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Ανάπτυξη εμβιομηχανικών ικριωμάτων τροποποιημένων με νανοσωματίδια με τη 
μέθοδο της Ηλεκτροϊνοποίησης. Μελέτη πορώδους και μηχανικός χαρακτηρισμός.

Προκόπης Γιάλλουρος, ΑΜ: 247080

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την κατασκευή ικριωμάτων με τη μέθοδο της ηλεκτροϊνοποίησης και την περαιτέρω μελέτη τους.
Το υλικό που επιλέχθηκε είναι το πολυγαλακτικό οξύ(Polylactic acid-PLA), το οποίο τροποποιήθηκε με Υδροξιαπατίτη (HAP) και
Νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων (Multi wall Carbon nanotubes-MWCNTs). Τα δοκίμια μελετήθηκαν ως προς το
πορώδες και τη μορφολογία των ινών τους με το Ηλεκτρικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM) και με το
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Μετάδοσης (Transmission Electron Microscope, TEM). Ακόμη, μελετήθηκαν οι επιφανειακές ιδιότητες των
δοκιμίων με το πείραμα της γωνίας επαφής και η αντοχή του υλικού με το πείραμα εφελκυσμού.
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Εισαγωγή

Συμπεράσματα

Πορώδες
Το εύρος του πορώδους των δοκιμίων είναι ανάμεσα στο 71.61 και 80.25%. Το μέγιστο ποσοστό πορώδους έχει το PLA ενώ το μικρότερο 
ποσοστό έχει το PLA με 1% MWNCTs.

Μορφολογία των ινών
SEM

Από τις εικόνες του SEM παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν κόμβοι στα δοκίμια. Τη μέγιστη διάμετρο έχει το PLA με 1% MWCNTs ενώ τη 
μικρότερη διάμετρο έχει το PLA με 2% MWCNTs.

ΤΕΜ Από τις εικόνες παρατηρούνται συσσωματώματα. Οπότε, σε κάποια σημεία δεν διασκορπίστηκαν τα νανοσωματίδια ομοιόμορφα στην ίνα.

Γωνία επαφής Η τοποθέτηση HAP και MWCNTs στο PLA μειώνει την υδροφοβικότητά του. Τη μεγαλύτερη μείωση έχει το PLA με 2% HAP.

Μηχανική 
Συμπεριφορά

Από το πείραμα παρατηρήθηκε ότι σχεδόν σε όλα τα δοκίμια αυξήθηκαν οι μηχανικές ιδιότητες τους σε σχέση με το αρχικό PLA. Τη 
μεγαλύτερη αντοχή και το μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας έχει το δοκίμιο του PLA με 1% MWCNTs.

Βάσει των αποτελεσμάτων, το PLA με 1% MWCNTs έχει τις καλύτερες ιδιότητες. Αυτό οφείλεται  στη μεγάλη μέση διάμετρο και στο μικρό ποσοστό πορώδους. Η μεγάλη 
διαφορά που έχει στην αντοχή και στο μέτρο ελαστικότητας από τα υπόλοιπα δοκίμια το καθιστά το ιδανικότερο για τη χρήση σε εμβιομηχανικές εφαρμογές.


