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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη των βαθμωτών σύνθετων υλικών με πολυμερική μήτρα. Διακρίνεται σε δύο βασικά μέρη, την βιβλιογραφική ανασκόπηση και το πειραματικό μέρος στο
οποίο έγινε προσπάθεια κατασκευής και πειραματική μελέτης ενός τέτοιου υλικού, με την μέθοδο της περιστροφής. Αναλύονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η πειραματική διαδικασία και η διάταξη. Ακολουθεί η
παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Με την χρήση της δοκιμής DMA παρουσιάζονται και αναλύονται οι μεταβολές των ιδιοτήτων Ε’,Ε’’ και tanδ συναρτήσει της θερμοκρασίας και της συχνότητας ταλάντωσης
αλλά επιπλέον της ταχύτητας περιστροφής και της κατ’όγκου περιεκτικότητας σε κόκκους. Τέλος αναλύονται και εφαρμόζονται τα μοντέλα Υβριδικής Ενδιαμεσης Φάσης (HIM) και Εναπομείνουσα Ιδιότητας (RPM).

1.Σκοπός

2,Βαθμωτά Σύνθετα Υλικά

Συνεχής (continuous)
διαβάθμιση στην
μικροδομή

Βηματική (stepwise)
διαβάθμιση

Ανομοιογενή υλικά τα οποία αποτελούνται από δύο ή περισσότερα
επιμέρους υλικά κατασκευασμένα με τρόπο τέτοιο ώστε να
παρουσιάζουν σταδιακά μεταβαλλόμενη σύνθεση καθώς και
μικροδομή κατά το πάχος τους.

3.Κατασκευή Βαθμωτού Υλικού

Ανάμιξη Εποξικής Ρητίνης & Σκληρυντή

Ανάμιξη κόκκων στο μίγμα

Τοποθέτηση Μιγματος στον Φούρνο (15’, 50οC)

Τοποθέτηση Μιγματος στο καλούπι και περιστρο-
φή σε διαφορετικές συχνότητες (f’, 15’)

Τοποθέτηση στον Φούρνο (24h, 50οC)

5. Προκαταρκτική Ανάλυση

6. Δυναμική-Μηχανική Ανάλυση (DMA)

• Αύξηση περιεκτικότητας σε
κόκκους με την αύξηση της
ταχύτητας περιστροφής και με
την απόσταση από το κέντρο
περιστροφής.
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7. Μοντελοποίηση

o Μεγαλύτερο μέτρο αποθήκευση, Ε’
παρατηρείται στην μικρότερη θερμοκρασία.

o Αύξηση του Ε’ με την αύξηση της συχνότητας
περιστροφής f ή του αντίστοιχου Vf σε
συγκεκριμένη απόσταση από το κέντρο
περιστροφής.

o Μικρότερες τιμές του Ε’στην περίπτωση της
μικρότερης περιεκτικότητας σε κόκκους.

o Για τις καμπύλες του μέτρου απωλειών, Ε’’
και του tanδ, αυξανομένης της
περιεκτικότητας, αυτές μετατοπίζονται προς
τα δεξιά

o Μεγαλύτερες τιμές του
μέτρου αποθήκευσης, Ε’

προκύπτουν στις
χαμηλότερες θερμοκρασίες
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o Η θερμοκρασία υαλώδους
μετάβασης, Tg, είναι σε
όλες τις περιπτώσεις, όταν
αυτή μετράται με βάση
την κορυφή της
«καμπάνας» της καμπύλης
του μεγέθους tanδ
Tgtanδ

=60oC

4.Διάταξη Δοκιμίων


