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Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή εργασία έχει πραγματοποιηθεί μία συγκριτική μελέτη 
μεταξύ σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας στα οποία ως πρόσθετο έχουν χρησιμοποιηθεί νανο-
σωματίδια από το φερροηλεκτρικό κεραμικό τιτανικό βάριο (BaTiO3). Οι πολυμερικές μήτρες που 
έχουν χρησιμοποιηθεί, ανήκουν στις τρεις μεγάλες κατηγορίες θερμοσκληρυνόμενων πολυμερών: 
ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης (νεολάκες), ρητίνες ακόρεστων πολυεστέρων και εποξειδικές 
ρητίνες. Εργαστηριακά έχει γίνει η σύνθεση-πολυμερισμός της ρητίνης φαινόλης-φορμαλδεΰδης και 
επτά διαφορετικών συνθέσεων ακόρεστων πολυεστέρων. Εκτός αυτών των ρητινών ως πολυμερικές 
μήτρες χρησιμοποιούνται επίσης άλλες δύο εμπορικές ρητίνες: μία ακόρεστου θιξοτροπικού 
πολυεστέρα και μία εποξειδικής ρητίνης. Σε κάθε κατηγορία σύνθετων υλικών παρήχθησαν δοκίμια 
με περιεκτικότητα σε τιτανικό βάριο: 0% w/w BaTiO3 (καθαρό-σκέτο πολυμερές), 3% w/w BaTiO3, 
5% w/w BaTiO3, 10% w/w BaTiO3, 15% w/w BaTiO3 και 20% w/w BaTiO3.  

Σκοπός της παρούσας ερφασίας αρχικά είναι η μελέτη της κάθε κατηγορίας σύνθετων υλικών ως προς 
την δομή τους, τις θερμικές ιδιότητες, μηχανικές αντοχές και τις διηλεκτρικές ιδιότητες του και στη συνέχεια 
η συγκριτική μελέτη των διαφορετικών κατηγοριών αναφορικά με το είδος της θερμοσκληρυνόμενης 
πολυμερικής μήτρας. Η μελέτη και ο χαρακτηρισμός της δομής των σύνθετων υλικών πραγματοποιήθηκε 
μέσω των εξής τεχνικών-μεθόδων: (α) Σκέδαση Ακτίνων Χ (XRD, X-Ray Diffraction), (β) Φασματοσκοπία 
Υπερύθρου με χρήση του Μετασηματισμού Fourier (FTIR, Infra Red spectroscopy via Fourier 
Transformation), (γ) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM, Scanning Electron Microscopy) με σύστημα 
Ηλεκτρονικού Μικροανιχνευτή Στοιχείων (EDAX, Element Dispersive X-Ray Analysis). Η μελέτη των 
θερμικών ιδιοτήτων πραγματοποιήθηκε μέσω Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC, Differential 
Scanning Calorimetry). Όσον αφορά τις μηχανικές δοκιμές, τα δοκίμια σύνθετων υλικών καταπονήθηκαν 
μηχανικά σε δοκιμή διάτμησης και κάμψης μέσω της μεθόδου των τριών σημείων, όπου υπολογίστηκαν οι 
αντίστοιχες μέγιστες αντοχές. Τέλος έγινε μελέτη των διηλεκτρικών ιδιοτήτων και των φαινομένων που 
εμφανίστηκαν στα δοκίμια εξαιτίας του φερροηλεκτρικού νανο-τιτανικού βαρίου. Το νανο-τιτανικό βάριο 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο στα σύνθετα υλικά, με στόχο να προσδώσει στα δοκίμια δυνατότητα 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε και τα συγκριτικά αποτελέσματα θα 
παρουσιαστούν στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (Πάτρα, 4-6 Ιουνίου 2015).    

 


