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Η εργασία έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “MULTIPROTECT”, 

NMP3-CT-2005-011783 με συμμετοχή 31 εργαστηρίων από την Ευρώπη. Το πρόγραμμα 

αυτό επεκτάθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια με ένα νέο πρόγραμμα FP7 με σύντομο τίτλο 

“MUST”. Σκοπός του προγράμματος είναι η αντικατάσταση της υπάρχουσας τεχνολογίας 

προστασίας μεταλλικών επιστρώσεων από την διάβρωση που περιέχουν εξασθενές χρώμιο, 

με καινούργιες μεθόδους που χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. Το κράμα αργιλίου 2024 – Τ3 χρησιμοποιείται σε προηγμένες τεχνολογικά 

εφαρμογές, όπου απαιτείται η υψηλή αντοχή και το χαμηλό βάρος, όμως λόγω των στοιχείων 

κραμάτωσης, όπου οφείλεται η αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων του, γίνεται ευάλωτο στην 

διάβρωση και η ανάγκη για την εξεύρεση προστατευτικών επιστρώσεων φιλικές προς το 

περιβάλλον είναι επιτακτική. Μια από τις εναλλακτικές τεχνολογίες που εξελίσσονται στο 

εργαστήριο Sol-Gel αφορά την σύνθεση sol-gel ηλεκτροχημικών και χημικών επιστρώσεων 

και η βελτίωση τους με προσθήκη νανοδοχείων πληρωμένων με αναστολείς διάβρωσης. 

Η εργασία αυτή δομείται από δύο μέρη. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται 

το φαινόμενο της διάβρωσης και συζητούνται ζητήματα που αφορούν την ηλεκτροχημική της 

φύση όπως η θεωρία ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας, τα δυναμικά των ηλεκτροδίων και η 

εξίσωση Butler-Volmer. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες του αλουμινίου και των κραμάτων του 

και περιγράφονται τα είδη της διάβρωσης γι αυτό. Συνεχίζοντας παρουσιάζεται η μέθοδος 

sol-gel και αναλύονται τα στάδια της. Τελειώνοντας το θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι 

πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό του πειραματικού 

μέρους. Αυτές είναι η ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης (EIS), η 

ποτενσιοδυναμική πόλωση (potentiodynamic polarization), η ηλεκτρονιακή μικροσκοπία 

(SEM), η φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (EDX), η Θερμοβαρομετρική 

αναλυση (TG) και η διαφορική θερμική ανάλυση (DTA), η μέθοδος ΒΕΤ, η φασματοσκοπία 

υπερύθρου (FT-IR) και η φασματοσκοπία ακτίνων X (XRD). 

Το πειραματικό μέρος μπορεί να διακριθεί σε δύο ενότητες. Αρχικά στη σύνθεση και 

μελέτη νανοδοχείων Ce-Ti που εμπλουτίστηκαν με χημικές ενώσεις, οι οποίες λειτουργούν 

ως αναστολείς διάβρωσης. Περιγράφεται ο μηχανισμός λειτουργάς των αναστολέων 

διάβρωσης που επιλέχθηκαν (Νιτρικό δημήτριο, 2-Μερκαπτοβεζοθιαζόλη και 8-

Υδροξυκινολίη). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των νανοδοχείων 

οξειδίου τιτανίου/δημητρίου  χωρίζεται σε τρία βήματα. Αρχικά στην παρασκευή θετικά 



φορτισμένων νανοσφαιρών πολυστυρενίου (PS) στη συνέχεια ακολουθεί η επικάλυψη των 

πυρήνων αυτών και τέλος η θερμική επεξεργασία (calcination), όπου το δείγμα θερμαίνεται 

σε υψηλή θερμοκρασία με σκοπό την καταστροφή του υποστρώματος και την δημιουργία 

των νανοδοχείων. Ακολούθησε η πλήρωση των νανοδοχείων με αναστολείς διάβρωσης υπό 

υψηλό κενό. Μελετήθηκε η μορφολογία και η σύσταση των νανοδοχείων καθώς επίσης και 

απελευθέρωση των αναστολέων διάβρωσης. 

Η δεύτερη ενότητα του πειραματικού μέρους αφορά τη σύνθεση και μελέτη 

αντιδιαβρωτικών ORMOSIL επιστρώσεων. Για την σύνθεση των επιστρώσεων 

χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι. Η ηλεκτροχημική μέθοδος, η οποία είναι μία καινοτόμος 

μέθοδος για τη δημιουργία επιστρώσεων και η μέθοδος της εμβύθισης (μία ή τέσσερις 

εμβυθίσεις), μία κλασική μέθοδος δημιουργίας επιστρώσεων η οποία επιλέχθηκε για 

σύγκριση με την πρώτη μέθοδο. Ως μόρια εκκινητές μελετήθηκαν 3-γλυσιδοξυ-προπιλ-

τριμεθοξυ-σιλάνιο (GPTMS), Διαιθοξυ-διμεθυλο-σιλάνιο (DEDMOS) και τριμεθοξυ-μεθυλο-

σιλάνιο (TMOMS). Το GPTMS παρέχοντας την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία 

επιλέχθηκε για περεταίρω μελέτη. Για την βελτίωση των επιστρώσεων μελετήθηκαν διάφοροι 

παράμετροι όπως η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη, ο χρόνος ηλεκτροχημικής εναπόθεσης, ο 

ρυθμός αφαίρεσης από το διάλυμα κατά τις επιστρώσεις με την μέθοδο τα εμβύθισης, ο 

χρόνος και η θερμοκρασία ξήρανσης, η προσθήκη νανοσωματιδίων (διοξειδίου του 

δημητρίου,  δημητρίου-μολυβδενίου, διοξειδίου του ζιρκονίου). Από τα αποτελέσματα 

επιλέχθηκε σαν ιδανική θερμοκρασία οι 90 οC για 24 ώρες. Σε αυτές τις επιστρώσεις 

προστέθηκαν τα νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 8-HQ ή 2-MB σε διάφορες 

περιεκτικότητες. Η παρουσία νανοδοχείων πληρωμένα με αναστολείς διάβρωσης κατάφερε 

να ενισχύσει την προστασία από τα διάβρωση. Από την EIS παρατηρείται η εμφάνιση μιας 

ακόμη χρονικής σταθεράς που αντιστοιχεί στην προστασία φραγμού στις επιστρώσεις sol-gel. 

Τα νανοδοχεία που συντέθηκαν όχι μόνο ενίσχυσαν το δίκτυο της επίστρωσης αλλά 

απελευθέρωσαν τον αναστολέα διάβρωσης που ήταν πληρωμένα όταν ήρθαν σε συνθήκες 

διάβρωσης. Αυτή η παρατεταμένη απελευθέρωση παρέχει προστασία από τη διάβρωση του 

κράματος αλουμινίου 2024-Τ3 που διαρκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

IMPROVΕΜΕΝΤ OF THE ANTI-CORROSIVE PROPERTIES OF ORMOSIL 

COATINGS ON ALUMINIUM ALLOY 2024-T3 USING Ce-Ti OXIDES 

NANOCONTAINERS LOADED WITH CORROSION INHIBITORS 

 

Mekeridis Evaggelos 

 

 This project was carried out within the European program "MULTIPROTECT", 

NMP3-CT-2005-011783 involving 31 laboratories from Europe. This program was extended 

for another four years with a new program FP7 with the short title "MUST". The program 

aims to replace the existing technology of metal protection against corrosion coatings 

containing hexavalent chromium, with new methods that use environmentally friendly 

materials. The aluminum alloy 2024 - T3 is used in advanced technology applications 

requiring high strength and low weight, but because of the alloy elements, which explains the 

increase in mechanical properties, is vulnerable to corrosion, so the need to find protective 

coatings friendly to the environment is imperative. One of the alternative technologies which 

are evolved in the Sol-Gel laboratory is the composition of sol-gel electrochemical and 

chemical coatings improved by the addition of nanocontainers loaded with corrosion 

inhibitor. 

This work is structured in two parts. The first part concerns with the theoretical 

presentation of corrosion and issues relating to the electrochemical nature such as the electric 

double-layer , the potentials of the electrodes and the Butler-Volmer equation. Moreover the 

properties of aluminum and its alloys and aluminium corrosion types are discussed. The sol-

gel method is analyzed as well. Concluding the theoretical part, the characterization methods 

that were used are described. These are electrochemical impedance spectroscopy (EIS), the 

potentiodynamic polarization, scanning electron microscopy (SEM), X-ray energy dispersive 

spectroscopy (EDX), the Thermo-gravimetric analysis (TG) and differential thermal analysis 

(DTA), BET, infrared spectroscopy (FT-IR) and X-ray spectroscopy(XRD).  

The second part deals with the experimental procedures divided into two sections. 

First, the synthesis and study of Ce-To nanocontainers oxide loaded with corrosion inhibitors. 

The mechanism of corrosion protection of the inhibitors (cerium nitrate, 2-

mercaptobenzothiazole and 8-Hydroxyquinoline) is described. The procedure followed for the 

synthesis of titanium/cerium oxide nanocontainers can be divided into three steps. Initially the 

synthesis of positively charged polystyrene (PS) then followed by coating of these spheres 

and finally the calcinations. After these all that remains is the loading of these nanocontainers 



under high vacuum. The morphology and composition of the nanocontainers as well as the 

release of corrosion inhibitors was studied. 

The second section of the experimental part is the synthesis and study of ORMOSIL 

coatings. These coatings were synthesized by electrodeposition, a novel technic for creating 

sol-gel coatings and the dip-coating method (one or four dips), a classic method of making the 

coatings selected in comparison with the first method. 3-Glycidoxypropyl-trimethoxysilane 

(GPTMS), Diethoxy-dimethylsilane (DEDMOS) and methyl-trimethoxy-silane (TMOMS) 

were used as precursors. As GPTMS coatings provided the best corrosion protection it was 

chosen for further study. To improve the coatings various parameters, such as concentration 

of the electrolyte, the time of electrochemical deposition, the removal speed from the solution 

during the dip-coating method, time and temperature of drying, the addition of nanoparticles 

(cerium oxide, cerium -molybdenum, zirconium oxide) were studied. The results showed that 

the ideal drying temperature was 90 οC for 24 hours. Ce-Ti nanocotainers loaded with 8-HQ 

or 2-MB were added into these coatings with different concetratoins. The presence of the 

nanocontainers loaded with corrosion inhibitors enforced the corrosion protection. EIS results 

witness the appearance of another time constant corresponding to the barrier effect of the sol-

gel coatings. Nanocontainers not only enforced the sol-gel network but also released the 

corrosion inhibitor when corrosion starts. This continuous release provides extended 

protection against corrosion of aluminum alloy 2024-T3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 
 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διάβρωση έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Έρευνα που έγινε από την 

‘Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων’ (Federal Highway Administration) κατά το 

έτος 2002, με τίτλο ‘Κόστος διάβρωσης και στρατηγικές πρόληψής της στις ΗΠΑ’ υπολόγισε 

τις οικονομικές ζημίες που υφίσταται κάθε βιομηχανικός τομέας στις ΗΠΑ λόγω της 

διάβρωσής μεταλλικών υλικών. Το 1998, εκτιμάτε το σύνολο των ζημιών να ανέρχεται  στο 

αστρονομικό ποσό των 276.000.000.000 δολαρίων που αντιστοιχεί περίπου στο 3.1% του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ [5]. Η αντιμετώπιση της διάβρωσης είναι πολύ 

σημαντική όχι μόνο για την μείωση του γιγαντιαίου οικονομικού κόστους της 

αντικατάστασης των φθαρμένων εξαρτημάτων αλλά και για την αντιμετώπιση της ασφάλειας  

της ανθρώπινης ζωής που προκύπτει από τα διαβρωμένα εξαρτήματα μεταφορικών μέσων 

κλπ. Η φθορά δομικών μεταλλικών στοιχείων ενός τεχνικού έργου (πχ.  γέφυρας, θαλάσσιας 

πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου, κλπ.) πρέπει πάντα να παρακολουθείται προσεκτικά ώστε 

να προλαμβάνεται η αστοχία των υλικών, και οι συνέπειες που συνεπάγονται αυτής  

 
1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

Όταν η επιφάνεια ενός μετάλλου εκτίθεται στην ατμόσφαιρα ή σε κάποιον 

ηλεκτρολύτη που είναι αυτομάτως ιονικός αγωγός, τότε στην διεπιφάνεια του μετάλλου και 

του ηλεκτρολύτη γίνονται αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου που έχουν ως συνέπεια την 

διάβρωση του μετάλλου. Ως διάβρωση ορίζεται η καταστροφική και χωρίς πρόθεση 

προσβολή ενός μετάλλου από την επίδραση του περιβάλλοντος, με την πάροδο του χρόνου. 

Είναι ηλεκτροχημική και συνήθως αρχίζει από την επιφάνεια, είναι αυθόρμητο φαινόμενο.  

Η διάβρωση των μετάλλων σε υδατικό περιβάλλον είναι ένα φαινόμενο 

ηλεκτροχημικής φύσης, δεδομένου ότι περιλαμβάνει δράσεις μεταξύ ιόντων και 

ηλεκτρονίων.  

Είναι γνωστό ότι ένα κομμάτι μετάλλου παραμένει σταθερό για απεριόριστο χρονικό 

διάστημα, όταν βρίσκεται σε χώρο τελείως κενό. Γνωστό επίσης είναι ότι τα μέταλλα 

αποκτούν σταθερότητα, όταν η επιφάνεια τους είναι απομονωμένη από το γήινο περιβάλλον. 

Εάν αυτή η απομόνωση δεν επιτευχθεί, τότε τα μέταλλα καθίστανται ασταθή κατά ποικίλους 

τρόπους. Η υγρή γήινη ατμόσφαιρα με τις προσμίξεις της (CO2, NaCl), είναι ένας θαυμάσιος 

ιονικός αγωγός, δηλαδή ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα, και στη διεπιφάνεια μεταξύ αυτής και 

μιας μεταλλικής επιφάνειας διεξάγονται αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου που έχουν ως 

συνέπεια τη διάβρωση του μετάλλου. 
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Μια ηλεκτροχημική δράση η οποία εξελίσσεται από μια κατάσταση Α προς μια 

κατάσταση Β, είναι θερμοδυναμικά δυνατή μόνο όταν η μετάβαση από την κατάσταση Α 

στην κατάσταση Β συνοδεύεται από μείωση της ελεύθερης ενθαλπίας, ΔG, του συστήματος. 

Στην περίπτωση των ηλεκτροχημικών δράσεων, ισχύει: 

 

G nFEΔ = −       (1.1.1) 

Όπου  n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανταλλάσσονται κατά τη δράση, 

 F η σταθερά Faraday ίση με 96500 C και 

 E το δυναμικό ισορροπίας μεταξύ των καταστάσεων Α και Β. 

 

 Η μετάβαση από το Α στο Β δεν είναι  δυνατή παρά μόνο όταν η διαφορά των 

δυναμικών ισορροπίας μεταξύ των καταστάσεων Β και Α είναι αρνητική, δηλαδή όταν 

ΕΑ>ΕΒ. η παραπάνω συνθήκη αν και αναγκαία, δεν είναι ικανή για την πραγματοποίηση της 

δράσης Α Β. Πρέπει, επιπλέον η ταχύτητα της δράσης να μην είναι αμελητέα [2].  

 

 

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Στις διφασικές περιοχές λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις, κατά τις οποίες 

ηλεκτρικά φορτία (ηλεκτρόνια ή ιόντα) μεταφέρονται από τον ηλεκτρολύτη στο μέταλλο ή 

αντιστρόφως.  

Για μεταλλικά υλικά, η διεργασία διάβρωσης είναι συνήθως ηλεκτροχημική, δηλαδή 

μια χημική αντίδραση στην οποία υπάρχει μεταφορά ηλεκτρονίων από ένα χημικό συστατικό 

σε ένα άλλο. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων μετάλλων είναι να χάνουν ή να 

δίνουν ηλεκτρόνια κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που καλείται οξείδωση. Η κίνηση των 

ηλεκτρονίων κατευθύνεται είτε από το διάλυμα προς το μέταλλο είτε από το μέταλλο προς το 

διάλυμα με συνέπεια τη δίοδο στοιχειώδους ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου της 

διαχωριστικής επιφάνειας μετάλλου – ηλεκτρολύτη [1,6]. Για παράδειγμα ένα υποθετικό 

μέταλλο Μ που έχει σθένος n (ή n ηλεκτρόνια σθένους) μπορεί να οξειδωθεί σύμφωνα με την 

αντίδραση  
nMe Me ne+ −→ +  

Στην οποία Μ γίνεται ένα n+ θετικά φορτισμένο ιόν και στην πορεία χάνει τα n ηλεκτρόνια 
σθένους. Ως e- συμβολίζεται ένα ηλεκτρόνιο. Παραδείγματα τέτοιων μετάλλων είναι  

 
2 2Fe Fe e+ −→ +  
3 3Al Al e+ −→ +  
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 Η θέση όπου λαμβάνει χώρα η οξείδωση λέγεται άνοδος, η οξείδωση μερικές φορές 

λέγεται ανοδική αντίδραση. Το ανοδικό ρεύμα θεωρείται κατά συμφωνία θετικό ( Ι>0) . 

Τα ηλεκτρόνια που δημιουργούνται από κάθε άτομο μετάλλου που οξειδώνεται πρέπει να 

μεταφερθούν και να γίνουν μέρος ενός άλλου χημικού είδους κατά τη διάρκεια μιας 

διαδικασίας που λέγεται αντίδραση αναγωγής. Για παράδειγμα μερικά μέταλλα 

διαβρώνονται σε όξινα διαλύματα, που έχουν υψηλή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (Η+). 

Τα ιόντα Η+ ανάγονται ως εξής:  

22 2H e H+ −+ →  

Και εκλύεται αέριο (Η2) υδρογόνο. 

 Άλλες αντιδράσεις αναγωγής είναι δυνατές, ανάλογα με τη φύση του διαλύματος στο 

οποίο εκτίθεται το μέταλλο. Για ένα όξινο διάλυμα με διαλυμένο οξυγόνο, θα συμβεί 

πιθανότατα η αναγωγή σύμφωνα με  

 

2 24 4 2O H e H O+ −+ + →  

 

Η για ένα ουδέτερο ή βασικό διάλυμα με διαλυμένο οξυγόνο,  

 

2 22 4 4( )O H O e OH− −+ + →  

 

Όλα τα μεταλλικά ιόντα που βρίσκονται στο διάλυμα μπορούν να αναχθούν. Για ιόντα που 

μπορούν να υπάρχουν σε περισσότερες από μια καταστάσεις σθένους (πολυσθενή ιόντα), 

μπορεί να συμβεί αναγωγή σύμφωνα με  

 
( 1)n nM e M+ − − ++ →  

 

Στην οποία το μεταλλικό ιόν μειώνει το σθένος του δεχόμενο ένα ηλεκτρόνιο. Ή, ένα 

μέταλλο μπορεί να υποστεί ολική αναγωγή από μια ιοντική σε μια ουδέτερη μεταλλική 

κατάσταση με  
nM ne M+ −+ →  

 

Η θέση στην οποία συμβαίνει η αναγωγή λέγεται κάθοδος. Το καθοδικό ρεύμα θεωρείται κατά 

συμφωνία αρνητικό (Ι<0). Επιπλέον, είναι δυνατόν για δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω 

αντιδράσεις αναγωγής να συμβούν συγχρόνως [6].  

Μια συνολική ηλεκτροχημική αντίδραση πρέπει να αποτελείτε από μία τουλάχιστον 

αντίδραση οξείδωσης και μία αναγωγής, των οποίων θα αποτελεί το άθροισμα. Συχνά οι 
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μεμονωμένες οξείδωσης και αναγωγής καλούνται ημιαντιδράσεις. Συνολικά δεν μπορεί να 

υπάρξει συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου από τα ηλεκτρόνια και ιόντα, πράγμα που 

σημαίνει, ότι ο συνολικός ρυθμός οξείδωσης πρέπει να είναι ίσος με το συνολικό αριθμό 

αναγωγής, ή όλα τα ηλεκτρόνια που δημιουργήθηκαν διαμέσου της οξείδωσης πρέπει να 

καταναλωθούν από την αναγωγή [1,3,6] 

Στην Ηλεκτροχημεία αντί του ρεύματος Ι (Α), χρησιμοποιείται συνήθως η πυκνότητα 

ρεύματος, i (Α m-2). Η ανοδική πυκνότητα ρεύματος ορίζεται και πάλι ως θετική ενώ η 

καθοδική αρνητική. Η διαχωριστική επιφάνεια διαθέτει δύο ιδιότητες, την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος και με επιτέλεση χημικών αντιδράσεων και την επιτέλεση χημικών 

αντιδράσεων με τη δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μία και μόνη διαχωριστική επιφάνεια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα  παραπάνω διότι οι 

δύο πλευρές της επιφάνειας πρέπει να συνδεθούν με εξωτερικό κύκλωμα. Η  μεν σύνδεση του 

μετάλλου δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία, γίνεται με ένα μεταλλικό αγωγό. Η σύνδεση με τον 

ηλεκτρολύτη μπορεί να επιτευχθεί εμβαπτίζοντας μέσα σ' αυτόν έναν άλλο μεταλλικό αγωγό. 

Αλλά η εμβάπτιση αυτή δημιουργεί μια νέα δεύτερη διαχωριστική επιφάνεια. Επομένως, για να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της μίας διαχωριστικής επιφάνειας, απαιτείται η δημιουργία και 

δεύτερης τέτοιας επιφάνειας. Όταν ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιείται για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, με επιτέλεση χημικών αντιδράσεων, λέγεται ηλεκτροχημικό ή γαλβανικό 

στοιχείο, ενώ όταν χρησιμοποιείται για επιτέλεση αντιδράσεων και συνεπώς παραγωγή χημικών 

ουσιών, με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται ως ηλεκτρολυτικό κελί [1]. 

Το ηλεκτροχημικό στοιχείο που φαίνεται στο σχήμα 1.1 ονομάζεται DANIELL. Η 

ράβδος ψευδαργύρου μαζί με το διάλυμα των ιόντων ψευδαργύρου (ZnSO,) αποτελεί το ηλε-

κτρόδιο ή ημιστοιχείο Ζn|Ζη2+. Αναλόγως, η ράβδος χαλκού με το διάλυμα των ιόντων του 

(CuSO4) είναι ηλεκτρόδιο Cu|Cu2+. Στο πρώτο ηλεκτρόδιο (άνοδος) λαμβάνει χώρα η ανοδική 

αντίδραση (οξείδωση) 
2 – 2eη η +Ζ →Ζ +  

 

ενώ στο δεύτερο (κάθοδος) η καθοδική αντίδραση (αναγωγή) 

 
– 22e Cu  Cu++ →  

 

Η όλη αντίδραση μέσα στο ηλεκτροχημικό στοιχείο δίνεται από το άθροισμα των δύο 

παραπάνω αντιδράσεων στα ηλεκτρόδια: 

 
2 2 Cu   Cuη η+ +Ζ + →Ζ +   
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Η ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων (ZnSO4), και 

CuSO4) επιτυγχάνεται με ένα πορώδες διάφραγμα, το οποίο πρακτικώς παρεμποδίζει την ανάμιξή 

τους. Ο συμβολισμός του στοιχείου DANIELL είναι 

( )2 2| (c1) : Cu c2 | Cuη η + +Ζ Ζ  

 ή          4 4| ZnSO (c1) :CuSO (c2) | CuηΖ  

δηλαδή συνίσταται στην αναγραφή της συστάσεως των φάσεων κατά τη σειρά επαφής τους. Οι 

διαχωριστικές επιφάνειες δηλώνονται, όπως αναφέρθηκε με κάθετες γραμμές. Η διακεκομμένη 

γραμμή δείχνει επαφή δύο διαλυμάτων. Αντί της γραμμομοριακής συγκεντρώσεως c, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η γραμμομοριακή περιεκτικότητα m ή ακριβέστερα η ενεργότητα α. 

 

 
Σχήμα 1.1: Ηλεκτροχημικό στοιχείο DANIELL [6] 

 

Όταν στους δύο πόλους του στοιχείου DANIELL (σχήμα 1.1) συνδεθεί εξωτερικό 

φορτίο (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση, ηλεκτρικός κινητήρας), οι επιτελούμενες στα δύο ηλε-

κτρόδια χημικές αντιδράσεις προκαλούν τη δίοδο μέσα απ' αυτό ηλεκτρικού ρεύματος, υπό 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον εξωτερικό αγωγό το ρεύμα άγεται με τα ηλεκτρόνια, τα 

οποία κινούνται από τον ψευδάργυρο προς το χαλκό  όπου καταναλώνονται.. Μέσα στα 

διαλύματα το ρεύμα άγεται με τα ιόντα. Η εναλλαγή των φορέων του ρεύματος γίνεται βεβαίως 
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στις δύο διαχωριστικές επιφάνειες. Η αποδιδόμενη στο εξωτερικό φορτίο ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται με δαπάνη της χημικής αντίδρασης (Ζη  + Cu2+ →  Ζη2+ + Cu), η οποία προχωρεί 

αυθόρμητα (ΔG<0) οδηγώντας στη διάλυση του μετάλλου της ανόδου ( Ζn→ Ζn2+ ) και στην 

απόθεση μετάλλου επί της καθόδου (Cu2+→ Cu ) [2,4,6]. 

Στο σχήμα 1.2 έχουμε παράδειγμα ηλεκτρολυτικής κυψέλης. Η πηγή του συνεχούς 

ρεύματος ωθεί ηλεκτρόνια στο αριστερό ηλεκτρόδιο. Στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του 

ηλεκτροδίου αυτού και του διαλύματος τα ηλεκτρόνια αυτά αντιδρούν με τα κατιόντα υδρογόνου 

του διαλύματος, παράγοντας άτομα Η, τα οποία συνενώνονται προς μόρια Η2: 
–

22e  2  ++ Η →Η  καθοδική αντίδραση (αναγωγή) 

Από το δεξιό ηλεκτρόδιο η πηγή του ρεύματος «αντλεί» ηλεκτρόνια, προκαλώντας στη 

διαχωριστική επιφάνειά του μεταφορά ηλεκτρονίων από μόρια νερού προς το μέταλλο, υπό 

σχηματισμό τελικώς μορίων Ο2: 
–

2 2 2  2e+Η Ο→ Η +Ο + ανοδική αντίδραση (οξείδωση) 

 

Προσθέτοντας τις παραπάνω αντιδράσεις παίρνουμε το συνολικό αποτέλεσμα 

2 2 2  Η Ο → Η +Ο  

δηλαδή οι διαχωριστικές επιφάνειες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στοιχείων (Η2 και Ο2) 

με δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας εξωτερικής πηγής. Σε συνήθεις ή μέτρια υψηλές 

θερμοκρασίες η τελευταία αντίδραση δεν λαμβάνει χώρα αυθόρμητα (ΔG>0). 

 

 

 
Σχήμα 1.2: Παραγωγή χημικών ουσιών με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [6] 

 

Σημειώνουμε σε παρένθεση ότι οι όροι «άνοδος» και «κάθοδος» δεν έχουν σχέση με 

το σημείο (+ ή –) των ηλεκτροδίων, αλλά μόνο  με τη φορά του ρεύματος και το είδος της εκεί 

επιτελούμενης ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Στην άνοδο επιτελείται πάντοτε οξείδωση 
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(ηλεκτρόνια ανέρχονται από το διάλυμα προς το μέταλλο και από εκεί στο εξωτερικό 

κύκλωμα). 

Στην κάθοδο επιτυγχάνεται πάντοτε αναγωγή (ηλεκτρόνια κατέρχονται από το 

εξωτερικό κύκλωμα προς το μέταλλο και από εκεί προς το διάλυμα). Κατά το συμβολισμό 

των ηλεκτροχημικών στοιχείων συνηθίζεται η άνοδος να γράφεται αριστερά, η δε κάθοδος 

δεξιά, όπως για παράδειγμα στο στοιχείο DANIELL: 

(Άνοδος) 2 2| Cu | Cuη η + +Ζ Ζ (Κάθοδος) 

Η συνολική αντίδραση μέσα στο στοιχείο λαμβάνει τότε χώρα από αριστερά προς τα δεξιά, 

δηλαδή από τον Zn σχηματίζονται ιόντα Ζη2+ και από ιόντα Cu2+ σχηματίζεται Cu. Η φορά του 

ρεύματος μέσα στο στοιχείο είναι η αυτή με την κατεύθυνση της χημικής αντιδράσεως, όπως 

δείχνουν τα βέλη [6]. 

 

1.3. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΟΣΤΟΙΒΑΔΑ 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου, κατά τις οποίες ηλεκτρόνια ή ιόντα 

εγκαταλείπουν τη μία φάση, διέρχονται μέσω της διαχωριστικής επιφάνειας ηλεκτροδίου-

διαλύματος και καταλήγουν στην άλλη φάση, έχουν και το εξής σημαντικό επακόλουθο. Στις 

δύο πλευρές της διαχωριστικής επιφάνειας συσσωρεύονται ηλεκτρικά φορτία, και μάλιστα 

θετικά προς την μία περιοχή και αρνητικά προς την άλλη περιοχή. Σχηματίζεται με τον τρόπο 

αυτό η λεγόμενη ηλεκτρική διπλοστοιβάδα. Η όλη περιοχή εμφανίζεται συνολικά ως 

ηλεκτρικά ουδέτερη, καθώς οι δύο όψεις της περιοχής έχουν ίσα κατ’ απόλυτη τιμή και 

αντίθετα ηλεκτρικά φορτία.  

Ο σχηματισμός της διπλοστοιβάδας δεν οφείλεται μόνο στις αντιδράσεις μεταφοράς 

φορτίου, αλλά και στην ανισοτροπία των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στα ιόντα και στα 

δίπολα του διαλύτη κοντά στην διεπιφάνεια ηλεκτροδίου-διαλύματος. Οι δυνάμεις αυτές 

διαφέρουν σε σχέση με την κατεύθυνσή τους προς τη διαχωριστική επιφάνεια ή προς την 

κύρια μάζα του διαλύματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο κατά προτίμηση προσανατολισμός 

των διπόλων του διαλύτη (π.χ. του νερού) κατά τη μία κατεύθυνση και η περίσσεια θετικών ή 

αρνητικών ιόντων κοντά στην επιφάνεια. Η άλλη πλευρά της διαχωριστικής επιφάνειας (το 

ηλεκτρόδιο), ανταποκρίνεται με συσσώρευση αντίθετων φορτίων, δηλαδή, με συσσώρευση ή 

απομάκρυνση ηλεκτρονίων.  

Ο τρόπος διαχωρισμού των ηλεκτρικών φορτίων στις δύο πλευρές της διαχωριστικής 

επιφάνειας, που δημιουργεί την ηλεκτρική διπλοστοιβάδα, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

διαφοράς δυναμικού μεταξύ των δύο φάσεων, όπως αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού 

μεταξύ των πλακών ενός πυκνωτή. Η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται δεν είναι μεγάλη 

(συνήθως της τάξης του 1 V), αλλά το πάχος της περιοχής μέσα στην οποία αναπτύσσεται 
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είναι πολύ μικρό (περίπου 1 nm), με αποτέλεσμα να συνοδεύεται από ισχυρότατο ηλεκτρικό 

πεδίο με ένταση της τάξης των 109 V m-1 [2].  

 

1.3.2. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ 

Το αρχικό πρότυπο το έθεσε ο Η. Helmholtz το 1879, ο οποίος υπέθεσε ότι στην 

επιφάνεια του ηλεκτρολύτη και πάνω στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο φάσεων, υπάρχει 

μονομοριακό στρώμα ιόντων με φορτίο αντίθετο εκείνου που υπάρχει στο μέταλλο (Σχήμα 

1.3.α) Έτσι, η δομή της διπλοστοιβάδας είναι ανάλογη με αυτήν ενός πυκνωτή με επίπεδες 

πλάκες (Σχήμα1.3.β) Από το 1879 που προτάθηκε το παραπάνω μοντέλο από τον Helmholtz, 

η δομή της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας μελετήθηκε από πολλούς ερευνητές. Παρατηρήθηκε 

ότι πολλά πειραματικά δεδομένα δεν συμβιβάζονται με το πρότυπο που πρότεινε ο 

Helmholtz. 

 

Σχήμα 1.3. Δομή της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας κατά Helmholtz [6]  

 

Η σύγχρονη άποψη για την δομή της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας προέκυψε ως 

συγκερασμός των απόψεων που διατύπωσαν σε εργασίες τους οι Gouy (1910), Chapman 

(1913), Stern (1924), Grahame (1950) και Devanathan - Bockris –Muller (1963) [2]. Οι 

απόψεις αυτές συνοψίζονται παραστατικά στο σχήμα 1.4. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4 στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου υπάρχει ένα στρώμα διπόλων νερού, τα οποία παριστάνονται με 

το σύμβολο  , όπου η φορά του βέλους δείχνει το θετικό άκρο του διπόλου. Ο 

προσανατολισμός των διπόλων εξαρτάται από το σημείο και το μέγεθος του φορτίου το οποίο 

έχει το ηλεκτρόδιο. Μερικά από τα δίπολα του νερού εκτοπίζονται από την εφυδατωμένη 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου, από μη εφυδατωμένα ιόντα, τα οποία προσροφώνται πάνω στο 

ηλεκτρόδιο. Τέτοια μη εφυδατωμένα ιόντα είναι συνήθως ανιόντα ή μεγάλα κατιόντα η δε 
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προσρόφησή τους πάνω στο ηλεκτρόδιο εξαρτάται κυρίως από τη χημική φύση του ιόντος 

και πολύ λιγότερο από το φορτίο του ιόντος [7]. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4 στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου μπορούν να 

προσροφηθούν και ανιόντα. Ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των προσροφημένων ιόντων 

στο ηλεκτρόδιο, ονομάζεται εσωτερικό επίπεδο Helmholtz. Μετά το στρώμα των διπόλων 

του διαλύτη και των προσροφημένων ανιόντων ακολουθεί ένα στρώμα εφυδατωμένων 

κατιόντων. Ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των ιόντων αυτών ονομάζεται εξωτερικό 

επίπεδο Helmholtz. 

 

Σχήμα 1.4 Σύγχρονες απόψεις για την δομή της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας [6] 

 

Συνήθως το ηλεκτρικό φορτίο πάνω στο εξωτερικό επίπεδο Helmholtz είναι 

μικρότερο από το αντίθετο φορτίο που υπάρχει πάνω στο ηλεκτρόδιο. Η διαφορά αυτή 

αντισταθμίζεται από την περίσσεια θετικών (ή αρνητικών όταν το φορτίο του ηλεκτροδίου 

είναι θετικό) ιόντων που βρίσκονται στη διάχυτη στιβάδα, έξω από το εξωτερικό επίπεδο 

Helmholtz. Η περίσσεια αυτή ελαττώνεται συνεχώς, όσο αυξάνει η απόσταση από την 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου, τείνοντας στο μηδέν όταν η επίδραση της θερμικής κινήσεως των 

ιόντων, επικρατήσει των δυνάμεων που ασκούνται από το ηλεκτρόδιο. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι μεταξύ των εφυδατωμένων ιόντων στην διάχυτη διπλοστοιβάδα, υπάρχουν και 

μόρια διαλύτη, τα οποία δεν απεικονίζονται στο Σχήμα 1.4, για να μην γίνει η εικόνα 

περισσότερο συγκεχυμένη. 
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1.4 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Ως δυναμικό ή τάση ηλεκτροδίου ορίζεται η διαφορά δυναμικού ΔΦ που 

αναπτύσσεται μεταξύ του μετάλλου και του διαλύματος ηλεκτρολύτη. Η απόλυτη διαφορά 

δυναμικού μιας διεπιφάνειας δεν μπορεί να μετρηθεί και απαιτείται η εμβάπτιση ενός άλλου 

μεταλλικού αγωγού ώστε να γίνει η σύνδεση με τον ηλεκτρολύτη όμως έτσι δημιουργείται 

και δεύτερη διεπιφάνεια και νέα διαφορά δυναμικού δημιουργείται δηλαδή ηλεκτροχημικό 

στοιχείο. Η τελική μέτρηση περιλαμβάνει το αλγεβρικό άθροισμα δύο διαφορών δυναμικού 

δηλαδή η μετρούμενη διαφορά δυναμικού είναι του στοιχείου και όχι του ημιστοιχείου. Μία 

ακόμα διαφορά δυναμικού που δημιουργείται γίνεται με την σύνδεση του μετάλλου με το 

μέταλλο του οργάνου όμως η τιμή της είναι πολύ μικρή [6,7]. Το δυναμικό του στοιχείου 

υπολογίζεται: 

Me |́Me Me| |Me΄         διαλ διαλΕ = ΔΦ + ΔΦ + ΔΦ   (1.4.1) 

Me'|MeΔΦ = διαφορά δυναμικού στην σύνδεση μετάλλου-μετάλλου 

Me|διαλΔΦ = διαφορά δυναμικού μετάλλου-διαλύματος 

|Me'διαλΔΦ = διαφορά δυναμικού διαλύματος-μετάλλου’ 

 

Αν συνδέσουμε το στοιχείο με ηλεκτρική πηγή και μεταβάλλουμε την τάση κατά δΕ΄ τότε: 

Me'|Me Me| |Me'  'διαλ διαλδ δ δ δΔΦ + ΔΦ + ΔΦ = Ε      (1.4.2) 

 Αν η επιφάνεια είναι μη πολώσιμη η διαφορά δυναμικού της είναι ελάχιστη με την 

μεταβολή τάσης Ε΄ δηλαδή η διαφορά δυναμικού της δεν μεταβάλλεται εύκολα. Αντίθετα αν 

η διαφορά δυναμικού της μεταβάλλεται εύκολα και με μικρή μεταβολή της εφαρμοζόμενης 

τάσης τότε η επιφάνεια ονομάζεται πολώσιμη.  

Αν η επιφάνεια διάλυμα|Me΄ είναι μη πολώσιμη τότε Me|  0διαλδΔΦ =  (η τιμή ίσον 

με το μηδέν τέθηκε αυθαίρετα και δεχόμαστε  ότι ισχύει για το ηλεκτρόδιο υδρογόνου)  και 

επειδή η διαφορά δυναμικού μεταξύ των μετάλλων δεν επηρεάζεται από την διαφορά 

δυναμικού του στοιχείου τότε Me’|Me 0δΔΦ = οπότε καταλήγουμε στην εξίσωση: 

Me| ’διαλδ δΔΦ = Ε     (1.4.3) 
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1.5 ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΟΜΕΛΑΝΑΣ (SATURATED CALOMEL 

ELECTRODE, SCE) 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το κορεσμένο ηλεκτρόδιο καλομέλανας 

(Saturated Calomel Electrode, SCE) το οποίο αποτελεί παράδειγμα μη πολώσιμης επιφάνειας. 

Αποτελείται από καθαρό υδράργυρο και υδατικό διάλυμα κορεσμένων ιόντων χλωρίου (KCl) 

και μεταξύ τους παρεμβάλλεται στερεό στρώμα καλομέλανας (Hg2Cl2). Το διάλυμα είναι 

πάντα κορεσμένο από ιόντα Hg+, λόγω του δυσδιάλυτου άλατος Hg2Cl2. Οι αντιδράσεις που 

συμβαίνουν είναι οι εξής [6]: 
–Hg  Hg  e+→ +  

–
2 2

1Hg  Cl Hg Cl2
+ → →  

– –
2 2

1Hg  Cl Hg Cl  e2+ → +
 

 

1.6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 

(ΕΞΙΣΩΣΗ BUTLER-VOLMER) 

Η γνώση των παραμέτρων χημικής κινητικής αποτελεί προϋπόθεση για τον 

καθορισμό της ταχύτητας διάλυσης ενός μετάλλου εντός διαβρωτικού περιβάλλοντος 

(ηλεκτρολυτικού διαλύματος). Η θερμοδυναμική είναι δυνατόν να δώσει πληροφορίες για τις 

απαιτούμενες για διάβρωση συνθήκες, αλλά όχι και για την ταχύτητα που αυτή θα δράσει.  

Η κινητική μιας ηλεκτροδιακής οξειδοαναγωγικής αντίδρασης επί ηλεκτροδιακής 

επιφάνειας εξαρτάται από την ευκολία διάσχισης της διεπιφάνειας μετάλλου – 

ηλεκτρολυτικού διαλύματος από φορείς φορτίου (e-), η οποία με τη σειρά της  καθορίζεται 

από το δυναμικό του αυτή εμφανίζει. Αν η αντίδραση βρίσκεται  σε κατάσταση ισορροπίας, 

τότε το συνολικό μετρούμενο ρεύμα (ανοδικό  και καθοδικό) θα είναι 0. 

  Η ταχύτητα διάβρωσης καθορίζεται μέσω διεργασιών ηλεκτροχημικής κινητικής· η 

ανάλυση που ακολουθεί, ξεκινώντας από το νόμο του Faraday και σχέσεις χημικής κινητικής 

καταλήγει στην συσχέτιση της (τεχνικά ή φυσικά δημιουργούμενης) υπέρτασης με την 

πυκνότητα ρεύματος μιας ηλεκτροχημικής δράσης. Η πορεία αφορά μια ηλεκτροχημική 

δράση που η μεταφορά φορτίου αποτελεί το καθορίζον την ταχύτητα στάδιο (Rate 

Determining Step), και κατά προέκταση τις διεργασίες της διάβρωσης. 

                                                       Rec

a

k

k
Ox ne d+                                          (1.6.1) 

Όταν ο νόμος του Faradαy  συνδυαστεί με την σχέση της ταχύτητας για ομογενή χημική 

αντίδραση προκύπτει η σχέση: 
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j

nF
υ =                                                      (1.6.2) 

Όπου j η συνολικά παρατηρούμενη πυκνότητα ρεύματος από τη διεξαγωγή της συνολικής 

δράσης, n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στη διεργασία και F η σταθερά του 

Faraday. Παράλληλα αν υποτεθεί πως η ηλεκτροχημική δράση (1.6.1) γίνεται δίχως να 

εμποδίζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η προσρόφηση στην ηλεκτροδιακή 

επιφάνεια ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων της αντίδρασης κα. αλλά μόνο από την 

ενεργοποίηση της διεργασίας μεταφοράς φορτίου τότε οι ταχύτητες της οξειδωτικής και της 

αναγωγικής δράσης θα δίνονται από τις σχέσεις: 

                                      Re (0, ) a
a a d

jk C t
nF

υ = = , (0, ) c
c c Ox

jk C t
nF

υ = =                         (1.6.3) 

Όπου Re,
Ox dC C είναι οι συγκεντρώσεις της οξειδωτικής και αναγωγικής ουσίας στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου, kα, kc οι σταθερές ταχύτητας αντίδρασης της ανοδικής και 

καθοδικής δράσης αντίστοιχα, jα και jc οι αντίστοιχες πυκνότητες ρεύματος για κάθε 

διεύθυνση διεξαγωγής της δράσης (1.6.3). Τελικά η συνολική ταχύτητα με την οποία θα 

εξελίσσεται η δράση θα είναι : 

                                           Re(0, ) (0, )c a c Ox a d
jk C t k C t

nF
υ υ υ= − = − =                      (1.6.4) 

ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχέσεις (5) η (6) γίνεται: 

                                          [ ]Re(0, ) (0, )c a c Ox a dj j j nF k C t k C t= − = −                         (1.6.5) 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης της επιμέρους καθοδικής ( cG≠Δ ) και ανοδικής δράσης ( aG≠Δ ) 

όταν στο  σύστημα εφαρμόζεται δυναμικό Ε είναι: 

                                                            0,
c cG G anFE≠ ≠Δ = Δ +                                           (1.6.6) 

                                                    0, (1 )a aG G a nFE≠ ≠Δ = Δ + −  

Όπου 0,
cG ≠Δ και 0,

aG ≠Δ  οι ενέργειες ενεργοποίησης σε συνθήκες μηδενικού εξωτερικού 

δυναμικού και α ο παράγοντας διέλευσης που παίρνει τιμές 1≥ α≥ 0, και η φυσική του 

σημασία σχετίζεται με τη συμμετρία του ενεργειακού φράγματος για την κάθε φορά 

συγκεκριμένη δράση. Η εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία σε 

ηλεκτροχημική δράση (όπως εξάλλου και στην περίπτωση χημικής αντίδρασης) δίνεται από 

τις σχέσεις:  

                                                0
anFE

RT
c ck k e

−
=     ,       

(1 )
0

a nFE
RT

a ak k e
−

−
=                            (1.6.7) 
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Όπου ko η κανονική σταθερά ταχύτητας της διεξαγόμενης δράσης μεταφοράς φορτίου και 

ισχύει : o
a ck k k= =  όταν το εφαρμοζόμενο δυναμικό είναι 0.   

 

 

Αντικαθιστώντας τις (1.6.7) στην (1.6.5) προκύπτει: 

                          
(1 )

Re(0, ) (0, )
anFE a nFE

RT RT
c a c Ox a dj j j nF k C t e k C t e

−
− −⎡ ⎤

= − = −⎢ ⎥
⎣ ⎦

              (1.6.8) 

 

Καθώς όμως το δυναμικό ενός ηλεκτροδίου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, η σχέση (1.6.8) 

μπορεί να εκφραστεί - με τη βοήθεια του νόμου του Nernst - μέσω της έννοιας της 

υπέρτασης, δηλαδή της αλγεβρικής απόκλισης του δυναμικού ενός ηλεκτροδίου από το 

δυναμικό ισορροπίας του. Μαθηματικά η υπέρταση η ορίζεται ως εξής:                                                          

                                                                     0E Eη = −                                             (1.6.9) 

 

τελικά η (1.6.8) γίνεται: 

                              
(1 )

Re(0, ) (0, )
anF a nF

o RT RT
c a Ox dj j j nFk C t e C t e

η η−
− −⎡ ⎤

= − = −⎢ ⎥
⎣ ⎦

           (1.6.10) 

 

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται εξίσωση ρεύματος υπέρτασης και η σημασία της στην μελέτη 

της διάβρωσης είναι σημαντική καθώς χρησιμοποιείται στην καταγραφή των καμπύλων 

ρεύματος - δυναμικού.         

Αν * *
Re,

Ox dC C  είναι οι συγκεντρώσεις των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών στον κύριο 

όγκο του διαλύματος, καταλήγουμε στην τελική μορφή της εξίσωσης πυκνότητας ρεύματος – 

υπέρτασης: 

                                   
(1 )

Re
0 * *

Re

(0, ) (0, )

Ox

anF a nF
Ox dRT RT

d

C t C tj j e e
C C

η η−
− −⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

                         (1.6.11) 

 

Στην περίπτωση που τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας (διάχυσης) δεν καθορίζουν την εξέλιξη 

της ηλεκτροδιακής δράσης τότε η συγκέντρωση των ηλεκτρενεργών συστατικών του 

συστήματος στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου είναι ίση με αυτή στον κύριο όγκο (bulk), 

δηλαδή ισχύει:  

                                                                 *
Ox OxC C=                                             (1.6.12) 

                                                                *
Re Red dC C=  
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Η εξίσωση ρεύματος – υπέρτασης (1.6.11) μετατρέπεται στην μορφή γνωστή και ως Butler – 

Volmer με χρήση της έννοιας του ρεύματος ανταλλαγής: 

                                                  
(1 )

0

anF a nF
RT RTj j e e
η η−

− −⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
                                    (1.6.13) 

 

Η εξίσωση Β-V  ισχύει με ικανοποιητική ακρίβεια στις περιπτώσεις που: 

                                                     * 0.9
Ox

OxC
C

≥             Re
* 0.9d

Red

C
C

≥                                    (1.6.14) 

 

 

Όταν το εξωτερικά εφαρμοζόμενο δυναμικό είναι τέτοια έντασης ώστε να δημιουργούνται 

υψηλές υπερτάσεις στο ηλεκτρόδιο, η B-V μπορεί να γραφεί στην προσεγγιστική οριακή 

μορφή. Για την προσέγγιση αυτή οι εκθετικοί όροι που εμφανίζονται στην B-V  

αναπτύσσονται κατά Taylor, ενώ η μορφή της (1.6.1) στην οποία καταλήγουμε ονομάζεται  

εξίσωση Tafel, προς τιμή του J. Tafel, στον οποίο οφείλεται η εμπειρική διατύπωσή τους 

(1905).  Όταν η υπέρταση λαμβάνει έντονα αρνητικές τιμές θα ισχύει (με αρκετά καλή 

προσέγγιση) : 

                                                          
(1 )anF a nF

RT RTe e
η η−

− −
                                          (1.6.15) 

 

ενώ όταν η υπέρταση λαμβάνει έντονα θετικές τιμές θα ισχύει : 

                                                          
(1 )anF a nF

RT RTe e
η η−

− −
                                         (1.6.16) 

 

Αντίστοιχα για τις δύο περιπτώσεις μεγάλων αρνητικών και θετικών υπερτάσεων η B-V 

γίνεται : 

                         η <0,                                0

anF
RTj j e
η

−
=                                      (1.6.17) 

                         η >0,                                  
(1 )

0

a nF
RTj j e

η−
−

= −  

 

Λογαριθμώντας τις σχέσεις (1.6.17) καταλήγουμε αντίστοιχα: 

                          η <0,                 0
2.303 2.303log logRT RTj j

nF nF
η

α α
= −                  (1.6.18) 
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                          η >0,                0
2.303 2.303log log
(1 ) (1 )

RT RTj j
nF nF

η
α α

= −
− −

  

 

Οι σχέσεις (1.6.18) εμφανίζουν τη μορφή : 

                                                            η = a + b log(j)                                              (1.6.19) 

 

Οι σταθερές a, b στην περίπτωση η <0 είναι: 

                                       a 0
2.303 2.303, logRT RTb j

nF nFα α
= = −                                (1.6.20) 

 

ενώ στην περίπτωση η >0: 

                                       a 0
2.303 2.303, log
(1 ) (1 )

RT RTb j
nF nFα α

= − =
− −

                               (1.6.21) 

 

Από τη μορφή των εξισώσεων Tafel γίνεται εμφανές πως η γραφική τους αναπαράσταση θα 

αντιστοιχεί σε ευθεία γραμμή, καθώς η (1.6.19) δείχνει γραμμική εξάρτηση της πυκνότητας 

ρεύματος από την υπέρταση. Σαρώνοντας το δυναμικό και δημιουργώντας αρνητικές και 

θετικές υπερτάσεις η εξίσωση θα εμφανίζει αρνητική και θετική κλίση αντίστοιχα.  

 

 
Σχήμα 1.5: καμπύλη Tafel  [7] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 

ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ 

 

2.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αργίλιο ή αλουμίνιο είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο Al και ατομικό αριθμό 

13. Είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο - στοιχείο που ανήκει στην ομάδα IIIA (13) του 

περιοδικού συστήματος μαζί με το βόριο. Είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της Γης και 

συνολικά το τρίτο πιο άφθονο χημικό στοιχείο συνολικά στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο 

και το πυρίτιο. Κατά βάρος αποτελεί περίπου το 8% του στερεού φλοιού. Ωστόσο είναι πολύ 

δραστικό χημικά ώστε να βρίσκεται στη φύση ως ελεύθερο μέταλλο. Αντίθετα, βρίσκεται 

ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά  [8]. Η κύρια πηγή για τη βιομηχανική 

παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης. 

Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει (φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται 

στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην 

ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, 

που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του (φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας 

της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη 

ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) 

βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως 

καταλύτης, όσο και με τη μορφή διαφόρων ενώσεών του [8-10] 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

 Το καθαρό αλουμίνιο είναι μέταλλο ελαφρύ και πολύ όλκιμο. Οι μηχανικές του 

ιδιότητες δεν εξαρτώνται μόνο από την καθαρότητά του, αλλά και από το ποσοστό της 

ενδοτράχυνσης που έχει υποστεί, κατά τη διάρκεια των μηχανικών του κατεργασιών. Η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του αλουμινίου ισούται με 75% αυτής του χαλκού, λαμβανομένης, 

όμως, υπόψιν της χαμηλής του πυκνότητας, το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως καλύτερος 

αγωγός. Έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το οξυγόνο και αν αφεθεί στον αέρα οξειδώνεται 

ταχέως., δίνοντας ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα Al2O3, πάχους περίπου 50 Ǻ, το οποίο είναι 

αδιαπέραστο από το οξυγόνο και προσφέρει στο μέταλλο αντιοξειδωτική προστασία.  

Το αλουμίνιο ως υλικό συσκευασίας δεν είναι τοξικό, είναι αδιαπέραστο από υγρά και 

αέρια και εξασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων όταν και όπου χρησιμοποιείται για την 

συσκευασία τους. Στην οικοδομή αποτελεί ένα από τα βασικά υλικά. Είναι αδιάβρωτο από 

καιρικούς παράγοντες και δίνει μοναδικές λύσεις στην κατασκευή μοντέρνων κτιρίων, στην 
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ανακατασκευή, την ανακαίνιση ή συντήρηση παλαιών κτιρίων με ιστορική και αρχιτεκτονική 

αξία. 

 Όπως και το καθαρό αλουμίνιο έτσι και τα κράματά του έχουν χαμηλή πυκνότητα, 

καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και έχουν υψηλή αντοχή σε διάβρωση. Οι κύριες 

προσθήκες των κραμάτων αλουμινίου είναι ο χαλκός, ο σίδηρος, το μαγγάνιο, το μαγνήσιο το 

πυρίτιο και ο ψευδάργυρος. Η επίδραση των προσθηκών στις ιδιότητες του αλουμινίου 

φαίνονται στον πίνακα 2.1 

 

Προσθήκη ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Χαλκός Σε ποσοστό 12% προκαλεί βελτίωση της μηχανικής αντοχής και της 

κατεργασιμότητας. Η σκλήρυνση επιταχύνεται με κατακρήμνιση. 

Σίδηρος Σε μικρά ποσοστά βελτιώνει την αντοχή και τη σκληρότητα και ταυτόχρονα, 

μειώνει τις πιθανότητες θερμής ρωγμάτωσης κατά την χύτευση. 

Μαγγάνιο Βελτιώνει την ολκιμότητα και σε συνδυασμό με το σίδηρο, τη 

χυτευσιμότητα. 

Μαγνήσιο Βελτιώνει τη μηχανική αντοχή και την αντοχή σε διάβρωση. Σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 6%, προκαλεί σκλήρυνση με κατακρήμνιση. 

Πυρίτιο Βελτιώνει, κατά πολύ, τη χυτευσιμότητα και την αντοχή σε διάβρωση. 

Ψευδάργυρος Μειώνει τη χυτευσιμότητα, αλλά, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία 

προσθήκης, βελτιώνει τη μηχανική αντοχή. 

Πίνακας 2.1: Κύριες προσθήκες κραμάτων αλουμινίου και η επίδρασή τους.[9] 

 

Τα κράματα του αλουμινίου διακρίνονται σε κράματα διαμόρφωσης και σε κράματα 

χύτευσης. Τα κράματα των δύο αυτών κατηγοριών υποδιαιρούνται σε κράματα που μπορούν 

να υποστούν θερμική επεξεργασία και σε κράματα των οποίων η θερμική κατεργασία είναι 

αδύνατη. Οι ιδιότητες των πρώτων εξαρτώνται από την ακολουθούμενη θερμική κατεργασία, 

ενώ οι ιδιότητες των δεύτερων εξαρτώνται από το ποσοστό ενδοτράχυνσης που έχουν 

υποστεί. 

 Η σύσταση και στους δύο τύπους δηλώνεται με έναν τετραψήφιο αριθμό ο οποίος 

υποδηλώνει τις κύριες προσμίξεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις το βαθμό καθαρότητας. Για 

χυτά κράματα τα δύο τελευταία ψηφία χωρίζονται με τελεία. Μετά από αυτά τα ψηφία 

ακολουθεί μια παύλα και ο προσδιορισμός της βασικής κατεργασίας – ένα γράμμα και πιθανά 

ένας μονοψήφιος έως τριψήφιος αριθμός, με τον οποίο προσδιορίζεται η μηχανική ή/και η 

θερμική κατεργασία που έχει υποστεί το κράμα. Για παράδειγμα, F,H και O αναπαριστούν 

αντιστοίχως καταστάσεις των κραμάτων μόλις έχουν παρασκευαστεί, ενδοτράχυνσης και 

ανόπτησης. Τ3 σημαίνει ότι το κράμα έχει υποστεί κατεργασία διαλύματος, ψυχρηλατηθεί 
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και στη συνέχεια έχει υποστεί φυσική γήρανση (σκλήρυνση μέσω γήρανσης). Μια θερμική 

κατεργασία διαλύματος ακολουθούμενη από τεχνητή γήρανση υποδηλώνεται με Τ6. [1] 

 

 

2.2 ΚΡΑΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

  Τα κράματα διαμόρφωσης του αλουμινίου χωρίζονται όπως είπαμε σε δύο 

υποκατηγορίες:  

Α) τα κράματα που δεν υφίστανται σκλήρυνση δομής με θερμική κατεργασία. 

Πρόκειται για κράματα των σειρών 1000, 3000, 5000. Τα κράματα αυτά είναι μονοφασικά, 

με μικρά ποσοστά εγκλεισμάτων ή μεσομεταλλικών ενώσεων. Οι μηχανικές τους ιδιότητες 

ρυθμίζονται με κατεργασίες σκλήρυνσης, με τη δημιουργία οριακών στερεών διαλυμάτων 

και κυρίως, με την επακολουθούσα ενδοτράχυνση.  

Β) κράματα που υπόκεινται σε σκλήρυνση με δομής με θερμικές κατεργασίες.  

Πρόκειται για κράματα των σειρών 2000, 6000 και 7000 

 

1xxx Καθαρό Αλουμίνιο  

Η σειρά 1xxx αντιπροσωπεύει το εμπορικά καθαρό αλουμίνιο, από το βασικό 1100 

(99,00% min. Al) μέχρι τα σχετικά καθαρότερα 1050/1350 (99,50% min. Al) και 1175 

(99,75% min. Al) . Μερικοί τύποι , σαν το 1350 που χρησιμοποιείται ειδικά για ηλεκτρικές 

εφαρμογές, έχουν σφιχτές ανοχές στο ποσοστό των ακαθαρσιών που είναι υπεύθυνες για τη 

μείωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.  

Η σειρά 1xxx υφίσταται σκλήρυνση με ενδοτράχυνση, αλλά δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η αντοχή είναι το βασικό στοιχείο σχεδιασμού. 

Περισσότερη έμφαση πρέπει να δίνεται σε εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετικά υψηλή 

αντίσταση στη διάβρωση, καλή ολκιμότητα και/ή ηλεκτρική αγωγιμότητα, όπως φύλλα για 

συσκευασία, χημικό εξοπλισμό, σασί αυτοκινήτων η φορτηγών και όπου απαιτείται χρήση 

λαμαρίνας. 

 

2xxx Κράματα Αl-Cu  

Η σειρά 2xxx υφίσταται θερμική κατεργασία και συνδυάζει σε κάποια κράματα 

υψηλή αντοχή (ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες), ακαμψία και σε μερικές περιπτώσεις καλή 

συγκολλησιμότητα. Δεν έχει καλή αντοχή σε διάβρωση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, έτσι 

βάφεται η επενδύεται κατάλληλα για τέτοιες εφαρμογές. Τα πιο ανθεκτικά κράματα της 

σειράς 2xxx κυρίως χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη (2024) και για σασί φορτηγών (2014). 

Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές που συνδέονται με σπειρώματα η πριτσίνια. Κάποια ειδικά 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  19 

κράματα της σειράς (π.χ 2219 και 2048) συγκολλούνται, και έτσι χρησιμοποιούνται για 

εφαρμογές σε αεροσκάφη όπου η μέθοδος της συγκόλλησης προτιμάται.  

Το κράμα 2195 είναι νέο σχετικά κράμα με Li για διαστημικές εφαρμογές , έχοντας 

πολύ μεγάλο μέτρο ελαστικότητας και παρουσιάζοντας καλή συγκολησιμότητα. Υπάρχουν 

επίσης διάφοροι τύποι κραμάτων (π.χ. 2124, 2324, 2419) με υψηλή ακαμψία και στους 

οποίους επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος των ακαθαρσιών που είναι υπεύθυνες για την 

μείωση της αντοχής, και αναπτύχθηκαν για τη βιομηχανία αεροσκαφών. Τα κράματα 2011, 

2017 και 2117 χρησιμοποιούνται ευρέως για βίδες και ροδέλες. 

 

3xxx Κράματα Al-Mn  

Η σειρά 3xxx υφίσταται σκλήρυνση με ενδοτράχυνση, έχει εξαιρετική αντοχή στη 

διάβρωση και πολύ καλή συγκολησιμότητα. Έχει πολύ καλή επιδεκτικότητα σε επιχάλκωση. 

Το κράμα 3003 χρησιμοποιείται ευρέως σε σκεύη κουζίνας και για χημικό εξοπλισμό όπως 

και σε κτιριακές υποδομές. Το κράμα 3105 είναι ένα από τα βασικά για στέγες και πλαϊνές 

επικαλύψεις κτιρίων. Τα διάφορα κράματα της σειράς 3xxx χρησιμοποιούνται σε μορφή 

λαμαρίνας και σωλήνα για εναλλάκτες θερμότητας σε φορτηγά και ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς. Τα κράματα 3004 και το 3104 είναι μεταξύ των πιο ευρέως χρησιμοποιουμένων 

κραμάτων λόγω της χρήσης τους στα τενεκεδάκια των αναψυκτικών. 

 

4xxx Κράματα Al-Si  

Από τα δυο περισσότερο χρησιμοποιούμενα κράματα της σειράς 4xxx , το 4032 είναι 

ένα μέτριας προς υψηλής αντοχής κράμα, θερμικά κατεργάσιμο που χρησιμοποιείται κυρίως 

για σφυρήλατα προϊόντα και σε εφαρμογές όπως πιστόνια αεροσκαφών. Από την άλλη 

πλευρά το 4043 είναι ένα από τα πλέον γνωστά υλικά συγκόλλησης των κραμάτων της 

σειράς 6xxx για κατασκευές και εφαρμογές στα αυτοκίνητα.  

Το ίδιο χαρακτηριστικό (της εύκολης σφυρηλασίας) οδηγεί στις εφαρμογές της 

σειράς. Πολύ καλή ολκιμότητα που οφείλεται στην ψηλή περιεκτικότητα σε Si, στη 

περίπτωση των σφυρήλατων προϊόντων εξασφαλίζει το γέμισμα περίπλοκων καλουπιών , στη 

δε περίπτωση του υλικού συγκόλλησης εξασφαλίζει πλήρωση των ρωγμών και των κενών 

των τεμαχίων που συγκολλούνται. 

 

5xxx Κράματα Al-Μg  

Όλα τα κράματα της σειράς 5xxx υφίστανται σκλήρυνση με ψυχρηλασία και έχουν 

σχετικά υψηλή αντοχή, εξαιρετική αντοχή σε διάβρωση ακόμη και σε θαλάσσιο περιβάλλον, 

και μεγάλη ακαμψία ακόμη και σε κρυογενικό περιβάλλον κοντά στο απόλυτο 0
ο 
Κ. 

Συγκολλούνται εύκολα με πολλές τεχνικές ακόμη και σε μεγάλα πάχη μέχρι 20 cm. Ως 
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αποτέλεσμα των ανωτέρω η σειρά 5xxx βρίσκει μεγάλες εφαρμογές σε κτιριακά και 

κατασκευές, κατασκευές γεφυρών δοχεία αποθήκευσης και πιεστικά εφαρμογές συστημάτων 

για θερμοκρασίες –270
ο 
C και εφαρμογές κοντά στη θάλασσα.  

Τα κράματα 5052, 5086 και 5083 χρησιμοποιούνται ευρέως σε κατασκευές με την 

αντοχή να αυξάνει καθώς αυξάνει η περιεκτικότητα σε Mg. Ειδικές εφαρμογές 

συμπεριλαμβάνουν το 5182 (ο πυθμένας από το τενεκεδάκι των αναψυκτικών) το 5754 για 

σωληνωτό πλαίσιο αυτοκινήτων και 5252, 5457 και 5657 για εμφανισιακές εφαρμογές 

(φτερά, καπώ αυτοκινήτου κ.λ.π.).  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφεύγεται η χρήση κραμάτων σειράς 

5xxx με Mg >3%, σε εφαρμογές συνεχούς έκθεσης σε θερμοκρασίες άνω των 100
ο 

C. Τέτοια 

κράματα μπορεί να ευαισθητοποιηθούν σε διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων. Σ΄ αυτές τις 

περιπτώσεις συνιστώνται κράματα σαν τα 5454 και 5754. 

 

6xxx Κράματα Al-Mg-Si 

Τα κράματα της σειράς 6xxx δέχονται θερμική κατεργασία, έχουν σχετικά υψηλή 

αντοχή σε εφελκυσμό που συνδυάζεται με άριστη αντοχή σε διάβρωση. Συγκολλούνται 

εύκολα. Μια μοναδική τους ιδιότητα είναι η ικανότητα για διέλαση που τα κάνει την πρώτη 

εκλογή για αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις όπου επίσης απαιτείται ιδιαίτερα 

μεγάλη αντοχή.  

Το κράμα 6063 ίσως είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο, λόγω της ικανότητας 

του για διέλαση. Είναι ένα από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη γέφυρα Foresmo της 

Νορβηγίας και είναι το κράμα που η Audi έχει επιλέξει για το πλαίσιο των αυτοκινήτων της.  

Το κράμα 6061 με υψηλότερη αντοχή βρίσκει εκτεταμένη χρήση σε κατασκευές 

συνδεδεμένες με συγκολλήσεις όπως φορτηγά, βαγόνια τραίνου και σωληνώσεις. Μεταξύ 

των ειδικών κραμάτων της σειράς: 6066-Τ6 με υψηλή αντοχή για σφυρήλατα 6111 για panel 

πλαίσιων αυτοκινήτου και 6101 και 6201 για υψηλής αντοχής ηλεκτρικούς αγωγούς. 

 

7xxx Κράματα Al-Zn 

Τα κράματα της σειράς 7xxx υφίστανται θερμική κατεργασία και μεταξύ των 

διαφόρων κραμάτων οι τύποι Al-Zn-Mg-Cu έχουν τις μεγαλύτερες αντοχές μεταξύ όλων των 

κραμάτων αλουμινίου. Υπάρχουν διάφορα κράματα της σειράς που παράγονται για την 

εξαιρετική τους ακαμψία, κυρίως τα 7150 και 7475 που με πολύ καλό έλεγχο του επιπέδου 

των ακαθαρσιών μεγιστοποιούν τον συνδυασμό αντοχής και ακαμψίας.  

Η μεγαλύτερη εφαρμογή των σειρών 7xxx ιστορικά είναι στη βιομηχανία 

αεροσκαφών όπου απαιτούνται μεγάλες τιμές ακαμψίας. Τα κράματα αυτά δεν θεωρούνται 
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συγκολλήσιμα με τις κοινές μεθόδους και συνήθως χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με 

πριτσίνια.  

Η αντοχή σε ατμοσφαιρική διάβρωση της σειράς 7xxx δεν είναι τόσο υψηλή όσο των 

σειρών 5xxx και 6xxx, έτσι σε τέτοιες συνθήκες συνήθως επενδύονται η αν πρόκειται για 

φύλλα χρησιμοποιούνται επαλουμινωμένα (Alclad). Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία για 

κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων (stress corrosion cracking) πρέπει να 

εφαρμόζεται θερμική Τ73 αντί για Τ6. 

 

8xxx Κράματα Al-με άλλα στοιχεία.  

Η σειρά 8xxx χρησιμοποιείται για τα κράματα με τα λιγότερα χρησιμοποιούμενα 

κραματικά στοιχεία Fe, Ni, και Li. Το καθένα χρησιμοποιείται για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που παρέχει στο κράμα: Τα Fe και Ni παρέχουν αντοχή με μικρή απώλεια 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας (αντιπροσωπευτικό 8017). Το Li στο 8090 παρέχει εξαιρετικά 

υψηλή αντοχή και μέτρο ελαστικότητας , έτσι χρησιμοποιείται για αεροδιαστημικές 

εφαρμογές. 

 

2.3 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ  

Σε αντίθεση με τα κατεργάσιμα κράματα, τα κράματα χύτευσης περιέχουν 

μεγαλύτερες ποσότητες κραματικών στοιχείων όπως πυριτίου και χαλκού. Αυτό προκαλεί μια 

μεγάλη ετερογενή δομή π.χ. μια σημαντική ποσότητα δεύτερης φάσης. Αυτή η δεύτερη φάση 

απαιτεί πολύ προσεκτική μελέτη, διότι κάθε άγριο , κοφτερό και εύθραυστο συστατικό 

μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικές εγκοπές και να ξεκινήσει ρωγμές όταν το χυτό 

τοποθετηθεί αργότερα σε συνθήκες φορτίου. Οι μεγάλες ετερογενείς δομές δεν έχουν καλές 

αντοχές σε κόπωση. Καλές μεταλλουργικές και χυτευτικές τεχνικές μπορούν να προλάβουν 

τέτοια σφάλματα.  

Η επιμήκυνση και η αντοχή , ειδικά στην κόπωση, των περισσότερων χυτών είναι 

σχετικά χαμηλότερες από αυτές των κατεργάσιμων προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

τεχνικές χύτευσης ακόμη δεν μπορούν να προλάβουν τα χυτευτικά σφάλματα. 

 

2xx.x Κράματα Αl-Cu 

Το περισσότερο ανθεκτικό κράμα είναι το 201.0/AlCu4Ti (Ντουραλουμίνιο) που 

επιδέχεται θερμική κατεργασία. Η χυτευσιμότητα του περιορίζεται λόγω της τάσης 

σχηματισμού μικροπορώδους και «θερμών σταγόνων» (hot tears) έτσι καλύτερα ταιριάζει 

στις μεθόδους επενδυμένων κελυφών. Η μεγάλη του αντοχή σε κάμψη το κάνει ιδιαίτερα 

κατάλληλο για εξαρτήματα υψηλής καταπόνησης σε εργαλειομηχανές, σε εφαρμογές 

ηλεκτρολογικού υλικού και στη κατασκευή αεροσκαφών.  
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Εκτός από τα κανονικά κράματα χύτευσης, υπάρχουν ειδικά κράματα για ιδιαίτερα 

εξαρτήματα π.χ. κεφαλές μηχανής, σώματα μηχανής ή κουζινέτα. Για τέτοιες εφαρμογές το 

επιλεγμένο κράμα απαιτεί καλή αντοχή στη φθορά και χαμηλό συντελεστή τριβής, όπως 

επίσης κατάλληλη αντοχή σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών θερμοκρασιών. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι το κράμα 203.0/AlCu5NiCo που σήμερα είναι το κράμα χύτευσης με την 

μεγαλύτερη αντοχή στους 200
ο 
C. 

 

3xx.x Κράματα Αl-Si+Cu ή Mg 

Η σειρά 3xx.x των χυτών είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες σειρές λόγω της 

ελαστικότητας που προσδίδει το υψηλό σε πυρίτιο ποσοστό, όπως και της πολύ καλής 

χυτευσιμότητας. Σε αυτές τις ιδιότητες πρέπει να προστεθεί και μια ποικιλία υψηλών 

αντοχών μετά από θερμική κατεργασία. Επιπλέον η σειρά 3xx.x μπορεί να χυτευθεί με τις 

περισσότερες τεχνικές, από «χώμα» και χυτόπρεσσα μέχρι πολύπλοκα «κοχύλια» και με τις 

μεθόδους του χαμένου κεριού και του χαμένου ομοιώματος πολυστυρενίου καθώς και τις 

πολύ νέες «θιξοχύτευση» και χύτευση squeeze.  

Μεταξύ των περισσότερο γνωστών είναι τα 319.0 356.0/Α356.0 για «χώμα» και 

«κοχύλι», 360.0, 380.0/Α380.0 και 390.0 για χυτόπρεσσα και 357.0/Α357.0 για τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες. Το κράμα 332.0 είναι επίσης ένα πολύ διαδεδομένο κράμα που μπορεί να 

παραχθεί αποκλειστικά σχεδόν από ανακύκλωση. 

 

5xx.x Κράματα Αl-Mg 

 Πρόκειται για κράματα Al-Mg. Το κυριότερο πλεονέκτημα τους είναι η εξαιρετική 

τους αντοχή σε θαλάσσιο περιβάλλον, -στην ατμόσφαιρα ή μέσα σε θαλασσινό νερό. Έχουν 

καλή κατεργασιμότητα, αλλά μέτρια χυτευσιμότητα. 

 

7xx.x Κράματα Αl-Zn 

 Πρόκειται για κράματα Al-Zn και κράματα Al-Zn-Mg. Αυτά χυτεύονται δύσκολα, 

αλλά έχουν καλή αντοχή σε διάβρωση. Επιπλέον, υφίστανται φυσική γήρανση σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, γι’ αυτό και οι μηχανικές τους ιδιότητες λαμβάνουν τη μέγιστη 

τιμή τους μετά από 1 μέχρι 2 μήνες η ταχύτητα απόψυξης λίγο επηρεάζει τις μηχανικές τους 

ιδιότητες, οι οποίες παραμένουν σταθερές σε όλο το πάχος των χυτών αντικειμένων. 

[1,3,9,11]. 

 

Μια και το υπόστρωμα που μελετήθηκε είναι το AA2024-T3 καλό είναι να δοθούν 

κάποιες περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό: 
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2.4 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2024-Τ3 

Στην περίπτωση του Αl2024-T3 το κράμα εμβαπτίζεται σε θερμό διάλυμα και στην 

συνέχεια μορφοποιείται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες [12]. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται το κράμα αλουμινίου Αl 2024-T3, η σύστασή του 

παρατίθεται στον πίνακα 2.2. 

Συστατικό Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn 

Κατά βάρος 

σύσταση (%) 

93.3-91.0 0.5 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 

Πίνακας 2.2: Κατά βάρος σύσταση (%) του κράματος Al 2024 [14]. 

 

Οι κόκκοι του Al2024-T3 κράματος έχουν μέγεθος από 50 έως 700μm, με 

μεγαλύτερο μήκος προς τη διεύθυνση εξέλασης, τα διμεταλλικά σωματίδια εμφανίζουν 

μέγεθος  30μm [13]. Εμφανίζει αντοχή σε εφελκυσμό 84 MPa, μέτρο ελαστικότητας (yield 

strength)  269-276 ΜPa και ειδικό βάρος 2.73 g/cm³. Οι μηχανικές του ιδιότητες σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή του πυκνότητα το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές 

αεροναυπηγικής [14]. Τα σωματίδια s φάσης (Αl2CuMg) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

(~61%) διαμεταλλικών σωματιδίων που περιέχονται στο Al 2024-T3 κράμα, ενώ αποτελούν 

το ~2.7% της επιφάνειας του.  
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Κεφάλαιο 3ο 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

3. 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αλουμίνιο αν βρεθεί σε διαβρωτικές συνθήκες, υφίσταται μια συνολική διάβρωση 

σε όλη την επιφάνεια του, η οποία σταματά ή επιβραδύνεται εξαιτίας του σχηματισμού ενός 

στρώματος οξειδίου. Η μεταλλική στιλπνότητα του χάνεται με την ανάπτυξη του στρώματος 

του προϊόντος της διάβρωσης. Αυτό δε το ίδιο το στρώμα λειτουργεί πολλές φορές 

προστατευτικά για το υπόλοιπο μέταλλο [3,9].  

 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (GENERAL CORROSION) 

Γενικά η συμπεριφορά στη διάβρωση των κραμάτων αλουμινίου εξαρτάται από τρεις 

παράγοντες: 1) Τη σταθερότητα του λεπτού στρώματος του οξειδίου, 2) το περιβάλλον και 3) 

τα κραματικά στοιχεία. Οι τρεις αυτοί παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον 

άλλο. Το λεπτό στρώμα οξειδίου είναι σταθερό σε τιμές pH μεταξύ 14 και 8,5, αλλά 

επηρεάζεται από την παρουσία διαφόρων ανιόντων και κατιόντων όπως επίσης και H+ και 

ΟΗ- , και έτσι το αλουμίνιο μπορεί να διαβρωθεί σε ουδέτερα διαλύματα.  

Τα κράματα αλουμινίου έχουν καλή αντοχή στη διάβρωση στις παρακάτω συνθήκες 

περιβάλλοντος: ατμόσφαιρα, φρέσκο νερό, θαλάσσιο νερό, χώμα, τις περισσότερες τροφές, 

και πολλά χημικά. Εφόσον ο όρος «αντίσταση στη διάβρωση» συνδέεται με τη «ζωή» του 

υλικού χωρίς την κατάλληλη επιφανειακή προστασία, παρουσιάζεται ο ακόλουθος κατάλογος 

των εφαρμογών αλουμινίου σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος.  

Στην ατμόσφαιρα: Στέγες και τοίχοι, τοιχώματα αεροπλάνων και φορτηγών ή βυτιοφόρων, 

αρχιτεκτονικές εφαρμογές.  

Φρέσκο νερό: Δεξαμενές αποθήκευσης, σωληνώσεις, εναλλάκτες θερμότητας, βάρκες.  

Θαλάσσιο νερό: Υποδομή και επιφανειακές κατασκευές πλοίων, σωληνώσεις.  

Χώμα: Σωληνώσεις.  

Τρόφιμα Σκεύη μαγειρικής, δεξαμενές και εξοπλισμός, τενεκεδάκια αναψυκτικών και 

συσκευασίες.  

Χημικά: Δεξαμενές αποθήκευσης, εξοπλισμός μεταφορών και διεργασιών.  

 

Είναι σαφές ότι όσο καθαρότερο είναι το αλουμίνιο τόσο μεγαλύτερη αντοχή στη 

διάβρωση θα έχει. Πάντως διάφορα στοιχεία εισάγονται σα κραματικά χωρίς να μειώνουν 

την αντοχή στη διάβρωση και μερικές φορές την βελτιώνουν. Τα στοιχεία που έχουν μικρή η 

μηδενική επίδραση είναι: Sb, Bi, Pb, Si, Ti, Zn. Αυτά δε που επηρεάζουν αρνητικά την 
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αντοχή σε διάβρωση είναι: Cu, Fe, Ni. Η αρνητική επίδραση εξαρτάται από το ποσό του 

στοιχείου τη μεταλλουργική κατάσταση του κράματος και από το περιβάλλον στο οποίο 

εκτίθεται το υλικό.  

Πιο ειδικά η γενική συμπεριφορά στη διάβρωση της κάθε κατηγορίας κραμάτων 

είναι:  

Κράματα Al-Cu. Έχουν σχετικά μικρή αντοχή στη διάβρωση και απαιτούν επιφανειακή 

προστασία όταν χρησιμοποιούνται σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. Τα κράματα διαμόρφωσης 

Al-Cu προστατεύονται με επικάλυψη καθαρού Al, και σε αυτή τη μορφή είναι πολύ 

ανθεκτικά στη ατμοσφαιρική διάβρωση ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές.  

Κράματα Al-Mn. Έχουν καλή αντοχή στη διάβρωση και μπορεί καλύτερη από το 1100 σε 

συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος ή και σα σκεύη μαγειρικής.  

Κράματα Al-Si. Έχουν πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση όταν δεν περιέχουν Cu.  

Κράματα Al-Mg. Είναι εξίσου ανθεκτικά στη διάβρωση με τη σειρά 1xxx, και ακόμη πιο 

ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό και σε μερικά αλκαλικά διαλύματα.  

Κράματα Al-Mg-Si. Έχουν καλή αντοχή στην ατμοσφαιρική διάβρωση, αλλά γενικά 

χαμηλότερη από αυτή των κραμάτων Al-Mg. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 

προστασία σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και στο νερό.  

Κράματα Al-Zn. Μπορούν να χωρισθούν σε τρεις υποκατηγορίες: 

Διμερή κράματα Αl-Zn. Είναι πολύ ανοδικά και χρησιμοποιούνται ως θυσιαζόμενη 

προστασία σε κράματα όπως 3003, 6061 και 7075. Έχουν παρόμοια αντοχή στη 

διάβρωση, με αυτή του 3003.  

Κράματα Al-Ζn-Mg. Έχουν καλή αντοχή στη διάβρωση σε κανονική ατμόσφαιρα 

και σε φρέσκο νερό. Σε θαλασσινό νερό η συμπεριφορά τους είναι μάλλον 

προβληματική. Τείνουν να έχουν καλύτερη αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον και 

μικρότερη σε όξινο, απ’ ότι έχουν τα υπόλοιπα είδη αλουμινίου.  

Κράματα Al-Zn-Mg-Cu. Απαιτούν προστασία σε διαβρωτικό περιβάλλον και 

μπορεί να θεωρηθούν ισοδύναμα με της κατηγορίας 2xxx.  

Κράματα Alclad. Είναι σύνθετα προϊόντα διαμόρφωσης που αποτελούνται από πυρήνα 

κράματος αλουμινίου με ένα λεπτό στρώμα καθαρού αλουμινίου μεταλλουργικά 

«κολλημένου» επάνω τους. Ως ξεχωριστή κατηγορία τα κράματα alclad έχουν πολύ καλή 

αντοχή στη διάβρωση. Η επικάλυψη είναι περισσότερο ανοδική από τον πυρήνα και τον 

προστατεύει [1,3,9].  

 

3.2 ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (GALVANIC CORROSION) 

Το αλουμίνιο όταν βρίσκεται σε επαφή με άλλο μέταλλο μέσα σε ηλεκτρολύτη τείνει 

να διαβρωθεί πιο απότομα απ’ ότι μόνο του στο ίδιο περιβάλλον. Η τάση του να διαβρωθεί 
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μπορεί να προβλεφθεί από τη γαλβανική σειρά η οποία εξαρτάται και από το περιβάλλον. Για 

το θαλασσινό νερό η σειρά είναι η:  

Ανοδικά: 

Μαγνήσιο - Προστατεύει το αλουμίνιο  

Ψευδάργυρος  

Αλουμίνιο  

Κάδμιο - Ουδέτερη και ασφαλής  

Χρώμιο  

Χάλυβας και σίδηρος - Προξενεί πολύ αργή διάβρωση στο αλουμίνιο, εκτός από 

λιμάνια.  

Μόλυβδος - Ασφαλής εκτός από άγριες συνθήκες λιμανιού και βιομηχανικές  

περιοχές.  

Χαλκός - Τείνει να διαβρώσει το αλουμίνιο  

Νικέλιο  

Καθοδικά: 

Ανοξείδωτος χάλυβας - Ασφαλής στις περισσότερες περιπτώσεις τείνει να διαβρώσει 

το αλουμίνιο σε έντονες συνθήκες λιμανιού.  

 

3.2.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ  

Όπως μπορεί να φανεί στο σχήμα 3.1 η διάβρωση συμβαίνει εκεί όπου τα τρία 

στοιχεία (τα δύο μέταλλα και ο ηλεκτρολύτης) έρχονται σε επαφή. Η διάβρωση συνεχίζεται 

μέχρι που όλο το αλουμίνιο καταναλώνεται.  

 
Σχήμα 3.1 Γαλβανική διάβρωση σε κελί Al-Cu ακατάλληλα συνδεδεμένου (άμεση επαφή). Εάν 

ο ηλεκτρολύτης δεν περιέχει οξειδωτικό παράγοντα (ατμοσφαιρικό οξυγόνο) τότε δεν έχουμε 

διάβρωση [15] 
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3.2.2 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

Αποτελεί μια ειδική περίπτωση διάβρωσης γαλβανικού κελιού (βλ σχήμα 3.2). Αν 

κάποιος ηλεκτρολύτης που περιέχει ιόντα μετάλλου όπως χαλκού, κασσιτέρου η ιωδίου έρθει 

σε επαφή με το αλουμίνιο, τα ευγενέστερα ιόντα καθιζάνουν στην επιφάνεια του αλουμινίου. 

Στο σημείο αυτό μπορεί να ξεκινήσει μια τοπική διάβρωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εναπόθεση ιόντων χαλκού από νερό της βρύσης. Το ιώδιο και τα άλατα του σε 

υδατικό διάλυμα είναι επίσης πολύ επικίνδυνα. Όχι μόνο δημιουργεί γαλβανικά κελιά αλλά 

επιπλέον καταστρέφει το προστατευτικό στρώμα οξειδίου και ξεκινά τη δημιουργία ενός 

νέου στρώματος. Ακόμη και μικρές ποσότητες Ιωδίου μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες 

οπές και επομένως ψαθυροποίηση. 

 
Σχήμα 3.2 Εναπόθεση ευγενέστερου μετάλλου πάνω σε αλουμίνιο που σχηματίζει τοπικό 

γαλβανικό κελί [15] 

 

3.2.3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΕΛΙΟΥ 

Η ηλεκτροχημική σειρά δείχνει ποια στοιχεία είναι ευγενέστερα (καθοδικότερα) του 

αλουμινίου (εκείνα δηλαδή που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση του αλουμινίου όταν 

είναι σε επαφή μαζί του). Αν το αλουμίνιο είναι σε επαφή με κάποιο άλλο μέταλλο π.χ. βίδα 

με παξιμάδι, υπάρχει σαφής κίνδυνος διάβρωσης με την παρουσία υγρασίας. Σε αυτή τη 

περίπτωση τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να ελαχιστοποιήσουμε η να αποτρέψουμε 

τη διάβρωση είναι:  

•  Να αποφύγουμε την επαφή των δύο μετάλλων μεσολαβώντας ένα λεπτό μονωτικό 

στρώμα ανάμεσα τους. Αυτό αποτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων από το λιγότερο 

ευγενές προς το περισσότερο ευγενές μέταλλο.  



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  28 

•  Να μην επιτρέψουμε την παρουσία υγρασίας π.χ. βάφοντας το σημείο επαφής. 

Επειδή είναι όμως σχεδόν αδύνατον να αποφύγουμε λεπτά στρώματα υγρασίας, είναι 

πάντα προτιμότερο να μεσολαβεί μονωτικό στρώμα ανάμεσα στα διαφορετικά 

μέταλλα.  

• Να εφαρμόσουμε καθοδική προστασία θυσιαζόμενης ανόδου φέρνοντας σε επαφή το 

αλουμίνιο με ένα λιγότερο ευγενές μέταλλο (π.χ. Mg). Η καθοδική προστασία έχει 

επιτυχώς εφαρμοστεί στα τοιχώματα των πλοίων όπου το αλουμίνιο έρχεται σε 

επαφή με τα ευγενέστερα κράματα χαλκού και τον ανοξείδωτο χάλυβα[12].  

 

3.3 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΟΠΕΣ (PITTING CORROSION) 

Η διάβρωση με οπές είναι η πιο κοινή μορφή διάβρωσης στα προϊόντα αλουμινίου. 

Οι οπές δημιουργούνται σε τοπικές ασυνέχειες του λεπτού στρώματος οξειδίου, που εκτίθεται 

στην ατμόσφαιρα, σε φρέσκο η σε θαλάσσιο νερό η και σε άλλους ουδέτερους ηλεκτρολύτες. 

Το οξείδιο σε έντονα αλκαλικές η οξειδωτικές συνθήκες είναι ασταθές, έτσι οι οπές αρχίζουν 

να δημιουργούνται σε ένα εύρος pH από 14 έως 9. Οι οπές μπορεί να είναι μικρές και 

συγκεντρωμένες ή να ποικίλουν σε μέγεθος και να είναι ευρέως εξαπλωμένες, κάτι που 

εξαρτάται από τη σύνθεση του κράματος, την ποιότητα του στρώματος οξειδίων και τη φύση 

του διαβρωτικού (βλ σχήμα 3.3). 

 

 
Σχήμα 3.3 Τοπική διάβρωση με οπές σε κράμα αλουμινίου [3] 

 

Η αντίσταση του αλουμινίου στη διάβρωση κυρίως εξαρτάται από την καθαρότητα 

του. Όσο πιο καθαρό τόσο πιο ανθεκτικό. Η παρουσία άλλων κραματικών στοιχείων εκτός 

από Mn, Mg και Zn, αυξάνει την επιδεκτικότητα σε διάβρωση με οπές. Ο χαλκός και ο 

σίδηρος έχουν την μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη αντοχή στη διάβρωση. Τα 
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διαβρωτικές συνθήκες όπως βιομηχανικές περιοχές η περιοχές λιμανιών. Τα κράματα που 

επιδέχονται θερμική κατεργασία έχουν μικρότερη αντοχή στη διάβρωση όταν έχουν φυσική 

γήρανση ενώ η αντοχή αυξάνει όταν εφαρμόζουμε τεχνητή γήρανση και η υπεργήρανση 

φαίνεται ότι είναι ευεργετική. Η επικάλυψη με Al (Alclad) προλαμβάνει δραστικά την 

περικρυσταλλική διάβρωση στις σειρές 2xxx και 7xxx.  

 

3.5 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΑΣΕΩΝ (STRESS CORROSION)  

Η διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων προκαλεί απότομη κατάρρευση υλικού, γνωστή 

ως κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων (stress corrosion cracking), σε μερικά 

κραματικά συστήματα των πιο γνωστών κατασκευαστικών μετάλλων. Για να συμβεί αυτό 

πρέπει να υπάρχουν παράλληλα τρεις παράγοντες: μεταλλουργική δομή που υπόκειται 

διάβρωση, εφελκυστικές τάσεις και διαβρωτικό περιβάλλον. Αν κάποιος από τους παραπάνω 

παράγοντες ελαχιστοποιηθεί η κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων δεν θα 

συμβεί.  

Η κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων στο αλουμίνιο είναι 

χαρακτηριστικά περικρυσταλλική. Πάντως δεν συμβαίνει κατάρρευση με διάβρωση λόγω 

επιβολής τάσεων σε όλα τα κράματα του αλουμινίου που υφίστανται περικρυσταλλική 

διάβρωση. Η κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων έχει παρατηρηθεί μόνο με τα 

κράματα υψηλής αντοχής Al-Cu, Al-Zn-Mg,- Al-Zn-Mg-Cu, Al-Si-Mg (high silicon) και Al-

Mg (Mg<3%). Το καθαρό αλουμίνιο και Al-Mn, Al-Si δεν υπόκεινται σε κατάρρευση με 

διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων. 

 

 
Σχήμα 3.5: Περικρυσταλλική ρωγμή με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων, στην επιφάνεια 

κράματος 7020 (Al-Zn-Mg). Ανακρυσταλλωμένη δομή επιδεκτική της διάβρωσης λόγω 

επιβολής τάσεων[3]. 
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Η κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων στα κράματα αλουμινίου 

συνδέεται στενά με την κατακρήμνιση στα όρια των κόκκων, έτσι η σχετική αντίσταση των 

επιδεκτικών κραμάτων μπορεί να επηρεαστεί από μεταλλουργική κατεργασία. Π.χ. έχουν 

αναπτυχθεί ειδικές θερμικές κατεργασίες, για το κράμα 7075 για να αυξηθεί η αντίσταση στη 

κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων, χωρίς από την άλλη πλευρά να χάσει την 

αντοχή του. Άλλοι τρόποι για τον έλεγχο της κατάρρευσης με διάβρωση λόγω επιβολής 

τάσεων περιλαμβάνουν:  

• προστατευτικές επικαλύψεις, όπως επικάλυψη με Al (Alclad),  

• μείωση των εσωτερικών τάσεων,  

• κατάλληλο σχεδιασμό για τη μείωση των εφελκυστικών τάσεων σε κρίσιμες 

διευθύνσεις.  

 

3.6 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ  

Η διάβρωση αυτού του τύπου προχωρά σε στρώματα παράλληλα στην επιφάνεια, 

(σχήμα 3.6). Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση διάβρωσης που είναι ιδιαίτερα εμφανής στις 

ινώδεις δομές, εντούτοις, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε ανακρυσταλλωμένες δομές. 

Πραγματοποιείται όταν ο διαφορισμός από τη χυτή δομή είναι επιμηκυμένος παράλληλα 

στην επιφάνεια. Τα προκύπτοντα προϊόντα διάβρωσης κατά στρώματα κοντά στην επιφάνεια 

ξεφλουδίζουν.  

Άλλος , διακρυσταλλικός τύπος διάβρωσης με αποφλοίωση τείνει να εμφανιστεί στα 

κράματα Αl-Zn-Mg-(Cu) με θερμική κατεργασία φυσικής γήρανσης (Τ4). Πάλι, ακολουθεί 

ζώνες διαφορισμού της χυτής δομής.. Η τάση για διάβρωση με αποφλοίωση, εξαφανίζεται 

μετά από μια μακροχρόνια θερμική κατεργασία κατακρήμνισης σε θερμοκρασίες μεταξύ 120
ο 

C και 140
ο 

C. Επομένως, προϊόντα από έλαστρα η από διέλαση πρέπει να χρησιμοποιούνται 

μετά από θερμικές κατεργασίες κατακρήμνισης. Μετά από τη συγκόλληση, συστήνεται 

περαιτέρω κατεργασία κατακρήμνισης για να προστατεύσει τη ζώνη που επηρεάστηκε από 

την υψηλή θερμοκρασία από διάβρωση αποφλοίωσης. 
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Σχήμα 3.6: Ακραία περίπτωση της αποφλοίωσης σε διατομή δοκιμαστικού κομματιού 7020 

(AIZnMg1) που έχει υποστεί φυσική γήρανση μετά από τη διάβρωση από επιθετικό περιβάλλον. 

Το δείγμα είχε μια ινώδη δομή, και η επίθεση προχώρησε κατά μήκος του διαφορισμού του 

κόκκου στη χυτή δομή . Σχεδόν δύο φορές το πραγματικό μέγεθος [15].  

 

3.7 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΡΩΓΜΕΣ (CREVICE CORROSION)  

Η διάβρωση με ρωγμές μπορεί να εμφανιστεί σε στενές ρωγμές μεταξύ διαφορετικών 

μετάλλων (και μερικές φορές μεταξύ φύλλων του ίδιου μετάλλου) όπου υπάρχει συνήθως μια 

διαβάθμιση ποσότητας οξυγόνου μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής περιοχής της 

ρωγμής. Η συγκέντρωση οξυγόνου είναι η υψηλότερη έξω από την ρωγμή, όπου το οξυγόνο 

ανανεώνεται, και χαμηλότερη στο εσωτερικό, όπου το οξυγόνο έχει καταναλωθεί από τις 

αντιδράσεις διάβρωσης. Λόγω αυτής της διαβάθμισης οξυγόνου, εμφανίζεται πόλωση, 

προκαλώντας μια διάβρωση που μοιάζει πολύ με τη γαλβανική διάβρωση, αλλά είναι 

συνήθως λιγότερο έντονη. Η διάβρωση με ρωγμές απαιτεί συνήθως επαφή με τον αέρα. Η 

αποτελεσματικότερη μέθοδος πρόληψης είναι το σφράγισμα της ρωγμής. Η διάβρωση 

ρωγμών είναι επικίνδυνη κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση ελασματοποιημένου 

προϊόντος σε μορφή ρολού. Εάν κρύα ρολά αφεθούν να έρθουν σε επαφή με σχετικά θερμό 

αέρα ακόμη και για έναν σύντομο χρονικό διάστημα, υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στην 

επίπεδη επιφάνεια του ρολού και μετά να εγκλειστεί μεταξύ των πλαστικών καλυμμάτων 

λόγω τριχοειδούς δράσης. Για αυτόν τον λόγο, ρολά ή φύλλα αλουμινίου είναι συχνά 

ερμητικά σφραγισμένα με πλαστικό για αποθήκευση ή για μεταφορά με καράβι [1,3,9-15].  
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3.8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ  

Ο σκοπός των ελέγχων διάβρωσης είναι:  

•  Να επιτρέψουν βέβαια πρόβλεψη της συμπεριφοράς του υλικού κατά τη διάρκεια 

ζωής του. 

•  Να καθορίζουν τις ιδιότητες του υλικού όπως η αντοχή σε περικρυσταλλική 

διάβρωση και σε κατάρρευση με διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων.  

• Να κάνουν συγκρίσεις της αντοχής σε διάβρωση.  

• Να διευκρινίζουν τη προέλευση των αντιδράσεων διάβρωσης.  

• Συχνά να επιταχύνουν τη διάβρωση ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για τη 

διάρκεια ζωής εξαρτημάτων.  

 

Διάφοροι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν και να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά διάβρωσης ενός υλικού. Αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν ουσιαστικά στο 

διαβρωτικό περιβάλλον που χρησιμοποιούν. Τα διαβρωτικά μέσα που διαλύουν το στρώμα 

οξειδίων, όπως τα ισχυρά οξέα και αλκάλια, επιτρέπουν μόνο πολύ περιορισμένα 

συμπεράσματα.. Εν πάση περιπτώσει, η σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της δοκιμής και 

των στοιχείων από τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται. Τα 

καταλληλότερα τεστ δοκιμής διάβρωσης τείνουν να είναι αυτά με περιβάλλον κοντά σε 

ουδέτερο pΗ (μεταξύ 4,5 και 8.5). Τέτοια τεστ δύσκολα διαλύουν το οξείδιο του αλουμινίου, 

έτσι μπορούν να αναπτυχθούν διάβρωση με οπές και άλλες τοπικές μορφές διάβρωσης. Σε 

αυτό το λιγότερο επιθετικό περιβάλλον αναδεικνύεται η επίδραση του στρώματος των 

οξειδίων. Αυτό που πειράζει σημαντικά είναι εάν οι πόροι στο στρώμα των οξειδίων 

θεραπεύονται ή όχι (σχήματα 3.8 και 3.9). Αν όχι, έπειτα το μέταλλο πρέπει να προστατευθεί 

με τεχνητή ενίσχυση του στρώματος των οξειδίων [9].  

 

Οι διαφορετικές δοκιμές διάβρωσης είναι:  

• Δοκιμές διάβρωσης υπό συνθήκες κοντά στις συνθήκες λειτουργίας.  

• Δοκιμές διάβρωσης υπό έντονες συνθήκες.  

• Δοκιμές επιταχυνόμενης διάβρωσης.  

• Εργαστηριακές δοκιμές  

• Δοκιμές λειτουργίας.  

• Δοκιμές έκθεσης σε φυσικές συνθήκες.  

• Τυποποιημένες μέθοδοι κατά ASTM  
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3.9 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ  

 

3.9.1 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ  

Η γνώση της διάβρωσης ανάμεσα σε δύο εφαπτόμενα μέταλλα είναι το κλειδί στην 

κατανόηση της διαφορετικής αντοχής σε διάβρωση των κραμάτων του αλουμινίου. Ξένα 

άτομα, ειδικά σε μορφή σωματιδίων ξεχωριστής μορφής ενσωματωμένα στο αλουμίνιο 

μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά γαλβανικά κελιά που επιταχύνουν τη διάβρωση. Το 

υπερκαθαρό αλουμίνιο δεν διαβρώνεται από διάλυμα οξέος σε αξιόλογη έκταση, το 

εμπορικής καθαρότητας αλουμίνιο διαβρώνεται σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση, και τέλος 

τα κράματα αλουμινίου χαλκού διαβρώνονται σοβαρά. Το υπερκαθαρό Αλουμίνιο (Al 

99.99%) έχει μια ομογενή μορφή (δηλ, δεν έχει δεύτερη φάση). Εκτός από εναποθέσεις λόγω 

διαδικασίας, το υπερκαθαρό αλουμίνιο είναι ένα μέταλλο που δεν έχει συνθήκες ανάπτυξης 

γαλβανικού κελιού. Έτσι μπορεί να βυθιστεί σε πολύ επιθετικούς ηλεκτρολύτες για μεγάλες 

περιόδους. Αυτό επειδή τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται καθώς το αλουμίνιο βυθίζεται 

δεν μπορούν εύκολα να βρουν περιοχές για να ανάγουν τα ιόντα υδρογόνου σε αέριο 

υδρογόνο. Αφ' ετέρου, το εμπορικής καθαρότητας αλουμίνιο διαβρώνεται εμφανώς 

γρηγορότερα σε ένα διαβρωτικό υγρό. Ο φάσεις που περιέχουν σίδηρο και πυρίτιο είναι 

ευγενέστερες από τη μήτρα αλουμινίου και, επομένως, δημιουργούν συνθήκες τοπικών 

γαλβανικών κελιών (σχήμα 3.7). 

 

 
Σχήμα 3.7 Τοπικό γαλβανικό κελί που δημιουργείται από την παρουσία ευγενέστερου στοιχείου 

μέσα στο κράμα [3] 
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Το εμπορικής καθαρότητας αλουμίνιο με τουλάχιστον 99,5% Αl και με μια 

περιεκτικότητα σε Fe λιγότερο από 0,40% , μπορεί να θεωρηθεί αντιδιαβρωτικό για τους 

περισσότερους σκοπούς, χάρη στην προστασία που το στρώμα οξειδίων παρέχει. Πρέπει να 

ληφθεί υπόψη πως το σχηματικό παράδειγμα που περιγράφτηκε στα σχ 3.2 και 3.7 και η 

παρατήρηση ότι το υπερκαθαρό αλουμίνιο αντέχει στη διάβρωση καλύτερα από το εμπορικής 

καθαρότητας, και τα δύο αυτά στοιχεία αφορούν αντιδράσεις τους σε ένα σχετικά επιθετικό 

διαβρωτικό περιβάλλον. Εντούτοις, στο εμπορικής καθαρότητας αλουμίνιο καθώς επίσης και 

στα περισσότερα κατεργάσιμα κράματα που δεν περιέχουν χαλκό, η αντοχή στη διάβρωση 

μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Fe (π.χ., Fe από 0,2% έως 0.7%), 

ακόμη και μέσα σε αρκετά αδύναμο περιβάλλον διάβρωσης. Το ίδιο πράγμα ισχύει για την 

περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ειδικά στα κράματα Αl-Mg, και ως ένα ορισμένο βαθμό στο 

εμπορικής καθαρότητας μέταλλο.  

Η παρουσία χαλκού επιταχύνει τη διάβρωση του αλουμινίου. Τα σχ 3.2 και 3.7 

δείχνουν πώς τέτοια τοπικά κελιά λειτουργούν στα κράματα που περιέχουν χαλκό ή μέσω της 

εισαγωγής σωματιδίων περισσότερο ευγενών μετάλλων. Ο χαλκός στα κράματα αλουμινίου 

που τον περιέχουν λειτουργεί με έναν έμμεσο τρόπο. Κατ' αρχάς, ο χαλκός πηγαίνει σε 

στερεό διάλυμα αλουμινίου, κατόπιν επανακατακρημνίζεται σχηματίζοντας έτσι τις συνθήκες 

για ένα τοπικό γαλβανικό κελί. Αφ' ετέρου, μια πολύ μικρή ποσότητα χαλκού μπορεί να έχει 

μια ευεργετική επίδραση, εφ' όσον διασκορπίζεται ομοιογενώς στη δομή του κρυστάλλου. Η 

διάβρωση έπειτα προκαλεί έναν μεγάλο αριθμό ομοιόμορφων μικροσκοπικών κοιλωμάτων 

(οπών, pits) που είναι λιγότερο επιβλαβείς από μεγαλύτερα κοιλώματα (οπές).  

Τα ανθεκτικά σε διάβρωση κράματα αλουμινίου περιέχουν μαγνήσιο και μαγγάνιο 

ως κύρια στοιχεία ανάμιξής τους. Αυτά τα κράματα και τα κράματα πυριτίου έχουν σχεδόν το 

ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό μέσα σε υγρά, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου νερού, 

έτσι η επαφή μεταξύ τους δεν επιδεινώνει τον κίνδυνο διάβρωσης. Τα κράματα που δεν 

περιέχουν ψευδάργυρο εάν βρεθούν σε επαφή με κράματα που περιέχουν ψευδάργυρο, κάτω 

από διαβρωτικές συνθήκες, τότε τα κράματα που περιέχουν ψευδάργυρο έχουν πιο αρνητικό 

δυναμικό και διαβρώνονται [1,9,15]  

 

3.9.2 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΟΞΕΙΔΙΩΝ  

Το αλουμίνιο μόνιμα καλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα οξειδίων. Αυτό το στρώμα 

είναι διαφανές και διατηρεί τη μεταλλική λαμπρότητα του αλουμινίου, σε αντίθεση με το 

κοκκινωπό οξείδιο σιδήρου. Το στρώμα του οξειδίου μπορεί να συγκριθεί με ένα λεπτό 

υμένιο μη αγώγιμο, που με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει κατά ένα μεγάλο μέρος τη γαλβανική 

διάβρωση.  
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Το σχήμα 3.8 δείχνει ότι το φυσικό στρώμα οξειδίου του αλουμινίου αποτελείται από 

ένα εξαιρετικά λεπτό και συμπαγές στρώμα που λέγεται στρώμα βάσης και ένα ενυδατωμένο 

ανώτερο στρώμα του οποίου το πάχος κυμαίνεται από 0,005 μm ως 0,01 μm. Ένα τέτοιο 

λεπτό στρώμα έχει ένα μεγάλο αριθμό από πόρους και αδύνατα σημεία όπου το υποκείμενο 

μεταλλικό αλουμίνιο είναι σε θέση να οδηγηθεί σε διάλυμα (Al(OH)
3
). Εντούτοις, αν το 

αλουμίνιο οδηγηθεί σε διάλυμα σε έναν τέτοιο πόρο, αυτό συνήθως κατακρημνίζεται ως 

προϊόν διάβρωσης που γεμίζει τον πόρο, σταματώντας έτσι την περαιτέρω διάβρωση (σχήμα 

3.8 άνω).  

Αν το αλουμίνιο περιέχει κραματικά στοιχεία σε μορφή στερεού διαλύματος, 

εμφανίζονται και αυτά στο στρώμα οξειδίων. Στα κράματα Al-Mg, η συγκέντρωση του Mg 

στο στρώμα οξειδίων είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο μέταλλο, ειδικά μετά από ανόπτηση. Έτσι 

η επιφάνεια των ημικατεργασμένων προϊόντων μπορεί να πάρει μια γκρι χυτή μορφή μετά 

από πλήρη ανόπτηση, και αυτός είναι ο λόγος που τέτοια κράματα συχνά υφίστανται 

ανόπτηση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα παρά στον αέρα. Σχετικά δε με την αρχική επιφάνεια, 

το στρώμα οξειδίων στο αλουμίνιο μερικώς αναπτύσσεται προς τα έξω, καθόσον σαν οξείδιο 

έχει μεγαλύτερο όγκο από το μέταλλο από το οποίο σχηματίστηκε, και μερικώς προς τα 

μέσα, καταναλώνοντας το μεταλλικό υπόβαθρο.  

Αφού το φυσικό στρώμα οξειδίων αναπτύσσεται μέσα στο μέταλλο, έχει διαφορετική 

χημική σύνθεση σε σημεία που υπάρχουν εγκλείσματα στη δομή του αλουμινίου (σχήμα 3.8). 

 

 
Σχήμα 3.8: Διάβρωση αλουμινίου 99,5% που έχει επικαλυφθεί από φυσικό στρώμα οξειδίου, 

σε διαβρωτικό περιβάλλον [15]. 
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 Το σχήμα δείχνει ότι τα κατακρημνίσματα είναι σαφώς μεγαλύτερα από το στρώμα 

οξειδίου. Καθώς αναπτύσσεται το στρώμα του οξειδίου συναντά το κατακρήμνισμα στην 

επιφάνεια και δημιουργούνται συνθήκες γαλβανικού κελιού εάν βρεθούν σε διαβρωτικό 

περιβάλλον.  

Το οξείδιο του αλουμινίου από μόνο του είναι καλός μονωτής, αλλά ένα οξείδιο 

αλουμινίου που περιέχει σίδηρο , π.χ. μπορεί να θεωρηθεί ημιαγωγός που αφήνει τα 

ηλεκτρόνια να περνούν σε τέτοιο βαθμό, που να επιτρέπει τη γαλβανική διάβρωση. Αυτό 

μπορεί να συμβεί ακόμη και αν γίνει τεχνητή αύξηση του πάχους του στρώματος των 

οξειδίων (π.χ. ανοδίωση). Έτσι το στρώμα των οξειδίων δεν είναι ένας αδιαπέρατος τοίχος 

που να προφυλάσσει το υποκείμενο αλουμίνιο. Τα κραματικά στοιχεία του αλουμινίου 

επηρεάζουν τη σύνθεση του στρώματος του οξειδίου όπως εκείνη του γειτονικού 

μετάλλου[6-8]. 

 

 
Σχήμα 3.9: Στρώμα οξειδίων σε υπερκαθαρό αλουμίνιο. Το στρώμα καλύπτει το αλουμίνιο σαν 

γυαλί.[15] 

 

 
Σχήμα 3.10: Συμπεριφορά αλουμινίου σε αδύναμο και ισχυρότερο διαβρωτικό περιβάλλον. Οι 

πόροι και οι οπές στο άνω τμήμα του σχεδίου έχουν γεμίσει σε μεγάλο βαθμό από το προϊόν της 

διάβρωσης, το υδροξείδιο του αλουμινίου.[15] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΥΜΑΤΟΣ-ΠΗΚΤΗΣ/ΓΕΛΗΣ (SOL-GEL) 

4 .0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας 

για τα προϊόντα της τεχνικής “sol–gel” τα οποία είναι κυρίως κεραμικά με την επιθυμητή και 

βέλτιστη μικροδομή, ομοιογένεια και καθαρότητα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της τεχνικής 

αυτής είναι πολύ χαμηλότερες από τις θερμοκρασίες που απαιτούνται στις παραδοσιακές 

τεχνικές ανάπτυξης υλικών της πυροσυσσωμάτωσης και της τήξης χαρακτηριστικό το οποίο 

προσδίδει τη δυνατότητα ανάπτυξης υλικών με συστάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να 

επιτευχθούν με τις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής “sol-

gel” εξηγούν το ευρύτατα αναπτυγμένο επιστημονικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον για τις 

εφαρμογές της μεθόδου στην οπτική, στην ηλεκτρονική, στη βιομηχανία των επιστρώσεων, 

στην ανάπτυξη κεραμικών κονιών, πορώδων κεραμικών μεμβρανών και λοιπά. 

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να παράγει ποικίλα ανόργανα δίκτυα από μονομερή μόρια 

εκκινητών όπως αλκοξείδια πυριτίου ή άλλων μετάλλων. Αποτελούνται από ένα μέταλλο ή 

μεταλλοειδές στοιχείο περιστοιχισμένο από ποικίλους υποκατάστατες, που δεν περιέχουν 

άλλο μέταλλο ή μεταλλοειδές άτομο. Αν και ανακαλύφθηκε νωρίς, προς το τέλος του 1800 

και μελετήθηκε εκτενώς στις αρχές της δεκαετίας του '30, το ουσιαστικό ενδιαφέρον 

εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 όταν μονολιθικά ανόργανα πηκτώματα (gels) 

διαμορφώθηκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες και μετατράπηκαν σε γυαλιά χωρίς να χρειαστεί η 

διαδικασία τήξης σε υψηλή θερμοκρασία. Μέσω της διαδικασίας αυτής, μπορούν να 

παραχθούν ομοιογενή ανόργανα υλικά οξειδίων με επιθυμητές ιδιότητες σκληρότητας, 

οπτικής διαφάνειας, χημικής διάρκειας, προσαρμοσμένου πορώδους, και θερμικής 

αντίστασης, σε θερμοκρασία δωματίου, σε αντιδιαστολή με τις πολύ υψηλότερες 

θερμοκρασίες τήξης που απαιτούνται στην παραγωγή των συμβατικών ανόργανων γυαλιών.  

[16-18]   

Οι συγκεκριμένες χρήσεις αυτών των sol-gel γυαλιών και κεραμικών προέρχονται 

από τις διάφορες υλικές μορφές που παράγονται στο στάδιο της γέλης, τέτοιες είναι, 

μονόλιθοι, υμένια,  ίνες, και ομογενοποιημένες σκόνες (σχήμα 4.1). Άλλες, πιο 

συγκεκριμένες εφαρμογές,  περιλαμβάνουν την οπτική, προστατευτικές προς τη διάβρωση 

και πορώδεις επιστρώσεις, οπτικά επιστρώματα, μονωτές παραθύρων, διηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά επιστρώματα, υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας, σφαίρες κλίμακας 

νανομέτρων, ίνες ενίσχυσης, τα υλικά πληρώσεως (για βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων) και  

καταλύτες.  [19] 
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Σχήμα 4.1: Αναπαράσταση της μεθόδου Sol-Gel και των προϊόντων της[26]. 

Η μέθοδος Λύματος-Πηκτής, όπως φανερώνει το όνομα, περιλαμβάνει την εξέλιξη 

ανόργανων είτε οργανικών δικτύων μέσω του σχηματισμού ενός κολλοειδούς διαλύματος 

(λύμα ή sol) και της γελοποίησής του, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα δίκτυο σε μια συνεχή 

υγρή φάση (λύμα).  Τα μόρια-εκκινητές που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση αυτών των 

κολλοειδών αποτελούνται από ένα στοιχείο μετάλλου ή μεταλλοειδούς που περιβάλλεται από 

διάφορους αντιδραστικούς ligands1.  Τα μεταλλικά αλκοξείδια είναι τα δημοφιλέστερα 

επειδή αντιδρούν εύκολα με το νερό.  

4.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΗΚΤΗΣ/ΓΕΛΗΣ (SOL-GEL) 

Η μέθοδος sol-gel όπως προαναφέρθηκε αποτελεί έναν χημικό τρόπο χαμηλής 

θερμοκρασιακής σύνθεσης κεραμικών και υάλων που περιέχουν ένα ή περισσότερα χημικά 

στοιχεία. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι χαμηλές 

θερμοκρασιακές συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, τα υψηλά επίπεδα καθαρότητάς τους, 

                                                            
1 Ligand: Περιφερειακός υποκαταστάτης. Σε ένα σύμπλοκο μόριο, ορίζονται τα ιόντα, άτομα, ομάδες 
ατόμων ή μόρια, που είναι ενωμένα με το κεντρικό άτομο. Διεθνώς χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος. 
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ο έλεγχος των προσμίξεων και η δυνατότητα παραγωγής πολυσύνθετων συνθέσεων σε 

διάφορους τύπους. 

Με τον όρο κολλοειδή (sol) περιγράφουμε μικροσκοπικά ετερογενή συστήματα που 

αποτελούνται από μια διασπαρμένη φάση σε κατάσταση λεπτού διαμερισμού, μέσα σε ένα 

μέσο διασποράς. Το μέσο διασποράς όσο και η διασπαρμένη φάση μπορεί να είναι στερεή, 

υγρή ή αέρια, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται αερολύματα και υδρολύματα αντίστοιχα. Τα 

συστατικά μπορούν να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον προς τη μία διεύθυνση από 1nm ως και 

1μm  [17,18] Βασικό χαρακτηριστικό ενός κολλοειδούς διαλύματος είναι πως πρόκειται για 

θερμοδυναμικά ασταθές σύστημα κάτι που το διαφοροποιεί από ένα πραγματικό διάλυμα.  

Με τον όρο γέλη (gel) ορίζεται ένα τριών διαστάσεων δίκτυο στερεής φάσης, στενά 

συνδεδεμένης με μια ακίνητη συνεχή υγρή φάση, η οποία είναι εγκλωβισμένη μέσα στη 

στερεά. Το gel περιέχει πόρους, οι οποίοι έχουν διαστάσεις μικρότερες του μικρόμετρου. Ο 

όρος gel περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υλικών διαφόρων συνδυασμών τα οποία μπορούν 

να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: α) καλά οργανωμένα παχύρρευστα υλικά, β) 

ομοιόμορφα δίκτυα πολυμερών, που βρίσκονται σε πλήρη αταξία, γ) δίκτυα πολυμερών τα 

οποία έχουν σχηματιστεί με φυσική συσσώρευση και στα οποία επικρατεί αταξία και δ) 

συγκεκριμένες δομές σε αταξία [20]. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος από κολλοειδή μέσα. 

Το αίμα μας και τα κόκαλα περιέχουν κολλοειδή σωματίδια. Η ομίχλη και ο καπνός είναι 

διασπορές υγρών και στερεών στον αέρα (aerosols), το γάλα είναι λεπτή διασπορά 

σωματιδίων λίπους σε υδατική φάση (γαλάκτωμα). Το αίμα είναι διασπορά κυτταρικών 

σωματιδίων στον ορρό του αίματος. Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας δημιουργήθηκαν είδη 

υλικών που περιέχουν κολλοειδή όπως συνθετικές μπογιές, απορρυπαντικά, αφροί, κόλλες 

και καλλυντικά. Τα χρώματα είναι λεπτές διασπορές στερεών σωματιδίων σε υγρά (νερό ή 

οργανικούς διαλύτες), τα αφροπλασικά είναι διασπορές αερίου σε στερεό άμορφο πλαστικό.  

Τα κολλοειδή σωματίδια κατά τη διασπορά υποβάλλονται στην κίνηση Brown. Όταν 

συναντά το ένα το άλλο, η ισορροπία των ελκτικών και απωστικών δυνάμεων καθορίζει εάν 

η διασπορά είναι σταθερή. Αν οι απωθητικές δυνάμεις είναι επαρκής για να ισορροπήσουν 

τις ελκτικές Van der Waals αλληλεπιδράσεις, τότε το κολλοειδές αιώρημα θεωρείται 

σταθερό. Απεναντίας αν δεν υπάρχει κάποιο δυναμικό φράγμα μεταξύ των αλληλεπιδρώντων 

κολλοειδών σωματιδίων, τότε εξαιτίας των απωστικών και ελκτικών αυτών δυνάμεων, αυτά 

θα προσελκύσουν το ένα το άλλο και θα συσσωματωθούν. Η διαδικασία της αναστρέψιμης 

συσσωμάτωσης ονομάζεται κροκύδωση  [17]. Η δομή που αποτελείται από μια χαλαρή 

διευθέτηση συσσωματωμάτων (aggregates) καλείται πεπλεγμένη μάζα (flocs). Όταν η 

συσσωμάτωση είναι μη αναστρέψιμη τότε λέγεται θρόμβωση (coagulation). Τα θρομβωμένα 

συσσωματώματα διαχωρίζονται με ιζηματοποίηση αν είναι πυκνότερα από το μέσο όπου 
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είναι διασπαρμένα, ή δημιουργώντας κρεμώδη στρώματα αν είναι λιγότερα πυκνά. Η 

διάκριση μεταξύ αναστρέψιμης και μη αναστρέψιμης συσσωμάτωσης δεν είναι ακριβής. 

Ένα gel είναι δυνατόν να σχηματιστεί μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου από την 

διάταξη ξεχωριστών κολλοειδών σωματιδίων ή μέσω του σχηματισμού ενός 

αλληλοσυνδεόμενου τρισδιάστατου δικτύου, με ταυτόχρονη υδρόλυση και συμπύκνωση μιας 

οργανομεταλλικής πρόδρομης ένωσης .  

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της μεθόδου λύματος-πηκτής είναι 

τα εξής: α) Δημιουργία λύματος (sol), β) δημιουργία πηκτής ή γελοποίηση (gelation), γ) 

ωρίμανση (aging). Η ωρίμανση χαρακτηρίζεται από τα εξής στάδια: i) πολυμερισμός, ii) 

σκλήρυνση, iii) μετασχηματισμός φάσης, iv) ξήρανση (drying), v) πυροσυσσωμάτωση 

(sintering) 

Τα συστατικά αναμιγνύονται σε νερό ή/και αλκοόλη με σκοπό την δημιουργία 

αιωρημάτων και μάλιστα σε τέτοιο pH, ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξη συσσωματώσεων. 

Ακόμη στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υγρές ενώσεις αλκοξειδίων, ως 

πρόδρομες ενώσεις των συστατικών του gel. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αλκοξείδια του τύπου M(OR)n, όπως το Si(OR)4, με το R να είναι CH3, CH3CH2, C3H7. Τα 

αλκοξείδια κατά το στάδιο αυτό υδρολύονται με την ανάμιξή τους με το νερό σύμφωνα με 

την αντίδραση: 

 

2( ) ( )n nM OR nH O M OH nROH+ → +  

 

Η παραπάνω αντίδραση αποτελεί την πλήρη υδρόλυση του αλκοξειδίου κάτι που δύναται να 

μην συμβαίνει πάντα.  

Στο λειτουργικό επίπεδο, τρεις αντιδράσεις χρησιμοποιούνται γενικά για να 

περιγράψουν τη διαδικασία sol-gel: η υδρόλυση, η αλκοολική συμπύκνωση  και η υδατική 

συμπύκνωση. Αυτό το γενικό σχέδιο αντίδρασης φαίνεται παρακάτω (σχήμα 4.2).  

 
Σχήμα 4.2: Aντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης κατά την τεχνική Sol-Gel [16] 
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Γενικά, κατά την υδρόλυση, μέσω της προσθήκης νερού, αντικαθίσταται μια ομάδα 

του αλκοξειδίου (OR) με μια ομάδα υδροξυλίου (OH). Επακολουθούν οι αντιδράσεις 

συμπύκνωσης (Σχέσεις 2a,2b) που περιλαμβάνουν τις ομάδες από όπου παράγονται οι 

δεσμοί Si-O-Si και τα υποπροϊόντα νερό ή αλκοόλη. Συνήθως, η αντίδραση της 

συμπύκνωσης αρχίζει προτού ολοκληρωθεί η αντίδραση της υδρόλυσης. Ωστόσο, 

παράγοντες όπως, το pH, η αναλογία R νερό/μεταλλικό αλκοξείδιο, και ο καταλύτης μπορούν 

να αναγκάσουν την ολοκλήρωση της υδρόλυσης προτού να αρχίσει η συμπύκνωση. [19] 

Ακόμα, επειδή το νερό και τα αλκοξείδια είναι μη αναμίξιμα, χρησιμοποιείται ένας αμοιβαίος 

διαλύτης μια αλκοόλη. Με την παρουσία αυτού του παράγοντα ομογενοποίησης, την 

αλκοόλη, η υδρόλυση διευκολύνεται [20] λόγω της δυνατότητας ανάμιξης τώρα πια του 

αλκοξειδίου και του ύδατος. Καθώς ο αριθμός των δεσμών σιλοξανίων (Si-Ο-Si) αυξάνεται, 

τα μεμονωμένα μόρια γεφυρώνονται και από κοινού συσσωματώνονται στο λύμα. Όταν τα 

μόρια του λύματος συναθροιστούν, ή διαπλεκούν σε ένα δίκτυο, σχηματίζεται η γέλη. Κατά 

την ξήρανση, παγιδευμένες πτητικές ουσίες (νερό, οινόπνευμα, κλπ...) οδηγούνται προς τα 

έξω και το δίκτυο στενεύει καθώς μπορεί να εμφανιστεί  περαιτέρω συμπύκνωση. Πρέπει να 

υπογραμμιστεί, όμως, ότι η προσθήκη κάποιων διαλυτών και άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την αντίδραση μπορεί να προωθήσει τις αντιδράσεις εστεροποίησης και 

αποπολυμερισμού σύμφωνα με την αντιστροφή των εξισώσεων 1, 2a,2b [19-22]. 

Συνήθως παρατηρείται μια μερική υδρόλυση, η οποία περιγράφεται από τη σχέση: 

 

2( ) ( ) ( )x y x yM OR yH O M OH OR yROH−+ → +  

 

Αμέσως μετά λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις συμπύκνωσης οι οποίες περιγράφονται από τις 

σχέσεις:  

≡M-OR + HO-M≡  ⇔  ≡M-O-M≡  + ROH       Αλκοολική συμπύκνωση      

≡M-OH + HO-M≡ ⇔  ≡M-O-M≡  + H2O      Υδατική συμπύκνωση         

≡M-OR + RO-M≡  ⇔ ≡M-O-M≡  + R-O-R      Αιθερική συμπύκνωση         

Οι αντιδράσεις που περιγράφονται παραπάνω οδηγούν στον σχηματισμό ενός 

συνεχούς δικτύου με δεσμούς μετάλλου και οξυγόνου, ενώ η αλκοόλη ή το νερό που 

προκύπτει κατά τις αντιδράσεις παραμένει εγκλωβισμένο στους πόρους του δικτύου. Οι 

αντιδράσεις υδρόλυσης και πολυσυμπύκνωσης ξεκινούν σε διάφορα σημεία του μείγματος 

που προκύπτει κατά την ανάμιξη του αλκοξειδίου M(OR)n και του νερού. Καθώς λοιπόν 

προχωρούν οι αντιδράσεις συμπύκνωσης και ελευθερώνονται συνεχώς μόρια νερού ή 

αλκοόλης, οδηγείται το σύστημα τελικά σε ένα τρισδιάστατο δίκτυο. 
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Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες ενός sol-gel ανόργανου δικτύου 

συσχετίζονται με παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό υδρόλυσης και συμπύκνωσης, 

όπως : α) τη θερμοκρασία η οποία σχετίζεται με τις σταθερές των αντιδράσεων υδρόλυσης 

(KH ) και συμπύκνωσης  (Kc) , β) το pH στο οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι αντιδράσεις, 

γ) ο τύπος του διαλύτη που χρησιμοποιείται, δ) ο λόγος [ ] [ ]2 / ( )nR H O M OR=
 

(νερό/μεταλλικό αλκοξείδιο) ο οποίος με την αύξησή του οδηγεί σε αύξηση της σταθεράς 

υδρόλυσης και ε) ο τύπος του αλκοξειδίου, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται πως όσο πιο 

συμπαγές και πολύπλοκο είναι το μόριο αυτού τόσο πιο αργή είναι η σταθερά της 

αντίδρασης, στ) η φύση και η συγκέντρωση των καταλυτών και ζ) θερμοκρασία και χρόνος 

γήρανσης και η ξήρανση [16,21].  

Από τους παράγοντες που απαριθμούνται ανωτέρω, το pH, η φύση και η 

συγκέντρωση του καταλύτη, η αναλογία νερού/μεταλλικού αλκοξειδίου και η θερμοκρασία 

είναι τα σημαντικότερα. Κατά συνέπεια, με τον έλεγχο αυτών των παραγόντων, είναι δυνατό 

να τροποποιήσουμε σημαντικά τη δομή και τις ιδιότητες του Sol-Gel-ανόργανου δικτύου 

[21].    

Τιμές του λόγου R (νερού/αλκοξειδίου) που διακυμαίνονται από 0.5 έως 1.0, 

δείχνουν ένα γραμμικό ή ελαφριά διακλαδισμένο μόριο ή μια αλυσίδα. Αντίθετα, όταν ο 

λόγος R είναι  μεγαλύτερος από 2 ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί βασικοί καταλύτες, τα 

διαλύματα που θα παραχθούν δεν θα έχουν την δυνατότητα περιστροφής στα ισοδύναμα 

ιξώδη.  [22,23]  Τιμές του R από 0,1 έως 0,5, αντιστοιχούν σε σφαιρικά ή σχήματος δίσκου 

σωματίδια. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις δομές που προκύπτουν υπό τους 

όρους που υιοθετούνται από την διαδικασία Ströber process20 για την προετοιμασία των 

σκονών SiO2. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με υδρόλυση υπό βασικές συνθήκες  και τιμές 

λόγου R  που κυμαίνονται από 7 έως 25, μπορούν να παραχθούν σφαιρικά μόρια.  

 

4.3 ΓΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Όταν ένα μονομερές σχηματίσει πάνω από δύο δεσμούς και τείνει να αποκτήσει 

μακροσκοπικές διαστάσεις έτσι ώστε να επεκταθεί μέσα στο διάλυμα τότε έχουμε την 

δημιουργία συσσωματωμάτων των μορίων τα επονομαζόμενα clusters  [16]. Μετά από τις 

αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης ακολουθεί η γελοποίηση. Κατά τη γελοποίηση τα 

clusters αναπτύσσονται μέσω της συμπύκνωσης των πολυμερών ή της συνάθροισης των 

μορίων μέχρι να συγκρουστούν μεταξύ τους. Τότε σχηματίζονται δεσμοί μεταξύ των clusters 

με συνέπεια να σχηματίσουν ένα γιγαντιαίο cluster, την γέλη. Όταν έχει σχηματιστεί η γέλη 

πολλά clusters εξακολουθούν να βρίσκονται στην υγρή φάση αλλά όχι προσαρτημένα στο 

ενιαίο cluster. 
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Με το πέρασμα του χρόνου συνδέονται με το  δίκτυο με συνέπεια το ιξώδες της 

γέλης να αυξάνεται απότομα. Οι παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τον χρόνο πήξης (tg) 

περιλαμβάνουν την αύξηση της θερμοκρασίας την αύξηση της συγκέντρωσης του νερού 

([H2O]/[Αλκοξείδιο]), την αύξηση της συγκέντρωσης του αλκοξειδίου, την επιλογή του 

διαλύτη και τέλος την αύξηση του pH [16]. 

 

4.4 ΓΗΡΑΝΣΗ 

Ακόμη και όταν πια έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής του λύματος σε 

πηκτή, η δομή και οι ιδιότητες της πηκτής συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Το φαινόμενο αυτό 

οφείλεται στα μόρια του διαλύτη και του νερού που έχουν παραμείνει στους πόρους του 

υλικού και δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Η παρουσία τους είναι υπεύθυνη για περαιτέρω 

αντιδράσεις πολυσυμπύκνωσης με αποτέλεσμα τη συνεχή δημιουργία σταυροδεσμών (cross-

linking). Ο σχηματισμός των νέων αυτών σταυροδεσμών, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

μιας νέας δομής, στην οποία η διάμετρος των πόρων μειώνεται και, κατά συνέπεια, το υλικό 

συρρικνώνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα της συρρίκνωσης μπορεί να φτάσει 

ακόμα και στο 1/8 του αρχικού όγκου. 

 

4.5 ΞΗΡΑΝΣΗ 

Η διαδικασία της ξήρανσης μπορεί να χωριστεί σε διάφορα στάδια όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 4.3)  

Αρχικά  έχουμε την συρρίκνωση της γέλης κατά ποσό ίσο με αυτό του υγρού που 

εξατμίστηκε. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται και Περίοδος Σταθερού Ρυθμού (constant rate 

period ή CRP) διότι ο ρυθμός εξάτμισης ανά μονάδα επιφάνειας που ξηραίνεται είναι 

ανεξάρτητος του χρόνου. Η διεπιφάνεια μεταξύ υγρού – ατμού παραμένει στην εξωτερική 

επιφάνεια του σώματος της γέλης. 

Η εξάτμιση προκαλεί ψύξη του υγρού σώματος της γέλης. Κατά τον Simpkins και 

λοιπούς η θερμοκρασία της επιφάνειας αυξάνεται μόνο όταν ο ρυθμός εξάτμισης μειωθεί. 

Σύμφωνα με τον Sherwood για τις γέλες που προέρχονται από αλκοξείδια η τάση των ατμών 

πρέπει να διατηρείται υψηλή για να αποφευχθεί απότομη ξήρανση. Κατά την εξάτμιση, 

εξαιτίας της αλληλεπίδρασης υγρού και στερεών συστατικών της γέλης, εμφανίζονται 

τριχοειδείς δυνάμεις οι οποίες αντιτίθενται στην έκθεση της στερεής φάσης προς τα έξω. 

Έτσι το υγρό ρέει από το εσωτερικό για να αναπληρώσει το υλικό που έχει εξατμιστεί. Το 

υγρό που έχει μείνει ακόμα στο εσωτερικό επιχειρεί κάθε φορά να καλύψει τη νέα επιφάνεια 

υγρού ατμού, καθώς όμως ο όγκος μειώνεται έχουμε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

μηνίσκων. Όταν η ακτίνα του μηνίσκου ξεπεράσει την ακτίνα των πόρων τότε το υγρό ασκεί 

τη μεγαλύτερη δυνατή τάση και εδώ σταματά η Περίοδος Σταθερού Ρυθμού. Στη συνέχεια 
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λόγω του ότι η τάση του υγρού δεν μπορεί να ξεπεράσει την ακαμπτότητα του δικτύου, οι 

μηνίσκοι υποχωρούν μέσα στους πόρους αφήνοντας τους γεμάτους αέρα. Καθώς συνεχίζεται 

η ξήρανση το δίκτυο γίνεται όλο και πιο άκαμπτο λόγω της συνεχούς αύξησης του πορώδους 

[16]. 

 

 
Σχήμα 4.3: Στάδια Γήρανσης. Το δίκτυο αρχικά είναι αρκετά συμμορφώσιμο ούτως ώστε να 

χρειάζεται μικρή τάση για να διατηρηθεί βυθισμένο, έτσι η τάση του υγρού είναι χαμηλή και η 

ακτίνα του μηνίσκου (r) είναι μεγάλη (b). Καθώς το δίκτυο γίνεται πιο άκαμπτο η τάση 

αυξάνεται και η ακτίνα r  μειώνεται. Στο κρίσιμο σημείο, η ακτίνα του μηνίσκου γίνεται ίση με 

την ακτίνα των πόρων και τότε έχουμε την λήξη της CRP και το υγρό υποχωρεί προς τη 

γέλη.[16] 
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  Το δεύτερο στάδιο (First Falling Rate Period) ξεκινά όταν το σώμα γίνει τόσο 

άκαμπτο έτσι ώστε να μην δέχεται περεταίρω συρρίκνωση και το υγρό υποχωρεί προς το 

εσωτερικό, αφήνοντας τους γεμάτο αέρα πόρους στην επιφάνεια. Ακόμα κι αν ο αέρας 

εισβάλλει στους πόρους, μία συνεχής υγρή μεμβράνη προωθεί την ροή του προς την 

επιφάνεια, έτσι η εξάτμιση από την επιφάνεια του σώματος συνεχίζεται.  

Καθώς ο μηνίσκος υποχωρεί προς το σώμα, η επιφάνεια της γέλης δεν ξηραίνεται 

αμέσως, γιατί το υγρό συνεχίζει να ρέει προς τα έξω. Η ροή του συνεχίζει να μειώνεται, με 

συνέπεια το σώμα της γέλης να γίνει τόσο αργό ώστε το υγρό που βρίσκεται κοντά στην 

επιφάνεια να απομονώνεται μέσα σε θύλακες, έτσι η ροή προς την επιφάνεια σταματά και το 

υγρό αφαιρείται από τους πόρους μόνο με εξάτμισή του από το σώμα και με διάχυση των 

ατμών του προς τα έξω. 

Σε αυτό το στάδιο η ξήρανση περνά στο τρίτο στάδιο (Second Falling Rate Period) 

όπου η εξάτμιση συνεχίζεται μέσα από το σώμα. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πλησιάζει 

την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ο βαθμός εξάτμισης γίνεται λιγότερο ευαίσθητος 

στις εξωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.τ.λ.). Τέλος το τρίτο στάδιο 

χαρακτηρίζεται από μια σημαντική πτώση του βαθμού ξήρανσης. [17] 

 

4.6 ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ (SINTERING) 

Η πυροσυσσωμάτωση είναι μια διαδικασία αύξησης της πυκνότητας εξαιτίας 

διεπιφανειακής ενέργειας σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Το υλικό κινείται εξαιτίας 

ιξώδους ροής ή διάχυσης με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξαλειφεί το πορώδες και με 

απώτερο σκοπό την μείωση της διεπιφάνειας στερεού – ατμού. Στις γέλες αυτή η περιοχή 

είναι τεράστια, έτσι κατευθυντήρια δύναμη είναι αρκετά μεγάλη και η πυροσυσσωμάτωση 

γίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπου οι διεργασίες μεταφοράς είναι αργές. 

Ταχύτερη θέρμανση επιτρέπει την ολοκληρωτική συμπύκνωση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Παρόλα αυτά υπερβολική θέρμανση μπορεί να προκαλέσει τον εγκλωβισμό αερίων και αυτά 

στη συνέχεια να προκαλέσουν την θραύση της γέλης. Τα άμορφα υλικά 

πυροσυσσωματώνονται μέσω της ιξώδους ροής, ενώ τα κρυσταλλικά μέσω της διάχυσης.[17] 

Στην πλειοψηφία των διαλυμάτων λύματος-πηκτής, το μέταλλο Μ του αλκοξειδίου 

αντιστοιχεί σε πυρίτιο και τα προϊόντα της διαδικασίας ονομάζονται ORMOSIL 

(ORganically MOdified SILane). Ο υβριδικός οργανικός-ανόργανος χαρακτήρας των υλικών 

αυτών, τους προσδίδει πολύ χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως χαμηλή τιμή του Tg, 

σκληρότητα και εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες. 
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4.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  SOL-GEL 

• Μπορεί να παρασκευάσουμε υλικά με μια μεγάλη ποικιλία οργανικών προσμίξεων 

για την βελτίωση των ιδιοτήτων τους. 

• Αφού ξεκινούμε την όλη διαδικασία από διαλύματα παίρνουμε υλικά υψηλής 

καθαρότητας και ομοιογένειας. 

• Μπορούμε να αποδώσουμε οποιαδήποτε μορφή θέλουμε στο τελικό προϊόν. 

• Μπορούμε να ελέγχουμε το πορώδες κατά την διαδικασία και να το 

προσαρμόσουμε ανάλογα με τις επιθυμητές ιδιότητες. 

• Κατά την διάρκεια της SOL-GEL μπορούμε να συνδυάσουμε τα υλικά που 

χρησιμοποιούμε με επιφανειοδραστικούς παράγοντες (surfactants) και μικκύλια ή 

γαλακτώματα για παράγουμε νανοσφαίρες. 

• Τα υλικά που παράγονται είναι χημικά, φωτοχημικά και ηλεκτροχημικά ευσταθή.  

• Μπορούμε να παράγουμε διαφανή υλικά για εφαρμογές στην οπτική. 

• Επιτρέπει την παραγωγή μίας μεγάλης ποικιλίας υλικών (λεπτές 

επιστρώσεις/ταινίες, ίνες, μονόλιθοι, σκόνες, νανοσφαίρες, κ.α.) και το σχηματισμό 

υάλων σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες από τις συνηθισμένες που 

χρησιμοποιούνται στις κλασικές μεθόδους τήξης. Έτσι έχουμε εξοικονόμηση 

ενέργειας. Έχουν κατασκευαστεί μέσω αυτής από τα πιο ελαφριά υλικά έως τα πιο 

ανθεκτικά κεραμικά. [24-26] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

 

5.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Σε ένα SEM μικροσκόπιο καθώς το δείγμα σαρώνεται το παραγόμενο σήμα 

μετατρέπεται σε εικόνα με τη βοήθεια μίας φθορίζουσας οθόνης καθοδικού σωλήνα (cathode 

ray tube , CRT ) καθώς αυτή σαρώνεται με τον ίδιο ρυθμό με το δείγμα. Η μεγέθυνση 

ορίζεται ως το εμβαδό της οθόνης προς το εμβαδό της περιοχής όπου σαρώνεται. Ένα τυπικό 

SEM μικροσκόπιο αποτελείται από τα εξής:  

1. Ένα πολυβόλο ηλεκτρονίων  

2. Ένα σύστημα ανίχνευσης ηλεκτρονίων καθώς και μια μονάδα απεικόνισης  

3. Ένα σύστημα κενού  

 

5.1.1 ΠΟΛΥΒΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 

Το πολυβόλο ηλεκτρονίων ( electron gun ) παράγει μια έντονη δέσμη ηλεκτρονίων η 

οποία εστιάζεται πάνω σε ένα μικρό σημείο στο εξεταζόμενο δείγμα - στόχο (target). Η αρχή 

λειτουργίας του σύντομα έχει ως ακολούθως. Ένα νήμα βολφραμίου (tungsten filament) στο 

ρόλο της καθόδου θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ 2500 και 2700 K με 

αποτέλεσμα να εκπέμπονται από αυτό ηλεκτρόνια καθώς τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών 

στοιβάδων αποκτούν αρκετή ενέργεια ώστε να υπερνικήσουν το έργο εξόδου. Αυτό ο τύπος 

πολυβόλου ονομάζεται θερμιονικός εκπομπός (thermionic emitter). Τα ηλεκτρόνια αυτά 

επιταχύνονται προς ένα διάφραγμα το οποίο διατηρεί υψηλά θετικό δυναμικό. Σπανιότερα 

χρησιμοποιείται εκπομπός πεδίου (field emitter) όπου τα ηλεκτρόνια αναγκάζονται να 

διαφύγουν από πολύ λεπτή ακίδα καθώς αυτή βρίσκεται σε διαφορά δυναμικού αρκετά 

μεγάλη ώστε να ηλεκτρόνια να διαφύγουν του υλικού μέσω του φαινομένου σήραγγας. 

Επιστρέφοντας στον πρώτο τύπο, το νήμα βρίσκεται στο εσωτερικό ενός συγκλίνοντα 

ηλεκτροστατικού φακού όπου αναλαμβάνει να εστιάσει τα παραγόμενα ηλεκτρόνια και με τη 

βοήθεια του διαφράγματος παράγεται τελικά μία αποκλίνουσα δέσμη ηλεκτρονίων 

περιορισμένης διαμέτρου. Ο φακός αυτός ονομάζεται Wehnelt cap και διατηρεί αρνητικό 

δυναμικό. Το μήκος κύματος της δέσμης των ηλεκτρονίων καθορίζεται από τη διαφορά 

δυναμικού V μεταξύ καθόδου και ανόδου. Τα ηλεκτρόνια σε τέτοιο δυναμικό αποκτούν 

κινητική ενέργεια eV. Όμως  
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Για την ορμή του ηλεκτρονίου ισχύει δεδομένης της προηγούμενης σχέσης  

( )
1

2 1
2

o o o
o

2eVp=m u=m = 2eVm
m

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠   (5.1.2)

 

Τελικά, καθώς  p=hλ,  έχουμε  

( )
1

22 o

h

m eV
λ =

    (5.1.3)

 

όπου om η μάζα αδρανείας των ηλεκτρονίων. Η σχέση αυτή ισχύει για ενέργειες μέχρι 

περίπου 100 kV αλλιώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σχετικιστικές διορθώσεις.  

Η ποιότητα της εικόνας εξαρτάται κυρίως από  

• Το μέγεθος της διατομής της ακτίνας (όσο πιο μικρό τόσο το καλύτερο)  

• Το σχήμα της διατομής της ακτίνα (υπό ιδανικές συνθήκες πρέπει να είναι κυκλικό)  

• Η μέγιστη ένταση της δέσμης ηλεκτρονίων (όσο πιο έντονη τόσο το καλύτερο)  

   

5.1.2 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Ένα σύστημα κενού είναι απαραίτητο προκειμένου να παραχθούν, ανιχνευτούν και 

να μετρηθούν τα ηλεκτρόνια. Τυπικές τιμές για το κενό είναι τα 610− mmHg. Καθώς η 

εξερχόμενη από το πολυβόλο δέσμη δεν είναι παράλληλη ένα μαγνητικό πεδίο αναλαμβάνει 

να εστιάσει τη δέσμη αυτή ακριβώς πάνω στο τελικό διάφραγμα. Το μαγνητικό πεδίο 

χαρακτηρίζεται από κυλινδρική συμμετρία και δημιουργείται από δύο κατάλληλα 

διατεταγμένα ζεύγη μαγνητικών πόλων. Τότε έχουμε έναν φακό συμπύκνωσης ( condensation 

lens ). Καθώς τα ηλεκτρόνια της δέσμης διέρχονται από το μαγνητικό φακό αναγκάζονται να 

διαγράψουν ελικοειδή τροχιά. Η σύγκλιση, θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί εδώ, ότι δεν είναι 

τέλεια καθώς τέτοιου είδους φακοί ηλεκτρονίων χαρακτηρίζονται από σφάλματα, όπως 

εξάλλου και οι οπτικοί φακοί. Διασπορά της ενέργειας των ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσμα 

και διαφορετικό σημείο εστίασης αυτών των ηλεκτρονίων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

χρωματική εκτροπή (chromatic aberration ). Επιπλέον, καθώς το μαγνητικό πεδίο είναι 

ισχυρότερο σε μεγάλες αποστάσεις από τον κεντρικό άξονα τα ηλεκτρόνια δέχονται 

μεγαλύτερη δύναμη από αυτό με αποτέλεσμα να εστιάζονται σε μικρότερες αποστάσεις. Τότε 

έχουμε σφάλμα σφαιρικής εκτροπής ( spherical aberration ).  
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Σχήμα 5.1: Διάταξη ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης[28] 

 

Η μονάδα ανίχνευσης μετράει τον αριθμό των ηλεκτρονίων τα οποία προσπίπτουν σε 

αυτή και έχει τέτοια θέση έτσι ώστε μόνο ηλεκτρόνια από το δείγμα να ανιχνεύονται. 

Επιπλέον, η ποιότητα της τελικής εικόνας εξαρτάται και από τον ανιχνευτή κατά τους εξής 

τρόπους:  

• Την ευαισθησία του (υψηλότερη τόσο το καλύτερο)  

• Το επίπεδο θορύβου του (είναι επιθυμητό να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα)  

Η σάρωση του δείγματος και η σάρωση της οθόνης γίνονται συγχρονισμένα καθώς 

χρησιμοποιούν το ίδιο σήμα, σήμα το οποίο παράγεται από κοινή πηγή, τη γεννήτρια 

σάρωσης (scan generator). Δύο ζεύγη πλακών δημιουργούν δύο μεταβαλλόμενα κάθετα 

μεταξύ τους και παράλληλα στην επιφάνεια ηλεκτρικά πεδία, με τρόπο που ορίζει η 

γεννήτρια σάρωσης. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εστίαση της δέσμης σε κάθε 

σημείο του δείγματος. Κατά τη διάρκεια της ο ανιχνευτής αναλαμβάνει τη μετάδοση του σε 

καθοδικού σωλήνα όπου εκεί τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από τη διαφορά δυναμικού η 

οποία επικρατεί μεταξύ καθόδου και ανόδου και διεγείρουν κάθε σημείο της φθορίζουσας 

οθόνης τόσο περισσότερο όσο περισσότερα είναι στον αριθμό. Καθώς το δείγμα δεν είναι 

ανάγκη να βρίσκεται κοντά στο τελικό διάφραγμα μπορούμε να επιτύχουμε ευρύ βάθος 

εστίασης ( depth of focus ) αν η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγάλη. Όπως είδαμε καθώς η 

δέσμη των ηλεκτρονίων προσπίπτει στο δείγμα ένα πλήθος διαφορετικής φύσης 
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αλληλεπιδράσεων λαμβάνει χώρα. Τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια όπου παράγονται είναι 

σχετικά λίγα σε αριθμό κι επομένως χρειάζεται ενίσχυση του ανάλογου σήματος.  

Επιπλέον, επειδή οι διευθύνσεις όπου παράγονται είναι τυχαίες πρέπει με κάποιο 

τρόπο να συλλεχθούν. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται μια πλάκα υψηλού θετικού 

δυναμικού όπου έλκει τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια. Κατά την πρόσπτωση τους σε αυτή 

επιπλέον παράγονται φωτόνια. Τα φωτόνια αυτά προσπίπτουν στην πλάκα Ε του σχήματος 

και παράγονται ηλεκτρόνια. Με διαδοχικά τέτοια βήματα επιτυγχάνεται ενίσχυση του 

σήματος. Τα ηλεκτρόνια αυτά παραγόμενα από ένα μικρό βάθος της επιφάνειας του 

δείγματος, το πολύ 10 nm, φέρουν πληροφορίες για αυτήν αλλά χάνουν την πληροφορία της 

κατεύθυνσης από όπου προήλθαν καθώς συλλέγονται από διάφορες κατευθύνσεις και 

οδεύουν προς μία.  

Λιγότερα είναι τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν ενέργεια όση αυτή 

της αρχικής δέσμης. Σε αντίθεση με τα δευτερεύοντα μπορούν να δώσουν πληροφορία για τη 

δομή της επιφάνειας καθώς περιέχουν την πληροφορία της διεύθυνσης από όπου προήλθαν. 

Επίσης δεν υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του ήδη ισχυρού σήματος ενώ πριν από την πλάκα 

βρίσκεται πλέγμα αρνητικού δυναμικού το οποίο εμποδίζει τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια να 

εισέλθουν στον ανιχνευτή. Οι ακτίνες Χ τέλος, έχοντας ενέργειες χαρακτηριστικές των 

ατομικών ειδών, ανιχνεύονται δίνοντας πληροφορίες για τη χημική σύσταση του δείγματος. 

Ένας τρόπος ανίχνευσης στηρίζεται στη μέτρηση της έντασης των παλμών όπου 

δημιουργούνται καθώς τα εκπεμπόμενα φωτόνια προσπίπτουν σε επαφή p - n δημιουργώντας 

έτσι ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται φασματομετρία διασποράς 

ενέργειας ακτίνων Χ ( energy dispersive x - ray spectrometry EDX ) [27-29].  

Για την ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιήσαμε ένα Quant Inspect Scanning 

Electron Microscope το οποίο έχει τη δυνατότητα X-ray analysis 

 

5.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ X - 

ENERGY-DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY - EDAX  

Η φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς των ακτινών X (EDX ή EDS) είναι μια 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για να καθορίσει το ενεργειακό φάσμα της ακτινοβολίας των 

ακτινών X. Χρησιμοποιείται κυρίως στη χημική ανάλυση, μέσα σε ένα φασματόμετρο 

φθορισμού ακτινών X (ειδικά στις φορητές συσκευές), ή σε μικροσκόπια σάρωσης ακίδας 

(π.χ. μέσα σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM). 

Ο ανιχνευτής είναι ένας ανιχνευτής ημιαγωγών, συνήθως ένας ανιχνευτής 

μετατόπισης πυριτίου ή ένα κρύσταλλο πυριτίου που ντοπάρεται με λίθιο (ανιχνευτής Si(Li)). 

Ο ημιαγωγός είναι πολωμένος με υψηλή τάση: όταν ένα φωτόνιο ακτίνων X χτυπά τον 

ανιχνευτή, δημιουργεί τα ζευγάρια ηλεκτρόνιου-οπής που μετατοπίζονται λόγω της υψηλής 
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τάσης. Το ηλεκτρικό φορτίο συλλέγεται, λειτουργεί όπως όταν φορτίζεται ένας πυκνωτής, η 

αύξηση της τάσης του condensator είναι ανάλογη προς την ενέργεια του φωτονίου, είναι έτσι 

δυνατό να καθοριστεί το ενεργειακό φάσμα. Η τάση του condensator επαναρυθμίζεται 

τακτικά για να αποφευχθεί ο κορεσμός. Για να μειωθεί ο ηλεκτρονικός θόρυβος, ο ανιχνευτής 

ψύχεται από υγρό άζωτο. 

Τα τελευταία χρόνια ένας νέου τύπου ανιχνευτής EDS έχει διατεθεί εμπορικά 

βασισμένος σε έναν υπεραγώγιμο θερμιδομετρητής μικροϋπολογισμών. Αυτό το 

φασματόμετρο θερμιδομετρητή μικροϋπολογισμών έχει τις ίδιες ικανότητες ανίχνευσης με 

του EDS σε συνδυασμό με το υψηλό φασματική ανάλυση του WDS. Αντίθετα από το 

ημιαγώγιμο EDS αυτό μετρά την αλλαγή θερμοκρασίας που προκαλείται από την 

απορρόφηση του φωτονίου των ακτινών X στον ανιχνευτή, υπό αυτήν τη μορφή ο ανιχνευτής 

πρέπει να διατηρείται σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες (~100mK) με την χρήση του 

υγρού ηλίου ή/και ενός αδιαβατικού ψυγείου απομαγνήτισης (ADR). Στην ουσία ο 

θερμιδομετρητής μικροϋπολογισμών είναι ένας αποτελεσματικός απορροφητής που 

συνδέεται με ένα πολύ ευαίσθητο θερμόμετρο. Ο θερμιδομετρητής μικροϋπολογισμών EDS 

πάσχει από διάφορα μειονεκτήματα έναντι των συμβατικών ανιχνευτών που οι επιστήμονες 

εξετάζουν τώρα, αυτοί περιλαμβάνουν χαμηλά ποσοστά αρίθμησης, φτωχές αποδοτικότητες 

συλλογής και μικρές περιοχές ανιχνευτών. Το ποσοστό αρίθμησης συνδέεται με τη  σταθερά 

θερμικού χρόνου του θερμιδομετρητή, δηλ. είναι ισοδύναμο με τη "χρονική RC" σταθερά 

ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Η αποδοτικότητα συλλογής έχει να κάνει με τα υλικά 

απορροφητών και η μικρή περιοχή προκύπτει από την ανάγκη να κρατηθεί η ικανότητα 

θερμότητας όσο το δυνατόν μικρότερη προκειμένου να αυξηθεί η θερμική ευαισθησία. Αυτά 

τα μειονεκτήματα έχουν υπερνικηθεί κάπως με την χρήση σειρών ανιχνευτών και οπτικών 

συσκευών εστίασης των ακτινών X [27]. 

 

 

5.3 ΘΕΡΜΟΒΑΡΟ-ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ (TG) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ (DTA) 

Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της θερμικής ανάλυσης είναι ο ακόλουθος: «μια 

ομάδα τεχνικών με τις οποίες μετρείται κάποια φυσική ιδιότητα μιας ουσίας ή των προϊόντων 

αντίδρασής της ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, όταν η τελευταία μεταβάλλεται κατά ένα 

προγραμματισμένο τρόπο». Υπάρχουν περισσότερες από 12 θερμικές μέθοδο, οι οποίες 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις μετρούμενες παραμέτρους και τον τρόπο 

προγραμματισμού της θερμοκρασίας. Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται ευρύτατα τόσο 

στον ποιοτικό έλεγχο, όσο και σε ερευνητικές εφαρμογές σε βιομηχανικά προϊόντα, όπως 
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πολυμερή, φάρμακα, ορυκτά, μέταλλα και κράματα. Παρακάτω περιγράφονται οι δύο 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

 

5.3.1 Η ΘΕΡΜΟΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - TGΑ 

Η θερμοβαρομετρική ανάλυση (TGΑ - Thermogravimetric Analysis) είναι μια 

τεχνική κατά την οποία η μάζα του δείγματος μετριέται σαν ιδιότητα της θερμοκρασίας (ή 

του χρόνου) καθώς το δείγμα θερμαίνεται ή ψυχραίνεται με σταθερό ρυθμό (δυναμικά). Το 

μέγεθος του δείγματος είναι μικρό για να αποφευχθούν σφάλματα λόγω θερμικών 

συνιστωσών. Οι μετρήσεις θερμοβαρομετρίας εκτελούνται με τη βοήθεια μικροζυγού 

ακριβείας, σε κλίβανο όπου η θερμοκρασία μπορεί να προγραμματιστεί και να ελεγχθεί 

απόλυτα. Η θερμοκρασία του δείγματος μετριέται και καταγράφεται με ακρίβεια. Η 

ατμόσφαιρα στην οποία γίνεται η μέτρηση μπορεί να επιλεχθεί και να ελεγχθεί. Οι τεχνικές 

TG δίνουν πληροφορίες για την αρχική και την τελική θερμοκρασία αντίδρασης καθώς και 

ποσοτική ανάλυση της διαφοράς βάρους.. Το διάγραμμα της μάζας ή του ποσοστού μάζας ως 

συνάρτηση του χρόνου ονομάζεται θερμογράφημα ή καμπύλη θερμικής διάσπασης [30-32]. 

 

 
Σχήμα 5.2: Τμήματα ενός θερμικού ζυγού  Α) βραχίονας,  Β) δοχείο δείγματος και υποδοχέας,  

Γ) αντισταθμιστικό βάρος,  Δ) λυχνία και φωτοδίοδοι,  Ε) πηνίο,  Ζ) μαγνήτης, Η) ενισχυτής 

ελέγχου, Θ) υπολογιστής απόβαρου,  Ι) ενισχυτής, Κ) καταγραφικό [31]. 

 

Μεταβολή στη μάζα του δείγματος προκαλεί εκτροπή του βραχίονα, η οποία κινεί 

ένα πέτασμα φωτός μεταξύ μιας λυχνίας και μιας απο τις φωτοδιόδους. Η προκαλούμενη  
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ανισοτροπίαστο ρεύμα της φωτοδιόδου ενισχύεται και τροφοδοτεί το σωληνοειδές Ε, το 

οποίο είναι τοποθετημένο μεταξύ των πόλων ενός μόνιμου μαγνήτη Ζ. Το μαγνητικό πεδίο 

που δημιουργείται απο το ρεύμα στο σωληνοειδές, επαναφέρει τον βραχίονα στην αρχική του 

θέση. Το ίδιο ρεύμα καταγράφεται και μετατρέπεται σε μάζα ή απώλεια μάζας απο το 

σύστημα συλλογής των δεδομένων. Η γραφική παράσταση της μάζας ως προς την 

θερμοκρασία λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο. Οι περισσότεροι φούρνοι καλύπτουν εύρος 

από θερμοκρασία περιβάλλοντος-1500 οC. Συχνά ο ρυθμός θέρμανσης ή ψύξης του φούρνου 

μπορεί να φθάσει και τους 200 οC/min. Συχνά χρησιμοποιείται άζωτο ή αργό σαν αέριο για 

τον καθαρισμό του φούρνου και προστασία του δείγματος από την οξείδωση. Οι 

θερμοκρασίες μετρούνται συνήθως με ένα μικρό θερμοζεύγος, το οποίο τοποθετείται όσο το 

δυνατό πλησιέστερα  στον υποδοχέα του δείγματος.  

Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη αντιδράσεων όπως 

αφυδρογόνωση, οξείδωση, εξάτμιση και ακόμα για υπολογισμό των θερμοκρασιών Curie 

τοποθετώντας τον κλίβανο σε μαγνητικό πεδίο [30-32]. 

 

5.3.2 Η ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - DTA 

Η διαφορική θερμική ανάλυση (DTA - Differential thermal analysis, DTA), είναι μια 

τεχνική που καταγράφει και υπολογίζει τις θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων 

και ενός σώματος αναφοράς σε σταθερό κύκλο θέρμανσης ή ψύξης. Τα δείγματα και το σώμα 

αναφοράς θερμαίνονται έτσι ώστε η θερμοκρασία του δείγματος Ts να αυξάνει γραμμικά με 

το χρόνο. Στη συνέχεια καταγράφεται η διαφορά ΔΤ, μεταξύ θερμοκρασίας του δείγματος και 

του υλικού αναφοράς Tr (ΔΤ = Tr - Τs) και σχεδιάζεται η γραφική παράσταση ως προς τη 

θερμοκρασία του δείγματος, ώστε να προκύψει. Ένα διαφορικό θερμογράφημα. Τα θερμικά 

χαρακτηριστικά του σώματος αναφοράς είναι γνωστά, και ο ίδιος θερμικός κύκλος 

χρησιμοποιείται για το δείγμα και για το σώμα αναφοράς [30-32].  
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Σχήμα 5.3: Σχηματικό διάγραμμα ενός τυπικού οργάνου για διαφορική θερμική ανάλυση (TC: 

Θερμοζεύγος, S: Δείγμα, R: δείγμα αναφοράς) [32]. 

 

 
Σχήμα 5.4: Τυπικό γράφημα DTA για πολυμερές που θερμάνθηκε σε αέρα [31] 

 

Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση των πολυμερών, μελέτη 

της θερμικής συμπεριφοράς καθαρών ανόργανων ενώσεων, καθώς επίσης και ανόργανων 

ουσιών, όπως πυριτικά ορυκτά, φερρίτες, άργιλοι, οξείδια, κεραμικά, καταλύτες και ύαλοι. 

Ακόμη παρέχονται πληροφορίες για διεργασίες όπως αφυδάτωση, αναγωγή, προσρόφηση και 
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αντιδράσεις σε στερεά κατάσταση. Επίσης για την παραγωγή διαγραμμάτων φάσης και 

μελέτη των μεταπτώσεων μεταξύ των φάσεων. Αποτελεί ένα απλό και ακριβή τρόπο 

προσδιορισμού των σημείων τήξης, βρασμού και διάσπασης των οργανικών ενώσεων. 

Αποτελεί ένα απλό και ακριβή τρόπο προσδιορισμού των σημείων τήξης, κρυστάλλωσης, 

υαλώδους μετάπτωσης άμορφων μεταλλικών κραμάτων. Καθώς και ένα απλό και ακριβή 

τρόπο προσδιορισμού φυσικών ποσοτήτων, όπως ενθαλπίας, θερμοχωρητικότητας, ενέργειας 

ενεργοποίησης. 

Έτσι, με κατάλληλη βαθμονόμηση, τα φαινόμενα ενθαλπίας που συμβαίνουν σ’ ένα 

δείγμα μπορούν να καθοριστούν ποσοτικά. Οι τεχνικές TG και DTA συνήθως 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό. 

 

5.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΤ 

Ο όρος ΒΕΤ (Burnauer, Emmett and Teller) αναφέρεται στη μέθοδο μέτρησης της 

ειδικής επιφάνειας και του πορώδους στερεών υλικών χρησιμοποιώντας τις αρχές 

προσρόφησης και εκρόφησης αερίων. Η αρχή της θεωρίας είναι μια επέκταση της θεωρίας 

του Langmuir (προσρόφηση σε μονοστοιβάδα), για την προσρόφηση αερίων σε πολλαπλές 

στοιβάδες, κάνοντας τις εξής υποθέσεις: α) η φυσιολογική προσρόφηση των μορίων του 

αερίου πάνω στη επιφάνεια γίνεται απείρως, β) δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

προσροφημένων στοιβάδων, γ) η θεωρία Langmuir μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε στοιβάδα. 

Η εξίσωση Β.Ε.Τ. δίνεται από τον τύπο (5.4.1) [33,34]:  

1 1 1

1o m o m

c P
P c P c
P

υ υυ

⎛ ⎞−
= +⎜ ⎟⋅ ⋅⎡ ⎤ ⎝ ⎠−⎢ ⎥⎣ ⎦

                                     (5.4.1) 

Όπου P και Pο είναι η πίεση ισορροπίας και η πίεση κορεσμού αντίστοιχα των 

προσροφημένων μορίων στη θερμοκρασία προσρόφησης. Η ποσότητα του προσροφημένου 

αερίου είναι υ και υm είναι η προσροφημένη ποσότητα σε μία μονοστοιβάδα. Με  c 

συμβολίζεται η σταθερά B.E.T..  

1exp LQ Qc
RT
⋅⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                       (5.4.2) 

Στον παραπάνω τύπο (5.4.2), Q1 είναι η θερμότητα προσρόφησης της πρώτης 

στοιβάδας, QL είναι η θερμότητα συμπύκνωσης, R η παγκόσμια σταθερά των αερίων και Τ η 

θερμοκρασία.  

Η εξάρτηση της επικάλυψης μιας επιφάνειας από την πίεση καλείται ισόθερμη 

προσρόφησης. Η εξίσωση B.E.T. είναι μία ισόθερμη προσρόφησης και μπορεί να σχεδιαστεί 

βάζοντας στον άξονα y τις πειραματικές τιμές 1/ υ·[(Po/P) – 1] και στον άξονα χ τις τιμές 

P/Po. Η γραμμική σχέση της εξίσωσης διατηρείται στο διάστημα 0.05 < P/Po < 0.35. Η τιμή 
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της κλίσης και η τομή στον άξονα y της γραφικής παράστασης χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των υm και c. Το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας Stotal και η ειδική επιφάνεια S, 

υπολογίζονται από τις παρακάτω εξισώσεις.  

( )m s
BETtotal

N
S

V
υ ⋅

=                                                 (5.4.3) 

( )
a

m s
BET

N
S

υ ⋅
=                                                   (5.4.4) 

όπου N είναι αριθμός Avogadro, s είναι η μέση περιοχή που καλύπτει ένα μόριο της 

προσροφημένης ουσίας σε μία συμπληρωμένη μονοστιβάδα, V είναι μοριακός όγκος 

προσροφημένου αερίου και a είναι μοριακό βάρος αερίου. 

Ο μηχανισμός της προσρόφησης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος των πόρων και έτσι 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τους μικροπόρους < 2 nm, τους μεσοπόρους 2-50 nm και 

τους μακροπόρους > 50 nm. Οι ισόθερμες προσρόφησης για τέτοια πορώδη υλικά 

κατατάσσονται ως εξής [33]:  

Τύπου Ι ή αλλιώς ισόθερμη Langmuir. Τέτοιες ισόθερμες χαρακτηρίζουν τη φυσιορρόφηση 

από μικροπορώδη προσροφόντα υλικά με σχετικά μικρές εξωτερικές επιφάνειες.  

Τύπου ΙΙ, οι οποίες αφορούν και μονοστιβάδες και πολλαπλές στιβάδες και είναι σχήματος S. 

Αυτές συνήθως τις παίρνουμε από μη πορώδη ή μακροπορώδη προσροφόντα υλικά.  

Τύπου ΙΙΙ, οι οποίες υποδηλώνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ασθενούς αερίου και στερεού.  

Τύπου ΙV, οι οποίες είναι και οι πιο συνηθισμένες και τις παίρνουμε από προσροφόντα υλικά 

με μεσοπορώδεις δομές.  

Τύπου V, οι οποίες όπως και οι Τύπου ΙΙΙ, υποδηλώνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ασθενούς 

αερίου και στερεού.  

Τύπου VΙ, τις οποίες παίρνουμε όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός ομοιομορφίας στην επιφάνεια 

του προσροφούμενου υλικού και η μορφή τους είναι βηματική (έχουν σκαλοπάτια).  

Τα αέρια προσρόφησης που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο ΒΕΤ είναι το άζωτο, το 

αργό, το κρυπτό, το ξένο, το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Το επικρατέστερο όλων 

είναι το άζωτο και ακολουθεί το αργό. 

 

5.5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (FTIR) 

Η φασματοσκοπία υπερύθρου είναι μία μέθοδος εύκολης και γρήγορης ταυτοποίησης 

ύπαρξης χαρακτηριστικών ομάδων σε ένα μόριο. Η ελάχιστη ποσότητα δείγματος και η 

ταχύτητα λήψης είναι τα σημεία που καθιστούν την φασματοφωτομετρία IR ιδιαίτερα 

χρήσιμη και εύχρηστη μέθοδο ως πρώτο βήμα στην ταυτοποίηση ενός άγνωστου δείγματος. 

Σε ένα διατομικό μόριο Α-Β με μάζες ατόμων mΑ και mΒ τα άτομα δονούνται κατά 

μήκος του δεσμού όπως δονούνται δυο σφαίρες ενωμένες με ελατήριο κατά μήκος του άξονα 
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που τις συνδέει με μεταβολή του μήκους του δεσμού με εναλλάξ συρρίκνωση και επέκταση 

του δεσμού όπως συμβαίνει στον αρμονικό ταλαντωτή. Ο νόμος του Hook εφαρμοζόμενος 

στο διατομικό μόριο δίνει για την συχνότητα δόνησης ν του δεσμού: 

1
2

fv
cπ μ

=
     (5.6.1) 

Όπου  c: η ταχύτητα του φωτός 

 f: η σταθερά δύναμης του δεσμού A-B 

 μ: η ανηγμένη μάζα του μορίου που δίνεται από τη σχέση  

A B

A B

m m
m m

μ =
+      (5.6.2) 

Ο τρόπος αυτός δόνησης των ατόμων ενός δεσμού δημιουργεί τις απορροφήσεις 

δόνησης τάσης, ενώ οι δονήσεις των ατόμων που προκαλούν παραμόρφωση των γωνιών των 

δεσμών ονομάζονται δονήσεις παραμόρφωσης ή κάμψης. Η συχνότητα δόνησης ενός δεσμού 

σε αντίστροφα μήκη κύματος cm-1 αναφέρεται και ως κυματάριθμος. Η σταθερά δύναμης f 

του δεσμού εξαρτάται κυρίως απ το είδος του δεσμού και το είδος των ατόμων που συνδέει. 

Οι ιδιαιτερότητα που έχουν οι διάφορες τιμές του f και του μ ανάλογα με το είδος των 

δεσμών μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων και οι διαφορές στο ποσοστό του πολλαπλού 

δεσμού μεταξύ τους καθιστούν τις συχνότητες δόνησης των δεσμών ένα σημαντικό και 

αδιαφιλονίκητο στοιχείο για την πιστοποίηση της ύπαρξης ενός συγκεκριμένου δεσμού. Στην 

παραπάνω παραδοχή στηρίζεται η διαγνωστική αξία των φασμάτων υπερύθρου. 

  Η ακτινοβολία αυτή απορροφάται με την προϋπόθεση ότι το μόριο περιέχει ένα 

δίπολο που πάλλεται με συχνότητα ίση με αυτή του παλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου του 

προσπίπτοντος κύματος. Δηλαδή, ένα μόριο θα απορροφήσει υπέρυθρη ακτινοβολία μόνο 

όταν η διπολική του ροπή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της δόνησης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η δόνηση θεωρείται ανενεργή στο υπέρυθρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή 

της διπολικής ροπής, τόσο ισχυρότερη είναι η απορρόφηση. 

Στην περιοχή υπερύθρου του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (IR) 

συμβαίνουν απορροφήσεις που οφείλονται σε δονήσεις ή κάμψεις των δεσμών των μορίων 

για ενώσεις με μόνιμη διπολική ροπή, που μεταβάλλεται κατά την παραμόρφωση του μορίου 

και απορροφούν ισχυρά στην περιοχή υπερύθρου. Εκτός από τις δονήσεις και τις κάμψεις 

υπάρχουν και άλλα είδη παραμόρφωσης της δομής των μορίων, όπως όταν αυτό σείεται 

(wagging), κλυδωνίζεται (rocking), στρεβλώνεται (twisting), ή έχει ψαλιδωτή κίνηση 

(scissoring), κ.λπ. [9-37] 
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Σχήμα 5.5: Δονήσεις τάσης και κάμψης των μοριακών δομών και οι περιοχές 

απορρόφησης στην υπέρυθρη περιοχή [37]. 

 

 Οι δονήσεις τάσης απαιτούν περισσότερη ενέργεια γι αυτό και έχουν μεγαλύτερη 

τιμή κυματάριθμου από τις δονήσεις κάμψης. Όταν ένα μόριο απορροφά ενέργεια στην 

περιοχή του υπερύθρου αυξάνεται μόνο η ένταση δόνησης του μορίου (αυτό συνεπάγεται 

αύξηση του βαθμού ελευθερίας δόνησης του μορίου). Ακολούθως όταν ένα μόριο επιστρέφει 

στη βασική κατάσταση τότε χάνει ενέργεια. Μόρια που περιέχουν αριθμό ατόμων η και τα 

οποία δεν είναι σε γραμμική διάταξη πραγματοποιούν  ένα αριθμό βασικών δονήσεων ίσο με 

3n-6 (n=αριθμός ατόμων) και παραχωρούν αντίστοιχες κορυφές απορρόφησης στην περιοχή 

του υπερύθρου. Έτσι επί θεωρητικής βάσης τα μόρια τα μόρια του μεθανίου και του 

βενζολίου θα πρέπει να παραχωρούν 9 και 30 κορυφές απορρόφησης αντίστοιχα. Στην πράξη 

όμως, ο αριθμός των κορυφών είναι απορρόφησης που παρατηρούνται σ’ ένα παραπάνω 

φάσμα είναι συνήθως μικρότερος από εκείνο που υπολογίζεται με τον παραπάνω τύπο.  Αυτό 

γιατί πολλές κορυφές απορρόφησης είναι μικρής έντασης και δε καταγράφονται. Άλλες πάλι 

πέφτουν έξω από την περιοχή σάρωσης και άλλες αλληλοεπικαλύπτονται ώστε είναι δύσκολο 

να μετρηθεί ο αριθμός τους. Εξάλλου πολλές από τις κορυφές είναι υπερτονικές2 με τιμή 

αριθμού κύματος διπλάσια ή τριπλάσια μιας βασικής κορυφής απορρόφησης (βασικής 

τάσης). Ακόμη παρατηρούνται κορυφές απορρόφησης  συνδυασμού  (combination bands) και 
                                                            
2 Η απορρόφηση ενέργειας από ένα δεσμό στην περιοχή του υπερύθρου συμβολίζεται με ο 1 και 
αντιστοιχεί σε μια βασική κορυφή απορρόφησης. Άλλες διεγέρσεις ο 2, ο 3, αν και θεωρούνται 
απαγορευµένες εν τούτοις δίνουν ασθενείς κορυφές απορρόφησης και είναι αυτές που 
αποκαλούνται υπερτονικές  39 . 
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διαφοράς (difference bands) που αντιστοιχούν στο άθροισμα και στην διαφορά του αριθμού 

κύματος δύο βασικών απορροφήσεων. Όλες πάντως οι διεγέρσεις στην περιοχή του 

υπερύθρου είναι κβαντισμένες.[39] 

 

5.5.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

FOURIER  

Η φασματοσκοπία υπερύθρου είναι μια αξιόπιστη τεχνική για την ανάλυση υλικών 

στο εργαστήριο για τουλάχιστον εβδομήντα έτη. Βασίζεται στην αρχή ότι οι χημικοί δεσμοί 

απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, χαρακτηριστικής ενέργειας, και κάθε δείγμα 

παράγει ένα φάσμα το οποίο απεικονίζει τη συνδυασμένη απορρόφηση των ατόμων που είναι 

παρόντα. Επειδή κάθε διαφορετικό υλικό είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ατόμων, καμία 

ένωση δύο ατόμων δεν παράγει ακριβώς το φάσμα υπερύθρου. Επομένως, η φασματοσκοπία 

υπερύθρου μπορεί να οδηγήσει σε έναν σαφή προσδιορισμό (ποιοτική ανάλυση) των 

διαφορετικών ειδών υλικού. Επιπλέον, το μέγεθος των κορυφών στο φάσμα είναι μια άμεση 

ένδειξη του ποσοτικού προσδιορισμού του παρόντος υλικού. Με τους σύγχρονους 

αλγορίθμους λογισμικού, το υπέρυθρο είναι ένα άριστο εργαλείο και για την ποσοτική 

ανάλυση. 

Η φασματοσκοπία IR χρησιμοποιείται σε μια ευρεία περιοχή φασμάτων , από το 

εγγύς υπέρυθρο NIR (14000 - 4000 cm-1) μέχρι την περιοχή 500-20 cm-1 που καλείται άπω 

υπέρυθρη (far infra-red). Στην περιοχή όμως αυτή η ευαισθησία του φασματοφωτομέτρου IR 

είναι περιορισμένη και οι εντάσεις των απορροφήσεων πολύ μικρές, με αποτέλεσμα ο 

«θόρυβος» να σκεπάζει τις ταινίες απορρόφησης. Η αδυναμία των κοινών 

φασματοφωτομέτρων IR (και άλλων μεθόδων φασματοσκοπίας) υπερνικήθηκε με τη 

φασματοσκοπία IR με μετασχηματισμό Fourier (Fourier Transform IR Spectroscopy, F.T.-

IR). 

Η ανάλυση κατά Fourier ή μετασχηματισμός Fourier είναι η ανάλυση μιας 

μαθηματικής συνάρτησης ή μιας πειραματικά λαμβανομένης καμπύλης με τη μορφή μιας 

τριγωνομετρικής σειράς. Η μέθοδος βασίζεται στην καταγραφή του φάσματος με 

συμβολομετρικές μετρήσεις (interferometric measurements) που υπερτερούν των κοινών 

μηχανισμών σάρωσης του φάσματος. Είναι μέθοδος μη καταστρεπτική, παρουσιάζει αρκετά 

μεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα λήψης του φάσματος (όλες οι μετρήσεις απαιτούν λίγα 

δευτερόλεπτα), υψηλή ευαισθησία μέτρησης και χαρακτηρίζεται από μηχανική απλότητα, 

αφού το κινούμενο μέρος της διάταξης είναι ο κινούμενος καθρέφτης του συμβολομέτρου. 

Ωστόσο, η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στην ερμηνεία του λαμβανόμενου φάσματος, 

ιδιαίτερα αν το δείγμα είναι μίγμα πολλών οργανικών και ανόργανων ουσιών. 
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Επομένως, η FT-IR φασματοσκοπία (Fourier Transform InfraRed spectroscopy) είναι 

μια μέθοδος λήψης υπέρυθρου φάσματος με πρωταρχικό σκοπό να συλλέξει ένα 

συμβολογράφημα ενός συγκεκριμένου δείγματος χρησιμοποιώντας ένα συμβολόμετρο, και 

εκτελώντας έπειτα ένα μετασχηματισμό Fourier (FT) στο συμβολογράφημα για την λήψη 

όλου του φάσματος. Ένα FT-IR φασματόμετρο συλλέγει και ψηφιοποιεί το 

συμβολογράφημα, εκτελεί το μετασχηματισμό Fourier και δίνει το φάσμα, δηλαδή το 

διάγραμμα της εκατοστιαίας διαπερατότητας του δείγματος (%Τ) συναρτήσει του μήκους 

κύματος (λ) ή του κυματάρυθμου (1/λ) 

 

5.5.2 ΔΙΑΤΑΞΗ FT-IR 

Το βασικό μέρος της διάταξης FT-IR είναι ένα συμβολόμετρο Michelson. Το 

συμβολόμετρο αποτελείται από έναν διαχωριστή δέσμης (beam splitter) των ακτινών, ένα 

σταθερό καθρέφτη και έναν κινητό καθρέπτη που "μεταφράζει" το σήμα πριν και μετά, με 

πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ο διαχωριστής ακτινών αποτελείται από ένα ειδικό υλικό που 

διαβιβάζει τη μισή από την ακτινοβολία που το χτυπά και ανακλά την άλλη μισή. Η 

ακτινοβολία από την πηγή χτυπά το διαχωριστή ακτινών και διαχωρίζεται σε δύο ακτίνες. 

Μια ακτίνα διαβιβάζεται μέσω του διαχωριστή ακτινών στο σταθερό καθρέφτη και μια 

δεύτερη ανακλάται από το διαχωριστή ακτινών στον κινούμενο καθρέφτη. 

 

 
Σχήμα 5.6: Σχηματική εικόνα ενός τυπικού φασματοφωτομέτρου FT-IR και διάταξη των 

πηγών, καθρεπτών και ανιχνευτή[37]. 

 

Οι σταθεροί και κινούμενοι καθρέφτες ανακλούν ξανά την ακτινοβολία πίσω στο 

beam splitter. Οι δύο δέσμες επανασυνδεόμενες μετά από την ανάκλασή τους στα κάτοπτρα, 
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συμβάλλουν με μια διαφορά πορείας, χ, ίση με το διάστημα μετατόπισης του κινητού 

κατόπτρου. Πάλι, η μισή από αυτήν την ανακλώμενη ακτινοβολία διαβιβάζεται και η άλλη 

μισή ανακλάται από τον beam splitter, με συνέπεια μια ακτίνα να περνά στον ανιχνευτή και 

μια δεύτερη να πηγαίνει πίσω στην πηγή. Το σήμα του ανιχνευτή είναι συνάρτηση της 

απόστασης χ, ενώ το φάσμα λαμβάνεται στη συνηθισμένη μορφή (%Τ = f(λ)), με τη βοήθεια 

του μετασχηματισμού Fourier. 

Τα φάσματα IR δίνονται σαν μεταβολή της % διαπερατότητας σε σχέση με το μήκος 

κύματος της απορροφούμενης ακτινοβολίας. Σε διαπερατότητα 100% όλο το φώς διέρχεται 

από το δείγμα ενώ διαπερατότητα 0% σημαίνει ότι όλο το φώς έχει απορροφηθεί από το 

δείγμα [35-37]. 

 

 Κορυφές απορρόφισης 

Δραστική ομάδα Κυματάρυθμος cm-1 Μήκος κύμματος μm 

Ο−Η  Αλειφατικες και αρωματικές 3600-3000 2.8-3.3 

ΝΗ2  Δευτεροταγής και τριτοταγής 3600-3100 2.8-3.2 

C−H  Αρωματικές 3150-3000 3.2-3.3 

C=H  Αλειφατικά 3000-2850 3.3-3.5 

C≡N−  Νιτρίλια 2400-2200 4.2-4.6 

C≡C−  Αλκίνια 2260-2100 4.4-4.8 

COOR  Εστέρες 1750-1700 5.7-5.9 

COOH  Καρβοξυλικό οξύ 1740-1670 5.7-6.0 

C=O  Αλδεΰδες και κετόνες 1740-1660 5.7-6.0 

CONH2  Αμίδια 1720-1640 5.8-6.1 

C=C−  Αλκένια 1670-1610 6.0-6.2 

φ−O−R  Αρωματικά 1300-1180 7.7-8.5 

R−O−R  Αλειφατικά 1160-1060 8.6-9.4 

Πίνακας 5.1: Κάποιες χαρακτηριστηκές κορυφές απορρόφισης υπερυθρου [38] 

 

5.6 ΠΟΤΕΝΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ  

Η ποτενσιοδυναμική πόλωση είναι μια τεχνική ελεγχόμενου δυναμικού ενώ αποτελεί 

μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για τον καθορισμό της συμπεριφοράς σε κατάσταση 

(steady-state corrosion) σταθερής  διάβρωσης μετάλλων και κραμάτων ως συνάρτηση του 

δυναμικού. Προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς 

διαφορετικών συστημάτων γίνονται προσπάθειες να τον καθορισμό συγκεκριμένων 

προτύπων διαλυμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως διαβρωτικά περιβάλλοντα. Η αρχή 

λειτουργίας των τεχνικών ελεγχόμενου δυναμικού βασίζεται στην διέγερση ενός συστήματος 

(δηλ. απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας της (ΔG> 0 ή ΔG<0)), με εφαρμογή 

δυναμικού διαφορετικό του δυναμικού ισορροπίας (Ε0). Το δυναμικό του ηλεκτροδίου έχει 

μεταβληθεί από την τιμή ισορροπίας του κατά η, και το ηλεκτρόδιο στη νέα του κατάσταση 
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χαρακτηρίζεται ως πολωμένο. H ανοδική (θετική) και η καθοδική (αρνητική) πόλωση έχουν 

ως συνέπεια τον εξαναγκασμό του συστήματος προς την οξειδωτική και αναγωγική πορεία 

αντίστοιχα, με συνέπεια την επαγωγή αντίστοιχων ρευμάτων. Η καταγραφή των ρευμάτων 

αυτών αποτελεί στόχο των τεχνικών ελεγχόμενου δυναμικού [4]. 

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής ποτενσιοδυναμικής πόλωσης ένα υπό εξέταση 

δείγμα υφίσταται μια γραμμική και αργή σάρωση δυναμικού του (μετρούμενη ως προς 

ηλεκτρόδιο αναφοράς) -ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθεί πως η επιφάνεια του δείγματος 

βρίσκεται κάθε στιγμή σε σταθερό δυναμικό-, ενώ παράλληλα καταγράφεται το ρεύμα που 

επάγεται σε κάθε τιμή δυναμικού. Από τη γραφική αναπαράσταση του ( )logE f j=  που 

ονομάζεται και διάγραμμα Tafel, προσδιορίζονται παράμετροι σημαντικοί για την κατανόηση 

της συμπεριφοράς ενός υλικού σε συνθήκες διάβρωσης, όπως το δυναμικό διάβρωσης (Εcor), 

το ρεύμα διάβρωσης (Icor), αλλά και οι κλίσεις των ανοδικών (ba) και καθοδικών (bc) 

τμημάτων που μας πληροφορούν για τους ρυθμούς διεξαγωγής των ανοδικών και των 

καθοδικών δράσεων αντίστοιχα [4, 40].   

Ο προσδιορισμός αυτών των παραμέτρων οδηγεί στον υπολογισμό της αντίστασης 

πόλωσης Rp (polarization resistance) και της πυκνότητας ρεύματος διάβρωσης, η τελευταία 

μπορεί να μετατραπεί στην Φαρανταϊκή ταχύτητα διάβρωσης (CR) η οποία έχει μονάδες 

mm/year.  Ο υπολογισμός της αντίστασης πόλωσης με χρήση τεχνικής ελεγχόμενου 

δυναμικού πλεονεκτεί σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο προσδιορισμού μέσω 

υπολογισμού της απώλειας μάζας του υλικού  (weight loss measurement) και αυτό διότι είναι 

ταχύτερη και προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την Rp, ειδικά αν αυτή μεταβάλλεται με 

το χρόνο [16]. 

 

5.7 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – EIS 

 Η ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης (Electrochemical 

Impedance Spectroscopy – EIS) μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία βασική, μη καταστροφική 

μέθοδος μελέτης ηλεκτροχημικών φαινομένων. Βασίζεται στην καταγραφή της απόκριση του 

συστήματος σε μια μικρή εξωτερική εναλλασσόμενη τάση σε καθορισμένο εύρος 

συχνοτήτων. Από τις τιμές της εναλλασσόμενης τάσης και του παραγόμενου ρεύματος 

υπολογίζεται η σύνθετη αντίσταση του συστήματος. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες ενός 

συστήματος καθορίζονται από την ικανότητά του να  αποθηκεύει (χωρητικότητα) και να 

μεταφέρει (αγωγιμότητα) ρεύμα [7,42-44]. 

 Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση δείγμα τοποθετείται σε ένα 

ηλεκτροχημικό κελί, το οποίο περιέχει ένα υδατικό ηλεκτρολύτη και 2 ή 3 ηλεκτρόδια. Στο 

κελί εφαρμόζεται μια μικρού πλάτους ημιτονοειδής τάση 0E  E sin tω=  και μετριέται η 
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απόκριση του συστήματος ( )0I I sin t  ω ϕ= + , ίδιας συχνότητας με το σήμα διέγερσης αλλά 

διαφορετικού πλάτους και φάσης. Από τις τιμές αυτές υπολογίζεται η σύνθετη αντίσταση. 

 

0

0

sin( )
sin( )
E tEZ

I I t
ω

ω ϕ
= =

+    (5.8.1)
 

 

μπορούμε να εκφράσουμε τη σύνθετη αντίσταση σα μια μιγαδική συνάρτηση. Το 

δυναμικό γράφεται ως  

0 exp( )tE E j tω=     (5.8.2) 

και το ρεύμα ως, 

0 exp( )tI I j tω ϕ= −    (5.8.3) 

Έτσι η σύνθετη αντίσταση γράφεται σαν μιγαδικός αριθμός 

 

0

0

( ) exp( ) (cos sin ) 'EZ Z j Z j Z jZ΄΄
I

ω ϕ ϕ ϕ= = = + = +
  (5.8.4)

 

|Z| είναι το μέτρο της σύνθετης αντίστασης Z και Z´, Z´´ το πραγματικό και μιγαδικό μέρος 

του Z, όπου ισχύει: 

( ) ( )
½2 2Z   Z´  Z´´  ⎡ ⎤= +⎣ ⎦             (5.8.4) 

 και 

 arctan( )Z΄΄
΄

Φ =
Ζ              

(5.8.5) 

 

Άρα η σύνθετη αντίσταση είναι ημιτονοειδής συνάρτηση  και αποτελείται από το πραγματικό 

μέρος (ωμικός όρος σε φάση με το σήμα εισόδου) και το φανταστικό μέρος (χωρητικός όρος 

με διαφορά φάσης 90ο από το σήμα εισόδου) όπως φαίνεται στο σχήμα 5.7

  
Σχήμα 5.7:  διανυσματική παράσταση της σύνθετης αντίστασης [44] 
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 Η πιο διαδεδομένη τεχνική για να γίνει η παραπάνω μέτρηση είναι η τεχνική 

συσχέτισης μεμονωμένου ημιτονοειδούς κύματος (single line correlation) η οποία 

εφαρμόζεται σε συσκευές ανάλυσης συχνοτήτων (frequency response analyzer – FRA) και 

μετριέται η απόκριση τους συστήματος για κάθε μεμονωμένη συχνότητα. Το πλήρες φάσμα 

συχνοτήτων παράγεται σαρώνοντας όλες τις επιθυμητές συχνότητες (συνήθως από 10-3 Hz 

μέχρι 10kHz). 

 Για την μελέτη των διαφόρων συστημάτων χρησιμοποιούνται ισοδύναμα 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων που εξομοιώνουν ηλεκτροχημικές διεργασίες και καθιστούν δυνατή 

την μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων. Για την εκτίμηση ενός φάσματος σύνθετης 

αντίστασης μια από τις παραδοχές που γίνονται είναι η γραμμική σχέση μεταξύ τάσης και 

ρεύματος όπου με το χαμηλό πλάτος του σήματος διέγερσης (10-100mV) διατηρείται η 

γραμμικότητα. 

Τα ηλεκτρικά ισοδύναμα των ηλεκτροχημικών συστημάτων είναι τα εξής (πίνακας 

5.2): 

 

Στοιχείο  Σύμβολο   Μονάδα  Έκφραση σύνθετης 

αντίστασης στοιχείου 

Αντίσταση  R Ohm Z = R 

Πυκνωτής  C F 1Z
C jω

=  

Αυτεπαγωγή  L H Z = ωjL 

Στοιχείο σταθερής 

φάσης 

Q 1/Ohm 

0

njZ
Y
ω −

=  

Στοιχείο Warburg W Ohm 0YZ
jω

=  

Πίνακας 5.2 : στοιχεία ηλεκτρικών ισοδύναμων 

 

Aντίσταση: περιγράφει την αντίσταση που συναντούν οι φορείς του ρεύματος κατά την 

διάρκεια μιας διεργασίας, π.χ. η αντίσταση ροής των ιόντων μέσω μιας επίστρωσης. 

Πυκνωτής: εκφράζει την χωρητικότητα μιας επικάλυψης όπου υπάρχουν διαχωρισμένα 

φορτία π.χ. την χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας.  

Στοιχείο αυτεπαγωγής: περιγράφει την δημιουργία επιφανειακών στρωμάτων για το αργίλιο 

και τα κράματα του είναι το στρώμα παθητικοποίησης οξειδίων του αργιλίου. 

Στοιχείο σταθερής φάσης: εκφράζει μη ιδανική διηλεκτρική συμπεριφορά. Δίνει μια ένδειξη 

κατανομής των χρόνων χαλάρωσης σε ένα σύστημα.  
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Στοιχείο Warburg: χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ιδανικής ημιάπειρης διάχυσης. 

Τα δύο τελευταία στοιχεία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

ανομοιογένειας στα ηλεκτροχημικά συστήματα. 

Η πιο απλή διευθέτηση των διάφορων στοιχείων σε ισοδύναμο κύκλωμα είναι το 

κύκλωμα του σχήματος 5.8 όπου προσομοιώνεται ένα σύστημα που εκτίθεται σε διαβρωτικό 

περιβάλλον. Το κύκλωμα περιλαμβάνει την αντίσταση του ηλεκτρολύτη RΩ, έναν πυκνωτή 

για την χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας Cdl, και συνδέεται παράλληλα με μια αντίσταση 

RP, που περιγράφει την αντίσταση μεταφοράς φορτίου μέσω της διπλοστοιβάδας. 

 

 
Σχήμα 5.8 : Απλούστερο RC ισοδύναμο ηλεκτρικού κυκλώματος [7] 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετασχηματισμού της σύνθετης αντίστασης ανάλογα με 

τις λεπτομέρειες και τα συμπεράσματα που χρειάζονται να εξαχθούν. Τα βασικότερα μεγέθη 

είναι η σύνθετη αγωγιμότητα ή δεκτικότητα (admittance ,Υ), η συνάρτηση μέτρου (modulus 

function, M) και η ηλεκτρική διαπερατότητα, ε. Οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων 

παραμέτρων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εκφράζεται C0 

= ε0Α/l όπου Α είναι η επιφάνεια του και l το πάχος του. 

 

 Μ Ζ Υ ε 

Μ Μ μΖ μΥ-1 ε-1

Ζ μ-1Μ Ζ Υ-1 μ-1ε-1

Υ μΜ-1 Ζ-1 Υ με 

ε Μ-1 μ-1Ζ-1 μ-1Υ ε 

Πίνακας 5.3  : Διάφορες μορφές έκφρασης σύνθετης αντίστασης μ = jωCc, όπου Cc είναι η 

χωρητικότητα της άδειας κυψελίδας [7] 

 

 

Μια γνωστή μέθοδος παρουσίασης είναι το γράφημα Bode (Bode plot). Η σύνθετη αντίσταση 

παρίσταται συναρτήσει του δεκαδικού λογάριθμου της συχνότητας στον άξονα Χ και η 

απόλυτη τιμή της σύνθετης αντίστασης ( 0Z Z= ) με την γωνία φ στον άξονα Υ. Το 

γράφημα Bode για το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 5.8  φαίνεται στο σχήμα 5.9. Το 
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διάγραμμα Nyquist δείχνει το μιγαδικό μέρος της σύνθετης αντίστασης Z’’ συναρτήσει του 

πραγματικού μέρους Z’ (σχήμα 5.10). Σε αντίθεση με το Nyquist το Bode δίνει πληροφορία 

για τη συχνότητα.[7,43] 

 

 
Σχήμα 5.9: Διαγράμματα Bode α) Log|Z| = f(logf), β) Φ = f(logf) [7] 

 

 

 
Σχήμα 5.10  : Αριστερά μικτό διάγραμμα Bode, δεξιά διάγραμμα cole-cole όπου ο έλεγχος της 

αντίδρασης γίνεται με τη μεταφορά φορτίου[7] 
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Τα στοιχεία από κάθε μέτρηση μπορούν να υπολογιστούν είτε γραφικά από τα 

διαγράμματα είτε με προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων με την χρήση αλγορίθμων. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το κύκλωμα στο σχήμα 5.8  για την περιγραφή των 

πειραματικών δεδομένων, τότε ο γραφικός υπολογισμός των τιμών των αντιστάσεων και των 

χωρητικοτήτων, δηλαδή ο έλεγχος της δράσης από μεταφορά φορτίου γίνεται ως εξής: 

Υπολογισμός της τιμής της αντίστασης γίνεται με την προέκταση των οριζοντίων 

τμημάτων του διαγράμματος Bode (σχήμα 5.10) και από τις τομές του ημικυκλίου το 

διαγράμματος cole-cole με τον άξονα του πραγματικού τμήματος της σύνθετης αντίστασης 

(σχήμα 5.10).  

Υπολογισμός της τιμής της χωρητικότητας υπολογίζεται προεκτείνοντας το 

επικλινές ευθύγραμμο τμήμα του διαγράμματος Bode με θεωρητική κλίση –1 (διακεκομμένη 

γραμμή στο  σχήμα 5.10 στο σημείο ω = 1 rad/sec ή logω = 0 όπου στο σημείο αυτό ισχύει Z 

= 1/Cdl και υπολογίζεται η τιμή Cdl. 

Όταν το σύστημα ελέγχεται από τη μεταφορά φορτίου η κλίση της ευθείας του 

σχήματος σχήμα 5.10  στις ενδιάμεσες συχνότητες είναι ίση προς -1 ενώ όταν ελέγχεται από 

τη διάχυση η κλίση δεν θα είναι –1 αλλά –1/2 ή –1/4. Τότε στο αντίστοιχο ισοδύναμο 

ηλεκτρικό κύκλωμα προστίθεται το στοιχείο Warburg (σχήμα 5.11) και το αντίστοιχο 

διάγραμμα Nyquist θα είναι όπως στο σχήμα 5.11 όπου φαίνονται οι περιοχές όπου 

ελέγχονται από την μεταφορά φορτίου και από την διάχυση.  

 
Σχήμα 5.11: Διάγραμμα Nyquist για έλεγχο της αντίδρασης με μεταφορά φορτίου και διάχυση 

και το αντίστοιχο ισοδύναμο [7] 

 

Σε ένα πιο σύνθετο σύστημα, όπως οργανικό επίστρωμα σε μεταλλικό υπόστρωμα 

θεωρούμε δύο χρόνους χαλάρωσης και αντίστοιχο ηλεκτρικό ισοδύναμο και το διάγραμμα 

Bode φαίνονται στο σχήμα 5.12. Το κύκλωμα αποτελείται από την αντίσταση του 

ηλεκτρολύτη RΩ, από έναν πυκνωτή για την χωρητικότητα της επίστρωσης, Cf, σε 
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παράλληλη σύνδεση με μια αντίσταση, Rf, λόγω της αγωγιμότητας της επίστρωσης σε 

ορισμένα σημεία και από το στοιχείο RC για τις ηλεκτροχημικές διεργασίες που γίνονται στην 

επιφάνεια του μετάλλου. Ο ένας χρόνος χαλάρωσης αντιστοιχεί στις υψηλές συχνότητες και 

στον κύριο όγκο της επίστρωσης, τ1 = CfRf, και ο δεύτερος στις χαμηλές συχνότητες για τις 

διεργασίες που εξελίσσονται στην επιφάνεια του μετάλλου, τ2 = CdlRp. [7,43] 

 

 
Σχήμα 5.12: Διάγραμμα Bode για σύστημα με δύο χρόνους χαλάρωσης και το αντίστοιχο 

ισοδύναμο [7] 

 

5.8 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

5.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ακτίνες Χ ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον W.C. Roentgen. Αντιμετωπίζονται ως 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος μεταξύ 10-3 – 102 nm. Ακτίνες Χ με μήκος 

κύματος μεγαλύτερο των 0,2 nm χαρακτηρίζονται ως μαλακές ενώ μικρότερο των 0,1 nm ως 

σκληρές. Τυπικό μήκος κύματος για ένα περιθλασίμετρο με λυχνία χαλκού είναι λ = 0.154 

nm.  

Οι ακτίνες-Χ αντιδρούν με την ύλη όταν προσπίπτουν σε αυτή. Η ύλη απορροφά 

μέρος των ακτίνων-Χ, και κατά μεγάλο μέρος τις σκεδάζει ή τις περιθλά ή τις ανακλά. 

Αναλόγως με το τι συμβαίνει κατά την αλληλεπίδραση ακτίνων-Χ και ύλης εμφανίζονται τα 

εξής φαινόμενα: 

Compton. Πρόκειται για φαινόμενο σκέδασης των ακτίνων-Χ, όταν αυτές 

προσπίπτουν στην ύλη. Στο φαινόμενο αυτό το μήκος κύματος των ακτίνων – Χ 

μεταβάλλεται με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύμπτωση μήκους κύματος εισερχομένων με 

μήκος κύματος εξερχομένων ακτίνων – Χ. Το φαινόμενο δεν απασχολεί την Επιστήμη της 

Δομής της Ύλης αλλά άλλους κλάδους. 
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Bragg σκέδαση ή Thomson φαινόμενον. Ο νόμος  Bragg    ηλ =2dsinθ είναι η βάση 

επιλύσεως της πλειοψηφίας των κρυσταλλογραφικών προβλημάτων. Εδώ έχουμε σταθερό 

μήκος ακτίνων-Χ κατά την είσοδο τους και κατά την έξοδο τους από την ύλη. 

Fluorescence (Φθορισμός). Η ιδιότητα του φθορισμού της ύλης όταν αυτή αντιδρά 

με ακτίνες – Χ είναι πολύ σημαντική και βοηθά στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Έχει δε 

τεράστιο πεδίο εφαρμογών. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου αυτού το μήκος κύματος 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μεταβάλλεται. 

Φαινόμενο Beer    Ο νόμος Beer     (I = Ioe-μd)  αναφέρεται στην απορρόφηση των 

ακτίνων – Χ από την ύλη. Η απορρόφηση είναι σημαντικός παράγοντας στην εξέταση υλικών 

με ακτίνες – Χ και εξετάζεται ενδελεχώς από τη επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με 

ακτίνες – Χ. Αυτή καθαυτή η απορρόφηση έχει ευρύ πεδίο εφαρμογών. 

Δημιουργία Photoelectrons. Η δημιουργία φωτοηλεκτρονίων κατά την επίδραση 

ακτίνων – Χ και ύλης δεν απασχολεί των τομέα έρευνας της Κρυσταλλογραφίας. 

 Όλα τα παραπάνω φαινόμενα εκδηλώνονται ταυτοχρόνως όταν ακτίνες-Χ 

προσπίπτουν στην ύλη. Απλώς κάθε επιστημονικώς τομέας ανιχνεύει και εξετάζει το 

φαινόμενο του δικού του ενδιαφέροντος   

Οι ακτίνες Χ παράγονται κατά το βομβαρδισμό μιας μεταλλικής επιφάνειας με 

ηλεκτρόνια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Η μεταλλική επιφάνεια κατασκευάζεται  από 

διάφορα μέταλλα και συνήθως ονομάζεται αντικάθοδος. 

Όταν λοιπόν  ηλεκτρόνια χτυπήσουν την επιφάνεια του μετάλλου- αντικαθόδου, η 

ταχύτητά τους μηδενίζεται. Σύμφωνα με την αρχή διατηρήσεως, η κινητική ενέργεια των 

ηλεκτρονίων μετατρέπεται κατά το πιο μεγάλο της μέρος σε θερμότητα και ένα πολύ μικρό 

μόνο μέρος της μετατρέπεται σε ακτινοβολία Χ. Τα φαινόμενα αυτά λαμβάνουν χώρα υπό 

κενό μέσα σε ειδικές λυχνίες παραγωγής ακτίνων Χ (Σχήμα 1) 
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Σχήμα 5.12: Λυχνία εκπομπής ακτίνων-Χ [45] 

 

Επειδή οι ακτίνες – Χ απορροφώνται έντονα από την ύλη, για να εξέλθουν από την 

διάταξη παραγωγής και να χρησιμοποιηθούν απαιτούνται ειδικά παράθυρα κατασκευασμένα 

από υλικά, τα οποία επιτρέπουν να διέλθουν οι ακτίνες-Χ μέσα από αυτά με ελάχιστη 

απορρόφηση άρα μικρή απώλεια της ισχύος των. Τέτοιο υλικό είναι το Βηρύλιο και αυτό 

κατά κανόνα χρησιμοποιείται ως παράθυρο εξόδου των ακτίνων – Χ στις κλασσικές 

διατάξεις 

 

5.8.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ  

Στη οπτική περιοχή, η μελέτη του φάσματος και της κατανομής της ενέργειας στα 

διάφορα μήκη κύματος επιτυγχάνεται κυρίως με δύο μεθόδους:  

• της διάθλασης από πρίσματα και  

• της περίθλασης από κατάλληλο φράγμα.  

Επειδή όμως και οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν δυσκολίες, η κυριότερη μέθοδος έρευνας του 

φάσματος στηρίζεται στην περίθλαση των ακτίνων Χ από τους κρυστάλλους οι οποίοι 

ενεργούν σαν φυσικά τρισδιάστατα φράγματα. Ο William L. Bragg έδειξε ότι οι ακτίνες X 

συμπεριφέρονται σαν δημιουργοί της απεικόνισης της κρυσταλλικής δομής, όταν αυτές 

περιθλώνται σε έναν κρύσταλλο. Η διασπορά από ένα μέσο συνεχές σε δύο διαστάσεις, όπως 

ένα επίπεδο ατόμων σε μια δομή κρυστάλλου, καλείται ανάκλαση (σχήμα 4). Έτσι αν ακτίνες 

Χ πέσουν σε ένα επίπεδο ατόμων με γωνία πρόσπτωσης θ, τότε θα διαπεράσουν τα στρώματα 

των ατόμων και θα δώσουν την απεικόνιση τους. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στο 

παρακάτω σχήμα 5.13. 
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Σχήμα 5.13: Ανάκλαση ακτίνων Χ από παράλληλα επίπεδα [45] 

 

Βλέπουμε ότι η ακτίνα a ανακλάται από το πρώτο επίπεδο, η b από το δεύτερο και η c από το 

τρίτο. Αυτές οι ακτίνες όμως βρίσκονται σε φάση. Οι περιθλώμενες ακτίνες που βρίσκονται 

σε φάση πρέπει να ικανοποιούν τον νόμο του Bragg :  

nλ=2dsinθ     (5.9.1) 

όπου: n ακέραιος αριθμός, λ το μήκος κύματος των ακτίνων Χ, d η απόσταση μεταξύ των 

επιπέδων των ατόμων και θ η συμπληρωματική της γωνίας πρόσπτωσης.  

Ο νόμος Bragg εκφράζει τη συνθήκη που πρέπει να πληρούται για να προκύψει 

ανάκλαση. Ο ακέραιος αριθμός n συμβολίζει την τάξη της ανάκλασης. Για n=1,2,3… έχουμε 

την πρώτης, δεύτερης, τρίτης τάξης ανάκλαση. Για γωνία πρόσπτωσης θ η διεύθυνση της 

ανακλώμενης σχηματίζει πάντα γωνία 2θ με την διεύθυνση της προσπίπτουσας δέσμης. Αυτό 

σημαίνει ότι η ανακλώμενη μπορεί να ανιχνευθεί σε θέση που αποκλίνει από την 

προσπίπτουσα κατά γωνία 2θ. 

 Ο νόμος του Bragg είναι αναγκαία αλλά όχι πάντα ικανή συνθήκη για περίθλαση. Το 

φαινόμενο της απουσίας ορισμένων ανακλάσεων Bragg κατά τη μελέτη ενός κρυστάλλου με 

ακτίνες Χ περιγράφεται με τον όρο συστηματικές απουσίες ή εξαλείψεις ανακλάσεων. Οι 

συστηματικές απουσίες παρέχουν ενδείξεις για την παρουσία μη θεμελιωδών μοναδιαίων 

κυψελίδων ή στοιχείων συμμετρίας χώρου και οφείλονται είτε στον τύπο του πλέγματος που 

περιγράφει τη δομή, είτε στην υφιστάμενη συμμετρία χώρου ή και στους δύο αυτούς λόγους. 

Γενικά η περίθλαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: Ποιοτική ανάλυση, ποσοτική ανάλυση, 

ανάλυση δομής προσδιορισμό τάσης στα μέταλλα, προσδιορισμό μεγέθους μορίων, 

αναγνώριση και αξιολόγηση πρώτων υλών [45,46].  

Οι παράμετροι που μπορούν να μελετηθούν, είναι το μήκος κύματος λ της 

ακτινοβολίας και η γωνία θ. Ζητούμενο είναι τα διαφορετικά d. Έτσι τυπικά μπορεί κανείς να 

μεταβάλλει είτε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας με σταθερή γωνία είτε τη γωνία με 
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σταθερό μήκος κύματος μέχρι να πάρει σύμφωνη σκέδαση. Οπότε έχουμε την δυνατότητα να 

προβούμε στις εξής ενέργειες:  

Α) κρατούμε σταθερό το θ και μεταβάλλουμε το λ (μέθοδος Laue) 

Β) κρατούμε σταθερό το λ και μεταβάλλουμε τη γωνια θ (μέθοδοι κόνεως και περιστροφής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  74 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΝΑΝΟΔΟΧΕΙA 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι επιστρώσεις sol-gel από μόνες τους δεν είναι ικανό να παρέχουν μακροχρόνια 

αποτελεσματική προστασία απέναντι στη διάβρωση.  Αυτό οφείλεται στο ότι οι επιστρώσεις 

αυτές περιέχουν μικροπόρους, ρωγμές και περιοχές χαμηλής πυκνότητας των σταυροειδών 

δεσμών που σχηματίζει το δίκτυο. Αυτά με τη σειρά τους παρέχουν μονοπάτια διάχυσης των 

διαβρωτικών  παραγόντων στην διεπιφάνεια επιστρώματος/μετάλλου. Οι διεργασίες 

διάβρωσης ξεκινούν σε αυτές τις περιοχές. Η εμφάνιση ρωγμών και πορώδους μπορούν να 

μειωθούν με την ενσωμάτωση νανοσωματιδίων στην υβριδική μήτρα. Ακόμα όμως και αυτές 

οι επιστρώσεις δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές λόγω του ότι στερούνται της ικανότητας 

αυτοθεράπευσης κατά των σχηματισμό ρωγμών. [47] 

Επομένως, είναι συχνά απαραίτητο να ενσωματώνονται ανόργανοι ή οργανικοί 

ανασταλτικοί παράγοντες σε ένα σύστημα χρωμάτων για την προστασία κατά της διάβρωσης. 

Ο αποτελεσματικότερος ανασταλτικός παράγοντας διάβρωσης σε χρήση είναι το εξασθενές 

χρώμιο (Cr 6+ ), αλλά όπως προαναφέρθηκε χρειάζεται να αντικατασταθεί. 

Στην αναζήτηση ενός νέου αναστολέα διάβρωσης για ισάξια αντικατάσταση του 

χρωμικού άλατος, υιοθετήθηκε από τον Kendig και λοιπούς μια μηχανιστική μέθοδος για να 

προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του Cr 6+  που το καθιστούν έναν αποτελεσματικό 

ανασταλτικό παράγοντα [48]. Τα χρωμικά άλατα χρησιμοποιούνται λόγω των ισχυρών 

οξειδωτικών δυνάμεών τους, της διαλυτότητάς τους στο νερό, της παθητικής φύσης των 

προϊόντων αναγωγής τους, του κόστους και της ευκολίας εφαρμογής τους. Ο ακριβής 

μηχανισμός για την παρεμπόδιση διάβρωσης από Cr 6+  συζητείται ακόμα, αλλά γίνεται 

αποδεκτό ότι η διαλυτότητα του Cr 6+   στο νερό βοηθά στη μεταφορά του στις ενεργά για 

διαβρώση περιοχές όπου παθητικοποιεί την περιοχή με την αναγωγή του σε Cr 3+ . 

Παρόλο που η σύσταση του κράματος ΑΑ2024 του προσδίδει πολύ καλές μηχανικές 

ιδιότητες, έτσι ώστε να το καθιστούν σαν ένα από τα πιο εμπορικά κράματα στην 

αεροβιομηχανία, τα στοιχεία αυτά το κατατάσσουν ευπρόσβλητο στη διάβρωση. 

 Στο κράμα AA2024 η διάβρωση με οπές ξεκινά στις περιοχές όπου υπερισχύουν 

διμεταλλικά εγκλείσματα, τα οποία καλύπτουν το 3% της γεωμετρικής επιφάνειας του 

αλουμινίου. Αυτές οι διαμεταλλικές ζώνες, ή όπως αλλιώς λέγονται S-φάσεις (S-phase) 

παρουσιάζουν το 60% των διαμεταλλικών εγκλεισμάτων, συνίστανται από Al2MgCu και 

εμφανίζουν ένα καθοδικό δυναμικό σχετικό με τη μήτρα του κράματος. Η χημική και 

ηλεκτροχημική διάλυση του μαγνησίου και του αλουμινίου από τα σωματίδια Al2MgCu 
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λαμβάνει χώρα κατά τα αρχικά στάδια της διάβρωσης οδηγώντας στην αποκραματοποίηση 

των διαμεταλλικών ζωνών εμπλουτίζοντας τες με χαλκό. Το διαμεταλλικό ίζημα παίζει το 

ρόλο της ενεργής ανόδου και της καθόδου ταυτόχρονα προκαλώντας περαιτέρω διάβρωση. Η 

επανεναπόθεση του χαλκού είναι σημαντική για την εξέλιξη της τοπικής διάβρωσης εξαιτίας 

της αύξησης της ενεργής επιφάνειας των καθοδικών περιοχών, συνιστώντας καταλυτικό 

χαρακτήρα στην διάβρωση με οπές.  

Έτσι η καταστολή της αποκραματοποίησης της S-φάσης και της επανεναπόθεσης του 

χαλκού είναι μία καλή στρατηγική για την αναστολή της τοπικής διάβρωσης για το AA-2024. 

Οργανικές ενώσεις οι οποίες είναι ικανές να σχηματίσουν αδιάλυτα σύμπλοκα ενώσεων με τα 

συστατικά των S-φάσεων είναι πιθανό να λειτουργούν ως αναστολείς διάβρωσης [49].  

Μεταξύ των πιο ελπιδοφόρων υποψηφίων που ερευνώνται ως ενεργοί ανασταλτικοί 

παράγοντες είναι ενώσεις, άλατα του μολυβδαινίου, του βαναδίου και ενώσεις δημητρίου.  

Οι επιστρώσεις αυτές αν και υδρόφοβες δεν είναι τελείως αδιαπέραστες από το νερό. 

Για να μειωθεί η διάβρωση δύο προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν: η παθητική 

(passive) προστασία και η ενεργητική (active). Η παθητική προστασία παρέχεται από μία 

επίστρωση φραγμού (barrier) που εμποδίζει την επαφή των διαβρωτικών μέσων με το 

υπόστρωμα. Παρόλα αυτά όταν δημιουργηθεί μια ατέλεια στην επίστρωση τότε δε μπορεί να 

σταματήσει εκεί η διάβρωση. Η ενεργητική προστασία χρησιμοποιεί αναστολείς που 

σταματούν τη δράση της διάβρωσης. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο αυτές προσεγγίσεις [50]. 

Έτσι ελέγχοντας την πυκνότητα και την υδροφοβικότητα του δικτύου γέλης οι 

ενεργητικοί αναστολείς διάβρωσης μπορούν να διηθούν από την επίστρωση. Με αυτό τον 

τρόπο οι αναστολείς μπορούν να προστατέψουν τις ατέλειες ή περιοχές όπου το δίκτυο έχει 

χαραχθεί. Μπορούν δηλαδή να βοηθούν στην αυτοθεράπευση του επιστρώματος (self-healing 

effect). Θα πρέπει να παραμένουν στην επίστρωση όταν αυτή πλένεται και όχι να φεύγουν 

μαζί με το νερό και τα απορρυπαντικά  [49,51,52]. 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα κυριότερα σημεία από την πιο πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποιείται σχετικά με τις ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία. 

 

6.2. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

Μερικοί από τους πιο υποσχόμενους για την αντικατάσταση του χρωμίου αναστολείς 

διάβρωσης προέρχονται από τις ενώσεις δημητρίου [53]. Θεωρείται ότι μπορούν να ελέγξουν 

την καθοδική αντίδραση με την δημιουργία ιζήματος του υδροξειδίου δημητρίου (Ce(OH) 3) 

στις περιοχές υψηλού pH, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιτάχυνση της διαμεταλλικής 

αποκραματοποίησης [49]. Ο Aldykiewics και λοιποί μελέτησαν τα αποτελέσματα του 

χλωριδίου δημητρίου στο Al–2024-T3 χρησιμοποιώντας την επί τόπου (in situ) κανονική 
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χαρτογράφηση πυκνότητας ρεύματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια 

προνομιακή απόθεση Ce στις περιοχές πλούσιες σε χαλκό το οποίο συνδεόταν με τις 

αυξήσεις στο pH λόγω της αναγωγής του Ο 2 . Το διοξείδιο του δημητρίου λειτουργεί σαν 

εμπόδιο στην παροχή οξυγόνου στο μέταλλο ή στην παροχή ηλεκτρονίων από αυτό. Έτσι 

εμποδίζει την εξέλιξη της διάβρωσης. Οι Bak και Hilaire [55] έδειξαν πως η χημική 

κατάσταση του δημητρίου εξαρτάται από τη συγκέντρωση του CeO2 στους καταλύτες CeΟ 2

/Al 2 O.  

Οι ενώσεις δημήτριου ενσωματώνονται επίσης στα συστήματα επιστρωμάτων sol-

gel, τα οποία είναι νέοι υποψήφιοι ως αναστολείς διάβρωσης για τα υποστρώματα αργιλίου 

[56].  Οι Knobbe και η Parkhill βρήκαν πως αυξήθηκε η αντίσταση στη διάβρωσης με έναν 

συνδυασμό του Ce(III) σωματιδίων σε λεπτά υμένια SiO2/SiO2 σε σύγκριση με τις 

επιστρώσεις που περιέχουν Cr (Alodiney) για τις επιφάνειες Al-2024-T3 σε διάλυμα NaCl 

3%. Σύμφωνα με το Zheludkevich και λοιπούς [47] η προσθήκη νιτρικού δημητρίου 

(Ce(NO3)3) ως αναστολέας διάβρωσης μέσα σε σωματίδια ζιρκονίας παρείχε καλύτερη 

προστασία, από ότι το νιτρικό δημήτριο σαν αναστολέας διάβρωσης απευθείας στην 

επίστρωση. Ο ρόλος του δημητρίου είναι να εμποδίζει την λειτουργία των περιοχών που 

λειτουργούν ως κάθοδοι στο υλικό και συνεπώς να μειώνουν το συνολικό ποσοστό 

διάβρωσης.[51] 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαμεταλλικές όπως αναφέρεται πιο πάνω λειτουργούν ως 

ενεργές καθόδους όπου η αναγωγή του οξυγόνου λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την αντίδραση 

2 22 4 4O H O e OH− −+ + →  

η οποία συνεπάγεται στην κατανάλωση τεσσάρων ηλεκτρονίων. Παρόλα αυτά μπορεί να 

γίνει και ως εξής 

2 2 2 22 2 2O H O e H O OH− −+ + → +  

με το σχηματισμό υπεροξειδίου και υδροξυλίων.  

 Η ανασταλτική δράση των ιόντων 3Ce +  βασίζεται στο σχηματισμό αδιάλυτων 

υδροξειδίων που μπορούν σχηματιστούν στο σημείο όπου συμβαίνει η καθοδική αντίδραση 

σύμφωνα με την αντίδραση  
3

33 ( )Ce OH Ce OH+ −+ → ↓  

είτε μέσω της οξείδωσης του 3Ce +  σε 4Ce +  λόγω του υπεροξειδίου σύμφωνα με την 

αντίδραση  
3

2 2 4 2 21 2 3 ( ) ( 2 )Ce H O OH Ce OH CeO H O+ −+ + → ⋅ ↓  
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Η σταθερά ισορροπίας του σχηματισμού υδροξειδίων του 4Ce + είναι αρκετά υψηλότερη από 

του 3Ce + , επομένως η ανασταλτική δράση των ιόντων 3Ce +  παρουσία υπεροξειδίου είναι 

υψηλότερη. Στην περίπτωση μη ικανοποιητικής συγκέντρωσης ιόντων δημητρίου στο 

διάλυμα, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η καθοδική δράση στο κράμα αλουμινίου, εξαιτίας 

του σχηματισμού αδιάλυτου ιζήματος [50]. Το τιτάνιο πέρα από την δράση του ως 

αναστολέας διάβρωσης [58] είναι γνωστό και για την φωτοκαταλυτική και αντιβακτηριακή 

του δράση [59]. Σύμφωνα με την S V. Lamaka [57,58] νανοδοχεία τιτανίου πληρωμένα με 

βενζοτριαζόλη παρουσίασαν ενισχυμένη προστασία στη διάβρωση και ακόμα παρουσίασαν 

την ιδιότητα της αυτό-ίασης (self healing). 

Η 8-υδροξυκινολίνη (8-hydroxyquinoline, 8-HQ) και η 2-μερκαπτοβενζοθειαζολ (2-

mercaprobenzothiazole, 2-MB) ανήκουν στην κατηγορία των οργανικών αναστολέων 

διάβρωσης.  

Η ανασταλτική δράση της 8-HQ ως προς τη διάβρωση διαφέρει από αυτή των ιόντων 

δημητρίου. Η 8-HQ αναφέρεται ως καθοδικός αναστολέας διάβρωσης για το αλουμίνιο και 

το χαλκό σε ουδέτερο διάλυμα που περιέχει χλώριο. Ο μηχανισμός της 8-HQ βασίζεται στο 

σχηματισμό δυσδιάλυτων, σε ουδέτερα μέσα, χηλικών συμπλόκων με το χαλκό η το 

αλουμίνιο σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις: 
2

22(8 ) (8 - ) 2Cu HQ Cu HQ H+ ++ − ⇒ +  

3 3(8 ) (8 ) 3Al HQ Al HQ H+ ++ − ⇒ − +  

Σε όξινα διαλύματα με pH~3 τη σταθερές των παραπάνω αντιδράσεων μετακινούνται 

προς τα αριστερά και η σταθερότητα της πρωτονιομένης μορφής της 8-HQ είναι μεγαλύτερη 

από αυτή του συμπλόκου. Συνεπώς η 8-HQ δε μπορεί να προστατέψει από τη διάβρωση στις 

βαθύτερες οπές εξαιτίας του χαμηλού pH που ευνοεί τη διάλυση των χηλικών ενώσεων με το 

χαλκό και το αλουμίνιο. Παρόλα αυτά στα αρχικά στάδια μπορεί να μειωθεί η τοπική επίθεση 

[4]. 

       
 

8-υδροξυκινολίνη          2-μερκαπτοβενζοθειαζόλη          
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6.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Οι αναστολείς διάβρωσης στις αεροναυπηγικές εφαρμογές, που χρησιμοποιείται 

κυρίως το AA2024-T3, δε μπορούν να εισαχθούν στο διαβρωτικό περιβάλλον (πχ. 

ατμόσφαιρα, θαλασσινό νερό) έτσι πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα επιστρώσεων. Ο 

τρόπος που θα προστεθούν στις επιστρώσεις μπορεί να επηρεάσει την δράση τους [49]. 

Ακόμη η προσθήκη αναστολέων διάβρωσης μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στις ιδιότητες 

της sol-gel επίστρωσης, μειώνοντας την σταθερότητα τους και κατά τα συνέπεια την δράση 

φραγμού (barrier) που έχουν [54]. 

Ένας τρόπος για καλύτερη προστασία είναι ο σχηματισμός νανοδοχείων κούφιων 

σφαιρών ενός αναστολέα τις οποίες μπορούμε να γεμίσουμε με κάποιον διαφορετικό 

αναστολέα ή κάποιο άλλο υλικό που θα μας παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα [60]. 

Σύμφωνα με τον D. Raps και Khramov [61,62] και λοιπούς η προσθήκη αναστολέων 

διάβρωσης στις sol-gel επιστρώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε βελτίωση της 

προστασία στη διάβρωση, μπορεί όμως ταυτόχρονα να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα 

φραγμού των επιστρώσεων. Ο εγκλωβισμός των αναστολέων αυτών σε νανοδοχεία είναι 

προτιμότερος για να επιτευχθεί συνδυασμός των καλών ιδιοτήτων φραγμού της επίστρωσης 

με και τις ιδιότητες προστασίας των αναστολέων διάβρωσης [49].  

  

6.3.1 ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των νανοδοχείων οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου  μπορεί να χωριστεί σε τρία βήματα. Αρχικά στην παρασκευή των θετικά 

φορτισμένων νανοσφαιρών πολυστυρενίου (PS) οι οποίες αποτελούν το υπόστρωμα για την 

δημιουργία των τελικών σφαιρών. Στη συνέχεια ακολουθεί η επικάλυψη των πυρήνων αυτών 

PS και τέλος η θερμική επεξεργασία (calcination), όπου το δείγμα θερμαίνεται σε υψηλή 

θερμοκρασία με σκοπό την καταστροφή του υποστρώματος και την δημιουργία των 

νανοδοχείων.  

 

6.3.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 Όλα τα χημικά ήταν αντιδραστήρια αναλυτικού βαθμού. Το Titanium 

tetraisopropoxide (TTIP) (Aldrich), το cerium (III) acetylacetonate (Ce(acac)3)(Aldrich), η 

polyvinylpyrrolidone  (PVP), (μέσο μοριακό βάρος: 55000, Aldrich), το 2,2’-Azobis (2-

methylpropionamidine) dihydrochloride (AMPA) (Aldrich), το χλωριούχο νάτριο ( Riedel de 

Haen) χρησιμοποιήθηκε χωρίς περεταίρω καθαρισμό. Το στυρένιο (styrene, Aldrich), 

αποστάχθηκε διπλά υπό ελαττωμένη πίεση πριν τη χρησιμοποίησή του. 
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6.3.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΩΝ PS 

  6.3.3.A ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ 

Για τη σύνθεση των νανοσφαιρών πολυστυρενίου χρησιμοποιήθηκε πολυμερισμός 

αιωρήματος. Ο πολυμερισμός αιωρήματος είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος 

πολυμερισμός. Τα βασικά του συστατικά για την δημιουργία του αιωρήματος είναι: 

Α) Μονομερές δυσδιάλυτο στο νερό (στυρένιο) 

Β) Νερό 

Γ) Υδατοδιαλυτός απαρχητής (AMPA) 

Για τη δημιουργία θετικά φορτισμένων νανοσφαιρών πολυστυρενίου 

χρησιμοποιήθηκε πολυμερισμός αιωρήματος. Για αυτό το σκοπό, το μη υδατοδιαλυτό 

αντιδραστήριο AMPA χρησιμοποιήθηκε ως απαρχητής με σκοπό να πολυμεριστούν τα 

μονομερή στυρενίου. 

 Το μονομερές στυρένιο προστίθεται στο νερό και υπό συνεχή ανάδευση διασπείρεται 

στο νερό και σχηματίζει σφαιρίδια. Ακολούθως, προστίθεται στο διάλυμα ο μη 

υδατοδιαλυτός απαρχητής (AMPA). 

 Σε θερμοκρασία υψηλότερη από 70 oC, το AMPA δίνει θετικά φορτισμένες ρίζες 

(·C(CH3)2C(NH2)2
+) οι οποίες δρουν ως απαρχητής πολυμερισμού. Το μονομερές στυρένιο 

επιλέχθηκε για τον πολυμερισμό γιατί αναπτύσσει ρίζες πολυστυρενίου {+(NH2)2CC(CH3)2-[-

CH2-CH(C6H5)-]n-CH2-CH(C6H5)·} οι οποίες τερματίζουν με συνένωση. Οι αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού είναι οι παρακάτω[65]: 

• Έναρξη Πολυμερισμού 

Cl- +(NH2)2CC(CH3)2N=NC(CH3)2C(NH2)2
+ Cl- → 2 ·C(CH3)2C(NH2)2

+ + 2 Cl- + N2 

·C(CH3)2C(NH2)2
+  +  CH2=CH(C6H5)    →  +(NH2)2CC(CH3)2-CH2-CH(C6H5)· 

• Διάδοση Πολυμερισμού 
+(NH2)2CC(CH3)2-CH2-CH(C6H5)· + n CH2=CH(C6H5) →  

 +(NH2)2CC(CH3)2-[-CH2-CH(C6H5)-]n-CH2-CH(C6H5)· 

• Τερματισμός Πολυμερισμού 
+(NH2)2CC(CH3)2-[-CH2-CH(C6H5)-]n-CH2-CH(C6H5)·  + 

                                    +(NH2)2CC(CH3)2-[-CH2-CH(C6H5)-]m-CH2-CH(C6H5)· → 

 +(NH2)2CC(CH3)2-[-CH2-CH(C6H5)-]n+m+2- C(CH3)2C(NH2)2
+ 

 

6.3.3.B ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Νανοσφαίρες πολυστυρενίου: Η μέθοδος του πολυμερισμού αιωρήματος 

χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή νανοσφαιρών πολυστυρενίου. Για αυτό το σκοπό, η 

αντίδραση επιτεύχθηκε σε ένα αντιδραστήρα 500-cm3 υπό τις συνθήκες που αναφέρονται 

στον πίνακα 6.1. Για να εξαλειφθεί το αποτέλεσμα της επίδρασης του οξυγόνου, το διάλυμα 
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καθαρίστηκε με αέριο αργό πριν να ξεκινήσει η διεργασία του πολυμερισμού. Ο 

πολυμερισμός διήρκεσε 12 ώρες. Το διάλυμα πολυμερούς φυγοκεντρήθηκε, το υπερκείμενο 

υγρό απορρίφθηκε και το ίζημα ξεπλύθηκε με αποσταγμένο νερό. 

 Επικάλυψη νανοσφαιρών πολυστυρενίου: Οι νανοσφαίρες πολυστυρενίου 

επικαλύφθηκαν μέσω της μεθόδου λύματος πηκτής για να σχηματιστεί ένα στρώμα οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου. Οι επικαλύψεις λύματος πηκτής παρασκευάστηκαν με ελεγχόμενη 

υδρόλυση αλκοολικού διαλύματος TTIP και Ce(acac)3 παρουσία νανοσφαιρών 

πολυστυρενίου, χλωριούχου νατρίου και PVP (πίνακας 6.2). Ακολούθησε γήρανση των 

διαλυμάτων, φυγοκέντριση και έκπλυση των επικαλυμμένων νανοσφαιρών με αποσταγμένο 

νερό. 

 Νανοδοχεία: Για την παραγωγή νανοδοχείων οξειδίου τιτανίου/δημητρίου, 

απομακρύνθηκαν οι πυρήνες πολυστυρενίου με πυροσυσσωμάτωση. Αρχικά, οι 

επικαλυμμένες νανοσφαίρες τοποθετήθηκαν σε ύαλο ωρολογίου και ξεράθηκαν, πρώτα σε 

θερμοκρασία δωματίου και μετά στους 60 oC. Στη συνέχεια, το σύνθετο υλικό  

πυροσυσσωματώθηκε για 4 ώρες στους 600 oC. Η ταχύτητα θέρμανσης ήταν 10 °C min-1.   

 

Υλικό Ποσότητα (g) 

Στυρένιο 9,06 

AMPA 1,3 

Νερό 900 

Μέγεθος νανοσφαιρών (nm) 290 ± 10*

* Προσδιορισμένο με SEM Ανάλυση. 

Πίνακας 6.1:. Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή νανοσφαιρών 

πολυστυρενίου στους 70 oC 

 

Υλικό Ποσότητα 

Αιθανόλη  (ml) 800 

PVP  (g) 8,0 

NaCl 5mM  (ml) 20 

Πολυστυρένιο (g) ~9 

TTIP (ml) 9,0 

Ce(acac)3       1,3 

Μέγεθος νανοσφαιρών (nm) 300 ± 10*

a Προσδιορισμένο με SEM Ανάλυση. 

Πίνακας 6.2: Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή επικαλυμμένων 

νανοσφαιρών πολυστυρενίου 
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6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Ο μέσος όρος του μεγέθους των σωματιδίων προσδιορίστηκε με SEM 

χρησιμοποιώντας ένα ZEISS 35 VP μικροσκόπιο με πεδίο εκπομπής ηλεκτρονίων (ανάλυσης  

1.7 nm) 30 KV, με SEM χρησιμοποιώντας ένα PHILIPS Quanta Inspect (FEI Company) 

μικροσκόπιο με W (tungsted) νήμα πυράκτωσης 25 KV και με TEM CM 20 Philips 

Eindhoven, που λειτουργεί στα 200 kV τάση. Τα επικαλυμμένα και κοίλα νανοσωματίδια 

χαρακτηρίστηκαν με FT-IR φασματοσκοπία χρησιμοποιώντας ένα BRUKER EQUINOX 55-

S φασματοφωτόμετρο, με XRD χρησιμοποιώντας ένα Powder κρυσταλλογράφο (SIEMENS 

D-500 εφοδιασμένο με λάμπα CuKa κυματαριθμού 1.5418 Å), με TGA και DTA 

χρησιμοποιώντας ένα Perkin Elmer (Pyris Diamand S II) αναλυτή με ρυθμό θέρμανσης 10 oC 

min-1 παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα. 

 

6.4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

 Στο σχήμα 6.1 απεικονίζονται οι νανοσφαίρες πολυστυρενίου που συντέθηκαν. 

Παρατηρείται ότι έχουν ομοιόμορφο σχήμα. Σχεδόν όλες οι νανοσφαίρες έχουν διάμετρο 

περίπου 195 ± 10 nm. Σημειώνεται ότι για να είναι οι νανοσφαίρες αγώγιμες για τις 

αναλύσεις SEM, επικαλύφθηκαν με επίστρωση χρυσού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

διάμετρός τους περίπου 15 nm. 

 Μετά την πυροσυσσωμάτωση των επικαλυμμένων νανοσφαιρών τα προκύψαντα 

νανοδοχεία έχουν διάμετρο 175 ± 10 nm (σχήμα 6.2). H EDX ανάλυση έδειξε ότι τα βασικά 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται οι σφαίρες είναι δημήτριο, τιτάνιο και οξυγόνο. Ο 

χρυσός εμφανίζεται εξαιτίας της επίστρωσης χρυσού που εφαρμόζεται στις σφαίρες (σχήμα 

6.3). 

 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  82 

 
Σχήμα 6.1: Φωτογραφία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης νανοσφαιρών πολυστυρενίου  

 

Βλέπουμε την ομοιογένεια των σφαιρών ως προς την κατανομή μεγέθους, με μέση 

διάμετρο 195 ± 10 nm. Αυτές οι σφαίρες αποτελούν τον πυρήνα ή υπόστρωμα για την 

δημιουργία των κούφιων σφαιρών. 

 

 
Σχήμα 6.2: Φωτογραφία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης νανοδοχείων οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου μετά από πυροσυσσωμάτωση στους  600 oC  
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Μετά από την θερμική επεξεργασία ο πυρήνας πολυστυρενίου καίγεται με 

αποτέλεσμα να απομείνει μόνο η επικάλυψη. Στo σχήμα 6.2 μπορούμε να διακρίνουμε τις 

κούφιες πλέον νανοσφαίρες.  Ένδειξη του ότι είναι κούφιες, αποτελεί η παραπάνω εικόνα 

όπου μπορούμε να διακρίνουμε αρκετές σφαίρες που είναι σπασμένες. Η διάμετρος των 

σφαιρών είναι περίπου 175 ± 10 nm. 

 
Σχήμα 6.3: EDAX ανάλυση νανοδοχείων οξειδίου τιτανίου/δημητρίου μετά από 

πυρωσυσσωμάτωση στους  600 oC  

 

6.4.2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Η ανάλυση XRD στο σχήμα 6.4 απεικονίζει τις δομές των νανοδοχείων που 

σχηματίζονται στους 600 oC. Το γεγονός ότι οι κορυφές είναι πολύ στενές, υποδηλώνει ότι τα 

νανοδοχεία είναι κρυσταλλικά σύμφωνα με  (21-1271) και 43-1002 για ανατάση (anatase) και 

cerianite τύπο (Library: JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). Πιο 

συγκεκριμένα, οι κορυφές 2θ= 25.50 (101), 38.10 (004), 48.20 (200), 55,150 (105), 55.050 

(211) and 62.90 (204) αντιστοιχούν σε τετραγωνικό ανατάση. Σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη 

JCPDS οι κορυφές μεταφέρθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερες τιμές του 2θ. Η παρουσία του 

δημητρίου φαίνεται από την κύρια κορυφή για 2θ = 28,60 (111), η οποία είναι 

χαρακτηριστική του cerianite, προκαλεί τάσεις στην κρυσταλλική δομή του ανατασίου που 

οδηγεί στην αύξηση των θέσεων των κορυφών που αναφέρονται ανωτέρω. 
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Σχήμα 6.4:.XRD διάγραμμα νανοδοχείων οξειδίου τιτανίου/δημητρίου. 

 

6.4.3 ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ FOURIER 

 Το φάσμα FT-IR για τα νανοδοχεία πριν και μετά την πυροσυσσωμάτωση 

παρουσιάζεται στο σχήμα 6.5. Αυτό το φάσμα επιβεβαιώνει το σχηματισμό ανόργανων 

κελυφών και την πλήρη απομάκρυνση των οργανικών συστατικών. Το φάσμα FT-IR στο 

σχήμα 6.5(α) αποκαλύπτει καλά προσδιορισμένες ζώνες της ομάδας του φαινυλίου (703, 750, 

1445, 1494 και 3022 cm− 1) του πολυστυρενίου των νανοσφαιρών πριν από τη 

πυροσυσσωμάτωση. Η κορυφή στον 2919 cm-1 οφείλεται στην ομάδα CH2. Οι κορυφές στους 

1590, 1163 και 1150 cm− 1 είναι χαρακτηριστικές ζώνες του PVP, υποδηλώνοντας ότι το PVP 

δεν έχει καλά απομακρυνθεί κατά την επεξεργασία των δειγμάτων. 

 Στο σχήμα 6.5 (b)  απεικονίζεται το φάσμα FT-IR για το δείγμα μετά την 

πυροσυσσωμάτωση, όπου φαίνεται ότι οι χαρακτηριστικές ζώνες του πολυστυρενίου έχουν 

απαλειφθεί, υποδηλώνοντας ότι κατά την πυροσυσσωμάτωση του υλικού πυρήνα/κέλυφος 

στους 600 °C, το πολυστυρένιο απομακρύνεται.  

Και τα δύο φάσματα για τα δείγματα πριν και μετά την πυροσυσσωματωση εμφανίζουν 

κορυφές απορρόφησης στα 400 και 1000 cm-1. Αυτή περιοχή περιλαμβάνει τυπικές ζώνες 

δεσμών μετάλλου-οξυγόνου. Οι κορυφές απορρόφησης για το TiO2 εμφανίζονται στα 470, 

525, 540, 579, 690, 700 και 790 cm-1. Οι χαρακτηριστικές κορυφές του CeO2 είναι οι at 425 

cm-1, 525 cm-1, 540 cm-1 . Αναφέρεται ότι το φάσμα FT-IR μετά από την πυροσσυσωμάτωση 

απεικονίζει ευρεία κορυφή μεταξύ 400 και 1000 cm-1 και οι παραπάνω κορυφές μπορούν να 

διακριθούν. 

Οι ευρείες κορυφές στο φάσμα των 3200-3500 cm-1 και στο 1652 cm-1  αντιστοιχούν 

στα φυσικά προσροφημένο νερού στο δείγμα και είναι χαρακτηριστικές των δονήσεων 

κάμψης και έκτασης του O–H.. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι χαρακτηριστικές κορυφές του 

πολυστυρενίου λείπουν από το φάσμα μετά πύρωση. 
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Σχήμα 6.5: FT-IR φάσμα των: (a) επικαλυμμένων νανοσφαιρών, (b) νανοδοχείων οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου. 

 

6.4.4 ΘΕΡΜΟΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS, 

TGA) - ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (DIFFERENTIAL THERMAL 

ANALYSIS, DTA) 

 Το διάγραμμα TGA των επικαλυμμένων PS νανοσφαιρών (σχήμα 6.6) υποδηλώνει 

την πρώτη απώλεια βάρους στην περιοχή 30–150 °C η οποία αποδίδεται στην εκρόφηση της 

αιθανόλης και του φυσικά προσροφημένου νερού (ελεύθερου και φυσικά προσροφημένου 

(physisorbed) νερού) [63]. Η δεύτερη απώλεια βάρους στην περιοχή 150–230 °C αποδίδεται 

στο χημικά προσροφημένο (chemisorbed) νερό – το μονό επίπεδο μορίων H2O το οποίο 

αντιδράει απευθείας με τη στερεή επιφάνεια όπως κατιόντα δημητρίου και υδροξύλια [64], 

και στην αποϋδροξυλίωση (ελευθέρωση των ΟΗ από τη δομή). Η τρίτη απότομη απώλεια 

βάρους αποδίδεται στην αποσύνθεση του πυρήνα πολυστυρενίου σωματιδίων στην περιοχή 

μεταξύ 290–450 °C [63,64]. Έτσι, η πυροσυσσωμάτωση στους 600 °C στον ατμοσφαιρικό 

αέρα, απομακρύνει τα σωματίδια πυρήνων πολυστυρενίου. 

 Η καμπύλη DTA των επικαλυμμένων σωματιδίων (σχήμα.6.6) φανερώνει τις 

κρυσταλλικές δομές που δημιουργούνται κατά τη θέρμανση. Παρουσιάζει εξώθερμες 

κορυφές σε θερμοκρασίες μεταξύ 260 °C και 340 °C. Αυτές οι κορυφές  αντιστοιχούν στη 

συμπύκνωση των υδροξυλικών ομάδων [42].  

 Η απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας στους 400 °C οφείλεται στην ακρίβεια του 

οργάνου και εξαρτάται από το ρυθμό θέρμανσης (10 oC min-1) και το οργανικό περιεχόμενο 
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(PS) του δείγματος τα οποία και τα δύο είναι πολύ υψηλά. Με ρυθμό θέρμανσης 5 oC min-1
 το 

διάγραμμα παρουσιάζει μικρότερο “bump”. 
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Σχήμα 6.6: (a) TGA και (b) DTA καμπύλες των επικαλυμμένων με οξείδιο οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου νανοσφαιρών. 

 

6.4.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΡΩΔΟΥΣ 

 Το δείγμα εξαερώθηκε σε θερμοκρασία 300 oC για 18 ώρες πριν γίνει η μέτρηση. Η 

συγκεκριμένη περιοχή υπολογίστηκε με την μέθοδο BET στο εύρος της σχετικής πίεσης 

0.05-0.3 P/P0 και βρέθηκε να είναι 129,169 m2/gr. Η κατανομή του μεγέθους των πόρων 

υπολογίστηκε με τη μέθοδο B.J.H στην ισόθερμη εκρόφησης και η μέση ακτίνα πόρων 

βρέθηκε να είναι 1.556 nm με όγκο πόρων 0,503 cc / gr. Η υστέρηση κατά την εκρόφηση 

είναι χαρακτηριστική για καμπύλες τύπου IV (κατά IUPAC). Αυτό δηλώνει την παρουσία 

μεσοπόρων στο δείγμα. Η παρουσία των βημάτων στην ισοθερμική προσρόφηση δείχνει την 

παρουσία του διαφορετικού μεγέθους των πόρων στο δείγμα που εμφανίζεται επίσης στο 

διάγραμμα κατανομής μεγέθους πόρων αλλά και από την υστέρηση η οποία φτάνει έως το 0,2 

στον άξονα των σχετικών πιέσεων (Σχήματα 6.7-6.9). 
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Σχήμα 6.7: Ισόθερμη για τα άδεια νανοδοχεία οξειδίου δημητρίου-τιτανίου. 

 

 
Σχήμα 6.8: Γράφημα BET για τα άδεια νανοδοχεία οξειδίου δημητρίου-τιτανίου. 
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Σχήμα 6.9: Γράφημα BJH κατανομής πόρων για τα άδεια νανοδοχεία οξειδίου δημητρίου-

τιτανίου. 

. 

 

6.5 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Όλα τα νανοδοχεία που παρασκευάστηκαν, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για 

μελέτες πλήρωσης και απελευθέρωσης αναστολέων διάβρωσης. Οι αναστολείς διάβρωσης 

που μελετήθηκαν, επιλέχθηκαν με βάσει τις ανάγκες των δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

μελέτης διάβρωσης κραμάτων μετάλλων, στα οποία συμμετείχε το εργαστήριο Sol-Gel του 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι ενώσεις: 8-υδροξυκινολίνη (8-

hydroxyquinoline, 8-HQ) και 2-μερκαπτοβενζοθειαζολη (2-mercaptobenzothiazole, 2-MB).  

Για την πλήρωση των νανοδοχείων οι αναστολείς διάβρωσης διαλύονται σε ακετόνη με 

σκοπό να παραχθεί κορεσμένο διάλυμα. Μία ποσότητα νανοδοχείων τοποθετείται σε ένα 

σφραγισμένο δοχείο. Με ένα σύστημα κενού, αφαιρείται ο αέρας από το δοχείο και κατά 

συνέπεια από τα νανοδοχεία. Στη συνέχεια, το κορεσμένο διάλυμα με τον αναστολέα 

διάβρωσης εισέρχεται στο σφραγισμένο δοχείο και το όλο μίγμα αναδεύεται σε θερμοκρασία 

δωματίου για 12 ώρες. Τέλος, τα νανοδοχεία που τώρα είναι πληρωμένα με αναστολέα, 

συλλέγονται μέσω φυγοκέντρισης και ξηραίνονται σε κενό για 12 ώρες. 

Τα διαγράμματα TGA καθαρών ενώσεων 8-HQ, 2-ΜΒ και νανοδοχείων οξειδίου 

τιτανίου πληρωμένων με 8-HQ ή 2-ΜΒ, παρουσιάζονται στo σχήμα (6.10). Η καθαρή ένωση 

8-HQ αρχίζει να αποικοδομείται μεταξύ 120 oC και 212 oC, όπου δεν παραμένει υπόλειμμα. 

Από την άλλη μεριά, το διάγραμμα πληρωμένων νανοδοχείων με 8-HQ παρουσιάζει μία 

απότομη απώλεια βάρους μεταξύ 300 oC και 430 oC που αντιστοιχεί στην οξειδωτική 

αποικοδόμηση της 8-HQ. 
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 Η καθαρή ένωση 2-ΜΒ αρχίζει να εποικοδομείτε μεταξύ 150 oC και 450 oC, όπου δεν 

παραμένει υπόλειμμα. Από την άλλη μεριά, το διάγραμμα πληρωμένων νανοδοχείων με 2-

ΜΒ παρουσιάζει μία πρώτη απότομη απώλεια βάρους μεταξύ 180 oC και 330 oC, μία δεύτερη 

απώλεια βάρους μεταξύ 330 oC και 560 oC, που αντιστοιχούν στην οξειδωτική αποικοδόμηση 

της 2-ΜΒ.  

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα TGA, παρατηρείται ότι η καθαρή ένωση 8-HQ που είναι 

εγκλωβισμένη στα νανοδοχεία οξειδίου τιτανίου εποικοδομείτε σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

σε σχέση με την καθαρή ένωση 8-HQ. Αυτή η καθυστέρηση της καύσης (περίπου 200 oC 

υψηλότερα από την καθαρή ένωση 8-HQ) αποδίδεται στην προστασία του κελύφους του 

νανοδοχείου. Αυτό το αποτέλεσμα, ξεκάθαρα δηλώνει ότι η 8-HQ εγκλωβίζεται μέσα στα 

νανοδοχεία.  Τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν και για τα νανοδοχεία οξειδίου 

τιτανίου που είναι πληρωμένα με 2-ΜΒ. Οι πρώτες απώλειες βάρους αντιστοιχούν στην 

οξειδωτική αποικοδόμηση των αναστολέων διάβρωσης που είναι στην επιφάνεια των 

νανοδοχείων και επόμενες απώλειες βάρους αντιστοιχούν στην οξειδωτική αποικοδόμηση 

αναστολέων διάβρωσης που είναι εγκλωβισμένοι στα νανοδοχεία.  

 

 

 
Σχήμα 6.10: Διαγράμματα θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης καθαρής ένωσης 8-HQ και καθαρής 

ένωσης και νανοδοχείων οξειδίου τιτανίου πληρωμένων με 8-HQ και2-MB. 
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6.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 Η μελέτη της απελευθέρωσης των αναστολέων από τα νανοδοχεία, 

πραγματοποιήθηκε με ένα μηχάνημα σύνθετης ηλεκτροχημικής αντίστασης (SI 1260 

Impedance/gain-phase analyser) συνδεδεμένο με ένα μηχάνημα ηλεκτροχημικής 

μεσεπιφάνειας Solartron SI 1287. 

Με σύνθετη ηλεκτροχημική αντίσταση εξετάστηκε η απελευθέρωση των αναστολέων 

διάβρωσης από νανοδοχεία, ως μία επιπλέον μέθοδος. Παρασκευάστηκαν διαλύματα 

διαφόρων περιεκτικοτήτων νανοδοχείων σε ένα διαβρωτικό περιβάλλον (0,05 M NaCl).  

Πλαίσια από κράματα  αλουμινίου AA2024-T3 χρησιμοποιήθηκαν ως ηλεκτρόδια εργασίας, 

φύλλα λευκόχρυσου ως ηλεκτρόδια μέτρησης και κορεσμένο ηλεκτρόδιο καλομέλανος 

(saturated calomel electrode, SCE) ως ηλεκτρόδιο αναφοράς. Μετρήσεις σύνθετης 

ηλεκτροχημικής αντίστασης συλλέγονταν μετά από 3, 6, 24, 48 και 72 ώρες. Η εκτιθέμενη 

γεωμετρική περιοχή ήταν 2 cm2 για όλα τα πειράματα. Για σύγκριση έγιναν και μετρήσεις 

σύνθετης αντίστασης με καθαρό διάλυμα NaCl 0,05Μ.  

Για την μελέτη της μικροδομής τη επιφάνειας και τις αλλαγές που γίνονται σε αυτή 

χρησιμοποιήθηκε έγινε SEM/EDX ανάλυση.  

 

6.6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EIS  

 Οι περιεκτικότητες που μελετήθηκαν είναι 0,01% κ.β. 0,05% κ.β. και 0,1% κ.β. και 

είναι και οι ίδιες περιεκτικότητες που μελετήθηκαν στις επιστρώσεις στο 7ο κεφάλαιο. Τα 

διαλύματα έμεναν υπό ανάδευση μέχρι τη στιγμή της μέτρησης έτσι ώστε να υπάρχει σωστή 

διασπορά των νανοδοχείων στο διάλυμα. 

Η μελέτη της ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης στις χαμηλές συχνότητες για το 

διαβρωμένο μεταλλικό ηλεκτρόδιο μπορεί χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της κινητικής της 

διάβρωσης. Όπως φαίνεται από τα σχήματα 6.11-6.17 οι χαμηλότερες τιμές σύνθετης 

αντίστασης παρατηρούνται για το AA2024 που έχει εκτεθεί σε διάλυμα NaCl χωρίς 

προσθήκη νανοδοχείων.  
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Σχήμα 6.11: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 3 6, 24, 48, 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M. 

 

 
Σχήμα 6.12: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 3 και 6 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 2-ΜΒ. 
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Σχήμα 6.13: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 24 και 48 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 2-ΜΒ. 

 

 
Σχήμα 6.14: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 72  ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 2-ΜΒ. 
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Σχήμα 6.15: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 3 και 6 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 8-ΗQ. 

 

 
Σχήμα 6.16: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 24 και 48 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 8-ΗQ. 
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Σχήμα 6.17: Διάγραμμα Bode  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης (|Ζ|), Β) γωνία φάσης (theta), 

για το υπόστρωμα AA2024-T3 μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.05M με ή χωρίς 

νανοδοχεία πληρωμένα με 8-ΗQ. 

 

Μπορούμε να δούμε πως σε σχέση με το σχήμα 6.11 για το κράμα αλουμινίου χωρίς 

νανοδοχεία πως και οι δύο χημικές ενώσεις που χρησιμοποιήσαμε λειτουργούν ως 

αναστολείς διάβρωσης. Αναστολείς διάβρωσης όπως η 2-MB και η 8-HQ εμφανίζουν 

μεγαλύτερες τιμές της σύνθετης αντίστασης στις χαμηλές συχνότητες σε σχέση με το 

υπόστρωμα χωρίς νανοδοχεία [49]. Για τα διαλύματα με νανοδοχεία πληρωμένα με 2-ΜΒ 

βλέπουμε πως η τιμή της σύνθετης αντίστασης έχει αυξηθεί περισσότερο από μία τάξη 

μεγέθους.  

Από τo σχήμα 6.11 παρατηρούμε δύο χρονικές σταθερές για το διάλυμα χωρίς 

νανοδοχεία στα 5Hz και μία στα 0,01 Hz. Η χρονική σταθερά στις υψηλότερες συχνότητες 

οφείλεται στην χωρητικότητα του πυκνωτή της διπλοστοιβάδας στην επιφάνεια του 

κράματος. Η χρονική σταθερά στις χαμηλότερες συχνότητες  σχετίζεται με τον περιορισμό 

της διάχυσης της εξέλιξης της διάβρωσης.  



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  95 

  
Σχήμα 6.18: Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα για την προσομοίωση των πειραματικών 

δεδομένων για διαλύματα NaCl  που περιέχουν σφαίρες πληρωμένες με αναστολείς διάβρωσης. 

 

Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 6.18 Rsol είναι η αντίσταση του διαλύματος, 

Rox η αντίσταση του γηγενούς στρώματος οξειδίων του αλουμινίου, Cox και Nox είναι οι 

παράμετροι της σταθερής φάσης στοιχείου (Constant Phase Element – CPE) και περιγράφουν 

την χωρητικότητα πυκνωτή του στρώματος οξειδίων, Rpol είναι η αντίσταση πόλωσης, Cdl και 

Ndl είναι οι παράμετροι της CPE της χωρητικότητας της διπλοστοιβάδας. Rinh είναι η 

αντίσταση του αναστολέα διάβρωσης, Qinh και Ninh είναι οι παράμετροι της CPE που 

αποδίδεται στην χωρητικότητα του πυκνωτή του στρώματος του αναστολέα διάβρωσης. Η 

χωρητικότητα του στρώματος του αναστολέα διάβρωσης υπολογίζεται από τη σχέση 

( 1)
max( ) inhN

inh inhC Q ω −=  

Όπου ωmax  είναι η συχνότητα όπου η σύνθετη αντίσταση κάνει μέγιστο για την συγκεκριμένη 

χρονική σταθερά [46].  

Για το σύστημα όπου στο διάλυμα υπάρχουν και τα νανοδοχεία παρατηρούνται δύο 

χρονικές σταθερές στις υψηλές συχνότητες οι οποίες αποδίδονται στο γηγενές στρώμα 

οξειδίων του αλουμινίου (περίπου στο 1Hz) και στο στρώμα που έχει δημιουργηθεί από την 

προσρόφηση του αναστολέα διάβρωσης (περίπου στα 50Hz). Η χρονική σταθερά που 

αποδίδεται στην παρουσία του  προσροφημένου στρώματος φαίνεται καλύτερα στην 

περίπτωση της 2-ΜΒ ειδικότερα μετά από 72 ώρες στο NaCl με συγκέντρωση σφαιρών 

0,05% και 0,1% κ.β. Στην περίπτωση της 8-HQ αυτός βλέπουμε μία εκτεταμένη φάση που 

συντίθεται από τις ίδιες 2 φάσεις που αναφέραμε. 

Το μοντέλο που επιλέχθηκε για το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα προσομοίωσε 

πολύ καλά τα πειραματικά δεδομένα. Στους πίνακες 6.3-6.8 φαίνονται οι παράμετροι που 

εξήχθησαν από την προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων.  
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Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 134 125 132 118 124 

Rinh (Ω cm2) 311 876.6 1648 3434 3106 

Qinh (S cm-2) 1.57E-4 1.38E-4 1.02E-4 1.12E-4 1.01E-4 

Ninh 0.759 0.748 0.760 0.750 0.760 

Cinh (F cm-2) 7.64E-5 6.49E-5 4.98E-5 7.07E-5 6.49E-5 

Rox (Ω cm2) 1409 3381 4584 1049 1310 

Rpol (Ω cm2) 2479 1943 1917 1498 1747 

Πίνακας 6.3: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 2-MB 0,01% κ.β. 

 

Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 138 140 130 134 132 

Rinh (Ω cm2) 587.7 536.9 641.4 1965 1541 

Qinh (S cm-2) 4.4E-5 4.2E-5 4.76E-5 6.6E-5 5.84E-5 

Ninh 0.886 0.880 0.860 0.800 0.810 

Cinh (F cm-2) 3,13E-5 2,93E-5 3,13E-5 4,57E-5 3,61E-5 

Rox (Ω cm2) 8992 11519 6820 4564 5612 

Rpol (Ω cm2) 7034 4903 3231 2836 3866 

Πίνακας 6.4: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 2-MB 0,05% κ.β. 

 

 

Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 133,3 139 136 132 130 

Rinh (Ω cm2) 1161 1014 573,1 875 1677 

Qinh (S cm-2) 4,59Ε-5 4,2Ε-5 4,5Ε-5 6,56Ε-5 7,25Ε-5 

Ninh 0,884 0,890 0,900 0,840 0,820 

Cinh (F cm-2) 3,24E-5 3,02E-5 3,34E-5 4,06E-5 4,23E-5 

Rox (Ω cm2) 11073 13264 7025 7958 8307 

Rpol (Ω cm2) 7458 3514 6953 8156 8322 

Πίνακας 6.5: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 2-MB 0,1% κ.β. 
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Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 129,3 140,3 125 149 141,4 

Rinh (Ω cm2) 994,7 1008 471,3 610,2 552,6 

Qinh (S cm-2) 3,05Ε-4 3,39Ε-4 4,16Ε-4 5,23Ε-4 5,53Ε-4 

Ninh 0,730 0,748 0,780 0,766 0,790 

Cinh (F cm-2) 1,36Ε-5 1,83Ε-3 2,38Ε-4 3,4Ε-4 3,75Ε-4 

Rox (Ω cm2) 428,8 364,1 542,2 604 554,8 

Rpol (Ω cm2) 3151 2497 1169 1679 1015 

Πίνακας 6.6: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 8-HQ 0,01% κ.β. 

 

Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 126,5 127,1 135,1 143,9 145,8 

Rinh (Ω cm2) 547,1 381,9 118,2 58,68 305,7 

Qinh (S cm-2) 1,24Ε-4 1,08Ε-4 1,40Ε-4 2,51Ε-4 5,67Ε-4 

Ninh 0,770 0,790 0,720 0,758 0,720 

Cinh (F cm-2) 6,23Ε-5 5,76Ε-5 6,79Ε-5 1,22Ε-5 2,45Ε-5 

Rox (Ω cm2) 1557 1904 1861 1171 351 

Rpol (Ω cm2) 3141 2985 6160 2972 1414 

Πίνακας 6.7: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 8-HQ 0,05% κ.β. 

 

Παράμετρος 3h σε NaCl 6h σε NaCl 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 128,8 118,8 130 133,9 131,4 

Rinh (Ω cm2) 1460 754,2 62,68 70,15 69,16 

Qinh (S cm-2) 7,41Ε-5 1,06Ε-4 6,18Ε-5 9,85Ε-5 9,84Ε-5 

Ninh 0,810 0,770 0,830 0,760 0,780 

Cinh (F cm-2) 4,2Ε-5 5,69Ε-5 3,72Ε-5 5,99Ε-5 7,64Ε-5 

Rox (Ω cm2) 2569 1920 1841 2213 1796 

Rpol (Ω cm2) 6322 5215 3594 9848 8204 

Πίνακας 6.8: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.6.17) για 

διάλυμα NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti με 8-HQ 0,1% κ.β. 
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Σχήμα 6,18: Εξέλιξη της χωρητικότητας και της αντίστασης για το στρώμα που σχηματίζεται 

από τον αναστολέα διάβρωσης κατά την έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl με 

νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 2MB. 

 
Σχήμα 6,19: Εξέλιξη της αντίστασης του στρώματος οξειδίων του αλουμινίου κατά την 

έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 2MB. 
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Σχήμα 6,20: Εξέλιξη της χωρητικότητας και της αντίστασης για το στρώμα που σχηματίζεται 

από τον αναστολέα διάβρωσης κατά την έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl με 

νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 8-HQ. 

 
Σχήμα 6,21: Εξέλιξη της αντίστασης του στρώματος οξειδίων του αλουμινίου κατά την 

έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl με νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 8 HQ. 
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Στα σχήματα 6.18 και 6.20 παρουσιάζεται η εξέλιξη της χωρητικότητας πυκνωτή του 

αναστολέα διάβρωσης , η οποία εξαρτάται από το πάχος του στρώματος που σχηματίζεται, 

από την διηλεκτρική σταθερά και την αντίσταση του αναστολέα κατά την έκθεση του 

αλουμινίου στο διάλυμα με τα νανοδοχεία [49]. Παρατηρούμε πως η εξέλιξη της 

χωρητικότητας δεν είναι όμοια για τους δύο αναστολείς διάβρωσης. Η χωρητικότητα και η 

αντίσταση για την 8HQ δεν αλλάζει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στο γρήγορο σχηματισμό ενός σταθερού στρώματος από τον αναστολέα στην 

επιφάνεια του αλουμινίου. Η εξέλιξη των νανοδοχείων με 2ΜΒ είναι διαφορετική. Βλέπουμε 

μεγάλες μεταβολές στην χωρητικότητα και στην αντίσταση κάτι που αποδίδεται στην αύξηση 

του πάχους του στρώματος από τον αναστολέα. Συμπεραίνουμε πως και οι δύο αναστολείς 

διάβρωσης σχηματίζουν ένα πυκνό στρώμα στην επιφάνεια του κράματος αλουμινίου 2024-

Τ3. 

Στα σχήματα 6.19 και 6.21 παρατηρούμε την άμεση επίδραση της αύξησης της 

συγκέντρωσης των νανοδοχείων στην αντίσταση του στρώματος των οξειδίων του 

αλουμινίου. Παρατηρούνται χαμηλές τιμές Rox για την συγκέντρωση 0,01% κ. β. και 

αυξάνεται κατά μία τάξη μεγέθους όταν η συγκέντρωση μεταβάλλεται σε 0,1% κ.β. Στην 

περίπτωση της 2ΜΒ αυτές οι μεταβολές είναι πολύ μεγαλύτερες. 
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6.6.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SEM ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 
Σχήμα 6.21.: Φωτογραφία SEM υποστρώματος AA2024-T3 που εκτέθηκε σε διάλυμα NaCl 
χωρίς νανοδοχεία, μετά από 72 ώρες σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και γ) EDX ανάλυση 
δ) φωτογραφία του διαβρωμένου υποστρώματος. 

 
Σχήμα 6.22: Φωτογραφίες υποστρώματος AA2024-T3 που εκτέθηκε σε διάλυμα NaCl με 
νανοδοχεία Ce-Ti με 8-HQ συγκέντρωσης α) 0,01% β) 0,05 %  γ) 0,1 %, και με 2-ΜΒ δ) 
0,01% ε) 0,05 %  στ) 0,1 % μετά από 72 ώρες. 
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Σχήμα 6.23: Φωτογραφία SEM υποστρώματος AA2024-T3 που εκτέθηκε σε διάλυμα NaCl με 
νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 8HQ, μετά από 72 ώρες σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x 
και γ) EDX ανάλυση. 

 

 
Σχήμα 6.24: Φωτογραφία SEM υποστρώματος AA2024-T3 που εκτέθηκε σε διάλυμα NaCl με 
νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 2-MB, μετά από 72 ώρες σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x 
και γ) EDX ανάλυση. 

 

Στα σχήματα 6.21 6.22 βλέπουμε την επιφάνεια του αλουμινίου μετά από 72 ώρες 

στο διάλυμα NaCl με ή χωρίς τα νανοδοχεία. Βλέπουμε πως μετά από 72 ώρες το δείγμα που 

εκτέθηκε στο καθαρό διάλυμα NaCl έχει διαβρωθεί πλήρως σχηματίζοντας πολλές οπές 

(pits). Η προσθήκη των νανοδοχείων έχει μειώσει κατά πολύ το σύνολο των οπών και κατά 

συνέπεια και τη διάβρωση κάτι που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα της EIS.  

Όπως αναφέραμε η δράση των αναστολέων διάβρωσης βασίζεται στο σχηματισμό 

δυσδιάλυτων χηλικών συμπλόκων  στην επιφάνεια του υποστρώματος. Αυτό αποδεικνύεται 

από την EIS με την εμφάνιση δύο χρονικών σταθερών στα διαλύματα που περιέχουν 

νανοδοχεία. Η μία αποδίδεται στο γηγενές στρώμα οξειδίων του αλουμινίου και η δεύτερη 
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στο προσροφημένο στρώμα από τον αναστολέα διάβρωσης ή των παραγώγων από την 

αλληλεπίδραση με τα Al3+, Mg2+ ή  Cu2+ τα οποία σχηματίζονται από τα αρχικά στάδια της 

διάβρωσης. Έτσι το στρώμα που δημιουργείται από τα χηλικά σύμπλοκα εμποδίζει την 

διείσδυση των ιόντων χλωρίου στο γηγενές στρώμα οξειδίων του αλουμινίου αφήνοντας το 

άθικτο. Ο σχηματισμός αυτών των δυσδιάλυτων (στο νερό) συμπλόκων στην επιφάνεια του 

αλουμινίου και στις ενεργές περιοχές του κράματος 2024 σταματά τη επέκταση της 

διάβρωσης και είναι αιτία της ενεργής προστασίας από τη διάβρωση τοπικά. Από την μελέτη 

με SEM σχήματα 6.23 και 6.24, βλέπουμε το σχηματισμό του στρώματος του αναστολέα 

διάβρωσης, ενώ στο σχήμα 6.24 φαίνεται η διάβρωση του ΑΑ2024-Τ3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ SOL-GEL 

 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η τεχνική sol gel είναι μια χημική οδός για τη σύνθεση νανοδομημένων υλικών 

κρυσταλλικά ή άμορφα. Η διαδικασία γίνεται μέσω μια σειρά αντιδράσεων, που 

περιλαμβάνουν την υδρόλυση, τον πολυμερισμό και τη συμπύκνωση. Μέσω αυτής της 

τεχνικής μπορούν να παρασκευαστούν διάφορα υλικά όπως κεραμικά, γυαλιά, μεταλλικά 

οξείδια, υβριδικές επιστρώσεις (που αποτελείται από ένα οργανικό και ανόργανο συστατικό) 

και άλλα νονοσύνθετα υλικά.  

Η τεχνική sol gel ανήκει στις οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές για την σύνθεση 

υβριδικών ναναοσύνθετων υλικών, μιας και δεν έχει τόσα απόβλητα. Μπορεί να θεωρηθεί 

οικολογική εφόσον δε χρησιμοποιούνται συστατικά που δεν αφήνουν ακαθαρσίες στο τελικό 

προϊόν καθώς επίσης για το λόγω του ότι αποκλείονται τα στάδια πλύσης. 

Η παρασκευή ενός μεταλλικού οξειδίου μέσω της τεχνικής sol-gel ξεκινά με ένα 

μεταλλικό αλκοξείδιο ένα σιλάνιο που είναι περιέχει οργανική ένωση ή και τα δύο. 

Μεταβάλλοντας την αναλογία των αντιδραστηρίων τη φύση του μετάλλου στο μόριο του 

αλκοξειδίου και άλλες παραμέτρους όπως το pH, η θερμοκρασία και ο χρόνος εμβύθισης 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια ποικιλία νανοδομημένων άμορφων ή κρυσταλλικών υλικών. 

Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η σύνθεση νανοδομών οξειδίου του πυριτίου (SiO2) 

χρησιμοποιώντας αρχικά κάποιο σιλάνιο ως αντιδραστήριο [66,67].  

Η τεχνική αυτή είναι τόσο ευέλικτη που κατά τη σύνθεση νανοσύνθετων, μπορούν να 

εισαχθούν πολλοί οργανικοί και μη τροποποιητές, έτσι κατά το σχηματισμό του δικτύου 

μπορούν να εισαχθούν μεγάλα μόρια (πορφυρίνες, πρωτεΐνης και άλλα), ακόμα μπορούν να 

εισαχθούν μεταλλικά νανοσωματίδια στη δομή του δικτύου. Η ακριβή επιλογή των 

αντιδραστηρίων και των πειραματικών περιμέτρων επιτρέπει το σχεδιασμό διάφορων υλικών, 

κάνοντας την τεχνική sol-gel μία από τις πιο ελκυστικές οδούς σε ποικίλες τεχνολογικές 

εφαρμογές.  

  Μεταξύ των εφαρμογών της τεχνικής sol-gel είναι και τα λεπτά υμένια (thin films). 

Αυτά μπορούν να αποτεθούν σε ένα υπόστρωμα σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις 

παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας των κεραμικών. Ποικίλα αλκοξείδια, άλατα ή νιτρικά 

άλατα μετάλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομοι3 για τη σύνθεση οξειδίων. 

Μετά την απόθεση, το επίστρωμα υφίσταται υδρόλυση και συμπύκνωση για να διαμορφώσει 
                                                            
3 Μόρια εκκινητές 
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μια συνεχή τρισδιάστατη δομή οξειδίων. Το στρώμα οξειδίων ενεργεί ως αδρανές, 

υδροφοβικό στρώμα εμποδίων-φράγμα(barrier). Sol-gel υμένια οξειδίων όπως SiO2, ZrO2 

SiO2/TiO2, SiO2/A12O3 και B2O3/SiO2 έχουν δοκιμαστεί ως «εμπόδια» για τη διάβρωση από 

υψηλή θερμοκρασία, έκθεση στην ατμόσφαιρα, επίθεση με H2SO4 ή με βύθιση σε κάποιον 

ηλεκτρολύτη. 

Αυτήν την περίοδο οι sol-gel επιστρώσεις μελετώνται ως μια εναλλακτική λύση προς 

τους ανασταλτικούς παράγοντες χρωμικών αλάτων για την προστασία διάβρωσης των 

κραμάτων αργιλίου. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα ερευνάται ο συνδυασμός διάφορων 

μεθόδων προστασίας. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μελετήσαμε την προστασία σε 

διαβρωτικό περιβάλλον NaCl, με συνδυασμό των μεθόδων sol-gel υμενίων. 

 

7.2 ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ 

Μια από τις πιο σχετικές εφαρμογές της μεθόδου sol-gel είναι η σύνθεση λεπτών υμενίων 

για προσωρινή ή μόνιμη προστασία μεταλλικών υποστρωμάτων. Αυτές τα υβριδικές 

επιστρώσεις όμως πρέπει να παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες, μερικές από τις οποίες 

είναι  

• Ομοιόμορφο πάχος  

• Έλλειψη ατελειών  

• Χαμηλές θερμοκρασίες επεξεργασίας  

• Χημική σταθερότητα  

• Θερμική σταθερότητα  

• Ευκολία στη μορφοποίηση  

• Άχρωμο ή ομοιομορφία στο χρώμα  

• Ανταγωνιστικές τιμές 

 

Οι επιστρώσεις αυτές πρέπει να μπορούν να προάγουν την προσκόλληση, πχ. Να 

συμπεριφέρονται σαν μία μοριακή γέφυρα μεταξύ του μεταλλικού υποστρώματος και της 

βαφής ή όποιας άλλης επίστρωσης που πρέπει να διαμορφωθεί μετά το sol-gel στρώμα. Αυτή 

η μοριακή γέφυρα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ισχυρό και σταθερό χημικό δεσμό μεταξύ του 

υποστρώματος και άλλων οργανικών στρωμάτων, συστημάτων βαφής ή συγκολλήσεων.  

 Μερικά από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά της τεχνικής sol-gel είναι ότι μπορεί 

να εφαρμοστεί εύκολα, όπως επίσης μπορεί  και εύκολα να τροποποιηθεί και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα.  

Η αποτελεσματικότητα των επιστρώσεων αυτών βασίζεται ουσιαστικά στις πολύ 

καλές ιδιότητες ως επιστρώσεις εμποδίων (barrier coatings) καταστέλλοντας την καθοδική 

αντίδραση και περιορίζοντας τη διάχυσης του ηλεκτρολύτη, του οξυγόνου και του ύδατος 
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στο υπόστρωμα. Περιορίζει επίσης τη μεταφορά των ηλεκτρονίων των μετάλλων. 

Αναστολείς όπως τα χρωμικά άλατα, λειτουργούν κατά τρόπο παρόμοιο εκτός από το ότι 

λειτουργούν υπό την παρουσία συγκεκριμένων όρων. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι 

επιστρώσεις θα πρέπει να είναι ομοιογενείς, να παρουσιάζουν χαμηλό πορώδες και να  μην 

έχουν ατέλειες και ρωγμές [68].  

Για τη δημιουργία ενός συμπαγούς ή πορώδους υμενίου ακολουθείται η διαδικασία 

που περιγράφεται στο σχήμα 7.1.   

 

 
Σχήμα 7.1. Διαδικασία παραγωγής ενός υμενίου μέσω της διεργασίας λύματος-πηκτής.  

 

7.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

Οι επιστρώσεις sol-gel μπορούν να εναποτεθούν στα μεταλλικά υποστρώματα με 

ποικίλες τεχνικές, όπως η εμβύθιση (dip-coating), η περιστροφή (spin-coating), οι οποίες 

είναι και οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Ο ψεκασμός (spray-coating) και η 

ηλεκτροχημική εναπόθεση σύμφωνα με τον Duhua Wang [69] και λοιπούς θα μπορούσαν να 

είναι οι σημαντικότερες τεχνικές στην εφαρμογή sol-gel επιστρώσεων στο μέλλον. Σύμφωνα 

με το Van Ooij [69] και λοιπούς είναι αποδεκτός ένας γενικότερος μηχανισμός δημιουργίας 

δεσμών των σιλανίων με τις μεταλλικές επιφάνειες (σχήμα 7.2) Η αυθόρμητη  προσρόφηση 

της σιλανόλης (SiOH) στην επιφάνεια των μετάλλων μέσω  δεσμών υδρογόνου πριν την 

συμπύκνωση και κατά τη ξήρανση σχηματίζει ομοιοπολικό δεσμό μετάλλου-σιλοξάνιου 

(MeOSi) στην διεπιφάνεια υποστρώματος και επίστρωσης. 
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Σχήμα 7.2: Απλοποιημένο σχήμα του μηχανισμού δημιουργίας δεσμών μεταξύ των μορίων ων 

σιλανίων και των υδροξυδίων στην μεταλλική επιφάνεια. (α) πριν την συμπύκνωση: δεσμοί Η. 

(β) μετά από τη συμπύκνωση: ομοιοπολικοί δεσμοί.[69] 

 

7.3.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΒΥΘΙΣΗΣ (DIP-COATING) 

Η επίστρωση μέσω βύθισης ( dip coating ) διακρίνεται σε πέντε στάδια και έχουν ως 

εξής : 

• Εμβάπτιση (immersion)  

• Ανάσυρση (start-up)  

• Εναπόθεση και αποστράγγιση (deposition)  

• Αποστράγγιση (drainage)  

• Εξάτμιση (evaporation)  

Αν το διάλυμα που χρησιμοποιείται είναι πτητικό, τότε το στάδιο της εξάτμισης 

συνήθως συνοδεύει αυτά της εκκίνησης, απόθεσης και αποστράγγισης. Στην εικόνα 7.3  

παριστάνονται τα διάφορα στάδια της τεχνικής. 
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Σχήμα 7.3 : Τα στάδια που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της εμβύθισης, (α) εμβύθισης, 

(β) ανάσυρση, (γ) εναπόθεση, (δ) αποστράγγιση, (ε) εξάτμιση, και (στ) συνεχόμενη εναπόθεση. 

[70] 

Κατά τη εμβάπτιση, το προς επικάλυψη υπόστρωμα βυθίζεται στο διάλυμα, μέχρι να 

καλυφθεί εντελώς από αυτό. Κατά την ανάσυρση το υπόστρωμα αρχίζει να κινείται ακριβώς 

αντίθετα με πριν μεταφέροντας μαζί του και μέρος του διαλύματος, αυτό που βρίσκεται πολύ 

κοντά σε αυτή. Καθώς απομακρύνεται από το διάλυμα, στο επόμενο στάδιο της εναπόθεσης, 

μέρος του διαλύματος παραμένει επάνω σε αυτή ενώ συντελείται και μέρος της 

αποστράγγισης αφού το μεγαλύτερο μέρος του διαλύματος επιστρέφει στο δοχείο που 

περιέχεται. Η αποστράγγιση ολοκληρώνεται αφού το υπόστρωμα έχει απομακρυνθεί εντελώς 

από το δοχείο και τότε είναι που λαμβάνει χώρα το στάδιο της εξάτμισης, όπου μέρος του 

διαλύματος εξατμίζεται και επομένως μικραίνει σε όγκο και σκληραίνει.  

 

ΕΜΒΥΘΙΣΗ 
(α) 

ΑΝΑΣΥΡΣΗ 
(β) 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

(γ)

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

(δ) 

ΕΞΑΤΜΙΣΗ 

(ε) 

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 

(στ) 
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Όταν το διάλυμα είναι αραιό και για δεδομένη ταχύτητα ανάσυρσης το πάχος του 

υμενίου h καθορίζεται από την τιμή του ιξώδους : 

    ( ) 21
1 pgvch //η=                                                      (5.7) 

όπου η σταθερά αναλογίας, c1 είναι και αυτή μία σταθερά. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

παραπάνω σχέση τροποποιείται με την εισαγωγή ενός όρου  γLV  που σχετίζεται με την τάση 

μεταξύ της επιφάνειας του διαλύματος και των ατμών που δημιουργούνται λόγω εξάτμισης : 

    ( ) ( ) 2161
LV pgvv940h // //. ηγη=                               (5.8) 

ή σε πιο συνεκτική μορφή  

    ( ) ( ) 2161
LV

32 pgv940h /// /. γη=                                     (5.9) 

Για την πλειοψηφία των διαλυμάτων λύματος-πηκτής και με την προϋπόθεση ότι τα 

μονομερή που πλαισιώνουν το διάλυμα δεν παρουσιάζουν απωθητικές τάσεις, η σχέση που 

συνδέει το πάχος των υμενίων με την ταχύτητα ανάσυρσης είναι ανάλογη με v2/3. 

Η θεωρία στην οποία βασίζονται οι εξισώσεις (5.7) – (5.9) έχουν σα βάση κάποιες 

παραδοχές όπως το Νευτώνειο χαρακτήρα του διαλύματος και την αποσιώπηση του 

φαινομένου της εξάτμισης και της επιφανειακής τάσης, φαινόμενα αρκετά σημαντικά στη 

διαμόρφωση του υμενίου [70]. Η αντίδραση του πολυμερισμού και της πολυσυμπύκνωσης 

οδηγούν στο σχηματισμό συσσωμάτων ή ενός τρισδιάστατου δικτύου και στην αύξηση του 

ιξώδους, η οποία ευνοείται και από την εξάτμιση των πτητικών διαλυτών. Άρα, εξαιτίας των 

δυο αυτών φαινομένων, το υμένιο που σχηματίζεται είναι αρκετά πιο παχύ από ότι 

προβλέπεται από τη θεωρία [70]. Επειδή ο πολυμερισμός και η πολύσυμπύκνωση είναι 

διαδικασίες που έχουν άμεση εξάρτηση με τα πρόδρομα συστατικά και τις συνθήκες που 

επικρατούν στο διάλυμα (όπως το pH), είναι δύσκολο να βρεθεί ένα γενικό μοντέλο που να 

σχετίζει τους παράγοντες αυτούς με την αύξηση του πάχους.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πάχος του υμενίου είναι αρκετοί και οι 

σπουδαιότεροι που ξεχωρίζουν είναι η ταχύτητα ανάσυρσης, το ιξώδες του διαλύματος, η 

δύναμη της αδρανείας που εμφανίζεται στην ενδοεπιφάνεια του υμενίου και του 

υποστρώματος, η πίεση που επικρατεί (ιδιαίτερα για υμένια με πάχος μικρότερο του 1 μm), ο 

ρυθμός εξάτμισης, αλλά και η γωνία ανάσυρσης (συνήθως είναι 900) [70]. Όσο πιο μικρή 

είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης του υλικού από το διάλυμα τόσο πιο μικρό είναι το πάχος 

του υμενίου που προκύπτει. Παράλληλα τόσο πιο μεγάλο είναι το μέρος που τα στάδια της 

απόθεσης και αποστράγγισης αλληλεπικαλύπτονται 

   Η μέθοδος της εμβάπτισης προσφέρει τη δυνατότητα επικάλυψης όλων των ειδών 

των επιφανειών, τη σχετική ομοιομορφία του πάχους, την ικανότητα επικάλυψης αγώγιμων 

αλλά και μη υποστρωμάτων, την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και πρώτης ύλης, αφού μόνο 

ένα μικρό μέρος του διαλύματος χρησιμοποιείται, ενώ το υπόλοιπο φυλάσσεται για 
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περαιτέρω χρήση. Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα επικάλυψης κοίλων επιφανειών 

(εσωτερική επιφάνεια σωλήνων). Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα 

παραγωγής υμενίων τα οποία αποτελούνται από πολλά στρώματα, επιτρέποντας έτσι τη 

δημιουργία κάποιων ιδιαίτερων οπτικών χαρακτηριστικών. Όλα αυτά, κάνουν τη διαδικασία 

της εμβάπτισης την πιο γνωστή και εφαρμόσιμη μέθοδο εναπόθεσης λεπτών υμενίων [71].  

 

7.3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ SOL-GEL ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

Οι συμβατικές μέθοδοι για την απόθεση των υμενίων sol-gel σε μέταλλα, επίστρωση 

με εμβύθιση (dip-coating), επίστρωση με περιστροφή (spin coating), επίστρωση με ψεκασμό 

(spraying), είναι ιδανικές για επίπεδες κυρίως επιφάνειες, σχηματίζουν πολλές παχύ στρώμα 

και δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ αλουμινίου και άλλων μη μεταλλικών στοιχείων που δε 

χρειάζεται να επικαλυφθούν και να προστατευτούν. Το τελευταία χρόνια μελετάται η 

ηλεκτροχημική εναπόθεση των sol-gel υμενίων. Αυτή βασίζεται στην ηλεκτροχημική 

επιτάχυνση του σταδίου της συμπύκνωσης μεταβάλλοντας το pH στη επιφάνεια. Είναι 

γνωστό πως η υδρόλυση των αλκοξυ-μετάλλων καταλύεται από τα οξέα ενώ η συμπύκνωση 

καταλύεται από τις βάσεις. Με τη μέθοδο αυτή η υδρόλυση του μονομερούς του αλκοξειδίου 

επιτυγχάνεται υπό όξινες συνθήκες ακολουθείται από την συμπύκνωση σε υψηλότερες τιμές 

pH. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή καθοδικού δυναμικού στο υπόστρωμα όπου 

καταναλώνονται πρωτόνια στην μεταλλική επιφάνεια, προκαλώντας μία τοπική άνοδο του 

pH. Η εφαρμογή καθοδικού δυναμικού επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο pH στην επιφάνεια 

του ηλεκτροδίου εξαιτίας της αναγωγής του νερού. Η αύξηση της συγκέντρωσης των 

υδροξυλιόντων λειτουργεί σαν καταλύτης της συμπύκνωσης. 

 

2 22 2 2H O e H OH− −+ → +  

 

Έτσι επιτρέπεται η εναπόθεση του sol-gel υμενίου στα αγώγιμα μέρη και ελέγχεται 

το πάχος του επιστρώματος από το δυναμικό της επιφάνειας [72].  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πάχος των επιστρώσεων είναι: το δυναμικό και ο 

χρόνος εφαρμογής του. Τέλος το πάχος επηρεάζεται και από τη φύση του ηλεκτροδίου. Όπως 

αποδείχθηκε μετά από πειράματα σε ηλεκτρόδιο χρυσού, παχύτερα στρώματα εναποτέθηκαν 

σε χρυσό σε σχέση με το ηλεκτρόδιο ITO όταν η εναπόθεση έγινε υπό τις ίδιες συνθήκες 

[73].  
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Για τη ηλεκτροχημική εναπόθεση χρησιμοποιήθηκε ηλεκτροχημική κυψέλη από 

Plexiglas όπως φαίνεται στο σχήμα 7.4 . Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήσαμε για τη 

εναπόθεση ήταν:  

• Ηλεκτρόδιο αναφοράς (RE-reference electrode) καλομέλανα σε κορεσμένο διάλυμα 

KCl (SCE Hg/Hg 2 Cl 2  saturated KCl) 

• Ηλεκτρόδιο εργασίας (WE-working electrode) υπόστρωμα αλουμινίου Al2024. 

• Βοηθητικό ηλεκτρόδιο (CE-counter electrode) φύλλα ή σύρμα λευκόχρυσου. 

 

 
Σχήμα 7.4: Ηλεκτροχημική κυψέλη και ηλεκτρόδια 

 

Ένα τυπικό διάγραμμα ηλεκτροχημικής εναπόθεσης παρουσιάζεται στη συνέχεια, 

(σχήμα 7.5) όπου φαίνεται η παθητικοποιήση (η πυκνότητα ρεύματος πηγαίνει σε πιο θετικές 

τιμές πλησιάζοντας το μηδέν) του υποστρώματος κατά την εξέλιξη της δημιουργίας της 

επίστρωσης.  
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Σχήμα 7.5: Διάγραμμα ηλεκτροχημικής εναπόθεσης sol-gel 

 

7.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

7..4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

  Σαν υπόστρωμα στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήσαμε το κράμα 

Αλουμινίου/Χαλκού AA-2024-T3. Η επιλογή αυτού του κράματος βασίστηκε στο ότι είναι 

ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά που χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην αεροβιομηχανία και 

αφού η προστασία τους έναντι των  διαβρωτικών συνθηκών βασίζεται στα προς κατάργηση 

χρωμικά άλατα, πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές μέθοδοι προστασίας αυτών. Ακόμη είναι 

χαμηλού κόστους, ελαφρύ, και ηλεκτρικά αγώγιμο. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το αλουμίνιο από μόνο του όταν βρεθεί στην 

ατμόσφαιρα παθητικοποιείται σχηματίζοντας ένα στρώμα οξειδίου του αλουμινίου στην 

επιφάνεια του, το οποίο μπορεί να σχηματιστεί και τεχνητά ανοδικοποιώντας την επιφάνεια 

του υποστρώματος. Παρόλα αυτά, αυτό το στρώμα παθητικοποίησης φθείρεται όταν έρθει σε 

επαφή με επιθετικά μέσα όπως τα χλωριούχα τα οποία προκαλούν διάβρωση (pitting 

corrosion-διάβρωση με οπές). Αυτό όμως, εμποδίζει την αποτελεσματική δράση του sol-gel 

επιστρώματος. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθήθηκε μία χημική επεξεργασία των δοκιμίων για να 

καθαρίσουμε την επιφάνεια από αυτό [74].  

Το καθάρισμα του αλουμινίου με εμβάπτιση σε αλκαλικά διαλύματα απομακρύνει 

λίπη και γράσα που προέρχονται από την βιομηχανική διαδικασία παρασκευής του κράματος. 

Η χημικός καθαρισμός του αλουμινίου με ισχυρά οξέα αφαιρεί το στρώμα οξειδίου. 

Η μεθοδολογία καθαρισμού αποτελείται από δύο διαλύματα. Το διάλυμα 1 

συνίσταται από 2% NaOH και το διάλυμα 2 από HNO 3  4.33 M. Πιο συγκεκριμένα, τα 

δοκίμια βυθίστηκαν για 3 min στο διάλυμα 1 στους 40 οC και στη συνέχεια στο διάλυμα 2 για 

1 λεπτό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τέλος τα δοκίμια πλύθηκαν με αποσταγμένο νερό. 
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7.4.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά άμορφων επιστρώσεων sol-gel σε 

υπόστρωμα κράματος αλουμινίου AA2024-T3. Κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας και 

πειραματικών δοκιμών η αναλογία των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκε είναι 

Μονομερες:Αιθανόλη:Νερό 4:4:1. Τα μονομερή που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 

φαίνονται στον πίνακα 7.1 

 

 

Όνομα Συντακτικός τύπος Μοριακό 

βάρος 

Πυκνότητα 

g/l 

3-Glycidyloxypropyl- 

trimethoxysilane 

(GPTMS) 

 

236,34 

 

1,072 

 

Diethoxydimethylsilane 

(DEDMOS) 

 

148,28 

 

0,865 

 

Trimethoxymethylsilane 

(TMOMS)  

 

136,22 

 

0.945 

Πίνακας 7.1.: Σιλάνια που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση των επιστρώσεων [75] 

 

Ο διαλύτες που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του συγκεκριμένου διαλύματος 

είναι  απόλυτη αιθανόλη με καθαρότητα 99.9% από την εταιρία Sigma-Aldrich. Τα GPTMS, 

DEDMOS, TMOMS, 8-HQ προμηθεύτηκαν από την εταιρία Across Organics. Το νιτρικό 

δημήτριο προμηθεύτηκε από την εταιρία Sigma-Aldrich. 

Το διάλυμα αναδευόταν για μία ώρα σε θερμοκρασία 40 οC, προκειμένου να 

επιτευχθεί κάποια αρχική υδρόλυση. 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη. Ο 

ηλεκτρολύτης που επιλέχθηκε είναι το νιτρικό δημήτριο στη μορφή 3 3 2( ) 6Ce NO H O⋅  

μοριακού βάρους 434,22 και οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν 0,01Μ, 0,1Μ, 1Μ. Το 

νιτρικό δημήτριο βοηθά στην εναπόθεση των ηλεκτροχημικών επιστρώσεων και παράλληλα 

λειτουργεί ως αναστολέας διάβρωσης. Ο χρόνος κατά την ηλεκτροχημική εναπόθεση (30, 60, 

90 min) μελετήθηκαν επίσης.  Ακόμη μελετήθηκε  η προσθήκη νανο-σωματιδίων οξειδίου 

του δημητρίου (CeO2)  οξειδίου του ζιρκονίου (ZrO2) και δημητρίου-μολυβδενίου (CeMo) σε 

ποσοστό 0,025% κ.β.  
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Εφόσον βελτιστοποιήθηκαν οι επιστρώσεις για την ηλεκτροχημική εναπόθεση, 

εφαρμόστηκαν η παραπάνω χημεία για τις επιστρώσεις που έγιναν με τη μέθοδο της 

εμβύθισης για σύγκριση των δύο μεθόδων. Μελετήθηκε ο ρυθμός αφαίρεσης από το διάλυμα. 

Το υπόστρωμα παρέμενε στο διάλυμα για 1 min. Για αύξηση του πάχους των επιστρώσεων 

έγιναν 4 εμβυθίσεις των υποστρωμάτων στο διάλυμα όπου και πάλι το υπόστρωμα παρέμενε 

στο διάλυμα για 1 min. Οι επιστρώσεις έμειναν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μια βδομάδα 

για να στεγνώσουν. Τέλος μελετήθηκε ο χρόνος (30, 60, 90 min και 24, 48 hours) και 

θερμοκρασία ξήρανσης (70, 90, 110, 150, 200οC ).  

Στην επίστρωση με την καλύτερη προστασία στη διάβρωση προστέθηκαν οι σφαίρες 

οξειδίου δημητρίου-τιτανίου γεμάτες με 2-ΜΒ και 8-HQ σε περιεκτικότητες 0,01%, 0,05%, 

0,1% κατά βάρος.  

 

7.5 SOL GEL ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

Η εκτίμηση της απόδοσης ενάντια στη διάβρωση μπορεί να μελετηθεί με διάφορες 

τεχνικές, όπως η δοκιμή ψεκασμού άλατος (salt spray test), που χρησιμοποιείται ευρέως σε 

βιομηχανικό επίπεδο, η οποία παρέχει κυρίως πληροφορίες όσον αφορά την ποιότητα. Για 

παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εάν η αποτελεσματική προστασία προς τη 

διάβρωση οφείλεται στις ιδιότητες της επίστρωσης ως barrier οφείλονται σε ή στην καλή 

προσκόλληση με το υπόστρωμα. Παρόλα αυτά, οι δοκιμές έχουν τυποποιηθεί, είναι πολύ 

απλές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βαθμονομήσουν και να συγκρίνουν τη 

αντιδιαβρωτική συμπεριφορά διάφορων επιστρώσεων.  

Οι ηλεκτροχημικές τεχνικές είναι οι πιο κατάλληλες διαδικασίες για να καθοριστούν 

ποσοτικές παράμετροι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αξιολογείται η αντιδιαβρωτική 

απόδοση οργανικών ή υβριδικών επιστρώσεων. Ωστόσο, κάποιες τεχνικές όπως για 

παράδειγμα η ποτενσιοδυναμική πόλωση δεν είναι ολοκληρωτικές, αφού τα συστήματα αυτά 

μπορεί να παρέχουν μεγάλη αντίσταση και ο καθορισμός των ποσοτικών παραμέτρων μπορεί 

να επηρεάζεται από μεγάλα λάθη.  

 

7.6 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ SOL-GEL ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ. 

Η ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης (Electrochemical Impedance 

Spectroscopy – EIS) είναι μία από τις πιο κατάλληλες τεχνικές για την αξιολόγηση της 

απόδοσης απέναντι στη διάβρωση των επιστρώσεων sol-gel. Η σωστή ερμηνεία των EIS 

φασμάτων δίνει πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε την 

ικανότητα προστασίας της επίστρωσης στην διάβρωση, να καθορίσουμε το ρυθμό διάβρωσης 
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και να αξιολογήσουμε τις κινητές παραμέτρους που ελέγχουν τους μηχανισμούς εξέλιξης της 

διάβρωσης.  

Τα φάσματα EIS που λαμβάνονται για ένα μέταλλο που προστατεύεται από μία 

επίστρωση sol-gel που υποβάλλεται σε διάβρωση από ένα επιθετικό μέσο,  μπορεί να 

παρουσιάσει πολλές δυνατότητες και μπορεί να υποστεί αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας, που πρέπει να αντανακλούν τις αλλαγές που σημειώνονται είτε στην 

επίστρωση είτε στην διεπιφάνεια μετάλλου/επίστρωσης. Για παράδειγμα, ένα EIS φάσμα που 

λήφθηκε για ένα υπόστρωμα ψευδαργύρου, το οποίο είναι επικαλυμμένο με μια sol-gel 

επίστρωση που συντέθηκε από ένα διάλυμα που περιέχει πυριτικό αλκοξείδιο (σιλάνιο), μετά 

από βύθιση σε διάλυμα NaCl 0,05 M πρέπει να παρουσιάζει χαρακτηριστικά στάδια εξέλιξης. 

Αυτή η εξέλιξη γενικότερα αντανακλάται σε ένα φάσμα EIS όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

7.6.1 ΆΘΙΚΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΦΡΑΓΜΟΥ (BARRIER LAYER) 

 Αν η επίστρωση δρα σαν ένα άθικτο στρώμα φραγμού, το φάσμα που θα πάρουμε 

από την καμπύλη Bode, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα πλατό στις υψηλές συχνότητες 

που αποδίδεται στην αντίσταση του ηλεκτρολύτη. Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάζεται 

μια κλίση πυκνωτή περίπου -1, η οποία χαρακτηρίζεται από τιμές γωνίας φάσης -90ο, όπως 

απεικονίζεται στην εικόνα 7.6. Σε αυτό το παράδειγμα το ισοδύναμο κύκλωμα που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μία αντίσταση ( sR

)  για να ποσοτικοποιήσουμε την αντίσταση του ηλεκτρολύτη και έναν πυκνωτή ( cC ) για να 

περιγράψουμε την πυκνωτική απόκριση της επίστρωσης. Η πυκνότητα θα πρέπει να είναι 

πολύ χαμηλή, και να κυμαίνεται σε ένα εύρος από 11 910 10− −−  2/F cm . 
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Εικόνα 7.6: Διάγραμμα Bode από μια sol-gel επίστρωση που παρουσιάζει άθικτο στρώμα 

φραγμού. [76] 

 

 

7.6.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

 Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την προστασία από τη διάβρωση είναι 

όπως είπαμε ο φραγμός (barrier effect). Εν τούτοις, πάντα υπάρχουν κάποιοι μικροί πόροι ή 

ατέλειες που αποτελούν μονοπάτια προτίμησης δια των οποίων ο ηλεκτρολύτης, που περιέχει 

τα επιθετικά ιόντα, μπορεί να φτάσει στο υπόστρωμα. Επομένως το φάσμα της σύνθετης 

αντίστασης θα ανιχνεύσει αυτό το νέο περιβάλλον και θα αλλάξει το σχήμα του. Σαν 

συνέπεια εμφανίζεται ένα νέο πλατό στο εύρος των χαμηλών συχνοτήτων. Ταυτόχρονα, η 

γωνία φάσης πέφτει προς το μηδέν και απόκριση είναι ισοδύναμη με αυτή που απεικονίζεται 

στην εικόνα 7.7. Η συμπεριφορά του συστήματος τώρα εξομοιώνεται με την προσθήκη μιας 

νέας αντίστασης ( cR ), η οποία αποδίδεται στην αντίσταση των πόρων της sol-gel 

επίστρωσης.  

 Οι ιδιότητες φραγμού (barrier) της επίστρωσης άρα να χαρακτηριστούν από την 

αντίσταση της επίστρωσης και την χωρητικότητα ( ,C CR C ), αντίστοιχα. Όταν αυξάνεται η 

χωρητικότητα τότε μειώνεται η αντίσταση και οι ιδιότητες φραγμού επιδεινώνονται με 

συνέπεια να μειώνεται και η προστασία της επίστρωσης. 

 Γενικότερα, η εξέλιξη της χωρητικότητας χαρακτηρίζεται από μία ταχεία μείωση 

κατά τα πρώιμα στάδια της βύθισης και σταθεροποιείται στην συνέχεια. Αυτή η εξέλιξη 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  παράδειγμα για την εκτίμηση του ποσού του ηλεκτρολύτη που 
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απορροφήθηκε, καθώς επίσης και για την ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων φραγμού της 

επίστρωσης. Για τον ψευδάργυρο που έχει προστατεύεται από μία sol-gel επίστρωση, η 

χωρητικότητα κυμαίνεται από 9 8 210 10 /F cm− −− , ενώ η αντίσταση της επίστρωσης πιθανόν 

να είναι μεγαλύτερη από 2MOhm cm . 

 

 
Εικόνα 7.7: Διάγραμμα Bode από μια sol-gel επίστρωση που παρουσιάζει αγώγιμου πόρους 

κορεσμένους από τον ηλεκτρολύτη. [76] 

 

7.6.3 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 Όταν ο ηλεκτρολύτης και τα επιθετικά είδη, όπως χλωρίδια, φτάσουν στο υπόστρωμα 

ψευδαργύρου, παρουσία οξυγόνου, θα ξεκινήσει η διαδικασία της διάβρωσης. Άλλη μια φορά 

η EIS θα εντοπίσει την αλλαγή αυτή στην κατάσταση και κατά συνέπεια θα αλλάξει το σχήμα 

και ο αριθμός των σταθερών φάσης. Γενικότερα, δύο σταθερές φάσης αναπτύσσονται στο 

φάσμα: μία στο εύρος των υψηλών συχνοτήτων (τυπικά 100-1000 Hz) και άλλη μία σε 

χαμηλότερες συχνότητες (κάτω από 10 Hz). Η πρώτη αποδίδεται στις ιδιότητες φραγμού του 

υποστρώματος ενώ η δεύτερη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες διάβρωσης 

στην διεπιφάνεια επίστρωσης/μετάλλου. Μερικές φορές, στα πρώιμα στάδια της διάβρωσης η 

συνολική σύνθετη αντίσταση μπορεί να αυξάνεται αντί να μειώνεται. Αυτή η αλλαγή 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία [77-78] και έχει μία απλή εξήγηση: ο ηλεκτρολύτης φτάνει 

στο υπόστρωμα μέσα από μικρούς πόρους και ατέλειες. Ως εκ τούτου, η διάβρωση ξεκινά σε 

αυτά τα σημεία τοπικά και η κατακρήμνιση και η συσσώρευση των προϊόντων διάβρωσης 
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μπορεί να εμποδίζει αυτούς τους ενεργούς πόρους εμποδίζοντας την πρόσβαση του 

ηλεκτρολύτη και του οξυγόνου. Κατά συνέπεια, οι ενεργοί και αγώγιμοι οδοί φράζονται, οι 

ιδιότητες φραγμού βελτιώνονται και ο ρυθμός διάβρωσης μειώνεται. 

 Παρόλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται νέα μονοπάτια και η 

συσσώρευση των επιθετικών ειδών επάγουν τις διεργασίες διάβρωσης. Οι τιμές της 

χωρητικότητας και της αντίστασης που αποδίδονται στις διεργασίες διάβρωσης εξαρτώνται 

από την ενεργή περιοχή, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον να προσδιοριστεί.  

 Για τις διεργασίες διάβρωσης που ελέγχονται από τη μεταφορά φορτίου σε ένα 

υπόστρωμα ψευδαργύρου επικαλυμμένο με μία sol-gel επίστρωση, τυπικά μεγέθη 

χωρητικότητας κυμαίνονται  στο εύρος 5 6 210 10 /F cm− −−  και η αντίσταση μεταφοράς 

φορτίου στο εύρος 100 2kOhm cm - 1 2MOhm cm . 

 

7.6.4 ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 

 Η συνεχή έκθεση στον ηλεκτρολύτη επάγει το σχηματισμό νέων ενεργών ανόδων και 

καθόδων.  

 Οι ανοδική αντίδραση, η οποία συνίσταται στη διάλυση του μετάλλου, συνοδεύεται 

πάντα από μία καθοδική αντίδραση, που μπορεί να είναι η αναγωγή του  οξυγόνου. Αυτή η 

αντίδραση παράγει υδροξυλ-ιόντα ( -OH ) και κατά συνέπεια, μία αύξηση στο pH πάνω από 

τις καθοδικές περιοχές. Για τις sol-gel επιστρώσεις 2SiO αυτή η αλκαλοποίηση επάγει την 

υποβάθμιση του πυριτίου και την αλλοίωση της επίστρωσης. Ο σχηματισμός του 

διεσταλμένου πυριτικού δικτύου που έχει απορροφήσει νερό επιταχύνει την αποκόλληση της 

επίστρωσης εξαιτίας της δημιουργίας εσωτερικών τάσεων.  
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Εικόνα 7.8: Διάγραμμα Bode από μια sol-gel επίστρωση για ένα υπόστρωμα που διαβρώνεται. 

[76] 

 

Αυτή η διαδικασία εκθέτει το μεταλλικό υπόστρωμα και οι διεργασίες διάβρωσης 

απλώνονται σχεδόν ομοιόμορφα. Το EIS φάσμα αλλάζει, και η απόκριση του είναι παρόμοια 

με αυτή του μη επιστρωμένου μετάλλου που έχει εκτεθεί στο ίδιο διαβρωτικό μέσο. Εικόνα 

7.8 η χρονική σταθερά που είναι χαρακτηριστική για τις sol-gel επιστρώσεις χάνεται και το 

φάσμα κυριαρχείται από τις διεργασίες διάβρωσης του υποστρώματος. Για παράδειγμα στο 

υπόστρωμα ψευδαργύρου το φάσμα γίνεται όμοιο με αυτό που απεικονίζεται στην εικόνα 7.9. 

Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μία χρονική σταθερά εξαιτίας των διεργασιών διάβρωσης και 

της συνιστώσας διάχυσης (διάχυση Warburg) στις χαμηλές συχνότητες. Σε αυτό το στάδιο η 

αντίσταση μεταφοράς φορτίου μειώνεται σε τιμές 3 4 210 10 Ohm cm− , ενώ η χωρητικότητα 

αυξάνεται σε τιμές μεγαλύτερες από 4 210 /F cm− . 
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Εικόνα 7.9: Διάγραμμα Bode από μια sol-gel επίστρωση που έχει φθαρεί ολοκληρωτικά. [76] 

 

 Η περιγραφή και οι τιμές που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικές των 

πιθανών φαινομένων και προορίζονται για να προσομοιώσουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά για τα υποστρώματα ψευδαργύρου που έχουν επιστρωθεί με μια υβριδική sol-

gel επίστρωση βασισμένη σε 2SiO . 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μερικές πρακτικές εφαρμογές όπου μπορεί να 

εφαρμοστεί το μοντέλο που περιγράφηκε προηγουμένως. 

 

7.6.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ SOL-GEL ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΑΑ2024-Τ3 

Η μέθοδος sol-gel φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη για τη δημιουργία  

αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων για το τα υποστρώματα AA2024 που χρησιμοποιούνται στην 

αεροναυπηγική βιομηχανία. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί πολλές εργασίες και νέες 

μέθοδοι, προτείνοντας νέες αλλαγές με σκοπό να βελτιωθεί ο χρόνος ζωής των επιστρώσεων 

και να καθυστερήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι διεργασίες διάβρωσης. 

Μια έρευνα στη βιβλιογραφία μπορεί να δείξει πως για το ίδιο κράμα είναι δυνατόν 

να βρεθούν πολλές διαφορετικές ερμηνείες για τα φάσματα EIS, όπως επίσης και 

διαφορετικά μοντέλα προσομοίωσης των αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν 

σε ποικίλα συμπεράσματα. [77,79-81] 

Οι πιο κοινές αποκλίσεις σχετίζονται με τον αριθμό των χρονικών σταθερών και τη 

φυσική τους ερμηνεία. Κάποιες έρευνες αναφέρουν πως το μοντέλο περιέχει τρεις χρονικές 

σταθερές [77,79,80], που εξαρτώνται από το μέσο έκθεσης, η σύνθεση του sol-gel υμένιο και 
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η παρουσία ή όχι αναστολέων διάβρωσης στην επίστρωση. Άλλα μοντέλα προτείνουν δύο 

χρονικές σταθερές [81] για την προσομοίωση των γραφημάτων EIS που έχουν ληφθεί για το 

ίδιο κράμα.  

Στην εικόνα 7.10 απεικονίζονται κάποια φάσματα σύνθετης αντίστασης που έχουν 

ληφθεί για AA2024-T3, επιστρωμένο με ένα υμένιο sol-gel, για διαφορετικούς χρόνους 

έκθεσης σε διάλυμα NaCl. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για την πειραματική διαδικασία 

μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία [79,80]  

Πιο λεπτομερή ανάλυση των φασμάτων της εικόνας 7.10 δείχνει πως μετά από 2 

ώρες έκθεσης εμφανίζονται 2 χρονικές σταθερές, μία περίπου στα 4 kHz και η επόμενη στα 

0,1 Hz.  Η πρώτη αποδίδεται στις ιδιότητες της επίστρωσης, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την 

απόκριση του στρώματος οξειδίων κάτω από την επίστρωση.  

 

 
Εικόνα 7.10: Διάγραμμα Bode από μια sol-gel επίστρωση σε AA2024. Η μέτρηση έγινε σε 

διάλυμα NaCl. [76] 

 

 

Τα φάσματα δείχνουν μόνο δύο πλατό αντίστασης, ένα εξαιτίας της αντίστασης του 

διαλύματος ( solutR ) και ακόμη ένα από την αντίσταση των πόρων της επίστρωσης ( coatR ) 
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Εικόνα 7.11: Ισοδύναμα κυκλώματα που προτείνονται για sol-gel επιστρώσεις που έγιναν σε 

AA2024 σε διάλυμα NaCl.[76] 
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Η χρονική σταθερά που αποδίδεται στο στρώμα οξειδίων δείχνει μόνο τη 

συμπεριφορά του πυκνωτή, που σημαίνει πως ο ηλεκτρολύτης δεν έχει φτάσει στο 

υπόστρωμα αργιλίου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του κυκλώματος 

της εικόνας 7.11.Α  

Καθώς ο χρόνος έκθεσης αυξάνεται, παρατηρείται μια μείωση της αντίστασης της 

επίστρωσης ( coatR ) που οφείλεται στο σχηματισμό αγώγιμων οδών δια μέσω των μικρών 

ατελειών που υπάρχουν στην επίστρωση. Μετά από 50 ώρες έκθεσης εμφανίζεται ένα νέο 

στοιχείο αντίστασης, το οποίο εμφανίζεται στις χαμηλές συχνότητες και αποδίδεται στο 

σχηματισμό ατελειών στο στρώμα οξειδίων [79]. Αυτά τα φάσματα προσομοιώνονται με τη 

βοήθεια των σχημάτων της εικόνας 7.11.Β.  

Τα πρώτα σημάδια διάβρωσης διακρίνονται στις 60 ώρες έκθεσης και 

χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση μιας νέας χρονικής σταθεράς σε συχνότητες περίπου 0,1 

Hz. Αυτή η σταθερά γίνεται πιο διακριτή μετά από 196 ώρες. Για να μελετηθεί αυτή η νέα 

χρονική σταθερά προστίθενται δύο νέα ηλεκτρικά στοιχεία στο ισοδύναμο κύκλωμα όπως 

φαίνεται στην εικόνα 7.11.C. Αυτά τα στοιχεία προτίθενται να προσομοιώσουν την 

χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας και την αντίσταση πόλωσης.  

Παρουσία ιόντων χλωρίου το κράμα AA2024 είναι ευάλωτο στην διάβρωση – 

διάβρωση βελονισμού (pitting corrosion), η οποία ξεκινά σε μερικά διμεταλλικά4 σωματίδια 

όπως αυτά που είναι πλούσια σε χαλκό. Ο βελονισμός επάγει τη διάλυση, στα διμεταλλικά 

σωματίδια των κραμάτων αλουμινίου και συνεπώς οδηγεί στο σχηματισμό και την καθίζηση 

διάφορων προϊόντων διάβρωσης, συμπεριλαμβανομένου και της επανεναπόθεσης του 

χαλκού. Αυτό το νέο στρώμα προϊόντων διάβρωσης μπορεί να εισάγει μία νέα χρονική 

σταθερά στις πολύ χαμηλές συχνότητες. Αυτή η νέα χρονική σταθερά σχετίζεται με 

φαινόμενα ελέγχου διάχυσης και προσομοιώνεται με το ισοδύναμο κύκλωμα της εικόνας 

7.11.D μετά από της εισαγωγή ενός στοιχείου Warburg. Η αριθμητική προσομοίωση των 

φασμάτων τις σύνθετης αντίστασης και των παραμέτρων προσομοίωσης είναι, συνεπώς, ένα 

πολύ ισχυρό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων φραγμού της sol-gel 

επίστρωσης, του στρώματος οξειδίων, για τον προσδιορισμό του ρυθμού διάβρωσης και για 

την εκτίμηση της των πληροφοριών κινητικής.  

Τα πειράματα ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης έγιναν για τις 

καλύτερες επιστρώσεις. Οι μετρήσεις έγιναν σε μέσα σε κελί Faraday με κυψέλη τριών 

ηλεκτροδίων όπου το εξεταζόμενο δείγμα λειτουργεί ως ηλεκτρόδιο εργασίας, το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς είναι το κορεσμένο ηλεκτρόδιο καλομέλανας (Saturated Calomel Electrode, SCE) 

και το αντίθετο ηλεκτρόδιο ένα σύρμα λευκόχρυσου. Χρησιμοποιήθηκε ο ποτενσιοστάτης 
                                                            
4   ∆ιμεταλλικός ή διαμεταλλικός ~διαμεταλλική ένωση:  Ενώσεις μεταξύ μετάλλων ως πχ. CuZnn  n=1-3, CuGa, οι 
οποίες σχηματίζονται σε σχετικώς πυκνά διαλύματα των μετάλλων σε Hg. Ο σχηματισμός τους δημιουργεί 
παρεμποδίσεις κατά τους  προσδιορισμούς με αναδιαλυτική βολταμετρία [83] 
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Solartron 1287 συνδεμένος με Impedance analyzer Solartron 1260. Η περιοχή των 

συχνοτήτων από 0.1MHz μέχρι 10-3Hz ανά 10mHz /10 σημεία. Η μετακίνηση από το ανοιχτό 

δυναμικό έχει πλάτος 10mV. Το κελί είναι φτιαγμένο από Plexiglas και η εκτεθειμένη 

επιφάνεια του δείγματος στο διάλυμα χλωριούχου νατρίου συγκέντρωσης 0.05M είναι 2cm2. 

Οι μετρήσεις έγιναν έπειτα από 24, 48 και 72 ώρες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον. 

 

7.7 ΠΟΤΕΝΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ 

Η ποτενσιοδυναμική πόλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό των 

sol-gel επιστρωμάτων. Η καθοδική πόλωση επιτρέπει την αξιολόγηση της πιθανής 

παρεμπόδισης των καθοδικών αντιδράσεων λόγω της απόθεσης ενός στρώματος στην 

επιφάνεια των κραμάτων. Οι ανοδικές ποτενσιοδυναμικές καμπύλες πόλωσης είναι χρήσιμες 

για τη μελέτη της κατάρρευσης της επίστρωσης που αποτίθεται στην επιφάνεια των 

κραμάτων (ιδιότητες των barrier coatings).  

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήσαμε ηλεκτροχημική κυψέλη από Plexiglas που 

φαίνεται στο σχήμα 7.12 Η ηλεκτροχημική κυψέλη συνδέθηκε με ποτενσιοστάτη solartron 

1287. 

 

 
Σχήμα 7.12: Απεικόνιση της ηλεκτροχημικής κυψέλης και των ηλεκτροδίων. 
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Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι : 

• Ηλεκτρόδιο αναφοράς (RE-reference electrode) Καλομέλανα σε κορεσμένο διάλυμα 

KCl (SCE Hg/Hg 2 Cl 2  saturated KCl) 

• Ηλεκτρόδιο εργασίας (WE-working electrode) υπόστρωμα αλουμινίου Al2024 με 

την εκάστοτε προς μελέτη επίστρωση. 

• Ηλεκτρόδιο καταμέτρησης (CE-counter electrode) φύλλα ή πλέγματα λευκόχρυσου. 

Οι μετρήσεις πόλωσης συνεχούς ρεύματος έγιναν από  –0.2 V vs OC (δυναμικό 

ανοιχτού κυκλώματος-Open Circuit) μέχρι 0 V vs SCE με ταχύτητα 1 mV/s, για την εξαγωγή 

των τιμών του ρεύματος διάβρωσης, του δυναμικού διάβρωσης και της αντίστασης πόλωσης 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα CORRWARE. Η εκτιθέμενη στο διάλυμα επιφάνεια είναι5 

0,785 cm 2 .  

Από τα διαγράμματα που πήραμε από την ποτενσιοδυναμική μέτρηση και με τη 

βοήθεια των γραμμών Tafel μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα διάβρωσης καθώς επίσης 

και το δυναμικό διάβρωσης. Το διαβρωτικό περιβάλλον είναι το διάλυμα χλωριούχου 

νατρίου συγκέντρωσης 0,15M 

 

7.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΑ2024-Τ3 

7.8.1 ΠΟΤΕΝΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΑ2024-Τ3  

Τα δείγματα καθαρίστηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο και στη συνέχεια 

εκτέθηκαν σε διαβρωτικό περιβάλλον 0,15Μ NaCl για 24 και 72 ώρες.  

                                                            
5 Ε=πr 2  = 3,14*0,5 2  = 0,785 cm 2  
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Διάγραμμα 7.1: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) για το γυμνό 

υπόστρωμα ΑΑ2024-Τ3 μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ. 

 

  24 hours   72 hours  

Δείγμα io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

Bare 2.49 E-6 -788.0  10,4 9.46 E-7 -662 27,6 

Πίνακας 7.2: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) για το γυμνό 

υπόστρωμα ΑΑ2024-Τ3 μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 7.2 μετά από 72 ώρες η πυκνότητα ρεύματος οδηγείται σε 

χαμηλότερες τιμές, το δυναμικό σε θετικότερες τιμές και η αντίσταση πόλωσης έχει 

υπερδιπλασιαστεί. Αυτό οφείλεται στο σχηματισμό του οξειδίου του αργιλίου που προσπαθεί 

να προστατέψει το υπόστρωμα. 

 

 

7.8.2 EIS ΣΤΟ ΑΑ2024-Τ3 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι καμπύλες Nyquist και Bode για κράμα 

αλουμινίου 2024-Τ3 μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0.05M για σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τα επιστρωμένα δείγματα. 
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Διάγραμμα 7.2: Διαγράμματα a) Nyquist και β)Bode του γυμνού AA2024. Η μέτρηση έγινε σε 

διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

 

7.9 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ  

Η μοριακή αναλογία των διαλυμάτων για τη μελέτη της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη είναι όπως αναφέραμε 4:4:1 Μονομερές:Αιθανόλη:H2O. Το μονομερές που 

επιλέχθηκε είναι το GPTMS. Ο ηλεκτρολύτης είναι το νιτρικό δημήτριο. Οι συγκεντρώσεις 

ηλεκτρολύτη που μελετήθηκαν είναι 0,1Μ και 0,01Μ. Η ηλεκτροχημική εναπόθεση έγινε 

ποτενσιοστατικά με καθοδικό δυναμικό -1,39V vs SCE και διήρκησε 30 λεπτά. Οι 

επιστρώσεις στέγνωσαν στο περιβάλλον σε μια βδομάδα. Η μελέτη έγινε με 

ποτενσιοδυναμική πόλωση. Οι χρόνοι έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον είναι 24 και 72 

ώρες. 
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Διάγραμμα 7.2: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων με συγκέντρωση ηλεκτρολύτη (α) 0,01Μ και (β) 0,1Μ μετά από 24 και 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,15Μ. 

 

  24 hours   72 hours  

Δείγμα io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

(Α) 5.86 E-6 -671.0  4,453 5.56 E-7 -630,9 46,9 

(Β)  5,61 Ε-6 -533 4,653 4,3582 Ε-7 -595 59,8 

Πίνακας 7.3: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων με συγκέντρωση ηλεκτρολύτη (α) 0,01Μ και (β) 0,1Μ μετά από 24 και 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,15Μ. 

 

 

Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα 7.2 μετά από 72 ώρες σε διαβρωτικό περιβάλλον 

δε παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο επιστρώσεων. Παρόλα αυτά, όταν η 

συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη αυξάνεται, τότε παρουσιάζεται σημαντικότερη επίδραση 

φραγμού (barrier effect) στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για διάφορους 

χρόνους διάβρωσης σε διάλυμα NaCl 0,15Μ για τις ηλεκτροχημικές επιστρώσεις. Βλέπουμε 

πως μετά από 72 ώρες σε συνθήκες διάβρωσης για συγκέντρωση ηλεκτρολύτη 0,1 Μ 

μετακινούμαστε σε θετικότερες τιμές του δυναμικού διάβρωσης και υψηλότερες τιμές 

αντίστασης πόλωσης δηλαδή έχουμε καλύτερη προστασία μακροπρόθεσμα. 

 

7.10 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  
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Όπως αναφέρεται ανωτέρω αυξάνοντας το χρόνο εναπόθεσης οδηγούμαστε σε 

επιστρώσεις  μεγαλύτερου πάχους. Ομοίως και εδώ, η μοριακή αναλογία των διαλυμάτων για 

τη μελέτη της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη είναι όπως αναφέραμε 4:4:1 Μονομερές: 

Αιθανόλη: H2O. Το μονομερές που επιλέχθηκε είναι το GPTMS. Ο ηλεκτρολύτης είναι το 

νιτρικό δημήτριο συγκέντρωση 0,1Μ. Η ηλεκτροχημική εναπόθεση έγινε ποτενσιοστατικά με 

καθοδικό δυναμικό -1,39V vs. SCE και οι χρόνοι εναπόθεσης που μελετήθηκαν είναι 30 και 

60 λεπτά. Οι επιστρώσεις αφέθηκαν να στεγνώσουν στο περιβάλλον για μια βδομάδα. Η 

μελέτη έγινε με ποτενσιοδυναμική πόλωση. Οι χρόνοι έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον 

είναι 24 και 72 ώρες. 

 

 
Σχήμα 7.13: Φωτογραφία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  και EDAX ανάλυση 

επιστρώσεων που έγιναν με ηλεκτροχημική εναπόθεση  για α) 30 λεπτά β) 60 λεπτά.  

 

Κάνοντας εγκάρσια τομή στο δείγμα και με τη βοήθεια της Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας Σάρωσης  μπορούμε να δούμε το πάχος της επίστρωσης. Βλέπουμε πως το 

πάχος την επίστρωσης σχεδόν διπλασιάστηκε (από ~4μm σε ~8μm) αυξάνοντας το χρόνο 

εναπόθεσης από 30 λεπτά σε 60 λεπτά. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 7.3-7.4 δε παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μετά από 

72 ώρες διάβρωσης μεταξύ των δύο αυτών επιστρώσεων. Παρόλα αυτά όταν η συγκέντρωση 

του ηλεκτρολύτη αυξάνεται, η προστασία φραγμού (barrier effect) είναι πιο αποτελεσματική. 

Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για διάφορα χρονικά διαστήματα 

ηλεκτροχημικής εναπόθεσης μετά από έκθεση τους σε διάλυμα NaCl 0.15M. 
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Διάγραμμα 7.3: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων για (α)30 min ηλετροχημικής εναπόθεσης και (β)60 min ηλετροχημικής 

εναπόθεσης μετά από 24 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ.  

 
Διάγραμμα 7.4: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων για (α)30 min ηλεκτροχημικής εναπόθεσης και (β)60 min ηλεκτροχημικής 

εναπόθεσης μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ  

  24 hours   72 hours  

Δείγμα io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

(Α) 8,25 Ε-7 -701 31,6 1,01 Ε-6 -711 25,9 

(Β)  1,32 Ε-6 -704 19,8 1,09 Ε-6 -653 23,9 
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Πίνακας 7.4 : Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων με χρόνο ηλεκτροχημικής εναπόθεσης (α) 30 λεπτά  και (β) 60 λεπτά μετά από 24 

και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ. 

 

7.11 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (DIP-

COATING) 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία εμβύθισης είναι ο ρυθμός 

αφαίρεσης του υποστρώματος από το διάλυμα. Έτσι μελετήθηκαν οι εξής ρυθμοί αφαίρεσης: 

10 cm/min, 20 cm/min και 30 cm/min. Σύμφωνα με τη θεωρία, αυξάνοντας τον ρυθμό 

παίρνουμε μια παχύτερη επίστρωση. Από τον πίνακα 7.5 μπορούμε να δούμε πως το δείγμα 

Α με ρυθμό αφαίρεσης από το διάλυμα 10 cm/min, το οποίο σημαίνει λεπτότερη επίστρωση, 

έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα μετά από 72 ώρες στο NaCl. Αυτό συμβαίνει πιθανόν γιατί 

συχνά επιστρώσεις μεγάλου πάχους εμφανίζουν ρωγμές και ατέλειες κατά την ξήρανση, κάτι 

που βοηθά την διάβρωση. 

 

 

Διάγραμμα 7.5 Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που έγιναν με 

τη μέθοδο της εμβύθισης με ρυθμό αφαίρεσης από το διάλυμα α)10 cm/min, β) 20 cm/min, γ) 

30 cm/min μετά από 24 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 
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Διάγραμμα 7.6 Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που έγιναν με 

τη μέθοδο της εμβύθισης με ρυθμό αφαίρεσης από το διάλυμα α)10 cm/min, β) 20 cm/min, γ) 

30 cm/min μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 

 

  24 hours   72 hours  

 io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

Α 5.00E-07 -570.19 52.2 5.01E-07 -630.45 52.1 

Β 3.58E-07 -562.19 72.9 5.41E-07 -668.23 48.2 

Γ 6.92E-06 -545.46 3,17 1.31E-06 -723.19 19.9 

Πίνακας 7.5 πίνακας αποτελεσμάτων ποτενσιοδυναμικής πόλωσης επιστρώσεων που έγιναν με 

τη μέθοδο της εμβύθισης με ρυθμό αφαίρεσης από το διάλυμα α)10 cm/min, β) 20 cm/min, γ) 

30 cm/min μετά από 24 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 

 

7.12 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ  

Αυξάνοντας την θερμοκρασία ξήρανσης οδηγούμαστε σε πιο πυκνές επιστρώσεις 

αναγκάζοντας το διαλύτη και το νερό να οδηγηθεί προς την επιφάνεια. Με όμοιο τρόπο 

λειτουργεί και ο χρόνος ξήρανσης των μιας sol-gel επίστρωσης. Μεγάλοι χρόνοι οδηγούν σε 

πυκνές επιστρώσεις με χαμηλό πορώδες. Ο διαλύτης και το νερό φεύγουν με αργό ρυθμό από 

το δίκτυο πυριτίας αφήνοντας μία πυκνή ομοιόμορφη επίστρωση. Παρόλα αυτά μεγάλοι 

χρόνοι ξήρανσης δεν ωφελούν τη βιομηχανική παραγωγή. Ακόμη υψηλές θερμοκρασίες 

αναγκάζουν το διαλύτη να φύγει βίαια προς την επιφάνεια, αφήνοντας πίσω του ρωγμές και 

ατέλειες. Όσον αφορά τη βιομηχανία υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν  έχουν μεγάλο 

ενεργειακό κόστος. 
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 Έτσι στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για μια σειρά πειραμάτων, που 

έχουν ξηρανθεί σε θερμοκρασίες 70, 110, 150, και 200 οC, για 30, 60, 90 λεπτά, 24 και 48 

ώρες, με σκοπό να καταλήξουμε στο στη χρυσή τομή μεταξύ χρόνου και θερμοκρασίας για 

την βέλτιστη απόδοση εναντίον της διάβρωσης. 

 Η μοριακή αναλογία των διαλυμάτων είναι όπως αναφέραμε 4:4:1 

GPTMS:Αιθανόλη:H2O. Ο ηλεκτρολύτης είναι το νιτρικό δημήτριο συγκέντρωση 0,1Μ. Η 

ηλεκτροχημική εναπόθεση έγινε ποτενσιοστατικά με καθοδικό δυναμικό -1,39V vs SCE για 

30. Για σύγκριση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν και επιστρώσεις που έγιναν με τη 

μέθοδο την εμβύθισης με ρυθμό 10cm/min. Οι επιστρώσεις όπως είπαμε ξηράνθηκαν σε 

φούρνο. Η μελέτη έγινε με ποτενσιοδυναμική πόλωση. Οι χρόνοι έκθεσης στο διαβρωτικό 

περιβάλλον είναι 24 και 72 ώρες. 

Στο σχήμα 1.40 δεν παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις για 30, 60  και 90 

λεπτά μια και στους 70 οC  απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι για να στεγνώσει η επίστρωση. 

Λείπουν επίσης και τα αποτελέσματα στις 72 ώρες για την επίστρωση με εμβύθιση λόγω του 

ότι δεν μπορούσαμε να εξάγουμε καθαρό φάσμα και να προσαρμόσουμε τις γραμμές Tafel. 

 

 
Εικόνα: 7.7 Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που ξηράνθηκαν 

στους 70 οC για α) 24 ώρες β) 48 ώρες και έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης καθώς και γ)24 

ώρες και δ) 48 ώρες  που έγινα ηλεκτροχημικά, μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 

0,15Μ. 
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  24 hours   72 hours  

Χρόνος 

Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

24 h 4,52E-6 -742 31,6 5,83E-6 -771 4,48 

48 h 4.79E-7 -751 5,45 - - - 

Πίνακας 7.6 Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης και έχουν ξηρανθεί στους 70 οC. 

 

  24 hours   72 hours  

Χρόνος 

Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 

Eo(mVolt 

vs SCE) 

Rp  

(kOhm/cm2) 

24 h 2,09E-7 -485 125 1,86E-7 -588 104 

48 h 1,06E-7 -591 247 1,89E-7 -608 134 

Πίνακας 7.7 : Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων που έχουν ξηρανθεί στους 70 οC. 
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Διάγραμμα 7.8: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

ξηράνθηκαν στους 110 οC για α) 30 λεπτά β) 60 λεπτά γ) 90 λεπτά δ) 24 ώρες ε) 48 ώρες και 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης καθώς και στ) 30 λεπτά ζ) 60 λεπτά η) 90 λεπτά θ) 24 ώρες 

και ι) 48 ώρες  που έγινα ηλεκτροχημικά, μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 

 

 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  136 

 
Διάγραμμα 7.9: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

ξεράθηκαν στους 150 οC για α) 30 λεπτά β) 60 λεπτά γ) 90 λεπτά δ) 24 ώρες ε) 48 ώρες και 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης καθώς και στ) 30 λεπτά ζ) 60 λεπτά η) 90 λεπτά και θ) 24 

ώρες  που έγινα ηλεκτροχημικά, μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 
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Διάγραμμα 7.10 Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

ξεράθηκαν στους 200 οC για α) 30 λεπτά β) 60 λεπτά γ) 90 λεπτά δ) 24 ώρες ε) 48 ώρες και 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης καθώς και στ) 30 λεπτά ζ) 60 λεπτά η) 90 λεπτά θ) 24 ώρες 

και ι) 48 ώρες  που έγινα ηλεκτροχημικά, μετά από 24 και 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα μετά την προσαρμογή των γραμμών Tafel. 
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  24 hours   72 hours  
Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 2.98E-7 -555 87.5 2.11E-7 -618 123.9 
60min 3.53E-7 -574 73.9 2.52E-7 -601 103 
90 min 2.41E-7 -554 108 3.42E-7 -589 76.2 

24 h 3.14E-9 -460 8290 2.98E-8 -564 891 
48 h 1.81E-8 -531 1440 5.44E-8 -550 480 
Πίνακας 7.8: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης και έχουν ξηρανθεί στους 110 οC. 

 

  24 hours   72 hours  
Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 2.99E-7 -540 87.3 4.54E-7 -655 57.4 
60min 8.35E-7 -592 31.2 2.79E-7 -609 93.5 
90 min 4.68E-7 -542 55.7 1.69E-7 -605 154 

24 h 2.54E-9 -257 10280 3.53E-7 -642 74.0 
48 h 4.3E-9 -403 6070 1.44E-7 -573 181.0 
Πίνακας 7.9: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων που έχουν ξηρανθεί στους 110 οC. 

 
  24 hours   72 hours  

Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 2.73E-7 -592 95.3 5.00E-7 -617 52.2 
60min 4.26E-7 -607 61.2 5.67E-7 -607 46.0 
90 min 2.99E-7 -583 87.3 3.70E-7 -605 70.6 

24 h 6.25E-8 -595 417 1.38E-7 -641 189 
48 h 3.14E-8 -543 381 1.36E-7 -661 192 
Πίνακας 7.10 Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης και έχουν ξηρανθεί στους 150 οC. 

 

  24 hours   72 hours  
Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 2.70E-7 -547 96.5 2.90E-7 -569 89.8 
60min 2.74E-7 -535 95.9 2.88E-7 -532 90.3 
90 min 2.45E-7 -530 106 2.58E-7 -560 101.0 

24 h 4.13E-9 -570 6320 5.29E-8 -552 493.0 
Πίνακας 7.11: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων που έχουν ξηρανθεί στους 150 οC. 
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  24 hours   72 hours  
Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 4.10E-8 -525 636 1.3E-7 -593 201 
60min 2.4E-7 -609 109 9.64E-7 -675 27.1 
90 min 3.22E-7 -681 81.1 5.99E-7 -690 43.5 

24 h 4.47E-6 -668 5.8 6.11E-7 -709 42.7 
48 h 6.63E-6 -668 3.9 8.85E-7 -737 29.5 
Πίνακας 7.12: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) επιστρώσεων που 

έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης και έχουν ξηρανθεί στους 200 οC. 

 

  24 hours   72 hours  
Χρόνος 
Ξήρανσης 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

30min 1.67E-7 -680 155 3.59E-7 -657 72.5 
60min 1.01E-6 -690 26.0 1.55E-6 -745 16.8 
90 min 1.63E-6 -701 16.0 9.41E-7 -757 27.7 

24 h 3.60E-6 -652 7.2 1.19E-6 -765 21.9 
48 h 3.14E-6 -715 8.3 4.41E-6 -722 5.9 
Πίνακας 7.13: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων που έχουν ξηρανθεί στους 200 οC. 

 

 
Σχήμα 7.14: Φωτογραφία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  και EDAX ανάλυση 

επιστρώσεων που έγιναν α) με τη μέθοδο της εμβύθισης β) ηλεκτροχημική εναπόθεση και έχουν 

ξηρανθεί στους 110 οC για 24 ώρες. 

 

Στις εικόνες 1.40-1.43 παρουσιάζονται οι καμπύλες ποτενσιοδυναμικής πόλωσης για 

θερμική επεξεργασία στους 70, 110. 150 και 200 οC. στους πίνακες ακολουθούν τα 

αποτελέσματα πυκνότητας ρεύματος, δυναμικού διάβρωσης και αντίστασης πόλωσης από τα 

παραπάνω διαγράμματα. Όπως μπορούμε να δούμε αυξάνοντας τη θερμοκρασία παίρνουμε 
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καλύτερα αποτελέσματα προστασίας στης διάβρωση. Μεγάλοι χρόνοι ξήρανσης και υψηλές 

θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή της επίστρωσης. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα τα παίρνουμε για την επίστρωση που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία στους 

110 οC για 24 ώρες σχήμα 7.14. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η αντίσταση στη διάβρωση εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία και τον χρόνο ξήρανσης και για τις δύο μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα η αύξηση 

της θερμοκρασίας οδήγησε σε πιο πυκνές επιστρώσεις με καλύτερα αποτελέσματα. 

 Σύμφωνα με τις εικόνες SEM η ηλεκτροχημική εναπόθεση έδωσε ομοιογενής 

επιστρώσεις χωρίς ρωγμές, σε αντίθεση με τη μέθοδο της εμβύθισης όπου εμφανίζονται 

ρωγμές μετά από τη θερμική επεξεργασία. Όπως είπαμε οι ρωγμές και οι ατέλειες σε μια 

επίστρωση αποτελούν διόδους για να ξεκινήσει η διάβρωση. Έτσι και βλέπουμε χαμηλότερες 

τιμές της πυκνότητας ρεύματος (καλύτερες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες), κατά την 

ποτενσιοδυναμική πόλωση, για τις ηλεκτροχημικές επιστρώσεις. Επιπλέον η αύξηση του 

χρόνου ξήρανσης οδηγεί στην μείωση του ποσοστού των πόρων δίνοντας πιο πυκνή 

επίστρωση χωρίς ατέλειες. Συγκρίνοντας τι δύο μεθόδους και σύμφωνα με την ανάλυση EDX 

βλέπουμε πως στις ηλεκτροχημικές επιστρώσεις υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Ce και Si. 

 

7.13 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 Με στόχο να βελτιωθεί η προστασία των επιστρώσεων προς την διάβρωση 

μελετήθηκε η προσθήκη νανοσωματιδίων προσθήκη διοξειδίου του δημητρίου,  δημητρίου-

μολυβδαινίου διοξειδίου του ζιρκονίου στις επιστρώσεις, που θεωρείται πως έχουν 

ανασταλτικές ιδιότητες προς τη διάβρωση σε συγκέντρωση 0.025 % κ. β.. Οι επιστρώσεις 

στέγνωσαν στο περιβάλλον για μία εβδομάδα.  

 
Διάγραμμα 7.11: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) α) γυμνού υποστρώματος 

και  επιστρώσεων που έγιναν ηλεκτροχημικά με προσθήκη νανοσωματιδίων β) διοξειδίου του 

δημητρίου, γ) δημητρίου-μολυβδαινίου δ) διοξειδίου του ζιρκονίου μετά από 24 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,15Μ  
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Διάγραμμα 7.12: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) α) γυμνού υποστρώματος 

και  επιστρώσεων που έγιναν ηλεκτροχημικά με προσθήκη νανοσωματιδίων β) διοξειδίου του 

δημητρίου, γ) δημητρίου-μολυβδαινίου δ) διοξειδίου του ζιρκονίου μετά από 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,15Μ  

 

  24 hours   72 hours  
Νανο-

σωματίδια 
io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

CeO2 8,48E-7 -615 30.7 8.01E-7 -595 32.5 
Ce-Mo 7.20E-7 -587 36.2 8.33E-7 -626 31.3 
ZrO2 9.91E-7 -703 26.3 4.58E-7 -662 56.9 
Πίνακας 7.14 Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικών 

επιστρώσεων με προσθήκη συγκέντρωσης νανοσωματιδίων 0,025% κ.β. 

 

Εφόσον καλύτερα αποτελέσματα εξήχθησαν από τα νανοσωματίδια Ce-Mo 

συντέθηκε η ίδια επίστρωση και ξεράθηκε στους 110 οC για 90 λεπτά. 
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Διάγραμμα 7.13: Διάγραμμα ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) α) γυμνού υποστρώματος 

β) ηλεκτροχημικής επίστρωσης με προσθήκη νανοσωματιδίων Ce-Mo μετά από 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,15Μ και γ) γυμνού υποστρώματος δ) ηλεκτροχημικής επίστρωσης με προσθήκη 

νανοσωματιδίων Ce-Mo μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,15Μ  

 

 

  24 hours   72 hours  
 io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

io 

(Amp/cm2) 
Eo(mVolt 
vs SCE) 

Rp  
(kOhm/cm2) 

Ce-Mo 1.45E-07 -519.18 3.09E+04 1.23E-07 -571.72 211 
- 4.49E-08 -516.30 5.81E+05 1.46E-07 -662.43 178 
Πίνακας 7.15: Πίνακας τιμών ποτενσιοδυναμικής μέτρησης E-log(Ι) ηλεκτροχημικής 

επίστρωσης με προσθήκη νανοσωματιδίων Ce-Mo συγκέντρωσης 0,025% κ.β. και επίστρωσης 

χωρίς νανοσωματίδια που έχουν ξηρανθεί στους 110 οC για 90 λεπτά. 

 

Όπως φαίνεται και στο πίνακα  η προσθήκη των νανοσωματιδίων CeMo σε 

συνδυασμό με την ξήρανση σε φούρνο δεν βελτίωσε τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες της 

επίστρωσης. αυτό ίσως οφείλεται στο ότι άλλαξε η μορφολογία της επίστρωσης. Στην εικόνα 

6,2 μπορούμε να δούμε πως και μετά την προσθήκη των νανοσωματιδίων η επίστρωση 

παραμένει συμπαγής, ενώ εμφανίζονται συσσωματώματα Ce-Mo στην επιφάνεια της 

επίστρωσης. Η κατανομή των νανοσωματιδίων Ce-Mo δεν είναι προφανώς ομοιόμορφη. 

Σύμφωνα με την EDX ανάλυση βλέπουμε (από τις τιμές Si σε σχέση με το Al) πως η αύξηση 

της θερμοκρασίας οδήγησε σε πυκνότερη επίστρωση. Οι εμφάνιση των στοιχείων Ce και Mo 

επιβεβαιώνει πως τα νανοσωματίδια υπάρχουν στην επίστρωση. Μπορούμε να 
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συμπεράνουμε από τα αποτελέσματα της ποτενσιοδυναμικής πόλωσης και τα αποτελέσματα 

SEM/EDX πως η συσσώρευση Ce-Mo οδηγούν σε φτωχότερη αντιδιαβρωτική προστασία.  

 

 

 
Σχήμα 7.15: Φωτογραφία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  και EDAX ανάλυση 

επιστρώσεων που έγιναν με ηλεκτροχημική εναπόθεση και έχουν ξηρανθεί στους 110 οC για 90 

λεπτά α)χωρίς νανο-σωματίδια β) με συγκέντρωση  Ce-Mo 0.025 % κ. β 

 

Συνοψίζοντας,  όλα τα νανοσωματίδια έδωσαν καλά αποτελέσματα.  Παρόλο που 

μετά από 24 ώρες τα αποτελέσματα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την επίστρωση 

χωρίς νανοσωματίδια, είναι φανερό πως μετά από 72 ώρες τα αποτελέσματα είναι σταθερά 

(παρόμοια με τις 24 ώρες) και καλύτερα από την απλή επίστρωση, αφού βλέπουμε 

υψηλότερη τιμή στην αντίσταση πόλωσης και το δυναμικό διάβρωσης μετακινείται σε 

θετικότερες τιμές. 

 

7.14 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

 
Σχήμα 7.16: Κατηγορίες πυριτικών αλκοξειδίων α) σιλικόνες (πολυοργανοσιλοξάνια), β) 

σιλάνια, γ) πυριτικά (άλας ή εστέρας πυριτικού οξέως) 
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Τα πυριτικά αλκοξείδια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σχήμα 7.16. Στην παρούσα 

εργασία μελετήθηκαν διαιθοξυ-διμεθυλο-σιλάνιο (DEDMOS) το οποίο ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία των σιλικόνων και τα 3-γλυσοδοξυ-προπιλ-τριμεθοξυ-σιλάνιο (GPTMS) και 

τριμεθοξυ-μεθυλο-σιλάνιο (TMOMS) τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των σιλανίων.  

Οι επιστρώσεις που έχουν χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές πυριτίου τα  DEDMOS και 

TMOMS ακολουθούν τον μηχανισμό που στην αρχή του κεφαλαίου για να σχηματιστούν τα 

υμένια. Η αυθόρμητη  προσρόφηση της σιλανόλης (SiOH) στην επιφάνεια των μετάλλων 

μέσω  δεσμών υδρογόνου πριν την συμπύκνωση και κατά τη ξήρανση σχηματίζει 

ομοιοπολικό δεσμό μετάλλου-σιλοξάνιου (MeOSi) στην διεπιφάνεια υποστρώματος και 

επίστρωσης σχήμα 7.17.  

 
Σχήμα 7.17: Δημιουργία δεσμού Η μεταξύ του μεταλλικού υποστρώματος και του σιλοξανίου. 

 

Συνεχίζοντας η εξάπλωση του πυριτικού δικτύου γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση (σχήμα 7.18). 

 
Σχήμα 7.18: Αντίδραση συμπύκνωσης και απελευθέρωση ενός μορίου νερού 

 

Ο μηχανισμός αυτός ισχύει και για τις δύο τεχνικές εναπόθεσης που χρησιμοποιήθηκαν με τη 

διαφορά που όπως αναφέραμε τις κατάλυσης των αντιδράσεων υδρόλυσης και συμπύκνωσης 

από τη διάσπαση του νερού. Ο λόγος που επιλέχθηκε να μελετηθεί το μόριο GPTMS είναι ότι 

περιλαμβάνει στην δομή του έναν εποξειδικό δακτύλιο. Η σπουδαιότητα και η μεγάλη 

δραστικότητα των εποξειδίων, η οποία οφείλεται στην ευκολία διάσπασης του μεγάλης τάσης 

τριμελούς δακτυλίου. Οι γωνίες δεσμών του δακτυλίου, οι οποίες είναι περίπου 60ο είναι 

σημαντικά μικρότερες από την κανονική τετραεδρική γωνία 109,5ο του άνθρακα, ή της 

γωνίας 110ο του δισθενούς οξυγόνου των αιθέρων ανοιχτής αλυσίδας. Εφ’ όσον τα άτομα δεν 

μπορούν να διευθετηθούν έτσι ώστε να επιτρέπουν μέγιστη κάλυψη τροχιακών, οι δεσμοί 

είναι ασθενέστεροι από ένα συνήθη αιθέρα και το μόριο είναι λιγότερο σταθερό [82]. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά το GPTMS υδρολύεται σύμφωνα με τον Brinker [70] ως εξής, 
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Σχήμα 7.19: υδρόλυση του μορίου GPTMS 

Στη συνέχεια προσροφάτε στην επιφάνεια των μετάλλων μέσω δεσμών υδρογόνου στην 

επιφάνεια του μετάλλουv [69],  

 
Σχήμα 7.20: Προσρόφηση του υδρολυμένου μορίου από την μεταλλική επιφάνεια με δεσμό 

υδρογόνου.  

Η δημιουργία της επίστρωσης συνεχίζεται με τη συμπίκνωση των μορίων του αλκοξειδίου 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση [70],  

 
Σχήμα 7.21: Συμπίκνωση του υδρολυμένου μορίου GPTMS. 
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Σύμφωνα με τους Morisson και Boyd [82] τα εποξείδια υφίστανται όξινα καταλυόμενες 

αντιδράσεις με πολύ μεγάλη ευκολία και μπορούν να διασπαστούν ακόμη και με βάσεις. 

 
Σχήμα 7.22: Διάσπαση καταλυόμενη από οξύ [82] 

 
Σχήμα 7.23: Διάσπαση καταλυόμενη από βάση. [82] 

Όπως αναφέραμε, κατά την ηλεκτροχημική εναπόθεση, εφαρμόζοντας καθοδικό 

δυναμικό στο υπόστρωμα καταναλώνονται πρωτόνια στην μεταλλική επιφάνεια, 

προκαλώντας μία τοπική άνοδο του pH. Η εφαρμογή καθοδικού δυναμικού επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο pH στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εξαιτίας της αναγωγής του 

νερού [72,73,84]. Η αύξηση της συγκέντρωσης των υδροξυλιόντων και των πρωτονίων από 

την αναγωγή του νερού σε συνδυασμό με την αιθανόλη που υπάρχει ως διαλύτης χτυπούν τις 

εποξειδικές ομάδες και τις διασπούν [84] περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το δίκτυο 

 
Σχήμα 7.24: ανάπτυξη πυριτικού δικτύου σε μεταλλικό υπόστρωμα [85]  

 

Σαν συνέπεια είναι να παίρνουμε μια πιο πυκνή και ομοιογενής επίστρωση με βελτιωμένη 

αντιδιαβρωτική προστασία. 
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7.14.1 ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 

Με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας υπερύθρου μπορούμε να μελετήσουμε την 

σύσταση των επιστρώσεων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα φάσματα υπερύθρου για τις 

επιστρώσεις  

 

 
Σχήμα 7.25: Φάσμα υπερύθρου για τις επιστρώσεις που έγιναν ηλεκτροχημικά με βάση το 

GPTMS a) επίστρωση χωρίς νανοδοχεία, β) επίστρωση με νανοδοχεία Ce-Ti πληρωμένα με 8-

HQ γ) επίστρωση με νανοδοχεία πληρωμένα με 2-MB 

 

 

Σχήμα 7.26: Φάσμα υπερύθρου για τις επιστρώσεις που έγιναν ηλεκτροχημικά με βάση το  a) 

DEDMOS β)TMOMS γ) GPTMS. 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  148 

Από τη μελέτη των φασμάτων υπερύθρου προκύπτουν οι ταινίες δονήσεων των 

χαρακτηριστικών κορυφών των ενώσεων. Ειδικότερα σχήμα 7.25 στο πρώτο φάσμα 

βλέπουμε την κορυφή στα ~3426 cm-1 το οποίο οφείλεται στις υδροξυλικές ομάδες που 

προκύπτουν από την υδρόλυση των –CH3 ομάδων του εποξειδικού υποστρώματος. Η περιοχή 

των 2873 cm-1 και 2937 cm-1  οφείλεται στη συμμετρική και την ασύμμετρη δόνηση των 

κορυφών των ομάδων –CH2 και –CH3. Η κορυφή στα 1724 cm-1 οφείλεται στις μη 

υδρολυμένες ομάδες του αλκοξειδικού αναλόγου ενώ η οξεία κορυφή στα 1630 cm-1 μπορεί 

να αποδοθεί στις δονήσεις των δεσμών C-C. Στην περιοχή των ~1500 cm-1 έως 1200 cm-1 

βλέπουμε ταινίες οι οποίες οφείλονται σε δονήσεις C-O και –CH2, –CH3 των ευθύγραμμων 

ανθρακικών αλυσίδων. Στα 1080 cm-1 βλέπουμε ταινίες τις ταινίες δόνησης των δεσμών Si-

O-C, ενώ η κορυφή στα ~900 cm-1 βιβλιογραφικά αναφέρεται στην παρουσία του 

εποξειδικού δακτυλίου.  

Στα φάσματα (β) και (γ) παρατηρούμε ανάλογες ταινίες δονήσεων, με μικρές 

διαφοροποιήσεις λόγω της προσθήκης των νανοδοχείων Ce-Ti πληρωμένες με 8-HQ και 2-

ΜΒ. Αναλυτικότερα στο 2ο φάσμα βλέπουμε την πλήρη υδρόλυση των αλκόξυ-ομάδων με τη 

εξαφάνιση της κορυφής στα 1724 cm-1. Σε όλα τα φάσματα παρατηρούμε την αύξηση της 

απορρόφησης στη περιοχή των 1130 cm-1 - 1100 cm-1  οι οποίες οφείλονται στις δονήσεις των 

ομάδων CH2, CH3. Στην περιοχή των ~530 cm-1 εμφανίζονται οι κορυφές οι οποίες 

οφείλονται στα νανοδοχεία Ce-Ti έτσι αποδεικνύεται και οι ύπαρξη τους στις επιστρώσεις.  

Στο σχήμα 7.26 παρουσιάζονται τα φάσματα υπερύθρου για επιστρώσεις που 

χρησιμοποιήθηκε ως μόριο εκκινητής το a) DEDMOS β)TMOMS γ) GPTMS. Οι ταινίες 

δονήσεων για τις υπόλοιπες επιστρώσεις είναι ανάλογες  με αυτές με το GPTMS με τη 

διαφορά ότι δεν εμφανίζονται οι κορυφές του εποξειδικού δακτυλίου. [93] 

  

7.14.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

Η μοριακή αναλογία των διαλυμάτων είναι όπως αναφέραμε 4:4:1 

Μονομερές:Αιθανόλη:H2O. Ο ηλεκτρολύτης είναι το νιτρικό δημήτριο συγκέντρωση 0,1Μ. 

Η ηλεκτροχημική εναπόθεση έγινε ποτενσιοστατικά με καθοδικό δυναμικό -1,39V vs SCE 

για 30. Για σύγκριση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν και επιστρώσεις που έγιναν με τη 

μέθοδο την εμβύθισης με ρυθμό 10cm/min. Έγιναν δύο ειδών επιστρώσεις με τη μέθοδο της 

εμβύθισης, με μία εμβύθιση και με τέσσερις εμβυθίσεις. Η θερμοκρασία που επιλέχθηκε για 

την ξήρανση είναι 90 οC και διότι σε αυτή τη θερμοκρασία δε χάνεται η δραστικότητα των 

οργανικών αναστολέων διάβρωσης με τους οποίους πληρώθηκαν τα νανοδοχεία. Ο χρόνος 

ξήρανσης είναι 24 ώρες σε φούρνο. Οι χρόνοι έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον είναι 24, 

48 και 72 ώρες σε υδατικό διάλυμα NaCl 0,05Μ. 
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Σχήμα 7.27: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με DEDMOS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.28: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με DEDMOS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον σε μεγέθυνση α ) 1000x, β)50000x 

και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ)1000x δ)50000x. 
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Σχήμα 7.29: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με DEDMOS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.30: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για επίστρωση με μία 

εμβύθιση DEDMOS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x και 

μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.31: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις) με DEDMOS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) 

γωνία φάσης Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.32: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για επίστρωση που έγινε με 

τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις) με DEDMOS και έχει στεγνώσει στο περιβάλλον 

σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.33: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με DEDMOS που έχει 

στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.34: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με DEDMOS που έχει στεγνώσει στους 90 οC, σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x, 

γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε 

μεγέθυνση 1000x. 
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Σχήμα 7.35: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με DEDMOS που έχει 

στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.36: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την επίστρωση με μία 

εμβύθιση με DEDMOS και έχει στεγνώσει στους 90 οC, σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x γ) 

EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

1000x. 
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Σχήμα 7.37: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με DEDMOS που έχει στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) 

γωνία φάσης Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.38: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με DEDMOS που έχει στεγνώσει στους 90 οC σε μεγέθυνση α ) 1000x, β)50000x και 

μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ)1000x δ)50000x. 
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Σχήμα 7.39: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.40: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με GPTMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x 

και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.41: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.42: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης για την επίστρωση με μία 

εμβύθιση με GPTMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και 

μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.43: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) 

γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.44: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  Bode για επίστρωση που 

έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS που έχει στεγνώσει στο 

περιβάλλον, σε μεγέθυνση α ) 50000x, β) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και γ) μετά από 72 

ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση  50000x. 
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Σχήμα 7.45: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS που έχει 

στεγνώσει 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου 

δείγματος, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.46: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με GPTMS που έχει στεγνώσει 90 οC, σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 
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Σχήμα 7.47: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS που έχει 

στεγνώσει 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου 

δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.48: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης για την επίστρωση με μία 

εμβύθιση με GPTMS που έχει στεγνώσει 90 οC,  σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και μετά 

από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.49: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις) με GPTMS που έχει στεγνώσει 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία 

φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.50: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για επίστρωση που έγινε με 

τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις) με GPTMS που έχει στεγνώσει 90 οC, σε 

μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 
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Σχήμα 7.51: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με TMOMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.52: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την ηλεκτροχημική επίστρωση με 

TMOMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον,  σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και μετά από 

72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 1000x και δ) 50000x. 
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Σχήμα 7.53: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με TMOMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.54: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

TMOMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον,  σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και μετά από 

72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.55: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με TMOMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) 

γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.56: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο 

της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με TMOMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον,  σε 

μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.57: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με TMOMS που έχει 

στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.58: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την ηλεκτροχημική 

επίστρωση με TMOMS που έχει στεγνώσει στους 90 οC, σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x, γ) 

EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 
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Σχήμα 7.59: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με TMOMS που έχει 

στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 

 
Σχήμα 7.60: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης  για την επίστρωση με μία 

εμβύθιση με TMOMS που έχει στεγνώσει στους 90 οC, σε μεγέθυνση α ) 1000x, β) 50000x, γ) 

EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση δ) 

1000x, ε) 50000x. 
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Σχήμα 7.61: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με TMOMS που έχει στεγνώσει στους 90 οC Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) 

γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.62: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο 

της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με TMOMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον,  σε 

μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x και μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ γ) 50000x. 
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Σχήμα 7.63: Φωτογραφίες SEM για επίστρωση που έγιναν με GPTMS α) ηλεκτροχημικά β)με 

μία εμβύθιση γ)με τέσσερις εμβυθίσεις και ξεράθηκαν στο περιβάλλον, δ) ηλεκτροχημικά ε) με 

μία εμβύθιση στ) με τέσσερις εμβυθίσεις και ξεράθηκαν στους 90 οC για 24 ώρες. 

 

 Επίστρωση Πάχος (μm) 

Π
ερ
ιβ
άλ
λ Ηλεκτροχημικά 4,3 

1 εμβύθιση 3,0 

4 εμβυθίσεις 4,0 

90
ο C

 γ
ια

 2
4ώ

ρε
ς 

Ηλεκτροχημικά  2,7 

1 εμβύθιση 1,1 

4 εμβυθίσεις 3,9 

Πίνακας 7.16 : Μέσος όρος του πάχους των επιστρώσεων 

 

Η Ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιήθηκε για την εξακρίβωση της μορφολογίας 

των συντιθέμενων επιστρωμάτων, το όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα  μικροσκόπιο 

PHILIPS Quintan με νήμα (filament) βολφραμίου (25kV) εξοπλισμένο με EDAX GENESIS 

(Ametex Process & Analytical Instruments). 
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Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε το πάχος των επιστρώσεων που συντέθηκαν με 

GPTMS και με τις δύο τεχνικές επίστρωσης. Το πάχος της ηλεκτροχημικής επίστρωσης 

(σχήμα 7.63.α)  είναι περίπου 4μm, με  μία εμβύθιση (σχήμα 7.63.β)  περίπου 3 μm και με 

τέσσερις εμβυθίσεις (σχήμα 7.63.γ) περίπου 4 μm (πίνακας 7.16). Μετά από την θερμική 

κατεργασία (110 οC για 24 ώρες) βλέπουμε πως το πάχος των επιστρώσεων μειώνεται 

σημαντικά. Περίπου 2 μm για την ηλεκτροχημική επίστρωση (σχήμα 6.2.δ), ενώ για την 

επίστρωση με μια εμβύθιση περίπου 3 μm (σχήμα 7.63.ε) και τέλος για την επίστρωση με 

τέσσερις εμβυθίσεις (σχήμα 7.63.στ) περίπου 1 μm. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι 

λογικό σύμφωνα με την τεχνική sol-gel, εφόσον φεύγει ο διαλύτης και το δίκτυο γίνεται πιο 

πυκνό. Έτσι και όπως είναι φανερό και από τα αποτελέσματα της EIS έχουμε καλύτερη 

προστασία προς τη διάβρωση. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική μικροσκοπία βλέπουμε πως 

αρχικά οι επιστρώσεις με το GPTMS είναι πιο ομοιόμορφες χωρίς ατέλειες. Στις επιστρώσεις 

που έχουν γίνει με DEDMOS από την ανάλυση EDX μπορούμε να δούμε πως δεν υπάρχει 

πυρίτιο ή είναι σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση. Έτσι εξηγούνται και τα αποτελέσματα της 

EIS. Τα στοιχεία Al, Cu και Mg είναι τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο κράμα AA2024. O 

Αu οφείλεται στην προετοιμασία που κάνουμε στο δείγμα (επιχρύσωση), για να αυξηθεί η 

αγωγιμότητά του, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εικόνες από το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.  

Σύμφωνα με την EIS δεν παρατηρείται καμία χρονική σταθερά στις υψηλές 

συχνότητες όπου αντιστοιχεί στις ιδιότητες φραγμού (barrier) της επίστρωσης. Οι τιμές της 

σύνθετης αντίστασης στις χαμηλές συχνότητες είναι σχεδόν ίδιες με το γυμνό υπόστρωμα. Οι 

επιστρώσεις με DEDMOS δε παρέχουν καμία προστασία. Το ίδιο παρατηρείται και για τις 

επιστρώσεις με TMOMS.   

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως οι τα αλκοξείδια DEDMOS και TMOMS δε 

παρείχαν επιθυμητά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο σύστημα που μελετήσαμε. 

Βιβλιογραφικά αναφέρονται sol-gel επιστρώσεις με αυτές τις πηγές πυριτίου που παρέχουν 

προστασία σε μεταλλικά υποστρώματα.  

Παρόλα αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η ηλεκτροχημική εναπόθεση έδωσε 

ομοιόμορφες επιστρώσεις, ενώ οι επιστρώσεις που έγιναν με τη μέθοδο της εμβύθισης 

εμφανίζουν ρωγμές.  

 Οι δοκιμές διάβρωσης περιλαμβάνουν έκθεση των επιστρωμένων δειγμάτων σε 

διάλυμα 0,05 Μ NaCl συνολικά για 72 ώρες. Μετρήσεις λήφθηκαν έπειτα από 24, 48 και 72 

ώρες έκθεσης στον ηλεκτρολύτη. Το εμβαδό της επιφάνειας που εκτίθεται είναι 2cm2. Την 

καλύτερη προστασία παρείχαν οι επιστρώσεις που έγιναν με GPTMS και υπέστησαν θερμική 

επεξεργασία για 24 ώρες στους 90 οC. Συγκεκριμένα η ηλεκτροχημική επίστρωση έδωσε 
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υψηλότερες τιμές σύνθετης αντίστασης από τις χημικές (εμβύθιση). Παρατηρούμε πως και 

μετά από 72 ώρες έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον υπάρχει ακόμα η χρονική σταθερά στις 

υψηλές συχνότητες (Ccoat), που όπως είπαμε αντιστοιχεί στην επίστρωση. Απεναντίας στην 

επίστρωση με τέσσερις εμβυθίσεις μειώνεται αρκετά. Πληροφορίες για τα αποτελέσματα EIS 

για το μη επιστρωμένο Αλουμίνιο 2024-Τ3 φαίνονται στην ενότητα 7.8.2  

Στις επιστρώσεις με GPTMS βλέπουμε από τις φωτογραφίες SEM, αρχικά ότι η 

ηλεκτροχημική εναπόθεση δίνει πιο ομοιόμορφες επιστρώσεις, οι οποίες δε καταστρέφονται 

όπως συμβαίνει με τις επιστρώσεις που έγιναν με DEDMOS και MTOMS. Όπως φαίνεται και 

από τα Bode διαγράμματα για το μέτρο της σύνθετης αντίστασης, με την πάροδο του χρόνου 

μειώνεται η αντίσταση των πόρων (χαμηλές συχνότητες) των επιστρώσεων εξαιτίας της 

δημιουργίας ρωγμών και στο σχηματισμό νέων πόρων [79]. Σύμφωνα με το Zheludkevich 

[79] οι ρωγμές εμφανίζονται στο ενδιάμεσο στρώμα στα σημεία όπου βρίσκονται τα 

διμεταλλικά στοιχεία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ηλεκτρολύτης να φτάνει απευθείας στο 

υπόστρωμα και να δημιουργεί αγώγιμα μονοπάτια, προκαλώντας την αύξηση της αντίστασης  

στις χαμηλές συχνότητες, που οφείλεται στην αντίσταση των οξειδίων του υποστρώματος.  

Για την μελέτη της διάβρωσης των μετάλλων προτιμώνται τα διαγράμματα Bode. 

Στις υψηλές συχνότητες εμφανίζεται η αντίσταση και η χωρητικότητα των sol-gel 

επιστρώσεων (Rcoat και Ccoat αντίστοιχα). Σε συχνότητες μεταξύ 1-10 Hz εμφανίζεται η 

αντίσταση και η χωρητικότητα του στρώματος οξειδίων (Roxide και Coxide αντίστοιχα) που 

αντιστοιχεί στο οξείδιο του αλουμινίου που σχηματίζεται στο υπόστρωμα. Μία τρίτη 

σταθερά μεταξύ 0,1-0,01Hz αποδίδεται στη έναρξη της διάβρωσης και οφείλεται στην 

ύπαρξη της διπλοστοιβάδας στο ενδιάμεσο στρώμα μετάλλου-ηλεκτρολύτη και στην 

αντίσταση πόλωσης Rpol. Η σύνθετη αντίσταση στις χαμηλές συχνότητες αντιστοιχεί στην 

αντίσταση πόλωσης της επίστρωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 

προστασίας από τη διάβρωση.  Στις χαμηλές συχνότητες βλέπουμε πως οι επιστρώσεις με 

GPTMS δίνουν υψηλότερες τιμές σύνθετης αντίστασης και άρα παρέχουν προστασία σε 

σχέση με το γυμνό (bare) αλουμίνιο. Οι ηλεκτροχημικές επιστρώσεις που ξηράνθηκαν σε 

φούρνο παρέχουν ελαφρώς καλύτερη προστασία σε σχέση με τις επιστρώσεις που έγιναν με 

τη μέθοδο της εμβύθισης, ακόμα και μετά από 72 ώρες διάβρωσης. Τα αποτελέσματα στις 24 

ώρες είναι πιο έντονα όπου η διαφορά είναι σχεδόν μία τάξη μεγέθους. Από την άλλη δε 

παρατηρείται κάποια προστασία από τις επιστρώσεις που έγιναν με DEDMOS. Οι 

επιστρώσεις που έγιναν με ηλεκτροχημικά με TMOMS μπορούν να παρέχουν προστασία 

αλλά μειωμένη σε σχέση με αυτές που έγιναν με GPTMS. 

Πιο πάνω φαίνονται τα διαγράμματα Bode από τις μετρήσεις των δειγμάτων. Δεν 

παρατηρείται σε όλα τα δείγματα μια χρονική σταθερά (time constant) σε υψηλές συχνότητες 

που σχετίζεται με την παρουσία της επίστρωσης, παρατηρείται όμως άλλη μια σταθερά στις 
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χαμηλές τιμές συχνότητας που αποδίδεται στο στρώμα οξειδίων του αργιλίου ή στην δράση 

της διάβρωσης σε μεγαλύτερο χρόνο παραμονής του δείγματος στο διαβρωτικό περιβάλλον. 

Η σύνθετη αντίσταση στις χαμηλές συχνότητες εξαρτάται από την επίστρωση και τον 

χρόνο έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον. Στα αρχικά στάδια της έκθεσης στον 

ηλεκτρολύτη όλες οι επιστρώσεις φαίνεται να έχουν παρόμοιες τιμές σύνθετης αντίστασης. 

Ωστόσο η σύνθετη αντίσταση μειώνεται με το χρόνο. Οι μικρότερες αλλαγές παρατηρούνται 

όπως είπαμε στην ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS που ξεράθηκε σε φούρνο. Στις  

εικόνες 7.45-7.46  όπου φαίνονται τα αποτελέσματα για την συγκεκριμένη επίστρωση μετά 

από έκθεση σε υδατικό διάλυμα 0,05 M NaCl. Τα διαγράμματα σύνθετης αντίστασης 

προσομοιώθηκαν με το ηλεκτρικό κύκλωμα (εικόνα 7.64)  που φαίνεται παρακάτω.   

 
Εικόνα 7.64: Το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση 

των πειραματικών διαγραμμάτων της EIS 

 

Το ισοδύναμο αυτό κύκλωμα το αποτελούν 7 ηλεκτρικά στοιχεία. Όπου, Rsol είναι η 

αντίσταση του ηλεκτρολύτη και τοποθετείται σε σειρά με τα υπόλοιπα στοιχεία.  

Στοιχεία σταθερής φάσης (Constant phase elements-CPE) αντί για πυκνωτές, 

χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων. Αυτή η μετατροπή είναι 

υποχρεωτική [79] όταν η γωνία φάσης του πυκνωτή είναι διαφορετική από -90ο. Η σύνθετη 

αντίσταση του CPE εξαρτάται από τη συχνότητα σύμφωνα με τη σχέση 

 
1 ( )nQ j
Z

ω=       (7.1) 

Όπου Ζ είναι η σύνθετη αντίσταση, Q είναι η σύνθετη αγωγιμότητα και ισούται με 1 / Z  για 

ω =1rad s-1. ω είναι η συχνότητα 1n ≤  μια σταθερά που υπολογίζεται ως ο λόγος της γωνίας 

φάσης για στο μέγιστο, που αντιστοιχεί σε χρονική σταθερά για -90ο. Οι τιμές χωρητικότητας 

πυκνωτή για την επίστρωση, το στρώμα οξειδίων και τη διπλοστοιβάδα μπορούν αν 

υπολογιστούν σύμφωνα με τη σχέση 7.2  
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1
max( )nC Q ω −=     (7.2) 

Όπου ωmax είναι η συχνότητα όπου η μιγαδική σύνθετη αντίσταση στο μέγιστο. 

Οι επιστρώσεις που έγινε προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων είναι 

αυτές που σας μόριο εκκινητής χρησιμοποιήθηκε το GPTMS και στέγνωσαν στο περιβάλλον 

για μία εβδομάδα.  

 Τα αποτελέσματα των αντιστάσεων παρουσιάζονται στους πίνακες 7.17-7.19 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 146.2 143.4 138 

Rinh (Ω cm2) 5388 4039 3174 

  Qinh (S cm-2) 8.60E-5 1.27E-4 1.7E-4 

  Ninh 0.770 0.790 0.790 

Rox (Ω cm2) 4580 2064 1867 

  Qox (S cm-2) 6.72E-5 2.27E-4 2.3E-4 

  Nox 9.68 1.006 1.002 

Rpol (Ω cm2) 11777 13909 13526 

  Qdl (S cm-2) 1.99E-3 1.91E-3 1.6E-3 

  Ndl 0.940 0.800 0.740 

Πίνακας 7.17: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.64) για 

επίστρωση που έγινε ηλεκτροχημικά, με GPTMS που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον, μετά από 

έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ.  

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 140.9 140.9 137.1 

Rinh (Ω cm2) 2235 2422 2536 

  Qinh (S cm-2) 6.95E-5 1.1E-4 1.4E-4 

  Ninh 0.836 0.815 0.820 

Rox (Ω cm2) 3222 1532 869.8 

  Qox (S cm-2) 1.7E-4 3.4E-4 1.4E-4 

  Nox 0.830 0.870 0.921 

Rpol (Ω cm2) 8987 9074 11765 

  Qdl (S cm-2) 2.4E-4 2.6E-3 2.2E-3 

  Ndl 0.878 0.818 0.750 

Πίνακας 7,18: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.64) για 

επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (μία εμβυθίση), με GPTMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον, μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rsol (Ω cm2) 138 138.2 133 

Rinh (Ω cm2) 1564 1179 1414 

  Qinh (S cm-2) 1.8E-4 2.6E-4 3.7E-4 

  Ninh 0.860 0.850 0.860 

Rox (Ω cm2) 711.6 1464 1271 

  Qox (S cm-2) 1.7E-3 2.4E-3 1.1E-3 

  Nox 0.952 0.710 0.710 

Rpol (Ω cm2) 8214 758.1 6625 

  Qdl (S cm-2) 2.7E-3 13E-3 3.6E-3 

  Ndl 0.75 1.008 0.738 

Πίνακας 7.19: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.64) για 

επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις), με GPTMS που έχει 

στεγνώσει στο περιβάλλον, μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ. 

 

Δεν παρατηρείται κάποια χρονική σταθερά στις υψηλές συχνότητες που όπως θα 

αντιστοιχούσε στην προστασία φραγμού της επίστρωσης. Η εκτίμηση της διάβρωσης μπορεί 

να υπολογιστεί από την Rpol όπου φαίνεται πως η ηλεκτροχημική επίστρωση παρέχει 

καλύτερη προστασία με μεγαλύτερες τιμές αντίστασης πόλωσης. Σε όλες τις επιστρώσεις 

παρατηρείται μικρή μεταβολή σε σχέση με το χρόνο, έτσι μπορούμε να πούμε πως οι 

επιστρώσεις είναι αρκετά σταθερές μετά από την έκθεση τους σε συνθήκες διάβρωσης με μία 

μικρή μείωση της σύνθετης αντίστασης στις χαμηλές συχνότητες. 

 

7.15 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη καλύτερα λειτούργησαν οι επιστρώσεις με 

πρόδρομο μόριο το GPTMS οι οποίες έχουν ξηρανθεί στους 90 οC για 24 ώρες. Σε αυτό το 

μέρος της εργασίας μελετάτε η προσθήκη των νανοδοχείων που συντέθηκαν (κεφάλαιο 6), 

πληρωμένα με τους αναστολείς διάβρωσης που αναφέρθηκαν, σε διάφορες συγκεντρώσεις. 

Οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν είναι 0,01% κ.β., 0,05% κ.β. και 0,1% κ.β. Τα 

νανοδοχεία μπήκαν μετά τη μια ώρα αρχικής υδρόλυσης προκειμένου να αποφευχθεί η 

πιθανή απελευθέρωση του αναστολέα διάβρωσης που εμπεριέχουν. 

Η μοριακή αναλογία των διαλυμάτων είναι όπως αναφέραμε 4:4:1 

GPTMS:Αιθανόλη:H2O. Ο ηλεκτρολύτης είναι το νιτρικό δημήτριο συγκέντρωση 0,1Μ. Η 

ηλεκτροχημική εναπόθεση έγινε ποτενσιοστατικά με καθοδικό δυναμικό -1,39V vs SCE για 

30 λεπτά. Για σύγκριση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν και επιστρώσεις που έγιναν με 
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τη μέθοδο την εμβύθισης με ρυθμό 10cm/min. Έγιναν δύο ειδών επιστρώσεις με τη μέθοδο 

της εμβύθισης, με μία εμβύθιση και με τέσσερις εμβυθίσεις. Οι χρόνοι έκθεσης στο 

διαβρωτικό περιβάλλον είναι 24, 48 και 72 ώρες σε υδατικό διάλυμα NaCl 0,05Μ. 

 

7.15.1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ce-Ti ΜΕ 8-HQ 

 7.15.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ EDX (MAPPING) 

Με τη βοήθεια της στοιχειακής χαρτογράφησης μπορούμε να δούμε τον τρόπο που 

είναι κατανεμημένα τα στοιχεία των επιστρώσεων. Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν 

περισσότερο είναι το Si που αποτελεί το βασικό στοιχείο των επιστρώσεων, το Ce το οποίο 

όμως πέρα από τα νανοδοχεία, υπάρχει και στις επιστρώσεις εξαιτίας του Ce(NO3)3 που 

χρησιμοποιούμε ως ηλεκτρολύτη. Έτσι για να δούμε την κατανομή των νανοδοχείων στην 

επίστρωση χρειαζόμαστε και την χαρτογράφηση του Ti. 

Είναι εμφανές πως τα νανοδοχεία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στις επιστρώσεις 

και για τις δύο μεθόδους. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το πυρίτιο είναι σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση από κάθε άλλο στοιχείο, με ομοιόμορφη κατανομή. Το δημήτριο είναι 

περισσότερο από το τιτάνιο εξαιτίας της αρχικής συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη που 

υπάρχει στο διάλυμα και εγκλωβίζεται στο δίκτυο πυριτίου. 

 
Σχήμα 7.65: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β., α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.66: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 

 
Σχήμα 7.67: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.68: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 
Σχήμα 7.69: Mapping για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) 

χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.70: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 
Σχήμα 7.71: Mapping για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) 

χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.72: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 

7.15.1.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EIS ΚΑΙ SEM/EDX 

 
Σχήμα 7.73: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.74: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την ηλεκτροχημική επίστρωση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01%, σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 

 
Σχήμα 7.75: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.76: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β, σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 

 
Σχήμα 7.77: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.78: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.79: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την ηλεκτροχημική επίστρωση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β, σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 
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Σχήμα 7.80: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.81: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β., σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 
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Σχήμα 7.82: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.83: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο 

της εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β., σε 

μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε 

διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 
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Σχήμα 7.84: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β.   Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.85: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με 

συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β., σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 
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Σχήμα 7.86: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.87: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με 

συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β, σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 
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Σχήμα 7.88: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 

 
Σχήμα 7.89: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης 

(τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β., σε μεγέθυνση α) 

1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 

0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 
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7.15.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ce-Ti ΜΕ 2-ΜΒ 

7.15.2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ EDX MAPPING 

Ομοίως κι εδώ μπορεί να παρατηρηθεί η ομοιόμορφη κατανομή των νανοδοχείων 

στις επιστρώσεις. 

 
Σχήμα 7.90: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β., α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 
Σχήμα 7.91: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.92: Mapping για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) 

χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 

 
Σχήμα 7.93: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  188 

 
Σχήμα 7.94: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 
Σχήμα 7.95: Mapping για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) 

χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.96: Mapping για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 

 
Σχήμα 7.97: Mapping για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β. α) η προς μελέτη περιοχή, β) 

χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  
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Σχήμα 7.98: Mapping για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β.  α) η προς μελέτη περιοχή, β) χαρτογράφηση του Si , γ) χαρτογράφηση 

του Ce δ) χαρτογράφηση του Ti  

 

7.15.2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EIS ΚΑΙ SEM/EDX 

 
Σχήμα 7.99: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.100: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS 

με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β., σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) μετά από 72 

ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 

 
Σχήμα 7.101: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,01% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.102: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β., σε μεγέθυνση α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX 

ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 

50000x. 

 

 
Σχήμα 7.103: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης , Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  193 

 
Σχήμα 7.104: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της 

εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,01% κ.β α) 

1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 

0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 
Σχήμα 7.105: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.106: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS 

με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β., α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 

 
Σχήμα 7.107: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,05% κ.β.  Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.108: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β., α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 
Σχήμα 7.109: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης. 
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Σχήμα 7.110: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της 

εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,05% κ.β., α) 

1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 

0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 
Σχήμα 7.111: Διάγραμμα Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β.   Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.112: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS 

με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β., α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 

 
Σχήμα 7.113: Διάγραμμα Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS με συγκέντρωση 

νανοδοχείων 0,1% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία 

διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.114: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για την επίστρωση με μία εμβύθιση με 

GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β., α) 1000x, β) 50000x, γ) EDX ανάλυση μη 

διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε μεγέθυνση 50000x. 

 

    
Σχήμα 7.115: Διάγραμμα Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της εμβύθισης (τέσσερις 

εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1% κ.β. Α) μέτρο σύνθετης 

αντίστασης, Β) γωνία φάσης, Γ) φωτογραφία διαβρωμένου δείγματος. 
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Σχήμα 7.116: Φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Bode για επίστρωση που έγινε με τη μέθοδο της 

εμβύθισης (τέσσερις εμβυθίσεις). με GPTMS με συγκέντρωση νανοδοχείων 0,1%., α) 1000x, β) 

50000x, γ) EDX ανάλυση μη διαβρωμένου και δ) μετά από 72 ώρες σε διάλυμα NaCl 0,05Μ σε 

μεγέθυνση 50000x. 

 

Τα διαγράμματα σύνθετης αντίστασης προσομοιώθηκαν με το ηλεκτρικό κύκλωμα 

(εικόνα 7.64)  που φαίνεται παρακάτω.  Στις επιστρώσεις που προστέθηκαν νανοδοχεία όπως 

είδαμε εμφανίζεται η χρονική σταθερά που αντιστοιχεί στην προστασία φραγμού. Από εδώ 

μπορούμε να υπολογίσουμε σύμφωνα με τη σχέση 7.2 την χωρητικότητα της επίστρωσης η 

οποία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες  ως  Ccoat. 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  200 

 
 Σχήμα 7.117: Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα για την προσομοίωση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων   

 Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 283 256 213 

    Qcoat (S cm-2) 2.06E-6 1.17E-6 1.28E-6 

    Ncoat 0.530 0.579 0.540 

Ccoat (F cm-2) 1.82E-8 1.23E-8 8.82E-9 

Rinh (Ω cm2) 93.55 171 305 

    Qinh (S cm-2) 1.69E-8 9.49E-5 4.44E-5 

    Ninh 1.003 0.710 0.827 

Rox (Ω cm2) 6296 5481 2952 

    Qox (S cm-2) 5.29E-5 6.2E-5 4.76E-5 

    Nox 0.760 0.700 0.820 

Rpol (Ω cm2) 132220 49644 28531 

    Qdl (S cm-2) 4.5E-4 5.3E-4 3.5E-4 

    Ndl 0.504 0.499 0.470 

Πίνακας 7.20: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με νανοδοχείa Ce-Ti με 8HQ σε συγκέντρωση 0,05% 

κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 367.7 216.9 180 

    Qcoat (S cm-2) 2.25E-6 1.38E-6 2.34E-6 

    Ncoat 0.530 0.512 0.518 

Ccoat (F cm-2) 1.55E-8 7.03E-9 2.49E-8 

Rinh (Ω cm2) 355.7 167 133.7 

    Qinh (S cm-2) 7.43E-9 2.97E-8 2.25E-7 

    Ninh 1.062 0.950 0.725 

Rox (Ω cm2) 18404 10262 10568 

    Qox (S cm-2) 5.1E-5 7.89E-5 9.39E-5 

    Nox 0.788 0.836 0.830 

Rpol (Ω cm2) 68887 50298 42826 

    Qdl (S cm-2) 5.6E-4 3.29E-4 3.45E-4 

    Ndl 0.760 0.546 0.491 

Πίνακας 7.21: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 8HQ 0,05% 

κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 346.3 211 - 

    Qcoat (S cm-2) 3.49E-7 5.38E-7 - 

    Ncoat 0.770 0.720 - 

Ccoat (F cm-2) 3.22E-8 2.96E-8 - 

Rinh (Ω cm2) 824.6 3806 228.8 

    Qinh (S cm-2) 2.6E-5 7.69E-5 2.08E-6 

    Ninh 0.660 0.610 0.520 

Rox (Ω cm2) 23173 19220 11868 

    Qox (S cm-2) 1.11E-5 1.66E-6 8.62E-5 

    Nox 0.790 1.074 0.685 

Rpol (Ω cm2) 73801 48677 49617 

    Qdl (S cm-2) 2.39E-4 8E-4 3E-4 

    Ndl 0.801 0.920 0.670 

Πίνακας 7.22: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με νανοδοχείa Ce-Ti με 8HQ σε συγκέντρωση 0,1% κ.β. 

που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 974.2 328.9 323 

    Qcoat (S cm-2) 2E-7 6.9E-7 1.7E-6 

    Ncoat 0.780 0.710 0.540 

Ccoat (F cm-2) 2.05E-8 3.42E-8 1.17E-8 

Rinh (Ω cm2) 398 1126 6728 

    Qinh (S cm-2) 1.42E-5 7.48E-5 8.92E-5 

    Ninh 0.660 0.755 0.806 

Rox (Ω cm2) 29562 9303 1645 

    Qox (S cm-2) 3.2E-5 3.1E-6 6.7E-4 

    Nox 0.739 1.075 1.207 

Rpol (Ω cm2) 45409 55266 35270 

    Qdl (S cm-2) 5.54E-4 8.56E-4 2.7E-3 

    Ndl 0.870 0.680 0.830 

 
Πίνακας 7.23: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 8HQ 0,1% κ.β. 

που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 748.8 208 133.5 

    Qcoat (S cm-2) 3.21E-7 3.36E-7 1E-6 

    Ncoat 0.720 0.780 0.690 

Ccoat (F cm-2) 1.55E-8 3.44E-8 3.49E-8 

Rinh (Ω cm2) 175.4 28.8 44 

    Qinh (S cm-2) 1.64E-5 7.97E-6 4.08E-5 

    Ninh 0.860 0.840 0.930 

Rox (Ω cm2) 10757 5697 5268 

    Qox (S cm-2) 4.44E-5 1.2E-4 1.31E-4 

    Nox 0.780 0.760 0.690 

Rpol (Ω cm2) 39310 34287 56587 

    Qdl (S cm-2) 4.91E-4 11.1E-4 14E-4 

    Ndl 0.790 0.630 0.560 

Πίνακας 7.24: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με τέσσερις εμβυθίσεις με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 8HQ 

0,1% κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 387.2 240 223.5 

    Qcoat (S cm-2) 1.13E-6 5.66E-6 9.47E-6 

    Ncoat 0.688 0.530 0.494 

Ccoat (F cm-2) 4.46E-8 3.50E-8 3.97E-8 

Rinh (Ω cm2) 900 750 1029 

    Qinh (S cm-2) 5.06E-5 7.36E-5 8.03E-5 

    Ninh 0.690 0.729 0.758 

Rox (Ω cm2) 20132 12506 12734 

    Qox (S cm-2) 7.26E-6 5.84E-6 5.143E-6 

    Nox 0.930 1.033 1.043 

Rpol (Ω cm2) 38267 66290 28722 

    Qdl (S cm-2) 9.82E-4 7.56E-4 1.06E-3 

    Ndl 0.906 0.650 0.788 

Πίνακας 7.25: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με μία εμβύθιση με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 2ΜΒ 0,01% 

κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 373 277.6 239.6 

    Qcoat (S cm-2) 1.7E-6 2.44E-6 1.59E-6 

    Ncoat 0.615 0.520 0.540 

Ccoat (F cm-2) 2.64E-8 1.35E-8 1.1E-8 

Rinh (Ω cm2) 685.2 499.7 757.6 

    Qinh (S cm-2) 3.11E-5 4.4E-5 6.93E-5 

    Ninh 0.690 0.722 0.709 

Rox (Ω cm2) 26786 15592 14271 

    Qox (S cm-2) 1.8E-5 2.04E-5 9.02E-6 

    Nox 0.770 0.860 0.970 

Rpol (Ω cm2) 54705 59414 52959 

    Qdl (S cm-2) 3.76E-4 5.2E-4 6.1E-4 

    Ndl 0.740 0.586 0.610 

Πίνακας 7.26: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με τέσσερις εμβυθίσεις με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 2ΜΒ 

0,01% κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 260 206 209.3 

    Qcoat (S cm-2) 4.54E-6 1.09E-5 8.53E-6 

    Ncoat 0.570 0.513 0.473 

Ccoat (F cm-2) 4.78E-8 5.61E-8 2.85E-8 

Rinh (Ω cm2) 562.9 249.2 1015 

    Qinh (S cm-2) 4.75E-5 3.93E-5 1.4E-4 

    Ninh 0.740 0.810 0.640 

Rox (Ω cm2) 11021 11128 9215 

    Qox (S cm-2) 4.2E-5 1.1E-4 2.52E-5 

    Nox 0.720 0.650 0.670 

Rpol (Ω cm2) 32813 13221 14433 

    Qdl (S cm-2) 8.7E-4 2.2E-3 1.7E-3 

    Ndl 0.847 0.990 0.830 

Πίνακας 7.27: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με νανοδοχεία Ce-Ti με 2ΜΒ σε συγκέντρωση 0,05% 

κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 698.6 499.5 370.3 

    Qcoat (S cm-2) 7E-7 3.19E-6 3.1E-6 

    Ncoat 0.660 0.517 0.510 

Ccoat (F cm-2) 1.76E-8 1.71E-8 1.54E-8 

Rinh (Ω cm2) 401.4 2355 1483 

    Qinh (S cm-2) 1.87E-5 8.82E-5 9.81E-5 

    Ninh 0.690 0.707 0.720 

Rox (Ω cm2) 19663 11096 9466 

    Qox (S cm-2) 4.34E-5 3.69E-6 5.45E-6 

    Nox 0.699 1.054 1.089 

Rpol (Ω cm2) - 68968 68022 

    Qdl (S cm-2) - 9.7E-4 5.86E-4 

    Ndl - 0.760 0.588 

Πίνακας 7.28: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με τέσσερις εμβυθίσεις με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 2ΜΒ 

0,05% κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  205 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 633.7 309.5 269.4 

    Qcoat (S cm-2) 2E-5 3.4E-6 1.65E-6 

    Ncoat 0.502 0.490 0.530 

Ccoat (F cm-2) 9.14E-8 1.36E-8 1.02E-8 

Rinh (Ω cm2) 1086 242.8 98.84 

    Qinh (S cm-2) 2.37E-5 3.56E-5 1.9E-5 

    Ninh 0.680 0.790 0.860 

Rox (Ω cm2) 17222 9677 7576 

    Qox (S cm-2) 1.14E-5 8.3E-5 1.16E-4 

    Nox 0.820 0.630 0.662 

Rpol (Ω cm2) 40495 22554 30508 

    Qdl (S cm-2) 3.8E-4 9.9E-4 7.01E-4 

    Ndl 0.650 0.786 0.623 

 
Πίνακας 7.29: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

ηλεκτροχημική επίστρωση με GPTMS με νανοδοχεία Ce-Ti με 2ΜΒ σε συγκέντρωση 0,1% κ.β. 

που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 

 

Παράμετρος 24h σε NaCl 48h σε NaCl 72h σε NaCl 

Rcoat (Ω cm2) 373.5 305 239.4 

    Qcoat (S cm-2) 1.58E-6 1.9E-6 6.8E-7 

    Ncoat 0.590 0.540 0.597 

Ccoat (F cm-2) 1.87E-8 1.63E-8 8.69E-8 

Rinh (Ω cm2) 1047 2689 577.7 

    Qinh (S cm-2) 7.6E-5 1.1E-4 9.26E-5 

    Ninh 0.670 0.680 0.720 

Rox (Ω cm2) 18141 12995 7331 

    Qox (S cm-2) 8.01E-6 2.01E-6 1.37E-5 

    Nox 0.911 1.033 0.892 

Rpol (Ω cm2) 42476 33443 43584 

    Qdl (S cm-2) 5.3E-4 6.7E-4 2.99E-4 

    Ndl 0.885 0.760 0.540 

Πίνακας 7.30: Πίνακας παραμέτρων από το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (σχ.7.117) για την 

επίστρωση με τέσσερις εμβυθίσεις με GPTMS και συγκέντρωση νανοδοχείων Ce-Ti με 2ΜΒ 

0,1% κ.β. που έχει στεγνώσει στο περιβάλλον μετά από έκθεση σε διάλυμα NaCl 0,05Μ 
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Από την προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων μπορούμε και πάλι να 

δούμε πως καλύτερη προστασία προσφέρουν οι επιστρώσεις με συγκέντρωση νανοδοχείων 

0,1% κ. β. και για τους δύο αναστολείς διάβρωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται γραφικά η 

εξέλιξη  κάποιων παραμέτρων για τις επιστρώσεις που έγιναν ηλεκτροχημικά και χημικά 

μετά από την προσομοίωση των αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις της σύνθετης αντίστασης. 

 

 
Σχήμα 7.118: Εξέλιξη α) της αντίστασης β) της χωρητικότητας της επίστρωσης γ) της 

αντίστασης για του στρώματος οξειδίων του αργιλίου δ) της αντίστασης πόλωσης για επίστρωση 

που έγινε ηλεκτροχημικά και επίστρωση που έγινε με τέσσερις εμβυθίσεις, με νανοδοχεία Ce-Ti 

πληρωμένα με 8HQ 0.1% κατά την έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl. 
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Σχήμα 7.118: Εξέλιξη α) της αντίστασης β) της χωρητικότητας της επίστρωσης γ) της 

αντίστασης για του στρώματος οξειδίων του αργιλίου δ) της αντίστασης πόλωσης για επίστρωση 

που έγινε ηλεκτροχημικά και επίστρωση που έγινε με τέσσερις εμβυθίσεις, με νανοδοχεία Ce-Ti 

πληρωμένα με 2-ΜΒ 0.1% κατά την έκθεση του αλουμινίου σε διάλυμα 0,05 NaCl. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας σύνθετης 

αντίστασης η προσθήκη νανοδοχείων βελτιώνει τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες της 

επίστρωσης. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως με την προσθήκη νανοδοχείων αυξάνεται 

η γωνία φάσης στις ψηλές συχνότητες 104 - 105 Hz, που αντιστοιχεί στην ικανότητα φραγμού 

των sol-gel επιστρώσεων, κάτι που δε βλέπουμε στα φάσματα του γυμνού υποστρώματος. 

Ακόμη είναι φανερό πως η τιμή της σύνθετης αντίστασης έχει αυξηθεί περίπου μια τάξη 

μεγέθους σε σχέση με το γυμνό αλουμίνιο. Οι δύο επόμενες χρονικές σταθερές που 

ακολουθούν στις υψηλές συχνότητες, όπως αναφέραμε και στην ενότητα 6.6.1, αποδίδονται 

στο γηγενές στρώμα οξειδίων του αλουμινίου (περίπου στο 5Hz) και στο στρώμα που έχει 

δημιουργηθεί από την προσρόφηση του αναστολέα διάβρωσης (περίπου στα 0,5Hz). Τέλος 

παρατηρούμε μια χρονική σταθερά στις χαμηλές συχνότητες (περίπου 0,01Hz) η οποία 

οφείλεται στην αντίσταση πόλωσης η οποία μας δίνει πληροφορίες για την προστασία της 

επίστρωσης. 
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Παρατηρούμε πως με την πάροδο του χρόνου η προστασία φραγμού μειώνεται, αλλά 

σταθεροποιούνται μετά από 48 ώρες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα μετά την προσομοίωση αφού βλέπουμε μείωση 

στην αντίσταση της επίστρωσης. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με τον Zheludkevich και λοιπούς 

[91] στο ότι στις πρώτες 24 ώρες απελευθερώνεται η 8-HQ δημιουργώντας δυσδιάλυτα 

χηλικά σύμπλοκα με τον χαλκό και το αλουμίνιο, προσφέροντας καθοδική προστασία με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η περαιτέρω διάβρωση. Στις 48 ώρες και έπειτα παρατηρείται 

μείωση της φάσης αυτής αλλά όπως βλέπουμε παραμένει σταθερή και μετά από 72 ώρες σε 

διαβρωτικό περιβάλλον. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επίστρωση που έχουμε 

κάνει σε συνδυασμό με τα νανοδοχεία προσφέρουν προστασία που διαρκεί.  

Για τις ηλεκτροχημικές επιστρώσεις μπορούμε να δούμε πως αυξάνοντας την 

συγκέντρωση των νανοδοχείων η δράση φραγμού της επίστρωσης βελτιώνεται. Όπως είναι 

φανερό και από την επίστρωση με συγκέντρωση 0,1 % κ.β. νανοδοχείων η γωνία φάσης έχει 

τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τέλος παρατηρούμε ότι η τιμή της σύνθετης 

αντίστασης παίρνει μια αύξηση μεγαλύτερη από μια τάξη μεγέθους σε σχέση με το γυμνό 

υπόστρωμα, όπου δείχνει ότι η διαδικασία μεταφοράς φορτίου συμβαίνει με μεγαλύτερη 

δυσκολία.  

Τα νανοδοχεία  που είναι πληρωμένα με 2-ΜΒ δίνουν παρόμοια αποτελέσματα μόνο 

που παρατηρούμε πως αυξάνοντας την συγκέντρωση τους, η προστασία στις 24 ώρες είναι 

μειωμένη σε σχέση με τα νανοδοχεία με 8-HQ. Παρόλα αυτά μετά από 48 και 72 ώρες τα 

αποτελέσματα όσον αφορά την ικανότητα φραγμού είναι παρόμοια με τις επιστρώσεις με τα 

νανοδοχεία πληρωμένα με 8-HQ, αλλά η τιμές της σύνθετης αντίστασης μειώνονται. 
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7.16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης νανοδοχείων για την 

αποθήκευση και απελευθέρωση αναστολέων διάβρωσης σε sol-gel επιστρώσεις. Τα 

νανοδοχεία όπως και οι επιστρώσεις συντέθηκαν με την τεχνική sol-gel.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των νανοδοχείων οξειδίου 

τιτανίου/δημητρίου  μπορεί να χωριστεί σε τρία βήματα. Αρχικά στην παρασκευή των θετικά 

φορτισμένων νανοσφαιρών πολυστυρενίου με πολυμερισμό αιωρήματος, οι οποίες 

αποτελούν το υπόστρωμα για την δημιουργία των τελικών σφαιρών. Στη συνέχεια ακολουθεί 

η επικάλυψη των πυρήνων αυτών και τέλος η θερμική επεξεργασία (calcination), όπου το 

δείγμα θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία με σκοπό την καταστροφή του πυρήνα και την 

δημιουργία των νανοδοχείων.  

 Για τον χαρακτηρισμό των νανοδοχείων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές SEM, EDX, 

FT-IR, XRD, BET, TGA και DTA. Από τις φωτογραφίες της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

είδαμε τις σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 195 ± 10 nm καθώς επίσης και την τελική 

μορφή των νανοδοχείων με διάμετρο 175 ± 10 nm. Η EDX ανάλυση έδειξε ότι τα βασικά 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται οι σφαίρες είναι δημήτριο, τιτάνιο και οξυγόνο. Mε 

την κρυσταλλογραφία ακτίνων X φαίνεται η κρυσταλλική μορφή των νανοδοχείων μετά την 

επεξεργασία στους 600 οC. Η ανάλυση έδειξε την εμφάνιση του ανατάση και του σεριανίτη. 

Το φάσμα FT-IR για τα νανοδοχεία πριν και μετά την πυρωσυσσωμάτωση επιβεβαιώνει το 

σχηματισμό ανόργανων κελυφών και την πλήρη απομάκρυνση των οργανικών συστατικών. 

 Η θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA) έδειξε πως η πυρωσυσσωμάτωση στους 600 

°C στον ατμοσφαιρικό αέρα, απομακρύνει τα σωματίδια πυρήνων πολυστυρενίου. Η 

καμπύλη DTA των επικαλυμμένων σωματιδίων φανερώνει τις εξώθερμες κορυφές που 

δημιουργούνται από τις κρυσταλλικές δομές κατά τη θέρμανση. Η ποροσιμετρία BET έδειξε 

πως η μέση ακτίνα των πόρων είναι 1.556 nm. 

 Αφού αποδείχθηκε η σύνθεση των νανοδοχείων επιλέχθηκαν η 8-υδροξυκινολίνη και 

η 2-μερκαπτοβενζοθιαζόλη ως αναστολείς διάβρωσης για την πλήρωση των νανοδοχείων. Η 

πλήρωση των νανοδοχείων επετεύχθητε με μια συσκευή κενού. Το κορεσμένο διάλυμα 

ακετόνης  με τον αναστολέα διάβρωσης εισάχθηκε στο σφραγισμένο δοχείο. Για την μελέτη 

της πλήρωσης των νανοδοχείων χρησιμοποιήθηκε η θερμοβαρυμετρική ανάλυση. 

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα TGA των καθαρών ενώσεων 8-HQ και 2-MB, παρατηρείται 

ότι οι ενώσεις που είναι εγκλωβισμένες στα νανοδοχεία οξειδίου τιτανίου αποικοδομούναι σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις καθαρές. Αυτή η καθυστέρηση της καύσης 

αποδίδεται στην προστασία του κελύφους του νανοδοχείου, κάτι που δηλώνει ότι αναστολείς 

διάβρωσης εγκλωβίζονται μέσα στα νανοδοχεία.  



Συγγραφή: Μεκερίδης Ευάγγελος 

 
 

  210 

Η μελέτη της ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης για το διαβρωμένο μεταλλικό 

ηλεκτρόδιο χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της κινητικής της διάβρωσης. Από τα 

αποτελέσματα της EIS για την μελέτη της απελευθέρωσης των αναστολέων διάβρωσης από 

τα νανοδοχεία, η εμφάνιση μια ακόμα χρονικής σταθεράς στις χαμηλές συχνότητες μας 

επιτρέπει να υποθέσουμε πως οι αναστολείς που χρησιμοποιήσαμε όχι μόνο 

απελευθερώνονται, αλλά εμποδίζουν την εξέλιξη της διάβρωσης σχηματίζοντας ένα στρώμα 

χηλικών συμπλόκων, κάτι που αποδεικνύεται και από την ηλεκτρονική μικροσκοπία. Είδαμε 

πως αυξάνοντας την συγκέντρωση των νανοδοχείων οδήγησε σε τιμές υψηλότερης σύνθετης 

αντίστασης σε σχέση με το κράμα αλουμινίου που εκτέθηκε σε καθαρό διάλυμα NaCl. 

Προσομοιώνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα με ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα 

ποσοτικοποιήσαμε  τα αποτελέσματα της προστασίας από τη διάβρωση. 

Παράλληλα με την σύνθεση και μελέτη των νανοδοχείων εξελίχθηκε και ο τομέας 

των επιστρώσεων. Για την σύνθεση των επιστρώσεων χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι. Η 

ηλεκτροχημική μέθοδος, η οποία είναι μία καινοτόμος μέθοδος για τη δημιουργία 

επιστρώσεων και η μέθοδος της εμβύθισης (μία ή τέσσερις εμβυθίσεις), μία κλασική μέθοδος 

δημιουργίας επιστρώσεων η οποία επιλέχθηκε για σύγκριση με την πρώτη μέθοδο. 

Για το χαρακτηρισμό των επιστρώσεων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές SEM/EDX 

και FT-IR που έδωσαν πληροφορίες για την μορφολογία και την σύνθεση των επιστρώσεων. 

Για την μελέτη της προστασίας από τη διάβρωση χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές 

Ηλεκτροχημική Φασματοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης (EIS) και η ποτενσιοδυναμική 

πόλωση (Potentiodynamic Polarization). 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των επιστρώσεων μελετήθηκε η συμπεριφορά του 

κράματος 2024-T3 σε διαβρωτικό περιβάλλον NaCl με τις παραπάνω τεχνικές.  

Μελετήθηκαν τρία διαφορετικά είδη πυριτικών αλκοξειδίων ως πηγές πυριτίου για τη 

δημιουργία των επιστρώσεων, τα 3-γλυσιδοξυ-προπιλ-τριμεθοξυ-σιλάνιο (GPTMS), 

Διαιθοξυ-διμεθυλο-σιλάνιο (DEDMOS) και τριμεθοξυ-μεθυλο-σιλάνιο (TMOMS). Από τα 

αποτελέσματα της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης καταλήξαμε πως 

για το συγκεκριμένο σύστημα που μελετάμε καλύτερη προστασία παρέχει το GPTMS. Κάτι 

που είναι λογικό λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 

Η ποτενσιοδυναμική πόλωση στις sol-gel επιστρώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

σύγκριση όμοιων επιστρώσεων μεταξύ τους, αρχικά μελετήθηκε η συγκέντρωση του 

ηλεκτρολύτη. Η ιδανική συγκέντρωση νιτρικού δημητρίου είναι 0,1Μ, αφού μειώνοντας τη 

σε 0,01Μ οδήγησε σε επιστρώσεις με μειωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες μετά από 72 ώρες 

σε διάλυμα NaCl. Συγκέντρωση 1Μ ήταν αδιάλυτη στο διάλυμα που χρησιμοποιήσαμε. Οι 

επιστρώσεις στέγνωσαν στο περιβάλλον για μία εβδομάδα. 
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Συνεχίζοντας μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου ηλεκτροχημικής εναπόθεσης. 

Είδαμε πως αυξάνοντας το χρόνο εναπόθεσης αυξήθηκε το πάχος της επίστρωσης. Παρόλο 

που από την ποτενσιοδυναμική πόλωση είδαμε πως μετά από 72 ώρες σε NaCl η πυκνότητα 

ρεύματος παραμένει σχεδόν ίδια, παρατηρήσαμε πως  οδηγηθήκαμε σε θετικότερες τιμές στο 

δυναμικό διάβρωσης και σε υψηλότερες τιμές της αντίστασης πόλωσης. Η προστασία 

φραγμού είναι πιο έντονη μετά από 24 ώρες σε NaCl για 30 λεπτά ηλεκτροχημικής 

εναπόθεσης. 

Για την μέθοδο της επίστρωσης με εμβύθιση μελετήθηκαν διάφοροι ρυθμοί 

αφαίρεσης από το διάλυμα, κάτι που σχετίζεται με το πάχος των επιστρώσεων. Σύμφωνα με 

την ποτεσιοδυναμική πόλωση καλύτερη προστασία παρείχαν οι επιστρώσει με αργό ρυθμό 

αφαίρεσης από το διάλυμα (10cm/min). 

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις ιδιότητες των επιστρώσεων είναι ο 

χρόνος και η θερμοκρασία ξήρανσης αυτών. Σαν χρόνοι ξήρανσης μελετήθηκαν οι εξής: 30, 

60, 90 λεπτά και 24, 48 ώρες σε θερμοκρασίες από 70-200 οC. Βρέθηκε πως η χρυσή τομή 

μεταξύ χρόνου και θερμοκρασίας ξήρανσης είναι 24 ώρες σε θερμοκρασία 110 οC. Σε αυτό 

το συνδυασμό είχαμε καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τη μέθοδο της 

ποτενσιοδυναμικής πόλωσης. Όπως είδαμε από την ηλεκτρονική μικροσκοπία πήραμε πυκνές 

επιστρώσεις χωρίς ρωγμές και ατέλειες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η επίστρωση δε στέγνωσε 

πλήρως, αλλά σε υψηλότερες εμφανίστηκαν ρωγμές καταστρέφοντας τις επιστρώσεις. 

Επίσης μελετήθηκε η προσθήκη διαφόρων νανοσωματιδίων που είναι γνωστά πως 

ενισχύουν την προστασία από τη διάβρωση. Μελετήθηκαν τα νανοσωματίδια διοξειδίου του 

δημητρίου,  δημητρίου-μολυβδαινίου, διοξειδίου του ζιρκονίου. Οι επιστρώσεις με 

νανοσωματίδια Ce-Mo έδειξαν την καλύτερη προστασία. Τα αποτέλεσμα αυτό ενισχύθηκε σε 

συνδυασμό με την παραπάνω μελέτη, θερμαίνοντας την επίστρωση στους 110 οC για 90 

λεπτά. 

Σε συνδυασμό της μελέτης των νανοδοχείων και των παραμέτρων που μελετήθηκαν 

για τις επιστρώσεις, επιλέχθηκε ως κατάλληλη θερμοκρασία ξήρανσης οι 90 οC. Σε αυτή τη 

θερμοκρασία οι οργανικοί αναστολείς διάβρωσης δε χάνουν τη δραστικότητα τους και μετά 

από 24 ώρες ξήρανσης αποκτήσαμε μία ομοιόμορφη επίστρωση χωρίς ρωγμές και για τις δύο 

μεθόδους. Σε αυτή τη θερμοκρασία ξηράνθηκαν οι επιστρώσεις που έγιναν και από τα τρία 

αλκοξείδια με τις δύο μεθόδους σε σύγκριση με τις ίδιες επιστρώσεις που στέγνωσαν στο 

περιβάλλον για μία εβδομάδα. Όπως είπαμε την καλύτερη προστασία είχαμε για τις 

επιστρώσεις με το GPTMS που ξηράνθηκαν στους 90 οC για 24 ώρες. 

Τέλος μελετήθηκε η προσθήκη των νανοδοχείων Ce-Ti πληρωμένα με 2-

μερκαπτοβενζοθιαζόλη ή 8-υδροξυκινολίνη στις επιστρώσεις σε διάφορες περιεκτικότητες. 
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Από τα αποτελέσματα αποδείχτηκε πως η ηλεκτροχημική εναπόθεση παρέχει 

ομοιογενείς επιστρώσεις χωρίς ρωγμές σε αντίθεση με τον εμβαπτισμό όπου εμφανίζονται 

ρωγμές με την άνοδο της θερμοκρασίας. Ακόμη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της EDX 

παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση Ce στην ηλεκτροχημική εναπόθεση 

Με την παρουσία νανοδοχείων πληρωμένων με αναστολείς διάβρωσης επιτεύχθηκε η 

μείωση του ρυθμού διάβρωσης πιθανόν από τη δημιουργία προστατευτικού στρώματος 

οξειδίων του αργιλίου ή με την τροποποίηση του υπάρχοντος στρώματος οξειδίων του 

αργιλίου. Από την EIS παρατηρείται η εμφάνιση μιας ακόμη χρονικής σταθεράς που 

αντιστοιχεί στην προστασία φραγμού στις επιστρώσεις sol-gel ή οποία δεν υπήρχε. Η 

προσθήκη των νανοσωματιδίων αύξησε την τιμή της σύνθετης αντίστασης στ χαμηλές 

συχνότητες σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο από μία τάξη μεγέθους. Η δράση τους 

αποδίδεται στην παθητικοποίηση των ενεργών διαμεταλλικών ζωνών, εμποδίζοντας την 

διάλυση του Al και του Mg, καθώς επίσης και την διάλυση και επανεναπόθεση του Cu. 

Επιπλέον το στρώμα των δυσδιάλυτα χηλικών συμπλόκων εμποδίζει την προσρόφηση ιόντων 

χλωρίου.  Η χημική προσρόφηση των συμπλόκων γίνεται στην επιφάνεια του κράματος 

συμπεριλαμβανομένου και τις S-φάσεις και εμποδίζουν την εξέλιξη της διάβρωσης. Τα 

νανοδοχεία που συντέθηκαν όχι μόνο ενίσχυσαν το δίκτυο της επίστρωσης αλλά 

απελευθέρωσαν τον αναστολέα διάβρωσης που ήταν πληρωμένα σε συνθήκες διάβρωσης. 

Αυτή η παρατεταμένη απελευθέρωση παρέχει προστασία από τη διάβρωση του κράματος 

αλουμινίου 2024-Τ3 που διαρκεί. 
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