
Προσθήκη 
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εποξειδική 

ρητίνη

Χειροκίνητη 
ανάδευση

Μηχανική 
ανάδευση με το 
Three Roll Mill

Προσθήκη 
σκληρυντών

στο μίγμα

Κοπή πανιών 
διαστάσεων 
1.5m*30cm

Προεμποτισμός 
πανιών με τη 

μέθοδο Handlay up
για B-Stage

Κοπή prepregs 
διαστάσεων 

300*300mm2

Lay-up στρώσεων 
και τοποθέτηση 

αναλώσιμων

Πολυμερισμός 
πλακών σε Autoclave

Μη καταστροφικός έλεγχος C-Scan

Εποξειδικό σύστημα 

Araldite LY 1556

Εποξειδικό σύστημα

R244

Συμπεράσματα

• Από τον μη καταστροφικό έλεγχο παρατηρήθηκε ικανοποιητική ομοιομορφία, χωρίς ιδιαίτερες

κατασκευαστικές ατέλειες και κυρίως στις πλάκες με την ρητίνη R244.

• Με την προσθήκη των COOH-GNPs_4L παρατηρήθηκε βελτίωση των θραυστομηχανικών ιδιοτήτων,

γεγονός που οφείλεται στους επιπλέον μηχανισμούς απορρόφησης ενέργειας που εισάγουν.

• Οι καρβοξυλικές ομάδες όπως τα COOH-GNPs_4L έχουν ισχυρή αλληλεπίδραση με την πολυμερική

μήτρα, χαρακτηριστικό που οφείλεται στις ισχυρές ιδιότητες πρόσφυσης τους.

• Τα δοκίμια που ήταν ενισχυμένα με τα νανοσωματίδια COOH-GNPs_4L περιεκτικότητας 0.5% wt. δεν

παρουσίασαν αύξηση στο GIC, αλλά παρουσίασαν αύξηση στο GIIC σε σύγκριση με τα υλικά

αναφοράς (ΝΕΑΤ Composites).

• Συγκριτικά μεταξύ των δυο μητρικών υλικών η προσθήκη των νανοσωματιδίων προκάλεσε

μεγαλύτερη αύξηση στην περίπτωση του συστήματος με την ρητίνη R244.

NEAT NEATDOPED DOPED

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θραυστομηχανικής συμπεριφοράς ινωδών συνθέτων υλικών
εποξειδικής ρητίνης νανοενισχυμένης με ολιγοστρωματικά γραφένια 4 γραφιτικών επιπέδων χημικώς
τροποποιημένα με καρβοξυλικές ρίζες (COOH-GNPs_4L) περιεκτικότητας 0.5% wt. Για τον λόγο αυτό
τροποποιήθηκαν δυο ειδών εποξειδικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
προεμποτισμένων υφασμάτων. Το πρώτο σύστημα ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε αποτελούταν από την
θερμοσκληρυνόμενη εποξειδική ρητίνη Araldite LY 1556 και το δεύτερο από την θερμοσκληρυνόμενη εποξειδική
ρητίνη R244. Μετά το πέρας της παρασκευής των πλακών πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος με υπερήχους (C-
Scan) για όλα τα δείγματα. Στην συνέχεια, αφού οι πλάκες κόπηκαν καταλλήλως πραγματοποιήθηκαν τα
θραυστομηχανικά πειράματα τύπου Ι & ΙΙ για τον προσδιορισμό του κρίσιμου ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας
παραμόρφωσης θραύσης (GIC & GIIC) διάδοσης ρωγμής. Τέλος, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν
παρατηρήθηκε ότι στα πειράματα τύπου Ι η τροποποίηση του υλικού με COOH-GNPs δεν προκάλεσε αύξηση των
ιδιοτήτων του σε κανένα από τα δυο μητρικά υλικά, ενώ στα θραυστομηχανικά πειράματα τύπου ΙΙ ο ρυθμός
απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης GIIC βελτιώθηκε με την ενσωμάτωση των νανοσωματιδίων και πιο
συγκεκριμένα υπήρξε αύξηση της τάξεως του 5% στα δοκίμια με την νανοτροποποιημένη ρητίνη Araldite LY 1556
ενώ στα δοκίμια με την νανοτροποποιημένη ρητίνη R244 παρουσιάστηκε αύξηση της τάξεως του 8%, συγκριτικά
με τα δοκίμια αναφοράς.


