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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επιστήμη των ιστοτεχνολογικών εμφυτευμάτων είναι συνυφασμένη με την 

επιστήμη των Βιοϋλικών. Η ανάπτυξη μεθόδων που θα επιτρέψουν τον έλεγχο 

των ιδιοτήτων τους είναι ένα καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία βιοϊατρικών

εφαρμογών. Η ερευνητική διαδικασία επικεντρώθηκε γύρω από την παρασκευή 

συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας με τη μέθοδο της μαγνητικής 

ανάδευσης, και έπειτα το σχηματισμό του υμενίου με ελεγχόμενη εξάτμιση του 

διαλύτη σε ειδικό καλούπι. 

Η μέθοδος αναπτύχθηκε για το πολυμερές χιτοζάνη, το οποίο είναι ένα φυσικό 

πολυμερές προερχόμενο από τα κελύφη των οστρακοειδών. Η μήτρα 

ενισχύθηκε με διαφορετικές περιεκτικότητες νανοσωλήνων άνθρακα.  Η 

χιτοζάνη αποτελεί ένα φυσικό υλικό που εκτιμάται ότι έχει πολύ καλές 

ιδιότητες βιοσυμβατότητας, ενώ οι νανοσωλήνες άνθρακα ακόμα και σε μικρές 

περιεκτικότητες ενισχύουν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επιφάνεια και η μηχανική συμπεριφορά των 

υμενίων χιτοζάνης σε μονοαξονικό εφελκυσμού και προσδιορίστηκε το μέτρο 

ελαστικότητας, Έπειτα, παρασκευάστηκαν σύνθετα υμένια χιτοζάνης

ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα MWCNTs σε αναλογία 5% και 10%, στα 

οποία προσδιορίστηκαν ομοίως οι μηχανικές ιδιότητες.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρασκευή Δοκιμίων

• Εναπόθεση 1gr χιτοζάνης (2% w/v) σε δοχείο με 50ml απεσταγμένο νερό.

• Μαγνητική ανάδευση, για περίπου 10 λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου, έως ότου το μίγμα γίνει 

ομοιογενές.   

• Πρόσθεση 1ml οξικού οξέος στο μίγμα, ώστε να πήξει η χιτοζάνη. 

• Τοποθέτηση του παραπάνω μίγματος σε τρυβλίο διαμέτρου 90mm και παραμονή του τρυβλίου κάτω 

από απαγωγό για 4 περίπου ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου έως ότου το μίγμα στερεοποιηθεί 

εντελώς. 

• Όμοια διαδικασία με την προσθήκη αρχικά 50mg και στη συνέχεια 100mg νανοσωλήνων άνθρακα μαζί 

με τη χιτοζάνη στο απεσταγμένο νερό.

Κοπή Δοκιμίων

• Σχεδιασμός του καλουπιού με χρήση του προγράμματος AutoCAD LT

Εφελκυσμός Δοκιμίων

•Τοποθέτηση των δοκιμίων στη μηχανή εφελκυσμού Minimat 2000 και διενέργεια μηχανικών τεστ

εφελκυσμού για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας, της αντοχής σε θραύση καθώς και της

μέγιστης παραμόρφωσης πριν από τη θραύση.

Έλεγχος SEM

• Παρατήρηση της μικροδομής των υμενίων μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η ενίσχυση της καθαρής χιτοζάνης με ένα συγκεκριμένο ποσοστό (5%)

εγκλείσματος νανοσωλήνων άνθρακα αύξησε αισθητά τις μηχανικές ιδιότητες

• Με την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του εγκλείσματος στη μήτρα από

χιτοζάνη (10%) παρατηρήθηκαν μηχανικές ιδιότητες οι οποίες υστερούν σε

σχέση με το σύνθετο βιοϋλικο με μικρότερο ποσοστό εγκλείσματος (5%)

• Επομένως η προσθήκη ενός περιορισμένου ποσοστού νανοσωλήνων άνθρακα σε

καθαρή χιτοζάνη βελτιώνει αισθητά τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού
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