
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ CONTAINER ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΥΠΟ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΡΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Κίνητρο

Ο σχεδιασμός ενός νέου είδους Container, από σύνθετα υλικά

το οποίο θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις των

αερομεταφορών και θα ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σκοπός

Πιστοποίηση του μοντέλου Container που σχεδιάστηκε μέσα

από προσομοιώσεις οι οποίες έχουν ορισθεί από τους

διεθνείς κανονισμούς πιστοποίησης ISO. Οι φορτίσεις θα

προσομοιωθούν στο υπολογιστικό πρόγραμμα ανάλυσης

πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS.
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Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών / Τομέας Εφαρμοσμένης , Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

Σύμφωνα με το ISO 6517 θα πρέπει η κατασκευή να αντέχει

όταν εξασκείται φόρτιση 4500Ν σε δύο λαβές του container σε

διάφορες διευθύνσεις για τον χειρισμό-μεταφορά του.

Σύμφωνα με το ISO 6517 έγινε η προσομοίωση της

κατασκευής σε φορτίσεις επιτάχυνσης στις παρακάτω

διευθύνσεις, φέροντας φορτίο 1200kg.

Ελέγχθηκε η συμπεριφορά του container όταν υποβάλλεται σε

πιεστικά φορτία.Σύμφωνα με ISO 11242 η προσομοίωση πρέπει

να γίνει για διαφορά πίεσης 26,3 KPa.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

❖Υπήρξε πιστοποίηση της κατασκευής μέσα από τις

προσομοιώσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

❖Η στατική φόρτιση που καταπόνησε περισσότερο την

κατασκευή ήταν αυτή της στατικής ανάλυσης ΙΙΙ, που

εμφανίστηκαν οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις και τάσεις.

❖Τα στοιχεία της κατασκευής που αναπτύσσονται οι

υψηλότερες τάσεις είναι τα Joints καθώς και τα στοιχεία του

Frame με επίπεδη διατομή.
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ CONTAINER

Frame :

Το υλικό από το οποίο 

αποτελείται είναι Σύνθετο 

Υλικό με στρώσεις ινών :

•Ε-Glass (0/90)

•Aramid (0/90)

•Carbon (0/90)

Panels :

Αποτελούν πλάκες με πάχος 

5mm

Το υλικό από το οποίο 

αποτελούνται είναι Σύνθετο 

Υλικό με στρώσεις ινών

•Kevlar-Aramid

•S-Glass
Joints :

Αποτελούνται από αλουμίνιο με υψηλές

μηχανικές ιδιότητες και έχουν πάχος 5mm

Κατανομή μετατοπίσεων 

Κατανομή μετατοπίσεων U2 στο Frame:

Κατανομή μετατοπίσεων U2 στα Panels:

Κατανομή μετατοπίσεων U2 στo Frame και στα Panels:


