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Streszczenie. kompozyty typu FmL to laminaty zbudowane z łączonych adhezyjnie cienkich warstw 
metalowych i kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami. Przeprowadzono analizy nu-
meryczne, których celem było oszacowanie wpływu sposobu obciążenia takich materiałów na ich 
wytrzymałość oraz możliwości kształtowania części z nich metodą gięcia. zniszczenie hybrydowych 
kompozytów warstwowych może polegać na przekroczeniu wytrzymałości doraźnej któregoś kom-
ponentu lub delaminacji spowodowanej odrywaniem lub ścięciem międzywarstwowym połączenia 
adhezyjnego. 
W obliczeniach numerycznych uwzględniono ortotropowe właściwości komponentu kompozytowe-
go i sprężysto-plastyczne komponentu metalowego oraz siły adhezji między łączonymi warstwami 
badanego materiału. niezbędne do obliczeń stałe materiałowe wyznaczono eksperymentalnie dla 
kompozytu typu Glare (adhezyjnie połączone warstwy stopu aluminium oraz kompozytu szklano-
-epoksydowego). eksperymentalnie wyznaczono również wytrzymałość na odrywanie kompozytu 
szklano-epoksydowego od stopu aluminiowego, a na podstawie danych literaturowych oszacowano 
wytrzymałość na ścinanie syciwa epoksydowego. analizowano naprężenia w kompozycie warstwo-
wym obciążonym poprzez rozciąganie, zginanie oraz skręcanie. stwierdzono, że przy skręcaniu 
takiego materiału może wystąpić zniszczenie polegające na delaminacji oraz że po przekroczeniu 
granicy plastyczności komponentu metalowego w trakcie rozciągania, obciążenia przenoszone są 
głównie przez komponent kompozytowy. z obliczeń numerycznych wynika również, że praktycz-
nie nie ma możliwości kształtowania części z materiałów typu Glare metodą gięcia. na podstawie 
przeprowadzonych analiz można również stwierdzić, że modelowanie w obliczeniach numerycznych 
części wykonanych z kompozytów warstwowych elementami powłokowymi nie pozwala uwzględnić 
wszystkich mechanizmów możliwych zniszczeń takich materiałów.
Słowa kluczowe: hybrydowe kompozyty warstwowe, mechanizm niszczenia, możliwości obciąża-
nia
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1. Wprowadzenie

Hybrydowe kompozyty warstwowe to materiały wytwarzane z połączonych 
ze sobą cienkich warstw różnych materiałów. W ostatnich latach duże zaintere-
sowanie wzbudzają FmL (Fibre Metal Laminats) — laminaty zbudowane z łączo-
nych adhezyjnie cienkich warstw blach metalowych i kompozytu polimerowego 
wzmacnianego włóknami: szklanymi, aramidowymi lub węglowymi [1]. FmLe 
w porównaniu z materiałami metalowymi charakteryzuje mniejszy ciężar właściwy, 
lepsza tolerancja uszkodzeń, odporność na korozję materiału, lepsza udarność, 
odporność na wyładowania ładunków elektrycznych (atmosferycznych) oraz 
odporność na przenikanie płomienia w głąb materiału (ognioodporność). W po-
równaniu z kompozytami polimerowymi FmLe wykazują lepszą wytrzymałość, 
udarność i odporność na kruche pękanie [2]. Pomimo licznych zalet praktyczne 
zastosowanie znalazł jeden materiał zaliczany do tej grupy kompozytów, tzw. Glare 
(Glass-Reinforced) zbudowany z warstw stopu aluminium oraz kompozytu epok-
sydowego wzmocnionego włóknami szklanymi — w budowie kadłuba samolotu 
airbus 380 [3].

tak ograniczone zastosowanie tych nowych materiałów, pomimo wieloletnich 
badań im poświęconych, pozwala sądzić, że poza wysoką ceną charakteryzują je 
inne cechy ograniczające możliwości ich praktycznego szerszego wykorzystania [4]. 
Połączenie materiałów o istotnie różnych właściwościach fizycznych i mechanicznych 
może skutkować niekonwencjonalnym mechanizmem niszczenia (np. dotyczącym 
jedynie jednego komponentu, rozwarstwieniem spowodowanym ścinaniem mię-
dzywarstwowym, delaminacją), naprężeniami wynikającymi ze zmiany temperatury 
oraz możliwością plastycznego odkształcenia składnika metalowego przy sprężystych 
odkształceniach składnika kompozytowego [5, 6, 7, 8]. 

Celem prowadzonych analiz numerycznych było oszacowanie wpływu sposobu 
obciążania materiału typu Glare na jego wytrzymałość. W analizach uwzględniono 
sprężysto-plastyczne właściwości komponentu metalowego, ortotropowe właściwości 
komponentu kompozytowego (szklano-epoksydowego) oraz siły adhezji między 
łączonymi warstwami badanego materiału. 

obiektem badań był kompozytowy materiał wielowarstwowy zbudowany 
z cienkich blach o grubości 0,29 mm ze stopu aluminium aW 2024t3 i tkaniny 
szklanej e81 połączonych ze sobą za pomocą spoiwa klejowego w postaci żywicy 
epoksydowej L418 z utwardzaczem H418. eksperymentalnie określono, że udział 
objętościowy włókien szklanych w kompozycie szklano-epoksydowym wynosi 
około 30% [9]. stałe materiałowe tego kompozytu przyjęto na podstawie badań 
eksperymentalnych [9] i danych literaturowych [10] (tab. 1).
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tabela 1
stałe materiałowe kompozytu epoksydowego  

wzmocnionego włóknami szklanymi 

e1 11000 mPa

e2 11000 mPa

e3 4050 mPa

G1 1400 mPa

G2 1690 mPa

G3 1690 mPa

ѵ1 0,16 –

ѵ2 0,33 –

ѵ3 0,33 –

2. Badania eksperymentalne

Badania eksperymentalne przeprowadzono w celu określenia adhezji kompozytu 
szklano-epoksydowego do blachy ze stopu aluminium, właściwości mechanicznych 
blach ze stopu aluminium oraz właściwości mechanicznych hybrydowego kompo-
zytu warstwowego typu Glare.

2.1.  Badania adhezji kompozytu szklano-epoksydowego  
do stopu aluminium

W celu określenia adhezji kompozytu szklano-epoksydowego do stopu alu-
minium wykorzystano łączone czołowo próbki wykonane ze stopu aW 2017t4 
przedstawione na rysunku 1. elementy próbek połączono (sklejono) warstwą tkaniny 
szklanej e81 przesyconą syciwem L418, to znaczy materiałami wykorzystywanymi 
do wytwarzania komponentu kompozytowego kompozytu warstwowego typu Glare. 

rys. 1. kształt i wymiary próbek stosownych do określenia adhezji kompozytu szklano-epoksydowego 
do stopu aluminium
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Badaniom poddano trzy partie próbek, których powierzchnie przygotowano do 
klejenia różnymi sposobami:

 odtłuszczanie acetonem,
 piaskowanie elektrokorundem i przemywanie acetonem,
 schropowacanie płótnem ściernym i przemywanie acetonem.
spoiny próbek utwardzano pod naciskami około 0,1 mPa w temperaturze 80°C 

w czasie 8 godzin. Wytrzymałość próbek wyznaczono, rozciągając je w maszynie 
wytrzymałościowej zd10 przy zastosowaniu przegubowych uchwytów zapewniają-
cych osiowość obciążenia. każda partia składała się z sześciu próbek. Wyniki badań 
opracowano statystycznie, obliczając przedziały ufności dla poziomu istotności  
α = 0,95, i przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2
zależność wytrzymałości połączeń czołowych od sposobu przygotowania łączonych powierzchni 

Próbka P
[kn]

σ
[mPa]

odtłuszczana acetonem 5,79 ± 0,71 28,81 ± 3,50

Piaskowana 6,8 ± 0,95 33,83 ± 4,70

schropawacona 9,09 ± 0,88 45,23 ± 4,38

najbardziej efektywnym sposobem przygotowania do klejenia okazało się 
schropowacenie płótnem ściernym i taki sposób przygotowania blach zastosowano 
przy wykonywaniu hybrydowego kompozytu warstwowego. 

na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jeśli w anali-
zowanym kompozycie warstwowym wartość naprężeń normalnych dodatnich 
(rozciągających) prostopadłych do łączonych warstw komponentów przekroczy 
45 mPa, materiał ulegnie zniszczeniu poprzez delaminację. 

z danych literaturowych wynika [11], że wytrzymałość na ścinanie syciwa 
L418 wynosi Rt ≈ 15 mPa. tej wartości średnich naprężeń stycznych odpowiadają 
obliczone mes maksymalne naprężenia główne około 85 mPa. do określania 
stopnia wytężenia spoin klejowych można wykorzystywać hipotezę maksymalnych 
naprężeń normalnych dodatnich [12, 13]. zgodnie z tą hipotezą przy ścinaniu 
zostanie osiągnięta granica wytrzymałości, gdy naprężenia styczne będą równe 
naprężeniom zredukowanym [14]. W związku z tym przekroczenie w spoinach 
kompozytu warstwowego naprężeń stycznych o wartości 85 mPa powinno skut-
kować zniszczeniem spowodowanym ścinaniem międzywarstwowym.

2.2.  Wyznaczanie charakterystyki σ = σ(ε) stopu aluminium 2024T4

Charakterystyka σ = σ(ε) komponentu metalowego stosowanego do wytwa-
rzania kompozytu warstwowego jest niezbędna do prowadzenia numerycznych 
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analiz badanego materiału uwzględniających nieliniowe właściwości tego skład-
nika. Charakterystykę tę wyznaczono, rozciągając w maszynie instron płaską 
próbkę wiosełkową wykonaną z blachy o grubości 0,52 mm i szerokości 12,84 mm. 
odkształcenia rejestrowano za pomocą tensometru na bazie pomiarowej 50 mm. 
Uzyskany w wyniku eksperymentu wykres naprężenie–odkształcenie przedsta-
wiono na rysunku 2. 

rys. 2. Wykres naprężenie–odkształcenie blachy ze stopu aluminium 2024 t3

Wyznaczone wartości modułu sprężystości wzdłużnej E ≈ 72 000 mPa, granicy 
plastyczności R0,2 ≈ 330 mPa oraz wytrzymałości doraźnej Rm ≈ 440 mPa okazały się 
zgodne z danymi literaturowymi. na podstawie uzyskanej charakterystyki σ = σ(ε) 
zapisano nieliniowe właściwości badanego materiału w postaci dyskretnej (tab. 3) 
przydatnej do wykorzystania w obliczeniach numerycznych. 

tabela 3
 zależność naprężeń od odkształceń stopu 2024t3

σ [mPa] ε

0 0

330 0,00458

336 0,007595

364 0,017812

386 0,030651

416 0,053255

432 0,066944

440 0,08217
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2.3.  Badania kompozytu warstwowego typu Glare

Wytworzono materiał kompozytowy typu Glare składający się z sześciu warstw 
blachy gatunku 2024t3 o grubości 0,29 mm oraz pięciu warstw tkaniny e81 prze-
syconej syciwem L418, każda o grubości około 0,142 mm. z wykonanego kompo-
zytu warstwowego (Glare 5/6) wycięto próbkę o wymiarach 200×40×2,45 mm. 
Przygotowana próbka została poddana próbom zginania i rozciągania. z pomiarów 
uzyskanych w trakcie zginania próbki wyliczono wartości jej modułu sprężystości 
E ≈ 49 GPa. W próbie rozciągania w maszynie wytrzymałościowej instron uzy-
skano wyniki E = 49928; 50145; 49855 mPa, a więc porównywalne z uzyskanymi 
w próbie zginania. 

określono również wytrzymałość na rozciąganie materiału Glare 5/6 na prób-
ce o wymiarach 160×40×2,45 mm. W celu zmniejszenia efektu oddziaływania 
uchwytów maszyny wytrzymałościowej na badaną próbkę jej końce mocowano 
w uchwytach poprzez warstwę płótna ściernego. Wartość siły niszczącej podczas 
próby wyniosła 32,6 kn. obliczona wartość średnich naprężeń niszczących wy-
niosła 332,65 mPa i była mniejsza od wytrzymałości doraźnej materiału 2024t3. 
zniszczenie materiału polegało na pęknięciu zewnętrznej warstwy metalowej 
i delaminacji materiału, co świadczy, że próbka wykonana z takiego materiału 
poddana próbie rozciągania w maszynie wytrzymałościowej nie jest równomiernie 
obciążona w całym przekroju.

Wytrzymałość na rozciąganie kompozytu polimerowego wykonanego z tkaniny 
e81 przesyconej syciwem L418, wyznaczona na próbkach o grubości około 2 mm, 
nie przekraczała 180 mPa. Wytrzymałość jednej warstwy tkaniny e81 przesyconej 
żywicą o grubości ~0,23 mm wynosiła 196 mPa. Ponieważ grubość pojedynczej 
warstwy kompozytu polimerowego w kompozycie Glare 5/6 była mniejsza, wynosiła 
~0,15 mm, można sądzić, że jej wytrzymałość byłaby większa.

3. Analiza numeryczna

analizowano model kompozytu Glare 5/6 zgodny z wykonaną i poddaną 
badaniom wytrzymałościowym próbką o szerokości 10 mm. W zależności od 
sposobu obciążenia budowano modele 2d lub 3d. każda warstwa kompozytu była 
modelowana co najmniej dwiema warstwami elementów prostokątnych lub heksa-
gonalnych. kompozyt polimerowy potraktowano jako materiał o właściwościach 
ortotropowych opisanych w tabeli 1, zaś dural jako materiał sprężysto-plastyczny 
z umocnieniem o właściwościach opisanych krzywą σ = σ(ε) (rys. 2) i współczyn-
niku Poissona 0,3. obliczenia prowadzono w programie ansYs.
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3.1.  Próba rozciągania

Przeanalizowano dwa warianty rozciągania. W pierwszym nie uwzględniono 
działania sił ściskających wynikających z oddziaływania klinowych uchwytów 
maszyny wytrzymałościowej na próbkę, w drugim to oddziaływanie uwzględnio-
no. W modelu, który nie uwzględniał oddziaływania uchwytów (rys. 3), węzłom 
jednego końca próbki odebrano wszystkie stopnie swobody, a węzły drugiego końca 
obciążono jednakowymi siłami powodującymi rozciąganie na kierunku x. 

rys. 3. sposób utwierdzenia i obciążenia modelu 2d kompozytu Glare 5/6 bez uwzględnienia mo-
cowania w maszynie wytrzymałościowej

obliczenia przeprowadzono dla kilkunastu obciążeń. stwierdzono równomierny 
rozkład naprężeń w różnych przekrojach próbki, pomijając przekroje zbliżone do 
końców: utwierdzonego i obciążonego. zgodnie z oczekiwaniami wymiarującymi 
naprężeniami były naprężenia σx pokrywające się z kierunkiem działania obciążenia. 
zależność tych naprężeń w różnych komponentach kompozytu w zależności od 
obciążenia przedstawiono na rysunku 4.

rys. 4. zależność naprężeń w komponentach kompozytu warstwowego od obciążenia (naprężeń 
nominalnych) przy rozciąganiu
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stwierdzono, że przy mniejszych wartościach obciążeń w większym zakresie 
przenoszone są one przez warstwy metalowe, a po przekroczeniu granicy plastycz-
ności metalu przez warstwy kompozytu polimerowego. Przy obciążeniu niszczącym 
badany materiał kompozytowy (naprężenia nominalne około 333 mPa) wartość 
naprężeń w kompozycie polimerowym (~200 mPa) była bliska jego wytrzymałości 
wyznaczonej eksperymentalnie. zwiększenie wytrzymałości komponentu szklano-
epoksydowego powinno zwiększyć wytrzymałość badanego materiału. 

Podjęto również próbę zamodelowania oddziaływania uchwytów maszyny 
wytrzymałościowej na badany materiał. zgodnie ze schematem przedstawionym 
na rysunku 5 sztywne klinowe uchwyty maszyny wytrzymałościowej przekazują 
siłę rozciągającą na zewnętrzne powierzchnie próbki w postaci wydatku naprężeń 
normalnych równoległych do tych powierzchni oraz jednocześnie powodują ich 
ściskanie na całej powierzchni znajdującej się w uchwytach. 

rys. 5. schemat oddziaływania uchwytów maszyny wytrzymałościowej na próbkę

siłę P działającą na klin można przedstawić jako sumę sił Fw, które są reakcjami 
oddziaływania obudowy uchwytów na ścianki boczne klina: 

 
 

2 sin ,
2wP F =

 
(1)

α — kąt klina 30°.

 
cos ctg .

2 2 2n w
PF F  = ⋅ = ⋅

 
(2)

Przeprowadzono obliczenia dla sił rozciągających P = 6000, 8150 i 10000 n, 
którym odpowiadają siły ściskające Fn = 11196, 15208 i 18660 n. sposób utwier-
dzenia i obciążenia tak modelowanej próbki przedstawiono na rysunku 6.

obliczenia wykazały, że uwzględnienie rzeczywistego oddziaływania uchwy-
tów na próbkę kompozytu warstwowego powoduje zmianę rozkładu naprężeń 
w badanym materiale oraz spiętrzenie naprężeń w przekroju znajdującym się 
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w pobliżu uchwytów (rys. 7), gdzie nastąpiło zniszczenie próbki podczas badań 
eksperymentalnych.

W tak obciążonej próbce kompozytu warstwowego, w strefie znajdującej się 
poza uchwytami, występują nie tylko naprężenia normalne σx, lecz także σy mogące 
powodować delaminację oraz styczne τxy mogące spowodować ścięcie międzywar-
stwowe (rys. 8). 

Wartości maksymalnych naprężeń zredukowanych wyliczonych wg hipotezy 
Hubera w blachach metalowych i wg hipotezy maksymalnych naprężeń głównych 
w warstwach kompozytu obliczone dla trzech wartości obciążeń i dwóch modeli 
przyłożenia tych obciążeń zamieszczono w tabeli 4.

stwierdzono, że próbka kompozytu wielowarstwowego poddana próbie rozcią-
gania w maszynie wytrzymałościowej, ze względu na oddziaływanie uchwytów ma-
szyny wytrzymałościowej, znajduje się w złożonym stanie naprężenia, a rzeczywiste 
wartości naprężeń lokalnych mogą być istotnie większe od naprężeń nominalnych 
wynikających z „czystego” rozciągania. W związku z tym tak obciążona próbka 
wykazuje wytrzymałość mniejszą od rzeczywistej.

rys. 6. sposób utwierdzenia i obciążenia modelu 2d kompozytu Glare 5/6 z uwzględnieniem moco-
wania w maszynie wytrzymałościowej podczas rozciągania

rys. 7. rozkład naprężeń normalnych σx w kompozycie warstwowym obciążonym siłami 6000 n 
(a) i 10000 n (b) przy uwzględnieniu rzeczywistego oddziaływania uchwytów maszyny wytrzyma-

łościowej
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tabela 4
Porównanie maksymalnych wartości naprężeń zredukowanych w próbkach rozciąganych 
obliczonych bez uwzględnienia i z uwzględnieniem oddziaływania uchwytów maszyny 

wytrzymałościowej

Wariant 
modelowania 

obciążenia

obciążenie
(siła rozciągająca)

[n]

maksymalne 
naprężenia zastępcze 
Hubera w blachach 

ze stopu 2024 [mPa]

maksymalne 
naprężenia główne 

w warstwach 
kompozytu [mPa]

Bez uwzględniania 
oddziaływania 
uchwytów

6000 334 148,1

8150 388 308

10000 437 476

z uwzględnianiem 
oddziaływania 
uchwytów

6000 381 114

8150 399 375

10000 452 643

3.2.  Próba zginania

Przeanalizowano przypadek zginania, w którym płaska próbka wykonana 
z kompozytu warstwowego typu Glare 5/6 została obciążona tylko momentem 
gnącym (czteropunktowe obciążenie belki prostopadłościennej) w celu pominię-
cia naprężeń kontaktowych w najbardziej obciążonym przekroju. Jedna z podpór 

rys. 8. naprężenia styczne w warstwach rozciąganego kompozytu Glare 5/6 przy obciążeniu siłą 
6000 n i uwzględnieniu oddziaływania uchwytów maszyny wytrzymałościowej
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została utwierdzona, a druga zamodelowana jako przesuwna. Badany model został 
obciążony dwiema skupionymi siłami o wartości 500 n każda, w węzłach syme-
trycznie usytuowanych względem podpór (rys. 9). 

rys. 9. sposób utwierdzenia i obciążenia modelu 2d kompozytu Glare 5/6 

Wartość przyłożonych sił została tak dobrana, że naprężenia normalne na kierunku 
x osiągnęły wartości granicy plastyczności stopu 2024 w zewnętrznych metalowych 
warstwach badanego materiału. obliczone w najbardziej obciążonym przekroju zloka-
lizowanym w środkowej części modelu wartości naprężeń normalnych prostopadłych 
do warstw kompozytu oraz naprężeń stycznych między tymi warstwami okazały się 
pomijalnie małe w porównaniu z naprężeniami normalnymi na kierunku x, które 
większe wartości osiągały w warstwach metalowych (rys. 10). 

rys. 10. naprężenia normalne na kierunku x w przekroju kompozytu warstwowego obciążonego 
momentem gnącym 

niewielkie wartości naprężeń normalnych σy oraz naprężeń stycznych τxy 
świadczą o tym, że przy rozpatrywanym sposobie obciążenia nie powinna wystąpić 
delaminacja spowodowana odrywaniem połączeń adhezyjnych oraz ich ścinaniem, 
a więc przyjęty sposób obciążenia można uznać za bezpieczny.
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3.3.  Próba skręcania

W próbie skręcania analizowano model 3d o wymiarach 50×10×2,45 mm. 
odebrano wszystkie stopnie swobody węzłom jednego końca badanej próbki, 
zlokalizowanego na początku układu współrzędnych. drugi koniec próbki został 
obciążony momentem skręcającym poprzez sztywny element (rys. 11). swobodnemu 
węzłowi sztywnego elementu odebrano możliwość przemieszczania się w kierunku 
y i z. dla modelu kompozytu warstwowego obciążonego momentem skręcającym 
1000 nmm wartość maksymalna zredukowanych naprężeń Hubera występujących 
w zewnętrznej warstwie metalowej wyniosła około 88 mPa, a więc była prawie 
czterokrotnie mniejsza od granicy plastyczności duralu 2224t3. 

rys. 11. model kompozytu obciążonego poprzez skręcanie

dokładniejszej analizie poddano naprężenia normalne prostopadłe do łączonych 
warstw materiału kompozytowego (σy), które mogą spowodować delaminację, oraz 
maksymalne naprężenia styczne [14], obliczone na podstawie naprężeń głównych 
z zależności (3):

 1 3
max ,

2
 


−

=  (3)

które mogą spowodować ścinanie międzywarstwowe.
niewielkie wartości naprężeń σy (rys. 12) świadczą o tym, że przy rozpatrywa-

nym sposobie obciążenia próbki o założonych wymiarach nie powinna wystąpić 
delaminacja spowodowana odrywaniem połączeń adhezyjnych. W warstwach 
zewnętrznych okładzin metalowych przylegających do kompozytu polimerowego 
naprężenia główne (rys. 13) osiągają wartości σ1 ≈ 67 mPa, σ3 ≈ –67 mPa. 
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rys. 12. naprężenia normalne σy przy obciążeniu materiału momentem skręcającym

rys. 13. naprężenia główne w warstwach kompozytu przy obciążeniu momentem skręcającym: 
a) naprężenia S1 = 1; b) naprężenia S3 = 3
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W związku z tym maksymalne naprężenia styczne, obliczone z zależności 3, 
osiągną podobną wartość (67 mPa), a więc istotną w przypadku obciążenia spoiny 
klejowej. zwiększenie obciążenia do takiej wartości, która spowodowałaby w war-
stwach metalowych naprężenia bliskie granicy plastyczności metalu, zwiększyłaby 
wartość naprężeń stycznych do poziomu, który na pewno spowodowałby ścięcie 
połączeń adhezyjnych. Wynika z tego, że kompozyty warstwowe nie powinny być 
obciążane poprzez skręcanie, gdyż może to skutkować ścięciem połączenia adhe-
zyjnego między warstwą metalu a warstwą kompozytu polimerowego. 

3.4.  Próba gięcia

Celem obliczeń dotyczących gięcia była ocena możliwości plastycznego kształ-
towania części z kompozytu warstwowego typu FmL. numerycznie badano płaski 
model FmLa typu Glare przedstawiony na rysunku 3. model został podzielony 
na elementy skończone z wykorzystaniem elementów kontaktowych typu surface 
to surface. zastosowane kontakty znajdowały się pomiędzy zewnętrznymi po-
wierzchniami próbki a zewnętrznymi liniami półokręgów o promieniu r = 4 mm 
modelujących podpory i elementy obciążające (np. krawędzie zaginarki). sposób 
utwierdzenia i obciążenia modelu przedstawiono na rysunku 14.

rys. 14. model utwierdzenia i obciążenia modelu kompozytu oraz węzły wykorzystywane do oceny 
kąta odkształcenia materiału

model obciążono przemieszczeniami o wartościach: 1, 2, 3, 4 oraz 5 mm na 
kierunku y. na podstawie otrzymanych wyników odczytano z programu ansYs 
wartości kątów α mierzone pomiędzy węzłami o numerach 3887,13140 oraz 11730. 
znając początkową wartość kąta α 80,9°, obliczano kąty odkształcenia krawędzi 
modelu dla różnych przemieszczeń podpór. analizie poddano naprężenia wystę-
pujące w materiale w trakcie zaginania (rys. 15, 16).
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rys. 15. naprężenia zastępcze Hubera w warstwach duralu przy obciążeniu przemieszczeniem 
o wartości 3 mm

rys. 16. naprężenia maksymalne główne w warstwach kompozytu przy obciążeniu przemieszczeniem 
o wartości 3 mm
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tabela 5
maksymalne naprężenia w warstwach kompozytu poddanego próbom gięcia

materiał
obciążenie 

przemieszczeniowe 
uy [mm]

kąt α
[°]

naprężenia 
zastępcze 

Hubera w warstwach
duralu

maksymalne 
naprężenia główne 

w warstwach
kompozytu

Glare 5/6

1 2,52 408,3 351,6

2 5,07 477,3 687,1

3 7,50 627,1 928,2

4 9.90 742,2 1126

5 12,10 868,7 1321

obliczenia wykazały (tab. 5), że już przy kącie odkształcenia około 5° naprę-
żenia w warstwach metalowych przekraczają wytrzymałość doraźną stopu 2024. 
Świadczy to o tym, że możliwości plastycznego kształtowania części z kompozytów 
typu FmL są bardzo ograniczone.

Wnioski

1. zniszczenie kompozytu warstwowego typu FmL może nastąpić w wyniku 
przekroczenia wytrzymałości doraźnej któregoś z komponentów lub delami-
nacji spowodowanej odrywaniem połączenia adhezyjnego lub jego ścięciem, 
co należy uwzględniać w analizie wytrzymałości części wykonanych z takich 
materiałów. 

2. numeryczna analiza struktur, w których pokrycia wykonane z kompozytów 
warstwowych typu FmL są traktowane jako powłoki, nie pozwala uwzględnić 
wszystkich mechanizmów możliwych zniszczeń takich materiałów.

3. W celu uzyskania kompozytu warstwowego typu Glare o optymalnej wytrzy-
małości na rozciąganie, komponent kompozytowy takiego materiału powinna 
cechować większa wytrzymałość doraźna niż komponent metalowy. Jeśli jednak 
na skutek obciążenia w komponencie metalowym zostanie przekroczona granica 
plastyczności, to po zdjęciu obciążenia w materiale powstaną naprężenia spo-
wodowane plastycznym odkształceniem warstw metalowych. dlatego wydaje 
się, że dopuszczalne obciążenie takich materiałów powinno być ograniczone 
granicą plastyczności składnika metalowego.

4. najbardziej właściwymi sposobami obciążania kompozytów warstwowych 
typu FmL są rozciąganie i zginanie, gdyż przy takich sposobach obciążenia 
niebezpieczeństwo delaminacji spowodowanej odrywaniem lub ścinaniem 
międzywarstwowym jest niewielkie. 
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5. możliwości kształtowania części z kompozytów warstwowych typu FmL meto-
dami przeróbki plastycznej są ograniczone — już przy niewielkich odkształce-
niach może nastąpić zniszczenie materiału. dlatego z takich materiałów można 
wytwarzać jedynie części, np. pokrycia płatowców, o rozwijalnych kształtach 
(np. walcowych, stożkowych) uzyskiwanych w trakcie klejenia warstw kom-
pozytu ułożonych na foremnikach o pojedynczej krzywiźnie. Uzyskiwanie 
pokryć o podwójnej krzywiźnie wymagałoby wstępnego kształtowania każdej 
warstwy metalowej, co wydaje się nie do zaakceptowania w procesach produk-
cyjnych.

Artykuł wpłynął do redakcji 19.01.2012 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w marcu 2012 r.
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Numerical calculation of strength of hybrid laminar composites
Abstract. FmL composites are laminates made of adhesively joined thin metal layers and reinforced 
with fibers composites polymers layers. aim of numerical analysis was to estimate loading effect 
on strength of these materials and opportunities to change their shape with bending method. 
Hybrid composite can be destructed when ultimate strength would exceed in one of components or 
delamination caused tensile or interlayer shear of adhesive bonds. 
Conducted numerical analysis considered orthotropic composite properties, elastic-plastic metal 
properties and adhesive strength between surfaces of researched material. Composite Glare type 
(adhesively joined layers of aluminum alloy and glass-epoxy composite) properties (materials constants) 
were experimentally tested. tensile strength of adhesive bond between glass-epoxy composite and 
metal alloy layers was experimentally determined as well. shear strength of epoxy impregnate was 
taken from the literature. The stresses has been analysed in laminar composite loaded by tensile, 
bending and torsion. analysis of torsion showed that dealmination between FmL layers can be the 
result of destruction. The tensile analysis showed that if the stress in metal exceeds the yield point, 
the loads are transformed mainly by composite layers. numerical calculations showed that Glare 
type composite cannot be formed by bending. additionally, it may be concluded that numerical 
analysis, where FmL type composites are modelled using only shell elements, does not reveal all 
their destruction mechanisms.
Keywords: fibre metal laminates, manner of failure, possibility of loading


