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STRESZCZENIE: Przedmiotem badań jest prostokątna płyta z wycięciem poddana równomiernemu ściskaniu. Płyta podparta przegubowo 

na krótszych krawędziach, wykonana z kompozytu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Badania dotyczyły numerycznej 

analizy MES liniowej i nieliniowej stateczności konstrukcji oraz doświadczalnej walidacji otrzymanych wyników. Zastosowanym 

narzędziem numerycznym był program ABAQUS. 
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1. Wprowadzenie 

Konstrukcje cienkościenne stanowią bardzo specyficzną 

grupę ustrojów nośnych, które charakteryzują się bardzo 

dobrymi wskaźnikami wytrzymałościowymi  

i sztywnościowymi w stosunku do ich ciężaru własnego. To 

właśnie te cechy decydują o zastosowaniu cienkościennych, 

kompozytowych elementów jako elementy nośne  

w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym [1, 2] czy 

kosmicznym, gdzie stawiane są dosyć rygorystyczne 

wymagania eksploatacyjne, dotyczące pracy konstrukcji 

w złożonym stanie obciążenia. Specyfika cienkościennych 

konstrukcji nośnych powoduje, że w przypadkach 

określonego stanu obciążenia ustroju poszczególne jego 

elementy mogą być narażone na możliwość utraty 

stateczności w warunkach obciążeń eksploatacyjnie 

dopuszczalnych. Dlatego też dodatkowo obok wymogów 

wytrzymałościowych w odniesieniu do konstrukcji 

cienkościennych stawiane są również odpowiednie 

wymagania sztywnościowe, pozwalające zabezpieczyć 

konstrukcję przed przedwczesnym zniszczeniem na skutek 

utraty stateczności jej elementów. Stąd znajomość wartości 

obciążenia krytycznego, przy której konstrukcja traci 

stateczność należy do zagadnień bardzo istotnych. 

W niektórych przypadkach obciążenie krytyczne może 

prowadzić do zniszczenia konstrukcji, wówczas traktuje się 

je jako obciążenie graniczne. Lokalną analizą wyboczenia 

cienkościennych struktur zajmowali się m.in. Davis and 

Hancock [3], Graves-Smith [4] and Kumar [5].  

Większość konstrukcji cienkościennych charakteryzuje 

możliwość pracy po utracie stateczności (dotyczy to przede 

wszystkim sprężystego wyboczenia o charakterze 

lokalnym) w tzw. stanie pokrytycznym sprężystym.  

W takich przypadkach określenie nośności granicznej 

elementów konstrukcji wymaga ich analizy również  

w stanie pokrytycznym, aż do momentu zniszczenia 

ustroju. Badania stanów pokrytycznych cienkościennych 

elementów kompozytowych zostały przedstawione  

w pracach [6,7,8]. 

W pracy zajmowano się oryginalną koncepcją 

płytowego elementu cienkościennego z centralnym 

wycięciem, do zastosowania jako element sprężysty.  

Badania obejmowały liniową i nieliniową analizę 

numeryczną konstrukcji z wykorzystaniem metody 

elementów skończonych oraz eksperymentalną weryfikację 

obliczeń MES. 

 

2. Przedmiot i metodyka badań  

Przedmiot badań stanowiła cienkościenna płyta  

z centralnym prostokątnym wycięciem, wykonana  

z kompozytu węglowo-epoksydowego o właściwościach: 

moduł Young’a w kierunku włókien E1 = 130.71 GPa, 

moduł Young’a w kierunku prostopadłym do włókien  

E2 = 6.36 GPa, współczynnik Poissona w płaszczyźnie 

warstwy ν12 = 0.32, moduł Kirchhoffa G12 = 4.18 GPa. 

Struktura laminatu złożona była z 8 warstw o jednakowej 

grubości wynoszącej 0.131 [mm] w symetrycznym układzie 

warstw względem płaszczyzny środkowej pakietu. Badania 

prowadzono na płycie kompozytowej o konfiguracji warstw 

kompozytu [90/-45/45/0]s.  Schemat geometryczny płyty 

z wycięciem przedstawia rys.1.  

 

Rys. 1. Wymiary geometryczne cienkościennej płyty 

z wycięciem  

 

Analizowana płyta posiadała symetryczne wycięcie 

znajdujące się w środku płyty, którego wymiary, tj. 

wysokość a i szerokość b wynosiły odpowiednio: a = 100 

[mm] oraz b = 30 [mm]. 

Zakres pracy obejmował prowadzenie badań 

eksperymentalnych na rzeczywistej konstrukcji oraz 

wykonanie symulacji numerycznej z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych. Prowadzone badania 

eksperymentalne na wytworzonej cienkościennej płycie 

kompozytowej umożliwiły obserwację rzeczywistego 

zachowania się konstrukcji w stanie krytycznym  

i pokrytycznym, umożliwiając jednocześnie identyfikację 

postaci wyboczenia oraz określenie wartości obciążenia 
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krytycznego. Prowadzone równolegle symulacje 

numeryczne miały na celu opracowanie adekwatnych 

modeli MES zweryfikowanych doświadczalnie, 

umożliwiających modelowanie zagadnienia stateczności 

kompozytowych konstrukcji cienkościennych, w wierny 

sposób odwzorowujących zachowanie konstrukcji 

rzeczywistej.  

Zastosowanym narzędziem numerycznym był program 

Abaqus, natomiast badania doświadczalne ściskanej płyty 

prowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej 

Zwick/Roell Z050. Warunki brzegowe modelu 

rzeczywistego i modelu MES pokazano na rys. 2. 

 
 

Rys. 2. Warunki brzegowe: a) model numeryczny,  

b) model rzeczywisty 

 

3. Wyniki 

Przeprowadzone badania doświadczalne ściskanej płyty 

kompozytowej z wycięciem dostarczyły informacji 

pozwalających na ocenę stanu odkształcenia konstrukcji 

rzeczywistej w funkcji obciążenia zewnętrznego. 

Otrzymane wyniki badań umożliwiły dokonanie 

jakościowej i ilościowej analizy stanu dokrytycznego oraz 

krytycznego w oparciu o zarejestrowane parametry próby. 

Identyfikację stanu krytycznego badanego elementu 

przeprowadzono na podstawie uzyskanej formy 

wyboczenia stanowiącej pierwszą postać utraty stateczności 

oraz odpowiadającej jej wartości obciążenia krytycznego. 
Na podstawie przeprowadzonych w badaniach 

eksperymentalnych pomiarów odkształceń w funkcji 

obciążenia zewnętrznego określone zostały średnie wartości 

siły krytycznej dla analizowanej płyty z wykorzystaniem 

metody P-w
2
 (rys.3), które następnie zestawiono  

z wynikami obliczeń numerycznych MES. 

 
Rys. 3. Doświadczalnie wyznaczona wartość siły 

krytycznej metodą   P-w
2 

 

W drugim etapie obliczeń, stanowiącym rozwiązanie 

zagadnienia nieliniowej stateczności analizowano pracę 

płyty w stanie pokrytycznym z wymuszoną wyższą, giętno-

skrętną postacią wyboczenia płyty. W trakcie obciążania 

konstrukcji w zakresie pokrytycznym rejestrowano te same 

parametry próby co w zakresie krytycznym. Wyznaczone 

zostały pokrytyczne ścieżki równowagi w formie wykresów 

siła-ugięcie, umożliwiające określenie charakterystyki 

badanej płyty w stanie pokrytycznym (rys.4). 

 

 

Rys. 4. Pokrytyczne ścieżki równowagi - porównanie 

wyników MES oraz badań doświadczalnych   

 

4. Podsumowanie 

Przedstawione w pracy wyniki obliczeń numerycznych 

MES zostały pomyślnie zweryfikowane poprzez wyniki 

badań doświadczalnych. Badania na konstrukcjach 

rzeczywistych pozwoliły na wyznaczenie wartości 

obciążenia krytycznego z wykorzystaniem metod 

bazujących na wynikach pomiarów doświadczalnych. 

Otrzymane wyniki badań korespondują z wynikami 

obliczeń numerycznych, czego wyrazem jest wysoka 

zbieżność wyników. 
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