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ВСТУП 

Багатошарові елементи конструкцій з композиційних матеріалів (КМ) 

широко застосовують у різних галузях науки й техніки. Вони найбільш 

привабливі завдяки високим значенням питомої міцності й жорсткості. Вони 

мають велику втомлену міцність, можуть експлуатуватися в широкому 

діапазоні температур, мають малий коефіцієнт температурного розширення, 

що і робить їх матеріалами із широкими технологічними можливостями. 

Композит являє собою неоднорідний суцільний матеріал, що 

складається із двох або більш компонентів, серед яких можна виділити 

армуючі елементи, що забезпечують необхідні механічні характеристики 

матеріалу, і матрицю (або сполучне), що забезпечує спільну роботу 

армуючих елементів. Механічна поведінка композита визначається 

співвідношенням властивостей армуючих елементів і матриці, а також 

міцністю зв'язку між ними.  

Ефективність і працездатність матеріалу залежать від правильного 

вибору вихідних компонентів і технології їх сполучення, покликаної 

забезпечити міцний зв'язок між компонентами при збереженні їх первісних 

характеристик. У результаті сполучення армуючих елементів і матриці 

утворюється комплекс властивостей композита, що не тільки відбиває 

вихідні характеристики його компонентів, але й включає властивості, яких 

ізольовані компоненти не мають. Зокрема, наявність границь розподілу між 

армуючими елементами і матрицею суттєво підвищує тріщиностійкість 

матеріалу, і в композитах, на відміну від металів, підвищення статичної 

міцності приводить не до зниження, а, як правило, до підвищення 

характеристик в'язкості руйнування. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПОЗИТИ І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Композити характеризуються штучним походженням, складаються із 

двох або більш компонентів (фаз), різних по хімічному складу і розділених 

явно вираженими границями. Композити мають нові властивості, відмінні від 

властивостей складових їхніх фаз; вони неоднорідні в мікромасштабі й 

однорідні в макромасштабі. 

Як правило, состав, форма і розподіл фаз задані заздалегідь. Кожна з 

фаз представлена в такім процентнім співвідношенні, що впливає на 

властивості матеріалу в цілому. 

Одна фаза ― це високоміцні дискретні армуючі елементи, покликані 

змінити властивості кінцевого матеріалу, які з'єднуються між собою іншою 

фазою ― безперервною матрицею. 

Властивості композита визначаються властивостями складових його 

фаз, геометрією і щільністю укладання армуючих елементів. Переваги 

композитів перед традиційними конструкційними матеріалами ― висока 

питома міцність і жорсткість, значна втомлена довговічність, низька 

щільність і пристосованість до призначення конструкції. У будівництві 

прикладом композита є залізобетон: бетон витримує стискаючі 

навантаження, але не працює на розтягання. Арматура витримує 

розтягувальні навантаження, але при стиску втрачає стійкість. 

Класифікація композитів здійснюється по ряду ознак. 

 По типу армування виділяють дві групи наповнювачів. 

1. Частки обмежених розмірів, введення яких змінює загальний 

комплекс властивостей або тільки деякі з них ― фрикційні, електричні, 

магнітні й т.п. Знижують усадку, залишкові напруження, схильність до 

розтріскування. 

2. Армуючі включення (волокнисті матеріали), що змінюють 

деформаційно-міцностні властивості. 

Композиційні матеріали можна розділити на дисперсно-армовані 

композити (з нульмірними включеннями), армовані волокнами (одномірні 
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включення) і армовані пластинами (двовимірні включення). Волокнисті 

композити можуть бути армовані довгими, регулярно покладеними нитками 

або короткими, покладеними хаотично. У волокнистих композитах волокна 

несуть основну частину навантаження, матриця відіграє роль опори, 

захисного середовища для волокна, служить для передачі зусиль на волокна і 

їх рівномірного розподілу. Структурна одиниця волокнистих композитів ― 

шар (один ряд волокон у матриці). Композит складається з таких шарів, 

покладених з різною орієнтацією волокон. 

Тип армування визначається і способом укладання армуючих 

включень. У цьому плані розрізняють: 

1) КМ із одноосьовим (лінійним) розташуванням армуючих елементів 

(дисперсних або волокнистих);  

2)  КМ із двохосьовим (площинним) розташуванням армуючих 

компонентів у вигляді волокон, фольги; 

3) КМ із тривісним (об'ємним) розташуванням армуючих включень 

(нульмірних або одномірних). 

 По типу дисперсних включень розрізняють компактні (3 розміри 

порівнянні), лускаті (один розмір значно менше двох інших), голчасті (один 

розмір набагато більше двох інших). 

Основною проблемою при введенні дисперсних включень є 

забезпечення рівномірності їх розподілу. 

 По типу волокон розрізняють хаотичне армування ― коротко-рубані 

волокна; матеріали регулярної будови – стекло-, органо-, вуглепластики. 

Склопластикам властива залежність від гладкості поверхні, низький 

температурний бар'єр і теплостійкість, гарна адгезія до полімерних матриць. 

Вуглепластики мають погану адгезію. 

Борні композити виходять осадженням бору на вольфрамову нитку. 

Вони краще працюють на стиск, чим на розтягання. Сполучаються з 

полімерними і металевими матрицями. Але при цьому мають високу 

вартість. 
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Високомодульні органічні волокна виходять видавлюванням. Вони 

характеризуються високою міцністю, але погано взаємодіють із матрицями. 

Перевагою є простота виробництва. Застосовуються для виготовлення 

трубопроводів, деталей автомобілів, літаків, космічної техніки, спортивного 

реманенту і т.д.  

 По типу використовуваної матриці композити можуть бути 

розділені на полімерні, епоксидні, металеві і т.д. Полімерні діляться на 

термопласти (полімери, які змінюють властивості при нагріванні, а при 

охолодженні вертаються у вихідний стан) і реактопласти (при підвищенні 

температури відбуваються внутрішні реакції, чим забезпечується додаткова 

зшивка; при цьому вихідні властивості при охолодженні не відновлюються). 

 По методах отримання КМ діляться на матеріали, отримані 

ріднинофазними, твердофазными методами, методами осадження 

(напилювання) і т.д. Ріднинофазні методи ― просочення арматур полімерами 

в розплаві або металами. Твердофазні ― прокатка, екструзія (видавлювання), 

кування, штампування, пресування, волочіння. Осадження ― на армуючі 

елементи наноситься матриця з розчинів, парогазової фази або із плазми.  

В основі класифікації по призначенню лежить експлуатаційний 

принцип. Виділяються матеріали загального конструкційного призначення 

(несучі елементи конструкцій) і функціональні, які не несуть силове 

навантаження. Це жароміцні, термостійкі (що витримують багато циклів 

зміни температури), фрикційні (високий і стабільний коефіцієнт тертя й 

висока зносостійкість; застосовуються для виготовлення пристроїв, у яких 

використовується сила тертя), антифрикційні, удароміцні, теплозахисні, 

шумоізоляційні і т.д. 

Особливу групу становлять інтелектуальні композити ― це  

матеріали, які здатні до самодіагностування й самоадаптації. Інтелектуальний 

композит повинен вміти розпізнавати виникаючу ситуацію (сенсорна 

функція), аналізувати її й ухвалювати рішення (процесорна функція) і 

здійснювати необхідну реакцію (виконавча функція). 
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У цей час немає матеріалів, які реалізують усі ці функції. Але наявність 

окремих функцій у ряду матеріалів є. Так, для полімерних матеріалів 

(поліетілен, поліпропілен) характерна зміна кольору в місці, де напруження 

близькі до граничних або перевершують їх.  
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2. ОЦІНКА МІЦНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В 

КОНСТРУКЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В СКЛАДНОМУ НАПРУЖЕНОМУ 

СТАНІ (ЗАВДАННЯ 1) 

2.1. Короткі теоретичні відомості 

Для оцінки міцності композиційного матеріалу (КМ) у конструкції, що 

перебуває в складному навантаженому стані, необхідно знати критерії, що 

встановлюють припустимі границі напружень, у яких матеріал може 

працювати в заданих умовах без руйнування. Такі критерії називаються 

критеріями граничних станів. Граничними називаються стани, при яких КМ 

переходить від пружного стану до пластичного або руйнується. У першому 

випадку критерій граничного стану називається умовою пластичності, у 

другому ― умовою міцності.  

Для практичних розрахунків запропоновані різні критерії міцності й 

пластичності.  

Вибір їх залежить від природи матеріалу, ступені анізотропії, концепції 

розрахунків, наявного обсягу експериментальних даних.  

Критерій максимальних напружень 

 Відповідно до критерію максимальних напружень руйнування КМ, 

армованого паралельними волокнами, орієнтованими в одному напрямку, 

відбувається при досягненні напруженнями відповідної межі міцності. Якщо 

КМ, волокна якого орієнтовані уздовж осі x , що утворює з віссю x  кут  , 

перебуває під напруженнями x , y  і yx , напрямки яких не збігаються з 

напрямками головних осей симетрії матеріалу x  і  (рис. 1).  y

Умова міцності записується у вигляді  

p
Bx x

  ,  

або  

c
Bx x

  ; ,  p
By y
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Рис. 1. Напружений стан в односпрямованому композиті 

або ;  .  c
By y

 
yxByx  

Якщо односпрямований КМ перебуває під дією тільки одного 

зовнішнього напруження x , критерії міцності записуються у вигляді 






2cos
xB

x  ;                                                                                                 (1) 






2sin
yB

x  ;                                                                                                 (2) 






cossin
yB

x  ,                                                                                           (3) 

де   і   ― нормальні напруження та напруження зсуву.  

Міцність односпрямованого композита знаходять із вираження  

)1(
2,13,2,1 fmfB

p
B VV

fx
  ;                                                                    (4) 

 
f

m

B

B
fV





1

;                                                                                                    (5) 
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B
f
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mV





 ;                                                                              (6) 

,)/(1
1

..3











 fB

m

f
BBудkpf mmf

VV 



                                          (7) 

де 
xB ― міцність двокомпонентного KM у напрямку армування; 

fB  і 

mB ― міцність матеріалу волокон і матриці; m   і f   ― напруження в 

матриці й волокнах у момент руйнування волокон і матриці відповідно;  і 

 ― концентрації волокон для пластичної й крихкої матриці; .

1f
V

.удkp2f
V

3f
VV  ― 

концентрація волокон, відповідна до такого складу односпрямованого КМ, 

при якім його питома міцність при розтягання дорівнює питомої міцності 

неармованої матриці; 
fB  і 

mB ― довідкові величини; f  і m  ― щільності 

волокон і матриці; m   знаходять графічним способом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Концентраційна залежність міцності односпрямованого композита 

f 

3f
V

 визначають експериментально, але тому що питома міцність 

волокон повинна бути більше питомої міцності матриці, зазвичай ухвалюють 

. 
2f

V 
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Критерій максимальних напружень, що є найпростішим, не враховує 

взаємодії різних компонентів тензора напружень, однак враховує різні 

механізми руйнування. Нерівність (1) характеризує руйнування КМ від 

нормальних напружень, що діють уздовж осі волокон. При невеликих 

значеннях   (якщо   не перевищує кілька градусів) його збільшення 

приводить до збільшення міцності (рис. 3, крива 1). При деякім критичнім 

значенні 1кр   міцність КМ починає контролюватися другим механізмом 

руйнування ― у результаті зрушення по площинах, паралельних волокнах 

(рис. 3, крива 2). Величина 1кр  визначається з вираження  

x

yx

B

B

крtg



 1 .                                                                                                (8)  

 
Рис. 3. Залежність міцності односпрямованого композита від кута  :  

1 ― міцність композита контролюється міцністю арматур; 2 ― міцність визначається 
механізмом руйнування від напружень зсуву, паралельних волокнам; 3 ― міцність 

композита дорівнює міцності матриці 
 

 При цьому 
yxB  знаходять із закону Гука 

xyB G
yx

                                                                                                     (9)  
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або по орієнтовнім рівнянню  

00 45sin45cosxxyB G
xy

  ,                                                                        (10)  

де xy  і x  ― зсувні й нормальні деформації.  

Модуль зсуву для односпрямованого композита, армованого 

безперервними волокнами, розраховують для одноосьового розтягання по 

формулі  

])1([ fmffmfxzxy VGVGGGGG  ,                                                    (11) 

де  і  ― модулі зсуву волокон і матриці.  fG mG

Деформацію x  визначають по величинам   і пц  ― відносному 

подовженню і границі пропорційності матеріалу матриці.  

 При більших значеннях   міцність композита визначається третім 

видом руйнування (рис. 3, крива 3), який контролюється міцністю матеріалу 

в напрямку, перпендикулярному волокнам. Величина 2кр , відповідна до 

зміни другого механізму руйнування третім, визначається з відповідності  

xy

y

B

B

крtg



 2 .                                                                                              (12)  

Міцність КМ при поперечнім розтяганні  

;



y

p
mBp

B ky
                                                                                                  (13) 

)/1(
4

1

)/1(1

fm
f

fmf
y

EE
V

EEV
k








 ,                                                                     (14) 

де  ― концентрація волокон;  і  ― модулі Юнга матриці й волокон; 

 ― міцність матеріалу матриці при розтяганні.  

fV

p
mB

mE fE



 При великих 2кр  критерієм міцності є (2), 1кр    ― (1), а при 

21 кркр    ― (3).  
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Критерій максимальних деформацій  

Граничний стан композиційного матеріалу відповідно до критерію 

максимальних деформацій наступає при досягненні поточними лінійними x  

і y  або зсувними xy  деформаціями величин, відповідних до припустимих 

деформацій, тобто при  або ;  або ; p
xx l c

xx l p
yy l c

yy l xyxy l . 

Тут ,  ― припустимі лінійні деформації при розтяганні й стиску 

уздовж волокон (уздовж осі 

p
xl

c
xl

x ); ,  ― припустимі лінійні деформації при 

розтяганні й стиску перпендикулярно волокнам (уздовж осі );  ― 

припустима зсувна деформація в площині 

p
yl c

yl

y xyl

xy .  

Для одноосьового навантаження односпрямованого композита в межах 

пружної деформації умови міцності наступні:  






22 sincos xy

B
x

x


 ;                                                                            (15) 






22 cossin xy

B

x
y


 ;                                                                            (16) 

)1( fmffxy VV   .                                                                          (17) 

Критерій максимальних напружень використовується для розрахунків 

міцності односпрямованих композитів з металевою і полімерною матрицею в 

умовах одноосьового напруженого стану. Критерій максимальних 

деформацій застосуємо для композитів з будь-якими матрицями. 

 

2.2. Приклад розрахунку 

Потрібно визначити працездатність односпрямоване армованого 

композита в умовах одноосьового розтягання напруженням   під кутом   до 

арматур.  

Відомими величинами тут є матеріали матриці й волокон, їх міцностні 

властивості, величина зовнішнього напруження, кут   і величина відносної 

деформації x  (табл. 1). 
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Порядок розрахунків.  

1. Виписуємо вихідні дані з табл. 1. 

2. Вичерчуємо рис. 1 стосовно до завдання з нанесенням діючих 

напружень і кута  .  

3. Використовуючи формули (4) – (7), визначаємо міцність композита в 

напрямку армування.  

4. Використовуючи (8) – (14), визначаємо величини 1кр  і 2кр , 

встановлюємо механізм руйнування та вибираємо критерій максимальних 

напружень з формул (1) – (3).  

5. Використовуючи (1) – (3), визначаємо працездатність композита за 

критерієм максимального напруження.  

6. Використовуючи (15) – (17), визначаємо вірогідність оцінки 

працездатності композита.  

У даному випадку ухвалюємо:  

МПаEm
3107  ; ; МПаE f

5102,4  МПаm 80 ; ; 

; 

МПаf
3105,3 

31018  130fm  ; ; ; ; 

; ; 

мx
31001,0 

3/0,1 смг 045

МПаG f
5108,1  3/5,2 смгf 

МПа6108,0  mGm   .  

Матеріал ― боропластик. 

Графічно використовуємо рис. 1. 

Виконуємо розрахунки міцності двокомпонентного композита в 

напрямку армування. 

023,0
105,3

80
31





f

m

B

B
fV




; 

;0243,0)29,080/()
0,1

5,2
8035001(

)/()1(

1

1

..32






 















fB
m

f
BBудкрff mmf

VVV 




 

МПаVV fmfB
p
B fx

22,80)0243,01)(29,0(023,03500)1(
2,13,2,1

  . 
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Визначаємо θкр1 і  θкр2;  вибираємо критерій максимальних напружень. 

x

yx

B

В

крtg



 1 ;    ;45sin45cos 00

xxyB G
xy

 

;176044]023,0108,0)023,01(180000[108,0180000

])1([
66 МПа

VGVGGGGG fmffmfxzxy






 

;8,845sin45cos101,0176044 003 МПа
xyB    

;28,6;11,0
22,80

8,8 0
11  кркрtg   

;177,1

420000

70
1

14,3

023,04
1

420000

70
1023,01

1
4

1

11









 










 





























f

mf

f

m
f

y

E

EV

E

E
V

k



   

;62,82;72,7
8,8

97,67 0
22  кр

B

B
кр

xy

xtg 



  

.97,67
177,1

80
МПа

k y

p
mBp

By




  

Оскільки 21 кркр   , то критерієм міцності є умова 






cossin
yB

x  . 

Визначаємо працездатність композита за критерієм максимального 

напруження: 

МПаx 6,17
45cos45sin

8,8
00
 . 
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2.3. Вихідні дані для самостійної роботи до завдання 1 

№ 
Em,  
МПа 

Ef10-2, 
ГПа 

σm,  
МПа 

σf,  
ГПа 

μm  
10-3 μf 

 εx103,
м 

Gf ,  
ГПа

Gm106, 
МПа 

γm,  
г/см3 

γf, 
г/см3 

Матеріал 

1 70 420 80 3,5 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,5 
Боро- 
пластик 

2 20 380 24 2 20 110 0,01 170 0,8 0,8 2,9 Скло- 
пластик 

3 350 0,35 125 3,1 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,5 Бороалю-
міній 

4 70 370 80 3,1 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,6 
Боро- 
пластик 

5 20 390 24 1,8 20 110 0,01 170 0,8 0,8 2,95 Скло- 
пластик 

6 350 0,32 125 3,2 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,6 Бороалю-
міній 

7 70 380 80 3,2 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,7 
Боро- 
пластик 

8 20 400 24 1,9 20 110 0,01 170 0,8 0,8 3,0 Скло- 
пластик 

9 350 0,33 125 3,3 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,7 Бороалю-
міній 

10 70 390 80 3,3 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,55 
Боро- 
пластик 

11 20 410 24 2 20 110 0,01 170 0,8 0,8 3,05 Скло- 
пластик 

12 350 0,34 125 3,4 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,55 Бороалю-
міній 

13 70 400 80 3,4 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,65 
Боро- 
пластик 

14 20 420 24 2,1 20 110 0,01 170 0,8 0,8 3,1 Скло- 
пластик 

15 350 0,36 125 3,5 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,65 Бороалю-
міній 

16 70 410 80 3,6 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,6 
Боро- 
пластик 

17 20 410 24 2,2 20 110 0,01 170 0,8 0,8 3,2 Скло- 
пластик 

18 350 0,37 125 3,6 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,6 Бороалю-
міній 

19 70 420 80 3,7 18 130 0,01 180 0,8 1,0 2,7 
Боро- 
пластик 

20 20 400 24 1,8 20 110 0,01 170 0,8 0,8 3,3 Скло- 
пластик 

21 350 0,38 125 3,7 17 125 0,02 180 0,8 2,7 2,7 Бороалю-
міній 

В усіх варіантах прийняти .450  
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3. ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ Й ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (ЗАВДАННЯ 2) 

3.1. Загальні відомості 

Розробка і виробництво композиційних матеріалів являють собою 

складний багатостадійний процес. Проектування структури і розрахунки 

властивостей композиційних матеріалів здійснюються на основі ряду 

методик, що враховують особливості побудови матеріалів, тип і характер 

розташування армуючих елементів. Найбільш розробленими і простими з 

теоретичної точки зору розрахунками композиційних матеріалів є 

розрахунки композита, армованого волокнами, орієнтованими в одному 

напрямку. На прикладі аналізу такого матеріалу можна показати найбільш 

загальні, але в той же час дуже важливі принципи проектування і розрахунків 

композиційних матеріалів. 

Розробка виробів з композиційних матеріалів заснована на виборі 

процесів формоутворення, типу теплової обробки, пов'язана з особливостями 

формування його структури й фізико-механічних властивостей. При 

створенні багатьох композиційних матеріалів чітко проявляється триєдність 

матеріалу, конструкції й технології. Ефективність композита обумовлена 

розв'язком завдань скорочення матеріалоємності виробів і енергоємності 

виробництва, підвищення характеристик довговічності та надійності, 

зниження ваги конструкцій і підвищення технологічності виробництва. 

Композиційними є матеріали, що містять два й більш компоненти, 

гетерофазні за побудовою, однорідні в макро- і неоднорідні в мікромасштабі, 

що мають аддитивний комплекс фізико-механічних властивостей. У 

промислових масштабах для виготовлення композиційних матеріалів 

використовують велику кількість технологічних процесів, заснованих на 

переробці матеріалів у твердо- і ріднинофазному стані. 

У структурі композита виділяють два основні компоненти ― матрицю 

й арматуру. По внутрішній архітектурі (структурі) композити діляться на 

безупинно армовані (сітками, тканинами, фольгами, джгутами і системами 
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ниток) і дискретно армовані (частками, плівками, короткими волокнами, 

повстю). Арматури в матричному матеріалі може розташовуватися хаотично 

й орієнтовано. 

 

3.2. Приклад розрахунку 

Склад завдання: 

1. Вибрати матеріал матриці й волокон двокомпонентного хаотично 

армованого дискретного композита. 

2. Оцінити енергоємність (W ) виготовлення можливих варіантів 

проектованого матеріалу. 

3. Розрахувати питому міцність ( уд ) спроектованого композита.  

Вихідні дані (загальні для всіх варіантів): одноосьове розтягання 

стрижня довжиною L  = 0,45 м; площа перерізу стрижня ― А = 10-4 м2; маса 

стрижня ―  = 0,1 кг; розтягувальна сила ―  = 80 кН; експлуатаційне 

середовище ― нейтральне; температура експлуатації композита ― Т = 293 К; 

щільність проектованого матеріалу допускається на 10 % нижче необхідної 

величини; спосіб формування композита ― гаряча екструзія; енергетичні 

витрати  при екструзії композита з металевою матрицею ― 2 МДж/кг, з 

полімерною матрицею ― в 1,5 - 1, 7 рази менше. 

m F

W

Механічні властивості матеріалу вважаються ізотропними. 

 

Порядок розрахунків. 

3.2.1. Визначення питомої міцності проектованого композита 

Питома міцність композита: 




p

уд  , 

де p ― розтягувальне напруження в стрижні, МПа,   ― щільність, кг/м3. 

Визначаємо розтягувальне напруження в стрижні: 

.80010800
10

80000 3
4

МПакПа
A

Fp   . 
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Щільність матеріалу: 

3
4

max /2222
1045,0

1,0
мкг

LA

m

V

m



  . 

Відповідно до вихідних даних щільність проектованого  матеріалу 

може бути нижче розрахункового значення на 10 відсотків, тому мінімальне 

значення щільності 

3
max

maxmin /200010
100

мкг
 . 

Отже, щільність проектованого композита повинна перебувати в 

інтервалі 1999,8 – 2222 кг/м3. 

Максимальне й мінімальне значення питомої міцності: 

м
p

уд
40,0

2000

800
min

max 

 ; 

.36,0
2222

800
max

min м
p

уд 

  

3.2.2. Вибір матеріалу матриці й визначення його питомої міцності 

 Враховуючи розрахункову щільність проектованого композиційного 

матеріалу, з табл. 1 вибираємо два матеріали, близьких до розрахункових по 

щільності: фторопласт ( М  = 2150 кг/м3 ) і алюмінієвий сплав АК-4       ( М  = 

2650 кг/м3 ). 

Енергетичні витрати на виготовлення та робоча температура цих 

матеріалів приблизно однакові (табл. 1). 

Визначаємо питому міцність матеріалу матриці: 

м
М

BМAK
уд

162,0
2650

4304 


 ; 

,016,0
2150

35
мФ

уд
  

де BМ ― міцність матриці (МПа); М ― щільність матриці (кг/м3) з 

відповідного матеріалу (табл. 1). 
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Розрахункова питома міцність обраних матеріалів нижче необхідного 

значення ( , ), отже, матрицю необхідно армувати 

зміцнюючим компонентом. 

м
уд

40,0max  м
уд

36,0min 

Таблиця 1 

Властивості матричних компонентів композиційних матеріалів 

Матеріал Щільність 
М , кг/м3 

Міцність 

BМ , МПа 

Робоча 
температура 

Т, К 

Питомі 
енергетичні 
витрати на 

виготовлення 
матеріалу , MW

кДж/кг 

АД-1 2700 410 660 180 

АК-4 2650 430 600 200 

АЛ-1 2750 470 560 210 

В-95 2800 600 670 300 

ПТЕ-1 (Т1) 4700 1650 800 250 

Берилій 1300 1360 500 240 

НП-2 (N1) 8900 450 1100 540 

ХН70Ю 7800 750 1400 600 

Полістирол 950 40 300 160 

ЕД-10 1160 38 370 180 

Фенілон 1350 120 400 200 

Поліетілен 1050 35 320 220 

Фторопласт 2150 35 560 120 

 

3.2.3. Вибір армуючих волокон і перевірка питомої міцності 

 При виборі армуючих волокон необхідно враховувати, що їх питома 

міцність повинна бути більше питомої міцності матриці. Для зміцнення 

матриці зі сплаву АК-4 обираємо керамічні волокна з  діаметром 280 

мкм (табл. 2), тому що вони мають найменші енергетичні витрати на 

виготовлення. Для матриці із фторопласта вибираємо волокна ВМН 

діаметром 9,0 мкм. 

32OAl
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Таблиця 2 
Властивості армуючих компонентів композиційних матеріалів 

Матеріал 
Діаметр 
Волокна 

Bd , мкм 

Щільність 

B , кг/м3 

 

Міцність 

BB , МПа 

Робоча 
температура 

Т, К 

Питомі 
енергетичні 
витрати на  

виготовлення 
матеріалу 

BW , кДж/кг 

Керамічні волокна 

32OAl  127 3960 2410 1300 950 

 280 3960 3400 1300 950 
 501 3960 4140 1400 1000 
ТіС 280 4910 1540 1600 1380 

Сталеві волокна 

Ст.35 140 7700 3150 600 1200 

 220 7700 3100 600 1160 
 400 7700 3000 600 1140 
 800 7700 2950 600 1120 
 1000 7700 2800 600 1100 

09Х13Н13М2 40 7800 3600 700 1300 
 90 7800 3400 600 1260 
 120 7800 3000 700 1220 
 170 7800 3100 700 1180 

Скляні волокна 

СВ 6,0 2580 1250 400 600 

 7,0 2580 1950 400 590 
 10,0 2580 3500 400 580 
 20,0 2580 5000 400 500 

Органічні волокна 

ОВ 10,0 1430 2500 420 350 

Оксалон 15,0 1450 2950 420 340 
Вуглецеві волокна 

ВМН 6,0 1700 2210 2200 1460 

 7,0 1700 1470 2200 1440 
 9,0 1700 1430 2200 1400 
 

Перевіряємо виконання умови питомої міцності. Для волокон ВМН 

міцність 1430 МПа, щільність ― 1700 кг/м3 (табл. 2), отже: 
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мBMH
уд

841,0
1700

1430
 ; 

.841,0016,0  BMHФ
удуд

  

 Для волокон з  міцність 3400 МПа, а щільність ― 3960 кг/м3 

(табл. 2), отже: 

32OAl

мOAl

уд
858,0

3960

3400
32  ; 

.858,016,0 324  OAlAK

удуд
  

Таким чином, умова питомої міцності виконується, тобто питома 

міцність волокон більша питомої міцності матриці. 

3.2.4. Визначення критичної довжини волокна 

Критична довжина волокна ― це довжина волокна, при якій 

починається зміцнення матеріалу при введенні арматур у матрицю. Вона 

визначається по формулі: 

гр

BB
Bkp dL



2
 , 

де     ― критична довжина волокна, мкм; kpL

Bd  ― діаметр волокна, мкм; 

BB  ― міцність при розтяганні волокна, МПа; 

гр  ― міцність границі розподілу «волокно-матриця», МПа. 

Вважаємо, що руйнування матриці походить від зсувних напружень, 

що визначають міцність границі розподілу «волокно-матриця»: 

00 45cos45sinBMгр   , 

де BM  ― міцність матриці при розтяганні, МПа. 

Для матриці зі сплаву АК-4 міцність дорівнює 430 МПа, а для матриці 

із фторопласта ― 35 МПа (табл. 1), тоді 

МПаAK
гр 9,21445cos45sin430 004  ; 
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.5,1745cos45sin35 00 МПаФ
гр   

Отже, критична довжина волокна  

мкмL OAl

kp
9,2214

9,2142

3400
28032 


 ; 

.7,367
5,172

1430
9 мкмLBMH

kp



  

3.2.5. Розробка складу композиційного матеріалу 

Розрахунки концентрації хаотичних дискретних волокон виконуємо з 

використанням залежності міцності композиційного матеріалу при 

розтяганні від властивостей компонентів і частки волокна: 

)1(
2

BBMB
B

kpгрKM VV
d

L
B

 


 , 

де  ― міцність композита при розтяганні, МПа;  ― об'ємна частка 

волокна. 

KM
B

 BV

 Із цього рівняння визначаємо об'ємну частку волокна, дорівнюючи 

800KM p
B МПа   : 

2

KM
B BM

B
гр kp

BM
B

V
L

d

 








; 

2 3
800 430

0,12
2 214,9 2214,8

430
280

Al O
BV


 

  
; 

800 35
0,548

2 17,5 367,7
35

9

BMH
BV


 

 


. 

 Тому що об'ємна частка волокна ВМН вийшла більше 0,5, змінюємо 

критичну довжину волокна при збереженні інших параметрів. Задаємося 

об'ємною часткою волокна  і знову визначаємо критичну 

довжину волокна: 

0,25BMH
BV 
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( ) (800 35 1430 0,25) 9
2309,14

17,5 0,25

KM
B BM BB B B

kp
гр B

V d
L мкм

V

  


     
  


. 

3.2.6. Уточнення вибору компонентів і складу проектованих 

композиційних матеріалів по питомих енергетичних витратах 

Визначаємо питомі енергетичні витрати на виготовлення 

композиційного матеріалу: 

(1 )B B M BW W V W V   ,  

де BW  ― енергетичні витрати на виготовлення волокна; MW  ― енергетичні 

витрати на виготовлення матриці. 

 Для виготовлення волокна з  енергетичні витрати становлять  

950 кДж/кг, для виготовлення матриці з АК-4 ― 200 кДж/кг (табл. 1, 2), тоді 

32OAl

4 950 0,12 200(1 0,12) 290 /АКW кДж кг      . 

 Для виготовлення волокна із ВМН енергетичні витрати становлять 

1400 кДж/кг, для виготовлення матриці із фторопласта ― 120 кДж/кг  (табл. 

1, 2), тоді 

1400 0,25 120(1 0,25) 440 /ФW кДж кг     . 

3.2.7. Уточнення стадій проектування композита 

Проводимо повторні розрахунки по всіх етапах з використанням знову 

отриманих даних і перевіряємо виконання поставлених у завданні умов і 

вимог. 

Визначаємо щільність проектованого композиційного матеріалу: 

(1 )KM B B M BV V     ,  

де ,B M   ― щільність волокна й матриці відповідно. 

Щільності волокна й матриці визначаємо по табл. 1, 2. 

2 3

3
4 3960 0,12 2650(1 0,12) 2807,2 /АК Al O кг м        ; 

31700 0,25 2150(1 0,25) 2037,5 /Ф BMH кг м       . 
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 Таким чином, для матеріалу 2 34AK Al O   не витримується 

обмеження по щільності, а для матеріалу Фторопласт + ВМН розрахункова 

величина щільності входить в інтервал 1999,8 – 2222 кг/м3. 

Визначимо загальні питомі енергетичні витрати на виготовлення 

стрижня по двом варіантам проектованого композиційного матеріалу: 

общ экстр КМW W W  , 

де  ― питомі енергетичні витрати на виготовлення композита методом 

екструзії;  ― питомі енергетичні витрати на виготовлення 

розрахункового композиційного матеріалу. 

экстрW

KMW

 Відповідно до вихідних даних для виготовлення металевого 

композиційного матеріалу методом екструзії енергетичні витрати становлять 

2 МДж/кг, а полімерного ― в 1,5 - 1, 7 рази менше. Енергетичні витрати на 

виготовлення композита зі сплаву АК-4, зміцненого волокнами з 2 3Al O , 

становлять 290 кДж/кг, а витрати на виготовлення композиційного матеріалу 

із фторопласта, зміцненого волокнами ВМН ― 440 кДж/кг, тоді 

2 34 2000 290 2290 /АК Al O
общW кДж кг     ; 

2000 /1,5 440 1773 /Ф ВМН
общW кДж кг    . 

Таким чином, загальні питомі енергетичні витрати на виготовлення 

композита з полімерною матрицею нижче питомих енергетичних витрат на 

виготовлення металевого композита. 

Уточнюємо розрахунки питомої міцності проектованого композита: 

2 34 800
0,285

2807,2
АК Al O
уд м     ; 

800
0,393

2037,5
Ф ВМН
уд м    . 

Розрахунок питомої міцності показує, що для композиційного 

матеріалу «Фторопласт + ВМН» виконується обмеження по інтервалу 

питомої міцності 0,360 – 0,400 м. 
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Таким чином, для виготовлення стрижня необхідно вибрати матрицю із 

фторопласта, арматуру з вуглецевих волокон діаметром 9 мкм і довжиною 

2309,14 мкм, при об'ємній частці останньої, рівної 0,25. 

 

3.3. Вихідні дані для самостійної роботи до завдання 2  

Таблиця 3 
Варіанти завдання до завдання 2 

№ 
варіанта 

Маса  
стрижня, кг 

Розтягувальна 
сила, кН 

№ 
варіанта

Маса  
стрижня, кг 

Розтягувальна 
сила, кН 

1 0,10 80,0 12 0,13 90,0 

2 0,12 120,0 13 0,14 120,0 

3 0,36 90,0 14 0,10 110,0 

4 0,23 110,0 15 0,32 75,0 

5 0,34 70,0 16 0,40 110,0 

6 0,40 56, 0 17 0,37 180,0 

7 0,15 89,0 18 0,10 190,0 

8 0,31 180,0 19 0,31 150,0 

9 0,28 130,0 20 0,29 170,0 

10 0,37 70,0 21 0,25 110,0 

11 0,11 65,0 22 0,21 90,0 
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4. ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ КОМПОЗИТНИХ ПЛАСТИН З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ ANSYS (ЗАВДАННЯ 3) 

4.1. Загальні відомості  

Удосконалювання міцностних і деформаційних властивостей сучасних 

конструкцій характеризується широким використанням нових матеріалов. 

Розрахунки конструкцій з високоміцних і високомодульних композиційних 

матеріалів пов'язані зі значними математичними проблемами, оскільки вони є 

неоднорідними, анізотропними, їх властивості суттєво залежать від 

технології виробництва. У цьому зв'язку проектування і розрахунки 

композитних конструкцій, як правило, вимагають застосування наукомістких 

інженерних програм, переважна більшість яких ґрунтується на методі 

скінченних елементів (МКЕ). 

Нині існує велика кількість програм, за допомогою яких можливе 

моделювання композитів. Це такі програми, як Solidworks, MSC.PATRAN-

NASTRAN, MSC.Laminate Modeler і ін. Тут для цієї мети використовується 

програма ANSYS. 

Питанню розрахунків, що стосуються ізотропних пластин присвячене 

дуже багато публікацій. І хоча побудувати аналітичний розв'язок вдається не 

завжди, відомі розв'язки Нав’є та Леві, ефективне застосування чисельно-

аналітичного методу граничних елементів і безліч інших підходів, що мають 

ту або іншу область застосування. В останні десятиліття різко збільшилася 

кількість робіт, пов'язаних з дослідженнями міцності багатошарових 

конструкцій і, зокрема, пластин з композиційних матеріалів. Тут аналітичні 

методи не приносять бажаного результату, тому отримали розвиток чисельні 

методи.  

 

4.2. Приклад розрахунків  

Розглядається прямокутна пластина із шарнірним обпиранням по 

всьому контуру, до якої прикладене рівномірно розподілене навантаження 

інтенсивністю  (рис. 4).   20q кПа
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Рис. 4. Прямокутна пластина із шарнірним обпиранням по всьому контуру 

Геометричні параметри: ширина пластинки ― ; довжина ― 

; висота ― .  Для сталі модуль пружності ― , 

коефіцієнт Пуассона ― 

мb 2

ма 4 мh 1,0 МПаE 5102 

3,0 . Для пластини з композиційних матеріалів 

обрані властивості вуглепластику: модуль пружності уздовж осі х  ― 

, модуль пружності уздовж осі  ― , модуль 

пружності уздовж осі  ― .  

МПа410EХ 16 у МПаEУ 3108 

z МПа3108 EZ 

Коефіцієнти Пуассона ― 25,0 хy ; 3,0 yz ; 25,0 xz .  

Модулі зсуву ― ; ; .  кПаGхy
3108,4  кПаGyz

31008,3  кПаGхz
3108,4 

Завдання вирішується в класичному інтерфейсі пакета ANSYS. 

Програма ANSYS дозволяє моделювати композиційні матеріали за 

допомогою спеціалізованих елементів, називаних шаруватими (layered). Для 

моделювання шаруватих композитів у програмі доступні такі типи елементів 

як SHELL99, SHELL91, SHELL181, SHELL281, SOLSH190, SOLID46, 

SOLID191, а також SOLID185 і SOLID186 з опцією «шарувате тіло».  У 

цьому випадку обраний скінченний елемент SHELL181, який підходить як 

для розрахунків сталевої пластини, так і пластини з композиційного 

матеріалу. 

Композитна пластина являє собою 4-х шаровий пакет, складений із 

шарів вуглепластику (кожний товщиною 0,025 мм) з кутами армування 

[45º/0º/90 º/-45º] (рис. 5). 
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 Для порівняння полів напружень і прогинів обох пластин побудовані 

однакові вузли скінченно-елементної сітки. Для обох пластин використаний 

режим упорядкованої сітки (Mapped) із квадратичними елементами (Quad). 

Кількість скінченних елементів ― 760. 

 
Рис. 5. Відображення властивостей шаруватої структури 

Скінченно-елементні моделі пластин показані на рис. 6. 

X

Y

Z

                                                         

X

Y

Z

Рис. 6. Скінченно-елементні моделі композитної й сталевої пластин 

 При оцінці міцності шаруватої композитної пластини вважається, що її 

несуча здатність вичерпується при руйнуванні хоча б одного із шарів. 

Максимальні напруження в сталевій пластині (як і в інших ізотропних тілах) 

у програмі ANSYS обчислюються за критерієм Мізеса, відомому також, як 

IV теорія міцності. У шаруватих композитах для цієї мети найчастіше 

застосовується критерій Цая-Ву (Tsai-Wu). 
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Критерій Мізеса враховує дев'ять руйнівних напружень, а критерій 

Цая-Ву на додаток до цих напружень враховує ще три коефіцієнти, що 

характеризують взаємний вплив напружень на міцність матеріалу. 

В ANSYS можливі два методи обчислення критерію Цая-Ву ― 

"Показник міцності" (Strength Index) і "Інверсія коефіцієнта запасу міцності" 

(Inverse Strength Ratio). Тут використаний другий спосіб. 

На рис. 7 наведені епюри прогинів у сталевій і композитній пластині, а 

на рис. 8 ― напруження в першому і другому шарах композитної пластини, 

певні відповідно до критерію Цая-Ву. 

  

 Рис. 7. Епюри прогинів у сталевій і композитній пластині 

Рис. 8. Напруження в першому і другому шарі композитної пластини 
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Розрахунки дозволяють отримати напруження і прогини в будь-якій 

точці пластини (табл. 4), однак, у силу симетрії, очевидна доцільність оцінки 

результатів у декількох характерних точках (рис. 9). 
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Рис. 9. Характерні точки пластини 

Таблиця 4 
Напруження і прогини в сталевій і композитній пластинах 

Сталева пластина Композитна пластина 
Номер 

точки 
Критерій 

Мізеса 
Прогин 

Критерій 

Цая-ву 

Критерій 

Мізеса 
Прогин 

8 0,27839е7 -0,82303е-4 0,17701е8 0,67490е7 -0,87398е-3 

11 0,28668е7 -0,11461е-3 0,28005е8 0,30196е7 -0,11362е-2 

14 0,27839е7 -0,82303е-4 0,23996е8 0,49662е7 -0,81868е-3 

17 0,32462е7 -0,12902е-3 0,56865е8 0,43548е7 -0,12645е-2 

18 0,42659е7 -0,18057е-3 0,84316е8 0,50997е7 -0,17476е-2 

19 0,32462е7 -0,12902е-3 0,69013е8 0,39919е7 -0,12849е-2 

22 0,27839е7 -0,82303е-4 0,23242е8 0,47506е7 -0,83697е-3 

23 0,28668е7 -0,11461е-3 0,29765е8 0,29314е7 -0,11057е-2 

24 0,27839е7 -0,82303е-4 0,54392е8 0,30151е7 -0,79433е-2 

Аналіз отриманих результатів показує, що напруження і прогини в 

композитній пластині вище, чим у сталевий. Напруження в композитній 

пластині, певні за критерієм Цая-Ву, суттєво відрізняються від напружень, 

обчислених за критерієм Мізеса.  
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4.3. Вихідні дані для самостійної роботи до завдання 3 

Таблиця 5 
Вихідні дані до завдання 3 

Розміри пластинки, м 
№  

варіанта 

Умови 
закріплення 
по контуру 

Навантаження,
кПа Ширина Довжина Висота

1 шарнірне 15 3,0 6 0,2 
2 жорстке 32 2,9 5,8 0,19 
3 шарнірне 16 2,8 5,6 0,18 
4 жорстке 33 2,7 5,4 0,17 
5 шарнірне 17 2,6 5,2 0,16 
6 жорстке 34 2,5 5,0 0, 15 
7 шарнірне 18 2,4 4,8 0,10 
8 жорстке 35 2,3 4,6 0,11 
9 шарнірне 19 2,2 4,4 0,12 
10 жорстке 36 2,1 4,2 0,13 
11 шарнірне 20 2,0 4,0 0,14 
12 жорстке 37 1,9 3,8 0,09 
13 шарнірне 21 1,8 2,6 0,10 
14 жорстке 38 1,7 2,8 0,11 
15 шарнірне 22 1,6 3,0 0,12 
16 жорстке 39 1,5 3,2 0,13 
17 шарнірне 23 1,4 3,4 0,14 
18 жорстке 40 1,3 2,8 0,15 
19 шарнірне 24 1,2 2,6 0,16 
20 жорстке 41 1,1 2,4 0,17 

У всіх варіантах: для сталевої пластинки модуль пружності ― 

, коефіцієнт Пуассона ― МПаE 5102  3,0 ; для пластини з композиційних 

матеріалів (вуглепластик): модуль пружності уздовж осі х  ― , 

модуль пружності уздовж осі  ― , модуль пружності уздовж 

осі  ― . Коефіцієнти Пуассона ― ; 

МПаEХ 41016 

25,0 3,0

у МПаEУ 3108 

z EZ МПа3108   хy  yz

кПаGyz
31008,3 

; 

. Модулі зсуву ― ; ; 

. 

25,0 xz

кПаGхz
3108,4 

кПа3Gхy 4 108, 
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