6.7. Напони на слободним ивицама ламината (деламинација,
интерламинарни напони)
Напонско стање танкозидних композитних структура далеко од слободних ивица ламината
може се разматрати као раванско стање напона и са великом тачношћу може бити одређено
применом класичне теорије ламина. Претпоставка да су компоненте напона нормалне на раван
ламината (компоненте у правцу „z” осе, означене са σz, τzy, τzx) једнаке нули не важи у близини
слободних ивица. У близини слободних ивица вредности нормалних напона могу имати велике
вредности, што може довести до оштећења структуре на тим местима, односно до раздвајања
ламина, појавом познатом под називом деламинација. С циљем добијања тачне расподеле напона у
овим зонама потребно је извршити комплетну тродимензионалну анализу.
Због веома сложеног напонског стања, у близини слободних ивица ламината готово је
немогуће тродимензионално напонско стање у овим зонама тачно одредити аналитичким
поступцима, већ се напонско стање мора одредити помоћу нумеричких метода.

Слика 6.1.

Оптерећена композитна плоча

6.8. Анализа напонског стања на слободним ивицама ламината
Веза између деформација и напона у једном слоју ламината далеко од слободних ивица
представљена је следећом релацијом
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Коефицијенти mx, my у претходној једначини представљају коефицијенте међусобног
утицаја и могу бити изражени у функцији угла простирања влакана (θ), Јанговог модула
еластичности (Е1, Е2), модула клизања (G12) и Поасонових коефицијената (ν12, ν21) у правцу
главних оса. Величине εiј, σiј, (i, ј = x, y) представљају деформације односно компонентне напоне
при раванском стању напона.
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Правци деловања оптерећења

Због разлике у коефицијентима топлотног ширења и разлике у коефицијентима међусобног
утицаја суседних слојева ламината долази до појаве компоненти напона нормалних на раван
ламината, и ове напоне називамо „интерламинарни” напони. У зависности од спољашњег
механичког и термалног оптерећења, интерламинарни напони могу проузроковати деламинацију
која може довести до отказа ламината. Могућност појаве деламинације мора бити детаљно
проучена током пројектовања композита, ради њеног спречавања а с циљем правилног
функционисања целокупне структуре.
У даљој анализи проучени су интерламинарни напони у близини слободних ивица
ламината, и помоћу методе коначних елемента одређена је тродимензионална расподела напона у
овим зонама. Посматрани су ламинати са угловима простирања влакана [+θ/-θ]s , [00/900]s као и
општи случај симетричног слагања ламина [+θ/-θ/00/900]s.

6.9. Напонско стање на слободним ивицама ламината [+θ/-θ]s
За ламину која није оптерећена у правцу главних оса у општем случају, при дејству
затежућих сила јавиће се деформације клизања и аксијалне деформације. Посматрајући два
ламината од истог материјала (влакана, матрице, и истог запреминског удела компонената) при
дејству затежућих сила, са влакнима усмереним у правцу [+θ], односно [-θ], који нису међусобно
везани, може се закључити да ће ови ламинати имати исте деформације клизања супротних
знакова.
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Напонско стање на слободним ивицама ламината [+θ/-θ]s

У случају да су претходне ламине [+θ/-θ] спојене у целину (ламинат), деформације клизања
морају бити једнаке нули. Једини начин да се оствари овакво напонско-деформационо стање јесте
уколико постоји компонента напона τzx, моменти од токова qзx морају се уравнотежити са токовима
qxy.
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Расподела оптерећења

Модел коначних елемената и димензије слојева
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Расподела напона на слободним ивицама
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Дијаграм расподеле σz нормалних напона у близини слободне ивице
ламината [+θ/-θ]s при дејству затежућих сила
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Рaсподела напона на слободним ивицама [+θ/-θ]s
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Дијаграм расподеле τxз тангенцијалних напона у близини слободне ивице
ламината [+θ/-θ]s при дејству затежућих сила
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Расподела нона на слободним ивицама ламината [+θ/-θ]S при дејству
затежућих сила

Дијаграм расподеле τyz тангенцијалних напона у близини слободне ивице ламината
[+θ/-θ]S при дејству затежућих сила
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Расподеле τxy тангенцијалних напона у близини слободне ивице ламината [+θ/-θ]s
при дејству затежућих сила
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Дијаграм расподеле τxy тангенцијалних напона у близини слободне ивице ламината
[+θ/-θ]s при дејству затежућих сила

На основу претходно спроведене анализе закључује се да су у случају [+θ/-θ]S слагања
компоненте тангенцијалних напона τзx једнаке нули у већем делу централног дела ламината.
Приближавајући се ивицама, вредност ових напона нагло расте достижући екстремне вредности
веома близу слободне ивице. Компоненте τxy имају константну вредност у већем делу централне
зоне ламината, док се са приближавањем слободној ивици вредност нагло смањује ка нули.

6.10. Напонско стање на ивицама ламината [0/90]s
У овом случају посматра се ламинат [0/90]S. Када ламине не би биле везане, при дејству
аксијалних сила постојале би различите аксијалне деформације услед различитих Поисонових
коефицијената. Везивањем ових ламина у целину, при дејству аксијалног оптерећења, оне морају
имати једнаке аксијалне деформације. Овакво напонско деформационо стање постиже се помоћу
компоненте напона τzy, који истежу 00 ламинат а притискају 900 ламинат.
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Деформације ламината [90/0]S при дејству аксијалних сила

Посматрајући елементарни делић ламината 00 близу слободне ивице следи да се токови qzy
уравнотежавају са силама по јединици дужине Fy. Да би била задовољена равнотежа момената у
равни „yz”, расподела нормалних напона σz мора бити таква да не постоји резултанта сила у „z”
правцу и да је момент од сила по јединици дужине Fz супротног смера од момента
проузрокованим силама Fy и qzy.
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Компоненте напона
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Компонента σZ нормалних напона у близини слободне ивице ламината
[90/0]S при дејству затежућих сила
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Дијаграм расподеле нормалних (σZ) напона у близини слободне ивице
ламината [90/0]S при дејству затежућих сила
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Дијаграм расподеле тангенцијалних (τzy) напона у близини слободне ивице
ламината [90/0]S при дејству затежућих сила
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Дијаграм расподеле тангенцијалних (τzx) напона у близини слободне ивице
ламината [90/0]S при дејству затежућих сила

На основу спроведене анализе закључује се да тангенцијални напони τzy достижу своје
екстремне вредности близу слободних ивица ламината, док су у централној зони једнаки нули.
Тангенцијални напони τzx једнаки су нули и у централној зони и на крајевима код слагања [90/0]с
док су нормални напони σz једнаки нули у централној зони, а своје екстремне вредности достижу
близу слободне ивице ламината.
У општем случају слагања ламина [+θ/-θ/90/0]s све три компоненте интерламинарних
напона (σz, τzy, τzx) постоје близу слободних ивица. Величине и расподела ових напона зависе од
начина слагања ламина.

6.11. Критеријуми отказа – појава деламинације
На основу познатог тродимензионалног напонско деформационог стања и познатих
критеријума применљивих на анализу отказа композитних структура потребно је извршити
проверу отказа структуре, односно проверити да ли долази до појаве деламинације на слободним
ивицама композита. У даљем тексту приказана су три критеријума отказа: критеријум Тсаи-а,
Бревер-Лаглаце-а и Ким-Сони –а.
До појаве деламинације према критеријум Тсаи-а долази када је задовољена следећа
релација:
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У претходној релацији величине σx, σz, τzx су тродимензионалне компоненте напона у
одговарајућим правцима на разматраном месту ламината (близу слободних ивица), а величине Xt,

Z и R представљају дозвољене напоне за посматрани ламинат у правцу „x”, правцу „z” и
дозвољени напон на смицање. Вредности ових дозвољених напона утврђују се експериментом.
Према критеријуму Бревер и Лаглацеа до деламинације долази када је напонско стање на
посматраном месту ламината такво да је:
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Величине τZY, τZX представљају тангенцијалне интерламинарне напоне, σз је нормални
интерламинарни напон, а величине SXZ, SZY представљају дозвољене тангенцијалне напоне (у
равнима „xz” и „yz”) а Zt дозвољени нормални напон на затезање у правцу „Z” осе ламината. Све
ове величине дозвољених напона одређују се експерименталним путем за сваки ламинат и зависе
од начина слагања ламина и врсте материјала које сачињавају композит.
Ким и Сони предложили су следећи критеријум деламинације:
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У претходној релацији величине σx, σz, τzx су интерламинарне компоненте напонског стања
у посматраној тачки ламината близу слободних ивица, а величине σzDT и σzDC представљају
дозвољене вредности нормалних напона у „z” правцу посматраног ламината. Величине τxzD, τyzD
представљају дозвољене напоне на смицање ламината. Величине дозвољених напона потребне за
процену појаве деламинације према овом критеријуму потребно је одредити путем експеримента.
Критеријум Бревер и Лаглацеа не узима у обзир интеракцију између напона, док је према
критеријуму Тсаи-а узета у обзир интеракција нормалних напона (интраламинарних и
интерламинарних). Критеријум Тсаи-а је тачнији за случајеве где је интерламинарни напон τzx
доминантан. Ни један од ова два критеријума не прави разлику између нормалних напона
(затезање или притисак). Критеријум Ким и Сонија у општем случају слагања ламината даје
најтачније резултате, али је за његову примену потребан велики број података добијеним
експерименталним путем.

