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Η ανάγκη για δημιουργία νέων, ελαφρύτερων,
ισχυρότερων υλικών με ιδιότητες ικανές να
υποστηρίξουν κατασκευές υψηλών
απαιτήσεων και παρέχοντας παράλληλα
επιπλέον δυνατότητες μεταβολής του
σχήματός τους ή επιβολής δυνάμεων, είχε ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη μίας κατηγορίας
κραμάτων, τα Κράματα Μνήμης Σχήματος
(Shape Memory Alloys). Τα κράματα αυτά μέσα
από αλλαγή στην κρυσταλλική δομή τους, η
οποία προκαλείται είτε με μηχανική είτε με
θερμική φόρτιση επιδεικνύουν μνήμη
σχήματος βρίσκοντας εφαρμογή σε αρκετές
εμπορικές χρήσεις. Στην εργασία αυτή,
εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των
κραμάτων μνήμης σχήματος για την ανάπτυξη
περιστροφικών επενεργητών που έχουν τη
μορφή στρεπτικών σωλήνων. Προσομοιάζεται
η ιδιαίτερη συμπεριφορά των υλικών αυτών
μέσω χρήσης μίας υπορουτίνας υλικού (Umat)
στο ABAQUS και πραγματοποιείται βασική
ανάλυση της συμπεριφοράς υπό συνθήκες
θέρμανσης.

Περίληψη

Τα αποτελέσματα εξετάστηκαν και εξήχθησαν για μία συγκεκριμένη διατομή στο μέσο μήκος του σωλήνα. 
Ενδεικτικά αποτελέσματα στο τέλος της ανάλυσης: 

• Martensitic Volume Fraction

Στόχος Εργασίας

Το μοντέλο που σχεδιάστηκε είναι ένας κοίλος άξονας σωληνοειδούς διατομής με πακτωμένο το ένα άκρο.
Αρχικά βρίσκεται στη φάση του μαρτενσίτη με μέγιστη διατμητική παραμόρφωση μετασχηματισμού στο
επίπεδο θz. Το φαινόμενο που μελετάται είναι το Shape Memory Effect. Η θερμοκρασία του υλικού
αυξάνεται προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός σε ωστενίτη και να επέλθει η
ανάκτηση του αρχικού σχήματος.

Οι βασικές διαστάσεις του μοντέλου είναι οι εξής:

• Εσωτερική ακτίνα: 1 cm
• Εξωτερική ακτίνα: 2 cm
• Μήκος δοκού: 20 cm

Περιγραφή Μοντέλου

➢ Η διατμητική παραμόρφωση
μετασχηματισμού είναι μέγιστη στην αρχή
της ανάλυσης όπως έχει οριστεί και στο
τέλος της ανάλυσης και του αντίστροφου
μετασχηματισμού έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

➢ Το ποσοστό MVF στο τέλος της ανάλυσης
είναι 0 που σημαίνει ότι το υλικό έχει
μετασχηματιστεί πλήρως σε ωστενίτη.

➢ Οι ορθές τάσεις είναι πάρα πολύ μικρές
κυρίως επειδή το ένα άκρο είναι ελεύθερο
(απεριόριστο). Επίσης η θέρμανση δε
συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών
ορθών τάσεων.

➢ Οι διατμητικές τάσεις είναι μεγάλες, καθώς
είναι εκείνες που οδηγούν το υλικό στο
αρχικό του σχήμα, ύστερα από τη μέγιστη
διατμητική παραμόρφωση
μετασχηματισμού που έχει οριστεί.

➢ Τα αποτελέσματα είναι λογικά και
συμφωνούν με τα αντίστοιχα αναμενόμενα.

Σχόλια - Συμπεράσματα

Τα κράματα μνήμης σχήματος σήμερα,
βρίσκουν χρήση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Ενδεικτικά τα SMA βρίσκουν εφαρμογή:

• Στην αεροναυτική-αεροναυπηγική, όπου
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι
Cryofit υδραυλικοί σύνδεσμοι σωληνώσεων
που χρησιμοποιούνται στα μαχητικά
αεροσκάφη F-14.

• Στην εργοστασιακή ασφάλεια, με
χαρακτηριστικά παραδείγματα τις βαλβίδες
πυροπροστασίας, οι οποίες όταν ανιχνεύουν
υψηλές θερμοκρασίες σε περίπτωση
πυρκαγιάς σταματούν την παροχή
εύφλεκτων αερίων.

• Στην ιατρική, με ορθοπεδικές συσκευές που
συμβάλλουν στην άμεση ανάρρωση των
οστών, καθώς και με ορθοδοντικά σύρματα
που βοηθούν στην ευθυγράμμιση της
οδοντοστοιχίας.

• Στην ηλεκτρονική, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα μικροενεργοποιητών, όπως
΄μικροσκοπικές βαλβίδες για υγρή ροή και
πνευματικό έλεγχο.

Εφαρμογές των SMA

Στόχος της εργασίας είναι η προσομοίωση της
συμπεριφοράς του κάματος μνήμης σχήματος
με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
που χρησιμοποιεί το ABAQUS και η ανάλυση
της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια του
μετασχηματισμού.
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Θεωρητικό Υπόβαθρο

Τα κράματα μνήμης σχήματος συνήθως αρχικά
βρίσκονται στην ευσταθή κατάσταση του
ωστενίτη. Με ψύξη ο ωστενίτης
μετασχηματίζεται σε κατοπτρισμένο
μαρτενσίτη. Στη συνέχεια, με μηχανική
φόρτιση και σε χαμηλή θερμοκρασία
πραγματοποιείται αποκατοπτρισμός του
μαρτενσίτη, ο οποίος συνοδεύεται από
παραμορφώσεις μετασχηματισμού. Τέλος, με
θέρμανση του υλικού, πραγματοποιείται
αντίστροφος μετασχηματισμός, ο
αποκατοπτρισμένος μαρτενσίτης
μετασχηματίζεται σε ωστενίτη και το υλικό
επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται Shape Memory
Effect και μελετάται στη συγκεκριμένη
εργασία.

• Sθz • 𝜀𝜃𝑧
𝑡


