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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 
 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αιιειεπηδξάζεσλ κε 

δηάθνξνπο αλζξψπνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έπαημε  ζεκαληηθφ θαη μεθάζαξν ξφιν ζηε δηεμαγσγή 

θαη νινθιήξσζή ηεο. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα αθηεξψζσ ηελ παξνχζα ζειίδα γηα λα επραξηζηήζσ 

ηνπο αλζξψπνπο απηνχο γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ  επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Κσλζηαληίλν Γαιηώηε, Καζεγεηή 

ηνπ Σκήκαηνο Χεκηθώλ Μεραληθώλ, πνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ κνπ εκπηζηεχηεθε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζήο ηεο, ήηαλ πάληα εμππεξεηηθφο, θαινπξναίξεηνο, θαη θξφληηζε λα 

έρσ φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάζηεθα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζηα ρέξηα κνπ. 

Γελ ζα κπνξνχζα λα επραξηζηήζσ αξθεηά ηνλ Γηδάθηνξα Παλαγηώηε-Νεθηάξην Παππά, ν νπνίνο 

κε θαζνδήγεζε κε ηελ αλεθηίκεηε εκπεηξία ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, κνπ κεηέδσζε 

πνιχηηκεο γλψζεηο, αθηέξσζε πνιιέο ψξεο απφ ην ρξφλν ηνπ γηα λα κε βνεζήζεη, θαη απνηέιεζε πξφηππν 

γηα εκέλα. 

Θέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο φια ηα άηνκα πνπ κε βνήζεζαλ κε ηα πεηξάκαηά 

κνπ, ηηο παξαηεξήζεηο κνπ, θαη ηηο αηειείσηεο ψξεο πνπ κνπ θξάηεζαλ ζπληξνθηά ζην ΙΣΔ/ΔΙΥΗΜΤΘ. 

Ιδηαίηεξν «επραξηζηψ» ζηα δχν άηνκα πνπ κε βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν, ηνλ Φαίδσλα Πεηξόπνπιν, θαη ηνλ 

Νίθν Κνπηξνπκάλε. 

Δπραξηζηψ πνιχ ηνπο θνληηλνχο κνπ θίινπο, Γηάλλε Ιαηξίδε, Πέηξν Μπαληόια θαη Σειέκαρν 

Περιηβάλνγινπ,  θνηηεηέο ζην Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ, 

πξνζέθεξαλ ζπκβνπιέο, θαη απνηέιεζαλ κεγάιε πεγή έκπλεπζεο. 

Δπραξηζηψ ηελ θνπέια κνπ, Κσλζηαληίλα, γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ έδεημε, ηελ πξαγκαηηθά 

αζηείξεπηε ππνκνλή ηεο καδί κνπ, θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζηα ηειεπηαία θαη θξίζηκα ρξφληα 

ηεο θνίηεζήο κνπ ζην ηκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ. Γελ ζα είρα νινθιεξψζεη ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή, ρσξίο ηε βνήζεηά ηεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Σνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ 

κνπ έδεημαλ φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο κνπ, θαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, γηαηί ηφζα ρξφληα ζπληέιεζε ζηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα κνπ 

θαη κε κεηέηξεςε, έκκεζα, ζηνλ άληξα πνπ είκαη ζήκεξα. Έλα ηδηαίηεξν «επραξηζηψ» ζέισ λα πσ ζηε 

κεηέξα κνπ, ηελ νπνία ζαπκάδσ γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε, θαη ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεη γηα ηελ 

αλαηξνθή κνπ. 

Καη πάιη ζαο επραξηζηψ, 

Γηνλχζεο Σζηκνχξηνο 



 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
 
 Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην θξάκα NiTi, ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, ηα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδεη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ, θαη κειεηά έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζήο ηνπ ζε 

ζχλζεηα πιηθά επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη ηλψλ Kevlar.  

 ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ζχλζεηα πιηθά ζε επξεία θιίκαθα. Γίλεηαη ν 

νξηζκφο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ, θαη αλαιχνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη ελίζρπζεο, είηε κε θφθθνπο, 

είηε κε ίλεο. Γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ησλ δνκηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, ελψ επίζεο αλαθέξνληαη 

θαη νη ηχπνη κεηξηθψλ θάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο 

ηχπνπο εγθιεηζκάησλ ζε ζχλζεηα πιηθά, φπσο ίλεο άλζξαθα, ίλεο γπαιηνχ, πνιπκεξηθέο θαη 

κεηαιιηθέο ίλεο. 

 Σν 2
ν
 θεθάιαην αλαιχεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ (NiTi). 

Δηζάγεηαη κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο πξψηεο κειέηεο ηνπ θξάκαηνο θαη ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ εκθαλίδεη. Αλαιχεηαη ην θαηλφκελν Μλήκεο ρήκαηνο θαη ν κεραληζκφο ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, φπσο επίζεο θαη ην θαηλφκελν ηεο Τπεξειαζηηθφηεηαο. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ηξφπνη παξαζθεπήο ηνπ θξάκαηνο NiTi θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Μλήκεο ρήκαηνο. Οη κέζνδνη κέηξεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ έρνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζε απηφ ην θεθάιαην. ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη δηάθνξεο 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο NiTi, θαη αλαδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ. 

 Σν 3
ν
 θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηα πνιπ-ιεηηνπξγηθά ζχλζεηα πιηθά. Mέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαθέξεη ηα πιηθά πνπ εκθαλίδνπλ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα εθηφο ησλ Κξακάησλ 

Μλήκεο ρήκαηνο. Δηζάγεηαη ε ηδέα ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ελζσκαησκέλα Κξάκαηα Μλήκεο 

ρήκαηνο, θαζψο εμεγείηαη θαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ. Σν ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ νξηνζεηεί ε αλαθνξά ζηηο αξακηδηθέο ίλεο Kevlar, ηελ παξαζθεπή θαη ηε δνκή ηνπο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αξρίδεη κε ην 4
ν
 θεθάιαην, θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

παξαζθεπήο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ. Αθνινπζψληαο κηα ζχληνκε εηζαγσγή, 

αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar ζε 

δπν δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο ελίζρπζεο. Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ θαη θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ 

βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη ν ζρνιηαζκφο θαη ε ζχθγξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 



 

 ην 5
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηέρεη ην ζεξκνκεραληθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

ζπξκάησλ NiTi, θαη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζήο ηνπο ζε ζχλζεην πιηθφ. Παξνπζηάδνληαη ηα 

πεηξάκαηα εθειθπζκνχ πνπ έγηλαλ ζε ππεξειαζηηθά θξάκαηα NiTi, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο (DSC) θαη ε παξαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζχξκαηνο ζε 

νπηηθφ κηθξνζθφπην. Η παξαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ, θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε παξαηήξεζε ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ηνπ, κε ζρνιηαζκφ. 

 Σν 6
ν
 θεθάιαην απνηειεί ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, θαη 

δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε αλαζθφπεζε ησλ πιηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ, κηα ηειεπηαία 

ζχγθξηζή ηνπο, θαη ηελ ήδε ζρεδηαζκέλε κειινληηθή κειέηε πάλσ ζην πβξηδηθφ ζχλζεην πνπ 

παξαζθεπάζηεθε. 

    



 

ABSTRACT 

 
 This thesis deals with the NiTi alloy, its properties, the phenomena it displays in its 

various phases, and studies one of the ways of its embodiment in composite materials comprised 

of epoxy resin and Kevlar fibers. 

 The 1
st
 chapter is about composite materials in a broad scale. The definition of a 

composite material is stated, and  various ways of reinforcement are analyzed, be it via grain or 

fiber. There is a brief mention of structural composite materials, while there is also mention of 

the different types of matrix phases that are used. The chapter comes to an end, with the various 

types of reinforcement materials are reported. 

 The 2
nd

 chapter analyzes the properties of the Nickel – Titanium (NiTi) alloy. It starts 

with a historical flashback of the first studies on the alloy and the phenomena it displays. The 

Shape Memory effect is analyzed, and the mechanism behind it is explained. Also, the Super-

elasticity effect is explained. After that, the ways of construction for the NiTi alloy and Shape 

Memory programming are mentioned. This chapter also includes the various ways of transition 

temperatures measurement. In the last pages of this chapter, the many applications of the NiTi 

alloy are presented, and its extraordinary features are listed. 

 The 3
rd

 chapter is dedicated to multi-functional materials. A portion of this chapter is the 

listing of materials that are used as multi-functional, besides the NiTi Shape Memory Alloy. 

After that, the idea of embodying Shape Memory Alloys with composite materials is presented, 

and the procedure of epoxy resin thermal processing is explained. The end of this chapter is 

characterized by the process of Kevlar aramid fibers construction and structure. 

 The second part of this thesis starts with the 4
th

 chapter, with the analysis of constructing 

and characterization of composite materials. Following a brief introduction, the process of 

constructing Kevlar-reinforced epoxy resin composites in two different reinforcement directions 

is analyzed. Tensile stress tests and 3 point bending tests are at the end of this chapter, as well as 

the respective results for the aforementioned materials. A comparison between them is made. 

 In the 5
th

 chapter of this thesis, there is the thermomechanical characterization of the 

received Super-elastic NiTi wire, and its embodiment in a composite material. The tensile stress 

results on the wire are presented, as well as the Differential Scanning Calorimetry (DSC) results. 

An observation of the wires‟ surface using the optical microscope is made. The hybrid composite 



 

construction procedure is presented at the end of this chapter, and an observation of the 

material‟s cross section is made and commented upon. 

 The 6
th

 chapter constitutes the end of this thesis, and it is a review of the materials that 

were studied, one final comparison among them, and suggestions for future studies on the hybrid 

composite material that was constructed. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η αλζξψπηλε ηζηνξία έρεη δαλεηζηεί ην φλνκα πιηθψλ φπσο ε πέηξα, ν ραιθφο ή ν 

ζίδεξνο ζην ραξαθηεξηζκφ πεξηφδσλ δηάξθεηαο ρηιηάδσλ εηψλ, ελδεηθηηθφ ηεο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ πιηθψλ. Καηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, ε κεηάδνζε 

θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Σν 

γεγνλφο απηφ δελ άθεζε ζην πεξηζψξην ηελ εμέιημε ησλ πιηθψλ, αιιά, εζηηάδνληαο ζηηο 

ηειεπηαίεο θπξίσο δεθαεηίεο, κέζσ ηεο ζχδεπμεο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ έρνπκε νδεγεζεί 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ „επθπψλ‟ ζπζηεκάησλ (smart systems).  

Σα δψα θαη ηα θπηά πνπ απαξηίδνπλ ην θπζηθφ καο θφζκν δηαζέηνπλ αλακθηζβήηεηα ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα αληηδξνχλ ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη 

απφ απηφ. Καη‟αλαινγία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έλα ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

„επθπέο‟ φηαλ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ηεο „αίζζεζεο‟ θάπνηαο εμσηεξηθήο δηέγεξζεο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο κε ειεγρφκελν ηξφπν. Έλα επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηθαλφηεηα 

επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε φηαλ ε δηέγεξζε αθαηξεζεί [1]. Γεληθά, ε 

αλάπηπμε επθπψλ δνκψλ βαζίδεηαη αθελφο ζηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

(information processing) θαη αθεηέξνπ, ζηε ρξήζε πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε 

εξεζίζκαηα φπσο π.ρ. ζηε ζεξκφηεηα, ζηελ πίεζε, ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ζηελ 

παξακφξθσζε θ.α. [2] 

Οη επηθξαηέζηεξεο θαηεγνξίεο „επθπψλ‟ (ή θαιχηεξα „ελεξγψλ‟) πιηθψλ είλαη νη εμήο: 

α) πηεδνειεθηξηθά, πιηθά πνπ αληηδξνχλ ζηελ επηβνιή εμσηεξηθήοηάζεο/παξακφξθσζεο 

κε ηελ επαγσγή ειεθηξηθήο ηάζεο. Αληίζηνηρα φηαλ εθαξκνζηεί ειεθηξηθφ πεδίν αληηδξνχλ κε 

κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπο. 

β) ειεθηξν- θαη καγλεην-ξενζηαηηθά, αληηδξνχλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ειεθηξηθνχ ή ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη κε απμνκείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπο. 
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γ) θξάκαηα κλήκεο ζρήκαηνο καγλεηηθήο ελεξγνπνίεζεο, πνπ κεηαβάιινπλ ην κήθνο 

ηνπο αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. 

δ) θξάκαηα κλήκεο ζρήκαηνο ζεξκηθήο ελεξγνπνίεζεο, πνπ κεηαβάιινπλ ην ζρήκα ηνπο 

αληηδξψληαο ζηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ηα θξάκαηα κλήκεο ζρήκαηνο ζεξκηθήο ελεξγνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε επξέσο ζε πνιιέο εθαξκνγέο θαη παξά ην φηη έρνπλ παξέιζεη αξθεηέο 

δεθαεηίεο απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ην ζρεηηθφ πεδίν έξεπλαο είλαη αθφκα 

αλαπηπζζφκελν. Σν θξάκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 

έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη απηφ ηνπ Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ (NiTi). 

Η αλάγθε λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιεη ε ρξήζε ησλ κνλνθαζηθψλ 

ζπκβαηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ ζε πιεζψξα θαηαζθεπψλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα γηα 

ζπζηήκαηα κε αζπλήζηζηνπο ζπλδπαζκνχο ηδηνηήησλ νδήγεζε πξν πνιινχ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ [3]. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνιπθαζηθψλ δνκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο είλαη ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή ηα πνιπκεξή εληζρπκέλα κε 

ίλεο γπαιηνχ (fiberglass). Η ελζσκάησζε πιηθψλ κε δπλαηφηεηεο αίζζεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ζε έλα ζχλζεην, ην θαηαηάζζεη ζηε ζρεηηθά λέα νηθνγέλεηα ησλ „επθπψλ‟ ζπλζέησλ πιηθψλ (ή 

ελαιιαθηηθά πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ πιηθψλ). Σα πνιχ-ιεηηνπξγηθά ζχλζεηα, εθηφο απφ ην φηη 

δηαηεξνχλ ηηο δνκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, αηζζάλνληαη ηηο εμσηεξηθέο δηεγέξζεηο θαη αληηδξνχλ ζε 

απηέο, ζε αληηζηνηρία κε ηα „επθπή‟ πιηθά, ηα νπνία πιένλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζπληζηψζεο 

θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο [3,4]. 

Σα 2 θχξηα θαηλφκελα πνπ εκθαλίδεη ην θξάκα NiTi είλαη ην θαηλφκελν Μλήκεο 

ρήκαηνο θαη ε ππεξειαζηηθφηεηα (ή ςεπδνειαζηηθφηεηα). Αδηακθηζβήηεηα, ην θαηλφκελν 

Μλήκεο ρήκαηνο είλαη ην πην εμεδεηεκέλν απφ ηα δχν. Η εξγαζία απηή, φκσο, ζα αζρνιεζεί κε 

ην θαηλφκελν ηεο ππεξειαζηηθφηεηαο ηνπ θξάκαηνο NiTi, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηνπο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.  

Ο ζεξκνκεραληθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ θξάκαηνο NiTi θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζε 

πνιπκεξηθή κήηξα πξνεληζρπκέλε κε ίλεο Kevlar κε ζηφρν ηελ παξαζθεπή πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ 

πιηθνχ, είλαη επηγξακκαηηθά ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 
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κειεηεζνχλ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ πνιπκεξηθήο κήηξαο θαη ηλψλ Kevlar ζε 

2 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο ελίζρπζεο, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζή ηνπο. Θα επηιεγεί ε θαιχηεξε απφ 

ηηο 2 θαηαζθεπέο γηα λα ζπλδπαζηεί κε ππεξειαζηηθά ζχξκαηα θξάκαηνο NiTi, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ κε 2 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ελίζρπζεο.  

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα „ζπκβαηηθά‟ ζχλζεηα 

πιηθά, ζα πξνζεγγηζηεί ηζηνξηθά ην θαηλφκελν ηεο κλήκεο ζρήκαηνο θαη ζα αθνινπζήζεη ε 

πεξηγξαθή ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ (παξαζθεπή πιηθνχ, εθδήισζε θαηλνκέλνπ 

ππεξειαζηηθφηεηαο θαη κλήκεο ζρήκαηνο). Θα γίλεη ιφγνο γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε ηαηξηθή, ε κεραλνινγία θαη νη θαηαζθεπέο, φπσο επίζεο ζα αλαιπζεί ε 

ιεηηνπξγία ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ ζχλζεησλ. Σειηθψο, ζα παξνπζηαζζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

παξαζθεπήο ζχλζεησλ πιηθψλ, πεηξάκαηα γηα ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, θαη ζα γίλεη 

παξαηήξεζε ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ πνιπκεξηθήο κήηξαο, ηλψλ Kevlar, θαη 

ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ θξάκαηνο NiTi. 

Φπζηθά, ε εξγαζία απηή απνηειεί ηε βάζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζην ζέκα ησλ 

ζχλζεησλ πιηθψλ κε 2 ηχπνπο ελίζρπζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ 

1.1 Δηζαγσγή 

Η εμέιημε ησλ ζπλζέησλ, κέρξη θαη ζήκεξα, επεθηείλεη ην ζπλδπαζκφ θαη ην εχξνο ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ. χλζεην πιηθφ είλαη θάζε πνιπθαζηθφ ζχζηεκα πνπ εθκεηαιιεχεηαη έλα 

κέξνο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ δχν ή παξαπάλσ θάζεσλ ηνπ κε απνηέιεζκα έλα λέν πιηθφ κε 

βειηησκέλε κεραληθή ζπκπεξηθνξά θαη κνλαδηθέο ηδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ζπλδπαζκέλεο δξάζεο [3]. Σν ζχλζεην πιηθφ ζεσξείηαη φηη θαηαζθεπάδεηαη κε ηερλεηά κέζα θαη 

απνηειείηαη απφ ρεκηθά αλφκνηεο θάζεηο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη απφ δηαθξηηή επηθάλεηα. Γηα 

ην ιφγν απηφ, πνιιά θξάκαηα κεηάιισλ θαη θεξακηθά πνπ είλαη απνηέιεζκα θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ ή θαη θπζηθά πιηθά φπσο ην μχιν (ίλεο θπηηαξίλεο πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ ιηγλίλε) 

δελ θαηαηάζζνληαη ζηα ζχλζεηα [5,6].  

Η θάζε πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη είλαη ζπλερήο νλνκάδεηαη κεηξηθή θάζε 

ή απιά κήηξα θαη πεξηβάιεη ηε δηαζπαξκέλε θάζε ή θάζε ελίζρπζεο. Σν ζρήκα, ην κέγεζνο, ε 

θαηαλνκή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θάζεο ελίζρπζεο θαηαηάζζεη ηα ζχλζεηα πιηθά ζχκθσλα 

κε ηελ εηθφλα 1.1 [3]. Οη δηαζηάζεηο ησλ θφθθσλ είλαη πεξίπνπ ίδηεο ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ελψ 

ν ιφγνο κήθνπο ηεο ίλαο πξνο ηε δηάκεηξν ηεο είλαη κεγάινο. Σα δνκηθά ζχλζεηα είλαη 

ζπλδπαζκφο νκνγελψλ πιηθψλ θαη ζπλζέησλ πιηθψλ. 

 

Δηθόλα 1.1 : Καηάηαμε ηερλεηώλ ζπλζέησλ πιηθώλ αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ηεο θάζεο ελίζρπζεο. 



5 
 

1.2 ύλζεηα κε ελίζρπζε θόθθσλ 

 

Όζν αθνξά ζηα θνθθψδε ζχλζεηα, ε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ην εληζρπηηθφ πιηθφ ή ην 

κεραληζκφ ελίζρπζεο. ηα ζχλζεηα πιηθά κε κεγάινπο θφθθνπο (δηάκεηξνο > 0.1κm) ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηε κήηξα εμεηάδεηαη καθξνζθνπηθά θαη φρη ζε κνξηαθφ επίπεδν. πλήζσο νη 

θφθθνη είλαη αξθεηά ζθιεξφηεξνη απφ ηε κήηξα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλζέηνπ πιηθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ „ηζρχ‟ ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο. ηα ζχλζεηα κε ελίζρπζε δηαζπνξάο, ε 

δηάκεηξνο ησλ θφθθσλ βξίζθεηαη κεηαμχ 0.01 κm θαη 0.1 κm θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηε 

κήηξα εληνπίδνληαη ζε κνξηαθφ ή θαη αηνκηθφ επίπεδν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηεζπαξκέλνη 

θφθθνη εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ εμαλαγθαζκψλ κέζα ζηε κήηξα, νη νπνίνη ηείλνπλ λα 

δηαδνζνχλ ιφγσ ηεο επηβνιήο εμσηεξηθνχ θνξηίνπ [3].Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

ζχλζεηνπ πιηθνχ κε ελίζρπζε θφθθνπ απνηειεί ην ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα 

ζηηο θαηαζθεπέο. 

1.3 ύλζεηα κε ελίζρπζε ηλώλ 

Η πην ζεκαληηθή απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπλζέησλ, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 1.1, 

είλαη ηα ηλψδε ζχλζεηα πιηθά. Η εληζρπηηθή θάζε έρεη ηε κνξθή ίλαο θαη ηα πιηθά απηά 

δηαθξίλνληαη θπξίσο γηα ηελ πςειή εηδηθή αληνρή θαη ην απμεκέλν εηδηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο. 

Η δηάθξηζε ζε ζχλζεηα ζπλερψλ ή αζπλερψλ ηλψλ, γίλεηαη κε βάζε ην εάλ ην κήθνο ηνπο 

μεπεξλά ή φρη αληίζηνηρα έλα θξίζηκν κήθνο lc, πέξα απφ ην νπνίν ππάξρεη νπζηαζηηθή βειηίσζε 

ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Σν θξίζηκν κήθνο εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ 

ηεο ίλαο, ζbf, ηε δηάκεηξν ηεο, d θαη ηελ δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ δεζκνχ κεηαμχ κήηξαο θαη 

εληζρπηηθήο θάζεο, ηc, θαη δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε [7]: 

 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πιηθνχ έρνπλ ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ηλψλ. ηα ζχλζεηα κε ζπλερή ελίζρπζε νη ίλεο είλαη ζπλήζσο 
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 επζπγξακκηζκέλεο, ελψ ζηα αζπλερή κπνξεί λα είλαη επζπγξακκηζκέλεο, κεξηθψο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ή θαη ηπραία θαηαλεκεκέλεο. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.2 : Σχηματική αναπαράςταςη (α) ςυνεχών και ευθυγραμμιςμένων ινών, (β) αςυνεχών 

ευθυγραμμιςμένων και (γ) αςυνεχών τυχαίασ κατανομήσ. 

 

Ο τφποσ του υλικοφ που θα μελετηθεί ςτην παροφςα εργαςία ανήκει ςτα ςφνθετα 

υλικά με ςυνεχείσ και προςανατολιςμζνεσ ίνεσ. Εφλογα λοιπόν, δοθεί περιςςότερο βάροσ ςτην 

ανάλυςη τησ ςυμπεριφοράσ υλικών τησ ίδιασ οικογζνειασ. 

 

1.3.1 ύλζεηα κε ελίζρπζε ηλώλ – δηακήθεο θόξηηζε 

Γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηλσδψλ ζπλζέησλ ππφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ 

θνξηίσλ, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ε ην κεηξηθφ πιηθφ θαη ην εληζρπηηθφ κέζν ππφθεηληαη ζηελ 

ίδηα αθξηβψο παξακφξθσζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε πνιχ 

ηζρπξνχ δεζκνχ ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμχ ίλαο θαη κήηξαο ή αιιηψο ηζρπξήο 

δηεπηθάλεηαο. Η έλλνηα ηεο δηεπηθάλεηαο ζπλαληάηαη θπζηθά ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζπλζέησλ 

πιηθψλ θαη δελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε δηεπηθαλεηαθνχ δεζκνχ δίρσο 

θαιέο ηδηφηεηεο, παχεη λα ππάξρεη ζχλζεην [5]. Η πξφζθπζε κεηαμχ εγθιείζκαηνο θαη κεηξηθήο 

θάζεο κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κε δπλάκεηο ειεθηξνζηαηηθήο θχζεο, κε ρεκηθφ ηξφπν ή κε 

θαζαξά κεραληθφ (ηξηβή).Καηά ηε δηακήθε θφξηηζε ελφο ζπλζέηνπ πιηθνχ κε ζπλερείο θαη 
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πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο (βι. Δηθφλα 1.2 α), εάλ εc είλαη ε ζπλνιηθή παξακφξθσζε ηνπ πιηθνχ 

θαη εf, εm είλαη ε παξακνξθψζεηο ησλ ηλψλ θαη ηεο κήηξαο, ιφγσ ηεο ηζν-παξακνξθσηηθήο 

παξαδνρήο, ζα ηζρχεη:  

 

Σν ζπλνιηθφ θνξηίν Fc, πνπ θέξεη ην πιηθφ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ επίκέξνπο 

θνξηίσλ πνπ θέξνπλ ε κήηξα, Fm θαη νη ίλεο, Ff :  

 

Δάλ ζc,f,m είλαη νη ηάζεηο ζην ζχλζεην, ζηηο ίλεο θαη ζηε κήηξα αληίζηνηρα θαη Αc,f,m είλαη 

ε δηαηνκή ηνπ ζπλζέηνπ, ε ζπλνιηθή δηαηνκή ησλ ηλψλ θαη ε δηαηνκή ηεο κήηξαο, ηφηε ε Δμ. 1.3 

κπνξεί λα γξαθεί:  

 

To νγθνκεηξηθφ θιάζκα (volume fraction) κηαο θάζεο ζε έλα ζχλζεην, είλαη ν ιφγνο ηνπ 

φγθνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε θάζε πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ πιηθνχ. Δάλ 

ζεσξήζνπκε φηη ην κήθνο ησλ ηλψλ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηνπ ζπλζέηνπ (θάηη πνπ είλαη ην πιένλ 

ζχλεζεο γηα κηθξά ζρεηηθά κήθε πιηθνχ), ηφηε ν ιφγνο ησλ δηαηνκψλ ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ 

φγθσλ, άξα εάλ Vf, Vm είλαη ηα νγθνκεηξηθά θιάζκαηα ηλψλ θαη κήηξαο ε Δμ. 1.4 γξάθεηαη:  

 

Γηαηξψληαο κε ηελ παξακφξθσζε ηνπ πιηθνχ ε νπνία είλαη θνηλή ηφζν γηα ηε κήηξα φζν 

θαη γηα ηελ εληζρπηηθή θάζε, ε Δμ. 1.5 παίξλεη ηε κνξθή: 
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Η παξαπάλσ εμίζσζε εθθξάδεη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ελφο ηλψδνπο ζχλζεηνπ πιηθνχ 

κε πξνζαλαηνιηζκέλε θάζε ελίζρπζεο θαηά ηε δηακήθε θφξηηζή ηνπ ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή 

παξακνξθψζεσλ. Ο ιφγνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ νη ίλεο πξνο ην θνξηίν ηεο κήηξαο 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  
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ηελ εηθφλα 1.3β, θαίλεηαη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ηέηνηνπ 

ζπλζέηνπ πιηθνχ. ην ίδην ζρήκα γηα αληηπαξαβνιή ππάξρεη θαη ην δηάγξακκα ηάζεο-

παξακφξθσζεο γηα κνλναμνληθφ εθειθπζκφ ηεο ίλαο (ςαζπξή ζπκπεξηθνξά) θαη ηεο κήηξαο 

(φιθηκε ζπκπεξηθνξά)  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.3 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζπλζέηνπ πιηθνύ κε ζπλερείο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο θαη 

εμεηαδόκελεο δηεπζύλζεηο θόξηηζεο θαη (β) δηαγξάκκαηα ζ-ε ηνπ ζύλζεηνπ πιηθνύ, ηεο ίλαο θαη ηεο κεηξηθήο 

θάζεο. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, ε κήηξα επηδεηθλχεη φιθηκε ζπκπεξηθνξά κε 

παξακφξθσζε ζξαχζεο εbm, θαη φξην δηαξξνήο εym. Η ίλα ζπκπεξηθέξεηαη γξακκηθά ειαζηηθά 

κέρξη ην φξην ζξαχζεο ηεο ππφ ηάζε ζbf θαη παξακφξθσζε εbf. Σν ζχλζεην πιηθφ ζε ζρέζε κε 

ηε κεηξηθή θάζε παξνπζηάδεη απμεκέλν κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη κεγαιχηεξν φξην ζξαχζεο, αλ 

θαη αζηνρεί ζε κηθξφηεξε παξακφξθσζε. Δπίζεο, ζηελ ηδαληθή πάληα πεξίπησζε, 

ζπκπεξηθέξεηαη γξακκηθά ειαζηηθά κέρξη ην ζεκείν αζηνρίαο ηνπ κε δχν δηαθνξεηηθέο θιίζεηο 

πξηλ θαη κεηά ην φξην εym. Θεσξείηαη φηη ε αζηνρία επέξρεηαη ζην ζχλζεην φηαλ αξρίζνπλ λα 

ζξαχνληαη νη ίλεο, αλ θαη ην πιηθφ κέρξη ηε καθξνζθνπηθή ηνπ ζξαχζε, δε ράλεη ηελ ηθαλφηεηα 

κεηαθνξάο θνξηίσλ, αθνχ εbm> εbf. 
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1.3.2 ύλζεηα κε ελίζρπζε ηλώλ – εγθάξζηα θόξηηζε 

 

Όηαλ ην θνξηίν εμαζθείηαη ππφ γσλία 90
ν
 ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ 

ησλ ηλψλ, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο θαζαξήο εγθάξζηαο θφξηηζεο. ε αληίζεζε κε ηε 

δηακήθε θφξηηζε, φπνπ νη παξακνξθψζεηο εληζρπηηθήο θάζεο θαη κήηξαο ζεσξνχληαη ίζεο, νη 

δχν θάζεηο ηνπ ζπλζέηνπ θαηά ηελ εγθάξζηα θφξηηζε ππνβάιινληαη ζην ίδην ηαζηθφ πεδίν (ηζν-

ηαζηθή θαηάζηαζε), δειαδή:  

 

Η παξακφξθσζε ηνπ ζπλζέηνπ ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε ζ = Δ*ε , αληηθαζηζηνχκε ηνπο φξνπο εc, εf, εκ κε ηηο 

ηζνδχλακεο εθθξάζεηο ηνπο ζπλαξηήζεη ησλ κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο Δc, Ef, Em ζηελ εγθάξζηα 

δηεχζπλζε: 

 

Γηαηξψληαο κε ηελ ηάζε, ζ, ε πην πάλσ ζρέζε καο δίλεη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ 

ζπλζέηνπ γηα ηελ πεξίπησζε εγθάξζηαο σο πξνο ηε δηεχζπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηλψλ 

θφξηηζεο: 
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ηνλ πην θάησ πίλαθα [8], θαίλνληαη ε δηακήθεο θαη ε εγθάξζηα αληνρή ζε εθειθπζκφ 

γηα ηξία ελδεηθηηθά ζχλζεηα κε ηλψδε πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλε ελίζρπζε. 

Πίλαθαο 1.1 : Αληνρή ζε εθειθπζκό γηα δηακήθε θαη εγθάξζηα θόξηηζε γηα ηξία δηαθνξεηηθά ζύλζεηα κε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ηλώδε ελίζρπζε. 

Σφνθετο Υλικό Αντοχή σε εφελκυσμό 

Διαμήκης φόρτιση (Mpa) 

Αντοχή σε εφελκυσμό 

Εγκάρσια φόρτιση (Mpa) 

Glass-polyester 700 20 

Carbon-epoxy 1000 35 

Kevlar-epoxy 1200 20 

Αλεμάξηεηα απφ ην ζπλδπαζκφ κήηξαο – ίλαο, είλαη εκθαλέο φηη εάλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

πιηθνχ, γίλεη έηζη ψζηε ε θφξηηζε λα επηβάιιεηαη θαηά ηε δηεχζπλζε ησλ εληζρπηηθνχ κέζνπ, ην 

πιηθφ απνθηά εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα κε θπξηφηεξα ηελ αχμεζε ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο (φπσο θάλεθε απφ ηελ εηθφλα 1.2) θαη ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο. 

1.3.3 ύλζεηα κε ελίζρπζε ηλώλ – Αζπλερή ( επζπγξακκηζκέλα θαη ηπραίαο 

θαηαλνκήο) 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο, κεηψλεηαη θαηά πνιχ εάλ ην κήθνο ηεο ίλαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

θξίζηκν κήθνο lc. Με ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηνχλ αζπλερή 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζχλζεηα πνπ αγγίδνπλ ην 90% ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη ην 50% ηεο 

αληνρήο ζε δηακήθε θφξηηζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπλερψλ πιηθψλ [3]. Έλα απφ ηα ζνβαξά 

κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηλσδψλ ζπλζέησλ, είλαη ε εληειψο αληζφηξνπε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σα πιηθά απηά, παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηεο δηαθπκάλζεηο ζηηο κεραληθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ θνξηίνπ. Η εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ 

ηζφηξνπεο ζπκπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ θνληψλ ηλψλ κέζα ζηε 

κεηξηθή θάζε. Σέηνηα ζχλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο πνπ νη εμσηεξηθέο ηάζεηο 

δξνπλ ζηνραζηηθά ή αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ πιηθνχ. εκαληηθφ πιενλέθηεκα 

απνηειεί ην ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πην 

πνιχπινθσλ ζρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλερή ζχλζεηα πιηθά. 
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Πίλαθαο 1.2 : Ιδηόηεηεο ζύλζεηνπ πιηθνύ πνιπθαξβνληθήο κήηξαο κε ελίζρπζε ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

ηλώλ γπαιηνύ. 

Φυσική ή Μηχανική 

Ιδιότητα 

Ποσοστό (% κ.ο.) ενίσχυσης 

0 20 30 40 

Ειδικό βάροσ 1.2 1.35 1.43 1.52 

Αντοχή ςε 

εφελκυςμό (MPa) 

60 110 131 159 

Μζτρο ελαςτικότητασ 

(GPa) 

2.3 5.93 8.62 11.6 

Παραμόρφωςη 

θραφςησ (%) 

95 4-6 3-5 3-5 

ηνλ πίλαθα 1.2 [9], θαίλεηαη ε κεηαβνιή νξηζκέλσλ βαζηθψλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ γηα έλα ζχλζεην κε ηπραία θαηαλεκεκέλεο ίλεο γπαιηνχ σο ελίζρπζε, ζαλ ζπλάξηεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο. Παξαηίζεληαη επίζεο νη αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ηεο „θαζαξήο‟ κεηξηθήο θάζεο 

γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, έηζη ψζηε λα απνθηεζεί κηα θαιχηεξε ηδέα φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε κε 

ρξήζε αζπλερψλ θαη ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηλψλ. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ θαη ε δηεχζπλζε ηεο θφξηηζεο 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλζέηνπ πιηθνχ. Δάλ 

„βαζκνινγήζνπκε‟ κε 100% ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επηηπγράλνπκε ζηελ ελίζρπζε κηαο 

κήηξαο κε ηελ ελζσκάησζε επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ, απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε 

λα απνθηήζνπκε ζαθή αίζζεζε γηα ην πψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εληζρπηηθήο θάζεο θαη ε 

εμσηεξηθή θφξηηζε επεξεάδνπλ ην ηειηθφ πξντφλ [9]: 
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Πίλαθαο 1.3 : Απνηειεζκαηηθόηεηα ελίζρπζεο ηλσδώλ ζπλζέησλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

ησλ ηλώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ εμσηεξηθνύ θνξηίνπ. 

Πξνζαλαηνιηζκόο Δληζρπηηθήο 

Φάζεο 

Γηεύζπλζε Δμσηεξηθήο 

Φόξηηζεο 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Παξάιιειεο ίλεο Παξάιιεια ζηηο ίλεο 100% 

Κάζεηα ζηηο ίλεο 0 

Σπραία πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο ζε 

έλα νξηζκέλν επίπεδν 

Σπραία θαηεχζπλζε ζην επίπεδν 38% 

Κάζεηα ζην επίπεδν 0 

Σπραία πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο 

ζην ρψξν 

Οπνηαδήπνηε 20% 

1.4 Δομικά σύνθετα υλικά 

Σα δνκηθά ζχλζεηα πιηθά είλαη πνιπθαζηθέο δνκέο πνπ κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ 

ζπλδπαζκφ άιισλ ζπλζέησλ αιιά θαη νκνγελψλ πιηθψλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηδηφηεηεο 

ησλ δνκηθψλ ζπλζέησλ δηαθαηέρεη ε γεσκεηξία κε βάζε ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Σα 

πην ζπλεζηζκέλα είδε δνκηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ηα πνιχζηξσηα θαη νη πιάθεο ηχπνπ 

„ζάληνπηηο‟. 

 

 Δηθόλα 1.4 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε (α) πνιύζηξσηνπ ζύλζεηνπ πιηθνύ θαη (β) δνκηθό ζύλζεην 

ηύπνπ ζάληνπηηο. 



14 
 

Σα πνιχζηξσηα δνκηθά ζχλζεηα πιηθά θαηαζθεπάδνληαη κε ηε δηαδνρηθή ελαπφζεζε 

ζηξψζεσλ πιηθνχ θαη ηε κεηέπεηηα ζπγθφιιεζε ηνπο έηζη ψζηε λα πξνθχςεη κηα ζηηβαξή δνκή. 

Η θάζε ζηξψζε, κπνξεί λα απνηειεί έλα μερσξηζηφ ζχλζεην πιηθφ κε πςειή αληνρή ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε θφξηηζεο (π.ρ. πνιπκεξηθή κήηξα κε ελίζρπζε ζπλερψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηλψλ άλζξαθα). Οη ζηξψζεηο ηνπνζεηνχληαη κε δηαθνξεηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο έηζη ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα δηαζέηεη εληζρπκέλε αληνρή ζε θάζε 

επηζπκεηή δηεχζπλζε. 

Σα δνκηθά ζχλζεηα ηχπνπ ζάληνπηηο απνηεινχληαη απφ δχν θχξηα ηκήκαηα: ηηο δχν 

εμσηεξηθέο ζηξψζεηο θαη ηνλ ππξήλα. Οη εμσηεξηθέο ζηξψζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη πιάθεο 

νκνγελψλ πιηθψλ, φπσο αινπκίλην, αηζάιη ή θαη ζχλζεηεο δνκέο φπσο πνιπκεξή κε ελίζρπζε 

ηλψλ γπαιηνχ, θέξνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηηο εμσηεξηθήο θφξηηζεο θαη παξάιιεια 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ ππξήλα. Ο ππξήλαο πξνζζέηεη αθακςία ζηηο εγθάξζηεο θνξηίζεηο θαη απμάλεη 

ηελ δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ ζπλφινπ. Σν πιηθφ ηνπ ππξήλα κπνξεί λα είλαη θάπνην αθξψδεο ή 

ειαζηηθφ πνιπκεξέο, μχιν, χθαζκα, αιιά θαη κηα πην πνιχπινθε γεσκεηξηθή θαηαζθεπή φπσο 

νη κεηαιιηθέο θπςειίδεο [10]. 

 

1.5 Σύπνη κεηξηθήο θάζεο 

 

Ο ξφινο ηεο κήηξαο ζηε ιεηηνπξγία θάζε ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαηαιπηηθφο, δηφηη 

απνηειεί ην ζπλδεηηθφ κέζν κεηαμχ ησλ εγθιεηζκάησλ (θάζε ελίζρπζεο) θαη κεηαθέξεη ηα 

εμσηεξηθά θνξηία ζε απηά. Αλαιακβάλεη επίζεο ηελ πξνζηαζία ηεο εληζρπηηθήο θάζεο απφ ην 

πεξηβάιινλ. Η κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ ζπλζέηνπ εμαξηάηαη επίζεο θαηά πνιχ ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

κήηξαο, αθνχ απηή θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ξέεη εχθνια αλάκεζα απφ ηα 

εγθιείζκαηα, πξηλ ζηαζεξνπνηεζεί, λα ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη λα εμαζθαιίδεη θαιή πξφζθπζε. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα 

ζπκβαίλνπλ άιιεο ρεκηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο θαη ηεο εληζρπηηθήο θάζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πιηθνχ [5,9]. Οη κήηξεο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε κεηαιιηθέο, 

θεξακηθέο θαη πνιπκεξηθέο. 
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1.5.1 Μεηαιιηθέο κήηξεο 

 

ηα ζχλζεηα πιηθά κεηαιιηθήο κήηξαο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ην αινπκίλην, ην 

καγλήζην θαη ην ηηηάλην είηε ζε θαζαξή κνξθή, είηε ζε κνξθή θξακάησλ, γηα βειηίσζε ησλ 

θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Οη κήηξεο απηέο είλαη ζπλήζσο φιθηκεο θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ηζφηξνπα. Οη ηδηφηεηεο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηε ζεξκηθή θαη κεραληθή ηνπο 

θαηεξγαζία, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηε κηθξνδνκή ηνπο. ηα ζχλζεηα κεηαιιηθψλ κεηξψλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε άιιεο εληζρπηηθήο θάζεο ζπλήζσο δελ νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά πεξηνξίδεη ηελ θφπσζε ηνπ πιηθνχ, ηε δηάδνζε ησλ ξσγκψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θαη απμάλεη ηελ αληνρή ζην θαηλφκελν ηνπ εξππζκνχ. Η νμείδσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεηξψλ 

είλαη ην βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα θαη επεξεάδεη θπξίσο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δηεπηθαλεηαθνχ δεζκνχ. 

 

1.5.2 Κεξακηθέο κήηξεο 

 

Σα θεξακηθά πιηθά, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ελάληηα ζηελ νμείδσζε θαη 

παξνπζηάδνληαη πνιχ πην αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζρέζε κε ηα κέηαιια. Απηφ 

πνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε ρξήζε ηνπο σο κήηξεο ζε ζχλζεηα πιηθά κε εθαξκνγέο ζε 

αθξαίεο ζπλζήθεο είλαη ε ςαζπξή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Δληνχηνηο, ραξαθηεξίδνληαη απφ αξθεηά 

εχθνιε δηαδηθαζία παξαγσγήο, θάηη πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ρακεινχ 

θφζηνπο. Πην εχθνια θαηαζθεπάδνληαη νη παιψδεηο θεξακηθέο κήηξεο πνπ απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ ζχκπινθα νμεηδίσλ, φπσο ηα ππξηηηθά άιαηα ηνπ βνξίνπ θαη ηνπ αινπκηλίνπ. 

Άιιεο θεξακηθέο κήηξεο είλαη νη SiC, Si3N4, Al2O3 θαη ZrO2, νη νπνίεο είλαη πιήξσο 

θξπζηαιιηθέο, κε κηθξφηεξε φκσο αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία. Σέινο, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

κήηξεο αλήθνπλ θαη νη κήηξεο άλζξαθα ζε ζχλζεηα κε ελίζρπζε επίζεο άλζξαθα. Σα ζχλζεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηχπνπ είλαη ζρεηηθά λέαο ηερλνινγίαο κε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, 

παξνπζηάδνπλ φκσο πνιχ πςειή εθειθπζηηθή αληνρή ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο θαη κεγάιε 

αληνρή ζηνλ εξππζκφ. Άιια πιενλεθηήκαηα είλαη ν κηθξφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη 

ε πςειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα [3]. 
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1.5.3 Πνιπκεξηθέο κήηξεο 

 

Οη πνιπκεξηθέο κήηξεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο επί κέξνπο θαηεγνξίεο: ηηο ειαζηνκεξείο, ηηο 

ζεξκνπιαζηηθέο θαη ηηο ζεξκνζθιεξπλφκελεο. Σα ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιχ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη μερσξίδνπλ ηα πνιπκεξή εληζρπκέλα 

κε ίλεο γπαιηνχ, άλζξαθα θαη Kevlar(αξακηδηθέο ίλεο).  

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ειαζηνκεξψλ κεηξψλ είλαη φηη ε κηθξνδνκή ηνπο πξνζνκνηάδεη έλα 

εχθακπην ηξηζδηάζηαην δίθηπν, κε ζπλέπεηα λα κπνξνχλ λα δερζνχλ πνιχ κεγάιεο 

παξακνξθψζεηο. Η ηθαλφηεηα λα θέξνπλ θνξηίν είλαη κηθξή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθαξκνγψλ.  

ηηο ζεξκνπιαζηηθέο κήηξεο, νη κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ 

κνλνκεξψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηηο πνιπκεξηθέο αιπζίδεο θαη θπξίσο απφ ην κνξηαθφ βάξνο ησλ 

αιπζίδσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη πνιχ κεγάιν. ηηο άκνξθεο ζεξκνπιαζηηθέο κήηξεο δεκηνπξγείηαη 

κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε κνξηαθψλ δηαπινθψλ, ζρεκαηίδεηαη δειαδή κηα κνξθή ηξηζδηάζηαηνπ 

δηθηχνπ, ελψ ζηηο εκηθξπζηαιιηθέο ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηάμε ζηε δηεπζέηεζε ησλ 

αιπζίδσλ. Με ηε ζέξκαλζε, έλα ζεξκνπιαζηηθφ ζηεξεφ πιηθφ, κεηαβαίλεη ζηε ξεπζηή 

θαηάζηαζε, ελψ ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ ςχμε, κπνξεί λα επαλακνξθνπνηεζεί ζε άκνξθν ή 

εκηθξπζηαιιηθφ ζηεξεφ.  

Οη ζεξκνζθιεξπλφκελεο κήηξεο, δηαθέξνπλ θαηά πνιχ κεηαμχ ηνπο ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, 

άξα θαη ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ, νη επνμεηδηθέο 

ξεηίλεο, νη πνιπεζηέξεο, νη θαηλφιεο, ηα πνιπζνπιθνληθά θαη ηα πνιπηκίδηα. Γηαθέξνπλ ζηηο 

κεραληθέο θαη ζηηο ζεξκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, ζην ρξφλν θαηαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο, ζηε 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπο, ζηελ αληίζηαζή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη θπζηθά 

ζην θφζηνο ηνπο. ηηο ζεξκνζθιεξπλφκελεο κήηξεο, ην ξεπζηφ πνιπκεξέο κεηαηξέπεηαη κε 

ζεξκηθή θαηεξγαζία (curing process) ζε άθακπην ζηεξεφ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζηαπξνδεζκψλ, 

θαη έηζη ζρεκαηίδεηαη έλα ηζρπξφ ηξηζδηάζηαην δίθηπν. 
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1.6 Σύπνη εγθιεηζκάησλ 

 

Σν είδνο ησλ εγθιεηζκάησλ ραξαθηεξίδεη θαη ην ζχλζεην πιηθφ, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί. Σα εγθιείζκαηα παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλζέηνπ, αθνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθηήζεη ην ζχλζεην ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ 

ιεηηνπξγηθφ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ίλεο ελίζρπζεο, θαζψο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηα κηθξνζχλζεηα σο κέζν ελίζρπζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε [3,5]: 

Κεξακηθέο Ίλεο 

Οη δεκνθηιέζηεξεο ίλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη ίλεο άλζξαθα θαη νη ίλεο γπαιηνχ 

(παινλήκαηα). 

Ίλεο Άλζξαθα. Η δνκηθή ηνπο κνλάδα είλαη γξαθηηηθήο θχζεο θαη νη γξαθηηηθνί 

θξχζηαιινη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο ίλαο. Ο γξαθίηεο απνηειείηαη απφ 

ζηξψκαηα αηφκσλ άλζξαθα, κέζα ζηα νπνία νη δεζκνί είλαη ηζρπξφηαηνη. Οη ίλεο άλζξαθα έηζη 

φρη κφλν έρνπλ εμαηξεηηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο (κέηξν ειαζηηθφηεηαο έσο θαη 600 GPa), αιιά 

θαη πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία (έσο θαη 3300 
ν
C). Οη δηαζηξσκαηηθνί φκσο δεζκνί 

είλαη αζζελείο, κε ζπλέπεηα ρακειή αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ζε δηάηκεζε. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

απηψλ ησλ ηλψλ είλαη ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο παξαζθεπήο ηνπο. 

Ίλεο γπαιηνχ. Απνηεινχληαη απφ ππξηηηθά νμείδηα (SiO2), κε πξφζζεηα νμείδηα ηνπ 

αζβεζηίνπ, ηνπ αινπκηλίνπ, ηνπ βνξίνπ, ηνπ λαηξίνπ ή ηνπ ζηδήξνπ θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα 

κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε απηά. Έηζη ππάξρνπλ νη Δ –glass (κε θαιέο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο), 

νη C – glass (κε θαιή αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε) θαη νη S – glass (κε θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο) 

ίλεο. 

Πνιπκεξηθέο Ίλεο 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη ίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη νη αξακηδηθέο ίλεο. Οη πξψηεο 

ζρεκαηίδνληαη απφ κνλνθξχζηαιινπο πνπ απνηεινχληαη απφ θχξηεο αιπζίδεο άλζξαθα ζε zig – 

zag δηακφξθσζε, νη νπνίεο είλαη πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξή 

απφζηαζε ε κία απφ ηελ άιιε. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ησλ ηλψλ απηψλ θηάλεη ηα 70 GPa. Οη 

αξακηδηθέο ίλεο απνηεινχλ ρεκηθά παξάγσγα κε δχν θαηλνιηθνχο δαθηπιίνπο, νη νπνίνη 

πξνζδίδνπλ ζην πνιπκεξέο πγξν – θξπζηαιιηθή ζπκπεξηθνξά ζε δηάιπκα. Οη πγξνθξπζηαιιηθέο 

νκάδεο έηζη κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ απνηειείηαη απφ 
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θξπζηαιιίηεο ζε κνξθή ηληδίσλ πςεινχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δηεχζπλζε ηεο ίλαο. Απηέο νη 

δνκηθέο κνλάδεο ζπληάζζνληαη αθηηληθά ε κία δίπια ζηε άιιε θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

αζζελείο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ησλ ηλψλ απηψλ πνηθίιεη αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο θαη θηάλεη ηα 190 GPa. Σέινο, ζηηο πνιπκεξηθέο ίλεο αλήθνπλ θαη 

πνιιέο απφ ηηο θπζηθέο ίλεο (π.ρ. μχιν) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εληζρπηηθά. 

Μεηαιιηθέο Ίλεο 

Οη ίλεο απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ ράιπβα, ηηηάλην θ.α. θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπαληφηεξα απφ φιεο ηηο άιιεο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. 

 

Πέξα απφ ηελ πνηθηιία ησλ ηλψλ σο πξνο ηε θχζε ηνπο θαη ε πνηθηιία ησλ γεσκεηξηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο – θαη απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζχλζεηνπ πιηθνχ – ηηο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά κέζα ελίζρπζεο. Απηφ θπζηθά ηζρχεη 

θπξίσο γηα ηηο κεγάινπ κήθνπο ίλεο. Σέηνηνη γεσκεηξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ε 

δηάκεηξνο, ην κήθνο, ε επζπγξάκκηζε, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε φγθν θαη ε ρσξηθή δηάηαμε ησλ ηλψλ. 

Μπνξνχλ έηζη λα θαηαζθεπαζηνχλ πνιχζηξσηα ζχλζεηα πιηθά κε δηαθνξεηηθήο δηεχζπλζεο ίλεο 

ζε θάζε prepreg, ζχλζεηα ηχπνπ πθάζκαηνο πεπιεγκέλσλ ηλψλ, πεπιεγκέλσλ ηλψλ ζε 

ηξηζδηάζηαην πιέγκα θ.α. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΟ ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΔΛΙΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ 

 

2.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία - Δηζαγσγή 

 

Σν θαηλφκελν κλήκεο ζρήκαηνο είλαη κηα κνλαδηθή ηδηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ θξακάησλ 

ηα νπνία παξνπζηάδνπλ καξηελζηηηθή κεηακφξθσζε. Αθφκα θαη αλ ην θξάκα είλαη 

παξακνξθσκέλν ζηε θάζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, αλαθηά ην αξρηθφ ηνπ ζρήκα κέζσ ηεο 

αληίζηξνθεο κεηακφξθσζεο κε ηε ζέξκαλζε ζε κηα θξίζηκε ζεξκνθξαζία, πνπ νλνκάδεηαη 

ζεξκνθξαζία αληίζηξνθεο κεηακφξθσζεο. Η αλάθηεζε ζρήκαηνο ζε έλα κεηαιιηθφ θξάκα 

έπεηηα απφ εμσηεξηθά επηβαιιφκελε παξακφξθσζε, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ γηα πξψηε θνξά 

παξαηεξήζεθε ην 1932 απφ ηνλ Α. Ö lander θαη αθνξνχζε ζηελ ςεπδνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θξάκαηνο AuCd. 6 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1938, νη Greninger θαη Moorandian παξαηήξεζαλ 

ζην θξάκα CuZn ηελ εκθάληζε καξηελζηηηθήο θξπζηαιιηθήο δνκήο θαη ηελ εμάξηεζε ηεο απφ ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θξάκαηνο. Σε βαζηθή αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ κλήκεο ζρήκαηνο, ν 

ζεξκνειαζηηθφο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, αλέιπζαλ δηεμνδηθά γηα πξψηε θνξά νη 

urdjumov θαη Khandros ην 1949 θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1951, νη Chang θαη Read [11]. 

Μέρξη ηφηε, ε θαηεγνξία ησλ θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αμηνπνηεζνχλ ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Η 

επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ήξζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζην ηζναηνκηθφ θξάκα ΝiTi, απφ ηνλ Buehler ζην Δξγαζηήξην Ναπηηθψλ Δξεπλψλ 

ζηηο Η.Π.Α. [12]. Σν θξάκα απηφ, έγηλε γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία Νitinol (Nickel Titanium Naval 

Ordnance Laboratory) θαη θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχ θαιψλ ηνπ ηδηνηήησλ ζε ζρέζε κε άιια 

θξάκαηα, δίθαηα ζεσξείηαη ην επηθξαηέζηεξν. 

Σα ίδηα θξάκαηα παξνπζηάδνπλ αθφκα κηα κνλαδηθή ηδηφηεηα κε ην φλνκα 

«ππεξειαζηηθφηεηα» ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κεγάιε κε γξακκηθή 

αλαθηίζεκε παξακφξθσζε θαηά ηε κεραληθή θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε ηνπ πιηθνχ. Δθφζνλ 

απηά ηα θξάκαηα έρνπλ κηα κνλαδηθή ηδηφηεηα ζην λα «ζπκνχληαη» ην αξρηθφ ηνπο ζρήκα, 

έρνληαο ηε ιεηηνπξγία ελφο ελεξγνπνηεηή θαη παξνπζηάδνληαο ππεξειαζηηθφηεηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο φπσο ζχλδεζκνη ζε ζσιήλεο, δηάθνξνη ελεξγνπνηεηέο 
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ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, εθαξκνγέο ζε απηνθίλεηα νρήκαηα, θεξαίεο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη 

ηαηξηθά εκθπηεχκαηα θ.ά. Απηά ηα πιηθά έρνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο ελεξγνπνηεηή,αιιά θαη ελφο 

αηζζεηήξα, θαη γη‟απηφ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε σο κηθξνελεξγνπνηεηέο ζε κηθξνκεραλέο θαη 

ξνκπφη. 

 

2.2 Φαηλόκελν Μλήκεο ρήκαηνο ζην Κξάκα Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ 

 

Σν θξάκα Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ, εληφο ελφο θαζνξηζκέλνπ εχξνπο ζεξκνθξαζηψλ, ππφθεηηαη 

ζε ζεξκνειαζηηθφ, ζηεξενχ ηχπνπ κεηαζρεκαηηζκφ, κεηαμχ ηεο θάζεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, 

ηνπ σζηελίηε (austenitic phase) θαη ηεο θάζεο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ καξηελζίηε 

(martensitic phase). Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο, δελ πεξηιακβάλεη δηάρπζε θαη εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ην εμσηεξηθά επηβαιιφκελν ηαζηθφ πεδίν θαη φρη απφ ην ρξφλν [14]. 

Παξφκνηα αιιαγή θάζεο κεηαμχ σζηεληηηθήο θαη καξηελζηηηθήο δνκήο ζπκβαίλεη θαηά ηελ ςχμε 

ηνπ αηζαιηνχ, κε ηε δηαθνξά φηη –ζε αληίζεζε κε ην θξάκα NiTi- ε δηαδηθαζία είλαη κε 

αληηζηξεπηή. Χο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο νξίδεηαη ε κεηάβαζε απφ ηε θάζε πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ζηε θάζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηε ζέξκαλζε, ζπκβαίλεη ν αληίζηξνθνο 

καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ζε απηφλ αθξηβψο νθείιεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θξάκαηνο λα 

εθδειψλεη ην θαηλφκελν κλήκεο ζρήκαηνο (Shape Memory Effect - SME) [15] . 

 

2.2.1 Ο κεραληζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Ο ζεξκνειαζηηθφο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ηνπ 

θξπζηαιινγξαθηθνχ πιέγκαηνο λα θαηαιάβεη ηηο ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρακειφηεξε 

δπλαηή ελέξγεηα γηα κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία [53].Η σζηεληηηθή θάζε έρεη θπβηθή δνκή Ce-Cl 

(Cesium-Chloride, δνκή Β2) ελψ ε καξηελζηηηθή θάζε έρεη κηα ιηγφηεξν ζπκπαγή κνλνθιηλή 

δνκή (δνκή Β19‟) [13]  
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Δηθόλα 2.1 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζηνηρεηώδνπο θπςειίδαο σζηελίηε (Β2) θαη καξηελζίηε(Β19') γηα ην 

θξάκα NiTi 

 

 

Η ζεξκνθξαζία ή αθξηβέζηεξα, ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο κέζα ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη 

ν καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλν γηα θάζε NiTi θξάκα θαη κπνξεί 

λα ξπζκηζηεί –φπσο ζα δνχκε ζε επφκελε παξάγξαθν-θπξίσο πξαγκαηνπνηψληαο κηθξέο 

κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ. Η ζεξκνθξαζία εθθίλεζεο ηεο αιιαγήο θάζεο 

ζπκβνιίδεηαη σο Μs (martensite start temperature) θαη ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία νινθιήξσζήο 

ηεο, σο Mf (martensite finish temperature). Καηά ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ θαη ελψ ην 

πιηθφ ζεξκαίλεηαη, νξίδνληαη νη ζεξκνθξαζίεο εθθίλεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο σζηεληηηθήο 

θάζεο πνπ ζπκβνιίδνληαη αληίζηνηρα σο Αs θαη Αf [16]. 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη έλαο κνλνθξχζηαιινο σζηελίηε (ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε, ρσξίο 

επηβνιή εμσηεξηθψλ ηάζεσλ), ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηεο Μf, ηφηε, πξνθχπηεη 

γεληθά καξηελζηηηθή δνκή, κε 24, δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηζφηηκα θξπζηαιινγξαθηθά 

επίπεδα. Αληίζεηα, θαηά ηε ζέξκαλζε, ππάξρεη κφλν έλαο πηζαλφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

απζηεξά ζπκκεηξηθήο σζηεληηηθήο θάζεο, νπφηε πξνθχπηεη ε δνκή Β2 πνπ είδακε πην πάλσ 

[11]. 

Ο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πινπνηείηαη κε δχν ηαπηφρξνλνπο κεραληζκνχο. Ο 

πξψηνο απφ απηνχο, πεξηιακβάλεη κηθξέο αιιαγέο ζηε ρσξνηαμία ησλ αηφκσλ Ni θαη Ti, έηζη  
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ψζηε απηά λα „πξνεηνηκαζηνχλ‟ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ λέσλ ηνπο ζέζεσλ ζηελ 

θξπζηαιινγξαθηθή δνκή ηνπ καξηελζίηε [13]. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη γλσζηφο κε ηελ 

νλνκαζία „the Bain Strain‟ θαη αιήζεηα είλαη φηη ειάρηζηα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία.  

Ο δεχηεξνο κεραληζκφο, ζαθψο επηθξαηέζηεξνο θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

αιιαγήο θάζεο, έρεη λα θάλεη κε ηελ θίλεζε θαηά κήθνο ησλ δηεπηθαλεηψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηα 

φξηα ησλ θξπζηάιισλ ζην πιέγκα [17]. Φχρνληαο ηνλ σζηελίηε, απνπζία εμσηεξηθήο θφξηηζεο, 

ην πιηθφ πεξλά ζηε καξηελζηηηθή θάζε θαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο πνπ πξναλαθέξακε, 

ζρεκαηίδνληαη δίδπκεο ζπζηνηρίεο (twins). Η δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν twinning 

[16,13]. Η αλάπηπμε απηψλ ησλ δνκψλ πξνζνκνηάδεηαη ζπρλά κε „ςαξνθφθαιν‟ θαη ζπκβαίλεη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη καθξνζθνπηθή κεηαβνιή ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ πιηθνχ. ηε 

θάζε απηή, εάλ ζην δείγκα εθαξκνζηεί εμσηεξηθή κεραληθή ηάζε, νη δηδπκίεο εμαθαλίδνληαη θαη 

ν καξηελζίηεο πξνζαλαηνιίδεηαη θαηά κία θαη κφλε δηεχζπλζε(βι. Δηθφλα 2.2). Η δηαδηθαζία 

απηή πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν de-twinning [13].  

 

Δηθόλα 2.2 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε (α) σζηελίηε, (β) ζρεκαηηζκνύ καξηελζίηε (twinned martensite) 

θαηά ηελ ςύμε θαη (γ) πξνζαλαηνιηζκέλνπ (de-twinned) καξηελζίηε κε εθαξκνγή εμσηεξηθήο κεραληθήο 
ηάζεο. 

 

Η εμέηαζε ηνπ καξηελζηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ έρνληαο εζηηάζεη ζε έλα κνλνθξχζηαιιν 

σζηεληηηθήο θάζεο, κπνξεί λα καο δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ 

κεραληζκνχ (βι. Δηθφλα 2.3). Αξρηθά, ην πιηθφ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ηεο Αf, 

ζπλεπψο ε κφλε θάζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη απηή ηνπ σζηελίηε (single crystal austenite). Με 
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ηελ ςχμε θαη εθφζνλ δελ αζθνχληαη εμσηεξηθά θνξηία, ζπκβαίλεη πιήξεο κεηαηξνπή ηνπ 

σζηελίηε ζε καξηελζίηε. Καηά ηελ αιιαγή θάζεο, αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη καξηελζηηηθέο 

δνκέο κε ηε κνξθή πιαθψλ (habit plane variants – hpv‟s) ζπκκεηξηθέο σο πξνο επίπεδν πνπ 

νλνκάδεηαη επίπεδν δηδπκίαο (hpv twin plane). Μέζα ζηηο „πιάθεο‟ απηέο, ζρεκαηίδνληαη νκνίσο 

δεχγε (twins – lattice correspondent variants –lcv‟s) εθαηέξσζελ ελφο επηπέδνπ δηδπκίαο (lcv 

twin plane) [17]. Η εθαξκνγή εμσηεξηθήο κεραληθήο ηάζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε 

θαηά κήθνο φισλ ησλ δηεπηθαλεηψλ – επηπέδσλ δηδπκίαο (twin boundaries) κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαδηάηαμε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο. Η θίλεζε θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο ησλ hpv‟s 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπξνζαλαηνιηζκφο (reorientation) θαη αληίζηνηρε θίλεζε θαηά κήθνο ηεο 

δηεπηθάλεηαο ησλ lcv‟s ραξαθηεξίδεηαη σο απφ-δηδπκνπνίεζε (detwinning). Δάλ ε εμσηεξηθή 

θφξηηζε απνζπξζεί θαη ην πιηθφ ζεξκαλζεί ζα ππάξμεη πιήξεο κεηαηξνπή ζηε κνλνθξπζηαιιηθή 

σζηεληηηθή θάζε. 

 

Δηθόλα 2.3 : ρεκαηηθή επεμήγεζε ηνπ κεραληζκνύ θίλεζεο ζηα όξηα δηδπκηώλ θαηά ηελ παξακόξθσζε ηνπ 

καξηελζίηε θαη επαλαθνξά ζε κνλνθξπζηαιιηθή σζηεληηηθή θάζε κε ηε ζέξκαλζε. 

 

Η νπζία ηεο ζεξκνειαζηηθήο απηήο αιιαγήο θάζεο, ζηελ πεξίπησζε βέβαηα ηνπ 

θξάκαηνο Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ, είλαη ε εθδήισζε ηνπ Φαηλνκέλνπ Μλήκεο ρήκαηνο. ηελ 

εηθφλα 2.4 πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά θαη απινπνηεκέλα ε δηαδηθαζία απηή. 
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  Δηθόλα 2.4 : Φαηλόκελν Μλήκεο ρήκαηνο Μνλήο Καηεύζπλζεο (One Way Shape Memory Effect). 

 

 

Ξεθηλψληαο απφ ην ζεκείν Α, ην πιηθφ καο βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηεο 

Μf , ζε καξηελζηηηθή (twinned) δνκή κε αξρηθφ κήθνο L0. Αζθψληαο εμσηεξηθή εθειθπζηηθή 

δχλακε, θζάλνπκε ζην ζεκείν Β, φπνπ ην πιηθφ έρεη πξνζαλαηνιηζκέλε (detwinned) 

καξηελζηηηθή δνκή θαη επηκήθπλζε ΓL. Θεξκαίλνληαο, ην πιηθφ κεηαβαίλεη ζηελ σζηεληηηθή 

θάζε, κε ηελ αλαδηάηαμε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο λα νδεγεί ζηελ αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ 

κήθνπο. Με ςχμε, ζπκβαίλεη λέα αιιαγή θάζεο ζε καξηελζίηε δίρσο αιιαγή ζηηο εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ πιηθνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή ζπκβαίλεη αιιαγή ζρήκαηνο κφλν θαηά 

ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ (ζέξκαλζε) ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη Φαηλφκελν Μλήκεο 

ρήκαηνο Μνλήο Καηεχζπλζεο (One Way Shape Memory Effect). 
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2.2.2 Φαηλόκελν Μλήκεο ρήκαηνο Γηπιήο Καηεύζπλζεο (Two Way SME) 

 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξνπζηάζηεθε ε αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο ελφο 

δνθηκίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ παξακνξθσζεί πιαζηηθά ζηε θάζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζεξκαλζεί. Η αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ζπκβαίλεη θαηά ηνλ αληίζηξνθν 

κεηαζρεκαηηζκφ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ηνπ καξηελζηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ 

παξνπζηάδεηαη θακία καθξνζθνπηθή κεηαβνιή. Σν Φαηλφκελν Μλήκεο ρήκαηνο Γηπιήο 

Καηεχζπλζεο (Two Way SME), πξνυπνζέηεη αιιαγή ζηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πιηθνχ, 

ηφζν θαηά ηε θάζε ζέξκαλζεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο ςχμεο ρσξίο ηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ 

θνξηίσλ ή παξακνξθψζεσλ [18]. Η αιιαγή ηεο θάζεο απφ σζηελίηε ζε καξηελζίηε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά πεξηνξίδεηαη απφ κε-αληηζηξεπηέο 

θαηαζηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάκαηνο, φπσο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ ή θαηαθξεκλίζεηο [19]. 

 

Δηθόλα 2.5 : πκπεξηθνξά Μλήκεο ρήκαηνο Μνλήο θαη Γηπιήο Καηεύζπλζεο ζε θνηλό πνηνηηθό δηάγξακκα 

Παξακόξθσζεο – Θεξκνθξαζίαο. 

 

Οη εκπνξηθέο εθαξκνγέο ησλ θξακάησλ πνπ εθδειψλνπλ ην Φαηλφκελν Μλήκεο Γηπιήο 

Καηεχζπλζεο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

„ζπκβαηηθά‟ θξάκαηα θαη ηεο κηθξήο αλαθηήζηκεο παξακφξθσζεο πνπ κφιηο αγγίδεη ην 1%. 

  



26 
 

2.2.3 Τζηέξεζε καξηελζηηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο (hysteresis) παξνπζηάδεηαη ζε κηθξή ή ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα ζε φια ηα θξάκαηα κλήκεο ζρήκαηνο Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ. Σα φξηα ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθνχ εχξνπο αιιαγήο θάζεο θαηά ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ (Αs – Αf), 

δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αιιαγήο θάζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ ςχμε ηνπ πιηθνχ 

(Μs – Μf). Χο πζηέξεζε, νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεξκνθξαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ 50% 

ζε σζηελίηε θαηά ηελ ζέξκαλζε θαη 50% ζε καξηελζίηε θαηά ηελ ςχμε. Μηα ζπλήζεο ηηκή γηα 

ηε δηαθνξά απηή θπκαίλεηαη απφ 15 
ν
C έσο 30 

ν
C [11]. ηελ εηθφλα 2.6 παξνπζηάδεηαη γξαθηθά 

ην πζηεξεηηθφ θαηλφκελν γηα έλα θξάκα ΝiTi. 

 

Δηθόλα 2.6 : ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πζηεξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θξάκαηνο NiTi ζε 

δηάγξακκα πνζνζηνύ κεηαηξνπήο ζε σζηελίηε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

Η πζηέξεζε είλαη δπλαηφλ λα ξπζκηζηεί, εάλ απηφ απαηηείηαη, θαηά ηε θάζε ηεο 

παξαζθεπήο ηνπ θξάκαηνο, είηε κεηαβάιινληαο ειαθξψο ηε ζχζηαζή ηνπ ζε έλα απφ ηα δχν 

ζπζηαηηθά, είηε πξνζζέηνληαο κηθξνπνζφηεηεο απφ άιια ζηνηρεία (π.ρ. ραιθφ). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θξάκαηνο ζε θάπνηα εθαξκνγή, ε πζηέξεζε εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

εμσηεξηθέο κεραληθέο ηάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιηθφ. Η επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

ζηε γεληθφηεξε εθδήισζε ηνπ Φαηλνκέλνπ Μλήκεο ρήκαηνο, ζα εμεηαζηεί ζε επφκελε 

παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
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2.3 Τπεξ-ειαζηηθόηεηα ζην θξάκα NiTi (super-elasticity) 

 

Η εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξ-ειαζηηθφηεηαο είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφο ιφγνο, 

πέξα απφ ηε ζεξκηθά ελεξγνπνηνχκελε Μλήκε ρήκαηνο, πνπ θαζηζηά ην θξάκα NiTi σο ην 

ζεκαληηθφηεξν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κε πιεζψξα εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ. Η ππεξ-ειαζηηθφηεηα 

(ή ςεπδνειαζηηθφηεηα – pseudoelasticity) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πιηθνχ λα 

επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηνπ ζρήκα, έρνληαο ππνζηεί κεγάιε παξακφξθσζε, κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ θνξηίνπ. Η ηδηφηεηα απηή βαζίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ καξηελζηηηθήο δνκήο φρη 

ππφ ηελ επίδξαζε ζεξκηθνχ πεδίνπ, φπσο έρνπκε δεη κέρξη ηψξα, αιιά ππφ ηελ επίδξαζε 

εμσηεξηθήο κεραληθήο ηάζεο (stress induced martensite) [13].  

Η εθαξκνγή ελφο εμσηεξηθνχ θνξηίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ 

καξηελζηηηθψλ πεξηνρψλ ζην πιηθφ, κε ηε ζεξκνθξαζία λα βξίζθεηαη πνιχ πάλσ απφ ην ζεκείν 

Μs, κε ηελ σζηεληηηθή θάζε λα θπξηαξρεί. Όηαλ ην θνξηίν αθαηξεζεί, ην πιηθφ αλαθηά ην 

αξρηθφ ηνπ ζρήκα θαη ζρεδφλ αθαξηαία κεηαζρεκαηίδνληαη φιεο νη καξηελζηηηθέο πεξηνρέο ζε 

σζηελίηε, παξνπζηάδνληαο ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά παξφκνηα κε απηή ηνπ θανπηζνχθ. Η 

ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηηζηεί καξηελζίηεο ιφγσ 

εμσηεξηθήο θφξηηζεο, ζπκβνιίδεηαη κε Μd θαη ηνπνζεηείηαη αξθεηά πάλσ απφ ηελ Αs (βι. 

Δηθφλα 2.6). Σν θαηλφκελν ηεο ππεξ-ειαζηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 

κεηαμχ Αs θαη Md θαη ε βέιηηζηε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά επηηπγράλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

ειαθξψο κεγαιχηεξεο ηεο Αs [20]. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη ρξήζε ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ NiTi. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα ζχξκαηα έρνπλ ζχζηαζε ηέηνηα, έηζη ψζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ~ 25
ν
C βξίζθνληαη 

πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία Af, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ην αλψηαην φξην ζεξκνθξαζίαο φπνπ κπνξεί 

λα ζπκβεί, ζεξκηθά,  σζηεληηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο απφ καξηελζίηε. Η ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ 

ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ είλαη φηη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ κεγάιεο αλαθηήζηκεο παξακνξθψζεηο 

ζε ζρέζε κε θνηλά κέηαιια. Η άιιε ζεκαληηθή ηδηφηεηά ηνπο είλαη φηη αζθνχλ ζηαζεξή ηάζε 

φηαλ βξίζθνληαη ζε ςεπδνειαζηηθή παξακφξθσζε (2% - 8%). Απηή ε ηδηφηεηα ηα θαζηζηά 

θαηάιιεια γηα ηελ ελζσκάησζε ζε πνιπκεξηθή κήηξα, ελψ ππφθεηληαη ζε ςεπδνειαζηηθή 

παξακφξθσζε, θαη ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνζδίδνπλ ζην ζχλζεην. 
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2.4 Η ελδηάκεζε θάζε R (the R-phase) 

 

Όπσο έρνπκε δεη κέρξη ηψξα, ν ζεξκνειαζηηθφο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο γηα ην 

θξάκα NiTi, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ηνπ 

σζηελίηε (Β2) θαη ηνπ καξηελζίηε (Β19‟). Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηάβαζεο, ην θξάκα δηέξρεηαη απφ κία ελδηάκεζε θάζε, κε ηελ νλνκαζία θάζε R (R-

phase) [21].  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο, είλαη δεχηεξεο ηάμεο, δελ πεξηιακβάλεη δηάρπζε (φπσο 

αθξηβψο θαη ν καξηελζηηηθφο) θαη ε θξπζηαιιηθή δνκή ηεο R-θάζεο είλαη ξνκβνεδξηθή. Η λέα 

απηή θάζε κπνξεί λα εκθαληζηεί κφλν θαηά ηελ ςχμε θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληίζηξνθνπ 

καξηελζηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε ζεξκνθξαζία Μs είλαη αξθεηά 

ρακειή έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε απεπζείαο κεηαηξνπή Β2→Β19‟. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, 

απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο αηεινχο ςχμεο ηνπ πιηθνχ ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ηεο Μs, νπφηε 

ε R-θάζε κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη θαηά ηε ζέξκαλζε [22]. Πξφζθαηεο έξεπλεο, έρνπλ δείμεη 

φηη αθφκε θαη ε R-θάζε, ζρεκαηίδεηαη κέζσ δχν άιισλ δηαδνρηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ [23].  

ην κεηαζρεκαηηζκφ R→Β2, εθδειψλεηαη ην Φαηλφκελν Μλήκεο ρήκαηνο, αιιά κε 

αλαθηήζηκε παξακφξθσζε πνπ κφιηο αγγίδεη ην 0.2%, ζε αληίζεζε κε ην ζρεδφλ 8-10% ηνπ 

αληίζηξνθνπ καξηελζηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, ε εκθάληζε ηεο R-θάζεο 

ζπλήζσο δελ είλαη επηζπκεηή ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο.  

Η ελδηάκεζε ξνκβνεδξηθή θάζε ζπλαληάηαη ζε πεξηπηψζεηο θξακάησλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ζεξκνκεραληθή θαηεξγαζία, ζε θξάκαηα κε απμεκέλν πνζνζηφ Νηθειίνπ ή ζε θξάκαηα 

NiTi ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί θάπνην άιιν ζηνηρείν (φπσο π.ρ. Αινπκίλην) [21]. Παξαδείγκαηα 

θαηεξγαζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο θάζεο R, είλαη νη 

επαλαιακβαλφκελνη θχθινη ζέξκαλζεο –ςχμεο ή ε ςπρξή δηέιαζε, πνπ δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο 

αηέιεηεο ζηε δνκή ηνπ πιηθνχ. Έλα είδνο αηέιεηαο πνπ ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο ελδηάκεζεο θάζεο είλαη νη θαηαθξεκλίζεηο Νi4Ti3 ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάκαηνο πνπ έρεη 

ηζναηνκηθή ζχλζεζε [24]. 

Η αλίρλεπζε ηεο χπαξμεο ηεο R-θάζεο θαηά θαλφλα γίλεηαη κε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

Γηαθνξηθήο Θεξκηδνκεηξίαο άξσζεο (Differential Scanning Calorimetry – DSC). Η ηερληθή 

απηή, ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεξκνθξαζηψλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάκαηνο, νη νπνίνη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. πλεπψο, ζα 
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αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά, φηη ζην δηάγξακκα Ρνήο Δλέξγεηαο – Θεξκνθξαζίαο, γηα έλα πιήξε 

θχθιν ζέξκαλζεο-ςχμεο, πέξα απφ ηηο θνξπθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην καξηελζηηηθφ θαη ζηνλ 

αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ, έρνπκε ηελ εκθάληζε κηαο λέαο θνξπθήο πξηλ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

καξηελζίηε. ηελ εηθφλα 2.8, θαίλεηαη ην δηάγξακκα DSC γηα έλα ηζναηνκηθφ θξάκα NiTi πνπ 

δελ έρεη ππνζηεί θακία δηεξγαζία απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπ ζε αληηπαξάζεζε κε ην 

δηάγξακκα ελφο θξάκαηνο πνπ έρεη θνπσζεί ζεξκνκεραληθά.  
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Δηθόλα 2.7 : Γηαγξάκκαηα DSC (α) γηα έλα θξάκα NiTi πνπ δελ έρεη ππνζηεί θαηεξγαζία (as received) θαη 

(β) γηα θξάκα NiTi πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε ζεξκνκεραληθή θόπσζε. 

 

 

2.5 Μέζνδνη παξαζθεπήο – Πξνγξακκαηηζκόο Μλήκεο ρήκαηνο 

 

Γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ε πνηφηεηα, ε θαζαξφηεηα απφ πξνζκίμεηο θαη νη θαιέο ηδηφηεηεο 

ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ ε παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη δηπιή ηήμε ππφ θελφ 

[11]. Αξρηθά, ηα ζπζηαηηθά ηνπ θξάκαηνο ηήθνληαη ζε ζπζθεπή επαγσγηθήο ζέξκαλζεο 

(induction melting), απνπζία αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ζε ζεξκνθξαζία 1400
ν
C. ε απηή ηε 

θάζε γίλεηαη ε ξχζκηζε ηφζν ηεο επηζπκεηήο πζηέξεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φζν θαη ησλ 

επηζπκεηψλ ζεξκνθξαζηψλ αιιαγήο θάζεο (Αs, Αf, Μs, Μf), κε κηθξνκεηαβνιέο ζηελ 

ηζναηνκηθή ζχλζεζε ή πξνζζήθε ζηνηρείσλ φπσο Cu ή Al.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί λέα ηήμε ππφ θελφ κε ρξήζε ειεθηξηθνχ ηφμνπ (arcmelting), 

έηζη ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ρεκηθή ζχλζεζε ηνπ θξάκαηνο, λα επηηεπρζεί ε νκνγελνπνίεζή 

ηνπ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δνκήο.  

Σν παξαγφκελν πξντφλ, κπνξεί πιένλ λα δηακνξθσζεί ην επηζπκεηφ ζρήκα (π.ρ. ζχξκα) 

θαη δηαζηάζεηο, είηε κε ζεξκή δηέιαζε ζηνπο 800 
ν
C, είηε κε ςπρξή θαηεξγαζία. Η δηαδηθαζία 

ηεο αλφπηεζεο (annealing) πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί, εμνκαιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

αηέιεηεο ζηε δνκή πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. πλέπεηα απηνχ, 
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είλαη ην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηζναηνκηθψλ θξακάησλ NiTi, αξρηθά, δελ 

παξνπζηάδνπλ ηελ ελδηάκεζε R-θάζε θαηά ην καξηελζηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ.  

 Δηθόλα 2.8 : Γηάθνξεο κνξθέο ηειηθνύ πξντόληνο γηα ην θξάκα NiTi. 

 

Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ζπκπαγή NiTi, είλαη απηή ησλ 

πνξσδψλ θξακάησλ. Σα πνξψδε θξάκαηα NiTi, ζρεκαηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ηεο ππξν-

ζπζζσκάησζεο (sintering), αιιά παξνπζηάδνπλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Η κλήκε ζρήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηηζηεί είηε κεηά ηε κνξθνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ, είηε νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή 

(training) πξνυπνζέηεη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θξάκαηνο (αλεμαξηήησο κνξθήο π.ρ. ζχξκα, ξάβδνο, 

ζσιήλαο) ζην επηζπκεηφ ζρήκα θαη ηελ εθαξκνγή ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο κε βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηε ζεξκνθξαζία θαη ην ρξφλν [25]. Οη ηηκέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ αθξηβή 

ζχζηαζε ηνπ θξάκαηνο, αιιά κηα ηππηθή θαηεξγαζία απαηηεί ζέξκαλζε πεξίπνπ ζηνπο 500 
ν
C 

θαη γηα ρξφλν 5 min. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο κλήκεο νινθιεξψλεηαη κε ηαρεία ςχμε ζε ινπηξφ 

λεξνχ. 
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2.6 Μέζνδνη κέηξεζεο ησλ ζεξκνθξαζηώλ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 

Οη θξίζηκεο ζεξκνθξαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάκαηνο θαη ην εχξνο ηεο πζηέξεζεο 

απνηεινχλ ίζσο ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ 

ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο. Σα ζεξκνθξαζηαθά φξηα αιιαγήο θάζεο γηα ην θξάκα NiTi είλαη 

επαίζζεηα θαη κεηαβάιινληαη ππφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη:  

- Οη εμσηεξηθά εθαξκνδφκελεο κεραληθέο ηάζεηο. Σφζν ν καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο φζν 

θαη ν αληίζηξνθνο, εθδειψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εάλ ζην πιηθφ αζθνχληαη εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο. Δάλ π.ρ. ζε έλα ζχξκα NiTi, αζθείηαη εθειθπζηηθή ηάζε ηεο ηάμεο ησλ 200 MPa, ηφηε 

είλαη δπλαηφλ νη ζεξκνθξαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ (Αs, Αf, Μs, Μf), λα απμεζνχλ θαηά 20 
ν
C, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ εχξνπο ηεο πζηέξεζεο θαηά 5 
ν
C. Δάλ ην πιηθφ ππνβάιιεηαη ζε 

κεραληθή θφπσζε θάησ απφ ηελ επίδξαζε κεηαβαιιφκελσλ θνξηίσλ, ηφηε ν καξηελζηηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο νκνίσο κεηαηνπίδεηαη πξνο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο [26].  

- Η ζεξκηθή γήξαλζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ ππνζηεί ζεξκηθέο ηάζεηο γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ έρεη επίπησζε ηφζν ζηε κεηαηφπηζε ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ „παξαζχξνπ‟ 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, φζν θαη ζηε θχζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα θξάκα NiTi πνπ έρεη ζηνπο 

350 
ν
C γηα ρξφλν 300 sec, παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εθθίλεζεο ηνπ αληίζηξνθνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά 15 
ν
C θαη παξάιιεια θαηά ηελ ςχμε εκθαλίδεηαη ε ελδηάκεζε R-θάζε 

πξηλ νινθιεξσζεί ν καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο [27]. 

- Η ζχζηαζε ηνπ θξάκαηνο. Μηθξέο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηνπ δπαδηθνχ θξάκαηνο πνπ 

εμεηάδνπκε, έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζηηο ζεξκνθξαζίεο ελεξγνπνίεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, 

φηη ε ζεξκνθξαζία αιιαγήο ζρήκαηνο, κπνξεί κε αλάινγεο κηθξέο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε λα 

θπκαλζεί απφ -100 
ν
C έσο +100 

ν
C. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Νηθειίνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ελεξγνπνίεζεο. Δάλ ην πνζνζηφ ηνπ Νηθειίνπ φκσο μεπεξάζεη ην 55.6% θ.β., 

ηφηε ράλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο κλήκεο ηνπ θξάκαηνο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάκαηνο 

επεξεάδεηαη θαη κε ηελ πξφζζεζε άιισλ ζηνηρείσλ, φπσο ν ραιθφο (Cu) πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα 

λα κεηψλεη ην εχξνο ηεο πζηέξεζεο ή ην θνβάιηην (Co) πνπ κπνξεί λα ρακειψζεη ηε 

ζεξκνθξαζία κεηαζρεκαηηζκνχ.  
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Δίλαη εκθαλέο, φηη ε αμηνπνίεζε κηαο θαιήο ηερληθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ αιιαγήο θάζεο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. Δθηφο ησλ άιισλ, ε αθξίβεηα 

ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ην Κξάκα Μλήκεο ρήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη σο φξγαλν αίζζεζεο θαη 

ελεξγνπνίεζεο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αθξηβή κέηξεζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ νξίσλ κέζα ζηα 

νπνία εθδειψλεηαη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί ηξείο θχξηεο 

κέζνδνη γηα ην ζθνπφ απηφ: ε δηαθνξηθή ζεξκηδνκεηξία ζάξσζεο (DSC), ε κέζνδνο ηεο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ε κέζνδνο ηνπ ζηαζεξνχ θνξηίνπ [28]. Η κέζνδνο DSC βαζίδεηαη 

ζηελ κέηξεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην δείγκα ή απάγεηαη 

ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν κεηαζρεκαηηζκψλ: ηνπ αληίζηξνθνπ θαη ηνπ 

καξηελζηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ αληίζηνηρα.  

 

 Δηθόλα 2.9 : Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεξκνθξαζηώλ ελεξγνπνίεζεο κε ηε κέζνδν DSC γηα έλα ζύξκα 

NiTi δηακέηξνπ 0.3 mm 

 

Η ηερληθή απηή, απαηηεί κηα πνιχ κηθξή πνζφηεηα πιηθνχ πνπ δελ μεπεξλάεη ηα 15 mg. 

Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε έλα αινπκηλέλην θειί θαη ζθξαγίδεηαη αεξνζηεγψο, ελψ έλα άιιν 

θελφ θειί ρξεζηκνπνηείηαη σο δείγκα αλαθνξάο. Σα δχν δείγκαηα ζεξκαίλνληαη κε θαζνξηζκέλν 

θαη πιήξσο ειεγρφκελν ξπζκφ θαη ην φξγαλν θαηαγξάθεη ηε ξνή ελέξγεηαο απφ θαη πξνο ην 
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ζχζηεκα ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ζέξκαλζε θαη θαηά ηελ ςχμε. Σα άλσ θαη 

θάησ φξηα ελφο πιήξνπο θχθινπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα νινθιεξψλνληαη νη αιιαγέο 

ησλ θάζεσλ (Σ<Mf, T>Af). ηε θάζε ηεο ζέξκαλζεο, ν κεηαζρεκαηηζκφο Β19‟→Β2 είλαη 

ελδφζεξκνο, ελψ ν αληίζηνηρνο Β2→Β19‟ θαηά ηελ ςχμε είλαη εμψζεξκνο. Καη νη δχν 

κεηαζρεκαηηζκνί, θαίλνληαη ζην δηάγξακκα Ρνήο Θεξκφηεηαο – Θεξκνθξαζίαο σο δχν πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο [29]. Απφ ηα δεδνκέλα απηά, κε ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο εμάγνληαη νη 

ζεξκνθξαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ην εχξνο ηεο πζηέξεζεο γηα ην δείγκα (Βι. Δηθφλα 2.9). 

Η κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο εθκεηαιιεχεηαη ην γεγνλφο φηη ε 

θξπζηαιινγξαθηθή αλαδηάηαμε ηνπ πιηθνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αιιαγή θάζεο, κεηαβάιιεη 

ηελ ηηκή ηεο σκηθήο ηνπ αληίζηαζεο. Σν δείγκα, ζηελ πεξίπησζε απηή, απνηειεί κέξνο ελφο 

ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζην νπνίν δηνρεηεχεηαη ειεγρφκελν ξεχκα. Λφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

Joule, ην δείγκα ζεξκαίλεηαη θαη ε αληίζηαζή ηνπ θαηαγξάθεηαη. Μέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο 

αληίζηαζεο, ππνινγίδνληαη νη ζεξκνθξαζίεο αιιαγήο θάζεο. Φχρνληαο, ε κεηάβαζε απφ 

σζηελίηε ζε καξηελζίηε ζπλνδεχεηαη απφ πηψζε ηεο σκηθήο αληίζηαζεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη 

θαηά ηε ζέξκαλζε ηνπ δείγκαηνο. Η κέζνδνο απηή είλαη ζρεηηθά απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, αιιά 

ε ζπζρέηηζε ηεο αιιαγήο θάζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο αληίζηαζεο δελ είλαη πάληα επηηπρήο 

[30]. 

Η ηερληθή ηνπ ζηαζεξνχ θνξηίνπ, ππνινγίδεη έκκεζα ηηο δεηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο 

αιιαγήο θάζεο, κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ζηε γεσκεηξία ηνπ δείγκαηνο. Η εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ 

θνξηίνπ ζην δείγκα, ελψ απηφ βξίζθεηαη ζε καξηελζηηηθή θαηάζηαζε, πξνθαιεί κεηξήζηκε 

παξακφξθσζε. Σν θνξηίν ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο ηέηνην, ψζηε ε παξακφξθσζε λα κελ 

μεπεξλάεη ηε κέγηζηε αλαθηήζηκε γηα ην NiTi (~10%). Με ηε ζέξκαλζε, ην δείγκα ηείλεη λα 

επαλέιζεη ζηηο αξρηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη κεηαθηλεί ην θνξηίν πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Δάλ αθνινπζήζεη ςχμε, ην θνξηίν ζα επηκεθχλεη εθ λένπ ην δείγκα, ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία 

κεηξάηαη ζπλερψο. Οη ζεξκνθξαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, ηαπηίδνληαη 

κε ηελ εθάζηνηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ην πιηθφ φηαλ μεθηλά ή παχεη ε θίλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

θνξηίνπ [31].  

Γεληθφηεξα, νη ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ηεο κεζφδνπ DSC δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ 

ππνινγίδνληαη κέζσ ησλ άιισλ δχν κεζφδσλ. Η ηερληθή απηή, έρεη κεγάιε επαηζζεζία θαη 

κεγάιε αθξίβεηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ελψ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ πξφζζεησλ ζεξκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ. ελζαιπία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ).      
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Γηα ηνλ ιφγν φκσο, φηη νη κεηξήζεηο ζην δείγκα ιακβάλνληαη ρσξίο ηελ παξνπζία 

εμσηεξηθνχ θνξηίνπ, νη ππνινγηδφκελεο ηηκέο δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο κηαο πξαγκαηηθήο 

εθαξκνγήο. Η κέζνδνο ηεο αληίζηαζεο είλαη απιή θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην δείγκα δελ εκθαλίδεη ελδηάκεζε R-θάζε. Τπνινγίδεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα σζηφζν ηηο 

ζεξκνθξαζίεο αιιαγήο θάζεο θαηά ηελ ςχμε θαη φρη ηφζν ηηο αληίζηνηρεο ηεο ζέξκαλζεο. Η 

κέζνδνο ηνπ ζηαζεξνχ θνξηίνπ, έρεη απιή αξρή ιεηηνπξγίαο θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ην 

κέγεζνο ηεο εθαξκνδφκελεο δχλακεο. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο κεραληθέο ηάζεηο, νπφηε γηα λα ππάξρεη 

αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο ζα πξέπεη ην θνξηίν λα αληηζηνηρεί κε απηφ ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο 

γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην πιηθφ [28]. 
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2.7 Δκπνξηθέο εθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ 

 

Σν Φαηλφκελν Μλήκεο ρήκαηνο θαη ε ηδηφηεηα ηεο Τπεξειαζηηθφηεηαο, πέξα απφ ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ, θαζηζηνχλ ην θξάκα NiTiππνςήθην γηα πιεζψξα 

εθαξκνγψλ ζε πνιινχο ηνκείο.  

 

Δηθόλα 2.10 : Δθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο NiTi (α) ζε ζπλελώζεηο εμαξηεκάησλ, (β) ζε βηνκεραληθά 

ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ, (γ) ζε ειεθηξηθέο ελώζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ζηε Μεραλνινγία/Ηιεθηξνινγία, απνηεινχλ νη ρξήζεηο 

εμαξηεκάησλ SMA ζε ζεξκηθά ελεξγνπνηνχκελνπο δηαθφπηεο θπθισκάησλ, ζε θπθιψκαηα 

ζεξκνζηαηψλ, ζηηο ελψζεηο ζσιήλσλ (κε ηε κνξθή δαθηπιίσλ) ή ζηηο ελψζεηο ειαζκάησλ (κε ηε 

κνξθή ζθήλαο).  

 

Δηθόλα 2.11 : Δθαξκνγέο ζηε Ρνκπνηηθή. 

χξκαηα, ιεπηέο ηαηλίεο ή ζηξεπηηθέο ξάβδνη NiTi, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Ρνκπνηηθή, 

ππνθαζηζηψληαο ηνπο κχεο ζε ξνκπνηηθνχο βξαρίνλεο. Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ζηνλ 

ηνκέα απηφ είλαη ζε ζπζθεπέο απνκαθξπζκέλεο εμνπδεηέξσζεο λαξθψλ ή εθξεθηηθψλ 

κεραληζκψλ.  
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ηνλ ηνκέα ηεο Αεξνλαππεγηθήο θαη ηεο Σερλνινγίαο Ορεκάησλ ην θξάκα Νηθειίνπ – 

Σηηαλίνπ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε θαη ε έξεπλα γηα λέεο εθαξκνγέο είλαη ζε πιήξε εμέιημε. Η 

ρξήζε ηνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζαλ ελεξγνπνηεηήο/δηαθφπηεο ζε ππνζπζηήκαηα νρεκάησλ, ζε 

απηφ-επηζθεπαδφκελα πνιπκεξηθά ηκήκαηα απηνθηλήησλ (π.ρ. πξνθπιαθηήξεο), ζε ζεξκνζηάηεο 

θπθισκάησλ ςχμεο θ.α. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πφξηεο αεξνζθαθψλ γηα αεξνζηεγέο 

ζθξάγηζκα ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηψλ, ζε ηκήκαηα θηλεηήξσλ jet γηα κείσζε ηνπ ζνξχβνπ 

θαζψο θαη ζε δνξπθνξηθά ππνζπζηήκαηα (θεξαίεο, θσηνβνιηατθά πάλει). Πξνζπάζεηα γίλεηαη 

επίζεο γηα ελζσκάησζε πιηθψλ SMA ζε πηέξπγεο αεξνζθαθψλ ή αεξνηνκέο νρεκάησλ κε 

ζηφρν ηελ ειεγρφκελε αιιαγή ηνπ ζρήκαηφο ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 2.12 : Δθαξκνγέο ηνπ θξάκαηνο NiTi (α) ζε δνξπθόξνπο, (β) ζε πηπζζόκελεο θεξαίεο, (γ) ζε 

πνιπκεξηθά απην-επηζθεπαδόκελα κέξε νρεκάησλ θαη (δ) ζε πηέξπγεο. 
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2.7.1 Σν Νηθέιην-Σηηάλην ζηελ επηζηήκε ηεο Ιαηξηθήο 

 

Η ρξήζε ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ ζηελ Ιαηξηθή, μεθηλά απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Λφγσ βηνζπκβαηφηεηαο, αιιά θαη ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ, ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάκα βξίζθεη εθαξκνγή ζε αξθεηνχο θιάδνπο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, φπσο: 

 

- Καξδηναγγεηαθή ρεηξνπξγηθή. Η πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο θαηαγξάθεθε ην 1977, κε 

ηε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ SNF, ελάληηα ζηε ζξφκβσζε ηνπ αίκαηνο. Σν θίιηξν αξρηθά είρε ηε 

κνξθή ιεπηνχ ζχξκαηνο θαη ζην ζεξκνθξαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζψκαηνο αλαθηνχζε έλα πην 

ζχλζεην ζρήκα, ηθαλφ λα „παγηδεχεη‟ ηνπο ζξφκβνπο. Έθηνηε, εκθπηεχκαηα NiTi (stents), 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηέλσζεο ζε αξηεξίεο, κε κεγάιε 

επηηπρία. Σα εκθπηεχκαηα απηά, κφιηο ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αξηεξίαο, εθηείλνληαη 

πξνο ηα ηνηρψκαηα θαη απμάλνπλ ηε δηάκεηξφ ηεο. 

- Γαζηξεληεξνινγία. Απφ ην 1993, ρξεζηκνπνηνχληαη εκθπηεχκαηα απφ θξάκα Νηθειίνπ – 

Σηηαλίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηέλσζεο θαη ηελ αλαθνχθηζε θαθνεζψλ φγθσλ ηνπ 

νηζνθάγνπ. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, έρνπλ πξφζθαηα αλαπηπρζεί εκθπηεχκαηα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηε ρνιή, αλ θαη ε εηζαγσγή ηνπο είλαη ηερληθά πην δχζθνιε. 

 

Δηθόλα 2.13 : Δκθπηεύκαηα NiTi, (α) γηα ρξήζε ζε απόθξαμε αξηεξηώλ, (β) αληηζξνκβσηηθό θίιηξν θαη (γ) 

αξηεξίαο ιαηκνύ κε εκθύηεπκα ζε ηνκή. 

 

- Οπξνινγία. Η ρξήζε ηνπ θξάκαηνο αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1989 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ πξνζηάηε, φπσο ε θαινήζεο ππεξπιαζία. Παξά ηε βηνζπκβαηφηεηα ηνπ 

πιηθνχ, θιηληθέο έξεπλεο καθξάο δηαξθείαο, έδεημαλ φηη ηα κνζρεχκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ γίλνληαη πάληα απνδεθηά απφ ην ζψκα.  
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- Οξζνπεδηθή. Η πξψηε εκθάληζε ηνπ Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ ζηελ Οξζνπεδηθή ζπκβαίλεη ην 1978, 

κε ηελ ρξήζε εθηεηλφκελσλ ξάβδσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζθνιίσζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ρσξίο θακία επηπινθή. ήκεξα, ην θξάκα NiTi ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο 

ζπλδεηηθφ πιηθφ (θπξίσο ζηε κνξθή ειαζκάησλ ή ζθηγθηήξσλ) ζε πεξηπηψζεηο ζπληξηπηηθψλ 

θαηαγκάησλ ζηα άλσ θαη θάησ άθξα, ζηε γλαζνρεηξνπξγηθή, ζε θαηάγκαηα κηθξψλ νζηψλ, ζε 

νζηενηνκέο ηνπ κεηαηαξζίνπ, ζηελ απρεληθή ρεηξνπξγηθή θ.α. Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο, 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Φαηλνκέλνπ Μλήκεο ρήκαηνο ηνπ 

NiTi, γηα ρξήζε ηνπ σο ελεξγνπνηεηή ζε κεραληζκνχο δηαηαηηθήο νζηενγέλλεζεο, 

αληηθαζηζηψληαο δχζρξεζηεο θαη επίπνλεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ηερληθέο (π.ρ ζπζθεπή Ilizarov).  

- Οδνληηαηξηθή. Η ηδηφηεηα ηεο ππεξειαζηηθφηεηαο, θαζηζηά ην θξάκα ηδαληθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή πξνζζεθψλ, κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ ζηελ νδνληνζηνηρία, αζθψληαο 

ζπλερή πίεζε ζηα επηζπκεηά ζεκεία. 

 

Δηθόλα 2.14 : Χεηξνπξγηθά εξγαιεία θαηαζθεπαζκέλα από θξάκα Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ κε ππεξειαζηηθέο 

ηδηόηεηεο. 

 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ην NiTi ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα, είλαη απηφο ηεο θαηαζθεπήο 

ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, ιφγσ ηεο πςειήο ηνπ θαζαξφηεηαο, ηεο εμαηξεηηθήο ηνπ αληνρήο, ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ηνπ θαη θπζηθά ηεο βηνζπκβαηφηεηάο ηνπ. 
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2.8 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ 

 

Η νηθνγέλεηα ησλ θξακάησλ κεηαιιηθήο βάζεο πνπ εκθαλίδνπλ ην Φαηλφκελν Μλήκεο 

ρήκαηνο –εθηφο θπζηθά απφ ην θξάκα NiTi πνπ εμεηάδνπκε- πεξηιακβάλεη αξθεηά κέιε. 

Μεηαμχ άιισλ, ηα θπξηφηεξα θξάκαηα κε απηή ηελ ηδηφηεηα είλαη ηα εμήο: 

 

- Ag-Cd 

- Au-Cd 

- Cu-Al-Ni 

- Cu-Sn, Cu-Zn - Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Al, Cu-Zn-Sn 

- Fe-Pt 

- Mn-Cu 

- Fe-Mn-Si 

- Κξάκαηα Pt 

- Co-Ni-Al, Co-Ni-Ga 

- Ni-Fe-Ga 

- Ti-Pd 

 

Σν γεγνλφο φηη ην θξάκα Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ ζεσξείηαη ην επηθξαηέζηεξν θαη βξίζθεη 

πιεζψξα εθαξκνγψλ νθείιεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ. πλνπηηθά, παξνπζηάδνληαη πην θάησ νη ηδηφηεηεο πνπ ην ρξίδνπλ σο ην 

ηδαληθφηεξν γηα εθαξκνγέο ζε επθπή ζπζηήκαηα σο αηζζεηήξα θαη ελεξγνπνηεηή:  

-Σν θξάκα NiTi έρεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο δηέιαζεο κε ζπλέπεηα λα κπνξεί λα παξαρζεί 

ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή (ζχξκα, πιάθα, δίζθν, ξάβδν θ.α.).  

-Παξνπζηάδεη πνιχ θαιή αληνρή ζηελ κεραληθή θφπσζε.  

-Έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο ελάληηα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ επηθαλεηαθή δηάβξσζε.  

-Δίλαη βηνζπκβαηφ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζψξα 

ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ, αθφκα θαη σο εκθχηεπκα, ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή.  

-Έρεη πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο απνξξφθεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ ζε δνκηθέο εθαξκνγέο.  
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-πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάκαηα, ην NiTi παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αλαθηήζηκε 

παξακφξθσζε θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ Φαηλνκέλνπ Μλήκεο ρήκαηνο, πνπ θζάλεη ζρεδφλ ην 

10%.  

-Η πζηέξεζε, αιιά θαη νη ζεξκνθξαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε 

αθξίβεηα αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, κε κηθξέο κεηαβνιέοζηε ζχζηαζε ηνπ θξάκαηνο θαηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπ.  

-Η αλάθηεζε ηνπ ζρήκαηνο, ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

κεγάισλ κεραληθψλ ηάζεσλ πνπ θζάλνπλ ηα 700 MPa.  

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ θξάκαηνο Νηθειίνπ-Σηηαλίνπ είλαη ην 

πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ, θάηη πνπ απμάλεη θαηαθφξπθα θαη ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην 1
ν
 θεθάιαην, έγηλε ιφγνο γηα ηα ζχλζεηα πιηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ απηά 

απαξηίδνπλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κεηξηθήο θαη ηεο εληζρπηηθήο θάζεο. ηα πιηθά απηά, πνπ 

ζπλήζσο απνηεινχλ δνκηθά κέξε ζπζηεκάησλ θαη θαηαζθεπψλ κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηα κνλνθαζηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδψζεη ην ραξαθηεξηζκφ „ζπκβαηηθά‟, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηα „επθπή‟ ή „πνιπ-ιεηηνπξγηθά‟ ζχλζεηα. Σα ηειεπηαία, πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελζσκάησζε „επθπψλ‟πιηθψλ ζηηο θαηάιιειεο (ζπλήζσο πνιπκεξηθέο) κήηξεο. Δπηγξακκαηηθή 

αλαθνξά ζηα πνιχ-ιεηηνπξγηθά πιηθά έγηλε ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηά.  

Έλα „έμππλν‟ ζχζηεκα (νη φξνη „πνιχ-ιεηηνπξγηθφ‟, „έμππλν‟, „επθπέο‟, ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία είλαη ηζνδχλακνη) ελζσκαηψλεη ελεξγνπνηεηέο θαη αηζζεηήξεο, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ θαηάιιειν βξφγρν ειέγρνπ[32]. Σα πνιχ-ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αηζζάλνληαη κε ηνπο αηζζεηήξεο ηνπο ηηο αιιαγέο ζην 

εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ή ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή θαη λα αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο απηέο κε 

ρξήζε ησλ ελεξγνπνηεηψλ,κεηαβάιινληαο θάπνηα ηδηφηεηά ηνπο (φπσο π.ρ. ην ζρήκα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ NiTi)[33]. ε απεπζείαο αληηπαξάζεζε κε έλα δσληαλφ νξγαληζκφ, νη 

ελεξγνπνηεηέο είλαη ην αλάινγν ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο, νη αηζζεηήξεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ν βξφρνο ειέγρνπ απνηειεί ην αλάινγν ηνπ εγθεθάινπ (Βι. Δηθφλα 3.1). Η 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηκήκα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ, 

θηινδνμεί λα αλαπηχμεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο κάζεζεο ζηα ελ ιφγσ „επθπή‟ ζπζηήκαηα έηζη 

ψζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα πιεζηάζεη,φζν ην δπλαηφλ, απηή ησλ 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 
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Δηθόλα 3.1 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο επθπνύο ζπζηήκαηνο. 

 

Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αλάπηπμε 

λέσλ δνκψλ κε απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ιηγφηεξε πνιππινθφηεηα θαη 

θπζηθά απμεκέλε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ελζσκαηψλνληαο ηελ 

αίζζεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 

δεκηνπξγία –ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ - ε δεκηνπξγία ελφο „ηερλεηνχ‟ δσληαλνχ 

νξγαληζκνχ. 

 

3.2 Αηζζεηήξεο θαη Δλεξγνπνηεηέο 

 

Οη αηζζεηήξεο ζε έλα ζχζηεκα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

επηηεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ή θαη ζην ίδην ην ζχζηεκα. ρεδηάδνληαη π.ρ. λα εληνπίδνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο, ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ 

(ξεχκα, αληίζηαζε θ.α.), αθφκα θαη ησλ κεραληθψλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαη κεηαβάιινπλ ηελ εληαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δπηηεινχλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην 
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λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ην νπνίν δηεγείξεηαη θαη κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία ζηνλ 

εγθέθαιν (φηαλ π.ρ. αθνπκπήζνπκε κε γπκλφ ρέξη κηα δεζηή επηθάλεηα). 

Οη ελεξγνπνηεηέο, είλαη ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαο εληνιή απφ ην βξφγρν ειέγρνπ 

κεηαβάιινπλ θάπνηα ηδηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ην ημψδεο, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο, ηελ 

θξπζηαιιηθή δνκή, ηηο εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, ηελ σκηθή αληίζηαζε ή θαη ζπλδπαζκνχο ησλ 

παξαπάλσ. Η ιεηηνπξγία ηνπο πξνζνκνηάδεηαη κε απηή ηνπ αλζξψπηλνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο (νη 

κχεο π.ρ. ιακβάλνπλ εληνιή θαη απνκαθξχλνπλ ην ρέξη καο απφ ηε δεζηή επηθάλεηα).  

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ πιηθψλ είλαη φηη ελζσκαηψλνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηφζν ηεο αίζζεζεο φζν θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο.Δπίζεο, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο 

νξηζκέλσλ επθπψλ πιηθψλ είλαη ηέηνηεο, πνπ κπνξεί απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο [32]. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαπηχρζεθε ην Φαηλφκελν ηεο 

Μλήκεο ρήκαηνο γηα ην θξάκα Νηθειίνπ – Σηηαλίνπ, θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ νπνίνπ, ην πιηθφ 

„αηζζάλεηαη‟ ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη αληαπνθξίλεηαη αιιάδνληαο ην ζρήκα ηνπ. ηελ 

έξεπλα θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ ζπλζέησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια 

πιηθά, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ζηελ επφκελε παξάγξαθν, πξηλ πξνρσξήζνπκε 

ζηελ επεμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ γέλλεζεο κεραληθψλ ηάζεσλ ζε χλζεηα κε ελζσκαησκέλα 

Κξάκαηα Μλήκεο ρήκαηνο. 

 

3.3 Πνιπ-ιεηηνπξγηθά πιηθά εθηόο ησλ Κξακάησλ Μλήκεο ρήκαηνο 

 

Δθηφο ησλ Κξακάησλ Μλήκεο ρήκαηνο (κε θπξίαξρν ην NiTi), ε θαηεγνξία ησλ 

„επθπψλ‟ πιηθψλ πεξηιακβάλεη ηα πηεδνειεθηξηθά, ηα ειεθηξν- θαη καγλεην-ξενινγηθά θαη ηα 

καγλεηνδηαγλσζηηθά. Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο ηφζν σο 

αηζζεηήξεο, φζν θαη σο ελεξγνπνηεηέο. ηελ θαηεγνξία ζα πξέπεη ίζσο λα εληάμνπκε θαη ηηο 

νπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ελεξγνπνηεηέο, αιιά παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο „αίζζεζεο‟ θαη ηαρχηαηεο κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο, θάηη πνπ ηηο 

θαζηζηά πνιχ ρξήζηκεο ζε αξθεηά επθπή ζπζηήκαηα [34]. 
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3.3.1 Οπηηθέο ίλεο (σο αηζζεηήξεο) 

 

Η νπηηθέο ίλεο αλαπηχζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη εθηφο απφ ην πεδίν ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ νη εθαξκνγέο ηνπο απμάλνληαη ζπλερψο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ 

σο απνθιεηζηηθνί κεηαθνξείο δεδνκέλσλ ζηα ζχγρξνλα κεηξνπνιηηηθά ηειεπηθνηλσληαθά 

δίθηπα. Η ελζσκάησζε αηζζεηήξσλ ζηα πνιχ-ιεηηνπξγηθά ζχλζεηα πιηθά, πξνυπνζέηεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Απηφο αθξηβψο είλαη ν ηνκέαο πνπ νη νπηηθέο ίλεο 

ππεξέρνπλ έλαληη άιισλ αηζζεηήξσλ: είλαη αξθεηά κηθξέο ζε δηάκεηξν, κε ρακειφ βάξνο, κε 

δπλαηφηεηα λα αθνινπζνχλ ζρεηηθά πνιχπινθεο γεσκεηξίεο, κε κεγάιε αληνρή ζε πίεζε θαη 

ζεξκνθξαζία θαη επξχ θάζκα ιεηηνπξγίαο. 

 

Δηθόλα 3.2 : (α) δέζκε νπηηθώλ ηλώλ θαη (β) ηα βαζηθά κέξε κηαο ηππηθήο νπηηθήο ίλαο. 

 

Η βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ νπηηθψλ ηλψλ είλαη λα κεηαθέξνπλ νξαηή ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία, δειαδή θσο. Όηαλ κηα θσηεηλή δέζκε πνπ θηλείηαη ζε έλα κέζν, ζπλαληήζεη έλα 

άιιν κέζν κε δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ηδηφηεηεο, ηφηε αιιάδεη ε δηεχζπλζε ηεο θαη ε ηαρχηεηα 

δηάδνζήο ηεο (δηάζιαζε ηνπ θσηφο). Οη νπηηθέο ίλεο απνηεινχληαη απφ δχν γπάιηλνπο 

νκφθεληξνπο θχθινπο κε δηαθνξεηηθφ δείθηε δηάζιαζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν εζσηεξηθφο 

θχιηλδξνο (ππξήλαο – core) έρεη κεγαιχηεξν δείθηε απφ ηνλ εμσηεξηθφ (επηθάιπςε – cladding) 

(Βι. Δηθφλα 3.2). Η γσλία εηζφδνπ ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο ζηνλ ππξήλα θαη νη δείθηεο 

δηάζιαζεο είλαη ηέηνηνη, πνπ ην θψο αλαθιάηαη ζπλερψο ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ 

θπιίλδξσλ θαη „ηαμηδεχεη‟ ζε φιν ην κήθνο ηεο νπηηθήο ίλαο.  
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Οη νπηηθέο ίλεο δηαρσξίδνληαη ζε ίλεο single – mode (επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε κηαο κφλν 

δέζκεο) θαη ζε ίλεο multi – mode (επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε δηάδνζε έσο θαη πνιιψλ ρηιηάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3.3. Η ηθαλφηεηα κεηάδνζεο 

πιεξνθνξίαο ηεο νπηηθήο ίλαο εμαξηάηαη απφ ηα γεσκεηξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηε ρεκηθή 

ηεο ζχζηαζε θαη απφ ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο [35]. 

 

Δηθόλα 3.3 : Σππηθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηλώλ single θαη multi - mode. 

 

Οη νπηηθέο ίλεο, εθηφο απφ κέζα κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο αηζζεηήξεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο παξακφξθσζεο ή ησλ κεραληθψλ ηάζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο πην 

πάλσ παξακέηξνπο, επηθέξεη κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, εθφζνλ 

επεξεάδεηαη ν δείθηεο δηάζιαζεο. 

 

3.3.2 Πηεδνειεθηξηθά πιηθά 

 

Σα πηεδνειεθηξηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, εάλ 

βξεζνχλ κέζα ζε ειεθηξηθφ πεδίν θαη αληίζηξνθα, λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ηάζε εάλ 

παξακνξθσζνχλ. Σν θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζε πνιχ-θξπζηαιιηθά πιηθά, πνπ δελ έρνπλ θαλέλα 

θέληξν ζπκκεηξίαο. Σα κφξηα, πνπ απνηεινχλ ηνλ θξχζηαιιν, έρνπλ ηε κνξθή δηπφινπ: ηα 

αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά θνξηία είλαη θαηαλεκεκέλα αληηδηακεηξηθά, κε ην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ 

κνξίνπ λα είλαη κεδεληθφ. Η λνεηή επζεία πνπ ελψλεη ηα θέληξα ησλ θαηαλνκψλ θνξηίσλ 

νλνκάδεηαη δηεχζπλζε πφισζεο. ε έλα κνλνθξχζηαιιν, ε δηεχζπλζε πφισζεο είλαη κνλαδηθή 
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θαη είλαη ε ε ίδηα ζε νιφθιεξν ηνλ φγθν ηνπ πιηθνχ. Αληίζεηα, ζηα πνιχ-θξπζηαιιηθά πιηθά 

ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή πφισζε θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα είλαη πιήξσο 

αζχκκεηξε (Βι. Δηθφλα 3.4). 

 

 

Δηθόλα 3.4 : Γηεπζύλζεηο πόισζεο (α) κνλνθξπζηαιιηθνύ θαη (β) πνιπθξπζηαιιηθνύ πιηθνύ. 

 

Γηα λα „πξνγξακκαηηζηεί‟ ην πιηθφ ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε πφισζεο,ππνβάιιεηαη 

ζε ζέξκαλζε κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ηζρπξνχ ειεθηξηθνχ πεδίν ζηελ θαηεχζπλζε απηή [35]. Η 

πςειή ζεξκνθξαζία απμάλεη ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο ησλ κνξίσλ θαη δηεπθνιχλεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηπφισλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηπφισλ παξακέλεη. Η δηαδηθαζία απηή (poling), θαίλεηαη 

ζρεκαηηθά ακέζσο πην θάησ. 

 

 

Δηθόλα 3.5 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο πόισζεο ελόο πηεδνειεθηξηθνύ πιηθνύ ζηελ 

επηζπκεηή δηεύζπλζε. 
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Δάλ ν πηεδνθξχζηαιινο ζπκπηεζηεί, ηφηε ζηα άθξα ηνπ ζα εκθαληζηεί δηαθνξά 

δπλακηθνχ ίδηαο πνιηθφηεηαο κε απηή ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ δηπφισλ. Δάλ ην πιηθφ 

επηκεθπλζεί, ηφηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ ζα έρεη αληίζεηε πνιηθφηεηα. Σν θαηλφκελν 

εθδειψλεηαη θαη θαηά ηελ αληίζηξνθε θαηεχζπλζε: εάλ ζηα άθξα ηνπ εθαξκνζηεί ηάζε κε ηελ 

πνιηθφηεηα ηνπ „poling‟, ηφηε ην πιηθφ ζα ζπκπηεζηεί, ελψ εάλ εθαξκνζηεί ή αληίζεηε, ζα 

επηκεθπλζεί. Η εθαξκνγή ελαιιαζζφκελεο ηάζεο,ζα αλαγθάζεη ηνλ θξχζηαιιν λα εθηειέζεη 

ηαιάλησζε κε ζπρλφηεηα ίδηα, κε απηήλ ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο. Τιηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηελ 

πηεδνειεθηξηθή ηδηφηεηα είλαη ην SiO2 (Quartz), ην AlPO4, ην GaPO4, ην PZT, ην ZnO, ην AlN 

θ.α. 

 

 

Δηθόλα 3.6 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πηεδνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ όπσο εθδειώλεηαη θαη πξνο ηηο 

δύν θαηεπζύλζεηο. 
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3.4 Δπθπή ζύλζεηα πιηθά κε ελζσκαησκέλα Κξάκαηα Μλήκεο ρήκαηνο 

 

Η ελζσκάησζε Κξακάησλ Μλήκεο ρήκαηνο, πνπ ζπλήζσο είλαη ηεο κνξθήο NiTi ή 

NiTi-X (φπνπ Υ είλαη θάπνην άιιν ζηνηρείν φπσο Cu ή Al), ζε ζχλζεηα πιηθά κεηαιιηθήο, 

θεξακηθήο ή πνιπκεξηθήο κήηξαο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα 

αλαπηχζζνπλκεραληθέο ηάζεηο ζην ζχλζεην θαηά ηελ αλάθηεζε ηνπ ζρήκαηνο, ζηνλ αληίζηξνθν 

καξηελζηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Η κνξθή ησλ εγθιεηζκάησλ (ζχξκαηα, ξάβδνη, ηαηλίεο) πνηθίιεη, 

αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. Όηαλ ηα ελζσκαησκέλα ζηνηρεία SMA ελεξγνπνηεζνχλ, κπνξεί λα 

κεηαβάιινληαη ηφζν ην ζρήκα ηνπ ζπλζέηνπ, φζν θαη νη κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ζε κήηξα πιηθψλ SMA, έγηλε ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ αιιά θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ελφο απφ ηα πξσηαξρηθά „επθπή‟ ζχλζεηα ζπζηήκαηα [37]. Αξθεηέο 

κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηψξα ζε ζχλζεηα πνιπκεξηθήο, θεξακηθήο ή κεηαιιηθήο 

κήηξαο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο SMA εγθιεηζκάησλ, αιιά ζήκεξα κειεηψληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά νη εληζρπκέλεο πνιπκεξηθέο κήηξεο [34, 38]. Η αιιαγή ηεο ηδηνζπρλφηεηαο 

ηαιάλησζεο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εληζρπηηθήο 

θάζεο ησλ SMA, απνηέιεζε πεδίν έξεπλαο θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ 

[34, 39]. Η ρξήζε ζπξκάησλ ή ηαηληψλ SMA (θπξίσο NiTi) ζε ζχλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο, γηα 

αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπο ζε θξνχζε θαη ηεο απνζβεζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο έρεη κειεηεζεί 

δηεμνδηθά, κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο θαηαζθεπέο [40, 41, 42]. Δπίζεο, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα φζνλ αθνξά ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε θξακάησλ NiTi θαη 

θεξξνειεθηξηθψλ θεξακηθψλ ζε πνιπκεξηθφ ζχλζεην κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε επηθίλδπλσλ 

δνλήζεσλ θαη ηελ αιιαγή ηεο ηδηνζπρλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ [43]. Η κηθξνκεραληθή ζπκπεξηθνξά πβξηδηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ κε δηαδνρηθέο 

ζηξψζεηο άλζξαθα/epoxy θαη NiTi/epoxy, έρεη επίζεο απνηειέζεη ηκήκα ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ ζπλζέησλ [44].  

Η θαηεχζπλζε φκσο πξνο ηελ νπνία πιένλ θηλείηαη ε ηερλνινγία ησλ επθπψλ ζπλζέησλ 

πιηθψλ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, είλαη απηή ηεο αλάπηπμεο δνκψλ πνπ 

λα κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ καθξνζθνπηθά ην ζρήκα ηνπο [32, 45, 38, 46], φηαλ δηεγεξζνχλ απφ 

θάπνην εμσηεξηθφ αίηην θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η „πξνζαξκνζηηθφηεηα‟ 

απηή, έρεη θαζηεξψζεη ην δηεζλή φξν „adaptive composites‟ θαη ε δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ 
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ζρήκαηνο είλαη επξχηεξα γλσζηή σο „morphing‟. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, φηη απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε κίκεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζε 

αλάινγεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. ε αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ησλ θηεξψλ ελφο πνπιηνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πηήζεο (Βι. Δηθφλα 3.9). 

 

Δηθόλα 3.7 : Αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ησλ θηεξώλ ελόο πηελνύ θαη πξνζαξκνγή ζηελ ηαρύηεηα ηεο πηήζεο. 

 

Οη θπξηφηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα, αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο 

ειεγρφκελεο θάκςεο παθησκέλεο ξάβδνπ ή πιάθαο, πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ελζσκαησκέλα 

ζχξκαηα NiTi [47, 48], ζηε κειέηε αιιαγήο ζρήκαηνο πνιπκεξηθνχ ζπλζέηνπ κε ελζσκαησκέλα 

ζηνηρεία SMA ζε κνξθή ισξίδσλ [49], θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλζέησλ πιηθψλ κε 

ελεξγνπνηεηέο SMA πνπ ιεηηνπξγνχλ επηιεθηηθά, επηηπγράλνληαο αιιαγή ζρήκαηνο πξνο 

δηάθνξεο δηεπζχλζεηο [50]. Μέρξη ηψξα, ην κεγαιχηεξν ζε θιίκαθα κνληέιν πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ 

ζπλζέηνπ πνπ αιιάδεη κνξθή, είλαη ε πηέξπγα ζην νπξαίν ηκήκα αεξνζθάθνπο, πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηελ EADS [51]. Έρνπλ γίλεη επίζεο θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο επθπψλ 

ζπλζέησλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή Κξακάησλ Μλήκεο ρήκαηνο, αιιά κε ηελ ζπλχπαξμε πιηθψλ κε 

πνιχ δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο [52].  

ηελ επφκελε παξάγξαθν, ζα αλαιπζεί ν κεραληζκφο αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ κεραληθψλ 

ηάζεσλ απφ ηα ελζσκαησκέλα ζην ζχλζεην ζχξκαηα NiTi θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ 

γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη ζηηο αξακηδηθέο ίλεο (Kevlar). 
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3.4.1 ύλζεηα κε ελζσακαησκέλα SMA – Αλάπηπμε Μεραληθώλ Σάζεσλ 

 

Σα Κξάκαηα Μλήκεο ρήκαηνο αλαπηχζζνπλ πςειέο κεραληθέο ηάζεηο ελεξγνπνίεζεο 

θαη κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ ην ζρήκα ηνπο έπεηηα απφ κεγάιεο παξακνξθψζεηο, ζπλεπψο 

πιεξνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε πνιχ-ιεηηνπξγηθά ζχλζεηα πιηθά. Όηαλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελεξγνπνηεηέο κε ζθνπφ ηε καθξνζθνπηθή κεηαβνιή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλζέηνπ, θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ηθαλφηεηα ηνπ θξάκαηνο λα 

αλαπηχζζεη κεραληθέο ηάζεηο κέζα ζηε κεηξηθή θάζε θαη ν κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ απηφ 

πινπνηείηαη.  

Όηαλ έλα πιηθφ SMA βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν κέζα ζε έλα ζχλζεην, ε κεηξηθή θάζε 

ηνπ επηβάιιεη θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ζαλ απνηέιεζκα, ν καξηελζηηηθφο θαη ν αληίζηξνθνο 

κεηαζρεκαηηζκφο θαηά ηελ ςχμε-ζέξκαλζε δηαθέξεη αηζζεηά απφ απηφλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην 

2
ν
 θεθάιαην, φπνπ ην πιηθφ βξηζθφηαλ ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε. Μηα πνιχ βαζηθή πνηνηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηνλ ειεχζεξν 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ NiTi, φηαλ απηφ βξίζθεηαη πεξηνξηζκέλν, ν αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο 

απφ καξηελζίηε ζε σζηελίηε εμειίζζεηαη θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ Αf [53]. Η 

εηθφλα 3.8, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκνχ.  

  

Δηθόλα 3.8 : Δθδήισζε ηνπ καξηελζηηηθνύ θαη ηνπ αληίζηξνθνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ππo πεξηνξηζκό - 

Αλάπηπμε κεραληθώλ ηάζεσλ. 
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ηε ζέζε (a), ην πιηθφ βξίζθεηαη ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε θαη ζε ζεξκνθξαζία 

ρακειφηεξε απφ ηελ Μf. Η θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ καξηελζίηε είλαη δηεπζεηεκέλε έηζη ψζηε λα 

θαηαιάβεη ηηο ζέζεηο ηεο ρακειφηεξεο δπλαηήο ελέξγεηαο θαη ε θάζε απηή νλνκάδεηαη SAM 

(Self Accommodated Martensite – απηνδηεπζεηνχκελνο καξηελζίηεο). ηε ζπλέρεηα, ζηε ζέζε 

(b), εθαξκφδνπκε πξνηάλπζε (pre-strain) θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδνπκε ηελ θίλεζε ηνπ πιηθνχ. 

ην ζρήκα, νη παθηψζεηο ζηα άθξα επηηεινχλ ηελ ίδηα πεξηνξηζηηθή ιεηηνπξγία κε ηε κεηξηθή 

θάζε. Η ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηα ίδηα επίπεδα, ζπλεπψο ε δνκή παξακέλεη καξηελζηηηθή, 

κε ηε δηαθνξά φηη ν SAM ππφ ηελ επίδξαζε ηεο παξακφξθσζεο, κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε POM 

(Preferentially Oriented Martensite – πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε πξνηηκεηέα δηεχζπλζε 

καξηελζίηεο). Δάλ ζεξκάλνπκε ην πιηθφ ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ηεο Αf, μεθηλά ν 

αληίζηξνθνο καξηελζηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ην δνθίκην ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε σζηελίηε 

(P – parent phase) θαη λα αλαθηήζεη ην αξρηθφ ηνπ κήθνο.Λφγσ φκσο ηνπ πεξηνξηζκνχ, ε θίλεζε 

παξεκπνδίδεηαη θαη αλαπηχζζνληαη κεραληθέο ηάζεηο θαηά κήθνο ηνπ πιηθνχ. Οη κεραληθέο 

ηάζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, εκπνδίδνπλ ηελ νινθιεξσηηθή κεηαηξνπή ηνπ POM ζε σζηελίηε (P) 

παξά ηελ απμεκέλε ζεξκνθξαζία θαη επηηξέπνπλ κφλν ζε έλα κέξνο απηνχ, λα νινθιεξψζεη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηε ζέζε (c). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςχμεο, εθφζνλ ν 

πεξηνξηζκφο ζπλερίδεη λα ππάξρεη, ην πνζνζηφ ηνπ POM παξακέλεη σο έρεη θαη σζηεληηηθή θάζε 

κεηαηξέπεηαη ζε SAM. Σν πνζνζηφ ηνπ SAM, δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηάζεσλ, 

αθνχ ε κεηαηξνπή POM→SAM, γίλεηαη κε κεδεληθή κεηαβνιή ηνπ κήθνπο (zero strain) [20]. Η 

πξψηε ζέξκαλζε, ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ (b) θαη (c), ελψ φινη νη ππφινηπνη θχθινη 

κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ (c) θαη (d). Απηφ, δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θξάκαηνο θαηά ηνλ πξψην θχθιν κεηαζρεκαηηζκνχ, δηαθέξεη πάληα απφ ηνπο ππφινηπνπο 

θχθινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξακέλεη ζηαζεξή. Σν θαηλφκελν απηφ, φπσο ζα δνχκε 

ζε επφκελν θεθάιαην, επηβεβαηψζεθε πιήξσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηηο παξνχζεο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρεη πάληα θάπνην πνζνζηφ POM ζην πιηθφ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο [53, 54]. 

Σν πνζνζηφ κεηαηξνπήο ηνπ SAM ζε POM, θαηά ηελ αξρηθή πξνηάλπζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

εθαξκνδφκελε παξακφξθσζε. Γηα έλα ηππηθφ πιηθφ NiTi, πνπ ε κέγηζηε αλαθηήζηκε 

παξακφξθσζε είλαη πεξίπνπ 8%, εάλ ε πξνηάλπζε θζάζεη ζε απηφ ην επίπεδν, ζα έρνπκε 100% 

κεηαηξνπή ζε POM [20, 54]. Πεξαηηέξσ επηκήθπλζε, νδεγεί ζε πιαζηηθή, κε αλαθηήζηκε 

παξακφξθσζε. 
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3.5 Δπνμεηδηθέο ξεηίλεο 
 

Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεξκνζθιεξπλφκελσλ πνιπκεξψλ 

θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ νμηξαληθνχ δαθηπιίνπ. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δαθηπιίσλ πνπ βξίζθνληαη παξφληεο ζην κφξην, νη επνμεηδηθέο ξεηίλεο ρσξίδνληαη ζε 

δηδξαζηηθέο (δχν νμηξαληθνί δαθηχιηνη) ή πνιπδξαζηηθέο (ηξείο ή θαη πεξηζζφηεξνη δαθηχιηνη). 

Ο νμηξαληθφο δαθηχιηνο αληηδξά κε έλα επξχ θάζκα άιισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. Γηα ηελ έλσζε 

δχν κνξίσλ ζηα άθξα ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, απαηηείηαη έλα ηξίην κφξην 

πνπ νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε αληίδξαζε πνπ 

νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ. Σν ηξίην απηφκφξην νλνκάδεηαη 

ζθιεξπληήο θαη ζπλήζσο είλαη θάπνηνο δηδξαζηηθφο αλπδξίηεο ή ακίλε. Δλίνηε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη εθθηλεηέο, ψζηε λα μεθηλήζεη 

νκαιφηεξα ε δηαδηθαζία ηεο αληίδξαζεο. Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην 

απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ κίγκαηα καθξνκνξίσλ πνπ θέξνπλ ζηα άθξα ηνπο ηνλ νμηξαληθφ 

δαθηχιην θαη πεξηέρνπλ αξσκαηηθνχο δαθηπιίνπο θαη ζπλνδεχνληαη απν ζπζηήκαηα ζθιεξπληψλ 

θαη εθθηλεηψλ. 

 

Δηθόλα 3.9 : Γηδξαζηηθό καθξνκόξην θαη εθθηλεηήο (δηακίλε). 

 

ην επφκελν ζρήκα, θαίλεηαη ε αληίδξαζε ηεο δηακίλεο κε ηνπο νμηξαληθνχο δαθηπιίνπο 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ. 
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Δηθόλα 3.10 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε αληίδξαζεο δηακίλεο κε ηνπο νμηξαληθνύο δαθηπιίνπο 

καθξνκνξίσλ. 

 

 

 

3.5.1 Θεξκηθή επεμεξγαζία επνμεηδηθώλ ξεηηλώλ – Curing 

 

Η ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ – γλσζηή θαη σο curing - είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ππέπζπλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ε 

έλα ηέηνην ηξηζδηάζηαην δίθηπν, ηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο θαζνξίδνπλ ην πιήζνο ησλ ζηαπξνδεζκψλ 

θαη ην κήθνο ησλ καθξναιχζεσλ. Η ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

ζπκβαίλνπλ νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη (αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

ζπζηαηηθψλ) δηαδηθαζίεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο κε ειεγρφκελν ξπζκφ θαη επηβνιή πίεζεο ή/θαη 

θελνχ αέξνο. Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία απηή, κπνξεί λα αθνινπζεί επηπιένλ ζεξκηθή θαηεξγαζία 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο (post curing) γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ.  

Ο απηφθιεηζηνο θνχξλνο (autoclave), ζηνλ νπνίν ζπλήζσο εμειίζζεηαη ε ζεξκηθή 

θαηεξγαζία ηνπ ζπλζέηνπ, δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ, είηε ε ξεηίλε είλαη αξρηθά ζε πγξή κνξθή, είηε ζηε κνξθή ησλ 

prepreg. Σα prepreg είλαη θχιια πξν-πνιπκεξηζκέλεο ξεηίλεο κε ελζσκαησκέλε ζηελ 
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επηζπκεηή δηεχζπλζε θάπνηα θάζε ελίζρπζεο (π.ρ. ίλεο άλζξαθα), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζηξψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ζπλζέηνπ, 

αλάκεζα ζηηο ζηξψζεηο ησλ prepreg, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επηπιένλ εγθιείζκαηα, φπσο 

ζχξκαηα NiTi. Η ηερληθή ησλ prepreg, είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

πβξηδηθψλ πιηθψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Η ζεξκηθή θαηεξγαζία πνπ ζα επηιεγεί, ζα πξέπεη λα έρεη πξνθίι ηέηνην, ψζηε λα 

επηηξέπεη ηνλ πνιπκεξηζκφ ηεο ξεηίλεο ζε φιν ηνλ φγθν ηεο, λα βειηηζηνπνηεί ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιπκεξηζκνχ θαη λα απνκαθξχλεη ηα αέξηα πνπ εθιχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο. 

Πνιχ κεγάιε ζεκαζία ινηπφλ έρεη ν ξπζκφο αλφδνπ θαη πηψζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαζψο θαη 

ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ηεο θαηεξγαζίαο. Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

curing, ηφζν πςειφηεξε ηηκή έρεη ε ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάπησζεο (Tg) ηεο κήηξαο.  

Έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο, είλαη ε εκθάληζε πφξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπλζέηνπ πιηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εγθισβηζκφ θπζαιίδσλ αέξα θαηά ηελ παξαζθεπή 

ηνπ. Σν πνξψδεο αληηκεησπίδεηαη κε ηνλεγθιεηζκφ ηνπ πιηθνχ ζε ζαθνχια θελνχ (vacuum bag) 

θαη ηελ ηαπηφρξνλε επηβνιή πίεζεο εμσηεξηθά ηεο ζαθνχιαο. Η πίεζε ζπληειεί επίζεο ζηε 

ζσζηή ζπλέλσζε ησλ ζηξψζεσλ, ππεξβνιηθή εθαξκνγή ηεο φκσο, κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ην ζχλζεην.  

Οη ζεξκνζθιεξπλφκελεο επνμεηδηθέο ξεηίλεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζεξκνπιαζηηθέο 

κήηξεο, έρνπλ θαιχηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ δελ εμαξηψληαη ηφζν απφ ηε ζεξκνθξαζία, θαη 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε Tg. Σν ηειεπηαίν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

εγθιείζκαηα είλαη ζχξκαηα SMA, αθνχ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ξεηίλεο, δελ εμαζζελεί ε 

δηεπηθάλεηα ζχξκαηνο –κήηξαο, ιφγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε. Δπίζεο, νη 

επνμεηδηθέο ξεηίλεο ξένπλ εχθνια δηά κέζνπ ησλ εληζρπηηθψλ θάζεσλ θαη πεηπραίλνπλ πνιχ 

θαιή πξφζθπζε κε απηά. Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, είλαη ν κεγάινο ζπληειεζηήο 

ζεξκηθήο δηαζηνιήο, ιφγσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ζεξκηθέο ηάζεηο ζην ζχλζεην πιηθφ. Οη 

λεψηεξεο βειηησκέλεο επνμεηδηθέο ξεηίλεο, παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξφ ζεξκηθφ ζπληειεζηή, αιιά 

αξθεηά κεγαιχηεξν θφζηνο. 
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3.6 Αξακηδηθέο ίλεο – Kevlar 

 

Οη αξακηδηθέο ίλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ πςειήο αληνρήο θαη 

ρξεζηκεχνπλ φρη κφλν σο κέζν ελίζρπζεο, αιιά θαη σο αηζζεηήξεο ηάζεσλ θαη ζεξκνθξαζίαο, 

κε ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο laser Raman. Οη αξακηδηθέο ίλεο παξαζθεπάδνληαη βηνκεραληθά 

θαη ε δνκή ηνπο απνηειείηαη απφ καθξηέο αιπζίδεο ζπλζεηηθνχ πνιπακηδίνπ, ζηηο νπνίεο 

ηνπιάρηζηνλ ην 85% ησλ ακηδηθψλ νκάδσλ ζπλδέεηαη απ‟ επζείαο κε δχν αξσκαηηθνχο 

δαθηπιίνπο. „Έρνπλ πνιχ θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζην δηακήθε άμνλά ηνπο θαη κεγάιε 

αληίζηαζε ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζε ρεκηθά δηαιχκαηα. Η νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη παξεκθεξείο 

ίλεο, κε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, πνπ είλαη γλσζηέο κε ηηο εκπνξηθέο ηνπο νλνκαζίεο: 

Kevlar ηεο εηαηξίαο Du Pont de Nemours Co. (ΗΠΑ), Technora ηεο Teijin Ltd (Ιαπσλία) θαη νη 

Twaron ηεο Akzo – Nobel (Οιιαλδία). 

 

3.6.1 Παξαζθεπή ησλ ηλώλ Kevlar 

 

Οη ίλεο Kevlar απνηεινχληαη απφ αιπζίδεο πνιπ(π-θαηλπιν ηεξεθζαιακηδίνπ) (PPD-T). 

Η πην θιαζζηθή κέζνδνο ζχλζεζεο πεξηιακβάλεη πνιπζπκπχθλσζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο π-

θαηλπιν δηακίλεο θαη δηρισξηδίνπ ηνπ ηεξεθζαιηθνχ νμένο ζε δηαιχηε δηαιθπιακηδίνπ. Γεληθά, 

νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηνρεχνπλ ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

καθξναιχζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ηλψλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη ράξε ζηνλ πγξνθξπζηαιιηθφ ραξαθηήξα ησλ αξακηδηθψλ πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ 

ζε δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο. Σν δηάιπκα απηφ είλαη ηζνηξνπηθφ γηα ζπγθεληξψζεηο θάησ απφ 20%. 

Γηα ζπγθεληξψζεηο πάλσ απφ 20% νη καθξναιπζίδεο δηεπζεηνχληαη κε κεγαιχηεξε ηάμε θαη ην 

δηάιπκα πιένλ ραξαθηεξίδεηαη σο λεκαηηθφ. Φχρνληαο ζηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα θάησ απφ κηα 

θξίζηκε ζεξκνθξαζία, ζρεκαηίδεηαη κηα θάζε κε κεγαιχηεξε ηάμε ζηε δηεπζέηεζε ησλ 

αιπζίδσλ. Με πεξαηηέξσ ςχμε ην δηάιπκα πιένλ ζηεξενπνηείηαη. Σν πνζνζηφ 

θξπζηαιιηθφηεηαο ησλ ηλψλ Kevlar θηάλεη ζην 80% – 85%. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

παξαζθεπάδνληαη πνιιψλ εηδψλ ίλεο Kevlar πνπ δηαθέξνπλ θπξίσο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηάο 

ηνπο.  
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Δηθόλα 3.11 : Αληίδξαζε ζρεκαηηζκνύ πνιπακηδίνπ (Kevlar). 

 

 

 

3.6.2 Γνκή ησλ ηλώλ Kevlar 

 

Οη δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ ακηλνκάδσλ θαη ησλ θαξβνλπιίσλ γεηηνληθψλ 

καθξναιχζεσλ (Βι. Δηθφλα 3.12), θαζψο θαη ε χπαξμε ησλ πνιιψλ π-ππνθαηεζηεκέλσλ 

θαηλπιίσλ, νδεγνχλ ζηελ παξάιιειε θαη ππθλή δηεπζέηεζε ησλ καθξναιχζεσλ θαη ζηελ 

αδπλακία ζηξέςεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη αξακηδηθέο ίλεο παξνπζηάδνπλ ηφζν κεγάιε 

αληζνηξνπία θαη ηφζν θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλά ηνπο.  

 

Δηθόλα 3.12 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ ζε κηα ίλα Kevlar. 

 

Η θπξίαξρε δνκή ζην εζσηεξηθφ κηαο ίλαο Kevlar είλαη απηή ησλ ελαιιαζζφκελσλ 

αθηηληθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θξπζηαιιηθψλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηεο ίλαο. ρεκαηίδνληαη έηζη 
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«πηπρψζεηο» θάζε 250 κm πεξίπνπ, κε κηα γσλία ίζε κε 170
o
. Με ηνλ εθειθπζκφ ηεο ίλαο νη 

«πηπρψζεηο» απηέο εμαθαλίδνληαη, θάηη πνπ απνδεηθλχεη φηη ε χπαξμή ηνπο πξνζδίδεη ζηελ ίλα 

νιθηκφηεηα, κεηψλνληαο ην κέηξν ειαζηηθφηεηάο ηεο. 

 

 

 

 

  

Δηθόλα 3.13 : Πηπρώδεο δνκή κηαο ίλαο Kevlar, Dobb et al[58]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΤΝΘΔΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ  

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη παξαζθεπήο ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Αλαθνξηθά, παξαζθεπάζηεθαλ 3 είδε 

ζχλζεησλ πιηθψλ: 

 χλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο κήηξαο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar ζε πξνζαλαηνιηζκφ 0
o 

ζε 

ζρέζε κε ην δηακήθε άμνλα ηνπ δνθηκίνπ 

 χλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο κήηξαο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar ζε πξνζαλαηνιηζκφ 45
ν
/-45

ν
 

ζε ζρέζε κε ην δηακήθε άμνλα ηνπ δνθηκίνπ 

 Τβξηδηθφ ζχλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο κήηξαο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar ζε 

πξνζαλαηνιηζκφ 0
ν
 ζε ζρέζε κε ην δηακήθε άμνλα κε ελζσκαησκέλα ππεξειαζηηθά 

ζχξκαηα NiTi. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξαζθεπή ελφο πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ 

επνμεηδηθήο κήηξαο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar θαη ελζσκαησκέλσλ ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ 

NiTi. Πξηλ ηελ παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ απηνχ, ε κειέηε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο 

δηαθνξεηηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, ππνςήθησλ πξνο πβξηδνπνίεζε κε ηα ζχξκαηα NiTi, είλαη 

απαξαίηεηε. Γηα απηή ηελ εξγαζία επηιέρζεθε ε κειέηε πιηθψλ κε 2 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο 

ελίζρπζεο. Η ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 2 πιηθψλ έγηλε κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πην θαηάιιεινπ 

ζχλζεηνπ γηα πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, π.ρ. θάκςε. Σν ζχλζεην πνπ αληαπνθξίζεθε θαιχηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηειηθφ ζηάδην παξαζθεπήο πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ. 
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4.2 Παξαζθεπή ζύλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκό ηλώλ 0
ν
 

 

Σα ζχλζεηα πνπ κειεηψληαη ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ prepregs 

πξνεκπνηηζκέλσλ ηλψλ Kevlar29 ζε επνμεηδηθή ξεηίλε LTM217. Σα prepregs πξνέξρνληαλ απφ 

ηελ εηαηξία Advanced Composites Group (ACG, UK), θαη απνηεινχληαλ απφ ηελ επνμεηδηθή 

ξεηίλε LTM217, εληζρπκέλε κε ζπλερείο ίλεο Kevlar 29 ζε κία κφλν θαηεχζπλζε. Οη ίλεο Kevlar 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εηαηξία Du Pont,USA, κε δηάκεηξν πεξίπνπ 16 κm, θαη ην νγθνκεηξηθφ 

ηνπο θιάζκα ζηα prepregs ήηαλ ίζν κε 53.5%. Γηα ηελ θαηαζθεπή δνθηκίσλ, αξρηθά 

θαηαζθεπάδεηαη ζχλζεην πιηθφ ζε κνξθή πιάθαο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (~250mm*100mm), θαη 

ζηε ζπλέρεηα θφβνληαη απφ απηφ ηα κηθξφηεξα δνθίκηα. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο πξνεκπνηηζκέλσλ ηλψλ Kevlar ζε επνμεηδηθή ξεηίλε 

είλαη φηη είλαη εχθνια ζηε δηαρείξηζε θαη ζηε ξχζκηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζχλζεηνπ. Δπίζεο, 

ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ, δελ παξνπζηάδεηαη εθθξνή ηεο 

ξεηίλεο θαηά ηε δηαδηθαζία curing. Σν πάρνο ηνπ ηειηθνχ δνθηκίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηξψζεσλ prepregs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ε απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 

ζηξψζεηο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζχλζεησλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πάρνο γχξσ ζηα 0.9-1 mm, 

φπσο απηφ κεηξήζεθε κεηά ην πέξαο ηεο παξαζθεπήο ησλ πιηθψλ.  

 

 
 

Δηθόλα 4.1 : ρεδηαζκόο θνπήο ησλ prepregs κε ηε δηεύζπλζε ηλώλ Kevlar ζε γσλία 0
ν
 κε ηνλ δηακήθε 

άμνλα ηνπ ζύλζεηνπ πιηθνύ. 

 

 

Αξρίδνληαο ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ην πξψην βήκα είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ prepregs απφ ηε ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο ζε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. Απηά απνζεθεχνληαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (-18
ν
C) κε ζθνπφ ηε δξαζηηθή 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηνπ πνιπκεξηζκνχ. 



62 
 

Δπφκελν βήκα είλαη ε θνπή ησλ prepregs ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο. Η δηάζηαζε ηεο 

πιάθαο πνπ παξαζθεπάζηεθε ήηαλ 250mm*100mm. Γηα ηελ παξαζθεπή ζχλζεηνπ κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ 0
ν
, ηα prepregs θφβνληαη κε ηηο ίλεο Kevlar παξάιιειεο ζηε δηάζηαζε ησλ 

25cm (εηθφλα 4.1). Αθνινπζψληαο ηελ θνπή ησλ prepregs ζε 4 θνκκάηηα ίδησλ δηαζηάζεσλ, 

ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, έρνληαο αθαηξέζεη ηα πξνζηαηεπηηθά θχιια (release 

films), κε πξνζνρή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηλψλ. Γηα ηελ απνθπγή παγίδεπζεο αέξα αλάκεζα 

ζηηο ζηξψζεηο ηνπ prepreg, εθαξκφδεηαη ειαθξά ζπκπίεζε κε ρξήζε κεηαιιηθνχ θπιίλδξνπ 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηνίβαο κε prepregs.  

 

Δηθόλα 4.2 : Βάζε κε Teflon. 

 

Δπφκελν βήκα ζηελ παξαζθεπή ηνπ ζχλζεηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 4 ζηξψζεσλ 

prepreg ζε κηα βάζε, ζηελ νπνία θαη ζα παξακείλνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ απηφθιεηζην 

θνχξλν. Γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

εηθφλα 4.2, ε νπνία έρεη επηθάλεηα Teflon ζην επάλσ κέξνο ηεο. Σν Teflon είλαη βηδσκέλν ζε 

κεηαιιηθή βάζε, θαη ε επηθάλεηά ηνπ είλαη αληηθνιιεηηθή, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη αξγφηεξα 

ηελ απνθφιιεζε ηνπ ζχλζεηνπ.  

ηελ εηθφλα 4.2 θαίλεηαη θαη ε κεγαιχηεξε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε βάζε 

κε Teflon. Η βάζε απηή ιέγεηαη tool θαη πξνζθέξεη ζηελ νξηδνληίσζε ηνπ πιηθνχ φηαλ 

ηνπνζεηεζεί ζηηο πιεπξηθέο ξάγεο ηνπ απηφθιεηζηνπ θνχξλνπ.  
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Δηθόλα 4.3 : 4 ζηξώζεηο prepreg πάλσ ζε βάζε Teflon. 

Η επηθάλεηα ηεο βάζεο Teflon ιεηάλζεθε κε ιεπηφθνθθν γπαιφραξην πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ prepregs, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρσξίο αηέιεηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ 

ζχλζεηνπ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ απνθπγή ηεο εθθξνήο ξεηίλεο ζηα άθξα ηεο πιάθαο, ε 

θαηαζθεπή νξηνζεηήζεθε κε ρξήζε καζηηρνηαηλίαο πςειψλ ζεκξνθξαζηψλ.  

 

 

Δηθόλα 4.4 : Δύθακπηε κεηαιιηθή επηθάλεηα, πάλσ από ην ζύλζεην 

Πάλσ απφ ηα prepregs ηνπνζεηήζεθε κία εχθακπηε κεηαιιηθή επηθάλεηα ίδησλ 

δηαζηάζεσλ. Η κεηαιιηθή επηθάλεηα είλαη ηπιηγκέλε κε εηδηθφ αληηθνιιεηηθφ πιηθφ (release 
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film). Πξφθεηηαη γηα έλα ιεπηφ film πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθπγή ζπγθφιιεζεο ηεο 

ξεηίλεο πάλσ ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο πνιπκεξηζκνχ.   

 

 

 Δηθόλα 4.5 : Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο γηα απηόθιεηζην θνύξλν. 

Καηφπηλ, έγηλε ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο (K type thermocouples), 

απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηφθιεηζηνπ θαη ην ζσζηφ έιεγρν ηεο ζεξκηθήο δηεξγαζίαο. 

ηελ εηθφλα 4.5, δηαθξίλνληαη νη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίνη ζηεξεψζεθαλ κε εηδηθή 

ζεξκναλζεθηηθή ηαηλία.  

ηε ζπλέρεηα, κε πξνζνρή κεηαθέξεηαη φινο ν εμνπιηζκφο καδί κε ην ζχλζεην κέζα ζηνλ 

θνχξλν, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.6. 
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Δηθόλα 4.6 : Σνπνζέηεζε ζύλζεηνπ ζηνλ απηόθιεηζην θνύξλν. 

 

Σν ηειεπηαίν βήκα ζηελ παξαζθεπή ζχλζεηνπ πιηθνχ είλαη ε ξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ curing, δειαδή ησλ παξακέηξσλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ απηφθιεηζηνπ θνχξλνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιπκεξηζκνχ ηεο κεηξηθήο θάζεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ξεηίλε ζπλίζηαηαη απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή έλαο θχθινο curing 12 σξψλ, κηα κέγηζηε πίεζε 6 bar, θαη ζεξκνθξαζία 75 

ν
C. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.7. Με ην πέξαο ησλ 12 

σξψλ, ην πιηθφ παξακέλεη ζην ζάιακν ψζηε λα αθνινπζήζεη ε ζηαδηαθή πηψζε ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη πξνζεθηηθά απφ ηε βάζε. 

  



66 
 

 

Δηθφλα 4.7 : Πξφγξακκα curing γηα επνμεηδηθή ξεηίλε ltm 217. 
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4.3 Παξαζθεπή ζύλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκό ηλώλ 45
ν
/-45

ν
 

 

Η δηαδηθαζία παξαζθεπήο ζχλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ 45
ν
/-45

ν
 είλαη παξφκνηα κε 

απηή ηεο παξαζθεπήο ζχλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ 0
ν
. Οη κφλεο δηαθνξέο βξίζθνληαη ζηελ 

θνπή ηνπ prepreg θαη ζηελ ζηνίβαμε ησλ ζηξψζεσλ ε κία πάλσ ζηελ άιιε. 

ηελ θνπή ηνπ prepreg, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο γσλίεο θνπήο θαη ζηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζηξψζεσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε θνπή ηλψλ Kevlar, θαη ε χπαξμε ηεο 

ξεηίλεο θάλεη ηε δηαδηθαζία αθφκα πην δχζθνιε. ηελ παξαθάησ εηθφλα 4.8 θαίλεηαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία θνπήο ησλ ζηξψζεσλ. 

 

Δηθόλα 4.8 : Κνπή ηνπ prepreg ζε ζηξώζεηο γηα παξαζθεπή ζύλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκό ηλώλ 45/-45. 

 

Μεηά ηελ θνπή, νη ζηξψζεηο prepreg ηνπνζεηνχληαη ζε ζηνίβα κε ελαιιαζζφκελν 

πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ. Δάλ αξηζκήζνπκε ηηο ζηξψζεηο ηνπ prepreg απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε 

ζηνίβα κε αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 4, κε ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο, νη ζηξψζεηο 1,3 έρνπλ 

πξνζαλαηνιηζκφ 45
ν
, ελψ νη ζηξψζεηο 2,4 έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ -45

ν
. ηελ εηθφλα 4.9 θαίλεηαη 

θαη ζρεκαηηθά απηή ε δηάηαμε. 
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Δηθόλα 4.9 : ρεδηαζκόο ησλ ζηξώζεσλ prepregs γηα ηελ παξαζθεπή ζύλζεησλ πιηθώλ κε ελίζρπζε 

ηλώλ ζε δηεύζπλζε 45
ν
/-45

ν
. 

Αθνινπζνχληαη ηα ίδηα βήκαηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ 4.2, φζνλ αθνξά ην 

ππφινηπν ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ηνπ ζχλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκφ 45
ν
/-45

ν
. Μεηά ην 

curing, εμάγεηαη ην ζχλζεην θαη απνζεθεχεηαη ζε αζθαιέο κέξνο. ηηο παξαθάησ εηθφλεο (4.10, 

4.11) θαίλεηαη ην ζχλζεην κε πξνζαλαηνιηζκφ 45
ν
/-45

ν
 θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

ζχλζεηνπ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ 0
ν
. ηελ εηθφλα 4.10 κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο 

δηαζηαπξνχκελεο ζηξψζεηο ησλ ηλψλ, φπσο επίζεο θαη ε γσλία 45
ν
 πνπ απηέο ζρεκαηίδνπλ κε 

ηνλ θχξην άμνλα ηνπ πιηθνχ. 

 

Δηθόλα 4.10 : ύλζεην πιηθό επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε Cross Directional ίλεο Kevlar.  
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Δηθφλα 4.11 : χλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε CD ίλεο Kevlar (πάλσ), θαη κε UD ίλεο 

Kevlar (θάησ). 
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Γηα ηε κειέηε ησλ πιηθψλ απηψλ ε θνπή ηνπο ζε κηθξφηεξα δείγκαηα είλαη απαξαίηεηε, 

δηφηη νη αξπάγεο ηεο κεραλήο MTS επηβάιινπλ θάπνηα φξηα δηαζηάζεσλ ζηα δνθίκηα. 

 

4.4 Μεραληθόο ραξαθηεξηζκόο ζύλζεησλ πιηθώλ κε ίλεο Kevlar 

 

4.4.1 Πείξακα εθειθπζκνύ 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπάζηεθαλ δηάθνξσλ εληζρχζεσλ ζχλζεηα πιηθά, αιιά 

θφπεθαλ ζε δνθίκηα δηαζηάζεσλ 100mm*15mm πεξίπνπ. Σν πάρνο ηνπο ήηαλ πεξίπνπ 1mm. Γηα 

ηε κειέηε ηέηνησλ δνθηκίσλ, έγηλε ρξήζε ηεο κεραλήο MTS.  

Σα δνθίκηα απηά απνηεινχληαη απφ επνμεηδηθή ξεηίλε θαη ίλεο Kevlar29. Οη ίλεο Kevlar 

29, παξνπζηάδνπλ γξακκηθά ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά κέρξη ην ζεκείν ζξαχζεο ηνπο θαη παξά ην 

φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπκεξψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία ηνπ νξίνπ 

δηαξξνήο. χκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νη ίλεο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Μέηξν ειαζηηθφηεηαο ίζν κε 122 Gpa,  

 Παξακφξθσζε ζξαχζεο ίζε κε 2.5% 

 Σάζε ζξαχζεο είλαη ίζε κε 3024 ΜPa [55].  

H επνμεηδηθή ξεηίλε LTM217, αλάινγα κε ην curing πνπ έρεη πξνεγεζεί, παξνπζηάδεη: 

 Μέηξν ειαζηηθφηεηαο απφ 3 έσο 6 GPa, 

 Αληνρή ζε εθειθπζκφ απφ 70 έσο 100 GPa  

 Παξακφξθσζε ζξαχζεο απφ 3 έσο 5 %.  

Σνπνζεηήζεθαλ, κε ρξήζε επνμεηδηθήο θφιιαο δχν ζπζηαηηθψλ, tabs γηα πην νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζχζθημεο ζηα άθξα ηνπ πιηθνχ. Σα κεηαιιηθά απηά tabs ζπγθνιιήζεθαλ 

ζηα άθξα ηνπ θάζε δνθηκίνπ, θαιχπηνληαο αθξηβψο ηελ επηθάλεηα πξνο πάθησζε απφ ηελ 

αξπάγε ηεο κεραλήο. 
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Δηθόλεο 4.12,4.13 : πγθόιιεζε κεηαιιηθώλ tabs ζε δνθίκηα ζύλζεηνπ πιηθνύ. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε θφιια απαηηεί ην πέξαο 10 σξψλ γηα ηελ πιήξε ζθιήξπλζε. Μεηά απφ 

απηφ, γίλεηαη ε κέηξεζε ηνπ ελεξγνχ κήθνπο φισλ ησλ δνθηκίσλ. ηηο παξαθάησ εηθφλεο 

(4.14,4.15) θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ πεηξακάησλ εθειθπζκνχ. Όπσο θαίλεηαη, ην 

θάζε άθξν ηνπ δνθηκίνπ παθηψζεθε ζηηο αξπάγεο ηεο MTS, θαη έγηλε ρξήζε κεηξεηή 

παξακφξθσζεο (strain – gauge). Απηή ε δηάηαμε είλαη ε ζέζε έλαξμεο ηνπ πεηξάκαηνο 

εθειθπζκνχ. Οη εθειθπζκνί έγηλαλ κε ζηαζεξφ ξπζκφ επηκήθπλζεο, ξπζκηζκέλνο ζηα 3mm/min. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλεο 4.14,4.15 : Γηάηαμε εθειθπζκνύ 
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Σα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ MTS είλαη δχλακε θαη επηκήθπλζε. ηελ πεξίπησζε 

ησλ πεηξακάησλ ηεο εξγαζίαο απηήο, ν αηζζεηήξαο παξακφξθσζεο εμάγεη θαηεπζείαλ ηηκέο 

παξακφξθσζεο. Η ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κεηαηξνπή δχλακεο ζε ηάζε είλαη ε 

παξαθάησ: 

 

   /  

 

φπνπ: 

ζ = Σάζε ζε MPa 

N = Γχλακε ζε Newton 

A = Δπηθάλεηα εγθάξζηαο δηαηνκήο ζε mm
2
 

 

Σν ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο εθειθπζκνχ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ζξαχζε ηνπ δνθηκίνπ. 

Παξαδείγκαηα ζξαχζεο θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (4.15,4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλεο 4.16,4.17 : Θξαύζε δνθηκίνπ κε CD ίλεο Kevlar (αξηζηεξά), κε UD ίλεο Kevlar (δεμηά).  
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4.4.2 Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ εθειθπζκνύ 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο ηλώλ 0
ν
 

 

Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ έγηλαλ ζε 7 δνθίκηα, απφ ηα νπνία απνξξίθζεθαλ ην θαιχηεξν 

θαη ην ρεηξφηεξν, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 110mm*11mm*1mm, θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεραληθψλ ηδηνηήησλ είλαη αξηζκεκέλα απφ 1 έσο 5. Ο ξπζκφο 

παξακφξθσζεο ήηαλ 3 mm/min. ρεδηάζηεθαλ νη θακπχιεο Σάζεο – Παξακφξθσζεο, θαη 

ππνινγίζηεθαλ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ θαίλνληαη παξαθάησ ζε πίλαθα. Η ηππηθή απφθξηζε 

ησλ δνθηκίσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.18, παξαθάησ.  

 

Δηθόλα 4.18 : Κακπύιε Stress - Strain ζύλζεηνπ πιηθνύ κε Unidirectional ίλεο Kevlar. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δνθηκίνπ είλαη γξακκηθή ζε κηθξά 

επίπεδα παξακφξθσζεο, παξνπζηάδεη έλα κέηξν ειαζηηθφηεηαο 30.15 GPa θαηά κέζν φξν, 

αληνρή 916 MPa, παξακφξθσζε ζξαχζεο 4.5%, θαη ηάζε ζξαχζεο 920 MPa. Οη ηδηφηεηεο ηνπ 

θάζε δνθηκίνπ αλαγξάθνληαη ζε πίλαθα παξαθάησ.  
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Πξνζαλαηνιηζκόο ηλώλ 45
ν
/-45

ν
 

 

Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ έγηλαλ ζε 7 δνθίκηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

110mm*11mm*1mm, απφ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ ηα 2 πνπ εκθάληζαλ ηελ θαιχηεξε θαη 

ρεηξφηεξε απφθξηζε, θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη αξηζκεκέλα 

απφ 1 έσο 5. Ο ξπζκφο θφξηηζεο ήηαλ 3 mm/min. ρεδηάζηεθαλ νη θακπχιεο Σάζεο – 

Παξακφξθσζεο, θαη ππνινγίζηεθαλ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαξηψληαη παξαθάησ ζε 

πίλαθα. Η ηππηθή απφθξηζε ησλ δνθηκίσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.19, παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 4.19 : Κακπύιε Stress - Strain δνθηκίνπ κε Cross Directional ίλεο Kevlar. 

 

Σα δνθίκηα κε Cross-Directional ίλεο Kevlar παξνπζίαζαλ κέηξν ειαζηηθφηεηαο 3.36 

GPa θαηά κέζν φξν, αληνρή 61 MPa, παξακφξθσζε ζξαχζεο 3.5%, θαη ηάζε ζξαχζεο 54 MPa. 

ηε ζχγθξηζε κε ηα δνθίκηα κε UD ίλεο Kevlar, έρνπλ μεθάζαξα κεησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 
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Αθνινπζνχλ ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. 

 

Πίλαθαο 4.1 : Μεραληθέο ηδηόηεηεο ζύλζεησλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε CD ίλεο Kevlar. 

 κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο 

αληνρή παξακόξθσζε 

ζξαύζεο 

ηάζε ζξαύζεο  

ζπκβνιηζκόο Δ ζmax -- ζb 

κνλάδεο GPa GPa  GPa 

1 2.8 0.059 0.039 0.054 

2 3.6 0.061 0.034 0.055 

3 3.26 0.059 0.040 0.051 

4 3.79 0.065 0.026 0.056 

5 3.37 0.06 0.037 0.052 

Μέζε ηηκή 3.36 0.061 0.035 0.054 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.4 0.002 0.006 0.002 

 

 

Πίλαθαο 4.2 : Μεραληθέο ηδηόηεηεο ζύλζεησλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε UD ίλεο Kevlar. 

 κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο 

αληνρή παξακόξθσζε 

ζξαύζεο 

ηάζε ζξαύζεο 

ζπκβνιηζκόο Δ ζmax -- ζb 

κνλάδεο GPa GPa  GPa 

1 30.73 1.005 0.053 0.97 

2 30.09 0.808 0.046 0.87 

3 30.13 0.845 0.047 0.89 

4 29.56 0.987 0.045 0.99 

5 30.23 0.983 0.043 0.92 

Μέζε ηηκή 30.15 0.916 0.045 0.92 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.4 0.1 0.002 0.05 
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4.4.3 Πείξακα θάκςεο 3 ζεκείσλ (3 point bending) 

 

Σν πείξακα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ (three-point-bending, 3PB) δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

flexural properties ελφο πιηθνχ φπσο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θάκςεο Ef
chord

 , πνπ ππνινγίδεηαη 

θαηαγξάθνληαο ηελ ηάζε ζ, ηελ παξακφξθσζε ε, έηζη φπσο νξίδνληαη παξαθάησ. Καηά ηελ 

θάκςε δνθνχ, ε κηα επηθάλεηα ηεο δνθνχ ζιίβεηαη, θαη ε άιιε εθειθχεηαη. Η εζσηεξηθή κεξηά, 

φπσο απνθαιείηαη ε κεξηά πνπ ζιίβεηαη, ππφθεηηαη ηελ ίδηα παξακφξθσζε κε ηελ εμσηεξηθή 

κεξηά, πνπ εθειθχεηαη. Απηέο νη ηάζεηο πνπ πξνθαινχλ απηήλ ηελ παξακφξθσζε είλαη 

παξάιιειεο κε ηνλ θχξην άμνλα ηεο δνθνχ, θαη είλαη κέγηζηεο ζε απηέο ηηο 2 επηθάλεηεο, ζην 

θέληξν ηνπ δνθηκίνπ, κηαο θαη κηιάκε γηα θάκςε 3 ζεκείσλ.  

Γηα ηελ εξγαζία απηή, ην πείξακα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ έγηλε ζχκθσλα κε ην ASTM 

D7264/D7264M-07 Procedure A [56]. Πξφθεηηαη γηα κηα απιή δηάηαμε φπνπ ην δνθίκην 

ζηεξεψλεηαη νξηδφληηα πάλσ ζε 2 ζηεξίγκαηα θνληά ζηηο άθξεο ηνπ, θαη ηνπ αζθείηαη ηάζε ζην 

κέζν ηνπ, απφ έκβνιν πνπ θαηεβαίλεη κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Σν δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηηο δπλάκεηο 

πνπ αζθνχληαη ζηε δηάηαμε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.20 παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 4.20 : Δθαξκνγή Γπλάκεσλ ζην πείξακα θάκςεο 3 ζεκείσλ. 

 

 

Χο ζπζθεπή ππνζηήξημεο γηα ην πείξακα θάκςεο 3 ζεκείσλ επηιέρζεθε ε ζπζθεπή ηεο 

εηθφλαο 4.21.  
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Δηθόλα 4.21 : πζθεπή ππνζηήξημεο γηα ην πείξακα θάκςεο 3 ζεκείσλ. 

 

Σν πείξακα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ηεο MTS, θαη ηνπνζεηψληαο ηε βάζε ππνζηήξημεο 

πάλσ ζηελ θάησ αξπάγε ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία δξα σο κεηξεηήο αζθνχκελεο δχλακεο. Σν 

έκβνιν πνπ αζθεί ηελ δχλακε ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ παθηψζεθε ζηελ πάλσ αξπάγε ηεο MTS, 

ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηάζεσλ. Η αξρηθή ζέζε ηνπ πεηξάκαηνο νξίζηεθε σο ε 

ζέζε φπνπ ην δνθίκην ζηεξεψλεηαη ζηε δηάηαμε θαη ην έκβνιν βξίζθεηαη 1-2mm πάλσ απφ ην 

θέληξν ηνπ, ρσξίο λα αζθείηαη θακία δχλακε ζην δνθίκην. Η ζέζε ηεξκαηηζκνχ ηνπ πεηξάκαηνο 

νξίζηεθε ε ζέζε ζηελ νπνία ην δνθίκην δελ παξνπζίαδε αχμεζε ζηελ ηάζε, φζν ε παξακφξθσζε 

απμαλφηαλ. Με δεδνκέλε ηελ επθακςία ησλ δνθηκίσλ, δελ ππήξρε ηξφπνο λα ζπάζνπλ ζην 

ελεξγφ κήθνο πνπ κειεηήζεθαλ, άξα ηα πεηξάκαηα ζηακαηνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

παξακφξθσζεο, ζπγθεθξηκέλα ζην 3%. Ο ξπζκφο θφξηηζεο ήηαλ 1mm/min γηα φια ηα 

πεηξάκαηα. 
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χκθσλα κε ην STM D7264/D7264M-07 Procedure A, ε ηάζε ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ 

θαη ζην αθξφηαην ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηάο ηνπ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

  
   

    
 

φπνπ: 

ζ = Σάζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ ζε MPa 

P = αζθνχκελε δχλακε ζε N 

L = κήθνο ππνζηήξημεο ζε mm 

b = πιάηνο δνθηκίνπ ζε mm 

h = πάρνο δνθηκίνπ ζε mm. 

 

Η παξακφξθσζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ, ζχκθσλα κε ην ίδην STM, 

αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

  
   

  
 

 

 

φπνπ: 

ε = παξακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ζε mm 

δ = επηκήθπλζε ζεκείνπ εθαξκνγήο ηάζεο ζε mm 

L = κήθνο ππνζηήξημεο ζε mm 

h = πάρνο δνθηκίνπ ζε mm. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ ηάζεο – παξακφξθσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ 

ζρέζεηο, θαη ππνινγίζηεθαλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ. 
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4.4.4 Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ θάκςεο 3 ζεκείσλ 

 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο ηλώλ 0
ν
 

 

Μειεηήζεθαλ 7 δείγκαηα κε Unidirectional ίλεο Kevlar, απφ ηα νπνία αθαηξζέζεθαλ ηα 2 πνπ 

εκθάληζαλ ηελ θαιχηεξε θαη ρεηξφηεξε απφθξηζε, θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο είλαη αξηζκεκέλα απφ ην 1 έσο ην 5. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο παξαθάησ. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε απφθξηζε ησλ 

ζχλζεησλ κε Unidirectional ίλεο ζε θάκςε 3 ζεκείσλ. 

 

 

Δηθόλα 4.22 : Κακπύιε Stress - Strain ζύλζεηνπ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε UD ίλεο Kevlar ζε θάκςε 3 

ζεκείσλ. 

 

Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 4.22 δείρλεη ηελ απφθξηζε ηνπ δνθηκίνπ #1. ηνλ ππνινγηζκφ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληνρή, ε παξακφξθσζε ζξαχζεο, θαη ε ηάζε ζξαχζεο, επεηδή ε 

θχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο δελ ην επηηξέπεη. Η θακπχιε ηειεηψλεη ζηελ ηηκή 

παξακφξθσζεο 3%. 
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Πξνζαλαηνιηζκόο ηλώλ 45
ν
 /-45

ν
  

 

 

Μειεηήζεθαλ 7 δνθίκηα κε Cross Directional ίλεο Kevlar ζε γσλίεο 45
ν
 θαη -45

ν
, απφ ηα 

νπνία αθαηξζέζεθαλ ηα 2 πνπ εκθάληζαλ ηελ θαιχηεξε θαη ρεηξφηεξε απφθξηζε. Απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη αξηζκεκέλα απφ ην 1 έσο ην 5. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο παξαθάησ. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε 

απφθξηζε ησλ ζχλζεησλ κε Cross – Directional ίλεο ζε θάκςε 3 ζεκείσλ.  

 

 

 

Δηθόλα 4.23 : Απόθξηζε Cross – Directional (45
o
/-45

o
) δεηγκάησλ ζε θάκςε 3 ζεκείσλ. 

 

Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 4.23 δείρλεη ηελ απφθξηζε ηνπ δνθηκίνπ #1. Όπσο θαη ζηα 

πεηξάκαηα γηα ηα δνθίκηα κε UD ίλεο Kevlar, δελ ππνινγίζηεθαλ ε αληνρή, ε παξακφξθσζε 

ζξαχζεο, θαη ε ηάζε ζξαχζεο.  
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Πίλαθαο 4.3 : Απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο θάκςεο 3 ζεκείσλ ζε Unidirectional δείγκαηα. 

 flexural modulus 

ζπκβνιηζκόο Δf
chord 

κνλάδεο GPa 

1 36.26 

2 34.96 

3 37.16 

4 44.37 

5 46.40 

Μέζε ηηκή 38.19 

Σππηθή απόθιηζε 4 

 

 

Πίλαθαο 4.4 : Απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο θάκςεο 3 ζεκείσλ ζε Cross - Directional δείγκαηα.  

 flexural modulus 

ζπκβνιηζκόο Ef
chord 

κνλάδεο GPa 

1 6.29 

2 5.78 

3 5.98 

4 4.68 

5 5.45 

Μέζε ηηκή 5.7 

Σππηθή απόθιηζε 0.7 

 

 

  



82 
 

4.4.5 ρνιηαζκόο Απνηειεζκάησλ 

 

πγθξίλνληαο ηελ απφθξηζε ησλ ζχλζεησλ κε παξάιιειεο ίλεο πξνο ηνλ θχξην άμνλα θαη 

ζχλζεησλ κε ίλεο ζε γσλία 45
ν
/-45

ν
, θηάλνπκε ζε έλα μεθάζαξν ζπκπέξαζκα. Σα ζχλζεηα κε 

ίλεο παξάιιειεο ζηνλ άμνλα θφξηηζεο παξνπζηάδνπλ κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο θάκςεο ζρεδφλ κηαο ηάμεο κεγέζνπο κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

ζχλζεησλ κε ίλεο ζε γσλίεο 45
ν
/-45

ν
. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ κεραληθή ηνπο θαηαπφλεζε 

θαη γηα κηθξέο παξακνξθψζεηο ηα ζχλζεηα κε παξάιιειεο ίλεο πξνο ηνλ άμνλα ζα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε αληνρή. 

 Σα πεηξάκαηα απηά δελ είραλ ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηδηνηήησλ, νη ηδηφηεηεο ησλ 

πιηθψλ απηψλ έρνπλ κειεηεζεί ήδε. Ο ζθνπφο ηεο παξαζθεπήο θαη κειέηεο απηψλ ησλ δχν 

πιηθψλ είλαη ε ζχγθξηζε θαη επηινγή εθείλνπ πνπ είλαη θαιχηεξν γηα ρξήζε ζε εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο, καδί κε ελζσκαησκέλα ππεξειαζηηθά ζχξκαηα NiTi. 

 ην ζρέδην γηα ηε κειινληηθή εξγαζία πάλσ ζην πβξηδηθφ ζχλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο 

ξεηίλεο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar θαη ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ NiTi ππάξρεη θπξίσο ε κειέηε 

ηνπ πιηθνχ ζε ειεχζεξε θαη εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, θαη ε θαηαγξαθή ησλ απνζβεζηηθψλ 

ηνπ δπλαηνηήησλ. 

 ε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, θαη κε ηελ απφζβεζε ηαιαληψζεσλ ζαλ ζθνπφ, ε κφλε 

ινγηθή ιχζε είλαη ε ρξήζε ηνπ ζχλζεηνπ πνπ εκθαλίδεη ηηο θαιχηεξεο ηδηφηεηεο ζε δηακήθε 

θάκςε. ηε δηακήθε θφξηηζε ησλ παξαπάλσ πεηξακάησλ, ην ζχλζεην κε ηηο UD ίλεο Kevlar 

απνδείρζεθε θαιχηεξν. Δχινγα, ινηπφλ, επηιέρζεθε ην ζχλζεην πιηθφ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε 

ελίζρπζε UniDirectional (ζε γσλία 0
ν
 κε ην δηακήθε άμνλα) ηλψλ Kevlar σο βάζε ζηελ νπνία ζα 

ελζσκαησζεί ην ππεξειαζηηθφ θξάκα NiTi ζε κνξθή ζχξκαηνο. 

 Με απηή ηελ επηινγή εμαζθαιίδεηαη ε εγγχηεηα ηεο κειινληηθήο εξγαζίαο κε εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο ζηελ απφζβεζε ηαιαληψζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΤΡΜΑΣΧΝ NiTi ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ 

ΤΝΘΔΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

ην 4
ν
 θεθάιαην, εμεηάζακε ηηο ζηαηηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar. Σν επφκελν βήκα, είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζχξκαηνο NiTi 

ζε πβξηδηθέο ζχλζεηεο δνκέο. Ο ζεξκνκεραληθφο ραξαθηεξηζκφο ζπξκάησλ NiTi θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε 

ηνπο ζε πνιπκεξηθά ζχλζεηα, είλαη επίζεο έλαο ζηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπξκάησλ NiTi, πεξηιακβάλεη κεραληθά πεηξάκαηα εθειθπζκνχ ζε 

σζηεληηηθή θαηάζηαζε θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεξκνθξαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη άιισλ 

ζεξκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κε ρξήζε ηεο δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο (DSC) θαη 

παξαηήξεζε κέζσ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο ηνπ ΙΣΔ/ΔΙΥΗΜΤΘ. 

Μεγάιν ηκήκα ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ, έρεη 

θαηαιάβεη ε εμέηαζε ηεο απνζβεζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ θξάκαηνο 

NiTi θαη ηεο εμαηξεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο. Έρεη κειεηεζεί 

επίζεο ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο αιιαγήο ηνπ ζρήκαηνο πνιπκεξηθψλ ξάβδσλ θαη πιαθψλ κε 

εγθιείζκαηα NiTi θαη NiTiCu, ζε κνξθή ζχξκαηνο ή ζε κνξθή ισξίδσλ (NiTi strips). H κειέηε 

ηεο δηεπηθάλεηαο θξάκαηνο-κήηξαο θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παχεη απηή λα 

πθίζηαηαη, έρεη απνηειέζεη ζην παξειζφλ θίλεηξν γηα ηελ παξαζθεπή ζπλζέησλ κε 

ελζσκαησκέλα ζχξκαηα NiTi. Σν θξάκα NiTi, έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί σο εληζρπηηθή θάζε 

γηα ηε δνκηθή ελίζρπζε ζπλζέησλ ή ζαλ ελεξγνπνηεηήο ζηελ πξνζπάζεηα ειεγρφκελεο αιιαγήο 

γεσκεηξίαο ζε παξαπάλσ απφ κία δηεπζχλζεηο, κε επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη θαηεπζχλζεηο ζπξκάησλ. 

Σν ζχλζεην πιηθφ πνπ επηιέμακε λα παξαζθεπάζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

απνηειείηαη απφ επνμεηδηθή ξεηίλε σο κεηξηθή θάζε, εληζρπκέλε κε πνιπκεξηθέο ίλεο Kevlar 29 

θαη ππεξειαζηηθά ζχξκαηα NiTi. Η επηινγή απηή έγηλε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
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παξαζθεπήο πβξηδηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ππεξειαζηηθά ζχξκαηα, θαη ηε κειινληηθή κειέηε 

ησλ απνζβεζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ζε ειεχζεξε θαη εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. 

 

 

5.2 Υαξαθηεξηζκόο ζπξκάησλ NiTi 
 

 

Η εμαθξίβσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπξκάησλ πνπ παξαιήθζεθαλ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε, κηαο θαη θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηεο απηέο θαζνξίδνπλ ηα φξηα ζηα νπνία κπνξεί λα 

θηλεζεί θάπνηνο ζηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ παξαζθεπή ζχλζεησλ πιηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κέγηζηε αλαθηήζηκε παξακφξθσζε ππεξειαζηηθνχ ζχξκαηνο είλαη άθξσο ζεκαληηθή ζηελ 

παξαζθεπή ζχλζεηνπ κε πξνηαλπζκέλα ζχξκαηα σο ελίζρπζε. 

Οη ηδηφηεηεο πνπ κειεηήζεθαλ είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζχξκαηνο, ην κέηξν ηνπ Young ηεο 

σζηεληηηθήο ειαζηηθήο πεξηνρήο, ε παξακφξθσζε έλδνζεο, ε κέγηζηε αλαθηήζηκε 

παξακφξθσζε θαη ε ηάζε ζξαχζεο. Η δηάκεηξνο ηνπ ζχξκαηνο κεηξήζεθε κε παρχκεηξν. Οη 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχξκαηνο κειεηήζεθαλ κε εθειθπζκφ ζηελ MTS. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηππηθή απφθξηζε ελφο ππεξειαζηηθνχ ζχξκαηνο NiTi ζε 

πεηξάκαηα εθειθπζκνχ. Η παξαθάησ εηθφλα 5.1 δείρλεη κηα ηέηνηα απφθξηζε.  

 

 

Δηθόλα 5.1 : Βηβιηνγξαθηθή ηππηθή θακπύιε ππεξειαζηηθνύ ζύξκαηνο NiTi. 
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Τπφ ηελ επίδξαζε εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ, ηα ππεξειαζηηθά ζχξκαηα NiTi παξνπζηάδνπλ 

3 μεθάζαξεο θάζεηο ζηελ θακπχιε Stress – Strain. Η πξψηε είλαη ε ειαζηηθή θάζε ηνπ 

σζηελίηε, ε δεχηεξε είλαη ε θάζε κεηαηξνπήο ηνπ σζηελίηε ζε καξηελζίηε ιφγσ κεραληθψλ 

ηάζεσλ (stress induced martensite), θαη ε ηξίηε είλαη ε ειαζηηθή θάζε ηνπ καξηελζίηε. Η 

παξακφξθσζε κέρξη πεξίπνπ 8% είλαη πιήξσο αλαθηήζηκε. Γηα ηελ παξαζθεπή ζχλζεηνπ κε 

ελίζρπζε ζπξκάησλ NiTi, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζεκεία αιιαγήο θάζεο, έηζη 

ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο νη ηδηφηεηεο ησλ ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ. Η παξαθάησ 

εηθφλα 5.2 δείρλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ σζηελίηε ζε καξηελζίηε κέζσ ςχμεο θαη εθαξκνγήο 

εμσηεξηθψλ ηάζεσλ. 

 

Δηθόλα 5.2 : Σξόπνη κεηαηξνπήο σζηελίηε ζε καξηελζίηε. 
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5.2.1 Πξνζδηνξηζκόο κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζπξκάησλ NiTi 

 

Σα ζχξκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ είραλ 

δηάκεηξν 0.25mm θαη παξαιήθζεθαλ απφ ηελ εηαηξία Flexmet σο ππεξειαζηηθά ζχξκαηα κε 

Oxidised Surface. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ, έγηλαλ πεηξάκαηα 

εθειθπζκνχ ζηε κεραλή MTS 858.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, θφπεθαλ κηθξά ηκήκαηα ζχξκαηνο , πεξίπνπ 10cm, 

θαη παθηψζεθαλ ζε κεηαιιηθέο πιάθεο φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5.3 θαη 5.4. 

 

Δηθόλα 5.3 : Κάηνςε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα εθειθπζκό ζπξκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 5.4 : Πξνθίι πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα εθειθπζκό ζπξκάησλ. 

 

 

Σν ππεξειαζηηθφ ζχξκα NiTi ζηεξεψζεθε αλάκεζα ζηελ κεηαιιηθή πιάθα θαη ζε 

ξνδέια, ηα νπνία δηαπεξλνχζε κηα βίδα θαη παμηκάδη. ηελ εηθφλα 5.5 θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή 

δηάηαμε απφ θσηνγξαθία. 
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 Δηθόλα 5.5 : Μέηξεζε ελεξγνύ κήθνπο ζηε δηάηαμε γηα εθειθπζκό ζπξκάησλ. 

Μεηά ηελ ζηεξέσζε ηνπ ζχξκαηνο αλάκεζα ζηηο κεηαιιηθέο πιάθεο, νη 2 κεηαιιηθέο 

πιάθεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επάλσ θαη θάησ αξπάγε ηεο MTS, θαη ην πείξακα εθειθπζκνχ 

νινθιεξψζεθε ηε ζηηγκή αζηνρίαο ηνπ θάζε ζχξκαηνο.  

 

5.2.2 Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ εθειθπζκνύ ζπξκάησλ NiTi 

 

πλνιηθά δνθηκάζηεθαλ 10 ζχξκαηα, απφ ηα νπνία επηιέρζεθαλ ηα 8 πνπ παξνπζίαζαλ 

ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο Σάζεο - Παξακφξθσζεο. Δθαξκφζηεθε ξπζκφο θφξηηζεο 5 

mm/min. ηελ εηθφλα 5.6 παξνπζηάδεηαη ε θακπχιε ηάζεο – παξακφξθσζεο ηνπ δνθηκίνπ #3. 

 

Δηθόλα 5.6 : Κακπύιε Stress - Strain ππεξειαζηηθνύ ζύξκαηνο NiTi. 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα απνηππψλεηαη θιαζζηθή ππεξειαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπξκάησλ NiTi. Όια ηα ζχξκαηα εκθαλίδνπλ ηηο 3 ζεκαληηθέο θάζεηο ζηηο θακπχιεο Σάζεο – 

Παξακφξθσζεο. Η πξψηε πεξηνρή είλαη ε σζηεληηηθή ειαζηηθή, ε δεχηεξε είλαη ε πεξηνρή 

κεηαηξνπήο σζηελίηε ζε καξηελζίηε, θαη ε ηξίηε είλαη ε καξηελζηηηθή ειαζηηθή πεξηνρή. Μεηά 

απφ ηελ ηξίηε απηή θάζε, ην πιηθφ εηζέξρεηαη ζε πιαζηηθή πεξηνρή παξακφξθσζεο, θαη ζε ηηκή 

παξακφξθσζεο 12.75% θαηά κέζν φξν ζπάεη. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξκάησλ, έηζη φπσο 

ππνινγίζηεθαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα.      

 

Πίλαθαο 5.1 : Μεραληθέο ηδηόηεηεο ππεξειαζηηθώλ ζπξκάησλ NiTi. 

  Μέηξν 

ειαζηηθόηεηαο  

Σάζε 

έλδνζεο  

Παξακόξθσζε 

έλδνζεο 

Μέγηζηε 

Αλαθηήζηκε 

Παξακόξθσζε 

Σάζε 

ζξαύζεο 

Παξακόξθσζε 

ζξαύζεο 

ζπκβνιηζκόο E ζy εy εmax ζb εb 

κνλάδεο GPa MPa % % MPa % 

1 52.39 542 1.46 7.2 1473 12.15 

2 60.61 591 1.43 7.2 1495 13.26 

3 59.38 600 1.51 7.1 1491 12.68 

4 59.81 594 1.31 7.3 1538 12.94 

5 57.08 574 1.44 7.1 1438 12.62 

6 60.61 604 1.48 7.2 1432 12.46 

7 56.70 597 1.55 7.3 1470 12.14 

8 53.15 560 1.40 7.2 1454 12.67 

Μέζνο όξνο 57.62 581.75 1.39 7.2 1482.4 12.75 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
3 30 0.1 0.1 45 0.5 

 

 

 

. 
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5.2.3 Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο (DSC) 

 

 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ κεηάβαζεο ηνπ ζχξκαηνο NiTi πνπ παξειήθζε, έγηλαλ 

πεηξάκαηα δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο ζε ηκήκαηα ηνπ ζχξκαηνο. Αξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

πεηξάκαηνο ήηαλ ε επηβεβαίσζε φηη ηα ζχξκαηα βξίζθνληαη ζε σζηεληηηθή κνξθή, δειαδή πάλσ 

απφ ηε ζεξκνθξαζία Af. 

 

 

Δηθόλα 5.7 : Θεσξεηηθή θακπύιε DSC γηα ζύξκα NiTi. 

 

 

Δηθόλα 5.8 : Πεηξακαηηθή θακπύιε DSC γηα ζύξκα NiTi. 
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Η πεηξακαηηθή θακπχιε ηεο εηθφλαο 5.8 απνηειεί κφλν ην ηκήκα ζέξκαλζεο ηνπ 

ζχξκαηνο, θαζψο απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα ππνινγίζνπκε ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί ν σζηεληηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ηελ Af. Τπνινγίζζεθε φηη ε Af είλαη 20
ν
C γηα ην 

ζχξκα πνπ εμεηάζηεθε. Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ 

έγηλε ζε κέζε ζεξκνθξαζία 28
ν
C, επνκέλσο, κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην ζχξκα είλαη 

βξίζθεηαη ζε σζηεληηηθή κνξθή θαη εκθαλίδεη φιεο ηηο ππεξειαζηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  
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5.2.4 Απνηειέζκαηα παξαηήξεζεο ζε νπηηθό κηθξνζθόπην 
 

Οη παξαθάησ εηθφλεο (5.9,5.10) είλαη θσηνγξαθίεο ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ελφο ζχξκαηνο 

πνπ επηιέρζεθε. 

 

Δηθόλα 5.9: Γηαηνκή ζύξκαηνο NiTi (250 κm) θάησ από νπηηθό κηθξνζθόπην. 

 

Δηθόλα 5.10 : Γηαηνκή ζύξκαηνο NiTi (250κm) θάησ από νπηηθό κηθξνζθόπην. 
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5.3 Παξαζθεπή πβξηδηθνύ ζύλζεηνπ πιηθνύ 
 

Γηα ηε κειέηε παξαζθεπήο ζχλζεησλ πιηθψλ κε κήηξα επνμηθήο ξεηίλεο, πξνελίζρπζε 

ηλψλ Kevlar29 κε ελίζρπζε ππεξειαζηηθψλ ζπξκάησλ NiTi, έγηλε ε ελζσκάησζε ησλ ζπξκάησλ 

αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα prepreg πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

Κάλνληαο κηα κηθξή αλαζθνπή ζηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ζχλζεηνπ πιηθνχ απφ 

prepregs ηλψλ Kevlar29 ζε επνμηθή ξεηίλε ltm217, ππάξρνπλ μερσξηζηέο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Πξψηε θάζε είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιηθνχ. Απνθαζίδνληαη νη 

δηαζηάζεηο θνπήο ηνπ prepreg θαη ν αξηζκφο ζηξψζεσλ prepreg πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Γεχηεξε θάζε είλαη ε ζηνίβαμε ησλ ζηξψζεσλ prepreg θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζηε βάζε απφ 

Teflon. Σξίηε θάζε είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ γηα εηζαγσγή ζηνλ απηφθιεηζην 

θνχξλν, θαη ηειηθή θάζε είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ curing (ζθιήξπλζε). 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ηα ππεξειαζηηθά ζχξκαηα NiTi. 

Απνθαζίζηεθε φηη ε θαιχηεξε ζέζε γηα ηα ζχξκαηα, ιφγσ ζπκκεηξίαο, είλαη αλάκεζα ζε δχν 

δηπιά ζηξψκαηα prepreg. Η δνκή απηή θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 5.11. 

 

 Δηθόλα 5.11 : Πξνθίι ζύλζεηνπ πιηθνύ κε 2 ζηξώζεηο prepreg πάλσ θαη θάησ από ζύξκαηα NiTi 

 

Με ηε ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ πάρνπο ηνπ δνθηκίνπ εμαζθαιίδεηαη ε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 2 πιεπξέο ηνπ ζχλζεηνπ. Δπνκέλσο, ε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαζθεπήο ζχλζεηνπ πιηθνχ γηα ελίζρπζε κε ζχξκαηα NiTi απνθηά θάπνηα επηπξφζζεηα 

βήκαηα. 

Η ζηνίβαμε ησλ ζηξψζεσλ prepreg γίλεηαη μερσξηζηά ζε 2 θάζεηο. Σν πξψην κέξνο είλαη 

ε ζπγθφιιεζε 2 ζηξψζεσλ prepreg θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο πάλσ ζηελ βάζε απφ Teflon, φπσο 

αθξηβψο ζα γηλφηαλ ζηελ παξαζθεπή ζχλζεηνπ ρσξίο ζχξκαηα. Σν δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζεί 

αξγφηεξα.  

εηξά έρεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκάησλ ζην ζχλζεην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηφ ην 

ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκάησλ ζε απφιπηε παξαιιειφηεηα θαη 

επζπγξάκκηζε ζε γσλία 0
ν
 κε ηνλ θχξην άμνλα ηνπ ζχλζεηνπ δελ είλαη δπλαηή, ρσξίο ηε ρξήζε 
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εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, έγηλε ρξήζε ηεο παξαζθεπήο ηεο παξαθάησ εηθφλαο 

5.12. 

 

Δηθόλα 5.12 : Καηαζθεπή ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ. 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή έρεη 

θαηαζθεπαζηεί θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ηελ ειβεηηθή Swatch θαη επηηξέπεη ηελ ηήξεζε 

απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπξκάησλ αλά 1 mm κε κεγάιε αθξίβεηα. Πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ελφο 

κεγάινπ ηκήκαηνο ζχξκαηνο, ην νπνίν ηπιίγεηαη, ζηελ νπζία, γχξσ απφ ηηο εηδηθέο εγθνπέο 

κεγάιεο αθξίβεηαο ζηα άθξα ηεο θαηαζθεπήο.  

Η θαηαζθεπή είλαη εηδηθή γηα ρξήζε ζε ζπλδηαζκφ κε ηε βάζε Teflon, ελλνψληαο φηη ην 

πιάηνο ηεο είλαη ηφζν ψζηε λα ρσξάεη κέζα ζην πιαίζηφ ηεο ε βάζε. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε 

παξαιιειφηεηα θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ζπξκάησλ κε ην ζχλζεην. ηελ παξαθάησ εηθφλα 5.13 

θαίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκάησλ ζηελ θαηαζθεπή.  
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   Δηθόλα 5.13 : Σνπνζέηεζε ζπξκάησλ ζηελ θαηαζθεπή. 

 

Με ηε ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη επίζεο δπλαηή ε ηάλπζε ησλ ζπξκάησλ. Σα ζχξκαηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε απφζηαζε 2mm κεηαμχ ηνπο. Η ζπζθεπή ηνπνζεηήζεθε κε ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε ε βάζε Teflon λα είλαη κέζα ζην πιαίζην, θαη ηα ζχξκαηα λα αθνπκπνχλ πάλσ ζηηο 2 

ζηξψζεηο prepreg, νη νπνίεο ήηαλ ήδε ηνπνζεηεκέλεο απφ πξηλ πάλσ ζηε βάζε. Η δηάηαμε ζε 

απηή ηε θάζε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 5.14 : Γηάηαμε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζπξκάησλ πάλσ ζηηο 2 ζηξώζεηο prepreg. 
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ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηνχληαη νη 2 ηειεπηαίεο ζηξψζεηο prepreg πάλσ απφ ηα ζχξκαηα, 

έηζη ψζηε λα είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηηο 2 ζηξψζεηο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ αξρή. 

Απηφ απνηειεί θαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζηνίβαμεο ησλ prepregs.  

 

 

 

Δηθόλα 5.15 : Γηάηαμε κεηά ηε ζηνίβαμε ησλ 2 ηειεπηαίσλ ζηξώζεσλ. 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζηνίβαμε ησλ prepregs καδί κε ζχξκαηα NiTi, ην ζχλζεην είλαη 

έηνηκν γηα εηζαγσγή ζηνλ απηφθιεηζην θνχξλν. Σα ππφινηπα βήκαηα είλαη ηα ίδηα βήκαηα πνπ 

ζα αθνινπζνχζε θαλείο γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεηνπ ρσξίο ηα ζχξκαηα, θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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5.3.1 Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζπξκάησλ 

 

ε έλα ζχλζεην είλαη ζεκαληηθή ε κεηαθνξά κεραληθψλ ηάζεσλ απφ ηε κήηξα ζηελ 

ελίζρπζε. Η κεηαθνξά ησλ ηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο ηεο ξεηίλεο κε 

ηελ ελίζρπζε. Η πνηφηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο φκσο, απνθαζίζηεθε ε ρξήζε κεγαιχηεξεο δηαζέζηκεο επηθάλεηαο πάλσ ζηα ζχξκαηα, 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεραληθήο πξφζθπζεο κεηαμχ ηνπ ππεξειαζηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο κήηξαο. 

Απηφ επεηεχρζε κε ειαθξχ scrubbing, δειαδή κεραληθή επεμεξγαζία ησλ ζπξκάησλ κε 

ιεπηφθνθθν γπαιφραξην.  

Οη ραξάμεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε κεραληθή επεμεξγαζία ησλ ζπξκάησλ θαηά κήθνο 

ηνπ ζχξκαηνο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαβξνρή ηνπ ζχξκαηνο απφ ηελ ξεηίλε, θαη, επνκέλσο, 

ζηελ απνδνηηθφηεξε κεηαθνξά ηάζεσλ. 

Οη παξαθάησ εηθφλεο απνηεινχλ κηα ζχγθξηζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζχξκαηνο πξηλ θαη 

κεηά ηε δηαδηθαζία scrubbing. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Δηθόλεο : As received(polished) ζύξκα NiTi πάλσ αξηζηεξά(10x) θαη πάλσ δεμηά(20x),scrubbed ζύξκα 
NiTi θάησ αξηζηεξά(10x) θαη δεμηά(20x). 
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5.4 Παξαηήξεζε πβξηδηθνύ ζύλζεηνπ πιηθνύ ζε νπηηθό κηθξνζθόπην 

 

Σν ζχλζεην ηεο εηθφλαο 5.16, κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ηνλ απηφθιεηζην θνχξλν, 

αθαηξέζεθε απφ ηε βάζε Teflon, θαη θφπεθαλ ηα ηκήκαηα ηνπ ζχξκαηνο πνπ δελ ρξεηάδνληαη, 

δειαδή ηα ηκήκαηα πνπ εμέξρνληαη ηνπ πιηθνχ. Σν πβξηδηθφ ζχλζεην επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε 

ίλεο Kevlar θαη ζχξκαηα NiTi είλαη ην ηκήκα πνπ πεξηέρεη ζχξκαηα (6 ζε αξηζκφ), ελψ ην 

ππφινηπν ζχλζεην έρεη ηελ ίδηα ζχζηαζε κε ηα ζχλζεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Η 

εγθάξζηα ηνκή ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ παξαηεξήζεθε ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην, θαη πξνέθπςαλ 

νη παξαθάησ εηθφλεο. 

 

 

Δηθόλα 5.16 : Δγθάξζηα ηνκή πβξηδηθνύ ζύλζεηνπ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar θαη ππεξειαζηηθά 
ζύξκαηα NiTi. 

 

ηελ εηθφλα 5.16 θαίλεηαη πσο ην ζχξκα δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ, αιιά 

ηείλεη πξνο ηελ πάλσ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. Μηα άιιε παξαηήξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δνθίκην είλαη φηη θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πεξηνρέο κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ξεηίλεο, θαη απηέο 

είλαη νη πεξηνρέο κε ην πην αλνηρηφ ρξψκα ζηε θσηνγξαθία. Φαίλεηαη πσο ε ηθαλφηεηα 

δηαβξνρήο ηεο ξεηίλεο είλαη κεησκέλε. 
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Δηθόλα 5.17 : Δγθάξζηα ηνκή πβξηδηθνύ ζύλζεηνπ επνμεηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar θαη ππεξειαζηηθά 

ζύξκαηα NiTi. 

 

Η εηθφλα 5.17 πξφθεηηαη γηα ην ίδην δνθίκην ηεο εηθφλαο 5.16, κφλν κε κεγαιχηεξε 

κεγέζπλζε. Η παξαηήξεζε ζε απηή ηελ εηθφλα είλαη νη ίλεο Kevlar πνπ εκθαλίδνληαη σο θειίδεο 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ, κηαο θαη είλαη θνκκέλεο εγθάξζηα, φπσο ην δνθίκην. Φαίλεηαη 

λα ππάξρεη κηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ηλψλ, πξάγκα πνπ είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο 

ρξήζεο ησλ prepregs.  
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Δηθόλα 5.18 : Δγθάξζηα ηνκή πβξηδηθνύ ζύλζεηνπ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar θαη ππεξειαζηηθά 

ζύξκαηα NiTi. 

 

 

Η ηειεπηαία εηθφλα 5.18 είλαη κηαο αθφκε κεγαιχηεξεο κεγέζπλζεο θσηνγξαθία απφ 

νπηηθφ κηθξνζθφπην ηνπ ίδηνπ δνθηκίνπ, ζηελ νπνία θαίλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ε δηαηνκή ηνπ 

ζχξκαηνο, θαη πψο εθαξκφδεηαη ε ξεηίλε γχξσ ηνπ. Οη νξηδφληηεο ραξάμεηο ζηελ εγθάξζηα ηνκή 

ηνπ ζχξκαηνο πξνθιήζεθαλ θαηά ηε κεραληθή επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνθηκίνπ κε 

ιεπηφθνθθν γπαιφραξην. Φηάλνληαο ζε απηή ηε κεγέζπλζε, θαίλεηαη πσο ε δηαβξνρή ησλ 

ζπξκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, θαη δελ παξαηεξνχληαη “θελά” ζηε ξεηίλε γχξσ απφ ην ζχξκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

 

6.1 Αλαζθόπεζε δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ζύλζεησλ πιηθώλ  

 

 Δμεηάδνληαο ηελ παξαζθεπή ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar, 

ρξεζηκνπνηψληαο prepregs, πξφθεηηαη γηα κηα απιή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί αθξίβεηα θαη έλαλ 

κέηξην βαζκφ ζρεδηαζκνχ.  

 Απφ ηελ αξγή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ prepreg roll, κέρξη θαη ηελ εηζαγσγή ζηνλ 

απηφθιεηζην θνχξλν ησλ έηνηκσλ πξνο curing ζχλζεησλ, ε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ζχλζεησλ 

πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar ρξεζηκνπνηψληαο prepregs ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε 

κεηαρείξεζε ηνπ πιηθνχ, θαη αθξίβεηα ζην ζρεδηαζκφ. 

 Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαζθεπή ζχλζεηνπ κε Unidirectional ίλεο Kevlar θαη ζηελ 

παξαζθεπή ζχλζεηνπ κε Cross Directional ίλεο Kevlar βξίζθνληαη ζηελ θνπή ηνπ prepreg roll ζε 

ζηξψζεηο. ηελ UD πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκφο θαη θνπή είλαη απιέο δηαδηθαζίεο, κε ηηο ίλεο 

Kevlar πάληα είηε θάζεηα ζηε δηεχζπλζε θνπήο, είηε παξάιιεια. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ CD ηλψλ, ν ζρεδηαζκφο απαηηεί κνηξνγλσκφλην θαη ε θνπή γίλεηαη πάληα ζε 45
ν
 γσλία κε ηηο 

ίλεο Kevlar. Απηφ απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζρεδηαζκφ ζην πσο ζα θνπεί ην θάζε 

θνκκάηη. 

ηελ παξαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ, ε δηαδηθαζία πνπ μερσξίδεη είλαη ε 

πεξηέιημε ησλ ζπξκάησλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επζπγξάκκηζεο ησλ ζπξκάησλ κε ην ζχλζεην θαη ηεο παξαιιειφηεηαο αλάκεζά ηνπο, ρξεηάδεηαη 

θάπνηνο κεραληζκφο ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ.  Η πεξηέιημε ησλ ζπξκάησλ ζηε ζπζθεπή 

ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κεγάιε αθξίβεηα. Σν γεγνλφο φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξνηάλπζεο ησλ ζπξκάησλ έρεη 

ζεκαζία, θαζψο ν βαζκφο πξνηάλπζεο είλαη κία απφ ηηο κεηαβιεηέο παξακέηξνπο ζηε 

ζρεδηαζκέλε κειινληηθή κειέηε πάλσ ζε απηφ ην πιηθφ. 

 Μεηά ηε δηαδηθαζία curing ηεο ξεηίλεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θφπεθαλ ηα ζχλζεηα ζε 

κηθξφηεξα δείγκαηα, ζε κέγεζνο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαπφλεζή ηνπο ζηε κεραλή MTS. 
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6.2 Αλαζθόπεζε πεηξακάησλ 

 

 Σα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο 

ξεηίλεο κε ίλεο Kevlar, ρξεζηκνπνηψληαο prepregs, ήηαλ ν εθειθπζκφο θαη ε θάκςε 3 ζεκείσλ.  

Σελ πξνεηνηκαζία γηα ην πείξακα ηνπ εθειθπζκνχ απνηεινχζε ε ζπγθφιιεζε ησλ tabs 

ζηα δνθίκηα πξνο κειέηε, ε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ ελεξγνχ κήθνπο, θαη ε αλάξηεζή 

ηνπο ζηηο αξπάγεο ηεο κεραλήο MTS. 

Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ ησλ ζχλζεησλ κε UD ίλεο Kevlar θαη κε CD ίλεο Kevlar ήηαλ 

ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθά φζνλ αθνξά ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ, θαη πξνζέθεξαλ 

αλεθηίκεηε εκπεηξία φζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Οη κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο δχν πιηθψλ, κε θαηλνκεληθά κηθξή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο, 

θάλεθαλ μεθάζαξα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δνθηκίσλ. Δπίζεο, ε ρξήζε κεηξεηή παξακφξθσζεο 

ήηαλ κηα δηεπθφιπλζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα πεηξάκαηα θάκςεο 3 ζεκείσλ ησλ παξαπάλσ ζχλζεησλ είραλ αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα. Η απφθξηζε ζε θάκςε ησλ UD ζχλζεησλ ήηαλ αηζζεηά θαιχηεξε απφ ησλ 

δνθηκίσλ CD. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξν ρξφλν ιφγσ 

ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ απφ ASTM. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ θάκςεο 3 ζεκείσλ, ηα 

δνθίκηα δελ παξνπζίαζαλ αζηνρία, θαζψο ην ελεξγφ κήθνο ηνπο ήηαλ πνιχ κεγάιν γηα ηελ 

αληίζηνηρε επθακςία πνπ εκθάληζαλ. 

Σα πεηξάκαηα εθειθπζκνχ ηνπ ππεξειαζηηθνχ θξάκαηνο NiTi έδσζαλ κηα μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχξκαηνο πνπ παξειήθζε απφ ηελ εηαηξία Flexmet. Η 

παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξειαζηηθφηεηαο, ή ςεπδνειαζηηθφηεηαο, απφ θνληά ήηαλ 

κνλαδηθή επθαηξία γηα απφθηεζε γλψζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ έδεημαλ φηη ην ζχξκα παξνπζίαζε έλα κέζν φξν 

κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 57.62 GPa θαη κηα κέγηζηε αλαθηήζηκε παξακφξθσζε 7.2% θαηά ηελ 

νπνία αζθεί ζηαζεξή ηάζε 581.75 MPa. 
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6.3 ύγθξηζε ζύλζεησλ πιηθώλ 

 

  Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ εθειθπζκνχ έδεημαλ φηη ηα ζχλζεηα κε UD 

ίλεο Kevlar εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 30.15 GPa, ελψ ηα ζχλζεηα κε CD 

ίλεο Kevlar εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 3.36 GPa, ην νπνίν ζπγθξηηηθά 

είλαη κηαο ηάμεο κεγέζνπο κεησκέλν. Αληίζηνηρα, φιεο νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ UD δνθηκίσλ 

ήηαλ αλψηεξεο απηψλ ησλ CD δνθηκίσλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θάκςεο 3 ζεκείσλ έδεημαλ φηη ηα ζχλζεηα κε UD ίλεο 

Kevlar εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 38.19 GPa, ελψ ηα ζχλζεηα κε CD ίλεο 

Kevlar εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν κέηξν ειαζηηθφηεηαο 5.7 GPa, κηα δηαθνξά δειαδή κεηαμχ 

ησλ δχν πιηθψλ πνπ ηείλεη θαη πάιη ζηε κηα ηάμε κεγέζνπο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ, είλαη μεθάζαξν πσο 

ζε δηακήθε θφξηηζε ην πιηθφ πνπ εκθαλίδεη ηηο θαιχηεξεο ηδηφηεηεο είλαη ην ζχλζεην πιηθφ 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε ελίζρπζε ηλψλ Kevlar ζε γσλία 0
ν
 κε ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ πιηθνχ. 

Απηφ ήηαλ εκθαλέο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε ηα δνθίκηα ζηα ρέξηα, ε δηαθνξά ζην stiffness ησλ 

δχν πιηθψλ ήηαλ αηζζεηή, παξ‟φιν πνπ νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη ηα πιηθά είλαη ίδηα. 

Σν ζρέδην γηα κειινληηθή κειέηε ηνπ πβξηδηθνχ πιηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηηο 

απνζβεζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο ζε ειεχζεξε θαη εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, δειαδή θάκςε ηνπ 

πιηθνχ. Η UD δηάηαμε ηλψλ Kevlar απνηειεί ηε κφλε επηινγή, αλάκεζα ζηηο δχν, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πιηθνπ, θαζψο εκθαλίδεη ηελ θαιχηεξε απφθξηζε ζε θάκςε.  
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6.4 Μειινληηθή κειέηε πάλσ ζην πβξηδηθό ζύλζεην πιηθό επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε 

ίλεο Kevlar θαη ππεξειαζηηθά ζύξκαηα θξάκαηνο NiTi 

  

 Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ ρξεηάζηεθε αξθεηή κειέηε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, αθφκα θαη πξηλ ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο. Σα πεηξάκαηα έδεημαλ πσο ε 

θαιχηεξε πξνελίζρπζε γηα δηακήθε θφξηηζε είλαη νη UD ίλεο Kevlar. Καηά ηε δηαδηθαζία 

παξαζθεπήο, ε ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο ζπξκάησλ επηηξέπεη ηελ πξνηάλπζε ησλ 

ζπξκάησλ κε αθξίβεηα, θαη ηε ξχζκηζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ζπξκάησλ, κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

αξηζκνχ ζπξκάησλ.  

Μειεηήζεθε επίζεο ην ππεξειαζηηθφ ζχξκα θξάκαηνο NiTi, ην νπνίν εκθάληζε κηα 

αλαθηήζηκε παξακφξθσζε 7.2%. 

 Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε ηνπ πιηθνχ. Σα 

πεηξάκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην κέιινλ ζηνρεχνπλ ζηε κειέηε ηδηνηήησλ πνπ βξίζθνπλ 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο, κε ηελ απφζβεζε ηαιαληψζεσλ ζαλ πξψηε θαη θχξηα. Σν ζρέδην γηα 

άκεζε κειινληηθή κειέηε απνηειείηαη θαηά κεγάιν κέξνο απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ σο 

απνζβεζηήξηα δχλακε ζε ηαιάλησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζεί ε απφθξηζε ηνπ πιηθνχ 

ζε ειεχζεξε ηαιάλησζε, θαη ζε εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Θα θαηαγξαθεί ν ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο ηνπ πιηθνχ. Οη κεηαβιεηέο παξάκεηξνη ζα είλαη ην θιάζκα φγθνπ ησλ ζπξκάησλ θαη 

ην επίπεδν πξνηάλπζεο ησλ ζπξκάησλ. Δπίζεο, ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο άιινπ 

ππεξειαζηηθνχ θξάκαηνο, κε επξχηεξν ζεξκνθξαζηαθφ παξάζπξν εκθάληζεο 

ππεξειαζηηθφηεηαο. 

Καηά ηε κειέηε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ 

ζχλζεηνπ, απαληήζεθαλ νξηζκέλα εξσηήκαηα.Σαπηφρξνλα φκσο, δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνχξγηα 

θαη κεγάια εξσηήκαηα. Απηά ηα εξσηήκαηα εκπλένπλ θαη δίλνπλ θίλεηξν γηα ηε καθξφρξνλε 

θαη ζρνιαζηηθή έξεπλα, πάληα κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ.     
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