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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των υλικών είναι ένα κοινό
χαρακτηριστικό πολλών σύγχρονων εφαρµογών µηχανικού. Η συνεχής ανάπτυξη της
τεχνολογίας των δοµικών υλικών είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για τη βελτίωση της
µηχανικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων και εξακολουθεί να είναι κρίσιµη στο
καθορισµό της αξιοπιστίας, απόδοσης και µείωσης του κόστους λειτουργίας των
κατασκευών. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη υλικών εµπνευσµένων από τη φύση, χρησιµοποιώντας ως βάση τα πολυµερή
σύνθετα υλικά. Ο κύριος περιοριστικός παράγοντας που εµποδίζει την ευρεία χρήση των
σύνθετων υλικών είναι η σχετικά υποβαθµισµένη µηχανική συµπεριφορά τους σε κρουστικά
φορτία που οδηγεί σε µείωση της αντοχής, δυσκαµψίας και ευστάθειας. Η αδυναµία τους για
πλαστική παραµόρφωση οδηγεί στην απορρόφηση ενέργειας µέσω της δηµιουργίας
ατελειών και βλάβης, όπως ρωγµές στη µήτρα και αποστρωµάτωση.

Για την απαλοιφή

αυτών των περιοριστικών παραγόντων µπορούµε να εισάγουµε στα πολυµερή σύνθετα
υλικά την ιδιότητα της αυτοΐασης.
Αυτοϊάσιµο είναι ένα υλικό που διαθέτει την εγγενή ικανότητα να επιδιορθώνει µερικώς τις
βλάβες που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της χρήσιµης ζωής του. Οι εφαρµογές των
αυτοϊάσιµων υλικών είναι ιδιαίτερα ευρείς. Στο µέλλον αναµένεται να έχουν µαζική επίδραση
σε όλες τις βιοµηχανίες, από την βιοµηχανία αυτοκινήτων ως τη βιοµηχανία παραγωγής
ενέργειας. Με τη χρήση των αυτοϊάσιµων υλικών θα είναι εφικτό να παραταθεί η διάρκεια
ζωής των προϊόντων, να αυξηθεί η ασφάλεια και να µειωθεί το κόστος συντήρησης. Οι
κυριότερες εφαρµογές που ήδη έχουν αναπτυχθεί είναι στη βιοµηχανία αυτοκινήτων, στις
κατασκευές, καθώς και στην αεροδιαστηµική βιοµηχανία. Επειδή τα αυτοϊάσιµα υλικά
βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζει κυρίως στην
ανάπτυξη των υλικών παρά στις εφαρµογές τους.
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η ασφαλής και βέλτιστη χρήση των αυτοϊάσιµων υλικών βασίζεται
κυρίως σε πειραµατικά δεδοµένα που αφορούν την µηχανική συµπεριφορά τους. Τα
δεδοµένα αυτά όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περιπτώσεις που η κατασκευή
µας είναι πολύπλοκη είτε από πλευράς γεωµετρίας είτε από πλευράς συµπεριφοράς υλικού.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία για τον υπολογισµό της µηχανικής
συµπεριφοράς των υλικών αυτών πριν και µετά την αυτοΐαση. Το πρώτο βήµα είναι ο
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θεωρητικός υπολογισµός των µηχανικών ιδιοτήτων και της µηχανικής συµπεριφοράς των
αυτοϊάσιµων υλικών.
Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι, αρχικά, η ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου
µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων για τον υπολογισµό των µηχανικών ιδιοτήτων µιας
στρώσης σύνθετου υλικού ενισχυµένης µε γυάλινες κοίλες ίνες. Τα αποτελέσµατα του
µοντέλου χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση της εφελκυστικής και καµπτικής
συµπεριφοράς ενός πολύστρωτου δοκιµίου. Υπολογίζονται τόσο η µηχανική συµπεριφορά
όσο και η αντοχή του δοκιµίου και τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε πειραµατικά δεδοµένα
από την βιβλιογραφία.
∆οµή της εργασίας
Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί µία εισαγωγή στα
αυτοϊάσιµα υλικά, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε
τις ιδιότητες και την µηχανική συµπεριφορά των αυτοϊάσιµων υλικών µε κοίλες ίνες. Στο τρίτο
κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων και στον τρόπο
µοντελοποίησης και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, σχετικά µε τις
µηχανικές ιδιότητες µιας στρώσης µε κοίλες ίνες. Τα αποτελέσµατα της µηχανικής
συµπεριφοράς του πολύστρωτου δοκιµίου παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος, τα
γενικά συµπεράσµατα της εργασίας παρουσιάζονται στο πέµπτο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆ισεκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης δηµιούργησαν εξαιρετικά αποτελεσµατικά φυσικά υλικά, τα
οποία πλέον όλο και περισσότερο αποτελούν πηγή έµπνευσης για τους µηχανικούς.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι επιστήµονες και οι µηχανικοί στρέφονται στα
φυσικά υλικά για έµπνευση. Όσο οι ερευνητές προσπαθούν να αναπτύξουν όλο και καλύτερα
υλικά, συσκευές, µηχανές και προϊόντα, υπάρχουν ακόµα πολλά να µάθουν από την φύση.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι διάφορες σχεδιαστικές απαιτήσεις για την επιλογή και το
σχεδιασµό των υλικών (σκληρότητα και αντοχή για παράδειγµα) είναι οι ίδιες και για τον
άνθρωπο και για την φύση. Όµως, φαίνεται ότι ο άνθρωπος και η φύση χρησιµοποιούν
διαφορετικές οδούς για να λύσουν παρόµοια µηχανικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, ενώ ο
µηχανικός χρησιµοποιεί ένα ευρύ φάσµα υλικών για να επιτύχει τις εκάστοτε επιθυµητές
ιδιότητες (για παράδειγµα ένα αυτοκίνητο αποτελείται από τριάντα διαφορετικά υλικά), στη
φύση τα υλικά αποτελούνται από ένα περιορισµένο αριθµό βασικών συστατικών. Για
παράδειγµα, ένα µόριο όπως το κολλαγόνο τύπου ένα (type I collagen) µπορεί να
χρησιµοποιείται ως δοµικό συστατικό για µία ποικιλία ιστών του ανθρώπινου σώµατος π.χ.
στα οστά, στους χόνδρους, στο δέρµα κ.α. Έτσι καταλαβαίνουµε ότι η φύση χρησιµοποιεί
ένα περιορισµένο αριθµό υλικών και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης

για να λύσει

πολλά και διαφορετικά σχεδιαστικά προβλήµατα [1].
Πιο συγκεκριµένα, ενώ ο µηχανικός χρησιµοποιεί κυρίως σίδηρο, χρώµιο και νικέλιο, η φύση
επιλέγει τα πολυµερή ή σύνθετα υλικά που αποτελούνται από πολυµερή και κεραµικά
σωµατίδια και παρατηρούµε ότι ακόµα και αν χρησιµοποιήσει υλικά όπως το σίδηρο, αυτά
δεν θα είναι στην µεταλλική τους µορφή [2]. Μία άλλη σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην
σχεδιαστική οδό που επιλέγει ο µηχανικός και η φύση, είναι ότι στην περίπτωση του
µηχανικού, πρώτα σχεδιάζεται το µέρος της µηχανής ή το προϊόν και έπειτα επιλέγεται το
υλικό που θα υλοποιήσει το σχέδιο µε βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις λειτουργικές
προδιαγραφές, τον κύκλο ζωής και τις αλλαγές που µπορεί να προκύψουν κατά την χρήση
του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασµός και η στρατηγική του σχεδιασµού είναι
στατική. Η φύση, από την άλλη πλευρά, επιλέγει τον ακριβώς αντίθετο δρόµο. Η στρατηγική
του σχεδιασµού είναι δυναµική. Στην φύση το υλικό και το προϊόν (στην προκείµενη
περίπτωση οργανισµό) αναπτύσσονται ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας τις αρχές της
βιοπροσαρµοστικότητας. Αυτό παρέχει έλεγχο πάνω στην δοµή και κατασκευή του υλικού σε
όλα τα επίπεδα και είναι το κλειδί για την επιτυχηµένη χρήση των πολυµερών και των
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σύνθετων υλικών ως δοµικά συστατικά [2]. Οι βασικές διαφορές στον σχεδιασµό µεταξύ των
µηχανικών και της φύσης παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.1.

Σχήµα 1.1: Οι βασικές διαφορές στον σχεδιασµό µεταξύ
των µηχανικών και της φύσης [2]
Πολλοί βιολογικοί ιστοί έχουν σηµαντικές µηχανικές ιδιότητες. Η ανθεκτικότητα του ιστού της
αράχνης, η αντοχή σε συνδυασµό µε το χαµηλό βάρος του µπαµπού ή η ικανότητα
επούλωσης του ποδιού µιας σαύρας είναι µερικά από τα παραδείγµατα της υψηλής
απόδοσης των φυσικών υλικών. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, τα υλικά αυτά
µελετώνται συστηµατικά µε σκοπό να αντιγραφούν οι ιδιότητες τους στα τεχνητά υλικά. Αυτή
η µεταφορά τεχνογνωσίας από την φύση στην µηχανική ονοµάζεται βιοµιµιτική (biomimetics)
ή biomimicry ή bionics [1]. Η βιοµιµιτική - η επιστήµη που µιµείται την φύση - είναι ένα
αναπτυσσόµενο πεδίο που τώρα οδηγεί στην κατασκευή πρωτότυπων υλικών µε
αξιοσηµείωτες µηχανικές ιδιότητες.
Ένα παράδειγµα ενός βιολογικού υλικού υψηλής απόδοσης, το οποίο συνδυάζει ένα µαλακό
υλικό (κολλαγόνο) µε ένα ανόργανο (hydroxyapatite) για να επιτύχει την αναγκαία δυσκαµψία
είναι το οστό. Επιπροσθέτως, πέραν του ότι το οστό είναι ένα πολύ ανθεκτικό και σκληρό
υλικό, έχει και κάποιες άλλες σηµαντικές ιδιότητες, για παράδειγµα µπορεί να αναγεννιέται
συνέχεια, να προσαρµόζεται στην τοπική φόρτιση και να αυτοϊάσεται. Αυτό καθίσταται
δυνατό λόγω ειδικών κυττάρων που εκπληρώνουν διάφορες λειτουργίες και έτσι επεκτείνουν
τις δυνατότητες του υλικού. Ειδικά κύτταρα (osteoclasts) διαλύουν το οστό και δηµιουργούν
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κοιλότητες (Σχήµα 1.2). Όταν το οστό υπόκειται σε µηχανικό φορτίο αναπτύσσονται µεγάλες
παραµορφώσεις στην περιοχή των κοιλοτήτων και ένα άλλο είδος κυττάρων (osteocytes)
ενσωµατώνονται στα κενά και δρουν ως µηκυνσιόµετρα. Συγχρόνως αποδεσµεύουν χηµικές
ουσίες που οδηγούν στη συγκέντρωση ενός τρίτου τύπου κυττάρου (osteoblasts), τα οποία
δηµιουργούν νέο οστό. Η φυσική αυτή διαδικασία έχει αντιγραφεί σε αυτοϊάσιµα πολυµερή
που περιέχουν µικροκάψουλες που περιέχουν τον θεραπευτικό παράγοντα (Σχήµα 1.2).

Σχήµα 1.2: Αυτοΐαση (a) οστού και (b) πολυµερούς [1]

1.1 Αυτοϊάσιµα υλικά
Τα αυτοϊάσιµα υλικά εµπνεύστηκαν από τους βιολογικούς οργανισµούς, όπου όταν
προκαλείται µια βλάβη σε έναν ζώντα οργανισµό, π.χ. µια πληγή, αυτός µπορεί και την
επιδιορθώνει. Αυτοϊάσιµο είναι ένα υλικό που διαθέτει την εγγενή ικανότητα να επιδιορθώνει
µερικώς τις βλάβες που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της χρήσιµης ζωής του.

Ως

αυτοΐαση µπορεί να οριστεί η ικανότητα ενός υλικού να ιαίνει τις ζηµιές που προκαλούνται
στο εσωτερικό του αυτόµατα και αυτόνοµα, δηλαδή χωρίς εξωτερική παρέµβαση. Πολλοί
κοινοί όροι χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν αυτή την ιδιότητα των υλικών, όπως:
αυτοεπιδιόρθωση

(self-repairing),

αυτόνοµη

ίαση

(autonomic-healing)

και

αυτόνοµη

επιδιόρθωση (autonomic repair). Έτσι λοιπόν η αυτοΐαση µπορεί να έχει δυο τύπους:
αυτόνοµη - χωρίς δηλαδή καµιά εξωτερική παρέµβαση και µη αυτόνοµη, µε εξωτερική
παρέµβαση [3]. Στην φύση, για παράδειγµα, όταν κοπεί το ανθρώπινο δέρµα υπάρχουν
κατάλληλοι µηχανισµοί αυτοΐασης και ο κατεστραµµένος ιστός επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση. Για την ίαση ενός σπασµένου οστού υπάρχουν παρόµοιοι µηχανισµοί ίασης.
Προφανώς, η φυσική ίαση στα ζώντα σώµατα εξαρτάται από την γρήγορη µετάβαση των
θεραπόντων υλικών στο τραυµατισµένο µέρος και στην ανακατασκευή των ιστών [4].
Εµπνευσµένοι λοιπόν από αυτά τα ευρήµατα, οι ερευνητές κάνουν συνεχείς προσπάθειες να
µιµηθούν αυτά τα φυσικά υλικά και να ενσωµατώσουν τις ικανότητες αυτοΐασης στα
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πολυµερή υλικά και στα σύνθετα πολυµερή υλικά. Αυτή η διαδικασία άνοιξε νέους ορίζοντες
για την ανάπτυξη έξυπνων υλικών.
Ο άνθρωπος έχει εφεύρει υλικά τα όποια είναι πολύ ανθεκτικά, όπως τα πολυµερή σύνθετα
υλικά. Αυτά παρόλο που είναι πολύ ανθεκτικά, σε σύγκριση µε τα φυσικά υλικά, αν υποστούν
βλάβες δεν επιδιορθώνονται εύκολα και συχνά οι επιδιορθώσεις στοιχίζουν περισσότερο από
την αντικατάστασή τους. Τα συνθετικά πολυµερή είναι εξελιγµένα υλικά, τα οποία περιέχουν
δύο συστατικά: ενισχυτικές ίνες (από άνθρακα, γυαλί, Kevlar, κλπ) και µία µήτρα ρητίνης
(εποξική, πολυεστερική, κλπ) [5]. Χρησιµοποιούµε αυτά τα υλικά σε πολλές και διάφορες
εφαρµογές και σε πολλά και διαφόρων ειδών προϊόντα [6]. Η αγορά είναι τεράστια: γύρω στα
είκοσι εκατοµµύρια τόνοι από αυτά τα υλικά χρησιµοποιούνται κάθε χρόνο σε κατασκευές
πολιτικού µηχανικού, στην αεροναυπηγική, στην βιοµηχανία ηλεκτρονικών και στη βιοϊατρική.
Τα υλικά πολυµερούς µήτρας διαθέτουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα µέταλλα τα
οποία συνήθως αντικαθιστούν.

Αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι: υψηλή ειδική αντοχή και

ακαµψία, αντοχή σε διάβρωση και ηλεκτροµαγνητική διαφάνεια [7]. Τα υλικά αυτά επίσης
προσφέρουν προτερήµατα στην κατασκευή (ο συνδυασµός µικρής πυκνότητας και καλών
µηχανικών ιδιοτήτων επιτρέπει στο σχεδιασµό ελαφρύτερων κατασκευών), στην ευελιξία του
σχεδιασµού (η µορφοποίηση του τελικού τεµαχίου γίνεται ταυτόχρονα µε την παραγωγή της
«πρώτης ύλης»), στην ασφάλεια και στην ευκολία παραγωγής.
Ένας από τους βασικούς περιορισµούς των σύνθετων υλικών είναι η ευπάθεια σε
µικρορωγµές της µήτρας όταν υπόκεινται κυρίως σε κρουστικά φορτία, σε υπερβολικές
φορτίσεις, και σε κυκλικές µηχανικές ή και θερµικές φορτίσεις [7]. Αυτό είναι ένα σηµαντικό
µειονέκτηµα γιατί οδηγεί σε µια σηµαντική µείωση της αντοχής και της δυσκαµψίας τους [4].
Η αδυναµία τους να παραµορφώνονται πλαστικά, οδηγεί σε απορρόφηση της ενέργειας
αυτής µέσω της δηµιουργίας ατελειών και βλαβών. Αυτή η βλάβη συχνά εµφανίζεται
εσωτερικά στο υλικό µε την µορφή ρωγµών στη µήτρα,

οι οποίες είναι δύσκολο να

ανιχνευθούν µε γυµνό οφθαλµό. Οι µικρορωγµές αυτές είναι οι προάγγελοι της δοµικής
αστοχίας του υλικού και αν δοθεί η δυνατότητα να επιδιορθωθούν θα παρέχει στα πολυµερή
υλικά µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερα έξοδα συντήρησης. Έτσι λοιπόν ένα πολυµερές
υλικό µπορεί να επωφεληθεί από την χρήση αυτοϊάσιµων τεχνικών όχι µόνο για την
επιδιόρθωσή του, αλλά και για τη βελτίωση των µηχανικών του ιδιοτήτων.
Συµφωνά µε τους Trask, Williams και Bond [4] οι µέθοδοι αυτόνοµης ίασης των σύνθετων
πολυµερών ενισχυµένων µε ίνες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το κατά πόσο
µιµούνται τις φυσικές διαδικασίες αυτοΐασης. Έτσι, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:
Αυτοΐαση που εµπνέεται από την φύση (bioinspired self-healing) και αυτοΐαση που µιµείται
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την φύση (biomimetic self-healing). Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στο κατά πόσο οι
βασικοί µηχανισµοί της αυτοΐασης εµπνέονται από την παρατήρηση των φυσικών
συστηµάτων. Είναι µια απλή παρατήρηση ότι πολλά φυσικά συστήµατα µπορούν να
αυτοϊαθούν και είναι επίσης απλή παρατήρηση ότι τα ζώα συνήθως το επιτυγχάνουν αυτό
µέσου ενός µηχανισµού «µατώµατος». Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στη µίµηση των
µεθόδων αυτοΐασης της φύσης σε ένα µεγαλύτερο βαθµό. Όµως, όπως καταλαβαίνουµε, η
ακριβής αντιγραφή των φυσικών µηχανισµών αυτοΐασης είναι αδύνατη λόγω της
πολυπλοκότητάς τους.

1.2 Βασικές προσεγγίσεις αυτοΐασης
Σύµφωνα µε τους Yuan, Rong και Zhang [8] υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σχετικά µε
την αυτοΐαση των πολυµερών υλικών. Σύµφωνα µε τον τρόπο ίασης, τα αυτοϊάσιµα
πολυµερή και τα πολυµερή σύνθετα υλικά µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο βασικές
κατηγορίες: Εγγενή υλικά, δηλαδή αυτά που είναι ικανά να γιατρεύουν τις ρωγµές µέσω των
ίδιων των πολυµερών και εξωγενή υλικά, δηλαδή αυτά στα οποία ο θεράπων παράγοντας
πρέπει να προεγκατασταθεί στο υλικό.
Εγγενής αυτοΐαση
Τα αποκαλούµενα εγγενή αυτοϊάσιµα πολυµερή και σύνθετα πολυµερή βασίζονται σε
συγκεκριµένες λειτουργίες των πολυµερών και των πολυµερικών µητρών, οι οποίες
επιτρέπουν την ίαση των ρωγµών κάτω από συγκεκριµένα ερεθίσµατα (κυρίως θέρµανση). Η
αυτόνοµη ίαση χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις δεν είναι δυνατή σε αυτά τα υλικά, προς το
παρόν τουλάχιστον.
Εξωγενής αυτοΐαση
Στην περίπτωση της εξωγενούς αυτοΐασης, η ρητίνη της µήτρας δεν διαθέτει ιάσιµες
ιδιότητες. Ο θεράπων παράγοντας πρέπει να µπει σε κάψουλες και να ενσωµατωθεί µέσα
στα υλικά προκαταβολικά. Μόλις σχηµατιστεί η ρωγµή και καταστρέψει τις εύθραυστες
κάψουλες, το µέσο ίασης (θεράπων παράγοντας), απελευθερώνεται µέσα στα τοιχώµατα της
ρωγµής και «γιατρεύει» τις ρωγµές. Ανάλογα µε τον τύπο των υποδοχέων, υπάρχουν δύο
τρόποι ενεργειών ίασης: Αυτοΐαση µε την χρήση ιάσιµων µικροκαψουλών, και αυτοΐαση µε
την χρήση ιάσιµων γραµµών τροφοδοσίας, δηλαδή κοίλων γυάλινων σωλήνων / γυάλινων
ινών και τριών διαστάσεων αγγειακών δικτύων.
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1.3 Αυτοΐαση µε την χρήση µικροκαψουλών
Η αυτοΐαση µε την χρήση µικροκαψουλών είναι η µέθοδος αυτοΐασης που έχει διερευνηθεί
περισσότερο από όλες τις άλλες. Η πρώτη αναφορά στην µέθοδο αυτή έγινε από την οµάδα
των Brown, Sottos και White του πανεπιστηµίου του Illinois (Urbana-Champaign) [9-16] και
στηρίζεται στην χρήση ενός µονοµερούς, της δικυκλοπενταδεεινής (dicyclopentadeineDCPD), που εµπεριέχεται στις µικροκάψουλες από ρητίνη (ουρία-φορµαλδεΰδη), οι οποίες
µικροκάψουλες βρίσκονται τυχαία διασκορπισµένες µέσα στην πολυµερή µήτρα. Όταν
εµφανιστεί µία µικρορωγµή και έρθει σε επαφή µε τις µικροκάψουλες, αυτές σπάνε
απελευθερώνοντας το µέσον ίασης (δηλαδή το µονοµερές) µέσα στην ρωγµή. Τότε το
µονοµερές έρχεται σε επαφή µε τον διασκορπισµένο καταλύτη και ξεκινάει ο πολυµερισµός
που οδηγεί στο «κλείσιµο» της ρωγµής και άρα στην επισκευή του υλικού (Σχήµα 1.3).

Σχήµα 1.3: Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας αυτοΐασης
µε µικροκάψουλες [8]
Η καινοτοµία της συγκεκριµένης µεθόδου είναι ότι ο µηχανισµός που προκαλεί τη βλάβη
(ρωγµή) δίνει και την δυνατότητα της τοπικής παροχής του ειδικού µηχανισµού για την
εκκίνηση και τον αυτόνοµο έλεγχο της επισκευής. Επίσης ένα πρόσθετο µοναδικό
χαρακτηριστικό

γνώρισµα

της

µεθόδου,

είναι

η

χρήση

των

ενεργών

καταλυτών

πολυµερισµού, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν αλυσιδωτή αντίδραση,
επιτρέποντας κατά συνέπεια τις πολλαπλές θεραπευτικές ενώσεις.
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Ένας παράγοντας που επηρεάζει την όλη διαδικασία είναι η αντοχή του τοιχώµατος της
µικροκάψουλας. ∆ηλαδή ορισµένες κάψουλες µε χοντρά τοιχώµατα δεν διαρρηγνύονται όταν
πλησιάζει η ρωγµή, αντιθέτως κάψουλες µε λεπτά τοιχώµατα έχουν επιθυµητή συµπεριφορά
και σπάνε κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της ρωγµής. Μια άλλη παράµετρος είναι η
αντοχή και η σχετική δυσκαµψία των µικροκαψουλών, καθώς και η δύναµη συνοχής µεταξύ
της µικροκάψουλας και της µήτρας του υλικού.
Η παρασκευή των µικροκαψουλών είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, καθώς πρέπει να
περικλείουν τον θεράποντα φορέα. Έτσι σε ένα επιτυχηµένο σύστηµα αυτοΐασης θα πρέπει
να γίνεται εύκολα η διασπορά των µικροκαψουλών, ενώ θα πρέπει να παραµένει σταθερό
και ενεργό καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των πολυµερικών συστατικών κάτω από διάφορες
περιβαλλοντολογικές συνθήκες και να αποκρίνεται γρήγορα όταν δηµιουργείται η ρωγµή [1721]. Οι µικροκάψουλες λοιπόν που παρασκευάζονται πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή έτσι
ώστε να παραµένουν ανέπαφες κατά την διάρκεια παρασκευής της πολυµερούς µήτρας, να
σπάνε εύκολα κατά την δηµιουργία της ρωγµής και να µπορούν να απελευθερώσουν τον
θεράποντα φορέα ή τον καταλύτη µέσα στην ρωγµή και τέλος να έχουν τις ελάχιστες δυνατές
αρνητικές επιδράσεις πάνω στις ιδιότητες της αµιγούς πολυµερούς ρητίνης ή του
ενισχυµένου σύνθετου υλικού[17].
Ένα βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, όπως αναφέρεται από τους Trask, Williams και
Bond [4], είναι η ευκολία µε την οποία µπορούν να ενσωµατωθούν οι µικροκάψουλες µέσα
στο κύριο σώµα του υλικού. Επίσης η προσθήκη µικροκαψουλών και καταλυτών µεγαλώνει
την εγγενή ανθεκτικότητα της εποξικής ρητίνης. Τέλος το «γέµισµα» των µικρορωγµών
µετριάζει τις επιβλαβείς επιδράσεις της περιβαλλοντολογικής διάβρωσης, όπως η διαστολή
λόγω της υγρασίας και οι ρωγµές που δηµιουργούνται λόγω της έντασης της διάβρωσης [5].
Όµως, αν και τα αυτοϊάσιµα πολυµερή δίνουν µεγάλες δυνατότητες για την επίλυση πολλών
προβληµάτων, τα συγκεκριµένα υλικά έχουν κάποιους πρακτικούς περιορισµούς κυρίως ως
προς την ταχύτητα επούλωσης των ρωγµών καθώς και ως προς την σταθερότητα του
καταλύτη κάτω από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου
είναι η ανάγκη για θραύση των µικροκαψουλών και η ανάγκη της ρητίνης να ενσωµατώσει
τον καταλύτη προτού ξεκινήσει η διαδικασία της επιδιόρθωσης [5]. Στα πολυµερή υλικά τα
οποία έχουν ενισχυθεί µε ίνες υπάρχουν επιπλέον προβλήµατα λόγω του µεγέθους των
µικροκαψουλών (συνήθως 10-100µm), το οποίο παρεµποδίζει την αρχιτεκτονική των ινών.
Επιπλέον προβλήµατα σχετίζονται µε τη διασπορά του καταλύτη ώστε να επιτευχθεί
οµοιόµορφη ιάσιµη λειτουργία καθώς και στην περιορισµένη ποσότητα ρητίνης στις
µικροκάψουλες [4].
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1.4 Αυτοΐαση µε την χρήση κοίλων ινών
Ένας περιορισµός των µεθόδων όπου ο θεράπων φορέας εµπεριέχεται σε µικροκάψουλες
είναι ότι η επαναλαµβανόµενη ίαση δεν είναι πιθανή έπειτα από το πρώτο γεγονός ίασης εάν
το υγρό συνεχίσει να είναι παρών στην κατεστραµµένη περιοχή. ∆εν είναι δυνατό να
γνωρίζουµε πότε οι υγροί θεράποντες φορείς καταναλώνονται πλήρως. Η χρήση των κοίλων
ινών ή σωλήνων που εµπεριέχουν τους θεράποντες φορείς είναι µια άλλη µέθοδος που
µπορεί να µεταφέρει µεγαλύτερη ποσότητα του θεράποντα φορέα στην επιφάνεια της
ρωγµής.
Η βασική διαδικασία αυτής της τεχνικής είναι η πλήρωση των εύθραυστων αγγείων µε το
µέσο που µπορεί να πολυµεριστεί, το οποίο πρέπει να είναι υγρό τουλάχιστον στην
θερµοκρασία ίασης. Ο επακόλουθος πολυµερισµός των χηµικών που διαχέονται στην
κατεστραµµένη περιοχή οδηγεί στο κλείσιµο των ρωγµών. Η Dry πρώτη αναγνώρισε την
πιθανή χρήση των κοίλων γυάλινων σωλήνων [24-27]. Παρόµοια προσεγγίστηκε το θέµα και
από τον Motuku [28-29]. Ο Motuku ενσωµάτωσε σωλήνες εµποτισµένους µε ρητίνη µέσα σε
πολυµερική µήτρα και έπειτα υπέβαλε τα σύνθετα αυτά στοιχεία σε χαµηλής ταχύτητας
κρουστικά φορτία. Και οι δύο αυτές έρευνες, ενώ έδειξαν το σπάσιµο των σωλήνων και την
απελευθέρωση του υγρού θεράποντα φορέα, περιορίστηκαν από την µεγάλη διάµετρο των
αγγείων που χρησιµοποιήθηκαν και την επιλογή του θεράποντος φορέα. Επειδή οι γυάλινες
ίνες έχουν διάµετρο σε κλίµακα χιλιοστών που είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν των
ενισχυτικών ινών, ενεργούν και ως σηµεία έναρξης της αστοχίας του σύνθετου υλικού [30].
Ο Bleay [28] χρησιµοποίησε µικρότερες γυάλινες κοίλες ίνες µε εξωτερική διάµετρο 15µm και
εσωτερική διάµετρο 5µm για να ελαχιστοποιήσει το καταστροφικό αποτέλεσµα που
σχετίζεται µε τις ίνες µεγάλης διαµέτρου ίνες. Οι κοίλες ίνες είναι πολυλειτουργικές από την
στιγµή που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση του θεράποντα φορέα και ταυτόχρονα
παρέχουν δοµική ενίσχυση.
Ο Bond και οι συνεργάτες του, ανέπτυξαν µία διαδικασία για να βελτιστοποιήσουν την
παραγωγή των κοίλων ινών [31-34]. Το Σχήµα 1.4 δείχνει µία SEM εικόνα των κοίλων
γυάλινων ινών που παρήχθησαν. Αυτές οι ίνες ποικίλουν σε διάµετρο (από 30 µέχρι 100µm)
και σε κοιλότητα που φτάνει µέχρι το 65 τοις εκατό. Από την στιγµή που µπόρεσαν να
παρασκευάσουν τέτοιες ίνες µεγάλης εσωτερικής διαµέτρου, µπόρεσαν να υπερπηδήσουν
πολλά από τα προβλήµατα µεταβίβασης του θεράποντος φορέα. Το πώς η συγκεκριµένη
κοίλη ίνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα στα σύνθετα πολυµερή αναλύεται µε την βοήθεια
του Σχήµατος 1.5. Γενικά τρεις τύποι συστηµάτων έχουν αναπτυχθεί [24,29-33,35-43]: ο
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πρώτος τύπος περιέχει µόνο ένα είδος ρητίνης, ο δεύτερος τύπος περιέχει στους γυάλινους
σωλήνες τόσο τη ρητίνη όσο και τον καταλύτη, ενώ ο τρίτος τύπος περιέχει τον καταλύτη σε
µικροκάψουλες µέσα στην µήτρα.

Σχήµα 1.4: Τυπικές γυάλινες κοίλες ίνες [35]

Σχήµα 1.5: Είδη αυτοϊάσιµων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες [35]
Εφαρµογή της µεθόδου αυτοΐασης µε κοίλες ίνες σε σύνθετα ελάσµατα έχει δείξει
επανάκτηση των καµπτικών ιδιοτήτων µέχρι και 87% [31-32]. Με την βοήθεια ενός
προεγκατεστηµένου συστήµατος ίασης των κοίλων σταγονόµετρων(pipettes), ο Motuku και οι
συνεργάτες του, µελέτησαν την ικανότητα ίασης των γυάλινων ινών και των ακόρεστων
πολυεστερικών σύνθετων υλικών που υπόκεινται σε χαµηλής ταχύτητας κρουστικά φορτία
[29,39]. Τα είδη του θεράποντος φορέα, οι χαρακτηριστικές τιµές των κοίλων ινών (η
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ποσότητα, ο τύπος του υλικού των σωλήνων και η κατανοµή τους στο χώρο, το πάχος των
φύλλων του σύνθετου υλικού και το επίπεδο της ενέργειας θραύσης, βρέθηκαν να είναι
κρίσιµα για την αποτελεσµατικότητα της ίασης. Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει πλήρης
βιβλιογραφική ανασκόπηση της συγκεκριµένης µεθόδου αυτοΐασης.

1.5 Αυτοΐαση µε την χρήση αγγειακών δικτύων
Μία εναλλακτική προσέγγιση στην µέθοδο µε τις κοίλες ίνες είναι ο σχεδιασµός υλικού που
να έχει αλληλοσυνδεδεµένες σειρές από αγγειακά δίκτυα (vascular network). Αυτή είναι η πιο
βιοµιµιτική µέθοδος, αφού αντιγράφει το αγγειακό δίκτυο των φυτών και των ζώων, αλλά
είναι δύσκολο να επιτευχθεί µερικώς και σε µεγάλη κλίµακα στα σύνθετα υλικά. Παρ’ όλα
αυτά, µόνο αυτός ο τύπος συστήµατος είναι συµβατός µε την λειτουργία του κυκλοφορικού
συστήµατος που µεταφέρει τα απαραίτητα χηµικά της ίασης στα µέρη που έχουν υποστεί
βλάβη.
Στο Σχήµα 1.6 παρουσιάζεται σχηµατικά ένα γενικό σύστηµα αυτοΐασης µε χρήση αγγειακών
δικτύων. Ένα τέτοιο σύστηµα περιλαµβάνει: την τροφοδοσία από τον θεράποντα παράγοντα
καθώς και την απαιτούµενη αντλία, τους κύριους αγωγούς µεταφοράς από την αντλία προς
µικρότερα αγγεία, το δίκτυο των µικρότερων αγγείων τα οποία και σπάνε σε περίπτωση
βλάβης και απελευθερώνουν, όπως και στην περίπτωση των κοίλων ινών, το υγρό για την
ίαση της βλάβης.

Σχήµα 1.6: Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος αυτοΐασης µε χρήση αγγειακών
δικτύων [49]
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Οι Therriault et al. περιγράφουν µια διαδικασία δηµιουργίας αγγειακών δικτύων σε εποξική
µήτρα, όπως παρουσιάζεται σχηµατικά στο Σχήµα 1.7 [42-43]. Αυτή η προσέγγιση παρέχει
ένα εκτεταµένο δίκτυο από κυλινδρικά κανάλια (10-30µm). Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το
µέγεθος των καναλιών και η µορφή του υπό πίεση θεράποντος φορέα ώστε να φτάσει σε
όλες τις θέσεις-τοποθεσίες των ρωγµών, οι οποίες µπορούν να παρουσιαστούν τυχαία µέσα
στο υλικό [44,45]. Επίσης αναπτύχθηκε µια σειρά από αρχιτεκτονικές για «vascularized»
υλικά µε δυνατότητες αυτοΐασης [46]. Τα πρωταρχικά αποτελέσµατα αυτής της ιδέας
καταγράφηκαν στην εργασία [47], όπου µία επίστρωση σε ένα υπόστρωµα που περιείχε
δίκτυο από µικρό-κανάλια θεραπεύτηκε και αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας τη δοκιµή
κάµψης τεσσάρων σηµείων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.8.
Η γενική ιδέα της µεθόδου είναι η εξής: το σύστηµα αυτοΐασης αντί να περιέχει
ενσωµατωµένες κάψουλες ή ίνες που να περιέχουν τον θεράποντα φορέα, αυτός να
τροφοδοτείται στην περιοχή που έχει υποστεί την ζηµιά µέσω ενός δικτύου. Το τριών
διαστάσεων αγγειακό δίκτυο κατασκευάζεται µέσω της απόθεσης ενός πρόσκαιρου µελανιού
(fugitive ink - πρόκειται για ένα µείγµα από Vaseline/ microcrystalline wax) µέσω
ακροφυσίου. Έπειτα, το παραγόµενο πολυστρωµατικό ικρίωµα / σκαλωσιά εγχύνεται µε
εποξική ρητίνη. Όταν η ρητίνη σταθεροποιηθεί, η δοµική µήτρα είναι έτοιµη για χρήση. Με
την βοήθεια της θέρµανσης και του κενού, το πρόσκαιρο µελάνι αφαιρείται και δηµιουργείται
το τρισδιάστατο δίκτυο. Εισάγοντας µια σύριγγα στην άκρη ενός ανοικτού καναλιού σε
κάποια άκρη του αγγειακού δικτύου, ο υγρός, ικανός να πολυµεριστεί, θεράποντας φορέας
εγχύνεται µέσα στα δίκτυα.
Η χηµεία της ίασης αυτής της µεθόδου είναι η ίδια που χρησιµοποιείται και στην µέθοδο µε
τις µικροκάψουλες, δηλαδή χρησιµοποιείται καταλύτης. Στην επιφάνεια-τοιχώµατα της
ρωγµής, ο θεράποντας φορέας αλληλεπιδρά µε τον καταλύτη που βρίσκεται στο υλικό και
ξεκινάει ο πολυµερισµός, κολλώντας τα τοιχώµατα της ρωγµής αυτόνοµα. Μετά από ένα
ικανοποιητικό διάστηµα, οι ρωγµές επιδιορθώνονται και η δοµική ακεραιότητα της
επίστρωσης αποκαθιστάται. Καθώς οι ρωγµές ξαναδηµιουργούνται λόγω επακόλουθων
φορτίσεων, ο κύκλος της ίασης επαναλαµβάνεται.
Μια εναλλακτική µέθοδος προτάθηκε στην εργασία [49]. Σε αυτή την εργασία προτάθηκε ένα
απλοποιηµένο αγγειακό δίκτυο µέσα σε µία δοµή σάντουιτς, που περιέχει κανάλια περίπου
1.5mm σε διάµετρο, µέσα σε ένα polymethacrylimide (Rohacell) πυρήνα µε εποξικό
περίβληµα από γυάλινες ενισχυµένες ίνες. Η δηµιουργία του δικτύου µέσα στον αφρώδη
πυρήνα προσφέρει µία πολλά υποσχόµενη λύση για το σύστηµα µεταβίβασης και µε αυτόν
τον τρόπο ίασης των συµβατικών δοµών σάντουιτς.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήµα 1.7: Σχηµατική αναπαράσταση της κατασκευής τρισδιάστατων αγγειακών
δικτύων: (α) τοποθέτηση της προσωρινής µελάνης, (β) δηµιουργία σκαλωσιάς, (γ)
διήθηση της ρητίνης στη σκαλωσιά, (δ) στερεοποίηση της ρητίνης, (ε) αποµάκρυνση
της µελάνης και δηµιουργία του δικτύου [42]
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(α)

(β)

Σχήµα 1.8: Αυτοϊάσιµα υλικά µε τρισδιάστατα αγγειακά δίκτυα: (α) σχηµατική
απεικόνιση των τριχοειδών αγγείων του δέρµατος µε µια πληγή στην
επιδερµίδα, (β) σχηµατική αναπαράσταση µιας αυτοϊάσιµης δοµής αγγειακών
δικτύων σε ρητίνη [47]

1.6 Εφαρµογές
Είναι δύσκολο να προβλεφτεί πότε και που τα αυτοϊάσιµα υλικά θα χρησιµοποιηθούν σε
πραγµατικά µεγάλη κλίµακα. Οι χρήσεις των αυτοϊάσιµων πολυµερών είναι πρακτικά
απεριόριστες. Αυτή η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε πλαστικό η σύνθετο
υλικό στο οποίο δηµιουργούνται µικρορωγµές. Πρόσφατα, µια από τις εφαρµογές είναι τα
αυτόµατα συστήµατα βαψίµατος, τα οποία έχουν µερικώς συµπεριφορά αυτοΐασης και µε την
χρήση τους οι επιφανειακές γρατσουνιές που δηµιουργούνται από το πλύσιµο των
αυτοκινήτων εξαφανίζονται κάτω από την θέρµανση του ήλιου. Παρόµοια, τα πέδιλα του σκι
δεν έχουν πλέον γρατσουνιές αν αποθηκευθούν για µία νύχτα πάνω από το καλοριφέρ. Η
ανάπτυξη των αυτοϊάσιµων υλικών θα πραγµατοποιηθεί για τις ακόλουθες εφαρµογές [50]:
• εφαρµογές για τις οποίες η επισκευή είναι πολύ ακριβή αλλά οι απαιτήσεις για αξιοπιστία
είναι πολύ υψηλές (π.χ. σπίτια στην θάλασσα, υπόγεια δίκτυα αγωγών κλπ)
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• εφαρµογές για τις οποίες απαιτείται µακροχρόνια λειτουργία (π.χ. τούνελ και µεγάλα έργα
υποδοµών)
• εφαρµογές για τις οποίες είναι πολύ µεγάλη η ανάγκη για αξιοπιστία (αεροσκάφη,
συστήµατα αποθήκευσης πυρηνικής ενεργείας κλπ)
• εφαρµογές όπου µια καλής ποιότητας επιφάνεια εκτιµάται αρκετά (π.χ. αυτοκίνητα, µέσα
µαζικής µεταφοράς, συστήµατα οπτικής απεικόνισης πληροφοριών κλπ)
Μερικά παραδείγµατα εφαρµογών ακολουθούν:
Μεταφορές
Ρωγµές στην δοµή η στα επιµέρους τµήµατα των αυτοκινήτων, αεροπλάνων και
διαστηµόπλοιων και άλλων µέσων µεταφοράς, κάνει µικρότερο τον κύκλο ζωής των
οχηµάτων και µπορεί να τα καταστήσει επικίνδυνα για την ζωή των επιβατών. Η χρήση των
αυτοϊάσιµων υλικών µπορεί να επισκευάσει αυτές τις ρωγµές προτού προχωρήσουν σε
επικίνδυνα επίπεδα.
Αεροναυπηγική / ∆ιαστηµικές εφαρµογές
Παρατείνοντας το χρόνο χρήσης ενός δορυφόρου που έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη,
θα µείωνε σηµαντικά το κόστος αποστολής. Επιπλέον, η αύξηση του χρόνου ζωής ενός
διαστηµόπλοιου θα είχε ως αποτέλεσµα µακροχρόνιες αποστολές µε προορισµούς µακριά
στο

ηλιακό

µας

σύστηµα,

ακόµα

και

εκτός

αυτού.

Η

δηµιουργία

δορυφόρων

κατασκευασµένων από ελαφρύ αυτοΐάσιµο πολυµερές υλικό, αντί των µετάλλων, είναι µία
πολύ αποτελεσµατική λύση για τη µείωση του κόστους.
Αθλητικά είδη
Πολλοί καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν αρκετά λεφτά προκειµένου να έχουν
στην κατοχή τους υψηλής ποιότητας προϊόντα, όπως ρακέτες του τένις, εξοπλισµό για
ψάρεµα, κάθε είδους εξάρτηµα για επικίνδυνα αθλήµατα, µπότες, πέδιλα του σκι, σανίδες του
σερφ, έλκηθρα, κ.τ.λ. Με την χρήση της αυτοΐασης τα προϊόντα αυτά γίνονται πιο ανθεκτικά
και βελτιώνουν την ποιότητα τους.
Κατασκευές πολιτικού µηχανικού
Έχουν γίνει προσπάθειες για την χρήση της αυτοΐασης σε κατασκευές από σκυρόδεµα
χρησιµοποιώντας ως θεραπευτικό παράγοντα το ασβεστοκονίαµα. Επίσης, οι αυτοϊάσιµες
επικαλυπτικές στρώσεις σε χαλύβδινα κατασκευαστικά στοιχεία, όπως αυτά που
χρησιµοποιούνται στις γέφυρες, για παράδειγµα, µπορεί να γίνουν πολύ διαδεδοµένες. Και
πάλι, ο µηχανισµός ίασης δεν εστιάζει στην ανάκτηση των µηχανικών ιδιοτήτων της
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επικαλυπτικής στρώσης, αλλά κυρίως στην προστασία του υλικού από τη σκουριά. Αυτό
βοηθάει στη διατήρηση των αρχικών µηχανικών ιδιοτήτων των βαµµένων χαλύβδινων
κατασκευών. Ο µηχανισµός λειτουργίας των αυτοϊάσιµων βαφών είναι η απελευθέρωση ενός
θεραπευτικού, αντιδιαβρωτικού µείγµατος που εµπεριέχεται στις µικροκάψουλες της βαφής,
όταν αυτές φθαρούν.
Υγεία
Στις µέρες µας, ένα µόσχευµα τεχνητού οστού µπορεί να αντέξει από 10 έως 15 χρόνια. Η
ανάπτυξη καλών βιοσυµβατών αυτοϊάσιµων σύνθετων υλικών µπορεί να παρατείνει αυτό το
χρόνο. Μία άλλη εφαρµογή θα υπάρξει στην οδοντιατρική. Στην κατασκευή τεχνητών δοντιών
και υλικών για σφραγίσµατα, στα οποία η αυτοΐαση θα µπορούσε να παρατείνει το
λειτουργικό χρόνο ζωής τους. Όλα αυτά τα υλικά θα έχουν µεγάλη ζήτηση, ανεξάρτητα από
το κόστος τους.
Από τη στιγµή που εµφυτεύονται µέσα στο ανθρώπινο σώµα, προσθετικά και άλλες
συσκευές είναι δύσκολο να ανιχνευτούν και να έχουν οι γιατροί προσβασιµότητα ώστε να
επιδιορθωθούν. Η τεχνολογία της αυτοΐασης µπορεί να αποτρέψει προβλήµατα που
δηµιουργούνται

στον

ανθρώπινο

οργανισµό

από

π.χ.

χαλασµένους

βηµατοδότες,

εµφυτεύµατα, οδοντικά εµφυτεύµατα και άλλες ιατρικές συσκευές. Στο Σχήµα 1.7
παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη χρήση αυτοϊάσιµου πολυµερούς υλικού σε οστικό
εµφύτευµα στο γόνατο.

Σχήµα 1.7: Αυτοϊάσιµο εµφύτευµα στο γόνατο
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Ηλεκτρονικά
Πολυµερικοί διακόπτες ασφαλείας και ηλεκτρονικά µέρη µπορούν να αχρηστευτούν από
µηχανικές και ηλεκτρονικές αστοχίες όταν αναπτυχθούν σε αυτά µικρορωγµές. Οι
αυτοΐασιµες τεχνολογίες µπορούν να προλάβουν τέτοιες αστοχίες.
Βάψιµο, επίστρωση και συγκόλληση
Το βάψιµο, η επίστρωση και η συγκόλληση χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που υπόκεινται σε γρατσουνιές, ρωγµές και φθορές του υλικού. Το κόστος σε
αυτήν την περίπτωση είναι ένα από τα κυριότερα ζητήµατα. Με τα αυτοϊάσιµα υλικά, αυτές οι
φθορές µπορούν να επιδιορθωθούν και να προστατεύσουν τα προϊόντα από τις επιζήµιες
δράσεις του περιβάλλοντος, προσφέροντας τους µια ασπίδα προστασίας.
Ένα από τα πρώτα εµπορικά αυτοϊάσιµα υλικά, το «Scratch Guard Coat» παρουσιάστηκε
από τη NISSAN το ∆εκέµβριο του 2005.

Σύµφωνα µε την παρουσίαση στον τύπο, το

«Scratch Guard Coat» περιέχει µία προσφάτως αναπτυγµένη ρητίνη µε µεγάλη ελαστικότητα
που αποτρέπει τις εκδορές από το να επηρεάζουν και τις εσωτερικές στρώσεις της βαφής
του αυτοκινήτου. Με το «Scratch Guard Coat», µία επιφάνεια του αυτοκινήτου µε εκδορές, θα
αποκτήσει και πάλι την αρχική της κατάσταση σε οποιοδήποτε σηµείο της, µέσα σε µία µέρα
έως µία βδοµάδα (Σχήµα 1.8). Ο χρόνος ίασης της βαφής εξαρτάται από τη θερµοκρασία και
το βάθος της εκδοράς. Επιπλέον, η βαφή είναι υδροφοβική. Ενώ η σύνθεση και η
θεραπευτική αρχή δεν έχουν ανακοινωθεί, ο µηχανισµός ίασης είναι σαφές ότι είναι ένας από
αυτούς που έχουµε αναφέρει παραπάνω.

Σχήµα 1.8: Αυτοϊάσιµη βαφή αυτοκινήτου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η µελέτη της µηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων
υλικών που χρησιµοποιούν κοίλες ίνες ως µέσο αυτοΐασης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση
που ακολουθεί αφορά µόνο αυτά τα υλικά κυρίως ως προς τη µηχανικής τους συµπεριφορά.
Μετά την αρχική ανάπτυξη των µεθόδων κατασκευής και αρχικής αξιολόγησης των
δυνατοτήτων των αυτοϊάσιµων υλικών µε κοίλες ίνες [Dry 23-26], η έρευνα επικεντρώθηκε
στην πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς αυτών των υλικών. Μία από τις πρώτες
εργασίες σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή των Bleay et al. [28]. Σε αυτήν την έρευνα
χρησιµοποιήθηκαν κοίλες ίνες, οι οποίες δρουν και ως δοµική ενίσχυση και ως υποδοχείς για
την θεράπουσα ρητίνη και επιπλέον ελαχιστοποιούν κάθε φαινόµενο αποφλοίωσης, το οποίο
σχετίζεται µε µεγαλύτερης διαµέτρου ίνες. Οι ίνες που χρησιµοποιήθηκαν έχουν εξωτερική
διάµετρο 15µm και εσωτερική διάµετρο 5µm. Για 65% κατ΄ όγκο περιεκτικότητα ινών, ένα
σύνθετο υλικό βασισµένο µε τέτοιες ίνες µπορεί να περιέχει θεωρητικά θεράπουσα ρητίνη
7.2%. Οι ίνες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τύπου “Hollex” και η εποξική µήτρα τύπου
HTM40U, µε µεγάλη ανθεκτικότητα στη δηµιουργία ρωγµών. Το µονοδιευθυντικό prepreg
υλικό

χρησιµοποιήθηκε

για

να

κατασκευαστεί

ένα

24

στρωµάτων

πολύστρωτο,

300mm×600mm µε διαστρωµάτωση [(0°,90°)12]s και [(+- 45°,0°,90°)6]s και συνολικό πάχος
6,5mm. Η εισαγωγή του θεράποντος φορέα στις κοίλες ίνες παρουσιάζεται σχηµατικά στο
Σχήµα 2.1.

Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου γεµίσµατος κοίλων ινών σε ένα
σύνθετο υλικό µε χρήση κενού [28]
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Αρχικά τα δοκίµια καταπονήθηκαν σε κρουστικά φορτία και µετά υπολογίστηκε πειραµατικά η
εναποµένουσα αντοχή τους σε θλίψη. Αρχικά διερευνήθηκε η βλάβη λόγω των κρουστικών
φορτίων,

όπως

φαίνεται

στο

Σχήµα

2.2.

Παρατηρήθηκαν

µικρές

αποφλοιώσεις

(delaminations) και ρωγµές µήτρας, αλλά η βλάβη περιορίστηκε σε µικρή περιοχή.

Σχήµα 2.2: Φωτογραφία από µικροσκόπιο της διατοµής ενός σύνθετου µε κοίλες ίνες,
όπου φαίνεται η περιοχή της βλάβης (20Χ) [28]
Πίνακας 2.1: Θλιπτική αντοχή µετά από κρούση για σύνθετο υλικό ενισχυµένο
µε Hollex κοίλες ίνες [28]

Τα αποτελέσµατα της αντοχής θλίψης, µετά τα αποτελέσµατα πρόσκρουσης, για τις µη
γεµισµένες µε ρητίνη κοίλες γυάλινες ίνες, δίνονται στο σχήµα Πίνακα 2.1. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν µία σταδιακή µείωση της αντοχής θλίψης µετά την πρόσκρουση και για τα δύο είδη
διαστρωµάτωσης των δοκιµίων. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν ότι δεν υπήρχαν
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο δείγµατα, υποδεικνύοντας έτσι ότι η ύπαρξη της
ρητίνης µέσα στο κέντρο των ινών δεν αλλάζει την συµπεριφορά της πρόσκρουσης. Επίσης
τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει ανιχνεύσιµη αλλαγή στην αντοχή θλίψης µετά την
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πρόσκρουση σε κανένα από τα δοκίµια, εκτός από το δείγµα που εκτέθηκε σε συνδυασµό
υψηλής θερµοκρασίας και κενού µετά την πρόσκρουση και έδειξε µία βελτίωση της
συµπεριφοράς του της τάξης του 10%.
Η επίδραση της κοιλότητας των ινών στη θλιπτική αντοχή εξετάστηκε στην εργασία [51]. Οι
τύποι ινών που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2, ενώ τα δοκίµια στο
Σχήµα 2.3. Χρησιµοποιήθηκαν ίνες DURAN (borosilicate glass) και για τη µήτρα η εποξική
ρητίνη Hexcel 914. Τα δοκίµια περιείχαν 18 στρώσεις από ίνες σε µία κατεύθυνση. Τυπικές
φωτογραφίες των ινών καθώς και των δοκιµίων µετά την αστοχία παρουσιάζονται στα
Σχήµατα 2.4 και 2.5.
Πίνακας 2.2: Τύποι ινών που χρησιµοποιήθηκαν [51]

Σχήµα 2.3: ∆ιαστάσεις δοκιµίου [51]

Σχήµα 2.4: Φωτογραφία µικροσκοπίου του τύπου 30/25 HGF/914 σύνθετου (100Χ) [51]
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Σχήµα 2.5: ∆οκίµια θλίψης µετά την αστοχία [51]
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων θλίψης φαίνονται στον Πίνακα 2.3. Γενικά παρατηρείται
σηµαντική πτώση της αντοχής σε θλίψη µε την αύξηση της κοιλότητας των ινών για όλες τις
διαµέτρους. Το ίδιο ισχύει και για το µέτρο ελαστικότητας των δοκιµίων. Εντούτοις, όταν
πάρουµε υπόψη και την πυκνότητα του σύνθετου υλικού, φαίνεται ότι αυτό παρουσιάζει τη
µέγιστη ειδική αντοχή (αντοχή / πυκνότητα) για κοιλότητα περίπου 22%, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 2.6.
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της εργασίας [51] έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική
επίδραση της διαµέτρου και της κοιλότητας των γυάλινων ινών στη µηχανική συµπεριφορά
του σύνθετου υλικού. Ένας λόγος που µπορεί να εξηγεί τη θετική επίδραση των κοίλων ινών
στην θλιπτική αντοχή του σύνθετου είναι ότι όταν η µείωση του πάχους του τοιχώµατος της
ίνας µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα να έχουµε ατέλειες µεγάλου µεγέθους, οι οποίες
µπορούν να οδηγήσουν στην τοπική αστοχία.

Πίνακας 2.3: Μηχανικές και φυσικές Ιδιότητες [51]
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Σχήµα 2.6: Η µεταβολή της ειδικής αντοχής σε εφελκυσµό συναρτήσει
του λόγου κοιλότητας [51]

Ένα σύστηµα αυτοΐασης, το οποίο βοηθάει επιπλέον και στην ανίχνευση της βλάβης,
προτάθηκε στην εργασία [31]. Η έκχυση του θεράποντα παράγοντα από τις κοίλες ίνες
µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απεικόνιση της κατεστραµµένης περιοχής µέσω ενός
ευδιάκριτου µέσου (π.χ. φωσφορίζουσα βαφή). Στην εργασία [31] χρησιµοποιήθηκαν ίνες
DURAN µε εξωτερική διάµετρο 60 µm και κοιλότητα 50%. Η ρητίνη που χρησιµοποιήθηκε για
το υλικό της µήτρας ήταν Hexcel 913. Τα prepreg περιείχαν 61,5% κατ΄ όγκο ίνες.
Κατασκευάστηκαν τέσσερα πολύστρωτα σύνθετα από 18 στρώσεις µε συνολικό πάχος 2
mm. Η διαστρωµάτωση που επιλέχτηκε ήταν [90o/0o](στερεό), [90o/0o/90o/0o](κοίλο), [90o/0o
/90o] (στερεό).
Παρασκευάστηκαν τέσσερα ορθογώνια δοκίµια (A,B,C,D) 80mm×25mm×2mm (Σχήµα 2.7).
Τα δύο από τα τέσσερα (C,D) είχαν τα 0o κοίλα φύλλα γεµάτα µε θεράποντα φορέα
αναµεµειγµένο µε φωσφορίζουσα βαφή. Τα τρία δοκίµια (A,C,D) υπέστησαν αρχική βλάβη µε
τη διείσδυση και τη δηµιουργία βαθουλώµατος (Σχήµα 2.8α). Αµέσως µετά τα δείγµατα των
οµάδων C και D αφέθηκαν να περάσουν την διαδικασία αυτοΐασης. Στη συνέχεια όλα τα
δείγµατα δοκιµάστηκαν σε πείραµα κάµψης τεσσάρων σηµείων, όπως φαίνεται στο Σχήµα
2.8β. Κατά την διείσδυση δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στη συµπεριφορά των
δειγµάτων µε και χωρίς τον θεράποντα φορέα (Σχήµα 2.9). Ένα διακριτό χαρακτηριστικό της
συµπεριφοράς τους είναι µια αρχική αύξηση του φορτίου ακολουθούµενη από δύο ξαφνικές
πτώσεις περίπου στα 750 και 1050Ν (σηµεία Α, Β στο σχήµα 2.9). Αυτές οι µικρές
ελαττώσεις του φορτίου ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της βλάβης διαµέσου του πάχους του
πολύστρωτου σε µορφή όπως: αποστρωµάτωση, σπάσιµο της µήτρας και θραύσης της
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κοίλης ίνας (Σχήµα 2.10). Επειδή η βλάβη δηµιουργείται µέσα ή δίπλα από τα στρώµατα µε
τις κοίλες ίνες, δηµιουργεί και την ιδανική κατάσταση για αυτοΐαση από την ρητίνη που
βρίσκεται µέσα στις κοίλες ίνες. Το κλειδί αυτής της διαδικασίας αυτοΐασης είναι ότι η
ενέργεια πρόσκρουσης πρέπει να έχει επαρκή τιµή ώστε να είναι η αφετηρία για να σπάσουν
οι κοίλες ίνες. Αυτή η τιµή εξαρτάται από τα συστατικά, τον αριθµό και την θέση του
θεράποντος φορέα µέσα στο πολύστρωτο υλικό.

Σχήµα 2.7: Η διαστρωµάτωση του δοκιµίου και το πείραµα κάµψης τεσσάρων σηµείων
[31]

(α)

(β)

Σχήµα 2.8: Φωτογραφίες από τις δοκιµές: (α) δηµιουργία βαθουλώµατος στο δοκίµιο
και (β) δοκιµή κάµψης [31]
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Σχήµα 2.9: Τυπικές καµπύλες φορτίου-µετατόπισης κατά την διείσδυση
στο δοκίµιο µε και χωρίς θεράποντα φορέα [31]

Σχήµα 2.10: Φωτογραφία από µικροσκόπιο της διατοµής ενός σύνθετου υλικού
ενισχυµένου µε κοίλες και συµπαγείς ίνες [31]
Τα αποτελέσµατα της αντοχής σε κάµψη παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.11. Είναι σαφές ότι η
πρόσκρουση έχει σηµαντική επίδραση στην αντοχή κάµψης, καθώς τα δοκίµια της οµάδας Α
δείχνουν περίπου 14% χαµηλότερη τιµή από αυτά της οµάδας Β. Αυτά τα δύο αποτελέσµατα
παρέχουν τα υψηλότερα και χαµηλότερα όρια µε τα οποία συγκρίνονται τα αυτοϊάσιµα
δοκίµια. Τα δοκίµια της οµάδας D υπέστησαν ίαση µιάµισης ώρας σε θερµοκρασία 40°C και
ανέκτησαν µόνο 1% της αρχικής αντοχής τους σε κάµψη σε σύγκριση µε την οµάδα Α.
Όµως, τα δείγµατα της οµάδας C αφού αφέθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου για 24 ώρες,,
έδειξαν να ανακτούν το 10% της αντοχής τους σε σύγκριση µε την οµάδα Α και σε σχέση µε
την οµάδα Β είχαν οριακά χαµηλότερη αντοχή. Αυτό υποδηλώνει ότι η αργότερη ίαση της
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ρητίνης αφήνει να γίνει πιο αποτελεσµατική ίαση σε σχέση µε την ίαση που συµβαίνει υπό σε
µικρότερο χρόνο σε υψηλή θερµοκρασία.

Σχήµα 2.11: Μέσες τιµές της αντοχής σε κάµψη [31]

Η πιο σηµαντική πειραµατική εργασία για την µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς
αυτοϊάσιµων σύνθετων υλικών έγινε από τους Williams et al. [39]. Η εργασία περιγράφει τη
συµπεριφορά σε κάµψη, µε και χωρίς αρχική βλάβη, ενός σύνθετου υλικού µε ίνες άνθρακα
που περιέχει επιπλέον στρώσεις µε κοίλες ίνες. Τα δοκίµιο αποτελούνται από 16
ινοπλισµένες στρώσεις και δύο στρώσεις µε κοίλες ίνες και έχουν την ακόλουθη
διαστρωµάτωση: (45ο/0ο/-45ο/90 ο/HGF/45ο/0ο/-45ο/90 ο/90 ο/-45ο/0ο/45ο/HGF/90 ο/-45ο/0ο/45ο)
µε τις στρώσεις κοίλων ινών HGF να βρίσκονται στη διεύθυνση 90ο. Οι κοίλες ίνες
τοποθετήθηκαν σε αποστάσεις 70 και 200 µm, όπως φαίνεται στα σχήµατα 2.12 και 2.13.
Κατά τη διείσδυση των δοκιµίων για την επιβολή αρχικής βλάβης παρουσιάστηκε η ίδια
συµπεριφορά όπως και στην εργασία [31]. Η καµπύλη φορτίου – µετατόπισης φαίνεται στο
Σχήµα 2.14.

Σχήµα 2.12: ∆οκίµιο µε κοίλες ίνες σε απόσταση 70 µm µε περιοχές καλής και κακής
ενσωµάτωσης των ινών [39]
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Σχήµα 2.13: ∆οκίµιο µε κοίλες ίνες σε απόσταση 200 µm µε περιοχές καλής ενσωµάτωσης
των ινών [39]

Σχήµα 2.14: Καµπύλες δύναµης-µετατόπισης κατά την διείσδυση των δοκιµίων και
φωτογραφίες της βλάβης σε 1700 και 2000 Ν [39]
Κατά την δοκιµή κάµψης παρουσιάστηκαν διατµητικές ρωγµές που οδηγούν στην αστοχία
των κοίλων ινών και την αυτοΐαση του δοκιµίου (Σχήµα 2.15). Τα αποτελέσµατα των
πειραµάτων κάµψης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5, ενώ οι καµπύλες δύναµης – βέλους
κάµψης φαίνονται στο Σχήµα 2.16.
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Σχήµα 2.15: ∆ιατµητικές ρωγµές σε ένα αυτοϊάσιµο CFRP σύνθετο [39]

Πίνακας 2.5: Αποτελέσµατα των πειραµάτων κάµψης [39]

Σχήµα 2.16: Καµπύλη δύναµης-βέλους κάµψης [39]

Συµπερασµατικά η εργασία [39] έδειξε ότι η ενσωµάτωση των HGF µέσα σε ένα GFRP
πολύστρωτο σύνθετο υλικό οδηγεί σε ελάχιστο υποβιβασµό στην αντοχή κάµψης και στην
αποστρωµάτωση. Όταν τα κενά µεταξύ των ινών είναι πάνω από τις διαστάσεις των HGF
(200µm), µπορεί να επιτευχθεί πολύ καλή ενσωµάτωση των HGF, ακόµα και στις πιο
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απαιτητικές 0ο/45 ο διαστρωµατώσεις. Η παρουσία των οµογενώς κατανεµηµένων HGF δεν
φαίνεται να προκαλεί εµφανή δρόµο στην εκτροπή της ρωγµής, υπονοώντας ότι δεν
δηµιουργεί αδυναµίες κατά τις συνθήκες φόρτισης. Παρόλα αυτά, µικρές οµάδες HGF
συνδυασµένες µε περιοχές πλούσιες σε ρητίνη µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική
διάσπαση, πού έχει σαν αποτέλεσµα την απόκλιση της ρωγµής.
Τα πολύστρωτα που είχαν γεµισµένες µε ρητίνη HGF σε δυο διαφορετικές διατάξεις κενών
µεταξύ τους (70µm και 200µm) έδειξαν ότι επανακτούν την αντοχή τους σε κάµψη λόγω της
αυτοΐασης. Η εργασία έδειξε επίσης ότι αν το άνοιγµα των χειλιών της ρωγµής είναι
µικρότερο από 30µm, οι τριχοειδείς δυνάµεις µπορεί να µην είναι επαρκείς ή µπορεί να είναι
ανεπαρκής η ένταση µε την οποία απελευθερώνεται η ρητίνη ώστε να φτάσει πλήρως στην
τοποθεσία της ρωγµής. Η βέλτιστη ανάκτηση της αντοχής σε κάµψη ήταν για τα αυτοϊάσιµα
CFRP µε HGF που βρίσκονταν σε απόσταση µεταξύ τους σε 70µm. Αυτή η διάταξη πέτυχε
97% της κατάστασης των µη κατεστραµµένων και 89% της απόδοσης του αρχικού
πολύστρωτου.
Οι ίδιοι συγγραφείς στην εργασία [35] παρουσίασαν νέα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας
σύνθετα υλικά µε ίνες γυαλιού και άνθρακα.

Η στρώση των κοίλων ινών περιείχε ένα

σύστηµα ίασης 2 υλικών, την ρητίνη και τον καταλύτη (µέσο σκλήρυνσης) σε διαφορετικές
κοίλες ίνες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.17.

Σχήµα 2.17: Τυπική διάταξη στρώσης που περιέχει συµπαγείς και κοίλες ίνες
µε σύστηµα 2 υλικών για την ίαση [35]
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Τα αποτελέσµατα της εργασίας δείχνουν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των κοίλων
ινών ως µέσο αυτοΐασης για τους δύο κύριους τύπους προηγµένων σύνθετων υλικών. Οι
κοίλες ίνες µπορούν να ενσωµατωθούν κατά την διαδικασία κατασκευής των σύνθετων
υλικών και έτσι δεν απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές και αύξηση του κόστους παραγωγής. Τα
αποτελέσµατα των πειραµάτων κάµψης έδειξαν ότι η ενσωµάτωση των κοίλων ινών οδηγεί
αρχικά σε µικρή υποβάθµιση της αντοχής αλλά σε αύξηση της δυσθραυστότητας. Μετά την
αυτοΐαση, παρατηρήθηκε ανάκτηση της αντοχής κατά 87% σε σχέση µε το βασικό σύνθετο
και 100% σε σχέση µε το αυτοϊάσιµο σύνθετο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος µοντελοποίησης µιας στρώσης που περιέχει
κοίλες ίνες µε τη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων. Αρχικά αναφέρονται κάποιες
βασικές αρχές της µηχανικής των ινωδών σύνθετων υλικών και ο τρόπος υπολογισµού των
ελαστικών ιδιοτήτων τους.

3.1 Ελαστική συµπεριφορά ινωδών σύνθετων υλικών
Όταν εφαρµόζουµε µία εφελκυστική ή θλιπτική τάση παράλληλα προς τις ίνες σε µία στρώση
µε παράλληλες ίνες (Σχήµα 3.1) τότε, εάν ο δεσµός µεταξύ ίνας και µήτρας είναι τέλειος, η
παραµόρφωση ε1 που αναπτύσσεται στη µήτρα θα είναι ίδια µε την παραµόρφωση που
αναπτύσσεται στην ίνα. Για ελαστική συµπεριφορά, οι αντίστοιχες τάσεις δίνονται από τις
σχέσεις:

σ f = E f ε1 και σ m = Emε1

(3.1)

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει, ότι αν E f > Em , τότε η τάση που αναπτύσσεται στις
ίνες είναι µεγαλύτερη από εκείνη που αναπτύσσεται στη µήτρα. Αυτό αποτελεί και το βασικό
λόγο κατασκευής των ινωδών συνθέτων υλικών διότι σε αυτά οι ίνες φέρουν και το
µεγαλύτερο φορτίο. Σε ένα σύνθετο υλικό µε συνολική διατοµή A , η µέση τάση δίνεται από
τη σχέση:

σ1 =

P
A

(3.2)

όπου P η εφαρµοζόµενη δύναµη στη διεύθυνση των ινών. Επειδή όµως

P = Pf + Pm

(3.3)

µε
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Σχήµα 3.1: Γεωµετρία µίας στρώσης µε παράλληλες συνεχείς ίνες και κύριες
διευθύνσεις [52]

Pf = σ f Af και Pm = σ m Am

(3.4)

µπορούµε να υπολογίσουµε τη συνολική δύναµη ως

P = σ f Af + σ m Am

(3.5)

όπου A f , Am είναι οι διατοµές της ίνας και της µήτρας αντίστοιχα και Pf , Pm τα αντίστοιχα
φορτία. Το µέτρο ελαστικότητας του υλικού στη διεύθυνση των ινών ορίζεται ως

E1 =

σ1
.
ε1

(3.6)

Αντικαθιστώντας στην εξ. (3.6) τις εξ. (3.1)-(3.5), έχουµε:

E1 = E f

Af
A

+ Em

Am
A

(3.7)

και επειδή

vf =

Af
A

και vm =

Am
A

(3.8)

η εξ. (3.7) γράφεται:

33

E1 = E f v f + Em vm

(3.9)

µε δεδοµένο ότι

vm = 1 − v f

(3.10)

παίρνουµε:

E1 = E f v f + Em (1 − v f ) .

(3.11)

Η τελευταία σχέση συνήθως αναφέρεται ως «νόµος των φάσεων» ή «νόµος των µιγµάτων».
Η παραπάνω ανάλυση θεωρεί ότι οι λόγοι Poisson µήτρας και ίνας είναι ίδιοι και έτσι δεν
αναπτύσσονται επιπρόσθετες τάσεις. .
Με την ίδια µεθοδολογία µπορούµε να υπολογίσουµε προσεγγιστικά

το εγκάρσιο µέτρο

ελαστικότητας. Αν εφαρµόσουµε ένα φορτίο στην εγκάρσια διεύθυνση (Σχήµα 3.2) τότε οι
αντίστοιχες παραµορφώσεις είναι (υποθέτοντας ότι σ m = σ f = σ 2 ):

εf =

σ2
Ef

και ε m =

σ2
Em

(3.12)

και εποµένως η παραµόρφωση ε 2 δίνεται από τη σχέση

ε 2 = ε f v f + ε m vm

(3.13)

Αντικαθιστώντας την (3.12) στην (3.13) έχουµε:

ε2 =

σ2
Ef

vf +

σ2
Em

vm

(3.14)

και επειδή

E2 =

σ2
ε2

(3.15)
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βρίσκουµε ότι

E2 =

E f Em

(3.16)

E f vm + Em v f

Παίρνοντας υπόψη και το λόγο Poisson, µια καλύτερη προσέγγιση για το εγκάρσιο µέτρο
ελαστικότητας είναι [ΧΧ]:

E2 =

E f Em /(1 − vm2 )

(3.17)

E f vm + Em v f /(1 − vm2 )

Σχήµα 3.2: Παραµόρφωση µιας στρώσης όταν
εφελκύεται κατά την διεύθυνση 2 [52]

3.2 Μοντελοποίηση στο ANSYS
Στο Σχήµα 3.3. φαίνεται η στρώση που περιέχει τις κοίλες ίνες [39]. Η συνολική απόσταση
των κοίλων ινών είναι περίπου 70 µm και η στρώση µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει περίπου
πλάτος 20% µεγαλύτερο από την εξωτερική διάµετρο της κοίλης ίνας. Για την µοντελοποίηση
της µηχανικής συµπεριφοράς της στρώσης είναι αρχικά αναγκαίο να απλοποιηθεί, όπως
φαίνεται στο Σχήµα 3.4. Θεωρούµε ότι η απόσταση µεταξύ των ινών καθώς και το πάχος της
στρώσης είναι t = 1.2 D1 , όπου D1 η εξωτερική διάµετρος της ίνας. Ο συντελεστής

k2 =

D22
D12

(3.18)

35

καθορίζει το ποσοστό της οπής στην ίνα ( D2 η εσωτερική διάµετρος της ίνας). Ο
συντελεστής k 2 παίρνει συνήθως τιµές από 0.25 έως 0.5.

Σχήµα 3.3: Η στρώση που περιέχει τις κοίλες ίνες [39]

Σχήµα 3.4: Γεωµετρικά µεγέθη της σύνθετης στρώσης
Η γεωµετρία της στρώσης µοντελοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού
του ANSYS. Η µοντελοποίηση έγινε παραµετρική µε κύριες παραµέτρους την εξωτερική και
εσωτερική διάµετρο της κοίλης ίνας. Το πάχος ήταν ίσο µε t = 1.2 D1 , ενώ το πλάτος και το
µήκος ήταν ίσα µε 10t , δηλαδή το µοντέλο περιέχει 10 ίνες. Αυτό αποφασίστηκε κάνοντας
αρχικές αναλύσεις µε 3 έως 20 ίνες από τις οποίες βρέθηκε ότι για αριθµό ινών πάνω από 10
τα αποτελέσµατα δεν αλλάζουν. Για την µοντελοποίηση των ινών και της µήτρας
χρησιµοποιήθηκε το τρισδιάστατο στοιχείο SOLID45 του ANSYS, το οποίο φαίνεται στο
Σχήµα 3.5. Το στοιχείο έχει οχτώ κόµβους (συνολικά 24 βαθµούς ελευθερίας) και τα
δεδοµένα εισόδου είναι το µέτρο ελαστικότητας (Ε) και ο λόγος του Poisson. Οι ιδιότητες της
µήτρας είναι Em = 2 GPa και ν m = 0.35 , ενώ για τις γυάλινες ίνες οι ιδιότητες είναι

E f = 63 GPa και ν f = 0.2 [39].
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Σχήµα 3.5: Σχηµατική αναπαράσταση του SOLID45 στοιχείου του ANSYS [53]
Μια τυπική διακριτοποίηση παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.6. Λόγω του µεγάλου αριθµού
αναλύσεων που απαιτούνται, η διακριτοποίηση επιλέχθηκε µετά από τεστ σύγκλισης έτσι
ώστε ο διπλασιασµός του αριθµού των στοιχείων να µην επιφέρει αλλαγή των
αποτελεσµάτων µεγαλύτερη από 2%.

Στο Σχήµα 3.7 απεικονίζονται (χωρίς τα στοιχεία)

τυπικές διατοµές που µοντελοποιήθηκαν για διαφορετικές τιµές του συντελεστή k 2 .
Συγκεκριµένα

αναλύθηκαν
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συνολικά

γεωµετρίες,

για

εξωτερικές

διαµέτρους

D1 = 30, 45, 60 µm και k 2 = 0, 25 έως k 2 = 0,5 καθώς και για εσωτερικές διαµέτρους
D2 = 20,30, 40 µm και k 2 = 0, 25 έως k 2 = 0,5 .

Σχήµα 3.6: Τυπική διακριτοποίηση µιας στρώσης που περιέχει κοίλες ίνες
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(α)

(β)

(γ)
Σχήµα 3.7: Τυπικές διατοµές που εξετάστηκαν:
(α) k 2 = 0.25 , (β) k 2 = 0.35 , και (γ) k 2 = 0.5

3.3 Υπολογισµός µηχανικών ιδιοτήτων
Στόχος της µοντελοποίησης της στρώσης που περιέχει κοίλες ίνες είναι να υπολογιστούν οι
µηχανικές ιδιότητές της, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση του
αυτοϊάσιµου σύνθετου υλικού. Θεωρώντας ότι η στρώση είναι εγκάρσια ισότροπη, οι
απαιτούµενες ιδιότητες που πρέπει να προσδιοριστούν είναι: (α) το µέτρο ελαστικότητας στη
διεύθυνση των ινών ( Ex ), (β) το µέτρο ελαστικότητας στην εγκάρσια διεύθυνση ( E y = Ez ), (γ)
µέτρο διάτµησης στο επίπεδο yz ( G yz ), (δ) µέτρο διάτµησης στο επίπεδο xz ( Gxz = Gxy ) και
(ε) οι λόγοι Poisson ν xy , ν xz και ν yz . Για το σκοπό αυτό ασκήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί
τύποι φόρτισης στο µοντέλο του Σχήµατος 3.6, οι οποίοι παρουσιάζονται σχηµατικά στον
Πίνακα 3.1. Οι τύποι φόρτισης και ο τρόπος υπολογισµού των ιδιοτήτων αναλύονται στα
παρακάτω:
Εφελκυσµός στη διεύθυνση των ινών: Εφαρµόζεται µια µετατόπιση στη διεύθυνση των
ινών (άξονας x) που αντιστοιχεί σε παραµόρφωση 1% ( ε x = 0.01 ). Από το µοντέλο
πεπερασµένων στοιχείων υπολογίζονται η αντίδραση στην διεύθυνση x ( Fx ) καθώς και οι
µέσες µέγιστες µετατοπίσεις στις διευθύνσεις y και z ( u y και u z ). Το µέτρο ελαστικότητας στη
διεύθυνση x υπολογίζεται από τη σχέση

Ex =

Fx
t (10t )ε x

(3.19)

ενώ οι λόγοι Poisson υπολογίζονται από τις σχέσεις
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ν xy =

uy

10tε x

και ν xz =

uz
tε x

(3.20)

Εφελκυσµός στην εγκάρσια διεύθυνση: Εφαρµόζεται µια µετατόπιση στην εγκάρσια
διεύθυνση (άξονας y) που αντιστοιχεί σε παραµόρφωση 1% ( ε y = 0.01 ). Από το µοντέλο
πεπερασµένων στοιχείων υπολογίζονται η αντίδραση στην διεύθυνση y ( Fy ) καθώς και η
µέση µέγιστη µετατόπιση στη διεύθυνση z ( u z ). Το µέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση y
υπολογίζεται από τη σχέση

Ey =

Fy
t (10t )ε y

(3.21)

ενώ ο λόγος Poisson από τη σχέση

ν yz =

uz
tε y

(3.22)

∆ιάτµηση στο επίπεδο yz: Εφαρµόζεται µια µετατόπιση του επιπέδου z = t κατά την
διεύθυνση y ( u y ). Η γωνιακή παραµόρφωση είναι γ yz = u y / t

και από το µοντέλο

πεπερασµένων στοιχείων υπολογίζονται η αντίδραση στην διεύθυνση y ( Fy ). Το µέτρο
διάτµησης υπολογίζεται από τη σχέση

G yz =

τ yz
Fy
=
γ yz (10t )(10t )γ yz

(3.23)

∆ιάτµηση στο επίπεδο xz: Εφαρµόζεται µια µετατόπιση του επιπέδου z = t κατά την
διεύθυνση x ( u x ). Η γωνιακή παραµόρφωση είναι γ xz = u x / t

και από το µοντέλο

πεπερασµένων στοιχείων υπολογίζονται η αντίδραση στην διεύθυνση x ( Fx ). Το µέτρο
διάτµησης υπολογίζεται από τη σχέση

Gxz =

τ xz
Fx
=
γ xz (10t )(10t )γ xz

(3.24)

Στα επόµενα σχήµατα παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσµατα κατανοµών των µετατοπίσεων
για τις φορτίσεις που αναλύθηκαν στον Πίνακα 3.1.
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Πίνακας 3.1: Τύποι φορτίσεων για τον υπολογισµό των µηχανικών ιδιοτήτων
Ιδιότητες που
#

Τύπος φόρτισης

υπολογίζονται

Ex , ν xy , ν xz

1

Εφελκυσµός στη διεύθυνση των ινών (x)

E y , ν yz

2

Εφελκυσµός στην εγκάρσια διεύθυνση (y)

G yz

3

∆ιάτµηση στο επίπεδο yz

Gxz

4

∆ιάτµηση στο επίπεδο xz
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Σχήµα 3.8: Κατανοµή µετατοπίσεων στην διεύθυνση των ινών (φόρτιση 1)

Σχήµα 3.9: Κατανοµή µετατοπίσεων στην εγκάρσια διεύθυνση (φόρτιση 1)
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Σχήµα 3.10: Κατανοµή µετατοπίσεων κατά το πάχος (φόρτιση 1)

Σχήµα 3.11: Λεπτοµέρεια της κατανοµής των µετατοπίσεων κατά το πάχος
(φόρτιση 1 - οι παραµορφώσεις σε κλίµακα 300:1)
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Σχήµα 3.12: Κατανοµή µετατοπίσεων στην εγκάρσια διεύθυνση (φόρτιση 2)

Σχήµα 3.13: Κατανοµή µετατοπίσεων στην διεύθυνση των ινών (φόρτιση 2)
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Σχήµα 3.14: Κατανοµή µετατοπίσεων κατά το πάχος (φόρτιση 2)

Σχήµα 3.15: Λεπτοµέρεια της κατανοµής των µετατοπίσεων κατά το πάχος
(φόρτιση 2 - οι παραµορφώσεις σε κλίµακα 100:1)
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Σχήµα 3.16: Κατανοµή µετατοπίσεων στην εγκάρσια διεύθυνση (φόρτιση 3)

Σχήµα 3.17: Κατανοµή µετατοπίσεων στην εγκάρσια διεύθυνση (φόρτιση 4)

Έλεγχος της ακρίβειας του µοντέλου
Για να ελέγξουµε την ακρίβεια των αναλύσεων υπολογίζουµε αρχικά τόσο αναλυτικά όσο και
από το µοντέλο το µέτρο ελαστικότητας του σύνθετου υλικού στη διεύθυνση των κοίλων ινών
καθώς και στην εγκάρσια διεύθυνση. Στη διεύθυνση των ινών, η αναλυτική λύση είναι
ακριβής και καθορίζεται από τον νόµο των µιγµάτων.
Από το Σχήµα 3.4 έχουµε ότι οι διατοµές της ίνας και της µήτρας είναι

Af =

π

(D
4

2
1

όπου k 2 =

− D22 ) =

π

π

D12 (1 − k 2 ) και Am = 1.22 −  D12
4
4


(3.25)

D22
. Η συνολική διατοµή είναι A = 1.22 D12 (θεωρώντας και την οπή).
2
D1

Το ποσοστό κατ’ όγκο των ινών είναι

vf =

Af
A

=

π

(1 − k ) /1.2
4
2

2

(3.26)
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ενώ το ποσοστό κατ’ όγκο της µήτρας είναι

vm =

Am  2 π 
=  1.2 −  /1.22
A 
4

(3.27)

Το µέτρο ελαστικότητας του σύνθετου είναι (νόµος µιγµάτων)

E1 = Ez = E f v f + Em vm

(3.28)

όπου Em , E f είναι αντίστοιχα τα µέτρα ελαστικότητας της µήτρας και της ίνας. Στην
περίπτωση που εξετάζουµε, Em = 2 GPa και E f = 63 GPa . Το µέτρο ελαστικότητας του
σύνθετου συναρτήσει του συντελεστή k 2 παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.18. Στο ίδιο σχήµα
φαίνονται και τα αποτελέσµατα από το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. Παρατηρούµε
πολύ καλή συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων.
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10

Νόµος µιγµάτων

5
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0.5

0.6

k^2

Σχήµα 3.18: Σύγκριση αποτελεσµάτων µέτρου ελαστικότητας στη διεύθυνση των
ινών µε τον νόµο των µιγµάτων

Για την περίπτωση της εγκάρσιας διεύθυνσης, χρησιµοποιούµε τις εξισώσεις (3.16) και (3.17)
και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.19. Παρατηρούµε σηµαντική απόκλιση για
µικρές τιµές του k 2 . Όπως έχουµε ήδη τονίσει, οι αναλυτικές σχέσεις είναι προσεγγιστικές και
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εποµένως τα αποτελέσµατα φανερώνουν τη σηµασία της ακριβούς µοντελοποίησης µε τη
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων.

10
Μοντέλο Π.Σ.

Εy [GPa]

8

Νόµος µιγµάτων (εξ. 3.16)
Νόµος µιγµάτων (εξ. 3.17)

6
4
2
0
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

k^2

Σχήµα 3.19: Σύγκριση αποτελεσµάτων µέτρου ελαστικότητας στην εγκάρσια
διεύθυνση µε τον νόµο των µιγµάτων

3.4 Αριθµητικά αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στα σχήµατα 3.20 έως 3.25 συναρτήσει
του συντελεστή k 2 . Παρατηρούµε ότι τα µέτρα ελαστικότητας και τα µέτρα διάτµησης
εξαρτώνται γραµµικά από το k 2 , ενώ οι λόγοι Poisson ν xy και ν xz είναι σχεδόν σταθεροί ενώ
ο ν yz µεταβάλλεται ελάχιστα. Για τον ν yz µπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν µεταβάλλεται και
να θεωρήσουµε την µέση τιµή του. Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι
µπορούµε να προσεγγίσουµε µε µεγάλη ακρίβεια τις µηχανικές ιδιότητες της στρώσης µε τις
σχέσεις:

Ex = 33.8 − 32.8k 2
E y = Ez = 7.1 − 6.8k 2

Gxz = Gxy = 2.5 − 0.9k 2

(3.29)

G yz = 2.5 − 2.3k 2

ν xy = ν xz = 0.28 και ν yz = 0.24
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Από τα αποτελέσµατα της φόρτισης 2 µπορούµε να υπολογίσουµε και τον λόγο Poisson ν yx
όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.23. Παρατηρούµε ότι έχει σταθερή τιµή ίση περίπου µε 0.04. Η
τιµή αυτή µπορεί να υπολογιστεί και από την επόµενη σχέση που ισχύει για ορθότροπα
υλικά:

ν xy / Ex = ν yx / E y

(3.30)

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (3.29) υπολογίζουµε περίπου την τιµή 0.06 που είναι πολύ
κοντά στην τιµή 0.04 που υπολογίσαµε από το µοντέλο.
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Σχήµα 3.20: Μέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση των ινών
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Σχήµα 3.21: Λόγοι Poisson από την φόρτιση 1
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Σχήµα 3.22: Μέτρο ελαστικότητας στην εγκάρσια διεύθυνση
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Σχήµα 3.23: Λόγοι Poisson από την φόρτιση 2
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Σχήµα 3.24: Μέτρο διάτµησης από τη φόρτιση 3
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Σχήµα 3.25: Μέτρο διάτµησης από τη φόρτιση 4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της στρώσης που περιέχει κοίλες ίνες θα
χρησιµοποιηθούν για να µελετηθεί η µηχανική συµπεριφορά σε εφελκυσµό και κάµψη ενός
πολύστρωτου σύνθετου υλικού ενισχυµένου µε ίνες άνθρακα, µε ή χωρίς στρώσεις που
περιέχουν κοίλες ίνες [39], Η διαστρωµάτωση του δοκιµίου φαίνεται στο Σχήµα 4.1. Το
δοκίµιο αποτελείται από 16 ινοπλισµένες στρώσεις και δύο στρώσεις µε κοίλες ίνες και έχει
την ακόλουθη διαστρωµάτωση: (45ο/0ο/-45ο/90 ο/HGF/45ο/0ο/-45ο/90 ο/90 ο/-45ο/0ο/45ο/
HGF/90 ο/-45ο/0ο/45ο) µε τις στρώσεις κοίλων ινών HGF να βρίσκονται στη διεύθυνση 90ο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µεταβάλλονται ελάχιστα µε το
συντελεστή k 2 και έτσι παρουσιάζονται µόνο τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για k 2 = 0.5 .
Το δοκίµιο έχει διαστάσεις 100 mm X 20 mm X 2.6 mm. Το υλικό των ινοπλισµένων
στρώσεων είναι το Hexcel Τ300/914, το οποίο αποτελείται από µήτρα εποξικής ρητίνης
ενισχυµένης µε ίνες άνθρακα. Οι µηχανικές ιδιότητες της ινοπλισµένης στρώσης φαίνονται
στον Πίνακα 4.1, ενώ οι αντίστοιχες αντοχές στον Πίνακα 4.2 [54], όπου X και X C είναι οι
αντοχές στη διεύθυνση των ινών σε εφελκυσµό και θλίψη αντίστοιχα, Y και YC είναι οι
αντοχές στην εγκάρσια διεύθυνση σε εφελκυσµό και θλίψη αντίστοιχα, και S είναι η
διατµητική αντοχή. Για τις µηχανικές ιδιότητες ο δείκτης 1 αναφέρεται στη διεύθυνση των
ινών, ο δείκτης 2 στην εγκάρσια διεύθυνση και ο δείκτης 3 στη διεύθυνση του πάχους. Στην
περίπτωση της φόρτισης κάµψης, το δοκίµιο υπόκειται σε φόρτιση κάµψης τεσσάρων
σηµείων όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.2 [39].

Σχήµα 4.1: ∆ιαστρωµάτωση του δοκιµίου [39]
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Σχήµα 4.2: Σχηµατική αναπαράσταση της δοκιµής κάµψης τεσσάρων σηµείων
Πίνακας 4.1: Μηχανικές ιδιότητες του T300/914 [54]

E11

E22

E33

G12

G13

G23

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

129

9.5

9.8

4.7

4.7

3.2

ν 12

ν 13

ν 23

0.34

0.34

0.52

Πίνακας 4.2: Αντοχές του T300/914 [54]
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Y
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S
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1440

1318
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Για την µοντελοποίηση του σύνθετου δοκιµίου χρησιµοποιείται το πολύστρωτο στοιχείο
SHELL99 του ANSYS, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Το στοιχείο αυτό έχει οκτώ κόµβους µε
έξι βαθµούς ελευθερίας ανά κόµβο, δηλαδή οι τρεις µετατοπίσεις και οι τρεις περιστροφές.
Μπορούµε να ορίσουµε µέχρι 250 στρώσεις και για κάθε στρώση ορίζουµε τις µηχανικές της
ιδιότητες (όπως στον Πίνακα 4.1) το πάχος της και την διεύθυνση των ινών. Το πρόγραµµα
µας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουµε είτε την τάση σε κάθε στρώση είτε την συνολική
µέση τάση του στοιχείου. Η διαστρωµάτωση του δοκιµίου χωρίς και µε κοίλες ίνες φαίνεται
σχηµατικά στα Σχήµατα 4.4 και 4.5.
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Σχήµα 4.3: Σχηµατική αναπαράσταση του πολύστρωτου SHELL99 στοιχείου του
ANSYS [53]

Σχήµα 4.4: ∆ιαστρωµάτωση του δοκιµίου χωρίς HGF
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Σχήµα 4.5: ∆ιαστρωµάτωση του δοκιµίου µε HGF

4.1 Εφελκυσµός
Αρχικά στο δοκίµιο εφαρµόστηκε µια αξονική παραµόρφωση σε διεύθυνση κάθετα στις
κοίλες ίνες (0ο). Όµοια µε τις φορτίσεις του κεφαλαίου 3, υπολογίζουµε τη συνολική
αντίδραση και έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε το µέτρο ελαστικότητας του σύνθετου υλικού.
Αυτό υπολογίστηκε ίσο µε 50 GPa για το δοκίµιο χωρίς τις κοίλες ίνες και 47,7 GPa γιο το
δοκίµιο µε κοίλες ίνες. Στη συνέχεια, θεωρούµε ότι το δοκίµιο αστοχεί όταν η τάση στις 0ο
στρώσεις γίνει ίση µε 1440 MPa, δηλαδή ίση µε την αντοχή στη διεύθυνση των ινών. Η
αντίστοιχη αξονική παραµόρφωση υπολογίστηκε ίση µε 1,12%. Στα σχήµατα 4.6 και 4.7
φαίνονται οι τάσεις σε κάθε στρώση του δοκιµίου. Η αντοχή του δοκιµίου χωρίς κοίλες ίνες
υπολογίστηκε ίση µε 558 MPa, ενώ του δοκιµίου µε κοίλες ίνες ίση µε 532 MPa. Η τάση στη
στρώση των κοίλων ινών είναι 38,4 MPa. Στα σχήµατα 4.8 και 4.9 φαίνονται επίσης οι τάσεις
σε κάθε στρώση του δοκιµίου.
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Σχήµα 4.6: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (χωρίς HGF)
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Σχήµα 4.7: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (µε HGF)
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Σχήµα 4.8: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (χωρίς HGF)

Σχήµα 4.9: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (µε HGF)
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4.2 Κάµψη
Στη συνέχεια, στο δοκίµιο εφαρµόστηκε µια φόρτιση κάµψης σύµφωνα µε το Σχήµα 4.2.
Λόγω συµµετρίας µελετήθηκε µόνο το ¼ του δοκιµίου. Υπολογίζοντας την αναγκαία δύναµη
ώστε η µέγιστη τάση στις 0ο στρώσεις να είναι ίση µε 1440 MPa, υπολογίζουµε ότι κατά την
αστοχία η µέση τάση στο δοκίµιο χωρίς κοίλες ίνες είναι 552 MPa, ενώ στο δοκίµιο µε κοίλες
ίνες είναι 535 MPa. Τα αντίστοιχα βέλη κάµψης είναι 9,5 mm και 9 mm και οι αντίστοιχες
δυνάµεις 835 N και 870 N. Η τάση στη στρώση των κοίλων ινών είναι 31 MPa. Στα σχήµατα
4.10 και 4.11 φαίνονται οι τάσεις σε κάθε στρώση του δοκιµίου. Οι κατανοµές των ορθών
τάσεων στη στρώση 0ο παρουσιάζονται στα σχήµατα 4.12 και 4.13 ενώ οι αντίστοιχες
εγκάρσιες µετατοπίσεις στα σχήµατα 4.14 και 4.15.
Στο σχήµα 4.16 γίνεται σύγκριση µεταξύ των πειραµατικών αποτελεσµάτων [39] και της
παρούσας ανάλυσης. Παρατηρούµε πολύ καλή συµφωνία µεταξύ της πειραµατικής και της
θεωρητικής καµπύλης. Οι αντοχές που υπολογίστηκαν πειραµατικά είναι 583 MPa για το
δοκίµιο χωρίς κοίλες ίνες και 535 MPa για το δοκίµιο µε κοίλες ίνες.
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Σχήµα 4.10: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (χωρίς HGF)
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Σχήµα 4.11: Κατανοµή των τάσεων στις στρώσεις του δοκιµίου (µε HGF)

Σχήµα 4.12: Κατανοµή της ορθής τάσης κατά
την κάµψη του δοκιµίου χωρίς HGF

Σχήµα 4.13: Κατανοµή της ορθής τάσης κατά
την κάµψη του δοκιµίου µε HGF
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Σχήµα 4.14: Κατανοµή της εγκάρσιας µετατόπισης κατά
την κάµψη του δοκιµίου χωρίς HGF

Σχήµα 4.15: Κατανοµή της εγκάρσιας µετατόπισης κατά
την κάµψη του δοκιµίου µε HGF
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Σχήµα 4.16: Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών αποτελεσµάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία εξετάστηκε θεωρητικά η µηχανική συµπεριφορά των αυτοϊάσιµων υλικών µε
κοίλες ίνες. Αρχικά υπολογίστηκαν οι µηχανικές ιδιότητες µιας στρώσης που περιέχει κοίλες
ίνες χρησιµοποιώντας ένα τρισδιάστατο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. Στη συνέχεια
υπολογίστηκαν η µηχανική συµπεριφορά και η αντοχή σε εφελκυσµό και κάµψη ενός
αυτοϊάσιµου σύνθετου υλικού. Τα κύρια συµπεράσµατα της εργασίας είναι τα ακόλουθα:
• Το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων προβλέπει πολύ καλά τη µηχανική συµπεριφορά
και την αντοχή των αυτοϊάσιµων υλικών
• Η µηχανική συµπεριφορά δεν εξαρτάται από το µέγεθος των ινών (το µέγεθος των ινών
µπορεί όµως να επηρεάζει τον µηχανισµό της αυτοΐασης)

Προτάσεις για µελλοντική έρευνα
Από τα αποτελέσµατα της εργασίας προκύπτουν µερικά θέµατα τα οποία χρήζουν
περαιτέρω έρευνας:
• Τρισδιάστατη µοντελοποίηση δοµικών στοιχείων από αυτοϊάσιµα υλικά µε κοίλες ίνες
• Μοντελοποίηση του µηχανισµού ίασης σε δοκίµια και δοµικά στοιχεία
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