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Ευχαριστίες 

Η εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη 

βοήθεια  και  άμεση  ή  έμμεση  συνδροµή  πλήθους  ατόµων.  Τους  εκφράζω  τις 

ευχαριστίες μου για τη βοήθεια που μου προσέφεραν.  

Ειδικότερα  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τoν  επιβλέποντα  Καθηγητή  της  παρούσας 

διδακτορικής  διατριβής,  κύριο  Βασίλη  Κωστόπουλο,  Καθηγητή  στο  Τμήμα 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,  για την ανεκτίμητη βοήθειά του σε 

όλα  τα  στάδιά  της,  καθώς  και  για  την  στήριξή  του  καθόλη  τη  διάρκεια  της  μέχρι 

σήμερα  επιστημονικής  μου  πορείας.  Αποτελεί  για  μένα  παράδειγμα  προς  μίμηση 

και νιώθω υπερήφανος που συγκαταλέγομαι ανάμεσα στους μαθητές του.         

Καθοριστική  ήταν  επίσης  η  συνεισφορά  της  Δρ.  Π.  Τσότρα  (ή  αλλιώς  αφεντικό), 

όπου στα πρώτα και καθοριστικά βήματα της διατριβής μου, με δίδαξε τη πειθαρχία 

και τη συστηματικότητα. Ο αναπλ. Καθηγητής Αλ. Παϊπέτης υπήρξε και αυτός με τη 

σειρά  του  αδιάκοπος  συμβουλάτορας  αλλά  και  ταυτόχρονα  φίλος.  Σε  αυτό  το 

σημείο,  θα  ήθελα  να  κάνω  ειδική  αναφορά  στον  άμεσο  συνεργάτη  μου,  Πέτρο 

Καραπαππά. Οι εντελώς αντιδιαμετρικοί χαρακτήρες μας αποτέλεσαν τη πρώτη ύλη 

για μια αξέχαστη και πολύ επιτυχημένη συνεργασία.    

Συνεχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους άμεσους συνεργάτες 

μου  αλλά  και  παράλληλα  φίλους  στο  εργαστήριο  Τεχνικής  Μηχανικής  για  την 

αλληλοκατανόηση και αλληλοσυμπαράσταση: Σταύρο Τσατζαλή,Γιώργο Σωτηριάδη, 

Δημήτρη  Βλάχο,Θεωδορή  Λούτα,Ιγνάτιο  Φωτίου,Θάνο  Μπαλτόπουλο,Ελένη 

Φιαμέγκου,Νίκο  Αθανασόπουλο,Κατερίνα  Πανοπούλου,Θανάση  Κοτζακόλιο, 

Δημήτρη  Μαζαράκο,Δημήτρη  Σικουτρή,Γιάννη  Λεκατσά  και  Μαριγιάννα 

Λυμπεράτου  (η  ψυχή  του  εργαστηρίου).  Δεν  νοήται  να  ξεχάσω  τους  Δημήτρη 

Λάμπρου,  Άγγελο  Μίαρη,  Χρήστο  Αργυράκη,  Βασίλη  Δρακωνάκη,  Γιώργο 

Μαλανδράκη και Φανή Βογιατζή που μαζί με τον Θάνο και την Ελένη με ανέχτηκαν 

κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της  διπλωματικής  εργασίας  τους.  Ξεχωριστό 

ευχαριστώ  στους    παιδικούς  φίλους  μου  Διονύση  και  Γιώργο  που  αποτελούσαν, 

αποτελούν  και θα αποτελούν φίλους από  τα αξέχαστα  εφηβικά μας  χρόνια,  αλλά 
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και  τους  φίλους  από  τα  φοιτητικά  χρόνια  Μάκη  και  Γιώργο  για  τις  γενικές 

συμβουλές τους.  

Επίσης ευχαριστώ, τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που δέχτηκαν 

να  επιβλέψουν  την  συγκεκριμένη  διατριβή,  αλλά  και  την  υπόλοιπη  επταμελή 

επιτροπή για τις υποδείξεις και διορθώσεις στο κείμενο.  

Τέλος, οι άνθρωποι στους οποίους χρωστάω σχεδόν τα πάντα, είναι οι γονείς μου, ο 

πατέρας μου Ιωάννης, η μητέρα μου Ευσταθία, ο μεγάλος μου αδελφός Δημήτρης 

και η Κατερίνα!, που με την αγάπη τους, την αμέριστη συμπαράσταση, κατανόηση 

και  υπομονή  τους  με  στήριξαν  όλα αυτά  τα  χρόνια.  Σε  αυτούς  και  αφιερώνω  την 

διατριβή αυτή. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή  συγχρηματοδοτείται : 
•  80%  της  Δημόσιας  Δαπάνης  από  την  Ευρωπαϊκή  ΄Ενωση  –  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
•  20%  της  Δημόσιας  Δαπάνης  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  –  Υπουργείο 
Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας 
•  και  από  τον  Ιδιωτικό  Τομέα  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  8.3  του  Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

   

You  can do anything, but not 

everything. 

David Allen 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

1.1 Πρόλογος 

Τα  σύνθετα  υλικά  πολυμερικής  μήτρας  ενισχυμένα  με  συνεχείς  ίνες  άνθρακα  

(CFRP)  αποτελούν  βασικό  κατασκευαστικό  υλικό  για  πλήθος  αεροδιαστημικών 

εφαρμογών.  Λόγω  των  υψηλών  ειδικών  μηχανικών  ιδιοτήτων  τους  και  σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή πυκνότητα τους τα σύνθετα υλικά υπερνικούν στη φάση 

του σχεδιασμού τα μέταλλα και το βασικό τους ανταγωνιστή το αλουμίνιο. Επίσης η 

δυνατότητα  βελτιστοποίησης  της  απόδοσης  τους  με  την  κατάλληλη  επιλογή  της 

διάταξης  των  στρώσεων  και  τη  μορφοποίηση  ενός  σταδίου  ‐κατά  την  κατασκευή 

τους‐  καθιστά  τα  σύνθετα  υλικά  αδιαφιλονίκητή  επιλογή  για  εφαρμογές  που 

απαιτούν  μεγάλη  σχεδιαστική  ευελιξία.  Παράλληλα  η  απαίτηση  για  ανάπτυξη 

συστημάτων πολλαπλής λειτουργίας/ρόλου (multi‐functional systems) αποτελεί ένα 

θέμα  όπου  η  αεροδιαστημική  και  όχι  μόνο,  βιομηχανία  εστιάζεται  τις  τελευταίες 

δεκαετίες.  Σε  αυτήν  την  κατεύθυνση,  ο  συνδυασμός  σχεδιαστικών  παραμέτρων 

όπως η μείωση  του βάρους με  ταυτόχρονη αύξηση  της συνολικής απόδοσης ενός 

συστήματος/κατασκευής  απαιτεί  σχεδιαστικές  προσεγγίσεις  πολλαπλής 

λειτουργίας/ρόλου τόσο στο ίδιο επίπεδο του συστήματος/κατασκευής όσο και στο 

επίπεδο  της ανάπτυξης  νέων πολύ‐λειτουργικών υλικών.  Η  τεχνολογική πρόκληση 

ανάπτυξης  πολύ‐λειτουργικών  υλικών  με  ευφυή  χαρακτηριστικά  (sensing 

/actuation) και αυξημένες μηχανικές, ηλεκτρικές και/ή θερμικές ιδιότητες αποτελεί 

σημαντικό ορόσημο για την κάλυψη των ειδικευμένων απαιτήσεων των σύγχρονων 

εφαρμογών αλλά και μελλοντικών σχεδίων του αεροδιαστημικού τομέα.   

Στις σύγχρονες αεροδιαστημικές κατασκευές συνθέτων υλικών (άτρακτοι και λοιπές 

δομές αεροσκαφών,  ελικοπτέρων,  δορυφόρων,  πυραύλων  κ.α)  αλλά  και  σε  άλλες 

κατασκευές  σε  τομείς  όπως  η  αυτοκινητοβιομηχανία,  η  ναυπηγική,  ο 

κατασκευαστικός  και  ο  ενεργειακός  (πτέρυγες  άνεμο‐γεννητριών),  η  αύξηση  της 

δομικής  αντοχής  και  της  αξιοπιστίας  των  υλικών  αποτελεί  διαρκή  στόχο.  

Παράλληλα  όμως,  παρατηρείται  μια  συνεχής  αύξηση  της  ζήτησης  για  ανάπτυξη 

συστημάτων  τα  οποία  θα  δίνουν  ολοκληρωμένες  τεχνικές  λύσεις  για  το  συνεχή 

έλεγχο  της  δομικής  ακεραιότητας  των  κατασκευών,  δηλαδή  την  αναγνώριση,  το 
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χαρακτηρισμό και  την αποτίμηση της βλάβης που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια 

της  λειτουργίας.  Ως  ολοκληρωμένη  τεχνική  λύση  χαρακτηρίζεται  αυτή  που 

συνδυάζει τη μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα με το χαμηλότερο κόστος 

πάντα σε σχέση με το είδος και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της κατασκευής.  

Τα  συστήματα  ελέγχου  της  δομικής  ακεραιότητας  τείνουν  να  αποτελούν  τα 

τελευταία  χρόνια  αναπόσπαστο  κομμάτι  για  ένα  μεγάλο  εύρος  κατασκευών  από 

σύνθετα  υλικά  όπου  η  μέγιστη  ασφάλεια  και    το  χαμηλό  κόστος  λειτουργίας  και 

συντήρησης  αποτελούν  ισοδύναμες  αν  όχι  ισχυρότερες  παραμέτρους  μαζί  με  την 

απόδοση.  

Τα  διάφορα  συστήματα  ελέγχου  δομικής  ακεραιότητας  αξιοποιούν  διάφορες 

τεχνικές μη‐καταστροφικού ελέγχου για τη διάγνωση της βλάβης και σε συνδυασμό 

με  τη  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  πληροφοριών  τροφοδοτούν  εξελιγμένα 

συστήματα  ανάλυσης  της  βλάβης  και  πρόγνωσης  της    εναπομένουσας  διάρκειας 

ζωής  του  υλικού  ή/και  της  κατασκευής.  Βασικό  και  κρίσιμο  υποσύστημα  κάθε 

συστήματος  δομικής  ακεραιότητας  αποτελούν  οι  αισθητήρες.  Οι  αισθητήρες 

καταγράφουν  το  φυσικό  φαινόμενο  που  σχετίζεται  με  τη  βλάβη  ανάλογα  με  την 

τεχνική ΜΚΕ πχ αισθητήρες ακουστικής εκπομπής, οπτικές ίνες, μηκυνσιόμετρα κ.α. 

Σημαντικό  πρόβλημα  σχεδόν  όλων  του  υπαρχόντων  αισθητήρων  αποτελούν  οι 

διάφοροι περιορισμοί χρήσης τους είτε λόγω μη επάρκειας των προδιαγραφών τους 

σε απαιτητικές εφαρμογές πχ. κρούση, κόπωση κ.α είτε λόγω των συνεπειών τους 

στο σύνθετο υλικό κατά την εφαρμογής τους κυρίως όταν απαιτείται η ενσωμάτωση 

τους μέσα στο υλικό πχ. Λειτουργία τους ως εσωτερικές ατέλειες.  Σύμφωνα με τον 

J.C. Abry  et al.  [1]  ,  οι  σύγχρονοι  αισθητήρες  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  εξής  τρεις 

απαιτήσεις:  (α)  πρέπει  να  έχουν  μικρό  μέγεθος  και  βάρος  που  να  μην  προκαλεί 

έμμεση βλάβη στη κατασκευή, (β) να προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης τους 

σε απομακρυσμένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές της κατασκευής και (γ) να 

έχουν  τη  δυνατότητα  να  μεταδίδουν  την  πληροφορία  στο  σύστημα  διαχείρισης 

δεδομένων  σε  πραγματικό  χρόνο.  Οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  πρέπει  να 

συνδυαστούν  με  κλασικές  απαιτήσεις  για  αξιοπιστία,  ευαισθησία,  ανθεκτικότητα 

και κάλυψη μεγάλης περιοχής (large critical areas monitoring).   
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Ένας βέλτιστος τρόπος για την κάλυψη των προαναφερθεισών απαιτήσεων είναι η 

χρήση του ίδιου του υλικού ως αισθητήρα καταγραφής της βλάβης. Αυτήν τη λογική 

χρησιμοποιεί η σχετικά νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνική ΜΚΕ της μέτρησης της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  της  κατασκευής.  Η  ειδική  ηλεκτρική  αντίσταση  αποτελεί 

εγγενή  ιδιότητα  του  υλικού  που  όπως  κάθε  άλλη  ιδιότητα  επηρεάζεται  από  τη 

αναπτυσσομένη  βλάβη.  Η  συγκεκριμένη  τεχνική  βρίσκει  εφαρμογή  κυρίως  σε 

σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας ενισχυμένα με συνεχείς ίνες άνθρακα λόγω της 

υψηλής  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  των  ινών άνθρακα αλλά  και  σε    σύνθετα  υλικά 

μήτρας άνθρακα (carbon/carbon) αλλά και μήτρας σκυροδέματος. Ειδικεύοντας στα 

πολυμερή σύνθετα συνεχούς ενίσχυσης άνθρακα πρώτοι το 1978 οι J.G. Belani et al. 

[2]  συσχέτισαν  τη  βλάβη  που  αναπτύσσεται  λόγω  υγρασίας  με  τη  μετρούμενη 

ηλεκτρική  αντίσταση  ενώ  έντεκα  χρόνια  αργότερα  το  1989  εμφανίζεται  η  πρώτη 

βιβλιογραφική  αναφορά  από  τους  K.  Schulte  et  al.  [3],  όπου  μελετήθηκε 

πειραματικά  η  επίδραση  την  αναπτυσσομένης  βλάβης  λόγω  επιβαλλομένου 

μηχανικού  στατικού  και  δυναμικού  (κόπωση)  φορτίου.  Μετέπειτα  και  μέχρι  την 

έναρξη  της  εργασίας  αυτής,  η  τεχνική  ΜΚΕ  με  τη  μέτρηση  της  ηλεκτρικής 

αντίστασης   σε   πολυμερή σύνθετα συνεχούς ενίσχυσης άνθρακα μελετήθηκε από 

διάφορες ερευνητικές ομάδας παγκοσμίως. Οι κυριότερες ομάδες ήταν:  (α)  των K. 

Schulte et al. στη Γερμανία, (β) των D.D.L. Chung et al. στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, (γ) των A. Todoroki et al. στην Ιαπωνία, (δ) των J.C. Abry et al. στη Γαλλία 

και  (ε)  των  P.E.  Irving  et  al.  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο.  Βάση  των  βιβλιογραφικών 

αναφορών  των  προαναφερθέντων  ερευνητικών  ομάδων,  έχει  αποδειχθεί  η  στενή 

σχέση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης,  των  πολυμερών  συνθέτων  υλικών  συνεχούς 

ενίσχυσης  ινών  άνθρακα,  με  τη  μηχανική  παραμόρφωση  και  την  αναπτυσσομένη 

βλάβη  κατά  τη  διάρκεια  διαφόρων  τύπων  φορτίσεων  (ψευδό‐στατική,  κόπωση, 

κρούση, θερμική κόπωση κ.α)  και σε διάφορες γεωμετρίες και προσανατολισμούς 

των ινών άνθρακα στο σύνθετο υλικό.  

Η αγωγή ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ένα σύνθετο υλικό  (CFRP) πραγματοποιείται  

κυρίως μέσω της αγώγιμης ενισχυτικής φάσης (ίνες άνθρακα), είτε με άμεση αγωγή 

μέσω  κάθε  ίνας  ξεχωριστά,  είτε  με  έμμεση  αγωγή  από  πολλές  ίνες  μέσω  των 

στοχαστικά δημιουργημένων επαφών τους. Η πολυμερική μήτρα δρα πρακτικά ως 
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μονωτής λόγω της μεγάλης ειδικής αντίστασης της.   Η τεχνική ΜΚΕ με τη μέτρηση 

της  ηλεκτρικής  αντίστασης    δεν  απαιτεί  τη  χρήση  εξεζητημένου,  πολύπλοκου  και 

ακριβού  εξοπλισμού  και  η  χρήση  συμβατικών  ωμομέτρων  με  δυνατότητα 

καταγραφής  είναι  διαδεδομένη.    Η  τεχνική  περιορίζεται  ανάλογα  με  το  εύρος 

μέτρησης του ωμόμετρου σε χρήση. Το  τυπικό εύρος μέτρησης από 0,1 Ω έως 1 GΩ  

καλύπτει  τη  μετρούμενη  αντίσταση  όλων  των  συνθέτων  υλικών  (CFRP)  ενώ  η 

ευαισθησία της μεθόδου για  την ανίχνευση της αλλαγής  της αντίστασης λόγω της 

επιβολής  φορτίου  ή/και  δημιουργίας  βλάβης  εξαρτάται  από  την  ευαισθησία  του 

οργάνου  μέτρησης.  Επίσης  λόγω  του  ότι  χρησιμοποιούνται  οι  ίδιες  αγώγιμες  ίνες 

άνθρακα ως αισθητήρες βλάβης, δεν προκύπτει κάποια εξασθένιση των μηχανικών 

ιδιοτήτων  του  υλικού  κατά  τη  διάρκεια  της  φόρτισης  και  η  μέθοδος  είναι  άμεσα 

εφαρμόσιμη  σε  ήδη  υπάρχουσες  κατασκευές  συνθέτων  χωρίς  χρονοβόρα  και 

απαιτητική προεργασία. Τέλος σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής 

ΜΚΕ  είναι  ότι  δεν  αυξάνει  σημαντικά  το  βάρος  της  δομής.  Πάραυτα  μέχρι 

πρόσφατα,  όλα  τα  προαναφερθέντα  πλεονεκτήματα  της  τεχνικής  ΜΚΕ  με  τη 

μέτρηση  ηλεκτρικής  αντίστασης  στα  πολυμερή  σύνθετα  συνεχούς  ενίσχυσης 

άνθρακα υποβαθμίζονται από τη μέτρια ευαισθησία αναγνώρισης της βλάβης που 

περιορίζεται  στους  μηχανισμούς  αστοχίας  των  αγώγιμων  ινών  άνθρακα 

(υποβάθμιση ιδιοτήτων, θραύση) και μόνο έμμεσα ‐μέσω της επίδρασης τους στις 

ίνες‐ στους μηχανισμούς αστοχίας της μήτρας και της διεπιφάνειας ίνας‐μήτρας. Το 

γεγονός  αυτό  δεν  επιτρέπει  στη  συγκεκριμένη  τεχνική  έως  τώρα  να  εστιαστεί  σε 

πρώιμα  στάδια  αστοχίας.  Λύση  στο  συγκεκριμένο  πρόβλημα  δύναται  να  δώσει 

όπως και σε πολλά άλλα, η πρόοδος στο τομέα της Νανοτεχνολογίας.  

Νανοτεχνολογία  είναι  ένας  όρος  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  τη 

δημιουργία και χρήση λειτουργικών δομών μεγέθους μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων, 

της τάξεως δηλαδή του 10‐9μέτρων. Οι διαστάσεις γίνονται ευκολότερα αντιληπτές 

αναφέροντας πως ένα νανόμετρο ισούται περίπου με το 1/80000 μιας ανθρώπινης 

τρίχας  ή  με  το  μήκος  10  ατόμων  υδρογόνων  σε  σειρά.  Κατά  παρόμοιο  τρόπο 

ορίζεται και ο όρος νάνο‐επιστήμη, αναφερόμενος σε επιστήμες οι οποίες μελετούν 

φαινόμενα  στην  κλίμακα  αυτή.  Αν  και  το  πεδίο  της  νανοτεχνολογίας  μόλις 

πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά, οι δυνατότητες της είχαν αρχίσει να 
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γίνονται  εμφανείς  ήδη από  την  εποχή  που  ο φυσικός Richard  Feynman  έδωσε  το 

λόγο  με  τίτλο  "There's  Plenty  of  Room  at  the  Bottom"  μιλώντας  για  τα  μεγάλα 

περιθώρια  που  αφήνουν  οι  νόμοι  της φύσης  για  τον  έλεγχο  της  ύλης  σε  ατομικό 

επίπεδο. Στη μέχρι τώρα ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας σημαντικό ρόλο έπαιξαν η 

βελτίωση  του  ηλεκτρονικού  μικροσκοπίου  σάρωσης,  ενώ  σταθμοί  μπορούν  να 

θεωρηθούν  οι  ανακαλύψεις  δομών  άνθρακα  σε  μορφή  σφαίρας  γνωστές  ως 

φουλερένια  καθώς  και  σε  μορφή  σωλήνα  γνωστές  ως  νανοσωλήνες  (νάνο‐

σωληνίσκοι) άνθρακα με ιδιαίτερες ιδιότητες το καθένα. 

Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας είναι αναρίθμητες, ενώ η ενσωμάτωση της στο 

τεχνολογικό  πεδίο  των  συνθέτων  υλικών  εξελίχθηκε  με  τη  χρήση  των  νέων 

νανοδομών, όπως για παράδειγμα οι νάνο‐σωληνίσκοι άνθρακα (ΝΣΑ), ως μια τρίτη 

ενισχυτική φάση μέσα στο σύνθετο υλικό. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 

της εκμετάλλευσης των εξαιρετικών  ιδιοτήτων τους για τη δημιουργία νέων πολύ‐

λειτουργικών  συνθέτων  υλικών.  Σύμφωνα  με  τους  E.  Thostenson  et  al.  [4],   N.V. 

Popov et al.  [5]  και  J. Robertson et al.  [6]    σε  μια ανασκόπηση  της προόδου στην 

επιστήμη  και  τεχνολογία  των  ΝΣΑ  και  των  παράγωγων  νάνο‐συνθέτων    τους,  ο 

συνδυασμός των καταπληκτικών μηχανικών  ιδιοτήτων τους  (υψηλό αξονικό μέτρο 

ελαστικότητας  θεωρητικά  μέχρι  1  TP,  μεγάλος  λόγος  μήκους/διαμέτρου  (aspect 

ratio)  και  ειδική  επιφάνεια)  με  τις  αξιόλογες  θερμικές  και  ηλεκτρικές  ιδιότητες 

(βαλλιστική  ηλεκτρική  αγωγιμότητα,  χαμηλή  ειδική  θερμική  αντίσταση)  καθιστά 

τους ΝΣΑ ως  ιδανική ενισχυτική φάση για κατασκευή νέων προηγμένων συνθέτων 

υλικών. Ο τεχνικός όρος «νανο‐σύνθετα υλικά» δημιουργήθηκε για να περιγράψει 

αυτή  τη  νέα  ομάδα  συνθέτων  υλικών  όπου  τουλάχιστον  μία  από  τις  ενισχυτικές 

φάσεις έχει διαστάσεις στη τάξη  της νανοκλίμακας.   Οι νάνο‐σωληνίσκοι άνθρακα 

(ΝΣΑ)  αποτελούν  κομμάτι  της  ευρύτερης  ομάδας ανθρακικών  δομών όπως  και  τα 

φουλερένια  (fullerenes).  Όπως  υποδηλώνει  και  η  ονομασία  τους  οι  νανοσωλήνες 

άνθρακα είναι ομόκεντροι κύλινδροι γραφίτη. Οι νάνο‐σωληνίσκοι μπορεί να είναι 

πολυφλοιϊκοί  (multi‐walled  nanotubes,  MWCNTs),  με  ένα  κεντρικό  σωλήνα  να 

περιβάλλεται  από  ένα  ή  περισσότερα  στρώματα  γραφίτη  ή  μονοφλοιϊκοί  (single 

walled  nanotubes,  SWCNTs),  όπου  υπάρχει  μόνο  ένας  σωλήνας  και  καθόλου 
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επιπλέον στρώματα γραφίτη. Όταν οι νάνο‐σωληνίσκοι ομαδοποιούνται έχουμε τις 

λεγόμενες συστοιχίες νάνο‐σωληνίσκων (nanotube bundles).  

Μετά  την  καθοριστική  για  την  εξέλιξη  της  νανοτεχνολογίας  σχεδόν  παράλληλη 

βιβλιογραφική αναφορά τους, από τους S. Iijima et al. [7] [8] , και τους D.S. Bethune 

et  al.  [9],  οι  ΝΣΑ  είναι  στο  επίκεντρο  μεγάλης  επιστημονικής  προσοχής.  Το 

επιστημονικό ‐ ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξερεύνηση της δομής 

τους και στους νόμους που τη διέπουν αλλά και στις μελλοντικές εφαρμογές τους. 

Σήμερα  υπάρχουν  παγκοσμίως  περίπου  44  παραγωγείς    διαφόρων  νανοδομών 

άνθρακα  από φουλερένια και  νάνο‐σωληνίσκους άνθρακα έως νάνο‐ίνες άνθρακα 

(nano‐fibers).  Οι  πιο  σημαντικές  μέθοδοι  παρασκευής  τους  είναι:  (α)  η  εξάχνωση 

ηλεκτροδίων  άνθρακα  με  τη  χρήση  ηλεκτρικού  τόξου  εκκένωσης  (electric‐arc 

discharge  technique),  (β)  η  Φώτο‐διάσπαση  γραφίτη  με  τη  χρήση  laser  (laser 

ablation,  laser  evaporation  technique)  και  (γ)  η  καταλυτική  χημική  εναπόθεση  με 

χρήση ατμών (catalytical chemical vapor deposition, CCVD) όπου αέριες ενώσεις του 

άνθρακα  (συνήθως  υδρογονανθράκων  ή  μονοξειδίου  του  άνθρακα)  διασπώνται 

καταλυτικά  με  τη  χρήση  μεταλλικών  καταλυτών  (Fe,  Co,  Ni)  υποστηριγμένων  σε 

υποστρώματα  οξειδίων  μετάλλων  ή  αιωρούμενων  στην  αέρια φάση.  Τα  προϊόντα 

μπορεί  να  είναι  πολυφλοιϊκοί  νανοσωλήνες  ή  μονοφλοιϊκοί  ανάλογα  με  τις 

παραμέτρους της μεθόδου. Γενικά, ενώ οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες μπορούν να 

συντεθούν  και  χωρίς  τη  χρήση  καταλύτη,  οι  μονοφλοιϊκοί  όμως  απαιτούν  την 

παρουσία του. Το μέγεθος μάλιστα των καταλυτικών σωματιδίων καθορίζει και τη 

διάμετρο του νανοσωλήνα. Με την πάροδο των ετών, η παραγωγή ΝΣΑ έχει αρχίσει 

να μετεξελίσσεται σε μεγάλης κλίμακας/χαμηλού (προσιτού) κόστους βιομηχανικού 

τύπου από μικρής κλίμακας/υψηλού κόστους εργαστηριακού τύπου, επιτρέποντας 

με αυτόν τον τρόπο την εκτεταμένη αξιοποίηση τους σε μεγάλο εύρος τεχνολογικών 

εφαρμογών ( ηλεκτρονική, ιατρική, ενέργεια, υλικά κ.α) [10].      
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1.2 Στόχοι Διατριβής  

Η  παρούσα  διατριβή  αποτελεί  μια  πρωτότυπη  προσπάθεια  στην  ευρύτερη 

επιστημονική  και  τεχνολογική  κατεύθυνση  της  ενσωμάτωσης  της  νανοτεχνολογίας 

στο τομέα σχεδιασμού και κατασκευής νέων συνθέτων υλικών. Πρωταρχικός στόχος 

είναι η επίτευξη αυξημένων δυνατοτήτων για αποτελεσματική παρακολούθηση της 

αναπτυσσομένης  βλάβης  στο  υλικό  και  κατά  προέκταση,  ελέγχου  της  δομικής 

ακεραιότητας των κατασκευών τους.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προτείνεται η καινοτόμος ιδέα της αξιοποίησης 

των  νάνο‐σωληνίσκων  άνθρακα  ως  διεσπαρμένων  αισθητήρων  βλάβης  μέσα  σε 

συμβατικά  ινώδη  σύνθετα  υλικά  άνθρακα  με  απώτερο  στόχο  την  καλύτερη  μη‐ 

καταστροφική  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της  βλάβης  με  τη  μέτρηση  της 

ηλεκτρικής  αντίστασης.  Οι  εξαιρετικά  αγώγιμοι  ΝΣΑ  όταν  διασπαρθούν  σε 

πολυμερή  (κύρια  υλικά  οργανικής  μήτρας  συνθέτων  υλικών)  δημιουργούν  ένα 

συζευγμένο  ηλεκτρικό  δίκτυο  (percolation  network)  το  οποίο  παρέχει  την 

δυνατότητα  αγωγής  ηλεκτρικού  φορτίου  αυξάνοντας  πολλές  τάξεις  μεγέθους  την 

αγωγιμότητα  του  πολυμερούς.  Η  παρουσία  του  προαναφερθέντος  ηλεκτρικού 

δικτύου ταυτόχρονα με αυτό των αγώγιμων ινών άνθρακα σε  σύνθετα υλικά όπου 

στη  μήτρα  έχουν  διασπαρθεί  ΝΣΑ  αναμένεται  να  αυξήσει  άμεσα  ή  έμμεσα  τη 

διακριτική  ικανότητα  ανίχνευσης  της  βλάβης  μέσω  της  μέτρησης  της  ηλεκτρικής 

αντίστασης.  Παράλληλος  στόχος αποτέλεσε  ο  έλεγχος  της  ευρύτερης  αξιοποίησης 

των αυξημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων που προκύπτουν από 

την ενίσχυση της εποξικής μήτρας τόσο σε επίπεδο συνθέτου υλικού δύο φάσεων 

(ΝΣΑ + εποξική μήτρα) όσο και σε επίπεδο συνθέτου υλικού τριών φάσεων  (ΝΣΑ + 

εποξική μήτρα+ ίνες άνθρακα). Βασική αρχή που ακολουθήθηκε κατά την εκτέλεση 

της παρούσας εργασίας ήταν αυτή της πολύ‐λειτουργικότητας, δηλαδή η ανάπτυξης 

πολύ‐λειτουργικών  υλικών  με  ευφυή  χαρακτηριστικά  (sensing  /actuation)  αλλά 

ταυτόχρονα και αυξημένες μηχανικές, ηλεκτρικές και/ή θερμικές ιδιότητες, ώστε να 

διασφαλίζεται αυξημένος συντελεστής απόδοσης των νέων υλικών.  

Ο  συνεχής  έλεγχος  της  δομικής  ακεραιότητας  και    η  διαρκής  αξιολόγηση  της 

εναπομένουσας  ζωής  των  αεροδιαστημικών  κατασκευών  σε  κάθε  στάδιο  της 

λειτουργίας τους είναι κρίσιμη παράμετρος, προκειμένου να παραμένουν σε χρήση 
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τον  περισσότερο  χρόνο  δυνατό  με  τη  μέγιστη  ασφάλεια.  Η  χρήση  προηγμένων 

συνθέτων  υλικών  που  λόγω  της  παρουσίας  των  ΝΣΑ  στην  εποξική  μήτρα    τους 

παρέχουν αυξημένες δυνατότητες μη καταστροφικής παρακολούθησης, αναμένεται 

να έχει θετική επίδραση στα υπάρχοντα πρωτόκολλα συντήρησης που αποτελούν το 

βασικό  πυλώνα  της  ασφάλειας  στις  αερομεταφορές.  Επίσης  οποιαδήποτε 

παράλληλη  βελτίωση  και  άλλων  ιδιοτήτων  (μηχανικές,  θερμικές, 

ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτροστατικές κ.α) αναμένεται να έχει μόνο θετική συμβολή 

στους  γενικούς δείκτες απόδοσης μιας αεροδιαστημικής κατασκευής.  

Η  σπουδαιότητα  της  παρούσας  διατριβής  μπορεί  να  εκτιμηθεί  αν  αναλογιστεί 

κάποιος  τη  συνεχώς  αυξανόμενη  τάση  για  τη  χρήση  σύνθετων  υλικών  στη 

αεροδιαστημική  βιομηχανία  προκειμένου  να  μειώσουν  όχι  μόνο  το  βάρος  των 

τμημάτων των κατασκευών αλλά και τον αριθμό των τελικώς υπό συναρμολόγηση 

στοιχείων.  Η Boeing  ανακοίνωσε  ότι  τα δομικά στοιχεία  του  νέου 787‐Dreamliner  

θα είναι κατασκευασμένα κατά 50% από σύνθετα υλικά και θα συνδυάζονται με ένα 

εκτενές  σύστημα  ελέγχου  δομικής  ακεραιότητας.  Παράλληλα,  στην  Ευρώπη,  η 

υλοποίηση  του αεροσκάφους  εξολοκλήρου  κατασκευασμένου από  σύνθετα  υλικά  

αποτελεί άμεσο στόχο με το Α350 να είναι σε φάση ολοκλήρωσης του σχεδιασμού 

του. Αυτή η τάση δημιουργεί την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων σύνθετων υλικών 

που  για  πρώτη  φορά  θα  μπορούν  να  συνδυάζουν  εξαιρετικές  δομικές  ιδιότητες, 

μεγαλύτερη ανοχή σε βλάβες, καλύτερα χαρακτηριστικά απόσβεσης και «έξυπνες» 

λειτουργίες (αίσθηση / διέγερση). (Sensing/actuation).  
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1.3 Ερευνητική Μεθοδολογία  

Η ερευνητική μεθοδολογία μπορεί να χωριστεί σε δύο  (2) φάσεις. Κατά την πρώτη 

φάση,  η  επιλογή  των  υλικών  και  της  διαδικασίας  παραγωγής  με  βάση  την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία αποτέλεσαν την αφετηρία. Επιλέχθηκε μια τυποποιημένη 

ρητίνη  αεροδιαστημικών  εφαρμογών  ως  υλικό  εποξικής  μήτρας  που 

χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. Αντίστοιχα επελέγει ο τύπος και 

οι  προδιαγραφές  των  ανθρακονημάτων  που  αποτέλεσαν  την  ινώδη  ενίσχυση 

άνθρακα.  Επίσης  από  την  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  διερευνήθηκαν  οι  διαθέσιμοι 

τύποι και τα είδη νανοσωληνίσκων άνθρακα (ΝΣΑ) και έγινε η επιλογή τους βάση τις 

ηλεκτρικές  ιδιότητες  τους.  Σημαντικές πτυχές που  εξετάστηκαν ήταν:  (α)  η  χημική 

συμβατότητα της μήτρας και των ινών με τους ΝΣΑ,  (β) ο βαθμός καταλληλότητας  

των  υλικών  για  τα  υπάρχοντα  πρωτόκολλα  παρασκευής  συνθέτων  υλικών.    Στο 

επόμενο  στάδιο,  ακολούθησε  η  διερεύνηση    και  ο    προσδιορισμός  των 

καταλληλότερων  διαδικασιών/μεθοδολογιών  για  την  ενσωμάτωση  των  ΝΣΑ  στην 

εποξική μήτρα.  Σημαντικός παράγοντας για  την επίτευξη της βέλτιστης ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας  ‐που  στη  παρούσα  εργασία  αποτελεί  το  μέσο  για  τον  έλεγχο  της 

βλάβης‐ είναι η χρήση της κατάλληλης μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) ανάδευσης που 

θα  πετυχαίνει  τη  διάσπαση  των  συσσωματωμάτων  των  ΝΣΑ  και  την  ομογενή 

διασπορά  τους  σε  όλο  τον  όγκο  του  πολυμερούς,  ενώ  παράλληλα  δε  θα  έχει 

αρνητική  επίδραση  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  τόσο  των  ΝΣΑ  όσο  και  του 

πολυμερούς. Στο στάδιο αυτό, αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία όλες οι υπάρχουσες 

τεχνικές  και  αναγνωρίστηκαν  οι  βασικές  παράμετροι  που  επηρεάζουν  τη 

διαδικασία. Έπειτα ακολούθησε πειραματική μελέτη διαφόρων τεχνικών ανάδευσης 

υπό το πρίσμα της επίτευξης των βέλτιστων ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Οι μεθοδολογίες 

που  εξετάστηκαν  επιλέχθηκαν ώστε  να  καλύπτουν  ένα  ευρύ φάσμα  των  τεχνικών 

ανάδευσης  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στη  βιβλιογραφία  αλλά  παράλληλα 

δοκιμάστηκαν και νέες τεχνικές. Το ιξώδες του συστήματος (ρητίνη+ΝΣΑ) , ο χρόνος 

και η θερμοκρασία της ανάδευσης και η χημική τροποποίηση των ΝΣΑ αποτέλεσαν 

ορισμένες  από  της  παραμέτρους  που  εξετάστηκαν.  Η  διαδικασία  αυτή 

ολοκληρώθηκε  με  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας για την  ίδια περιεκτικότητα και την  ιεράρχηση των τεχνικών για την 

περαιτέρω χρήση.  Στη συνέχεια επελέγει μία από τις βέλτιστες τεχνικές ανάδευσης 
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για  τη  μελέτη  της  επίδρασης  της  περιεκτικότητας  σε  ΝΣΑ  στην  ηλεκτρική 

αγωγιμότητα  της  εποξικής  ρητίνης.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  κατασκευάστηκαν  σύνθετα 

υλικά  δύο φάσεων (ΝΣΑ + εποξική μήτρα) σε διάφορες κατά βάρος περιεκτικότητες 

σε ΝΣΑ (0.1%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.8%  και 1.0%). Αποδείχθηκε πειραματικά ότι 

η  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory)  περιγράφει  ικανοποιητικά  την 

εξάρτηση της αγωγιμότητας του διφασικού νάνο‐συνθέτου.  Υπολογίστηκαν επίσης 

οι  παράμετροι  των  αναλυτικών  σχέσεων  που  διέπουν  τη  θεωρία  δικτύωσης‐

διήθησης  , όπως το κατώφλι δικτύωσης (Percolation threshold) ή αλλιώς η κρίσιμη 

περιεκτικότητα,  ο  συντελεστής  αγωγής  και  ο  εκθέτης  διαστατικότητας 

(dimensionality).    Τέλος  βάση  των  πειραματικών  αποτελεσμάτων  και  της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας έγινε μια προσπάθεια για τη βαθύτερη κατανόηση του 

πολύ‐παραμετρικού  μηχανισμού  αγωγής  σε  συστήματα  ΝΣΑ  +  εποξική  μήτρα  και 

εξήχθηκαν  βασικά  συμπεράσματα  για  την  βέλτιστη  προτεινόμενη  περιεκτικότητα 

ΝΣΑ.  Η  πρώτη  φάση  ολοκληρώθηκε  με  τον  ηλεκτρομηχανικό  χαρακτηρισμό  των 

νάνο‐ενισχυμένων  με  ΝΣΑ  πολυμερών.  Σε  δοκίμια  με  διάφορες  κατά  βάρος 

περιεκτικότητες σε ΝΣΑ (0.1%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.8%  και 1.0%) μετρήθηκε η 

μεταβολή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  κατά  την  παραμόρφωσή  τους  υπό  (α)  την 

επίδραση  μονο‐αξονικού  ψευδό‐στατικού  εφελκυστικού  φορτίου  και  (β)  την 

υποβολή  εναλλασσόμενου  εφελκυστικού  φορτίου  ως  Κυκλική  Φόρτιση‐

Αποφόρτιση‐Επαναφόρτιση. Η πειραματική μακροσκοπική συμπεριφορά κατέδειξε 

απόκριση που δεν απαντάται σε προγενέστερα τροποποιημένα αγώγιμα πολυμερή 

(πχ.  Carbon  Black,  Carbon  Nano‐Fibers  κτλ.).  Τα  πειραματικά  αποτελέσματα 

αναλύθηκαν και αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά στάδια της ηλεκτρικής απόκρισης 

υπό παραμόρφωση. Παράλληλα έγινε μια προκαταρκτική προσπάθεια να τεθούν οι 

βάσεις για τη σύνθεση όλων των   ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών που ταυτόχρονα 

συντελούνται κατά τη φόρτιση ακολουθώντας μια φαινομενολογική προσέγγιση και 

συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής με αυτά στην βιβλιογραφία.  

Στη δεύτερη φάση,  έχοντας  την  τεχνογνωσία  της παραγωγής  ηλεκτρικά αγώγιμων 

πολυμερών  με  τη  χρήση  ΝΣΑ  και  την  κατανόηση  της  ηλεκτρικής  και 

ηλεκτρομηχανικής  συμπεριφοράς  τους,  η  έρευνα  επικεντρώθηκε  στην  παρασκευή 

και  στον  ηλεκτρομηχανικό  χαρακτηρισμό  των  ινωδών  συνθέτων  υλικών,  όπου  η 
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μήτρα  είναι  η  προαναφερθείσα  τροποποιημένη  ρητίνη  με  ΝΣΑ.  Όπως  είχε 

καθοριστεί από την αρχή, η  ινώδης ενίσχυση που επιλέχθηκε ήταν αυτή  των  ινών 

άνθρακα  (CFRPs). Πρώτο βήμα αποτέλεσε η μελέτη  της  επίδρασης  της παρουσίας 

και ειδικότερα της περιεκτικότητας των ΝΣΑ στην εποξική μήτρα στην ανισότροπη 

ηλεκτρική αγωγιμότητα τέτοιων υλικών. Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν μια πρώτη 

εικόνα για το πώς οι μηχανισμοί αγωγής ηλεκτρικού φορτίου διαφοροποιούνται με 

τη  παρουσία  των  ΝΣΑ.  Για  τη  μελέτη  αυτή,  επιλέχθηκε  ένας  ισχυρά  ανισότροπος 

τύπος  Σ.Υ,  αυτός  του    πολύστρωτου  συνθέτου  μονής  διεύθυνσης  ενίσχυσης 

(unidirectional CFRP) και πιο συγκεκριμένα διάταξης της μορφής  [0]16. Το σκεπτικό 

της  επιλογής  ήταν  ότι  σε  αυτήν  την  περίπτωση  ανάλογα    τη  διεύθυνση  ο  κάθε 

μηχανισμός ηλεκτρικής αγωγής είναι μοναδικά κυρίαρχος και οποιαδήποτε αλλαγή 

λόγω της παρουσίας των ΝΣΑ θα είναι πιο εμφανής. Στο πλαίσιο αυτό συγκριθήκαν 

με το υλικό αναφοράς υλικά με εποξική μήτρα σε τρείς περιεκτικότητες ΝΣΑ (0,1%, 

0,5%  και 1,0%). Τα  ίδια υλικά χρησιμοποιήθηκαν και για τη συγκριτική μελέτη της 

επίδοσης  των  νέων  νάνο‐τροποποιημένων  συνθέτων  υλικών  στην  καταγραφή  της 

βλάβης με τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τον 

ηλεκτρομηχανικό  χαρακτηρισμό  τους  σε  (α)  μονο‐αξονικό  ψευδό‐στατικό 

εφελκυσμό  και  σε    (β)  Κυκλική  Εφελκυστική Φόρτιση‐Αποφόρτιση‐Επαναφόρτιση. 

Τα  αποτελέσματα  επιβεβαίωσαν  τις  αρχικές  εκτιμήσεις  και  η  παρουσία  των  ΝΣΑ 

αυξάνει την ευαισθησία της ηλεκτρικής απόκρισης με την εφαρμοζόμενη φόρτιση. 

Αυτό  επιτυγχάνεται  κυρίως  λόγω  της  θετικής  επίδρασης  των  ΝΣΑ  στους  έμμεσα 

μετρούμενους μηχανισμούς αστοχίας της μήτρας και της διεπιφάνειας ίνας‐μήτρας.  

Στη συνέχεια, έχοντας αποδείξει ότι η παρουσία των ΝΣΑ έχει θετική επίδραση στην 

ηλεκτρική  παρακολούθηση  της  βλάβης,  ακολούθησε  η  μελέτη  της 

ηλεκτρομηχανικής απόκρισης σε συνθήκες  κόπωσης,  που αντιπροσωπεύει  και  τον 

πιο  διαδεδομένο  τύπο  φόρτισης  στις  κατασκευές  από  σύνθετα  υλικά.  Επίσης  ο 

τύπος του συνθέτου που επιλέχθηκε να τροποποιηθεί με ΝΣΑ και να εξεταστεί ήταν 

αυτός  του  ψευδό‐ισότροπου  με  γενικό  τύπο  [[0,+45,90,‐45]nS.  Ο  συγκεκριμένος 

τύπος  υλικών  δεν  έχει  αποτελέσει  έως  σήμερα  αντικείμενο  έρευνας    από  την 

επιστημονική  κοινότητα  που  μελετά  την  ηλεκτρική  αντίσταση  συμβατικών 

συνθέτων υλικών ως παράμετρο βλάβης. Παράλληλα η ηλεκτρική αγωγή είναι πολύ 
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πιο σύνθετη από ότι αυτής ενός μονό‐διευθυντού  [0]n ή  ενός ορθότροπου  [0/90]n 

υλικού.  Οι  δύο  αυτοί  λόγοι  έδωσαν  μεγαλύτερο  κίνητρο  στην  έρευνα  εφόσον 

αποτελεί πρωτότυπη όχι μόνο ως προς την ενίσχυση με ΝΣΑ αλλά και ως εφαρμογή 

της μεθοδολογίας της ηλεκτρικής αντίστασης σε έναν νέο τύπο(διάταξη) υλικού.  Για 

να διευκολυνθεί η μελέτη σε ότι αφορά  το κομμάτι της επίδρασης της παρουσίας 

των  ΝΣΑ,  επιλέχθηκε  μια  μόνο  περιεκτικότητα  για  την  παραγωγή  των  νάνο‐

ενισχυμένων συνθέτων υλικών (nano‐doped CFRPs). Η ψευδό‐ισότροπη διάταξη των 

στρώσεων επιλέχθηκε να είναι η  [0,+45,90,‐45]2S  με  εποξική μήτρα ενισχυμένη με 

0,5 %    ΝΣΑ  κατά  βάρος.  Τα  αποτελέσματα  συγκρίθηκαν  με  αυτά  από  αντίστοιχο 

υλικό  αναφοράς  χωρίς  ΝΣΑ  στη  εποξική  μήτρα.  Η  συχνότητα  της  κόπωσης 

παρέμεινε  σταθερή,  όπως  και  ο  λόγος  της  ελάχιστης  εφαρμοζόμενης  τάσης  προς 

την  μέγιστη  (λόγος  R),    ενώ  εξετάστηκαν  τρία  (3)  διαφορετικά  επίπεδα  φόρτισης 

(Stress  levels) με σκοπό τη μελέτη πιθανής διαφοροποίησης της ηλεκτρομηχανικής 

απόκρισης.  Παράλληλα  καταγράφηκε  και  η  θερμοκρασία  του  υλικού  για  την 

αφαίρεση  τυχόν  επιδράσεων  της  στην  ηλεκτρική  αντίσταση.  Ταυτόχρονα, 

χρησιμοποιήθηκε  σύστημα  ακουστικής  εκπομπής  με  στόχο  την  συσχέτιση  των 

μετρήσεων  των  2  τεχνικών  ΜΚΕ.  Η  ανάλυση  των  πειραματικών  αποτελεσμάτων 

έδειξε  ότι  η  συμπεριφορά  των  ψευδο‐ισότροπων  συνθέτων  υλικών  σε  σχέση  με 

αυτή  των  Σ.Υ  ενίσχυσης  μονής  διεύθυνσης  και  αυτής  των  ορθότροπων  υλικών 

εμπεριέχει  πιο  σύνθετη  απόκριση  λόγω  της  ύπαρξης  των  [±45ο]  στρώσεων. 

Παράλληλα,  η  ηλεκτρική  απόκριση  τους  συσχετίστηκε  με  τις  μετρήσεις  της 

υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  αλλά  και  τις  μετρήσεις  της  ακουστικής 

εκπομπής  επιβεβαιώνοντας «ηλεκτρικά»  χαρακτηριστικές  περιοχές  βλάβης.    Βάση 

αυτών των παρατηρήσεων έγινε μια απόπειρα μελέτης της δυνατότητας πρόγνωσης 

της τελικής αστοχίας μέσω της μετρούμενης ηλεκτρομηχανικής απόκρισης με πολύ 

ενθαρρυντικά  αποτελέσματα.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  η  παρουσία  των  ΝΣΑ 

έδειξε  μια  πιο  ομαλή  ηλεκτρομηχανική  συμπεριφορά  που  βελτιστοποιεί  την 

αξιοπιστία της πρόβλεψης..  
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1.4 Καινοτόμα Στοιχεία Διατριβής  

Ακολούθως παρατίθενται τα αμιγώς καινοτόμα στοιχεία της διατριβής: 

1. Βελτιστοποίηση τεχνικών ανάδευσης νανοσωληνίσκων άνθρακα σε εποξικές 

ρητίνες για την ομογενή διασπορά και απόκτηση των βέλτιστων ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων  

Οι μεθοδολογίες διασποράς  των νανοσωληνίσκων σε εποξικές ρητίνες, αποτελούν 

αυτόνομη  ερευνητική  περιοχή  με  σημαντικό  τεχνολογικό  ενδιαφέρον.  Η 

αντικατάσταση των συμβατικών μάκρο‐ ή μίκρο δομημένων εγκλεισμάτων με νάνο‐

δομημένα εγκλείσματα, όπως οι νανοσωληνίσκοι, δημιουργούν νέες απαιτήσεις για 

τις  συμβατικές  τεχνολογίες  ανάδευσης.  Η  παρούσα  εργασία  (κεφάλαιο  3) 

καινοτομεί  προσδιορίζοντας  τις  βέλτιστες  τεχνικές  ανάδευσης  για  την  επίτευξη 

υψηλών  ηλεκτρικών  ιδιοτήτων  και  παράλληλα  αποκωδικοποιεί  τις  κρίσιμες 

παραμέτρους που είναι αναγκαίες προς αυτήν την κατεύθυνση. 

2. Επιβεβαίωση και χαρακτηρισμός της εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

από την περιεκτικότητα σε ΝΣΑ στο διφασικό νάνο‐σύνθετο (εποξική ρητίνη+ 

ΝΣΑ) 

Στην  παρούσα  εργασία  (κεφάλαιο  4),  εκτός  από  τον  πειραματικό    προσδιορισμό 

των  παραμέτρων  της  θεωρίας  δικτύωσης  (percolation  theory),  γίνεται  μια 

πρωτότυπη  προσπάθεια  να  κατηγοριοποιηθούν  και  να  συζητηθούν  όλες  οι 

παράμετροι  που  συνθέτουν  την  πολύ‐παραμετρική  εξάρτηση  της  ηλεκτρικής 

συμπεριφοράς λόγω της εγγενούς ετερογένειας των φάσεων, χρησιμοποιώντας μια 

συστημική προσέγγιση (system level approach)  

3. Πειραματική απόδειξη ότι η κρίσιμη συχνότητα διηλεκτρικής μετάβασης των 

νάνο‐ενισχυμένων εποξικών ρητινών ακολουθεί τη θεωρία δικτύωσης με την 

περιεκτικότητα. 

Στο  πλαίσιο  της  πειραματικής  μελέτης  (κεφάλαιο  4)  για  την  επιβεβαίωση  και  το 

χαρακτηρισμό της εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας από την περιεκτικότητα 

σε  ΝΣΑ  στο  διφασικό  νάνο‐σύνθετο  (εποξική  ρητίνη+  ΝΣΑ)  παρατηρήθηκε  και 

αναλύθηκε  το  γεγονός  ότι  η  κρίσιμη  συχνότητα  διηλεκτρικής  μετάβασης  στην 
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απόκριση  της  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  με  τη  συχνότητα  να  αυξάνεται  με  τη 

περιεκτικότητα σε ΝΣΑ βάση της θεωρίας δικτύωσης‐διήθησης.  

4. Επίτευξη  βελτιωμένων  ηλεκτρομηχανικών  χαρακτηριστικών  για  αγώγιμα 

πολυμερή ενισχυμένα με ΝΣΑ και πλήρης ηλεκτρομηχανικός χαρακτηρισμός 

τους.   

Πολλές  έρευνες  ως  τώρα  καταδεικνύουν  ότι  αυτά  τα  υλικά  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες παραμόρφωσης μέσω  της μετρούμενης αλλαγής 

της ηλεκτρικής αντίστασης παρουσία  μηχανικής φόρτισης. Αν και τα αποτελέσματα 

αυτών  των  ερευνών  είναι  θετικά  και  πολύ  ενθαρρυντικά,  ο  πλήρης 

ηλεκτρομηχανικός  χαρακτηρισμός  των  νάνο‐ενισχυμένων  με  ΝΣΑ  πολυμερών 

βρίσκεται  σε  πρώιμα  στάδια.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  εστιάζεται  η  παρούσα  εργασία 

(κεφάλαιο  5)  όπου  για  διφασικά  νάνο‐σύνθετα  με  διάφορες  περιεκτικότητες  κ.β. 

ΝΣΑ  μετρήθηκε  η  μεταβολή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  κατά  την  παραμόρφωσή 

τους υπό  (α)  την επίδραση μονό‐αξονικού ψευδό‐στατικού εφελκυστικού φορτίου 

και (β) την υποβολή εναλλασσόμενου εφελκυστικού φορτίου ως Κυκλική Φόρτιση‐

Αποφόρτιση‐Επαναφόρτιση.  Τα  αποτελέσματα  κατέδειξαν  μια  αναπάντεχα 

διαφορετική  συμπεριφορά  συγκριτικά  με  αντίστοιχα  αγώγιμα  πολυμερή  που 

χρησιμοποιούν συμβατικά μακρό‐ ή μικρό δομημένα εγκλείσματα και συσχετίζεται 

η ηλεκτρική απόκριση με την αναπτυσσόμενη βλάβη.  

5. Χρήση των νάνο‐σωληνίσκων άνθρακα για τη παρασκευή  ινωδών συνθέτων 

υλικών με μειωμένη ηλεκτρική ανισοτροπία (για ενίσχυση ινών άνθρακα).  

Η  ενσωμάτωση  των  ΝΣΑ  στη  εποξική  μήτρα  πολύστρωτων  συνθέτων  υλικών 

συνεχούς  ενίσχυσης  ινών  άνθρακα  αποδείχθηκε  πειραματικά  (κεφάλαιο  6)  ότι 

μειώνει  τη  εγγενή  ηλεκτρική  ανισοτροπία  που  παρουσιάζουν  τα  υλικά  τέτοιου 

τύπου.  

6. Πειραματική  απόδειξη  ότι  η  παρουσία  των  ΝΣΑ  έχει  θετική  επίδραση  στην 

ηλεκτρική παρακολούθηση της βλάβης. 

Στη παρούσα εργασία,  (κεφάλαιο 6)   για πρώτη φορά προτάθηκε και πειραματικά 

επιβεβαιώθηκε  η  χρήση  των  ΝΣΑ  στη  μήτρα    πολύστρωτων  συνθέτων  υλικών 
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συνεχούς ενίσχυσης ινών άνθρακα για την αύξηση της ευαισθησίας στη καταγραφή 

της βλάβης μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης.   

7. Μελέτη  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  ψευδό‐ισότροπων  ινωδών 

συνθέτων υλικών (ενισχυτική φάση: ίνες άνθρακα) σε συνθήκες κόπωσης. 

Ο  συγκεκριμένος  τύπος  υλικών  [0,+45,90,‐45]2S  δεν  έχει  αποτελέσει  έως  σήμερα 

αντικείμενο  έρευνας    από  την  επιστημονική  κοινότητα  που  μελετά  την  ηλεκτρική 

αντίσταση  συμβατικών  συνθέτων  υλικών  ως  παράμετρο  βλάβης.  Οι  έως  τώρα 

έρευνες  έχουν  περιοριστεί  σε  Σ.Υ  με  ενίσχυση  μονής  διεύθυνσης  [0]n  ή  υλικά 

[0/90]n.  Επίσης  για  τη  συγκεκριμένη  πειραματική  διαδικασία  καινοτόμα  στοιχεία 

αποτελούν: 

a. Η  επιλογή  της  θέσης,  ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  των 

ηλεκτρόδιων. (Ηλεκτρόδια μέσα στην αρπάγη της μηχανικής) 

b. Η Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών  (3) επιπέδων φόρτισης στην 

ηλεκτρομηχανική απόκριση. 

c. Ο  παράλληλος  συσχετισμός  των  αποτελεσμάτων  με  αυτά  από  τις 

μετρήσεις  της  υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  και  τα 

δεδομένα της ακουστικής εκπομπής.   

 

8. Μελέτη  της  επίδρασης  των  ΝΣΑ  στην  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  ψευδό‐

ισότροπων  ινωδών  συνθέτων  υλικών  (ενισχυτική  φάση:  ίνες  άνθρακα)  σε 

συνθήκες κόπωσης. 

Η  μεθοδολογία  αναγνώρισης  και  ελέγχου  της  αναπτυσσόμενης  βλάβης  που 

προτείνεται  για  τα   ψευδό‐ισότροπα  ινώδη σύνθετα υλικά  (ενισχυτική φάση:  ίνες 

άνθρακα)  μέσω  της  καταγραφής  της  ηλεκτρικής  αντίστασής  εξετάστηκε  με 

ικανοποιητικά  και  υποσχόμενα  αποτελέσματα  και  στη  περίπτωση  που  εποξική 

μήτρα των υλικών ήταν ενισχυμένη με ΝΣΑ.  
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9. Μελέτη της επίδρασης των ΝΣΑ στην ηλεκτρομηχανική απόκριση σε ψευδό‐

στατικά  φορτία  για    σύνθετα  υλικά  εποξικής  μήτρας  με  ενίσχυση  ινών 

KEVLAR® 

Οι  πρόσφατες  μελέτες  των  ηλεκτρομηχανικών  ιδιοτήτων  τρι‐φασικών 

νανοσυνθέτων όπου η ινώδης ενίσχυση είναι μονωτής χρησιμοποιούν ίνες γυαλιού. 

(GFRPs). Στη παρούσα εργασία εκτός της προκαταρτικής ηλεκτρομηχανικής μελέτης 

σε  εποξικά  σύνθετα  υλικά  με  ενίσχυση  ινών  KEVLAR®  (KFRPs)  όταν  οι    ΝΣΑ  είναι  

ομοιόμορφα  διασκορπισμένοι  σε  όλη  τη  μήτρα,  παράλληλα  προτείνεται  και 

αξιολογείται  μια  νέα  τεχνική  ενσωμάτωσης  των  νάνο‐εγκλεισμάτων  στο  σύνθετο 

υλικό,  που  στοχεύει  κυρίως  στην  όσο  το  δυνατόν  μικρότερη  αλλαγή  των 

υπαρχόντων πρωτόκολλων παρασκευής.   
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1.5 Δομή Διατριβής 
Το  κείμενο  της  παρούσας  διατριβής  απαρτίζεται  από  αυτόνομα  κεφάλαια  που 

συγκεντρώνουν  την  πειραματική  και  αναλυτική  ερευνητική  προσπάθεια  κάθε 

βασικού  σταδίου  της    μεθοδολογίας  που  ακολουθήθηκε.  Όλα  τα  κεφάλαια 

διαθέτουν  ανεξάρτητη  βιβλιογραφία,  για  τη  διευκόλυνση  του  αναγνώστη.  Κάθε 

κεφάλαιο  (κυρίως  τα  κεφάλαια  του  πυρήνα  της  εργασίας)    διαθέτουν  περιγραφή 

πειραματικής  διαδικασίας,  παρουσίαση  και  ανάλυση  αποτελεσμάτων,  συζήτηση 

επ’αυτών και συμπεράσματα.  

Το 1ο και τρέχον κεφάλαιο με τίτλο «Εισαγωγικά Στοιχεία» αποτελεί τον πρόλογο 

της  διατριβής.  Ορίζει  το  γενικότερο  και  τεχνολογικό  πλαίσιο  που  κινείται  η 

συγκεκριμένη  επιστημονική  εργασία,  αναλύει  τους  στόχους  και  τη  ερευνητική 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Παρουσιάζει τα καινοτόμα στοιχεία της διατριβής 

και παραθέτει τη δομή του κειμένου της παρούσας διατριβής.  

Το  2ο  κεφάλαιο  με  τίτλο  «Περί  Νάνο‐συνθέτων»  αποτελεί  ουσιαστικά  μια 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  με  θέμα  τους  νανοσωληνίσκους  άνθρακα  και 

παράγωγα  νάνο‐σύνθετα  τους.  Αρχικά  γίνεται  μια  εισαγωγή  στα  συμβατικά 

σύνθετα  υλικά  που  ολοκληρώνεται  με  τη  μετάβαση  στην  κατηγορία  των  νάνο‐

συνθέτων  υλικών.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  η  δομή,  οι  τύποι  και  οι  τρόποι 

παρασκευής  των  ΝΣΑ.  Το  κεφάλαιο  ολοκληρώνεται  με  την  ανασκόπηση  της 

βιβλιογραφίας  με  θέμα  τις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  των  ΝΣΑ  τόσο  σε  πρωτογενή 

κατάσταση  όσο  και  ενσωματωμένους  μέσα  σε  κάποια  άλλη  φάση,  συνήθως 

πολυμερική.  

Το  3ο  κεφάλαιο  αποτελεί  το  πρώτο  από  τα  τρία  κεφάλαια  που  απαρτίζουν  την 

ενότητα που περιγράφει την πρώτη φάση της διδακτορικής εργασίας. Η φάση αυτή 

αφορά διφασικά  νάνο‐σύνθετα υλικά  (πολυμερική μήτρα  ενισχυμένη  με ΝΣΑ).  Το 

τρίτο  κεφάλαιο  διαπραγματεύεται  τη  μελέτη  της  επίδρασης  των  τεχνικών 

ανάδευσης  και  παραμέτρων  τους  στην  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  εποξικής  ρητίνης 

ενισχυμένης  με  νανο‐σωληνίσκους  άνθρακα.  Κατά  αντιστοιχία  της  ερευνητικής 

μεθοδολογίας,  το  4ο  κεφάλαιο  παρουσιάζει  τη  μελέτη  της  επίδρασης  της 

περιεκτικότητας  στην  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  εποξικής  ρητίνης  ενισχυμένης  με 

νάνο‐σωληνίσκους  άνθρακα  και  το  5ο  κεφάλαιο  διαπραγματεύεται  τον 
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ηλεκτρομηχανικό  χαρακτηρισμό    εποξικής  ρητίνης  ενισχυμένης  με  νανο‐

σωληνίσκους άνθρακα. 

Η  δεύτερη  φάση  της  διδακτορικής  εργασίας  συνοψίζεται  στην  ενότητα  των 

επόμενων 3 κεφαλαίων και αφορά τριφασικά νάνο‐σύνθετα υλικά (ινώδη ενίσχυση‐

πολυμερική  μήτρα‐  ΝΣΑ).  Το  6ο  κεφάλαιο  έχει  τίτλο:  μελέτη  της  επίδρασης  της 

παρουσίας  των  ΝΣΑ  στη  ανισότροπη  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  και  στην 

ηλεκτρομηχανική απόκριση ινωδών συνθέτων υλικών υπό το πρίσμα της ηλεκτρικά 

καταγραφόμενης  ανάπτυξης  και  διάδοση  της  βλάβης.    Το  7ο  κεφάλαιο 

διαπραγματεύεται  την  παρακολούθηση  της  βλάβης  που  αναπτύσσεται  κατά  την 

κόπωση  νανο‐πολυμερικών συνθέτων υλικών με  ενίσχυση συνεχών  ινών άνθρακα 

μέσω της μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Παράλληλά γίνεται αξιολόγηση 

της βλάβης με χρήση ακουστικής εκπομπής και συσχετίζονται οι μετρήσεις μεταξύ 

των δύο τεχνικών ΜΚΕ. Το 8ο κεφάλαιο με  το διακριτικό τίτλο «συμπληρωματικές 

εργασίες»  συγκεντρώνει  ερευνητικές  εργασίες  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στο 

αρχικό  ερευνητικό  πλάνο  αλλά  πραγματοποιήθηκαν  είτε  ως  συμπληρωματική 

έρευνα (ηλεκτρομηχανική απόκριση συνθέτων υλικών εποξικής μήτρας με ενίσχυση 

ινών KEVLAR® ) , είτε ως περαιτέρω αναλυτική εργασία (Θεωρητική μοντελοποίηση 

της  εξάρτησης  της  ανισότροπης  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  με  την  αναπτυσσόμενη 

βλάβη).  

Η  διατριβή  ολοκληρώνεται  με  το  9ο  κεφάλαιο  που  συγκεντρώνονται  τα  βασικά 

συμπεράσματα της παρουσιασθείσας ερευνητικής εργασίας, γίνονται προτάσεις για 

μελλοντικές  ερευνητικές  εργασίες,  ενώ  .  Στο  Παράρτημα  1    παρατίθενται  οι 

ερευνητικές  δημοσιεύσεις  (σε  περιοδικά  και  σε  συνέδρια  ξεχωριστά)  που 

προέκυψαν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπόνησης  της  διδακτορικής  διατριβής.  Επίσης 

επισυνάπτεται ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΠΕΡΙ «ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

   

If  we  knew  what  we  were 

doing it wouldn't be research.

Albert Einstein 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22  ««ΝΝΑΑΝΝΟΟΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΑΑ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ»»  

2.1 Γενικά 
Ένα  σύνθετο  υλικό  αποτελείται  από  δύο  ή  περισσότερες,  φυσικά  ή  /  και  χημικά 

ευδιάκριτες,  κατάλληλα  τακτοποιημένες  ή  διανεμημένες  φάσεις,  χωριζόμενες 

μεταξύ  τους  με  μια  περιοχή  που  χαρακτηρίζεται  ως  διεπιφάνεια.  Έχει 

χαρακτηριστικά  που  αποτελούν  σύνθεση  των  χαρακτηριστικών  των  επιμέρους 

υλικών  από  τα  οποία  αποτελείται.  Τέλος  τα  επιμέρους  υλικά  που  το  απαρτίζουν 

βρίσκονται μεταξύ τους σε μηχανική ισορροπία. 

Συνηθέστερα,  τα  σύνθετα  υλικά  έχουν  μια  φάση,  η  οποία  είναι  συνεχής, 

αποκαλούμενη ως μήτρα,  και μία διάσπαρτη  (μη συνεχή φάση αποκαλούμενη ως  

ενίσχυση),  η  οποία  είναι  συνήθως  ισχυρότερη  από  την  πρώτη.  Η  έννοια  των 

συνθέτων υλικών υφίσταται από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Χρησιμοποιούνταν για να 

συνδυάσουν διαφορετικά υλικά και να παράγουν ένα νέο υλικό με απόδοση τέτοια 

που  θα  ήταν  αδύνατο  να  επιτευχθεί  από  τα  μεμονωμένα  συστατικά  του.  Ένα 

παράδειγμα  αποτελεί  η  προσθήκη  άχυρου  στη  λάσπη  για  την  οικοδόμηση 

ισχυρότερων τοίχων από σύνθετο δομικό υλικό. Λίγο πιο πρόσφατα παραδείγματα, 

αλλά  προτού  τα  βελτιωμένα  υλικά  να  κάνουν  την  εμφάνισή  τους,  αποτελούν  τα 

εξής:  η  προσθήκη  μικροδομών  άνθρακα  στα  ελαστικά  των  αυτοκινήτων,  η 

προσθήκη  ράβδων  χάλυβα  στο  σκυρόδεμα,  η  ανάμιξη  του  τσιμέντου  ή  της 

ασφάλτου  με  την  άμμο,  οι  ίνες  γυαλιού  στον  πολυεστέρα  κ.λ.π.  Στη  φύση,  τα 

παραδείγματα  αφθονούν:  ένα  φύλλο  φοίνικα  αποτελείται  από  πολλά  στρώματα 

υλικού,  ίνες  κυτταρίνης  σε  ποώδη  μήτρα  (κορμοί  δέντρων),  ίνες  κολλαγόνου  σε 

σπογγώδη μήτρα (κόκαλο) κ.λπ. 

Η ουσία της έννοιας των συνθέτων είναι αυτή: η μήτρα δέχεται το φορτίο, κάτω από 

μια  μεγάλη  επιφάνεια,  και  το  μεταφέρει  στην  ενίσχυση,  η  οποία  είναι  πιο 

δύσκαμπτη και αυξάνει τη αντοχή του συνθέτου υλικού. Η σημασία του φαινομένου 

αυτού  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  υπάρχουν  πολυάριθμα  υλικά  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  σαν  μήτρες  και  τόσοι  πολλοί  τύποι  ινών,  οι  οποίοι  μπορούν  να 

συνδυαστούν μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους ώστε να παραχθούν ακριβώς 

οι  επιθυμητές  ιδιότητες  για  κάθε  υλικό.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  ερευνών  στα 
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σύνθετα υλικά    ξεκινά από  το 1965.  Τα  σημαντικότερα οφέλη από  την  εφαρμογή 

των συνθέτων υλικών είναι η εξοικονόμηση βάρους και η μείωση του κόστους όπως 

αυτά  υπολογίζονται  βάση  του  λόγου  της  ακαμψίας  σε  σχέση  με  το  βάρος,  ή  της 

μέγιστης τάσης σε σχέση με το βάρος, κ.λπ. 

Ένα  τυπικό  σύνθετο  υλικό  είναι  ένα  σύστημα  αποτελούμενο  από  δύο  ή 

περισσότερα  υλικά  (που  έχουν  αναμιχθεί  και  συνδυαστεί  μεταξύ  τους)  σε  μια 

μακροσκοπική  κλίμακα.  Παραδείγματος  χάριν,  το  σκυρόδεμα  αποτελείται  από  το 

τσιμέντο,  την  άμμο,  τα  χαλίκια  και  το  νερό.  Μακροσκοπικά  μπορεί  να  θεωρηθεί 

ομογενές  υλικό.  Όμως  εάν  η  σύνθεση  εξεταστεί  σε  μικρο‐κλίμακα    το  υλικό  είναι 

ανομοιογενές.  

Γενικά,  ένα  σύνθετο  υλικό  αποτελείται  από  την  ενισχυτική  φάση  (ίνες,  μόρια, 

νιφάδες,  ή  /και  υλικά  πλήρωσης)  που  ενσωματώνονται  σε  μια  μήτρα  (οργανικό 

πολυμερές,  μέταλλο,  ή  κεραμικό  υλικό).  Η  μήτρα  συγκρατεί  τις  ενισχύσεις  και 

χρησιμοποιείται  για  τη  διαμόρφωση  της  επιθυμητής  μορφής  ενώ  οι  ενισχύσεις 

βελτιώνουν  τις    μηχανικές  ιδιότητες.  Με  κατάλληλο  σχεδιασμό,  το  νέο  σύνθετο 

υλικό έχει πολύ καλύτερες ιδιότητες σε σχέση με τα υλικά των επιμέρους φάσεων 

που το αποτελούν. 

 



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 33  
 

2.2 Κατηγοριοποίηση των Σύνθετων Υλικών 
Τα σύνθετα υλικά είναι δυνατό να ταξινομηθούν, είτε βάσει του είδους του υλικού 

της μήτρας σε πολυμερή, σε μεταλλικά και σε κεραμικά, είτε βάσει της γεωμετρίας 

της  φάσης  ενίσχυσης,  σε  ινώδη  αποτελούμενα  από  ίνες  εμποτισμένες  σε  υλικό 

μήτρας  και  σε  κοκκώδη  αποτελούμενα  από  στερεά  σωματίδια  οργανικής  ή 

ανόργανης σύστασης. Η γεωμετρία της ενίσχυσης αποτελεί μία από της κυριότερες 

παραμέτρους  της  αποδοτικότητας  του  σύνθετου  υλικού,  καθώς    οι  μηχανικές 

ιδιότητές  του  είναι  συνάρτηση  του  σχήματος  και  των  διαστάσεων  της  ενίσχυσής 

του. 

Μπορεί  να  γίνει  περεταίρω  κατηγοριοποίηση  των  σύνθετων  υλικών  ως  προς  την 

γεωμετρία  της  ενίσχυσής  τους  [1].  Στην  περίπτωση  της  κοκκώδους  ενίσχυσης  η 

διάταξη  των  σωματιδίων  στην  μήτρα  χαρακτηρίζει  το  σύνθετο  ως    τυχαίου  ή 

προτιμότερου  προσανατολισμού.  Όμως  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  ο 

προσανατολισμός  των  σωματιδίων  είναι  τυχαίος  (random).  Επίσης  τα  κοκκώδη 

σύνθετα είναι δυνατό να διακριθούν ως προς το σχήμα των σωματιδίων που μπορεί 

να  είναι  σφαιρικό,  κυβικό,  σχήμα  νιφάδας  ή  οποιασδήποτε  συμμετρικής  ή 

ασύμμετρης άλλης  γεωμετρίας.  

Στα ινώδη σύνθετα υλικά ανήκουν τα μονής στρώσης (single layer‐μονού επιπέδου) 

σύνθετα,  τα οποία χαρακτηρίζονται από τον ίδιο προσανατολισμό ινών και τις ίδιες 

ιδιότητες σε όλα τα επίπεδά (στρώσεις) τους. Η ταξινόμησή τους ως προς τον λόγο 

μήκους/διαμέτρου  (aspect  ratio)  τα  διαχωρίζει  στα  συνεχή  ινώδη  ή  μακρόινα 

σύνθετα    με  μεγάλο  λόγο  μήκους/διαμέτρου  και    στα  ασυνεχή  ινώδη  ή  κοντόινα  

σύνθετα  με  μικρό  λόγο  μήκους/διαμέτρου.  Στην  περίπτωση  των  κοντόινων 

σύνθετων  υλικών  (ΣΥ)  ο  προσανατολισμός  των  ασυνεχών  ινών  μπορεί  να  είναι 

τυχαίος ή να παρουσιάζει προτίμηση ως προς κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση. Από 

την  άλλη  τα  ΣΥ  με  συνεχή  ενίσχυση  αποτελούνται  από  στρώσεις  μονοδιάστατης 

ενίσχυσης  ή  στρώσεις  με  ενίσχυση  με  προσανατολισμό  σε  πολλές  διευθύνσεις 

(ενίσχυση  υφάσματος).  Τα  πολύστρωτα  (multilayer)  ΣΥ  αποτελούν  τη  βασική 

κατηγορία  ΣΥ  συνεχούς  ενίσχυσης  και  αποτελούνται  από  πολλαπλές 

μονοδιεύθυντες ή τύπου υφάσματος στρώσεις τοποθετημένες επάλληλα η μία επί 

της  άλλης.  Ανάλογα  με  την  τοποθέτηση  της  αλληλουχίας  των  στρώσεων  τα  ΣΥ 
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2.3 Από τα Σύνθετα στα ΝάνοΣύνθετα 
Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  σε  αντίθεση  με  τα  συμβατικά  σύνθετα  πολυμερούς 

μήτρας  τα νάνο‐σύνθετα ορίζονται ως,  

 Τα  σύνθετα  υλικά  στα  οποία  η  μία  από  τις  φάσεις  του  αποτελείται  από  μικρά 

ποσοστά  εγκλεισμάτων  με  μέγεθος  στην  τάξη  της  νανοκλίμακας  που  είναι 

ομοιόμορφα διεσπαρμένα στην πολυμερή μήτρα.  

Η  ανάπτυξη  των  νάνο‐σύνθετων  έχει  ωθήσει  εντυπωσιακά  τη  βελτίωση  και  τη  

διαφοροποίηση  των  ιδιοτήτων  των  συμβατικών  πολυμερών,  χωρίς  αυτό  να 

προϋποθέτει  την  αλλαγή  της  σύστασης  και  της  διαδικασίας  πολυμερισμού.  Λόγω 

της  εξαιρετικά  μεγάλης  τιμής  της  ειδικής  επιφάνειας  των  νάνο‐εγκλεισμάτων  η 

προσθήκη  μόνο  ενός  μικρού  ποσοστού  τους  είναι  αρκετή  για  να  προκληθούν 

σημαντικές αλλαγές στις φυσικές,  χημικές,  μηχανικές  και  ηλεκτρικές  ιδιότητες  της 

μήτρας,  ιδίως  στις  περιπτώσεις  όπου  απαιτείται  η  χρήση  εγκλεισμάτων  με  πολύ 

μεγάλο  λόγο  μήκους/  διαμέτρου  (aspect  ratio).  Τέτοιες  αλλαγές  είναι  συχνά 

επιθυμητές καθώς εξυπηρετούν μηχανολογικούς σκοπούς. Η τεχνολογία των νάνο‐

σύνθετων  που  προέρχεται  από  το  πεδίο  της  μηχανικής  των  πλαστικών,  έχει 

επεκτείνει  τις εφαρμογές της στον τομέα των δομικών υλικών, στην επένδυση και 

στην  συσκευασία  ιατρικών/  βίο‐ιατρικών  προϊόντων  καθώς  επίσης  στις 

ηλεκτρονικές και φωτονικές συσκευές. 

Στο πλαίσιο της σύγκρισης των νάνο‐σύνθετων πολυμερών με τα μικρό‐σύνθετα τα 

πρώτα  διαφοροποιούνται  έναντι  των  δεύτερων  σε  τρεις  βασικούς  παράγοντες, 

σύμφωνα  με  τους  οποίους  τα  νάνο‐σύνθετα  ξεχωρίζουν:  πρώτον  για  τις  μικρές 

περιεκτικότητές  τους  σε  νάνο‐εγκλείσματα,  δεύτερον  για  την  τάξη  μεγέθους  των 

εγκλεισμάτων τους, που κυμαίνεται στο εύρος της νάνο‐κλίμακας και τρίτον για την 

εξαιρετικά  μεγάλη  ειδική  επιφάνειά  τους  σε  σχέση  πάντα  με  τα  μικρό‐σύνθετα 

πολυμερή.  Όλες  αυτές  οι  διαφορές  στα  χαρακτηριστικά  των  δύο  παραπάνω 

κατηγοριών  των  σύνθετων  έχουν  σημαντική  επίδραση  στις  τελικές    ιδιότητες  του 

πολυμερούς. Αναφορικά με τα παραπάνω τα κλασσικά σύνθετα συνήθως περιέχουν 

μεγάλες  ποσότητες  εγκλεισμάτων  για  παράδειγμα  μεγαλύτερες  του  20%  κ.β.  με 

αποτέλεσμα το υλικό, που προκύπτει,  να είναι στην ουσία ένα μίγμα πολυμερούς 
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με  εγκλείσματα,  το  οποίο  παρουσιάζει  τελείως  διαφορετικές  ιδιότητες  από αυτές 

του  αρχικού  πολυμερούς.  Από  την  άλλη  στην  περίπτωση  των  νάνο‐σύνθετων 

πολυμερών η  ικανοποιητική περιεκτικότητα εγκλεισμάτων  είναι μικρότερη από  το 

1% κ.β. έχοντας ως συνέπια κάποιες από τις ενδογενείς  ιδιότητες του πολυμερούς 

της μήτρα, όπως είναι η πυκνότητα, να παραμένουν ανεπηρέαστες ακόμα και μετά 

από την ανάμιξη των δύο φάσεων. Όσον αφορά στο μέγεθος των εγκλεισμάτων των 

δύο τύπων συνθέτων η διαφορά τους, που εντοπίζεται στο μήκος κατά τρεις τάξεις 

μεγέθους,  μπορεί  να  προκαλέσει  πολύ  μεγαλύτερη  αλλοίωση  των  ιδιοτήτων  του 

τελικού  προϊόντος.  Επίσης  το  μικρότερο  μέγεθος  των  εγκλεισμάτων  των  νάνο‐

συνθέτων έναντι των εγκλεισμάτων των μικρό‐συνθέτων  έχει ως αποτέλεσμα  πολύ 

μικρότερες  αποστάσεις  μεταξύ  των  γειτονικών  εγκλεισμάτων,  που    σε  περίπτωση 

εξαιρετικά καλής ομογενούς διασποράς τους   στη μήτρα κυμαίνεται στην κλίμακα 

του  νάνο‐μέτρου.  Τα  νάνο‐εγκλείσματα  εκτός  των  άλλων  χαρακτηρίζονται  από 

μεγάλη  ειδική  επιφάνεια  (large  surface  area),  που  συνδέεται  άμεσα  με  το  πολύ 

μικρό τους μέγεθος καθώς τα δύο αυτά μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα το ένα 

του  άλλου.  Η  τρεις  τάξεις  μεγέθους  μεγαλύτερη  ειδική  επιφάνεια,  που 

παρουσιάζουν  τα  νάνο‐εγκλείσματα  έναντι  των  μικρό‐εγκλεισμάτων  ενισχύει  τις 

αλληλεπιδράσεις μήτρας/  εγκλεισμάτων  επιτυγχάνοντας  έτσι  καλύτερη πρόσφυση  

και  ως  εκ  τούτου  μεγαλύτερη  σταθερότητα  στο  μίγμα.  Σε  αντίθεση  με  πολλά 

«κλασικά»  εγκλείσματα  κάποια  από  τα  νάνο‐εγκλείσματα  συντίθενται  από  νάνο‐

πλακίδια  πολύ‐ηλεκτρολύτη,  τα  οποία  αποσυντίθενται  και  διαχέονται  κατά  τη 

διαδικασία  της  σύνθεσης,  επηρεάζοντας  τη  διηλεκτρική  συμπεριφορά  του 

παραγόμενου  νάνο‐σύνθετου.  Το  χαρακτηριστικό  αυτό  των  νάνο‐σύνθετων  έχει 

δημιουργεί  νέες  ευκαιρίες  για  τον  σχεδιασμό  ενός  ολοκληρωτικά  διαφορετικού 

«κόσμου» όσον αφορά στον τομέα των διηλεκτρικών.  

Η  ευελιξία  αυτή,  που  παρουσιάζουν  τα  νάνο‐σύνθετα  υλικά  προέρχεται  από  τις 

φυσικές  και  χημικές  αλληλεπιδράσεις,  που  συμβαίνουν  μεταξύ  μήτρας  και 

εγκλεισμάτων  λόγω,  του  ότι  το  μέγεθος  των  εγκλεισμάτων  και  οι  μεταξύ  τους 

αποστάσεις  κυμαίνονται  στην  κλίμακα  του  νάνο‐μέτρου.  Με  αποτέλεσμα  την 

εμφάνιση ενδιάμεσων ή μέσο‐φασικών  ιδιοτήτων, οι οποίες δεν ανήκουν ούτε στο 

ατομικό αλλά ούτε και στο μακροσκοπικό επίπεδο. Το ενδεχόμενο τα υλικά αυτά να 
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είναι  προικισμένα  με  απροσδόκητα  άριστες  ιδιότητες  έχει  προκαλέσει  το 

ενδιαφέρον  μηχανικών  και  επιστημόνων.  Έτσι  πρόσφατες  επιστημονικές 

ανακαλύψεις  και  τεχνικές  καινοτομίες στον  τομέα  των υλικών προάγουν  τα  νάνο‐

σύνθετα από την κατηγορία των «κλασσικών» πλαστικών ειδών σε υλικά «υψηλής» 

τεχνολογίας (“hi‐tech”) με εξαιρετικές ιδιότητες  [2]. 

2.4 ΝάνοΣωληνίσκοι Άνθρακα 

2.4.1 Γενικά 

Οι Νάνο‐Σωληνίσκοι Άνθρακα μπορεί να παρομοιαστούν με ένα φύλλο γραφίτη που 

έχει  τυλιχθεί  γύρω  από  ένα  κύλινδρο.  Αντίθετα  με  το  διαμάντι,  στο  οποίο 

δημιουργείται μια τρισδιάστατη κρυσταλλική κυβική δομή, στην οποία κάθε άτομο 

άνθρακα έχει τα 4 γειτονικά άτομα διατεταγμένα σε τετράεδρο, τα άτομα άνθρακα 

του  γραφίτη  είναι  σε  δυσδιάστατη  εξαγωνική  διάταξη  πλέγματος.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση,  κάθε άτομο άνθρακα έχει 3  γειτονικά άτομα. Όταν αυτό  το δίχτυ από 

άτομα άνθρακα τυλιχθεί μέσα σε κυλίνδρους δημιουργείται ο νανοσωληνίσκος. Οι 

ιδιότητες των ΝΣΑ εξαρτώνται από τη διάταξη των ατόμων άνθρακα (από την τύλιξη 

του πλέγματος), από τη διάμετρο και το μήκος των σωλήνων και τη μορφολογία ή 

τη nano‐δομή. Οι ΝΣΑ χωρίζονται σε μονού τοιχώματος νάνο‐σωληνίσκους (ΜΤΝΣ), 

Single  Walled  Nanotubes  (SWNT),  και    πολλαπλών  τοιχωμάτων  νανοσωληνίσκοι 

(ΠΤΝΣ)  Multi  Walled  Nanotubes  (MWNT).  Οι  τελευταίοι  συντίθεται  από 

ομόκεντρους  μονού τοιχώματος νάνο‐σωληνίσκους. 

2.4.2 Μονού Τοιχώματος ΝάνοΣωληνίσκοι (ΜΤΝΣ/SWNT) 

Οι  μονού  τοιχώματος  νάνο‐σωληνίσκοι  (ΜΤΝΣ),  Single Walled Nanotubes  (SWNT), 

(Σχήμα  2‐4)  ή  αλλιώς  οι  μόνο‐φλοιϊκοί    ΝΣΑ,  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  μακριά 

τυλιγμένα φύλλα γραφίτη. Οι νάνο‐σωληνίσκοι γενικότερα έχουν πολύ υψηλό λόγω 

μήκους ως προς διάμετρο,  περίπου 1000  και  γι’ αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως 

μονοδιάστατες δομές.   
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2.4.4 Δομή ΝάνοΣωληνίσκων Άνθρακα     

Οι  διάφοροι  τρόποι  τύλιξης  των  γραφιτικών  επιπέδων  σε  μορφή  σωλήνων 

περιγράφονται  από  την  «ελικοειδή»  μορφή  του  σωλήνα  (chirality/  helicity/ 

wrapping), η οποία προσδιορίζεται από το περιφερειακό διάνυσμα τύλιξης: 

 

όπου  οι  ακέραιοι  δείκτες  (n,m)  είναι  ο  αριθμός  των  βημάτων  κατά  μήκος  των 

μοναδιαίων διανυσμάτων  α1, α2  του εξαγωγικού δικτυώματος, που προσδιορίζουν 

την διάμετρο του νάνο‐σωληνίσκου καθώς και την ονομαζόμενη «ελικοειδή» μορφή 

αυτού. Βάσει της διάταξης  (n,m) και της γωνίας θ, που προσδιορίζει το βαθμό της 

περιστροφής στον κύλινδρο προκύπτουν τρεις τύποι προσανατολισμού των ατόμων 

του άνθρακα στην περιφέρεια του νάνο‐σωληνίσκου, οι οποίοι προσδιορίζονται ως   

α)  «arm‐chair»  για  n=m  και  θ=30ο  β)  «zig‐zag»  για  n=0  ή m=0  και  θ=30ο    και  γ) 

«chiral»  όλοι οι  υπόλοιποι συνδυασμοί με  τις  σειρές  των  εξαγώνων  να  τάσσονται 

σπειροειδώς κατά μήκος του άξονα του νάνο‐σωληνίσκου. Το Σχήμα 2‐6 συνοψίζει 

τους τρεις αυτούς τύπους. 

 
Σχήμα 2‐6. Σχηματικό διάγραμμα του τρόπου τύλιξης του εξαγωνικού πλέγματος γραφίτη για το σχηματισμό νάνο‐
σωληνίσκου άνθρακα και οι τρεις τύποι προσανατολισμού των ατόμων του άνθρακα στην περιφέρεια του νάνο‐

σωληνίσκου. 
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2.4.5 Σύνθεση ΝάνοΣωληνίσκων Άνθρακα     

Η  σύνθεση  των  νάνο‐σωληνίσκων  άνθρακα  γίνεται  με  τις  εξής  τρεις  βασικές 

μεθόδους:  α)  εξάχνωση  ηλεκτροδίων  άνθρακα  με  τη  χρήση  ηλεκτρικού  τόξου 

εκκένωσης  (arc  discharge),  β)  φωτοδιάσπαση  γραφίτη  με  τη  χρήση  laser  (laser 

ablation,  laser  evaporation  technique),  γ)  καταλυτική  χημική  εναπόθεση  ατμού 

(catalytical chemical vapor deposition, CVD). 

Η  σύνθεση  νάνο‐σωληνίσκων  με  «arc  discharge»  και  με  «laser  ablation»  είναι 

ενεργά  εφαρμόσιμες  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια.  Όσον  αφορά  την  μέθοδο  «arc 

discharge»  ο  Iijima  [3],[4]  ήταν  ο  πρώτος  που  παρατήρησε  τη  σύνθεση  νάνο‐

σωληνίσκων με την μέθοδο αυτή. Το 1992 μια καινοτομία στην ανάπτυξη ΠΤΝΣΑ με 

χρήση  της  μεθόδου  «arc  discharge»  επιτεύχθηκε  από  τους  Ebbesen  και  Alayan 

[5],[6],  οι  οποίοι  συνέθεσαν  ΠΤΝΣΑ  μήκους  ~10  nm  και  διαμέτρου  ~5‐30  nm, 

υψηλής ποιότητας σε σχέση με την ανάπτυξή τους και την καθαρότητά τους με όγκο 

παραγωγής  στην  τάξη  του  γραμμαρίου.  Οι  παραγόμενοι  ΠΤΝΣΑ  συνήθως 

συγκροτούνται  μεταξύ  τους  με  ισχυρές  αλληλεπιδράσεις  Van  der  Waals  και 

σχηματίζουν  σφικτές  δεσμίδες.  Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  2‐7  η  τεχνική  του  «arc 

discharge» περιλαμβάνει τη χρήση δύο εξαιρετικής καθαρότητας  ράβδων γραφίτη 

που χρησιμοποιούνται ως άνοδος και  κάθοδος  (ηλεκτρόδια).  Στη συνέχεια  τα δύο 

ηλεκτρόδια έρχονται σε επαφή σε αδρανές περιβάλλον που περιέχει ευγενές αέριο, 

π.χ.  ήλιο,  και  εφαρμόζεται  σε  αυτά  διαφορά  δυναμικού  μέχρι  να  εμφανιστεί  ένα 

σταθερής  έντασης  τόξο.  Η  ακριβής  διαδικασία  εξαρτάται  από  το  μέγεθος  των 

ηλεκτροδίων γραφίτη. Καθώς το ηλεκτρόδιο της ανόδου φθείρεται το κενό μεταξύ 

ανόδου και καθόδου διατηρείται σταθερό προσαρμόζοντας κάθε φορά τη θέση της 

ανόδου. Εν συνεχεία, το υλικό που κατακάθεται στην κάθοδο αποτελείται από ένα 

κέλυφος από λιωμένο υλικό και από ένα μαλακότερο  ινώδη πυρήνα που περιέχει 

νάνο‐σωληνίσκους άνθρακα και άλλα σωματίδια άνθρακα. Για την επίτευξη ΜΤΝΣΑ, 

τα  ηλεκτρόδια  «ντοπάρονται»  με  μια  μικρή  ποσότητα  μεταλλικών  σωματιδίων 

καταλύτη  [7‐12]. Ο Bethune  [5,13]  και οι συνεργάτες  του  το 1993 ήσαν οι πρώτοι 

που  κατάφεραν  να  παρασκευάσουν  άφθονες  ποσότητες  ΜΤΝΣΑ    με  την  μέθοδο 

αυτή. 
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Σχήμα 2‐7. Σκαρίφημα στο οποίο φαίνεται η τεχνική του “arc‐discharge” 

 Η  μέθοδος  «laser  ablation»  χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  για  τη  σύνθεση 

φουλλερενίων.  Στη  διάρκεια  των  ετών,  η  τεχνική  βελτιώθηκε  τόσο  ώστε  να 

επιτρέψει  την  παραγωγή ΜΤΝΣΑ.  Ο Smalley et al.  (5),(14)Error! Reference  source 

not  found.  κατάφεραν  κάνοντας  χρήση  της  μεθόδου  να  παράγουν  μια  μεγάλη 

ποσότητα ΜΤΝΣΑ στην κλίμακα των 1‐10 g . Σε αυτή την τεχνική, μια ακτίνα λέιζερ 

χρησιμοποιείται  για  να  εξατμίσει  ένα  μέρος  γραφίτη  το  οποίο  βρίσκεται  σε  έναν 

ελεγχόμενων συνθηκών φούρνο θερμοκρασίας κοντά στους 1200οC. Η γενικότερη 

διάταξη της μεθόδου φαίνεται στο Σχήμα 2‐8. Προκειμένου να παραχθούν ΜΤΝΣΑ 

το  μέρος  του  γραφίτη  «ντοπάρεται»  με  καταλύτες  κοβαλτίου  και  νικελίου 

(7),(14).Το  συμπυκνωμένο  υλικό  που  προκύπτει  συλλέγεται  αργότερα  σε  έναν 

υδρόψυκτο θάλαμο. 

 

Σχήμα 2‐8. Η μέθοδος «laser ablation». 

Οι  δύο  προαναφερθείσες  μέθοδοι  παρουσιάζουν  περιορισμό  στον  όγκο  των 

παραγόμενων δειγμάτων σε σχέση με το μέγεθος τις αρχικής πρώτης ύλης άνθρακα. 

Επίσης  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  κατά  τη  διάρκεια  της  σύνθεσης  των  νάνο‐

σωληνίσκων  παράγονται  και    ακαθαρσίες  υπό  τη  μορφή  σωματιδίων  καταλύτη, 
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άμορφων    δομών  σωματιδίων  άνθρακα  καθώς  και  φουλλερένια  μη  κυλινδρικής 

διαμόρφωσης.  Το  γεγονός  αυτό  καθιστά  αναπόφευκτο  τον  καθαρισμό  και 

διαχωρισμό των παραγόμενων νάνο‐σωληνίσκων προκειμένου να απομακρυνθούν 

οι  μη  επιθυμητές  προσμίξεις.  Ένα  άλλο  σημείο  στο  οποίο  υστερούν  οι  εν  λόγω 

μέθοδοι είναι το υψηλό κόστος χρήσης τους, το οποίο τις θέτει   απαγορευτικές για 

την  παραγωγή  συνθέτων  υλικών  με  φάση  ενίσχυσης  νάνο‐σωληνίσκους  άνθρακα 

διότι,  όπως  είναι  γνωστό  στα  σύνθετα  υλικά,  απαιτούνται  μεγάλες  ποσότητες 

ενίσχυσης γεγονός που αυξάνει κατά πολύ το κόστος του τελικού υλικού.  

Τέτοιου  είδους  περιορισμοί  έχουν  ωθήσει  στην  ανάπτυξη  των  μεθόδων  αέριας 

φάσης, όπως τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης ατμού CVD σύμφωνα με την οποία 

οι  νάνο‐σωληνίσκοι  άνθρακα  σχηματίζονται  από  την  αποσύνθεση  αερίων  που 

περιέχουν άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος CVD  χρησιμοποιούταν επιτυχώς 

για  την  παρασκευή  ινών  άνθρακα,  γενικά  ινωδών  υλικών  και  υλικών  νάνο‐

σωληνίσκων για περισσότερο από είκοσι χρόνια [5,15‐19]. Η διαδικασία ανάπτυξης 

συμπεριλαμβάνει  θέρμανση  ενός  καταλυτικού  υλικού  σε  υψηλές  θερμοκρασίες 

(500‐1000 oC) σε ένα σωληνωτό φούρνο  και την ροή ενός αερίου υδρογονάνθρακα 

διαμέσου  του  σωληνωτού  αντιδραστήρα  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα.  Οι 

χρησιμοποιούμενοι  καταλύτες  είναι  τυπικά  νάνο‐σωματίδια  μεταβατικών‐

μετάλλων, τα οποία σχηματίζονται πάνω σε μέταλλα «υποστήριξης», όπως πορώδη 

οξείδια  αλουμινίου  (aloumina),  υλικά  που  χαρακτηρίζονται  από  μεγάλη  ελεύθερη 

επιφάνεια.  Ο  γενικός  μηχανισμός  της  ανάπτυξης  των  νάνο‐σωληνίσκων  μέσω  της 

μεθόδου  CVD  συμπεριλαμβάνει  από  την  μία  το  διαχωρισμό  των  μορίων  του 

υδρογονάθρακα, που καταλύεται από τα μεταβατικά‐μέταλλα και από την διάλυση 

καθώς  και  από  την  ατμοποίηση  των  ατόμων  άνθρακα  στα  μεταλλικά  νάνο‐

σωματίδια.  Η  καθίζηση  του  άνθρακα  από  τα  ατμοποιημένα  μεταλλικά  σωματίδια 

οδηγεί  στον  σχηματισμό  σωληνοειδών  στερεών  άνθρακα  σε  μια  sp2  δομή.  Η 

σωληνοειδή διαμόρφωση προτιμάται από άλλους σχηματισμούς του άνθρακα όπως 

για  παράδειγμα  γραφιτικά  πλέγματα  με  ανοιχτά  άκρα.  Αυτό  οφείλεται  στο  ότι  η 

δομή  ενός  σωλήνα  αποτελεί  σχηματισμό  ελάχιστης  ενέργειας  διότι,  δεν  περιέχει 

μπερδεμένους δεσμούς. Οι  τεχνικές αέριας φάσης πλεονεκτούν έναντι  των άλλων 

μεθόδων διότι, έχουν τη δυνατότητα συνεχούς  λειτουργίας χωρίς διακοπή αφού η 
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πηγή της πρώτης ύλης συνεχώς αναπληρώνεται από το ρέον αέριο. Επίσης ένα άλλο 

σημείο για το οποίο προτιμάται η τεχνική CVD είναι η εξαιρετική καθαρότητα των 

παραγόμενων νάνο‐σωληνίσκων άνθρακα γεγονός που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση 

των  επιπλέον  βημάτων  καθαρισμού.  Τέλος  σημειώνεται  πως  η  μέθοδος  CVD 

παρουσιάζει μεγάλο ενδεχόμενο αύξησης της σύνθεσης υλικών νάνο‐σωληνίσκων. 

ΠΤΝΣΑ  έχουν  ήδη  παρασκευαστεί  εμπορικά  σε  κλίμακα  που  ξεπερνάει  το  

χιλιόγραμμου  και φτάνει έως και τον τόνο. Όμως παρά την  αύξηση της σύνθεσης οι 

παραγόμενοι ΠΤΝΣΑ    έχουν  την  τάση  να περιέχουν μεγάλες  πυκνότητες ατελειών 

όπως πεντάγωνα  και  επτάγωνα στα  τοιχώματα  των  νάνο‐σωληνίσκων.  Η  σύνθεση 

ΜΤΝΣΑ  σχεδόν  απαλλαγμένων  από  ατέλειες  στην  δομή  τους  είναι  σχετικά 

πρόσφατο επίτευγμα.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η μοναδικότητα που παρουσιάζουν οι τεχνικές CVD 

να  χρησιμοποιούνται  για  την  δημιουργία  ευθυγραμμισμένων  σειρών  νάνο‐

σωληνίσκων  άνθρακα  με  ελεγχόμενη  διάμετρο  και  μήκος.  Η  σύνθεση  καλά 

ευθυγραμμισμένων  νάνο‐σωληνίσκων  άνθρακα  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση 

πλάσματος  στη  μέθοδο  CVD  (Plasma  Enhanced  CVD),  σύμφωνα  με  την  οποία  το 

πλάσμα  διεγείρεται  από  μια  πηγή  συνεχούς  ρεύματος  [7,20‐22]  ή  μια  πηγή 

παραγωγής μικροκυμάτων [7,23‐27]. Το Σχήμα 2‐9 παρουσιάζει την δυνατότητα της 

ανάπτυξης  ευθύγραμμων  νάνο‐σωληνίσκων  σε  ευρεία  κλίμακα  με  εξαιρετική 

ομοιομορφία  στη  διάμετρο,  το  μήκος,  την  ευθυγράμμιση  και  την  πυκνότητα  των 

πλευρών.  Ρυθμίζοντας  το  πάχος  του  στρώματος  του  καταλύτη  ελέγχουμε  τη 

διάμετρο των κυλινδρικών πλεγμάτων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2‐10.     

 

Σχήμα 2‐9. Μικρογραφίες ευθυγραμμισμένων ΠΤΝΣΑ που παράχθηκαν με την μέθοδο PECVD. 
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Σχήμα 2‐10. Μικρογραφίες ευθυγραμμισμένων νάνο‐σωληνίσκων άνθρακα παραγόμενων με την μέθοδο PECVD με έλεγχο 
διαμέτρου: α) 40‐50 nm και β) 200‐300 nm. 

2.4.6 Δομικές Ατέλειες 

Κατά το στάδιο της σύνθεσης, είναι δυνατό να εμφανιστούν πιθανές επιθυμητές ή 

ανεπιθύμητες δομικές ατέλειες. Δημιουργούνται παραμορφώσεις και αλλαγές στο 

σχήμα  όπως  κάμψεις  και  διακλαδώσεις  (τύπου  Υ  ή  τύπου  Τ)  νανοσωληνίσκων 

αντικαθιστώντας  ένα  εξάγωνο  με  ένα  επτάγωνο  ή  ένα  πεντάγωνο.  Οι 

παραμορφώσεις μπορεί να κατευθύνονται προς το εσωτερικό ή προς το εξωτερικό 

του σωληνίσκου και μεταξύ των άλλων οι ηλεκτρικές ιδιότητες αλλάζουν δραματικά 

από  αυτές  τις  παραμορφώσεις.  Ένα  άλλο  είδος  ατελειών  προκαλείται  από 

προσμίξεις  που  μπορούν  να  εμποτιστούν  κατά  την  διάρκεια  της  παρασκευής  των 

νανοσωληνίσκων.  Στοιχεία  μπορούν  να  υπεισέλθουν  στην  δομή  όπως  για 

παράδειγμα στοιχεία του καταλύτη.      

2.4.7  Καθαρισμός από προσμίξεις 

 Ένα μεγάλο πρόβλημα στην τεχνολογία των ΝΣΑ είναι ο καθαρισμός τους από ξένες 

ουσίες  και  προσμίξεις  Τα  προϊόντα  όσο  καθαρά  κι  αν  είναι,  πάντα  απαιτούν 

επιπλέον  επεξεργασία  προκειμένου  να  απομακρυνθούν  οι  προσμίξεις  στο 

μεγαλύτερο  βαθμό  που  γίνεται.  Οι  μηχανισμοί  ανάπτυξης  είναι  δυνατόν  να 

τερματιστούν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  το  καταλυτικό  σωματίδιο  να  μείνει 

εγκλωβισμένο μέσα στο νάνο‐σωλήνα. Άλλες προσμίξεις  εκτός από  τα καταλυτικά 

μεταλλικά σωματίδια μπορεί να είναι φουλερένια, γραφίτης ή άμορφος άνθρακας. 

Αυτές οι προσμίξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τελικές ιδιότητες των ΝΣΑ. Τα 

μεταλλικά  σωματίδια  και  τα  φουλερένια  απομακρύνονται  σχετικά  εύκολα  ενώ  ο 

γραφίτης και ο άμορφος άνθρακας απομακρύνονται δύσκολα.  



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 47  
 

Ο καθαρισμός γίνεται με χημικές ή μηχανικές μεθόδους. Οι χημικές μέθοδοι έχουν 

το  πλεονέκτημα  του  χαμηλού  κόστους  και  της  ευκολίας  χρήσης.  Οι  μηχανικές 

προσφέρονται πιο πολύ για μεγάλης κλίμακας σύνθεσης νάνο‐σωλήνων αλλά είναι 

απαιτητικές  σε  χρόνο.  Συνοπτικά  μπορούν  να  αναφερθούν  οι  ακόλουθες:  (α) 

Οξείδωση, (β) Επεξεργασία με Οξέα, (γ) Ανόπτηση, (δ) Υπέρηχοι, (ε) Καθαρισμός με 

Μαγνητισμό,  (στ)  μικρο‐φιλτράρισμα,    (ζ)  κόψιμο  και  (η)  χρωματογραφία.  Ο 

καθαρισμός  μπορεί  να  γίνει  και  με  συνδυασμό  μεθόδων.  Για  παράδειγμα,  με 

φυγοκέντρηση  απομακρύνονται  τα  μεγαλύτερα  σωματίδια  γραφίτη  ενώ  με 

κατάλληλα  διαλύματα,  μέσω  διάλυσης  απομακρύνονται  τα  φουλερένια  και  τα 

μεταλλικά  σωματίδια.  Τα  μεταλλικά  σωματίδια  συνηθέστερα  ωστόσο 

απομακρύνονται  απλά  με  χρήση  υψηλών  θερμοκρασιών.  Όμως,  δεν  υπάρχει 

κάποια γενική αποτελεσματική και απλή μέθοδος για τον καθαρισμό των προϊόντων 

αλλά επιλέγεται η κατάλληλη ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

2.4.8 Ιδιότητες ΝάνοΣωληνίσκων Άνθρακα 

Στο  πλαίσιο των μηχανικών ιδιοτήτων, οι νάνο‐σωληνίσκοι κατατάσσονται ανάμεσα 

στα πιο ανθεκτικά και  τα πιο ελαστικά υλικά που υπάρχουν στην φύση, με μέτρο 

ελαστικότητας  έως  1,2  TPa  και  αντοχή  σε  εφελκυσμό  περίπου  εκατό  φορές 

μεγαλύτερη  από  αυτή  του  χάλυβα.  Ταυτόχρονα  παρουσιάζουν  πολύ  μεγάλη 

παραμόρφωση θραύσης. Όσον αφορά στις ηλεκτρικές τους ιδιότητες παρουσιάζουν 

μεγάλη εξάρτηση από τη διάταξη (n,m) και ως εκ τούτου από την διάμετρο και την 

«ελικοειδή» μορφή του νάνο‐σωληνίσκου. Όσον αφορά στους ΠΤΝΣΑ η πρόβλεψη 

των  ιδιοτήτων τους είναι πολύ πιο πολύπλοκη και δύσκολη διότι, στην περίπτωση 

αυτή  συνυπάρχει  μια  ποικιλία  γεωμετριών  του  ανύσματος  τύλιξης.  Η  υπερβολική 

εξάρτηση  των  ηλεκτρονικών  ιδιοτήτων  από  τις  παραμέτρους  δομής  αποτελεί 

μοναδικότητα  των  νάνο‐σωληνίσκων άνθρακα και  είναι υπεύθυνη  για  τα πλούσια 

φυσικά φαινόμενα που παρουσιάζουν καθώς επίσης αποτελεί σημαντική πρόκληση 

για  χημική  σύνθεσή  τους  υπό  τον  έλεγχο  της  διαμέτρου  και  της  «ελικοειδούς» 

διαμόρφωσης  του  νάνο‐σωληνίσκου.  Η  ειδική  θερμοχωρητικότητα  η  οποία  τους 

χαρακτηρίζει,  για  τους  μεν  πολύ‐φλοιϊκούς  είναι  παρόμοια  με  αυτή  του  γραφίτη 

ενώ  για  τους  μονό‐φλοιϊκούς  μεγαλύτερη.  Αυτό  είναι  αναμενόμενο  καθώς  τα 

φωνόνια  (phonons)  του  κρυστάλλου  χαρακτηρίζονται  από  μεγαλύτερη  μέση 
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ελεύθερη  διαδρομή  (περίπου  100  nm),  αφού  δεν  υπάρχουν  επιπλέον  στρώματα 

γραφίτη  για  να  επηρεάσουν  την  κίνηση  τους  μέσω  της  μεταξύ  τους 

αλληλεπίδρασης. Οι  εξαιρετικά καλές  ενδογενείς  ιδιότητες    των νάνο‐σωληνίσκων 

άνθρακα  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  έξαρση  ερευνών,  που  αποσκοπούν  στην 

καλύτερη  κατανόησή  τους  καθώς  και  στην  εκμετάλλευσή  τους  σε  ενδεχόμενες 

εφαρμογές σε ολόκληρο  τον  κόσμο. Θεωρητικές  και  πειραματικές  εργασίες  έχουν 

επικεντρωθεί  α)  στην  σχέση  της  ατομικής  και  της  ηλεκτρονικής  δομής  των  νάνο‐

σωληνίσκων, β) στις ηλεκτρικές ιδιότητες μεταφοράς καθώς και γ) στις επιδράσεις 

των  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  ηλεκτρονίου‐ηλεκτρονίου  και  ηλεκτρονίων‐

φωνονίων.  Μεγάλη  προσπάθεια  καταβάλλεται  επίσης  για  την  κατανόηση  των 

μηχανικών ιδιοτήτων τους συμπεριλαμβανομένων του μέτρου ελαστικότητας Ε, της 

αντοχής τους σε εφελκυσμό, καθώς και του μηχανισμού  αστοχίας τους. Εκτός των 

άλλων  ένα  σημαντικά    θεμελιώδες  ερώτημα  που  τίθεται  και  χρίζει  περαιτέρω 

πειραματικής  και  θεωρητικής  έρευνας  είναι  πώς  η  μηχανική  παραμόρφωση  ενός 

νάνο‐σωληνίσκου άνθρακα επιδρά στις ηλεκτρικές ιδιότητές του. 

2.4.9 Ηλεκτρικές Ιδιότητες ΝάνοΣωληνίσκων Άνθρακα 

Οι  ηλεκτρικές  ιδιότητες  των  Νανοσωληνίσκων  άνθρακα  (ΝΣΑ)  είναι  ένας  τομέας 

ιδιαίτερου  επιστημονικού  ενδιαφέροντος,  καθώς  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολο  να 

μετρηθούν απευθείας. Δομικές ατέλειες καθώς και οι καμπυλώσεις ή  οι συστροφές 

τους  φαίνεται  να  έχουν  έντονη  επίδραση  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  (28).  Αρχικές 

θεωρητικές  μελέτες  για  τις  ηλεκτρονικές  ιδιότητες  των  Μονο‐φλοιϊκών  ΝΣΑ 

(ΜΦΝΣΑ),  έδειξαν  ότι  οι  ΝΣΑ  μπορεί  να  έχουν  μεταλλική  συμπεριφορά  ή 

συμπεριφορά ημι‐αγωγού ανάλογα με την «ελικοειδή» μορφή τους  [29‐31], οπότε 

και από την διάταξη (n,m) και την διάμετρο του ΝΣΑ [32‐33]. Κατά μέσο όρο, σχεδόν 

1/3 των ΝΣΑ έχουν μεταλλική συμπεριφορά και 2/3 συμπεριφορά ημι‐αγωγού [29]. 

Αυτή η αναλογία εμφανίζεται σε πραγματικά δείγματα καθώς οι σύγχρονες μέθοδοι 

παραγωγής  προσφέρουν  μικρό,  αν  όχι  καθόλου,  έλεγχο  στην  μορφοποίηση  της 

«ελικοειδούς»  δομής.  Καθώς  οι  Πολυφλοιϊκοί  ΝΣΑ  (ΠΦΝΣΑ)  έχουν  μεγαλύτερη 

διάμετρο,  οι  ιδιότητες  μεταφοράς  προσεγγίζουν  αυτές  του  γραφίτη  [34]. 

Διαστρωματικές  αλληλεπιδράσεις  που  θα  μπορούσαν  να  είναι  σημαντικές  στους 

ΠΦ‐ΝΣΑ  μικρής  διαμέτρου  εμφανίζονται  να  είναι  ασθενείς.  Θεωρητικές  μελέτες 
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ΝΣΑ  με  διπλό  φλοιό  δείχνουν  ότι  η  συνολική  συμπεριφορά    καθορίζεται  από  τις 

ηλεκτρονικές ιδιότητες του εξωτερικού φλοιού [35‐36]. 

Για  το  λόγο  αυτό,  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  διαφέρουν  έντονα  μεταξύ  των 

μεμονωμένων  ΜΦ‐ΝΣΑ,  θυσάνων  ΜΦΝΣΑ,  μεμονωμένων  ΠΦ‐ΝΣΑ  ή  θυσάνων 

ΠΦΝΣΑ  ή  τυχαίων  ΠΦ‐ΝΣΑ  (mats).  Πειραματικά,  οι  ηλεκτρικές  συνδεσμολογίες 

μέτρησης μεμονωμένων ΝΣΑ επιτυγχάνονται συνήθως από τυχαία εναπόθεση των 

ΝΣΑ πάνω σε έτοιμα ηλεκτρόδια με προσχεδιασμένα μοτίβα (pattern)  [37‐38], ή με 

διαδοχική  κατασκευή  των  ηλεκτροδίων  πάνω  στα  ΝΣΑ  με  τη  χρήση  τεχνικών 

εστιασμένης  δέσμης  ιόντων  [39].  Η  πρώτη  πειραματική  μέτρηση  μεταφοράς  σε 

μεμονωμένους  ΠΦΝΣΑ  έγινε  από  τους  Tans  et  al.  [40]  και  έδειξε  ότι  πράγματι 

υπάρχουν  ΠΦΝΣΑ  με  συμπεριφορές  τόσο  μεταλλικές  όσο  και  ημι‐αγωγού, 

επιβεβαιώνοντας  τη  θεωρητική  πρόβλεψη.  Η  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  σε 

θερμοκρασία  δωματίου  ήταν  105  με  106  S/m  για  τους  ΝΣΑ  με  μεταλλική 

συμπεριφορά  και  περίπου  10  S/m  για  τους  ΝΣΑ  με  ημι‐αγώγιμη  συμπεριφορά. 

Επίσης  επιβεβαιώθηκε  και  πειραματικά  ότι  οι  ηλεκτρονικές  ιδιότητες  εξαρτώνται 

πολύ  από  τη  διάμετρο  του  ΝΣΑ  και  την  ελικοειδή  δομή  [41],  [42].  Η  παρουσία 

μεγάλου  ποσοστού  ημι‐αγώγιμων  ΝΣΑ  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  όταν  γίνεται 

ερμηνεία  μετρήσεων  φαινομένων  μεταφοράς  σε  θυσάνους  ΜΦ‐ΝΣΑ,  όπως  έχει 

αποδειχθεί και πειραματικά με την εξάρτηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίσταση των 

θυσάνων από τη θερμοκρασία [43]. Η αγωγιμότητα των θυσάνων ΜΦΝΣΑ βρέθηκε 

να κυμαίνεται μεταξύ 1×104  (44) και 3×106 S/m  [45‐46]σε θερμοκρασία δωματίου, 

εξαρτώμενη  από  τον  τύπο  των  ΝΣΑ  και  το  πόσο  έχουν  περιπλεχτεί  μεταξύ  τους 

(entanglement).  ΟΙ  τιμές  αυτές  πλησιάζουν  αυτές  της  επίπεδης  (in‐plane) 

αγωγιμότητας  του  γραφίτη  (2.5×106  S/m  [47]).  Η  αγωγιμότητα  των  ΠΦΝΣΑ  έχουν 

παρουσιαστεί  να  κυμαίνονται  μεταξύ  20  and  2×107  S/m  [48],  ανάλογα  με  την 

helicities του εξωτερικού φλοιού [49] ή την παρουσία ελαττωμάτων [48,50].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΕΠΟΞΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ 

ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΑ . 

   

“You  very  rarely  see  chaos 

and  nanotechnology 

mentioned  together,  but  it's 

nice to know that chaos is not 

just  something  that  happens 

on the large scale.” 

 Arvind Raman  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33  ««ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΩΩΝΝ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ   ΚΚΑΑΙΙ   ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ   ΤΤΟΟΥΥΣΣ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  

ΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ   ΕΕΠΠΟΟΞΞΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΡΡΗΗΤΤΙΙΝΝΗΗΣΣ   ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ   ΜΜΕΕ   ΝΝΑΑΝΝΟΟ
ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΙΙΣΣΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΑΑ..»»  

3.1 Εισαγωγή 
Στο  τεχνολογικό πεδίο  των αγώγιμων πολυμερών σημαντικός  παράγοντας  για  την 

επίτευξη  της  βέλτιστης  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  είναι  η  χρήση  της  κατάλληλης 

μεθοδολογίας  (πρωτόκολλο)  ανάδευσης  που  θα  πετυχαίνει  την  διάσπαση  των 

όποιων  συσσωματωμάτων  των  εγκλεισμάτων  και  την  ομογενή  διασπορά  τους  σε 

όλο τον όγκο του πολυμερούς, ενώ παράλληλα δεν θα έχει αρνητική επίδραση στις 

ηλεκτρικές  ιδιότητες  των  εγκλεισμάτων  αλλά  και  του  πολυμερούς.  Η  είσοδος  της 

νανοτεχνολογίας  στα  αγώγιμα  πολυμερή  με  τη  χρήση  εγκλεισμάτων  που  έχουν 

διαστάσεις στη κλίμακα του νανο‐μέτρου και εξαιρετικά καλές ηλεκτρικές ιδιότητες, 

κατέστησε ακόμα πιο σημαντικό το ρόλο των μεθοδολογιών ανάδευσης ειδικότερα 

στην  περίπτωση  χρήσης  των  νανοσωληνίσκων  άνθρακα  [1].  Η  μεγάλη  επιφάνεια 

επαφής  τους  εξαιτίας  του  μεγάλο  λόγου  μήκους/διαμέτρου  και  το  εύκαμπτο 

κυλινδρικό σχήμα τους «spaghetti»  τα καθίστα επιρρεπή στο σχηματισμό  ισχυρών 

συσσωματωμάτων  που  λειτουργούν  ανασταλτικά  στις  ηλεκτρικές  και  όχι  μόνο 

ιδιότητες.  

Η  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  κατέδειξε  πολλές  και  διαφορετικές  τεχνικές 

διασποράς των νανοσωληνίσκων στη κατασκευή νανοσυνθέτων εποξικής μήτρας με 

βελτιωμένες  ηλεκτρικές  ιδιότητες.  Πολλές  ερευνητικές  εργασίες  [2‐4] 

χρησιμοποίησαν  τεχνικές  απευθείας  φυσικής  διασποράς  των  ΝΣΑ  στην  εποξική 

ρητίνη  με  μηχανικούς  αναδευτήρες  υψηλών  στροφών  (Dissolver).  Η  χρήση 

αναδευτήρων  υψηλών  στροφών  εισάγει  στο  μίγμα  διατμητικές  δυνάμεις  που 

διασπούν  τα  συσσωματώματα  παράλληλα  με  την  διασπορά.  Το  μέγεθος  των 

διατμητικών δυνάμεων άρα και η ικανότητα τους να διασπούν τα συσσωματώματα 

εξαρτάται  από  το  ιξώδες  του  μίγματος,  την  ταχύτητα  περιστροφής  και  τη 

θερμοκρασία ενώ παράλληλα ο χρόνος ανάδευσης αποτελεί σημαντική παράμετρο 

για  βέλτιστη  ομογενοποίηση.  Μια  παραλλαγή  της  παραπάνω  τεχνικής  είναι  η  
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μηχανική ανάδευση  τύπου TorusMill  [5],  η οποία  κάνει  χρήση μικρών σφαιριδίων 

Ζιρκονίας  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  (καλάθι)  στη  κεφαλή  του  αναδευτήρα. 

Καθώς  πραγματοποιείται  η  ανάδευση  του  μείγματος,  το  καλάθι  κατεβαίνει  και 

βυθίζεται στο μείγμα. Τα σφαιρίδια αρχίζουν να περιστρέφονται με αποτέλεσμα να 

συγκρούονται  με  τα  συσσωματώματα  των  νανοσωληνίσκων  και  να  τα  σπάζουν, 

πετυχαίνοντας με αυτό  τον  τρόπο βελτίωση της διασποράς  τους στο μείγμα.  Ένας 

άλλος  τρόπος  απευθείας  μηχανικής  ανάδευσης  που  χρησιμοποιήθηκε  σε  πολλές 

ερευνητικές εργασίες [6‐8] κάνει χρήση των υπερήχων είτε με συσκευές σημειακής 

υπερήχησης  (Sonication  tips)  είτε  με  συσκευές  χωρικής  υπερήχησης  (Sonication 

baths,  μπάνια  υπερήχων).  Η  τεχνική  της  υπερήχησης  εκμεταλλεύεται  τους  μικρο‐

στροβιλισμούς που δημιουργούνται στο μείγμα λόγο  της αυξομείωσης  της πίεσης 

από την ταλάντωση των μορίων των υλικών. Ο χρόνος, η συχνότητα και η ενέργεια 

υπερήχησης  αποτελούν  τις  κυριότερες  παραμέτρους  διασποράς.  Επίσης  στη 

βιβλιογραφία [5] απαντάται και η υβριδική χρήση των ανωτέρων τεχνικών. 

Όπως  αναφέρθηκε,  για  την  επίτευξη  βέλτιστης  διασποράς  κατά  τη  μηχανική 

ανάδευση,  το  ιξώδες παίζει  σημαντικό  ρόλο.  Τη  λογική αυτή ακολουθεί  η  τεχνική 

τύπου  Masterbatch  [9].  Σύμφωνα  με  τη  μεθοδολογία  Masterbatch,  ένα  μείγμα 

ρητίνης πολύ υψηλής περιεκτικότητας νανοσωληνίσκων ανακατεύεται με τη χρήση 

Dissolver  ή  TorusMill  κ.α.  Το  υψηλό  ιξώδες  εξασφαλίζει  μεγάλες  διατμητικές 

δυνάμεις  που  καταφέρνουν  να  σπάσουν  τα  ισχυρά  συσσωματώματα.  Το 

παραγόμενο  μείγμα  χρησιμοποιείται  στη  συνέχεια  ως  πρώτη  ύλη  στη  κατάλληλη 

αναλογία  με  την  εποξική  ρητίνη  για  την  παραγωγή  του  τελικού  νανοσυνθέτου. 

Πλεονεκτήματα  της  μεθοδολογίας  αυτής  είναι  ότι  το  Masterbatch‐μείγμα  είναι 

σταθερό επιτρέποντας την αποθήκευση και τη χρήση του μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ενώ παράλληλα ο χρόνος παρασκευής του τελικού μείγματος μειώνεται 

σημαντικά  αφού  δεν  απαιτείται  ο  ίδιος  χρόνος  και  ένταση  ανάδευσης  στη  φάση 

αυτή.  Μια  διαφορετική  λογική  που  συναντάται  στη  βιβλιογραφία  αποτελεί  η 

ανάδευση ‐συνήθως με υπερήχηση‐  των νανοσωληνίσκων παρουσία διαλυτών για 

την  διάσπαση  των  συσσωματωμάτων.  Το  μείγμα  διαλύτη  και  ΝΣΑ  στη  συνέχεια 

εισάγεται  μέσα  στο  πολυμερές  και  αναδεύεται  μηχανικά  υπό  κενό  και  θέρμανση 

ώστε  να  επιτευχθεί  η  αφαίρεση  του  διαλύτη.  Οι  τεχνικές  αυτές  αξιοποιούν  την 
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εκάστοτε  διαλυτότητα  των  νανοσωληνίσκων  σε  συγκεκριμένους  διαλύτες.  Ως 

διαλύτες έχουν χρησιμοποιηθεί η ακετόνη, το νερό, τολουένιο κτλ. [10‐13]. 

Εκτός από όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές που έχουν κοινό στοιχείο, τη φυσική 

ανάμειξη  των  ΝΣΑ  στη  εποξική  μήτρα  είτε  απευθείας  είτε  με  τη  χρήση  διαλύτη, 

υπάρχει μια άλλη κατηγορία τεχνικών που κυρίως εστιάζεται στη κατάλληλη χημική 

επεξεργασία των ίδιων των νανοσωληνίσκων για τη βέλτιστη διασπορά μέσα στην 

εποξική  μήτρα.  Στόχος  τους  είναι  η  τροποποίηση  της  δομής  τους  ώστε  η 

διεπιφανειακές  ιδιότητες  τους  να  εμποδίζουν  το  σχηματισμό  συσσωματωμάτων 

ή/και να επιτρέπουν την καλύτερη αλληλεπίδραση με τα μόρια της εποξικής ρητίνης 

[14‐18] Η τροποποίηση της δομής τους γίνεται με διάφορες χημικές μεθόδους κατά 

τη διάρκεια παρασκευής τους ή σε μεταγενέστερα στάδια και ουσιαστικά προσθέτει 

στη κυλινδρική ανθρακική δομή  διάφορες χημικές ενώσεις που αλλάζουν ριζικά τις 

ιδιότητες  των  τροποποιημένων ΝΣΑ. Η  λεπτομερής περιγραφή όλων  των  τεχνικών 

αυτών  είναι  εκτός  του  σκοπού  της  συγκεκριμένης  εργασίας.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται  διάφοροι  τύποι  χημικής  τροποποίησης  όπως  οι  νανοσωληνίσκοι  με 

καρβοξυλικές ρίζες (‐COOH) στην επιφάνεια τους αλλά και τροποποίηση των ΝΣΑ με 

συμπολυμερή  (co‐polymers).    Τα  τελευταία  αποτελούν  μια  πολλά  υποσχόμενη 

πρακτική για τη επίτευξη της μέγιστης διασποράς σε διάφορες εποξικές ρητίνες.      

3.2  Σκοπός Εργασίας 
Αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας  αποτελεί  η  μελέτη  διαφόρων  τεχνικών 

ανάδευσης  υπό  το  πρίσμα  της  επίτευξης  των  βέλτιστων  ηλεκτρικών  ιδιοτήτων.  Η 

αύξηση  της  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  για  την  ίδια  περιεκτικότητα  στην  ίδια 

πολυμερική  μήτρα  αποτελεί  ένδειξη  της  αποτελεσματικότητας  κάθε  μεθόδου  στη 

διάσπαση των συσσωματωμάτων αλλά ταυτόχρονα προσφέρει πληροφορίες για την 

επίδραση  της  στις  ιδιότητες  τόσο  της  πολυμερικής  μήτρας  όσο  και  στα  αγώγιμα 

εγκλείσματα.  Οι  περιεκτικότητες  που  χρησιμοποιήθηκαν  επιλέχθηκαν  να  είναι 

τέτοιες ώστε  να  διασφαλίζεται  η  ύπαρξη ηλεκτρικού  δικτύου  και  να  ξεπεραστούν 

τυχόν μετρητικές αβεβαιότητες που θα σχετίζονται καθαρά την περιεκτικότητα. Οι 

μεθοδολογίες που εξετάστηκαν επιλέχθηκαν ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

των  τεχνικών  ανάδευσης  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στη  βιβλιογραφία  αλλά 
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δοκιμάστηκαν και νέες τεχνικές. Σε επιλεγμένα πρωτόκολλα ανάδευσης μελετήθηκε 

η επίδραση παραμέτρων όπως ο χρόνος στη τελική αγωγιμότητα. 

3.3 Υλικά 
Το  σύστημα  εποξικής  ρητίνης  που  χρησιμοποιήθηκε  έχει  την  εμπορική  ονομασία 

ARALDITE LY‐564 της εταιρίας HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL, SWITZERLAND και 

καταλύτη (σκληρυντή) ARADUR‐HY2954 επίσης της ίδιας εταιρίας. Το συγκεκριμένο 

σύστημα επιλέχθηκε επειδή χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία για 

την κατασκευή δομικών εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά. Η αύξηση της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας  του  συγκεκριμένου  υλικού  θα  συμβάλει  στην  κατεύθυνση  της 

κατασκευής  πολύ‐λειτουργικών  συνθέτων  υλικών  όπου  εκτός  από  την  καθαρά 

δομική λειτουργία τους θα χρησιμοποιούν τις βελτιωμένες ηλεκτρικές ιδιότητες για 

την  ηλεκτροστατική  αποφόρτιση  τους  είτε  για  την  παρακολούθηση  της  βλάβης 

τους. Οι βασικές ιδιότητες του συστήματος παρουσιάζονται στο Πίνακας 3‐1. 

Κωδικός Προϊόντος  ARALDITE LY-564 ρητίνη ARADUR-2954 σκληρυντής 

ΟΨΗ  Διάφανο υγρό Διάφανο υγρό 

ΧΡΩΜΑ (ISO 4360) 1-2 <2 

ΙΞΩΔΕΣ 25 oC  (ISO 12058-1) (mPa S) 1200-1400 70-120 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  (ISO 1675) (g/cm3) 1.1-1.2 0.94-0.95 

ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΖΜΟΥ (ISO 2719) (oC) 185 173 

ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 100 35 

ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 100 42 

ΤΥΠΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΩΡΕΣ 60 oC + 4-8 ΩΡΕΣ 120 oC 

1 ΩΡΑ 80 oC  + 2-8 ΩΡΕΣ 140 oC 

0.5 ΩΡΕΣ 100 oC + 2-8 ΩΡΕΣ 160 oC 

Πίνακας 3‐1. Βασικές Ιδιότητες Συστήματος Εποξικής Ρητίνης 

Στην  εργασία  αυτή  χρησιμοποιήθηκαν  αρχικά  απλοί  πολυφλοιϊκοί  νανοσωλήνες 

άνθρακα, που δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως επεξεργασία (pristine MWCNTs).  

Παράχθηκαν  με  τη  μέθοδο  της  καταλυτικής  χημικής  απόθεσης  ατμού  (catalytical 

chemical  vapor deposition, CVD)  από  τη  γαλλική  εταιρεία ARKEMA  και  έχουν  τον 

κωδικό  (SDS number) 060093.  Η  μέση  διάμετρος  τους  είναι  10‐15  νανόμετρα  και 

κατά  μέσο  όρο  το  μήκους  τους  είναι  μεγαλύτερο  των  500  νανομέτρων.    Οι 

νανοσωληνίσκοι  είναι  σε  μορφή σκόνης  και  περιέχουν  στοιχεία  του  καταλύτη  και 

της  καταλυτικής  υποστήριξης.  Για  κάποιες  μεθοδολογίες  ανάδευσης, 

χρησιμοποιήθηκε  παράλληλα  και  ένας  δεύτερος  τύπος  πολύφλοιϊκών 
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νανοσωληνίσκων  άνθρακα,  οι  οποίοι  σύμφωνα  με  την  εταιρεία  παραγωγής  που 

ήταν  η  ίδια  (ARKEMA),  είχαν  χημικά  τροποποιηθεί  (modified MWCNTs)  ώστε  να 

εμπεριέχουν  στα  άκρα  τους  εποξικές  ρίζες.  Η  τροποποίηση  αυτή  αποσκοπεί  στη 

καλύτερη  διασπορά  των  νανοσωληνίσκων  στη  ρητίνη,  καθώς  κατά  τη  διαδικασία 

της ανάμειξης και υπό υψηλή θερμοκρασία, η ρητίνη που εμπεριέχουν τήκεται, με 

αποτέλεσμα να ενσωματώνονται καλύτερα στην πολυμερική μήτρα. Ο  τύπος αυτός 

των  νανοσωληνίσκων  έχει  την  ονομασία  «Graphistrength  200  P  50».  Οι  βασικές 

διαστάσεις  των  νανοσωληνίσκων  παραμένουν  σταθερές.  Η  συγκεκριμένη  παρτίδα 

φέρει τον κωδικό (SDS number) 060114. Το ποσοστό της ρητίνης που εμπεριέχεται 

στους  νανοσωληνίσκους  είναι  50%  κ.β.  Και  οι  δύο  τύποι  ΝΣΑ,  εξετάστηκαν  με  τη 

χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και επιβεβαιώθηκε η δομή τους, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3‐1.  

 

Σχήμα 3‐1. (Επάνω) SEM εικόνες pristine‐MWCNTs (κάτω) SEM εικόνες modified‐MWCNTs 
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3.4 Πρωτόκολλα Ανάδευσης 
Η μελέτη έγινε σε τρείς φάσεις κατά τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής. Στη πρώτη 

φάση μελετήθηκαν κυρίως οι  τεχνικές μηχανικής ανάδευσης ενώ η δεύτερη φάση 

επικεντρώθηκε  στη  χρήση  διαλυτών.  Στη  τελική  φάση  έγινε  χρήση  των 

τροποποιημένων ΝΣΑ για επιλεγμένες τεχνικές για σύγκριση με τους απλούς ΝΣΑ.  

Αναλυτικά κατά  τη διάρκεια  της πρώτης φάσης η  κατά βάρος περιεκτικότητα που 

επιλέχθηκε ήταν 1,0 %. Αρχικά (1‐Α) χρησιμοποιήθηκε ένας μηχανικός αναδευτήρας 

υψηλών  στροφών  (Dissolver)  με  ταυτόχρονη  εφαρμογή  κενού  και  έλεγχο 

θερμοκρασίας. Έγιναν τρεις μίξεις με διαφορετικούς χρόνους ανάδευσης  (6, 18, 20 

ώρες) με  τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές  (ταχύτητα περιστροφής, 3000  rpm 

και  θερμοκρασία  60οC)  ώστε  να  διερευνηθεί  η  επίδραση  του  χρόνου  ανάδευσης 

στην ηλεκτρική αγωγιμότητα και κατά συνέπεια και στη ποιότητα της διασποράς.  

 

Σχήμα 3‐2.Ανάδευση τύπου Dissolver 

Στη  συνέχεια  (1‐Β)  χρησιμοποιήθηκε  η  μεθοδολογία  τύπου  Masterbatch.  Στη 

συγκεκριμένη προσπάθεια, αρχικά παράχθηκε ένα μίγμα ρητίνης και ΝΣΑ με υψηλή 

περιεκτικότητα  (2.6  %  κ.β.)  όποτε  και  μεγάλου  ιξώδους,    το  οποίο  αναδεύτηκε 

μηχανικά  (Dissolver)  υπό  κενό  με  σταθερή  ταχύτητα  περιστροφής  3000  rpm  και 

θερμοκρασία σταθερή 60οC για 27 ώρες. Το παραγόμενο μείγμα χρησιμοποιήθηκε 

ως  πρώτη  ύλη  για  την  παροχή  των  νάνο‐εγκλεισμάτων  για  την  κατασκευή 

νανοσυνθέτων τριών περιεκτικοτήτων (0,1% , 0,5%, 1,0% κ.β.) ύστερα από  μηχανική 

ανάδευση  (Dissolver)  υπό  κενό  για  3  ώρες  στα  3000  rpm  της  ρητίνης  και  του 

Masterbatch.  Για  τις  ίδιες  περιεκτικότητες  χρησιμοποιήθηκε  και  (1‐Γ)  ο  μηχανικός 

αναδευτήρας υψηλών στροφών τύπου Torusmill. 
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Σχήμα 3‐3.Ανάδευση τύπου TorusMill 

 Ο  χρόνος  ανάδευσης  κρατήθηκε  στις  3  ώρες  με  ίδια  ταχύτητα  περιστροφής  και 

θερμοκρασία  όπως στη προηγούμενη μεθοδολογία (3000 rpm, 60οC). Στη συνέχεια 

(1‐Δ) 1,0%  κ.β απλοί ΝΣΑ μετά από 6 ώρες μηχανικής ανάδευσης  τύπου Dissolver  

(3000  rpm,  60οC)  αναδεύτηκαν  στη  εποξική  ρητίνη  με  τη  χρήση  ενός  μπάνιου 

υπερήχων για 1,5 ώρα σε θερμοκρασία (30‐40οC). 

      

Σχήμα 3‐4. Ανάδευση με υπερήχηση 

 Η  τελευταία  μεθοδολογία  που  εξετάστηκε  στη  διάρκεια  της  πρώτης  φάσης  (1‐Ε) 

περιελάμβανε  την  υπερήχηση  των  απλών  ΝΣΑ  (1%  κ.β.  p‐MWCNTs)  σε  διάλυμα 

αιθανόλης  για  2,5  ώρες  και  στην  συνέχεια  την  μηχανική  ανάδευση  με  τη  ρητίνη 

(Dissolver,3000 rpm) υπό κενό για 20 ώρες ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξάτμιση της 

αιθανόλης.  

Κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης  φάσης  χρησιμοποιήθηκαν  2  επιπλέον  διαλύτες 

(ακετόνη,  τολουένιο),  ενώ  δοκιμάστηκε  μια  υβριδική  μεθοδολογία  που 

περιελάμβανε μηχανική ανάδευση TorusMill και Dissolver. Τέλος χρησιμοποιήθηκε 

και μία μεθοδολογία που έκανε χρήση των υπερήχων πριν την μηχανική ανάδευση. 
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Αναλυτικά  στην  περίπτωση  της  χρήσης  ακετόνης  (2‐Α)  οι  απλοί  νανοσωληνίσκοι 

(0,5%  κ.β.  MWCNTs)  υπερηχήθηκαν  παρουσία  ακετόνης  για  1,5  και  3  ώρες 

αντίστοιχα,  σε  μπάνιο  (λουτρό)  υπερήχων  θερμοκρασίας  40οC  και  στη  συνέχεια 

αναδεύτηκαν μηχανικά με  τη ρητίνη υπό κενό  (Dissolver,1,5 ώρα‐2000  rpm‐75οC). 

Αντίστοιχα  στην  περίπτωση  του  Τολουενίου  (2‐Β)  οι  απλοί  νανοσωληνίσκοι  (0,5% 

κ.β. MWCNTs) υπερηχήθηκαν παρουσία Τολουενίου για 1,5  και 3 ώρες σε μπάνιο 

(λουτρό) υπερήχων θερμοκρασίας 40οC και στη συνέχεια αναδεύτηκαν μηχανικά με 

τη  ρητίνη  υπό  κενό  (Dissolver,3,5  ώρες‐2000  rpm‐75οC).  Επίσης  (2‐Γ)  δοκιμάστηκε 

μια  υβριδική  μεθοδολογία  στην  οποία  οι  απλοί  νανοσωληνίσκοι  (0,5%  κ.β. 

MWCNTs)  αναδεύτηκαν  με  τη  ρητίνη  σε  αναδευτήρα  τύπου  TorusMill  (1,5  ώρα‐

3000 rpm‐50οC) το μείγμα αποθηκεύτηκε για 2 μήνες και στην συνέχεια αναδεύτηκε 

μηχανικά  (Dissolver‐1,5  ώρα‐2000  rpm‐50οC).  Τέλος  (2‐Δ)  μείγμα  απλών 

νανοσωληνίσκων (0,5% κ.β. MWCNTs) και ρητίνης υπερηχήθηκε για 1,5 ώρα στους 

80οC και στη συνέχεια αναδεύτηκε μηχανικά (Dissolver‐1,5 ώρα‐2000 rpm‐80οC). 

Κατά  τη  διάρκεια  της  τρίτης  και  τελευταίας φάσης  για  επιλεγμένες  μεθοδολογίες 

χρησιμοποιήθηκαν οι χημικά τροποποιημένοι νανοσωληνίσκοι (modified MWCNTs). 

Αναλυτικά  η  πρώτη  προσπάθεια  (3‐Α)  περιελάμβανε  την  απευθείας  μηχανική 

ανάδευση  υπό  κενό  στη  ρητίνη  (Dissolver‐2  ώρες‐3000  rpm‐50οC)  0,5%  κ.β 

τροποποιημένων  νανοσωληνίσκων.  Στη  συνέχεια  (3‐Β)    δοκιμάστηκε  η  τεχνική 

τύπου  Masterbatch.  Το  μείγμα  Masterbatch  είχε  4,5%  κ.β.  περιεκτικότητα  και 

αναδεύτηκε μηχανικά υπό κενό  (Dissolver‐7 ώρες‐3000 rpm‐80οC). Το παραγόμενο 

μείγμα χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παροχή των νάνο‐εγκλεισμάτων για 

την  κατασκευή  νανοσυνθέτων  τριών  περιεκτικοτήτων  (0,1%  ,  0,5%,  1,0%  κ.β.) 

ύστερα από  μηχανική ανάδευση (Dissolver) υπό κενό για 1 ώρα στα 3000 rpm της 

ρητίνης  και  του  Masterbatch.  Τέλος  (3‐Γ)  χρησιμοποιήθηκε  το  ίδιο  ακριβώς 

πρωτόκολλο  συνδυασμένης  απευθείας  ανάδευσης  στη  ρητίνη  με  υπερήχους  και 

dissolver (2‐Δ) για ίδια περιεκτικότητα  (0,5%κ.β) με τους χημικά τροποποιημένους 

νανοσωληνίσκους.  Ο  Πίνακας  3‐2  συνοψίζει  όλες  τις  μεθοδολογίες  για  όλες  τις 

φάσεις.  Ενώ  για  όλα  τα  υλικά  το  πρωτόκολλο  πολυμερισμού  ήταν  το  ίδιο 

επιλεγμένο  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  κατασκευαστή  του  συστήματος 

εποξικής ρητίνης (1 ώρα στους 80oC και 8 ώρες στους 140oC) 
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Κωδικός 
Τύπος 

MWCNTs 
% κ.β. 

Τύπος  

Μίξης 
Αναλυτικό Πρωτόκολλο 

1‐Α‐1 
p‐MWCNTs 

 

1,0 

 

Απευθείας 

Μηχανική 

(Dissolver) 

6   ώρες , 3000 rpm , 60οC 

1‐Α‐2  18 ώρες , 3000 rpm , 60 οC 

1‐Α‐3  20 ώρες , 3000 rpm , 60 οC 

1‐B 

p‐MWCNTs 

2,6 
Masterbatch 

Μηχανική 

(Dissolver) 

27 ώρες , 3000 rpm , 60 οC 

1‐B‐1  0,1 

3   ώρες , 3000 rpm , 60 οC 1‐B‐2  0,5 

1‐B‐3  1,0 

1‐Γ‐1 
p‐MWCNTs 

 

0,1  Απευθείας 

Μηχανική 

(TorusMill) 

3   ώρες , 3000 rpm , 60 οC 1‐Γ‐2  0,5 

1‐Γ‐3  1,0 

1‐Δ  p‐MWCNTs  1,0 
Μηχανική 

+Υπέρηχοι 

(Dissolver) 6   ώρες , 3000 rpm , 60 οC + 

(Son.Bath) 1,5 ώρα, 30‐40 οC 

1‐Ε  p‐MWCNTs  1,0 
Αιθανόλη 

+Μηχανική 

(Εthanol/Son.Bath) ) 2,5 ώρες, 40 οC 

(Dissolver) 20   ώρες , 2000 rpm , 75 οC 

2‐Α‐1 

p‐MWCNTs  0,5 
Ακετόνη 

+Μηχανική 

(Acetone/Son.Bath) ) 1,5 ώρα, 40 οC 

(Dissolver) 1,5 ώρα, 2000 rpm , 75 οC 

2‐Α‐2 
(Acetone /Son.Bath) ) 3,0 ώρες, 40 οC 

(Dissolver) 1,5 ώρα, 2000 rpm , 75 οC 

2‐Β‐1 

p‐MWCNTs  0,5 
Τολουένιο 

+Μηχανική 

(Toluene/Son.Bath) ) 1,5 ώρα, 40 οC 

(Dissolver) 3,5 ώρες, 2000 rpm , 75 οC 

2‐Β‐2 
(Toluene /Son.Bath) ) 3,0 ώρες, 40 οC 

(Dissolver) 3,5 ώρες, 2000 rpm , 75 οC 

2‐Γ  p‐MWCNTs  0,5 

Μηχανική 

(TorusMill)+ 

(Dissolver) 

(TorusMill) 1,5 ώρα‐3000 rpm‐50 οC +  

(Dissolver)  1,5 ώρα‐2000 rpm‐50 οC 

2‐Δ  p‐MWCNTs  0,5 
Υπέρηχοι + 

Μηχανική 

(Son.Bath) 1,5 ώρα, 80oC 

(Dissolver)  1,5 ώρα‐2000 rpm‐80οC 

3‐A  m‐MWCNTs  0,5 

Απευθείας 

Μηχανική 

(Dissolver) 

2   ώρες , 3000 rpm , 50 οC 

3‐Β 

m‐MWCNTs 

4,5 
Masterbatch 

Μηχανική 

(Dissolver) 

7  ώρες , 3000 rpm , 80 οC 

3‐B‐1  0,1  1   ώρα,  3000 rpm , 60 οC 

3‐B‐2  0,5  1   ώρα , 3000 rpm , 60 οC 

3‐B‐3  1,0  1   ώρα , 3000 rpm , 60 οC 

3‐Γ  m‐MWCNTs  0,5 
Υπέρηχοι + 

Μηχανική 

(Son.Bath) 1,5 ώρα, 80 οC 

(Dissolver)  1,5 ώρα‐2000 rpm‐80 οC 

Πίνακας 3‐2. Σύνοψη όλων των πρωτοκόλλων 
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3.5 Μεθοδολογία Μέτρησης της Αγωγιμότητας 
Οι μετρήσεις αγωγιμότητας έγιναν με φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης με  τη 

χρήση  ενός  Alpha‐N  Frequency  Response  Analyser  της  εταιρείας  Novocontrol 

Technologies  GmbH  (Hundsangen,  Germany)  (Σχήμα  3‐5).  Τα  δοκίμια,  που 

χρησιμοποιήθηκαν  για  τις  μετρήσεις  αφού  πρώτα  κόπηκαν  σε  διαστάσεις 

10x20x6mm,  τοποθετήθηκαν  ανάμεσα  σε  δύο  παράλληλα  επιχρυσωμένα 

ηλεκτρόδια  έτσι  ώστε  να  προκύψει  ένας  πυκνωτής,  ο  οποίος  συγκρατείται  σε 

κατάλληλη  ιδιο‐συσκευή  (BDS  1200,  Novocontrol).  Στη  συνέχεια  η  διάταξη,  που 

φέρει  τον  πυκνωτή,  συνδέεται  με  μια  πηγή  ρεύματος  εναλλασσόμενης  τάσης  AC 

πλάτους 1 volt και εύρους συχνοτήτων από 0,1 έως 106 Hz. Η διάταξη καταγράφει 

τη  σύνθετη  αντίσταση  από  την  οποία  στην  συνέχεια  υπολογίζεται  η  σύνθετη 

«χωρική»  ειδική  αντίσταση  του  δοκιμίου.  Οι  μετρήσεις  έγιναν  σε  θερμοκρασία 

δωματίου.  Η  τιμή  της  ισοδύναμης  DC‐αγωγιμότητας  προσδιορίζεται  από  την 

περιοχή όπου η AC‐αγωγιμότητα δεν εξαρτάται από την συχνότητα (Σχήμα 3‐6). 

 
Σχήμα 3‐5 Alpha‐N Frequency Response Analyser, and  the  two electrodes plate capacitor, BDS 1200 supplied by Novocontrol 

Technologies GmbH (Hundsangen, Germany) 

 

Σχήμα 3‐6.Προσδιορισμός ισοδύναμης DC Αγωγιμότητας από απόκριση AC Αγωγιμότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης 
συχνότητας πεδίου.  

A
C 
Α
γω

γι
μό

τη
τα

Συχνότητα

Ισοδύναμη DC Αγωγιμότητα
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3.6 Αποτελέσματα και Ανάλυση 

3.6.1 Φάση Α:  

Στο  Σχήμα  3‐7  παρατίθεται,  η  αγωγιμότητα  της  ρητίνης  ενισχυμένης  με  1%  κ.β. 

pristine MWCNTs , σε σχέση με το χρόνο μηχανικής ανάδευσης (Dissolver,3000 rpm, 

60οC). Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, όσο αυξάνεται ο χρόνος 

ανάδευσης,  η  αγωγιμότητα  αυξάνεται  σημαντικά,  ειδικά  στη  περίπτωση  όπου  ο 

χρόνος τριπλασιάζεται από 6 (1‐Α‐1) σε 18 (1‐Α‐2) ώρες ενώ για περεταίρω ανάμιξη 

συνολικής  διάρκειας  20  ωρών  (1‐Α‐3)  παρατηρείται  μια  συγκριτικά  μικρότερη 

αύξηση. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά υποδηλώνει  την θετική συνεισφορά των 

μεγάλων  διατμητικών  δυνάμεων  στη  διάσπαση  των  συσσωματωμάτων  των 

νανοσωληνίσκων.  Το  μέγεθος  των  συσσωματωμάτων  αντίστοιχα  ελέγχει  το  είδος 

του  ηλεκτρικού  δικτύου  μέσα  στο  πολυμερές.  Η  ύπαρξη  μικρότερων 

συσσωματωμάτων  ή/και  σκέτων  νανοσωληνίσκων  στο  πολυμερές  ουσιαστικά 

βοηθά  στην  αποτελεσματικότερη  δημιουργία  του  ηλεκτρικού  δικτύου.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται  από  πολυάριθμες  εργασίες  [19]  όπου  για  μεγαλύτερους  χρόνους 

μηχανικής  ανάδευσης,  η  αναμενόμενη  αύξηση  της  αγωγιμότητας  σύμφωνα  με  τη 

θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης  επιτυγχάνεται  σε  χαμηλότερες  περιεκτικότητες.  Ενώ 

παράλληλα  παρατηρείται  σύμφωνα  με  αναλύσεις  ηλεκτρονικής  μικροσκοπίας 

(SEM,TEM)  καλύτερη  διασπορά  και  μειωμένο  μέγεθος  συσσωματωμάτων. 

Αντίστοιχα  ο  σημαντικά  μικρότερος  ρυθμός  αύξησης  της  αγωγιμότητας  στη 

περίπτωση  αυξημένης  διάρκεια  ανάδευσης  από  18  σε  20  ώρες  υποδηλώνει  την 

ύπαρξη  ενός  άνω  ορίου  όπου  οι  διατμητικές  δυνάμεις  έχουν  διασπάσει  τα 

συσσωματώματα στο βαθμό που είναι  ικανές. Η περαιτέρω ανάδευση δύναται να 

λειτουργεί αρνητικά κυρίως λόγω  της μηχανικής καταπόνησης της δομής των ΝΣΑ 

[20]  (δημιουργία  ατελειών,  κόψιμο,  σπάσιμο)  αλλά  και  της  υποβάθμισης  των 

ιδιοτήτων του πολυμερούς. Η μείωση του aspect ratio (μήκος προς διάμετρος) των 

ΝΣΑ  μήκους,  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  του  μήκους  των  ΝΣΑ  επηρεάζει  την 

δημιουργία  του  αγώγιμου  δικτύου  [21].  Επίσης  είναι  γνωστό  ότι  η  φάση 

πολυμερισμού  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στις  τελικές  ιδιότητες  επειδή  κατά  τη 

διάρκεια  του πολυμερισμού οι  νανοσωληνίσκοι  τείνουν  να  επανα‐δημιουργήσουν 

συσσωματώματα [22]. Έχοντας κρατήσει και στις 3 περιπτώσεις το ίδιο πρωτόκολλο 
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πολυμερισμού,  η  επίδραση  της  παραμέτρου αυτής  μπορεί  να  θεωρηθεί  σταθερή, 

επιτρέποντας την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.  

 

Σχήμα 3‐7 Επίδραση του χρόνου ανάδευσης (συμβατική / μηχανική τύπου Dissolver) στην ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

Συνεχίζοντας στο Σχήμα 3‐8 γίνεται μια πρώτη απόπειρα μελέτης της συμβολής της 

υπερήχησης στις ηλεκτρικές ιδιότητες νανοσυνθέτων 1% κ.β. pristine MWCNTs. Στο 

πλαίσιο αυτό η αγωγιμότητα των δοκιμίων του πρωτοκόλλου 1‐Δ συγκρίνονται με 

τα  δοκίμια  του  πρωτοκόλλου 1‐Α‐1.    Το  γεγονός  ότι  και  στα  δύο  πρωτόκολλα,  το 

στάδιο  της  μηχανικής  ανάδευσης  είναι  ίδιο  (Dissolver,  3000  rpm,  60oC,  6  ώρες) 

όπως  και  το  πρωτόκολλο  πολυμερισμού  καθιστά  δυνατή  την  εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη συνεισφορά της εμβόλιμης υπερήχησης 1,5 ώρας σε χαμηλή 

θερμοκρασία  (30‐40οC).  Γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  χρήση  υπερήχων  έχει  θετική 

επίδραση στην ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η άνοδος της αγωγιμότητας είναι παρόμοια 

με  αυτήν  του  πρωτοκόλλου  1‐Α‐2  γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  η  υπερήχηση 

συνεχίζει τη διάσπαση και διασπορά των ΝΣΑ στο πολυμερές. Παρουσία υπερήχων, 

τα  μόρια  της  εποξική  ρητίνης  ταλαντώνονται  ανεβάζοντας  τη  θερμοκρασία  του 

μείγματος στους 30o‐40oC κρατώντας έτσι ένα εύλογα χαμηλό ιξώδες που επιτρέπει 

την μηχανική αλληλεπίδραση της ταλάντωσης αυτής στα συσσωματώματα των ΝΣΑ 

επιταχύνοντας την διάσπαση τους. Παράλληλα η συντονισμένη κίνηση των μορίων 

του πολυμερούς διαχέει τους ΝΣΑ σε όλο τον όγκο αν και πρέπει να αναφερθεί ότι η 

παρατεταμένη υπερήχηση κυρίως όταν γίνεται με σημειακή υπερήχηση (Sonication 

tip)  οδηγεί  και  αυτή  σε  μηχανική  καταπόνηση  της  δομής  των ΝΣΑ που  οδηγεί  σε 

μειωμένες ιδιότητες [23].   
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Σχήμα 3‐8. Επίδραση της συμπληρωματικής χρήσης Υπερήχων  κατά την Ανάδευση στις Ηλεκτρικές Ιδιότητες [Ίδιος χρόνος 

Ανάδευσης/ Ίδια Περιεκτικότητα 1%κ.β.] 

Η σύγκριση του πρωτοκόλλου 1‐Α‐3 (Dissolver, 3000 rpm, 60οC, 20 ώρες) με το 1‐Ε 

(Ethanol  pretreatment  before  Dissolver,  3000  rpm,  60oC,  20  ώρες)  βοηθά  στην 

εξαγωγή  των  πρώτων  συμπερασμάτων  για  την  αποτελεσματικότητα  των 

μεθοδολογιών  χρήσης  χημικών  διαλυτών  για  τον  προκαταρκτικό  διαχωρισμό  των 

ΝΣΑ  από  τα  συσσωματώματα  πριν  την  μηχανική  ανάδευση.  Σύμφωνα  με  τα 

αποτελέσματα  (Σχήμα  3‐9)  το  πρωτόκολλο  1‐Ε  παρουσιάζει  ελαφρά  μείωση  στην 

αγωγιμότητα σε σχέση με το πρωτόκολλο 1‐Α‐3 αν και διατηρεί την τάξη μεγέθους. 

Το γεγονός αυτό, υποδεικνύει μια αρνητική επίδραση της αιθανόλης στην ηλεκτρική 

αγωγιμότητα.  Έχοντας  χρησιμοποιήσει  τη  μηχανική  ανάδευση  20  ωρών,  έχει 

εξασφαλιστεί  μια  ικανοποιητική  ποιότητα  διασποράς,  που  ενδεχομένως  να 

βελτιώθηκε  λόγω  του  σταδίου  της  αιθανόλης,  παράλληλα  όμως  παρουσία 

αιθανόλης  η  δομή  των ΝΣΑ  ενδέχεται  να  τροποποιείται  [24].  Η  προσρόφηση  των 

μορίων της αιθανόλης στο εξαγωνικό πλέγμα μειώνει την αγωγιμότητα των ΝΣΑ. Το 

ηλεκτρικό  δίκτυο  που  δημιουργείται  με  τα  υποβαθμισμένα  ΝΣΑ  δυνητικά  έχει 

μειωμένη  απόδοση  ακόμα  και  αν  η  διασπορά  των  ΝΣΑ  είναι  καλύτερη.  Για  την 

εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων  ‐που  ξεπερνά  το σκοπό αυτής  της  εργασίας‐ 

για  την  επίδραση  της  αιθανόλης  θα  ήτο  αναγκαία  η  διερεύνηση  διαφόρων 

πρωτοκόλλων  με  μικρότερη  ίσως  διάρκεια  μηχανικής  ανάδευσης  υπό  κενό  και 

αυξημένη  διάρκεια  υπερήχησης  σε  αιθανόλη.  Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση, 

σημαντικός  παράγοντας  για  τις  τελικές  ιδιότητες  του  νανοσυνθέτου  αποτελεί  η 

ολοκληρωτική αφαίρεση της αιθανόλης από το υλικό μιας και είναι γνωστό ότι κατά 

τη φάση του πολυμερισμού επηρεάζει αρνητικά.   

4,49E-07

8,56E-05

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

Συμβατική Ανάδευση [ 6 ώρες ] (1 % κ.β ΝΣΑ ) Χρήση Υπερήχων [1,5 ώρες] + Συμβατική
Ανάδευση [ 6 ώρες ] (1 % κ.β ΝΣΑ )
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Σχήμα 3‐9. Επίδραση της χρήσης Αιθανόλης  στην ηλεκτρική αγωγιμότητα. [Ίδιος χρόνος Ανάδευσης/ Ίδια Περιεκτικότητα 1.0 

% κ.β.]  

Στο  Σχήμα  3‐10  παρουσιάζονται  συγκριτικά  η  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  για  όλα  τα 

προαναφερθέντα πρωτόκολλα αλλά και  για  τα πρωτόκολλα Masterbatch  (1‐Β)  και 

TorusMill  (1‐Γ)  για  την  ίδια  περιεκτικότητα  (1%  κ.β.  pristine‐MWCNTs).  Το 

διάγραμμα αυτό επιτρέπει μια πρώτη συγκριτική μελέτη όλων των μεθοδολογιών. 

Παρατηρείται  ότι  στη  περίπτωση  της    3‐ώρης  χρήσης  του  TorusMill,  η  ηλεκτρική 

αγωγιμότητα  παρουσιάζει  τη  δεύτερη  καλύτερη  τιμή  μετά  το  πρωτόκολλο  1‐Δ 

(Dissolver+Sonication). Σε αντίθεση, η μεθοδολογία Masterbatch (1‐Β), παρουσιάζει 

τη δεύτερη  χειρότερη  τιμή μετά  το πρωτόκολλο 1‐Α‐1  (Dissolver, 6 ώρες).    Αν  και 

πολλές ερευνητικές εργασίες  [9,25] αναφέρουν τη θετική επίδραση μεθοδολογιών 

Masterbatch  στον  διαχωρισμό  και  την  διασπορά  των  ΝΣΑ.  Το  δεδομένο  αυτό 

ενισχύει τη θεώρηση της μηχανικής καταπόνησης των ΝΣΑ, αφού στο συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο (1‐Β) επιλέχθηκε πολύωρη ανάδευση (27 ώρες).  

3,98E-05
2,67E-05

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

Συμβατική Ανάδευση [ 20 ώρες ] (1 % κ.β ΝΣΑ ) Χρήση Αιθανόλης [2,5 ώρες] + Συμβατική
Ανάδευση [ 20 ώρες ] (1 % κ.β ΝΣΑ )
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Σχήμα 3‐10. Προκαταρκτική Σύγκριση Μεθοδολογιών (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Χρόνος Ανάδευσης). Για το πρωτόκολλο 

Masterbatch ως χρόνος ανάδευσης καταλογίζεται ο χρόνος της τελικής μίξης και όχι και της προετοιμασίας του Masterbatch. 

Το  πρωτόκολλο  (1‐Γ)  TorusMill,  φαντάζει  ως  βέλτιστο  αν  συλλογιστεί  κανείς  ότι 

λόγω της συνύπαρξης των διατμητικών και κρουστικών δυνάμεων επιτυγχάνεται η 

διάσπαση των συσσωματωμάτων και η διάχυση των ΝΣΑ  σε πολύ λιγότερο χρόνο. 

Παράλληλα  όσο  μικρότερος  χρόνος  ανάδευσης    τόσο  λιγότερη  είναι  η  μηχανική 

καταπόνηση των ΝΣΑ. 

Τέλος στο Σχήμα 3‐11 παρουσιάζονται συγκριτικά η ηλεκτρική αγωγιμότητα για τις 

μεθοδολογίες ανάδευσης Masterbatch (1‐Β) και TorusMill (1‐Γ) ανά περιεκτικότητα. 

Παρατηρείται  ότι  η  μεθοδολογία TorusMill  δίνει  καλύτερα αποτελέσματα σε  όλες 

τις  περιεκτικότητες  επιβεβαιώνοντας  την  καλύτερη  ανάδευση.  Επίσης  και  για  τις 

δύο μεθοδολογίες επιβεβαιώνεται η αύξηση της αγωγιμότητας με την αύξηση της 

περιεκτικότητας.    Στο  0,1%  κ.β.  παρατηρείται  αύξηση  της  αγωγιμότητας  κατά  4‐6 

τάξεις  μεγέθους  σε  σχέση με  τη  μη‐ενισχυμένη  ρητίνη.  Η  παρατήρηση αυτή  δίνει 

την πρώτη ένδειξη ότι βάση της θεωρίας δικτύωσης‐διήθησης  (percolation theory) 

[26], το κρίσιμο ποσοστό όπου διαδραματίζεται η μη γραμμική μετάβαση βρίσκεται 

στο εύρος μεταξύ 0 και 0,1 % κ.β.  

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03
Πρωτόκολλα Παρασκευής Νανο-συνθέτων 1,0 % κ.β σε ΝΣΑ
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[S/cm] 7,40E-05 4,29E-06 8,56E-05 2,67E-05 4,49E-07 2,65E-05 3,98E-05

Ώρες 3 3 7,5 22,5 6 18 20

Πρωτόκολλο 
TorusMill 

Πρωτόκολλο 
Masterbatch

Υπερήχοι + 
Dissolver

Αιθανόλη + 
Dissolver

Dissolver    
[ 6 ώρες ]

Dissolver    
[ 18 ώρες ]

Dissolver    
[ 20 ώρες ]
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Σχήμα 3‐11. Σύγκριση μεθοδολογίας Masterbatch και TorusMill σε σχέση με την κ.β. περιεκτικότητα 

3.6.2 Φάση Β: 

Η ομαδική σύγκριση των υλικών για όλα τα πρωτόκολλα ανάδευσης της δεύτερης 

φάσης με κ.β. περιεκτικότητα 0,5 % [Σχήμα 3‐12], δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν 

ενδιαφέροντα  συμπεράσματα  για  τις  επιδόσεις  κάθε  πρωτοκόλλου.  Οι  μέγιστες 

τιμές καταγράφονται στη περίπτωση της χρήσης Τολουενίου  (1,5 ώρα) (2‐Β‐1) αλλά 

και στη περίπτωση της υβριδικής ανάμιξης με την χρήση TorusMill και Dissolver (2‐

Γ) ενώ η συνδυασμένη χρήση Υπερήχων και μηχανικής ανάδευσης  (Dissolver) (2‐Δ) 

παρουσιάζει ικανοποιητικά υψηλή τιμή. 

 
Σχήμα 3‐12. Συγκεντρωτικό Διάγραμμα Αγωγιμότητας (AC,DC) για όλα τα πρωτόκολλα ανάδευσης της 2ης Φάσης.  
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Masterbatch  Approach

Ανάδευση με TorusMill

Υπερήχοι [1,5 ώρες]  
+ Dissolver [1,5 ώρες] 

Ακετόνη [1,5 ώρες] + 
Dissolver [1,5 ώρες] 

Ακετόνη [3 ώρες] + 
Dissolver [1,5 ώρες] 

Τολουένιο [1,5 ώρες] 
+ Dissolver [3,5 ώρες] 

Τολουένιο [3 ώρες] + 
Dissolver [3,5 ώρες] 

TorusMill [1,5 ώρες] 
+ Dissolver [1,5 ώρες]

AC 2,32E-06 1,68E-06 1,14E-06 6,29E-06 2,00E-06 6,61E-06
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Πρωτόκολλα Παρασκευής Νανο‐συνθέτων 0,5 % κ.β σε ΝΣΑ (συμβατικά p‐MWCNT)
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Οι  ελάχιστες  τιμές  καταγράφονται  στα  δύο  πρωτόκολλά  που  χρησιμοποίησαν 

Ακετόνη  (2‐Α)  με  το  πρωτόκολλο  (3ώρες)  με  Τολουένιο  (2‐Β‐2)  να  ακολουθεί.  Θα 

ήταν  δυνατόν  να  ισχυριστεί  κανείς  ότι  οποιαδήποτε  θετική  επίδραση  της  χρήσης 

ακετόνης  για  την  επίτευξη  καλύτερης  διασποράς  των  ΝΣΑ  ακυρώνεται  από  τη 

γρήγορη  υποβάθμιση  της  δομής  τους  λόγω  της  ακετόνης  ή/και  της  υπερήχησης. 

Αντίθετα, στη περίπτωση του Τολουενίου, η οποιαδήποτε υποβάθμιση συντελείται 

με  μικρότερο  ρυθμό  ώστε  η  προβλεπόμενη  βελτιωμένη  διασπορά  να  μην 

ακυρώνεται  και  να  παρουσιάζει  καλύτερες  ηλεκτρικές  ιδιότητες.  Σε  ότι  αφορά  το 

πρωτόκολλο που κάνει χρήση της μηχανικής ανάδευσης τύπου TorusMill, όπως και 

στα  πειράματα  της  1ης  φάσης,  δείχνει  να  είναι  η  πιο  αξιόπιστη  επιλογή  για 

ομοιόμορφη ανάδευση των ΝΣΑ άρα και καλές ηλεκτρικές ιδιότητες. Παράλληλα το 

πρωτόκολλο  2‐Δ  που  χρησιμοποιεί  τους  υπέρηχους  ως  πρώτο  στάδιο  ανάδευσης 

των ΝΣΑ μέσα στη ρητίνη πριν τη μηχανική ανάδευση, συνηγορεί στην επιβεβαίωση 

της  αποτελεσματικότητας  της  τεχνικής  που  ενδεχομένως  επιτρέπει  περαιτέρω 

βελτίωση,  αν  γίνει  βελτιστοποίηση    της  μεθοδολογίας  (χρόνος  και  θερμοκρασία 

υπερήχησης)  

Ειδικεύοντας  στη  περίπτωση  της  χρήσης  ακετόνης  (2‐Α)  ως  προκαταρκτικό  μέσο 

ανάδευσης των ΝΣΑ με τη χρήση υπερήχων πριν τη μηχανική ανάδευση του τελικού 

μίγματος ρητίνης και ΝΣΑ με την ταυτόχρονη αφαίρεση της ακετόνης με τη βοήθεια 

του  κενού  και  θερμοκρασίας,  τα αποτελέσματα  των μετρήσεων συνοψίζονται  στο 

Σχήμα 3‐13. Στο σχήμα αυτό διακρίνεται το ποσοστό μείωσης της αγωγιμότητας με 

την  αύξηση  της  διάρκειας  υπερήχησης  στο  διάλυμα  ακετόνης.  Το  γεγονός  αυτό 

επιβεβαιώνει  την  αρνητική  επίδραση  της  ακετόνης  στην  ηλεκτρική  αγωγιμότητα 

που σύμφωνα με την βιβλιογραφία [27] πιστεύεται ότι τροποποιεί χημικά την δομή 

των  ΝΣΑ  με  αποτέλεσμα  να  μειώνεται  η  αγωγιμότητα  τους.  Επίσης  όπως  έχει 

προαναφερθεί  η πολύωρη υπερήχηση ουσιαστικά  καταπονεί  μηχανικά  τα ΝΣΑ με 

πιθανό  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  της  δομής  τους  με  τη  δημιουργία  ατελειών 

στην εξαγωνική διάταξη τους και στη συνέχεια σπάσιμο τους σε μικρότερα μήκη. Το 

στάδιο της μηχανικής ανάδευσης κρατήθηκε μικρό  (1,5 ώρα) ώστε να μην υπάρξει 

περαιτέρω μηχανική καταπόνηση των ΝΣΑ.  
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Σχήμα 3‐13. AC και DC αγωγιμότητα για τα δύο (2) πρωτόκολλα ανάδευσης των ΝΣΑ με Ακετόνη. 

Παρόμοια  συμπεριφορά  [Σχήμα  3‐14]  παρατηρείται  και  στα  υλικά  που 

κατασκευάστηκαν  με  τη  χρήση  Τολουενίου  (1‐Β)  αντί  Ακετόνης.  Το  γεγονός  αυτό 

επιβεβαιώνει  την αρνητική επίδραση στην αγωγιμότητα  της πολύωρης παρουσίας 

των  ΝΣΑ  σε  χημικούς  διαλύτες  αλλά  και  την  αρνητική  επίδραση  της  πολύωρης 

μηχανικής  καταπόνησης  τους  λόγω  της  υπερήχησης.  Παρατηρείται  ότι  στην 

περίπτωση του Τολουενίου [1‐Β] η μείωση είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτή 

για τη περίπτωση της Ακετόνης [1‐Α]. Η παρατήρηση αυτή πιστεύεται ότι συνδέεται 

με τη διαφορετική ηλεκτροχημική δομή του διαλύτη που αλληλεπιδρά με τους ΝΣΑ 

με διαφορετικό τρόπο  [28].  

 
Σχήμα 3‐14. AC και DC αγωγιμότητα για τα δύο (2) πρωτόκολλα ανάδευσης των ΝΣΑ με Τολουένιο. 

Ακετόνη [1,5 ώρες] + Dissolver [1,5 ώρες] Ακετόνη [3 ώρες] + Dissolver [1,5 ώρες] 
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Χρήση Ακετόνης/ 0,5 % κ.β σε ΝΣΑ (συμβατικά p-MWCNT)

Τολουένιο [1,5 ώρες] + Dissolver [3,5 ώρες] Τολουένιο [3 ώρες] + Dissolver [3,5 ώρες] 
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Χρήση Τολουενίου/ 0,5 % κ.β σε ΝΣΑ (συμβατικά p-MWCNT)
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3.6.3 Φάση Γ: 

Στο  Σχήμα  3‐15  συνοψίζονται  όλα  τα  πρωτόκολλα  ανάδευσης  της  3ης Φάσης  που 

κάνουν  χρήση  τροποποιημένων ΝΣΑ  (modified MWCNTs).  Στη  πρώτη  προσπάθεια 

(3‐Α)  το  γεγονός  ότι  η  θερμοκρασία  ανάδευσης  ήταν  χαμηλή  δεν  επέτρεψε  το 

«λιώσιμο» των πολυμερικών αλυσίδων που είναι συνδεδεμένες στη δομή των ΝΣΑ 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή διασπορά άρα και αυξημένη αγωγιμότητα. 

Σε αντίθεση, όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 80οC στα πρωτόκολλα 3‐Β και 3‐

Γ,  η  διασπορά  οπτικά  κατά  τη  διάρκεια  της  ανάδευσης  βελτιώθηκε  σημαντικά, 

γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις τιμές της αγωγιμότητας.  

 

Σχήμα 3‐15. Συγκεντρωτικό Διάγραμμα Αγωγιμότητας για όλα τα πρωτόκολλα ανάδευσης της 3ης Φάσης που κάνουν χρήση 
τροποποιημένων ΝΣΑ (modified MWCNTs) 

Επίσης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [29‐31] η ύπαρξη των πολυμερικών αλυσίδων 

στη  δομή  των  ΝΣΑ  έχει  αρνητική  επίδραση  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητές  τους.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των μεθοδολογιών 2‐Δ και 3‐Γ στο διάγραμμα 

στο  Σχήμα  3‐16.  Τα  πρωτόκολλα  2‐Δ  και  3‐Γ  είναι  πανομοιότυπα  ώστε  η  τυχόν 

διαφοροποίηση να έγκειται στον διαφορετικό τύπο ΝΣΑ.  Παράλληλα είναι φανερό 

στο Σχήμα 3‐16 ότι όλα τα υλικά με τροποποιημένους ΝΣΑ παρουσιάζουν μειωμένη 

αγωγιμότητα σε σχέση με τα υλικά με συμβατικούς ΝΣΑ και παρόμοια πρωτόκολλα 

παρασκευής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το πρωτόκολλο Masterbatch (1‐Β) όπου 

η αγωγιμότητα είναι ελαφρώς χαμηλότερη συγκριτικά με τα πρωτόκολλα 3‐Β και 3‐

Γ.  Το  γεγονός  αυτό  ενισχύει  την  άποψη  της  διαφορετικής  ηλεκτρικής  δομής  των 

modified  MWCNT  αφού  στην  1‐Β  η  μηχανική  καταπόνηση  των  ΝΣΑ  άρα  και  η 
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τροποποίηση της ηλεκτρικής δομής είναι επιβεβαιωμένη από τα αποτελέσματα της 

πρώτης Φάσης.  

 

Σχήμα 3‐16. Διάγραμμα σύγκρισης pristine‐MWCNTs και modified MWCNTs σε παρόμοια πρωτόκολλα και στην ίδια 
περιεκτικότητα.  

Ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση μεταξύ pristine και modified MWCNTs σε σχέση με 

την περιεκτικότητα  για  τα δύο πρωτόκολλα  τύπου Masterbatch   1‐Β  και 3‐Β αλλά 

και με το πρωτόκολλο τύπου TorusMill 1‐Γ.(Σχήμα  3‐17). Παρατηρείται ότι για 1,0 % 

κ.β. η αγωγιμότητα του υλικού με τα m‐MWCNTs από Masterbatch προσεγγίζει την 

επίδοση του TorusMill. Σε αντίθεση όσο η περιεκτικότητα μειώνεται  (0,5 και 0,1 % 

κ.β.)  η  αγωγιμότητα  επιδεινώνεται  σημαντικά  κυρίως  για  0,1  %  κ.β  όπου  είναι 

λογαριθμικά μειωμένη στα όρια την μονωτικής μήτρας (0%) σε αντίθεση με το υλικό 

αντίστοιχης  περιεκτικότητας  και  πρωτοκόλλου  αλλά  με  pristine MWCNTs.  Για  την 

περίπτωση  της  0,5 %  κ.β  με Masterbatch  η  αγωγιμότητα  είναι  παρόμοια  και  για 

τους  δύο  τύπους  ΝΣΑ.  Το  φαινόμενο  αυτό  επιβεβαιώνει  την  μικρότερη  τάση  για 

συσσωμάτωση  των  τροποποιημένων  ΝΣΑ  άρα  και  την  καλύτερη  ικανότητα 

διασποράς  όπως αναφέρει  και  ο  κατασκευαστής.  Ταυτόχρονα όμως  επιβεβαιώνει 

τις χαμηλές ηλεκτρικές ιδιότητες τους λόγω της ύπαρξης των συμπολυμερών πάνω 

στη δομή τους.  
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3-Β: Masterbatch(4,5%-
7ώρες 80οC) with 
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3-A: Dissolver [2 ώρες-
50οC]
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Σχήμα  3‐17. Διάγραμμα σύγκρισης pristine‐MWCNTs και modified MWCNTs για πρωτόκολλα Master‐batch (+TorusMill) σε 
σχέση με την % κ.β. περιεκτικότητα 

3.7 Συμπεράσματα 
Στο  πλαίσιο  της  εργασίας  αυτής,  κατέστη  δυνατή  η  κατασκευή  αγώγιμων 

πολυμερών με την κατάλληλη διασπορά νανοσωληνίσκων άνθρακα σε ένα σύστημα 

εποξικής  ρητίνης  με  τη  χρήση  διαφόρων  μεθοδολογιών  διασποράς.  Η  μελέτη 

περιελάμβανε κυρίως τεχνικές μηχανικής ανάδευσης των ΝΣΑ απευθείας στη ρητίνη 

ή σε κάποιο οργανικό διαλύτη (αιθανόλη, ακετόνη, τολουένιο), αλλά εξετάστηκε και 

χρήση  χημικά  τροποποιημένων  ΝΣΑ  (copolymer  modified  MWCNTs).  Επίσης 

συζητήθηκε η επίδραση των οργανικών διαλυτών στις ηλεκτρικές ιδιότητες των ΝΣΑ 

ως παράμετρος χημικής τροποποίησης.  

Η απευθείας μηχανική ανάδευση με τη χρήση αναδευτήρα υψηλών στροφών τύπου 

TorusMill σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκρίνεται ως η πιο αποτελεσματική στη 

επίτευξη  υψηλής  αγωγιμότητας  με  μικρό  χρόνο  παρασκευής.  Η  συμπληρωματική 

υπερήχηση  του  μείγματος  ΝΣΑ  και  ρητίνης,  καταγράφοντας  μεγάλες  τιμές 

αγωγιμότητας,  συγκαταλέγεται  στις  πιο  υποσχόμενες  μεθοδολογίες  με  πολλές 

προοπτικές  βελτίωσης  με  κατάλληλη  επιλογή  του  χρόνου  και  της  θερμοκρασίας 

υπερήχησης. Επίσης η χρήση του Τολουενίου αποτελεί επιλογή που δεν υπονομεύει 

τις ηλεκτρικές  ιδιότητες  ‐ συγκριτικά με την ακετόνη και  την αιθανόλη‐ σε μεγάλο 

βαθμό  πετυχαίνοντας  ενδεχομένως  ικανοποιητικό  διαχωρισμό  των  ΝΣΑ  από  τα 

συσσωματώματά  τους.  Η  χρήση  ακετόνης  και  αιθανόλης  σύμφωνα  με 
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αποτελέσματα της παρούσης μελέτης αντενδείκνυται για την παραγωγή αγώγιμων 

πολυμερών υλικών λόγω της ισχυρής επίδρασης στις ηλεκτρικές ιδιότητες των ίδιων 

των ΝΣΑ. Ωστόσο δεν θα ήταν σωστή, η πλήρης απόρριψη τους, αν δεν απαντηθούν 

με  μεγαλύτερη  ακρίβεια  και  περισσότερα  πειράματα  θέματα  όπως  η  επίτευξη 

ικανοποιητικής  διασποράς  των  ΝΣΑ  σε  λιγότερο  χρόνο  ενδεχομένως    και  η 

ηλεκτροχημική  αλληλεπίδραση  τους  με  τους  ΝΣΑ.    Σε  ότι  αφορά,  το  πρωτόκολλο 

ανάδευσης  τύπου  Masterbatch,  η  πολύωρη  ‐άνω  των  20  ωρών‐  ανάδευση 

ενδεχομένως αποτελεί  σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με  τις  τελικές ηλεκτρικές 

ιδιότητες.  Όμως  η  ευκολία  χρήσης  της  και  η  ικανοποιητική  αγωγιμότητα  και  για 

χαμηλές περιεκτικότητες που ενδεχομένως άλλες τεχνικές  να μην προσφέρουν την 

συγκαταλέγουν ως μια αποτελεσματική και ευέλικτη μεθοδολογία για βιομηχανικές 

εφαρμογές  διάθεσης  έτοιμων  εμποτισμένων  με  ΝΣΑ  ρητινών.  Τέλος  τα 

αποτελέσματα της συμβατικής μηχανικής ανάδευσης με Dissolver  επιβεβαίωσαν τη 

σημαντική  επιρροή  του  χρόνου  ανάδευσης  στις  τελικές  ιδιότητες  (άρα  και  στη 

διασπορά) έχοντας όμως υπόψη την κρίσιμη παράμετρο του ιξώδους που ελέγχει τη 

ανάδευση που για στη περίπτωση της παρούσας εργασίας ήταν ικανοποιητικό λόγω 

της επιλογής 0,5 και 1 % κ.β περιεκτικότητα.    

Γίνεται  αντιληπτό  ότι  κάθε  μεθοδολογία  έχει  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  και 

μειονεκτήματα  με  ορισμένες  να  υπερισχύουν  σε  ότι  αφορά  την  επίτευξη  της 

βέλτιστης  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας.  Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  όμως  καμία 

μεθοδολογία δεν πρέπει να αποκλειστεί στο στάδιο σχεδιασμού του πρωτοκόλλου 

παρασκευής  νανοσυνθέτων  υλικών  αφού  χρειάζεται  ακόμα  πιο  αναλυτικός 

χαρακτηρισμός  της  επίδρασης  κάθε  παραμέτρου  για  την  βελτιστοποίηση  των 

επιδόσεων κάθε τεχνικής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΕΠΟΞΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ  ΜΕ  ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥΣ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 

    

Αυτός  που  δεν  κάνει  λάθη, 

συνήθως δεν κάνει τίποτα. 

Edward John Phelps 



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 81  
 

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ««ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ   ΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ   ΕΕΠΠΟΟΞΞΙΙΚΚΗΗΣΣ  
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4.1 Εισαγωγή 
Οι  εποξικές  ρητίνες  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  ως  μήτρες  στον  τομέα  των 

προηγμένων  συνθέτων  υλικών  με  κύριες  εφαρμογές  στον  τομέα  της 

αεροδιαστημικής  και  της  αυτοκινητοβιομηχανίας  [1‐4].  Η  προτίμηση  αυτών  των 

υλικών στις αγορές αυτές έγκειται στις συνολικά καλές  τους  ιδιότητες μεταξύ  των 

οποίων  είναι  η  καλή  τους  πρόσφυση  με  ενισχυτικά  στοιχεία  (ίνες),  η  αυξημένη 

θερμική και χημική σταθερότητα τους, αντίστασή τους σε προσβολή από χημικά και 

στην  υποβάθμιση  τους  λόγω  διαβρωτικού  περιβάλλοντος  [5].  Εκτός  των 

προαναφερθέντων  οι  εποξικές  ρητίνες  χρησιμοποιούνται  εκτενώς  και  ως 

βιομηχανικά  πλαστικά  για  ηλεκτρικές  και  ηλεκτρονικές  εφαρμογές 

κεφαλαιοποιώντας  τις  μονωτικές  τους  ιδιότητες  που  οφείλονται  στην  χαμηλή 

συγκέντρωση  ελεύθερων  ηλεκτρονίων.  Παρ’  όλα  αυτά  υπάρχουν  αρκετές 

περιπτώσεις όπου απαιτούνται ηλεκτρικά αγώγιμα πολυμερή. Μερικές από αυτές 

τις εφαρμογές είναι τα συστήματα προστασίας από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

και  από  ραδιοσυχνότητες,  η  διάχυση  (dissipation)  ηλεκτροστατικού  φορτίου  από 

περιστρεφόμενα και φθειρόμενα μέλη ή ακόμα στον τομέα της μικροηλεκτρονικής 

σε πολύστρωτες ηλεκτρονικές πλακέτες μεταξύ των επάλληλων στρώσεων [6‐8]. Για 

το  λόγο  αυτό  μια  σχετικά  νέα  κατηγορία  πολυμερών  έχει  δημιουργηθεί  –τα 

αγώγιμα  πολυμερή‐  τα  οποία  έχουν  γνωρίσει  μια  αξιοσημείωτη  ανάπτυξη  τις 

περασμένες δεκαετίες, καλύπτοντας το κενό μεταξύ των μονωτικών πολυμερών και 

των  αγώγιμων  μετάλλων.  Μέρος  της  εξέλιξης  αυτής  οφείλεται  στην  ανάπτυξη 

αγώγιμων σύνθετων υλικών μέσω της ενσωμάτωσης και  της διασποράς αγώγιμων 

εγκλεισμάτων  σε  πολυμερή.  Εγκλείσματα  που  έκαναν  κάτι  τέτοιο  εφικτό,  είναι  ο 

άνθρακας υπό μορφή σφαιριδίων (carbon black) ή μεταλλικά σωματίδια διαφόρων 

σχημάτων (κόκκοι, νιφάδες ή ίνες) και διαστάσεων (από nm μέχρι και mm) [9]. Τα 

σύνθετα  υλικά  που  προέκυψαν  έχουν  αποδειχθεί  χρήσιμα  σε  μια  πληθώρα 

εφαρμογών    [4,8,10]  ενισχύοντας  την πολύ‐λειτουργικότητα  των υλικών και/ή  την 

προσέγγιση στο σχεδιασμό προϊόντων. 
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Η  εξέλιξη  της  νανοτεχνολογίας  τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες  ανακλάται  και  στον 

προαναφερθέντα  τομέα  των  συνθέτων  υλικών  ύστερα  από  την  ανακάλυψη  νέων 

δομών στην κλίματα  του νανόμετρου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

νάνο‐εγκλείσματα. Μια πρώτη τέτοια δομή που ανακαλύφθηκε ήταν το μόριο C60 

από τους Kroto et al. [11]. Παρόλο που διάφορες δομές άνθρακα είχαν μελετηθεί, 

μόλις το 1991, ο Iijima [12] παρατήρησε για πρώτη φορά σωληνωτή δομή άνθρακα. 

Οι νανοσωληνίσκοι αποτελούνται από δεκάδες γραφιτικούς φλοιούς (γνωστούς ως 

πολυφλοιϊκοί νανοσωληνίσκοι άνθρακα MWCNT) με απόσταση μεταξύ των φλοιών 

0.34nm, διάμετρο 1nm, και μεγάλο λόγο μήκους προς διάμετρο. Οι νανοσωληνίσκοι 

άνθρακα  μπορούν  να  απεικονισθούν  ως  ένα  λεπτό  φύλλο  γραφίτη  το  οποίο  έχει 

τυλιχθεί σε σχήμα σωλήνα. Δυο χρόνια αργότερα, οι  Iijima και Ichihashi [13] και οι 

Bethune et al. [14] δημιούργησαν μονοφλοιϊκούς νανοσωληνίσκους άνθρακα. Όλοι 

οι  τύποι  νανοσωληνίσκων  άνθρακα  παράγονται  με  τρεις  κύριες  μεθόδους:  arc‐

discharge, laser‐ablation, and catalytic growth.  

Οι νανοσωληνίσκοι άνθρακα (ΝΣΑ) πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πιο υποσχόμενα 

νάνο‐εγκλείσματα  λόγω  των  εξεχόντων  ηλεκτρικών,  μηχανικών  και  θερμικών 

ιδιοτήτων  τους  σε  συνδυασμό  με  τον  υψηλό  λόγο  διαστάσεων  (μήκος  προς 

διάμετρο)  και  την  μεγάλη  επιφάνεια  τους.  Οι  σύγχρονες  βιομηχανικές  τάσεις 

προβλέπουν ότι αν οι εξαιρετικές ιδιότητες των νανοσωληνίσκων άνθρακα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την ανάπτυξη νέων σύνθετων συστημάτων, τότε 

η  κατηγορία  των  αγώγιμων  πολυμερών  θα  μπορούσε  να  προωθηθεί  σημαντικά 

παρέχοντας υλικά προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες με αξιόλογα ενισχυμένη 

απόδοση  για  τις  κοινές  εφαρμογές  τους  (π.χ.  ESD).  Πολλές  ερευνητικές  ομάδες 

έχουν  παρουσιάσει  τις  ενισχυμένες  ιδιότητες  συνθέτων  υλικών  με  την  προσθήκη 

ΝΣΑ  [15‐20]  αλλά  ακόμη  και  σήμερα  τα  θεωρητικά  και  προβλεπόμενα  όρια 

εκμετάλλευσης  των  ιδιοτήτων  τους  δεν  έχουν  καθοριστεί  με  ακρίβεια  [21].  Αυτό 

κυρίως  αποδίδεται  σε  διάφορες  κατασκευαστικές  παραμέτρους  που  χρίζουν 

βελτιστοποίησης,  αλλά  και  στην  έλλειψη  πλήρους  κατανόησης  των  μηχανισμών 

αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  ΝΣΑ  και  της  περιβάλλουσας  πολυμερικής  μήτρας  σε 

όλα τα επίπεδα, από την νανο‐κλίμακα έως τη μακρο‐κλίμακα.  
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Προσεγγίσεις  βασισμένες  στη  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory) 

εφαρμόζονται συχνά για την περιγραφή της μετάβασης από μονωτή σε αγωγό των 

συνθέτων υλικών που αποτελούνται από μονωτική μήτρα και αγώγιμα εγκλείσματα. 

Οι  ιδιότητες  ηλεκτρικής  αγωγής  (transport  properties)  πολυμερικών  συνθέτων 

υλικών με αγώγιμα εγκλείσματα διέπονται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα της 

διεσπαρμένης αγώγιμης φάσης καθώς και τα χαρακτηριστικά της διασποράς αυτής 

στη  μη‐αγώγιμη  φάση  [22‐25].  Η  παρουσία  αγώγιμων  σωματιδίων  μέσα  σε  ένα 

μονωτικό υλικό αλλάζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του σύνθετου συστήματος. Για 

μικρές  τιμές  περιεκτικότητας  σε  αγώγιμο  έγκλεισμα,  η  ηλεκτρική  αγωγιμότητα 

παραμένει στα επίπεδα του μητρικού μονωτικού υλικού (χωρίς τα εγκλείσματα). Με 

την αύξηση της συγκέντρωσης της αγώγιμης φάσης επιτυγχάνεται σταδιακή αύξηση 

της  αγωγιμότητας  του  συστήματος.  Όσο  το  ποσοστό  αυξάνεται  περαιτέρω,  μια 

αιφνίδια  και  απότομη  αύξηση  της  αγωγιμότητας  παρατηρείται  σε  ένα  κρίσιμο 

ποσοστό  αγώγιμου  εγκλείσματος  [26‐28].  Η  κρίσιμη  περιεκτικότητα  ή  κατώφλι 

(percolation  threshold)  είναι  μία  κρίσιμη παράμετρος που  καθορίζει  τη  μετάβαση 

της  συμπεριφοράς  από  μονωτή  σε  αγωγό.  Η  μετάβαση  αυτή,  η  οποία  μπορεί  να 

θεωρηθεί ως ένα κρίσιμο φαινόμενο, μπορεί να περιγραφεί  μαθηματικά με χρήση 

της  θεωρίας  δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory)  χρησιμοποιώντας  την 

ακόλουθη σχέση:  

          σ v v                                            (4.1) 

Όπου:  σ   είναι  η  ηλεκτρική  αγωγιμότητα  του  συστήματος,  vc    είναι  το  κρίσιμο 

ποσοστό  (περιεκτικότητα)  ή  το  κλάσμα  όγκου  της  αγώγιμης  φάσης  και  t  ένας 

κρίσιμος εκθέτης. 

Σύμφωνα  με  την  κλασσική  διατύπωση  της  θεωρίας  δικτύωσης‐διήθησης 

(percolation  theory),  στην  κρίσιμη  συγκέντρωση  του  εγκλείσματος  δημιουργείται 

στο  σύνθετο  υλικό  μια  διαδρομή,  μέσω  της  οποίας  το  ρεύμα  μπορεί  να  διέλθει, 

δικτυώνοντας ηλεκτρικά όλο το σύστημα [27‐28]. Η τιμή της κρίσιμης συγκέντρωσης 

στη περίπτωση στοχαστικού μείγματος εξαρτάται όχι μόνο από παραμέτρους όπως 

το μέγεθος και  το σχήμα της αγώγιμης φάσης αλλά και από τη πρόσφυση μεταξύ 
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της ενισχυτικής φάσης και της μήτρας ή τη μέθοδο κατεργασίας και την πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της αγώγιμης και μη αγώγιμης φάσης [24]. 

Στην περίπτωση των νάνο‐σύνθετων υλικών με ΝΣΑ έχει φανεί τόσο θεωρητικά όσο 

και  πειραματικά  ότι  οι  νόμοι  της  θεωρίας  δικτύωσης‐διήθησης    όχι  μόνο  είναι 

εφαρμόσιμοι,  αλλά  η  δικτύωση‐διήθηση  επιτυγχάνεται  σε  αξιοσημείωτα 

χαμηλότερη  συγκέντρωση  εγκλεισμάτων  (percolation  threshold)  και  το  όριο 

μέγιστης αγωγιμότητας είναι  ενισχυμένο σε σχέση με άλλα διαδεδομένα αγώγιμα 

εγκλείσματα  (CB,  νανοΐνες  άνθρακα  κλπ).  Παρά  τις  προσπάθειες,  η  ασύγκριτα 

υψηλή αγωγιμότητα των ΝΣΑ δεν μεταφέρεται στο τελικό σύνθετο υλικό ακόμα και 

σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από  την κρίσιμη.  Για  τη διαφοροποίηση αυτή από 

τις  προβλέψεις  διάφορες  αιτίες  μπορούν  να  εντοπισθούν.  Τα  φυσικά 

χαρακτηριστικά  των  ΝΣΑ  πχ.  ο  μεγάλος  λόγος  διαστάσεων,  το  καμπυλωτό  σχήμα 

(spaghetti  like  shape)  και  η  αυξημένη  τάση  για  συσσωμάτωση  αποτελούν  πιθανά 

αίτια. Επίσης όμως η πρόσφυση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ΝΣΑ και της μήτρας 

καθώς  και  η  μέθοδος  διασποράς  και  κατεργασίας  άρα  και  η  ποιότητα  της 

διασποράς που επιτυγχάνεται, επηρεάζουν σημαντικά τις ιδιότητες.  

Πρέπει  να  σημειωθεί  όμως  ότι  αυτές  οι  παράμετροι  δεν  έχουν  μοντελοποιηθεί 

αναλυτικά  επιτυχώς  ακόμα.  Επιπροσθέτως,  με  τη  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης 

(percolation)  μπορεί  να  προβλεφθεί  η  μη  γραμμική  μετάβαση  από  την 

συμπεριφορά μονωτή στην αγώγιμη κατάσταση.  

Στην κλασσική θεώρηση, οι μηχανισμοί αγωγιμότητας αποδίδονται στο σχηματισμό 

ενός  τεράστιου  δικτύου  ιδεατώς  διεσπαρμένων αγώγιμων σφαιρικών  σωματιδίων 

εντός  του  συνθέτου,  που  είναι  σε  επαφή  (γεωμετρικά)  χωρίς  να  αλληλεπιδρούν. 

Είναι  εμφανώς ότι  η  κλασσική αυτή θεώρηση απέχει αρκετά από  την πραγματική 

φύση των νανο‐σύνθετων που βασίζονται σε ΝΣΑ. 

Ανάλογα με την πολυμερική μήτρα, τη μέθοδο διασποράς καθώς και τον τύπο του 

χρησιμοποιούμενου  ΝΣΑ,  πρόσφατες  μελέτες  παρουσίασαν  κατώφλια  διήθησης 

μεταξύ 0.05% και 1%κβ και κρίσιμους εκθέτες μεταξύ 1.3 και 3 [29‐33]. 
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Η παρούσα εργασία στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση της επίδρασης που έχουν 

οι ΝΣΑ στις ηλεκτρικές ιδιότητες των πολυμερών, διερευνώντας την απόκριση ενός 

εποξικού συστήματος ενισχυμένου με ΝΣΑ σε συνεχές και  εναλλασσόμενο ρεύμα. 

Διάφορες  περιεκτικότητες  σε  ΝΣΑ  (από  0.1%  έως  1%)  επιλέχθηκαν  και  για  την 

επίτευξη  της  βέλτιστης  ποιότητας  διασποράς  εφαρμόστηκαν  αποδεδειγμένα 

πρωτόκολλα μίξης. Τέλος οι παραμετρικές τιμές των μαθηματικών εκφράσεων της 

θεωρίας  δικτύωσης‐διήθησης  από  τις  μετρήσεις  συνεχούς  και  εναλλασσόμενου 

ρεύματος έχουν εξαχθεί και σχολιάζονται. 

4.2 Πειραματικά  
Οι  ΝΣΑ  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  παρούσα  εργασία  ήταν  Πολυφλοιϊκοί  ΝΣΑ 

(ΠΦΝΣΑ) που παράχθηκαν με τη  τεχνική “catalyzed‐CVD” από τη Γαλλική εταιρεία 

ARKEMA.  Το  όνομα  του  προϊόντος  είναι  Graphistrength  200P  με  μπλοκ 

συμπολυμερούς 50% κατά βάρος ούτως ώστε να ενισχυθεί ο χημικός δεσμός με την 

εποξική μήτρα. Η διάμετρος  των ΠΦΝΣΑ ήταν μεταξύ 10‐15nm  και  το μήκος  τους 

ήταν μεγαλύτερο από 500nm. Προτού χρησιμοποιηθούν οι ΝΣΑ τοποθετήθηκαν σε 

φούρνο  για  24  ώρες  για  την  απομάκρυνση  της  υγρασίας.  Η  εποξική  ρητίνη  που 

χρησιμοποιήθηκε   ως μήτρα ήταν η Araldite LY564/ Aradur HY2954  της Huntsman 

Advanced Materials,  Ελβετία.  Η  διασπορά  των ΠΦΝΣΑ  στη  ρητίνη  έγινε  με  χρήση 

μηχανικής  ανάδευσης  τύπου DISSOLVER  (VMA Getzmann GmbH).  Η  μηχανή  αυτή 

μπορεί να εισάγει υψηλές διατμητικές δυνάμεις και στροβιλώδη ροή (donut effect) 

στο μίγμα της ρητίνης με τους ΝΣΑ και έτσι να ελαττώσει τα συσσωματώματα των 

ΝΣΑ.  Το  μίγμα  αναδεύτηκε  υπό  κενό  για  την  αποφυγή  εισροής  αέρα  στο  μίγμα. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η θερμοκρασία του μίγματος αυξήθηκε έως τους 

80οC  έτσι  ώστε  να  λειώσει  το  μπλοκ  του  συμπολυμερούς  και  έτσι  να  επιτευχθεί 

καλύτερη  διασπορά  και  πρόσφυση  των  ΝΣΑ.  Για  την  επίτευξη  ακόμα  καλύτερης 

ποιότητας διασποράς μέσω της διάσπασης εναπομεινάντων συσσωματωμάτων,  το 

μίγμα τοποθετήθηκε και σε λουτρό υπερήχων για 30 λεπτά. Για την παραγωγή των 

ενισχυμένων  ρητινών  ακολουθήθηκε  η  μέθοδος  Master‐batch  και  παρήχθησαν 

μίγματα διαφόρων περιεκτικοτήτων κατά βάρος (0.1%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.8%  

και 1.0%).  
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Η  μέτρηση  αγωγιμότητας  συνεχούς  ρεύματος  (DC)  έγινε  χρησιμοποιώντας  ένα 

ψηφιακό  πολύμετρο  DMM2002  της  Keithley.  Για  την  βελτίωση  της  ηλεκτρικής 

επαφής η  επιφάνειες  επαφής  επιστρώθηκαν με ηλεκτρικά αγώγιμη  εποξική βαφή 

εμποτισμένη με κόκκους αργύρου (silver paint). Η τεχνική μέτρησης της αντίστασης 

τεσσάρων σημείων (4‐wire method) χρησιμοποιήθηκε για τον αποκλεισμό πιθανών 

παρασιτικών  αντιστάσεων  λόγω  των  καλωδίων.  Οι  μετρήσεις  αγωγιμότητας 

εναλλασσόμενου  ρεύματος  (AC)  έλαβαν  χώρα  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος. 

Έγιναν  μετρήσεις  διηλεκτρικού  ευρείας  ζώνης  σε  συχνότητες  μεταξύ  0.1 Hz  και  1 

MHz,  με  χρήση  ενός  Alpha‐N  Frequency  Response  Analyzer,  της  εταιρίας 

Novocontrol.  Ο  BDS‐1200,  πυκνωτής  παράλληλων  πλακών  με  δύο  επιχρυσωμένα 

ηλεκτρόδια  της  εταιρίας Novocontol,  Γερμανία,  χρησιμοποιήθηκε  ως  κελί  για  την 

μέτρηση.  

   



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 87  
 

4.3 Αποτελέσματα 

4.3.1 Αγωγιμότητα συνεχούς ρεύματος, (DC) 

Στο Σχήμα   4‐1 παρουσιάζονται οι πειραματικές  τιμές  της αγωγιμότητας συνεχούς 

ρεύματος  συναρτήσει  της  περιεκτικότητας  των  συνθέτων  υλικών  σε  ΝΣΑ.  Η 

αγωγιμότητα των δοκιμίων με περιεκτικότητα 0.3%κβ σε ΝΣΑ αυξήθηκε έως και 4 

τάξεις μεγέθους σε σύγκριση με την σκέτη εποξική ρητίνη αναφοράς, πράγμα που 

δείχνει ότι ένα τυχαίο αγώγιμο δίκτυο έχει ήδη διαμορφωθεί και παρέχει διαδρομές 

που καθιστούν εφικτή τη μαζική μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου. Είναι εμφανές ότι η 

μη  γραμμική  μεταβολή  που  περιγράφεται  από  τη  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης 

λαμβάνει χώρα μεταξύ των περιεκτικοτήτων 0.1% και 0.3%κβ σε ΝΣΑ. Υψηλότερες 

περιεκτικότητες από αυτές αυξάνουν  σταδιακά  την αγωγιμότητα  έως  και 2  τάξεις 

μεγέθους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 1%κβ περιεκτικότητας. Σύμφωνα με 

τα  μαθηματικά  μοντέλα,  η  προαναφερθείσα  συμπεριφορά  μπορεί  να  περιγραφεί 

από την Εξίσωση (4.1).  

 

Σχήμα  4‐1. Διάγραμμα αγωγιμότητας συνεχούς ρεύματος (DC) συναρτήσει της περιεκτικότητας των συνθέτων υλικών σε 
ΝΣΑ. Η συμπαγής μαύρη γραμμή αποτελεί τη καμπύλη διήθησης που κατασκευάστηκε μετά τον υπολογισμό των 

παραμέτρων t, vc, a.  (Επισυναπτόμενο διάγραμμα): X‐Y λογαριθμική έκφραση της αγωγιμότητας σ συναρτήσει (v ‐ vc) 

  Όπως  έχει  αποδειχθεί  [24,34‐35]  το  κατώφλι  διήθησης  vc  και  ο  κρίσιμος 

εκθέτης  t  μπορούν  να  υπολογιστούν  χρησιμοποιώντας  τη  βέλτιστη  γραμμική 
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παρεμβολή  (best  linear  fit)  σε  μια  X‐Y  λογαριθμική  έκφραση  της  αγωγιμότητας  σ 

συναρτήσει (v ‐ vc). 

Με  βάση  τα  δεδομένα  αγωγιμότητας  συνεχούς  ρεύματος  (DC),  όπως  αυτά 

μετρήθηκαν στην παρούσα εργασία, υπολογίστηκε ότι η κρίσιμη συγκέντρωση ΝΣΑ 

που  αρχίζει  η  διήθηση  (percolation)  είναι  vc=0.089% w.t,  ενώ  ο  κρίσιμος  εκθέτης 

βρέθηκε  t=2.574.    Στο  επισυναπτόμενο  διάγραμμα  του  Σχήμα    4‐1  φαίνεται  η 

προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα σύμφωνα με  το προαναφερθέν  κριτήριο. 

Βάση των  τιμών των παραμέτρων αυτών έγινε δυνατή η δημιουργία της καμπύλης 

διήθησης.  Σε  αυτό  το  βήμα  γίνεται  χρήση  μιας  τροποποιημένης  έκφρασης  της 

εξίσωσης (4.1) η οποία συμπεριλαμβάνει ένα συντελεστή προσαρμογής α που έχει 

μονάδες αγωγιμότητας.  

                                                          σ α · v v                                                   (4.2) 

Εκμεταλλευόμενοι  τα πειραματικά  δεδομένα  και  την  εξίσωση  (4.2),  υπολογίζουμε 

έναν  μέσο  συντελεστή  α  ο  οποίος  τελικά  είναι  α=  1.53E+3  [S/m].  Έχοντας 

προσδιορίσει τις παραμέτρους t, vc και a, η εξίσωση (4.2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παραγωγή της καμπύλης διήθησης, όπως αυτή φαίνεται στο Σχήμα  4‐1. 

4.3.2 Αγωγιμότητα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 

Στο  Σχήμα  4‐2  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  αγωγιμότητας 

εναλλασσόμενου  ρεύματος  (AC)  συναρτήσει  της  συχνότητας  του  επιβαλλόμενου 

ρεύματος  για  όλα  τα  δοκίμια  εμποτισμένης  και  μη  ρητίνης.  Η  αγωγιμότητα  έχει 

υπολογιστεί  για  όλα  τα  συστήματα  από  το  συντελεστή  διηλεκτρικών  απωλειών  

(dielectric loss factor) [23] μέσω της εξίσωσης (4.3):  

                                                         · ·                                              (4.3) 

 όπου,  0ε =8.85x10‐12 Fm‐1  είναι  η  διηλεκτρική σταθερά  του  κενού  (permittivity of 

free space) και  ω η γωνιακή συχνότητα.   Όπως είναι προφανές η AC‐αγωγιμότητα 

εξαρτάται τόσο από τη συχνότητα αλλά και από τη συγκέντρωση ΝΣΑ στο σύνθετο 

υλικό.  Πέραν  αυτού  η  αύξηση  έφτασε  και  τις  10  τάξεις  μεγέθους  αυξάνοντας  τη 

συχνότητα  και  τη  συγκέντρωση  σε  ΝΣΑ.  Οι  καμπύλες  αγωγιμότητας 
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                                                σ ω σ A · ω                                                   (4.4) 

Όπου: σo είναι η οριακή τιμή του σαc καθώς το ω → 0, A και s είναι παράμετροι οι 

οποίοι  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  εξαρτώνται  από  την  θερμοκρασία  την 

μορφολογία και τη δομή του υλικού [36‐37].  Η εξίσωση (4.4) συχνά ονομάζεται και 

“the  AC  universality  law”  [38]  καθώς  έχει  παρατηρηθεί  ότι  περιγράφει 

ικανοποιητικά  την  απόκριση  σε  εναλλασσόμενο  ρεύμα  διαφόρων  τύπων  υλικών 

[23].  Η καμπύλη της εξίσωσης (4.4) αποτελείται από δύο κλάδους, με τον πρώτο να 

είναι ένας σταθερός όρος ενώ ο δεύτερος είναι ένας εκθετικός όρος. Καθώς γίνεται 

η μετάβαση στην εκθετική περιοχή προκύπτει μια συγκεκριμένη κρίσιμη συχνότητα  

(ωc), η οποία μοναδικά ορίζει τη μετάβαση αυτή. Η κρίσιμη συχνότητα  διηλεκτρικής 

μετάβασης ωc εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη συγκέντρωση των σωματιδίων 

[39]  και  μπορεί  να  υπολογιστεί  από  το  σημείο  ισορροπίας  των  δύο  κλάδων  της 

εξίσωσης (4.4) μέσω της ακόλουθης σχέσης:  

                                                                                                                      (4.5) 

Τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν την εξάρτηση της 

κρίσιμης  συχνότητας  από  τη  συγκέντρωση  των  σωματιδίων,  που  στην  περίπτωσή 

μας είναι οι ΝΣΑ. Ανακαλώντας το Σχήμα 4‐2, θα ήταν εύλογο να προτείνει κανείς 

ότι η τιμή του σo είναι ίσο με την τιμή του σac(ω), στην χαμηλότερη συχνότητα που 

μετρήθηκε  (f=0.1Hz).  Επιπροσθέτως,  προσαρμόζοντας  την  εξίσωση  (4.2)  στις 

μετρήσεις και χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (4.4) και (4.5) μπορούμε να εξάγουμε 

τις παραμέτρους A, s και ωc για κάθε νανο‐σύνθετο υλικό (Πίνακας 4‐1). 

Συγκρίνοντας   τις  τιμές των A και s, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν 

ότι η συγκέντρωση των ΝΣΑ στη ρητίνη προκαλεί μια συστηματική διαφοροποίηση 

αυτών  των  παραμέτρων,  πράγμα  που  δείχνει  ότι  πιθανόν  η  μορφολογία  των 

εγκλεισμάτων,  ο  τύπος  της  διασπορά  και  η  ποιότητα  αυτής  ελέγχουν  τις 

παραμέτρους αυτές για την ίδια θερμοκρασία. 
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CNT [%]  σo [S/m] A s ωc [Hz]

Neat epoxy  6.09E‐12 1.40E‐11 1.218 5.03E‐01 

0.1%  2.54E‐10 2.66E‐10 1.136 9.63E‐01 

0.3%  3.58E‐05 5.76E‐08 0.717 7.91E+03 

0.5%  4.11E‐05 1.36E‐10 1.239 2.66E+04 

0.6%  9.49E‐04 2.78E‐09 1.134 7.56E+04 

0.8%  1.25E‐03 1.57E‐08 0.822 9.17E+05 

1.0%  3.27E‐03 8.52E‐12 1.393 1.45E+06 

Πίνακας 4‐1. Σύνοψη των υπολογισμένων παραμέτρων A, s και ωc 

 

Το πλατό (περιοχή σταθερή τιμής) στην αγωγιμότητα εναλλασσόμενου ρεύματος, σo 

όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πρέπει  να ακολουθεί  και αυτό  (κατά ακολουθία  των 

πειραματικών  μετρήσεων  συνεχούς  ρεύματος)  μια  συμπεριφορά  τύπου 

«percolation».  Χρησιμοποιώντας  την  ίδια  τεχνική  όπως  και  στη  περίπτωση  των 

μετρήσεων  συνεχούς  ρεύματος,  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  τις  αντίστοιχες 

παραμέτρους.  Στην  περίπτωση  λοιπόν  της  αγωγιμότητας  εναλλασσόμενου 

ρεύματος  (AC conductivity),  το κατώφλι διήθησης  acvc     υπολογίστηκε  ίσο με
 acvc = 

0.098%  με  τον  κρίσιμο  εκθέτη  να  είναι  act=  3.204.  Τέλος,  ο  συντελεστής 

προσαρμογής acα υπολογίστηκε ίσος με acα= 11.9x103 [S/m] (Σχήμα 4‐3).  
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Σχήμα 4‐3. Διάγραμμα αγωγιμότητας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC conductivity) για τη περιοχή σταθερή τιμής σo. Η 
συμπαγής μαύρη γραμμή αποτελεί τη καμπύλη διήθησης που κατασκευάστηκε μετά τον υπολογισμό των παραμέτρων t, vc, 

a.  (Επισυναπτόμενο διάγραμμα): X‐Y λογαριθμική έκφραση της αγωγιμότητας σ συναρτήσει (v ‐ vc) 

Μια  πιο  λεπτομερής  ανάλυση  της  εξάρτησης  της  κρίσιμης  συχνότητας  από  τη 

συγκέντρωση των ΝΣΑ, όπως αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα  4‐4, αποκαλύπτει ότι η 

κρίσιμη  συχνότητα ωc  έχει  και  αυτή  μια  μη‐γραμμική  συμπεριφορά  με  μια  ζώνη 

μετάβασης  παρόμοια  με  αυτή  της  αγωγιμότητας  συνεχούς  ρεύματος  σdc  ή  του 

πλατώ  αγωγιμότητας  εναλλασσόμενου  ρεύματος  (σo).  Μεταξύ  0%  και  0.3%,  η 

κρίσιμη  συχνότητα  αυξάνεται  κατά  4  τάξεις  μεγέθους.  Αυτή  η  παρατήρηση 

«επισημαίνει» ότι και η εξάρτηση της κρίσιμης συχνότητας ωc από τη συγκέντρωση 

εγκλεισμάτων μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση θεωρία διήθησης σύμφωνα με την 

ακόλουθη εξίσωση: 

                                                                                                                (4.6)  

όπου  v  είναι  η  συγκέντρωση  της  αγώγιμης  φάσης,  vc  είναι  η  κρίσιμη 

συγκέντρωση, g  κρίσιμος εκθέτης.            

Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο πρωτόκολλο προσέγγισης, ένα καινούριο ζεύγος 

τιμών  (κατώφλι  διήθησης  και  κρίσιμος  εκθέτης)  εξάγεται  από  τα  δεδομένα.  Το 

κατώφλι διήθησης της συχνότητας ωc ,  
ωvc , υπολογίστηκε 

ωvc = 0,077% με κρίσιμο 

εκθέτη ωt= 3,985. Τέλος ο συντελεστής προσαρμογής α υπολογίστηκε σε α= 187.3 

[THz] όπως φαίνεται στο Σχήμα  4‐4. 
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Σχήμα  4‐4. Διάγραμμα εξάρτησης της κρίσιμης συχνότητας από τη συγκέντρωση των ΝΣΑ. 

 

4.4 Σχολιασμός και Συζήτηση 
Τα  σύνθετα  υλικά  με  πολυμερή  μήτρα  και  αγώγιμα  εγκλείσματα  είναι  ιδιαιτέρως 

ετερογενή μίγματα [34] καθώς οι ηλεκτρικές ιδιότητες των συνιστωσών αποκλίνουν 

έντονα. Η εγγενής ετερογένεια των συστημάτων αυτών θεωρείται υπεύθυνη για τη 

πολύ‐παραμετρική εξάρτηση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των  υλικών αυτών. Μια 

προσπάθεια  να  κατηγοριοποιηθούν  αυτές  οι  παράμετροι  χρησιμοποιώντας  μια 

συστημική  προσέγγιση  έχει  ως  αποτέλεσμα  τις  ακόλουθες  κατηγορίες:  (α) 

Παράμετροι  λόγω  των  εγκλεισμάτων,  (β)  παράμετροι  λόγω  της  μήτρας  και  (γ) 

παράμετροι  λόγω  της  διαδικασίας  παραγωγής  και  κατασκευής.  Όπως  έχει 

παρατηρηθεί  και  τεκμηριωθεί  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  [17,21,35‐39],  τόσο 

θεωρητικά όσο και πειραματικά, παράμετροι που σχετίζονται με το έγκλεισμα όπως 

είναι  το σχήμα το μέγεθος και ο λόγος διαστάσεων αυτού παίζουν σημαντικότατο 

ρόλο για τον καθορισμό της κρίσιμης περιεκτικότητας vc και του κρίσιμου εκθέτη t. 

Ακόμη,  σημαντικός  αριθμός  εργασιών  υποστηρίζει  ότι  οι  ιδιότητες  της  μήτρας 

(εποξικής ρητίνης), επιδρούν ζωτικά στην ηλεκτρική αγωγιμότητα μέσω του δικτύου 

percolation  [18,40‐41].    Τέλος,  η  επιλογή  της  τεχνικής  διασποράς  και  των 

κατασκευαστικών  πρωτοκόλλων  επηρεάζουν  άμεσα  θέματα  όπως  είναι  η  τυχαία 
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και/ή  προσανατολισμένη  διασπορά  των  εγκλεισμάτων,  το  ιστορικό  υποβάθμισης 

των  πρώτων  υλών  (ρητίνη  και  εγκλείσματα),  ο  βαθμός  πολυμερισμού  και 

γενικότερα η αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού δικτύου του υλικού.  

Η  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory)  περιγράφει  μαθηματικά  την 

συμπεριφορά  συνδεδεμένων  σημείων  ή  συμπλεγμάτων  αυτών  σε  ένα  τυχαίο 

δίκτυο.  Στο  πρίσμα  της  επιστήμης  των  υλικών  και  συγκεκριμένα  στην  ηλεκτρική 

αγωγιμότητα,  η  θεωρία  αυτή  περιγράφει  την  μεταφορά  του  ηλεκτρικού  φορτίου 

διαμέσου ηλεκτρικά ετερογενών μέσων. Η κλασσική αναλυτική έκφραση του νόμου 

δικτύωσης‐διήθησης  δηλώνει  ότι  η  τελική  αγωγιμότητα  του  σύνθετου  εξαρτάται 

από την αγωγιμότητα του εγκλείσματος σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση, όταν 

vc > v: 

                                                    σ σ · v v                                                 (4.7) 

Όπου v είναι η συγκέντρωση της αγώγιμης φάσης, vc είναι η κρίσιμη συγκέντρωση 

και t ένας κρίσιμος εκθέτης. Η έκφραση αυτή έχει δομηθεί με την υπόθεση ότι έχει 

διαμορφωθεί  ένα  ιδανικό  δίκτυο  με  τέλειες  ηλεκτρικές  επαφές  μέσω  του  οποίου 

ταξιδεύουν τα ηλεκτρικά φορτία [42‐43]. Για την περίπτωση αυτή, παράμετροι όπως 

η κρίσιμη συγκέντρωση εγκλεισμάτων και ο κρίσιμος εκθέτης εξαρτώνται μόνο από 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη διαστατικότητα  (dimensionality) του δικτύου 

[44‐45].  Καθώς  όμως  οι  υπόλοιποι  παράγοντες  που  αναφέρθηκαν  νωρίτερα  δεν 

έχουν  ληφθεί  υπόψη,  η  ιδεατά  δομημένη  αυτή  έκφραση  του  νόμου  δικτύωσης‐

διήθησης αποκλίνει συστηματικά [46] από την πειραματική παρατήρηση. 

Σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  της  αγωγιμότητας  συνεχούς  ρεύματος,  το  κατώφλι 

διήθησης  που  καταγράφθηκε  στην  παρούσα  εργασία  (vc=0.089%)  είναι  σε 

συμφωνία με αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνητικών ομάδων  [35] πράγμα 

που  επιβεβαιώνει  για  μια  ακόμη  φορά  την  εξάρτηση  της  κρίσιμης  συγκέντρωσης 

από τη γεωμετρία του εγκλείσματος. Το σχήμα «spaghetti», που παρέχει εξαιρετικό 

λόγο  διαστάσεων,  επιτρέπει  στους  ΝΣΑ  –όταν  διασπαρθούν  αποτελεσματικά‐  να 

δημιουργήσουν  ένα  δίκτυο  διήθησης  σε  χαμηλότερες  συγκεντρώσεις.  Όσο 

μεγαλύτερος  είναι  ο  λόγος  διαστάσεων  του  εγκλείσματος,  τόσο  μικρότερο 

εμφανίζεται να είναι  το κατώφλι διήθησης. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας που 
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χρησιμοποιείται.  Επιπρόσθετα,  αναλυτικές  εργασίες  προτείνουν  την  ύπαρξη  ενός 

«αποδοτικού» λόγου διαστάσεων (“effective” aspect ratio) ο οποίος προτιμάται του 

«άμεσου»  λόγου  διαστάσεων  (“raw”  filler  aspect  ratio)  [39].  Στην  περίπτωση  των 

ΝΣΑ,  η  κυρτότητα  (tortuosity)    των  ΝΣΑ  –κύρια  παράμετρος  του  σχήματος 

«spaghetti»‐  έχει  ανάλογη  επίδραση  στο  κατώφλι  διήθησης  ελέγχοντας  τον 

«αποδοτικό» λόγο διαστάσεων με αντίστροφη αναλογία [39]. Ο κρίσιμος εκθέτης t   

(t=2.574)  που  είναι  γνωστός  και ως διαστασιακός  εκθέτης  είναι  επίσης στο  εύρος 

των τιμών που έχουν παρουσιαστεί. Η απόκλιση των πειραματικών τιμών από την 

τιμή  t=1.7  του  τρισδιάστατου  διηθημένου  αγώγιμου  δικτύου  στο  2.1  μπορεί  να 

αποδοθεί  σε  τρεις  (3)  κύριους  λόγους:  (α)  η  μη  τυχαιότητα  της μίκρο‐δομής  (που 

αντιβαίνει  στην  υπόθεση  της  ιδεατά  τυχαίας  διασποράς),  που  συνδέεται  με  τη 

δραστικότητα  της  διασποράς  και  τα  φαινόμενα  (επανα)συσσωμάτωσης,  (β)  η 

ύπαρξη σύνθετων και συνδυαζόμενων μηχανισμών αγωγής του ηλεκτρικού φορτίου 

(που αντιβαίνει στην υπόθεση της αγωγής μέσω πραγματικών και τέλειων επαφών) 

όπως  φαινόμενα  «tunneling»  και  «hopping»  και  (γ)  ο  τύπος  του  εγκλείσματος 

(αναλυτικές  εργασίες  χρησιμοποίησαν  ιδεατά  σχήματα  για  εγκλείσματα  από 

ράβδους  μέχρι  καμπύλες  Bezier  για  να  προσομοιάσουν  το  πραγματικό  σχήμα 

spaghetti και υπέθεσαν επαφές τέλειες ή βασισμένες σε εμπειρικούς νόμους για να 

προσομοιάσουν  την  μεταφορά  του  ηλεκτρικού  φορτίου  από  το  ένα  ΝΣΑ  στον 

επόμενο).  Αυτή  η  χαρακτηριστική  διαφοροποίηση  μεταξύ  των  πειραματικών  και 

των  προβλέψεων  από  κλασσικούς  νόμους  δικτύωσης‐διήθησης  μπορεί  να 

αποτυπωθεί  στην  τιμή  του  συντελεστή  προσαρμογής  α  (εξίσωση  4.2)  που  έχει 

μονάδες  αγωγιμότητας.  Η  πειραματική  διαδικασία  προσαρμογής  των  δεδομένων 

έδωσε ως αποτέλεσμα ένα συντελεστή α= 1,53E+3 [S/m], τη στιγμή που κλασσικές 

αναλυτικές εκφράσεις του νόμου απαιτούν πως α =σfiller=σcnt  . Η αγωγιμότητα των 

ΠΦ‐ΝΣΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 2 ×E+7 [S/m] [52], ανάλογα με τη δομή τους [47] 

ή  την  παρουσία  ελαττωμάτων  [48].  Οι  ηλεκτρονικές  ιδιότητες  των  ΠΦ‐ΝΣΑ  με 

μεγαλύτερες διαμέτρους πλησιάζουν εκείνες του γραφίτη. 

Παρόμοιο  συλλογισμό  μπορούμε  να  ακολουθήσουμε  για  τα  δεδομένα  που 

εξήχθησαν  από  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  διηλεκτρικής 

φασματοσκοπίας (χρησιμοποιώντας τη φαινόμενη αγωγιμότητα συνεχούς ρεύματος 
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από τις μετρήσεις αγωγιμότητας εναλλασσόμενου ρεύματος που καταγράφεται στη 

χαμηλή περιοχή συχνοτήτων). Η διαφορά μεταξύ των τιμών του κρίσιμου εκθέτη  t 

(act=  3.290)  και  του  συντελεστή  προσαρμογής  α  (α=  11.9x103  [S/m])  για  το 

εναλλασσόμενο  και  το  συνεχές  ρεύμα  μπορούν  να  αποδοθούν  στη  φύση  των 

μετρήσεων,  οι  οποίες  όπως  αναφέρεται  και  στη  βιβλιογραφία  παρουσιάζουν 

συστηματική  απόκλιση.  Αυτή  η  συστηματική  διαφοροποίηση  έχει  μικρή  επιρροή 

όμως στην  τιμή  του  κατωφλίου διήθησης που σε αυτή  την περίπτωση είναι  acvc = 

0.093%. Αυτή η μικρή διαφοροποίηση είναι σε συμφωνία με τον  ισχυρισμό ότι  το 

κατώφλι διήθησης εξαρτάται κυρίως από τον  τύπο  του εγκλείσματος και λιγότερο 

από τη φύση του φαινόμενου της αγωγής ηλεκτρισμού.  

Εστιάζοντας  στον  συντελεστή  α,  παρατηρείται  ότι  πιθανώς  αναφέρεται  στη 

συνολική  αγωγιμότητα  της  «διαδρομής»  και  εκφράζει  την  ομογενοποιημένη 

δυσκολία  του  ηλεκτρικού  φορτίου  να  μεταφερθεί  από  τη  μια  πλευρά  στην  άλλη 

μέσω  των  διαμορφωθέντων  διαδρομών  του  δικτύου.  Η  αγωγιμότητα  αυτή 

ενδεχομένως να εξαρτάται και από  την αντίσταση επαφής  των εφαπτόμενων ΝΣΑ 

που δημιουργούν τη διαδρομή. Στη περίπτωση αυτή η διαδικασία διασποράς και οι 

φυσικοχημικές  ιδιότητες  της  μήτρας  παίζουν  σημαντικό  ρόλο.  Οι  διαφορές  αυτές 

μεταξύ των συντελεστών α και acα αποκαλύπτουν αυτό το γεγονός. Η αγωγιμότητα 

συνεχούς  ρεύματος  (DC)  συντελείται  με  την  υπερπήδηση  των  ενεργειακών 

εμποδίων  μεταξύ των αγώγιμων περιοχών μέσα στο υλικό, ώστε να δημιουργηθεί 

μια  συνεχής  διαδρομής  μεταφοράς  ηλεκτρικού  φορτίου  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων 

όπου  εφαρμόζεται  η  διαφορά  δυναμικού.  Έτσι  το  ηλεκτρικό  φορτίο  ωθείται  να 

«ταξιδέψει»  μεγάλες αποστάσεις.  Από  την  άλλη με  την  αύξηση  της  συχνότητας  η 

μέση  μετατόπιση  του  ηλεκτρικού  φορτίου  μειώνεται  και  η  αγωγιμότητα  σαc 

αυξάνεται  καθώς  επιτυγχάνεται  καλύτερη  χρήση  των  αγώγιμων  περιοχών.  Στη 

περίπτωση  αυτή,  η  πιθανότητα  άλματος  μεταξύ  διαδοχικών  αγώγιμων  περιοχών 

αυξάνεται  ενώ  η  μετρούμενη  αγωγιμότητα  περιλαμβάνει  συνεισφορές  εκτός  από 

τις  συνεχείς  διαδρομές  και  από  τις  υφιστάμενες  αδιέξοδες  διαδρομές  [23‐24]. 

Συνεπώς η εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος καθιστά εφικτή την μείωση και/ή 

την εξάλειψη όποιας αντίστασης επαφής σε όλα τα επίπεδα αλληλεπίδρασης (από 

μακροσκοπικά: ηλεκτρόδια‐δοκίμιο μέχρι: ΝΣΑ‐ΝΣΑ). 
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Η  χρήση  διηλεκτρικής  φασματοσκοπίας  βοήθησε  ακόμη  στη  διαπίστωση  ότι  η 

κρίσιμη  συχνότητα  (ωc)  ακολουθεί  μια  εξάρτηση  μορφής  διήθησης  με  τη 

συγκέντρωση  ΝΣΑ.  Η  κρίσιμη  συχνότητα,  που  είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  του 

χρόνου χαλάρωσης (relaxation time), αυξάνεται μονότονα με τη συγκέντρωση ΝΣΑ. 

(Πίνακας  4‐1).  Η  μείωση  του  χρόνου  χαλάρωσης  φανερώνει  ότι  ο  «χρόνος 

αναμονής»  των  φορέων  φορτίου  μιας  συγκεκριμένης  περιοχής  μειώνεται  και  η 

πιθανότητα  επιτυχών αλμάτων αυξάνεται. Πάνω από  την  κρίσιμη συχνότητα    (ωc) 

μεταφορά  φορέων  μικρού  βεληνεκούς  λαμβάνει  χώρα,  ακόμη  και  μέσα  σε  ένα 

μεμονωμένο ΝΣΑ ή μέσα σε ένα σύμπλεγμα ΝΣΑ. Κάτω από την κρίσιμη συχνότητα 

(ωc)  εμφανίζεται  μεταφορά  μεγάλου  βεληνεκούς  και  οι  φορείς  πρέπει  να 

υπερνικήσουν τουλάχιστον την απόσταση μεταξύ δύο ΝΣΑ. Μια υψηλότερη κρίσιμη 

συχνότητα  υποδηλώνει  μικρότερη  απόσταση  μεταξύ  παρακειμένων  ΝΣΑ  και 

συνεπώς  μικρότερη  αντίσταση  επαφής.  Η  θεωρία  δικτύωσης‐διήθησης  είναι 

συνδεδεμένη  με  μια  χαρακτηριστική  μονάδα  μήκους,  γνωστή  και  ως  μήκος 

συσχέτισης  (ξ)  (correlation  length).  Το  μήκος  συσχέτισης  είναι  ένα  μέτρο  της 

απόστασης  μεταξύ  αγώγιμων  περιοχών  εντός  του  συστήματος  και  ακολουθεί  και 

αυτό  μια  συνάρτηση  του  νόμου  δικτύωσης‐διήθησης.  Η  εκδήλωση  τέτοιας 

εκθετικής συμπεριφοράς σε μια κρίσιμη συχνότητα   θα μπορούσε να συνδεθεί με 

την μετάβαση από μια μέση μετατόπιση  της  τάξης  του μήκους συσχέτισης σε μια 

μικρότερη κλίμακα μήκους. Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι σε συμφωνία με 

την αύξηση της αγωγιμότητας με τη συγκέντρωση εγκλεισμάτων.  

Εν  κατακλείδι,  είναι  ενδιαφέρον  να  παρατηρήσουμε  ότι  ο  νόμος  δικτύωσης‐

διήθησης, εκτός από την τυπική αγωγιμότητα συνεχούς ρεύματος, φαίνεται να είναι 

εφαρμόσιμος σε δεδομένα αγωγιμότητας εναλλασσόμενου ρεύματος αλλά και στην 

κρίσιμη συχνότητα. Τα κατώφλια διήθησης και οι κρίσιμοι εκθέτες διατηρούν τιμές 

εντός ενός σχετικά στενού εύρους ενισχύοντας την εγκυρότητα  των υπολογισμών. 

Το  κατώφλι  που  υπολογίστηκε  μέσω  της  κρίσιμης  συχνότητας  παρουσιάζει  τη 

χαμηλότερη  τιμή  υποδεικνύοντας  την  διευκόλυνση  της  μεταφοράς φορτίου  πάνω 

από  αυτή  τη  συχνότητα.  Σχετικά  με  τον  κρίσιμο  εκθέτη  οι  τιμές  που  εξήχθησαν 

αποκλίνουν από την επικρατούσα τιμή  t = 2. Τέτοιες αποκλίσεις έχουν αναφερθεί 

και  σε  παλαιότερες  έρευνες  [24,40,44,49].  Ο  κρίσιμος  εκθέτης  σχετίζεται  με  τη 
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διαστατότητα  (dimensionality)  της ηλεκτρικής αγωγής,  τη σύνθεση του ηλεκτρικού 

δικτύου  και  τους  μηχανισμούς  αγωγής.  Η  επικρατούσα  τιμή  αναφέρεται  σε  μια 

τρισδιάστατη διαδικασία αγωγής ενός συστήματος με μονωτική μήτρα που περιέχει 

μια  τέλεια  κρυσταλλική  δομή  σφαιρικών  αγώγιμων  σωματιδίων  που  δεν 

αλληλεπιδρούν με τη μήτρα. Οι διαφορές  του  ιδεατού αυτού συστήματος και  του 

πραγματικού συστήματος ‐πολυμερές με ΝΣΑ‐ μπορούν να θεωρηθούν υπαίτιες για 

την παρατηρούμενες αποκλίσεις. 

4.5 Συμπεράσματα 
Υπό  το  πλαίσιο  της  παρούσας  εργασίας,  σύνθετα  υλικά  εποξικής  μήτρας  με 

ενίσχυση πολύφλοιϊκών νανοσωληνίσκων άνθρακα κατασκευάστηκαν σε διάφορες 

περιεκτικότητες % κ.β. (0.1% έως και 1.0%). Αποδείχθηκε πειραματικά ότι οι νόμοι 

δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory)  περιγράφουν  την  εξάρτηση  της 

αγωγιμότητας  του  συνθέτου  ενισχυμένου  με  ΝΣΑ.  Και  για  τους  δύο  τύπους 

αγωγιμότητας,  συνεχούς  (DC)  και  εναλλασσόμενου  ρεύματος  (AC),  τα  κατώφλια 

διήθησης  (percolation  thresholds)  που  υπολογίστηκαν  (vc=0.089%  ‐ 
acvc = 0.093%) 

βρίσκονται  σε  ένα  στενό  εύρος  και  είναι  σημαντικά  χαμηλότερα  σε  σύγκριση  με 

άλλα  διαδεδομένα  αγώγιμα  εγκλείσματα  (CB,  Carbon  Nanofibers).  Επίσης 

προτείνεται  ότι  ο  συντελεστής  (α)  αναφέρεται  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  της 

διαδρομής  (percolation  path)  του  ηλεκτρικού  φορτίου  από  το  δίκτυο  διήθησης 

(percolation  network)  που  δημιουργείται  στο  διφασικό  υλικό.  Η  διαφορά  μεταξύ 

των  υπολογισμένων  τιμών  των  συντελεστών  (α)  υπό  συνθήκες  συνεχούς  και 

εναλλασσόμενου  ρεύματος  επιβεβαιώνει  ακριβώς  αυτό  το  γεγονός.  Οι  μετρήσεις 

αγωγιμότητας  εναλλασσόμενου  ρεύματος  επιτρέπουν  την  εξάλειψη  και/ή  μείωση 

των αντιστάσεων επαφής      πιθανότατα σε όλες  τις  κλίμακες αλληλεπίδρασης  έως 

και  την  νάνο‐κλίμακα  όπου  υπάρχει  η  αντίσταση  επαφής  μεταξύ  των  ηλεκτρικών 

επαφών  των  ΝΣΑ,  που  δομούν  το  ηλεκτρικό  δίκτυο  διήθησης.    Τέλος  η  κρίσιμη 

συχνότητα   διηλεκτρικής μετάβασης  (ωc), ακολουθεί και αυτή με τη σειρά της μια 

εξάρτηση  τύπου  «percolation»  με  τη  συγκέντρωση  των  ΝΣΑ,  κάτι  που  είναι 

ενδεικτικό της διευκόλυνσης της διαδικασίας αγωγής του ηλεκτρικού φορτίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ  ΜΕ 

ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΑ . 

   

Συχνά  τη  μεγάλη  τόλμη  τη 

γεννά  η  αμάθεια  ,  ενώ  το 

δισταγμό τον γεννά η γνώση .

ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ (460 – 396 π.Χ.) 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  55  ««ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ   ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    

ΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΝΝΑΑΝΝΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΙΙΣΣΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΑΑ»»  

5.1 Εισαγωγή 
Τα  αγώγιμα  πολυμερή,  τις  τελευταίες  δεκαετίες  έχουν  γνωρίσει  σημαντική 

ανάπτυξη  συμπληρώνοντας  το  κενό  για  νέα  υλικά  με  ηλεκτρική  αγωγιμότητα 

μεταξύ  των  μονωτών  (συμβατικά  πλαστικά)  και  των  μεταλλικών  αγωγών.  Οι 

εφαρμογές  τους  απαντώνται  σε  διάφορους  βιομηχανικούς  κλάδους,  αλλά  κυρίως  

όπου  χρειάζεται  προστασία  από  ηλεκτροστατικά φορτία,  όπως  και  σε  εφαρμογές  

ηλεκτρομαγνητικής  θωράκισης.  Παράλληλα  τις  τελευταίες  δεκαετίες  πολλές 

έρευνες  εστιαστήκαν  στη  μελέτη  της  ηλεκτρικής  απόκρισης  τους  σε  διάφορους 

τύπους φόρτισης (θερμική, χημική, μηχανική κ.α)  με απώτερο στόχο την κατασκευή 

αισθητήρων  θερμοκρασίας,  πίεσης,  παραμόρφωσης  κ.α.    Συγκεκριμένα  σε  ότι 

αφορά  τις  ηλεκτρο‐μηχανικές  ιδιότητες,  υπάρχει  εκτενής  βιβλιογραφία,  όπου 

μελετήθηκε  η  διαφοροποίηση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  αγώγιμων  πολυμερών 

παρουσία  μηχανικής  φόρτισης  υπό  το  πρίσμα  της  δυνατότητας  καταγραφής  της 

παραμόρφωσης, του φορτίου ή/και της βλάβης. Σημαντική ώθηση προς αυτήν την 

κατεύθυνση έδωσε η ανάπτυξη των νέων προηγμένων πολυμερών ενισχυμένων με 

αγώγιμα  σωματίδια  με  διαστάσεις  ενίσχυσης  στη  κλίμακα  του  νανομέτρου.    Ένα 

από  τα  πιο  υποσχόμενα  σωματίδια  ενίσχυσης  αποτελούν  οι  νάνο‐σωληνίσκοι 

άνθρακα,  οι  οποίοι  λόγω  των  εξαιρετικών  μηχανικών,  ηλεκτρικών  και  θερμικών 

ιδιοτήτων τους αλλά και λόγω του σχήματός τους (μεγάλο aspect ratio) δύναται να 

χρησιμοποιούν  για  την  ανάπτυξη  πολύ‐λειτουργικών  νανο‐συνθέτων  υλικών,  που 

μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  μια  ρεαλιστική  εναλλακτική  λύση  των  συμβατικών 

έξυπνων υλικών. Πρόσφατες μελέτες  [1] επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα  των  νάνο‐σωληνίσκων  άνθρακα  μπορεί  να  τροποποιηθεί  σημαντικά 

με την εφαρμογή παραμόρφωσης χρησιμοποιώντας ατομικό μικροσκόπιο δύναμης  

(atomic  force  microscopy  ,AFM).  Η  συγκεκριμένη  ηλεκτρομηχανική  απόκριση 

αποδίδεται στην αλλαγή της δομής των ΝΣΑ κατά  την μηχανική παραμόρφωση. Η 

ενσωμάτωση  των  ΝΣΑ  σε  πολυμερή  ώστε  να  αξιοποιηθεί  η  παραπάνω  ιδιότητα 

πιστεύεται ότι θα δημιουργήσει μια νέα ομάδα έξυπνων δομικών εφαρμογών [2]. 
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5.2 Σκοπός Εργασίας 
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική ερευνητική προσπάθεια για την 

ανάπτυξη  πολυμερικών  συνθέτων  υλικών  ενισχυμένων  με  νανοσωληνίσκους 

άνθρακα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες των ΝΣΑ, 

που  τους  καθιστούν  ως  ιδανική  φάση  ενίσχυσης.  Επιπροσθέτως,  ο  συνδυασμός 

αυτών  των  εξαιρετικών  μηχανικών  ιδιοτήτων  με  πολλά  μοναδικά  χαρακτηριστικά 

όπως η υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα αλλά και η διαφοροποίηση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων τους παρουσία φορτίου (μηχανικού, χημικού κ.α) καθιστά τα 

πολυμερικά  σύνθετα  υλικά  ενισχυμένα  με  νανοσωληνίσκους  άνθρακα  ιδανικά  σε 

εφαρμογές    πολύ‐λειτουργικών    /  έξυπνων  δομών.  Πολλές  έρευνες  ως  τώρα 

καταδεικνύουν  ότι  αυτά  τα  υλικά  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  αισθητήρες 

παραμόρφωσης, όπου η μετρούμενη αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης παρουσία  

μηχανικής φόρτισης μεταφράζεται σε ποσοτικοποίηση του μηχανικού φορτίου . Αν 

και  τα  αποτελέσματα  αυτών  των  ερευνών  είναι  θετικά  και  πολύ  ενθαρρυντικά,  ο 

πλήρης  ηλεκτρομηχανικός  χαρακτηρισμός  των  νάνο‐ενισχυμένων  με  ΝΣΑ 

πολυμερών βρίσκεται σε πρώιμα στάδια.  Στο πλαίσιο αυτό εστιάζεται η παρούσα 

εργασία όπου για νανο‐ενισχυμένα πολυμερή με διάφορες περιεκτικότητες κ.β. ΝΣΑ 

μετρήθηκε  η  μεταβολή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  κατά  την  παραμόρφωσή  τους 

υπό (α) την επίδραση μονο‐αξονικού ψευδο‐στατικού εφελκυστικού φορτίου και (β) 

την  επιβολή  εναλλασσόμενου  φορτίου  ως  Κυκλική  Φόρτιση‐Αποφόρτιση‐

Επαναφόρτιση.  Το  πολυμερές  σύστημα  εποξικής  ρητίνης  επιλέχθηκε  να  είναι  ένα 

από  αυτά  που  χρησιμοποιεί    η  αεροδιαστημική  βιομηχανία  για  την  κατασκευή 

δομικών εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά, μιας και απώτερος στόχος της ερευνάς 

αποτελεί η ανάπτυξη νέων αγώγιμων πολυμερών με προηγμένες ηλεκτρομηχανικές 

ιδιότητες  για  τη  χρήση σε εφαρμογές παρακολούθησης  της παραμόρφωσης ή/και 

της  βλάβης  τόσο  με  τη  μορφή  αυτόνομων  αισθητήρων  όσο  και  ως  «έξυπνη» 

συνδετική φάση (μήτρα) σε ινώδη σύνθετα υλικά συνεχούς ενίσχυσης. 
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5.3 Υλικά 
Το  σύστημα  εποξικής  ρητίνης  που  χρησιμοποιήθηκε  έχει  την  εμπορική  ονομασία 

ARALDITE LY‐564 της εταιρίας HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL, SWITZERLAND και 

καταλύτη  (σκληρυντή)  ARADUR‐HY2954  επίσης  της  ίδιας  εταιρίας.  Οι  βασικές 

ιδιότητες του συστήματος παρουσιάζονται στο Πίνακας 3‐1.  

Κωδικός Προϊόντος  ARALDITE LY-564 
ρητίνη 

ARADUR-2954 
σκληρυντής 

ΟΨΗ  Διάφανο υγρό Διάφανο υγρό 

ΧΡΩΜΑ (ISO 4360) 1-2 <2 

ΙΞΩΔΕΣ 25 oC  (ISO 12058-1) (mPa S) 1200-1400 70-120 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  (ISO 1675) (g/cm3) 1.1-1.2 0.94-0.95 

ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΖΜΟΥ (ISO 2719) (oC) 185 173 

ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 100 35 

ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 100 42 

ΤΥΠΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΩΡΕΣ 60 ΟC + 4-8 ΩΡΕΣ 120 ΟC 

1 ΩΡΑ 80 ΟC  + 2-8 ΩΡΕΣ 140 ΟC 

0.5 ΩΡΕΣ 100 ΟC + 2-8 ΩΡΕΣ 160 ΟC 
Πίνακας 5‐1. Βασικές Ιδιότητες Συστήματος Εποξικής Ρητίνης 

Στη  εργασία  αυτή  χρησιμοποιήθηκαν  πολυφλοιϊκοί  νανοσωλήνες  άνθρακα 

(MWCNTs)  της  εταιρείας  ARKEMA  (France),  που  είχαν  χημικά  τροποποιηθεί 

(modified  MWCNTs)  ώστε  να  εμπεριέχουν  στα  άκρα  τους  εποξικές  ρίζες.  Η 

τροποποίηση  αυτή  αποσκοπεί  στην    επίτευξη  καλύτερης  διασποράς  των 

νανοσωληνίσκων στη ρητίνη. Οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα παράχθηκαν 

με τη μέθοδο της καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμού (catalytical chemical vapor 

deposition, CVD), η μέση διάμετρος των ΝΣΑ είναι 10‐15 νανόμετρα και κατά μέσο 

όρο  το μήκους  τους  είναι μεγαλύτερο  των 500  νανομέτρων.   Ο    τύπος αυτός  των 

νανοσωληνίσκων  έχει  την  ονομασία  «Graphistrength  200  P  50».  Η  συγκεκριμένη 

παρτίδα  φέρει  τον  κωδικό  (SDS  number)  060114.  Το  ποσοστό  της  ρητίνης  που 

εμπεριέχεται στους νανοσωληνίσκους είναι 50% κ.β.  
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5.4 Μεθοδολογία Παρασκευής Δοκιμίων 
Για την παρασκευή των  πολυμερών ενισχυμένων με νανοσωληνίσκους άνθρακα σε 

διάφορες  κ.β περιεκτικότητες  επιλέχθηκε  η  τεχνική  τύπου Masterbatch.  Σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία Masterbatch, ένα μείγμα ρητίνης πολύ υψηλής περιεκτικότητας 

σε  ΝΣΑ  ανακατεύεται  με  τη  χρήση  Dissolver  (Σχήμα  5‐1).  Το  υψηλό  ιξώδες 

εξασφαλίζει  μεγάλες  διατμητικές  δυνάμεις  που  καταφέρνουν  να  σπάσουν  τα 

ισχυρά  συσσωματώματα  των  ΝΣΑ.  Το  παραγόμενο  μείγμα  χρησιμοποιείται  στη 

συνέχεια ως πρώτη ύλη στην κατάλληλη αναλογία και με μηχανική ανάδευση με την 

προσθήκη  εποξικής  ρητίνης  παράγεται  το  επιθυμητό  νάνο‐πολυμερές  με  την 

απαιτούμενη  περιεκτηκότητα  σε  ΝΣΑ.  Πλεονεκτήματα  της  μεθοδολογίας  αυτής 

είναι  ότι  το  Masterbatch‐μείγμα  είναι  χημικά  σταθερό  επιτρέποντας  την 

αποθήκευση και τη χρήση του μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα 

ο  χρόνος  παρασκευής  του  τελικού  μείγματος  μειώνεται  σημαντικά  αφού  δεν 

απαιτείται ο  ίδιος χρόνος και ένταση ανάδευσης κατά την τελική φάση αραίωσης. 

Ταυτόχρονα  εξαλείφεται  η  επίδραση  των  τυχόν  μικροδιαφορών  στο  στάδιο  της 

παρασκευής  των  υλικών  στα  πειραματικά  αποτελέσματα  αφού  η  ποιότητα 

ανάδευσης διασφαλίζεται κυρίως στη φάση της παρασκευής του Μasterbatch.  

Το  μείγμα  Masterbatch  είχε  περιεκτικότητα  σε  ΝΣΑ  4,5%  κ.β.  και  αναδεύτηκε 

μηχανικά  υπό  κενό  (Dissolver‐7  ώρες‐3000  rpm‐80οC).  Το  παραγόμενο  μείγμα 

χρησιμοποιήθηκε  ως  πρώτη  ύλη  για  την  κατασκευή  νανο‐πολυμερών  έξι  (6) 

περιεκτικοτήτων σε ΝΣΑ  :0,1%  , 0,3% 0,5%, 0,6%, 0,8%  και 1,0%  κ.β.,  ύστερα από  

μηχανική ανάδευση  (Dissolver) υπό κενό για 1 ώρα στα 3000  rpm  της ρητίνης και 

του Masterbatch.  Στo  Σχήμα 5‐2 παρουσιάζεται γραφικά ολόκληρη η μεθοδολογία 

παρασκευής ενώ στον Πίνακας 5‐2 συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε υλικού.  

 

Σχήμα 5‐1.Ανάδευση τύπου Dissolver 
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επιβληθείσας  φόρτισης  αποτελείτο  από  5  κύκλους  σταθερού  ρυθμού 

φόρτισης/αποφόρτισης με συνεχώς αυξανόμενο μέγιστο φορτίο. To μέγιστο φορτίο 

που  εφαρμόστηκε  ήταν 2  (kN).  Στο  Σχήμα 5‐5  απεικονίζεται  ενδεικτικά  το  προφίλ 

φόρτισης. 

 

Σχήμα 5‐5. Διαγράμματα Φόρτισης πειραμάτων κυκλικής φόρτισης 

Και  στους  δύο  τύπους  μηχανικής  φόρτισης  έλαβαν  χώρα  μετρήσεις  «χωρικής» 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας με  τη  χρήση  του ψηφιακού πολυμέτρου  (Keithley DMM 

2002).  Όπως  περιγράφηκε  ανωτέρω  το  δοκίμιο  με  την  παρεμβολή  ηλεκτροδίων 

σχηματίζει με το πολύμετρο ένα κλειστό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (DC). Κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων με τη βοήθεια κατάλληλης κάρτας ψηφιακής μετατροπής 

και Η/Υ (A/D board) καταγράφονται ταυτόχρονα τόσο το επιβαλλόμενο φορτίο και η 

μετατόπιση όσο και η ηλεκτρική αντίσταση κάθε χρονική στιγμή. 
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5.6 Αποτελέσματα και Ανάλυση 
Στo  Σχήμα  5‐6  συνοψίζεται  η  μεταβολή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  υπό  την 

εφαρμογή  του  ψευδο‐στατικού  εφελκυστικού  φορτίου,  σε  συνδυασμό  με 

αντίστοιχη αναπτυσσόμενη μηχανική τάση. Η μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης 

παρουσιάζεται  στη  κανονικοποιημένη  μορφή  της,  που  ορίζεται  από  το  λόγο  της 

διαφοράς  της  εκάστοτε  τιμής  μείον  της  αρχικής  τιμής  αναφοράς  προς  την  αρχική 

τιμή.  [(R‐Ro)/Ro=ΔR/Ro].  Οι  άξονες  έχουν  κρατηθεί  ίδιοι  για  όλα  τα  υλικά  που 

μελετήθηκαν για να διευκολυνθεί η άμεση σύγκριση.  

 

Σχήμα 5‐6. Ηλεκτρομηχανική Απόκριση υπό εφελκυσμό για όλες τις περιεκτικότητες. Διάγραμμα Τάσης (stress) και ΔR/Ro ως 
προς την παραμόρφωση(strain) 
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Παρατηρείται  ότι  για  όλες  τις  περιεκτικότητες,  η  αντίσταση  ακολουθεί  το 

εφαρμοζόμενο  εφελκυστικό  φορτίο.  Ωστόσο  παρουσιάζει  μια  αξιοσημείωτη 

συμπεριφορά  αφού  ενώ  αρχικά  ακολουθεί  με  παρόμοιο  σχετικά  γραμμικό  τρόπο 

την  αναπτυσσόμενη  τάση,  στη  συνέχεια  επιδεικνύει  μια  έντονα  μη‐γραμμική 

συμπεριφορά συνεχίζοντας να αυξάνεται μέχρι να φτάσει σε μια μέγιστη τιμή, μετά 

την  οποία περαιτέρω παραμόρφωση οδηγεί  στη μείωση  της    που φτάνει  έως  και 

στην  αρχική  τιμή  στις  περιπτώσεις  όπου  η  παραμόρφωση  θραύσης  του  υλικού 

ξεπέρασε  το 3%.  Στο παρακάτω συγκριτικό πίνακα  (Πίνακας 5‐3)  συνοψίζονται   οι 

εξαγόμενες μηχανικές  ιδιότητες κάθε περιεκτηκότητας μαζί με  τα  καταγραφόμενα 

στοιχεία της ηλεκτρικής μεταβολής των επιλεγμένων δοκιμίων.  

Κωδικός  % 

κ.β. 

Μέτρο 

Ελαστι‐ 

κότητας* 

[GPa] 

Μέγιστη  

Τάση* 

[MPa] 

Παρα‐

μόρφωση* 

Θραύσης 

[%] 

ΔR/Ro  στη 

Μέγιστη  

Παρα‐

μόρφωση* 

[%] 

Μέγιστη

ΔR/Ro 

[%] 

Παρα‐

μόρφωση 

στο 

μέγιστο 

ΔR/Ro 

[%] 

Φορτίο 

στο 

μέγιστο 

ΔR/Ro 

[kN] 

Τάση

στο 

μέγιστο 

ΔR/Ro 

[MPa] 

Μ‐1  0,1  2,8±0,06  45,9±7,1  2,18±0,4  6,45  6,49  2,13  1,6  45,3 

Μ‐1  0,3  3,0±0,15  60,9±9,3  2,84±0,5  4,09  5,48  2,12  1,8  50,9 

Μ‐3  0,5  3,2±0,10  72,0±11,2  3,5±0,6  ‐0,95  6,58  2,16  2,0  54,5 

Μ‐4  0,6  3,2±0,15  67,3±10,3  3,14±0,3  3,74  5,07  2,37  2,0  57,1 

Μ‐5  0,8  2,9±0,11  57,1±8,7  2,69±0,5  4,75  5,28  2,22  1,7  50,3 

Μ‐6  1,0  3,0±0,14  68,1±9,7  3,57±0,6  ‐0,20  6,08  2,22  1,7  51,6 

 Μέση Τιμή:   ‐  5,83  2,20  1,80  51,6 

Πίνακας 5‐3 Εξαγόμενα ηλεκτρομηχανικά στοιχεία πειράματος ψευδο‐στατικού εφελκυσμού. 

Σύμφωνα με τον Πίνακας 5‐3,  για ότι αφορά τις μηχανικές  ιδιότητες όλα τα υλικά 

παρουσιάζουν ένα ελαφρώς αυξημένο μέτρο ελαστικότητας σε σχέση με αυτό της 

ρητίνης όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή είναι 2,7 (GPa). Η μέγιστη 

καταγραφόμενη  τάση  αν  και  σε  ορισμένα  υλικά φτάνει  τις  ονομαστικές  τιμές  της 

ρητίνης  (71 MPa)  σε  γενικές  γραμμές  κινείται  σε  χαμηλότερες  τιμές  γεγονός  που 

συνδέεται άμεσα με τη μέγιστη παραμόρφωση θραύσης που επιτυγχάνεται. Κανένα 

υλικό  δεν  φτάνει  τα  ονομαστικά  επίπεδα  παραμόρφωσης  της  ρητίνης  (4,5‐5,5 %) 

υποδηλώνοντας  μια  πιο  ψαθυρή  συμπεριφορά.  Αυτή  η  «πιο  ψαθυρή 

συμπεριφορά»  πρέπει  να  συνδυαστεί  και  με  την  παρατήρηση  ότι  πολλά  δοκίμια 
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έσπασαν σε σημείο που υπήρχαν μικρές ατέλειες κατασκευής  (φυσαλίδες αέρα). Σε 

αντίθεση  με  τις  μηχανικές  ιδιότητες,  αξιοσημείωτο  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  η 

μέγιστη τιμή ΔR/Ro καταγράφεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο εύρος παραμόρφωσης 

ε=2,2±0,09  (%).  Παράλληλα  η  σύγκριση  των    μέγιστων  τιμών  ΔR/Ro  ως  προς  την 

περιεκτικότητα σε ΝΣΑ δεν δείχνει κάποιου είδους  εξάρτησης. Η τυπική απόκλιση 

των  τιμών  υπολογίστηκε  ~11%  της  μέσης  τιμής  ΔR/Ro(max,μέση  τιμή)=  5,83±0,64  (%) 

γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  η  ευαισθησία  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  δεν 

συνδέεται  άμεσα  με  την  περιεκτικότητα.  Οι  προαναφερθείσες  παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνονται  και  από  την  γραφική  σύγκριση    της  ηλεκτρομηχανικής 

συμπεριφοράς όλων των υλικών όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5‐7. Η τοποθέτηση 

όλων  των  διαγραμμάτων  στο  ίδιο  σχήμα  βοηθά  στην  εξαγωγή  των  πρώτων 

συμπερασμάτων  για  τη  σύζευξη    της  ηλεκτρικής  μεταβολής  με  τη  μηχανική 

απόκριση.  Παρατηρείται  ότι  η  ηλεκτρική  αντίσταση  παρουσιάζει  μια  γραμμική 

περιοχή μεταβολής περίπου έως το ε=1,5 % της παραμόρφωσης,  η όποια μπορεί να 

αναλυθεί σε δύο περιοχές γραμμικής απόκρισης  (1) για παραμόρφωση από ε1=0% 

έως  ε2=0,5%    και  (2)  για  παραμόρφωση  από  ε1=0,5%  έως  ε2=1,5%.  Στις 

συγκεκριμένες  περιοχές  το  έυρος  μεταβολής  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  είναι  σε 

αντιστοιχία  με  την  εξωτερικά  επιβαλλόμενη  παραμόρφωση,  όπως  δείχνουν  τα 

διαγράμματα τάσης‐παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση ε=1,5% αποτελεί το σημείο 

έναρξης της μη‐γραμμικής απόκρισης της ηλεκτρικής αντίστασης. Επίσης πάνω στα 

διαγράμματα  σημειώνεται    και  το  εύρος  παραμορφώσεων  όπου  παρατηρείται  η 

μέγιστη  μεταβολή  της  αντίστασης  και  το  οποίο  δεν  φαίνεται  να  αντιστοιχεί    σε 

κάποιο χαρακτηριστικό σημείο της μηχανικής απόκρισης.  
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Σχήμα 5‐7. Σύνοψη της Ηλεκτρομηχανικής Απόκρισης και άμεση σύγκριση με το διάγραμμα τάσης‐παραμόρφωσης υπό 
εφελκυσμό για όλα τα υλικά (αριστερά) για όλο το εύρος παραμόρφωσης (δεξιά) για τη γραμμική περιοχή.  

Εστιάζοντας στην περιοχή της γραμμικής απόκρισης (ε= 0‐1,5 %) η οποία σχετίζεται 

με  τις  επιδιωκόμενες  εφαρμογές  αισθητήρων  παραμόρφωσης  για  την 

παρακολούθηση  της  αναπτυσσόμενης  βλάβης,  υπολογίστηκε  η  ευαισθησία  ή 

αλλιώς ο λόγος GF (Gauge Factor)  της μεθόδου μέτρησης, που δίνεται από το λόγο 

της μεταβολής της αντιστάσεως (ΔR/R) προς τη μεταβολή του μήκους (ΔL/L): 

Gauge Factor
∆R
R
∆L
L

∆R
R ε 

Στο  παρακάτω  πίνακα  (Πίνακας  5‐4)  συνοψίζονται  οι  λόγοι  GF  τόσο  για  τα  δύο 

ξεχωριστά  στάδια  γραμμικής  απόκρισης  (GF‐1,GF‐2)  όσο  και  για  όλη  την  περιοχή 

(GF‐3).  Υπολογίζοντας  την  απόκλιση  μεταξύ  GF‐1  και  GF‐2  επιβεβαιώνεται  η 

προσέγγιση  της  γραμμικής  περιοχής  σε  δύο  στάδια  αφού  παρατηρείται  μια  μέση 

απόκλιση  της  τάξης  του 14±3 %. Παράλληλα αν χρησιμοποιήσουμε  την αναλυτική 

σχέση  της  ευαισθησίας  των  μηκενσιομέτρων  γίνεται  δυνατός  ο  διαχωρισμός  της 

συνεισφοράς της γεωμετρικής μεταβολής από τυχόν πιεζο‐αντιστατικά φαινόμενα.  

Gauge Factor
∆R
R ε 1 2ν

∆ρ
ρ ε 
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Ο όρος  (1+2ν)  περιγράφει  την  επίδραση  της  γεωμετρικής μεταβολής στην αλλαγή 

της αντίστασης και εξαρτάται μόνο από το λόγο Poisson του υλικού. Στην περίπτωση 

μας  η  ρητίνη  που  χρησιμοποιήθηκε  σύμφωνα  με  το  κατασκευαστή  έχει  λόγο 

Poisson  ν=0,35.  Αν  και  δεν  υπάρχουν  πολλές  βιβλιογραφικές  αναφορές  για  την 

επίδραση των ΝΣΑ στο λόγο Poisson. Προκαταρτικές μετρήσεις στο εργαστήριο με 

χρήση  συνδυασμού  μηκυνσιομέτρων,  ο  λόγος  Poisson  της  ενισχυμένης  με  ΝΣΑ 

ρητίνης  παραμένει  αμετάβλητος  και  για  να  καλυφθεί  τυχόν  διαφοροποιήσεις  

θεωρήθηκε  ν=0,35±0,01.    Βάση  αυτής  της  θεώρησης  ο  όρος  (1+2ν)  μπορεί  να 

υπολογιστεί. Ο όρος GF από τη γεωμετρική μεταβολή στη περίπτωση αυτή ισούται 

με GFgeo=1,7±0,2. Σύμφωνα με τον πίνακα 4 παρατηρείται ότι για όλα τα υλικά και 

για  τα δύο στάδια της γραμμικής περιοχής ο υπολογιζόμενος από τα πειραματικά 

αποτελέσματα  όρος GF  είναι  πολύ  μεγαλύτερος.  Το  γεγονός αυτό υποδηλώνει  τη 

σημαντική συμβολή  του όρου Δρ/ρ.ε από  τα αρχικά στάδια  της φόρτισης. Ο όρος 

Δρ/ρ.ε  περιγράφει  την  εξάρτηση  της  ειδικής  αντίστασης  του  υλικού  από  την 

εφαρμοζόμενη  τάση/παραμόρφωση,  φαινόμενο  που  ονομάζεται  πιεζο‐αντίσταση. 

Στον Πίνακας 5‐4 υπολογίζεται η μέση τιμή του GFπιεζο‐αντίσταση και για τα δύο στάδια 

γραμμικής μεταβολής και γίνεται αντιληπτό ότι αποτελούν σημαντικό κομμάτι  της 

συνολικής ευαισθησίας,GF (40‐50%). 

 
Κωδικός 

% κ.β.  GF‐1 

 (0‐0,5 
%) 

GF‐2 

 (0,5‐1,5 
%) 

GF‐3 

(0‐1,5 
%) 

Απόκλιση Gfgeo= GF‐
1(piezo) 

GF‐
2(piezo) 

GF‐1 vs.

 GF‐2 

1+2v Δρ/(ρxε)  Δρ/(ρxε)

[%] v=0,35±0,01 [GF‐1]‐
[GF‐
1(geo)] 

[GF‐2]‐
[GF‐
2(geo)] 

Μ‐1  0,1  3,49  3,86  3,82 ‐11%

(1,7±0,02) 

1,79  2,16 

Μ‐1  0,3  2,84  3,21  3,17 ‐13% 1,14  1,51 

Μ‐3  0,5  3,38  3,82  3,75 ‐13% 1,68  2,12 

Μ‐4  0,6  2,32  2,73  2,66 ‐18% 0,62  1,03 

Μ‐5  0,8  2,57  2,99  2,91 ‐16% 0,87  1,29 

Μ‐6  1  3,11  3,45  3,42 ‐11% 1,41  1,75 

 Μέση Τιμή:   2,95  3,34  3,29 ‐14% 1,7 1,25  1,64 

 Τυπική Απόκλιση:  0,46  0,45  0,46 3% 0,02 0,46  0,45 

Πίνακας 5‐4 
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Οι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται στη δομή αυτών  των διφασικών  υλικών κατά 

τη  διάρκεια  της  μηχανικής  τους  φόρτισης  και  οι  επαγόμενες  ηλεκτρομηχανικές 

διεργασίες δεν είναι πλήρως ξεκάθαρες ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ως αγώγιμα 

εγκλείσματα  οι  ΝΣΑ.  Στη  βιβλιογραφία  προτείνονται  διάφορα  ηλεκτρομηχανικά 

φαινόμενα  και  μοντέλα  που  προσπαθούν  να  αναλύσουν  την  ηλεκτρική  απόκριση 

εστιάζοντας κυρίως στη γραμμική περιοχή.  Στη συνέχεια στο πλαίσιο της συζήτησης 

για  τη  συγκεκριμένη  εργασία,  θα  γίνει  μια  ακόμα  προσπάθεια  φαινομενολογικής 

ερμηνείας  της  απόκρισης,  η  όποια  όμως  θα  προσπαθήσει  να  επεκτείνει  την 

ερμηνεία  του  παρατηρούμενου  φαινομένου  κατ  των  ηλεκτρομηχανικών 

μηχανισμών  και  στην  μη‐γραμμική  περιοχή,  κυρίως  ως  προς  την  παρουσία  του 

μέγιστου ΔR/Ro. Η απόκριση αυτή δεν έχει παρατηρηθεί σε αντίστοιχα πειράματα 

πολυμερών  υλικών  ενισχυμένα  με  σωματίδια  άνθρακα  (Carbon Black)  ή  με  νανο‐

ίνες άνθρακα  (CNF).  Σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια αυτή αποτελούν  και  τα 

εξαγόμενα  συμπεράσματα  από  τα  αποτελέσματα  της  κυκλικής    φόρτισης  όπως 

συνοψίζονται στο Σχήμα 5‐9. 

Στα  σχήματα  Σχήμα  5‐9  και  5‐9  συνοψίζονται  τα  αποτελέσματα  της  κυκλικής 

εφελκύστικης  φόρτισης όπου στο σχήμα 5‐8 παρουσιάζονται η δύναμη, η μεταβολή 

της ηλεκτρικής αντίστασης, η παραμόρφωση και η τάση ως προς τον χρόνο, ενώ στο 

σχήμα  5‐9  παρατίθενται  τα  διαγράμματα  τάσης‐παραμόρφωσης,  ΔR/Ro‐φορτίου 

και  ΔR/Ro‐παραμόρφωσης  όπου  συμπεριλαμβάνονται  και  τα  αποτελέσματα  της 

ψευδο‐στατικής εφελκυστικής φόρτισης για άμεση σύγκριση.  
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Σχήμα 5‐8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κυκλικής εφελκύστικης  φόρτιση: η δύναμη, η μεταβολή της ηλεκτρικής 

αντίστασης, η παραμόρφωση και η τάση ως προς τον χρόνο 
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Σχήμα 5‐9. Διαγράμματα τάσης‐παραμόρφωσης, ΔR/Ro‐φορτίου και ΔR/Ro‐παραμόρφωσης όπου συμπεριλαμβάνονται και 

τα αποτελέσματα της ψευδο‐στατικής εφελκυστικής φόρτισης για άμεση σύγκριση. 

Παρατηρείται ότι η απόκριση  της ηλεκτρικής αντίστασης στο στάδιο  της φόρτισης 

του κύκλου είναι όμοια της αντίστοιχης ψευδο‐στατικής καταγράφοντας παρόμοιες 

μεταβολές  (λόγος  GF)  και  μέγιστες  τιμές.  Επίσης  παρατηρείται  ότι  σε  όλες  τις 
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περιπτώσεις  δοκιμίων  που  πέρασαν  και  τους  πέντε  κύκλους  φόρτισης  κατά  τη 

διάρκεια  του  τετάρτου  και  πέμπτου  κύκλου παρουσιάζουν  στο  διάγραμμα  τάσης‐

παραμόρφωσης  μια  υστέρηση,  η  όποια  όμως  εμφανίζεται  και  στην  ηλεκτρική 

αντίσταση  κυρίως  όταν  συσχετίζεται  με  την  παραμόρφωση.  Στην  περίπτωση  της 

αντιστοίχισης  της  μεταβολής  της  αντίστασης  με  το  εφαρμοζόμενο  φορτίο,  η 

παρατηρούμενη  υστέρηση  είναι  σημαντικά  μικρότερη.  Στις  περιπτώσεις  όπου  τα 

δοκίμια  έσπασαν  νωρίτερα  του  τέταρτου  κύκλου,  γεγονός  που  αποδίδεται  στις 

κατασκευαστικές ατέλειες τους, δεν παρουσιάζεται κανένα ίχνος υστέρησης. Τέλος 

σε κανένα δοκίμιο δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο της μεγιστοποίησης  της  ΔR/Ro 

και  η  ακόλουθη  μείωση.  Η  στατιστική  μελέτη  (Πίνακας  5‐5)  των  εφαρμοζόμενων 

φορτίων  και  παραμορφώσεων  έδειξε  ότι  το  μέγιστο  φορτίο  1,92±0,06  kN  που 

δέχτηκαν  τα  δοκίμια  στο  5ο  και  τελευταίο  κύκλο  και  η  αντίστοιχη  μέγιστη 

παρατηρούμενη παραμόρφωση 2,39±0,13 %  είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με 

τα  αντίστοιχα  μεγέθη  που  προέκυψαν  από  την  ψευδο‐στατική  φόρτιση  όπου 

εμφανίζεται φορτίο θραύσης 1,8±0,15 kN και παραμόρφωση θραύσης 2,20±0,09 %. 

Συνεχίζοντας, σημαντική παρατήρηση που πιθανόν συνδέεται και τη προηγούμενη, 

είναι ότι  από την καταγραφή των μέγιστων τιμών της ηλεκτρικής αντίστασης για τις 

περιπτώσεις  όπου  τα  δοκίμια  ολοκλήρωσαν  όλη  τη  κυκλική  φόρτιση,  βρέθηκε 

ΔR/Ro(max,κυκλικής  φόρτισης,  μέση  τιμή)=  6,48±0,75  %  τιμή  που  είναι  επίσης  ελαφρώς 

υψηλότερη  σε  σύγκριση  με  την  αντίστοιχη  μεταβολή  που  παρατηρήθηκε  στη 

διάρκεια  της  ψευδο‐στατικής  φόρτισης  (ΔR/Ro(max,ψευδο‐στατική  φόρτιση,  μέση  τιμή)= 

5,83±0,64 % ).  

Ενδεχομένως  το  γεγονός  ότι  τα    μέγιστα  (φορτίο,  παράμορφωση,  ΔR/Ro)  που 

παρατηρούνται  στον  5ο  κύκλο  φόρτισης  είναι  ελαφρώς  αυξημένα  (8,97±2  %)  

συγκρινόμενα  με  τις  αντίστοιχες  μέγιστες  τιμές  που  παρατηρήθηκαν  κατά  την 

ψευδο‐στατική  εφελκυστική  φόρτιση,  να  συνδέεται  με  τη  βισκο‐ελαστικού  τύπου 

υστέρηση που παρατηρήθηκε κατά την αποφόρτιση του 4ου κύκλου.   
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Κωδικός  % κ.β.  Μέγιστη 
Παραμόρφωση 
[%] 

Μέγιστο Φορτίο 
[kN] 

Μέγιστη ΔR/Ro 
[%] 

Κύκλος 
φόρτισης 

Μ‐1  0,1 1,71% 1,40 6,25 4(αρχή)

Μ‐1  0,3 2,32% 1,89 6,29 5 

Μ‐3  0,5 1,36% 1,38 5,27 4(αρχή)

Μ‐4  0,6 2,34% 1,99 5,75 5 

Μ‐5  0,8 2,33% 1,86 6,37 5 

Μ‐6  1  2,58% 1,96 7,52 5 

5ος κύκλος   Μέση Τιμή:   2,39% 1,92 6,48   

 Τυπική Απόκλιση:  0,13% 0,06 0,75   

Ψευδοστατική  Μέση Τιμή:   2,20% 1,80 5,83   

 Τυπική Απόκλιση:  0,09% 0,15 0,64   

Ποσοστό αύξησης της μέσης τιμής  8,81% 6,94% 11,15%    

Μέσο ποσοστό αύξησης  8,97%   

Τυπική Απόκλιση  2,11%   

Πίνακας 5‐5 

5.7 Συζήτηση 
Η  εργασία  αυτή  θα  προσπαθήσει  χρησιμοποιώντας  ως  βάση  τα  πειραματικά 

αποτελέσματα  αλλά  και  την  τρέχουσα  βιβλιογραφία  να  αναπτύξει  ένα 

φαινομενολογικό μοντέλο που να περιέχει όλους τους πιθανούς μηχανισμούς που 

συμμετέχουν στην ηλεκτρομηχανική απόκριση πολυμερών που περιέχουν αγώγιμα 

νανο‐εγκλείσματα  ΝΣΑ.  Επίσης  θα  γίνει  μία  προσπάθεια  να  προταθεί  μια  πιθανή 

εξήγηση της γραμμικής και μη‐γραμμικής εξάρτησης της ηλεκτρικής αντίστασης από 

την  παραμόρφωση  και  το  φορτίο.  Σύμφωνα  με  τους  Carmona  et  al.  (3)  αλλά  και 

όπως  έδειξαν  και  τα  πειράματα  της  εργασίας  αυτής,  η  μεταβολή  της  αντίστασης 

υπό  μηχανικό  φορτίο/παραμόρφωση  συνδέεται  περισσότερο  με  την  ετερογένεια 

των  διφασικών  αυτών  υλικών  παρά  την  μακροσκοπική  γεωμετρική  μεταβολή  του 

δοκιμίου  υπό  τάση  όπως  στα  συνήθη  μέταλλα.  Η  ετερογενής  φύση  των  υλικών 

αυτών, που απαρτίζονται από μία μονωτική φάση (εποξική ρητίνη) και μία αγώγιμη 

φάση  (ΝΣΑ),  έχει  άμεση  σχέση  με  το  φαινόμενο  της  πιεζο‐αντίστασης  που 

παρατηρείται αφού βάση  της θεωρίας δικτύωσης‐διήθησης  (percolation  theory) η 

ετερογένεια ελέγχει  τις ηλεκτρικές  ιδιότητες των υλικών αυτών. Το φαινόμενο της 
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πιεζο‐αντίστασης  ουσιαστικά  προβλέπει  την  αλλαγή  της  εγγενούς  ηλεκτρικής 

ιδιότητας του υλικού (ειδική αντίσταση) δηλαδή της ικανότητας του υλικού να άγει 

το ηλεκτρικό φορτίο.  

Στην περίπτωση των διφασικών υλικών   όπως τα πολυμερή ενισχυμένα με ΝΣΑ, η 

αγωγή του φορτίου πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικά αγώγιμων μονοπατιών από 

στοχαστικά  δημιουργημένες  ηλεκτρικές  επαφές  μεταξύ  των  τυχαία 

διασκορπισμένων  και  προσανατολισμένων    νανο‐σωληνίσκων  στον  όγκο  του 

πολυμερούς. Η αύξηση της περιεκτικότητας της αγώγιμης φάσης  (ΝΣΑ) μεγαλώνει 

την  πιθανότητα  δημιουργίας  αγώγιμων  μονοπατιών  έως  ότου  φτάνοντας  μια 

κρίσιμη  τιμή,  δημιουργείται  ικανός  αριθμός  αγώγιμων  μονοπατιών ώστε  η  ειδική 

αντίσταση να μειώνεται σημαντικά (τάξεις μεγέθους) και μακροσκοπικά το σύνθετο 

υλικό να μετατρέπεται από μονωτής σε αγωγό. Μακροσκοπικά η ειδική αντίσταση 

του  συνθέτου  εξαρτάται  ‐εκτός  από  τον  αριθμό‐  και  από  τις  ηλεκτρικές  ιδιότητες 

κάθε  αγώγιμου  μονοπατιού,  δηλαδή  την  ειδική  αντίσταση  των  ΝΣΑ  που  το 

αποτελούν  αλλά  και  την  ειδική  αντίσταση  «επαφής»  σε  κάθε  ηλεκτρική  σύνδεση 

μεταξύ  των  ΝΣΑ  κατά  μήκος  του  αγώγιμου  μονοπατιού.  Οι  ηλεκτρικές  συνδέσεις 

αυτές  δημιουργούνται  είτε  από  την  απευθείας  επαφή  των ΝΣΑ  είτε,  όταν  οι  ΝΣΑ 

βρίσκονται  αρκετά  κοντά,  ανάλογα  με  την  ενέργεια  των  ηλεκτρονίων  να  είναι 

δυνατή υπερπήδηση του φράγματος ηλεκτρικού δυναμικού (band gap) μεταξύ δύο 

ΝΣΑ. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «φαινόμενο σήραγγας»  (tunneling effect) και 

προέρχεται από τη κβαντική φυσική. Η δημιουργία και οι ηλεκτρικές ιδιότητες των 

αγώγιμων μονοπατιών εξαρτώνται εκτός από την περιεκτικότητα, από το είδος,  το 

σχήμα και τη γεωμετρία της αγώγιμης φάσης, την ομοιογένεια της διασποράς αλλά 

και  από  την  ηλεκτρική  αλληλεπίδραση  της  αγώγιμης  (ΝΣΑ)  και 

μονωτικής(πολυμερές)  φάσης.  Σύνδεση  όλων  αυτών  των  παραμέτρων  που 

προαναφέρθηκαν  με  τη  παραμόρφωση  λόγω  της  άσκησης  μηχανικού  φορτίου 

αποτελεί  σημαντικό  στόχο  που  ενδεχομένως  να  ερμηνεύει  και  την  αξιοπρόσεκτη 

ηλεκτρομηχανική απόκριση των υλικών αυτών.  

Έχει αποδειχθεί θεωρητικά και πειραματικά ότι η μηχανική παραμόρφωση των ΝΣΑ 

μεταβάλει τις ηλεκτρικές ιδιότητες τους. Οι Tombler et al. [1] παρατήρησαν το 2000 

ότι  η  αγωγιμότητα  «μεταλλικών»  ΝΣΑ  μειώθηκε  κατά  δύο  τάξεις  μεγέθους  όταν 
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Μέχρι  το  σημείο  αυτό  έγινε  προσπάθεια  να  αναφερθούν  οι  παράγοντες  της 

ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  που  λειτουργούν  στην  κλίμακα  του  ενός  ΝΣΑ  ή  του 

ΝΣΑ και της γειτονικών πολυμερικών αλυσίδων που ενδεχομένως μεταβάλουν την 

ποιότητα των αγώγιμων μονοπατιών λόγω της αλλαγής της ειδικής αντίστασής των 

ΝΣΑ  που  τα  απαρτίζουν.  Παράλληλα  όμως  λαμβάνει  χώρα  και  ο  μηχανισμός  της 

ηλεκτρικής  επαφής  (contact  resistance)  μεταξύ  των  ΝΣΑ  ο  οποίος  είναι  άμεσα 

συνδεδεμένος με τη συμπεριφορά των αγώγιμων μονοπατιών που διακρίνονται στη 

μίκρο‐κλίμακα.  Σύμφωνα  με  τους  Buldum  et  al.  [16,17]  η  ηλεκτρική  αντίσταση 

επαφής  δύο  ΝΣΑ  είναι  ευαίσθητη  στη  ατομική  δομή  της  περιοχής  επαφής  και 

παράγοντες όπως το εμβαδόν της επαφής και ο προσανατολισμός των εξαγωνικών 

διατάξεων των ατόμων άνθρακα στην περιοχή επαφής που μπορούν να αλλάξουν 

δραματικά  το  μέγεθός  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  επαφής.  Η  μηχανική 

παραμόρφωση πολύ πιθανά συντελεί στη μεταβολή/υποβάθμιση των παραγόντων 

αυτών,  άρα  και  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  επαφής,  οπότε  και  της  ηλεκτρικής 

απόδοσης  των  αγώγιμων  μονοπατιών.  Αντίστοιχα,  βιβλιογραφικές  αναφορές 

[18,19]  προτείνουν  ότι  η  μακροσκοπική  μηχανική  παραμόρφωση  επηρεάζει  το 

επίπεδο  της  ενέργειας  των  ηλεκτρονίων  που  χρειάζεται  για  την  υπερπήδηση  του 

φράγματος ηλεκτρικού δυναμικού (band gap) μεταξύ δύο ΝΣΑ (tunneling resistance) 

οπότε και της αντίστασης επαφής.  Πολλές ερευνητικές ομάδες [18‐22] θεωρούν ότι 

το φαινόμενο της «ηλεκτρικής σήραγγας» (tunneling) είναι αυτό που κυριαρχεί στην 

πιεζο‐αντιστατική απόκριση των υλικών αυτών, αφού η απόσταση μεταξύ των δύο 

ΝΣΑ, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην φυσική διατύπωση της αντίστασης 

λόγω  «tunneling»,  εξαρτάται  σχεδόν  αποκλειστικά  από  τη  σχετική  αλλαγή  του 

διανύσματος  θέσης  των  ΝΣΑ  μέσα  στον  παραμορφωμένο  όγκο  της  πολυμερικής 

μήτρας. 
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Τα  συμπεράσματα  που  μπορούν  να  εξαχθούν  από  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις 

είναι: 

• Η  ύπαρξη  μηχανικής/ηλεκτρικής  υστέρησης  μόνο  μετά  το  τέλος  του  3ου 
κύκλου  φόρτισης,  δηλαδή  μεταξύ  εmax‐3ου  κύκλου=1,2±0,1  %  και  εmax‐4ου 

κύκλου=1,8±0,1  %  επιβεβαιώνει  τη  υπόδειξη  του  ορίου  παραμόρφωσης 
ε=1,5%  έως  όριο  της  γραμμικής  μηχανικής  και  ηλεκτρικής  απόκρισης  του 
υλικού,  που  υποδηλώνει  το  τέλος  της  ελαστικής  περιοχής  (αντιστρεπτές 
μεταβολές)  και  την  απαρχή  την  πλαστικής  περιοχής  (μη  αντιστρεπτές 
μεταβολές).  

• Επίσης η ύπαρξη του μέγιστου της ηλεκτρικής αντίστασης με την αντίστοιχη 
περιοχή  μετάβασης  από  αύξουσα  σε  φθίνουσα  συμπεριφορά  υποδηλώνει 
την συνύπαρξη αντίθετων ηλεκτρομηχανικών παραμέτρων  που η υπέρθεση 
τους οδηγεί στην παρατηρούμενη απόκριση.  

• Παράλληλα το γεγονός, ότι τα  μέγιστα (φορτίο, παράμορφωση, ΔR/Ro) που 
παρατηρούνται  στον  5ο  κύκλο  φόρτισης  χωρίς  να  υπάρχει  ένδειξη  ακόμα 
αλλαγής της κλίσης (από αύξουσα σε φθίνουσα) είναι ελαφρώς μεγαλύτερα 
(κατά  8,97±2%)  από  τα  αντίστοιχα  όρια  που  προέκυψαν  από  την  ψευδο‐
στατική  φόρτιση  ενδεχομένως  να  συνδέονται  με  τη  βισκο‐ελαστική 
υστέρηση  που  παρατηρήθηκε  κατά  την  αποφόρτιση  του  4ου  κύκλου  και 
υποδηλώνει  ότι  το  μέγεθος  τους  επηρεάζεται  άμεσα  με  τις  ιδιότητες  του 
πολυμερούς. 
 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω πειραματικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις με τους 

καταγεγραμμένους ηλεκτρομηχανικούς μηχανισμούς θα ήτο δυνατόν να προταθεί η 

ακόλουθη  λογική ακολουθία παράλληλων διεργασιών που η υπέρθεση  τους δίνει 

την παρατηρούμενη ηλεκτρομηχανική απόκριση.   Στα πρώτα στάδια της φόρτισης, 

όπου  η  παραμόρφωση  είναι    σχετικά  μικρή  (0‐0,5%‐1,5%)  και  η  παρατηρούμενη 

ηλεκτρομηχανική απόκριση ‐σύμφωνα με τα πειράματα‐  είναι αντιστρεπτή, πρέπει 

οι  μηχανισμοί  που  συντελούνται  να  έχουν  αντιστρεπτό  χαρακτήρα  και  προφανώς 

βρισκόμαστε στα όρια  της  ελαστικής συμπεριφοράς  του υλικού. Θα μπορούσε  να 

ειπωθεί ότι η πιεζο‐αντίσταση των ΝΣΑ δεν συμβάλει σημαντικά στη μεταβολή της 

μακροσκοπικής  αντίστασης  υλικού  σε  αυτή  την  φάση,  αφού  οι  ΝΣΑ  δεν 

παραμορφώνονται σημαντικά σε τόσο αρχικά στάδια παραμόρφωσης. Τα μόρια του 

πολυμερούς γύρω τους όμως αλλάζουν θέση ή παραμορφώνονται ελαστικά. Αυτή η 

ηλεκτρική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  πολυμερούς  και  ΝΣΑ  μέσω  της  αλλαγής  της 
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κατανομής  του φορτίου  (charge distribution)  που αναπτύσσεται  στη  διεπιφάνειας 

τους  έχει  αντιστρεπτό  χαρακτήρα  όσο  η  μετακίνηση  των  μορίων  του  πολυμερούς 

είναι ελαστική. Το φαινόμενο λογικά συνεχίζεται σε όλη το εύρος της φόρτισης και 

θα  μπορούσε  να  έχει  παρόμοια  απόκριση  με  τη  καμπύλη  τάση‐παραμόρφωσης 

αφού  η  καμπύλη  αυτή  δίνει  μια  μακροσκοπική  εικόνα  της  εντατικής  κατάστασης 

των  μορίων  του  πολυμερούς.  Αντιστρεπτό  χαρακτήρα  έχει  και  ο  μηχανισμός  της 

ηλεκτρικής  σύνδεσης  μεταξύ  των  ΝΣΑ  κυρίως  μέσω  της  διαφοροποίηση  της 

αντίστασης  επαφής  λόγω  «Tunneling».  Η  αντίσταση  επαφής  αυτού  του  είδους 

επειδή  εξαρτάται  κυρίως από  την απόσταση μεταξύ  των δύο ΝΣΑ είναι  λογικό  να 

έχει  αντιστρεπτό  (ελαστικό)  χαρακτήρα  μιας  και  πολύ  πιθανά  οι  αρχικές  νάνο  ή 

μικρό‐  αλλαγές  του  διανύσματος  θέσης  των  ΝΣΑ  είναι  ελαστικές.  Αντίστοιχη 

συμπεριφορά πρέπει  να ακολουθεί  και  η  διαφοροποίηση  της αντίστασης  επαφής 

στη  περίπτωση  της  άμεσης  επαφής  δύο  ΝΣΑ.  Στη  περίπτωση  αυτή  το  φαινόμενο 

εξαρτάται  κυρίως  από  τη  μηχανική  πίεση  επαφής  που  αλλάζει  την  επιφάνεια 

σύνδεσης κυρίως  στα αρχικά στάδια πίεσης.  

Αντίθετα όσο η παραμόρφωση αυξάνει (>1,5%) και περνά από την καθαρά ελαστική 

στην πλαστική περιοχή  του υλικού,  η μη αντιστρεπτή μετακίνηση  των μορίων  του 

πολυμερούς  άρα  και  των  ΝΣΑ  είναι  πιο  πιθανή  με  αποτέλεσμα  οι  μεταβολές  της 

αντίστασης  επαφής  και  για  τους  δύο  τύπους  ηλεκτρικής  σύνδεσης  να  έχουν  μη‐

αντιστρεπτό και μη γραμμικό χαρακτήρα όσον αφορά το στάδιο της μη γραμμικής 

αύξουσας  απόκρισης  της  αντίστασης  (ε=1,5%‐2,2%),  Η  περαιτέρω  παραμόρφωση 

πέρα του 2,2% παρότι συντελεί στην συνέχιση των τριών αρνητικών διεργασιών στη 

νάνο και μικρό κλίμακα, η  γεωμετρική ανατοποθέτηση  του δικτύου  των ΝΣΑ στον 

όγκο  του  πολυμερούς  σε  μακροσκοπικό  επίπεδο,  ενδεχομένως  φτάνει  σε  τέτοιο 

βαθμό  όπου  ο  ρυθμός  δημιουργίας  νέων  ηλεκτρικών  επαφών  λόγω  προσέγγισης 

γειτονικών  ΝΣΑ  αυξάνει  δραματικά  τόσο  ώστε  να  υπερκερνά  το  ρυθμό 

υποβάθμισης  της  αγωγιμότητας    λόγω  των  προαναφερθέντων  διεργασιών.    Το 

φαινόμενο αυτό πρέπει σε μεγάλο βαθμό να έχει να κάνει με την ίδια τη φύση των 

ΝΣΑ και του παραγόμενου δικτύου τους, με πρωταρχικό παράγοντα το μεγάλο λόγο 

διαστάσεων (aspect ratio), την ακανόνιστη καμπυλότητα και ελικοειδή μορφή, μιας 

και είναι η αντίστοιχη ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά με τη παρουσία του μέγιστου 
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δεν παρατηρείται  με αλλά  εγκλείσματα πχ Carbon Particles.  Πάνω από όριο αυτό 

της  παραμόρφωσης  πιθανά  οι  νέες  επαφές  να  δημιουργούνται  λόγω  τοπικού 

προσανατολισμού  των  ΝΣΑ  στο  τοπικό  πεδίο  παραμόρφωσης  της  ρητίνης,  ενώ 

παράλληλα  λόγω  της  πλαστικής  παραμόρφωσης  της  ρητίνης,  η  περίπλοκη 

γειτονικών  ΝΣΑ  να  γίνεται  πιο  έντονή  με  αποτέλεσμα  μεγαλύτερη  πιθανότητα 

επαφής  μεταξύ  τους.  Επίσης  όλες  οι  αλλαγές  λόγω  του  Aspect  ratio  έχουν  μη 

αντιστρεπτό  χαρακτήρα  λόγω  της  τυχαιότητας  της  λειτουργίας  τους,  γεγονός  που 

συνδέεται και με τη μη αντιστρεπτή αλλαγή του ηλεκτρικού δικτύου.    
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5.8 Συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής έγινε μια πειραματική προσπάθεια μελέτης της 

ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς αγώγιμων πολυμερών ενισχυμένων σε διάφορες 

περιεκτικότητες  με  ΝΣΑ.  Τα  αποτελέσματα  από  τον  ψευδό‐στατικό  εφελκυσμό 

κατέδειξαν  μια  αναπάντεχα  διαφορετική  συμπεριφορά  συγκριτικά  με  αντίστοιχα 

αγώγιμα  πολυμερή.  Η  γραμμική  ελαστική  περιοχή  ακολουθήθηκε  από  μια  μη 

γραμμική  περιοχή  η  όποια  όμως  για  πρώτη  φορά  (σύμφωνα  με  την  έως  τώρα 

βιβλιογραφική έρευνα) παρουσιάζει μέγιστη τιμή και έπειτα αλλάζει από αύξουσα 

σε  φθίνουσα.  Υπολογίζοντας  τη  συνεισφορά  της  γεωμετρικής  μεταβολής  στη 

διαφοροποίηση της ηλεκτρικής αντίστασης, θεωρώντας τον λόγο Poisson σταθερό, 

αποκαλύπτεται ότι ακόμα και από τα αρχικά στάδια τα υλικά παρουσιάζουν πιεζο‐

αντιστατική συμπεριφορά. Η περιεκτικότητα των ΝΣΑ με τα υπάρχοντα πειραματικά 

δεδομένα  δεν  φαίνεται  να  επηρεάζει  σε  σημαντικό  βαθμό  της  ηλεκτρομηχανική 

απόκριση  και  αυτό  ενδεχομένως  οφείλεται  στο  ότι  όλες  οι  περιεκτικότητες  που 

εξετάστηκαν ήταν επάνω από την κρίσιμη περιεκτικότητα δικτύωσης/διήθησης. Για 

την  εξαγωγή  περαιτέρω  συμπερασμάτων  όσο  αφορά  τον  παράγοντα  της 

περιεκτικότητας  χρειάζεται  περαιτέρω  θεωρητική  αλλά  και  πειραματική 

προσπάθεια.  Τα αποτελέσματα από την κυκλική φόρτιση παρουσίασαν σημαντική 

ομοιότητα  με  αυτά  του  ψευδό‐στατικού    εφελκυσμού  τουλάχιστον  μέχρι  τα 

αντίστοιχα  φορτία  (2  kN).  Η  ανάλυση  τους  επιβεβαίωσε  τη  γραμμική  ελαστική 

περιοχή έως το ~1,5 % παραμόρφωση, ενώ η υστέρηση που παρατηρήθηκε στους 2 

τελευταίους κύκλους έδωσε ενδείξεις για μία αντιστρεπτή μεταβολή του ηλεκτρικού 

δικτύου σεμεγαλύτερες παραμορφώσεις.  

Στη  συνέχεια  της  εργασίας  έγινε  μια  προσπάθεια  να  αναζητηθούν  βιβλιογραφικά 

όλοι οι πιθανοί μηχανισμοί που συνδέουν την ηλεκτρική αντίσταση με τη μηχανική 

φόρτιση.  Οι  μηχανισμοί  κατατάχθηκαν  ανάλογα  με  την  κλίμακα  που  λειτουργούν 

και συζητήθηκε η βαρύτητα της συμβολής τους στο ηλεκτρομηχανικό φαινόμενο. Η 

προσπάθεια  εστιάστηκε  στην  εξήγηση  της  παρουσίας  του  μεγίστου,  γεγονός  που 

δεν έχει αναφερθεί σε άλλα αγώγιμα πολυμερή με αγώγιμη ενίσχυση (CB, CNF etc). 

Η  φαινομενολογική  προσέγγιση  που  χρησιμοποιήθηκε  προτείνει  την  παρουσία 

αντίθετων  ηλεκτρομηχανικών  μηχανισμών    που  η  υπέρθεση  τους  οδηγεί  στην 
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παρατηρούμενη απόκριση. Σημαντικό ρόλο προτείνεται ότι παίζει η μοναδική φύση 

και σχήμα των ΝΣΑ, μιας και η ηλεκτρομηχανικοί μηχανισμοί έως ένα βαθμό είναι 

ίδιοι  σε όλους τους τύπους των αγώγιμων εγκλεισμάτων (τουλάχιστον ως προς την 

αρχή  λειτουργίας  τους).  Παράλληλα,  για  πρώτη  φορά  συζητήθηκε  η  ηλεκτρική 

αλληλεπίδραση  του  πολυμερούς  με  τους  ΝΣΑ  ως  πιθανός  παράγοντας  της 

ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς στη κλίμακα ενός ΝΣΑ.   Τέλος έγινε προσπάθεια 

να  συντεθεί  μια  λογική  ακολουθία  λειτουργίας  όλων  των  μηχανισμών  ώστε  να 

εξηγηθεί η απόκριση σε όλο το εύρος της φόρτισης έως τη θραύση.  

Η  πλήρης  αποκρυπτογράφηση  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  τόσο  σε  επίπεδο 

πειραματικό  όσο  και  αναλυτικό  ή  υπολογιστικό  δεν  έχει  επιτευχθεί  ακόμα.  Η 

παρούσα  εργασία  στόχευσε  και  πέτυχε  να  προσδιορίσει  πειραματικά  τη 

μακροσκοπική  συμπεριφορά  των  ΝΣΑ  όταν  αυτοί  βρίσκονται  ομοιόμορφα 

διασκορπισμένοι  μέσα  σε  πολυμερική  μήτρα.  Ενώ  παράλληλα  προσπάθησε  να 

θέσει  τις  βάσεις  για  τη  σύνθεση  όλων  των    ηλεκτρομηχανικών  μηχανισμών  που 

ταυτόχρονα  συντελούνται  κατά  την  φόρτιση.  Η  αναζήτηση  και  η  μελέτη  στην 

παρούσα εργασία έθεσε και πολλά νέα ερωτήματα προς διερεύνηση σε μελλοντικές 

εργασίες.  Μερικά  από  αυτά  είναι:  (1)  Η  μελέτη  της  ωμικής  συμπεριφοράς  και 

διερεύνηση  τυχόν  φαινόμενων  τύπου  πυκνωτή,  (2)  η  μελέτη  της  επίδρασης  της 

περιεκτικότητας  των  ΝΣΑ  στο  λόγο  Poisson,  (3)  η  επίδραση  του  ρυθμού 

παραμόρφωσης  στην  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  (4)  ο  ρόλος  της  θερμοκρασίας 

στην ηλεκτρομηχανική απόκριση,  (5) η επίδραση της πολυμερικής μήτρας και  των 

ιδιοτήτων της και (6) η μελέτη της πιεζο‐αντιστατικής απόκρισης στο χρόνο. 

Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας οδηγούν στο γεγονός ότι οι 

ηλεκτρομηχανικές  ιδιότητες  των  πολυμερών  ενισχυμένων  με  νανοσωληνίσκους 

άνθρακα  είναι  πολλά  υποσχόμενες  σε  εφαρμογές  καταγραφής  του  μηχανικού 

φορτίου/παραμόρφωσης.  Επίσης  η  ευαισθησία  τους  σε  μη‐αντιστρεπτούς 

μηχανισμούς ανοίγει  την δυνατότητα για την αξιοποίηση τους και ως αισθητήρων 

παρακολούθησης  της  βλάβης  όταν  τα  πολυμερή  αυτά  λειτουργούν    ως «έξυπνη» 

συνδετική φάση (μήτρα) σε ινώδη σύνθετα υλικά συνεχούς ενίσχυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΙΝΩΔΩΝ  ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΝΣΑ. 

   

Ο  καλύτερος  τρόπος  για  να 

προβλέψεις  το  μέλλον  σου 

είναι να το δημιουργήσεις. 

Alan Kay (1940‐  ) 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66  ««ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ   ΙΙΝΝΩΩΔΔΩΩΝΝ   ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΩΩΝΝ   ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΜΜΕΕ  
ΜΜΗΗΤΤΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ΝΝΣΣΑΑ»»  

6.1 Εισαγωγή 
Η μη καταστροφική παρακολούθηση της βλάβης που δημιουργείται σε ένα σύνθετο 

υλικό με ίνες άνθρακα (CFRPs) υπό μηχανική φόρτιση είναι μια κρίσιμη παράμετρος 

σε  πολλές  εφαρμογές.  Πιο  συγκεκριμένα,  στις  αεροδιαστημικές  κατασκευές,  η 

συνεχής  παρακολούθηση  της  βλάβης  μπορεί  να  συνεισφέρει  στην  αυξημένη 

ασφάλεια  και  την  οικονομική  αποδοτικότητα,  μειώνοντας  την  ανάγκη  συνεχούς 

συντήρησης.  Ένας  βέλτιστος  τρόπος  για  να  επιτευχθεί  έλεγχος  της  δομικής 

ακεραιότητας μιας κατασκευής είναι η χρήση του ίδιου του υλικού ως αισθητήρα. 

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  έχει  χρησιμοποιηθεί  η  μέθοδος  της  μεταβολής  της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  (ΜΗΑ)  για  την  ανίχνευση  εσωτερικής  βλάβης  συνθέτων 

υλικών  με  ίνες  άνθρακα  υπό  μηχανική  φόρτιση  [1‐11].  Στην  περίπτωση  των 

συνθέτων  υλικών  με  ενίσχυση  ινών  άνθρακα,  η  ηλεκτρική  αντίσταση  συνδέεται 

άμεσα  τόσο  με  την  μηχανική  παραμόρφωση  όσο  και  με  τη  βλάβη.  Με  αυτό  τον 

τρόπο το ίδιο το υλικό μπορεί να παίξει το ρόλο του αισθητήρα της βλάβης του. Στα 

μονοδιευθυντά  σύνθετα  υλικά  με  ενίσχυση  ινών  άνθρακα,  η  ηλεκτρική 

αγωγιμότητα  στη  διαμήκη  διεύθυνση  οφείλεται  στην  αγώγιμη  φύση  των  ινών 

άνθρακα,  ενώ  στην  εγκάρσια  διεύθυνση  οφείλεται  στις  επαφές  μεταξύ 

γειτνιαζουσών ινών, είτε εντός μιας στρώσης είτε μεταξύ διαφορετικών στρώσεων. 

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης είναι ότι 

δεν  χρειάζεται  ακριβό  εξοπλισμό  για  την  εφαρμογή  της.  Καθώς  η  μέθοδος  αυτή 

εκμεταλλεύεται  την  αγώγιμη  φάση  των  υλικών  ως  αισθητήρα  για  την  ανίχνευση 

βλάβης,  αποτελεί  εξ’  ορισμού  μια  μη  επεμβατική‐καταστροφική  μέθοδο.  Ως 

αποτέλεσμα  αυτού,  (α)  δεν  υπάρχει  καμία  υποβάθμιση  της  μηχανικής 

συμπεριφοράς  τόσο σε  ημι‐στατικά φορτία  όσο  και  σε φορτία  κόπωσης  και  (β)  η 

μέθοδος  είναι  απευθείας  εφαρμόσιμη  σε  υπάρχουσες  κατασκευές  από  σύνθετα 

υλικά. Επιπλέον, η μέθοδος ΜΗΑ δεν αυξάνει το βάρος της κατασκευής. Παρά όλα 

αυτά,  μέχρι  πρόσφατα  όλα  αυτά  τα  σημαντικά  πλεονεκτήματα  της  μεθόδου 

περιορίζονταν  από  τη  μέτρια  ευαισθησία  της  μεθόδου  η  οποία  απαγόρευε  την 
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ανίχνευση  βλάβης  σε  πρώιμα  στάδια,  οπότε  και  αξιοσημείωτα  μακροσκοπικά 

καταστροφικά φαινόμενα δεν ήταν ακόμη εμφανή. 

Η εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στον τομέα των προηγμένων σύνθετων υλικών με 

σωματίδια στην κλίμακα του νανόμετρου όπως οι νανοσωληνίσκοι άνθρακα  (ΝΣΑ) 

ανανέωσε το ενδιαφέρον για τη μέθοδο ΜΗΑ. Οι ΝΣΑ χαρακτηρίζονται από υψηλό 

μέτρο  ελαστικότητας,  υψηλό  λόγο  διαστάσεων  (μήκος  /  διάμετρος),  μεγάλη 

επιφάνεια, και εξαιρετικές θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες [12]. Επιπροσθέτως, τα 

νάνο‐εγκλείσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγκλείσματα για εποξικές 

μήτρες που χρησιμοποιούνται σε σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα. Μεταξύ άλλων, η 

τροποποίηση  αυτή  της  μήτρας  οδηγεί  και  σε  σημαντική  αύξηση  της  ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας  των  εποξικών  μητρών  [13‐15]. Μια  καλή  συσχέτιση  μεταξύ  βλάβης 

λόγω κόπωσης και της αύξησης της ηλεκτρικής αντίστασης έχει ήδη γίνει [16]. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανίχνευση πρώιμων μηχανισμών βλάβης όπου οι 

τεχνικές  ΜΗΑ  μέχρι  στιγμής  δεν  έχουν  φανεί  αρκετά  αποδοτικές.  Όπως 

αποδείχθηκε πειραματικά, τα σύνθετα υλικά με την τροποποιημένη με ΝΣΑ μήτρα 

σε  σχετικά  χαμηλά  επίπεδα  παραμορφώσεων  έδειξαν  έντονη  μεταβολή  στην 

συνολική  ηλεκτρική  αντίσταση  του  συνθέτου  υλικού.  Καθώς  αυτή  η  παρατήρηση 

έγινε  σε  χαμηλές παραμορφώσεις,  ήταν πριν  την μεγαλύτερη αθροιστική αστοχία 

των  ινών  που  λαμβάνει  χώρα  σε  υψηλότερες  τιμές  παραμόρφωσης  σε 

μονοδιεύθυντα  σύνθετα  υλικά  και  οδηγεί  τελικά  στην  αστοχία  των  δοκιμίων.  Ως 

αποτέλεσμα,  αυτό  μπορούσε  να  αποδοθεί  σε  φαινόμενα  που  σχετίζονται  με  την 

αστοχία της μήτρας, αποδεικνύοντας έτσι ότι τα σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα με 

τροποποιημένη  με  ΝΣΑ  μήτρα  παρουσιάζουν  βελτιωμένες  ιδιότητες  ανίχνευσης 

βλάβης λόγω της ηλεκτρικά αγώγιμης φύσης της μήτρας τους. 
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6.2 Πειραματικά  
Για  την  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  πολύ‐φλοιϊκοί  νανοσωληνίσκοι 

άνθρακα  (ΠΦ‐ΝΣΑ)  οι  οποίοι  παράχθηκαν  με  τη  μέθοδο  catalyzed‐CVD  από  τη 

Γαλλική    εταιρία  ARKEMA.  Δεν  έγινε  κάποια  χημική  τροποποίηση  στους  ΝΣΑ.  Η 

διάμετρος  των ΝΣΑ ήταν μεταξύ 10  και 15nm  και  το μήκος τους περισσότερο των 

500nm.  Το σύστημα της εποξικής ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε ως μητρικό υλικό 

για  το  σύνθετο  ήταν  το  Araldite  LY564/  Aradur  HY2954  της  εταιρίας  Huntsman 

Advanced Materials,  Ελβετία.  Πριν  τη  χρήση  τους,  οι  ΠΦ‐ΝΣΑ  τοποθετήθηκαν  σε 

φούρνο για μια νύχτα για την αφαίρεση τυχόν υγρασίας. Η διασπορά των ΠΦ‐ΝΣΑ 

στην ρητίνη έγινε με άμεση μηχανική ανάδευση με τη χρήση της τεχνολογίας Torus‐

Mill  (VMA Getzmann GmbH).  Διατάξεις  Torus‐mill  εισάγουν  στο  υπό  επεξεργασία 

μίγμα  ρητίνης/ΠΦΝΣΑ  έντονες  και  ταυτόχρονες  διατμητικές  και  κρουστικές 

δυνάμεις.  Το  μίγμα αναδεύτηκε  σε  δοχείο  υπό  κενό  για  να  αποφευχθεί  η  εισροή 

αέρα  στο  μίγμα.  Για  να  επιτευχθεί  επαναληψιμότητα  μεταξύ  των  μιγμάτων  οι 

συνθήκες επεξεργασίας όπως θερμοκρασία, ταχύτητα ανάδευσης, εισροή ενέργειας 

και  χρόνος  ανάδευσης,  διατηρήθηκαν  σταθερές  για  όλα  τα  μίγματα.  Τελικώς 

παρήχθησαν μίγματα με 3  διαφορετικές περιεκτικότητες σε ΠΦ‐ΝΣΑ – 0.1%, 0.5% 

και  1%  ‐  τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  για  ως  μήτρες  σε  σύνθετα  υλικά.  Ως 

ενισχυτική  φάση  χρησιμοποιήθηκαν  υφάσματα  με  μονοδιεύθυντες  (UD)  ίνες 

άνθρακα  της  εταιρίας  HEXCEL,  France  (150  gr/m2).  Τα  σύνθετα  υλικά 

κατασκευάστηκαν από 16 στρώσεις με τη μέθοδο της υγρής υπέρθεσης στρώσεων 

(wet‐layup).  Τα  πολύστρωτα  υλικά  στη  συνέχεια  πολυμερίστηκαν  σε  αυτόκλειστο 

φούρνο  (autoclave), με χρήση της τεχνικής μορφοποίησης υπό κενό  (vacuum bag). 

Συνολικά κατασκευάστηκαν τέσσερεις πλάκες από σύνθετα υλικά με  ίνες άνθρακα 

μιας διεύθυνσης: (Ι) με απλή ρητίνη, (ΙΙ) με ρητίνη που περιείχε 0.1%κβ ΝΣΑ, (ΙΙΙ) με 

ρητίνη  που  περιείχε  0.5%κβ  ΝΣΑ,  (ΙV)  με  ρητίνη  που  περιείχε  1%κβ  ΝΣΑ.  Στη 

συνέχεια  από  τις  πλάκες  που  κατασκευάστηκαν,  κόπηκαν  ορθογωνικά  δοκίμια 

μήκους  190mm,  πλάτους  20mm  και  πάχους  2.5mm  (που  ήταν  και  το  πάχος  της 

πλάκας). Για τις μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης, αρχικά τα δοκίμια τρίφτηκαν 

ελαφρώς  για  να  αποκαλυφθούν  οι  ίνες  του  άνθρακα  και  να  αφαιρεθεί  τυχόν 

περίσσεια  μονωτικής  ρητίνης  από  την  επιφάνεια  του  δοκιμίου.  Στη  συνέχεια 

εφαρμόστηκε  βαφή  εμπλουτισμένη  με  κόκκους  αργύρου  (silver  paint)  για  τη 
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6.3 Αποτελέσματα 
Στα σχήματα  Σχήμα  6‐2 και Σχήμα  6‐3, παρουσιάζεται η χωρική ειδική αντίσταση 

των δοκιμίων σε όλες τις κύριες διευθύνσεις ως συνάρτηση της περιεκτικότητας σε 

ΝΣΑ. Όπως φαίνεται από αυτές, στις διευθύνσεις του πάχους του δοκιμίου (άξονας 

Ζ)  και  στη διεύθυνση κάθετα στη διεύθυνση  των  ινών  (άξονας Υ)  η  χωρική  ειδική 

αντίσταση  μειώνεται  με  την  αύξηση  της  περιεκτικότητας  σε  ΝΣΑ  στη  μήτρα. 

Αντίθετα,  στη  διεύθυνση  των  ινών  (άξονας  Χ)  πρακτικά  φαίνεται  να  μην  έχει 

επηρεαστεί καθόλου. 

 

Σχήμα  6‐2. Χωρική ειδική αντίσταση στη διεύθυνση του πάχους του δοκιμίου (άξονας Ζ) συνάρτηση της περιεκτικότητας σε 
ΝΣΑ. 

 

Σχήμα  6‐3. Χωρική ειδική αντίσταση στη διεύθυνση του μήκους (Χ‐Along fiber axis) και πλάτους (Υ‐Vertical to fiber axis in XY 
plane)  του δοκιμίου  συνάρτηση της περιεκτικότητας σε ΝΣΑ. 

47,484
62,317

82,339

186,119

0

50

100

150

200

250

1% CNT 0.5% CNT 0.1% CNT 0% CNT

CFRP Specimen Type

R
es

is
tiv

ity
 [O

hm
.c

m
]

0,630 0,546 0,647 0,660

5,724
6,722

7,676

14,894

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1% CNT 0.5% CNT 0.1% CNT 0% CNT

CFRP Specimen Type

R
es

is
tiv

ity
 [O

hm
.c

m
]

Along Fiber Axis X Axis Vertical to Fiber Axis (Y axis)



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 141  
 

 

Στα επόμενα σχήματα (Σχήμα  6‐4 έως Σχήμα  6‐7), απεικονίζονται η τάση, μαζί με 

την  σχετική  μεταβολή  της  διαμήκους  επιφανειακής  αντίστασης  συναρτήσει  της 

παραμόρφωσης  όλων  των  υλικών  για  τον  ψευδό‐στατικό  εφελκυσμό.  Η  σχετική 

μεταβολή  της  διαμήκους  επιφανειακής  αντίστασης  ορίζεται  ως  η  μεταβολή  της 

αντίστασης ΔR (στιγμιαία αντίσταση μείον την αρχική αντίσταση) κανονικοποιημένη 

ως  προς  την  αρχική  μετρούμενη  αντίσταση  Ro.  Το  Σχήμα    6‐4  αντιστοιχεί  στο 

σύνθετο  υλικό  με  απλή  εποξική  ρητίνη  ενώ  τα  σχήματα:  Σχήμα    6‐5,  Σχήμα    6‐6, 

Σχήμα    6‐7  αντιστοιχούν  στα  σύνθετα  υλικά  με  τροποποιημένη  με  ΝΣΑ  μήτρα  με 

κατά  βάρος  περιεκτικότητες  0.1%,  0.5%  και  1%  αντίστοιχα.  Κατά  τη  διάρκεια  της 

εφελκυστικής φόρτισης και για όλα τα δοκίμια, η μεταβολή της κανονικοποιημένης 

μεταβολής  της  αντίστασης  (ΔR/Ro)  αυξανόταν  μονότονα  με  την  αύξηση  του 

εφαρμοζόμενου  φορτίου  ακολουθώντας  την  τάση  της  καμπύλης  τάσης‐

παραμόρφωσης,  μολονότι  δεν  είχε  την  ίδια  γραμμική  συμπεριφορά  σε  όλα  τα 

δοκίμια. Το υλικό με απλή ρητίνη (Σχήμα  6‐4) παρουσιάζει συνολικά χαμηλές τιμές 

μεταβολής  σχετικής  αντίστασης.  Επιπροσθέτως,  το  αρχικό  κομμάτι  της  καμπύλης 

ηλεκτρικής αντίστασης‐παραμόρφωσης έχει θόρυβο στις μετρήσεις και κυμαίνεται 

γύρω  από  το  μηδέν  μέχρι  την  παραμόρφωση  0.5%,  όπου  η  τάση  αύξησης  είναι 

ξεκάθαρα ορατή. Αυτό το κατώφλι παραμόρφωσης αντιστοιχεί στο όριο αξιοπιστίας 

χρήσης της μεθόδου και κάτω από αυτό δεν μπορούν να εξασφαλιστούν αξιόπιστα 

αποτελέσματα.  Εντούτοις,  το  κατώφλι αυτό ήταν αισθητά  χαμηλότερο,  πέφτοντας 

χαμηλότερα από 0.25%  για περιεκτικότητα 0.1%κβ ΝΣΑ  (Σχήμα 6‐5)  και 0.15%  για 

περιεκτικότητα 0.5%κβ ΝΣΑ (Σχήμα 6‐6). Για περιεκτικότητα 1%κβ ΝΣΑ (Σχήμα 6‐7), 

η μέθοδος ΜΗΑ εμφάνισε ευαισθησία από την έναρξη του πειράματος. Η καμπύλη 

(ΔR/Ro) ήταν λιγότερο θορυβώδης σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

Επιπροσθέτως,  η  μέγιστη  μεταβολή  αντίστασης  (ΔR/Ro)  αυξήθηκε  με  την  αύξηση 

της  περιεκτικότητας  σε  ΝΣΑ  για  το  ίδιο  επίπεδο  φόρτισης.  Με  άλλα  λόγια,  η 

ευαισθησία  της  αντίστασης  ως  προς  το  εφαρμοζόμενο  φορτίο  αυξανόταν  με  την 

προσθήκη  περισσότερων  ΝΣΑ  στη  μήτρα  του  συνθέτου  υλικού.  Στο  Σχήμα    6‐8 

παρατίθενται οι καμπύλες (ΔR/Ro) για όλα τα συστήματα υλικών ως συνάρτηση της 

εφαρμοζόμενης παραμόρφωσης. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει τη μεταβολή της 
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ευαισθησίας  της  (ΔR/Ro)  για  όλο  το  εύρος  των  τιμών  της  παραμόρφωσης.  Τα 

σύνθετα  υλικά  με  1%κβ  ΝΣΑ  εμφανίζουν  σημαντικά  υψηλότερη  ηλεκτρομηχανική 

ευαισθησία σε σχέση με τα υλικά χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ΝΣΑ και το υλικό 

αναφοράς. 

 

Σχήμα  6‐4. Διάγραμμα τάσης και σχετικής μεταβολής της διαμήκους επιφανειακής αντίστασης (ΔR/Ro) συναρτήσει της 
παραμόρφωσης για το υλικό αναφοράς (UD‐CFRP με απλή εποξική ρητίνη) 

 

 

Σχήμα  6‐5. Διάγραμμα τάσης και σχετικής μεταβολής της διαμήκους επιφανειακής αντίστασης (ΔR/Ro) συναρτήσει της 
παραμόρφωσης για το υλικό με 0.1% κ.β. ΝΣΑ (UD‐CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 0.1% κ.β. ΝΣΑ) 
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Σχήμα  6‐6. Διάγραμμα τάσης και σχετικής μεταβολής της διαμήκους επιφανειακής αντίστασης (ΔR/Ro) συναρτήσει της 
παραμόρφωσης για το υλικό με 0.5% κ.β. ΝΣΑ (UD‐CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 0.5% κ.β. ΝΣΑ) 

 

 

Σχήμα  6‐7. Διάγραμμα τάσης και σχετικής μεταβολής της διαμήκους επιφανειακής αντίστασης (ΔR/Ro) συναρτήσει της 
παραμόρφωσης για το υλικό με 1.0% κ.β. ΝΣΑ (UD‐CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 1.0% κ.β. ΝΣΑ) 
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Σχήμα  6‐8. Συγκεντρωτικό διάγραμμα των  καμπύλων (ΔR/Ro) για όλα τα συστήματα ως συνάρτηση της εφαρμοζόμενης 
παραμόρφωσης 

Στα  σχήματα  6‐9  έως  6‐12,  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  φόρτισης‐

αποφόρτισης‐επαναφόρτισης.  Στην  περίπτωση  αυτή  απεικονίζονται  σε 

κανονικοποιημένη  μορφή  το  φορτίο  (δυνάμη  –  P/Pmax)  και  η    μεταβολή  της 

αντίστασης (ΔR/Ro) ως συνάρτηση του χρόνου για όλα τα υλικά. Το εύρος των τιμών 

και η κλίμακα σε όλα τα διαγράμματα διατηρήθηκαν  ίδια σε όλα τα διαγράμματα 

ώστε να εξασφαλιστεί ευκολία στη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Όπως φαίνεται, η 

αντίσταση  μεταβλήθηκε  μονότονα  ως  συνάρτηση  του  φορτίου  σε  όλες  τις 

περιπτώσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα   6‐9,  το υλικό αναφοράς με απλή εποξική 

ρητίνη παρουσιάζει μια μειωμένη ηλεκτρομηχανική ευαισθησία με την αύξηση του 

φορτίου. Αντιθέτως η ηλεκτρομηχανική απόκριση όλων δοκιμίων με τροποποιημένη 

ρητίνη  ακολουθεί  πιο  καθαρά  την  αύξηση  του  επιβαλλομένου  φορτίου,  ενώ 

παράλληλα  η  ευαισθησία  αυξήθηκε  με  την  αύξηση  της  περιεκτικότητας  σε  ΝΣΑ. 

Παρόμοια  συμπεριφορά  είχε  παρατηρηθεί  από  τους Wang  et  al.  [17],  οι  οποίοι 

παρατήρησαν εξαιρετική ευαισθησία ακόμα και σε πολύ μικρές μεταβολές φορτίου 

σε  σύνθετα  υλικά  άνθρακα/άνθρακα.  Στον  πίνακα  (Πίνακας  6‐1)  είναι 

συγκεντρωμένες όλες οι τιμές μέγιστης ΔR/Ro για κάθε υλικό και για κάθε και κύκλο 

φόρτισης.  
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Σχήμα  6‐9. Διάγραμμα Φορτίου και Ηλεκτρικής αντίστασης (σε κανονικοποιημένη μορφή) συναρτήσει του χρόνου. (UD‐CFRP 
με απλή εποξική ρητίνη) 

 

 

Σχήμα  6‐10. Διάγραμμα Φορτίου και Ηλεκτρικής αντίστασης (σε κανονικοποιημένη μορφή) συναρτήσει του χρόνου. (UD‐
CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 0.1% κ.β. ΝΣΑ) 
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Σχήμα  6‐11. Διάγραμμα Φορτίου και Ηλεκτρικής αντίστασης (σε κανονικοποιημένη μορφή) συναρτήσει του χρόνου. (UD‐
CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 0.5% κ.β. ΝΣΑ) 

 

 

Σχήμα  6‐12. Διάγραμμα Φορτίου και Ηλεκτρικής αντίστασης (σε κανονικοποιημένη μορφή) συναρτήσει του χρόνου. (UD‐
CFRP με ρητίνη εμποτισμένη με 1.0% κ.β. ΝΣΑ) 

Cycles  Neat EP  0.1 % CNT  0.5 % CNT  1 % CNT 

Cycle1  0.3±0.04  0.24±0.04  0.35±0.05  0.31±0.06 

Cycle 2  0.62±0.05  0.45±0.03  0.89±0.04  0.55±0.03 

Cycle 3  0.87±0.04  0.85±0.05  1.33±0.03  1.13±0.02 

Cycle 4  1.05±0.03  1.05±0.02  1.89±0.04  2.01±0.12 

Πίνακας 6‐1. Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών μέγιστης ΔR/Ro για κάθε υλικό και για κάθε και κύκλο φόρτισης 

 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 100 200 300 400 500

Time [data points]

P/
Pm

ax
 [1

]

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Δ
R

/R
o 

[1
]

Load

Resistance

 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 100 200 300 400 500

Time [data points]

P/
Pm

ax
 [1

]

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Δ
R

/R
o 

[1
]

Load

Resistance



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 147  
 

Μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η μέγιστη τιμή της 

μεταβολής  της  αντίστασης  (ΔR/Ro)  αυξάνεται  σε  κάθε  κύκλο  φόρτισης.  Την  ίδια 

στιγμή, εμφανίζεται μια παραμένουσα μεταβολή αντίστασης στο τέλος κάθε κύκλου 

αποφόρτισης όταν το μηχανικό φορτίο μηδενίζει. Αυτές οι δύο τιμές για κάθε κύκλο 

φόρτισης μπορούν να συνδεθούν και να παράσχουν μια ζώνη για τις πειραματικές 

μεταβολές των αντιστάσεων. Αυτές οι γραμμές απεικονίζονται στα σχήματα 6‐9 έως 

6‐12.  Η  πρώτη  γραμμή  ή «γραμμή μέγιστου φορτίου»  (Peak  Load  Line  ‐ PLL)  που 

συνδέει  το  σημείο  μέγιστης  ΔR/Ro  για  κάθε  κύκλο  φόρτισης  έχει  θετική  κλίση 

συναρτήσει  του χρόνου. Η δεύτερη γραμμή ή «γραμμή μηδενικού φορτίου»  (Zero 

Load  Line  ‐  ZLL)  έχει  και  αυτή  θετική  κλίση  αλλά  σημαντικά  χαμηλότερη  από  την 

προηγούμενη και συνδέει τα σημεία ελάχιστης ΔR/Ro της φάσης αποφόρτισης κάθε 

κύκλου φόρτισης.  

Τα  σημεία  ελάχιστης  ΔR/Ro  προσδιορίστηκαν  χρησιμοποιώντας  τις  πρώτες  τιμές 

αντίστασης  όταν  το  φορτίο  έτεινε  στο  μηδέν  στο  τέλος  της  φάσης  αποφόρτισης 

ούτως ώστε να εξαλειφθούν πιθανές διαφορές στις συνθήκες φόρτισης μεταξύ των 

υλικών. Στην περίπτωση των υλικών με μήτρα απλής ρητίνης, η γραμμή μηδενικού 

φορτίου παρουσίασε πρακτικά μηδενική κλίση  (Σχήμα   6‐9). Παρ’  όλα αυτά, αυτό 

δεν  παρατηρήθηκε  στην  περίπτωση  των  τροποποιημένων  συστημάτων,  όπου  η 

γραμμή μηδενικού σημείωσε εμφανή καμπύλη θετικής κλίσης. 

Όσο  υψηλότερη  είναι  η  περιεκτικότητα  σε  ΝΣΑ  στην  εποξική  ρητίνη  τόσο 

μεγαλύτερη  ήταν  η  κλίση  της  γραμμής,  τόσο  στη  γραμμή  μέγιστης  (ΔR/Ro)  που 

αντιστοιχεί  στη  φάση  φόρτισης  (γραμμή  μέγιστου  φορτίου)  όσο  και  στη  γραμμή 

ελάχιστης  (ΔR/Ro)  που  αντιστοιχεί  στην  φάση  αποφόρτισης  (γραμμή  ελάχιστου 

φορτίου). Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαφορά κλίσης μεταξύ της γραμμής μέγιστου 

φορτίου  και  της  γραμμής  μηδενικού  φορτίου  χρησιμοποιήθηκε  ως  ένδειξη  των 

αντιστρεπτών φαινομένων που σχετίζονταν με την επιβολή εξωτερικού φορτίου στο 

δοκίμιο  και  η  κλίση  της  γραμμής  μηδενικού  φορτίου  εξέφραζε  την  τάση  των  μη 

αντιστρεπτών διεργασιών όπως αυτών που σχετίζονται με την εσωτερική βλάβη του 

υλικού.  Γνωρίζοντας  επίσης  ότι  οι  παραμένουσες  τάσεις  σε  ένα  σύνθετο  υλικό  

μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στην αντίσταση [18], όλες οι πλάκες συνθέτων 

υλικών  παρασκευάστηκαν  με  τις  ίδιες  μεθόδους  και  πολυμερίστηκαν  με  τις  ίδιες 
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παραμέτρους  και  έτσι  η  επίδραση  των  παραμενουσών  τάσεων  στην  ηλεκτρική 

αγωγιμότητα των ινών να θεωρηθεί η  ίδια για όλες.   Παρατηρώντας το εύρος των 

μεταβολών της αντίστασης μεταξύ  των ψευδό‐στατικών δοκιμών και  των δοκιμών 

φόρτισης‐αποφόρτισης‐επαναφόρτισης  σημειώνουμε  ότι  η  σχετική  αντίσταση 

(ΔR/Ro) κυμαίνεται μεταξύ 0‐0.2 για τις ψευδό‐στατικές δοκιμές ενώ για τις κυκλικές 

δοκιμές  το  εύρος  είναι  0‐2  υψηλότερο.  Η  διαφορά  αυτή  οφείλεται  στην 

συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών. Η μερική αφαίρεση της μονωτικής εποξικής 

μήτρας  κατά  τη  διάρκεια  της  προετοιμασίας  των  ηλεκτροδίων    πιθανά  είχε  ως 

αποτέλεσμα  τη  χαμηλότερη  αποδοτικότητα  των  επαφών,  δηλαδή  υψηλότερη 

αντίσταση επαφής και ως εκ τούτου υψηλότερες μετρούμενες αντιστάσεις. Ακόμη, 

η  μη‐επαρκής  σταθεροποίηση  των  ηλεκτροδίων  μέτρησης  με  την  ηλεκτρικά 

αγώγιμη  ταινία  λόγω  της  μικρής  διαθέσιμης  επιφάνειας  σε  μερικές  περιπτώσεις 

είχε  ως  αποτέλεσμα  την  ύπαρξη  πειραματικού  θορύβου.  Τα  διαγράμματα  που 

παρουσιάστηκαν  είναι  από  τα  δοκίμια  με  τα  χαμηλότερα  επίπεδα  θορύβου 

ανεξάρτητα από την αντίσταση επαφής που παρατηρήθηκε. Κατά τη διάρκεια των 

ψευδό‐στατικών  δοκιμών  τουλάχιστον  τα  μισά  από  τα  δοκίμια  μετρήθηκαν  να 

έχουν  χαμηλή  αρχική  αντίσταση  (0‐3  Ohms)  ενδεικτικό  της  καλής  ηλεκτρικής 

επαφής μαζί με χαμηλό επίπεδο πειραματικού θορύβου. Αντίθετα, τα περισσότερα 

δοκίμια  των  κυκλικών  φορτίσεων  μετρήθηκαν  να  έχουν  αντιστάσεις  μιας  τάξης 

μεγέθους  μεγαλύτερη  (10‐30  Ohms)  ενδεικτικό  της  υψηλότερης  αντίστασης 

επαφής.  Τα  υπόλοιπα  δοκίμια  παρουσίασαν  πολύ  υψηλά  επίπεδα  θορύβου.  Υπό 

αυτό το πρίσμα, σε ότι αφόρα τα δοκίμια κυκλικής φόρτισης αποφασίστηκε ότι τα 

δοκίμια με αντίσταση (10‐30 Ohms) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη 

της  ηλεκτρομηχανικής  συμπεριφοράς  κατά  τη  διάρκεια  της  κυκλικής  φόρτισης 

δεδομένου  πάντα  ότι  ο  πειραματικός  θόρυβος  θα  ήταν  χαμηλός  (εξασφαλισμένη 

τοποθέτηση  ηλεκτροδίων)  και  δεδομένης  της  συγκριτικής  προσέγγισης.  Για  την 

περίπτωση  αυτή,  η  ηλεκτρομηχανική  συμπεριφορά  εξαρτάται  έντονα  από  την 

επίδραση της μηχανικής φόρτισης και της περιεκτικότητας σε ΝΣΑ στην αντίστασης 

των  επαφών.  Η  απευθείας  σύγκριση  μεταξύ  της  απόκρισης  των  ηλεκτρικών 

αντιστάσεων  των υλικών μπορεί  να  δώσει  στοιχεία  για  την  εσωτερική  κατάσταση 

του  υλικού  υποθέτοντας  όμως  ότι  οι  αντιστάσεις  των  επαφών  αλλάζουν  με 

παρόμοιο ρυθμό και μέγεθος κατά τη διάρκεια της ίδιας μηχανικής φόρτισης και η 
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αντίσταση  επαφής  των  ηλεκτροδίων  επηρεάζεται  κυρίως  από  τον  αριθμό  των 

εκτεθειμένων ινών άνθρακα παρά από την περιεκτικότητα των ΝΣΑ στη μήτρα. 

6.4 Σχολιασμός 
Η χωρική αγωγιμότητα των δοκιμίων μονοδιεύθυντων συνθέτων υλικών αποδίδεται 

κυρίως στην ηλεκτρική αγωγιμότητα των ινών άνθρακα. Η εγγενής ανισοτροπία των 

ινωδών σύνθετων υλικών έχει ως αποτέλεσμα και  την ηλεκτρική ανισοτροπία  των 

υλικών  αυτών.  Η  εισαγωγή  μιας  ακόμη  αγώγιμης  φάσης  στο  σύνθετο  υλικό, 

ομοιόμορφα  διεσπαρμένης  στη  μήτρα  αναμένεται  να  μετριάσει  την  ηλεκτρική 

ανισοτροπία. Το φαινόμενο αυτό είναι ορατό στο  Σχήμα  6‐3. Η διαμήκης (κατά το 

μήκος  των  ινών)  ειδική  αντίσταση  παρέμεινε  ουσιαστικά  ανεπηρέαστη    όταν  η 

μήτρα  του  υλικού  μέσω  της  εισαγωγής  ΝΣΑ  έγινε  αγώγιμη.  Από  την  άλλη,  η 

εγκάρσια  χωρική  ειδική  αντίσταση  (Y‐άξονας  και  Ζ‐άξονας)  βρέθηκε  να  μειώνεται 

απότομα  με  την  αύξηση  της  περιεκτικότητας  σε  ΝΣΑ.  Η  εγκάρσια  χωρική  ειδική 

αντίσταση  είναι  συνάρτηση  του  αριθμού  και  της  αντίστασης  επαφής  των 

στοχαστικά  δημιουργουμένων  επαφών  μεταξύ  γειτονικών  ινών.  Η  αυξημένη 

εγκάρσια αγωγιμότητα  (Y  και  Ζ)  των συνθέτων υλικών  (Σχήμα   6‐2,Σχήμα   6‐3)  με 

τροποποιημένη μήτρα υποδηλώνει ότι η ύπαρξη των ΝΣΑ βελτίωσε την επίδοση του 

μηχανισμού  των ηλεκτρικών  επαφών μεταξύ  των  ινών. Η αντίσταση επαφής  είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς την επιφάνεια, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από 

τις δυνάμεις που συγκρατούν τις δύο επιφάνειες σε επαφή. Σε ένα σύνθετο υλικό οι 

δυνάμεις  αυτές  δημιουργούνται  από  τις  παραμένουσες  τάσεις  λόγω  της 

συρρίκνωσης  της  ρητίνης  κατά  τη  διάρκεια  της  ψύξης  ύστερα  από  τον  κύκλο 

πολυμερισμού.  

Επίσης,  στην  περίπτωση  των  επαφών  μεταξύ  γειτονικών  ινών  σε  ένα  σύνθετο,  το 

φιλμ της εποξικής μήτρας που περιβάλλει τις ίνες παίζει το ρόλο στην  ποιότητα της 

επαφής.  Καθώς  όλα  τα  υλικά  υποβλήθηκαν  στον  ίδιο  κύκλο  πολυμερισμού  και 

πρωτόκολλο  κατασκευής,  αναμένεται  ότι  οι  παραμένουσες  τάσεις  παραμένουν 

ίδιες για όλα τα υλικά. Ενδεχομένως η μείωση της αντίστασης επαφής οφείλεται σε 

πιθανή  αλλαγή  στο  φιλμ  της  εποξικής  μήτρας  μεταξύ  των  επαφών.  Η  μόνη 

διαφοροποίηση είναι η παρουσία των ΝΣΑ στη μήτρα. Οι ΝΣΑ μπορούν να παίξουν 

το  ρόλο  ηλεκτρικών  γεφυρών  μεταξύ  γειτονικών  ινών  άνθρακα  όταν  η  απόσταση 
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των  ινών  είναι  στοχαστικά  στο  ίδιο  επίπεδο  με  το  ενεργό  μήκος  των  ΝΣΑ.  Η 

αγωγιμότητα  της  μήτρας,  τροποποιημένης  ή  μη,  μπορεί  να  αμεληθεί  για  όλες  τις 

περιπτώσεις,  καθώς  η  αγωγιμότητά  της  παραμένει  4  με  5  τάξεις  μεγέθους 

χαμηλότερα  από  αυτή  των  ινών  άνθρακα  ακόμα  και  μετά  τη  σημαντική  αύξηση 

ύστερα από την διασπορά ΝΣΑ στη μήτρα [19]. Τέλος, υπήρχε μια διαφορά σχεδόν 

μιας τάξης μεγέθους μεταξύ των τιμών των ειδικών αντιστάσεων στον άξονα Ζ (κατά 

το πάχος) και στον άξονα Υ (κάθετα στις ίνες). Το αποτέλεσμα αυτό αποδόθηκε στην 

διαδικασία  κατασκευής  των  συνθέτων  υλικών  και  υποδεικνύει  ότι  υπάρχει  μια 

σημαντική  μεταβολή  της  ιδιότητας  κατά  το  πάχος  του  υλικού  εκεί  όπου  υπάρχει 

περίσσεια ρητίνης μεταξύ των στρώσεων και ότι οι ειδικές αντιστάσεις στους άξονες 

Υ  και  Ζ  εξαρτώνται  έντονα από  το πάχος  των περιοχών με περίσσεια ρητίνης  είτε 

μεταξύ  των  ινών  (Υ‐άξονας)  είτε  μεταξύ  των  στρώσεων  (Ζ‐άξονας).  Η 

ηλεκτρομηχανική  συμπεριφορά  που  παρατηρήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της 

εφαρμογής του εξωτερικού μονότονου φορτίου συνοψίστηκε στο Σχήμα  6‐8. Όπως 

φάνηκε  από  την  ταυτόχρονη  παρακολούθηση  των  μεταβολών  στην  αντίσταση,  η 

διασπορά  ΝΣΑ  ενισχύει  τη  δυνατότητα  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  να 

ανιχνεύσει  μεταβολές  στη  φόρτιση,  παρέχοντας  βελτιωμένη  ευαισθησία, 

τουλάχιστον για τη εξεταζόμενη μετρητική διάταξη (2 επιφανειακά ηλεκτρόδια / 4‐

wire method).  

Στη  γενική  περίπτωση  θα  μπορούσε  να  ειπωθεί  ότι  η  ηλεκτρομηχανική 

συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της φόρτισης αντικατοπτρίζει: (α) τη μεταβολή της 

αντίστασης  λόγω  της  γεωμετρικής  μεταβολής  του  υλικού  (επιμήκυνση  και 

φαινόμενο  Poisson)  όπως  αναφέρεται  και  στην  εργασία  [8],  αλλά  ακόμη    (β)  την 

πιεζό‐αντίσταση  (piezo‐resistivity)  που  αναφέρεται  στη  μεταβολή  της  ειδικής 

αντίστασης  του  υλικού  με  την  παραμόρφωση,  (γ)  τη  μεταβολή  της  ειδικής 

αντίστασης λόγω βλάβης  (“damage‐resistivity”) που αναφέρεται στη μεταβολή της 

ειδικής  αντίστασης  του  υλικού  λόγω  συσσωρευόμενης  βλάβης  και  (δ)  την 

υποβάθμιση της ηλεκτρικής επαφής του ηλεκτροδίου στο δοκίμιο κατά τη διάρκεια 

της  φόρτισης.    Στόχος  της  παρούσας  εργασίας  ήταν  η  αξιολόγηση  της  επίδρασης 

που  έχει  η  διασπορά  ΝΣΑ  στην  απόδοση  της  τεχνικής  ΜΗΑ  για  την  ικανότητα 

ανίχνευσης  βλάβης.  Η  μεταβολή  της  αντίστασης  που  προέρχεται  από  την 
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γεωμετρική  μεταβολή  του  υλικού  μπορεί  να  απομονωθεί  μέσω  της  επίλυσης  του 

κλασσικού νόμου του Ohm  για επιφανειακή αντίσταση  (καθώς χρησιμοποιήθηκαν 

επιφανειακά ηλεκτρόδια). Σε αυτή την περίπτωση, η επιφανειακή ειδική αντίσταση 

ρ  υπολογίστηκε  υπό  μηδενικό  φορτίο  με  χρήση  των  γεωμετρικών  παραμέτρων 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 6‐1 και των αρχικών μετρήσεων αντίστασης. Αυτή η τιμή 

ειδικής  αντίστασης  θεωρήθηκε  σταθερή  και  όλες  οι  επιπλέον  μεταβολές  στην 

αντίσταση  R  αποδόθηκαν  στην  γεωμετρική  μεταβολή  λόγω  εξωτερικής 

παραμόρφωσης: R = ρ * μήκος / πλάτος επαφής. Ο λόγος Poisson μετρήθηκε ίσος με 

0.2  για  μονοδιεύθυντα  σύνθετα  υλικά  ινών  άνθρακα.  Η  διαμήκης  επιφανειακή 

ειδική  αντίσταση  δεν  επηρεάστηκε  αισθητά  από  την  διασπορά  ΝΣΑ.  Οπότε  η 

μεταβολή  της  διαμήκους  αντίστασης  κατά  τη  διάρκεια  της  φόρτισης  σε 

κανονικοποιημένη μορφή  (ΔR/Ro) υπολογίστηκε και ήταν  ίδια για όλα τα σύνθετα 

υλικά που κατασκευάστηκαν. Η μεταβολή της αντίστασης παρουσιάζεται για λόγους 

σύγκρισης στο σχήμα 6‐8 ως συμπαγής έντονη μαύρη γραμμή. Η άμεση σύγκριση 

των  μεταβολών  των  πειραματικών  αντιστάσεων  για  όλα  τα  σύνθετα  υλικά 

συναρτήσει  των  γεωμετρικά  υπολογισμένων  ΔR/Ro  υποδεικνύει  ότι  η 

παρατηρούμενη  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  πρέπει  να  έχει  συνεισφορά  και  από 

άλλους παράγοντες πέραν των γεωμετρικών μεταβολών λόγω παραμόρφωσης π.χ. 

(β), (γ) και (δ). Η συνεισφορά ενός πιθανά αρνητικού συντελεστή  πιεζο‐αντίστασης 

(piezo‐resistivity)  (β)  που  τείνει  να  αυξήσει  την  αγωγιμότητα  και  συνεπώς  να 

μειώσει  την  συνολικά  παρατηρούμενη  αντίσταση  σε  αντίθεση  με  όλες  τις  άλλες 

παραμέτρους  (α),  (γ)  και  (δ),  που  με  τη  σειρά  τους  τείνουν  να  μειώσουν  την 

αγωγιμότητα  και  να  αυξήσουν  την  αντίσταση  κατά  τη  διάρκεια  της  μηχανικής 

φόρτισης, αποτελεί μια λογική εξήγηση της παρατηρούμενης διαφοράς στα χαμηλά 

επίπεδα  παραμόρφωσης  μεταξύ  της  γραμμική  συμπεριφοράς  που  παρουσιάζεται 

στην  εργασία  [8]  και  της  συμπεριφοράς  του  συμβατικού  σύνθετου  υλικού  της 

παρούσας εργασίας. 

Η υψηλά αγώγιμη βαφή (silver paint) που χρησιμοποιήθηκε ως παράγοντας επαφής 

των  ηλεκτροδίων  σε  συνδυασμό  με  την  αγώγιμη  κολλητική  ταινία  που 

χρησιμοποιήθηκε  στην  παρούσα  εργασία  παρείχαν  την  ίδια  διεπιφάνεια  επαφής 

για  όλα  τα  δοκίμια  ελαχιστοποιώντας  την  επίδραση  την  αντίσταση  επαφής  των 
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ηλεκτροδίων και των πιθανών φαινομένων υποβάθμισης αυτών λόγω της μηχανικής 

φόρτισης.  Παρόλα  αυτά,  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  ηλεκτρικών  και  μηχανικών 

επαφών των ηλεκτροδίων επάνω στο υλικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Όπως  ειπώθηκε  και  νωρίτερα,  δύο  περιοχές  επικράτησαν  στην  Σχήμα    6‐8.  Σε 

χαμηλές  παραμορφώσεις  από  0  έως  και  0.2%,  η  μεταβολή  της  αντίστασης 

εμφανίστηκε είτε σχεδόν αμελητέα για τα υλικά με περιεκτικότητες από 0‐0.5%κβ 

σε  ΝΣΑ  είτε  μικρές  αλλά  αξιοσημείωτες  για  περιεκτικότητες  1%κβ  σε  ΝΣΑ.  Για 

παραμορφώσεις μεγαλύτερες  του 0.2%  μέχρι  και  την  τελική θραύση,  η αντίσταση 

μεταβάλλεται αισθητά για τα δοκίμια με τροποποιημένη μήτρα, ενώ για αυτά με τη 

συμβατική μήτρα,  παρατηρείται μια μη μονότονη συμπεριφορά με  την αντίσταση 

να  κυμαίνεται  γύρω  από  το  μηδέν  και  να  αυξάνεται  αρκετά  μετά  από  το  0.5% 

παραμόρφωση. Στην περιοχή των χαμηλών παραμορφώσεων, η παράμετρος (δ) ή η 

υποβάθμιση των ηλεκτρικών επαφών μπορεί να θεωρηθεί ίδια για όλα τα δοκίμια. 

Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  όποια  διαφορά  παρατηρείται  με  την  αύξηση  της 

περιεκτικότητας σε ΝΣΑ πρέπει να προέρχεται από τους παράγοντες piezo‐resistivity 

(b)  , damage‐resistivity  (c)  και  τον  γεωμετρικό  παράγοντα  (α).  Όπως φαίνεται  και 

στο  σχήμα  6‐8,  ο  υπολογισμένος  γεωμετρικός  παράγοντας  (α)  μπορεί  εύκολα  να 

επαλειφθεί.  Σύμφωνα με  τον Wang et al.  [20]  το φαινόμενο  της πιεζο‐αντίστασης 

(piezo‐resistivity) (b) για τα μονό‐διεύθυντα σύνθετα υλικά είχε ως αποτέλεσμα την 

μείωση  της  μεταβολής  της  διαμήκους  αντίστασης  (ΔR/Ro)  και  οφείλεται  στην 

ευθυγράμμιση των ινών με την αύξηση του εφελκυστικού φορτίου. Η παρουσία των 

ΝΣΑ  σε  αυτό  το  στάδιο  θεωρήθηκε  ότι  δεν  επηρεάζει  σημαντικά  το  βαθμό 

ευθυγράμμισης  των  ινών  καθώς  αυτή  η  παράμετρος  προέρχεται  από  τα  στάδια 

κατασκευής  και  επεξεργασίας.  Έχοντας  ως  δεδομένο  ότι  τα  πρωτόκολλα 

κατασκευής  και  επεξεργασίας  ήταν  κοινά  για  όλα  τα  υλικά,  όλες  οι 

διαφοροποιήσεις  που  παρατηρήθηκαν  στην  αντίσταση  (ειδικά  στο  1%κβ  σε  ΝΣΑ) 

πρέπει να προέρχονται από μεταβολές αντίστασης που οφείλονται στην εμφάνιση 

βλάβης (γ) (damage‐resistivity) . Σε αυτό το επίπεδο χαμηλών παραμορφώσεων, οι 

πρώτες  στοχαστικά  τυχαίες  αστοχίες  ινών  και  οι  αποκολλήσεις  ινών‐μήτρας 

λαμβάνουν χώρα σε σημεία με κρίσιμα ελαττώματα κατά μήκος της ίνας.  
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Για  παραμορφώσεις  >0.2%,  το  φαινόμενο  της  πιεζο‐αντίστασης  (piezo‐resitivity) 

λόγω της ευθυγράμμισης των ινών ελαχιστοποιείται καθώς αναμένεται πως οι ίνες 

έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η υποβάθμιση 

των  ηλεκτρικών  επαφών  ήταν  ίδια  για  όλα  τα  υλικά.  Επομένως,  η  επιπλέον 

μεταβολή  της  διαμήκους  αντίστασης  (ΔR/Ro)  αντιστοιχεί  στη  γεωμετρική 

συνεισφορά  και  την  αντίσταση  που  προέρχεται  από  τη  βλάβη.  Η  συνέχιση  και  η 

αύξηση  του  ρυθμού  στοχαστικής  αστοχίας  των  ινών  και  της  αποκόλλησης  ινών‐

μήτρας  ακολουθούμενη  από  μια  σωρευτική  αλληλουχία  αποδυνάμωσης  μέχρι  το 

σημείο  που  η  απομένουσα  διατομή  δεν  μπορεί  να  φέρει  άλλο  το  φορτίο  και  το 

δοκίμιο  αστοχεί.  Κάθε  αστοχία  ίνας  και/ή  αποκόλλησης  ίνας‐μήτρας  επιδρά  στο 

τοπικό εντατικό πεδίο που ανιχνεύεται μέσω της αγώγιμης μήτρας. Οι μηχανισμοί 

που ενεργοποιούνται από  την αστοχία μιας  ίνας σχετίζονται άμεσα με  την μήτρα. 

Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη δημιουργία ρωγμών γύρω από την άκρη της 

ίνας  που  αστόχησε,  εκεί  εμφανίζεται  και  η  μέγιστη  συγκέντρωση  τάσεων 

ακολουθούμενη από διάδοση της ρωγμής υπό φορτίσεις  τύπου  Ι ή  τύπου  ΙΙ. Όλοι 

αυτοί  οι  μηχανισμοί  ανιχνεύονται  από  το  αγώγιμο  δίκτυο ΝΣΑ  οδηγώντας  σε  μια 

μακροσκοπική  αλλαγή  της  αγωγιμότητας  της  μήτρας.  Όσο  μεγαλύτερη  η 

συγκέντρωση  σε  ΝΣΑ  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  και  η  ευαισθησία  σε  ανίχνευση 

βλάβης.  Η  μόνη  προϋπόθεση  για  ανίχνευση  βλάβης  είναι  η  μήτρα  να  είναι  πάνω 

από  το  κατώφλι  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας.  Εντούτοις,  παρόλο  που  τα  συστήματα 

που  μελετήθηκαν  επιβεβαίωσαν  ότι  περισσότεροι  ΝΣΑ  οδηγούν  σε  αυξημένη 

ικανότητα  ανίχνευσης  βλάβης,  το  θέμα  αυτό  χρήζει  περαιτέρω  διερεύνησης  και 

πρέπει να συνδυαστεί με την αντίστοιχη βελτίωση της μηχανικής συμπεριφοράς του 

ΣΥ λόγω της παρουσίας των ΝΣΑ στη μήτρα.  

Η  προαναφερθείσα  τεκμηρίωση  είναι  επίσης  άμεσα  εφαρμόσιμη  και  στην 

περίπτωση  της  κυκλικής  φόρτισης  (φόρτιση‐αποφόρτιση‐επαναφόρτιση).  Όπως 

είναι  εμφανές  από  τα  πειραματικά  ευρήματα,  η  βλάβη  φανερώθηκε  μέσω  της 

μεταβολής  της αντίστασης. Η βλάβη μπορεί  να ποσοτικοποιηθεί με  τη  χρήση  των 

καμπύλων αναφοράς  όπως οι  προαναφερθείσες  γραμμές μέγιστου  και  μηδενικού 

φορτίου.  Η  γραμμή  μέγιστου  φορτίου  είναι  εμφανώς  πιο  ευαίσθητη  καθώς  οι 

νεοδημιουργηθείσες  ρωγμές  ανοίγουν,  οι  επιφάνειες  θραύσης  απομακρύνονται 
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μεταξύ  τους και οι  ίνες που έχουν αστοχήσει δεν έρχονται πλέον  σε επαφή με  το 

υπόλοιπο τμήμα της ίνας. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο της αλλαγής της αντίστασης 

λόγω  γεωμετρικής  παραμόρφωσης  είναι  παρόν  και  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη.  Η 

γραμμή  μέγιστου  φορτίου  περιλαμβάνει  όλες  τις  προαναφερθείσες 

ηλεκτρομηχανικές  παραμέτρους  (παραμόρφωση,  πιεζο‐αντίσταση,  αλλαγή  ειδικής 

αντίστασης  λόγω  βλάβης  ,  υποβάθμιση  ηλεκτρικών  επαφών).  Όπως  και  στην 

περίπτωση της απλής εφελκυστικής φόρτισης, η πιεζο‐αντίσταση και η υποβάθμιση 

των  ηλεκτρικών  επαφών  μπορούν  να  θεωρηθούν  ίδιες  για  όλα  τα  εξεταζόμενα 

υλικά αμελώντας πιθανές επιδράσεις από την παρουσία των ΝΣΑ. Ως αποτέλεσμα, 

όποια  διαφορά  μεταξύ  αυτών  αντανακλά  κυρίως  τη  βελτιωμένη  ευαισθησία  των 

υλικών στην ανίχνευση βλάβης. Ακόμη, η γραμμή μηδενικού φορτίου σχετίζεται με 

τους  μη  αντιστρεπτούς  μηχανισμούς  υποβάθμισης  του  υλικού  ή  με  πιθανά 

φαινόμενα πιεζο‐αντίστασης λόγω πιθανής μη αντιστρεπτής επανάταξης των ινών. 

Η  γραμμή  αυτή  σχετίζεται  μόνο  με  την  απομένουσα  και/ή  την  φαινόμενη 

απομένουσα βλάβη,  καθώς  κατά  τη διάρκεια  των αποφορτίσεων πολλές  ίνες που 

έχουν  αστοχήσει  ακουμπάνε  και  πάλι.  Όπως  αποδεικνύουν  τα  πειραματικά 

ευρήματα,  στην περίπτωση  των μη  τροποποιημένων υλικών η μηδενική κλίση  της 

γραμμής  μηδενικού  φορτίου,  σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  προσέγγιση, 

καθιστά  την  ανίχνευση  της  διάδοσης  της  βλάβης  μη  εφικτή,  καθώς  η  τάση  για 

αύξηση της αντίστασης είναι ικανά μικρή ώστε να υποσκελίζεται από την αντίθετη 

τάση  της  μη  αντιστρεπτής  επανάταξης  των  ινών  [20].  Αντίθετα,  τα  δοκίμια  με 

τροποποιημένη  μήτρα,  όπως  αναφέρθηκε  και  στην  περίπτωση  των  απλών 

εφελκυστικών  δοκιμών,  εμφανίζουν  πιο  χαρακτηριστικό  μηχανισμό  διάδοσης 

βλάβης  υπερκεράζοντας  όποια  αντίθετη  τάση,  πράγμα  που  φαίνεται  από  την 

μονότονη  αύξηση  της  γραμμής  μηδενικού φορτίου.  Το  γεγονός  αυτό  παρέχει  μια 

βάσιμη  δυνατότητα  στην  τεχνική  ΜΗΑ  να  ανιχνεύει  την  ανάπτυξη  βλάβης  λόγω 

επιβολής  φορτίου.  Όπως  και  στην  περίπτωση  τω  απλών  δοκιμών  εφελκυσμού,  η 

αύξηση  της  περιεκτικότητας  των  ΝΣΑ  οδηγεί  σε  αύξηση  της  κλίσης  της  γραμμής 

μηδενικού  φορτίου  εκφράζοντας  έτσι  την  βελτίωση  της  ανίχνευσης  βλάβης  μέσω 

της αγώγιμης μήτρας. 
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6.5 Συμπεράσματα 
Η  παρουσία  των  ΝΣΑ  στην  εποξική  μήτρα  ινωδών  συνθέτων  υλικών  με  ίνες 

άνθρακα, βελτιώνουν την παρακολούθηση βλάβης σε πραγματικό χρόνο μέσω της 

μεθόδου μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης (ΜΗΑ). Αυτό αποδείχθηκε μέσω της 

άμεσης  σύγκρισης  της  ηλεκτρομηχανικής  συμπεριφοράς  των  συνθέτων  υλικών 

τροποποιημένης  με  ΝΣΑ  μήτρας  με  σύνθετα  υλικά  συμβατικής  μήτρας.  Οι 

μεγαλύτερες  μεταβολές  στην  αντίσταση  (ΔR/Rο)  που  μετρήθηκαν  για  τα 

τροποποιημένα σύνθετα υλικά συσχετίστηκαν άμεσα με τη αύξηση της ευαισθησίας 

της  τεχνικής  ΜΗΑ  για  την  ανίχνευση  βλάβης  καθώς  όλες  οι  άλλες  παράμετροι 

(πιεζο‐αντίσταση,  υποβάθμιση  των  ηλεκτρικών  επαφών,  γεωμετρική 

παραμόρφωση)  θεωρήθηκαν  σταθερές  για  όλες  τα  υλικά  που  μελετήθηκαν.  Οι 

υποθέσεις  αυτές  παρόλο  που  έχουν  τεκμηριωμένο  λογικό  υπόβαθρο,  χρήζουν 

περεταίρω πειραματικής διερεύνησης για να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν. Η 

επίδραση  των  ΝΣΑ  στον  λόγο  Poisson  και  στην  πιεζο‐αντίσταση  των  συνθέτων 

υλικών  είναι  δύο  κύριοι  τομείς  μελλοντικής  ενασχόλησης.  Με  την  επιλεχθείσα 

διάταξη  (2  επιφανειακοί  αισθητήρες  /  Μέτρηση  4  σημείων)  ήταν  εφικτή  η 

ανίχνευση  βλάβης  ακόμη  και  σε  χαμηλή  παραμόρφωση.  Αυτό  οφείλεται  στην 

αρχική στατιστική αστοχία ινών και στην αποκόλληση ίνας‐μήτρας που επηρέασε το 

εντατικό πεδίο τοπικά και που αντικατοπτρίστηκε στο δίκτυο ΝΣΑ. Αυτό επετεύχθη 

με συγκεντρώσεις ΝΣΑ μεγαλύτερες του 0.5%κβ.  

Κατά  τη  διάρκεια  των  εφελκυστικών  δοκιμών  φόρτισης‐αποφόρτισης‐

επαναφόρτισης,  η  μεταβολή ΔR/Ro  ακολούθησε  το  μοτίβο  επιβολής  του φορτίου. 

Τα  υλικά  με  την  τροποποιημένη  μήτρα  εμφάνισαν  αυξημένη  ευαισθησία  και 

δυνατότητα  να  ανιχνεύουν  μεταβολές  στο  φορτίο.  Για  όλα  τα  υλικά  που 

χρησιμοποιήθηκαν  η  μέγιστη  μεταβολή  ΔR/Ro  αυξάνεται  με  την  αύξηση  του 

μέγιστου  επιβαλλόμενου  φορτίου.  Η  σχετική  μεταβολή  της  αντίστασης  ήταν 

μεγαλύτερη με την αύξηση της περιεκτικότητας της μήτρας του συνθέτου υλικού σε 

ΝΣΑ. Κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης,  τα σύνθετα υλικά με την τροποποιημένη 

μήτρα  εμφάνισαν  απομένουσες  μεταβολές  αντίστασης  οι  οποίες  αυξάνονταν  στο 

τέλος κάθε κύκλου φόρτισης. Η απομένουσα αυτή μεταβολή ήταν πιο εμφανής με 

την αύξηση της περιεκτικότητας σε ΝΣΑ. Η απομένουσα μεταβολή αντίστασης στο 
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τέλος κάθε κύκλου φόρτισης αποδόθηκε σε μη αντιστρεπτά φαινόμενα βλάβης που 

σχετίζονται με τη μήτρα. Αυτή η βλάβη μπορεί να ποσοτικοποιηθεί άμεσα μέσω της 

παρακολούθησης  της  συνεχώς  αυξανόμενης  γραμμής  μηδενικού  φορτίου.  Όπως 

υποστηρίχθηκε, αυτή η απομένουσα αντίσταση συνδέεται μόνο με  την βλάβη  της 

μήτρας  που  ακολουθεί  την  αρχική  αστοχία  ινών  και  αντικατοπτρίζεται  στο 

διηθημένο δίκτυο των ΝΣΑ. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τη διαπίστωση ότι η 

απομένουσα αυτή αντίσταση δεν παρείχε καμία συμπερασματική πληροφορία για 

την προκαλούμενη βλάβη στην περίπτωση των συμβατικών συνθέτων υλικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΛΑΒΗΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΚΟΠΩΣΗ 

ΝΑΝΟΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΘΕΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΜΕ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΣΥΝΕΧΩΝ  ΙΝΩΝ 

ΑΝΘΡΑΚΑ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ .  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ .  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ . 

   

The  most  exciting  phrase  to 

hear  in  science,  the  one  that 

heralds new discoveries, is not 

'Eureka!' but 'That's funny...' 

Isaac Asimov 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  77  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΒΒΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣ   ΠΠΟΟΥΥ  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΣΣΣΣΕΕΤΤΑΑΙΙ   ΚΚΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΗΗΝΝ   ΚΚΟΟΠΠΩΩΣΣΗΗ   ΝΝΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ   ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΩΩΝΝ   ΙΙΝΝΩΩΝΝ   ΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ..   ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΗΗ  
ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΒΒΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣ   ΜΜΕΕ   ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ   ΑΑΚΚΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΗΗΣΣ..  
ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  

7.1 Σκοπός Εργασίας 
Η  εργασία  αυτή  έχει  στόχο  τη  διερεύνηση  της  επίδρασης  των  ΝΣΑ  όταν  αυτοί 

βρίσκονται  στη  μήτρα  ινωδών  συνθέτων  υλικών  (ΣΥ),  στην  παρακολούθηση  της 

βλάβης  κατά  την  κόπωση  μέσω  της  μέτρησης  των  μεταβολών  της  ηλεκτρικής 

αντίστασης  (ΜΗΑ)  του υλικού.  Για  το λόγο αυτό καταγράφηκε η ηλεκτρομηχανική 

απόκριση συνθέτων υλικών με ενίσχυση από συνεχείς ίνες άνθρακα και με εποξική 

μήτρα  ενισχυμένη  με  ΝΣΑ  0,5  %  κατά  βάρος.  Η  διάταξη  των  στρώσεων  που 

επιλέχθηκε  να  εξεταστεί  ήταν  αυτής  της  ψευδό‐ισότροπης  υπό  το  σκεπτικό  ότι 

παρόμοιες  δομές  χρησιμοποιούνται  συχνά  στις  αεροδιαστημικές  κατασκευές.  Η 

μελέτη  της   ψευδό‐ισότροπης αλληλουχίας  στρώσεων αποτελεί  επίσης  επιμέρους 

στόχο,  αφού  έως  τώρα  οι  έρευνες  έχουν  περιοριστεί  σε  ΣΥ  με  ενίσχυση  μονής 

διεύθυνσης ή ΣΥ με ενίσχυση [0,90]ns.  Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά που 

προήλθαν  από  αντίστοιχο  υλικό  αναφοράς  χωρίς  ΝΣΑ  στη  εποξική  μήτρα.  Η 

συχνότητα  της  κόπωσης  παρέμεινε  σταθερή,  όπως  και  ο  λόγος  της  ελάχιστης 

εφαρμοζόμενης  τάσης  προς  τη  μέγιστη  (λόγος  R),    ενώ  εξετάστηκαν  τρία  (3) 

διαφορετικά  επίπεδα  φόρτισης  (Stress  levels).  Παράλληλα  καταγράφηκε  και  η 

θερμοκρασία του υλικού για την αφαίρεση τυχόν επιδράσεων της στη απόκριση της 

ηλεκτρικής  αντίστασης.  Ταυτόχρονα  χρησιμοποιήθηκε  σύστημα  Ακουστικής 

Εκπομπής για παράλληλη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 2 μεθοδολογιών.  
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7.2 Υλικά 
Το  σύστημα  ρητίνης  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  παρασκευή  των  ινωδών 

συνθέτων υλικών  ήταν η εποξική ρητίνη ARALDITE LY‐564 της ελβετικής εταιρείας 

HUNTSMAN  με  καταλύτη  (σκληρυντή)  τον  ARADUR‐2954  της  ίδια  εταιρείας.  Η 

ινώδης  ενίσχυση  άνθρακα  αποτελείτο  από  16  στρώσεις  υφάσματος  μονής 

διεύθυνσης  απλής  πλέξης  με  ίνες  άνθρακα  τύπου  Τ300.  Η  προμήθειά  τους  έγινε 

από  την  γερμανική  εταιρεία WELA  και  το  ειδικό  βάρος  τους  ήταν 160  γραμμάρια 

ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (g/m2).  Η  ψευδό‐ισότροπη  διάταξη  των  στρώσεων 

επιλέχθηκε  να  είναι  η  [0,+45,90,‐45]2S.  Οι  ΝΣΑ  που  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν  της 

γαλλικής  εταιρείας  ARKEMA.  Πρόκειται  για  πολλαπλών  τοιχωμάτων 

νανοσωληνίσκους  (Multiwalled‐CNT)  που  παράχθηκαν  με  τη  μέθοδο  της  χημικής 

απόθεσης  αερίου  (CVD).  Η  μέση  διάμετρος  τους  ήταν  10‐15  νανόμετρα  (nm)  και 

κατά  μέσο  όρο  είχαν  μήκος  μεγαλύτερο  των  500  νανομέτρων.  Πριν  τη  διασπορά 

στην εποξική ρητίνη, αφέθηκαν για 12 ώρες στους 60oC για την αφαίρεση πιθανής 

υγρασίας. Για την ομοιόμορφη διασπορά τους επιλέχθηκε η τεχνική της απευθείας 

μηχανικής  ανάδευσης  με  τη  χρήση    μηχανικού  αναδευτήρα  υψηλών  στροφών 

τύπου Torusmill της γερμανικής εταιρείας VMA Getzmann Gmbh. Ο συγκεκριμένος 

τύπος  μηχανικής  ανάδευσης  παράλληλα  με  τις  διατμητικές  δυνάμεις  από  τον 

αναδευτήρα,  κάνει  χρήση  μικρών σφαιριδίων  Ζιρκονίου,  μέσης  διαμέτρου 1,2‐1,7 

χιλιοστών  (mm),  μέσα  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  (κάδο)  στη  κεφαλή  του 

αναδευτήρα.  Καθώς  πραγματοποιείται  η  ανάδευση  του  μείγματος,  ο  κάδος 

κατεβαίνει και βυθίζεται στο μείγμα. Τα σφαιρίδια αρχίζουν να περιστρέφονται με 

αποτέλεσμα να συγκρούονται με τα συσσωματώματα των νανοσωληνίσκων και να 

τα  σπάζουν,  πετυχαίνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  βελτίωση  της  διασποράς  τους  στο 

μείγμα. Όλη η διεργασία γίνεται παρουσία κενού για την αποφυγή της παρουσίας 

φυσαλίδων αέρα στο μίγμα. Η ταχύτητα περιστροφής ήταν 2000 στροφές το λεπτό 

(rpm)  και  η  μίξη  διήρκησε  3  ώρες.  Η  περιεκτικότητα  κατά  βάρος  που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν 0,5 % του τελικού μίγματος της εποξικής ρητίνης.  Το μίγμα 

αυτό  χρησιμοποιήθηκε  ακολούθως  για  την  παρασκευή  των  ινωδών  σύνθετων 

υλικών  με  τη  μέθοδο  “wet‐layup”.  Συνοπτικά  η  διαδικασία  “wet‐layup”  που 

χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται παρακάτω: Αρχικά τα υφάσματα άνθρακα κόπηκαν 

στις  επιθυμητές διαστάσεις.  Στη συνέχεια η επιφάνεια  του μεταλλικού καλουπιού 
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(mould plate) καλύφθηκε με μία μικρή ποσότητα μίγματος και στρώθηκε η πρώτη 

στρώση  άνθρακα.  Με  τη  βοήθεια  ενός  ρολού  από  Teflon  φροντίσαμε  να 

απορροφήσει το πανί όλη η ρητίνη. Κατόπιν   έγινε επιπλέον διαβροχή του πανιού 

με  ρητίνη  και  τοποθετήθηκε  η  δεύτερη  στρώση  ενίσχυσης.  Η  διαδικασία 

συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο έως το τέλος. Μετά το τέλος του “lay‐up” γύρω από 

το  καλούπι  τοποθετήθηκε  σακούλα  κενού  (vacuum‐bag  και  το  καλούπι 

πολυμερίστηκε σε αυτόκλειστο φούρνο πολυμερισμού  για  1 ώρα στους 80οC  υπό 

κενό  και  8  ώρες  στους  140οC  με  ταυτόχρονη  παρουσία  πίεσης  10  atm.  Μετά  το 

τέλος  του  πολυμερισμού,  ελέχθηκε  η  ποιότητα  της  κατασκευασθήσας  πλάκας  σε 

σύστημα  υπερήχων  C‐SCAN.  Οι  επιθυμητές  γεωμετρίες  των  δοκιμίων  εξήχθησαν 

από τις πλάκες με τη βοήθεια εργαλείο‐μηχανής υδροκοπής  (waterejet). Μετά την 

κοπή,  τα  δοκίμια  μπήκαν  στο  φούρνο  στους  50oC  για  20  ώρες  προκειμένου  να 

αφαιρεθεί  όποια  υγρασία  είχαν  απορροφήσει  Με  την  ίδια  μεθοδολογία 

παρασκευάστηκε και τα δοκίμια του αντίστοιχου υλικού αναφοράς όπου μοναδική 

διαφοροποίηση  ήταν  η  απουσία  των  ΝΣΑ  από  την  εποξική  ρητίνη.  Η  κατ’όγκον 

περιεκτικότητα σε ίνες άνθρακα εκτιμήθηκε περίπου στο 55‐58 % και για τους δύο 

τύπους υλικών C  (με ΝΣΑ)  και Ν  (υλικό αναφοράς  χωρίς ΝΣΑ). Οι  διαστάσεις  των 

δοκιμίων ήταν 250x20 χιλιοστά (mm) με πάχος 2,4 χιλιοστά (mm), σύμφωνα με το 

πρότυπα  ASTM‐D3039  (Standard  Test Method  for  Tensile  Properties  of  Polymer 

Matrix Composite Materials)  και ASTM‐D3479  (Standard Test Method  for Tension‐

Tension Fatigue of Polymer Matrix Composite Materials).   Στατιστικά οι αποκλίσεις 

στη γεωμετρία των δοκιμίων όπως μετρήθηκαν ήταν πολύ μικρές (Πίνακας 7‐1).   

Γεωμετρικά Στοιχεία  ΝΣΑ‐Υλικό
0,5 % CNT‐Quasi‐CFRP 

Υλικό Αναφοράς 
(Neat‐Quasi‐CFRP) 

Μήκος, [mm]  250,6±0,5 250,2±0,6
Πλάτος, [mm]  20±0,2 20±0,2
Πάχος, [mm]  2,4±0,1 2,4±0,2

Πίνακας 7‐1. Στατιστική ανάλυση της γεωμετρίας των δοκιμίων. 
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7.3 Πειραματική Μεθοδολογία 
Το  πρότυπο  ASTM‐D3039  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  διεξαγωγή  πειραμάτων 

εφελκυσμού σε 4 δοκίμια ανά υλικό ώστε να προσδιοριστεί η τάση αστοχίας  (σuts) 

που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της κόπωσης βάση του 

προτύπου  ASTM‐D3479.  Τα  αποτελέσματα  του  εφελκυσμού  παρουσίασαν  μια 

ελαφρά  πτώση  της  στατικής  τάσης  αστοχίας  από  530±15  [MPa]  για  το  υλικό 

αναφοράς  (Neat‐Quasi‐CFRP)  σε  490±22  [MPa]  για  το  ενισχυμένο  με  ΝΣΑ  (0,5 % 

CNT‐Quasi‐CFRP).  Σύμφωνα  με  αυτά,  η  μέγιστη  εφαρμοζόμενη  τάση  κατά  την 

κόπωση σmax επιλέχθηκε να είναι 424 [MPa] για το πρώτο επίπεδο φόρτισης (stress 

level), 392 [MPa] για το δεύτερο και 362 [MPa] για το τρίτο και τελευταίο. Ο τύπος 

της  φόρτισης  είναι  «εφελκυσμός‐εφελκυσμός»  με  λόγο  R  (ο  λόγος  της  ελάχιστης 

εφαρμοζόμενης  τάσης  προς  την  μέγιστη,  _ / _  )  ίσο  με  0,1  και 

συχνότητα φόρτισης f=5 [Hz]. Στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 7‐1) διακρίνονται τα 

χαρακτηριστικά μεγέθη του πειράματος κόπωσης ενώ στο πίνακα (Πίνακας 7‐2) που 

ακολουθεί  συνοψίζονται  όλες  οι  τιμές  τους.  Η  μηχανή  δοκιμών  που 

χρησιμοποιήθηκε  ήταν  σερβο‐υδραυλική  της  αγγλικής  εταιρείας  INSTRON  με 

δυναμό‐κυψέλη  100 kN. 

 

Σχήμα 7‐1. Χαρακτηριστική Ημιτονοειδής καμπύλη φόρτισης σε πείραμα κόπωσης και τα αντίστοιχα μεγέθη που τη 
περιγράφουν. 

Επίπεδο Φόρτισης  Α Β Γ

Λόγος R, 
  _ / _  , [1] 

0,1 0,1 0,1

Συχνότητα , f ,[Hz]  5 5 5

Μέγιστη Τάση, σmax , [MPa] 424,0 392,0 362,0 

Ελάχιστη Τάση, σmin , [MPa] 42,4 39,2 36,2

Μέση Τάση, σmean , [MPa] 233,2 215,6 199,1 

Πλάτος, σamplitude , [MPa]  190,8 176,4 163,17 
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Λόγος S,  _ / _ , [%]
Ως προς σuts=490 [MPa]  
(0,5 % CNT‐Quasi‐CFRP). 

86,5 80,0 74,0

Λόγος S,  _ / _ , [%]
Ως προς σuts=530 [MPa]  
(Neat‐Quasi‐CFRP) 

80,0 74,0 68,4

Μέγιστη Δύναμη, Fmax , [kN] 20,55 19,00 17,60 

Ελάχιστη Δύναμη, Fmin , [kN] 2,05 1,90 1,76

Μέση Δύναμη, Fmean , [kN] 11,30 10,45 9,68

Πλάτος, Famplitude , [kN]  9,25 8,55 7,92
Πίνακας 7‐2. Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών κόπωσης ανά Επίπεδο Φόρτισης. 

Η  μέτρηση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  πραγματοποιήθηκε  με  πολύμετρο  της 

αμερικάνικης  εταιρείας  KEITHLEY  τύπου  DMM‐2002.  Χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνική 

μέτρησης της αντίστασης τεσσάρων σημείων (4‐wire method) ώστε να εξαλειφθεί η 

αντίσταση  των  καλωδίων.  Η  τοπολογία  της μέτρησης  είναι  χωρική στη διεύθυνση 

του  διαμήκους  άξονα  του  δοκιμίου  και  συμπεριλαμβάνει  όλο  τον  όγκο  του 

δοκιμίου.  Για το λόγο αυτό,  τα δύο ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στα διαμήκη άκρα 

του  δοκιμίου  και  περιλάμβαναν  όλη  τη  διατομή  του.  Για  τη  βέλτιστη  ηλεκτρική 

επαφή,  χρησιμοποιήθηκε  ηλεκτρικά  αγώγιμη  εποξική  βαφή  εμποτισμένη  με 

κόκκους  αργύρου  (silver  paint)  που  επιστρώθηκε  στις  δύο  διατομές  μετά  από 

ελαφρά  λείανση  (Σχήμα  7‐2,αριστερά).  Στη  συνέχεια  κατασκευάστηκαν  οι 

ακροδέκτες  με  τη  χρήση  ηλεκτρικά  αγώγιμής  συνδετικής  ταινίας  επίσης 

εμποτισμένης  με  κόκκους  αργύρου  (silver  adhesive  tape)  σε  κατάλληλη  διάταξη 

ώστε  να  επιτυγχάνεται  καλή  επαφή  με  την  αγώγιμη  βαφή  αλλά  και  να 

δημιουργείται ένα κάθετο στο δοκίμιο εύκαμπτο ηλεκτρόδιο εύλογου μήκους όπου 

οι  απολήξεις  των  μετρητικών  καλωδίων  τύπου  «crocodile  clips»  μπορούσαν  να 

ακουμπήσουν.  Η  προδιαγραφές  του  προτύπου  ASTM‐D3479  καθόριζαν  ότι  η 

στήριξη στις αρπάγες της μηχανής δοκιμών έπρεπε να γίνει με σμυριδόπανο (emery 

cloth).  Η  προδιαγραφή  αυτή,  ήταν  κατάλληλη  και  για  την  ηλεκτρική  μόνωση  του 

δοκιμίου  από  το  πλαίσιο  της  μηχανής  αφού  το  σμυριδόπανο  λειτούργησε  ως 

μονωτής (Σχήμα 7‐2,μέση και δεξιά). 
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Σχήμα 7‐2. (αριστερά) άποψη της επιστρωμένης με αγώγιμη βαφή αργύρου διατομής στο άκρο του δοκιμίου. (μέση) 
λεπτομέρεια της διάταξης της αγώγιμής συνδετικής ταινίας ως ακροδέκτες του ηλεκτροδίου. (δεξιά) συνολική άποψη του 
ηλεκτροδίου με το εύκαμπτο μέρος του όπου τα «crocodile clips» συνδέονταν. Στην ίδια φωτογραφία φαίνεται και το 

σμυριδόπανο όπου κάλυπτε (μόνωνε) όλο το ηλεκτρόδιο γύρο από το δοκίμιο παράλληλα με τη λειτουργία του ως «tab».   

Η  επιλογής  της  θέσης,  ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  των  ηλεκτρόδιων  έτυχε 

ιδιαίτερης προσοχής. Η αξιοπιστία  της  τεχνικής παρακολούθησης  και  καταγραφής 

της ηλεκτρομηχανικής απόκρισης του υλικού κατά τη μηχανική φόρτιση εξαρτάται 

κατά  μεγάλο  βαθμό  από  την  ποιότητα  των  ηλεκτρικών  επαφών.  Ειδικότερα  στην 

περίπτωση της κόπωσης η κρισιμότητα της αυξάνεται δραματικά αν συνυπολογιστεί 

η  σταδιακή  υποβάθμιση  που  δέχεται  το  υλικό  και  η  κοπωτική  φόρτιση  των 

ηλεκτρικών επαφών. Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στα άκρα του δοκιμίου, στην 

περιοχή όπου βρίσκονται και οι αρπάγες της μηχανής δοκιμών έγινε με το σκεπτικό 

ότι, αφού στη περιοχή αυτή, το υλικό παραμένει σχετικά σταθερό από το επίδραση 

της  κοπωτικής  φόρτισης.  Παράλληλα,  η  πίεση  που  επιβάλλουν  οι  αρπάγες 

χρησιμοποιείται  και  για  τη  δημιουργία  άριστης  ηλεκτρικής  επαφής,  αφού  η 

αντίσταση επαφής έχει άμεση σχέση με την εφαρμοζόμενη δύναμη στις επιφάνειες 

σύνδεσης. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7‐3) συνοψίζονται οι μετρήσεις της 

ηλεκτρικής αντίστασης στα δοκίμια πριν  τοποθετηθούν στις αρπάγες  της μηχανής 

και μετά την τοποθέτηση τους. Η πίεση των αρπαγών ρυθμίστηκε στα 160 bar.  Σε 

ότι  αφορά  τις  μετρήσεις  προ‐τοποθέτησης,  η  αποκλίσεις  των  τιμών  είναι  πολύ 

μικρές, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ηλεκτρική επαφή που προσφέρει η χρήση 

της αγώγιμης βαφής και  της συνδετικής  ταινίας,  που σημειωτέο δεν  επηρεαζόταν 

καθόλου  από  τυχόν  μετατοπίσεις  του  ευκάμπτου  κομματιού  του  ηλεκτροδίου.  Η 

εφαρμογή  της πίεσης πάνω στο ηλεκτρόδιο επέφερε δραματική μείωση  (μία  τάξη 

μεγέθους) της μετρούμενης αντίστασης γεγονός που συνδέεται με τη βελτίωση της 

διεπιφανειακής  αγωγιμότητας  λόγω  της  επιβαλόμενης  πίεσης.  Επίσης  έχοντας 

εξασφαλίσει σταθερή πίεση στις αρπάγες, η αντίσταση επαφής παραμένει πρακτικά 

σταθερή  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  φόρτισης  ώστε  η  μετρούμενη  αντίσταση  να 
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αντικατοπτρίζει  μόνο  την  απόκριση  των  ηλεκτρικών  ιδιοτήτων  του  υλικού.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται  και  από  το  εύρος  της  μεταβολής  της  αντίστασης    που  σε  όλα  τα 

πειράματα παράμεινε στην  ίδια κλίμακα και με την απόκριση να μην παρουσιάζει 

σημαντικά επίπεδα θορύβου. 

  
ΝΣΑ‐Υλικό
0,5 % CNT‐Quasi‐CFRP 

Υλικό Αναφοράς 
(Neat‐Quasi‐CFRP) 

Ηλεκτρική Αντίσταση,R 
Χωρίς πίεση 

1,67±0,24  1,49±0,31 

Ηλεκτρική Αντίσταση,R 
Υπό την πίεση των αρπαγών 
160 [bar] 

0,49±0,05  0,43±0,08 

Παρατηρούμενο 
Εύρος Μεταβολής του R 
(ενδεικτικό για τη τάξη μεγέθους, 
Όχι σε απόλυτες τιμές, αφού εξαρτάται
Από του κύκλους φόρτισης.) 

0,067±0,029  0,054±0,028 

Πίνακας 7‐3. Πίνακας εκτίμησης της ηλεκτρικής επαφής.(Τιμές σε Ohm) 

Επίσης  επάνω  στην  επιφάνεια  των  δοκιμίων  τοποθετήθηκαν  δύο  θερμοζεύγη, 

τύπου K για την καταγραφή της θερμοκρασίας του δοκιμίου κατά την κόπωση, όπως 

προβλεπόταν από το πρότυπο. Για πιο αξιόπιστη μέτρηση χρησιμοποιήθηκε θερμο‐

αγώγιμη πάστα για τη βέλτιστη θερμική αγωγή μεταξύ δοκιμίου και θερμοζεύγους. 

Για  τη  συλλογή  όλων  των  ανωτέρω  παραμέτρων  (ηλεκτρική  αντίσταση, 

θερμοκρασία, φορτίο, μετατόπιση, χρόνος κ.α) χρησιμοποιήθηκε, παράλληλα με τα 

αντίστοιχα  αυτόνομα  καταγραφικά  των  επιμέρους  συσκευών,  ένα  κεντρικό 

σύστημα  καταγραφής  σε  περιβάλλον  LABVIEW  8.2  σε  έναν  υπολογιστή  με  τις 

αντίστοιχες  κάρτες/συσκευές  διασύνδεσης, NI‐GPIB‐USB  για  το  KEITHLEY,  ΝΙ‐DAQ 

για  τον  υπολογιστή  ελέγχου  της  μηχανής  δοκιμών  και  PICOLOGGER  για  τα 

θερμοζεύγη. Η τελική συχνότητα δειγματοληψίας του εν λόγω συστήματος ήταν 25 

Hz, τέτοια ώστε να επιτρέπεται η λήψη τουλάχιστον 5 τιμών ηλεκτρικής αντίστασης 

σε  κάθε  μηχανικό  κύκλο  για  συχνότητα  κόπωσης  5  [Hz].  Η  συχνότητα  ενός 

συστήματος  πολλαπλών  καταγραφών  ορίζεται  από  το  υποσύστημα  με  μικρότερη 

συχνότητα  καταγραφής,  όπου  στη  περίπτωση  μας  ήταν  το  KEITHLΕΥ  λόγω  του 

πρωτοκόλλου  διασύνδεσης  GPIB  που  χρησιμοποιούσε.  Στο  Σχήμα  7‐3 

παρουσιάζεται  ολόκληρη  η  πειραματική  διάταξη  με  τα  αντίστοιχα  υποσυστήματα 

ελέγχου/μέτρησης και   καταγραφής και  τη ροή των των μετρούμενων δεδομένων. 

Τέλος  στο  Σχήμα  7‐4  δίνεται  μια  γενική  φωτογραφία    της  διάταξης  που 
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χρησιμοποιήθηκε και μια φωτογραφία λεπτομέρεια  του δοκιμίου,  τοποθετημένου 

στη μηχανή. 

 

 

Σχήμα 7‐3. Σχηματικό Διάγραμμα της Πειραματικής Διάταξης 

 

Σχήμα 7‐4. Φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης (αριστερά) γενική άποψη. (δεξιά) τοποθετημένο δοκίμιο με όλες τις 
συνδεσμολογίες εκτός ΑΕ.   

Η  διαδικασία  εφαρμογής  του  φορτίου  (Σχήμα  7‐5)  ήταν  η  εξής:  Το  δοκίμιο 

φορτιζόταν ψευδό‐στατικά μέχρι  τη μέση  τάση  (σmean  ),  στη συνέχεια ύστερα από 

μερικά  δευτερόλεπτα  παύσης,  γινόταν  ο  υπολογισμός  της  ενδοτικότητας  του 

συστήματος  και  η  ρύθμιση  των  παραμέτρων  PID  του  κατευθυντή  με  τη  μηχανή 
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δοκιμών να ακολουθεί μια  μικρού πλάτους και πολλαπλών συχνοτήτων ταλάντωση 

γύρω από το μέσο φορτίο. Έπειτα ξεκινούσε η κανονική ημιτονοειδής φόρτιση της 

κόπωσης  μετά  από  μικρή  παύση  (πάντα  στο  μέσο  φορτίο),  αυξανόμενο  πλάτος 

μέχρι το τελικό εύρος φόρτισης. 

 

Σχήμα 7‐5. Προφίλ Φόρτισης (αριστερά) ενδεικτικό για όλη τη διάρκεια του πειράματος. (δεξιά) εστίαση στη αρχική φάση 
φόρτίσης. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  μέτρηση  θερμοκρασίας  κατά  τη  διάρκεια  της  κόπωσης 

έγινε  για  να  μελετηθεί  η  τυχόν  επίδραση  της  στην  απόκριση  της  ηλεκτρικής 

αντίστασης. Είναι γνωστό ότι για κάθε αγωγό, η ειδική ηλεκτρική αντίσταση αλλάζει 

όταν η θερμοκρασία μεταβάλλεται σύμφωνα με:  

∆  

Στη περίπτωση σταθερής γεωμετρίας η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί: 

∆  

Ο συντελεστής A μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά από τη κλίση της καμπύλης 

της  μετρούμενης  αντίστασης  ως  προς  την  μεταβαλλόμενη  θερμοκρασία.  Στη 

διάταξη που φαίνεται στο Σχήμα 7‐6, η θερμοκρασία του δοκιμίου αυξήθηκε με την 

εισαγωγή  ηλεκτρικού  ρεύματος  (≥1 Ampere).  Το  δοκίμιο  ήταν  μονωμένο  θερμικά 

για  μείωση  των  θερμικών  απωλειών  και  την  επιβολή  ενός  σταθερού  ρυθμού 

αύξησης της θερμοκρασίας. Το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύθηκε με τη βοήθεια μιας 

ηλεκτρικής  πηγής  συνδεδεμένης  στα  ηλεκτρόδια  που  υπάρχουν  στα  δοκιμία,  με 

αντίστοιχο  τρόπο  όπως  ήδη  περιγράφηκε  για  το  πείραμα  της  κόπωσης  (χρήση 

πίεσης από αρπάγες). Η θερμοκρασία αυξήθηκε με αυτό τον τρόπο έως τους 70οC, 

ύστερα διακόπηκε η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, και άρχισε η καταγραφή της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  από  ένα  παράλληλα  συνδεδεμένο  στα  ηλεκτρόδια  του 
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7.4 Αποτελέσματα και Ανάλυση 

7.4.1 Γενικά Στοιχεία 

Κατά μέσο όρο σε κάθε επίπεδο φόρτισης εξετάστηκαν τουλάχιστον 6 δοκίμια ανά 

υλικό (Neat, Doped), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM‐D3479 (Table 1, Type of Test: 

preliminary and exploratory) για την εξαγωγή της καμπύλης S‐N και για τα υπόλοιπα 

μηχανικά  χαρακτηριστικά.  Ορισμένα  δοκίμια  λόγω  της  στοχαστικότητας  του 

πειράματος  έσπασαν στους πρώτους  κύκλους φόρτισης  (≤500  κύκλους)  είτε  λόγω 

κακής τοποθέτησης είτε λόγο ατελειών του υλικού. Τα δοκίμια αυτά απορρίφθηκαν 

και δεν συμπεριλήφθησαν στη οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία.  

Ο  Πίνακας  7‐4  συνοψίζει  όλα  τα  δοκίμια  που  τελικά  επιλέχτηκαν  βάση  της 

προαναφερθείσας  διαδικασίας  και  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  ανάλυση  των 

μηχανικών  ιδιοτήτων  και  των  ηλεκτρομηχανικών  χαρακτηριστικών.  Στο  πίνακα 

σημειώνονται  οι  κύκλοι  φόρτισης  όπου  αστόχησαν  τα  δοκίμια,  αλλά  και  αν  η 

καταγραφή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  ήταν  επιτυχής  ή  όχι  στη  διάρκεια  της 

κόπωσης.  Σε  ορισμένα  δοκίμια  που  έγινε  καταγραφή  των  ηλεκτρομηχανικών 

χαρακτηριστικών  τους,  η αντίσταση παρουσίαζε υψηλές διακυμάνσεις  και μεγάλα 

επίπεδα θορύβου λόγω προβλημάτων με τα ηλεκτρόδια, γεγονός που εμπόδιζε να 

εξαχθούν  συμπεράσματα  για  την  ηλεκτρική  απόκριση  και  τα  πειράματα  αυτά 

κρίθηκαν ως  μη‐επιτυχή.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  το  πρόβλημα  εντοπιζόταν  και 

διορθωνόταν  κατά  το  προπαρασκευαστικό  στάδιο  με  επανέλεγχο  της 

συνδεσμολογίας  ενώ  σε  κάποιες  άλλες  δεν  ήταν  δυνατή  κάποια  παρέμβαση.  Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το πείραμα συνεχιζόταν για την απόκτηση πληροφορίας για 

τα μηχανικά δεδομένα. Τέλος σε ορισμένα δοκίμια, λόγω τεχνικών προβλημάτων η 

καταγραφή της αντίστασης  σταμάτησε πριν την αστοχία του υλικού οπότε δεν ήταν 

δυνατή η χρήση τους για την ηλεκτρομηχανική ανάλυση της κόπωσης.    
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Stress  Level  Matrix Type 
CNT 
w.t % 

Specimen
ID 

Fatigue Life
[cycles] 

Real‐Time Resistance 
Monitoring File 
During Fatigue 

1 

Neat  0% 

N5 11533 REJECTED (BIG VARIANCE) 
Ν7 1282 No monitoring 
Ν8 4500 No monitoring 
N10 2185 Successful
N13 10019 Successful
N16 2000 Successful

Doped  0,5% 
C15 17540 Successful
C17 37190 Successful
C18 27866 Successful

2 

Neat  0% 

N9 15087 Successful
N11 26072 REJECTED(BIG VARIANCE) 
N12 54470 REJECTED (BIG VARIANCE) 
N21 38519 Successful

Doped  0,5% 

C9 27289 No monitoring 
C10 3970 No monitoring 
C13 29591 No monitoring 
C14 88000 REJECTED (BIG VARIANCE) 
C16 174000 Successful
C20 38097 Successful

3 

Neat  0% 

N14 66328 Successful
N15 66574 Successful
N17 100611 Successful
N18 67956 Successful

Doped  0,5% 

C6 23564 Successful
C7 22782 Successful
C8 32024 Successful
C19 147990 Rejected (partial monitoring) 
Ci 101609 Successful
Cm 105297 Successful
Cn 79388 Successful

Πίνακας 7‐4. Συγκεντρωτικός Πίνακας –approved‐  Δοκιμίων με σύνοψη της καταγραφής της ηλεκτρικής αντίστασης 
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7.4.2 Ποια  είναι  η  απόκριση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  στο 

εφαρμοζόμενο εναλλασσόμενο μηχανικό φορτίο; 

Λόγω  της  χρησιμοποιούμενης  συχνότητας  δειγματοληψίας  του  συστήματος 

καταγραφής  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  (25  Hz)  έγινε  δυνατή  η  καταγραφή  της  

διαφοροποίησης της αντίστασης σε μια εναλλασσόμενη μηχανική φόρτιση στα 5 Hz. 

Παράλληλα  η  μέση  αντίσταση,  δηλαδή  η  αντίσταση  χωρίς  την  επίδραση  της 

εναλλασσόμενης  παραμόρφωσης,  μεταβάλλεται  σε  σχέση  με  τους  κύκλους 

φόρτισης  κατά  τη  διάρκεια  της  κόπωσης  έως  την  αστοχία,  υποδηλώνοντας  την 

συσχέτιση  της  με  τους  μηχανισμούς  βλάβης  λόγω  της  κόπωσης.  Αξιοπρόσεκτο 

αποτελεί  το  γεγονός  ότι  η  απόκριση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  είχε  παρόμοια 

χαρακτηριστικά  τόσο για  τα δοκίμια αναφοράς  (N)  όσο για  τα δοκίμια με ΝΣΑ  (C) 

όπως φαίνεται στα επόμενα  τρία σχήματα  (Σχήμα 7‐8,  Σχήμα 7‐9,Σχήμα 7‐10).  Για 

όλα  τα  δοκίμια,  τα  πρώτα  στάδια  της  κόπωσης  επιφέρουν  μία  μείωση  της 

αντίστασης  (φάση  Α)  που  ακολουθείται  από  την  αύξουσα  μεταβολή  έως  την 

αστοχία του υλικού (φάση Β). Ο ρυθμός μείωσης τις αντίστασης είναι γρήγορος σε 

σχέση με  την  πλήρη διάρκεια  ζωής  των  δοκιμίων  έτσι ώστε  η φάση  Α  να  διαρκεί 

περίπου για το 10% της συνολικής διάρκειας ζωής του δοκιμίου.  

 

Σχήμα 7‐8. (αριστερά) η συνολική απόκριση της αντίστασης ενός C δοκιμίου (C18) για το πρώτο επίπεδο φόρτισης, (δεξιά) 
λεπτομέρεια της απόκρισης της αντίστασης σε σχέση με το χρόνο (+κύκλους φόρτισης) και το εναλλασσόμενο φορτίο σε δύο 

περιοχές με διαφορετική απόκριση της μέσης αντίστασης.  
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Σχήμα 7‐9. (αριστερά) η συνολική απόκριση της αντίστασης ενός N δοκιμίου (N13) για το πρώτο επίπεδο φόρτισης, (δεξιά) 
λεπτομέρεια της απόκρισης της αντίστασης σε σχέση με το χρόνο (+κύκλους φόρτισης) και το εναλλασσόμενο φορτίο σε δύο 

περιοχές με διαφορετική απόκριση της μέσης αντίστασης 

 

Σχήμα 7‐10. Συγκεντρωτικό διάγραμμα ηλεκτρικής αντίστασης ως προς κύκλους φόρτισης (χρόνος) για το Ν13 και το C18 
δοκίμιο. 
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7.4.3 Ποια η εξάρτηση της μετρούμενης ηλεκτρικής αντίστασης από την 

αναπτυσσόμενη θερμοκρασία; 

Στο  Σχήμα  7‐11  παρουσιάζεται  η  μέση  μεταβολή  θερμοκρασίας  από  τα  δυο 

θερμοζεύγη και για  δύο δοκίμια. Παρατηρείται ότι στην αρχή υπάρχει μια γρήγορη 

αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία τείνει να σταθεροποιηθεί κατά την πρόοδο της 

κόπωσης κυρίως για το δοκίμια με την ενισχυμένη με ΝΣΑ εποξική μήτρα. Αντιθέτως 

στο δοκίμιο αναφοράς η θερμοκρασία έχει μια συνεχόμενη προοδευτική αύξηση σε 

όλη τη διάρκεια της κόπωσης.  

   

Σχήμα 7‐11. Μέση μεταβολή της θερμοκρασίας συναρτήσει των κύκλων φόρτισης και για τους δύο τύπους υλικών 
(αναφοράς και με ΝΣΑ) (αριστερά). Η μέση μεταβολή της θερμοκρασίας σε απόλυτο μέγεθος (δεξιά) η μέση μεταβολή της 

θερμοκρασίας σε κανονικοποιημένη μορφή. 

Σε  ότι  αφορά  τη  μέση  ηλεκτρική  αντίσταση  (χωρίς  την  επίδραση  της 

εναλλασσόμενης  παραμόρφωσης)  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  η  πειραματική 

τιμή που καταγράφεται είναι απόρροια της μεταβολής της αρχικής  τιμής λόγω της 

θερμικής μεταβολής αλλά και λόγω  της επίδρασης  της κόπωσης στο  ίδιο  το υλικό 

όπου  δύναται  να  χαρακτηριστεί  ως  «βλάβη»,  όπως  φαίνεται  στη  παρακάτω 

εξίσωση.  

"damage"  

Σε  αυτή  τη  περίπτωση  η  διόρθωση  της  πειραματικής  τιμής ώστε  να  εξαλειφθεί  η 

επίδραση  της  θερμοκρασίας  θα  μπορούσε  να  υπολογιστεί  σύμφωνα  με  την 

επόμενη εξίσωση όπου η μεταβολή της αντίστασης μπορεί να υπολογιστεί βάση της 

προσδιορισμένης τιμής Α και της καταγραμμένης μεταβολής της θερμοκρασίας.  

" " 
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7.4.4 Υπάρχει  διαφοροποίηση  στην  απόκριση  της  μετρούμενης 

ηλεκτρικής  αντίστασης  σε  σχέση  με  το  εφαρμοζόμενο  επίπεδο 

φόρτισης;  

Η μορφή  της απόκρισης  της μετρούμενης ηλεκτρικής αντίστασης σε  σχέση με  την 

κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής κάθε δοκιμίου και των τριών επιπέδων φόρτισης, 

σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα  (Σχήμα 7‐13), δεν παρουσιάζει κάποια 

διαφοροποίηση. Η παρατήρηση αυτή ισχύει τόσο για το δοκίμια αναφοράς όσο και 

για  τα  δοκίμια  με  ΝΣΑ.  Για  όλα  τα  δοκίμια  παρατηρείται  μια  αρχική  μείωση  της 

αντίστασης,  η  οποία  ακολουθείται  από  μια  σχεδόν  μονότονη  αύξηση  μέχρι  την 

τελική θραύση.  

 

 

Σχήμα 7‐13. Μεταβολή της αντίστασης (ΔR/Ro) ως προς τη διάρκεια ζωής (κανονικοποιημένη) ανά επίπεδο 
φόρτισης 

Αν  η  απόκριση  της  μετρούμενης  ηλεκτρικής  αντίστασης  αντικατοπτρίζει  την 

κατάσταση   βλάβης κάθε δοκιμίου αναμένεται ότι  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την  ύπαρξη,  τον  ρυθμό ανάπτυξης  και  την  ακολουθία  των  διαφόρων μηχανισμών 

βλάβης.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία,  οι  προαναφερθείσες  παράμετροι  εξαρτόνται 
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αποκλειστικά  από  το  πολύστρωτο  υλικό  (είδος,  διάταξη  και  διεύθυνση  των 

στρώσεων) και όχι από την ιστορία της φόρτισης.  

Παράλληλα αν  και  το  στατιστικό  δείγμα  είναι  σχετικά  περιορισμένο,  η  στατιστική 

επεξεργασία  χαρακτηριστικών  παραμέτρων  της  ηλεκτρο‐μηχανικής  απόκρισης 

παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι παράμετροι αυτοί 

(Σχήμα  7‐14)  είναι:  (α)  η  μέγιστη  αρνητική  μεταβολή  (ΔR/Ro‐min),  (β)  η 

κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής που επιτυγχάνεται στην προαναφερόμενη μέγιστη 

αρνητική μεταβολή  (NFL at Min),(γ)  η μέγιστη θετική μεταβολή  (ΔR/Ro‐max)  κατά 

την  αστοχία  ,(δ)  Το  εύρος  της  μεταβολής  από  την  μέγιστη  αρνητική  τιμή  έως  την 

μέγιστη θετική τιμή.  

 

Σχήμα 7‐14. Χαρακτηριστικές Παράμετροι που εξετάστηκαν 

Οι τιμές των παραμέτρων αυτών συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7‐5). 

Σε κάθε επίπεδο φόρτισης και για κάθε παράμετρο υπολογίστηκε η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση στη περίπτωση μόνο που υπήρχαν  τουλάχιστον  τρία  (3)  δοκίμια. 

Το πρώτο και το τρίτο επίπεδο φόρτισης, τόσο για το υλικό αναφοράς όσο και για το 

υλικό με  τα ΝΣΑ, υπάρχουν τουλάχιστον  τρία  (3) δοκίμια. Μεταξύ των δύο αυτών 

επιπέδων  φόρτισης  πραγματοποιήθηκε  στατιστική  ανάλυση  «σημαντικότητας».  Η 

ανάλυση  που  επιλέχθηκε  ήταν  η  δοκιμασία  t  του  Student,  όπου  υπολογίζει  την 

πιθανότητα  οι  δύο  μικρές  ομάδες  δεδομένων  (τα  πληθυσμιακά  δείγματα  για  τα 

επίπεδα  φόρτισης  1  και  3)  να  προέρχονται  από  την  ίδια  ομάδα  δεδομένων  και 

μοιράζονται τον ίδιο μέσο όρο. 
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CN
T 
w
.t
 

St
r.
 L
ev
.  ID  Fatigue  ΔR/Ro  ΔR/Ro  NFL  Range 

   Life  maximum  minimum  at ΔR/Ro  max‐min 
            minimum    
    [cycles]   [%]  [%]   [%]   [%]  

0%
 

1 
N10  2185  4,37  ‐1,98  11,59  6,35 
N13  10019  8,21  ‐2,52  6,37  10,72 
N16  2000  4,20  ‐1,45  12,95  5,65 

2 
N9  15087  3,06  ‐2,30  11,56  5,36 
N21  38519  6,12  ‐4,80  7,22  10,92 

3 

N14  66328  18,57  ‐1,91  2,06  20,48 
N15  66574  7,51  ‐2,75  12,40  10,26 
N17  100611  17,00  ‐3,35  5,23  20,36 
N18  67956  15,83  ‐1,30  8,58  17,13 

0,
50
%
 

1 
C15  17540  7,51  ‐3,38  9,03  10,89 
C17  37190  7,10  ‐3,25  3,10  10,35 
C18  27866  2,36  ‐3,08  7,63  5,44 

2  C16  174000  3,80  ‐3,87  8,01  7,67 

3 

C6  23564  8,75  ‐1,74  7,92  10,49 
C7  22782  8,72  ‐0,43  3,68  9,15 
C8  32024  7,81  ‐1,86  4,50  9,67 
Ci  101609  7,10  ‐1,85  9,42  8,94 
Cn  79388  10,67  ‐2,25  8,24  12,92 

Πίνακας 7‐5. Τιμές χαρακτηριστικών παραμέτρων για όλα τα δοκίμια. 

Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  η  υπολογισμένη  πιθανότητα  (p)  φανερώνει  αν  η 

παράμετρος  που  εξετάζεται  δεν  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  φόρτισης  (=τα 

πληθυσμιακά  δείγματα  προέρχονται  από  την  ίδια  ομάδα  δεδομένων).  Για  την 

εξαγωγή  ασφαλών  συμπερασμάτων  ορίστηκε  το  όριο  στα  p=5  %.  Δηλαδή  95  % 

πιθανότητα να εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 

7‐6) συνοψίζει τα αποτελέσματα. 

 Matrix 
Type 

CNT   Stress  Number  ΔR/Ro  ΔR/Ro  NFL  Range    
w.t %   Level  of   maximum  minimum  at   max‐

min 
  

    Specimens         ΔR/Ro       
    per        minimum       
    SL   (γ)  (α)   (β)   (δ)     

Neat  0% 

1  3 
5,59  ‐1,98  10,30  7,57  Average 
2,27  0,54  3,47  2,75  Stdev. 

3  4 

14,73  ‐2,33  7,07  17,06  Average 
4,94  0,90  4,44  4,79  Stdev. 
T‐test between values of SL1 and SL3    
2%  29%  17%  Propablity 
DEPENDENT  INDEPENDENΤ  INDEPENDEΤ   

Doped  0,50% 

1  3 
5,66  ‐3,24  6,59  8,89  Average 
2,86  0,15  3,10  3,00  Stdev. 

3  5 

8,61  ‐1,63  6,75  10,23  Average 
1,34  0,70  2,51  1,62  Stdev. 
T‐test between values of SL1 and SL3    
4%  0%  47%  Propablity 
DEPENDENT  DEPENDENT  INDEPENDENΤ   

Πίνακας 7‐6. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις. Αποτελέσματα στατιστικής δοκιμασίας «σημαντικότητας».   
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Γίνεται αντιληπτό ότι  τόσο  για  το υλικό αναφοράς όσο  και  το υλικό με  τα ΝΣΑ,  η  

παράμετρος  (γ):    η  μέγιστη  θετική  μεταβολή  (ΔR/Ro‐max)  κατά  την  αστοχία, 

εξαρτάται  από  το  επίπεδο  φόρτισης.  Το  συμπέρασμα  αυτό  σε  συνδυασμό  με  τις 

υπολογισμένες μέσες τιμές υποδηλώνει ότι καθώς μειώνεται το επίπεδο φόρτισης 

από SL1(υψηλό) σε SL3 (χαμηλό) τόσο μεγαλύτερη η μεταβολή της αντίστασης.  

Επίσης  άλλη  μια  παράμετρος  που  έχει  την  ίδια  συμπεριφορά  τόσο  για  το  υλικό 

αναφοράς  όσο  και  για  το  υλικό  με  τα  ΝΣΑ  είναι  η    παράμετρος  (β)  η 

κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής που επιτυγχάνεται όταν παρουσιάζεται η μέγιστη 

αρνητική μεταβολή  (NFL at Min). Σύμφωνα με τη δοκιμασία «σημαντικότητας»,  το 

πότε  κατά  τη  διάρκεια  ζωής  του  (σε  κανονικοποιημένη  μορφή),  το  υλικό  θα 

εμφανίσει  την  μέγιστη  αρνητική  μεταβολή  της  ηλεκτρο‐μηχανικής  απόκρισης 

(ΔR/Ro minimum) είναι ανεξάρτητο του επιπέδου φόρτισης . 

Παράλληλα  το  πόσο  μεγάλο  θα  είναι  το  εύρος  της  διακύμανσης  μεταξύ  της 

ελάχιστης  και  της  μέγιστης  τιμής  της  σχετικής  μεταβολής  (ΔR/R)  της  αντίστασης, 

εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης συμπεριφορά τόσο για το υλικό αναφοράς όσο 

και  για  το  υλικό  με  τα  ΝΣΑ.    Σε  ότι  αφορά  την  παράμετρο  (δ)  το  εύρος  της 

μεταβολής από τη μέγιστη αρνητική τιμή έως τη μέγιστη θετική τιμή (ΔR/Ro‐range) 

πρέπει  να σημειωθεί  ότι  είναι  εξαρτώμενη μεταβλητή αφού υπολογίζεται από  τις 

παραμέτρους  (α) ΔR/Ro‐min και (γ) ΔR/Ro‐max, όποτε αν έστω και μία από τις δύο 

εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης τότε και το εύρος της διακύμανσης μεταξύ της 

ελάχιστης  και  της μέγιστης  τιμής  της σχετικής(ποσοστιαίας)  μεταβολής  (ΔR/Rrange= 

ΔR/Rmax‐|ΔR/Rmin|) θα εξαρτάται, από το επίπεδο φόρτισης. 

Αξιοσημείωτη  παρατήρηση  αποτελούν  τα  αποτελέσματα  της  δοκιμασίας 

«σημαντικότητας»  για  την  παράμετρο  (α)  η  μέγιστη  αρνητική  μεταβολή  (ΔR/Ro‐

min).  Σύμφωνα  με  τη  δοκιμασία  «σημαντικότητας»  για  τα  πειραματικά  δεδομένα 

μεταξύ του πρώτου(υψηλό)  και  του τρίτου  (χαμηλό)  επιπέδου φόρτισης η μείωση 

της ηλεκτρικής αντίστασης του υλικού στη διάρκεια της κόπωσης δεν εξαρτάται από 

το επίπεδο φόρτισης για το υλικό αναφοράς ενώ αντίθετα για το υλικό με τα ΝΣΑ 

εξαρτάται.  
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  ΔR/Ro‐min  NFL at ΔR/Ro‐min ΔR/Ro‐max  ΔR/Ro‐range
Υλικό Αναφοράς ανεξάρτητο  ανεξάρτητο  εξαρτημένο εξαρτημένο 
Υλικό με ΝΣΑ  εξαρτημένο ανεξάρτητο  εξαρτημένο εξαρτημένο 

Πίνακας 7‐7 

Σε  όσες  περιπτώσεις  η  παράμετρος  χαρακτηρισμού  της  βλάβης  είναι  ανεξάρτητη 

της  εφαρμοζόμενης  φόρτισης  σημαίνει  ότι  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  το 

πολύστρωτο υλικό  (είδος,  διάταξη  και  διεύθυνση  των στρώσεων)  και  όχι  από  την 

ιστορία της φόρτισης με αποτέλεσμα η μεταβολή της να μπορεί να συνδεθεί με την 

ύπαρξη,  το  ρυθμό  ανάπτυξης  και  την  ακολουθία  των  διαφόρων  μηχανισμών 

αστοχίας.    Στην  αντίθετη  περίπτωση,  η  ιστορία  της  φόρτισης  έχει  σημαντική 

επίδραση στην παράμετρο χαρακτηρισμού της βλάβης ώστε να μην είναι εφικτή η 

απευθείας  σύνδεση  της  με  την  ύπαρξη,  τον  ρυθμό  ανάπτυξης  και  την  ακολουθία 

των διαφόρων μηχανισμών αστοχίας .  

  ΔR/Ro‐min NFL at ΔR/Ro‐min ΔR/Ro‐max ΔR/Ro‐range 
Υλικό Αναφοράς  ΥΛΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  +ΦΟΡΤΙΣΗ  +ΦΟΡΤΙΣΗ 
Υλικό με ΝΣΑ  +ΦΟΡΤΙΣΗ  ΥΛΙΚΟ  +ΦΟΡΤΙΣΗ  +ΦΟΡΤΙΣΗ 

Πίνακας 7‐8 

Από τη σύνοψη του Πίνακας 7‐8,  γίνεται αντιληπτό ότι η θεώρηση της μεταβολής 

της  ηλεκτρικής  αντίστασης  (εκφραζόμενη  σε  μορφή  ποσοστιαίας  μεταβολής  από 

την  αρχική  τιμή)  ως  δείκτη  βλάβης  εμφανίζει  εξάρτηση  από  το  εφαρμοζόμενο 

επίπεδο  μηχανικής φόρτισης.  Αντιθέτως  η  κανονικοποιημένη  διάρκεια  ζωής  όπου 

συντελούνται  χαρακτηριστικές  μεταβολές  στην  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  (στη 

περίπτωσή μας, η επίτευξη ελαχίστου) φαίνεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα 

ανάλυση να αποτελεί ένα δείκτη βλάβης ανεξάρτητο της φόρτισης.  

Επιστρέφοντας στην αρχική θεώρηση, η ηλεκτρομηχανική απόκριση σε ότι αφορά 

τη γενική αδιάστατη μορφής της και τη σύνδεση χαρακτηριστικών περιοχών της με 

τη διάρκεια ζωής εξαρτάται αποκλειστικά από το πολύστρωτο υλικό (είδος, διάταξη 

και διεύθυνση των στρώσεων) και όχι από την ιστορία της φόρτισης. Αντίθετα όμως 

οι πραγματικές τιμές της απόκρισης, εξαρτώνται και από την ιστορία της φόρτισης 

οπότε και από το εφαρμοζόμενο φορτίο.   

Η  παραπάνω  διαπίστωση  μπορεί  να  φανεί  και  γραφικά  από  τα  συγκεντρωτικά 

διαγράμματα  (Σχήμα 7‐15)  της ποσοστιαίας μεταβολής  της αντίστασης  (ΔR/Ro) ως 
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προς την κανονικοποιημένη διάρκεια για όλα τα δοκίμια και επίπεδα φόρτισης ανά 

υλικό.  Όπου φαίνεται  πώς  τα  χαρακτηριστικά  μεγέθη  του  άξονα  της  ποσοστιαίας 

μεταβολής  της  αντίστασης  (ΔR/Ro)  όπως  (α)  ΔR/Ro‐min  και  (γ)  ΔR/Ro‐max 

παρουσιάζουν  μια  στοχαστικότητα.  Αντιθέτως,  το  χαρακτηριστικό  μέγεθος  (β) 

κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής NFL για ΔR/Ro‐min, παρουσιάζεται σε μια αρκετά 

καλά προσδιορισμένη  περιοχή του άξονα του ποσοστού ζωής των δοκιμίων.  

 

 

(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 7‐15. Διαγράμματα της ποσοστιαίας μεταβολής της αντίστασης (ΔR/Ro) ως προς τη κανονικοποιημένη διάρκεια για 
όλα τα δοκίμια και επίπεδα φόρτισης ανά υλικό (α) υλικό αναφοράς (β) υλικό με ΝΣΑ. 
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7.4.5 Υπάρχει  διαφορά  στην  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  μεταξύ  των 

δύο τύπων υλικών; Υλικό αναφοράς και υλικό με ΝΣΑ. 

Για  να  απαντηθεί  το  συγκεκριμένο  ερώτημα,  θα  πρέπει  να  εξετάσουμε  τις 

χαρακτηριστικές παραμέτρους που προσδιορίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα. Οι 

παράμετροι αυτοί είναι:  

• (α) η μέγιστη αρνητική μεταβολή (ΔR/Ro‐min), 

• (β)  η  κανονικοποιημένη  διάρκεια  ζωής  που  επιτυγχάνεται  στην 
προαναφερόμενη μέγιστη αρνητική μεταβολή (NFL at Min) 

• (γ) η μέγιστη θετική μεταβολή (ΔR/Ro‐max) κατά την αστοχία  

• (δ)  Το  εύρος  της μεταβολής από  την μέγιστη αρνητική  τιμή έως  τη μέγιστη 
θετική τιμή (ΔR/Ro‐range). 

Σύμφωνα  με  τον  Πίνακας  7‐7  και  τον  Πίνακας  7‐8  οι  παράμετροι  (α),(γ)  και  (δ) 

εξαρτώνται από την φόρτιση (έυρος και τύπος φόρτισης), οπότε η σύγκριση μεταξύ 

των υλικών πρέπει  να  γίνει μεταξύ φορτίσεων  του  ίδιου  επιπέδου.  Επιλέχθηκε  το 

τρίτο  επίπεδο  φόρτισης  επειδή  και  για  τα  δύο  υλικά  υπάρχει  το  μεγαλύτερο 

στατιστικό  δείγμα.  Επίσης  μεταξύ  των  δύο  πληθυσμιακών  δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση «σημαντικότητας» όμοια με προηγουμένως 

(δοκιμασία  t  του  Student).  Στην  περίπτωση  αυτή  εξετάζουμε  ποια  είναι  η 

πιθανότητα,  το  υλικό  αναφοράς  και  το  υλικό  με  τα  ΝΣΑ,  για  το  τρίτο  επίπεδο 

φόρτισης να έχουν κοινή στατιστικά πληθυσμιακή βάση, δηλαδή να μην εμφανίζουν 

διαφοροποίηση μεταξύ τους.  

CNT   Stress  Number  ΔR/Ro ΔR/Ro Range
w.t %   Level  of   maximum minimum max‐min
    Specimens 
    per SL  (γ) (α) (δ)

0%  3  4 
14,73 ‐2,33 17,06 Average 
4,94 0,90 4,79 Stdev. 

0,50%  3  5 
8,61 ‐1,63 10,23 Average 
1,34 0,70 1,62 Stdev. 

      T‐test between values of Neat and Doped for SL3 
      2% 11% 1% Propablity 

Πίνακας 7‐9 

Όπως φαίνεται από  τον Πίνακας 7‐9  και από  τα διαγράμματα στο  Σχήμα 7‐16,    η 

παρουσία των   ΝΣΑ μειώνει  τη μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή της αντίστασης λίγο 

πριν  την  τελική  θραύση  (γ):  (ΔR/Ro‐max)  αλλά  και  το  εύρος  της  μεταβολής  (δ): 

(ΔR/Ro‐range)  που  εξαρτάται  από  αυτήν.  Σύμφωνα  με  τη  δοκιμασία 
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7.4.6 Πως σχετίζεται η ηλεκτρομηχανική απόκριση με την συσσώρευση 

της βλάβης κατά την διάρκεια της κόπωσης; 

Για  συμμετρικά  ψευδό‐ισότροπα  πολύστρωτα  υλικά,  με  στρώσεις  διαφορετικών 

διευθύνσεων που οι εξωτερικές στρώσεις έχουν  [0ο]‐διεύθυνση, η ανάπτυξη και η 

εξέλιξη  της  βλάβης  είναι  ένας  συνδυασμός  διαφόρων  μικρομηχανισμών  αστοχίας 

[1‐2].  Στα αρχικά  στάδια  της φόρτισης  ο  κυρίαρχος  μηχανισμός  είναι  η ανάπτυξη 

και ταχεία διάδοση, μέχρι τα άκρα του δοκιμίου, ρωγμών στη μήτρα των off‐axis 

στρώσεων με διεύθυνση παράλληλα στις ίνες. Ο αριθμός των ρωγμών αυτών είναι 

πολύ  μεγάλος  και  ο  ρυθμός  πολλαπλασιασμού  τους,  εξαρτάται  από  το 

εφαρμοζόμενο φορτίο καθώς και από τους «περιορισμούς» που επιβάλλονται από 

τις  γειτονικές  στρώσεις.  Η  διαδικασία  ρηγμάτωσης  στις  off‐axis  στρώσεις 

συνεχίζεται  έως  ότου  οι  ρωγμές  σε  κάθε  στρώση  αποκτήσουν  κάποια  ελάχιστη 

απόσταση  μεταξύ  τους,  δηλαδή  δημιουργηθούν  συνθήκες  κορεσμού.  Η  ελάχιστη 

αυτή απόσταση είναι  ιδιότητα του πολύστρωτου υλικού, διαφέρει από στρώση σε 

στρώση και δεν εξαρτάται από την ιστορία φορτίσης. Η κατάσταση ισορροπίας κατά 

την  οποία  ο  αριθμός  των  ρωγμών  σε  κάθε  στρώση  παίρνει  τη  μέγιστη  τιμή 

(ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των  ρωγμών)  και  σταθεροποιείται  καλείται 

«χαρακτηριστικό  στάδιο  αστοχίας»  (CDS).  Με  τη  δημιουργία  των  παράλληλων 

ρωγμών  στη  μήτρα  κάθε  στρώσης  αρχίζουν  και  οι  επιλεκτικές  θραύσεις  ινών 

κυρίως  στη  γειτονιά  δύο  στρώσεων  όπου  δημιουργούνται  υψηλές  συγκεντρώσεις 

τάσεων  από  την  παρουσία  των  ρωγμών.  Έχει  εκτιμηθεί  ότι  τα 2/3  του  συνολικού 

αριθμού των ινών που αστοχούν πριν την τελική θραύση του υλικού θραύονται στο 

πρώτο τρίτο της ζωής του δοκιμίου. Ταυτοχρόνως, οι προαναφερθείσες ρωγμές στη 

μήτρα, λόγω συγκέντρωσης τάσης, συνδυάζονται με αντίστοιχες ρωγμές γειτονικών 

στρώσεων  και  αρχίζουν  να  διαδίδονται  παράλληλα  στο  επίπεδο  των  στρώσεων 

δημιουργώντας   μικρές εστίες αποκόλλησης των στρώσεων. Στο επόμενο στάδιο, 

κυρίαρχος  μηχανισμός  αστοχίας  είναι  η  αποκόλληση  των  στρώσεων  ενώ  τέλος, 

μόνο  οι  ίνες  των  [0ο]‐στρώσεων  ή  άλλων  στρώσεων  με  διεύθυνση  σχεδόν 

παράλληλη στο άξονα επιβολής του φορτίου φέρουν όλο το φορτίο έως τη στιγμή 

της  τελικής  θραύσης  του  δοκιμιού.  Θα  πρέπει  να  τονισθεί  ότι  οι  διάφοροι 

μηχανισμοί  αστοχίας  δεν  «κατέχουν»  συγκεκριμένες  περιοχές  της  ζωής  του 

δοκιμίου αλλά μάλλον εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δοκιμίου με 
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στατιστικό τρόπο. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διαστήματα κατά 

τα  οποία  κάποιος  μηχανισμός  κυριαρχεί.  Στο  σχήμα  7.18  οι  Reifsnider  et  al.  [1] 

συνοψίζουν σχηματικά τα διάφορα στάδια της συσσώρευσης της βλάβης μαζί με τη 

γενική  ακολουθία  των  μηχανισμών  αστοχίας  σε  σχέση  με  την  κανονικοποιημένη 

διάρκεια  ζωής  πολύστρωτων  υλικών  με  στρώσεις  διαφορετικών  διευθύνσεων. 

Επίσης διακρίνεται το «χαρακτηριστικό στάδιο αστοχίας» (CDS). Στο διάγραμμα 7.19 

παρουσιάζεται  η  υποβάθμιση  του  μέτρου  ελαστικότητας  του  υλικού  σε  σχέση  με 

την  αρχική  τιμή  του  κατά  τη  διάρκεια  των  κύκλων  φόρτισης  σε  κόπωση  (tensile‐

tensile),  σε  δοκίμια  αντίστοιχα  με  τα  μελετούμενα  στην  παρούσα  εργασία  (υλικό 

CFRP  ακολουθίας στρώσεων [+45/0/‐45/90]2S). 

 

Σχήμα  7‐18. Στάδια της συσσώρευσης της βλάβης μαζί με την γενική ακολουθία των μηχανισμών αστοχίας σε σχέση με την 
κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής πολύστρωτων υλικών με στρώσεις διαφορετικών διευθύνσεων [1]. 

 

Σχήμα 7‐19. Γραφική αναπαράσταση της υποβάθμισης του πειραματικού μέτρου ελαστικότητας σε κανονικοποιημένη 
μορφή ως προς την αρχική τιμή για CFRP [+45/0/‐45/90]2S  και η διάκριση τριών (3) χαρακτηριστικών περιοχών.  
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Η  πρώτη  περιοχή  (Ι)  περιλαμβάνει  κυρίως  τη  ρηγμάτωση  της  μήτρας  καθώς  και 

αρχικά συμβάντα   δι‐επιφανειακής αστοχίας,  εξόλκησης  ίνων‐μήτρας και θραύσης 

ινών. Στη δεύτερη περιοχή  (ΙΙ) λαμβάνουν χώρα συμβάντα που σχετίζονται κυρίως 

με  τη  διαστρωματική  αποκόλληση  αλλά  και  τη  συνεχόμενη  στατιστική  θραύση 

κάποιων  ινών  .    Τέλος η  τρίτη και  τελευταία περιοχή  (ΙΙΙ)  καλύπτει  την ακολουθία 

βλάβης  προς  την  τελική  αστοχία  του  υλικού  όπου  η  διαστρωματική  αποκόλληση 

είναι  έντονη    και  ολόκληροι  θύσανοι  ινών  άνθρακα  αστοχούν  μαζικά  μέχρι  την 

τελική θραύση του υλικού. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι το 

τέλος  της πρώτης  (Ι) περιοχής συμπίπτει με  το «χαρακτηριστικό στάδιο αστοχίας» 

(CDS) του υλικού. (σημείο κορεσμού της ρηγμάτωσης της εποξικής μήτρας). 

 Έχοντας καταγράψει κατά τη διάρκεια της κόπωσης και τις μηχανικές παραμέτρους 

(δύναμη, μετατόπιση) υπολογίσαμε τις παραμέτρους τάση, παραμόρφωση για κάθε 

στιγμή του πειράματος και από τα δεδομένα αυτά  υπολογίσαμε το πειραματικό (ή 

φαινόμενο)  μέτρο  ελαστικότητας  σε  κάθε  κύκλο  φόρτισης.  Με  αυτό  το  τρόπο, 

δημιουργήσαμε  τα  διαγράμματα  της  υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  σε 

σχέση  με  την  κανονικοποιημένη  διάρκεια  ζωής.  Στα  διαγράμματα  αυτά  που 

παρουσιάζονται  στο  Σχήμα  7‐20,  είναι  δυνατό  να  οριστούν  οι  προαναφερθείσες 

τρείς περιοχές βλάβης (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ). Γίνεται αντιληπτό  ότι η μετάβαση από τη μία περιοχή 

στην άλλη για όλα τα δοκίμια βρίσκεται σε ένα στατιστικά ορισμένο   εύρος τιμών  

της διάρκειας ζωής που φαίνεται να είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών. Έτσι 

ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι: Για το υλικό αναφοράς:  0 [%]  < Περιοχή Ι < 7±3  

[%] < Περιοχή  ΙΙ < 75±5 [%] < Περιοχή ΙΙΙ < 100 [%]. Για το υλικό με ΝΣΑ: 0 [%]   < 

Περιοχή Ι < 7±3  [%] < Περιοχή ΙΙ < 70±10 [%] < Περιοχή ΙΙΙ < 100 [%].  
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(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 7‐20. Πειραματικά αποτελέσματα της υποβάθμισης του μέτρου ελαστικότητας σε σχέση με την κανονικοποιημένη 
διάρκεια ζωής όλων των δοκιμίων του συνθέτου υλικού [0,+45,90,‐45]2S  αναφοράς (α) και με ΝΣΑ (β).  

Η  μετάβαση  μεταξύ  της  περιοχής  Ι  στη  περιοχή  ΙΙ  δεν  παρουσιάζει  κάποια 

διαφοροποίηση μεταξύ του υλικού αναφοράς [+45/0/‐45/90]2S  με μήτρα χωρίς ΝΣΑ 

και του αντίστοιχου πολύστρωτου υλικού με μήτρα όπου έχουν διασπαρεί 0,5 %κ.β. 

ΝΣΑ. Η διαπίστωση αυτή είναι παρόμοια με αυτή που έγινε και για τη μετάβαση της 

ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  από  φθίνουσα  σε  αύξουσα.  Επίσης  το  εύρος  της 

περιοχής  αυτής  και  στις  δύο  περιπτώσεις  είναι  αντίστοιχο,  γεγονός  που  ίσως 

υποδηλώνει  ότι  η  φθίνουσα  περιοχή  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  σχετίζεται 

άμεσα  με  την  περιοχή  Ι  της  συσσώρευσης  της  βλάβης.  Η  εγκυρότητα  του 

συμπεράσματος αυτού από τη συσχέτιση της ηλεκτρομηχανικής απόκρισης και της 
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υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας ως  προς  τη  διάρκεια  ζωής  του  δοκιμίου, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 7‐21. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα αυτά τόσο 

για  το  υλικό  αναφοράς  όσο  και  για  αυτό  με  μήτρα  ενισχυμένη  με  ΝΣΑ,    η 

διαφοροποίηση  της  μορφής  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  πραγματοποιείται 

όταν  και  ο  ρυθμός  της  υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  αλλάζει 

σηματοδοτώντας  το  τέλος  της  περιοχής  Ι  και  την  επίτευξη  του  «χαρακτηριστικού 

σταδίου  αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού.  (σημείο  κορεσμού  της  ρηγμάτωσης  της 

εποξικής μήτρας).   

 

 

(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 7‐21. Υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας και αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης σε σχέση με τη διάρκεια ζωής. 
Όλα τα μεγέθη είναι σε κανονικοποιημένη μορφή. (α): χωρίς ΝΣΑ (β): με ΝΣΑ 
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Σε ότι αφορά τη μετάβαση από την περιοχή ΙΙ στην περιοχή ΙΙΙ  όπου χαρακτηρίζεται 

από τον υψηλότερο ρυθμό υποβάθμισης του μέτρου ελαστικότητας, η απόκριση της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  φαίνεται  να  έχει  αντίστοιχη  αλλαγή.  Όπως  αναφέρθηκε 

προηγουμένως,  καθώς  το  υλικό  εισέρχεται  στην  περιοχή  ΙΙΙ  αυτό  που  συμβαίνει 

είναι  οι  εντονότερες  διαστρωματικές  αποκολλήσεις  αλλά  και  η  αυξημένη  θραύση 

των ινών. Οι διαστρωματικές αποκολλήσεις μπορούν να θεωρηθούν συμβάντα που 

χαρακτηρίζουν  τη  βλάβη  (damage mode)  αλλά  όχι  την  αστοχία  (failure mode)  σε 

αντίθεση με τη θραύση των ινών κυρίως στις [0ο]‐στρώσεις, οι οποίες έχουν άμεση 

σχέση  με  την  τελική  αστοχία.    Το  γεγονός  ότι  η  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  δεν 

επηρεάζεται έντονα από την μετάβαση από την περιοχή ΙΙ στην περιοχή ΙΙΙ δηλώνει 

ότι  δεν  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τις  διαστρωματικές  αποκολλήσεις, 

τουλάχιστον στην περιοχή μετάβασης από τη περιοχή βλάβης ΙΙ στην περιοχή ΙΙΙ. Με 

την είσοδο του υλικού στη περιοχή βλάβης ΙΙΙ, όπου εμφανίζεται σημαντική θραύση 

ινών  αυξάνεται  ο  ρυθμός  μεταβολής(αύξησης)  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  του 

υλικού  και  αυτό  βρίσκεται  σε  αρμονία  με  την  αντίστοιχη  αύξηση  του  ρυθμού 

υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας.    Επιβεβαίωση  αυτής  της  διαπίστωσης 

αποτελεί το γεγονός ότι για όλα τα δοκίμια κατά τη διάρκεια της κόπωσης αν και η 

διαστρωματική  αποκόλληση  ήταν  εμφανής,  η  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  ως 

απόλυτο  μέγεθος  που  εξαρτάται  από  την  παραμόρφωση  δεν  διαφοροποιήθηκε 

σημαντικά. Όπως παρουσιάζεται στα επόμενα διαγράμματα ηλεκτρικής αντίστασης 

(R, Ohm)  και  φορτίου  (F,  kN)  ως  προς  τους  κύκλους φόρτισης  ενδεικτικά  για  ένα 

δοκίμιο του υλικού με μήτρα ενισχυμένη με  ΝΣΑ και του υλικού αναφοράς (Σχήμα 

7‐22,  Σχήμα 7‐23) σε δύο αντίστοιχες περιόδους της διάρκειας  ζωής των δοκιμίων 

αυτών,  παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  υλικά  το  εύρος  μεταβολής  της  απόλυτης 

αντίστασης  R  στη  διάρκεια  ενός  κύκλου  φόρτισης  δεν  αλλάζει  ~0,0003‐0,0004 

[Ohm] είτε βρίσκονται περίπου στο ~35% είτε στο   ~89% όπου η αποκόλληση των 

στρώσεων ήταν εμφανής οπτικά. 
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Σχήμα 7‐22. Διάγραμμα Ηλεκτρικής Αντίστασης (R, Ohm) και φορτίου (F, kN) ως προς τους κύκλους φόρτισης ενδεικτικά για 
ένα δοκίμιο του υλικού με ΝΣΑ σε 2 σημεία της διάρκειας ζωής ~35% και ~89% 

 

Σχήμα 7‐23. Διάγραμμα Ηλεκτρικής Αντίστασης (R, Ohm) και φορτίου (F, kN) ως προς  τους κύκλους φόρτισης ενδεικτικά για 
ένα δοκίμιο του υλικού αναφοράς σε 2 σημεία της διάρκειας ζωής ~35% και ~89% 

Στη  συνέχεια,  εξετάστηκε  η  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  ΔR/Ro  ως  προς  την 

υποβάθμιση  του  μέτρου  ελαστικότητας  (Σχήμα  7‐24).  Σε  όλα  τα  δοκίμια,  και  των 

δύο  τύπων  υλικών,  μετά  την  εμφάνιση  του  ελάχιστου  (αρνητικού)  ΔR/Ro 

παρουσιάζεται  μια  μονότονη  ‐σχεδόν  γραμμική‐  εξάρτηση  της  ανηγμένης 

μεταβολής  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  ΔR/Ro  από  τη  μείωση  του  μέτρου 

ελαστικότητας.  Επίσης  το  ελάχιστο  ΔR/Ro  εμφανίζεται  σε  όλα  τα  πειράματα  στο 

0,96±0,01%  της υποβάθμισης του μέτρου ελαστικότητας  (για το υλικό με ΝΣΑ) και 

στο 0,96±0,02% της υποβάθμισης (για το υλικό αναφοράς)  .  
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Σχήμα 7‐24. Διαγράμματα της μεταβολής της αντίστασης (ΔR/Ro) ως προς την υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας. Για 
όλα τα δοκίμια (αριστερά): υλικό αναφοράς, (δεξιά): υλικό με ΝΣΑ.  

Επίσης αν εστιάσουμε ενδεικτικά σε ένα δοκίμιο ανά υλικό όπως γίνεται στο Σχήμα 

7‐25,  παρατηρούμε  ότι  το  σημείο  όπου  η  ηλεκτρική  αντίσταση  ελαχιστοποιείται 

σηματοδοτεί  την εναλλαγή μεταξύ περιοχής  Ι  και  ΙΙ σύμφωνα με  τη απόκριση  του 

μέτρου  ελαστικότητας.    Το  γεγονός  αυτό  επιβεβαιώνει  για  άλλη  μια  φορά  ότι,  η 

αλλαγή  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  υποδεικνύει  το  «χαρακτηριστικό  στάδιο 

αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού,  το  οποίο  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο  ποσοστό 

υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως.    Η 
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παρατήρηση  αυτή  φαίνεται  αναμενόμενη  αφού  το  «χαρακτηριστικό  στάδιο 

αστοχίας» (CDS) είναι ιδιότητα του πολύστρωτου υλικού. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι 

η  εναλλαγή  μεταξύ  περιοχής  ΙΙ  και  ΙΙΙ  δεν  διαφοροποιεί  σημαντικά  τη  μορφή  του 

ΔR/Ro με  τη γραμμική συμπεριφορά της καμπύλης στη περιοχή  ΙΙΙ  να δηλώνει  την 

απόλυτη συσχέτιση των δύο φαινομένων. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την άποψη ότι 

η  απόκριση  της  αντίστασης  (ΔR/Ro)  τουλάχιστον  από  τη  στιγμή  της  επίτευξης  της 

ελαχίστης  τιμής  και μετά αποτελεί δείκτη  της αστοχίας αφού εξαρτάται μονότονα 

από τη συσσώρευση της βλάβης όπως αυτή εκφράζεται από  την υποβάθμιση  του 

μέτρου ελαστικότητας. 

 

 

(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 7‐25. Διαγράμματα της μεταβολής της αντίστασης (ΔR/Ro) ως προς την υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας. 
Ενδεικτικά για ένα δοκίμιο ίδιου επιπέδου φόρτισης, (α): υλικό αναφοράς, (β): υλικό με ΝΣΑ. 
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7.4.7 Η  σύνδεση  της  αλλαγής  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  με  το 

«χαρακτηριστικό  στάδιο  αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού 

επιβεβαιώνεται  και  τα  αποτελέσματα  άλλων  μη  καταστροφικών 

μεθόδων; 

Η  σύνδεση  της  αλλαγής  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  με  το  «χαρακτηριστικό 

στάδιο  αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού  επιβεβαιώνεται  αν  τα  πειραματικά  δεδομένα 

της  ηλεκτρικής  αντίστασης  και  των  μηχανικών  παραμέτρων  συνδυαστούν  με 

αντίστοιχα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρακολούθηση των δοκιμών 

κόπωσης με τη μέθοδο ακουστικής εκπομπής. Η μέθοδος της ακουστικής εκπομπής 

είναι  γνωστή  για  την  ικανότητα  της  να  αναγνωρίζει  τις  χαρακτηριστικές  περιοχές 

βλάβης.  Η  παράμετρος  της  συσσωρευτικής  άθροισης  του  αριθμού    των 

λαμβανόμενων «ακουστικών» συμβάντων (Cumulative number of AE hits) αποτελεί 

ένα από τα εργαλεία εντοπισμού των χαρακτηριστικών περιοχών βλάβης σε σχέση 

με  το  χρόνο ή  τη διάρκεια  ζωής.  Στα διαγράμματα που ακολουθούν  (Σχήμα 7‐26) 

έχοντας  ως  κοινό  άξονα  την  κανονικοποιημένη  διάρκεια  ζωής  (NFL)  έγινε  μια 

ενδεικτική  προσπάθεια  στα  ίδια  δοκίμια  να  παρουσιαστούν  ταυτόχρονα  τα 

αποτελέσματα της ΑΕ, της μεταβολής του μέτρου ελαστικότητας και της μεταβολής 

της ηλεκτρικής αντίστασης.  

 

 

(α) 
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(β) 

Σχήμα 7‐26. Άθροισμα των ‘AE hits’ , υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας και αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης σε σχέση 
με τη κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής. (α): χωρίς ΝΣΑ (β): με ΝΣΑ 

 

Παρατηρείται  ότι  στη  περιοχή  μεταξύ  5%  <  NFL  <  10%,  ο  ρυθμός  λήψης  ΑΕ 

συμβάντων  αυξάνει  χαρακτηριστικά  υποδηλώνοντας  την  επίτευξη  του 

«χαρακτηριστικού σταδίου αστοχίας» (CDS) του υλικού και την έναρξη της περιοχής 

ΙΙ.    Όπως φαίνεται  στα  διαγράμματα αλλά  και  όπως  έχει  ήδη αναφερθεί  στο  ίδιο 

εύρος  παρατηρούνται  τόσο  η  αλλαγή  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  όσο  και 

αλλαγή  στο  ρυθμό  υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας.  Το  γεγονός  αυτό 

ενισχύει  ακόμα  περισσότερο  την  εκτίμηση  ότι  το  στάδιο  της  μείωσης  της 

ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  συνδέεται  άμεσα  με  τη  χαρακτηριστική  περιοχή  Ι, 

όπου    ο  κυρίαρχος  μηχανισμός  είναι η ανάπτυξη  και  ταχεία  διάδοση,  μέχρι  των 

άκρων των δοκιμίων, ρωγμών στη μήτρα των off‐axis στρώσεων παράλληλα στις 

ίνες. 
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7.4.8 Η ηλεκτρομηχανική απόκριση ως παράμετρος αστοχίας. 

Στα  διαγράμματα  που  δίδονται  στο  Σχήμα  7‐27  γίνεται  μια  προσπάθεια  να 

συνοψιστούν  όλες  οι  προαναφερθείσες  παρατηρήσεις.  Πιο  συγκεκριμένα    η 

μεταβολή της αντίστασης (ΔR/Ro) συσχετίζεται ταυτόχρονα σε διάγραμμα διπλών x‐

αξόνων ως προς την υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας (Ν/Νο) και ως προς την 

κανονικοποιημένη  διάρκεια  ζωής  (NFL).  Παράλληλα  μαζί  με  τον  άξονα  της 

κανονικοποιημένης διάρκεια  ζωής  (NFL) παρουσιάζεται και   άξονας  του απόλυτου 

χρόνου εκφρασμένου σε κύκλους φόρτισης. 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήμα 7‐27. . Διαγράμματα της μεταβολής της αντίστασης (ΔR/Ro) ως προς την υποβάθμιση του μέτρου ελαστικότητας αλλά 
και ως προς την κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής. (α): υλικό αναφοράς, (β): υλικό με ΝΣΑ. 
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Σύμφωνα με τις έως τώρα παρατηρήσεις, η περιοχή Ι (stage 1) χαρακτηρίζεται από 

τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Πίνακας 7‐11: 

  NFL [%] N/No [1]

  mean ± st.dev
Υλικό αναφοράς 8,66±3,74 0,96±0,01
Υλικό με ΝΣΑ 6,84±2,40 0,96±0,02
Όλα τα δοκίμια  7,75±3,19 0,96±0,01

Πίνακας 7‐11  

Στη  περίπτωση  αυτή,  ενδεχομένως  η  απόκριση  της  αντίστασης  (ΔR/Ro)  και  πιο 

συγκεκριμένα  το  σημείο  ελάχιστης  τιμής  (ΔR/Ro‐min)  θα  μπορούσε  να 

χρησιμοποιηθεί  για  την  πρόβλεψη  της  αστοχίας  του  δοκιμίου  αφού  όπως 

αποδείχθηκε προηγουμένως, εμφανίζεται σε ένα πολύ μικρό και καλά καθορισμένο 

εύρος της   διάρκεια ζωής σε κανονικοποιημένη μορφή  (NFL) και εξαρτάται κυρίως 

από την διάταξη των στρώσεων [0,+45,90,‐45]2S. Η παρουσία των ΝΣΑ στην εποξική 

μήτρα  του  πολύστρωτου  υλικού  ελάχιστα  επηρεάζει  την  ανωτέρω  παρατήρηση, 

κάνοντας  όμως    το  σημείο  εμφάνισης  της  ελάχιστης  αδιαστατοποιημένης 

αντίστασης  να  εμφανίζει  μικρότερη  διακύμανση.  Η  κανονικοποιημένη  διάρκεια 

ζωής  (NFL)  είναι    ο  λόγος  των  τρεχόντων κύκλων φόρτισης ως προς  τους κύκλους 

φόρτισης  για  την  τελική αστοχία,  οπότε αν  για    το σημείο  ελάχιστης  τιμής  (ΔR/Ro 

min) η   κανονικοποιημένη διάρκεια ζωής  (NFL) παραμένει σταθερή, τότε οι κύκλοι 

φόρτισης τη στιγμή αυτή θα έχουν μια άμεση σχέση με τους κύκλους φόρτισης κατά 

την τελική αστοχία. 

NFL
Fatigue Life ∆R

R

Fatigue Life NFL
 

 Fatigue Life   Fatigue Life ∆R
R

 

y a · x , a
NFL

 

Βάση της αναλογίας αυτής και θα ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί ένα  θεωρητικό 

διάγραμμα  πρόβλεψης  των  κύκλων  αστοχίας  y  (διάρκεια  ζωής),  ως  προς  τους 

κύκλους  φόρτισης  x,  που  καταγράφονται  τη  χρονική  στιγμή  που  παρουσίζεται  το 

ελάχιστο ΔR/Ro, και που θα ισχύει για κάθε δοκίμιο ίδιου υλικού και ίδιας φόρτισης. 
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7.5 Ανασκόπηση παρεμφερούς βιβλιογραφίας 
Ο  Schulte  et  al.  [3‐4]    χρησιμοποιώντας  παρόμοια  συνδεσμολογία  αναφέρει 

συσχετισμό της ηλεκτρομηχανικής απόκρισης (Σχήμα  7‐30) με την αναπτυσσόμενη 

βλάβη  για ορθότροπο υλικό [ 02 902 02 902 ]S. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά 

την καταγραφή η αντίσταση παρουσίασε κάποια μείωση αλλά σημαντικά μικρότερη 

συγκριτικά με τα δοκίμια της εργασίας αυτής (1‐2 mΩ << 11,7±6 mΩ). Η συχνότητα  

των 10  [Hz] και η βηματική αύξηση του επιπέδου φόρτισης   συντέλεσε σημαντικά 

ώστε η θερμοκρασία να αυξάνεται συνεχώς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της κόπωσης 

και να επηρεάζει σημαντικά τις μετρήσεις των συγγραφέων. 

 

Σχήμα  7‐30. Διάγραμμα μεταβολής Secant Modulus, Θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της 
κόπωσης. (% της διάρκειας ζωής). Επίσης παρουσιάζεται η διόρθωση της ηλεκτρικής αντίστασης λόγω της θερμοκρασίας (3). 

Ενδεικτικά  στο  10  %  της  διάρκεια  ζωής  η  θερμοκρασία  του  δοκιμίου  είχε  ήδη 

αυξηθεί  κατά  10ο  C  και  πριν  τη  θραύση  είχε  φτάσει  τους  25  βαθμούς  όταν  στη 

παρούσα  εργασία  στο  10  %  της  διάρκειας  ζωής  η  αύξηση  ήταν  3o  C  και  εκέι 

σταθεροποιήθηκε για το υπόλοιπο της κόπωσης. (Σχήμα 7‐31) Για συντελεστή Α=  ‐

0,11~0,14 [mΩ / oC], και ΔΤ=10 [oC] η απόλυτη μείωση είναι ΔRT=A x ΔΤ = ‐1,1 ~1,4 

mΩ.  Η  διόρθωση  της  αντίστασης    λόγω  της  θερμοκρασιακής  μεταβολής  εξάλειψε  

τη  μείωση  αλλά  όχι  για  τη  κόπωση  της  παρούσας  εργασίας,  όπως  και  έχει 

αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί και σε προηγούμενη παράγραφο.     Θα μπορούσε να 

ειπωθεί  ότι  αν  και  η  μηχανική  ακολουθία  βλάβης  μεταξύ    [  02  902  02  902  ]S  και  

[0,+45,90,‐45]2S    είναι  παρόμοια  η  μορφή  της  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  για 

μέτρηση  στις  διεύθυνση  των  [0ο]  στρώσεων  είναι  διαφορετική.  Πολύ  πιθανά  ,  η 

παρουσία των [±45ο] στρώσεων ηλεκτρικά είναι η αιτία αυτής της διαφοράς. Ο A. S. 

Kaddour et al. [5] συμπεραίνει ότι σε (angle‐ply) υλικά με στρώσεις πχ. (± 45ο) ή (± 



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 201  
 

25ο), η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης  (πάντα στο διαμήκη άξονα  [0]) μπορεί 

να ανιχνεύσει την ρηγμάτωση της εποξικής μήτρας.   

 

Σχήμα 7‐31. Θερμοκρασιακή μεταβολή κατά τη διάρκεια της κόπωσης για όλα τα εξεταζόμενα δοκίμια (αριστερά) υλικό 
αναφοράς (δεξιά) υλικό με ΝΣΑ. 

Οι  Chung  et  al.  [6‐15]  ασχολήθηκαν  εμπεριστατωμένα  με  την  απόκριση  της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  κατά  την  διάρκεια  της  κόπωσης.  Για  ορθότροπα  υλικά 

[0/90],  έκαναν  πειράματα  κόπωσης  σταθερού  επιπέδου  φόρτισης  με  R=0.05, 

σmax=395 MPa (57% του σfracture) και κατέγραψαν την ηλεκτρική αντίσταση στην  [0
ο] 

διεύθυνση αλλά  και  κατά  το πάχος  [z].    Και  σε αυτήν  την  περίπτωση,  στα αρχικά 

στάδια ~0.1%  της διάρκειας  ζωής,  η αντίσταση R  (0°) ανά κύκλο μειώθηκε όταν η 

αντίσταση R (κατά το πάχος) αυξήθηκε(Σχήμα 7‐32).  

 

Σχήμα 7‐32. Μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης στην [0ο] διεύθυνση για ορθότροπα υλικά [0/90] (Chung et al.) (α): 
λεπτομέρεια για 0 έως 1% της διάρκειας ζωής (β) όλο το εύρος 0‐100 % της διάρκεια ζωής. 

Το  φαινόμενο  της  μείωσης  αποδόθηκε  στην  μερική,  μη‐αντιστρεπτή  αύξηση  της 

ευθυγράμμισης των ινών στις [0ο] στρώσεις. Σύμφωνα με τους συγγραφείς,  οι [0ο] 

στρώσεις  διεισδύουν  στις      [90ο]  στρώσεις  κατά  την  κατασκευή  λόγω  της  πίεσης. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  φόρτισης  ,  το  ποσοστό  αυτής  της  διείσδυσης  μειώθηκε  

επιτρέποντας  τη βέλτιστη  ευθυγράμμιση  των  [0ο]  ινών.   Μετά  τη μείωση,  για  ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα η μέση αντίσταση R  (0°) ανά κύκλο παρέμεινε σταθερή. 
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Στο 50% της διάρκειας ζωής όμως η αντίσταση άρχισε να αυξάνεται  , γεγονός που 

συνδέθηκε με την αρχική μαζική αστοχία των ινών στις [0ο] στρώσεις. Από το σημείο 

αυτό  έως  και  την  αστοχία  η  ηλεκτρική  αντίσταση  R  [0°]  συνεχώς  αυξανόταν 

εκθετικά αντικατοπτρίζοντας  την  εκθετική αστοχία  των  ινών άνθρακα.    Επίσης    οι 

συγγραφείς  συνδυάζοντας  την  υποβάθμιση  του  μέτρου  ελαστικότητας  με  την 

ηλεκτρομηχανική απόκριση, καθόρισαν τα 3 χαρακτηριστικά στάδια αστοχίας. (0% < 

Ι < 30% < ΙΙ < 82% < ΙΙΙ < 100%).  

 
Σχήμα 7‐33. Διάγραμμα υποβάθμισης μέτρου ελαστικότητας (κανονικοποιημένο) και ηλεκτρικής αντίστασης στην [0ο] 

διεύθυνση για ορθότροπα υλικά [0/90] συναρτήσει της κανονικοποιημένης διάρκειας ζωής. (Chung et al.) 

Το πρώτο στάδιο αστοχίας (Ι), περιλαμβάνει ένα σύντομό κομμάτι  μείωσης (0‐0.1%) 

και  το  υπόλοιπο  κομμάτι  σταθεροποίησης  και  μικρής  αύξησης    που  ουσιαστικά 

συνδέεται με  την παρατηρούμενη μείωση του μέτρου ελαστικότητας  γεγονός που 

αποδίδεται στην ρηγμάτωση της μήτρας στις [90ο] στρώσεις. Οι αστοχία της μήτρας 

σε  αυτές  τις  στρώσεις  αν  και  έχει  σημαντική  επίπτωση  στο  μέτρο  ελαστικότητας, 

δεν  επηρεάζει  σημαντικά  την ηλεκτρική αντίσταση στην  [0ο]  διεύθυνση  και αυτός 

είναι ο  λόγος  της σταθεροποίησης  της ηλεκτρικής απόκρισης,  ενώ η ανεπαίσθητη 

αύξηση  είναι  σε  αρμονία  με  τη  στοχαστική  θραύση  ορισμένων  ινών.  Το  δεύτερο 

στάδιο  (ΙΙ)  αποδίδεται  στην    έναρξη  ρωγμών  στις    [0ο]  στρώσεις  που  ουσιαστικά 

επιφέρουν  τη  συστηματική  θραύση  των  ινών  σε  αυτή  τη  διεύθυνση.  Οι  πρώτες 

τοπικές διαστρωματικές αποκολλήσεις που δημιουργούνται  μεταξύ των στρώσεων 

διαφορετικής  διεύθυνσης  δεν  επηρεάζουν  πολύ  την  αντίσταση  σε  αυτή  τη 
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διεύθυνση. Η έναρξη και η ανάπτυξη των διαστρωματικών αποκολλήσεων  σε αυτό 

και το επόμενο στάδιο επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης 

R (z°) στη διεύθυνση κατά το πάχος όπου επηρεάζεται σημαντικά από αυτές (Σχήμα 

7‐34).  Το  τελευταίο  στάδιο  (ΙΙΙ)  που  χαρακτηρίζεται  και  από  την  απότομη  αύξηση 

της αντίστασης R (0°) ανά κύκλο είναι αντίστοιχη της απότομης μείωσης του μέτρου 

ελαστικότητας  που  οφείλεται  στους  αυξημένους  ρυθμούς  διαστρωματικής 

αποκόλλησης και θραύσης ινών.  

 

Σχήμα 7‐34. Άνω (β) και κάτω (α) όρια μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης στην [Ζ‐πάχος] διεύθυνση για ορθότροπα υλικά 
[0/90] συναρτήσει της κανονικοποιημένης διάρκειας ζωής. (Chung et al.) 

Οι  P.E  Irving  et  al.  [16]  συσχέτισαν  για  πειράματα  κόπωσης  (σταθερού  επιπέδου 

φόρτισης),  σε  δοκίμια  μονής  διεύθυνσης  ενίσχυσης  [0]16  ,  την  αύξηση  της 

αντίστασης  (ΔR)  με  την  υποβάθμιση  του  μέτρου  ελαστικότητας,  καθώς  οι  ίνες 

αστοχούν  (Σχήμα 7‐35). Παράλληλα ανέλυσαν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο της 

χρήσης  της  απόκρισης  της  αντίστασης  για  την  πρόβλεψη  της  διάρκειας  ζωής  με 

επιτυχία  (Σχήμα  7‐36).  Στην  περίπτωση  του,  η  συσχέτιση  της  αύξησης  της 

αντίστασης  για  συγκεκριμένους  κύκλους  φόρτισης  (1.000  cycles)  ανεξάρτητα 

επιπέδου  φόρτισης  με  τους  κύκλους  φόρτισης  στην  αστοχία,    έδειξε  ότι  όσο 

μεγαλύτερη αύξηση στους 1.000 κύκλους τόσο μικρότερη η διάρκεια ζωής.  
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Σχήμα 7‐35. Μεταβολή της αντίστασης στην [0ο] διεύθυνση για υλικά  μονής διεύθυνσης [0]16 

 
Σχήμα 7‐36. (αριστερά) Συσχέτιση μεταβολών ηλεκτρικής αντίστασης και υποβάθμισης μέτρου ελαστικότητας (δεξιά) 

συσχέτιση της αύξησης της αντίστασης για συγκεκριμένους κύκλους φόρτισης (1.000 cycles) με την τους κύκλους φόρτισης 
στη αστοχία. 

Ο Jung‐Ju Lee et al. [17] επίσης ερεύνησαν την χρήση της μεταβολής της ηλεκτρικής 

αντίστασης ως παραμέτρου πρόβλεψης της αστοχίας κατά τη διάρκεια πειραμάτων 

κόπωσης.  Η  αθροιστική  επίδραση  της  συσσωρευόμενης  βλάβης  στην  μετρούμενη 

αντίσταση  ήταν  εμφανής  και  σε  αντιστοιχία  με  την  πτώση  της  εναπομένουσας 

αντοχής.  Αυτή  η  σχέση  διερευνήθηκε  για  πρώτη  φορά  με  τη  χρήση  νευρωνικών 

δικτύων.  Τα υλικά που εξετάστηκαν ήταν  [0]8  και  [02/902]s  . Η  τύπος  της κόπωσης 

που  επεβλήθη,  ήταν  όπως  και  στις  προηγούμενες  εργασίες  (εφελκυσμός‐

εφελκυσμός)  συχνότητας 4 Hz, R=0.1,  ενώ  τα  επίπεδα φόρτισης  που  επιλέχθηκαν 

ήταν  πέντε.  (75%,  70%,65%,  60%  και    55%  της  μέσης  τάσης  αστοχίας).  Τόσο  για 

υλικά με ακολουθία στρώσεων  [0]8 όσο και για  τα υλικά με ακολουθία στρώσεων  

[02/902]s η μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης είχε παρόμοια μορφή απόκρισης με 

αυτή της μείωσης του μέτρου ελαστικότητας. Οι συγγραφείς εισήγαγαν για πρώτη 

φορά  τον  όρο    D=R0/R  κατά  αντιστοιχία  του  μέτρου  ελαστικότητας  για  κόπωση 

σταθερού  φορτίου  Ε=σ/ε.  Η  απόκριση  [02/902]s  υλικών    έδειξε  μεγαλύτερη 

συμφωνία με το μέτρο ελαστικότητας. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στη παρουσία 

των  [90ο]  στρώσεων.  Οι  στοχαστικές  επαφές  που  δημιουργούν  οι  ίνες  των 
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στρώσεων  [90ο]  με  τις  ίνες  των  στρώσεων    [0ο]  έχουν  επίδραση  στη  μετρούμενη 

αντίσταση.  Μηχανισμοί  αστοχίας  όπως  η  ρηγμάτωση  της  μήτρας  και  η 

διαστρωματική  αποκόλληση  επηρεάζουν  τον  αριθμό  των  επαφών  αυτών.  Εφόσον 

στα  δοκίμια  [02/902]s  η  ρηγμάτωση  της  μήτρας  συμβαίνει  πριν  την  έναρξη  της 

μαζικής θραύσης ινών, η απόκριση της αντίστασης θα έχει καλύτερη αντιστοιχία με 

την  υποβάθμιση  του  μέτρου  ελαστικότητας.  Τέλος  η  πρόβλεψη  της  υποβάθμισης 

του  μέτρου  ελαστικότητας    από  την  ηλεκτρική  απόκριση    χρησιμοποιώντας 

νευρωνικά  δίκτυα  ήταν  επιτυχής  ,  έχοντας  καλή  συμφωνία  με  τα  πειραματικά 

αποτελέσματα.    

O  Ceysson  et  al.  [18],  έκαναν,  για  πρώτη  φορά    ταυτόχρονη  καταγραφή  της 

ηλεκτρομηχανικής απόκρισης και της ακουστικής εκπομπής για [0ο] και [± 45ο] υλικά 

σε πειράματα κάμψης τριών σημείων. Τα αποτελέσματα της ακουστικής εκπομπής 

επιβεβαίωσαν  τις  μεταβολές  της  ηλεκτρικής  αντίστασης.    Οι   Arbry  et  al.  [19,20] 

κατέγραψαν την ηλεκτρική αντίσταση σε πειράματα μεταλυγισμικής κάμψης (post‐

buckling  bending    tests)  σε    [0]n,  [90/0]s,  [0/90]s  ,  16  στρώσεων.  Η  μέτρηση  της 

αντίστασης  γινόταν  στην  διεύθυνση  [0ο].    Οι  συγγραφείς  παρατήρησαν  ότι  στην 

περίπτωση κυκλικής φόρτισης με βηματική αύξηση της μέγιστης τάσης, η απόκριση 

της  αντίστασης  εμφάνιζε  το  φαινόμενο  της  υστέρησης,  αντικατοπτρίζοντας  τη 

στοχαστική  θραύση  ινών  των  [0ο]  στρώσεων  αλλά  και  την  αναδιάταξη    του 

ηλεκτρικού  δικτύου  των    εναπομενουσών  ινών  και  των  στοχαστικών  συνδέσεών 

τους.  Επιπλέον,  η  μεταβολή  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  παρουσίαζε  μεγάλη 

ευαισθησία στη όποια αλλαγή της δυσκαμψίας του  υλικού. Τέλος παρατήρησαν ότι 

και  οι  διηλεκτρικές  ιδιότητες  όπως  η  ήλεκτρο‐χωρητικότητα  (capacitance) 

μειωνόταν με τη συσσώρευση της βλάβης. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν 

και οι M. Kupke et al. [21], που εξέτασαν την απόκριση της σύνθετης αντίστασης για 

εναλλασσόμενη τάση 1 ΜHz, σε ορθότροπα [02/902]s υλικά για κυκλική φόρτιση με 

βηματική  αύξηση  της  μέγιστης  τάσης.  Οι  διηλεκτρικές  ιδιότητες  όπως  η  ήλεκτρο‐

χωρητικότητα  (capacitance)  και  διάχυση  (dissipation)  έδειξαν  ότι  ακολουθούν  το 

φορτίο  ενώ  παράλληλα  καταγράφουν  και  τη  συσσώρευση  της  βλάβης.  Οι  

συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι διηλεκτρικές ιδιότητες έχουν έντονη εξάρτηση από 

τις  επαφές  ίνας‐ίνας  και  θα  μπορούσαν  να  περιγραφούν  ως  μικροσκοπικά  RC 
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κυκλώματα.  Σε φόρτιση τύπου κάμψης, επίσης οι Weber et al. [22] κατέγραψαν την 

ηλεκτρική αντίσταση σε μονής διεύθυνσης νήμα  (unidirectional carbon‐fibre/epoxy 

composite  strand).  Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι  η μείωση  του  καμπτικού μέτρου 

δυσκαμψίας  ακολουθείτο  από  ανάλογη  γραμμική  αύξηση  της  μετρούμενης 

αντίστασης. 

Οι  Irving et al.  [23‐24]  έδειξαν πειραματικά και υπολογιστικά ότι   η κατανομή του 

ηλεκτρικού δυναμικού σε πολύστρωτα υλικά με στρώσεις σε διάφορες διευθύνσεις  

είναι  ποιο  ομοιόμορφη,  γεγονός  που  αποδίδεται  στις  ηλεκτρικές  επαφές  που 

δημιουργούνται από τις off‐axis στρώσεις. Επίσης από τους ίδιους  [25‐27] αλλά και 

από άλλες  ερευνητικές ομάδες  [28‐32]  ερευνήθηκε η  επίδραση  της μεθοδολογίας 

μέτρησης  (επιλογή  αριθμού,  γεωμετρίας  και  τοποθεσίας  των  ηλεκτρόδιων)  στην 

απόκριση.    Κατά  κοινή  ομολογία  η  μετρούμενη  αντίσταση  εξαρτάται  από  την 

ποιότητα των ηλεκτρικών επαφών των ηλεκτρόδιων και  του υλικού. Στη περίπτωση 

που η δομική ακεραιότητα των ηλεκτροδίων και η επαφή τους με τις ίνες άνθρακα 

επηρεάζεται από την φόρτιση, τότε η απόκριση της αντίστασης συμπεριλαμβάνει αν 

όχι κυριαρχείται από την λεγόμενη αντίσταση επαφής (Rc) των ηλεκτροδίων. 

Τέλος    η  ηλεκτρομηχανική  απόκριση  της  ίνας  άνθρακα  ως  ξεχωριστό  σύστημα 

αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας που είχε ως αφετηρία τη χρήση τους αυτόνομα ως 

αισθητήρων  μέτρησης  της  παραμόρφωσης  ή  της  βλάβης,  αλλά  παράλληλα 

τροφοδότησε  με  πολύτιμές  πληροφορίες    την  προσπάθεια  παρακολούθησης  της 

ακολουθίας  ανάπτυξης  της  βλάβης  από  την  καταγραφή  της  ηλεκτρομηχανικής 

απόκρισης  τόσο σε στατικά όσο  και  σε  δυναμικά φορτία.  Αρχικές μελέτες  [33‐39] 

έδειξαν  ότι  αν  και  σε  γενικές  γραμμές  η  ηλεκτρική  αντίσταση  μιας  ίνας  άνθρακα 

αυξάνεται  γραμμικά  με  την  παραμόρφωση,  σε  πολλές  περιπτώσεις  όταν  η  ίνα 

εκτεθεί  σε  διάφορες  διεργασίες,  όπως  η  ανθρακοποίηση  της  στους  3000°C,  η 

απόκριση  της  αντίστασης  με  τη  παραμόρφωση  δεν  είναι  πλέον  γραμμική  και  για 

μικρές  παραμορφώσεις  παρουσιάζει  αρνητική  κλίση  (μείωση)  ενώ  καθώς  η 

παραμόρφωση  αυξάνεται  η  κλίση  γίνεται  θετική  (αύξηση).  Η  πιεζο‐αντιστατική  

συμπεριφορά  των  ινών  άνθρακα  αποτελεί  αποτέλεσμα  πολλών  σύνθετων 

χαρακτηριστικών  της  δομής  τους.  Σύμφωνα  με  τις  αρχικές  μελέτες  η  πιεζο‐

αντίσταση είναι θετική (αύξηση με την παραμόρφωση) για ίνες με σχετικά μικρούς 
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κρυσταλλίτες,  επίπεδες  δομές  ατόμων  άνθρακα,  (crystallite  sizes)  και  μεγάλη 

παραμόρφωση  θραύσης  σε  εφελκυσμό.  Αντιθέτως  ίνες  με  υψηλό  μέτρο 

ελαστικότητας  παρουσιάζουν  αρνητική  πιεζο‐αντίσταση.  (μείωση  με  την 

παραμόρφωση).    Οι  μεγάλοι  κρυσταλλίτες  (crystallite  sizes)  και  οι  μικρές 

αποστάσεις  των  επίπεδων  ανθρακικών  δομών  (small  interplanar  distances) 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αρνητική πιεζο‐αντίσταση.  

Σε ότι αφορά την   προσέγγιση της ηλεκτρομηχανικής απόκρισης της  ίνας άνθρακα 

ως  επιμέρους  σύστημα  των  πολυμερικών  συνθέτων  υλικών  με  ενίσχυση,  οι 

εργασίες  της Chung et al.  [40‐43]    παρατήρησαν  ότι  η  ηλεκτρική  αντίσταση    μίας 

ίνας άνθρακα αλλάζει (αυξάνει) όταν βρίσκεται μέσα σε μία εποξική μήτρα ανάλογα 

με  τον  κύκλο  πολυμερισμού  αυτής.  Το  φαινόμενο  παρατηρείται  λόγω  των 

εναπομένουσων  τάσεων  στην  ίνα  που  δημιουργούνται  από  τον  πολυμερισμό  και 

την  ψύξη  του  συστήματος.  Κατά  τη  διάρκεια  της  μηχανικής  φόρτισης  οι 

εναπομένουσες θερμικές τάσεις μειώνονται και ενδεχομένως οδηγούν στη μείωση 

και της ηλεκτρικής αντίστασης παράλληλα. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η 

τιμή τους να είναι αρκετά μεγάλη που η αύξηση της αντίστασης να είναι σημαντική 

κατά τον πολυμερισμό  (5‐10%). Τέλος οι Park et el.  [44‐46] στις εργασίες τους για 

την  ανάπτυξη  των  ηλεκτρομηχανικών  μοντέλων  που  προβλέπουν  την  απόκριση 

μονής διεύθυνσης    ενίσχυσης πολύστρωτων συνθέτων,  θεώρησαν ότι η ηλεκτρική 

αντίσταση των ινών μεταβάλλεται (αύξηση) γραμμικά αντιστρόφως αναλογία με το 

μέτρο  ελαστικότητας  ΔR/Ro=a.(σ/E).  Στήριξαν  όμως  την  υπόθεσή  σε  πειράματα 

εφελκυσμού  «ελεύθερης»  ίνας  άνθρακας  (όχι  ίνας  τοποθετημένης  μέσα  σε 

πολυμερική μήτρα).    
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7.6 Συζήτηση 
Για τη μετρούμενη ηλεκτρομηχανική απόκριση ενός δοκιμίου ΣΥ γνωρίζουμε ότι στη 

γενική περίπτωση εξαρτάται από (α) την αντίσταση των καλωδίων μέτρησης (β) την 

αντίσταση  επαφής  των  ηλεκτροδίων  και  (γ)  την  αντίσταση  του  μετρούμενου 

δοκιμίου. Tην αντίσταση των καλωδίων, (α), την έχουμε εξαλείψει λόγω της 4‐wire 

συνδεσμολογίας.    Η  αντίσταση  επαφής  των  ηλεκτροδίων  είναι  αντιστρόφως 

ανάλογη  της  επιφάνειας  επαφής,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  εξαρτάται  από  την 

εφαρμοζόμενη  πίεση  μεταξύ  των  δύο  επιφανειών  επαφής.  Η  σημασία  αυτής  της 

πίεσης  φαίνεται  ξεκάθαρα  στη  μέτρηση  της  αντίστασης  πριν  το  κλείσιμο  των 

αρπαγών συγκράτησης του δοκιμίου στη μηχανή δοκιμών και μετά. Όμως κατά τη 

διάρκεια του πειράματος η πίεση παρέμεινε σταθερή ώστε να μην υπάρχει λόγος η 

Rc να μεταβάλλεται. Ένα γεγονός που θα δικαιολογούσε αλλαγή (αύξηση) της Rc θα 

ήταν  η  υποβάθμιση  της  επιφάνειας  επαφής  κατά  την  διάρκεια  του  πειράματος, 

όμως ο  τρόπος δημιουργίας  των ηλεκτροδίων αλλά και  το  γεγονός ότι βρίσκονται 

μέσα    στις  αρπάγες  μειώνει  δραματικά  την  πιθανότητα  αυτή.  Τέλος  άλλη  μια 

παράμετρος  που  επηρεάζει  την  Rc  είναι  η  θερμοκρασία.  Η  αύξηση  της 

θερμοκρασίας οδηγεί στη μείωση της Rc. Η μέτρηση του συντελεστή Α ( ~‐0,00011‐

14 Ohm / o C) περιελάμβανε και τη συνεισφορά από την αντίσταση επαφής. Οπότε 

όπως  αποδείχθηκε  σε  προηγούμενη  παράγραφο,  η  συνεισφορά  της 

αναπτυσσόμενης θερμοκρασίας είναι εξαιρετικά  μικρή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

κάθε αλλαγή που καταγράφεται πειραματικά  στην αντίσταση μπορεί να αποδοθεί 

στη αντίσταση του υλικού και μόνο. Η μεταβολή λόγω της θερμοκρασίας σε εύρος 

μεταβολής θερμοκρασίας (~10 οC)  είναι τόσο μικρή που μπορεί να αγνοηθεί1.  

Στη γενική περίπτωση των συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας με ενίσχυση από 

συνεχής  ίνες άνθρακα,  η  ηλεκτρική αγωγή πραγματοποιείται  μέσω  των ηλεκτρικά 

αγώγιμων  ινών  άνθρακα  εφόσον  η  πολυμερική  μήτρα  έχοντας  πολλές  τάξης 

μεγέθους  χαμηλότερη  αγωγιμότητα  θεωρείται  μονωτής.  Επίσης  η  στοχαστική 

επαφή των ινών μεταξύ τους επίσης δημιουργεί επιπλέον διόδους του ηλεκτρικού 

                                                       
1  Για  παράδειγμα:  Για  αρχική  αντίσταση  Ro~490 mOhm  και  συντελεστή  Α  να  ισούται  με    Α  =  ‐
0,00011~0,00014 Ohm/oC =  ‐0,11~0,14 mOhm/oC,  τότε  για  μεταβολή 10οC  στη  θερμοκρασία  έως 
την  αστοχία  θα  είχαμε  Rt=Ro+AΔΤ=490‐0,11(10)=490‐1,1=488,9 Ohm  που  ισοδυναμεί  με  ΔR/Ro=‐
0,22 % στη αστοχία όταν στην εργασία αυτή καταγράφεται κατά μέσο όρο αρνητική μεταβολή στο 
~10% της διάρκειας ζωής που κυμαίνεται στο εύρος   (ΔR/Ro.min = ‐1% εώς ‐4 %). 
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φορτίου.  Η  συνολική  αντίσταση  μπορεί  να  υπολογιστεί  από  την  επίλυση  ενός 

τυχαίου δικτύου αντιστάσεων που σχηματίζονται από τις ίνες και τις επαφές τους. Η 

ηλεκτρική  αντίσταση  είναι  ένα  μέγεθος  που  εξαρτάται  από  τη  διεύθυνση  της 

μέτρησης αφού ανάλογα τη διάταξη των στρώσεων (πχ. [0]16 ) το  ηλεκτρικό  δίκτυο 

αντιστάσεων που δημιουργείται σε κάθε διεύθυνση μέτρησης (πχ.  [0ο] ή [90o] ή [Ζ]) 

είναι  διαφορετικό.  Επίσης  αφού  το  ηλεκτρικό  φορτίο  επιλέγει  τις  ηλεκτρικές 

διόδους  με  την  ελάχιστη  απόσταση,  αυτές  βρίσκονται  στις  στρώσεις  όπου  οι  ίνες 

έχουν  την  ίδια  διεύθυνση  με  τη    διεύθυνση  της  μέτρησης.    Το  ηλεκτρικό  δίκτυο 

αντιστάσεων που δημιουργείται στην περίπτωση πολύστρωτων υλικών όπως αυτά 

τις εργασίας αυτής [0,+45,90,‐45]2S  είναι εξαιρετικά πολύπλοκο  για να μπορέσουμε 

να υπολογίσουμε αναλυτικά την  ισοδύναμη αντίσταση. Η πολυπλοκότητα έγκειται 

στο γεγονός ότι, ο αριθμός και η διάταξη των στρώσεων [0,+45,90,‐45]2S είναι τέτοια 

που  επιτρέπει  αναρίθμητες  τυχαίες  ηλεκτρικές  επαφές  καθώς  η  μία  στρώση 

τοποθετείται επάνω στην άλλη. Αυτό το γεγονός φαίνεται και στο Σχήμα 7‐37 όπου 

αναπαρίσταται  το  ηλεκτρικό  δίκτυο  για  μέρος  του  υλικού.  [0,+45,90,‐45].  Η 

συμμετρική  τοπολογία  του  ισοδύναμου  ηλεκτρικού  δικτύου  αντιστάσεων  που 

δημιουργείται  προσδίδει  την  αναμενόμενη  ψευδό‐ισότροπη  συμπεριφορά  της 

αντίστασης. 

 

Σχήμα 7‐37. Αναπαράσταση δημιουργίας του ηλεκτρικού δικτύου στη περίπτωση υλικού μορφολογίας [0,+45,90,‐45].  

Στη περίπτωση της εργασίας αυτής η διεύθυνση της μέτρησης της αντίστασης έχει 

τη  διεύθυνση  των  [0ο]  στρώσεων.  Θα  περίμενε  κάποιος,  ότι  η  συνεισφορά  των 

στοχαστικών  ηλεκτρικών  διόδων  που  δημιουργούν  οι  στρώσεις  διαφορετικής 

διάταξης  [45ο],[‐45ο],[90ο]  από αυτή  της διεύθυνσης  της μέτρησης  [0ο]  να έπαιζαν 

κάποιο  σημαντικό  ρόλο  στη  μετρούμενη  ισοδύναμη  αντίσταση.  Στην  περίπτωση 

αυτή,  όταν  θα  υπήρχαν  έντονες  διαστρωματικές  αποκολλήσεις,  η  ηλεκτρική 

αντίσταση  θα  είχε  μεγάλη  διαφοροποίηση.  Πειραματικώς  αποδείχτηκε  ότι   
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ηλεκτρομηχανική  απόκριση  της  αντίστασης  στην  διεύθυνση  [0ο]  δεν  εξαρτάται  σε 

μεγάλο  βαθμό  από  τις  διαστρωματικές  αποκολλήσεις    αφού  για  όλα  τα  δοκίμια 

κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίων  σταδίων  της  κόπωσης    αν  και  η  διαστρωματική 

αποκόλληση στις [90ο] στρώσεις ήταν εμφανής (Σχήμα 7‐38), το εύρος της ηλεκτρική 

αντίστασης ανά κύκλο δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα.  

 

Σχήμα 7‐38. Διαστρωματική αποκόλληση στις [90ο] στρώσεις στα τελευταία στάδια της κόπωσης λίγο πριν την τελική θράυση.  

Και  στα  δύο  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  το  εύρος  μεταβολής  της  απόλυτης 

αντίστασης R  με  το  επιβαλλόμενο φορτίο  δεν  αλλάζει  ~0,0003‐0,0004  [Ohm]  είτε 

βρίσκονται  περίπου  στο  ~35%  είτε  στο    ~89%  όπου  η  αποκόλληση  των  [90ο]  

στρώσεων ήταν εμφανής οπτικά. Η παρατήρηση αυτή ουσιαστικά υποδηλώνει ότι, 

ότι η απόκριση  της μετρούμενης   ηλεκτρικής αντίστασης στη διεύθυνση αυτή  [0ο] 

εξαρτάται  κυρίως από  την απόκριση  των υπόλοιπων συνδυασμών στρώσεων    [0ο] 

και    [±45ο] που σχηματίζονται. Η ύπαρξη των  [0ο] στρώσεων προσφέρει στο υλικό 

έναν αριθμό από ηλεκτρικών μονοπατιών ελάχιστης ενέργειας. Παράλληλα όμως η 

ύπαρξη των  [±45ο] στρώσεων αν και δεν προσφέρουν κανένα απευθείας μονοπάτι 

λόγω  της  γεωμετρίας  του  δοκιμίου,  όταν  έρθουν  σε  επαφή  με  τις  ίνες  στην  [0ο]  

διεύθυνση,  ουσιαστικά  παρέχουν  στατιστικά  επιπλέον  μονοπάτια,  γεγονός  που 

ερμηνεύεται  ως  μείωση  της  μετρούμενης  συνολικής  ηλεκτρικής  αντίστασης  του 

δοκιμίου  σύμφωνα  με  το  γενικό  ορισμό  της  ηλεκτρικής  αντίστασης.  Η  τιμή  της 

ηλεκτρικής  αντίστασης  στο  αφόρτιστο  υλικό  αντικατοπτρίζει  κυρίως  τα  ηλεκτρικά 

μονοπάτια των [0ο] στρώσεων και ένα μικρό αριθμό μονοπατιών λόγω της ύπαρξης 

των  [±45ο]  στρώσεων.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  κατά  την  παρασκευή  του  υλικού, 

μεταξύ  των  στρώσεων  πάντα  υπάρχει  μια  περιοχή  πλούσια  σε  ρητίνη  που  δεν 

επιτρέπει την συστηματική επαφή των ινών διαφορετικών στρώσεων.     Όμως κατά 
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τη  διάρκεια  της  κόπωσης  καθώς  μήτρα  ρηγματώνεται,  η  πιθανότητα  της 

διαστρωματικής  επαφής  μεταξύ  των    [0ο]  και    [±45ο]  στρώσεων  αυξάνει. 

Αποτέλεσμα  του  γεγονότος  αυτού  είναι  η  παρουσία  περισσότερων  μονοπατιών 

λόγω  της  ύπαρξης  των  [±45ο]  στρώσεων  που  τείνουν  να  μειώσουν  την  τιμή  της 

συνολικής αντίστασης. Όταν το φαινόμενο της ρηγμάτωσης της μήτρας έχει φτάσει 

σε σημείου κορεσμού τότε ο στατιστικός πληθυσμός των επαφών μεταξύ των  [0ο] 

και    [±45ο]  στρώσεων  μεγιστοποιείται  και  παραμένει  σταθερός  στη  συνέχεια.  Στη 

συνέχεια, τον κορεσμό των ρωγμών στις  off‐axis στρώσεις, ακολουθεί η έναρξη της 

συστηματικής αστοχίας των ινών, που αυξάνει έως τη θραύση. Η αστοχία των ινών 

στις  [0ο]  στρώσεις  μειώνει  τον  αριθμό  των  μονοπατιών  ελάχιστης  ενέργειας  που 

μεταφράζεται σε αύξηση της συνολικής ηλεκτρικής αντίστασης. Στο στάδιο αυτό η 

παρουσία  των  επαφών  μεταξύ  των    [0ο]  και    [±45ο]  προσφέρει  εναλλακτικά 

μονοπάτια που περιορίζουν την αναμενόμενη αύξηση της αντίστασης. Η παραπάνω 

φαινομενολογική προσέγγιση προσφέρει μια αρχική λογική εκτίμηση γιατί η μέση 

ηλεκτρική  αντίσταση  μειώνεται  στα  πολύ  αρχικά  στάδια  της  επιβολής  της 

εναλλασσόμενης  φόρτισης  και  στη  συνέχεια  αυξάνεται.  Επίσης  σύμφωνα  με  τη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται, η μείωση μπορεί να οφείλεται και στη μείωση των 

εναπομένουσων  θερμικών  τάσεων  στις  ίνες  αλλά  και  στη  μερική,  μη‐αντιστρεπτή 

αύξηση  της  ευθυγράμμισης  των  ινών  στις  [0ο]  στρώσεις.  Οι  [0ο]  στρώσεις 

διεισδύουν  στις      [±45ο]  στρώσεις  κατά  τη  κατασκευή  λόγω  της  πίεσης.  Κατά  τη 

διάρκεια της φόρτισης , το ποσοστό αυτής της διείσδυσης μειώθηκε  επιτρέποντας 

τη βέλτιστη ευθυγράμμιση των [0ο] ινών.  Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το 

ηλεκτρικό  δίκτυο  αντιστάσεων  που  δημιουργείται  στη  περίπτωση  πολύστρωτων 

υλικών όπως αυτά τις εργασίας αυτής [0,+45,90,‐45]2S  είναι εξαιρετικά πολύπλοκο  

για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε αναλυτικά την ισοδύναμη αντίσταση και δεν 

αποτελεί το στόχο της συγκεκριμένης εργασίας.  
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7.7 ΣυμπεράσματαΣύνοψη 
Στην παρούσα εργασία  για πρώτη φορά μελετήθηκε η ηλεκτρομηχανική απόκριση 

σε συνθήκες κόπωσης ψευδο‐ισότροπων συνθέτων υλικών. Στη βιβλιογραφία μέχρι 

στιγμής έχουν δοκίμια με ενίσχυση μονής διεύθυνσης και [0,90]ns υλικά. Επίσης για 

πρώτη  φορά  καταγράφεται  η  ηλεκτρομηχανική  απόκριση    ψευδο‐ισότροπων 

συνθέτων υλικών όπου η εποξική μήτρα είναι τροποποιημένη με νανο‐σωληνίσκους 

άνθρακα.  Συνήθως  στα  υλικά  μονής  διεύθυνσης  [0]n  η  ηλεκτρική  αντίσταση R(0
o) 

ακολουθεί  μια  αυξητική  τάση  από  την  αρχή  της  κόπωσης  που  αντικατοπτρίζει 

άμεσα  την  αύξηση  της  θραύσης  των  ινών.  Έτσι  ανάλογα  με  το  επίπεδο φόρτισης 

αναμένεται  να  υπάρχει  σημαντική  διαφοροποίηση στην απόκριση  της αντίστασης 

(ΔR/Ro)  όταν  θα  ξεκινήσει  η  συστηματική  θραύση  ινών.    Στα  υλικά  [0/90]ns    η 

ηλεκτρική αντίσταση R(0o) ακολουθεί παρόμοια συμπεριφορά με αυτήν των υλικών 

μονής  διεύθυνσης  ενίσχυσης  [0]n  αλλά  στους  πρώτους  κύκλους  (~0.1  %  της 

διάρκειας  ζωής)  παρατηρείται  μια  μείωση  της  αντίστασης.  Η  ανάλυση  των 

πειραματικών  αποτελεσμάτων  έδειξε  ότι  η  συμπεριφορά  των  ψευδο‐ισότροπων 

συνθέτων  υλικών  σε  σχέση  με  αυτή  των  υλικών  μονής  διεύθυνσης  ενίσχυσης  και 

των [0/90]ns υλικών εμπεριέχει πιο σύνθετη απόκριση λόγω της ύπαρξης των [±45
ο] 

στρώσεων. Στα ψευδό‐ισότροπα υλικά  [0/±45/90]n   η μείωση της αντίστασης είναι 

πιο  εμφανής  (~10%  της  διάρκειας  ζωής)  ενώ  στη  συνέχεια  ξεκινά  η  σταδιακή 

θραύση των ινών των [0ο] στρώσεων που αρχικά (<~20%) είναι στοχαστική  καθώς  

δημιουργούνται  οι  πρώτες  παράλληλες  ρωγμές  στη  μήτρα  των  [0ο]  στρώσεων 

(Σχήμα 7‐39). Από κάποια στιγμή   και μετά όταν   οι προαναφερθείσες ρωγμές στη 

μήτρα,  λόγω  συγκέντρωσης  τάσης,  αρχίζουν  να  διαδίδονται  και  με  μέτωπο 

παράλληλα  στα  επίπεδα  των  στρώσεων,  δημιουργούν  τις  πρώτες  εστίες 

αποκόλλησης  των  στρώσεων,    που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  φόρτιση  των  [0ο] 

στρώσεων. Τέλος όταν η αποκόλληση των στρώσεων είναι εκτεταμένη και μόνο οι 

[0ο] στρώσεις φέρουν φορτίο, οι αστοχία των ινών τους είναι μαζική έως την τελική 

θραύση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων σημαντική παρατήρηση αποτελεί το 

γεγονός  ότι  το  χρονικό  σημείο  της  μέγιστης  μείωσης  της  αντίστασης  αντιστοιχεί 

στην  επίτευξη  του  «χαρακτηριστικού  σταδίου  αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού.  Η 

διαπίστωση  αυτή  επιβεβαιώθηκε  τόσο  από  τα  δεδομένα  της  υποβάθμισης  του 
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μέτρου  ελαστικότητας  (Σχήμα  7‐40)  όσο  και  από  τα  δεδομένα  της  ακουστικής 

εκπομπής.  

 

Σχήμα 7‐39. Για ψευδό‐ισότροπα υλικά [0/±45/90]n η μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης (ΔR/Ro) συναρτήσει της διάρκειας 
της κόπωσης (σε λογαριθμική κλίμακα). (επισυναπτόμενο διάγραμμα) : ο X‐άξονας σε κανονική κλίμακα 

 

Σχήμα 7‐40. Για ψευδό‐ισότροπα υλικά [0/±45/90]n η μεταβολή της υποβάθμισης του μέτρου ελαστικότητας συναρτήσει της 
διάρκειας της κόπωσης (σε λογαριθμική κλίμακα). (επισυναπτόμενο διάγραμμα) : ο X‐άξονας σε κανονική κλίμακα 

Βάση αυτής της παρατήρησης, ήταν   δυνατή η πρόγνωση της αστοχίας με μεγάλη 

επιτυχία. Η ύπαρξη  των νάνο‐σωληνίσκων στη  εποξική μήτρα στα υλικά αυτά  δεν 

άλλαξε  δραματικά  την  ηλεκτρομηχανική  απόκριση,  αφού  αυτή  εξαρτάται  από  τις 

αγώγιμές ίνες άνθρακα ειδικά για τη συγκεκριμένη διάταξη στρώσεων αλλά και τη 

διεύθυνση  της  μέτρησης  της  ηλεκτρικής  αντίστασης.  Όπως  έχει  αποδειχθεί  σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι νάνο‐σωληνίσκοι άνθρακα μέσα στην εποξική μήτρα αν 



Βαβουλιώτης Αντώνιος    Διδακτορική Διατριβή 

Σελίδα | 214  
 

και επιφέρουν αύξηση πολλών τάξεων μεγέθους στην ηλεκτρική αγωγιμότητα, δεν 

καταφέρνουν  να  πλησιάσουν  την  αγωγιμότητα  των  ινών  άνθρακα  (διαφορά 

τουλάχιστον 2‐3  τάξεων) με αποτέλεσμα η εποξική μήτρα να θεωρείται ακόμα ως 

μονωτής  μακροσκοπικά.  Σε  μικροσκοπικό  επίπεδο  όμως  η  αγώγιμή  φύση  της 

μήτρας  επηρεάζει  το  μηχανισμό  ηλεκτρικής  επαφής  των  ινών  λειτουργώντας  ως 

ηλεκτρική  σύνδεση  υπό  κατάλληλες  προϋποθέσεις. Με  αυτό  το  τρόπο  ο  αριθμός 

των  ηλεκτρικών  επαφών  των  ινών  μεγαλώνει.  Στη  περίπτωση  της  κόπωσης  αυτό 

σημαίνει  καλύτερη  ανακατανομή  του  ηλεκτρικού  φορτίου  σε  κάθε  αλλαγή  του 

δικτύου λόγω    της μηχανικής βλάβης.  Αποτέλεσμα αυτής  του φαινομένου είναι η 

μέγιστη  μεταβολή  της  αντίστασης  συγκριτικά  με  το  υλικό  αναφοράς  να  είναι 

στατιστικά  μικρότερη  ενώ  και  η  μείωση  της  δείχνει  τάσεις  περιορισμού.    Σε  ότι 

αφορά  την  πρόγνωση  της  τελικής  αστοχίας,  η  ποιο  σταθερή  (ομαλή) 

ηλεκτρομηχανική  απόκριση    που  παρουσιάζουν  τα  δοκίμια  με  ΝΣΑ,  βοηθά  στην 

αύξηση του ποσοστού επιτυχίας της πρόβλεψης. ‐ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   

The usual approach of science 

of  constructing  a 

mathematical  model  cannot 

answer  the  questions  of why 

there should be a universe for 

the  model  to  describe.  Why 

does the universe go to all the 

bother of existing? 

Stephen Hawking 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  88  ««ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ»»  

8.1 Ηλεκτρομηχανική Συμπεριφορά KEVLAR 

8.1.1 Εισαγωγή 

Τα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από εποξική μήτρα και ενίσχυση ινών KEVLAR® 

(αρωματικού  πολυαμιδίου)  αποτελούν  μια  κατηγορία  συνθέτων  υλικών  με 

ιδιαίτερη  σημασία  κυρίως  για  το  εύρος  των  εφαρμογών  τους.  Σε  αντίθεση  με  τα 

σύνθετα με ενίσχυση ινών άνθρακα (CFRPs) ή γυαλιού (GFRPs), τα σύνθετα υλικά με 

ενίσχυση  ινών  KEVLAR®  (KFRPs),  λόγω  των  ιδιαίτερων  ειδικών  ιδιοτήτων  που 

προσφέρουν, ενδείκνυνται για εφαρμογές απορρόφησης ενέργειας κρούσης και σε 

πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό ασφαλείας και  θωρακίσεις. Η 

δυνατότητα ελέγχου της δομικής ακεραιότητας των υλικών σε αυτές τις εφαρμογές 

θα αύξανε σημαντικά την επιχειρησιακή τους ευελιξία και αξιοπιστία.  Τα σύνθετα 

υλικά με ενίσχυση ινών KEVLAR®  (KFRPs), όπως όλα τα  ινώδη σύνθετα υλικά είναι 

ευαίσθητα στη ανάπτυξη ενδογενούς βλάβης  (ρηγμάτωση της εποξικής μήτρας και 

διαστρωματικές αποκολλήσεις)  αλλά διέπονται  και από αυστηρούς σχεδιαστικούς 

περιορισμούς  σε  ότι  αφορά  τις  φυσικές  ιδιότητες  και  των  δύο  φάσεων  τους 

(εποξική  ρητίνη,  ίνες   KEVLAR®).  Πιο  συγκεκριμένα,  η  υποβάθμιση  των  ιδιοτήτων 

τόσο  της  εποξικής  μήτρας  όσο  και  των  ινών KEVLAR®    λόγω διαφόρων συνθηκών 

(υγρασία,  ακτινοβολία,  θερμό‐μηχανική  κόπωση  κ.α.  ),  μπορεί  να  επηρεάσει 

σημαντικά την απόδοση του υλικού.  

Μια  πολλά  υποσχόμενη  μέθοδος  ανίχνευσης  και  παρακολούθησης  της  βλάβης 

αποτελεί  η  καταγραφή  και  ανάλυση  της  ηλεκτρικής  αντίστασης  του  υλικού.  Η 

μεθοδολογία  αυτή    απαιτεί  τουλάχιστον  μία φάση  του  συνθέτου  υλικού  να  είναι 

ηλεκτρικά  αγώγιμη  και  για  αυτό  τον  λόγο  έχει  χρησιμοποιηθεί  με  αξιόλογα 

αποτελέσματα  κυρίως  στα  σύνθετα  (CFRPs)  με    ενίσχυση  ινών  άνθρακα  [1‐3].  Η 

τεχνική αυτή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά το κόστος και την 

ευελιξία  εφαρμογής  της,  αφού  χρησιμοποιεί  το  υλικό  το  ίδιο  ως  τον  αισθητήρα 

βλάβης  και  δεν  χρειάζεται  ιδιαίτερη  και  ακριβή  συνδεσμολογία  και  εξοπλισμό. 

Δυστυχώς  στα  εποξικά  σύνθετα  υλικά  με  ενίσχυση  ινών  γυαλιού  (GFRPs)  ή  ινών 

KEVLAR®  (KFRPs)  δεν    είναι  δυνατή  η  εφαρμογή  της  τεχνικής  αυτής  αφού  τόσο  η 
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εποξική μήτρα όσο και οι ίνες γυαλιού ή KEVLAR®   συμπεριφέρονται ηλεκτρικά ως 

μονωτές. Η είσοδος της νανο‐τεχνολογίας στο τομέα των συνθέτων υλικών άλλαξε 

δραματικά  την  κατάσταση  αυτή.  Η  ανακάλυψη  νέων  νάνο‐δομημένων  ηλεκτρικά 

αγώγιμων  εγκλεισμάτων  (πχ.  Νάνο‐σωληνίσκοι  άνθρακα)  [4‐5]  έδωσε  την 

δυνατότητα  στη  κατηγορία  των  αγώγιμων  πολυμερών  να  χρησιμοποιηθούν  ως 

μήτρα  σε  συμβατικά  ινώδη  σύνθετα  υλικά.  Η  εισαγωγή  πολύ  μικρών 

περιεκτικοτήτων  (0‐1%  κ.β)  των  νέων  νάνο‐δομημένων  αγώγιμων  εγκλεισμάτων 

βελτίωσε σημαντικά  την ηλεκτρική αγωγιμότητά  τους,  όταν συγκριτικά η ανάλογη 

βελτίωση  μπορούσε  να  επιτευχθεί  σε  πολύ  μεγαλύτερες  περιεκτικότητες  (5‐10%) 

συμβατικών εγκλεισμάτων. Παράλληλα τα συμβατικά εγκλείσματα κυρίως λόγω του 

μεγέθους  τους  (μικρο‐κλίμακα),  στις  περιεκτικότητες  αυτές,  υποβάθμιζαν  και  τις 

μηχανικές  ιδιότητες  του  τελικού  υλικού,  λειτουργώντας  ως  σημεία  έναρξης  της 

βλάβης.  

Οι πρώτες μελέτες [6‐7] διερεύνησαν την απόκριση της ηλεκτρικής αντίστασης στη 

εφαρμοζόμενη  παραμόρφωση/τάση  και  παράλληλα  στην  αναπτυσσόμενη  βλάβη 

για εποξικά σύνθετα υλικά με ενίσχυση ινών γυαλιού (GFRP), όπου η εποξική μήτρα 

μετετράπη  από  μονωτή  σε  αγωγό  με  τη  χρήση  μίκρο‐  ή  νάνο‐δομημένων 

σφαιριδίων άνθρακα.  Στις αρχικές αυτές μελέτες,  επιβεβαιώθηκε ο αναμενόμενος 

συσχετισμός της μικρό‐μηχανικής ακολουθίας βλάβης με τη μετρούμενη ηλεκτρική 

αντίσταση.  Οι  χρήση  των  νανο‐σωληνίσκων  αντί  των  συμβατικών  εγκλεισμάτων 

διερευνήθηκε προσφάτως, σχεδόν παράλληλα με την εργασία αυτή [8‐11]. Όλες οι 

εργασίες  χρησιμοποίησαν  εποξικά  ή  βινυλεστερικά  σύνθετα  υλικά  με  ενίσχυση  

ινών γυαλιού (GFRP), με τους νανοσωληνίσκους ομοιόμορφα διασκορπισμένους σε 

όλη  τη μήτρα.  Σε  όλες  τις περιπτώσεις,  η βελτίωση  των μηχανικών  ιδιοτήτων  των 

υλικών (κυρίως θραύστο‐μηχανικών), συνδυάστηκε με την δυνατότητα ελέγχου της 

αναπτυσσόμενης  βλάβης  σε  διάφορους  τύπους φορτίσεων.    Η  παρούσα  εργασία, 

αποτελεί  μια  προκαταρτική  μελέτη,  της  προαναφερθείσας  μεθοδολογίας    σε 

εποξικά  σύνθετα  υλικά  με  ενίσχυση  ινών  KEVLAR®  (KFRPs),  ενώ  παράλληλα 

προτείνεται και αξιολογείται μια νέα τεχνική ενσωμάτωσης των νανο‐εγκλεισμάτων 

στο  σύνθετο  υλικό,  που  στοχεύει  κυρίως  στην  όσο  το  δυνατόν  μικρότερη αλλαγή 

των υπαρχόντων πρωτόκολλων παρασκευής.   
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8.1.2 Υλικά και Πειραματική Μεθοδολογία 

Το σύστημα ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε για τη παρασκευή των ινωδών συνθέτων 

υλικών  ήταν η εποξική ρητίνη ARALDITE LY‐564 της ελβετικής εταιρείας HUNTSMAN 

με καταλύτη (σκληρυντή) τον ARADUR‐2954 της ίδια εταιρείας. Η ινώδης ενίσχυση 

KEVLAR® αποτελείτο από 12 στρώσεις πλεκτού υφάσματος [0/90] διεύθυνσης (2/2 

twill)    πλέξης  με  ίνες  KEVLAR®‐29.  Η  προμήθειά  τους  έγινε  από  την  γερμανική 

εταιρεία RS και το ειδικό βάρος τους ήταν 170 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 

(g/m2).  Οι  ΝΣΑ  που  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν  της  γαλλικής  εταιρείας  ARKEMA. 

Πρόκειται  για  πολλαπλών  τοιχωμάτων  νανοσωληνίσκους  (Multiwalled‐CNT)  που 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της διατριβής αυτής. Η μέση διάμετρος τους 

ήταν 10‐15  νανόμετρα  (nm)  και  κατά  μέσο  όρο  είχαν  μήκος  μεγαλύτερο  των  500 

νανομέτρων.  Για  την  ομοιόμορφη  διασπορά  τους  επιλέχθηκε  η  τεχνική  της 

απευθείας  μηχανικής  ανάδευσης  με  τη  χρήση    μηχανικού  αναδευτήρα  υψηλών 

στροφών  τύπου  Torusmill  της  γερμανικής  εταιρείας  VMA  Getzmann  Gmbh.  Η 

περιεκτικότητα κατά βάρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1,0 % του τελικού μίγματος 

της  εποξικής  ρητίνης.    Το  μίγμα  αυτό  χρησιμοποιήθηκε  ακολούθως  για  την 

παρασκευή  του  νανο‐τροποποιημένου  υλικού  (ΚEVLAR‐3)  με  τη  μέθοδο  “wet‐

layup”. Με την ίδια μεθοδολογία παρασκευάστηκε και αντίστοιχο υλικό αναφοράς 

(KEVLAR‐1) που μοναδική διαφοροποίηση ήταν η απουσία των ΝΣΑ από την εποξική 

ρητίνη.    Παράλληλα  δοκιμάστηκε  η  δημιουργία  μίας  αγώγιμής  περιοχής  εποξικής 

μήτρας  μόνο  μεταξύ  των  στρώσεων  στη  μέση  του  δοκιμίου  (ΚEVLAR‐2).  Το 

πρωτόκολλο παρασκευής με  τη  μέθοδο  “wet‐layup”  διατηρήθηκε  όμοιο  όπως  και 

για  το υλικό αναφοράς,  με  τη  διαφοροποίηση ότι  μεταξύ 6ης  και 7ης  στρώσης  και 

μετά  την  διαβροχή  της  6ης  στρώσης  με  ρητίνη,  διασκορπίστηκε  1  γραμμάριο ΝΣΑ 

έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη κάλυψη από ΝΣΑ της 6ης στρώσης πριν την 

τοποθέτηση  της  7ης  στρώσης.  Η  συγκεκριμένη  μεθοδολογία,  αποτελεί  μια  πρώτη 

μελέτη,  στη  κατεύθυνση  της  χρήσης  προπαρασκευασμένων  αγώγιμων  νάνο‐

δομημένων πολυμερικών φιλμ σε μορφή «pre‐preg». Η  τεχνική αυτή,  δεν αλλάζει 

τις υπάρχουσες μεθοδολογίες παρασκευής διατηρώντας έτσι το κόστος χαμηλά. Στο 

επόμενο σχήμα  (Σχήμα 8‐1)  συνοψίζονται  και οι  τρείς  τύποι υλικών με  ενδεικτικά 

σχεδιαγράμματα. 
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Σχήμα 8‐3 

Συνεχίζοντας στο Σχήμα  8‐4 παρουσιάζεται, ενδεικτικά για 2 δοκίμια από το υλικό 

πλήρους  εμποτισμού  (KEVLAR‐3),  η  μεταβολή  (ΔR/Ro)  ως  προς  την  αξονική 

παραμόρφωση  (εx)  της  καταγραφόμενης  ηλεκτρικής  αντίστασης  R  σε 

κανονικοποιημένη  μορφή  ως  την  αρχική  τιμή  R0.  [ΔR/Ro=(R‐Ro)/Ro].  Επίσης 

σύμφωνα με τον τύπο: 

∆R
R

1 2ν ε ∆
  ,       

∆R
R

1 2ν ε  

κατέστει  δυνατός  ο  υπολογισμός  της  αναμενόμενης  μεταβολής  της  αντίστασης 

λόγω  της  γεωμετρικής  παραμόρφωσης  μόνο.  Ο  λόγος  Poisson  (ν)  για  τα 

συγκεκριμένα  υλικά  δεν  ξεπερνά  συνήθως  την  τιμή  0,1‐0,2.  Τέλος  στο  ίδιο 

διάγραμμα παρουσιάζεται η ηλεκτρομηχανική απόκριση της εμποτισμένης ρητίνης 

χωρίς  ινώδη ενίσχυση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5. Τέλος στο 

Σχήμα 8‐5 παρουσιάζονται αντίστοιχα για 2 ενδεικτικά δοκίμια από το υλικό με την 

εμποτισμένη  μέση  διαστρωματική  επιφάνεια  (KEVLAR‐2)  οι  αντίστοιχη 

ηλεκτρομηχανική  απόκριση  και  η  αναμενόμενη  απόκριση  μόνο  λόγο  αλλαγής 

γεωμετρίας.  
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Σχήμα  8‐4. Διάγραμμα μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης ως προς την παραμόρφωση για το υλικό KEVLAR‐3.  

 

Σχήμα 8‐5. Διάγραμμα μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης ως προς την παραμόρφωση για το υλικό KEVLAR‐2.  
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8.1.4 Συζήτηση  

Στο  Σχήμα    8‐4  παρατηρείται  ότι  η  απόκριση  (ΔR/Ro)  ακολουθεί  μία  γραμμική 

συμπεριφορά  ως  προς  την  αξονική  παραμόρφωση  (εx).  Επίσης  η  ευαισθησία  ή 

αλλιώς ο λεγόμενος [Gauge Factor= ΔR/(Ro.ε)] είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση 

με τον αναμενόμενο για την περίπτωση που  υπολογιστεί μόνο η συνεισφορά  της 

γεωμετρικής  μεταβολής.  Παράλληλα  όμως,  είναι  μεγαλύτερος  και  από  την 

ευαισθησία  της  εμποτισμένης  με  ΝΣΑ  ρητίνης  χωρίς  ινώδη  ενίσχυση.  Όπως 

αναλύεται  στο  κεφάλαιο  5  η  ηλεκτρική  απόκριση  της  ρητίνης  στα  συγκεκριμένα 

εύρη  παραμορφώσεων  είναι  ελαστική  και  σχετίζεται  με  την    ηλεκτρική 

αλληλεπίδραση μεταξύ πολυμερούς και ΝΣΑ μέσω της αλλαγής της κατανομής του 

φορτίου  (charge distribution) αλλά και με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής σύνδεσης 

των  ΝΣΑ  μέσω  της  διαφοροποίησης  της  αντίστασης  επαφής  λόγω  «Tunneling». 

Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  και  θεωρώντας  την  παραμόρφωση  της 

μήτρας ίση με την παραμόρφωση του συνθέτου και της ινώδους ενίσχυσης, θα ήταν 

δυνατόν  να  θεωρηθεί  ότι  η  οποιαδήποτε  επιπλέον  αύξηση  της  αντίστασης 

συνδέεται με  τους μικρό‐μηχανισμούς αστοχίας που συντελούνται ακόμα και από 

την  αρχή  της  φόρτισης.  Κύριος  μηχανισμός  σε  αυτήν  την  ακολουθία  αποτελεί  η 

ρηγμάτωση της μήτρας που ουσιαστικά γίνεται αντιληπτή μέσω των ΝΣΑ αφού κάθε 

ρωγμή στοχαστικά υποβαθμίζει το ηλεκτρικό δίκτυο που δημιουργείται.  

Στη περίπτωση του υλικού (KEVLAR‐2) όπου μόνο η μέση διαστρωματική επιφάνεια 

είναι αγώγιμη (παρουσία ΝΣΑ), η μεταβολή της αντίστασης (Σχήμα 8‐5) επίσης έχει 

γραμμική μεταβολή με των παραμόρφωση αλλά από ένα ποσοστό παραμόρφωσης 

και  αργότερα  (1,1‐1,2  %)  η  απόκριση  παρουσιάζει  μια  μικρή  μεταβολή  που 

ενδεχομένως  να  συνδέεται  με  την  εμφάνιση  τοπικών  διαστρωματικών 

αποκολλήσεων.    Επίσης  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  έχει  υπολογιστεί  η 

αναμενόμενη  μεταβολή  της  αντίστασης  της  αγώγιμης  επιφάνειας  λόγω  της 

γεωμετρικής  μεταβολής της.   Η ευαισθησία στη περίπτωση του υλικού (KEVLAR‐2) 

είναι  φανερά  μεγαλύτερη  από  αυτήν  λόγω  της  γεωμετρίας,  γεγονός  που 

υποδηλώνει  την  σύνδεση  της  με  τους  μηχανισμούς  βλάβης.  Η  ρηγμάτωση  της 

μήτρας  όπως  και  στην  προηγούμενη  περίπτωση  αποτελεί  τον  κύριο  μηχανισμό 

βλάβης που καταγράφεται από την ηλεκτρική αντίσταση. Όμως για το συγκεκριμένο 
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υλικό, πιθανή υποβάθμιση της διαστρωματικής επιφάνειας στη μέση του δοκιμίου, 

λόγω πιθανών τοπικών αποκολλήσεων,  επηρεάζει άμεσα το ηλεκτρικό δίκτυο που 

έχει δημιουργηθεί στην συγκεκριμένη επιφάνεια.   

8.1.5 Συμπεράσματα 

Τα  προκαταρκτικά  αποτελέσματα  της  παρούσας  εργασίας,  κατέδειξαν  το  θετικό 

ρόλο  των  ΝΣΑ  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  των  εποξικών  συνθέτων  υλικών  με 

ενισχύσεις  ινών  KEVLAR®  (KFRPs).  Ταυτόχρονα  λόγω  της  ηλεκτρομηχανικών 

μηχανισμών  στη  νανο‐κλίμακα    παρουσίασαν  τη  δυνατότητα  καταγραφής  της 

βλάβης έτσι ώστε πιθανή υποβάθμιση της μήτρας να είναι δυνατόν να καταγραφεί 

ακόμα και στα πολύ αρχικά στάδια. Το συμπεράσματα αυτά ισχύουν και για την νέα 

προτεινόμενη  τεχνική  ενσωμάτωσης  των  ΝΣΑ  που  μελλοντικά  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  την  καταγραφή  της  βλάβης  σε  συνθήκες  κρούσης  που 

αποτελούν και την βασική εφαρμογή των συνθέτων με ίνες KEVLAR®. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

   

Success  is  a  lousy  teacher.  It 

seduces  smart  people  into 

thinking they can't lose. 

Bill Gates 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  99  ««ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΚΚΑΑΙΙ   ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ   ΓΓΙΙΑΑ  
ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ»»  

9.1 Συνολικά Συμπεράσματα Διατριβής 
Όπως  αναφέρθηκε  και  στην  εισαγωγή,  η  ευρύτερη  επιστημονική  και  τεχνολογική 

κατεύθυνση  της  ενσωμάτωσης  της  νανοτεχνολογίας  στο  τομέα  σχεδιασμού  και 

κατασκευής  νέων  συνθέτων  υλικών  αποτέλεσε  το  πλαίσιο  στο  οποίο  κινήθηκε  η 

παρούσα  διδακτορική  διατριβή.  Η  έναρξη  της  εργασίας  τοποθετείται  χρονικά  την 

περίοδο των προκαταρτικών μελετών ενσωμάτωσης των πολλά υποσχόμενων νάνο‐

σωληνίσκων  άνθρακα  σε  σύνθετα  υλικά  για  την  ανάπτυξη  πολύ‐λειτουργικών 

υλικών. Η τακτική της σταδιακής  προσέγγισης του βασικού στόχου που επιλέχθηκε 

ως  ερευνητική  μεθοδολογία,  έγινε  με  γνώμονα    τις  αναμενόμενες  δυσκολίες  που 

συνοδεύουν  τη  μετάβαση  από  τα  «συμβατικά»  σύνθετα  υλικά  στα  νάνο‐σύνθετα 

και  ειδικότερα στα  νάνο‐σύνθετα με ΝΣΑ.  Για  το  λόγο αυτό,  για  την  επιβεβαίωση 

της βασικής  ιδέας,  ‐δηλαδή της χρήσης νάνο‐συνθέτων υλικών   με ενσωματωμένη 

δυνατότητα  αποτελεσματικότερης  παρακολούθησης  της  αναπτυσσομένης  βλάβης 

στο υλικό και κατά προέκταση ελέγχου της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών 

τους‐,  χρειάστηκε  να  καταγραφούν,  μελετηθούν  και  επιλυθούν  επιμέρους 

θέματα/προβλήματα  που  προέκυψαν  και  αποτελούν  ενδεχομένως  αυτόνομα 

ερευνητικά  πεδία  που  χρίζουν  περαιτέρω  έρευνας,  (πχ.  η  τεχνολογία  της  

ανάδευσης  των  ΝΣΑ  σε  πολυμερή  υλικά  ή  ο  τομέας  της  παραγωγής  ηλεκτρικά 

αγώγιμων  και  ηλεκτρομηχανικά  ευαίσθητων  πολυμερών).  Στην  πορεία  μέσα  από 

αυτά τα πεδία, αν και έγινε προσπάθεια η εργασία να παραμείνει εστιασμένη στην 

κάλυψη  των  απαιτήσεων  για  την  αξιόπιστη  παραγωγή  ινωδών  νάνο‐συνθέτων, 

παράλληλος  στόχος  ήταν  να  διεξαχθεί  έρευνα  και  να  εξαχθούν  ωφέλημα 

συμπεράσματα ευρύτερης σημασίας για άλλες εφαρμογές εκτός αυτής του έλεγχου 

της δομικής ακεραιότητας.   

Στο 3ο κεφαλαίο το συμπέρασμα ότι  η απευθείας μηχανική ανάδευση με τη χρήση 

αναδευτήρα  υψηλών  στροφών  τύπου  TorusMill  προκρίνεται  ως  η  πιο 

αποτελεσματική  στη  επίτευξη  υψηλής  αγωγιμότητας  με  μικρό  χρόνο  παρασκευής 

έκρινε  και  την  επιλογή  για  την  παραγωγή  της  νάνο‐ενισχυμένης  εποξικής  μήτρας 
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των  ινωδών συνθέτων υλικών. Παράλληλα όμως συμπεράσματα όπως ότι η  χρήση 

του Τολουενίου αποτελεί επιλογή που δεν υπονομεύει τις ηλεκτρικές ιδιότητες σε σχέση με 

άλλους διαλύτες  (πχ. Ακετόνη)  και ότι η συμπληρωματική υπερήχηση  του μείγματος ΝΣΑ 

και  ρητίνης  καταγράφει  μεγάλες  τιμές  αγωγιμότητας  δίνουν  νέα  δυναμική  στην 

ευρύτερη τεχνολογική περιοχή της παραγωγής νάνο‐συνθέτων. Ίσως πιο σημαντικό 

συμπέρασμα,  που αφορά  τη βιομηχανική παραγωγή  κυρίως,  αποτελεί  το  γεγονός 

ότι  πρωτόκολλα  ανάδευσης  τύπου  Masterbatch,  αν  και  απαιτούν  πολύωρη 

ανάδευση  που  δεν  επιτρέπουν  την  επίτευξη  των  μέγιστων  ηλεκτρικών  ιδιοτήτων, 

πάραυτα  προσφέρουν  ευκολία  χρήσης  και  ικανοποιητικές  ηλεκτρικές  ιδιότητες 

όπως και ευελιξία  (ικανοποιητική ανάδευση άρα και  ιδιότητες ακόμα και σε πολύ 

μικρές περιεκτικότητες). 

Στο  4ο  κεφάλαιο  τα  συμπεράσματα  της  μελέτης  της  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  σε 

σχέση με τη κ.β. περιεκτικότητα σε  ΝΣΑ, έδωσαν τη δυνατότητα να καθοριστούν οι 

προτεινόμενες περιεκτικότητες σε ΝΣΑ της εποξικής μήτρας των ινωδών συνθέτων 

υλικών. Ταυτόχρονα όμως, η συστημική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βάση των 

παραμέτρων  της  μαθηματικής  έκφρασης  της  θεωρίας  δικτύωσης‐διήθησης, 

κατέληξε  σε  ενδιαφέροντα  συμπεράσματα  για  τους  μηχανισμούς  αγωγής  σε  δι‐

φασικά  νάνο‐σύνθετα  με ΝΣΑ  υλικά,  κυρίως  με  την  εισαγωγή  και  θεμελίωση  του 

όρου «αγωγιμότητα ηλεκτρικού μονοπατιού» (conductivity of percolating path) που 

ισούται με το συντελεστή παρεμβολής (α). Τέλος η πειραματική απόδειξη ότι και η 

κρίσιμη  συχνότητα    διηλεκτρικής  μετάβασης  (ωc),  ακολουθεί  μια  εξάρτηση  τύπου 

«percolation» με τη συγκέντρωση για υλικά με ΝΣΑ ανοίγει νέα πεδία έρευνας.  

Στο  5ο  κεφάλαιο,  η  πειραματική  προσπάθεια  μελέτης  της  ηλεκτρομηχανικής 

συμπεριφοράς αγώγιμων πολυμερών ενισχυμένων σε διάφορες περιεκτικότητες με 

ΝΣΑ  βοήθησε  στη  γενικότερη  κατανόηση  της  συμπεριφοράς  της  ηλεκτρικής 

αντίστασης με την παραμόρφωση και τη βλάβη για ένα στάδιο πριν  την εισαγωγή 

της  ινώδους  ενίσχυσης  (ρητίνη+ΝΣΑ).  Αξιοσημείωτη  είναι  απόκριση  που 

καταγράφηκε  στον  εφελκυσμό  και  παρουσιάζει  αναπάντεχα  διαφορετική 

συμπεριφορά  σε  σχέση  με  τα  συμβατικά  αγώγιμα  πολυμερή.  Τα  υλικά  αυτά 

παρουσιάζουν πιεζο‐αντιστατική συμπεριφορά από τα πρώτα στάδια της φόρτισης 

που  όμως  αλλάζει  συναρτήσει  ενδεχομένως  της  εσωτερικής  κατάστασης  του 
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υλικού.    Από  μια  κρίσιμη  τιμή  παραμόρφωσης  και  μετά  το  πιεζο‐αντιστατικό 

φαινόμενο αντιστρέφεται (μείωση της αντίστασης). Η φαινομενολογική προσέγγιση 

που  χρησιμοποιήθηκε  προτείνει  την  παρουσία  αντίθετων  ηλεκτρομηχανικών 

μηχανισμών    που  η  υπέρθεση  τους  οδηγεί  στην  παρατηρούμενη  απόκριση. 

Σημαντικό ρόλο προτείνεται ότι παίζει η μοναδική φύση και σχήμα των ΝΣΑ, μιας 

και  η  ηλεκτρομηχανικοί  μηχανισμοί  έως  ένα  βαθμό  είναι  ίδιοι    σε  όλους  τους 

τύπους  των  αγώγιμων  εγκλεισμάτων  (τουλάχιστον  ως  προς  την  αρχή  λειτουργίας 

τους).  Παράλληλα,  για  πρώτη  φορά  συζητήθηκε  η  ηλεκτρική  αλληλεπίδραση  του 

πολυμερούς  με  τα  ΝΣΑ  ως  πιθανός  παράγοντας  της  ηλεκτρομηχανικής 

συμπεριφοράς  στη  κλίμακα  ενός  ΝΣΑ.    Τέλος  έγινε  προσπάθεια  να  συντεθεί  μια 

λογική ακολουθία λειτουργίας όλων των μηχανισμών ώστε να εξηγηθεί η απόκριση 

σε όλο  το  εύρος  της φόρτισης  έως  τη θραύση.  Η πλήρης αποκρυπτογράφηση  της 

ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  τόσο  σε  επίπεδο  πειραματικό  όσο  και  αναλυτικό  ή 

υπολογιστικό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Η παρούσα εργασία στόχευσε και πέτυχε 

να προσδιορίσει  πειραματική  τη  μακροσκοπική  συμπεριφορά  των ΝΣΑ όταν αυτά 

βρίσκονται  ομοιόμορφα  διασκορπισμένα  μέσα  σε  πολυμερική  μήτρα.  Ενώ 

παράλληλα  προσπάθησε  να  θέσει  τις  βάσεις  για  την  σύνθεση  όλων  των  

ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών που ταυτόχρονα συντελούνται κατά τη φόρτιση. 

Τα επόμενα κεφάλαια, αποτελούν και τον πυρήνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σε  ότι  αφορά  την    βασική  ιδέα  της  διδακτορικής  διατριβής.  Στο  6ο  κεφάλαιο 

επιβεβαιώνεται  ότι  η  παρουσία  των  ΝΣΑ  στην  εποξική  μήτρα  ινωδών  συνθέτων 

υλικών  με  ίνες  άνθρακα,  βελτιώνει  την  παρακολούθηση  βλάβης  σε  πραγματικό 

χρόνο μέσω της μεθόδου μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης. Με την επιλεγμένη 

διάταξη μέτρησης ( 2 επιφανειακοί αισθητήρες / Μέτρηση 4 σημείων) η ανίχνευση 

βλάβης  ακόμη  και  σε  χαμηλή  παραμόρφωση  είναι  εφικτή.  Αυτό  οφείλεται  στην 

αρχική στατιστική αστοχία ινών και στην αποκόλληση ίνας‐μήτρας που επηρεάζει το 

πεδίο παραμόρφωσης τοπικά και που αντικατοπτρίζεται στο ηλεκτρικό δίκτυο που 

δομούν τα ΝΣΑ στη μήτρα. Αυτό επετεύχθη με συγκεντρώσεις ΝΣΑ μεγαλύτερες του 

0.5%  κβ.  Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  των  εφελκυστικών  δοκιμών  φόρτισης‐

αποφόρτισης‐επαναφόρτισης,  η μεταβολή ΔR/Ro  ακολούθησε  το μοτίβο  επιβολής 

του  φορτίου.  Τα  υλικά  με  την  τροποποιημένη  μήτρα  εμφάνισαν  αυξημένη 
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ευαισθησία και δυνατότητα να ανιχνεύουν μεταβολές στο φορτίο. Για όλα τα υλικά 

που  χρησιμοποιήθηκαν  η  μέγιστη  μεταβολή  ΔR/Ro  αυξάνεται  με  την  αύξηση  του 

μέγιστου  επιβαλλόμενου  φορτίου.  Η  σχετική  μεταβολή  της  αντίστασης  ήταν 

μεγαλύτερη με την αύξηση της περιεκτικότητας της μήτρας του συνθέτου υλικού σε 

ΝΣΑ. Κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης,  τα σύνθετα υλικά με την τροποποιημένη 

μήτρα  εμφάνισαν  απομένουσες  μεταβολές  αντίστασης  οι  οποίες  αυξάνονταν  στο 

τέλος κάθε κύκλου φόρτισης. Η απομένουσα αυτή μεταβολή ήταν πιο εμφανής με 

την αύξηση της περιεκτικότητας σε ΝΣΑ. Η απομένουσα μεταβολή αντίστασης στο 

τέλος κάθε κύκλου φόρτισης αποδόθηκε σε μη αντιστρεπτά φαινόμενα βλάβης που 

σχετίζονται με τη μήτρα. Αυτή η βλάβη μπορεί να ποσοτικοποιηθεί άμεσα μέσω της 

παρακολούθησης  της  συνεχώς  αυξανόμενης  γραμμής  μηδενικού  φορτίου.  Όπως 

υποστηρίχθηκε,  αυτή  η  απομένουσα  αντίσταση  συνδέεται  μόνο  με  τη  βλάβη  της 

μήτρας  που  ακολουθεί  την  αρχική  αστοχία  ινών  και  αντικατοπτρίζεται  στο 

διηθημένο δίκτυο των ΝΣΑ. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τη διαπίστωση ότι η 

απομένουσα αυτή αντίσταση δεν παρείχε καμία συμπερασματική πληροφορία για 

την προκαλούμενη βλάβη στην περίπτωση των συμβατικών συνθέτων υλικών. 

Στο 7ο κεφάλαιο, όπου  για πρώτη φορά μελετήθηκε η ηλεκτρομηχανική απόκριση 

σε  συνθήκες  κόπωσης  ψευδό‐ισότροπων  συνθέτων  υλικών,  προτάθηκε  ότι  η 

σημαντική διαφοροποίηση στην απόκριση της αντίστασης  (ΔR/Ro) σε σχέση με τα 

υλικά μονής διεύθυνσης και τα ορθότροπα υλικά της βιβλιογραφίας, δικαιολογείται 

από σύνθετο  τρόπο δημιουργίας  του ηλεκτρικού δικτύου  των  ινών άνθρακα λόγω 

της ύπαρξης των στρώσεων [45ο]. Στα ψευδό‐ισότροπα υλικά [0/±45/90]n  η μείωση 

της  αντίστασης  είναι  πιο  εμφανής  (~10%  της  διάρκειας  ζωής)  ενώ  στη  συνέχεια 

ξεκινά η σταδιακή θραύση των  ινών των  [0ο] στρώσεων που αρχικά  (<~20%)  είναι 

στοχαστική  καθώς  δημιουργούνται οι πρώτες παράλληλες ρωγμές στη μήτρα των 

[0ο] στρώσεων. Από κάποια στιγμή   όταν   οι προαναφερθείσες ρωγμές στη μήτρα, 

λόγω συγκέντρωσης τάσης, αρχίζουν να διαδίδονται και με μέτωπο παράλληλα στα 

επίπεδα των στρώσεων δημιουργούν τις πρώτες εστίες αποκόλλησης των στρώσεων 

που αποτέλεσμα έχει τη φόρτιση των στρώσεων [0ο]. Τέλος όταν η αποκόλληση των 

στρώσεων είναι  εκτεταμένη  και μόνο οι  στρώσεις  [0ο] φέρουν φορτίο,  οι  αστοχία 

των ινών τους είναι μαζική έως τη θραύση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
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σημαντική  παρατήρηση  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  το  χρονικό  σημείο  της  μέγιστης 

μείωσης  της αντίστασης αντιστοιχεί  στην  επίτευξη  του «χαρακτηριστικού σταδίου 

αστοχίας»  (CDS)  του  υλικού.  Η  διαπίστωση  αυτή  επιβεβαιώθηκε  τόσο  από  τα 

δεδομένα  της  υποβάθμισης  του  μέτρου  ελαστικότητας  όσο  και  από  τα  δεδομένα 

ακουστικής εκπομπής. Βάση αυτής της παρατήρησης, ήταν  δυνατή η πρόγνωση της 

αστοχίας με μεγάλη επιτυχία. Η ύπαρξη των νάνο‐σωληνίσκων στην εποξική μήτρα 

των  υλικών  αυτών  δεν  άλλαξε  δραματικά  την  ηλεκτρομηχανική  απόκριση,  αφού 

αυτή εξαρτάται κυρίως από τις αγώγιμές ίνες άνθρακα ειδικά για τη συγκεκριμένη 

διάταξη στρώσεων αλλά και τη διεύθυνση της μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης. 

Όπως  έχει  αποδειχθεί  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο,  οι  νάνο‐σωληνίσκοι  άνθρακα 

μέσα στην εποξική μήτρα αν και επιφέρουν αύξηση πολλών τάξεων μεγέθους στην 

ηλεκτρική  αγωγιμότητα,  δεν  καταφέρνουν  να  πλησιάσουν  την  αγωγιμότητα  των 

ινών άνθρακα  (διαφορά τουλάχιστον 2‐3  τάξεων) με αποτέλεσμα η εποξική μήτρα 

να θεωρείται ακόμα μακροσκοπικά ως μονωτής. Σε μικροσκοπικό επίπεδο όμως η 

αγώγιμή φύση  της μήτρας  επηρεάζει  τον μηχανισμό ηλεκτρικής  επαφής  των  ινών 

λειτουργώντας ως ηλεκτρική σύνδεση υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Με αυτό το 

τρόπο ο αριθμός των ηλεκτρικών επαφών των ινών μεγαλώνει. Στη περίπτωση της 

κόπωσης αυτό  σημαίνει  καλύτερη ανακατανομή  του ηλεκτρικού φορτίου  σε  κάθε 

αλλαγή  του  δικτύου  λόγω    της  μηχανικής  βλάβης.  Αποτέλεσμα  αυτής  του 

φαινομένου  είναι  η  μέγιστη  μεταβολή  της  αντίστασης  συγκριτικά  με  το  υλικό 

αναφοράς  να  είναι  στατιστικά  μικρότερη  ενώ  και  η  μείωση  της  δείχνει  τάσεις 

περιορισμού.    Σε  ότι  αφορά  την  πρόγνωση  της  τελικής  αστοχίας,  η  πιο  σταθερή 

(ομαλή) ηλεκτρομηχανική απόκριση  που παρουσιάζουν τα δοκίμια με ΝΣΑ, βοηθά 

στην αύξηση του ποσοστού επιτυχίας της πρόβλεψης.   

Τέλος στο 8ο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τη συμπληρωματική εργασία σε  εποξικών 

συνθέτων  υλικών  με  ενισχύσεις  μη‐αγώγιμων  ινών  KEVLAR®  (KFRPs),  η  παρουσία 

ΝΣΑ  στη  μήτρα  έχει  θετικό  ρόλο  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες,  ενώ  ταυτόχρονα  λόγω 

της ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών στη νάνο‐κλίμακα της νάνο‐ενισχυμένης μήτρας 

όπως μελετήθηκε στο 6ο  κεφάλαιο   παρουσίασαν  τη δυνατότητα  καταγραφής  της 

βλάβης έτσι ώστε πιθανή υποβάθμιση της μήτρας να είναι δυνατόν να καταγραφεί 

ακόμα και στα πολύ αρχικά στάδια εμφάνισής της.  
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9.2 Προτάσεις για Μελλοντική Ερευνά 
Το  ρήση  «κάθε  απάντηση  γεννά  νέα  ερωτήματα»  συνάδει  απόλυτα  με  τα 

ερωτήματα  που  δημιουργήθηκαν  στη  διάρκεια  της  διατριβής  αυτής.  Όπως 

ειπώθηκε  και  στα  συμπεράσματα,  το  μονοπάτι  που  ακολούθησε  η  ερευνητική 

μεθοδολογία  της  συγκεκριμένης  εργασίας  διέσχισε  επιστημονικούς  τεχνολογικούς 

τομείς  που  ενώ  γεννήθηκαν  από  το  ίδιο  γεγονός,  την  ενσωμάτωση  της  νάνο‐

τεχνολογίας    στα  σύνθετα  υλικά,  αποτελούν  αυτόνομες  περιοχές  έρευνας  που 

χρίζουν περαιτέρω ερευνητικής προσπάθειας.  Επίσης αν και  το διδακτορικό αυτό, 

παραθέτει  αρκετά  πειστήρια  για  την  επιβεβαίωση  της  αρχικής  ιδέας,  μελλοντικές 

εργασίες  θα  πρέπει  να  εστιαστούν  στην  εδραίωση  της.      Σε  αυτό  το  τελευταίο 

κομμάτι της διατριβής θα συνοψιστούν ορισμένες από τις προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα που προέκυψαν και καταγράφηκαν με την εξέλιξη της εργασίας αυτής.  

Σε ότι αφορά τη μελέτη για τις τεχνολογίες ανάδευσης των ΝΣΑ σε εποξικές ρητίνες 

και  τις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  των παραγόμενων υλικών,  προτείνεται η  εστίαση στη 

μελέτη της χρήσης χημικών διαλυτών για την ομογενή διασπορά των ΝΣΑ. Διαλύτες 

με  ουδέτερη  ηλεκτροχημικά  δομή  (όπως  αυτή  του  Τολουενίου)  πρέπει  να 

δοκιμαστούν. Μία άλλη όψη, ενδεχομένως του ίδιου νομίσματος, είναι η ανάπτυξη 

και χρήση τροποποιημένων ΝΣΑ για την βέλτιστη διασπορά αλλά και τη διατήρηση 

των  εξαιρετικών  ιδιοτήτων  των  ακατέργαστων  ΝΣΑ.  Η  χρονική  απόκριση  της 

αγωγιμότητας κατά  τη διάρκεια  της ανάδευσης θα είχε ενδιαφέρον  για  τη μελέτη 

του  δυναμικού  δικτύου  διήθησης.  Η  συγκεκριμένη  μελέτη  ενδεχομένως  να  έδινε 

πληροφορίες  και  για  τους  μηχανισμούς  αγωγής  που  διαπραγματεύτηκαν  κυρίως 

στο επόμενο κεφάλαιο της μελέτης της περιεκτικότητας σε ΝΣΑ και της ηλεκτρικής 

αγωγής βάση της   θεωρίας δικτύωσης‐διήθησης.  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί η ίδια πειραματική διαδικασία με διαφορετικές εποξικές μήτρες και 

με  διαφορετικούς  τύπους  (σχήμα,  μέγεθος)  ΝΣΑ.  Ένα  ερώτημα  που  πρέπει  να 

απαντηθεί είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της μονωτικής φάσης και των ΝΣΑ. Τέλος 

σε  ότι  αφορά  τις  ηλεκτρομηχανικές  ιδιότητες  των  υλικών  αυτών    η  παρούσα 

εργασία  έθεσε  πολλά  νέα  ερωτήματα  προς  διερεύνηση  σε  μελλοντικές  εργασίες. 

Μερικά  από  αυτά  είναι:  (1)  Η  μελέτη  της  ωμικής  συμπεριφοράς  και  διερεύνηση 

τυχόν φαινόμενων τύπου πυκνωτή, (2) η μελέτη της επίδρασης της περιεκτικότητας 
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στο  λόγο  Poisson,  (3)  η  επίδραση  του  ρυθμού  παραμόρφωσης  στην 

ηλεκτρομηχανική απόκριση  (4) της θερμοκρασίας, (5) η επίδραση της πολυμερικής 

μήτρας και των ιδιοτήτων της και (6) η μελέτη της πιεζο‐αντιστατικής απόκρισης στο 

χρόνο. 

Σε  ότι  αφορά  τη  παρακολούθηση  της  αναπτυσσομένης  βλάβης,  τη  διάγνωση 

χαρακτηριστικών  καταστάσεων  βλάβης  και  εν  τέλει  την  εκτίμηση  της 

εναπομένουσας  διάρκειας  ζωής  με  τη  χρήση  ΝΣΑ  σε  ινώδη  σύνθετα  υλικά, 

προτείνεται οι μελλοντικές εργασίες να εστιαστούν στα εξής θέματα κυρίως σε ότι 

αφορά  τα  ινώδη  σύνθετα  από  αγώγιμες  ίνες  άνθρακα:  (α)  η  συμπλήρωση  του 

τριλογίας  υλικών  (UD/Cross‐ply/quasi‐isotropic)  για  όλα  τα  ψευδο‐στατικά  και  

δυναμικά πειράματα. (β) Επίσης θα ήταν σκόπιμο, αν γίνει εφικτό κατασκευαστικά, 

να μελετηθούν υλικά με μεγαλύτερη του 1 % κβ ΝΣΑ στη μήτρα. Θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί  μια  εποξική  μήτρα  που  η  ηλεκτρική  αγωγιμότητά  της  θα  επιτρέπει 

την αμεση αγωγή φορτιού από αυτήν; (γ) Η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης ως 

τεχνική μη  καταστροφικού  ελέγχου,  βασίζεται σημαντικά στην  εξασφάλιση σωστή 

ηλεκτρικής  επαφής  των  ηλεκτροδίων.  Πολλές  μελέτες  συναντώνται  στη 

βιβλιογραφία για το θέμα αυτό.    Στην περίπτωση της εργασίας αυτής η στρατηγική 

της  τοποθέτησης  των  ηλεκτροδίων  μέσα  στην  αρπάγη  προκρίνεται ως  η  βέλτιστη 

αφού ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα της υποβάθμισης κατά τη διάρκεια της φόρτιση. 

Όμως  σε  πολλές  περιπτώσεις  τέτοιας  μορφής  ηλεκτρόδια  δεν  είναι    πάντα 

κατάλληλα ή εφαρμόσιμα. Για το λόγο αυτό, η συνεχόμενη μελέτη πάνω στο θέμα 

αυτό είναι αναγκαία. Η παρουσία των ΝΣΑ ενδεχομένως αποτελεί νέο πλεονέκτημα 

που πρέπει να επιβεβαιωθεί και εκμεταλλευθεί.  (δ) Στα άμεσα ερευνητικά πλάνα, 

είναι  και  η  ταυτόχρονη  μελέτη  ηλεκτρομηχανικής  απόκρισης  και  σε  άλλες 

διευθύνσεις  εκτός  αυτής  της  διεύθυνσης  της  φόρτισης,  εφόσον  κάθε  διεύθυνση 

σχετίζεται και με διαφορετικούς τύπους βλάβης.  (ε)  Στο  ίδιο σκεπτικό προτείνεται 

να μελετηθούν και άλλοι τύποι φορτίσεων εκτός του εφελκισμού, όπως θλίψη και 

κάμψη στα νάνο‐σύνθετα.‐ 
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Τμήματος  Αεροδιαστημικής  του  Πανεπιστημίου  της  Σαμάρα, 
Ρωσία.  (2nd  Space  Summer,  School  organized  by  Samara  State 
Aerospace University and European Space Agency Education Office. 
Samara, Russia) 

Μάρτιος 2006:  Συμμετοχή στην 43η παραβολή πτήση μικρο‐βαρύτητας  του ΕΟΔ. 
(43rd ESA Parabolic Flight Campaign, ESA YES2 Flight Team) 

Οκτώβριος 
2006: 

Πρόεδρος  της  τοπικής  οργανωτικής  επιτροπής  του  1ου 
Ευρωπαϊκού  φοιτητικού  συμποσίου  για  την  επιστήμη  και  την 
τεχνολογία του διαστήματος, Πανεπιστήμιο Πάτρας.  (1st Hellenic‐
European Space Science and Technology Student Symposium under 
the aegis of European Space Agency and University of Patras. 

Σεπτέμβριος 
2007: 

Συμμετοχή με  την ομάδα ΑΤΛΑΣ  του Πανεπιστημίου Πάτρας στον 
Διαγωνισμό  (6η  θέση)  Σχεδιασμού/Κατασκευής  και  Πτήσης  μη 
επανδρωμένου  τηλεκατευθυνόμενου    ηλεκτροκίνητου  
αεροσκάφους  (UAV)  Air  Cargo  Challenge  2007,  Lisbon,  Portugal 
υπό  την  αιγίδα  του  Πορτογαλικού  Οργανισμού  Αεροναυπηγικής 
και Διαστήματος. 

Ιανουάριος 
2008: 
 

Συμμετοχή  στο  σεμινάριο  του  γραφείου  εκπαίδευσης  του 
Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Διαστήματος  με  θέμα:  Σχεδιασμός  και 
ανάπτυξη  μικρο‐δορυφόρων στα πλαίσια  την  πρώτης  εκτόξευσης 
του  νέου  πυραυλοφορεά    VEGA  του  ΕΟΔ.  (Vega Maiden  Flight 
CubeSat Workshop 22 – 24 January 2008,ESTEC,NL) 

 

 


