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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής κατασκευών σχεδιασµένων από και υλοποιηµένων µε 

σύνθετα υλικά, εµφανίζεται µια σειρά από µορφές βλάβης. Οι µορφές αυτές διαδίδονται 

και στις περισσότερες των περιπτώσεων αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Αυτές οι µορφές 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις οµάδες: Τη ρηγµάτωση στο µητρικό υλικό, τη 

διαστρωµατική αποκόλληση, την αποκόλληση των ινών από τη µήτρα και, σηµαντικότερο, 

την θραύση των ινών (Talreja, 1986, κεφ. 2). Η διαστρωµατική αποκόλληση των 

συστατικών στρωµάτων µιας πολύστρωτης πλάκας από σύνθετα υλικά, ως µια υποκρίσιµη 

µορφή βλάβης είναι έµµεσα υπεύθυνη για την τελική αστοχία του συνθέτου (O’ Brien, 

1990, Pagano και Schoeppner, 2000). Μπορεί δε να κατηγοριοποιηθεί σε δυο οµάδες: (α) 

Την εσωτερικά προερχόµενη, ή εσωτερική και (β) αυτήν που ξεκινά από τα όρια της 

πλάκας ή εξωτερική. Η πρώτη, η εσωτερική διαστρωµατική αποκόλληση, προκαλείται 

κυρίως από ηµιτελή πολυµερισµό, εγκλεισµό ξένων σωµατιδίων κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής ή ύπαρξη ρωγµών στο µητρικό υλικό. Οι ρωγµές αυτές διαδίδονται κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας και διασταυρώνονται δηµιουργώντας περιοχές διαστρωµατικής 

αποκόλλησης. Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική διαστρωµατική αποκόλληση οφείλεται 

κυρίως στην επίδραση των άκρων, γνωστή ως edge–effect. Πρόκειται για την ιδιοµορφία 

τάσης την οποία προκαλούν τα άκρα της πλάκας στο αναπτυσσόµενο τασικό πεδίο όπως 

για παράδειγµα στις τάσεις εκτός του επιπέδου φόρτισης. Το «πεδίο των διαστρωµατικών 

τάσεων» παίζει το κύριο ρόλο στην περίπτωση που διερευνάται η έναρξη και η διάδοση 

διαστρωµατικών αποκολλήσεων. Αυτό το πεδίο αναφέρεται στις τάσεις που 

αναπτύσσονται κατά το πάχος της πολύστρωτης πλάκας και εγκάρσια στο x–y επίπεδο. Οι 

περιπτώσεις όπου παρατηρείται εν δυνάµει διαστρωµατική αποκόλληση µπορούν να 
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κατηγοριοποιηθούν σε δυο οµάδες: (Α) Σε καµπύλες διατοµές όπως καµπύλα τµήµατα, 

δακτύλιοι και κοίλοι κύλινδροι και σφαίρες, πιεστικά δοχεία και κοίλα πλαίσια. (Β) Σε 

απότοµες αλλαγές διατοµής, όπως κόψιµο στρώσης, ενισχύσεις, ελεύθερα άκρα και άλλες 

λεπτοµέρειες, όπως σύνδεσµοι (Pagano και Schoeppner, 2000). 

 

Η διαστρωµατική αποκόλληση είναι µια υποκρίσιµη µορφή βλάβης που κυρίως 

οδηγεί σε (1) απώλεια της στιβαρότητας, (2) τοπική εφελκυστική µεγέθυνση της 

παραµόρφωσης στις φέρουσες στρώσεις, η οποία προκαλεί εφελκυστική αστοχία και (3) 

τοπική αστάθεια (λυγισµός), η οποία προκαλεί µεγαλύτερη διάδοση ρωγµών και τελικά 

θλιπτική αστοχία. Επίσης προκαλεί και άλλες λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικές 

επιπτώσεις όπως είναι η προσρόφηση υγρασίας. Έτσι η διαστρωµατική αποκόλληση 

οδηγεί έµµεσα στην τελική αστοχία του συνθέτου, σε αντίθεση µε τη διάδοση ρωγµής στα 

µέταλλα που οδηγεί άµεσα στην αστοχία (O’ Brien, 1990, Pagano και Schoeppner, 2000). 

Για το λόγο αυτό, κατά το σχεδιασµό πρέπει να µπορεί να καθοριστούν οι συνέπειες της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης µε όρους ανακατανοµής του δοµικού φορτίου και να 

συσχετίσει αυτά τα δεδοµένα µε το κατάλληλο κριτήριο δοµικής αστοχίας. Πάντως η 

θραυστοµηχανική είναι χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση της Μηχανικής της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης, για τον καθορισµό των µεταβλητών που ελέγχουν τη 

δηµιουργία και τη διάδοσή της και για το χαρακτηρισµό της αντίστασης στη 

διαστρωµατική αποκόλλησης, του συνθέτου. 

 

Στη βιβλιογραφία των συνθέτων γενικά αναφέρεται ότι, η διαστρωµατική 

αποκόλληση παρατηρείται ανάµεσα σε γειτονικά στρώµατα (ή στρώσεις). Στην 

πραγµατικότητα τέτοιες «διεπιφάνειες» αποτελούν υποθέσεις σε µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται στην αναπαράσταση της συµπεριφοράς της πολύστρωτης πλάκας, 

δηλαδή της λεγοµένης θεωρίας ενεργού µέτρου (Effective Modulus Theory), επίσης 

γνωστής και ως θεωρίας οµογενοποίησης ή ελαστικότητας στρώσης, όπου η πολύστρωτη 

φέρεται να αποτελείται από ξεχωριστές στρώσεις οµογενούς και ανισοτρόπου υλικού. 

∆εύτερος λόγος της υπόθεσης είναι η εµφάνιση διεπιφανειών σε παρατηρήσεις µικρής 

µεγέθυνσης. Σε ένα τυπικό σύνθετο µε µήτρα ρητίνης, η «διεπιφάνεια» αποτελεί µια 

επιφάνεια ανάµεσα σε δυο στρώµατα, πιθανώς διαφορετικού προσανατολισµού ινών, 
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αλλά η ίδια η επιφάνεια αποτελείται αποκλειστικά από µητρικό υλικό. Αν και το τοπικό 

µέτρο στην περιοχή αυτή µπορεί να διαφέρει κάπως από την ίδια τη ρητίνη λόγω 

επίδρασης των διαδικασιών παρασκευής, σε καµιά περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

της ασυνέχειας ανάµεσα στα ενεργά µέτρα γειτονικών στρώσεων, όπως προϋποτίθεται στο 

µοντέλο (Pagano και Schoeppner, 2000). 

 

Για την εµφάνιση διαστρωµατικών αποκολλήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

λειτουργίας κατασκευών από σύνθετα υλικά ευθύνονται επίσης και φαινόµενα κρούσης. Η 

έναρξη και η διάδοση διαστρωµατικής αποκόλλησης µετά από κρούση είναι πολύ 

σηµαντικός παράγοντας για το σχεδιασµό µε ανοχή βλάβης, µια µέθοδος η οποία κερδίζει 

ολοένα και περισσότερο έδαφος ανάµεσα στις σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασµού και 

ειδικότερα του σχεδιασµού µε σύνθετα υλικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατ’ αυτό 

τον τρόπο είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ζωής µιας κατασκευής και η µείωση 

των περιόδων, κατά τις οποίες η κατασκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας για επισκευές 

καθώς και του κόστους των επισκευών, µε άµεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος 

λειτουργίας, συντήρησης και αντικατάστασης, αλλά και έµµεσα στο ίδιο το κόστος των 

υλικών. 

 

Μια συγκριτική µελέτη για δυο υλικά µε διαφορετικές µήτρες, ένα θερµοπλαστικό 

P3051F/Epoxy και ένα θερµοσκληρυνόµενο AS-4/PEEK ενισχυµένα µε ίνες άνθρακα, που 

αφορά στο επίπεδο αναπτυσσόµενης βλάβης και στην παραµένουσα αντοχή µετά από 

κρούση χαµηλής ταχύτητας, όταν υπόκεινται σε κόπωση, έχει γίνει από τους Tai κ.ά. 

(1997). Ο όρος «κρούση χαµηλής ταχύτητας» θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στα επόµενα. 

Εδώ αρκεί να αναφερθεί ότι αφορά στην κρούση µιας πλάκας ή µιας κατασκευής 

γενικότερα, η οποία δεν επιφέρει καταστροφική βλάβη (διάτρηση) ή ολική αστοχία. 

 

Στην εργασία των Mitrovic κ.ά. (1997) προσδιορίζεται η επίδραση των παραµέτρων 

φόρτισης στη διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης, που προέρχεται από κρούση, 

κατά τη διάρκεια κυκλικής φόρτισης, καθώς και τα όρια σχεδιασµού σε κόπωση (κατώφλια 

διάδοσης διαστρωµατικής αποκόλλησης) σε πολύστρωτες πλάκες από σύνθετα υλικά, οι 

οποίες φέρουν βλάβη από κρούση χαµηλής ταχύτητας. Το υλικό το οποίο µελετούν είναι 
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εποξική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες άνθρακα της µορφής AS4/3501-6 σε ακολουθία 

στρώσεων µε ψευδοϊσότροπη συµπεριφορά, [0/±45/90]4s. Η διαστρωµατική αποκόλληση 

ανιχνεύθηκε µε τη χρήση ακτίνων Χ. Η µέγιστη τάση κυµαινόταν από 30-70% της στατικής 

αντοχής του υλικού και η συχνότητα της κυκλικής φόρτισης ήταν από 4–10Hz. 

Καταγράφεται η µορφή και ο τρόπος διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης ενώ, 

εκτός από την περίπτωση της φόρτισης σε θλίψη–θλίψη σταθερού πλάτους. µελετήθηκαν 

και οι περιπτώσεις φόρτισης εφελκυσµού–θλίψης και θλίψης–θλίψης µε υπερφορτίσεις 

κατά µπλοκ. Στην µορφή φόρτισης µε υπερφορτίσεις κατά µπλοκ στο ηµιτονοειδές σήµα 

της φόρτισης ανά κάποιο αριθµό περιόδων προστίθεται σήµα µεγαλύτερου εύρους που 

έχει διάρκεια συγκεκριµένο αριθµό περιόδων και κατόπιν η φόρτιση επανέρχεται στο 

αρχικό εύρος. 

 

Στην εργασία του Ramkumar (1982) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σειράς 

πειραµάτων για τη µελέτη της επίδρασης υπάρχουσας διαστρωµατικής αποκόλλησης στη 

συµπεριφορά µιας πολύστρωτης πλάκας από σύνθετα υλικά όταν υφίσταται θλιπτική 

κόπωση. Η καταγραφή της επέκτασης της διαστρωµατικής αποκόλλησης, καθώς 

αυξάνονται οι κύκλοι φόρτισης, καταγράφεται µε τη χρήση ραδιογραφίας Χ. Σε επόµενη 

εργασία του Ramkumar (1983) µελετάται η επίδραση µη ορατής βλάβης που εισάγει 

κρούση χαµηλής ταχύτητας σε σχέση µε βλάβη ορατή είτε στην επιφάνεια που υπέστη την 

κρούση, είτε στην οπίσθια, είτε και στις δυο. Η µελέτη γίνεται σε υλικά µε ακολουθίες 

στρώσεων 

Α. [(±45/02)2/±45/0/90]2s και  

Β. [±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 

τόσο υπό στατική φόρτιση όσο και υπό κυκλική. Η εφελκυστική φόρτιση είναι λιγότερο 

επικίνδυνη από τη θλιπτική, κάτι που διαφαίνεται στην εναποµένουσα αντοχή σε θλίψη 

σε σχέση µε την αντίστοιχη σε εφελκυσµό. 

 

Ανάµεσα στα µοντέλα για την περιγραφή της διάδοσης της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης υπό κυκλική φόρτιση ξεχωρίζουν αυτό του O’Brien (1982), των Wilkins κ. α. 

(1982) και του Trethewey (1988).  Ο O’Brien (1982), καταρτίζει έναν αλγόριθµο, ο οποίος 

του επιτρέπει να χαρακτηρίσει την έναρξη και τη διάδοση διαστρωµατικής αποκόλλησης, 
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µε τη χρήση του «ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης» G. Ο αλγόριθµος 

αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια 

• Ορισµός της βλάβης 

• Υπολογισµός µε πεπερασµένα στοιχεία της κατανοµής των τάσεων 

• Συσχετισµός της στιβαρότητας µε το µέγεθος της διαστρωµατικής αποκόλλησης 

χρησιµοποιώντας µέθοδο µη–καταστροφικού ελέγχου υπό συνθήκες ηµι–στατικής 

φόρτισης 

• Κατάστρωση κλειστού τύπου εξίσωσης για τον υπολογισµό του G 

• Υπολογισµός κρίσιµης τιµής του G 

• Χρησιµοποίηση της κρίσιµης τιµής του G στην πρόβλεψη της δηµιουργίας της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης σε µια πολύστρωτη πλάκα [+45/-45/0/90]ns (n=1, 2, 3) 

• Πρόταση νόµου εκθετικής συσχέτισης της µεταβολής της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης µε τους κύκλους φόρτισης 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η µελέτη της κοπωτικής συµπεριφοράς 

πολυστρώτων πλακών, οι οποίες έχουν υποστεί κρούση χαµηλής ταχύτητας. Η κρούση 

χαµηλής ταχύτητας στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλεί ορατή βλάβη είτε στην 

προσκρουόµενη επιφάνεια του δοκιµίου ή της κατασκευής είτε στην πίσω επιφάνεια. 

Καθώς η κρούση χαµηλής ταχύτητας προσοµοιάζει µε αρκετές διαφορετικές συνθήκες 

φόρτισης (εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη ή λυγισµό) κατά τη διάρκεια ζωής ενός στοιχείου, 

είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε αν και κατά πόσον επηρεάζει τη δοµική συµπεριφορά του, 

ειδικά υπό συνθήκες κόπωσης. Στη µελέτη αυτή παρουσιάζονται πειραµατικά 

αποτελέσµατα και φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά των συνθέτων υλικών. Στόχος είναι 

η παρουσίαση µιας απλοποιηµένης προσέγγισης, που βασίζεται στο συνδυασµό 

υπαρχόντων αναλυτικών µοντέλων, για πρόβλεψη της διάδοσης διαστρωµατικής 

αποκόλλησης, που προκαλείται από κρούση, υπό συνθήκες κόπωσης.  

 

Τα δοκίµια, αφού έχουν κοπεί από ψευδο-ισότροπες Carbon/Epoxy πλάκες, 

υφίστανται κρούση και κατόπιν υπόκεινται σε κόπωση του τύπου θλίψη–θλίψη µε µέγιστη 

τάση το 75% της σχετικής απόλυτης αντοχής σε θλίψη (στατικά) µετά από κρούση. 

Ακολούθως, η µοντελοποίηση γίνεται µε χρήση υπερηχογραφηµάτων C–Scan, 
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χρησιµοποιώντας ακριβείς αναλυτικές λύσεις (Lekhnitskii, 1968, κεφ. 4) για την 

πρόβλεψη της διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης (O’ Brien, 1982). Η προσέγγιση 

βασίζεται στον προσδιορισµό του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης για 

την πολύστρωτη πλάκα σε διάφορα στάδια διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης. Η 

κατανοµή των τάσεων στα όρια της διαστρωµατικής αποκόλλησης, που εισήχθηκε αρχικά, 

υπολογίζεται (Tan, 1987, κεφ. 4) από το σχήµα της αποκολληµένης περιοχής. Αυτό 

υποτίθεται ότι είναι έλλειψη της οποίας ο µεγάλος ηµιάξονας είναι η µέγιστη απόσταση 

ανάµεσα στα σηµεία της περιµέτρου της εικόνας από τα υπερηχογραφήµατα C–Scan. Ο 

µικρός και ο µεγάλος ηµιάξονας της έλλειψης, οι οποίοι είναι κάθετοι µεταξύ τους, 

ορίζουν τον προσανατολισµό της ως προς το σύστηµα συντεταγµένων της πλάκας. Οι 

αντίστοιχοι ρυθµοί απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης υπολογίζονται για όλες τις 

οµάδες διεπιφανειών, υποθέτοντας ότι η διαστρωµατική αποκόλληση, που ανιχνεύθηκε, 

βρίσκεται κάθε φορά σε µια οµάδα από αυτές. Η διεύθυνση διάδοσης της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης προβλέπεται από την κατανοµή του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης γύρω από την αρχικά αποκολληµένη περιοχή. Στη µελέτη αυτή 

χρησιµοποιείται ως όριο ενέργειας κρούσης η τιµή των 20 J. Τα δοκίµια, που έχουν 

υποστεί κρούση αυτής της ενέργειας, διατηρούν το 40% της αντοχής τους, όπως έχει 

βεβαιωθεί πειραµατικά (εικόνα 5.4).  

 

 

5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

5.2.1 Εισαγωγή 

 

Ο ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης ή «στερρότητα» (Toughness) του 

υλικού είναι ένα φυσικό µέγεθος, που χρησιµοποιείται στη µηχανική των θραύσεων και 

δηλώνει τη δυσθραυστότητα των υλικών. 

 

Ο ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G χρησιµοποιείται ως µέτρο της 

απελευθέρωσης δυναµικής ενέργειας ανά µονάδα νεοδηµιουργηµένης επιφάνειας λόγω 

της βλάβης (Pagano και Schoeppner, 2000). Ο O’Brien (1982) εστιάζεται στη 
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διαστρωµατική αποκόλληση η οποία προέρχεται από τα άκρα της πλάκας (edge–effect). 

Για τον υπολογισµό της απώλειας της στιβαρότητας προτείνεται ένας νόµος µιγµάτων, 

όπου η στιβαρότητα κάθε υπο–πλάκας, που προκύπτει µετά την έναρξη διαστρωµατικής 

αποκόλλησης, µπαίνει µε συντελεστή βαρύτητας το πάχος της. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από το µοντέλο µε πειραµατικά αποτελέσµατα φαίνεται 

να υπάρχει ταύτιση. 

 

Οι Nuller κ. ά. (1998) υπολογίζουν το συντελεστή έντασης τάσης για µια ελλειπτική 

ρωγµή σε ισότροπο υλικό, στην οποία θεωρούν ότι ο µεγάλος ηµιάξονας είναι πολύ 

µεγαλύτερος από το µικρό, δηλαδή πολύ επιµήκης ρωγµή. Οι Prel κ. ά. (1989) καθώς και οι 

Martin και Murri (1990) χρησιµοποιούν τον ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης G για το χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης όταν διαδίδεται υπό τις µορφές Ι, ΙΙ και µικτή Ι–ΙΙ. Η αύξηση της 

αποκολληµένης περιοχής υπολογίζεται από εκθετικό νόµο της µορφής n(G) C  dNd =α . Το 

ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης διαστρωµατικής αποκόλλησης σύνθετης 

πλάκας, υπολογίζουν και οι Hwu και Hu (1992). Ορίζουν επίσης µια τετραγωνική σχέση 

ανάµεσα στον Ki και τον Gi και ερευνούν την επίδραση του προσανατολισµού της 

στρώσης. 

 

 

5.2.2 Θεωρητική ανάλυση 

 

5.2.2.1 Κατανοµή της τάσης γύρω από ελλειπτική ασυνέχεια σε ανισότροπο υλικό 

 

Ο προσδιορισµός της κατανοµής των τάσεων γύρω από µια ελλειπτική ασυνέχεια σε 

ένα ανισότροπο υλικό βασίζεται στην τεχνική των µιγαδικών µεταβλητών, όπως 

αναπτύχθηκε από τον Lekhnitskii (1968, κεφ. 4) και επιλύθηκε από τον Tan (1987 κεφ. 4).  

 

Στο πρόβληµα της επίπεδης παραµορφωσιακής κατάστασης οι εξισώσεις ισορροπίας 

καταλήγουν στις ακόλουθες σχέσεις (Chou και Pagano, 1992): 
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Από την εξίσωση συµβιβαστού των παραµορφώσεων προκύπτει ότι: 
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Αν εισαγάγουµε µια συνάρτηση Φ(x, y) τέτοια ώστε οι τάσεις να δίδονται συναρτήσει 

της Φ από τις παρακάτω σχέσεις, τότε: 

y x
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 (5.3) 

 

Αν αντικαταστήσουµε τις τάσεις από τις παραπάνω σχέσεις στο γενικευµένο νόµο 

του Hooke για τα ανισότροπα υλικά ο οποίος δίδεται ως: 

 

[ ] ijijij σ A  ε rr
=  i, j =x, y (5.4) 

 

χρησιµοποιώντας και την εξίσωση (5.2), προκύπτει η ακόλουθη διαφορική εξίσωση η 

οποία διέπει το πρόβληµα: 

 

( ) 0  
y

   
y x

   2  
x

 4

4

1122

4

66124

4

22 =
∂
∂

+
∂∂

∂
++

∂
∂ ΦαΦααΦα  (5.5) 

 

για την περίπτωση συµµετρικής και ισοσταθµισµένης πλάκας µε ψευδοϊσότροπη 

συµπεριφορά, όπου οι τιµές των α16 και α26 είναι µηδέν. Οι συντελεστές αij (i, j = 1, 2) είναι 

οι συνιστώσες του µητρώου ενδόσεως [Αij] και υπολογίζονται µέσω της κλασικής θεωρίας 
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πολυστρώτων πλακών (Φιλιππίδης, 2001, Jones, 1975 κεφ. 1, Mallick, 1988). 

 

5.2.2.2 Κατανοµή του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης γύρω από 

ελλειπτική ασυνέχεια σε ανισότροπο υλικό 

 

Σε ένα ελαστικό σώµα το οποίο περιέχει µια ατέλεια µε εµβαδόν Α, ο ρυθµός 

απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάµεσα στο 

ρυθµό του έργου που παράχθηκε και στο ρυθµό της αποθήκευσης της ελαστικής ενέργειας, 

καθώς η επιφάνεια της ατέλειας αυξάνει: 

 

dA
dU - 

dA
dW G =  (5.6) 

 

Υποθέτοντας ότι η αύξηση της επιφάνειας της ατέλειας οφείλεται σε παραµόρφωση ε, 

ο παράγοντας του έργου εξαφανίζεται. Στη συνέχεια, αν η ενέργεια U εκφραστεί ως 

γινόµενο της επιφανειακής πυκνότητας της ενέργειας παραµόρφωσης και του όγκου του 

σώµατος V, χρησιµοποιώντας το νόµο του Hooke:  

 

dA
dE 

2
 V- G 

2ε
=  (5.7) 

 

όπου ο όρος 
dA
dE  αντιστοιχεί στο ρυθµό της µεταβολής της στιβαρότητας καθώς 

επεκτείνεται η ατέλεια. 

 

Ο όγκος του σώµατος δίδεται από τη σχέση: 

 

t A  V *=  (5.8) 

 

όπου Α* είναι το εµβαδόν της διεπιφάνειας η οποία περιέχει καθ’ ολοκληρία 

διαστρωµατική αποκόλληση και t το πάχος της πολύστρωτης πλάκας. Το αξονικό µέτρο 

ελαστικότητας της µερικά αποκολληµένης πολύστρωτης πλάκας δίνεται από τη σχέση (O’ 
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Κεφάλαιο 5 ∆ιάδοση διαστρωµατικής αποκόλλησης σε κόπωση 

Brien, 1982): 

 

( ) LAM*LAM
* E  

A
A E - E  E +=  (5.9) 

 

όπου Ε* είναι το µέτρο ελαστικότητας της πλήρως αποκολληµένης πολύστρωτης πλάκας σε 

µια ή περισσότερες διεπιφάνειες και ΕLAM είναι το µέτρο ελαστικότητας της ακέραιης 

πλάκας και υπολογίζεται από την κλασική θεωρία πολυστρώτων πλακών. Η παραπάνω 

εξίσωση προκύπτει από ένα κανόνα µιγµάτων, δηλαδή αναλογία µεταξύ της µεταβολής 

της στιβαρότητας και του µεγέθους της διαστρωµατικής αποκόλλησης. Η σχέση αυτή 

υποθέτει την αποκόλληση όλων των οµοίων διεπιφανειών. Στην παραπάνω εξίσωση ο 

όρος Ε* υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

t

t E
  E

m

1  i
ii

*
∑
==  (5.10) 

 

όπου Εi και ti είναι το µέτρο ελαστικότητας και το πάχος αντίστοιχα, κάθε µιας από τις m 

υπο–πλάκες που δηµιουργούνται. Σύµφωνα µε την εξίσωση 5.10 η στιβαρότητα της 

αποκολληµένης πλάκας είναι ο γραµµικός συνδυασµός των µέτρων κάθε υπο-πλάκας µε 

συντελεστή βαρύτητας το πάχος της. 

 

∆ιαφορίζοντας την εξίσωση (5.9) ως προς την επιφάνεια της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης Α, παίρνουµε την ακόλουθη σχέση: 

 

( )
*

LAM
*

A
E - E  

dA
dE

=  (5.11) 

 

Η σχέση (5.7) σε συνδυασµό µε την (5.11) δίνουν τον ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης για µια διαστρωµατική αποκόλληση, ο οποίος είναι: 
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( *
LAM

2
E - E 

2
t  G ε

= ) (5.12) 

 

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι το µέγεθος του G εξαρτάται µόνο από την ακολουθία 

στρώσεων της πολύστρωτης πλάκας και τη θέση των διαστρωµατικών αποκολλήσεων, την 

ονοµαστική παραµόρφωση ε και το πάχος της t. 

 

Από την παραπάνω εξίσωση µπορεί να υπολογιστεί το κρίσιµο G για τη δηµιουργία 

διαστρωµατικής αποκόλλησης. Έχει αποδειχθεί (O’ Brien, 1982, Garg, 1988) ότι το G που 

υπολογίζεται από την εξίσωση αυτή, είναι η συνισταµένη της συνεισφοράς των τριών G: 

GI, GII και GIII που αντιστοιχούν στις µορφές διάδοσης ρωγµής ή διαστρωµατικής 

αποκόλλησης. Στην παραπάνω ανάλυση δε γίνεται διαχωρισµός των τριών µορφών 

αστοχίας. Ο διαχωρισµός αυτός µπορεί να επιτευχθεί αν γίνει λεπτοµερέστερη ανάλυση 

των τάσεων και υπολογιστούν οι τάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε µια από τις µορφές 

θραύσης. 

 

Η εξίσωση 5.12 προέκυψε από την υπόθεση επίπεδου τασικού πεδίου και αγνοώντας 

τις εκτός επιπέδου φόρτισης τάσεις οι οποίες προκαλούν διάδοση σε µορφή Ι. Όµως το Ε* 

εξαρτάται από την εκάστοτε διεπιφάνεια που αποκολλάται. Αυτό συνυπολογίζεται στον 

υπολογισµό της στιβαρότητας κάθε υπο-πλάκας µέσω κλασικής θεωρίας πολυστρώτων 

πλακών. Με τον έννοια αυτή, η εξίσωση 5.10 επηρεάζεται έµµεσα από την κατά το πάχος 

θέση της διαστρωµατικής αποκόλλησης (O’ Brien, 1982). 

 

 

5.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

5.3.1 Κρούση χαµηλής ταχύτητας 

 

5.3.1.1 Εισαγωγή 

 

Ένα συµβάν κρούσης χαµηλής ταχύτητας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ένα 

συνδυασµό µορφών αστοχίας όπου περιλαµβάνονται η συντριβή της µήτρας, το τοπικό 
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σπάσιµο ινών στην επιφάνεια πρόσκρουσης, η ρηγµάτωση της µήτρας, ο διαχωρισµός της 

πίσω στρώσης και οι αστοχίες ινών, καθώς και πολυεπίπεδες διαστρωµατικές 

αποκολλήσεις (Shyr και Pan, 2003 και Belingardi και Vadori, 2003). 

 

 

 

Εικόνα 5.1. Σχηµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων της κρούσης σε πολύστρωτη πλάκα 
 

 

Η βλάβη η οποία προκαλείται από κρούση χαµηλής ενέργειας µπορεί να 

υποβαθµίσει την εφελκυστική αντοχή ενός συνθέτου πολυστρώτου δοκιµίου µέχρι και 

κατά 25%, ενώ τη θλιπτική µέχρι και κατά το υπερβολικό ποσό 60%, ενώ οι εξωτερικές 

ενδείξεις της βλάβης είναι είτε ανύπαρκτες, είτε µηδαµινές. Η εκτεταµένη εσωτερική 

διαστρωµατική αποκόλληση µπορεί να είναι επιζήµια για την αξιοπιστία της κατασκευής, 

από τη στιγµή που η παρουσία της δε µπορεί να ανιχνευθεί µε τους συνηθισµένους 

οπτικούς ελέγχους. Η σάρωση µε υπερήχους αναπαριστά µια αθροιστική όψη των 

µεµονωµένων διαστρωµατικών αποκολλήσεων. Μέσω της αλληλεπικάλυψης των όψεων 

της διαστρωµατικής αποκόλλησης κάθε µιας από τις διαστρωµατικές αποκολλήσεις ανά 

Προσκρουστήρας

Πολύστρωτη

Θλιπτικό 
τασικό κύµα

Εφελκυστικό
τασικό κύµα
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διεπιφάνεια, εµφανίζεται µια σύνθετη άποψη της διαστρωµατικής αποκόλλησης (όπως θα 

παρατηρούνταν µέσω σάρωσης µε υπερήχους), η οποία προσοµοιάζει, στην περίπτωση 

ψευδο–ισοτρόπων υλικών ή γενικά πολυστρώτων πλακών µε στρώσεις σε διάφορες γωνίες, 

µε µια περίπου κυκλική ή ελλειπτική συνεχή περιοχή. 

 

Πίνακας 5.1. Ιδιότητες υλικών 
Ιδιότητες  Ε (GPa) Αντοχή ε (%) Τg (°C) 

Εποξειδική µήτρα 2.8 88 MPa 2.6 188 

Tenax IMS ίνες 295 4.72 / 5.5 GPa 1.6 / 1.9 - 

 

 

 

Εικόνα 5.2. Ιδιοσυσκευή κρούσης του τύπου πτώσης βάρους 
 

 

Οι σύνθετες κατασκευές µπορεί να εκτεθούν σε βλάβη λόγω κρούσης κατά τη 

διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας, εξαιτίας πρόσκρουσης µε διάφορα ξένα σώµατα 

(Sharma, 1981). Αυτή η βλάβη µπορεί να προέρχεται από την απλή πτώση εργαλείων κατά 

τη διάρκεια επισκευών, ιπτάµενα θραύσµατα, πίπτοντα σώµατα κ. ά. Η µορφή βλάβης 

αυτή είναι γνωστή ως «κρούση χαµηλής ταχύτητας» (Low Velocity Impact, LVI). Η 

κρούση χαµηλής ταχύτητας χαρακτηρίζεται από τη σχετικά χαµηλή ενέργεια κρούσης. Η 

συνθήκη, για να οριστεί η κρούση ως χαµηλής ταχύτητας, είναι το υλικό να µην αστοχήσει 

καταστροφικά, π.χ. διάτρηση ή να εξακολουθήσει να εµφανίζει σηµαντικό ποσοστό 

παραµένουσας αντοχής (Sharma, 1981, O’ Brien, 1990, Pagano και Schoeppner, 2000). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η βλάβη που εισάγεται µε τον τρόπο αυτό είναι αόρατη και 
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δύσκολο να ανιχνευθεί. Όµως αποτελεί πολύ σοβαρή αιτία για τη δηµιουργία 

διαστρωµατικής αποκόλλησης (Sharma, 1981, O’ Brien, 1990, Pagano και Schoeppner, 

2000). Όταν ένα βλήµα ή οποιοδήποτε σώµα προσκρούσει σε µια πολύστρωτη πλάκα, η 

διάδοση των εσωτερικών τασικών κυµάτων οδηγεί σε υψηλές τοπικές εκτός επιπέδου 

παραµορφώσεις (εικόνα 5.1). Κατ’ αυτό τον τρόπο δηµιουργείται η διαστρωµατική 

αποκόλληση στις διεπιφάνειες των στρώσεων, όπου εµφανίζεται µεγάλη διαφοροποίηση 

στον προσανατολισµό των ινών ενίσχυσης και, ως αποτέλεσµα, στις θερµοµηχανικές 

ιδιότητες (Garg, 1988 και Abrate, 1991). Το ποσό και ο τύπος της βλάβης στην πολύστρωτη 

πλάκα εξαρτάται από το µέγεθος, τον τύπο και τη γεωµετρία της πολύστρωτης πλάκας 

καθώς και από το χρόνο κρούσης (Prassad κ. ά. 1994 και Markopoulos και Kostopoulos, 

2002). Για σχετικά χαµηλές ταχύτητες κρούσης, ανάλογα µε το αν διεγείρεται τοπική ή 

ολική αντίδραση της πολύστρωτης, η κάµψη της και οι εξ αυτής αναπτυσσόµενες τοπικές 

τάσεις επαφής, µπορεί να οδηγήσει είτε σε διατµητική είτε σε καµπτική αστοχία 

προκαλώντας διαστρωµατικές αποκολλήσεις (εικόνα 5.1) (Garg 1988, Markopoulos και 

Kostopoulos, 2003). 

 

 

 

Εικόνα 5.3. Ιδιοσυσκευή Πειραµάτων Θλίψης 
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Οι Li κ. ά. (2002a) κατασκευάζουν µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων για την 

προσοµοίωση της αντίδρασης σε κρούση πολύστρωτων πλακών και την επακολουθούσα 

ανάπτυξη της βλάβης. Σε επόµενη εργασία τους (Li κ. ά. 2002b) επιβεβαιώνουν το µοντέλο 

τους συγκρίνοντάς το µε άλλα µοντέλα. 

 

Πειράµατα κρούσης χαµηλής ταχύτητας και θλίψης µετά από την κρούση σε 

πολύστρωτες πλάκες έδειξαν ότι η περιοχή διαστρωµατικής αποκόλλησης είναι συνάρτηση 

της ενέργειας κρούσης και σχετικά ανεξάρτητη από την ακολουθία στρώσεων (Reis και de 

Freitas, 1997). 
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Εικόνα 5.4. Μεταβολή της εναποµένουσας αντοχής σε θλίψη µε την ενέργεια κρούσης 
 

 

5.3.1.2 Υλικά / προετοιµασία δοκιµίων 

 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή παρασκευάστηκαν από 
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µονοδιάστατα φύλλα ινών προεµποτισµένα µε ρητίνη (prepregs). Τα prepregs 

αποτελούνταν από ίνες άνθρακα µέσου µέτρου ελαστικότητας τύπου Tenax IMS–12K (F12) 

οι οποίες έχουν υποστεί οξειδωτική κατεργασία και έχουν επικαλυφθεί µε κατά βάση 

εποξειδικό στρώµα. Η εποξειδική ρητίνη, στην οποία είναι εµποτισµένες οι ίνες, είναι του 

τύπου TGAP (τριγλυκιδυλικό παράγωγο της P-αµινοφαινόλης)+DGEBF (διγλυκιδυλικός 

αιθέρας της δισφαινόλης F)+3-3’DDS (δι-αµινοδιφαινυλική σουλφόνη)+2%TPE 

(θερµοπλαστικό ελαστοµερές ως πλαστικοποιητής). Οι ιδιότητες τη µήτρας και των ινών 

φαίνονται στον πίνακα 5.1. Οι 32 στρώσεων ψευδο–ισότροπες πολύστρωτες πλάκες, µε 

ακολουθία στρώσεων [+45/0/-45/90]4s παρασκευάστηκαν από τα prepregs 

χρησιµοποιώντας αυτόκλειστο φούρνο (autoclave) και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 

κατασκευαστών. Ο κύκλος πολυµερισµού ήταν ο ακόλουθος: Προθέρµανση στους 60 °C 

και σε πίεση 0,9 bar, θέρµανση στους 180 °C µε πίεση 7 bar, πολυµερισµός για 120 min, 

ακολούθως ψύξη υπό πίεση έως τη θερµοκρασία δωµατίου. Η τελική κατ’ όγκο 

περιεκτικότητα σε ίνες της πολύστρωτης πλάκας ήταν 60 ± 3% µε λιγότερο από 3% 

περιεκτικότητα ατελειών. 

 

5.3.1.3 Κρούση – Μέτρηση της στατικής αντοχής σε θλίψη 

 

Τα πειράµατα κρούσης έγιναν µε τη χρήση ιδιοσυσκευής κρούσης τύπου σφύρας 

(εικόνα 5.2). Τα δοκίµια προσδέθηκαν σε όλες τις ακµές τους εκθέτοντας τη µια πλευρά 

τους στον προσκρουστήρα. Ο προσκρουστήρας ήταν ηµισφαιρικός από ανοξείδωτο 

χάλυβα και οι ενέργειες κρούσης ήταν 9 J και 16 J µεταβάλλοντας το ύψος από το οποίο 

αφηνόταν να πέσει. Η διάµετρος και η µάζα του προσκρουστήρα ήταν 15,8 mm και 3 kg, 

αντίστοιχα. Από τις πολύστρωτες πλάκες κόπηκαν ορθογώνια δοκίµια διαστάσεων 100 Χ 

50 mm2, χρησιµοποιώντας διαµαντοτροχό. Τα δοκίµια αυτά κατόπιν τοποθετήθηκαν σε 

κατάλληλες στηρίξεις και υπέστησαν κρούση. Η ενέργεια κρούσης υπολογιζόταν απ’ 

ευθείας από τη δυναµική ενέργεια του προσκρουστήρα. 

 

Πολύστρωτες πλάκες που είχαν υποστεί κρούση δοκιµάστηκαν υπό στατική θλιπτική 

φόρτιση, ώστε να µετρηθεί η απόλυτη εναποµένουσα αντοχή σε θλίψη. Τα πειράµατα 

έγιναν χρησιµοποιώντας µια ειδικά κατασκευασµένη ιδιοσυσκευή, η οποία φαίνεται στην 
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εικόνα 5.3. Η ιδιοσυσκευή αυτή επιτρέπει την ελεύθερη ολίσθηση κατά το µήκος της 

πλάκας, ενώ απαγορεύει την πλευρική µετατόπιση, ώστε να αποφεύγονται πρόωρες 

αστοχίες λόγω λυγισµού. Η συσκευή αυτή τοποθετήθηκε σε πλαίσιο δοκιµών 

δυναµικότητας εφαρµογής φορτίου 10 ton (100000 kN) της εταιρείας Mayes από το οποίο 

επιβαλλόταν το φορτίο. 

 

 

 

Εικόνα 5.5. Σύστηµα ελέγχου µε υπερήχους C–Scan 
 

 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
C–SCAN, PAC 

Λουτρό C–Scan 

PC, Γεννήτρια σηµάτων, 
Controller

Ποµπός-δέκτης υπερήχων 

Πλάκα υπό έλεγχο 

Πίνακας 5.2. Αποτελέσµατα πειραµάτων θλίψης και υπερηχογραφηµάτων C–Scan µετά από 
κρούση 

Ενέργεια κρούσης (J) Θλιπτική αντοχή (MPa) 
Αποκολληµένη 

περιοχή (mm2) 

0 370 - 

9 232 610 

16 176 1380 

 

 

Στην εικόνα 5.4 εµφανίζεται το διάγραµµα της εναποµένουσας αντοχής µετά από 

κρούση χαµηλής ταχύτητας για διάφορες τιµές της ενέργειας κρούσης για το υλικό και την 

ακολουθία στρώσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως. Είναι ξεκάθαρη η εκθετική 
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µορφή του διαγράµµατος, το οποίο δείχνει ότι η αντοχή µειώνεται από περίπου 375 MPa, 

όταν το υλικό είναι ακέραιο, στα 150 MPa (πτώση κατά 60%), όταν η ενέργεια κρούσης 

είναι γύρω στα 30 J. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην προκαλούµενη διαστρωµατική 

αποκόλληση, της οποίας το µέγεθος, όπως θα δούµε λεπτοµερέστερα παρακάτω, µεγαλώνει 

όσο µεγαλώνει η ενέργεια κρούσης. 

 

5.3.1.4 Καταγραφή της διαστρωµατικής αποκόλλησης λόγω κρούσης 

 

Η καταγραφή της διαστρωµατικής αποκόλλησης η οποία προκλήθηκε από το 

κρουστικό φορτίο έγινε χρησιµοποιώντας σύστηµα υπερηχογραφηµάτων C–Scan της 

Physical Acoustics Corporation µε ποµπούς πρόκλησης παλµών–λήψης συχνότητας  

1 MHz (εικόνα 5.5). Τα δοκίµια εµβαπτίστηκαν σε δεξαµενή νερού, ώστε να επιτευχθεί η 

υπερηχητική σύζευξη. Ο έλεγχος µε υπερήχους έγινε τόσο πριν από την κρούση, ώστε να 

καταγραφούν οι τυχόν ατέλειες του υλικού και γενικότερα η κατάστασή του, όσο και µετά 

από αυτή για την καταγραφή της βλάβης που προκλήθηκε. 

 

 

 
  

 (α) (β) (γ) 

Εικόνα 5.6. Υπερηχογραφήµατα C–Scan από (α) πλάκα πριν υποστεί κρούση, (β) πλάκα η οποία 
υπέστη κρούση ενέργειας 9J και (γ) πλάκα η οποία υπέστη κρούση ενέργειας 16J 

 

 

Ενδεικτικά αποτελέσµατα από τα υπερηχογραφήµατα των πλακών πριν και µετά την 

κρούση φαίνονται στην εικόνα 5.6. Όπως γίνεται φανερό, πριν από την κρούση η 

αποκολληµένη περιοχή είναι µηδενική. Μετά από κρούση µε ενέργεια 9J καθώς και 16 J η 

αποκολληµένη περιοχή είναι πια σαφής και στη δεύτερη περίπτωση µεγαλύτερη από την 
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πρώτη, όπως δείχνει και ο πίνακας 5.2. 

 

 

5.3.2 Κόπωση 

 

5.3.2.1 Εισαγωγή 

 

Στην εργασία των Schutz και άλλων (1981) κατασκευάζονται καµπύλες ορίων ζωής 

σε κόπωση ως συνάρτηση της µέγιστης εφαρµοζόµενης τάσης (καµπύλες S–N) για παρθένα 

δοκίµια, δοκίµια µε εντοµές και δοκίµια συνδεδεµένα µε µηχανικούς συνδέσµους (µέσω 

οπών) από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γραφίτη. ∆είχνουν, µε τον τρόπο αυτό, τη 

συµπεριφορά του υλικού στις τρεις αυτές περιπτώσεις συγκέντρωσης τάσης. Η καµπύλη 

του παρθένου υλικού βρίσκεται κατά σειρά πάνω από την καµπύλη του συνδέσµου και 

την καµπύλη του δοκιµίου µε εντοµές. Αυτό σηµαίνει ότι ο σύνδεσµός εµφανίζει 

µεγαλύτερο όριο ζωής για το ίδιο µέγεθος εφαρµοζόµενης µέγιστης τάσης. Επίσης 

αναφέρεται ότι οι απόλυτες τιµές εφελκυστικής και θλιπτικής αντοχής µπορεί να 

διαφέρουν τόσο για τους συνδέσµους όσο και για τα υλικά µε εντοµές. Το στοιχείο που 

βαρύνει είναι ότι η επίδραση της συγκέντρωσης τάσης στη διάρκεια ζωής και την αντοχή 

σε κόπωση εµφανίζεται ισχυρότερη στην περιοχή «µικρής διάρκειας ζωής» (µεγάλη 

µέγιστη τάση, µικρός αριθµός κύκλων φόρτισης) ενώ εξαφανίζεται στην περιοχή «µεγάλης 

διάρκειας ζωής» (µικρή µέγιστη τάση, µεγάλος αριθµός κύκλων φόρτισης). 

 

Ο Whitcomb στην εργασία του (1981) εξετάζει τη βλάβη λόγω κόπωσης σε 

πολύστρωτες πλάκες από Graphite/Epoxy µε εντοµές. Οι µορφές βλάβης που καταγράφει 

είναι διαστρωµατική αποκόλληση και ρηγµάτωση της µήτρας. Αυτές οι µορφές 

συνδέονται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα η βλάβη µε τη µορφή ρηγµάτωσης να εκτείνεται 

σε ολόκληρο το πάχος της πλάκας µέσω των διαστρωµατικών αποκολλήσεων. 

 

Προπαρασκευαστική έρευνα για την επίδραση της καµπύλωσης στην αντοχή σε 

θλίψη GFRP πολυστρώτων πλακών µε ενσωµατωµένες διαστρωµατικές αποκολλήσεις, 

όταν το επίπεδο καµπυλότητος είναι κάθετο στη διεύθυνση φόρτισης, παρουσιάζουν οι 

Short κ.ά. (2002). Το πρόβληµα επιλύεται µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων στις 
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τρεις διαστάσεις και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε πειραµατικά από 

επίπεδα και καµπύλα δοκίµια µε διαστρωµατικές αποκολλήσεις διαφορετικού µεγέθους 

και θέσεως ως προς το πάχος της πλάκας. Φαίνεται ότι το φορτίο αστοχίας των επιπέδων 

δοκιµίων είναι το ίδιο ή µεγαλύτερο µε αυτό των καµπύλων είτε έχουν υποστεί κρούση 

είτε όχι. 

 

5.3.2.2 Επιβολή κόπωσης σε δοκίµια που έχουν υποστεί κρούση 

 

Τα δοκίµια, µετά από την καταγραφή της κατάστασής τους λόγω του κρουστικού 

φορτίου, δηλαδή της δηµιουργηθείσας διαστρωµατικής αποκόλλησης, χρησιµοποιήθηκαν 

για τη µελέτη της συµπεριφοράς τους υπό συνθήκες κόπωσης. Γνωρίζοντας από τα στατικά 

πειράµατα θλίψης την εναποµένουσα αντοχή για τις ενέργειες κρούσης 9 J και 16 J, 

επιλέχθηκε ως µέγιστη επιβαλλόµενη τάση κόπωσης το 75% αυτής. Τα πειράµατα κόπωσης 

έγιναν σε πλαίσιο δοκιµών Mayes δυναµικότητας επιβαλλόµενου φορτίου 10 ton 

χρησιµοποιώντας την ιδιοσυσκευή που περιγράφηκε σε προηγούµενη παράγραφο. Η 

συχνότητα της εφαρµοζόµενης ηµιτονοειδούς φόρτισης ήταν ν=5 Hz, ενώ ο λόγος 

ελάχιστης προς µέγιστη τάση ήταν R=10. 

 

5.3.2.3 Καταγραφή της µεταβολής της διαστρωµατικής αποκόλλησης κατά τη διάρκεια 

της κόπωσης 

 

Η καταγραφή των διαφοροποιήσεων ως προς την ήδη υπάρχουσα βλάβη καθώς και 

την όποια νέα βλάβη έγινε µέσα από πειραµατική διαδικασία «στάσης–συνέχισης». Όλα 

τα δοκίµια, τα οποία υποβλήθηκαν σε κρούση χαµηλής ταχύτητας και κατόπιν κόπωση, 

κατά τη διάρκεια της κόπωσης και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα υπόκεινταν σε 

υπερηχογράφηµα. Οι πλάκες, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες: Αυτές που υπέστησαν κρουστικό φορτίο µεγέθους 9J και αυτές στις οποίες το 

κρουστικό φορτίο ήταν 16J. Κατά τη διάρκεια της κόπωσης και ανά 50.000 κύκλους 

φόρτισης, το πείραµα σταµατούσε, το δοκίµιο αποµακρυνόταν από την ιδιοσυσκευή και 

υπόκεινταν σε έλεγχο µε υπερήχους, ώστε να καταγραφεί η τυχόν παρουσιασθείσα βλάβη 

κατά τη διάρκεια αυτών των κύκλων. Η διαδικασία των υπερηχογραφηµάτων ήταν ίδια 

µε αυτή που αναφέρεται σε προηγούµενη παράγραφο για τα δοκίµια µετά την κρούση. Η 
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διαδικασία ελέγχου µε υπερήχους επαναλήφθηκε σε τέσσερα βήµατα κατά τη διάρκεια της 

κόπωσης των πλακών. Οι πλάκες αστοχούσαν σε µέγιστο εύρος κύκλων ανάµεσα σε 150 

χιλιοκύκλους και 350 χιλιοκύκλους. Για την παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν οι πλάκες οι 

οποίες ξεπέρασαν τους 200 χιλιοκύκλους. 

 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 

Εικόνα 5.7. Εικόνες από υπερηχογραφήµατα C–Scan των πλακών που υπέστησαν κρούση 
ενέργειας 9J, µετά από διάφορα επίπεδα φόρτισης σε κόπωση. (α) 0 χιλιόκυκλοι, (β) 100 
χιλιόκυκλοι, (γ) 150 χιλιόκυκλοι και (δ) 200 χιλιόκυκλοι 
 

 

5.3.2.3.1 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τα υπερηχογραφήµατα C–Scan 

 

Στις εικόνες 5.7 και 5.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ανίχνευση µε 
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υπερήχους των δοκιµίων που υπέστησαν κρουστική καταπόνηση µε ενέργειες κρούσεις 9J 

και 16J, αντίστοιχα. Σε κάθε δοκίµιο αντιστοιχούν τέσσερις εικόνες από τα 

υπερηχογραφήµατα C–Scan, οι οποίες λήφθηκαν µετά από παύση της καταπόνησης σε 

κόπωση στους 0 (πριν από τη δοκιµή) 100, 150 και 200 χιλιοκύκλους. 

 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 

Εικόνα 5.8. Εικόνες από υπερηχογραφήµατα C–Scan των πλακών που υπέστησαν κρούση 
ενέργειας 16J, µετά από διάφορα επίπεδα φόρτισης σε κόπωση. (α) 0 χιλιόκυκλοι, (β) 100 
χιλιόκυκλοι, (γ) 150 χιλιόκυκλοι και (δ) 200 χιλιόκυκλοι 
 

 

Στην ακόλουθη αξιολόγηση των υπερηχογραφηµάτων εισάγεται πολικό σύστηµα 

συντεταγµένων, το οποίο έχει ως αρχή τον οριζόντιο άξονα ως 0° και αυξάνει 

ανθωρολογιακά. Ο άξονας στον οποίο επιβάλλεται το φορτίο είναι ο κάθετος άξονας, 

δηλαδή ο άξονας των 90°. 
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Εικόνα 5.9. Σχηµατική αναπαράσταση της προσοµοίωσης του σχήµατος της διαστρωµατικής 
αποκόλλησης µε έλλειψη 

 

 

Η κρούση ενέργειας 9J εισήγαγε χαρακτηριστική διαστρωµατική αποκόλληση σχεδόν 

ελλειπτικού σχήµατος. Αυτό είναι αναµενόµενο λόγω της ψευδο–ισοτροπίας που 

παρουσιάζουν οι θερµοµηχανικές ιδιότητες των υλικών. Υποθέτοντας γενικά ελλειπτικό 

σχήµα, το µέγιστο µήκος το µεγάλου ηµιάξονα της έλλειψης είναι περίπου 29 mm και 

βρίσκεται υπό γωνία 45° ως προς τον οριζόντιο άξονα (εικόνα 5.7α). Ένα παράδειγµα της 

προσοµοίωσης του σχήµατος της διαστρωµατικής αποκόλλησης δίνεται στην εικόνα 5.9. Η 

επιφάνεια της αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης µετρήθηκε και είναι 610 mm2. Όπως 

φαίνεται από την εικόνα 5.7β, µετά από 50.000 κύκλους φόρτισης εµφανίζεται διάδοση της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης κατά το µήκος του προαναφερθέντος άξονα της έλλειψης, 

καθώς και ένα ίχνος διαστρωµατικής αποκόλλησης περίπου στις 320°. Στους 150 

χιλιοκύκλους (εικόνα 5.7γ) η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης είναι ακόµη 

περισσότερο σηµαντική στις προαναφερθείσες διευθύνσεις. Από την εικόνα 5.7δ φαίνεται 

ότι η διαστρωµατική αποκόλληση εξελίσσεται ακόµη περισσότερο µε εµφανή αύξηση στις 

320°, πράγµα που οδηγεί σε περισσότερο οµοιόµορφο σχήµα της αποκολληµένης 

περιοχής. 
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Εικόνα 5.10. Πολικά διαγράµµατα των περιοχών διαστρωµατικής αποκόλλησης. (α) Μετά από 
κρούση ενέργειας 9J και (β) µετά από κρούση ενέργειας 16J 
 

 

Στην περίπτωση των δοκιµίων που υπέστησαν κρούση ενέργειας 16J (εικόνα 5.8) 

εµφανίζεται αξιοπρόσεκτη αύξηση της αποκολληµένης περιοχής. Η αρχική βλάβη 

καλύπτει επιφάνεια 1380 mm2 και ο αντίστοιχος µεγάλος ηµιάξονας της έλλειψης έχει 

µήκος 45 mm περίπου. Αν και το σχήµα της περιοχής βλάβης είναι περίπου κυκλικό, 

υπάρχει σαφής ένδειξη µιας «εντοµής» στη διαστρωµατική αποκόλληση, η οποία 

εµφανίζεται στις 220° περίπου καθώς και µια ελαφρή ένδειξη βλάβης στην αντιδιαµετρική 

περιοχή, δηλαδή στις 45°. Υπάρχει επίσης σηµαντική ασυµµετρία στο κάτω δεξιό 

τεταρτηµόριο του σχήµατος (εικόνα 5.8α). Στους 100.000 κύκλους εµφανίζεται εκτενής 

διάδοση της αποκολληµένης περιοχής κατά τις προαναφερθείσες διευθύνσεις (εικόνα 

5.8β). Η κατάσταση δεν µεταβάλλεται σηµαντικά όταν αυξάνουν οι κύκλοι φόρτισης 

(εικόνες 5.7γ και δ), µε τη σηµαντικότερη διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης να 

εµφανίζεται στο κάτω δεξιό τεταρτηµόριο της πλάκας. 

 

Στις εικόνες 5.10α και β παρουσιάζονται οι περιοχές βλάβης όπως αναπαριστώνται 

στα πολικά διαγράµµατα. Στη συνέχεια της αξιολόγησης των υπερηχογραφηµάτων C-

Scan χρησιµοποιείται πολικό σύστηµα συντεταγµένων. Ο άξονας των γωνιών ξεκινά από 
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την οριζόντιο (0°) και αυξάνει ανθωρολογιακά. Ο άξονας φόρτισης βρίσκεται στις 90°. Το 

κέντρο του συστήµατος συντεταγµένων επιλέχθηκε έτσι ώστε να συµπίπτει µε το µέσο της 

γραµµής που συνδέει τα αντιδιαµετρικά σηµεία που βρίσκονται στη µέγιστη απόσταση 

µεταξύ τους. Τα πολικά διαγράµµατα αντιστοιχούν στις εικόνες από τα 

υπερηχογραφήµατα C–Scan, από όπου έχουν σχεδιαγραφηθεί µε βήµα 15° για όλα τα 

επίπεδα φόρτισης σε κόπωση. 

 

 

5.4 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 

 

5.4.1 Εισαγωγή 

 

Χαρακτηρισµός της διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης µε εφαρµογή 

θραυστοµηχανικής κατά τη διάρκεια στατικής φόρτισης γίνεται από τους Jurf και Pipes 

(1982), Talbot κ. ά. (1987), Garg (1988), Hashemi κ. ά. (1990) και Whitcomb (1992, κεφ. 2). 

Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιήσουµε το ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης G, όπως δίνεται από τη σχέση (5.12) για τον προσδιορισµό τόσο των 

διευθύνσεων διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης όσο και της µεταβολής της 

επιφάνειας αυτής. 

 

 

5.4.2 Προσδιορισµός των διευθύνσεων διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης 

 

5.4.2.1. Ανάλυση τάσεων και παραµορφώσεων 

 

Από την εξίσωση (5.12) φαίνεται ότι για τον υπολογισµό του ρυθµού απελευθέρωσης 

ενέργειας παραµόρφωσης απαιτείται ο προσδιορισµός της παραµορφωσιακής κατάστασης 

της σύνθετης πλάκας. Η παραµόρφωση σε κάθε γωνία θ γύρω από µια εντοµή, σύµφωνα 

µε το νόµο του Hooke, δίνεται από τη σχέση: 
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θθθ εΕσ    =  5.13 

 

όπου σ  είναι η τάση που αναπτύσσεται γύρω από την αποκολληµένη περιοχή και Ε το 

µέτρο ελαστικότητας της πλάκας ανά διεύθυνση (λόγω της ψευδο–ισοτροπίας το µέτρο 

ελαστικότητας της πλάκας αποδεικνύεται πως είναι σταθερό για κάθε διεύθυνση). Η 

κατανοµή της τάσης σθ, δίνεται από τη σχέση: 

 

θθτθσθσσθ cos  sin 2   sin  cos   xy
2

y
2

x ++=  5.14 

 

Οι συνιστώσες της τάσης στην εξίσωση (5.14) ικανοποιούν τη διαφορική εξίσωση (5.5) η 

οποία διέπει το πρόβληµα. Η επίλυση της διαφορικής αυτής εξίσωσης δίδει τις ακόλουθες 

σχέσεις για τις τάσεις (Tan, 1987): 
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⎧
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 5.15 

 

όπου µ1 και µ2 είναι οι µιγαδικές ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύµου 4ης τάξης, που 

αντιστοιχεί στη διαφορική εξίσωση (5.5), οι fi και gi είναι σταθερές οι οποίες εξαρτώνται 

από τη γεωµετρία της ιδιόµορφης περιοχής και  είναι οι συνιστώσες του εξωτερικά 

εφαρµοζόµενου τασικού πεδίου (i=x, y). 

0
iσ

 

Σηµείο κλειδί στην προτεινόµενη µεθοδολογία είναι ότι η θεώρηση της λύσης που 

αφορά σε πρόβληµα πολύστρωτης πλάκας µε ελλειπτική εντοµή, ισχύει στην περίπτωση 

διαστρωµατικής αποκόλλησης µετά από κρούση (Katerelos κ. ά. 2003a, b). Η υπόθεση της 

ισοδυναµίας µε εντοµή αποτελεί τη χειρότερη δυνατή περίπτωση και το τασικό πεδίο 

παίρνει τις µέγιστες δυνατές τιµές. Καθώς στόχος αυτής της έρευνας είναι η πρόβλεψη της 

διεύθυνσης διάδοσης διαστρωµατικής αποκόλλησης, η υπερεκτίµηση του τασικού πεδίου  
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Εικόνα 5.11. Πολικά διαγράµµατα σύγκρισης για τις πλάκες που υπέστησαν κρούση ενέργειας 9J. 
(α) Η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης µετά από φόρτιση σε κόπωση. (β) Η κατανοµή 
του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G, µετά την κρούση πριν από την επιβολή 
της κυκλικής φόρτισης 
 

 

δεν αναµένεται να επηρεάσει την πρόβλεψη. Ο υπολογισµός του τασικού πεδίου γύρω 

από την αποκολληµένη περιοχή µε χρήση άλλων µεθόδων (πεπερασµένα στοιχεία, Duan 

και Ye, 2002) µπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε συνέπειες ως προς το απλούστερο αυτής της 

προσέγγισης. Για τις ανάγκες της µελέτης αυτής γίνεται η υπόθεση ότι η διαστρωµατική 

αποκόλληση, όπως απεικονίσθηκε µέσω των υπερηχογραφηµάτων, περιορίζεται σε 

µεµονωµένη οµάδα ίδιων διεπιφανειών κάθε φορά. Έτσι το µέτρο ελαστικότητας Ε* 

(εξίσωση 5.10) υπολογίζεται κάθε φορά υποθέτοντας καθολική αποκόλληση στις 

διεπιφάνειες όπου υπάρχει συγκεκριµένη µεταβολή του προσανατολισµού, ενώ οι 

υπόλοιπες διεπιφάνειες παραµένουν ακέραιες. Με την παραδοχή αυτή υπολογίζονται 

τέσσερις τιµές του Ε* για κάθε συγκεκριµένη αποκολληµένη διεπιφάνεια αντίστοιχα. Κατά 

συνέπεια ο ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης µπορεί να υπολογισθεί για 

κάθε σηµείο της ελλειπτικής περιοχής της αποκόλλησης και για κάθε τιµή του Ε*. Στην 

έλλειψη αυτή ο µεγάλος ηµιάξονας αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη απόσταση ανάµεσα σε δυο 
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«αντιδιαµετρικά» σηµεία, όπως απεικονίζονται στην εικόνα 5.10. Στη συνέχεια ο µικρός 

ηµιάξονας της έλλειψης ταυτίζεται µε την ευθεία που είναι κάθετη στο µεγάλο ηµιάξονα 

και στο µέσον αυτού και το µήκος του είναι ίσο µε την απόσταση ανάµεσα στα 

«αντιδιαµετρικά» σηµεία κατά τη διεύθυνση αυτή. Η υπόθεση του ελλειπτικού σχήµατος 

απλοποιεί το πρόβληµα καθώς η διαστρωµατική αποκόλλησης µπορεί να παρουσιάζει πιο 

πολύπλοκα σχήµατα (Gao και Kim, 1999 και Aymerich και Meili, 2000). Από την άλλη 

πλευρά, η υπόθεση αυτή ευνοεί το απλούστερο της τασικής ανάλυσης και καταλήγει σε 

ικανοποιητική πρόβλεψη της διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης (εικόνες 5.7 και 

5.8). 
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Εικόνα 5.12. Πολικά διαγράµµατα σύγκρισης για τις πλάκες που υπέστησαν κρούση ενέργειας 16J. 
(α) Η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης µετά από φόρτιση σε κόπωση. (β) Η κατανοµή 
του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G, µετά την κρούση πριν από την επιβολή 
της κυκλικής φόρτισης 
 

 

5.4.2.2. Κατανοµή του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης 

 

Με βάση τα παραπάνω υπολογίστηκε ο ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας 
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παραµόρφωσης για τα δυο επίπεδα ενέργειας κρούσης και για το σύστηµα σύνθετων 

υλικών που αναφέρεται. Ο υπολογισµός βασίστηκε στο ίχνος της αρχικής αποκολληµένης 

περιοχής, δηλαδή πριν από την επιβολή φόρτισης σε κόπωση. Η κατανοµή των τάσεων 

υπολογίστηκε για τη γενικά ανισότροπη πλάκα υποθέτοντας ελλειψοειδή ανοίγµατα σε 

κάθε οµάδα διεπιφανειών όπου υπάρχει αλλαγή στη διεύθυνση της ενίσχυσης (εξίσωση 

5.15). Κατόπιν υπολογίστηκε η τάση ως συνάρτηση της γωνίας από την εξίσωση (5.14). Η 

υπόθεση αυτή έγινε για την απλοποίηση του προβλήµατος αν και, όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, τα σχήµατα των αποκολληµένων περιοχών είναι γενικά πολύπλοκα και 

διαφέρουν σε κάθε διεπιφάνεια (Gao και Kim, 1999, Aymerich και Meili, 2000 και Shyr 

και Pan, 2003). Η µεθοδολογία, που παρουσιάζεται, θα µπορούσε να δώσει πιο ακριβή 

αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας περισσότερο ακριβείς µεθόδους για την αποτύπωση της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης, όπως αποτύπωση σε κάθε στρώση. Τότε, το τασικό πεδίο θα 

έπρεπε να υπολογιστεί και ακολούθως να εξαχθούν οι κατανοµές του ρυθµού 

απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης για κάθε διαστρωµατική αποκόλληση 

ξεχωριστά. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι εντοµές υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στις 

αποκολληµένες περιοχές λόγω κρούσης πριν από την κόπωση. 

 

Στις εικόνες 5.11α και β και 5.12α και β παρουσιάζονται οι κατανοµές του ρυθµού 

απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης G ως συνάρτηση της γωνίας θ σε πολικές 

συντεταγµένες σε αντιπαραβολή µε τα πολικά διαγράµµατα όπου φαίνεται η µεταβολή 

της διαστρωµατικής αποκόλλησης µε τους κύκλους φόρτισης σε κόπωση. Για µεγαλύτερη 

ευκρίνεια οι τιµές του G έχουν µετατοπισθεί. Και στις δυο περιπτώσεις ο προβλεπόµενος 

ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης είναι σηµαντικά µεγαλύτερος στη 

διεπιφάνεια 0°/-45° και ακολουθεί η διεπιφάνεια 45°/0°. Η πρώτη, όπως αναµένεται, 

αποδεικνύεται ότι ρέπει περισσότερο προς την ανάπτυξη βλάβης διαστρωµατικής 

αποκόλλησης µετά από κρούση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι µεµονωµένες υπο-

πλάκες που δηµιουργούνται στην περίπτωση 0°/-45° προκαλούν µέσω του κανόνα των 

µιγµάτων της εξίσωσης 5.10 χαµηλότερες τιµές του ισοδύναµου µέτρου ελαστικότητας Ε*, 

και κατά συνέπεια υψηλότερες τιµές του G (εξίσωση 5.12). Τα πολικά διαγράµµατα του G 

(εικόνες 5.11β και 5.12β) δίδουν σαφή πρόβλεψη για την περισσότερο πιθανή διεύθυνση 

διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης. Στην περίπτωση των πλακών που υπέστησαν 
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κρούση ενέργειας 9J οι πιθανότερες διευθύνσεις διάδοσης είναι οι 45°, 305° και 235° µε 

φθίνουσα σειρά. Παρόµοια, στην περίπτωση των πλακών που υπέστησαν κρούση 

ενέργειας 16J οι αντίστοιχες διευθύνσεις διάδοσης είναι 230°, 35° και 325°. Συγκρίνοντας 

µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα (εικόνες 5.11α και 5.12α) της διάδοσης της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης κατά τη διάρκεια της φόρτισης σε κόπωση των πλακών, 

υπάρχει σχεδόν ταύτιση ανάµεσα σ’ αυτά και την πρόβλεψη. Έτσι τα διαγράµµατα 

κατανοµής του G µπορούν να προβλέψουν επακριβώς τόσο την ασθενέστερη διεπιφάνεια 

όσο και την πιθανότερη γωνία διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα για αυτή µετά από κρούση χαµηλής ταχύτητας και πριν 

από την κόπωση. 

 

Στον πίνακα 5.3 παρουσιάζονται οι γωνίες διάδοσης και οι ασθενέστερες 

διεπιφάνειες για όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν. Όπως φαίνεται η ασθενέστερη 

διεπιφάνεια είναι η 0°/-45°. Το γεγονός ότι ως ασθενέστερη διεπιφάνεια εµφανίζεται η 

συγκεκριµένη και όχι η ισοδύναµή της 45°/0° είναι ενδεικτικό της παρατήρησης, που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ότι η εξίσωση 5.10 επηρεάζεται έµµεσα από την κατά το πάχος 

θέση της διαστρωµατικής αποκόλλησης. 

 

Πίνακας 5.3. Πρόβλεψη των διευθύνσεων διάδοσης και των ασθενέστερων διεπιφανειών 
Γωνία (°) Ενέργεια 

κρούσης (J) 
∆ιεπιφάνεια 

1η  2η  3η 

9 0/-45 45 305 235 

16 0/-45 230 35 325 

 

 

5.4.3 Μεταβολή της επιφάνειας της διαστρωµατικής αποκόλλησης 

 

Η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης υπό συνθήκες κόπωσης µπορεί να 

προβλεφθεί επαρκώς µε την εκτίµηση–υπολογισµό δυο παραµέτρων: η πρώτη αφορά στη 

γωνία στην οποία θα διαδοθεί η διαστρωµατική αποκόλληση σε σχέση µε το αρχικό της 

σχήµα. Ο υπολογισµός της κατανοµής του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης γύρω από την αποκολληµένη περιοχή παρέχει µια ακριβή εκτίµηση της 
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γωνίας διάδοσης καθώς και της ασθενέστερης διεπιφάνειας. Η δεύτερη παράµετρος 

σχετίζεται µε την αποκολληµένη περιοχή και την επέκτασή της µετά από ορισµένα βήµατα 

κυκλικής φόρτισης. Για τον υπολογισµό της µεταβολής της αποκολληµένης περιοχής, ως 

συνάρτηση των κύκλων φόρτισης, σε συνθήκες κόπωσης χρησιµοποιείται ένας εκθετικός 

ηµιεµπειρικός νόµος της µορφής του νόµου του Paris (O’ Brien, 1982): 

 

max
bG c  

dN
dA

=  (5.13) 

 

όπου Α είναι η διατοµή της αποκολληµένης περιοχής, Ν ο αριθµός των κύκλων φόρτισης, 

Gmax ο µέγιστος ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης και c και d σταθερές που 

πρέπει να υπολογιστούν πειραµατικά. 

 

 

 

Εικόνα 5.13. Πρόβλεψη της κανονικοποιηµένης διάδοσης της διαστρωµατικής 
αποκόλλησης ως συνάρτηση του µέγιστου ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας 
παραµόρφωσης 
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Η µέτρηση της αποκολληµένης περιοχής για κάθε συνεχόµενο βήµα φόρτισης σε 

κόπωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οριστούν πειραµατικά οι σταθερές c και d. 

Αυτές οι σταθερές εξαρτώνται από τις ιδιότητες των υλικών και πρέπει να είναι 

ανεξάρτητες από την αρχικά αποκολληµένη περιοχή. Έτσι η επέκταση της αποκολληµένης 

περιοχής στην κατεύθυνση του µέγιστου ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης 

µπορεί να προβλεφθεί µε απλή παρεµβολή των µετρουµένων αποκολληµένων περιοχών 

από τις εικόνες των υπερηχογραφηµάτων. 

 

Στην εικόνα 5.13 παρουσιάζεται ο ρυθµός διάδοσης της αποκολληµένης περιοχής 

κανονικοποιηµένος ως προς την αρχικά αποκολληµένη περιοχή για τα δυο επίπεδα 

ενέργειας κρούσης. Όπως φαίνεται η παρεµβολή στις δυο περιπτώσεις είναι πρακτικά 

ταυτόσηµη, πράγµα το οποίο επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι ο παραπάνω νόµος είναι 

όντως ανεξάρτητος από την ενέργεια κρούσης και την εξ αυτής προερχόµενη αρχική 

διαστρωµατική αποκόλληση και είναι χαρακτηριστικό του υλικού που χρησιµοποιείται. 
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