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I 

 

Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζεξκηθήο θφπσζεο ζηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά θνθθσδψλ ζπλζέησλ πιηθψλ 

πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλεο κε θφθθνπο ειαηνππξήλα ππφ κνξθή ζθφλεο. Σα 

ζχλζεηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κειεηήζεθαλ πεηξακαηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ θαη πξνβιέθζεθαλ ζεσξεηηθά. 

Αξρηθά πξαγκαηνπνίεζεθε ε θαηαζθεπή ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ ζε δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα. Απφ ηνλ κεραληθφ ραξαθηεξηζκφ κε 

ζηαηηθά πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ φισλ ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ, δηαπηζηψζεθε ε εληζρπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειαηνππξήλα ζε κνξθή 

ζθφλεο φηαλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο  πιηθφ ελίζρπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλζέησλ 

πιηθψλ. Δλψ, ζηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε θαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηε 

κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

Σέινο, εθαξκφζακε δχν δηαθνξεηηθά κνληέια πξφβιεςεο ηνπ κέηξνπ ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο ελαπνκείλνπζαο αληνρήο θαη δπζθακςίαο ζπλαξηήζεη 

ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ πεηξακαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. Απφ ηε ζχγθξηζε απηή παξαηεξνχκε 

φηη ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ πνπ είλαη ην Μ.P.M (Modulus 

Predictive Model) θαη ην R.P.M (Residual Properties Model) έδσζαλ πνιχ θαιέο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ κεηαβνιή ησλ ηδηνηήησλ.  

αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη ην 

θζελφ θαη ειαθξχ πιηθφ ηνπ ειαηνππξήλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά 

ζαλ πιηθφ ελίζρπζεο ξεηηλψλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ελίζρπζεο, δεδνκέλνπ φηη 

νη κέγηζηεο απμήζεηο γηα ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 48% . 

 

 



 

II 

 

Abstract 

The aim of the present master thesis is to investigate the effect of thermal fatigue on 

the mechanical properties of particulate composites reinforced with olive pit‟s 

powder. The composites materials that have been manufactured were investigated 

both; experimentally and theoretically. 

 

First, we manufactured composites reinforced with olive pits at different volume 

fractions of the filler particles. From the mechanical characterization of the materials 

investigated by means of static three-point bending experiments. It was found that the 

olive pits can reinforce the mechanical properties of composites materials when used 

as reinforced fillers.  

 

Next, the effect of thermal fatigue on the mechanical behaviour of the composites 

materials was investigated and theoretical predictions for their properties with and 

without thermal fatigue were made. More precisely, the Μ.P.M (Modulus Predictive 

Model) and the R.P.M (Residual Properties Model) models have been applied. A fair 

aggreement between experimental findings and theoretical predictions was found in 

all cases. 
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Εισαγωγή 

Σα ζχλζεηα πιηθά παξάγνληαη ζε καδηθή θιίκαθα παγθνζκίσο θαιχπηνληαο έλα 

κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, απφ ηα πιένλ απιά πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο κέρξη ηηο 

θαηαζθεπέο πςειψλ ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηζηήκνλεο 

ζπλερψο αλαδεηνχλ λέα πιηθά κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα παξαδνζηαθά πιηθά.  

Καζψο νη αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζπλερψο απμάλνπλ, ε παξαγσγή 

πνιπκεξηθψλ πιηθψλ εληείλεηαη. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ απφ ηελ επνρή 

αλαθάιπςεο ησλ πιαζηηθψλ κέρξη θαη ζήκεξα αλαθχπηνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα 

απφ ηελ ρξήζε απηψλ ησλ πιηθψλ. Ζ αιφγηζηε φκσο θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε ησλ 

ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, νδήγεζε ζηελ θαηαζπαηάιεζε αγαζψλ πνπ ππήξραλ πνιχ πξηλ 

ηνλ άλζξσπν θαη πνπ δπζηπρψο δελ ζα ππάξρνπλ θαη γηα πνιχ αθφκα. Ο άλζξσπνο 

δελ επέδεημε ηελ απαηηνχκελε σξηκφηεηα ζηελ δηαρείξεζε ησλ φζσλ απιφρεξα ηνπ 

πξνζέθεξε ν θπζηθφο ηνπ θφζκνο θαη πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ κε απνηέιεζκα λα 

αλαηξέςεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ.  

Πνιιά απφ ηα πιηθά πνπ βιέπνπκε γχξσ καο είλαη πνιπκεξηθά θαη ζχλζεηα 

πνιπκεξηθά πιηθά. Γηα λα παξαρζνχλ απηά ηα πιηθά απαηηνχληαη πςειά πνζά 

ελέξγεηαο. Πέξα φκσο απφ απηφ, ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη φηη νη δηεξγαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ ζχλζεζε ησλ πνιπκεξψλ θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θαη εθπνκπή ζηελ αηκφζθαηξα ηνμηθψλ νπζηψλ 

θαη αεξίσλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ. 

Σα πεξηζζφηεξα ζχλζεηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία θιίκαθα αθφκε θαη 

ζήκεξα δελ είλαη βηναπνηθνδνκήζηκα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηά ηα πιηθά 

φληαο εθηεζεηκέλα ζηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο εθπέκπνπλ ηνμηθέο νπζίεο. Καη ζε 

απηφ ην πξφβιεκα έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη θάηη αθφκα. Ζ ηφζν κεγάιε παξαγσγή 

φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ νδήγεζε ζηελ αθζνλία ηέηνησλ πιηθψλ θαη φηαλ απηά 

παχνπλ θάπνηα ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηνχληαη δελ ππάξρεη πξφλνηα γηα ην ηί ζα 

απνγίλνπλ. Μέρξη πξφζθαηα, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο νδεγνχλην ζε 
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αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο πνπ ζεσξνχληαη ηνμηθέο βφκβεο, ελψ ηειεπηαία,  νδεγνχληαη 

ζηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκάησλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, θαη ζηελ Διιάδα αλαπηχζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν 

ζεζκφο ηεο αλαθχθισζεο φπνπ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ, φπσο π.ρ ην γπαιί, ην 

ραξηί θαη ηα πιαζηηθά αθνχ δηαρσξηζηνχλ, ζπγθεληξψλνληαη ε θάζε κηα μερσξηζηά 

θαη επεμεξγάδνληαη θαηάιιειακε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν ραξηί 

μεπιέλεηαη θαη γίλεηαη πνιηφο, έηνηκνο γηα ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ εηδψλ ραξηηθήο 

χιεο. Σα πιαζηηθά, ηεκαρίδνληαη ζε πνιχ κηθξά θνκκάηηα ή γίλνληαη ζθφλε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ ζηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ. Ωζηφζν, δελ κπνξνχλ φια ηα 

πνιπκεξή λα αλαθπθισζνχλ. Δθείλα πνπ κπνξνχλ, είλαη ηα ζεξκνπιαζηηθά 

πνιπκεξή. Δίλαη γεγνλνο σζηφζν φηη ε αλαθχθισζε πιαζηηθψλ δελ απνηειεί ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο εχθνιε ππφζεζε θαη κηα νηθνλνκηθά βηψζηκε ιχζε. ηελ πεξίπησζε 

ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ε αλαθχθισζε γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε γηαηί απηά 

απνηεινχληαη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ησλ δελ είλαη πάληα εχθνιν  λα επηηεπρζεί.  

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηαλ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα 

ηα ζπλζεηηθά πνιπκεξή είλαη φηη έρνπλ ζαλ βάζε ηεο ζχλζεζήο ηνπο ηνλ άλζξαθα, 

πξάγκα πνπ ηα θαζηζηά έληνλα εμαξηψκελα απφ ην πεηξέιαην κηαο θαη απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ζηε βηνκεραλία πιαζηηθψλ. Σν πεηξέιαην είλαη έλα 

αγαζφ ηεο θχζεο πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα απνηειεί έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

πνιιψλ θαη δηάθνξσλ πξντφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πιηθφ καο θφζκν πνπ ηφζν 

βαζίδεηαη ε ζχγρξνλε θνηλσλία ησλ ιεγφκελσλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ζπρλά βξίζθεηαη ζηε δίλε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, κε ηελ αμία 

ηνπ λα ππνεθηηκάηαη ή λα ππεξεθηηκάηαη αλάινγα αθφκα θαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ζηηγκήο. Σν πεηξέιαην επέθεξε κηα επαλάζηαζε ζηελ 

βηνκεραλία θαη άιιαμε γηα πάληα ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν. Σα ελεξγεηαθά θαη φρη κφλν 

νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηα. Αιιά ηεξάζηηεο είλαη θαη 

νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Ζ εθπνκπή 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ έρεη νδεγήζεη ζε ζπλδηαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη πην έληνλα ην θαηλφκελν φινη θαη πεξηζζφηεξνη 

επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ λα 
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ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλάο ηνπο ζε λέα πιηθά πνπ λα είλαη θηιηθφηεξα πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Γειαδή, λα παξάγνληαη βάζεη λέσλ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ λα 

κελ είλαη επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα είλαη βηναπνηθνδνκήζηκα ζε 

κηθξνχο ρξφλνπο ρσξίο ηελ εθπνκπή ηνμηθψλ αεξίσλ. Απηφ κπνξεί λα θαληάδεη πνιχ 

αηζηφδνμν πηζηεχνληαο πνιινί φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε επηηάζζεη ηελ ζηξνθή 

πξνο εχξεζε ελαιιαθηηθψλ «πξάζηλσλ» δηεμφδσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο 

ιηγφηεξνπο αηζηφδνμνπο, απηή ε ηάζε ηεο επνρήο δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα άιιν 

παξά ε αληηκεηψπηζε ελφο πνιχ κεγάινπ πξνβιήκαηνο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα απνζεκάηα ζηηο δεμακελέο ηνπ πεηξειαίνπ ηειείσλνπλ ή θάπνηα ζηηγκή 

ζα ηειείσζνπλ.  

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, έζησ θαη ηψξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε 

ηξφπν πξέπεη λα είλαη ζην επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ καο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη 

πιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κελ ππάξρεη ηφζν κεγάιε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην. 

Οη πεξηβαιινληηθνη ιφγνη, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ φπσο επηζεκάλζεθε πην πάλσ, 

πξέπεη λα είλαη θαη νη πην ζεκαληηθνί.  

Με γλψκνλα φια ηα παξαπάλσ, νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε πιηθψλ πνπ λα 

κελ βαζίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ζε κε αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο φπσο ην 

πεηξέιαην. Μηα ιχζε πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ξεαιηζηηθή ζηελ πξάμε είλαη ε ρξήζε 

πξψησλ πιψλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο. Αλαπηχζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δειαδή 

κηα θαηεγνξία ζπλζέησλ πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα πιηθά ηα „Πξάζηλα 

χλζεηα‟ (Green Composites). 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελφο κεξηθά πξάζηλνπ 

ζχλζεηνπ πιηθνχ ηνπ νπνίνπ ε ελίζρπζε απνηειείηαη απφ ζθφλε ειαηνππξήλσλ. Σν 

πιηθφ απηφ θαηαζθεπάζζεθε θαη κειεηήζεθε ηφζν πεηξακαηηθά φζν θαη ζεσξεηηθά. 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη απνιχησο ελζαξξπληηθά.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ύλζεηα πιηθά 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Σα πιηθά θαη ε εμέιημή ηνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Απφ ηελ Λίζηλε 

Δπνρή, ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ηνπ ηδήξνπ θαηαιήγνληαο ζηνλ 20
ν
 αηψλα,  πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο ε Δπνρή ησλ πλζεηηθψλ Τιηθψλ  ιφγσ ηεο επξείαο 

θαη καδηθήο ρξεζηκνπνίεζεο πνιπκεξηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ.  

Με ηνλ φξν ζχλζεηα πιηθά αλαθεξφκαζηε θαηά θχξην ιφγν ζε δνκηθά πιηθά πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θπζηθψο επδηάθξηησλ θαη 

κεραληθψο δηαρσξίζηκσλ πιηθψλ, κε ηδηφηεηεο πνπ είλαη αλψηεξεο ησλ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθψλ ηνπο. Σα ζχλζεηα πιηθά απαληψληαη θαη ζηελ θχζε σο θπζηθά ζχλζεηα 

πιηθά, ελψ ηα ηερλεηά ζχλζεηα πιηθά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηζηεκνληθήο 

εμέιημεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Πξνθχπηνπλ κε ηελ αλάκεημε ησλ 

επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζε καθξνζθνπηθή θιίκαθα θαη δελ είλαη δηαιπηά ην έλα ζην 

άιιν. Σελ ζπλερή θάζε ηελ νλνκάδνπκε „„κήηξα‟‟ θαη ηελ αζπλερή θάζε 

„„εληζρπηηθή θάζε‟‟ ή  „„έγθιεηζκα‟‟. Σν εληζρπηηθφ κέζν είλαη εθείλν πνπ θέξεη 

ηειηθά ηα αζθνχκελα κεραληθά θνξηία ελψ ε κήηξα έρεη ην ξφιν ηνπ κέζνπ 

κεηαθνξάο ησλ θνξηίσλ. Σέινο, σο μερσξηζηή θάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε 

δηεπηθάλεηα, ε θνηλή επηθάλεηα δειαδή ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ, θαζψο θαη ε 

ελδηάκεζε θάζε πνπ είλαη  ε πεξηνρή θνληά  ζηελ δηεπηθάλεηα (ζε βάζνο κεξηθψλ nm) 

. Ο ξφινο ηεο δηεπηθάλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο φζν αθνξά ηηο κηθξν- θαη 

καθξνζθνπηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ [1,2]. 

 

1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Απφ ηελ αξραηφηεηα, ν άλζξσπνο πξνζπαζνχζε λα αλαθαιχςεη ηξφπνπο γηα λα 

θαιχςεη ηηο βηνπνξηζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ, 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηάθνξα πιηθά πνπ ηνπ παξείρε ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Με 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νη αλάγθεο ηνπ απμάλνληαλ θαη ηνλ νδεγνχζαλ ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ θαηλνηφκσλ ηξφπσλ γηα λα ηηο θαιχςεη. Σα θπζηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε (μχιν, θέξαην θ.α), ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

λα πξνθχςνπλ λέα ζχλζεηα πιηθά κε θαιχηεξεο ηδηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. Παξαηεξψληαο θαλείο ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, δηαπηζηψλεη φηη ηελ αθνινπζεί θαη ε αλάινγε εμέιημε ζηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηα νπνία ζπληεινχζαλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ.    

Σα πξψηα ζχλζεηα πιηθά πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ηζηνξία είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ηνπο Βαβπισλίνπο θαηά ηελ πεξίνδν 4000-5000 π.Υ. Αξγφηεξα,  νη Αηγχπηηνη 

πεξί ην 3000 π.Υ., ρξεζηκνπνηνχζαλ θαιάκηα παπχξνπ εκβαπηηζκέλα ζε πίζζα ζε 

ζχλζεηεο θαηαζθεπέο φπσο ζρεδίεο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζηελ Μεζνπνηακία 

(2.500π.Υ) ν πειφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ επίζηξσζε ζε θαηαζθεπέο. Πνιιά 

ρξφληα αξγφηεξα, ν πάππξνο, ε πεξγακηλή (197 π.Υ) θαη ην ραξηί πνπ αλαθάιπςαλ ην 

220-210 π.Υ νη Κηλέδνη ήηαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ είραλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 

Ο θηλεδηθφο πνιηηηζκφο ππήξμε ζπνπδαίνο, πνιιά απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ 

ρξεηάζηεθαλ λα πεξάζνπλ εθαηνληάδεο ρξφληα γηα λα γλσξίζεη θαη λα ηα θαηαλνήζεη 

ν ππφινηπνο θφζκνο. Σν ζχλζεην ηφμν είλαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ αιιεπάιιειεο ζηξψζεηο θεξάηνπ.  Μηα αθφκε αμηνζαχκαζηε 

θαηαζθεπή αθφκα θαη ζήκεξα είλαη ηα ηειεηνπξγηθά ζπαζηά ησλ Ηαπψλσλ.  

Αιιά, θαη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο έρεη λα επηδείμεη ζπνπδαίεο ζχλζεηεο θαηαζθεπέο. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε αζπίδα (ην φπινλ)  ην νπνίν απνηεινχζε κία ζχλζεηε 

θαηαζθεπή απφ δέξκαηα δψσλ πιεγκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ζηεξεσκέλα κε κεηαιιηθέο 

ισξίδεο [2]. 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηα ηερλεηά ζχλζεηα πιηθά απνηεινχλ ληνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ε γλψζε ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο ηνπο 

θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

φπνηα εθαξκνγή. 
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1.3 Ιδηόηεηεο πλζέησλ Τιηθώλ 

Σα ζχλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ ζε πνιιέο εθαξκνγέο 

γηαηί δηαζέηνπλ θάπνηεο ηδηφηεηεο βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ επηκέξνπο 

πιηθψλ πνπ ηα απνηεινχλ. Καη δελ αξθεί κφλνλ απηφ, νη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο 

απαηηήζεηο, επηηάζζνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά λα έρνπλ ηδηφηεηεο φρη κφλν αλψηεξεο αιιά 

θαη κνλαδηθέο ζε ζρέζε κε ηα πιηθά πνπ ηα απνηεινχλ.  

Έλα ζχλζεην πιηθφ δελ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα φιεο ηηο ηδηφηεηεο ζην 

βέιηηζην επίπεδν. Άιισζηε θάηη ηέηνην δελ είλαη επηζπκεηφ. Δθείλν πνπ έρεη πάληα 

κεγάιε ζεκαζία είλαη ε ζσζηή επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπλζέησλ πιηθψλ κε 

βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή, φηη έλα ζχλζεην  

πιηθφ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή  ελφο θηεξνχ αεξνζθάθνπο κπνξεί λα 

κελ είλαη θαηάιιειν γηα άιιεο εθαξκνγέο φπσο π.ρ. ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία.  

Οη ηδηφηεηεο ησλ ζπλζέησλ θαη φρη κφλν πιηθψλ, δηαθξίλνληαη ζε κεραληθέο θαη 

θπζηθέο. Οη κεραληθέο αλαθέξνληαη ζηελ αληνρή, ηελ δπζθακςία, ηελ νιθηκφηεηα, 

ηελ ζθιεξφηεηα, ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ φηαλ απηφ ππφθεηληαη ζε 

εθειθπζηηθή, ζιηπηηθή θαηαπφλεζε, ζε θφπσζε, εξππζκφ, ραιάξσζε θαη πνιιέο 

άιιεο αθφκα. Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο είλαη ηδηφηεηεο φπσο ε ππθλφηεηα, ε ζεξκηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε αληίζηαζε ζε δηάβξσζε, νη κνλσηηθέο θαη άιιεο.  

 

1.4 Πιενλεθηήκαηα πλζέησλ Τιηθώλ 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ κε ζχλζεηα, νθείιεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ πιηθψλ. Κάπνηα 

απφ απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα αλαθεξζνχλ ζην θεθάιαην απηφ θαη 

ζα αλαιπζνχλ ελ ζπληνκία.  

Σα ζχλζεηα πιηθά παξνπζηάδνπλ βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ψζηε ην ζχλζεην πιηθφ πνπ ζα πξνθχςεη λα δηαζέηεη φζν 

ην δπλαηφ θαιχηεξεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ηνπ λένπ πιηθνχ, 

ιακβάλεη ππ‟ φςηλ πνιιέο παξακέηξνπο αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη,  ηα κέζα θαη ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.  
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Ο ζρεδηαζκφο σζηφζν, απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ 

γηαηί δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλζεην πιηθφ ηέηνην ψζηε λα 

εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φιεο ηηο παξακέηξνπο. Σα θαηάιιεια πιηθά πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ ζπλζέηνπ επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Αθφκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ, 

επεξεάδεη θαηά πνιχ ην απνηέιεζκα πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ηειηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο. Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ηεο παξαγσγήο ηνπο είλαη έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ. Ζ επειημία ζηελ επηινγή φισλ ησλ 

παξαπάλσ θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, απνηειεί έλα απφ ηα πην ηζρπξά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ.  

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίνλ επηιέγνληαη ηα ζχλζεηα πιηθά έλαληη άιισλ, 

είλαη νη εηδηθέο ηδηφηεηεο ηνπο. Δηδηθή ηδηφηεηα είλαη ν ιφγνο κηαο ηδηφηεηαο (κέηξν 

δπζθακςίαο, αληνρή θ.α) πξνο ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ. εκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ε ρακειή ππθλφηεηα ηνπο. Δχθνια ην αληηιακβάλεηαη 

θαλείο απηφ αλ ζπγθξίλεη ηελ ππθλφηεηα θάπνηνπ ράιπβα κε εθείλε ελφο ζχλζεηνπ 

πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλν κε ίλεο άλζξαθα, κε ην πξψην λα έρεη ππθλφηεηα 

πεξίπνπ ~8 θαη ην δεχηεξν ~1,6 Mg/m
3
. Όζν ρακειφηεξε είλαη ε ππθλφηεηα ηφζν 

ειαθξχηεξν είλαη ην πιηθφ θαη κε πςειφηεξεο εηδηθέο ηδηφηεηεο. Απηφ απνηειεί θάηη 

πνιχ ρξήζηκν γηα πνιιέο εθαξκνγέο, θαζψο νη ειαθξέο θαηαζθεπέο ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο φπσο ζην ηνκέα ησλ αεξνζθαθψλ ή ησλ απηνθηλήησλ έρνπλ απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη δξακαηηθά ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο βάξνπο θαη έηζη γίλνληαη 

απνδνηηθφηεξα κε ρακειφηεξν θφζηνο αθνχ απαηηνχληαη ιηγφηεξα θαχζηκα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζχλζεησλ πιηθψλ εληζρπκέλσλ κε ίλεο, είλαη ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ αζθνχκελσλ 

θνξηίσλ αθφκε θαη κεηά ηελ αζηνρία ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ίλεο 

πνπ ζηαδηαθά ζπάλε θαηά ηελ θάζε ηεο αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ κεηαβηβάδνπλ ηηο ηάζεηο 

ζηηο ππφινηπεο ίλεο πνπ δελ έρνπλ αζηνρήζεη αθφκα. ε πεξηπηψζεηο ζχλζεησλ 

πιηθψλ κε ελίζρπζε ηλψλ άλζξαθα, είλαη δπλαηφ λα εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ θνξηία 

έσο θαη ην 85% ηεο ηάζεο δηαξξνήο ηνπο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ζεκαίλεη 

φηη αθφκε θαη κεηά ηελ αζηνρία ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ, απηφ δελ ζα θαηαξξεχζεη. 
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Αθφκα, ηα ηλψδε ζχλζεηα εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλε επαηζζεζία ζηε δηάδνζε ησλ 

ξσγκψλ θαη ζηελ χπαξμε εγθνπψλ. Έηζη ηα πιηθά απηά εκθαλίδνπλ βειηησκέλε 

αληνρή ζε θφπσζε θαη δηάξθεηα δσήο έλαληη άιισλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ. 

Ο ηξφπνο παξαγσγήο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ έρεη εμειηρζεί πνιχ  θαη 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πιηθά κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηδηφηεηεο θαη κε ειάρηζηεο 

απψιεηεο πξψησλ πιψλ. Γηάθνξεο θαηαζθεπέο απφ ζχλζεηα πιηθά κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ζε πνιιά θαη πνιχπινθα ζρήκαηα. Καηαζθεπέο ζπλζέησλ πιηθψλ 

ζε κεγάιεο δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηκεκάησλ πνπ απαηηνχληαη. Ζ θαηαζθεπή έηζη απνθηά κεγαιχηεξε αμηνπηζηία 

θαη έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο απνηειεί ε θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ή ησλ 

θηεξψλ ησλ αεξνζθαθψλ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζε φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα. Τπάξρνπλ θαη πνιιά άιια ηα νπνία φκσο δελ 

είλαη δπλαηφ λα αλαθεξζνχλ φια ζην παξφλ θείκελν (αληνρή ζε θξνπζηηθά θνξηία, 

αληνρή ζηε δηάβξσζε θ.α).  

 

1.5 Σαμηλόκεζε πλζέησλ Τιηθώλ 

Σα ζχλζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά. Καη αθξηβψο επεηδή ηα 

θξηηήξηα απηά είλαη πάξα πνιιά, απηά κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε ηε θχζε ησλ 

επηκέξνπο πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχλζεην πιηθφ, κε ηνλ ηχπν ηεο ελίζρπζεο ή ηεο 

κήηξαο αιιά θαη κε πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά. Καλείο δελ κπνξεί λα πεη φηη κηα 

ηαμηλφκεζε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζχλζεηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ.  

Μηα θαηεγνξία ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ηα θπζηθά ζχλζεηα ηα νπνία απαληψληαη ζηε 

θχζε. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη ηα νζηά, ην μχιν θαη άιια πιηθά πνπ 

απαληψληαη ζηε θχζε, ε δνκή ησλ νπνίσλ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

ηερλνινγηθά ζχγρξνλα ζχλζεηα πιηθά (εηθφλα 1.1). 
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Δηθόλα 1.1: Παξαδείγκαηα θπζηθψλ ζχζεησλ πιηθψλ, νζηφ θαη μχιν 

 Άιινη ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη κε βάζε ηε κήηξα θαη 

ην έγθιεηζκα ή ηελ ελίζρπζε. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ηα δνθίκηα πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο είλαη ζχλζεηα πιηθά 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλα κε θφθθνπο ειαηνππξήλα.  

ε ζρέζε κε ην έγθιεηζκα, ηα ζχλζεηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ην 

κέγεζνο ηεο ελίζρπζεο ζε λαλνζύλζεηα, κηθξνζύλζεηα θαη καθξνζύλζεηα. Δλψ, κε 

βάζε ηνλ ηχπν ηνπ εγθιείζκαηνο ηα ζχλζεηα πιηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηλώδε  θαη 

θνθθώδε. Σέινο, ηα ζχλζεηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δνκηθά πνιύζηξσηα 
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ζύλζεηα πιηθά θαη πβξηδηθά ζύλζεηα πιηθά (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν δηαθνξεηηθνχ είδνπο εληζρπηηθά κέζα ζην ίδην ζχλζεην).  

 

1.5.1 Σαμηλόκεζε πλζέησλ Τιηθώλ κε Βάζε ην Δληζρπηηθό Τιηθό 

Σν εληζρπηηθφ κέζν ζηα ζχλζεηα πιηθά επηηειεί πνιιέο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Καηά 

θχξην ιφγν, νη επηζπκεηέο ηδηφηεηεο επηηπγράλνληαη επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν ηχπν 

θαη πιηθφ ελίζρπζεο. Έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ην λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο απμεκέλεο 

κεραληθέο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά, κηαο θαη είλαη εθείλεο 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηα θνξηία. Γηα απηφ θαη νη εληζρπζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

έρνπλ κεραληθέο ηδηφηεηεο θαηα πνιχ αλψηεξεο ζε ζρέζε κε ην πιηθφ πνπ απνηειεί 

ηελ κήηξα, πξνζδίδνληαο ζην ζχλζεην πιηθφ απμεκέλε αληνρή θαη κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο. Οη εληζρχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιιέο θαη δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην κέγεζνο, ηελ γεσκεηξία θαη ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Με βάζε ην κέγεζνο ηνπ εληζρπηηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ζχλζεηα 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

       Ναλνζύλζεηα, κε εγθιείζκαηα κεγέζνπο ~10
-9

 m, 

       Μηθξνζύλζεηα, κε εγθιείζκαηα κεγέζνπο ~10
-6

 m θαη 

       Μαθξνζύλζεηα, κε εγθιείζκαηα κεγέζνπο  >> 10
-6

 m 

 

Οη ηδηφηεηεο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ εμαξηψληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην κέγεζνο, ηε θχζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

εγθιεηζκάησλ. Γη‟ απηφ θαη απαηηείηαη εμαηξεηηθά θαιφο ζρεδηαζκφο θαη επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πιηθψλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε  

ην ζχλζεην λα παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηδηφηεηεο.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ 

εγθιείζκαηνο, ηα ζχλζεηα πιηθά δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

α) Ιλώδε ύλζεηα Τιηθά, είηε κε ζπλερείο ίλεο κεγάινπ κήθνπο είηε κε ίλεο κηθξνχ 

κήθνπο (2-3 cm). Οη ίλεο κπνξεί λα είλαη παξάιιεια δηαηεηαγκέλεο ή λα έρνπλ ηπραία 
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δηεχζπλζε. Οη ίλεο κπνξεί λα είλαη θεξακηθέο, πνιπκεξηθέο ή θαη κεηαιιηθέο. Οη πην 

δηαδεδνκέλεο πνιπκεξηθέο ίλεο είλαη νη ίλεο πνπαηζπιελίνπ θαη νη αξακηδηθέο ίλεο [3]. 

 

β) Κνθθώδε ύλζεηα Τιηθά, είηε κε κεγάινπο θφθθνπο (κε δηάκεηξν έσο 300 κm) είηε 

κε κηθξνχο θφθθνπο (κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 10
-8

 m) ζε κνξθή δηαζπνξάο. Σα 

θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά έρνπλ σο ελίζρπζε ζσκαηίδηα (θφθθνπο) ηα νπνία είλαη 

δηαζπαξκέλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ ηεο κήηξαο. Σν κέγεζνο φπσο έρεη αλαθεξζεί 

πνηθίιεη θαη κπνξεί λα είλαη απφ κεξηθά nm κέρξη θάπνηα mm. Οη θφθθνη κπνξεί λα 

είλαη κεηαιιηθήο θχζεσο ή φρη θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε δηαθφξσλ ηχπσλ 

κήηξαο. Οη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί κήηξαο/θφθθσλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ, 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

β.1) Τιηθά κε κεηαιιηθνύ εγθιείζκαηνο ζε κε κεηαιιηθή κήηξα 

Κφθθνη κε κεηαιιηθνί φπσο γπαιί, άκκνο θαη κίθθα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην πιηθφ 

ελίζρπζεο ζε πνιπκεξηθέο κήηξεο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζχλζεηνπ είλαη ην ζθπξφδεκα. 

 

β.2) Τιηθά κεηαιιηθνύ εγθιείζκαηνο ζε κε κεηαιιηθή κήηξα 

θφλε απφ κεηαιιηθά πιηθά φπσο ν ραιθφο θαη θνιίδεο κεηάιινπ ζε κνξθή 

αησξήκαηνο, εηζάγνληαη ζην εζσηεξηθφ πνιπκεξηθήο κήηξαο γηα απμήζνπλ ηνλ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο λα κεηψζνπλ ηε θζνξά ηεο κήηξαο ή θαη γηα λα 

απμήζνπλ θαηά πνιχ ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηεο κήηξαο.  

 

β.3) Τιηθά κεηαιιηθνύ εγθιείζκαηνο ζε κεηαιιηθή κήηξα 

Σα πιηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είλαη θξάκκαηα, αιιά νη θφθνη δηάθνξσλ κεηάιισλ 

(π.ρ απφ ρξψκην, κφιπβδνο) είλαη ελζσκαησκέλνη ζην εζσηεξηθφ κεηαιιηθήο κήηξαο 

πνπ κπνξεί λα είλαη απφ θξάκαηα ραιθνχ ή ράιπβα ζε κνξθή εγθιείζκαηνο θαη δελ 

έρνπλ δηαιπζεί κέζα ζε απηήλ. Σέηνηνπ είδνπο ελίζρπζε έρεη ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

θαηεξγαζηκφηεηαο ηνπ κεηάιινπ. 
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β.4) Τιηθά κε κεηαιιηθνύ εγθιείζκαηνο ζε κεηαιιηθή κήηξα 

Με κεηαιιηθνί θφθθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε κεηαιιηθήο 

κήηξαο θαη ηα ζχλζεηα πνπ πξνθχπηνπλ νλνκάδνληαη θεξακνκέηαιια θαη  κπνξεί λα 

είλαη δχν εηδψλ. Σα θεξακνκέηαιια κε ελίζρπζε θφθθσλ νμεηδίνπ ελφο κεηάιινπ ή 

κε ελίζρπζε θφθθσλ θαξβηδίνπ θάπνηνπ κεηάιινπ. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ θαη ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο φπνπ ε αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε είλαη ζεκαληηθή. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ κεραλψλ πνπ απαηηείηαη λα 

έρνπλ πνιχ κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη αληίζηαζε ζηε νμείδσζε θαη ηε δηάβξσζε 

 

1.5.2 Σαμηλόκεζε ησλ πλζέησλ Τιηθώλ κε Βάζε ην Τιηθό ηεο Μήηξαο 

ηα ζχλζεηα πιηθά ν ξφινο ηεο κήηξαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηαηί επηηειεί κηα ζεηξά 

απφ πνιχ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ηα κεραληθά θνξηία 

πνπ αζθνχληαη ζην ζχλζεην πιηθφ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο κήηξαο ζην εληζρπηηθφ 

πιηθφ. Ο ξφινο ηεο κήηξαο είλαη νπζηαζηηθφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζηαηεχεη ηελ 

επηθάλεηα ηεο ελίζρπζεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε 

πγξαζία θαη ε ζεξκφηεηα, απνηξέπνληαο ελδερφκελε ρεκηθή πξνζβνιή. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε κήηξα είλαη πην φιθηκε απφ ηελ ελίζρπζε, κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη 

ην πιηθφ απφ ελδερφκελε ζξαχζε. Δπηπιένλ, δηαηεξεί ηε ζπλνρή ηνπ ζπλζέηνπ κηαο 

θαη ζπγθξαηεί ηηο εληζρχζεηο.  

Σέινο, ε θχζε ηεο κήηξαο είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλζέηνπ. Αθφκα, κήηξα θαη ελίζρπζε πξέπεη λα έρνπλ θαιή θπζηθνρεκηθή 

πξφζθπζε κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ηνπο ρεκηθέο θαη άιιεο 

αιιειεπηδξάζεηο. Όηαλ ε πξφζθπζε ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο κήηξαο είλαη θαιή ηφηε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλζέηνπ είλαη θαιή. Σέινο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη 

νη ηδίνηεηεο ηνπ πιηθνχ ηεο κήηξαο θαη εθείλεο ηεο ελίζρπζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ην ημψδεο, ηελ ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάπησζεο (Tg) θ.α. Οη ηχπνη κήηξαο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπλζέηνπ πιηθνχ,  είλαη πνιπκεξηθέο, 

κεηαιιηθέο θαη θεξακηθέο.  

 



Κεθάιαην1- ύλζεηα Τιηθά 

- 13 - 

 

α) Πνιπκεξηθέο Μήηξεο 

Οη πνιπκεξηθέο κήηξεο είλαη εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη ηηο 

δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 ........................... ζεξκνζθιεξπλφκελεο 

 ........................... ζεξκνπιαζηηθέο 

 ........................... ειαζηνκεξείο  

κε πην δηαδεδνκέλεο ηηο δχν πξψηεο.  

Θεξκνζθιεξπλφκελεο Μήηξεο: ηηο ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο, νη ξεπζηέο ξεηίλεο 

αλακηγλχνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ζθιεξπληέο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζθιεξά, 

άθακπηα ςαζπξά ζηεξεά κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηαπξνδεζκψλ (crosslinking). Οη 

ζηαπξνδεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 

ηζρπξνχ ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο 

κνξθνπνίεζεο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηηο 

κνξηαθέο κνλάδεο πνπ ζπληζηνχλ ην ηξηδηάζηαην πιέγκα αιπζίδσλ, ην κήθνο ησλ 

αιπζίδσλ θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ ζηαπξνδεζκψλ. Σα αξρηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλζεζε απηψλ ησλ πνιπκεξψλ θαζνξίδνπλ πνηά ζα είλαη ε 

δνκή ησλ αιπζίδσλ. Ζ κέζνδνο θαηαζθεπήο θαη εηδηθά ε δηαδηθαζία ζεξκηθήο 

θαηεξγαζίαο (curing) θαζνξίδεη ηελ ππθλφηεηα ησλ ζηαπξνδεζκψλ. Σα 

ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή φηαλ ζεξκαλζνχλ πνιπκεξίδνληαη θαη ε δηαδηθαζία 

απηή είλαη κε αληηζηξεπηή θαη γη‟ απηφ άιισζηε κνξθνπνηνχληαη θαηά ηελ πξψηε 

ηνπο ζέξκαλζε. Γειαδή, φηαλ επαλαζεξκαλζνχλ απηά δελ ξεπζηνπνηνχληαη αιιά αλ 

ζεξκαλζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απνζπληίζεληαη.  

Δπεηδή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ ζηαπξνδεζκψλ (crosslinking) είλαη ρεκηθήο 

θχζεσο, ηα ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή είλαη δχζθακπηα θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο δελ 

επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Σν κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ απηψλ 

ησλ πιαζηηθψλ νθείιεηαη ζηε ζεξκνζηαζεξφηεηα ηνπο αθνχ έρνπλ πςειφ ζεκείν 

ηήμεο, ηηο ζεξκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, ηελ πςειή δπζθακςία, ηελ επηθαλεηαθή 

ζθιεξφηεηα θαη ηελ κεησκέλε αλαθιεμηκφηεηα ηνπο.   

Οη πην γλσζηέο ζεξκνζθιεξηλφκελεο κήηξεο γηα ζχλζεηα πιηθά είλαη νη επνμεηδηθέο 

ξεηίλεο, νη αθφξεζηνη πνιπεζηέξεο (UP), νη θαηλφιεο, νη βηλπιεζηέξεο, ηα 
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πνιπζνπιθνληθά, ηα πνιπηκίδηα θ.α. Απηέο θαιχπηνπλ πιήζνο ρεκηθψλ ζπζηάζεσλ 

θαη θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ [3].  

 

Θεξκνπιαζηηθέο Μήηξεο: Σα ζεξκνπιαζηηθά πιηθά είλαη κηα θαηεγνξία πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο επξείαο θαηαλάισζεο. Απην νθείιεηαη ζην ρακειφ 

ηνπο θφζηνο ζηελ  θαηεξγαζηκφηεηα ηνπο θαζψο θαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία 

επεμεξγάδνληαη κε θνηλέο κεζφδνπο κνξθνπνίεζεο πιαζηηθψλ. Απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αζζελείο δεζκνχο Van der 

Waals θαη εθείλν πνπ ηα ραξαθηεξίδεη είλαη φηη φηαλ ζεξκαλζνχλ γίλνληαη καιαθά θαη 

εχθακπηα θαη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ξένπλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

ραιάξσζεο ησλ κνξηαθψλ δεζκψλ. Αλ ζεξκαλζνχλ ζε ζεξκνθξαζία αλψηεξε απφ 

εθείλε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο παιψδνπο κεηάπησζεο (Tg) θαη ζηε ζπλέρεηα ςπρζνχλ, 

ηφηε κεηαηξέπνληαη θαη πάιη ζε ζηεξεά έρνληαο επαλαθηήζεη ελ κέξεη ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπο. Οη θχθινη ζέξκαλζεο-ςχμεο κπνξεί λα είλαη πάξα πνιινί θαη ηα ζεξκνπιαζηηθά 

λα επαλακνξθσπνηνχληαη ρσξίο λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε δνκή θαη 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. Βέβαηα, κε ηελ επαλάιεςε ησλ θχθισλ ζέξκαλζεο-ςχμεο, ππάξρεη 

ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο αλάινγα κε ην πνιπκεξέο θαη έηζη ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θχθισλ πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηνχλ.  

 Οη πην γλσζηέο ξεηίλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην πνιπαηζπιέλην (PE), ην 

πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), ην πνιππξνππιέλην (PP), ην πνιπζηπξέλην (PS), ηα 

πνιπακίδηα (Νylon), ε πνιπαηζεξηθή αηζεξηθή θεηφλε (PEK), ην θαηλπιν-ζνπιθίδην 

(PPS), θ.α. ε αληίζεζε κε ηηο ζεξκνζθιεξηλφκελεο ξεηίλεο, νη ζεξκνπιαζηηθέο δελ 

αλαπηχζζνπλ ζηαπξνδεζκνχο. Οη ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ, φπσο ε δπζθακςία 

θαη ε αληίζηαζε ζε ρεκηθή δηάβξσζε απνξξένπλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κνλνκεξψλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηηο αιπζίδεο θαη ηνπ πςεινχ κνξηαθνχ ηνπο βάξνπο. ηηο άκνξθεο 

ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε κνξηαθψλ δηαπινθψλ, πνπ 

ζρεκαηίδνπλ έλα ηξηζδηάζηαην δίθηπν. ηηο εκηθξπζηαιιηθέο ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο 

ππάξρεη ηάμε ζηε δηεπζέηεζε ησλ αιπζίδσλ. Με ζέξκαλζε, έλα ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ 

απφ δχζθακπην ζηεξεφ κεηαηξέπεηαη ζε ξεπζηφ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί μαλά ζε άκνξθν ή εκηθξπζηαιιηθφ ζηεξεφ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

κνξθνπνίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο [3]. 
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Διαζηνκεξείο Μήηξεο : Δίλαη ζπλήζσο γξακκηθά πνιπκεξή κε δηαθιαδηζκέλεο 

αιπζίδεο νη νπνίεο έρνπλ ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ. Γηαζέηνπλ κηθξή δπζθακςία κε 

απνηέιεζκα φηαλ ππνζηνχλ κεγάιεο παξακνξθψζεηο λα επαλέξρνληαη ζην αξρηθφ 

ηνπο ζρήκα κεηά ηελ άξζε ηνπ εμσηεξηθνχ θνξηίνπ πνπ ηηο πξνθάιεζε [1]. Σν θπζηθφ 

θαη ζπλζεηηθφ θανπηζνπθ βξίζθεη ηελ θπξηφηεξε εθαξκνγή ηνπ ζηα ιάζηηρα ησλ 

απηνθηλήησλ. Σν θπζηθφ θανπηζνχθ, ην ιάζηηρν, δελ επαλέξρεηαη πιήξσο ζην αξρηθφ 

ηνπ κήθνο κεηά ηελ απνθφξηηζε γηαηί ηα καθξνκφξηα έρνπλ ππνζηεί πιαζηηθή 

παξακφξθσζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε πιαζηηθή παξακφξθσζε γίλεηαη ν ιεγφκελνο 

βνπιθαληζκφο, φπνπ ην θανπηζνχθ ζεξκαίλεηαη κε ζείν. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

βνπιθαληζκνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζηαπξνδεζκψλ (cross-links) 

κεηαμχ ησλ κνξίσλ, νη νπνίνη εληζρχνπλ ηε δνκή ηνπ ειαζηηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

ην ειαζηνκεξέο γίλεηαη ζθιεξφηεξν, αλζεθηηθφηεξν, απνθηά αληίζηαζε ζηε 

δηάβξσζε απφ ιάδηα, φδνλ, νμέα θαη θαζίζηαηαη ιηγφηεξν επαίζζεην ζηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο [1,3]. Όκσο ε δηαδηθαζία ηνπ βνπιθαληζκνχ είλαη κηα 

πνιπδάπαλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη γη‟ απηφ αλαπηχρζεθαλ ηα ειαζηνκεξή 

πνπ δηαζέηνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θανπηζνπθ θαη ησλ νπνίσλ είλαη εχθνιε ε 

κνξθνπνίεζε θαη αληίζηνηρε εθείλεο ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ. Σα πην γλσζηά 

ειαζηνκεξή είλαη νη πνιπνπξεζάλεο, νη πνιπεζηέξεο, ηα ζηπξέληα θ.α. 

β) Δθηφο απφ ηηο πνιπκεξηθέο, ππάξρνπλ θαη άιισλ ηχπσλ κήηξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ πιηθψλ, νη κεηαιιηθέο θαη νη 

θεξακηθέο κήηξεο.  

Οη κεηαιιηθέο κήηξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ρξήζεο νξγαληθψλ κεηξψλ είλαη πεξίπνπ 300
 o

C, 

ελψ νη αλζξαθνχρεο κήηξεο νμεηδψλνληαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 500
o
C. Οη 

πην γλσζηέο κεηαιιηθέο κήηξεο απνηεινχληαη απφ Αινπκίλην, Μαγλήζην, Σηηάλην κε 

δηάθνξα άιια πξφζζεηα κέηαιια θαη εληζρχζεηο φπσο νη ίλεο άλζξαθα, βνξίνπ, 

θαξβηδίσλ ηνπ ππξηηίνπ. 

 Οη θεξακηθέο κήηξεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζηηβαξφηεηα θαη πςειή αληνρή 

ζηε δηάβξσζε θαη ηε ρεκηθή πξνζβνιή κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ πιηθά πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο ζηε πεξηνρή ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζχλζεηα βξίζθνπλ 

εθαξκνγέο ζε θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 
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αδξαλέο πεξηβάιινλ, φπσο ηα θξέλα ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ, ηα 

θνπηηθά κεραλήκαηα θ.α [1]. 

 

1.6 Άιιεο Καηεγνξίεο πλζέησλ Τιηθώλ 

α) Πνιύζηξσηα ύλζεηα Τιηθά (Laminated Composites) 

Σα πνιχζηξσηα ζχλζεηα πιηθά είλαη κηα θαηεγνξία ζπλζέησλ πιηθψλ ζηελ νπνία ηα 

πιηθά ηεο κήηξαο θαη ηεο ελίζρπζεο είλαη ππφ ηε κνξθή ζηξψζεσλ ή θχιισλ. 

Γηάθνξα πιηθά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα απνηειέζνπλ ηα θχιια πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα πνιχζηξσηα ζχλζεηα πιηθά. Σν ζχλζεην απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα 

έρεη πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο, φπσο δπζθακςία, αληνρή, αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε, ζηε 

θζνξά θαη αθνπζηηθή, ζεξκηθή κφλσζε θ.α. Σα θπξηφηεξα είδε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη ηα δηκέηαιια, ηα επηκεηαιισκέλα κέηαιια, ε χαινο αζθαιείαο θαη ηα πιηθά κε 

επίζηξσζε πιαζηηθνχ. 

Σα δηκέηαιια είλαη ζπλδεδεκέλα θχιια δχν δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ζεξκηθήο δηαζηνιήο. Ζ δηαθνξά ησλ ζπληειεζηψλ 

ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηα θαζηζηνχλ ηθαλά λα θάκπηνληαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε 

ζεξκνθξαζία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθφπηεο ή ζε ζπζθεπέο κέηξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θ.α. [1,3]. 

β) Τιηθά Σύπνπ αληνπτηο (Sandwich) 

Έλα πιηθφ ηχπνπ sandwich απνηειείηαη απφ δχν ιεπηέο εμσηεξηθέο πιάθεο (skins) 

πιηθνχ πςειψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο παξεκβάιιεηαη πιηθφ 

ρακειψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ, πνπ θαιείηαη πιηθφ πιήξσζεο ή ππξήλαο (filler 

material or core material). Σν πιηθφ πιήξσζεο κπνξεί λα είλαη είηε έλα αθξψδεο 

πνιπκεξέο, ζπλήζσο πνιπνπξεζάλε, είηε θάπνην ειαθξχ κέηαιιν πνπ πνιιέο θνξέο 

είλαη ην αινπκίλην ην νπνίν είλαη δηακνξθσκέλν ζε θπςεινεηδή γεσκεηξία [1], ή 

ηέινο έλα πνιχζηξσην ζχλζεην πιηθφ πνιπκεξηθήο κήηξαο. Ζ ζχλδεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ πιαθψλ κε ηνλ ππξήλα γίλεηαη ζπλήζσο κε κία πνιπκεξηθή θφιια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

‘Πράσινα’  Σύνθετα Υλικά 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Σα πξάζηλα ζχλζεηα ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πιηθά καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ρξήζεο αληηθαζηζηψληαο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, άιια πνιπκεξή πνπ 

ζεσξνχληαη δεκεηνγφλα γηα ην πεξηβάιινλ. Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 

παξάγνληαο απηφο απφ κφλνο ηνπ, δελ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ ρξήζε ηέηνησλ 

πιηθψλ ζε επξεία θιίκαθα. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην θαηά πφζν απηά κπνξνχλ 

λα είλαη αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ήδε ππάξρνληα παξαδνζηαθά πιηθά. Γηα λα 

είλαη αληαγσληζηηθά, ζα πξέπεη είηε λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε εθείλα ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ρσξίο λα 

επηβαξχλεηαη ην θφζηνο είηε λα έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο θαη λα είλαη πην νηθνλνκηθά 

ζηελ παξαγσγή ηνπο. 

Απηή ε θαηεγνξία ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ κήηξα ή θαη ηελ ελίζρπζε απφ πιηθά πνπ είλαη θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη ηφζν ε παξαγσγή απηψλ ησλ πιηθψλ φζν θαη ε 

απφξξηςή ηνπο, φηαλ πιένλ δελ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε, λα γίλεηαη βάζεη 

δηεξγαζηψλ πνπ λα κελ απνηεινχλ πεγέο ξχπαλζεο, επηβάξπλζεο θαη πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

2.2 Πξάζηλεο Μήηξεο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ, απφ πιαζηηθέο ζαθθνχιεο θαη ρξεζηηθά 

αληηθείκελα κέρξη αθφκα θαη πιηθά εθαξκνγψλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη 

ηεξάζηηα. Ζ νηθνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη απν ηελ παξαγσγή, ηελ 

επεμεξγαζία θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη βηναπνηθνδνκήζηκα είλαη πνιχ κεγάιε.  
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Οη εξεπλεηέο ζηξέθνπλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπο ζε λέεο κεζφδνπο ζχλζεζεο 

θαη παξαγσγήο πνιπκεξψλ πνπ λα βαζίδνληαη ζε θπζηθέο αλαλεψζηκεο πεγέο. Απηή ε 

θαηεγνξία πνιπκεξψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βηψζηκεο ιχζεηο έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ πιαζηηθψλ ηα νπνία είλαη θαη βηναπνηθνδνκήζηκα θαη κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ απφ νξγαληθέο πξψηεο χιεο νλνκάδνληαη Βηνπιαζηηθά.  

Σα βηνπιαζηηθά δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά απφ βηνδηαζπψκελα πιαζηηθά ηα 

ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη εμ νινθιήξνπ απφ αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο. 

Απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηε ζχλζεζε ησλ βηνπιαζηηθψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο 

βηνπνιπκεξψλ, πιαζηηθνπνηεηή θαη δηαθφξσλ πξνζζέησλ. Μεηαμχ ησλ 

βηναπνηθνδνκίζηκσλ πιαζηηθψλ, ηα PHAs (polyhydroxyalkanoates) θαη ην 

ζπκπνιπκεξέο P(HB/HV) (poly β-hydroxybutyrate/β-hydroxyvalerate) είλαη ηα πην 

ειπηδνθφξα. Μέρξη ηψξα, ε παξαγσγή ηνπ P(HB/HV) έρεη πςειφηεξν θφζηνο απφ 

ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ πιαζηηθψλ απφ πεηξέιαην, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

θφζηνπο αγνξάο θαζαξψλ πξψησλ πιψλ (π.ρ. γιπθφδε θαη πξνπηνληθφ νμχ). Ωζηφζν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κειεηάηαη ε ρξήζε νξγαληθψλ απνβιήησλ σο ελαιιαθηηθά 

ππνζηξψκαηα γηα ηελ παξαγσγή βηνπνιπκεξψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη 

θχξηεο θαηεγνξίεο βηνπνιπκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα ζηελ 

παξαγσγή βηνπιαζηηθψλ. 

 

2.3 Φπζηθά Πνιπκεξή 

Σα πνιπκεξή δελ απνηεινχλ λέα αλαθάιπςε ζε θάπνην εξγαζηήξην, αιιά είλαη πιηθά 

πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε ελ αθζνλία. Ο άλζξσπνο δηαπίζησζε απφ πνιχ λσξίο ηηο 

ηδηφηεηεο απηψλ ησλ πιηθψλ θαη πξνζπάζεζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ (θανπηζνπθ, θεξί θ.α). Με ηελ έιεπζε ζην πξνζθήλην ηνπ 

πεηξειαίνπ, ηελ ζθπηάιε έλαληη ησλ θπζηθψλ πνιπκεξψλ πήξαλ ηα ζπλζεηηθά 

πνιχκεξε θαη ε πεηξνρεκηθή βηνκεραλία πιαζηηθψλ ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

γλψξηζε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ θξαηάεη αθφκα θαη ζήκεξα. Όκσο, κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη μαλά ζηα θπζηθά πνιπκεξή. Οη ιφγνη είλαη 

πεξηβαιινληηθνί πξσηίζησο αθνχ ηφζν νη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα γηα ηελ  παξαγσγή ησλ πιαζηηθψλ φζν θαη ε ελαπφζεζε ησλ πιαζηηθψλ κεηά ην 

πέξαο ηεο ρξήζεο ηνπο επεηδή δελ βηνδηαζπψληαη ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά ξεπνγφλεο 

γηα ηελ αηκφζθαηξα θαη επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη 
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θάπνηα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θπζηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή θαζαξψλ ή θαη επηκέξνπο πιαζηηθψλ θαη ζπλζέησλ πιηθψλ.  

 Σν άκπιν είλαη έλα θπζηθφ πνιπκεξέο πνπ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζηελ 

παξαγσγή βηνπιαζηηθψλ θαη απηφ γηαηί βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζηε θχζε θαη 

παξάιιεια είλαη πνιχ νηθνλνκηθφ. Σν άκπιν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πνιπζαθραξηηψλ θαη καδί κε ηελ αληιίλε, ην θνιιαγφλν, ηε ρηηίλε θαη ηελ θπηηαξίλε 

είλαη νη πην ζεκαληηθνί. Ο πνιπζαθραξίηεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα πνιπκεξέο 

πνπ απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ επαλαιακβαλνκέλσλ κνλνκεξψλ, ησλ 

κνλνζαθραξηηψλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αληηδξάζεηο ζπκπχθλσζεο. Οη 

δνκηθέο κνλάδεο ηνπ πνιπζαθραξίηε, νη κνλνζαθραξίηεο, είλαη ε γιπθφδε ή ε 

θξνπθηφδε θαη (C6H12O6) ζηα νπνία ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ επαλαιακβαλνκέλσλ 

κνλάδσλ πνηθίιεη θηάλνληαο θαη ηηο κεξηθέο ρηιηάδεο. Ζ δνκή ησλ πνιπζαθραξηηψλ 

ζην ρψξν δηαθέξεη θαη εηδηθφηεξα παξά ην φηη θαη νη ηξεηο θχξηνη πνιπζαθραξίηεο ην 

άκπιν, ην γιπθνγφλν θαη ε θπηηαξίλε δνκνχληαη απφ ην ίδην κνλνκεξέο, ηε γιπθφδε, 

δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηε δηάηαμή ηνπο ζην ρψξν άξα θαη σο πξνο ηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ην βηνινγηθφ ηνπο ξφιν. Ζ θπηηαξίλε ζρεκαηίδεη 

επζεία αιπζίδα, ην θνιιαγφλν δηαθιαδσκέλε ελψ ε ην άκπιν ζρεκαηίδεη ζπεηξνεηδή 

δηαθιαδσκέλε αιπζίδα. 

 

Σν άκπιν απνηειεί απνηακηεπηηθφ πνιπζαθραξίηε ησλ θπηψλ, θαη δηαζπψκελν 

απνδίδεη κφξηα γιπθφδεο απφ ηα νπνία ηα θπηά πξνκεζεχνληαη ηα θαηάιιεια 

ζπζηαηηθά γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σν γιπθνγφλν είλαη απνηακηεπηηθή νπζία ησλ 

δψσλ θαη ησλ κπθήησλ. Ζ θπηηαξίλε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε νξγαληθή έλσζε ζηνλ 

θφζκν, θαζψο, φληαο δνκηθφο πνιπζαθραξίηεο ησλ θπηψλ, απνηειεί ην θχξην 

ζπζηαηηθφ ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ. Οη καθξέο αιπζίδεο 

ηεο θπηηαξίλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ, ζρεκαηίδνληαο έηζη 

δέζκεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαπιέθνληαη ζε πνιχ ηζρπξά πιέγκαηα.  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF


 Κεθάιαην 2 – ‘Πξάζηλα’ ύλζεηα Τιηθά  

- 20 - 

 

  

α) β) 

 

γ) 

 

Σν άκπιν ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζεξκνπιαζηηθψλ 

πνιπκεξψλ. Όκσο, ηα πνιπκεξή πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζην 

λεξφ θαη δελ έρνπλ θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο, πξάγκα πνπ δελ ηα θαζηζηνχλ πνιχ 

δειεαζηηθά. Γηα λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα εκπφδηα, κε θαηάιιειεο δηεξγαζίεο, 

ηξνπνπνηεκέλν άκπιν ελζσκαηψλεηαη ζε πνιπαηζπιέλην, πνιπζηπξέλην, 

πνιππξνππιέλην θ.α. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε άκπιν κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 

80% αλάινγα κε ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Πάλησο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη έλα ηέηνην πνιπκεξέο δελ βηνδηαζπάηαη πιήξσο ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ πνιπκεξψλ, πνιπαηζπιελίνπ θ.α., θαη έηζη ζα ππάξρνπλ 

ηνμηθά ππνιείκκαηα έζησ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην θαζαξφ 

πνιπαηζπιέλην. Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηέηνησλ πιαζηηθψλ είλαη ε ρξήζε 

Δηθόλα 2.1: Γίαθνξα Φπζηθά Πνιπκεξή α) θπηηαξίλε, β) γιπθνγφλν, γ) άκπιν 
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ακπινπιαζηηθψλ θαιπκκάησλ ζε θαιιηέξγηεο θπηψλ. Όηαλ ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ 

έρεη νινθιεξσζεί, ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αξθεηφ θαη γηα λα βηναπνηθνδνκεζνχλ 

ηα θαιχκαηα θη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζνχλ. Όκσο, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

φηη ηα ηνμηθά ππνιείκκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ έρνπλ ελαπνηεζεί ζην πεξηβάιινληα 

ρψξν θαη έηζη ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Σν άκπιν κπνξεί λα αλακηρζεί θαη κε ηελ πνιπβηλπιηθή αιθνφιε ( PVA) πνπ ζε 

αληίζεζε κε ην πνιπαηζπιέλην είλαη πιήξσο βηνδηαζπψκελν θαη πδαηνδηαιπηφ 

πνιπκεξέο. Σν πνζνζηφ πδαηνδηαιπηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

θαη ηα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηά ηα πνιπκεξή κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ ζαθνχιεο γηα ζπιινγή ζθνππηδηψλ, 

κεκβξάλεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, νηθηαθά ζθεχε κηαο ρξήζεο θαη δηάθνξα ρξεζηηθά 

αληηθείκελα πγηεηλήο. Μηα πνιχ ρξήζηκε εθαξκνγή ησλ πνιπκεξψλ άκπιν/PVA, είλαη 

σο ζαθνχιεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη γηα πιχζηκν ηα λνζνθνκεηαθά είδε 

ηκαηηζκνχ. Ζ ζαθνχια ηνπνζεηείηαη καδί κε ηα δηάθνξα ξνχρα κέζα ζην πιπληήξην, 

δηαιχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιχζεο θαη βηναπνηθνδνκνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

ρψξν φπνπ θαηαιήγνπλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο.  

 Ζ ρηηίλε είλαη αθφκα έλα βηνπνιπκεξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή πιαζηηθψλ. Απφ ρεκηθή άπνςε είλαη βηνκαθξνκφξην, δειαδή κηα κεγάιε 

αιπζίδα απνηεινχκελε απφ επαλαιακβαλφκελεο κνλάδεο θαη κνηάδεη κε ηε 

θπηηαξίλε. Δίλαη αδσηνχρνο πνιπζαθραξίηεο 

κε 2-δενμπ-2-αθεηπιάκηλν-D-γιπθφδε φπσο 

έλα ζάθραξν θαη είλαη ε θχξηα δνκηθή 

ζπληζηψζα ησλ κπθήησλ θαη ηνπ εμσζθειεηνχ 

ησλ αξζξφπνδσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε 

ρηηίλεο, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην κήθνο ησλ 

αιπζίδσλ. Με ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη δηεξγαζίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή βηνπιαζηηθψλ ζε κνξθή ιεπηψλ κεκβξαλψλ ή ηλψλ  κε θαιέο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζην νμπγφλν. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη σο πξφζζεην θπηηαξίλεο ζε πξντφληα ράξηνπ, φπσο νη ράξηηλεο 

ζαθνχιεο θαη νη ραξηνπεηζέηεο γηα λα απμεζεί ε πδαηνζηεγαλφηεηά ηνπο. Οη 

εθαξκνγέο ζηελ βηναηξηθή ηερλνινγία είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

                   Δηθφλα 2.2: Υηηίλε 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1
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παξάδεηγκα ηνπο θαθνχο επαθήο πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κίγκαηα ρεηίλεο θαη 

θπηηαξίλεο.  

 

 Σα κίγκαηα πνιπζαθραξηηώλ, φπσο ηα κίγκαηα ακχινπ/θπηηαξίλεο κε πξφζζεηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία, έρνπλ θάλεη πξφζθαηα ηελ εκθάληζε ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κηαο ρξήζεο (clamshells). Οη πξψηεο χιεο είλαη εμαηξεηηθά 

θζελέο θαη βξίζθνληαη κε κεγάιε επθνιία αθνχ γηα ην άκπιν κηα πινχζηα πεγή 

κπνξεί λα είλαη νη παηάηεο, γηα ηελ θπηηαξίλε ν πνιηφο μχινπ θαη ν αζβεζηφιηζνο 

γηα ην αλζξαθηθφ αζβέζηην.  

 

 Βηνπιαζηηθά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο 

πξψηε χιε πξσηετλεο, κε πην δηαδεδνκέλεο ηελ δειαηίλε θαη ηελ πξσηετλε 

ζφγηαο. Ζ δειαηίλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαςνπιψλ γηα ηα 

θάξκαθα αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλζεηηθνχ δέξκαηνο [4]. 

 

2.4  Παξαγσγή Βηνπιαζηηθώλ  

α) Με Βηνηερλνινγηθέο Μεζόδνπο 

Έλαο αξθεηά δεκνθηιήο ηξφπνο παξαγσγήο βηναπνηθνδνκήζηκσλ πιαζηηθψλ 

πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο επηζηήκεο ηεο βηνηερλνινγίαο. Με ηε ρξήζε 

βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζπλζεηηθά βηνπνιπκεξή 

θαηάιιεια γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. ηηο δηεξγαζίεο δχκσζεο, κηθξννξγαληζκνί 

ηξέθνληαη ζε θαηάιιεια ππνζηξψκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη παξάγνπλ δηάθνξνπο 

ηχπνπο πνιπεζηέξσλ. Οη πην γλσζηνί είλαη ν πνιπ(πδξνμπ-βνπηπξηθφο εζηέξαο), ΡΖΒ 

θαη ν πνιπ(πδξνμπ-βαιεξηθφο εζηέξαο), PHV.  

Με ην ζπκπνιπκεξηζκφ ηνπ εζηέξα PHB κε ηνλ PHV, πξνθχπηεη ην ζπκπνιπκεξέο 

PHBV ην νπνίν βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο σο πιηθφ ζπζθεπαζίαο, γηα ηελ θαηαζθεπή 

θηαιψλ, γηα ρηέλεο, νηθηαθά ζθεχε κηαο ρξήζεο (πνηήξηα. θνπηάιηα, θ.α), πηζησηηθέο 

θάξηεο, γιάζηξεο θ.α. Δίλαη ζεξκνπιαζηηθφ κε πδαηνζηεγείο ηδηφηεηεο ελψ είλαη 

βηνδηαζπψκελν ζην ρψκα, ζην λεξφ ησλ πνηακψλ θαη ηεο ζάιαζζα, ζηηο αεξφβηεο θαη 

αλαεξφβηεο ιπκαηνιάζπεο. ηηο ιπκαηνιάζπεο κεηαηξέπεηαη ζε CO2 θαη CH4 ζε 

ιηγφηεξν απφ 30 εκέξεο  [4,5]. 
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Ωο πνιπκεξέο ην ΡΖΒ αληαγσλίδεηαη κε επηηπρία ην ΡΡ ζε δηάθνξεο ηδηφηεηεο φπσο 

ην κνξηαθφ βάξνο, ην ζεκείν ηήμεο, ην βαζκφ θξπζηαιιηθφηεηαο θαη ηελ αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκφ [5]. 

β) Από Φπζηθά Μνλνκεξή 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλζεηηθψλ βηνπνιπκεξψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

θπζηθά κνλνκεξή είλαη ν πνιπεζηέξαο ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο (PLA).  Σν κνλνκεξέο 

απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην PLA είλαη ην γαιαθηηθφ νμχ ην νπνίν ππάξρεη ζηε θχζε 

ζην άκπιν θπηψλ, κε ην θαιακπφθη θαη ην δαραξνθάιακν λα είλαη νη θχξηεο πεγέο 

πξψηεο χιεο. Βεβαηα, ην γαιαθηηθφ νμχ ππάξρεη θαη ζηνλ κπτθφ ηζηφ ησλ νξγαληζκψλ 

σο πξντφλ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο. 

Σα PLA είλαη έλα βηνδηαζπψκελν θαη θνκπνζηνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθφ, δειαδή 

κέζσ δηεξγαζηψλ δχκσζεο, κηθξννξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ ηα ζάθραξα ηεο πξψηεο 

χιεο, ηνπ ακχινπ, πνπ ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ θαιακπφθη, ζε γαιαθηηθφ νμχ ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα κε δηεξγαζίεο πνιπκεξηζκνχ, παξάγεηαη ην πνιπγαιαθηηθφ νμχ ή 

PLA. Κνκπνζηνπνίεζε είλαη έλλνηα αλάινγε κε απηή ηεο βηνδηάζπαζεο, αιιά ζηε 

πεξίπησζε απηή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάζπαζε ησλ 

νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ ζε βηνκάδα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξφ θαη αλφξγαλα 

ζπζηαηηθά είλαη πάληα ειεγρφκελν.  

 

Δηθόλα 2.3: χλζεζε PLA 

Σα PLA, πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα κνξθνπνηεζνχλ κε φιεο ηηο θνηλέο 

κεζφδνπο πνπ ππάξρνπλ φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα πεηξνρεκηθά 

ζεξκνπιαζηηθά. Έηζη, απηά ηα πιηθά κπνξνχλ λα πάξνπλ πνιιέο κνξθέο, απφ ιεπηέο 

κεκβξάλεο θαη ζαθνχιεο κέρξη πεξίπινθα ζρήκαηα φπσο πνηήξηα κπνπθάιηα θ.α. Οη 

ηδηφηεηεο ηνπο κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξνζζέησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε ζχλζεζε απηψλ ησλ πιηθψλ. 
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ δχζθακπηα ηα PLA κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθακπηα, θαη απφ 

δηαθαλή λα γίλνπλ αδηαθαλή. 

Οη πνιπεζηέξεο ηνπ πνιπγαιαθηηθνχ νμένο, παξνπζηάδνπλ ζηεγαλφηεηα ζην λεξφ θαη 

αληνρή ζηε ιηπαξφηεηα αιιά ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζην νμπγφλν, ζην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη ζηνπο πδξαηκνχο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ, θαζηζηά ηα PLA πνιχ 

ρξήζηκα ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο φπσο νη ζαθνχιεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ. Ζ ρξήζε 

ησλ PLA σζηφζν είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε θαη ζηελ βηναηξηθή σο βηναπνξξνθνχκελα 

ξάκκαηα, γηα κεηαθνξά θαξκάθνπ ζηνλ νξγαληζκφ, απνθαηάζηαζε ηζηψλ- 

ηξαπκάησλ, γηα ηε δεκηνπξγία «πιεγκάησλ» (stents) γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θαξδηαθψλ  λνζεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Φπζηθέο Δληζρύζεηο ζηα ύλζεηα Τιηθά 

 

3.1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ηα ζχλζεηα πιηθά έρεη ζηξαθεί θαη πξνο άιιεο πην „πξάζηλεο‟ θαηεπζχλζεηο. Ζ κηα 

απφ απηέο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ βηνπιαζηηθψλ, ησλ βηνπνηθνδνκήζηκσλ 

πιαζηηθψλ πνπ παξάγνληαη απφ αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο θαη ρσξίο λα επηβαξχλνπλ 

ην πεξηβάιινλ ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο φζν θαη θαηά ηελ απνηθνδφκεζή ηνπο. 

Ζ άιιε θαηεχζπλζε έρεη λα θάλεη κε ηηο εληζρχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ζπλζέησλ πιηθψλ. Ζ ελίζρπζε ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

κε ίλεο θπζηθήο πξνέιεπζεο αληηθαζηζηψληαο φπνπ είλαη δπλαηφ άιινπ ηχπνπ 

ζπκβαηηθψλ εληζρχζεσλ. Σν έηνο πνπ δηαλχνπκε, 2009, έρεη νξηζηεί σο ην Έηνο ησλ 

Φπζηθψλ Ηλψλ ( International Year of Natural Fibres 2009), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

πφζν επίθαηξα αιιά θαη ειπηδνθφξα είλαη ηέηνηα είδνπο ελαιιαθηηθά πιηθά.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εληζρπηηθφ πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζπλζέησλ πιηθψλ θφθθνη, ζε κνξθή εηδηθά θαηεξγαζκέλεο ζθφλεο, ειαηνππξήλα. Ο 

ειαηνππξήλαο απνηειεί έλα ακηγψο θπζηθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη ζε ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο σο απφβιεην θαηά ηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ αμηνπνηείηαη πεξαηηέξσ.  

 

3.2 Καηεγνξίεο Φπζηθώλ Ιλώλ 

Οη θπζηθέο ίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελίζρπζε ζε πνιπκεξηθέο κήηξεο είλαη 

πνιιψλ εηδψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

πνηθίιεη. ηελ παξνχζα εξγαζία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγεηαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη θπζηθέο ίλεο είλαη απηφο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

Έηζη, ππάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο νκάδεο θπζηθψλ εληζρχζεσλ: α) θπζηθήο πξνέιεπζεο, 

β) δσηθήο πξνέιεπζεο, γ) απφ αλφξγαλεο χιεο (θπξίσο απφ νξπθηά πεηξψκαηα). 



Κεθάιαην 3 – Φπζηθέο Δληζρύζεηο 

- 26 - 

 

Οη ίλεο θπζηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ ζαλ βαζηθή ηνπο δνκή ηελ θπηηαξίλε, ελψ νη 

δσηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ πξσηεΐλεο. Μηα άιιε κεγάιε θαηεγνξία 

θπζηθψλ εληζρχζεσλ ζε ζχλζεηα πιηθά κε πνιιέο εθαξκνγέο είλαη νη ίλεο μχινπ 

(wood fiber) νη νπνίεο έρνπλ θαη απηέο σο βαζηθή δνκή ηελ θπηηαξίλε. Οη ίλεο μχινπ 

απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία γηαηί έρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ 

θαη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο ζε ηνκείο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο.  ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί (πίλαθαο 3.1) παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θπζηθψλ ηλψλ    

[6]. 

Πίλαθαο 3.1: Καηεγνξίεο Φπζηθψλ Ηλψλ 

 

 

ηε παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζπρλά αλαθνξά ζηνλ φξν θπζηθέο ή „θπηηθέο‟ ίλεο θαη 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί ελ ζπληνκία απηφο ν φξνο. Οη θπηηθέο ίλεο 
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αλαθέξνληαη ζηηο δνκηθέο κνλάδεο ησλ θπηψλ, νη νπνίεο έρνπλ κήθνο απφ 1 έσο 3 nm 

θαη δηάκεηξν κεξηθά κm. Οη θπηηθέο ίλεο είλαη δειαδή πνιιέο δέζκεο απηψλ ησλ 

δνκηθψλ κνλάδσλ καδί. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ είλαη ε θπηηαξίλε, 

ε εκηθπηηαξίλε, ε πεθηίλε θαη ε ιηγλίλε νη νπνίεο είλαη απφ ηα πην γλσζηά 

βηνπνιπκεξή. Ζ βαζηθή δνκηθή νκάδα ησλ θπηηθψλ ηλψλ απνηειείηαη απφ ηα 

κεζνηλίδηα θαη απηά απφ ηα κηθξνηλίδηα. Σα ηειεπηαία έρνπλ ηνλ ξφιν ηεο ελίζρπζεο 

θαη απνηεινχληαη απφ θπηηαξίλε, ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο πνιιέο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζηηο ίλεο. Σα κηθξνηλίδηα 

θπηηαξίλεο καδί κε ηελ εκηθπηηαξίλε ζρεκαηίδνπλ κηα πνιπζηξσκαηηθή δνκή ε νπνία 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη έηζη ε δνκηθή κνλάδα ησλ θπηηθψλ ηλψλ (εηθφλα 

3.1) [7].  

 

 

 

Δηθόλα 3.1:Γνκή ηεο Κπηηαξίλεο  

 

3.3 Ιδηόηεηεο Φπζηθώλ Ιλώλ 

Οη θπζηθέο ίλεο δελ απνηεινχλ θάπνηα λέα εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ πιηθψλ, απφ ηα 

δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία κέρξη αθφκα θαη 

απηά ζηελ βηνκεραλία έλδπζεο. Όκσο, εμεηάδνληαο πην πξνζεθηηθά ηα νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ έλαληη άιισλ πην 

παξαδνζηαθψλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη απηά ηα πιηθά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κηα βηψζηκε θαη αμηφπηζηε νηθνινγηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. ηελ 

ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θπζηθψλ ηλψλ σο εληζρχζεηο ζε πνιπκεξηθά ζχλζεηα 
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πιηθά, αιιά θαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

κεηνλεθηήκαηα.   

 

3.4  Πιενλεθηήκαηα ησλ Φπζηθώλ Ιλώλ 

Οη θπζηθέο ίλεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ πνιπκεξηθέο κήηξεο πνπ λα είλαη είηε 

ζεξκνζθιεξπλφκελεο είηε ζεξκνπιαζηηθέο, κε έρνληαο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνχο 

σο πξνο ηε θχζε ησλ πνιπκεξψλ κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ. 

Θεξκνζθιεξπλφκελεο κήηξεο, επνμεηδηθέο, πνιπεζηέξεο, πνιπνπξεζάλεο θ.α, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθηεηακέλε θιίκαθα γηα ηελ παξαγσγή ζπλζέησλ πιηθψλ 

εληζρπκέλσλ κε θπζηθέο ίλεο [8]. Παξαδείγκαηα εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ηέηνησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ηα :  

πνιππξνππιέλην/θάλλαβε (PP/Herb),  

πνιππξνππιέλην/sisal (PP/Sisal),  

πνιπαηζπιέλην/θάλλαβε (PE/Herb),  

πνιπαηζπιέλην/ιηλφ (PE/Flax) θ.α. [9].  

Απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ κε θπζηθέο 

ίλεο απνηειεί έλα πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξάζηλσλ ζπλζέησλ πιηθψλ. 

Λφγνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αθνχ ηα πνιπκεξηθά 

ζχλζεηα πιηθά παξάγνληαη κε δηεξγαζίεο πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηεο 

εμάξηεζήο ηνπο απφ ην πεηξέιαην, νδεγνχλ ηελ έξεπλα ζηελ αλάπηπμε ζπλζέησλ 

πιηθψλ πνπ ζα βαζίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο εμ‟νινθιήξνπ απφ θπζηθέο 

αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ κε θπζηθέο ίλεο απνηειεί 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Σα ζχλζεηα πιηθά είλαη πνιχ πην 

δχζθνιν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηαηί απνηεινχληαη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

πιηθά κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Σα δηάθνξα 

επηκέξνπο πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα ζχλζεηα πιηθά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

μερσξίζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αλαθηεζνχλ γηαηί θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε λα γίλεη 

ρξήζε ρξνλνβφξσλ θαη δαπαλεξψλ δηεξγαζηψλ. Με ηελ ρξήζε φκσο θπζηθψλ ηλψλ 
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θαη πάιη ην πξφβιεκα απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη ιχζε εχθνια. Δθείλν ην νπνίν 

φκσο πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη ηα ζχλζεηα απηά φηαλ 

ιάβεη ηέινο ν θχθινο δσήο ηνπο κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο δηεξγαζίεο λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ πνιπκεξηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ πνπ 

παξάγνληαη έρνπλ ζπλζεηηθέο κήηξεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην θ.α ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ πνιπκεξή πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Όηαλ ε ελίζρπζε ησλ 

πνιπκεξψλ απηψλ επηιέγεηαη λα γίλεηαη κε πιηθά πνπ είλαη θπζηθά θαη βξίζθνληαη 

εχθνια αθφκα θαη απφ πφξνπο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ γεσξγηθή παξαγσγή, ηα 

ζχλζεηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ επηβαξχλνπλ επηπιένλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ παξά 

κφλν κε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο κήηξαο. Οη θπζηθέο 

εληζρχζεηο είλαη πιηθά πνπ παξάγεη ε ίδηα ε θχζε θαη κπνξνχλ λα απνηθνδνκεζνχλ 

κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ή αθφκα θαη λα θανχλ ρσξίο λα παξάγνπλ ηνμηθέο νπζίεο, 

ελψ, είλαη δπλαηφ λα αλαθπθισζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Μειινληηθά, εθείλν πνπ ζα απνηεινχζε πξαγκαηηθά κεγάιε εμέιημε ζην ηνκέα ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηφζν ησλ ζπλζεηηθψλ εληζρχζεσλ κε άιιεο 

θπζηθέο θαη αλαλεψζηκεο εληζρχζεηο, φζν θαη ησλ κε θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ 

ζπλζεηηθψλ πνιπκεξψλ πνπ απνηεινχλ ην πιηθφ ηεο κήηξαο κε πνιπκεξή πνπ λα 

παξάγνληαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο, λα είλαη 

βηναπνηθνδνκήζηκα θαη λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Οη θπζηθέο ίλεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε επθνιία ζηε θχζε θαη βξίζθνληαη ζε 

αθζνλία. Τιηθά φπσο ην βακβάθη, ην μχιν, ην ιηλφ είλαη γεσξγηθά πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ζε ηφλνπο ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε.  

Δίλαη πξψηεο χιεο πνπ έρνπλ πνιχ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο αιιά θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο είλαη εμαηξεηηθά απιή. Αθφκα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ελίζρπζε θαη πξντφληα ή ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο πνπ ζεσξνχληαη άρξεζηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ βηνκεραλία μχινπ ην πξηνλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαγσγή πνιπκεξηθψλ πιηθψλ εληζρπκέλσλ κε μχιν (WRPC‟s). 

Πνιιέο είλαη νη ρψξεο εθείλεο νη νπνίεο θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε δηαθφξσλ θπζηθψλ 

ηλψλ γηα  ηελ ελίζρπζε πνιπκεξψλ ή θαη αθφκα ηελ παξαγσγή πξάζηλσλ πνιπκεξψλ 

κέζσ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ δηεξγαζηψλ.  Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ είλαη ε 

Ηλδία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θ.α. Σα θπηά φπσο ην βακβάθη, ε θάλλαβε, ην ιηλφ θ.α 

πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξψηε χιε γηα θπζηθέο ίλεο, είλαη θπηά πνπ 
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θαιιηεξγνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα απφ ρψξεο κηθξέο θαη κεγάιεο ζε πνιιά κέξε ηνπ 

θφζκνπ. Δπηπιένλ θάηη αθφκα πνπ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ν ρξφλνο 

θαιιηέξγεηαο πνπ απαηηείηαη είλαη κηθξφο. 

Φπηά φπσο ην ιηλάξη πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ίλεο 

ελίζρπζεο, κπνξνχλ φρη κφλν λα παξαρζνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αιιά θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο είλαη εχθνιε ρσξίο πςειφ θφζηνο θαη ρσξίο λα πξνθαινχλ θζνξέο 

ζηα κεραλήκαηα κε ηα νπνία επεμεξγάδνληαη. 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ θπζηθψλ ηλψλ είλαη ε ρακειή ππθλφηεηα ηνπο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζχλζεηα πιηθά κε ελίζρπζε ηέηνησλ πιηθψλ έρνπλ θαιέο 

εηδηθέο ηδηφηεηεο.  χλζεηα κε ελίζρπζε θπζηθψλ ηλψλ, φπσο θάλλαβε/επνμεηδηθή 

ξεηίλε, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ γηαηί εμαηηίαο ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο, ηεο ρακειήο ππθλφηεηαο θαη ησλ θαιψλ εηδηθψλ ηδηνηήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ, κπνξνχλ κε 

ξεαιηζηηθφηεηα λα αληαγσληζηνχλ ή θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ άιια ζπκβαηηθά ηλψδε 

ζχλζεηα πιηθά. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη νη ίλεο γπαιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επξεία θιίκαθα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Οη ίλεο γπαιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ζπλζέησλ πιηθψλ έρνπλ ππθλφηεηα ~2.6 g/cm
3
 θαη θφζηνο απφ 

$1.30 έσο $2.00/kg ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ίλεο απφ ιηλφ έρνπλ ππθλφηεηα 

~1.5g/cm
3 

θαη θφζηνο απφ $0.22 κέρξη $1.10/kg [10]. Έηζη, αλ θαη νη θπζηθέο ίλεο 

έρνπλ κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ δελ είλαη ην ίδην θαιέο κε απηέο πνπ επηδεηθλχνπλ 

άιιεο ζπλζεηηθέο ίλεο, ην ειαθξχ ηνπο βάξνο πνπ κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 50% 

κηθξφηεξν απφ απηψλ ησλ ηλψλ γπαιηνχ, ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπο θαίλεηαη λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε [11]. 

Δθηφο ησλ άιισλ πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπζηθψλ ηλψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Απηέο νη ίλεο απφ ηελ θχζε ηνπο, 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ειαζηηθέο θαη ζπλήζσο αζηνρνχλ ζε ιπγηζκφ. ε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηελ ρακειή ππθλφηεηα ησλ θπζηθψλ ηλψλ θαη ηεο ιείαο επηθάλεηαο ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε θαηάιιειεο πνιπκεξηθέο κήηξεο θαη λα πξνθχςνπλ 

ζχλζεηα πιηθά κε πνιχ θαιέο εηδηθέο ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιπκεξηθά ζχλζεηα 

πιηθά κε θπζηθέο εληζρχζεηο απφ flax θ.α, βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία γηαηί ιφγσ ηεο ζρεηηθά πςειήο δπζθακςίαο θαη φισλ ησλ 
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άιισλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ 

ηελ πςειή ελέξγεηαο θξνχζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ζχγθξνπζεο ηνπ νρήκαηνο [12].  

 

3.5 Μεηνλεθηήκαηα ησλ Φπζηθώλ Ιλώλ 

Μέρξη ην ζεκείν απηφ έρνπλ επηζεκαλζεί πνιιά απφ ηα ζεηηθά εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ ηλψλ πνπ ηηο θάλνπλ ηθαλέο λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ έλαληη άιισλ πην ζπκβαηηθψλ ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο εληζρχζεσλ. 

Οη θπζηθέο εληζρχζεηο φκσο εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην πνπ 

πξνεγήζεθε έρνπλ θαη θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη κεηνλεθηήκαηα 

γηα ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηνπο. 

Ζ πνηθηιία ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θπζηθψλ ηλψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα δηάθνξα θπηά 

είλαη πνιχ κεγάιε. Σα θαιιηεξγήζηκα θπηά πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε 

χιε γηα ηηο θπζηθέο ίλεο φπσο ην ιηλάξη, ε θάλλαβε, θελαθ είλαη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ην θαζέηα έρεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  Οη 

ηδηφηεηεο ηνπο, κεραληθέο ή κε, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε θαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ηνπο. Έηζη, απηφ απνηειεί 

πξφβιεκα γηαηί νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ θπηηθψλ ηλψλ δελ ζα είλαη πάληα νη ίδηεο 

αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Πξνβιήκαηα ζαλ θη απηφ ηείλνπλ λα βξνπλ ηε ιχζε ηνπο, 

αθνχ νη θπζηθέο ίλεο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο ρεκηθέο θαηεξγαζίεο 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Οη ρεκηθή 

θαηεξγαζία απμάλεη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ηνπο αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηειηθά 

είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα [10].  

Δθείλν φκσο πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε φρη θαιή δηεπηθάλεηα 

κεηαμχ θπζηθψλ εληζρχζεσλ θαη κήηξαο. ηα ζχλζεηα πιηθά, ε δηεπηθάλεηα κεηαμχ 

ηνπ πιηθνχ πνπ απνηειεί ηελ θάζε ελίζρπζεο θαη απηνχ ηεο κήηξαο είλαη έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλζέηνπ [13].  

Οη ίλεο θπηηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ θπηηαξίλε γηα βαζηθή ηνπο 

δνκηθή κνλάδα. Ηδηφηεηεο ηεο θπηηαξίλεο έρνπλ αλαθεξζεί ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 

θαη έρνπλ δνζεί ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Όζνλ αθνξά, ηα ζχλζεηα πνιπκεξηθά 

πιηθά εληζρπκέλα κε θπζηθέο ίλεο, ηα πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο ησλ ηλψλ κε ην 

πνιπκεξέο ηεο κήηξαο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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ζπλζέηνπ. Απηά ηα πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ελίζρπζεο θαη κήηξαο, έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ δχν πιηθψλ, κηαο θαη νη θπζηθέο ίλεο έρνπλ 

έληνλν πδξνθηιηθφ ραξαθηήξα ελψ νη πνιπκεξηθέο κήηξεο πδξνθνβηθφ. Ωζηφζν, 

πνιινί επηζηήκνλεο εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα λα επηιχζνπλ απηφ ην 

πξφβιεκα θαζψο ζα δψζεη λέα ψζεζε ζην ηνκέα απηφ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ [12,14]. 

Βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ ζπλζέησλ κε ελίζρπζε θπζηθψλ ηλψλ κπνξεί 

λα γίλεη κε δηάθνξεο ηερληθέο θπζηθήο θαηεξγαζίαο (π.ρ cold plasma treatment) θαη 

ρεκηθήο θαηεξγαζίαο (π.ρ sodium hydroxide θ.α) [13]. 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ ηλψλ πνπ απνηειεί πξφβιεκα γηα 

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο είλαη φηη έρνπλ ρακειή αληίζηαζε ζηελ απνξξφθεζε 

πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπο πνπ νθείιεηαη ζην πδξνθηιηθφ ηνπο ραξαθηήξα [12]. 

Με ηελ απνξξφθεζε πγξαζίαο, νη θπζηθέο ίλεο ηείλνπλ λα δηνγθψλνληαη θαη φηαλ 

είλαη ελζσκαησκέλεο σο ελίζρπζε ζε πνιπκεξηθή κήηξα θάηη ηέηνην επεξεάδεη 

δξακαηηθά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλζέηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ θπηηαξίλε ε νπνία είλαη 

έλα βηνπνιπκεξέο, νη αιπζίδεο ηεο νπνίαο απνηεινχληαη απφ πνιιά –OH θαη νκάδεο 

πνπ έρνπλ νμπγφλα, πξάγκα πνπ επλνεί ηελ πγξαζία κε ηα κφξηα λεξνχ λα δηεηζδχνπλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο δνκήο ηεο θπηηαξίλεο θαη ηεο εκηθπηηαξίλεο [15].  

Δπηπιένλ, ε κνξθνινγία ησλ ηλψλ πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ην θπηφ απφ 

ην νπνίν έρνπλ πξνέιζεη, ρσξίο λα έρνπλ ιείεο θαη νκνηφκνξθεο επηθάλεηεο, φπσο 

έρνπλ νη επηθάλεηεο ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ. Απηφ βέβαηα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

βαζκφ πξφζθπζεο  ηλψλ θαη κήηξαο, κε απνηέιεζκα νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ηειηθνχ ζπλζέηνπ λα κελ είλαη θαιέο. Καη πάιη, κε εηδηθή επεμεξγαζία ησλ ηλψλ, είλαη 

δπλαηφ λα βειηησζεί ε επηθάλεηα ησλ ηλψλ αιιά κε νηθνλνκηθφ θφζηνο [12].  

Δθηφο απφ ηελ πγξαζία, νη θπζηθέο ίλεο ππνβαζκίδνληαη θαη απφ άιινπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Δίλαη επαίζζεηεο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία. Απνηέιεζκα ηεο επαηζζεζίαο ησλ θπζηθψλ ηλψλ ζε απηνχο ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο είλαη ε κεηαβνιή πνπ πθίζηαληαη ζηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπο. [15].  
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Δηθόλα 3.2 Δθαξκνγέο θπζηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, α) ζσιήλεο θαη β) εζσηεξηθή επέλδπζε πφξηαο 

απηνθηλήηνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Κνθθώδε ύλζεηα Τιηθά 

 

4.1. Δηζαγσγή 

ε θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε δφζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηα ζχλζεηα πιηθά θαη 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. ην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά γηα ηηο 

ηδηφηεηεο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλζέησλ 

πιηθψλ εληζρπκέλσλ κε ζσκαηίδηα.  

 

4.2. Ιδηόηεηεο ησλ Κνθθώδσλ ύλζεησλ Τιηθώλ 

Σα πιαζηηθά πιηθά κπνξνχλ λα κνξθνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή επθνιία κε δηάθνξεο 

ηερληθέο ζε πνιιέο κνξθέο θαη κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε εληζρχζεηο δηαθφξσλ 

ηχπσλ θαη πιηθψλ. Απηφ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ηνπο πιενλέθηεκα, γηαηί θάλνληαο 

ηνπο θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο πιηθψλ, κήηξαο θαη εληζρπηηθνχ κέζνπ, είλαη δπλαηφ 

λα πξνθχςνπλ ζχλζεηα πιηθά κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά. Με ηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εγθιείζκαηνο, ηα πνιπκεξή κπνξνχλ λα ρξσκαηηζηνχλ, λα 

απνθηήζνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ειεθηξηθέο, καγλεηηθέο θαη άιιεο ηδηφηεηεο θαη λα 

επηδεηθλχνπλ θαιχηεξε κεραληθή ζπκπεξηθνξά.  

Σα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά αλ θαη δελ έρνπλ ηφζν θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο φζν ηα 

ηλψδε, είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα απφ απηά πνπ νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο. Πνιιά πιηθά ρακεινχ θφζηνπο (π.ρ θπζηθά νξπθηά φπσο ηάιθεο θ.α) 

κπνξνχλ λα  απνηειέζνπλ ηελ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ θφθθσλ ελίζρπζεο 

κε θνληνξηνπνίεζε. Αιιά θαη νη εθαξκνγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπλζέησλ είλαη 

πάξα πνιιέο κε δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο αθνχ νη ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα απηά ηα πιηθά είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη δελ 

απαηηνχλ αθξηβφ εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο κε πην δηαδεδνκέλεο ε έγρπζε ζε 

θαινχπηα θαη ελ ζεξκψ κνξθνπνίεζε ζε πξέζα. Σέηνηνπ είδνπο πιηθά 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο φρη ηφζν πςειψλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

αιιά πιηθά επξείαο θαηαλάισζεο (π.ρ αληηθείκελα νηθηαθήο ρξήζεο, παηρλίδηα, 

εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ θ.α) θαη θαηαζθεπαζηηθά πιηθά (π.ρ κε νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα). Γη‟ απηφ ν παξάγνληαο ηνπ θφζηνπο, πνπ κεηψλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ζσκαηηδίσλ ζαλ ελίζρπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφο.  

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ιεηηνπξγεί ππέξ ησλ θνθθσδψλ ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη 

ε ρακειή ππθλφηεηα πνπ έρνπλ ζπλήζσο πνιιά απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ εληζρπηηθά ζσκαηίδηα. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχλζεηα πιηθά κε 

ρακειή ππθλφηεηα ηα νπνία ζα έρνπλ βειηησκέλεο εηδηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη λα 

είλαη αληαγσληζηηθά έλαληη άιισλ ηχπσλ ζπλζέησλ πιηθψλ. Δπίζεο, ηα θνθθψδε 

ζχλζεηα πιηθά ιφγσ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγθιεηζκάησλ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ φηη ζπκπεξηθέξνληαη ηζφηξνπα, παξνπζηάδνπλ δειαδή ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο 

ζε θάζε δηεχζπλζε. 

 

4.3 Σα ζσκαηίδηα Δλίζρπζεο 

Σα ζσκαηίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ελίζρπζε ζηα ζχλζεηα πιηθά, 

ραξαθηεξίδνληαη κε πνιινχο ηξφπνπο αλάινγα κε ην πιηθφ, ηα γεσκεηξηθά ηνπο, ην 

ζρήκα, ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο θ.α. Γεληθά ππάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

ζσκαηηδίσλ ελίζρπζεο αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ πιηθνχ ηνπο, ηα νξγαληθά θαη ηα 

αλφξγαλα. Σα αλφξγαλα κηθξνζσκαηίδηα είλαη δηάθνξα νξπθηά φπσο ε κίθθα, ν 

ηάιθεο θαη ν θανιίηεο θ.α θαη βξίζθνληαη ελ αθζνλία ζηε θχζε. ηα νξγαληθά 

κηθξνζσκαηίδηα, ζπγθαηαιέγνληαη πιηθά φπσο ν ειαηνππξήλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, δηάθνξα άιεπξα μχινπ θαη άιισλ θαξπψλ φπσο ην ξχδη. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη ζπλζεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κνξθή θφθθσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε πνιπκεξψλ, φπσο ε ζπλζεηηθή silica θαη ην carbon black (εηθφλα 4.1).  
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Σα κηθξνζσκαηίδηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε πνιπκεξηθέο θαη άιισλ ηχπσλ κήηξαο, 

απνηεινχλ ηελ κηα απφ ηηο ηξεηο θάζεηο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ, νη άιιεο δχν είλαη ε 

κήηξα θαη ε ελδηάκεζε θάζεο πνπ εθηείλεηαη ζε απφζηαζε κεξηθψλ nm απφ ηελ 

κεηαμχ ηνπο θνηλή επηθάλεηα, ηελ δηεπηθάλεηα. Οπφηε, ζαθψο θαη ππάξρνπλ πνιινί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κήηξαο θαη ησλ θφθθσλ.  

Σα κηθξνζσκαηίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο έρνπλ δηάκεηξν 

πνπ πνηθίιεη απφ 5 έσο 100 κm θαη ππάξρεη κηα επθνιία επηινγήο ηνπ κεγέζνπο αθνχ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα άιεζεο ηεο πξψηεο χιεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεκαηηζηνχλ νη θφθθνη. Οη θφθθνη ειαηνππξήλα πνπ απνηεινχλ ην πιηθφ ελίζρπζεο 

ηνπ ζπλζέηνπ πιηθνχ πνπ απνηέιεζε κειέηε έξεπλαο ηεο εξγαζία απηήο έρεη δηάκεηξν 

~9 κm, πνπ επεηεχρζε χζηεξα απφ άιεζκα ζε ζθαηξφκπιν. Σν κέγεζνο ησλ θφθθσλ 

είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζπλζέηνπ πιηθνχ. Δθηφο απφ ην κέγεζνο  ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ην ζρήκα επεξεάδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα επηδεηθλχεη ην ζχλζεην πιηθφ. Σα 

ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα, κπνξεί λα είλαη ζθαηξηθά, δηζθνεηδή, 

ηλψδε, ζε κνξθή πιαθηδίσλ θαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο (εηθφλα 4.2). 

Δηθόλα 4.1: Κανιηηεο, Σάιθεο, Κξπζηαιιηθή Silica 
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Δηθόλα 4.2: Γηάθνξα ζρήκαηα θόθθσλ 

 

Ο ιφγνο ηεο δηακέηξνπ πξνο ην πάρνο ησλ ζσκαηηδίσλ ελίζρπζεο (aspect ratio, AR) 

ρξεζηκνπνηείηαη λα  εθθξάζεη ην ζρήκα ησλ θφθθσλ. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη 

ν ιφγνο δηάκεηξνο/πάρνο ησλ ζσκαηηδίσλ ελίζρπζεο, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη 

ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο. Αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ θφθθσλ επεξεάδεη ηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ, κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θφθθσλ 

κέρξη έλα φξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ζπλζέηνπ, εληζρχεη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζπλζέηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

[14].  

 

 

4.4  Δπίδξαζε ηωλ Κόθθωλ ζηα Πνιπκεξή 

 

4.4.1  Δπίδξαζε ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθόηεηαο ησλ σκαηηδίσλ (Particle Stiffness) 

Γηα εγθιείζκαηα κεγάιεο δπζθακςίαο, θάπνην θαηλφκελν θπζηθνρεκηθνχ ραξαθηήξα 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή δπζθακςία ηνπ εγθιείζκαηνο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην έγθιεηζκα πξαθηηθά δε κπνξεί λα παξακνξθσζεί, θαη απηφ επεξεάδεη 

ηε ζπλζήθε παξακφξθσζεο θαη ηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο. 
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ε εληζρπκέλα δνθίκηα θαη γηα ζηαζεξή παξακφξθσζε ηνπ δνθηκίνπ, ε παξακφξθσζε 

ηεο κήηξαο απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

εγθιεηζκάησλ, θαη απηφ απμάλεη ηελ αληνρή θαη ην κέηξν. Ζ αχμεζε ηεο 

παξακφξθσζεο ηεο κήηξαο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο παξακφξθσζήο ηεο, 

πνπ απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεη ην κέηξν.  

 

4.4.2 Δπίδξαζε ηεο Δλδηάκεζεο Φάζεο σκαηηδίνπ-Μήηξαο 

Μία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο αχμεζεο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηάζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πνιπκεξνχο πνπ βξίζθεηαη 

ππφ  ηε κνξθή ζηξψκαηνο ζηε δηεπηθάλεηα κε ην ζσκαηίδην(κεηαμχ εγθιείζκαηνο θαη 

κήηξαο). ε απηέο ηηο ιεπηέο ζηξψζεηο, ην πνιπκεξέο ππφθεηηαη ζε πδξνζηαηηθέο 

ζπλζήθεο πίεζεο . Δίλαη γλσζηφ φηη ην κέηξν δηφγθσζεο (bulk modulus) είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ην κέηξν δηάηκεζεο(shear modulus), θαη επνκέλσο ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ πνιπκεξνχο πνπ απνηειεί ηελ ελδηάκεζε θάζε νδεγεί ζε κηα γεληθή 

αχμεζε ηνπ κέηξνπ ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ [16]. Παξαηεξήζεθε [17] φηη ζηα 

επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ε κνξηαθή θηλεηηθφηεηα ησλ αιπζίδσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αιπζίδσλ κεηψλεηαη ζαλ απνηέιεζκα ησλ επηβαιινκέλσλ πεξηνξηζκψλ. Ζ χπαξμε 

ελφο ηφζν άθακπηνπ ζηξψκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα αθφκα αηηία ηεο αχμεζεο 

ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ. Απηφ ηζνδπλακεί κε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο εγθιεηζκάησλ γηα κία 

ζηαζεξή πνζφηεηα ελίζρπζεο. 

 

4.4.3 Δπίδξαζε ηεο Αληνρήο ησλ Γεζκώλ σκαηηδίσλ-Μήηξαο 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπκεξψλ κε ελίζρπζε ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη πνιχ 

αλάινγα κε ηελ αληνρή ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εγθιεηζκάησλ θαη ηεο πνιπκεξηθήο 

κήηξαο. 

Ζ απνθφιιεζε εγθιείζκαηνο-κήηξαο (debonding) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

κεραληζκνχο βιάβεο ζηα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά. Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ζχλζεησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχληαη απφ εχθακπηε πνιπκεξηθή κήηξα θαη 

πνιχ δχζθακπηνπο θφθθνπο. Απηφο ν κεραληζκφο βιάβεο παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 
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ξφιν ζηε δεκηνπξγία θα ηε δηάδνζε ξσγκψλ ζηα ζχλζεηα, επεηδή ην άθξν κηαο 

ξσγκήο ηείλεη λα δηαδίδεηαη κέζσ ησλ θελψλ (voids) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

απψιεηα δηαβξνρήο ησλ ζσκαηηδίσλ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα. 

Όηαλ ε θαη‟ φγθνλ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο είλαη πςειή, νη κεραληζκνί ηεο 

βιάβεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηθξνζθνπηθή θιίκαθα , επεξεάδνληαη έληνλα απφ 

ηε ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ζσκαηηδίσλ. 

 

a) Πνιύ Υακειή Αληνρή ηνπ Γεζκνύ 

Γηα πνιχ ρακειή (ή κεδεληθή) αληνρή ηνπ δεζκνχ εγθιείζκαηνο-πνιπκεξνχο, ν 

δεζκφο αζηνρεί ακέζσο ππφ παξακφξθσζε θαη κηθξέο νπέο (ή θνηιφηεηεο) 

δεκηνπξγνχληαη δίπια ζηα ζσκαηίδηα. Αθνχ πξαθηηθά δελ ππάξρεη θπζηθή ελίζρπζε, 

ην πιηθφ είλαη πνιχ αδχλαην θαη παξακνξθψλεηαη πην εχθνια.  

 

β) Πνιύ Τςειή Αληνρή Γεζκνύ 

Αληίζεηα, αλ νη δεζκνί είλαη ηζρπξνί, ην εληζρπκέλν πιηθφ παξνπζηάδεη έλα ζρεηηθά 

πςειφ κέηξν κε αμηνζεκείσηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηκήθπλζεο. 

 

  γ) Γεζκόο Μήηξαο-σκαηηδίνπ Δλδηάκεζεο Αληνρήο 

ηα ζπζηήκαηα πνπ ν δεζκφο πξφζθπζεο είλαη ελδηάκεζεο ηηκήο εκθαλίδεηαη ην 

πξφβιεκα ηεο ηνπηθήο αζηνρίαο. Όηαλ ην δνθίκην βξίζθεηαη ππφ εθειθπζηηθή 

θφξηηζε, νη δεζκνί κε ηηο πην ρακειέο ηηκέο αληνρήο αζηνρνχλ πξψηα. Σφηε νη θφθθνη 

ηεο ελίζρπζεο απειεπζεξψλνληαη, κεηαβηβάδνληαο κηα κεγαιχηεξε ηάζε ζηνπο 

γεηηνληθνχο δεζκνχο πνιπκεξνχο-ζσκαηηδίσλ. Σν θαηλφκελν πνπ παξαηεξνχκε είλαη 

απηφ κηαο ζεηξάο ειεχζεξσλ ζσκαηηδίσλ παξάιιεισλ ζηε δηεχζπλζε θφξηηζεο. Αλ 

ην επηβαιιφκελν θνξηίν πνπ εκθαλίδεηαη κεηά απφ απηφ ην θαηλφκελν δελ ππεξβεί 

ηελ αληνρή ησλ δεζκψλ πνπ δελ έρνπλ αζηνρήζεη , ην πνιπκεξέο ππφθεηηαη θαηά 

κήθνο απηήο ηεο γξακκήο ζε πνιχ κεγάιε παξακφξθσζε θαη ηειηθά αζηνρεί ιφγσ 

πςειήο ηνπηθήο παξακφξθσζεο. Οη αθξαίεο ηηκέο αληνρήο ζε εθειθπζκφ (κέγηζηε 

θαη ειάρηζηε αληνρή ησλ δεζκψλ) ζηα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά εμαξηψληαη απφ ην 
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εχξνο ηεο δψλεο δηαξξνήο γχξσ απφ ηνλ θφθθν. Σν εχξνο απηήο ηεο δψλεο είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ κεηαβνιήο ηεο αληνρήο. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξάο είλαη εκθαλείο: ηα δεδνκέλα ηάζεο 

παξακφξθσζεο πνπ ιακβάλνπκε κεηά ηελ ηνπηθή δηαξξνή κπνξεί λα κε 

ζπζρεηίδνληαη πιένλ κε ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ε 

ηνπηθή δηαξξνή θαίλεηαη λα είλαη επαίζζεηε ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζην ξπζκφ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο παξακφξθσζεο [18].  

 

4.4.4 Δπίδξαζε ηεο πγθέληξσζεο ησλ σκαηηδίσλ (Filler Concentration)  

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζεσξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ θνθθσδψλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Μία εκηεκπεηξηθή εμίζσζε κηαο 

άγλσζηεο παξακέηξνπ, πνπ δίλεη ηα κέηξα ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, έρεη 

δηαηππσζεί απφ ηνλ Narkis [19] σο εμήο: 

 

 31
fmc V1K1EE 

 

 

Όπνπ cE  θαη mE  είλαη ηα κέηξα ηνπ ζπλζέηνπ θαη ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο 

αληίζηνηρα; fV  είλαη ε θαη‟ φγθνλ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο θαη K είλαη κία 

εκπεηξηθή παξάκεηξνο (πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε έλα ζπληειεζηή ζπγθέληξσζεο 

ηάζεσλ) κε ζπλεζηζκέλεο ηηκέο κεηαμχ 1.4-1.7. Βξέζεθε φηη ε K είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θάησ θαη πάλσ απφ ηελ πεξηνρή παιψδνπο κεηάβαζεο, ελψ κεηψλεηαη 

κέζα ζηελ πεξηνρή παιψδνπο κεηάβαζεο. 
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Δηθόλα 4.3: Μεηαβνιή ηνπ K κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ζχλζεηα πιηθά πνιχνπξεζάλεο εληζρπκέλεο κε 

θφθθνπο γπαιηνχ  

 

Ζ αθφινπζε εκπεηξηθή ζρέζε, ε νπνία είλαη κηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ Eilers, 

απνδείρηεθε φηη είλαη ην πην ρξήζηκν κέζν γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ εγθιείζκαηνο ζην κέηξν [18]: 

 

   ffmc BV1AVEEln                                          (4.1) 

φπνπ Α θαη Β είλαη πεηξακαηηθέο ζηαζεξέο. Σξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο 

δίλεη ηε ζρέζε: 

     ABAV1EEln1 fmc                                        (4.2) 

 

Σν δηάγξακκα ηνπ  mc EEln1  κε ην fV1  δίλεη κηα επζεία γξακκή θιίζεο A1  θαη 

ηεηαγκέλεο επί ηεο αξρήο - AB .  

Δπηπιένλ, κε αλάπηπμε ηεο εμίζσζεο (4.1) ζε εθζεηηθή ζεηξά, ε εμίζσζε γίλεηαη: 

        
2

ffffmc BV1V5.2 !21BV1V5.21EE          (4.3) 
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Ζ εμίζσζε (4.3) κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε ζρέζε ησλ Guth-Smallwood  

2
ffmc V 1.14V5.21EE                                              (4.4) 

θαη ηε ζρέζε ηνπEilers 

 

     2ffffmc VS1kV VS1kV21EE                          (4.5) 

Οη εμηζψζεηο (4.3) θαη (4.4) είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο φηαλ ην fV  είλαη κηθξφ (ή φηαλ ην 

B είλαη κηθξφηεξν γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ fV ). Γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ fV  ε 

εμίζσζε (4.5) είλαη παξφκνηαο κνξθήο κε ηελ εμίζσζε (4.3) αλ B=S‟.  

  

4.4.5 Δπίδξαζε ηεο Yςειήο Πεξηεθηηθόηεηαο ζε Δλίζρπζε (High filler content) 

ηε βηβιηνγξαθία, νη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηηο ειαζηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε απηά κε ζπλνιηθή 

πεξηεθηηθφηεηα (αλαινγία) ζε θφθθνπο κηθξφηεξε ηνπ 0.5. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γηα 

ζχλζεηα πιηθά κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο (<0.50), κπνξεί λα ζεσξεζεί, 

αζθαιψο, φηη νη θφθθνη είλαη ηπραία δηαζθνξπηζκέλνη κέζα ζηε ξεηίλε. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ε ξεηίλε ελεξγεί ζα ζπλερήο θάζε [20]. Παξφια απηά, ζεσξείηαη, φηη κε αχμεζε 

ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπζζσκαηψκαηα θφθθσλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ ηνπηθψλ αληηζηξνθψλ 

θάζεο, φπνπ ηκήκαηα ηεο ξεηίλεο ζα παγηδεπηνχλ κέζα ζηα ζπζζσκαηψκαηα [21]. 

Γηα ζχλζεηα κε ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο πάλσ απφ 0.5, κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε δχν πηζαλέο κηθξνδνκέο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ καδί κε απηή φπνπ νη 

θφθθνη είλαη ηπραία δηαζθνξπηζκέλνη. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ξεηίλε είλαη απφιπηα 

παγηδεπκέλε κέζα ζην ζπζζσκάησκα, κε ηνπο θφθθνπο λα εθάπηνληαη ν έλαο ζηνλ 

άιιν. ην δεχηεξν ηχπν κηθξνδνκήο, ην ζχλζεην πιηθφ πεξηέρεη κηα πνηθηιία 

πεξηνρψλ θαζαξήο ξεηίλεο θαζψο θαη ξεηίλεο παγηδεπκέλεο κέζα ζε 

ζπζζσκαηψκαηα θφθθσλ. Καηά θαλφλα, ηέηνηα ζχλζεηα πιηθά ζα απνηεινχληαη απφ 

πεξηνρέο φπνπ είλαη ηπραία θαηαλεκεκέλα ηα ζσκαηίδηα, αιιά θάζε πεξηνρή ζα 

πεξηέρεη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα ελίζρπζεο [22]. 
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 4.4.6 Δπίδξαζε ηεο Μεγέζπλζεο ηεο Παξακόξθσζεο (strain magnification) 

Ζ κεγέζπλζε ηεο παξακφξθσζεο ζπκβαίλεη φηαλ έλα δνθίκην παξακνξθψζηκεο 

κήηξαο πνπ πεξηέρεη κε-παξακνξθψζηκα ζσκαηίδηα ππφθεηηαη ζε εθειθπζκφ ή ζιίςε. 

Δμαηξνπκέλεο ηεο παξακφξθσζεο ησλ θελψλ, ε ζπλνιηθή παξακφξθσζε ηνπ 

δνθηκίνπ πξέπεη λα παξαιεθζεί απφ ηε κήηξα. Γηα απηφ ε παξακφξθσζε ηεο κήηξαο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κεηξνχκελε ζπλνιηθή παξακφξθσζε. 

Γεληθά, είλαη απαξαίηεην λα μερσξίζνπκε ηελ κέγηζηε παξακφξθσζε, ε νπνία είλαη 

απηή κεηαμχ ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ ζεκείσλ δχν γεηηνληθψλ ζσκαηηδίσλ, θαη ηε 

κέζε παξακφξθσζε, ηελ νπνία παίξλνπκε απφ ην κέζν φξν φισλ ησλ 

παξακνξθψζεσλ κεηαμχ γεηηνληθψλ ζσκαηηδίσλ.  Ζ πξψηε ηηκή ζα είλαη πηζαλφλ 

ζρεηηθή κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο αζηνρίαο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ. Ζ δεχηεξε ζα είλαη ε 

θαηάιιειε πνζφηεηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ή δηαρέεηαη.                                               

Ζ κέζε κεγέζπλζε ηάζεο, ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα λα εμεγήζεη ηελ 

αχμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζηα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά, είλαη 

 fV11εε                                                         (4.6) 

φπνπ ε  είλαη ε κεηξνχκελε ζπλνιηθή παξακφξθσζε  oLLΓ , LΓ  είλαη ε κεηαβνιή 

ηνπ κήθνπο, oL  είλαη ην αξρηθφ κήθνο ηνπ δνθηκίνπ, ε  είλαη ε κεγεζπκέλε 

παξακφξθσζε ηεο κήηξαο, θαη fV  είλαη ε θαη‟ φγθνλ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 

[23].  

Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ επίδξαζε ηεο πεξηνξηζκέλεο θαη 

αθηλεηνπνηεκέλεο κήηξαο (δει. ηεο ελδηάκεζεο θάζεο) ζηελ δηεπηθάλεηα [24], ε 

εμίζσζε (4.6) μαλαγξάθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε έλαο δηνξζσηηθφο 

ζπληειεζηήο ηεο αθηηλάο (effective radius correction). Αλ rΓ  είλαη ε αχμεζε ηεο 

αθηίλαο ηνπ ζσκαηηδίνπ, R, ιφγσ ησλ επηθαλεηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηφηε  

 

  3f RrΓ1V1

1

ε

ε





                                                    (4.7) 
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Βξέζεθε φηη ην   3RrΓ1 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.75 γηα πνιιά ζπζηήκαηα πξαθηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο [23]. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ ηηκή, ε εμίζσζε (4.7) κπνξεί λα 

επεθηαζεί ζηελ ζρέζε: 

   2
ff V75.1V75.11εε                                   (4.8) 

 

4.4.7 Η επίδξαζε ηεο Απώιεηαο Γηαβξνρήο (Dewetting) 

Έλα θνθθψδεο ζχλζεην πιηθφ απνηειείηαη απφ έλα θπζηθφ κίγκα θφθθσλ θαη 

ζπλδεηηθνχ πιηθνχ. Σν πιηθφ ηνπ θφθθνπ κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθφ ή κε-κεηαιιηθφ  

θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ην ζπλδεηηθφ πιηθφ.  

 Σα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά βξίζθνπλ πνιιέο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, γηαηί είλαη 

εχθνιν λα ρπηεπζνχλ, έρνπλ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη έρνπλ ζεκαληηθά 

βειηησκέλε δπζθακςία. Ωζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα επέιζεη 

ζξαχζε ζε κηα θαηαζθεπή απφ θνθθψδεο ζχλζεην πιηθφ ππφ ζπλζήθεο θφξηηζεο θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο κνξθνπνίεζήο ηνπ. Γεληθά, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ βιάβεο θαη ξσγκέο ζηνπο θφθθνπο ή ζηε κήηξα ή θαη ζηελ 

δηεπηθάλεηα θφθθνπ/κήηξαο, αλάινγα κε ηε ζρεηηθή δπζθακςία θαη αληνρή ησλ δχν 

ζπζηαηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ αληνρή ηεο δηεπηθάλεηαο. Αλ νη ελζσκαησκέλνη θφθθνη 

είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν δχζθακπηνη θαη έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε αληνρή απφ ηε 

κήηξα, ε δεκηνπξγία ξσγκψλ ζηε κήηξα θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίνπ/κήηξαο, πνπ 

νλνκάδεηαη απψιεηα δηαβξνρήο (dewetting), είλαη νη θχξηνη κεραληζκνί βιάβεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ θαη ηα δχν ζπζηαηηθά πιηθά έρνπλ ηδηφηεηεο ηεο ίδηαο ηάμεο 

κεγέζνπο, ηφηε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζξαχζε ησλ ζσκαηηδίσλ. Απηέο νη βιάβεο 

ζπληείλνπλ ζε κηα κε-γξακκηθή θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο ηνπ θνθθψδνπο 

ζχλζεηνπ πιηθνχ. Ζ απψιεηα δηαβξνρήο ζηα πνιπκεξή κε ελίζρπζε είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή φζν θαη ε δηαβξνρή (wetting) [25].  

ηελ εηθφλα 4.4 παξνπζηάδνληαη ζρέδηα θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ δχν θάζεσλ θαη 

νη πηζαλνί κεραληζκνί βιάβεο φηαλ απηά θνξηίδνληαη. Θεσξνχκε φηη νη θφθθνη έρνπλ 

ζθαηξηθφ ζρήκα θαη φηη ππφ παξακφξθσζε ε βιάβε παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηεο 

απνθφιιεζεο, φπσο ζηελ εηθφλα 4.4.β) θαη/ή κε ηε κνξθή ζρεκαηηζκνχ θελψλ, φπσο 
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θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.4.γ). Τπφ θφξηηζε, ζε έλα θξίζηκν επίπεδν παξακφξθσζεο, νη 

θφθθνη δηαρσξίδνληαη απφ ηε κήηξα πξνθαιψληαο απψιεηα δηαβξνρήο. Απηφ ην 

θαηλφκελν επζχλεηαη γηα ηελ νγθνδηαζηνιή, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε-

ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηάζεο-παξακφξθσζεο. Ωζηφζν, γηα θαιά ζπγθνιιεκέλνπο 

θφθθνπο, νη θνηιφηεηεο θαη νη ξσγκέο κπνξεί λα ζρεκαηηζηνχλ απνθιεηζηηθά κέζα 

ζηε κήηξα.  

 

 

Δηθόλα 4.4 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θνθθψδνπο ζχλζεηνπ πιηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζε κνλναμνληθή 

θφξηηζε: (α) ρσξίο βιάβε, (β) απψιεηα πξφζθπζεο, (γ) ζρεκαηηζκφο θελψλ 

 

Μηα ηππηθή νλνκαζηηθή κνλναμνληθή θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο θαη ε 

αληίζηνηρε νγθνδηαζηνιή γηα έλα ειαζηηθφ θνθθψδεο ζχλζεην πιηθφ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εηθφλα 4.5. Ζ απφθξηζε ηάζεο-παξακφξθσζεο είλαη ζρεδφλ γξακκηθή φηαλ 

ππάξρεη κηθξή ή κεδεληθή νγθνδηαζηνιή θαη ε κε-γξακκηθφηεηα εκθαλίδεηαη φηαλ ε 

νγθνδηαζηνιή γίλεηαη ζεκαληηθή [26].  
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Δηθόλα 4.5 : Απφθξηζε ζε κνλναμνληθή εθειθπζηηθή θφξηηζε θνθθψδνπο ζχλζεηνπ πιηθνχ πνπ έρεη 

ππνζηεί βιάβε ηνπ ηχπνπ απψιεηαο πξφζθπζεο. Ζ απφθξηζε ηάζεο-παξακφξθσζεο θαη νγθνδηαζηνιήο 

δίλεηαη ζα ζπλάξηεζε ηεο παξακφξθσζεο 

 

Ζ εηθφλα 4.6 δείρλεη κηα ηππηθή θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο ελφο δνθηκίνπ 

εθειθπζκνχ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θνθθψδεο ζχλζεην πιηθφ ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ δχζθακπηνπο (κεηαιιηθνχο) θφθθνπο θαη πνιπκεξηθή κήηξα. Ζ 

θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο είλαη 

αξρηθά γξακκηθή θαη αξρίδεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε-γξακκηθά ζην ζεκείν 

πνπ ε νγθνδηαζηνιή αξρίδεη λα 

απμάλεηαη, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

4.6. Μεηά ηε ζπλερή κε γξακκηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε θακπχιε ηάζεο-

παξακφξθσζεο θηάλεη ζε έλα αλψηαην 

ζεκείν θαη ην πιηθφ αζηνρεί. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε νγθνδηαζηνιή είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ θνηινηήησλ ζην 

θνθθψδεο ζχλζεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλερνχο παξακφξθσζεο ηνπ. 

πλεπψο, ε κε-γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θακπχιεο ηάζεο-παξακφξθσζεο 

απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε κηθξν-βιαβψλ (δει. ην ζρεκαηηζκφ θνηινηήησλ) ζην πιηθφ. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ζεκείν ζην νπνίν αξρίδεη ε κε-γξακκηθή θακπχιε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ην ζεκείν έλαξμεο ηεο βιάβεο, ελψ ην ζεκείν ηεο κέγηζηεο ηάζεο  

δειψλεη ηνλ θνξεζκφ ησλ βιαβψλ. Ζ βιάβε απμάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ [27]. 

Δηθόλα 4.6: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο 



Κεθάιαην 4 – Κνθθώδε ύλζεηα Τιηθά 

- 47 - 

 

4.4.8  Δπίδξαζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ Crazes (Effect of Crazing) 

Ζ αλάπηπμε ησλ crazes είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα πνιπκεξή 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ παιψδε θαηάζηαζε (glassy polymers) πξηλ ηελ δηαξξνή 

(yielding), δειαδή γηα παξακνξθψζεηο ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία 

παιψδνπο κεηάβαζεο. Δκθαλίδεηαη γηα έλα επίπεδν παξακφξθσζεο ην νπνίν είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ςαζπξή ζξαχζε θαη παξφιν πνπ 

είλαη αλεπηζχκεηε, απηφο ν ηχπνο «βιάβεο» δελ είλαη θαηαζηξνθηθφο.  

 χκθσλα κε ηνλ Kambour [28], νη κηθξνξσγκέο (crazes) πνπ θαλνληθά 

παξαηεξνχληαη ζε ζεξκνπιαζηηθά πιηθά δελ είλαη ξσγκέο, αιιά πεξηζζφηεξν ηνπηθέο 

πεξηνρέο,  πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καθξνκνξηαθψλ 

αιπζίδσλ [29]. Ζ αλάπηπμε ησλ κηθξνξσγκψλ ζπρλά παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο 

πςειήο παξακφξθσζεο θαηά ηελ θάκςε. Οη κηθξνξσγκέο (crazes) ζρεκαηίδνληαη απφ 

κηθξν-θνηιφηεηεο (microcavities) ησλ νπνίσλ νη επηθάλεηεο ζπλδένληαη απφ έληνλα 

πξνζαλαηνιηζκέλν ή ηλψδεο (fibrillar) πιηθφ.  

Γεκηνπξγνχληαη θνληά ζηηο δνκηθέο αζπλέρεηεο, φπσο είλαη νη αθαζαξζίεο 

(πξνζκίμεηο), θαη είλαη νξαηέο ζηελ παξακνξθσκέλε επηθάλεηα γηαηί είλαη αξθεηά 

κεγάιεο θαη αλαθινχλ ην θσο. Σα crazes δελ είλαη ξσγκέο θαη κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ λα θέξνπλ θνξηία θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπο. Ωζηφζν, κπνξνχλ λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ξσγκέο κέζσ ηεο ζξαχζεο ησλ κηθξνηληδίσλ (fibrils).  

Ζ παξακφξθσζε θαη ε αζηνρία ησλ πνιπκεξψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ παιψδε 

πεξηνρή, είλαη κηα δηαδηθαζία πνιιψλ ζηαδίσλ. Αξρίδεη κε ηελ επαλαδηάηαμε, ηε 

δηνιίζζεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην μέκπιεγκα θαη ηελ απφζρηζε ησλ  κεηαμχ ηνπο 

κπιεγκέλσλ ηκεκάησλ ησλ αιπζίδσλ ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, πεξλάεη απφ ην 

επίπεδν κεζαίαο θιίκαθαο, θαηά ην νπνίν έρνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ crazes, ηελ 

αλάπηπμε ησλ crazes, ηε ζξαχζε ησλ κηθξνηληδίσλ ησλ crazes, θαη ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηάδνζε κηθξνξσγκψλ. Ζ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ κηθξνξσγκψλ θαη ε αλάπηπμε 

θαη δηάδνζε καθξνξσγκψλ πξνθαινχλ ηειηθά ηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ ζε 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν. πλεπψο ην crazing αλ ε ηάζε γίλεη αξθεηά πςειή δχλαηαη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί, κέζσ ηνπ πξννδεπηηθνχ  ζπαζίκαηνο ησλ κηθξνηληδίσλ ηνπ, ζε κία 

αλαπηπζζφκελε ξσγκή, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ. Γηα απηφ, ε 

δεκηνπξγία ησλ crazes έρεη γίλεη έλα δηαδεδνκέλν αληηθείκελν έξεπλαο θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο [30,37].  
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Σν θαηλφκελν crazing πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ησλ crazes, ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη 

ηε ζξαχζε ηνπο. Όηαλ ζρεκαηηζηνχλ ηα crazes ζα κεγεζπλζνχλ (αχμεζε ηνπ κήθνπο 

ηνπο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηoπ άθξνπ ησλ crazes θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πιάηνπο ηνπο 

ή ηνπ φγθνπ ηνπο). Ζ δηάδνζε ησλ άθξσλ ησλ crazes είλαη κηα αζηαζήο δηαδηθαζία ε 

νπνία είλαη γλσζηή ζαλ αζηαζήο δηαδηθαζία κελίζθνπ, ελψ ηα crazes δηεπξχλνληαη κε 

έλα κεραληζκφ θαηά ηνλ νπνίν λέν πιηθφ ελαπνηίζεηαη ζηα ηλίδηα ησλ crazes απφ ην 

πιηθφ ηεο θαζαξήο κήηξαο ην νπνίν έρεη γίλεη πιένλ φιθηκν ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεγέζπλζεο παξακφξθσζεο ηδηαίηεξα ζηε δηεπηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη ηα crazes απφ 

ηελ θαζαξή κήηξα [38]. ε φηη αθνξά ηελ έξεπλα ζηε ζξαχζε ηνπ craze, πξφζθαηεο 

κειέηεο έδεημαλ έλαλ εκπλεπζκέλν ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο πνπ ζα 

ζπλδέεη ηηο παξακέηξνπο ηεο κηθξνδνκήο ηνπ πιηθνχ θαη ηηο καθξνζθνπηθέο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο. Έγηλε πξνζπάζεηα Ο Brown [39], ν Sha et al. [40], ν Hui et al. 

[41] θαη νη Hui θαη Kramer [42] λα ζπζρεηίζνπλ ην κνξηαθφ βάξνο, ηελ ππθλφηεηα 

ησλ ζεκείσλ εκπινθήο ησλ αιπζίδσλ θαη ηε δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπάζεη ν 

δεζκφο carbon–carbon κε ηε καθξνζθνπηθή δπζζξαπζηφηεηα (fracture toughness) 

ελφο πιηθνχ πνπ θπξίαξρνο κεραληζκφο ζξαχζεο ηνπ είλαη ην θαηλφκελν crazing. 

ηα πιηθά ρσξίο ελίζρπζε, ηα crazes ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ ζπγθεληξψζεηο 

ηάζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπηθψλ αηειεηψλ. Λφγσ ηνπ φηη ε θχζε ησλ αηειεηψλ 

είλαη απξνζδηφξηζηε, ε ηάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ crazing δε 

κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηεί. Αλ, παξφια απηά, ππάξρεη κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία 

ζηελ θαηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζηε δνκή ηνπ πιηθνχ, ππάξρεη κηα 

ειάρηζηε ηηκή ηάζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ crazing θνληά ζηηο 

αλνκνηνγέλεηεο [29]. Απηφ ην θαηλφκελν πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Sternstein et al. γηα 

ηελ πεξίπησζε θχιισλ methyl methacrylate κε νπέο. Παξαηεξήζεθε φηη φηαλ κηα 

εθαξκνδφκελε ηάζε ππεξβεί κηα νξηαθή ηηκή, αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη crazes 

παξάιιεια κε ηηο γξακκέο ηεο κέγηζηεο θχξηαο ηάζεο (ή παξακφξθσζεο). Δπίζεο, 

βξέζεθε φηη ε νξηαθή απηή ηάζε κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ηε ζεξκνθξαζία 

Ζ ζπγθέληξσζε ηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζιηπηηθέο ηάζεηο επλννχλ ηελ έλαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ crazing ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πνιπκεξνχο, φηαλ ε ηάζε θηάζεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ζ αλάπηπμε ησλ crazes κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί θαη απφ ηα 

εγθιείζκαηα πςειήο δπζθακςίαο. Αλ έλα craze θαζψο δηαδίδεηαη ζπλαληήζεη έλαλ 

θφθθν γπαιηνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξφζθπζε κεηαμχ κήηξαο-γπαιηνχ δελ είλαη 
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θαιή, ε απνθφιιεζε πνπ ζα πξνθιεζεί κπνξεί λα ακβιχλεη ην άθξν ηνπ craze θαη 

έηζη λα εκπνδηζηεί ε πεξαηηέξσ δηάδνζή ηνπ.                                                                                                                                                                                                

Σα θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξε νιηθή παξακφξθσζε θαη 

δπζζξαπζηφηεηα απφ ηα πνιπκεξή ρσξίο ελίζρπζε, αλ ην πνιπκεξέο είλαη επεπίθνξν 

ζηελ αλάπηπμε crazes. Ο αλνκνηνγελήο κεραληζκφο παξακφξθσζεο, πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα απηήλ ηελ αχμεζε ζηηο ηδηφηεηεο, είλαη ε αλάπηπμε ησλ crazes ζηελ 

κήηξα θνληά ζηα άθακπηα εγθιείζκαηα. Απηφο ν κεραληζκφο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο 

είλαη ζπρλφο ζηα ζχλζεηα πνπ είλαη εληζρπκέλα κε ειαζηνκεξή (rubber-filled), φπσο 

ην αλζεθηηθφ ζε θξνχζεηο πςειήο ελέξγεηαο πνιπζηπξέλην. Ωζηφζν, εθηεηακέλν 

crazing έρεη επίζεο παξαηεξεζεί ζε πνιπκεξή, εληζρπκέλα κε δχζθακπηνπο θφθθνπο, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο παιψδνπο θαηάζηαζεο [29].  

 

4.4.9  Δπίδξαζε ηνπ Bαζκνύ Αλάκημεο (Effect of degree of mixing) 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ ζπζηεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο 

ησλ πνιπκεξηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο 

ηδηφηεηεο, είλαη πνιχ δχζθνινο.  

Οη ηδηφηεηεο ελφο θνθθψδνπο ζχλζεηνπ πιηθνχ εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ αλάκημεο 

ηεο ελίζρπζεο. Ο βαζκφο αλάκημεο νξίδεηαη σο ν βαζκφο νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο 

ησλ θφθθσλ ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα. Μέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ κέζνδνη αλάιπζεο  

ηεο επίδξαζεο ηνπ βαζκνχ αλάκημεο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ.. 

Έλαο θαιφο βαζκφο αλάκημεο ζα βειηηψζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εληζρπκέλνπ 

πνιπκεξνχο. 

Ζ κεραληθή αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε δηαζπνξά ησλ θφθθσλ 

κέζα ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλάκημεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ θνθθσδψλ πνιπκεξψλ, απαηηείηαη ε 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζζσκαησκάησλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θελψλ. Γχν 

κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζζσκαησκάησλ 

πνιπκεξνχο-θφθθσλ. Απηέο είλαη (α) αχμεζε ησλ ηνπηθψλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ (local 

shear stresses) ηεο κήηξαο γηα λα ζπάζνπλ ηα ζπζζσκαηψκαηα θαη (β) 
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βειηηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξφζθπζεο γηα λα βειηησζεί ν βαζκφο ηεο 

δηαζπνξάο ησλ θφθθσλ. 

Γεληθά, ε αχμεζε ηνπ ημψδνπο εμαξηάηαη απφ έλα αξηζκφ παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη: 

 1. Ο ηχπνο ηνπ πνιπκεξνχο,  

 2. Ζ κνξηαθή κάδα ηνπ πνιπκεξνχο,  

 3. Ζ ζεξκνθξαζία. 

Γηα κηα δεδνκέλε παξακφξθσζε, ε αχμεζε ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ επηινγή ελφο πνιπκεξνχο κε πςειφ κνξηαθφ βάξνο. Απηφ γηαηί ην 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο ελφο πνιπκεξνχο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ δηαηκεηηθνχ ημψδνπο 

(shear viscosity), ην νπνίν απμάλεη γηα κεγάια κνξηαθά βάξε. Οη ζπλζήθεο αλάκημεο 

επεξεάδνπλ επίζεο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ πνιπκεξνχο  

κπνξεί λα απμεζεί, αλ ε αλάκημε γίλεηαη κε ηε ζχγρξνλε ζεξκνθξαζηαθή ελαιιαγή 

(θχθινη ζέξκαλζεο ςχμεο), κε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θχθινπ ςχμεο. 

Ζ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ θφθθσλ είλαη κηα κέζνδνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφζθπζεο. Ο βαζκφο 

πξφζθπζεο, κεηαμχ πνιπκεξνχο θαη θφθθνπ, δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ πςειφο 

νχηε πνιχ ρακειφο, αθνχ γηα πςεινχο βαζκνχο πξφζθπζεο κεηψλεηαη ε θηλεηηθφηεηα 

ησλ θφθθσλ, ελψ κηα πνιχ αδχλαηε πξφζθπζε κεηψλεη ην πνζνζηφ ηνπ θνξηίνπ πνπ 

θέξεη ν θφθθνο θαη ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε. 

Μείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κηθξν-θελψλ ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε αλάκημε κέζσ ελφο 

θχθινπ ζέξκαλζεο ηεο αλάκημεο (heating mixing cycle). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία 

αλάκεημεο απμεζεί, ζα απμεζεί ην ημψδεο (θαη ζπλεπψο ην κέηξν) ηεο πνιπκεξηθήο 

κήηξαο. πλεπψο, ε θξίζηκε ηάζε γηα ηε δηάδνζε κηθξν-θελψλ ζα κεησζεί επίζεο. Ωο 

απνηέιεζκα, ηα κηθξν-θελά ζα εθηνπηζηνχλ εχθνια έμσ απφ ην πνιπκεξηθφ ζχζηεκα 

[43]. 
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4.5  Μεραληθέο Ιδηόηεηεο Κνθθώδσλ πλζέησλ Τιηθώλ 

Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ, φπσο θαη ησλ θνθθσδψλ, 

εμαξηάηαη θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο κήηξαο θαη ηνπ εληζρπηηθνχ κέζνπ. Οπφηε, δελ 

αξθεί κνλάρα λα απμεζεί ε πεξηεθηηθφηεηα ή λα ειαηησζεί ν ιφγνο κήθνπο/πάρνο  

ησλ θφθθσλ γηα λα επηηεπρζεί ελίζρπζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζχλζεηνπ 

θνθθψδνπο πιηθνχ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα 

θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ γηα λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε θφθθνπο ειαηνππξήλα ζε 

δηάθνξεο επί ηνηο εθαηφ πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα. Έγηλε ν ππνινγηζκφο ηνπ 

κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε θαη ηεο ηάζεο ζε θάκςε ησλ δνθηκίσλ ζε δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο ρσξίο ηελ επίδξαζε ζεξκηθήο θφπσζεο αξρηθά θαη κε ηελ επίδξαζε 

θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο ζηε ζπλέρεηα.  

 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ, φπνπ 

δίλνληαη θαη νη ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε θαη ηεο ηάζεο ζε θάκςε.  

 

 

4.5.1 Κάκςε Σξηώλ εκείσλ (3-point bending test) 

ην πείξακα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ ην δνθίκην (πνπ ζεσξείηαη δνθφο νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο) θνξηίδεηαη απφ κηα δχλακε P ζην κέζν ηεο, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο 

αληηδξάζεηο Α θαη Β ζηα ζεκεία ζηήξημεο. Γειαδή ε δνθφο θνξηίδεηαη απφ ηξία 

ζπγθεληξσκέλα θνξηία. 

Οη αληηδξάζεηο Α θαη Β ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο σο εμήο: 

  PBAFy 0  θαη   0
2

0 BL
L

PM A  

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη Α=Β=P/2. 
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Δηθόλα 4.7: Γηαγξάκκαηα  δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ θαη θακπηηθψλ ηάζεσλ ηεο θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ 

 

Καηφπηλ, εθφζνλ είλαη γλσζηέο νη θνξηίζεηο, ππνινγίδνληαη νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο 

θαη ξνπέο ηεο δνθνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζε δηαηνκή ηεο.  

             Σνκή 1 

 

xPxMxMM *)(0)(0   γηα 0<x<L/2 

 

Σνκή 2 

)(
2

)(0)(0 xL
P

xMxMM   γηα L/2<x<L 

 

Απφ ην δηάγξακκα θακπηηθψλ ξνπψλ [Μ] παξαηεξνχκε φηη ε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή 

4/max PLM z   εκθαλίδεηαη γηα x=L/2. 

Οη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ ηάζε θαη ηελ παξακφξθσζε κε ηελ ξνπή θάκςεο είλαη:   

y     και   
z

z
x

z

z
x

I
y

I 
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Δηθόλα 4.8: Γηαζηάζεηο δηαηνκήο 

 

Ζ δεπηεξνβάζκηα ξνπή αδξάλεηαο γηα ηελ δηαηνκή ηεο δνθνχ σο πξνο ηνλ z άμνλα 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε Ηz = (bh
3
)/12.  

 

Αληηθαζηζηψληαο ινηπφλ ηελ κέγηζηε ξνπή Μmax=-FL/4 ,ηελ κέγηζηε απφζηαζε απφ 

ηνλ νπδέηεξν άμνλα ymax =h/2 θαη ηελ ξνπή αδξάλεηαο Ηyy=bh
3
/12,φπνπ b ην πιάηνο 

θαη h ην πάρνο ηεο δνθνχ ιακβάλνπκε ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο θαη ηεο 

παξακφξθσζεο: 

2max2max

2

3
ε             

2

3

Ebh

FL

bh

FL
  

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα ππνινγίδεηαη 

ε κέγηζηε ηάζε θαη ε κέγηζηε παξακφξθσζε κε δεδνκέλε ηελ θαηαθφξπθε δχλακε Ρ 

πνπ αζθεί ε κεραλή ζην δνθίκην θαη ηελ κεηαηφπηζε ηεο αξπάγεο [44]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΔΛΙΑ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηψληαη πνιπκεξηθά ζχλζεηα πιηθά 

εληζρπκέλα κε θφθθνπο ειαηνππξήλα. Ζ θπζηθήο πξνέιεπζεο ελίζρπζε πνπ 

επηιέρζεθε, νη θφθθνη απφ ηνλ ππξήλα ειαηφθαξπσλ, δελ απνηειεί έλα ζχλεζεο πιηθφ 

ελίζρπζεο. Ζ πξνζπάζεηα γηα εχξεζε λέσλ, νηθνινγηθψλ θαη ρακεινχ θφζηνπο 

ζπλζέησλ πιηθψλ νδήγεζε ζηελ ζθέςε γηα ην θαηά πφζν ζα ήηαλ δπλαηή ε 

αμηνπνίεζε ηνπ ηαπεηλνχ αιιά ηφζν ζεκαληηθνχ ειαηνθάξπνπ.  

Ζ ηζηνξία ηεο ειηάο ράλεηαη ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ δέληξνπ 

απηνχ είλαη πνιχ κεγάιε φρη κφλν γηα ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ είλαη 

βαζηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ζπζηαηηθφ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο αιιά θαη γηα  φια 

φζα απηή ζπκβνιίδεη. Σν ειαηφδεληξν (Olea europaea L.) είλαη έλα πνιχκνξθν, 

αεηζαιέο, κέζνπ κεγέζνπο δέλδξν, έρεη κηθξά, ινγρνεηδή, πξάζηλα θχιια κε νκαιέο 

άθξεο θαη έλαλ κηθξφ κίζρν θαη επδνθηκεί ζηα κεζνγεηαθά θιίκαηα κε ζεξκά, μεξά 

θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο.  

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ειαηνδέληξσλ θαη ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ είλαη απφ ηηο πην 

βαζηθέο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιάδαο, κε πεξηνρέο φπσο ε Μεζζελία, ε 

Λαθσλία, ε Κξήηε θ.α. λα είλαη εθείλεο κε ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη λα έρνπλ 

παγθφζκηα θήκε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ 

παξάγνπλ ην 75% ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ δηαηίζεληαη παγθνζκίσο, κε ηελ 

Ηζπαλία λα πξσηνζηαηεί θαη λα αθνινπζεί ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα.  
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Δηθόλα 5.1: Παξαγσγή Διαηνιάδνπ ζηελ Δπξψπε 

 

5.2 Η Γνκή ηνπ Διαηνππξήλα 

Ο θαξπφο ηνπ ειαηφδεληξνπ είλαη ζαξθψδεο θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην 

πεξηθάξπην θαη ην ελδνθάξπην (θνπθνχηζη ή ππξήλαο). Σν πεξηθάξπην απνηειείηαη 

απφ ην επηθάξπην (θινχδα) θαη ην κεζνθάξπην (ζάξθα) πνχ αληηζηνηρεί ζην 70-80% 

ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ θαξπνχ. Σν ελδνθάξπην πεξηέρεη ην ελδνζπέξκην θαη μχιν 

θαη ην μχιηλν θέιπθνο.  

 

Δηθόλα 5.2: ρεκαηηθή Απεηθφληζε ηνπ Διαηνθάξπνπ 

 

5.3 Η Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Διαηνιάδνπ  

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ απνρσξηζκνχ ηνπ ππξήλα ηνπ 

ειαηνθάξπνπ γίλεηαη κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα. Αξρηθά γίλεηαη ε ζπγθνκηδή ησλ 

ειαηνθάξπσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νδεγνχληαη ζηα ειαηνπξγεία γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. Μφλν ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 2.200. 
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Απφ ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ειαηνιάδνπ απφ ηνπο ειαηφθαξπνπο παξάγνληαη πγξά 

θαη ζηεξεά απφβιεηα. Σα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη γηα 1 ηφλν ειαηνθάξπνπ 

κπνξνχλ λα είλαη αθφκα θαη 0,8 ηφλνπο θαη ζεσξνχληαη φηη είλαη έλα πςειά 

ξππαληηθφ θνξηίν ην νπνίν έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σα πγξά 

ελαπνηίζεληαη ζην έδαθνο ή ζε πδάηηλεο δεμακελέο κνιχλνληαο ηνλ πδξνθφθν 

νξίδνληα.  

 

Σα ζηεξεά απφβιεηα είλαη εθείλα πνπ απνκέλνπλ κεηά θαη απφ ηελ εμαγσγή ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ειαηνιάδνπ (ππξελέιαην). Μεηά ηελ μήξαλζε, ηα ζηεξεά απφβιεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ ζηεξενχ απνβιήηνπ. ε πνιιέο 

πεξηνρέο θαη ηεο Διιάδαο, φπσο ζην λνκφ Μεζζελίαο, νη ηνπηθνί θνξείο θαη 

αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ζπγθεληξψλνπλ ηα πγξά απφβιεηα κε θαηάιιειεο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο γηα λα κελ είλαη ξππνγφλα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζηελ 

άξδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκε 

χιε ζηα ειαηνηξηβεία.    

 

ηελ κειέηε πνπ έιαβε ρψξα ζε απηή ηελ κεηαπηπρηαθή εξγαζία, αξρηθά κία 

πνζφηεηα ζηεξεψλ απνβιήησλ ειήθζεθε απφ ειαηνηξηβείν κεηά ηελ δηαδηθαζία 

εμαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ. ηελ ζπλέρεηα, απφ ηελ ζθνπξφρξσκε απηή κάδα κε 

δηαδνρηθέο πιχζεηο κε λεξφ απνκαθξχλζεθαλ φια ηα κε επηζπκεηά ζηνηρεία πνπ 

ππήξραλ (ρψκα, θχιια, ζθφλε) έηζη ψζηε λα απνκείλνπλ κφλν νη ειαηνππξήλεο. ηε 

ζπλέρεηα, νη ειαηνππξήλεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε θνχξλν γηα λα απνκαθξπλζεί φιε ε 

πγξαζία ηνπο.  

 

 

5.4 Η Υεκηθή ύζηαζε ηνπ Διαηνππξήλα 

 

Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ειαηνππξήλα θαηά ηελ απφξξηςε ηνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ νξγαληθφο άλζξαθαο θαη πγξαζία. Αλαιπηηθά ε ρεκηθή 

ζχζηαζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ειαηνππξήλα δίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (πίλαθαο 5.1 θαη 5.2).  
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Πίλαθαο 5.1: Υεκηθή χζηαζε Διηάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δνκή ηνπ ειαηνππξήλα νκνηάδεη κε εθείλε φισλ ζρεδφλ ησλ θπηηθψλ ηλψλ, 

απνηεινχκελε απφ: θπηηαξίλε (20%), εκηθπηηαξίλε (25%), ιηγλίλε (40%) θαη 

πεθηίλε (~1%). Δθείλν πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ην πνζνζηφ ηεο θπηηαξίλεο είλαη 

ρακειφ ζε ζρέζε κε άιιεο θπηηθέο ίλεο θαη κάιηζηα ζπγθξηλφκελε κε εθείλν ην 

πνζνζηφ πνπ απαληάηαη ζηελ καιαθή μπιεία (softwoods) είλαη πεξίπνπ ζηελ κηθξή 

πνζφηεηα. Δλψ ηα πνζνζηά ηεο εκηθπηηαξίλεο, ιηγλίλεο θαη πεθηίλεο είλαη ζηα ίδηα 

πνζνζηά κε απηή ηελ θαηεγνξία μχινπ.  

 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη ππήξμε δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηε βηβιηνγξαθία πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ 

ειαηνππξήλα θαη ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνχ 

απηνχ σο εληζρπηηθφ κέζν ζε πνιπκεξηθά ζχλζεηα πιηθά απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

πνπ δελ έρεη ππάξμεη φκνηα ηεο ζην παξειζφλ. ηε πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ ειαηνππξήλα, επηιέγεηαη λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 

πνηθηιηψλ μχινπ γηαηί ε δνκή ησλ δχν εκθαλίδεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.  

Πίλαθαο 5.2: Υεκηθή χζηαζε Διαηνππξήλα 
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Ζ ππθλφηεηα ηνπ ειαηνππξήλα έρεη βξεζεί φηη είλαη ~0,6 gr/cm
3
 θαη είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηε κέγηζηε ππθλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε καιαθή μπιεία. Ζ ππθλφηεηα είλαη 

κηα ηδηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Ζ έξεπλα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε θαη Wood Polymer 

Composites (WPC‟s) έρνπλ εθαξκνγέο ζην ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θ.α. Πεηξάκαηα γηα ηε κειέηε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο μχινπ αιιά κε ηελ ίδηα ππθλφηεηα, έδεημαλ ζρεδφλ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά. Άξα, ιφγσ έιιεηςεο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί θαη φηη νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνππξήλα θπκαίλνληαη ζηηο ηηκέο 

εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε μχινπ [45,46]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Θεξκηθή Κόπσζε 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζεξκηθή θφπσζε  είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ. Σα ζχλζεηα πιηθά πνπ έρνπλ εθαξκνγέο ζε 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο φπσο ε αεξνλαππεγηθή ή ε αεξoδηαζηεκηθή, ππφθεηληαη ζε 

αθξαίεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Άξα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ λα 

πεξηγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ φια ηα θαηλφκελα εθείλα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ θαη ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ αιιαγψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κεραληθέο θαη φρη κφλν ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε ζεξκηθή θφπσζε.  

 

6.2 Θεξκηθή Κόπσζε (Thermal Fatique) 

Ζ ζεξκηθή θφπσζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ξσγκψλ ζε έλα 

πιηθφ εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα πνπ νθείινληαη ζε πνιιαπιέο ή 

πεξηνδηθέο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

κπνξεί λα είλαη αιιαγέο ζηε γεσκεηξία θαη ζηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ή 

αθφκα θαη δεκηνπξγία ξσγκψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, νθείινληαη ζηελ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκηθήο παξακφξθσζεο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε απφ εμσηεξηθνχο 

είηε απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο 

δπλάκεηο εθείλεο πνπ δξνπλ ζην πιηθφ απφ εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

παξακφξθσζε φηαλ βξίζθεηαη ππφ ζπλζήθεο ζέξκαλζεο ή ςχμεο. Οη εζσηεξηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 

ην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ, ιφγσ ηεο αληζνηξνπίαο ηνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ ηεο κήηξαο θαη ηνπ εληζρπηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ηα 

κηθξνζσκαηίδηα. ην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ αλαπηχζζνληαη ζεξκηθέο ηάζεηο ζηελ 
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δηεπηθάλεηα κήηξαο-ελίζρπζεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ξσγκψλ 

πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε κεραληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.  

Ζ ζεξκηθή θφπσζε ζηα ζχλζεηα πιηθά δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο φπσο ηα δνκηθά πιηθά. Καη απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο 

ηνπο, θαζψο απνηεινχληαη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα πιηθά πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Δπηδξνχλ θαη εζσηεξηθνί πεξηνξηζκνί θαη 

εμσηεξηθνί. Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο βέβαηα έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλζέηνπ. Ωζηφζν, ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζεξκηθή θφπσζε έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 

εξππζκφ θαη ηελ κεραληθή θαηαπφλεζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεξκηθή θφπσζε απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο 

ππνβάζκηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί πιήξσο νη 

κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε απφηνκεο ή κε κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε 

ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ πνπ νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε απηή ησλ 

ηδηνηήησλ κε πην ζεκαληηθνχο ηεο απψιεηα κάδαο ηνπ κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηελ αλάπηπμε ζεξκηθψλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί κηθξνξσγκέο ζηελ 

δηεπηθάλεηα κήηξαο-ελίζρπζεο ή ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο παιψδνπο 

κεηάβαζεο (Tg). Ζ απψιεηα ηεο κάδαο θάλεη ην ζχλζεην πην ςαζπξφ νπφηε επλνείηαη 

ε πεξαηηέξσ δεκηνπξγία κηθξνξσγκψλ, αιιά απφ ηελ άιιε δεκηνπξγεί θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρψξν πνπ απαηηείηαη γηα λα απειεπζεξσζεί πγξαζία απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

[47].  

 

6.3 Κπθιηθή Θεξκηθή Φόξηηζε (Thermal Cycling) 

πρλά ζηελ βηβιηνγξαθία[48], ε ζεξκηθή θφπσζε αλαθέξεηαη θαη σο „thermal 

cycling‟. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζεξκηθή θφπσζε αλαθέξεηαη ζηε πεξηνδηθή κεηαβνιή 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο γηα πνιινχο 

θχθινπο ζεξκηθήο θφξηηζεο. Ζ παξακνλή ηνπ πιηθνχ ζε θάζε κηα απφ ηηο δχν 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζεξκηθή ηζνξξνπία. Οπφηε, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγάινο [49]. 

Τπάξρεη θαη ε ζεξκηθή θφπσζε ζηελ νπνία ην πιηθφ δελ ππνβάιιεηαη ζε θπθιηθέο 
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κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά ζε απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ζηαζεξφ 

ξπζκφ κεηαβνιήο [47]. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ζεξκηθήο θφπσζεο, φπσο ε 

weathering, ε νπνία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη έθζεζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ήιην, ηελ πγξαζία ή θαη ζηα δχν [49]. 

 

Δηθόλα 6.1: Πεξηπηψζεηο Θεξκηθήο Κφπσζεο 

 

6.4 Θεξκηθό νθ (Thermal Shock) 

Σν ζεξκηθφ ζνθ είλαη κηα πεξίπησζε ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηελ νπνία ην πιηθφ 

ππφθεηηαη ζε θχθινπο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ δχν ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεξκνθξαζηψλ φπσο θαη ζηε θπθιηθή ζεξκηθή θφξηηζε, κε ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά 

φκσο φηη νη ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο είλαη έληνλεο θαη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. Οη 

ζεξκνθξαζίεο πνπ επηιέγνληαη ζην ζεξκηθφ ζνθ κπνξεί λα δηαθέξνπλ  πνιχ κεηαμχ 

ηνπο, π.ρ. λα είλαη ε κηα αξλεηηθή θαη ε άιιε ζεηηθή. Σν πιηθφ παξακέλεη ζε θάζε 

ζεξκνθξαζία ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απηφο ζεσξείηαη έλαο θχθινο θφξηηζεο. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηε κηα ζεξκνθξαζία ζηελ άιιε γίλεηαη απφηνκα. Σν ζεξκηθφ ζνθ 

πξνθαιεί κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ γηαηί νη κεηαβνιέο είλαη 

πνιχ πην έληνλεο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκηθή θφπσζε.  
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Δηθόλα 6.2: Θεξκηθφ Κφπσζε 

 

 

 

 

 

 

6.5 Δπίδξαζε ηεο Θεξκηθήο Κόπσζεο ζηα Πνιπκεξηθά ύλζεηα Τιηθά 

Σα ζχλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο θαη κε αθξαίεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Σν 

ζεξκηθφ ζνθ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ππνβάζκηζεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ αεξνλαππεγηθή θαη αεξνδηαζηεκηθή. ην λέν αεξνζθάθνο ηεο 

Airbus A350 πνπ πξφθεηηαη λα είλαη έηνηκν ην 2011, ηα ζχλζεηα πιηθά ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνπιάλνπ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ θαη ησλ θηεξψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ 53% 

Δηθόλα 6.3: Θεξκηθφ νθ 
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θαη είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη ππάξμεη πνηέ, μεπεξλψληαο θαη ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζε ζχλζεηα πιηθά ηεο Boeing 787 πνπ είλαη 50%. Σα αεξνζθάθε, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο απνγείσζεο, ηεο πηήζεο θαη ηεο πξνζγείσζεο ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθφ 

ζνθ γηαηί νη ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο είλαη αθξαίεο θαη ζε πνιχ ιίγν ρξφλν, ιφγσ ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πςφκεηξν.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη λα εμεγεζνχλ φια ηα 

θαηλφκελα εθείλα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο θαη 

ηνπ ζεξκηθνχ ζνθ θαη νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ ππφ ζπλζήθεο ζεξκηθνχ ζνθ, είλαη ε αλάπηπμε κηθξνξσγκψλ. Ζ δεκηνπξγία 

ησλ κηθξνξσγκψλ νθείιεηαη ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ επηκέξνπο πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ην ζχλζεην πιηθφ. Σα πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ε κήηξα θαη ε ελίζρπζε 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο [49]. Ζ κήηξα θαη 

ελίζρπζε δηαζηέιινληαη ή ζπζηέιινληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη ζεξκηθέο ηάζεηο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Απηέο νη ζεξκηθέο ηάζεηο παξάγνπλ κηθξνξσγκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δηεπηθάλεηα 

κήηξαο-ελίζρπζεο ε νπνία είλαη κηα δηαθνξεηηθή θάζε κε ηδηφηεηεο άιιεο απφ απηέο 

ηεο κήηξαο θαη ηεο ελίζρπζεο θαη δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο [47].  

 

Δηθόλα 6.4: Αλάπηπμε κηθξνξσγκψλ [50] 
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Οη κηθξνξσγκέο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ απνθνιιήζεηο ηεο κήηξαο απφ ην 

έγθιεηζκα ιφγσ ηεο ζξαχζεο ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ. Οη ηάζεηο δελ 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ κήηξα ζηελ ελίζρπζε νπφηε ε κήηξα είλαη εθείλε πνπ θέξεη ηα 

θνξηία κε ηελ αληνρή θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο λα παξνπζηάδεη κηθξφηεξεο ηηκέο.  

Οπφηε ν ξφινο ηεο δηεπηθάλεηαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζχλζεηνπ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο θαη ηνπ ζεξκηθνχ ζνθ, ν 

ηξφπνο πνπ επηδξά ζηηο ηδηφηεηεο είλαη πην πνιχπινθνο.  

Ζ ζεξκηθή θφπσζε φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο, αλαπηχζζεη ζεξκηθέο 

ηάζεηο ζηελ δηεπηθάλεηα κήηξαο-ελίζρπζεο. Οη ζεξκηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ ιφγσ ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο, αιιά θαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ 

απηή δηαξθεί. Όηαλ νη ελαιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη έληνλεο θαη ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, νη αλαπηπζζφκελεο ζεξκηθέο ηάζεηο ζα είλαη κεγαιέο γηαηί ην 

πνιπκεξέο δελ έρεη ην ρξφλν λα ραιαξψζεη αλ ε ςχμε γίλεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ.    

Οη αλαπηπζζφκελεο ζεξκηθέο ηάζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε δηάξξεμε ησλ 

δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ (debonding) πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζηελ 

απνθφιιεζε ηνπ εγθιείζκαηνο απφ ηελ κήηξα, ηελ δεκηνπξγία δειαδή κηθξνξσγκψλ 

πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αζηνρία ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ αλ απηή επέιζεη ηειηθά. Ο 

κεραληζκφο ηεο δηάξξεμεο ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα 

ηεο πξφζθπζεο κήηξαο-ελίζρπζεο θαη ηελ αληνρή ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ [51]. 

Ζ ρακειή αληνρή ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πην εχθνιε 

δηάξξεμε ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ ζε κεγαιχηεξε έθηαζε. Όκσο, απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε θαιή πξφζθπζεο εληζρπηηθνχ κέζνπ – κήηξαο, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη απηή 

ζε αλάπηπμε κηθξνξσγκψλ ζηελ κεηαμχ ηνπο δηεπηθάλεηα ιφγσ ησλ έληνλσλ 

ζεξκνθξαζηαθψλ αιιαγψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ ζεξκηθήο δηαζηνιήο. 

Αλ ε πξφζθπζε κήηξαο-ελίζρπζεο είλαη θαιή ή θαθή εμαξηάηαη απφ ηηο 

θπζηθνρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δχν θάζεσλ. 

Οη ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ ιφγσ ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο, 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο, 

αιιά θαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ απηή δηαξθεί. Όηαλ νη ελαιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 

έληνλεο θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, νη αλαπηπζζφκελεο ζεξκηθέο ηάζεηο ζα είλαη 
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κεγαιέο γηαηί ην πνιπκεξέο δελ έρεη ην ρξφλν λα ραιαξψζεη αλ ε ςχμε γίλεηαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ [52].    

Ζ αλάπηπμε κηθξνξσγκψλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα πξφζθπζεο κήηξαο-

ελίζρπζεο δελ είλαη ν κνλαδηθφο κεραληζκφο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο. Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη 

θαηλφκελα πνπ εληζρχνπλ ηελ πξφζθπζε. Ζ ζεξκηθή θφπσζε, θαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ην ζεξκηθφ ζνθ, νδεγεί ζε απψιεηα ηεο πγξαζίαο θαη ηεο κάδαο ηνπ ζχλζεηνπ 

πιηθνχ. Ζ απψιεηα απηή ηεο κάδαο ε νπνία εηδηθά ζηελ πεξίπησζε επνμεηδηθήο 

κήηξαο είλαη πνιχ πην κεγάιε ζε ζρέζε κε ηα εληζρπηηθά εγθιείζκαηα, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θελψλ θαη ξσγκψλ γχξσ απφ ηα έγθιεηζκα. Απηφ κπνξεί 

λα ζεκαίλεη φηη ζηνπο αξρηθνχο θχθινπο ζεξκηθήο θφξηηζεο ζηνπο νπνίνπο ε απψιεηα 

κάδαο είλαη πνιχ κεγάιε δεκηνπξγνχληαη πνιιά θελά θαη κηθξνξσγκέο. ηε ζπλέρεηα 

φκσο, ε απψιεηα κάδαο ζπλερίδεηαη κελ αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαη φια φζα 

απηή ζπλεπάγεηαη. 

 Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ηα θελά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο εκπφδην γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ξσγκψλ, 

αθνχ απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά ελψλνληαη θαη δηαθιαδψλνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Όπνηε, είλαη πηζαλφ ζε έλα πξψην ζηάδην, ζε αξρηθνχο αθφκα θχθινπο, λα ππάξρεη 

κηα ξαγδαία απψιεηα κάδαο κε ηαρεία αχμεζε ηεο βιάβεο θαη έλα δεχηεξν ζηάδην ζε 

πξνρσξεκέλνπο θχθινπο, φπνπ ε εμέιημε ηεο βιάβεο ζηαζεξνπνηείηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη πνιχ αξγά κέρξη ηελ αζηνρία [53].  

Έλα αθφκα  ζηνηρείν πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη ε επίδξαζε ηεο 

ζεξκηθήο θφπσζεο ζηελ ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg). Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζεξκηθψλ θχθισλ, ε ζέξκαλζε ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ απμάλεη ην ημψδεο ηεο 

κήηξαο θαηά θχξην ιφγν θαη κεηψλεη ηελ ζεξκνθξαζία Tg. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα ραιαξψλνπλ νη δεζκνί ησλ αιπζίδσλ θαη ζε θάπνην βαζκφ λα αξρίζεη λα ξέεη, 

επηηξέπνληαο ζε θάπνην βαζκφ ην „γιίζηξεκα‟ ησλ εγθιεηζκάησλ. Με ηελ απφηνκε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, νη λέεο ζέζεηο ησλ εγθιεηζκάησλ παγψλνπλ θαη 

ζηαζεξνπνηνχληαη. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θελά θαη κηθξνξσγκέο 

φπσο αθξηβψο κε ηελ απψιεηα κάδαο θαη λα θάλεη ην ζχλζεην πιηθφ πην ςαζπξφ [47]. 

Ωζηφζν, νη κεραληζκνί πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα ζπδεηεζεί δελ νδεγνχλ κφλν ζε κείσζε 

ηεο Tg θαη ζηελ ςαζπξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ξσγκψλ. Καηά ηε 



Κεθάιαην 6  – Θεξκηθή Κόπσζε 

- 66 - 

 

δηάξθεηα ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφξηηζεο κπνξεί λα ζπκβεί πεξαηηέξσ πνιπκεξηζκφο 

ησλ αιπζίδσλ ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο θαη δεκηνπξγία ζηαπξνδεζκψλ. Έηζη, κπνξεί 

λα ππάξμνπλ επηπιένλ δηαζπλδέζεηο κήηξαο – εγθιεηζκάησλ, βειηηψλνληαο ηελ 

πξφζθπζε θαη ηελ αληνρή ησλ δηεπηθαλεηαθψλ δεζκψλ. Ζ θαιχηεξε πξφζθπζε, έρεη 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο Ταιψδνπο Μεηάβαζεο  (Tg) [51]. 

Τπάξρνπλ θη άιινη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

ζχλζεησλ πιηθψλ κε ηε ζεξκηθή θφπσζε θαη ην ζεξκηθφ ζνθ. Ζ ζεξκηθή νμείδσζε 

είλαη έλαο αθφκα απφ ηνπο κεραληζκνχο ππνβάζκηζεο. ε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, 

ηα πνιπκεξή αληηδξνχλ κε ην νμπγφλν κε πάξα πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη γηα αξρίζεη 

λα γίλεηαη εκθαλήο ε νμείδσζε πξέπεη λα πεξάζεη πάξα πνιχ θαηξφο. Όηαλ φκσο 

εθηεζνχλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή ζε πγξαζία θαη αθηηλνβνιία, ην θαηλφκελν ηεο 

ζεξκηθήο νμείδσζεο επηηαρχλεηαη. Οη δεζκνί ησλ πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ δηαξξένληαη 

θαη νη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο ζπάλε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ  ειεχζεξεο ξίδεο ή 

αθφκα θαη δεπηεξεχνληεο αληηδξάζεηο πνπ ζα ππνβαζκίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

πνιπκεξηθήο κήηξαο [47]. 

ηελ ζεξκηθή θφπσζε είλαη πνιινί νη κεραληζκνί πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη 

θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά πνιχπινθε ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. Όινη 

απηνί νη παξάγνληεο δελ ππάξρνπλ αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, αιιά 

ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα. Ζ δνκή θαη ε θχζε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, πεξηπιέθεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηηο κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο.  

Τπάξρνπλ κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ, φπσο 

νη κηθξνξσγκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο θαθήο πξφζθπζεο. Αιιά θαη 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζθπζε κήηξαο-εγθιείζκαηνο κε ην 

ζρεκαηηζκφ επηπιένλ ζηαπξνδεζκψλ ηειηθά κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ Tg. Όινη απηνί 

νη κεραληζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπλζέηνπ επεξεάδνπλ ηηο 

κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη 

αλάινγα πάληα κε ην πνηφο ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ θάζε θνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

7.1 Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ην πιηθφ πνπ κειεηήζεθε είλαη έλα θνθθψδεο 

ζχλζεην πιηθφ πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλν κε θφθθνπο ειαηνππξήλα. Ο ζθνπφο 

ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε πεηξακαηηθή κειέηε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζχλζεηνπ πιηθνχ ππφ ζπλζήθεο ζεξκηθνχ ζνθ. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζχλζεηα πιηθά ζε 5 δηαθνξεηηθέο θαηά βάξνο % πεξηεθηηθφηεηεο ζε θφθθνπο 

ειαηνππξήλα, 0%, 5%, 10%, 20% θαη 35%. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία 

ησλ πεηξακάησλ ζεξκηθήο θφπσζεο. Κάζε θχθινο ζεξκηθήο θφπσζεο πεξηειάκβαλε 

έθζεζε ησλ δνθηκίσλ ζε ζεξκνθξαζία 80
o
C γηα 10 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο -27

 

o
C γηα άιια 10 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο θάζε ζεξκηθνχ θχθινπ ήηαλ 20 ιεπηά, θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 200 θχθινη θφξηηζεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα 

αλαιπζεί δηεμνδηθά ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Όια ηα δνθίκηα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη θαηαπνλήζεθαλ κε ηελ ζεξκηθή θφπσζε, ππνβιήζεθαλ γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε πεηξάκαηα θάκςεο 3- 

ζεκείσλ ζε επηηξαπέδην ζεξβν-πδξαπιηθφ πιαίζην κεραληθψλ δνθηκψλ εθειθπζκνχ -

ζιίςεο ηχπνπ Ingstron 4301.  

Σέινο, εθηφο απφ ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλνπ κε θφθθνπο ειαηνππξήλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζεσξεηηθή πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ βαζηζκέλε ζε 

ζεσξεηηθά κνληέια θαη έγηλε θαη ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

7.2 Σα πιηθά 

Ωο κήηξα ρξεζηκνπνηήζεθε επνμεηδηθή ξεηίλε κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία RENLAM 

CY 219 θαη ν ζθιεξπληήο γηα ηνλ πνιπκεξηζκφ ηεο ξεηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
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είλαη ν HARDENER RENLAM HY 5161 ηεο εηαηξίαο Huntsman. Ωο ελίζρπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θφθθνη ειαηνππξήλα ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη ηδηφηεηεο φισλ ησλ 

ζπζηαηηθψλ θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (πίλαθα 7.1 θαη 7.2). 

 

Πίλαθαο 7.1: Ηδηφηεηεο ηεο ξεηίλεο RENLAM CY219 θαη ηνπ ζθιεξπληή RENHAM HY 5161 

 Ππθλόηεηα 

 (gr/cm
-3

) 

Ημώδεο (ζηνπο 25 
o
C ) 

 (mPa) 

Υξώκα 

RENLAM CY 219 1 10000-20000 Γηάθαλν 

RENHAM 5161 1,1 30-70 Κίηξηλν 

 

 

Πίλαθαο7.2: Ηδηφηεηεο Δπνμεηδηθήο Ρεηίλεο θαη ειαηνππξήλα 

 
Ππθλνηεηα 

(gr/cm
-3

) 

Λόγνο 

Poisson 

Μέηξν 

Διαζηηθόηεηαο 

(MPa) 

Μέγεζνο 

Κόθθνπ (κm) 

Δπνμεηδηθή 

Ρεηίλε 
1,16 0,34 2,57 - 

Διαηνππξήλαο 0,6 0,3 11 ~18 

 

 

7.3 Πξνεηνηκαζία ηνπ Διαηνππξήλα 

Ο ειαηνππξήλαο δελ απνηειεί έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηνκέα ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ θαη κάιηζηα απαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζε κνξθή εληζρπηηθψλ 

θφθθσλ. Γηα λα είλαη θαηάιιεινη πξνο ρξήζε απαηηήζεθε κηα ζεηξά θαηάιιεισλ 

ρεκηθψλ θαη ζεξκηθψλ δηεξγαζηψλ.  

Ζ πξνκήζεηα ησλ ειαηνππξήλσλ έγηλε απφ ειαηνηξηβείν κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ. ηε ζπλέρεηα θαζαξίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή απφ θάζε μέλν ζψκα κε ην νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλνη (π.ρ ρψκα, θχιια), 

μεπιχζεθαλ πάξα πνιιέο θνξέο θαη κεηά αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ ζε θνχξλν 
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κέηξηαο ζεξκνθξαζίαο γηα 24 ψξεο ψζηε λα αθαηξεζεί ε πγξαζία. Απηή ε δηαδηθαζία 

επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο γηα απνκαθξπλζνχλ φια ηα αλεπηζχκεηα μέλα ζψκαηα, 

ε πγξαζία θαη ηπρφλ ιάδη. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ, θαίλεηαη ζε ηη κνξθή ήηαλ 

αξρηθά ν ειαηνππξήλαο πξηλ θαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ (εηθφλα 7.1). 

 

 

Δηθόλα 7.1: Ο ειαηνππξήλαο α) ακέζσο κεηά ηελ πεξηζπιινγή ηνπ θαη β) κεηά απφ ην 

θαζάξηζκα 

  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ εμαζθαιίζηεθε φηη ν ειαηνππξήλαο είλαη ζε θαηάιιειε 

θαηάζηαζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί, θνληνξηνπνηήζεθε νχησο ψζηε λα απνθηήζεη ηελ 

β) 

α) 
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ηειηθή κνξθή ησλ θφθθσλ. Γηα ηελ δηαδηθαζία θνληνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζθαηξφκπινο ηχπνπ FRITSCH (Planetary Mono Mill pulverisette 6). Ο ελ ιφγσ 

ζθαηξφκπιν, απνηειεί κέξνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ επίθνπξνπ 

Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηήκεο Τιηθψλ, θ. Μπνπξφπνπινπ ν νπνίνο ηνλ 

παξαρψξεζε πξνο ρξήζελ γηα φζν δηάζηεκα απαηηήζεθε. Ο ζθαηξφκπινο θαίλεηαη ζε 

εηθφλα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα (εηθφλα 7.2). Ζ δηαδηθαζία θνληνξηνπνίεζεο 

ππήξμε αξθεηά ρξνλνβφξα δηφηη ε ζθιεξφηεηα ησλ ειαηνππξήλσλ ήηαλ κεγάιε θαη 

δελ ήηαλ εχθνιε ε ζξαχζε ηνπο ζε θφθθνπο ηεο ηάμεο ηνπ κm. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη γηα  λα παξαρζνχλ θφθθνη πνζφηεηαο 50 gr ν ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ 4-5 

ψξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ζθαηξφκπινο απνηειείηαη απφ έλα κεηαιιηθφ δνρείν (εηθφλα 7.3) κέζα ζην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα θνληνξηνπνηεζεί. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζθαηξφκπινπ 

ππάξρνπλ ζθαίξεο απφ νξπθηφ πςειήο 

αληνρήο. Σν κεηαιιηθφ δνρείν πεξηζηξέθεηαη 

κε κεγάιε ηαρχηεηα γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ 

ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη θαη ζε θπθιηθή 

ηξνρηά γχξσ απφ έλα θαηαθφξπθν άμνλα θαη 

εθηφο δνρείνπ. Έηζη, ην πιηθφ καδί κε ηηο 

 

Δηθόλα 7.2: θαηξφκπινο 

Δηθόλα 7.3: Γνρείν ζθαηξφκπινπ 
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ζθαίξεο αιιάδνπλ ζπλερψο δηεχζπλζε θαη ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο πξνθαιψληαο 

ηελ ζξαχζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ παξαγσγή ησλ θφθθσλ.  

Οη θφθθνη ηνπ ειαηνππξήλα πνπ παξήρζεζαλ κε ηελ δηαδηθαζία θνληνξηνπνίεζεο κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ζθαηξφκπινπ έρνπλ κέζε δηάκεηξν 10-20 κm φπσο κεηξήζεθε ζε 

πξνεγνχκελε εξγαζία [7]. Οη θφθθνη ειανππξήλσλ ζε κνξθή ζθφλεο ή πνχδξαο έηζη 

φπσο πξνέθπςε κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνληνξηνπνίεζεο, θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα (εηθφλα 7.4). Ο ειαηνππξήλαο ζε απηή ηελ κνξθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππφ κειέηε ζχλζεησλ πιηθψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7.4: Διαηνππξήλαο ζε κνξθή ζθφλεο 
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7.4 Καηαζθεπή Γνθηκίσλ 

Καηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά δνθίκηα πέληε δηαθνξεηηθψλ πεξηεθηηθνηήησλ θαηά 

βάξνο ζε ειαηνππξήλα. Γνθίκηα θαζαξήο ξεηίλεο 0% θαζψο θαη εληζρπκέλα κε,5%, 

10%, 20% θαη 35% ειαηνππξήλα. Γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ δνθηκίσλ 

αθνινπζήζεθε αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία. 

 Πξνεηνηκαζία Καινππηνύ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαινχπη πνπ θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 9.5. Σν θαινχπη απηφ είλαη κεηαιιηθφ κε δηαζηάζεηο 240 x 170 x 2 mm θαη 

απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, ην έλα θέξεη εγθνπέο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα ησλ 

δνθηκίσλ. Σν ηκήκα κε ηηο εγθνπέο βηδψλεη πάλσ ζην άιιν ηκήκα θαη ην πιηθφ 

εγρέεηαη ζηηο εγθνπέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρηθά, έγηλε ν θαζαξηζκφο ηνπ θαινππηνχ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ μέλα κε 

επηζπκεηά ζηνηρεία ζηηο επηθάλεηεο ηνπ πνπ λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ. Με ηε βνήζεηα κεηαιιηθήο ζπάηνπιαο αθαηξέζεθαλ ηπρφλ 

ππνιείκκαηα ελαπνκέλνπζαο ξεηίλεο πνπ κπνξεί λα είραλ παξακείλεη ζηηο επηθάλεηεο 

 

Δηθόλα 7.5: Καινχπη 
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πλνιηθή κάδα κείγκαηνο : Wmix=60gr 

Μάδα Κόθθσλ γηα ηελ θαηαζθεπή Υ% πεξηεθηηθόηεηαο : Wf=60*X/100gr  

Μάδα Ρεηίλεο : Wresin          

Μάδα Ακηλεο : Wamine  

Έηζη Wmix= Wf + Wresin + Wamine                   

ησλ θαινππηψλ απφ πξνεγνχκελεο παξαζθεπέο. Οη επηθάλεηεο θαζαξίζηεθαλ 

επηπιένλ θαη κε αθεηφλε. ηε ζπλέρεηα, έγηλε επάιεηςε ηνπ θαινππηνχ κε ζπλζεηηθφ 

θεξί (Ciba mould RENLEASE QV 5110), γηα λα κελ θνιιήζνπλ ηα δνθίκηα ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ θαινππηνχ θαη λα αθαηξεζνχλ απφ ην θαινχπη κε κεγαιχηεξε επθνιία. 

Σέινο, έγηλε ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαινππηνχ κε ηε ζχλδεζε ησλ δχν πιαθψλ κε 

θνριίεο θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ίζσλ εγθνπψλ κέζα ζηηο νπνίεο έγηλε ε έγρπζε ηνπ 

πιηθνχ. 

 

 Τπνινγηζκόο Πνζνηήησλ 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθαλ νη πνζφηεηεο ηεο ξεηίλεο, ηνπ ζθιεξπληή θαη ησλ 

θφθθσλ ειαηνππξήλα γηα ηελ παξαζθεχε ηνπ κείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ. Ζ ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κείγκαηνο παξέκελε 

ζηαζεξή, 60 gr θαη άιιαδε ε επί ηνηο εθαηφ πνζφηεηα ησλ θφθθσλ. Ζ αλαινγία ηεε 

ξεηίλεο-ζθιεξπληή είλαη 2/1 θαη ν ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ θφθθσλ γηλφηαλ 

κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

 

Οη πνζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε πεξηεθηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 7.3). 

 

 

 

Wresin= 2*Wamine 

60*(1-Υ/100)=3* Wresin 
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Πίλαθαο 7. 3 : Αλαινγίεο ζπζηαηηθψλ 

θαηά βάξνο 

Πεξηεθηηθόηεηα 

Διαηνππξήλα (%) 

Μάδα Ρεηίλεο, 

Wresin (gr) 

Μάδα θιεξπληή 

,Wamine (gr) 

Μάδα Κόθθωλ, 

Wf (gr) 

0 40 20 0 

5 38 19 3 

10 36 18 6 

20 32 16 9 

35 26 13 21 

 

 

 Καηαζθεπή Γνθηκίσλ 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ ππνινγίζηεθαλ νη ζσζηέο πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ 

(ξεηίλε, ζθιεξπληήο, θφθθνη ειαηνππξήλα) γηα ηελ εθάζηνηε πεξηεθηηθφηεηα, 

κεηξήζεθαλ ζε δπγαξηά αθξηβείαο (εηθφλα 7.6). Μεηά αθνινχζεζε ε αλάκεημε αξρηθά 

ηεο ξεηίλεο κε ηνπο θφθθνπο ειαηνππξήλα. Ζ πξνζζήθε ησλ θφθθσλ ειαηνππξήλα 

ζηελ ξεηίλε έγηλε κε αξγφ θαη ζηαζεξφ ξπζκφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ θφθθσλ. ην κείγκα ηεο 

ξεηηλψλ κε ηνπο θφθθνπο, αθνινχζεζε ακέζσο κεηά ε πξνζζήθε θαη αλάδεπζε κε 

ηνλ ζθιεξπληή γηα 1,5 ιεπηά ρεηξνθίλεηα κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ 

ρξφλνπ αλάδεπζεο ηνπ κείγκαηνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή - θφθθσλ, ην κείγκα 

ηνπνζεηήζεθε ζε ζάιακν θελνχ γηα 5 ιεπηά  (εηθφλα 7.7).                                                                                    

 

        Δηθόλα 7.6: Επγαξηά αθξηβείαο                            Δηθόλα 7.7: Αληιία Κελνχ 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάδεπζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κείγκαηνο, πνιιέο θπζαιίδεο 

αέξα παξέκεηλαλ εγθισβηζκέλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ κείγκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

απαέξσζεο, ιεηηνχξγεζε ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απηά ηα θελά απφ ην κείγκα, γηαηί 

αλ παξέκελαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πιήξνπο πνιπκεξηζκνχ ηνπ κείγκαηνο, ζα 

απνηεινχζαλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ.  

Ζ αληιία θελνχ είλαη έλαο ζάιακνο ν νπνίνο ζθξαγίδεη εξκεηηθά θαη κε ηε ρξήζε 

κεραληθήο αληιίαο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ αέξα. Λφγσ ηνπ θελνχ, επηηπγράλεηαη 

ε απνκάθξπλζε ησλ θπζαιίδσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάκεημεο θαη ηεο απαέξσζεο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηειηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ ζπλζέηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάδεπζεο θαη ηεο απαέξσζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έγρπζε ηνπ κείγκαηνο ζηηο εγθνπέο ηνπ θαινππηνχ. Ζ έγρπζε γηλφηαλ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή γηα λα κελ εγθισβηζηνχλ θπζαιίδεο αέξα ζην πιηθφ. Σέινο, θαη κεηά ηελ 

έγρπζε ηνπ πιηθνχ ζηα απιάθηα ηνπ θαινππηνχ, ην θαινχπη ηνπνζεηήζεθε νξηδφληην  

ζε θνχξλν ζηνπο 50 
ν
C γηα 14 ψξεο (εηθφλα 7.8) γηα ηνλ πιήξε πνιπκεξηζκφ ηεο 

ξεηίλεο (curing process). 

 

 

Δηθόλα 7.8: Φνχξλνο 
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Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο πνιπκεξηζκνχ, ην θαινχπη αθαηξέζεθε απφ ηνλ 

θνχξλν θαη αθέζεθε λα θξπψζεη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. ε  απηή ηελ 

ζεξκνθξαζία, ην θαινχπη απνζπλαξκνινγήζεθε αθαηξψληαο ηνπο θνριίεο. Ζ 

απνθφιιεζε ησλ δνθηκίσλ έγηλε εχθνια ιφγσ ηνπ απνθνιιεηηθνχ πνπ είρε 

ηνπνζεηεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαινππηνχ θαηά ηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο.  

 

 Γνθίκηα Θεξκηθήο Κόπσζεο 

 

Όηαλ νινθιεξψζεθε ν πιήξεο πνιπκεξηζκφο ηεο ξεηίλεο, (curing process), ηα 

δνθίκηα είραλ πιένλ ζηεξενπνηεζεί, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνλ θνχξλν θαη αθέζεθαλ 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα λα θξπψζνπλ θαη λα απνζπαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

απφ ην θαινχπη. Σα δνθίκηα πνπ πξφεθππηαλ απφ θάζε θαινχπη ήηαλ 6 θαη είραλ 

δηαζηάζεηο 200 x 12,8 x 2 mm (κήθνο, πιάηνο, πάρνο). Σα δνθίκηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζεξκηθή θφπσζε θαη ηα πεηξάκαηα θάκςεο είραλ 

δηαζηάζεηο 100 x 12,8 x 2 mm. Οη δηαζηάζεηο φισλ ησλ δνθηκίσλ κεηξήζεθαλ κε 

αθξίβεηα, θαζψο θαη ην βάξνο ηνπο πξηλ ηελ ζεξκηθή θφπσζε θαη κεηά απφ 10 

ζεξκηθνχο θχθινπο γηαηί κεηά απφ θάζε 10 ζεξκηθνχο θχθινπο γίλνληαλ πεηξάκαηα 

θάκςεο 3-ζεκείσλ νχηνο ψζηε λα κειεηεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηε κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ κνξθή ησλ δνθηκίσλ ηεο θαζαξήο ξεηίλεο ρσξίο θφθθνπο 

ελίζρπζεο ειαηνππξήλα, θαζψο θαη ησλ εληζρπκέλσλ κε 5%, 10%, 20% θαη 35%  

θαηά βάξνο κε θφθθνπο ειαηνππξήλα θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 

7.9).  

 

Δηθόλα 7.9: Γνθίκηα ζεξκηθήο θφπσζεο 0%, 5%, 10%, 20% θαη 35% θαηά βάξνο θφθθσλ ειαηνππξήλα 
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Να επηζεκαλζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ φισλ ησλ 

δνθηκίσλ πνπ κειεηήζεθαλ θαζψο ππήξραλ θάπνηεο κεηαβνιέο ζην πάρνο ησλ 

δνθηκίσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θαινχπη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πιηθψλ ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ. 

 

 Πεξηγξαθή Πεηξακαηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

Σα δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 πεξηεθηηθφηεηεο επί ηνηο 

εθαηφ θαηά βάξνο θφθθσλ ειαηνππξήλα, ππνβιήζεθαλ ζε πεηξάκαηα ζεξκηθήο 

θφπσζεο. Κάζε θχθινο θφξηηζεο πεξηειάκβαλε αξρηθά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δνθηκίσλ 

κέζα ζην θνχξλν ζε ζεξκνθξαζία 80 
ν
C γηα 10 ιεπηά θαη ακέζσο κεηά κέζα ζε 

θαηαςχθηε ζηνπο -27
 ν

C θαη πάιη γηα 10 ιεπηά. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ θάζε 

θχθινπ ζεξκηθήο θφπσζεο ήηαλ ηα 20 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θχθισλ 

θφξηηζεο πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε κηα απφ ηηο πεξηεθηηθφηεηεο 

ησλ δνθηκίσλ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 7.4)  

 

Πίλαθαο 7.4: Αξηζκφο θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα θάζε απφ ηηο πεξηεθηηθφηεηεο 

Kαηά βάξνο   πεξηεθηηθόηεηα 

ειαηνππξήλα (Wf %) 
 

Αξηζκόο Κύθιωλ 

Θεξκηθήο Κόπωζεο 

0  100 

5  200 

10  200 

20  200 

35  100 

 

 

Κάζε θχθινο ζεξκηθήο θφπσζεο είρε δηάξθεηα 20 ιεπηά, νπφηε ε νινθιήξσζε ησλ 

100 θαη ησλ 200 θχθισλ ζα γηλφηαλ ζε 34 θαη 68 ψξεο κε ζπλερφκελε ελαιιαγή ησλ 

δνθηκίσλ απφ ην θνχξλν ζηνλ θαηαςχθηε. Κάηη ηέηνην δελ ήηαλ εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξάμε, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ θαη ην πιήζνο ησλ δνθηκίσλ. Γη‟ 

απηφ επηιέρζεθε λα γίλεηαη νξηζκέλνο αξηζκφο θχθισλ θφξηηζεο θάζε κέξα. Απηφο ν 

αξηζκφο ήηαλ 10 ή 20 ζπλερφκελνη θχθινη ζεξκηθήο θφξηηζεο ηελ θάζε θνξά θαη ν 
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απαηηνχκελνο ρξφλνο ήηαλ 200 ιεπηά θαη 400 ιεπηά αληίζηνηρα. Πάλησο, ζε θάζε 

πεξίπησζε ε βιάβε ιφγσ ζεξκηθήο θφπσζεο ήηαλ πξνζζεηηθή θαη επνκέλσο δελ 

επεξέαζε ην πεηξακαηηθφ απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ έλα πιηθφ 

ππνβάιιεηαη ζε θχθινπο ζεξκηθήο θφπσζεο, ε φπνηα επίδξαζε έρνπλ ζηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ πιηθνχ παξακέλεη αθφκα θαη φηαλ νη θχθινη θφξηηζεο ζηακαηήζνπλ. Όηαλ ζε 

θάπνηα άιιε ζηηγκή ην πιηθφ ππνβιεζεί εθ λένπ ζε ζεξκηθνχο θχθινπο, ηφηε ζηελ 

ήδε ππάξρνπζα επηβάξπλζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηαπφλεζε, ζα 

πξνζηεζεί ε λέα. Έηζη, ηειηθά ε ππνβάζκηζε ηνπ πιηθνχ ζα ίζε κε απηή πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ θχθισλ θφξηηζεο.  Ζ αλεμαξηεζία απηή θαη ε 

πξνζζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο βιάβεο έρεη ήδε απνδεηρζεί πεηξακαηηθά ζην 

εξγαζηήξην θαηά ηελ δηάξθεηα κειεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. 

 

 Πεηξάκαηα Κάκςεο 3-ζεκείσλ (3-Point Bending) 

 

Σα δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ ζε ζεξκηθή θφπσζε γηα φιεο ηηο 

πεξηεθηηθφηεηεο (0%, 5%, 10%, 20% θαη 35% θαηά βάξνο ειαηνππξήλα) ήηαλ πάξα 

πνιιά θαη ζπλνιηθά μεπέξαζαλ ηα 320. Αξρηθά, έγηλαλ πεηξάκαηα θάκςεο 3-ζεκείσλ 

ζε δνθίκηα ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή θφπσζε γηα λα γίλεη ν ραξαθηεξηζκφο 

ησλ ζπλζέησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. Γηα θάζε κηα απφ ηηο πεξηεθηηθφηεηεο έγηλαλ 

πεηξάκαηα θάκςεο ζε 3 δνθίκηα.  

 

Γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηα ζχλζεηα πιηθά φισλ ησλ 

πεξηεθηηθνηήησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, επηιέρζεθε λα δηεμάγνληαη πεηξάκαηα 

θάκςεο αλά 10 θχθινπο θφξηηζεο ζε 3 δνθίκηα. Γειαδή, φηαλ νινθιεξψλνληαλ 10 

ζεξκηθνί θχθινη, 3 δνθίκηα απνκαθξχλνληαλ απφ ην ζχλνιν ησλ δνθηκίσλ. Γειαδή, 

θάζε θνξά πνπ νινθιεξψλνληαλ 10  ζεξκηθνί θχθινη, γίλνληαλ πεηξάκαηα θάκςεο ζε 

3 δνθίκηα. Έηζη, πεηξάκαηα θάκςεο έγηλαλ ζηνπο 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 θαη 

100 θχθινπο γηα ηηο 5 θαηά βάξνο δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο ειαηνππξήλα. Γηα ηηο 

πεξηεθηηθφηεηεο, 5%, 10% θαη 20% έγηλαλ πεηξάκαηα θάκςεο ζε 200 δηαθνξεηηθνχο 

ζεξκηθνχο θχθινπο, (αλά 10 θχθινπο κέρξη ηνπο 200 ζεξκηθνχο θχθινπο).  

 

Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ 

θάκςεο 3-ζεκεηψλ είλαη  κηα κεραλή κεραληθψλ δνθηκψλ Instron 4301 κε δπλαηφηεηα 



Κεθάιαην 7 – Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

- 79 - 

 

θνξηηνχ 5 kN . Ζ κεραλή θαη νη αξπάγεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαλ ηα 

δνθίκηα θαίλνληαη ζηελ εηθφλα ζηε ζπλέρεηα (εηθφλα 7.10).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Σν θνξηίν αζθείηαη ζην κέζν ηνπ ελεξγνχ κήθνπο ηνπ δνθηκίνπ, ηνπ κήθνπο δειαδή 

πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δχν αξπάγεο (πι. εηθφλα 7.10 β) θαη είλαη ίζν κε 63 mm. 

Ζ θηλεηή θεθαιή (ε αξπάγε κε ην βέινο ζηελ εηθφλα 7.10 β) θηλνχκελε πξνο ηα πάλσ 

εθαξκφδεη ηελ θφξηηζε αθξηβψο ζην κέζν ηνπ δνθηκίνπ. Ο ξπζκφο παξακφξθσζεο ζε 

φια ηα πεηξάκαηα ήηαλ ν ίδηνο. 1mm/min, ππφ ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη πγξαζίαο. 

Δηθόλα 7.10: α) Μεραλή Instron β) αξπάγεο 



Κεθάιαην 7 – Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

- 80 - 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πεηξακάησλ, κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ηεο 

κεραλήο, ήηαλ δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα ζε κνξθή δχλακεο-κεηαηφπηζεο θαη κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ Origin πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξαηηέξσ επαμεξγαζία ηνπο γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ δηαγξακάησλ ηάζεο-παξακφξθσζεο. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία φζν 

αθνξά ηφζν ηε ζεξκηθή θφπσζε φζν θαη θαη ηα πεηξάκαηα θάκςεο 3-ζεκείσλ, έγηλαλ 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

Πεηξακαηηθα Απνηειέζκαηα 

 

8.1 Δηζαγσγή 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαζθεπή ζχλζεησλ πιηθψλ ζε δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο  ειαηνππξήλα, ζπλνιηθά γηα 5 δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο 0%, 5%, 

10%, 20% θαη 35% θ.β., θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ειαηνππξήλα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

Σα δνθίκηα, πνπ ν ζπλνιηθφο ηνπο αξηζκφο αλέξρεηαη ζηα 350, είραλ δηαζηάζεηο 100 x 

12,8 x 2 mm θαη αξρηθά ππνβιήζεθαλ ζε κεραληθέο δνθηκέο θάκςεο 3-ζεκείσλ γηα 

λα γίλεη ν κεραληθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο πξηλ ππνζηνχλ ζεξκηθή 

θφπσζε.  

ηε ζπλέρεηα, έιαβε ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζε δηάθνξνπο θχθινπο 

ζεξκηθήο θφπσζεο ελψ αλά 10 θχθινπο πξαγκαηνπνηφληνπζαλ πεηξάκαηα θάκςεο ζε 

ηνπιάρηζηνλ 3 δνθίκηα απφ θάζε πεξηεθηηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο κεραληθήο 

ηνπο ππνβάζκηζεο ιφγσ ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη 

ιφγσ ηεο ηαρείαο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία ειάκβαλε ρψξα κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ -27 έσο +80
ν
 C, ε ζπγθεθξηκέλε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

θπθιηθφ ζεξκηθφ shock κε πεξίνδν 20 min (10min ζηνπο -27
ν
 C θαη 10min ζηνπο +80

ν
 

C).  

Δπηπιένλ, ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο 

πξνβιέςεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ RPM (Residual 

Property Model) θαη MPM (Modulus Predictive Model) πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ 

νκάδα ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ. 

 

 



Κεθάιαην 8 – Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα 

- 82 - 

 

8.2 Πεηξάκαηα Υαξαθηεξηζκνύ ησλ πλζέησλ Τιηθώλ Υσξίο λα Έρνπλ Τπνζηεί    

Θεξκηθή Κόπσζε.          

ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, 

θάζε ζεκείν ηεο θάζε θακπχιεο απνηειεί ηνλ κέζν φξν ησλ απνηειεζκάησλ ηξηψλ 

δνθηκίσλ.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα ηα ζχλζεηα  

κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 0%, 5%, 10%, 20% θαη 35% ρσξίο λα 

έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή θφπσζε.  
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Γηάγξακκα 8.1: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα 0% θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.3: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα 10% θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ειαηνππξήλα 
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5% κ.β. περιεκτικότητα ελαιοπσρήνα

 

Γηάγξακκα 8.2: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα 5% θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.4: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα 20% θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ειαηνππξήλα 
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35% κ.β. περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα

   

 
Γηάγξακκα 8.5: Κακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα 35% θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ειαηνππξήλα 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα κεηξήζεθαλ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε, ην 

φξην αλαινγίαο, ε παξακφξθσζε ζε ζξαχζε θαζψο θαη ε αληνρή ζε θάκςε. ηε 

ζπλέρεηα, ζρεδηάζζεθε ε κεηαβνιή απηψλ ησλ κεγεζψλ ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα.  

Μία πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη ελψ ε θαζαξή ξεηίλε παξνπζηάδεη πέξα απφ ηελ 

γξακκηθή πεξηνρή θαη κία πεξηνρή κε γξακκηθήο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο απμάλεη, ε γξακκηθή πεξηνρή επεθηείλεηαη κε αληίζηνηρε 

κείσζε ηεο κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ, απνηειεί κία πξψηε έλδεημε ηεο 

αξθεηά θαιήο πξφζθπζεο εγθιείζκαηνο-κήηξαο.  

ην δηάγξακκα 8.6 έρεη ζρεδηαζζεί ε κεηαβνιή ηνπ νξίνπ αλαινγίαο ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο. Απφ απηφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ε αχμεζε 

ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο αθνινπζείηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ νξίνπ 

αλαινγίαο κέρξη έλα άλσ φξην, πέξα απφ ην νπνίν ε ηηκή ηνπ νξίνπ αλαινγίαο 

παξακέλεη ζηαζεξή. 
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Γηάγξακκα 8.6: Μεηαβνιή ηνπ νξίνπ αλαινγίαο ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε 

θφθθνπο ειαηνππξήλα 
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ηε ζπλέρεηα, κία δεχηεξε έλδεημε ηεο θαιήο πξφζθπζεο θφθθσλ-κήηξαο είλαη ε 

ςαζπξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά. Να ζπκίζνπκε φηη κέηξν ηεο 

ςαζπξφηεηαο είλαη ε παξακφξθσζε ζε ζξαχζε. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε 

παξακφξθσζε ζξαχζεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ςαζπξφηεηα. Γηα ηε κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζρεδηάζακε ηε κεηαβνιή ηεο παξακφξθσζε ζξαχζεο ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο (Γηάγξακκα 8.7).  
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Γηάγξακκα 8.7: Μεηαβνιή ηεο παξακφξθσζεο ζξαχζεο % ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 

 

Πξάγκαηη, απφ ην δηάγξακκα 8.7 απηφ πξνθχπηεη φηη θαζψο απμάλεη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε θφθθνπο παξαηεξείηαη κία απφηνκε κείσζε θαη ελ ζπλερεία ζηαζεξφηεηα ηεο ηηκήο 

ηεο παξακφξθσζεο ζξαχζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία 

κε ηελ κεηαβνιή ηνπ νξίνπ αλαινγίαο θαη ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζακε ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιή δηεπηθαλεηαθή πξφζθπζε. 

Έλα άιιν κέγεζνο πνπ ζα καο απνδείμεη ηελ εληζρπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θφθθσλ ηνπ 

ειαηνππξήλα είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζπλζέηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ 

κεηαβάιιεηαη ηφζν ε απφιπηε ηηκή φζν θαη ε αλεγκέλε ηηκή ηνπ κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο. 
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ην δηάγξακκα 8.8 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο απφιπηεο ηηκήο ηνπ κέηξνπ θάκςεο ησλ 

ζπλζέησλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα. Απφ ην 

δηάγξακκα, είλαη ζαθήο ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ κέηξνπ κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα. Σν 

απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα δχν πξνεγνχκελα, δεδνκέλνπ 

φηη απνηέιεζκα ηεο θαιήο πξφζθπζεο θφθθσλ-κήηξαο είλαη ε θαιή κεηαθνξά 

θνξηίσλ απφ ηελ κήηξα ζηνλ θφθθν θαη επνκέλσο, ε αχμεζε ηνπ κέηξνπ. 
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Γηάγξακκα 8.8: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα λα δνχκε ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε εθείλν 

ηεο θαζαξήο κήηξαο (επνκέλσο λα κειεηήζνπκε ηελ εληζρπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θφθθσλ), ζρεδηάζακε ηελ αλεγκέλε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ΓΔ/Δν ζπλαξηήζεη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε έγθιεηζκα. Απηή ε κεηαβνιή θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 8.9. 

Απφ ην δηάγξακκα απηφ θαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ κέηξνπ απμάλεη αξρηθά 

γξακκηθά γηα λα θζάζεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ 48% θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη κία 

ζηαζεξφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ελίζρπζε ηνπ πνιπκεξνχο κε θφθθνπο 

ειαηνππξήλα ζε πνζνζηφ 30%θ.β., επηηχρακε κία αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηεο 

θαζαξήο ξεηίλεο θαηά έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 50%.  Καη ε  παξαηήξεζε απηή 
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βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε φια ηα πξνεγνχκελα αιιά επίζεο θαηαδεηθλχεη 

ηελ πςειή ηθαλφηεηα ελίζρπζεο ελφο θνηλνχ πιηθνχ, φπσο είλαη νη θφθθνη 

ειαηνππξήλα, πνπ βξίζθεηαη παληνχ ζηνλ ηφπν καο ελψ ην θφζηνο ηνπ είλαη πάξα 

πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε άιια εληζρπηηθά πιηθά ηα νπνία έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο 

ελψ παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξφηεξε εληζρπηηθή ηθαλφηεηα. 
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Γηάγξακκα 8.9: % αχμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 

 

Σν ηειεπηαίν κέγεζνο πνπ κειεηήζακε απφ ηα πεηξάκαηα θάκςεο, ήηαλ ε κεηαβνιή 

ηεο αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο. ην δηάγξακκα 

8.10 θαίλεηαη απηή ε κεηαβνιή. Παξαηεξνχκε κία κηθξή αιιά γξακκηθή κείσζε ηεο 

αληνρήο ησλ ζπλζέησλ κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο. Απηφ έξρεηαη ζε απφιπηε 

ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπζζσκάησζεο θαη 

ηελ δεκηνπξγία θελψλ (γη‟ απηφ θαη απμάλεη ε ςαζπξφηεηα) κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ελίζρπζεο. 

 



Κεθάιαην 8 – Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα 

- 89 - 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 Polynomial Fit

Α
ν

το
τ

ή
 σ

ε
 κ

ά
μ

υ
η

, 
σ

m
a

x
 (

M
P

a
)

% κ.β περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα (Wf %)

 

 

 

Γηάγξακκα 8.10: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 

 

 

Γηα λα δνχκε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο παξαπάλσ κείσζεο, ζρεδηάζακε ηελ 

θακπχιε κεηαβνιήο ηεο αλεγκέλεο αληνρήο ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

θφθθνπο (Γηάγξακκα 8.11). Παξαηεξνχκε φηη θαη πάιη ε κεηαβνιή απηή είλαη 

γξακκηθή. Καη ε κέγηζηε παξαηεξνχκελε κείσζε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Σν 

πνζνζηφ απηφ κείσζεο είλαη πνιχ κηθξφ, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ απνπζία θελψλ 

θαη ζπζζσκαησκάησλ θαη επνκέλσο ηελ θαιή θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ αιιά θαη ηελ 

πνιχ θαιή ζπκβαηφηεηα εγθιείζκαηνο θαη κήηξαο. ε θάζε πεξίπησζε, απηή ε 

κείσζε ηεο αληνρήο ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο είλαη πνιχ κηθξή θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ηειηθά δελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ζηα πεξηζζφηεξα θνθθψδε πιηθά, ζηα νπνία ε κείσζε ηεο αληνρήο κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο είλαη πνιχ κεγάιε.  
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Γηάγξακκα 8.11: % αχμεζε ηεο αληνρήο ζε θάκςε (ζmax) ζπλαξηήζεη ηεο % θαηά βάξνπο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 

 

 

8.3 Πεηξάκαηα Υαξαθηεξηζκνύ ησλ πλζέησλ Τιηθώλ πνπ Έρνπλ Τπνζηεί         

Θεξκηθή Κόπσζε.            

Αθνχ νινθιεξψζεθε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ κε ηηο δηάθνξεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ειαηνππξήλα (0%, 5%, 10%, 20%, 35% 

θαηά βάξνο), εθείλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηηο κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο.  

 

Α) Απνηειέζκαηα Πεηξακάηωλ Καζαξήο Ρεηίλεο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ ηεο 

θαζαξήο ξεηίλεο πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θφπσζε θαη δείρλνπλ ηελ επίδξαζε 100 

θχθισλ θφξηηζεο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ζηελ αληνρή ζε θάκςε.  
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καθαρή ρητίνη, 0% κατά βάρος περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα

 

Γηάγξακκα 8.12: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 0% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.13: % κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 0% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε γηα ηα δνθίκηα θαζαξήο ξεηίλεο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ 

θφξηηζεο (δηάγξακκα 8.12 θαη 8.13  αληίζηνηρα), παξαηεξείηαη φηη νη θχθινη ζεξκηθήο 

θφπσζεο δελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο. Σν κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο γηα ηα δνθίκηα ηεο θαζαξήο ξεηίλεο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζεξκηθψλ θχθισλ. ην δηάγξακκα 8.13, θαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο παξνπζηάδεη κηα πησηηθή πνξεία κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θχθισλ, σζηφζν ε επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή είλαη κφιηο 5%. 
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Γηάγξακκα 8.14: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε (ζmax)  ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα 0% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.15:  % κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 0% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 

 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο αληνρήο θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζε θάκςε γηα ηα 

δνθίκηα θαζαξήο ξεηίλεο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ θφξηηζεο (δηάγξακκα 8.14 θαη 8.15 

αληίζηνηρα), παξαηεξείηαη φηη νη θχθινη ζεξκηθήο θφπσζεο δελ επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αληνρή ηεο θαζαξήο ξεηίλεο. Ζ αληνρή γηα ηα δνθίκηα ηεο θαζαξήο 

ξεηίλεο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξκηθψλ θχθισλ. ην 

δηάγξακκα 8.15, θαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο αληνρήο παξνπζηάδεη κηα 

πησηηθή πνξεία κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ, σζηφζν ε επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή είλαη 

θαη εδψ κφιηο 5%. 

 

Β) Απνηειέζκαηα Πεηξακάηωλ Γνθηκίωλ κε 5% θαηά βάξνο Πεξηεθηηθόηεηα ζε    

Διαηνππξήλα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 5% πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θφπσζε θαη δείρλνπλ 

ηελ επίδξαζε 200 θχθισλ θφξηηζεο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ζηελ αληνρή ζε 

θάκςε. 
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5% κ.β. περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα

 

Γηάγξακκα 8.16: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 5% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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5%  κ.β. περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα 

 

Αριθμός κύκλφν θερμικής κόπφσης  

Γηάγξακκα 8.17: % κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 5% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο (δηάγξακκα 8.16 

θαη 8.17 αληίζηνηρα) γηα ηα δνθίκηα κε 5% θ.β. ειαηνππξήλα ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

δελ κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Απηή ε κείσζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% θαη γηα 

ηηο έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ηα δνθίκηα δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε. ε κεγάιν αξηζκφ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, ε 

ππνβάζκηζε είλαη πιένλ κεγάιε. 
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Γηάγξακκα 8.18: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα 5% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.19: % κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα 5% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 

 

Ζ αληνρή ζε θάκςε ησλ δνθηκίσλ 5% θ.β. ειαηνππξήλα εκθαλίδεη πησηηθή πνξεία κε 

ηελ αχμεζε ησλ ζεξκηθψλ θχθισλ. Ζ κέγηζηε παξαηεξνχκελε κείσζε ηεο αληνρήο ζε 

θάκςε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 30%.  

 

Γ) Απνηειέζκαηα πεηξακάηωλ δνθηκίωλ κε 10% θαηά βάξνο Πεξηεθηηθόηεηα ζε    

Διαηνππξήλα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 10% πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θφπσζε θαη δείρλνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ζηελ 

αληνρή ζε θάκςε. 
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Αριθμός κύκλφν θερμικής κόπφσης

10% κ.β περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα

 

Γηάγξακκα 8.20: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 10% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ειαηνππξήλα
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Γηάγξακκα 8.21: % κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 10% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Ζ επίδξαζε ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, ζηε πεξίπησζε 

ησλ δνθηκίσλ κε 10% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα, δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ 

δνθηκψλ κε 5%. Μφιηο ζηνπο 10 πξψηνπο θχθινπο, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

ππνβαζκίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ρσξίο θφπσζε. 

ηε ζπλέρεηα κε ηελ αχμεζε ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, παξαηεξψληαο ην 

δηάγξακκα ηεο % κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο (δηάγξακκα 8.21), δελ 

ππάξρνπλ κεγάιεο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ. Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη έζησ 

θαη ζε κηθξφ βαζκφ απμνκεηψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δείρλνπλ 

γηα αθφκα κηα θνξά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο 

θφπσζεο.  
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Αριθμός κύκλφν θερμικής κόπφσης

10% κ.β περιεκτικότητα σε ελαιοπυρήνα

 

Γηάγξακκα 8.22: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο  ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 5% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 



Κεθάιαην 8 – Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα 

- 99 - 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

 Polynomial Fit

 

 

 

 

Αριθμός κύκλφν θερμικής κόπφσης

Γ
σ

m
a

x
/σ

0
m

a
x

 (
 %

)

10% κ.β περιεκτικότητα σε ελαιοπυρήνα

    

Γηάγξακκα 8.23: % κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο   

θφπσζεο γηα 10% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο αληνρήο θαη ηεο % κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζπλαξηήζεη ηνπ 

αξηζκνχ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο (δηαγξάκκαηα 8.22 θαη 8.23 αληίζηνηρα) γηα ηα 

δνθίκηα κε 10% πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα, ε αληνρή κέρξη ηνπο 100 θχθινπο 

απμάλεη. ηνπο 110 θχθινπο, παξαηεξείηαη κηα απφηνκε κείσζε ηεο αληνρήο, ελψ 

ζηνπο επφκελνπο θχθινπο απμάλεη θαη πάιη αιιά κε πνιχ κηθξέο κεηαβνιέο. ηνπο 

190 θχθινπο, ε αληνρή έρεη ηελ κηθξφηεξή ηεο ηηκή. ηα ζχλζεηα κε 10% θ.β. 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα, νη θχθινη ζεξκηθήο θφπσζεο πξνθαινχλ πην 

απφηνκεο κεηαβνιέο ζηε αληνρή ζε ζρέζε κε φηη παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηεθηηθφηεηα 

5%.  

 

Γ) Απνηειέζκαηα Πεηξακάηωλ Γνθηκίωλ κε 20% θαηά βάξνο Πεξηεθηηθόηεηα ζε    

Διαηνππξήλα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 20% πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θφπσζε θαη δείρλνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ζηελ 

αληνρή ζε θάκςε.  
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Γηάγξακκα 8.24: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 20% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.25: % κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 20% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Μφιηο ζηνπο πξψηνπο 10 θχθινπο ζεξκηθήο θφπσζεο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

παξνπζηάδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Όκσο, ζηε ζπλέρεηα ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο κε ηελ αχμεζε ησλ θχθισλ θφπσζεο δελ είλαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

κείσζε. Ζ ππνβάζκηζε δειαδή ηνπ πιηθνχ ζπκβαίλεη ζηνπο αξρηθνχο θχθινπο. 

Δθείλν πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ην ζθάικα ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο, 

γηα ηνπο 100 πξψηνπο θχθινπο θπξίσο, είλαη ζεκαληηθφ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ δνθηκίσλ απφ ηελ νπνία ηα δνθίκηα δελ είραλ 

θαιή επαλαιεςηκφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Ωζηφζν, ζηνπο ηειεπηαίνπο 

100 θχθινπο ην ζθάικα ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο είλαη 

πνιχ κηθξφ.  

Απηφ είλαη έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ην πψο επηδξά ε ζεξκηθή θφπσζε γηαηί ζα 

κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο φηη φζν απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ θφθθσλ, ε 

ππνβάζκηζε λα είλαη κεγαιχηεξε αιιά θάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. 
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Γηάγξακκα 8.26: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα 20% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.27: % κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 20% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο αληνρήο ζε θάκςε θαη ηεο % κεηαβνιήο ηεο ηάζεο 

ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ θχθισλ θφξηηζεο ζηα δνθίκηα κε 20 % πεξηεθηηθφηεηα ζε 

θφθθνπο ειαηνππξήλα (δηάγξακκα 8.26 θαη 8.27 αληίζηνηρα), ε αληνρή ζηνπο πξψηνπο 

30 θχθινπο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35%. ηελ ζπλέρεηα 

φκσο, ε αληνρή έρεη κηα απφηνκε κείσζε κέρξη θαη ηνπο 70 θχθινπο φπνπ απφ εθεί 

θαη χζηεξα απμάλεη θαη πάιη θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή κέρξη θαη ηνπο 200 θχθινπο.  

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αληνρή δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηνπο 30 θχθινπο ζηνπο νπνίεο παξνπζηάδεηαη απφηνκε κείσζε ζηελ 

αληνρή, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αληνρή ζπλαζηήζεη ησλ θχθισλ 

ζεξκηθήο θφπσζεο.  

Δ) Απνηειέζκαηα Πεηξακάησλ Γνθηκίσλ κε 35% θαηά βάξνο Πεξηεθηηθόηεηα ζε    

Διαηνππξήλα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 35% πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θφπσζε θαη δείρλνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ  θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ζηελ 

αληνρή ζε θάκςε.  
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Γηάγξακκα 8.28: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 35% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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35 % κ.β περιεκτικότητα σε ελαιοπσρήνα

  

Γηάγξακκα 8.29: % κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 35% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηα δνθίκηα κε 35% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα, 

παξαηεξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο θχθινπο ζεξκηθήο θφπσζεο φηη ην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο ππνβαζκίδεηαη θαηά 20%. ηε ζπλέρεηα φκσο κε ηελ αχμεζε ησλ 

θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο δελ έρεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. 
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Γηάγξακκα 8.30: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα 35% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.31: % κεηαβνιή ηεο αληνρήο  ζε θάκςε  (ζmax) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα 35% θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ειαηνππξήλα 

 

Όζν αθνξά ηελ αληνρή , απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα ηεο αληνρήο ζε θάκςε θαη ηεο % κεηαβνιήο ηεο ζπλαξηήζεη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θχθισλ θφξηηζεο γηα ηα δνθίκηα κε 35% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 

ειαηνππξήλα (δηαγξάκκα 8.30 θαη 8.31 αληίζηνηρα), ε αληνρή δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κε ηελ πξφνδν ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηεθηηθνηήησλ φηαλ ππνβάιινληαη ζε ηφζν έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, 

επηζεκαίλεη πφζν πνιχπινθα κπνξεί λα είλαη ηα δηάθνξα θαηλφκελα θαη νη 

κεραληζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ησλ πιηθψλ. Μπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ή αθφκα θαη ζε ελίζρπζή ηνπο, 

αλάινγα κε ην πνηφο κεραληζκφο ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ. ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην πνπ αλαιχζεθε ε ζεξκηθή θφπσζε, έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηνπο 

κεραληζκνχο απηνχο.   
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Ε) πγθεληξωηηθά Γηαγξάκκαηα  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο θαη ηεο αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα φιεο ηηο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηεο. 
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Γηάγξακκα 8.32: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο  κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ 

θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα δηάθνξεο  θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.33: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο  κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο 

θφπσζεο γηα δηάθνξεο  θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα 
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Γηάγξακκα 8.34: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ηνπ ξπζκνχ ππφβαζκηζεο ηψλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε 5%, 10%, 

20%   θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα ζπλαξηήζεη 200 θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

 

Σέινο, ζην δηάγξακκα 8.34 έρεη ζρεδηαζζεί ν κέζνο απφιπηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

αληνρήο, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο παξακφξθσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηεο κέγηζηεο 

ηάζεο ιφγσ ζεξκηθήο θφπσζεο ζπλαξηήζεη ηεο θ.β. πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα. 

Παξαηεξείηαη κία αξρηθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα αθνινπζνχκελε απφ κία κείσζε. Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, ν 

κέγηζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ παξαηεξείηαη ζηα πιηθά κε πεξηεθηηθφηεηα 

12% θ.β. ηελ ίδηα πεξηεθηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ειάρηζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

παξακφξθσζεο ελψ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αληνρήο βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελνο. 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη άκεζα κε φινπο ηνπο κεραληζκνχο ππνβάζκηζεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα θαη νη νπνίνη αλάινγα κε ηε ζχλζεζε θαη  ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πιηθνχ επεξεάδνπλ ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.  
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8.4    πκπεξάζκαηα Πεηξακαηηθώλ Απνηειεζκάησλ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηέιεζε ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο 

ζηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ζπλζέησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο εληζρπκέλσλ κε 

θφθθνπο ειαηνππξήλα ζε κνξθή ζθφλεο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ πξνεγήζεθαλ 

παξνπζηάζηεθε ην ζχλνιν ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Με βάζε ηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ, ε ζεξκηθή θφπσζε ππνβαζκίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλζέησλ. Ζ ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ παξαηεξήζεθε 

ζε φια ηα ζχλζεηα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

Αξρηθά, ην πιηθφ ηεο ελίζρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, νη θφθθνη ειαηνππξήλα ππφ 

κνξθή ζθφλεο, δηαπηζηψζεθε φηη πξάγκαηη εληζρχνπλ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ. Με ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα, ζχκθσλα κε 

ην δηάγξακκα 8.1 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο. ε 

πεξηεθηηθφηεηα 35% θ.β ειαηνππξήλα, ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο είλαη 48%.  

Με ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 

παξαηεξείηαη κηα κηθξή κείσζε ηεο αληνρήο ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

ηάμεο ηνπ 10%. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηα 

πεξηζζφηεξα θνθθψδε πιηθά, ζηα νπνία ε κείσζε ηεο αληνρήο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο είλαη πνιχ κεγάιε. Οπφηε, ηα ζχλζεηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάζακε, 

δηαθξίλνληαη απφ πνιχ θαιά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ παξνπζηάδνπλ αχμεζε 

ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο αιιά πνιχ κηθξή κείσζε ηεο αληνρήο κε ηελ αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ δνθηκίσλ θαζαξήο ξεηίλεο ηα νπνία ππέζηεζαλ ζεξκηθή 

θφπσζε, ε κεραληθή ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη φηη δελ επεξεαδεηαη απφ ηελ επίδξαζε 

ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο. Σφζν ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε φζν θαη ε 

αληνρή  θάκςεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζπλαξηήζεη ησλ ζεξκηθψλ 

θχθισλ.  

Γηα ηα ζχλζεηα πιηθά κε 5% θ.β. πεξηεθηηθφηεηα  ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα, νη θχθινη 

ζεξκηθήο θφπσζεο ζηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθαλ, δελ επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο. Απηή ε κείσζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% θαη ζε κεγάιν 
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πιένλ αξηζκφ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, ε ππνβάζκηζε είλαη πιένλ κεγάιε. Ζ 

αληνρή απφ ηελ άιιε κεξία, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ 

ζεξκηθήο θφπσζεο. 

ηα ζχλζεηα πιηθά κε 10% θ.β. πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα, ε επίδξαζε 

ησλ θχθισλ ζεξκηθήο δελ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο. 

ηνπο πξψηνπο 10 θχθινπο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο κεηψλεηαη αιιά ζηε ζπλέρεηα 

ζηνπο ππφινηπνπο θχθινπο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ. ηελ αληνρή νη θχθινη 

ζεξκηθήο θφπσζεο πξνθαινχλ πην απφηνκεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαηεξνχκελεο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα 5% θ.β. 

ηα ζχλζεηα κε 20% θ.β, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. ηνπο πξψηνπο 10 θχθινπο κείσλεηαη αηζζεηά, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα παξακέλεη ζηαζεξφ ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Ζ αληνρή ππνβαζκίδεηαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο θαη 

κάιηζηα νη κεηαβνιέο ηεο ζε δηάθνξνπο θχθινπο είλαη απφηνκεο. 

Οη θχθινη ζεξκηθήο θφπσζεο ζηα ζχλζεηα κε 35% θ.β. πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ειαηνππξήλα ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ε αληνρή δελ κεηαβάιινληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Απηφ είλαη έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ην πψο επηδξά ε ζεξκηθή θφπσζε 

γηαηί ζα κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο φηη φζν απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ θφθθσλ, ε 

ππνβάζκηζε λα είλαη κεγαιχηεξε αιιά θάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. 

Σέινο, ζρεδηάζηεθε ην δηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν κέζνο απφιπηνο 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αληνρήο, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο παξακφξθσζεο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ζεκείν ηεο κέγηζηεο ηάζεο ιφγσ ζεξκηθήο θφπσζεο ζπλαξηήζεη ηεο θ.β. 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα. Απφ ην δηάγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε παξαηεξείηαη 

κία αξρηθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα 

αθνινπζνχκελε απφ κία κείσζε. ηελ πεξηεθηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ν κέγηζηνο 

ξπζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξακφξθσζεο είλαη 

ειάρηζηνο. Δλψ, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζπλερψο απμάλεη κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

θεθάιαην απηφ, παξαηεξείηαη φηη ηα ζχλζεηα πιηθά ζηηο δηάθνξεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε 
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θφθθνπο ειαηνππξήλα φηαλ ππνβάιινληαη ζε ηφζν έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, δελ επηδεηθλχνπλ ηελ ίδηα κεραληθή ζπκπεξηθνξά.  

Απηή ε ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη άκεζα κε φινπο ηνπο κεραληζκνχο ππνβάζκηζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ φηαλ ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή θφπσζε θαη 

νη νπνίνη αλάινγα κε ηε ζχλζεζε θαη  ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πιηθνχ 

επεξεάδνπλ ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Οη κεραληζκνί απηνί δελ επηδξνχλ 

αλεμάξηεηα ν έλαο έλαληη ηνπ άιινπ αιιά ηαπηφρξνλα θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ή αθφκα θαη ζε ελίζρπζή ηνπο, αλάινγα κε ην 

πνηφο κεραληζκφο ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ. ην αληίζηνηρν θεθάιαην πνπ 

αλαιχζεθε ε ζεξκηθή θφπσζε (θεθάιαην 8), έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηνπο 

κεραληζκνχο απηνχο.   

Σα ζχλζεηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ εκθάληδαλ βιάβε, κείσζε ζην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο, ζηνπο αξρηθνχο θχθινπο ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ππνβάζκηζε δελ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζακε αληηζηέθνληαη ζηηο 

έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο 

θφπσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

9.1. Μνληέιν Πξόβιεςεο ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθόηεηαο Κνθθσδώλ 

ύλζεησλ Τιηθώλ (Modulus Predictive Model - MPM) 

 

9.1.1 Πεξηγξαθή ηνπ Μνληέινπ 

Ζ κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο (Δc) ζπλαξηήζεη ηεο θαη‟ φγθνλ 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο (Vf) κπνξεί λα έρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο κνξθέο: 

α) Αλ ππάξρεη ηέιεηα πξφζθπζε κεηαμχ θφθθσλ θαη κήηξαο θαη παξνπζηάδεηαη 

ζπζζσκάησζε ζε κηθξφ βαζκφ, ηφηε ε κεηαβνιή είλαη γξακκηθή. Αλ, φκσο, ε 

ζπζζσκάησζε είλαη κεδεληθή θαη ππάξρεη θαη ηέιεηα πξφζθπζε (ηδαληθή πεξίπησζε), 

ηφηε ε κεηαβνιή είλαη γξακκηθή θαη αθνινπζεί ην λφκν ησλ θάζεσλ (ρήκα 9.1). 

 

ρήκα  9.1: Μέηξν Διαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ηεο θαη‟ φγθνλ πεξηεθηηθφηεηαο, (b) ηέιεηα πξφζθπζε 

θαη ζπζζσκάησζε ζε κηθξφ βαζκφ (γξακκηθή κεηαβνιή), (a) ηέιεηα πξφζθπζε θαη κεδεληθή 

ζπζζσκάησζε (λφκνο ησλ θάζεσλ) 
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β) Αλ ε πξφζθπζε είλαη αηειήο θαη ππάξρεη κηθξφο βαζκφο ζπζζσκάησζεο, ηφηε ε 

κεηαβνιή απνθιίλεη απφ ηε γξακκηθή θαη είλαη αχμνπζα παξαβνιηθή κε ηα θνίια 

πξνο ηα πάλσ (ρήκα 9.2). 

 

 

ρήκα  9.2: Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ηεο θαη‟ φγθνλ πεξεηθηηθφηεηαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ, ζηελ πεξίπησζε αηεινχο πξφζθπζεο θαη κηθξνχ βαζκνχ ζπζζσκάησζεο 

 

γ) Αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πξφζθπζεο, αλ ε ηάζε ζπζζσκάησζεο είλαη έληνλε, 

ηφηε παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο, Δc, κε ηελ θαη‟ φγθν 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο, Vf, θαη ζηε ζπλέρεηα ιφγσ έληνλεο ζπζζσκάησζεο θα 

επνκέλσο κείσζεο ηεο επηθάλεηαο επαθήο ησλ θφθθσλ-κήηξαο, απφ θάπνηα 

πεξηεθηηθφηεηα θαη πάλσ παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο. 

 

ρήκα 9.3: : Μεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ηεο θαη‟ φγθνλ πεξεηθηηθφηεηαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ, ζηελ πεξίπησζε έληνλεο ζπζζσκάησζεο 
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Οη ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ ηε ζρέζε: 

                     
            

                             (9.1) 

φπνπ k είλαη ν ζπληειεζηήο πξφζθπζεο θφθθσλ-κήηξαο θαη ι είλαη ν ζπληειεζηήο 

δηαζπνξάο ησλ θφθθσλ κέζα ζηε κήηξα. Οη ζπληειεζηέο απηνί κεηαβάιινληαη απφ 0 

έσο 1 θαη ε θπζηθή ηνπο ζεκαζία είλαη ε αθφινπζε: 

 k=0 ζεκαίλεη κεδεληθή πξφζθπζε 

 k=1 ζεκαίλεη ηέιεηα πξφζθπζε 

 ι=1 ζεκαίλεη ηέιεηα δηαζπνξά (κεδεληθή ζπζζσκάησζε) 

 ι=0 ζεκαίλεη κεγάιε ζπζζσκάησζε (κεδεληθή δηαζπνξά) 

 

1. Πξάγκαηη, γηα k=ι=1 ε παξαπάλσ εμίζσζε γξάθεηαη: 

                                                                                             (9.2) 

δειαδή γηα ηέιεηα πξφζθπζε θαη ηέιεηα δηαζπνξά ηζρχεη ν λφκνο ησλ θάζεσλ. 

 

2. Γηα k=ι 1, ε εμίζσζε γξάθεηαη: 

      
                      (9.3) 

 

ηφηε ε κεηαβνιή είλαη γξακκηθή αιιά κε ελεξγή θαη‟ φγθνλ πεξηεθηηθφηεηα, 

Vf(effective)=kVf , θαη επεηδή 10  k , έπεηαη φηη ε επζεία απηή γξακκή ζα έρεη 

κηθξφηεξε θιίζε απφ απηή ηνπ λφκνπ ησλ θάζεσλ. Απφ θπζηθή άπνςε απηφ ζεκαίλεη 

φηη φηαλ ν βαζκφο πξφζθπζεο (k) ηζνζηαζκίδεηαη απφ ην βαζκφ δηαζπνξάο (ι), 

δειαδή φηαλ k=ι, ε κεηαβνιή είλαη γξακκηθή. 

3. Αλ k<ι, ηφηε ε κεηαβνιή είλαη παξαβνιηθή θαη επεηδή ν ζπληειεζηήο ηνπ 
2

f
V , (ι-

k), είλαη ζεηηθφο, έπεηαη φηη ε παξαβνιή ζα ζηξέθεη ηα θνίια πξνο ηα πάλσ. Απφ 

θπζηθή άπνςε απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ν βαζκφο δηαζπνξάο (ι) είλαη κεγαιχηεξνο απφ 
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ην βαζκφ πξφζθπζεο (k), ε αχμεζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ηηκήο ηνπ ι ζε ζρέζε κε απηή ηνπ k, νδεγεί ζε κία θαζπζηεξεκέλε αχμεζε ηνπ 

κέηξνπ. 

4. Αλ ι<k, ηφηε ε κεηαβνιή είλαη παξαβνιηθή θαη επεηδή ν ζπληειεζηήο ηνπ 
2

f
V  είλαη 

αξλεηηθφο, έπεηαη φηη ε παξαβνιή ζα ζηξέθεη ηα θνίια πξνο ηα θάησ. Απφ θπζηθή 

άπνςε, απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ν βαζκφο δηαζπνξάο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 

ζπληειεζηή πξφζθπζεο, ε κείσζε ηεο επηθάλεηαο ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο ηνπ ι ζε 

ζρέζε κε απηή ηνπ k, ε ζπζζσκάησζε ζε θάπνηα Vf (critical) ζα είλαη ηφζν κεγάιε πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο. 

5. Αλ k=0, δειαδή γηα κεδεληθή πξφζθπζε, ηφηε ε εμίζσζε 9.1 γξάθεηαη: 

                                                                                                     (9.4) 

θαη ιχλνληαο σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή δηαζπνξάο, ε εμίζσζε παίξλεη ηελ παξαθάησ 

κνξθή:  

                                                 

V

EE

f

mC

2


                                                             (9.5) 

6. Αλ k=1, δειαδή γηα ηέιεηα πξφζθπζε, ηφηε ε εμίζσζε 9.1 γξάθεηαη: 

                                    
 

1
2





VE

VEVEE

ff

mmffC

                                              (9.6) 

Ο αξηζκεηήο εθθξάδεη ηελ απφθιηζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ην λφκν 

ησλ θάζεσλ. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζπλζέηνπ είλαη πάληα κηθξφηεξν απφ 

εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ησλ θάζεσλ δεδνκέλνπ φηη ε πξνβιεπφκελε απφ 

απηφλ ηηκή αληηζηνηρεί ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ηέιεηα 

πξφζθπζε θαη κεδεληθή ζπζζσκάησζε θαη ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο κε 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα είλαη γξακκηθή (ζρήκα 9.1). Δπνκέλσο, ην θιάζκα είλαη 

αξλεηηθφο αξηζκφο θαη αθαηξείηαη απφ ηελ κνλάδα θαη γη‟απηφ ν ζπληειεζηήο 

δηαζπνξάο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη ηέιεηα 
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πξφζθπζε θαη ηέιεηα δηαζπνξά ηζρχεη ν λφκνο ησλ θάζεσλ θαη ηφηε απφ ηελ εμίζσζε 

9.6, ν ζπληειεζηήο δηαζπνξάο ι ηζνχηαη κε 1. 

9.1.2 Δθαξκνγή MPM Μνληέινπ ζηα Κνθθώδε ύλζεηα Τιηθά κε Δλίζρπζε 

Διαηνππξήλα 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ Πξφβιεςεο ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο Κνθθσδψλ 

χλζεησλ Τιηθψλ (Modulus Predictive Model - MPM), ζεσξείηαη φηη ζε πνιχ κηθξέο 

θαη‟ φγθν πεξηεθηηθφηεηεο ηεο ελίζρπζεο ν παξάγνληαο πνπ ππεξηζρχεη θαη επεξεάδεη 

θαηά θχξην ιφγν ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνθθψδνπο ζχλζεηνπ είλαη ν 

ζπληειεζηήο πξφζθπζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε κηθξέο πεξηεθηηθφηεηεο εθ ησλ 

πξαγκάησλ επεηδή δελ είλαη κεγάιε ε πνζφηεηα ησλ θφθθσλ, δελ ππάξρνπλ 

ζπζζσκαηψκαηα θφθθσλ. Γη‟ απηφ ν ζπληειεζηήο πξφζθπζεο k, ππνινγίδεηαη 

επηιέγνληαο έλα πεηξακαηηθφ ζεκείν ζε πνιχ κηθξή θαη‟ φγθν πεξηεθηηθφηεηα  (Vf). Ο 

ζπληειεζηήο k ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εμίζσζε 9.1, ε νπνία γηα πνιχ κηθξφ Vf 

γίλεηαη:  

                                  

fmf

mc

mfmfc

VEE

EE
kEVEEkE

)(
)(




                    (9.7) 

Ο ζπληειεζηήο πξφζθπζεο k, πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηνλ παξaπάλσ ηχπν (εμίζσζε 

9.7) γηα Vf=0,05 είλαη k=0,357. 

ηε ζπλέρεηα, γλσξίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή k, πξνζδηνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο ι νπνίνο 

είλαη ν ζπληειεζηήο δηαζπνξάο ησλ θφθθσλ κέζα ζηε κήηξα. Ο ζπληειεζηήο 

δηαζπνξάο ππνινγίδεηαη ζε κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηεο, ζηηο νπνίεο ν βαζκφο 

ζπζζσκάησζεο είλαη πνιχ πςειφο. Λακβάλεηαη βέβαηα ππ‟ φςηλ, φηη ν ζπληειεζηήο 

πξφζθπζεο k, εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ θχζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ην θνθθψδεο ζχλζεην πιηθφ θαη φρη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα. Οπφηε, ε 

εμίζσζε 1.1 γίλεηαη σο  εμήο:                                       

                           k
VE

VEEkE

ff

fmfmc





2

)()(
                                              (9.8) 
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Ο ζπληειεζηήο δηαζπνξάο ι, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε (εμίζσζε 

9.8) γηα   k=0,357 θαη πεξηεθηηθφηεηα Vf=0,45, είλαη ι=0,335. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, ζηνπο δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξακέηξσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαη‟ φγθσλ πεξηεθηηθφηεηεο. Ζ αληηζηνηρία ησλ θαηά βάξνο 

πεξηεθηηθφηεηεο ζε θαη‟ φγθνλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 9.1). 

 

Πίλαθαο 9.1: Καηά βάξνο θαη θαη‟φγθνλ πεξηεθηηθφηεηεο ζε ειαηνππξήλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 

ζπλαξηήζεη ηεο αχμεζεο ηεο θαη‟ φγθν πεξηεθηηθφηεηαο ζε θφθθνπο φπσο 

ππνινγίζηεθε απφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν Πξφβιεςεο ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο 

Κνθθσδψλ χλζεησλ Τιηθψλ (M.P.M) ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο πνπ ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ πεηξακάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ. 

 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ζε ειαηνππξήλα θαηά βάξνο  

Πεξηεθηηθόηεηα 

ζε ειαηνππξήλα θαη’ όγθνλ 

0 0 

0,05 0,07193 

0,10 0,14061 

0,20 0,26908 

0,35 0,44225 
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Γηάγξακκα 9.1: χγθξηζε ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο έηζη φπσο ππνινγίζηεθε βάζεη ηνπ Θεσξεηηθνχ 

Μνληέινπ MPM (Etheor) ζε ζρέζε κε ην Μέηξν Διαζηηθφηεηαο πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία (Eexp) 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, εθείλν πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν M.P.M πξνζεγγίδεη πνιχ θαιά ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

θάπνηεο απνθιίζεηο πεηξακαηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ ηηκψλ ησλ κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο 

γηα ηηο πεξηεθηηθφηεηεο θαη‟ φγθν 10% θαη 20%. Αλ αλαηξέμνπκε ζην δηάγξακκα  9.1 

ηνπ θεθαιαίνπ 8 ζην νπνίν εθζέηνληαη ηα απνηέιεζκα ησλ πεηξακάησλ, νη 

πεξηεθηηθφηεηεο 10% θαη 20% έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο. Να ζεκεησζεί φηη 

γηα θάζε κηα απφ ηηο πεξηεθηηθφηεηεο, ε ηηκή κηαο ηδηφηεηαο πνπ κπνξεί λα είλαη ην 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο ή ε αληνρή ζε θάκςε, είλαη ν κέζνο φξνο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 

δνθηκίσλ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί ππ‟ φςηλ, γηαηί ζε απηέο ηηο δχν 

πεξηεθηηθφηεηεο θαίλεηαη λα επηδξά ν θαηαζθεπαζηηθφο παξάγνληαο ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

M.P.M. είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχλζεησλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο πνπ κειεηήζεθαλ. ηηο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ηεο θαζαξήο ξεηίλεο, 
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ησλ ζχλζεησλ κε 5% θαη 35% πεξηεθηηθφηεηα, ε πξνζέγγηζε ηνπ M.P.M κνληέινπ 

είλαη άξηζηε.  

H εξκελεία ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

M.P.M νδεγεί ζε θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. ηα δχν δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή πξφζθπζεο k (Γηάγξακκα 

9.2) θαη ηνπ ζπληειεζηή δηαζπνξάο ι (δηάγξακκα 9.3) ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ 

ζεξκηθήο θφπσζεο.  

Δθείλν πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο πξφζθπζεο k, κε ηελ αχμεζε ησλ 

θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο ζεκεηψλεη πησηηθή πνξεία. Ζ ζεξκηθή θφπσζε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ θαη απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή k. Ζ κείσζε απηή ηνπ 

ζπληειεζηή k κε ηελ αχμεζε ησλ θχθισλ πξφζθπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 

ηνπ 40% , ππνδειψλεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πξφζθπζεο κήηξαο-εληζρπηηθψλ θφθθσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, απφ ην δηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειεζηή ι ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο, εθείλν πνπ παξαηεξείηαη 

είλαη φηη ην ι παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ. Ο ζπληειεζηήο δηαζπνξάο δειαδή,δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο ζπληειεζηήο 

δηαζπνξάο ι, ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ζπζζσκαησκάησλ πνπ ιεηηνπξγφπλ ζαλ 

αηέιεηεο θαη ζεκεία ζπζζψξεπζεο ζεξκηθψλ ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβαζκίζνπλ 

ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ θαη λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζηελ 

κεραληθή ηνπο αζηνρία.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπε φισλ ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ ήηαλ 

αθξηβψο ε ίδηα θαη επεξέαζε ζηνλ ίδην βαζκφ ηελ κεραληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Όπνηε, ν ζπληειεζηήο ι, εθθάδεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη δνκηθφ παξάγνληα θαη έηζη 

εμεγείηαη θαη ε ζπκπεξηθφξα ηνπ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο. 

Δπνκέλσο, είλαη απνιχησο αλακελφκελν ν ζπληειεζηήο δηαζπνξάο λα παξακέλεη 

ζηαζεξφο θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεξκηθή θφπσζε.   
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Γηάγξακκα 9.2: Μεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή πξφζθπζεο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ θφπσζεο 
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Γηάγξακκα 9.3: Μεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή δηαζπνξάο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 
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9.2 Μνληέιν Πξόβιεςεο ηεο Τπνβάζκηζεο Ιδηνηήησλ R.P.M 

(Residual Property Model) 

 

9.2.1 Πεξηγξαθή Μνληέινπ R.P.M 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πξφβιεςεο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, είλαη 

έλα κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ θαη 

Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Γ. Παπαληθνιάνπ. 

Πεξηγξάθεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ 

θάπνηνπ είδνπο θαηαπφλεζε, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ζεξκηθή 

θφπσζε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αηηία ππνβάζκηζεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ είλαη ε ζεξκηθή 

θφπσζε, ην κνληέιν RPM κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν φηαλ δελ μεπεξληέηαη ε 

ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην κνληέιν RPM είλαη ε αθφινπζε: 

                                               e
P
P SMr ss


 )1(

0

                                               (9.9)  

 φπνπ PPs 0                                                                                               (9.10)                           

 

Pr: Ζ ηηκή ηεο εθάζηνηε ηδηφηεηαο, φπσο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο (E), ε κέγηζηε                

ηάζε (ζmax), θ.α., ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ               

πιηθνχ. 

P0: Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ “παξζέλνπ”, κε-ππνβαζκηζκέλνπ πιηθνχ γλσζηφ                

σο “πιηθφ αλαθνξάο”. 

P∞: Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πιηθνχ κεηά απφ – ζεσξεηηθά – άπεηξνπο θχθινπο                 

θφξηηζεο ή ζην επίπεδν ηνπ θνξεζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο απνξξφθεζεο                

πγξαζίαο. 
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M:  Ζ παξάκεηξνο ππνβάζκηζεο πνπ εμαξηάηαη απ‟ ηελ αηηία ηεο ππνβάζκηζεο πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζεξκηθή θφπσζε, πγξνζεξκηθή θφπσζε θ.α. 

Γηα ηα πεηξάκαηα θάκςεο 3-ζεκείσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αηηία ππνβάζκηζεο 

ηελ ζεξκηθή θφπσζε, ε παξάκεηξνο Μ παίξλεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

                                  ccycles)
TT

ΓT
(M

Rg
















                                            (9.11) 

φπνπ, 

ΓT:  ην ζεξκνθξαζηαθφ πιάηνο πνπ ην δνθίκην ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζεξκηθνχ θχθινπ. 

Tg:   Θεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο. 

TR:   Θεξκνθξαζία δσκαηίνπ, 25°C. 

 c:   Αξηζκφο ζεξκηθψλ θχθισλ κεηά ηνλ νπνίν ε μεθηλά  ππνβάζκηζε (θαηψθιη).   

[54] 

 

9.2.2 Δθαξκνγή Μνληέινπ R.P.M 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Πξφβιεςεο ηεο Τπνβάζκηζεο Ηδηνηήησλ R.P.M 

(Residual Properties Model), ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

Κάζε θχθινο ζεξκηθήο θφπσζεο πεξηειάκβαλε ζέξκαλζε ησλ δνθηκίσλ ζηνπο 80 
o
C 

θαη ςχμε ζηνπο -25 
o
C. Οπφηε, ην ζεξκνθξαζηαθφ πιάηνο πνπ ην δα δνθίκηα 

ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεξκηθνχ θχθινπ είλαη, ΓΣ=105 
o
C. 

Ζ ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg) ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ, δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (πίλαθαο 9.2).  
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Πίλαθαο 9.2: Θεξκνθξαζίεο παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg) γηα δηάθνξεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ειαηνππξήλα 

[ 7] 

 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ε ειαηνππξήλα θ.β 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ε ειαηνππξήλα θαη’ 

όγθνλ 

Tg (
 o

C) 

0 0 95,67 

0,05 0,07193 100,16 

0,10 0,14061 96,81 

0,20 0,26908 91,59 

0,35 0,44225 77,28 

 

 

Οη ηηκέο απηέο ηεο ζεξκνθξαζίαο παιψδνπο κεηάβαζεο γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηεθηηθφηεηεο θαηά βάξνο ζε ειαηνππξήλα, πξνζδηνξίζηεθαλ απφ πεηξάκαηα DMA 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Άξε θαθηαλάθε, 

ηκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ [7]. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ R.P.M ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 

πεηξακαηηθέο ηηκέο. Σν κνληέιν R.P.M εθαξκφζηεθε γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο αληνρήο ζε θάκςε. 
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Γηάγξακκα 9.4: Μεηαβνιή ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 5% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο  
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Γηάγξακκα 9.5: Μεηαβνιή ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα 

πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 10% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Γηάγξακκα 9.6: Μεηαβνιή ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 20% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Αριθμός κύκλφν θερμικής κόπφσης

 

 

 

Γηάγξακκα 9.7 : Μεηαβνιή ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

γηα πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 35% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Γηάγξακκα 9.8: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα 

πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 5% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Γηάγξακκα 9.9: Μεηαβνιή αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα 

πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 10% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Γηάγξακκα 9.10: Μεηαβνιή ηεο αληνρήο  ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα 

πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 20% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Γηάγξακκα 9.11:  Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε θάκςε ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο γηα 

πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο ηνπ Μνληέινπ R.P.M γηα 35% θ.β πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθθνπο 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηάγξακκαηα, ηα νπνία ζπγθξίλνπλ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε 

θάκςε θαη ηελ αληνρή ζε θάκςε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

θαη εθείλν ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ηελ αληνρή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην R.P.M, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ην κνληέιν ηηκψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην R.P.M  είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ην πεηξακαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο γηα ηα ζχλζεηα πιηθά ζε φιεο ηηο 

πεξηεθηηθφηεηεο ζε θφθθνπο ειαηνππξήλα. Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθά 

πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη απηψλ ησλ πεηξακαηηθψλ είλαη 

κηθξέο. Σν πξνβιεπφκελν κέηξν ειαζηηθφηεηαο απφ ην κνληέιν R.Ρ.M, πξνβιέπεη ηε 

κεησηηθή πνξεία ηνπ πεηξακαηηθνχ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αληνρήο, νη πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε ηηο 

πεηξακαηηθέο ηηκέο είλαη πνιχ θαιέο. Απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ηνπ κνληέινπ 

R.P.M, βιέπνπκε φηη ν παξάγνληαο ππνβάζκηζεο Μ, είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ 

επεξεάδεη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ηηκέο πξφβιεςεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Γη‟ απηφ  πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη ηηκέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εηζάγνληαη.  

Ζ ππνβάζκηζε ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ πνπ νθείιεηαη ζηελ ζεξκηθή θφπσζε είλαη 

έληνλε ζηνπο αξρηθνχο θχθινπο ζεξκηθήο θφπσζεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

βιάβε ζπκβαίλεη ζηνπο αξρηθνχο θχθινπο ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ππνβάζκηζε δελ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάζακε αληηζηέθνληαη ζηηο 

έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηελ ζεξκηθή θφπσζε. 
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πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή αιιά θαη 

ζεσξεηηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο θφπσζεο ζηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλζέησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλεο κε ζθφλε απφ θφθθνπο 

ειαηνππξήλα. Καηαζθεπάζζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζχλζεηα κε πεξνεθηηθφηεηεο 5%, 

10%, 20% θαη 35% θαηά βάξνο. 

Απφ ηελ φιε εξγαζία πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Η κέγηζηε αύμεζε ζηε δπζθακςία πνπ επηηύρακε ήηαλ 50%. θαη 

παξαηεξήζεθε ζηα ζχλζεηα πιηθά κε πεξηεθηηθφηεηα 35% θ.β. ζε ειαηνππξήλα. 

 Με ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειαηνππξήλα ε αληνρή παξνπζίαζε κία 

κηθξή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Η αληνρή δειαδή δελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκό κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζε ειανππξήλα ζε αληίζεζε κε απηφ 

πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηα θνθθψδε ζπλζεηα πιηθά φπνπ ε αληνρή κεηψλεηαη ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50% κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ εγθιείζκαηνο. 

 Η βιάβε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ ζεξκηθή θόπσζε είλαη πξνζζεηηθή. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ γξακκηθή κεηαβνιή ηφζν ηεο αληνρήο φζν θαη ηνπ κέηξνπ 

ζπλαξηήζεη ησλ θχθισλ θφπσζεο ζε φιεο ηηο πεξηεθηηθφηεηεο. 

 Σν κέηξν ειαζηηθόηεηαο παξνπζίαζε ζρεδόλ κεδεληθή κεηαβνιή κε ηνπο 

θύθινπο θόπσζεο. 

 Με εμαίξεζε ηα πιηθά κε πεξηεθηηθφηεηεο  5 θαη 10% φπνπ ε αληνρή παξνπζίαζε 

κέγηζηε ππνβάζκηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 30%, ζηα πιηθά κε 20 θαη 35% 

πεξηεθηηθόηεηα ζε θόθθνπο ε αληνρή παξνπζίαζε ζηαζεξόηεηα ή αθόκα θαη 

κηθξή αύμεζε. 

 Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ RPM θαη M.P.M, 

πξνθχπηεη φηη ππάξρεη άξηζηε ζπλέπεηα κεηαμύ ζεσξεηηθώλ πξνβιέςεσλ θαη 

πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ.  

 Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ M.P.M, δηαπηζηψζεθε  φηη ν 

ζπληειεζηήο πξφζθπζεο k, κε ηελ αχμεζε ησλ θχθισλ ζεξκηθήο θφπσζεο 

ζεκεηψλεη πησηηθή πνξεία. Ζ ζεξκηθή θφπσζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
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ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηελ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή k κε ηνπο θύθινπο θόξηηζεο. Ζ κείσζε απηή 

ηνπ ζπληειεζηή k κε ηελ αχμεζε ησλ θχθισλ πξφζθπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζνζηφ ηνπ 40% , ππνδειψλεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πξφζθπζεο κήηξαο-

εληζρπηηθψλ θφθθσλ. 

 Αληίζεηα, ν ζπληειεζηήο δηαζπνξάο ι, δελ επεξεάδεηαη από ηελ 

ζεξκηθή θαηαπόλεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο ζπληειεζηήο δηαζπνξάο ι, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαζπνξά ησλ θφθθσλ κέζα ζηε κήηξα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ ζπλζέησλ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ήηαλ θνηλή 

γηα φια ηα δνθίκηα. 
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