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Abstract 
The present paper is related with the investigation of some strength characteristics of fiberglass reinforced polymer 
matrix composite, suitable as materials used in equipment operating in marine environment. Three types of 
composites with polyester resin matrix and different reinforcing phase were studied. One of them is with a 
reinforcing phase glass fiber mat and in the other two the reinforcing phase is composed of fiberglass and fiberglass 
mesh with different fiber orientation. A comparative analysis of the tensile strength and fatigue strength of the 
three types of composite materials was made. 
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1. Увод 
 

Бързият растеж в производствените технологии налага нуждата от материали, 
които имат по-добри свойства от конвенционалните материали като например металите. 
Най-често използваните композити, като съвременни инженерни материали, с най-
голямо приложение в морската индустрия, са композитите със матрица от органични 
смоли. Повечето от този вид композити са подсилени със стъклени и въглеродни влакна 
[1, 2]. Подсилените със стъклени влакна полимерни матрици имат отлични съотношения 
между производителност и цена, и имат по-добри свойства по отношение на якост, 
твърдост, плътност, атмосферни влияния и могат лесно да бъдат формовани в сложни 
форми за разлика от металите [1, 3]. Тези композити обикновено се произвеждат с 
мрежова форми на армировъчната фаза, което увеличава техните механични свойства. 
Една от най- често използваните смоли, като материал за матрица е полиестерната смола. 
Полиестерната смола притежава добър баланс между механични и термични 
характеристики и устойчивост на атмосферни и химически въздействия. Адхезионното 
взаимодействие на фазовата граница между влакна и матрица в решаваща степен 
определя свойствата на композитните материали. Матрицата предава и разпределя 
напреженията на усилващите влакна. Важно изискване към нея е да има ниска 
проницаемост на течности. Предимствата на стъклените влакна са, че имат висока 
твърдост, шумоустойчивост, термоустойчивост и висока якост на опън, както и, че лесно 
се преработват в текстил [2, 3].  

Изследваните в настоящата работа композити намират все по-широко приложение 
за съоръжения и оборудване, работещи в морска среда. Това налага те да притежават 
освен висока якост и висока якост на умора. Умората е най-често срещаната причина за 
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разрушаване, т.к. натоварванията се получават като динамични поради вибрациите по 
време на работа. Собствените честоти на трептенията на корпуса на плавателните 
съоръжения трябва коренно да се различават от честотите на трептенията, които 
пораждат двигателите и винтовете [2]. В противен случай в корпуса могат да се появят 
пукнатини и разкъсвания. Този факт определи и целта на настоящата работа, а именно 
да се определят якостта на опън и якостта на циклична умора на изследваните 
композитни материали, за да се оцени тяхната пригодност за производствени 
съоръжения и оборудване, работещи в морска среда.  
 
2. Изложение 
 

Изследваните материали са четирислойни полимеро- матрични композити уякчени 
със стъкломат 300 g/sm3 и мрежа от фибростъкло 145 g/m2. Единият от тях е изработен 
изцяло с четири слоя уякчаваща фаза стъкломат, а при другите два уякчаващата фаза е 
съставена от стъкломат и мрежа от фибростъкло с различна ориентация на влакна 
(таблица 1). 

Таблица 1. Материяли, от които са съставени изследваните композити 

 
Композитите са изработени под формата на панели, чрез прослойно нанасяне на 

смола и уякчаваща фаза. След всеки слой смола се прилага механично въздействие, чрез 
валцоване, с цел отстраняване на въздушните пори. От получените панели са изрязани 
образци за изпитване на опън, изпитване на циклична умора. 

 
 
2.1. Изпитване на опън 
 

Изпитването на опън се проведе по стандарт ISO 527-4 при Т= 20℃. За провеждане 
изпиването на опън са изработени по три образеца от всеки вид композит с еднакви 
размери (Фиг.1) [4]. 

 

Фиг.1. Размери на образците за изпиването на опън 

 
  

Образец Матрица 
Уякчаваща 

фаза-Стъкломат 
300 g/sm3 

Мрежа от фибро 
стъкло 

145 g/m2 

Начин на 
поставяне на 
мрежата 

1 Полиестерна смола 4 слоя  - 
2 Полиестерна смола 3 слоя 1слой Успоредно 
2 Полиестерна смола 3 слоя 1слой Под ъгъл от 45° 
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2.2. Изпитване на циклична умора 
 

Схема на установката за определяне уморната якост на материала е показана на 
фиг. 2. Образците за изпитване на умора се закрепват конзолно в специално 
приспособление изработено за конкретната вибромаса. Използват се акселометри за 
измерване на ускорението, единият е закрепен в свободния край на образеца, а другият 
на вибромасата [5, 6]. Образците са изработени с размери: височина 2.80 мм ширина 20 
мм, дължина 175 мм. и са определени динамитен модул на еластичност Ed= 43GPa и 
плътност ρ= 1,37 g/cm3. Специално подбраната честота която да отговаря на размера на 
образеца се изчислява посредством „Solidworks“. За стабилна работа на устновката е 
избрано, честотата да бъде близка до основната форма на резонансен режим на образеца 
в диапазона от 50 до 60 Hz. Амплитудата на натоварването се определя в зависимост от 
избраната стъпка от експерименталният план. Софтуерът (National Instruments) 
предоставя възможност за определяне на момента на образуване на пукнатина която в 
повечето случаи е видима само при голямо увеличение [7, 8]. 

 

Фиг.2. Схема на установката за определяне уморната якост на материала. 

След приключване на калкулирането на резултатите чрез „Solidworks“ се определят 
максималните напрежения които се получават в образеца по време на изпитване (Фиг.3). 
Възникналите напрежения в зоната на захващане са от порядъка на 800 MPa до 830 Mpa 
които многократно надвишават якостта на материала и неговото разрушаване в тази зона 
е неминуемо. 

 

Фиг.3. Симулативно определяне на максималните напрежения в образеца при изпитване на 
циклична умора 
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Симулативно е определен и броят цикли необходим за разрушаване в зоната на 
максималните напрежения, който е около 32000. При работна честота 55 Hz процеса по 
разрушаване ще продължи около 10min. По този начин може да бъде точно изчислено 
натоварването необходимо за разрушаване на образеца. 
 
3. Резултати и анализи 
 
3.1. Резултати и анализи от изпитването на опън 
 

Резултатите получени след изпитването на опън на образците са дадени в таблица 
2. От проведените изпитвания на проби 1,2,3 с най- висока стойност на якост на опън е 
проба 1 при която не е използване мрежа от фибростъкло като уякчаваща фаза, което се 
вижда и от диаграмата на фиг. 4. Характерно за материала стъкломат е, че стъклените 
влакна са хаотично разпределени, което от своя страна води до изотропност (идентични 
свойства независимо от ориентацията му като учкчаваща фаза), а при мрежата от 
фибростъкло се наблюдават анизотропни свойства, т.е. съществува зависимост от 
посоката ориентация на влакната в обема на композита. Именно това определя по-
добрите якостни характеристики на композита с изградена уякчаваща фаза само от 
стъкломат. Интерес представлява и композита с уякчаващата фаза мрежа от фибростъкло 
с ориентация под ъгъл от 45°, при който се наблюдава повишаване на пластичните 
свойства. 
Таблица 2. Резултати след проведено изпитване на опън 

Образец Fm, N Rm, MPa R02 MPa ΔL,mm A,% 
1 2306,6 76,86 60,4 0,85 2,12 
2 1693,3 56,43 51,2 0,27 0,67 
3 1990 66,33 58,4 1,7 4,25 

 

 

Фиг.4. Диаграма на изпитване на опън на изследваните композити 
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3.2. Резултати и анализи от изпитването на циклична умора 
 

Резултатите от извършените циклични уморни изпитания са поместени в таблица 3 
и са показани графично на фиг. 5 и фиг.6.  
Таблица 2. Резултати от проведените циклични уморни изпитвания 

Образец 
Брой цикли, 

N 

Амплитудно 
напрежение, 
σa [Mpa] 

Разрушаване 

1 

2x105 180 Не 
2x106 58 Не 
2x106 68 Не  
2x106 80 Не  
2x106 128 Не  
2x106 154 Да  

2 
2.4х106 90 Не 
2.7х106 80 Не 
2.8х106 110 Да 

3 
2х106 108 Не 

2.5х106 122 Не 
2.7х106 135 Да 

 

 

Фиг.5. Резултати от изпитваният на циклична умора на проби без мрежа от фибростъкло 

От проведените експериментални уморни изследвания може да отчетем, че и трите 
вида композитни материали са издържали приблизително равен брой цикли (2х106- 
2,8х106), при приблизително равно натоварване. Разрушаването при първия образец 
настъпва след приблизително равен брой цикли и натоварване. Първия образец се 
разрушава с най- високо амплитудно напрежение (σa1 = 154МРа), но при по- малко брой 
цикли (2х106). При образците армирани с мрежа от фибростъкло разрушаването настъпва 
след по-ниски стойности на натоварване (σa2= 110 МРа и σa3= 135 МРа), но при повече 
брой цикли (2.7х106 и 2.8х106), т.е. с намаляване на амплитудното напрежение се 
увеличава броя цикли до разрушаване. 
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Фиг. 6 Резултати от изпитваният на циклична умора на проби с мрежа от фибростъкло 

След направените уморни изпитвания е направен макроструктурен фрактографски 
анализ в мястото на разрушаване на образците с помощта на стереомикроскоп 
EUROMEX. При първия образец се наблюдават магистрални пукнатини о областта на 
матрицата, докато при образци с мрежа от фибростъкло пукнатините са локални (фиг.7). 
При третия образец (фиг. 8), където мрежата е ориентирана под ъгъл 45° се достига само 
до развитие на пукнатини без пълно разрушаване. 

 

Фиг. 7 Макроструктура на развитието на пукнатината проби без мрежа от фибростъкло 
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Фиг. 8 Макроструктура на развитието на пукнатината проби с мрежа от фибростъкло 

 
3.3. Резултати от проведения стимулационен анализ 
 
3.3.1. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 1 

 
При режим на усилвателя от 39N образец 1 извършва над 1000000 цикъла което е 

предпоставка за твърдението, че няма вероятност да се разруши в интервала от 1 до 
100000000 цикъла (фиг. 9). За времето от 6 часа и честота 55Hz образец 1 е извършил 
преместване от 19 мм. като при това преместване е постигнато най-голямо напрежение 
в зоната на пукване от 100МPa и са реализирани над 1000000 цикъла. 

 

Фиг. 9. Симулативен анализ на образец 1 
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3.3.2. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 2 
 

При режим на усилвателя от 58N в образец 2 се формира пукнатина след 581000 
цикъла (Фиг.10). Резонансната честота намалява до 50Hz което доказва,че в образеца са 
настъпили структурни промени, заражда се пукнатина която ще доведе до разрушаване 
в зоната на захващане. За времето от 1 час и честота 55Hz образец 8 е извършил 
преместване от 10мм 

 

Фиг. 10 Симулационен анализ на образец 2 

 
3.3.3. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 3 

 

При режим на усилвателя от 55N в образец 3 се формира пукнатина след 390000 
цикъла (Фиг. 11). Резонансната честота намалява до 51Hz което доказва, че в образеца са 
настъпили структурни промени, заражда се пукнатина която ще доведе до разрушаване 
в зоната на захващане. 

 

Фиг. 11. Симулационен анализ на образец № 3 
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4. Заключение 
 

От проведените изследвания може да се направят следните изводи относно якостта 
на опън и умора: 
Получени са по-добри якостни характеристики на композита с уякчаваща фаза само от 
стъкломат, т.к. стъклените влакна са хаотично разпределени, което от своя страна води 
до изотропност (идентични свойства независимо от ориентацията му като учкчаваща 
фаза), а при мрежата от фибростъкло се наблюдават анизотропни свойства, т.е. 
съществува зависимост от посоката ориентация на влакната в обема на композита. 
Наблюдава се повишаване на пластичните свойства при композита с уякчаващата фаза 
мрежа от фибростъкло, ориентирана под ъгъл от 45°. 
Симулативно са установени максималното напрежение и максималния брой цикли за 
разрушаване на разглеждания материал. 
След проведените уморни изпитвания е установено, че трите композита имат 
приблизително еднаква уморна якост. 
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