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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της συγκεκριμένης σπουδαστικής εργασίας είναι η αρχική παρουσίαση των μεθόδων

παραγωγής ικριωμάτων και η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων ενός νανοσυνθέτου

ικριώματος, το οποίο παρήχθη με την μέθοδο της ηλεκτροϊνοποίησης (electrospinning). Το

εξεταζόμενο ικρίωμα αποτελεί ένα σύνθετο υλικό με μήτρα την πολυκαπρολακτόνη (PCL)

και ενίσχυση τους νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs).

Η PCL είναι ένα βιοσυμβατό πολυμερές με αργό ρυθμό βιοαποδόμησης με καλές μηχανικές

ιδιότητες. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική για συγκεκριμένες ιατρικές εφαρμογές όπως

επιδιόρθωση οστών. Οι νανοσωλήνες άνθρακα εμφανίζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες

και ως έγκλεισμα, βελτιώνουν τις ιδιότητες της μήτρας, δημιουργώντας ένα σύνθετο υλικό με

ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες.

Για την κατασκευή του ικριώματος με τη μέθοδο της ηλεκτροϊνοποίησης, παρασκευάστηκε

διάλυμα PCL και CNTs σε οξικό οξύ (0.5% w/w CNTs (κόκκοι), 20% w/w PCL, Acetic Acid

99%), το οποίο διαλύθηκε επαρκώς υπό την επίδραση θερμοκρασίας και υπερήχων. Το

διάλυμα τοποθετήθηκε στη διάταξη της ηλεκτροϊνοποίησης και με την χρήση κατάλληλου

υποδοχέα (μεταλλική σίτα) προέκυψε μια απλή στρώση φιλμ του συνθέτου υλικού. Στη

συνέχεια κολλήθηκαν, το ίδιο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους, δέκα

από τις εν λόγω στρώσεις, ώστε να προκύψει το επιθυμητό ικρίωμα. Τα δοκίμια-ικριώματα

τοποθετήθηκαν, στη συνέχεια, στη μηχανή εφελκυσμού για την διερεύνηση των μηχανικών

τους ιδιοτήτων. Για λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, τα πειράματα του εφελκυσμού

επαναλήφθηκαν δεκαέξι φορές.

Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος έδειξαν ότι, υπό τις παρακάτω αναγραφόμενες

συνθήκες λειτουργίας, δημιουργείται ένα ομοιόμορφο δομικά υλικό με ικανοποιητικό

μέγεθος πόρων και ικανοποιητικό μέτρο ελαστικότητας που συνάδει με αυτό άλλων σχετικών

ερευνών.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παρασκευή Δοκιμίων

• Διάλυση 20% w/w PCL και 0.5% w/w CNTs (κόκκοι) σε καθαρό οξικό οξύ.

• Ανάδευση του διαλύματος σε μηχανικό αναδευτήρα για περίπου μια ημέρα, υπό την επίδραση 

θερμοκρασίας (~70oC),  και σε μηχάνημα υπερήχων για περαιτέρω διάλυση για 3 ώρες

• Τοποθέτηση του διαλύματος σε σύριγγα με βελόνα και εναπόθεση σύριγγας στην αντλία

• Έναρξη πειράματος electrospinning με: απόσταση βελόνας απο συλλέκτη 20cm, διαφορά 

δυναμικού 20kV, ρυθμό άντλησης 1ml/hr

• Συλλογή των στρωμάτων που προκύπτουν και κόλληση 10 στρώσεων αυτών προς σύνθεση 

δοκιμίων- ικριωμάτων.

Εφελκυσμός Δοκιμίων

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

εφελκυσμού για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας και της μέγιστης αναπτυσσόμενης

τάσης.

• Μέγεθος δοκιμίων: 35x7x0.35 (mm), Συνθήκες εφελκυσμού: strain rate: 5mm/min

Επεξεργασία δεδομένων

• Χρήση των δεδομένων από το Minimat2000 και εξαγωγή συμπερασμάτων με χρήση του Microsoft

Excel και του OriginPro.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Το συγκεκριμένο υλικό (PCL με CNTs), στις προαναφερθείσες αναλογίες συστατικών και την

αναδεικνυόμενη μέθοδο παραγωγής (electrospinning) δίνει δοκίμια τα οποία έχουν ικανοποιητικές

μηχανικές ιδιότητες, βελτιωμένες σε σχέση με την PCL χωρίς ενίσχυση.

• Κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση του πειράματος, με εξέταση άλλων μηχανικών

ιδιοτήτων, ώστε να επαληθευτεί η επιλογή και μελλοντική χρήση του συγκεκριμένου

νανοσύνθετου ικριώματος.
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A-B-C: Βήματα του πειράματος

D: Ενδεικτικό διάγραμμα ενός δοκιμίου

Ε: Αποτελέσματα μετά απο 16 επαναλήψεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να δηλώσω την ιδιαίτερη εκτίμηση μου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, κ. Δέσποινα

Δεληγιάννη για την καθοδήγηση της κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας, καθώς και να 

ευχαριστήσω θερμά την υπ. διδάκτορα Φωτεινή Κοζανίτη και την Μαργαρίτα Γεωργίου για την βοήθεια που 

μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αλλά και το εργαστήριο Εμβιομηχανικής για το 

γενικότερο κλίμα συνεργασίας.


