Filosofie konstruování
DAMAGE TOLERANCE
pro kompozitní konstrukce
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Kompozity v civilní letecké dopravě
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Kompozit versus kovy - Rozdíly v kritériích
Napětí a deformace konstrukcích:
• Hlavní rozdíl v přístupu konstruování:
u kompozitu jsou prioritní deformace nikoli napětí
• Přípustné deformace jsou poměrně nízké, z důvodů:
- odolnosti vůči impaktu
- odolnosti vůči růstu poškození
- z důvodů přítomnosti koncetrátorů (otvory, výřezy aj.)
Typické hodnoty příp. deformací (příklad)

Maximum strain (microstrain)

10000
9000

Pevnostní hodnoty

8000

oblast
koncentrátorů

7000
6000
5000
4000
3000

2000
1000

Návrhové hodnoty

oblast nom. zatížení

provozní hodnoty

běžná provozní
zatížení

Pevnost a tuhost laminátu je
určena zejména:
• křehkým porušováním
• typem polotovaru (uni-tape,
tkaniny, 3-D preform, aj.)
• orientací vrstev
• objem. podílem vláken
• absorpcí vlhkosti při dané T
• vruby nebo impaktním
poškozením
• jinými defekty
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Kompozit versus kovy - Rozdíly v kritériích
Únavové chování : porovnání kov - kompozit
Charakteristika

Kovová konstrukce

Kompozitová konstrukce

Napěťově deformační
odezva

Vysoká deformace při porušení Nízká deformace při porušení

Citlivost ke vrubům

pevnost s vrubem / pevnost bez 40-60% redukce tahové
vrubu< 1
pevnosti

Vliv prostředí na
pevnostní vlastnosti

Relativně malý vliv

Výrazný vliv vlhkosti a teploty
prostředí

Nejčastější příčina poruch

Únava, koroze pod napětím,
plastická deformace

Náraz cizího tělesa,
technologické vady

Typické poškození

Trhliny

Delaminace

Kritické zatížení pro DT

Tahové

Tlakové

Hlavní metody detekce

Zejména vizuální prohlídky

Nevhodnost vizuálních
prohlídek, nutné NDT metody

4

Impakt kompozitní konstrukce
Impaktní poškození a jeho projevy
Nedetekovatelné
impaktní poškození

Detekovatelné impakní
poškození

Impakt

BVID =
Barely visible impact damage
PAD=permanent allowable damage

Impakt

VID =
visible impact damage
LVID =
Large visible impact damage
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Impakt kompozitní konstrukce
Impaktní poškození a jeho projevy

BVID = Barely visible impact
damage
(nejmenší viditelné impaktní poškození)

Impaktní
zatížení

Zbytková
pevnost

Mikrotrhliny
Delaminace
Oddělení vrstvy
Porušení
vláken

nepozorovatelné
poškození
interně
detekovatelné

viditelné
poškození

Impakní energie
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Únavová pevnost kompozitů
Projev únavy u kompozitních materiálů
 postupná degradace vlastností materiálu při cyklickém namáhání

Hlavní parametry ovlivňující únavové vlastnosti kompozitů:
•

typ vláken,

•

typ matrice,

•

forma výztuže (jednosměrná, tkaninová, navíjená, ...),

•

skladba (sled a orientace vrstev),

•

okolní prostředí (většinou teplota a vlhkost),

•

zatížení (součinitel nesouměrnosti cyklu R, zatěžující frekvence, ...) a okrajové
podmínky
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Únavová pevnost kompozitů
Poškozování kompozitních materiálů
Průběh poklesu tuhosti kompozitních materiálů,
namáhání tah – tah, skladba [0°/90°/±45°]S , [9]
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Únavová pevnost kompozitů
Fáze poškozování vícesměrných kompozitů, namáhání tah – tah [4]
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Únavová pevnost kompozitů
Wöhlerovy křivky pro jednosměrné kompozitní materiály [6]
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Únavová pevnost kompozitů
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Únavová pevnost kompozitů
Hlavní parametry ovlivňující únavové vlastnosti kompozitů [4]
 Skladba

A - [0°] 16
B - [0°/90°] 4S

C - [0°/45°/90°] 2S
D - [45°] 4S
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Únavová pevnost kompozitů
Hlavní parametry ovlivňující únavové vlastnosti kompozitů [4]
 Asymetrie zatížení
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Únavová pevnost kompozitů
Hlavní parametry ovlivňující únavové vlastnosti kompozitů [7]
•

Okolní prostředí
Současné působení teploty a vlhkosti (především na matrici)
• Absorpce vlhkosti (Tg, mech. vlastnosti, mechanismus porušení)
• Oxidace

14

Únavová pevnost kompozitů
Kroky únavové analýzy

•
•
•
•

napětí/deformace – časová historie
Metoda stékání deště
Vliv středního napětí
(viz dále)
Palmgren-Miner kumulační hypotéza

Určování únavového života

• Pro kompozity obecně platí“ únavové poškození D < 1.0
Určuje se život do vzniku prvního porušení, nikoli pro jeho detekovatelnou velikost

Faktor rozptylu pro kompozitní konstrukce

• S-N křivka je velmi plochá


rozptyl se hodnotí v ose napětí, nikoli v ose počtu kmitů
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Certifikační pyramida zkoušek a simulací

 Cíl: Počítačová podpora zkoušek pro
každou úroveň
 Validace modelů podle výsledků
zkoušek na každé úrovni pyramidy
 Pokroky v simulacích pro
vysokoenergetický impakt
 Pokroky v materiálových modelech
kompozitů, multicsale modely
 FE modely pro nárazy ptáků, ledu,
pneumatiky, kamenů
Návaznost na FAA/EASA damage
tolerance předpisy
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Únavová pevnost s poškozením
Statická
pevnost
kompozitů s
poškozením:
Tahová
pevnost
pokles cca na
60 %
Tlaková
pevnost 
pokles cca na
40 %

poměr pevností
statická/únavová
1.0
Dural 7075T6
(trhlina ve vrubu)

0.8

C/E kompozit
(25 mm BVID)
0.6

kdt
Tension

0.4

kdc
Compression

0.2

0

Kompozity:
pevnost není
cyklováním
výrazně
redukována

0

5

Al slitiny:
Významný
pokles únavové
pevnosti

10
počet zatěžovacích bloků
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Vliv středního napětí u kompozitů
Haighův diagram 
- Zkoušky obvykle pro asymetrii zatížení R = 0.1 and -1
- Určení statické tahové (UTS) a tlakové pevnosti (UCS).

Modifikace tvaru mezní čáry pro kompozity
sa
(R = - 1)
Modifikace
tvaru mezní
čáry

Kompozity:
Nepředpokládá se další šíření a
rozvoj defektů !!!

Konvenční
mezní čára
(kovy)
(R = 0.1)
Skut průběh
N = konst.

sm
UCS

Přípustné kumulované
poškození D< 1.0 !!!

UTS
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Další vlivy a faktory
Kompozity:
je třeba uvážit další specifické
vlivy:


delaminace vrstev
ohyb vrstvených struktur
možnost vybočení
otlak v nýtovém spoji
čepový spoj (oko)

Mezní a návrhové hodnoty jsou odvozovány od zkoušek:
vzorky, díly, konstr. uzly
vzorky s BVID poškozením
konstantní nebo
proměnná
amplituda

konstr. uzly
finální díly
zatěžovací spektra
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Zkracování a zúžování spekter

Truncation (zúžení rozsahu amplitud, vypuštění velkých kmitů)

Omission (zkrácení spektra vypuštěním malých kmitů)
pro kompozity je odlišné od kovů
Kompozity

Kovy
napětí

napětí
Truncation: cca na 80% max.
zatížení, které se může
vyskytnout mezi inspekčními
prohlídkami

Spektrum
vyskytující se
za 1 život

Truncation: 100% max. provozního
zatížení za celý život (LL)

Návrhové spektrum
pro 1 návrhový život

Omission: na
rozkmit 10-12
MPa

cykly

Spektrum
za 1 život

Omission: na.
< 30 % LL

cykly
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Únavové zkoušky
Únavové zkoušky vzorků, dílů a konstr.
uzlů
- Typ A:
- zkoušky vzorků zejména při konstantní amplitudě
napětí s defektem (BVID)

- Typ B:
- zkoušky při proměnné amplitudě (let za letem) na
konstr. uzlech nebo dílech
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Únavové zkoušky
Typ A
• Výsledky:

S-N-křivky pro únavové analýzy
Residual Strength After Repeated Loading (RSARL)
=zbytková statická pevnost
• Applikace defektoskopických metod (NDT) během zkoušek 
život do iniciace detekovatelného poškození
nalezení přípustného defektu pro koncepci
nerostoucího defektu ( „no-growth’ concept )
• Asymetrie kmitu R = - 1 a R=0.1

• Další aspekty
- ověření spekter - omission/truncation
- zkoušky s vlivem vlhkosti (nasákavosti) a teploty
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Únavové zkoušky
Typ B
• Prokazují únavové chování dílů nebo konstr. uzlů při skutečném provozním
zatížení.
• Pro certifikace jsou prováděny ve dvou stupních
Příprava vzorků (předpoklad nedetekovatelné poruchy (BVID)

Únavové zkoušky
Zbytková tahová pevnost = UL

1. krok

Zvedení detekovatelné poruchy (LVID) do vzorku
nebo defekt vytvořený impaktem dané energie dopadu
Zkoušky s detekováním růstu defektu

2. krok

Ověření zbytkové pevnosti při max.
provozním zatížení = LL
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Zkoušky Typ B:
Ploché S-N křivky
 zkoušky na velký počet
životů
Souč. bezp .života
(Load enhancement factor)
pro P= (90/95)
• závisí na materiálu aj.
 je určen na vzorcích,
přenášen na díl
alternativa:
Souč. bezpečnosti vůči zatížení
souč =( 1,10...1,20)

Rozkmit napětí

Únavové zkoušky
Statická pevnost
Souč. bezpečnosti zatížení
mediánová S-N
křivka (50/95)

Max. návrhová
únavová pevnost

bezpečná S-N
křivka (90/95)

Souč. bezpečného života
0.1

1.0

počet únavových životů
24

Únavové zkoušky
Typ A
• Vliv nasákavosti (vlhkosti) má při únavě kompozitů C/E zanedbatelný efekt
 únavové zkoušky Typu A jsou obvykle bez vlivu prostředí

• Následné zkoušky reziduální pevnosti
 condiciování vzorků, zkoušky s vlivem prostředí jsou nezbytné

Typ B
• dohledací úřad akceptuje full-scale zkoušky za normálních teplot,
• nutnost provádění následných reziduálních zkoušek
- se simulací vlivu prostředí (teploty a vlhkosti) nebo
- za pokojové teploty bez vlivu prostředí ale s použitím knock-down factoru (určí se
z porovnání redukce pevnosti vlivem prostředí)
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Únavové zkoušky
Únavová zkouška do jednoho únavového života za provozu,
uvážení faktoru bezpečnosti pro zatížení (zohledňuje rozptyl)
Statická zkouška při max. provozním zatížení zvýšeném o faktor vlivu
prostředí

Únavová /
statická pevnost

Příprava vzorků pro nejníže akceptovatelnou kvalitu pro danou technologii,
předpoklad BVDI= nedetekovatelného defektu

Únavová zkouška pro ověření růstu defektu do 0.5 života (uvážení faktoru
bezpečnosti pro zatížení )
Reziduální statická zkouška na LL zvýšeném o faktor vlivu prostředí

Růst defektu/
reziduální pevnost

Zavedení detekovatelného poškození, nebo vytvoření impakního poškození
dané energie (tlustostěnné konstrukce)
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Únavové zkoušky
Komplex zkoušek vede k určení
Návrhovézatížení
Ultimate load(UL)
Zatížení

souč. bezpeč.
= 1,5

Max. provozní
zatížení
Limit load (LL)
maximální
zatížení v
provozu

Hranice
detekovatelných
poškození

Zatížení pro návratový let
Get home load

zatížení
jednoho letu

Práh
kritického
poškození

Zvyšování závažnosti poškození
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Únava & damage tolerance
Letectví: Pro kompozitní konstrukce platí dosavadní letecké předpisy
Např: FAR 25.571 Amendment 96
“(a) General. An evaluation of the strength, detail design, and fabrication must
show that catastrophic failure due to fatigue, corrosion, manufacturing defects, or
accidental damage, will be avoided throughout the operational life of the airplane.
…”
• Damage tolerance filosofie propojuje:
materiál / napjatost dílu konstrukce  velikost defektu inspekční prohlídky

• Kompozitní konstrukce:
zajištění stejné spolehlivosti jako pro kovovou konstrukci!
platí pro statické zatížení, únavu, vliv prostředí

• Přípustná pravděp. poruchy: Pfailure  10-9/h (platí i pro kompozity)
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Únava & damage tolerance
Způsob průkazu spolehlivosti pro kompozitní konstrukce
Přístup nešířícího se defektu (“No growth“ concept)
Nepřípustná iniciace nových
poškození v důsledku
provozních zatížení

+

Nepřípustný růst existujících
detekovaných ale i
nedetekovaných poškození

Únavové zkoušky (díly, full scale) mohou ukázat následující typy únavové chování:
Nebyl detekován progresivní nárůst poškození
Stabilizace velikosti defektů na počátku zkoušky
Velmi pomalý růst poškození (linearní závislost na cyklech)

Rychlý nárůst defektů ke konci života (riziko náhlého porušení)
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Únava & damage tolerance
Konstr. filosofie

Velikost defektu

Detekovatelnost /
opravitelnost

Únosnost zatížení

Bezpečný život
(safe life)

Nezjistitelný nebo
• Nedetekovatelný
• Provozní zatížení
hraniční (BVID)
při výrobních nebo • Mezní zatížení
impaktní poškození ,
provozních
(ultimate load)
nebo defekt
inspekčních
prohlídkách

Damage tolerance
(fail safe)

Zjistitelné impaktní
poškození (VID)
větší než přípustné
poškození

• Detekovatelný
během provozních
prohlídek
• Opravený po
detekci

• Provozní zatížení
pro speciální
provozní interval
• Max. provozní
zatížení (limit load)

Damage tolerance
(discrete source
damage)

Obvyklá lokální
poškození (např.
náraz ptáka, p. od
motoru)

• Obvyklá
detekovatelnost
(během letu)
• Opraveno po
přistání

• “Get home” loads,
tj. zatížení cca
(0.7 až 0.8) max.
provozních zat.
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Únava & damage tolerance
DT filosofie je program periodických prohlídek a ND inspekcí zajišťující, že defekt (trhlina) iniciovaný
únavovým zatížením, korozí nebo nehodovou událostí nepřeroste v katastrofickou poruchu dříve než
bude nalezena (a opravena nebo bude díl vyměněn).

Pevnost

1.5

Oprava defektu po detekci –
KOVOVÉ KONSTRUKCE

Návrhové zatížení
Ultimate load (UL)

Degradace pevnosti při
rozvoji defektu
Maximální provozní zatížení
Limit load (LL)

detekovatelsnos
t defektu

1.0

doba
detekovatelnosti
defektu

Běžné provozní zatížení
Load capability for
obvious damage

provozních hodin
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Únava & damage tolerance
Požadavky na Damage tolerance:

Platí pro tenkostěnné konstrukce:
Zatížení

Detekovatelnost

LL

Zatížení a tvar křivky je dán pravděp.
poruchy  10-9/hod

UL

(2)

UL to LL

LL

UL to LL

(1)

UL

(3)

LL

únosnost UL

únosnost
UL  LL

Velikost
poškození

Energie
(4) impaktu

UL: návrhové mezní zatížení (ultimate load)
LL: max. provozní z. (limit load)

Safe life

70% únosnosti LL
(get home load)

(1)

(2)

Hranice
detekovatelnosti

Zjistitelné
pošk. VID

Damage tolerant
fail safe

Damage tolerant
discrete source32

Únava & damage tolerance
Požadavky na Damage tolerance:

Platí pro tlustostěnné konstrukce:
Zatížení

Detekovatelnost

Zatížení a tvar křivky je dán pravděp.
poruchy  10-9/hod

LL
UL

(2)

UL to LL

LL

UL to LL

(1)

UL

(3)

LL

UL capability

UL  LL
capability

Energie
impaktu

Energie
(4) impaktu

UL: návrhové mezní zatížení (ultimate load)
LL: max. provozní z. (limit load)

Fatigue
Safe life

70% únosnosti LL
(get home load)

(3)

(4)

Imp. energie s pravděp.
výskytu 10-5/hod

Imp. energie s pravděp.
výskytu 10-9/hod

Damage tolerant
fail safe

Damage tolerant
discrete source33

Energie impaktu pro části letounu
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Monitoring provozních zatížení a
SHM
• Vyvíjena je řada metod:
- Záznam a zpracování letových parametrů
- Přímé měření zatížení (násobků přetížení) nebo deformací (napětí)
- Kombinace metod
- SHM
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Monitoring provozních zatížení
ACMP (Airframe Condition

Monitoring Procedure)

ASDC (Airline Service Data
Collection)

CARE (Continuing Airframe Review
and Evaluation)

na ploše

za letu
záznamové
zařízení

OLMS (Operational Loads

Monitoring System)

náhlé
události

ALHP
SEI

(Special Event
Identification)

• identifikace tvrdého
přistání
• identifikace překročení
povolených zatížení

spektrum zatížení

(Airframe
Life History
Program)

• Loads report
• Mission report

SIAP

(Structural
Inspection
Adjustment
Program)

• Repercussion report
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Přínosy SHM
* pro součinitel bezpečnosti (rozptylu) =2.0
IB = 9200 letů *
IC = 8200 letů *
IA = 6500 letů *

120

Kritická délka trhliny

Délka trhliny (mm)

100

Křivka C:
návrhová z
křivky B

80
60

Křivka A:
průměrné
spektrum

40

benefit

20
00

2

4

6

Detekovatelná trhlina

8

10

12

Křivka B:
Aplikace
SHM

14
18
16
počet letů x 103

20
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Přínosy SHM
• Výhody jako “delší inspekční intervaly” a “vyšší přípustná zatížení” jsou žádoucí pro
provozovatele
• Váhové úspory lze realizovat v oblasti, kde DT je kritériem pro dimenzování
• Delší intervaly prohlídek lez zvolit u částí dimenzovaných na kritérium statické pevnosti
• Tabulka ukazuje různá kritéria návrhu, a možnost jejich zefektivnění pomocí SHM

Interval

Konvenční (bezSHM)

Uplatnění SHM
Benefit v
intervalech
údržby

Napětí
Návrhový benefit
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SHM a optimalizace konstrukce příkl.
Aplikace pro potah přetlakového trupu letounu
• Byl stanoven scénář tří typů trhlin:
• SHM detekce trhlin v podélníku nebo v potahu může vyloučit scénáře I a IV.
I Basis:
II SHM:
III SHM:

Thlina pře prasklý podélník
Thlina přes neporušený podélník
Trhlina mezi dvěma neporušenými podélníky

III

II

V

I
STR

VI

IV

STR

STR

IV Basis:
V SHM:
VI SHM:

Trhlina přes porušenou přepážku
Trhlina přes neporušenou přepážku
Trhlina mezi dvěma přepážkami

FR
STR

FR
FR
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SHM a optimalizace konstrukce příkl.
SHM podélníků

SHM potahu

• detekuje se redistribuce napětí v
podélníku
• lze detekovat trhliny cca 20 mm
STR

STR
STR

FR
STR

FR
FR

Senzory na potahu
Možné umístění senzorů
(1 sensor na podélníku)
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SHM a optimalizace konstrukce příkl.
skin circ.

skin long.
tloušťka potahu
Al-slitina
tskin

skin circ. / skin long.  1.3

skin circ. / skin long.  0.85

tskin = 1.6 mm

takin = 2.4 mm

skin circ. / skin long. >> 3

skin circ. / skin long.  1.0

tskin = 1.8 mm

tskin = 1.6 mm
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SHM a optimalizace konstrukce příkl.
skin circ / skin long  1.3
redukce hmotnosti 20 %

skin cric / skin long  1.0
redukce hmotnosti  13 %

skin circ / skin long >> 3
redukce hmotnosti  20 %

STR STR

STR
STR

FR
FR

skin circ / skin long  0.85
redukce hmotnosti  14 %

STR STR

FR

STR
STR
STR

FR

FR

FR

STR
STR
STR

FR

FR

Detekce trhliny v potahu
Detekce trhliny v podélníku
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FR
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