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Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε σύνθετα υλικά ενισχυμένα με φυσικές ίνες, το οποίο οφείλεται κυρίως στο ότι
είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από ίνες φυσικής προέλευσης, ενώ η μητρική φάση μπορεί να είναι
είτε τεχνητής, είτε φυσικής προέλευσης. Στην περίπτωση που η μήτρα αποτελείται εξίσου από φυσικά υλικά, το σύνθετο υλικό είναι
100% πράσινο και σίγουρα δημιουργείται μια πρόκληση για την σύγχρονη μηχανική να εντάξει τέτοιου είδους υλικά σε δομές και
κατασκευές. Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι τα πράσινα υλικά είναι ευάλωτα στην περιβαλλοντική γήρανση και ιδιαίτερα σε
υγροθερμικό περιβάλλον, αφού η υδρόφιλη φύση των βιολογικών υλικών αποτελεί αδιαμφισβήτητο πρόβλημα. Ωστόσο, τα
πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά σημαντικά.

Σύνθετα υλικά ενισχυμένα με φυσικές ίνες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος μηχανικός στην ενασχόλησή του με τα σύνθετα υλικά
ενισχυμένα με φυσικές ίνες, είναι η υδρόφιλη φύση τους. Στην πλειοψηφία των εφαρμογών οι δομές εκτίθενται συχνά σε
περιβάλλον υγρασίας και ακραίων συνήθως θερμοκρασιών. Λόγω της υδρόφιλης συμπεριφοράς των φυσικών ινών και εν δυνάμει
της μήτρας, η έκθεσης τους στις προαναφερόμενες συνθήκες, προκαλεί μεταβολές στη δομή των ινών και κατά συνέπεια σε ολόκληρη
τη δομή. Οι μεταβολές αυτές μεταφράζονται σε υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του συνθέτου υλικού καθώς επίσης και
μεταβολή των διαστάσεων του. Η αυξημένη θερμοκρασία επιταχύνει τους μηχανισμούς υποβάθμισης, ενώ όσο μεγαλύτερο το
χρονικό διάστημα έκθεσης σε δυσμενείς συνθήκες, τόσο αυξάνει η πιθανότητα μη αναστρεψιμότητας των μηχανισμών της γήρανσης.

• Χαμηλό ειδικό βάρος

• Υψηλές ειδικές ιδιότητες

• Χαμηλό κόστος κατασκευής και

μικρή κατανάλωση ενέργειας

• Δυνατότητα ανακύκλωσης

• Καλή ηλεκτρική αντίσταση

• Χαμηλός κίνδυνος για την

ανθρώπινη υγεία

• Αμελητέο αποτύπωμα στο

περιβάλλον – βιοδιασπώμενα

• Πλαστικοποίηση της μήτρας (plasticization)

• Διόγκωση ινών και μήτρας (swelling)

• Υδρόλυση διάφορων στοιχείων και ενώσεων (hydrolysis)

• Ρωγμάτωση της μήτρας λόγω ωσμωτικών διαδικασιών

(matrix cracking)

• Αποκολλήσεις και αποσυνδέσεις στην διεπιφάνεια ίνας-

μήτρας λόγω υδροστατικής πίεσης (interfacial debonding)

• Διαφορετική παραμόρφωση ινών και μήτρας λόγω

διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής –

συγκέντρωση τάσεων

• Τριχοειδείς μηχανισμοί (capillary mechanisms)

Μηχανισμοί υγροθερμικής γήρανσης στα 
σύνθετα υλικά

Πλεονεκτήματα Φυσικών-FRP

• Χαμηλή αντοχή, ιδιαίτερα σε

κρούσεις

• Μεταβλητή ποιότητα,

εξαρτώμενη από την περιοχή

σίτευσης

• Υδρόφιλη συμπεριφορά και

μικρή αντίσταση στην υγρασία

– διόγκωση των φυσικών ινών

• Περιορισμένο όριο

θερμοκρασιακής κατεργασίας

Μειονεκτήματα Φυσικών-FRP

Στάδια απορρόφησης νερού σε σύνθετα υλικά με φυσικές 
ίνες

Εικ.1:Δομή φυσικής ίνας (1)
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