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Δπραξηζηίεο 

Πξώηα από όια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Κώζηα Γαιηώηε 

γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ,  γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ, ηελ ζηήξημή ηνπ, ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 

θαη ηελ επηκνλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θέξσ εηο πέξαο ηελ παξνύζα εξγαζία ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. 

Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηνλ Γξ. Γ.Σξαθάθε γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, ηηο ζπκβνπιέο θαη 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 

Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηνλ ππνςήθην 

Γηδάθηνξα Ν. Κνπηξνπκάλε γηα ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηά ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Σνλ Καζ. Υ. Κξνληεξά  θαη ηελ Καζ. Γεσξγά , ηνλ Γξ. Β. Γξαθόπνπιν, ηνλ Γξ. Π. 

Παππά θαη ηνλ  Γξ. V. Datsyuk (Free University of Berlin), γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ θαη όια ηα  παηδηά ηνπ εξγαζηεξίνπ πλζέησλ θαη 

Ναλνδνκεκέλσλ Τιηθώλ ηνπ ΙΔΥΜΗ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απν θαξδίαο ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπο 

ζε όια ηα επίπεδα, ηνλ άληξα κνπ θπξίσο γηα ηελ ππνκνλή ηνπ θαη ηε επηκνλή ηνπ, ηνπο 

θίινπο κνπ θαη ηδηαίηεξα  ηελ Καηεξίλα πνπ ππήξμε ζπλνδνηπόξνο ζε όια ηα ρξόληα 

ζπνπδώλ κνπ. 
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Πεξίιεςε 
 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε παξαζθεπή θαη ε κειέηε ζπλζέησλ πιηθώλ 

πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλεο κε ληθάδεο γξαθελίνπ ή ληηξίδην ηνπ βνξίνπ (BN) σο 

εληζρπηηθή θάζε, ιόγσ ησλ εληππσζηαθώλ ηδηνηήησλ ησλ δηζδηάζηαησλ λαλνϋιηθώλ. 

Η θαηαζθεπή ησλ λαλνζπλζέησλ έγηλε κε δηάθνξνπο κεζόδνπο αλάκημεο. Η θύξηα 

πξόθιεζε πνπ έπξεπε λα επηηεπρζεί ήηαλ ε νκνγελήο δηαζπνξά κέζα ζηε ξεηίλε θαζώο 

ε ηάζε πνπ έρνπλ ηα λαλνεγθιείζκαηα λα ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηώκαηα επηδξά 

αξλεηηθά ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ξεηίλεο. ηε ζπλέρεηα ηα παξαζθεπαζζέληα πιηθά 

κειεηήζεθαλ κεραληθά, ζεξκηθά θαη ειεθηξηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαζθεπάζηεθαλ ζύλζεηα πιηθά κε έμη δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθόηεηεο 

γξαθεληθήο ζθόλεο (0.5-3%) θαη δύν δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθόηεηεο hBN (0.5-1%). Σα 

δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, ππνβιήζεθαλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο κεραληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε πεηξάκαηα  θάκςεο 3-ζεκείσλ θαη εθειθπζκνύ, ζε ειεθηξηθό 

ραξαθηεξηζκό κε δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία θαη ζεξκηθό κε ηε κέζνδν HotDisk. Η 

κειέηε ησλ δνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο έγηλε κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο 

(SEM). 

Σα παξαζθεπαζζέληα λαλνζύλζεηα επηδεηθλύνπλ βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηε κήηξα, ελώ νη ζεξκηθέο θαη ειεθηξηθέο ηνπο ηδηόηεηεο δελ επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά. 
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Abstract 
 

The aim of the present master thesis is the construction and study of polymer 

composite materials reinforced with graphene or boron nitride (BN) flakes as a 

reinforcing phase, because of the impressive properties of two-dimensional 

nanomaterials. 

The nanocomposites were produced by different mixing methods. The main challenge  

that had to be succeed was homogeneous dispersion into the resin, as the tendency of   

nanofillers to  form  aggregates downgrade the properties of the resin. Afterwards, 

the produced nanocomposites were mechanically, electrically and thermally tested.  

More specifically, composites were prepared by six different contents (0.5-3%) of 

graphene flakes and two different contents (0.5-1%) of hBN. The specimens that 

produced were submitted to 3-point bending and tensile experiments, in electrical 

characterization with dielectric spectroscopy and thermal with HotDisk method. The 

structural characteristics were  studied  by scanning electron microscopy (SEM). 

The prepared nanocomposites exhibit improved mechanical properties compared to 

epoy resin, but the thermal and electrical properties are not significantly affected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Πεξίιεςε .................................................................................................................................................................... 4 

Abstract....................................................................................................................................................................... 5 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ  .................................................................................................................. 10 

1.1. Δηζαγσγή  ..................................................................................................................................................... 10 

1.2. Ιζηνξηθφ ζχλζεησλ πιηθψλ ....................................................................................................................... 11 

1.3. Σαμηλφκεζε ζχλζεησλ πιηθψλ ................................................................................................................. 12 

1.4. Δθαξκνγέο  ζχλζεησλ πιηθψλ  ................................................................................................................. 16 

1.5. Ναλνζχλζεηα πιηθά  ................................................................................................................................... 19 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΛΤΜΔΡΗ ............................................................................................................................. 24 

2.1. Δηζαγσγή ζηα πνιπκεξή ........................................................................................................................... 24 

2.2. Θεξκνκεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπκεξψλ  .................................................................................... 25 

2.3. Πιαζηηθά θαη πνιπκεξή ............................................................................................................................ 28 

2.4. Δπνμεηδηθέο ξεηίλεο  ................................................................................................................................... 29 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΡΑΦΔΝΙΟ ................................................................................................................................ 34 

3.1. Δηζαγσγή  ..................................................................................................................................................... 34 

3.2. Αιινηξνπηθέο κνξθέο ηνπ άλζξαθα  ....................................................................................................... 34 

3.3. Γξαθέλην ...................................................................................................................................................... 35 

3.4. Αξηζκφο ζηξψζεσλ θαη είδε γξαθελίνπ ................................................................................................. 39 

3.5. Μέζνδνη παξαγσγήο γξαθελίνπ  .............................................................................................................. 39 

3.5.1. Μεραληθή απνθινίσζε γξαθίηε  ..................................................................................................... 40 

3.5.2. Θεξκηθή απνζχλζεζε πάλσ ζε θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) θαη άιιεο επηθάλεηεο ............... 40 

3.5.3. Γξαθέλην απφ ζεξκηθή θαηεξγαζία νμεηδίνπ ηνπ γξαθελίνπ θαη απνθινίσζε πγξήο θάζεο 

γξαθίηε ............................................................................................................................................................ 41 

3.5.4. Υεκηθή ελαπφζεζε αηκνχ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κεηαιιηθφ ππφζηξσκα ................................ 41 

3.6.  Ιδηφηεηεο Γξαθελίνπ ................................................................................................................................. 42 

3.6.1. Μεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ  ............................................................................................... 43 

3.6.2. Ηιεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ  .............................................................................................. 43 

3.6.3. Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ γξαθελίνπ  ............................................................................................ 43 

3.6.4.Οπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ  ..................................................................................................... 44 

3.7. Δθαξκνγέο ηνπ γξαθελίνπ ........................................................................................................................ 45 

3.8. Ναλνζχλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε γξαθέλην  ............................................................ 46 

3.9. Μέζνδνη παξαζθεπήο λαλνζχλζεησλ πνιπκεξψλ κε γξαθέλην  ......................................................... 47 

3.10. Νηηξίδην ηνπ Βνξίνπ ................................................................................................................................ 49 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ............................................................................................... 52 

4.1. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (SEM)  ....................................................................................... 52 

4.1.1. Γεληθή αξρή ......................................................................................................................................... 52 

4.1.2. Οξγαλνινγία ....................................................................................................................................... 52 

4.2. Πξνζδηνξηζκφο κεραληθψλ ηδηνηήησλ  .................................................................................................... 56 



7 
 

4.2.1.  Μεραληθή παξακφξθσζε ζψκαηνο  ............................................................................................... 56 

4.2.2. Η ζπζθεπή κεραληθψλ δνθηκψλ MTS  ............................................................................................ 59 

4.3. Πξνζδηνξηζκφο ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ  ...................................................................................................... 60 

4.4. Πξνζδηνξηζκφο ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ  .................................................................................................. 62 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΓΟΚΙΜΙΩΝ ........................................................................ 64 

5.1. Δηζαγσγή  ..................................................................................................................................................... 64 

5.2. Μέζνδνη Αλάκημεο ..................................................................................................................................... 64 

5.3. Τι ηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ................................................................................................................. 68 

5.4. Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο  ............................................................................................................................ 70 

5.5. Καηαζθεπή δνθηκίσλ απφ ΒΝ .................................................................................................................. 72 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΝΟΤΝΘΔΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ............... 74 

6.1. Δηζαγσγή  ..................................................................................................................................................... 74 

6.3. Πξνζδηνξηζκφο κεραληθψλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πιηθψλ  ........................................................... 79 

6.3.1.Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ θαη εθειθπζκνχ ...................................... 79 

6.3.2. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ  BN  .......................................................... 85 

6.4.Πξνζδηνξηζκφο ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πι ηθψλ ........................................................... 87 

6.4.1. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ  .................................................................. 87 

6.4.2.Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ  ΒΝ ........................................................... 89 

6.5. Πξνζδηνξηζκφο ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πιηθψλ.............................................................. 90 

6.5.1. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζεξκηθψλ κεηξήζεσλ  ...................................................................... 90 

6.5.2 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζεξκηθψλ κεηξήζεσλ  ΒΝ............................................................... 92 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΠΙΛΟΓΟ  ................................................................................................................................ 94 

7.1. πκπεξάζκαηα ............................................................................................................................................ 94 

7.2. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία  ........................................................................................................ 95 

Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

΄΄ζ’ εθείλνπο πνπ αγαπώ θαη κ’ αγαπάλε 

ρσξίο   εμάξηεζε 

ζ’ εθείλνπο πνπ δελ θνβνύληαη 

πσο ζα ρσξίζνπλ νη δξόκνη 

γηαηί μέξνπλ όηη ζα μαλαζπλαληεζνύκε 

ζ’ εθείλνπο πνπ ην ’βαιαλ πείζκα........ 

λα είλαη επηπρηζκέλνη΄΄ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ 

1.1. Δηζαγσγή
 

ηε ζχγρξνλε επνρή νη ζπλερείο απαηηήζεηο γηα πιηθά κε βειηησκέλεο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο, πεξηφξηζαλ αηζζεηά ηελ ρξήζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο έσο θαη 

ζήκεξα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα απφ ηνπο επηζηήκνλεο, λα 

θαηαζθεπάζνπλ λέα πιηθά, είηε βειηηψλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παξαδνζηαθψλ 

πιηθψλ, είηε ζπλζέηνληαο λέα πιηθά. Έλα παξάδεηγκα ησλ λέσλ απηψλ πιηθψλ 

απνηεινχλ ηα ζχλζεηα πιηθά [1,2].  

Σα ζχλζεηα πιηθά είλαη ζηελ πιεηνςεθία δνκηθά πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ κε ηδηφηεηεο  αλψηεξεο  απφ ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπο. Σα επηκέξνπο πιηθά αλακεηγλχνληαη ζε 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη δελ είλαη δηαιπηά ην έλα ζην άιιν. πλήζσο ε κία απφ ηηο 

ζπληζηψζεο θάζεηο νλνκάδεηαη θάζε ελίζρπζεο δηφηη είλαη εθείλε πνπ δχλαηαη λα 

θέξεη ηα εμαζθνχκελα θνξηία. Η άιιε θάζε, πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ κέζνπ 

κεηαθνξάο θαη ζπγθφιιεζεο, νλνκάδεηαη κήηξα. 

Σα ζχλζεηα αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν αθελφο ηε δεκηνπξγία ηειηθψλ 

πξντφλησλ κε εμεηδηθεπκέλν ζπλδπαζκφ ηδηνηήησλ  θαη αθεηέξνπ ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ (πιηθψλ θαη ρξεκάησλ), απφ ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πνιχηηκσλ 

θπζηθψλ πξψησλ πιψλ κε άιιεο θζελφηεξεο, δηαηεξψληαο φκσο ζην ηειηθφ πξντφλ 

ηηο ηδηφηεηεο  ησλ αξρηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζχλζεηα πιηθά νξίδνληαη σο ζχζηεκα δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ επδηάθξηησλ κεραληθψο δηαρσξηδφκελσλ πιηθψλ θαη ε 

παξαζθεπή ηνπο βαζίδεηαη ζηε θπζηθή αλάκεημε δηαθεθξηκέλσλ πιηθψλ, έηζη ψζηε ε 

θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο θάζεσλ λα είλαη ειεγρφκελε πξνο επίηεπμε βέιηηζησλ 

ηδηνηήησλ [3]. 

Ο ιφγνο ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζε πνηθίινπο ηνκείο είλαη 

φηη ζπλήζσο δηαζέηνπλ ηηο βέιηηζηεο κεραληθέο θαη άιιεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

ηα απνηεινχλ θαη επηπιένλ ηδηφηεηεο πνπ θαλέλα απφ ηα αξρηθά πιηθά δελ δηαζέηνπλ. 

Γχλαηαη λα ζπλδπαζηνχλ ηδηφηεηεο φπσο απμεκέλε αληνρή, αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε 

ή ηελ θζνξά, κεησκέλν θφζηνο θαη βάξνο, απμεκέλε αληνρή ζε θφπσζε, ζεξκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη άιιεο ηδηφηεηεο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη 

ζπκβαηέο. Φπζηθά, έλα ζχλζεην πιηθφ δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ηαπηφρξνλα φιεο ηηο 

παξαπάλσ ηδηφηεηεο, γηαηί είηε  δελ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε είηε κεξηθέο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο απηέο είλαη αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ πιηθψλ είλαη νη ¨εηδηθέο ηδηφηεηεο¨ (specific properties) ηνπο. Δηδηθή 

ηδηφηεηα νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ηηκήο κηαο ηδηφηεηαο πξνο ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

πιηθνχ. ζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ε εηδηθή ηδηφηεηα ηφζν ειαθξχηεξν είλαη ην πιηθφ  

[4].   
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1.2. Ιζηνξηθό ζύλζεησλ πιηθώλ  

Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζχλζεηα πιηθά αξθεηέο εθαηνληάδεο ρξφληα 

π.X. θαη εθάξκνδαλ θαηλνηνκίεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σέηνηα 

πιηθά είραλ πνηθίιεο εθαξκνγέο θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηελ ηζηνξία πνιιψλ πνιηηηζκψλ. ηε Βίβιν αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ 

απφ ηνπο Βαβπιψληνπο ην 4000 π.Υ. Οη αξραίνη θαξαψ αλάγθαδαλ ηνπο ζθιάβνπο 

ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ πιίλζνπο κε άρπξν γηα λα εληζρχζνπλ ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα 

ησλ θηηξίσλ ηνπο, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη κάξηπξεο ηεο ζνθίαο απηνχ ηνπ λεθξνχ 

πνιηηηζκνχ αθφκα θαη ζήκεξα [5]. ηελ Αίγππην επίζεο, ην 3000 π.Υ, 

θαηαζθεπαδφηαλ ν πξφδξνκνο ησλ ζεκεξηλψλ πιαζηηθψλ ζθαθψλ, απφ θαιάκηα 

εκβαπηηζκέλα ζε πίζζα. Αξγφηεξα ην 1000 π.Υ. νη Αζζχξηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζαλίδεο εκβαπηηζκέλεο ζε αδηάβξνρε άζθαιην γηα λα θαηαζθεπάζνπλ βάξθεο. Μηζφ 

αηψλα αξγφηεξα, νη αξραίνη Έιιελεο θαηαζθεχαδαλ ηηο ηξηήξεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπλδπαζκνχο πιηθψλ.  

Με ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ θαηαζθεπάδνληαλ επίζεο αξθεηά 

φπια. Σν 1000 π.Υ. ζηελ Κίλα θαηαζθεπαδφηαλ έλα είδνο ηφμνπ απνηεινχκελν απφ 

αιιεπάιιειεο ζηξψζεηο θεξάηνπ, ψζηε λα είλαη αλζεθηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ειαθξχ. Η 

πεξίνδνο άλζηζεο θαη επηβνιήο ησλ Μνγγφισλ ζηνπο γεηηνληθνχο ηνπο ιανχο 

ζπλδπάζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο είδνο ηφμνπ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επιχγηζην θαη 

ειαθξχ θαηαζθεπαζκέλν απφ θέξαην ζπλδεδεκέλν κε δηάθνξεο ζηξψζεηο απφ 

ηέλνληεο δψσλ. Σα ζπαζηά ησλ Ιαπψλσλ θαηαζθεπάδνληαλ κε ζηξψζεηο δηαθφξσλ 

πιηθψλ, ελψ παξφκνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ηελ αξραία Διιάδα. Ο 

κεξνο ζηελ Ιιηάδα πεξηγξάθεη ηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα, ιέγνληαο φηη ηελ 

απνηεινχζαλ επηά ελαιιαζζφκελεο ζηξψζεηο απφ δέξκα, ρξπζφ θαη ζίδεξν. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ είρε έλα 

άιιν ζχλζεην πιηθφ, ην ραξηί. Ο πάππξνο απνηέιεζε ηελ πξψηε βαζηθή γξαθηθή χιε 

ζηελ αξραηφηεηα. Φινχδεο απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ πάππξνο, πνπ αθζνλνχζε ζηηο 

φρζεο ηνπ Νείινπ, ζε κνξθή ισξίδσλ εθαξκφδνληαλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη κηα εληαία επηθάλεηα. Μεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ην πξντφλ 

κπνξνχζε λα δερζεί γξαθή θαη λα δηαηεξεζεί γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αληνρήο ηνπ. Οη Κηλέδνη είραλ αλαθαιχςεη ηνλ πξφδξνκν ηνπ 

ζεκεξηλνχ ραξηηνχ ζρεδφλ 11 αηψλεο πξηλ απφ ηνπο επξσπαίνπο. Καηαζθεπαδφηαλ 

απφ θαηεξγαζκέλεο ίλεο κπακπνχ πνπ ζπγθνιινχληαλ κεηαμχ ηνπο. Αξγφηεξα νη 

Άξαβεο άιιαμαλ ηελ πξψηε χιε, ρξεζηκνπνηψληαο αληί ησλ θινηψλ ησλ δέληξσλ, 

πθαληά απφ ιηλάξη θαη θάλλαβε, πξνκελχνληαο έηζη ηνλ εξρνκφ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ραξηηνχ.  

Η ηζηνξηθή απηή αλαδξνκή δείρλεη ηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ 

αλά ηνπο αηψλεο. Ο ξπζκφο απηήο ηεο εμέιημεο εθηνμεχηεθε ζηα χςε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, κε ηελ ηαπηφρξνλε εμέιημε ηεο επηζηήκεο ησλ πνιπκεξψλ. ηηο κέξεο καο ε 

ρξήζε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ βξίζθεη εθαξκνγέο ζε ηνκείο φπσο νη ζπγθνηλσλίεο, νη 

θαηαζθεπέο, ηα αληηδηαβξσηηθά πιηθά, ν ειεθηξηζκφο θαη ε ειεθηξνληθή, ν νηθηαθφο 

εμνπιηζκφο, ηα είδε αλαςπρήο, ηα εμαξηήκαηα αεξνπιάλσλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη 

ζε πιήζνο άιινπο ηνκείο. Η ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ επηηξέπεη θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 
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πφξσλ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πνιχηηκσλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ κε 

άιιεο θζελφηεξεο [4]. 

 

 
 

Δηθόλα 1.1: ρεκαηηθφ δηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ρξήζε ησλ 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πιηθψλ (θεξακηθά, ζχλζεηα, πνιπκεξή θαη κέηαιια) 

ζηε κεραληθή θαη ζηελ νηθνδνκηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο ρξφλνο δελ είλαη ζε 

γξακκηθή θιίκαθα [6]. 

1.3. Σαμηλόκεζε ζύλζεησλ πιηθώλ 

Σα ζχλζεηα πιηθά αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Η ηαμηλφκεζε ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ δε γίλεηαη κε ηξφπν απφιπην, παξ‟ φια απηά κπνξεί λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο κε θχξηα βάζεη ηνπ ηχπνπ ηεο κήηξαο (matrix) θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ 

εγθιείζκαηνο (inclusion or filler). 

 

χκθσλα κε ηνπο D.Hull, K.K.Chawla θαη M.M.Schwartz [7-10],  ηα ζχλζεηα  κε 

βάζε ηε κήηξα δηαθξίλνληαη ζε: 

 ύλζεηα κεηαιιηθήο κήηξαο (Metal Matrix Composites, MMC’s) 

Η αλάπηπμε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κεηαιιηθήο κήηξαο έρεη επηθεληξσζεί γχξσ 

απφ ην καγλήζην, ην αινπκίλην θαη ην ηηηάλην. Σα κέηαιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κήηξεο είλαη ηζνηξνπηθά, ζπλήζσο ειαηά θαη κε ηελ 

πξνζζήθε θαηάιιειεο εληζρπηηθήο θάζεο νδεγνχλ ζε ζπζηήκαηα κε πιήζνο 

εθαξκνγψλ. Οη ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ κεηαιιηθήο κήηξαο 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεραληθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζην ζηάδην 

παξαζθεπήο ηνπο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε κηθξνδνκή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 

Απηά ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ θαιή ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, 

κεδεληθή απνξξφθεζε πγξαζίαο, αληνρή ζε θξνχζεηο θαη κεγάιε 

ζεξκνθξαζηαθή αληνρή. Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη ην κεγάιν 
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βάξνο ηνπο, ην πςειφ θφζηνο ηνπο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο. 

 ύλζεηα θεξακηθήο κήηξαο (Ceramic Matrix Composites, CMC’s) 

Ωο θεξακηθά πιηθά αλαθέξνληαη αλφξγαλα ζηεξεά, πνπ είλαη ρεκηθέο ελψζεηο 

κεηάιισλ θαη ακέηαιισλ ζηνηρείσλ. Ο φξνο θεξακηθφ ππνδειψλεη πιηθφ πνπ 

έρεη ππνζηεί θαηεξγαζία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ςήζηκν), δηαδηθαζία πνπ 

ζεκαηνδνηεί θαη ηελ κέζνδν παξαζθεπήο ηνπ. Σα θεξακηθά είλαη ππξίκαρα, 

δελ δηαβξψλνληαη θαη γεληθά είλαη ρεκηθψο αδξαλή. Οη ηδηφηεηεο απηέο 

νθείινληαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ αηνκηθψλ δεζκψλ ησλ θεξακηθψλ θαη σο 

πξνο απηέο πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ πνιπκεξψλ θαη ησλ κεηάιισλ. Σα 

θεξακηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο κνλσηηθά πιηθά θαζψο παξνπζηάδνπλ 

ρακειή ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα. Ο κνλσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο 

νθείιεηαη ζηελ απνπζία ειεθηξνλίσλ αγσγηκφηεηαο. ζνλ αθνξά ζηηο 

κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο, είλαη ζθιεξά, αιιά εχζξαπζηα θαη κε εχπιαζηα 

πιηθά, ελψ παξνπζηάδνπλ κηθξή αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ. Μεξηθά απφ ηα 

θεξακηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κήηξεο, είλαη ηα SiC, Si3N4, Al2O3, 

ZrO2 θαη ηα θεξακηθά γπαιηά. Σα ζχλζεηα θεξακηθήο κήηξαο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ελψ ε πξνζζήθε 

θαηάιιειεο εληζρπηηθήο θάζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ελδνεπηθαλεηψλ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ην ζχζηεκα ιηγφηεξν εχζξαπζην ζε 

ζρέζε κε ηελ θεξακηθή κήηξα. 

 ύλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο (Polymer Matrix Composites,PMC)  

Σα πνιπκεξή είλαη ηδαληθά πιηθά σο κήηξεο γηαηί είλαη εχθνια ζηελ 

επεμεξγαζία, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ζε πνηθίια κεγέζε θαη κνξθέο, έρνπλ 

κηθξφ βάξνο, πξνζθέξνπλ ηηο επηζπκεηέο κεραληθέο ηδηφηεηεο, αληέρνπλ ζηελ 

εθαξκνγή κεγάισλ θνξηίσλ θαη δελ δηαβξψλνληαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ απηνχ ηνπ είδνπο νη κήηξεο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηα 

πξνεγκέλα ζχλζεηα πιηθά θαη έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Τπάξρνπλ 

ηξία είδε πνιπκεξψλ ηα ζεξκνζθιεξπλφκελα, ηα ζεξκνπιαζηηθά θαη ηα 

ειαζηνκεξή, φπνπ γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

Με βάζε ην έγθιεηζκα δηαθξίλνληαη ζε:  

 ύλζεηα πιηθά κε εγθιείζκαηα ππό κνξθή ηλώλ 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά πνπ απνηεινχληαη απφ 

εγθιείζκαηα ππφ κνξθή ηλψλ. Οη ίλεο απνηεινχλ ην ζπλεζέζηεξν πιεξσηηθφ 

κέζν ησλ πνιπκεξηθψλ κεηξψλ. Σν είδνο θαη ην κήθνο ηεο ίλαο, ε θαηαλνκή 

ησλ ηλψλ, ε επηθαλεηαθή γεσκεηξία θαη ε δηαηνκή ηεο ίλαο είλαη κεξηθέο απφ 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο. Οη δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γεσκεηξηθέο κεηαβιεηέο κέζσ 

ηεο δηαθνξεηηθήο δηεχζπλζεο ζην ρψξν, εμαξηψληαη απφ ην κήθνο ησλ ηλψλ, 

αιιά γηα κηθξνχ κήθνπο ίλεο κπνξεί λα ππάξμεη θαη ηπραίνο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ κπνξεί λα είλαη ζε κηα 

δηεχζπλζε, ζε πιέγκα ή ηπραία. Οη ίλεο, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηνπο, 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αλφξγαλεο θαη νξγαληθέο. Οη αλφξγαλεο ίλεο 
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(ίλεο γπαιηνχ, ίλεο κεηάιινπ θ.α.) είλαη ζεξκναλζεθηηθέο, άθακπηεο θαη 

παξνπζηάδνπλ πςειή αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, θαιέο ειεθηξηθέο 

ηδηφηεηεο θαη αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο. Οη νξγαληθέο ίλεο 

(αξακηδηθέο ίλεο, ίλεο άλζξαθα, θπηηαξηληθέο ίλεο θ.α.) είλαη γεληθά ρακεινχ 

βάξνπο, επιχγηζηεο (παξνπζηάδνπλ πςειά κέηξα ειαζηηθφηεηαο) θαη 

εκθαλίδνπλ κεγάιε ζεξκνθξαζηαθή αληνρή. 

 Πνιπζηξσκαηηθά ζύλζεηα (ηύπνπ sandwich) 

ηα πιηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κήηξα θαη ην έγθιεηζκα έρνπλ ηε κνξθή 

θχιισλ ή ζηξσκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο πξνζδίδεη ζην ζχλζεην δηάθνξα 

πιενλεθηήκαηα φπσο αληνρή, αθακςία, ειαθξφηεξε θαηαζθεπή, ζεξκηθή θαη 

αθνπζηηθή κφλσζε θ.α. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη 

αζπίδεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαλ απφ αιιεπάιιεια 

ζηξψκαηα κεηάιινπ θαη δέξκαηνο. Άιια ζχγρξνλα παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ηα ζχλζεηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ επίζηξσζε πιαζηηθνχ ζε 

δηάθνξα πιηθά, νη χαινη αζθαιείαο θ.α. 

 ύλζεηα πιηθά κε εγθιείζκαηα ππό κνξθή θόθθσλ 

Σα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά απνηεινχληαη απφ θφθθνπο ελφο πιηθνχ κέζα ζε 

έλα άιιν πιηθφ κήηξα. Αλ θαη ιηγφηεξα αλζεθηηθά  ζηελ αληνρή απφ ηα 

ππφινηπα ζχλζεηα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ιφγν ρακεινχ 

θφζηνπο θαζψο θπζηθά νξπθηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε χιε γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ θφθθσλ ελίζρπζεο. Δπίζεο, ηα ζχλζεηα κε ελίζρπζε 

ζσκαηηδίσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο, δηφηη νη ηερληθέο 

κνξθνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη δελ 

απαηηνχλ αθξηβφ εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο. Έλαο αθφκα παξάγνληαο 

πνπ ιεηηνπξγεί ππέξ ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, είλαη ε ρακειή 

ππθλφηεηα πνπ έρνπλ ζπλήζσο πνιιά απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ εληζρπηηθά ζσκαηίδηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ζχλζεηα πιηθά κε ρακειή ππθλφηεηα, ηα νπνία ζα έρνπλ βειηησκέλεο εηδηθέο 

ηδηφηεηεο θαη ζα είλαη αληαγσλίζηεθα έλαληη άιισλ ηχπσλ ζχλζεησλ πιηθψλ. 

Δπίζεο, ηα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά ιφγσ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εγθιεηζκάησλ ηνπο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ  φηη ζπκπεξηθέξνληαη 

ηζφηξνπα, παξνπζηάδνπλ δειαδή ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο ζε θάζε δηεχζπλζε [11]. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ, πνιινί παξάγνληεο 

επηδξνχλ, ψζηε ηνπηθά, λα κεηαβάιινληαη νη ηδηφηεηεο θαη ησλ δχν επηθαλεηψλ θαη 

ησλ δχν ζπζηαηηθψλ, ιφγσ απνξξφθεζεο, ρεκηθψλ αληηδξάζεψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

ζεξκηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε βάζνο 

απφ κεξηθά λαλφκεηξα κέρξη κεξηθέο εθαηνληάδεο λαλφκεηξα θαη πξνο ηα δχν 

ζπζηαηηθά ηνπ ζχλζεηνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα κεζφθαζε (interphase)  κε αξθεηά 

λαλφκεηξα πάρνο. Άξα έρνπκε κηα ηξίηε θάζε κε πεπεξαζκέλν πάρνο κε κεραληθέο 

θαη θπζηθέο  ηδηφηεηεο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζχλζεηνπ 

πιηθνχ θαη γηα ιφγνπο κφλν αλαιπηηθνχο ζεσξείηαη κεδεληθνχ πάρνπο [12,13]. Η 

ελδηάκεζε θάζε (interphase) παξφηη αληηπξνζσπεχεη πεξί ην 2% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο  

ηνπ ζχλζεηνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
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Η αλάγθε γηα αχμεζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο θαη άξα ηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο 

κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ελφο ζπλζέηνπ πιηθνχ ρσξίο αλάινγε αχμεζε ηεο θαη‟ 

φγθνπ πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εγθιείζκαηνο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

εγθιεηζκάησλ φζν ην δπλαηψλ κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Άξα ηα ηερληθά ζχλζεηα 

πιηθά, αλάινγα κε ηελ ηάμε κεγέζνπο ηνπ εγθιείζκαηνο δηαθξίλνληαη ζε [14]: 

 

 Μάθξν-ζύλζεηα: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά φπνπ ην 

εληζρπηηθφ κέζν είλαη ηάμεο κεγέζνπο πνπ μεθηλά απφ κεξηθά ρηιηνζηά θαη 

θηάλεη ην κέηξν. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην ζηδεξνπαγέο 

ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην ζθπξφδεκα, ην νπνίν είλαη έλα θεξακηθφ ζχλζεην πιηθφ θαη παίδεη ην 

ξφιν ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ, εληζρχεηαη κε ραιχβδηλεο ξάβδνπο νη νπνίεο έρνπλ 

δηάκεηξν κεξηθψλ εθαηνζηψλ θαη κήθνο αξθεηψλ κέηξσλ. 

 Μίθξν-ζύλζεηα: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά ησλ 

νπνίσλ ην εληζρπηηθφ κέζν έρεη ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζε 

κίθξν-θιίκαθα. Σα πεξηζζφηεξα θνθθψδε θαη ηα ηλψδε ζχλζεηα πιηθά, 

θαηαηάζζνληαη ζηα κίθξν-ζχλζεηα θαζψο ηφζν νη θφθθνη φζν θαη νη ίλεο 

έρνπλ δηάκεηξν κεξηθψλ κηθξψλ (κm). 

 Νάλν-ζύλζεηα: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά ησλ νπνίσλ 

ην εληζρπηηθφ κέζν έρεη ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζε λάλν-

θιίκαθα. Υξνλνινγηθά είλαη ηα λεφηεξα πιηθά θαη είλαη κηα θαηεγνξία πιηθψλ 

ζηελ νπνία έρεη ζηξαθεί ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

Δηθόλα 1.2 :Σαμηλφκεζε ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ [2]. 
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1.4. Δθαξκνγέο  ζύλζεησλ πιηθώλ  

Σα ζχλζεηα πιηθά βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ 

ζε βαζκφ πνπ ν κέζνο άλζξσπνο δελ έρεη αλαινγηζηεί πνηέ. Η εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ  αληηθαηάζηαζε ησλ θνηλψλ πιηθψλ απφ ηα 

ζχλζεηα κε ηαρχ ξπζκφ κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ  ακέηξεηεο εθαξκνγέο κεξηθέο 

απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 1.1. Σππηθέο εθαξκνγέο ζπλζέησλ πιηθψλ [6]. 

 

Αεξνζθάθε πηεξχγηα, άηξαθηνη, γξαλάδηα, έιηθεο ειηθνπηέξσλ 

Απηνθίλεηα ακάμσκα, πξνθπιαθηήξεο, θπιισηά ειαηήξηα 

Πινία ζθαξία ή γάζηξεο ησλ πινίσλ, θαηάζηξσκα, θαηάξηηα 

Υεκηθά πξντφληα ζσιελψζεηο, δεμακελέο, πηεζηηθά δνρεία 

Δίδε επίπισζεο θαξέθιεο, ηξαπέδηα, ζθάιεο, πιαίζηα, ππνδνρέο  

Αζιεηηθά είδε θαιάκηα ςαξέκαηνο, κπαζηνχληα γθνιθ, ρηνλνπέδηια 

 

 
 

Δηθόλα 1.3:  Δθαξκνγή ζχλζεησλ πιηθψλ. 

 

Μεραλνθίλεηνο αζιεηηζκόο: ηε θφξκνπια 1, φπνπ ηα νρήκαηα θηλνχληαη ζην φξην 

θαη ε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή αζθάιεηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, ηα ζχλζεηα πιηθά 
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έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν. Σν ακάμσκα θαη νη αεξνηνκέο θαηαζθεπάδνληαη απφ πθαληά 

ηλψλ άλζξαθα κε ξεηίλε (CFRP), κε απνηέιεζκα λα είλαη ηδηαίηεξα ειαθξχ ελψ 

ηαπηφρξνλα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληέρεη ζηηο πνιχ πςειέο θνξηίζεηο πνπ 

δέρεηαη ηελ ψξα ηνπ θξελαξίζκαηνο ή ηελ ψξα πνπ παίξλεη κηα ζηξνθή κε κεγάιε 

ηαρχηεηα. Σα ζπλζεηηθά ειαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηζθφθξελα 

απφ θεξακηθά ζχλζεηα πιηθά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην κνλνζέζην λα θξελάξεη 

αθφκε θαη φηαλ έρεη απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Οη νδεγνί ηεο θφξκνπια 1 θνξνχλ 

θξάλε θαη ζηνιέο πνπ είλαη εληζρπκέλα κε ίλεο Kevlar θαη ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ 

κηα πηζαλή ζχγθξνπζε θαζψο θαη απφ ηελ θσηηά, αληίζηνηρα. Φπζηθά, ε ηερλνινγία 

θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θφξκνπια 1 δε ζηακαηά εθεί. Οη 

κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο επελδχνπλ πνιιά ρξήκαηα ζην κεραλνθίλεην 

αζιεηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία απηή θαη λα ηελ 

αμηνπνηήζνπλ ζηα απηνθίλεηα καδηθήο παξαγσγήο.  

Ναππεγηθή: Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα νη παξαδνζηαθέο μχιηλεο ςαξφβαξθεο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ ζχλζεηα πιηθά θαη ζπγθεθξηκέλα απφ πνιιέο ζηξψζεηο πθαληψλ, 

απφ ίλεο γπαιηνχ, κε πνιπεζηέξα. Πνιιά θνκκάηηα εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ζθαθψλ 

αλαςπρήο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζχλζεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ειαθξχηεξα νχησο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 

θφζηνο θαηαλάισζεο ζε θαχζηκα. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζην θαηά 

πφζν φιν θαη κεγαιχηεξα κέξε πινίσλ ζα αληηθαζίζηαληαη απφ ζχλζεηα, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, φπσο ε αληίζηαζε ζηε 

δηάβξσζε, απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ε ζπκπεξηθνξά ζε ζχλζεηεο 

θαηαπνλήζεηο θαη θξνπζηηθά θνξηία αιιά θαη γεληθφηεξα ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ θαηαζθεπψλ ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ θαζψο παξάγνληεο φπσο 

πδξνζεξκηθή θφπσζε ζπλήζσο ππνβαζκίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ. 

 

      
                    

Δηθόλα 1.4: Η εμέιημε ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο: (αξηζηεξά) ην πξψην ζθάθνο 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχλζεηα πιηθά ζηα ηέιε 1940, (δεμηά) ζήκεξα πάλσ απφ 90% ησλ 

ζθάθσλ απνηειείηαη απφ ζχλζεηα πιηθά [15]. 

 

Αεξνλαππεγηθή θαη αεξνδηαζηεκηθή: Ο άλζξσπνο, πξνηνχ θάλεη ηελ πξψηε πηήζε, 

γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάζεη κηα ειαθξηά θαηαζθεπή 

πξνθεηκέλνπ λα «πεηάμεη». Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαζθεχαζε θαη εμέιημε αεξνζθάθε, 

ηα νπνία αξρηθά ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν θαη ζηε ζπλέρεηα θπξίσο απφ 
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αινπκίλην. Παξάιιεια, ην ζρήκα ησλ αεξνζθαθψλ γηλφηαλ φιν θαη πην 

αεξνδπλακηθφ ελψ ρξεζηκνπνηνχληαλ θηλεηήξεο κε βέιηηζηε απφδνζε. ήκεξα, φπνπ 

ηα ζχλζεηα πιηθά βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή, έρεη θαηαζθεπαζζεί ην πξψην 

αεξνπιάλν ζρεδφλ 100% απφ ζχλζεηα πιηθά. Σν Boeing 787 Dreamliner είλαη φηη 

θαιχηεξν έρεη λα επηδείμεη ε αεξνλαππεγηθή βηνκεραλία απφ ηερλνινγηθήο απφςεσο 

θαη ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ην κέζν θφζηνο αλά πηήζε. 

Ηιεθηξηθά είδε: Έλαο απφ ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ηλψλ γπαιηνχ, ν e-glass (πξφζεκα 

e: electrical) έρεη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ειεθηξηθέο εθαξκνγέο κε απαίηεζε ζε 

ειεθηξηθή κφλσζε. Η αλάκεημή ηνπ κε πνιπκεξή κήηξα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ πνιχπινθνπ ζρήκαηνο θαη ειεθηξηθά 

κνλσκέλσλ, φπσο είλαη νη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο, νη ειεθηξηθνί δηαλνκείο θαη νη 

ππνδνρείο ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ. 

Βηνκεραλία αζιεηηθώλ εηδώλ: Η ρξήζε ζπλζέησλ πιηθψλ ηχπνπ sandwich θαη 

CFRP επεθηάζεθε ζηελ θαηαζθεπή πέδηισλ ζθη, ζηα κπαζηνχληα ηνπ golf, ζε 

ξαθέηεο ηνπ ηέληο, ζε θαιάκηα ςαξέκαηνο, ζε ζθειεηνχο πνδειάησλ, κε θχξην 

γλψκνλα ηε κείσζε ηνπ βάξνπο, ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο θαη ηελ αληνρή ηνπο ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. 

Παξαγσγή αληηδηαβξσηηθώλ: Σα ζχλζεηα πιηθά κε πνιπκεξηθή κήηξα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο δεμακελψλ θαη ζσιήλσλ, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

εηδηθνχ βάξνπο θαη ηελ αληίζηαζε ζε δηάβξσζε ηνπ πιηθνχ. Με ρξήζε ζχλζεησλ 

πιηθψλ γίλεηαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ρεκηθψλ νπζηψλ, δεμακελψλ 

θαη απνξξνθεηήξσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνμηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, δεμακελψλ λεξνχ 

θαη θξαζηνχ αιιά θαη ζσιήλεο γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ θαη απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ. 

Σφζν ην ρακειφ εηδηθφ βάξνο φζν θαη ε επθνιία κεηαθνξάο ειαρηζηνπνηνχλ ην 

θφζηνο θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο νδεχζεηο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη δχζβαηεο 

ηνπνζεζίεο. 

Ιαηξηθή: Ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα ζχλζεηα πιηθά 

είλαη ν ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο. Η θαηαζθεπή πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ άλζξσπν απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο, 

γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε ε βηνηερλνινγία έλα κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε 

επηζηήκε ησλ βηνυιηθψλ. Έηζη ηα βηνυιηθά βξίζθνπλ εθαξκνγή:  

 

 Φαθνί επαθήο 

  Βαιβίδεο ηεο θαξδηάο  

 Σερλεηά αηκνθφξα αγγεία  

 Οδνληηαηξηθά εκθπηεχκαηα  

 Σερλεηνί ζχλδεζκνη θαη ηέλνληεο  

 Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο  

 Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αξζξψζεσλ, θιεηδψζεσλ θιπ.  

 ε νζηά φπνπ γίλεηαη ρξήζε θχξηα ιάκαο αιιά θαη πνιπκεξηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο  
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Δηθόλα 1.5: Δθαξκνγή ζχλζεησλ πιηθψλ ζηε βηνταηξηθε, α) Βαιβίδεο θαξδηάο, β) 

Οδνληηαηξηθά εκθπηεχκαηα,  γ) Οξζνπεδηθά εκθπηεχκαηα. 

 

         Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ, νη 

νπνίεο είλαη πξαθηηθά ακέηξεηεο, θαζψο ε πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζε ζχλζεηα πιηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί ζρεδφλ νηηδήπνηε απφ 

ζχλζεηα πιηθά είλαη, επίζεο, ακέηξεηα κεγέζε. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ηα ζχλζεηα 

πιηθά απαζρνινχλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχλ ηε βηνκεραλία θαη ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε ζσζηή ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ έρεη θέξεη θαη κπνξεί λα 

επηθέξεη πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θαηαπνλεκέλν 

πιαλήηε Γε [4,10]. 

1.5. Ναλνζύλζεηα πιηθά  

Σα λαλνζχλζεηα πιηθά απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ζχλζεησλ φπνπ κηα ή θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εληζρπηηθήο θάζεο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

λαλνκέηξσλ (1 nm = 10 Å), ηππηθά έρνπλ δηαζηάζεηο κέρξη 100 nm. Σα λαλνζχλζεηα 

πιηθά μερσξίδνπλ, γηαηί εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηα θνηλά ζχλζεηα δελ 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ. Οξηζκέλεο ηδηφηεηεο ησλ λαλνπιηθψλ θαληάδνπλ κε 

πξνβιέςηκεο, ελψ άιιεο παξακέλνπλ  άγλσζηεο κέρξη ζήκεξα. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ζεσξνχληαη ηα πιηθά ηνπ 21νπ αηψλα. Οη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη ηφζν 

επξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ, απφ πιηθά ζπζθεπαζίαο κέρξη 

ηε βηνταηξηθή. Σα λαλνζχλζεηα πιηθά αμηνπνηνχληαη πιένλ σο ιεηηνπξγηθά θαη φρη 

απιά σο δνκηθά πιηθά, κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νπηηθψλ, ειεθηξηθψλ, 

καγλεηηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Απηφ πνπ θάλεη ηα 

λαλνζχλζεηα λα μερσξίδνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά ζχλζεηα πιηθά είλαη ην κηθξφ 

κέγεζνο ησλ εγθιεηζκάησλ ηνπο [14]. 

 

Σα λάλν-εγθιείζκαηα κπνξεί λα είλαη: 

 Νάλν-ζσκαηίδηα ζε κνξθή θφθθνπ, ηα νπνία είλαη κεδεληθήο δηάζηαζεο 

 Νάλν-ίλεο θαη λαλνζσιήλεο, ηα νπνία είλαη κίαο δηάζηαζεο (1D) 

 Λεπηά επηθαιππηηθά ζηξψκαηα (thin film coating), quantum wells (2D) 

 Δλζσκαησκέλα δίθηπα (embedded networks) θαη ζπκπνιπκεξή ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D) 
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Οη ηδηφηεηεο, φκσο, ησλ λαλνζπλζέησλ δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ λάλν εγθιεηζκάησλ αιιά θαη απφ ηε κνξθνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηεπηθαλεηψλ εγθιείζκαηνο-κήηξαο. Σν ξφιν ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα παίμεη 

έλα πνιπκεξέο, έλα θεξακηθφ πιηθφ ή έλα κέηαιιν φπνπ κεγάιν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνιπκεξηθά λαλνζχλζεηα ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Η δηεπηθάλεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λαλνζπλζέησλ πιηθψλ είλαη νπζηαζηηθά άπεηξε, θαζψο ε επηθάλεηα επαθήο ησλ 

εγθιεηζκάησλ κε ην κεηξηθφ πιηθφ είλαη ηεξάζηηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ αλ 

ζθεθηεί θαλείο πφζεο λάλν ίλεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ κία κίθξν ίλα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην βάξνο ηεο ελίζρπζεο ζα παξέκελε ίδην αιιά ε δηεπηθάλεηα ηνπ 

λάλν-ζπλζέηνπ ζα ήηαλ ηάμεηο κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ κίθξν-ζπλζέηνπ 

[14]. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εληζρπηηθήο θάζεο είλαη ν ιφγνο ηεο επηθάλεηαο (Α) πξνο ηνλ φγθν (V) ηεο 

εληζρπηηθήο θάζεο. Μηα γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ιφγνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ A/V 

ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ δηαζηάζεσλ α (ν ιφγνο ηνπ κήθνπο ( l ) πξνο ηε δηάκεηξν (d )) 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.7. πσο ζπκπεξαίλνπκε θαη απφ ην δηάγξακκα, ην βέιηηζην 

ζρήκα, γηα θπιηλδξηθά λαλνεγθιείζκαηα, ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην ιφγνπ είλαη: 

 

 νη ίλεο (κε α>>1) 

 θαη ηα πιαθίδηα (κε α<<1) 

 

 
ρήκα 1.7: Ο ιφγνο επηθάλεηαο πξνο ηνλ φγθν A/V γηα έλα θπιηλδξηθφ ζσκαηίδην 

δεδνκέλνπ φγθνπ,   ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ δηαζηάζεσλ α=l/d [16]. 
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Μεξηθέο απφ ηηο μερσξηζηέο ηδηφηεηεο ησλ λαλνζπλζέησλ έλαληη ησλ θνηλψλ 

ζχλζεηψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

 Σα λαλνυιηθά έρνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα ζεκείν ηήμεο ή ζεξκνθξαζία 

κεηάβαζεο ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ επηθαλεηαθψλ αηφκσλ ζην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπο. 

 Απφ πιεπξάο κεραληθψλ ηδηνηήησλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηηκέο ζεσξεηηθήο 

αληνρήο θαη κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ηα νπνία είλαη κία ή δχν ηάμεηο κεγέζνπο 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηνπο κνλνθξπζηάιινπο ζε 

καθξνζθνπηθφ θιίκαθα. 

 Οη νπηηθέο ηδηφηεηεο, επίζεο, είλαη δπλαηφ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ρξψκα ησλ κεηαιιηθψλ λαλνζχλζεησλ δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

  Δκθαλίδνπλ πςειή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα , ε νπνία κπνξεί λα πξνζεγγίδεη ή 

αθφκα θαη λα μεπεξάζεη απηή ησλ κεηάιισλ. 

 Οη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λαλνυιηθά είλαη θαη απηέο πνιχ 

δηαθνξεηηθέο απφ έλαλ θξχζηαιιν κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Ο 

ζηδεξνκαγλεηηζκφο ελφο πιηθνχ ζε καθξνζθνπηθή θιίκα κεηαηξέπεηαη ζε 

ππεξκαγλεηηζκφ ζηελ θιίκαθα ηνπ λαλνκέηξνπ, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο 

επηθαλεηαθήο ελέξγεηαο. 

 Δίλαη γεληθά άθιεθηα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ επέιζεη θαχζε, δηαρένληαη 

ιηγφηεξν ηνμηθά αέξηα θαη θαπλνί πξνο ην πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ηα 

θαζηζηά θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ 

 Υαξαθηεξίδνληαη  απφ ρακειή ππθλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ 

λαλνζχλζεηα κε εηδηθέο ηδηφηεηεο πνιχ πςειέο  

 Παξνπζηάδνπλ πςειή αληνρή ζε έληνλα ηνμηθφ πεξηβάιινλ, κηα ηδηφηεηα πνπ 

ηα θαζηζηά ηδαληθά γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δίλαη δειαδή, 

θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο ζηε βηνηερλνινγία θαη ηε βηνταηξηθε 

 Δκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλν δηάρπζε κνξίσλ αέξα, δηαθφξσλ αέξησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη κνξίσλ λεξνχ. Η ηδηφηεηα ηνπ απηή είλαη ζεκαληηθή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάρπζε κνξίσλ είλαη απαγνξεπηηθή, φπσο ζε 

ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ. 

 

Σα λαλνζχλζεηα πιηθά αλ θαη παξνπζηάδνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ θνηλψλ ζπλζέησλ πιηθψλ, παξάιιεια παξνπζηάδνπλ θαη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

λαλνζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπο. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην φηη ηα λάλν-εγθιείζκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, έιμε ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζε δπλάκεηο Van der Waals, 

δεκηνπξγψληαο ζπζζσκαηψκαηα. Σα ζπζζσκαηψκαηα πξέπεη λα «ζπάζνπλ» θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζέηνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί πνλνθέθαιν γηα ηνπο 

εξεπλεηέο. Η χπαξμε ζπζζσκαησκάησλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ λαλνζπλζέησλ γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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 Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη φηη ηα λάλν-εγθιείζκαηα δελ ζπλεηζθέξνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ ζηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λαλνζπλζέηνπ, θαζφηη νη 

δηεπηθάλεηεο είλαη ππνβαζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηά βάξνο 

πεξηεθηηθφηεηα. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη πσο ηα ζπζζσκαηψκαηα δελ έρνπλ πάληα ζπκπαγή 

δνκή, έρνπλ ρακειή ππθλφηεηα θαη αθαλφληζηε κνξθνινγία θαη άξα 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην κεηξηθφ πιηθφ σο αηέιεηεο ή θελά. Σν απνηέιεζκα ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε αληνρή ηνπ 

λαλνζπλζέηνπ ζε ζξαχζε θαζφηη νη αηέιεηεο θαη ηα θελά ζηελ κηθξνδνκή ηνπ 

πιηθνχ απνηεινχλ πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ απφ φπνπ ζα             

μεθηλήζνπλ νη κηθξφ-ξσγκέο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ, ηειηθά, ην πιηθφ ζε 

αζηνρία. Μηθξή ππνβάζκηζε κπνξεί λα ππνζηεί θαη ε δπζθακςία ηνπ 

λαλνζπλζέηνπ. 

 ηαλ ηα ζπζζσκαηψκαηα έρνπλ πην ζπκπαγή δνκή κπνξεί λα δξάζνπλ ζαλ 

θφθθνη κηθξφ θιίκαθαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην λαλνζχλζεην εθθπιιίδεηαη 

ζε κηθξφ-ζχλζεην, γεγνλφο απνιχησο αλεπηζχκεην εθφζνλ ε θαηά βάξνο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λάλν-εγθιείζκαηα δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην 

5% ελψ παξάιιεια ην θφζηνο ησλ λάλν-εγθιεηζκάησλ θαη γεληθφηεξα ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ λαλνζπλζέηνπ, ζπλήζσο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. 

 

         Δπνκέλσο, γηα λα πξνθχςνπλ νη επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ησλ λαλνζπλζέησλ πξέπεη 

θαηαξρήλ λα ππάξμεη νκνγελήο δηαζπνξά ησλ λάλν-εγθιεηζκάησλ κέζα ζην κεηξηθφ 

πιηθφ ρσξίο ηε παξνπζία ζπζζσκαησκάησλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ ρξεηάδνληαη 

ζπλήζσο ρξνλνβφξεο δηεξγαζίεο πνπ θνζηίδνπλ θαζψο  απαηηνχλ θαη αθξηβφ 

εμνπιηζκφ. Φπζηθά, ηα λαλνζχλζεηα είλαη ζρεηηθά λέα πιηθά θαη ζπλερψο 

αλαπηχζζνληαη κέζνδνη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη κεηψλνπλ ην 

θφζηνο. 

Σέινο ηα λαλνυιηθά ιφγν ηεο αηνκηθήο ή κνξηαθήο θιίκαθαο δηαζηάζεηο ηνπο 

κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε κεγάιε επθνιία κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο θαξθηλνγελέζεσλ, νπφηε θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη 

πάληα νη ζπλζήθεο αζθαιείαο. Η ρξήζε ηνπο,  πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθή, λα γίλεηαη 

κε κέηξν θαη λα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη 

ζην ππεξθέξδνο [14]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 

ΠΟΛΤΜΔΡΗ 

 2.1. Δηζαγσγή ζηα πνιπκεξή 

Οξηζκέλεο επνρέο νλνκάζηεθαλ απφ ηα πιηθά πνπ έθεξαλ επαλάζηαζε ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, έηζη, π.ρ., έρνπκε  ηε ιίζηλε επνρή, ηελ επνρή ηνπ  

ζηδήξνπ, ηελ επνρή ηνπ νξεηράιθνπ  θιπ. Αλ θαλείο  ζήκεξα ήζειε λα δψζεη φλνκα 

ζηελ επνρή καο, ζα ηελ έιεγε αλακθηζβήηεηα «επνρή ησλ πιαζηηθψλ» [17]. 

Σα πνιπκεξή έρνπλ δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Σν αλζξψπηλν ζψκα, φινη νη δσληαλνί θαη θπηηθνί 

ηζηνί, θαζψο θαη κεγάινο αξηζκφο νξγαληθψλ νπζηψλ θπζηθήο πξνέιεπζεο, φπσο νη 

πξσηεΐλεο, ην μχιν, νη ξεηίλεο, ε ρηηίλε, πεξηέρνπλ πνιπκεξείο ελψζεηο. Πνιπάξηζκα 

πξντφληα ηεο αξραίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη ην κπεηφλ, ε 

πνξζειάλε, ην γπαιί, νη πθάλζηκεο χιεο, ην ραξηί, ην θανπηζνχθ θαη ηα πιαζηηθά 

πιηθά, απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ πνιπκεξήο 

ελψζεηο. κσο κφιηο θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίζηεθε φηη φιεο 

απηέο νη νπζίεο έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ: απνηεινχληαη απφ πνιχ κεγάινπ 

κεγέζνπο κφξηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη „„καθξνκφξηα‟‟ (macromolecules) θαη έρνπλ 

κνξθή αιπζίδαο.Σα καθξνκφξηα ζπληίζεληαη κε ηελ ζπλέλσζε ρηιηάδσλ κηθξψλ 

κνξηαθψλ κνλάδσλ πνπ νλνκάδνληαη „„κνλνκεξή‟‟ (monomers) [5].  

Σα καθξνκφξηα ησλ πνιπκεξψλ ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε 

νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο (covalent bonds), ελψ ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ κνξίνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ελδνκνξηαθέο δπλάκεηο (inter molecular forces) ή δπλάκεηο Van der 

Waals. Οη νκνηνπνιηθνί δεζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ελέξγεηεο κεηαμχ 35 έσο 150 

Kcal/mol θαη ελδναηνκηθέο απνζηάζεηο απφ 0.11 έσο 0.16 nm [4].  

Οη αζζελείο απηέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο θπζηθέο  ηδηφηεηεο 

ηνπ πνιπκεξνχο (π.ρ. ημψδεο, ειαζηηθφηεηα, δηαιπηφηεηα θ.ά.). Σα πνιπκεξή 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ C θαη H, ζηα ζηνηρεία απηά νθείιεηε ην γεγνλφο φηη ηα 

πνιπκεξή είλαη ειαθξηά, δειαδή έρνπλ ρακειή ππθλφηεηα θαη απηφ γηαηί ηα ζηνηρεία 

H, C έρνπλ κηθξά αηνκηθά βάξε ελψ ε δνκή ησλ πνιπκεξψλ είλαη αλνηρηή. Σα πην 

πνιιά δελ είλαη αγσγνί ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, έρνπλ κηθξή ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα θαη γηα απηφ βξίζθνπλ εθαξκνγή σο ζεξκνκνλσηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο κνλσηέο ειεθηξηζκνχ. Η ηδηφηεηα απηή νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη νκνηνπνιηθνί δεζκνί ησλ πνιπκεξψλ δελ επηηξέπνπλ ειεχζεξν 

ειεθηξηθφ θνξηίν, νπφηε θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε. Έρνπλ 

ρακειά ζεκεία ηήμεο θαη επίζεο γεληθά παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληνρή ζε ρεκηθή 

πξνζβνιή. 

Καηά θαλφλα νη καθξνκνξηαθέο αιπζίδεο έρνπλ ηπραία δηάηαμε πξνζδίδνληαο 

ζηα πνιπκεξή  κηα άκνξθε δνκή. Αλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ αιπζίδσλ, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ηνπηθά παξνπζηάδεη θξπζηαιιηθή δνκή θαη ην 

πιηθφ κπνξεί λα  ραξαθηεξηζζεί εκηθξπζηαιιηθφ. 

Ο αξηζκφο ησλ κνλνκεξψλ πνπ ζπγθξαηνχλ ην καθξνκφξην ηνπ πνιπκεξνχο 

ζπληζηά ηνλ „„βαζκφ πνιπκεξηζκνχ‟‟ (degree of polymerization). ηαλ ν βαζκφο 
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πνιπκεξηζκνχ είλαη κηθξφο, νη αληίζηνηρεο ελψζεηο νλνκάδνληαη νιηγνκεξή. Ο φξνο 

„„πνιπκεξή‟‟ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε ελψζεηο ηα κφξηα ησλ νπνίσλ απνηεινχληαη 

απφ κεγάιν θαη κέρξη ελφο ζεκείνπ απξνζδηφξηζην αξηζκφ κνλνκεξψλ κνλάδσλ. Αλ ν 

βαζκφο πνιπκεξηζκνχ είλαη πνιχ κεγάινο, νη αληίζηνηρεο ελψζεηο ραξαθηεξίδνπλ σο 

πςηπνιπκεξή. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ρξήζε ηνπ φξνπ, έλα πνιπκεξέο δελ 

είλαη απαξαίηεην λα απνηειείηαη απφ καθξνκφξην κε ην ίδην αθξηβψο κνξηαθφ βάξνο 

ή κε ηαπηφζεκε ρεκηθή ζχλζεζε θαη κνξηαθή δνκή [5]. 

2.2. Θεξκνκεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπκεξώλ 

Σα πνιπκεξή δηαζέηνπλ έλα επξχηαην θάζκα ηδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε φηαλ γίλεηαη ζρεδηαζκφο ζχλζεησλ πιηθψλ κε πνιπκεξηθή κήηξα. 

Απηέο νη μερσξηζηέο ηδηφηεηεο νθείινληαη ζηελ καθξνκνξηαθή ηνπο δνκή. Καηαξρήλ, 

ηα πιαζηηθά παξνπζηάδνπλ έληνλα βηζθνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά αθφκα θαη ζε 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Δθδειψλνπλ, δειαδή ηαπηφρξνλε ημψδεο θαη ειαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Η απφθξηζε  ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν, ην ξπζκφ παξακφξθσζεο 

θαη θφξηηζεο (έκκεζε εμάξηεζε απφ ην ρξφλν), ελψ ε βηζθνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο γίλεηαη πην έληνλε κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Η ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ιεηηνπξγίαο γηα έλα πνιπκεξέο  εμαξηάηαη θαη απφ  κία ραξαθηεξηζηηθή ζεξκνθξαζία 

πνπ νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο, Tg (glass transision temperature) 

 Κάησ απφ ην Tg ηα καθξνκφξηα βξίζθνληαη ζηε παιψδε θαηάζηαζε. 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή θηλεηηθφηεηα. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

δπζθακςία. 

 ε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ην Tg ην πνιπκεξέο βξίζθεηαη ζηε 

θνκκηψδε θαηάζηαζε. Σα καθξνκφξηα έρνπλ πςειή θηλεηηθφηεηα θαη ην 

πιηθφ γίλεηαη καιαθφ θαη εχθακπην. 

        ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, ε κεηάβαζε απφ ηελ παιψδε ζηελ θνκκηψδε 

θαηάζηαζε γίλεηαη ζηαδηαθά, ζε έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ πνπ νλνκάδεηαη πεξηνρή 

παιψδνπο κεηάβαζεο. 

        Ωο Tg  ην πνιπκεξέο ιακβάλεηαη ην κέζν ηεο πεξηνρήο παιψδνπο κεηάβαζεο. 

Δπηπιένλ, πέξαλ ηεο Tg είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβάζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ραιάξσζε δεπηεξεπφλησλ ηκεκάησλ ή πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ. 

Απηέο νη κεηαβάζεηο νλνκάδνληαη β-κεηάβαζε, γ-κεηάβαζή θιπ κε ηελ παιψδε ή α-

κεηάβαζε λα αληηζηνηρεί ζηελ Tg θαη ηηο ππφινηπεο ζε κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίεο [5]. 
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ρήκα 2.1: Μεηάβαζε  ηνπ Δ‟ κε ηελ ζεξκαθξαζία θαη ζεκεηψλνληαη νη ζεξκηθέο κεηαβάζεηο 

ελψ ε θάζε πεξηνρή ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρεο ελδνκνξηαθέο θηλήζεηο [5]. 

 

Δλδνκνξηαθέο θηλήζεηο ζε θάζε πεξηνρή: 

1. Οιίζζεζε Αιπζίδσλ 

2. Κίλεζε κεγάιεο έθηαζεο θχξηαο αιπζίδαο  

3. Πεξηνξηζκέλε θίλεζε θχξηαο αιπζίδαο 

4. Κίλεζε παξάπιεπξσλ νκάδσλ 

5. Κάκςε θαη έθηαζε ηκεκάησλ αιπζίδαο 

6. Πεξηνξηζκφο ηνπηθέο θηλήζεηο 

 

Δπηπιένλ, ε ηηκή ηεο Tg δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ελφο πνιπκεξνχο, 

αιιά ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη απφ ηε κέζνδν ζεξκηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη  ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πιηθνχ  ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ζε ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο. 

Ωο πξνο ηελ ζεξκνκεραληθή ζπκπεξηθνξά, ηα πνιπκεξή δηαθξίλνληαη ζε ηξείο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία: 

 

 Θεξκνπιαζηηθά: ε έλα ζεξκνπιαζηηθφ ηα καθξφκνξηα ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε δπλάκεηο Van dee Waals. Μία εηθφλα πνπ ζα ηαίξηαδε ζηελ 

πεξηγξαθεί ελφο ζεξκνπιαζηηθνχ πιηθνχ είλαη απηή ησλ πνιχ ιεπηψλ ηλψλ 

βακβαθηνχ πνπ είλαη ηπραία θαηαλεκεκέλεο. ηαλ ην πιηθφ ζεξκαλζεί, ηφηε ε 

έληαζε ησλ δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ κεηψλεηαη πάξα πνιχ έηζη ψζηε ην πιηθφ 

λα γίλεηαη καιαθφ θαη εχθακπην ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, κεηαηξέπεηαη ζε ημψδεο ξεπζηφ. ηαλ ην αθήζνπκε λα ςπρζεί 

ηφηε κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ζε ζηεξεφ. Απηφο ν θχθινο ζεο ξεπζηνπνίεζεο κε 

ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ξεπζηνπνίεζεο κε ζέξκαλζε θαη ζηεξενπνίεζεο κε 

ςχμε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζεσξεηηθά άπεηξεο θνξέο θαη λα απνηειεί έλα 
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πιενλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο κνξθνπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Τπάξρεη 

βέβαηα ην κεηνλέθηεκα φηη κε ηελ επαλάιεςε ησλ θχθισλ ζέξκαλζεο-ςχμεο 

νη ηδηφηεηεο ηνπ ζεξκνπιαζηηθνχ ππνβαζκίδνληαη. ηα ζεξκνπιαζηηθά επξείαο 

θαη βηνκεραληθήο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη ην πνιπαηζπιέλην (PE), ην 

ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC), ην πνιππξνππιέλην (PAN), ην πνιπζηπξέλην 

(PS), ην πνιπακίδην (Nylon), θ.ιπ. [2]. 

 Θεξκνζθιεξπλόκελα:  Έλα ζεξκνζθιεξπλφκελν πιαζηηθφ παξάγεηαη απφ 

κία ρεκηθή αληίδξαζε ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην παξάγνληαη 

καθξνκνξηαθέο αιπζίδεο, αθξηβψο φπσο ζηα ζεξκνπιαζηηθά, πνπ φκσο είλαη 

δπλαηφλ λα αληηδξάζνπλ πεξαηηέξσ. Σν δεχηεξφ ζηάδην ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

πξνζζήθε θαηαιχηε πνπ ελεξγνπνηεί  ρεκηθή αληίδξαζε ησλ καθξνκνξίσλ 

κεηαμχ ηνπο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη „„ζηαπξνεηδείο δεζκνί‟‟  

(crosslinks). Οη δεζκνί απηνί δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ καθξνκξίσλ κε 

απνηέιεζκα ην ηειηθφ πξντφλ κεηά ηελ ςχμε ηνπ λα είλαη ζηεξεφ θαη άθακπην. 

Η δνκή ηνπ ζεξκαζθιεξπλφκελνπ πιαζηηθνχ  ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

ζηηβαξφ ηξηζδηάζηαην „„πιέγκα‟‟ (network) κνξίσλ φπνπ ηα καθξφκνξηα 

έρνπλ ειάρηζηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο θίλεζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ζεξκνζθιεξπλφκελσλ πιαζηηθψλ είλαη φηη απηά δελ ξεπζηνπνηνχληαη κε ηελ 

επαλαζέξκαλζε. Αληίζεηα αλ ηα ζεξκάλνπκε ζε κεγάιν βαζκφ, ηφηε 

απνζπληίζεληαη (θαίγνληαη). Σα ζεξκνζθιεξπλφκελα πιαζηηθά είλαη ζπλήζσο 

ηζφηξνπα πιηθά ελψ δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο κέρξη κηα ζεξκνθξαζία ιίγν 

ρακειφηεξα απφ απηή ηεο παιψδνπο κεηαπηψζεσο, γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη έλα 

άλσ φξην ζηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο κηα θαηαζθεπήο πνπ απαξηίδεηαη απφ 

απηά ηα πιηθά. πλήζσο είλαη άκνξθα θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε αληνρή ζηνπο 

δηαιχηεο [7,18,19]. Σα θπξηφηεξα ζεξκνζθιεξλφκελα πνιπκεξή είλαη ηα 

θαηλνιηθά πνιπκεξή θαη νη επνμεηδηθέο ξεηίλεο, νη ακηλνπιάζηεο, νη 

πνιπεζηέξεο, θ.ιπ. 

 Διαζηνκεξή: Δίλαη ζπλήζσο γξακκηθά πνιπκεξή κε δηαθιαδνκέλεο 

αιπζίδεο. Καηά ηε θφξηηζή ηνπο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ κεγάιεο 

παξακνξθψζεηο (σο 700%) θαη λα επαλέιζνπλ ζην αξρηθφ ηνπο ζρήκα κεηά 

ηελ άξζε ηνπ θνξηίνπ-ηδφηεηα ππεξειαζηηθφηεηαο. Σππηθφ παξάδεηγκα 

ειαζηνκεξνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ 

απηνθηλήησλ είλαη ην θπζηθφ θανπηζνχθ. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

πιέγκαηνο ζηαπξνδεζκψλ κε ηελ πξνζζήθε ζείνπ θαιείηαη βνπιθαληζκφο. Σα 

βνπιθαληζκέλα ιάζηηρα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ρσξίο λα ράλνπλ 

ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπο. Με ηε επηβνιή κεραληθήο θφξηηζεο ηα καθξφκνξηα 

ηείλνπλ λα επζπγξακκηζηνχλ, θαζψο νη ζηαπξνδεζκνί εκπνδίδνπλ ηελ 

ειεχζεξε νιίζζεζε ηνπο, ελψ κε ηε απνθφξηηζε ην πιηθφ επαλέξρεηαη ζην 

αξρηθφ κήθνο. Οη ραξαθηεξηζηηθφηεξνη αληηπξφζσπνη ησλ ειαζηνκεξψλ είλαη 

ην ειαζηηθφ θφκκη, ην ζπλζεηηθφ θαη ην θπζηθφ θανπηζνχθ, ην ζπλζεηηθφ 

πνιπτζνπξέλην, ην πνιπρισξνπξέλην νη ζηιηθφλεο θ.ά. 
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                                            ρήκα 2.2: Καηεγνξίεο Πνιπκεξψλ. 

 

2.3. Πιαζηηθά θαη πνιπκεξή 

Οη φξνη πιαζηηθά, ξεηίλεο θαη πνιπκεξή ζπλήζσο ζεσξνχληαη ζπλψλπκα, 

φκσο ππάξρνπλ δηαθνξέο. Ωο πνιπκεξέο ζεσξείηαη έλα θαζαξφ πιηθφ, ρσξίο 

πξνζκίμεηο, πνπ απνηειείηαη κφλν απφ καθξηέο αιπζίδεο, ελψ αλ ζηα πνιπκεξή 

πξνζηίζεληαη θαη άιιεο νπζίεο ηερληθά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο πιαζηηθά ή ξεηίλεο. 

Σα δηάθνξα πξφζζεηα θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηά πξνζηίζεληαη 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ [4]. 

 

Αληηζηαηηθά πξόζζεηα (Antistatics Agents):  Σα πεξηζζφηεξα πνιπκεξή είλαη θαθνί 

αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη αλαπηχζζνπλ έλα θνξηίν ζηαηηθνχ 

ειεθηξηζκνχ. Σα αληηζηαηηθά πξφζζεηα έιθνπλ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πιαζηηθνχ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο αγσγηκφηεηαο 

θαη ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ή απνθφξηηζεο. 

Αληηππξηθά (Flame Retardants): Σα πεξηζζφηεξα πνιπκεξή, επεηδή είλαη νξγαληθά 

πιηθά, είλαη εχθιεθηα. Πξφζζεηα πνπ πεξηέρνπλ άιαηα ηνπ ρισξίνπ, ηνπ βξσκίνπ, 

ηνπ θσζθφξνπ ή κεηάιισλ, κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο αλάθιεμεο θαη ηεο 

παξαπέξα δηάδνζεο. 
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Ληπαληηθά (Lubricants): Ληπαληηθά φπσο είλαη ην θεξί ειαηηψλνπλ ην ημψδεο ηνπ 

πιαζηηθνχ φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε θαη ζε βειηηψλνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα κνξθνπνίεζεο. 

Πιαζηηθνπνηεηέο (Plasticisers): Οη πιαζηηθνπνηεηέο είλαη νπζίεο κηθξνχ κνξηαθνχ 

βάξνπο πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κνξθνπνίεζεο ησλ 

πιαζηηθψλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε παξαγσγή καιαθνχ PVC κε 

πξνζζήθε κνξθνπνίεζεο. 

ηαζεξνπνηεηέο (Stabilisers): Οη ζηαζεξνπνηεηέο πεξηνξίδνπλ ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ πιαζηηθψλ ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ φπσο ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία θ.α. Αληηνμεηδσηηθά πξνζηίζεληαη ζην ABS, ην πνιπαηζπιέλην θαη ην 

πνιπζηπξέλην. ηαζεξνπνηεηέο ζεξκφηεηαο πξνζηίζεληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

PVC. 

 Πήγκα-Υξώκαηα (Pigments): Σα πήγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρξσζηηθέο νπζίεο 

ησλ πιαζηηθψλ. 

Δληζρπηηθά (Reinforcements): Η αληνρή θαη ε αθακςία ησλ πνιπκεξψλ βειηηψλεηαη 

κε ηελ πξνζζήθε ηλψλ γπαιηνχ, άλζξαθα, Kevlar θ.ιπ. 

Αδξαλή Δγθιείζκαηα (Filler): Μεξηθά εγθιείζκαηα φπσο ιεπηά θχιια, θφθθνη 

κεηάιισλ θ.ι.π, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα φηαλ πξνζηίζεληαη ζηελ κάδα ησλ πιαζηηθψλ λα 

βειηηψλνπλ ηελ κεραληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ελψ άιια πξφζζεηα πνπ νλνκάδνληαη 

δηνγθσηηθά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα απμάλνπλ ηνλ φγθν ηνπ πιαζηηθνχ 

Πξόζζεηα ζύδεπμεο (Coupling Agents): Οη νπζίεο απηέο πξνζηίζεληαη γηα λα ηελ 

βειηίσζε  ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ηνπ πιαζηηθνχ θαη ησλ εληζρπηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ 

εγθιεηζκάησλ. 

2.4. Δπνμεηδηθέο ξεηίλεο 

Ο φξνο επνμεηδηθή ξεηίλε αλαθέξεηαη ζε κηα θαηεγνξία πνιπκεξψλ πνπ 

παξαζθεπάδνληαη απφ έλα επνμεηδηθφ κνλνκεξέο κε κία δηεξγαζία δχν ζηαδίσλ. Η 

νλνκαζία επνμεηδηθή ξεηίλε ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ην πξνπνιπκεξέο φζν θαη γηα 

ην, κεηά ηελ ζθιήξπλζε, παξαγφκελν πξντφλ. 

Γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο επνμεηδηθήο ξεηίλεο απαηηνχληαη ηξία αξρηθά 

ζπζηαηηθά. ην πξψην ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο δχν κνλνκεξή, έλα επνμεηδηθφ θαη έλα 

κε επνμεηδηθφ, αληηδξνχλ ζρεκαηίδνληαο έλα ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο 

πξνπνιπκεξέο, πνπ έρεη ηελ κνξθή παρχξξεπζηνπ πγξνχ. ην δεχηεξν ζηάδην 

(πνιπκεξηζκφο) ην πξνπνιπκεξέο αληηδξά κε ηξίην ζπζηαηηθφ (ζθιεξπληήο) θαη 

απνθηά δνκή πιέγκαηνο. Κάζε έλα απφ ην ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά κπνξεί λα επηιεγεί  

απφ κία ζεηξά θαηάιιεισλ αληηδξαζηεξίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα 

παξαζθεπήο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ. 

Η επνμεηδηθή ξεηίλε  ζρεκαηίδεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα επνμείδηα ηα 

νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ππφ κνξθή επζείαο ή δαθηπιίνπ. Ωο επνμείδην ή 

επνμεηδηθφ ελλννχκε ηε ρεκηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ έλα άηνκν νμπγφλνπ [Ο], 

ελσκέλν κε δχν άηνκα άλζξαθα [C] πνπ είλαη ήδε ελσκέλα κε άηνκα άιισλ 

ζηνηρείσλ. 
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ρήκα 2.3: Μνξηαθή δνκή επνμεηδηθψλ νκάδσλ. 

 

ην Πίλαθα 2.1 θαίλνληαη νη ζπληαθηηθνί ηχπνη δηαθφξσλ επνμεηδίσλ θαη ε 

αληίζηνηρε νλνκαηνινγία ηνπο. Η νλνκαηνινγία απηή πξνθχπηεη απφ ην φλνκα ηεο 

νκάδαο πνπ ελψλεηαη κε ην ηξίην άηνκν άλζξαθα ηνπ δηνμεηδίνπ. 

 

 
Πίλαθα 2.1: πληαθηηθνί ηχπνη δηαθφξσλ επνμεηδίσλ. 

 

Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεξκνζθιεξπλφκελσλ 

πνιπκεξψλ. Δίλαη πξντφληα αηεινχο πνιπκεξηζκνχ πνπ ζεξκαηλφκελα γίλνληαη 

καιαθά. Με ηελ αχμεζε φκσο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ν πνιπκεξηζκφο θαζίζηαηαη πιήξεο 

θαη ζθιεξχλνληαη νξηζηηθά. 

Οη ζηεξεέο επνμεηδηθέο ξεηίλεο παξνπζηάδνπλ ηζρπξή αληίζηαζε ηξηβήο θαη 

επίζεο πνιχ θαιή ρεκηθή αληίζηαζε. Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζηεξεψλ 

επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ ζε ζχγθξηζε κε ησλ πγξψλ ξεηηλψλ, είλαη ε εχθνιε επεμεξγαζία 

ηνπο, ε κεραληθή αληνρή, ε πςειή ρεκηθή αληίζηαζε, ην άξηζην θνιιψδεο.  

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηδηνηήησλ ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ είρε σο 

απνηέιεζκα ην γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηελ επξεία ζε έθηαζε ρξήζε ηνπο. Έηζη 

απνηεινχλ ζρεδφλ πάληα ην έλα απφ ηα δχν ή πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ 

ζπλδπάδνληαη γηα λα δψζνπλ ην ηειηθφ ζχλζεην πιηθφ. ε πάξα πνιιέο δε 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εληειψο κφλεο ηνπο. 

 

Οη πγξέο επνμεηδηθέο ξεηίλεο παξνπζηάδνπλ ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο [20]: 

 Υακειή πγξνζθνπηθφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηελ επίδξαζε 

δηαιχκαηνο νμέσλ, βάζεσλ θαη πνιιψλ νξγαληθψλ δηαιπηψλ. Δίλαη πγξά κε 
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ρακειφ ημψδεο (lowviscosity), θαζψο θαη ηα κίγκαηα ηνπο κε πξφζζεηα 

(πιαζηηθνπνηεηέο, ζθιεξπληέο) κε απνηέιεζκα ηε εχθνιε θαηεξγαζία ηνπο.  

 Οη βαζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θάζε θνξά αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο (αλάκημε κε θάπνην πξφζζεην 

ηεο επηινγήο καο, ρξήζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη ζπλζέζεσλ) θάηη πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ.  

 Τςειή δχλακε ζπγθφιιεζεο, ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία πιαζηηθψλ, ηδηφηεηα 

πνπ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί. Τςειέο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο θαη άξηζηε ειεθηξηθή κφλσζε. Δχθνιε επεμεξγαζία ησλ ξεηηλψλ 

απφ 5°C έσο 150°C, ελψ απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εθινγή ηνπ πξνζζέηνπ.  

 Μηθξή ζπζηνιή θαηά ηνλ πνιπκεξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπο. Απηή ε κηθξή ζπζηνιή είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηηο 

επνμεηδηθέο ξεηίλεο.  

 Δμαζθαιίδνπλ πξφζθπζε ζε μεξέο θαη πγξέο επηθάλεηεο, ελψ ζηεξενπνηνχληαη 

θαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα χδαηνο. Η πξφζθπζε εμαζθαιίδεηαη πάλσ ζε 

γλσζηά δνκηθά πιηθά, φπσο ζθπξφδεκα, κέηαιια, κάξκαξα, πέηξα θαη μχιν.  

 Παξνπζηάδνπλ θαιή ρεκηθή αληίζηαζε, πνπ εμαξηάηαη απφ ην πξφζζεην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. πλνιηθά νη πεξηζζφηεξεο ξεηίλεο έρνπλ πςειή αληίζηαζε 

ζηα θαπζηηθά θαη θαιή κέρξη άξηζηε ζηα νμέα.  

 πλδπάδνπλ πςειή αληνρή, δελ έρνπλ φγθν θαηά ηελ ζθιήξπλζε θαη δελ 

γίλνληαη εχζξαπζηεο. Δίλαη απφιπηα κε δηαβξσηηθέο θαη είλαη θαηάιιειεο γηα 

ρξήζε ζε θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή δνκηθφ ράιπβα. 

 

Μεξηθέο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθαξκνγέο ησλ επνμεηδηθώλ ξεηηλώλ είλαη νη 

αθόινπζεο [20]: 

1. ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ, απηνθηλεηνδξφκσλ, γεληθά ζε θαηαζθεπέο πνπ 

έρνπλ απαηηήζεηο γηα πςειή ρεκηθή αληίζηαζε (βαζηθφ ζπγθνιιεηηθφ 

ζθπξνδέκαηνο). 

2. ηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ, απηνθηλήησλ, πινίσλ (βαζηθφ 

ζπγθνιιεηηθφ ζε δφθηκα κέξε ηεο αηξάθηνπ αεξνζθάθνπο, κεηαιιηθψλ θαη 

πιαζηηθψλ ηκεκάησλ ζε βάξθεο θαη απηνθίλεηα) ιφγσ ηεο πςειήο θαη ηέιεηαο 

ζηεγαλφηεηαο. 

3. ηελ θαηαζθεπή ηξηρψλ γηα πηλέια. 

4. Ωο θπιιψδεηο ξεηίλεο (laminatedretins) γηα ηελ θαηαζθεπή πιαηζίσλ θαη 

ηειεησκάησλ αεξνζθαθψλ θαη ππξαχισλ. 

5. Ωο δηαιχκαηα επίζηξσζεο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηε ξεηίλε, πνπ 

είλαη ρξήζηκα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηειεησκάησλ φπσο 

ηειεηψκαηα ζαιάζζηαο πθήο, ηειεηψκαηα ιηζνδνκήο, ηειεηψκαηα 

αεξνζθαθψλ. Αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαιείςεηο θαηαζθεπαζηηθνχ 

ράιπβα, επαιείςεηο δεμακελψλ, πηπζζφκελσλ αγσγψλ θαη πιαθψλ 

ζθπξνδέκαηνο. 

6. Δπνμεηδηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπγθνιιεηηθά, επηθαιππηηθά 

θαη ζαλ κέζα ελζσκάησζεο ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ. 
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7. Σππηθέο εθαξκνγέο ρπηψλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ απνηεινχλ νη θαηαζθεπέο 

αλζεθηηθψλ ζε ρεκηθά αληιηψλ θαη ζσιήλσλ, εξγαιείσλ, κήηξσλ, θαζψο θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ κνλσηηθψλ εηδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν 

ΓΡΑΦΔΝΙΟ 

  
3.1. Δηζαγσγή 

Ο άλζξαθαο, έλα απφ ηα ιίγα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά απφ ηελ 

αξραηφηεηα, είλαη ην 4ν πην άθζνλν ρεκηθφ ζηνηρείν (θαηά κάδα) ζην ζχκπαλ, κεηά ην 

πδξνγφλν, ην ήιην θαη ην νμπγφλν θαη είλαη αδηακθηζβήηεηα ην πην ελδηαθέξνλ 

ζηνηρείν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα κηαο θαη απνηειεί ηελ βάζε ηνπ DNA θαη νιφθιεξεο 

ηεο δσήο πάλσ ζηελ γε.  

Κάζε άηνκν άλζξαθα απνηειείηαη απφ 6 ειεθηξφληα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα 

1s2, 2s2, 2p2 αηνκηθά ηξνρηαθά. Σν 1s2 ηξνρηαθφ πεξηιακβάλεη δχν ηζρπξά 

ζπλδεδεκέλα ειεθηξφληα, ηα νπνία θαινχληαη ππξεληθά ειεθηξφληα. Δπίζεο, 4 

ειεθηξφληα θαηαιακβάλνπλ ηα 2s2, 2p2 αηνκηθά ηξνρηαθά ηα νπνία είλαη πην αζζελψο 

ζπλδεδεκέλα. Σα ειεθηξφληα ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηβάδσλ θαηαλέκνληαη ζηα 2s, 2px, 

2py θαη 2pz ηξνρηαθά ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ 

νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ ζηα αλζξαθηθά πιηθά. Δθφζνλ ε ελεξγεηαθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ 2p πςειφηεξνπ ελεξγεηαθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ ρακειφηεξνπ 2s ελεξγεηαθνχ 

επηπέδνπ ζηνλ άλζξαθα είλαη κηθξή, ζπγθξηλφκελε κε ηελ ελέξγεηα ζχλδεζεο ησλ 

ρεκηθψλ δεζκψλ, νη ειεθηξνληαθέο θπκαηνζπλαξηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

ειεθηξνλίσλ κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, κεηαβάιινληαο ηελ 

θαηάιεςε ησλ 2s θαη 2p αηνκηθψλ ηξνρηαθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο 

ζχλδεζεο ησλ αλζξαθηθψλ αηφκσλ κε ηα γεηηνληθά ηνπο άηνκα. Απηή ε „κίμε‟ ησλ 

αηνκηθψλ ηξνρηαθψλ θαιείηαη πβξηδηζκφο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δηάθνξεο 

πηζαλέο ειεθηξνληαθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπρλά είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ ζε 

έλα αλζξαθηθφ άηνκν [21], γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα ελσζεί κε άηνκα άιισλ 

ζηνηρείσλ θαη κπνξεί λα ζρεκαηίζεη αλαξίζκεηεο νξγαληθέο ελψζεηο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άλζξαθα είλαη φηη εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο 

αιινηξνπηθέο κνξθέο πνπ είλαη πνιχ ζηαζεξέο ρεκηθά θαη απαηηνχλ πςειή 

ζεξκνθξαζία γηα λα αληηδξάζνπλ κε ην νμπγφλν ή άιια ζηνηρεία θαη ελψζεηο. Οη 

ηέζζεξεηο βαζηθέο αιινηξνπηθέο κνξθέο ηνπ άλζξαθα είλαη ην δηακάληη, ν γξαθίηεο, 

ηα θνπιεξέληα θαη νη λαλνζσιήλεο άλζξαθα.  

3.2. Αιινηξνπηθέο κνξθέο ηνπ άλζξαθα 

ην δηακάληη (Δηθφλα 3.1α) θάζε άηνκν άλζξαθα ελψλεηαη ηεηξαεδξηθά (sp3 

πβξηδηζκφο) κε άιια ηέζζεξα άηνκα άλζξαθα. ηνλ θξχζηαιιν ηνπ δηακαληηνχ ε 

κεηαθίλεζε ελφο επηπέδνπ αηφκσλ ζε ζρέζε κε έλα άιιν επίπεδν απαηηεί ηε 

δηάζπαζε πνιιψλ ηζρπξψλ (νκνηνπνιηθψλ) δεζκψλ άλζξαθα-άλζξαθα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ην δηακάληη είλαη κηα απφ ηηο ζθιεξφηεξεο νπζίεο  πνπ γλσξίδνπκε. 

Σα θνπιεξέληα (Δηθφλα 3.1β) είλαη κηα αθφκα πνιπκνξθηθή κνξθή ηνπ 

άλζξαθα, ε νπνία αλαθαιχθζεθε ην 1985. Σν θνπιεξέλην απνηειείηαη απφ έλα 

"ζθαηξηθφ" ζπγθξφηεκα εμήληα αλζξάθσλ, θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν κφξην 

ππνδεισλεηαη απφ ην ζπκβνιηζκφ C60. Κάζε κφξην απφηειείηε απφ αηφκα άλζξαθα 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο εμάγσλα θαη πεληάγσλα. 
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              Ο γξαθίηεο (Δηθφλα 3.1γ) είλαη κηα καχξε νπζία πνπ έρεη πνιπζηξσκαηηθή 

δνκή. Κάζε ζηξψκα απνηειείηαη απφ άηνκα άλζξαθα ζπλδεδεκέλα κε ηξία άιια (sp2 

πβξηδηζκφ) άηνκα άλζξαθα δεκηνπξγψληαο εμαγσληθή δνκή. Σα ζηξψκαηα άλζξαθα 

ζηνλ γξαθίηε ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ δπλάκεσλ Van der Walls. Δπεηδή νη 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο είλαη ζρεηηθά αζζελείο, ηα ζηξψκαηα ζηνλ γξαθίηε 

νιηζζαίλνπλ εχθνια κεηαμχ ηνπο. Ο γξαθίηεο ζε αληίζεζε κε ην δηακάληη, είλαη θαιφο 

αγσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ιφγσ ησλ απεληνπηζκέλσλ ηξνρηαθψλ κέζα ζε θάζε 

ζηξψκα. 

                

 

 
 

Δηθόλα 3.1: Κξπζηαιιηθή δνκή: α) δηακαληηνχ, β) θνπιεξελίνπ, γ) γξαθίηε, θαη δ) 

λαλνζσιήλα άλζξαθα. 

 

Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα (Δηθφλα 3.1δ) είλαη κηα άιιε αιινηξνπηθή 

λαλνδνκή ηνπ άλζξαθα κε θπιηλδξηθή ζπκκεηξία. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα 

κνλνδηάζηαην πιηθφ φπνπ ν ιφγνο ηεο δηακέηξνπ πξνο ην κήθνο ηνπο κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 1000. Απηά ηα θπιηλδξηθά κφξηα δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο 

(κεραληθή αληνρή, αγσγνί ή εκηαγσγνί αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ηεο 

θξπζηαιιηθήο ηνπο δνκήο) πνπ ηα θαζηζηνχλ ρξήζηκα ζε πνιιέο εθαξκνγέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο, ησλ ειεθηξνληθψλ, ηεο νπηηθήο θαζψο θαη ζε άιινπο 

ηνκήο ηεο επηζηήκεο ησλ πιηθψλ. Έρνπλ εμαηξεηηθή  αληνρή θαη κνλαδηθέο 

ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο. 

3.3. Γξαθέλην 

            Σν γξαθέλην είλαη ν πξψηνο 2D θξχζηαιινο  απνηεινχκελνο απφ άηνκα 

άλζξαθα δηαηεηαγκέλα ζε εμαγσληθή δνκή θαζψο θαη ην ιεπηφηεξν πιηθφ κε πάρνο 

κφιηο 0.335nm. Σν γξαθέλην αληηζηνηρεί ζε έλα κνλφζηνηβν θχιιν άλζξαθα θαη 

απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ιίζν γηα ηελ νηθνδφκεζε λαλνυιηθψλ κε βάζε ηνλ άλζξαθα. 



36 
 

πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2 κπνξεί λα ηπιηρηεί θαη λα ζρεκαηίζεη θνπιεξέληα 

(0D) λα θάκπηεη ζρεκαηίδνληαο λαλνζσιήλεο άλζξαθα (1D), ή ηέινο λα ζηνηβαρηεί 

ζε γξαθίηε (3D) [22-24].  

            Παξά ην φηη ην γξαθέλην απνηειεί ηε δνκηθή κνλάδα φισλ ησλ γξαθηηηθψλ 

πιηθψλ, παξέκελε απιψο κηα έλλνηα ρσξίο πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε κέρξη ην 2004. Η 

αηηία γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλαθάιπςεο ηνπ γξαθελίνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πεπνίζεζε απφ ηνπο Landau θαη Peierls φηη ην κεκνλσκέλν γξαθέλην είλαη 

ζεξκνδπλακηθά αζηαζέο θαη φηη ζα ζρεκάηηδε ηηο πην ζηαζεξέο κνξθέο ηνπ 

θνπιεξέληνπ ή ηνπ λαλνζσιήλα άλζξαθα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

ηνπ ελέξγεηα. Η άπνςε απηή εληζρχζεθε απφ ηελ απιντθή εξκελεία ηνπ ζεσξήκαηνο 

Mermin-Wagner [26] θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηψλα θαη κάιηζηα, ππνζηεξίρηεθε πεηξακαηηθά, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε 

ζεξκνθξαζία ηήμεο ιεπηψλ θηικ κεηψλεηαη ηαρχηαηα φζν ειαηηψλεηαη ην πάρνο ηνπ 

θηικ θαη απηφ ηα θαζηζηά αζηαζή (απνζπληίζεληαη) φηαλ θηάλνπκε ζε πάρε ηεο 

ηάμεσο δεθάδσλ αηνκηθψλ ζηξσκάησλ. Πξάγκαηη, θαλείο δελ βξήθε ηέηνηνπο 

δηζδηάζηαηνπο (2D) θξπζηάιινπο ζηε θχζε, θαη ε ππνινγηζηηθή πξνζνκνίσζε 

δείρλεη φηη δελ ζρεκαηίδνληαη απζφξκεηα, επεηδή είλαη ζεξκνδπλακηθά αζηαζείο. 

 

 
 
Δηθόλα 3.2: Γξαθέλην: Η βάζε φισλ ησλ γξαθηηηθψλ δνκψλ (απφ αξηζηεξά: 0D θνπιεξέληα, 

1D λαλνζσιήλεο άλζξαθα, 3D γξαθίηεο) [27]. 

 

             Πξηλ απφ ην 2004 ινηπφλ ε απνκφλσζε απηφλνκσλ θχιισλ γξαθελίνπ 

ζεσξνχληαλ αδχλαηε. Ήηαλ κηα ηεξάζηηα έθπιεμε γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

φηαλ νη A. Geim θαη K. Novoselov κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Manchester (Αγγιία) θαη ην ηλζηηηνχην κηθξνειεθηξνληθήο ηεο Chernogolovka 
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(Ρσζία), θαηάθεξαλ αθξηβψο απηφ. Αλαθνίλσζαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ην 2004 ζε 

κηα εξγαζία ζην πεξηνδηθφ Science [28], φπνπ πεξηέγξαθαλ ηελ παξαζθεπή, 

αλαγλψξηζε θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπ γξαθελίνπ. Υξεζηκνπνίεζαλ κηα απιή αιιά 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν κεραληθήο απνθινίσζεο γηα λα εμάγνπλ ιεπηά θχιια 

γξαθίηε απφ έλα γξαθηηηθφ θξχζηαιιν κε θνιιεηηθή ηαηλία θαη κεηέθεξαλ ηα 

ζηξψκαηα απηά ζε ππφζηξσκα ππξηηίνπ, ε κέζνδνο απηή έγηλε γλσζηή σο ηερληθή 

“Scotch tape” (Δηθφλα 3.3). Γηα  απηή ηνπο ηελ αλαθάιεςε ε νπεδηθή Αθαδεκία 

Δπηζηεκψλ ηνπο απέλεηκε ην Νφκπει Φπζηθήο γηα ην 2010. 

 

 
 

Δηθόλα 3.3: Μεραληθή απνιέπηζε ηνπ γξαθίηε κε ρξήζε ηαηλίαο- Scotch tape. 

 

             Παξφιν πνπ νη 2D θξχζηαιινη δελ ζρεκαηίδνληαη απζφξκεηα, κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ θαη λα είλαη ηειείσο ζηαζεξνί φηαλ ζηνηβάδνληαη θαη δηαηεξνχληαη κε 

δπλάκεηο van der Waals σο κέξνο κηαο 3D δνκήο, φπσο ν γξαθίηεο. Η αλαθάιπςε φηη 

κηα κνλή ζηξψζε γξαθελίνπ κπνξεί λα απνζπαζζεί απφ ηνλ γξαθίηε κε κεραληθή 

απνθινίσζε ρξεζηκνπνηψληαο θνιιεηηθή ηαηλί  ήηαλ δπλαηή, επεηδή νη δπλάκεηο van 

der Waals κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ γξαθίηε είλαη πνιιέο θνξέο αζζελέζηεξεο απφ 

ηνπο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο εληφο ηνπ ζηξψκαηνο, επνκέλσο, δηαηεξείηαη ε 

αθεξαηφηεηα ησλ 2D θξπζηάιισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθινίσζεο. 

            Οη δεζκνί ησλ αηφκσλ άλζξαθα ζην γξαθέλην έρνπλ sp2 πβξηδηζκφ. Κάζε 

άηνκν άλζξαθα ζην γξαθέλην είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνπο ηξεηο θνληηλφηεξνπο γείηνλέο 

ηνπ κε ηζρπξνχο επίπεδνπο ζ δεζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξία ειεθηξφληα ζζέλνπο 

ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ηα sp2-πβξηδνπνηεκέλα ηξνρηαθά [29]. ε ηζνξξνπία, νη ζ 

δεζκνί άλζξαθα-άλζξαθα έρνπλ κήθνο α0= 1,42Å ζε δηάηαμε 1200. Οη ηζρπξνί απηνί 

δεζκνί, δίλνπλ ζην γξαθέλην απηή ηελ εμαηξεηηθή κεραληθή αληνρή, θαζηζηψληαο 

δπλαηφ λα έρνπκε ζηαζεξά ζηξψκαηα γξαθελίνπ πάρνπο κφιηο ελφο αηφκνπ. Σν 

ηέηαξην ειεθηξφλην ζζέλνπο πνπ παξακέλεη ζην κηζν-γεκηζκέλν 2pz ηξνρηαθφ θάζεην 

πξνο ην επίπεδν ηνπ γξαθελίνπ, ζρεκαηίδεη έλαλ αζζελή π δεζκφ κε επηθάιπςε απφ 

άιια 2pz ηξνρηαθά. Σα κεηαηνπηζκέλα απηά ειεθηξφληα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ηδηφηεηεο ζην γξαθέλην [30]. 
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                                        (α)                                                                            (β) 

 

Δηθόλα 3.4: (α) Οη δεζκνί van der Walls πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ 

γξαθελίνπ θαη νη νκνηνπνιηθνί δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ άλζξαθα ηνπ 

ίδηνπ επηπέδνπ [31], (β) Οπηηθή απεηθφληζε ηεο δνκήο ελφο 3-layer γξαθελίν ζε ελα 

κηθξνζθνπηθφ ηκήκα ηνπ [32]. 

 

          Η απνκφλσζε ηνπ γξαθελίνπ δε ζεκαίλεη φηη νη ππνινγηζκνί πνπ πξνέβιεπαλ 

φηη ην γξαθέλην είλαη ζεξκνδπλακηθά αζηαζέο είλαη ιάζνο. Απιψο ην γξαθέλην δελ 

είλαη αθξηβψο επίπεδν, αιιά ζρεκαηίδεη θπκαηψζεηο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

ελέξγεηά ηνπ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη ςεπδν-δπζδηάζηαην πιηθφ ( Δηθφλα 3.5). 

  

 

 
  

Δηθόλα 3.5: Οη ελδνγελείο θπκαηψζεηο ηεο ηάμεσο κεξηθψλ nm, νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δνκηθή ζηαζεξφηεηα ην 2-D θξχζηαιιν . 
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3.4. Αξηζκόο ζηξώζεσλ θαη είδε γξαθελίνπ 

       Αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζηξψζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη, ην γξαθέλην 

δηαθξιηλεηαη ζε γξαθέλην κνλνχ ζηξψκαηνο θα πνιπζηξσκαηηθφ γξαθέλην. Σν 

γξαθέλην κνλνχ ζηξψκαηνο απνηειεφηηαη απφ έλα δηζδηάζηαην θξπζηαιιηθφ πιέγκα 

αηφκσλ άλζξαθα (2D), ηα νπνία είλαη δεηπζεηεκέλα ζε θπςεινεηδή δηάηαμε θαη ην 

πνιπζηξσκαηηθφ γξαθέλην, απνηειείηαη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα θξπζηαιιηθά 

πιέγκαηα άλζξαθα, απνηειφληαο κία ηξηζδηάζηαηε δνκή (3D). 

        ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα θαζνξηζηνχλ πνηνί είλαη δχν δηαζηάζεσλ 

(2D) θξχζηαιινη. Πξνθαλψο έλα αηνκηθφ «θχιιν» είλαη έλα δηζδπάζηαην (2D) πιηθφ 

έλσ 100 «θχιια» πξέπεη λα ζεσξίηαη σο έλα ιεπηφ ζηξψκα απφ έλα ηξηζδηάζηαην 

(3D) πιηθφ. Γειάδή ζα πξέπεη λα μέξνπκε πφζα ζηξψκαηα ρξεηάδνληαη γηα λα 

ζεσξεζεί έλα πιηθφ ηξηζδηάζηαην (3D). ηελ πεξίπησζε ηνπ γξαθελίνπ ε θαηάζηαζε 

έρεη γίλεη αξθεηά ζαθήο. Απνδείρηεθε φηη ε ειεθηξνληθή δνκή κεηαβάιιεηαη γξήγνξα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξσκάησλ, πιεζηάδνληαο ην φξην ηξηζδηάζηαηνπ πιηθνχ (3D) ηνπ 

γξαθίηε γηα πεξηζζφηεξεο απφ δέθα ζηξψζεηο γξαθελίνπ. Έλα ζηξψκα γξαθελίνπ ή 

αθφκα θαη δχν έρνπλ απιή ειεθηξνληθή δνκή, θαη έρνπλ κεδεληθφ ελεξγεηαθφ ράζκα. 

Γηα ηξία ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα ε ειεθηξνληαθή δνκή γίλεηαη νινέλα θαη πην 

πεξίπινθή. ε απηά ππάξρνπλ αξθεηνί θνξείο θνξηίνπ έηζη ψζηε νη δψλεο ζζέλνπο 

θαη αγσγηκφηεηαο λα αιιεινθαιχπηνληαη [27].        

     πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην κνλνζηξσκαηηθφ γξαθέλην απνηειεί κία 

αιινηξνπηθή κνξθή ηνπ άλζξαθα πνπ έρεη αλαθαιπθζεί ζρεηηθά πξφζθαηα θαη 

βξίζθεηαη ζην επίθεδξν ηνπ επηζηηκνληθφπ ελδηαθέξνληνο. Ωζηφζν, ην 

πνιπζηξσκαηηθφ γξαθέλην απνηειεί κία δνκή ε νπνία παξαζθεχαδεηαη επθνιφηεξα 

ζε καγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαη κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, παξνπζηάδεη κεγάιε 

αγσγηκφηεηα θαη καγάιε επηθάλεηα επαθήο, ρσξίο λα πεξηέρεη κεηαιιηθέο πξνζκημεηο. 

Γελ ππάξρεη απφιπηνο ηξφπνο δφκεζεο ησλ ζηξσκάησλ, δηφηη ζπλήζσο δελ είλαη 

ζηνηρηζκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν. Η θαιχηεξε δπλαηή παξαηήξεζε ησλ ζηξσκάησλ 

γξαθελίνπ κπνξεί λα παξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ κηθξνζθνπίνπ 

ζάξσζεο (SEM), είηε ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ δηεξρφκελεο δφκεζεο (TEM). Με 

ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman κπνξεί επηπιένλ λα πξνζδηνξηζηεί ην πάρνο 

ησλ ζηξψζεσλ. 

3.5. Μέζνδνη παξαγσγήο γξαθελίνπ 

          Γηα ηελ παξαζθεχε ηνπ πνιπζηξσκαηηθνχ γξαθέληνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πάλσ 

απν δέθα κέζνδνη παξαγσγήο γξαθελίνπ σζηφζν ειάρηζηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

βηνκεραληθά. Οη  πην δηαδεδνκέλνη κεζφδνη πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κειέηε 

ηνπ γξαθελίνπ θαζψο  κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλθαη βηνκεραληθά  είλαη ε κεραληθή 

απθινίσζε (mechanical exfoation), ζεξκηθή θαηεξγαζία νμεηδίνπ ηνπ γξαθελίνπ θαη 

απνθινίσζε πγξήο θάζεο γξαθίηε, ε ρεκηθή ελαπφζεζε αεξίσλ (chemical vapor 

deposition, CVD)  θαη ε ζεξκηθή απνζχλζεζε ζε ππφζηξσκα θαξβηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, 

Sic (thermal decomposition on SiC substrate). 
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3.5.1. Μεραληθή απνθινίσζε γξαθίηε 

          Η πξψηε απνκφλσζε ηνπ γξαθελίνπ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο κεραληθήο 

απνθινίσζεο γξαθίηε απφ ηνπο Geim θαη Novoselov. Η κεραληθή απνθινίσζε 

γίλεηαη είηε ηξίβνληαο ην γξαθίηε επάλσ ζε κία άιιε επηθάλεηα είηε κε ηε ρξήζε 

θνιιεηηθήο ηαηλίαο πνπ αλνηγνθιείλνληαο ηελ πξνθαιείηαη έλα είδνο απνιέπηζεο. Σν 

κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ πνπ πξνθχπηεη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ κηθξνκέηξνπ θαη 

πεξηέρνπλ γξαθέλην θπξίσο πνιπζηξσκαηηθφ (δέθα κε εθαηφ ζηξψζεσλ) θαη ζε 

κηθξφηεξε πνζφηεηα κνλνζηξσκαηηθφ. ηε ζπλέρεηα ε θνιιεηηθή ηαηλία 

πξνζθνιιάηαη ζε ππφζηξσκα δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) πάρνπο 300 nm, ηνπ 

νπνίνπ ε επηθάλεηα θαζαξίδεηαη κε πδξνρισξηθφ νμχ θαη ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππφζηξσκα ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα παξαηήξεζε γξαθελίνπ κε ρξήζε 

νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ, θαζψο ππάξρεη κεγάιε νπηηθή αληίζεζε κεηαμχ ηνπ 

γξαθελίνπ θαη ηνπ SiO2. Αθαηξψληαο πξνζεθηηθά ηελ θνιιεηηθή ηαηλία νη 

θξχζηαιινη παξακέλνπλ ζην ππφζηξσκα. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ζπλίζηαηαη 

γηα βηνκεραληθή παξαγσγή ιφγσ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ 

κνλνζηξσκαηηθνχ γξαθελίνπ ελψ ζεσξείηαη θζελή, εχθνιε θαη ρξήζηκε γηα ηε 

κειέηε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ γξαθελίνπ [23]. 

 

 
 

Δηθόλα 3.6: a) Μέζνδνο κεραληθήο απνθινίσζεο γξαθίηε πξνο ζρεκαηηζκφ γξαθελίνπ κε ηε 

κέζνδνο ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο. b) Μεηαθνξά θχιινπ γξαθελίνπ ζε ππφζηξσκα. c) 

Μηθξνζθνπία αηνκηθήο δχλακεο (Atomic Force Microscopy, AFM) θχιισλ γξαθελίνπ 

[33,34]. 

3.5.2. Θεξκηθή απνζύλζεζε πάλσ ζε θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) θαη άιιεο 

επηθάλεηεο  

           Η παξαγσγή γξαθίηε, κέζσ αλφπηεζεο ζε ππεξπςειφ θελφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

θαξβηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, απνηειεί κία ζεκαληηθή πξνζέγγηζε εηδηθά γηα ηελ 

βηνκεραλία ησλ εκηαγσγψλ θαζψο ηα πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζε άιιε επηθάλεηα ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζε δηαηάμεηο. ηαλ ην 

ππφζηξσκα SiC ζεξκαίλεηαη ζε ππεξπςειφ θελφ, άηνκα ππξηηίνπ εμαρλψλνληαη απφ 

ηελ επηθάλεηά ηνπ. Η απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ ππξηηίνπ επηηξέπεη ζηα αλζξαθηθά 
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άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ ζρεκαηίδνληαο θχιια 

γξαθελίνπ. Σν πάρνο απηψλ ησλ θχιισλ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν αλφπηεζεο θαη ηε 

ζεξκνθξαζία. Ο ζρεκαηηζκφο ιίγσλ θχισλ γξαθελίνπ ζπλήζσο απαηηεί κεξηθά ιεπηά 

αλφπηεζεο ζηνπο 1200˚C.  

        Παξά ηα πξνηεξήκαηα ρξήζεο απηήο ηεο κεζφδνπ φκσο ππάξρνπλ θαη 

νξηζκέλα εκπφδηα πνπ νθείινπλ λα μεπεξαζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δπζθνιία λα 

ειεγρζεί πιήξσο ην πάρνο ησλ πκελίσλ πνπ παξάγνληαη, φπσο επίζεο θαη ν 

δηαθνξεηηθφο επηηαμηαθφο ξπζκφο αλάπηπμεο κεηαμχ ηεο ππξηηηθήο θαη ηεο 

αλζξαθηθήο πιεπξάο ηνπ SiC (Si-face & C-face).  

Παξφκνηεο κέζνδνη εθαξκφζζεθαλ θαη ζε άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο φπσο ε 

(0001) δηεχζπλζε θξχζηαιισλ Ρνπζελίνπ (Ru) φπνπ ε ρξήζε ππεξπςεινχ θελνχ γηα 

ηελ παξαγσγή επηηαμηαθψλ θχιισλ γξαθελίνπ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

καθξνζθνπηθψλ κφλν-θξπζηαιιηθψλ πεξηνρψλ. Άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη: Ni, Co, Pt [35,36]. 

3.5.3. Γξαθέλην από ζεξκηθή θαηεξγαζία νμεηδίνπ ηνπ γξαθελίνπ θαη 

απνθινίσζε πγξήο θάζεο γξαθίηε 

          Η κέζνδνο ηεο ζεξκηθήο απνιέπηζεο νμεηδίνπ ηνπ γξαθελίνπ είλαη κία απιή 

κέζνδνο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα παξαγσγή κεγάιεο θιίκαθαο. χκθσλα 

κε απηή ηε κέζνδν, ζθφλε γξαθίηε αθνχ πξψηα νμεηδσζεί, ηνπνζεηείηαη ζε έλα πγξφ 

δηάιπκα (γηα ηελ παξεκβνιή ησλ κνξίσλ ηνπ πγξνχ αλάκεζα ζηα θχιια ηνπ γξαθίηε) 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε έθζεζε ηεο ζε ππέξερνπο απνθινηψλεηαη. Μεηά ηελ 

απνθινίσζε, πεξαηηέξσ αλαζηνιή ηνπ GO κπνξεί λα γίλεη κε θπγνθέληξηζε. Σέινο 

ην δηάιπκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. Έλα ζεκαληηθφ βήκα 

γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε είλαη ε ρξήζε ησλ DVD ζπζθεπψλ εγγξαθήο γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ γξαθελίνπ ζε γξαθέλην [37]. Έηζη ηνπνζεηψληαο ην 

δηάιπκα ζε έλα DVD θαη κε έθζεζε ηνπ ζην θνηλφ ιέηδεξ εγγξαθήο γηα 30 ιεπηά, 

απηφ πνπ απνκέλεη είλαη έλα ιεπηφ θηικ γξαθελίνπ κε πςειή αγσγηκφηεηα (1738 

Siemens/m). 

         Μία παξαιιαγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη ε απνθινίσζε πγξήο θάζεο 

γξαθίηε. ηε πεξίπησζε απηή ν γξαθίηεο ηνπνζεηείηαη ζε έλα δηάιπκα πνπ έρεη 

ηέηνηα επηθαλεηαθή ηάζε ψζηε λα απμάλεη ηελ επηθάλεηα ησλ θξπζηαιιηηψλ ηνπ 

γξαθίηε, φπσο ΝMP (N‐methyl‐pyrrolidone) [38]. ηε ζπλέρεηα πάιη κε έθζεζε ζε 

ππεξήρνπο θαη θπγνθέληξηζε παίξλνπκε δηάιπκα γξαθελίνπ κε πεξηεθηηθφηεηα πνπ 

θζάλεη ζήκεξα ηα 5.33 mg/ml. 

3.5.4. Υεκηθή ελαπόζεζε αηκνύ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κεηαιιηθό ππόζηξσκα  

          Μία πνιχ δηαδεδνκέλε ηερληθή παξαζθεπήο ελφο ή κεξηθψλ θχιισλ 

γξαθελίνπ είλαη ε ρεκηθή ελαπφζεζε αηκνχ (Chemical Vapor Deposition, CVD) 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κεηαιιηθφ ππφζηξσκαηα. Η αλάπηπμε ηνπ γξαθελίνπ κε ηελ 

ηερληθή CVD δίλεη ηελ δπλαηφηεηα παξαζθεπήο γξαθελίνπ κεγάιεο έθηαζεο. Σν πην 

δηαδεδνκέλν ππφζηξσκα είλαη απηφ ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνχ ραιθνχ ζην νπνίν κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί γξαθέλην ή πνιχ ιίγα θχιια γξαθελίνπ (2 κε 3 θχιια) πάλσ ζε πνιχ 

ιεπηά θχιια ραιθνχ (~30κm πάρνπο). Ο ραιθφο  ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαιχηεο ζηελ 
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δηαδηθαζία ηεο ππξελνπνίεζεο θαη έηζη ζρεκαηίδεηαη κνλνζηξσκαηηθφ γξαθέλην θαη 

κφλν αλ μεπεξαζηεί θαηά πνιχ ν ρξφλνο έθζεζεο ζα αξρίζεη ν ζρεκαηηζκφο κηαο 

δεχηεξεο ζηξψζεο πάλσ απφ ηελ πξψηε. Σν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ραιθνχ 

είλαη φηη επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ παξαρζέληνο γξαθελίνπ ζε άιια 

ππνζηξψκαηα ρσξίο λα αιινηψλνληαη ηα θξπζηαιιηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Άιια 

κεηαιιηθά ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη Cu, Ni, Ru θαη Pt. Καηά ηε 

ρεκηθή ελαπφζεζε αηκψλ εηζάγνληαη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο φπσο κεζάλην ζην 

ζάιακκν αλάπηπμεο, ππφ πίεζε 1 atm ζε αηκφζθαηξα πδξνγφλνπ. Έπεηηα απν 20‐30 

ιεπηά κε θαηάιιειν έιεγρν ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ είλαη αλάινγεο ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (650‐850 °C) θαη κε αξγή ςχμε (300 

°C/min) ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη κεγάιεο έθηαζεο γξαθέλην. Η κέζνδνο απηή 

πιενλεθηεί ησλ ππνινίπσλ σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαθελίνπ θαη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε νζφλεο αθήο θαη ζε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. 

       Οη κέζνδνη πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη κεξηθέο απφ κία κεγάιε πιεζψξα 

ηερληθψλ αλάπηπμεο γξαθελίνπ, φκσο ζεσξνχληαη νη πην αληαγσληζηηθέο σο πξνο ην 

θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Γχν αθφκα ηερληθέο φπσο απηή ηνπ 

μεδηπιψκαηνο λαλνζσιήλσλ άλζξαθα (CNT‟s) θαη ηεο κνξηαθήο επηηαμίαο 

(Molecular Beam Epitaxy). 

 3.6.  Ιδηόηεηεο Γξαθελίνπ 

              Η δηζδηάζηαηε θχζε ηνπ, θαζψο θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζδίδνπλ 

ζην γξαθέλην κνλαδηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Η εμαηξεηηθή ιεπηφηεηα ηνπ, ε δηαθάλεηα, ε ηεξάζηηα 

ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζηζηνχλ ην γξαθέλην πνιιά ππνζρφκελν ζε έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ζηε 

βηνκεραλία.  

             πγθεθξηκέλα, ε εηδηθή επηθάλεηα ηνπ γξαθελίνπ έρεη βξεζεί ζεσξεηηθά φηη 

είλαη 2.630 m2g-1 [39]. Δλψ, ε ηηκή πνπ έρεη κεηξεζεί κε ηελ κέζνδν Brunauer–

Emmett–Teller (BET) ζε δείγκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε δηάθνξεο ηερληθέο 

θπκαίλεηαη απφ 270 κέρξη 1550 m2g-1 [40].  Η ππθλφηεηα ηνπ έρεη ππνινγηζηεί ίζε κε 

0.77 mg/m2 εθφζνλ, θάζε εμαγσληθή κνλάδα ηνπ πιέγκαηνο ηνπ γξαθελίνπ 

πεξηιακβάλεη δχν άηνκα άλζξαθα θαη έρεη εκβαδφλ 0.052 nm2. 

 

                                  
 

Δηθόλα 3.7:  Η κνλαδηαία εμαγσληθή κνλάδα ζην θχιιν ηνπ γξαθελίνπ. 
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3.6.1. Μεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ γξαθελίνπ 

       Δκθαλίδεηαη σο ην ηζρπξφηεξν πιηθφ πνπ έρεη πνηέ δνθηκαζηεί. Οη κεηξήζεηο 

έδεημαλ φηη ην γξαθέλην έρεη αληνρή εθειθπζκνχ 200 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 

αηζάιη. Υξεζηκνπνηψληαο έλα κηθξνζθφπην αηνκηθήο δχλακεο (AFM), κεηξήζεθε ε 

ζηαζεξά ειαζηηθφηεηαο θχιισλ γξαθελίνπ. Σα θχιια γξαθελίνπ, ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

θνηιφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ φηαλ κηα άθξε ηνπ AFM κέηξεζε ηηο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ππνινγίζηεθε πεξίπνπ 1 ΣPa, ε αληνρή ζε 

εθειθπζκφ πεξίπνπ 130 GPa, ελψ ε κέγηζηε παξακφξθσζε ζρεδφλ 30%.  

 

 
 

Δηθόλα 3.8: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο κέηξεζεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ελφο θχιινπ 

γξαθελίνπ κε ρξήζε λαλνζθιεξφκεηξνπ AFM [34]. 

 

3.6.2. Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γξαθελίνπ 

         Σν γξαθέλην είλαη έλαο εκηαγσγφο κεδεληθνχ ράζκαηνο κε ειεθηξηθή 

αγσγηκψηεηα 0.96x106 S/cm θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε 1κΩ cm, πεξίπνπ 35% 

κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ αξγχξνπ, ην πιηθφ κε ηελ κηθξφηεξε αληίζηαζε ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Oη θνξείο θνξηίνπ ζην εμαγσληθφ πιέγκα κπνξνχλ λα 

ξπζκίδνληαη (tuned) ζπλερψο κεηαμχ ειεθηξνλίσλ θαη νπψλ ζε ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ηάμεο ηνπ n= 1013 cm-2 θαη λα εκθαλίδνπλ θηλεηηθφηεηα (mobility) ε νπνία κπνξεί λα 

μεπεξάζεη θαη ηα κ= 15000 cm2 V-1s-1 αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Οη 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο θηλεηηθφηεηαο εμαξηψληαη αζζελψο απφ ηελ ζεξκνθξαζία, θάηη 

πνπ ζεκαίλεη φηη ην κ ζε ζεξκνθξαζίεο 300 Κ πεξηνξίδεηαη απφ ζθεδάζεηο ιφγσ ησλ 

αθαζαξζηψλ (impurities) θαη γηα απηφ κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά θζάλνληαο θαη 

ζε ηηκέο ηεο ηάμεο ησλ κ= 100000cm2 V-1s-1 [27]. Η θηλεηηθφηεηα κ παξακέλεη ζε 

πςειά επίπεδα αθφκα θαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο (n>1012 cm-2 ) ην νπνίν 

κεηαθξάδεηε ζε βαιιηζηηθή κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ ζηελ ππνκηθξνκεηξηθή θιίκαθα 

(κέρξη  0.3κm ζε 300Κ) [41]. 

3.6.3. Θεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνπ γξαθελίνπ 

ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ γξαθελίνπ κεηξήζεθε 

πξφζθαηα λα είλαη κεηαμχ (4.84±0.44)×103 έσο (5.30±0.48)×103 W m-1 K-1. Οη 
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κεηξήζεηο απηέο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηερληθή κε νπηηθήο επαθήο, είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ κεηξψληαη γηα λαλνζσιήλεο άλζξαθα ή δηακάληη. 

Μπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηε ρξήζε ηνπ λφκνπ ησλ Wiedemann-Franz, φηη ε ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα θπξηαξρείηαη απφ θσλφληα. Η βαιιηζηηθή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ 

γξαθελίνπ είλαη ηζφηξνπε. Δθφζνλ ε ππθλφηεηα θνξέσλ ζην αληνπάξηζην γξαθέλην 

είλαη ζρεηηθά ρακειή, ε ειεθηξνληθή ζπλεηζθνξά ζηε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, 

ζχκθσλα κε ην λφκν Wiedemann-Franz είλαη ακειεηέα. Η ζεξκηθή αγσγηκφηεηα (θ) 

ηνπ γξαθελίνπ ινηπφλ, νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ησλ θσλνλίσλ, δειαδή αγσγηκφηεηα 

ιφγσ δηάρπζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη βαιιηζηηθή αγσγηκφηεηα (ballistic 

conduction) ζε αξθνχλησο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. χκθσλα κε πξνζνκνηψζεηο 

κνξηαθήο δπλακηθήο (MD), νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηελ πξνζέγγηζε Green-Kubo, 

δείρζεθε κία εμάξηεζε ηνπ θ=1/Σ απφ ηε ζεξκνθξαζία γηα γξαθέλην ρσξίο αηέιεηεο, 

θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη πάλσ απφ ηνπο 100 Κ [42]. 

3.6.4.Οπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γξαθελίνπ 

                 ζνλ αθνξά ζηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο, είλαη ζρεδφλ δηαθαλέο απνξξνθψληαο 

ην ~2.3% ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο, γηα έλα επξχ θάζκα κεθψλ θχκαηνο απφ ην 

ππέξπζξν έσο θαη ην νξαηφ. Η απνξξφθεζε  απμάλεηαη γξακκηθά κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ γξαθελίνπ ηα νπνία „ζηνηβάδνληαη‟ πξνζεγγίδνληαο 

έλα ηξηζδηάζηαην κνηίβν φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 3.5 [42]. 

 

 
 

Δηθόλα 3.9 α) Απνξξφθεζε ελφο θχιινπ γξαθελίνπ β) αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ[42]. 
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     Πίλαθαο 3.2: Σππηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ 

 

Ιδηόηεηεο Γξαθέλην 

Δηδηθή επηθάλεηα 2630 m
2
/g 

Μέηξν ειαζηηθφηεηαο 1 ΣPa 

Αληνρή ζε εθειθπζκφ 130 GPa 

Ηιεθηξηθή αγσγηκψηεηα 0.96 x10
6
 S/cm 

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα 5000 W/mK 

Γηαπεξαηφηεηα ιεπθνχ θσηφο 97.7% 

 

3.7. Δθαξκνγέο ηνπ γξαθελίνπ  

          Λφγσ ησλ πνιιψλ θαη εμαηξεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ, ην γξαθέλην έρεη πξνηαζεί 

γηα έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, φπνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη 

αθφκα ζε εξεπλεηηθφ ζηάδην θαη απέρεη πνιιά ρξφληα απφ ηελ εκπνξηθή πινπνίεζε.  

 Η πην δεκνθηιήο εθαξκνγή ηνπ γξαθελίνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ ζηελ 

λαλνειεθηξνληθή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή εχθακπησλ 

ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ, ηαρχηεξσλ θαη κηθξφηεξσλ ηξαλδίζηνξο κε ιηγφηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη απψιεηα ζεξκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα ηξαλδίζηνξ 

ππξηηίνπ, ην θπξίαξρν πιηθφ ζηνλ θφζκν ησλ ειεθηξνληθψλ [43]. Κάηη ηέηνην 

φκσο, ζεσξείηαη φηη είλαη ηφζν καθξηλφ ψζηε λα κε κπνξεί λα εθηηκεζεί κε 

αθξίβεηα, θαη πεξηνξίδεηαη φρη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ, αιιά απφ ηελ 

έιιεηςε πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ επαλαιήςεκε 

θαηαζθεπή δνκψλ κε αθξίβεηα αηνκηθνχ επηπέδνπ. 

 Μία αθφκα πηζαλή εθαξκνγή είλαη ε ρξήζε λαλνθχιισλ γξαθελίνπ ζε κπαηαξίεο, 

γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ηλψλ άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχγρξνλεο 

κπαηαξίεο. Η κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα θαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ γξαθελίνπ 

αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ κπαηαξηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

ππθλσηψλ κε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα. 

 Η κεηαβνιή ηεο αγσγηκφηεηαο ιφγσ εθηεηακέλεο πξνζξφθεζεο ελψζεσλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ, ε κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα θαη ν ρακειφο ζφξπβνο Johnson 

θαζηζηνχλ ην γξαθέλην έλα ηδαληθφ πιηθφ γηα ηελ αλίρλεπζε δηαθφξσλ αεξίσλ θαη 

βηνκνξίσλ, άξα ρξήζε απηνχ ζε βην-εθαξκνγέο γηα ηελ θαηαζθεπή βην-δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλίρλεπζε βαθηεξίσλ θαη σο αηζζεηήξεο DNA [44]. 

 Δπίζεο, ε επξέσο δψλεο απνξξφθεζε ηνπ γξαθελίνπ ην θαζηζηά ηδαληθφ γηα 

εθαξκνγέο θσηνειεθηξνληθήο θαη θσηνληθήο, φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θσηναηζζεηήξαο.  

 Ωο ρεκηθνί αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε κεκνλσκέλσλ κνξίσλ αεξίσλ (ΝΟ2, 

ΝΗ3) ή αηφκσλ [45]. 

 Δπίζεο ζαλ δηαθαλή αγψγηκα ειεθηξφδηα γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη 

δηαηάμεηο πγξψλ θξπζηάιισλ [46]. 

 Η πην άκεζε εθαξκνγή ηνπ γξαθελίνπ είλαη πηζαλφηαηα ε ρξήζε ηνπ ζηνλ ηνκέα 

ησλ λαλνζχλζεησλ πιηθψλ, αμηνπνηψληαο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ γξαθελίνπ 
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θαη ηνπ πιηθνχ κήηξαο. Έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη αγψγηκα πνιπκεξή κε 

βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο, πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην ρακειφηεξε ηνπ 1 

% θαη‟ φγθν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ θφζηνο θαζηζηά ηα 

λαλνζχλζεηα πιηθά κε βάζε ην γξαθέλην ειθπζηηθά γηα έλα κεγάιν εχξνο 

ρξήζεσλ [47,48]. Η παξαγσγή θαη ε κειέηε ηέηνηνλ λαλνζχλζεησλ πιηθψλ 

απνηειεί αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο.  

 

 
(a)                                                 (b)                                           (c) 

 

Δηθόλα 3.10: Δθαξκνγέο γξαθελίνπ ζε (a) εχθακπηεο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, (b) ηξαλδίζηνξ 

θαη (c) ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο βην-δηάηαμεο. 

 

3.8. Ναλνζύλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε γξαθέλην 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο εμεξεχλεζεο ηεο ρεκείαο θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ γξαθελίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ 

ηνπ ζε ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο. Οη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο πνπ επηδεηθλχεη 

ην θαζηζηνχλ έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα πιήζνο εθαξκνγψλ. Δπίζεο, έλα 

ζεκαληηθφ ζεκείν ππεξνρήο ηνπ έλαληη άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εγθιείζκαηα είλαη ε κηθξή (ζπλήζσο) πνζφηεηα πνπ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ηδηνηήησλ θαη πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θπκαίλεηαη θάησ απφ 

ην 2%. Η επηινγή ηεο κεζφδνπ πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ θαζψο θαη νη 

ηειηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία επηζπκνχκε λα ην 

εηζάγνπκε, απνζθνπψληαο πάληα ζηε δηαηήξεζε ησλ ππφ κειέηε ηδηνηήησλ ηνπ 

γξαθελίνπ, πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ηειηθφ πιηθφ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ 

αγσγηκφηεηα θαη ηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γξαθελίνπ, αλ ζηελ αξρηθή αλάκεημε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην νμείδην ηνπ γξαθελίνπ ην νπνίν είλαη κνλσηηθφ πιηθφ, 

πξαγκαηνπνηνχκε ηελ αλαγσγή κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αλζξαθηθνχ δηθηχνπ 

θαη επνκέλσο ηεο αγσγηκφηεηαο.  

         Δπίζεο, ηα πνιπκεξηθά ζχλζεηα πνπ βαζίδνληαη ζην γξαθέλην ραξαθηεξίδνληαη 

απφ εμαηξεηηθή ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα. πγθεθξηκέλα ζε ζχλζεην φπνπ ην έγθιεηζκα 

ήηαλ νμείδην ηνπ γξαθελίνπ (5wt.%) θαη ε κήηξα επνμεηδηθή ξεηίλε ε ζεξκηθή 

ζηαζεξφηεηα κεηξήζεθε ηεηξαπιάζηα απφ απηή ηνπ απινχ πνιπκεξνχο. Δπηπιένλ, ην 

γξαθέλην δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί θαη ζε ζχλζεηα φπνπ καο ελδηαθέξνπλ νη ηδηφηεηεο 
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θξαγκνχ θαη ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

ζχλζεηα κε νκνγελψο δηεζπαξκέλα εγθιείζκαηα θχιισλ γξαθελίνπ, αλαθέξζεθε πσο 

κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηε δηαπεξαηφηεηα ζε κεηξήζεηο ξνήο αεξίσλ Ν2 θαη Ηe, εμαηηίαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «ειηθνεηδνχο»  κνλνπαηηνχ κέζα ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα. 

ζνλ αθνξά ζηηο νπηηθνειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, ε ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ 

πνιπκεξνχο-γξαθελίνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπρλή, θαζψο ην γξαθέλην επηδεηθλχεη 

εμαηξεηηθέο νπηηθέο ηδηφηεηεο φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Δθηφο απφ ηηο 

νπηηθέο ηδηφηεηεο φκσο, ε ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε αληνρή ζηελ αθηηλνβνιία ηεο 

δέζκεο ελφο ιέηδεξ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ζε φιεο ηηο θσηνληθέο θαη 

νπηηθνειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ νθείιεη λα έρεη ην πνιπκεξέο, θαζψο ηα 

πνιπκεξή ράλνπλ ηελ νπηηθή ηνπο δηαθάλεηα κε ην ρξφλν εμαηηίαο ηεο νμείδσζεο πνπ 

πθίζηαληαη [49]. 

 

 
 

Δηθόλα 3.11: Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ γηα λαλνζχλζεηα επνμεηδηθά πιηθά κε βάζε ην 

γξαθέλην ζην Science [50]. 

 

3.9. Μέζνδνη παξαζθεπήο λαλνζύλζεησλ πνιπκεξώλ κε γξαθέλην  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη θαιχηεξεο καθξνζθνπηθέο θαη κηθξνζθνπηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ λαλνζχλζεησλ πιηθψλ κε βάζε ην γξαθέλην ζα πξέπεη ην γξεθέλην λα έρεη 

νκνηφκνξθε δηαζπνξά κέζα ζηε κήηξα ιφγν ηεο ηάζεο λα δεκηνπξγεί 

ζπζζσκαηψκαηα. Η νκνγελήο δηαζπνξά, κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κε θπζηθφ ηξφπν 

φζν θαη κε ρεκηθφ ηξφπν. Ο θπζηθφο ηξφπνο πεξηιακβάλεη «ultrasonication», « ball 

milling», «grinding» θαη «high speed shearing», ελψ ν ρεκηθφο ηξφπνο πεξηιακβάλεη 

αλάκημε ζε έληνλα φμηλν πεξηβάιινλ (ζεηηθφ νμχ, πδξνρισξηθφ νμχ). Μπνξεί λα γίλεη 

θαη ζπλδπαζκφο δχν ή παξαπάλσ ηξνπψλ γηα ην βέιηηζην απνηέιεζκα. ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο παξαγσγήο ελφο λαλνζχλζεηνπ, ζπγθαηαιέγεηαη ν ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο κήηξαο κε ην έγθιεηζκα φζνλ αθνξά ηνπο δεζκνχο πνπ ζα 
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δεκηνπξγεζνχλ ζηελ κεηαμχ ηνπο δηεπηθάλεηα θαη νη νπνίνη έρνπλ δξακαηηθή επίπησζε 

ζηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Τπάξρνπλ ηξείο ηξφπνη ελζσκάησζεο ηνπ πξνζζέηνπ 

ζην πνιπκεξέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λαλνζπλζέησλ απηψλ πιηθψλ.   

 

1. Δπί ηόπνπ πνιπκεξηζκόο (in situ polymerization): ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

παξαγσγήο ηνπ λαλνζπλζέησλ, ην γξαθέλην ή ην ηξνπνπνηεκέλν γξαθέλην 

δηαιχεηαη πξψηα ζην πγξφ κνλνκεξέο. Καη αθνχ πξνζηεζεί ν θαηάιιεινο 

εθθηλεηήο, ν πνιπκεξηζκφο δηεμάγεηαη είηε κε ζέξκαλζε είηε κε αθηηλνβνιία. Με 

απηήλ ηελ κέζνδν παξαζθεπάδεηαη πνηθηιία λαλνζπλζέησλ φπσο πνιπζηπξέλην κε 

γξαθέλην ( PMMA/EG) θαη δηάθνξα άιια φπσο PET/LDH, PSS/LDH θιπ. 

 

2. Αλάκημε δηαιύκαηνο (solution mixing): Η ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη 

ζε έλα ζχζηεκα δηαιχηε ζην νπνίν ην πνιπκεξέο ή ην πξνπνιπκεξέο είλαη 

δηαιπηνπνηεκέλν θαη ηα ζηξψκαηα (θχιια) ηνπ γξαθελίνπ ή ηξνπνπνηεκέλνπ 

γξαθελίνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνγθσζνχλ. Σν γξαθέλην δηαζπείξεηαη 

εχθνια ζηνλ θαηάιιειν δηαιχηε, φπσο λεξφ, αθεηφλε, ρισξνθφξκην, 

ηεηξαπδξνθνπξάλην (THF), ιφγσ ησλ αζζελψλ δπλάκεσλ πνπ ζπγθξαηνχλ ηα 

θχιια κεηαμχ ηνπο. Σν πνιπκεξέο ηφηε πξνζξνθάηε πάλσ ζηα θχιια πνπ 

απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη φηαλ ν δηαιχηεο εμαηκηζηεί, ηα θχιια 

αλαδηαηάζζνληαη δίλνληαο ζηξψζεηο ζην πνιπκεξέο λα ζρεκαηίζεη ην 

λαλνζχλζεην. Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχλζεζε λαλνζπλζέησλ 

επνμεηθήο βάζεο, αιιά ε απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε απνηειεί θξίζηκν ζέκα πξνο 

επίιπζε. Η θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ ελδνπαξεκβνιή ηνπ πνιπκεξνχο απφ ην 

δηάιπκα είλαη ε εληξνπία πνπ ειθχεηαη απφ ηελ εθξφθεζε ησλ κνξίσλ ηνπ 

δηαιχηε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηελ κείσζε ηεο εληξνπίαο δηακφξθσζεο ησλ 

ελδνπαξεκβαιφκελσλ πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ. Ωο εθ ηνχηνπ έλαο ζρεηηθά 

κεγάινο αξηζκφο κνξίσλ πξέπεη λα απνβάιιεηαη απφ ην κέζν πιήξσζεο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εηζρσξήζνπλ νη αιπζίδεο ηνπ πνιπκεξνχο. Σν θχξην πιενλέθηεκα 

απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη επηηξέπεη ηελ ζχλζεζε ελδνπαξεκβαιφκελσλ 

λαλνζπλζέησλ απφ πνιπκεξή κε ρακειή ή αθφκα θαη κεδεληθή πνιηθφηεηα.  

3. Αλάκημε ηήγκαηνο (melt mixing): ε απηήλ ηελ ηερληθή παξαγσγήο 

λαλνζπλζέησλ δελ απαηηείηαη δηαιχηεο, ελψ ην γξαθέλην θαη ην  πνιπκεξέο 

αλακηγλχνληαη ζε θαηάζηαζε ηήγκαηνο. Έλα ζεξκνπιαζηηθφ πνιπκεξέο ππφθεηηαη 

ζε  κεραληθή αλάκημε κε ην γξαθέλην ή ηνλ γξαθίηε, ζε πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο  ζπκβαηηθέο κεζφδνπο φπσο ε εθβνιή θαη ε 

ρχηεπζε κε έγρπζε. Οη αιπζίδεο ηνπ πνιπκεξνχο κε  απηφλ ηνλ ηξφπν 

παξεκβάιινληαη ή εθθπιίδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην λαλνζχλζεην. Απηή ε  

κέζνδνο είλαη ζπλήζεο ζηα λαλνζχλζεηα ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ, θαζψο θαη 

γηα πνιπκεξή  πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα ηηο άιιεο δχν ηερληθέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Πνηθηιία λαλνζπλζέησλ πνιπκεξψλ φπσο ηα PP/EG, HDPE/EG, 

PA6/EG, PPS/EG θιπ. παξάγνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 
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3.10. Νηηξίδην ηνπ Βνξίνπ  

Η αλαθάιπςε ηνπ γξαθελίνπ ην 2004 θαη νη εθπιεθηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

βξέζεθε φηη παξνπζηάδεη πξνθάιεζαλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο αλά ηνλ θφζκν άξρηζαλ ηελ αλαδήηεζε θαη 

γηα άιια 2D λάλν-πιηθά. Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ην ληηξίδην ηνπ βνξίνπ (ΒΝ), φπνπ 

νη αιινηξνπηθέο ηνπ δνκέο παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηηο 

αιινηξνπηθέο δνκέο ηνχ άλζξαθα (C). 

πγθεθξηκέλα ην ληηξίδην ηνπ βνξίνπ είλαη κηα ζχλζεηε ρεκηθή έλσζε πνπ 

απνηειείηαη απφ ίζν αξηζκφ αηφκσλ βνξίνπ (Β) θαη αδψηνπ (Ν)  κε  ρεκηθφ ηχπν BN.  

Σν ΒΝ δελ βξίζθεηαη ζηε θχζε αιιά παξάγεηαη ζπλζεηηθά απφ Β, βνξηθφ νμχ  

(H3BO3) ή ηξηνμείδην ηνπ βνξίνπ (Β2Ο3). Η πξψηε ζχλζεζε ηνπ ΒΝ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1842 απφ ηνλ Balmain, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίδξαζε 

κεηαμχ ιησκέλνπ H3BO3 θαη θπαληνχρν θάιην (ΚΟΝ). Μέρξη ην αξρέο ηνπ 1960, δελ 

ήηαλ δπλαηή ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζε κνξθή ζθφλεο. Ωζηφζν, ε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία επεμεξγαζίαο έρεη θάλεη ην BN έλα νηθνλνκηθά πξνζηηφ 

πξνεγκέλν πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο [52]. 

Σν Β θαη ην Ν είλαη γείηνλεο ηνπ C ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα, θαη ε έλσζε ηνπο 

εκθαλίδεη ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ  ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα θαη νη  αηνκηθέο 

αθηίλεο ηνπο είλαη παξφκνηεο κε εθείλε ηνπ άλζξαθα. Γελ απνηειεί επνκέλσο 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ην ληηξίδην ηνπ βνξίνπ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο  ζηελ 

θξπζηαιιηθή δνκή κε απηή ηνπ άλζξαθα [53]. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν άλζξαθαο εκθαλίδεηαη ζε αιινηξνπηθέο κνξθέο  σο 

γξαθίηε θαη δηακάληη, ην  ληηξίδην ηνπ βνξίνπ κπνξεί θαη ζπληίζεηαη ζε εμαγσληθή θαη 

θπβηθή κνξθή. πσο παξαηεξνχκε απφ ηελ Δηθφλα 3.12 ππάξρεη ηέιεηα 

θξπζηαιινγξαθηθή αλαινγία κεηαμχ ησλ πνιχκνξθσλ ληηξίδηνπ ηνπ βνξίνπ θαη ησλ 

αιινηξνπηθψλ κνξθψλ ηνπ άλζξαθα, ζπγθεθξηκέλα ην  hBN (εμαγσληθφ ληηξίδην ηνπ 

βνξίνπ) έρεη ην ίδην θξπζηαιιηθφ πιέγκα κε γξαθίηε θαη ην cBN (θπβηθφ ληηξίδην ηνπ 

βνξίνπ) έρεη παξφκνην θξπζηαιιηθφ πιέγκα κε ηνλ δηακάληη, φπνπ είλαη ην δεχηεξν  

ζθιεξφηεξν ζηνηρείν κεηά ην δηακάληη. 

 

Δηθόλα 3.12:  Γχν αιινηξνπηθέο δνκέο ηνπ ΒΝ. 
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Η 2D δνκή ηνπ ΒΝ είλαη έλα κνλφ ζηξψκα h-ΒΝ, φπνπ απεηθνλίζεηε ίδηα κε  

έλα  κνλφ ζηξψκα γξαθελίνπ, ζηελ νπνία ηα άηνκα C έρνπλ πιήξσο αληηθαηαζηαζεί 

απφ ελαιιαζζφκελεο Β θαη Ν άηνκα. πσο ζην γξαθέλην, ζε θάζε ζηξψκα h-BN, ηα 

άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηζρπξνχο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο, ελψ  ηα 

ζηξψκαηα ζπγθξαηνχληαη  κεηαμχ ηνπο  κε δπλάκεηο van der Waals (Δηθφλα 3.13). 

πσο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2 ηα θξπζηαιινγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ h-

ΒΝ θαη γξαθίηε είλαη ζρεδφλ ίδηα [52]. 

 

 
 

Δηθόλα 3.13: Κξπζηαιινγξαθηθή δνκή ηνπ hBN. 

 

Πίλαθαο 3.2: Κξπζηαιινγξαθηθά ραξαθηεξίζηεθα ηνπ h-BN θαη γξαθέληνπ [52]. 

 

Τιηθά 
Κξπζηαιινγξαθηθε  

Γνκή 

Απόζηαζε 
κεηαμύ 

γεηηνληθώλ 

αηόκσλ (nm) 

Πιεγκαηηθή 

παξάκεηξνη 

(nm) 

Απόζηαζε κεηαμύ 

ζηξσκάησλ (nm) 

h-BN Δμαγσληθή 0.144 
α: 0.250 

c: 0.666 
0.333 

Γξαθέλην Δμαγσληθή 0.142 
α: 0.246 
c: 0.246 

0.335 

    

   Οη 2D hBN λαλνδνκέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, ηεο πςειήο  αληίζηαζεο ζηελ νμείδσζε, ηεο άξηζηεο ρεκηθήο 

θαη ζεξκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηεο ειεθηξηθήο κφλσζεο, ηεο κεραληθήο αληνρήο θαη ηεο 

ρακειήο ππθλφηεηαο πνπ εκθαλίζνπλ.  
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Πίλαθαο 3.3: Σππηθέο ηδηφηεηεο ηνπ hBN [53]. 

Ιδηόηεηεο 
hBN 

Ππθλόηεηα (g /cm
3
) 

2.3 

εκείν Σήμεο (°C) 
3000 

Youngs Modulus (GPa) 
0.811 

Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (W/mK) 
400 

 

Απηφο ν κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ηδηνηήησλ πξνάγεη ηελ ρξήζε ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο πιεξσηηθά ζε πνιπκεξή γηα παξαγσγή  ζχλζεησλ πιηθψλ, 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη κεραληθήο αληνρή ηνπο. Δπίζεο 

ιφγσ ηνπ δηειεθηξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ κηα ππνζρφκελε εθαξκνγή ηνπο είλαη ε ρξήζε 

ηνπο σο δηειεθηξηθά ππνζηξψκαηα ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο γξαθελίνπ. Σα 

λαλνζηξσκαηηθά πιηθά, φπσο ΒΝ, εθηφο ηεο κεγάιεο ηερλνινγηθήο ζεκαζίαο γηα 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο έρνπλ απνδεηρζεί  ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ κηα ζεηξά απφ 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ. Πξφζθαηα, πνξψδεηο ληθάδεο BN κε κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα επέδεημαλ 

εμαηξεηηθή πξνζξφθεζε ζε έλα επξχ θάζκα ειαίσλ, δηαιπηψλ θαη βαθψλ, φπνπ 

απνδείρζεθαλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε ηέηνησλ κνιχλζεσλ 

απφ ην λεξφ [53]. 

Σέινο νη πεξηζζφηεξνη  κέζνδνη παξαγσγήο ηνπ  ΒΝ  είλαη ίδηεο κε ηνπ  

γξαθελίνπ, φπσο ε κεραληθή θαη ρεκηθή απθινίσζε, ρεκηθή ελαπφζεζε αεξίσλ 

(CVD), αληηδξάζεηο ζηεξεάο θαηάζηαζεο (Solid state reactions), μεδίπισκα 

λαλνζσιήλσλ BN θ.ι.π. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4
ν
 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

4.1. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (SEM)  

4.1.1. Γεληθή αξρή  

Η Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (Scanning Electron Microscopy, 

SEM) είλαη κία απφ ηηο ζχγρξνλεο θαη επέιηθηεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο κηθξνδνκήο 

κεγάινπ αξηζκνχ πιηθψλ.  

 Η ηθαλφηεηα ησλ νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

θσηφο ζε επίπεδα κεγεζχλζεσλ έσο 1000x θαη ζε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα έσο 0.2 κm. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „30 ππήξρε ήδε ε αλάγθε γηα εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ θπηηάξνπ (ππξήλαο, κηηνρφλδξηα θιπ.) πνπ απαηηνχζε κεγεζχλζεηο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 10.000x. Η απαίηεζε απηή νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε θαη εθαξκνγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ κηθξνζθνπίσλ. Σν ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην δηέιεπζεο ή 

δηαπεξαηφηεηαο (TEM, Transmission Electron Microscope) ήηαλ ην πξψην είδνο 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ην ειεθηξνληθφ 

κηθξνζθφπην ζάξσζεο (SEM, Scanning Electron Microscope).  

            Σν ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο είλαη έλα φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί φπσο 

πεξίπνπ θαη έλα νπηηθφ κηθξνζθφπην κφλν πνπ ρξεζηκνπνηεί δέζκε ειεθηξνλίσλ 

πςειήο ελέξγεηαο αληί γηα θσο, γηα λα εμεηάζεη αληηθείκελα ζε ιεπηνκεξή θιίκαθα. 

Σα ειεθηξφληα ιφγσ ηεο θπκαηηθήο ηνπο θχζεο κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ φπσο θαη ηα 

θσηεηλά θχκαηα αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξε επηθάλεηα (π.ρ. θφθθνο πιηθνχ). Η δέζκε 

ειεθηξνλίσλ ζαξψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο κε ην νπνίνλ αιιειεπηδξά. Απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε απηή πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην εμεηαδφκελν πιηθφ. Απφ ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ 

εθπέκπνληαη θπξίσο δεπηεξνγελή (secondary) θαη νπηζζνζθεδαδφκελα 

(backscattered) ειεθηξφληα θαζψο θαη αθηίλεο Υ. Η έληαζε ησλ εθπεκπφκελσλ 

ειεθηξνλίσλ επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο. Έηζη ην SEM δίλεη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε κνξθνινγία θαη ζηε ζχζηαζε ηεο επηθαλείαο. 

Δπνκέλσο ην SEM ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε κηθξνδνκήο ζηεξεψλ δεηγκάησλ 

θαη γηα λα δίλεη εηθφλεο πςεινχ βαζκνχ δηείζδπζεο. 

4.1.2. Οξγαλνινγία  

Η ιεηηνπξγία ηνπ SEM ζηεξίδεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πξνο εμέηαζε 

δείγκαηνο θαη ηεο πξνζπίπηνπζαο ζε απηφ δέζκεο ειεθηξνλίσλ. Οη βαζηθέο δηαηάμεηο 

πνπ απαξηίδνπλ ην κηθξνζθφπην είλαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο δέζκεο ειεθηξνλίσλ, 

ην ζχζηεκα θαηεχζπλζεο ηεο δέζκεο, ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαη ηέινο ην ζχζηεκα 

θελνχ (ρήκα 4.1). 
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ρήκα 4.1: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο κηθξνζθνπίνπ. 

 

Σα βαζηθά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ είλαη:  

1. ρεκαηίδεηαη κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ απφ ηελ πεγή ε νπνία επηηαρχλεηαη πξνο 

ην δείγκα κέζσ ελφο ζεηηθνχ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ.  

2. Υξεζηκνπνηψληαο κεηαιιηθά αλνίγκαηα, ειεθηξνκαγλεηηθνχο θαθνχο θαη 

πελία ζάξσζεο, επηηπγράλεηαη κηα ιεπηή εζηηαζκέλε κνλνρξσκαηηθή δέζκε ε 

νπνία ζαξψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. 

3. Οη αιιειεπηδξάζεηο δέζκεο-δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληρλεπηέο θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε εηθφλα.  

Σα παξαπάλσ ζηάδηα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ειεθηξνληθψλ κηθξνζθνπίσλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε απηά. 
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Πεγή ειεθηξνλίσλ  

Σα ειεθηξφληα παξάγνληαη ζπλήζσο απφ λήκα βνιθξακίνπ, ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί ζαλ θάζνδνο. Μέζα απφ ην λήκα πεξλάεη ξεχκα (filament current). Καζψο 

ην ξεχκα απμάλεηαη, εθπέκπνληαη ειεθηξφληα ηα νπνία θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 
άλνδν ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη δπλακηθφ ~0.1-30 KV (accelerating voltage). Η 
άλνδνο, πνπ είλαη ζεηηθή, δεκηνπξγεί ηζρπξέο ειθηηθέο δπλάκεηο ζηα ειεθηξφληα κε 

απνηέιεζκα λα θαηεπζχλεη θαη λα επηηαρχλεη ηα ειεθηξφληα, ειέγρεη δειαδή ηελ 
ελέξγεηά ηνπο.  

  Καζψο απμάλεηαη ην ξεχκα ηνπ λήκαηνο, θζάλεη ζε έλα ζεκείν πνπ δελ 

εθπέκπνληαη πιένλ άιια ειεθηξφληα. Απηή ε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη θνξεζκφο ηνπ 

λήκαηνο (filament saturation). Αλ ην ξεχκα ηνπ λήκαηνο απμεζεί επηπιένλ, έρνπκε 

ππεξζέξκαλζε θαη εμάρλσζε ηνπ βνιθξακίνπ. Αθφκα φκσο θαη ζην ζεκείν 

θνξεζκνχ, κέξνο ηνπ βνιθξακίνπ εμαρλψλεηαη θαη γη‟ απηφ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ην λήκα ιεπηαίλεη. 

 

ρήκα 4.2: Γηάγξακκα εθπνκπήο δέζκεο. 

 

Ο αξηζκφο ειεθηξνλίσλ ζηελ δέζκε νξίδεηαη ζαλ ξεχκα εθπνκπήο (emission 

current). Καζνξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ άθξε ηνπ λήκαηνο (filament 

tip) θαη ηνπ αλνίγκαηνο πνπ ππάξρεη ζην δηάθξαγκα (Wehnelt cap aperture). ζν πην 

θνληά είλαη ηφζν πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα έιθνληαη θαη ηφζν κεγαιχηεξν γίλεηαη ην 

ξεχκα εθπνκπήο. 

Σα ειεθηξφληα επηηαρχλνληαη απφ ηελ άλνδν θαη πεξλνχλ κέζα απφ έλα 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θαθφ ζπκπχθλσζεο (condenser lens) πνπ ηα κεηαηξέπεη ζε δέζκε 

(ηάδην απνκεγέλζπζεο). Η ηζρχο απηνχ ηνπ θαθνχ θαζνξίδεη ηελ δηάκεηξν ηεο 

δέζκεο (spot size). Άιινη ειεθηξνκαγλεηηθνί θαθνί ειέγρνπλ ηελ εζηίαζε ηεο δέζκεο 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. 
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ύζηεκα θελνύ  

Καηά ηελ ρξήζε ηνπ SEM, ε ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ θελφ γηα λα 
κπνξεί λα παξαρζεί θαη δηαηεξεζεί ζηαζεξή ε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ. Δηδάιισο ηα 

ειεθηξφληα ζπγθξνχνληαη κε ηα κφξηα ηνπ αέξα θαη απνξξνθψληαη. Σν θελφ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε αληιηψλ θελνχ.  

ύζηεκα αλίρλεπζεο  

Πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθφξνπο αληρλεπηέο πνπ δέρνληαη ηα ζήκαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ κε ην δείγκα θαη ην 

ζχζηεκα παξνπζίαζεο (κεγέζπλζε-παξνπζίαζε-θαηαγξαθή). Οη αληρλεπηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη αληρλεπηέο δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ φπσο ν 

αληρλεπηήο Everhart – Thornley (ETD), ν αληρλεπηήο επξέσο πεδίνπ (Large Field 

Detector, LFD), ν αληρλεπηήο αεξίνπ (Gaseous Electron Detector GED), ν αληρλεπηήο 

δηφδνπ ζηεξεάο θάζεο (Solid State Electron Detector, SSED) γηα ηα 

νπηζζνζθεδαδφκελα ειεθηξφληα (BSE), θαζψο θαη ν αληρλεπηήο δηφδνπ ιηζίνπ – 

ππξηηίνπ (SiLi), κε ηνλ νπνίν αληρλεχνπκε ελεξγεηαθή δηαζπνξά αθηίλσλ - Υ (Energy 

Dispersive Spetrometer, EDS) [34]. 

 Σν Ηιεθηξνληθφ Μηθξνζθφπην ηνπ ΔΙΥΗΜΤΘ (LEO SUPRA 35VP, Δηθφλα 

4.1) έρεη κέγηζηε αλάιπζε πνπ θηάλεη ηα 1.5 nm ζε πςειφ θελφ θαη 20kV θαη 2nm ζε 

ρακειφ θελφ θαη 30kV. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθηψλ απφ δείγκαηα 

ρσξίο επηρξχζσζε (κε θαηαζηξνθηθή ηερληθή), φπσο επίζεο θαη δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ θσηνγξαθηψλ. Η κέγηζηε πίεζε ζαιάκνπ ζην ρακειφ 

θελφ κπνξεί λα θηάζεη ηα 133 Pa θαη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο θπκαίλεηαη 0.1 V-30 kV. 

Αθφκε, ην κηθξνζθφπην είλαη εθνδηαζκέλν κε αληρλεπηέο VPSE (Variable Pressure 

Secondary Electron), InLens, SE-ET (Secondary Electron Everhart-Thornley). 

 

 

Δηθόλα 4.1: Ηιεθηξνληθφ κηθξνζθφπην LEO SUPRA 35VP ηνπ ΔΙΥΗΜΤΘ 
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4.2. Πξνζδηνξηζκόο κεραληθώλ ηδηνηήησλ 

4.2.1.  Μεραληθή παξακόξθσζε ζώκαηνο 

Σν πείξακα ηνπ εθειθπζκνύ απνηειεί ίζσο ηελ ζπνπδαηφηεξε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ζε αμνληθά θνξηία. Η 

αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ πεηξακάησλ εθειθπζκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ επηβνιή δχν 

δπλάκεσλ, ίδηνπ κέηξνπ, ίδηαο δηεχζπλζεο θαη αληίζεηεο θνξάο, θαηά ηνλ 

θεληξνβαξηθφ δηακήθε άμνλα ελφο πιηθνχ (πρ θξάκα Αινπκηλίνπ 2024), κε ζεκεία 

εθαξκνγήο ηα άθξα ηνπ (ρήκα 4.3). 

 

ρήκα 4.3: Δπηβνιή εθειθπζηηθψλ θνξηίσλ ζε δνθίκην Al2024. 

Καηά ηε δνθηκή απηή έλα δνθίκην παξακνξθψλεηαη κέρξη ηε ζξαχζε ηνπ, 
απμάλνληαο ζηαδηαθά ην εθειθπζηηθφ θνξηίν πνπ εθαξκφδεηαη κνλναμνληθά θαηά 

κήθνο ηνπ κεγάινπ άμνλα ηνπ δνθηκίνπ (ρήκα 4.4). Σα δνθίκηα κπνξεί λα είλαη είηε 
θπθιηθήο δηαηνκήο είηε νξζνγψληαο. Σν δνθίκην ηνπνζεηείηαη απφ ηα άθξα ηνπ ζηηο 

αξπάγεο ηεο δηάηαμεο δνθηκήο (ρήκα 4.5). Οη κεραλέο εθειθπζκνχ ζρεδηάδνληαη 
ψζηε λα επηκεθχλνπλ ηα δνθίκηα κε ζηαζεξφ ξπζκφ θαη λα κεηξνχλ ζπλερψο θαη 
ηαπηφρξνλα ην αθαξηαία εθαξκνδφκελν θνξηίν (κε έλα θειί θφξηηζεο) θαη ηελ 

πξνθχπηνπζα επηκήθπλζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δνθηκέο εθειθπζκνχ είλαη 
θαηαζηξεπηηθέο, θαζψο ην δνθίκην παξακνξθψλεηαη έσο φηνπ επέιζεη ε ζξαχζε ηνπ. 

Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο δνθηκήο θαηαγξάθεηαη (κε δηάηαμε θαηαγξαθήο ή 
ππνινγηζηή) ζε δηάγξακκα ηεο δχλακεο ζπλαξηήζεη ηεο επηκήθπλζεο. Η ζρέζε 
δχλακεο – επηκήθπλζεο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δνθηκίνπ. Η επίδξαζε ησλ 

γεσκεηξηθψλ παξαγφλησλ απαιείθεηαη θαλνληθνπνηψληαο ηε δχλακε θαη ηελ 
επηκήθπλζε ζηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο ηεο κεραληθήο ηάζεο θαη παξακφξθσζεο. 

 Η κεραληθή ηάζε νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

                                                     
 

  
                                                                

(4.1) 

φπνπ F είλαη ην αθαξηαίν θνξηίν πνπ εθαξκφδεηαη θάζεηα ζηε δηαηνκή ηνπ δνθηκίνπ 
θαη Α0 είλαη ην αξρηθφ εκβαδφλ ηεο θαζέηνπ δηαηνκήο πξηλ ηελ εθαξκνγή 

νπνηνπδήπνηε θνξηίνπ. Οη κνλάδεο ηεο κεραληθήο ηάζεο ζην ζχζηεκα κνλάδσλ S.I. 
είλαη ηα MPa (1 ΜPa= 106 N/m2). Η κεραληθή παξακφξθσζε νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζρέζε 

                                                   
     

  
 
  

  
                                               (4.2)                                                                              

 

ζηελ νπνία  l0  είλαη ην αξρηθφ κήθνο πξηλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε θνξηίνπ θαη li 
είλαη ην ζηηγκηαίν κήθνο. Η κεραληθή παξακφξθσζε είλαη αδηάζηαην κέγεζνο θαη 
πνιιέο θνξέο εθθξάδεηαη επί ηνηο εθαηφ. 
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ρήκα 4.4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δνθηκίνπ θαηά ηνλ εθειθπζκφ 
[54]. 
 

 
 

ρήκα 4.5: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κεραλήο εθειθπζκνχ [54]. 
 

  Πνιιά πιηθά παξακνξθψλνληαη ειαζηηθά θαηά ηελ θφξηηζή ηνπο κέρξη κηα 

νξηζκέλε ηηκή δχλακεο, δειαδή κεηά ηελ παχζε ηεο θφξηηζεο επαλέξρνληαη ζηελ 
αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κεγέζε ηεο ηάζεο θαη ηεο 
παξακφξθσζεο είλαη αλάινγα θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ην λφκν ηνπ Hooke: 

 
                                                      ζ=Δε                                                                  (4.3) 
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φπνπ Δ είλαη ε ζηαζεξά αλαινγίαο πνπ νλνκάδεηαη κέηξν ειαζηηθφηεηαο ή κέηξν ηνπ 
Young θαη έρεη κνλάδεο πνπ κεηξψληαη ζπλήζσο ζε GPa. Πξνθαλψο ην Δ κπνξεί λα 

βξεζεί απφ ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηάζεο παξακφξθσζεο (ζ-ε) . 
ηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ηάζεο-παξακφξθσζεο παχεη λα είλαη γξακκηθή, ηφηε ζπλήζσο 

έρνπκε πιαζηηθή παξακφξθσζε ηνπ πιηθνχ, δειαδή ε παξακφξθσζε είλαη κε 
αληηζηξεπηή (ρήκα 4.6). 
 

 
 
ρήκα 4.6: Σππηθφ δηάγξακκα ζ-ε φπνπ δηαθξίλνληαη ε ειαζηηθή θαη ε πιαζηηθή πεξηνρή 
[38]. 
 

Σα κεγέζε ηεο ηάζεο, ηεο παξακφξθσζεο θαη ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο είλαη 
απφ ίζσο ηα πην ζεκαληηθά απφ πιεπξάο κεραληθψλ ηδηνηήησλ θαη γη‟ απηφ θαη 
κειεηψληαη δηεμνδηθά. 

 
      Παξφκνηα κε ηε δνθηκή εθειθπζκνχ είλαη θαη ε δνθηκή θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πιηθφ ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεκεία, ελψ ε κεραλή θάκπηεη ην 
πιηθφ ζην θέληξν ηνπ (ρήκα 4.7). ε απηφ ην πείξακα ε αληνρή ζε θάκςε δίλεηαη 
απφ ηε ζρέζε  

                                                              
   

    
                                                         (4.3) 

 

φπνπ F είλαη ε θάζεηε δχλακε, L ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ φπνπ 

εθάπηεηαη ην πιηθφ, b ην πιάηνο ηνπ πιηθνχ θαη d ην πάρνο ηνπ. Η παξακφξθσζε 
θάκςεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
 

                                                                  
   

  
                                         (4.4)                                                                  

φπνπ D είλαη ε θάκςε ζην θέληξν ηνπ πιηθνχ. 
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ρήκα 4.7: Κάκςε ηξηψλ ζεκείσλ. 

 

4.2.2. Η ζπζθεπή κεραληθώλ δνθηκώλ MTS 

        Η ΜΣS είλαη έλα επηηξαπέδην πδξαπιηθφ πιαίζην κεραληθψλ δνθηκψλ 

(εθειθπζκνχ & ζιίςεο) πιήξσο ειεγρφκελν απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Οη 
αξπάγεο ηεο είλαη έηζη πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα κε ηα δνθίκηα 

ησλ ζχλζεησλ πνπ θαηαζθεπάζακε. Σν κνληέιν ηηο ζπζθεπήο είλαη MTS R58 Mini 
Bionix.  
 

  
Δηθόλα 4.2:  Πείξακα εθειθπζκνχ θαη θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ. 
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
• Μέγηζην θνξηίν: 25kN (δηαζέζηκα θειηά θφξηηζεο 10 N, 2.5 kN, 25 kN)  

• Μέγηζηε ζπρλφηεηα γηα δπλακηθή θφξηηζε: 300 Hz  
• Μέγηζηε κεηαηφπηζε: 100 mm  

 
Υαξαθηεξηζηηθά δεηγκάησλ: Γείγκαηα φπσο ίλεο, πνιπκεξή, ζχλζεηα πιηθά, μχιν, 
κέηαιια θ.α. κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ. 

 

 
                           
Δηθόλα 4.3:  MTS R58 Mini Bionix ζην εξγαζηήξην κεραληθήο ησλ Τιηθψλ ζην 
ΙΣΔ/ΔΙΥΗΜΤΘ. 

4.3. Πξνζδηνξηζκόο ζεξκηθώλ ηδηνηήησλ 

  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ έρνπλ αλαπηπρζεί 
πνιιέο κέζνδνη, αλάινγα κε ηελ αλακελφκελε αγσγηκφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε πιηθψλ, 

ηελ γεσκεηξία ηνπο, ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο θ.ιπ. [54]. Γηα πιηθά κε ρακειή 
αγσγηκφηεηα, φπσο πνιπκεξή θεξακηθά θαη γπαιηά, απφ ηηο πην δεκνθηιείο κεζφδνπο 
γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο είλαη ε κέζνδνο Hot Disk. Η κέζνδνο 

απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 80 έσο 800 Κ. Σν εμεηαδφκελν 
δείγκα πξέπεη λα είλαη ζηε κνξθή δηζθίνπ, πάρνπο κεξηθψλ ρηιηνζηψλ, ελψ δηεχζπλζε 

κέηξεζεο ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο είλαη απηή ηνπ επηπέδνπ. 
       Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δηαηάμεσλ ηεο κεζφδνπο Hot Disk, αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ δεηγκάησλ πνπ απαηηείηαη: ε κέζνδνο ελφο δείγκαηνο θαη ε κέζνδνο πνπ 

απαηηεί δχν δείγκαηα θαη είλαη θαη ε πην ζπλεζηζκέλε (ρήκα 4.8). Η δηάηαμε ησλ 
δχν δεηγκάησλ απνηειείηαη απφ δχν «ςπρξέο» πιάθεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ηα δχν δείγκαηα. Αλάκεζα ζηα δχν δείγκαηα ηνπνζεηείηαη ε 
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ζεξκαληηθή πεγή, ε νπνία δξα θαη σο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο. Η πεγή ζεξκαίλεηαη 
κε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε ζεξκφηεηα 

δηαρέεηαη ζηα δχν πιηθά, θαη απφ απηά πάιη ζηνλ αηζζεηήξα, ζηνλ νπνίν ιφγσ ηεο 
ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο κεηαβάιιεηαη ε ειεθηξηθή αληίζηαζε. Η κεηαβνιή ηεο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα εληέιεη ζπζρεηίδεηαη απφ έλα ινγηζκηθφ κε ηε 
ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη έηζη ηειηθά απηή πξνζδηνξίδεηαη. Η κέζνδνο 
Hot Disk έρεη πνζνζηφ ζθάικαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 2%, σζηφζν απηφ κεηψλεηαη φζν πην 

κηθξή είλαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ πιηθνχ, ιφγσ κηθξφηεξσλ ζεξκηθψλ 
απσιεηψλ [34]. 

 

 
 

ρήκα 4.8: Γηάηαμε Hot Disk a) δχν θαη b) ελφο δείγκαηνο 
 
 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν εμνπιηζκφο Hot Disk ηνπ Free 
University ηνπ Βεξνιίλνπ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ έλα ζεξκηθφ αλαιπηή TPS2500S 

θαη αηζζεηήξα ηεο εηαηξείαο Thermal Instruments® (Δηθφλα 4.3). 
 

 
 

Δηθόλα 4.4: Θεξκηθφο αλαιπηήο TPS2500S θαη αηζζεηήξαο ηεο εηαηξείαο Thermal   
Instruments®. 
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4.4. Πξνζδηνξηζκόο ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ 

      Γηα ηνλ ειεθηξηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ λαλνζπλζέησλ πιηθψλ εθαξκφζηεθε ε 
ηερληθή ηεο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο επξέσο θάζκαηνο (BDS-Broadband 
Dielectric Spectroscopy) [54]. Η ηερληθή απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ 

έλαηνπ αηψλα, αθνχ Φπζηθνί φπσο ν Lorenz θαη ν Maxwell, βνήζεζαλ ζεκαληηθά 
ζηελ θαηαλφεζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη δηειεθηξηθψλ θαηλφκελσλ. ηηο κέξεο καο ε 

ηερληθή ηεο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο έρεη εμειηρηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 
θαιχπηεη έλα ηεξάζηην θάζκα ζπρλνηήησλ, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε εχξνο δεθανρηψ 
ηάμεσλ κεγέζνπο απφ κHz κέρξη THz. Δπηπιένλ ε ηερληθή απηή εθκεηαιιεχεηαη ηε 

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη 
ζε ηειείσο δηαθνξεηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο. Με ηε δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία είλαη 

δπλαηφλ λα κεηξεζεί ην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηηθφ κέξνο ηεο δηειεθηξηθήο 
ζηαζεξάο, ηεο εκπέδεζεο, ηεο αγσγηκφηεηαο φπσο θαη άιια κεγέζε, σο ζπλάξηεζε 
ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Η δηειεθηξηθή 

θαζκαηνζθνπία είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ αλίρλεπζε ηεο ειεθηξηθήο 
ζπκπεξηθνξάο δηπφισλ θαη εληνπηζκέλσλ θνξηίσλ κέζα ζε έλα πιηθφ θαη 

πξνζδηνξίδεη ηελ θηλεηηθή ηνπο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζρεηηθά 
απιή πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ε ρξήζε δνθηκίσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ 
θαη ζρεκάησλ θαζηζηά ηελ ηερληθή απηή έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ ειεθηξηθφ 

ραξαθηεξηζκφ κε αγψγηκσλ ή εκηαγψγηκσλ πιηθψλ. Άιιεο εθαξκνγέο ηεο 
δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο αθνξνχλ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαξκάθσλ θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, δηεπηθαλεηψλ θαη ηξνθψλ. 
          ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηνλ ειεθηξηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, 
εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο επξέσο θάζκαηνο ζε 

ζπρλφηεηεο απφ 0.1Hz έσο 1MHz, κε ρξήζε ηεο γέθπξαο ελαιιαζζφκελνπ Alpha-N 
ηεο εηαηξείαο Novocontrol. Ωο θπςειίδα κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε BDS 1200 

ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Γηα θάζε εμεηαδφκελν δείγκα έιαβαλ ρψξα ηζφζεξκεο ζαξψζεηο 
ζπρλνηήησλ. Η ζεξκνθξαζία ειέγρεηαη απφ ην ζχζηεκα Quatro κε αθξίβεηα ± 0.1 °C. 
ιε ε δηάηαμε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηαπηφρξνλν έιεγρν 

θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ [34]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν 

ΤΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΓΟΚΙΜΙΩΝ 

5.1. Δηζαγσγή  

ηε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη έλα 

ζχλζεην πιηθφ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ελίζρπζε γξαθεληθήο ζθφλεο  ή BN. Ο ζθνπφο 

ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε πεηξακαηηθή κειέηε θπξίσο ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηξήζεηο ειεθηξηθήο θαη 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζχλζεηα πιηθά κε ζθφλε γξαθελίνπ, ζε δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο θαη κε δηάθνξεο 

ηερληθέο αλάκημεο. ηε ζπλέρεηα ηα δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, ππνβιήζεθαλ γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε πεηξάκαηα  θάκςεο 3 

ζεκείσλ θαη εθειθπζκνχ ζε κεραλή ηχπνπ MTS R58 Mini Bionix. Έπεηηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ εθ λένπ άιια δνθίκηα θαη ππνβιήζεθαλ ζε ζεξκηθφ ραξαθηεξηζκφ 

κε ηε κέζνδν Hot Disk θαη ειεθηξηθφ ραξαθηεξηζκφ κε ηελ  ηερληθή ηεο δηειεθηξηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο επξέσο θάζκαηνο (BDS-Broadband Dielectric Spectroscopy). 

Δπίζεο, ε κηθξνδνκή ησλ δνθηκίσλ κειεηήζεθε κε ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην 

άξσζεο (SEM). 

5.2. Μέζνδνη Αλάκημεο 

Η παξαζθεπή λαλνζπλζέησλ πιηθψλ γξαθελίνπ απνηειεί πνιχ κεγάιε 

πξφθιεζε, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο νκνγελνχο αλάκημεο ησλ ληθάδσλ γξαθελίνπ κε ηελ 

πνιπκεξηθή κήηξα. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα [50,55-77] πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηέηνησλ πιηθψλ. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζία είλαη ε θαηαζθεπή λαλνζπλζέησλ πιηθψλ 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε γξαθεληθή ζθφλε κε ηξφπνπο ψζηε λα 

ζπλδπάδεηαη ην ρακειφ θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη ε κηθξή δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή. ηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

λαλνζπλζέησλ, εθαξκφζζεθαλ νη παξαθάησ πέληε  δηαθνξεηηθνί κέζνδνη. 

 

 Μέζνδνο Α’  

Αξρηθά έγηλε κηα πξνζπάζεηα  παξαζθεπήο λαλνζπλζέησλ κε ρξήζε θηικ 

ελίζρπζεο απφ γξαθέλην θαη δηαβξνρή απφ επνμεηδηθή ξεηίλε, πξνζπάζεηα πνπ είρε 

εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε λαλνζχλζεηα κε λαλνζσιήλεο άλζξαθα [34]. Γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ buckypapers, 50 mg γξαθέληνπ δηαζπάξζεθαλ ζε 250 mL H2O θαη 

ππνβιήζεθαλ ζε sonication κε αθίδα ππεξήρσλ γηα 10 min. ηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα 

θηιηξαξίζηεθε κε θίιηξν polycarbonate (0.4 κm). Αθνχ απνκαθξχλζεθε ν δηαιχηεο, 

ην πκέλην μεξάλζεθε κε δεζηφ αέξα (Δηθφλα 5.1). Σέινο αθνινπζνχζε ε εκβάπηηζε 

ηνπο ζε επνμεηδηθή ξεηίλε. Η κεζνδνινγία απηή απνδείρηεθε αλαπνηειεζκαηηθή, 

θαζψο ηα πκέληα ήηαλ παξά πνιχ εχζξαπζηα ιφγσ κε δεκηνπξγίαο ζπλνρήο κεηαμχ 

ησλ γξαθελίσλ, θαη θαηαζηξέθνληαλ είηε θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο είηε θαηα ηνλ 

εκπνηηζκφ ηνπο ζηελ επνμεηδηθή ξεηίλε.  
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Δηθόλα 5.1: Γηαδηθαζία παξαγσγήο πκελίσλ: α) Γηαζπνξά λαλνζσιήλσλ κε αθίδα 

ππεξήρσλ, β) θηιηξάξηζκα ηνπ δηαιχκαηνο κε ρξήζε θελνχ 

 

Παξφια απηά θαηαθέξακε  κε πνιχ πξνζνρή λα δεκηνπξγήζνπκε ζχλζεην (Δηθφλα 

5.2) ην νπνίν ππνβιήζεθε ζε κεραληθέο κεηξήζεηο θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ, σζηφζν νη 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ βξέζεθαλ ππνδεέζηεξεο θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε 

ηελ ξεηίλε. 

 

                 (α)                                        (β)                                        (γ) 

 
 

Δηθόλα 5.2: (α) Βuckypaper, (β) χλζεην απφ buckypapers εκπνηηζκέλα κε επνμεηδηθή 

ξεηίλε, (γ) Κνπή ηνπ ζχλζεηνπ γηα κεραληθέο κεηξήζεηο. 

 

 

 

 

Μέζνδνο Β’ 

Αλάκημε κε ην ρέξη γηα πεξίπνπ 10 ιεπηα ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο κε ηελ 

επνμεηδηθή ξεηίλε. 
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 Μέζνδνο Γ’ 

Αλάκημε κε καγλεηηθή αλάδεπζε γηα πεξίπνπ κηα ψξα ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο 

κε ηελ επνμεηδηθή ξεηίλε. 

 

Μέζνδνο Γ’ 

Αλάκημε κε θνηλφ κίμεξ γηα 10 ιεπηά γξαθεληθήο ζθφλεο κε ηελ επνμεηδηθή 

ξεηίλε. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάκημεο θαη γηα ηηο ηξείο κεζφδνπο Β‟, Γ‟θαη Γ‟ ε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ζπλέρηζε σο εμήο: 

- Σνπνζέηεζε ηνπ κίγκαηνο ζε θαινχπη ηεθιφλ γηα 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ «curing». 

-Αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα θαινχπηα, θαη ηνπνζέηεζε απηνχ ζε θνχξλν γηα 8 ψξεο 

ζηνπο 80 °C  γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ «pνst-curing». 

- Κνπή ησλ δνθηκίσλ κε ρξήζε κεηαιιηθήο θνξδέιαο θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

επηζπκεηψλ δηαζηάζεσλ κε ρξήζε γπαιφραξηνπ. 

       κσο ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο Β‟, Γ‟ θαη Γ‟ δελ είρακε θαιή 

δηαζπνξά ηνπ γξαθελίνπ ζηε κήηξα, κε απνηέιεζκα, λα έρνπκε θαη εδψ θαθέο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ξεηίλε. 

 

Μέζνδνο Δ’: Αλάκημε κε κίμεξ πςειήο δηάηκεζεο 

  Σα ηειηθά δνθίκηα επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε γξαθεληθή ζθφλε 

θαηαζθεπάζζεθαλ κε ρξήζε ζπζθεπήο κεραληθήο αλάκημεο πςειήο δηάηκεζεο. Ο 

νκνγελνπνηεηήο πςειήο δηάηκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζχλζεηνπ απνηειείηαη ζηελ άθξε ηνπ απφ έλα ζηξνθέα κε ηέζζεξηο ιεπίδεο (rotor) ν 

νπνίνο βξίζθεηαη κέζα ζε έλα ζηξνγγπιφ ζηαζεξφ ηκήκα (stator) ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηεηξάγσλεο ηξχπεο, θαζεκία δηαζηάζεσλ ιίγσλ ρηιηνζηψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ν αλακίθηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αληιία, πξνσζψληαο ην 

δηαιχηε θαη ηε ζθφλε ηνπ γξαθίηε ζηελ θεθαιή αλάκημεο, φπνπ θπγφθεληξεο 

δπλάκεηο ηα νδεγνχλ δηακέζνπ ηεο άθξεο ηνπ θηλεηνχ (rotor) θαη ζηαζεξνχ (stator) 

ηκήκαηνο ηνπ αλακίθηε. Αθνινπζεί έληνλε δηάηκεζε θαζψο ηα πιηθά εμέξρνληαη ζηε 

ζπλέρεηα δηακέζνπ ησλ δηάηξεησλ ηκεκάησλ ηνπ αλακίθηε ζηνλ θχξην φγθν ηνπ 

πγξνχ. 

Η κέζνδνο «high shear rotor-stator mixer» πεηπραίλεη, θαηά ηελ αλάκημε, ηελ 

αλάπηπμε κεγάισλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ηπξβψδε ξνή 

(donut effect) επηηπγράλεηαη  νκνγελήο δηαζπνξά, δηάζπαζε ησλ ζπζζσκαησκάησλ, 

θαζψο θαη απνθινίσζή ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο . 

πγθεθξηκέλα ν αλακίθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλαο L5M 

εξγαζηεξηαθφο νκνγελνπνηεηήο πςειήο δηάηκεζεο (high shear rotor-stator mixer) 

ηζρχνο 250 W ηεο εηαηξείαο Silverson Machines Ltd., UK κε ζηξνθέα δπλαηφηεηαο 

πεξηζηξνθήο 8000 rpm (6000 rpm ππφ πιήξε θφξησζε). Ο αλακίθηεο είλαη 

ζπλαξκνινγνχκελνο θαη έρεη ζπλνιηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν 50 mm. Απνηειείηαη απφ 
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έλα ζηαζεξά πξνζαξηεκέλν δηάηξεην θπθιηθφ πιαίζην (stator) πνπ πεξηβάιιεη έλα 

ζηξνθέα (rotor) κε ηέζζεξηο ιεπίδεο. 

 

 

 
 

Δηθόλα 5.3: Αλακίθηεο πςειήο δηάηκεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ζηαζεξφ θαη πεξηζηξεθφκελν 

ηκήκα. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πιαίζην κε 96 ηεηξάγσλεο 

ηξχπεο πςειήο δηάηκεζεο, θαζεκία 2 mm x 2 mm, ην νπνίν έρεη έλα θελφ απφ ην 

ζηξνθέα 135 κm, πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεγρφκελε ηαρχηεηαο θαη ρξφλν αλάκημεο. Ο 

αλακίθηεο ρακειψλεη ζηελ θαηάιιειε ζέζε κέζα ζην δνρείν, ελψ ε ηαρχηεηα 

απμάλεη ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεη ηελ επηζπκεηή ηηκή. ηε ζπλέρεηα ε ηαρχηεηα απηή 

δηαηεξείηαη γηα δεδνκέλν ρξφλν. 

 

 
Δηθόλα 5.4: (a) Δίζνδνο ηεο γξαθηηηθήο ζθφλεο ζηελ θεθαιή αλάκημεο θαη (b) έμνδνο απφ 
απηήλ. 
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Δηθόλα 5.5: Ο αλακίθηεο πςειήο δηάηκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 
ζην εξγαζηίξην ηνπ ΙΣΔ/ΔΙΥΗΜΤΘ. 
 

5.3. Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ζεξκνζθιεξπλφκελε επνμεηδηθή  

ξεηίλε R2930 θα ν ζθιεξπληήο  πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν H3033 ηεο εηαηξίαο 

FIBERMAX. Σν ρακειφ ημψδεο πνπ παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιπκεξηζκνχ, ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα δηάθνξεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 

πνιπκεξηζκέλν ζχζηεκα εκθαλίδεη άξηζηεο κεραληθέο, δπλακηθέο θαη ζεξκηθέο 

ηδηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη πνιχ θαιή ρεκηθή αληίζηαζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ξεηίλεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαζθεπή ζπλζεηψλ πιηθψλ πςειήο απφδνζεο, ηα 

νπνία βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζε βηνκεραληθέο, αιιά θαη αεξνδηαζηεκηθέο 

εθαξκνγέο. ηνλ Πίλαθα 5.1 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ξεηίλεο, κε βάζε ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ρεκηθή 

ζχζηαζε ηεο ξεηίλεο θαη ηνπ ζθιεξπληή είλαη πξνζηαηεπκέλε παηέληα ηεο εηαηξίαο. 
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Πίλαθαο 5.1:  Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά  ηεο ξεηίλεο θαη ηνπ ζθιεξπληή. 

 

Δκθάληζε 

Ιμώδεο(20°C) 

[mPa.s] 

Ππθλόηεηα (20°C) 

[ 1.16 g/cm³] 

R2930 Κίηξηλν Ρεπζηό 1950 1.16 

H3033 Κίηξηλν Ρεπζηό 140 1 

   

Η ζθφλε γξαθελίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ελίζρπζε ήηαλ ε Elicarb® 

Graphene Powder κε  πξνκεζεχηξηα εηαηξία ηελ  Thomas Swan & Co. Ltd, φπνπ ηα 

γξαθεληθά θχιια παξνπζηάδνπλ κέζν δηάκεηξν θαη πάρνο 1000 nm θαη 5-7 layers 

αληίζηνηρα. ηηο Δηθφλεο 5.6 θαη 5.7 θαίλνληαη ε θαζκαηνζθνπία Raman ηεο ζθφλεο 

γξαθελίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα θχιια γξαθελίνπ, φπσο απηά απεηθνλίζηεθαλ 

κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM). 

1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

 

 

Raman Shift (cm
-1
)

 Thomas Swan Graphene

             

 Δηθόλα 5.6:  Φαζκαηνζθνπία Raman  γηα ην ζθφλε γξαθελίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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Δηθόλα 5.7:  Απεηθφληζε θχιισλ γξαθελίνπ απφ SEM. 

     

                                           (α)                                                                   (β) 

Δηθόλα 5.8: (α) Δπνμεηδηθή ξεηίλε R2930 θαη ζθιεξπληήο  H3033, (β) Γξαθεληθή ζθφλε 

Elicarb® Graphene Powder. 

5.4. Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο  

- Καζνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ βάξνπο ηεο ξεηίλεο, ε νπνία ηνπνζεηνχηαλ ζε 

γπάιηλα πνηήξηα δέζεσο (ην νπνίν είρε δπγηζηεί). 

- Τπνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ βάξνπο ηνπ ζθιεξπληή, βάζεη ηνπ βάξνπο ηεο 

ξεηίλεο θαη ζχκθσλα κε ηε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία πνπ θαζνξίδεη ν 
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θαηαζθεπαζηήο. Η αλαινγία απηή είλαη 39 phr (parts of hardener per hundred parts of 

resin). 

- Τπνινγηζκφο θαη κέηξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ βάξνπο ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο γηα 

ηελ επηζπκεηή πεξηεθηηθφηεηα, βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ νιηθνχ βάξνπο ξεηίλεο θαη 

ζθιεξπληή. 

- Αλάδεπζε ηεο ξεηίλεο κε ηελ γξαθεληθή ζθφλε ζηελ ζπζθεπή «silverson», γηα 2.5 

min ζηηο 4500 rpm θαη γηα  30 sec ζηηο 7500-8000 rpm (ζπλνιηθά 3 min).  

- Μέηξεζε ηνπ βάξνπο ηνπ κίγκαηνο γηα λα γίλεη  ν ππνινγηζκφο ηνπ βάξνπο ησλ δχν 

ζπληζησζψλ ηνπ κείγκαηνο, δειαδή ηεο ξεηίλεο θαη ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο, θαζφηη 

ππήξραλ απψιεηεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ γηλφηαλ ζεψξεζε φηη ππάξρεη νκνγελήο θαηά 

βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ηεο γξαθεληθήο ζθφλεο ζην κίγκα. 

- Αλάδεπζε κε ην ρέξη, ηνπ κίγκαηνο ξεηίλεο-γξαθεληθήο ζθφλεο κε ηνλ ζθιεξπληή, 

γηα ηξία ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχηαλ ζε ζάιακν απαέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

απειεπζεξσζνχλ θπζαιίδεο πνπ ήηαλ εγθισβηζκέλεο κέζα ζην κίγκα. 

- Σνπνζέηεζε ηνπ κίγκαηνο ζε θαινχπη ηεθιφλ γηα 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ «curing». 

- Αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα θαινχπηα, θαη ηνπνζέηεζε απηνχ ζε θνχξλν γηα 8 

ψξεο ζηνπο 80 °C  γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ «pνst-curing». 

- Κνπή ησλ δνθηκίσλ κε ρξήζε κεηαιιηθήο θνξδέιαο θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

επηζπκεηψλ δηαζηάζεσλ κε ρξήζε γπαιφραξηνπ. 

-  Σα δνθίκηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηα πεηξάκαηα ηνπιάρηζην κία κέξα κεηά ην πέξαο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ «pνst-curing». 

 

 

 

Δηθόλα 5.9: Γείγκαηα θαζαξήο κήηξαο ξεηίλεο σο ζεκείν αλαθνξάο. 
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               Δηθόλα 5.10: Γείγκαηα απφ ην ζχλζεην πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζακε. 

 

5.5. Καηαζθεπή δνθηκίσλ από ΒΝ 

Αθνινπζήζεθε  ε ίδηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηε παξαπάλσ κε 

ηελ κέζνδν ηεο αλάκημε κε κίμεξ πςειήο δηάηκεζεο  (Silverson) γηα ηελ παξαγσγή 

λαλνζχλζεησλ πιηθψλ κε βάζε ην ΒΝ. Η ζθφλε ΒΝ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

επίζεο ηεο εηαηξίαο Thomas Swan & Co. Ltd  κε θσδηθφ πξντφληνο L5425. Έρεη ηελ 

κνξθή ιεπθήο πνχδξαο κε κέζν κέγεζνο δηακέηξνπ ~5 κm. 

 

 

Δηθόλα 5.14:  Απεηθφληζε θχιισλ ΒΝ απφ SEM 
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                   (α)                                                                                    (β) 

Δηθόλα 5.12: (α) Δπνμεηδηθή ξεηίλε R2930 θαη ζθιεξπληήο  H3033, (β) hBN 

 

 

Δηθόλα 5.13: Γείγκαηα απφ ην ζχλζεην πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζακε κε βάζε ΒΝ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ 

ΝΑΝΟΤΝΘΔΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

6.1. Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην κειεηψληαη νη ηδηφηεηεο ησλ λαλνζπλζέησλ πιηθψλ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ψζηε λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ηεο ελίζρπζεο 

ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο απφ ην γξαθέλην. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε δνκή 

ηνπο κε κηθξνζθνπία SEM, ελψ ζηε ζπλέρεηα κειεηψληαη νη κεραληθέο, νη ειεθηξηθέο  

θαη ζεξκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

6.2. Απνηειέζκαηα Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο (SEM) 

  Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο κηθξνδνκήο ησλ παξαζθεπαζζέλησλ λαλνζπλζέησλ, 

ειήθζεζαλ θσηνγξαθίεο κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο ζηελ επηθάλεηεο 

ζξαχζεο ησλ δνθηκίσλ. Παξαηεξνχκε απφ ηηο Δηθφλεο 6.1-6.5 φηη γηα ηηο 

πεξηεθηηθφηεηεο 0.25wt%, 0.5wt% θαη 1wt% θαίλεηαη φηη επηηεχρζεθε θαιή πνηφηεηα 

δηαζπνξάο ηνπ γξαθελίνπ ζηελ κήηξα θαζψο παξαηεξήζεθαλ κεκνλσκέλα γξαθέληα 

κέζα ζηε δνκή. 

Αληίζεηα ζηηο Δηθφλεο 6.6-6.7 γηα πεξηεθηηθφηεηεο 2wt% θαη 3wt% 

παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ζπζζσκαησκάησλ θαη κε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπ 

γξαθελίνπ. Απηφ δηθαηνινγεί ηελ ππνβάζκηζε θάπνησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

λαλνζπλζέηνπ ζε απηέο ηηο πεξηεθηηθφηεηεο  φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, αθνχ 

έρνπκε ήδε πεη φηη ε θαιή δηαζπνξά θαη κε δεκηνπξγία ζπζζσκαησκάησλ είλαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

 

 

Δηθόλα 6.1: Φσηνγξαθία SEM απφ  επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 0.25 

wt%. 



75 
 

                       

                                           (α)                                                                   (β)  

Δηθόλα 6.2: Πην θνληηλέο θσηνγξαθίεο  SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ 

πεξηεθηηθφηεηαο  0.25 wt% γηα ηα ζεκεία (α) θαη (β) ηεο παξαπάλσ εηθφλαο.  

 

 

 

Δηθόλα 6.3: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 0.5 

wt%. 
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Δηθόλα 6.4: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 0.5 

wt%. 

 

 

Δηθόλα 6.5: Φσηνγξαθία SEM απφ  επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 1 

wt% γξαθέλην. 
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Δηθόλα 6.6: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 2 

wt% γξαθέλην. 

 

 

Δηθόλα 6.7: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 3 

wt% γξαθέλην. 

 

        Γηα πεξηεθηηθφηεηα 1 wt% BN,  πξνθχπηεη φηη επηηεχρζεθε επίζεο θαιή 

πνηφηεηα δηαζπνξάο ζηελ κήηξα θαη φηη ηα ΒΝ βξίζθνληαη κφλν ζε δηαζπαξκέλε 

θαηάζηαζε φπσο ζηελ  αληίζηνηρε πεξηεθηηθφηεηα  γηα ην γξαθέλην Δηθφλεο  6.8- 6.9. 
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Δηθόλα 6.8: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 1wt%  

BN. 

 

Δηθόλα 6.9: Φσηνγξαθία SEM απφ επηθάλεηα ζξαχζεο λαλνζπλζέηνπ πεξηεθηηθφηεηαο 1wt%  

BN. 
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6.3. Πξνζδηνξηζκόο κεραληθώλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πιηθώλ 

6.3.1.Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ θαη εθειθπζκνύ 

Η απιή θάκςε είλαη κία ζχλζεηε θαηαπφλεζε πνπ ζπλδπάδεη ηνλ εθειθπζκφ 

θαη ηε ζιίςε. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ 

ζεκείσλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ θαη λα 

ραξαθηεξηζηνχλ κεραληθά. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ (3PB), ζε δνθίκηα θαζαξήο ξεηίλεο  θαη ξεηίλεο 

εληζρπκέλεο κε πνιπζηξσκαηηθφ γξαθέλην ζε θαηά βάξνο πνζνζηφ ελίζρπζεο 0.25%, 

0.5%, 1%, 1.5%,  2% θαη 3%, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70 mm x 8 mm x 4 mm κε ελεξγφ 

κήθνο δνθηκίσλ 40.5mm θαη ηαρχηεηα κεηαηφπηζεο ησλ αξπαγψλ 1.5 mm/min. Σα 

πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ εθειθπζηηθή κεραλή MTS R58 Mini Bionix. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ δνθηκάζηεθαλ 12 δνθίκηα, απφ ηα νπνία βξηζθφηαλ ν κέζνο  φξνο θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε. ην ρήκα 6.1 παξνπζηάδνληαη ε θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο 

γηα ηα λαλνζχλζεηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε αλάκημε πςειήο δηάηκεζεο, ελψ 

αλαιπηηθφηεξα ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1. 

. 
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ρήκα 6.1: Κακπχιεο ηάζεο-παξακφξθσζεο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη εληζρπκέλεο κε  

γξαθέλην γηα έμη δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο. 
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Η κνξθή ησλ θακππιψλ είλαη γξακκηθή γηα φια ηα λαλνζχλζεηα κέρξη 

παξακφξθσζεο 3% πεξίπνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ζπκπεξηθνξά είλαη ημσδνειαζηηθή 

θαη πιαζηηθή. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν σζηφζν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε είλαη φηη νη ηδηφηεηεο ησλ λαλνζπλζέησλ (κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε, 

αληνρή ζε θάκςε) είλαη εληζρπκέλεο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο ξεηίλεο, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ππάξρεη πξαγκαηηθή ελίζρπζε ηεο ξεηίλεο απφ ην γξαθέλην. 

Απφ ηηο θακπχιεο ηάζεο-παξακφξθσζεο ππνινγίζζεθε ην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε, ε αληνρή ζε θάκςε θαη ε παξακφξθσζε ζξαχζεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ρήκα 6.2-6.4 ησλ ηξηψλ 

απηψλ «ηδηνηήησλ» ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ελίζρπζε. 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα κπνξεί λα μερσξίζεη ε πεξηεθηηθφηεηα 0.5wt% θαη 1wt%  

ζε γξαθέλην θαη απηφ γηαηί επηηπγράλεηαη αχμεζε ηφζν ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο, ηεο 

ηάμεο ηνπ 14.5% θαη 25.1% αληίζηνηρα, φζν θαη ζηελ αληνρή ζε θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 

22.4% θαη γηα ηηο δχν αχηεο πεξηεθηηθφηεηεο. Γηα ζρεδφλ φιεο ηηο πεξηεθηηθφηεηεο ην 

γξαθέλην δξα εληζρπηηθά. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο παξνπζηάδεη κέγηζην ζε 

πεξηεθηηθφηεηα  3wt% φπνπ εκθαλίδεη αχμεζε 28.7%.  
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ρήκα 6.2: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη 

εληζρπκέλεο κε γξαθέλην ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην. 
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ρήκα 6.3: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη εληζρπκέλεο κε γξαθέλην 

ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην. 
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ρήκα 6.4: Μεηαβνιή ηεο παξακφξθσζεο ζξαχζεο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη 

εληζρπκέλεο κε  γξαθέλην ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην.  
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Πίλαθαο 6.1: Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα απφ πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηα 

παξαζθεπαζζέληα λαλνζχλζεηα. 

 

Ναλνζχλζεηo wt(%) ζ (MPa) ε (%) E (GPa) 

1 0.25 153.7±6.5 6.37±1 3.73±0.17 

2 0.5 175±9.4 6.00±1.5 4.10±0.29 

3 1 175±10 5.77±0.9 4.48±0.39 

4 1.5 164±10 5.00±0.5 4.00±0.23 

5 2 154±11 3.80±0.8 4.65±0.5 

6 3 143.9±9 3.45±0.5 4.61±0.5 

Δπνμεηδηθή Ρεηίλε - 143±8.6 7.20±0.9 3.58±0.31 

 

 
Δπεηδή ζηελ βηβιηνγξαθία ηα πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα πξνζδηνξηζκνχ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ είλαη πεηξάκαηα εθειθπζκνχ, δνθηκάζηεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζε εθειθπζκφ ην λαλνζχλζεην πνπ επέδεημε ηελ πςειφηεξε αληνρή ζε 
θάκςε, ψζηε λα ππάξρεη κηα πην ζαθήο εηθφλα ζχγθξηζεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ 

κε ηελ βηβιηνγξαθία. Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθηκψλ ήηαλ ~ 100mm x 10mm x 3.30mm. 
Ο ξπζκφο ηάλπζεο ήηαλ 1 mm/min. Οη θακπχιεο εθειθπζκνχ θαίλνληαη ζην ρήκα 
6.5 θαη νη ηηκέο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ζηνλ Πίλαθα 6.2 . 
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ρήκα 6.5: Κακπχιεο εθειθπζηηθήο ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα ηελ επνμεηδηθή ξεηίλε 

(καχξε  γξακκή) θαη ην λαλνζχλζεην  (θφθθηλε γξακκή). 
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ρήκα 6.6: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε εθειθπζκφ θαζαξήο ξεηίλεο θαη     

εληζρπκέλεο κε γξαθέλην ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην.  
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ρήκα 6.7: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ θαζαξήο ξεηίλεο θαη εληζρπκέλεο κε 

γξαθέλην ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γξαθέλην.  

 
          
Πίλαθαο 6.2: Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα απφ πεηξάκαηα εθειθπζκνχ γηα ηα 

παξαζθεπαζζέληα λαλνζχλζεηα 

 
ζ (MPa) ε (%) E (GPa) wt (%) 

Δπνμεηδηθή Ρεηίλε 81.8±0.4 4.98±0.5 3.26± 0.2 - 

Ναλνζύλζεηo 72.2±0.6 3.98±0.5 3.25±0.1 1 
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Πίλαθαο 6.3: Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα δνθηκψλ εθειθπζκνχ θαη θάκςεο επηιεγκέλσλ 

εξγαζηψλ. 

 

Reference Filler Concentration Experimental 
Disperse 

method 

% 

Ιncrease 

in ζ 

%  

Ιncrease 

in E 

Year 

67 G 2.5 vol % tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

-66 17.9 2016 

58 m-GO 0.5 wt% tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

18.8 42.2 2014 

59 m-GO 1.87 vol% tensile 
mechanical 

mix 
-11.1 21.5 2014 

60 m-GO 1 vol% tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

28 23.6 2014 

61 G 3 wt% flexural 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

20.2 19.3 2013 

62 GO 1 wt% Tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

14.3 24 2013 

63 m-GO 0.2 wt% tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

16.5 32 2013 

64 GO 0.5 wt % flexural 

mechanical 

mix+ 3-roll 

calendaring 

12.3 10 2012 

65 m-G 4 wt% tensile 

bath sonic 

+mechanical 

mix 

-17.1 21.5 2011 

66 G 0.1 wt% tensilε 
tip sonic + 

shear mix 
41.8 29.8 2009 

 

Η εθειθπζηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πηψζε ζηηο ηηκέο ηεο κέγηζηεο 

αληνρήο (-11.7 %) θαη ηεο κέγηζηεο παξακφξθσζεο (-20 %) ελψ ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ γξαθελίνπ παξακέλεη ζηαζεξφ. Απηφ νθείιεηαη 
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ζην φηη ηα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο δνκηθέο αηέιεηεο 

ησλ πιηθψλ, ζε ζρέζε κε ηα πεηξάκαηα θάκςεο. 

Οη παξαηεξνχκελεο κεραληθέο ηηκέο ησλ παξαγφκελσλ λαλνζπλζέησλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, φπνπ ε δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηνπο δελ ζηεξίδεηαη 

ζε ρξνλνβφξεο  δηεξγαζίεο θαη παξάιιεια δελ απαηηνχλ αθξηβφ εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ ζπγθξηλφκελα κε ηηο ηηκέο άιισλ παξφκνησλ λαλνζπλζέησλ πνπ 

απαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία, Πίλαθαο 6.3. 

6.3.2. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ  BN  

πσο θαη παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ 

(3PB), ζε δνθίκηα εληζρπκέλα κε ΒΝ ζε θαηά βάξνο πνζνζηφ ελίζρπζεο 0.5% θαη 

1%, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70 mm x 8 mm x 4 mm κε ελεξγφ κήθνο δνθηκίσλ 40.5mm 

θαη ηαρχηεηα κεηαηφπηζεο ησλ αξπαγψλ 1.5 mm/min,  φπνπ δνθηκάζηεθαλ 8 δνθίκηα. 
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ρήκα 6.8: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη εληζρπκέλεο κε  

ΒΝ γηα δχν πεξηεθηηθφηεηεο. 

 

  Παξαηεξνχκε απφ ρήκα 6.8 ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζε φιεο ηηο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο φπσο απηέο ησλ λαλνζχλζεησλ εληζρπκέλα κε γξαθέλην γηα ηηο δχν απηέο 

πεξηεθηηθφηεηεο πνπ επηιέμακε. Μφλν πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηηο κεγαιχηεξεο 

ηηκέο ηηο έρνπκε γηα ην θαηά βάξνο 0.5% πεξηεθηηθφηεηα ζε ελίζρπζε ΒΝ. Έρνπκε 

δειαδή αχμεζε 24.5% ζε αληνρή θάκςεο θαη 32.4% γηα κέηξν θάκςεο. Δλψ γηα 1% 

θαηά βάξνο ελίζρπζε ΒΝ έρνπκε αχμεζε 18.9%  ζε αληνρή θάκςεο θαη 16.7% ζε 

κέηξν θάκςεο. Δπίζεο φπσο είλαη αλακελφκελν ην κέηξν παξακφξθσζεο έρεη 

ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ ξεηίλε, ζπγθεθξηκέλα (-33.3%) θαη (-29.16%) 

αληίζηνηρα. 
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ρήκα 6.9: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη 

εληζρπκέλεο κε ΒΝ ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ΒΝ. 
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ρήκα 6.10: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε θαζαξήο ξεηίλεο θαη εληζρπκέλεο κε ΒΝ 

ζπλαξηήζεη ηεο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ΒΝ. 

Πίλαθαο 6.4: Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα απφ πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηα 

παξαζθεπαζζέληα λαλνζχλζεηα ΒΝ. 

Ναλνζύλζεηo ΒΝ wt (%) ζ (MPa) ε (%) E (GPa) 

1 0.5 178±12 4.8±0.9 4.74±0.57 

2 1 170±7 5.1±0.5 4.18±0.2 

Δπνμηδηθή Ρεηίλε - 143±8.6 7.2±0.9 3.58±0.31 
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Πίλαθαο 6.5: Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα δνθηκψλ εθειθπζκνχ θαη θάκςεο επηιεγκέλσλ 

εξγαζηψλ. 

Reference 
Experimen

tal 
BN fillers 

concentration 
% 

Ιncrease in ζ 

% 
Ιncrease in 

E 
Year 

68 

flexural 

hBN (20 wt%) 

-3,6 3 

2014 

tensile -6,7 5,2 

69 tensile 
BN nanosheets 

(0.3 wt%) 
11 22 2009 

70 tensile BNNSs (2 wt%) 35 22 2011 

71 tensile BNNTs (1 wt%) 5 13,6 2009 

 

6.4.Πξνζδηνξηζκόο ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πιηθώλ 

6.4.1. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ν ειεθηξηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ δεηγκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο ζε εχξνο ζπρλνηήησλ 

απφ 0.1Hz έσο 1MHz. ια ηα δείγκαηα ππνβιήζεθαλ ζε ηζφζεξκεο ζαξψζεηο 

ζπρλνηήησλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (20°C).   

ηα ρήκαηα 6.11-6.12 παξνπζηάδεηαη ην πξαγκαηηθφ κέξνο ζ’ ηεο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζηνπο 20 °C ζε φιν ην εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ, γηα ηα 

λαλνζχλζεηα ζε πεξηεθηηθφηεηεο 0.25wt%, 0.5wt%, 1wt%, 1.5wt%, 2wt% θαη 3wt% 

ζε γξαθέλην θαη 0.5wt%, 1wt% ζε ΒΝ αληίζηνηρα, ην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ 

ζπληειεζηή απσιεηψλ. 

                                                             ζ’=εν·σ·ε’’                                                      6.1 

πνπ ζηελ παξαπάλσ ζρέζε εν είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνχ , σ=2πf ε 

γσληαθή ζπρλφηεηα θαη ε’’ ν ζπληειεζηήο απσιεηψλ. Καη ζηα δχν δηαγξάκκαηα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε αγσγηκφηεηα ηεο ξεηίλεο γηα ζχγθξηζε. 

πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ηα λαλνζχλζεηα δελ εκθαλίδνπλ θακία 

κεηαβνιή ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ  ξεηίλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

φπνπ είλαη έλαο ειεθηξηθφο κνλσηήο, αθνχ ε αγσγηκφηεηά ηεο ζηνπο 20 °C θαη ζηα 

0.1 Hz είλαη 1.5 x 10-15 S/cm. Η αγσγηκφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηελ 

ζπρλφηεηα, αιιά αθφκα θαη ζηα 1 MHz ε αγσγηκφηεηά είλαη πεξίπνπ 10-7 S/cm. 



88 
 

 

ρήκα 6.11: Η ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ησλ λαλνζπλζέησλ θαη ηεο ξεηίλεο ζπλαξηήζεη ηεο 

ζπρλφηεηαο ζηνπο 20 °C. 

      Γηα λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν αγσγηκφηεηαο ε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ 

πιήξσζεο ζα πξέπεη είηε λα είλαη αξθεηά πςειή, είηε λα έρεη νκνγελή λα θαηαλνκή 

ζηελ κήηξα, ψζηε λα ζρεκαηηζζεί έλα αγψγηκν δίθηπν ζην εζσηεξηθφ ηεο κήηξαο. 

Ωζηφζν γηα φιεο ηηο πεξηεθηηθφηεηεο ε αγσγηκφηεηα κέλεη ηειηθά αλεπεξέαζηε. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ γξαθελίνπ δελ είλαη πνιχ πςειέο, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δηαζπνξά ηεο ζθφλεο κέζα ζηελ κήηξα δελ είλαη ηειηθά θαη ηφζν 

νκνγελήο, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη αγψγηκν δίθηπν φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο  Πίλαθαο 6.6. 
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Πίλαθαο 6.6: Ηιεθηξηθή αγσγηκφηεηα λαλνζπλζέησλ απφ  βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

[67]. 

 

 

6.4.2.Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ  ΒΝ 

        ηα λαλνζχλζεηα εληζρπκέλα κε ΒΝ, ε εηθφλα είλαη αλάινγε θαη 

αλακελφκελε ιφγσ ηνπ δηειεθηξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΒΝ. Σα λαλνζσκαηίδηα ηνπ BN 

δελ επηδξνχλ θαζφινπ ζηελ αγσγηκφηεηα ηεο ξεηίλεο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.12. 
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ρήκα 6.12: Η ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ λαλνζχλζεηνπ θαη ηεο ξεηίλεο ζπλαξηήζεη ηεο 

ζπρλφηεηαο ζηνπο  20 °C. 

 

6.5. Πξνζδηνξηζκόο ζεξκηθώλ ηδηνηήησλ λαλνζπλζέησλ πιηθώλ 

6.5.1. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζεξκηθώλ κεηξήζεσλ  

      ηελ παξνχζα εξγαζία εθηφο ησλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ 

κεηξήζεθε ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ησλ παξαζθεπαζζέλησλ λαλνζπλζέησλ πιηθψλ 

θαη ζπγθξίζεθε κε απηή ηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κήηξα. Οη 

κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ κε ηελ 

ηερληθή HotDisc. 

      Απφ ην ρήκα 6.13 βιέπνπκε φηη ηα λαλνζχλζεηα εκθαλίδνπλ φια πςειφηεξεο 

ηηκέο απφ ηελ επνμεηδηθή ξεηίλε. Δπίζεο  παξαηεξείηαη φηη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα 

απμάλεη θαζψο απμάλεη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε γξαθέλην, κε κέγηζηε αχμεζε 26.7 % γηα 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα 3% θαηά βάξνο, γεγνλφο πνπ είλαη ζπκβαηφ θαη κε ηνλ θαλφλα 

ησλ κηγκάησλ γηα ηελ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα:  

 

                                       kC=kf Vf+ km (1-Vf)                                                           6.2 

 

φπνπ κε k ζπκβνιίδεηαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, Vf  είλαη ην θιάζκα φγθνπ ησλ θαη νη 

δείθηεο c, f θαη m δειψλνπλ ην ζχλζεην, ηελ ελίζρπζε θαη ηε κήηξα αληίζηνηρα. 

       Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.7. πσο θαίλεηε, ε επνμεηδηθή 

ξεηίλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα 0.21 W/mK. 

 



91 
 

     

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

 

 

T
h

e
rm

a
l 
C

o
n

d
u

c
ti

v
it

y
(W

/m
k

)

Weight Fraction (%)

 
 
ρήκα 6.13: Η εμάξηεζε ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ λαλνζπλζέησλ ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο θαη‟ βάξνο ηνπ γξαθέληνπ. 

        
Πίλαθαο 6.7: Θεξκηθή αγσγηκφηεηα παξαζθεπαζζέλησλ λαλνζπλζέησλ θαη επνμεηδηθήο 

ξεηίλεο. 

Ναλνζύλζεην 
Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα 

 (W/mk) 

0.25 wt% 0.2199 

0.5 wt% 0.2198 

1 wt% 0.2300 

1.50 wt% 0.2430 

2 wt% 0.2477 

3 wt% 0.2686 

Δπνμεηδηθή Ρεηίλε 0.2120 
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Πίλαθαο 6.8: Θεξκηθή αγσγηκφηεηα λαλνζπλζέησλ απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο [67]. 

 

 

6.5.2 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζεξκηθώλ κεηξήζεσλ  ΒΝ 

     Σέινο λαλνζχλζεην κε BN πεξηεθηηθφηεηαο 0.5wt% ππνβιήζεθε ζε κέηξεζε 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο κε ηελ ίδηα πεηξακαηηθή ηερληθή  παξνπζηάδνληαο παξφκνηα 

αγσγηκφηεηα κε ηελ ξεηίλε Πίλαθα 6.9. 

Πίλαθαο 6.9: Θεξκηθή αγσγηκφηεηα λαλνζχλζεηνπ ΒΝ θαη επνμεηδηθήο ξεηίλεο. 
 

Ναλνζύλζεην Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (W/mk) 

0.5 wt% BN 0.2213 

Δπνμεηδηθή Ρεηίλε                                  0.2120 
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Πίλαθαο 6.10: Θεξκηθή αγσγηκφηεηα BN λαλνζπλζέησλ απφ ηε βηβιηνγξαθία.  

Reference Disperse 
method 

Filler Concentratio
n 

Ιncrease in k 
(W/mK) 

Year 

73 3-roll 
miller 

singel hBN 26.5 vol % 75.00% 2007 

73 3-roll 
miller 

double hBN 26.5 vol % 133.30% 2007 

73 3-roll 
miller 

hBN-cBN 26.5 vol % 217% 2007 

74 stirred mhBN 5 vol % 35.40% 2015 

74 stirred mhBN 7.5 vol % 43.60% 2015 

74 stirred mhBN 9.14 vol % 44.50% 2015 

75 3-roll 
miller 

untreated-hBN 50 wt% 445.00% 2014 

75 3-roll 
miller 

treated- hBN 50 wt% 5000% 2014 

76 mech-mix hBN 35wt% 250% 2011 

77 sonicator BN 60wt% 400% 2011 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ν

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

7.1. πκπεξάζκαηα 

      θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαζθεπή θαη ε κειέηε ηεο 

θπζηθήο θαη κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλζέησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο 

εληζρπκέλεο κε ληθάδεο γξαθελίνπ ή ληηξίδην ηνπ βνξίνπ (BN) σο εληζρπηηθή θάζε, 

ιφγσ ησλ εληππσζηαθψλ ηδηνηήησλ ησλ δηζδηάζηαησλ απηψλ λαλνυιηθψλ. 

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα μεπεξαζηεί ήηαλ ε 

θαηαζθεπή λαλνζπλζέησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε ληθάδεο 

γξαθελίνπ ή ληηξίδην ηνπ βνξίνπ (BN) κε ηξφπνπο ψζηε λα ζπλδπάδεηαη ην ρακειφ 

θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη ε κηθξή δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο. 

Γεχηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ζα έπξεπε λα μεπεξαζζεί ήηαλ ε νκνγελήο 

δηαζπνξά ησλ  λαλνεγθιείζκαηα κέζα ζηε ξεηίλε, θαζψο απηά έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηψκαηα, ηα νπνία επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

λαλνζχλζεηνπ. 

Η θαηαζθεπή ησλ λαλνζπλζέησλ έγηλε κε δηάθνξνπο κεζφδνπο αλάκημεο. Η 

πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ήηαλ απηή ηεο αλάκημε κε κίμεξ πςειήο δηάηκεζεο. ηε 

ζπλέρεηα ηα παξαζθεπαζζέληα πιηθά κειεηήζεθαλ κεραληθά, ζεξκηθά θαη ειεθηξηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαζθεπάζηεθαλ ζχλζεηα πιηθά κε έμη δηαθνξεηηθέο 

πεξηεθηηθφηεηεο γξαθεληθήο ζθφλεο (0.5-3%) θαη δχν δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο 

hBN (0.5-1%). Σα δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, ππνβιήζεθαλ γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε πεηξάκαηα  θάκςεο 3-ζεκείσλ 

θαη εθειθπζκνχ, ζε ειεθηξηθφ ραξαθηεξηζκφ κε δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία θαη 

ζεξκηθφ κε ηε κέζνδν HotDisk. Η κειέηε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο έγηλε 

κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM). 

 

πλνιηθά απφ ηελ εξγαζία κπνξνχλ επηγξακκαηηθά λα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Μπνξεί λα επηηεπρζεί κεραληθή ελίζρπζε ηεο ξεηίλεο αθφκα θαη κε πνιχ 

κηθξέο ζπγθεληξψζεηο δηζδηάζηαησλ λαλνζσκαηηδίσλ. 

 Η πνηφηεηα ηεο δηαζπνξάο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

λαλνζπλζέηνπ. 

 Η κεραληθή αλάκημε κε κίμεξ πςειήο δηάηκεζεο „Silverson‟ κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ δηαζπνξά λαλνζσκαηηδίσλ ζηε κήηξα. 

 Η ζπζζσκάησζε ησλ λαλνζσκαηηδίσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο.  

 Tα λαλνζχλζεηα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή  αχμεζε ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κήηξα. 
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 Παξαηεξήζεθε γξακκηθή αχμεζε ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε έγθιεηζκα. 

 ζνλ αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο, απηέο δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ 

πξνζζήθε γξαθελίνπ (πξνθαηαξηηθά απνηειέζκαηα). 

 Δμίζνπ ζεκαληηθέο βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο έρνπκε θαη γηα ηα 

εγθιείζκαηα κε ΒΝ, κε κέγηζηε  αχμεζε 32.2% ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε 

θάκςεο θαη 24.5%  ζηε κέγηζηε αληνρήο ζε θάκςε. 

 

7.2. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία 

      Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ απνιχησο 

ελζαξξπληηθά. Ωο εθ ηνχηνπ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Μεηαμχ απηψλ πνπ ζα πξνηείλακε είλαη θαη ηα αθφινπζα: 

 Πξψηα θαη θχξηα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε δηαζπνξά θαη ην ζπάζηκν ησλ 

ζπζζσκαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ λαλνζχλζεηα πςειήο 

πνηφηεηαο. πσο κεγαιχηεξνο ρξφλνο αλάκημε κε κίμεξ πςειήο δηάηκεζεο 

Silverson γηα θαιχηεξε δηαζπνξά ησλ εγθιεηζκάησλ. 

 Αλαδήηεζε λέαο κεζφδνπ αλάκημεο γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπζζσκαηψζεσλ 

ζε κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ησλ λαλνζχλζεησλ θαη κε άιινπο κεζφδνπο, φπσο 

θαζκαηνζθνπία Raman, TGA θαη εηθφλεο TEM. 

 Καηαζθεπή θαη κειέηε  πβξηδηθψλ λαλνζχλζεησλ απφ γξαθέλην θαη ΒΝ. 
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