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ВПЛИВ НАДРІЗІВ НАНАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ 

СТАНТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Використання легких сталевих тонкостінних конструкцій з гнутих 

профілів в промисловому і цивільному будівництві невпинно зростає і слу-

гує поштовхом для розвитку цілої галузі будівельної індустрії, що включає 

розробку, виготовлення і монтаж конструкцій із застосуванням тонкостін-

них гнутих профілів. 

Для більш детального дослідження впливу депланації поперечного 

перерізу тонколистових пластинок за наявності або відсутності надрізів на 

їх напруженого-деформований стан (НДС), було проведено розрахунок ме-

тодами чисельного МСЕ-моделювання статичного навантаження тонколи-

стових зразків (пластинок) з різними концентраторами напружень, що імі-

тують конструкційні вирізи або експлуатаційні дефекти елементів конс-

трукції, наявні або виникають в обшивці фюзеляжу транспортних літаків 

за допомогою програмного забезпечення COMSOL, експериментальним 

методом на випробувальній машині УВМ-40-2 та за аналітичною методи-

кою (за методами Сада і Кірша) [1].  

Дослідження проводилося для моделювання статичного навантажен-

ня тонколистових пластинок двох типів: суцільної і пластини з невеликим 

центральним отвором (Ø 4 мм). 

На основі отриманих результатів та їх порівняння зроблено висновки 

про особливості дослідження впливу надрізів на НДС тонколистових плас-

тин за різними методиками: 

 за наявності отвору – максимальне напруження      матиме більші 

значення ніж для суцільної пластини; 

 наявність отвору у пластині викликає перерозподіл напруг, причому бі-

ля отвору виникають значні додаткові напруги на відстані кількох його 

діаметрів; 

 результати розрахунків за чисельною методикою фактично збігаються 

із результатами, розрахованими аналітичним методом, однак, значення 

напружень отриманих експериментальним методом, суттєво різниться 

для величини мінімального значення напруження     , хоч і майже збі-

гається за величиною максимального значення напруження     , з ре-

зультатами як аналітичного, так і чисельного моделювання. Наявні ро-

збіжності у значеннях величини мінімального напруження, можна по-
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яснити тим, що аналітичне рішення не враховує особливості фіксації та 

геометрії граней пластини; 

 виявлено, що за наявності фіксаторів пластини, її руйнування стається 

пізніше, а величина деформації дещо різниться від аналогічного зна-

чення пластини без фіксаторів таким чином, що за однакового наван-

таження, фіксована пластина розтягаються трохи більше. Цим також 

можна пояснити дещо більше значення експериментально розрахованої 

величини напруження      у порівнянні із результатами аналітичного і 

чисельного розрахунків. Тобто можна припустити, що чим більшим 

буде отвір у пластині, тим більшою буде різниця між експерименталь-

ними результатами і результатами чисельного розрахунку, зумовлена 

впливом фіксації пластинки на її НДС. 
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