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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των υβριδικών συνδέσεων CFRP – Titanium απλού επιθέματος καθώς και η μελέτη

της ενίσχυσής τους με MicroPins με σκοπό την βελτιστοποίηση της αντοχής τους και της ικανότητας παραλαβής φορτίου.

Συγκεκριμένα γίνεται μελέτη της διαμόρφωσης συστοιχιών MicroPins έτσι ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των ιδιοτήτων της

σύνδεσης όπως η μέγιστη μεταφερόμενη τάση, η απορροφούμενη ενέργεια της σύνδεσης, η κρίσιμη μετατόπιση και

μέγιστη δύναμη.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ

• CFRP-CFRP Co-cured joints

• CFRP-Titanium Co-cured joints

• CFRP-Titanium Co-bonded joints

• Z-Pinned CFRP-Titanium Co-cured joints

• Z-Pinned CFRP-Titanium Co-bonded joints

• Transformed models (Different Pin orientations)

• Proposal 1 (CFRP-Titanium Co-cured joint with different MicroPin conformation pattern)

• Proposal 2 (CFRP-Titanium Co-cured joint with different MicroPin conformation pattern and different MicroPin orientations)

Για την μοντελοποίηση και ανάλυση των συνδέσεων χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο πεπερασμένων στοιχείων

MSC.Nastran/Patran.

Τα adherends και τα cohesive elements στη διεπιφάνεια για την προσωμοίωση της κόλλας μοντελοποιήθηκαν με

τρισδιάστατα solid εξαεδρικά στοιχεία (hex8).

Για τα τελικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκε μήκος στοιχείου 0.2 mm κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος προκειμένου να

επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια και να λειτουργήσουν σωστά τα συνεκτικά στοιχεία, ενώ ο λόγος μετατόπισης προς αριθμό

βημάτων που χρησιμοποιήθηκε για τα τελικά μοντέλα είναι 1.67Ε-3 mm.

Το CFRP ([0/45/-45/90/0/45/-45]S) ορίστηκε ως πολύστρωτο σύνθετο υλικό κάθε στρώση του οποίου θεωρήθηκε ως

ορθότροπο υλικό με 9 ανεξάρτητες σταθερές για τον πλήρη ορισμό του. Η διεπιφάνεια μεταξύ των δύο adherends

μοντελοποιήθηκε με cohesive elements 1 στοιχείου κατά το πάχος. Το τιτάνιο μοντελοποιήθηκε σαν ομογενές ισότροπο

υλικό.

Στα μοντέλα με τα MicroPins λήφθηκε υπόψιν η μείωση των in-plane ιδιοτήτηων (30% μείωση του μέτρου ελαστικότητας

στην διεύθυνση της φόρτισης).

Λόγω μεγάλου υπολογιστικού χρόνου και μνήμης σε ορισμένες συνδέσεις κατασκευάστηκαν μοντέλα λωρίδας (unit-strip).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο Proposal 1 χρησιμοποιήθηκε μια

διαφορετική διάταξη των pins έτσι ώστε να

επιτευχθεί μεγαλύτερη αντοχή της

σύνδεσης.

Το Proposal 2 έχει την ίδια διάταξη με αυτή

του Proposal 1 με την διαφορά ότι στην

εξωτερική δεξιά και αριστερή σειρά

χρησιμοποιήθηκαν MicroPins υπό γωνία -

30 μοίρες ενώ τα υπόλοιπα pins

τοποθετήθηκαν υπό γωνία -45 μοίρες.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η απόκλιση μεταξύ unit-strip και full μοντέλων όσον αφορά τη μέγιστη δύναμη είναι 1% - 1.5%, και για 

την κρίσιμη μετατόπιση είναι 12% - 14%. Επίσης παρατηρείται μια μικρή διαφοροποίηση στην 

δυσκαμψία που επηρεάζεται από το πλάτος της λωρίδας και τις συνοριακές συνθήκες.

• Η ενίσχυση με MicroPins βελτιώνει σε μεγαλύτερο ποσοστό την CFRP-Titanium Co-cured σύνδεση 

από ότι την CFRP-Titanium Co-bonded σύνδεση.

• Τα pins που βρίσκονται υπό γωνία βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αντοχή της σύνδεσης και κυρίως 

τα pins που έχουν τοποθετηθεί υπό γωνία αρνητική, δηλαδή με προσανατολισμό αντίθετο από την 

φορά της φόρτισης.

• Η διάταξη των MicroPins που χρησιμοποιήθηκε προκάλεσε αύξηση της μέγιστης δύναμης και συνεπώς 

της μέγιστης μεταφερόμενης τάσης.

• Στις συνδέσεις με τα προσανατολισμένα MicroPins υπό γωνία παρατηρείται  αύξηση 400% στην 

μέγιστη δύναμη, την μέγιστη μεταφερόμενη τάση και την κρίσιμη μετατόπιση ενώ παρατηρείται αύξηση 

3300% στην απορροφούμενη ενέργεια της σύνδεσης σε σχέση με τις αρχικές συνδέσεις χωρίς pins.


