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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη Ινωδών Συνθέτων Υλικών με ενίσχυση 

Νανοσωματιδίων και η μελέτη της πολυλειτουργικότητάς τους. Τα υλικά αυτά έχουν 

ως βάση προ-εμποτισμένες σε πολυμερική ρυτίνη ίνες (prepreg) και η ενίσχυση με 

νανοσωματίδια γίνεται μέσω της διαδικασίας εναπόθεσης σκόνης. Ώς φορείς της 

νανοενίσχυσης χρησιμοποιήθηκαν θερμοπλαστικά πολυμερή τα οποία και 

αξιολογούνται μέσω των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των νέων 

συνθέτων υλικών που κατασκευάστηκαν. Η διαδικασία της εναπόθεσης της σκόνης 

τοποθετείται ανάμεσα στην προμήθεια των πρώτων υλών (προ-εμποτισμένες ίνες) και 

στην κατασκευή των συνθέτων. Συνδυάζει τις προ-εμποτισμένες ίνες (prepreg) και την 

θερμοπλαστική σκόνη που περιέχει την νανοενίσχυση και έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός νέου υλικού το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως ένα συμβατικό  prepreg.   

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 3 στάδια. Κάθε ένα από αυτά προσπαθεί να 

απαντήσει και σε διαφορετικά ερωτήματα. Το στάδιο της Εξοικείωσης πραγματεύεται 

τις παραμέτρους της διαδικασίας, την επιλογή των κατάλληλων αναλώσιμων, και την 

διαδικασία πολυμερισμού μέσω της ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν. 

Στο στάδιο της Αξιολόγησης δοκιμάζονται διάφορα σενάρια με διαφορετική 

θερμοπλαστική σκόνη φορέα και διαφορετικές ποσότητες αυτής και αξιολογείται τόσο 

η διαδικασία εναπόθεσης και κατασκευής των συνθέτων αλλά και η απόδοση αυτών 

σε διαφορετικές κατηγορίες δοκιμών. Το στάδιο της Επαλήθευσης έχει σκοπό την 

επιβεβαίωση των ιδιοτήτων ενός σεναρίου που επιλέχθηκε από αυτά του 

προηγούμενου σταδίου μέσω της επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων καθώς και 

την τυποποίηση της διαδικασίας.     

 

Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά, καθώς διαπιστώθηκε 

ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες βελτιώθηκαν σημαντικά χωρίς να παρουσιάζεται 

υποβάθμιση στις θερμικές ιδιότητες και στην θερμομηχανική σταθερότητα του υλικού. 

Tέλος οι μηχανικές ιδιότητες παρέμειναν εντός των αρχικών προδιαγραφών σε όλες 

τις περιπτώσεις και παρουσίασαν μικρή αύξηση σε κάποιες από αυτές. 

  



ABSTRACT  

 

The purpose of the present master thesis was the development of Fiber Composite 

Materials with nano-particles enhancement and the investigation of these materials 

multi-functionality. The base material is a fibrous material pre-impregnated with a 

polymeric resin (prepreg) and the Powder Scattering process is used as a tool for the 

nano-enhancement of the prepreg materials. Thermoplastic polymers are used as 

nanoparticle carriers and are assessed through the quality characteristics and the 

properties of the composite materials produced. The Powder Scattering Process is 

introduced between the raw material provision (prepreg) and the production of the 

composite parts. The process combines the prepreg and a thermoplastic carrier phase 

containing the nano-sized material into a single form. Then the nano-treated material 

is processed into nano-enhanced composite following the conventional prepreg 

production process. 

 

The thesis is broken down in three development phases. Each development phase 

attempts to answer to different questions. The Familiarization phase addresses the 

processing parameters, the consumables selection and the curing process based on 

the quality of the produced plates. Screening Phase addresses all three directions 

(scattering, processing and performance) through the production of a series of 

scenarios with different thermoplastic carriers and quantities of dispersed powders. 

Finally, the validation phase addresses the performance and processing verification 

of one selected scenario from the previous phase. 

 

The results for the composites produced are promising related to enhanced electrical 

conductivity while keeping thermal performance and thermomechanical stability 

almost unaffected. The mechanical properties where also stable with a small increase 

compared to the values of the initial material in interlaminar fracture tests.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη Ινωδών Συνθέτων Υλικών με ενίσχυση 

Νανοσωματιδίων και η μελέτη της πολυλειτουργικότητάς τους. Τα υλικά αυτά έχουν 

ως βάση προ-εμποτισμένες σε πολυμερική ρυτίνη ίνες (prepreg) και η ενίσχυση με 

νανοσωματίδια γίνεται μέσω της διαδικασίας εναπόθεσης σκόνης (powder scattering). 

Ως φορείς της νανοενίσχυσης χρησιμοποιήθηκαν θερμοπλαστικά πολυμερή (σε 

μορφή σκόνης) τα οποία και αξιολογούνται μέσω των ποιοτικών χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων των νέων συνθέτων υλικών που κατασκευάστηκαν. Η διαδικασία της 

εναπόθεσης της σκόνης εκτελείται επί των προεμποτισμένων υφασμάτων πριν την 

κατασκευή των συνθέτων υλικών. Συνδυάζει τις προ-εμποτισμένες ίνες (prepreg) και 

την θερμοπλαστική σκόνη που περιέχει την νανοενίσχυση και έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός καινοτόμου υλικού το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως ένα συμβατικό  prepreg, χωρίς δηλαδή ανάγκη 

τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, με βελτιωμένες μηχανικές, ηλεκτρικές 

και θερμικές ιδιότητες. 

  



2 Στάδια Ανάπτυξης – Προσέγγιση Ανάπτυξης 

 

Η ανάπτυξη του νέου υλικού έγινε σε τρία στάδια. όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.  

Κάθε στάδιο ανάπτυξης εξυπηρέτησε και έναν διαφορετικό σκοπό. 

 

 

Σχήμα 1: Στάδια Ανάπτυξης 

 

  



Το Προκαταρκτικό Στάδιο - Εξοικείωση (Στάδιο Ανάπτυξης #1) στοχεύει στην 

εξοικείωση με το σύστημα ρητίνης στην μορφή του prepreg, τον χειρισμό και την 

επεξεργασία του. Η μήτρα του prepreg είναι η ίδια κυανεστερική μήτρα που θα 

χρησιμοποιηθεί και στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης (Αξιολόγηση – Στάδιο 

Ανάπτυξης #2). Στο στάδιο όμως της εξοικείωσης το κυανεστερικό prepreg που έχει 

επιλεγεί έχει σαν ενίσχυση ίνες γυαλιού (Glass Fibre) καθώς έχουν το πλεονέκτημα ότι 

παραμένουν λευκές ή ημιδιαφανείς όταν εμποτιστούν με ρητίνη, και επομένως 

βοηθάνε στο να έχουμε μια πολύ καλή οπτική απεικόνιση της ομοιογένειας της 

διαδικασίας εναπόθεσης. Οι αρχικές δοκιμές εναπόθεσης της θερμοπλαστικής φάσης 

και o έλεγχος της συμβατότητας των επί μέρους υλικών έγιναν σε αυτό το στάδιο. 

 

Στο Στάδιο της Αξιολόγησης (Στάδιο Ανάπτυξης #2) χρησιμοποιήθηκε ένα 

διαφορετικό κυανεστερικό prepreg αντιπροσωπευτικό των prepreg που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας (Αεροναυπηγική / Διαστημική 

βιομηχανία). Το σύστημα της μήτρας είναι το ίδιο αλλά αυτή την φορά η ενισχυτική 

φάση είναι ίνες άνθρακα με υψηλό μέτρο ελαστικότητας (High Modulus). Μια σειρά 

διαφορετικών σεναρίων νανό-ενίσχυσης αξιολογήθηκαν τόσο ως προς τα ποιοτικά 

τους χαρακτηριστικά αλλά και ως προς την ποσοτική μεταβολή των ιδιοτήτων τους. 

Στο στάδιο αυτό πάρθηκαν επίσης αποφάσεις ως προς τις παραμέτρους της 

διαδικασίας και την βελτίωση αυτής. 

 

Στο στάδιο της Επαλήθευσης (Στάδιο Ανάπτυξης #3) χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 

prepreg με το στάδιο της Αξιολόγησης και αξιολογήθηκε ποιοτικά και πειραματικά το 

σενάριο από αυτά του σταδίου αξιολόγησης που είχε επιδείξει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Σε αυτή τη φάση έγινε χρήση της πειραματικής αυτόματης διάταξης 

εναπόθεσης σκόνης του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής για την επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων της χειροκίνητης επεξεργασίας.  

 

 

  



3 Περιγραφή της διαδικασίας νάνο-ενίσχυσης prepreg. 

 

Στην παρούσα εργασία έχει επιλεχθεί η διαδικασία εναπόθεσης σκόνης για την 

νανοενίσχυση prepreg και η κατασκευή συνθέτων υλικών σε αυτόκλειστο φούρνο. 

Φορέας της νανοενίσχυσης είναι θερμοπλαστική σκόνη η οποία περιέχει νανοσωλήνες 

άνθρακα. Το βήμα της εναπόθεσης της σκόνης έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στην 

προμήθεια της πρώτης ύλης (prepreg) και στην παραγωγή των συνθέτων υλικών. Η 

διαδικασία συνδυάζει το prepreg και την σκόνη-φορέα νανοενίσχυσης και έχει ως 

αποτέλεσμα την παρασκευή  ενός νέου νανοενισχυμένου prepreg. Τα βήματα που 

ακολουθούν την εναπόθεση της σκόνης είναι αυτά της κατασκευής συνθέτων με 

συμβατικά prepreg. 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΕΝΑΠΌΘΕΣΗ ΣΚΌΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 

ΝΑΝΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 

PREPREG 

 

 

Σκόνη – Φορέας Νανοενίσχυσης 

 

 

 

Prepreg 

 

Σχήμα 2: Διαδικασία Νανοενίσχυσης Prepreg 

 

  



4 Πειραματική Προσέγγιση 

 

Η πειραματική προσέγγιση που ακολουθεί τα τρία στάδια ανάπτυξης, οπότε 

αντίστοιχα σχεδιάστηκαν τρία επίπεδα πειραματικού ελέγχου. Κάθε ένα από αυτά τα 

στάδια  έχει έναν διαφορετικό στόχο οπότε θα περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό 

δοκίμων.  

 

Το στάδιο της Εξοικείωσης περιλαμβάνει τεστ που σχετίζονται με την αρχική 

ανάπτυξη της διαδικασίας επεξεργασίας και των χρησιμοποιούμενων υλικών και όχι 

τόσο με το υπό κατασκευή υλικό. Στόχος είναι να μας βοηθήσει να επιλέξουμε τα πιο 

κατάλληλα υλικά από την πλευρά της συμβατότητας, της ικανότητας ενσωμάτωσης, 

κτλ. Συνεπώς σε αυτό το επίπεδο δεν θα γίνει μια πλήρης πειραματική διαδικασία 

χαρακτηρισμού.  

 

Στο στάδιο στην Αξιολόγησης τα τεστ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μας δώσουν 

γρήγορα μια εικόνα για όλες τις ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν (ηλεκτρικές, θερμικές, 

μηχανικές). Τα neFRP που θα κατασκευαστούν σε αυτό το στάδιο θα είναι μικρών 

διαστάσεων για να μειώσουμε τον όγκο εργασίας και τους χρόνους παραγωγής. 

 

Στο τρίτο και τελικό στάδιο - στάδιο Επαλήθευσης – έχουν συμπεριληφθεί τεστ τα 

οποία θα δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις ιδιότητες των 

υλικών και την πιθανή χρήση αυτών των υλικών στην παραγωγή. H φάση αυτή της 

ανάπτυξης ξεκινάει όταν τα υλικά και οι παράμετροι της διεργασίας έχουν καθοριστεί 

πλήρως. Στόχος στο στάδιο αυτό είναι να επιβεβαιωθούν οι ιδιότητες των υλικών και 

η επαναληψιμότητά τους.  

  



4.1 Πειραματικές Διαδικασίες 

4.1.1 Έλεγχος ποιότητας 

 

Ο έλεγχος ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας για τα σύνθετα υλικά και γίνεται 

πριν από οποιαδήποτε άλλο τεστ. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι να σύνθετα που 

θα κατασκευαστούν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σαν δομικά υλικά. 

Θέματα ποιότητας που σχετίζονται με την νανο-ενίσχυση και την ενσωμάτωση της θα 

αξιολογηθούν μέσω άμεσων μεθόδων (π.χ SEM) και έμμεσων μεθόδων (π.χ. 

ηλεκτρική αγωγιμότητα). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

 

Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Οπτικό Έλεγχο 

• Κατ΄ όγκο περιεκτικότητα σε ίνες 

• Βαθμό πολυμερισμού  

• Έλεγχο υπερήχων  

 

Αυτά τα βήματα μπορούν να συνοψίσουν σε ένα αρχικό στάδιο την ποιότητα των 

συνθέτων που κατασκευάστηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 

πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για να εντοπιστούν τυχόν ανομοιογένειες και 

ασυνήθιστες διακυμάνσεις, αποχρωματισμός ή άλλα ασυνήθιστα οπτικά 

χαρακτηριστικά. Ακολούθως πραγματοποιείται τεστ χτυπήματος (tapping test) για να 

αξιολογηθεί η ομοιομορφία και η στερεοποίηση. Στη συνέχεια υπολογίζεται η κατ όγκο 

περιεκτικότητα του υλικού σε ίνες βάση των διαστάσεων. Δείγματα από τις κομμένες 

άκρες των πλακών χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βαθμού 

πολυμερισμού. Στη συνέχεια η πλάκα του συνθέτου περνάει από έλεγχο υπερήχων 

C-Scan για να ελεγχθεί η συνέχεια, η ομοιομορφία και η παρουσία ατελειών (πορώδες, 

διαστρωματικές αποκολλήσεις, εγκλείσματα). Περισσότερες πληροφορίες για κάθε 

ένα από αυτά τα βήματα περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

  



4.1.1.1 Κατ’όγκο Περιεκτικότητα Ινών του υλικού (Fiber volume fraction) 

 

Για τον υπολογισμό της κατ’ όγκο περιεκτικότητας ινών (Vf) των συνθέτων που 

κατασκευάστηκαν χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία ASTM D3171 [14]. Η μέθοδος  αυτή 

μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύστρωτα υλικά γνωστού βάρους ινών ανά μονάδα 

εμβαδού και υπολογίζει το περιεχόμενο σε ενίσχυση ή μήτρα κατά βάρος ή όγκο 

βασιζόμενη στο μετρούμενο πάχος του πολύστρωτου.  Η διαδικασία αυτή δεν παρέχει 

πληροφορίες για όποιον όγκο κενού περιεχομένου πιθανά υπάρχει. Το πάχος μιας 

επίπεδης πλάκας συνθέτου που έχει κατασκευαστεί με ενίσχυση γνωστού και 

σταθερού βάρους ινών ανά μονάδα εμβαδού μετράται. Από το πάχος της πλάκας 

υπολογίζεται το περιεχόμενο μήτρας και ενίσχυσης. Η τιμή που προκύπτει 

συσχετίζεται με τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού για  το 

ονομαστικό Vf και  το αντίστοιχο πάχος πολυμερισμένης στρώσης (CPT).     

 

4.1.1.2 Βαθμός Πολυμερισμού μέσω Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης  (DSC) 

 

Με το υλικό αναφοράς διαθέσιμο είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο βαθμός 

πολυμερισμού που έχει επιτευχθεί στα κατασκευασμένα υλικά. Έχοντας την θερμική 

απόκριση του υλικού αναφοράς, πραγματοποιώντας μια θερμική ανάλυση στο τελικό 

σύνθετο είναι πιθανό να προσδιοριστεί ο βαθμός πολυμερισμού που επιτεύχθηκε κατά 

την κατασκευή του συνθέτου. Αυτό γίνεται μέσω της σύγκρισης των συνολικών 

ενθαλπιών αντίδρασης των δύο θερμοκρασιακών προφίλ.   

  



4.1.1.3 Έλεχγος Υπερήχων (UT) 

 

Ο έλεγχος υπερήχων C-Scan είναι η πιο αποδεκτή μέθοδος ποιοτικού ελέγχου για τα 

σύνθετα υλικά. Πραγματοποιείται σε πλάκες που κατασκευάζονται για να αξιολογηθεί 

η συνέχεια τους, η ομοιομορφία τους, και η ύπαρξη ατελειών στο πολύστρωτο. 

Το σύστημα υπερήχων που χρησιμοποιήθηκε έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

• AD-IPR 1210 board (100 MHz sampling rate @ 12 bit resolution,  

• NDT Automation - MISTRAS) along with a X-Y positioning system (VUB2000). 

• Software ULTRAWIN  

• Transducer non-focal, 5 MHz KRAUTKRAMMER immersion probe.  

• Minimum size of detectable defects within the laminate to 2x2 mm.  

 

Αναλόγως με την διάσταση των πλακών υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ένα μικρό και 

ένα μεγάλο μπάνιο εμβάπτισης, με χωρητικότητα πλακών διάστασης 100x120cm και 

40x50cm αντίστοιχα. 

 

  

Εικόνα 1: AML/UoP Ultrasonic C-scan   



4.1.2 Έλεγχος Μικροδομής μέσω Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Για τον έλεγχο της μικροδομής και πιο αναλυτική διερεύνηση των μηχανισμών της 

διεπιφάνειας χρησιμοποιήθηκε SEM. To σύστημα είναι το LEO SUPRA 35VP. Τα 

χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

• Electron source: field emission gun 

• Resolution: 1.5nm at 20kV at HV and 2nm at 30kV in LV 

• Highest Magnification: x900.000 

• Detector: Annular, ET, VPSE 

• Fully computerized control 

 

 

 Εικόνα 2: LEO SUPRA 35VP SEM System 

  



4.1.3 Μηχανικές Ιδιότητες 

 

Για τον χαρακτηρισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών που αναπτύχθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες με τις 

κατάλληλες διατάξεις για κάθε πείραμα. Μια από αυτές τις διατάξεις φαίνεται στην 

Εικόνα 5. 

 

 

Εικόνα 3: INSTRON 8872 - 25kN Servohydraulic 

Universal Testing Machine 

 

Εικόνα 4: INSTRON 8802 - 250kN Hydraulic 

Universal Testing Machine 

 

Εικόνα 5: Διάταξη για δοκιμή κάμψης.   



4.1.3.1 Διαστρωματική Διατμητική Αντοχή  (ILSS) 

 

Για τον καθορισμό της Διαστρωματικής Διατμητικής Αντοχής (ILSS) των συνθέτων 

χρησιμοποιήθηκε η πρότυπη διαδικασία EN2563 [1]. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της αντίστασης σε διαστρωματική αποκόλληση υπό διατμητικές δυνάμεις 

παράλληλα στις στρώσεις του συνθέτου. Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 3.   

 

 

 Σχήμα 3: Διάταξη κάμψης 3 σημείων για υπολογισμό διαστρωματικής διατμητικής αντοχής.  

 

4.1.3.2 Κάμψη 4 Σημείων 

 

Η δοκιμή κάμψης των υλικών που αναπτύχθηκαν έγινε σύμφωνα με το πρότυπο  

ISO14125  [6] με την διάταξη που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. Σταθερός ρυθμός 

παραμόρφωσης επιβάλλεται στο δοκίμιο και μετρούνται η δύναμη και η παραμόρφωση. 

Σκοπός του τεστ είναι ο προσδιορισμός της τάσης κάμψης και του μέτρου ελαστικότητας 

καθώς και η αντοχή σε διάτμηση των υλικών 

 

 

Σχήμα 4: Διάταξη δοκιμής κάμψης 4 σημείων.  



4.1.3.3 Διαστρωματική Θραύση Τύπου  I & II 

 

Οι δοκιμές αντοχής σε θραύση πραγματοποιήθηκαν βάση του προτύπου AITM1-0005 

[8] για Διαστρωματική Θραύση Τύπου  I και βάση του προτύπου AITM1-0006 [9] για 

Διαστρωματική Θραύση Τύπου  IΙ. Τα πρότυπα αυτά περιγράφουν τα τεστ για να 

καθοριστεί η ενέργεια διαστρωματικής θραύσης για σχίσιμο και διάτμηση αντίστοιχα.  

Τα δύο τεστ σχετίζονται καθώς τα δοκίμια για το Mode II προκύπτουν κόβοντας αυτά 

του Mode I όπως φαίνεται στο Σχήμα 6 

 

 

Σχήμα 5: Δοκίμια Mode I 

 

Σχήμα 6: Δοκίμια Mode II 

 

Στη Διαστρωματική Θραύση Τύπου I το δοκίμιο φορτίζεται επιβάλλοντας συμμετρικές 

εφελκυστικές δυνάμεις στα άκρα της δοκού μέχρι η προυπάρχουσα ρωγμή να φτάσει 

τα 10mm. To φορτίο και η μετατόπιση καταγράφονται κα η ενέργεια υπολογίζεται με 

κατάλληλο μαθηματικό τύπο από το διάγραμμα που προκύπτει. 

Η Διαστρωματική Θραύση Τύπου IΙ είναι ένα τυπικό πείραμα κάμψης τριών σημείων 

σε δοκίμιο με ρωγμή. Το δοκίμιο υποβάλλεται σε εγκάρσια διάτμηση και κάμψη, που 

δημιουργούν μια διατμητική δύναμη, που είναι υπεύθυνη για τη διάδοση της ρωγμής, 

στην περιοχή γύρω από το άκρο της ρωγμής. To φορτίο και η μετατόπιση 

καταγράφονται κα η ενέργεια υπολογίζεται με κατάλληλο μαθηματικό τύπο από το 

διάγραμμα που προκύπτει 

 

  



4.1.4 Θερμική Αγωγιμότητα 

 

Η θερμική αγωγιμότητα μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τον αναλυτή θερμικής 

αγωγιμότητας C-Therm TCi. Η θερμική αγωγιμότητα και η θερμική διάχυση μετρούνται 

δίνοντας μας άμεσα μια αναλυτική εικόνα των θερμικών χαρακτηριστικών των 

δειγμάτων. Επίσης η θερμοχωρητικότητα και άλλες ιδιότητες μπορούν αν 

υπολογιστούν. 

Πριν από τα τεστ οι επιφάνειες τρίβονται ώστε να λειανθεί η πάνω επιφάνεια του 

συνθέτου και να απομακρυνθεί το όποιο πλεόνασμα πολυμερούς. Η κάτω επιφάνεια 

καθαρίζεται για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα αποκολλητικού και λειαίνεται 

με ένα ψιλό γυαλόχαρτο. Προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι μετά από αυτή την 

προετοιμασία δεν υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις ανάμεσα στις δυο μεριές. 

Παρόλα αυτά έγιναν μετρήσεις και στις 2 μεριές. 

 

 

 

Εικόνα 6: Αναλυτής Θερμικής Αγωγιμότητας TCi Mathis και αισθητήρας MTPS  



4.1.5 Ηλεκτρικές Ιδιότητες 

4.1.5.1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα σε X-Y διευθύνσεις. 

 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των συνθέτων υλικών στις διευθύνσεις του επιπέδου (Χ-Υ) 

καθορίστηκε βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στο πρότυπο  AITM-0064 [3] Η 

διάταξη μέτρησης φαίνεται στο Σχήμα 7. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα προκύπτει από την 

ηλεκτρική αντίσταση που καταγράφεται.  

 

 

Σχήμα 7: Διάταξη μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε x -y διεύθυνση.  

4.1.5.2 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στην Ζ διεύθυνση 

 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των συνθέτων υλικών στην κατά πάχος διεύθυνση (Ζ) 

καθορίστηκε βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στο πρότυπο  AITM-0065 [4] Η 

διάταξη μέτρησης φαίνεται στο Σχήμα 8. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα προκύπτει από την 

ηλεκτρική αντίσταση που καταγράφεται. Οι επιφάνειες προετοιμάζονται κατάλληλα για 

να υπάρχει επαφή με τις ίνες του συνθέτου.  

 

 

Σχήμα 8: Διάταξη μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε z διεύθυνση  



4.1.6 Θερμο-Μηχανικές Ιδιότητες 

4.1.6.1 Δυναμική – Μηχανική Ανάλυση (DMA) 

 

Τα τεστ Δυναμικής – Μηχανικής Ανάλυσης (DMA) πραγματοποιήθηκαν βάση του 

προτύπου ASTM-D5418 [5]. Στόχος των τεστ είναι να έχουμε μια πρώτη ένδειξη του 

μέτρου ελαστικότητας των συνθέτων που θα έχουν κατασκευαστεί και να 

προσδιορίσουμε την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Tg). Επίσης τα τεστ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση των 

χαρακτηριστικών απόσβεσης των υλικών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας τεστ 

DMA στις 0ο και στις 90ο. Πραγματοποιώντας τεστ σε UD σύνθετα τα αποτελέσματα 

στις 2 διαφορετικές διευθύνσεις μπορούν να αναδείξουν την επίδραση της μήτρας 

στην απόσβεση του υλικού μέσω απόκλισης στις τιμές του E’ και του tan(δ).  

 

Η συχνότητα που χρησιμοποιήθηκε είναι 1Hz και η θερμοκρασία από θερμοκρασία 

δωματίου έως 250 oC με ρυθμό αύξησης 3οC/min. Σε περίπτωση που σε αυτό το 

εύρος θερμοκρασιών δεν εμφανιστεί ξεκάθαρα Tg μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

διαφορετικό θερμοκρασιακό εύρος. 

 

Εικόνα 7: Διάταξη Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης DMA 983  

  



4.1.6.2 Συντελεστής Θερμικής Διαστολής (CTE) μέσω Θερμο-Μηχανικής Ανάλυσης 

(TMA)  

 

Ο Συντελεστής Θερμικής Διαστολής CTE των υλικών που αναπτύχθηκαν 

προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας Θερμική-Μηχανική Ανάλυση TMA βάση της 

διαδικασίας ASTM-E831 [7]. Η αρχή λειτουργιάς του πειράματος παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 9 . Οι μετρήσεις έγιναν για την διεύθυνση του πάχους των δοκιμίων όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 10. Το πείραμα έγινε για ένα εύρος θερμοκρασιών από 

θερμοκρασία δωματίου έως 200οC με έναν ρυθμό αύξησης 3οC/min και 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα μέτρησης παραμόρφωσης Thermal Analysis DuPont 

2000 System with 9900 Programmer μαζί με Thermal Mechanical Analyzer (TMA) 943 

(Εικόνα 8). 

 

 

 

 

Σχήμα 9: Αρχή λειτουργίας ΤΜΑ για 
μέτρηση Συντελεστή Θερμικής 

Διαστολής CTE  

 

 

 

Σχήμα 10: Διεύθυνση μέτρησης 
Συντελεστή Θερμικής Διαστολής CTE  

 

 

Εικόνα 8: Θερμικός Μηχανικός 
Αναλυτής (ΤΜΑ – 943) 

 

  



5 Στάδιο ανάπτυξης #1 – Εξοικείωση 

5.1 Προσδιορισμός Σεναρίων – Προετοιμασία & Κατασκευή Συνθέτων 

 

Σκοπός του πρώτου σταδίου είναι η εξοικείωση με το υλικό (prepreg) και την 

κυανεστερική μήτρα όσον αφορά της απαιτήσεις του υλικού κατά τον χειρισμό του. 

Όσον αφορά την κατεργασία του υλικού κύριο μέλημα ήταν η κατασκευή συνθέτων με 

ελεγχόμενο ποσοστό όγκου ινών (Fibre Volume Fraction) και διαφορετικές 

παραμέτρους παραγωγής (π.χ. διπλό καλούπι), καθώς και η παραγωγή πλακών 

συνθέτου μεγαλύτερης διάστασης (~200x300mm). Επίσης έγιναν οι πρώτες δοκιμές 

επεξεργασίας με εναπόθεση σκόνης σε prepreg με κυανεστερική μήτρα. 

Στο πρώτο αυτό στάδιο κατασκευάστηκαν πλάκες διαστάσεων 150x100mm. Τα 

σενάρια που δοκιμάστηκαν φαίνονται στον Πίνακας 1. 

 

PLATE 

Νo 
MATRIX TREATMENT 

COMMENTS ON 

LAMINATION & TRIAL 

P-01 CYANATE CYTEC 10gsm CoPA -01 
Nominal process + Medium 

concentration treatment 

P-02 CYANATE GURIT NO Vacuum consumables 

P-03 CYANATE GURIT NO Vacuum consumables + less bleeder 

P-04 CYANATE GURIT NO Nominal case + vacuum consumables 

P-05 CYANATE GURIT NO Nominal case + change in Bleeder 

P-06 CYANATE GURIT NO Nominal case 

P-07 CYANATE GURIT NO Out-of-Autoclave – Vacuum in Oven 

P-08 CYANATE GURIT NO Out-of-Autoclave – Thermo-press 

P-09 CYANATE GURIT NO Double Tool Setup I 

P-10 CYANATE GURIT NO Double Tool Setup II 

P-11 CYANATE GURIT NO Scale-up to A4 

P-12 CYANATE GURIT 10gsm CoPA -01 Medium concentration treatment 

P-13 CYANATE GURIT 20gsm CoPA -01 High concentration treatment 

P-14 CYANATE CYTEC 5gsm CoPA -01 Low concentration treatment 

P-15 CYANATE CYTEC 10gsm CoPA -01 Medium concentration treatment 

P-16 CYANATE CYTEC 20gsm CoPA -01 High concentration treatment 

P-17 CYANATE CYTEC NO  

 Πίνακας 1: Πλάκες που κατασκευάστηκαν στο Στάδιο Ανάπτυξής #1  

 

  



Για τις δοκιμές εναπόθεσης η διαδικασία έγινε χειροκίνητα. Η διαδικασία φαίνεται στο 

Σχήμα 11. Μετά την κοπή των στρώσεων στις επιθυμητές διαστάσεις έγιναν 

αναλυτικές ζυγίσεις για να επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα σκόνης (gsm)  

 

 

 

Σχήμα 11 :Χειροκίνητη Διαδικασία Εναπόθεσης Σκόνης 

 

 

Τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις σκόνης εξετάστηκαν. Χαμηλή (5gsm), μεσαία 

(10gsm) και υψηλή (20gsm). Όλες οι πλάκες είχαν 6 στρώσεις στις 00.   

 

  



5.2 Έλεγχος  Ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο 

της εξοικείωσης. 

 

 Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της φάσης είναι ο έλεγχος ποιότητας. Μια 

περίληψη του ελέγχου ποιότητας των πλακών που παράχθηκαν φαίνεται στον 

Πίνακας 2.  

 

REFERENCE 

CODE 

VISUAL 

INSPECTION 

FIBER 

VOLUME 

FRACTION 

ULTRASONIC 

TESTING 

QUALITY 

ASSESSMENT 

P-01 

 

- 

 

PASS  

P-02 

 

- 

SIGNAL 

ATTENUATION 

@ C-SCAN 

NO PASS 

P-03 

 

49,9 

 

PASS 

P-04 

 

50,0 

 

PASS 

P-05 

 

42,1 

 

PASS 

P-06 

 

41,1 

 

PASS 

P-07 

 

- 
SIGNAL ATTENUATION 

 @ C-SCAN  

NO PASS 

*lost vacuum 

P-08 

 

- 
SIGNAL ATTENUATION 

 @ C-SCAN  

NO PASS 

*dried up 



P-09 

 

51,6 N/A  PASS 

P-10 

 

53,0 N/A  PASS 

P-11 

 

40,1 

 

PASS 

P-12 

 

38,8 

 

PASS 

P-13 

 

38,6 

 

PASS 

P-14 

 

44,6 

 

PASS 

P-15 

 

44,3 

 

PASS 

P-16 

 

44,4 

 

PASS 

P-17 

 

40,6 

 

PASS 

Πίνακας 2: Έλεγχος ποιότητας πλακών Σταδίου Ανάπτυξης #1   

  

  



5.3 Πλάνο Πειραμάτων - Στάδιο ανάπτυξης #1 – Εξοικείωση  

 

Σε αυτό το στάδιο έγιναν τεστ και δοκιμές τα οποία βοηθούν την ανάπτυξη της 

διαδικασίας και την επιλογή του υλικού. Επί της ουσίας αυτές οι δοκιμές δεν 

σχετίζονται άμεσα με τα υλικά που θα παραχθούν στο τέλος. Δεν πρόκειται μια 

προκαθορισμένη σειρά δοκιμών αλλά για δοκιμές που θα βοηθήσουν την 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας κατασκευής 

 

Tα τεστ περιορίστηκαν στον έλεγχο ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν και 

σε δοκιμές με διαφορετικά αναλώσιμα και διαφορετική διαδικασία πολυμερισμού. 

 

 

 

  



6 Στάδιο ανάπτυξης #2 – Αξιολόγηση 

 

6.1 Προσδιορισμός Σεναρίων  

 

Στόχος του δεύτερου σταδίου ανάπτυξης είναι η αξιολόγηση μιας σειράς σεναρίων 

ενίσχυσης prepreg με νανοσωματίδια με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητάς 

τους. Κατά την διαδικασία της επιλογής των σεναρίων αυτών μια σειρά διαφορετικών 

παραμέτρων και προσεγγίσεων χρειάστηκε να ληφθούν υπόψιν. Οι πληροφορίες 

αυτές αντλήθηκαν από προηγούμενες δουλείες και έρευνες στην νανοενίσχυση υλικών 

καθώς και από την εμπειρία χρόνων του προσωπικού του εργαστηρίου Τεχνικής 

Μηχανικής σε παρόμοια υλικά. 

ΟΙ κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψιν είναι: 

• Εναπόθεση παρόμοιας κατά βάρος ποσότητας σκόνης στο prepreg αναφοράς.. 

• Εναπόθεση παρόμοιας κατά βάρος ποσότητας CNT στο prepreg αναφοράς. 

• Παρόμοιο περιεχόμενο CNT όσον αφορά την τροποποίηση του πάχους της μήτρας 

του αρχικού πολυμερούς. 

 

Ακολούθησε μια ανάλυση του ρίσκου να επηρεαστεί η κατεργασιμότητα του prepreg, 

της ποσότητας CNT στο τελικό σύστημα και της πιθανότητας να επιτευχθούν οι 

επιθυμητές ιδιότητες και καταλήξαμε σε τέσσερα σενάρια για κάθε ένα από τα οποία 

κατασκευάστηκε ένα σετ πλακών. Μια UD και μια QI. 

1. Σενάριο 1: 6gsm CoPA-01 (20%mwcnt) με κωδικό αναφοράς S-1 

2. Σενάριο 2: 6gsm CoPA-02 (10%mwcnt) με κωδικό αναφοράς S-2 

3. Σενάριο 3: 10gsm CoPA-01 (20%mwcnt) με κωδικό αναφοράς S-3 

4. Σενάριο 4: 10gsm CoPA-02 (10%mwcnt) με κωδικό αναφοράς S-4 

 

Επιπλέον κατασκευάστηκε ένα σετ πλακών αναφοράς με κωδικό αναφοράς S-0  

Σε όλα τα σενάρια χρησιμοποιήθηκε το ίδιο prepreg με μήτρα HTM143 και ίνες CF-

M55J. 

Και στις δύο σκόνες που χρησιμοποιήθηκαν το θερμοπλαστικό-φορέας είναι ένα 

συμπολυμερές πολυαμίδιο (CoPA). Στο πρώτο (CoPA-01) το περιεχόμενο σε CNT 

είναι 20%wt ενώ στο δεύτερο (CoPA-02) είναι 10%wt. Και στις δύο περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν MWCNT.  



6.2 Πρώτη φάση αξιολόγησης – Φάση #2.1  (Σενάρια S-1 & S-2) 

 

6.2.1 Προετοιμασία και παραγωγή σεναρίων πρώτης φάσης αξιολόγησης 

 

Σε αυτή την φάση όλες οι διαδικασίες εναπόθεσης έγιναν χειροκίνητα. Για κάθε μια 

από τις στρώσεις από τις οποίες αποτελούνται τα πολύστρωτα ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία ελέγχου ποιότητας: 

1. Μέτρηση μάζας της κάθε στρώσης πριν από την εναπόθεση 

2. Φωτογραφική καταγραφή της μέτρησης 

3. Εναπόθεση της σκόνης και καταγραφή της μεταβολής της μάζας της στρώσης 

κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης 

4. Μέτρηση της μάζας της στρώσης μετά την εναπόθεση 

5. Φωτογραφική καταγραφή της μέτρησης 

 

Αν αναλογιστεί κανείς την ποσότητα των πλακών που κατασκευάστηκαν, των αριθμό 

των στρώσεων και τα ενδιάμεσα βήματα της διαδικασίας, είναι φανερό πως η 

διασφάλιση ποιότητας της χειροκίνητης εναπόθεσης είναι μια εξαιρετικά εξαντλητική 

διαδικασία.   

 

 

Εικόνα 9 Στιγμιότυπα της διαδικασίας εναπόθεσης 

 

Για την παραγωγή των πλακών ακολουθήθηκαν επακριβώς οι οδηγίες του 

προμηθευτή του prepreg.[17] 

  



 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει μια σύνοψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στην 

πρώτη φάση αξιολόγησης (#2.1). 

REFERENCE 

CODE 
LAY-UP POWDER 

  Type Loading (gsm) 

S-0-U UD - 0.0 

S-0-Q QI - 0.0 

S-1-U UD CoPA-01 6.0 

S-1-Q QI CoPA-01 6.0 

S-2-U UD CoPA-02 6.0 

S-2-Q QI CoPA-02 6.0 

S-1-U2 UD CoPA-01 6.0 

S-1-Q2 QI CoPA-01 6.0 

S-2-U2 UD CoPA-02 6.0 

S-2-Q2 QI CoPA-02 6.0 

*UD – Uni-Directional, QI – Quasi-Isotropic 

Πίνακας 3: Πλάκες που κατασκευάστηκαν στην πρώτη φάση αξιολόγησης (#2.1) 

  



6.3 Δυσκολίες που προέκυψαν κατά την παραγωγή των πλακών neFRP 

 

Κατά την Φάση #2.1 μια σειρά πλακών συνθέτων κατασκευάστηκε. Μια λίστα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας και των διαφορετικών παραμέτρων της 

διαδικασίας φαίνεται στον Πίνακας 4 

 

 

REFERENCE 

CODE 
POWDER QUALITY* ENVIRONMENT** 

DRY 

POWDER*** 

S-0-U - PASS NO - 

S-0-Q - PASS NO - 

S-1-U CoPA-01 FAIL NO NO 

S-1-Q CoPA-01 FAIL NO NO 

S-2-U CoPA-02 PASS NO NO 

S-2-Q CoPA-02 PASS NO NO 

S-1-U2 CoPA-01 PASS NO YES 

S-1-Q2 CoPA-01 FAIL NO YES 

S-2-U2 CoPA-02 FAIL NO YES 

S-2-Q2 CoPA-02 FAIL NO YES 

* Από έλεγχο C-scan 

** Ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες  

*** Ξήρανση στους 65οC για N0=1 ή YES=3 ημέρες 

Πίνακας 4 : Πλάκες που κατασκευάστηκαν και παράμετροι 

 

Όπως φαίνεται η ποιότητα των πλακών δεν ήταν πάντα αποδεκτή. Κάποιες πλάκες 

εμφάνισαν εκτεταμένες φουσκάλες όπως φαίνεται στην Εικόνα 10 και Εικόνα 11. Οι 

φουσκάλες είναι κενοί η γεμάτοι αέριο θύλακες μέσα στην πλάκα οι οποίοι προκαλούν 

το φούσκωμα του υλικού της πλάκας. Η παρουσία τους είναι επίσης εμφανής στον 

έλεγχο υπερήχων C-Scan (Εικόνα 12 και Εικόνα 13). 

 

 



 

Εικόνα 10: Οπτικός έλεγχος πλακών που παρουσίασαν φουσκάλες (S-1-Q, S-1-U)  

 

 

Εικόνα 11 Οπτικός έλεγχος πλακών που παρουσίασαν φουσκάλες (S-2-Q2 και S-2- U2). 



 

Εικόνα 12: C-Scan S-1-U 

 

 

Εικόνα 13:C Scan S-1-Q 

 

Προκειμένου να προχωρήσουμε την διαδικασία παραγωγής των πλακών για την φάση 

αξιολόγησης το ζήτημα με τις φουσκάλες πρέπει να αναλυθεί και να αξιολογηθεί. 

Συνεπώς ξεκίνησε η διερεύνηση της αιτίας.  

 

  



6.3.1 Προσδιορισμός των πιθανών αιτιών για τις φουσκάλες. 

 

Αξιολογώντας την εμφάνιση φυσαλίδων και μελετώντας την παραγωγική διαδικασία 

και τις οδηγίες του κατασκευαστή των πρώτων υλών αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω 

πιθανές αιτίες για τις φουσκάλες αέρα: 

 

a. Παγιδευμένος αέρας κατά το layup 

b. Υγρασία :  

• Στο prepreg κατά την διάρκεια της απόψυξης 

• Στα αναλώσιμα 

• Στο περιβάλλον που έγινε το layup 

• Στην θερμοπλαστική σκόνη 

c. Μη συμβατές χημικές συστάσεις των πρώτων υλών. 

 

Γι’ αυτές τις πιθανές αιτίες έγινε η παρακάτω ανάλυση. 

 

6.3.1.1 Εγκλωβισμένος αέρας κατά τη διάρκεια του  layup 

 

Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές: 

• Λάθος κατά την τοποθέτηση των στρώσεων (π.χ. κακή τοποθέτηση των ινών 

και δημιουργία κενών μεταξύ των διπλανών στρώσεων) 

• Λόγω της δημιουργίας κόκκων σκόνης και συμπύκνωσης.   

 

Το αποτέλεσμα αυτού του παγιδευμένου αέρα μπορεί να είναι διπλό: 

• Ο αέρας από μόνος του αναπτύσσει εσωτερική πίεση κατά το στάδιο της 

θέρμανσης 

• Ο παγιδευμένος αέρας περιέχει υγρασία ( Ο παγιδευμένος αέρας μπορεί να 

περιέχει μεγάλη ποσότητα υγρασίας και όταν αυτή εγκλωβίζεται ανάμεσα στις 

στρώσεις μπορεί να αντιδράσει ή και να αναπτύξει εσωτερική πίεση).   

 

Για την πρώτη περίπτωση ( Λάθος κατά την τοποθέτηση των στρώσεων ) , όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 14, ο έλεγχος ποιότητας της κυανεστερικής πλάκας αναφοράς 

παρουσιάζει πολύ καλή ομοιογένεια και ποιότητα.  Το ίδιο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί 



σε άλλες μελέτες για την παραγωγή διαφορετικών σχημάτων και διαστάσεων.  Αυτό 

συνεπάγεται πως εμπειρία στην χρήση του συγκεκριμένου συστήματος υπάρχει.  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν το layup της κάθε πλάκας,  η επίδραση των κενών κατά 

την τοποθέτηση των στρώσεων είναι ελάχιστη στις πλάκες UD καθώς οι στρώσεις 

κόβονται κατευθείαν στο επιθυμητό σχήμα και στρώνονται. Συνεπώς αυτή η αιτία 

θεωρείται χαμηλής πιθανότητας. 

 

Θεωρώντας πως η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια για όλες τις 

πλάκες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι φουσκάλες αέρα δεν μπορούν να 

συνδεθούν άμεσα με το περιβάλλον εκτός αν ακραίες αλλαγές στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες συνέβησαν σε όλες τις πλάκες που παρουσίασαν φουσκάλες.  

 
 

  

Εικόνα 14: C-Scan πλακών αναφοράς S-0-Q & S-0-U 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την σκόνη που εναποθέτουμε πάνω 

στο prepreg .είναι ότι κατά τη τοποθέτηση των στρώσεων η συμπίεση μπορεί να μην 

είναι τέλεια λόγω του σχήματος των κόκκων της σκόνης. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί 

να παγιδεύεται αέρας μεταξύ των κόκκων της σκόνης. Κατά τη θέρμανση του 

πολύστρωτου, αναπτύσσεται πίεση σε αυτούς τους θύλακες αέρα και είναι πιθανό να 

δημιουργηθούν φουσκάλες. Αυτή είναι και μια από τις πιο πιθανές αιτίες εμφάνισης 

των φουσκαλών.  



6.3.1.2 Υγρασία 

 

Η υγρασία είναι πολύ σημαντική για τα κυανεστερικά συστήματα. Στις οδηγίες του 

κατασκευαστή για την διαδικασία τοποθέτησης των στρώσεων [17] αναφέρονται τα 

παρακάτω: 

 

‘Η αντίδραση πολυμερισμού των κυανεστερικών prepreg μπορεί να επηρεαστεί αντίστροφα 

από την υγρασία οπότε θα πρέπει να παρθούν ειδικές προφυλάξεις για να είμαστε βέβαιοι ότι 

το prepreg και οτιδήποτε έρθει σε επαφή μαζί του κατά την διαδικασία του πολυμερισμού έχει 

απορροφήσει την ελάχιστη δυνατή υγρασία. Οι ίδιες προφυλάξεις πρέπει να παρθούν με 

οποιοδήποτε μερικώς πολυμερισμένο στοιχείο κατά την διαδικασία του 

δευτερεύοντος/συμπληρωματικού πολυμερισμού (post curing). 

 Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η υγρασία θα αντιδράσει με τo πολυμερές και θα παραχθεί 

αέριο διοξείδιο του άνθρακα και στις υψηλές θερμοκρασίες οποιοσδήποτε εγκλωβισμένος 

αέρας θα διασταλεί και θα προκαλέσει διαστρωματική αποκόλληση και φουσκάλες. 

Επομένως υπάρχει ισχυρή σύσταση κατά την απόψυξη του prepreg να ελαχιστοποιηθεί η 

δημιουργία οποιασδήποτε συμπύκνωσης. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να στεγνώνεται 

σχολαστικά πριν ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των στρώσεων.’      

 

Ενδείξεις τέτοιας συμπεριφοράς έχουν αναφερθεί και σε άλλες μελέτες [18]. 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψιν φαίνεται ότι ο πιο πιθανός λόγος για τις 

φουσκάλες είναι η υγρασία. Η πηγή της υγρασίας διερευνήθηκε περαιτέρω. Οι πιθανές 

πηγές υγρασίας έχουν συγκεντρωθεί στον Πίνακας 5. 

 

Προέλευση Πιθανότητα Αιτιολόγηση 

Τα αναλώσιμα ΧΑΜΗΛΉ Όλα τα αναλώσιμα και τα 

εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την κατασκευή του 

πολύστρωτου είχαν 

αφυγρανθεί πριν την 

χρήση στους 60οC 

ακολουθώντας τις 

οδηγίες του προμηθευτή 

 

Το υλικό κατά τη 

διαδικασία του 

ξεπαγώματος 

ΧΑΜΗΛΉ Η απόψυξη 

πραγματοποιήθηκε βάση 

των οδηγιών του 

προμηθευτή 



 

Το περιβάλλον στο 

οποίο έγινε η 

τοποθέτηση των 

στρώσεων του 

συνθέτου. 

ΧΑΜΗΛΉ Δεν υπάρχουν τέτοιες 

ενδείξεις καθώς στις ίδιες 

εργαστηριακές συνθήκες 

κατασκευάστηκαν και οι 

πλάκες αναφοράς χωρίς 

πρόβλημα. Παρόλα αυτά 

oi περιβαλλοντικές 

συνθήκες θερμοκρασίας 

και υγρασίας του 

εργαστηρίου δεν έχουν 

καταγραφεί.  

 

H χρησιμοποιούμενη 
σκόνη  

ΥΨΗΛΉ Η σκόνη είναι 

θερμοπλαστική και είναι 

πιθανό να απορρόφησε 

υγρασία κατά την 

αποθήκευση 

 
 Πίνακας 5: Αιτίες εμφάνισης υγρασίας και πιθανότητα  αυτών. 

 

Μετά από περεταίρω διερεύνηση της πιθανότητας δημιουργίας και παγίδευσης αερίων 

(π.χ CO2) μέσα στα παλύστρωτα κατά την διαδικασία του πολυμερισμού (curing) 

καταλήξαμε στα εξής: Λόγω των 6bar εξωτερικής πίεσης, τα αέρια και οι πιθανές 

φουσκάλες συμπιέζονται και κατά την διαδικασία του δευτερεύοντος πολυμερισμού 

(post-curing) που είναι ελεύθερες πίεσης η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την 

πίεση στους θύλακες αέρα και οδηγεί στην εμφάνιση διακριτών φουσκαλών. Αυτό 

μπορεί να διευθετηθεί κατασκευάζοντας δύο όμοιες πλάκες και μόνο στην μία από 

αυτές να γίνει δευτερεύων πολυμερισμός. Και οι δυο θα έχουν το ίδιο layup και θα γίνει 

C-scan για να διερευνηθεί η παρουσία παγιδευμένου αέρα και φουσκαλών.    

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακας 5 η πιο πιθανή αίτια εκτιμάται πως είναι η ύπαρξη 

υγρασίας στην θερμοπλαστική σκόνη. 

  



6.3.2 Προτεινόμενες Ενέργειες 

 

Βάση των παραπάνω διαμορφώθηκε ένα πλάνο ενεργειών για να διερευνηθούν οι 

πιθανές αιτίες δημιουργίες των φουσκαλών.  

 

ΑΙΤΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Παγιδευμένος αέρας 

κατά τη διάρκεια του 

layup – σχήμα του 

κόκκου σκόνης και 

συμπίεση αυτού 

Κατασκευή Πλάκας 

200x200, 24 στρώσεις, CoPA-02 

(@t0) 

Κατασκευή πλάκας Cross-ply με 

de-bulking σε θερμοκρασία 

δωματίου  

• Με Post Cure 

• Χωρίς Post Cure 

 

 

 

 

 

→ Ενδείξεις φουσκάλων 

→ Ενδείξεις αέρα/CO2 στο 

πολύστρωτο (έλεγχος 

με C-Scan) 

 Κατασκευή Πλάκας 

200x200, 24 στρώσεις, CoPA-02 

(@t0) 

Κατασκευή πλάκας Cross-ply με 

de-bulking σε υψηλή 

θερμοκρασία (700C)  

• Με Post Cure 

• Χωρίς Post Cure 

 

 

 

 

 

 

→ Ενδείξεις φουσκάλων 

→ Ενδείξεις αέρα/CO2 στο 

πολύστρωτο (έλεγχος 

με C-Scan) 

Υγρασία (στην σκόνη) Αφύγρανση της σκόνης 

CoPA-02 @700C για t-0….5 

ημέρες και ζύγισμα σε 

συγκεκριμένα διαστήματα 

 

→ Υγρασία στην σκόνη. 

Ποσοτικοποίηση μέσω 

της απώλειας βάρους  

Χημική ασυμβατότητα 

των υλικών/κινηματική 

της χημικής αντίδρασης 

Αναλύσεις DSC 

➢ CoPA-02 powder, ramp 

Τ=0…300 

➢ Prepreg, ramp Τ=0…300 

 

→ Υγρασία στην σκόνη 

 



 

➢ Prepreg + CoPA-02 

powder , ramp Τ=0…300 

➢ Prepreg at nominal cure 

cycle (2K/min, 180oC for 

2hrs, -3K/min, …, 230oC 

for 2hrs, …)  

➢ Prepreg + CoPA-02  

powder at nominal cure 

cycle (2K/min, 180oC for 

2hrs, -3K/min, …, 230oC 

for 2hrs, …) 

→ Ροή θερμότητας για 

πολυμερισμό 

→ Ροή θερμότητας του 

neFRP συνθέτου 

→ Ροή θερμότητας του 

υλικού αναφοράς σε 

curing και post-curing 

 

→ Ροή θερμότητας του 

neFRP υλικού σε curing 

και post-curing 

 

   

Πίνακας 6: Πλάνο ενεργειών διερεύνησης των πιθανών αιτιών. 

  



6.3.3 Αποτελέσματα από τις ενέργειες που έγιναν για την διερεύνηση των 

αιτιών της δημιουργίας φουσκάλων. 

6.3.3.1 Παγιδευμένος αέρας κατά τη διάρκεια του layup 

Σε αυτό το μέρος της διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε σκόνη CoPA-02 σε ποσότητα 

6gsm.Οι πλάκες κατασκευάστηκαν όλες στο ίδιο καλούπι, αρχικά με debulking σε 

χαμηλή (θερμοκρασία δωματίου) και στη συνέχεια σε υψηλή θερμοκρασία. Μετά τον 

πολυμερισμό οι δύο από αυτές αποθηκεύτηκαν και στις άλλες δύο έγινε post-cure. Στη 

συνέχεια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αξιολογήθηκαν. Καμία από τις πλάκες δεν 

εμφάνισε ενδείξεις φουσκαλών (οπτικός έλεγχος).Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

υπερήχων C-Scan φαίνονται στον Πίνακας 7 .Η συνέχεια και η ομοιογένεια των 

πλακών επιβεβαιώθηκε, επαληθεύοντας τον οπτικό έλεγχο. Οι πλάκες παρουσίασαν 

καλή ομογενοποίηση. Τέλος η επίδραση του post-curing είναι εμφανής στις εικόνες 

του C-Scan.  

 Cold De-Bulking Hot De-Bulking 

Cured 

  

Post-cured 

  

Πίνακας 7: Εικόνες C-Scan για τον έλεγχο παγιδευμένου αέρα και της επίδρασης του post cure στην ποιότητα του 
neFRP 



6.3.3.2 Υγρασία στην σκόνη 

 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε την ποσότητα της υγρασίας στην σκόνη, η μάζα της 

σκόνης μετρήθηκε κατά διαστήματα για μια περίοδο 7 ημερών. Η μεταβολή της 

φαίνεται στο Διάγραμμα 1. Από τα πειραματικά δεδομένα είναι εμφανές ότι η μεταβολή 

της παρατηρείται τις πρώτες 6 ώρες του πειράματος. Η μεταβολή είναι της τάξης του 

0.8-1%. Στη συνέχεια η μάζα παραμένει σχεδόν σταθερή. 

  

 Διάγραμμα 1:Υγρασία στην σκόνη – Απεικόνιση μέσω της μεταβολής της μάζας της σκόνης  

Δύο πιθανοί τύποι υγρασίας αναγνωρίστηκαν: 

a. Δια-σωματιδιακή υγρασία: Υγρασία μεταξύ των διάφορων σωματιδίων και 

κόκκων της σκόνης (συσχετίζεται και με τις γεωμετρικές παραμέτρους της 

σκόνης. 

b. Ενδο-σωματιδιακή υγρασία: Υγρασία που έχει απορροφηθεί από το 

θερμοπλαστικό μέσο μεταφοράς ή έχει διασκορπιστεί μέσα στα σωματίδια 

(απορρόφηση) 

Πιστεύεται ότι η μεταβολή στην μάζα που φαίνεται στο Διάγραμμα 1 είναι λόγω δια-

σωματιδιακής παγιδευμένης υγρασίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την μεταβολή 

στον χειρισμό της σκόνης (π.χ. λιγότερο κολλώδης, λιγότερα συσσωματώματα). 

Περισσότερα συμπεράσματα υπέρ αυτής της υπόθεσης μπορούν να βγουν με την 

βοήθεια των DSC της σκόνης.  

Καταλήξαμε ότι ένας χρόνος αφύγρανσης 48 ωρών στους 700C είναι επαρκής για να 

αφαιρεθεί εξολοκλήρου η υγρασία. 

  



6.3.3.3 Χημική ασυμβατότητα των υλικών/κινηματική της χημικής αντίδρασης 

 

Η τεχνική της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) χρησιμοποιήθηκε για να 

αξιολογηθεί η συμβατότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο neFRP Τα 

αποτελέσματα της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης για εύρος θερμοκρασιών 

30οC -300οC φαίνονται στο Διάγραμμα 1. Ο ρυθμός θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν 5K/min.  

 

Από την καμπύλη DSC της σκόνης βλέπουμε ότι η θερμοκρασία τήξης της σκόνης 

είναι περίπου στους 115-120οC. Η ύπαρξη υγρασίας στην σκόνη θα περιμέναμε να 

εμφανίσει μια αρνητική ροή θερμότητας περίπου στους 100οC σαν ένδειξη 

απορρόφησης θερμότητας για να εξατμιστεί η όποια υγρασία υπάρχει. Μετά την τήξη 

η σκόνη συνεχίζει με μια εξώθερμη αντίδραση μέχρι μια κορυφή περίπου στους 160οC. 

 

Το νανοενισχυμένο prepreg (ne-prepreg) παρουσιάζει μια συμπεριφορά παρόμοια με 

το ‘σκέτο’ prepreg. H απόκριση του ακολουθεί το ίδιο προφίλ με μικρές διαφορές (π.χ. 

η μέγιστη τιμή της ροής θερμότητας. Συνεπώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ασυμβατότητας 

μεταξύ του prepreg και του θερμοπλαστικού. 

 

 

Διάγραμμα 2: Καμπύλες DSC neat Prepreg, ne-FRP και σκόνης. 

 



6.3.4 Στρατηγική που θα ακολουθηθεί 

 

Βάση των δεδομένων που συλλέξαμε και αναλύσαμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι η υγρασία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην επεξεργασία της σκόνης 

όσο και στον χειρισμό, την επεξεργασία και τον πολυμερισμό του κυανεστερικού 

prepreg.  

 

Η εμπειρία που κερδίσαμε από την πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης μας οδήγησε 

στην ενημέρωση της διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή του συνθέτου 

προσθέτοντας τα παρακάτω βήματα με σκοπό την βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

πλακών neFRP: 

✓ Αφύγρανση της σκόνης πριν την χρήση της για 3 ημέρες στους 600C 

✓ Προθέρμανση των στρώσεων στους 500C για 15min για την απομάκρυνση 

όποιας υγρασίας. 

✓ Cold de-bulking  

 

Με την προσθήκη των παραπάνω βημάτων πιστεύεται ότι η εμφάνιση περιστατικών 

φουσκάλων θα εξαλειφθεί και ότι οι παραγόμενες πλάκες θα έχουν μια 

αποτελεσματική μίκρο/νάνο-φάση με εμφανή επίδραση στην απόδοση.  

  



6.4 Δεύτερη φάση αξιολόγησης – Φάση #2.2 

6.4.1 Προετοιμασία και παραγωγή των neFRP πλακών 

 

Συνεχίζοντας την διαδικασία αξιολόγησης, κατασκευάστηκε μια σειρά πλακών neFRP  

βάση της καθορισμένης διαδικασίας και παραμέτρων. Οι κωδικοί των πλακών και τα 

χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακας 8. 

 

REFERENCE 

CODE 
LAY-UP POWDER 

  Type Loading (gsm) 

S-0-U UD - 0.0 

S-0-Q QI - 0.0 

S-1-U3 UD CoPA-01 6.0 

S-1-Q3 QI CoPA-01 6.0 

S-2-U4 UD CoPA-02 6.0 

S-2-Q4 QI CoPA-02 6.0 

S-3-U1 UD CoPA-01 10.0 

S-3-Q1 QI CoPA-01 10.0 

S-4-U1 UD CoPA-02 10.0 

S-4-Q1 QI CoPA-02 10.0 

*UD – Uni-Directional, QI – Quasi-Isotropic 

Πίνακας 8: Πλάκες που κατασκευάστηκαν στην δεύτερη φάση αξιολόγησης (#2.2) 

 

Στόχος ήταν να κατασκευαστούν πλάκες με τις παρακάτω διαστάσεις: 

UD: Μήκος = 200mm, Πλάτος = 200 mm, Πάχος= 2mm  

QI: Μήκος = 200mm, Πλάτος = 200 mm, Πάχος = 4mm 

  



6.4.2 Έλεγχος ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της 

αξιολόγησης 

 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον έλεγχο ποιότητας των πλακών που 

κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. 

 

REFERENCE 

CODE 
VISUAL INSPECTION 

FIBER 

VOLUME 

FRACTION 

ULTRASONIC 

TESTING 

S-0-U 

 

54.5% 

 

S-0-Q 

 

54,1% 

 

S-1-U3 

 

51.5% 

 

S-1-Q3 

 

51.5% 

 



S-2-U4 

 

51.1% 

 

S-2-Q4 

 

50.3% 

 

S-3-U1 

 

50.0% 

 

S-3-Q1 

 

50.3% 

 

S-4-U1 

 

48.1% N/A 

S-4-Q1 

 

46.7% N/A 

Πίνακας 9: Έλεγχος ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

 

  



Ο οπτικός έλεγχος των neFRP πλακών που κατασκευάστηκαν έδειξε ότι οι πλάκες 

είναι συμπαγείς και ομογενείς στις περισσότερες των περιπτώσεων 

 

Το κατ’ όγκο κλάσμα περιεκτικότητας ινών (Fiber Volume Fraction) είναι λίγο πάνω 

από 50% με εξαίρεση το σενάριο 4. Αυτό συμβαίνει λόγω του αυξημένου πάχους που 

μετρήθηκε στην τελική πλάκα neFRP (higher CPT – cured ply thickness)  

 

Ο έλεγχος C-scan για τις πλάκες αναφοράς και τα δύο πρώτα σενάρια δείχνει πλάκες 

υψηλής ποιότητας. Στο τρίτο σενάριο έχουμε υψηλή ποιότητα στην πλάκα UD αλλά 

στην πλάκα QI παρουσιάζεται ένα περιορισμένος βαθμός φουσκαλών. Οι φουσκάλες 

αυτές φαίνονται στην αριστερή μεριά της πλάκας ενώ η δεξιά μεριά είναι συνεχής και 

ομογενής χωρίς την παρουσία φουσκαλών.  

 

Οι πλάκες στο τέταρτο σενάριο έχουνε ένα ελαφρώς μικρότερο fiber volume fraction.Ο 

οπτικός έλεγχος και το τεστ χτυπήματος μας έδωσαν καλές ενδείξεις. Παρόλα αυτά 

δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί ο έλεγχος υπερήχων C-Scan λόγω της πολύ υψηλής 

εξασθένησης του σήματος που καταγράφηκε. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι το 

αυξημένο πάχος (CPT) των πλακών καθώς όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι πλάκες 

είχαν λίγο μεγαλύτερο πάχος από το αναμενόμενο. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια 

ένδειξη ύπαρξης ενός φιλμ ανάμεσα στις στρώσεις το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της 

διάχυσης της θερμοπλαστικής σκόνης. Όπως έχει επισημανθεί η παρουσία της 

σκόνης CoPA-02 μέσα στο υλικό εξασθενίζει αισθητά το σήμα του υπερήχου και πολύ 

περισσότερο από ότι η σκόνη  CoPA-01. Αυτό είναι ήδη εμφανές από το δεύτερο 

σενάριο και για 6gsm σκόνης. Οπότε πιστεύουμε ότι στα 10gsm η σκόνη μπλόκαρε το 

σήμα του υπερήχου. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια εικόνα με αισθητήρες 

διαφορετικών χαρακτηριστικών (π.χ. διαφορετική συχνότητα ελέγχου), όμως δεν 

υπήρχαν διαθέσιμοι στην διάταξη μας.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας τις πληροφορίες από τα παραπάνω βήματα, αποφασίστηκε ότι η 

ποιότητα των neFRP συνθέτων πλακών είναι αποδεκτή και κατάλληλη για να 

προχωρήσουμε στον πειραματικό έλεγχο των σεναρίων του σταδίου αξιολόγησης. 

  



6.4.3 Προετοιμασία δοκιμίων 

 

Βάση του σχεδιασμού των πειραμάτων που έχει γίνει κόπηκαν δοκίμια από τις πλάκες 

σύμφωνα με τα παρακάτω σχήματα. 

 

 

 

Σχήμα 12: Σχέδιο κοπής δοκιμίων πλακών UD 

 

 

 Σχήμα 13: Σχέδιο κοπής δοκιμίων πλακών QI 

  



6.5 Πλάνο πειραμάτων - Στάδιο ανάπτυξης #2 – Αξιολόγηση 

 

Στόχος των πειραμάτων σε αυτό το στάδιο είναι να αναγνωριστούν μεταβολές στις 

ιδιότητες των υλικών και οι πιθανές βελτιώσεις αυτών. Αυτό επιτεύχθηκε  

πραγματοποιώντας μια σειρά πειραμάτων στα σενάρια που προκρίθηκαν από το 

προηγούμενο στάδιο και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με το υλικό αναφοράς. Η 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 14. 

 

 

 Σχήμα 14: Πειραματική προσέγγιση του σταδίου Αξιολόγησης. 

Η προσέγγιση είναι στα σενάρια που προκρίθηκαν (με έναν επιθυμητό αριθμό μέχρι 

τέσσερα), η διαφορά μεταξύ τους να περιορίζεται σε έναν κύριο παράγοντα, π.χ 

ποσότητα της σκόνης η τύπος αυτής. Για κάθε σενάριο κατασκευάστηκε μια ποσότητα 

υλικού επαρκής για την κατασκευή δύο πλακών, μιας Unidirectional (UD) και μιας 

Quasi-Isotropic (QUASI). Από κάθε πλάκα από αυτές κόπηκαν δοκίμια αναλόγως με 

το τεστ που θα ακολούθησαν. Σαν γενικός κανόνας έχουν απεικονιστεί τα 5 δοκίμια.   

 

Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης συνοψίζονται στον 

Πίνακας 10. 

 



Performance 

Category 
Property 

Number of 

specimens 

per concept 

Concepts 

under 

screening 

Number of 

specimens to 

be tested 

Electrical 

Electromagnetic 
EC-Z 5 4 20 

Thermal 

Management 
TC- Z 3 4 12 

Thermo-

mechanical 

Stability 

CTE-Z 3 4 12 

Operational 

Environment 

E’, tanδ @0o 2 4 8 

E’, tanδ @90o 2 4 8 

Mechanical 

Performance 

ILSS 5 4 20 

Flexural  
(4-point) 

5 4 20 

*EC-Z: Electrical Conductivity in the Z (through thickness) direction, TC-Z: Thermal conductivity in 
the Z (through thickness) direction, CTE-Z: coefficient of thermal expansion in the Z (through 
thickness) direction, ILSS: Interlaminar Shear Strength 

 Πίνακας 10: Τεστ που θα πραγματοποιηθούν στην φάση της αξιολόγησης. 

 

  



6.6 Αποτελέσματα πειραμάτων 

6.6.1 Ηλεκτρική αγωγιμότητα στη διεύθυνση του πάχους των δοκιμίων 

 

Το Διάγραμμα 3 απεικονίζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα στη διεύθυνση του πάχους 

των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. Όπως φαίνεται η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Η σκόνη CoPA-02 στα 

6gsm (10% MWCNTs) φαίνεται πως είναι η πιο υποσχόμενη και για αυτό τον λόγο 

αυτό το σενάριο θα διερευνηθεί περαιτέρω στην επόμενη φάση. Η μεγαλύτερη 

ποσότητα σκόνης δεν έφερε την υψηλότερη τιμή αγωγιμότητας όπως αναμενόταν 

λόγω της αυξημένης ποσότητας CNTs που είναι και η αγώγιμη φάση. Αυτό πιθανά 

συνέβη λόγω συσσωμάτωσης των CNTs λόγω δεσμών Van der Waals. Υπάρχουν 

πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία για τη δυσκολία που δημιουργούν αυτοί οι δεσμοί 

στον διασκορπισμό στων CNTs.      

 

Η σκόνη CoPA-01 παρά την μεγαλύτερη περιεκτικότητα της σε CNTs (20%), δεν μας 

έδωσε υψηλότερες τιμές αγωγιμότητας ακόμα και στα 10gsm. Αυτό πιθανά συνέβη και 

εδώ λόγω συσσωμάτωσης αλλά και πιο αραιή κατανομή της σκόνης στο prepreg, το 

οποίο δυσκολεύει την δημιουργία αγώγιμου δικτύου CNTs.    

 

 

 Διάγραμμα 3: Ηλεκτρική αγωγιμότητα στο στάδιο της αξιολόγησης. 

  



6.6.2 Θερμικής αγωγιμότητα στην διεύθυνση του πάχους των δοκιμίων 

 

Οι τιμές της θερμικής αγωγιμότητας στην διεύθυνση του πάχους των δοκιμίων που 

κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης φαίνονται στο Διάγραμμα 4. Όσον 

αφορά την πρώτη σκόνη (CoPA-01), τα αποτελέσματα διέφεραν αισθητά μεταξύ των 

δύο σεναρίων. Είχαμε μια μικρή βελτίωση στην χαμηλή συγκέντρωση ενώ στην υψηλή 

συγκέντρωση η τιμή ήταν χαμηλότερη από αυτή του υλικού αναφοράς. Αυτό 

πιθανότατα αποδίδεται σε συσσωμάτωση λόγω της μεγάλης ποσότητας της σκόνης 

και της δυσκολίας που υπήρξε στον διασκορπισμό της. Τα αποτελέσματα ήταν 

καλύτερα για την δεύτερη σκόνη (CoPA-02) με την οποία είχαμε μια μικρή βελτίωση 

και στις δύο συγκεντρώσεις. Αυτό πιθανά συνέβη λόγω της μικρότερη ποσότητας του 

ενισχυτικού παράγοντα στην δεύτερη σκόνη και συνεπώς στο πιο ασθενές φαινόμενο 

συσσωμάτωσης.      

 

 

 

Διάγραμμα 4: Θερμική αγωγιμότητα των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. 

  



Τα αποτελέσματα της θερμικής διάχυσης φαίνονται στο Διάγραμμα 5. Οι τιμές τους 

ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με αυτές της θερμικής αγωγιμότητας. Οι τιμές έχουν μια 

μικρή αύξηση στις πλάκες με την σκόνη μικρής περιεκτικότητας σε CNTs (CoPA-02, 

10% MWCNTs). Τα αποτελέσματα για την σκόνη με την μεγάλη  περιεκτικότητα είναι 

αντιστρόφως ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης. 

 

 

 Διάγραμμα 5: Θερμική διάχυση των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. 

  



6.6.3 Συντελεστής Θερμικής Διαστολής 

 

Το διάγραμμα Διάγραμμα 6 παρουσιάζει τις τιμές του της πλάκας αναφοράς και των 

τεσσάρων πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. Η ύπαρξη του 

ενισχυτικού παράγοντα φαίνεται πως αύξησε τον συντελεστή θερμικής διαστολής σε 

όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από τον τύπο της σκόνης, το ποσοστό των CNTs και 

την ποσότητα της σκόνης. Η χειροκίνητη διαδικασία εναπόθεσης της σκόνης έχει σαν 

αποτέλεσμα την μη ομοιόμορφη διασπορά της σκόνης και επομένως την ελάττωση 

της ικανότητας των στρώσεων prepreg να κολλάνε μεταξύ τους. Αυτό το φαινόμενο 

μπορεί να οδηγήσει σε τελική πλάκα λιγότερο συμπαγή και επομένως σε αυξημένη 

διαστολή κατά τη διάρκεια του πειράματος. 

 

 

Διάγραμμα 6: Συντελεστής θερμικής διαστολής των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

 

  



6.6.4 Δυναμική-Μηχανική Ανάλυση DMA 

 

Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των πλακών που κατασκευάστηκαν στο 

στάδιο της αξιολόγησης φαίνεται στο Διάγραμμα 7. Η ιδιότητα μετρήθηκε και στις δύο 

διευθύνσεις, κατά μήκος και κάθετα των ινών. Όπως φαίνεται υπάρχει μια διαφορά 

ανάλογα με την διεύθυνση της μέτρησης. Η τιμές της θερμοκρασίας υαλώδους 

μετάπτωσης κατά μήκος των ινών ήταν ελαφρώς υψηλότερες από αυτές στην 

διεύθυνση κάθετα των ινών, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω της διεύθυνσης της 

ενίσχυσης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διαδικασία νανοενίσχυσης δεν 

επηρέασε την μέγιστη τιμή της ιδιότητας και όπως φαίνεται στο γράφημα όλες οι τιμές 

είναι εντός των ορίων του σφάλματος του πειράματος της τιμής της πλάκας αναφοράς. 

 

 

Διάγραμμα 7: Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

 

Τα αποτελέσματα του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας των CFRPs που 

κατασκευάστηκαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης παρουσιάζονται στα παρακάτω 

διαγράμματα. Στο Διάγραμμα 8 τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την διεύθυνση 

κατά μήκος των ινών και στο Διάγραμμα 9 για την διεύθυνση κάθετα στις ίνες. Στην 

πρώτη περίπτωση είναι εμφανές από το γράφημα ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό του ενισχυτικού παράγοντα τόσο μεγαλύτερη είναι η υποβάθμιση στην 

μετρούμενη ιδιότητα.  Αυτό αποδίδεται στην χαμηλότερη ομογενοποίηση των ινών 

λόγω της ύπαρξης της σκόνης στην διεπιφάνεια και στην μείωση της ικανότητας 

συγκόλλησης του prepreg.   



Στην δεύτερη περίπτωση τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά. ¨Όπως φαίνεται 

οι τιμές είναι μία τάξη μεγέθους χαμηλότερες, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω 

της κατεύθυνσης των ινών. Σε αυτή την περίπτωση το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας 

εξαρτάται από την θερμομηχανική απόκριση της κυανεστερικής μήτρας. Η παρουσία 

της θερμοπλαστικής σκόνης και της νανοενίσχυσης δεν επηρέασε την συμπεριφορά 

και οι όποιες διαφορές είναι εντός του περιθωρίου του σφάλματος μέτρησης.  

 

 

Διάγραμμα 8: Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας κατά μήκος των ινών 

 

 

 Διάγραμμα 9: Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας κάθετα στη διεύθυνση των ινων.  



6.6.5 Μηχανικές Ιδιότητες 

6.6.5.1 Διαστρωματικη Διατμητική Αντοχή (ILSS) 

 

Η διαστρωματικη διατμητική αντοχή των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στα 

προκαθορισμένα σενάρια φαίνεται στο Διάγραμμα 10. Για όλα τα νανοενισχυμένα 

σύνθετα έχουμε μείωση της ιδιότητας, η οποία μείωση είναι πιο έντονη για τα 

υψηλότερα ποσοστά ενισχυτικού παράγοντα. Η ιδιότητα επηρεάζεται πάρα πολύ από 

την συγκόλληση μεταξύ των στρώσεων του συνθέτου. Κατά την κατασκευή των 

συνθέτων παρατηρήθηκε ότι η παρουσία της σκόνης ανάμεσα στις στρώσεις μείωσε 

πάρα πολύ την συγκόλληση των στρώσεων. Το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο έντονο όσο 

μεγάλωνε το ποσοστό της σκόνης και γι’ αυτό στα αντίστοιχα δοκίμια η διαστρωματική 

διατμητική αντοχή ήταν ακόμα πιο χαμηλή. 

 

 

Διάγραμμα 10: Διαστρωματική διατμητική αντοχή των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. 

  



6.6.5.2 Δοκιμή Κάμψης 4 Σημείων 

 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών κάμψης των συνθέτων που κατασκευάστηκαν 

φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. Στο Διάγραμμα 11 παρουσιάζεται η αντοχή σε 

κάμψη και στο Διάγραμμα 12 το μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη.  Και στις δύο ιδιότητες 

τα αποτελέσματα ήταν αρκετά όμοια. Η διαδικασία της νανοενίσχυσης οδήγησε σε 

μικρή υποβάθμιση της αντοχής καθώς και του μέτρου ελαστικότητας ανεξαρτήτως από 

το ποσοστό ή τον τύπο της σκόνης που χρησιμοποιήθηκε. Η κύρια διαφορά είναι ότι 

στην περίπτωση της αντοχής σε κάμψη τα μεγαλύτερα ποσοστά σκόνης οδήγησαν σε 

περαιτέρω υποβάθμιση της ιδιότητας. Αυτό πιθανά να αποδίδεται στο γεγονός ότι η 

αντοχή σε κάμψη είναι μια ιδιότητα που σχετίζεται άμεσα με την διεπιφανειακή 

σύνδεση του συνθέτου. Η παρουσία υψηλού ποσοστού πολυμερούς-φορέα και CNTs 

εμπόδισε την πλήρη ενοποίηση των ινών με την πολυμερική μήτρα, οδηγώντας σε 

χαμηλότερη αντοχή σε κάμψη.    

 

 

 

 Διάγραμμα 11: Αντοχή σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

  



Όσον αφορά το μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν, η 

μείωση ήταν μικρότερη. Γενικά το μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των CFRP και ειδικά 

σε UD διάταξη ορίζεται από το μέτρο ελαστικότητας των ινών καθώς και από την 

διεπιφάνεια των ινών με την μήτρα. Οι διαφορές σε σχέση με την πλάκα αναφοράς 

οφείλονται στην εναπόθεση της σκόνης ανάμεσα στις στρώσεις και στην πιθανά μη 

ομοιόμορφη κατανομή της. 

 

 

Διάγραμμα 12: Μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

  



6.7 Ανάλυση αποτελεσμάτων σταδίου Αξιολόγησης 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της φάσης αξιολόγησης, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι η ηλεκτρική και η θερμική απόκριση των CFRPs που κατασκευάστηκαν μπορεί να 

ελεγχθεί, σε αντίθεση με τις μηχανικές και τις θερμομηχανικές ιδιότητες όπου όλες οι 

μεταβολές των ιδιοτήτων ήταν μικρότερες σε σχέση με τις τιμές της πλάκας αναφοράς 

και στο όριο του σφάλματος του πειράματος και της διασποράς των πειραματικών 

μετρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα των νανο-ενισχυμένων CFRPs αυξήθηκε 

λόγω της ύπαρξης της νανο-ενίσχυσης και ειδικά στην περίπτωση της σκόνης CoPA-

02 σε συγκέντρωση 6gsm η ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν μια τάξη μεγέθους 

μεγαλύτερη. Όσον αφορά τον συντελεστή θερμικής διαστολής, η τιμή του φαίνεται να 

εξαρτάται από την διαδικασία εναπόθεσης σκόνης. Η μη-ομοιομορφία της 

χειροκίνητης διαδικασίας πιθανά οδήγησε σε χαμηλότερη ικανότητα συγκόλλησης των 

στρώσεων και επομένως σε χειρότερη ενοποίηση των στρώσεων. 

Αντιθέτως , η θερμομηχανική και η μηχανική απόκριση των δοκιμίων βασίστηκε 

κυρίως στις ιδιότητες του prepreg που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία ενίσχυσης δεν 

βελτίωσε τις ιδιότητες που μετρήθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιότητες 

υποβαθμίστηκαν. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην χαμηλότερη στερεοποίηση των 

στρώσεων λόγω της μείωσης της ικανότητας τους να κολλάνε εξαιτίας της σκόνης που 

διασκορπίστηκε κατά την παραγωγική διαδικασία.       

 

  



7 Στάδιο ανάπτυξης #3 - Επαλήθευση  

7.1 Προσδιορισμός του σταδίου της επαλήθευσης 

 

Σκοπός του σταδίου της επαλήθευσης είναι να μας δώσει ιδιότητες με έναν καλό 

βαθμό βεβαιότητας. Για αποτελέσματα με μεγαλύτερη βεβαιότητα χρειάζεται ένας 

μεγαλύτερος αριθμός από μικρά γκρουπ δοκιμίων. Το υλικό για αυτά τα δοκίμια 

παράχθηκε με την ίδια ακριβώς διαδικασία σε διαφορετική χρονική στιγμή. Κάθε υλικό 

που παράχθηκε σε διαφορετική χρονική στιγμή αντιστοιχεί σε μια ομάδα (batch).  

 

Μεταξύ των σεναρίων που αναπτύχθηκαν στην φάση της αξιολόγησης ένα μόνο 

επιλέχθηκε και 3 διαφορετικά batch κατασκευάστηκαν. Το σενάριο που έχει επιλεχθεί 

είναι το δεύτερο (S-2). Η μήτρα είναι HTM143 και οι ίνες είναι high modulus carbon 

fibres M55J. Το θερμοπλαστικό-φορέας είναι  co-polyimide με 10%wt MWCNTs σε 

ποσότητα 6gsm. 

 

Για το επιλεγμένο σενάριο κατασκευάστηκαν τρία διαφορετικά είδη πλακών, δύο 

unidirectional και ένα quasi-isotropic. Η πλάκες UD χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή δοκιμίων για Interlaminar Shear Strength (ILLS), Fracture Toughness και 

Thermal Expansion Coefficient (CTE) ενώ οι πλάκες QI χρησιμοποιήθηκαν για 

μετρήσεις Electrical Conductivity και Thermal Conductivity. Παράμετροι όπως 

thickness, cured ply thickness, density και fibres volume fraction ελήφθησαν υπόψιν 

σε όλη την διαδικασία. Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, tapping 

test,και έλεγχο C-Scan. 

 

 

  



7.2 Προετοιμασία και κατασκευή πλακών neFRP 

 

Οι πλάκες κατασκευάστηκαν με την παρακάτω ακολουθία στρώσεων: 

Unidirectional 1 (UD1): [24]0 

Unidirectional 2 (UD2): [16]0 

Quasi-isotropic (QI): (+45o/0o/-45o/90o)4S   

 

Οι πλάκες που κατασκευάστηκαν και τα χαρακτηριστικά αυτών φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 11 Πλάκες που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της ανάπτυξης 



7.2.1 Διαδικασία κατασκευής πλακών 

 

Τα στάδια κατασκευής των 18 πλακών φαίνονται επιγραμματικά παρακάτω: 

 

Στάδια κατασκευής: 

1. Επεξεργασία prepreg 

Η επεξεργασία του prepreg γίνεται με την νανο-ενίσχυση του μέσω της 

εναπόθεσης σκόνης όπως έχει περιγραφεί στις προηγούμενες ενότητες  

2. Κόψιμο prepreg 

To prepreg κόβεται στις επιθυμητές διαστάσεις αναλόγως με την αλληλουχία 

των στρώσεων των πλακών που θα κατασκευαστούν   

3. Αφύγρανση στρώσεων 

Αφύγρανση των στρώσεων για 15 λεπτά στους 50οC πριν από την τοποθέτηση 

των στρώσεων λόγω της ευαισθησίας της κυανεστερικής μήτρας στην υγρασία 

και της υγρασίας που μπορεί να μεταφέρει η σκόνη.  

4. Ζύγιση στρώσεων 

Αυτό το βήμα στοχεύει στον υπολογισμό της ποσότητας της σκόνης που έχει 

τοποθετηθεί στο prepreg  

5. Τοποθέτηση στρώσεων 

Τοποθέτηση των στρώσεων με την κατάλληλη αλληλουχία ανάλογα με τον 

επιθυμητό τύπο πλάκας  

6. De-bulcking 

Κάθε 4 στρώσεις κάνουμε de-bulking για να εξασφαλίσουμε την συμπίεση και 

την συγκόλληση των στρώσεων κσι την απομάκρυνση του αέρα ανάμεσά τους.  

7. Τοποθέτηση των εξωτερικών στρώσεων 

Οι κατάλληλες εξωτερικές στρώσεις τοποθετούνται σε αυτό το στάδιο (bagging 

films  , κτλ) 

8. Πολυμερισμός 

Ο πολυμερισμός λαμβάνει χώρα σε αυτόκλειστο φούρνο υπό κατάλληλο 

θερμοκρασιακό προφίλ όπως περιγράφεται πιο πάνω.   

9. Δευτερεύων πολυμερισμός 

Ο δευτερεύων πολυμερισμός λαμβάνει χώρα σε έναν φούρνο όπως 

περιγράφεται πιο πάνω. 

  



Το στάδιο του de-bulkiing και το τελικό στάδιο πριν την τοποθέτηση στον 

αυτόκλειστο φούρνο φαίνονται παρακάτω. 

 

 

 

Εικόνα 15: Στάδιο de-bulking και πλάκες πριν την τοποθέτηση σε Autoclave 

Στα παρακάτω διαγράμματα (Πίνακας 12) φαίνονται οι ζυγίσεις για κάθε μια από τις 

στρώσεις για τους τρεις τύπους των συνθέτων που κατασκευάστηκαν άλλα και ένας 

αριθμός στρώσεων ‘αναφοράς’ από το αρχικό prepreg. Η διαδικασία της ζύγισης 

γίνεται μετά στη διαδικασία της εναπόθεσης της σκόνης και αφού κοπούν οι στρώσεις 

στις επιθυμητές διαστάσεις 

 

Πίνακας 12: Ζυγίσεις στρώσεων (a) ‘σκέτο΄ Prepreg , (b, c, d) μετά την εναπόθεση σκόνης. 



‘Όπως φαίνεται οι διακυμάνσεις στα βάρη είναι αρκετά μικρές, το οποίο επιβεβαιώνει 

την ομοιογένεια της διασποράς της σκόνης καθώς και το ότι οι στρώσεις έχουν κοπεί 

με ακρίβεια στις διαστάσεις. Η ακρίβεια στις διαστάσεις επιβεβαιώνεται από το γεγονός 

ότι η τυπική απόκλιση των στρώσεων με σκόνη είναι στις ίδιες τιμές με την τυπική 

απόκλιση του ‘σκέτου’ prepreg, το οποίο μας δείχνει ότι η αύξηση του βάρους οφείλεται 

μόνο στην προσθήκη της σκόνης.  

 

Στο Διάγραμμα 13 φαίνονται οι μέσες τιμές του βάρους της σκόνης ανά μονάδα 

επιφάνειας  για κάθε batch επεξεργασμένου prepreg καθώς και το συνολικό βάρος 

ανά μονάδα επιφάνειας μετά την εναπόθεση σκόνης.  

 

 

Διάγραμμα 13: Μέσες  τιμές βάρους ανά μονάδα επιφάνειας (a) σκόνης, και (b) στρώσης , για κάθε batch 

 

  



Είναι εμφανές ότι στο πρώτο batch ότι η ποσότητα της σκόνης στο prepreg ήταν 

μικρότερη από την προκαθορισμένη (6 gsm). Μετά από αυτή την παρατήρηση έγινε 

προσαρμογή στις παραμέτρους ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος στα επόμενα 

batch. H αυξημένη τυπική απόκλιση που φαίνεται στο Διάγραμμα 13 προέρχονται από 

την τυπική απόκλιση που είχαν οι μετρήσεις βάρους ανά μονάδα επιφάνειας του 

‘σκέτου΄ prepreg και όχι λόγω της εναπόθεσης σκόνης.  Στο batch 2 και batch 3 η 

διαδικασία παρέμεινε σταθερή και μετά τις αλλαγές στις παραμέτρους της διαδικασίας 

τα βάρη ήταν πολύ κοντά στον αρχικό στόχο. 

 

Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή των πλακών φαίνονται 

στον Πίνακας 13. 

 

 Product LOT 

Sealant tape AT200Y1/2 GU100731 

Solid Realese Film A4000R250250 L-108899 

Vacuum Bag 642601M A-028102 

Bleeder/ Breather AWN10152 B-000979 

Πίνακας 13: Λίστα αναλώσιμων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή των πλακών 

 

Η διαδικασία του πολυμερισμού έγινε σε αυτόκλειστο φούρνο και ο δευτερεύων 

πολυμερισμός σε συμβατικό φούρνο. Και στις δύο περιπτώσεις ελέγχθηκε η 

θερμοκρασία και ο ρυθμός θέρμανσης.  

 

Τα προφίλ πολυμερισμού για όλες τις πλάκες φαίνονται στον Πίνακας 14. Στον 

δευτερεύων πολυμερισμό έγινε θέρμανση με ρυθμό  0.3οC/min μέχρι τους 230οC, 

παραμονή στους 230οC για 2 ώρες, και στην συνέχεια ψύξη μέχρι την θερμοκρασία 

δωματίου με ρυθμό 0.3οC/min. Οι πλάκες του κάθε set πολυμερίστηκαν μαζί και κάθε 

batch σε διαφορετική μέρα. 

  



 

REFERENCE CODE Temperature, Vacuum & Pressure Profile 

B-1-1 

 

B-1-2 

 

B-2-1 

 



B-2-2 

 

B-3-1  
 

 

B-3-2 

 

Πίνακας 14: Προφίλ θερμοκρασίας, πίεσης, και κενού κατά τον πολυμερισμό των πλακών. 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα είναι εμφανές ότι η διαδικασία είναι σταθερή στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Μόνο στο batch 2-1 είχαμε μία απότομη πτώση στην 

πίεση μετά το λεπτό 90’ του προγράμματος. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στον 

ποιοτικό έλεγχο, η ποιότητα της τελικής πλάκας δεν επηρεάστηκε.    

 



Οι παράμετροι που παρακολουθούνται κατά τον πολυμερισμό σε αυτόκλειστο φούρνο 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα για όλα τα Batch. 

 

REFERENCE 

CODE 

Pressure 

ramp 
 

Pressure 

stability 

Temperature 

ramp 

Temperature 

stability 

Low 

temperature 

hold 

Duration of 

curing 

B-1-1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

B-1-2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

B-2-1   X   X ✓    X ✓  ✓  

B-2-2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

B-3-1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

B-3-2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Πίνακας 15: Σύνοψη παραμέτρων που ελέγχονται κατά τον πολυμερισμό.  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα τελικά χαρακτηριστικά των πλακών. 

 

REFERENCE 

CODE 

Thickness 

[mm] 

Cured ply thickness, 

CPT [mm] 

Powder areal 

weight achieved 

Density 

[gr/cm3] 

Fibre volume 

fraction, Vf [%] 

B-1-1/UD1 3.08±0.02 0.128 

3.96 

1.54 51.1 

B-1-1/UD2 1.91±0.03 0.119 1.61 55.0 

B-1-1/QI 3.97±0.06 0.124 1.55 52.8 

B-1-2/UD1 3.00±0.03 0.125 1.58 52.4 

B-1-2/UD2 2.00±0.03 0.125 1.56 52.4 

B-1-2/QI 4.04±0.05 0.126 1.55 51.9 

B-2-1/UD1 2.94±0.03 0.122 

5.40 

1.59 53.6 

B-2-1/UD2 1.95±0.03 0.121 1.58 54.1 

B-2-1/QI 3.95±0.03 0.123 1.55 53.2 

B-2-2/UD1 2.94±0.03 0.122 1.58 53.6 

B-2-2/UD2 1.95±0.02 0.121 1.57 54.1 

B-2-2/QI 4.01±0.02 0.125 1.54 52.4 

B-3-1/UD1 2.95±0.03 0.122 

5.44 

1.59 53.6 

B-3-1/UD2 1.92±0.02 0.120 1.62 54.5 

B-3-1/QI 4.04±0.07 0.127 1.53 51.5 

B-3-2/UD1 2.96±0.02 0.123 1.57 53.2 

B-3-2/UD2 1.96±0.02 0.122 1.58 53.6 

B-3-2/QI 4.03±0.03 0.125 1.55 52.4 

Πίνακας 16 Τελικά χαρακτηριστικά των πλακών που κατασκευάστηκαν 

 



REFERENCE 

CODE 

Thickness 

[mm] 

Cured ply thickness, 

CPT [mm] 

Powder areal 

weight 

achieved 

Density 

[gr/cm3] 

Fibre volume 

fraction, Vf [%] 

B-x-x/UD1 2.98±0.05 0.124±0.002  3.96±3.11  1.58±0.02  52.9±1.0  

B-x-x/UD2 1.95±0.03  0.121±0.002  5.40±2.73  1.59±0.02  53.9±0.9  

B-x-x/QI 4.01±0.04  0.125±0.001  5.44±2.80  1.55±0.01  52.4±0.6  

 Πίνακας 17: Μέσες τιμές των χαρακτηριστικών των πλακών που κατασκευάστηκαν ανά είδος πλακας. 

 

Ο Πίνακας 17 συνοψίζει τις μέσες τιμές των τελικών χαρακτηριστικών των πλακών 

που κατασκευάστηκαν. Από τις διακυμάνσεις στις μετρούμενες και υπολογισμένες 

τιμές είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα των κατασκευασμένων πλακών είναι 

σταθερά και αποδεκτά. Το πάχος των υλικών και το CPT που προκύπτει είναι εντός 

των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Η κατ’ όγκο περιεκτικότητα ινών (fiber volume 

fraction) είναι πάνω από 50% σε όλες τις περιπτώσεις και η πυκνότητα έφτασε σχεδόν 

το 1.6 gr/cm3, τιμές απολύτως αποδεκτές.  

 

  



7.3 Έλεγχος  Ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο 

της επαλήθευσης. 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον ποιοτικό έλεγχο των πλακών που 

κατασκευάστηκαν. Η τελική αξιολόγηση ποιότητας βασίζεται σε οπτικό έλεγχο( visual 

inspection), έλεγχο υπερήχων (ultrasonic inspection), έλεγχο χτυπήματος (tapping 

method) και επιβεβαίωση του της κατ’ όγκο περιεκτικότητας των ινών (fibre volume 

fraction).   

 

REFERENCE 

CODE 

VISUAL INSPECTION 
 

ULTRASONIC 

INSPECTION 

Vf [%] QUALITY  

ASSESSMENT 

B-1-1/UD1 

 

 

51.1 PASS 

B-1-1/UD2 

  

55.0 PASS 

B-1-1/QI 

 
 

52.8 PASS 

B-1-2/UD1 

 

N/A 

 

*files deleted 

 

52.4 PASS 



B-1-2/UD2 

  

52.4 PASS 

B-1-2/QI 

 
 

51.9 PASS 

B-2-1/UD1 

 

 

53.6 PASS 

B-2-1/UD2 

  

54.1 PASS 

B-2-1/QI 

  

53.2 PASS 

B-2-2/UD1 

 

 

53.6 PASS 



B-2-2/UD2 

  

54.1 PASS 

B-2-2/QI 

  

52.4 PASS 

B-3-1/UD1 

 

 

53.6 PASS 

B-3-1/UD2 

  

54.5 PASS 

B-3-1/QI 

  

51.5 PASS 

B-3-2/UD1 

 

 

53.2 PASS 



B-3-2/UD2 

 

 

53.6 PASS 

B-3-2/QI 

 

 

52.4 PASS 

Πίνακας 18: Έλεγχος ποιότητας των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης.  

 

Ο οπτικός έλεγχος, ο έλεγχος υπερήχων, και ο έλεγχος χτυπήματος των πλακών μας 

δείχνουν ότι οι πλάκες είναι συμπαγείς, ομογενείς και αποδεκτής ποιότητας στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις η κατ’ όγκο περιεκτικότητα 

των ινών υπερβαίνει το 50%, το οποίο είναι ένδειξη της ομοιογένειας της διασποράς 

της σκόνης. Οι μετρήσεις πάχους και πυκνότητας που παρουσιαστήκαν στην 

προηγούμενη ενότητα είναι σταθερές και δείχνουν την υψηλή ποιότητα των πλακών. 

Τέλος δεν υπήρξαν καθόλου φουσκάλες, γεγονός που δείχνει ότι οι ενέργειες που 

έγιναν είχαν αποτέλεσμα. 

 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε πως η ποιότητα των πλακών είναι κατάλληλη για να 

προχωρήσουμε στους πειραματικούς ελέγχους.  

  



7.4 Προετοιμασία δοκιμίων 

 

Βάση του σχεδιασμού των πειραμάτων που έχει γίνει κόπηκαν δοκίμια από τις πλάκες 

σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

Σχήμα 15 Σχέδια κοπής δοκιμίων για τις πλάκες (a) UD1, (b) UD2 and (c) QI 

  



7.5 Πλάνο Πειραμάτων - Στάδιο ανάπτυξης #3 - Επαλήθευση 

 

Στόχος σε αυτό το στάδιο των πειραμάτων είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με το επίπεδο αξιοπιστίας των επιθυμητών ιδιοτήτων. Στο Σχήμα 16 παρουσιάζεται η 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Τρεις διαφορετικές παρτίδες υλικού 

κατασκευάστηκαν. Για κάθε μία από αυτές κατασκευάστηκαν δύο σετ πλακών  σε 

διαφορετική χρονική στιγμή. Κάθε σετ αποτελείται από τρεις πλάκες από τις οποίες θα 

κοπούν από τρία δοκίμια για κάθε τεστ. Αυτή η διαδικασία καταλήγει σε έναν συνολικό 

αριθμό 18 δοκιμίων για κάθε τεστ. Αριθμός ικανός, σε συνδυασμό με την διαφορετική 

χρονική στιγμή κατασκευής, να μας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Στην πορεία ο 

αριθμός αυτός μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν σε 

κάθε τεστ. 

 

 

Σχήμα 16 Πειραματική προσέγγιση του σταδίου Επαλήθευσης  

 

  



Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης συνοψίζονται στον 

Πίνακας 10 

 

Κατηγορία Ιδιότητα 

Number 

of 

batches 

Number of 

sets/batch 

Number of 

specimens/set 

Number of 

specimens to be 

tested 

Ηλεκτρικές 

Ιδιότητες 

Electrical 

conductivity, EC-Z 
3 2 6 36 

Θερμικές 

Ιδιότητες 

Thermal 

conductivity, TC-Z 
3 2 3 18 

Thermal Effusivity 3 2 3 18 

Θερμομηχανική 

Σταθερότητα 

Thermal Expansion 

Coefficient, CTE-Z 
3 2 1 6 

Περιβάλλον 

Λειτουργίας 

Storage modulus, 

E’ @0o 
3 2 1 6 

Glass transition 

temperature, 

tanδ @0o 

3 2 1 6 

Μηχανικές 

Ιδιότητες 

Mode I Interlaminar 

Fracture 

Toughness 

3 2 3 18 

Mode II 

Interlaminar 

Fracture 

Toughness 

3 2 3 18 

Interlaminar Shear 

Strength (ILLS) 
3 2 3 18 

 Πίνακας 19 : Τεστ που πραγματοποιήθηκαν στην φάση της επαλήθευσης 

 



7.6 Αποτελέσματα πειραμάτων 

7.6.1 Μηχανικές Ιδιότητες 

7.6.1.1 Διαστρωματική θραύση Τύπου I  

 

 

Στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος της 

Διαστρωματικής Θραύσης Τύπου I. Στο Batch 1 υπήρξε μια μεγάλη τιμή η οποία 

ανέβασε την μέση τιμή του Batch. H μέση τιμή του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας 

παραμόρφωσης Gιc ήταν 213.75 J/m2. Η τυπική απόκλιση είναι 20.89 J/m2. 

 

 

Διάγραμμα 14: Ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης Gιc των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο 
στάδιο της επαλήθευσης. 

 

 

7.6.1.2 Διαστρωματική θραύση Τύπου II  

 

Στο Διάγραμμα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος της 

Διαστρωματικής Θραύσης Τύπου II. Η μέση τιμή είναι 257.84 J/m2 και η τυπική 

απόκλιση 29.38 J/m2. 



 

Διάγραμμα 15: Ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης Gιιc των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο 
στάδιο της επαλήθευσης 

 

7.6.1.3 Διαστρωματική Διατμητική Αντοχή 

 

Τα αποτελέσματα του πειράματος της διαστρωματικής διατμητικής αντοχής 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 16. Η μέση τιμή είναι 46.92 MPa και η τυπική 

απόκλιση 4.24 MPa.  

 

 

 

 Διάγραμμα 16: Διαστρωματική Διατμητική Αντοχή των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της 
επαλήθευσης 

  



7.6.2 Ηλεκτρικές Ιδιότητες 

7.6.2.1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

 

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας ανά batch  καθώς και η τυπική απόκλιση 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 17. Η ιδιότητα επηρεάστηκε αρκετά από την κατανομή 

της σκόνης και είχαμε μη επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο 

κάθε δοκίμιο. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα και η καλύτερη 

διασπορά που είχε επιτευχθεί στην κατασκευή των δοκιμίων του batch 2 και 3 οδήγησε 

σε μείωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Διάγραμμα 18). Η συσσωμάτωση της σκόνης 

στο πρώτο batch φαίνεται πως βοήθησε στην δημιουργία αγώγιμου δικτύου καθώς οι 

μεγαλύτεροί κόκκοι σκόνης κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τις ίνες του prepreg.      

 

 

Διάγραμμα 17: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης. 

 

Διάγραμμα 18: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 
ομαδοποιημένα ανά batch. 



7.6.3 Θερμικές Ιδιότητες 

7.6.3.1 Θερμική Αγωγιμότητα 

 

Τα αποτελέσματα της θερμικής αγωγιμότητας απεικονίζονται στο Διάγραμμα 19. 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα οι μέσες τιμές καθώς και η τυπική απόκλιση σε όλα 

τα batch είναι αρκετά όμοιες. Οι όποιες διαφορές είναι πολύ μικρότερες συγκριτικά με 

τις μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Το γεγονός ότι η διαφορά της θερμικής 

αγωγιμότητας μεταξύ της μήτρας και της ενίσχυσης είναι πολύ μικρότερη από την 

διαφορά των ηλεκτρικών αγωγιμοτήτων εξηγεί αυτή την συμπεριφορά. Οι διαφορές 

στην ποσότητα της σκόνης ανάμεσα στα batch δεν φαίνεται να επηρέασαν την θερμική 

αγωγιμότητα και όποιες διαφορές αποδίδονται στην κατανομή αυτής 

 

 

Διάγραμμα 19: Θερμική Αγωγιμότητα των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης. 

 

 Διάγραμμα 20: Θερμική Αγωγιμότητα των δοκιμίων που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 
ομαδοποιημένα ανά batch.  



7.6.3.2 Θερμική Διάχυση 

 

Τα αποτελέσματα της θερμικής διάχυσης ακολουθούν την ίδια τάση με αυτά της 

θερμικής αγωγιμότητας. Η θερμική διάχυση μένη ανεπηρέαστη από την διαφορά στην 

ποσότητα της σκόνης ανάμεσα στα batch καθώς και από την καλύτερη διασπορά 

αυτής στο batch 2 & 3. 

 

 

Διάγραμμα 21: Θερμική διάχυση των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης. 

 

 

 Διάγραμμα 22: Θερμική διάχυση των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 
ομαδοποιημένα ανά batch.  



7.6.4 Περιβάλλον Λειτουργίας 

7.6.4.1 Μέτρο Ελαστικότητας σε Κάμψη 

 

Όσον αφορά το περιβάλλον λειτουργίας των δοκιμίων, πραγματοποιήθηκε Δυναμική-

Μηχανική Ανάλυση DMA σε διάταξη κάμψης τριών σημείων. Στο Διάγραμμα 23 

παρουσιάζονται οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας σε κάμψη για όλα τα δοκίμια και 

στο Διάγραμμα 24 οι τιμές ανά Batch. Όπως φαίνεται υπάρχει μια βελτίωση της 

ιδιότητας στο τελευταίο Batch στο οποίο είχε επιτευχθεί η μεγαλύτερη τιμή στην 

εναπόθεση σκόνης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ισχυρή αλληλεπίδραση της νανό-

ενίσχυσης με την κυανεστερική μήτρα και αποτελεί μια ένδειξη ότι να σύνθετα με νανο-

ενίσχυση την μήτρα παρουσιάζουν βελτιωμένη θερμική σταθερότητα.  

 

 

Διάγραμμα 23: Mέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης. 

 

Διάγραμμα 24: Mέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 
ομαδοποιημένα ανά batch.  



 

Διάγραμμα 25: Mέτρο ελαστικότητας σε κάμψη των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 

 

Οι καμπύλες Θερμοκρασίας-Μέτρου Ελαστικότητας φαίνονται στο Διάγραμμα 25. 

Όπως φαίνεται υπάρχει μια βελτίωση στα τελευταία batch όσον αφορά την υαλώδη 

κατάσταση, στο αρχικό κομμάτι του διαγράμματος πριν την θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τις μέγιστες τιμές που είχαν 

παρουσιαστεί στα προηγούμενα διαγράμματα. Όσον αφορά την ελαστική περιοχή, 

στην περιοχή των διαγραμμάτων μετά την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, δεν 

υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά. Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη 

παράγραφο η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας στην υαλώδη κατάσταση πιθανά 

οφείλεται στους ισχυρότερους δεσμούς των νανοσωματιδίων με την κυανεστερική 

μήτρα. Μετά την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

περιορίζονται λόγω του υψηλότερου ιξώδους της κυανεστερικής μήτρας και της 

ανεμπόδιστης κίνησης των πολυμερικών αλυσίδων και των ενισχυτικών παραγόντων.    

 

  



7.6.4.2 Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης 

 

Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των συνθέτων που κατασκευάστηκαν 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 26 και Διάγραμμα 28. Όπως φαίνεται υπάρχει μια μικρή 

αύξηση της τάξεως των 5οC στο batch 2 και 3, στα οποία είχε επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

ποσότητα ενισχυτικού παράγοντα. Αυτή η αύξηση μπορεί να αποδοθεί στον 

περιορισμό της κινητικότητας των πολυμερικών αλυσίδων της μήτρας λόγω της 

ύπαρξης της νανοενίσχυσης.  

 

 

Διάγραμμα 26: Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της 
επαλήθευσης. 

 

 

Διάγραμμα 27: Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της 
επαλήθευσης ομαδοποιημένα ανά batch. 



Στο Διάγραμμα 28 παρουσιάζονται οι καμπύλες για το tanδ.  

 

 

Διάγραμμα 28: tanδ των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης. 

 

 

 

7.6.5 Θερμομηχανική Σταθερότητα 

7.6.5.1 Συντελεστής Θερμικής Διαστολής 

 

Τα αποτελέσματα για τον συντελεστή θερμικής διαστολής παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 29 και στο Διάγραμμα 30. Όπως φαίνεται από τα δύο διαγράμματα οι τιμές 

δεν είναι σταθερές όμως υπάρχει μια τάση μείωσης της μετρούμενης τιμής στα batch 

2 και 3 που είχαμε την μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στον 

μεγαλύτερο αριθμό ‘φραγμών’ που υπάρχουν στο δίκτυο της πολυμερικής μήτρας 

λόγω της αυξανόμενης ποσότητας θερμοπλαστικού συμπολυμερούς και 

νανοσωλήνων.  

 

 



 

Διάγραμμα 29: Συντελεστής Θερμικής Διαστολής των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης.  

 

 

Διάγραμμα 30: Συντελεστής Θερμικής Διαστολής των πλακών που κατασκευάστηκαν στο στάδιο της επαλήθευσης 
ομαδοποιημένα ανά batch 

 

 

  



8 Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα του τρίτου και τελικού σταδίου αυτής της εργασίας, του σταδίου 

επαλήθευσης, συνοψίζονται στον Πίνακας 20. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με 

την κλασσική στατιστική μέθοδο της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης των 

πειραματικών δεδομένων. 

 

Κατηγορία Ιδιότητα 
Τιμή 

Αναφοράς 

Μέση τιμή 

σταδίου 

Επαλήθευσης 

Ηλεκτρικές Ιδιότητες Ηλεκτρική Αγωγιμότητα [S/m] 1.37 9.19 

Θερμικές Ιδιότητες 

Θερμική Αγωγιμότητα [W/mK] 0.96 0.97 

Θερμική Διάχυση [J/m2K√sec] 1319 1331 

Θερμομηχανική 

Σταθερότητα 

Συντελεστής Θερμικής 

Διαστολής, CTE [μm/m deg.C] 
43.9 39.34 

Περιβάλλον Λειτουργίας 

Μέτρο Ελαστικότητας σε 

κάμψη [GPa] 
47.40 39.99 

Θερμοκρασία Υαλώδους 

Μετάπτωσης [deg.C] 
276.30 279.48 

Μηχανικές Ιδιότητες 

Διαστρωματική Διατμητική 

Αντοχή - iILSS [MPa] 
51.80 46.92 

Αντοχή σε Διαστρωματική 

θραύση Τύπου I [J/m2] 
169.50 213.75 

Αντοχή σε Διαστρωματική 

θραύση Τύπου ΙΙ [J/m2] 
202.36 257.84 

Πίνακας 20: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σταδίου Επαλήθευσης 

 

 

 

 



Όσον αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες, υπάρχει μια σημαντική βελτίωση στην ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με την αγώγιμη φύση του ενισχυτικού 

παράγοντα καθώς και με τη δημιουργία ‘κοιλάδων και κορυφών΄ στο prepreg.  

 

Οι μεταβολές στις θερμικές ιδιότητες ήταν μικρές και παρουσιάστηκε μια ελάχιστη 

βελτίωση στην Θερμική Αγωγιμότητα και στη Θερμική Διάχυση. Αυτό οφείλεται στο ότι 

η διαφορά στις θερμικές ιδιότητες μεταξύ μήτρας και ενίσχυσης είναι μικρότερη 

συγκριτικά με την διαφορά τους στις ηλεκτρικές ιδιότητες. Αντιθέτως με τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες, οι διαφορές στην ποσότητα σκόνης που είχαν προκύψει στα διαφορετικά 

batch δεν φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά τις τιμές των θερμικών ιδιοτήτων και οι 

όποιες διαφορές .αποδίδονται στην διασπορά και στο μέγεθος των κόκκων του 

ενισχυτικού παράγοντα.  

 

Τα αποτελέσματα για την θερμομηχανική σταθερότητα των δοκιμίων δεν έδειξαν 

κάποια σημαντική διαφορά. Η μικρή μείωση του συντελεστή θερμικής διαστολής 

μπορεί να συσχετιστεί με την θερμική σταθερότητα του ενισχυτικού παράγοντα καθώς 

και με τον περιορισμό που έχει εισέλθει στις πολυμερικές αλυσίδες της μήτρας λόγω 

της παρουσίας της νανό-ενίσχυσης. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μια μικρή 

αύξηση στην θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των δοκιμίων. 

 

Τέλος, όσον αφορά τις μηχανικές ιδιότητες των δοκιμίων, παρόλο που υπήρξε μια 

σχετική μείωση, στο μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη, η αντοχή σε διαστρωματική 

θραύση Τύπου I και η αντοχή σε διαστρωματική θραύση Τύπου II παρουσιάστηκαν 

βελτιωμένες.  Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ισχυρή αλληλεπίδραση της νανό-

ενίσχυσης με την κυανεστερική μήτρα και αποτελεί μια ένδειξη ότι να σύνθετα με νανο-

ενίσχυση την μήτρα παρουσιάζουν βελτιωμένες θραυστομηχανικές ιδιότητες. 
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