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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα σπουδαστική εργασία μελετήθηκε 

πειραματικά η  συμπεριφορά των διαστρωματικών 

ιδιοτήτων σε δοκίμια σύνθετου υλικού πολυμερικής 

μήτρας με ενίσχυση ινών άνθρακα. Συγκεκριμένα 

έγινε υπολογισμός της ενέργειας διαστρωματικής 

αντοχής σε θραύση για δοκίμια που είχαν υποστεί 

προηγουμένως υγροθερμική γήρανση και για 

δοκίμια που δεν είχαν υποβαθμιστεί. Τα πειράματα 

έγιναν σε δοκιμή τύπου Ι (MODE I) και σε δοκιμή 

τύπου ΙΙ (MODE II). Tα αποτελέσματα δείχνουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον και τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν μπορούν να φανούν χρήσιμα σε 

πληθώρα εφαρμογών. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

MODE I 

H πειραματική διαδικασία εκτελέσθηκε σύμφωνα με 

το πρότυπο ASTM D5528-13. Η λίστα των δοκιμίων 

Mode I παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

CFRPI 

SP01, SP02, 

SP03, SP04, 

SP05, SP06 

Δοκίμια που έχουν υποστεί υγροθερμική 

γήρανση 

CFRPI 

SP07, SP08, 

SP09, SP10, 

SP11, SP12 

Δοκίμια που δεν έχουν υποστεί 

υγροθερμική γήρανση  

(Reference) 

 

Στο παρακάτω σκαρίφημα απεικονίζεται δοκίμιο 

Mode I με διαστάσεις το μέσο όρο των δώδεκα 

δοκιμίων του πειράματος. 

 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε μέσω της 

μεθόδου τροποποιημένης δοκού (Modified Beam 

Theory): 

𝐺𝐼𝑐 =
3 ∗ 𝑃 ∗ 𝛿

2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎
 (

𝐽

𝑚2) 

MODEII 

Η πειραματική διαδικασία εκτελέσθηκε σύμφωνα με 

το πρότυπο AITM 1.0006. 

Η λίστα των δοκιμίων Mode II παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

CFRPII 

SP01, SP02, 

SP03, SP04 

Δοκίμια που έχουν υποστεί υγροθερμική 

γήρανση  

CFRPI 

SP07, SP08, 

SP09, SP10 

Δοκίμια που δεν έχουν υποστεί 

υγροθερμική γήρανση  

(Reference) 

Στο παρακάτω σκαρίφημα απεικονίζεται δοκίμιο 

Mode I με διαστάσεις το μέσο όρο των δώδεκα 

δοκιμίων του πειράματος. 

 

Ο υπολογισμός του GIICέγινε μέσω του τύπου: 

𝐺𝐼𝐼𝑐 =
9 ∗ 𝑃 ∗ a2 ∗ 𝑑 ∗ 1000

2 ∗ 𝑏 ∗ (
1

4
𝐿3 + 3a2)

          (
𝐽

𝑚2) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

MODE I 

Παρουσιάζονται συγκενρωτικά τα αποτελέσματα για 

το σύνολο των δοκιμίων. Στο διάγραμμα φαίνεται το 

GIC για όλα τα δοκίμια καθώς και η ενέργεια 

έναρξης (Ginitiation) που αναφέρεται στην έναρξη 

διάδοσης της ρωγμής. 

 

(Το δοκίμιο CFRPI-SP03 έδωσε μη αποδεκτά 

αποτελέσματα και απορρίφθηκε) 

MODE II 

Παρουσιάζονται συγκενρωτικά τα αποτελέσματα GIIC για 

το σύνολο των δοκιμίων: 

 

(Τα δοκίμια CFRPII-SP02,SP06 ήταν αυτά με την 

μεγαλύτερη απόκλιση και απορρίφθηκαν) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

MODE I 

Ως ήταν αναμενόμενο  η ενέργεια 

διαστρωματικής αντοχής σε θραύση (GIC) στα 

δοκίμια αναφοράς υπολογίσθηκε για κάθε 

περίπτωση υψηλότερη από τα δοκίμια που έχουν 

υποβληθεί σε υγροθερμική γήρανση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη διαφορά για 

το GInititation μεταξύ των εξεταζόμενων δοκιμίων 

(υγροθερμικά γηρασμένων και αναφοράς) που 

είναι της τάξης των 0.266 kJ/m2. Αυτό δείχνει 

την σημαντική επίδραση της υγροθερμικής 

υποβάθμισης στην αντίσταση για έναρξη ρωγμής 

των υλικών. 

MODE II 

Όπως και στην περίπτωση του MODE I τα 

αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα με τα 

δοκίμια αναφοράς να παρουσιάζουν υψηλότερη 

ενέργεια διαστρωματικής αντοχής σε θραύση 

(GIIC) από τα δοκίμια που  έχουν υποστεί 

υγροθερμική γήρανση. 

 

 Οι προκύπτουσες διαφορές μεταξύ των 

υγροθερμικά γηρασμένων δοκιμίων και των 

δοκιμίων αναφοράς δείχνουν την ανάγκη για 

σωστό σχεδιασμό και επιλογή υλικών σε 

κατασκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε 

θερμό και υγρό περιβάλλον. Τα πειράματα 

αυτού του είδους είναι αναγκαία για την 

πρόβλεψη αστοχιών που ενδέχεται να συμβούν 

πρόωρα για κατασκευές σε τέτοια 

περιβάλλοντα. 
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P (N)- Φορτίο     

δ(𝒎𝒎) -Mετατόπιση του σημείο εφαρμογής του 
φορτίου  

b(𝒎𝒎) -Πλάτος του δοκιμίου   

a(𝒎𝒎) -Μήκος διάδοσης ρωγμής 

d(𝒎𝒎) -Μετατόπιση της αρπάγης τη στιγμή της 
διάδοσης της ρωγμής   

α(𝒎𝒎)-Αρχικό μήκος της ρωγμής 

L(𝒎𝒎) -Μήκος μεταξύ των κυλινδρικών στηρίξεων 
της διάταξης   


