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Źródła uszkod zeń i zniekształceń wytwor ów z tworzyw
wzmocnionych włóknami
THE REASONS FOR DAMAGE AND DEFORMATION IN FIBER-REIN-

FORCED PLASTICS
Summary
- Process-induced thermomechanical stresses give rise to crack
initiation, crack growth, and final failure. Fundamentals of thermomechanical phenomena are presented (eqns. 1-8); possible reasons for stresses are
outlined and illustrative CAD calculations are presented (Figs. 3-6).
Key words: fiber-reinforced plastics, shaping of articles, CAD calculations,
computer-assisted modeling

Tworz)rwa wzmocnione włóknami (TWW) stanowią
bardzo liczną i charakterystyczną gruPę kompozytów
polimerowych. Wybitne walory konstrukcyjne tej grupy
potwierdziły jej efektywne technicznie zastosowania
nP. 'l^/ rakietach, samolotach, statkach, łodziach lub
sprzęcie sportowym. Wzrost zapotrzebowania na wytwory TWW (o bardziej powszechnym zastosowaniu) w
ostatnim dwudziestoleciu spowodował konieczność
wdrażania technologii serfnych, a nawet masowych'
Technologie te, oprócz wydajności, muszą zapewnić powtarzalnośćwymiarowo-kształtową oraz automa ty zację
produkcji' Okazało się jednak, że TWW to materiały
bardzo trudne pod względem technologicznym, problem zaśwytworów wadliwych, araczej ich zawracania
(recykIingu) jest znacznie bardziej skomplikowany niż
w przypadku wytworów metalowych. Zasadniczym celem artykułu jest uzasadnienie celowości prowadzenia
badawczych prac doświadczalnych i teoretycznych w
tej dziedzinie z prz71ęciem następujących tez:
Warunkiem uzyskiwania wyrobów wysokiej jakościwymiarowo-kształtowej jest rozpoznanie i kontrola
zjawisk termomechanicznych zachodzących w toku cy-

klu technologicznego.

Zjawiska termomechaniczne można anal:tz,ować przy
użyciu komputerowych programów symularyjnych.
CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU

Punktem wfściowymdo analizy problemu powinno
być stwierdzenie, że TWW są materiałami zbudowanymi z dwóch bardzo odmiennych pod względem

właściwości
składników: włókien wzmacniających i
podstawowego polimeru (osnowy). odmienność

właściwości
tych składników dotyczy przede wszystkim ich charakterystyk cieplnych i termomechanicznych [1]' Istotne róznice właściwości
termomechanicznych materiałów włókien i osnowy polimerowej przedstawia tabela 1.
Tab

e l a 1. Istotne różnicewłaściwościtermomechanicznych
materiałów włókien wzmacniających i osnowy polimerowej TWW
T a b I e 1. Thermomechanical property data in fibers and polymer matrix materials
Właściwość
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, deg'1

Włókna
wzmacniające
(-5

do +8) . 10'6

Osnowa
polimerowa

(20-180)

. 10-6

70---280

3-5

Liczba Poissona

ok. 0,3

ok.0,5

Wydłużenie, %

0,5-5

0,5-3

Typ materiału

sprężysty-anizotropowy

1epkosprężysty-

Modul sprężystości, GPa

-izotropowy

Tabela Ż zawiera wartościliniowego współczynnika
rozszerza|ności cieplnej wybranych gatunków TWW.
Rysunek 1 ilustruje typowe efekty zjawisk termomechanicznych występujących w technologicznych Procesach kształtowania wyrobów z TWW. Każdy z przedstawionych na rys' 1 efektów jest skutkiem błędów proiektowania makrostruktury lub błędów technologicznych' W przypadku TWW tzw. technologiczność konstrukcji (określenie to jest znane dobrze wytwórcom
wytworów metalowych, por. też dalszy tekst) nabiera
szczegóInego znaczenia i stanowi znacznie bardziej
złożony problem. Podstawy teoretyczne oraz weryfika-
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a 2. Wartości liniowego współczynnikarozszerzalności
cieplnej wybranych rodzajów TWw [2]

T ab e l

T a b I e 2. Linear thermal expansivities of fiber-reinforced plastics

Gatrł

CFRP

CFRP

Włókno

T300

AS

Osnowa

N52OB

H3501

nek*)

GFRP

KFRP

,,E-g1ass" ,,Kevlar 49"

EP

EP

[21

CFRTP

BFRP

APC.2

B(4)

PEEK

N5505

Współczynniki liniowej rozszetzalności cieplnej (deg_1): cr1
w kierunku włókien; cr2
w kierunku prostopadłym do włókien

-

crr ' 10ó

0,11 [4 -0,3 [3]

8,6 [3]

-4 I3l

),0213)

az.706

).7

) t4l Ż8,1 t3l

22,5

[31

30 (T < Ts)**)

6,7

75 (T > T8)

))1 l3l

7e [3)

30 (T < 7B)

30,3

75 (T > T8)

J Cf'Rp (Carbon Fiber Reinforced Plastics)
tworzywa wzmocnione
- Reinforced Thermopla_
wlóknami węglowymi; CFRTP (Carbon Fiber

t\Ą/orzywa termop1astyczne wzmocnione włóknami węglowystics)
mi; CFRP (G1ass Fiber Reinforced Plastics)
tworzyłVa wzmocnione
włóknami szklanymi; KFRP (Kevlar Fiber Reinforced Plastics)
tworzywa wzmocnione włóknami typu ,,Kevlar"; BFRP (Boron Fiber Reinforced Plastics)
tworzywa wzmocnione włóknami borowymi.
**' T.,
temperatura zeszklenia.

-

w
TWW jako pierwszy opublikował Hahn [3, 4].ledną z
nielicznych prób całościowegoujęcia problemu technologiczności konstrukcji \Ą/ytworóW Z TWW podjęli Tomashevskii i Obrazcov w publikacji [5]. Niestett problem ten jest nadal otwarty, m.in. z po\,vodu bardzo
skomplikowanych zjawisk zachodzących równocześnie
PodcZaS Procesu kształtowania wytworów z TWW' Nowoczesne technologiczne tozwiąZania tego Procesu to
realizacja /,na gorąco// , tzrt. w temperaturze Podwyższonej. Rysunek 2 przedstawia profile zmian temperatury
Stoso\Ą/ane obecnie w przetwórstwie typowych gatunków TWW: EPIWW (CFRP), czy\i żywica epoksydowalwłókno węglowe orazUP /WS (GFRP), czyli nienaSycona żywtca poliestrowa/włókno szklane [6].
Profile zmian temperatury z rys. 2 odnoszą się do
przestrzeni grzewczej (pieca, autoklawu, formy), natomiast profil temperatury wytworu w cyklu grzanie-chłodzenie nie pokry'wa się z profilem zmian temperatury w przestrzeni grzewczej i stanowi złożonąfunkcję
wielu parametrów. Dotyczy to zwłaszcza kształtowania
wytworów grubościennych [6]. Ustalenie profili Zmian
temperatury w przekroju utwardzanych wytworów jest
możliwe jedynie pod warunkiem wykorzystywania
programów komputerowych [5, 7, 8]. Właśnietakie profile są podstawą do przeprowadzaria analiz zjawisk termomechanicznych, decydujących o końcowym efekcie
kształtowania wytworów z T\ĄłV 16,9, 10].
cję doświadczalną Występowania napręzeń cieplnych
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struie typowych gatunkow TWW: 1
EP/WW (CFRP), czyli żyzuica epoksydowa/zułókno węglowe; 2
UPMS (GFRP),
czyli nienasycona Ązuica poliestrowa/włókno szklane
Fig. 2. Temperature profiles used in processing of: 1
car-

-

bon fiber-reinforced epoxy resins,

Ias' 1'

Typowe efekty zjawisk termomechanicznych uystępujqcych w technologicznych procesach kształtouania wyrobów z TWW: a) mikropęknięcia i niereguląrność mikrostruk-

tury, b) rozwarstwienia makrostruktury warstw elementąr-

nych, c) znieksztąłcenia (nng. ,,twisting") wytworu
Fig' 1. lllustratiae thermomechąnical phenomena occuYring

when fiber-reinforced plastics (łre forffied: (a) microcrgcks
ąnd macrostructurąI irregularities, (b) delamination of macrostructure, (c) twisting

polyester resins

2

-

-

-

glass fiber-reinforced

PoDSTAWY TERMoMECHANIKI oDKSZTAŁCEŃ

MAKROSTRUKTURY

TI,VW

Kształtowanie i utwardzanie wytworów w podwyż-

szonej temperaturze (,,na gorąco") wprowadza

oprócz

korzystnego skrócenia czasu cyklu technologicznego
Szereg trudnych do opanowania i kontroli problemów.
Jednym z nich jest problem naprężeń termicznych wy-
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stępujących w makrostrukturze wytworów. Napręzenia

te są naturalnym skutkiem zróznicowania wartościliniowe go współczynnika r ozszer zalnościcieplnej (tabela
2) i zmian temperatury wytworu podczas kształtowania
(rys. 2). Zjawiska tego nie da się wyeliminować, natomiast mozna i należy kontrolować oraz sterować przebiegiem zmian napręzeń termicznych.
W celu ujawnienia i analizy tego złożonegoproblemu
niezbędne jest zestawienie podstawowych zależności
termomechaniki TWW' Zależnośćujawniająca wartości
sił i momentów termicznych działających na makrostrukturę TWW ma Wg 13, 4, 8, 11] postać:

['',

'']= źnf,

.or.[ł, _'*-|

o,jo,

lł' -

0,5.Qft

_ril]

i

-

-

-

-

[ł'll=I--;-ł]
lł s| lell

t''l=Er;ltol
gdzie: e

:

odkształcenia liniowe, p

Q)

krzywizna osi obojęt-

-

A, B, D
- macierze współczynnikow sprężystości.
rN przypadku makrostruktur ,,prostych" (np. symetrycznych) macierz [B] ma wartośćzerową' Powoduje
to, że zaIeżność(2) ulega istotnemu uproszczeniu do:
nej,

[r'l

b

Wzoru (5) wynika, że naprężenia termiczne Są prostą
funkcją gradientu temperatury AT w poszczególnych
warstwach elementarnych' Przekształcając wzór (5),
mozna otrzymać wzór służącydo obliczania wartości
odkształceń termicznych e!k):
e|k) =

gdzie: S!!)

loll'l

-

{Mr}=

(ea)

[D]bI.)

(ro)

Dokonując przekształceń otrzymuje się:
{,1(c)
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=
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t
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.
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(1), (3a)
_
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)

i

(4a) wynika:
(5)

naprężenie cieplne w warstwie o numerze k.

AT

(6)

[lr,

l"'

[o,

]'*'.^rt
l

(7)

]

Na podstawie zależności(1) i (2) można uzyskać
wzór do obliczenia napręzeń termicznych powstających
w dowolnym typie makrostruktury (symetrycznej i niesymetrycznej):

[otł'1 {t"l- "(ł) [r] {',}
*(tr]*'tłl ńl) {'ł_1"tłi}nr}

{"(o}

gdzie: x(b

-

*

=

(8)

tuspółrzędna położeniawarstwy k.

Zależność(8) jest bardzo skomplikowana i pracochłonna obliczeniowo. Dlatego przedmiot niniejszego
artykułu stanowią wyłącznie struktury symetryczne, w
odniesieniu do których naprężenia termiczne można
obliczyć na podstawie prostszej zależności(5).
Wzor (7) wskazuje, że występowanie odkształceń postaciowych makrostruktury jest związane z wartościami
współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej ap.
Wartości te są wielkościami tensorowymi, uzależnionymi od kąta pomiaru B. Zasadę przekształcania wielkości
Io,łl, gdy następuje obrót o kąt B, przedstawia wzór (9)
[7]:

^Ż

5

{ *u

[AJ{'I.)

.

-]ozt
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gdzie s, c

}=
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Zależność(3) można rozpisać w postaci:
{Nr}=

+ &(k)

macierz podatności warstwy k.

r r(k)

(3)

lu'J-lo iollol

5(ł) . o(.k)

Wzór (5) w zapisie rozwiniętym ma postać:

-

Podstawowy związek wartości sił i momentów termicznych z odkształceniami makrostruktury przedstawia wg [10-13] zależność''
]

Równanie (5) stanowi podstawę do określania warto-

ścio!k) w kolejnych warstwach makrostruktury. Ze

(1)

odpowiednio siĘ momenty termiczne
działajqce na makrostrukturę pod wpĘuem zmiany temperagrubośćwarstuy elementartury o wartośćLT; (hk - hk)
nej o numerze k (k z przedziału od 1 do n); n
całkotuita
współczynnik liniowej
liczba warstw elementarnych; o',r'
rozszerzalności cieplnej uarstwy elementarnej o numerze k
(wielkość tensorowa); a:ł'
współczynnik sprężystościwarsustwy elementarnej o numerze k (wielkość tensorowa);2
mowąnie sił i momentów termicznych w warstwach elementarnych o numerach: 1 ... k ... n.

gdzie M,

1.

-

l:r

lz',

,2

A^^

_LbL

.^^
_Z5L

ctrr

I

2sc

o".

I

^z_D ^2

L

;')

(e)

odpowiednio sinus i cosinus kqta p.

Wartośćkąta B = 0o oznacza pomiar w kierunku
włókien wzmacniających, a wartośćkąta B = 90o oznacza pomiar w kierunku prostopadłym do kierunku
ułozenia włókien wzmacniających. Thk więc pojawienie
się wartościur, + 0 odpowiada ułożeniuwłókien
wzmacniających pod kątem róznym od 0o do 90'.
Z równań (1)-(8) wypływają następujące istotne
wnioski:
Podczas kształtowania wytworów w PosZczególnych warstwach elementarnych powstają siły termiczne proporcjonalne do wartościiloczynów
Q,l*' .")*' .LT, tzn. do iloczynów wartości składowych
młcierźysprężystościQ'f), wspołczyrrrrików liniowej
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) or az

gradientu temperatury
jednorodnych

są pro- Siły termiczne w strukturach
porcjonalne do gradientu temperatury AT, który jest
złożonąfunkcją grubości i kształtu przekroju makro-

struktury. Mogą one spowodować naruszenie spójności
mikrostruktury W przypadku kształtowania grubościennych wytworów jednorodnych (np. prętów lub
kształtowników) i osiągają maksimum w trakcie cyklu
kształtowania, maleją zaśdo ZeTa w warunkach swobodnego skurczu.

przypadku struktur złożonych lub hybrydo- W(różne
wych
kąty ułożeniawłókien lub rózne gatunki
warstw elementarnych) powstają siły i momenty termiczne uzależnione od konstrukcji makrostruktury.
- Momenty termiczne powstają w strukturach niesymetrycznych (pojawia się wówczas macierz blokowa B
rózna od zera) oraz w warunkach nierównomiernego
przebiegu cyklu chłodzenia wytworu (różne wartości
współczynnika przejmowania ciepła).
- Siły i momenty termiczne w strukturach wielowarstwowych są główną przyczynąrozwarstwień lub zniekształceń wyrobów z TWW (rys. 1b, c).
PROBLEMY OBLICZENIOWE

Podstawą prawidłowego zaprojektowania makrostruktury wytworów z TWW są obliczenia konstrukcyjne oraz technologiczne. Projekt makrostruktury musi
zawier ać następujące dane:
układ warstw elementarnych w charakterystycznych przekrojach wytworu,
- rodzaj poszczegó|nych warstw elementarnych oraz
ich charakterystyki mechaniczne i cieplne,
- wymiary geometryczne charakterystycznych przekrojów a także położenieposzczególnych warstw ele-

do obliczania charakterystyk sprężystych i
termicznych dowolnych makrostruktur TWW,
moduł

moduł do wyznaczania profili temperatury w
przekroju makrostruktury w odniesieniu do różnych
wariantów przebiegu cyklu grzanie-chłodzenie,
moduł do obliczania sił, momentów termicznych
- odkształceń
oraz
makrostruktury W cyklach grzanie-chłodzenie dowolnych makrostruktur TWW.
Mozliwości obliczeniowe opracowanych modułów
ilustruje poniższy przykład' Do obliczeń wybrano
płaską płytę grubości g = 20 mm wykonaną zkompozytu: EP/WS (GRP) (żywica epoksydowa + włókno szklane) o wzmocnieniu jednokierunkowym (zawartość
włókna szklanego ok. 50% obj.). Właściwości
mechaniczne i cieplne płyty miały następujące wartości [14]:
współczynniki
-Er = 38,6 GPa; Er sprężystości:
= 8,27 GPa; G,tt = 4,14; vp= 0,26;
współczynniki liniowej rozszerzalności cieplnej: cr,
= 8,6 . 10'6; a, = 22 . L0-6 (indeks 1 w obydwu przypadkach oznacza kierunek zgodny z ułożeniem włókien, indeks 2
oZnaCZa kierunek prostopadły do ułożenia

-

włókien);

współczynnik przewodnościcieplnej: }" =

- .K);
w/(m

0,25

d = 1700 kg/m3;
- gęstość:
ciepło właściwe:c,, = [6a J/kg .K).
-Wytwór jest kształtowany pomiędzy dwiema płaski-

mi płytami i po jego utwardzeniu poddany zostaje wymuszonemu chłodzeniu. Warunki chłodzenia: temperatura początkowa płyt kształtujących 200'C, temperatura
końcowa płyt kształtujących 50'C.
obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do dwóch
wariantów warunków chłodzenia:
1) chłodzenie równomierne
jednakowe
- obie stronywspółczylrrniki przejmowania ciepła przez
płyty: a =
100 W/(m'? . K);
2) chłodzenie nierównomierne
współczyrrrri- różne
mentarnych.
ki przejmowania ciepła wynoszące
100 W/(m'Ż . K)
Projekt makrostruktury będący w1mikiem obliczeń
lewa strona płyty oraz 300 W/(m'Ż . K)
prawa strona
konstrukcyjnych moze być odrzucony na podstawie
płyty.
wyników obliczeń technologicznych. Problem ten jest
Rysunek 3 przedstawia przykład rozkładu temperaznany pod nazwą ,,technologiczności konstrukcji" [5, 8]
tury (izochroniczny) w przekroju płyty w wariancie
i dotyczy wytworów wykonywanych, praktycznie chłodzenia równomiernego/ a rys. 4f w wariancie
biorąc, z dowolnego materiału. Stwarza to konieczność chłodzenia nierównomiernego.
wielokrotnego powtarzania obliczeń w celu uzyskania
W odniesieniu do profili temperatury z rys.3 i 4 oblioptymalnej makrostruktury (kompromis pomiędzy czono przebiegi zmienności naprężeń cieplnych w kiekonstruktorem i technologiem).
runku ułożeniawłókien' W obliczeniach przyjęto poZłożoność
i pracochłonnośćwielokrotnych obliczeń dział grubościmakrostruktury na 10 warstw elementarkonstrukcyjnych oraz technologicznych prowadzi do nych. Rysunek 5 przedstawia zmiennośćnaprężeń
konieczności skorzystania z możliwościstwarzanych
cieplnych w przypadku rozkładu temperatury z rys.3,
przez komputery.
a rys. 6 dotyczy zmienności naprężeń cieplnych w odW Katedrze Przeróbki Plastycznej Politechniki Rze- niesieniu do rozkładu temperatury z rys' 4'
szowskiej oPraco\^/ano pakiet prostych użytkowo progWyniki obliczeń wykazuj1, że podczas chłodzenia
ramów komputerowych, częściowo r ozw iązuj ących nie- wytworu z TWW występują naprężenia cieplne zmienktóre problemy obliczeniowe' Programy te wykorzyne w czasie, osiągające pe\Ą/ne maksimum i następnie
stują możliwościstandardowego arkusza kalkulacyjnemalejące do zera. Wartości maksymalnych napręzeń są
z
nastęPakiet
ten
składa
się
osiągane w tym Samym czasie w warstwach zewnętrz8o Programu ,,Excel".
pujących trzech modułów:
nych i wewnętrznych. W warstwach zewnętrznych są
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uwzględniono jednak zjawisk relaksacyjnych, za-

chodzących zwłaszcza wyraźnie w stanie wysokoelastycznym materiału osnov/y (żywicy), co W Znacznym
stopniu zmniejsza wartości występujących naprężeń. W
przypadku chłodzenia równomiernego (rys. 3 i 5) wy-
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Ia'. 3. Rozkład profili temperatury (izochron) zu przekroju
płyty w wąriancie chłodzenią równomiernego
Fig. 3. Distribution of temperature profiles (isochrones) in
the cross section of a uniformly cooled plate
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cząsu (t) w przypadku chłodzenią równomiernega (z rys. 3):
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naprężenia w skrajnych warstwrłch zewnętrznych makrostruktury, B
naprężenia w warstzoie środkowejmakro-

-
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Fig. 5. Thermrłl stresses (o) in relation to time (t) on uniform cooling (cf. Fig. 3): A
- stresses in outermost plies, B
stresses in medium ply
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stępuje symetria wartościnaprężen, co oZnaCZa Zerową
wartośćmomentu gnącego; natomiast w razie chłodzenia nierównomiernego (rys. 4 i 6) obserwuje się asyme-
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Rozkład profili temperatury (izochron) zu przekroju

płyty w wariancie chłodzenia nierórunomiernego
Fig. 4. Distribution of temperature profiles (isochrones) in
the cross section of a nonunformly cooled plate

to naprężenia rozciągające/ a w warstwach wewnętrznaprężenia ściskające.Napręzenia cieplne przynych
wartości,
które mogą przekraczać napręzenia
bierają
graniczne, stając się Przyczyną mikropęknięć lub rozwarstwień struktury (rys. 1a i b). W obliczeniach nie

momentu gnącego/ który jest Przyczyną zniekształcenia
wytworu (rys. 1c). Przeprowadzone przez nas obliczenia dotyczyły struktury jednorodnej i symetrycznej (jeden rodzaj warstw elementarnych o kącie ułozenia
włókien 0 = 0). Znacznte groźniejsze zjawiska zachodzą
w strukturach niejednorodnych (tzw. hybrydowych
różne rodzaje warstw elementarnych)' w których wartościnaprężeń cieplnych zależą nie tylko od gradientu
temperatury, ale w sposób istotny również od wartości
współczynników liniowej rozszerzalności cieplnej (por.
tabela 2); dotyczy to np. struktur hybrydowych zawierających włókna szklane i włókna węglowe.
PODSUMOWANIE

Znajomość zjawisk zachodzących w trakcie cyklu
utwardzania wytworów z TWW jest istotnym elemen-
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nych zastosowanej konstrukcji makrostruktury moze w
istotny sposób przyspieszyć proces projektowania wytworu i znacznie zmniejszyć koszty uruchomienia produkcji. Warunkiem koniecznym jest dysponowanie
pełnym i rzetelnym zasobem informacji o właściwościachsprężysĘch oraz cieplnych składników (warstw
elementarnych) zaprojektowanej makrostruktury a ta-

kże danych o warunkach wymiany ciepła w procesie
kształtowania wytworu.
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