
Παράμετροι:
Διαστάσεις δοκιμίων:
10x10x60 mm, 6 δοκίμια ανά υλικό ( 24 δοκίμια συνολικά)

Ταχύτητα στην διεπιφάνεια:
u=3.6 m/s
Κάθετη πίεση (τρείς διαφορετικές περιπτώσεις ανά υλικό):
ABS & ABS+3%wtGNPs:
0.098 MPa, 0.147 MPa, 0.294 MPa
PA-12 & PA-12+3%wtGNPs :
0.049 MPa, 0.098 MPa, 0.147 MPa

Κάθετη πίεση=Κάθετη δύναμη*Διατομή

Μετρήσεις κάθε 30 λεπτά με συνολική διάρκεια πειράματος
ανά συνδυασμό ταχύτητας, κάθετης πίεσης 3 ώρες!

Οι τιμές στα διαγράμματα είναι οι μετρούμενες τιμές στην
περιοχή steady state όπου οι μεταβολές των παραμέτρων
τριβής/φθοράς είναι μικρότερες από 30%

PV factor – Το γινόμενο της κάθετης πίεσης επί την σχετική
ταχύτητα στην διεπιφάνεια. Κριτήριο απόδοσης σε συνθήκες
τριβής/φθοράς (πχ έδρανα ολίσθησης).

Limiting PV factor – η οριακή τιμή του γινομένου
πίεσης*σχετικής ταχύτητας πάνω από την οποία η
ακεραιότητα της επιφάνειας του πλαστικού έχει προσβληθεί
αρκετά (κάψιμο, τήξη ή υποβάθμιση) και η συμπεριφορά του
σε συνθήκες ολίσθησης αλλάζει.

Περίληψη:
Στην διπλωματική εργασία αυτή μελετιέται η συμπεριφορά των πιο
χρησιμοποιημένων υλικών για τρισδιάστατη εκτύπωση (ABS, Nylon-12) σε φθορά και
τριβή καθώς επίσης και των νανοσυνθέτων τους (ABS+3%wt GNPs, Nylon+3%wtGNPs)
με στόχο τη μελέτη της συνεισφοράς των νανοσωματιδίων γραφενίου στην βελτίωση
των παραμέτρων φθοράς/τριβής. Για το σκοπό αυτό φτιάχτηκαν ενισχυμένα νήματα
από το κάθε υλικό τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την τρισδιάστατη
εκτύπωση των δοκιμίων. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής που χρησιμοποιήθηκε είναι
τύπου FDM (Fused Deposition Modeling) της εταιρίας EDISON AEP. Η πειραματική
διάταξη που χρησιμοποιήθηκε σχεδιαστικέ και συναρμολογήθηκε στο χώρο του
εργαστηρίου AML-UoP. Για τον υπολογισμό του κινηματικού συντελεστή τριβής
συσχετίσθηκε η ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει ο κινητήρας με το έργο της τριβής
που δρα αντίθετα κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για την μελέτη της φθοράς η
απώλεια μάζας των δοκιμίων μετριόταν κάθε 30 λεπτά και συνολικά 6 φορές ανά
δοκίμιο. Τα πειράματα εκτελέστηκαν στην ίδια ταχύτητα περιστροφής (1110 RPM, ή
3.6 m/s σχετική ταχύτητα) και σε διαφορετικές περιπτώσεις κάθετης δύναμης( ή
πίεσης).
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Φθορά και τριβή υλικών 3D εκτύπωσης.
Ανάπτυξη συσκευής και μετρήσεις.
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Συμπεράσματα:
Η μείωση του συντελεστή τριβής και η μείωση της φθοράς
ερμηνεύεται ως εξής:

• Τα νανοσωματίδια γραφενίου έχουν χαμηλή αντοχή σε
διάτμηση, υψηλή ειδική επιφάνεια(εμβαδόν ανά μονάδα

μάζας), υψηλό aspect ratio (εμβαδόν επιφάνειας δια τον

όγκο) εξαιτίας των οποίων οφείλεται κυρίως η
αυτολιπαντική τους ικανότητα

• Το λεπτό στρώμα νανοσωματιδίων που αναπτύσσεται
στην διεπιφάνεια πλαστικού-μετάλλου, λόγω της
συνεχούς φθοράς υλικού και διάτμησης
νανοσωματιδίων από το μεταλλικό ring, έχει καλή
προσκόλληση (πάνω στο μεταλλικό counter-ring) και
καλή ανθεκτικότητα (παραμένει το ίδιο πάχος περίπου).

• Τα νανοσωματίδια επιπλέον βελτιώνουν την
δυσθραυστότητα (toughness) του νανοσύνθετου καθώς
μειώνουν την υπό-επιφανειακή κόπωση στην οποία
υποβάλλεται το δοκίμιο και το προστατεύουν (το
δοκίμιο) από την εκδορά μεταξύ των ακμών των
τραχυτήτων (των δύο επιφανειών).

• Πιθανότατα η βελτίωση της συμπεριφοράς σε φθορά
οφείλεται και στην αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας
του πολυμερούς εξαιτίας της προσθήκης των GNPs,
καθώς όσο αυξάνεται η θερμική αγωγιμότητα του
υλικού η θερμότητα που παράγεται λόγω της τριβής
διαχέεται πιο εύκολα στο υπόλοιπο υλικό. Το
αποτέλεσμα είναι ότι το δοκίμιο θερμαίνεται πιο αργά
και πιο ομαλά.

Πειραματική διαδικασία:
1. Παραγωγή ενισχυμένου νήματος:

2. Διαδικασία 3D εκτύπωσης των δοκιμίων:

3. Κατασκευή Πειραματικής διάταξης:

4. Πειράματα

Αρπάγες δοκιμίων

Counter-rings

Σημεία εφαρμογής της κάθετης δύναμης

ΣτροφόμετροΑμπεροτσιμπίδαΠειραματική Διάταξη


