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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διατριβή, προκειμένου να διερευνηθούν οι άμεσες 
επιπτώσεις διαφόρων κεραυνικών φορτίων σε συνδέσεις CFRP 
λόγω του φαινομένου θέρμανσης Joule, αναπτύχθηκε ένα 
ηλεκτρο-θερμικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με την χρήση 
του εμπορικού πακέτου ANSYS. Δύο περιπτώσεις συνδέσεων 
μονής επικάλυψης εξετάστηκαν, μια με κοχλία και μια με κόλλα. 
Το μοντέλο βασίστηκε στο πεπερασμένο στοιχείο SOLID5 που 
εφαρμόζει μη-γραμμική και χρονομεταβαλλόμενη ανάλυση. Η 
κύρια είσοδος στο μοντέλο ήταν οι ηλεκτρο-θερμικές ιδιότητες 
του συνθέτου υλικού, οι οποίες μεταβάλλονται με την 
θερμοκρασία. Τρία κεραυνικά φορτία μικρής, μέσης και υψηλής 
μέγιστης έντασης εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία σύμφωνα 
με το πρότυπο SAE ARP 5412. Τέλος, προβλέφθηκε η 
εναπομένουσα δυσκαμψία των συστημάτων σύνδεσης. 

Οι ηλεκτρικές κυματομορφές (φορτίσεις) που εξετάζονται στην 
παρούσα εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο SAE ARP 5412, 
παρουσιάζονται στο παρακάτω συγκεντρωτικό διάγραμμα: 

Αριστερά: Μοντέλο Μηχανικής Σύνδεσης 
Δεξιά: Μοντέλο Συγκόλλησης  
Τα μοντέλα παρουσιάζονται μαζί με τις υφιστάμενες Α.Σ. και Σ.Σ. 

Μοντέλο Συγκόλλησης: 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Υλικά:  
• CFRP πλάκες από ΙΜ600/133 συνολικού πάχους 2 mm, 

διαστρωμάτωσης 45𝜊/0𝜊/−45𝜊/90𝜊 2𝑠  

• Κοχλίας Ti6Al4V διαμέτρου 10 mm 

• Εποξική κόλλα Hysol EA 9394  

     επιφάνειας συγκόλλησης 2500 mm2  

 

Μοντέλο Κοχλίωσης: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

• Για την μηχανική σύνδεση, η συνολική επιφάνεια βλάβης 
που προέκυψε από την φόρτιση των 10 kA ισοδυναμεί με 
το 33% της επιφάνειας βλάβης των 30 kA ενώ η τελευταία 
ισοδυναμεί με το 6% της βλάβης που προέκυψε από την 
φόρτιση των 40 kA. 

• Ομοίως, για την συγκολλητή σύνδεση, τα αντίστοιχα 
ποσοστά είναι της τάξης του 18% και 66%. 

• Η τιμή των 20 μsec αποτέλεσε χαρακτηριστική τιμή για τις 
αναλύσεις καθώς η θερμική βλάβη σε όλες τις 
περιπτώσεις είχε εξελιχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.  

• Για την μηχανική σύνδεση υπολογίστηκε μείωση της 
δυσκαμψίας της τάξης του 0.03%, 0.03% και 1% και για το 
συγκολλητό σύστημα μείωση της τάξης του 0.03%, 0.2% 
και 0.35% από την πλάκα αναφοράς για τις φορτίσεις των 
10kA, 30kA και 40kA αντίστοιχα. 


