
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
1.1 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ – ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Η ικανότητα του ανθρώπου να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή των 

στοιχείων εκείνων, τα οποία θα του ικανοποιήσουν τις όποιες, µακροχρόνιες ή πρόσκαιρες 

ανάγκες του, ανάγεται στις απαρχές της εµφάνισής του και συγκεκριµένα τη στιγµή που 

σήκωσε το πρώτο ξύλο και την πρώτη πέτρα και τα χρησιµοποίησε. Από τότε έως σήµερα 

τεράστιες ποσότητες ύλης έχουν µετασχηµατιστεί είτε µε φυσικό, είτε µε χηµικό, είτε µε 

µηχανικό τρόπο, ώστε να αποτελέσουν κατασκευές ικανές να ικανοποιήσουν τους 

σκοπούς του. Ποιες όµως ήταν οι παράµετροι εκείνες που όριζαν το υλικό από το οποίο ο 

αρχάνθρωπος θα κατασκευάσει τα εργαλεία και τα όπλα του; Είναι λογικό να πιστέψουµε 

ότι το πρώτο στοιχείο που, εµπειρικά πάντα, τον οδηγούσε στην επιλογή του ήταν η 

αντοχή, φυσικά συνεπικουρούµενη από τις ιδιότητες εκείνες που σήµερα ονοµάζουµε 

στιβαρότητα και σκληρότητα (Carlson και Kardomateas, 1996). Αυτό άλλωστε µας δείχνει 

και το πρώτο υλικό το οποίο χρησιµοποίησε, ο λίθος· ο ακατέργαστος ή ελάχιστα 

κατεργασµένος λίθος κατά τη λεγόµενη Παλαιολιθική Εποχή και ο κατεργασµένος λίθος 

στη διάρκεια της Νεολιθικής Εποχής. 

 

Σύντοµα, ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει ότι η στιβαρότητα του λίθου είναι 

απαιτητή σε µερικές µόνο από τις εφαρµογές τις οποίες θέλει να κατασκευάσει. Τώρα δε 

θέλει µόνο τη δύναµη του λίθου, αλλά και την ευλυγισία του κλαδιού, διότι τα ζώα που 

πρέπει να σκοτώσει είναι πιο γρήγορα απ’ αυτόν και, πολλές φορές, πολύ επικίνδυνο να 

τα πλησιάσεις. Απ’ την άλλη, ο λίθος είναι πολύ πιο βαρύς από το ξύλο, αρά πιο 

κουραστικό να τον χρησιµοποιήσει κανείς. Συνδυάζει λοιπόν τα δυο στοιχεία και 

κατασκευάζει πρώτα το ακόντιο και κατόπιν το τόξο. Το ακόντιο, ένα γερό κλαδί, που στη 

µια µεριά του έχει δεµένο ένα κοφτερό λιθάρι, µπορεί να το πετάξει και να πετύχει ένα 
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ζώο που είναι σε απόσταση ή που τρέχει. Με το τόξο µπορεί να ρίξει ένα µικρό κλαδάκι, 

πάνω στο οποίο έχει δέσει ένα κοφτερό λιθαράκι, ένα µικρό και ελαφρύτερο ακόντιο 

δηλαδή, πολύ µακρύτερα απ’ ότι µε το χέρι. Αυτή η κίνηση–άλµα έδωσε και την πρώτη, 

ίσως, απόδειξη της δυνατότητας του ανθρώπου να αντιληφθεί εµπειρικά τη δυναµική των 

σωµάτων. Η διαδικασία λοιπόν, η οποία θα οδηγήσει µετά από χιλιετίες στα σηµερινά 

δεδοµένα, έχει ήδη ξεκινήσει. Ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει και για το σκοπό αυτό 

να επιλέγει τα υλικά που του χρειάζονται. 

 

Η ανάπτυξη του ανθρώπου και ο πολιτισµός είναι στενά συνδεδεµένα µε τη χρήση 

των υλικών. Τα συµβατικά µονολιθικά υλικά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις ευρείες 

κατηγορίες, τα µέταλλα, τα κεραµικά και τα πολυµερή. Ο συνδυασµός δυο ή 

περισσοτέρων υλικών από µια ή παραπάνω κατηγορίες ονοµάζεται, απλουστευµένα ίσως, 

σύνθετο υλικό. Στην εποχή του Λίθου ο άνθρωπος χρησιµοποίησε, κυρίως, κεραµικά 

(λίθους) για εργαλεία και όπλα καθώς και φυσικά πολυµερή ή σύνθετα (ξύλο) (Hull, 1981). 

Η χρήση των µετάλλων άρχισε µε το χρυσό ως κόσµηµα και συνεχίστηκε µε το χαλκό, τον 

ορείχαλκο και το σίδηρο. Τα µέταλλα, κυρίως ο χάλυβας, κυριάρχησαν έως τον 

προηγούµενο αιώνα και συνεχίζουν. Το 1960 φαίνεται να είναι σηµείο καµπής καθώς τα 

τεχνητά πολυµερή, τα κεραµικά και τα σύνθετα αποκτούν σχετική σηµασία ως προς τα 

µέταλλα. Η διαφορά είναι ότι, ενώ τα πρώιµα χρόνια της ανθρωπότητας τα φυσικά 

πολυµερή, κεραµικά και σύνθετα κυριαρχούσαν, η νέα ανάπτυξη και εφαρµογές δίνουν 

έµφαση σε κατασκευάσµατα του ανθρώπου ή υλικά µηχανικών εφαρµογών (engineering 

materials). 

 

Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό του συνθέτου υλικού (Hull, 1981), αυτό παρουσιάζει 

τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά: 

1. Αποτελείται από δύο ή περισσότερα ξεχωριστά και µηχανικά διαχωρίσιµα υλικά. 

2. Κατασκευάζεται µε ανάµιξη των ξεχωριστών υλικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

ανάµιξη του ενός υλικού µε το άλλο να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο για να 

επιτυγχάνονται οι βέλτιστες ιδιότητες. 

3. Οι ιδιότητες της τελικής δοµής είναι «ανώτερες» και, πιθανά, µοναδικές σε σχέση 

µε τις ιδιότητες των συστατικών. 
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Το πλεονέκτηµα των συνθέτων υλικών είναι ότι, συνήθως, εµφανίζουν ιδιότητες 

καλύτερες από τα συστατικά υλικά κι ακόµη ότι έχουν επιπλέον ιδιότητες, τις οποίες 

κανένα από τα συστατικά από µόνο του, δεν παρουσιάζει (Jones, 1975). 

 

Τα σύνθετα υλικά µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες (Hull, 

1981): 

• Φυσικά σύνθετα υλικά. Πρόκειται για υλικά όπως το ξύλο, το οστούν, το µπαµπού 

και το υλικό το οποίο αποτελεί τη µυϊκή µάζα των διαφόρων οργανισµών 

• Μικρο–σύνθετα υλικά. Στην οµάδα αυτή κατατάσσονται υλικά όπως τα 

µεταλλικά κράµατα, τα σκληρυµένα θερµοπλαστικά (πολυστυρένιο µετά από 

κρούση) και τα ενισχυµένα θερµοπλαστικά, θερµοσκληρυνόµενα, κεραµικά και 

µεταλλικά 

• Μακρο–σύνθετα υλικά. Στην τάξη αυτή ανήκουν ο γαλβανισµένος χάλυβας, το 

ενισχυµένο σκυρόδεµα και πολλά άλλα. 

Στις παραπάνω οµάδες ταξινόµησης των υλικών εµφανίζονται διαφοροποιήσεις ανάµεσα 

στα στοιχεία τους. Αυτές οι διαφορές αφορούν στο είδος της συνύπαρξης των συστατικών 

υλικών και της ισορροπίας ανάµεσά τους καθώς και στη µορφή της σύνθεσης (φάσεις, 

υλικά, κ.λ.π.) Από εδώ και στο εξής ως σύνθετα υλικά θα αναφέρονται τα ενισχυµένα 

πλαστικά (θερµοπλαστικά και θερµοσκληρυνόµενα), κεραµικά και µέταλλα. 

 

Τα σύνθετα υλικά, όπως ορίστηκαν παραπάνω, µπορούν να ταξινοµηθούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες σύµφωνα µε τον Jones (1975): 

1. Ινώδη. Τα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από µια οργανική, κυρίως, µήτρα, 

χωρίς να αποκλείονται οι κεραµικές και οι µεταλλικές, που ενισχύεται µε ίνες. Οι 

ίνες µπορεί να είναι µικρού ή µεγάλου µήκους. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί 

είτε να είναι προσανατολισµένες προς µια κατεύθυνση είτε να έχουν τυχαίο 

προσανατολισµό µέσα στη µήτρα (mat). Στη δεύτερη περίπτωση, συνήθως, είναι 

προσανατολισµένες προς µια διεύθυνση, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση 

του τυχαίου προσανατολισµού, (mat). 

2. Πολύστρωτα. Τα ινώδη σύνθετα υλικά µε τη µορφή στρώσης µπορούν να 

συνδυαστούν για να αποτελέσουν δοµές µε πολλές στρώσεις προσανατολισµένες 
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σε διάφορες γωνίες σε σχέση µε κάποιο σύστηµα συντεταγµένων. 

3. Σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε σωµατίδια. Στα υλικά αυτά η οργανική µήτρα 

ενισχύεται µε σωµατίδια από άλλο υλικό, τα οποία διασκορπίζονται, τις 

περισσότερες φορές, οµοιόµορφα µέσα στο µητρικό υλικό. Το τελικό προϊόν 

παρουσιάζει µακροσκοπικά ισότροπη συµπεριφορά. 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό των συνθέτων υλικών, όπως δόθηκε παραπάνω, πρέπει να 

δεχθούµε ότι µια από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, αναφορά χρήσης τέτοιων υλικών στην 

ιστορία της ανθρωπότητας γίνεται από τον Όµηρο (12ος αι. π.Χ.) στα πρώτα γραπτά 

µνηµεία της Ελληνικής γλώσσας, τα αθάνατα Έπη της Ιλιάδος και της Οδύσσειας. 

Συγκεκριµένα, στην Ιλιάδα αναφέρονται δυο ασπίδες των ηρώων, στις οποίες γίνεται 

ιδιαίτερη µνεία και περιγράφονται µε αρκετή ακρίβεια ώστε να είναι δυνατό να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για τη µηχανική τους συµπεριφορά. Η µια από αυτές είναι η ασπίδα του 

Αχιλλέα, κατασκευασµένη από τον Ήφαιστο µετά από παραγγελία της µητέρας του ήρωα, 

της Θέτιδος. Σύµφωνα µε τον Όµηρο (a): 

 

ουδέ τότ’ Αινείαο δαΐφρονος όβριµον έγχος 

ρήξε σάκος. χρυσός γαρ ερύκακε, δώρα θεοίο 

αλλά δύο µεν έλασσε διά πτύχας, αι δ’ άρ’ έτι τρεις ήσαν, 

επεί πέντε πτύχας ήλασε κυλλοποδίων, 

τάς δύο χαλκείας, δύο δ’ ένδοθι κασσιτέροιο 

τήν δε µίαν χρυσήν, τή ρ’ έσχετο µείλινον έγχος 

 

Μελέτη της κατασκευής αυτής και της συµπεριφοράς της υπό κρουστική καταπόνηση, ήτοι 

την επίδραση που θα είχε το χτύπηµα µε δόρυ, όπως περιγράφεται από τον Όµηρο, έχει 

γίνει από τους Paipetis κ.ά. (1997) καθώς και Paipetis και Kostopoulos (2001a). 

 

Η άλλη είναι αυτή του Αίαντα, για την οποία ο Όµηρος (b) αναφέρει: 

 

Η ρά, και αµπεπαλών προΐει δολιχόσκιον έγχος 

και βάλεν Αίαντος δεινόν σάκος επταβόειον 

ακρότατον κατά χαλκόν, ός όγδοος ήεν επ’ αυτώ. 
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έξ δέ διά πτύχας ήλθεν δαΐζων χαλκός ατειρής, 

εν τή δ’ εβδοµάτη ρινώ σχέτω. 

 

Οι Paipetis και Kostopoulos, 2001b έχουν µελετήσει τη συµπεριφορά και αυτής της 

πολύστρωτης κατασκευής, υπό συνθήκες κρούσης. 

 

Άλλες αναφορές για τη χρήση συνθέτων υλικών µπορεί να βρει κάποιος στο Βιβλίο 

της Εξόδου της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπου οι Εβραίοι ζητούν από τον Φαραώ περισσότερο 

άχυρο για τις πλίνθους τις οποίες κατασκευάζουν (Έξοδος, 9ος–8ος αι. π.Χ.), αλλά και στις 

στρωµατοποιηµένες ξύλινες κατασκευές των Αιγυπτίων και τις µεταλλικές πολύστρωτες 

(για την κατασκευή σπαθιών) των αρχαίων Κινέζων και Ιαπώνων καθώς και των κατοίκων 

της Μεσαιωνικής Ευρώπης (Jones, 1975). 

 

Σήµερα τα σύνθετα υλικά κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, σε τοµείς όπου 

παραδοσιακά υπερίσχυαν τα συµβατικά υλικά (µέταλλα και κράµατα, σκυρόδεµα, µη 

ενισχυµένο πλαστικό, ξύλο κ.α.). Ανάµεσα στους κλάδους όπου χρησιµοποιούνται, πλέον, 

τα σύνθετα υλικά είναι αυτοί των αεροδιαστηµικών και ναυτικών εφαρµογών, των 

κατασκευών που εµπίπτουν στο ενδιαφέρον του µηχανολόγου µηχανικού και του 

πολιτικού µηχανικού καθώς και στον τοµέα των µουσικών οργάνων και των αθλητικών 

ειδών (Phillips, 1989). Επιπλέον στοιχεία εµφανίζονται επίσης στον Jones (1975).  

 

 

1.1.1 Παρασκευή των συνθέτων υλικών οργανικής µήτρας 

 

Στη µεγάλη πλειοψηφία των συνθέτων οργανικής µήτρας το µητρικό υλικό 

αποτελείται από θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (εποξειδικές ή εποξικές και πολυεστερικές) 
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και θερµοπλαστικές όπως το πολυπροπυλένιο το νάιλον και το polycarbonate (ειδικός 

τύπος πολυεστέρα). Οι δυο αυτές οµάδες ρητινών χαρακτηρίζονται από µια πληθώρα 

διαφοροποιήσεων που αφορά στις ιδιότητές τους, τις συνθήκες πολυµερισµού κ.ο.κ. Τα 

τελευταία χρόνια (Gutowski, 1997), άρχισε η χρήση θερµοπλαστικών ρητινών για 

θερµοκρασίες εφαρµογής έως 170 °C. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του γνωστού µε το 

εµπορικό όνοµα PEEK (Poly Ether Ether Ketone) και άλλων υλικών της ίδιας οµάδος, τα 

οποία έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Η σηµαντικότερη 

διαφορά ανάµεσα στις θερµοπλαστικές και τις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες αφορά στη 

συµπεριφορά τους µε αύξηση της θερµοκρασίας. Οι θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες, καθώς 

αυξάνεται η θερµοκρασία, πολυµερίζονται και στερεοποιούνται δηµιουργώντας σταυρο-

δεσµούς. Τα θερµοπλαστικά υλικά αντίθετα, τήκονται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 

και ρευστοποιούνται δίνοντας κινητικότητα και δυνατότητα συνδυασµού των 

µακροµορίων. Έτσι είναι δυνατή η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των δεύτερων 

σε αντίθεση µε τις πρώτες. Άλλες διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ρητινών είναι ότι, οι 

θερµοπλαστικές ρητίνες δε δηµιουργούν σταυρο-δεσµούς, ενώ εµφανίζουν εντονότερα 

φαινόµενα ερπυσµού (Hull, 1981). Επίσης παρουσιάζουν διαφορές στην τιµή του ιξώδους 

κατά τη διαδικασία παραγωγής. Γενικά µιλώντας, οι θερµοπλαστικές ρητίνες εµφανίζουν 

υψηλότερο ιξώδες λόγω του µεγάλου µοριακού τους βάρους. Το ιξώδες είναι συνάρτηση 

της θερµοκρασίας, έτσι η σύγκριση ισχύει στην αρχή της διαδικασίας πολυµερισµού, διότι 

από ένα σηµείο και µετά και το ιξώδες των θερµοσκληρυνόµενων ρητινών αυξάνει. 

 

Οι διαδικασίες παρασκευής συνθέτων υλικών µε τους δυο τύπους ρητινών είναι 

εντελώς διαφορετικές. Οι θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες µπορούν εύκολα να διαποτίσουν 

τις ίνες ενίσχυσης, κάποτε και κατά τη διαδικασία παραγωγής και κατόπιν πρέπει να 

πολυµεριστούν ώστε να παραχθεί το υψηλού µοριακού βάρους στερεό τελικό προϊόν. 

Αυτό συµβαίνει µε τη χρήση θερµότητας ή κάποιας άλλης µορφής ενέργειας όπως η 

υπεριώδης ακτινοβολία και µε την ανάµιξη µε ένα αντιδρόν συστατικό (καταλύτης). Η 

εξώθερµη αντίδραση δηµιουργεί σταυροειδείς δεσµούς και είναι µη αντιστρεπτή. Οι 

θερµοπλαστικές ρητίνες, από την άλλη πλευρά, συνήθως βρίσκονται κατ’ αρχάς ως 

υψηλού µοριακού βάρους τµήµατα µακριών αλυσίδων. Είναι πάντα στερεά στη 

θερµοκρασία δωµατίου, έτσι η εµβάπτιση ινών ή άλλων σωµατιδίων καθίσταται 
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προβληµατική. Για το λόγο αυτό η εµβάπτιση γίνεται εκτός της γραµµής παραγωγής. 

Κατόπιν, το µίγµα πρέπει να θερµανθεί, να σχηµατοποιηθεί και να κρυώσει για να 

στερεοποιηθεί. 

 

Οι πλέον χρησιµοποιούµενες ίνες ως υλικό ενίσχυσης για τα σύνθετα υλικά 

οργανικής µήτρας είναι οι ίνες άνθρακα, γυαλιού και αραµιδίου (Kevlar® ή Twaron). 

Πέρα από τα σύνθετα υλικά µε οργανική µήτρα, στις περιπτώσεις αυτών µε µεταλλική ή 

κεραµική µήτρα, χρησιµοποιούνται και άλλα υλικά όπως ανθρακικό πυρίτιο (SiC), τιτάνιο 

(Ti), βόριο (B) κ.ά. Οι ίνες έχουν την ιδιότητα, λόγω των µικρών σχετικά διαστάσεών τους 

(διάµετρος), να είναι απαλαγµένες από ατέλειες και εποµένως να παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

υψηλή αντοχή. Για την καλύτερη πρστασία και τη χηµική συγγένεια ίνας–µήτρας, οι ίνες 

υφίστανται διάφορες επιφανειακές κατεργασίες, γνωστές ως sizing ή/και ως surface 

activation process. 

 

 

 
Εικόνα 1.1. Ειδικές ιδιότητες για µέταλλα και σύνθετα υλικά. 

 

Ειδικό Μέτρο Ελαστικότητας (ΜΝ m/kg) 

Ε
ιδ
ικ
ή 
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Ν
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Οι συνηθέστερες διαδικασίες παρασκευής συνθέτων υλικών είναι οι ακόλουθες: (α) 

Επίστρωση µε το χέρι (Hand Lay–up), (β) περιέλιξη εµποτισµένων σε ρητίνη νηµάτων 

(Filament Winding), (γ) εξόλκυση (Pultrusion), (δ) µεταφορά ρητίνης σε καλούπι (Resin 

Transfer Molding), (ε) µορφοποίηση (Forming) και (ς) αυτόµατη τοποθέτηση 

εµποτισµένων και πολυµερισµένων δεσµών ινών (Automated Tow Placement). Για την 

παρασκευή κοµµατιών µεγαλύτερων διαστάσεων χρησιµοποιούνται και άλλες τεχνικές 

όπως η Vacuum Injection Molding (VIM), η Sheet Molding Compounds κ.λ.π. 

Πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές µπορούν να αναζητηθούν στη βιβλιογραφία 

(Gutowski, 1997). Κάποια γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι, στην περίπτωση 

θερµοσκληρυνόµενων ρητινών απαιτείται η επιβολή θερµοκρασίας (εκτός των 

πολυεστερικών οι οποίες πολυµερίζονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) και πίεσης 

καθώς και η χρήση κατάλληλων καλουπιών. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η 

αντίδραση του πολυµερισµού είναι εξώθερµη, άρα δεν πρέπει να είναι απαραίτητη η 

παροχή επιπλέον ενέργειας µε τη µορφή θερµότητας για την αύξηση της θερµοκρασίας. 

Όµως, έχει παρατηρηθεί (Παντελάκης, 1994) ότι ο ρυθµός του πολυµερισµού αυξάνει µε 

την προσθήκη θερµότητας και έτσι επιταχύνεται η αντίδραση. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον θερµότητας. Η τεχνική της περιέλιξης νηµάτων 

χρησιµοποιείται κατά κόρον στην κατασκευή κυλινδρικών στοιχείων, όπως σωλήνων ή 

άλλων κοίλων κατασκευών. Μια αρκετά συνηθισµένη διαδικασία για την επιβολή 

θερµοκρασίας και πίεσης είναι η τεχνική της χρήσης αυτόκλειστου φούρνου (Autoclave). 

Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί θερµοπρέσσα. Η πίεση απαιτείται για την απαγωγή 

φυσαλίδων και λοιπών ατελειών από το τελικό προϊόν. Αρκετά σηµαντικά στοιχεία γύρω 

από τα σύνθετα υλικά, τα συστατικά τους (µήτρες, ίνες) και τους τρόπους παραγωγής 

αναφέρονται στην εργασία που εκδόθηκε υπό την επιµέλεια του L. N. Phillips (1989) και 

στην εγκυκλοπαίδεια Comprehensive Composite Materials (2000). 

 

 

1.1.2 Ιδιότητες συνθέτων υλικών–ανασκόπηση–σύγκριση 

 

Έχει ήδη αναφερθεί το βασικό αίτιο που οδήγησε στη χρησιµοποίηση των συνθέτων 

υλικών σε δοµικές κατασκευές. Αυτό είναι οι πολύ καλές ειδικές µηχανικές ιδιότητες 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

(ιδιότητες ανά µονάδα βάρους) που εµφανίζουν τα υλικά αυτά σε σύγκριση µε άλλα, 

συµβατικά ή όχι, δοµικά υλικά. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται η σχέση ανάµεσα στις ειδικές 

ιδιότητες των κατασκευαστικών υλικών, όπου παρατηρείται η σχετική υπεροχή των 

συνθέτων υλικών οργανικής µήτρας (Sims και Broughton 2000). 

 

Άλλα πλεονεκτήµατα, αναφερόµενα εκτενέστερα στη βιβλιογραφία, αφορούν στην 

πολύ καλή συµπεριφορά κάτω από ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η διάβρωση και 

η οξείδωση. Επίσης είναι αξιοσηµείωτες οι διηλεκτρικές ιδιότητες ορισµένων από τα υλικά 

αυτά (π. χ. πολυεστέρας/γυαλί), που τα καθιστούν ικανά να χρησιµοποιηθούν σε 

πληθώρα εφαρµογών όπως τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης κ. ά. 

 

 

1.1.3 Συνιστώντα υλικά 

 

1.1.3.1 Ίνες ενίσχυσης στα σύνθετα υλικά οργανικής µήτρας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα Σύνθετα Υλικά Οργανικής Μήτρας, η ενίσχυση 

αποτελείται κυρίως από ίνες Γυαλιού, Άνθρακα και Αραµιδίου. Παρακάτω, θα δούµε 

αναλυτικότερα κάποια από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία 

ενδιαφέρουν για τις εφαρµογές που περιγράφονται στην παρούσα διατριβή. Η αντοχή 

των διαφόρων τύπων ινών, καθώς και η παραµόρφωση θραύσης τους κυµαίνεται από 

περίπου 1500 MPa και 0,3% για τον άνθρακα έως περίπου 4200 MPa και 5% για το γυαλί 

τύπου S (S–Glass) αντίστοιχα (Παντελάκης, 1994 και Hull, 1981). Η διαφοροποίηση που 

καθιστά ελκυστικότερες τις ίνες άνθρακα από τις άλλες ίνες είναι το υψηλότερο µέτρο 

ελαστικότητας που παρουσιάζουν οι ίνες αυτές (Παντελάκης, 1994 και Hull, 1981). 

 

1.1.3.1.1 Αραµιδικές ίνες 

 

Τα πλήρως αρωµατικά πολυαµίδια καλούνται συχνά «αραµίδια» όχι µόνο για 

λόγους συντοµίας αλλά και για να ξεχωρίζουν από τα συµβατικά αλειφατικά πολυαµίδια 

όπως το νάιλον (Yang, 2000). Πιο συγκεκριµένα, ο όρος «αραµίδιο», όπως ορίστηκε από 

την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου των Η.Π.Α., είναι ένας γενικός όρος για µια 
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«τεχνητή ίνα, της οποίας η βάση είναι ένα συνθετικό πολυαµίδιο µακράς αλυσίδας, στο 

οποίο τουλάχιστον το 85% των αµιδικών δεσµών συνδέονται ευθέως µε δυο αρωµατικούς 

δακτυλίους».  

 

Τα αρωµατικά πολυαµίδια άρχισαν να συντίθενται από τη δεκαετία του ’50 µετά τη 

βιοµηχανική ανάπτυξη του νάιλον. Τα πρώτα από αυτά περιορίζονταν κυρίως σε 

συνθέσεις που περιείχαν τµήµατα meta–προσανατολισµένου φαινυλενίου. Ένα κλασικό 

παράδειγµα είναι η πολύ (m–φαινυλεν ισοφθαλαµίδη) (MPD–I) το οποίο περιλαµβάνει 

δυο δακτυλίους m–φαινυλενίου µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

 

Στη δεκαετία του ’60, οι βελτιωµένες µέθοδοι σύνθεσης, τα νέα µονοµερή και οι 

διαλύτες που δηµιουργήθηκαν, έδωσαν ώθηση στη σύνθεση πολυαµιδίων που περιείχαν 

κυρίως para–προσανατολισµένους κυκλικούς δακτυλίους. Τότε παρατηρήθηκε ότι, 

πολυµερικά διαλύµατα υγρής µορφής, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, δίνουν ίνες 

υψηλής αντοχής και µέτρου ελαστικότητας. Ανάµεσα στα αραµίδια που προέκυψαν τότε 

ήταν και η πολύ (p–φαινυλεν τερεφθαλαµίδη) (PPD–T ή PPTA), η οποία έχει τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

 

–NH– –NH–CO– –CO–

–CO––NH– –NH–CO–

Η PPD–T είναι ένα σύµµορφο ισοµερές της MPD–I και είναι αδιάλυτη στον καταλύτη 

πολυµερισµού της. Είναι το βασικό πολυµερές για την αραµιδική ίνα Kevlar®, η οποία 

κατασκευάστηκε από την Ε. Ι. du Pont de Nemours & Co., Inc. και την ίνα Twaron της 

Akzo Nobel. 

 
 

1-10 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

Πίνακας 1.1. Προϊόντα αραµιδικών ινών Kevlar® (Ε. Ι. du Pont de Nemours & Co., 
Bulletin  K – 1, K – 5, Yang, 1992) 

Ιδιότητες Τυπικές Εφαρµογές Τύπος 

Προϊόντος   

29 Χ. Μ.* Γενικής χρήσης 

49 Υ. Μ.* Σύνθετα υλικά 

68 Ε. Μ. Ενισχυτικά καλωδίων 

119 Υ. Ε. Ενισχυτικά ελαστικών 

129 Υ. Α. Βαλλιστική 

ΚΜ2 Υ. Α. Βαλλιστική 

Τ–979 Πολτός Σύνθετα υλικά 

Τ–983 Πολτός Σύνθετα υλικά 

Μ/Β Masterbatch Ενισχυτικά φυσικού ελαστικού 

*Χ. Μ.: Χαµηλού µέτρου ελαστικότητας 

Υ. Μ.: Υψηλού µέτρου ελαστικότητας 

Ε. Μ.: Ενδιάµεσου µέτρου ελαστικότητας 

Υ. Ε.: Υψηλής επιµήκυνσης 

Υ. Α.: Υψηλής αντοχής 

 

 

Η ίνα Kevlar® ήταν η πρώτη p–αραµιδική ίνα που εισήχθηκε στο εµπόριο από τη Du 

Pont Co. το 1972. Η Twaron είναι µια άλλη PPD–T ίνα, που κατασκευάστηκε από την 

Akzo Nobel στις αρχές του ’80. Και τα δυο προϊόντα υπάρχουν στο εµπόριο σε διάφορες 

µορφές, όπως συνεχείς ίνες, υφάσµατα κοµµένων ινών, πολτός (pulp) κ. ά. Στον πίνακα 

1.1 φαίνονται διάφοροι τύποι προϊόντων Kevlar®. 

 

Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρµογές των 

προϊόντων της PPD–T ίνας. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών, στρατιωτικών, 

πολιτικών και αεροδιαστηµικών εφαρµογών. Πολλά συστήµατα συνθέτων υλικών 

χρησιµοποιούν συνεχείς ίνες ή υφάσµατα από υψηλού µέτρου ελαστικότητας PPD–T ή 

υβρίδιά του µε γυαλί, άνθρακα ή βόριο. Άλλες κύριες χρήσεις είναι σε αλεξίσφαιρα 

γιλέκα, θώρακες, σχοινιά, καλώδια κ.λ.π. Τα διάφορα είδη του Kevlar® διαφέρουν στη 

γραµµική πυκνότητα, στις εφελκυστικές ιδιότητες και, συνεπακόλουθα, στα πεδία 

εφαρµογών. 

 

Τα αρωµατικά πολυαµίδια χαρακτηρίζονται από υψηλές θερµοκρασίες τήξης, 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

εξαιρετική θερµική σταθερότητα και αντοχή στη φλόγα και µικρή διαλυτότητα σε 

αρκετούς ανόργανους και οργανικούς καταλύτες. Η πυκνότητα της PPD–T είναι 1430– 

1460 kg/m3. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης είναι >375 °C, η θερµοκρασία τήξης 

είναι 530 °C και η θερµοκρασία αποσύνθεσης (TGA) γύρω στους 550 °C. Στον πίνακα 1.2 

φαίνονται τυπικές φυσικές ιδιότητες διαφόρων τύπων Kevlar® 

 

Πίνακας 1.2. Τυπικές Φυσικές Ιδιότητες Αραµιδικών νηµάτων Kevlar® (Yang, 2000) 
Τύπος Προϊόντος Kevlar® 29 49 68 119 129 KM2 

∆ιάµετρος νήµατος (µm) 12, 15 12, 15 12 12 12, 15 12 12 

Πυκνότητα (kgr m-3) 1440 1440 1450 1440 1440 1450 1440 

Εφελκυστική αντοχή (GPa) 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.4 3.3 

Επιµήκυνση (%) 3.6 3.6 2.8 3.3 4.4 3.3 4.2 

Μέτρο ελαστικότητας (GPa) 70 70 135 99 55 99 64 

Απορρόφηση υγρασίας (%) 5–7 5–7 3–4 4–6 5–7 4–6 5–7 

 

 

1.1.3.1.2 Ίνες γυαλιού 

 

Η ιστορία των ινών γυαλιού χρονολογείται από αρκετούς αιώνες π. Χ. Στην Αρχαία 

Αίγυπτο έβγαζαν από θερµαινόµενο γυαλί τραχιές ίνες και έφτιαχναν δοχεία µε περιέλιξη 

σε άξονα και πήξη. Έπρεπε, όµως, να φτάσει το 1839 όταν ο Edward Libbey, για πρώτη 

φορά, παρουσίασε ίνες γυαλιού σε κατάσταση που τις καθιστούσε ικανές να πλεχθούν 

(Dwight, 2000). Σήµερα, τα ενισχυµένα µε ίνες γυαλιού πλαστικά είναι υψηλής κατ’ όγκο 

περιεκτικότητας εύχρηστα σύνθετα υλικά. Το 1997 η παγκόσµια αγορά µετρούσε 1,5 

δισεκατοµµύρια κιλά ινών γυαλιού, ποσότητα τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από όλες τις 

άλλες ίνες ενίσχυσης. Παρακάτω, παρατίθενται σε πίνακες η σύνθεση των διαφόρων 

τύπων ινών γυαλιού καθώς και οι φυσικές και µηχανικές τους ιδιότητες. 

 

Οι διάφοροι τύποι γυαλιού που αναφέρονται στους πίνακες ξεχωρίζουν, εκτός από 

τη σύσταση και από τις ιδιότητές τους. Ο τύπος E είναι ο πλέον χρησιµοποιούµενος µε 

εύκολη εφαρµογή. Ο τύπος C είναι ανθεκτικότερος στη διάβρωση. Ο τύπος D διαπερνάται 

εύκολα από κάποιες συχνότητες ακτινοβολίας. Οι τύποι S–2 και R είναι υψηλής αντοχής. 
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Ο τύπος AR είναι ανθεκτικός σε βασικό περιβάλλον. Τέλος ο τύπος ECR ανθίσταται σε 

όξινο περιβάλλον 

 

Πίνακας 1.3. Εύρη στοιχειοθεσίας των οξειδίων που χρησιµοποιούνται σε ειδικές 
εµπορικές ίνες γυαλιού (Dwight, 2000) 

Οξείδιο Α (%) C (%) D (%) E (%) ECR (%) AR (%) R (%) S–2 (%) 

SiO2 63–72 64–68 72–75 52–56 54–62 55–75 55–65 64–66 

Al2O3 0–6 3–5 0–1 12–16 9–15 0–5 15–30 24–25 

B2O3 0–6 4–6 21–24 5–10  0–8   

CaO 6–10 11–15 0–1 16–25 17–25 1–10 9–25 0–0,1 

MgO 0–4 2–4  0–5 0–4  3–8 9,5–10 

ZnO     2–5    

BaO  0–1       

Li2O      0–1.5   

Na2O + K2O 14–16 7–10 0–4 0–2 0–2 11–21 0–1 0–0,2 

TiO2 0–0,6   0–1,5 0–4  0–12  

ZrO2      1–18   

Fe2O3 0–0,5 0–0,8 0–0,3 0–0,8 0–0,8 0–5  0–0,1 

F2 0–0,4   0–1  0–5 0–0,3  

 

 

1.1.3.1.3 Ίνες άνθρακα 

 

Οι ίνες άνθρακα παρασκευάζονται εµπορικά από πολυµερικές βάσεις και προϊόντα 

υδρογονανθράκων. Οι διαδικασίες παρασκευής τους οδηγούν σε ευρύ φάσµα ιδιοτήτων, 

το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει τις ιδιότητες του συνθέτου υλικού. Ο συνηθέστερος 

τρόπος παρασκευής ινών άνθρακα είναι από πολυακριλονιτριλική (ΡΑΝ) βάση (Smith, 

2000). Οι ίνες άνθρακα κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους τύπους: 

(i) Ίνες υψηλής αντοχής, µε ονοµαστική αντοχή που κυµαίνεται από 3–3,5 GPa, 

παραµόρφωση θραύσης από 1,2–1,5%, και µέτρο ελαστικότητας από 200–240 GPa. Τα 

τυπικότερα παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας είναι οι ίνες Τ300 (Torayaca) και ΗΤΑ 

(Tenax). Ίνες των οποίων η παραµόρφωση θραύσης βρίσκεται γύρω στο 1,5% 

χαρακτηρίζονται ως «ίνες ενδιάµεσης παραµόρφωσης θραύσης». 
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(ii) Ίνες υψηλής παραµόρφωσης, οι οποίες εµφανίζουν µέτρο ελαστικότητας της 

ίδιας τάξης µεγέθους µε τις ίνες υψηλής αντοχής, ενώ η παραµόρφωσης (και η αντοχή) 

θραύσης τους είναι περίπου 20% υψηλότερη. 

(iii) Ίνες ενδιαµέσου µέτρου ελαστικότητας, όπου το µέτρο ελαστικότητας 

κυµαίνεται από 275–300 GPa, ενώ η παραµόρφωση αστοχίας από 1,4–1,7%. Συνεπώς η 

αντοχή των ινών αυτών κυµαίνεται από 4–5 GPa. Μερικές εµπορικές ίνες αυτής της 

κατηγορίας εµφανίζουν παραµόρφωση αστοχίας που πλησιάζει το 2% και εποµένως η 

αντοχή τους είναι της τάξης του 5,6 GPa. 

(iv) Ίνες υψηλού µέτρου ελαστικότητας. Τα πρώτα προϊόντα αυτής της 

κατηγορίας είχαν µέτρο ελαστικότητας της τάξης των 300–350 GPa. Σήµερα 

κατασκευάζονται ίνες των οποίων τα µέτρα ελαστικότητας βρίσκονται ανάµεσα στα 300–

500 GPa. Η παραµόρφωση αστοχίας των περισσότερων από τις ίνες αυτές είναι µικρότερη 

του 1% και συνεπώς η αντοχή τους βρίσκεται ανάµεσα στα 2–4 GPa. 

 

Πίνακας 1.4. Φυσικές ιδιότητες εµπορικών ινών γυαλιού (Dwight, 2000) 
 Φυσικές Ιδιότητες 

 Α C D E ECR AR R S-2 

Πυκνότητα (kgr m-3) 2440 2520 2110 2580 2720 2700 2540 2460 

∆είκτης διάθλασης 1,538 1,533 1,465 1,558 1,579 1,562 1,546 1,521 

Σηµείο τήξης (°C) 705 750 771 846 882 773 952 1056 

Σηµείο πήξης (°C)  588 521 657    816 

 

 

1.1.3.2 Θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες ως µήτρες στα σύνθετα υλικά 

 

Οι θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες είναι συνήθως χαµηλού µοριακού βάρους µονοµερή 

ή ολιγοµερή τα οποία έχουν ενεργές οµάδες για αντίδραση δηµιουργίας σταυροειδών 

δεσµών. Ο πολυµερισµός αυτών των ρητινών µπορεί να επιτευχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να δηµιουργηθεί ένα τρισδιάστατο δίκτυο–δοµή µε ισχυρούς σταυροειδείς δεσµούς 

αδιάλυτο στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες (Varma και Gupta, 2000). 
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Πίνακας 1.5. Μηχανικές ιδιότητες εµπορικών ινών γυαλιού (Dwight, 2000) 
Μηχανικές Ιδιότητες 

 
Α C D E ECR AR R S - 2 

Εφελκυστική αντοχή (MPa)  

-196 °C  5380  5310 5310   8275 

23 °C 3310 3310 2415 3445 3445 3241 4135 4890 

371 °C    2620 2165  2930 4445 

538 °C    1725 1725  2140 2415 

  

Μέτρο ελαστικότητας (GPa)  

23 °C 68,9 68,9 51,7 72,3 72,3 73,1 85,5 86,9 

538 °C    81,3 81,3   88,9 

Επιµήκυνση θραύσης (%) 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,4 4,8 5,7 

 

 

1.1.3.2.1 Εποξειδικές ρητίνες 

 

Οι εποξειδικές ρητίνες είναι σχετικά χαµηλού µοριακού βάρους προ–πολυµερή µε 

δυνατότητα διαµόρφωσης υπό πληθώρα συνθηκών. ∆υο σηµαντικά πλεονεκτήµατα αυτών 

των ρητινών απέναντι στον ακόρεστο πολυεστέρα είναι ότι, πρώτον, µπορούν να 

πολυµεριστούν τµηµατικά και να παραµείνουν στην κατάσταση αυτή και, δεύτερον, 

εµφανίζουν µικρή συρρίκνωση κατά τον πολυµερισµό. Οι πολυµερισµένες ρητίνες 

παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε χηµική επίθεση και διάβρωση, καλές θερµικές και 

µηχανικές ιδιότητες, ισχυρή προσκόλληση σε διάφορα υποστρώµατα και καλές ηλεκτρικές 

ιδιότητες (µονωτές). Οι περιορισµοί τους έγκεινται στο µεγάλο χρόνο πολυµερισµού και 

την κακή συµπεριφορά σε θερµό–υγρό περιβάλλον. Περίπου το 45% της συνολικής 

ποσότητας εποξειδικών ρητινών που παράγεται χρησιµοποιείται σε προστατευτικές 

επικαλύψεις, ενώ το υπόλοιπο 55% σε δοµικές εφαρµογές όπως, πολύστρωτες πλάκες και 

σύνθετα υλικά, κατασκευές, συγκολλητικές ουσίες κ.λ.π. Η θερµοκρασία υαλώδους 

µετάβασης για διάφορους τύπους εποξειδικών ρητινών κυµαίνεται µεταξύ 170°C και  

222 °C (αν και έχουν εµφανιστεί και χαµηλότερες τιµές) και µετράται µε τις γνωστές 

τεχνικές DMA, ΤΜΑ και DSC. Η τιµή της Tg εξαρτάται από τη στιβαρότητα (rigidity) του 

µορίου, η οποία είναι προϊόν της διαδικασίας πολυµερισµού και των άλλων προσθέτων 
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(καταλύτες, σκληρυντές) που χρησιµοποιούνται (Varma και Gupta, 2000). 

 

Οι µηχανικές ιδιότητες χυτευµένων εποξειδικών ρητινών εξαρτώνται από τη χηµική 

δοµή του καταλύτη και της ρητίνης, τη στοιχειοµετρία των εποξυ–αµινο οµάδων ή την 

πυκνότητα των σταυροειδών δεσµών, τον κύκλο πολυµερισµού, τη θερµοκρασία δοκιµών 

και το ρυθµό παραµόρφωσης. Η αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσµό 

κυµαίνονται από 40–130 MPa και 2,0–4,1 GPa, αντίστοιχα. Η επιµήκυνση θραύσης 

βρίσκεται ανάµεσα στο 2% και το 9%. Η συρρίκνωση κατά τον πολυµερισµό είναι χαµηλή 

(~1%–5%) και η ειδική πυκνότητα γύρω στο 1200–1300 kgr/m3 (Varma και Gupta, 2000). 

Συνοπτικές αναφορές στους διαφόρους τύπους ινών, µητρών και προσθέτων µπορεί να 

αναζητήσει κανείς στην εργασία των Sims και Broughton (2000). 

 

 

1.1.4 Πειράµατα µε σύνθετα υλικά 

 

Στο πεδίο της πειραµατικής ανάλυσης των τάσεων έχουν γίνει σηµαντικές 

µεταµορφώσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες ακολουθώντας την επανάσταση της υψηλής 

τεχνολογίας. Η επανάσταση αυτή έδωσε ώθηση στη θεωρητική µοντελοποίηση και στις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις, αλλά, παράλληλα, δηµιούργησε νέες ευκαιρίες και 

προκλήσεις για τον πειραµατικό τοµέα (Daniel, 1999). Η θεωρητική µοντελοποίηση όµως 

δεν µπορεί να ξεπεράσει την ανάγκη για πειραµατική καθοδήγηση και επιβεβαίωση. 

Θεωρία χωρίς επιβεβαίωση είναι απλή υπόθεση, πείραµα χωρίς θεωρία είναι απλός 

εµπειρισµός. 

 

Η καλύτερη προσέγγιση στα νέα προκλητικά προβλήµατα παραµένει ο κριτικός και 

αλληλοεπιδρών συνδυασµός πειράµατος και θεωρίας. Τα πειραµατικά (ή εµπειρικά) 

στοιχεία οδηγούν και επιβεβαιώνουν τη θεωρητική ανάπτυξη και η θεωρία οδηγεί τον 

πειραµατικό σχεδιασµό. Ο Αρχιµήδης παρατήρησε τα στοιχεία στο λουτρό του πριν 

πεταχτεί έξω φωνάζοντας «Εύρηκα». ∆ε γνωρίζουµε αν ο Ισαάκ Νιούτον εµπνεύσθηκε από 

ένα µήλο που έπεσε στο κεφάλι του, αλλά ο συµβολισµός του ανεκδότου είναι επαρκές 

στοιχείο για τον νόµο της βαρύτητας. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν µπορεί να 

µην προέκυψε από εµπειρική γνώση, αλλά κατοχυρώθηκε περισσότερο µε τα πειράµατα 
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Michelson-Morley για την ταχύτητα του φωτός. Ο Αϊνστάιν επίσης, έχει εισάγει τον όρο 

«πείραµα σκέψης». Πρόκειται για µια σειρά από λογικές διαδικασίες, οι οποίες τελούνται 

νοητά και µπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων πειραµατικής φύσεως, 

όταν απουσιάζουν πειραµατικά δεδοµένα. Ένα παράδειγµα τέτοιου πειράµατος σκέψης 

δίνεται από τους Dixon και Holister (1984). Από την άλλη µεριά, περιορισµένες 

πειραµατικές παρατηρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένες θεωρίες και 

παρεξηγήσεις. 

 

Κάθε µέθοδος, είτε θεωρητική είτε πειραµατική, εξυπηρετεί όπως ένα µικρό 

παράθυρο, δίνοντας µερική όψη ενός φαινοµένου ή ενός υπό µελέτη προβλήµατος. Κάθε 

µέθοδος αποκαλύπτει ένα συγκεκριµένο µέρος πληροφορίας και δυο µέθοδοι δεν δίνουν 

ταυτόσηµα αποτελέσµατα αν και µπορεί να υπάρχει θεµιτή και επιθυµητή επικάλυψη. 

 

 

1.1.5 Θραύση συνθέτων υλικών 

 

Η αστοχία των κατασκευών είναι πρόβληµα που αντιµετωπίζει η κοινωνία από την 

αρχή της, από τις πρώτες ανθρώπινες κατασκευές. Το πρόβληµα, µάλλον, επιδεινώθηκε 

και επιδεινώνεται µε το χρόνο, καθώς οι κατασκευές γίνονται περισσότερο πολύπλοκες. 

Για παράδειγµα, τα µεγαλύτερα αεροπορικά δυστυχήµατα θα ήταν αδύνατο να συµβούν 

χωρίς τη µοντέρνα αεροδιαστηµική τεχνολογία (σε µια αντίστροφα θεωρούµενη αντίληψη 

στη σχέση αιτίου–αιτιατού). 

 

Η πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

θραύσης και της αστοχίας ήταν η επονοµαζόµενη «µη–αστοχία» ή όπως είναι γνωστή µε 

τον Αγγλικό όρο «never–fail». Ως αποτέλεσµα, οι κατασκευές ήταν αρκετά ισχυρές, 

στιβαρές, βαρείς και υπερδιαστασιολογηµένες και κατά συνέπεια ακριβές και 

ενεργοβόρες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας κατασκευής είναι τα πολύ γνωστά 

βοµβαρδιστικά αεροπλάνα Β–52, τα οποία, αν και είναι πάνω από πενήντα χρονών, 

συνεχίζουν να τα χρησιµοποιούν ακόµη και σήµερα. Τη µέθοδο «never–fail» ακολούθησε 

η µέθοδος «ασφαλούς αστοχίας» ή στα Αγγλικά «fail–safe», όπως είναι πιο γνωστή. Στη 
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διαδικασία αυτή εµπλέκονται τεχνολογικές περιοχές όπως η θραυστοµηχανική και οι µη 

καταστροφικοί έλεγχοι. Απαιτούνται διαδικασίες βελτιστοποίησης του σχεδιασµού όπως 

και συνεχείς δοκιµές και µελέτες, κατά τη διάρκεια ζωής των κατασκευών. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τον κρίσιµο ρόλο παίζουν τα κριτήρια αστοχίας. 

 

1.1.5.1 Κριτήρια αστοχίας–σχεδιασµού 

 

Ο Paris (2001) κάνει µια εκτενή αναφορά στα διάφορα προταθέντα κριτήρια 

αστοχίας µιας πολύστρωτης πλάκας και κατ’ επέκταση ενός συνθέτου υλικού. Επίσης, στην 

εργασία της οποίας την έκδοση έχει επιµεληθεί ο L. N. Phillips, 1989, γίνεται αναδροµή 

στα διάφορα µοντέλα πρόβλεψης της βλάβης και της αστοχίας καθώς και σε κριτήρια 

σχεδιασµού. 

 

Με βάση τα δεδοµένα της συγκέντρωσης τάσης σε συγκεκριµένες περιοχές ενός 

δοµικού στοιχείου ο Tan (1987α, β, 1988, 1991, 1994 κεφ 4ο) έχει προτείνει κριτήρια 

αστοχίας όπως το «κριτήριο τάσης σηµείου» (Stress Point Criterion) και το «κριτήριο 

µέσης τάσης» (Average Stress Criterion). 

 

Μια εκτενής αναδροµή στα κριτήρια αστοχίας στρώσης γίνεται από τον Sun (2000). 

Στην ανασκόπηση αυτή τα κριτήρια ταξινοµούνται ως ακολούθως: 

 

(i) Κριτήρια ορίων τάσεων (limit stresses): Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν το 

φορτίο αστοχίας για κάθε µορφή αστοχίας συγκρίνοντας τις τάσεις στη στρώση σ11, σ22 και 

τ12 (ή τις παραµορφώσεις ε11, ε22 και γ12) µε τις αντίστοιχες αντοχές. Στα κριτήρια αυτά 

ανήκουν το κριτήριο «µέγιστης τάσης» όπου, ανάλογα µε το ποια από τις τρεις τάσεις ή 

παραµορφώσεις παίρνει την αντίστοιχη τιµή της αντοχής, διακρίνονται οι περιπτώσεις 

αστοχίας ινών, αστοχίας µήτρας υπό ορθή φόρτιση και διάτµηση και «µέγιστης 

παραµόρφωσης» που αφορά τις αντίστοιχες παραµορφώσεις. 
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Κριτήρια µέγιστης τάσης: 

 

1  
X
11 =

σ  αστοχία ινών (1.1α) 

 

1  
Y
22 =

σ  εγκάρσια αστοχία µήτρας (1.1β) 

 

1  
S
12 =
τ  αστοχία µήτρας σε διάτµηση (1.1γ) 

 

Κριτήρια µέγιστης παραµόρφωσης: 

 

1  
X

11 =
ε

ε  αστοχία ινών (1.2α) 

 

1  
Y

22 =
ε

ε  εγκάρσια αστοχία µήτρας (1.2β) 

 

1  
S

11 =
ε

γ  αστοχία µήτρας σε διάτµηση (1.2γ) 

 

(ii) Κριτήρια αλληλεπίδρασης: Αυτά τα κριτήρια υποθέτουν ότι όλες οι τασικές 

συνιστώσες, ταυτόχρονα, συνεισφέρουν στην αστοχία του συνθέτου. Εκφράζονται 

συνήθως µε τη µορφή µιας εξίσωσης. 

 

Κριτήριο Tsai–Hill: 

 

1  
S

  
X
σ 

Y
σ  

Y
σ  

X
σ 2

122211
2

22
2

11 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ τ  (1.3) 
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Κριτήριο Tsai–Wu: 

 

1   F    2F   F   F   F   F 2
1266221112

2
2222

2
1111222111 =+++++ τσσσσσσ  (1.4) 

 

όπου 

266221121 S
1  F,

Y Y
1-  F,

X X
1-  F,

Y
1  

Y
1  F,

X
1  

X
1  F =

′
=

′
=

′
+=

′
+= , 

το δε F12 υπολογίζεται από πειραµατικά δεδοµένα (Tsai και Hahn, 1980). Χ, X’ και Υ, Y’ 

είναι οι αντοχές στις διευθύνσεις x και y σε εφελκυσµό και θλίψη αντίστοιχα, ενώ S είναι η 

αντοχή σε διάτµηση. 

 

(iii) Κριτήρια ξεχωριστής µορφής φόρτισης: Αυτά τα κριτήρια διαχωρίζουν την 

αστοχία, σε αστοχία µήτρας και αστοχία ινών. Το κριτήριο για κάθε µορφή αστοχίας 

µπορεί να περιλαµβάνει αλληλεπίδραση των τάσεων. Στα κριτήρια αυτά 

περιλαµβάνονται τα: 

 

Κριτήριο Hashin–Rotem 

Το κριτήριο αυτό υποθέτει ότι η αστοχία ινών συµβαίνει όταν η ορθή τάση στη διεύθυνση 

των ινών πάρει την τιµή της εφελκυστικής αντοχής, 1  
X
11 =

σ , ενώ η αστοχία της µήτρας, 

όταν ισχύει η ακόλουθη σχέση (Sun, 2000): 

 

1  
S

  
Y

2
12

2
22 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ τσ  (1.5) 

 

Κριτήριο Hashin 

Το κριτήριο αυτό είναι αντίστοιχο µε το προηγούµενο, µε τη διαφορά ότι θεωρεί πως η 

αστοχία των ινών σε θλίψη συµβαίνει µόνο όταν η εφαρµοζόµενη τάση πάρει την τιµή της 

θλιπτικής αντοχής στη διεύθυνση των ινών 1  
X

11 =
′

σ  όπου Χ’ είναι η τιµή της αντοχής της 

στρώσης σε θλίψη. Για την αστοχία των ινών σε εφελκυσµό πρέπει να ισχύει η ακόλουθη 

εξίσωση (Sun, 2000): 
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1  
S

  
X

2
12

2
11 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ τσ  (1.6) 

 

ενώ για την αστοχία της µήτρας ισχύει η εξίσωση (1.5). 

 

Το κριτήριο Tsai–Wu απαιτεί δοκιµή διαξονικής φόρτισης για τον υπολογισµό του 

συντελεστή F12. Έχει προταθεί η χρήση της ισότητας 
XX2

1  F12 ′
= . Άλλοι ερευνητές 

θεώρησαν την ποσότητα αυτή αµελητέα και την έθεσαν ίση µε µηδέν. Στην περίπτωση των 

πολυστρώτων µε συµπεριφορά στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ίνες, τα κριτήρια της 

µέγιστης τάσης, της µέγιστης παραµόρφωσης και το κριτήριο των Hashin–Rotem 

υπερέχουν. Αντίθετα, τα κριτήρια Tsai–Hill, Tsai–Wu και Hashin υπερέχουν στις 

πολύστρωτες µε συµπεριφορά ελεγχόµενη από τη µήτρα (Sun, 2000). 

 

 

1.1.6 Κόπωση συνθέτων υλικών 

 

Η συµπεριφορά σε κόπωση των συνθέτων υλικών δεν µπορεί να περιγραφεί όπως 

στα µέταλλα, µε τη χρήση της µορφής και των χαρακτηριστικών διάδοσης µιας ρωγµής, 

επειδή η πολυπλοκότητα της εσωτερικής δοµής των υλικών αυτών εισάγει ένα ευρύ φάσµα 

µορφών βλάβης, οι οποίες συνήθως δρουν συνδυαστικά στη δηµιουργία ενός συνολικού 

αποτελέσµατος (Reifsnider, 1980). Το συνολικό αυτό αποτέλεσµα εµφανίζεται µε τη 

µορφή περιορισµών (constrains) στα σύνορα των διαφόρων υλικών, φάσεων, στρώσεων 

κ.λ.π. 

 

Οι απότοµες µεταβολές στη γεωµετρία και στις ιδιότητες των συνθέτων υλικών είναι 

υπεύθυνες για τη µορφή του τασικού πεδίου που αναπτύσσεται. Οι τάσεις αυτες, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια ή περιορισµό λόγω της γεωµετρίας και 

της µεταβολής των ιδιοτήτων, ονοµάζονται τάσεις περιορισµού (constrained stresses) και 

εισάγουν στην πολύστρωτη κατασκευή νέες µορφές βλάβης κατά τη διάρκεια κυκλικής 

φόρτισης. Όπου υπάρχουν ελεύθερα άκρα εµφανίζεται, δυνητικά, διαστρωµατική 

αποκόλληση. Αυτή η µορφή αντίδρασης εισάγεται από εγκάρσιες κατά το πάχος 
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διατµητικές ή/και ορθές τάσεις. Οι επιδράσεις λόγω του περιορισµού ταξινοµούνται σε 

δυο κατηγορίες, στις συνεπίπεδες και στις εγκάρσιες. Η συνεπίπεδη συµπεριφορά και 

επίδραση περιορισµού παίζει το βασικό ρόλο στην αντοχή υλικών µε εντοµές. Η κατά το 

πάχος επίδραση έχει να κάνει µε τη διαστρωµατική αποκόλληση, τη διαµήκη ρηγµάτωση 

και την εγκάρσια ρηγµάτωση. 

 

Ο Reifsnider (1980) εισάγει, ίσως για πρώτη φορά, την έννοια της «χαρακτηριστικής 

κατάστασης βλάβης». Αυτή είναι µια καλά καθορισµένη σταθερή κατάσταση, η οποία 

ορίζεται µόνο από τις ιδιότητες κάθε στρώσης της πολύστρωτης και από την ακολουθία 

τους. Είναι ανεξάρτητη από το ιστορικό της φόρτισης (ίδια για στατική ή κυκλική 

φόρτιση) και ανεξάρτητη από τη γεωµετρία και τις θερµικές ή υγροσκοπικές τάσεις. Η 

χαρακτηριστική κατάσταση βλάβης µπορεί να προβλεφθεί υποθέτοντας ότι, όταν 

δηµιουργείται µια ρωγµή σε εκτός άξονος στρώση, η επόµενη πλησιέστερη θα 

διαµορφωθεί σε απόσταση τέτοια που να επιτρέπει στις γειτονικές ακέραιες στρώσεις να 

µεταφέρουν ικανή αξονική τάση στη ρηγµατωµένη, έτσι ώστε η αξονική ορθή τάση σ’ αυτή 

τη στρώση να πλησιάζει την τιµή που είχε πριν δηµιουργηθεί ρωγµή. Η «χαρακτηριστική 

κατάσταση βλάβης» (CDS) η οποία είναι ένα σηµείο κορεσµού για τη ρηγµάτωση της 

µήτρας είναι ιδιότητα του υλικού (Stinchcomb και Bakis, 1990). 

 

 

1.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Περιοχές συγκέντρωσης τάσης υπάρχουν σε όλες τις κατασκευές. Αποτελούν ένα 

σηµαντικό θέµα τόσο για τα ισότροπα όσο και για τα ανισότροπα υλικά διότι από τη 

γειτονιά αυτών των περιοχών ξεκινάει συνήθως η βλάβη, η οποία, βαθµιαία, οδηγεί στην 

τελική αστοχία της κατασκευής (Daniel, 1981). Εξαιτίας της σηµασίας του προβλήµατος 

της συγκέντρωσης τάσης, οι µηχανικοί πρέπει να γνωρίζουν να το αναλύουν, να 

προβλέπουν την αστοχία και την αντοχή και να αναπτύσσουν µεθόδους περιορισµού της 

επίδρασης του φαινοµένου στη δοµική ακεραιότητα της κατασκευής. 

 

Η συγκέντρωση τάσης σε µια κατασκευή µπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους 
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λόγους (Tan, 1994 4ο κεφ.): 

α. Τοµές, εντοµές και ανοίγµατα 

β. Ασυνέχεια στη γεωµετρία (άκρα) 

γ. Σύνδεσµοι (ηλώσεις, κολλήσεις και άλλοι µηχανικοί τρόποι σύνδεσης) 

δ. Ασυµβατότητα των ελαστικών ιδιοτήτων ανάµεσα σε δυο στοιχεία ή σε γειτονικές 

στρώσεις του ίδιου στοιχείου (επίδραση άκρων) 

ε. Ατέλειες, εγκλείσµατα και βλάβη εκ κατασκευής 

 

Παρά το γεγονός ότι όταν η κυκλική φόρτιση είναι σε µια διεύθυνση οι σηµαντικές 

εσωτερικές τάσεις ανά στρώση αναπτύσσονται σε δυο διευθύνσεις, σε περιοχές µε 

γεωµετρικές ασυνέχειες, όπως εντοµές, ελεύθερα άκρα και ατέλειες θα αναπτυχθούν τάσεις 

και στην τρίτη διάσταση (Stinchcomb και Bakis, 1990). 

 

 

1.2.1 Ανάλυση τάσεων και παραµορφώσεων 

 

Η ανάλυση των τάσεων και των παραµορφώσεων που αναπτύσσονται σε µια 

πολύστρωτη πλάκα όταν υφίσταται οποιασδήποτε µορφής φόρτιση, είναι καίριας 

σηµασίας για την περαιτέρω πορεία της µελέτης και του σχεδιασµού. Μπορεί να γίνει, 

όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.1.2 πειραµατικά, µε τη χρήση αναλυτικών 

ακριβών ή προσεγγιστικών µεθόδων καθώς και µε αριθµητικές λύσεις από προσοµοιώσεις 

και µοντέλα. Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη συµφωνίας των τριών αυτών µεθόδων και η 

βελτιστοποίηση της µιας µέσω της άλλης. 

 

Οι Black και Stinchcomb (1983) ασχολούνται µε την ανάπτυξη βλάβης στη γειτονιά 

κεντρικής οπής σε παχιές πολύστρωτες πλάκες εποξειδικής ρητίνης ενισχυµένης µε ίνες 

γραφίτη και φορτιζόµενης µε κυκλική θλιπτική φόρτιση. Στόχος είναι ο καθορισµός της 

φύσης της βλάβης που εισάγεται και η κατανόηση της επιρροής της βλάβης στην 

εναποµένουσα αντοχή. Οι ακολουθίες στρώσεων που µελετώνται είναι 

[(±45/02)2/±45/0/90]2s και [±45/90/-45/22,5/-67,5/-22,5/67,5/±45/67,5/22,5/-67,5/-

22,5/±67,5/±22,5/02/22,5]s µε οπές διαµέτρου 0,64 cm. Για την καταγραφή της βλάβης 
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χρησιµοποιούνται ακτίνες X και υπερηχογραφήµατα C–Scan. Η βλάβη και στους δυο 

τύπους πλακών συντίθεται από ρηγµάτωση µήτρας και διαστρωµατικές αποκολλήσεις οι 

οποίες αναπτύσσονται πρώιµα. Η βλάβη έχει τρισδιάστατη φύση. Οι Chaudhuri και Xie 

(2000) αναπτύσσουν µια λύση ανάπτυξης ιδιοσυναρτήσεων, βασισµένη στην τεχνική του 

χωρισµού των µεταβλητών, για να υπολογίσουν το τρισδιάστατο τασικό πεδίο στην 

γειτονιά του µετώπου µιας ρωγµής σε ηµι–άπειρο χώρο. 

 

 

1.2.2 Χαρακτηριστικά διάδοσης ρωγµής 

 

Οι Lambros και Rosakis (1995) χρησιµοποιούν φωτογράφηση υψηλής ταχύτητας και 

συµβολοµετρία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών θραύσης διεπιφάνειας 

στρωµάτων δυο υλικών, PMMA/αλουµίνιο και PMMA/χάλυβας. Υπολογίζουν ταχύτητες 

στα άκρα των ρωγµών καθώς και τις συναρτήσεις των συντελεστών έντασης τάσης ΚΙ, ΚΙΙ 

και των ρυθµών απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης GI, GII µε το χρόνο. Οι 

Nakamura κ. ά. (1995) επεκτείνουν προηγούµενη ανάλυσή τους στην περίπτωση των 

πειραµατικών δεδοµένων των Lambros και Rosakis (1995). Επίσης, µελετούν την 

περίπτωση ορθότροπης πλάκας µε αρχική διαστρωµατική αποκόλληση, όσον αφορά στην 

ολική δοµική αντοχή της. Παρατηρούν ότι η ταχύτητα στο άκρο της ρωγµής πλησιάζει την 

ταχύτητα διάδοσης κύµατος στο πιο αργό υλικό. Στην περίπτωση των δύο υλικών, όταν ο 

ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G µειώνεται (ασθενέστερη διεπιφάνεια) 

η ταχύτητα διάδοσης της ρωγµής αυξάνει. Στη δεύτερη περίπτωση (ορθότροπο υλικό) 

παρατηρούν ότι υπό θλιπτική φόρτιση επικρατεί αστάθεια λόγω λυγισµού µε αποτέλεσµα 

τη ραγδαία αύξηση του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης. 

 

 

1.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΒΛΑΒΗΣ 

 

Ο σχεδιασµός κυρίων και δευτερευουσών δοµών αεροσκαφών από σύνθετα υλικά, 

ώστε να ανταποκρίνονται στη διαστρωµατική αποκόλληση και άλλες µορφές βλάβης, 

περιλαµβάνει δυο βασικούς όρους, την αντίσταση στην ανάπτυξη και τη διάδοση της 

βλάβης και την ανοχή στη βλάβη. Ορίζουµε ως αντίσταση στη βλάβη το πόσο ικανό είναι 
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ένα υλικό ή µια δοµή να ανθίσταται στο αρχικό συµβάν βλάβης. ∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερο 

είναι το φορτίο, στο οποίο εµφανίζεται η πρώτη βλάβη, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

αντίσταση του υλικού. Ως παράδειγµα, η αντίσταση στη βλάβη µπορεί να ποσοτικοποιηθεί 

µετρώντας το φορτίο στο οποίο γεννάται η βλάβη κατά την κρούση σε ακέραιη πλάκα. 

Ορίζουµε ως ανοχή στη βλάβη πόσο ικανό είναι ένα υλικό ή µια δοµή, που έχει υποστεί 

βλάβη, να φέρει φορτίο ή/και να διατηρεί τη λειτουργική του ικανότητα. Ως παράδειγµα, 

η ανοχή στη βλάβη µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µετρώντας την υποβάθµιση της 

δυνατότητας µεταφοράς θλιπτικού φορτίου µετά από κρούση. 

 

Οι σχεδιασµοί αντίστασης στη βλάβη για τον περιορισµό της πιθανότητας να 

δηµιουργηθεί διαστρωµατική αποκόλληση σε σύνθετες δοµές, τυπικά στοχεύουν στη 

µείωση των εγκαρσίων ορθών διαστρωµατικών τάσεων σε περιοχές συγκέντρωσης τάσης. 

Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγµα, µε την κατάλληλη επιλογή των ακολουθιών 

στρώσεων, τη κατασκευή στρώσεων περιτύλιξης σε περιοχές µε κοψίµατα στρώσεων, 

αποφεύγοντας καµπύλες διατοµές µε µικρή ακτίνα καµπυλότητας και µε τη χρήση 

λεπτών, µικρού µέτρου ελαστικότητας ενδιάµεσων στρώσεων για τη µείωση των 

διαστρωµατικών τάσεων. Στο σχεδιασµό χρησιµοποιείται η εγκάρσια ενίσχυση, όπως 

πείροι στη διεύθυνση z και ράµµατα. Αν και η ενίσχυση στην εγκάρσια διεύθυνση τείνει 

να περιορίσει τη διάδοση διαστρωµατικών αποκολλήσεων, µπορεί να διευκολύνει τη 

δηµιουργία τους.  

 

Οι θεωρήσεις ανοχής στη βλάβη ελέγχονται και γίνονται εµπειρικά χρησιµοποιώντας 

σχετικά δαπανηρά πειράµατα σε υπο–δοµές. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της 

συλλογής πληροφορίας για τη συµπεριφορά µιας πτέρυγας αεροπλάνου, όταν υπάρχει µη 

ανιχνευθείσα βλάβη, η πτέρυγα υφίσταται κρούση χαµηλής ταχύτητας και κατόπιν 

µετράται η επίδρασή της στη στατική ή/και στην αντοχή σε κόπωση µέσω των 

αντιστοίχων πειραµάτων (Pagano και Schoeppner, 2000 κεφ. 6). 

 

Ίσως η πρώτη αναφορά σχεδιασµού µε ανοχή βλάβης να έρχεται από την 

Αναγέννηση, από τον ιδιοφυέστερο των ανθρώπων του 16ου αι. τον Λεονάρντο ντα Βίντσι. 

Γράφει ο ντα Βίντσι στο σηµειωµατάριό του για το σχεδιασµό πτητικών µηχανών: 

1-25 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

«Κατά την κατασκευή πτερύγων, πρέπει να υπάρχει µια ράβδος η οποία θα φέρει την 

παραµόρφωση κι άλλη µια λίγο πιο κάτω στην ίδια θέση, έτσι ώστε αν σπάσει η πρώτη λόγω της 

παραµόρφωσης, η άλλη να είναι κατάλληλη να εξυπηρετήσει την ίδια ανάγκη» 

 

Η εξέλιξη των διαδικασιών σχεδιασµού οδήγησε, στη δεκαετία του ’60, στη 

φιλοσοφία της «ασφάλειας έναντι αστοχίας» για τις µεταλλικές κατασκευές. Η φιλοσοφία 

αυτή αναπτύχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι η βλάβη λόγω κόπωσης µπορούσε να 

ανιχνευθεί πριν η εναποµένουσα αντοχή µιας κατασκευής πέσει κάτω από ένα επίπεδο 

ασφαλείας. Αυτή η τεχνική επεκτάθηκε αργότερα, ώστε να περιλάβει τόσο τη βλάβη από 

κατασκευαστικές ατέλειες όσο κι αυτή που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 

Ένα σηµαντικό σηµείο είναι ότι, επιπρόσθετα στο πρόβληµα της ασφάλειας έναντι 

αστοχίας, δηµιουργείται και το θέµα της συµπεριφοράς της κατασκευής λόγω της 

παρουσίας και της διάδοσης της βλάβης. 

 

Κάποιοι από τους ορισµούς της «ανοχής βλάβης» είναι οι ακόλουθοι (Sierakowski 

και Nawaz, 1995) : 

1) Η «ανοχή βλάβης» εισάγει δυο ξεχωριστούς τύπους φιλοσοφίας σχεδιασµού των 

κατασκευών, την αργή διάδοση των ρωγµών και το θέµα της ασφάλειας έναντι 

αστοχίας. 

2) Με τον όρο «ανοχή βλάβης» εννοείται η ικανότητα πρόβλεψης της αντοχής των 

υλικών υπό τη γενικότερη έννοια, δηλαδή την επίδραση του περιβάλλοντος, της 

θερµοκρασίας, της τασικής κατάστασης, της κατάστασης βλάβης, κ.λ.π. 

3) Γενικά, η «ανοχή βλάβης» σχετίζεται µε την ικανότητα της κατασκευής να 

περιέχει παράγοντες εξασθένησης υπό δεδοµένα φορτία και περιβάλλον, χωρίς 

να υφίσταται σηµαντική πτώση της εναποµένουσας αντοχής, για συγκεκριµένη 

περίοδο λειτουργίας. 

4) Το ποσό της βλάβης ακριβώς πριν προκαλέσει αστοχία του δοµικού στοιχείου 

αναπαριστά το βαθµό της «ανοχής βλάβης». 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισµούς, το θέµα της δηµιουργίας απαιτήσεων 

ανοχής της βλάβης είναι µια εξελικτική διαδικασία. 

 

Οι απαιτήσεις για σχεδιασµό µε ανοχή βλάβης στα σύνθετα υλικά δεν έχουν ακόµη 
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πλήρως τεθεί (Sierakowski, και Nawaz, 1995). Ένα βασικό αξίωµα, όµως, είναι ότι στην 

κατασκευή πρέπει να είναι ίδιες ή αυστηρότερες από τις απαιτήσεις που αφορούν τα 

µέταλλα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται θέµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός 

ορισµού ανοχής βλάβης για τα σύνθετα υλικά. Ανάµεσα σ’ αυτά τα θέµατα είναι και η 

ποσοτικοποίηση της βλάβης. 

 

Με τον όρο «ποσοτικοποίηση της βλάβης» σχετίζονται παράµετροι όπως η µέτρηση 

της βλάβης, ο ρόλος της µορφής αστοχίας όσον αφορά στα κριτήρια ανοχής βλάβης που 

πρέπει να τεθούν και το επίπεδο πολυπλοκότητας σχεδιασµού τόσο ως προς το υλικό όσο 

και ως προς τη δοµή. Το κύριο χαρακτηριστικό όµως είναι η κατανόηση στο µέτρο του 

δυνατού και η επέκταση των προσπαθειών ώστε να γίνει εφικτή η καλύτερη κάθε φορά 

γνώση της πραγµατικής κατάστασης του υλικού και της κατασκευής µετά από κάποιο 

χρόνο λειτουργίας και την ανάπτυξη της όποιας βλάβης. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου χρησιµοποιούνται µέθοδοι µη καταστροφικού ελέγχου (Phillips, 1989) για τη 

διάγνωση της βλάβης και την αναγνώριση των µορφών της. Ακολούθως, τα δεδοµένα 

αυτά πρέπει να οµαδοποιηθούν και να µοντελοποιηθούν, ώστε να γίνει ευχερής η χρήση 

και εφικτή η εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Οι Kwon και Liu (1997) προσεγγίζουν µικρο–µακροµηχανικά την έναρξη και τη 

διάδοση της βλάβης. Στην µακροµηχανική προσέγγιση χρησιµοποιούν πεπερασµένα 

στοιχεία στο επίπεδο της µικροµηχανικής ανάλυση. Μέσω του µικροµηχανικού µοντέλου 

αναλύουν τις τάσεις και τις παραµορφώσεις σε µικρο–τάσεις και µικρο–παραµορφώσεις 

και κατόπιν, χρησιµοποιώντας µηχανική βλάβης, προσδιορίζουν την έναρξη ή/και 

διάδοση της βλάβης στο µικροµηχανικό–επίπεδο. Με βάση την υπολογισθείσα βλάβη 

προκύπτουν οι ενεργές ιδιότητες του κατεστραµµένου υλικού, οι οποίες χρησιµοποιούνται 

περαιτέρω στην αριθµητική µελέτη. Αυτή η επαναληπτική πορεία ακολουθείται ως την 

τελική αστοχία του υλικού. Στην εργασία δεν αναφέρεται αν και πώς λαµβάνεται υπόψη η 

θραυστοµηχανική (συγκέντρωση και ένταση τάσης και παραµόρφωσης) του προβλήµατος. 

Αναφέρεται ότι υπολογίζεται ο «συντελεστής µεγέθυνσης παραµόρφωσης» από το 

µικροµηχανικό µοντέλο και το µοντέλο βλάβης αλλά όχι αν χρησιµοποιείται στην 

επαναληπτική διαδικασία. 
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Το µοντέλο βλάβης που χρησιµοποιούν καταλήγει στον υπολογισµό ενός 

µονόµετρου µεγέθους, d, ως παραµέτρου βλάβης: 

 

0<d<dc<1 

 

όπου το dc δηλώνει τον κορεσµό. Η ενέργεια που απελευθερώνεται οδηγεί στον καθορισµό 

µιας συνάρτησης F ως κριτηρίου βλάβης, η οποία στηρίζεται στην αναπτυσσόµενη 

παραµόρφωση. Κατόπιν επανυπολογίζεται το µέτρο ελαστικότητας και εφαρµόζεται το 

µοντέλο σε δοκίµια από κοκκώδη σύνθετα υλικά µε εντοµές (διάµετρος οπής: 0,25” και 

0,5”). 

 

Οι διαστρωµατικές αποκολλήσεις δεν εµφανίζονται µόνο στα άκρα είτε της πλάκας, 

είτε εντοµών. Κάποιες από αυτές ξεκινούν εσωτερικά σε περιοχές όπου διασταυρώνονται 

µητρικές ρωγµές από γειτονικές στρώσεις. Η θραύση των ινών συµβαίνει σε όλα τα στάδια 

φόρτισης (Stinchcomb και Bakis, 1990). Μερικές αστοχίες εµφανίζονται σε στατιστικά 

αδύναµες ίνες, αλλά οι περισσότερες σχετίζονται µε τη ρηγµάτωση της µήτρας σε 

γειτονικές στρώσεις. Παρατηρήθηκε πρότυπο θραύσεων ινών, το οποίο εµφανίζει µέση 

απόσταση ίση µε τη µέση απόσταση ρωγµών στην στρώση 90°. Αυτό σηµαίνει ότι οι ίνες 

στις γειτονικές στρώσεις µιας ρηγµατωµένης στρώσης αστοχούν στις θέσεις που 

συνορεύουν µε τις ρωγµές. Επιπλέον, οι ζώνες θραύσης των ινών συµπίπτουν µε τα άκρα 

των ρωγµών. Αυτό οφείλεται στο συντελεστή µεγέθυνσης παραµόρφωσης ή/και στο 

συντελεστή συγκέντρωσης τάσης ο οποίος εµφανίζεται στις γειτονιές των ρωγµών. Μέσω 

τασικής δοµικής ανάλυσης και µε πειραµατική αξιολόγηση χρησιµοποιώντας 

συµβολοµετρία Μoiré φάνηκε ότι η ρωγµή έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη τριαξονικής 

εντατικής κατάστασης, η οποία εισάγει διαστρωµατικές αποκολλήσεις καθώς και 

ρηγµατώσεις στις γειτονικές στρώσεις. 

 

Η συµπεριφορά µιας πολύστρωτης πλάκας σε κόπωση ορίζεται από τρία στάδια 

αλλαγών. Πρώτα, από αλλαγές στην κατάσταση του υλικού (διαδικασία βλάβης), κατόπιν, 

από αλλαγές στην κατάσταση της ολικής και της τοπικής τάσης (µηχανική διαδικασία) και 

τέλος από επιπτώσεις της κόπωσης στη µακροπρόθεσµη αντίδραση του υλικού, δηλαδή, 
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στην αντοχή, τη στιβαρότητα και τη ζωή της πολύστρωτης πλάκας. Από αυτά, η 

στιβαρότητα αποτελεί µια σηµαντικότατη παράµετρο διότι επηρεάζει 

• Το λυγισµό σε όλα τα επίπεδα, ο οποίος είναι άµεσα εξαρτώµενος από αυτή 

• Το σχεδιασµό µε βάση τη στιβαρότητα 

• Το σχεδιασµό µε βάση την παραµόρφωση, καθώς και διότι 

• Η αλλαγή της προσφέρει µια µη καταστροφική µέθοδο καταγραφής της βλάβης 

στη διάρκεια ενός ιστορικού φόρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο τρόπος µέτρησης 

της στιβαρότητας τόσο στην ακέραιη πολύστρωτη δοµή όσο και σε αυτήν που έχει 

υποστεί βλάβη, είναι σαφές ότι, καθίσταται εξαιρετικά κρίσιµος. 

 

Η ανάπτυξη αιτιοκρατικών µεθόδων πρόβλεψης της ζωής ενός υλικού περιλαµβάνει 

(Sendeckyj, 1990): 

(α) Πειραµατικές παρατηρήσεις της διαδικασίας συσσώρευσης βλάβης και 

διαµόρφωσης καταλλήλου συστήµατος µέτρησης 

(β) ∆ιαµόρφωση ενός µοντέλου συσσώρευσης βλάβης µε τους όρους της µέτρησης 

βλάβης και πειραµατικό χαρακτηρισµό των παραµέτρων του χρησιµοποιώντας απλά 

πειράµατα 

(γ) Ανάπτυξη διαδικασίας συσσώρευσης της βλάβης βασισµένη στη µέτρησή της ώστε 

να προβλέπεται η διάρκεια ζωής υπό τη γενικότερη φόρτιση, συνήθως υπό συνθήκες 

κόπωσης, και 

(δ) Πειραµατική επιβεβαίωση των προβλέψεων διάρκειας ζωής. 

 

Κατά τη διάρκεια κοπωτικής φόρτισης, η αντίσταση στη διάδοση διαστρωµατικών 

αποκολλήσεων µειώνεται µε την αύξηση της στερρότητας (toughness) της µήτρας (Mall 

κ.ά. 1989). 
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1.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

 

1.4.1 Φασµατοσκοπία Raman 

 

Η φασµατοσκοπία Raman έχει αποδειχθεί ως µια χρήσιµη µη καταστροφική τεχνική 

χαρακτηρισµού πληθώρας υλικών. Είναι µη καταστροφική µέθοδος διότι δεν επιφέρει 

καµιά µεταβολή στο υλικό σε όλα τα επίπεδα, καθώς βασίζεται στην έκθεσή του σε φως και 

αναλύει τη σκέδαση του φωτός από αυτό. Κάθε µοριακή ταλάντωση ενεργών δειγµάτων 

Raman δίνει το δικό της χαρακτηριστικό φάσµα Raman, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή της πληροφορίας που αφορά τη δοµή του υλικού στο 

µοριακό επίπεδο. Συνακόλουθα, η φασµατοσκοπία Raman έχει εξελιχθεί σε πολύ χρήσιµο 

εργαλείο για το χαρακτηρισµό διαφόρων υλικών, όπως τα πολυµερή, τα φάρµακα, τα 

οργανικά και τα ανόργανα µείγµατα. 

 

Η ένταση µιας χαρακτηριστικής κορυφής Raman είναι µε πολύ καλή προσέγγιση 

ανάλογη προς τη συγκέντρωση όγκου των υπό έρευνα δειγµάτων. Έτσι, µετρώντας την 

ένταση αυτή µπορεί να τεθεί η βάση για ποσοτική ανάλυση πεπλεγµένων µειγµάτων 

(Szymanski, 1967).  

 

Η φασµατοσκοπία Raman έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία στο πεδίο της επιστήµης των 

πολυµερών για την έρευνα διαφόρων πολυµερικών δοµών. Από τη στιγµή που µια δέσµη 

laser µπορεί να εστιαστεί µε πολύ µικρή διάµετρο εστίας (1 µm) µπορεί να επιτευχθεί 

χαρτογράφηση υψηλής χωρικής ανάλυσης της µοριακής σύνθεσης υλικών και να 

εξετασθούν διάφορες µορφές του υλικού: σκόνες, πήγµατα, φιλµ, ίνες και υγρά (Vlattas, 

1994). Επιπροσθέτως, τελευταία, η φασµατοσκοπία Raman έχει αποδειχθεί σε πολύ 

αξιόπιστη µη καταστροφική µέθοδο για επί τόπου (in–situ) µετρήσεις παραµορφώσεων σε 

πολυµερικές ίνες και σύνθετα υλικά (Galiotis, 1993). 

 

Στην παρούσα εργασία, η φασµατοσκοπία Raman χρησιµοποιείται για τη µέτρηση 

τάσεων και παραµορφώσεων σε ίνες από Kevlar® 49, οι οποίες βρίσκονται είτε µόνες τους 

µέσα σε σύνθετα υλικά ως αισθητήρες, είτε αποτελούν τα φέροντα στοιχεία των συνθέτων 

υλικών (ίνες ενίσχυσης). 
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1.4.1.1 Το φαινόµενο Raman 

 

Όταν το φως συναντά ένα υλικό σκεδάζεται (διαθλάται, ανακλάται και 

απορροφάται) από το µέσο, χωρίς µεταβολή της συχνότητας της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. Η γραµµική θεωρία σκέδασης του φωτός ορίζεται ως σκέδαση Rayleigh. Όµως 

ένα µικρό τµήµα του φωτός σκεδάζεται ανελαστικά, δηλαδή εµφανίζεται σε άλλη 

συχνότητα από αυτή του προσπίπτοντος φωτός. Αυτό ορίζεται ως σκέδαση Raman. Το 

φαινόµενο αυτό ανακαλύφθηκε από τον C. V. Raman το 1928, ο οποίος µελέτησε τη 

σκέδαση του ηλιακού φωτός µέσα από διάφορα υγρά. 

 

Ο µηχανισµός του φαινοµένου Raman µπορεί να εξηγηθεί είτε από την κβαντική 

θεωρία είτε από την κλασική θεωρία του φωτός. 

 

1.4.1.2 Η κβαντική θεωρία της σκέδασης Raman 

 

Η κβαντική θεωρία θεωρεί την προσπίπτουσα ακτινοβολία ως αποτελούµενη από 

ένα ρεύµα σωµατιδίων (φωτονίων) τα οποία φέρουν ενέργεια (hν), όπου h είναι η σταθερά 

Plank και ν η συχνότητα της ακτινοβολίας. Τα φωτόνια αλληλεπιδρούν µε το υλικό µέσο 

καθώς συγκρούονται µε τα µόρια. Αν η σύγκρουση είναι ελαστική, τα φωτόνια θα 

σκεδαστούν χωρίς απώλεια ενέργειας δηλαδή η συχνότητά τους θα παραµείνει σταθερή, 

φαινόµενο γνωστό ως σκέδαση Rayleigh. Όµως, κατά τη διάρκεια ανελαστικής σύγκρουσης 

ανταλλάσσεται ενέργεια ανάµεσα στα φωτόνια και τα µόρια. Σύµφωνα µε το νόµο του 

Planck, το µόριο µπορεί να προσλάβει ή να χάσει συγκεκριµένα ποσά ενέργειας. Η 

ανταλλαγή της ενέργειας αντιστοιχεί στην µεταβολή της ενέργειας, ∆Ε (εικόνα 1.2). 

 

Η ∆Ε αναπαριστά αλλαγή στη γραµµική ή/και περιστροφική ταλαντωτική ενέργεια 

του µορίου. Αν το µόριο προσλαµβάνει ενέργεια ∆Ε, το σκεδαζόµενο φωτόνιο θα έχει 

ενέργεια (hν – ∆Ε) και η σκεδαζόµενη ακτινοβολία θα έχει συχνότητα (ν – ∆Ε/h), όπου ν 

είναι η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτίνας και h είναι η σταθερά του Planck. 

Ακτινοβολία η οποία σκεδάζεται µε συχνότητα χαµηλότερη από αυτή της προσπίπτουσας, 

αναφέρεται ως σκέδαση Stokes. Αν το µόριο χάνει ενέργεια ∆Ε, το σκεδαζόµενο φωτόνιο θα 

έχει ενέργεια (hν+∆Ε) και η σκεδαζόµενη ακτινοβολία θα έχει συχνότητα (ν+∆Ε/h). 
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Ακτινοβολία σκεδαζόµενη µε συχνότητα υψηλότερη από αυτή της προσπίπτουσας 

αναφέρεται ως σκέδαση anti–Stokes. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος η πλειοψηφία των 

µεταβολών θα είναι από χαµηλότερη σε υψηλότερη ενέργεια κι αυτό προκαλεί µεγαλύτερη 

ένταση της ακτινοβολία Stokes από αυτή της anti–Stokes. 

 

 
 

Υλικό 

h ν hν
hν+∆Ε

Σκέδαση 
Raman 

Σκέδαση 
Rayleigh 

Προσπίπτον φως 

 
 

Εικόνα 1.2. Σχηµατική αναπαράσταση της σκέδασης Rayleigh και Raman 
 

 

1.4.1.3 Η κλασική θεωρία της σκέδασης Raman 

 

Η κλασική θεωρία του φαινοµένου Raman βασίζεται στην ιδέα ότι το ηλεκτρικό 

πεδίο E της προσπίπτουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας προσδίδει στα µόρια µια 

διαφορική διπολική ροπή, η οποία πάλλεται µε τη συχνότητα της ακτινοβολίας και, κατ’ 

αυτό τον τρόπο, εκπέµπει την ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις. Το µέγεθος του 

προκαλούντος διπόλου µ εξαρτάται από το µέγεθος του ηλεκτρικού πεδίου E και την 

ευκολία µε την οποία το µόριο µπορεί να πολωθεί: 

 

E αµ =  (1.7) 

 

όπου α είναι τανυστής πολωσιµότητας µε εννιά συνιστώσες στο χώρο x–y–z. Η 

πολωσιµότητα ως συνάρτηση όλων των κανονικών µορφών ταλάντωσης Q µπορεί να 
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αναπτυχθεί σε σειρά Taylor: 

 

∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=
kk

k
k

0 Q 
Q

  α  α
0

α
 (1.8) 

 

όπου α0 είναι η πολωσιµότητα του µορίου σε ισορροπία και 
0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

kQ
α

 είναι η παραγόµενη 

πολωσιµότητα που ανταποκρίνεται στην k κανονική µορφή ταλάντωσης. Η επαγόµενη 

διπολική ροπή µπορεί να εκφραστεί ως: 

 

E Q 
Q

  E α   E 
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k
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⎧
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Ο πρώτος όρος εκφράζει τη σκέδαση Rayleigh ενώ ο δεύτερος όρος τη σκέδαση Raman. 

Κάθε όρος k του αθροίσµατος εκφράζει τη συνεισφορά της k µορφής ταλάντωσης στο 

φάσµα Raman. 

 

Το ηλεκτρικό πεδίο Ε της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας θα µεταβάλλεται 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

sin2πνtEE M=  (1.9) 

 

όπου ΕΜ είναι το µέγιστο πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου. 

 

Το διεγείρον δίπολο επίσης υφίσταται ταλαντώσεις συχνότητας ν  

 

 sin(2πνt)E α  µ M=  (1.10) 

 

Ένα τέτοιο ταλαντούµενο δίπολο εκπέµπει ακτινοβολία µε τη συχνότητα ταλάντωσής του–

σκέδαση Rayleigh. 
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Επιπροσθέτως, αν το µόριο υποβάλλεται σε κάποια εσωτερική κίνηση (ταλάντωση ή 

περιστροφή), η οποία περιοδικά συντονίζει την πολωσιµότητα, τότε το ταλαντούµενο 

δίπολο θα υπερθέσει τον ταλαντωτικό ή τον περιστροφικό παλµό. Αν η πολωσιµότητα του 

µορίου συντονίζεται στη συχνότητα ταλάντωσης ν 1 , 

 

t)v(2  sinE     1M0 πβαα +=  (1.11) 

 

όπου είναι: 

α o  η πολωσιµότητα σε ισορροπία και 

β  η µέγιστη µεταβολή στην πολωσιµότητα όταν το µόριο ταλαντούται. 

 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση 1.9 στην εξίσωση 1.8: 

 

t)v(2  sinE   vt)(2  sinE   1MM0 πβπαµ +=  (1.12) 

 

Χρησιµοποιώντας την τριγωνοµετρική σχέση: 

 

( ) ([ BAcosBAcos
2
1 sinBsinA +−−= )] (1.13) 

 

όπου t2sinBsin  t 2sinAsin 1πνκαιπν ==  

 

( ) ( )[ t ννcos2πt ννcos2πE β
2
1t sin2πνEαµ 11oMo +−−+= ]  (1.14) 

 

Το διεγείρον δίπολο ταλαντώνεται κατά τη µη µετατοπισθείσα συχνότητα ν (σκέδαση 

Rayleigh) καθώς και κατά τις Stokes Raman συχνότητες (ν – ν1) και τις anti-Stokes Raman 

συχνότητες (ν + ν1). Έτσι, ο κανόνας επιλογής για τη σκέδαση Raman είναι ο ακόλουθος: η 

µοριακή πολωσιµότητα πρέπει να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια µιας ταλάντωσης ή 

περιστροφής ώστε να είναι Raman ενεργή η αντίστοιχη µορφή ταλάντωσης ή 

περιστροφής. Μια αλλαγή στην πολωσιµότητα αντικατοπτρίζεται από αλλαγή είτε στο 
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µέγεθος είτε στη διεύθυνση του ελλειψοειδούς της πολωσιµότητας. Έχουν χρησιµοποιηθεί 

θεωρίες οµάδων και διαµορφωθεί κανόνες επιλογής ώστε να διευκολύνουν το έργο του 

φασµατογράφου (Califano 1976). 

 

 

1.4.2 Φασµατοσκοπικές µελέτες των ινών Kevlar®49 

 

Οι υπέρυθρες δέσµες ή οι δέσµες Raman κρυσταλλικών ή ηµι–κρυσταλλικών υλικών 

οφείλονται σε καλά καθορισµένες ταλαντωτικές µορφές της σκέδασης (Raman) ή της 

απορρόφησης (IR) των ατόµων στη δοµή του πολυµερούς. Οι Penn και Milanovich (1979) 

κατέγραψαν φάσµατα Raman από Kevlar®49 χρησιµοποιώντας laser ιόντων αργού. Ο 

Kim (1986) ανάλυσε τα φάσµατα του Kevlar®49. Και οι έξι ζώνες στο εύρος συχνοτήτων 

από 1200–1700 cm-1 αιτιολογήθηκαν ως µικτές µορφές επέκτασης και κάµψης της δοµής 

του πολυµερούς. Στον πίνακα 1.6 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα για τις 

µορφές ταλάντωσης του Kevlar®49 (Penn, 1979, Kim, 1986). 

 

1.4.2.1 Φασµατοσκοπικές παρατηρήσεις σε πολυµερή υπο τάση 

 

Οι παρατηρούµενες συχνότητες Raman ενός κρυσταλλικού υλικού σχετίζονται µε 

διακριτές µορφές ταλάντωσης των σκεδαζόντων (ή απορροφώντων) µοριακών δεσµών 

αυτών των υλικών. Όταν πολυµερή µε ισχυρό βαθµό προσανατολισµού, όπως ίνες 

µεγάλου µέτρου ελαστικότητας, υπόκεινται σε εξωτερική τάση, η απόσταση ανάµεσα στα 

άτοµα µεταβάλλεται µε αντιστρεπτό τρόπο αλλάζοντας και τις συνθήκες ισορροπίας των 

δεσµών. Οι συνθήκες ισορροπίας των δεσµών σχετίζονται ευθέως µε τις σταθερές δύναµης 

ανάµεσα στα άτοµα, οι οποίες προσδιορίζουν τις ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης (Cottle, 1978 

και Wool, 1986). Εν ολίγοις, η διάταση ή η συρρίκνωση του δεσµού αλλάζει τη 

στιβαρότητα του και εποµένως τις συνθήκες ταλάντωσης. Η διάταση του δεσµού λόγω 

εφελκυστικής φόρτισης έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των σταθερών δύναµης και κατ’ 

επέκταση των συχνοτήτων ταλάντωσης. Τα αντίστροφο φαινόµενο παρατηρείται κατά τη 

συρρίκνωση του δεσµού. 
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n  
 

Πίνακας 1.6. Παρατηρηθείσες και υπολογισθείσες συχνότητες του PpPTA και οι αιτίες τους σε 
σχέση µε τη δοµή του Kevlar που φαίνεται παραπάνω. 

Υπολογισθείσες 
Συχνότητες 

/cm-1 
[Kim 1986] 

Παρατηρηθείσες 
Συχνότητες 

/cm-1 
[Penn 1979] 

Αιτία 

646 632w Ασύµµετρη παραµόρφωση δακτυλίου (B) 

1187+1188 1187m+1192m Συνεπίπεδη κάµψη του δεσµού C-H (A,B) 

1283 1279s Συνεπίπεδη κάµψη του δεσµού N-H (B) 

1332 1331s Συνεπίπεδη κάµψη του δεσµού C-H (B) 

1400 1409vw  

1516 1518vw Συνεπίπεδη κάµψη του δεσµού C-H (A) 

1567 1570w Εφελκυσµός του δεσµού C-C (Β) 

1611 1611vs Εφελκυσµός του δεσµού C-C (A) 

1648 1648m Εφελκυσµός του ατόµου του άνθρακα στο δεσµό C=O 

 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, έχουν εκτενώς µελετηθεί και καταγραφεί 

οι µεταβολές των φασµάτων Raman των πολυµερών λόγω εφαρµογής τάσεων και 

παραµορφώσεων. Η ευαισθησία στην τάση ή την παραµόρφωση των φασµάτων διαφόρων 

πολυµερών υλικών όπως το νάιλον (Vettegren, 1973), το πολυπροπυλένιο (Wool, 1975), το 

polycarbonate (ειδικός τύπος πολυεστέρα που χρησιµοποιείται ως βιοµηχανικό 

πολυµερές) και το πολυστυρένιο (Evans, 1976), η PBZT (polybenzobisthiazole) (Shen, 1982 

και Day 1987), το πολυδιακετυλένιο (Mitra, 1977, Batchelder, 1979 και Galiotis, 1983), το 

Kevlar® (Galiotis, 1985) και το PBO (polybenzobisoxazole) (Young, 1990) έχει ήδη 

καταγραφεί πειραµατικά. Σύγκριση των φασµάτων Raman σε διάφορα επίπεδα 

εφελκυστικών τάσεων έδειξε αντίστοιχες µετακινήσεις των συχνοτήτων προς χαµηλότερες 

τιµές. 
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Οι πρώτες παρατηρήσεις της συµπεριφοράς των φασµάτων, που προέρχονται από τη 

σκέδαση του φωτός µέσα από τα υλικά, ως συνάρτηση της µηχανικής φόρτισης έγιναν σε 

φάσµατα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η µελέτη των φασµάτων Raman πολυαιθυλενίου και 

πολυπροπυλενίου, υπό µηχανική τάση, έδειξε ότι ισχύει η ακόλουθη σχέση ανάµεσα στη 

µετατόπιση των συχνοτήτων και την εφαρµοζόµενη τάση (Wool 1986). Η µετατόπιση των 

συχνοτήτων λόγω µηχανικής φόρτισης ( )σ∆ν  είναι προσεγγιστικά ανάλογη προς το 

εφαρµοζόµενο τασικό πεδίο σ: 

 

( )∆ν σ σ= k  (1.15) 

 

όπου  είναι ο συντελεστής µηχανικής µετατόπισης των συχνοτήτων υπό σταθερή 

θερµοκρασία, και 

k

σ  είναι η εφαρµοζόµενη µονοαξονική τάση. Ο συντελεστής k  είναι 

συνάρτηση της θερµοκρασίας, της µορφολογίας, του θερµικού και του τασικού ιστορικού 

και χαρακτηρίζει την ευαισθησία της θέσης της κορυφής απορρόφησης ως προς την 

εξωτερικά εφαρµοζόµενη τάση. Η παρατηρηθείσα µετατόπιση των συχνοτήτων ∆ν  

δίνεται από τη σχέση (Wool 1986): 

 

∆ Λ ∆ν = +a f b Tc c c  (1.16) 

 

όπου είναι: 

f c  η δύναµη σε µια µοριακή αλυσίδα,  

T  η θερµοκρασία και 

cc b και a  οι συντελεστές της τάσης στη µια µοριακή αλυσίδα και της θερµοκρασίας 

της µετατόπισης των συχνοτήτων αντίστοιχα. 

 

Η παραπάνω εξίσωση (εξίσωση 1.16) έχει επιβεβαιωθεί και για το φάσµα Raman του 

πολυαιθυλενίου υπό µηχανική τάση (Bertzlaff, 1983). 

 

1.4.2.2 Εξάρτηση των συχνοτήτων ταλάντωσης από την παραµόρφωση 

 

Η εφαρµογή εξωτερικού φορτίου σε µια πολυµερική αλυσίδα έχει ως αποτέλεσµα τη 
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παραµόρφωση της, µέσω των αλλαγών των εσωτερικών γεωµετρικών χαρακτηριστικών, 

όπως το µήκος και οι γωνίες των δεσµών (Bertzlaff, 1983, Tashiro, 1990). Αυτές οι 

παραµορφώσεις στο µοριακό επίπεδο επηρεάζουν τόσο τα ενδο– όσο και τα δια– µοριακά 

δυναµικά πεδία και κατ’ επέκταση και τις συχνότητες ταλάντωσης. Η µετατόπιση των 

συχνοτήτων ταλάντωσης σε κρυσταλλικά πολυµερή καθώς και σε ίνες άνθρακα, η οποία 

προέρχεται από την επιβολή εξωτερικού φορτίου, εξηγήθηκε µέσω της µη αρµονικότητας 

της ταλάντωσης. Στην περίπτωση ενός διατοµικού µορίου, η συνάρτηση του µη αρµονικού 

δυναµικού (συνάρτηση Morse) δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( )[U r D n r∆ = − −1
2

exp ]∆  (1.17) 

 

όπου ∆r  είναι η µετατόπιση της διατοµικής απόστασης r  από τη θέση ισορροπίας  και 

D είναι η ενέργεια διαχωρισµού του δεσµού. Η δεύτερη παράγωγος της εξίσωσης 1.14, ως 

προς  δίνει τη σταθερά δύναµης  για την έκταση του δεσµού ανάµεσα στα άτοµα. 

ro

∆r, F

 

( ) ([F n D n r n r= − − −2 2 22 exp exp∆ )]∆  (1.18) 

 

Η εξίσωση 1.15 δείχνει ότι αύξηση του µήκους του δεσµού  λόγω εξωτερικής 

φόρτισης θα µειώσει την τιµή της σταθερής δύναµης . Επειδή η συχνότητα ταλάντωσης 

∆r,

F

ν  είναι ανάλογη µε την F
1
2 , µείωση της τιµής της σταθεράς δύναµης έχει ως αποτέλεσµα 

τη µείωση της τιµής της συχνότητας για τη συγκεκριµένη µορφή ταλάντωσης (Tashiro, 

1990). 

 

Η θεωρητική εξήγηση της µετατόπισης των συχνοτήτων ταλάντωσης των φασµάτων 

Raman από τους Tashiro κ. ά. (1990) βασίζεται στην υπόθεση ότι τα εσωτερικά γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά (ατοµική απόσταση) του συστήµατος µεταβάλλονται µε την εφαρµογή 

τάσης. Θεωρείται ότι το σύστηµα είναι αρµονικό, δηλαδή ότι οι σταθερές δύναµης των 

ταλαντουµένων µορίων είναι ιδιότητες του συστήµατος. Ενώ η µεταβολή µπορεί να είναι 

αντιστρεπτή για µικρές µετατοπίσεις, η σταθερά δύναµης της ταλάντωσης εξαρτάται από 

την τάση και τη θερµοκρασία. Αυτή η ηµι–αρµονική προσέγγιση των Tashiro κ. ά. (1990) 
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είναι επαρκής για πεπλεγµένα µόρια. 

 

1.4.2.3 Ευαισθησία στην τάση και την παραµόρφωση ινών Kevlar®49 σε εφελκυσµό 

 

Οι Penn και Milanovich (1979) έθεσαν ίνες από Kevlar®49 υπό εφελκυστική φόρτιση 

αλλά δεν παρατήρησαν µετατόπιση στις συχνότητες Raman αν και ανίχνευσαν µείωση στο 

λόγο απώλειας της πόλωσης των ζωνών Raman µε αύξηση της τάσης, πράγµα το οποίο 

δείχνει ότι η ίνα προσανατολίστηκε περισσότερο µε την εφαρµογή τάσης. Ο λόγος 

απώλειας πόλωσης ορίζεται ως το µέτρο της έντασης του βαθµού πόλωσης µέσω του φωτός 

που µεταδίδεται παράλληλα και κάθετα στο επίπεδο της µέγιστης πόλωσης. Η µη ύπαρξη 

µετατόπισης ξαφνιάζει µε δεδοµένη την επιµήκυνση του µοναδιαίου κελίου -δηλαδή της 

δοµικής µονάδας της µοριακής αλυσίδας- υπό τάση που βρήκαν οι Northolt και van 

Aartsen (1977) και η οποία προβλέπει την εµφάνιση κάποιας µετατόπισης του δεσµού 

στην πολυµερή επαναλαµβανόµενη µονάδα. Οι Penn και Milanovich (1979) απέδωσαν το 

φαινόµενο στο ότι απαιτούνταν µόνο µικρές αλλαγές για την πρόκληση της 

παρατηρούµενης επιµήκυνσης του µοναδιαίου κελίου. 

 

Οι Galiotis κ. ά. (1985) µελέτησαν ίνες Kevlar®49 υπό εφελκυστική τάση και 

κατέγραψαν τις ζώνες Raman χρησιµοποιώντας λέιζερ He–Ne. Παρατήρησαν ότι όλο το 

φάσµα ανάµεσα στα 1100 και 1700 cm-1 µετατοπίστηκε προς χαµηλότερες συχνότητες µε 

την εφαρµοζόµενη παραµόρφωση. Η διαµήκης ταλάντωση του φαινυλικού δεσµού στα 

1611 cm-1 έδειξε τη µεγαλύτερη απόκριση στην παραµόρφωση, της τάξης των –5 cm-1/%. 

Αναφέρεται επίσης σηµαντική αύξηση του εύρους όλων των ζωνών Raman µε την 

εφαρµοζόµενη παραµόρφωση. 

 

Οι Vlattas και Galiotis (1994) χαρτογράφησαν τις µετατοπίσεις των συχνοτήτων 

Raman ως συνάρτηση εφελκυστικής τάσης και εφελκυστικής/θλιπτικής παραµόρφωσης 

για ίνες Kevlar®49. Η µετατόπιση της 1611 cm-1 ζώνης Raman χρησιµοποιήθηκε για τη 

βαθµονόµιση της εξάρτησης της µετατόπισης συχνότητας από την τάση. Η ζώνη 1611 cm-1 

είναι η ισχυρότερη στο φάσµα Raman για όλες τις ίνες Kevlar® και σχετίζεται πρωταρχικά 

µε τη διαµήκη ταλάντωση του αρωµατικού δεσµού C–C. Οι σχέσεις θεωρήθηκαν 
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γραµµικές, στα όρια του πειραµατικού σφάλµατος. Οι κλίσεις των γραµµών προσέγγισης 

που προκύπτουν από την τεχνική των ελαχίστων–τετραγώνων βρέθηκε να είναι  

–3.8 cm-1/GPa για την τάση και –4.0 cm-1/% για την παραµόρφωση (Vlattas, 1995). 

 

 

 

Εικόνα 1. 3. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος τηλε-φασµατοσκοπίας laser 
Raman, το οποίο µελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την οµάδα Γαλιώτη (Paipetis κ. ά. 
1996) στο QMW College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 

 

 

  

Laser 

Οπτική Ίνα 
Μεταφορέας 

Οπτική Ίνα 
Συλλογής 

Μηχανή ∆οκιµών 

Φασµατογράφος 

Ανιχνευτής CCD 

Μικροσκόπιο 
Raman 

1.4.2.4 Το σύστηµα τηλε-φασµατοσκοπίας laser Raman (ReRaM) 

 

Όλες οι προηγούµενες εργασίες έγιναν µέσω στατικής δέσµης laser. Με τον όρο 
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στατική δέσµη laser εννοείται το συµβατικό σύστηµα Raman, στο οποίο όλα τα στοιχεία 

του (πηγή laser, φασµατογράφος, µικροσκόπιο) είναι ακίνητα, είναι µαζί και συνδέονται 

άµεσα. Αυτή η µέθοδος έχει σηµαντικά µειονεκτήµατα, καθώς µπορεί να ερευνήσει µόνο 

δοκίµια τα οποία ταιριάζουν στο πλατό του µικροσκοπίου του συστήµατος Raman. 

Τελευταία κατασκευάστηκε και δοκιµάστηκε ένα νέο «αποµακρυσµένο» σύστηµα laser 

Raman ως συνέχεια αυτού που είχε κατασκευασθεί στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 

(Κολέγιο QMW) (Paipetis κ. ά. 1996). Στα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται εύκαµπτες 

οπτικές ίνες για τη µεταφορά του φωτός laser και τη συλλογή του ανελαστικά 

σκεδαζόµενου (Raman) φωτός (εικόνα 1.3, 1.4). Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης διαχωρισµός 

των θέσεων φασµατοσκοπίας και µηχανικών δοκιµών. Η χρήση εύκαµπτων οπτικών ινών 

επιτρέπει τη λειτουργία του µικροσκοπίου σε οριζόντια, κάθετη και υπο γωνία θέσεις. 

Αυτή η διάταξη δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής πειραµάτων σε δοκίµια οποιουδήποτε 

µεγέθους και σχήµατος κάτω από την επίδραση διαφόρων τύπων περιβάλλοντος. 

Επιπροσθέτως, η παρουσία µιας µικροσκοπικής κάµερας CCTV στο πίσω µέρος του 

µικροσκοπίου του επιτρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο ως Raman όσο και ως οπτικό. 

 

Η πηγή φωτός διέγερσης είναι ένα υδρόψυκτο laser ιόντων Αργού (Ar+), το οποίο 

µπορεί να παράγει µέγιστη ισχύ 250 mW για µια γραµµή 514,5 nm. Το φως laser 

κατευθύνεται σε ολογραφικό διαχωριστή δέσµης µέσω οπτικής ίνας single–mode. Το φως 

κατόπιν εστιάζεται πάνω στο δοκίµιο µέσω ενός συµβατικού αντικειµενικού φακού. Το 

κατά 180° σκεδαζόµενο φως συλλέγεται από τον ίδιο αντικειµενικό φακό και µεταφέρεται 

µέσα από τον ολογραφικό διαχωριστή δέσµης, ο οποίος εξασθενεί την γραµµή 514,5 nm. 

Το ανελαστικά σκεδαζόµενο φως οδηγείται µέσα από µια άλλη οπτική ίνα σε µονό 

µονοχρωµατικό αισθητήρα SPEX 1000M. Αερόψυκτη Wright Instruments CCD (300 X 

1200 pixels) συνδέεται µε το µονοχρωµατικό αισθητήρα για τη συλλογή του σκεδασµένου 

φωτός. Το συλλεγόµενο σήµα Raman, κατόπιν, µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα και 

αποθηκεύεται σε υπολογιστή. Στοιχεία για τον τρόπο µέτρησης της εξάρτησης των 

φασµάτων Raman από την τάση και την παραµόρφωση υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

(Arjyal, 1998). 
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1.4.2.5 Ανάλυση των φασµατοσκοπικών δεδοµένων 

 

Το σήµα Raman καταγράφεται στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια της CCD είναι 

διδιάστατο. Ο κάθετος άξονας απεικονίζει τον αριθµό των φωτονίων που ανιχνεύθηκαν σε 

µια συχνότητα και ο οριζόντιος αντιστοιχεί σε ένα εύρος συχνοτήτων που εξαρτάται από 

την ανάλυση του φασµατογράφου. Ο αριθµός pixel της CCD µπορεί να µετατραπεί σε 

συχνότητα Raman (cm-1) και ο παράγοντας µετατροπής εξαρτάται από τις διαστάσεις του 

πλέγµατος που χρησιµοποιείται. Για την δεδοµένη διάταξη, ο παράγοντας µετατροπής 

είναι 0,74 cm-1/pixel. Οι ακόλουθες συναρτήσεις χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των 

φασµάτων: 

 

 

 

Εικόνα 1.4. Φωτογραφία του συστήµατος laser φασµατοσκοπίας–µικροσκοπίας Raman 
(ReRaM I) 

 

 

Laser
spot
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 (I) Τετραγωνική συνάρτηση: 

 
2

210 xaxaaQ(x) ++=  (1.19) 

 

όπου  

a0  το αποτύπωµα του άξονα έντασης όταν x = 0 , 

a1  η κεντρική τιµή της κατανοµής και 

a2  αντιστοιχεί στο βαθµό καµπυλότητας του υποβάθρου. 

 

(II) Κατανοµές Lorentz ή Gauss (συµµετρικές): 

 

( ) 2
2

2
1

2
2

0n
aax

aa(x)C
+−

=  (Lorentz) (1.20) 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

2

2

1
0n a

ax
expa(x)C  (Gauss) (1.21) 

 

όπου 

a0  αντιστοιχεί στην ένταση της κορυφής 

a1  η κεντρική τιµή της κατανοµής και 

a2 αντιστοιχεί στο µισό του µέσου πλάτους στο µέσο µέγιστο (HWHM) της 

κατανοµής. 

 

Για την ανάλυση των φασµάτων, γραµµή βάσης του σήµατος (baseline), πάνω στην 

οποία καταγράφονται οι κορυφές Raman, θεωρήθηκε ότι έχει τετραγωνική µορφή και οι 

κορυφές είναι κατανοµές Lorentz ή Gauss. Για τις αναφερθείσες κατανοµές, η ένταση και 

η θέση των κορυφών στο φάσµα Raman και το πλήρες πλάτος της ζώνης στο µισό της 

µέγιστης έντασης µπορούν να υπολογιστούν µέσω αλγορίθµου παρεµβολής. Πληροφορίες 

για τη διαδικασία εφελκυστικών δοκιµών σε µεµονωµένες ίνες παρέχονται από τον Arjyal 

(1998). 
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1.4.3 Φασµατοσκοπικά δεδοµένα για τις ίνες Kevlar®49 

 

Το φάσµα Raman των ινών Kevlar®49 στο εύρος συχνοτήτων ανάµεσα στους 1101 

και τους 1655 cm-1 φαίνεται στην εικόνα 1.5. Το φάσµα προέκυψε µετά από έκθεση για 1 

δευτερόλεπτο σε laser ισχύος 0,80 mW. Άλλοι ερευνητές (Robinson, 1987, Day, 1987, 

Jahankhani, 1990 ,Vlattas, 1995) παρήγαγαν παρόµοια φάσµατα. Για τον υπολογισµό των 

θέσεων των κορυφών προσεγγίζονται µε κατανοµή Gauss η 1611 cm-1 ζώνη και κατανοµή 

Lorentz οι υπόλοιπες. Η ζώνη 1611 cm-1 είναι η ισχυρότερη στο φάσµα Raman για όλες τις 

ίνες Kevlar® και σχετίζεται πρωταρχικά µε τη διαµήκη ταλάντωση του δεσµού C–C στον 

αρωµατικό δακτύλιο. Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα για τις ίνες Kevlar®49 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 1.7. Όλες οι κύριες ζώνες που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία (Penn 1979, Vlattas 1995) εξετάστηκαν µε µεγάλη χωρική ανάλυση. Το 

πλήρες πλάτος της ζώνης στο µισό της µέγιστης έντασης (FWHM) υπολογίστηκε µόνο για 

τις κύριες ζώνες. 

 
 

 

1000 1200 1400 1600 1800

Ένταση 

Kevlar® 49
1611 cm-1

Μεταβολή κυµαταριθµών (cm-1)

Εικόνα 1.5. Φάσµα Raman των ινών Kevlar®49 
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Πίνακας 1.7. Φασµατοσκοπικά δεδοµένα για τις ίνες Kevlar®49 
Συχνότητες Raman / cm-1 Κατανοµή FWHM/ cm-1 

1109vw L  

1187+1192s (διπλή κορυφή) L 4,1 

1280s L 7,7 

1332s L 7 

1410vw L  

1520s L 10 

1573w L 12,4 

1611vs G 11,4 

1648s L 8 

 

 

1.4.4 Εξάρτηση των συχνοτήτων Raman των ινών Kevlar®49 από την τάση και την 

παραµόρφωση 

 

Η µετατόπιση συχνοτήτων της ζώνης 1611 cm-1 χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της 

µετατόπισης των συχνοτήτων Raman. Έτσι στην εργασία αυτή δίνεται έµφαση µόνο στο 

εύρος συχνοτήτων ανάµεσα στους 1450 και τους 1700 cm-1 του φάσµατος Raman. Η 

µετατόπιση των ιδιοσυχνοτήτων στο εύρος 1450–1700 cm-1 ως αποτέλεσµα εξωτερικής 

εφελκυστικής φόρτισης εµφανίζεται στην εικόνα 1.6. Η ζώνη 1611 cm-1 µετατοπίστηκε σε 

χαµηλότερες τιµές για 2% εφαρµοζόµενη εφελκυστική παραµόρφωση. Περισσότερα 

στοιχεία για την εξάρτηση της µετατόπισης των συχνοτήτων του φάσµατος Raman από 

την εφαρµοζόµενη τάση και παραµόρφωση αναφέρονται από τον Arjyal (1998) και θα 

δοθούν σε επόµενα κεφάλαια του παρόντος. 

 

Ο Vlattas (1995) εξέτασε την επίδραση της περίπτωσης πόλωσης του φωτός laser στο 

φάσµα Raman των αραµιδικών ινών. Βρήκε ότι οι εντάσεις όλων των ζωνών µειώνονται 

πολύ όταν η πόλωση του φωτός είναι κάθετη στη διεύθυνση της ίνας. Οι πτώσεις είναι τόσο 

µεγάλες, ώστε δεν είναι καν δυνατό να ανιχνευθούν οι ζώνες στο φάσµα Raman. Στο 

παρόν, όλες οι µετρήσεις έγιναν χρησιµοποιώντας φως laser πολωµένο παράλληλα στη 

διεύθυνση των ινών.  
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1475 1525 1575 1625 1675 
Κυµατάριθµοι (cm -1)

Ένταση 

0% παραµόρφωση

2% παραµόρφωση

Εικόνα 1.6. Μετατόπιση των συχνοτήτων του φάσµατος Raman 
των ινών Kevlar®49 όταν υφίστανται εφελκυσµό 

 

 

Η ίνα Kevlar®49 ως αισθητήρας Raman, που, όπως θα δούµε αργότερα 

χρησιµοποιείται στην εξαγωγή µεγάλου µέρους των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται 

εδώ, βαθµονοµήθηκε φορτίζοντας ίνες Kevlar®49 στον αέρα και κατασκευάζοντας τις 

αντίστοιχες καµπύλες τάσης / µετατόπισης συχνότητας. Η εξάρτηση των συχνοτήτων 

Raman των ινών Kevlar®49 από την παραµόρφωση, όπως υπολογίστηκε από τον Vlattas 

(1995), είναι ταυτόσηµη µε τις µετατραπείσες τιµές παραµόρφωσης στο πλαίσιο του 

πειραµατικού λάθους. Η κλίση των ευθειών προσέγγισης των πειραµατικών τιµών 

αναπαριστά την ευαισθησία σε τάση ή παραµόρφωση των αραµιδικών αισθητήρων και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή της συχνότητας Raman σε τιµές τάσης ή 

παραµόρφωσης της ίνας στα σύνθετα. Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, χρησιµοποιείται η 

ευαισθησία στην παραµόρφωση που προκύπτει από την τροποποιηµένη βαθµονοµηµένη 
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παραµόρφωση. 

 

1.5 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής το πρώτο πρόβληµα που θα µελετηθεί  είναι η 

εγκάρσια ρηγµάτωση που αναπτύσσεται στη στρώση 90° µιας πολύστρωτης πλάκας 

διασταυρουµένων στρώσεων από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Στην 

πολύστρωτη πλάκα επιβάλλεται µηχανική φόρτιση σε αυξανόµενα επίπεδα 

εφαρµοζόµενης παραµόρφωσης ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 

αυξανόµενη πυκνότητα ρηγµάτωσης της εγκάρσιας στρώσης. Κατόπιν, χρησιµοποιώντας 

τη φασµατοσκοπία–µικροσκοπία Raman µέσω µεθόδου, που έχει αναπτυχθεί για τη 

µέτρηση τάσεων και παραµορφώσεων, χαρτογραφούνται οι παραµορφώσεις που 

αναπτύσσονται στη στρώση 0° λόγω της εγκάρσιας ρηγµάτωσης. Λόγω της χαµηλής 

έντασης του φάσµατος του γυαλιού, που αποτελεί το υλικό ενίσχυσης, εµβαπτίζονται µια ή 

δυο ίνες Kevlar® 49 µέσα στη στρώση 0° και σε συγκεκριµένες αποστάσεις από τη 

διεπιφάνεια 0°/90° ώστε να αποτελέσουν τους αισθητήρες τάσης/παραµόρφωσης. Σε όλες 

τις περιπτώσεις η µια ίνα–αισθητήρας βρισκόταν κοντά στη διεπιφάνεια. 

 

Αφού καταγραφούν οι παραµορφώσεις, σε επόµενο στάδιο εξάγονται συµπεράσµατα 

για τη συµπεριφορά της πλάκας µετά τη ρηγµάτωση. Από την εξέταση της συσχέτισης του 

συντελεστή µεγέθυνσης παραµόρφωσης (ΣΜΠ) µε την απόσταση από το άκρο της ρωγµής, 

σε συνδυασµό µε τη µεγάλη τιµή που παίρνει πολύ κοντά σε αυτό, εξάγονται 

συµπεράσµατα και επιβεβαιώνονται πειραµατικά θεωρίες ανάπτυξης τοπικής βλάβης 

γύρω από το άκρο ρωγµής και µέσα στη στρώση 0°. Αυτή η βλάβη µπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα κρίσιµη στη µετέπειτα συµπεριφορά της πλάκας και δεν υπολογίζεται από 

κανένα µακροσκοπικό κριτήριο αστοχίας. Στην περίπτωση που θα αναφερθεί εδώ, είναι 

δυνατή η ανίχνευση της βλάβης µέσω µικροσκοπίας–φασµατοσκοπίας, η οποία παρέχει 

πολύ υψηλή ανάλυση. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τις θεωρητικές 

προβλέψεις ενός µοντέλου γενικευµένης παραµορφωσιακής κατάστασης που 

αναπτύχθηκε από τον McCartney και τους συνεργάτες του. Η αρχική ασυµφωνία µε το 

ελαστικό µοντέλο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αναπτύσσεται όντως τοπική βλάβη και 
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επιβεβαιώνεται µε τροποποίηση του µοντέλου. 

 

Στο επόµενο βήµα υπολογίζονται µακροσκοπικά µεγέθη από τα µικροσκοπικά 

δεδοµένα. Τα µακροσκοπικά µεγέθη στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν οι 

παραµένουσες παραµορφώσεις και το διάµηκες µέτρο ελαστικότητας της πλάκας. Οι 

παραµένουσες παραµορφώσεις λόγω ρηγµάτωσης υπολογίζονται από τις σχετικές 

µετατοπίσεις των κορυφών των διαγραµµάτων χαρτογράφησης, οι οποίες αντιστοιχούν 

ακριβώς σε κάθε ρωγµή. Κατόπιν σχεδιάζεται η µεταβολή των παραµενουσών 

παραµορφώσεων µε αύξηση της πυκνότητας ρηγµάτωσης, η οποία και συγκρίνεται µε 

αποτελέσµατα από αναλυτικά µοντέλα, που βασίζονται στη θεωρία shear–lag. Η σύγκριση 

δείχνει ότι τα δυο µοντέλα shear–lag (γραµµικό και παραβολικό) που χρησιµοποιήθηκαν 

ορίζουν το πεδίο µέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκονται οι παραµορφώσεις. Αντίστοιχα για 

το µέτρο ελαστικότητας της πλάκας στη διεύθυνση φόρτισης, αφού υπολογίστηκε από τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίνεται µε σειρά µοντέλων όπως, µοντέλα shear–lag, το 

µοντέλο ισοδύναµου περιορισµού των Zhang–Herrmann, τα µοντέλα θεωρίας µεταβολών 

του Hashin και το µοντέλο γενικευµένης παραµορφωσιακής κατάστασης του McCartney. 

Η σύγκριση δείχνει ότι το µοντέλο McCartney είναι πολύ κοντά στα πειραµατικά 

αποτελέσµατα, εν αντιθέσει µε τα µοντέλα shear–lag τα οποία αποκλίνουν. 

 

Στην επόµενη ενότητα επεκτείνεται η παρούσα έρευνα στην περίπτωση πλακών µε 

στρώσεις υπό διαφορετικές γωνίες. Κυρίως µελετώνται οι πλάκες [0/45]s ενώ εξετάζονται 

και οι πλάκες [0/54]s και [0/75]s από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού, µε και 

χωρίς εντοµές στα άκρα καθώς και η επίδραση των εντοµών στην ανάπτυξη της 

ρηγµάτωσης. Η µελέτη της ανάπτυξης της ρηγµάτωσης στις πλάκες µε στρώσεις υπό 

διάφορες γωνίες δείχνει την αλληλεπίδραση των ρωγµών, η οποία στην περίπτωση των 

πλακών [0/54]s και [0/75]s είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Παρουσιάζονται διάφοροι τύποι 

ρωγµών που εµφανίζονται στις πλάκες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους (εντοµές, 

γωνίες προσανατολισµού, κ.λ.π.) Τέλος µελετάται και εδώ η συσχέτιση του ΣΜΠ µε την 

απόσταση από το άκρο της ρωγµής και εξετάζονται τα µακροσκοπικά µεγέθη όπως και 

στην περίπτωση πλακών διασταυρουµένων στρώσεων. Τα αποτελέσµατα που αφορούν το 

διάµηκες µέτρο ελαστικότητας συγκρίνονται µε τις θεωρητικές προβλέψεις του µοντέλου 
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των Zhang–Herrmann. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζεται η εµφάνιση συγκέντρωσης τάσης στη γειτονιά µιας 

οπής σε µονοδιάστατο δοκίµιο από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες Kevlar®. Αφού 

καταγραφεί ο ΣΣΤ γύρω από την οπή, συγκρίνονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα της 

µεθόδου Raman µε αναλυτικά της λύσης των Lekhnitskii–Savin και αριθµητικά της 

µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Για την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος 

γίνεται χρήση του (εµπορικού) πακέτου MSC/NASTRAN. 

 

Τέλος, στην τελευταία ενότητα µελετάται η συµπεριφορά σε κόπωση ψευδο–

ισότροπης πλάκας η οποία έχει υποστεί κρούση χαµηλής ταχύτητας. Η αρχική 

διαστρωµατική αποκόλληση αυξάνει καθώς αυξάνονται οι κύκλοι φόρτισης. Το κρίσιµο 

σηµείο για την πρόβλεψη της αύξησης αυτής είναι ο προσδιορισµός της διεύθυνσης και 

του µεγέθους της. Πειραµατικά αποτελέσµατα, στα οποία µέσα από διαδικασία στάσης–

συνέχισης ως προς την επιβολή του φορτίου, καταγραφόταν η διαδικασία διάδοσης της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης µε υπερηχογραφήµατα C–Scan, χρησιµοποιήθηκαν για την 

επιβεβαίωση τροποποιηµένου αναλυτικού µοντέλου πρόβλεψης της διεύθυνσης διάδοσης 

και της αύξησης της αποκολληµένης περιοχής. Τα υπερηχογραφήµατα C-Scan 

αντιπροσωπεύουν µια συγκεντρωτική αναπαράσταση όλων των αποκολλήσεων σε όλες τις 

διεπιφάνειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση της βλάβης λόγω κρούσης. Έτσι 

τα υπερηχογραφήµατα αφορούν τη µεγαλύτερη αποκολληµένη περιοχή και εποµένως 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη της διάδοσης της βλάβης. Το µοντέλο 

που τροποποιείται προτείνεται από τον O’ Brien και χρησιµοποιεί ως κριτήριο για τη 

διάδοση της αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης εξαιτίας κρούσης σε συνθήκες 

κόπωσης το ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης. Η τροποποίηση αφορά στο 

ότι συµπεριλαµβάνεται η ανισοτροπία των υλικών και το τυχαίο του σχήµατος της 

αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται στην 

απλότητα του χρησιµοποιούµενου µοντέλου, το οποίο µπορεί να δώσει µια εικόνα της 

διάδοσης της βλάβης στο αποκολληµένο πολύστρωτο υλικό σε συνθήκες κυκλικής 

φόρτισης. 
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