
Abstract 
 
The main purpose of this work is to develop an analytical and experimental study 

regarding the origin and evolution of residual stresses in cross-ply composite laminates. 

The influence of environmental conditions is also addressed. 

The analytical study relies on the Classical Laminate Theory. The residual stress 

relaxation over time will be investigated. For this purpose, CFRP specimens are 

manufactured and the hole drilling method is used to assess the residual stress state in 

symmetrical specimens. 

For unsymmetrical laminates, the measurement of their curvature after manufacturing 

and under the influence of moisture is investigated. 

After the experimental determination of the stress-free-temperature, tests performed at 

different times after curing the material are performed to quantify the residual stress 

relaxation. 

Numerical models using finite elements technology are used to determine the calibration 

coefficients for the hole drilling method and to predict the curvature of unsymmetrical 

laminates. Also, the behaviour of an open hole laminate subject to a thermal load is 

studied. 

Micromechanical models were developed to assess residual stresses at the matrix level. 

The influence on the fibre volume fraction was studied. 

 

 

Resumo 
 

O objectivo principal deste trabalho é desenvolver um estudo analítico e experimental 

relacionado com a origem e evolução de tensões residuais emlaminados compósitos 

cruzados. A influência de certas condições ambientais será estudada. 

O estudo analítico baseia-se na Teoria Clássica dos Laminados. A relaxação de 

tensões ao longo do tempo é investigada. Para tal, provetes em carbono-epóxido são 

fabricados e o método do furo será usado para avaliar o estado de tensões residuais 



nos provetes simétricos. Para o caso dos provetes assimétricos, o estudo baseia-se na 

medição da respectiva curvatura após cura e sob a influência de humidade. 

Após a determinação experimental da temperatura correspondente ao estado livre de 

tensões internas do material, são conduzidos testes em diferentes ocasiões após a cura 

do material para quantificar o relaxamento das tensões. 

Métodos numéricos baseados na tecnologia dos elementos finitos são igualmente 

usados para a determinação dos coeficientes de calibração do método do furo. O 

comportamento de um provete de furo aberto sujeito a uma carga térmica é também 

estudado. 

Foram desenvolvidos modelos micromecânicos para avaliar tensões residuais ao nível 

da matriz. A influência da fracção volúmica da fibra foi estudada. 

 


