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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα νανοϋλικά και κατ' επέκταση τα νανοσύνθετα υλικά, έχουν προσελκύσει τόσο 

το επιστημονικό όσο και το βιομηχανικό ενδιαφέρον. Σήμερα, τα νανοσύνθετα υλικά 

είναι αρκετά διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται από όλους τους κλάδους της 

επιστήμης, όπως οργανική χημεία, μοριακή βιολογία, βιοϊατρική και επιστήμη των 

υλικών. Τα νανοσωματίδια παρουσιάζουν μεγάλη επιφάνεια επαφής, πράγμα που 

επηρεάζει τη φυσική, χημική και βιολογική συμπεριφορά τους. Επομένως, αυτή η 

κλίμακα είναι μοναδική, αφού καθίσταται δυνατή η αλλαγή σε θεμελιώδεις ιδιότητες 

των υλικών. Τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση των πολυμερικών συνθέτων 

νανοϋλικών είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση των μετάλλων σε πολλές 

τεχνολογικές και κατασκευαστικές εφαρμογές και αυτό οφείλεται στην ευκολία 

παραγωγής τους και το χαμηλό τους κόστος.  

Τα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας αποτελούνται από ένα πολυμερές ως 

μήτρα και ίνες ή κόκκους ως το μέσο ενίσχυσης. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται σε 

ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν σε 

θερμοκρασία δωματίου. Τα κεραμικά νανοϋλικά και τα νανοϋλικά με βάση τον 

άνθρακα είναι οι επικρατέστερες μορφές ενίσχυσης υψηλής αντοχής και υψηλού 

μέτρου ελαστικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προηγμένων 

σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, με βελτιωμένες μηχανικές και θερμικές 

ιδιότητες. Επιπλέον τα σύνθετα αυτά, παρουσιάζουν μεγάλη απορρόφηση ενέργειας 

κατά την ταλάντωση (damping) με αποτέλεσμα να αποσβένουν τις μηχανικές 

ταλαντώσεις. Η απόσβεση της ενέργειας στα σύνθετα υλικά είναι μία χαρακτηριστική 

ιδιότητα της δυναμικής τους συμπεριφοράς μέσα σε μια κατασκευή. Με τον έλεγχο 

της συχνότητας συντονισμού γίνεται δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου ζωής της 

κατασκευής, όταν αυτή υποβάλλεται σε μηχανική κόπωση.  

Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν ινώδη και κοκκώδη πολυμερικά 

σύνθετα υλικά με ενίσχυση διαφόρων νανοεγκλεισμάτων, όπως νανοσωλήνες 

άνθρακα (CNTs), γραφένιο (GNP), καρβίδιο του πυριτίου (nSiC) και διοξείδιο του 

τιτανίου (TiO2). Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυναμικής τους 

συμπεριφοράς μέσω μηχανικής ταλάντωσης, με τις τεχνικές της ελεύθερης 

ταλάντωσης δοκού και της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης, DMA. Οι βασικές 

παράμετροι που υπολογίστηκαν από την ταλάντωση των δοκιμίων είναι ο 

συντελεστής απωλειών, tanδ και ο συντελεστής απόσβεσης, ζ, το μέτρο 

αποθήκευσης, E' και η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Tg. Έπειτα, γίνεται 

ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η μεταβολή 

της απόσβεσης των υπό εξέταση υλικών, από την προσθήκη νανοεγκλεισμάτων μέσα 

στη μήτρα. Τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις προς μελλοντική έρευνα για τη 

βελτίωση της διασποράς των εγκλεισμάτων μέσα στη μήτρα, αλλά και η περαιτέρω 

μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων απόσβεσης των 

παρασκευασθέντων υλικών, σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό τους μέσω 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 
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ABSTRACT 

 
Nanomaterials and nanotechnologies play a significant role in many fields of 

modern science, such as material science, chemistry, molecular biology and medicine. 

They exhibit novel, better physical and chemical properties than the bulk materials. 

This is a result of the change in the electronic structure, which is responsible for 

electroconductivity, optical absorption, chemical reactivity, catalytically activity and 

mechanical properties. In the past few decades there has been a great expansion in 

research related to the polymer nanocomposites, due to development of advanced 

materials for many engineering applications.  

Polymer nanocomposites is a combination of polymer matrix with a large range 

of filler materials both, organic or inorganic and are considered to be an important 

group of relatively inexpensive materials, reproducible and easy to process. Polymer 

nanocomposites possess properties that are unique; for example high modulus 

carbonaceous nanofillers or ceramic nanoparticles are added into the matrix to 

produce reinforced polymer composites that exhibit significantly enhanced 

mechanical properties, including strength, modulus and fracture toughness. 

Furthermore, they exhibit a superior level of damping over most metals and ceramics. 

Damping in composite materials is an important feature of the dynamic behavior of 

structures, controlling the resonant and near-resonant vibrations and thus prolonging 

the service life of structures under fatigue loading and impact. 

This project is investigating the damping properties of carbon nanotubes (CNTs), 

graphene (GNP) and silicon carbide (nSiC) based glass-fiber reinforced polymer 

nanocomposites and titanium dioxide (TiO2) based polymer nanocomposites, in which 

nanofillers are dispersed into the polymer matrix. Incorporation of nanofillers into the 

polymer matrix, results in substantial changes in the mechanical and thermal 

properties of the polymer nanocomposites. These nanofillers play a very promising 

role due to their better structural and functional properties such as high aspect ratio, 

high mechanical strength, high thermal and electrical properties etc, than others.  

The later sections will discuss about processing of CNT, GNP, nSiC, 

TiO2/polymer composites by different routes such as solution mixing and 

polymerization. Therefore, the main goal of this project is the successful development 

of these polymer nanocomposites and characterization of their dynamic response. The 

test procedure involved experiments using cantilever beam specimens subjected to an 

impulse input and furthermore dynamic mechanical analysis, DMA. Loss factor 

(tanδ), damping coefficient (ζ), storage modulus (E') and glass transition temperature 

(Tg) when then derived. The validity of the results depends largely upon the analysis 

procedure used to process the raw data. These results were compared and tabulated. 

These leads to a discussion of the properties of the nanofillers, their dispersion within 

the polymer matrix and finally the outlook for the future.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_transition_temperature
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 

 

1.1 Εισαγωγή-Ορισμός 

 

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για ανθεκτικότερες και ελαφρύτερες 

κατασκευές, με χαμηλότερο κόστος και φιλικότητα προς το περιβάλλον, οδήγησαν 

στην ανάπτυξη νέων υλικών. Πολλές από τις τεχνολογίες του σήμερα απαιτούν υλικά 

με ασυνήθιστους συνδυασμούς ιδιοτήτων, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τα 

συμβατικά κράματα μετάλλων, τα κεραμικά και τα πολυμερικά υλικά. Τα 

χαρακτηριστικά των νέων υλικών είναι η αύξηση της αντοχής και η ταυτόχρονη 

μείωση του βάρους, τα οποία παρέχουν αξιοπιστία, και ασφάλεια στις τελικές 

εφαρμογές. Στην κατηγορία των νέων υλικών συγκαταλέγονται ανάμεσα σε άλλα και 

τα σύνθετα υλικά (composite materials), τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

ιδιαίτερα επιθετικά περιβάλλοντα, όπου επιβάλλονται δυναμικές ή στατικές φορτίσεις 

στις κατασκευές. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν ευρύτατη εφαρμογή σε πολλούς 

κατασκευαστικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, καθώς 

επίσης και οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων καθημερινής χρήσης.  

Η βασική ιδέα της ανάπτυξης ενός συνθέτου υλικού είναι η φυσική ανάμιξη σε 

μακροσκοπική κλίμακα δύο ή περισσοτέρων υλικών, μη διαλυτών μεταξύ τους  και η 

δημιουργία ενός νέου υλικού με βέλτιστες τελικές ιδιότητες διαφορετικές από τις 

αντίστοιχες των υλικών που το αποτελούν. Οι ιδιότητες των συνθέτων υλικών είναι 

συνάρτηση των ιδιοτήτων των συνιστωσών τους φάσεων, των σχετικών ποσών και 

της γεωμετρίας της διεσπαρμένης φάσης. Με την κατάλληλη επιλογή των αρχικών 

υλικών καθώς και της τεχνικής ανάμιξης, είναι δυνατή η κατασκευή ενός συνθέτου 

υλικού με επιθυμητές τελικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, το οποίο θα έχει 

στοχευμένες τεχνολογικές, κατασκευαστικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.  

Για να σχεδιάσουν σύνθετα υλικά οι μηχανικοί έχουν συνδυάσει με ιδιοφυή 

τρόπο διάφορα μέταλλα, κεραμικά και πολυμερή, για να παράγουν μία νέα γενιά 

υλικών. Τα περισσότερα σύνθετα έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη βελτίωση των 

μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, όπως η δυσκαμψία, η δυσθραυστότητα, η 

αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αλλά και σε υψηλές θερμοκρασίες.  

Τα σύνθετα υλικά απαρτίζονται από δύο ή τρεις φάσεις. Η συνεχής φάση 

ονομάζεται μήτρα (matrix) και η ασυνεχής φάση ονομάζεται συστατικό ενίσχυσης ή 

έγκλεισμα (filler). Η μήτρα είναι χαμηλής πυκνότητας υλικό και παίζει το ρόλο της 

μεταφοράς των ασκούμενων φορτίων στο υλικό ενίσχυσης, το οποίο παραλαμβάνει 

και προσδίδει στο σύνθετο τις βελτιωμένες μηχανικές κυρίως, ιδιότητες. Σαν τρίτη 

φάση μπορεί να θεωρηθεί μία ξεχωριστή ενδιάμεση φάση, η οποία έχει μεταβλητές 

ιδιότητες και αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της μήτρας και της ενίσχυσης για τα φορτία. 

Η ενδιάμεση φάση έχει συγκεκριμένο μη μηδενικό πάχος, σχηματίζεται κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του συνθέτου υλικού και είναι ανισότροπη.  

Γίνεται κατανοητό πως τα σύνθετα υλικά διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες. 

Μία από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες είναι τα ινώδη σύνθετα υλικά (fiber 
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reinforced composites), η μήτρα ενισχύεται με ίνες (fibers). Στην περίπτωση όπου 

ομάδες ινών είναι προσανατολισμένες προς ορισμένες κατευθύνσεις, το υλικό που 

προκύπτει είναι ανισότροπο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιότητές του μεταβάλλονται 

με τη διεύθυνση. Σαν υλικά μήτρας συνήθως χρησιμοποιούνται μέταλλα, κεραμικά ή 

διάφορα πολυμερή. Οι πλέον διαδεδομένες μήτρες είναι οι πολυμερικές, ενώ οι τύποι 

ινών που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση, είναι οι ίνες άνθρακα (carbon fibers), οι 

ίνες γυαλιού (glass fibers), οι αραμιδικές ίνες (Kevlar), οι κεραμικές ίνες (ceramic 

fibers) και οι πολυμερικές ίνες (polymeric fibers).  

Η εμφάνιση των πολυμερικών υλικών είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση 

των μετάλλων σε πολλές κατασκευές και αυτό οφείλεται στη συμπεριφορά τους, την 

επάρκειά τους και το χαμηλό κόστος τους. Το πρώτο κύμα αντικατάστασης των 

μετάλλων με βιομηχανικά πλαστικά άρχισε με την εμπορευματοποίηση του nylon το 

1950. Αν συγκρίνουμε το κόστος ανά μονάδα βάρους των πλαστικών ρητινών με το 

αντίστοιχο του χάλυβα, θα δούμε ότι το κόστος των πλαστικών ρητινών είναι μεγα-

λύτερο από εκείνο του χάλυβα. Παρόλα αυτά, το συνολικό κόστος παραγωγής ενός 

πλαστικού προϊόντος είναι πολύ κατώτερο από εκείνο του αντίστοιχου μεταλλικού.  

Το δεύτερο κύμα αντικατάστασης των μετάλλων άρχισε με την ανάπτυξη 

υπερανθεκτικών και ελαφρών συνεχών ινών, όπως είναι οι ίνες άνθρακα, γραφίτη, 

aramid και οι ίνες καρβιδίου του πυριτίου. Ήδη, τα ινώδη σύνθετα υλικά που είναι 

ενισχυμένα με ίνες άνθρακα και aramid έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν δύο βασικά 

μέταλλα, όπως είναι το αλουμίνιο και ο χάλυβας σε βασικές κατασκευαστικές 

εφαρμογές. Ο κύριος λόγος αντικατάστασης του αλουμινίου από προηγμένα σύνθετα 

υλικά στις αεροπορικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές, είναι κυρίως η μείωση του 

βάρους της κατασκευής. Η αεροπορική και αεροδιαστημική βιομηχανία σήμερα 

αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά προηγμένων συνθέτων υλικών και ήδη σύμφωνα με 

στοιχεία του 1984, απορροφά το 75% της συνολικής κατανάλωσης σε προηγμένα 

υλικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, τα σύνθετα υλικά έχουν 

αντικαταστήσει μόνο ένα μικρό ποσοστό από το βάρος του αλουμινίου στην κατα-

σκευή εμπορικών αεροσκαφών. Στο μέλλον τα υλικά αυτά αναμένεται να καλύπτουν 

ένα ποσοστό 50-60% του συνολικού βάρους του αεροσκάφους. Αυτό θα συμβεί κατ' 

αρχήν στα πολεμικά αεροσκάφη και στη συνέχεια θα επεκταθεί στα εμπορικά και 

επιβατικά.  

Με εξαίρεση τις αεροδιαστημικές/αεροπορικές βιομηχανίες και τις βιομηχανίες 

παραγωγής ειδών αθλητισμού, άλλες μεγάλες αγορές, όπως είναι οι αυτοκινητο-

βιομηχανίες, έχουν μειώσει την ανάπτυξη και χρήση των προηγμένων συνθέτων 

υλικών και αυτό οφείλεται σε ένα πλήθος λόγων, όπως το υψηλό κόστος των πρώτων 

υλών και η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας για μαζική παραγωγή. Βέβαια, η 

βιομηχανία των συνθέτουν υλικών είναι σχετικά μία νέα βιομηχανία συγκρινόμενη με 

την παραδοσιακή βιομηχανία των μετάλλων. Καθημερινά αναπτύσσονται νέες 

τεχνολογίες που συνδυαζόμενες με τον κατάλληλο σχεδιασμό των προηγμένων 

συνθέτων υλικών, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την οικονομία, με τελικό 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των προϊόντων. [1.1, 1.2, 1.3, 1.4]  
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1.2 Πλεονεκτήματα των συνθέτων υλικών 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση στο ρυθμό αντικατάστασης 

των παραδοσιακών υλικών από σύνθετα σε πολλές τεχνολογικές και 

κατασκευαστικές εφαρμογές. Η τάση αντικατάστασης οφείλεται στα πλεονεκτήματα 

των συνθέτων υλικών έναντι των παραδοσιακών σε μια σειρά παραμέτρους, καθώς 

επίσης και στις ανώτερες ιδιότητες των επιμέρους συνιστωσών τους.  

Οι ιδιότητες κάθε υλικού, κοινού ή σύνθετου, μπορούν να διακριθούν σε μηχανι-

κές και μη μηχανικές. Μηχανικές ιδιότητες ενός υλικού είναι η δυσκαμψία, η αντοχή, 

η ολκιμότητα, η σκληρότητα, η συμπεριφορά του υλικού σε κόπωση, ερπυσμό, 

χαλάρωση και άλλες. Στις μη μηχανικές ιδιότητες ενός υλικού περιλαμβάνονται 

κυρίως ιδιότητες όπως η πυκνότητα, η θερμική συμπεριφορά, η αντίσταση σε διά-

βρωση και άλλες.  

Τα σύνθετα υλικά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να διαθέτουν συνήθως τις 

βέλτιστες ιδιότητες, αποτέλεσμα της από κοινού συνεισφοράς ινών και μήτρας στη 

βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς του συνθέτου. Καταλυτικό ρόλο παίζει η 

δυνατότητα σχεδιασμού ενός τέτοιου υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε 

εφαρμογής για την οποία προορίζεται, έχοντας τις επιθυμητές ιδιότητες. Οι ιδιότητες 

των συνθέτων υλικών που τα καθιστούν ανώτερα από τα κοινά υλικά είναι:  

1. Χαμηλό βάρος 

2. Υψηλή αντοχή 

3. Μεγάλη δυσκαμψία 

4. Αντίσταση σε διάβρωση 

5. Αντίσταση σε φθορά 

6. Πολύ καλή συμπεριφορά σε κόπωση και κρούση 

7. Καλή θερμική αγωγιμότητα 

8. Θερμική μόνωση 

9. Ακουστική μόνωση 

10. Χαμηλό κόστος συντήρησης 

 

Φυσικά ένα σύνθετο υλικό δεν μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα όλες τις 

παραπάνω ιδιότητες, αφού στην πράξη δεν υπάρχει ποτέ τέτοια απαίτηση και μάλιστα 

μερικές από τις ιδιότητες αυτές είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους (π.χ. θερμική 

μόνωση και θερμική αγωγιμότητα). Κάθε σύνθετο υλικό κατασκευάζεται έτσι ώστε 

να διαθέτει κάποιες  από αυτές τις ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα ινώδη σύνθετα υλικά 

ξεχωρίζουν για την δυσκαμψία, την αντοχή, το βάρος και το κόστος τους.  

Δύο από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των συνθέτων υλικών είναι, α) ο 

συνδυασμός της πυκνότητας με τις καλύτερες “ειδικές ιδιότητες” (specific properties) 

τους, ο οποίος επιτρέπει τον σχεδιασμό ελαφρύτερων κατασκευών και β) η 

μορφοποίηση του τελικού προϊόντος σε ένα στάδιο χωρίς να χρειάζονται ενδιάμεσες 

κατεργασίες, γεγονός που προσδίδει ευελιξία στο σχεδιασμό προϊόντων. “Ειδική 

ιδιότητα” ονομάζουμε τον λόγο της τιμής της ιδιότητας προς την πυκνότητα του 
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υλικού. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει η “ειδική ιδιότητα” τόσο ελαφρύτερο είναι το 

υλικό, ενώ συγχρόνως διαθέτει υψηλότερη τιμή της συγκεκριμένης ιδιότητας.  

 

Πίνακας 1.1: Συγκριτικός πίνακας ειδικών ιδιοτήτων συνθέτων και παραδοσιακών υλικών [1.1] 

 

Υλικό 
ρ        

(Mg/m-3) 

E         

(GPa) 

Ts        

(MPa) 

εu         

(%) 

α          

(10-60C-1) 
E/d Ts/d 

Κράμα       

Al-Zn-Mg 
2.8 72 503 11 24 25.7 180 

Κράμα 

Χάλυβα 
7.85 207 2000 12-28 11 26.4 270 

Κράμα Ni 8/18 204 1200 26 16 24.9 1100 

Nylon 6,6 1.14 2 70 60 90 1.8 61 

Nylon/GRP  

(25%) 
1.47 14 207 2.2 25 9.5 141 

CFE-UD         

(60%) 
Long. 1.62       

Trans. 1.62 

220           

7 

1400         

38 

0.8         

0,6 

-0.2 

30 

135              

- 

865             

- 

GFP-UD         

(50%) 
Long. 1.93       

Trans. 1.93 

38                

10 

750                 

22 

1,8             

0.2 

11                  

- 

19.7           

- 

390          

- 

GFP-20%    

Random 

Planar 

1.55 8.5 110 2 25 5.5 71 

 

 

Το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα των συνθέτων υλικών είναι οι άριστες μηχανικές 

τους ιδιότητες. Αρκετοί τύποι ινών έχοντας την προαπαιτούμενη αντοχή και δυ-

σκαμψία εντάσσονται στην κατηγορία των προηγμένων ινών και έχουν αποτελέσει 

υλικά κατασκευής σε αεροδιαστημικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, οι ίνες βορίου 

και γραφίτη με τη μορφή λεπτών νημάτων, ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αντοχή και 

δυσκαμψία τους.  

Από τις διάφορες εφαρμογές των ινωδών συνθέτων υλικών και ιδιαίτερα τις 

αεροναυπηγικές, έχει υπολογισθεί μία σημαντική μείωση του κόστους των κατασκευ-

ών. Μεγαλύτερη μείωση κόστους παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

υψηλή δυσκαμψία.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των συνθέτων υλικών είναι τα μεγάλα φορτία που 

εξακολουθούν να αναλαμβάνουν μετά από κάποια πιθανή αστοχία τους. Το 

παραπάνω χαρακτηριστικό παρατηρήθηκε αρκετές φορές σε στατικές δοκιμές 

συνθέτων υλικών. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκε ότι τα ινώδη σύνθετα που είναι 

ενισχυμένα με ίνες γυαλιού (GFRP) μετά τη διαρροή τους εξακολουθούν να 

αναλαμβάνουν φορτία που φθάνουν το 85% της τάσης αστοχίας τους. Το φαινόμενο 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την αστοχία του υλικού συμβαίνει θραύση των 

ινών και έτσι η τάση μεταβιβάζεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις μέσα στη μάζα του 

υλικού.  



5 
 

Τα ινώδη σύνθετα υλικά παρουσιάζουν επίσης σχετικά μικρή ευαισθησία στην 

ύπαρξη εγκοπών, ενώ η διάδοση των ρωγμών είναι περιορισμένη (εικόνα 1.1). Το 

γεγονός αυτό βελτιώνει την αντοχή του υλικού σε κόπωση. Αυτό επιβεβαιώθηκε και 

σε δοκιμές κόπωσης που έγιναν σε πραγματικές κατασκευές από σύνθετα υλικά, όπου 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής σε σχέση με αυτή των 

αντίστοιχων μεταλλικών κατασκευών.  

 

 
 

Εικόνα 1.1: Διάδοση ρωγμής σε (α) ομογενές υλικό και (β) διφασικό υλικό. [1.1] 

 

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα των ινωδών συνθέτων υλικών είναι ο ελάχιστος αριθμός 

τμημάτων που απαιτούνται για μία κατασκευή από σύνθετα υλικά. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ανάδειξη παράλληλων πλεονεκτημάτων, όπως χαμηλότερο κόστος 

επισκευής, παραγωγής και κατεργασίας, ενώ η κατασκευή παρέχει μεγαλύτερη 

αξιοπιστία, κάτι πολύ σημαντικό στην αεροδιαστημική.  

Με τη χρήση των συνθέτων υλικών τύπου sandwich, κατασκευάζονται εύκολα 

βέλτιστες αεροδυναμικές επιφάνειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση 

του σχήματός τους, ακόμα και κάτω από την επίδραση υψηλών φορτίων. Επίσης, η 

συγκεκριμένη κατηγορία συνθέτων υλικών, παρουσιάζει μεγάλη απορρόφηση 

ενέργειας κατά την ταλάντωση (damping) με αποτέλεσμα να αποσβένουν τις 

μηχανικές ταλαντώσεις, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν 

ηχομονωτικά υλικά.  

Η αντίσταση στη διάβρωση είναι ακόμα μία χαρακτηριστική ιδιότητα των 

συνθέτων υλικών, διότι στα ενισχυμένα πλαστικά δεν παρατηρούνται φαινόμενα 

ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Μόνο η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μία 

υποβάθμιση των ιδιοτήτων τους, που όμως μπορεί να ελεγχθεί με την κατάλληλη 

προστασία του υλικού. 

Η υψηλή αντοχή των ινωδών συνθέτων υλικών σε κρουστικά φορτία υψηλής 

ενέργειας, έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη καταστροφή της κατασκευής και 

την διατήρηση του περιγράμματος στις περιοχές γύρω από την καταστροφή. Η 

διάτρηση που προκύπτει από την βαλλιστική κρούση περιορίζεται σε μία περιοχή του 
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υλικού που είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή του βλήματος. Η συγκέντρωση των τά-

σεων γύρω από την περιοχή της καταστροφής στα μέταλλα είναι εξαιρετικά υψηλή, 

ενώ αντίθετα στα ινώδη υλικά είναι σχετικά μικρή και στην περιοχή της διάτρησης 

δεν εμφανίζονται φαινόμενα διάδοσης ρωγμών.  

Από τις πρώτες εφαρμογές των συνθέτων υλικών, προέκυψαν σημαντικές 

μειώσεις του βάρους των κατασκευών. Οι μειώσεις αυτές μπορούν να φθάσουν μέχρι 

το 50% ενώ στις περισσότερες εφαρμογές κυμαίνονται μεταξύ 20-80%. Η μεγαλύτε-

ρη μείωση βάρους παρατηρείται στα πιο απλά κατασκευαστικά στοιχεία, όπως είναι 

οι άξονες, οι άτρακτοι, τα πλαίσια κ.α. Με την πρόοδο της έρευνας γύρω από την 

εξοικονόμηση βάρους αποδείχθηκε ότι σημαντική μείωση βάρους μπορούμε να 

πετύχουμε στις πτέρυγες των αεροσκαφών. Λόγω της υψηλής τιμής των ειδικών 

ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών, μπορούν να κατασκευασθούν πτέρυγες με πολύ 

μικρότερο πάχος από εκείνο των παραδοσιακών από αλουμίνιο, χωρίς επιπρόσθετα 

σχεδιαστικά σφάλματα. [1.1, 1.4] 

 

 

1.3    Ταξινόμηση των συνθέτων υλικών 

 

Τα σύνθετα υλικά ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιούμε κάθε φορά, είναι 

δυνατό να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Τα κριτήρια μπορεί να συνδέονται 

με την φύση των επιμέρους υλικών που αποτελούν το σύνθετο, με τον τύπο της 

ενίσχυσης ή της μήτρας, αλλά και με πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Μία κατηγορία 

συνθέτων υλικών είναι τα φυσικά σύνθετα, όπως το ξύλο, τα οστά, το μπαμπού, οι 

μύες και άλλοι ιστοί.  

Τα σύνθετα υλικά μπορούν να ταξινομηθούν βάσει του είδους του υλικού της 

μήτρας και βάσει της γεωμετρίας και του μεγέθους της φάσης ενίσχυσης. Με βάση το 

υλικό της μήτρας διακρίνονται τα εξής είδη συνθέτων υλικών:  

 

1) Πολυμερικής Μήτρας (Polymer Matrix Composites – PMC) 

2) Μεταλλικής Μήτρας  ( Metal Matrix Composites – MMC) 

3) Κεραμικής Μήτρας  ( Ceramic Matrix Composites – CMC) 

 

Ανάλογα με την τάξη μεγέθους της φάσης ενίσχυσης τα σύνθετα υλικά μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

 

 Σε μικροσύνθετα, όπου η ασυνεχής φάση της ενίσχυσης είναι της τάξης μεγέθους 

του μικρομέτρου (10-6m). Υλικά που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία είναι τα 

μεταλλικά κράματα, τα θερμοπλαστικά ενισχυμένα με λάστιχο και τα ενισχυμένα 

θερμοπλαστικά 

 Σε μακροσύνθετα, όπου η τάξη μεγέθους του εγκλείσματος ξεκινά από μερικά 

χιλιοστά (10-3m) και φτάνει το μέτρο. Σε αυτή τη κατηγορία απαντώνται υλικά 

όπως, το ενισχυμένο σκυρόδεμα και ο γαλβανισμένος χάλυβας 

 Στα νανοσύνθετα, όπου η τάξη μεγέθους της διεσπαρμένης φάσης ποικίλλει από 

ένα νανόμετρο (10-9m) έως μερικά εκατοντάδες νανομέτρα. Οι πιο συχνά 
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χρησιμοποιούμενοι τύποι ενίσχυσης στην κλίμακα του νανομέτρου είναι τα carbon 

black, τα σωματίδια πυριτιούχων ενώσεων (silicas), τα σωματίδια από πηλό 

(clays), οι νανο-ίνες άνθρακα (carbon nanofibers), καθώς και οι νανοσωλήνες 

άνθρακα (carbon nanotubes). 

 

Με βάση το είδος της ενίσχυσης τα σύνθετα υλικά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες (εικόνα 1.2): 

 

1. Κοκκώδη σύνθετα υλικά (particulate composites): αποτελούνται από πολύ 

μικρά σωματίδια σε σχήμα κόκκου, κάποιου ισχυρού και ανθεκτικού υλικού, τα 

οποία είναι διεσπαρμένα μέσα στη μήτρα, η οποία είναι από διαφορετικό υλικό. Οι 

κόκκοι μπορεί να είναι μεταλλικοί ή μη, όπως επίσης και η μήτρα. Τα κοκκώδη 

υλικά έχουν υποδεέστερες μηχανικές ιδιότητες σε σχέση με τα ινώδη, μιας και η 

συνεισφορά των σωματιδίων στη μηχανική συμπεριφορά του συνθέτου είναι 

μικρότερη από αυτή των ινών. Η προσθήκη κόκκων σε πολυμερικές ή άλλων 

τύπων μήτρες δημιουργεί μία μεγάλη ποικιλία νέων υλικών.  

2. Πολύστρωτα σύνθετα υλικά (laminated composites): Σε αυτά τα υλικά η μήτρα 

αλλά και το έγκλεισμα, έχουν τη μορφή τρισδιάστατων φύλλων ή πλακών, τα 

οποία εναποτίθενται και επικολλώνται, σχηματίζοντας διαδοχικές στρώσεις από το 

ίδιο ή διαφορετικό υλικό. Ο συνδυασμός τους μπορεί να δώσει ένα σύνθετο υλικό 

με εξαιρετικές ιδιότητες. Τα πολύστρωτα υλικά κατηγοριοποιούνται περαιτέρω 

στα διμέταλλα, τα επιμεταλλωμένα μέταλλα, την ύαλο ασφαλείας και τα υλικά με 

επίστρωση πλαστικού. 

3. Ινώδη σύνθετα υλικά (fiber-reinforced composites): με ενίσχυση υπό μορφή 

ινών εμποτισμένων μέσα σε συνεχή μήτρα. Σε αυτού του τύπου τα υλικά, η μήτρα 

ενισχύεται με ίνες τυχαίου ή μη προσανατολισμού, κάποιου ισχυρότερου υλικού. 

Τα ινώδη είναι ένας από τους πιο απλούς τύπους συνθέτων υλικών και 

παρουσιάζουν εξαιρετική ανάπτυξη, με ολοένα και περισσότερες εφαρμογές. Αυτή 

τους η επιτυχία βασίζεται στο γεγονός ότι συνδυάζουν ιδανικά το υψηλό ειδικό 

μέτρο ελαστικότητας και την υψηλή ειδική αντοχή που παρουσιάζουν, με την 

ευκολία στο σχεδιασμό τους, εκτοπίζοντας τα παραδοσιακά υλικά σε πολλές 

εφαρμογές.  
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Εικόνα 1.1: Ταξινόμηση συνθέτων υλικών με βάση το είδος της ενίσχυσης. 

α) κοκκώδη, β) πολύστρωτα και γ) ινώδη σύνθετα υλικά [1.2] 

 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εγκλεισμάτων που 

διαφέρουν μεταξύ τους τόσο στο σχήμα όσο και στο μέγεθος. Οι διαφορές αυτές 

επηρεάζουν τις τελικές ιδιότητες των συνθέτων υλικών. Εκτός όμως από το σχήμα 

και το μέγεθος, δύο ακόμη βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες των 

συνθέτων, είναι η φύση και ο προσανατολισμός της ενίσχυσης. Επίσης, η 

περιεκτικότητα των εγκλεισμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

ιδιοτήτων. [1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 
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1.3.1 Ινώδη σύνθετα υλικά 

 

Τα ινώδη σύνθετα υλικά (fiber-reinforced composites), όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, αποτελούνται από έγκλεισμα υπό μορφή ινών μέσα σε μία συνεχή μήτρα. 

Οι ίνες μπορεί να είναι κεραμικές, πολυμερικές ή μεταλλικές. Η μήτρα μπορεί να 

είναι ένα οποιοδήποτε υλικό από τη μεγάλη ποικιλία φυσικών ή τεχνητών υλικών. 

Τεχνολογικά τα πιο σπουδαία σύνθετα υλικά, είναι εκείνα στα οποία η 

διεσπαρμένη φάση έχει τη μορφή ίνας. Οι στόχοι σχεδιασμού των ινωδών συνθέτων 

υλικών συχνά αναφέρονται στην υψηλή αντοχή ή δυσκαμψία στη φάση του βάρους 

τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται με όρους ειδικής αντοχής και ειδικού 

μέτρου ελαστικότητας, παράμετροι που αντιστοιχούν στους λόγους της εφελκυστικής 

αντοχής με το ειδικό βάρος και στο μέτρο ελαστικότητας με το ειδικό βάρος, 

αντίστοιχα. Ινώδη σύνθετα υλικά με εξαιρετικά υψηλές τιμές ειδικής αντοχής και 

μέτρου ελαστικότητας έχουν παραχθεί με τη χρήση χαμηλής πυκνότητας ινών και 

μητρικών υλικών.  

Μία ίνα χαρακτηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο λόγο μήκους προς διάμετρο 

(aspect ratio, l/d). Έχει παρατηρηθεί ότι οι ίνες των διαφόρων υλικών είναι πολύ πιο 

ανθεκτικές από τα αντίστοιχα υλικά, που όμως βρίσκονται σε συνήθη μορφή. Για 

παράδειγμα, τα συνηθισμένα φύλλα γυαλιού έχουν τάση θραύσεως μόνο μερικά MPa, 

ενώ οι ίνες γυαλιού του εμπορίου μπορούν να έχουν αντοχή θραύσεως της τάξεως 

των 2.8-4.8 GPa και όταν αυτές παρασκευάζονται σε εργαστήρια η τάση θραύσεως 

μπορεί να φθάσει τα 7.0 GPa. Αυτό προφανώς δείχνει ότι η γεωμετρία μίας ίνας είναι 

αποφασιστικής σημασίας για τον υπολογισμό της αντοχής της ίνας και θα πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στις σχετικές εφαρμογές. 

Το παράδοξο γεγονός ότι οι ίνες έχουν διαφορετικές ιδιότητες από αυτές που έχει 

το υλικό όταν δεν είναι διαμορφωμένο σε μορφή ίνας, οφείλεται στην τελειότητα της 

δομής της ίνας. Πιο συγκεκριμένα, οι κρύσταλλοι του υλικού της ίνας είναι 

ευθυγραμμισμένοι κατά τον διαμήκη άξονά της, ενώ υπάρχουν λιγότερες εσωτερικές 

ατέλειες στην ίνα σε σχέση με αυτές που υπάρχουν στο ίδιο το υλικό.  

Τα ινώδη σύνθετα υλικά μπορούν να διακριθούν με τρεις τρόπους. Μία διάκριση 

στηρίζεται στο λόγο μήκους/διάμετρο (l/d) των ινών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως: 
 

 Συνεχείς μεγάλου μήκους ίνες (continuous fibers), όταν l/d ≥ 100 

 Ασυνεχείς ή κοντές ίνες (discontinuous fibers), όταν l/d < 100 

 Νημάτια ή τριχίτες (whiskers), με d < 1 μm και l περίπου ίσο με 100 μm 

(νηματικοί μονοκρύσταλλοι) 

Με βάση τον προσανατολισμό των ινών υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες 

ινωδών συνθέτων υλικών:  

 Προσανατολισμένα (directional), των οποίων οι ίνες είναι συνεχείς και έχουν 

όλες την ίδια διεύθυνση 

 Μη προσανατολισμένα (random), των οποίων οι ίνες είναι τυχαία 

τοποθετημένες στο συνδετικό υλικό 
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Βάσει του τρόπου τοποθέτησης και συνδυασμού των ινών στο υλικό της μήτρας, 

τα ινώδη σύνθετα υλικά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (εικόνα 1.2): 

 Υφασμένες ίνες, οι οποίες αποτελούν συνεχές σώμα χωρίς επιμέρους 

στρώματα, οπότε δε παρουσιάζουν πιθανότητες αποκόλλησης 

 Συνεχείς ίνες, οι οποίες είναι πλεγμένες με διάφορους τρόπους 

 Μη υφασμένα συνεχή νήματα χωρίς προσανατολισμό 

 Στρώματα ασυνεχών ινών, τα οποία έχουν κοντές ίνες διάσπαρτες στη μήτρα 

και μη προσανατολισμένες 

 Υβριδικά, τα οποία αποτελούνται είτε από συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, είτε 

από περισσότερους του ενός τύπους ινών 

 Συνεχών ινών, όπου στρώματα ινών και ρητίνης τοποθετούνται στην 

επιθυμητή διεύθυνση και συνδέονται αποτελώντας ένα σώμα 

 
 

Εικόνα 1.2: Τύποι συνθέτων υλικών με ενισχυτικές ίνες [1.7] 

 

 

Μία κατηγοριοποίηση των ινωδών συνθέτων υλικών γίνεται σε δισδιάστατα και 

τρισδιάστατα, ανάλογα με το αν οι ίνες μπορούν αν παραλάβουν φορτία σε δύο ή 

τρεις διαστάσεις. Στη συνέχεια τα δισδιάστατα χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο 

ύφανσης, ενώ τα τρισδιάστατα ανάλογα με τη γωνία ενίσχυσης στη z-διεύθυνση. 

Οι ίνες τοποθετούνται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

εφαρμογής. Η ανάπτυξη της κατηγορίας των υλικών με ενίσχυση ινών προέκυψε 

εξαιτίας της απλούστερης διαδικασίας κατασκευής τους. Παρέχει στους 
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κατασκευαστές πολλές επιλογές ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία 

προορίζονται, επεμβαίνοντας τόσο στη ποσοστιαία σύσταση του υλικού, όσο και στη 

γεωμετρία του. Μερικές από τις πολυάριθμες εφαρμογές των ινωδών συνθέτων 

υλικών είναι σε οικιακά αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές, σε αθλητικά είδη, σε 

δομικά κατασκευαστικά στοιχεία και εξαρτήματα σχεδόν όλων των μέσων 

μεταφοράς, σε οικοδομικά προϊόντα, στην αεροναυπηγική, στην αεροδιαστημική, και 

άλλα. [1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8] 

 

 

1.3.2 Κοκκώδη σύνθετα υλικά 

 

Τα κοκκώδη σύνθετα υλικά αν είναι λιγότερο ανθεκτικά από τα ινώδη σύνθετα, 

διότι η συμβολή των σωματιδίων στην αντοχή του συνθέτου είναι μικρότερη αυτής 

των ινών. Παραμένουν όμως περισσότερο διαδεδομένα κι αυτό οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Για παράδειγμα, υλικά χαμηλού κόστους, όπως τα φυσικά ορυκτά (π.χ. 

τάλκης κ.α.) μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των κόκκων 

ενίσχυσης. Επίσης, τα σύνθετα με ενίσχυση σωματιδίου έχουν τη δυνατότητα μαζικής 

παραγωγής, διότι οι τεχνικές μορφοποίησης και επεξεργασίας τους είναι 

αυτοματοποιημένες και δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τέτοιου 

είδους υλικά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές, όχι τόσο υψηλών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών, όπως τα ινώδη σύνθετα, αλλά ευρείας κατανάλωσης, όπως 

αντικείμενα οικιακής χρήσης, παιχνίδια, εξαρτήματα αυτοκινήτων κ.α.  

Ένας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί υπέρ των κοκκωδών συνθέτων υλικών, 

είναι η χαμηλή πυκνότητα που έχουν συνήθως πολλά από τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται σαν ενισχυτικά σωματίδια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

κατασκευαστούν σύνθετα υλικά με χαμηλή πυκνότητα, τα οποία θα έχουν 

βελτιωμένες ειδικές ιδιότητες και θα είναι ανταγωνιστικά έναντι άλλων τύπων 

συνθέτων υλικών. Επίσης, τα κοκκώδη σύνθετα υλικά λόγω των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των εγκλεισμάτων τους, μπορεί να θεωρηθούν ότι συμπεριφέρονται 

ισότροπα, παρουσιάζουν δηλαδή τις ίδιες ιδιότητες σε κάθε διεύθυνση.  

Οι ιδιότητες των κοκκωδών συνθέτων υλικών που τα κάνουν ελκυστικά για 

χρήση στις διάφορες εφαρμογές, είναι: 

1. η αύξηση της δυσκαμψίας του συνθέτου υλικού 

2. η ρύθμιση του συντελεστή θερμικής διαστολής 

3. η βελτίωση της θερμικής αντίστασης 

4. η αύξηση του φαινομένου του ερπυσμού 

5. η αύξηση της αντοχής σε φθορά και τριβή 

6. η βελτίωση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

7. η ρύθμιση των ρεολογικών ιδιοτήτων 

8. η βελτίωση του μέτρου ελαστικότητας της μήτρας 

9. η μείωση του κόστους  
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Τα κοκκώδη σύνθετα υλικά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες με 

βάση το ενισχυτικό υλικό ή το μηχανισμό ενίσχυσης: 

 Κοκκώδη σύνθετα ενίσχυσης μεγάλων κόκκων 

 Κοκκώδη σύνθετα ενίσχυσης διασποράς 

Κοκκώδη σύνθετα ενίσχυσης μεγάλων κόκκων: πολλά πολυμερή τα οποία έχουν 

αναμιχθεί με πρόσθετα, είναι στη πραγματικότητα σύνθετα υλικά μεγάλων κόκκων. 

Ο όρος “μεγάλων” χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

κόκκου και μήτρας, δε μπορούν να αναλυθούν σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο και 

χρησιμοποιείται κατά προτίμηση η μηχανική του συνεχούς μέσου. Το πιο γνωστό 

παράδειγμα συνθέτου υλικού μεγάλων κόκκων είναι το σκυρόδεμα, το οποίο 

αποτελείται από τσιμέντο (μήτρα), άμμο και χαλίκι (κόκκοι ενίσχυσης). 

Τα σωματίδια ενίσχυσης έχουν διάμετρο λίγων μm και περιέχονται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 25%, συνήθως η κατ’ όγκο συγκέντρωσή τους είναι 60-90%. 

Για τα περισσότερα υλικά σε αυτή τη κατηγορία, η κοκκώδης φάση είναι 

σκληρότερη και δυσκαμπτότερη από τη μήτρα. Οι κόκκοι ενίσχυσης τείνουν να 

εμποδίζουν την κίνηση του υλικού της μήτρας στη γειτνίαση του καθενός κόκκου. 

Στην ουσία η μήτρα μεταφέρει μέρος της τάσης που ασκείται στους κόκκους, οι 

οποίοι με τη σειρά τους φέρουν ένα μέρος από το φορτίο. Ο βαθμός ενίσχυσης ή η 

βελτίωση της μηχανικής συμπεριφοράς, εξαρτάται από την ισχύ του δεσμού στη 

διεπιφάνεια μεταξύ μήτρας και κόκκων. 

Κοκκώδη σύνθετα ενίσχυσης διασποράς: τα μέταλλα και τα κράματα μετάλλων 

μπορούν να ενισχυθούν με την ομοιόμορφη διασπορά λεπτών κόκκων ενός πολύ 

σκληρού και αδρανούς υλικού, περιεκτικότητας μερικών εκατοστών κατ’ όγκο. Η 

διεσπαρμένη φάση μπορεί να είναι μεταλλική ή μη μεταλλική (συνήθως 

χρησιμοποιούνται οξείδια υλικών). Ο μηχανισμός ενίσχυσης έχει να κάνει με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ κόκκων και μήτρας. Το φαινόμενο ενίσχυσης με διασπορά 

δεν είναι τόσο ισχυρό, ωστόσο η ενίσχυση διατηρείται ακόμη και σε υψηλές 

θερμοκρασίες, για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

Στα κοκκώδη σύνθετα με ενίσχυση διασποράς, η ενισχυτική φάση περιέχεται στο 

σύνθετο σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 15% κατ’ όγκο. Οι κόκκοι είναι πολύ 

μικροί, διαμέτρου 0.01-0.1 μm (10-100 nm). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ κόκκων και 

μήτρας λαμβάνουν χώρα σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο. Το υλικό της μήτρας φέρει 

το μεγαλύτερο μέρος του εφαρμοζόμενου φορτίου και οι διεσπαρμένοι κόκκοι 

εμποδίζουν την ανάπτυξη των τάσεων. Με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η πλαστική 

παραμόρφωση, με αποτέλεσμα η αντοχή σε διαρροή και σε εφελκυσμό, όπως επίσης 

και η σκληρότητα του συνθέτου να βελτιώνονται σημαντικά. 

Τα σύνθετα υλικά με ενίσχυση σωματιδίων παρασκευάζονται με διάφορες 

μεθόδους. Ανάλογα με τη χημική σύσταση του υλικού και με τη χρήση για την οποία 

προορίζεται, επιλέγεται και η κατάλληλη μέθοδος. Η συνηθέστερη από αυτές είναι η 

κονιορτοποίηση, κατά την οποία σκόνη από το υλικό της μήτρας αναμιγνύεται με 

ποσότητα σωματιδίων ενίσχυσης και κατόπιν το μίγμα υποβάλλεται σε έψηση. 

Ευρεία όμως είναι και η τεχνική λέιζερ με ταυτόχρονο ψεκασμό κεραμικής σκόνης σε 
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μεταλλική επιφάνεια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός 

επιφανειακού στρώματος του συνθέτου υλικού με εξαιρετική αντοχή. [1.2, 1.5, 1.9, 

1.10] 

 

1.4 Εφαρμογές των συνθέτων υλικών 

 

Τα σύνθετα υλικά και ιδιαίτερα τα ινώδη σύνθετα υλικά με πολυμερική μήτρα, 

βρίσκουν συνεχώς όλο και περισσότερες εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. 

Οικιακοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ποδήλατα, σκάφη αναψυχής και 

αθλητικά είδη είναι μερικά από τα πεδία εφαρμογών των συνθέτων υλικών (εικόνα 

1.3).  

Τα σύνθετα υλικά καλύπτουν ακόμη μεγάλο μέρος των εφαρμογών των νέων 

τεχνολογιών αιχμής στις κατασκευές και έχουν μεταβάλλει σημαντικά τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες σχεδίασης, παραγωγής, ελέγχου και συντήρησης. Αυτό 

οφείλεται όπως προαναφέρθηκε στις ελκυστικές τους ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να 

ρυθμιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, αλλά και στις πολύ καλές, 

ανηγμένες ανά μονάδα μάζας ιδιότητες, που παρέχουν τη δυνατότητα για μεγάλη 

εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων.  

Επιπλέον, το χαμηλό βάρος των συνθέτων πολυμερικής μήτρας επιτρέπει τη 

χρήση τους στην αεροναυπηγική και αεροδιαστημική βιομηχανία. Πολυμερή με ίνες 

άνθρακα και Kevlar χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βασικών τμημάτων των 

διαστημοπλοίων. Εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση βάρους και τη μεγάλη 

σταθερότητα σχήματος, λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής κατά 

μήκος των ινών, κατά τη διάρκεια της πτήσης που λαμβάνουν χώρα μεγάλες 

θερμοκρασιακές μεταβολές. Στα εμπορικά αεροσκάφη τα σύνθετα υλικά έχουν από 

πολύ καιρό χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τμημάτων του εσωτερικού χώρου, 

συντελώντας στην εξοικονόμηση βάρους, αλλά και στην εξοικονόμηση χώρου. 

Επίσης, αρκετά τμήματα των αεροσκαφών είναι κατασκευασμένα κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό από έναν συνδυασμό συνθέτων υλικών που είναι ενισχυμένα με ίνες 

γυαλιού, ίνες άνθρακα και ίνες Kevlar.  

Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και στη ναυπηγική. Πολλά 

κομμάτια εμπορικών πλοίων και σκαφών αναψυχής κατασκευάζονται από σύνθετα 

υλικά και συγκεκριμένα από πολλές στρώσεις υφαντών από ίνες γυαλιού με 

πολυεστέρα, προκειμένου να είναι ελαφρύτερα και να μπορούν να κινηθούν με 

υψηλότερες ταχύτητες, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος κατανάλωσης σε καύσιμα. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο όλο και μεγαλύτερα μέρη 

πλοίων θα αντικαθίστανται από σύνθετα, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

πρέπει να εξεταστούν, όπως η αντίσταση στη διάβρωση από την επίδραση του 

θαλασσινού νερού, η συμπεριφορά σε σύνθετες καταπονήσεις και κρουστικά φορτία, 

αλλά και γενικότερα η σταθερότητα των ιδιοτήτων των κατασκευών σε βάθος 

χρόνου, καθώς παράγοντες όπως η υγροθερμική κόπωση, υποβαθμίζουν τις ιδιότητες 

των συνθέτων.  
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Πρωτοπόρος τομέας στη χρήση συνθέτων υλικών είναι ο μηχανοκίνητος 

αθλητισμός. Στη φόρμουλα 1 το αμάξωμα και οι αεροτομές κατασκευάζονται από 

υφαντά ινών άνθρακα με ρητίνη (CFRP), με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, 

ενώ ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να αντέχει στις πολύ υψηλές φορτίσεις που 

δέχεται την ώρα του φρεναρίσματος ή την ώρα που παίρνει μία στροφή με μεγάλη 

ταχύτητα. Οι οδηγοί φορούν κράνη και στολές που είναι ενισχυμένα με ίνες Kevlar 

και τους προστατεύουν από μια πιθανή σύγκρουση καθώς και από φωτιά. Οι μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πολλά χρήματα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό 

προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή και να την αξιοποιήσουν στα 

αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής.  

 

 
 

Εικόνα 1.3: Τεχνολογικές εφαρμογές στις οποίες βρίσκουν χρήση τα σύνθετα υλικά 

 

 

Ίσως ο σημαντικότερος τομέας που βρίσκουν εφαρμογή τα σύνθετα υλικά, είναι 

ο τομέας της ιατρικής. Η κατασκευή υλικών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στον άνθρωπο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες, για το λόγο αυτό 

αναπτύχθηκε η βιοτεχνολογία ένα μέρος της οποίας αποτελεί και η επιστήμη των 

βιοϋλικών. Τα σύνθετα υλικά συγκαταλέγονται μεταξύ των πολυάριθμων υλικών που 

επιτρέπουν στους μηχανικούς που ασχολούνται με θέματα ιατρικής, να σχεδιάζουν 

τεχνητά βιοσυμβατά μοσχεύματα για την αντικατάσταση ανθρώπινων οστών, ιστών ή 

οργάνων που παρουσιάζουν κάποια βλάβη. Τα φυσικά μοσχεύματα είναι συνήθως 

βιοσυμβατά. Όμως, η εξεύρεση δότη δεν είναι πάντα δυνατή. Η ανάπτυξη της 

επιστήμης των πολυμερών και των συνθέτων υλικών έδωσε απαντήσεις στην 

αναζήτηση νέων βιοϋλικών, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι δυνατόν να μιλάμε για 

την κατασκευή τεχνητής καρδιάς, τεχνητών βαλβίδων, τεχνητού δέρματος, τεχνητών 



15 
 

αρθρώσεων και κλειδώσεων. Στην οδοντιατρική, νέες κονίες, όπως οι 

υαλοϊονομερείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κοκκώδη σύνθετα υλικά. Όμοια, η 

εφαρμογή των συνθέτων υλικών στην νέα τεχνολογία των οδοντιατρικών 

εμφυτευμάτων, αποτελεί επανάσταση.  

 

Πίνακας 1.2: Παραδείγματα εφαρμογών των συνθέτων υλικών [1.12] 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αεροναυπηγική/Αεροδιαστημική 
πτερύγια, σκελετός αεροσκάφους, σύστημα 

προσγείωσης, κεραίες, κώνοι 

Αυτοκινήτων 
τμήματα σκελετού, προφυλακτήρες, πλαίσιο 

οργάνων, άξονες, δισκόφρενα, αεροτομές 

Ναυπηγική σκαριά πλοίων, κατάστρωμα, κατάρτια 

Οικιακού εξοπλισμού οροφές, λουτρό, σκάλες, καρέκλες, κτλ. 

Χημική σωλήνες, δεξαμενές, δοχεία υψηλής πίεσης 

Ηλεκτρική/Ηλεκτρονική 
διακόπτες, μονωτικά υλικά, μικροτσίπ, 

καταλυτικοί μετατροπείς 

Αθλητικών ειδών μπαστούνια golf, πέδιλα ski, ρακέτες τένις 

Ιατρική 

τεχνητοί σύνδεσμοι/αρθρώσεις/δέρμα, φακοί 

επαφής, βηματοδότες, καρδιακές βαλβίδες, 

γέφυρες δοντιών 

 

 

Τα παραπάνω είναι μερικές από τις εφαρμογές των συνθέτων υλικών. Η ποικιλία 

που υπάρχει σε σύνθετα υλικά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί να 

κατασκευασθεί σχεδόν οτιδήποτε από αυτά, παρέχει αμέτρητες επιλογές στη χρήση 

τους. Το σίγουρο είναι πως τα σύνθετα υλικά απασχολούν και θα συνεχίσουν να 

απασχολούν τη βιομηχανία και την επιστημονική κοινότητα, η σωστή συνεργασία 

των οποίων μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον άνθρωπο και για 

τον πλανήτη. [1.1, 1.11, 1.12] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΑ  

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 

 

2.1 Ο ρόλος της μήτρας 

 

Ο ορισμός της μήτρας σε ένα σύνθετο υλικό μπορεί να δοθεί λαμβάνοντας 

υπόψιν το ρόλο της στο υλικό. Στα σύνθετα υλικά η μήτρα αποτελεί τη συνδετική 

ύλη μεταξύ των κόκκων ή των ινών ενίσχυσης. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός, διότι 

επιτελεί μία σειρά από πολύ σημαντικές λειτουργίες. Αρχικά μεταβιβάζει τα 

μηχανικά φορτία που ασκούνται συνολικά στο σύνθετο υλικό προς το μέσο 

ενίσχυσης. Προστατεύει την επιφάνεια της ενίσχυσης από το περιβάλλον και από 

άλλους παράγοντες, όπως η υγρασία και η θερμότητα, αποτρέποντας ενδεχόμενη 

χημική προσβολή. Ακόμη, προσφέρει ανθεκτικότητα και ηλεκτρική μόνωση στο 

σύνθετο υλικό. Στην περίπτωση όπου η μήτρα είναι πιο όλκιμη από την ενίσχυση, 

προστατεύει το σύνθετο υλικό από ενδεχόμενη θραύση, διότι αποτρέπει τη διάδοση 

των ρωγμών. Επιπλέον, διατηρεί τη συνοχή του συνθέτου, μιας και συγκρατεί τις 

ενισχύσεις.  

Για να ικανοποιεί το ρόλο με τον οποίο είναι επιφορτισμένη η μήτρα, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ολκιμότητα, ανθεκτικότητα, σχετική ευκαμψία και σημείο τήξης 

μεγαλύτερο από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του συνθέτου υλικού. Οι 

ιδιότητες αυτές πρέπει επίσης να παρουσιάζουν συμβατότητα με τις αντίστοιχες 

ιδιότητες του υλικού ενίσχυσης. Συνήθως, το υλικό της μήτρας έχει χαμηλότερη 

πυκνότητα, αντοχή και δυσκαμψία από αυτό της ενίσχυσης.  

Η αντοχή στα σύνθετα υλικά οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο μέσο ενίσχυσης 

και για λόγους υψηλής απόδοσης είναι επιθυμητή η μεγιστοποίηση της 

περιεκτικότητάς του μέσα στη μήτρα. Προκύπτει λοιπόν, πως η βελτίωση των 

χαρακτηριστικών κατεργασίας της μήτρας και της συνάφειάς της με το μέσο 

ενίσχυσης, είναι πρωτεύουσας σημασίας, ενώ μικρότερης αξίας είναι οι βελτιώσεις 

στις ιδιότητες δομής του συνθέτου που σχετίζονται με τη μήτρα.  

Η φύση της μήτρας είναι εκείνη που καθορίζει την μέθοδο κατασκευής του 

συνθέτου υλικού. Μήτρα και ενίσχυση πρέπει να έχουν καλή φυσικοχημική 

πρόσφυση μεταξύ τους και να μη λαμβάνουν χώρα μεταξύ τους χημικές και άλλες 

αλληλεπιδράσεις. Όταν η πρόσφυση της ενίσχυσης και της μήτρας είναι καλή, τότε 

και η λειτουργία του συνθέτου είναι καλή. Ακόμη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι 

ιδιότητες του υλικού της μήτρας και εκείνης της ενίσχυσης που έχουν να κάνουν με 

το ιξώδες, τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg, κ.α. 

Οι τύποι μήτρας που εφαρμόζονται για την κατασκευή ενός σύνθετου υλικού 

είναι πολυμερικές (οργανικές), μεταλλικές και κεραμικές. Ο τύπος της μήτρας 

επηρεάζει συχνά τις χημικές, θερμικές, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες του 

συνθέτου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που μια ρητίνη χρησιμοποιείται για 

μήτρα, είναι αυτή που καθορίζει τη θερμοκρασία λειτουργίας και τις παραμέτρους 

της παραγωγικής διαδικασίας για την κατασκευή του συνθέτου. Επομένως, η επιλογή 
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κατάλληλης μήτρας, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το περιβάλλον χρήσης του 

συνθέτου υλικού. [2.1, 2.2, 2.3, 2.4] 

 

 

2.2 Οργανικές μήτρες 

 

Οι πολυμερικές μήτρες είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την 

κατασκευή συνθέτων υλικών. Τα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας (PMC) 

αποτελούνται από ένα πολυμερές ως μήτρα και ίνες ή κόκκους ως το μέσο ενίσχυσης. 

Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και μάλιστα σε 

μεγάλες ποσότητες, λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν σε θερμοκρασία 

δωματίου, την ευκολία παραγωγής τους και το χαμηλό τους κόστος. Η ταξινόμησή 

τους μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον τύπο ενίσχυσης (γυαλί, άνθρακας κ.α.), 

ανάλογα με τις εφαρμογές τους, αλλά συνήθως κατατάσσονται με το είδος του 

πολυμερούς που χρησιμοποιείται ως υλικό μήτρας του συνθέτου και διακρίνονται σε 

3 κατηγορίες: α) θερμοσκληρυνόμενες, β) θερμοπλαστικές και γ) ελαστομερείς 

μήτρες. Οι πιο διαδεδομένες χρησιμοποιούμενες πολυμερικές μήτρες είναι οι 

θερμοσκληρυνόμενες.  
 

α) Θερμοσκληρυνόμενες μήτρες: στις θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες, οι ρευστές 

ρητίνες αναμιγνύονται με τους κατάλληλους σκληρυντές και μετατρέπονται σε 

σκληρά, άκαμπτα, ψαθυρά στερεά μέσω του σχηματισμού σταυροδεσμών 

(crosslinking). Οι σταυροδεσμοί που δημιουργούνται έχουν σαν αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό ενός ισχυρού τρισδιάστατου δικτύου μεταξύ των μοριακών αλυσίδων. 

Αυτή η διαδικασία γίνεται στο στάδιο της μορφοποίησης του σύνθετου υλικού. Οι 

μηχανικές ιδιότητες εξαρτώνται από τις μοριακές μονάδες που συνιστούν το 

τρισδιάστατο πλέγμα αλυσίδων, το μήκος των αλυσίδων και την πυκνότητα των 

σταυροδεσμών. Η μέθοδος κατασκευής και ειδικά η διαδικασία θερμικής 

κατεργασίας (curing) καθορίζει την πυκνότητα των σταυροδεσμών. Τα 

θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή όταν θερμανθούν πολυμερίζονται και η διαδικασία 

αυτή είναι μη αναστρέψιμη, για το λόγο αυτό μορφοποιούνται κατά την πρώτη τους 

θέρμανση. Δηλαδή, όταν επαναθερμανθούν δε ρευστοποιούνται, όμως αν θερμανθούν 

σε μεγάλο βαθμό τελικά αποσυντίθενται.  

Τα θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που 

απαιτούνται καλύτερες μηχανικές ιδιότητες κι αυτό οφείλεται στην 

θερμοσταθερότητα τους (εμφανίζουν υψηλό σημείο τήξης), στις θερμικές τους 

ιδιότητες, στην υψηλή δυσκαμψία, στην επιφανειακή σκληρότητα και στη μειωμένη 

αναφλεξιμότητα τους. Οι πιο διαδομένες θερμοσκληρυνόμενες μήτρες για τα σύνθετα 

υλικά είναι οι εποξικές ρητίνες, οι ακόρεστοι πολυεστέρες (UP), οι φαινόλες, οι 

βινυλεστέρες, τα πολυσουλφονικά, τα πολυϊμίδια κ.α. Αυτές καλύπτουν πλήθος 

χημικών συστάσεων και μεγάλο εύρος φυσικών και χημικών ιδιοτήτων.  

Οι πολυεστέρες και οι βινυλεστέρες χρησιμοποιούνται κυρίως για σύνθετα υλικά 

ενισχυμένα με υαλονήματα. Ένας μεγάλος αριθμός χημικών συστάσεων της ρητίνης 

μπορεί να παρέχει ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων για αυτά τα πολυμερή. Οι εποξικές 
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ρητίνες είναι πιο ακριβές και χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροναυπηγική, όπως 

και σε εμπορικές εφαρμογές. Έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στην 

υγρασία από τους πολυεστέρες και τους βινυλεστέρες. Για εφαρμογές υψηλών 

θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι πολυϊμιδικές ρητίνες. Το ανώτατο όριο 

θερμοκρασιών για συνεχή χρήση αυτών των ρητινών, είναι περίπου οι 230οC.  

β) Θερμοπλαστικές μήτρες: οι θερμοπλαστικές ρητίνες αποτελούνται κυρίως, από 

γραμμικά μακρομόρια που συνδέονται μεταξύ τους με ασθενείς δεσμούς Van der 

Waals και εκείνο που τις χαρακτηρίζει είναι πως όταν θερμανθούν γίνονται μαλακές 

και εύκαμπτες και σε υψηλότερες θερμοκρασίες ρέουν. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

χαλάρωσης των μοριακών δεσμών. Αν θερμανθούν σε θερμοκρασία ανώτερη από 

εκείνη της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης (Tg) και στη συνέχεια ψυχθούν, τότε 

μετατρέπονται και πάλι σε στερεά έχοντας επανακτήσει εν μέρει τις ιδιότητες τους. 

Οι κύκλοι θέρμανσης-ψύξης μπορεί να είναι πάρα πολλοί και τα θερμοπλαστικά να 

επαναμορφοποιούνται χωρίς να υφίστανται σημαντικές μεταβολές στη δομή και τις 

ιδιότητες τους. Βέβαια, με την επανάληψη των κύκλων θέρμανσης-ψύξης, υπάρχει 

σταδιακή υποβάθμιση των ιδιοτήτων τους ανάλογα με το πολυμερές και έτσι υπάρχει 

περιορισμός στο πλήθος των επαναλαμβανόμενων κύκλων που μπορεί να 

εφαρμοστούν.  

Σε αντίθεση με τις θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες, οι θερμοπλαστικές δεν 

αναπτύσσουν σταυροδεσμούς. Οι ιδιότητες που παρουσιάζουν, όπως η δυσκαμψία 

και η αντίσταση σε χημική διάβρωση, απορρέουν από τις ιδιότητες των μονομερών 

που σχηματίζουν τις αλυσίδες και του υψηλού μοριακού βάρους. Στις άμορφες 

θερμοπλαστικές ρητίνες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μοριακών διαπλοκών, που 

σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο δίκτυο. Στις ημικρυσταλλικές θερμοπλαστικές ρητίνες 

υπάρχει τάξη και διευθέτηση των αλυσίδων. Με θέρμανση, ένα θερμοπλαστικό υλικό 

από δύσκαμπτο στερεό μετατρέπετε σε ρευστό και στη συνέχεια μπορεί να 

μετατραπεί ξανά σε άμορφο ή ημικρυσταλλικό στερεό, ανάλογα με τις συνθήκες 

μορφοποίησης και θερμοκρασίας.  

Τα θερμοπλαστικά υλικά είναι μια κατηγορία υλικών που χρησιμοποιούνται σε 

εφαρμογές ευρείας κατανάλωσης. Αυτό οφείλεται στο χαμηλό τους κόστος και στην 

εύκολη κατεργασία τους με κοινές μεθόδους μορφοποίησης πλαστικών. Οι πιο 

διαδεδομένες μήτρες αυτής της κατηγορίας είναι το πολυαιθυλένιο (PE), το 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυστυρένιο (PS), τα 

πολυαμίδια (Nylon), η πολυαιθερική κετόνη (PEK), το φαινυλο-σουλφίδιο (PPS), κ.α. 

Οι θερμοπλαστικές ρητίνες υψηλών θερμοκρασιών έχουν τη δυνατότητα χρήσης σε 

μελλοντικές αεροναυπηγικές εφαρμογές. Σε αυτά τα υλικά συγκαταλέγονται η 

πολυαιθερική αιθερική κετόνη (PEEK), το πολυφαινυλο-σουλφίδιο (PPS) και το 

πολυαιθερικό ιμίδιο (PEI)  

γ) Ελαστομερείς μήτρες: Είναι συνήθως γραμμικά πολυμερή με διακλαδισμένες 

αλυσίδες οι οποίες έχουν τυχαίο προσανατολισμό. Διαθέτουν μικρή δυσκαμψία με 

αποτέλεσμα, όταν υποστούν μεγάλες παραμορφώσεις να επανέρχονται στο αρχικό 

τους σχήμα μετά την άρση του εξωτερικού φορτίου που τις προκάλεσε. Οι 

χαρακτηριστικότατοι αντιπρόσωποι των ελαστομερών είναι το καουτσούκ, οι 

σιλικόνες κ.α.  
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Το φυσικό και συνθετικό καουτσούκ βρίσκει την κυριότερη εφαρμογή του στα 

λάστιχα των αυτοκινήτων. Το φυσικό καουτσούκ, το λάστιχο, δεν επανέρχεται 

πλήρως στο αρχικό του μήκος μετά την αποφόρτιση, γιατί τα μακρομόρια έχουν 

υποστεί πλαστική παραμόρφωση. Για να αποφευχθεί η πλαστική παραμόρφωση 

γίνεται ο λεγόμενος βουλκανισμός, όπου το καουτσούκ θερμαίνεται με θείο. Η 

διαδικασία του βουλκανισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σταυροδεσμών 

(crosslinks) μεταξύ των μορίων, οι οποίοι ενισχύουν τη δομή του ελαστικού. Με τον 

τρόπο αυτόν το ελαστομερές γίνεται σκληρότερο, ανθεκτικότερο, αποκτά αντίσταση 

στη διάβρωση από λάδια, όζον, οξέα και καθίσταται λιγότερο ευαίσθητο στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές. [2.1, 2.2, 2.3] 

 

 

2.2.1 Εποξικές ρητίνες 

 

Η εποξική ρητίνη είναι ένα θερμοσκληρυνόμενο πολυμερές, το οποίο 

αποτελείται από αλυσίδες που περιέχουν τουλάχιστον δύο ομάδες εποξειδίου (εικόνα 

2.1). Τα προπολυμερή των συνηθέστερων εποξικών ρητινών παράγονται από την 

αντίδραση συμπύκνωσης της διφαινόλης Α [2,2'-δι(4-υδροξυφαινυλο)-προπάνιο] και 

της επιχλωρυδρίνης. Το προπολυμερές μπορεί να είναι ρευστό, υγρό ή στερεό και 

αντιδρώντας με κατάλληλο αντιδραστήριο (σκληρυντής), μετατρέπεται σε ένα 

άκαμπτο στερεό λόγω του σχηματισμού σταυροδεσμών ανάμεσα στις μακρομοριακές 

αλυσίδες. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού τρισδιάστατου δικτύου το 

οποίο περιορίζει την κινητικότητα των μακρομορίων και δεν καταστρέφεται.  

 

 

 
 

Εικόνα 2.1: α) εποξική ομάδα και β) αντίδραση συμπύκνωσης διφαινόλης Α με 

επιχλωρυδρίνη προς σχηματισμό προπολυμερούς εποξικής ρητίνης [2.5] 

 



21 
 

Οι εποξικές ρητίνες μπορούν να πολυμεριστούν από μια ευρεία γκάμα 

σκληρυντών, όπως είναι οι διαμίνες, οι διανυδρίτες του τετρακαρβοξυλικού οξέος, 

και άλλοι. Η επιλογή του κατάλληλου σκληρυντή εξαρτάται από μια σειρά 

παραμέτρων που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες σκλήρυνσης, τις επιθυμητές 

φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του θερμοσκληρυνόμενου πολυμερούς, όπως επίσης 

και με τις εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται. Η ποσότητα του σκληρυντή που θα 

προστεθεί στο μίγμα με το προπολυμερές επηρεάζει ως ένα βαθμό την ταχύτητα 

πολυμερισμού, καθώς και το πλήθος των σταυροδεσμών που θα σχηματιστούν. Η 

διαδικασία του πολυμερισμού μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία, αλλά και 

από τη φύση της ρητίνης και του σκληρυντή που θα επιλεχθούν, με τη διαδικασία να 

μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως και ώρες. [2.5] 

 

 

2.2.2 Ιδιότητες-εφαρμογές εποξικών ρητινών 

 

Οι εποξικές ρητίνες πρωτοεμφανίστηκαν το 1947 στις Η.Π.Α. και αποτελούν τη 

βάση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, καθώς επίσης και των 

σύνθετων υλικών, όπως αυτά που είναι ενισχυμένα με ίνες άνθρακα (CFRP) και ίνες 

γυαλιού (GFRP). Η χημική δομή τους επιτρέπει την παραγωγή υλικών με ένα ευρύ 

φάσμα ιδιοτήτων. Σε σχέση με τις πολυεστερικές και βινυλεστερικές 

θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες, προτιμούνται περισσότερο στις μοντέρνες εφαρμογές.  

Οι εποξικές ρητίνες έχουν άριστη χημική αντίσταση και αντίσταση στη φωτιά, 

γεγονός που τις ανέδειξε κατάλληλες στον τομέα των χρωμάτων και των 

επικαλυπτικών υλικών. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε χρώματα της ναυπηγικής και 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, βελτιώνοντας τη συνάφειά τους, αλλά και στην 

επικάλυψη επιφανειών σε μεταλλικές κατασκευές, τις οποίες προστατεύουν από τη 

διάβρωση και τη UV ακτινοβολία.  

Επίσης, η καλή θερμοσταθερότητά τους έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των 

ιδιοτήτων της τελικής εφαρμογής σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτή η ιδιότητά τους 

προσφέρει την ικανότητα στην κατασκευή να επιμηκύνει τον χρόνο ζωής της, από τη 

στιγμή που δεν υπάρχει υποβάθμιση των ιδιοτήτων του υλικού σε βάθος χρόνου.  

Η χημική σύνθεση των εποξικών ρητινών με την παρουσία των πολικών 

υδροξυλομάδων και των αιθερομάδων, προσφέρει άριστη πρόσφυση μεταξύ μήτρας 

και ίνας σε σχέση με τις άλλες θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες. Απόρροια αυτής της 

ιδιότητας, είναι η εξαιρετική μηχανική συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα σύνθετα 

υλικά με εποξικά συστήματα. Δύο από τις πιο σημαντικές μηχανικές ιδιότητές τους, 

είναι η αντοχή σε εφελκυσμό και η δυσκαμψία. Λόγω της εξαιρετικής τους 

πρόσφυσης βρίσκουν εφαρμογές στον τομέα των συγκολλητικών, χρησιμοποιούνται 

με μεγάλη επιτυχία στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε αεροπορικές κατασκευές, σε 

σκάφη θαλάσσης και άλλα.  

Αυξημένης σημασίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός συνθέτου 

υλικού είναι ο χαμηλός βαθμός συρρίκνωσης των εποξικών ρητινών, κατά τη 

διάρκεια, αλλά και μετά τη διαδικασία του πολυμερισμού. Η συρρίκνωση αυτή 

συμβαίνει λόγω της επαναδιάταξης και επαναπροσανατολισμού των μορίων της 



22 
 

ρητίνης, κατά τη διάρκεια της στερεοποίησης του μίγματος με τον σκληρυντή. Ενώ οι 

συνήθεις θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες μετά το πέρας του πολυμερισμού 

συρρικνώνονται σε ένα ποσοστό της τάξεως άνω του 8%, οι εποξικές ρητίνες 

συρρικνώνονται περίπου 2%. Όσο μικρότερος είναι ο βαθμός συρρίκνωσης του 

τελικού προϊόντος, τόσο μειώνεται και η ύπαρξη εσωτερικών τάσεων μέσα στο υλικό, 

πράγμα που συμβάλλει στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του και στη 

διατήρηση της σταθερότητας των διαστάσεών του.  

Τέλος, οι εποξικές ρητίνες εφαρμόζονται στη βιομηχανία παραγωγής 

ηλεκτρονικών συστημάτων, μιας και είναι άριστοι ηλεκτρικοί μονωτές και 

προστατεύουν ηλεκτρονικά στοιχεία από βραχυκυκλώματα, σκόνη και υγρασία. 

Συχνές εφαρμογές σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν σε κινητήρες, γεννήτριες ρεύματος, 

μετασχηματιστές, στον εξοπλισμό διανομής μεγάλων ηλεκτρικών φορτίων και στους 

μονωτήρες. [2.6] 

 

 

2.3 Μεταλλικές μήτρες 

 

Στα σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας, η μήτρα είναι ένα όλκιμο μέταλλο. Τα 

υλικά αυτά χρησιμοποιούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τα αντίστοιχα 

μέταλλα από τα οποία αποτελούνται, κάνοντάς τα ιδανικά για εφαρμογές υψηλών 

θερμοκρασιών. Οι ανθρακούχες μήτρες οξειδώνονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 

των 500οC, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης των οργανικών 

μητρών είναι περίπου 300οC. Άλλα πλεονεκτήματα αυτών των υλικών σε σχέση με τα 

σύνθετα πολυμερικής μήτρας, είναι η μη ευφλεκτότητα και η μεγαλύτερη αντίσταση 

στην υποβάθμιση από οργανικά ρευστά. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβά και για αυτό 

τον λόγο η χρήση τους είναι περιορισμένη (πίνακας 2.1).  

Οι πιο γνωστές μεταλλικές μήτρες που χρησιμοποιούνται είναι το αλουμίνιο, το 

μαγνήσιο, το νικέλιο, το τιτάνιο και ο χαλκός. Η ενισχυτική φάση μπορεί να είναι σε 

μορφή κόκκων, συνεχών και ασυνεχών ινών, όπως ίνες άνθρακα, βορίου, οξείδιο του 

αλουμινίου (TiO2) και καρβιδίου του πυριτίου (SiC). Οι συγκεντρώσεις ποικίλουν 

μεταξύ 10-60% κατ’ όγκο. με διάφορα άλλα πρόσθετα μέταλλα και ενισχύσεις,. Τα 

σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας κατέχουν τη πρώτη θέση σε ονομαστική 

εφελκυστική αντοχή. Παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά, όπως το υψηλό σημείο τήξης και η μεγάλη ολκιμότητα. [2.1,2.2] 
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Πίνακας 2.1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεταλλικών μητρών σε σχέση  

με τις οργανικές [2.1] 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

2.4 Κεραμικές μήτρες 

 

Οι κεραμικές μήτρες, χαρακτηρίζονται από μεγάλη στιβαρότητα και υψηλή 

αντοχή στη διάβρωση και τη χημική προσβολή. Δεν προσδίδουν στο σύνθετο υλικό 

μόνο δυσκαμψία και σταθερότητα στην ενισχυτική φάση, αλλά τη προστατεύουν από 

μηχανική ή οξειδωτική φθορά. Έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την αναγκαία 

θερμομηχανική ισορροπία στο υλικό ενίσχυσης, ώστε να επιτυγχάνεται έλεγχος των 

διεπιφανειακών ιδιοτήτων και ενίσχυση της μηχανικής συμπεριφοράς σε κατάσταση 

φόρτισης. Το σημαντικότερο πρόβλημα στη χρήση κεραμικών μητρών εντοπίζεται 

στη συνάφεια ενίσχυσης-μήτρας και οφείλεται στη μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

συντελεστών γραμμικής διαστολής της κεραμικής μήτρας και των συνήθων 

ενισχυτικών μέσων.  

Επιπρόσθετα, αν δεν ήταν ενδοτικά στη ψαθυρή θραύση, μερικά από αυτά τα 

υλικά θα ήταν ιδανικοί υποψήφιοι για χρήση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 

υψηλές τάσεις. Η δυσθραυστότητα αυτών των υλικών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά 

με την ενίσχυση της κεραμικής μήτρας με κόκκους ή ίνες ενός άλλου κεραμικού 

υλικού. Αυτή η βελτίωση στις ιδιότητες θραύσης είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναπτυσσόμενων ρωγμών και του υλικού της φάσης 

ενίσχυσης, το οποίο εμποδίζει τη διάδοσή τους.  

Μεγάλη εφαρμογή βρίσκουν οι μήτρες άνθρακα. Η παραγωγή τους, όπως και 

των ανθρακονημάτων, στηρίζεται στην πυρόλυση οργανικών μητρών σε υψηλή 

θερμοκρασία. Η δομή τους χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κόκκων πυρολυτικού 

 

• Μεγαλύτερη ολκιμότητα και καλύτερες 

μηχανικές ιδιότητες 

• Βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων του 

συνθέτου σε καταπονήσεις ασκούμενες σε 

διευθύνσεις διαφορετικές από αυτές του 

προσανατολισμού των ινών 

• Βελτίωση της δυσκαμψίας και αύξηση του 

μέτρου ελαστικότητας του συνθέτου 

• Μείωση της ευαισθησίας του συνθέτου στην 

παρουσία διαλυτών και διεύρυνση των 

θερμοκρασιακών ορίων χρήσης του 

συνθέτου 

• Βελτίωση της θερμικής και ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας του συνθέτου για ειδικές 

εφαρμογές 

• Ευκολότερη σύνδεση τεμαχίων του 

συνθέτου υλικού (συγκόλληση, κόλληση). 

• Δημιουργία εύθραυστων μεσομεταλλικών 

ενώσεων στη διεπιφάνεια μετάλλου-ίνας 

συμβάλλουν στην αποκόλληση ινών από 

τη μήτρα, που οδηγεί στη 

μικρορωγμάτωση και τη θραύση των 

ινών 

• Μεγαλύτερη πυκνότητα και επομένως 

μεγαλύτερο βάρος της συνολικής 

κατασκευής 

• Φαινόμενα διάλυσης ινών στη μήτρα, σε 

υψηλές θερμοκρασίες 

• Ασυνέχεια της καμπύλης εφελκυσμού 

των συνθέτων υλικών στο όριο διαρροής 

της μήτρας 

• Δύσκολη παραγωγή συνθέτου υλικού και 

μεγαλύτερο κόστος 
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άνθρακα, οι οποίοι αποτίθενται στις ενισχυτικές ίνες εν θερμώ και εξασφαλίζουν 

κατά αυτόν τον τρόπο, καλή πρόσφυση ίνας-μήτρας, πληρώνοντας τα κενά μεταξύ 

τους. Ειδική περίπτωση κεραμικής μήτρας είναι το τσιμέντο. Είναι γνωστές οι 

οικοδομικές κατασκευές τσιμέντου με ενίσχυση χάλυβα (οπλισμένο σκυρόδεμα), 

ινών αμιάντου (ελενίτ), ινών γυαλιού, καθώς επίσης και οι κατασκευές από γύψο με 

ενίσχυση ινών αμιάντου ή γυαλιού. Τα σύνθετα υλικά με κεραμική μήτρα βρίσκουν 

εφαρμογές σε κατασκευές που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και αδρανές 

περιβάλλον, όπως τα φρένα των αεροσκαφών και των αυτοκινήτων, τα κοπτικά 

μηχανήματα κ.α. [2.1, 2.2, 2.7]  

 

 

2.5 Τύποι και μορφές ινών στα ινώδη σύνθετα υλικά 

 

Στη σύγχρονη βιομηχανία συνθέτων υλικών, χρησιμοποιείται μία μεγάλη 

ποικιλία υλικών σε μορφή ινών, για την ενίσχυση πλαστικών, μεταλλικών και 

κεραμικών υλικών, κάνοντάς τα ισχυρότερα, πιο δύσκαμπτα και πιο σκληρά. 

Επιπλέον, μερικές ίνες έχουν και άλλες ιδιότητες εξίσου σημαντικές με τις παραπάνω, 

όπως χαμηλή πυκνότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα και θερμική αντίσταση.  

Προκειμένου οι ίνες να προσφέρουν ικανοποιητική ενίσχυση των μηχανικών 

ιδιοτήτων της μήτρας, το υλικό κατασκευής τους επιλέγεται έτσι ώστε να 

παρουσιάζει υψηλό μέτρο ελαστικότητας (Ε), υψηλή τάση θραύσης σε εφελκυσμό 

(Ultimate Tensile Strength), μεγάλη δυσκαμψία (stiffness) και δυσθραυστότητα 

(toughness) και επιπλέον να έχει μικρή πυκνότητα (ρ). Στα προηγμένα σύνθετα υλικά 

οι ενισχυτικές ίνες είναι κατασκευασμένες είτε από ανόργανα υλικά (μέταλλα, 

κεραμικά) είτε από οργανικά (πολυμερή).  

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ινών για την κατασκευή αεροσκαφών είναι: οι ίνες 

αρωματικού πολυαμιδίου, βορίου, άνθρακα και γυαλιού. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, 

όπως οι ίνες πυριτίου, πολυαιθυλενίου και χαλαζία. Αυτές που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο είναι οι ίνες άνθρακα, συχνά σε συνδυασμό με ίνες αρωματικού 

πολυαμιδίου ή γυαλιού. Κάποιες φορές οι ίνες βορίου αντικαθίστανται από ίνες 

άνθρακα και πυριτίου, διότι είναι φθηνότερες. Οι ίνες άνθρακα αναφέρονται και ως 

ίνες γραφίτη. Στον πίνακα 2.1 γίνεται μία σύγκριση διαφόρων βασικών τύπων ινών.  
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Πίνακας 2.1: Σύγκριση ιδιοτήτων διαφόρων τύπων ινών [2.2] 
 

Υλικό 
Ειδικό 

βάρος 

Εφελκυστική 

αντοχή (GPa) 

Ειδική 

αντοχή 

(GPa) 

Μέτρο 

ελαστικότητας 

(GPa) 

Ειδικό μέτρο 

ελαστικότητας 

(GPa) 

Αραμίδιο 

(Kevlar 49) 
1.44 3.6-4.1 2.5-2.85 131 91 

Άνθρακας 1.78-2.15 1.5-4.8 0.70-2.70 228-724 106-407 

Γυαλί τύπου Ε 2.58 3.45 1.34 72.5 28.1 

Βόριο 2.57 3.6 1.40 400 156 

Καρβίδιο του 

πυριτίου 
3.0 3.9 1.30 400 156 

UHMWPE 

(spectra 900) 
0.97 2.6 2.68 117 121 

 

 

Όλες οι παραπάνω ίνες, εκτός από αυτές που είναι από βόριο, παράγονται ως 

θύσανοι λεπτών νημάτων, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε ταινίες μιας 

διεύθυνσης σε μορφή υφαντών ή πλεκτών υφασμάτων, σωληνοειδών πλεξούδων, 

χαρτιών και ψαθών ή κομμένα σε μικρά κομμάτια σε σχήμα "U". Έτσι, όλες οι 

προαναφερθείσες μορφές, εάν διαποτιστούν με ρητίνες δημιουργούν τα 

προεμποτισμένα υλικά (prepregs).  

Αυτές οι μεταποιημένες μορφές μπορούν να κατασκευαστούν από μίγματα ινών 

για να παράγουν υβριδικά (hybrid) σύνθετα, ταινίες ή "πλεξούδες". Το 

προεμποτισμένο υλικό μπορεί να κατασκευασθεί είτε από θερμοσκληρυνόμενα είτε 

από θερμοπλαστικά πολυμερή. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά 

υλικά διαθέσιμα το καθένα με συγκεκριμένες μηχανικές ή φυσικές ιδιότητες και 

εκατοντάδες τύποι από τους οποίους μπορούν να επιλεχθούν τα κατάλληλα υλικά για 

κάθε εφαρμογή. Οι κυριότερες μορφές ινών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή 

συνθέτων υλικών είναι: 
 

1) Οι θύσανοι λεπτών νημάτων, οι οποίοι φέρουν διαφορετικές ονομασίες ανάλογα 

με την κατασκευαστική τους διαδικασία. Όσον αφορά τις ίνες άνθρακα και 

αρωματικού πολυαμιδίου, το υλικό κατασκευάζεται ως ένα ελεύθερο δέμα από 

εκατοντάδες χιλιάδες νήματα, χωρίς στρέψη, το οποίο ονομάζεται "tow" και μοιάζει 

με "στουπί". Η ίνα γυαλιού κατασκευάζεται ως "πλεξούδα" από 102 ή 204 νήματα, τα 

οποία δένονται μεταξύ τους, χωρίς στρέψη, σε κυλινδρικά τύμπανα ή αν στριφτούν 

κατά την κατασκευή ονομάζονται "yarn". Κάποιες πλεξούδες ("yarn") μπορεί να 

στριφτούν μαζί και να σχηματίσουν ένα φύλλο "yarn". 

2) Οι ταινίες μίας διεύθυνσης (μη υφαντές), αποτελούνται συνήθως από "tows" ή 

"rovings", τα οποία ψεκάζονται σε καλούπια χωρίς να δημιουργούνται κενά. Για να 

παραμείνουν οι ίνες στη θέση τους προεμποτίζονται με ρητίνη, η οποία είναι μερικώς 

πολυμερισμένη, έτσι ώστε να είναι παχύρευστη με σχετικά υψηλό ιξώδες ή με ένα 
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θερμοπλαστικό πολυμερές. Για να μη κολλήσει η ρητίνη σε άλλα επίπεδα της ταινίας, 

επικαλύπτεται με ένα αποκολλητικό χαρτί, το οποίο είναι επικαλυμμένο με σιλικόνη. 

3) Τα υφαντά ή ενισχυτικά υφάσματα, τα οποία διακρίνονται σε πολλούς τύπους με 

χαρακτηριστικές πλέξεις. Οι τέσσερεις βασικοί τύποι που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο στην κατασκευή συνθέτων υλικών, φαίνονται στην εικόνα 2.2. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.2: Διάφοροι τύποι πλέξης νημάτων υφάσματος, μονής διεύθυνσης (unidirectional) 

επάνω αριστερά και διπλής διεύθυνσης με απλή πλέξη (plain weave) επάνω δεξιά, με 

διαγώνια πλέξη (twill) στη μέση, με πλέξη fish και satin, κάτω αριστερά και δεξιά αντίστοιχα 
(http://www.fibermaxcomposites.com/shop/index_files/weavingstylesandpatterns.html) 

http://www.fibermaxcomposites.com/shop/index_files/weavingstylesandpatterns.html
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Στην απλή πλέξη (plain weave), που είναι και η πιο συνήθης, οι διαμήκεις και οι 

εγκάρσιοι θύσανοι ινών διασταυρώνονται κάθετα μεταξύ τους και βρίσκονται 

εναλλάξ η μία ομάδα πάνω στην άλλη. Η πλέξη αυτή χαρακτηρίζεται ως η πλέον 

σταθερή. Η διαγώνια πλέξη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πυκνότητα ινών ανά 

μονάδα επιφανείας από ότι η απλή πλέξη, ενώ έχει διαφορετική μορφή στις δύο όψεις 

του υφάσματος. Χαρακτηρίζεται από μια διαγώνια γραμμή από την οποία φέρει και 

την ονομασία της, twill. Στην πλέξη satin, η μπροστινή επιφάνεια κυριαρχείται από 

τις διαμήκεις θυσάνους ινών (wrap) και χαρακτηρίζεται από διαφορετική μορφή στην 

άλλη όψη. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται ευρύτατα στη βιομηχανία παραγωγής 

συνθέτων υλικών. 

Σε όλες τις παραπάνω πλέξεις οι διασταυρώσεις γίνονται στις 90ο. Είναι όμως 

πιθανόν να κατασκευαστούν διαγώνια πλεκτά με κλίση 45° ή 60°. Αυτού του είδους 

τα πλεκτά (non-crimp) δημιουργούν ισχυρότερα και πιο δύσκαμπτα σύνθετα υλικά, 

διότι οι ίνες είναι ευθύγραμμες.  

Η απλή πλέξη, η διαγώνια και η πλέξη satin, είναι πολύ εύκολο να μονταριστούν 

πάνω σε καμπύλες επιφάνειες και εξαιτίας των νημάτων τους δεν στρεβλώνονται 

εύκολα, όταν είναι υφαντά και άρα γίνονται πολύ αποτελεσματικά ως ενισχυτικά 

μέσα. Όμως σε ένα σύνθετο υλικό η ενισχυτική ίνα καταλαμβάνει λιγότερο από το 

70% του όγκου του υλικού. Είναι λοιπόν κατανοητό, πως από τη στιγμή που η αντοχή 

και το μέτρο ελαστικότητας είναι ανάλογα με την κατ' όγκο περιεκτικότητα των ινών 

στο σύνθετο, οι ιδιότητες ενός συνθέτου υλικού με υφαντή ενίσχυση είναι πολύ 

χαμηλότερες από τις τιμές των αντίστοιχων ιδιοτήτων των ινών, που δίνονται στον 

πίνακα 2.1. [2.1, 2.8] 

 

 

2.6 Ίνες άνθρακα 

 

Οι ίνες γραφίτη είναι η επικρατέστερη ενίσχυση υψηλής αντοχής και υψηλού 

μέτρου ελαστικότητας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή προηγμένων 

σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας. Οι ίνες άνθρακα διατηρούν το υψηλό μέτρο 

ελαστικότητας σε εφελκυσμό και την υψηλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Επίσης, δεν επηρεάζονται από την υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου. Γενικά, όταν 

απαιτείται ο βέλτιστος συνδυασμός μηχανικής συμπεριφοράς και ελάττωσης του 

βάρους, οι χρησιμοποιούμενες ίνες είναι συνήθως ίνες άνθρακα. Ακόμη, οι ίνες 

άνθρακα προτιμώνται όταν η θερμική διαστολή ενός υλικού πρέπει να συγκρατηθεί 

σε χαμηλό επίπεδο ή όταν απαιτείται συμβατότητα των χαρακτηριστικών διαστολής 

δύο συνενωμένων διαφορετικών υλικών. 

Η υπεροχή αυτή των ανθρακονημάτων οφείλεται στη φύση του άνθρακα ως 

στοιχείου και τους ενδοατομικούς δεσμούς που σχηματίζει με άλλα άτομα άνθρακα. 

Ο γραφίτης αποτελείται από ανισότροπους πολυκρυσταλλίτες, των οποίων η 

ανισοτροπία εξαρτάται από τις συνθήκες παρασκευής τους. Αποτέλεσμα του ισχυρού 

προσανατολισμού των κρυσταλλιτών παράλληλα στο διαμήκη άξονα των 

ανθρακονημάτων είναι η υψηλή στιβαρότητα και αντοχή σε θραύση και ο χαμηλός 

συντελεστής θερμικής διαστολής κατά τη διεύθυνση αυτή. 
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 Οι ίνες άνθρακα κατασκευάζονται από δυο προγονικά υλικά, που αποτελούν 

κατά κάποιο τρόπο τις πρώτες ύλες. Είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτες 

ύλες μία μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως ρητίνη φανικού οξέος, διάφορα πολυμερή, 

συνθετικό μετάξι και υδρογονάνθρακες. Βέβαια πλέον, στη παραγωγή 

ανθρακονημάτων χρησιμοποιούνται μόνο πολυμερικές ίνες πολυακρυλονιτριλίου 

(ΡAΝ) και η πίσσα (pitch) από πετρέλαιο ή κάρβουνο. [2.1, 2.2, 2.9] 

 

 

2.6.1 Ίνες άνθρακα με βάση το PAN 

 

 Η μετατροπή του ΡΑΝ σε ίνα άνθρακα γίνεται σε δύο ή τρία στάδια (εικόνα 2.3). 

Εξαρτάται από τον τύπο της ίνας που κατασκευάζεται. Το πρώτο στάδιο είναι η 

οξείδωση με σύγχρονο εφελκυσμό στον αέρα και σε χαμηλή θερμοκρασία (100-

200οC), με ταυτόχρονη εφαρμογή τάσης, η οποία είναι απαραίτητη για την 

ευθυγράμμιση των αλυσίδων. Η οξείδωση μετατρέπει το πολυμερές ΡΑΝ σε μία δομή 

με κλιμακωτή μορφή, δηλαδή, μία σειρά από δακτυλίους ενωμένους μεταξύ τους που 

σχηματίζουν τη βάση της δομής της τελικής ίνας. Η οξειδωμένη ίνα από ΡΑΝ δεν 

είναι εύφλεκτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του αμιάντου.  

 Ακολουθεί το στάδιο της πυρόλυσης, υπό τάση, σε ατμόσφαιρα αζώτου στους 

1000-1500°C. Οι παραγόμενες ίνες χαρακτηρίζονται ως ίνες άνθρακα υψηλής 

αντοχής και η αντοχή τους φτάνει τα 3000 MPa.  

 Για τις υψηλού μέτρου ελαστικότητας ίνες είναι αναγκαία η παραπέρα θέρμανση 

στους 2000-3200°C, οπότε και πραγματοποιείται γραφιτοποίηση με ταυτόχρονη 

ανακρυστάλλωση, που οδηγεί σε ισχυρό προσανατολισμό των κρυσταλλιτών. Όσο 

υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέτρο ελαστικότητας της 

υπό κατασκευήν ίνας (~400 GPa). Για να δεσμεύονται καλά τα "στουπιά" των ινών 

με τις ρητίνες ή τα θερμοπλαστικά υλικά, τους γίνεται μια επιφανειακή κατεργασία. 

Γενικά, είναι μία ηλεκτρολυτική διαδικασία, αλλά μερικές φορές είναι μία απλή 

οξείδωση. Κατόπιν, για να καταστούν εύχρηστες, επικαλύπτονται με μια μικρή 

ποσότητα από μία κόλλα ζωικής προέλευσης επιλεγμένη ώστε να ταιριάζει με τη 

ρητίνη ή το πολυμερές, που χρησιμοποιείται ως μήτρα. Τελικά, τυλίγονται σε 

κυλίνδρους. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ινών άνθρακα που 

έχουν παραχθεί σε δύο στάδια (οξείδωση και πυρόλυση) και σε τρία στάδια 

(οξείδωση, πυρόλυση, θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία), αντίστοιχα.  
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Εικόνα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση παραγωγής ενισχυτικών ινών  

άνθρακα σε τρία στάδια [2.1] 

 

 

 
Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικές ιδιότητες ινών άνθρακα [2.1] 
 

Χαρακτηριστικά Ίνες υψηλής αντοχής 
Ίνες υψηλού μέτρου 

ελαστικότητας 

Μέτρο ελαστικότητας (GPa) 180-230 350-420 

Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) 2500-3400 1900-2300 

% περιεκτικότητα άνθρακα 95-98 99 

Πυκνότητα (g/cm3) 1.8 1.9 

Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης (οC) 2000 2500 

 

 

Σε οξειδωτική ατμόσφαιρα, η μέγιστη θερμοκρασία χρήσης των 

ανθρακονημάτων περιορίζεται στους 500οC και για τους δύο τύπους ινών. Κατά το 

σχεδιασμό του συνθέτου πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η μέγιστη 

θερμοκρασία χρήσης της μήτρας.  

Οι ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων ανθρακονημάτων εξαρτώνται σημαντικά 

από την αρχιτεκτονική των ινών του PAN (μονοδιευθυντικές ίνες, δισδιάστατο 

πλέγμα, τρισδιάστατο πλέγμα). Ο τρόπος διευθέτησης των ινών αυτών καθορίζει και 

το βαθμό ανισοτροπίας των ανθρακονημάτων που προκύπτουν και μπορεί να 

ποικίλλει από την πλήρη ισοτροπία ως την πλήρη ανισοτροπία. 

Η δυνατότητα επιλογής από ένα μεγάλο εύρος τιμών της θερμοκρασίας κάθε 

σταδίου παραγωγής ανθρακονημάτων, δίνει την ευχέρεια παραγωγής 

ανθρακονημάτων διαφορετικού βαθμού γραφιτοποίησης και διαφορετικών ιδιοτήτων 

(οι μηχανικές και οι φυσικές ιδιότητες, όπως η θερμική και η ηλεκτρική αγωγιμότητα, 

εξαρτώνται από το βαθμό γραφιτοποίησης και το βαθμό ανισοτροπίας). Γενικά, όσο 

καλύτερα προσανατολισμένες είναι οι ίνες και όσο υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

γραφίτη διαθέτουν, τόσο καλύτερες μηχανικές ιδιότητες επιδεικνύουν. [2.1, 2.8] 
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2.6.2 Ίνες άνθρακα με βάση την πίσσα 

 

Η πίσσα από πετρέλαιο και κάρβουνο είναι ο δεύτερος σημαντικός πρόδρομος 

για την κατασκευή ινών άνθρακα. Οι ίνες με βάση την πίσσα (pitch) έχουν 

διαφορετικές ιδιότητες από αυτές με βάση το PAN. Για παράδειγμα, μπορούν να 

έχουν υψηλότερα μέτρα ελαστικότητας σε εφελκυσμό και μεγαλύτερη ηλεκτρική 

αγωγιμότητα. Μέχρι πρόσφατα οι ίνες με βάση την πίσσα ήταν πιο αδύναμες, για το 

ίδιο μέτρο ελαστικότητας, αλλά αυτό τελευταία άρχισε να αλλάζει. Για την 

αεροναυπηγική που το βάρος είναι κρίσιμο, η σημαντική σύγκριση είναι μεταξύ της 

ειδικής αντοχής και του ειδικού μέτρου ελαστικότητας. Η ηλεκτρική αντίσταση, είναι 

επίσης σημαντική για την ηλεκτρομαγνητική μόνωση (ΕΜΙ).  

Για δορυφορικές κατασκευές, οι οποίες απαιτούν το υψηλότερο διαθέσιμο ειδικό 

μέτρο ελαστικότητας, κατάλληλες ίνες είναι αυτές με βάση την πίσσα. Ενώ, για την 

αεροναυπηγική, όπου η αντοχή και η επιμήκυνση σε θραύση (αντοχή/μέτρο) είναι 

σημαντικές, κατάλληλες ίνες είναι αυτές με βάση το ΡΑΝ. Αυτές οι ίνες έχουν τιμές 

μέτρου ελαστικότητας από 150 μέχρι 900 GPa και αντοχές σε εφελκυσμό γύρω στα 

3GPa, με πυκνότητα περίπου 2.15 gr/cc. Η ειδική τους αντίσταση είναι χαμηλή (2 ως 

5 μΩ.m) και η θερμική αγωγιμότητα τους υψηλή (200 W/m°Κ). Η αντοχή σε θλίψη 

είναι πολύ πιο χαμηλή από την αντοχή σε εφελκυσμό. Οι ηλεκτρικές και θερμικές 

ιδιότητές τους είναι πιο ενδιαφέρουσες από τις μηχανικές, εκτός από κατασκευές 

κρίσιμης δυσκαμψίας, όπου απαιτείται υψηλό μέτρο. [2.8] 

 

 

2.6.3 Δομή των ινών άνθρακα 

 

Οι ίνες άνθρακα έχουν διάμετρο 7-8 μm και αποτελούνται από κρυσταλλίτες 

γραφίτη τύπου "turbo static", που είναι μια αλλοτροπική μορφή του άνθρακα. Σε ένα 

μονοκρύσταλλο άνθρακα τα άτομα του άνθρακα έχουν εξαγωνική διάταξη (εικόνα 

2.4) σε επίπεδα διατεταγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε κανονική σειρά ΑΒΑΒ. Τα 

άτομα σε κάθε επίπεδη στρώση συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρότατους 

ομοιοπολικούς δεσμούς, ενώ οι επίπεδες στρώσεις συγκρατούνται μεταξύ τους με 

ασθενείς δυνάμεις Van der Waals. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές κρυσταλλικές 

μονάδες είναι έντονα ανισότροπες. Έτσι, το μέτρο του Young παράλληλα προς τον c 

άξονα, δηλαδή κάθετα προς τις επίπεδες στρώσεις είναι 30 GNm-2. Η απόσταση 

μεταξύ των επίπεδων στρώσεων είναι 0.335 nm. Ο γραφίτης τύπου "turbo static" 

μοιάζει με τον μονοκρυσταλλικό γραφίτη, με τη διαφορά ότι οι επίπεδες στρώσεις δεν 

παρουσιάζουν κανονική διάταξη κατά την διεύθυνση του άξονα c και η απόσταση 

μεταξύ των επιπέδων στρώσεων είναι περίπου 0.34 nm.  
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Εικόνα 2.4: Εξαγωνική γραφιτική δομή [2.9] 

 

 

Για να παρουσιάζουν οι ίνες του άνθρακα υψηλό μέτρο και αντοχή, πρέπει οι 

επίπεδες στρώσεις του γραφίτη να είναι διατεταγμένες κατά την διεύθυνση του άξονα 

της ίνας. Στην πράξη όμως, οι κρυσταλλικές μονάδες είναι πολύ μικρές, άτακτα 

διατεταγμένες και παρουσιάζουν ασυνέχειες στη δομή. Οι μέσες διαστάσεις των 

διαστρωματώσεων των επιπέδων στρώσεων γραφίτη κάθετα και παράλληλα προς την 

διεύθυνση της ίνας, μπορούν να μετρηθούν με ακτίνες χ (x-ray diffraction) και είναι 

μικρότερες των 10 nm.  

Το μέτρο των ινών άνθρακα εξαρτάται από το βαθμό προσανατολισμού των 

στρώσεων, ο οποίος με την σειρά του εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής των ινών. 

Ατέλειες δομής οδηγούν στην δημιουργία κενών αέρα (voids) πολύπλοκου σχήματος, 

που διατάσσονται κατά μήκος της ίνας. Τα κενά αυτά αποτελούν αδύναμα σημεία της 

δομής, όπου παρουσιάζονται συγκεντρώσεις τάσεων με αποτέλεσμα τη μείωση της 

αντοχής της ίνας. Άλλες αδυναμίες δομής που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο 

παρασκευής των ινών είναι οι επιφανειακές ατέλειες και οι μακροκρύσταλλοι.  

Η διάταξη των επίπεδων στρώσεων κατά την διατομή της ίνας αποτελεί έναν 

άλλο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις εγκάρσιες και διατρητικές ιδιότητες 

της ίνας. Έτσι για παράδειγμα, οι ίνες άνθρακα που έχουν σαν βάση το PAN και 

χαρακτηρίζονται ως Ίνες Τύπου I (Type I-carbon fibres), έχουν μια λεπτή επιδερμική 

επιφάνεια, ενώ στο κέντρο τους περιέχουν κρυσταλλίτες τυχαίου προσανατολισμού. 

Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις ινών, όπως εκείνες που βασίζονται στην πίσσα, οι 

επίπεδες στρώσεις έχουν μια ακτινική διάταξη. Αυτές οι διαφορές στη δομή έχουν 

σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στις ιδιότητες των ινών. [2.8] 
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2.7 Ίνες γυαλιού 

 

Οι ίνες γυαλιού χρησιμοποιήθηκαν στα σύνθετα πρώτης γενιάς (1940) και η 

χρήση τους συνεχίζεται επιτυχώς μέχρι σήμερα. Είναι από τους πλέον διαδεδομένους 

τύπους ινών στα σύνθετα πολυμερικής μήτρας και θεωρούνται από τα φτηνά 

ενισχυτικά υλικά.  

Διάφοροι συνδυασμοί ορυκτών γυαλιών έχουν δοκιμαστεί για την κατασκευή ι-

νών. Ο πιο κοινός τύπος ινών γυαλιού βασίζεται στο διοξείδιο του πυριτίου (silica, 

Si02) με προσθήκη οξειδίων του ασβεστίου, βορίου, νατρίου, σιδήρου και α-

λουμινίου. Τα γυαλιά αυτά είναι συνήθως άμορφα, ενώ αν θερμανθούν σε υψηλές 

θερμοκρασίες για μεγάλο διάστημα, αποκτούν κάποια κρυσταλλικότητα. Αυτό συνή-

θως οδηγεί σε κάποια μείωση της αντοχής τους.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα των υαλονημάτων είναι το χαμηλό κόστος και η 

υψηλή αντοχή, ενώ στα κύρια μειονεκτήματα τους εντάσσονται το χαμηλό μέτρο 

ελαστικότητας, η μικρή δυσκαμψία και η μικρή αντοχή τους έναντι φθοράς εκτριβής 

(λύση της συνέχειας της επιφάνειάς τους). Εγχαράξεις και εκδορές δημιουργούν 

περιοχές συγκέντρωσης τάσεων στην επιφάνεια της ίνας, με αποτέλεσμα την ταχεία 

υποβάθμιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων και της ικανότητας πρόσφυσής τους στην 

πολυμερική μήτρα.  

Το fiberglass είναι ένα σύνθετο υλικό που αποτελείται από ίνες γυαλιού, συνεχείς 

ή ασυνεχείς, οι οποίες περιέχονται σε πολυμερική μήτρα. Οι διάμετροι των ινών 

κυμαίνονται από 3 έως 20 μm. Πολλές εφαρμογές του είναι οικείες, όπως σκελετοί 

αυτοκινήτων και πλοίων, πλαστικοί σωλήνες, δοχεία αποθήκευσης και βιομηχανικά 

δάπεδα. [2.1, 2.2, 2.8, 2.9] 

 

 

2.7.1 Τύποι ινών γυαλιού 

 

Ένας αριθμός από διαφορετικές συνθέσεις γυαλιού χρησιμοποιούνται με συγκε-

κριμένες διαφορετικές ιδιότητες. Ειδικότερα ο τύπος γυαλιού Α, υλικό που χρησι-

μοποιείται για παράθυρα, είναι τώρα απαρχαιωμένος για την κατασκευή ινών, αλλά 

αυτός ο τύπος ήταν φθηνός και είχε καλή αντίσταση στα οξέα. Η ανάγκη για ειδικές 

ηλεκτρικές ιδιότητες για εφαρμογές όπως κελύφη ραντάρ, οδήγησε στην ανάπτυξη 

του γυαλιού τύπου Ε, το οποίο τώρα παράγεται στη μεγαλύτερη κλίμακα. Υπάρχουν 

διάφορες παραλλαγές, όπως συνθέσεις χωρίς μαγνήσιο ή χωρίς φθόριο, που 

παράγονται λόγω της διαθεσιμότητας των τοπικών ακατέργαστων υλικών ή λόγω 

περιορισμένης προμήθειας του φθορίου. Το γυαλί τύπου C αναπτύχθηκε εξαιτίας της 

χημικής του αντίστασης. Το γυαλί τύπου D αναπτύχθηκε ως ένας βελτιωμένος 

ηλεκτρικός τύπος για μοντέρνα κελύφη ραντάρ και το S ή R γυαλί, η αμερικανική και 

ευρωπαϊκή έκδοση, αναπτύχθηκαν λόγω της υψηλότερης αντοχής και μέτρου 

ελαστικότητας σε σχέση με το γυαλί τύπου Ε, για την ενίσχυση των πλαστικών 

υλικών. Η χημική σύνθεση και οι ιδιότητες των τριών συνηθέστερων τύπων γυαλιού, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.  
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Πίνακας 2.3: Χημική σύσταση και ιδιότητες ενισχυτικών ινών γυαλιού [2.1] 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΥΠΟΣ 

Ε C S 
SiO2 

καθαρή 

Χ
η

μ
ικ

ή
 

σ
ύ

σ
τ
α

σ
η

  

%
 

 SiO2 54 60 65 >99.5 

 Al2O3 16 25 25 - 

 B2O3 8 - - - 

 CaO 17 9 - - 

 MgO 5 6 10 - 

Μέτρο ελαστικότητας (GPa) 75 80 84 72 

Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) 2100-3400 2500-4400 2800-4800 3500-8800 

Πυκνότητα (g/cm3) 2.54 2.50 2.48 2.20 

Θερμοκρασία τήξης (oC) 900-1200 1400-1600 1400-1600 1720 

Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης (oC) 550 650 650 750 

 

 

 E-glass (E=electrical): Πρόκειται για τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα 

υαλονήματα με καλές ηλεκτρικές ιδιότητες, αντοχή και δυσκαμψία, καθώς και 

πολύ καλή συμπεριφορά στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών, αλλά με μέτρια 

αντοχή σε χημικά αντιδραστήρια 

 C-glass (C=corrosion): Υαλονήματα με υψηλή αντίσταση στη χημική διάβρωση, 

και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από τις ίνες τύπου E, είναι όμως ακριβότερα 

 S-glass (S=stiffness): Ακριβότερο υλικό από το E-glass, αλλά με υψηλότερη 

δυσκαμψία και θερμική αντοχή. Χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία 

αεροσκαφών  

Όταν περιέχονται μεγάλα ποσοστά SiO2 (>99.5%) παρατηρούνται αυξημένες 

τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων της ίνας και της μέγιστης θερμοκρασίας χρήσης του 

συνθέτου υλικού. Γι' αυτό το λόγο, σε ειδικές εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές 

μηχανικές ιδιότητες κάτω από υψηλή θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται ίνες από 100% 

καθαρή πυριτία. [2.8, 2.9] 

 

 

2.7.2 Παραγωγή ινών γυαλιού 

 

Η παραγωγή των ινών γυαλιού γίνεται με εκβολή τήγματος γυαλιού διαμέσου 

μήτρας με διάτρητο πυθμένα (διάμετρος οπών 1-2 mm). Η πρώτη ύλη τοποθετείται 

σε δεξαμενή, όπου τήκεται. Το γυαλί ρέει μέσα από τις οπές του πυθμένα (102 ή 204 

οπές) υπό την επίδραση της βαρύτητας, με μέγιστη ταχύτητα 3000-4000 m/min. Οι 

παραγόμενες ίνες συγκεντρώνονται σε ένα σύνολο και εκτείνονται μηχανικά μέχρις 

ότου αποκτήσουν την κατάλληλη διάμετρο (1-15μm) και ακολουθεί ελαφρός 

ψεκασμός τους με νερό (ψύξη). Ακολούθως οι ίνες διέρχονται από ιμάντα που 
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επιβάλλει σ' αυτές προστατευτικό λιπαντικό συνδετικό υλικό ή ειδικά κολλοειδή 

πρόσθετα, που δρουν ως προστατευτικές επικαλύψεις και συνεισφέρουν στην 

καλύτερη πρόσφυση ινών-μήτρας. Τέλος, οι ίνες περιτυλίσσονται ανά δέσμες (strand 

ή end) των 204 νηματίων (τυπική τιμή) γύρω από τύμπανο, που περιστρέφεται με 

μεγάλη ταχύτητα (της τάξης των 50 m/s). Οι ρόλοι υαλονήματος υφίστανται ξήρανση 

πριν υποβληθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεργασία μορφής. Η διάμετρος του 

βιομηχανικού E-glass-fibre είναι της τάξεως των 8-15μm και η συνήθης τιμή είναι 

11μm. Τα στάδια παραγωγής των ινών γυαλιού φαίνονται στην εικόνα 2.5.  

 

 
 

Εικόνα 2.5: Στάδια παραγωγής ενισχυτικών ινών γυαλιού [2.9] 

 

 

Ο έλεγχος της διαμέτρου των ινών γίνεται με ρύθμιση της στάθμης του τήγματος 

μέσα στη δεξαμενή, της πυκνότητάς του, της διαμέτρου των οπών και της ταχύτητας 

περιστροφής του τυμπάνου. Το αποτέλεσμα με τη σειρά του εξαρτάται από τη 

σύνθεση, τη θερμοκρασία, τη διάμετρο των οπών και την ταχύτητα περιελίξεως.  

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των ινών, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των 

ινών μεταξύ τους, καθώς και με άλλα αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν 

επιφανειακές κακώσεις στην ίνα. Πολλές φορές μετά την παραγωγή τους οι ίνες, 

επιστρώνονται με προστατευτικές επικαλύψεις.  

Τα χημικά πρόσθετα διακρίνονται σε προσωρινά και συμβατά. Τα προσωρινά 

πρόσθετα έχουν κύριο στόχο αφενός την προστασία της ίνας έναντι μείωσης της 

αντοχής λόγω τριβής της με τις άλλες ίνες και αφετέρου τη σύνδεση των ινών μεταξύ 

τους στην περίπτωση που διαμορφωθούν σε πλέξη ύφανσης. Ακόμη, προσδίδουν 

στην ίνα αντιστατικές ιδιότητες. Τα προσωρινά πρόσθετα απομακρύνονται εύκολα με 

τη θέρμανση των ινών σε κλιματιζόμενο περιβάλλον. Τα συμβατά πρόσθετα έχουν 

στόχο τη βελτίωση της αρχικής πρόσφυσης ρητίνης-γυαλιού και τη μείωση των 

δυσάρεστων επιπτώσεων της υγρασίας ή άλλων περιβαλλοντικών επιδράσεων. [2.1, 

2.8, 2.9] 
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2.7.3 Δομή των ινών γυαλιού 

 

Η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας του γυαλιού προσδιορίζονται από την 

τρισδιάστατη δομή και διάταξη των συστατικών οξειδίων του. Όπως έχει αναφερθεί 

οι ύαλοι είναι μη κρυσταλλικά πυριτικά άλατα που περιέχουν άλλα οξείδια, τα οποία 

επηρεάζουν τις ιδιότητές τους. Η άμορφη δομή του δίνεται στην εικόνα 2.6. Στο 

πλέγμα αυτό κάθε πολύεδρο είναι ένας συνδυασμός ατόμων οξυγόνου γύρω από ένα 

άτομο πυριτίου, που συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Τα 

ιόντα νατρίου σχηματίζουν ιοντικούς δεσμούς με τα άτομα του οξυγόνου και δε 

συνδέονται αμέσως με το πλέγμα.  

 

 
 

Εικόνα 2.6: Δομή γυαλιού 
(http://www.pslc.ws/macrog/glass.htm) 

 

 

Η δομή του πλέγματος καθώς και η αντοχή των δεσμών, μεταβάλλεται με την 

προσθήκη οξειδίων, οπότε είναι δυνατόν να παραχθούν ίνες γυαλιού με διαφορετικές 

φυσικές και χημικές ιδιότητες. Σε αντίθεση με τις ίνες άνθρακα και Kevlar 49, οι 

ιδιότητες των ινών γυαλιού είναι ισότροπες και παρουσιάζουν γραμμική ελαστική 

συμπεριφορά. Αυτό είναι άμεση συνέπεια της τρισδιάστατης δομής του γυαλιού.  

Η αντοχή των ινών εξαρτάται από τις συνθήκες παραγωγής τους και το 

περιβάλλον ελέγχου. Ίνες που μόλις έχουν παρασκευασθεί και όπου έχουν ληφθεί 

όλα τα μέτρα προστασίας τους κατά την παρασκευή, έχουν αντοχή 3.5 GNm-2 και η 

διασπορά της αντοχής τους είναι πολύ μικρή. Η αντοχή τους ελαττώνεται όταν 

ελέγχονται σε υγρό περιβάλλον λόγω της απορρόφησης υγρασίας από την επιφάνειά 

τους. Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν οι ίνες έρχονται 

σε επαφή με οξέα. Η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας εξαρτώνται από την 

θερμοκρασία και οι ίνες υπόκεινται σε στατική κόπωση.  

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που προσδιορίζει την αντοχή των ινών είναι οι 

βλάβες που υφίστανται οι ίνες κατά την παρασκευή τους και ιδιαίτερα κατά το στάδιο 

της περιέλιξής τους πάνω στο τύμπανο. Η επικάλυψή τους με ειδικό επικαλυπτικό 

(size coating) στα πρώτα στάδια της παρασκευής τους βοηθάει στην ελαχιστοποίηση 

των βλαβών. Μερικές από τις βλάβες είναι αναπόφευκτες και συμβαίνουν τυχαία 

http://www.pslc.ws/macrog/glass.htm
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κατά μήκος της ίνας. Αυτό οδηγεί σε διασπορά της αντοχής, η οποία εξαρτάται από 

το ελεύθερο μήκος των ινών, ακριβώς όπως και στις ίνες άνθρακα.  

Οι μηχανικές βλάβες είναι υπό την μορφή επιφανειακών μικρορωγμών. Η επικά-

λυψη των ινών εφαρμόζεται επιδερμικά με spray, το οποίο περιέχει νερό με 

γαλάκτωμα πολυμερούς. Το είδος του επικαλυπτικού εξαρτάται μεταξύ των άλλων 

και από τον σκοπό για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι ίνες: 

1. Προφυλάσσει την επιφάνεια των ινών από φθορά 

2. Συνδέει τις ίνες μεταξύ τους 

3. Λιπαίνει τις ίνες, έτσι ώστε να αντέχουν στην τάνυση 

4. Τους προσδίδει αντι-στατικές ιδιότητες 

5. Αυξάνει την πρόσφυση των ινών στην μήτρα 

 

 
[Περισσότερες λεπτομέρειες στα 2.2, 2.8]  

 

 

2.8 Τύποι εγκλεισμάτων στα κοκκώδη σύνθετα υλικά 

 

Τα σωματίδια που χρησιμοποιούνται ως εγκλείσματα για την ενίσχυση 

κοκκωδών συνθέτων υλικών, ταξινομούνται ανάλογα με το υλικό, τη γεωμετρία, το 

σχήμα κ.α. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες με βάση τη φύση του υλικού, τα 

οργανικά και τα ανόργανα σωματίδια ενίσχυσης. Στα ανόργανα ανήκουν διάφορα 

οξείδια (Al2O3), νιτρίδια (Si3N4), ορυκτά και στοιχεία, όπως ο τάλκης, το πυρίτιο, ο 

χαλκός κ.α. Στα οργανικά σωματίδια που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση ανήκουν τα 

καρβίδια (SiC, B4C), αλλά και υλικά, όπως ο ελαιοπυρήνας, διάφορα άλευρα ξύλου 

και καρπών, όπως το ρύζι και πολλά άλλα. Ωστόσο, υπάρχουν και συνθετικά υλικά 

που χρησιμοποιούνται σε μορφή κόκκων για την ενίσχυση της μήτρας, όπως είναι η 

πυριτία (SiO2) και το carbon black (εικόνα 2.7).  

 

 
 

Εικόνα 2.7: Εικόνες α) SEM και β) TEM, σφαιρικών σωματιδίων  

πυριτίας, SiO2, διαμέτρου 90-100 nm 
(http://www.intechopen.com/books/nanocomposites-new-trends-and-developments/conducting-

polymer-nanocomposites-for-anticorrosive-and-antistatic-applications) 

 

http://www.intechopen.com/books/nanocomposites-new-trends-and-developments/conducting-polymer-nanocomposites-for-anticorrosive-and-antistatic-applications
http://www.intechopen.com/books/nanocomposites-new-trends-and-developments/conducting-polymer-nanocomposites-for-anticorrosive-and-antistatic-applications
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Συνεπάγεται λοιπόν, πως υπάρχει μία πληθώρα επιλογών, οι οποίες ανάλογα με 

τον συνδυασμό του μητρικού υλικού και της ενίσχυσης που θα επιλεχθούν για τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, μπορούν να προκύψουν τέσσερις κύριες 

κατηγορίες κοκκωδών συνθέτων υλικών: 
 

1. Υλικά μεταλλικού εγκλείσματος σε μεταλλική μήτρα: τα υλικά αυτού του 

τύπου δεν είναι κράματα. Το μεταλλικό έγκλεισμα έχει την μορφή κόκκων μέσα 

στη μήτρα και δεν είναι διαλυμένο, όπως στα κράματα. Υλικά αυτής της 

κατηγορίας είναι τα κράματα χαλκού ή χάλυβα, που περιέχουν κόκκους μολύβδου. 

Η ύπαρξη των κόκκων του μολύβδου καθιστά το υλικό κατεργάσιμο στις 

εργαλειομηχανές. Επίσης, πολλά μέταλλα που έχουν πολύτιμες ιδιότητες αλλά 

είναι εύθραυστα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως το χρώμιο, το βολφράμιο, 

το μολυβδαίνιο κτλ., μπορούν να αποτελέσουν εγκλείσματα άλλων μετάλλων, τα 

οποία παρουσιάζουν όλκιμη συμπεριφορά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το 

σύνθετο υλικό που προκύπτει είναι όλκιμο στη θερμοκρασία αυτή και διαθέτει 

μερικές από τις ιδιότητες του εύθραυστου εγκλείσματος. 

2. Υλικά μη μεταλλικού εγκλείσματος σε μεταλλική μήτρα: τα σύνθετα υλικά 

αυτού του τύπου, ονομάζονται κεραμομέταλλα. Τα κεραμομέταλλα μπορεί να 

είναι δύο ειδών αναλόγως το έγκλεισμα. Υπάρχουν τα κεραμομέταλλα με κόκκους 

οξειδίου ενός μετάλλου μέσα σε μεταλλική μήτρα, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στην κατασκευή εργαλείων και σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας, όπου η 

αντίσταση στη διάβρωση παίζει σημαντικό ρόλο και τα κεραμομέταλλα με 

κόκκους καρβιδίου ενός μετάλλου μέσα σε μεταλλική μήτρα. Έτσι για 

παράδειγμα, το καρβίδιο του βολφραμίου μέσα σε μήτρα κοβαλτίου 

χρησιμοποιείται σε τμήματα μηχανών τα οποία απαιτούν πολύ υψηλή σκληρότητα. 

Το καρβίδιο του χρωμίου μέσα σε μήτρα κοβαλτίου έχει μεγάλη αντοχή στην 

οξείδωση και στη διάβρωση, ενώ έχει συντελεστή θερμικής διαστολής 

παραπλήσιο με αυτόν του χάλυβα και καθίσταται κατάλληλο για χρήσεις σε 

βαλβίδες κ.α. Τέλος, το καρβίδιο του τιτανίου μέσα σε μήτρα νικελίου ή κοβαλτί-

ου χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες, 

όπως σε διάφορα μέρη στροβιλομηχανών. Τα κεραμομέταλλα χρησιμοποιούνται 

επίσης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ως καύσιμα (π.χ. κόκκοι οξειδίου μέσα σε 

ανοξείδωτο χάλυβα), αλλά και σαν ράβδοι ελέγχου (π.χ. κόκκοι καρβιδίου του 

βορίου μέσα σε ανοξείδωτο χάλυβα). 

3. Υλικά μη μεταλλικού εγκλείσματος σε μη μεταλλική μήτρα: το πιο κοινό 

παράδειγμα ενός τέτοιου υλικού είναι το σκυρόδεμα (όχι οπλισμένο). Το 

σκυρόδεμα αποτελείται από κόκκους άμμου και πέτρας, δεμένους με ένα μίγμα 

τσιμέντου και νερού, το οποίο έχει αντιδράσει χημικά και έχει σκληρύνει. Η 

αντοχή του σκυροδέματος αποδίδεται στην ύπαρξη των κόκκων πέτρας. Η αντοχή 

αυτή ποικίλλει και εξαρτάται αρκετά από τον τύπο του τσιμέντου που 

χρησιμοποιείται. Ακόμη, φολίδες μη μεταλλικών υλικών όπως η μίκα ή το γυαλί, 

μπορούν να αποτελέσουν το κοκκώδες έγκλεισμα μιας γυάλινης ή πλαστικής 

μήτρας αντίστοιχα και να προκύψει ένα σύνθετο υλικό αυτού του τύπου. 
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4. Υλικά μεταλλικού εγκλείσματος σε μη μεταλλική μήτρα: πολλά υλικά αυτού 

του είδους έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την αύξηση της θερμικής 

αγωγιμότητας, την αύξηση του συντελεστή θερμικής διαστολής και τη μείωση της 

φθοράς της μήτρας. Έτσι, μεταλλική σκόνη σαν έγκλεισμα μέσα σε μήτρα 

θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία ενός συνθέτου 

υλικού, το οποίο είναι πιο ισχυρό και ανθεκτικό και άγει πιο εύκολα την 

θερμότητα και τον ηλεκτρισμό από ότι η ρητίνη μόνη της. Παράδειγμα αυτού του 

τύπου κοκκώδους συνθέτου υλικού, αποτελεί το έγκλεισμα σκόνης χαλκού μέσα 

σε εποξική ρητίνη, το οποίο αυξάνει σημαντικά την ηλεκτρική αγωγιμότητα της 

πολυμερικής μήτρας. Τέλος, είναι συνήθη τα σύνθετα υλικά με μεταλλικό 

έγκλεισμα υπό μορφή φολίδας. Τα χρώματα αργιλίου για παράδειγμα, είναι 

φολίδες μετάλλου σε αιώρηση μέσα στο χώμα. Με την επίστρωση οι φολίδες 

αυτές παραλληλίζονται με την επιφάνεια που βάφεται και αποτελούν ένα πολύ 

αποτελεσματικό κάλυμμα για αυτήν. [2.8, 2.10, 2.11] 

 

Στον πίνακα 2.4 παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς τύπους 

συνθέτων υλικών με ενίσχυση σωματιδίων και οι κυριότερες εφαρμογές τους. 

 

Πίνακας 2.4: Παραδείγματα κι εφαρμογές των κυριότερων κοκκωδών συνθέτων υλικών [2.1] 

 

Μήτρα Ενίσχυση Εφαρμογές 

Ag CdO ηλεκτρικές επαφές υλικών 

Al Al2O3 πυρηνικοί αντιδραστήρες 

Be BeO αεροναυπηγικές και πυρηνικές εφαρμογές 

Co ThO2, Y2O3 μαγνητικό υλικό αντοχής σε ερπυσμό 

Ni-20% Cr ThO2 μέρη κινητήρων μηχανών 

Pb PbO πλέγματα μπαταριών 

Pt ThO2 νήματα, μέρη ηλεκτρικών συσκευών 

W ThO2, ZrO2 νήματα, θερμαντικά σώματα 

Co WC αντιτριβικές εφαρμογές, κοπτικά εργαλεία 

 

 

 

2.8.1 Ιδιότητες και πλεονεκτήματα των σωματιδίων ενίσχυσης 

 

Με τους κατάλληλους συνδυασμούς μήτρας και ενισχυτικού μέσου, είναι δυνατή 

η παρασκευή κοκκωδών συνθέτων υλικών με διαφορετικές ιδιότητες και 

συμπεριφορά. Ειδικά για τα σύνθετα με πολυμερική μήτρα, με την επιλογή του 

κατάλληλου εγκλείσματος μπορούν να χρωματιστούν, να αποκτήσουν καλύτερες 

οπτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές και μηχανικές ιδιότητες.  

Για την αποτελεσματική ενίσχυση του υλικού της μήτρας και την επίτευξη των 

επιθυμητών ιδιοτήτων του κοκκώδους συνθέτου υλικού, οι κόκκοι πρέπει να έχουν 

περίπου το ίδιο μέγεθος σε όλες τις διευθύνσεις (ισοαξονική) και επίσης να είναι 
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μικροί και ομοιογενώς κατανεμημένοι διαμέσου της μήτρας. Τα σωματίδια έχουν 

διάμετρο που ποικίλει από μερικά nm έως 100 μm και υπάρχει μια ευκολία επιλογής 

του μεγέθους, διότι μπορεί να καθοριστεί κατά τη διάρκεια άλεσης της πρώτης ύλης 

προς τον σχηματισμό των κόκκων.  

Το σχήμα των κόκκων μπορεί να είναι σφαιρικό, κυβικό, ελλειψοειδές, 

δισκοειδές, σε μορφή πλακιδίων και ινών, ή οποιουδήποτε άλλου γεωμετρικού 

σχήματος, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2.8. Ο προσανατολισμός των κόκκων 

μπορεί να είναι τυχαίος ή συγκεκριμένος. Στην πλειονότητα των κοκκωδών συνθέτων 

υλικών, οι κόκκοι έχουν τυχαία διασπορά και προσανατολισμό μέσα στη μήτρα 

(εικόνα 2.9). Επιπρόσθετα, το κλάσμα όγκου των δύο φάσεων επηρεάζει τις τελικές 

ιδιότητες του συνθέτου υλικού. Για παράδειγμα, οι μηχανικές ιδιότητες βελτιώνονται 

όσο αυξάνεται η συγκέντρωση των κόκκων.  

 

 
 

Εικόνα 2.8: Σχηματική αναπαράσταση σχήματος κόκκων 

 

 
 

Εικόνα 2.9: Κατανομή και προσανατολισμός σωματιδίων στα κοκκώδη σύνθετα υλικά. α) 

ισοκατανεμημένα και προσανατολισμένα σωματίδια μέσα στη μήτρα, β) σωματίδια με τυχαία 

κατανομή και προσανατολισμό και γ) σχηματισμός συσσωματωμάτων μέσα στη μήτρα 
(http://www.pcimag.com/articles/quantitative-determination-of-particle-dispersion-in-a-paint-film) 

http://www.pcimag.com/articles/quantitative-determination-of-particle-dispersion-in-a-paint-film
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Ο λόγος της διαμέτρου προς το πάχος των σωματιδίων ενίσχυσης (aspect ratio) 

χρησιμοποιείται για να εκφράσει το σχήμα των κόκκων. Γενικά, όσο μεγαλύτερος 

είναι ο λόγος διάμετρος/πάχος των σωματιδίων ενίσχυσης, τόσο μεγαλύτερο είναι και 

το μέτρο ελαστικότητας. Σημαντικό ρόλο παίζει και η συγκέντρωση των κόκκων, με 

την αύξησή της μέχρι ένα όριο που καθορίζεται από τις ιδιότητες των επιμέρους 

συστατικών του συνθέτου υλικού, συνήθως παρατηρείται και αύξηση του μέτρου 

ελαστικότητας.  

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η ενίσχυση με σωματίδια στα σύνθετα υλικά 

είναι αρκετά διαδεδομένη κι αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μερικές από τις 

ιδιότητες των κόκκων που τους καθιστούν ελκυστικούς για χρήση στις διάφορες 

εφαρμογές, είναι: 
 

 παρουσιάζουν ισότροπες ιδιότητες 

 βελτιώνουν την κατεργασιμότητα του υλικού 

 είναι συμβατοί με τις περισσότερες μεθόδους παρασκευής και συχνά 

κατασκευάζονται στην τελική τους μορφή 

 αυξάνουν το μέτρο ελαστικότητας της μήτρας 

 μειώνουν τη διαπερατότητα της μήτρας 

 μειώνουν την ολκιμότητα της μήτρας 

 υποστηρίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, θλίψη και διάτμηση 

 

 
[Περισσότερες λεπτομέρειες στα 2.2, 2.10] 

 

 

2.9 Επίδραση των κόκκων στα σύνθετα υλικά με πολυμερική μήτρα 

 

Τα σωματίδια που ενσωματώνονται στο υλικό της μήτρας για τον σχηματισμό 

ενός κοκκώδους συνθέτου υλικού, αποτελούν τη μία από τις τρεις φάσεις των 

συνθέτων υλικών. Οι άλλες δύο φάσεις είναι η μήτρα και η ενδιάμεση φάση, η οποία 

εκτείνεται σε απόσταση μερικών nm από τη διεπιφάνεια κόκκων-μήτρας. Προκύπτει 

λοιπόν, πως συμβάλλουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις τελικές 

ιδιότητες του σύνθετου υλικού και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της μήτρας και 

των κόκκων. 

Τα πολυμερικά υλικά μπορούν να μορφοποιηθούν με σχετική ευκολία και να 

ενισχυθούν με πολλούς τύπους υλικών. Στις πολυμερικές μήτρες προστίθενται κυρίως 

δύσκαμπτα εγκλείσματα, προκειμένου να κατασκευασθεί ένα σύνθετο υλικό με 

αυξημένη δυσκαμψία και αντοχή και ταυτόχρονα χαμηλό κόστος. Στην ιδιαίτερη 

περίπτωση των πολυμερικών υλικών ενισχυμένων με κόκκους, οι κόκκοι 

περιπλέκουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη μηχανική και γενικότερα την ιξωδοελαστική 

συμπεριφορά του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν ως σημεία συγκέντρωσης 

τάσεων και δημιουργείται ένα ανομοιόμορφο τασικό πεδίο μέσα στο σύνθετο υλικό. 

Επίσης, οποιαδήποτε παραμόρφωση της πολυμερικής μήτρας δημιουργεί 

ανομοιόμορφο παραμορφωσιακό πεδίο στους γειτονικούς κόκκους, με αποτέλεσμα η 
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μηχανική συμπεριφορά του υλικού τοπικά να είναι και αυτή ανομοιόμορφη. Η 

φυσική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γειτονικούς κόκκους, περιπλέκει ακόμη 

περισσότερο την απόκριση του κοκκώδους συνθέτου υλικού, ιδιαίτερα όταν αυτό 

βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών μηχανικών φορτίων.  

Σε μικροσκοπικό επίπεδο, ένα κοκκώδες σύνθετο υλικό με υψηλό ποσοστό 

ενίσχυσης, μπορεί να θεωρηθεί ως ομογενές υλικό. Όταν τα υλικά αυτά εφελκύονται, 

τα διαφορετικά μεγέθη και οι κατανομές των κόκκων, η διαφορετική πυκνότητα των 

σταυροδεσμών των αλυσίδων του πολυμερούς και οι μεταβολές της αντοχής των 

δεσμών μεταξύ των κόκκων και της μήτρας, μπορούν να δημιουργήσουν υψηλές 

ανομοιομορφίες στα τασικά πεδία. Η βλάβη που μπορεί να αναπτυχθεί στο υλικό 

εξαρτάται από το μέγεθος των τασικών πεδίων, ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή της 

κορυφής της ρωγμής. Η βλάβη που αναπτύσσεται στο υλικό, είναι πιθανόν να είναι 

της μορφής των μικροκενών ή μικρορωγμών στην πολυμερική μήτρα και στους 

κόκκους ενίσχυσης.  

Τέλος, οι ιδιότητες ενός κοκκώδους συνθέτου υλικού με πολυμερική μήτρα, 

εξαρτώνται σημαντικά από το βαθμό ανάμιξης της ενίσχυσης μέσα στη μήτρα. 

Βαθμός ανάμιξης ορίζεται, ο βαθμός ομοιογένειας της διασποράς των κόκκων μέσα 

στη μήτρα. Η μηχανική ανάμιξη των συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικές ιδιότητες, διότι η διασπορά των κόκκων εξαρτάται από το χρόνο 

ανάμιξης. Ένας καλός βαθμός ανάμιξης οδηγεί σε βελτιωμένες ιδιότητες του 

ενισχυμένου πολυμερούς. Βέβαια για να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός ανάμιξης, 

απαιτείται η μείωση των συσσωματωμάτων και της συγκέντρωσης των κενών μέσα 

στη μήτρα. [2.10, 2.12] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 
 

 

3.1 Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία 

 

Ως νανοτεχνολογία ορίζεται ο κλάδος της επιστήμης, ο οποίος σχετίζεται με τη 

μελέτη της ύλης σε ατομικό, μοριακό και υπερμοριακό επίπεδο. Ο όρος 

νανοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τον καθηγητή Norio 

Taniguchi [3.1] και αναφέρεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων υλικών, 

συσκευών και συστημάτων που δουλεύουν σε κλίμακα μεγέθους από 1 έως 100nm 

(10-9m).  Στη νανοκλίμακα οι φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των υλικών 

διαφέρουν εκπληκτικά με τη συμπεριφορά της ύλης στον μακρόκοσμο. Τα 

νανοσωματίδια παρουσιάζουν μεγάλη επιφάνεια επαφής, πράγμα που επηρεάζει την 

κινητικότητά τους και τη φυσική, χημική και βιολογική συμπεριφορά τους. 

Επομένως, αυτή η κλίμακα είναι μοναδική, αφού καθίσταται δυνατή η αλλαγή σε 

θεμελιώδεις ιδιότητες των υλικών, χωρίς να τροποποιηθεί η χημική τους σύσταση. 

Αυτό δημιουργεί την προοπτική για άπειρα προϊόντα και εφαρμογές.  

Η αρχή της νανοτεχνολογίας θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μια ιστορική ομιλία 

του μεγάλου και διορατικού νομπελίστα φυσικού Richard P. Feynman, την οποία 

έδωσε στις 29 Δεκεμβρίου 1959 στην ετήσια συγκέντρωση της Αμερικανικής 

Ένωσης Φυσικών, με θέμα “There's Plenty of Room at the Bottom (υπάρχει πολύς 

χώρος στον πυθμένα)” [3.2]. Ο Feynman έκανε μία επαναστατική πρόταση να 

χρησιμοποιηθούν μηχανικά εργαλεία για την κατασκευή μικρότερων εργαλείων και 

αυτά με τη σειρά τους για την κατασκευή ακόμα μικρότερων, σχηματίζοντας μία 

πυραμίδα που στην κορυφή της θα βρίσκονταν εργαλεία με μέγεθος στην ατομική 

κλίμακα. Πρόσθεσε, πως τέτοιες νανομηχανές και νανοσυσκευές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μικροσκοπικών οργάνων και μεταποιητικών 

εργαλείων με ατομική ακρίβεια.  

Έπειτα από 40 χρόνια, πολλοί άρχισαν να πιστεύουν πως η νανoτεχνολογία θα 

αποτελέσει την επόμενη βιομηχανική επανάσταση και το κλειδί για μελλοντικά 

νανοενισχυμένα υλικά για νέες εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες της 

νανοτεχνολογίας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον παγκοσμίως και η επένδυση για την 

περαιτέρω ανάπτυξή της έχει αυξηθεί σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. 

Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών, όπως 

οργανική χημεία, μοριακή βιολογία, βιοϊατρική, ηλεκτρονική, πληροφορική, 

επιστήμη των υλικών, και πολλές άλλες. Η νανοτεχνολογία αποτελεί επομένως, ένα 

διεπιστημονικό αντικείμενο και δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ανεξάρτητη 

επιστήμη, αλλά ως ένα σύνολο επιστημών που αποφέρουν μεγάλες τεχνολογικές 

καινοτομίες. Αναμφισβήτητα, ο τομέας της νανοτεχνολογίας έχει βρεθεί στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αυτό διότι συμβάλλει στο να καλυφθεί ένα μεγάλο 

κενό που υπάρχει στην κατανόηση της ύλης. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norio_Taniguchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Norio_Taniguchi
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Τα υλικά, των οποίων τουλάχιστον η μία διάσταση βρίσκεται στη νανοκλίμακα, 

ονομάζονται νανοϋλικά και οι διάφορες δομές νανοδομές. Σημαντικοί σταθμοί στην 

εξέλιξη της νανοτεχνολογίας, μπορούν να θεωρηθούν οι ανακαλύψεις δομών 

άνθρακα σε μορφή σφαίρας γνωστές ως φουλερένια, καθώς και σε μορφή σωλήνα 

γνωστές ως νανοσωλήνες άνθρακα, με ιδιαίτερες ιδιότητες το καθένα. Τα φουλερένια 

ανακαλύφθηκαν το 1985 από τους Harry Kroto, Richard Smalley και Robert Curl, οι 

οποίοι κέρδισαν το Νόμπελ Χημείας το 1996 [3.3]. Ο C60 αρχικά δεν είχε περιγραφεί 

ως νανοτεχνολογία. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε σε μεταγενέστερες εργασίες σχετικές 

με σωλήνες γραφενίου (νανοσωλήνες άνθρακα CNTs), οι οποίες πρότειναν πιθανές 

εφαρμογές σε ηλεκτρονικές συσκευές στη νανοκλίμακα. 

Η ανάπτυξη των νανοεργαλείων, τα οποία είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται 

για να διαχειριστούν ζητήματα νανοκλίμακας ή ακόμη και ζητήματα σε ατομικό 

επίπεδο, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της νανοτεχνολογίας. Για 

παράδειγμα, η εφεύρεση του Scanning Tunneling Microscope (STM, μικροσκοπία 

σήραγγος) και του Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) τη δεκαετία του ‘80, 

έδωσε τη δυνατότητα για την πρωτοφανή τότε απεικόνιση μεμονωμένων ατόμων και 

δεσμών και χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το 1989 για τη χειραγώγηση μεμονωμένων 

ατόμων. Περισσότερα νανοεργαλεία περιλαμβάνουν όργανα ανάλυσης και 

μετρολογίας, τεχνικές κατασκευής και λογισμικά για την ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας. Τα νανοεργαλεία βρίσκουν εφαρμογές εκτός των άλλων, στη 

λιθογραφία, τη χημική εναπόθεση ατμών (CVD), καθώς και στις ρευστοδυναμικές 

νανοδιατάξεις. Μερικές από τις πολλά υποσχόμενες εφαρμογές, οι οποίες είναι σε 

στάδιο ανάπτυξης, είναι τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα NEMS και MEMS, οι 

αισθητήρες και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα νανοκλίμακας (nanosensors και 

nanochips) και τα συστήματα μεταφοράς φαρμάκων (drug delivery systems). [3.4] 

 

 

3.2 Νανοσύνθετα υλικά 

 

Τα νανοσύνθετα υλικά είναι υλικά ευρείας κλίμακας, τα οποία αποτελούνται από 

δύο ή περισσότερες συνιστώσες, των οποίων τουλάχιστον μία πρέπει να βρίσκεται 

στη νανοκλίμακα. Στα νανοσύνθετα ανήκουν τα σύνθετα υλικά που έχουν ως μητρική 

φάση κάποιο πολυμερές, κεραμικό ή μεταλλικό υλικό, ενώ ως ενισχυτική φάση 

κάποιο έγκλεισμα, το οποίο βρίσκεται σε νάνο-διάσταση (νανοέγκλεισμα). 

Τα νανοεγκλείσματα ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή και μπορεί να είναι 

είτε νανοσωματίδια σε μορφή κόκκου (μηδενικής διάστασης), είτε νανοσωλήνες 

(μίας διάστασης - 1D), είτε λεπτά υμένια (thin films) (δύο διαστάσεων - 2D), είτε 

συμπολυμερή και πολύστρωτες δομές, όπως τα πολυστρωματικά γραφένια (δύο ή 

τριών διαστάσεων - 3D). 

Τα νανοσύνθετα υλικά ξεχωρίζουν, γιατί εμφανίζουν εξαιρετικές ιδιότητες που 

τα κοινά σύνθετα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Αυτή η υπεροχή αποδίδεται στα 

εγκλείσματα τα οποία βρίσκονται στη νανοκλίμακα και εμφανίζουν αξιοσημείωτες 

ιδιότητες ως αυτόνομα συστατικά. Αρκεί το υλικό της μήτρας να ενισχυθεί με κάποια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Kroto
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Smalley
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Curl
http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope
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σχετικά μικρή περιεκτικότητα νανοεγκλεισμάτων για την επίτευξη βέλτιστων 

ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες όμως των νανοσυνθέτων, δεν εξαρτώνται μόνο από τις 

ιδιότητες των εγκλεισμάτων, αλλά και από τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά της 

διεπιφάνειας εγκλείσματος-μήτρας. Η διεπιφάνεια στην περίπτωση των 

νανοσυνθέτων υλικών είναι ουσιαστικά άπειρη, καθώς η επιφάνεια επαφής των 

εγκλεισμάτων με τη μήτρα είναι τεράστια. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός, ότι 

στη νανοκλίμακα εμφανίζονται μοριακά, ατομικά και πυρηνικά φαινόμενα. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των νανοσυνθέτων υλικών έναντι των κοινών 

συνθέτων, γεγονός που καθιστά ευρεία τη χρήση τους σε διάφορες τεχνολογικές 

εφαρμογές, είναι τα εξής: 

• Παρουσιάζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες 

• Εμφανίζουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να προσεγγίζει ή 

ακόμα και να ξεπερνά αυτή των μετάλλων 

• Είναι γενικά άφλεκτα. Στην περίπτωση όμως που επέλθει καύση, διαχέονται 

λιγότερο τοξικά αέρια και καπνοί προς το περιβάλλον, γεγονός που τα 

καθιστά φιλικότερα προς το περιβάλλον 

• Εμφανίζουν θερμική σταθερότητα 

• Χαρακτηρίζονται από χαμηλή πυκνότητα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

νανοσύνθετα με ειδικές ιδιότητες πολύ υψηλές 

• Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε έντονα τοξικό (χημικό) περιβάλλον, μία 

ιδιότητα που τα καθιστά ιδανικά για τη χρήση τους στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Είναι δηλαδή, κατάλληλα για εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη 

βιοϊατρική (βιοϋλικά) 

• Εμφανίζουν περιορισμένη διάχυση μορίων αέρα, διαφόρων αέριων 

υδρογονανθράκων και μορίων νερού. Η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική σε 

περιπτώσεις όπου η διάχυση τέτοιων μορίων είναι απαγορευτική, όπως σε 

συσκευασίες τροφίμων 

 

Τα νανοσύνθετα υλικά αν και παρουσιάζουν πολλά και σημαντικά 

πλεονεκτήματα έναντι των κοινών συνθέτων υλικών, παρουσιάζουν και κάποια 

μειονεκτήματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να γενικευτούν. Το βασικότερο 

μειονέκτημα κυρίως στα νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας, είναι οι δυσκολίες που 

παρουσιάζονται στην κατασκευή τους. Ο λόγος έγκειται στο ότι τα νανοεγκλείσματα 

έχουν την τάση να έλκονται μεταξύ τους με δυνάμεις Van der Waals, δημιουργώντας 

συσσωματώματα. Συνεπώς, για να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες ιδιότητες του 

νανοσυνθέτου υλικού, πρέπει να εξασφαλιστεί η ομογενής διασπορά των 

εγκλεισμάτων στη μήτρα. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται χρονοβόρες διεργασίες, οι 

οποίες κοστίζουν και προϋποθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό. [3.5, 3.6] 
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3.3 Εφαρμογές των νανοσυνθέτων υλικών 

 

Τα νανοϋλικά και κατ' επέκταση τα νανοσύνθετα υλικά, έχουν προσελκύσει 

τόσο το επιστημονικό όσο και το βιομηχανικό ενδιαφέρον.  Σήμερα, τα 

νανοσύνθετα υλικά είναι αρκετά διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται από όλους 

τους τομείς της βιομηχανίας, εξαιτίας των πολύ καλών ιδιοτήτων τους. 

Παρακάτω, αναφέρονται χαρακτηριστικά μερικές εφαρμογές τους.  

Στην αυτοκινητοβιομηχανία τα νανοσύνθετα υλικά λόγω της καλής μηχανικής 

τους συμπεριφοράς, της υψηλής αντοχής τόσο σε εφελκυσμό, αλλά ακόμη 

περισσότερο σε διάτμηση σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα τιμών και του χαμηλού 

τους βάρους, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυρίως προφυλακτήρων, αλλά και 

πολλών άλλων συστημάτων. Έχει κατασκευαστεί στιλβωτικό (με νανοσωματίδια) 

που προστατεύει τις εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου, οι οποίες είναι 

κατασκευασμένες από χρώμιο, αλουμίνιο, χάλυβα, ίνες γυαλιού και διάφορα 

πλαστικά στο εσωτερικό του, ενώ παράλληλα τα γυαλίζει. Επιπλέον, η 

νανοτεχνολογία αξιοποιείται στις βαφές αυτοκινήτων προστατεύοντας τα μέταλλα 

από τη διάβρωση, καθώς δεν επιτυγχάνεται η διάχυση των μορίων του νερού, αλλά 

και άλλων μορίων που τελικά τα καταστρέφουν. Τέλος, κατασκευάζονται πλαστικά 

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου τα οποία με τη σειρά τους έχουν καλύτερη ποιότητα 

επιφάνειας, καθώς έχουν καλύτερη όψη και επιπρόσθετα αποφεύγονται οι 

γρατζουνιές. Τέτοια πλαστικά έχουν κατασκευασθεί από μίξη πολυπροπυλενίου PP 

(μήτρα) / πολυστυρενίου PS. 

Στη χημική βιομηχανία γίνονται προσπάθειες για την παραγωγή καυσίμων 

αυτοκίνησης που να είναι οικονομικότερα και με λιγότερους ρύπους. Αυτό έχει ήδη 

επιτευχτεί με την ανάμειξη ενός νανοσυνθέτου, το οποίο εμπεριέχει νανοσωματίδια 

οξειδίων μετάλλων σε καύσιμο Diesel. 

Τα νανοσύνθετα υλικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σα μονωτικά 

(περίβλημα καλωδίων), καθώς πολλά από αυτά δεν είναι εύφλεκτα. Επιπρόσθετα, τα 

υλικά αυτά παρουσιάζουν χημική σταθερότητα, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα 

χρήσιμα για επιφάνειες που βρίσκονται σε τοξικό περιβάλλον. Ακόμη, λόγω του ότι 

είναι λιγότερο πορώδη, χρησιμοποιούνται για συσκευασίες τροφίμων, ποτών, κενού 

αέρος για την προστασία ιατρικών εξαρτημάτων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου 

προϊόντος, από εξωτερικούς παράγοντες. 

Ένας ακόμη αναπτυσσόμενος τομέας που κάνει χρήση νανοσυνθέτων υλικών, 

είναι εκείνος της κοσμετολογίας. Έχουν κατασκευασθεί διάφορα καλλυντικά 

προϊόντα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα αντηλιακά, τα οποία περιέχουν ενεργά 

συστατικά. Με τη διεργασία sol-gel υπεισέρχονται νανοσφαιρίδια γυαλιού και είναι 

πολύ αποτελεσματικά στο φιλτράρισμα της UV ακτινοβολίας. Τέλος, έχουν 

κατασκευασθεί αντιγηραντικές κρέμες, γυναικεία καλλυντικά προϊόντα (κραγιόν 

κλπ), ακόμη και σαμπουάν που προκαλούν τη διέγερση τριχών σε περιοχές χαμηλής 

τριχοφυΐας. [3.5, 3.6.] 
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3.4 Νανοϋλικά με βάση τον άνθρακα 
 

3.4.1 Γραφένιο 

 

Το γραφένιο (graphene) είναι μία κρυσταλλική αλλοτροπική μορφή του 

άνθρακα, το οποίο αποτελεί το λεπτότερο και ισχυρότερο υλικό που υπάρχει σήμερα. 

Αποτελείται από ένα δισδιάστατο πλέγμα (2D) ατόμων άνθρακα, που είναι 

διευθετημένα σε κυψελοειδή διάταξη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1. Μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα μόνο στρώμα ατόμων άνθρακα, πάχους από 0.33 έως 1.6 nm, όπως 

έχει προσδιοριστεί πειραματικά από διάφορες ερευνητικές ομάδες [3.7, 3.8, 3.9, 3.10] 

και παρουσιάζει λόγο μήκους προς διάμετρο που ξεπερνά το 10000. Ουσιαστικά είναι 

το δομικό υλικό από το οποίο αποτελείται ο γραφίτης (3D), το πολυστρωματικό 

γραφένιο (3D), οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes-1D) και το φουλερένιο 

(0D), τα οποία αποτελούν αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα.  

 

 
 

Εικόνα 3.1: Δισδιάστατη δομή γραφενίου. Μπορεί να πακεταριστεί σε δομή 0D 

φουλερενίου, να τυλιχθεί σε δομή 1D νανοσωλήνων ή να δημιουργήσει στοιβάδες για την 3D 

δομή του γραφίτη [3.12] 

 

 

Ο όρος γραφένιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1987, προκειμένου να 

περιγραφεί μία στρώση γραφίτη, η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα σε πολλά φύλλα 

γραφίτη (GICs). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε επίσης, στις πρώτες περιγραφές των 

νανοσωλήνων άνθρακα.  
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Σημαντικός σταθμός στην ιστορία του γραφενίου ήταν το 1999, όταν ο Ruoff και 

οι συνεργάτες του κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αποφλοίωση του γραφίτη, 

μικρομηχανικά, λαμβάνοντας μία πολύστρωτη δομή η οποία αποτελούνταν από 

πολλές στρώσεις γραφενίου. Η απομόνωση μίας στρώσης γραφενίου βέβαια, 

πραγματοποιήθηκε το 2004 από τους Andre K. Geim και Konstantin S. Novoselov 

στο Πανεπιστήμιο του Manchester, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μικρομηχανικού 

σχισμού (scotch tape method) [3.15]. Για αυτή τους την ανακάλυψη η Σουηδική 

Ακαδημία Επιστημών τους απένειμε το Νόμπελ Φυσικής για το 2010. 

Το υψηλής ποιότητας γραφένιο είναι ισχυρό, ελαφρύ, σχεδόν διαφανές και είναι 

καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού, παρουσιάζοντας αγωγιμότητα 

εφάμιλλη αυτής του χαλκού. Η αλληλεπίδρασή του με άλλα υλικά και με το φως, σε 

συνδυασμό με τη δυσδιάστατη φύση του, γεννά μοναδικές ιδιότητες. Ως αγωγός της 

θερμότητας ξεπερνά όλα τα γνωστά υλικά. 

Συγκεκριμένα το γραφένιο συμπεριφέρεται ως μηδενικού ενεργειακού χάσματος 

(zero-gap) ημιαγωγός, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εξαιρετικές ηλεκτρικές 

ιδιότητες. Η ηλεκτρική του αγωγιμότητα σε θερμοκρασία δωματίου είναι περίπου 

15000 cm2/Vs. Τα φύλλα γραφενίου έχουν ηλεκτρική αντίσταση περίπου 10-6 Ωcm, 

λιγότερο από την αντίσταση του ασημιού, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το υλικό 

με τη χαμηλότερη αντίσταση σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης, το γραφένιο 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα η υψηλή 

θερμική αγωγιμότητα σε θερμοκρασία δωματίου, η οποία έχει τιμή περίπου 

5x103W/mK [3.16].  

Επιπλέον, το γραφένιο παρουσιάζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Είναι 

αρκετά ισχυρό και δύσκαμπτο, λόγω των εξαιρετικής ποιότητας κρυστάλλων που 

διαθέτει. Η αντοχή του σε θραύση είναι 130 GPa και το μέτρο ελαστικότητας είναι 

1TPa [3.18]. Το γεγονός αυτό καθιστά το γραφένιο ένα ελκυστικό υλικό για 

εφαρμογές στον τομέα των νανοσυνθέτων. Η χρήση του ως μέσο ενίσχυσης σε 

πολυμερικές μήτρες, έχει βρεθεί πως βελτιώνει ουσιαστικά τις μηχανικές και 

ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσυνθέτων υλικών. [3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17] 

 

 

3.4.1.1 Πολυστρωματικό γραφένιο 

 

Το γραφένιο ανάλογα με το πλήθος των στρώσεων από τις οποίες αποτελείται, 

διακρίνεται σε γραφένιο μονού στρώματος και πολυστρωματικό γραφένιο. Το 

γραφένιο μονού στρώματος αποτελείται από ένα δισδιάστατο πλέγμα ατόμων 

άνθρακα (2D), τα οποία είναι διευθετημένα σε κυψελοειδή διάταξη και το 

πολυστρωματικό γραφένιο, αποτελείται από δύο ή και περισσότερα πλέγματα 

άνθρακα, αποτελώντας μία τρισδιάστατη δομή (3D). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μονοστρωματικό γραφένιο αποτελεί μία 

αλλοτροπική μορφή του άνθρακα που έχει ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα και 

βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το 

πολυστρωματικό γραφένιο αποτελεί μία δομή η οποία παρασκευάζεται ευκολότερα 
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σε μεγαλύτερες ποσότητες και με σχετικά χαμηλό κόστος, παρουσιάζει μεγάλη 

αγωγιμότητα και μεγάλη επιφάνεια επαφής, χωρίς να περιέχει μεταλλικές προσμίξεις, 

χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τον βιομηχανικό τομέα.  

Τα πολυστρωματικά γραφένια ή graphene nanoplatelets (GNPs), αποτελούνται 

από 2 έως 100 φύλλα, με εμβαδό επιφάνειας περίπου 1nm x 100nm. Βέβαια, δεν 

υπάρχει απόλυτος τρόπος δόμησης των στρωμάτων, διότι συνήθως δεν είναι 

στοιχισμένα το ένα πάνω από το άλλο. Η καλύτερη δυνατή παρατήρηση των 

στρωμάτων γραφενίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), είτε ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διερχόμενης δέσμης 

(TEM). Με τη χρήση της φασματοσκοπίας Raman μπορεί επιπλέον να προσδιοριστεί 

το πάχος των στρώσεων. 

Το πολυστρωματικό γραφένιο εμφανίζει υψηλή θερμική αγωγιμότητα 

(~3000W/mK), καθώς και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (106S/m). Επίσης, 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, με μέτρο ελαστικότητας 

περίπου 1 TPa και αντοχή ~10-20 GPa, παρουσιάζει δυσκαμψία στα 300-400 N/m 

και αντοχή σε θραύση 42 N/m [3.15, 3.19]. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από χημική 

ευστάθεια. 

Για την παρασκευή του πολυστρωματικού γραφενίου έχουν αναπτυχθεί αρκετές 

μέθοδοι, με τις πιο διαδεδομένες να είναι η μηχανική αποφλοίωση (mechanical 

exfoliation), η χημική εναπόθεση αερίου (chemical vapor deposition, CVD) και η 

θερμική αποσύνθεση σε υπόστρωμα καρβιδίου του πυριτίου, SiC (thermal 

decomposition on SiC substrate). 

1. Μηχανική αποφλοίωση (mechanical exfoliation): η μηχανική αποφλοίωση του 

γραφίτη αποτελεί την πρώτη μέθοδο που αναπτύχθηκε για την παραγωγή 

γραφενίου. Οι πρώτοι που κατάφεραν επιτυχώς να πραγματοποιήσουν 

αποφλοίωση μονοκρυσταλλικών υμενίων γραφίτη και παραγωγή 

μονοστρωματικού, αλλά και πολυστρωματικού γραφενίου, ήταν ο Novoselov και 

οι συνεργάτες του, το 2004. Η απόδοση της μεθόδου όμως, είναι πολύ μικρή και 

δεν είναι κατάλληλη για σύνθεση μεγάλων ποσοτήτων γραφενίου.  

Κατά τη  μέθοδο της μηχανικής αποφλοίωσης πραγματοποιείται μηχανικό ή 

χημικό σπάσιμο των ασθενών δεσμών van der Waals, που συγκρατούν τα 

στρώματα γραφενίου στη γραφιτική δομή, απομονώνοντας το γραφένιο από 

υψηλής καθαρότητας γραφίτη. Διάφορες μελέτες που κάνουν χρήση αυτής της 

μεθόδου έχουν επικεντρωθεί στον έλεγχο του αριθμού των παραγόμενων 

στρωμάτων και στην ελαχιστοποίηση των ατελειών, υποσχόμενες την παραγωγή 

γραφενίου για βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. 

2. Χημική εναπόθεση αερίου (chemical vapor deposition, CVD): η σύνθεση 

γραφενίου μέσω της χημικής εναπόθεσης αερίου είναι σχετικά μία καινούρια 

μέθοδος και αποτελεί την καταλληλότερη για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 

πολυστρωματικού γραφενίου, με σχετικά χαμηλό κόστος. Η πρώτη αναφορά 

επιτυχούς παραγωγής μερικών μόλις στρωμάτων γραφενίου έγινε το 2006 από τον 

Somani και τους συνεργάτες του, οι οποίοι χρησιμοποίησαν καμφορά ως πηγή 

άνθρακα πάνω σε έλασμα νικελίου. Το παραγόμενο γραφένιο αποτελείται από 35 

στρώματα περίπου και εμφανίζει αρκετές πτυχώσεις, όπως φαίνεται από εικόνες  
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HRTEM (εικόνα 3.2) [3.19]. Η έρευνα αυτή έφερε μία νέα εποχή στην παραγωγή 

GNPs, παρά τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν, όπως ο έλεγχος του 

αριθμού των παραγόμενων στρωμάτων και η ελαχιστοποίηση των αναδιπλώσεών 

τους. 

Κατά τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης αερίου πραγματοποιείται 

αποσύνθεση ποικίλων αερίων υδρογονανθράκων, όπως μεθάνιο, αλλά και 

διάφορες δομές που περιέχουν άνθρακα, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα. Με τη 

θερμική διάσπαση των μορίων αυτών, γίνεται η μετατροπή τους σε ενεργά 

αντιδρώντα άτομα άνθρακα, τα οποία διαχέονται προς ένα υπόβαθρο που 

θερμαίνεται και είναι καλυμμένο με μεταλλικούς καταλύτες Co, Ni ή Cu, πάνω 

στο οποίο υπό κατάλληλες συνθήκες (παρουσία κενού 10-3 Torr και θερμοκρασίας 

κάτω από 1000°C) αναπτύσσονται τα στρώματα γραφενίου. Πρόσφατες μελέτες 

με χρήση της μεθόδου CVD, απέδειξαν την παραγωγή καλής ποιότητας γραφενίου 

πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως Si, γυαλί και PDMS, ανοίγοντας το δρόμο 

για εφαρμογές του γραφενίου σε φωτοβολταϊκά και εύκαμπτα ηλεκτρονικά.  

 

 
 

Εικόνα 3.2: Εικόνες υψηλής ανάλυσης πολυστρωματικού γραφενίου που σχηματίστηκε 

με τη μέθοδο CVD [3.19] 

 

 

3. Θερμική αποσύνθεση σε υπόστρωμα καρβιδίου του πυριτίου, SiC (thermal 

decomposition on SiC substrate): η πιο δημοφιλής τεχνική παραγωγής 

πολυστρωματικού γραφενίου στη βιομηχανία των ημιαγωγών, είναι η αποσύνθεση 

του πυριτίου με ανόπτηση χρησιμοποιώντας υπερυψηλό κενό (UHV). Κατά τη 

διάρκεια της θέρμανσης του υποστρώματος SiC υπό υπερυψηλό κενό, τα άτομα 

του πυριτίου εξαγνίζονται και πραγματοποιείται κρυσταλλική ανάπτυξη των 
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ατόμων του άνθρακα, σχηματίζοντας στρώματα γραφενίου. Ο αριθμός των 

στρωμάτων που παράγονται εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το χρόνο 

ανόπτησης. Μελέτες έχουν δείξει πως είναι δυνατή η σύνθεση λίγων στρωμάτων 

γραφενίου στους 1200οC, με θέρμανση του υποστρώματος SiC για 20 λεπτά [3.20]. 

Υπάρχουν βέβαια αρκετά προβλήματα που πρέπει να λυθούν μέχρι τη χρήση του 

παραγόμενου γραφενίου με τη μέθοδο της θερμικής αποσύνθεσης σε βιομηχανικές 

εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως ο έλεγχος του αριθμού των στρωμάτων, αλλά 

και η σταθερότητα των ηλεκτρονικών και φυσικών ιδιοτήτων του γραφενίου που 

επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

προσπάθειες για σύνθεση πολυστρωματικού, αλλά και μονοστρωματικού 

γραφενίου σε μεταλλικά υποστρώματα, όπως Ru, Pt, Co, Ni και Ir, με 

αποτελέσματα αρκετά ενθαρρυντικά για το μέλλον [3.21]. [3.7, 3.17, 3.18] 

 

 

3.4.1.2 Εφαρμογές γραφενίου 

 

Μία από τις πρώτες εφαρμογές του γραφενίου, είναι η χρήση του για την 

παρασκευή συνθέτων υλικών. Οι πολύ καλές μηχανικές του ιδιότητες σε συνδυασμό 

με το χαμηλό κόστος παρασκευής, καθιστούν τα σύνθετα υλικά με γραφένιο 

ελκυστικά για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Επιπλέον, το πολυστρωματικό 

γραφένιο λόγω των μοναδικών ηλεκτρικών του ιδιοτήτων, χρησιμοποιείται ως 

ενίσχυση για την κατασκευή αγώγιμων πολυμερών. Στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές 

εμπορικές εφαρμογές αυτών των υλικών, όπως εξαρτήματα αυτοκινήτων, 

ελαφρύτερα αεροσκάφη με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, ισχυρότερες 

ανεμογεννήτριες, ιατρικά εμφυτεύματα και αθλητικός εξοπλισμός. Δεν είναι δυνατή 

ακόμη η εμπορευματοποίηση αυτών των πολυμερών, εξαιτίας των προβλημάτων που 

προκύπτουν όσον αφορά τη διασπορά του γραφενίου μέσα στο υλικό της μήτρας, 

κάτι που δυσκολεύει τη μαζική παραγωγή τους, η οποία απαιτεί το συνδυασμό του 

χαμηλότερου δυνατού κόστους με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. 

Μία από τις πιθανές εφαρμογές του γραφενίου είναι στις οθόνες εκπομπής 

πεδίου. Η εκπομπή πεδίου (FE) είναι μια διαδικασία εκπομπής ηλεκτρονίων, κατά 

την οποία ηλεκτρόνια εκπέμπονται από ένα υλικό υπό την εφαρμογή υψηλού 

ηλεκτρικού πεδίου. Ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργηθεί, είναι με ενίσχυση 

του πεδίου στην άκρη ακίδας. Το γραφένιο αν τοποθετηθεί πάνω σε υπόστρωμα, 

λόγω των μοναδικών ηλεκτρικών του ιδιοτήτων, μπορεί να προσφέρει υψηλή 

ενίσχυση πεδίου. Θεωρητικές μελέτες των Watcharotone [3.22] και Babenko [3.23] 

έχουν περιγράψει την εκπομπή πεδίου από λεπτά υμένια γραφενίου, τονίζοντας τη 

σημασία του παράγοντα ενίσχυσης του πεδίου και των ατελειών της δομής. Ωστόσο, 

θα πάρει κάποια χρόνια για να διοχετευτεί μία πραγματική συσκευή εκπομπής πεδίου 

στην αγορά. 

Μια από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές του γραφενίου είναι σε αισθητήρες 

αερίου και στους βιοαισθητήρες. Το γραφένιο έχει αποδειχθεί πως είναι ένα 

βιοσυμβατό νανοϋλικό κατάλληλο για εφαρμογή σε βιοαισθητήρες. Η λειτουργική 

αρχή των ηλεκτρονικών αισθητήρων βασισμένων στο γραφένιο, βασίζεται στην 
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αλλαγή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (σ) του γραφενίου λόγω της προσρόφησης των 

μορίων στην επιφάνειά του. Η αλλαγή της αγωγιμότητας μπορεί να αποδοθεί στη 

μεταβολή της συγκέντρωσης του γραφενίου από τα προσροφημένα μόρια αερίου, τα 

οποία ενεργούν ως δότες ή δέκτες.  Μερικές από τις ιδιότητες του γραφενίου, οι 

οποίες τείνουν να ενισχύουν την ικανότητα ανίχνευσης σε ατομικό ή μοριακό 

επίπεδο, είναι οι εξής: α) το γραφένιο είναι ένα δισδιάστατο (2D) υλικό και όλα τα 

άτομά του είναι εκτεθειμένα στον αντίστοιχο αναλύτη. β) είναι ένα υλικό υψηλής 

αγωγιμότητας και μια μικρή αλλαγή στη συγκέντρωση των φορέων, μπορεί να 

προκαλέσει αξιοσημείωτη μεταβολή της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας. γ) εμφανίζει 

πολύ μικρή συγκέντρωση ατελειών στην κρυσταλλική δομή, εξασφαλίζοντας χαμηλά 

επίπεδα θορύβου εξαιτίας της θερμικής εναλλαγής. Οι πρώτοι που μελέτησαν την 

ικανότητα ανίχνευσης μορίων του γραφενίου ήταν ο Schedin και οι συνεργάτες του 

το 2007 [3.24], και από τότε υπήρξαν αρκετές αναφορές σχετικά με αισθητήρες 

βασισμένους στο γραφένιο. 

Τα πολυστρωματικά γραφένια είναι δυνατόν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως τα τρανζίστορ. Η χρήση τους 

ενισχύεται από το γεγονός ότι παρουσιάζουν ευκαμψία και υψηλή ηλεκτρική 

αγωγιμότητα. Το πρόβλημα που προκύπτει, είναι ότι το γραφένιο είναι ένας 

ημιαγωγός μηδενικού χάσματος και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε 

τέτοιου είδους εφαρμογές. Αρκετές θεωρητικές μελέτες όμως, έχουν προβλέψει την 

καλή απόδοση των GNPs στα τρανζίστορ, τα οποία θα είναι ταχύτερα και μικρότερα, 

ενώ θα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερες 

απώλειες θερμότητας σε σχέση με τα τρανζίστορ που είναι κατασκευασμένα από 

πυρίτιο (Si). 

Το πολυστρωματικό γραφένιο αναμένεται να είναι ως ένα από τα μελλοντικά 

υλικά για εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι 

LCD οθόνες. Η εξαιρετική θερμική, χημική και μηχανική σταθερότητα του 

γραφενίου, σε συνδυασμό με την υψηλή διαφάνεια που παρουσιάζει και το πάχος των 

στρωμάτων, το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές σε διαφανή αγώγιμα ηλεκτρόδια. Η 

μεγάλη επιφάνεια επαφής και η αντίσταση στη διάβρωση από το οξυγόνο και το 

νερό, κάνουν το γραφένιο κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Πρόσφατα ο Κ. 

Kim και οι συνεργάτες του ανέφεραν 80% διαπερατότητα σε γραφένιο που 

αναπτύχθηκε πάνω σε 300nm υπόστρωμα Ni, που αντιστοιχεί σε 6 με 10 στρώματα 

[3.25]. Η διαπερατότητα αυξήθηκε περαιτέρω στο 93%, με μείωση του χρόνου 

ανάπτυξης και του πάχους του υποστρώματος, έχοντας σαν αποτέλεσμα το 

σχηματισμό υμενίων γραφενίου με μικρότερο πάχος. 

Μια άλλη δυνατή εφαρμογή, είναι η χρήση του γραφενίου σε ηλεκτρικές 

μπαταρίες, που αποτελούν ήδη μια από τις κύριες αγορές του γραφίτη. Η αυξανόμενη 

ζήτηση σε μπαταρίες ιόντων λιθίου με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και αντοχή, 

οδήγησε σε αναζήτηση νέων υλικών με μεγαλύτερη χωρητικότητα και σταθερότητα. 

Ανάμεσα σε όλα τα υλικά με βάση τον άνθρακα, το γραφένιο έχει μεγαλύτερη 

ηλεκτρική αγωγιμότητα, μεγάλη επιφάνεια επαφής και χημική σταθερότητα, 

αποτελώντας μία υποσχόμενη εναλλακτική για τη βελτίωση της απόδοσης των 

μπαταριών ιόντων λιθίου. [3.7, 3.12] 
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3.4.2 Νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) 

 

Διαφορετικοί από τα υπόλοιπα υλικά άνθρακα, όπως ο γραφίτης, το διαμάντι και 

τα φουλερένια, οι νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) αποτελούνται από ένα 

μονοδιάστατο πλέγμα ατόμων άνθρακα (1D) και εμφανίζουν λόγο διαστάσεων 

(aspect ratio) μεγαλύτερο από 1000. Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι ομόκεντροι 

κύλινδροι πλέγματος γραφίτη, όπου συνήθως έχουν τουλάχιστον το ένα άκρο τους 

καλυμμένο με ημισφαίρια της δομής φουλερενίου.  

Η ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα έγινε από τον Iijima το 1991 [3.29] και 

η εξέλιξη της έρευνας από τότε ήταν ραγδαία. Ο Iijima ανακάλυψε τους 

πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, MWCNTs (Multi Walled Carbon Nanotubes), 

ενώ δύο χρόνια αργότερα σε συνεργασία με τον Ichihashi [3.30] συνέθεσαν 

μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, SWCNTs (Single Walled Carbon Nanotubes). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες νανοσωλήνων 

άνθρακα, οι μονοφλοιϊκοί και οι πολυφλοιϊκοί. Οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες ή 

αλλιώς μονού τοιχώματος (SWCNTs) (εικόνα 3.3), αποτελούνται από ένα μοναδικό 

πλέγμα γραφίτη τυλιγμένο σε ενιαίο κύλινδρο με διάμετρο διατομής περίπου 1nm.  

Οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες ή αλλιώς πολλαπλού τοιχώματος (MWCNTs) (εικόνα 

3.4), αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ομόκεντρα κυλινδρικά στρώματα γραφίτη, 

ομοαξονικά διατεταγμένα γύρω από ένα κεντρικό κοίλο πυρήνα και συγκρατούνται 

με δυνάμεις Van der Waals. Οι γραφιτικοί κύλινδροι παρουσιάζουν ενδοστρωματική 

απόσταση ίση με το πάχος ενός γραφιτικού επιπέδου 0.34-0.36nm και τυπική 

διάμετρο 10-20nm. Μια ειδική κατηγορία είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα διπλού 

τοιχώματος, DWCNTs (Double Walled Carbon Nanotubes), οι οποίοι αποτελούνται 

από δύο ομόκεντρους γραφιτικούς κυλίνδρους. Οι νανοσωλήνες διπλού τοιχώματος 

είναι πιθανό να παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέτρο σε κάμψη από τους MWCNTs, 

εξαιτίας της ύπαρξης των δύο τοιχωμάτων, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή από τους 

SWCNTs, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους. 

 

 
 

Εικόνα 3.3: A) δομή και B) εικόνα ΤΕΜ, νανοσωλήνα άνθρακα μονού τοιχώματος, 

SWCNTs [3.28] 
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Εικόνα 3.4: Νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος, SWCNTs. Α) δομή B) εικόνα 

ΤΕΜ με 5, 2 και 7 κυλινδρικά στρώματα γραφίτη [3.28] 

 

 

Ανάλογα με τον τρόπο που τυλίγεται το πλέγμα γραφίτη, οι νανοσωλήνες 

άνθρακα μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: armchair, zigzag και chiral. Ο 

τρόπος τύλιξης του πλέγματος περιγράφεται από το διάνυσμα h 1 2C n m    (chiral 

vector) (εικόνα 3.5), όπου οι ακέραιοι δείκτες n, m περιγράφουν τον αριθμό των 

βημάτων κατά μήκος των μοναδιαίων διανυσμάτων 1  και 2  του εξαγωνικού 

πλέγματος. Αν n=m και θ=30ο οι νανοσωλήνες βρίσκονται σε armchair διάταξη. Αν 

m=0 και θ=30ο οι νανοσωλήνες βρίσκονται σε zigzag διάταξη. Σε αντίθετη 

περίπτωση βρίσκονται σε chiral διάταξη. Η διάταξη αυτή των γραφιτικών επιπέδων 

έχει σημαντική επίδραση στις ιδιότητες των νανοσωλήνων και κυρίως στις 

ηλεκτρονικές. Για παράδειγμα, εάν 2n+m είναι πολλαπλάσιο του 3, τότε ο 

νανοσωλήνας αποκτά μεταλλικές ιδιότητες, διαφορετικά φέρεται σαν ημιαγωγός. 
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Εικόνα 3.5: Σχηματικό διάγραμμα του τρόπου τύλιξης του εξαγωνικού πλέγματος γραφίτη 

για το σχηματισμό νανοσωλήνα άνθρακα, Α) armchair, B) zigzag και C) chiral διάταξη [3.26] 

 

 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα επιδεικνύουν εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και 

ηλεκτρικές ιδιότητες, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών. 

• Μηχανικές ιδιότητες: Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι από τα σκληρότερα, 

ελαφρύτερα και πιο δύσκαμπτα υλικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό 

αποδίδεται στους ομοιοπολικούς sp2 δεσμούς μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Οι 

MWCNTs έχουν μέτρο ελαστικότητας ~1TPa [3.31], όριο θραύσης που φτάνει τα 

500GPa, όταν ο χάλυβας δε ξεπερνάει το 1 με 2GPa, έχουν πολύ μικρή πυκνότητα 

1.1-1.4g/cm3, με αποτέλεσμα η ειδική αντοχή τους σε εφελκυσμό να φτάνει τα 

48500Nm/kg [3.28]. Σε υψηλές εφελκυστικές παραμορφώσεις οι νανοσωλήνες 

παραμορφώνονται μόνιμα. Οι παραμορφώσεις αυτές ξεκινούν περίπου από το 5% 

και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της μέγιστης παραμόρφωσης θραύσης 

του νανοσωλήνα που φτάσει και το 12%. Οι νανοσωλήνες άνθρακα δεν έχουν 

μεγάλη αντοχή σε θλίψη εξαιτίας της δομής τους, όπου λόγω του υψηλού λόγου 
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Poisson αστοχούν σε λυγισμό όταν υπόκεινται σε θλιπτικά, στρεπτικά ή καμπτικά 

φορτία.  

• Ηλεκτρικές ιδιότητες: Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι πολύ καλοί αγωγοί του 

ηλεκτρισμού. Ανάλογα με τη δομή τους οι νανοσωλήνες μπορεί να εμφανίζουν 

είτε μεταλλική είτε ημιαγώγιμη συμπεριφορά. Στην περίπτωση όπου ο 

νανοσωλήνας έχει δομή armchair τότε χαρακτηρίζεται ως μεταλλικός και 

λειτουργεί σαν τέλειος αγωγός του ηλεκτρισμού. Όταν ο νανοσωλήνας έχει 

διαφορετική δομή τότε λειτουργεί σαν ημιαγωγός. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των 

νανοσωλήνων άνθρακα μπορεί να ξεπεράσει αυτής του χαλκού κατά 1000 φορές 

(5x107S/m). Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος παρουσιάζουν ειδική αντίσταση 10-8-

10-7 Ωcm [3.32]. Σαφώς αυτές οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές. Κάθε δομή 

παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες και δεν είναι πάντα προβλέψιμες. 

• Θερμικές ιδιότητες: Οι νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν εντυπωσιακές 

θερμικές ιδιότητες. Διάφοροι ερευνητές έχουν υπολογίσει τη θερμική τους 

αγωγιμότητα, με τιμές να κυμαίνονται από 1750-6000 W/mK [3.34, 3.35], 

συγκρίσιμες αυτών του διαμαντιού, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ο καλύτερος 

θερμικός αγωγός.  

Αυτός ο συνδυασμός των ιδιοτήτων τους, καθιστά τους νανοσωλήνες άνθρακα 

ιδανικά υλικά ενίσχυσης στον τομέα των συνθέτων υλικών. Η παρουσία τους μέσα 

στη μήτρα βελτιώνει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του συνθέτου. Ακόμη, οι 

ερευνητές έχουν εκμεταλλευτεί την αγωγιμότητά τους και τον υψηλό λόγο 

διαστάσεων (aspect ratio) για την παρασκευή αγώγιμων πλαστικών. Τέλος, η υψηλή 

θερμική τους αγωγιμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρασκευή θερμικά 

αγώγιμων συνθέτων υλικών. [3.26, 3.27, 3.28, 3.31] 

 

 

3.4.2.1 Μέθοδοι παρασκευής νανοσωλήνων άνθρακα 

 

Για τη σύνθεση των νανοσωλήνων άνθρακα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, 

από τις οποίες τρεις είναι οι βασικότερες. Αυτές είναι α) η ηλεκτρική εκκένωση (arc 

discharge method), β) η εξάχνωση με δέσμη λέιζερ (laser ablation method) και γ) η 

χημική εναπόθεση αερίου (chemical vapor deposition, CVD)  

 

Α) ηλεκτρική εκκένωση (arc discharge method) 

 

Η μέθοδος της ηλεκτρικής εκκένωσης για τη σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Iijima [3.29]. Σε αυτή τη τεχνική δύο ράβδοι 

γραφίτη λειτουργούν σαν ηλεκτρόδια ανόδου και καθόδου, τα οποία απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση 1mm. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε αδρανή ατμόσφαιρα He, με 

πίεση 500Torr και εφαρμόζεται σε αυτά διαφορά δυναμικού 20-25V και συνεχές 

ρεύμα έντασης 50-100Α [3.36]. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ηλεκτρική εκκένωση 

μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και 
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πραγματοποιείται εξάχνωση των ατόμων C από τα ηλεκτρόδια της ανόδου. Το υλικό 

το οποίο τελικά κατακάθεται στην κάθοδο περιέχει νανοσωλήνες άνθρακα. 

Για την δημιουργία SWCNTs γίνεται χρήση κατάλληλου μετάλλου στην άνοδο, 

όπως Fe, Ni, Co, Y και Mo το οποίο δρα σαν καταλύτης. Βασικό μειονέκτημα της 

διαδικασίας είναι η παρουσία προσμίξεων και μεταλλικών στοιχείων ως υποπροϊόντα 

στο παραγόμενο υλικό 

Για την αύξηση της καθαρότητας γίνεται χρήση οξέων. Για την παραγωγή 

MWCNTs δεν γίνεται χρήση μετάλλων. Και σε αυτή την περίπτωση η καθαρότητα 

είναι σχετικά μικρή, διότι παράλληλα με τους νανοσωλήνες παράγονται φουλερένια 

και άμορφος άνθρακας. Για τον σκοπό αυτό ακολουθεί κατάλληλη διαδικασία 

καθαρισμού, όπως θερμική οξείδωση. 

 

Β) εξάχνωση με δέσμη λέιζερ (laser ablation method) 

Η μέθοδος της εξάχνωσης με λέιζερ είναι παρόμοια με τη μέθοδο της ηλεκτρικής 

εκκένωσης. Στις δύο μεθόδους γίνεται συμπύκνωση άνθρακα μετά από εξάχνωση 

ατόμων γραφίτη. Ο πρώτοι που συνέθεσαν SWCNTs με αυτή τη τεχνική ήταν ο 

Smalley και οι συνεργάτες του [3.37]. Για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μία 

δέσμη λέιζερ χτυπάει τον στόχο, που είναι ο γραφίτης και βρίσκεται μέσα σε σωλήνα 

χαλαζία, ο οποίος περιβάλλεται από κλίβανο και θερμαίνεται στους 800-1500οC. 

Αέριο αργό διέρχεται μέσω του σωλήνα με σταθερή πίεση 500Torr, για να μεταφέρει 

το προϊόν που σχηματίζεται σε ένα υδρόψυκτο συλλέκτη Cu. Για την παραγωγή 

SWCNTs ο στόχος ντοπάρεται με μέταλλα, όπως Co, Ni, Fe ή Y, ενώ για την 

παραγωγή MWCNTs γίνεται χρήση γραφίτη υψηλής καθαρότητας και κατάλληλων 

καταλυτών προκειμένου να αποφευχθεί η σύνθεση κλειστών δομών, όπως τα 

φουλερένια. 

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παράγονται νανοσωλήνες υψηλής 

καθαρότητας 70-90% [3.38], οι οποίοι παρουσιάζουν μικρή διασπορά ως προς τη 

διάμετρο. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, διότι 

απαιτείται μεγάλη ισχύς και ακριβό λέιζερ. 

 

Γ) χημική εναπόθεση αερίου (chemical vapor deposition, CVD) 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός νανοσωλήνων 

άνθρακα από την αποσύνθεση υδρογονανθράκων, όπως μεθάνιο, αιθυλένιο κ.α., αλλά 

και δομών, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, που περιέχουν άτομα C. Πιο 

συγκεκριμένα, μεταλλικοί καταλύτες, όπως νανοσωματίδια Fe, Co, Ni και Mo, 

θερμαίνονται σε φούρνο στους 600-1000°C, στον οποίο πραγματοποιείται ροή του 

αερίου υδρογονάνθρακα για κάποιο χρονικό διάστημα (οι MWCNTs σχηματίζονται 

συνήθως σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, 300-800οC, ενώ οι SWCNTs σε υψηλότερες, 

600-1000οC) [3.39]. Πραγματοποιείται λοιπόν, διαχωρισμός των μορίων του 

υδρογονάνθρακα, καθώς και ατμοποίηση των ατόμων C στα μεταλλικά 

νανοσωματίδια. Η καθίζηση του C από τα ατμοποιημένα μεταλλικά σωματίδια στην 

επιφάνεια υποστρώματος οξειδίων μετάλλων, οδηγεί στον σχηματισμό σωληνοειδών 
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δομών άνθρακα. Η κατάλληλη επιλογή των καταλυτών καθορίζει τον τύπο και την 

ποιότητα των παραγόμενων νανοσωλήνων. Επιπρόσθετα, η μέθοδος προσφέρει 

έλεγχο του ρυθμού ανάπτυξης των CNTs παρέχοντας τη δυνατότητα για παραγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων νανοσωλήνων. Το μειονέκτημα της τεχνικής είναι η ταυτόχρονη 

σύνθεση SWCNTs και MWCNTs κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης. [3.17, 3.27] 

 

3.4.2.2 Εφαρμογές νανοσωλήνων άνθρακα 

 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα λόγω των μοναδικών ηλεκτρικών, θερμικών και 

μηχανικών τους ιδιοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. 

Η χημική τους σταθερότητα, η υψηλή θερμική αγωγιμότητα και η υψηλή μηχανική 

αντοχή καθιστούν τους νανοσωλήνες ιδανικούς για χρήση σε ηλεκτρονικές συσκευές, 

σύνθετα υλικά, αισθητήρες, ηλεκτρόδια, φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμου και 

οθόνες εκπομπής πεδίου. Συνήθως στις περισσότερες από αυτές πρέπει πρώτα να 

γίνει τροποποίηση της επιφάνειας των νανοσωλήνων και μηχανική τροποποίηση της 

διεπιφάνειας.  

Οι νανοσωλήνες άνθρακα βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στον τομέα των 

ηλεκτρονικών. Λόγω της μικρής διαμέτρου τους, εκπέμπουν με ευκολία ηλεκτρόνια 

και χρησιμοποιούνται σε οθόνες FED (Field Emission Displays). Ακόμη, έχουν γίνει 

μελέτες για την βελτίωση των πυκνωτών και υπερπυκνωτών, των μπαταριών, καθώς 

και των ηλιακών κυψελίδων, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας. 

Οι νανοσωλήνες χρησιμοποιούνται ως υλικά ενίσχυσης σε πολυμερικά σύνθετα, 

αντικαθιστώντας τις ίνες άνθρακα και βελτιώνοντας σημαντικά τις μηχανικές 

ιδιότητες των συνθέτων. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση σε 

ηλεκτρικά αγώγιμα πολυμερή, αυξάνοντας την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

πολυμερούς. Η υψηλή δυσκαμψία που επιτυγχάνεται μετά την ενίσχυση, τα υψηλά 

όρια αντοχής σε εφελκυσμό και κρούση, το μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, σε 

συνδυασμό με το χαμηλό τους βάρος, την καλή αντίσταση στη φθορά κ.α., καθιστούν 

τα σύνθετα υλικά με νανοσωλήνες κατάλληλα για διάφορες κατασκευές, καθώς 

επίσης και κατασκευές υψηλής απόδοσης. Στην αεροναυπηγική και την 

αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκουν χρήση σε βαφές, προστατευτικά, αντιστατικά, 

λάστιχα και πολλά άλλα. Ένας ακόμη τομέας στον οποίο έχουν αναπτυχθεί 

εφαρμογές των συνθέτων με νανοσωλήνες είναι ο αθλητισμός. Εξοπλισμός όπως 

μπαστούνια του γκολφ και του χόκεϊ, ρακέτες του τένις, πέδιλα του σκι κ.α. είναι 

μερικές από τις εφαρμογές των υλικών αυτών. 

Επιπρόσθετα, οι νανοσωλήνες βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε συσκευές 

ανίχνευσης, όπως αισθητήρες αερίου, βιοαισθητήρες και ηλεκτροχημικούς 

αισθητήρες. Η τεχνολογία των αισθητήρων εκμεταλλευόμενη τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των νανοσωλήνων, επιτυγχάνει την ανίχνευση των μορίων και των 

πρωτεϊνών μέσω της αλληλεπίδρασης των νανοσωλήνων με το στοιχείο του αναλύτη. 

[3.27, 3.40, 3.41] 
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3.5 Κεραμικά νανοϋλικά 

 

Ο όρος κεραμικό συμπεριλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο πλήθος υλικών. Εκτός από 

τα παραδοσιακά κεραμικά που κατασκευάζονται από αργιλική πρώτη ύλη, κεραμικά 

υλικά χαρακτηρίζονται διάφορα ορυκτά και πετρώματα, τα γυαλιά, τα οξείδια, τα 

καρβίδια, τα νιτρίδια, τα βορίδια και το τσιμέντο. Επομένως, η χρήση των κεραμικών 

στη σύγχρονη εποχή δε περιορίζεται πια στην παραδοσιακή περιοχή του οικοδομικού 

κλάδου και των καταναλωτικών αγαθών, αλλά επεκτείνεται σε τομείς όπως η 

ηλεκτροτεχνία, η βιοϊατρική, οι μηχανολογικές κατασκευές κ.α. Επίσης, τα κεραμικά 

υλικά είναι αδρανή και συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό, γι’ αυτό και 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τεχνητών συνδέσμων. Τέλος, λόγω των υψηλών 

σημείων τήξεώς τους, χρησιμοποιούνται σε κατασκευές που λειτουργούν σε υψηλές 

θερμοκρασίες όπως, εναλλάκτες, αεροτουρμπίνες, κινητήρες, εξατμίσεις, μπουζί κτλ. 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για υλικά με μεγαλύτερη αντοχή σε κάμψη και θλίψη, 

οδήγησαν στην ανάπτυξη προηγμένων συνθέτων υλικών με κεραμική ενίσχυση. Στα 

προηγμένα κεραμικά νανοϋλικά συμπεριλαμβάνονται τα κεραμικά με μέγεθος 

κόκκου της τάξεως του νανομέτρου. Τα υλικά αυτά είναι ανόργανα μη μεταλλικά 

υλικά, είτε κρυσταλλικά είτε ημικρυσταλλικά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

χημικών συστάσεων, φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.  Μερικοί εκπρόσωποι των 

προηγμένων κεραμικών νανοϋλικών, που χρησιμοποιούνται ως εγκλείσματα στα 

σύνθετα υλικά είναι, το οξείδιο του αργιλίου ή αλλιώς αλουμίνα (Al2O3), το οξείδιο 

του ζιρκονίου ή ζιρκονία (ZrO2), το οξείδιο του τιτανίου ή τιτανία (TiO2), το οξείδιο 

του μαγνησίου ή μαγνησία (MgO), το καρβίδιο του βολφραμίου (WC), το καρβίδιο 

του πυριτίου (SiC), το καρβίδιο του βορίου (B4C), το νιτρίδιο του τιτανίου (TiN), το 

νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4), το νιτρίδιο του βορίου (BN) και πολλά άλλα.  

Τα κεραμικά αυτής της κατηγορίας είναι σκληρά και ψαθυρά στερεά, έχουν πολύ 

λεπτή και καλά ελεγχόμενη νανοδομή, μεγάλη χημική καθαρότητα και συνήθως 

μικρό αριθμό φάσεων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν συνδυασμό καλών ιδιοτήτων 

(υψηλή σκληρότητα, καλές μηχανικές, ηλεκτρομαγνητικές και οπτικές ιδιότητες, 

χαμηλό ειδικό βάρος). Επίσης, τα υλικά αυτά παρουσιάζουν πολύ καλή αντοχή σε 

θερμικούς αιφνιδιασμούς. Λόγω των πολύ καλών φυσικών και μηχανικών τους 

ιδιοτήτων χρησιμοποιούνται σε σχετικά καθαρή μορφή. Η αστοχία των κεραμικών 

υλικών οφείλεται στη ψαθυροποίησή τους είτε λόγω άμεσης φόρτισης είτε λόγω 

θερμικών τάσεων. Οι κυριότερες εφαρμογές και ειδικές χρήσεις των προηγμένων 

κεραμικών, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. [3.42, 3.43] 
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Πίνακας 3.1: Κατηγορίες εφαρμογών και ειδικές χρήσεις προηγμένων κεραμικών [3.42] 

 

Κατηγορία Χρήσεις Υλικά 

Βιομηχανία αυτοκινήτων 

και αεροσκαφών 

εξαρτήματα κινητήρων, θερμομονωτικοί 

χιτώνες και εναλλάκτες, εξαρτήματα 

αναστροφής ροής και στεγανότητας 

Al2O3, SiC, 

Si3N4, ZrO2, SiC 

Ηλεκτρονική 
ημιαγωγοί, μονωτές, οπτικές ίνες, αγωγοί, 

λέιζερ, διηλεκτρικά, στοιχεία θέρμανσης, 

TiO2, Al2O3, 

ZrO2, BN 

Υψηλές θερμοκρασίες 
πυρίμαχα, συγκολλημένα εξαρτήματα 

κλιβάνων, βαλβίδες 

Al2O3, SiC, 

Si3N4 

Μηχανολογία και 

ηλεκτροτεχνία 

κοπτικά εργαλεία, εξαρτήματα ανθεκτικά 

σε τριβή/διάβρωση, μαγνήτες, υπεραγωγοί 

TiO2, Al2O3, 

B4C, BN 

Ιατρική/Οδοντιατρική 
σκεύη εργαστηρίου και ελέγχου, πρόσθετα 

μέλη, σύνδεσμοι 
ZrO2, Al2O3 

Πυρηνική τεχνολογία 
εξαρτήματα ελέγχου καυσίμων, επένδυση 

αντιδραστήρων 

ενώσεις 

ουρανίου (UO2, 

UC, US) 

 

 

3.5.1 Καρβίδιο του πυριτίου (SiC) 

 

Το καρβίδιο του πυριτίου είναι η μόνη χημική ένωση που προκύπτει από την 

ένωση του πυριτίου (Si) με τον άνθρακα (C) και έχει χημικό τύπο SiC. Πρόκειται για 

μία ένωση που απαντάται στη φύση σε ένα σπάνιο ορυκτό τον μοϊσσανίτη. Ο 

σχηματισμός του καρβιδίου του πυριτίου στο εργαστήριο αναφέρθηκε για πρώτη 

φορά από τον Berzelius το 1824. Ωστόσο, η μαζική παραγωγή του πραγματοποιήθηκε 

το 1893 από τον Achenson, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως λειαντικό υλικό. 

Το καρβίδιο του πυριτίου απαντάται σε περίπου 250 κρυσταλλικές δομές. 

Χαρακτηρίζεται από τη λεγόμενη πολυμορφία, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα 

ενός στοιχείου ή μίας χημικής ένωσης να δημιουργεί ποικίλες κρυσταλλικές δομές, οι 

οποίες διαφέρουν ως προς την αλληλουχία των ατομικών επιπέδων κατά τη μία 

διεύθυνση της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Όλες οι δυνατές κρυσταλλικές δομές του 

καρβιδίου του πυριτίου είναι όμοιες κατά τις δύο διαστάσεις και διαφέρουν κατά την 

τρίτη.  

Η βασική δομή του καρβιδίου του πυριτίου αποτελείται από ένα τετράεδρο, όπου 

ένα άτομο άνθρακα (C) περιβάλλεται από τέσσερα άτομα πυριτίου (Si) ενωμένα 

μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό. Η απόσταση του δεσμού μεταξύ δύο γειτονικών 

ατόμων πυριτίου ή άνθρακα είναι περίπου 3.08Å, ενώ η απόσταση του δεσμού 

μεταξύ ατόμου πυριτίου και ατόμου άνθρακα (μήκος δεσμού Si-C) είναι περίπου 

1.89Å [3.44]. Στην εικόνα 3.6 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες κρυσταλλικές δομές του 

καρβιδίου του πυριτίου, που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις τεχνολογικές 

εφαρμογές. Το πιο συχνά απαντώμενο είναι το 6H-SiC, το οποίο αποτελείται από μία 
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εξαγωνική κρυσταλλική δομή και σχηματίζεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 

1700οC.  

Το καρβίδιο του πυριτίου, SiC, αποτελεί έναν ημιαγωγό ευρέως ενεργειακού 

χάσματος (Eg ≥ 2.4eV), ο οποίος μπορεί να είναι n-τύπου με πρόσμειξη αζώτου ή 

φωσφόρου και π-τύπου με πρόσμειξη αλουμινίου, βορίου, γαλλίου ή βηρυλλίου. Η 

μεταλλική αγωγιμότητα του SiC έχει επιτευχθεί με προσμείξεις μεγάλης ποσότητας 

σε βόριο, αργίλιο ή άζωτο. Ιδιότητες υπεραγωγού έχουν ανιχνευθεί σε 3C-SiC: ΑΙ, 

3C-SiC: Β και 6Η-SiC: Β, κάτω από την ίδια θερμοκρασία των 1.5 Κ [3.45]. 

 
 

 
 

Εικόνα 3.6: Οι τρεις κύριες κρυσταλλικές δομές του καρβιδίου του πυριτίου,  

3C-SiC, 4H-SiC και 6H-SiC [3.46] 

 

 

Για τη σύνθεση του καρβιδίου του πυριτίου έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι, 

οι κυριότερες των οποίων είναι: 1) η χημική εναπόθεση αερίου, CVD και 2) η χημική 

εναπόθεση αερίου με χρήση πλάσματος, PE-CVD.  

 

1) Χημική εναπόθεση αερίου, CVD 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός καρβιδίου του 

πυριτίου, SiC, από την αποσύνθεση υδρογονανθράκων όπως μεθάνιο, προπάνιο κ.α., 

Πραγματοποιείται λοιπόν, διαχωρισμός των μορίων του υδρογονάνθρακα, καθώς και 

ατμοποίηση των ατόμων C στα μεταλλικά νανοσωματίδια. Η καθίζηση του C από τα 

ατμοποιημένα μεταλλικά σωματίδια στην επιφάνεια υποστρώματος οξειδίων 

μετάλλων, οδηγεί στον σχηματισμό σωληνοειδών δομών άνθρακα. Το μειονέκτημα 

της τεχνικής είναι η δυνατότητα να παραχθεί ενιαίος κρύσταλλος καρβιδίου του 

πυριτίου SiC, στα υποστρώματα πυριτίου, Si. 
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2) Χημική εναπόθεση αερίου με χρήση πλάσματος, PE-CVD 
 

Η διαφορά με τη μέθοδο αυτή, είναι πως η ενεργοποίηση της χημικής αντίδρασης 

γίνεται με χρήση πλάσματος. Το πλάσμα ενεργοποιεί τα χημικά ενεργά ιόντα και τις 

ελεύθερες ρίζες, που δημιουργούνται από τη σύγκρουση ηλεκτρονίων-μορίων μέσα 

στη μάζα του αερίου και από τη σύγκρουση ιόντων, ηλεκτρονίων ή φωτονίων στην 

επιφάνεια του στερεού. Η θερμοκρασία του αερίου δεν υπερβαίνει τους 300οC και η 

ολική πίεση τα 10torr. Μειονεκτήματα αποτελούν η δημιουργία ατελειών δομής στο 

υπόστρωμα Si, αλλά και στο παραγόμενο SiC, από τον βομβαρδισμό του 

υποστρώματος με ουδέτερα ή φορτισμένα σωματίδια, καθώς και η αδυναμία 

απόθεσης καθαρού SiC, διότι λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του υποστρώματος, 

δύσκολα απομακρύνονται τα αέρια προϊόντα της αντίδρασης. [3.42, 3.46] 

 

3.5.1.1 Ιδιότητες και εφαρμογές καρβιδίου του πυριτίου 

 

Το καρβίδιο του πυριτίου, SiC, αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα κεραμικά υλικά σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπου και 

απαιτείται υψηλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Εμφανίζει πολύ υψηλή 

θερμοκρασία εξάχνωσης (περίπου 2700°C) και δε τήκεται σε καμία γνωστή πίεση. 

Χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα και χημική αδράνεια, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην ακτινοβολία. Ακόμη, ο πολύ χαμηλός 

συντελεστής θερμικής διαστολής που παρουσιάζει, δεν επιτρέπει τις μεταβάσεις 

φάσεων κατά τη θερμική διαστολή, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

ασυνέχειες στη δομή.  

Λόγω της πολύ καλής συμπεριφοράς του σε οξειδωτικές συνθήκες και υψηλές 

θερμοκρασίες, χρησιμοποιείται στην επικάλυψη μετάλλων, αλλά και ως ενισχυτικό 

σε σύνθετα υλικά. Για παράδειγμα η χρήση του σε αεροτουρμπίνες επιμηκύνει το 

χρόνο λειτουργίας τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Το SiC χρησιμοποιείται σήμερα 

κατά τη θερμική κατεργασία των μετάλλων, στις πυρίμαχες ύλες, την παραγωγή 

υαλοπινάκων, την παραγωγή κεραμικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κ.α. Λόγω 

της χημικής του αδράνειας χρησιμοποιείται και ως πρόσθετο του πετρελαίου για τη 

μείωση της τριβής και των εκπομπών. Επίσης, χρησιμοποιείται ως έγκλεισμα σε 

σύνθετα υλικά με ενίσχυση άνθρακα για εφαρμογές σε κεραμικούς δίσκους φρένων 

υψηλής απόδοσης, που λειτουργούν σε ακραίες θερμοκρασίες. Το πυρίτιο αντιδρά με 

το μόριο του γραφίτη στο σύνθετο και σχηματίζεται καρβίδιο του άνθρακα 

ενισχυμένο με ίνες πυριτίου (C/SiC). Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται σε σπορ 

αυτοκίνητα, καθώς και αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. 

Το καρβιδίου του πυριτίου επίσης, εμφανίζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, 

όπως υψηλή αντοχή, υψηλή σκληρότητα και υψηλό μέτρο ελαστικότητας, οι οποίες 

το καθιστούν ένα ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό υλικό. Σε συνδυασμό και με το 

χαμηλό του κόστος, χρησιμοποιείται στα λειαντικά, τα εργαλεία άλεσης και τα 

κοπτικά εργαλεία. Ακόμη, εμφανίζει μοναδικές ηλεκτρικές ιδιότητες. παρουσιάζει 

υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρικός αγωγός. 
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Επίσης, η υψηλή μέγιστη πυκνότητα ρεύματος που το χαρακτηρίζει, επιτρέπει τη 

χρήση του σε συσκευές μεγάλης ισχύος. Η πρώτη ηλεκτρική εφαρμογή του SiC ήταν 

στα αλεξικέραυνα σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συσκευές αυτές πρέπει να 

παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση μέχρι η τάση στα άκρα τους να φτάσει σε ένα 

ορισμένο όριο VT, τότε η αντίστασή τους πρέπει να πέσει σε χαμηλότερο επίπεδο και 

να το διατηρήσει, έως ότου η εφαρμοζόμενη τάση πέφτει κάτω της VT. 

Το καρβιδίου του πυριτίου συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον ως ημιαγωγός. 

Είναι κατάλληλο για χρήση σε ημιαγώγιμες ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες 

λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και τάσεις. Οι πρώτες διαθέσιμες συσκευές 

ήταν οι δίοδοι Schottky, μετά το ΡΕΤ (field-effect transistor) και τα MOSFET (metal-

oxide-semiconductor field-effect transistor), αλλά και τα διπολικά τρανζίστορ για τη 

μεταγωγή υψηλής ισχύος. Τέλος, χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά συστήματα, όπως 

οι αισθητήρες και οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED). [3.42, 3.47, 3.48] 

 

Πίνακας 3.2: Ιδιότητες καρβιδίου του πυριτίου, SiC [3.49] 
 

Μηχανικές Μονάδα Μέτρησης (SI) Τιμή 

Πυκνότητα [g/cm3] 3.1 

Αντοχή σε κάμψη [MPa] 550 

Μέτρο ελαστικότητας [GPa] 410 

Λόγος Poisson - 0.14 

Αντοχή σε θλίψη [MPa] 3900 

Σκληρότητα [kg/mm2] 2800 

Αντοχή σε θραύση [MPa.m(1/2)] 4.6 

Θερμικές   

Θερμική αγωγιμότητα [W/mk] 120 

Συντελεστής θερμικής διαστολής [10-6/K] 4.0 

Ειδική θερμότητα [J/kgK] 750 

Ηλεκτρικές   

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση [Ω.cm] 102 - 106 
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3.5.2 Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) 

 

Η εμπορική παραγωγή του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) ή αλλιώς τιτανία, 

ξεκίνησε στις αρχές του εικοστού αιώνα κι έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 

βασικά προϊόντα της καθημερινής μας ζωής, όπως βαφές, αντηλιακά, χρώματα, 

αλοιφές, οδοντόκρεμες, καλλυντικά κ.α. Το 1972 ο Fujishima και ο Honda [3.51], 

ανακάλυψαν το φαινόμενο της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού σε ηλεκτρόδιο 

TiO2, κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται έρευνες για την παρασκευή νανοϋλικών με 

ενίσχυση TiO2, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε συνεχείς καινοτομίες πάνω στη σύνθεση 

υλικών με νέες ιδιότητες και βελτιωμένες εφαρμογές. Στις μέρες μας είναι πλέον 

δυνατή η σύνθεση νανοσωματιδίων, καθώς και νανοκαλωδίων (nanowires), 

νανοσωλήνων (nanotubes) και νανοσυρμάτων (nanorobs) TiO2. Τα νέα αυτά 

νανοϋλικά παρουσιάζουν ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθος, το σχήμα 

και τη δομή των σωματιδίων. Οι νέες υποσχόμενες εφαρμογές σχετίζονται με τον 

τομέα του περιβάλλοντος (φωτοκατάλυση και αισθητήρες) και της ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, διάσπαση του νερού, ηλεκτροχρωμικά και αποθήκευση υδρογόνου). 

[3.50] 

 

3.5.2.1 Ιδιότητες διοξειδίου του τιτανίου 

 

Το διοξειδίου του τιτανίου είναι η πιο συχνά απαντώμενη ένωση του τιτανίου 

(Ti) στη φύση. Το τιτάνιο όταν θερμανθεί στον αέρα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες 

καίγεται, σχηματίζοντας το TiO2. Άλλες ενώσεις του τιτανίου με ευρεία χρήση, είναι 

το τετραχλωριούχο τιτάνιο (TiCl4) και το τριχλωριούχο τιτάνιο (TiCl3), οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως καταλύτες στη βιομηχανία. 

Το TiO2 είναι ένας ημιαγωγός n-τύπου, εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων 

οξυγόνου στο πλέγμα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου, με ενεργειακό χάσμα από 

3 έως 3.2 eV. Συνεπώς, για τη διέγερσή του απαιτείται ακτινοβόληση στο υπεριώδες. 

Το TiO2 βρίσκεται συνήθως σε μορφή σκόνης λευκού χρώματος, η οποία είναι 

χημικώς αδρανής, μη τοξική και φιλική προς το περιβάλλον. Παρασκευάζεται εύκολα 

σε μεγάλες ποσότητες και παρουσιάζει χαμηλό κόστος. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καθιστούν το TiO2 έναν από τους πιο σημαντικούς από πρακτική άποψη, ημιαγωγούς. 

Η δομή του διοξειδίου του τιτανίου προκύπτει από τον υβριδισμό των 2p 

τροχιακών του οξυγόνου με τα 3d τροχιακά του τιτανίου. Κρυσταλλογραφικά 

απαντάται σε τρεις κύριες δομές πολυμορφισμού που παρουσιάζουν διαφορετική 

διευθέτηση των ατόμων στο χώρο, του ανατάση (anatase), του ρουτηλίου (rutile) και 

του μπρουκίτη (brookite). Στις δύο πρώτες μορφές η μοναδιαία κυψελίδα είναι 

τετραγωνική, ενώ στον μπρουκίτη, ορθορομβική. Οι συνηθέστερες δομές είναι του 

ανατάση και του ρουτηλίου (εικόνα 3.7). 
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Εικόνα 3.7: Κρυσταλλική δομή ρουτηλίου και ανατάση TiO2 [3.52] 
 

 

Το TiO2 είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν ικανό φωτοκαταλύτη υπό την επίδραση 

του υπεριώδους φωτός. Από το 1998 υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της 

απόδοσής του στο φάσμα του ορατού, με σκοπό τη χρήση του σε καθημερινές 

φωτοεπαγόμενες εφαρμογές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος. Αρχικά οι μελέτες επικεντρώθηκαν στην επιφανειακή ή χημική τροποποίηση 

του διοξειδίου του τιτανίου με μέταλλα, όπως ο άργυρος. Αργότερα, η τροποποίηση 

έγινε με μία σειρά αμετάλλων (N, C, S, F). Η μέθοδος αυτή προτιμάται διότι, τα νέα 

υλικά που παράγονται επιδεικνύουν καλές οπτικές ιδιότητες υπό την επίδραση της 

ορατής περιοχής του ηλιακού φάσματος, θέτοντάς τα ως ικανά να χρησιμοποιηθούν 

καθημερινά. [3.50, 3.52] 

 
 

3.5.2.2 Παρασκευή διοξειδίου του τιτανίου 

 

Για την παρασκευή του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) χρησιμοποιούνται πολλές 

μέθοδοι, αλλά η πιο διαδεδομένη είναι η μέθοδος του sol-gel. Η ραγδαία ανάπτυξη 

των sol-gel τεχνικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει οδηγήσει 

στην εξέλιξη της σύνθεσης διαφόρων κεραμικών υλικών υψηλής ποιότητας, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως η προσρόφηση, οι αισθητήρες και η 

κατάλυση. Η διαδικασία sol-gel είναι πολύ δημοφιλής και αξιόπιστη μεθοδολογία για 

τη σύνθεση ειδικά των μεταλλικών οξειδίων με ομοιόμορφα μικρά μεγέθη 

σωματιδίων (λεπτές σκόνες) και ποικίλες μορφολογίες.  

Σε μία τυπική διαδικασία sol-gel πραγματοποιείται η δημιουργία, κάτω από 

απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, ενός κολλοειδούς διαλύματος (sol) κι έπειτα η τελική 

μετατροπή του σε πήκτωμα (gel), μέσω διαδοχικών αντιδράσεων υδρόλυσης-
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συμπύκνωσης. Πιο συγκεκριμένα, η φάση sol είναι μία κολλοειδής διασπορά 

στερεών σωματιδίων σε υγρό, στο οποίο η διασκορπισμένη φάση είναι μικρή (1-

1000nm).  
Αρχικά, απαιτείται η παρασκευή ενός ομογενούς διαλύματος μιας προδρόμου 

ενώσεως, η οποία αποτελείται συνήθως είτε από ανόργανα άλατα μετάλλων είτε από 

οργανικές μεταλλικές ενώσεις (π.χ. αλκοξείδια μετάλλων) κι επιτρέπει την ανάμειξη 

των συστατικών σε ατομική κλίμακα. Η υγρή φάση μπορεί να είναι νερό (υδατικό 

διάλυμα) ή κάποια αλκοόλη (μη υδατικό διάλυμα) με οργανική αλυσίδα που περιέχει 

λίγα άτομα άνθρακα. 

Το κολλοειδές διάλυμα (sol) σχηματίζεται από την υδρόλυση και τον 

πολυμερισμό της προδρόμου ενώσεως. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται 

πυρήνωση των σωματιδίων (ανάπτυξη κρυστάλλων) στο κατάλληλο μέγεθος και 

τελικά αναγωγή των μεγάλων σωματιδίων σε κολλοειδή. Διάφοροι παράγοντες, όπως 

η πολικότητα του διαλύτη, η ιοντική ισχύς του αντιδρώντος μέσου και η 

θερμοκρασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαχειριστούν το σχηματισμό της 

φάσης sol. 

Η μετατροπή του κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα (gel), αποτελεί μία 

διαδικασία κατά την οποία, η ελεύθερη φάση sol μετατρέπεται σε ένα τρισδιάστατο 

στερεό δίκτυο που περιβάλλει το διαλύτη. Το πήκτωμα είναι μία ημιστερεή φάση 

πλούσια σε υγρό, στην οποία η υγρή φάση δεν επιτρέπει στο στερεό δίκτυο να 

καταστραφεί και το στερεό δίκτυο δεν επιτρέπει στην υγρή φάση να ρέει έξω από 

αυτό. Το σημείο ζελατινοποίησης του διαλύματος τυπικά προσδιορίζεται από την 

απότομη αύξηση του ιξώδους. Η μηχανική κατάσταση του πηκτώματος εξαρτάται 

πολύ από τον αριθμό των διασταυρούμενων συνδέσεων στο δίκτυο κι είναι φανερό 

ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός των συνδέσεων, τόσο πιο σταθερή η δομή που 

σχηματίζεται. 

Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν τις αντιδράσεις υδρόλυσης και 

συμπύκνωσης της διαδικασίας sol-gel, συμπεριλαμβανομένου της δράσης του 

αλκοξειδίου του μετάλλου, του λόγου αλκοξειδίου/νερού, του pH του διαλύματος, 

της  θερμοκρασίας, το είδος του διαλύτη και των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται. 

Μια άλλη θεωρία είναι ότι οι καταλύτες συχνά προστίθενται για να ελέγχουν το 

ρυθμό και το βαθμό της υδρόλυσης και της συμπύκνωσης. Μεταβάλλοντας αυτές τις 

παραμέτρους, μπορούν να προκύψουν υλικά με διαφορετικές μικροδομές και 

επιφάνεια. 

Στην περίπτωση του TiO2, η διαδικασία sol-gel πραγματοποιείται με υδρόλυση 

του αλκοξειδίου του τιτανίου(IV), ακολουθούμενη από αντιδράσεις συμπύκνωσης. Ο 

σχηματισμός των αλυσίδων Ti-O-Ti λαμβάνει χώρα σε μικρή ποσότητα διαλύτη και 

χαμηλό ρυθμό υδρόλυσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο σχηματισμός του 

τρισδιάστατου δικτύου αλυσίδων, το οποίο σταδιακά πακετάρεται προς τον 

σχηματισμό σωματιδίων. Η μέση διάμετρος των σωματιδίων αυξάνεται γραμμικά με 

τον χρόνο και με την αύξηση της θερμοκρασίας, δίνοντας ένα λευκό ίζημα TiO2. Το 

τελευταίο στάδιο της τεχνικής για την παρασκευή του τελικού προϊόντος είναι η 

θερμική κατεργασία του πηκτώματος. Πρώτα, εξατμίζεται ο διαλύτης σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την συρρίκνωση της φάσης sol και το πλησίασμα των 
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κολλοειδών σωματιδίων. Ακολουθεί γήρανση, με άμεση συνέπεια την ανάπτυξη 

δεσμών μεταξύ γειτονικών σωματιδίων τιτάνιας. Κατά την πορεία της θερμικής 

κατεργασίας επιτυγχάνεται η καύση της οργανικής φάσης και των υπολειμμάτων του 

διαλύτη. Η καύση αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ρύθμιση του πορώδους και 

είναι υπεύθυνη για την τελική εικόνα του προϊόντος. Τέλος, απομακρύνονται τα 

ανθρακικά υπολείμματα (CO2), με αποτέλεσμα να διατηρούνται αναλλοίωτες οι 

ημιαγώγιμες ιδιότητες του TiO2. Κατά τη θερμική κατεργασία του πηκτώματος, 

λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη της κρυσταλλικής φάσης του ημιαγωγού (υπεύθυνη για 

τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητές του) και η πυροσυσσωμάτωση των νανοσωματιδίων 

με σύζευξη γειτονικών νανοκρυσταλλιτών. 

Ανάλογα με τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κάθε φορά κατά τη διαδικασία 

της μεθόδου sol-gel, μπορεί να αναπτυχθεί πολύ λεπτή και ομοιόμορφη σκόνη 

τιτανίας, σε μορφή ινών, καλωδίων, σωλήνων και συρμάτων. Στην εικόνα 3.8 

παρουσιάζονται νανοσωματίδια TiO2, όπως σχηματίστηκαν από την τεχνική sol-gel. 

[3.50, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56] 

 

 
 

Εικόνα 3.8: α) εικόνες από TEM νανοσωματιδίων TiO2 μετά από υδρόλυση Ti(OR)4 [3.57],  

β) εικόνες από TEM νανοσωματιδίων ανατάση TiO2 [3.58], γ) εικόνες από TEM 

νανοσυρμάτων ανατάση TiO2 [3.59] και δ) εικόνες από SEM νανοσωλήνων TiO2 [3.60] 
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3.5.2.3 Εφαρμογές διοξειδίου του τιτανίου 

 

Πολλές από τις εφαρμογές των νανοϋλικών τιτανίας (TiO2) είναι στενά 

συνδεδεμένες με τις οπτικές τους ιδιότητες. Τα νανοϋλικά TiO2 συνήθως είναι 

διαφανή στην περιοχή του ορατού φωτός. Το ενεργειακό τους χάσμα είναι 

μεγαλύτερο από 3.0 eV και το ποσοστό απορρόφησης που παρουσιάζουν στην 

υπεριώδη περιοχή είναι υψηλό. Είναι επίσης, πολύ σταθερά, μη τοξικά, και φτηνά. 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι καλές οπτικές και βιολογικές τους ιδιότητες τα 

καθιστούν κατάλληλα για εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας και του 

περιβάλλοντος, όπως φωτοκατάλυση, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση υδρογόνου, 

διάσπαση νερού, αισθητήρες και ηλεκτροχρωμικά, καθώς και φωτοχρωμικά.  

Το διοξείδιο του τιτανίου είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη άσπρη χρωστική 

σε μορφή σκόνης λόγω της φωτοκαταλυτικής δράσης του, η οποία προσφέρει τη 

δυνατότητα αποσύνθεσης των οργανικών συστατικών των χρωμάτων και της 

ικανότητάς του για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, μερικές από τις καθημερινές εφαρμογές του ως λευκαντικό, 

περιλαμβάνουν χρώματα, οδοντόκρεμες, βαφές, καλλυντικά, αντηλιακά, λευκαντικά 

και πολλά άλλα. 

Το TiO2 ως φωτοκαταλυτικό υλικό έχει την ικανότητα να αποσυνθέτει 

απόβλητα, ρύπους, δυσώδεις χημικές ουσίες, τοξικές χημικές ουσίες κλπ. Πρόσφατα, 

η εφαρμογή αυτή έχει επικεντρωθεί στην αποικοδόμηση υγρών (π.χ. αζωχρώματα) 

και αέριων ρύπων (π.χ. πτητικές οργανικές ενώσεις VOcs), τα οποία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η ισχυρή 

οξειδωτική δράση του, χρησιμοποιείται επίσης για να σκοτώσει βακτήρια, αλλά και 

καρκινικά κύτταρα. 

Μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια έχει αφιερωθεί στη μελέτη των ιδιοτήτων 

και των εφαρμογών του διοξειδίου του τιτανίου στον τομέα της ενέργειας, μετά την 

ανακάλυψη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού σε ηλεκτρόδιο TiO2. Το TiO2 

έχει τη δυνατότητα να καταλύει την υδρόλυση και επίσης να παράγει ηλεκτρισμό 

όταν βρίσκεται υπό μορφή πολύ μικρών σωματιδίων. Είναι πολύ πιθανόν τα TiO2 

νανοϋλικά να αποτελέσουν το μέλλον για καθαρές και βιώσιμες πηγές ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν γίνει για την ανάπτυξη “έξυπνων συσκευών” με τη 

χρήση νανοϋλικών TiO2, όπως ηλεκτροχρωμικά παράθυρα και οθόνες, κάνοντας 

χρήση της ικανότητας της τιτανίας να μεταβάλει το χρώμα της μετά από οξείδωση ή 

αναγωγή. Οι ηλεκτροχρωμικές συσκευές είναι σε θέση να μεταβάλλουν την απόδοσή 

τους στο ορατό φως και την ηλιακή ακτινοβολία, κάτω από ηλεκτρική φόρτιση ή 

αποφόρτιση, χρησιμοποιώντας χαμηλή τάση. Για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί μία 

μικρή τάση στα παράθυρα, αυτά σκουραίνουν. Αντιστρέφοντας την τάση, 

επιστρέφουν και πάλι στην αρχική τους κατάσταση. Συνεπώς, είναι δυνατός ο 

έλεγχος της ποσότητας της ενέργειας που εισέρχεται μέσα από ένα “έξυπνο 

παράθυρο”, μειώνοντας την ανάγκη για κλιματισμό μέσα σε ένα κτήριο. Η 

ενεργειακή απόδοση σε αυτή τη τεχνολογία, μελλοντικά μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλη. [3.50, 3.52, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (DMA) 

 
 

4.1 Μηχανική των συνθέτων υλικών με πολυμερική μήτρα 
 

Η μηχανική των συνθέτων υλικών με πολυμερική μήτρα περιλαμβάνει τόσο τη 

μηχανική των στερεών εγκλεισμάτων όσο και τη ρευστομηχανική της πολυμερικής 

μήτρας. Οι μηχανικές ιδιότητες της πολυμερικής μήτρας προσδιορίζονται με πολλές 

από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα μέταλλα, όπως το μέτρο 

ελαστικότητας, η εφελκυστική αντοχή, η αντοχή στην κρούση και η κόπωση. Τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά των πολυμερών, στην πλειονότητά τους, είναι πολύ 

ευαίσθητα στο ρυθμό παραμόρφωσης, τη μεταβολή της θερμοκρασίας και τη φύση του 

περιβάλλοντος. Για τα πολυμερή και ειδικά για τα πολύ ελαστικά υλικά, είναι αναγκαίο 

να τροποποιηθούν μερικώς οι τεχνικές ελέγχου και οι διαμορφώσεις των δειγμάτων 

τους, σε σχέση με ότι ισχύει για τα μέταλλα.  

Είναι γνωστό ότι ένα άμορφο πολυμερές μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ύαλος σε 

χαμηλές θερμοκρασίες, σαν ελαστόμορφο στερεό σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες (άνω 

της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, Tg) και σαν παχύρρευστο υγρό όταν η 

θερμοκρασία αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Για σχετικά μικρές παραμορφώσεις η 

μηχανική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι ελαστική, δηλαδή σε 

συμφωνία με το νόμο του Hooke, σ=Εε. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες επικρατεί η 

ιξώδης συμπεριφορά, που προσομοιάζει με αυτή του υγρού. Σε ενδιάμεσες 

θερμοκρασίες υπάρχει ένα ελαστόμορφο υγρό που εμφανίζει τα συνδυασμένα 

μηχανικά χαρακτηριστικά αυτών των δύο ακραίων περιπτώσεων. Η συνθήκη αυτή 

ονομάζεται ιξωδοελαστικότητα (ή βισκοελαστικότητα).  

Τα πολυμερή λοιπόν, είναι ιξωδοελαστικά υλικά, δηλαδή, η απόκρισή τους σε μία 

μηχανική τάση είναι ταυτόχρονα ελαστική, αλλά και ιξώδης. Έχουν χαρακτηριστικά 

τόσο ελαστικών στερεών όσο και ιξωδών υγρών. Στην πρώτη περίπτωση έχουν σαφώς 

καθορισμένο σχήμα και παραμορφώνονται υπό την επίδραση εξωτερικών μηχανικών 

δυνάμεων ακαριαία (δηλαδή η παραμόρφωση είναι ανεξάρτητη του χρόνου). Κατά τον 

τερματισμό της εξωτερικής τάσης η παραμόρφωση ανακτάται πλήρως, δηλαδή το 

πολυμερές επιστρέφει στις αρχικές του διαστάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουν 

καθορισμένο σχήμα και δεν παραμορφώνονται ακαριαία. Σε ανταπόκριση προς μία 

εξωτερικά εφαρμοζόμενη τάση, η παραμόρφωση καθυστερεί ή εξαρτάται από το 

χρόνο. Η παραμόρφωση αυτή δεν είναι αντιστρεπτή, δηλαδή δεν ανακτάται όταν 

τερματίζεται η τάση. Στην περίπτωση της ενδιάμεσης ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς, η 

εφαρμογή της τάσης έχει σαν αποτέλεσμα μία στιγμιαία ελαστική παραμόρφωση, η 

οποία ακολουθείται από μία ιξώδη χρονικά εξαρτώμενη παραμόρφωση. Αποτελεί μία 

μορφή ανελαστικότητας.  
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Ο ρυθμός παραμόρφωσης καθορίζει αν η παραμόρφωση θα είναι ελαστική ή 

ιξώδης. Για μεγάλους ρυθμούς παραμόρφωσης η αντίδραση του ιξωδοελαστικού 

υλικού είναι ελαστική, ενώ για μικρούς ρυθμούς, είναι ιξώδης. Ο ρυθμός της 

εφαρμογής τάσης επηρεάζει επίσης τα ιξωδοελαστικά χαρακτηριστικά. Η αύξηση του 

ρυθμού φόρτισης έχει την ίδια επίδραση με τη μείωση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, η 

ιξωδοελαστική συμπεριφορά των πολυμερών εξαρτάται και από το χρόνο. [4.1, 4.2, 4.3] 

 

 

4.2 Δυναμική συμπεριφορά των υλικών 
 

Γενικά, με τον όρο δυναμική συμπεριφορά ενός υλικού ονομάζεται η μηχανική 

απόκριση του υλικού όταν αυτό υπόκειται σε ταχεία εναλλαγή φορτίων ή 

παραμορφώσεων. Η απόκριση του υλικού εξαρτάται από τις τάσεις και τις 

παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στο υλικό λόγω της διέγερσης. Επομένως, η 

δυναμική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη χρονικά μεταβαλλόμενων 

τάσεων σ(t) ή παραμορφώσεων ε(t). H δυναμική απόκριση συνδέεται με την σειρά της, 

άμεσα με την αδράνεια και τη μοριακή κινητική του υλικού. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι κάθε υλικό παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με την 

δυναμική φόρτιση στην οποία υποβάλλεται. Ως διαφορετική συμπεριφορά εννοούμε 

ότι τα δυναμικά χαρακτηριστικά του, έχουν τιμές που εξαρτώνται από τον τύπο της 

φόρτισης.  

Για την δυναμική ανάλυση των υλικών χρησιμοποιείται το δυναμικό μέτρο 

ελαστικότητας, Ε* (dynamic mechanical modulus), το οποίο εκφράζεται ως μιγαδικός 

αριθμός, το πραγματικό μέρος του οποίου είναι το μέτρο αποθήκευσης (storage 

modulus) και συμβολίζεται με Ε' και το φανταστικό μέρος είναι το μέτρο απωλειών 

(loss modulus) και συμβολίζεται με Ε". Το μέτρο αποθήκευσης Ε', εκφράζει το ποσό 

της ελαστικής ενέργειας που αποθηκεύεται στο υλικό κατά την διάρκεια μίας περιόδου. 

Η αποθηκευμένη ελαστική ενέργεια είναι ανακτήσιμη μετά την αφαίρεση του φορτίου, 

όπως αντίστοιχα συμβαίνει και σε ένα ελατήριο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο 

αποθήκευσης αποτελεί ένα μέτρο της δυναμικής δυσκαμψίας του υλικού. Το μέτρο 

απωλειών Ε", εκφράζει το ποσό της ενέργειας που διαχέεται ως θερμότητα λόγω τριβής 

και δεν επανακτάται, γι’ αυτό αποτελεί γενικότερα ένα μέτρο της απόσβεσης 

(damping) του συστήματος. Σαν παράδειγμα αναφέρεται η αναπήδηση της μπάλας στο 

δάπεδο (εικόνα 4.2). Το ύψος αναπήδησης είναι μικρότερο από το αρχικό ύψος από 

όπου αφέθηκε η μπάλα. Αυτό συμβαίνει γιατί, κατά την κρούση της μπάλας στο 

δάπεδο απωλέσθηκε μέρος της αρχικής ενέργειας λόγω τριβής. Η απώλεια αυτή είναι 

ανάλογη της απόσβεσης. 
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Εικόνα 4.2: Αναπήδηση μπάλας σε σταθερό δάπεδο [4.2] 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα 4.3 φαίνεται η μεταβολή του Ε΄ με την θερμοκρασία και 

σημειώνονται οι θερμικές μεταβάσεις, ενώ η κάθε περιοχή συνδέεται με αντίστοιχες 

ενδομοριακές κινήσεις: 1) ολίσθηση αλυσίδων, 2) κίνηση μεγάλης έκτασης κύριας 

αλυσίδας, 3) περιορισμένη κίνηση κύριας αλυσίδας, 4) κίνηση παράπλευρων ομάδων, 

5) κάμψη και έκταση τμημάτων αλυσίδας και 6) περιορισμένες τοπικές κινήσεις. 

 

 

Εικόνα 4.3: Μεταβολή του Ε' με την θερμοκρασία σε ένα πολυμερές [4.2] 

 

 

Έχει βρεθεί ότι το μέτρο απωλειών Ε" είναι ανάλογο της ενέργειας που χάνεται ως 

θερμότητα σε κάθε περίοδο της ταλάντωσης. Ισχύει η σχέση:   

   

 
2

0Q E    (4.1) 

Τm (Σημείο Τήξης) 

Τg (Υαλώδης Μετάβαση-α) 

Μετάβαση-β 
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Θερμοκρασία (Τ) 



76 
 

όπου Q είναι η θερμότητα που εκλύεται κατά την διάρκεια μιας περιόδου της 

ταλάντωσης,  και ε0  το πλάτος της ορθής παραμόρφωσης. 

Υπάρχει και ένα τρίτο δυναμικό χαρακτηριστικό το οποίο συσχετίζει τις δυο 

προαναφερθείσες ποσότητες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η ποσότητα tanδ, που 

ορίζεται ως ο λόγος του μέτρου απωλειών Ε" προς το μέτρο αποθήκευσης Ε': 

 tan E E    (4.2) 

 

Η ποσότητα tanδ είναι γνωστή και ως συντελεστής απωλειών (loss factor). Μία 

άλλη ονομασία του tanδ είναι loss tangent. Ο συντελεστής tanδ αποτελεί ένα μέτρο της 

απόσβεσης και ενεργειακά ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας που χάνεται ως 

θερμότητα προς την μέγιστη ενέργεια που αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου της ταλάντωσης. Το tanδ συμβολίζεται και ως η(ω). Ακόμη, η δυναμική 

ποσότητα tanδ παρέχει σημαντικές και ποιοτικές πληροφορίες για τις ενεργειακές 

μεταβάσεις ενός υλικού. Αυτές σχετίζονται άμεσα με την αλλαγή της μοριακής 

κίνησης και λαμβάνουν χώρα σε ορισμένες θερμοκρασίες. Επίσης, οι τιμές της tanδ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση της δυναμικής συμπεριφοράς 

(ικανότητα απόσβεσης) διαφορετικών υλικών. 

Το δυναμικό ή μιγαδικό μέτρο (complex modulus) συμβολίζεται με Ε* και επειδή 

αποτελεί μιγαδική ποσότητα, μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα ενός πραγματικού και 

ενός φανταστικού μέρους. Οπότε, ισχύει:  

 *E E iE    (4.3) 

 

Το μιγαδικό μέτρο Ε* και άρα και οι συνιστώσες του ως δυναμικά μέτρα, έχουν 

επινοηθεί βασικά για να περιγράψουν την χρονικά εξαρτώμενη ιξωδοελαστική ή 

ιξωδοπλαστική συμπεριφορά των υλικών. Το μιγαδικό μέτρο αποτελεί την αντίστοιχη 

ποσότητα του μέτρου ελαστικότητας, Ε, στην γραμμικά ελαστική συμπεριφορά (νόμος 

του Hooke). Επομένως, στη γραμμικά ιξωδοελαστική συμπεριφορά οι χρονικά 

μεταβαλλόμενες τάσεις λόγω δυναμικής φόρτισης, συνδέονται με τις χρονικά 

μεταβαλλόμενες παραμορφώσεις μέσω του μιγαδικού μέτρου, το οποίο αποτελεί και το 

μέτρο αναλογίας (σταθερά αναλογίας). Οπότε, η δυναμική συμπεριφορά των υλικών 

περιγράφεται από την παρακάτω σχέση σε πλήρη αντιστοιχία με το νόμο του Ηooke:  

    * * *t E t    (4.4) 

 

H φυσική σημασία του μιγαδικού μέτρου και κατ’ επέκταση του μέτρου 

αποθήκευσης και του μέτρου απωλειών, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 4.4. Πάνω 

στο μιγαδικό επίπεδο περιστρέφονται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, τα διανύσματα 

της χρονικά μεταβαλλόμενης τάσης και παραμόρφωσης. Όπως προκύπτει από την 

εικόνα 4.4, ως δ ορίζεται η διαφορά φάσης μεταξύ της παραμόρφωσης και της τάσης. 

Οι απεικονίσεις στο μιγαδικό επίπεδο των περιστρεφόμενων με ταχύτητα ω 

διανυσμάτων τάσης και παραμόρφωσης, είναι:   
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    i t*

0t e i            
               ie)t( ti

0
*  (4.5) 

 

  

Εικόνα 4.4: Απεικόνιση των χρονικά μεταβαλλόμενων τάσεων και παραμορφώσεων  

στο μιγαδικό επίπεδο [4.2] 

 

 

Συνεπώς, το δυναμικό-μιγαδικό μέτρο ελαστικότητας μπορεί μαθηματικά να 

γραφτεί και ως εξής:  

    *E i cos i sin E iE                  (4.6) 

 

όπου  E  και E   . 

 

Όταν ένα δοκίμιο από πολυμερές ταλαντώνεται με κυκλική συχνότητα ω, και η 

παραμόρφωσή του ε, μεταβάλλεται σύμφωνα με την σχέση: 

 
o sin t     (4.7) 

 

Αν η συμπεριφορά του πολυμερούς είναι γραμμικά ιξωδοελαστική, τότε η 

απόκρισή του, δηλαδή η τάση που θα αναπτυχθεί σε αυτό, θα είναι και αυτή αρμονική 

συνάρτηση του χρόνου, αλλά θα βρίσκεται σε διαφορά φάσης με την παραμόρφωση, 

οπότε θα ισχύει:  

  o sin t      (4.8) 

όπου δ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και παραμόρφωσης. Από την τελευταία 

σχέση προκύπτει ότι: 

    o ocos sin t sin cos t          (4.9) 

ωt 

σ' 
σ" 

σ(t) 

ε(t) 

δ(ω) 

Re 

Im 

y 

x 

O 
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Παρατηρείται ότι η τάση εκφράζεται από δύο συνιστώσες: α) την σοcosδ που 

βρίσκεται σε φάση με την παραμόρφωση και β) την σοsinδ που βρίσκεται 90ο εκτός 

φάσεως με την παραμόρφωση. Έτσι, η σχέση που συνδέει την τάση με την 

παραμόρφωση κατά την ταλάντωση του δοκιμίου, γράφεται εξ’ ορισμού ως: 

 

  o E sin t E cos t        (4.10) 

όπου 



 cosE

o

o  και  



 sinE

o

o . 

Συνεπώς, η συνιστώσα της τάσης Ε'εο είναι σε φάση με την παραμόρφωση, ενώ η 

συνιστώσα Ε"εο είναι 90ο εκτός φάσεως με την παραμόρφωση. Αν η παραμόρφωση και 

η τάση εκφραστούν σε μιγαδική μορφή προκύπτει: 

  o exp  i t     (4.11) 

και  

  o exp  i t      (4.12) 

τότε το μιγαδικό ή δυναμικό μέτρο ελαστικότητας ορίζεται ως: 

    o o

o o

E exp i cos i sin E iE






 
        

  
 (4.13) 

 E E i E     (4.14) 

 

[Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε στα 4.1, 4.2] 

 

 

4.3  Απόσβεση στα σύνθετα υλικά 

 

Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εναλλακτικές 

λύσεις αντικαθιστώντας τα συμβατικά υλικά, κυρίως λόγω της υψηλής ειδικής 

αντοχής και του υψηλού ειδικού μέτρου τους, αλλά και λόγω της δυνατότητας 

διαμόρφωσης των ιδιοτήτων τους ανάλογα με τις εκάστοτε κατασκευαστικές 

ανάγκες. 

Επιπλέον, ο ιξωδοελαστικός χαρακτήρας των σύνθετων υλικών τα καθιστά 

κατάλληλα σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως τις αεροδιαστημικές, τις 

ναυπηγικές, τις εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία κλπ. Επομένως, αυτά τα 

υλικά είναι αρκετά διαφορετικά από τα μέταλλα, διότι τα σύνθετα παρουσιάζουν 

διάφορους ιδιαίτερους τρόπους αστοχίας, όπως μικρορηγμάτωση (crazing) της 

μήτρας, αποκολλήσεις στρώσεων (delamination) - αστοχία των ινών και της 

ενδιάμεσης φάσης, αστοχία των δεσμών λόγω αποκόλλησης ίνας-μήτρας και 
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αλληλεπίδραση των φάσεων σε μικρομηχανικό επίπεδο ανάλογα με την διάταξη και 

τη συσσωμάτωση ή όχι των εγκλεισμάτων. Υπάρχουν διάφορες αναλυτικές 

προσεγγίσεις σε  μικρομηχανικό ή μακρομηχανικό επίπεδο, καθώς και δομικά 

πρότυπα ή θεωρίες σχετικά με την στατική και τη δυναμική απόδοση των σύνθετων 

υλικών. 

H απόσβεση (damping) αποτελεί σημαντική ιδιότητα για τον σχεδιασμό των 

υλικών και την εφαρμογή τους σε κατασκευές. Έτσι λοιπόν, η απόσβεση σχετίζεται 

άμεσα με επιπλέον ιδιότητες που προσδιορίζουν την καλή συμπεριφορά ενός υλικού 

σε τελικές εφαρμογές, όπως είναι η αντοχή σε κρούση, η διάχυση της ενέργειας 

ταλάντωσης και ο περιορισμός του θορύβου κατά το συντονισμό συστημάτων. Αν 

ένα υλικό παρουσιάζει απολύτως γραμμικά ελαστική συμπεριφορά οπότε και 

υπακούει στο νόμο του Hooke, τότε η ποσότητα tanδ είναι ίση με το μηδέν (μηδενική 

απόσβεση). Όταν ένα υλικό χαρακτηρίζεται από υψηλή τιμή του tanδ, αυτό σημαίνει 

ότι έχει υψηλή απόσβεση, δηλαδή έχει την ικανότητα να απελευθερώνει ενέργεια σε 

μορφή θερμότητας κατά την ταλάντωση, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται 

βλάβες στο υλικό. Στα ελαστομερή η ποσότητα tanδ έχει πολύ υψηλή τιμή. 

Η πρώτη προσέγγιση στην ανάλυση της απόσβεσης στα σύνθετα υλικά έγινε από 

τους Gibson και Plunket [4.5] και από τους Gibson και Wilson [4.6]. Έπειτα, ο Gross 

[4.8] έκανε μία προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψιν τη σχέση τάσης-παραμόρφωσης για 

τα ιξωδοελαστικά υλικά. Εισάγει την έννοια του μιγαδικού μέτρου ελαστικότητας 

(E*) και του τανυστή της δυσκαμψίας (K* = K' + iK"), λύνοντας το αρμονικό 

πρόβλημα ως ελαστικό-στατικό με απλή αντικατάσταση του μέτρου ελαστικότητας 

(Es) με το μιγαδικό μέτρο. Η ελαστική-ιξωδοελαστική αρχή για τα σύνθετα υλικά 

αναπτύχθηκε πρώτα από τον Hashin [4.8, 4.9] και αργότερα, οι Sun et al. [4.10] και οι 

Crane και Gillespie [4.11] εφάρμοσαν την αρχή αυτή στην κλασσική θεωρία των 

πολυστρωματικών υλικών, συγκεκριμένα στις σχέσεις που περιγράφουν τη 

συμπεριφορά των στρώσεων ενός συνθέτου υλικού. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουν 

το δυναμικό μέτρο μιας πολυστρωματικής δοκού και οδηγούνται στον προσδιορισμό 

της απόσβεσης της ενέργειας στις στρώσεις.  

Παρακάτω γίνεται μία επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με 

τους μηχανισμούς απόσβεσης στα σύνθετα υλικά. Οι μηχανισμοί απόσβεσης στα 

ινώδη σύνθετα διαφέρουν από εκείνους στα συμβατικά μέταλλα και τα κράματα. Οι 

διαφορετικές πηγές απόσβεσης στα σύνθετα είναι:  

(1) Η ιξωδοελαστική φύση της μήτρας ή/και των ινών: τη σημαντικότερη 

συμβολή στη απόσβεση των συνθέτων υλικών παρουσιάζει η μήτρα. Εντούτοις, σε 

κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των ινών άνθρακα και kevlar, η 

απόσβεση της ίνας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην ανάλυση, δεδομένου 

ότι οι ίνες αυτές παρουσιάζουν υψηλή απόσβεση σε σχέση με άλλους τύπους ινών. 

(2) Απόσβεση λόγω της ενδιάμεσης φάσης: η ενδιάμεση φάση είναι μία στενή 

περιοχή  που περιβάλλει την επιφάνεια της ίνας σε όλο το μήκος της και διαθέτει από 

την άποψη της δομής, ένα συγκεκριμένο πάχος ενώ οι ιδιότητές της διαφέρουν από 

εκείνες της ίνας και της μήτρας. Η μηχανική συμπεριφορά της ενδιάμεσης φάσης 

εξαρτάται από τον συνδυασμό των υλικών που συνιστούν το σύνθετο και επηρεάζει 

τις μηχανικές ιδιότητες του συνθέτου και επομένως και την απόσβεση. 
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(3) Απόσβεση λόγω βλάβης: αυτού του είδους η απόσβεση εμφανίζεται σε δύο 

τύπους, (α) απόσβεση λόγω τριβής ολίσθησης κατά την οποία η τριβή αναπτύσσεται 

τόσο στην διεπιφάνεια ίνας-μήτρας όσο και μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων σε ένα 

πολύστρωτο σύνθετο υλικό, όπου και παρατηρούνται αποκολλήσεις (delaminations) 

και (β) απόσβεση λόγω της ενεργειακής διάχυσης κατά τη δημιουργία ρωγμών στη 

μήτρα, τη θραύση των ινών, κλπ. Αύξηση της απόσβεσης στη διεπιφάνεια μήτρας-

ίνας λόγω ολίσθησης, αναφέρεται να είναι πιο πολύπλοκη και πιο ευαίσθητη στη 

ύπαρξη βλάβης σε σχέση με την δυσκαμψία. 

(4) Ιξωδοπλαστική απόσβεση: στις ταλαντώσεις μεγάλου πλάτους ή σε υψηλές 

τάσεις και ειδικά σε σύνθετα με θερμοπλαστική μήτρα, παρατηρείται μία μη 

γραμμική απόσβεση λόγω της παρουσίας υψηλής συγκέντρωσης τάσεων ή 

παραμορφώσεων που αναπτύσσεται τοπικά σε περιοχές μεταξύ των ινών. Κατά 

συνέπεια η ελαστοπλαστική μικρομηχανική συμπεριφορά είναι σημαντική ακόμη και 

αν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μικρότερη του ορίου ελαστικότητας του σύνθετου 

υλικού που εξετάζουμε.   

(5) Θερμοελαστική απόσβεση: η θερμοελαστική απόσβεση οφείλεται στην κυκλική 

ροή θερμότητας από περιοχές ανάπτυξης υψηλών θλιπτικών τάσεων σε περιοχές 

εφελκυστικών τάσεων στο σύνθετο υλικό. Τα σύνθετα με θερμοπλαστική μήτρα 

παρουσιάζουν υψηλή αύξηση της θερμοκρασίας που εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο 

φορτίο, τη συχνότητα, το πάχος των δοκιμίων και το πλήθος των κύκλων. Αν και η 

θερμοελαστική απόσβεση είναι γενικά πιο έντονη στα σύνθετα υλικά με μεταλλική 

μήτρα, μελέτες υποστηρίζουν την ανάπτυξη θερμότητας και άνοδο της θερμοκρασίας 

κατά τη ταλάντωση συνθέτων υλικών με θερμοπλαστική μήτρα, την οποία και 

απέδωσαν στην ενέργεια που απελευθερώνεται ανά κύκλο φόρτισης. [4.2, 4.4] 

 

 

4.4 Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA) 
 

Η Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA) ή αλλιώς Δυναμική Θερμο-Μηχανική 

Ανάλυση (Dynamic Mechanical Thermal Analysis - DMTA) είναι μία τεχνική 

θερμικής ανάλυσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεταβολών της 

ιξωδοελαστικής απόκρισης ενός υλικού συναρτήσει της θερμοκρασίας, του χρόνου ή 

της συχνότητας παραμόρφωσης. Επομένως, καθίσταται δυνατή η μελέτη της 

μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες, 

όπως επίσης και η εξάρτηση των μηχανικών ιδιοτήτων από την συχνότητα επιβολής 

του φορτίου. Τυπικά μεγέθη που μπορούμε να βρούμε μέσω τέτοιων πειραμάτων 

είναι το μέτρο αποθήκευσης (Ε') και το μέτρο απωλειών (Ε") καθώς και ο λόγος τους 

tanδ. Το DMA είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο, για τον προσδιορισμό των 

πρωτευουσών και δευτερευουσών θερμοκρασιών μετάβασης των πολυμερών και των 

συνθέτων υλικών.  

Σε ένα πλήρως ελαστικό υλικό σε συνθήκες περιβάλλοντος η τάση και η 

παραμόρφωση είναι ανάλογες, δηλαδή βρίσκονται σε φάση. Επομένως, η τιμή του δ 

όπως και του tanδ, είναι μηδενική και το μιγαδικό μέτρο ελαστικότητας Ε*, που είναι 
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ο λόγος τη τάσης προς την παραμόρφωση, ισούται τελικά με το μέτρο αποθήκευσης 

Ε'. Αντίθετα, ένα υλικό με πλήρως ιξώδη συμπεριφορά, όπως το νευτώνειο υγρό, 

παρουσιάζει φάση 90ο, συνεπώς, το μιγαδικό μέτρο ελαστικότητας ισούται με το 

μέτρο απωλειών Ε". 

Οι παραπάνω ακραίες ιδανικές συμπεριφορές παρατηρούνται μόνο σε 

περιορισμένη κλίμακα και για πολύ μικρές τιμές της παραμόρφωσης ε ή της 

ταχύτητας διατμητικής παραμόρφωσης dγ/dt, αντίστοιχα. Στην πράξη, η συνήθης 

συμπεριφορά των υλικών είναι ιξωδοελαστική ή ιξωδοπλαστική, που αποτελεί 

συνδυασμό των δύο ακραίων συμπεριφορών. Τα πολυμερή είναι ευρέως γνωστά ότι 

συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ιξωδοελαστικών υλικών. Η επιβολή ενός 

μηχανικού φορτίου προκαλεί παραμόρφωση. Αν το φορτίο είναι μικρής έντασης, η 

μελέτης της μηχανικής απόκρισης του υλικού εμπίπτει στην κατηγορία της γραμμικής 

ιξωδοελαστικότητας. Με τα δυναμικά μηχανικά πειράματα η εφαρμοζόμενη 

περιοδική τάση και η μηχανική απόκριση καθορίζονται από την επιβαλλόμενη 

παραμόρφωση ως συνάρτηση του χρόνου. Τα πολυμερικά υλικά όταν βρίσκονται σε 

θερμοκρασία που πλησιάζει την Tg, παρουσιάζουν φάση δ = 30°. Συχνά η tanδ είναι 

μικρή για τα υαλώδη άμορφα πολυμερή, οπότε tanδ ~ δ < 0.01 και το Ε" είναι 

αμελητέο. Άρα, Ε' ~ Ε* (ω). Στην εικόνα 4.5 απεικονίζεται η διαφορά φάσης μεταξύ 

τάσης και παραμόρφωσης και το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας στο μιγαδικό 

επίπεδο σε ένα πείραμα δυναμικής μηχανικής ανάλυσης. [4.2, 4.12] 

 

 
Εικόνα 4.5: Αριστερά απεικονίζονται οι κυματομορφές της τάσης και της παραμόρφωσης 

από το πείραμα DMA και δεξιά περιγράφεται το  Ε* σε μιγαδικό επίπεδο,  

συναρτήσει των Ε’ και Ε” [4.13] 
 

 

 

4.4.1  Το πείραμα της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης (DMA)  
 

Η συσκευή DMA μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος 

στηρίζεται στην επιβολή αρμονικής παραμόρφωσης στο δοκίμιο, με σκοπό τον 

προσδιορισμό της τάσης και ο άλλος τρόπος στηρίζεται στην επιβολή ημιτονοειδούς 
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δύναμης με πολύ μικρό, αλλά μετρήσιμο πλάτος πάνω στο δοκίμιο, με σκοπό τον 

προσδιορισμό της προκαλούμενης παραμόρφωσης.  
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Στην συσκευή DMA μπορούν να γίνουν μετρήσεις κάτω από διάφορες φορτίσεις, 

όπως καμπτικές, εφελκυστικές, θλιπτικές και διατμητικές. Χρησιμοποιείται η ίδια 

συσκευή για όλα τα είδη φόρτισης με διαφορετικές αρπάγες κάθε φορά, ανάλογα με 

τις ανάγκες του πειράματος. Στην εικόνα 4.6 φαίνονται οι λεπτομέρειες του 

συστήματος αρπαγών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται το δοκίμιο σε 

αυτές. 

 
 

Εικόνα 4.6: Τρόποι φόρτισης στη συσκευή DMA [4.12] 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διέγερση είναι αρμονική συνάρτηση του 

χρόνου και μετράται η απόκριση συναρτήσει της θερμοκρασίας ή του χρόνου ή της 

συχνότητας. Επομένως, τα πειράματα δυναμικής ανάλυσης λαμβάνουν χώρα είτε, με 

τη μεταβολή της θερμοκρασίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών υπό 

σταθερή συχνότητα και πλάτος ταλάντωσης (fixed frequency mode), είτε 

μεταβάλλοντας τη συχνότητα ταλάντωσης σε ένα καθορισμένο εύρος συχνοτήτων, 

υπό σταθερή θερμοκρασία και πλάτος ταλάντωσης (resonant frequency mode). Σε 

κάθε περίπτωση μελετάται η ιξωδοελαστική απόκριση του υλικού. 

Καθώς λοιπόν, το δοκίμιο υποβάλλεται σε διέγερση, η ιδιοσυχνότητά του και η 

δύναμη της μηχανικής πάκτωσης στις αρπάγες, ελέγχονται και καταγράφονται 

συνεχώς συναρτήσει της θερμοκρασίας. Με ειδικό πρόγραμμα είναι εφικτό να 

υπολογιστούν τα δυναμικά μέτρα ελαστικότητας (μέτρα της δυσκαμψίας του υλικού) 

και τα ιξωδοελαστικά χαρακτηριστικά της απόσβεσης (tanδ) του δείγματος 

συναρτήσει της θερμοκρασίας ή του χρόνου. 

Από τις μετρήσεις των παραπάνω ιδιοτήτων του υλικού είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg, η οποία προκύπτει 

διαφορετική για κάθε μία από τις ιδιότητες. Τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν 

δραματικές αλλαγές στην απόσβεση με χαρακτηριστικά μέγιστα στη θερμοκρασία 

υαλώδους μετάβασης, διότι απορροφούν ενέργεια καθώς μεταβαίνουν από τη 

δύσκαμπτη κατάσταση στην ελαστομερική.  
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Μια τυπική καταγραφή όπως προκύπτει από πείραμα σάρωσης θερμοκρασίας και 

συχνοτήτων φαίνεται στην εικόνα 4.7. Παρατηρείται ότι, οι μεταβολές των Ε" και 

tanδ είναι όμοιες, αν και μετατοπισμένες η μία σε σχέση με την άλλη. Δεδομένου ότι 

οι καμπύλες αυτές περιγράφουν την απόκριση του πολυμερούς σε εξαναγκασμένη 

ταλάντωση σταθερής συχνότητας, η μορφή των καμπυλών των Ε" και tanδ είναι αυτή 

των καμπυλών συντονισμού. Η Tg προσδιορίζεται από τις καμπύλες του Ε" και του 

tanδ, ως η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο μέγιστο της καμπύλης, ενώ από τη 

καμπύλη μεταβολής του Ε', ως η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο μέσο της 

μεταβατικής περιοχής. 

 

 
 

Εικόνα 4.7: Τυπική καταγραφή των μεγεθών Ε', E" και tanδ, ιξωδοελαστικού υλικού σε 

πείραμα DMA σάρωσης θερμοκρασιών ή συχνοτήτων [4.12] 

 

 

Επιπρόσθετα στην εικόνα 4.7, παρουσιάζεται η δυναμική μηχανική απόκριση 

των πολυμερικών υλικών ανάλογα με το εύρος της θερμοκρασίας ή της συχνότητας, 

η οποία διαχωρίζεται σε τέσσερις περιοχές: α) στην υαλώδη (glassy region), β) στην 

υαλώδη μετάβαση (glass transition region), γ) στην ελαστομερή (rubbery region) και 

δ) στην ιξώδη ροή (flow region). 

Στην υαλώδη περιοχή οι πολυμερικές  αλυσίδες  είναι  ακίνητες. Η συμπεριφορά 

που εμφανίζουν μοιάζει με αυτή του γυαλιού. To μέτρο αποθήκευσης Ε' στην περιοχή 

αυτή παίρνει τις υψηλότερες τιμές, ενώ αντίθετα το Ε", παρουσιάζει χαμηλές. Στην 

περιοχή υαλώδους μετάβασης συμβαίνει η μετάβαση του υλικού από την υαλώδη 

στην ελαστόμορφη περιοχή. Σε αυτή την περιοχή το υλικό υφίσταται πολύ γρήγορες 

αλλαγές στη σκληρότητα και παρουσιάζει υψηλά επίπεδα απόσβεσης. Οι μεγάλες 

μοριακές αλυσίδες του πολυμερούς έχουν αρχικά μικρή κινητικότητα, η οποία στην 

συνέχεια αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Η ασθενής κινητικότητα οφείλεται στην 

περιστροφή των πλευρικών ομάδων των αλυσίδων, ενώ η αύξηση οφείλεται στην 

περιστροφή των δεσμών της κύριας αλυσίδας. Στην ελαστομερή περιοχή το Ε' 
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εμφανίζεται σημαντικά υποβαθμισμένο σε σχέση με τις τιμές που έχει στην υαλώδη 

περιοχή και εμφανίζεται σταθερό για μία περιοχή θερμοκρασιών. Τέλος, στην 

περιοχή ιξώδους ροής οι πολυμερικές αλυσίδες εμφανίζουν έντονη κινητικότητα, τα 

τμήματά τους μπορούν να υφίστανται δονήσεις και να εκτελούν περιστροφική 

κίνηση. [4.1, 4.2, 4.12, 4.13, 4.15] 

 

 

4.4.2  Αρχή λειτουργίας της συσκευής DMA 

 

Στην παρακάτω εικόνα 4.8 παρουσιάζονται σχηματικά τα κυριότερα μέρη της 

συσκευής DMA, τα οποία είναι: 

 ο γραμμικός κινητήρας (force motor) που παράγει την ημιτονοειδή δύναμη 

παραμόρφωσης που επιβάλλεται στο δοκίμιο 

 ο άξονας μετάδοσης της κίνησης (core rod) 

 η διάταξη ολίσθησης που στηρίζεται σε έδρανα πεπιεσμένου αέρα. Με αυτό 

τον τρόπο μεταφέρεται η δύναμη από τον κινητήρα στις αρπάγες που 

συγκρατούν το δοκίμιο 

 ο αισθητήρας μετατόπισης LVDT (linear variable differential transformer), ο 

οποίος μετρά τη παραμόρφωση του δοκιμίου και το πλάτος ταλάντωσης που 

επιτυγχάνεται από την εφαρμογή της δύναμης  

 ο φούρνος και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας  

 οι αρπάγες που συγκρατούν το δοκίμιο για την επιβολή της δύναμης  

 
 

Εικόνα 4.8:  Εγκάρσια τομή της συσκευής DMA [4.2] 
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Αρχικά, εφαρμόζεται εναλλασσόμενο ρεύμα στο πηνίο της δύναμης (force coil). 

Ο κινητήρας επιβάλλει το φορτίο μέσω του άξονα στο δοκίμιο. Μεταξύ του κινητήρα 

και του άξονα παρεμβάλλεται ο αισθητήρας LVDT. Η προκύπτουσα εναλλασσόμενη 

τάση στο LVDT, συγκρίνεται με την αρμονική μεταβολή της δύναμης και έτσι είναι 

δυνατό να υπολογιστούν η συχνότητα, το πλάτος της ταλάντωσης και η θερμοκρασία. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση του πλάτους και της 

συχνότητας ταλάντωσης, παρέχει πληροφορία για τον υπολογισμό του μέτρου 

απωλειών και άρα της απόσβεσης του δοκιμίου. Πιο αναλυτικά, το πλάτος της 

εναλλασσόμενης τάσης στον αισθητήρα LVDT συνδέεται με την τιμή του μέτρου 

αποθήκευσης Ε', μέσω της σταθεράς k του ελατηρίου και η διαφορά φάσης δ, 

συνδέεται με το μέτρο απωλειών Ε", μέσω του συντελεστή απόσβεσης tanδ. [4.2, 4.14, 

4.15] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΟΚΟΥ  

ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
 

 

5.1 Εισαγωγή στις ταλαντώσεις 

 

Ως ταλάντωση χαρακτηρίζεται η παλινδρομική (δηλαδή μπρος-πίσω) κίνηση 

υλικών σημείων ή σωμάτων ή υλικών σημείων που συνιστούν ένα ελαστικό σώμα ή 

μέσο. Η ταλάντωση προκαλείται γενικά σχεδόν σε κάθε φυσικό σύστημα, όταν αυτό 

μετατοπιστεί από την κατάσταση ισορροπίας και αφεθεί να ανταποκριθεί στις 

δυνάμεις που τείνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία.  

Οι ταλαντώσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις ελεύθερες και τις 

εξαναγκασμένες. Οι ελεύθερες ταλαντώσεις δημιουργούνται όταν ένα σύστημα 

διεγερθεί στιγμιαία και στη συνέχεια αφεθεί να κινηθεί χωρίς περιορισμό. Κλασσικό 

παράδειγμα ελεύθερης ταλάντωσης αποτελεί μία μάζα αναρτημένη από ένα ελατήριο 

μέσα σε ένα πεδίο βαρύτητας. Στη κατάσταση ισορροπίας το σύστημα περιέχει την 

ελάχιστη ενέργεια και η μάζα ηρεμεί. Αν όμως η μάζα μετακινηθεί προς τα κάτω και 

μετά αφεθεί ελεύθερη, τα σύστημα ανταποκρίνεται εκτελώντας μία κατακόρυφη 

ταλάντωση. Αυτού του είδους η ταλάντωση ονομάζεται απλή αρμονική κίνηση και 

είναι ιδιαίτερα απλή. Στην απλή αρμονική κίνηση οι περιοδικές ταλαντώσεις έχουν 

ημιτονοειδή μορφή.  

Όπως κάθε άλλη κίνηση, έτσι και η ελεύθερη ταλάντωση εμφανίζει ως γενικό 

χαρακτηριστικό την απόσβεση (damping). Αυτό συμβαίνει διότι σε κάθε πραγματικό 

σύστημα ενεργούν δυνάμεις τριβής, οι οποίες απομυζούν σταθερά τη μηχανική του 

ενέργεια, προκαλώντας μείωση του εύρους της ταλάντωσης, συνήθως εκθετικά. Ένα 

ταλαντούμενο σύστημα εάν αφεθεί χωρίς διεγείρουσα δύναμη που θα συντηρήσει την 

κίνησή του, καταλήγει στη θέση ισορροπίας του, δηλαδή της ελάχιστης ενέργειας.  

Ιδιαίτερα στην εφαρμοσμένη μηχανική όταν αναφερόμαστε στην απόσβεση 

εννοούμε την απορρόφηση ενέργειας ενός συστήματος που υφίσταται δυναμικές 

καταπονήσεις, όπως είναι οι κραδασμοί. Ένα μέτρο χαρακτηρισμού του τρόπου που 

αποσβένει ένα σύστημα είναι ο λόγος απόσβεσης. Πολλά συστήματα παρουσιάζουν 

ταλαντωτική συμπεριφορά όταν εκτρέπονται από τη θέση στατικής ισορροπίας τους. 

Οι απώλειες τριβής αποσβένουν το σύστημα και αναγκάζουν τις ταλαντώσεις να 

μειώσουν βαθμιαία το εύρος τους προς μηδέν. 

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά μηχανικές ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις 

όμως εμφανίζονται και ως ηλεκτρικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές, φωτεινές, 

υδραυλικές κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι σχετίζονται με κάθε μορφή ενέργειας που 

παρουσιάζεται στη φύση. Οι ταλαντώσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που 

παρουσιάζεται πρακτικά σε κάθε λειτουργία της φύσης, αλλά σχεδόν και σε κάθε 

τεχνολογική εφαρμογή. [5.1, 5.2, 5.3] 
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5.2 Το ταλαντούμενο σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας 

 

Για να δημιουργηθεί ένα ταλαντούμενο σύστημα χρειάζονται δύο τουλάχιστον 

στοιχεία, ένα ελαστικό και ένα αδρανειακό. Η διακίνηση ενέργειας ανάμεσα στα δύο 

αυτά στοιχεία προκαλεί την ταλάντωση. Ένα τέτοιο σύστημα είναι συντηρητικό και η 

έναρξη της ταλάντωσης γίνεται με μια αρχική πρόσδοση ενέργειας στο ένα από τα 

δύο στοιχεία.     

Στα μη συντηρητικά συστήματα υπάρχει επιπλέον το στοιχείο της διάχυσης της 

ενέργειας και ενδεχόμενα μια εξωτερική διέγερση, οι οποία παρέχει μόνιμα ενέργεια 

στο σύστημα. Η συμπεριφορά του στοιχείου διάχυσης μπορεί να διαφέρει κατά 

περίπτωση, όπως και του ελαστικού στοιχείου. Ανάλογα συμβαίνουν και με την 

εξωτερική διέγερση, η οποία μπορεί να έχει μορφή είτε αρμονική είτε απλά περιοδική 

είτε κρουστική κλπ. 

Για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά ενός ταλαντούμενου συστήματος, 

παρακάτω θα γίνει μελέτη ενός τέτοιου απλού συστήματος, το οποίο αποτελείται από 

μία μάζα m, η οποία αναρτάται διαμέσου ενός γραμμικού ελατηρίου με σταθερά k 

και ενός αποσβεστήρα με σταθερά c (εικόνα 5.1). Στη μάζα m ενεργεί μία χρονικά 

μεταβαλλόμενη δύναμη που περιγράφεται από μία συνάρτηση f(t). Το ελατήριο 

αποτελεί το ελαστικό στοιχείο, η μάζα το αδρανειακό, ο αποσβεστήρας το στοιχείο 

διάχυσης ενέργειας και η δύναμη f(t) το στοιχείο διέγερσης ή εξαναγκασμού.  

 

 
 

Εικόνα 5.1: Απλός ταλαντωτής αποτελούμενος από μάζα (m), ελατήριο (k) και αποσβεστήρα 

(c), διεγειρόμενος από μία εξωτερική δύναμη f(t) [5.3] 

 

 

Η μάζα m υπό τη επενέργεια της εξωτερικά μεταβαλλόμενης δύναμης f(t), 

εγκαταλείπει τη θέση ισορροπίας της και αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Ως θέση 

ισορροπίας θεωρείται η θέση στην οποία πριν την πρόσδοση οποιασδήποτε ενέργειας 

στο σύστημα, η μάζα m παραμένει ακίνητη. Η κίνηση του συστήματος περιγράφεται 

με μία συνάρτηση x(t), η οποία δηλώνει τη θέση, σε σχέση με τη θέση ισορροπίας, 

της μάζας m ανά πάσα χρονική στιγμή t. Η γνώση της x(t) είναι αρκετή για να 
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περιγραφεί πλήρως η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος, αφού μέσω αυτής 

γίνεται δυνατή τόσο η εύρεση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της μάζας m όσο 

και της δύναμης που ασκείται κατά τη διάρκεια της κίνησης σε ελατήριο και 

αποσβεστήρα. Όταν λοιπόν, η γνώση της χρονικής μεταβολής μίας συντεταγμένης 

είναι αρκετή για να περιγραφεί η ταλάντωση ενός συστήματος, τότε αυτό ονομάζεται 

σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας. Η γενική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση ενός 

τέτοιου συστήματος είναι:  

 

.. .

m x(t) c x(t) kx(t) f (t)                                         (5.1) 

όπου mẍ(t) η δύναμη αδράνειας, f(t) η χρονικά μεταβαλλόμενη εξωτερική 

διέγερση του συστήματος, x(t) η χρονικά μεταβαλλόμενη απόκριση του συστήματος, 

cẋ(t) η δύναμη απόσβεσης και kx(t) η δύναμη επαναφοράς του ελατηρίου. Τα 

στοιχεία m, k, και c έχουν κοινή μετατόπιση x(t). Από μαθηματικής απόψεως η 

εξίσωση 5.1 είναι μία γραμμική διαφορική εξίσωση δευτέρας τάξεως, όπου 

διαιρώντας τα δύο μέλη της με τη μάζα m, μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 
.. .

2 2

n n nx(t) 2 x(t) x(t) F(t)     (5.2) 

όπου: 

 
n

n

k c f (t)
    ,          F(t)       

m 2m k

  
       

     

Η εξίσωση 5.2 αποκτά πλέον γενικότερη σημασία για τη φύση των 

ταλαντώσεων, διότι οι νέες σταθερές που εμπλέκονται είναι φυσικά μεγέθη και 

χαρακτηρίζουν κάθε είδος φυσικής ταλάντωσης ενός βαθμού ελευθερίας. Πιο 

συγκεκριμένα η ποσότητα ωn έχει μονάδες κυκλικής συχνότητας (rad/sec), εξαρτάται 

πάντα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ταλαντούμενου συστήματος και 

ονομάζεται ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. Δηλώνει το μοναδικό τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να ταλαντωθεί ελεύθερα ένα σύστημα αποτελούμενο από ελαστικά και 

αδρανειακά στοιχεία. Η σταθερά ζ καλείται λόγος ή συντελεστής απόσβεσης και 

δηλώνει την επίδραση που έχει το στοιχείο διάχυσης πάνω στην ταλάντωση. Ο 

συντελεστής αυτός είναι που προσδιορίζει αν θα υπάρξει ταλάντωση ή αν όλη η 

αρχικά προσδιδόμενη ενέργεια θα καταναλωθεί από το στοιχείο διάχυσης, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρξει ούτε μία εναλλαγή ενέργειας μεταξύ του ελαστικού και 

του αδρανειακού στοιχείου. Τέλος, η χρονική συνάρτηση F(t) ονομάζεται 

εξαναγκασμός και περιγράφει το ρυθμό με τον οποίο τροφοδοτείται ενεργειακά το 

ταλαντούμενο σύστημα. [5.1, 5.3, 5.4] 

 

 

5.3 Ελεύθερη ταλάντωση με απόσβεση 

 

Για την ελεύθερη ταλάντωση συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας με απόσβεση, 

το δεξί μέλος της εξίσωσης 5.2 τίθεται ίσο με το μηδέν και αυτή παίρνει τη μορφή: 
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.. .

2

n nx(t) 2 x(t) x(t) 0     (5.3) 

Η παρουσία του στοιχείου διάχυσης στην εξίσωση 5.3 μαρτυρεί την ύπαρξη 

μηχανισμών, οι οποίοι μετατρέπουν προοδευτικά την αρχικά προσδιδόμενη ενέργεια 

σε άλλες μη αντιστρεπτές μορφές ενέργειας. Η εξίσωση αυτή είναι μία ομογενής 

συνήθης διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές και για την επίλυση της 

εισάγονται λύσεις της μορφής: 

 tx(t) Ae  (5.4) 

οι οποίες όταν αντικατασταθούν στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο (εξίσωση 5.3) 

οδηγούν στην παρακάτω αλγεβρική εξίσωση: 

 2 2

n n2 0      (5.5) 

και η οποία ικανοποιείται για τις εξής τιμές του λ: 

 2

1,2 n ( 1)        (5.6) 

Συνεπώς, η πλήρης λύση της 5.3 σύμφωνα με την 5.4 θα είναι: 

 
2 2

n n1 2 n t 1 t 1t t t

1 2 1 2x(t) A e A e e (A e e )
       

     (5.7) 

Η σχέση 5.7 δηλώνει ότι η συμπεριφορά της λύσης x(t) εξαρτάται από τις τιμές 

που λαμβάνει ο συντελεστής απόσβεσης ζ, στην περιοχή της μονάδας. Πιο 

συγκεκριμένα όταν ο λόγος απόσβεσης ζ είναι μικρότερος της μονάδας, τότε η 

εξίσωση 5.7 μπορεί να αναλυθεί σε γραμμικό συνδυασμό ημίτονων και συνημίτονων 

και επομένως να υποστηρίξει περιοδική κίνηση σε ταλαντούμενο σύστημα. Αντίθετα, 

για τιμές του ζ μεγαλύτερες ή ίσες με τη μονάδα, ο εκθετικός χαρακτήρας της 5.7 

παραμένει γεγονός που υποδηλώνει την απουσία περιοδικής κίνησης. Υπάρχουν και 

άλλες κατηγορίες λύσεων για ζ ίσο με το μηδέν ή μικρότερο του μηδενός, όμως για 

μη αρνητική απόσβεση οι βασικές λύσεις είναι δύο και καθορίζουν τη μορφή της 

απόκρισης. 

 1η κατηγορία λύσεων για ζ > 1: περίπτωση υπερκρίσιμης απόσβεσης 

 

Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα ζ2-1 είναι θετική και συνεπώς η λύση της 

εξίσωσης 5.7 μετά την ικανοποίηση των αρχικών συνθηκών, γράφεται ως εξής: 

 

2
n

2
n

.
2

( 1) tn

2

n

.
2

( 1) tn

2

n

( 1)x(0) x(0)
x(t) e

2 1

( 1)x(0) x(0)
            e

2 1

   

   

     
 

  

     

  

 (5.8) 
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Η παραπάνω συνάρτηση η οποία περιγράφει την απόκριση του συστήματος είναι 

μη περιοδική, φθίνουσα στο χρόνο, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 5.2α. Οι λύσεις 

λ1 και λ2 είναι πραγματικές και αρνητικές. Συμπεραίνουμε πως όταν ο συντελεστής 

απόσβεσης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, τότε η απόσβεση είναι αρκετή για να 

μην επιτρέψει ούτε μία εναλλαγή της ενέργειας από το αδρανειακό στο ελαστικό 

στοιχείο και αντίστροφα. Οπότε, ολόκληρη η προσδιδόμενη ενέργεια μεταλλάσσεται 

σε θερμότητα μέσα στο στοιχείο διάχυσης του ταλαντούμενου συστήματος. Άρα, το 

σύστημα δεν ταλαντώνεται.  

 

 2η κατηγορία λύσεων για 0 < ζ < 1: περίπτωση υποκρίσιμης απόσβεσης 

 

Όταν ο συντελεστής απόσβεσης ζ, λαμβάνει τιμές στο ανοικτό διάστημα (0, 1), 

τότε η ποσότητα ζ2-1 γίνεται αρνητική και η λύση παίρνει τη μορφή: 

 
2 2

n nn i t 1 i t 1t

1 2x(t) e (A e e )
    

   (5.9) 

Αν στη συνέχεια ικανοποιηθούν οι αρχικές συνθήκες και αντικατασταθούν οι 

εκθετικές συναρτήσεις με φανταστικό όρισμα της 5.9 με τις αντίστοιχες 

τριγωνομετρικές, τότε η x(t) μετασχηματίζεται στην παρακάτω εξίσωση: 

 n

.

t 2 2n
n n

2

n

x(0) x(0)
x(t) e sin 1 t x(0)cos 1 t

1



 
       

  
 

 (5.10) 

Οι λύσεις της εξίσωσης 5.10, λ1 και λ2, είναι συζυγείς μιγαδικές με αρνητικό 

πραγματικό μέρος. Στην εικόνα 5.2β φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης 

x(t) ως προς το χρόνο t. Παρατηρείται ότι είναι μία περιοδική συνάρτηση με κυκλική 

συχνότητα 2

n 1  και το εύρος της φράσσεται από μία εκθετική συνάρτηση, η 

οποία φθίνει με ρυθμό ζωn. Η ιδιοσυχνότητα του συστήματος 2

d n 1   , 

καλείται συχνότητα αποσβενόμενων ταλαντώσεων και μαρτυρεί ότι σε κάθε 

εναλλαγή της ενέργειας κάποιο ποσοστό της αποχωρεί από τη διαδικασία 

ταλάντωσης, λόγω της ύπαρξης του στοιχείου διάχυσης. Είναι φανερό πως μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από το πόσο κοντά στη μονάδα είναι το 

ζ, όλη η ενέργεια θα μετατραπεί μέσω του στοιχείου διάχυσης σε μη αντιστρεπτή 

μορφή ενέργειας και τελικά η ταλάντωση θα σταματήσει.  

Σημειώνεται ότι, η συχνότητα ελεύθερης ταλάντωσης, ωn και η συχνότητα 

αποσβενόμενης ταλάντωσης, ωd, είναι δύο διαφορετικά μεγέθη τα οποία από 

μαθηματική άποψη ταυτίζονται όταν ο συντελεστής απόσβεσης ζ, ισούται με το 

μηδέν. Βέβαια, από μηχανικής άποψης και για μικρούς λόγους απόσβεσης, τα δύο 

μεγέθη είναι δυνατό να θεωρηθούν πως έχουν την ίδια τιμή, δηλαδή ωd ~ ωn. 
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Εικόνα 5.2: Τυπική μορφή απόκρισης x(t) για α) υπερκρίσιμη (ζ >1) και  

β) υποκρίσιμη (0 < ζ < 1) απόσβεση του συστήματος [5.3] 

 

 

Συνοψίζοντας, όταν προσδίδεται σε ένα σύστημα μία αρχική μετατόπιση ή/και 

μία αρχική ταχύτητα, διαισθητικά αναμένεται το σύστημα να εκτελέσει αρμονική 

ταλάντωση με διαρκώς μειούμενο πλάτος ταλάντωσης (αποσβενόμενη αρμονική 

ταλάντωση). Αυτό οφείλεται στην εντύπωση που δημιουργείται από την παρατήρηση 

διάφορων φαινομένων της φύσης, όπως ταλαντώσεις τεχνολογικών κατασκευών, για 

παράδειγμα πτερύγια αεροσκαφών, κτίρια σε σεισμό κ.α. Πράγματι, τα περισσότερα 

υλικά στη φύση χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές του λόγου απόσβεσης, ζ. 

Ο λόγος απόσβεσης ζ, είναι ένα μέτρο που περιγράφει πώς οι ταλαντώσεις ενός 

συστήματος φθίνουν μετά από μια διαταραχή. Μεγάλος λόγος απόσβεσης σημαίνει 

καλύτερη απορρόφηση ενέργειας από το σύστημα, λιγότερες ταλαντώσεις (μείωση 

του πλάτους) και άρα μικρότερη υποβάθμιση του συστήματος. Οι αποκαλούμενες 

παθητικές τεχνολογικές κατασκευές στην πλειοψηφία τους έχουν σχετικά χαμηλή 

τιμή του ζ (15-20%). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το σκυρόδεμα και τυπικές 

μεταλλικές κατασκευές. Ωστόσο, σε πάρα πολλές εφαρμογές είναι επιθυμητή η 

εξασφάλιση υψηλής τιμής του ζ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

οχήματα, όπου η πλήρης ακύρωση των ταλαντώσεων επαναφοράς, εξασφαλίζει 

καλύτερη συμπεριφορά του οχήματος σε ανώμαλο έδαφος. Για  την περίπτωση αυτή 

κατασκευάζονται ειδικά ελαστικά στοιχεία (αποσβεστήρες), τα οποία εξασφαλίζουν 

υπερκρίσιμη απόσβεση. [5.1, 5.3, 5.4] 

 

 

5.4 Υπολογισμός λόγου απόσβεσης, ζ 

 

Για τον υπολογισμό του λόγου απόσβεσης ζ, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Οι πιο 

συνηθισμένες είναι η λογαριθμική μείωση και το ημιεύρος ισχύος. Η μέθοδος της 

λογαριθμικής μείωσης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του λόγου στο πεδίο του 

χρόνου, ενώ η μέθοδος του ημιεύρους ισχύος για τη μέτρησή του στο πεδίο των 

συχνοτήτων. 
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Έστω λοιπόν δύο αποκρίσεις x1 και x2, οι οποίες αντιστοιχούν στις χρονικές 

στιγμές t1 και t2 (εικόνα 5.3), τότε με βάση την εξίσωση 5.10 θα ισχύει: 

 
n 1

n 2

t 2

n 11

t 2
2 n 2

e R sin( 1 tx

x e R sin( 1 t





  


  
 (5.11) 

Εάν 
2 1

d

2
t t


 


, δηλαδή μεταξύ του t1 και του t2 μεσολαβεί μία ολόκληρη 

περίοδος Τ 
d

2
T
  

  
  

, τότε: 

 
n

d

2

1

2

x
e

x





  (5.12) 

 
Εικόνα 5.3: Απόκριση ταλαντούμενου συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας  

με συντελεστή απόσβεσης 0 < ζ < 1 (υποκρίσιμη απόσβεση) [5.3] 

 

 

Ως λογαριθμική μείωση δ, μίας ταλάντωσης ορίζεται ο λογάριθμος του πηλίκου 

δύο διαδοχικών αποκρίσεων x1, x2, οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους κατά μία 

ολόκληρη περίοδο Τ. Τα μέγιστα της συνάρτησης x(t) είναι σε τιμές του χρόνου, 

2 2

n ncos 1 t max  ή  t n / 1       . Προκύπτει τελικά για το δ ότι: 

 
n 1

n 2 1

n 2

t
(t t )1

n 2 1t

2

x e
ln ln ln e (t t )

x e


 


        (5.13) 

t2 – t1 είναι η περίοδος της ταλάντωσης, οπότε η σχέση 5.13 γίνεται: 

 
n

2
d

2
2

1

 
     

 
 (5.14) 
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Η σχέση αυτή για το δ, ισχύει για δύο οποιεσδήποτε διαδοχικές ταλαντώσεις. Σε 

πολλά μηχανικά συστήματα ο λόγος απόσβεσης ζ, είναι πολύ μικρός και μπορεί να 

γίνει η υπόθεση ότι:  

 
21 1   (5.15) 

Οπότε η λογαριθμική μείωση δ, ισούται με 2
2


    


ή για μεγαλύτερη 

ακρίβεια, ο λόγος απόσβεσης δίνεται από τη σχέση: 

 
2

1

2
1

 

 
  

 

 (5.16) 

Η λογαριθμική μείωση μπορεί να μετρηθεί πολύ εύκολα μετρώντας δύο 

διαδοχικές ταλαντώσεις. Για μικρή όμως απόσβεση η διαφορά είναι επίσης μικρή. 

Επομένως, για να αυξηθεί η ακρίβεια, μετρώνται τα μέγιστα δύο ταλαντώσεων που 

απέχουν n περιόδους μεταξύ τους. Αν γίνει η υπόθεση ότι υπάρχουν δύο αποκρίσεις 

x1 και xn+1, οι οποίες αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές t1 και tn+1 = t1+nT. Τότε μέσω 

της εξίσωσης 5.11 παρατηρείται ότι: 

  n n
n

n T1 1 2 n

n 1 2 3 n 1

x x x x
.... e e

x x x x

  

 

    (5.17) 

μέσω του ορισμού των λογαρίθμων λοιπόν, προκύπτει: 

 1

2
n 1

x
ln n2 n

x 1


   


 (5.18) 

Συνεπάγεται για τη λογαριθμική μείωση δ, ότι: 

 1

n 1

x1
ln

n x 

   (5.19) 

Οι δύο σχέσεις 5.14 και 5.19 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που 

λαμβάνει χώρα ταλάντωση της μορφής της εικόνας 5.3. Μετρώντας τις αποκρίσεις σε 

δύο χρονικές στιγμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους ακέραιο πολλαπλάσιο της 

περιόδου, γίνεται δυνατός ο υπολογισμός μέσω της εξίσωσης 5.19 της λογαριθμικής 

μείωσης, δ και μέσω της εξίσωσης 5.14 ο προσδιορισμός του συντελεστή απόσβεσης, 

ζ. 

Το ημιεύρος ισχύος είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση πολύ μικρών αποσβέσεων. Σε μια γραφική παράσταση του εύρους με τον 

λόγο συχνοτήτων, ω/ωn (εικόνα 5.4), το εύρος ορίζεται ως το πάχος της καμπύλης 

συντονισμού του συστήματος στη θέση 0,707 Χmax ή (√2/2)Χmax, με Χmax το μέγιστο 

εύρος. Το ημιεύρος ισχύος είναι η διαφορά μεταξύ της ανώτερης συχνότητας, όπου η 
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απόκριση είναι 3 DB κάτω από το μέγιστο εύρος Χmax και της χαμηλότερης 

συχνότητας, όπου η απόκριση είναι 3 DB κάτω. Από άποψη ισχύος μια μείωση 3 DB 

αντιπροσωπεύει τη μισή ισχύ, για αυτό τον λόγο η μέθοδος ονομάζεται ημιεύρος 

ισχύος. Όταν λοιπόν, ο συντελεστής απόσβεσης είναι αρκετά μικρός (ζ < 0.1), τότε το 

ημιεύρος ισχύος συνδέεται με το ζ, μέσω της σχέσης: 

 2 1

max

2
 

 


 (5.20) 

Όπως προκύπτει από την εξίσωση 5.20, εάν μετρηθεί το ημιεύρος ισχύος από την 

καμπύλη συντονισμού, τότε είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί ο λόγος απόσβεσης 

του συστήματος, ζ. [5.1, 5.2, 5.3, 5.4] 

 

 

Εικόνα 5.4: Ορισμός του ημιεύρους ισχύος 
(http://www.mfg.mtu.edu/cyberman/machtool/machtool/vibration/damping.html) 

 

 

5.5 Ταλάντωση δοκού 

 

Η ταλάντωση δοκού αποτελεί ένα απλό συνεχές μηχανικό σύστημα. Οι εξισώσεις 

κίνησης προκύπτουν από την εφαρμογή του 2ου νόμου του Νεύτωνα ή την εφαρμογή 

των νόμων του Euler σε απειροελάχιστο μονοδιάστατο τμήμα του συνεχούς 

στοιχείου. Η εφαρμογή των εξισώσεων κίνησης και καταστατικών νόμων του υλικού 

και των σχέσεων παραμόρφωσης μετατόπισης έχει ως αποτέλεσμα οι ταλαντώσεις 

των συνεχών στοιχείων να δίνονται από τη λύση μίας μερικής διαφορικής εξίσωσης. 

Για γραμμικό καταστατικό νόμο υλικού και μικρές παραμορφώσεις, οι μερικές 

διαφορικές εξισώσεις κίνησης είναι γραμμικές. 

Θεωρείται δοκός μήκους L με μεταβαλλόμενες χωρικά ιδιότητες υλικού και 

γεωμετρίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.5. Στη θέση x το μέτρο ελαστικότητας της 

http://www.mfg.mtu.edu/cyberman/machtool/machtool/vibration/damping.html
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δοκού είναι E(x), η πυκνότητα της δοκού είναι ρ(x), το εμβαδόν της διατομής είναι 

Α(x) και η ροπή αδράνειας της διατομής είναι Ι(x). Η δοκός διεγείρεται τη χρονική 

στιγμή t=0 από συνεχές κατανεμημένο φορτίο q(x,t) κατά μήκος της χωρικής 

συντεταγμένης x και το συγκεντρωμένο φορτίο P(t).  

 

 
Εικόνα 5.5: Καταπόνηση δοκού μήκους L από το συνεχές κατανεμημένο φορτίο q(x,t)  

και το συγκεντρωμένο φορτίο P(t) [5.2] 

 

 

Η εξίσωση κίνησης που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη των μετατοπίσεων των 

σημείων του άξονα της δοκού στην διεύθυνση y, εξάγεται μελετώντας τη δυναμική 

ισορροπία ενός στοιχειώδους απειροελάχιστου τμήματος της δοκού μήκους dx, στη 

θέση x. Στην εικόνα 5.6 παρουσιάζεται το διάγραμμα ελευθέρου σώματος στη 

μετατοπισμένη θέση w(x,t) του απειροελάχιστου τμήματος dx. Η κλίση  θ(x,t) της 

δοκού στη θέση x δίνεται συναρτήσει της μετατόπιση w(x,t) ως 
w(x, t)

(x, t)
x


 


. Οι 

δυνάμεις οι οποίες ενεργούν πάνω στο τμήμα αυτό είναι οι εσωτερικές αξονικές 

δυνάμεις της δοκού μεγέθους N(x,t) και N(x+dx,t), οι τέμνουσες δυνάμεις της δοκού 

μεγέθους Q(x,t) και Q(x+dx,t) και οι εσωτερικές ροπές Μ(x,t) και M(x+dx,t), στα 

άκρα x και x+dx, αντίστοιχα. Το εξωτερικό κατανεμημένο φορτίο q(x,t) μπορεί να 

θεωρηθεί σταθερό μεγέθους. Στην ανάλυση που ακολουθεί οι εσωτερικές αξονικές 

δυνάμεις N(x,t) αγνοούνται.  

 

Εικόνα 5.6: Διάγραμμα ελευθέρου σώματος στοιχειώδους τμήματος  

της δοκού μήκους dx [5.2] 
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Η εξίσωση κίνησης προκύπτει εφαρμόζοντας το νόμο του Νεύτωνα στη 

διεύθυνση y για να περιγραφεί η μετατόπιση w(x,t) και το νόμο του Euler για να 

περιγραφεί ο προσανατολισμός θ(x,t). Η μάζα του απειροελάχιστου τμήματος είναι 

ρ(x)dV(x)=ρ(x)A(x)dx, η επιτάχυνση στην διεύθυνση y είναι 
2

2

w(x, t)

t




, η 

συγκεντρωμένη δύναμη από το κατανεμημένο φορτίο q(x,t), είναι q(x,t)dx και οι 

προβολές των εσωτερικών τεμνουσών δυνάμεων της δοκού στην διεύθυνση y είναι 

Q(x,t) και Q(x+dx,t) λόγω μικρών στροφών θ(x,t) << 1. Εφαρμόζοντας λοιπόν το 

νόμο του Νεύτωνα, η εξίσωση κίνησης δίνεται από τη σχέση: 

 
2

2

w(x, t)
Q(x dx, t) Q(x, t) q(x, t)dx (x)A(x)dx

t


    


 (5.21) 

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση Q(x+dx,t) σε σειρά Taylor γύρω από το x για 

σταθερό t, προκύπτει: 

 
2Q(x, t)

Q(x dx, t) Q(x, t) dx [(dx) ]
x


   


 (5.22) 

προκύπτει με αντικατάσταση της 5.22 στην 5.21 ότι: 

 
2

2

2

Q(x, t) w(x, t)
dx [(dx) ] q(x, t)dx (x)A(x)dx

x t

 
   

 
 (5.23) 

Διατηρώντας τους όρους τάξης μεγέθους dx και αμελώντας τους όρους τάξης 

μεγέθους (dx)2, η εξίσωση 5.23 παίρνει τη μορφή: 

 
2

2

Q(x, t) w(x, t)
q(x, t) (x)A(x)

x t

 
  

 
 (5.24) 

Η μαζική ροπή αδράνειας του απειροελάχιστου τμήματος είναι J’dx και η 

γωνιακή επιτάχυνσή του είναι 
2

2

(x, t)

t

 


 . Οι ροπές των συγκεντρωμένων τεμνουσών 

δυνάμεων και του κατανεμημένου φορτίου q(x,t), ως προς το δεξί άκρο, θεωρούνται 

ίσες με Q(x+dx,t) και q(x,t)(dx)2/2, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν τις 

εσωτερικές ροπές Μ(x,t) και M(x+dx,t), μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος του Euler και 

να προκύψει η εξίσωση που περιγράφει τη στροφή θ(x,t): 

 
2 2

2

(dx) (x, t)
M(x dx, t) M(x, t) Q(x, t)dx q(x, t) J dx

2 t

 
    


 (5.25) 

Οπότε με ανάπτυξη της συνάρτησης M(x+dx,t) σε σειρά Taylor γύρω από το x 

για σταθερό t, παράγεται η εξίσωση:  

 
M(x, t)

M(x dx, t) M(x, t) Q[(dx)
x


   


 (5.26) 
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και από την αντικατάσταση της 5.26 στην 5.25, η εξίσωση: 

 
2 2

2

M(x, t) (dx) (x, t)
dx Q(x, t)dx q(x, t) J dx

x 2 t

  
  

 
 (5.27) 

Αντικαθιστώντας την 
w(x, t)

(x, t)
x


 


 και διατηρώντας τους όρους τάξης 

μεγέθους dx, αμελώντας τους όρους τάξης μεγέθους (dx)2, η εξίσωση 5.27 θα γίνει: 

 
2

2

M(x, t) w(x, t)
Q(x, t) J

x t x

 
 

  
 (5.28) 

Στην περίπτωση που το μήκος της δοκού είναι πολύ μεγαλύτερο από τις 

διαστάσεις της διατομής, αποδεικνύεται ότι η στροφική αδράνεια που περιγράφεται 

από τον τελευταίο όρο της 5.28 δε συνεισφέρει σημαντικά στην απόκριση, οπότε 

μπορεί να θεωρηθεί ότι J’=0. Στη περίπτωση αυτή, η εξίσωση 5.28 απλοποιείται: 

 
M(x, t)

Q(x, t)
x





 (5.29) 

Για την περαιτέρω ανάλυση απαιτείται η σχέση που συνδέει τις εσωτερικές 

καμπτικές ροπές Μ(x,t) με τις μετατοπίσεις w(x,t) της δοκού. Επομένως, 

χρησιμοποιώντας τις παραδοχές δοκού Euler και θεωρώντας πως το υλικό είναι 

γραμμικό ελαστικό και πως οι μετατοπίσεις είναι μικρές θ(x,t)<<1, η ζητούμενη 

σχέση γράφεται ως εξής: 

 
2

2

w(x, t)
M(x, t) E(x)I(x)

x


 


 (5.30) 

Αντικαθιστώντας την 5.29 στην 5.30, προκύπτει η βοηθητική σχέση: 

 
2

2

w(x, t)
Q(x, t) E(x)I(x)

x x

  
   

  
 (5.31) 

και τέλος, αντικαθιστώντας την 5.31 στην 5.24, προκύπτει η εξίσωση: 

 
2 2 2

2 2 2

w(x, t) w(x, t)
E(x)I(x) q(x, t) (x)A(x)

x x t

   
    
   

 (5.32) 

Η παραπάνω εξίσωση είναι γραμμική μερική διαφορική εξίσωση τέταρτης τάξης 

και αποτελεί την εξίσωση κίνησης της δοκού. Για την επίλυσή της απαιτούνται 

τέσσερεις συνοριακές συνθήκες (από δύο στο κάθε άκρο της δοκού). Η μαθηματική 

έκφραση των συνοριακών συνθηκών εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στα 

άκρα x=0 και x=L, της δοκού. 
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Στο πακτωμένο άκρο δεν επιτρέπεται η κίνηση της δοκού στην κατεύθυνση y και 

η στροφή θ(x,t), για οποιοδήποτε χρόνο t. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο συνοριακές 

συνθήκες παίρνουν τη μορφή: 

 
w(0, t)

w(0, t) 0                      (0, t) 0
x


    


 

Στο ελεύθερο άκρο είναι ελεύθερη η κίνηση και η στροφή της δοκού, ενώ οι 

τέμνουσα δύναμη και η ροπή είναι μηδενικές για οποιοδήποτε χρόνο t. Επομένως, οι 

συνοριακές συνθήκες γίνονται:  

 
2 2

2 2

w(0, t) w(0, t)
Q(0, t) EI 0        EI 0

x x x x

      
       

      
 

 
2 2

2 2

w(0, t) w(0, t)
M(0, t) EI 0        0

x x

 
    

 
 

 

[Περισσότερες λεπτομέρειες στα 5.1, 5.2] 

 

 

5.6 Ελεύθερη ταλάντωση δοκού 

 

Για την ελεύθερη ταλάντωσης της δοκού οι εξωτερικές δυνάμεις θεωρούνται ίσες 

με μηδέν και η μελέτη γίνεται σε μη μηδενικές αρχικές συνθήκες. Ο προσδιορισμός 

της ελεύθερης ταλάντωσης της δοκού επιτυγχάνεται από την επίλυση της εξίσωσης 

κίνησης (εξίσωση 5.32) με q(x,t)=0:  

 
2 2 2

2 2 2

w(x, t) w(x, t)
E(x)I(x) (x)A(x)

x x t

   
   
   

 (5.33) 

Η λύση της πρέπει να ικανοποιεί τις συνοριακές και τις αρχικές συνθήκες. Οπότε, 

γίνεται εφαρμογή της μεθόδου των χωριζόμενων μεταβλητών και η λύση είναι της 

μορφής: 

 w(x, t) X(x)T(t)  (5.34) 

όπου X(x) είναι μία συνάρτηση της χωρικής μεταβλητής x και T(t) μία συνάρτηση 

της χρονικής μεταβλητής t. Αντικαθιστώντας τη λύση στη μερική διαφορική εξίσωση 

5.33, προκύπτει η εξίσωση: 

  E(x)I(x)X (x) T(t) (x)A(x)X(x)T(t)    (5.35) 

η οποία γράφεται ως εξής: 

 
[E(x)I(x)X (x)] T(t)

(x)A(x)X(x) T(t)

 
 


 (5.36) 
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Το πρώτο μέλος της εξίσωσης 5.36 είναι συνάρτηση του x, ενώ το δεύτερο 

συνάρτηση του t. Συνεπώς, η ισότητα ισχύει για κάθε x και t μόνο όταν και τα δύο 

μέλη είναι ίσα με μια σταθερά ανεξάρτητη των x και t. Αποδεικνύεται λοιπόν, πως 

μόνο αρνητικές σταθερές δίνουν αποδεκτές λύσεις. Άρα, η σχέση 5.36 γίνεται: 

 2[E(x)I(x)X (x)] T(t)

(x)A(x)X(x) T(t)

 
   


 (5.37) 

όπου ω2 είναι μία άγνωστη σταθερά, από όπου προκύπτουν οι παρακάτω διαφορικές 

εξισώσεις δευτέρας τάξεως, οι οποίες περιγράφουν τις συναρτήσεις X(x) και T(t), 

αντίστοιχα: 

 2[E(x)I(x)X (x)] (x)A(x)X(x) 0      (5.38) 

και  

 2T(t) T(t) 0   (5.39) 

Για την επίλυση της 5.37 απαιτούνται τέσσερεις συνθήκες για τα X(x), οι οποίες 

προέρχονται από τις τέσσερεις συνοριακές συνθήκες της δοκού στα άκρα x=0 και 

x=L.  

Στη συνέχεια, γίνεται η θεώρηση πως οι ιδιότητες του υλικού E(x)=E, ρ(x)=ρ και 

οι γεωμετρικές ιδιότητες I(x)=I, A(x)=A, είναι σταθερές κατά μήκος της δοκού. Στην 

περίπτωση αυτή η διαφορική εξίσωση 5.38 παίρνει τη μορφή: 

 
2

IV

2
X (x) X(x) 0

c


   (5.40) 

όπου 
2 EI

c
A




 

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση τετάρτης τάξεως είναι ομογενής και γραμμική 

με σταθερούς συντελεστές. Εισάγεται για ευκολία η παράμετρος c2 και η γενική λύση 

με βάση την θεωρία των διαφορικών εξισώσεων, δίνεται από τη σχέση: 
 

 X(x) a cos x bsin x ccosh x dsinh x
c c c c

          
          

       
 (5.41) 

Για την περίπτωση της ταλάντωσης δοκού πακτωμένης στο ένα άκρο (μονόπακτη 

δοκός), οι συνοριακές συνθήκες για το πακτωμένο άκρο είναι: 
 

 
w(0, t)

w(0, t) 0               (0, t) 0
x
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και για το ελεύθερο: 

  
   2 2

2 2

w L, t w L, t
Q L, t EI 0  EI 0

x
   

x x
  

    
      

     
  

  
   2 2

2 2

w L, t w L, t
M L, t  EI 0  0

x
     

x

 
   

 
  

Αντικαθιστώντας τη διαφορική λύση (εξίσωση 5.34) στις παραπάνω τέσσερεις 

συνοριακές συνθήκες, με την ικανοποίηση των εξισώσεων για κάθε τιμή του t, 

προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 
 

 

a  c  0   

b  d  0   

ω ω ω ω
acos x bsin x ccosh x d x 0

c c c c

       
           

       
 

ω ω ω ω
acos x bsin x ccosh x dsinh x 0

c c c c

       
          

       
 

 

 

Οι εξισώσεις αυτές αποτελούν ένα ομογενές σύστημα τεσσάρων γραμμικών 

αλγεβρικών εξισώσεων για τις άγνωστες σταθερές a, b, c και d. Αναζητώντας λύση 

X(x) και επομένως λύση των a, b, c και d, διαφορετική του μηδενός, θα πρέπει η 

ορίζουσα των συντελεστών των αγνώστων του παραπάνω ομογενούς γραμμικού 

συστήματος, να είναι ίση με μηδέν. Οπότε, από τις λύσεις αυτές προκύπτει τελικά η 

σχέση που δίνει τις ιδιοσυχνότητες της δοκού: 

 
n 2

3.515 EI
n

2π(l ) ρΑ
   (5.42) 

Ε: το μέτρο αποθήκευσης της δοκού (εξαρτάται από τη συχνότητα)  [MPa] 

l: το μήκος της δοκού (από την πάκτωση) [m] 

ρ: η πυκνότητα της δοκού => ρ=
m

V
 [kg/m3] 

V: ο όγκος της δοκού => V=AL [m3] 

Α: η διατομή της δοκού => A=bh [m2] 

L: το μήκος της δοκού [m] 

I: η ροπή αδράνειας της δοκού => 31
I bh

12
  [m4] 

 

[Περισσότερες λεπτομέρειες στα 5.1, 5.2] 
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5.7 Μέθοδοι μηχανικής ταλάντωσης δοκού 

 

Η ταλάντωση της δοκού ανήκει στις τεχνικές μηχανικής ταλάντωσης. Οι τεχνικές 

μηχανικής ταλάντωσης χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τον προσδιορισμό των 

φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών. Σε σύγκριση με τις 

συμβατικές τεχνικές κάμψης, οι τεχνικές ταλάντωσης είναι γρήγορες, χαμηλού 

κόστους και εύκολες στη χρήση. Για αυτούς τους λόγους, χρησιμοποιούνται εδώ και 

δεκαετίες για την εκτίμηση της ποιότητας των συνθέτων πολυστρωματικών υλικών. 

Οι δυναμικές ιδιότητες των συνθέτων, όπως το δυναμικό (ή μιγαδικό) μέτρο 

ελαστικότητας, E* και η απόσβεση της ενέργειας, είναι δύο πολύ σημαντικές 

παράμετροι που προσδιορίζονται με τις τεχνικές ταλάντωσης.  

Η απόσβεση της ενέργειας (damping) στα σύνθετα υλικά είναι μία 

χαρακτηριστική ιδιότητα της δυναμικής τους συμπεριφοράς μέσα σε μια κατασκευή. 

Με τον έλεγχο της συχνότητας συντονισμού γίνεται δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου 

ζωής της κατασκευής, όταν αυτή υποβάλλεται σε μηχανική κόπωση.  Οι ιδιότητες 

των συνθέτων υλικών κατά την ταλάντωση εξαρτώνται από την παραμόρφωση, τον 

ρυθμό παραμόρφωσης, τη γεωμετρία και τη θερμοκρασία. Η απώλεια της ενέργειας 

στα σύνθετα με ενίσχυση ίνας, προκαλείται από την ιξωδοελαστική συμπεριφορά της 

πολυμερικής μήτρας, από την απόσβεση στη διεπιφάνεια ίνας-μήτρας, την απόσβεση 

λόγω βλάβης κ.α. Σε επίπεδο στρώσεων η απόσβεση εξαρτάται από τις ιδιότητες κάθε 

στρώσης, από τον προσανατολισμό αυτών, από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους κτλ. 

 Η ταλάντωση της δοκού είναι μία μη-καταστροφική μέθοδος, με την οποία 

προσδιορίζονται το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας, E* και ο συντελεστής απόσβεσης 

ζ, από τον υπολογισμό της πρώτης ιδιοσυχνότητας και του πλάτους της ταλάντωσης 

του υλικού. Οι Pellerin [5.9] και Perstorper [5.10] μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των E* 

(δυναμικό μέτρο ελαστικότητας) και Es (στατικό μέτρο ελαστικότητας), 

προσπαθώντας να εκτιμήσουν την ακρίβεια των μεθόδων ταλάντωσης. Οι Turk et al. 

[5.11] ανακάλυψαν πως η μέθοδος ταλάντωσης με δοκό, είναι καταλληλότερη για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων της ταλάντωσης δοκιμίων μικρού μεγέθους. Η μέθοδος 

αυτή μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, η ταλάντωση 

μπορεί να είναι εξαναγκασμένη ή ελεύθερη. Η δοκός μπορεί να ταλαντωθεί με επαφή 

ή χωρίς επαφή.  

 Παρακάτω θα γίνει μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά σε πειραματικές 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί πάνω στη μηχανική ταλάντωση δοκού. 

 Η Jean-Marie Berthelot [5.5] υπολόγισε τον παράγοντα απωλειών η, σε σύνθετα 

υλικά με ενίσχυσης ίνας (glass, kevlar), υποβάλλοντας δοκούς και πλάκες σε 

ταλάντωση. Στη διάταξη που χρησιμοποιήθηκε η δοκός τοποθετήθηκε οριζόντια, με 

το ένα της άκρο πακτωμένο σε μέγγενη, ενώ η πλάκα πακτώθηκε και στα δύο της 

άκρα. Για τη διέγερση των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε σφυρί και η απόκρισή τους 

καταγράφθηκε από ένα laser vibrometer (εικόνα 5.7).  
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Εικόνα 5.7: Ταλάντωση σε μονόπακτη δοκό με τη χρήση σφυριού [5.5] 

 

 

 Οι δοκοί που μελετήθηκαν είχαν διάφορα μήκη των 160, 180 και 200 mm, με 

σκοπό τη μελέτη των ιδιοσυχνοτήτων. Το πλάτος των δοκιμίων ήταν 20 mm και το 

πάχος 2.4 mm. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο Ritz, λαμβάνοντας 

υπόψιν την επίδραση του πλάτους της δοκού στη ταλάντωση. Υπολογίζεται η 

ενέργεια παραμόρφωσης που αποθηκεύεται σε κάθε στρώση και η ενέργεια που 

διαχέεται από την ταλάντωση μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των ενεργειών 

αποθήκευσης. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε αύξηση της 

απόσβεσης με αύξηση της συχνότητας της ταλάντωσης, για δεδομένο 

προσανατολισμό ινών. Η μέθοδος Ritz αναπτύχθηκε από τον Young [5.6] για την 

περίπτωση ομοιογενούς, ορθογώνιας πλάκας. Η ανάλυση της εγκάρσιας δόνησης της 

πλάκας με τη μέθοδο Ritz γίνεται από τον προσδιορισμό της εγκάρσιας μετατόπισης. 

Η λύση εκφράζεται σαν ένας γραμμικός συνδυασμός συναρτήσεων των επίπεδων 

συντεταγμένων: 

 
M N

0 mn m n

m 1 n 1

w (x, y) A X (x)Y (y)
 

  (5.43) 

  

 Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις Xm(x) και Yn(y) ικανοποιούν τις συνοριακές 

συνθήκες. Η μέθοδος χρησιμοποιεί το θεώρημα στάσιμης τιμής της συνολικής 

δυναμικής ενέργειας και υπολογίζει τους συντελεστές Amn. Η τελική εξίσωση 

υπολογισμού της ενέργειας που χάθηκε κατά την ταλάντωση του υλικού έχει τη 

μορφή: 

 
11 11 12 12 22 22 66 66U U 2 U U U       (5.44) 
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Οι συντελεστές απόσβεσης ψ11, ψ12, ψ22 και ψ66 συνδέονται με τις αντίστοιχες 

ενέργειες παραμόρφωσης, U. Η ενέργεια παραμόρφωσης U12 είναι συνήθως αρνητική 

λόγω της σχέσης μεταξύ των ε1, ε2 και της ενέργειας που χάθηκε, η οποία πρέπει να 

θεωρηθεί θετική. Στην πραγματικότητα, αυτή η ενέργεια μπορεί να αγνοηθεί σε 

σχέση με τις άλλες ενέργειες. Τέλος, ο συντελεστής απόσβεσης ψx στη διεύθυνση x 

κατά μήκος της δοκού ορίζεται ως: 

 
x

U

U


   (5.45) 

 Ο Wang και οι συνεργάτες του [5.7] διεξήγαγαν πειράματα σε μονόπακτη δοκό 

για σύνθετα υλικά με βάση το ξύλο. Τα δοκίμια ήταν μήκους 310 mm, πλάτους 52 

mm και πάχους 28 mm. Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται στην εικόνα 

5.8. Η διέγερση του φάσματος συχνοτήτων έγινε με ταλάντωση του ελεύθερου άκρου 

της δοκού με τη χρήση πλαστικού σφυριού και η καταγραφή του έγινε από έναν 

μετατροπέα λέιζερ.  

 

 
 

Εικόνα 5.8: Διέγερση ταλάντωσης με χρήση σφυριού σε μονόπακτη δοκό [5.7] 

 

 

 Για τον υπολογισμό του λόγου απόσβεσης ζ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

λογαριθμικής μείωσης. Οι επιδράσεις της δύναμης συνάφειας και της περιστροφικής 

κίνησης του δοκιμίου κατά τη ταλάντωση δε λήφθηκαν υπόψιν. Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων βρέθηκε πως όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του δοκιμίου, 

τόσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος απόσβεσης. 

 Ο Slater και οι συνεργάτες του [5.8] μελέτησαν σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα 

διαφόρων μεγεθών και προσανατολισμού. Στη διάταξη που χρησιμοποίησαν η δοκός 

πακτώθηκε από το ένα άκρο στη μέγγενη, 10cm από το τέλος (εικόνα 5.9). Στο 

ελεύθερο άκρο τοποθετήθηκε μαγνήτης Fe-Nd-B και η διέγερση της ταλάντωσης 

έγινε με τη χρήση ηλεκτρομαγνήτη. Αυτό επετεύχθη συνδέοντας τον 

ηλεκτρομαγνήτη με έναν ενισχυτή και με έναν ενεργοποιητή σήματος, όπου η 

συχνότητα και η ένταση μεταβάλλονταν.  
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Εικόνα 5.9: Ταλάντωση μονόπακτης δοκού με ηλεκτρομαγνήτη [5.8] 

 

 

 Τα δοκίμια ταλαντώθηκαν έτσι ώστε να δώσουν την πρώτη ιδιοσυχνότητα. Το 

πλάτος της ταλάντωσης ήταν μεταβλητό με σκοπό να παρατηρηθεί διαφορετική 

παραμόρφωση και ρυθμός παραμόρφωσης. Ο λόγος απόσβεσης ζ, προσδιορίστηκε με 

τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως η 

αύξηση του ρυθμού παραμόρφωσης και της παραμόρφωσης, δεν επηρεάζουν τον 

λόγο απόσβεσης. Επίσης, ο προσανατολισμός των ινών σε 0ο και 90ο δεν έδειξε 

κάποια σημαντική διαφορά, αλλά παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση στις 45ο. 

 Ο Jae-Sung και οι συνεργάτες του [5.12] μελέτησαν την ελεγχόμενη διέγερση 

ταλάντωσης δοκού από ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, οι οποίες προκαλούνται από τα 

eddy currents που δημιουργούνται από την κίνηση αγωγού μέσα σε σταθερό 

μαγνητικό πεδίο ή από χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο μέσα σε ακίνητο 

αγωγό. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν πως με την εφαρμογή μίας συσκευής στη δοκό η 

οποία ονομάζεται tuned mass damper (TMD), μειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης. 

Αυτή η μέθοδος ανήκει στις effective vibration suppression methods.  

 Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιούν μία βελτιωμένη έκδοση του TMD, η 

οποία αποτελείται από την κλασσική συσκευή και από έναν απορροφέα δόνησης 

eddy current (ECD) και ονομάζεται magnetic tuned mass damper (MTMD) (εικόνα 

5.10). Ο απορροφέας δόνησης αποτελείται από ένα μόνιμο μαγνήτη και από ένα 

αγώγιμο στρώμα (εικόνα 5.11). Οι εξισώσεις κίνησης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, βασίστηκαν σε ένα ιξωδοελαστικό μοντέλο δύο 

στοιχείων με δύο βαθμούς ελευθερίας. 
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Εικόνα 5.10: Eddy current shock absorber (απορροφέας δόνησης) [5.12] 

 

 

 
 

Εικόνα 5.11: Magnetic tuned mass damper (μαγνητικός ταλαντωτής) [5.12] 

 

 

 Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου τους είναι πως είναι εύκολη στη χρήση, δεν 

απαιτείται ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξωτερική ισχύς. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν πως η συσκευή που ανέπτυξαν είναι πολύ αποτελεσματική. Μπορεί να 

απορροφήσει δονήσεις, μειώνοντας έτσι το πλάτος της ταλάντωσης της δοκού, σε 

μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων από ότι η κλασσική συσκευή TMD και λειτουργεί 

σωστά ακόμη κι όταν το δοκίμιο παρουσιάζει μη αναμενόμενες ατέλειες δομής.  

 Ο Hongpan και οι συνεργάτες του [5.13] διεξήγαγαν μία παρόμοια μελέτη για τον 

έλεγχο της ταλάντωσης δοκού από ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, με τη βοήθεια ενός 

στρώματος που ονομάζεται electro-magnetic constrained layer damping (EMCLD) 

(εικόνα 5.12). Το στρώμα αυτό αποτελείται από ένα μόνιμο μαγνήτη Nd-Fe-B, ένα 

ιξωδοελαστικό στρώμα και έναν ηλεκτρομαγνήτη. Ο ηλεκτρομαγνήτης είναι ένα 

πηνίο 300 σπειρών, το οποίο όταν ηλεκτρίζεται ασκεί μαγνητικές δυνάμεις αντίθετες 

στη διεύθυνση της παραμόρφωσης, με αποτέλεσμα οι δονητικές δυνάμεις να 

απορροφώνται και συνεπώς το πλάτος της ταλάντωσης να εξασθενεί.  
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Εικόνα 5.12: Electro-magnetic constrained layer damping [5.13] 

 

 

 Η δοκός που μελετήθηκε είχε μήκος 280 mm και πλάτος 20 mm. Τοποθετήθηκε 

οριζόντια για τη διεξαγωγή του πειράματος και πακτώθηκε στο ένα της άκρο. Το 

στρώμα EMCLD συνδέθηκε στο ελεύθερο άκρο της δοκού, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 5.13 και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θεωρήθηκαν σαν ένα ενιαίο 

σώμα. Για τη διέγερση των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε στρώμα PZT 

(πιεζοηλεκτρικό), το οποίο λειτουργεί ως ενεργοποιητής της ταλάντωσης και η 

απόκρισή τους καταγράφθηκε από έναν επιταχυντή. Πρέπει να σημειωθεί πως, η 

εγκάρσια μετατόπιση του ηλεκτρομαγνήτη είναι διαφορετική από αυτή της δοκού, 

εξαιτίας της συμπίεσης που υφίσταται το ενδιάμεσο ιξωδοελαστικό στρώμα. 

 Οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, προήλθαν από ένα μοντέλο που ανέπτυξαν οι ίδιοι, βασισμένο στην 

αρχή του Hamilton. Το φάσμα συχνοτήτων απέδειξε πως η χρήση του στρώματος 

EMCLD μειώνει το πλάτος της ταλάντωσης της δοκού και επομένως, αποδεικνύεται 

πως η μέθοδός τους είναι εφαρμόσιμη και αποδοτική. 

 

 
 

Εικόνα 5.13: Διέγερση ταλάντωσης σε μονόπακτη δοκό από στρώμα PZT [5.13] 
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Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά έχει αποδειχθεί πως μπορούν να ελέγξουν τις 

εσωτερικές δονήσεις σε μία κατασκευή. Χρησιμοποιούνται ως ενεργοποιητές ή 

αισθητήρες για τον έλεγχο των δονήσεων και εφαρμόζονται σε πληθώρα 

μηχανολογικών εφαρμογών.  Όταν ένα πιεζοηλεκτρικό κεραμικό υλικό φορτίζεται, 

τότε αλλάζει η ηλεκτρομηχανική του αντίσταση και καταναλώνεται ενέργεια σε 

μορφή θερμότητας, προκαλώντας μηχανική ταλάντωση στο δοκίμιο. Τα PZTs 

αποτελούν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πιεζοηλεκτρικά υλικά, διότι 

παρουσιάζουν μεγάλο εύρος ζώνης και μηχανική απλότητα.  Επίσης, παρουσιάζουν 

μεγάλο ενδιαφέρον στην απορρόφηση ενέργειας κατά την ταλάντωση δοκιμίων, 

βελτιώνοντας αρκετά τον παράγοντα απωλειών, η. 

 Ο Collet και οι συνεργάτες του λοιπόν [5.14], μελέτησαν τη ταλάντωση δοκού 

καλυμμένης με λεπτό υμένιο hard PZT (εικόνα 5.14). Το δοκίμιο ήταν από αλουμίνα 

και αποτελούταν από δύο στρώματα με Ag-Pd ως ηλεκτρόδιο καθόδου, από ένα 

στρώμα ενεργού hard PZT και ένα στρώμα με ηλεκτρόδιο χρυσού. Για τα πειράματα 

ταλάντωσης η δοκός πακτώθηκε στο ένα της άκρο και παρέμεινε ελεύθερη στο άλλο. 

Χρησιμοποιήθηκε πιεζοηλεκτρική εξωτερική πλάκα ως ενεργοποιητής για τη 

διέγερση των δοκιμίων και η απόκρισή τους καταγράφθηκε από ένα laser vibrometer 

(εικόνα 5.15). Τα αποτελέσματά τους αναλύθηκαν με τη βοήθεια ενός θεωρητικού 

μοντέλου που ανέπτυξαν οι ίδιοι και απέδειξαν ότι το στρώμα του hard PZT 

ενεργοποιεί τη ταλάντωση της δοκού. 

 

 
 

Εικόνα 5.14: Δοκός αλουμίνας με επικάλυψη λεπτού υμενίου PZT [5.14] 

 

 
 

Εικόνα 5.15: Ταλάντωση σε μονόπακτη δοκό με διέγερση από πιεζοηλεκτρική πλάκα [5.14] 
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 Οι Lin και Liu [5.15] τοποθέτησαν ένα ζευγάρι πιεζοηλεκτρικά patches σε 

δοκούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.16, τα οποία λειτουργούν ως ενεργοποιητές-

αισθητήρες και αυξάνουν την απόσβεση ενέργειας κατά τη ταλάντωση της δοκού. Τα 

patches τοποθετήθηκαν συμμετρικά στις δύο πλευρές για να εξασφαλίσουν 

ταλάντωση στη δομή. Ένας ενισχυτής χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει την 

απαραίτητη τάση στον ενεργοποιητή και κατόπιν η τάση από τον αισθητήρα 

χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθεί το πλάτος της ταλάντωσης (εικόνα 5.17). Τα 

δοκίμια είχαν διαστάσεις 200 mm σε μήκος, 20 mm σε πλάτος και 0.6 mm σε πάχος. 

 

 
 

Εικόνα 5.16: Ζευγάρι πιεζοηλεκτρικών patches στην επιφάνεια της δοκού [5.15] 

 

 
 

Εικόνα 5.17: Ταλάντωση μονόπακτης δοκού με χρήση σφυριού [5.15] 

 

 

 Στη μελέτη που διεξήχθη η δοκός ήταν πακτωμένη στο ένα άκρο και το άλλο 

παρέμεινε ελεύθερο. Η διέγερση της δοκού έγινε με τη χρήση σφυριού. Για να 

εξασφαλιστούν επαναλαμβανόμενα χτυπήματα  με το ίδιο πλάτος, τέθηκε ένα όριο 

στη μετατόπιση στην άκρη της δοκού. Το πλάτος της ταλάντωσης και συνεπώς το 
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εύρος των συχνοτήτων γύρω από το οποίο παραμένει σταθερό, επηρεάζονται από τη 

σκληρότητα της ακίδας του σφυριού, αλλά και του υλικού. Ακόμη, προσδιορίστηκαν 

η ιδιοσυχνότητα και ο λόγος απόσβεσης, ζ. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το 

σύστημα των πιεζοηλεκτρικών patches μειώνει το πλάτος της ταλάντωσης και άρα 

αυξάνει την απορρόφηση ενέργειας του συστήματος. 

 Μία κατασκευή κατά τη διάρκεια ζωής της δέχεται δονητικές και κρουστικές 

δυνάμεις, στατικά και ημι-στατικά φορτία, υφίσταται ερπυσμό, κόπωση κ.α. Ένας 

πολύ κρίσιμος συνδυασμός για τη βιωσιμότητα μιας κατασκευής είναι η ταλάντωση 

κατά τη διάρκεια κόπωσης. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να 

προσδιοριστούν συνδυαστικά, η κόπωση που προκαλείται από δονήσεις, αλλά και η 

κόπωση που προκαλείται από μηχανικά φορτία. Αρκετοί ερευνητές έχουν 

πραγματοποιήσει πειράματα ταλάντωσης σύνθετων υλικών κάτω από διαφορετικά 

φορτία, προσδιορίζοντας την ιδιοσυχνότητα του υλικού και το πλάτος της 

ταλάντωσης. Λίγες όμως μελέτες έχουν γίνει για τις τάσεις που αναπτύσσονται κατά 

τη δόνηση σε πολυστρωματικά υλικά. Επίσης, πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την 

κόπωση σε σύνθετα υλικά κάτω από σταθερή φόρτιση. Όμως, πολλοί λίγοι έχουν 

πραγματοποιήσει μελέτη για την κόπωση που προκαλείται από δονήσεις στα σύνθετα 

υλικά. 

 Έτσι λοιπόν, ο Jayaprakash και οι συνεργάτες του [5.16] διεξήγαγαν πειράματα 

ταλάντωσης σε δοκούς από σύνθετα υλικά [0n, 90n]s με tip impulse (διέγερση με 

χτύπημα), προσδιορίζοντας τις τάσεις που προκαλούνται από τη δόνηση της δοκού 

κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης κόπωσης του υλικού (εικόνα 5.18). Το σύνθετο υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν εποξειδική ρητίνη με ίνες άνθρακα και οι διαστάσεις των 

δοκιμίων ήταν 100 mm μήκος, 10 mm πλάτος και πάχος. Η ταλάντωση είχε διάρκεια 

0.001 sec και το εφαρμοζόμενο φορτίο ήταν 400 N. 

 

 
 

Εικόνα 5.18: Ταλάντωση με tip impulse σε μονόπακτη δοκό [5.16] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

6.1 Σκοπός της εργασίας 

 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυναμικής 

συμπεριφοράς ινωδών και κοκκωδών συνθέτων υλικών με πολυμερική μήτρα, μέσω 

της μηχανικής ταλάντωσής τους. Οι δύο μέθοδοι μηχανικής ταλάντωσης που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι, η τεχνική της ελεύθερης ταλάντωσης δοκού και η τεχνική 

της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης, DMA. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει 

σύγκριση των διαφορετικών τρόπων ταλάντωσης και να διαπιστωθεί πως 

επηρεάζονται οι δυναμικές ιδιότητες των υπό εξέταση υλικών, από την προσθήκη 

νανοεγκλεισμάτων μέσα στη μήτρα. 

Οι βασικές παράμετροι που υπολογίστηκαν από την ταλάντωση των δοκιμίων 

είναι ο συντελεστής απωλειών, tanδ και ο συντελεστής απόσβεσης, ζ, το μέτρο 

αποθήκευσης, Ε', το μέτρο απωλειών  Ε" και η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, 

Tg, οι οποίες και αποτελούν μέτρα της απόσβεσης της ενέργειας των υλικών κάτω 

από δυναμικές φορτίσεις. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η 

απόσβεση της ενέργειας (damping) αποτελεί σημαντική ιδιότητα για τον σχεδιασμό 

των υλικών και την εφαρμογή τους σε κατασκευές και σχετίζεται άμεσα με επιπλέον 

ιδιότητες που προσδιορίζουν την καλή συμπεριφορά ενός υλικού. 

 

 

6.2 Υλικά 

 

Για τη διεξαγωγή της πειραματικής μελέτης παρασκευάστηκαν ινώδη 

πολύστρωτα σύνθετα υλικά με πολυμερική μήτρα, ενισχυμένα με διάφορα είδη 

νανοεγκλεισμάτων, καθώς και πολυμερή ενισχυμένα με κοκκώδη σωματίδια. Ως 

μήτρα χρησιμοποιήθηκε εποξικό σύστημα ρητίνης. 

Για τα ινώδη σύνθετα υλικά ως μόνιμη φάση ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκαν ίνες 

γυαλιού μίας διεύθυνσης (UniDirectional, woven). Υλικά αυτής της κατηγορίας 

ονομάζονται Glass Fiber Reinforced Plastics (GFRPs). Για την ενίσχυση των GFRPs 

με νανοσωματίδια, χρησιμοποιήθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs), νανοκαρβίδιο 

του πυριτίου (nSiC) και πολυστρωματικό γραφένιο (GNP), σε διαφορετικές κατά 

βάρος περιεκτικότητες. 

Πιο συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν επτά (7) πολύστρωτες πλάκες από τις 

οποίες, δύο με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.5% και 1% κ.β. 

(CNT0.5% και CNT1%), δύο με ενίσχυση νανοκαρβιδίου του πυριτίου σε 

περιεκτικότητες 0.5% και 1% κ.β. (nSiC0.5% και nSiC1%), μία με ενίσχυση 

πολυστρωματικού γραφενίου σε περιεκτικότητα 1% κ.β. (GNP1%) και δύο πλάκες 

χωρίς ενίσχυση νανοσωματιδίων (neat), από τις οποίες κόπηκαν δοκίμια αναφοράς. 
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Μόνιμη φάση ενίσχυσης αποτέλεσαν δεκαέξι πανιά ινών γυαλιού μίας διεύθυνσης για 

όλες τις πλάκες. 

Για τα ενισχυμένα πολυμερή χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη σωματιδίων ενίσχυσης 

ίδιας φύσης, α) μικροσωματίδια ρουτηλίου TiO2, σε περιεκτικότητες 5, 15 και 20% 

κατά βάρος και β) νανοσωματίδια TiO2 80% ανατάση, σε περιεκτικότητες 0.5, 1 και 

3% κ.β.  

 

6.2.1 Σύστημα ρητίνης 

 

Για την παρασκευή της μίας πλάκας χωρίς ενίσχυση νανοσωματιδίων και της 

πλάκας με ενίσχυση πολυστρωματικού γραφενίου χρησιμοποιήθηκε η 

θερμοσκληρυνόμενη εποξική ρητίνη Araldite LY 1556, με καταλύτη τον Accelerator 

1573 και σκληρυντές τους Aradur 1571 και Hardener Aradur ΧΒ 3403 (Huntsman 

Advanced Materials). Το χαμηλό ιξώδες που παρουσιάζει το σύστημα σε συνδυασμό 

με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του σε συνθήκες περιβάλλοντος πριν την έναρξη του 

πολυμερισμού (pot life), το καθιστούν κατάλληλο για διάφορες παραγωγικές 

διαδικασίες. Το πολυμερισμένο σύστημα εμφανίζει άριστες μηχανικές, δυναμικές και 

θερμικές ιδιότητες, καθώς επίσης και καλή χημική αντίσταση. Το συγκεκριμένο 

σύστημα ρητίνης χρησιμοποιείται για την παρασκευή συνθέτων υλικών υψηλής 

απόδοσης, τα οποία βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανικές, αλλά και 

αεροδιαστημικές εφαρμογές. Στον παρακάτω πίνακα 6.1 παρουσιάζονται ορισμένες 

από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος ρητίνης, με βάση τον 

κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 6.1: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά συστήματος ρητίνης LY556 (Huntsman) 
 

 Εμφάνιση 
Ιξώδες (25οC)  

[mPa.s]  

Πυκνότητα (25οC) 

[g/cm3]  

Araldite LY 1556 
διαφανές ωχρό 

ρευστό 
10000-12000 1.15-1.20 

Aradur 1571 
λευκή 

παχύρρευστη 

πάστα 

28000-40000 1.20 

Accelerator 1573 
λευκή 

παχύρρευστη 

πάστα 

60000-90000 1.08 

Hardener Aradur XB 

3403 
διαφανές ρευστό 5-20 1.00 

 

 

Οι υπόλοιπες πλάκες παρασκευάστηκαν με τη χρήση ενός άλλου συστήματος 

ρητίνης, το οποίο αποτελείται από τη θερμοσκληρυνόμενη εποξική ρητίνη 

EPIKOTEL 1100, με καταλύτη τον EPIKURE Curing Agent 294 (R&G 

Faserverbundwerkstoffe GmbH). Το συγκεκριμένο σύστημα ρητίνης είναι ιδανικό για 
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τον εμποτισμό ινών γυαλιού, αραμιδίου και άνθρακα και μπορεί να υποβληθεί σε 

επεξεργασία με όλες τις παραδοσιακές μεθόδους (lay up, moulding, vacuum 

impregnation, filament winding τεχνικές κ.α.) που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή συνθέτων υλικών. Στον πίνακα 6.2 αναφέρονται ορισμένες από τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ρητίνης και του καταλύτη, με βάση τον 

κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 6.2: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά συστήματος ρητίνης L1100 

(R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH) 
 

 

Εμφάνιση 
Ιξώδες (25οC)  

[mPa.s]  

Πυκνότητα (25οC) 

[g/cm3]  

EPIKOTEL 1100 
διαφανές ωχρό 

ρευστό 
1600 ± 200 1.15 

EPIKURE Curing 

Agent 294 

λευκή παχύρρευστη 

πάστα 
10 ± 5 0.934 

 

 

Το σύστημα ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των ενισχυμένων 

πολυμερών με κοκκώδη σωματίδια TiO2, αποτελείται από τη θερμοσκληρυνόμενη 

εποξική ρητίνη RenLam CY219 και τον σκληρυντή Ren HY5161 (Huntsman 

Advanced Materials). Το πολυμερισμένο σύστημα παρουσιάζει χαμηλό ιξώδες και 

μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνθήκες περιβάλλοντος πριν την έναρξη του pot life, γι’ 

αυτό και είναι κατάλληλο για διάφορες παραγωγικές διαδικασίες. Εμφανίζει υψηλή 

μηχανική αντοχή σε θερμοκρασία δωματίου και μπορεί να ενισχυθεί με σωματίδια 

οξειδίων μετάλλων και ορυκτών. Το συγκεκριμένο σύστημα ρητίνης χρησιμοποιείται 

για την παρασκευή συνθέτων υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά 

εργαλεία, εργαλεία κατασκευής, χυτήρια κ.α. Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζονται 

ορισμένες από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος ρητίνης, με βάση 

τον κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 6.3: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά συστήματος ρητίνης CY219 (Huntsman) 
 

 Εμφάνιση 
Ιξώδες (25οC)  

[mPa.s]  

Πυκνότητα (25οC) 

[g/cm3]  

RenLam CY219 διαφανές ρευστό 10000-12000 1.1 

Ren HY5161 διαφανές ωχρό 

ρευστό 
30-40 1.0 
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6.2.2 Ίνες γυαλιού 

 

Οι ίνες γυαλιού που χρησιμοποιήθηκαν ως μόνιμη φάση ενίσχυσης στην 

πολυμερική μήτρα κατά την παρασκευή των πολύστρωτων πλακών για τις ανάγκες 

του πειράματος, προήλθαν από την εταιρία R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH και 

απεικονίζονται στην εικόνα 6.1. Πρόκειται για πανιά μονής διεύθυνσης 

(UniDirectional, woven), από γυαλί τύπου E (E-glass), τα οποία παρουσιάζουν 

εξαιρετική αντοχή και δυσκαμψία κατά μήκος της διεύθυνσης των ινών και παρέχουν 

υψηλό λόγο αξονικής δύναμης/βάρους. Στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται ορισμένες από τις ιδιότητες των υαλονημάτων, με βάση τον 

κατασκευαστή. 

 

 
 

Εικόνα 6.1: Ίνες γυαλιού (R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH) 

 

 

Πίνακας 6.4: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υαλονημάτων (R&G Faserverbundwerkstoffe) 
 

Βάρος 

[gr/m2] 
Πλέξη 

Απορρόφηση 

ρητίνης  

[g/m2] 

Πλάτος 

[cm] 

Πάχος 

[mm] 

Επιφανειακή 

πυκνότητα 

[g/m2] 

393 Απλή 173 100 0.242 220 

 

 

 

6.2.3 Πολυστρωματικό γραφένιο (GNP) 

 

Το πολυστρωματικό γραφένιο (GNP) που χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή 

νανοεγκλείσματος ως ενίσχυση στις πολύστρωτες πλάκες, παρασκευάστηκε από 

παρεμβαλλόμενες ενώσεις γραφίτη (GICs) και βρίσκεται σε μορφή σκόνης (Cheap 

Tubes Inc.). Στην εικόνα 6.2 φαίνονται φύλλα γραφενίου, όπως αυτά απεικονίστηκαν 

με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) και στον πίνακα 6.5 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του, με βάση τον κατασκευαστή. 
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Εικόνα 6.2: Απεικόνιση φύλλων γραφενίου από SEM 

 

 

Πίνακας 6.5: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά πολυστρωματικού γραφενίου, GNP  

(Cheap Tubes Inc.) 
 

Ιδιότητα Μονάδα Μέτρησης (SI) Τιμή 

Ειδική επιφάνεια [m2/g] 100 

Αριθμός φύλλων γραφενίου - 20-25 

Πάχος [nm] 10-12 

Διάμετρος [μm] 5 

Πυκνότητα [g/cm3] ~ 2.0 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα [S/m] 106 

Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 3000 

Μέτρο ελαστικότητας [TPa] ~ 1.0 

Όριο αντοχής σε εφελκυσμό [GPa] ~ 10-20 

 

 

 

6.2.4 Νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) 

 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα που χρησιμοποιήθηκαν ως ενίσχυση των 

νανοσυνθέτων ινωδών υλικών, ανήκουν στην κατηγορία NTC6043 (ARKEMA) 

έχουν δομή πολλαπλού τοιχώματος (MWCNTs) και παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο 

της χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD). Χαρακτηρίζονται από διαμέτρους που 

κυμαίνονται μεταξύ 10-15 nm και μήκος μεγαλύτερο των 500 nm. Στον παρακάτω 

πίνακα 6.6 παρουσιάζονται ορισμένες από τις ιδιότητες των χρησιμοποιηθέντων 

νανοσωλήνων άνθρακα, με βάση τον κατασκευαστή. 
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Πίνακας 6.6: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά νανοσωλήνων άνθρακα, CNTs (ARKEMA) 

 

Ιδιότητα Μονάδα Μέτρησης Τιμή 

Ειδική επιφάνεια [m2/g] 230 

Μέση εξωτερική διάμετρος [nm] 10-15 

Μήκος [nm] > 500 

Λόγος διαστάσεων - 50 

Πυκνότητα [g/cm3] ~ 2.1 

Χρώμα - Μαύρο 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα [S/m] 105-107 

Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 3000 

Μέτρο ελαστικότητας [TPa] ~ 1.2 

Όριο αντοχής σε εφελκυσμό [GPa] ~ 150 

 

 

6.2.5 Νανοκαρβίδιο του πυριτίου (nSiC) 

 

Η τελευταία ενίσχυση που χρησιμοποιήθηκε στις πολύστρωτες πλάκες είναι 

καρβίδιο του πυριτίου σε μορφή νανοσφαιριδίων (nSiC), της κατηγορίας Silicon 

Carbide-beta Powder (Sun Innovations). Στον πίνακα 6.7 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά των νανοσφαιριδίων καρβιδίου του 

πυριτίου, με βάση τον κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 6.7: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά νανοκαρβιδίου του πυριτίου, nSiC  

(Sun Innovations) 

Καθαρότητα 
Μέγεθος 

[nm] 

Ειδική 

Επιφάνεια 

[m2/g] 

Μορφολογία 

Φαινόμενη 

Πυκνότητα 

[g/cm3] 

Πραγματική 

Πυκνότητα 

[g/cm3] 

Χρώμα 

98% 40-50 60-80 
Σχεδόν 

σφαιρικό 
0.08 3.22 Πράσινο 
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6.2.6 Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) 

 

Για την ενίσχυση των πολυμερών χρησιμοποιήθηκαν κοκκώδη σωματίδια TiO2 

σε μορφή σκόνης. Για τα νανοενισχυμένα πολυμερή χρησιμοποιήθηκαν 

νανοσωματίδια οξειδίου του τιτανίου(IV) (Sigma Aldrich), με περιεκτικότητα 80% σε 

ανατάση και μέση διάμετρο σωματιδίων ~21 nm. Τα μικροενισχυμένα πολυμερή 

ενισχύθηκαν με μικροσωματίδια ρουτηλίου TiO2 τύπου 2902 (Vellis Chemicals) και 

χαρακτηρίζονται από διαμέτρους που κυμαίνονται περίπου στα 50 μm. Στον πίνακα 

6.8 παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κοκκωδών 

σωματιδίων οξειδίου του τιτανίου, με βάση τον κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 6.8: Ιδιότητες και χαρακτηριστικά σωματιδίων τιτανίας, TiO2 

(Sigma Aldrich, Vellis Chemicals) 

 Καθαρότητα Διάμετρος  Πυκνότητα [g/cm3] 

Titanium(IV) oxide ≥ 99.5% ~21nm 4.26 

TiΟ2 Rutile 2902 - ~50μm 4.1 

 

 

6.3 Παρασκευή ινωδών συνθέτων υλικών GFRPs 

 

Τα δοκίμια για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της ταλάντωσης μονόπακτης 

δοκού, προέκυψαν από τις επτά (7) πολύστρωτες πλάκες που περιγράφηκαν σε 

προηγούμενη ενότητα, οι οποίες παρασκευάσθηκαν με βάση το πρότυπο ASTME 736 

για μετρήσεις ταλαντώσεων και εύρεση των ιδιοτήτων απόσβεσης των υπό μελέτη 

υλικών. Για την παρασκευή των GFRPs εφαρμόστηκε η μέθοδος του wet-

layup/vacuum bag, η οποία ανήκει στην κατηγορία των Lay Up τεχνικών 

μορφοποίησης συνθέτων υλικών και οι οποίες είναι απλές, μη αυτοματοποιημένες και 

χαμηλού κόστους διεργασίες. 

Στη διαδικασία κατασκευής των συνθέτων υλικών με τις Lay Up τεχνικές, 

χρησιμοποιούνται καλούπια για τη μορφοποίηση και για την επίστρωση της 

θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης στα στρώματα των ινών γίνεται χρήση ρολού. Ο 

έλεγχος των τελικών ιδιοτήτων των υλικών επιτυγχάνεται με την αλλαγή στην 

αναλογία ρητίνης/ινών, τον τύπο και τον προσανατολισμό της ενίσχυσης και τη χρήση 

εσωτερικών ενισχύσεων. Η μέθοδος αυτή αν και έχει βασικά μειονεκτήματα, όπως 

τον μικρό όγκο παραγωγής, την εξάρτηση της ποιότητας από την ικανότητα του 

εργάτη κ.α., βρίσκει ευρεία εφαρμογή λόγω της ευελιξίας που προσφέρει [6.1]. 

Για την κατασκευή των πολύστρωτων πλακών, αρχικά έγινε ανάμειξη του 

συστήματος της εποξικής ρητίνης με τα νανοεγκλείσματα σε δύο διαφορετικές 

περιεκτικότητες (0.5 και 1%) και στη συνέχεια το μίγμα αυτό χρησιμοποιήθηκε για 

την επίστρωση του καλουπιού και την παρασκευή των νανοσυνθέτων υλικών. 
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6.3.1 Ανάμειξη συστήματος ρητίνης με νανοεγκλείσματα 

 

Για την καλύτερη δυνατή ανάμειξη της ρητίνης με τα νανοεγκλείσματα, πρέπει 

πρώτα να γίνει προθέρμανση της ρητίνης, έτσι ώστε να μειωθεί το ιξώδες της. Αυτό 

σημαίνει πως αυξάνεται η κινητικότητα των μακρομορίων της και τελικά 

επιτυγχάνεται καλή διασπορά της ενίσχυσης μέσα στην πολυμερική μήτρα. Η 

προθέρμανση της ρητίνης έγινε στους 60°C για 1 ώρα και έπειτα ακολούθησε 

ανάδευσή της για 10 λεπτά υπό κενό, έτσι ώστε να αφαιρεθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα 

από το εσωτερικό της. Οι φυσαλίδες δρουν ως ατέλειες στη δομή και είναι δυνατόν 

να οδηγήσουν στην υποβάθμιση των ιδιοτήτων του παραγόμενου υλικού. 

Στη συνέχεια, η προσθήκη των νανοεγκλεισμάτων στο εσωτερικό της ρητίνης 

πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες κενού, ελεγχόμενης θερμοκρασίας και ταχύτητας 

ανάμειξης, σε έναν αναμίκτη υψηλών στροφών τύπου Dissolver (Dispermat ΑΕ, 

VMA Getzmann GmbH). Η ανάμειξη της ρητίνης με την ενίσχυση έλαβε χώρα σε 

χρονικό διάστημα 7 ωρών, στους 80°C και με ταχύτητα 2500 rpm. Ο αναμίκτης 

υψηλών στροφών εισάγει υψηλές διατμητικές δυνάμεις και προκαλεί στο μίγμα 

τυρβώδη ροή, το λεγόμενο donut effect. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ικανοποιητική διασπορά των νανοεγκλεισμάτων στη ρητίνη και την αποφυγή 

δημιουργίας συσσωματωμάτων. Στην εικόνα 6.3 απεικονίζεται ο αναμίκτης που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Μετά το πέρας της ανάμειξης ακολούθησε 

η προσθήκη του καταλύτη σε αναλογία 30%, με περαιτέρω ανάδευση για 10 λεπτά. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η προσθήκη των σκληρυντών και έλαβε χώρα ανάδευση 

για άλλα 10 λεπτά, με σκοπό την αφαίρεση του εγκλωβισμένου αέρα από το μίγμα 

(απαέρωση-degassing). 

 

 
 

Εικόνα 6.3: α) αναμίκτης υψηλών στροφών τύπου Dissolver και β) προπελάκι 

ανάμειξης (Dispermat ΑΕ, VMA Getzmann GmbH) 
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6.3.2 Παρασκευή πολύστρωτων πλακών GFRPs 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε μείξης ακολούθησε η διαδικασία 

παρασκευής των πολύστρωτων πλακών με τη μέθοδο wet-layup/vacuum bag. Η 

διαδικασία της επίστρωσης με το χέρι απαιτεί την προετοιμασία του καλουπιού στο 

οποίο πραγματοποιείται  η μορφοποίηση, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

μία μεταλλική πλάκα. Η προετοιμασία αυτή είναι απαραίτητη για να μη κολλήσει το 

κατασκευαζόμενο εξάρτημα επάνω στο καλούπι. Αφού λοιπόν καθαρίστηκε το 

καλούπι, καλύφθηκε με ένα ειδικό αντικολλητικό υλικό σε μορφή κρέμας και 

τοποθετήθηκε επάνω σε ένα σύστημα θέρμανσης, με σκοπό να διατηρήσει τη 

θερμοκρασία του σταθερή περίπου στους 80οC. Η διατήρηση της θερμοκρασίας στη 

μεταλλική πλάκα, συμβάλει στη διατήρηση του χαμηλού ιξώδους του μίγματος της 

προεμποτισμένης  ρητίνης, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη απορρόφησή της από τα 

φύλλα υφάσματος γυαλιού. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε μία αντλία κενού (εικόνα 

6.4) κοντά στη μεταλλική πλάκα, η οποία συνδέεται με ένα resin-trap και μετά το 

πέρας της διαδικασίας, παρουσία κενού, επιτρέπει τον καλύτερο εμποτισμό των 

πανιών γυαλιού με το μίγμα της ρητίνης. 

 

 
 

Εικόνα 6.4: Αντλία κενού 

 

 

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας κατασκευής των GFRPs είναι η παρασκευή 

των prepregs. Τα prepregs ή pre-impregnated materials είναι στην ουσία οι στρώσεις 

των ινών γυαλιού προεμποτισμένες με το μίγμα της ρητίνης. Έτσι, τα φύλλα 

υφάσματος γυαλιού κόπηκαν στις επιθυμητές διαστάσεις, 200cm στη διεύθυνση των 

ινών και 35cm στην κάθετη, για τις πλάκες με το σύστημα της ρητίνης L1100 και για 

τις πλάκες με το σύστημα LY556, στις διαστάσεις 160x35cm. Στη συνέχεια, πάνω 

στην επιφάνεια πλαστικού φιλμ έγινε έγχυση μέρους του μίγματος και τοποθέτηση 

του πρώτου πανιού υαλονήματος. Για να απορροφήσει το ύφασμα ομοιόμορφα όλο 

το μίγμα της ρητίνης χρησιμοποιήθηκε ρολό από Teflon, αφενός για να 
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ομογενοποιηθεί η κατασκευή και αφετέρου για να αφαιρεθεί ο παγιδευμένος αέρας 

στο πανί. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε μέχρι τη τοποθέτηση τεσσάρων (4) 

φύλλων γυαλιού συνολικά. Πάνω από την τελευταία στρώση, έγινε και πάλι 

τοποθέτηση πλαστικού φιλμ και τα prepregs σφραγίστηκαν αεροστεγώς. Κατόπιν, 

αφέθηκαν για δύο ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να επιτευχθεί το B-

stage πολυμερισμού κι έπειτα αποθηκεύτηκαν στην κατάψυξη στους -15οC, για να 

μην προχωρήσει περαιτέρω ο πολυμερισμός τους. Συνολικά κατασκευάστηκαν 

τέσσερα (4) prepregs για κάθε πολύστρωτη πλάκα. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των prepregs, ακολούθησε κοπή του 

καθενός σε τέσσερα (4) κομμάτια στο ανάλογο του καλουπιού μέγεθος, 50x35 cm για 

τις πλάκες με το σύστημα L1100, 40x35 cm για τις πλάκες με το LY556, τα οποία 

τοποθετήθηκαν το ένα πάνω στο άλλο στο μεταλλικό καλούπι, κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να σχηματίσουν πολύστρωτες πλάκες διάταξης [0]16. Πάνω και κάτω από τις 

στρώσεις με τα prepregs τοποθετήθηκε πανί peel-ply, το οποίο επιτρέπει τη ρητίνη να 

περάσει και αφήνει ομοιόμορφες τις επιφάνειες της πολύστρωτης πλάκας. Πάνω από 

τα prepregs και το peel-ply τοποθετήθηκε μία στρώση ζελατίνας (perforated), η οποία 

εμφανίζει κενά στην επιφάνειά της επιτρέποντας τη διοχέτευση της ρητίνης στην 

τελευταία στρώση, που είναι ένα φύλλο κουβέρτας και χρησιμεύει στην απορρόφηση 

της περίσσειας ρητίνης. Ακολούθησε ο σχηματισμός της σακούλας κενού (vacuum 

bag). Τοποθετήθηκε νάιλον περιμετρικά της πλάκας, σφραγίστηκε με ταινία και 

συνδέθηκε με το σωληνάκι της αντλίας κενού, όπως φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 

6.5. 

 

 
 

Εικόνα 6.5: Σχηματική αναπαράσταση της σακούλας κενού 
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Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παρασκευής των πολύστρωτων πλακών 

περιλαμβάνει την εισαγωγή του καλουπιού σε αυτόκλειστο φούρνο (autoclave, 

εικόνα 6.6) για την ολοκλήρωση του πολυμερισμού. Ο πολυμερισμός διήρκησε για 2 

ώρες σε θερμοκρασία 120οC και πίεση 4bar. Τέλος, αφαιρέθηκε το καλούπι, η 

ζελατίνα, η κουβέρτα, το peel-ply, οι πλάκες καθαρίστηκαν με ακετόνη και κόπηκαν 

οι άκρες τους. 

 

 
 

Εικόνα 6.6: Αυτόκλειστος φούρνος, Autoclave 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του πολυμερισμού και της παρασκευής των 

πολύστρωτων πλακών, ακολούθησε ποιοτικός έλεγχος της κάθε κατασκευής. Με την 

τεχνική του c-scan, η οποία με χρήση υπερήχων σαρώνει στις δύο διαστάσεις τα υπό 

μελέτη υλικά, διαπιστώνονται τυχόν ανομοιομορφίες, όπως η αποκόλληση των 

στρώσεων, οι ατέλειες στη δομή, τα κενά αέρος και οι εσωτερικές ρωγμές. Κατόπιν, 

έγινε έλεγχος της διατομής κάθε πλάκας, για να διαπιστωθεί η ομοιομορφία ή όχι ως 

προς το πάχος της. 

 

 

6.3.3 Παρασκευή δοκιμίων GFRPs 

 

Τα απαιτούμενα δοκίμια για την πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία, προέκυψαν μετά από την κοπή των πολύστρωτων πλακών. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρασκευάστηκαν επτά (7) πολύστρωτες πλάκες, οι οποίες 

αποτελούνται από 16 στρώσεις ενίσχυσης υαλονημάτων, προεμποτισμένων με 

σύστημα εποξικής ρητίνης και νανοεγκλείσματα. Τα δοκίμια κόπηκαν με τη βοήθεια 

τροχού στις επιθυμητές διαστάσεις για τις ανάγκες του πειράματος της ταλάντωσης 

μονόπακτης δοκού. Ακολούθησε λείανση των δοκιμίων, προσδιορισμός των βασικών 

χαρακτηριστικών τους (μάζα, μήκος, πλάτος, πάχος) και τέλος, ομαδοποιήθηκαν και 

αριθμήθηκαν. Η ονοματολογία και οι διαστάσεις των δοκιμίων παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6.9. 
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Πίνακας 6.9: Χαρακτηριστικά και διαστάσεις δοκιμίων GFRPs για τα πειράματα της  

ταλάντωσης μονόπατης δοκού 
 

Δοκίμιο Μήκος L (cm) Πλάτος b (mm) Πάχος h (mm) Μάζα m (gr) 

    GFRP_ neatL1100     

1 47.2 10.10 2.68 22.6 

2 47.2 10.48 2.75 23.9 

3 47.2 10.11 2.75 22.9 

4 47.2 10.47 2.79 24.1 

    GFRP_ CNT0.5%     

1 42.4 10.46 2.52 20.7 

2 42.4 10.35 2.49 20.2 

3 42.4 10.45 2.56 21.0 

4 42.4 10.29 2.56 20.8 

    GFRP_ CNT1%     

1 48.3 10.90 2.69 25.1 

2 48.3 10.74 2.63 24.6 

3 48.3 10.57 2.68 24.4 

4 48.3 9.96 2.66 23.1 

    GFRP_ nSiC0.5%     

1 40.4 10.41 2.19 17.1 

2 40.4 10.35 2.17 17.0 

3 40.4 10.38 2.18 17.2 

4 40.4 10.04 2.13 16.4 

    GFRP_ nSiC1%     

1 431 10.20 2.43 20.2 

2 43.1 10.02 2.38 19.6 

3 43.1 10.29 2.33 19.7 

4 43.1 10.10 2.44 20.3 

    GFRP_neatLY556     

1 38.4 11.05 3.12 24.0 

2 38.4 11.16 3.34 24.3 

3 38.4 10.53 3.22 23.0 

    GFRP_ GNP1%     

1 36.5 9.74 4.44 24.7 

2 36.5 9.32 4.30 23.5 

3 36.5 10.81 4.29 26.8 

4 36.5 10.78 4.26 26.7 
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6.4 Παρασκευή νανοενισχυμένων πολυμερών 

 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της δυναμικής μηχανικής ανάλυσης στη 

συσκευή DMA, παρασκευάστηκαν δοκίμια ενισχυμένων πολυμερών, με μικρο- και 

νανο- σωματίδια οξειδίου του τιτανίου (TiO2). Η διαδικασία περιελάμβανε την 

προετοιμασία του μίγματος της εποξικής ρητίνης, την ανάμειξή της με τα κοκκώδη 

σωματίδια σε διάφορες περιεκτικότητες, την προετοιμασία του καλουπιού και την 

έγχυση του μίγματος σε αυτό, για την παρασκευή των ενισχυμένων πολυμερικών 

συνθέτων υλικών. 

 

 

6.4.1 Ανάμειξη συστήματος ρητίνης με σωματίδια TiO2 

 

Αρχικά, όπως περιγράφηκε και στη παράγραφο 6.3.1 της διαδικασίας 

παρασκευής των πολύστρωτων πλακών, πραγματοποιήθηκε προθέρμανση της 

ρητίνης, έτσι ώστε να μειωθεί το ιξώδες της και να επιτευχθεί καλύτερη ανάμειξη με 

τα κοκκώδη σωματίδια TiO2. Η προθέρμανση της ρητίνης έγινε στους 40°C για 10 

λεπτά. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε προετοιμασία της τιτανίας πριν από την 

εισαγωγή της στο εποξικό σύστημα της ρητίνης. Τα σωματίδια τιτανίας όταν 

παραμείνουν αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορροφούν μεγάλες 

ποσότητες υγρασίας και παρατηρείται υποβάθμιση της πρόσφυσης μεταξύ της 

ρητίνης και των σωματιδίων. Συνεπώς, οι δύο σκόνες TiO2 υπέστησαν θερμική 

κατεργασία στους 50οC για 24 ώρες, με σκοπό την αφαίρεση των μορίων νερού.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάμειξη της ρητίνης με τα σωματίδια 

TiO2 και τον σκληρυντή, παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στα μίγματα που 

παρασκευάστηκαν με μικρο- και νανοσωματίδια. 

Στην περίπτωση των νανοσωματιδίων TiO2, έγινε προσθήκη της σκόνης στο 

εσωτερικό του σκληρυντή κάτω από ελεγχόμενη θερμοκρασία (25οC) και ταχύτητα 

ανάμειξης (10000rpm), σε έναν ηλεκτρικό αναδευτήρα. Κατόπιν, το μίγμα 

τοποθετήθηκε σε συσκευή υπερήχων για 5 λεπτά στα 10 kHz, με σκοπό την καλύτερη 

διασπορά των νανοεγκλεισμάτων στον σκληρυντή και την αποφυγή δημιουργίας 

συσσωματωμάτων. Η εφαρμογή των υπερήχων όμως, προκαλεί αύξηση της 

θερμοκρασίας και αυτό δεν είναι επιθυμητό. Συνεπώς, για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εφαρμόζεται στο μίγμα εξωτερική ψύξη. Πιο αναλυτικά, το δοχείο με το 

μίγμα τοποθετείται μέσα σε δεύτερο δοχείο, το οποίο περιέχει ένα μίγμα από πάγο, 

νερό και αλάτι. Μετά το πέρας της ανάμειξης ακολούθησε η προσθήκη της 

προθερμασμένης ρητίνης σε αναλογία 2:1, με περαιτέρω ανάδευση για 1 λεπτό. Το 

τελικό μίγμα τοποθετήθηκε σε θάλαμο κενού για 5-6 λεπτά, με σκοπό την αφαίρεση 

του εγκλωβισμένου αέρα (απαέρωση-degassing). Οι συνθήκες διατηρήθηκαν 

σταθερές και ίδιες σε όλες τις μείξεις, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα των 

νανοσωματιδίων στο σύστημα της ρητίνης. 
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Η διαδικασία παρασκευής του πολυμερικού μίγματος με ενίσχυση 

μικροσωματιδίων TiO2, περιελάμβανε αρχικά την προσθήκη της σκόνης στην 

προθερμασμένη ρητίνη, με μηχανική ανάδευση για 5 λεπτά. Έπειτα, ακολούθησε 

απαέρωση του μίγματος σε θάλαμο κενού για περίπου άλλα 5 λεπτά. Στη συνέχεια, 

έγινε η προσθήκη του σκληρυντή σε αναλογία 2:1, με περαιτέρω ανάδευση για 5 

λεπτά. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τοποθετώντας και πάλι το μίγμα στο θάλαμο 

κενού, για την αφαίρεση των φυσαλίδων αέρα. Στην εικόνα 6.7 φαίνεται ο θάλαμος 

κενού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το στάδιο της πειραματικής διαδικασίας. 

 

 
 

Εικόνα 6.7: Θάλαμος κενού συνδεδεμένος με την αντλία 

 

 

6.4.2 Παρασκευή δοκιμίων ενισχυμένων πολυμερών 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε μείξης ακολούθησε η διαδικασία 

παρασκευής των δοκιμίων, η οποία περιλαμβάνει τη χύτευση του μίγματος σε 

καλούπι και τον πολυμερισμό του. Το καλούπι που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η 

μορφοποίηση των πολυμερικών δοκιμίων, αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες 

και έχει διαστάσεις 200 x 12.9 x 3mm (εικόνα 6.8). 

Αρχικά, το καλούπι καθαρίστηκε και καλύφθηκε με ένα ειδικό αντικολλητικό 

υλικό σε ημίρρευστη μορφή, με σκοπό να μη κολλήσει το κατασκευαζόμενο υλικό 

επάνω του και δημιουργηθούν επιφανειακές ατέλειες. Στη συνέχεια, ακολούθησε η 

έγχυση του μίγματος της ρητίνης με τα κοκκώδη σωματίδια, η οποία απαιτούσε 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της δημιουργίας κενών και ασυνεχειών στον 

παρασκευαζόμενο υλικό. 

Το τελευταίο στάδιο της παρασκευής των ενισχυμένων πολυμερών περιλαμβάνει 

την εισαγωγή του καλουπιού σε φούρνο, για τον πολυμερισμό του μίγματος. Ο 

πολυμερισμός διήρκησε 24 ώρες σε θερμοκρασία 50οC. Έπειτα, αφαιρέθηκε το 

καλούπι, τα δοκίμια καθαρίστηκαν με ακετόνη και κόπηκαν οι άκρες τους.  
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Εικόνα 6.8: Μεταλλικό καλούπι που χρησιμοποιήθηκε στην παρασκευή των δοκιμίων 

 

Για τις ανάγκες του πειράματος της δυναμικής μηχανικής ανάλυσης στην 

παρούσα εργασία, τα δοκίμια που κατασκευάστηκαν κόπηκαν με τη βοήθεια τροχού 

στις επιθυμητές διαστάσεις. Με βάση το πρωτόκολλο του DMA, τα δοκίμια που 

προέκυψαν έχουν μήκος 50 mm, πλάτος 13 mm και πάχος 3 mm. Ακολούθησε η 

λείανσή τους, ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους και τέλος, 

ομαδοποιήθηκαν και αριθμήθηκαν.  

Ανακεφαλαιώνοντας, κατασκευάστηκαν δοκίμια από ενισχυμένα πολυμερή, σε 3 

περιεκτικότητες (5, 15, 20% κ.β.) με μικροσωματίδια ρουτηλίου TiO2 και 3 

περιεκτικότητες (0.5, 1, 3% κ.β.) για νανοσωματίδια TiO2 80% ανατάση. Επιπλέον, 

να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε η παρασκευή πολυμερικών υλικών χωρίς 

ενίσχυση (καθαρή ρητίνη), για την κατασκευή δοκιμίων αναφοράς (neat). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

 
6.5 Πειράματα ταλάντωσης δοκού (1) 

 

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους, ακολουθώντας μία 

βασική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται στο πρότυπο ASTME 756, για πειράματα 

ταλάντωσης δοκού. Τα πειράματα διεξήχθηκαν σε πρόβολο, δηλαδή σε δοκό 

πακτωμένη στο ένα της άκρο, αφήνοντας το άλλο ελεύθερο. Η πειραματική διάταξη 

που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται σχηματικά στην εικόνα 6.9. Η δοκός 

τοποθετήθηκε οριζόντια με το ένα της άκρο πακτωμένο σε μέγγενη. Η διέγερση των 

δοκιμίων έγινε με την τεχνική του tip impulse (διέγερση με χτύπημα), μέσω 

στιγμιαίας εφαρμογής δύναμης στο ελεύθερο άκρο της δοκού και έπειτα αφέθηκε να 

επιστρέψει σε ηρεμία (ελεύθερη ταλάντωση). Η απόκριση των δοκιμίων 

καταγράφηκε από ένα επιταχυνσιόμετρο/αισθητήρα, το οποίο μετέφερε το σήμα σε 

καταγραφέα τύπου DAQmx, μέσω ενισχυτή (εικόνα 6.10).  

 

 

 
 

Εικόνα 6.9: Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης.  

Μονόπακτη δοκός ταλαντώνεται μέσω στιγμιαίας δύναμης, F 
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Εικόνα 6.10: α) επιταχυνσιόμετρο, β) ενισχυτής και γ) καταγραφέας DAQmx 

 

Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, το φάσμα συχνοτήτων από την 

ταλάντωση των δοκιμίων καταγράφηκε σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος της 

δοκού. Αυτό επετεύχθη τοποθετώντας το επιταχυνσιόμετρο σε τρεις (3) διαφορετικές 

θέσεις πάνω στα δοκίμια. Στον 1ο κύκλο τη πειραματικής διαδικασίας τα πειράματα 

διεξήχθησαν στα 17, 22 και 27 cm του μήκους κάθε δοκιμίου. Η καταγραφή των 

σημάτων της ταλάντωσης έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος LabView 8.2, 

συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής ContAcqMX to Spreadsheet File (εικόνα 6.11). 

 

 
 

Εικόνα 6.11: LabView 8.2 (National Instruments) 
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Κατόπιν, ακολούθησε η ανάλυση των σημάτων μέσω του προγράμματος 

AutoSignal ν1.6. Κατασκευάστηκαν διαγράμματα πλάτους ταλάντωσης (μετατόπιση) 

(x) – χρόνου (t) και στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο μετασχηματισμός Fourier για τη 

μετατροπή των σημάτων και την κατασκευή διαγραμμάτων ισχύος (I) – συχνότητας 

(f), από όπου και έγινε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τις ιδιοσυχνότητες και την 

απόσβεση των υπό εξέταση δοκιμίων. Στην εικόνα 6.12 παρουσιάζονται τα δύο είδη 

διαγραμμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των σημάτων με τη βοήθεια του 

AutoSignal ν1.6. 

 

 
 

 
 

Εικόνα 6.12: α) διάγραμμα πλάτους ταλάντωσης – χρόνου που διήρκησε η ταλάντωση και  

β) διάγραμμα φάσματος συχνοτήτων της ταλάντωσης 
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Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των διαγραμμάτων που προέκυψαν από 

τα σήματα της ταλάντωσης των δοκιμίων, αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση 

της πειραματικής τιμής της πρώτης ιδιοσυχνότητας ω1, του κάθε δοκιμίου, καθώς και 

για τον υπολογισμό του λόγου απόσβεσης ζ.  

Η τιμή της πρώτης ιδιοσυχνότητας ω1, υπολογίστηκε από το διάγραμμα ισχύος – 

συχνοτήτων του κάθε δοκιμίου. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.13, η 

πρώτη κορυφή που εμφανίζεται στο φάσμα συχνοτήτων αντιστοιχεί στην πρώτη 

ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης του δοκιμίου. Η πειραματική τιμή της πρώτης 

ιδιοσυχνότητας ω1, χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σύγκρισή της με τη θεωρητική τιμή, 

με σκοπό να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι, για κάθε δοκίμιο που ταλαντώνεται υπάρχει μία θεωρητική τιμή της 

πρώτης ιδιοσυχνότητας, η οποία υπολογίζεται με βάση τις διαστάσεις του (A, l), τη 

πυκνότητά του (ρ), τη ροπή αδράνειας της δοκού (I) και το μέτρο αποθήκευσης (E). 

Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εξίσωση από την οποία 

προκύπτει η πρώτη ιδιοσυχνότητα ω1, ταλάντωσης της δοκού, είναι η παρακάτω: 
 

1 2

3.515 EI

2π(l ) ρΑ
   

 

 
 

Εικόνα 6.13: Εύρεση της 1ης ιδιοσυχνότητας ω1, των δοκιμίων από την πρώτη  

κορυφή του διαγράμματος του φάσματος συχνοτήτων της ταλάντωσης 
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Στη συνέχεια, έγινε υπολογισμός του λόγου απόσβεσης ζ, με δύο μεθόδους. Τα 

διαγράμματα πλάτους ταλάντωσης – χρόνου χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση του ζ, 

με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης και τα διαγράμματα ισχύος – συχνοτήτων για 

την εύρεση του ζ, μέσω της μεθόδου του ημιεύρους ισχύος.  

Για τον υπολογισμό της λογαριθμικής μείωσης δ, μετρήθηκαν τα μέγιστα από 

τέσσερεις (4) διαδοχικές ταλαντώσεις με αυξανόμενο αριθμό κύκλων, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 6.14 κι έπειτα ο λόγος απόσβεσης ζ, με τη βοήθεια των παρακάτω 

εξισώσεων, όπως έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο: 
 

2
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Εικόνα 6.14: Εύρεση της λογαριθμικής μείωσης δ, από 4 διαδοχικές  

κορυφές του διαγράμματος πλάτους ταλάντωσης – χρόνου 

 
 

Για τον υπολογισμό του ημιεύρους ισχύος χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα του 

φάσματος συχνοτήτων, από όπου μετρήθηκε η διαφορά μεταξύ της ανώτερης (ωH) 

και της χαμηλότερης συχνότητας (ωL), που βρίσκονται 3 DB (μισή ισχύς) κάτω από 

τη μέγιστη συχνότητα ω0 (εικόνα 6.15) - αναλυτικά έχουν περιγραφεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Με τη βοήθεια της παρακάτω εξίσωσης, η οποία συνδέει το 

ημιεύρος ισχύος με το ζ, έγινε δυνατό να υπολογιστεί ο λόγος απόσβεσης ζ, του 

συστήματος. 

H L

0

2
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Εικόνα 6.15: Εύρεση του ημιεύρους ισχύος από την πρώτη κορυφή  

του διαγράμματος του φάσματος συχνοτήτων της ταλάντωσης 

 

 

6.5.1 Αποτελέσματα 1ου κύκλου πειραμάτων 

 

Αρχικά παρουσιάζονται οι τιμές για την πρώτη ιδιοσυχνότητα ω1, όπως αυτή 

υπολογίστηκε πειραματικά, αλλά και θεωρητικά.  Σε κάθε ομάδα δοκιμίων, όπως 

αυτά κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το υλικό ενίσχυσης και την περιεκτικότητα επί 

τοις εκατό κ.β., αντιστοιχεί μία μέση τιμή για την ιδιοσυχνότητα, η οποία προέκυψε 

από τα τέσσερα (4) δοκίμια που μελετήθηκαν από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στον 

παρακάτω πίνακα 6.10 που ακολουθεί και στο διάγραμμα 6.1, γίνεται σύγκριση 

μεταξύ της θεωρητικής και της πειραματικής τιμής της πρώτης ιδιοσυχνότητας ω1, με 

σκοπό να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ταλάντωσης των 

δοκιμίων, με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

Πίνακας 6.10: Μέση θεωρητική και πειραματική τιμή για την πρώτη ιδιοσυχνότητα ω1, για  

κάθε κατηγορία δοκιμίων GFRPs 
 

  
GFRP_neatL1100 GFRP_CNT0.5% GFRP_CNT1% GFRP_nSiC0.5% GFRP_nSiC1% 

ωθεωρητική 

(Hz) 
36.04 35.96 35.55 31.57 32.93 

ωπειραματική 

(Hz) 
36.04 38.97 35.55 31.00 34.36 



133 
 

GFRP_neat

GFRP_CNT0.5%

GFRP_CNT1%

GFRP_nSiC
0.5%

GFRP_nSiC
1%

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

 

 θεωρητική

 πειραματική

ιδ
ιο

σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
, 
ω

 (
H

z
)

L1100

 

Διάγραμμα 6.1: Σύγκριση μέσης θεωρητικής και πειραματικής τιμής 1ης ιδιοσυχνότητας ω1, 

των GFRPs 

 

 

Κατόπιν της συγκρίσεως που έγινε παραπάνω για τη μέση τιμή της πρώτης 

ιδιοσυχνότητας ω1, προκύπτει πως οι τιμές που μετρήθηκαν πειραματικά και αυτές 

που υπολογίστηκαν θεωρητικά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ταυτόσημες και σε 

κάποιες έχουν μικρές σχετικά διαφορές μεταξύ τους. Διαπιστώνεται λοιπόν, πως η 

πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ελεύθερη ταλάντωση των 

δοκιμίων σε μονόπακτη δοκό, είναι αξιόπιστη και τα αποτελέσματα για τον λόγο 

απόσβεσης που θα παρουσιαστούν παρακάτω, μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα για τον λόγο απόσβεσης ζ, όπως αυτός 

υπολογίστηκε από τις δύο μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Στα διαγράμματα, για 

κάθε δοκίμιο που εξετάστηκε παρουσιάζονται τρεις (3) τιμές για το ζ, στα τρία 

διαφορετικά σημεία που τοποθετήθηκε το επιταχυνσιόμετρο. Υπενθυμίζεται ότι, τα 

σημεία αυτά βρίσκονται στα 17, 22 και 27 cm του μήκους της δοκού, το οποίο 

μετράται από το ελεύθερο άκρο της μέχρι την πάκτωση. Συνολικά παρουσιάζονται 

δέκα (10) διαγράμματα που αντιστοιχούν σε κάθε είδος ενίσχυσης και 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β., για κάθε μέθοδο ανάλυσης που 

χρησιμοποιήθηκε. Στον πίνακα 6.11 παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα για τον 

λόγο απόσβεσης, ζ. 
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Πίνακας 6.11: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές του λόγου απόσβεσης ζ, για κάθε δοκίμιο 

 

  Λογαριθμική μείωση Ημιεύρος Ισχύος 

Δοκίμιο 17cm 22cm 27cm 17cm 22cm 27cm 

      GFRP_neat L1100     

1 0.0104 0.0108 0.0115 0.0084 0.0096 0.0107 

2 0.0099 0.0103 0.0095 0.0096 0.0109 0.0115 

3 0.0084 0.0117 0.0092 0.0079 0.0119 0.0104 

4 0.0109 0.0103 0.0109 0.0078 0.0095 0.0113 

      GFRP_CNT 0.5%     

1 0.0132 0.0126 0,0122 0.0126 0.0126 0.0120 

2 0.0110 0.0120 0,0131 0.0119 0.0122 0.0124 

3 0.0131 0.0119 0,0123 0.0134 0.0117 0.0129 

4 0.0109 0.0117 0,0123 0.0108 0.0117 0.0128 

      GFRP_CNT 1%     

1 0.0135 0.0153 0.0128 0.0128 0.0155 0.0142 

2 0.0156 0.0137 0.0144 0.0151 0.0136 0.0136 

3 0.0155 0.0165 0.0151 0.0136 0.0160 0.0144 

4 0.0141 0.0146 0.0165 0.0151 0.0136 0.0167 

      GFRP_nSiC 0.5%      

1 0.0175 0.0181 0.0183 0.0181 0.0174 0.0185 

2 0.0188 0.0180 0.0170 0.0189 0.0179 0.0171 

3 0.0184 0.0181 0.0185 0.0184 0.0178 0.0188 

4 0.0175 0.0163 0.0172 0.0170 0.0169 0.0176 

      GFRP_nSiC 1%      

1 0.0185 0.0177 0.0202 0.0206 0.0214 0.0195 

2 0.0197 0.0207 0.0192 0.0194 0.0211 0.0196 

3 0.0196 0.0217 0.0214 0.0203 0.0229 0.0194 
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Διάγραμμα 6.2: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια χωρίς ενίσχυση,  

με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης 
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Διάγραμμα 6.3: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια χωρίς ενίσχυση,  

με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος 
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Διάγραμμα 6.4: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα 

0.5%, με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης 
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Διάγραμμα 6.5: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα 

0.5%, με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος 
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Διάγραμμα 6.6: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα  

1%, με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης 

 

17 cm 22 cm 27 cm

0,0120

0,0125

0,0130

0,0135

0,0140

0,0145

0,0150

0,0155

0,0160

0,0165

0,0170

Ημιεύρος Ισχύος

 

 1

 2

 3

 4

λ
ό
γ
ο
ς
 α

π
ό
σ

β
εσ

η
ς
, 

ζ

GFRP_CNT1%

 

Διάγραμμα 6.7: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα 

1%, με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος 
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Διάγραμμα 6.8: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοκαρβιδίου  

του πυριτίου 0.5%, με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης 
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Διάγραμμα 6.9: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοκαρβιδίου  

του πυριτίου 0.5%, με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος 
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Διάγραμμα 6.10: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοκαρβιδίου  

του πυριτίου 1%, με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης 
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Διάγραμμα 6.11: Λόγος απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοκαρβιδίου  

του πυριτίου 1%, με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα του λόγου απόσβεσης ζ, συναρτήσει του 

σημείου που τοποθετήθηκε το επιταχυνσιόμετρο, φαίνεται πως η τιμή του ζ 

παρουσιάζει πολύ μικρές διαφορές σε σχέση με το σημείο που τοποθετήθηκε το 

επιταχυνσιόμετρο κατά μήκος της δοκού και μετρήθηκαν οι παράμετροι της 

ταλάντωσης των δοκιμίων. Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα μικρές και παρατηρούνται 

στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύγκριση των δύο μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν, ακολουθούν ο πίνακας 6.12 και τα διαγράμματα 6.12 και 

6.13, όπου παρουσιάζεται η μέση τιμή του λόγου απόσβεσης ζ και η ποσοστιαία 

μεταβολή της, συναρτήσει του υλικού ενίσχυσης και της περιεκτικότητας επί τοις 

εκατό κ.β., ξεχωριστά για τη κάθε μέθοδο. Η μέση τιμή προέκυψε από τον μέσο όρο 

των τεσσάρων (4) δοκιμίων που εξετάστηκαν, για κάθε μία από τις πέντε (5) ομάδες 

που μελετήθηκαν συνολικά, από τα τρία σημεία που τοποθετήθηκε το 

επιταχυνσιόμετρο κατά μήκος της δοκού.  

 

 
Πίνακας 6.12: Συγκεντρωτικός πίνακας με τη μέση τιμή και την ποσοστιαία μεταβολή του λόγου  

απόσβεσης ζ, των GFRPs, για κάθε είδος ενίσχυσης και περιεκτικότητας % κ.β. 
 

      Λογαριθμική  Μείωση    

  Μ.Ο. ζ 17cm Μ.Ο. ζ 22cm Μ.Ο. ζ 27cm 
Συνολικός  

M.O. ζ 

Ποσοστιαία  

μεταβολή  

GFRP_neatL1100 0.0099 0.0107 0.0103 0.0103 - 

GFRP_CNT0.5% 0.0121 0.0121 0.0124 0.0122 18.6 % 

GFRP_CNT1% 0.0147 0.0150 0.0148 0.0148 43.7 % 

GFRP_nSiC0.5% 0.0179 0.0175 0.0177 0.0177 71.9 % 

GFRP_nSiC1% 0.0192 0.0201 0.0203 0.0197 91.3 % 

  
    Ημιεύρος  Ισχύος    

  
Μ.Ο. ζ 17cm Μ.Ο. ζ 22cm Μ.Ο. ζ 27cm 

Συνολικός  

M.O. ζ 

Ποσοστιαία  

μεταβολή  

GFRP_neatL1100 0.0084 0.0105 0.0109 0.0099 - 

GFRP_CNT0.5% 0.0122 0.0122 0.0125 0.0123 24.2 % 

GFRP_CNT1% 0.0141 0.0147 0.0147 0.0145 46.5 % 

GFRP_nSiC0.5% 0.0181 0.0175 0.0180 0.0177 78.8 % 

GFRP_nSiC1% 0.0201 0.0218 0.0195 0.0205 107.1 % 
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Διάγραμμα 6.12: Μέση τιμή του λόγου απόσβεσης ζ, με τη μέθοδο της λογαριθμικής 

μείωσης και του ημιεύρους ισχύος, για όλα τα είδη ενίσχυσης και περιεκτικότητας % κ.β. των 

GFRPs 
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Διάγραμμα 6.13: Ποσοστιαία μεταβολή του λόγου απόσβεσης ζ, με τη μέθοδο της 

λογαριθμικής μείωσης και του ημιεύρους ισχύος, για όλες τις κατηγορίες δοκιμίων των GFRPs 



142 
 

Από το διάγραμμα 6.12 είναι εμφανές πως ο μέσος όρος του λόγου απόσβεσης ζ, 

των συνθέτων υλικών με πολυμερική μήτρα και ενίσχυση ινών γυαλιού (GFRPs), ο 

οποίος προέκυψε από τις δύο διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, βελτιώνεται με την 

ενίσχυση νανοεγκλεισμάτων. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η ενίσχυση με 

νανοσφαιρίδια καρβιδίου του πυριτίου (nSiC) αυξάνει σημαντικά την απόσβεση των 

δοκιμίων GFRPs. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως με την αύξηση της 

περιεκτικότητας των εγκλεισμάτων μέσα στη μήτρα, αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο 

λόγος απόσβεσης ζ, των συνθέτων υλικών.  

Αναλυτικότερα, η προσθήκη 0.5% κ.β. σε νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) 

βελτιώνει την απόσβεση των δοκιμίων κατά 18.6% για τη μέθοδο της λογαριθμικής 

μείωσης και 24.2% για τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος, ενώ η προσθήκη 1% κ.β. σε 

CNTs παρουσιάζει βελτίωση της τάξεως του 43.7% και 46.5% αντίστοιχα, 

επιβεβαιώνοντας πως η αύξηση της περιεκτικότητας σε ενίσχυση νανοσωματιδίων 

αυξάνει το λόγο απόσβεσης ζ, των συνθέτων υλικών με ενίσχυση ινών γυαλιού. 

Αντίστοιχα, η προσθήκη 0.5% κ.β. σε nSiC βελτιώνει σημαντικά την απόσβεση κατά 

ένα ποσοστό της τάξεως του 71.9% για τη λογαριθμική μείωση και 78.8% για το 

ημιεύρος ισχύος και η προσθήκη 1% κ.β. σε nSiC κατά 91.3% και 107.1% 

αντίστοιχα. 

Επίσης, από τα διαγράμματα του λόγου απόσβεσης ζ, συναρτήσει του υλικού 

ενίσχυσης και της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β., διαπιστώνεται ότι οι δύο 

μέθοδοι υπολογισμού του λόγου απόσβεσης ζ, δίνουν αποτελέσματα συγκρίσιμα 

μεταξύ τους, με διαφορές που είναι της ίδιας τάξεως ανάμεσα στα δοκίμια με την ίδια 

ενίσχυση και περιεκτικότητα. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα, πως η 

μέθοδος της λογαριθμικής μείωσης, αλλά και η μέθοδος του ημιεύρους ισχύος, είναι 

αρκετά αξιόπιστες για την ανάλυση της συμπεριφοράς μονόπακτης δοκού κατά την 

ελεύθερη ταλάντωση, καθώς επίσης και για τον υπολογισμό του λόγου απόσβεσης ζ, 

των υπό εξέταση υλικών. 

 

6.6 Πειράματα ταλάντωσης δοκού (2) 

 

Ο δεύτερος κύκλος της πειραματικής διαδικασίας πάνω στην ταλάντωση των 

δοκιμίων σε πρόβολο, έγινε με σκοπό τη βελτίωση της πειραματικής διάταξης, αλλά 

και των αποτελεσμάτων. Από τον 1ο κύκλο διεξαγωγής των πειραμάτων 

διαπιστώθηκαν πολλά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με αδυναμίες στην 

πειραματική διάταξη και την ανάλυση των δεδομένων της ταλάντωσης, καθώς επίσης 

και με εξωτερικούς παράγοντες.  

Η πρώτη παρατήρηση που έγινε, σχετίζεται με την ποιότητα του σήματος της 

ταλάντωσης των δοκιμίων. Το σήμα στα διαγράμματα του φάσματος συχνοτήτων, 

αλλά και του πλάτους της ταλάντωσης ήταν χαμηλό, δηλαδή έφτανε στα όρια του 

θορύβου (background noise), συνεπώς οι κορυφές δεν ήταν καθαρές.  Επιπλέον, σε 

πολλές περιπτώσεις λόγω εσφαλμένης διέγερσης των δοκιμίων παρατηρήθηκαν 

πλασματικές κορυφές, αποτέλεσμα σύνθεσης ιδιοσυχνοτήτων διαφόρων mode 

ταλάντωσης της δοκού. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα πως υπάρχουν παράμετροι, 
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οι οποίες επηρεάζουν τη διεξαγωγή των πειραμάτων και πρέπει να εξεταστούν 

λεπτομερώς, για μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα. 

Κατόπιν προσεκτικής παρατήρησης των συνθηκών του πειράματος, 

διαπιστώθηκε πως τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διεξαγωγή του, 

σχετίζονται με τη σωστή τοποθέτηση των δοκιμίων στη μέγγενη, όπως και με τη 

σωστή διέγερσή τους, έτσι ώστε όλα να διεγείρονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την 

ίδια δύναμη, ακόμη, με την τοποθέτηση του επιταχυνσιομέτρου πάνω στη δοκό, αλλά 

και τη μείωση του εξωτερικού θορύβου, για την ορθή καταγραφή του σήματος της 

ταλάντωσης. Ο έλεγχος των διαφόρων παραμέτρων και συνθηκών κάτω από τις 

οποίες διεξήχθησαν τα πειράματα της ταλάντωσης των δοκιμίων, εμπεριείχε πολλές 

δυσκολίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν σταδιακά με συνεχείς δοκιμές.  

Η προσπάθεια που έγινε για τη βελτίωση της πειραματικής διαδικασίας, οδήγησε 

στη μείωση της διασποράς των τιμών για την πρώτη ιδιοσυχνότητα ω1, αλλά και τον 

λόγο απόσβεσης ζ, ανάμεσα στα δοκίμια της ίδιας ομάδας.  

 

6.6.1 Πειραματική διαδικασία  

 

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε όπως και στον 1ο κύκλο, 

ακολουθώντας τη βασική μεθοδολογία για τα πειράματα ταλάντωσης δοκού. Η 

πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε παρέμεινε ίδια, δηλαδή η δοκός 

τοποθετήθηκε οριζόντια με το ένα της άκρο πακτωμένο και το άλλο ελεύθερο. Η 

διέγερση των δοκιμίων έγινε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με χτύπημα (tip impulse), 

εφαρμόζοντας στιγμιαία δύναμη στο ελεύθερο άκρο της δοκού, για να εκτελέσει 

ελεύθερη ταλάντωση. 

Για τη καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, η καταγραφή των σημάτων της 

ταλάντωσης έγινε με τη χρήση του προγράμματος MultiDamp v.1.6, με ρυθμό 

δειγματοληψίας 8Krps. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανεπτυγμένο σε γλώσσα 

LabView 8.6 και παρέχει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης καταγραφής του σήματος, 

με την ανάλυσή του σε διαγράμματα του φάσματος συχνοτήτων. Συνεπώς, κατέστη 

εφικτός ο έλεγχος των σημάτων κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης των δοκιμίων και 

η εγκυρότητα των μετρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε δυνατή η παρατήρηση του 

πλάτους της ταλάντωσης, του πιθανού θορύβου, των κορυφών και της 

ιδιοσυχνότητας, κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τις ιδιοσυχνότητες και την απόσβεση των υπό 

εξέταση δοκιμίων, έγινε απευθείας μέσω του προγράμματος MultiDamp v.1.6. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του λόγου απόσβεσης ζ, ήταν 

αυτή του ημιεύρους ισχύος, η οποία και αποδείχθηκε κατάλληλη για τη μέτρηση πολύ 

μικρών αποσβέσεων. Από τον 1ο κύκλο της πειραματικής διαδικασίας 

παρατηρήθηκαν μικρότερες αποκλίσεις με τη μέθοδο του ημιεύρους ισχύος, στις 

τιμές του λόγου απόσβεσης για τα δοκίμια που ανήκουν στη ίδια ομάδα, από ότι με 

τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης. Επομένως, προτιμήθηκε για την ανάλυση των 

δεδομένων του πειράματος στον 2ο κύκλο. 
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Τα πειράματα της ταλάντωσης διεξήχθησαν τοποθετώντας το επιταχυνσιόμετρο 

σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της δοκού. Η πρώτη ιδιοσυχνότητα έχει χαμηλές τιμές 

στο φάσμα των ιδιοσυχνοτήτων και για αυτόν το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 

κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, για τη λήψη πιο αξιόπιστων μετρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η ταλάντωση των δοκιμίων έγινε με την εφαρμογή πολύ μικρής 

δύναμης κατά το χτύπημα, με σκοπό την εύρεση των σημείων εκείνων, όπου το σήμα 

της κορυφής για την πρώτη ιδιοσυχνότητα είναι αρκετά έντονο και καθαρό. Μέσα 

από τις μετρήσεις πράγματι παρατηρήθηκε, πως η κορυφή παρουσιάζεται έντονη και 

καθαρή, σε μια μικρή περιοχή κοντά στο ελεύθερο άκρο της δοκού.  

Πιο αναλυτικά, η δοκός πακτώθηκε αφήνοντας ελεύθερο το δοκίμιο σε μήκος 

22cm και το επιταχυνσιόμετρο τοποθετήθηκε στα 5.5 cm από το ελεύθερο άκρο της 

δοκού. Ο μεγαλύτερος όγκος των μετρήσεων διεξήχθη γύρω από αυτή τη περιοχή, με 

τα αποτελέσματα να είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι πίνακες και τα διαγράμματα που 

ακολουθούν για τον λόγο απόσβεσης ζ και την ιδιοσυχνότητα ω1, συναρτήσει του 

υλικού ενίσχυσης και της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β., αφορούν τις μετρήσεις 

που έγιναν περίπου στα 5.5 cm από το ελεύθερο άκρο της δοκού. 

Τέλος, έγιναν πειράματα εφελκυσμού, στη μηχανή θλίψης-εφελκυσμού, για την 

εύρεση του μέτρου ελαστικότητας Ε, των GFRPs και την επαλήθευση της βελτίωσης 

των ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών με την προσθήκη νανοεγκλεισμάτων. Τα 

δοκίμια για τις ανάγκες του πειράματος του εφελκυσμού έχουν διαστάσεις 

150x13x3mm. Το πείραμα διεξήχθη με σταθερό ρυθμό παραμόρφωσης 1mm/min, σε 

θερμοκρασία δωματίου.  

 

6.6.2 Αποτελέσματα 2ου κύκλου πειραμάτων 

 

Αρχικά, στον πίνακα 6.13 παρουσιάζονται όλες οι τιμές για τον λόγο απόσβεσης 

ζ, το πλάτος της ταλάντωσης, τη θεωρητική και πειραματική τιμή της ιδιοσυχνότητας 

ω1, για όλα τα δοκίμια που εξετάστηκαν στον 2ο κύκλο της πειραματικής διαδικασίας. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί το συγκριτικό διάγραμμα 6.14 με τις μέσες θεωρητικές και 

πειραματικές τιμές για την πρώτη ιδιοσυχνότητα ω1, οι οποίες προέκυψαν από τα 

τέσσερα δοκίμια (4) που μελετήθηκαν για κάθε κατηγορία υλικού, ενίσχυσης και 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β., με σκοπό να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

μετρήσεων. Παρουσιάζεται επίσης, το διάγραμμα 6.15 με τις τιμές του λόγου 

απόσβεσης ζ, για όλα τα δοκίμια που εξετάστηκαν, με βάση το σύστημα ρητίνης που 

χρησιμοποιήθηκε. Ακολουθούν ο πίνακας 6.14 και τα συγκριτικά διαγράμματα 6.16 

έως 6.18 με τις μέσες τιμές και την ποσοστιαία μεταβολή του λόγου απόσβεσης ζ, 

συναρτήσει του υλικού, της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. και του τύπου 

ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, ακολουθούν τα διαγράμματα 6.19 και 6.20 

με τις τιμές για το μέτρο ελαστικότητας Ε, συναρτήσει του τύπου GFRPs που 

μελετήθηκε.  
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Πίνακας 6.13: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές του λόγου απόσβεσης ζ, του πλάτους της 

ταλάντωσης, της θεωρητικής και πειραματικής τιμής της ιδιοσυχνότητας, για 

όλα τα δοκίμια GFRPs 
 

Δοκίμιο ωθεωρητική (Hz) ωπειραματική (Hz) 
πλάτος 

ταλάντωσης (cm) 

Λόγος 

απόσβεσης, ζ 

    GFRP_neatL1100     

1 37.3 37.5 0.20 0.0115 

2 38.5 37.5 0.21 0.0114 

3 38.6 38.5 0.21 0.0114 

4 39.1 37.5 0.20 0.0117 

    GFRP_CNT0.5%     

1 35.0 34.5 0.31 0.0136 

2 34.5 36.5 0.30 0.0126 

3 35.5 36.5 0.30 0.0120 

4 35.3 36.5 0.33 0.0134 

    GFRP_CNT1%     

1 39.0 37.5 0.20 0.0150 

2 37.9 37.6 0.20 0.0152 

3 38.8 38.6 0.23 0.0154 

4 38.3 37.5 0.20 0.0152 

    GFRP_nSiC0.5%     

1 32.5 32.5 0.50 0.0165 

2 32.1 31.4 0.53 0.0161 

3 32.2 30.5 0.50 0.0160 

4 31.3 30.6 0.55 0.0162 

    GFRP_nSiC1%     

1 36.5 35.5 0.20 0.0190 

2 35.7 34.5 0.20 0.0179 

3 35.0 33.5 0.20 0.0180 

4 36.6 35.5 0.20 0.0180 

  
GFRP_neatLΥ556 

  
1 46.3 45.8 0.21 0.0164 

2 51.6 48.7 0.20 0.0170 

3 50.0 46.1 0.21 0.0161 

    GFRP_GNP1%     

1 59.8 56.3 0.18 0.0071 

2 57.2 55.1 0.19 0.0087 

3 57.4 56.1 0.20 0.0083 

4 56.8 55.0 0.18 0.0080 
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Διάγραμμα 6.14: Σύγκριση μέσης θεωρητικής και πειραματικής τιμής της 1ης ιδιοσυχνότητας 
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Διάγραμμα 6.15: Συγκριτικό διάγραμμα με τις τιμές του λόγου απόσβεσης ζ, για όλα τα 

δοκίμια ανά κατηγορία υλικού, ενίσχυσης και περιεκτικότητας % κ.β. 
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Αρχικά από το διάγραμμα 6.14 με τις μέσες τιμές της πρώτης ιδιοσυχνότητας ω1, 

συναρτήσει του υλικού και της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β., προκύπτει πως οι 

τιμές που μετρήθηκαν πειραματικά και αυτές που υπολογίστηκαν θεωρητικά, 

παρουσιάζουν πολύ μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Διαπιστώνεται λοιπόν, πως η 

πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αξιόπιστη και οι μετρήσεις από την 

ταλάντωση των δοκιμίων, είναι έγκυρες.  

Από το διάγραμμα 6.15 του λόγου απόσβεσης ζ, συναρτήσει των GFRPs, είναι 

εμφανές πως το ζ, παρουσιάζει μικρότερη διασπορά στην τιμή μεταξύ των δοκιμίων 

κάθε ομάδας, σε σχέση με τον 1ο κύκλο της πειραματικής διαδικασίας. Αυτό 

φανερώνει ξεκάθαρα τη βελτίωση της πειραματικής διάταξης, καθώς και της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε.  

Τα αποτελέσματα για τη βελτίωση της απόσβεσης των GFRPs από την ενίσχυση 

της μήτρας (ρητίνη EPICOTEL1100) με νανοεγκλείσματα, είναι αντίστοιχα με τον 1ο 

κύκλο της πειραματικής διαδικασίας. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 6.16, 

παρατηρείται σταδιακή αύξηση του λόγου απόσβεσης ζ, ξεκινώντας από την 

ενίσχυση με νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) και μετά με νανοσφαιρίδια καρβιδίου του 

πυριτίου (nSiC). Αύξηση της περιεκτικότητας των εγκλεισμάτων μέσα στη μήτρα, 

δίνει μεγαλύτερη αύξηση του λόγου απόσβεσης ζ, για τα ινώδη σύνθετα υλικά.  

Αναλυτικότερα, από τον πίνακα 6.14 και το διάγραμμα 6.17 που ακολουθούν, με 

τις τιμές της ποσοστιαίας μεταβολής του λόγου απόσβεσης ζ, συναρτήσει των 

GFRPs, παρουσιάζεται βελτίωση της απόσβεσης κατά 12.2%, με την προσθήκη 0.5% 

κ.β. σε νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) και με την προσθήκη 1% κ.β. σε CNTs 

παρουσιάζεται βελτίωση κατά 32.2%. Παράλληλα, η προσθήκη νανοσωματιδίων 

καρβιδίου του πυριτίου (nSiC) 0.5% κ.β. βελτιώνει την απόσβεση κατά 40.9% και η 

προσθήκη 1% κ.β. σε nSiC βελτιώνει σημαντικά την απόσβεση, κατά ένα ποσοστό 

της τάξεως του 58.3%.  

 

 
Πίνακας 6.14: Μέση τιμή και ποσοστιαία μεταβολή του λόγου απόσβεσης ζ, ανά ομάδα δοκιμίων  

για κάθε κατηγορία υλικού, ενίσχυσης και περιεκτικότητας των GFRPs 
 

  

GFRP 

neatL1100 

GFRP 

CNT0.5% 

GFRP 

CNT1% 

GFRP 

nSiC0.5% 

GFRP 

nSiC1% 

GFRP 

neatLY556 

GFRP 

GNP1% 

Λόγος 

απόσβεσης, ζ 
0.0115 0.0129 0.0152 0.0162 0.0182 0.0165 0.0080 

Μεταβολή % - 12.8 32.2 40.9 58.3 - -50.3 
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Διάγραμμα 6.16: Μέση τιμή του λόγου απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια  

με μήτρα ρητίνης EPICOTEL1100 
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Διάγραμμα 6.17: Ποσοστιαία μεταβολή του λόγου απόσβεσης ζ,  

για τα δοκίμια με μήτρα ρητίνης EPICOTEL1100 
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Αξιοσημείωτη συμπεριφορά παρουσιάζουν τα δοκίμια GFRPs με μήτρα ρητίνης 

LY556, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 6.18. Τα δοκίμια χωρίς ενίσχυση 

νανοσωματιδίων, παρουσιάζουν μέση τιμή για τον λόγο απόσβεσης 0.0165, ενώ τα 

δοκίμια με την ενίσχυση πολυστρωματικού γραφενίου (GNP), 0.0082, ακριβώς το 

μισό. Συγκεκριμένα, η προσθήκη 1% κ.β. σε GNP μειώνει την απόσβεση των 

δοκιμίων κατά 50.3%. Αυτό συμβαίνει, διότι το γραφένιο λειτουργεί σα λιπαντική 

φάση και συντελείται πιθανή αποκόλληση των στρώσεων. Σε κάθε στρώση, κάθε 

άτομο άνθρακα συνδέεται με τρία ομοεπίπεδα γειτονικά μόρια με ισχυρούς 

ομοιοπολικούς δεσμούς. Το τέταρτο δεσμικό ηλεκτρόνιο συμμετέχει σε έναν ασθενή 

δεσμό τύπου Van der Waals μεταξύ των στρώσεων, με αποτέλεσμα την εύκολη 

αποκόλληση των στρώσεων, γεγονός που προσδίδει στο γραφένιο τις εξαιρετικές 

λιπαντικές του ιδιότητες [6.2]. Συνεπώς, μεταξύ των επιπέδων του γραφενίου δεν 

παρατηρούνται έντονα φαινόμενα τριβής, το υλικό δεν καταναλώνει ενέργεια κι 

επομένως, η απόσβεση του συνθέτου μειώνεται. 
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Διάγραμμα 6.18: Μέση τιμή του λόγου απόσβεσης ζ, για τα δοκίμια  

με μήτρα ρητίνης LY556 
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Τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου της πειραματικής διαδικασίας έδειξαν ότι η 

ενίσχυση με νανοεγκλείσματα CNTs και nSiC, βελτιώνει την απόσβεση των ινωδών 

συνθέτων υλικών, ενώ η ενίσχυση με GNP παρουσιάζει σημαντική μείωση του λόγου 

απόσβεσης, ζ. Στον πίνακα 6.15 και στα διαγράμματα 6.19 και 6.20 που ακολουθούν, 

φαίνονται τα μέτρα ελαστικότητας Ε, συναρτήσει των GFRPs που μελετήθηκαν με το 

πείραμα του εφελκυσμού, τα οποία δείχνουν τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων 

των ινωδών συνθέτων υλικών με την ενίσχυση νανοσωματιδίων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση της δυσκαμψίας με την ενίσχυση νανοσωλήνων 

άνθρακα, μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται με την ενίσχυση νανοσφαιριδίων 

καρβιδίου του πυριτίου, ενώ παρατηρείται αμελητέα μεταβολή του Ε, με την 

ενίσχυση του πολυστρωματικού γραφενίου. 

 

Πίνακας 6.15: Μέτρο ελαστικότητας Ε, των GFRPs, για κάθε κατηγορία υλικού, ενίσχυσης  

και περιεκτικότητας % κ.β.  
 

Κατηγορία δοκιμίων Μέτρο ελαστικότητας, Ε (Gpa) Μεταβολή % του E' 

GFRP_neatL1100 31.0 - 

GFRP_CNT0.5% 32.0 3.2 

GFRP_CNT1% 33.5 8.1 

GFRP_nSiC0.5% 37.0 19.4 

GFRP_nSiC1% 38.5 24.2 

GFRP_neatLY556 35.9 - 

GFRP_GNP1% 37.0 3.1 
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Διάγραμμα 6.19: Μέτρο ελαστικότητας Ε, για τα δοκίμια GFRPs  

με μήτρα ρητίνης EPICOTEL1100 
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Διάγραμμα 6.20: Μέτρο ελαστικότητας Ε, για τα δοκίμια GFRPs 

με μήτρα ρητίνης LY556 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 
6.7 Πειράματα δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DMA) 

 

Τα πειράματα δυναμικής μηχανικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης (Tg) και των ιξωδοελαστικών 

χαρακτηριστικών της απόσβεσης (tanδ) των δοκιμίων, πραγματοποιήθηκαν σε 

resonant frequency mode, με βάση το ISO 6721-3, μεταβάλλοντας τη συχνότητα 

ταλάντωσης σε ένα καθορισμένο εύρος συχνοτήτων, υπό σταθερή θερμοκρασία 

και πλάτος ταλάντωσης.  

Η τεχνική του resonance (συντονισμός) επιλέχθηκε για να μελετηθούν οι 

ιδιότητες των υπό εξέταση υλικών κάτω από συνθήκες έντονης ταλάντωσης στη 

συχνότητα συντονισμού. Όλα τα υλικά παρουσιάζουν μία συχνότητα συντονισμού 

(resonant frequency), η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις και τη γεωμετρία του 

δοκιμίου. Συνήθως, δεν είναι ανησυχητική, διότι εμφανίζεται πάνω από τις 

συχνότητες που θα εκτεθεί ένα υλικό μηχανικά. Όμως, μπορεί να είναι σημαντική 

όταν το υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον που εφαρμόζονται 

μηχανικές καταπονήσεις υψηλής συχνότητας, όπως σε αεροναυπηγικές εφαρμογές ή 

σε μηχανές αυτοκινήτου.  

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε είναι η DMTA 983 DuPont, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 6.16. Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν στις αρπάγες με το ένα άκρο σταθερό 

και το άλλο ελεύθερο για να ταλαντωθεί, όπως απεικονίζεται σχηματικά στην εικόνα 

6.17. Το σύστημα μετατοπίζεται έτσι ώστε να εκτελεί ταλάντωση στη συχνότητα 

συντονισμού, με συνεχώς μειούμενο πλάτος, λόγω της απώλειας της ενέργειας 

(damping). Επομένως, ο κινητήρας παρέχει επιπλέον ενέργεια στο σύστημα, 

επιβάλλοντάς το σε ταλάντωση με σταθερό πλάτος.  

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν 

τα ιξωδοελαστικά χαρακτηριστικά και η Tg των υλικών που μελετήθηκαν στη 

παρούσα εργασία. Η συχνότητα συντονισμού, το πλάτος της ταλάντωσης και οι 

διαστάσεις των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας 

(μέτρο αποθήκευσης E') και η ενέργεια που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερό το 

πλάτος της ταλάντωσης, χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της απόσβεσης του 

υλικού (Ε" και tanδ). 
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Εικόνα 6.16: Συσκευή DMTA 983 DuPont 

 

 
 

Εικόνα 6.17: Σχηματική απεικόνιση της ταλάντωσης δοκιμίου από  

κινούμενο βραχίονα με την τεχνική του resonant frequency 

 

 

Τα πειράματα διεξήχθησαν σε καθορισμένο εύρος συχνοτήτων από 2.5 μέχρι 

25Hz και εύρος θερμοκρασιών μεταξύ 30-120οC, με ρυθμό θέρμανσης 2οC/min και 

σταθερό πλάτος ταλάντωσης 0.5mm. Από τα δεδομένα της ταλάντωσης προκύπτουν 

καμπύλες για το μέτρο αποθήκευσης E', το μέτρο απωλειών Ε" και τον συντελεστή 

απωλειών tanδ, ως προς τη θερμοκρασία. Μία χαρακτηριστική καμπύλη των 

αποτελεσμάτων από ένα πείραμα DMA resonance, παρουσιάζεται στην εικόνα 6.18. 

Παρατηρείται πως τα Ε" και tanδ εμφανίζουν μέγιστα στην περιοχή της υαλώδους 

μετάβασης, ενώ το Ε' μειώνεται σημαντικά από την υαλώδη στην ελαστομερική 

φάση. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg, υπολογίζεται από το μέγιστο της 

καμπύλης του tanδ.  
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Εικόνα 6.18: Χαρακτηριστική καμπύλη DMA, για τα Ε', Ε" και tanδ  

συναρτήσει της θερμοκρασίας 

 

 

6.7.1 Αποτελέσματα DMA 

 

Αρχικά, στα διαγράμματα 6.21 και 6.22 παρουσιάζονται οι καμπύλες του 

συντελεστή απόσβεσης tanδ, συναρτήσει της θερμοκρασίας, όπως αυτές προέκυψαν 

από τις μετρήσεις DMA resonance, για όλα τα δοκίμια που εξετάστηκαν στην 

παρούσα εργασία, ανά κατηγορία υλικού, ενίσχυσης και περιεκτικότητας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας 6.16 με όλες τις τιμές για τη θερμοκρασία υαλώδους 

μετάβασης Tg, τον συντελεστή απωλειών tanδ, το μέτρο αποθήκευσης E' και το μέτρο 

απωλειών Ε", όπως αυτά υπολογίστηκαν με την τεχνική της δυναμικής μηχανικής 

ανάλυσης, DMA.  
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Διάγραμμα 6.21: Χαρακτηριστικές καμπύλες DMA του συντελεστή απωλειών tanδ,  

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  

 

 
 

Διάγραμμα 6.22: Χαρακτηριστικές καμπύλες DMA του συντελεστή απωλειών tanδ,  

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Πίνακας 6.16: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης 

Tg, του συντελεστή απωλειών tanδ, του μέτρου αποθήκευσης E' και του 

μέτρου απωλειών Ε", για όλα τα δοκίμια που μελετήθηκαν 
 

        micro_TiO2       

    tanδ E' (GPa)  E" (MPa) 

  Tg (oC) 30oC 60oC 30oC 60oC 30oC 60oC 

ref 76.62 0.0428 0.0995 1.78 1.20 26.43 41.33 

5% 75.76 0.0430 0.0990 1.98 1.42 29.84 37.94 

15% 77.83 0.0389 0.1000 2.24 1.49 30.23 51.72 

20% 82.65 0.0393 0.0909 2.27 1.69 31.03 53.38 

        nano_TiO2       

    tanδ E' (GPa) E" (MPa) 

  Tg (oC) 30oC 60oC 30oC 60oC 30oC 60oC 

ref 76.62 0.0428 0.0995 1.78 1.20 26.43 41.33 

0.5% 75.94 0.0419 0.0894 2.03 1.39 29.78 40.84 

1% 76.30 0.0417 0.0743 2.21 1.60 31.92 41.17 

3% 77.86 0.0414 0.0828 2.03 1.44 29.19 41.34 

 

 

 

Με βάση τον πίνακα 6.16 κατασκευάστηκαν συγκριτικά διαγράμματα για όλες 

τις ιδιότητες που μελετήθηκαν (Tg, tanδ, E') συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις 

εκατό σε σωματίδια ενίσχυσης, με σκοπό να μελετηθεί η δυναμική συμπεριφορά των 

διαφορετικών υλικών ενίσχυσης, αλλά και να διαπιστωθεί η επίδραση του ποσοστού 

της επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητας που αυτά περιέχονται μέσα στη 

μήτρα, όπως επίσης και η επίδραση της θερμοκρασίας στις ιδιότητες των υλικών. 

Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, στους 30οC, όπου η 

μήτρα βρίσκεται ακόμη στην υαλώδη κατάσταση και στους 60οC, λίγο πριν την Tg 

και τη μετάβαση στην ελαστομερή κατάσταση.  

Ακολουθούν αναλυτικά διαγράμματα για τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης 

Tg, το συντελεστή απωλειών tanδ, το μέτρο αποθήκευσης Ε', για όλες τις κατηγορίες 

υλικών και ενίσχυσης που μελετήθηκαν, καθώς επίσης και διαγράμματα με τις 

ποσοστιαίες μεταβολές αυτών συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό σε 

σωματίδια ενίσχυσης, με σκοπό την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στο 

τέλος γίνεται συζήτηση, η οποία οδηγεί στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Διάγραμμα 6.23: Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg, για τα δοκίμια 

με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  

 

0 5 10 15 20

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

 

 

micro TiO
2

περιεκτικότητα % κ.β.

Μ
ε
τα

β
ο

λ
ή

 %
 τ

η
ς
 T

g

 
 

Διάγραμμα 6.24: Ποσοστιαία μεταβολή της θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg,  

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.25: Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg, για τα δοκίμια 

με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.26: Ποσοστιαία μεταβολή της θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg,  

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  

Αρχικά, όπως προκύπτει από το διάγραμμα της θερμοκρασίας υαλώδους 

μετάβασης Tg, συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε 
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μικροσωματίδια TiO2 (διάγραμμα 6.23), τα ενισχυμένα πολυμερή παρουσιάζουν 

αύξηση στην τιμή της Tg σε σχέση με την καθαρή ρητίνη. Αυτή η συμπεριφορά της 

Tg είναι αναμενόμενη, διότι τα μικροσωματίδια εμποδίζουν την κίνηση των 

μακρομοριακών αλυσίδων του πολυμερούς. Παρατηρείται επίσης, πως όσο αυξάνεται 

η περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια TiO2, αυξάνεται περισσότερο και η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Tg. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξανομένης της 

περιεκτικότητας, αυξάνεται η συνολική επιφάνεια των μικροσωματιδίων, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται πολύ περισσότερο η κινητικότητα των μακρομοριακών 

αλυσίδων, δηλαδή δημιουργούνται έντονα φαινόμενα τριβής, οπότε απαιτείται 

περισσότερη ενέργεια για να περάσει το σύνθετο από την υαλώδη στην ελαστομερή 

κατάσταση. [6.3, 6.4] 

Στη συνέχεια, όσον αφορά τα νανοενισχυμένα πολυμερή, από το διάγραμμα της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης Tg, συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις 

εκατό κ.β. σε νανοσωματίδια TiO2 (διάγραμμα 6.25), φαίνεται μία μικρή αύξηση της 

Tg σε σχέση με τα δοκίμια χωρίς ενίσχυση κόκκων. Η αύξηση της περιεκτικότητας σε 

νανοσωματίδια μέσα στη μήτρα δεν έδωσε την ανάλογη αύξηση στην Tg. Αυτό 

πιθανόν να συμβαίνει, διότι με την αύξηση της περιεκτικότητας, αυξάνεται η 

πιθανότητα να δημιουργηθούν συσσωματώματα κόκκων μέσα στη μήτρα, οπότε δεν 

παρατηρείται σημαντική αύξηση της επιφάνειας επαφής κόκκων-μήτρας. [6.5, 6.6] 

Τέλος, από τον πίνακα 6.17 και τα διαγράμματα με την ποσοστιαία μεταβολή της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης Tg, συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις 

εκατό κ.β. (διαγράμματα 6.24, 6.26), επιβεβαιώνονται όλα τα παραπάνω, με 

παρατηρούμενη αύξηση 7.9% για τα δοκίμια με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

μικροσωματίδια (20% κ.β.) και μόλις 1.6% για τα δοκίμια με τη μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε νανοσωματίδια (3% κ.β.). Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η ανά μονάδα περιεκτικότητας επί τοις εκατό μεταβολή της Tg είναι μεγαλύτερη 

στα νανοσωματίδια από ότι στα σύνθετα με μικροσωματίδια. 

Για την περαιτέρω εξήγηση της πολύπλοκης μηχανικής συμπεριφοράς των 

ενισχυμένων πολυμερών με κοκκώδη σωματίδια, ακολουθούν τα διαγράμματα του 

μέτρου αποθήκευσης E', συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε 

μικρο- και νανο- σωματίδια TiO2, στους 30οC και στους 60οC.  

 

Πίνακας 6.17: Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg  
 

  
Tg (oC) Μεταβολή % της Tg 

Μεταβολή % της Tg ανά 

μονάδα περιεκτικότητας  

20% micro 82.65 7.9 0.39 

3 % nano 77.86 1.6 0.54 
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Διάγραμμα 6.27: Μέτρο αποθήκευσης Ε', στους 30οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.28: Ποσοστιαία μεταβολή του μέτρου αποθήκευσης Ε', στους 30οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.29: Μέτρο αποθήκευσης Ε', στους 60οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.30: Ποσοστιαία μεταβολή του μέτρου αποθήκευσης Ε', στους 60οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.31: Μέτρο αποθήκευσης Ε', στους 30οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.32: Ποσοστιαία μεταβολή του μέτρου αποθήκευσης Ε', στους 30οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.33: Μέτρο αποθήκευσης Ε', στους 60οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2 
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Διάγραμμα 6.34: Ποσοστιαία μεταβολή του μέτρου αποθήκευσης Ε', στους 60οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Από τα διαγράμματα της μεταβολής του μέτρου αποθήκευσης Ε', παρατηρείται 

αύξηση της τιμής του με την αύξηση της περιεκτικότητας σε εγκλείσματα TiO2. 

Όπως αναφέρεται σε πολλές σχετικές εργασίες, η ενίσχυση με σωματίδια της μήτρας 

επιδρά στη συνολική μηχανική συμπεριφορά του συνθέτου υλικού, αυξάνοντας τη 

δυσκαμψία του. Τα σωματίδια ενίσχυσης δημιουργούν περιορισμούς μέσα στη μήτρα 

και μειώνουν την κινητικότητα των πολυμερικών αλυσίδων, κάνοντας το υλικό πιο 

δύσκαμπτο. [6.3, 6.4, 6.5] 

Από τα διαγράμματα του μέτρου αποθήκευσης Ε', συναρτήσει της 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε μικροσωματίδια TiO2 (διαγράμματα 6.27-

6.30), προκύπτει αύξηση του Ε', κατά 27.7% για τα δοκίμια με ενίσχυση 20% κ.β. σε 

μικρο- TiO2 στους 30οC και αύξηση 41.3% στους 60οC. Παρόλο που η τιμή του 

μέτρου αποθήκευσης Ε', μειώνεται αισθητά από τους 30οC στους 60οC, διότι 

μειώνεται η δυσκαμψία του από την έντονη κινητικότητα των μακρομορίων, η 

μεταβολή του γίνεται πιο αισθητή σε υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της μείωσης του 

ιξώδους της πολυμερικής μήτρας. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 6.18, όπου 

παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές του μέτρου αποθήκευσης Ε' ανά μονάδα 

περιεκτικότητας. 

Αντίστοιχα, τα ενισχυμένα με νανοσωματίδια TiO2 πολυμερή, παρουσιάζουν την 

ίδια συμπεριφορά με την αύξηση της θερμοκρασίας από τους 30οC στους 60οC. Η 

φαινόμενη αύξηση του Ε' φαίνεται μεγαλύτερη στους 60οC, παρόλο που το μέτρο της 

μήτρας μειώνεται λόγω της μείωσης του ιξώδους της. Επιπλέον, από τα διαγράμματα 

του μέτρου αποθήκευσης Ε', συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε 

νανοσωματίδια TiO2 (διαγράμματα 6.31-6.34), φαίνεται ξεκάθαρα η δημιουργία 

συσσωματωμάτων νανοσωματιδίων, όπου το μέτρο αποθήκευσης παρουσιάζει 

αύξηση της τάξεως του 29.4% για τους 30οC και 41.1% για τους 60οC, σε 

περιεκτικότητα 1.7% κ.β., ενώ σε περιεκτικότητα 3% κ.β. σε νανοσωματίδια TiO2, η 

τιμή του πέφτει απότομα στο μισό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η συνολική 

δυσκαμψία του συνθέτου, λόγω της μείωσης της ενεργής επιφάνειας επαφής των 

σωματιδίων ενίσχυσης.  

Ακολουθούν τα διαγράμματα του συντελεστή απωλειών tanδ, συναρτήσει της 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε μικρο- και νανο- σωματίδια TiO2, στους 30οC 

και στους 60οC, τα οποία επιβεβαιώνουν την αύξηση της δυσκαμψίας των 

ενισχυμένων πολυμερών με κοκκώδη σωματίδια TiO2, αλλά και τη δημιουργία 

συσσωματωμάτων μέσα στη μήτρα για τα δοκίμια με 3% κ.β. ενίσχυση σε 

νανοεγκλείσματα TiO2. 

 

Πίνακας 6.18: Μέτρο αποθήκευσης Ε' 
 

  
E'  (GPa) Μεταβολή % του E' 

Μεταβολή % του Ε' ανά 

μονάδα περιεκτικότητας  

  30oC 60oC 30oC 60oC 30oC 60oC 

20% micro 2.27 1.69 27.7 41.3 1.39 2.07 

1.7% nano 2.30 1.67 29.4 41.1 16.79 23.50 
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Διάγραμμα 6.35: Συντελεστής απωλειών tanδ, στους 30οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.36: Ποσοστιαία μεταβολή του συντελεστή απωλειών tanδ, στους 30οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.37: Συντελεστής απωλειών tanδ, στους 60οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.38: Ποσοστιαία μεταβολή του συντελεστή απωλειών tanδ, στους 60οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση μικροσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.39: Συντελεστής απωλειών tanδ, στους 30οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.40: Ποσοστιαία μεταβολή του συντελεστή απωλειών tanδ, στους 30οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.41: Συντελεστής απωλειών tanδ, στους 60οC, για τα δοκίμια  

με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Διάγραμμα 6.42: Ποσοστιαία μεταβολή του συντελεστή απωλειών tanδ, στους 60οC, 

για τα δοκίμια με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2  
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Ο συντελεστής απωλειών tanδ, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία, 

σχετίζεται με τη δυσκαμψία του υλικού. Για παράδειγμα, υλικά όπως τα μέταλλα 

εμφανίζουν πολύ χαμηλή απόσβεση, ενώ υλικά όπως τα πολυμερή εμφανίζουν 

μεγαλύτερη, συνεπώς με την προσθήκη μεταλλικών εγκλεισμάτων μέσα σε 

πολυμερική μήτρα, αναμένεται μείωση του συντελεστή απωλειών tanδ. [6.6] 

Επιβεβαιώνοντας όλα τα παραπάνω, από τα διαγράμματα του συντελεστή 

απωλειών tanδ, συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε 

μικροσωματίδια TiO2 (διαγράμματα 6.35-6.36), είναι φανερό πως αυξάνοντας την 

περιεκτικότητα το tanδ στους 30οC μειώνεται κατά 8.1%. Αντίθετα, στο διάγραμμα 

6.37 που παρουσιάζεται η συμπεριφορά του tanδ στους 60οC, παρατηρείται μικρή 

αύξηση στις χαμηλές περιεκτικότητες και μία απότομη μείωση της απόσβεσης στα 

δοκίμια με 20% κ.β. περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια TiO2, της τάξεως του -8.6% 

(διάγραμμα 6.38). Αυτό συμβαίνει, διότι στους 60οC η πολυμερική μήτρα μειώνει τη 

δυσκαμψία της (με την αύξηση της θερμοκρασίας οι μακρομοριακές αλυσίδες 

αποκτούν μεγάλη κινητικότητα), οπότε τα σωματίδια ενίσχυσης μπορεί να θεωρηθεί 

πως είναι τυχαία διασκορπισμένα μέσα στο πολυμερές και η ρητίνη ενεργεί ως 

συνεχής φάση, με αποτέλεσμα η απόσβεση να αυξάνει, [6.7]. Η απότομη μείωση του 

tanδ σε περιεκτικότητα 20% κ.β., σημαίνει πως η περιεκτικότητα σε ενίσχυση είναι 

αρκετά μεγάλη, επομένως μειώνεται η κινητικότητα των μακρομοριακών αλυσίδων, 

καθώς και ο συντελεστής απωλειών, tanδ.  

Τα νανοενισχυμένα πολυμερή, παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, όπως 

φαίνεται από τα διαγράμματα του συντελεστή απωλειών tanδ, συναρτήσει της 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό κ.β. σε νανοσωματίδια TiO2 (διαγράμματα 6.39-6.42). 

Παρατηρείται πτώση της τάξεως του 3.2% του tanδ στους 30οC για τα δοκίμια με 3% 

κ.β. περιεκτικότητα σε νανοσωματίδια και πτώση 16.8% στους 60οC.  Η μείωση του 

συντελεστή απωλειών tanδ, στους 30οC είναι ελάχιστη κι αυτό οφείλεται στα 

συσσωματώματα. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, σε μεγάλες περιεκτικότητες 

ευνοείται η δημιουργία συσσωματωμάτων μέσα στη μήτρα, μειώνοντας την ενεργή 

επιφάνεια επαφής των νανοσωματιδίων. Επομένως, οι μακρομοριακές αλυσίδες έχουν 

ακόμη αρκετή κινητικότητα και δεν παρατηρείται απότομη πτώση του συντελεστή 

απωλειών tanδ, διότι το υλικό δεν έχει γίνει αρκετά δύσκαμπτο.  

Αντίθετα, στους 60οC η πτώση είναι αισθητή, διότι τα μακρομόρια αυξάνουν την 

κινητικότητα τους (η μήτρα γίνεται πιο ρευστή - μειώνεται το ιξώδες), οπότε υπάρχει 

αρκετά καλή διασπορά των σωματιδίων ενίσχυσης σε σχέση με τους 30οC. Συνεπώς, 

το σύνθετο γίνεται αρκετά δύσκαμπτο και το tanδ μειώνεται απότομα. Η ποσοστιαία 

μεταβολή του tanδ ανά μονάδα περιεκτικότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 6.19, 

όπου επιβεβαιώνεται η απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς του στους 60οC. 

 

Πίνακας 6.19: Συντελεστής απωλειών tanδ 
 

  
tanδ Μεταβολή % του tanδ 

Μεταβολή % του tanδ ανά 

μονάδα περιεκτικότητας  

  30oC 60oC 30oC 60oC 30oC 60oC 

20% micro 0.0393 0.0909 -8.1 -8.6 -0.40 -0.43 

3 % nano 0.0414 0.0828 -3.2 -16.8 -1.07 -5.60 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 

Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, παρασκευάστηκαν 

ενισχυμένα πολυμερή και σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού (GFRPs). Κατά 

την παρασκευαστική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε η διασπορά πολυφλοιϊκών 

νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs), νανοσφαιριδίων του καρβιδίου του πυριτίου (nSiC), 

πολυστρωματικού γραφενίου (GNP) και διοξειδίου του τιτανίου (TiO2), μέσω 

μηχανικής ανάδευσης, σε ένα σύστημα εποξικής ρητίνης. Έπειτα, διεξήχθη μελέτη 

της δυναμικής συμπεριφοράς των παραχθέντων υλικών, μέσω μηχανικής 

ταλάντωσης, με τις τεχνικές της ελεύθερης ταλάντωσης δοκού και της Δυναμικής 

Μηχανικής Ανάλυσης, DMA. Τέλος, έγινε ανάλυση και σύγκριση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η μεταβολή της 

απόσβεσης των υλικών με την προσθήκη νανοεγκλεισμάτων. 

Αρχικά, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του πειράματος DMA, παρατηρείται 

αύξηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης Tg, αύξηση του μέτρου αποθήκευσης 

Ε' και μείωση του συντελεστή απόσβεσης tanδ, για τα ενισχυμένα πολυμερή με 

μικρο- και νανο- σωματίδια TiO2, σε σχέση με την καθαρή ρητίνη, υποδηλώνοντας 

πως το υλικό γίνεται πιο δύσκαμπτο με την προσθήκη σωματιδίων, μέσα στην 

πολυμερική μήτρα.   

Πιο συγκεκριμένα η τιμή της Tg αυξάνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας 

σε σωματίδια ενίσχυσης. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, διότι με την 

προσθήκη κοκκωδών σωματιδίων στο πολυμερές, εμποδίζεται η κίνηση των 

μακρομοριακών αλυσίδων, συνεπώς δημιουργούνται έντονα φαινόμενα τριβής και το 

υλικό καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να μεταβεί από την υαλώδη στην 

ελαστομερή κατάσταση.  

Αντίστοιχα, με την αύξηση της περιεκτικότητας σε σωματίδια ενίσχυσης, 

παρατηρείται αύξηση του μέτρου αποθήκευσης Ε'. Η ενίσχυση με σωματίδια της 

μήτρας επιδρά στη συνολική μηχανική συμπεριφορά του συνθέτου υλικού. Τα 

σωματίδια δημιουργούν περιορισμούς, μειώνοντας την κινητικότητα των 

πολυμερικών αλυσίδων, με αποτέλεσμα την αύξηση του ιξώδους και συνεπώς της 

δυσκαμψίας του συνθέτου υλικού. 

Παρόλη όμως, την αναμενόμενη αύξηση του Ε' με την αυξανόμενη 

περιεκτικότητα, παρατηρήθηκε μία απότομη μείωση της τιμής του στην περίπτωση 

ενίσχυσης της μήτρας με 3% κ.β. σε νανοσωματίδια TiO2. Η απότομη μεταβολή του 

μέτρου αποθήκευσης Ε', οφείλεται στη δημιουργία συσσωματωμάτων μέσα στη 

ρητίνη κατά τη διαδικασία ανάμειξής της με τα νανοσωματίδια. Τα νανοσωματίδια 

παρουσιάζουν πολύ μεγάλη επιφάνεια επαφής, στην οποία αναπτύσσονται δυνάμεις 

που ευθύνονται για τη δημιουργία συσσωματωμάτων μέσα στη μήτρα σε μεγάλες 

περιεκτικότητες. Επομένως, μειώνεται η ενεργή επιφάνεια επαφής σωματιδίων-

μήτρας, οι μακρομοριακές αλυσίδες αποκτούν αρκετή κινητικότητα, με αποτέλεσμα 

να μειωθεί η συνολική δυσκαμψία του υλικού και συνεπώς να μειωθεί και το μέτρο 

αποθήκευσης Ε'. 
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Ο συντελεστής απωλειών tanδ από την άλλη, παρουσιάζει μείωση με την 

ενίσχυση της πολυμερικής μήτρας με σωματίδια TiO2, με μία απότομη πτώση της 

τιμής του στην περίπτωση με 20% κ.β. σε μικροσωματίδια TiO2. Αυτό συμβαίνει 

διότι, ο συντελεστής απωλειών tanδ σχετίζεται με τη σειρά του με τη δυσκαμψία του 

υλικού. Με την προσθήκη εγκλεισμάτων μέσα στη μήτρα, αναμένεται μείωση του 

tanδ και όσο πιο δύσκαμπτο είναι ένα υλικό, τόσο πιο μικρή θα είναι και η απόσβεσή 

του. Τα νανοενισχυμένα πολυμερή από την άλλη, δεν παρουσιάζουν έντονη πτώση 

του tanδ κι αυτό οφείλεται στα συσσωματώματα, τα οποία επιτρέπουν στις 

μακρομοριακές αλυσίδες να κινούνται με ευκολία και μειώνουν τη δυσκαμψία του 

συνθέτου υλικού. 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συγκρίνοντας την ανά μονάδα 

περιεκτικότητας επί τοις εκατό μεταβολή της Tg, του Ε' και του tanδ, ανάμεσα στα 

δύο είδη ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκαν, παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβολή στην 

περίπτωση προσθήκης νανοσωματιδίων μέσα στη μήτρα από ότι μικροσωματιδίων. 

Αυτό σημαίνει πως οι μηχανικές ιδιότητες του συνθέτου μπορούν να βελτιωθούν 

σημαντικά με ενίσχυση της μήτρας με περιεκτικότητες σε νανοσωματίδια της τάξεως 

μόλις του 0.5% και 1% κ.β., ενώ στην περίπτωση ενίσχυσης της μήτρας με 

μικροσωματίδια, οι περιεκτικότητες πρέπει να ξεπεράσουν το 15% κ.β. σε ενίσχυση. 

Στη συνέχεια, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του πειράματος της ελεύθερης 

ταλάντωσης μονόπακτης δοκού, παρατηρείται βελτίωση της απόσβεσης των 

συνθέτων υλικών με ενίσχυση ινών γυαλιού (GFRPs), με την προσθήκη 

νανοσωματιδίων μέσα στην πολυμερική μήτρα. Ο λόγος απόσβεσης ζ, ο οποίος 

προέκυψε από δύο διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, αυξάνει με την ενίσχυση της 

μήτρας με νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) και με νανοσφαιρίδια καρβιδίου του 

πυριτίου (nSiC). Ειδικότερα, με την αύξηση της περιεκτικότητας των εγκλεισμάτων 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο το ζ, με αξιοσημείωτες μεταβολές σε περιεκτικότητα 

1% κ.β. σε nSiC, όπου η αύξηση είναι της τάξεως του 58.3%. 

Αξιοσημείωτη συμπεριφορά παρουσιάζουν τα δοκίμια με ενίσχυση 

πολυστρωματικού γραφενίου (GNP), όπου ο λόγος απόσβεσης ζ, μειώνεται στο μισό 

σε σχέση με τα δοκίμια χωρίς ενίσχυση νανοσωματιδίων. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, 

λόγω αποκολλήσεων των στρώσεων του γραφενίου, το οποίο λειτουργεί σα 

λιπαντικό. Επομένως, δεν παρατηρούνται έντονα φαινόμενα τριβής μεταξύ των 

επιπέδων του γραφενίου, το υλικό δεν καταναλώνει ενέργεια και συνεπώς, η 

απόσβεση του συνθέτου μειώνεται. 
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Μελλοντικό αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει η βελτίωση της διασποράς των 

σωματιδίων ενίσχυσης στο εσωτερικό της μήτρας, με χρήση εναλλακτικών μεθόδων 

ανάμειξης των σωματιδίων με το σύστημα ρητίνης. Επιπλέον, προτείνεται η 

παρασκευή ενισχυμένων συνθέτων υλικών με διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης και η 

διεξαγωγή πειραμάτων με διαφορετικούς τρόπους ταλάντωσης, καθώς και η 

διεξαγωγή μηχανικών δοκιμών κόπωσης με ταυτόχρονη παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς της απόσβεσης των ενισχυμένων συνθέτων υλικών, για την επίτευξη 

ολοκληρωμένης άποψης των μηχανικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων της 

απόσβεσης. 

Αντίστοιχα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), θα ήταν 

δυνατή η αναγνώριση της βέλτιστης ή μη διασποράς των εγκλεισμάτων και της 

ύπαρξης των συσσωματωμάτων στο εσωτερικό των ενισχυμένων πολυμερών, αλλά 

και των ινωδών συνθέτων υλικών, με σκοπό και την οπτική επιβεβαίωση των θετικών 

ή μη αποτελεσμάτων των μηχανικών δοκιμών. Ταυτόχρονα θα υπήρχε και η 

δυνατότητα αναγνώρισης της αγκύρωσης των εγκλεισμάτων στις ίνες ενίσχυσης, στα 

ινώδη ενισχυμένα σύνθετα υλικά.  

Επίσης, στα πλαίσια μελλοντικής έρευνας και εξέλιξης της παρούσας εργασίας, 

προτείνεται η εξομοίωση της πειραματικής διαδικασίας για την επαλήθευση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων της ταλάντωσης των συνθέτων υλικών με ενίσχυση 

σωματιδίων, καθώς και η θεωρητική πρόβλεψη της συμπεριφοράς της απόσβεσης 

συνθέτων υλικών κατά την ταλάντωση, με διαφορετικά συστήματα ρητινών και 

ενίσχυσης σωματιδίων, χωρίς τη χρήση πειραματικής διαδικασίας με την επίδραση 

τυχόν εξωγενών παραγόντων ή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία παρασκευής.  

 

 


