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РЕЗЮМЕ. Встановлено, що міцність досліджуваного композиту, в якому вміст хло-
рованого ПЕ досягає 60% (тобто за припущення, що матриця – поліетилен низької густини), 
можна досить успішно передбачити, використовуючи сіткову модель Сміта–Нільсена. В свою 
чергу, експериментальні значення модуля пружності різних композицій на основі поліетиленів 
низької густини (LDPE) та хлорованого ПЕ (СРЕ) можна прогнозувати за змінною моделлю 
Хашіна–Стрікмана (Hashin–Strikman variation fork), а повзучість тієї ж системи – за силовим 
законом. Концентраційні залежності модулів пружності та повзучості досліджуваних тер-
мопластичних матеріалів мають S-подібну форму, зумовлену їх багатофазною структурою. 
Отже, пружні та повзучі властивості композитів можна успішно прогнозувати для досить 
широкого діапазону композицій. 
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РЕЗЮМЕ. Розглянуто квазістатичне деформування і руйнування крихких матеріалів під 
дією швидкозмінливих температурних полів. Як критерій руйнування використано умову 
досягнення напруженнями критичних значень. Розрахунки напруженого стану і росту тріщин 
виконано в припущенні, що на новоутворених вільних поверхнях відповідні елементи поля 
напружень дорівнюють нулю, а на кінцях тріщини виконуються умови критерію руйнування. 
Встановлено, що для більшості режимів термомеханічного навантаження розвиток тріщини є 
нестійким, тобто з досягненням критичних напружень в одній точці тіла тріщина миттєво по-
ширюється до критичного розміру, який відповідає новому стійкому станові. Показано, що ме-
ханічне перенавантаження зразка може суттєво послабити ефект нестійкості розвитку зони 
руйнування. Наведено приклади руйнування пружно-крихких тіл. Розраховано появу і розви-
ток тріщин з урахуванням пластичності матеріалу в області біля нагрітої поверхні. 
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РЕЗЮМЕ. Вуглецеву сталь випробовували на монотонний і циклічний закрут до великих 
пластичних деформацій. Її розглядали як композит, що складається з різних цементитних плас-
тинок, вкраплених у феритну матрицю. Це спричинює внутрішні напруження під час деформу-
вання та анізотропне зміцнення, особливо під знакозмінним навантаженням. За пластичної де-
формації у впорядкованій структурі зароджуються дефекти ґратки. Характеристики деформа-
ційного зміцнення досліджували за багатовісної деформації. Показано, що анізотропне зміц-
нення залежить від траєкторії та напрямку деформування. Такі висновки підтверджують утво-
рення мікродеформацій та розподіл дислокацій. Під навантаженням протікає динамічне обо-
ротне відновлення, яке проявляється в утворенні дислокаційних комірок і пов’язане зі значним 
кінематичним зміцненням. Експеримент вказує на потребу математичних моделей, які, врахо-
вуючи особливості мікроструктури, успішно описували б анізотропічне зміцнення. 
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