SYSTEM, 2005.
 [5] PN93/C-89077.01: Tworzywa sztuczne porowate-Próba zginania.
 [6] R. C. wetherhold, Mechanics of Laminated Structures, Composites Engineering Handbook, 

New York, 1997.
 [7] J. Stadnicki, Z. Tokarz, Model numeryczny zniszczenia kompozytu warstwowego wzmacnia-

nego tkaniną z włókien węglowych, IX Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, 
Wytwarzania i Eksploatacji: materiały konferencyjne, Jurata, 2005.

 [8] A. Wilczyński, Polimerowe kompozyty włókniste: własności, struktura, projektowanie, WNT, 
Warszawa, 1996.

 [9] P. xue, J. chen, Integrated micro/macro-mechanical model of woven fabric composites under large 
deformation, Composite Structures, 2005.

[10] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, The finite element method, Oxford, Butterworth-Heinemann, 
2000.

J. STADNICKI, Z. TOKARZ

Calculation model of laminar composite — adjustment with the use of optimization
Abstract. Non-linear calculation model has been built for fabric-reinforced laminar composite with 
the use of the Final Elements Method. The model takes into account the internal structure of the
composite and properties of its components — reinforcements and resin. The mechanical properties
of the components have been experimentally determined. Adjustment of real constants of the modes 
has been done with the use of numerical procedure of optimization on the basis of the experiment 
result.
Keywords: laminar composite, calibration, optimization 
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