
Resumo 

O tempo de vida dos compósitos poliméricos encontra-se associado a uma gradual variação das 

propriedades físicas, que ocorrem com a passagem do tempo e dos carregamentos. Os compósitos 

poliméricos exibem um comportamento dependente do tempo devido à natureza viscoelástica e 

viscoplástica da matriz polimérica. A previsão das propriedades residuais dos sistemas poliméricos, 

para um determinado tempo de vida, é essencial para o projecto de componentes estruturais com 

segurança. Métodos práticos para a previsão do tempo de vida útil das estruturas compósitas, dentro 

da precisão do cálculo de engenharia, devem ser desenvolvidos para que a utilização de compósitos 

poliméricos possa ser usada, com confiança, em componentes estruturais críticos.  

Um dos problemas que ocorrem frequentemente na investigação da fluência de materiais 

viscoelásticos lineares é a conversão dos resultados experimentais dinâmicos para o domínio do 

tempo ou vice versa. Estes problemas foram resolvidos, formalmente, pela teoria da viscoelasticidade 

linear. Porém a aplicação das transformadas integrais, como sugere a teoria da viscoelasticidade 

linear, aos resultados experimentais resulta numa série de problemas básicos. É proposto um método 

alternativo para o cálculo do espectro discreto de retardação (ou de relaxação) a partir das medições 

dinâmicas (DMTA). O método é utilizado para fazer a conversão do módulo complexo para o módulo 

de fluência ou de relaxação. As curvas mestras são determinadas com base no princípio da 

sobreposição tempo-temperatura. Os erros associados ao método são analisados com algum detalhe.  

É apresentado um algoritmo desenvolvido para determinar as constantes das equações constitutivas, 

dadas pelo modelo de Schapery modificado com a componente plástica, a partir dos testes de 

fluência e recuperação. Foi avaliada a influência do erro experimental nos resultados do algoritmo.  

Um procedimento numérico foi desenvolvido para prever as propriedades, a longo prazo, de 

laminados compósitos, com um modelo constitutivo dado pela equação de Schapery em combinação 

com o funcional viscoplástico usado por Zapas e Crissman. O procedimento recorre à teoria clássica 

dos laminados, para calcular a resposta no tempo dos materiais compósitos para carregamentos no 

plano e de flexão.  

Os resultados experimentais, publicados por Edward Wu, para o compósito T300/5208 à fluência e 

recuperação, deformação constante e relaxação, foram utilizados para determinar os parâmetros da 

equação de Schapery modificada com a componente viscoplástica e posteriormente para 

comparação com as tensões ou deformações previstas pelo modelo para as diferentes histórias de 

carregamento.  

Foram efectuados ensaios experimentais com laminados unidireccionais Fibredux 920-C-TS-5-42 da 

CIBA GEIGY. As constantes das equações constitutivas foram determinadas a partir dos resultados 

dos ensaios de flexão em quatro pontos. Para a análise das tensões foi desenvolvido um modelo 

analítico baseado na teoria não linear, uma vez que a análise linear não se mostrou apropriada. As 

deformações calculadas pelo modelo de Schapery modificado foram comparadas com os resultados 

experimentais para duas histórias de carregamento diferentes.  



Abstract 

The long-term durability of polymeric composites is associated with a gradual change in physical 

properties, which occurs with the passage of time and loading. Polymer based composite systems 

exhibit a time-dependent behaviour due to the viscoelastic and viscoplastic nature of the polymer 

matrix. The prediction of the residual properties of the system for a given life time is essential for the 

safe design of structural components. Practical methods of predicting the long term durability of 

composite structures to within engineering accuracy's must be developed before polymeric 

composites can be confidently used in critical load-bearing structures.  

One of the problems frequently occurring in the investigation of the creep (or relaxation) of linear 

viscoelastic materials is that of converting results from dynamic measurements into the result of 

transient experiments, or vice versa. Formally, these problems were solved by the theory of linear 

viscoelastic behaviour. However the actual application of integral transformation, as suggested by the 

theory of linear viscoelastic behaviour, to experimental data leads to basic difficulties. An alternative 

method is proposed for the calculation of discrete retardation (or relaxation) spectra from dynamic 

measurements (DMTA). The method is used for the conversion of the complex modulus data to creep 

compliance or relaxation modulus. From time-temperature superposition principle, master curves are 

established. The error connected with this procedure is discussed.  

An algorithm is presented to determine the constants in the stress-strain relationships, given by the 

plastic modified Schapery model, from creep and creep-recovery tests. The influence of the 

experimental error on the output of the numerical procedure is evaluated.  

A numerical procedure is developed to predict long term laminate properties of fibre reinforced 

composite materials for a constitutive model of a combination of the Schapery nonlinear viscoelastic 

heredity integral and a nonlinear viscoplastic functional employed by Zapas and Crissman. The 

procedure extends the classical laminate theory to calculate time related response of composite 

material for inplane and flexural loading.  

The experimental data published by Edward Wu for the T300/5208 composite under creep/creep-

recovery, ramp loading and multi-step relaxation, was used to determine the constants of the plastic 

modified Schapery model and, after that, to compare with the strains or stresses calculated by the 

model for the different loading programs.  

Experiments were performed on unidirectional reinforced laminates Fibredux 920-C-TS -5-42 of CIBA 

GEIGY. The constants in the stress-strain relationships were determined from data obtained in four 

point bend tests. An analytical model based on nonlinear beam theory was developed, as the linear 

theory was not adequate for stress analysis. Strains calculated by the plastic modified Schapery model 

were compared, for two different loading programs, with experimental data.  




