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Mariusz KUKLIŃSKI 

PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH LAMINATU  

Z KOMPOZYTEM PRZEKŁADKOWYM Z KORKOWYM RDZENIEM 

 

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań udarnościowych oraz statycznych prób zginania laminatów i kompo-

zytów z przekładką korkową grubości 4 mm, wykonanych na bazie dwóch żywic poliestrowych: ortoftalowej A105 oraz izofta-

lowej K530. Próbki na bazie żywicy A105 wykazały większą sztywność oraz zdolność przenoszenia większych naprężeń nor-

malnych przy zginaniu,. natomiast próbki wykonane na bazie żywicy izoftalowej K530 wykazały większą udarność. Żywica 

A105 charakteryzująca się mniejszą lepkością lepiej przesączała przekładkę korkową zwiększając sztywność i opóźniając pro-

ces rozwarstwienia kompozytu przekładkowego. 

 

WSTĘP 

Kompozyty przekładkowe mają już ugruntowaną pozycję w 
przemyśle produkcji środków transportu. W niniejszym artykule 
przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na zginanie oraz 
badań udarnościowych laminatu poliestrowo szklanego oraz wytwo-
rzonego na bazie tego laminatu kompozytu przekładkowego z rdze-
niem w postaci płyty korkowej o grubości 4 mm. Wykonano dwie 
serie próbek: jedną na bazie żywicy poliestrowej ortoftalowej i drugą 
na bazie żywicy poliestrowej izoftalowej. Celem stosowania prze-
kładki korkowej jest przede wszystkim zmniejszenie masy produko-
wanego elementu, np. kabiny lub zabudowy części ładunkowej 
pojazdu oraz wykorzystanie właściwości termoizolacyjnych tego 
typu materiałów. Stosowanie korka jako przekładki wiąże się z 
wieloma korzyściami technologicznymi. Po pierwsze ogniotrwałość 
kompozytu przekładkowego jest porównywalna z ogniotrwałością 
pełnego laminatu. Mała gęstość płyty korkowej wpływa znacznie na 
obniżenie masy wytwarzanego elementu. Właściwości termoizola-
cyjne płyty korkowej sprawiają, że przekładka może zastąpić dodat-
kową izolację cieplną wewnątrz kabiny lub zabudowy. Porównując 
ceny żywicy, wzmocnienia szklanego oraz płyty korkowej, można 
stwierdzić, że koszty materiałowe wytworzenia laminatu przekład-
kowego są niższe niż podobne koszty pełnego laminatu. Pozostaje 
kwestia określenia wpływu przekładki korkowej na właściwości 
mechaniczne kompozytu. Wytrzymałość na zginanie, sztywność  
oraz udarność należą do zasadniczych parametrów mechanicznych 
wspomnianych elementów kompozytowych. 

1. STRUKTURA BADANYCH MATERIAŁÓW  

Testom poddano dwie serie próbek wykonanych na bazie ży-
wicy ortoftalowej A105 oraz izoftalowej K530. Pomimo takiej samej 
struktury zbrojenia szklanego grubości próbek w obu seriach nie-
znacznie się różniły, co było następstwem zastosowania ręcznej 
metody wykonywania płyt kompozytowych oraz właściwości reono-
micznych zastosowanych osnów. Ogólnie, próbki wykonane na 
bazie żywicy A105, która charakteryzuje się mniejszą lepkością, 
były nieznacznie cieńsze od tych wykonanych na bazie żywicy 
K530. Moduły sprężystości dla zginania oraz lepkości obu żywic w 
temperaturze 23º C przedstawia Tab.3. 

1.1. Próbki do badań statycznych na zginanie  

Zarówno próbki z laminatu, jak i z kompozytu przekładkowego 
miały porównywalną grubość, równą ok. 10 mm. Stosując te same 
grubości próbek można w sposób bezpośredni oszacować wpływ 
przekładki korkowej na właściwości mechaniczne płyty kompozyto-
wej. Przebadano po pięć próbek z każdego rodzaju, aby wyznaczyć 
podstawowe parametry statystyczne, takie jak średnia arytmetyczna 
(1) oraz odchylenie standardowe z próby (2). 
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Próbki z laminatu 

Zbrojenie szklane próbek z laminatu  zostało ułożone według 
schematu (3): 

V30+M450+4*R600)+(M450 +Wch  (3) 

 
gdzie: 
Wch ≡  V30+M300+(M450)*2 - warstwa chemoodporna 
V30 - welon szklany o gramaturze 30 g/m2 
M300 - mata szklana 300 g/m2 
M450 - mata szklana 450 g/m2 
R600 - tkanina rowingowa 600 g/m2 
 
Chociaż wymiary dostarczonych próbek różniły się od tych 

określonych w normie [1], pozostawiono je bez zmian z obawy 
przed uszkodzeniem próbek. Struktura wzmocnienia (3) wskazuje 
na brak symetrii próbki względem osi obojętnej. Grubość warstwy 
chemoodpornej wynosi ok. 2,5 mm, co stanowi ok. ¼ grubości 
próbek. Wiadomo, że dla laminatów poliestrowo szklanych moduł 
sprężystości dla rozciągania jest nieznacznie większy od modułu 
sprężystości dla ściskania [2]. Tkanina rowingowa zaś jest bardziej 
usztywniającym zbrojeniem niż mata szklana. Mając powyższe na 
uwadze, aby zniwelować wpływ niesymetryczności zbrojenia, próbki 
do badań na zginanie były układane warstwą chemoodporną do 
dołu. Próbki zostały wykonane metodą ręczną, zatem niejednorod-
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ności struktury prawdopodobnie miały większy wpływ na wyniki 
badań niż niesymetryczność struktury wzmocnienia (3). 

Próbki z kompozytu przekładkowego 

Wszystkie próbki przekładkowe miały taka samą strukturę: 
przekładka korkowa o grubości 4 mm znajdowała się pomiędzy 
warstwami konstrukcyjnymi o strukturze  M450+R600+M450 i gru-
bości ok. 3 mm każda.  

1.2. Próbki do badań udarności  

Próbki do badań udarności nie zostały wykonane  zgodnie z 
zaleceniem normy [3] z obawy przed ich uszkodzeniem. Zastoso-
wano jednak zalecenia cytowanej normy odnośnie zależności od-
stępu podpór w młocie Charpy’ego od grubości badanych próbek.  

Próbki z laminatu 

Próby udarności wykonano dla dwóch różnych grubości lami-
natu, w celu uzyskania przynajmniej orientacyjnej zależności udar-
ności od grubości próbki. Strukturę oraz średnie grubości próbek 
przedstawia Tab. 1.  

 
Tab. 1. Struktura próbek z laminatu do badań udarności 

Rodzaj osnowy Symbol Struktura laminatu Grubość [mm2] 

Żywica  
ortoftalowa 

A105 

C1 Wch+ (M450+R600)*3+M450+V30 9,5 

C2 Wch+ (M450+R600)*6+M450+V30 
13,7 

Żywica 
 izoftalowa  

K530 

D1 Wch+ (M450+R600)*3+M450+V30 10,0 

D2 Wch+ (M450+R600)*6+M450+V30 
14,0 

Próbki z kompozytu przekładkowego 

Dla obu serii, próbki z kompozytu przekładkowego do badań 
udarności miały taka samą strukturę jak próbki do badań statycz-
nych na zginanie.  

2. WYNIKI ZGINANIA CZTEROPUNKTOWEGO 

Aby zniwelować wpływ skupionej siły tnącej, zastosowano me-
todę zginania czteropunktowego, zgodnie z normą [1]. Odległość 
pomiędzy górnymi wałkami dociskowymi wynosiła l = 50 mm, a 
podpory dolne były od siebie oddalone o 3·l = 150 mm. Dla syme-
trycznego ustawienia podpór i wałków maksymalny moment gnący 
dla próbki jednorodnej występuje pomiędzy górnymi wałkami i jest 
stały w tym zakresie przyjmując wartość Mmax=0,5·P·l. Wszystkie 
wyprowadzone wzory wykorzystane do obliczeń w części artykułu 
dotyczącej zginania opierają się na założeniach teorii  Bernoulliego 
– Eulera belek zginanych (4), [4]. Próby zginania wykonano na 
maszynie wytrzymałościowej ZD40 z oprzyrządowaniem firmy HBM. 
Zgodnie ze wspomnianą teorią oraz normą [1], dla przyjętych ozna-
czeń, moduł sprężystości dla zginanej próbki można obliczyć ze 
wzoru (5).  
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gdzie: 
Iz = bh3/12  jest momentem bezwładności przekroju poprzecznego 
próbki względem osi obojętnej, 
ΔP – przyrost siły obciążającej, 
Δy – przemieszczenie górnych wałków obciążających odpowiadają-
ce przyrostowi siły ΔP. 

Wykres próby statycznego zginania przedstawiają Rys. 1÷4, na 
których Δy oznacza przesunięcie górnych wałków obciążających 
próbkę. Parametry statystyczne modułów sprężystości dla zginania 
obliczone za pomocą wzorów (1)-(2) dla poszczególnych rodzajów 
próbek przedstawia Tab.2.  

Rys. 1. Zależność siły ΔP od przesunięcia Δy dla czteropunktowego 
zginania próbek z laminatu na bazie żywicy ortoftalowej A105 
 

Rys. 2. Zależność siły ΔP od przesunięcia Δy dla czteropunktowego 
zginania próbek z laminatu na bazie żywicy izoftalowej K530 
 

Rys. 3. Zależność siły ΔP od przesunięcia Δy dla czteropunktowego 
zginania próbek kompozytowych na bazie żywicy ortoftalowej z 
rdzeniem korkowym 
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Rys. 4. Zależność siły ΔP od przesunięcia Δy dla czteropunktowego 
zginania próbek kompozytowych na bazie żywicy izoftalowej z 
rdzeniem korkowym 

 
Tab. 2. Moduły sprężystości dla zginania  przetestowanych próbek 

Rodzaj próbki Żywica osnowy 
Wartość 

średnia [MPa] 
Odchylenie 

Standardowe [MPa] 

Laminat 
Dla  Δy= 4 -10 mm 

Ortoftalowa A105 7774 596 

Izoftalowa K530  6452 283 

Kompozyt przekładkowy 
Dla Δy= 1 – 4 mm 

Ortoftalowa A105 3835 118 

Izoftalowa K530 2448 185 

Kompozyt przekładkowy 
Dla Δy= 1 – 10 mm 

Ortoftalowa A105 2056 169 

Izoftalowa K530 1593 86 

 
W przypadku próbek z laminatu moduł sprężystości dla zginania 

obliczono dla zakresu liniowej zależności siły P od ugięcia belki w 
miejscu jej przyłożenia, tj. dla Δy = 4 ÷ 10 mm. Na Rys. 3÷4 wi-
doczna jest jakościowa różnica przebiegu zginania dla próbek prze-
kładkowych. Moduł sprężystości dla zginania próbek na bazie żywi-
cy ortoftalowej jest wyraźnie większy przed rozwarstwieniem niż po 
rozwarstwieniu. Natomiast w przypadku żywicy izoftalowej różnica 
pomiędzy modułami sprężystości dla zginania przed i po rozwar-
stwieniu jest dużo mniejsza. Ze względu na widoczny wpływ roz-
warstwienia, moduł sprężystości dla zginania dla próbek przekład-
kowych obliczono dla dwóch zakresów ugięcia Δy punktu przyłoże-
nia siły P (Tab. 2). W obu przypadkach próbki przekładkowe na 
bazie żywicy ortoftalowej okazały się sztywniejsze. 

Zaobserwowaną zależność można wyjaśnić przez analizę wła-
sności fizycznych zastosowanych żywic (Tab. 3). Żywica ortoftalowa 
charakteryzuje się większym modułem sprężystości dla zginania 
oraz mniejszą lepkością, co poprawia jej zdolność przesączania 
przekładki korkowej, zwiększając sztywność kompozytu przekład-
kowego. 

 
Tab. 3. Stałe materiałowe zastosowanych osnów 

Rodzaj żywicy Moduł zginania [MPa] 
Lepkość w temp. 23º C 

[mPa·s]] 

Ortoftalowa A105 4100 180 

Izoftalowa K530  3700 320 

 
Charakter zniszczenia próbek podczas zginania przedstawiają 

Rys. 5÷6. Próbki z laminatu pękały w dolnych warstwach, natomiast 
próbki z przekładką korkową pękały przez rozwarstwienie w środku 
przekładki.  

Wygięcie przy zniszczeniu obu rodzajów próbek przekładko-
wych wskazuje na duże odkształcenie postaciowe przekładki kor-
kowej pod wpływem naprężeń tnących, które największą wartość 
przyjmują w warstwie obojętnej, w miejscu przyłożenia siły skupio-
nej. W tym przypadku zatem, nie jest spełnione założenie Bernoul-

liego, który przyjął, że płaskie przekroje prostopadłe do  osi belki 
przed odkształceniem pozostają do niej prostopadłe i płaskie po 
odkształceniu. Ponieważ założenie Bernoulliego nie jest spełnione, 
za pomocą wzoru Żurawskiego (6) można obliczyć tylko orientacyj-
ną wartość maksymalnych naprężeń tnących w chwili rozwarstwie-
nia. Zgodnie ze wzorem (6) wynoszą one ok. 2÷3 MPa.  

hb

T
yx




2

3
  (6) 

 

 
Rys. 5. Charakter pęknięcia próbki z rdzeniem korkowym na bazie 
żywicy ortoftalowej A105 podczas czteropunktowego zginania 
 

 
Rys. 6. Charakter pęknięcia próbki z laminatu na bazie żywicy 
izoftalowej K530 podczas czteropunktowego zginania 
 
Zestawienie maksymalnych naprężeń normalnych w przekrojach 
próbek kompozytowych obliczonych za pomocą wzoru (7) przed-
stawia Tab. 4. Wzór (7) opiera się na tych samych założeniach, co 
wzór (5). 

 MPa
bh

Pl
2max

3
  (7) 

 
Tab. 4. Naprężenia niszczące w przekrojach próbek z laminatu 

Rodzaj próbki Żywica osnowy 
wartość średnia 

σmax [MPa]  
Odchylenie standardowe 

[MPa] 

Laminat 
Ortoftalowa A105 245 28,7 

Izoftalowa K530 213 11 

3. WYNIKI BADAŃ UDARNOŚCI 

Próby udarności pełnego kompozytu wykonano za pomocą mło-
ta Charpy’ego typu PSW-30 o maksymalnej energii łamania 300 J. 
Udarność próbek z kompozytu przekładkowego określono na mniej-
szym młocie typu PSW-5 o maksymalnej energii łamania 50 J. 
Udarność została obliczona zgodnie z normą [3] według wzoru (8).  
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gdzie: 

acU – udarność [kJ/m2] 

EC – skorygowana energia zużyta na złamanie próbki 
b – szerokość próbki 
h – grubość próbki. 
 
Z każdego rodzaju kompozytu zbadano cztery próbki. Wyniki 

prób udarnościowych przedstawia Tab. 5.  
 

Tab. 5. Wyniki prób udarnościowych 

Rodzaj próbki 
Grubość 
średnia 
[mm] 

Szerokość 
średnia 
[mm] 

Udarność 
średnia 
[kJ/m2] 

Odchylenie 
standardowe 

[kJ/m2] 

Laminat z osnową A105 9,5 27 134,5 2,8 

Laminat z osnową A105 13,7 30 358,3 53,8 

Laminat z osnową K530 10 28,7 182,3 20,1 

Laminat z osnową K530 14 29 374,4 31,8 

Kompozyt przekł. z osnową A105 9,5 26,2 83,4 7,4 

Kompozyt przekł. z osnową K530 10 28,1 107,2 8,9 

 
Porównując wyniki badań zestawione w Tab. 3÷5, można zau-

ważyć, że laminaty wytworzone na bazie żywicy ortoftalowej A105 
charakteryzują się nieznacznie większą wytrzymałością na zginanie 
oraz większym modułem sprężystości dla zginania. Jednak udar-
ność tych kompozytów jest mniejsza w porównaniu z udarnością 
kompozytów na bazie żywicy izoftalowej K530.  

 

 
Rys. 7. Widok próbki z rdzeniem korkowym po próbie udarności 
 

 
Rys. 8. Widok próbki z laminatu po wykonanej próbie udarności 
 

Wskutek bardzo małej wytrzymałości przekładki korkowej na 
naprężenia styczne, udarność kompozytów z przekładką korkową 
jest dużo mniejsza od udarności laminatów (Rys. 7÷ 8).  

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzono próby udarności oraz statycznego zginania 
laminatów i kompozytów z przekładką korkową wykonanych na 

bazie dwóch żywic poliestrowych: ortoftalowej A105 oraz izoftalowej 
K530. Struktura wzmocnienia szklanego była taka sama dla obu 
osnów. Różnice wyników przeprowadzonych badań dla obu rodza-
jów próbek wynikały głównie z właściwości mechanicznych zasto-
sowanych żywic. Po analizie wyników badań można sformułować 
następujące wnioski: 
1. wyższa wartość modułu sprężystości dla zginania żywicy orto-

ftalowej A105 wpłynęła na wyższą wartość tegoż modułu dla 
próbek z laminatu na osnowie A105 niż próbek wykonanych na 
bazie żywicy izoftalowej K530, 

2. próbki na bazie żywicy A105 przenosiły większe naprężenia 
normalne od zginania niż próbki z osnową K530, 

3. mniejsza lepkość żywicy A105 niż żywicy K530 wpłynęła na 
lepsze przesączenie przekładki korkowej, co wpłynęło na więk-
szą sztywność próbek przekładkowych z osnową A105 oraz na 
zwiększenie naprężeń koniecznych do rozwarstwienia przekład-
ki korkowej, 

4. zarówno w przypadku laminatu, jak i kompozytów przekładko-
wych próbki na bazie żywicy izoftalowej K530 wykazały większą 
udarność niż próbki na osnowie A105, 

5. podczas badań udarności próbki z laminatu ulegały zniszczeniu 
przez rozwarstwienie w miejscu uderzenia młota, natomiast 
próbki z rdzeniem korkowym ulegały rozwarstwieniu wzdłuż 
przekładki, 

6. laminaty i kompozyty z przekładką korkową na bazie żywicy 
ortoftalowej A105, które są sztywniejsze i przenoszą większe 
naprężenia normalne od zginania mogą być wykorzystane do 
budowy elementów karoserii nienarażonych bezpośrednio na 
uderzenia, natomiast takie same struktury na bazie zywicy izo-
ftalowej, które charakteryzują się większą energią niszczenia, 
mogą być wykorzystane do budowy elementów karoserii zdol-
nych pochłaniać energię uderzenia. 
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Comparison of selected mechanical properties  
of laminates and sandwich composites with cork core 

This paper discussed selected mechanical properties of 

laminates and cork sandwich composites based on orthoph-

thalic and isophthalic polyester resins. Due to lower viscosity 

and greater flexural modulus, the orthophthalic resin A105 

may be applied for construction of part of vehicle body, that 

are not subject to impact. The same structures based on 

isophthalic resin K530 may be used for vehicle body parts 

subject to impact forces due to its capacity of energy ab-

sorbation. 
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