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STRESZCZENIE: W pracy poddano dyskusji sposób opisu nieliniowego efektu ścinania membranowego charakteryzującego niektóre 

kompozyty włókniste. Omówiono przyjmowany najczęściej w literaturze związek odkształcenie-naprężenie oraz zaproponowano dwa 

alternatywne związki o postaci od niego odwrotnej. Walidacji proponowanych związków dokonano na przykładzie kompozytu zbrojonego 

tkaniną dwukierunkową. Potrzebne dodatkowe stałe materiałowe nowych funkcji wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów. Dla 

przypadku funkcji wykazującej lepszą zgodność z eksperymentem przeprowadzono analizę wrażliwości wybranych jej cech ze względu na 

zmiany dodatkowych stałych materiałowych. Funkcję tę zaimplementowano do autorskiego programu CiM i przeprowadzono symulację 

numeryczną ścinania w płaszczyźnie próbki kompozytu zbrojonego tkaniną dwukierunkową.  
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1. Wprowadzenie 

Wiele kompozytów włóknistych w zakresie ścinania 

w płaszczyźnie wykazuje zachowanie nieliniowe. 

W literaturze najczęściej opisującym ten efekt związkiem 

jest relacja odkształcenie-naprężenie zaproponowana przez 

Tsaia i Hahna [1-4], zapisana w postaci: 
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    (1) 

gdzie G12 jest modułem odkształcenia postaciowego 

w płaszczyźnie, a α dodatkowym parametrem 

materiałowym wyznaczonym drogą aproksymacji 

eksperymentalnej krzywej naprężenie-odkształcenie z testu 

ścinania w płaszczyźnie warstwy. Niewątpliwą zaletą tego 

związku jest jego prostota, jednakże wadą jest pojawiająca 

się zazwyczaj trudność w przyjęciu stałej wartości 

parametru α, pozwalającej na aproksymację danych 

eksperymentalnych. Często stosuje się α w funkcji stanu 

odkształcenia [2]. Ponadto z punktu widzenia obliczeń 

realizowanych Metodą Elementów Skończonych (MES) 

postać tego związku jest niedogodna, ponieważ 

w najczęściej spotykanych sformułowaniach w algorytmów 

MES występuje związek odwrotny. Z kolei funkcja 

odwrotna do (1) nie istnieje w postaci jawnej, zazwyczaj 

więc wartości naprężeń przy użyciu równania (1) są 

wyznaczane metodą przybliżoną. Podejście takie wymaga 

często wprowadzania dodatkowych warunków 

stabilizacyjnych, gdyż przy większych wartościach 

odkształceń przybliżone wartości naprężeń tak 

wyznaczonych podlegają znacznym oscylacjom [4]. 

 

2. Alternatywne związki konstytutywne 

W niniejszej pracy proponuje się zastosowanie 

alternatywnych do (1) praw konstytutywnych podanych 

wprost w postaci naprężenie-odkształcenie. 

Pierwsze równanie jest oryginalnym pomysłem autorki 

i dane jest w postaci: 
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Drugi z proponowanych związków jest natomiast 

inspirowany funkcją Arrheniusa [5]: 
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 (3) 

Dodatkowe parametry materiałowe a, b, c 

w równaniach (2) i (3) można wyznaczyć na podstawie 

danych doświadczalnych metodą najmniejszych 

kwadratów. 

Omawiane związki poddano walidacji. Wykorzystano 

wyniki eksperymentu nad kompozytem warstwowym 

zbrojonym tkaniną dwukierunkową [0/90]. 

Przeprowadzono test ścinania poprzez rozciąganie próbek 

4-warstwowych o zbrojeniu zorientowanym pod kątem 45 

względem kierunku obciążenia [6]. Właściwości sprężyste 

pojedynczej warstwy określają parametry: E1=E2=25.2 

GPa, G12=3.72 GPa, v12=0.36. Próbki miały wymiar L=250 

mm, b=25 mm i grubość całkowitą h=2 mm. Bazy 

pomiarowe odkształcenia podłużnego 
x  i poprzecznego 

y  wynosiły, odpowiednio, 50mm i 15mm. Wartości 

naprężenia stycznego i odkształcenia postaciowego 

wyznaczono wg poniższych wzorów: 
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Współczynniki a, b, c wyznaczono metodą 

najmniejszych kwadratów przy wykorzystaniu dodatku 

Solver w MS Excel. Zakres aproksymacji obejmował 

odkształcenia z przedziału 0;0.15  . Dla związku (2) 

uzyskano: a=0,02835957, b=0,1813039, c=28,63148618; 

zaś dla związku (3) otrzymano: a=0,044584664, 

b=60,55683364, c=0,011854481. Dodatkowo wyznaczono 

parametr α=2,22222×10
–7

MPa
–3

 w relacji (1). Porównanie 

uzyskanych krzywych z danymi eksperymentalnymi 

przedstawia rys. 1. 

Rysunek 1 wskazuje, że najlepsza zgodność 

z eksperymentem zachodzi dla funkcji danej równaniem 

(2). W odniesieniu do parametrów a, b, c; przeprowadzono 

badanie wrażliwości. Na rys. 2 i 3 przedstawiono wynik 

analizy wrażliwości energii odkształcenia oraz wartości 

naprężenia odpowiadającego odkształceniu =0.15. Analiza 

wskazuje, że o przebiegu funkcji decydują głównie 

parametry a, b, o czym świadczy duża zmienność wartości 
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energii pod wpływem zmian tych wielkości (rys. 2). 

Wzrostowi wartości a towarzyszy wzrost naprężeń i zatem 

energii. Wpływ zmian wartości parametru b jest natomiast 

przeciwny. Funkcja nieco silniej reaguje na zmniejszanie 

tej wartości niż na zwiększanie. Parametr c z kolei ma 

mniejszy wpływ, szczególnie wraz ze wzrostem 

odkształcenia (rys. 3). Wielkość ta decyduje istotnie 

o przebiegu funkcji w obszarze jej pierwszego punktu 

przegięcia. 

 

 

Rys. 1. Porównanie wyników aproksymacji wg wzorów (1), 

(2) i (3); z danymi eksperymentalnymi 

 

 

Rys. 2. Wrażliwość funkcji energii odkształcenia 

(E
 
=

 
½·τ12·γ12) względem zmian parametrów a, b, c 

 

 

Rys. 3. Wrażliwość funkcji naprężenia (2) przy 

odkształceniu =0.15 względem zmian parametrów a, b, c 

 

3. Implementacja numeryczna 

Związek konstytutywny (2) uwzględniono w rów-

naniach warstwowej powłoki kompozytowej, bazujących 

na nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok [7], 

a następnie zaimplementowano w niekomercyjnym 

programie CiM wykorzystującym MES. 

Przeprowadzono symulację testu ścinania opisanego w 

punkcie 2. W dyskretyzacji zastosowano podział 2×24 

elementy 16-węzłowe z pełnym całkowaniem (16FI). 

Porównanie rozwiązania analitycznego z wynikiem MES 

przedstawia rys. 4. Uzyskana zgodność wyników w tym 

teście nie wymaga komentarza. Podkreślmy, że 

implementacja zaproponowanego związku do modelu 

MES, w którym podstawowymi zmiennymi są 

przemieszczenia, jest bezpośrednia i nie wymaga żadnych 

dodatkowych procedur stabilizacyjnych. Jest to istotna 

zaleta w porównaniu ze zależnością (1), której 

zastosowanie w przypadku rozpatrywanego materiału nie 

dało zadowalających rezultatów (rys. 1 – krzywa (1)). 

 

 

Rys. 4. Porównanie rozwiązania MES z analitycznym 

 

4. Podsumowanie 

Zaprezentowano dwa związki konstytutywne opisujące 

nieliniową zależność naprężenie-odkształcenie ścinania 

membranowego, charakterystyczną dla niektórych 

materiałów kompozytowych. Prawa porównano ze znanym 

związkiem odwrotnym, popularnym w literaturze. 

Wykazano, że proponowane związki lepiej aproksymują 

dane eksperymentalne. Ponadto relacje te są znacznie 

bardziej atrakcyjne pod względem implementacji 

numerycznej. 

 

Praca została wykonana w ramach projektu Nr UMO-

2015/17/B/ST8/02190, finansowanego przez NCN. 
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