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Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για στιβαρότερες και ελαφρύτερες κατασκευές

οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων υλικών. Η αύξηση της αντοχής με την ταυτόχρονη

μείωση του βάρους έχουν σαν συνέπεια τη μείωση του κόστους, όχι όμως εναντίον

της  αξιοπιστίας  και  λειτουργικότητας.  Τα  νέα  υλικά  έχουν  υψηλότερες  τιμές  του

λόγου  αντοχής/βάρος  σε  σύγκριση  με  εκείνες  των  συμβατικών  υλικών.  Σαν

αποτέλεσμα,  χρησιμοποιούνται  στη  δημιουργία  προηγμένων  και  ευφυών

κατασκευών,  οι  οποίες  ανταποκρίνονται  στα  πρότυπα  αξιοπιστίας  και

λειτουργικότητας  για  τα  οποία  έχουν  σχεδιαστεί.  Το  πεδίο  εφαρμογής  των

προηγμένων  υλικών  εκτείνεται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  κατασκευών,  όπως  στη

βιομηχανία  των  αυτοκινήτων,  στην  αεροδιαστημική,  καθώς  και  σε  μια  πληθώρα

προϊόντων  καθημερινής  χρήσης.  Η  ανά  χείρας  διατριβή  ασχολείται  με  την

προσομοίωση και  τη μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με  τις  αστοχίες  και

ειδικότερα  με  τις  διαδικασίες  διάρρηξης  δεσμού  πρόσφυσης  σε  υλικά  με

ανομοιογένειες,  που  κατά  κύριο  λόγο  είναι  σύνθετα  υλικά.  Με  την  εισαγωγή

αντιπροσωπευτικών  όγκων  αναφοράς  που  περιγράφουν  την  επαναληψιμότητα  της

γεωμετρίας,  είναι  δυνατόν  να  επιτευχθεί  μια  αντικειμενική  προσομοίωση,  με

ανεξάρτητες  μεταβλητές  τη  διάταξη  των  ενισχύσεων  και  την  κατ’  όγκο

περιεκτικότητα. Διερευνώνται οι εστίες συγκέντρωσης τάσεων και παραμορφώσεων,

καθώς και η αλληλεξάρτησή τους από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του προβλήματος,

όπως μεταξύ άλλων είναι η παρουσία ενδιάμεσης φάσης, η ατελής πρόσφυση κλπ.

Προσομοιώνεται η αποκόλληση κατά μήκος της ενδιάμεσης φάσης, ο θρυμματισμός

των ινών και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά μια θραυσμένη ίνα στις
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γειτονικές  της.  Οι  προσομοιώσεις  και  οι  αναλύσεις  που  πραγματοποιήθηκαν,

αφορούν  υλικά  τα  οποία  έχουν  εκτεταμένες  ή  συγκεντρωμένες  ενισχύσεις  και

χαρακτηρίζονται από ανομοιογένειες στην περιοχή μεταξύ των ενισχύσεων και της

μήτρας. Το ένα υλικό διακρίνεται από το άλλο και κατά συνέπεια η μία φάση από την

άλλη, διαμέσου της διεπιφάνειας. Η τυχαία ή συστηματική διάταξη των ενισχύσεων

επιβάλλει  την  υιοθέτηση  ενός  αντιπροσωπευτικού  στοιχείου  όγκου,  το  οποίο  να

περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερες ομογενείς φάσεις, που διαχωρίζονται μεταξύ

τους  με  διεπιφάνειες,  οι  οποίες  δεν  είναι  τίποτα  περισσότερο  από  ανομοιογενείς

στρώσεις  ενδιάμεσων  φάσεων,  των  οποίων  οι  ιδιότητες  μεταβάλλονται  κατά  την

έννοια  του  πάχους  αυτών.  Οι  αστοχίες  υλικών  όπως  τα  παραπάνω  αποτελούν

δημοφιλέστατο  αντικείμενο  μελέτης  εξαιτίας  των  ιδιαίτερα  καταστροφικών  τους

αποτελεσμάτων.  Η μείωση ή και η ολοκληρωτική απώλεια της ικανότητάς του να

επιτελούν το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν, μειώνουν την αξιοπιστία τους και

οδηγούν  σε  απροσδόκητες  αστοχίες  με  ολέθριες  συνέπειες  σε  ότι  αφορά  την

ασφάλεια,  τη  λειτουργικότητα και  το  κόστος  του  εξοπλισμού.  Η κύρια  αιτία  που

οδηγεί  σε  αστοχία  ένα  υλικό  (εκτός  από  τη  φθορά  και  τη  διάβρωση)  είναι  η

παραμόρφωση,  με  την οποία  εννοούμε  τη μεταβολή στο σχήμα ενός  υλικού  και

αφορά κυρίως  τις  μηχανικές  αστοχίες,  οι  οποίες  είναι  και  το αντικείμενο μελέτης

αυτής της διατριβής. Η παραμόρφωση ως επί το πλείστον οφείλεται σε εξωτερικά

φορτία  και  μπορεί  να  είναι  ελαστική  ή  πλαστική.  Η  τελευταία  είναι  δυνατόν  να

οδηγήσει σε θραύση. Ένα νέο είδος μηχανικής αστοχίας είναι η αποκόλληση, η οποία

εμφανίζεται  στις  διεπιφάνειες  των προηγμένων υλικών.  Σαν αποτέλεσμα,  όταν  τα

υλικά  αυτά  βρεθούν  κάτω  από  κρίσιμο  συνδυασμό  εντατικών  καταστάσεων  να

εγείρεται η διάρρηξη του δεσμού πρόσφυσής και κατά συνέπεια να αποτελούν εστίες

εκκίνησης ρωγμών. Όλοι οι παραπάνω λόγοι επέβαλλαν τη μελέτη της αριθμητικής

προσομοίωσης  διάρρηξης  δεσμού  πρόσφυσης  σε  ανομοιογενή  υλικά,

καταλαβαίνοντας τη σημαντικότατη συμβολή που θα έχουν τα αποτελέσματα και τα

συμπεράσματα  που  θα  προκύψουν  από  αυτή.  Αρχικά  ο  αναγνώστης,  στο  πρώτο

κεφάλαιο, έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τα σύνθετα υλικά, τα χαρακτηριστικά τους,

τις  αστοχίες  που εκδηλώνονται  σε αυτά,  τον τρόπο με τον οποίο θεωρούνται  από

απλά ολιγοφασικά σε  πολυφασικά υλικά,  ενώ εισάγεται  η  έννοια  της  ενδιάμεσης

φάσης,  παρουσιάζονται  οι  ιδιότητες  της  και  εν  συνεχεία  γίνεται  μια  σύντομη

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έπειτα περιγράφεται το αντικείμενο των κεφαλαίων της

παρούσας  διατριβής.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται  η  μοντελοποίηση  των
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φάσεων  των  σύνθετων  υλικών  και  παρουσιάζονται  τα  διάφορα  μοντέλα  της

ενδιάμεσης  φάσης.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  επεξηγείτε  ο  τρόπος  με  τον  οποίο

επιτυγχάνεται η τμηματική ομοιογένεια της ενδιάμεσης φάσης, πραγματοποιείται ο

αντικειμενικός  ορισμός  του  μοντέλου,  εφαρμόζεται  μια  ημιαναλυτική  διαδικασία

προσέγγισης  της  ανομοιογένειας  της  ενδιάμεσης  φάσης  και  περιγράφονται  τα

λεγόμενα διεπιφανειακά στοιχεία, που χρησιμεύουν στην εκκίνηση της διάρρηξης του

δεσμού πρόσφυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επιλεκτικά αποτελέσματα

που  ελήφθησαν  από  τις  προσομοιώσεις  που  πραγματοποιήθηκαν,  ενώ  τέλος  στο

πέμπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συνολικά συμπεράσματα αυτής της προσπάθειας

και οι προοπτικές που διανοίγονται από αυτήν. 

Κλείνοντας  αυτό  το  σύντομο  πρόλογο  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Κ. Ανυφαντή για τις ανεκτίμητες συμβουλές και

κατευθύνσεις που μου έδωσε σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και να του

εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό και την εκτίμησή μου, στο πρόσωπό του. Η τριβή

μου μαζί  του,  αποτύπωση της  οποίας είναι  η παρούσα διατριβή,  διαμόρφωσε  τον

τρόπο σκέψης μου πάνω στα πεπερασμένα στοιχεία. 

Αμέριστη ήταν η συμβολή των γονιών μου Χαράλαμπου και Παρασκευής και

ιδιαίτερα του αδερφού μου Τάσου χωρίς την υποστήριξη των οποίων δεν θα ερχόταν

σε πέρας η παρούσα προσπάθεια, πράγμα για το οποίο θα ήθελα να τους ευχαριστήσω

μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

Η διατριβή αυτή αφιερώνεται στον άνθρωπό μου και σύντροφο της ζωής μου
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1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι απαιτήσεις για αυξημένη αντοχή και στιβαρότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

των  αυτοκινήτων  και  στις  αεροναυπηγικές  κατασκευές  έχουν  καταστήσει  πρωταρχικής  σημασίας  και

ενδιαφέροντος τη μελέτη της συμπεριφοράς και των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη σύνθεση των

ιδιοτήτων δύο  ή  και  περισσότερων υλικών  σε  ένα σύνθετο  υλικό.  Οι  κατασκευές  από  τα υλικά αυτά

καλούνται συχνά να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους κάτω από δυσμενείς συνθήκες φόρτισης, είτε κατά το

στάδιο παραγωγής τους, είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Οι ιδιαιτερότητες και οι ανομοιογένειες

που  υπάρχουν  στα  υλικά  αυτά  προκαλούν  εντατικές  καταστάσεις,  οι  οποίες  μειώνουν  τα  πρότυπα

αξιοπιστίας  και  λειτουργικότητας  των  εξαρτημάτων  αναφοράς.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  περιγράφονται   τα

σύνθετα υλικά, τα χαρακτηριστικά τους, οι αστοχίες που εκδηλώνονται σε αυτά και η σύγχρονη θεώρηση

αυτών  από  ολιγοφασικά  σε  πολυφασικά  υλικά  με  την  εισαγωγή  της  ενδιάμεσης  φάσης.  Γίνεται  μια

σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση και συζητούνται οι προγενέστερες προσεγγίσεις. 

  1.1   ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Τα  προηγμένα  υλικά  διακρίνονται  σε  πολλούς  και  διαφορετικούς  τύπους.

Συνήθως, αποτελούνται από μια ενίσχυση με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες η οποία

είναι  διάσπαρτη σε  μια μήτρα με  ασθενείς  μηχανικές  ιδιότητες.  Στην κατηγορία των

προηγμένων υλικών εντάσσονται τα φερόμενα ως σύνθετα υλικά [1], τα οποία λόγω της

ευρύτατης  εφαρμογής  τους  παρουσιάζουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Η  βασική  ιδέα  της

δημιουργίας ενός σύνθετου υλικού, είναι η φυσική ανάμιξη σε μακροσκοπικό επίπεδο

δύο ή και περισσότερων υλικών και η δημιουργία ενός νέου, με ιδιότητες διαφορετικές

από τα υλικά που το αποτελούν. Η επιτυχής συνεργασία τους έχει σαν αποτέλεσμα αυτό

να παρουσιάζει συνολικά μακροσκοπικές ιδιότητες καλύτερες από εκείνες των υλικών

που το απαρτίζουν.    
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Τα σύνθετα υλικά διακρίνονται σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους. Ένας από

τους πλέον διαδεδομένους  είναι τα ινώδη σύνθετα υλικά,  τα οποία αποτελούνται από

στιβαρές ενισχύσεις,  όπως είναι οι ίνες, εμβαπτισμένες μέσα σε μια συνεχή φάση, τη

μήτρα.  Τα υλικά  αυτά  είναι  ανισότροπα,  πράγμα που  σημαίνει  ότι  οι  ιδιότητές  τους

μεταβάλλονται με τη διεύθυνση. Τα πιο διαδεδομένα υλικά που χρησιμοποιούνται για

μήτρα, είναι τα μέταλλα, τα κεραμικά, καθώς και τα διάφορα πολυμερή. Από την άλλη

πλευρά, οι πιο ευρύτατα χρησιμοποιούμενες ίνες είναι, οι ίνες άνθρακα, οι ίνες γυαλιού,

οι  κεραμικές  και  οι  πολυμερικές.  Οι  ίνες  μπορεί  να  είναι  κοντές,  ή  επιμήκεις.  Τα

κοκκώδη,  είναι  άλλη  μια  κατηγορία  σύνθετων  υλικών,  τα  οποία  αποτελούνται  από

κόκκους ενός υλικού μέσα σε μια μήτρα ενός άλλου. Στα κοκκώδη υλικά οι φάσεις είναι

μεταλλικές, πολυμερικές ή αποτελούνται από άλλα υλικά. Τελευταία κατηγορία είναι τα

πολύστρωτα σύνθετα υλικά, τα οποία αποτελούνται από στρώσεις διαφορετικών υλικών.

Τα κυριότερα  είδη πολύστρωτων υλικών είναι το διμεταλλικό υλικό, τα επιμεταλλωμένα

μέταλλα, το γυαλί ασφαλείας και τα υλικά με επίστρωση πλαστικού.     

Είναι  προφανές  ότι  μερικοί  τύποι  των παραπάνω σύνθετων  υλικών μπορεί  να

συνυπάρξουν σε μια υβριδική μορφή. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί, ότι σε οποιαδήποτε

μορφή  και  αν  είναι  αυτά  τα  υλικά,  οι  ιδιότητες  τους  εξαρτώνται  από  μια  σειρά

εξωτερικών παραγόντων, όπως η θερμοκρασία, το περιβάλλον, ο τρόπος κατασκευής και

η  προϊστορία  λειτουργίας  τους,  οι  οποίοι  επιδρούν  καταλυτικά  στις  ιδιότητες  του

προηγμένου υλικού και τις επηρεάζουν. Εκτός όμως από τους παραπάνω παράγοντες,

πρωτεύοντα ρόλο στις  ιδιότητες του υλικού έχουν και οι μεταβολές των τάσεων, των

παραμορφώσεων  και  της  θερμοκρασίας  σε  σχέση  με  το  χρόνο,  σε  μικρομηχανικό

επίπεδο.  

1.2   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα  σύνθετα  υλικά  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  από  τα

παραδοσιακά συμβατικά υλικά. Για το λόγο αυτό, οι προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί

και ισχύουν κυρίως για τη συμπεριφορά των παραδοσιακών υλικών, είναι ανεφάρμοστες

στα  προηγμένα  υλικά.  Επομένως,  η  μικροδομή  των  προηγμένων  υλικών  εγείρει
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απαιτήσεις  για  προσεγγίσεις  της  συμπεριφοράς  τους  χρησιμοποιώντας  πολύπλοκες

διαδικασίες.

Οι ιδιότητες των σύνθετων υλικών, που τα ξεχωρίζουν και τα καθιστούν σαφώς

ανώτερα των παραδοσιακών είναι: η αντοχή, η ακαμψία, η αντίσταση σε διάβρωση, η

αντίσταση σε φθορά λόγω χρήσης, το κόστος, το βάρος, η συμπεριφορά σε κόπωση, η

θερμική αγωγιμότητα και η θερμική μόνωση. Ωστόσο είναι προφανές ότι, η συνύπαρξη

όλων των προαναφερόμενων ιδιοτήτων σε ένα και μόνο σύνθετο υλικό, είναι αδύνατη,

αφού πολλές από αυτές τις ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό

έχουν  αναπτυχθεί-σχεδιαστεί  υλικά  τα  οποία  παρουσιάζουν  προηγμένη ή  βελτιωμένη

συμπεριφορά έναντι μιας ιδιότητας. 

Τα  περισσότερα  συμβατικά  υλικά  είναι  ομογενή  και  ισότροπα.  Αντίθετα,  τα

προηγμένα υλικά είναι στην πλειοψηφία τους ανομοιογενή και ανισότροπα. Με τον όρο

ανομοιογένεια εννοούμε ότι, οι ιδιότητες του υλικού μεταβάλλονται και εξαρτώνται από

τη θέση στην οποία αναφερόμαστε κάθε φορά μέσα στο σύνθετο. Τα μη ισότροπα υλικά

διαχωρίζονται σε ορθότροπα και ανισότροπα. Σε ότι αφορά τα πρώτα, τα ορθότροπα,

χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι μηχανικές τους ιδιότητες διαφέρουν στις τρεις

κύριες διευθύνσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι, οι ιδιότητες του υλικού να είναι συνάρτηση

του προσανατολισμού.  Από την άλλη στα ανισότροπα υλικά οι  ιδιότητες  του υλικού

διαφέρουν σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε σημείο του σώματος, με αποτέλεσμα να μην

εμφανίζονται  πια  τα  επίπεδα  συμμετρίας  των  ορθότροπων  υλικών,  αλλά και  πάλι  οι

ιδιότητες να είναι συνάρτηση του προσανατολισμού του κάθε σημείου. 

Εξαιτίας της ανομοιογένειας, τα σύνθετα υλικά μελετώνται σε δύο επίπεδα, το

μικρομηχανικό  και  το  μακρομηχανικό.  Στο  μικρομηχανικό  επίπεδο  μελετώνται  οι

αλληλεπιδράσεις  των  πρωτευόντων  συστατικών  που  απαρτίζουν  το  σύνθετο,  ενώ σε

μακρομηχανικό επίπεδο εξετάζεται η μηχανική συμπεριφορά του σύνθετου υλικού, όταν

αυτό θεωρείται ομογενές, καθώς επίσης και τα διάφορα φαινόμενα ή οι επιδράσεις των

υλικών που το απαρτίζουν στις ιδιότητες του.

Στα ισότροπα υλικά,  η εφαρμογή εφελκυστικών φορτίων επιφέρει  επιμήκυνση

στη διεύθυνση της επιβαλλόμενης φόρτισης και συρρίκνωση στην εγκάρσια διεύθυνση.

Τα  ορθότροπα  υλικά  παρουσιάζουν  ακριβώς  την  ίδια  συμπεριφορά  με  εκείνη  των

ισότροπων, αλλά εξαιτίας των διαφορετικών ιδιοτήτων στις δύο κύριες διευθύνσεις τους,
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η προκύπτουσα συρρίκνωση μπορεί να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη από αυτή που

εμφανίζεται  σε  ένα  ομοιόμορφα  φορτισμένο  ισότροπο  υλικό,  με  τις  ίδιες  ελαστικές

ιδιότητες στη διεύθυνση του επιβαλλόμενου φορτίου. Οι διατμητικές τάσεις επιφέρουν

διατμητική παραμόρφωση, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από τις διαφορές στα μέτρα

ελαστικότητας και τους λόγους  Poisson των αρχικών υλικών. Έτσι το μέτρο διάτμησης

ενός ορθότροπου υλικού σε αντίθεση με τα ισότροπα υλικά, είναι ανεξάρτητο από τις

άλλες  ιδιότητες  του  υλικού.  Η  εφαρμογή  εφελκυστικού  φορτίου  σε  ένα  ανισότροπο

υλικό,  δεν  επιφέρει  μόνο  επιμήκυνση  στη  διεύθυνση  της  επιβαλλόμενης  τάσης  και

συρρίκνωση στην κάθετη διεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα και διατμητική παραμόρφωση. Η

αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  επιβαλλόμενων  φορτίων  και  των  διαφόρων  τύπων

παραμόρφωσης του υλικού, χαρακτηρίζει και την περίπτωση που το ορθότροπο υλικό

φορτίζεται σε μια και μόνο κύρια διεύθυνση. Η παραπάνω αλληλεπίδραση των φορτίων

και των παραμορφώσεων δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα. Για το λόγο αυτό έχουν

αναπτυχθεί τεχνικές, ανώτερες εκείνων που εφαρμόζονται στα παραδοσιακά υλικά, σε

μια προσπάθεια να μελετηθεί και να καταγραφεί όσο το δυνατόν καλύτερα η μηχανική

συμπεριφορά των σύνθετων υλικών.   

1.3   ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ YΛΙΚΩΝ

Αν θα ήθελε κάποιος να δώσει ένα γενικότερο ορισμό της αστοχίας ενός υλικού,

θα μπορούσε να πει ότι είναι η μείωση, ή και η ολοκληρωτική απώλεια της ικανότητάς

του να επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Οι κύριες αιτίες που οδηγούν στην

αστοχία ενός υλικού, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι η παραμόρφωση, η φθορά και η

διάβρωση. Παραμόρφωση είναι η μεταβολή στο σχήμα ή στη μορφή ενός υλικού και

συνίσταται κυρίως  σε μηχανικές αστοχίες,  οι  οποίες είναι και το αντικείμενο μελέτης

αυτής της διατριβής, ενώ οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικά φορτία. Μπορεί δε να

είναι ελαστική ή πλαστική παραμόρφωση και ιδιάζουσα. Η τελευταία περίπτωση είναι

και  η  πλέον  καταστροφική  καθώς  οφείλεται  σε  ισχυρές  ασυνέχειες  ή  εντάσεις  που

αναπτύσσονται  στις  περιοχές  όπου  υπάρχουν  απότομες  αλλαγές  της  γεωμετρίας  και

λέγεται θραύση. Επειδή δε η θραύση αφορά το «σπάσιμο» της συνέχειας του υλικού έχει

ιδιάζουσα σημασία.
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Η  αποκόλληση  είναι  ένα  είδος  θραύσης  κατά  το  οποίο  λόγω  υπερφόρτισης,

διαρρηγνύεται ο δεσμός πρόσφυσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ενισχύσεων και της

μήτρας σε ένα σύνθετο υλικό, με αποτέλεσμα τα πρωτεύοντα συστατικά του υλικού να

αποκολλούνται μεταξύ τους.  Τότε σταδιακά λύεται η συνεργασία μεταξύ τους  και  το

σύνθετο  υλικό  δεν  μπορεί  πια  να  μεταφέρει  τα  φορτία  όπως  αρχικά  σχεδιάστηκε.

Επομένως η αστοχία αυτή έχει καταστροφικές συνέπειες διότι όχι μόνο αποκολλούνται

τα συστατικά, αλλά μειώνεται δραστικά η ικανότητα μεταφοράς φορτίων και το υλικό

καταρρέει.

Ο  μηχανισμός  της  αποκόλλησης  σε  ότι  αφορά  τα  αίτια  που  τον  προκαλούν

συνδέεται  με  τα  χαρακτηριστικά  των  υλικών  (ατελής  πρόσφυση,  ασθενής  ενδιάμεση

φάση),  την αλληλεπίδραση μεταξύ  των πρωτευόντων συστατικών και  τη μορφολογία

(διάταξη των ενισχύσεων, κατ’ όγκο περιεκτικότητα) του σύνθετου υλικού. Η εκκίνηση

της αποκόλλησης οφείλεται  στη συγκέντρωση των τάσεων και στις διάφορες τοπικές

ατέλειες  (επιφανειακές  μικρορωγμές  ή  ατέλειες  στην  συνδετική  ύλη)  οι  οποίες

δημιουργούνται  κατά  τη  συνένωση  των  αρχικών  υλικών.  Σαν  αποτέλεσμα,  όταν  το

σύνθετο  υλικό  βρεθεί  κάτω  από  κρίσιμο  συνδυασμό  φορτίων  να  εντείνεται  η

συγκέντρωση  των  τάσεων  γύρω  από  τα  συγκεκριμένα  σημεία  και  να  εγείρεται  η

εκκίνηση της διάρρηξης του δεσμού πρόσφυσης, που υφίσταται μεταξύ των ενισχύσεων

και της μήτρας με συνέπεια την εκδήλωση της αποκόλλησης κατά μήκος της ενδιάμεσης

φάσης.  Συνοψίζοντας  θα  μπορούσε  να  πει  κανείς  ότι,  η  αποκόλληση  αποτελεί  μια

υποκατηγορία  των  αστοχιών  λόγω  θραύσης,  η  οποία  οφείλεται  στην  ιδιόμορφη

συμπεριφορά  των  περιοχών  στις  οποίες  υφίστανται  απότομες  αλλαγές  των

χαρακτηριστικών των σύνθετων υλικών.  Τα είδη των φορτίων  που συνηγορούν στην

ενεργοποίηση του μηχανισμού της αποκόλλησης είναι μηχανικά, εγκάρσια ή διαμήκη. Η

αποκόλληση αποτελεί από μόνη της έναν ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό μηχανισμό

αστοχίας μεταξύ δύο υλικών, καθώς εκδηλώνεται εντελώς απότομα και απροειδοποίητα,

προκαλώντας  την  ανεπανόρθωτη  καταστροφή  του  σύνθετου  υλικού,  έναντι  άλλων

αστοχιών όπως του αποχωρισμού κάποιων στρώσεων ενός υλικού από τις υπόλοιπες, ο

οποίος κάνει εμφανή την εκδήλωση του με αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπισή του. Ο

θρυμματισμός της ίνας είναι ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος ενεργοποιείται εξαιτίας

της υπερφόρτισης της ενίσχυσης στη διεύθυνση του άξονά της, με αποτέλεσμα αυτή να
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θρυμματίζεται  κατά  σημεία.  Τελευταία  περίπτωση  αναφέρεται  η  ανακατανομή  των

φορτίων, η οποία προέρχεται από τη θραύση μιας ίνας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η

συμπεριφορά των γειτονικών της ινών, οι οποίες τα παραλαμβάνουν.  

Σχήμα 1.1  Σχηματισμός ενδιάμεσης φάσης σε επένδυση θερμικής προστασίας

1.4   ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Γύρω  από  ένα  στοιχείο  ενίσχυσης  που  είναι  ενσωματωμένο  σε  μια  μήτρα,

αναπτύσσεται  μία  πολύπλοκη  φυσικοχημική  κατάσταση,  που  οφείλεται  στην

αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  δύο  υλικών  και  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  ατελή

πρόσφυση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό της διεπιφάνειας. Στην περιοχή αυτή οι τάσεις

παρουσιάζουν  μια  απότομη  αύξηση εξαιτίας  των ισχυρών ασυνεχειών  που  υπάρχουν

εκεί, ενώ έντονες τασικές ανομοιομορφίες υφίστανται ακόμη εξαιτίας της γεωμετρίας της

ενίσχυσης,  η  οποία  μπορεί  να  προκαλέσει  τη  δημιουργία  διακένων,  μικρορωγμών,

φυσαλίδων ή  και  άλλων παρεμφερών  ασυνεχειών.  Στη  προσπάθεια  να  εξηγηθούν  τα

διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με την διεπιφάνεια, αυτή επεκτάθηκε σε μια τρίτη

φάση, την ενδιάμεση φάση.  Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται  ότι,  το σύνθετο υλικό

αποτελείται από τρεις φάσεις, τις δύο πραγματικές (ενίσχυση-μήτρα) και από μια τρίτη, η

οποία μπορεί να δημιουργηθεί από την αλληλεπίδραση των δύο πρωτευόντων φάσεων
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κατά  την  θερμική  επεξεργασία  τους.  Η  επιπλέον  αυτή  περιοχή  χαρακτηρίζεται  από

διαφορετικές  ιδιότητες  σε σχέση με εκείνες  των κυρίων φάσεων και  είναι  προφανώς

ανομοιογενής.  Μια  βασική  ιδιότητα  της  ενδιάμεσης  φάσης,  είναι  η  μειωμένη

κινητικότητα  που  παρουσιάζουν  τα  μακρομόρια  στην  περιοχή  αυτή.  Η  ύπαρξη  της

ενδιάμεσης φάσης δεν είναι μια υπόθεση, αλλά έχει αποδειχτεί και πειραματικά, ενώ η

μελέτη της  αποσκοπεί  στο χαρακτηρισμό της μηχανικής  συμπεριφοράς  του σύνθετου

υλικού, η οποία εντέλει διαμορφώνει και τις μακροσκοπικές του ιδιότητες. Στο Σχήμα

1.1  για  παράδειγμα  παρουσιάζεται  ο  σχηματισμός  της  ενδιάμεσης  φάσης  σε  μια

επένδυση θερμικής προστασίας [2], η οποία αποτελείται από υπόστρωμα κράματος του

νικελίου  Rene N5 πάχους  3.175  mm. Στο σχήμα αυτό επίσης  φαίνεται  το συνδετικό

στρώμα πάχους 0.036 mm και η επικάλυψη TBC 0.127 mm. Λόγω κυκλικών εναλλαγών

της  θερμοκρασίας  (200-1.177ºC)   για  150  κύκλους  φόρτισης  σχηματίστηκε  στρώμα

οξειδίου του αλουμινίου πάχους 0.012 mm. 

Στην ενδιάμεση φάση εμφανίζονται οι ασυνέχειες των ιδιοτήτων των υλικών και

παράλληλα γίνεται η μεταφορά των φορτίων από τη μήτρα στην ενίσχυση. Πρόκειται

λοιπόν  για  μια  πολύ  στενή  ζώνη,  που  αποτελείται  από  ένα  ή  περισσότερα  υλικά,

τοποθετημένα  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  μοιάζουν  με  ένα  είδος  επικάλυψης.  Με  τη

λογική  αυτή,  ένα  απλό  ολιγοφασικό  προηγμένο  υλικό,  μοντελοποιείται  σε  ένα

πολύπλοκο  πολυφασικό,  στο  οποίο  η  ενδιάμεση  φάση  είναι  γενικά  ανομοιογενής,

μεταφέρει  τα  φορτία  και  παίζει  έναν  καταλυτικό  ρόλο  στη  ομαλή  λειτουργία  του

προηγμένου υλικού.

1.5   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ 

  

Η ενδιάμεση φάση ενός σύνθετου υλικού, παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά,

όπως τα παρακάτω:

 Παρέχει φυσική επικάλυψη στην ενίσχυση

 Χαρακτηρίζεται από μια ζώνη υποβαθμισμένου υλικού σε σχέση με την ενίσχυση

 Παρουσιάζει  ένα  ασθενές  διεπιφανειακό  στρώμα  εξαιτίας  της  ατελούς

πρόσφυσης μεταξύ των φάσεων
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 Πρόκειται  για  μια  ζώνη  αλληλεπίδρασης  που  χαρακτηρίζεται  από  χημικές

μεταβολές ή διαχύσεις

Σημαντικό ρόλο στα χαρακτηριστικά της ενδιάμεσης φάσης παίζει ο δεσμός που

αναπτύσσεται μεταξύ της ίνας και της μήτρας. Οι δεσμοί αυτοί μπορεί να είναι διαφόρων

ειδών,  όπως  περιγράφεται  εν  συντομία  παρακάτω.  Στα  πολυφασικά υλικά  μπορεί  να

δημιουργηθεί  ένας  δεσμός  μεταξύ  των  επιφανειών  τους,  εξαιτίας  της  διάχυσης  των

μακρομοριακών αλυσίδων του ενός πολυμερούς στις μακρομοριακές αλυσίδες του άλλου

πολυμερούς. Ο δεσμός αυτός ονομάζεται ενδομοριακής διάχυσης. Η αντοχή αυτού του

δεσμού εξαρτάται από το αριθμό των μακρομοριακών αλυσίδων που διαχέονται από το

ένα  υλικό  στο  άλλο.  Η  ενδομοριακή  διάχυση  μπορεί  να  ευνοηθεί  με  την  εισαγωγή

κάποιων  προσθετικών  και  διαλυτών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  προσθήκη  τέτοιων

συστατικών,  μπορεί  να  διευκολύνει  τη  μετακίνηση  των  μακρομοριακών  αλυσίδων.

Παρόμοιος δεσμός μπορεί να υπάρξει σε ένα σύνθετο υλικό, μεταξύ της πολυμερικής

μήτρας και των ενισχύσεων. Κατά την επαφή δύο επιφανειών, συμβαίνει πολλές φορές,

λόγω  του  αντίθετου  ηλεκτροστατικού  φορτίου  που  φέρει  κάθε  μία  από  αυτές,  να

δημιουργείται  ένας  ηλεκτροστατικός  δεσμός.  Ο  δεσμός  αυτός  ονομάζεται

ηλεκτροστατικής έλξης. Η πυκνότητα του φορτίου σε αυτή την περίπτωση, είναι ένας

καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της αντοχής του δεσμού. Ο χημικός δεσμός

μπορεί  να  δημιουργηθεί  μεταξύ  της  μήτρας  και  της  ίνας,  όταν  υπάρξει  χημική

συμβατότητα μεταξύ των μορίων των δύο υλικών. Ο δεσμός αυτός ονομάζεται χημικής

φύσεως και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση ενός σύνθετου υλικού,

μιας και η βελτίωση της χημικής συμβατότητας των δύο υλικών που συμμετέχουν για τη

δημιουργία του σύνθετου, έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αντοχής του μεταξύ τους

δεσμού. Αυτού του είδους η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με επικάλυψη των ινών και

με  ειδικές  ουσίες  που  βελτιώνουν  τη  χημική  συμβατότητα  του  δεσμού.  Βελτίωση

ωστόσο μπορεί να επέλθει και με την επιβολή θερμότητας ή την προσθήκη ουσιών, που

επιταχύνουν ή διευκολύνουν τη χημική αντίδραση των μορίων των δύο υλικών.  Μια

τελευταία περίπτωση είναι εκείνη στην οποία είναι δυνατόν να υπάρξει  η πιθανότητα

μικρομηχανικής  σύνδεσης.  Ο  δεσμός  αυτός  ονομάζεται  μηχανικής  πρόσφυσης.  Στην

περίπτωση αυτή η μήτρα λόγω διαβροχής, μπορεί να πάρει τη μορφή της επιφάνειας της
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ίνας στο σημείο επαφής και λόγω της τραχύτητας της ίνας να δημιουργηθεί μηχανική

σύνδεση εξαιτίας της τριβής που αναπτύσσεται. 

Ανάλογα με την προεπεξεργασία των ενισχύσεων (π.χ. ρύθμιση της τραχύτητας),

τη μέθοδο κατασκευής του σύνθετου υλικού και τη φύση των πρωτευόντων συστατικών

(μέταλλα ή οργανικές ενώσεις) είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περισσότεροι από έναν

δεσμοί  από  αυτούς  που  αναφέρονται  παραπάνω.  Η  ανάπτυξη  αυτών  των  δεσμών

καθορίζει  τη  συνεργασία  των  πρωτευόντων  συστατικών  και  εκφράζεται  από  την

πρόσφυση  της  μήτρας  στην  ενίσχυση.  Από  μηχανικής  πλευράς  η  σημασία  της

πρόσφυσης είναι προφανής γιατί καθορίζει το μέγεθος των μεταφερόμενων φορτίων και

τη συνολική ακαμψία του υλικού. 

1.6   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αναρίθμητες προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς,  προκειμένου να μελετηθεί

και  να αναλυθεί  η  ανομοιογενής  συμπεριφορά των σύνθετων υλικών.  Το ερευνητικό

αυτό ενδιαφέρον δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητο, εφόσον οι αστοχίες των κατασκευών

όπως  η  εμφάνιση  ρωγμών,  η  εκδήλωση  αποκολλήσεων  και  ο  θρυμματισμός  των

ενισχύσεων είναι φαινόμενα αναπόφευκτα. Όσο άριστος κι αν είναι ο ποιοτικός έλεγχος

των κατασκευών, πάντα θα υπάρχουν μικροατέλειες, που ως γνωστό αποτελούν υπό τις

κατάλληλες  συνθήκες,  σημεία  εκδήλωσης  παρόμοιων  φαινομένων.  Μια  σειρά  λοιπόν

από ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με  την ύπαρξη της ενδιάμεσης φάσης και την

επίδρασή της στις αστοχίες των σύνθετων υλικών. 

Ένα  μεγάλο  μέρος  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  εστιάστηκε  στα  σύνθετα

υλικά προκειμένου να εκτιμηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ίνας και της μήτρας, ο

ρόλος της ενδιάμεσης φάσης, ο τρόπος μεταφοράς των φορτίων και τα διάφορα μοντέλα

αστοχίας, όπως διαπιστώνεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Τα σύνθετα υλικά μπορεί να περιγραφούν ικανοποιητικά με βάση τη γεωμετρική

τους  διαμόρφωση,  η  οποία  αποτελείται  από  τρεις  φάσεις  υλικών,  την  ενίσχυση,  την

ενδιάμεση φάση και τη μήτρα. Η κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της κάθε φάσης ορίζεται σε

σχέση με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της. Πειραματικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι

η ενδιάμεση φάση διαθέτει ένα αρκετά σημαντικό πάχος το οποίο εξαρτάται από την κατ΄
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όγκο  περιεκτικότητα  του  σύνθετου  υλικού  [3-5].  Τα  μέγιστα  όρια  της  κατ΄  όγκο

περιεκτικότητα της ενδιάμεσης φάσης έχουν καταγραφεί ότι κυμαίνονται γύρω στο 15%,

ενώ το πάχος της είναι συχνά πολύ μικρότερο γύρω στο 10% της ακτίνας της ενίσχυσης.

Ο Achenbach και άλλοι [6] χρησιμοποίησαν το μοντέλο του ελατηρίου-στρώματος, κατά

την  εγκάρσια  φόρτιση  μιας  εξαγωνικής  διάταξης  ινών,  ενώ  σε  μια  επέκταση  της

προηγούμενης  δουλειάς  τους  οι  ίδιοι  ερευνητές  [7]  μελέτησαν  την  επίδραση  της

στιβαρότητας της ενδιάμεσης φάσης  στη μίκρο και μακρομηχανική συμπεριφορά των

ινώδη  σύνθετων  υλικών,  εξαγωνικής  διάταξης,  για  διαφορετικές  παραμέτρους  της

ενδιάμεσης  φάσης  και  της  κατ΄  όγκο  περιεκτικότητα  της  ίνας.  Την  επίδραση  των

παραμέτρων του υλικού στις τοπικά κρίσιμες τάσεις και στις περιοχές όπου παρατηρείται

υψηλή  συγκέντρωση  τάσεων  μελέτησε  ο  Ανυφαντής  [8],  πραγματοποιώντας  μια

μικρομηχανική ανάλυση τάσεων στα ινώδη σύνθετα υλικά με πολύ κοντινή τετραγωνική

και εξαγωνική διάταξη ινών.

Η προσέγγιση με το μοντέλο των ομόκεντρων κυλίνδρων θεωρεί ότι το σύνθετο

υλικό μπορεί να μοντελοποιηθεί με μια σειρά από  ομόκεντρους κυλίνδρους σύνθετου

υλικού μεταβλητού μεγέθους, οι οποίοι έχουν όλοι τους  την ίδια αναλογία ακτίνας ίνας

προς  ακτίνα  μήτρας  [9-11].  Στη  μέθοδο  των  μοναδιαίων  κυψελίδων  [12-13],  το

αντιπροσωπευτικό  στοιχείο  όγκου  μοντελοποιείται  από  έναν  αριθμό  μοναδιαίων

κυψελίδων,  με  βάση  την  ανισοτροπία  και  τις  ανομοιογένειες  του  υλικού  ώστε  να

προσεγγίζει περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολές.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των ιδιοτήτων των σύνθετων

υλικών  διαχωρίζονται  στις  θεωρητικές,  τις  αναλυτικές,  τις  πειραματικές  και  τις

αριθμητικές. Οι πειραματικές μέθοδοι  συνίστανται στην εξώθησης μιας ίνας [14-16], τον

πολλαπλό θρυμματισμό της [17, 18], τη μέτρηση της σκληρότητας, τη μικροχαράκωση,

τη  μικροσκοπική  διείσδυση,  τη  μέτρηση  της  θερμικής  χωριτικότητας  και  τη  Raman

φασματογραφία,  οι  οποίες έχουν ως στόχο να εκτιμήσουν καλύτερα την διεπιφανεική

πρόσφυση ίνας-μήτρας σε σχέση με άλλες μεθόδους και να εκτιμήσουν τη συμβολή της

στην λειτουργικότητα του υλικού. Στο πείραμα του πολλαπλού θρυμματισμού της μιας

ίνας  συλλέγονται  πληροφορίες  που  αφορούν  το  μήκος  της  ρωγμής  και  το  είδος  της

αστοχίας στην ενδιάμεση φάση. Η εκκίνηση των αστοχιών σε σύνθετα υλικά πολυμερούς

μήτρας  τα οποία υπόκεινται  σε εγκάρσια  φόρτιση ως προς  τις  ίνες  τους,  εξετάστηκε
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αριθμητικά  από  τον  Berglund και  άλλους  [19].  Η  ανάλυση  έδειξε  ότι,  το  μέτρο

ελαστικότητας  των  ινών  έχει  μια  σημαντική  επίδραση  στις  τάσεις  και  στις

παραμορφώσεις  που  είναι  υπεύθυνες  για  την  έναρξη  της  αστοχίας.  Από  τους  ίδιους

ερευνητές [20],  πραγματοποιήθηκε επίσης μια αριθμητική ανάλυση για τη μελέτη της

έναρξης  της  αστοχίας  σε  υλικά  με  εγκάρσια  φόρτιση  ως  προς  τις  ίνες  τους  για

διαφορετικές  διατάξεις-κατ΄  όγκο  περιεκτικότητες  ινών.  Ο  Yallee και  άλλοι  [21],

χρησιμοποίησαν  τη  μέθοδο  της  φωτοβολίας  και  της  Raman φασματογραφίας,

προκειμένου  να  υπολογίσουν  τη  διεπιφανειακή  ενέργεια  παραμόρφωσης  σε  ινώδη

σύνθετα υλικά, η οποία θεωρείται κρίσιμη παράμετρος για την έναρξη και εκδήλωση της

αστοχίας.  

Σε όλες τις ερευνητικές και πειραματικές εργασίες, παρατηρείται ότι εισάγεται ο

όρος  της  διεπιφάνειας  και  ο  όρος  της  ενδιάμεσης  φάσης.  Σύμφωνα  με  το  IUPAC

Compendium of Chemical Terminology [22],  ως  διεπιφανειακό στρώμα ορίζεται  μια

ανομοιογενής περιοχή ανάμεσα σε δύο κύριες φάσεις με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή

και  της  οποίας  οι  ιδιότητες  είναι  αρκετά  διαφορετικές,  αλλά  συσχετιζόμενες  με  τις

ιδιότητες των κυρίων φάσεων. Παράδειγμα τέτοιων ιδιοτήτων αποτελούν η σύνθεση του

υλικού,  η  μοριακή  πυκνότητα,  ο  προσανατολισμός  ή  η  μορφοποίηση,  η  ένταση  της

φόρτισης, το διάνυσμα της πίεσης, η πυκνότητα των ηλεκτρονίων κλπ. Οι ιδιότητες της

διεπιφάνειας μεταβάλλονται με την εγκάρσια διεύθυνση στη διεπιφάνεια. Πολύπλοκες

κατανομές διεπιφανειακών ιδιοτήτων, παρατηρούνται πολύ συχνά στα σύνθετα υλικά με

την  ταυτόχρονη απορρόφηση ή αστοχία  του  ενός  ή  των  περισσοτέρων  από αυτά.  Η

διεπιφάνεια μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια ευδιάκριτη, αλλά όχι αυτόνομη φάση και

να ονομαστεί ως ενδιάμεση φάση.  

Από  τους  πρώτους  που  παρουσίασαν  την  ιδέα  της  ενδιάμεσης  φάσης  και

διερεύνησαν την επίδραση του συνόρου της στις ιδιότητες των σύνθετων υλικών, ήταν οι

Παπανικολάου,  Παιπέτης  και  Θεοχάρης  [23-37].  Σε  όλες  τις  δημοσιεύσεις  τους

ακολουθήθηκε ο εξής ορισμός, για την περιοχή της ενδιάμεσης φάσης. Γύρω από μια

ενίσχυση η οποία εισάγεται μέσα σε μια μήτρα, αναπτύσσεται μία μάλλον πολύπλοκη

κατάσταση  που  χαρακτηρίζεται  από  περιοχές  ατελούς  πρόσφυσης,  στις  οποίες  οι

μηχανικές τάσεις αναπτύσσονται απότομα εξαιτίας της συρρίκνωσης και των μεγάλων

ασυνεχειών  που  σημειώνονται  σε  αυτές,  ή  ακόμη  παραπέρα  παρατηρούνται  τασικές
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ανομοιομορφίες,  εξαιτίας  της  γεωμετρίας  της  ενίσχυσης,  η  οποία  μπορεί  τελικά  να

προκαλέσει τη δημιουργία κενών, μικρορωγμών και άλλων παρεμφερών ασυνεχειών. Σε

αυτή την περίπτωση το σύνθετο αποτελείται από τρεις φάσεις, τις δύο πραγματικές και

από μια τρίτη, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από την αλληλεπίδραση των υλικών του

σύνθετου κατά τη θερμική επεξεργασία του. Ονομάζεται δε ενδιάμεση φάση και είναι

προφανώς ανομοιογενής. 

Ο  Chouchaoui και άλλοι [38],  μελέτησαν την επίδραση της ενδιάμεσης φάσης

στη μίκρο και μάκρομηχανική συμπεριφορά του δεσμού πρόσφυσης που δημιουργείται

μεταξύ των ινών γυαλιού και μιας εποξικής μήτρας, ενώ ο  Jayaraman και άλλοι [39],

παρουσίασαν  μια  συνοπτική  ανασκόπηση  των  κυριότερων  μεθόδων  (μικροδομικές,

χημικές και μηχανικές) και τεχνικών (υπολογισμός των κατ’ όγκο περιεκτικοτήτων, του

πάχους,  των  μέτρων  ελαστικότητας  και  των  θερμικών  συντελεστών),  που

χρησιμοποιούνται  για  τον  χαρακτηρισμό  της  ενδιάμεσης  φάσης,  η  οποία έχει  κάποιο

αρκετά  σημαντικό  πάχος  και  ιδιότητες  που  διαφέρουν  από  εκείνες  της  ίνας  και  της

μήτρας.

Ο  Fisher και άλλοι [40],  διερεύνησαν τις μηχανικές ιδιότητες ενός τριφασικού

βισκοελαστικού  μοντέλου,  με  τη  βοήθεια  δύο  μικρομηχανικών  μοντέλων.  Σύμφωνα

λοιπόν με τους παραπάνω ερευνητές,  υπάρχει μια περιοχή πεπερασμένων διαστάσεων

ιδιαίτερα  πολύπλοκη  σε  ότι  αφορά  την  ανάλυση  των  σύνθετων  υλικών  πολυμερούς

μήτρας, η ενδιάμεση φάση. Υπολόγισαν λοιπόν πειραματικά ότι η αναλογία βάρους της

ενδιάμεσης φάσης είναι της τάξης του 5%, του συνολικού βάρους του σύνθετου υλικού,

με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά την όλη συμπεριφορά αυτού.  

Ο Pompe και οι συνεργάτες του [41], διερεύνησαν την επίδραση του πάχους της

διακρυσταλλικής ενδιάμεσης φάσης,  στις  μηχανικές  ιδιότητες  των ΡΡ (polypropylene)

σύνθετων υλικών. Συγκεκριμένα η ενδιάμεση φάση θεωρήθηκε μέρος της μήτρας, που

περιβάλλει  την  επιφάνεια  της  ίνας  και  της  οποίας  τις  αποδίδονται  τοπικά  ιδιότητες,

διαφορετικές  από  εκείνες  της  ίνας  και  της  μήτρας.  Το  μέγεθος  και  ο  τύπος  της

ενδιάμεσης φάσης εξαρτώνται από τη φύση της ίνας και την επιφάνεια της πολυμερούς

μήτρας. Η μεταφορά των τάσεων επηρεάζεται σημαντικά από την ενδιάμεση φάση και η

βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, συνεπάγεται μια εκτεταμένη
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γνώση της συμπεριφοράς της ενδιάμεσης φάσης και της επίδρασής της στη μηχανική

λειτουργία του σύνθετου υλικού.

Η  ενδιάμεση  φάση  προκύπτει  από  τις  διαταραχές  που  εμφανίζονται  στις

επιφάνειες  των ινών και  εξελίσσονται  μακριά  από αυτές,  στη μήτρα.  Η δομή και  το

μέγεθος της ενδιάμεσης φάσης είναι και τα δύο ορισμένα, ενώ η σύσταση και το πάχος

της προκύπτουν από τις τιθέμενες συνθήκες, από τον τρόπο επεξεργασίας της επιφάνειας

της ίνας και από κάποια άλλα χαρακτηριστικά της ίνας και της ρητίνης, Yang και άλλοι

[42].  Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς,  που συμβάλλουν στη δημιουργία

της ενδιάμεσης φάσης, είναι η επιλεκτική απορρόφηση της μήτρας, από την επιφάνεια

της ίνας, η οποία λαμβάνει χώρα σε μοριακό επίπεδο. Ταυτόχρονα με την διαδικασία

απορρόφησης, συμβαίνουν και κάποιες άλλες χημικές αλληλεπιδράσεις στην περιοχή της

μήτρας. Ο Yang και οι συνεργάτες του [42], ανέπτυξαν μια διαφορετική προσέγγιση, με

σκοπό την παραμετρική μελέτη ενός πολλαπλών στρωμάτων μοντέλου απορρόφησης–

αποβολής-αλληλεπίδρασης σε ένα μίγμα δύο υλικών, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με

μια στερεή επιφάνεια, με σκοπό τη μελέτη της κινητικότητας που παρουσιάζεται κατά το

σχηματισμό  της  ενδιάμεσης  φάσης  κοντά  στις  ίνες,  στα  σύνθετα  υλικά  που

διαμορφώνονται σε μόνιμη θερμοκρασία. Το μοντέλο παρουσιάζει το πλεονέκτημα της

εξέλιξης της ενδιάμεσης φάσης και του πάχους της με το χρόνο.        

Αν  και  οι  ιδιότητες  των  υλικών  του  σύνθετου  μπορεί  να  επηρεάζονται  από τη

μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του, η συγκεκριμένη επίδραση αγνοείται,

εξαιτίας  της  απώλειας  ακριβών  δεδομένων.  Έτσι,  αντί  αυτού  χρησιμοποιούνται  οι

ιδιότητες  της  ίνας  και  της  μήτρας,  προκειμένου  να  προσδιοριστούν  εκείνες  της

ενδιάμεσης φάσης πράγμα που επιβεβαιώνεται μηχανικά και χημικά, ενώ οι ασυνέχειες

των ιδιοτήτων σχετίζονται με τη διατήρηση της πρόσφυσης, [34]. Ένας αξιοπρόσεχτος

τρόπος για τη μοντελοποίηση της απώλειας της τοπικής στιβαρότητας, η οποία εξαρτάται

από  το  βαθμό  της  αστοχίας  στην  ενδιάμεση  φάση,  βασίζεται  στο  σχηματισμό  μιας

ταυτόχρονα  στιβαρής  και  ατελούς  ενδιάμεσης  φάσης,  η  οποία  έχει  μικρότερη

στιβαρότητα  από  εκείνη  της  ίνας  και  εξασφαλίζει  τη  συνέχεια  των  τάσεων  και  των

μετατοπίσεων, [34, 35], Κυρίτση και άλλοι [43]. Επειδή, η ενδιάμεση φάση είναι εκείνη

που μεταφέρει τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των κυρίων φάσεων, έχουν

αναπτυχθεί μια πληθώρα αριθμητικών μοντέλων, για να επεξηγηθεί η συμπεριφορά των
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ινώδη σύνθετων πολυμερών. Η πολύπλοκη και η άγνωστη συμπεριφορά της ενδιάμεσης

φάσης  οδήγησε  στην  ανάπτυξη  εμπειρικών  μοντέλων,  βασιζόμενα  σε  πειραματικά

δεδομένα και στις γενικές αρχές των ινώδη σύνθετων υλικών. Η επιλογή του κατάλληλου

μοντέλου  είναι  πολύ  σημαντική,  σε  συνδυασμό  με  τη  την  επιλογή  της  πρέπουσας

μεθόδου για τη μελέτη του σύνθετου υλικού.  Συνεπώς καταλαβαίνει  κανείς,  το πόσο

σημαντική είναι παρουσία της ενδιάμεσης φάσης,  στην όλη λειτουργία του σύνθετου

υλικού, σε μακρομηχανικό επίπεδο.  

Σε  μια  πρόσφατη δημοσίευση  ο  Kim και  άλλοι  [44],  μετρήσανε  το  πάχος  της

ενδιάμεσης  φάσης,  που σχηματίζεται μεταξύ μιας ίνας γυαλιού και μιας  πολυμερικής

ρητίνης, εφαρμόζοντας τρεις διαφορετικές πειραματικές τεχνικές; της νανοεγκοπής, της

νανοχαράκωσης   και  των  μετρήσεων  των  ασυνεχειών  της  θερμικής  χωρητικότητας.

Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  που  προέρχονται  από  τις  προαναφερόμενες  τεχνικές,

βρέθηκαν μεγάλες διαφορές στο πάχος της ενδιάμεσης φάσης, οι οποίες εξαρτώνται από

την τεχνική που χρησιμοποιείται στη μέτρηση και την ιδιότητα που μετράται σε σχέση με

το χρόνο. Εφαρμόζοντας τις παραπάνω μεθόδους, μέτρησαν το μέγεθος του πάχους της

ενδιάμεσης φάσης, μετρώντας τη μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας από τα πειράματα

των νανοεγκοπών, το συντελεστή τριβής από τα πειράματα των νανοχαρακώσεων και τη

θερμική  χωρητικότητα,  από  την  τελευταία  κατηγορία  πειραμάτων.  Ο  Kim και  οι

συνεργάτες  του  [44],  απέδωσαν  τις  διαφορές  που  παρατηρήθηκαν,  στη  διαφορετική

ευαισθησία της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε.

Μια  πρωτότυπη  και  ιδιαίτερα  αξιοπρόσεχτη  προσέγγιση  της  ενδιάμεσης  φάσης

είναι η υβριδική, η οποία προτείνεται από τον Παπανικολάου και τους συνεργάτες του

[45,  46],  σύμφωνα με  την οποία η  ενδιάμεση φάση αντιπροσωπεύει  το ποσοστό της

μήτρας που περικλείει τις ενισχύσεις και στην οποία κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα της

μήτρας επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία της ενίσχυσης, ενώ το πάχος της μέσα

στο οποίο μεταβάλλονται οι ιδιότητες της αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ακτινική απόσταση

από το σύνορο της ενίσχυσης.

Τα  διεπιφανειακά  στοιχεία  χρησιμοποιούνται  στην  μοντελοποίηση  της

διαδικασίας διάρρηξης του δεσμού πρόσφυσης μεταξύ των φάσεων ενός υλικού. Όταν η

τάση ξεπεράσει το όριο αντοχής των διεπιφανειακών στοιχείων, είτε στη διαμήκη, είτε

στην  εγκάρσια  διεύθυνση,  οι  ιδιότητες  τους  μειώνονται  γραμμικά  και  παρατηρείται
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πλήρης  αστοχία,  όταν  υπερσκελίζεται  η  ενέργεια  παραμόρφωσης.  Τα  διεπιφανειακά

στοιχεία  δεν  έχουν  γεωμετρικές  ιδιότητες  καθώς  επίσης  και  μηδενικό  πάχος.  Το

φαινόμενο  του  αποχωρισμού  των  στρώσεων  με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  των

διεπιφανειακών στοιχείων, μελετήθηκε από μια πληθώρα ερευνητών, όπως οι Robinson

[47],  Wisheart [48],  Crisfield [49,  50]  και  τους  συνεργάτες  τους.  Η  μέθοδος  που

προτείνεται,  υπολογίζει  την  κρίσιμη  ενέργεια  παραμόρφωσης  από  τη  σύγκριση  των

πειραματικών  αποτελεσμάτων  με  εκείνα  των  πεπερασμένων  στοιχείων,  χωρίς  να

απαιτείται η μέτρηση του μήκους του αποχωρισμού των στρώσεων. Τα διεπιφανειακά

στοιχεία  μοντελοποιούν  την  αστοχία,  με  το  πλεονέκτημα  ότι  δεν  εξαρτώνται  από τη

διακριτοποίηση του δοκιμίου, λαμβάνοντας υπόψη τη μη-γραμμικότητα της γεωμετρίας

και ένα σύστημα συντεταγμένων το οποίο συνδέεται και περιστρέφεται συνεχώς με το

στοιχείο. Η τεχνική εφαρμόστηκε και σε προβλήματα αποχωρισμού των στρώσεων με

λυγισμό. 

Τα  διεπιφανειακά  στοιχεία  χρησιμοποιήθηκαν  και  στην  ανάλυση  των

προβλημάτων  επαφής  με  τριβή  [51],  λαμβάνοντας  τις  κομβικές  μετατοπίσεις  και  τις

τάσεις επαφής ως κομβικούς αγνώστους. Τα στοιχεία αυτά προσομοιώνουν προβλήματα

τριβών  ολίσθησης,  αποδέσμευσης  και  επανακόλλησης  δύο  σωμάτων,  που  αρχικά

βρίσκονταν σε επαφή ή παρουσίαζαν διάκενα σε μια κοινή επιφάνεια. 

Ενώ  τα  προβλήματα  αποχωρισμού  των  στρώσεων  και  των  τριβών  ολίσθησης

μπορεί να ανιχνευτούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα, τα προβλήματα αποκόλλησης

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και επικίνδυνα εξαιτίας της φύσης τους και του τρόπου με τον

οποίο εκδηλώνονται. Ο  Pradhan και άλλοι [52],  χρησιμοποίησαν τα ελατήρια δεσμού

πρόσφυσης σε συνδυασμό με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, προκειμένου να

υπολογίσουν  την  ενέργεια  παραμόρφωσης  αποκόλλησης.  Ζευγάρια  κόμβων

εγκαθίστανται στις διεπιφάνειες και αποδεσμεύονται το ένα από το άλλο με κατάλληλο

τρόπο,  ώστε  να  μοντελοποιούν  τη  βαθμιαία  αύξηση  μιας  υπάρχουσας  αποκόλλησης.

Θεωρητικά φορτία αστοχιών προβλέπονται, τα οποία έχουν ως στόχο τον υπολογισμό

της  κρίσιμης  ενέργειας  παραμόρφωσης,  ενώ  προτείνονται  ιδιότητες  υλικών  και

γεωμετρίες για την ενίσχυση της ικανότητας των δεσμών στο να μεταφέρουν φορτία. Ο

Chaboche και άλλοι [53], θεώρησαν δύο είδη προσεγγίσεων για την αριθμητική ανάλυση

των σύνθετων υλικών. Η πρώτη διακριτοποιεί την ενδιάμεση φάση με στοιχεία όγκου τα
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οποία  βασίζονται  στη  μηχανική  των  αστοχιών  των  συνεχών  μέσων,  ενώ  η  δεύτερη

συνιστά τη χρήση των διεπιφανειακών στοιχείων ώστε να συνδέουν  τις  μη γραμμικά

εγκάρσιες και διατμητικές τάσεις με τις ασυνέχειες των μετατοπίσεων εμπλέκοντας μια

εξελισσόμενη αποκόλληση, σύμφωνα με τα πρότυπα των Needleman [54] και Tvergaard

[55].  Η αποκόλληση και η εξελιξή της στα προβλήματα τριβής κατά τη διάρκεια του

πειράματος  της  εξώθησης  μιας  ίνας,  μελετήθηκε  από  τους  Liu [14],  Buchholz [56],

Döbert [15] και τους συνεργάτες τους. Ο Beckert και άλλοι [16] εφάρμοσαν τη μέθοδο

των πεπερασμένων στοιχείων στο πείραμα της εξώθησης της μιας ίνας σε πραγματικές

διαστάσεις,  ώστε  να αντιμετωπιστεί  η αποκόλληση σαν μια μικτού  τύπου διαδικασία

μηχανικής  θραύσης  και  τριβής.  Η  εκκίνηση  μιας  υπάρχουσας  διεπιφανειακής

αποκόλλησης  φαίνεται  να  αρχίζει  με  έναν  μάλλον  συγκεκριμένο  τρόπο  εξαιτίας  του

ελάχιστου  που  παρουσιάζει  η  ενέργεια  παραμόρφωσης  για  σχετικά  μικρό  μήκος

αποκόλλησης. Την αποκόλληση στη διεπιφάνεια μιας ίνας, που βρίσκεται σε εγκάρσιο

εφελκυσμό μοντελοποίησε με βάση την τροποποιημένη λύση του Toya [57], ο Varna και

άλλοι [58], λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ενέργειας παραμόρφωσης. Για μεγάλες

γωνίες  αποκόλλησης,  παρουσιάζεται  μια  ζώνη επαφής  για  την οποία τροποποιείται  η

επίλυση του Toya. Στη συνέχεια ανέπτυξε μια μέθοδο υπολογισμού της διεπιφανειακής

αντοχής, για το πείραμα της εξώθησης της μιας ίνας. Ο Wriggers και οι συνεργάτες του

[59]  προσπάθησαν  να  εκτιμήσουν  τη  συνολική  εγκάρσια  συμπεριφορά  των  ινώδη

σύνθετων υλικών σε σχέση με την πεπερασμένη αντοχή της διεπιφάνειας, σε συνθήκες

επίπεδης  παραμόρφωσης.  Από  την  εργασία  αυτή  αποδείχτηκε  ότι  η  αποκολλημένη

περιοχή  σχετίζεται  άμεσα  με  την  απώλεια  της  στιβαρότητας  του  υλικού  σε

μακροσκοπικό επίπεδο. Τις πιθανότητες να αστοχήσει ένα τριφασικό μοντέλο, ανέλυσαν

αριθμητικά με τη βοήθεια των συνοριακών στοιχείων ο Liu και άλλοι [60], υιοθετώντας

κατάλληλη  κλίση  στο  άκρο  της  αποκόλλησης,  η  οποία  βρίσκεται  σε  επαφή  με  τις

διεπιφάνειες που αποκλίνουν ή υφίστανται διάτρηση. Η μελέτη των ενδιάμεσων φάσεων

στα ινώδη σύνθετα υλικά με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων μελετήθηκε και από

τον Liu [61], τον Chen [62] και τους συνεργάτες τους. Ο Rajesh και άλλοι [63], έδωσαν

μία ανάλυση της επίπεδης τάσης που αναπτύσσεται στο πεδίο των δύο διαστάσεων στα

σύνθετα  υλικά,  στα  οποία  υπάρχει  μια  κεντρική  ρωγμή.  Από  τα  αποτελέσματα

αποδεικνύεται ότι η ικανότητα μεταφοράς φορτίων από το σύνθετο είναι μικρή κατά τα
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αρχικά  στάδια  εκδήλωσης  της  αποκόλλησης,  ενώ  στη  συνέχεια  μειώνεται  όλο  και

περισσότερο  με  την  αύξηση  του  μήκους  της.  Το  γεγονός  αυτό  αποδεικνύει  τη  μη

γραμμική συμπεριφορά της αποκόλλησης και ότι η διεπιφανειακή αποκόλληση οδηγεί σε

απρόβλεπτη  αστοχία του σύνθετου. Ένα μίκρο/μάκρομηχανικό μοντέλο πρόβλεψης της

ανελαστικής συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών, όμοιου προσανατολισμού ελασμάτων

με ύπαρξη βλάβης, παρουσιάστηκε από τον  Lissenden  και τους συνεργάτες του [64],

λαμβάνοντας  υπόψη  την  βισκοπλαστικότητα  του  υλικού,  την  αποκόλληση  της

διεπιφάνειας και τις παραμένουσες τάσεις. Η ανάλυση στηρίχθηκε στο μοντέλο αστοχίας

τάσης-παραμόρφωσης,  του  Tveggaard [55]  με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  των

πεπερασμένων στοιχείων. Τη συμπεριφορά των σύνθετων υλικών ενισχυμένων με ίνες

μετάλλου που υπόκεινται σε εγκάρσια φόρτιση, μελέτησαν ο Ismar και άλλοι [65]. Από

τη μελέτη προέκυψε ότι, η διαδικασία θερμική ψύξης κατά τη διάρκεια της παραγωγής

του σύνθετου, επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του σε φόρτιση, ώστε να πρέπει οι

παραμένουσες  τάσεις  να  λαμβάνονται  υπόψη.  Από την  άλλη,  αυτή  η διαδικασία δεν

επηρεάζει  σημαντικά  τη  μηχανική  συμπεριφορά  του  σύνθετου  υλικού.  Θα  πρέπει  να

τονιστεί ότι σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις θεωρείται η ύπαρξη της αποκόλλησης

ως  δεδομένη  και  μελετάται  η  εξελιξή  της  από  ένα  σημείο  και  έπειτα  με  κάποιο

συγκεκριμένο  τρόπο  βαθμιαίας  αύξησης,  λαμβάνοντας  υπόψη  συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά  του  υλικού.  Σε  καμία  από  αυτές  δεν  γεννάται  το  αρχικό  σημείο

εκκίνησης  της  διάρρηξης  του  δεσμού  πρόσφυσης,  σε  αντίθεση  με  την  ερευνητική

εργασία της Κυρίτση και άλλων [66], οι οποίοι χρησιμοποιούν τα διεπιφανειακά στοιχεία

αποκόλλησης  σε  μια  εγκάρσιου  τύπου  αποκόλληση  στα  ινώδη  σύνθετα  υλικά  με

υποβαθμισμένη ενδιάμεση φάση, προβλέποντας τη θέση εκκίνησης και την εξελισσόμενη

πορεία της κατά μήκος της ενδιάμεσης φάσης.   

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  επηρεάζει  η  θραύση  μιας  ίνας  τις  γειτονικές  της

μελετήθηκε από τον Heuvel και άλλους [67], λαμβάνοντας υπόψη τις κατανομές των

παραμορφώσεων  σε  μια  σπασμένη  ίνα  άνθρακα  Tenax HMS-40  [68].  Τα

πειραματικά αποτελέσματα λαμβάνονται με την τεχνική της Raman φασματογραφίας

και παρουσιάζουν αρνητικές τιμές κοντά στη ρηγματωμένη ίνα,  πράγμα το οποίο

οφείλεται στην προένταση των ινών. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων δίνει

τις κατανομές των παραμορφώσεων κοντά στην αρηγμάτιστη ίνα. Το μοντέλο του
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Cox [69] και η επίλυση των πεπερασμένων στοιχείων κατά Nedele και άλλων [70],

πραγματοποιήθηκαν για  δύο  διαφορετικά  διαστήματα  μεταξύ  των  ινών.  Από  τον

Κακαβά και τους άλλους [71] προτάθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων,

στις  τρεις  διαστάσεις  ανάλυση.  Η   τάση  υπολογίζεται  στο  μέσο  της  γειτονικής

αρηγμάτιστης ίνας. 

Τα  παραπάνω  δεν  αποτελούν  παρά  ένα  πολύ  μικρό  δείγμα  της  συνολικής

ερευνητικής  προσπάθειας  για  την  μελέτη  και  ανάλυση  της  συμπεριφοράς  των

κατασκευών, που έχουν υποστεί αστοχίες. Η παρούσα διατριβή μελετά και αναλύει την

προσομοίωση  των  φαινομένων  που  άπτονται  της  διάρρηξης  του  δεσμού  πρόσφυσης,

όπως  είναι  ο  μηχανισμός  της  αποκόλλησης,  ο  θρυμματισμός  της  ενίσχυσης,  η

συγκέντρωση των τάσεων και η θραύση της ίνας, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά

της ενδιάμεσης φάσης,  φαινόμενα με ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργικότητα και  την

αξιοπιστία  των  σύνθετων  υλικών.  Πρωτοτυπεί  γεννώντας  το  σημείο  εκκίνησης  της

διάρρηξης  του δεσμού πρόσφυσης,  πράγμα έως τώρα ακατόρθωτο.  Τα επιβαλλόμενα

φορτία είναι μηχανικά, όπως εγκάρσια και διαμήκη φορτία σε ινώδη σύνθετα και  τα

μοντέλα των υλικών ελαστικά ή ελαστοπλαστικά εποξικής μήτρας, στο χώρο των δύο ή

τριών διαστάσεων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σφαιρικά, για μια ευρεία μεταβολή της

κατ’  όγκο  περιεκτικότητας,  ανεξάρτητα  από  τις  ιδιότητες  των  υλικών,  από  τα

χαρακτηριστικά της ενδιάμεσης φάσης και από τη χωρική διάταξη των ενισχύσεων.   

1.7   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στην  παρούσα  διδακτορική  διατριβή  αντιμετωπίζεται  όπως  ήδη  έχει

προαναφερθεί το πρόβλημα της διάρρηξης του δεσμού πρόσφυσης σε ανομοιογενή υλικά

και  επιλύεται  με  τη  μέθοδο  των  πεπερασμένων  στοιχείων.  Η  διατριβή  αποτελείται

συνολικά από πέντε κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα προηγμένα υλικά, δίνεται ο ορισμός και οι

ιδιότητές τους, ενώ γίνεται ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος των

ενισχύσεων που  συμμετέχουν.  Επιπλέον  αναφέρονται  τα  χαρακτηριστικά  τους  σε  ότι

αφορά  τις  μηχανικές  ή  μη  μηχανικές  ιδιότητες  τους,  ο  τρόπος  με  τον  οποίο

χαρακτηρίζονται  σε σχέση με τον προσανατολισμό των ιδιοτήτων τους,  καθώς και  η
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επίδραση των φορτίων επάνω τους.  Κατονομάζονται  τα κυριότερα είδη αστοχιών,  με

ιδιαίτερη αναφορά στη θραύση και την αποκόλληση ως τους κυριότερους μηχανισμούς

αστοχίας των σύνθετων υλικών. Επεξηγείτε ο τρόπος με τον οποίο ένα απλό ολιγοφασικό

υλικό μετατρέπεται σε πολυφασικό και δικαιολογείται η ύπαρξη της ενδιάμεσης φάσης,

ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των δύο κυρίων φάσεων κατά την επεξεργασία του

σύνθετου  υλικού,  καθώς  οι  ιδιότητές  της.  Όλες  οι  προηγούμενες  έννοιες  κρίνονται

αναγκαίες στο να περιγραφούν, καθώς εισάγονται και χρησιμοποιούνται επανειλημμένα

στα  επόμενα  κεφάλαια.  Τέλος  γίνεται  μια  βιβλιογραφική  ανασκόπηση,  με  σκοπό  να

διερευνηθεί το τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στα πλαίσια του συγκεκριμένου

προβλήματος και να διαπιστωθεί η συμβολή και η καινοτομία της παρούσας διατριβής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται διεξοδικά η προσομοίωση των ανομοιογενειών

της ενδιάμεσης φάσης, εξαιτίας της οποίας οι ιδιότητες του υλικού παρουσιάζουν μια

διαβάθμιση  κατά  τη  διεύθυνση  του  πάχους  της.  Εισάγεται  η  έννοια  του

αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου στο οποίο πραγματοποιείται η ανάλυση και δίνονται

οι  τρόποι  προσομοίωσης  της  ενδιάμεσης  φάσης  σύμφωνα  με  την  έως  τώρα  διεθνή

βιβλιογραφία  (συμβατική  προσομοίωση  ενδιάμεσης  φάσης  με  την  εισαγωγή  των

συντελεστών  ατελούς  πρόσφυσης),  ενώ  εισάγονται  και  κάποιοι  καινούριοι  οι  οποίοι

συνοψίζονται στο μοντέλο μιας  ταυτόχρονα στιβαρής και ατελούς ενδιάμεσης φάσης,

καθώς και το υβριδικό μοντέλο προσομοίωσης.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται  διεξοδικά  η  μεθοδολογία  επίλυσης  του

προβλήματος.  Εξηγείται  γιατί  υπερέχουν  οι  αριθμητικές  μέθοδοι  προσομοίωσης

προβλημάτων  έναντι  των  πειραμάτων  και  των  αναλυτικών  και  ημιαναλυτικών

προσεγγίσεων.  Περιγράφεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  πραγματοποιείται  η  τμηματική

ομοιογένεια της ενδιάμεσης φάσης και δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός του μοντέλου σε

ότι  αφορά  τη  γεωμετρία  του,  την  ανομοιογένεια  της  ενδιάμεσης  φάσης  και  τις

συνοριακές συνθήκες του προβλήματος, όπως αυτός προσομοιώνεται με τη μέθοδο των

πεπερασμένων στοιχείων. Αναφέρεται ακόμη μια ημιαναλυτική μέθοδο προσέγγισης της

τμηματικής ομοιογένειας της ενδιάμεσης φάσης και οι εξισώσεις που την περιγράφουν.

Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα διεπιφανειακά στοιχεία και στον

τρόπο με τον οποίο διευκολύνουν την διάρρηξη του δεσμού πρόσφυσης για τα διάφορα
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μοντέλα αστοχίας, αποκαλύπτοντας τη σημαντικότατη συμβολή τους στην εκκίνηση και

εξέλιξη των αστοχιών.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται τα αριθμητικά αποτελέσματα των εφαρμογών που

πραγματοποιήθηκαν  στα  πλαίσια  της  παρούσας  διατριβής  για  την  αριθμητική

προσομοίωση  του  φαινομένου  της  διάρρηξης  και  ο  σχολιασμός  τους.  Συγκεκριμένα

μελετάται  διεξοδικά  το  πρόβλημα  της  συγκέντρωσης  των  τάσεων  σε  ινώδη  σύνθετα

υλικά με μια ταυτόχρονα στιβαρή και ατελή ενδιάμεση φάση καθώς και με το υβριδικό

μοντέλο  προσομοίωσης  της  ενδιάμεσης  φάσης,  στο  χώρο  των  δύο  διαστάσεων.

Αναλύεται η ανακατανομή των φορτίων στο τρισδιάστατο πρόβλημα της θραύσης μιας

ίνας  και  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  αλληλεπιδρούν  στις  γειτονικές  της.  Διερευνάται  ο

μηχανισμός  της  αποκόλλησης  κατά μήκος  της  ενδιάμεσης  φάσης  στα ινώδη σύνθετα

υλικά, στις δύο διαστάσεις και προβλέπεται το σημείο εκκίνησης της αποκόλλησης με

την  εισαγωγή  των  διεπιφανειακών  στοιχείων.  Τέλος  μελετάται  για  πρώτη  φορά  ο

θρυμματισμός  της  ίνας  σε  ινώδη  σύνθετα  υλικά  σε  συνδυασμό  με  τα  διεπιφανειακά

στοιχεία  διάρρηξης  δεσμού  πρόσφυσης  και  ανιχνεύονται  η  αρχική  θέση  στην  οποία

σπάζει η ίνα. 

Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο  γίνεται  η  συνοπτική  ανακεφαλαίωση  της

παρούσας διδακτορικής διατριβής και επιπλέον διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική

έρευνα.  
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2
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΩΝ

Πολλές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, προκειμένου να διερευνηθεί  η συμπεριφορά

των ιδιοτήτων της ενδιάμεσης φάσης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ιδιότητες της μήτρας

και της ίνας,  αλλά που ωστόσο ακολουθούν ένα εντελώς διαφορετικό τύπο συμπεριφοράς, ο

οποίος  επηρεάζει  τη  μηχανική  συμπεριφορά  του  σύνθετου  υλικού  και  κατά  επέκταση

διαμορφώνει και τις μακροσκοπικές του ιδιότητες. Έχει αποδειχθεί [72] ότι η ενδιάμεση φάση

μπορεί  να  αποτελείται  από στρώσεις  σε  μια  ίνα  με  τη  μορφή διαδοχικών  επικαλύψεων.  Το

Σχήμα 2.1 παρουσιάζει μια τέτοια διάταξη η οποία παρατηρήθηκε για ένα μοντέλο σύνθετου

υλικού με εποξική μήτρα και ίνα  Kevlar. Οι στρώσεις που σχηματίζουν την ενδιάμεση φάση

είναι  α) η αμιγώς καθαρή ίνα,  β) η επιφάνεια της ίνας η οποία έχει  διαφορετική δομική και

χημική σύσταση σε σχέση με εκείνη της καθαρής ίνας, γ) η εξωτερική επιφάνεια της ίνας, δ) μια

στρώση η οποία έχει σχέση με τη πρόσφυση, ε) η στρώση επικάλυψης της ίνας, στ) η στρώση

της οποίας η δομική και χημική σύσταση είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη της καθαρής

μήτρας και που οι ιδιότητές της μεταβάλλονται προοδευτικά σε σχέση με εκείνες της καθαρής

μήτρας,  και  ζ)  η καθαρή μήτρα.  Όταν τα πρωτεύοντα συστατικά του σύνθετου  υλικού είναι

ισότροπα  υλικά  η  ανομοιογένεια  αφορά  αποκλειστικά  τις  μεταβολές  των  ιδιοτήτων  που

παρατηρούνται  κατά  τη  μετάβαση  από  το  ένα  τοίχωμα  της  μιας  στρώσης  στο  επόμενο.

Αποτέλεσμα αυτού  είναι  οι  ιδιότητες  του  υλικού  να παρουσιάζουν  μια  διαβάθμιση  κατά τη

διεύθυνση του πάχους της ενδιάμεσης φάσης και μόνο. Στην περιοχή αυτή οι μηχανικές τάσεις

παρουσιάζουν μια αιφνίδια αύξηση, η οποία οφείλεται στις έντονες ασυνέχειες. Η πολύπλοκη

αυτή εντατική κατάσταση συμβάλει  στη ύπαρξη ατελούς πρόσφυσης.  Οι υπερφορτίσεις  τότε

έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση της διάρρηξης του δεσμού πρόσφυσης. 
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Σχήμα 2.1  Στρώσεις ενδιάμεσης φάσης γύρω από ίνα Kevlar. α) η αμιγώς καθαρή ί-

                    να, β) η επιφάνεια της ίνας που έχει διαφορετική δομική και χημική σύσταση 

                    από την καθαρή ίνα, γ) η εξωτερική επιφάνεια της ίνας, δ) μια στρώση που έ-

                    χει σχέση με τη πρόσφυση, ε) η στρώση επικάλυψης της ίνας, στ) η στρώση με

                    με δομική και χημική σύσταση διαφορετική από εκείνη της καθαρής μήτρας 

                    και ζ) η καθαρή μήτρα

(α)

                    (β)             (γ)       (δ)

Σχήμα 2.2  Διάταξη ινών σε μια διεύθυνση α) και μοναδιαίες κυψελίδες 

                  προσομοίωσης για β) εξαγωνική, γ) ορθογωνική και δ) ισοδύνα- 

                  μη διάταξη 
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   α

   β

   γ
       δ

       ε

   στ
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2.1   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ

Τα μοντέλα που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στη βιβλιογραφία βασίζονται σε

υποθέσεις  σχετικές  με  τη  συμπεριφορά  των  αρχικών  υλικών  αφ΄  εαυτών  και  στην

αλληλεπίδραση,  συνεργασία  μεταξύ  των,  όταν  αποτελούν  μια  σύνθετη  δομή.  Οι

προσεγγίσεις  που έχουν αναπτυχθεί για τη συνολική μακροσκοπική συμπεριφορά των

σύνθετων  υλικών  απλοποιούνται  σημαντικά,  με  την  υπόθεση  ότι  οι  ενισχύσεις

τοποθετούνται σε μια τυχαία ή ομαλή περιοδική διάταξη, για παράδειγμα εξαγωνική ή

ορθογωνική αν είναι ίνες και κυβική ή τετραεδρική αν είναι εγκλείσματα (εγκλείσματα

σφαιρικού  σχήματος).  Αυτή  η  διάταξη  επιτρέπει  να  γίνεται  η  ανάλυση  σε  ένα

αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου, παρά σε ολόκληρο το σύνθετο υλικό. Για παράδειγμα

σε ένα ινώδες σύνθετο υλικό οι κατ’ όγκο περιεκτικότητες σε ίνα, ενδιάμεση φάση και

μήτρα, δίδονται από τον Πίνακα 2.1. Αν η γεωμετρία και οι ιδιότητες των πρωτευόντων

συστατικών  το  επιτρέπουν  και  ανάλογα  με  το  πρόβλημα  που  πρόκειται  να

αντιμετωπιστεί,  πολλές  φορές  ως  πεδίο  ορισμού  των  πεδιακών  συναρτήσεων  και

ταυτόχρονα πεδίο ορισμού του προβλήματος ορίζεται μια μοναδιαία κυψελίδα αναφοράς,

στην οποία γίνονται οι υπολογισμοί. Παρόμοιες κυψελίδες των δύο ή τριών διαστάσεων

φαίνονται στο Σχήμα 2.2, για ένα ινώδες υλικό. Η θεώρηση αυτή απλοποιεί κατά πολύ το

πρόβλημα και διευκολύνει τους υπολογισμούς.  

Εξαγωνική Ορθογωνική Ισοδύναμη Κοκκώδη 
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Πίνακας 2.1  Κατ΄ όγκο περιεκτικότητες σύνθετων υλικών
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Οι  δείκτες  f ,  i και  m ,  δηλώνουν  την  αντιστοιχία  των  ιδιοτήτων  των  τριών

φάσεων  του  σύνθετου,  δηλαδή  της  ίνας,  της  ενδιάμεσης  φάσης  και  της  μήτρας

αντίστοιχα. Αν η ενίσχυση έχει τη μορφή σφαιριδίων χρησιμοποιείται ο δείκτης p  αντί

του δείκτη f . Η ακτίνα της ίνας σημειώνεται με fr , της μήτρας με mr , ενώ η ενδιάμεση

φάση  έχει  εσωτερική  ακτίνα  fr  και  εξωτερική  ir .  Οι  τιμές  που  λαμβάνουν  οι

προαναφερόμενες ακτίνες, εξαρτώνται από τις κατ΄ όγκο περιεκτικότητες του σύνθετου

υλικού. Το πάχος της ενδιάμεσης φάσης είναι μικρό σε σχέση με την ακτίνα της ίνας. Τα

υλικά  των ινών και  της  μήτρας,  θεωρούνται  ομογενή,  ενώ το  υλικό  της  ενδιάμεσης

φάσης, ανομοιογενές. 

Οι διεπιφάνειες που καθορίζουν τα όρια μεταξύ ενίσχυσης/ενδιάμεσης φάσης και

ενδιάμεσης  φάσης/μήτρας  μπορούν να  προσδιοριστούν  με  ακρίβεια,  όχι  όμως  και  τα

εξωτερικά όρια. Συγκεκριμένα, η ακτίνα  ir  της ενδιάμεσης φάσης καθορίζεται [73] με

βάση την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα fV  και της ακτίνας fr  της ίνας, σε συνδυασμό με το

μέτρο ελαστικότητας του σύνθετου υλικού. 

Οι ελαστικές ιδιότητες της ενδιάμεσης φάσης θεωρούνται μεταβλητές r)PP (ii  ,

όπου με iP  συμβολίζεται για λόγους απλοποίησης μια από τις ιδιότητες της ενδιάμεσης

φάσης. Η συνάρτηση r)P (i  δηλαδή μπορεί να εκφράζει το μέτρο ελαστικότητας E  ή το

λόγο Poisson ν , [ r)EE (ii  , r)νν (ii  ], όπου με r  συμβολίζεται η ακτινική διεύθυνση

στο  κυλινδρικό  σύστημα  συντεταγμένων  z)θ,(r, .  Διάφοροι  μαθηματικοί  νόμοι

μεταβολής αυτών των ιδιοτήτων σε σχέση με την ακτίνα, Σχήμα 2.3, έχουν προταθεί

κατά καιρούς στο παρελθόν [74]. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι παρακάτω

 σταθερή,   constantP    

 γραμμική,   P(r)P   

 εκθετική,  barP  ή brae

 αντίστροφη,  b/raP 

 κυβική,  3braP   κλπ. a , b  σταθερές
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Αν και παλαιότερα είχε υποτεθεί ότι, η μεταβολή των ιδιοτήτων στην ενδιάμεση

φάση μεταξύ ίνας και μήτρας είναι συνεχής, πειραματικά παρατηρήθηκε ότι, οι ιδιότητες

αυτές εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν στη διεπιφάνεια των δύο υλικών.

Γενικά πάντως θεωρείται ότι υφίσταται μια απότομη μεταβολή των ιδιοτήτων στη μεταξύ

τους διεπιφάνεια.

ΙΝΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

ΜΗΤΡΑ Pf

Pm

P(r)

                                                                   rf                                                   ri        rm

Σχήμα 2.3 Ακτινική μεταβολή της ιδιότητας P  του σύνθετου υλικού 
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Σχήμα 2.4  Επίδραση ατελούς πρόσφυσης

Ο  πιο  προσφιλής  τρόπος  που  υπάρχει  για  να  περιγραφούν  οι  υλικές

ανομοιογένειες και οι ατέλειες, είναι η εισαγωγή των παραμέτρων πρόσφυσης, οι οποίες

δηλώνουν  το  βαθμό  της  μεταξύ  τους  επαφής,  ίνας-μήτρας.  Ατελής  πρόσφυση

συνεπάγεται, την απώλεια της συνέχειας των ιδιοτήτων στην  περιοχή της ενδιάμεσης
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φάσης,  πράγμα  που  υφίσταται  πολύ  κοντά  στην  επιφάνεια  της  ίνας,  στην  οποία  η

πρόσφυση χάνεται, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ένα απότομο άλμα των ιδιοτήτων,

Σχήμα 2.4.

 Pf

 

Pio

Pm

ΙΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ ΜΗΤΡΑ

ΙΣΧYΡΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ
ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

P(r)

rf ri rm

Σχήμα 2.5  Ενδιάμεση φάση επιρρεπής προς αστοχία

 
  Ε
  Εf

 Em

r rν f

νm

ν

 rf                                                       ri                 rm               rf                                                    ri                     rm  

                                Σχήμα 2.6  Τμηματική προσέγγιση ομογενοποίησης ενδιάμεσης φάσης

Ένας άλλο μοντέλο ενδιάμεσης φάσης αφορά μια ταυτόχρονα στιβαρή και ατελή

ενδιάμεση φάση με ιδιότητες μικρότερες και από εκείνες της μήτρας [43], στην οποία
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ισχύει  η  συνέχεια  των  τάσεων-μετατοπίσεων,  στην  περιοχή  μεταξύ  της  ενδιάμεσης

φάσης και της μήτρας,  Σχήμα 2.5. Για τις ελαστικές ιδιότητες της ενδιάμεσης φάσης,

χρησιμοποιούνται μικρομηχανικά μοντέλα προσομοίωσης, με τη βοήθεια των οποίων η

ενδιάμεση φάση χωρίζεται  σε υποπεριοχές,  στις  οποίες  οι  ιδιότητες  του υλικού είναι

τμηματικά ομογενείς,  λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις  ιδιότητες  της  μήτρας  όσο και  τις

ιδιότητες της ενίσχυσης, Σχήμα 2.6. 

  2.2   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ

Σε  αυτή  την  παράγραφο  περιγράφεται  ένα  μοντέλο  ισοτροπικής  ενδιάμεσης

φάσης που έχει δύο ιδιότητες υλικού, το μέτρο ελαστικότητας  (r)EE ii   και το λόγο

Poisson (r)νν ii  . Αναφέρεται δε σε ένα μοντέλο ίνας-μήτρας [73] που χαρακτηρίζεται

ως συμβατικό Σχήμα 2.7, με την έννοια ότι είναι κλασσικό μοντέλο, ώστε να ξεχωρίζει

από  το  λεγόμενο  υβριδικό.  Παράλληλα  είναι  σύμμορφο  με  την  έννοια  ότι,

ii rrmrri E(r)E   ,   ii rrmrri E(r)E 
  και  ισχυρό  με  την  έννοια  ότι  mi E(r)E  ,

fim EEE  . Ο βαθμός πρόσφυσης μεταξύ ίνας-μήτρας μπορεί να εισαχθεί θεωρώντας

ότι ffi E)r(rE  . 

Ο αυστηρός ορισμός της πρόσφυσης μεταξύ δύο συνεργαζόμενων υλικών σε μια

σύνθετη  δομή  δεν  είναι  πάντα  εφικτός.  Για  το  λόγο  αυτό  στην  παρούσα  διατριβή

χρησιμοποιείται ένας εναλλακτικός ορισμός της αποδοτικότητας της συνεργασίας των

δύο  υλικών,  που  ισοδύναμα  εκφράζει  και  το  βαθμό  της  πρόσφυσης,  θεωρώντας

ασυνέχεια  στις  ιδιότητες.  Η  υπόθεση  αυτή  θεωρεί  ισοδύναμα  ότι  για  κάθε  μια

διακεκριμένη  ιδιότητα  ορίζεται  κατάλληλη  ασυνέχεια  στη  συνοριακή  επιφάνεια  που

διακρίνει την ενίσχυση από την ενδιάμεση φάση. Το μέγεθος κάθε ασυνέχειας ορίζεται

από τον αντίστοιχο συντελεστή πρόσφυσης  α  ή  β  ανάλογα με την ιδιότητα, εξίσωση

(2.1). 

Με τον ισοδύναμο αυτό ορισμό δεν υπάρχουν ασυνέχειες στις μετατοπίσεις και οι

τάσεις  βρίσκονται  σε  ισορροπία.  Δεν παραβιάζονται  δηλαδή οι  κλασσικές  απαιτήσεις

που  πρέπει  να  ικανοποιεί  το  μοντέλο.  Αντίθετα  ενισχύεται  ή  μειώνεται  η  εκθετική
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μεταβολή των ιδιοτήτων στη θέση αυτή )r(r f . Για να μοντελοποιηθεί λοιπόν η ατελής

πρόσφυση  μεταξύ  της  ίνας  και  της  μήτρας,  εισάγεται  η  έννοια  του  συντελεστή

πρόσφυσης (α  ή β ).

f

f

f

fi
E
E

E
)r(rE

α o


 ,
f

f

f

fi
ν
ν

ν
)r(rν

β o


 ,

(2.1)

Η συνθήκη  1βα  , εξασφαλίζει τη συνεχή μεταβολή των ιδιοτήτων στη θέση

frr  , ενώ αντιπροσωπεύει την περίπτωση ενός στιβαρού τριφασικού μοντέλου. Όταν

fm E/Eα   και  fm /ννβ  ,  έχουμε  την  περίπτωση  ενός  μοντέλου  δύο  φάσεων.  Οι

συντελεστές πρόσφυσης α  και β , αλληλοσυνδέονται ως εξής

λ
β
kα  , (2.2)

όπου οι σταθερές  k  και  λ , ορίζονται από τις συνθήκες συμβιβαστού στη θέση  frr  .

Δηλαδή 

 

Όταν 1α  , τότε 1β  , ενώ όταν fm E/Eα  , τότε fm /ννβ  , (2.3)

Με  αντικατάσταση  των  παραπάνω  συνθηκών  στην  εξίσωση  (2.2)  προκύπτουν  οι

σταθερές αυτές

1/νν
1E/E

k
fm

fm



  ,
fm

fmfm
/νν1

/ννE/E
λ




 , (2.4)

Οι υλικές ανομοιογένειες της ενδιάμεσης φάσης, θεωρείται ότι μεταβάλλονται ακτινικά,

σύμφωνα με τους παρακάτω εκθετικούς νόμους

BerAr)E rC
(i   , (2.5)
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'rC'(i BerAr)ν
'

  ,

(2.6)

οι σταθερές  A ,  B ,  C ,  'A ,  'B  και  'C  ορίζονται από τις συνθήκες συμβιβαστού και

συνέχειας, στις διεπιφάνειες ίνας-ενδιάμεσης φάσης και ενδιάμεσης φάσης-μήτρας

f)f(i EαrrE  ,                   ffi νβ)rr(ν  , (2.7)

m)m(i ErrE  , m)m(i νrrν  , (2.8)

0
dr

(r)dν
dr

(r)dE
mm rr

i
rr

i 


, (2.9)

Από την εξίσωση (2.7), προκύπτει ότι η ασυνέχεια της κλίσης στη διεπιφάνεια

frr  , παριστάνει τις παραμέτρους ασυνέχειας α  και β . Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις

(2.7)-(2.9),  στις  εξισώσεις  (2.5)-(2.6),  προκύπτουν  οι  κάτωθι  μεταβολές  του  μέτρου

ελαστικότητας και του λόγου Poisson στην ενδιάμεση φάση του σύνθετου υλικού
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E i(r)

E'i(r)

ν i(r)

ν''i(r)
νm

νfo

νf

       rf                                   ri             rm              rf                                    ri            rm

                                   (α)                                                                          (β)

Σχήμα 2.7  Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας  α) και του λόγου Poisson 

            β) στην ενδιάμεση φάση 

R(r))EE(αErE mfm)(i  , (2.10)

R(r))νν(βνrν mfm)(i  ,

(2.11)

Η συνάρτηση R(r) , εκφράζει την εκθετική μεταβολή

i

i

r/fr1
if

r/r1
i

er/r1

er/r1
R(r)








 , (2.12)

Είναι φανερό ότι οι ανομοιογένειες της ενδιάμεσης φάσης, εξαρτώνται από τους

συντελεστές  πρόσφυσης  στη διεπιφάνεια ίνας-μήτρας και επιπλέον από τις  κατ’ όγκο

περιεκτικότητες  των  υλικών,  τα  οποία  συμμετέχουν  στη  δημιουργία  του  σύνθετου
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υλικού. Στο Σχήμα 2.7, δίνεται η μεταβολή των ιδιοτήτων E , ν  στην ενδιάμεση φάση,

στην ίνα και στη μήτρα, ως συνάρτηση της ακτινικής συντεταγμένης. Το προηγούμενο

μοντέλο μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και μοντέλα διαμήκους μεταβολής

της ανομοιογένειας της ενδιάμεσης φάσης. Συγκεκριμένα θεωρείται ένα ινώδες σύνθετο

υλικό [73], το οποίο υπόκειται σε ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου, στην αξονική του

διεύθυνση και  στο οποίο μελετάται  η  μηχανική του συμπεριφορά.  Το σύνθετο υλικό

αποτελείται από ίνα, μήτρα και ενδιάμεση φάση. 

Αν ορισθούν οι αδιάστατες ποσότητες ως fr/rρ   και fr/zζ   τότε, η μεταβολή

της  αδιάστατης  υλικής ιδιότητας  ν)E,(k,Pk  ,  μέσα στο αντιπροσωπευτικό στοιχείο

όγκου,  μπορεί να θεωρηθεί της ακόλουθης κατανομής
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όπου f/rs   και το οποίο δηλώνει το λόγο του μήκους ως προς την ακτίνα της ίνας, ενώ

η παράμετρος  q  ορίζει  το βαθμό της  ανομοιογένειας  στην ακτινική διεύθυνση.  Στην

εξίσωση  (2.15)  οι  συντελεστές  πρόσφυσης  ]0,1[h
ok   και  ]1,0[h

ek   δηλώνουν  το

βαθμό της πρόσφυσης μεταξύ ίνας και μήτρας, στο μέσο της ίνας 0)ζ(   και στα άκρα

)/rζ( f  της αντίστοιχα.
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Σχήμα 2.8  Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας για εγκάρσια ισότροπη 

                   ενδιάμεση φάση

2.3   ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ 

Έστω  η  διαμόρφωση  ενός  γενικού  μοντέλου  [43],  το  οποίο  θα  αποτελέσει

επέκταση των προηγούμενων, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα εγκαρσίως ισότροπα

υλικά,  στο  οποίο  θεωρείτε  ότι  η  ίνα  είναι  εγκάρσια  ισότροπη  και  ότι  με  
f1E ,  

f2E

συμβολίζονται τα μέτρα ελαστικότητας στη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα.

Οι  δείκτες  1,  2  και  3  ορίζουν  τις  τρεις  κύριες  διευθύνσεις  της  ορθοτροπίας.  Αν

θεωρηθεί  το  μέτρο ελαστικότητας,  ως  η κύρια  ιδιότητα  του υλικού  στα προβλήματα

ανάλυσης  τάσεων  και  αγνοηθούν  οι  επιδράσεις  του  λόγου  Poisson,  η  μεταβολή του

μέτρου  ελαστικότητας  μέσα  στην  ενδιάμεση  φάση  φαίνεται  στο  Σχήμα  2.8.  Για  να

υπάρχει συμβατότητα της ενδιάμεσης φάσης με εκείνες τις γύρω από αυτήν, θεωρείται

ότι  η  ενδιάμεση  φάση  είναι  εγκάρσια  ισότροπη,  με  (r)E i1
,  (r)E i2  

τα  μέτρα

ελαστικότητας στη διαμήκη και στην εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα.
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Ένας  κατάλληλος  τρόπος  για  να  μοντελοποιήσουμε  το  βαθμό  αποκόλλησης

μεταξύ της ίνας και της μήτρας, βασίζεται στη διαμόρφωση μιας ταυτόχρονα στιβαρής

και ατελούς ενδιάμεσης φάσης, η οποία έχει μικρότερη στιβαρότητα από εκείνη της ίνας 

και  στην  οποία  ισχύει  η  συνέχεια  των  τάσεων  και  των  μετατοπίσεων,  στην  περιοχή

μεταξύ της ενδιάμεσης φάσης και της μήτρας.  Υπό αυτές τις  συνθήκες οι  τιμές στην

ενδιάμεση  φάση,  foi 1f1 E)r(rE   και  foi 2f2 E)r(rE  μπορεί  να  είναι  μικρότερες

από τις αντίστοιχες 
f1E  

και 
f2E . Η ατελής πρόσφυση ορίζεται διαμέσου των λόγων

ffo 111 E/ Eα   
και

ffo 222 E/ Eα  , (2.16)

Όταν 1αα 21  , έχουμε ένα στιβαρό μοντέλο τριών φάσεων, χωρίς ασυνέχειες

στο μέτρο ελαστικότητας,  στο  
frr  .  Όταν  

f1m1 E/Eα  ,  
f2m2 E/Eα   

έχουμε  ένα

μοντέλο δύο φάσεων, με ασυνέχειες στη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση, της τάξης των

m1 EE f   και  m2 EE f   αντίστοιχα. Τότε η πρόσφυση και η στιβαρότητα μειώνονται

στο ελάχιστο,  ενώ δεν παρατηρείται  καμιά αποκόλληση ή παρόμοιου  τύπου αστοχία.

Όταν  1αE/E 11m f   και  1αE/E 22m f  ,  έχουμε  την  ύπαρξη  ενός  ενδιάμεσου

μοντέλου τριών φάσεων ατελούς πρόσφυσης. Για να ισχύει ότι η ενδιάμεση φάση πρέπει

να  είναι  στιβαρή  και  η  διαμόρφωση  της  καλά  ορισμένη,  θα  πρέπει,  m1 EE f  και

m2 EE f  . 

Το  μοντέλο  αυτό  μπορεί  να  επεκταθεί  και  στην  περίπτωση  μιας  ασθενούς

ενδιάμεσης  φάσης,  περιλαμβάνοντας  την  παρουσία  ξένων  υλών,  ατελειών  ή

μικρορωγμών.  Ο  συγκεκριμένος  τύπος  ενδιάμεσης  φάσης  συναντάται  από  χημικής

άποψης σε μια εποξική ρητίνη. Αν στο όριο μεταξύ της ίνας και της ενδιάμεσης φάσης

παρουσιάζεται μια υψηλότερη πυκνότητα δεσμού, από εκείνη της μήτρας, αναμένεται ότι

θα επηρεάσει στο να έχουμε ένα μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας στην ενδιάμεση φάση.

Αυτό  το  είδος  της  αστοχίας  συσχετίζεται  με  την  απώλεια  της  στιβαρότητας  της

ενδιάμεσης φάσης, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη της μήτρας. Οι λόγοι
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m1 E/ E mo  και m2 E/ E mo  υπολογίζουν τις ελάχιστες τιμές των μέτρων ελαστικότητας στο

εύρος των ]1,0[ . Η αστοχία του μοντέλου που εμπεριέχει μια ασθενή ενδιάμεση φάση,

προσομοιώνει  ικανοποιητικά  την  περίπτωση  της  μειωμένης  διατμητικής  αντοχής  ή

στιβαρότητας,  με  σκοπό  να  ερμηνεύσει  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  φάσεων  στη

μεταφορά των φορτίων στα σύνθετα υλικά.

Το γενικό μοντέλο περιλαμβάνει μια στιβαρή ενδιάμεση φάση από τη μεριά της

μήτρας, ατελή από τη μεριά της ίνας και μαλακότερη ανάμεσα  στην ίνα και τη μήτρα.

Ενώ το πρώτο χαρακτηριστικό από αυτά, εξαρτάται από τις κατεργασίες επεξεργασίας

του υλικού, το υπόλοιπα δύο προσομοιώνουν την περίπτωση της ατελούς πρόσφυσης και

την κατάσταση κατά την οποία έχουμε αστοχίες στην ενδιάμεση φάση. Τα παραπάνω

χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ανεξάρτητα μεταξύ των, μπορεί να συνυπάρχουν ή όχι,

και  η  συμβολή  τους  εξαρτάται  από  τους  συντελεστές  πρόσφυσης  και  στιβαρότητας

αντίστοιχα.  Το  μέτρο  ελαστικότητας  στη  διαμήκη  και  στην  εγκάρσια  διεύθυνση

μεταβάλλεται με βάση τα παρακάτω
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Στις  παραπάνω  εξισώσεις  οι  σταθερές  
m1 E/E f

 και  
m2 E/E f  

εκφράζουν  τη

συνολική ανομοιογένεια του μοντέλου και οι συναρτήσεις

)1of)1of

)1o)1o
1 r/r1(expr/r(1

r/r1(expr/r(1
(r)R




 , 
)2of)2of

)2o)2o
2 r/r1(expr/r(1

r/r1(expr/r(1
(r)R




 (2.19)
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 (2.20)

την εκθετική μεταβολή στην εγκάρσια διεύθυνση. Οι παράμετροι

2/)rr(r i11 oc  , 2/)rr(r i22 oc  , (2.21)

υπολογίζουν τις κλίσεις εξαιτίας της απώλειας στιβαρότητας, κατά μήκος των κυρίων

διευθύνσεων και 1c , 2c  σταθερές. 

Πολλά διαφορετικά είδη ενδιάμεσης  φάσης μπορεί  να μοντελοποιηθούν με  τη

μεταβολή των παραμέτρων  
ffo 11 E/ E ,

 ffo 22 E/ E ,  
mm 11 E/ E

o
,  

mm 22 E/ E
o

 και τον τύπο

της  μεταβολής  (ισότροπο,  εγκάρσια  ισότροπο).  Για  ένα  δοσμένο τύπο γεωμετρίας  οι

εξισώσεις (2.17) και (2.18), εκφράζουν αποκλειστικά την ανομοιογένεια της ενδιάμεσης

φάσης,  τις  συνθήκες  πρόσφυσης  και  τη  σοβαρότητα  της  βλάβης  και  γι’  αυτό  οι

αριθμητικές  επιλύσεις  διαμορφώνονται  για  τη  διερεύνηση  όλων  των  εμπλεκόμενων

παραμέτρων, που συντελούν στο μηχανισμό της μεταφοράς των φορτίων.

2.4   ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ

Το  πλέον  πρόσφατο  μοντέλο  προσομοίωσης  της  ενδιάμεσης  φάσης,  είναι  το

λεγόμενο υβριδικό [45-46],  το οποίο  έχει  μεν  τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων

μοντέλων, αλλά εμπλέκει  και νέα,  τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Η υβριδική

ενδιάμεση  φάση  είναι,  εσωτερικής  ακτίνας  ίσης  με  εκείνης  της  ίνας  και  εξωτερικής

εξαρτώμενης από τη συγκεκριμένη ιδιότητα που μελετάται (μέτρο ελαστικότητας, λόγος

Poisson,  συντελεστής  θερμικής  διαστολής).  Οι  ιδιότητες  του  υλικού  της  ενδιάμεσης

φάσης διαφέρουν από εκείνες της ίνας και της μήτρας.
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Σχήμα 2.9  Ορισμός υβριδικής ενδιάμεσης φάσης

Το  μοντέλο  ορίζεται  και  πάλι,  σε  ένα  δισδιάστατο  κυλινδρικό  σύστημα

συντεταγμένων  ( zθ,r, )  στο  οποίο  με  z r, ,  δηλώνεται  η  ακτινική  και  η  διαμήκη

διεύθυνση αντίστοιχα. Ένα κυκλικό, κυλινδρικό κέλυφος, εσωτερικής ακτίνας ίσης με fr

και  εξωτερικής  ίσης  με  kir ,  προσομοιώνει  την  περιοχή  της  ενδιάμεσης  φάσης.  Η

εξωτερική ακτίνα kir ( νE,k  ) της ενδιάμεσης φάσης είναι συνάρτηση της αντίστοιχης

ιδιότητας και των συνολικών θεωρήσεων που γίνονται για το αντιπροσωπευτικό στοιχείο

όγκου, Σχήμα 2.9.

Αναφερόμενοι  σε  ελαστικά  και  μόνο  προβλήματα,  δύο  είναι  οι  ιδιότητες  του

υλικού που χαρακτηρίζουν την υβριδική ενδιάμεση φάση, το μέτρο ελαστικότητας E  και

ο λόγος Poisson ν  αντίστοιχα. Μια σύντομη μορφή της υβριδικής ενδιάμεσης  φάσης για

την  περίπτωση  του  μέτρου  ελαστικότητας  αναπτύσσεται,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη

μεταβολή αυτής της ιδιότητας ως συνάρτηση της ακτίνας και μόνο, π.χ.  r)EE (ii  . Η

ιδιότητα  λοιπόν  αυτή  παραμένει  σταθερή  στην  περιοχή  της  ίνας  και  της  μήτρας,

λαμβάνοντας τις τιμές  fE ,  mE  αντίστοιχα. Από τη μεριά της ίνας, η ενδιάμεση φάση

χαρακτηρίζεται ως ασθενής σε σχέση με τη στιβαρότητα της ίνας
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ff(i Eα)rrE  , (2.22)

Ο ορισμός της ενδιάμεσης  φάσης σε σχέση με το μέτρο ελαστικότητας,  όπως

δίνεται από την εξίσωση (2.22), εμπλέκει άμεσα και τη συνθήκη της ατελούς πρόσφυσης.

Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, η ατελής πρόσφυση ανάμεσα στην ίνα και στη μήτρα έχει

ως αποτέλεσμα μικρότερη τοπική στιβαρότητα. Τότε ο συντελεστής ατελούς πρόσφυσης
α  υποδεικνύει  το  βαθμό  της  πρόσφυσης  μεταξύ  του  οπλισμού  και  της  μήτρας.

Προφανώς αυτός ο συντελεστής μεταβάλλεται μέσα στην κλίμακα

1αE/E fm  , (2.23)

όπου ο λόγος

  

fm E/E , (2.24)

είναι χαρακτηριστικός  του σύνθετου υλικού.  Το αριστερό μέρος  της  εξίσωσης  (2.23)

παριστάνει ένα μοντέλο δύο φάσεων, στο οποίο συνυπάρχουν η ίνα και η μήτρα μόνο. Η

συνθήκη για μια στιβαρή ενδιάμεση φάση προϋποθέτει  ότι  από τη μεριά της  μήτρας

ισχύει

mm(i E)rrE  , (2.25)

Η ακτίνα  Eir , εκφράζει το πάχος της ενδιάμεσης φάσης σε σχέση με το μέτρο

ελαστικότητας και εξαρτάται από τη φύση της ενίσχυσης, το βαθμό πρόσφυσης και τη

μακροσκοπική ανισοτροπία του υλικού

fEi r)s
α

α11(r
E


 , (2.26)

Στην  εξίσωση  (2.26)  ο  συνολικός  δείκτης  ανισοτροπίας  Es ,  δίνεται  από  την

ακόλουθη σχέση
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LTE E/Es  , (2.27)

Στην εξίσωση (2.27), με τους δείκτες T , L  δηλώνουμε το μέτρο ελαστικότητας

κατά  μήκος  της  εγκάρσιας  και  της  διαμήκης  διεύθυνσης  αντίστοιχα.  Επομένως  ο

συνολικός δείκτης ανισοτροπίας Es  εξαρτάται από την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα fV  της

ενίσχυσης και τη διαφορά μεταξύ των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των συμβαλλόμενων

υλικών,  όπως  αυτοί  εκφράζονται  σε  σχέση  με  το  λόγο  fm E/E ,  δηλαδή

)V,E/E(ss ffmEE  . Με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν στα όρια της ενδιάμεσης

φάσης,  η μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας δίνεται  από την παρακάτω σχέση.  Για

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του υλικού η μορφοποίηση είναι η ίδια.

)]r(R1)
E
E

(α[1E)r(E E
f

m
mi  , (2.28)

όπου

)(rQ/rr1
(r)Qr/r1

(r)R
EE

E

iEif

Ei
E 


 , (2.29)

)]1r/r(s
α1

α  1[exp(r)Q fEE 


 , (2.30)

Σύμφωνα με την προαναφερθέντα μοντελοποίηση, για τη περίπτωση του λόγου

Poisson, οι εξισώσεις (2.28)-(2.30) γράφονται ως ακολούθως

(r)]R1)
ν
ν

(β[1ν(r)ν ν
f

m
mi  , (2.31)

)(rQr/r1
(r)Qr/r1

(r)R
νν

ν

iνif

νi
ν 


 , (2.32)
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)]1r/r(s
β1

β[1exp(r)Q fνν 


 , (2.33)

Στην περίπτωση αυτή, το πάχος της ενδιάμεσης φάσης ορίζεται σύμφωνα με την

εξίσωση

fνi r)s
β

β11(r
ν


 , (2.34)

όπου  ο  δείκτης  της  μακροσκοπικής  ανισοτροπίας  νs  σε  σχέση  με  τη  συγκεκριμένη

ιδιότητα είναι LTν ν/νs  . Η ατελής πρόσφυση σε σχέση με το λόγο Poisson ορίζεται με

βάση το συντελεστή β  και το λόγο fm ν/ν .

Το  γενικό  μοντέλο  όπως  περιγράφεται  από  τις  εξισώσεις  (2.28)  και  (2.34)

εμπλέκει μια στιβαρή ενδιάμεση φάση από τη μεριά της μήτρας και μια ασθενή από τη

μεριά της ίνας. Η υβριδική ενδιάμεση φάση εξαρτάται από τις καθολικές μεταβλητές του

αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου, όπως την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας,  το

βαθμό της ανισοτροπίας, το βαθμό της ανομοιογένειας και τους συντελεστές πρόσφυσης.

Πολλές  και  διαφορετικές  ενδιάμεσες  φάσεις  μπορεί  να  οριστούν,  μεταβάλλοντας  τις

καθολικές αυτές μεταβλητές. Οι εξισώσεις (2.28) και (2.34) ορίζουν αποκλειστικά την

ανομοιογένεια της ενδιάμεσης φάσης, τις συνθήκες πρόσφυσης και τη σοβαρότητα της

βλάβης. 

  Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της ενδιάμεσης φάσης σύμφωνα

με τα όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, αυτά είναι:

 Το υλικό της ενδιάμεσης φάσης είναι υποβαθμισμένο 

 Το μοντέλο περιλαμβάνει και ατελή πρόσφυση

 Ασθενής ενδιάμεση φάση 

 Το μοντέλο περιλαμβάνει και το διφασικό υλικό

 Διαμήκης και εγκαρσίως ισότροπη ανομοιογένεια ενδιάμεσης φάσης

 Υβριδικό μοντέλο 
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Τα μοντέλα αυτά ορίζονται με αντικειμενικό τρόπο (πχ. σε σχέση με την κατ΄

όγκο περιεκτικότητα, την ατελή πρόσφυση, την διάταξη της ενίσχυσης κλπ.) και είναι

ευπροσάρμοστα  σε  ημιαναλυτικές  ή  αριθμητικές  προσεγγίσεις.  Τα  μοντέλα  αυτά

πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  στα  επόμενα  για  να  εξακριβωθούν  οι  μηχανισμοί

αστοχίας των σύνθετων υλικών.
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3 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 

 
Οι κατανεµηµένες ανοµοιογένειες σε πολύ λεπτές στρώσεις, η µη γραµµική συµπεριφορά του υλικού (π.χ. 

πλαστικότητα), η δηµιουργία νέων επιφανειακών συνόρων στις αποκολλήσεις και η ανάπτυξη ιδιοµορφιών 

στο τασικό πεδίο καθιστούν τη χρήση πειραµατικών διαδικασιών και αναλυτικών λύσεων απαγορευτική 

για τη προσέγγιση της συµπεριφοράς των προηγµένων σύνθετων υλικών. Οι πειραµατικές µέθοδοι 

προσεγγίζουν το φαινόµενο ρεαλιστικά σε εργαστηριακές συνθήκες, ενώ το κύριο µειονέκτηµά τους είναι 

το υψηλότατο κόστος εφαρµογής και η µικρή ευκρίνεια όταν οι διαστάσεις του µοντέλου είναι ιδιαίτερα 

µικρές. Στις αναλυτικές και ηµιαναλυτικές προσεγγίσεις η ακρίβεια των αποτελεσµάτων τους περιορίζεται 

από την ακρίβεια του µαθηµατικού τους µοντέλου, στο να προσοµοιώνει προβλήµατα µε πολύπλοκη 

γεωµετρία, φορτίσεις, συνοριακές συνθήκες, ασυνέχειες  και ανοµοιογένειες στο υλικό κατασκευής και 

στις ιδιότητες του. Οι γνωστότερες από αυτές είναι η προσέγγιση µε τη µέθοδο των πολλαπλών 

οµόκεντρων κυλίνδρων για ινώδη σύνθετα και η µέθοδος των στοιχειωδών κυψελίδων για ινώδη και 

κοκκώδη. Οι αριθµητικές µέθοδοι διακριτοποιούν το πρόβληµα σε απλά τµήµατα εξουδετερώνοντας την 

οποιαδήποτε σύνθετη γεωµετρία, συνοριακές συνθήκες, κλπ. ενώ ταυτόχρονα το εκφυλίζουν σε πρόβληµα 

απλών αλγεβρικών πράξεων. Η δηµοφιλέστερη είναι η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, η οποία 

εξουδετερώνει αυτό το µειονέκτηµα µε την αύξηση των στοιχείων διακριτοποίησης.  

 

 

 3.1   ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ 
 

Η προσοµοίωση της ενδιάµεσης φάσης που αναπτύσσεται για τα ινώδη υλικά, 

είναι γενική και µπορεί να εφαρµοσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και στα κοκκώδη υλικά µε 

σφαιρικά εγκλείσµατα. Τα υλικά της ίνας και της µήτρας θεωρούνται γενικά οµογενή και 

ισότροπα, ενώ το υλικό της ενδιάµεσης φάσης ανοµοιογενές, µε αποτέλεσµα η 

συγκεκριµένη περιοχή να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί αναπτύσσονται 

οι ιδιότητες του µη οµογενούς υλικού µε τη χρήση υποπεριοχών, που εκτείνονται 

ακτινικά, ενώ τµηµατικά χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια του υλικού. Η προσέγγιση 
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πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: το πάχος της ενδιάµεσης φάσης διαιρείται σε 

διαστήµατα µε οµογενείς ιδιότητες υλικού, οι οποίες προσεγγίζεται σε κάθε υποπεριοχή 

µε τη βοήθεια της µέσης τιµής που έχει η ιδιότητα στα άκρα του διαστήµατος. Στην 

περίπτωση λοιπόν αυτή ενδείκνυται η χρήση πολύ λεπτού κανάβου στοιχείων.  

 

e r

E( r )

E i (r)

E e+1

E e-1

E e

r e+1r e

 
Σχήµα 3.1  Ορισµός του µέτρου ελαστικότητας, στην περιοχή της ενδιάµεσης φάσης 

 

Υποθέτουµε ότι µε , ((max)r ki νE,k = ) - όπου ο δείκτης k  αναφέρεται στο 

µέτρο ελαστικότητας  ή στο λόγο Poisson  αντίστοιχα- ορίζεται η µέγιστη εξωτερική 

ακτίνα της ενδιάµεσης φάσης, η οποία αντιστοιχεί σε κάποια γνωστή ιδιότητα του 

υλικού. Στη συνέχεια το πάχος της ενδιάµεσης φάσης, 

E ν

fik r(max)r(max)T k −= , 

διαιρείται σε  διαστήµατα ίσου µήκους, τα οποία συµβάλουν στη διακριτοποίηση του 

µοντέλου, σε  υποπεριοχές. Κάθε µια από αυτές τις υποπεριοχές ορίζεται µοναδικά 

στη θέση , όπου 

n

2n +

]r,[r 1ee + 2n...2,1,e += . 

Για να αντιµετωπιστεί η ανοµοιογένεια του υλικού µε τη µέθοδο των 

πεπερασµένων στοιχείων ορίζεται ένας συγκεκριµένος αριθµός υποπεριοχών, µε 

οµογενείς ιδιότητες και κατάλληλη αντοχή για κάθε µια από αυτές. Ορίζεται λοιπόν µια 

συγκεκριµένη ιδιότητα, έστω η (r)PP kk = . Θεωρώντας το πεδίο ορισµού σαν µια 

ακολουθία διαστηµάτων ] , η συνάρτηση τότε r,[r 1ee + (r)PP kk = , προσεγγίζεται στο 

διάστηµα ]  µε τη βοήθεια της µέσης τιµής r,[r 1ee + 2/)](rP)(r[PP 1ekekek ++= . Το Σχήµα 

3.1, δίνει την προσέγγιση που πραγµατοποιείται, µε σκοπό να επιτευχθεί η τµηµατική 
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οµοιογένοποίηση του µέτρου ελαστικότητας, όταν η ιδιότητα είναι το µέτρο 

ελαστικότητας . Μέσα στο κάθε διάστηµα , µε E)k( = ]r,[r 1ee + 2n...2,1,e += , 

ορίζεται ένα κυλινδρικό κέλυφος µε πάχος )r(r e1e −+  και οµογενείς ιδιότητες υλικού  

. Τότε, σε κάθε διάστηµα της ενδιάµεσης φάσης οι ιδιότητες του υλικού ορίζονται 

µοναδικά µολονότι κάποιες από τις πιο µακρινές από αυτές καταλαµβάνουν την περιοχή 

της µήτρα, µε αποτέλεσµα να διατηρούν τις οµογενείς ιδιότητες αυτής. Το πρώτο και το 

τελευταίο διάστηµα της ακολουθίας αυτής των υποπεριοχών, αντιπροσωπεύουν τις 

οµογενείς και ισοτροπικές ιδιότητες της ίνας και της µήτρας, αντίστοιχα. Το µοντέλο 

λαµβάνει υπόψη επίσης, ατέλειες που αφορούν το υλικό, καθώς και άλλου είδους τοπικές 

βλάβες, διαµέσου του κατάλληλου ορισµού των συντελεστών πρόσφυσης. Με βάση 

λοιπόν αυτή τη µεθοδολογία, επιτρέπεται η ανάλυση ενός συγκεκριµένου διαστήµατος 

, µε τη χρήση κατάλληλων εξισώσεων και αριθµητικών διαδικασιών.  

eE ,

eν

]r,[r 1ee +

 

Pk

r1 2 3 4

Tk
 

 

Σχήµα 3.2  Προσέγγιση τµηµατικής οµογενοποίησης ενδιάµεσης φάσης για 4n =  

 

Για παράδειγµα, θεωρείται ότι το διάστηµα του πάχους της ενδιάµεσης φάσης 

, διαιρείται σε  διαστήµατα. Τότε η τµηµατική προσέγγιση της 

ανοµοιογένειας της ενδιάµεσης φάσης για την ιδιότητα 

]r,[r kif 4n =

(r)PP kk = , δίνεται στο Σχήµα 

3.2.  
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   Σχήµα 3.3  α) Ορισµός  µέσης τιµής της εκάστοτε ιδιότητας σε µια υποπεριοχή του  

         πεδίου ορισµού β) ∆ιαµήκης τοµή αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου  

 

Αν υποτεθεί ότι η ανοµοιογένεια της ενδιάµεσης φάσης δεν µεταβάλλεται µόνο 

κατά την r , αλλά και κατά την  διεύθυνση, τότε η προσέγγισή της διαµορφώνεται έτσι 

ώστε να περιλαµβάνει και αυτή την περίπτωση. Το Σχήµα 3.3 δίνει το πεδίο ορισµού του 

προβλήµατος στο κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων, το οποίο παριστάνει τη διαµήκη 

τοµή του αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου και τον ορισµό της µέσης τιµής της 

εκάστοτε ιδιότητας σε κάθε υποπεριοχή του πεδίου ορισµού. Εξαιτίας της συµµετρίας 

λαµβάνεται υπόψη µόνο το µισό του µήκους, ενώ ασκείται αξονική φόρτιση ίση µε . 

Το πεδίο ορισµού του προβλήµατος χωρίζεται σε 

z

ozσ

mnN ×=  υποπεριοχές, όπου µε , n m  

ορίζεται ο αριθµός των υποδιαιρέσεων στην r  και  διεύθυνση αντίστοιχα, του 

κυλινδρικού συστήµατος συντεταγµένων. Κάθε υποπεριοχή , ορίζεται από τις 

ακτίνες  και τις ακτινικές θέσεις 

z

(e)Ω

)r,(r 1jj + )z,(z 1kk +  [73]. Η σχέση που συνδέει τους 

δείκτες ,  και e , δίνεται όπως ακολούθως j k

 

n1)-(k-ej = ,  ,  m} ..., 2, min{1,k = N ..., 2,1,e = ,  (3.1) 
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Οι δείκτες  και s , αλληλοσυνδέονται διαµέσου των σχέσεων t

 

jn2)-(kt += , jkns += ,      (3.2) 

 

Κάθε υποπεριοχή  θεωρείται οµογενής, πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται µε 

κατάλληλο ορισµό του µέσου όρου των ιδιοτήτων της. Τότε η ιδιότητα του υλικού η 

οποία αντιστοιχεί στην υποπεριοχή  ορίζεται µε βάση τις σχέσεις 

(e)Ω

(e)Ω

 

[ ]4/)z,(rP)z,(rP)z,(rP)z,(rPP 1k1j1kjk1jkj(e)k ++++ +++= ,  (3.3) 

 

Αυτός ο τύπος της διακριτοποίησης επιτρέπει τον ορισµό ενός τµηµατικά 

οµογενούς προβλήµατος και συµπεριλαµβάνει τόσο την µεταβολή των ιδιοτήτων του 

υλικού στις δύο διευθύνσεις, όσο και τις ατέλειες στην πρόσφυση µεταξύ των φάσεων. 

Καθώς ο αριθµός των υποπεριοχών αυξάνει, αυξάνει και η σύγκλισή του. 

 
 
3.2   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Ο αντικειµενικός ορισµός του µοντέλου αφορά τρία πράγµατα: α) τη γεωµετρία, 

β) την ανοµοιογένεια της ενδιάµεσης φάσης και γ) τις συνοριακές συνθήκες του 

προβλήµατος στις οποίες περιλαµβάνεται και η φόρτιση. 

Η γεωµετρία του µοντέλου ορίζεται µονοσήµαντα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές του, όπως την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας fV  και τη 

χωρική διάταξη των ενισχύσεων. Για παράδειγµα στο Σχήµα 3.4 παρουσιάζεται µια 

τετραγωνική διάταξη των ινών Σχήµα 3.4.α, από την οποία λαµβάνεται µία µοναδιαία 

κυψελίδα αναφοράς Σχήµα 3.4.β., βάσει της οποίας γίνονται οι υπολογισµοί. Αν λοιπόν 

διατηρηθούν όλα τα άλλα σταθερά, εκτός από την fV , µεταβάλλεται η γεωµετρία του 

µοντέλου. Η γεωµετρία αυτή αποτελείται πάντοτε από τρεις υποπεριοχές, στις οποίες 

ορίζεται η ενίσχυση, η ενδιάµεση φάση και η µήτρα. 
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Σχήµα 3.4  Αντικειµενικός ορισµός της γεωµετρίας α) ορθογωνική διάταξη ινών,  

                  β) ορισµός µοναδιαίας κυψελίδας 
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r

Σχήµα 3.5  Οικογένειες στοιχείων στην ενδιάµεση φάση και τµηµατικός ορισµός 

                    των  ιδιοτήτων 
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Κάθε υποπεριοχή  ορίζει ένα γεωµετρικό πρότυπο, σύµφωνα µε το οποίο 

δηµιουργείται η διακριτοποίηση αυστηρά και µονοσήµαντα. Όταν η περιοχή 

µεταβάλλεται, προσαρµόζεται και η διακριτοποίηση αντίστοιχα. Για παράδειγµα έστω 

ότι ορίζεται η  ως η κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και η 

 ως η κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ενδιάµεσης φάσης. Τότε λύνοντας 

ως προς 

3)2,(1,

22)/ff (rπV =

f
22/ii V)r(πV −=

fr  την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας υπολογίζεται η τιµή της και έπειτα 

αντικαθιστώντας στην κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ενδιάµεσης φάσης βρίσκεται η 

ακτίνα της ενδιάµεσης φάσης . Οπότε διατηρώντας τις ακτίνες ir fr , , σταθερές, 

υπολογίζεται η ακτίνα της µήτρας 

ir

mr  σε σχέση µε την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της 

ίνας, . )V(rr fmm =

Για κάθε σταθερή γεωµετρία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει παραµετρική 

ανάλυση, µεταβάλλοντας τις ιδιότητες. Για παράδειγµα αν οριστεί ένας συντελεστής 

πρόσφυσης, Σχήµα 2.7, ή µια ενδιάµεση φάση επιρρεπής προς αστοχία ανάλογα µε το 

συντελεστή πρόσφυσης, η εκάστοτε ιδιότητα (r)PP kk =  πέφτει, όπως δείχνει και το 

Σχήµα 3.5. Μεταβολές όπως οι παραπάνω εισάγονται στο µοντέλο σε αυτό το στάδιο. Η 

αλλαγή της γεωµετρίας δεν επηρεάζει τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων. Αλλάζει µόνο τη 

µορφή και όχι την κατανοµή των ιδιοτήτων. Οι συνοριακές συνθήκες και η φόρτιση του 

µοντέλου ορίζονται στα όρια των υποπεριοχών και µεταβάλλονται  µόνο γεωµετρικά και 

όχι κατά το µέγεθός τους, όταν αλλάζουν οι ανεξάρτητες µεταβλητές που ορίζουν τη 

γεωµετρία. 

Όπως ήδη έχει υπογραµµιστεί, για την πραγµάτωση και ολοκλήρωση της 

εργασίας εφαρµόστηκε αποκλειστικά η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων. Ένας 

κώδικας πεπερασµένων στοιχείων αποτελείται συνήθως από τρία κύρια µέρη: τον 

προεπεξεργαστή, τον επεξεργαστή και τον µετεπεξεργαστή.  

Στον προεπεξεργαστή ο χρήστης δηµιουργεί το µοντέλο του προβλήµατος µε όλα 

τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο προσέγγισης του. Το πρόγραµµα παράγει εσωτερικά 

αρχεία τύπου *.mdl, µε όλες τις πληροφορίες του µοντέλου και αρχεία τύπου *.cmd, που 

έχουν δοµή ASCΙΙ (αναγνώσιµα από αλφαριθµητικούς συντάκτες) και τα οποία 

περιέχουν όλες τις διαταγές και τιµές των παραµέτρων για τη δηµιουργία του µοντέλου. 
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Οι διαταγές είναι τυποποιηµένες ενώ περιγράφουν τη γεωµετρία και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του µοντέλου. Η γεωµετρία ορίζεται µε διαταγές µορφής CAD. Για 

παράδειγµα η διαταγή  

 

DEFINE LINE LN=1..., ορίζει το πρώτο ευθύγραµµο τµήµα (1),                                                

    PN=1...,   µε αρχή το σηµείο PN = 1..., (1)                                                

    PN=2,   και τέλος το σηµείο PN = 2, (2)  

Οι τιµές των σηµείων PN = 1... και PN = 2 είναι οι παράµετροι της διαταγής. 

 
  

parent.dat  

• Γενικές πληροφορίες και συνθήκες 

επίλυσης του προβλήµατος 

• Μορφολογία 

• Τοπολογία 

• Πίνακες ιδιοτήτων των υλικών 

               Γεωµετρικές ιδιότητες 

               Αντιστοίχηση των ιδιοτήτων 

• Συνοριακές συνθήκες και 

περιορισµοί 

• Φορτία 

• Μεθοδολογία επίλυσης 

 
parent.cmd  

• Γενικές πληροφορίες 

• Γεωµετρία 

• ∆ηµιουργία κανάβου  

               στοιχείων 

• Ιδιότητες 

• Συνοριακές 

συνθήκες 

 

Σχήµα 3.6  Τυπική µορφή γονικών αρχείων δεδοµένων 

 

Το Σχήµα 3.6 δείχνει την τυπική οργάνωση ενός παρόµοιου αρχείου, που 

ονοµάζεται Parent.cmd, (Παράρτηµα Α). Ο προεπεξεργαστής δηµιουργεί ακόµη αρχεία 

τύπου *.dat, τα οποία έχουν επίσης µορφή ASCΙΙ, αλλά περιέχουν αποκλειστικά 

πληροφορίες σχετικές µε τη µεθοδολογία των πεπερασµένων στοιχείων, δηλαδή µε τη 

µορφολογία, την τοπολογία κλπ. του µοντέλου. Το Σχήµα 3.6 δείχνει την τυπική 

οργάνωση ενός παρόµοιου αρχείου, που ονοµάζεται Parent.dat (Παράρτηµα Α). Υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογής σηµαντικού αριθµού στοιχείων διακριτοποίησης, από τις 
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βιβλιοθήκες του εµπορικού κώδικα, όπως στοιχείων πολλών κόµβων, πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια, στοιχεία ενδιάµεσης φάσης κ.α., καθώς και κυψελών όπως 

τρίκοµβα τρίγωνα, τετράκοµβα τετράπλευρα, οκτάκοµβα ισοπαραµετρικά τετράπλευρα 

και στοιχεία επιφάνειας και όγκου. Ο επεξεργαστής διαβάζει αρχεία τύπου *.dat, εκτελεί 

το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτά και δηµιουργεί αρχεία 

αποτελεσµάτων.  

 

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ
(Parent.cmd)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ
(Parent.dat)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ, Model1.cmd
ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ, Model1.dat

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ, Model2.cmd
ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ, Model2.dat

R

α

R'

α'

 
 

Σχήµα 3.7 Αλγόριθµος δηµιουργίας αρχείων εντολών   
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Τέλος, ο µετεπεξεργαστής παρέχει δυνατότητες παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη, όπως για παράδειγµα της 

έγχρωµης απεικόνισης των θερµοκρασιακών πεδίων, των παραµορφώσεων κλπ.  

Για να κατανοήσουµε τη λογική µε την οποία εργάζεται ο κώδικας των 

πεπερασµένων στοιχείων, υποθέτουµε ότι για κάποια περίπτωση εφαρµογής, έχουν 

δηµιουργηθεί τα  γονικά αρχεία, που αντιπροσωπεύονται από τα ονόµατα Parent.cmd και 

Parent.dat, τα οποία αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη κατ’ όγκο περιεκτικότητα και 

υλικά. Αν αλλάξει η µοναδιαία κυψελίδα αναφοράς, αλλάζει η γεωµετρία του µοντέλου, 

καθώς και οι παράµετροι που ορίζουν τη γεωµετρία της κυψελίδας. Αν η γεωµετρία 

περιγράφεται µε εξισώσεις, ο διανυσµατικός ορισµός της µπορεί να καθοριστεί µε 

αλφαριθµητικό επεξεργαστή που υπολογίζει τις παραµέτρους. Εποµένως ένας 

αλφαριθµητικός επεξεργαστής µπορεί, να διαβάσει ένα αρχείο Parent.cmd αφού 

ορισθούν οι ανεξάρτητες µεταβλητές από το χρήστη, να υπολογίσει τις παραµέτρους των 

οδηγιών και να δηµιουργήσει ένα καινούριο αρχείο Model1.cmd µε την ίδια οργάνωση, 

τις ίδιες ακριβώς οδηγίες, αλλά διαφορετικές τιµές για τις παραµέτρους, Σχήµα 3.7. Τα 

καινούρια γονικά αρχεία είναι πλέον τα Model1.cmd και Model1.dat, τα οποία 

αναφέρονται στην καινούρια κατ’ όγκο περιεκτικότητα και στα προϋπάρχοντα υλικά. Αν 

οι ιδιότητες των υλικών περιγράφονται µε εξισώσεις, ο διανυσµατικός ορισµός αυτών 

καθορίζεται µε αλφαριθµητικό επεξεργαστή ο οποίος µπορεί, να διαβάσει το αρχείο 

Model1.cmd αφού ορισθούν οι ανεξάρτητες µεταβλητές από το χρήστη και να 

υπολογίσει τις παραµέτρους των οδηγιών και να δηµιουργήσει ένα καινούριο αρχείο 

Model2.cmd µε την ίδια οργάνωση, τις ίδιες ακριβώς οδηγίες, αλλά διαφορετικές τιµές 

για τις παραµέτρους των υλικών. 

Με βάση τη λογική αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές της υπολογιστικής 

τεχνολογίας για τη δηµιουργία οικογενειών αρχείων, οι οποίες περιέχουν όλες εκείνες τις 

διαταγές και τις τιµές των παραµέτρων, που είναι χρήσιµες για τη δηµιουργία του 

µοντέλου. Οι διαταγές που είναι τυποποιηµένες περιγράφουν τη γεωµετρία και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του µοντέλου. Επιπλέον περιέχουν πληροφορίες οι οποίες 

σχετίζονται µε τη µεθοδολογία των πεπερασµένων στοιχείων, σε ότι αφορά τη 

µορφολογία, την τοπολογία κλπ. του µοντέλου. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η 

σειριακή επίλυση από το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν στα αρχεία 
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αυτά και δηµιουργούνται αρχεία αποτελεσµάτων. Τέλος παρέχεται  η δυνατότητα 

σειριακής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη. 

 

ri rf

rm

r

z ri

rf

rm  

(α)         (β) 

 

Σχήµα 3.8  α) αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου β) τµηµατική προσέγγιση  

                  οµοιογένειας ενδιάµεσης φάσης 

  
 
 3.3   ΗΜΙΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Η ηµιαναλυτική προσέγγιση γίνεται µε σκοπό την επίτευξη της τµηµατικής 

οµοιογένειας της ενδιάµεσης φάσης, επιτρέπει τον ορισµό του προβλήµατος, θεωρώντας 

ένα συγκεκριµένο διάστηµα ]  και την ολοκλήρωση της λύσης για το σύνολο του 

µοντέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 

r,[r 1ee +

2n +  υποπεριοχές. Το Σχήµα 3.8 παρουσιάζει το 

αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η τµηµατική 

προσέγγιση οµοιογένειας της ενδιάµεσης φάσης. Θεωρώντας συνθήκες επίπεδης 

παραµόρφωσης, η αξονική µετατόπιση είναι µηδέν, ενώ υπάρχει µόνο η ακτινική 

συνιστώσα των µετατοπίσεων. Επιπλέον υφίστανται οι συνιστώσες της τάσης, η ακτινική 

rσ  και η εφαπτοµενική , καθώς και οι αντίστοιχες συνιστώσες της παραµόρφωσης zσ

rε ,  . Οι διατµητικές τάσεις και παραµορφώσεις είναι µηδέν, λόγω της συµµετρίας ως zε
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προς τον άξονα  και την οµοιοµορφία στην αξονική διεύθυνση. Στο διάστηµα , 

η επίλυση δίνεται από την εξίσωση 

z ]r,[r 1ee +

 

0)u(r
rd

d
r
1

rd
d

e
2

2 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
, 2n...2,1,e += ,    (3.4) 

 

Η γενική επίλυση της εξίσωσης (3.4), είναι της µορφής 

 
2

eeee /rBrA(r)U(r)u +== ,       (3.5) 

 

Στην εξίσωση (3.5), οι όροι  εκφράζουν άγνωστες σταθερές 

ολοκλήρωσης. Μέσα στην κάθε υποπεριοχή 

eA , eB  

2n...2,1,e += , οι τάσεις και οι 

παραµορφώσεις σε σχέση µε την δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις (r)ue

 

3e
e

e
e

e

e
r

r
1B

ν1
2E

A
2ν1

E
(r)σ e +

−
−

= ,      (3.6) 

 

3e
e

e

e

e
ze

r
1B

ν1
E

2ν1
E

(r)σ
+

+
−

= ,      (3.7) 

 
3

eer /r2BA(r)ε e −= ,        (3.8) 

 
3

eez r/BA(r)ε e += ,        (3.9) 

 

Οι σταθερές ολοκλήρωσης   2eA , eB , n...,2,1,e +=  υπολογίζονται από τις 

συνθήκες που θέτονται. Συγκεκριµένα οι συνοριακές συνθήκες διαπραγµατεύονται ως 

ακολούθως. Για , θα πρέπει η τάση να είναι ίση µε το εξωτερικό φορτίο που 

εφαρµόζεται. ∆ηλαδή, 

1e =
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ofr σ)r(rσ 1 −== ,        (3.10) 

 

Ενώ, για  θα πρέπει 2Ne +=

 

0)r(rσ mr 2N ==+ ,        (3.11) 

 

Η συνθήκη αυτή στηρίζεται στο γεγονός του ότι στη µήτρα δεν ασκείται τάση. Οι 

διεπιφανειακές συνθήκες συµβιβαστού και ισορροπίας ορίζονται µε βάση τα ακόλουθα. 

Μεταξύ των οµόκεντρων δακτυλίων υφίσταται η συνέχεια των τάσεων και των 

µετατοπίσεων στην ακτινική διεύθυνση. ∆ηλαδή για 1n...,3,2,e +=  ισχύει 

 

)(rrσ)(rσ eer e1)(e =− ,        (3.12) 

 

)(ru)(ru eee1)(e =− ,        (3.13) 

 

Με βάση τις εξισώσεις (3.10)-(3.13) σχηµατίζεται ένα σύστηµα εξισώσεων µε 2)(n2 +  

αγνώστους, η λύση του οποίου δίνει τους συντελεστές  eA , eB  

 

[B][A]{X} = ,        (3.14) 

 

Το σύστηµα των εξισώσεων (3.14) λύνεται µε απαλοιφή Gauss. Γνωρίζοντας 

λοιπόν τους συντελεστές που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς των τάσεων και των 

παραµορφώσεων είναι δυνατόν να υπολογιστεί η κατανοµή τους µέσα στον κάθε 

δακτύλιο, από την πρώτη µέχρι και την τελευταία ακτίνα. Συνεπώς η προσέγγιση που 

πραγµατοποιείται µε σκοπό της επίτευξη της τµηµατικής οµοιογένειας µέσα στην 

ενδιάµεση φάση, µπορεί να τροποποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτρέπει τον 

αυτόµατο υπολογισµό των συντελεστών της µήτρας που συνδέεται µε τις εξισώσεις και 

την επίτευξη της συνολικής λύσης του προβλήµατος.  
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3.4   ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Σε ότι αφορά τη προσέγγιση της διάρρηξης του δεσµού πρόσφυσης ως προς την 

εκκίνηση και τη διάδοσή του, χρησιµοποιήθηκαν τα τετράκοµβα διεπιφανειακά στοιχεία 

Σχήµα 3.9, τα οποία είναι διαθέσιµα στις βιβλιοθήκες των στοιχείων διακριτοποίησης 

του κανάβου, του εµπορικού κώδικα. 

 

1 2

3 4

l

ξ,u,v

Ωi

Ωii

Γi

Γii

1

3
4

2

ξ

ξ

u3
v3

u1
v1

u2

v2

u4

v4

H1V1

H3

V3 V4

V2

H4

H2

 
      (α)                (β) 

 

Σχήµα 3.9  ∆ιεπιφανειακό στοιχείο  α) απαραµόρφωτο σώµα β) κατάσταση παρα- 

                  µόρφωσης στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διάρρηξη του δεσµού πρό-  

                  σφυσης  

 

Τα διεπιφανειακά στοιχεία χαρακτηρίζονται από µηδενικό πάχος, ενώ οι 

µεταβλητές που εµπλέκονται κατά την εφαρµογή τους αφορούν τις δυνάµεις και τις 

σχετικές µετατοπίσεις ανάµεσα στα ζεύγη των κόµβων (1,3) και (2,4). Τα τετράκοµβο 

διεπιφανειακό στοιχείο έχει εννέα (9) βαθµούς ελευθερίας, µε τους µισούς από αυτούς 

στην επάνω επιφάνεια και τους άλλους µισούς στην κάτω. Με  αντιπροσωπεύεται το 

τοπικό αδιάστατο σύστηµα συντεταγµένων και σε σχέση µε αυτό, τα κοµβικά 

διανύσµατα των µετατοπίσεων στην κάτω και επάνω επιφάνεια του στοιχείου δίνονται 

όπως ακολούθως [49-50] 

ξ

 
T

2211i ]vuv[u}{U = ,       (3.15) 

 
T

4433ii ]vuv[u}{U = ,       (3.16) 
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Αν µε ,  ορίζονται τα µητρώα των συναρτήσεων σχήµατος µε την 

παρακάτω µορφή 

][Ni ][Nii

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

21
21

i N0N0
0N0N][N ,      (3.17) 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

43
43

ii N0N0
0N0N][N ,      (3.18) 

 

και οι συναρτήσεις σχήµατος δίνονται από τους τύπους 

 

( ) ( ) ξ)/2-(1ξΝξN 31 == ,       (3.19) 

 

( ) ( ) ξ)/2(1ξΝξN 42 +== ,       (3.20) 

 

µε παρεµβολή προκύπτουν από τις εξισώσεις (3.15)-(3.20) το πεδίο των συνεχών 

µετατοπίσεων για το διεπιφανειακό στοιχείο  

 

}]{U[N}{u iii = ,        (3.21) 

 

}]{U[N}{u iiiiii = ,        (3.22) 

 

Οι σχετικές µετατοπίσεις σε κάθε ζευγάρι κόµβων του διεπιφανειακού στοιχείου 

δίνονται τότε από την παρακάτω σχέση 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=−==

ii
i

iiiiiiiii
i
ii

U
U[B]}]{U[N}]{U[N}{u-}]{us

s[{s} ,   (3.23) 

 

όπου µε [  είναι η τοπική µήτρα των σχετικών µετατοπίσεων-κοµβικών µετατοπίσεων  B]
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4434421
M

82
iii ]][N][N[[B]

×

−= ,        (3.24) 

 

Η εξίσωση του διεπιφανειακού στοιχείου για µικτού τύπου διάρρηξη δεσµού 

πρόσφυσης είναι 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
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U
U[K] ,        (3.25) 

 

µε ,        (3.26) T
2211I ]VHV[H}{F =

 

και ,       (3.27) T
4433II ]VHV[H}{F =

 

όπου µε  ορίζεται το µητρώο στιβαρότητας και µε ,  τα µητρώα των 

δυνάµεων και µετατοπίσεων αντίστοιχα του διεπιφανειακού στοιχείου 

[K] [H] [V]

 

∫
+

−

=
1

1

T[D][B]dξ[B]
2

[K] l ,       (3.28) 

 

στην εξίσωση (3.28) µε [  ορίζεται η  µήτρα των ιδιοτήτων του υλικού D]
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1][Ek)[F]k/(1-[I][D] , (3.29) 

 

[ 1)/εε()/εε(k
1/αα

oIIII
α

oII −+><= ] ,     (3.30) 

 

[I] , το µοναδιαίο µητρώο 
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⎩
⎨
⎧

<
≥>=< 0ε0,

0ε,εε
I

II
I ,        (3.31) 

 

σΙ σΙΙ

GcI
GcII

σοΙΙ

 

σοΙ

        0      εoI                                               εcI             0      εoII                                             εcII

 

Σχήµα 3.10  Μοντέλο υλικού για το διεπιφανειακό στοιχείο   

 

µε ]  ορίζεται η διαγώνιος µήτρα της αρχικής στιβαρότητας για τα δύο διαφορετικά 

είδη διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης Ι (ανοίγουσα αποκόλληση) και ΙΙ (ολισθαίνουσα 

αποκόλληση) 

[Εο

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

oIIoII

oIoI
ο /εσ0

0/εσ][Ε ,       (3.32)  

 

και ][F  διαγώνιος µήτρα  

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= )ε-/(εσ0

0)ε-/(εσ[F]
oIIcIIcII

oIcIcI ,     (3.33) 

 

µε , , , , , ,  ορίζονται οι ιδιότητες των υλικών εκατέρωθεν της 

διεπιφάνειας. 

α oIε oIIε cIε cIIε oIσ oIIσ

Το Σχήµα 3.10 και η περιγραφόµενη κατάστρωση ικανοποιούν το κριτήριο 
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1)/G(G)/G(G α/2
cIIII

α/2
cII =+ ,      (3.34) 

 

για , ικανοποιείται ένα γραµµικό κριτήριο, ενώ για 2α = 4α =  ικανοποιείται ένα 

κριτήριο τετάρτου βαθµού. Οι  και  αντιπροσωπεύουν τις κρίσιµες τιµές της 

ενέργειας παραµόρφωσης για τα δύο διαφορετικά µοντέλα διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης 

Ι και ΙΙ. Τότε οι ,  υπολογίζονται µε βάση τις σχέσεις 

cIG cIIG

cIε cIIε

 

oIcIcI /σ2Gε = ,        (3.35) 

 

oIIcIIcII /σ2Gε = ,        (3.36) 

 

 
 

σ

Σχήµα 3.11  Μοντέ
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περιγράφεται ανταποκρίνεται είτε στο ασύζευκτο µοντέλο διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης 

του υλικού (Ι ή ΙΙ), είτε στο συζευγµένο (Ι και ΙΙ).  

Για την πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι το αίτιο για την εκδήλωση της αστοχίας 

οφείλεται σε ένα από τα δύο µοντέλα διάρρηξης (Ι ή ΙΙ),  µε την έννοια του ότι το υλικό 

παραµένει ακόµα συµπαγές. Τότε 

 

{ } ])[E]{ε)[D-([I]σ ∗ ,         (3.37) 

   

{ } { }δε][Dδσ t= ,        (3.38) 

 

όπου [ , ,  διαγώνιες µήτρες µε όρους που ορίζονται όπως ακολούθως  E] ][D∗ ][Dt

 

oo /εσ[E] = ,              (3.39) 

 

0][D =∗ , ][D-[I][D ]t
∗=  για  oεε ≤        (3.40) 
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D
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−
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t
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σ
tD

−
−=  για     co εεε <<         (3.41) 

 

1][D =∗  0  για     tD = εε c ≤ ,     (3.42) 

 

Ορίζεται ένας συντελεστής k , σύµφωνα µε τη σχέση 

 

{ } 1ε}[A]{εk T −= ,        (3.43)  
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Τότε, στην περίπτωση που υφίσταται µικτού τύπου διάρρηξη δεσµού πρόσφυσης 

ισχύει I(i  και  = II)

 

{ } ])[E]{ε)[F-([I]σ ∗= ,       (3.45) 

 

{ } { }δε][Dδσ t= ,        (3.46) 

 

όπου [ , ,  διαγώνιες µήτρες µε όρους που ορίζονται όπως ακολούθως F] ][D∗ ][Dt

 

0k ≤ :  , 0][F =∗ ][F-[I][D ]t
∗= ,    (3.47) 
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0k >   και 1
εε

ε
1k

k

oici

ci >
−+

, 

            , 1][F =∗ [0]][Dt =    (3.49)  

 

Αρχικά το στοιχείο θεωρείται ότι έχει υψηλή αρχική στιβαρότητα, ώστε να 

αποφεύγεται η παραµόρφωση του πριν από την έναρξη της διάρρηξης του δεσµού 

πρόσφυσης και να µη δηµιουργούνται υπολογιστικά προβλήµατα. Η ενέργεια 

παραµόρφωσης απορροφάται πριν από την εκδήλωση της αποκόλλησης, µε την µορφή 

του µοντέλου να υπογραµµίζει την πλαστική συµπεριφορά του. Η εκδήλωση της 
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διάρρηξης και η εξέλιξη της παρουσιάζει µια ισχυρή µη γραµµική συµπεριφορά. 

Αποτέλεσµα είναι η υπέρβαση της αντοχής του υλικού και η επακόλουθη χαλάρωση στα 

ζεύγη των κόµβων, ώστε να µην µπορούν πια να µεταφέρουν άλλα φορτία και να 

αποδεσµεύονται. Έτσι καθώς το εξωτερικό φορτίο αυξάνει, η διάρρηξη ξεκινά 

απορροφώντας την κρίσιµη ενέργεια παραµόρφωσης. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι η 

διάρρηξη ελέγχεται από τις ιδιότητες των υλικών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, µε τη 

συγκεκριµένη µοντελοποίηση επιτρέπεται ο ορισµός διαφορετικών υλικών ιδιοτήτων 

εκατέρωθεν της διεπιφάνειας καθώς και σε ότι αφορά την ενδιάµεση φάση την εισαγωγή 

των ιδιοτήτων της ώστε να µεταβάλλονται σε σχέση µε το πάχος της. 

Τα διεπιφανειακά στοιχεία αποκόλλησης εισάγονται στο µοντέλο, διαµέσου του 

προεπεξεργαστή στους κόµβους που ενώνουν την ενίσχυση µε την ενδιάµεση φάση και 

συνδέονται µε τα υπόλοιπα στοιχεία διακριτοποίησης των επιφανειών τους .Επίσης κατά 

την εισαγωγή των διεπιφανειακών στοιχείων αποκόλλησης στο µοντέλο εισάγονται και 

οι τιµές των παραµέτρων που καθορίζουν την κρίσιµη ενέργεια παραµόρφωσης, τη 

σχετική µετατόπιση και την αντοχή του υλικού. Στη συνέχεια δηµιουργούνται από τον 

προεπεξεργαστή αρχεία δεδοµένων (*.dat και *.cmd) στα οποία είναι δυνατή η 

πρόσβαση από το χρήστη. Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε τη βοήθεια του 

µετεπεξεργαστή αποδεικνύουν την σύγκλιση και την ακρίβεια της µοντελοποίησης µε τα 

παραπάνω στοιχεία και την καθιστούν ένα αξιόπιστο εργαλείο προσοµοίωσης και 

ανάλυσης της διάρρηξης του δεσµού πρόσφυσης. 
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4 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από την εφαρµογή της 

µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, σε µια σειρά προβληµάτων αριθµητικής προσοµοίωσης διάρρηξης 

δεσµού πρόσφυσης σε υλικά µε ανοµοιογένειες και αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανή στο να αντιµετωπίζει 

µηχανικές αστοχίες (υπό την επίδραση µηχανικών και µόνο φορτίων), οι οποίες οφείλονται σε 

συγκεντρώσεις τάσεων, αποκόλληση, θρυµµατισµό και θραύση της ίνας. Τα αποτελέσµατα που 

παρατίθενται αφορούν ινώδη σύνθετα υλικά τα οποία υπόκεινται σε εγκάρσια φορτία. Κάθε ένα από τα 

µοντέλα που καταστρώθηκαν και επιλύθηκαν, είχε σαν στόχο να δοκιµάσει την ικανότητα της µεθόδου στο 

να αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης σε υλικά µε ανοµοιογένειες, 

αποτελώντας έτσι ένα είδος περιπτώσεων δοκιµής, στις οποίες η µέθοδος καλείται να αντεπεξέλθει ώστε 

να καταξιωθεί σαν ένα αξιόπιστο εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασµού τέτοιων προβληµάτων, µε 

γενικευµένη εφαρµογή.  

 

 

  4.1   ΙΝΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ 
 

Με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τον οποίον παίζει η µορφολογία της ίνας, 

στα σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε ασυνεχείς ίνες, µελετούνται αριθµητικά ορισµένοι 

µηχανισµοί, όπως η αστοχία της ενδιάµεσης φάσης και η ατελής της πρόσφυση, σε 

συνδυασµό µε την παραµόρφωση και τη συµπεριφορά των τάσεων. Για το σκοπό αυτό 

αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό µοντέλο [43], στο οποίο µελετάται η συµπεριφορά των 

τάσεων οποιασδήποτε µορφολογίας και ανοµοιογένειας υλικού, ορίζοντας τα 

χαρακτηριστικά του µοντέλου µε τη βοήθεια κατάλληλων γενικών µεταβλητών. Για να 

µειωθεί η πολυπλοκότητα της προσέγγισης, η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε σε ένα 

αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου, το οποίο αποτελείται από µια κοντή ίνα, ισότροπη ή 

εγκάρσια ισότροπη, τοποθετηµένη µέσα σε µια πολυµερική µήτρα. Ανάµεσα σε αυτές τις 
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δύο φάσεις (ίνα-µήτρα) εκτείνεται µια τρίτη, η ενδιάµεση φάση, η οποία παρουσιάζει 

έντονες ανοµοιογένειες.  

Στο άνω άκρο της ίνας εφαρµόζεται φορτίο, ενώ η υπόλοιπη και η κάτω 

επιφάνεια του µοντέλου, είναι ελεύθερες από φορτία. Εξαιτίας της συµµετρίας, µελετάται 

µόνο το µισό µοντέλο. Στην ακτινική διεύθυνση και κατά µήκος του άξονα συµµετρίας 

εφαρµόζονται συνθήκες κύλισης, οι οποίες περιορίζουν τις µετατοπίσεις του µοντέλου 

στη διαµήκη διεύθυνση, αλλά επιτρέπουν τη διατµητική παραµόρφωση στα κοµβικά 

σηµεία αυτών των δύο συνόρων. 

ΜΗΤΡΑ
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Σχήµα 4.1  Μοντέλο ινώδους σύνθετου υλικού 

 

Το πεδίο ορισµού του προβλήµατος ορίζεται, δίνοντας συγκεκριµένες τιµές στην 

ακτίνα της ίνας, στην κατ΄ όγκο περιεκτικότητα  της ίνας, στο πάχος της ενδιάµεσης 

φάσης και στην αναλογία διαστάσεων του µήκους της ίνας προς την ακτίνα της, 

ορίζοντας τις ακόλουθες παραµέτρους: , ,  και , όπου µε  συµβολίζουµε 

το µισό µήκος της ίνας. Αναφερόµενοι σε κυλινδρικές συντεταγµένες ( ), τρεις 

υποπεριοχές µορφοποιούνται ώστε να αντιπροσωπεύουν την ίνα, την ενδιάµεση φάση 

και τη µήτρα του µοντέλου, Σχήµα 4.1. Σε κάθε υποπεριοχή  προσδίδονται 

συγκεκριµένες ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από τα υλικά που συµµετέχουν στο 

σύνθετο, ενώ οι ιδιότητες της ενδιάµεσης φάσης µεταβάλλονται µε την ακτίνα. Η 

fr fm/rr T fr/l l

zθ,r,
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µοντελοποίηση της ενδιάµεσης φάσης αφορά µια ταυτόχρονα στιβαρή και ατελή 

ενδιάµεση φάση. Αν θεωρηθεί το µέτρο ελαστικότητας, Σχήµα 2.8, ως η κύρια ιδιότητα 

του υλικού και αγνοηθούν οι επιδράσεις του λόγου Poisson, η ατελής πρόσφυση και η 

ασθενής ενδιάµεση φάση ελέγχονται διαµέσου των παραµέτρων ,  εξίσωση (2.16) 

και ,  (§ 2.3) αντίστοιχα, οι οποίες για λόγους απλότητας 

λαµβάνονται ως  και  

1α 2α

m1 E/ E mo m2 E/ E mo

ααα 21 == =m1 E/ E mo =m2 E/ E mo mmo E/ E .

 

 
Σχήµα 4.2  Κάναβος πεπερασµένων στοιχείων σε µια µοναδιαία κυψελίδα κοντής  

                  ίνας 

 

Ο τύπος των στοιχείων που ορίζονται σε αυτή την ανάλυση είναι τα οκτάκοµβα 

ισοπαραµµετρικά δευτεροβάθµια στοιχεία, Σχήµα 4.2. Η επιλογή τους οφείλεται στις 

ιδιότητές τους, οι οποίες τα καθιστούν ικανά για την πραγµατοποίηση δευτεροβάθµιων 

παρεµβολών, καθώς και στην δυνατότητα που έχουν στο να µοντελοποιούν προβλήµατα 

ανοµοιογενειών. Η ανοµοιογένεια της ενδιάµεσης φάσης προσεγγίζεται από µια 

ακολουθία κυλινδρικών υποπεριοχών µε οµογενείς ιδιότητες εκάστη, όπου κάθε µία από 

αυτές τις υποπεριοχές διακριτοποιείται µε δευτεροβάθµια στοιχεία. Κατά µήκος της 

διαµήκους και της εγκάρσιας διεύθυνσης, το πεδίο ορισµού του προβλήµατος 
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διακριτοποιείται σε  στοιχεία αντίστοιχα, ενώ τα πλέγµατα αποτελούνται από 

3.150 και 12.903 κόµβους συνολικά. Κατά µήκος της ενδιάµεσης φάσης, όπου και 

παρατηρείται ισχυρή ανοµοιογένεια, χρησιµοποιούνται οκτώ στοιχεία διακριτοποίησης. 

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν, έδειξαν ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά 

προκειµένου να επιτευχθεί η σύγκλιση. Για περισσότερα από οκτώ στοιχεία στη 

συγκεκριµένη περιοχή, τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν παρουσίαζαν µια διαφορά σε 

σχέση µε τα προηγούµενα γύρω στο 0.2%, η οποία είναι πρακτικά ανεπαίσθητη. Μια 

οµοιόµορφη αξονική τάση 1

25126 ×

σo = MPα εφαρµόζεται στο επάνω άκρο της ίνας και οι 

ζητούµενες τάσεις κανονικοποιούνται µε τη . oσ

Αναπτύσσεται λοιπόν µια διαδικασία επίλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία, η οποία 

επιτρέπει την αντιµετώπιση οποιουδήποτε ινώδους σύνθετου υλικού, λαµβάνοντας 

υπόψη τις µεταβολές στη γεωµετρία, στα υλικά, στην ατελή πρόσφυση και στην ασθενή 

ενδιάµεση φάση, διαµέσου γενικών µεταβλητών. Με βάση τις κοµβικές συντεταγµένες 

του κάθε στοιχείου που κείται µέσα στην ενδιάµεση φάση, το µέτρο ελαστικότητας 

υπολογίζεται και προσδίδεται µε βάση τις εξισώσεις (2.17) και (2.18). Ο υπολογιστικός 

αλγόριθµος που αναπτύσσεται, έχει ως στόχο να υπολογίσει το µέτρο ελαστικότητας 

εντός της ενδιάµεσης φάσης για τις συγκεκριµένες τιµές των γενικών µεταβλητών. Μέσα 

σε αυτή οι ιδιότητες του υλικού µεταβάλλονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αντιπροσωπεύονται από εκθετικές µεταβολές. 

Η υπολογιστική διαδικασία αναπτύσσεται για εγκάρσια ισότροπα και ισότροπα 

σύνθετα πολυµερή, ενισχυµένα µε ίνες γραφίτη Τ300 ή γυαλιού, σε µήτρα από εποξική 

ρητίνη. Οι ιδιότητες των υλικών που χρησιµοποιούνται, δίδονται στον Πίνακα 4.1. 

Παραλείποντας µακρόσυρτες και άσκοπες λεπτοµέρειες το πρόβληµα περιορίζεται σε 

πολλαπλές επιλύσεις µε τη βοήθεια της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, οι οποίες 

δίνουν τα επιθυµητά πεδία τάσεων. 
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4.2   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 
 

Μεταβάλλοντας τις γενικές µεταβλητές του προβλήµατος (κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητα και ακτίνα της ίνας) πραγµατοποιούνται παραµετρικές λύσεις, οι οποίες 

δίνουν τα πεδία των τάσεων, διαµέσου των οποίων µελετάται ο µηχανισµός µεταφοράς 

των φορτίων στα σύνθετα υλικά, που εµπεριέχουν εγκάρσια ισότροπες ή ισότροπες ίνες. 

Μολονότι τα αποτελέσµατα δίνονται για τα συγκεκριµένα υλικά, το παρόν µοντέλο 

µπορεί να εφαρµοστεί για οποιονδήποτε συνδυασµό υλικών. 

 

Ιδιότητα Γραφίτης 

T300 

Γυαλί Εποξική 

ρητίνη 

11E  (GPa) 226.00 70.0 3.45 

22E  (GPa) 22.00 70.0 3.45 

12G  (GPa) 5.83 29.2 1.30 

12ν  0.20 0.2 0.35 

23ν  0.25 0.2 0.35 

 

Πίνακας 4.1  Ιδιότητες υλικών 

 
 

 Για να ελαττωθεί η υπολογιστική προσπάθεια θεωρήθηκε ότι η ακτίνα της ίνας 

είναι ίση µε µm και το κανονικοποιηµένο πάχος της ενδιάµεσης φάσης ίσο µε 

. Μιας και η ενδιάµεση φάση παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 

προβλήµατα αυτού του είδους, δίνονται γραφικές παραστάσεις στο 

6rf =

0.05T/rf =

+= frr , ή στο −= lz  

για τις τάσεις ως συναρτήσεις του  και της κανονικοποιηµένης διαµήκους απόστασης 

από το άκρο της ίνας . ∆ύο διαφορετικές κατ΄ όγκο περιεκτικότητες της ίνας 

επιλέγονται, οι  και 

fr/r

lz/

0.173)/r(rV 2
mff == 0.694Vf = , οι οποίες αντιστοιχούν στους 

λόγους  και 2.4/rr fm = 1.2/rr fm = . Αριθµητικά αποτελέσµατα λαµβάνονται για 
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συνθήκες ατελούς πρόσφυσης µεταξύ ίνας-µήτρας, καθώς και για την περίπτωση της 

ασθενούς ενδιάµεσης φάσης.  

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν, ότι η αξονική και διατµητική τάση φθάνουν 

στο µέγιστο των τιµών τους πολύ κοντά στο τέλος του φορτιζόµενου άκρου της ίνας. 

Μολονότι το συγκεκριµένο µοντέλο είναι µια επέκταση των προηγούµενων, τα προφίλ 

των τάσεων είναι ικανοποιητικά και παρεµφερή. Επίσης µε την τελειοποίηση του 

κανάβου των στοιχείων λαµβάνονται αποτελέσµατα υψηλής ακρίβειας, σε ότι αφορά τις 

µεταβολές των τάσεων, σε σχέση µε τα προηγούµενα αναπτυγµένα µοντέλα τα οποία 

βασίζονται στην µέθοδο των µοναδιαίων κυψελίδων.      

1,00 1,02 1,04
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

(α)

1.2

rm / rf = 2.4

l / rf = 8.0
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σ r / 
σ o

r / rf
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-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

(β)

rm / rf = 1.2
α  = 1.0, ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

8.0
4.0

2.0

l / rf = 1.0

σ r / 
σ o

r / rf

Σχήµα 4.3  Κατανοµή ακτινικής τάσης στην ενδιάµεση φάση: α) σε σχέση µε την  

                              κατ’ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και β) σε σχέση µε την αναλογία  

                             διαστάσεων του µήκους προς την ακτίνα της ίνας 

 

Η περίπτωση της ατελούς πρόσφυσης µεταξύ ίνας και µήτρας είναι εκείνη που 

µελετάται αρχικά. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ινώδες σύνθετο υλικό αποτελούµενο από 

µια και µόνη εγκάρσια ισότροπη ίνα γραφίτη Τ300, τοποθετείται µέσα σε µια µήτρα από 

εποξική ρητίνη, Πίνακας 4.1. Για την περίπτωση αυτή λαµβάνονται αριθµητικά 

αποτελέσµατα, όταν επικρατούν συνθήκες πλήρους 1.0α =  και ατελούς πρόσφυσης 

. 0.1α =
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Σχήµα 4.4  Κατανοµή διατµητικής τάσης στην ενδιάµεση φάση: α) σε σχέση µε την  

                  κατ’ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και β) σε σχέση µε την αναλογία  

                 διαστάσεων του µήκους προς την ακτίνα της ίνας 

 

Το Σχήµα 4.3 δίνει την εγκάρσια κατανοµή της κανονικοποιηµένης ακτινικής 

τάσης , στην περιοχή της ενδιάµεσης φάσης, πολύ κοντά στο φορτιζόµενο άκρο 

της ίνας, . Οι επιδράσεις της µεταβολής της κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας, 

στο µηχανισµό µεταφοράς των φορτίων, για αναλογία διαστάσεων του µήκους της ίνας 

προς την ακτίνα της , φαίνονται στο Σχήµα 4.3.α. Η κλίση της τάσης στην 

περιοχή όπου η ίνα µπαίνει στη µήτρα, είναι σαφώς εντονότερη, όταν η κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητα της ίνας είναι µεγαλύτερη. Η περίπτωση της ατελούς πρόσφυσης 

, δηµιουργεί µια ενδιάµεση φάση ασθενέστερη και απελευθερώνει µεγάλες 

κλίσεις στην τάση. Το Σχήµα 4.3.β δείχνει µια πτώση στα µέγιστα της τάσης, καθώς η 

αναλογία διαστάσεων του µήκους της ίνας προς την ακτίνα της  αυξάνεται. 

Εξαρτώµενο πάντα από τις συνθήκες πρόσφυσης, το µέγιστο της τάσης παρουσιάζεται 

πολύ κοντά στην «επιδερµίδα» της ίνας, σε µια θέση προσεγγιστικά γύρω στο 

or /σσ

1z/ =l

8r/ f =l

0.1)(α =

fr/l

1.01r/rf =  

ή σε απόλυτες τιµές σε ένα εύρος της τάξης του 5-15% της εφαρµοζόµενης αξονικής 

τάσης.  
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Στο Σχήµα 4.4 δίνεται η εγκάρσια κατανοµή της κανονικοποιηµένης διατµητικής 

τάσης  στην περιοχή της ενδιάµεσης φάσης. Η παρουσία της ατελούς πρόσφυσης 

 απελευθερώνει τα µέγιστα της τάσης, ενώ αντίθετα η µεγαλύτερη κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητα ίνας συντελεί στην µείωση των τάσεων, Σχήµα 4.4.α. Η κορυφή τους 

βρίσκεται πολύ κοντά στη «επιδερµίδα» της ίνας, (

orz /στ

0.1)(α =

1.005r/rf ≈ ) και αυξάνεται, όταν 

αυξάνεται η αναλογία διαστάσεων του µήκους της ίνας προς την ακτίνα της , Σχήµα 

4.4.β.  

fr/l
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Σχήµα 4.5  Κατανοµή αξονικής τάσης στην ενδιάµεση φάση 

 

Στο Σχήµα 4.5 δίνεται µια αντιπροσωπευτική µεταβολή της κανονικοποιηµένης 

αξονικής τάσης  στην ενδιάµεση φάση, σε σχέση µε µια πολύ κοντή ίνα, oz /σσ 1r/ f =l . 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι η αξονική τάση είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ατέλειες που 

τυχόν παρουσιάζονται λόγω πρόσφυσης. 

Στη συνέχεια δίνεται η γραφική παράσταση της διαµήκους τάσης κοντά στο 

φορτιζόµενο άκρο της ίνας και συγκεκριµένα στη θέση frr = . Στο Σχήµα 4.6 φαίνεται η 

κατανοµή της κανονικοποιηµένης ακτινικής τάσης  σε σχέση µε την 

κανονικοποιηµένη αξονική θέση . 

or /σσ

lz/
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Σχήµα 4.6  Προφίλ διαµήκους κατανοµής ακτινικής τάσης στην επιφάνεια της ίνας:  

                  α) σε σχέση µε την κατ’ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και β) σε σχέση µε  

                  την αναλογία διαστάσεων του µήκους προς την ακτίνα της ίνας 
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Σχήµα 4.7  Προφίλ διαµήκους κατανοµής διατµητικής τάσης στην επιφάνεια της  

                  ίνας: α) σε σχέση µε την κατ’ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και β) σε  

                 σχέση µε την αναλογία διαστάσεων του µήκους προς την ακτίνα της ίνας 
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Βηµατικές µεταβολές των κλίσεων της τάσης παρατηρούνται πολύ κοντά στο 

φορτιζόµενο άκρο της ίνας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στην παρουσία συνθηκών ατελούς 

πρόσφυσης, Σχήµα 4.6.α. Στην περίπτωση µεγαλύτερων αναλογιών διαστάσεων του 

µήκους της ίνας προς την ακτίνα της , εµφανίζονται πιο απότοµες ασυνέχειες γύρω 

από τη θέση του εφαρµοζόµενου φορτίου, Σχήµα 4.6.β. Τότε η τάση κυµαίνεται σε µια 

περιοχή του 5-15% του εφαρµοζόµενου φορτίου και εξαρτάται από την πρόσφυση 

µεταξύ της ίνας και της µήτρας.  

fr/l

Εξαιτίας της εγκάρσιας ισοτροπίας της ίνας και της ανοµοιογένειας της 

ενδιάµεσης φάσης, παρουσιάζεται µια ταχεία επιδείνωση της διατµητικής τάσης, 

εξαρτώµενη από τις συνθήκες πρόσφυσης και το λόγο , Σχήµα 4.7. Οι συνθήκες 

ατελούς πρόσφυσης χαλαρώνουν τις συνιστώσες της τάσης. 
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Σχήµα 4.8  Προφίλ διαµήκους κατανοµής αξονικής τάσης στην επιφάνεια της ίνας  

                  µε την αναλογία διαστάσεων του µήκους προς την ακτίνα της ίνας 

                

Στο Σχήµα 4.8, δίνεται η κατανοµή της αξονικής τάσης σε σχέση µε τη µεταβολή 

του λόγου . Σε αυτή την περίπτωση η ατελής πρόσφυση δεν µεταβάλλει σηµαντικά 

την κατάσταση των τάσεων. Στο τέλος της ίνας, περίπου το 50% του εφαρµοζόµενου 

φορτίου φαίνεται να µεταφέρεται από την ίνα, ενώ το υπόλοιπο αναπτύσσεται µέσα στην 

ενδιάµεση φάση. Γενικά πάντως, η ατελής πρόσφυση χαλαρώνει την τάση, αν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις την ενισχύει κοντά σε γεωµετρικές ασυνέχειες. 

fr/l
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Σχήµα 4.9  Επίδραση των ιδιοτήτων των υλικών στην κατανοµή α) της ακτινικής  

                  και β) της διατµητικής τάσης κοντά στο τέλος της ίνας 
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Σχήµα 4.10  Επίδραση των ιδιοτήτων των υλικών στην κατανοµή α) της ακτινικής  

                    και β) της  διατµητικής τάσης κοντά στο τέλος της ίνας σε σχέση µε το  

                    λόγο  lz/

 

Στη συνέχεια και για την περίπτωση της ασθενούς ενδιάµεσης φάσης 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για ένα σύνθετο υλικό αποτελούµενο από µια 
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ισότροπη ίνα γυαλιού, Πίνακας 4.1. Στην περίπτωση αυτή, η ενδιάµεση φάση θεωρείται 

ισότροπη. Η απώλεια της στιβαρότητας συµβαίνει στο µέσο της ενδιάµεσης φάσης, 

 και για T/2)rr(r i21 oo +== 0.1/EE mmo = . Αν θεωρηθούν συνθήκες τέλειας 

πρόσφυσης , τα αριθµητικά αποτελέσµατα λαµβάνονται για έναν µικρό λόγο 

  και για υψηλή κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας ίση µε . 

1.0)(α =

fr/l )1r/( f =l 0.694Vf =

Επιπλέον για λόγους σύγκρισης σχεδιάζονται οι κατανοµές των τάσεων για 

εγκάρσια ισότροπη ίνα σε εποξική µήτρα. Στο Σχήµα 4.9 φαίνεται η κατανοµή της 

ακτινικής και διατµητικής τάσης στην ενδιάµεση φάση. Μολονότι η ανισοτροπία της 

ίνας επηρεάζει σηµαντικά τις τάσεις, αυτές είναι λιγότερο ευαίσθητες σε αστοχία στην 

περιοχή της ενδιάµεσης φάσης Η ακτινική τάση είναι µεγαλύτερη της διατµητικής και 

στα δύο είδη της ίνας, δείχνοντας τη σηµασία που έχει η παρουσία ενδιάµεσης φάσης στο 

µηχανισµό µεταφοράς φορτίων. Επίσης ένα µεγάλο µέρος του εξωτερικού φορτίου 

µεταφέρεται από την ίνα στη µήτρα διαµέσου των ακτινικών τάσεων στην ενδιάµεση 

φάση. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαρτάται από τις ιδιότητες της ίνας, Σχήµα 4.10. 

Αντίθετα η διατµητική τάση είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ιδιότητες της ίνας, 

Σχήµα 4.10.β. Η ασθενής ενδιάµεση φάση, παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο στο 

µηχανισµό µεταφοράς των φορτίων σε σχέση µε τον λόγο  που θεωρείται. Στην 

πραγµατικότητα, µια στιβαρή ενδιάµεση φάση επιταχύνει πάντα τη µεταφορά του 

φορτίου, αλλά από την άλλη καθιστά εύθραυστο το ινώδες σύνθετο υλικό: η 

παραµόρφωση κατά την αστοχία είναι ακόµα µικρότερη από εκείνη της περίπτωσης όπου 

. Αυτό συµβαίνει για την περίπτωση που παραµένει ο ίδιος λόγος  

 και για 

fr/l

mi EE = fr/l

)E(E mi = 05.0E/E mf = . Η µέγιστη διατµητική τάση στην ενδιάµεση φάση 

παρουσιάζεται στο , ενώ όταν ξεπερνά το όριο διάτµησης, αναµένεται να 

εµφανιστεί αποκόλληση στη θέση όπου η ίνα έρχεται σε επαφή µε τη µήτρα. Η αξονική 

τάση µειώνεται µέσα στην ενδιάµεση φάση σε σχέση µε το βάθος της ίνας. Αποτέλεσµα 

των παραπάνω είναι, να έχουµε τη  µεταφορά των φορτίων από την ίνα, διαµέσου της 

ακτινικής και διατµητικής τάσης της ενδιάµεσης φάσης. Μια επιπλέον παρατήρηση είναι 

ότι, η αξονική τάση αυξάνεται κοντά στο τέλος της ίνας, όταν αυξάνεται η κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητα  της ίνας και της παραµέτρου 

l=z

mf E/E . Μικρές τιµές της παραµέτρου 

mf E/E  επιδρούν περισσότερο στην µεταφορά του φορτίου, όταν η µήτρα βρίσκεται υπό 
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τάση. Συνεπώς µεγάλες ακτινικές τάσεις παρουσιάζονται στην περιοχή όπου η ίνα 

έρχεται σε επαφή µε τη µήτρα και για την περίπτωση που ο λόγος mf E/E  είναι µικρός. 

Όταν ο λόγος  της ίνας είναι µεγαλύτερος του κρίσιµου, προκαλείται βλάβη στο 

σύνθετο.  

fr/l

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν και αφορούν τις κατανοµές των 

τάσεων δείχνουν ότι, η ενδιάµεση φάση συµβάλει σε µια ουσιώδη µεταβολή του τρόπου 

µεταφοράς των φορτίων στα σύνθετα υλικά, ο οποίος εξαρτάται από τη αλλαγή των 

ιδιοτήτων της ενδιάµεσης φάσης. Οι µεταβολές στην αντοχή της, καθώς και στην 

ικανότητα ή µη διατήρησης της πρόσφυσης, µεταβάλλουν σηµαντικά το πεδίο των 

τάσεων που αναπτύσσεται στην ενδιάµεση φάση και εποµένως το µηχανισµό µεταφοράς 

των φορτίων στα ινώδη σύνθετα υλικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις ιδιότητες 

µιας κατασκευής σε ότι αφορά τη λειτουργία της, αφού οι συνιστώµενες τάσεις επιδρούν 

σηµαντικά στην πρόσφυση ίνας-µήτρας. Εποµένως βελτιώνοντας τη στιβαρότητα της 

ενδιάµεσης φάσης, βελτιώνεται η συµπεριφορά του σύνθετου υλικού, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αξιοπιστίας και λειτουργικότητας.  

 
 
 4.2   ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ 
 

Στην παρούσα µελέτη προτάθηκε η µοντελοποίηση της ενδιάµεσης φάσης µε το 

υβριδικό µοντέλο ενδιάµεσης φάσης [46] (§ 2.4), στο οποίο λαµβάνεται υπόψη η 

επίδραση του βαθµού πρόσφυσης µεταξύ των φάσεων. Προκειµένου να υπολογιστούν οι 

ελαστικές τάσεις που αναπτύσσονται στο µοντέλο, υιοθετείται µια ηµιαναλυτική µέθοδος 

(§ 3.3), η οποία πραγµατοποιεί την προσέγγιση της τµηµατικής οµοιογένειας της 

ενδιάµεσης φάσης και η οποία λαµβάνει υπόψη τόσο την επίδραση της ατελούς 

πρόσφυσης όσο και τη συνολική συµπεριφορά των ινώδη σύνθετων υλικών όµοιου 

προσανατολισµού. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένας αντιπροσωπευτικός όγκος 

στοιχείου Σχήµα 3.8, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αξονική συµµετρία και που 

αποτελείται από συνεχείς ισότροπες ίνες όµοιου προσανατολισµού που υπόκεινται σε 

εσωτερική πίεση. Τόσο η µήτρα όσο και η ίνα έχουν οµογενή ιδιότητες, ενώ οι ιδιότητες 

της ενδιάµεσης φάσης και το πάχος της είναι µεταβαλλόµενα. Για την επίλυση 

χρησιµοποιείται µια µέθοδος προσέγγισης, η οποία εµπλέκει µια επαναληπτική 
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αριθµητική διαδικασία, ώστε να  επιτρέπει τη δηµιουργία λύσεων εξαρτώµενων από τις 

καθολικές µεταβλητές του προβλήµατος.  

Η περιοχή της ενδιάµεσης φάσης περιορίζεται από ένα κυκλικό, κυλινδρικό 

κέλυφος εσωτερικής ακτίνας  και εξωτερικής  Η εξωτερική ακτίνα  

της ενδιάµεσης φάσης είναι συνάρτηση της εκάστοτε ιδιότητας, καθώς και των 

συνολικών θεωρήσεων που γίνονται για το αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου. 

Αναφερόµενοι σε ελαστικά προβλήµατα, δύο είναι οι βασικές ιδιότητες της ενδιάµεσης 

φάσης, το µέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson. Από αυτές τις δύο µελετάται 

εκτενώς µόνο το µέτρο ελαστικότητας σε σχέση µε την ακτίνα. Οι ιδιότητες των υλικών 

δίνονται στον Πίνακα 4.2. 

fr kir . kir ,

ν)E,(k =

 

 Ε (GPa) ν 

Μήτρα 4.3 0.34 

Ίνα 220 0.2 

 
Πίνακας 4.2  Ιδιότητες υλικών 
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Σχήµα 4.11  Κανονικοποιηµένο πάχος ενδιάµεσης φάσης α) σε σχέση µε το µέτρο  

                    ελαστικότητας β) σε σχέση µε το λόγο Poisson 
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4.4 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΝΩ∆Η ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ 

 

Το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο ενδιάµεσης φάσης είναι κατάλληλο για 

οποιονδήποτε συνδυασµό υλικών. Το µοντέλο επίσης θεωρεί ότι η ενδιάµεση φάση είναι 

στιβαρή από τη µεριά της µήτρας και ασθενής από τη µεριά της ίνας. Το µοντέλο της 

υβριδικής ενδιάµεσης φάσης εξαρτάται από τις καθολικές µεταβλητές του 

αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου, όπως την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα  της ίνας, το 

βαθµό της ανισοτροπίας, το βαθµό της ανοµοιογένειας και τους συντελεστές πρόσφυσης. 

Για λόγους απλότητας και χωρίς απώλεια της γενικότητας θεωρείται ότι ααα νE ==  

και s . Θεωρώντας ένα σύνθετο υλικό το οποίο αποτελείται από ισότροπες 

ίνες, εµβαπτισµένες σε µια µήτρα εποξικού υλικού µε ιδιότητες όπως αυτές που δίνονται 

στον Πίνακα 4.2, οι χαρακτηριστικές παράµετροι του υλικού λαµβάνουν τις τιµές  

ss
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Σχήµα 4.12  Κατανοµή συνιστωσών παραµόρφωσης α) ακτινική και β) εφαπτοµενι- 

                    κή  µε την ατελή πρόσφυση 
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Σχήµα 4.13  Κατανοµή ακτινικής τάσης µε την ατελή πρόσφυση 
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Σχήµα 4.14  Κατανοµή εφαπτοµενικής τάσης µε την ατελή πρόσφυση 

 

Τα Σχήµατα 4.11.α και 4.11.β δίνουν τη µεταβολή του κανονικοποιηµένου 

πάχους της ενδιάµεσης φάσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το πάχος της ενδιάµεσης 

φάσης σε σχέση µε το λόγο Poisson, είναι µια τάξη περίπου µεγαλύτερο από εκείνο σε 

σχέση µε το µέτρο ελαστικότητας. Όταν 1.0α =  (τέλεια πρόσφυση), το πάχος της 

ενδιάµεσης φάσης λαµβάνει πολύ µικρές τιµές, µε αποτέλεσµα να υφίσταται ένα µοντέλο 

δύο φάσεων. Για λόγους καθαρά υπολογιστικούς η ακτίνα της ίνας ορίστηκε στα 
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6rf = µm. Ο αριθµός των υποδιαιρέσεων της ενδιάµεσης φάσης  ορίστηκε στις 30n = , 

οι οποίες θεωρούνται αρκετές ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση. Για την ανάλυση 

εφαρµόζεται µια αξονικά οµοιόµορφη πίεση ίση µε σ 1o −= MPa. 
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Σχήµα 4.15  Κατανοµή παραµορφώσεων µε τη µακροσκοπική ανισοτροπία 
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Σχήµα 4.16  Κατανοµή τάσεων µε τη µακροσκοπική ανισοτροπία 

 

Καθώς η ατελής πρόσφυση αποτελεί σηµείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 

µελέτης, σχεδιάστηκαν διαγράµµατα που δίνουν την κατανοµή των ελαστικών τάσεων 

στην κλίµακα , για διαφορετικές τιµές του συντελεστή πρόσφυσης , ο 1.1r/r1 f ≤≤ α
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οποίος µεταβάλλεται µεταξύ του  και 1, δεδοµένου ότι οι δείκτες της συνολικής 

ανισοτροπίας λαµβάνουν συγκεκριµένη τιµή. Τα Σχήµατα 4.12.α και 4.12.β δίνουν την 

κατανοµή των κανονικοποηµένων παραµορφώσεων. Η περιοχή στην οποία λαµβάνουν 

χώρα οι µεταβολές των παραµορφώσεων εξαρτάται από τις συνθήκες πρόσφυσης. Η 

περίπτωση της τέλειας πρόσφυσης παρουσιάζει υψηλότερες και πιο απότοµες 

παραµορφώσεις. Η θέση συγκέντρωσης της παραµόρφωσης είναι συνάρτηση της 

πρόσφυσης. Όταν  (µοντέλο δύο φάσεων) παρατηρείται µια χαλάρωση ως προς 

την παραµόρφωση. Αντίθετα όταν  παρατηρείται µια ενδυνάµωση των 

παραµορφώσεων πολύ κοντά στην «επιδερµίδα» της ίνας. Σε αυτή την περίπτωση, το 

πάχος της ενδιάµεσης φάσης είναι πολύ µικρό και εκφράζεται αποκλειστικά σε σχέση µε 

τους δείκτες της ανισοτροπίας, ενώ δίνει ασυνέχειες σε µια πολύ κλειστή περιοχή µε 

µέγιστα στις τιµές των παραµορφώσεων. Για σταθερούς δείκτες ανισοτροπίας οι 

διαµήκεις τάσεις µειώνονται από την ίνα προς τη µήτρα, ενώ τα µέγιστα των τιµών τους 

παρατηρούνται µε την αύξηση του συντελεστή πρόσφυσης . Σε αυτή την περίπτωση το 

πάχος της ενδιάµεσης φάσης είναι πολύ µικρό και οι διαµήκεις τάσεις παρατηρούνται 

πολύ αρχικά στην ενδιάµεση φάση, Σχήµα 4.13. Οι εγκάρσιες τάσεις έχουν µια µικρή 

αύξηση στην περιοχή της ενδιάµεσης φάσης και όταν ο συντελεστή πρόσφυσης  

αυξάνεται, ενώ αυξάνονται στην αρχή της ενδιάµεσης φάσης, Σχήµα 4.14.  

0

0α →

1α →

α

α

Θεωρώντας µια ασθενή ενδιάµεση φάση 0.4)(α = , λαµβάνονται αποτελέσµατα 

σε σχέση µε την ανισοτροπία του υλικού. Ακτινικές και εφαπτοµενικές παραµορφώσεις 

δίνονται στο Σχήµα 4.15 στην ενδιάµεση φάση για διάφορες τιµές της παραµέτρου . 

Μολονότι η συνολική ανισοτροπία του υλικού επηρεάζει σηµαντικά τις παραµορφώσεις, 

αυτές είναι λιγότερο ευαίσθητες στην ασθενή ενδιάµεση φάση. Τα µέγιστα των 

παραµορφώσεων εξαρτώνται και πάλι από την ανισοτροπία. Όταν το µοντέλο τείνει να 

γίνει ισότροπο απελευθερώνονται οι κλίσεις των παραµορφώσεων και παρατηρούνται 

υψηλότερες τιµές στις παραµορφώσεις. 

s

Το Σχήµα 4.16 δίνει τις κανονικοποιηµένες τάσεις κοντά στην «επιδερµίδα» της 

ίνας. Όταν το  λαµβάνει µεγάλες τιµές παρατηρείται ηπιότερη διαµήκη και εγκάρσια 

τάση. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενδυνάµωση των τάσεων και 

παραµορφώσεων εµφανίζεται µέσα στην ενδιάµεση φάση, υπογραµµίζοντας τον 

ουσιαστικό ρόλο τον οποίο παίζουν τα χαρακτηριστικά της στην ελαστική συµπεριφορά 

s
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των ινώδη σύνθετων υλικών. Συνθήκες ατελούς πρόσφυσης προκαλούν ασθενέστερες 

ενδιάµεσες φάσεις και απελευθερώνουν µεγάλες κλίσεις παραµορφώσεων και τάσεων. 

Είναι εποµένως φανερή η εξάρτηση των ελαστικών τάσεων και παραµορφώσεων από τις 

ατέλειες της πρόσφυσης.  

Αυτό σηµαίνει ότι η ικανότητα του υλικού στο να στηρίζει και να µεταφέρει τα 

φορτία µειώνεται σηµαντικά. Μολονότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι µια γενίκευση 

των ήδη υπαρχόντων, οι προκύπτουσες τάσεις και παραµορφώσεις είναι παρεµφερείς. Η 

κύρια διαφορά µεταξύ του παρόντος και προγενέστερων µοντέλων βασίζεται στον 

ορισµό και στην επέκταση της ενδιάµεσης φάσης, σε σχέση µε την εκάστοτε ιδιότητα.      

 
 
4.5   ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΙΝΑ   
 

Η αστοχία των σύνθετων υλικών ενισχυµένων µε ίνες όµοιου προσανατολισµού 

είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόµενο. Έτσι, ενώ αρχικά όλες οι ίνες είναι 

αρηγµάτιστες και ικανές στο να µεταφέρουν φορτία, όταν εφαρµόζεται ένα σταδιακά 

αυξανόµενο φορτίο η ασθενέστερη από αυτές σπάζει και οι τάσεις µεταφέρονται είτε 

στις υπόλοιπες αρηγµάτιστες γειτονικές της ίνες, είτε στη µήτρα. Το ποσοστό του 

φορτίου που θα µεταφερθεί εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων, όπως η αντίσταση σε 

ολίσθηση, η αντοχή της διεπιφάνειας ίνας-µήτρας, ο λόγος των µέτρων ελαστικότητας 

και Poisson της ίνας προς τη µήτρα, το όριο ροής ή θραύσης της µήτρας και η κανονική ή 

µη διατήρηση των διαστηµάτων µεταξύ των ινών. Έπειτα από το πρώτο σπάσιµο τα 

πεδία των τάσεων ανακατανέµονται, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε αστοχία και άλλες 

ίνες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα µεταφέρουν τα φορτία στις υπόλοιπες ακέραιες 

γειτονικές τους ίνες κοκ. Έτσι από ένα σηµείο και έπειτα το σύνθετο υλικό είναι πια 

ανίκανο στο να µεταφέρει άλλα φορτία, µε αποτέλεσµα να επέρχεται η τελική του 

αστοχία. Στόχος λοιπόν είναι η µελέτη της ανακατανοµής των φορτίων γύρω από µια 

θραυσµένη ίνα στα σύνθετα υλικά πολυµερούς µήτρας, τα οποία φέρουν ίνες όµοιου [71] 

προσανατολισµού. Για τη µελέτη και ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των 

πεπερασµένων στοιχείων µε τη βοήθεια των τρισδιάστατων στοιχείων για τη δηµιουργία 

της διακριτοποίησης του µοντέλου. Τετραγωνικές και εξαγωνικές χωρικές διατάξεις ινών 

είναι εκείνες που ελήφθησαν υπόψη για το σχηµατισµό της γεωµετρίας του µοντέλου. Το 
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εφελκυστικό φορτίο ελέγχεται διαµέσου των κατανοµών της τάσης στα σηµεία όπου η 

ίνα έχει σπάσει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.17  Ενισχυµένα µε ίνες υλικά εκ’ των οποίων µια ίνα είναι θραυσµένη 
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Σχήµα 4.18  α) τετραγωνική διάταξη ινών β) εξαγωνική διάταξη ινών 

 

Με στόχο να προσοµοιωθεί το σύνθετο υλικό, το οποίο αποτελείται από µια 

κανονική και περιοδική διάταξη ινών εµβαπτισµένες σε ρητίνη, λαµβάνεται υπόψη ένα 

αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου, Σχήµα 4.17. Στο Σχήµα 4.18 δίνονται οι τοµές των 

τετραγωνικών και εξαγωνικών διατάξεων ινών, στις οποίες έχει επέλθει η θραύση µιας 

ίνας. Τα διαγραµµισµένα τρίγωνα αντιπροσωπεύουν την τοµή του µοναδιαίου στοιχείου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ  ∆ΕΣΜΟΥ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ  ΥΛΙΚΑ 82



όγκου που επιλέχθηκε για την ανάλυση των τασικών πεδίων. Ανεξάρτητα από το είδος 

της χωρικής διάταξης, η γεωµετρία του µοναδιαίου στοιχείου όγκου µπορεί να γραφεί σε 

σχέση µε την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα  και την ακτίνα  της ίνας, καθώς  και του 

µήκους L . Και τα δύο είδη µοναδιαίου στοιχείου όγκου αποτελούνται από τρεις 

διαφορετικές υποπεριοχές, στις οποίες ορίζονται οι ιδιότητες της ίνας, της µήτρας και της 

ενδιάµεσης φάσης. Περισσότερες απλουστεύσεις εισάγονται εξαιτίας της 

συµµετρικότητας της γεωµετρίας του µοντέλου και των εφαρµοζόµενων συνθηκών 

φόρτισης. Αυτές οι συνθήκες συνιστούν την ανάπτυξη µιας υπολογιστικής 

προσοµοίωσης για την ελαστική ανάλυση των ινώδη σύνθετων υλικών µε περιοδικές 

διατάξεις ινών όµοιου προσανατολισµού, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των 

πεπερασµένων στοιχείων. Το προτεινόµενο µοντέλο ορίζεται µε βάση τη γεωµετρία του 

µοναδιαίου στοιχείου όγκου και τις ιδιότητες των υλικών. Ο τύπος των στοιχείων που 

χρησιµοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη ανάλυση ήταν εξάκοµβα ή οκτάκοµβα 

πρισµατικά στοιχεία. Η επιλογή των συγκεκριµένων έγινε µε βάση την ιδιότητά τους να 

µοντελοποιούν καµπύλες επιφάνειες και της συµβατότητας που παρουσιάζουν µεταξύ 

τους. Τα εξάκοµβα στοιχεία επιλέχθηκαν ώστε να βελτιστοποιούνται οι διακριτοποιήσεις 

του κανάβου.  

fV fr

 

 

 

Σχήµα 4.19  ∆ιακριτοποίηση κανάβου για την τετραγωνική διάταξη ινών  

                     

Το Σχήµα 4.19 παρουσιάζει τον κάναβο που επιλέχθηκε για τη µοντελοποίηση 

της τετραγωνικής διάταξης των ινών. Στις περιοχές κοντά στην επιφάνεια της 

θραυσµένης ίνας εφαρµόστηκαν κατάλληλες βελτιστοποιήσεις στον κάναβο 

διακριτοποίησης. Μια τυπική διάταξη µοναδιαίου στοιχείου όγκου αποτελείται από 

11.515 στοιχεία και 8.106 κόµβους. Τα µοναδιαία στοιχεία όγκου στα οποία οι ίνες 
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σχεδόν εφάπτονται µεταξύ τους (πολύ υψηλές τιµές της κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της 

ίνας) µοντελοποιούνται χωριστά. 

 

Υλικό E   (GPa) xyν  

Ίνα Άνθρακα 396 0.2 

Εποξική µήτρα 3.4 0.36 

 
Πίνακας 4.3  Ιδιότητες υλικών 

 

Προκειµένου τα εξωτερικά σύνορα να διατηρούν το επίπεδο σχήµα τους, 

εισάγονται κατάλληλοι περιορισµοί επάνω τους µε τη µορφή της εξωτερικής µοναδιαίας 

µετατόπισης. Έτσι για το κάθετο κοµµάτι της µετατόπισης στην επάνω επιφάνεια ισχύει 

 και στο οριζόντιο κοµµάτι στην δεξιά επιφάνεια , όπου  το τοπικό 

οριζόντιο κοµµάτι της µετατόπισης. Οι ιδιότητες των υλικών του µοντέλου ορίζονται µε 

βάση τις ιδιότητες της ίνας και της µήτρας. Η προσοµοίωση περιλαµβάνει αυτόµατη 

παραγωγή του κανάβου διακριτοποίησης του µοντέλου, αντιστοίχηση των ιδιοτήτων και 

των περιορισµών και εισαγωγή των αλγορίθµων οι οποίοι χρησιµοποιούν γενικευµένες 

σχεδιαστικές µεταβλητές σε ότι αφορά τις ιδιότητες των υλικών και τη γεωµετρία. 

Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί η ανάλυση 

οποιουδήποτε σύνθετου υλικού ενισχυµένου µε ίνες όµοιου προσανατολισµού, που 

εµπεριέχει γεωµετρικές µεταβολές και ατέλειες υλικών.  

1ν = 1u ' = 'u

Η ανακατανοµή των τάσεων στην γειτονιά της θραυσµένης ίνας αναλύεται µε 

βάση τις υποθέσεις ότι οι ίνες υποστηρίζουν µόνο εφελκυστικά φορτία, η µήτρα στηρίζει 

και µεταφέρει διατµητικά και η µήτρα µεταξύ της θραυσµένης ίνας και των γειτονικών 

της ινών είναι υπεύθυνη για τη µεταφορά των φορτίων λόγω διάτµησης.  Η δοµή και οι 

ιδιότητες της διεπιφάνειας ίνας-µήτρας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις µηχανικές και 

φυσικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών. Η αναλυτική και πειραµατική µελέτη του 

προβλήµατος βασίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις: α) συνθήκες τέλειας πρόσφυσης 

υφίστανται µεταξύ της ίνας και της µήτρας. β) οι ίνες τοποθετούνται σε κανονική ή 

επαναλαµβανόµενη διάταξη. Όταν ένα εφελκυστικό φορτίο εφαρµόζεται στο µοντέλο, οι 

δύο πλευρές της θραυσµένης ίνας αποµακρύνονται µεταξύ τους. Φαινόµενα όπως η 
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ρηγµάτωση της µήτρας, η µερική αποκόλληση στη διεπιφάνεια ή και τα δύο µπορεί να 

συµβούν. Κάτω από συνθήκες τέλειας πρόσφυσης στη διεπιφάνεια ίνας-µήτρας και πριν 

από την αστοχία της ίνας, στη µήτρα ενεργεί ένα αρκετά σηµαντικό εφελκυστικό φορτίο, 

µε αποτέλεσµα να επέρχεται η ρηγµάτωση της µήτρας που είναι και ο πρώτος 

µηχανισµός αστοχίας. Κοντά στα άκρα της θραυσµένης ίνας υφίστανται πολύ µεγάλες 

τιµές των διατµητικών παραµορφώσεων της µήτρας οι οποίες προκαλούν τη διαρροή του 

υλικού.  
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Σχήµα 4.20  Αξονική παραµόρφωση κατά µήκος της θραυσµένης ίνας 

 

Το σύνθετο υλικό αποτελείται από ίνες άνθρακα εµβαπτισµένες µέσα σε εποξική 

ρητίνη. Και τα δύο υλικά είναι ισότροπα και οι ιδιότητές τους δίνονται στον Πίνακα 4.3.   

Η κανονικοποιηµένη αξονική παραµόρφωση  κατά µήκος της θραυσµένης ίνας 

άνθρακα δίνεται στο Σχήµα 4.20. Η συµπαγής γραµµή παριστάνει την αριθµητική λύση η 

οποία βασίζεται στη τρισδιάστατη ανάλυση των πεπερασµένων στοιχείων, ενώ οι  κοίλοι 

κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα πειραµατικά δεδοµένα όπως δηµοσιεύτηκαν από τον Heuvel 

και τους άλλους [67]. Τα πειραµατικά σηµεία στη µηδενική παραµόρφωση δίνουν 

αρνητικές τιµές, πράγµα που εκφράζει την προένταση του υλικού. Η κανονικοποιηµένη 

αξονική τάση κατά µήκος της θραυσµένης ίνας σταθεροποιείται περίπου στις δώδεκα 

διαµέτρους ίνας. Η ανάλυση των πεπερασµένων στοιχείων ακολουθεί αρκετά κοντά τα 

o/εzε
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πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν για τη συγκεκριµένη περίπτωση από τη µέθοδο 

της Raman  φασµατογραφίας. 
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Σχήµα 4.21  Αξονική παραµόρφωση κατά µήκος της ακέραιης ίνας 
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Σχήµα 4.22  Αξονική τάση κατά µήκος της θραυσµένης ίνας 

 

Η αξονική παραµόρφωση  κατά µήκος της θραυσµένης ίνας δίνεται στο 

Σχήµα 4.21. Το µισό µήκος της ίνας είναι 200 µm και η διάµετρος της 6 µm. Έτσι ο 

λόγος της φορτιζόµενης προς την αφόρτιστη περιοχή είναι περίπου . Το 

o/εzε

210375.0 −∗
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διάστηµα µεταξύ της θραυσµένης ίνας και της κοντινότερης ακέραιης γειτονικής της, 

είναι 12 µm (δύο φορές η ακτίνα της ίνας). Οι κοίλοι κύκλοι στο ίδιο σχήµα παριστάνουν 

τα πειραµατικά δεδοµένα όπως δηµοσιεύτηκαν από τον Heuvel και τους άλλους [67] για 

τις κατανοµές των παραµορφώσεων σε σπασµένη ίνα άνθρακα Tenax HMS-40. Αυτού 

του είδους οι ίνες εµβαπτίζονται σε µια εποξική ρητίνη της οποίας τα χαρακτηριστικά 

δίνονται [68]. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα των κατανοµών των παραµορφώσεων 

κοντά στη θραυσµένη ίνα ελήφθησαν και πάλι µε την τεχνική της Raman  

φασµατογραφίας. 
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Σχήµα 4.23  Αξονική τάση κατά µήκος της ακέραιης ίνας 

 

Στη δηµοσίευση του Heuvel και των άλλων [68] οι κατανοµές των 

παραµορφώσεων λαµβάνουν αρνητικές τιµές κοντά στη θραυσµένη ίνα, πράγµα το οποίο 

οφείλεται στην προένταση των ινών κατά την προετοιµασία του σύνθετου υλικού. Η 

µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων δίνει την ακριβή κατανοµή των παραµορφώσεων 

κοντά στην ακέραια ίνα. Η κανονικοποιηµένη αξονική τάση η οποία ενεργεί σε µεγάλη 

απόσταση από τη θραυσµένη ίνα δίνεται στο Σχήµα 4.22. Επιπλέον γίνεται µια σύγκριση 

µεταξύ του µοντέλου του Cox [69] και της επίλυσης των πεπερασµένων στοιχείων που 

προτάθηκε από τον Nedele και τους άλλους [70] για δύο διαφορετικά διαστήµατα µεταξύ 

των ινών. Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων η οποία βασίζεται στην τρισδιάστατη 

ανάλυση είναι εκείνη που προτείνεται στην παρούσα µελέτη σε σχέση µε όλες τις 
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προηγούµενες καµπύλες. Όλες οι καµπύλες σταθεροποιούνται στις δώδεκα διαµέτρους 

ίνας από τη θραυσµένη ίνα, ενώ η αξονική τάση στην γειτονική ακέραια ίνα δίνεται στο 

Σχήµα 4.23. Η  τάση υπολογίζεται στο µέσο της γειτονικής αρηγµάτιστης ίνας και 

παρατηρείται ότι µια έντονη κορυφή εµφανίζεται πάνω από το σπάσιµο της ίνας. Μια 

σύγκριση µεταξύ του προτεινόµενου µοντέλου και εκείνου του Nedele και των άλλων 

[70] φαίνεται στο Σχήµα 4.23. για δύο διαφορετικές περιπτώσεις διάταξης των ινών, α) 

πολύ κοντινή (75 %) και β) κανονική .  )(4rf

Τα γραφήµατα των αξονικών τάσεων και παραµορφώσεων στη θραυσµένη και 

την ακέραια ίνα δίνουν µια οµαλή µεταβολή των τάσεων και παραµορφώσεων, 

αποδεικνύοντας την ακρίβεια της διακριτοποίησης. Επίσης αποδεικνύεται ότι η συνολική 

παραµόρφωση στο σύνθετο υλικό δεν µεταβάλλεται από τη ρηγµάτωση µιας και µόνης 

ίνας. Έτσι µια πτώση στην τοπική παραµόρφωση της ίνας λαµβάνει χώρα, ώστε να 

εκπληρώνεται η απαίτηση για αξονική συµβατότητα στην παραµόρφωση. 

Κλείνοντας διαπιστώνεται ότι η τρισδιάστατη ανάλυση των πεπερασµένων 

στοιχείων παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσµατα σε σύγκριση µε εκείνα των 

πειραµατικών για τις τάσεις και παραµορφώσεις γύρω από τις θραυσµένες ίνες σε 

σύνθετα πολυµερή υλικά ενισχυµένα µε ίνες όµοιου προσανατολισµού. Η κατανοµή των 

τάσεων και παραµορφώσεων στις γειτονικές ίνες µεταξύ εκείνης που προέρχεται από τα 

πεπερασµένα στοιχεία µε εκείνη της τεχνικής της Raman  φασµατογραφίας, ταιριάζει µε 

µεγάλη ακρίβεια. Η εξαγωνική και τεραγωνική διάταξη των ινών αποδείχτηκε ένα απλό 

µοντέλο και µια λογική αναπαράσταση των πραγµατικών σύνθετων υλικών. Σύµφωνα µε 

την παρούσα ανάλυση και µε τη βοήθεια των πεπερασµένων στοιχείων είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί µε µεγάλη ακρίβεια η ενισχυµένη πιθανότητα αστοχίας για τις γειτονικές 

ίνες. 

 
 
4.6   ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ∆ΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
 

Τετραγωνικές και εξαγωνικές χωρικές διατάξεις ινώδη σύνθετων 

µοντελοποιήθηκαν [66] και µελετήθηκε-αναλύθηκε η συµπεριφορά τους, θεωρώντας 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία όγκου στις δύο διαστάσεις, για µια ευρεία µεταβολή της κατ΄ 

όγκο περιεκτικότητάς τους, όταν υπόκεινται σε εγκάρσια φορτία, θεωρώντας ότι η 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ  ∆ΕΣΜΟΥ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ  ΥΛΙΚΑ 88



ενδιάµεση φάση χαρακτηρίζεται από έντονη ανοµοιογένεια. Ειδικά διεπιφανειακά 

στοιχεία εισήχθησαν στην περιοχή µεταξύ της ενίσχυσης και της ενδιάµεσης φάσης, µε 

τη βοήθεια των οποίων έγινε η προσοµοίωση της εκκίνησης της διάρρηξης του δεσµού 

πρόσφυσης. Τα αποτελέσµατα ελήφθησαν για ένα µεγάλο σύνολο αλλαγών των 

παραµέτρων του µοντέλου και για διαφορετικές περιπτώσεις ενδιάµεσης φάσης. Για το 

σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν δύο υπολογιστικά µοντέλα, τετραγωνικών Σχήµα 4.24.α και 

εξαγωνικών Σχήµα 4.24.β διατάξεων ινών. Η προσοµοίωση επιτυγχάνεται σε δύο 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία όγκου τα οποία αποτελούνται από την ίνα, την ενδιάµεση 

φάση και τη µήτρα. 

 

X

Y

Z

X

Y

Z

 
                                               (α)                                                         (β) 

Σχήµα 4.24  Αντιπροσωπευτικά στοιχεία όγκου α) τετραγωνικών και β) εξαγωνι-  

                    κών χωρικών διατάξεων ινών 

 

Αρχικά και σε ότι αφορά την τετραγωνική διάταξη των ινών Σχήµα 4.24.α, 

θεωρείται ότι εφαρµόζεται µια θετική µετατόπιση 10uo = µm στην επάνω επιφάνεια του 

µοντέλου, εν συνεχεία στη δεξιά πλευρά και τέλος και στις δύο πλευρές (δηλαδή την 

επάνω και δεξιά πλευρά του µοντέλου). Η κάτω και η αριστερή πλευρά του είναι 

ελεύθερες από τάσεις. Εξαιτίας της συµµετρίας µελετάται µόνο το ένα τέταρτο του 

µοντέλου. Κατά µήκος των κυρίων αξόνων εφαρµόζονται συνθήκες κύλισης οι οποίες 

περιορίζουν τις µετατοπίσεις του µοντέλου στη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση 

αντίστοιχα, αλλά επιτρέπουν τη διατµητική παραµόρφωση στα κοµβικά σηµεία αυτών 

των δύο συνόρων. Στην περίπτωση που η µετατόπιση εφαρµόζεται στην επάνω πλευρά 

του µοντέλου επιβάλλεται περιορισµός στην δεξιά πλευρά του, σύµφωνα µε τον οποίο η 
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πλευρά αυτή παραµένει απαραµόρφωτη ως προς τον διαµήκη άξονα. Αντίθετα όταν η 

µετατόπιση εφαρµόζεται στη δεξιά πλευρά του µοντέλου η επάνω παραµένει 

απαραµόρφωτη ως προς τον εγκάρσιο άξονα. Το πεδίο ορισµού του προβλήµατος 

ορίζεται δίνοντας συγκεκριµένες τιµές στην ακτίνα και στην κατ΄ όγκο περιεκτικότητα 

της ίνας και αναφέρεται στο κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων. Η ατελής πρόσφυση 

και η ασθενής ενδιάµεση φάση ελέγχονται διαµέσου των παραµέτρων 

 και 0.85ααα 21 === 0.5/EE/EE/EE mmommo2mmo1 ===  αντίστοιχα (§ 2.3). 
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Σχήµα 4.25  Σχηµατική αναπαράσταση αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου εξαγω-  

                     νικής διάταξης ινών 

 

Σε ότι αφορά την εξαγωνική διάταξη ινών ισχύουν ακριβώς οι ίδιες υποθέσεις µε 

εκείνες της τετραγωνικής, αλλά µε τη µόνη διαφορά ότι ασκείται µια αρνητική πλέον 

µετατόπιση µm, αρχικά στην κάτω πλευρά του µοντέλου, εν συνεχεία στην 

αριστερή και τέλος και στις δύο προαναφερόµενες πλευρές. Οι περιορισµοί περί 

απαραµόρφωτων συνόρων ισχύουν και πάλι αλλά για την επάνω και δεξιά πλευρά του 

µοντέλου, ανάλογα µε το πού επιβάλλεται η µετατόπιση, Σχήµα 4.25.  

10uo −=
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Ιδιότητα E-γυαλί Εποξική ρητίνη 

11E  (Gpa) 70.0 3.50 

22E  (Gpa) 70.0 3.50 

12G  (Gpa) 29.2 1.30 

ν21 0.22 0.35 

ν23 0.22 0.35 

σy    (Mpa) - 25 

 

Πίνακας 4.4   Ιδιότητες υλικών 

 

Ο τύπος των στοιχείων που ορίζονται σε αυτή την ανάλυση είναι τα τρίκοµβα και 

τετράκοµβα ισοπαραµµετρικά δευτεροβάθµια στοιχεία επίπεδης τάσης. Κατά µήκος της 

διαµήκους και της εγκάρσιας διεύθυνσης για την τετραγωνική διάταξη ινών, το πεδίο 

ορισµού του προβλήµατος διακριτοποιείται σε 2626 ×  στοιχεία, ενώ το πλέγµα 

αποτελείται συνολικά από 3.218 κόµβους, ενώ για την περίπτωση της εξαγωνικής 

διάταξης ινών το µοντέλο διακριτοποιείται σε 31 στοιχεία στη διαµήκη διεύθυνση και 24 

στην εγκάρσια. Ο κάναβος αποτελείται από 3.776 κόµβους. Κατά µήκος της ενδιάµεσης 

φάσης χρησιµοποιούνται πέντε στοιχεία για το σχηµατισµό του κανάβου. Μεταξύ της 

ίνας και της ενδιάµεσης φάσης ορίζονται τα διεπιφανειακά στοιχεία, τα οποία είναι 

τετράκοµβα, µηδενικού πάχους και των οποίων οι ιδιότητες ορίζονται µε βάση την (§ 

3.4). Η τοποθέτηση των διεπιφανειακών στοιχείων στη συγκεκριµένη περιοχή έχει ως 

στόχο να προκαλέσει την έναρξη της διάρρηξης του δεσµού πρόσφυσης και τη µελέτη 

της εξέλιξης του φαινοµένου. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν έδειξαν ότι η 

προσοµοίωση είναι αρκετά ικανοποιητική και ακριβής. Το όριο ροής των διεπιφανειακών 

στοιχείων ορίζεται στην τιµή των  Nt/µm-6102 ∗ 2, η σχετική µετατόπιση στα  µm 

και η κρίσιµη ενέργεια παραµόρφωσης στα  Νt/µm. 

-5102 ∗

-3101.2 ∗

Αναπτύσσεται λοιπόν µια διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος µε τη βοήθεια 

της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, η οποία αντιµετωπίζει το πρόβληµα για µια 

ευρεία µεταβολή της κατ΄ όγκο περιεκτικότητας.   
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Με στόχο να µελετηθεί η επίδραση της ανοµοιογένειας της ενδιάµεσης φάσης 

στο πείραµα της διάρρηξης του δεσµού πρόσφυσης, αναπτύχθηκε µια υπολογιστική 

διαδικασία για εγκάρσια ισότροπα και ισότροπα σύνθετα πολυµερή, ενισχυµένα µε ίνες 

γυαλιού. Ο Πίνακας 4.4 δίνει τις ιδιότητες των υλικών, ενώ το παρόν µοντέλο µπορεί να 

εφαρµοστεί για οποιονδήποτε συνδυασµό υλικών. 
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Σχήµα 4.26 Κατανοµή  κανονικοποιηµένου ΑΜΑ µε τη γωνιακή µεταβολή της ίνας,                     

                    από  σε , α) για τετραγωνική διάταξη ινών και β) για εξαγωνι- o0 o90

                    κή διάταξη ινών, 4.0Vf = , µετατόπιση στην εγκάρσια διεύθυνση και   

                    παραµορφώσεις ίσες  µε 0.5%εo =  και 3.3%  

 

Η ακτίνα της ίνας είναι ίση µε 6fr = µm. Tέσσερες διαφορετικές κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητες ίνας επιλέγονται για την περίπτωση της τετραγωνικής διάταξης των ινών 

 και πέντε για την εξαγωνική 

 οι οποίες αντιστοιχούν στους λόγους 

. Επίσης χωρίς να χαθεί η γενικότητα της προσέγγισης, 

αριθµητικά αποτελέσµατα λαµβάνονται για τις περιπτώσεις της ισχυρούς και ασθενούς 

0.60.5,0.4,0.3,)/rr(V 2
fmf ==

0.70.6,0.5,0.4,0.3,)/rr(V 2
fmf ==

1.1,3.1,4.1,6.1,8.1/rr fm =
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ενδιάµεσης φάσης, καθώς και εκείνης του διφασικού µοντέλου (απουσία ενδιάµεσης 

φάσης). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και στα οποία πρέπει να 

τονίσουµε ότι µε ΑΜΑ συµβολίζουµε την ανοίγουσα µετατόπιση της αποκόλλησης, 

παρατηρούµε ότι για την περίπτωση της τετραγωνικής διάταξης ινών και για 

παραµόρφωση  Σχήµα 4.26.α, η διάρρηξη του δεσµού πρόσφυσης αργεί να 

ξεκινήσει και αρχίζει να εκδηλώνεται και για τις τρεις περιπτώσεις ισχυρή, ασθενής 

ενδιάµεση φάση και διφασικό µοντέλο, σε µια γωνία της τάξης των , η οποία 

αντιστοιχεί σε λόγο . Παρατηρείται λοιπόν ότι δεν εµφανίζεται καµία 

ουσιαστική επίδραση στο φαινόµενο της διάρρηξης, εξαιτίας των τριών διαφορετικών 

περιπτώσεων µοντελοποίησης της ενδιάµεσης φάσης, ενώ η αποκόλληση επανέρχεται 

και ξανακλείνει, γύρω στις   και για . Όταν η παραµόρφωση 

γίνει περίπου επτά φορές µεγαλύτερη της αρχικής, δηλαδή 

0.5%εo =

o41
4102AMA/rf

−∗=

o82 31015.1AMA/rf
−∗=

3.3%εo =  και για την ίδια 

κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας Σχήµα 4.26.α, το φαινόµενο έχει αρχίσει σχεδόν στην 

ίδια γωνία  και παρατηρείται ότι εξαφανίζεται ξανά στην ίδια γωνία των ) , αλλά 

για , δηλαδή εννιά φορές µεγαλύτερο από εκείνο της αρχικής 

παραµόρφωσης. Το διφασικό µοντέλο είναι εκείνο που παρουσιάζει την ισχυρότερη 

διάρρηξη, ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις (ισχυρή και ασθενής ενδιάµεση φάση), 

παρουσιάζουν παρεµφερή συµπεριφορά. Έτσι για παράδειγµα, όταν  

και , η διάρρηξη για την ισχυρή και ασθενή ενδιάµεση φάση έχει ξεκινήσει 

για γωνία  και συνεχίζει µε µια παρόµοια και για τα δύο συµπεριφορά, ενώ για την 

περίπτωση του διφασικού µοντέλου, η έναρξη της διάρρηξης συµβαίνει κοντά στις . 

Σε ότι αφορά την περίπτωση της εξαγωνικής διάταξης των ινών και για αρχική 

παραµόρφωση  Σχήµα 4.26.β, η διάρρηξη του δεσµού πρόσφυσης 

εκδηλώνεται γύρω στις   και επανέρχεται κοντά στις . 

Ισχυρές και έντονες µεταβολές στους λόγους αποκόλλησης παρουσιάζονται για την 

περίπτωση που 

o42 (82o

0104.0AMA/rf =

5101AMA/rf
−∗=

3.3%εo =

o26
o16

0.5%εo =

o33 )101(AMA/r 5
f

−∗= o0

3.3%εo =  Σχήµα 4.26.β, στην οποία η ισχυρή και η ασθενής ενδιάµεση 

φάση παρουσιάζουν και πάλι παρεµφερή συµπεριφορά, ξεκινώντας από τη γωνία των 
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o82  και τη γωνία των , για το διφασικό µοντέλο. Στη συνέχεια, στη θέση των , ο 

λόγος , παρουσιάζει µέγιστο  για την ισχυρή και 

την ασθενή ενδιάµεση φάση αντίστοιχα, όπου η αποκόλληση είναι ολισθαίνουσα, ενώ 

στο διάστηµα µεταξύ των , δεν υφίσταται αποκόλληση. Στις  η 

αποκόλληση που εκδηλώνεται είναι ανοίγουσα και κλείνει γύρω στις . Το διφασικό 

µοντέλο παρουσιάζει µέγιστο γύρω στις  και ελάχιστο στις  

, ενώ επανέρχεται κοντά στις  . 

o85 o75

fAMA/r 34 108.1109AMA/rf
−− ∗−∗=

oo 67.534 − o34
o30

o70 o47.5

)101(AMA/r 4
f

−∗= o0
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Σχήµα 4.27 Κατανοµή  κανονικοποιηµένου ΑΜΑ µε τη γωνιακή µεταβολή της ίνας,                     

                    από  σε , για εξαγωνική διάταξη ινών, o0 o90 4.0Vf = , µετατόπιση 

                    στη διαµήκη διεύθυνση και παραµόρφωση 0.5%εo =  

 

Στην περίπτωση που το φορτίο ασκείται στη διαµήκη διεύθυνση και για 

παραµόρφωση 0.5%εo = , µελετάται η µεταβολή του κανονικοποιηµένου ΑΜΑ σε 

σχέση µε τη γωνιακή µεταβολή της ίνας, για την περίπτωση της εξαγωνικής διάταξης 

των ινών Σχήµα 4.27. Η αποκόλληση ξεκινά στις , µε   και 

παρατηρείται ότι δεν επιδρά σχεδόν καθόλου η παρουσία των διαφορετικών 

o26 2)000.1(AMA/rf =×
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περιπτώσεων ενδιάµεσης φάσης, αλλά αντίθετα σηµειώνεται η ίδια συµπεριφορά, για την 

ισχυρή ενδιάµεση φάση και για την περίπτωση της ατελούς πρόσφυσης , ενώ 

ελάχιστα διαφοροποιείται η παρουσία της ασθενούς ενδιάµεσης φάσης. 

1.0α =

0 30 60
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Σχήµα 4.28 Κατανοµή  κανονικοποιηµένου ΑΜΑ µε τη γωνιακή µεταβολή της ίνας,                     

                    από  σε , για τετραγωνική διάταξη ινών, , µετατόπιση o0 o90 4.0Vf =

                    στη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση και παραµόρφωση  0.5%εo =

 

Όταν η µετατόπιση ασκείται τόσο στην εγκάρσια όσο και στη διαµήκη 

διεύθυνση, Σχήµα 4.28, για παραµόρφωση 0.5%εo = , δίνεται η µεταβολή του 

κανονικοποιηµένου ΑΜΑ, για την περίπτωση της τετραγωνικής διάταξης των ινών. Στο 

διάστηµα µεταξύ των , εµφανίζεται η εκδήλωση της διάρρηξης του δεσµού 

πρόσφυσης και για τις τρεις περιπτώσεις της ενδιάµεσης φάσης, µε εντονότερο ελάχιστο 

εκείνο της ισχυρής, 

oo 6030 −

82.2)000.1(AMA/rf =× , όταν αντίστοιχα η ατελής ενδιάµεση φάση 

και η παντελή απουσία αυτής, αντιστοιχούν για 94.2)000.1(AMA/rf =×  και 

. 86.2)000.1(AMA/rf =×

Τη µεταβολή του κανονικοποιηµένου τόξου αποκόλλησης σε σχέση µε την 

κανονικοποιηµένη εφαρµοζόµενη τάση δίνει το Σχήµα 4.29.α, για διαφορετικές κατ΄ 

όγκο περιεκτικότητες της ίνας, για µετατόπιση στον εγκάρσιο άξονα και για την 
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περίπτωση της τετραγωνικής διάταξης των ινών. Σύµφωνα λοιπόν µε το σχήµα αυτό, 

παρατηρείται ότι 

0.6 0.8 1.0 1.2
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

(α)

ΙΣΧΥΡΗ Ε∆ΝΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

0.4

0.3

0.5

 

 

Vf = 0.6

 Vf = 0.6
 Vf = 0.5
 Vf = 0.4
 Vf = 0.3

α
 / 

r f

σo / Em

0,6 0,8 1,0 1,2
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

(β)

ΙΣΧΥΡΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

 Vf = 0.7
 Vf =  0.6
 Vf =  0.5
 Vf =  0.4
 Vf =  0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

 

 

V f = 0.7

α 
/ r

 f

σ
 ο
 / E

 m

 
Σχήµα 4.29  Κατανοµή  κανονικοποιηµένου τόξου αποκόλλησης µε την κανονικο- 

                    ποιηµένη εφαρµοζόµενη τάση, α) για τετραγωνική διάταξη ινών και  

                    β) για εξαγωνική διάταξη ινών, για διαφορετικές κατ΄ όγκο περιεκτι- 

       κότητες της ίνας                      

 

για την ίδια εφαρµοζόµενη τάση το κανονικοποιηµένο τόξο αποκόλλησης αυξάνεται µε 

την αύξηση της κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας, ενώ για να επιτευχθεί το ίδιο τόξο 

αποκόλλησης απαιτείται µικρότερη τάση για αυξανόµενη κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της 

ίνας. Στο Σχήµα 4.29.β, δίνεται η µεταβολή του κανονικοποιηµένου τόξου αποκόλλησης 

σε σχέση µε την κανονικοποιηµένη εφαρµοζόµενη τάση, για διαφορετικές κατ΄ όγκο 

περιεκτικότητες  της ίνας, για µετατόπιση στον εγκάρσιο άξονα και για την περίπτωση 

της εξαγωνικής διάταξης των ινών. Παρατηρείται ότι παρουσιάζεται παρεµφερή 

συµπεριφορά µε εκείνη της τετραγωνικής διάταξης των ινών.  

Για την περίπτωση της ισχυρής ενδιάµεσης φάσης και της ατελούς πρόσφυσης, το 

Σχήµα 4.30 δίνει την µεταβολή του κανονικοποιηµένου τόξου αποκόλλησης σε σχέση µε 

την εφαρµοζόµενη τάση, για την τετραγωνική και εξαγωνική διάταξη των ινών, για την 

ίδια κατ΄ όγκο περιεκτικότητα ίνας 4.0Vf = . 
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Σχήµα 4.30  Κατανοµή  κανονικοποιηµένου τόξου αποκόλλησης µε την κανονικο-  

                    ποιηµένη εφαρµοζόµενη τάση, α) για τετραγωνική διάταξη ινών και β)  

                    για εξαγωνική διάταξη ινών, για την ίδια κατ΄ όγκο περιεκτικότητα ί-  

                    νας, για την περίπτωση ισχυρής ενδιάµεσης φάσης και ατελούς πρό- 

                    σφυσης  
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Σχήµα 4.31  Κατανοµή  κανονικοποιηµένου µέτρου ελαστικότητας µε την κατ΄ ό-  

                    γκο περιεκτικότητα της ίνας, α) για συνθήκες δεσµού και β) για συνθή-  

                    κες διάρρηξης, για  τετραγωνική διάταξη ινών και φορτίο στην εγκάρ-  

                    σια διεύθυνση            
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Η ίδια συµπεριφορά εµφανίζεται και για τις δύο διατάξεις αλλά µε µεγαλύτερους λόγους 

, για την ίδια εφαρµοζόµενη τάση στην περίπτωση της εξαγωνικής διάταξης των 

ινών. Επίσης παρατηρείται επίδραση της ατελούς πρόσφυσης, η οποία δίνει µικρότερους 

λόγους   και άρα µικρότερα τόξα αποκόλλησης.  

fα/r

fα/r

Τη µεταβολή του εγκάρσιου κανονικοποιηµένου µέτρου ελαστικότητας σε σχέση 

µε την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας για την περίπτωση της τετραγωνικής διάταξης 

ινών και για µετατόπιση στην εγκάρσια διεύθυνση δίνει το Σχήµα 4.31, για τις συνθήκες 

δεσµού και διάρρηξης, για διαφορετικές περιπτώσεις προσέγγισης των ιδιοτήτων της 

ενδιάµεσης φάσης. Για Vf =0.2, το εγκάρσια κανονικοποιηµένο µέτρο ελαστικότητας 

συγκλίνει για όλες τις περιπτώσεις της ενδιάµεσης φάσης στο λόγο , για τη 

περίπτωση των συνθηκών δεσµού, ενώ για τα ίδια ακριβώς δεδοµένα και για συνθήκες 

διάρρηξης αποκλίνουν. 

1.6E/Ef =

Κλείνοντας µπορούµε να πούµε ότι από τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν, η θέση 

εφαρµογής και το µέγεθος των φορτίων, η κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας και ο 

τρόπος µεταβολής των ιδιοτήτων της ενδιάµεσης φάσης επηρεάζουν σηµαντικά τις 

ιδιότητες του µοντέλου και κατά επέκταση τη λειτουργικότητα του σύνθετου υλικού. Η 

ικανότητα ή µη διατήρησης της πρόσφυσης µεταβάλλει σηµαντικά τα πεδία των τάσεων 

και  παραµορφώσεων και εποµένως τους µηχανισµούς διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης και 

µεταφοράς των φορτίων στο υλικό.  

 
 
4.7   ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΝΑΣ 
 

Με στόχο να µελετηθεί και να αναλυθεί το φαινόµενο του θρυµµατισµού της ίνας 

στα σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε επιµήκεις ίνες, µελετάται αριθµητικά ο µηχανισµός 

διάρρηξης δεσµού πρόσφυσης µεταξύ ίνας και ενδιάµεσης φάσης, µε τη βοήθεια των 

διεπιφανειακών στοιχείων. Η ανάλυση πραγµατοποιείται σε ένα αντιπροσωπευτικό 

στοιχείο όγκου Σχήµα 4.31, το οποίο αποτελείται από µια επιµήκη ίνα (ορθότροπη, 

ισότροπη ή εγκάρσια ισότροπη) τοποθετηµένη µέσα σε µια µήτρα από πολυµερές υλικό. 

Ανάµεσα σε αυτές τις δύο φάσεις εκτείνεται µια τρίτη η ενδιάµεση φάση της οποίας οι 

ιδιότητες  είναι ανοµοιογενής. Στο άνω άκρο της ίνας εφαρµόζεται µετατόπιση, ενώ η 

υπόλοιπη επάνω και κάτω επιφάνεια του µοντέλου είναι ελεύθερες από τάσεις. Λόγω 
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συµµετρίας, µελετάται µόνο το µισό µοντέλο. Στην ακτινική διεύθυνση και στον άξονα 

συµµετρίας εφαρµόζονται συνθήκες κύλισης. Το όριο ροής των στοιχείων ενδιάµεσης 

φάσης ορίζεται στην τιµή των  Nt/µm-3102 ∗ 2, η σχετική µετατόπιση στα  µm 

και η κρίσιµη ενέργεια παραµόρφωσης στα  Νt/µm.  

-1101.2 ∗

-4102 ∗

ΙΝΑ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

ΜΗΤΡΑ

uo

r

z

rf

ri rm  
 

Σχήµα 4.31  Μοντέλο ινώδους σύνθετου υλικού 

 
Σχήµα 4.32  Κάναβος πεπερασµένων στοιχείων  

 

Ο τύπος των στοιχείων που ορίζονται στην ανάλυση των πεπερασµένων 

στοιχείων είναι τα τετράκοµβα αξονοσυµµετρικά δευτεροβάθµια στοιχεία και τα 

τετράκοµβα στοιχεία ενδιάµεσης φάσης Σχήµα 4.32. Η ενδιάµεση φάση  µοντελοποιείται 

από µια ακολουθία υποπεριοχών, οι οποίες διακριτοποιούται µε δευτεροβάθµια στοιχεία 
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(συνολικά οχτώ, ένα στην κάθε υποπεριοχή). Κατά µήκος της διαµήκους και εγκάρσιας 

διεύθυνσης, το πεδίο ορισµού του προβλήµατος διακριτοποιείται σε  στοιχεία 

αντίστοιχα, ενώ το συνολικό πλέγµα αποτελείται από 4.987 κόµβους. Μια οµοιόµορφη 

αξονική µετατόπιση 1µm εφαρµόζεται στο επάνω άκρο της ίνας. 

8022 ×

u o =

 

Ιδιότητα Ορθότροπη ίνα 

άνθρακα 

Εποξική ρητίνη 

11E  (GPa) 220.00 1.00 

22E  (GPa) 14.00 1.00 

12G  (GPa) 35.00 - 

21ν  0.20 0.35 

23ν  0.25 0.35 

 

Πίνακας 4.5  Ιδιότητες υλικών 

 

Οι ιδιότητες των υλικών που χρησιµοποιούνται, δίδονται στον Πίνακα 4.5. Για να 

ελαττωθεί η υπολογιστική προσπάθεια θεωρήθηκε ότι η ακτίνα της ίνας είναι ίση µε 

 µm και το κανονικοποιηµένο πάχος της ενδιάµεσης φάσης ίσο µε . Η 

κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας επιλέγεται ίση µε , η οποία 

αντιστοιχεί στο λόγο  και το µήκος της ίνας είναι ίσο µε 

3rf = 0.3T/rf =

0.183)/r(rV 2
f mf ==

2.3/rr fm = 60=l  µm. 

Από τα αποτελέσµατά που ελήφθησαν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η 

πρόβλεψη του αρχικού σηµείου εκκίνησης της διάρρηξης του δεσµού πρόσφυσης µεταξύ 

της ίνας και της ενδιάµεσης φάσης και κατά συνέπεια της θέσης θρυµµατισµού της ίνας. 

Για παράδειγµα στο Σχήµα 4.33 δίνονται τα γραφικά αποτελέσµατα σε ότι αφορά τις 

κατανοµές των µετατοπίσεων και των τάσεων, για µια ορθότροπη ίνα η οποία 

υποβάλλεται σε εφελκυστική µετατόπιση ως προς τον αξονά της. Παρατηρείται λοιπόν 

ότι η διάρρηξη ξεκινά στο πρώτο διεπιφανειακό στοιχείο, το οποίο υπερσκελίζει την 

ενέργεια παραµόρφωσης του και ανοιγεί, ενώ στη συνέχεια και όσο αυξάνεται το φορτίο 
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η διάρρηξη ξεκινά και σε άλλα διεπιφανειακά στοιχεία, µε τελικό αποτέλεσµα το 

θρυµµατισµό της ίνας κατά σηµεία. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για τη συγκεκριµένη 

περίπτωση στο πρώτο διεπιφανειακό στοιχείο (το οποίο και ανοίγει) οι τιµές της 

κρίσιµης ενέργειας παραµόρφωσης, της σχετικής µετατόπισης και του ορίου ροής οι 

οποίες του αποδίδονται είναι µικρότερες κατά το  σε σχέση µε εκείνες που 

προσδίδονται στα υπόλοιπα στοιχεία ενδιάµεσης φάσης. Ωστόσο έχουν µελετηθεί και 

άλλες περιπτώσεις µε διαφορετικούς συνδυασµούς. 

10/1

 

  
(α) (β) 

 

(γ) (δ) 

Σχήµα 4.33  Θρυµµατισµός ορθότροπης ίνας υποβαλλόµενη σε εφελκυστική µετα- 

                    τόπιση, α), β) κατανοµές µετατοπίσεων και γ), δ) κατανοµές τάσεων   

                     µε τη σταδιακή αύξηση του φορτίου  
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5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της διάρρηξης του

δεσμού πρόσφυσης σε ανομοιογενή υλικά. Η επίλυση του εν λόγω προβλήματος έγινε

αριθμητικά και επιτεύχθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η αντιμετώπιση

των μηχανικών αστοχιών που οφείλονται σε συγκεντρώσεις τάσεων, σε αποκόλληση, σε

θρυμματισμό της ίνας και σε ανακατανομή των φορτίων γύρω από μια θραυσμένη ίνα. 

Ο  καλός  χαρακτήρας  των  αποτελεσμάτων  σε  ότι  αφορά  την  ακρίβεια  και  τη

σύγκλισή τους, διατηρήθηκε σε όλο το σύνολο των μοντέλων που αντιμετωπίσθηκαν σε

σχέση με προγενέστερες έρευνες επάνω στο ίδιο αντικείμενο και διαπιστώνεται από τις

συγκρίσεις μεταξύ των (διαγράμματα). Το γεγονός αυτό καθιστά την μέθοδο επίλυσης

και  μοντελοποίησης  που  προτείνεται  από  την  παρούσα  διατριβή  ικανή  στο  να

αντιμετωπίζει αστοχίες που άπτονται της διαδικασίας διάρρηξη δεσμού πρόσφυσης.

Τα προφίλ των τάσεων για μια συμβατική ενδιάμεση φάση, καθώς και εκείνα του

υβριδικού μοντέλου ενδιάμεσης φάσης,  είναι παρεμφερή, αλλά που ωστόσο εισάγεται

ένας ακριβέστερος υπολογισμός του πάχους της ενδιάμεσης φάσης.

  Σε ότι αφορά τη συγκέντρωση των τάσεων διαπιστώνεται ότι  η αξονική και

διατμητική  τάση  φθάνουν  στο  μέγιστο  των  τιμών  τους  πολύ  κοντά  στο  τέλος  του

φορτιζόμενου άκρου της  ίνας.  Όταν η κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της  ίνας  αυξάνει,  η

ασυνέχεια της ακτινικής τάσης γίνεται εντονότερη εκεί όπου η ίνα έρχεται σε επαφή με

τη μήτρα, δηλαδή κοντά σε γεωμετρικές ασυνέχειες, ενώ η διατμητική τάση παρουσιάζει

μια σημαντική μείωση. Η αξονική τάση είναι λιγότερο ευαίσθητη ως προς τις ατέλειες

λόγω πρόσφυσης, όταν η αναλογία του μήκους της ίνας προς την ακτίνα της μικραίνει,

ενώ  όταν  αυξάνει,  η  ακτινική  τάση  πέφτει  ως  προς  τα  μέγιστα  των  τιμών  της  και

παρουσιάζει  έντονες  μεταβολές  στην  κλίση  της.  Η διατμητική  τάση παρουσιάζει  μια
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έντονη κυμάτωση η οποία οφείλεται στην ανισοτροπία της ίνας και στην ανομοιογένεια

της  ενδιάμεσης  φάσης.  Στην  περίπτωση  που  έχουμε  μια  ασθενή  ενδιάμεση  φάση  η

ακτινική τάση είναι μεγαλύτερη της διατμητικής μέσα σε αυτή, ενώ η τελευταία είναι

λιγότερο ευαίσθητη στις  ιδιότητες της ίνας. Η διατμητική τάση όταν ξεπερνά το όριο

διάτμησης προκαλεί αποκόλληση εκεί όπου που η ίνα έρχεται σε επαφή με τη μήτρα, ενώ

η αξονική τάση μειώνεται  με  το βάθος  της  ίνας  μέσα στην ενδιάμεση φάση.  Γενικά

πάντως  θα  μπορούσε  να  λεχθεί  ότι  η  μεταφορά  των  φορτίων  γίνεται  διαμέσου  της

ακτινικής και διατμητικής τάσης από την ίνα στη μήτρα. 

Στο υβριδικό μοντέλο ενδιάμεσης φάσης, στην περίπτωση που υφίσταται τέλεια

πρόσφυση παρατηρείται μια ενδυνάμωση των παραμορφώσεων κοντά στην επιδερμίδα

της  ίνας,  ενώ  στην  περίπτωση  της  ατελούς  πρόσφυσης  το  αντίθετο.  Το  πάχος  της

ενδιάμεσης φάσης είναι μια τάξη περίπου μεγαλύτερο για το λόγο Poisson σε σχέση με

εκείνο του μέτρου ελαστικότητας. Για σταθερούς δείκτες ανισοτροπίας η διαμήκης τάση

μειώνεται από την ίνα προς τη μήτρα και τα μέγιστα παρατηρούνται με την αύξηση του

συντελεστή πρόσφυσης. Τότε το πάχος της ενδιάμεσης φάσης γίνεται πολύ μικρό και η

διαμήκης τάση παρατηρείται πολύ αρχικά στην ενδιάμεσης φάση. Οι εγκάρσιες τάσεις

αυξάνονται  επίσης  στην  αρχή  της  ενδιάμεσης  φάσης.  Το  ισότροπο  μοντέλο

απελευθερώνει  τις  κλίσεις  των παραμορφώσεων και  δίνει  μεγαλύτερες  τιμές.  Όταν ο

δείκτης ανισοτροπίας αυξάνει υφίστανται ηπιότερες διαμήκεις και εγκάρσιες τάσεις.

Στην περίπτωση που μιλάμε για θραύση της ίνας, η διατμητική παραμόρφωση

αποκτά πολύ μεγάλες τιμές κοντά στα άκρα της θραυσμένης ίνας. Οι αρνητικές τιμές των

παραμορφώσεων  υποδηλώνουν  την  προένταση  των ινών  κατά  την  προετοιμασία  του

σύνθετου υλικού. Η αξονική τάση ενεργεί σε μεγάλη απόσταση από τη θραυσμένη ίνα

και παρουσιάζει μέγιστο ακριβώς πάνω από το σπάσιμο. Η συνολική παραμόρφωση δε

μεταβάλλεται από τη θραύση μιας και μόνης ίνας.

Για το μηχανισμό της αποκόλλησης παρατηρείται ότι  το είδος της ενδιάμεσης

φάσης  δεν  παρουσιάζει  καμιά  ουσιαστική  επίδραση  στην  ανοίγουσα  μετατόπιση  της

αποκόλλησης  για  την  περίπτωση  της  ασθενούς  και  ισχυρής  ενδιάμεσης  φάσης,  σε

αντίθεση με το διφασικό μοντέλο όπου παρατηρούνται  και οι  εντονότερες ασυνέχειες

στις  κλίσεις  των  καμπυλών,  όταν  πρόκειται  για  αρκετά  μικρές  παραμορφώσεις.  Τα

πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά με τη αύξηση της παραμόρφωσης, όπου πλέον
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λαμβάνουν  χώρα  οι  μηχανισμοί  της  ανοίγουσας  αποκόλλησης,  της  ολισθαίνουσας

αποκόλλησης ή και ο συνδυασμός τους. Με την αύξηση της κατ΄ όγκο περιεκτικότητα

ίνας και για την ίδια εφαρμοζόμενη τάση το τόξο αποκόλλησης αυξάνεται, ενώ για να

επιτευχθεί το ίδιο τόξο αποκόλλησης απαιτείται μικρότερη τάση για αυξανόμενη κατ΄

όγκο  περιεκτικότητα  ίνας.  Το  τόξο  αποκόλλησης  για  την  περίπτωση  της  εξαγωνικής

διάταξης  των  ινών  είναι  μεγαλύτερο  από  εκείνο  της  τετραγωνικής  για  την  ίδια

εφαρμοζόμενη τάση, πράγμα το οφείλεται και στη γεωμετρία της εξαγωνικής διάταξης

των  ινών,  ενώ  η  ατελής  πρόσφυση  δίνει  μικρότερες  τιμές.  Το  εγκάρσιο

κανονικοποιημένο  μέτρο  ελαστικότητας  ως  προς  εκείνο  της  ίνας,  παρατηρείται  ότι

συγκλίνει  για  όλες  τις  περιπτώσεις  της  ενδιάμεσης  φάσης  σε  συγκεκριμένη  τιμή  για

συνθήκες δεσμού, ενώ σε συνθήκες διάρρηξης και για τα ίδια δεδομένα αποκλείνει.

Σε  ότι  αφορά  το  θρυμματισμό  της  ίνας  είναι  δυνατόν  με  τη  εισαγωγή  των

διεπιφανειακών  στοιχείων  αποκόλλησης  και  τον  καθορισμό  των  ιδιοτήτων  τους,  να

προσδιοριστεί  με  μεγάλη  ακρίβεια  η  αρχική  θέση  θρυμματισμού  της  ίνας  και  να

υπολογιστούν  τα  πεδία  ανακατανομής  των  τάσεων  και  παραμορφώσεων  ώστε  να

προσδιοριστεί η εξέλιξη του φαινομένου για διαφορετικές περιπτώσεις ινών.

Από  την  αριθμητική  επίλυση  του  προβλήματος  προέκυψαν  τα  εξής

πρωτότυπα/καινοτόμα στοιχεία: 

 Μελετάται για πρώτη φορά η επίδραση της ενδιάμεσης φάσης και της ατελούς

πρόσφυσης  στην  πλευρική  αποκόλληση  των  ινώδη  σύνθετων  υλικών  με

προσομοίωση δια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Οι μεταβολές στη

στιβαρότητα  καθώς  και  η  ικανότητα  ή  μη  διατήρησης  της  πρόσφυσης  την

ενδιάμεση  φάση,  μεταβάλλουν  σημαντικά  το  πεδίο  των  τάσεων  που

συγκεντρώνονται σε αυτή και επομένως το μηχανισμό μεταφοράς των φορτίων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για τη μηχανική συμπεριφορά μιας

κατασκευής, αφού οι προκύπτουσες τάσεις αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν στην

πρόσφυση ίνας-μήτρας. Επομένως βελτιώνοντας τη στιβαρότητα της ενδιάμεσης

φάσης,  βελτιώνουμε  τη  συμπεριφορά  του  σύνθετου  υλικού,  ώστε  να

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για λειτουργικότητα και αξιοπιστία.
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 Αναπτύσσεται παραμετρική μοντελοποίηση ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική

επίλυση  του  προβλήματος,  για  μια  ευρεία  μεταβολή  της  κατ΄  όγκο

περιεκτικότητας ανεξάρτητα από τις ιδιότητες των υλικών, των χαρακτηριστικών

της ενδιάμεσης φάσης και της χωρικής διάταξης της ενίσχυσης.

 Αναπτύσσεται  παραμετρικά  το  μοντέλο  της  υβριδικής  ενδιάμεσης  φάσης  και

εισάγεται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρώντας ότι η εξωτερική

ακτίνα της ενδιάμεσης φάσης είναι συνάρτηση της εκάστοτε ιδιότητας και των

συνολικών θεωρήσεων που γίνονται για το αντιπροσωπευτικό στοιχείο όγκου του

μοντέλου, σε ότι αφορά την κατ΄ όγκο περιεκτικότητα της ίνας,  το βαθμό της

ανισοτροπίας, το βαθμό της ανομοιογένειας και τους συντελεστές πρόσφυσης. 

 Γίνεται  για  πρώτη  φορά  προσομοίωση  του  θρυμματισμού  της  ίνας  και

αναπτύσσονται τα διεπιφανειακά στοιχεία αποκόλλησης.  Γνωρίζοντας το πεδίο

των τάσεων γύρω από τη θέση εκδήλωσης της αστοχίας, καθώς και την εξάρτηση

των  συντελεστών  συγκέντρωσης  τάσης  από  το  μέγεθος  αυτής,  ο  ρυθμός

απελευθέρωσης  της  ενέργειας  παραμόρφωσης  των  διεπιφανειακών  στοιχείων

αποκόλλησης εξαρτάται από τα παραπάνω. 

Η  συμβολή  της  παρούσας  διατριβής  στην  επιστήμη  αφορά  την  αντικειμενική

προσομοίωση  της  αποκόλλησης  σε  περιβάλλον  ατελειών,  παρέχοντας  δυνατότητες

πρόβλεψης  της  εξέλιξης  των  φαινομένων  που  διέπουν  την  αποκόλληση  και  της

συμπεριφοράς του υλικού, παραμετρικά, δηλαδή συναρτήσει της διάταξης των ινών, της

κατ΄ όγκο περιεκτικότητας, της ατελούς πρόσφυσης, της ανισοτροπίας, της υποβάθμισης

της  ενδιάμεσης  φάσης  κλπ.  Η  συγκεκριμένη  διατριβή  εστιάζει  το  επιστημονικό

ενδιαφέρον  καθώς  μέσω  αυτής  δύναται  να  προσομοιωθούν  οι  τοπικές  αστοχίες  των

υλικών  χωρίς  δαπανηρές  πειραματικές  διαδικασίες,  ενώ  παράλληλα  παρέχεται  η

δυνατότητα  ανάπτυξης  βελτιωμένων  σχεδιασμών  έναντι  της  διάρρηξης  του  δεσμού

πρόσφυσης.  Τέλος,  εκπληρώνονται  οι  στόχοι  που  αναφέρονται  στις  εφαρμογές  των

υπολογιστικών διαδικασιών σε ευρεία κλίμακα σε ότι αφορά τις αστοχίες, τη λειτουργία

αλλά και το σχεδιασμό των υλικών, των κατασκευών και των μηχανών.
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Η ανάπτυξη  ενός  γενικού  μοντέλου  πρόβλεψης  και  ανάλυσης  αστοχιών λόγω

διάρρηξης  δεσμού  πρόσφυσης,  μπορεί  να  αποτελέσει  τη  βάση  εφαρμογής  σε  μια

πληθώρα προβλημάτων για περαιτέρω έρευνα, που αφορά άλλου είδους αστοχίες, όπως

εκείνες που οφείλονται σε θερμικά, κρουστικά, κυκλικά κλπ. φορτία.

 Η  αξιολόγηση  μιας  ερευνητικής  εργασίας  βασίζεται  κατά  κύριο  λόγο  στην

πρακτική  αξία  και  χρησιμότητα  των  αποτελεσμάτων  της.  Όσο  μεγαλύτερο  είναι  το

φάσμα των εφαρμογών της αλλά και οι δυνατότητες διεύρυνσης αυτού, τόσο αυξάνει η

χρηστική της αξία. Τα πολύ ικανοποιητικά πορίσματα των εφαρμογών, που έγιναν στα

πλαίσια αυτής της διατριβής, ενισχύουν το κύρος της προτεινόμενης μεθοδολογίας, αλλά

και τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, ενθαρρύνοντας τη χρήση τους από τους

ενδιαφερόμενους ερευνητές. 
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    THY=F ...

    THZ=F ...

    THL1=F ...

    THL2=F ...

    PHI=F ...

    PRES=F ...

    IFTYPE="ALL" ...

    TITLE="horiz"

.

  DEFINE LOAD STRUCTURAL ILDG=1 LTPF=TPDSP ...

     U=1.00000000000000E+01 ...

     V=0.00000000000000E+00 ...

     W=0.00000000000000E+00 ...

     THX=0.00000000000000E+00 ...

     THY=0.00000000000000E+00 ...

     THZ=0.00000000000000E+00 ...

     THL1=0.00000000000000E+00 ...

     THL2=0.00000000000000E+00 ...

     PHI=0.00000000000000E+00 ...

     PRES=0.00000000000000E+00 ...

     TITLE="hor-dspl"

  DEFINE CONSTRAINT ICST=1  CSTTYP=CONSTANT_VARIABLE ...

    FRENAM=V ...

    TITLE="y-dir-con"

  ASSIGN MESH LINE LN=1 IMSH=1

  ASSIGN SUPPORT LINE LN=1 ISUP=1 LCID=1

.

  ASSIGN MESH LINE LN=6 IMSH=4
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  ASSIGN LOADING LINE LN=6 ILDG=1 LCID=1 FACTOR=1.000000000E+00

  ASSIGN MESH LINE LN=7 IMSH=4

  ASSIGN CONSTRAINT LINE LN=7 ICST=1

. 

  ASSIGN MESH LINE LN=13 IMSH=1

.

  ASSIGN INTERFACE_MESH LINE LN=20 SLN=22 IMSH=10

  ASSIGN INTERFACE_MESH LINE LN=21 SLN=23 IMSH=10

.

  ASSIGN MATERIAL SURFACE SN=1 IMAT=3

  ASSIGN MESH SURFACE SN=1 IMSH=11

.

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT MESH VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT LOADING VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT SUPPORT VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT SLIDE_TABLE VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT ACTIVATE VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT DEACTIVATE VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT TS_DEFINITION VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT MATERIAL VALUES OFF

  SET DEFAULT_ASSIGNMENT COMPOSITE VALUES OFF

  SET MERGE EXACT

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ (*. dat)
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C Version 13.1-2 Date 28-09-01 Time 09:30
SYSTEM
  SLFNCS=1.000000000E+00
  SLSTCC=1.000000000E-03
  SLSTFM=1.000000000E+02
  SLSTPC=1.000000000E+00
END
 PROBLEM TITLE
 OPTION     2   16   18   48   61   62  117  118  123  146 ...
          157  235  250  252  253  261  278  308  319
 QAX4M ELEMENT TOPOLOGY
         1      1      3     53     4
                     .

      4064   5742   5735   5621   5614
 SOLUTION ORDER AUTOMATIC 4  
 SOLVER FRONTAL
 NODE COORDINATES
          1   0.000000000E+00   0.000000000E+00   0.000000000E+00

.         
      10748   1.088888889E+01   5.925000000E+01   0.000000000E+00
MATERIAL PROPERTIES
        2    1.000000000E-03   3.500000000E-01   0.000000000E+00 ...
             0.000000000E+00   0.000000000E+00   0.000000000E+00 ...
             0.000000000E+00

.

MATERIAL ASSIGNMENTS
C 
C  LusasM Dataset          2 Has Title EpoxyMatrix (elastic)
1     40     1     2     0     0      0      0      2      0      0
                                                                               .

SLIDELINE PROPERTIES
        1    5.000000000E+00   5.000000000E+00   0.000000000E+00 ...
             1.111110000E+00   0.000000000E+00   0.000000000E+00 ...
             1.000000000E-03
 SLIDELINE_SURFACE DEFINITION 1

9745 9749
                                 .
       5908       5881
 SLIDELINE_SURFACE DEFINITION 2

9844 1011
              .
      10037      10021
 SLIDELINE ASSIGNMENTS
    1         1         2         1        3        0       0
 FREEDOM TEMPLATE
   U  V
 CONSTRAINT EQUATIONS
 EQUATION 0.0
 5777 0 0 1  1.0
 9766 0 0 1 -1.0
       .
 SUPPORT NODES
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        1       9       1  F R
                  .
     9861    9940      79  R F
 LOAD CASE 1 TITLE Load Case 1
 PDSP  2
     5751 0 0    0.000000000E+00   1.000000000E+02
                          .
     5768 0 0    0.000000000E+00   1.000000000E+02
C
 CURVE DEFINITION  2 USER
  0.000E+00   1.000E+00
  1.000E+02   1.000E+02
C
 CURVE ASSIGNEMENT
  1   2.000E-05   2
 ELEMENT OUTPUT
 1     4064     1        0
 NODE OUTPUT
 2968   3089     121      1
           .

C 
 NONLINEAR CONTROL
 ITERATIONS   12   0   0
 CONVERGENCE   1.000E+03   1.000E+03   1.000E+00      1.000E-01      D
1.000E+00       
 OUTPUT        0   5   5   0   0   1   1
 TERMINATION   0  50
 PLOT FILE
 END
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SUMMARY

The  increasing  demands  for  the  development  of  improved  and  intelligent

constructions, that will meet the desired reliability and functional standards, have led

to new materials of higher strength/weight ratio comparing to those of the traditional

materials.  The  present  work  is  focused  on  the  study  -through  simulation-  of

phenomena related to material failures and specifically to adhesion bond breaking of

inhomogeneous  materials.  Through  the  introduction  of  representative  reference

volumes  describing  the  repetitiveness  of  geometry,  a  realistic  simulation  can  be

evaluated,  in which fibers packing dimensions and volumetric composition are the

independent parameters. The areas of stress and strain accumulation, as well as their

dependence  on  the  problem independent  variables  (as  weak  interphase,  imperfect

adhesion etc), are discussed. The debonding along interphase and fiber fragmentation

are simulated, while the reaction mechanism of a broken fiber near it is analysed. The

materials  under  study  include  short  and  long  reinforcements,  while  presenting

inhomogenities  among  reinforcements  and fibers  (interphase  area).  Fibers  packing

demand the use of a representative volume element, which is consisted of two or more

homogeneous phases,  separated by interfaces.  Those interfaces are inhomogeneous

interphase layers, whose properties vary with their thickness.

The validity of  the  proposed  simulation  method  is  established  through the

accuracy, the repetitiveness and the convergence of its results. The innovations of this

work are the following:

 For the first time, a study of the interphase and imperfect adhesion affection to

the side debonding of fiber composite materials with FEA takes place.

 A parametric model is developed, contributing to the realistic solution of this

kind of problems.

 For the first time, the development of hybrid interphase and its introduction to

FEA analysis, take place.

 For  the  first  time,  the  simulation  of  fiber  fragmentation  and  the  use  of

interphase elements, to this analysis, take place.

 Realistic simulation is improved, as well as the result process through modern

computation tools.

This  general  model  for  the  prediction  and  the  failure  analysis  of  bonds

breaking can be applied to other kinds of failure problems as well, for future research. 
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Η κ.  Χάιδω Κυρίτση είναι  διδάκτορας  του Τμήματος  Μηχανολόγων  και  Αεροναυπηγών Μηχανικών  της

Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  (11  Φεβρουαρίου  2003).  Γεννήθηκε  στη  Λάρισα  τον

Ιανουάριο του 1974 και είναι Έλληνας πολίτης. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Λάρισα  το 1991 και

μετά από  επιτυχείς  πανελλήνιες  εξετάσεις  (1992)  εισήχθη  στο  Τμήμα  Μηχανολόγων  και  Αεροναυπηγών

Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του Πανεπιστημίου Πατρών.  Από το  Τμήμα  αυτό  έλαβε  Δίπλωμα

Μηχανολόγου Μηχανικού (1997), με βαθμό «Λίαν καλώς 7.06 εκατοστά». Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και του

Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ενώ κατέχει τις σχετικές άδειες ασκήσεως

επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1998).

Στις  προπτυχιακές  της  σπουδές,  ειδικεύτηκε  σε  κατασκευαστικά  θέματα  και  εκπόνησε  σπουδαστική  και

διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γ. Χρυσολούρη με θέμα "Διάτρηση σύνθετων υλικών

με  laser και  μελέτη  του  θερμοκρασιακού  τους  πεδίου,  με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  των  Πεπερασμένων

Στοιχείων". Κατά την περίοδο που εκπονούσε τις εργασίες αυτές ασχολήθηκε με θέματα κατεργασιών και

παραγωγής στο Εργαστήριο Δυναμικής – Θεωρίας Μηχανών και Αυτοματισμού. Το ίδιο χρονικό διάστημα

ασχολήθηκε συστηματικά με τις υπολογιστικές μεθοδολογίες και ιδιαίτερα με τη μέθοδο των πεπερασμένων

στοιχείων. Χειρίζεται με μεγάλη ευχέρεια τον εμπορικό κώδικα των πεπερασμένων στοιχείων FEA-LUSAS

(Finite Element Analysis), γνωρίζει τεχνικές προγραμματισμού BASIC και FORTRAN, είναι εξοικειωμένη με

την  τεχνολογία  του  διαδικτύου  (INTERNET)  και  των  σχεδιαστικών  πακέτων  ORIGIN,  AUTOCAD,

MICROGRAF DESIGNER καθώς και το περιβάλλον των WINDOWS (MSOFFICE, MSEXCEL).

Μετά  την  απόκτηση  της  άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος  ασχολήθηκε  ως  Μελετητής  Μηχανολόγος

Μηχανικός Η/Μ Μελετών, στο Τεχνικό Γραφείο του κ. Ιωάννη Κοκάρα, Λάρισα (1998), οπότε απέκτησε

επαγγελματική  εμπειρία  σε  θέματα  μελετών  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, υγιεινής, και κυκλοφορίας οχημάτων. Μετά από επιλογή γράφτηκε στο Τμήμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών  Μηχανικών (1999). Είναι διδάκτορας μηχανικός

στο Τμήμα αυτό και η διατριβή της έχει τίτλο «Αριθμητική προσομοίωση διάρρηξης δεσμού πρόσφυσης σε

ανομοιογενή υλικά», υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ν. Ανυφαντή

Έχει  αποκτήσει  σημαντική  ερευνητική  εμπειρία  καθώς  έχει  εργασθεί ως  αμειβόμενος  ερευνητής,  στο

ερευνητικό  πρόγραμμα  Κ.  Καραθεοδωρή,  σε  ερευνητικό  έργο  με  τίτλο  “Αριθμητική  Προσομοίωση

Κατεργασιών  Laser”, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο



πρόγραμμα αυτό ήταν κύρια ερευνήτρια και ασχολήθηκε με τη σύνταξη κωδίκων πεπερασμένων στοιχείων,

με σκοπό την προσομοίωση κατεργασιών με μη συμβατές μεθόδους επεξεργασίας. Παράλληλα, ασχολήθηκε

με τη συμπεριφορά και τις αστοχίες συνθέτων υλικών που είναι ενισχυμένα με ίνες και τα οποία εμπεριέχουν

ετερογενή μεσόφαση μεταξύ ίνας-μήτρας. Έχει συμμετάσχει στο 1st ASME Conference,  September 17-20,

2001, όπου και παρουσίασε μία επιστημονική εργασία, που προέκυψε από το προαναφερόμενο πρόγραμμα. 

Εργάσθηκε ακόμη στα πλαίσια των παρακάτω  ερευνητικών προγραμμάτων: 

1. Innovative coating on light alloys (BRPR-CT98-0645-DG12-GZMM-COLA), που χρηματοδοτήθηκε

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ. Χρυσολούρη.

2. Esprit Project 26498: Integration of Business functions in Manufacturing a best practice approach,

που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ.

Χρυσολούρη. 

3. Integrated technology for dynamic simulation and advanced visualization of human motion in virtual

environments (IST-2000-29357 REAL MAN), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με

Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ. Χρυσολούρη. 

4. Residual stress prediction in dissimilar metal pipe welds using the finite element method, (Contract

No 320204) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Institute for advanced materials, JRC,

με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Ν. Ανυφαντή.

5. Advanced knowledge-based tools for efficient process improvements in manufacturing and assembly

in SMEs (CRAF99-70130, GIST-2000-50021),  που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ. Χρυσολούρη. 

6. Intelligent  supply chain management for the extended maritime enterprise (G1RD-CT2002-00674

INTERMAR,  που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον

καθηγητή κ. Γ. Χρυσολούρη. 

Από την ερευνητική της δραστηριότητα έχουν προκύψει διάφορες επιστημονικές εργασίες, κατάλογος των

οποίων  δίδεται  παρακάτω. Κατά  τη  διάρκεια  των  μεταπτυχιακών  της  σπουδών  απέκτησε  εκπαιδευτική

εμπειρία  σε  εργαστηριακό  επίπεδο,  καθώς  επέβλεψε  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  στην  εκπόνηση  των

εργαστηριακών ασκήσεων στα μαθήματα:

1. Στοιχεία Μηχανών Ι 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

2. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 1999-2000, 2000-2001.

3. Μηχανολογικές Μετρήσεις 1999-2000.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων ως εκπαιδεύτρια:

1. Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού, ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών

2. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών

3. Νέες Tεχνολογίες και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΕΠΕΑΕΚ.
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