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ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Η εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση πληροφοριών σχετικές με τους 
συνδέσμους γυαλιού και πολυμερικών 
συνθέτων υλικών με τη χρήση 
αναπτυσσόμενων τεχνολογιών που βασίζονται 
σε συστήματα Laser, με στόχο την πειραματική 
μελέτη και κατασκευή των συνδέσμων.
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➢ Επίπεδο εστίασης της δέσμης 
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Σύνθετα Υλικά Θερμοσκληρυνόμενης Μήτρας απαιτούν τη
χρήση ενδιάμεσης θερμοπλαστικής ή μεταλλικής στρώσης
στη διεπιφάνεια. Για μέγιστη αντοχή του συνδέσμου, η
στρώση ‘ενσωματώνεται’ στην επιφάνεια κατά το στάδιο
πολυμερισμού του θερμοσκληρυνόμενου [1].
Οι σύνδεσμοι Glass to Metal
με τεχνικές Laser μελετώνται
πειραματικά με εντυπωσιακά
αποτελέσματα [2].

Στα Σύνθετα Υλικά Θερμοπλαστικής Μήτρας υπάρχει η

δυνατότητα συγκόλλησης τους με θερμικές μεθόδους Laser

χάρη στην ικανότητα τήξης της θερμοπλαστικής

πολυμερικής μήτρας. Σημαντικός παράγοντας της αντοχής

του συνδέσμου είναι η τραχύτητα του

δεύτερου υλικού στη διεπιφάνεια

[3].

Συμπεράσματα: Η συγκόλληση θερμοπλαστικού με γυαλί είναι εφικτή εάν η επιφάνεια του γυαλιού 
υποστεί επιφανειακή κατεργασία τέτοια ώστε να επιτρέψει στο τηγμένο πολυμερές να εισχωρήσει 
στην τραχύτητα της επιφάνειας και να αγκυρωθεί. Για τα θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή η 
συγκόλληση με γυαλί απαιτεί τη χρήση ενδιάμεσης θερμοπλαστικής ή μεταλλικής στρώσης στη 
διεπιφάνεια καθώς δεν τήκονται. Οι παράμετροι της συγκόλλησης πρέπει να είναι καλά καθορισμένες.
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Επίδραση του κενού στη διεπιφάνεια 
κατά τη συγκόλληση με Laser

Διάταξη Συγκόλλησης Thermoset – Glass  με χρήση 
ενδιάμεσης στρώση


