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ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

Περίληψη 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνήθηκαν οι παράμετροι θραύσης 

κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα [MWCNTs]. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της ακαμψίας θραύσεως και του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας 

αντίστασης στη διάδοση των ρωγμών νανοσύνθετων κονιαμάτων. Η αναλογία μίξης ήταν 

w/c/s=0.485/1/2.75, ίδια για όλα τα δοκίμια. Τα τσιμεντοκονιάματα ενισχύθηκαν με 

πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα [MWCNTs] σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 

0.5% κ.β. τσιμέντου. 

Η πειραματική δραστηριότητα έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι παράμετροι 

θραύσης των δοκιμίων 28 ημερών, με διαστάσεις 20×20×80 mm, του απλού και ενισχυμένου με 

νανοσωλήνες τσιμεντοκονιάματος, προσδιορίστηκαν μέσω πειραμάτων κάμψης τριών σημείων 

σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture Model, TPFM]. 

Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν (i) η ακαμψία θραύσεως ή συντελεστής έντασης των τάσεων 

[Stress Intensity Factor, KIC], (ii) το ενεργό μήκος της ρωγμής [Effective Crack Length, aC], (iii) 

ο κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης για τη διάδοση της ρωγμής [Strain Energy 

Release Rate, GIC], (iv) το άνοιγμα του άκρου της ρωγμής [Crack Tip Opening Displacement, 

CTOD] και (v) το μέγεθος της περιοχής αστοχίας που δημιουργείται περί το άκρο της ρωγμής 

[Fracture process zone/Material length, Q]. 

Από τα εξαγόμενα αποτελέσματα της μελέτης των κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση των παραμέτρων θραύσης με το ποσοστό του 0.1% 

κ.β. τσιμέντου να επιδεικνύει τη βέλτιστη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα η προσθήκη των 

νανοσωλήνων άνθρακα, οδήγησε σε αύξηση της ακαμψίας θραύσης κατά 85.7%, του μήκους 

της ενεργού ρωγμής κατά 9.5%, του μέτρου ελαστικότητας κατά 86.7%, του κρίσιμου ρυθμού 

της ενέργειας απελευθέρωσης κατά 87.05%, του μήκους του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής 

κατά 19.66% και του μεγέθους της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής κατά 41.4%. 

 

 

 

 

 



IV 
 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

Abstract 
 

     In  the present research, fracture mechanics of Portland cement mortars reinforced with multi 

wall carbon nanotubes [MWCNTs] were investigated. In particular, special consideration was 

given to the stress intensity factor and to the strain energy release rate of mortars. Mixing ratio 

was kept the same for all mixes, equal to w/c/s=0.485/1/2.75. The cement mortars were 

reinforced with MWCNTs at an amount of 0.08 wt%, 0.1 wt%, 0.2 wt%, 0.3 wt% and 0.5 wt% 

of cement. 

     The experimental procedure took place in the Laboratory of Applied Mechanics in the 

Department of Civil Engineering of Democritus University of Thrace. The fracture parameters of 

28 days cement mortars, reinforced with well dispersed carbon nanotubes, with 20×20×80 mm 

dimensions, were experimentally determined by fracture mechanics tests following the Two 

Parameter Fracture Model [TPFM]. In particular, (i) the Stress Intensity Factor [KIC], (ii) the 

Effective Crack Length [aC], (iii) the Strain Energy Release Rate [GIC], (iv) the Crack Tip 

Opening Displacement [CTOD] and (v) the Material length [Q] were specified. 

     The excellent reinforcing and toughening efficiency of MWCNTs is demonstrated by a 

significant improvement in the stress intensity factor (85.7%), effective crack length (9.5%), 

strain energy release rate (87.05%), critical crack tip opening displacement (19.66%) and 

material length (41.4%). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  
1.1 Ανασκόπηση του προβλήματος  
 
      Τα υλικά που έχουν ως βάση το τσιμέντο, όπως το σκυρόδεμα, είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενα, κυρίως όσο αφορά την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού. Η 

διαδοσή τους οφείλετε στις αυξημένες θλιπτικές αντοχές που παρουσιάζουν. Σε σύγκριση με 

άλλα οικοδομικά υλικά όπως είναι τα μέταλλα και τα πολυμερή, χαρακτηρίζονται από  ψαθυρή 

συμπεριφορά,  πολύ χαμηλή εφελκυστική αντοχή, μικρή ικανότητα παραμόρφωσης και χαμηλή 

ενέργεια θραύσης. Ένα ακόμα βασικό ελάττωμα των τσιμεντοειδή υλικών και κατ’ επέκταση 

του σκυροδέματος, αποτελεί η εμφάνιση μίκρο-ρωγμών τόσο εσωτερικά του υλικού, όσο και 

στην διεπιφάνεια, ακόμα και αν δεν έχει ασκηθεί εξωτερικό φορτίο με απότελεσμα την μείωση 

της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της διάρκειας της ζωής των κατασκευών. Αυτό 

οφείλεται είτε σε τυχόν ατέλειες κατά την  παρασκευή, είτε λόγω της φυσικής εξέλιξης της 

δομής του ίδιου του υλικού. [1.1]       

     Σήμερα έχουν ανακαλυφθεί νέα υλικά, τα οποία όμως δεν μπορούν να συναγωνιστούν το 

σκυρόδεμα, διότι παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και αποτελεί πιο συμφέρουσα 

λύση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την στροφή του επιστημονικού ενδιαφέροντος στην εύρεση  

τρόπων βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων και της δομής του. [1.2] Έτσι εισάγεται η ένοια της 

νανοτεχνολογίας, η οποία θεωρείται η επιστήμη του 21ου αιώνα και η οποία με την χρήση 

νανοσωματιδίων σε μικρές ποσότητες, ως πρόσθετα, σε υλικά, όπως το τσιμέντο, βελτιστοποιεί 

τις ιδότητες του. Ουσιαστικά ελέγχει τις ιδότητες της ύλης σε νανοκλίμακα  [ένα νανόμετρο - 

ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου] είναι το μήκος ενός μικρού μορίου. [1.3]  Πιο αναλυτικά, 

το σκυρόδεμα είναι ένα νανοδομημένο, πολυφασικό, σύνθετο υλικό. Συντίθεται από κρυστάλους 

νανόμετρικής - μικρομετρικής κλίμακας και από δεσμευμένο νερό. Αυτό έχει ως συνέπεια την 

εξάρτηση της συμπεριφοράς του σκυροδέματος από φαινόμενα που λαμβάνουν μέρος από την  

νανοκλίμακα έως την μακροκλίμακα. Ως εκ τούτου, η νανοτεχνολογία έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάζει σκυρόδεμα με ανώτερες ιδιότητες, μέσω της βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς 

των υλικών και των επιδόσεων τους, που απαιτούνται σημαντικά για την ενίσχυση της 

μηχανικής συμπεριφοράς, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του. [1.4]  Μια ρωγμή 

διαδίδεται από το νανοεπίπεδο, στο μικροεπίπεδο και έπειτα στο μακροεπίπεδο. Το πλεονέκτημα 

λοιπόν που έχουν οι ίνες είναι ότι γεφυρώνουν την νάνορωγμή, δεν την αφήνουν να διαδοθεί και 

να αστοχήσει το υλικό. [1.5] 

    Ένα από τα πλέον καινοτόμα υλικά με αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους της επιστημονικής 
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κοινότητας για ενίσχυση σε νανοκλίμακα είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα. Η χρήση τους σε 

εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών ολοένα και κερδίζει έδαφος καθώς η αντοχή τους είναι 100 

φορές μεγαλύτερη από εκείνη του χάλυβα. Η εξαιρετικά υψηλή εφελκυστική αντοχή (65-63 

GPa), συνδυαζόμενη με το υψηλό μέτρο ελαστικότητας (περίπου έως και 1 TPa), την ικανότητα 

παραμόρφωσής τους (περίπου 6%), το μικρό ειδικό τους βάρος και τον υψηλό λόγο διάστασής 

τους (≥1000), τους καθιστά υλικό με μοναδικές και εξαιρετικές ιδιότητες. [1.6-1.7] 

     Παρά το γεγονός ότι  το σκυρόδεμα έχει υπάρξει ένα επιτυχημένο υλικό για τις κατασκευές, 

συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις στην κατασκευή και συντήρηση των 

κατασκευών από σκυρόδεμα. Μια μακροχρόνια πρόκληση στις κατασκευές συνεχίζει να είναι ο 

έλεγχος του μηχανισμού δημιουργίας ρωγμών. Μικρορωγμές και τριχοειδείς ρωγμές είναι 

σύνηθες να υπάρχουν είτε λόγω ατελειών στη φάση της παρασκευής είτε λόγω της φυσικής 

εξέλιξης της δομής του ίδιου του υλικού. Υπό την εφαρμογή φορτίου, οι μικρορωγμές 

διαδίδονται και συνενώνονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μακρορωγμών. Όταν τα φορτία 

αυξάνονται περαιτέρω, επιτυγχάνονται συνθήκες ανάπτυξης κρίσιμης ρωγμής στα άκρα των 

μακρορωγμών και επέρχεται αστοχία. Υπό φορτία κόπωσης, τα υλικά με βάση το τσιμέντο 

ρηγματώνονται επίσης εύκολα, με τις ρωγμές να δημιουργούν εύκολες διαδρομές πρόσβασης για 

επιβλαβείς παράγοντες. [1.1,1.8] 

     Τα κριτήρια αστοχίας των υλικών, πού βασίζονται στην τάση, στην παραμόρφωση, στην 

ενέργεια παραμόρφωσης, κ.α. δεν έχουν την ικανότητα να προβλέψουν ικανοποιητικά αστοχίες. 

Έτσι αναπτύχθηκε η θεωρία της μηχανικής της θραύσης η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στην 

μηχανολογία.  Η θεωρία αυτή βασίζεται σε ήδη υπάρχον ελάττωμα του υλικού. Συγκεκριμένα το 

αντικείμενο της μηχανικής της θραύσης είναι ο υπολογισμός του κρίσιμου φορτίου των 

κατασκευών με την προϋπόθεση ότι οι κατασκευές έχουν αρχικές ρωγμές. Στην πράξη όμως είτε 

προσδιορίζεται το μέγιστο φορτίο της κατασκευής όταν υπάρχει ρωγμή γνωστών διαστάσεων 

στην κατασκευή είτε προσδιορίζεται το μέγιστο μέγεθος της ρωγμής που φέρει με ασφάλεια η 

κατασκευή όταν το φορτίο είναι γνωστό. Η μηχανική της θραύσης είναι χρήσιμη γιατί μελετάμε 

το υλικό με την εγκοπή, δηλαδή έχοντας το υλικό εξαρχής ελάττωμα. Το θέμα βέβαια δεν είναι 

μόνο ότι υπάρχει η ρωγμή, αλλά και το πώς διαδίδεται.  Ουσιαστικά με την μηχανική θραύσης 

γίνεται πρόβλεψη της ρωγμής και του άνοιγματος της.[1.9] 

     Σήμερα η μηχανική της θραύσης αποτελεί μία καθιερωμένη μέθοδο πού χρησιμοποιείται 

ευρύτατα για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της ακεραιότητας και καλής λειτουργίας των 

κατασκευων. Με την ανάπτυξη νέων υλικών και κατασκευων η μηχανική της θραύσεως άρχισε 

να χρησιμοποιείται με επυτυχία για την πρόβλεψη της αστοχίας τους.[1.9] 

     Δεδομένου λοιπόν ότι πολλά από τα έργα που κατασκευάζονται οδηγούνται με τα χρόνια είτε 

στην αχρηστία, είτε στην ανάγκη δαπάνης τεράστιων ποσών για την επιδιόρθωσή τους που 

πολλές φορές αποτυγχάνει ,αποτελεί πρόκληση η κατανόηση των παραπάνω μηχανισμών και 
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πολύ περισσότερο η πλήρης απεικόνιση της εξέλιξης τους στο χρόνο. Η παρακολούθηση των 

ρωγμών στις κατασκευές και η αποτροπή της διάδοσής τους περαιτέρω είναι αντικείμενο 

έρευνας με μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

 

1.2 Στόχος της διπλωματικής εργασίας  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη προηγμένων υλικών με βάση 

το τσιμέντο με επιλεκτικά αναβαθμισμένες ιδιότητες. Η ενίσχυση της μήτρας πραγματοποιείται 

με την προσθήκη νανοσωλήνων άνθρακα, υλικά με υψηλή αντοχή και δυσκαμψία. Στόχος είναι 

η μελέτη της ενίσχυσης στο νανοεπίπεδο της τσιμεντοειδούς μήτρας. Η πειραματική 

δραστηριότητα που έλαβε χώρα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έχει σκοπό τη δημιουργία 

ενός καινοτόμου, προηγμένου υλικού με εξαιρετικά αναβαθμισμένες μηχανικές ιδιότητες και 

συγκεκριμένα υψηλές παραμέτρους θραύσης, που  ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει τη διάδοση 

ρωγμών στη νάνο και μίκρο κλίμακα. Επιπροσθέτως, σκοπός είναι και ο προσδιορισμός των 

αναβαθμισμένων αυτών παραμέτρων. 

Το νανοσύνθετο σκυρόδεμα θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός καινοτόμου υλικού με 

εφαρμογή σε έργα υψηλών απαιτήσεων, το πλήθος των οποίων αυξάνεται ραγδαία διεθνώς. Το 

νέο νανοσύνθετο υλικό με βάση το τσιμέντο που θα προκύψει θα αποτελέσει την βάση για την 

δημιουργία σκυροδέματος ενισχυμένο με πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) 

όπου θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε έργα υψηλών απαιτήσεων. 

 

 

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας  
 

Η παρούσα εργασία δομείται σε τρία μέρη και αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια. 

Κάθε κεφάλαιο αναφέρει το πρόβλημα, πραγματοποιεί την αναγκαία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, αναλύει τη ακολουθούμενη μεθοδολογία επίλυσης και παραθέτει τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Κάθε κεφάλαιο πραγματεύεται ξεχωριστό αντικείμενο και για τη διευκόλυνση του 

αναγνώστη επιλέχθηκε η ανεξάρτητη μεταξύ τους διάθεση της βιβλιογραφίας. 

 

 Το Μέρος Α΄ αποτελείται από τα τρία πρώτα κεφάλαια και συνοψίζει το υφιστάμενο 

υπόβαθρο σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων υλικά, 

καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων έγκυρων μελετών που βοήθησαν στη σύγκριση 

των τελικών αποτελεσμάτων, τις πειραματικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα 

προκύπτοντα από αύτες αποτελέσματα. 
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 Στο πρώτο κεφάλαιο συνοψίστηκαν τόσο το πρόβλημα όσο και οι στόχοι της 

παρούσας εργασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για την εισαγωγή της εργασίας, όπου 

δηλώθηκαν τα καινοτόμα στοιχεία της, καθώς και η ανάπτυξη της δομής της 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση των χαρακτηριστικών, των 

ιδιοτήτων (μηχανικών, ηλεκτρικών, θερμικών, κινητικών και οπτικών) , της δομής, 

των μεθόδων παραγωγής και διασποράς των νανοσωλήνων άνθρακα.   

 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια παρουσίαση της μέχρι τώρα βιβλιογραφικής 

έρευνας πάνω στα νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο και τους νανοσωλήνες 

άνθρακα ως υλικό ενίσχυσης των σύνθετων αυτών υλικών. Όπως επίσης 

αναφέρονται και πειράματα θραλυσης.  

 

 Το Μέρος Β΄ της εργασίας απαρτίζεται από δύο κεφάλαια και σηματοδοτεί την έναρξη της 

πειραματικής και υπολογιστικής συμβολής της παρούσας εργασίας στη δημιουργία νέας 

γνώσης σχετικά με τα καινοτόμα νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο. 

 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία του σκυροδέματος και γίνεται παράθεση των ιδιοτήτων τους και την 

επιλογή των ποσοστών που καθόρισαν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση του τρόπου παρασκευής των νανοσύνθετων δοκιμίων 

σκυροδέματος τόσο ως προς τη διασπορά των νανοδομών για την παρασκευή 

υδατικών αιωρημάτων, όσο και ως προς τη διαδικασία ανάμειξης των υλικών τη 

χύτευση και τη συντήρηση των δοκιμίων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των 

πειραματικών διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της . Περιγράφεται 

το πείραμα θραύσης δύο παραμέτρων σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο 

Παραμέτρων [TPFM] όπως εφαρμόστηκε στα δοκίμια.. 

 

 Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα των παραμέτρων όπως αυτά 

προέκυψαν από τις πειραματικές διαδικασίες. Σστο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση 

των αποτελεσμάτων του νανοσύνθετου τσιμεντοκονιάματος με το συμβατικό υλικό. 

Επιπροσθέτως, γίνεται σύγκριση του μέτρου ελαστικότητας κατά το Μοντέλο 

Θραύσης Δύο Παραμέτρων [TPFM] με το μέτρο ελαστικότητας σύμφωναμε την 

Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης. Ακολουθεί αξιολόγηση της σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων. 



5 
 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 

 Το Μέρος Γ΄  αποτελεί και τον επίλογο της εργασίας. 

 

 Στο έκτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Ακόμα, 

παρέχονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα που δύναται να εξελίξουν περισσότερο 

τη γνώση για τη χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα σε θέματα  κατασκευών 

Πολιτικού Μηχανικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ  

  
2.1 Εισαγωγή 

 

    Στο κεφάλαιο αυτό:  

 γίνεται εκτενής αναφορά σ’ ένα καινοτόμο υλικό, τους νανοσωλήνες άνθρακα 

 αναλύονται λεπτομερώς η δομή, οι μέθοδοι παρασκευής και οι ιδιότητες των 

νανοσωλήνων άνθρακα 

 παρουσιάζονται οι διάφορες μέθοδοι επίτευξης ομοιόμορφης διασποράς των 

νανοσωλήνων. 

 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή 
 
    Η πρώτη ίνα άνθρακα παρασκευάστηκε από τον T.A.Edison, για την χρησιµοποίησή της σε 

ηλεκτρικό λαµπτήρα τον 19ο αι.[2.1]  

    Η πρώτη αναφορά για την κυλινδρική φύση των νανοϊνών του άνθρακα γίνεται το 1952 από 

τους δύο Ρώσσους ερευνητές, τους LV Radushkevich και  VM Lukyanovich, που δημοσίευσαν 

για πρώτη φορά εικόνες των νανοσωλήνων άνθρακα γνωστές ως TEM [Tunneling Εlectron 

Μiscroscope].[2.2]  

    Το 1953 η οµάδα του Davis δηµοσίευσε στο Nature µια εργασία της που ανέφερε την 

παραγωγή δοµών άνθρακα που έµοιαζαν µε νανοσωλήνες άνθρακα και προήλθαν από την 

διάσπαση του µονοξειδίου του άνθρακα σε καταλύτη οξειδίου του σιδήρου.[2.3]  

    Έπειτα ακολουθεί η δηµοσίευση των Hillert και Lange, το 1958, που αναφέρουν την 

παραγωγή οµόκεντρων κυλίνδρων άνθρακα µε διάφορες µορφολογίες, όπως οι σπειροειδείς και 

οι διακλαδώσεις.[2.4]  

    Λίγα χρόνια αργότερα το 1976 παρατηρήθηκαν από τον Oberlin οι μονοφλοιϊκοί 

νανοσωλήνες [Single Walled Carbon NanoTubes, SWCNTs].[2.5]  

    Το 1985, από τους Harold Krotο, Robert Curl και Richard Smalley, κατά τη διάρκεια ενός 

πειράματος και κατά την εκπομπή μιας δέσμης laser πάνω σε στόχο γραφίτη και υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες, δημιουργήθηκε μια νέα αλλοτροπική μορφή του άνθρακα που 

ονομάστηκε «φουλλερένιο» [fullerene]. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την στροφή της επιστιμονικής 

κοινότητας στις νέες δομές του άνθρακα και αποτελεί την ιστορικά πιο γνωστή ανακάλυψη που 

αφορά στον τομέα της επιστήμης της νανοτεχνολογίας.[2.6]  

    Η επανάσταση στο χώρο όµως, προήλθε από τη δηµοσίευση του Ιάπωνα φυσικού Iijima το 
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1991 στο περιοδικό Nature ο οποίος στα εργαστήρια της NEC περιέγραψε την διαδικασία 

παραγωγής πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων [Multi - Walled Carbon NanoTubes, MWCNTs] με τη 

μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης. [2.7-2.8][2.81] (Εικ.2.1) 

    Τέλος το 1993, ο Ιijima και ο Ichihashi, παράλληλα µε την οµάδα του Bethune, δηµοσιεύουν 

στο Nature σχεδόν ταυτόχρονα την ανάπτυξη µονοφλοιικών νανοσωλήνων άνθρακα [Single - 

Walled NanoTubes – SWCNTs] και από τότε έχουν ακολουθήσει πολλές μελέτες που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη νανοσωλήνων.  [2.9-2.10]  

 

 
Εικόνα 2.1: Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) των πολυφλοιϊκων νανοσωλήνων άνθρακα, 

που παρήχθησαν από τον Iijima το 1991. 
[α] πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες 5 τοιχωμάτων, διαμέτρου 6.7 nm  

[β] διπλότοιχος νανοσωλήνας, διαμέτρου 5.5 nm 
 [γ] πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας 7 τοιχωμάτων, εσωτερικής διαμέτρου 2.2 nm 
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2.3 Δομή  
 
    Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι εξαιρετικά λεπτοί, ομόκεντροι κύλινδροι γραφίτη, κλειστοί σε 

κάθε άκρο με πενταμελείς, εξαμελείς και επταμελείς δακτυλίους. Τυπικές διαστάσεις των 

σωλήνων αντιστοιχούν σε διαμέτρους μικρότερων του 1 nm έως και 50 nm (1 nm=10-9 m) και 

σε μήκος μερικών μικρομέτρων (1 μm=104 nm). [2.83] Διαθέτουν νανοδομή με λόγο μήκους 

προς διάμετρο [aspect ratio] έως και 132.000.000:1 (αναλογία σημαντικά μεγαλύτερη από τις 

αντίστοιχες άλλων υλικών.[2.11] Οι Νανοσωλήνες άνθρακα είναι δομές συγγενείς με τα 

φουλερένια και αποτελούνται από γραφιτικά επίπεδα που έχουν περιστραφεί σχηματίζοντας 

κυλίνδρους τα άκρα των οποίων κλείνουν με ημισφαιρικά φουλλερένια.[2.82] 

    Τα φουλερένια αποτελούνται απο κλειστές υβριδισμένες sp2 ενώσεις ατόμων άνθρακα σε 

πενταγωνικές και εξαγωνικές διατάξεις. Το πρώτο μόριο φουλερενίου που διαμορφώθηκε και 

μελετήθηκε είναι αυτό που αποτελείται απο εξήντα άτομα άνθρακα (C60) (20 εξάγωνα και 12 

πεντάγωνα). Όπως αναφφέρθηκε παραπάνω, η ανακάλυψη των φουλερενίων, αποτέλεσε τον 

πρόδρομο και για την ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα [Carbon NanoTubes, CNTs], μία 

ακόμα αλλοτροπική μορφή άνθρακα.[2.84] (Εικ.2.2) 

 
Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση μορίου φουλερενίου 

 

    Η φύση των δεσμών μεταξύ των ατόμων άνθρακα σε ένα νανοσωλήνα περιγράφονται από την 

κβαντική χημεία. Πιο συγκεκριμένα, οι χημικοί δεσμοί των νανοσωλήνων αποτελούνται 

αποκλειστικά από sp2 δεσμούς παρομοίους με αυτούς του γραφίτη. Αυτή η μορφή δεσμών είναι 

ισχυρότερη από τους sp3 δεσμούς που έχουν βρεθεί στα αλκάνια και παρέχουν στο νανοσωλήνα 

τις σπάνιες αντοχές του.[2.12-2.13] 

    Η καθαρότητα της δοµής των νανοσωλήνων άνθρακα, οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλό µέτρο 

ελαστικότητας 1 TPa (1 TPa=106 MPa) και οι καταγεγραμμένες αντοχές (δεκάδες GPa) είναι 

κατά 10 έως 100 φορές μεγαλύτερες από τον ισχυρότερο χάλυβα, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν 

παραμόρφωση θραύσης της τάξης του 20%.[2.14] 
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   Οι νανοσωληνες άνθρακα κατέχουν πρωταχική θέση στη νανοτεχνολογία εξαιτίας των 

ιδιοτήτων τους. Επιδεικνύουν εξαιρετικά χρήσιμες δομικές, ηλεκτρικές, θερμικές και χημικές 

ιδιότητες, που καθίστανται πολύ σημαντικές για την ηλεκτρονική, τη νανοτεχνολογία, την 

οπτική αλλά και άλλους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών και έτσι επιτρέπουν 

σε πολλά υλικά να γίνουν πιο ελαφρά, πιο ανθεκτικά, φθηνότερα, καθαρότερα και πιο 

αποδοτικά.[2.16][2.85] 

 

    Υπάρχουν διαφορετικές δομές νανοσωλήνων άνθρακα ανάλογα με το μήκος, το πάχος, τον 

αριθμό στρωμάτων και τον τύπο της ελίκωσης. Τα άκρα των νανοσωλήνων μπορεί να είναι 

ανοικτά ή κλειστά και είναι δυνατόν να τερματίζονται με καπάκια τα οποία προκύπτουν από τα 

ημισφαίρια διαφόρων φουλερενίων. Τα τερματικά καπάκια προκύπτουν από συνδυασμό 

εξαγώνων και τουλάχιστον 6 πενταγώνων. Ο τερματισμός μπορεί να γίνει με καπάκι κωνικής 

μορφής ή ημιδακτυλιοειδές καπάκι. (Εικ.2.3) [2.17] 

    Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες: 

          Μονοφλοιϊκοί νανασωλήνες άνθρακα [Single Walled NanoTubes – SWNTs] 

          Πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [Multi Walled NanoTubes–MWNTs][2.83](Εικ.2.4) 
 
 

 
Εικόνα 2.3: Τρόποι τερματισμού των νανοσωληνων άνθρακα 

 
 

 
Εικόνα 2.4: Μορφή μονοφλοιϊκου (αριστερά) και  πολυφλοιϊκου (δεξιά) νανοσωλήνα άνθρακα 
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2.3.1 Μονοφλοιϊκοί Νανοσωλήνες Άνθρακα [SWCNTs] 
 

    Οι περισσότεροι νανοσωλήνες μονού τοιχώματος έχουν διάμετρο που πλησιάζει το 1 nm και 

μήκος αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο. Μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν από την 

αναδίπλωση ενός μονοατομικού φύλλου γραφίτη [graphene] κατά τρόπο ώστε τα δύο άκρα του 

να ενωθούν και να δημιουργηθεί ένας κοίλος κύλινδρος (σωλήνας). Ωστόσο, ο τρόπος 

αναδίπλωσης δεν είναι μοναδικός. (Εικ.2.5, 2.6, 2.7) [2.18] 

 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.5: Με την αναδίπλωση του φύλλου γραφίνης προκύπτει νανοσωλήνας  
 

 
Εικόνα 2.6: Γραφιτικό επίπεδο → Αναδίπλωση → SWCNT 

Φύλλο γραφίνης 

φουλερένιο Νανοσωλήνας 

άνθρακα 

γραφίτης 
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Εικόνα 2.7: Γραφιτικό επίπεδο → Αναδίπλωση → SWCNT (από διαφορετική όψη) 

 

 

    Οι διαφορετικοί τύποι νανοσωλήνων άνθρακα που προκύπτουν από τον τρόπο αναδίπλωσης 

του γραφιτικού υλικού είναι: (Εικ.2.8) 

             Να περιστραφεί η άνω πλευρά κατά την κάθετη διεύθυνση ώστε να συµπέσει µε την 

κάτω πλευρά. [σωλήνας τύπου ARMCHAIR] 

             Η δεξιά πλευρά ενός φύλλου γραφίτη να περιστραφεί κατά την οριζόντια διεύθυνση 

ώστε να συµπέσει µε τη δεξιά πλευρά. [σωλήνας τύπου ZIGZAG] 

             Να γίνει περιστροφή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ώστε το άνω αριστερό άκρο να ενωθεί 

µε το κάτω δεξιό. [σωλήνας τύπου CHIRAL] 

 

 
 

Εικόνα 2.8: Τύποι νανοσωλήνων άνθρακα ανάλογα με τον τρόπο αναδίπλωσης 
 

    Κάθε μονοφλοιϊκός νανοσωλήνας άνθρακα χαρακτηρίζεται από 2 ακέραιους αριθμούς (n,m). 

Για την καλύτερη κατανόηση της ονοματολογίας των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων το (n,m) 

θεωρείται ως ένα διάνυσμα επάνω σε ένα άπειρο φύλλο γραφίνης το οποίο περιγράφει τον τρόπο 

αναδίπλωσης ώστε να προκύψει ο νανοσωλήνας. Για την ακρίβεια αυτός δημιουργείται 

επιλέγοντας δύο τυχαία άτομα του φύλλου και θεωρώντας ότι το ένα είναι η αρχή των αξόνων, 
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αναδιπλώνοντας το φύλλο έως ότου τα δύο άτομα συμπέσουν.(Εικ.2.9) Ανάλογα με τη 

διεύθυνση αναδίπλωσης του φύλλου δομούνται ιδανικοί μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες που 

διαθέτουν διαφορετικούς κρυσταλλικούς σχηματισμούς [crystallographic configurations]. [2.19] 

    Χειρόμορφο ή χειραιϊκό διάνυσμα [chiral vector] λέγεται το διάνυσμα με αρχή το πρώτο άτομο 

και τέλος το δεύτερο άτομο και χαρακτηρίζεται με την παρακάτω εξίσωση: 

 

1 2C n a m a 
  

 

όπου: 

               1a


και 2a


: τα μοναδιαία διανύσματα του εξαγώνου που σχηματίζουν γωνία π/3  

                χειρόμορφη γωνία θ [chiral angle]: η σχηματιζόμενη μεταξύ του χειρόμορφου και του 

μοναδιαίου διανύσματος α1 γωνία  

 Αν m=0 ή θ=0, ο νανοσωλήνας θεωρείται τύπου ζιγκ-ζαγκ [zig-zag] και 

ονομάστηκε έτσι γιατί κάθεται στον άξονά του τα άτομα του άνθρακα 

σχηματίζουν μια ζιγκ-ζαγκ γραμμή.  

 Αν m=n ή θ=30ο, ο νανοσωλήνας είναι τύπου μπράτσου πολυθρόνας 

[armchair], κι αυτό διότι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο έχει παρόμοια 

γεωμετρία. Τα εξάγωνα παρατάσσονται παράλληλα προς τον άξονα του 

νανοσωλήνα.   

 Αν n≠m, m≠0, 0<θ<30ο, η κατηγορία των νανοσωλήνων ονομάζεται 

χειρόμορφη [chiral].[2.14] 

 

 
Εικόνα 2.9: Μέθοδος τύλιξης του φύλλου γραφίτη για το σχηματισμό νανοσωλήνων άνθρακα 
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    Οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούν μια πολύ σημαντική ποικιλία των 

νανοσωλήνων καθώς παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ηλεκτρικές ιδιότητες κάτι στο οποίο οι 

πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες υστερούν. Αποτελούν, εξαιρετικούς αγωγούς ηλεκτρισμού γεγονός 

που τα καθιστά υποψήφια υλικά για ηλεκτρονικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, χρήσιμη 

εφαρμογή των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα στον τομέα της ηλεκτρονικής αποτελεί η 

δημιουργία του πρώτου ενδομοριακού Field Effect Transistor-FET [κρυσταλλολυχνία επίδρασης 

τομέων] καθώς και η δημιουργία μιας μη λογικής πύλης με p και n τύπου FET μέσα στο ίδιο 

μόριο. Βασικό μειονέκτημα των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων είναι η τιμή τους.[2.20-2.22] 

 

2.3.2 Πολυφλοιϊκοί Νανοσωλήνες Άνθρακα [MWCNTs] 
 

    Οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούνται από µια σειρά από γραφιτικά φύλλα, τα 

οποία είναι τυλιγµένα οµοκεντρικά το ένα µέσα στο άλλο. Η διάµετρός τους συνήθως 

κυµαίνεται µεταξύ των 3 και των 250 nm.[2.23] (Εικ.2.10)  

 

 

 
Εικόνα 2.10: Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας άνθρακα [MWCNT] 

 

 

    Υπάρχουν δύο πρότυπα για να περιγράψουν τη δομή τους: (Εικ.2.11) 

               το μοντέλο τις Ρώσικης κούκλας [Russian Dolls], σύμφωνα με το οποίο τα φύλλα του 

γραφίτη διατάσσονται σε ομόκεντρους κυλίνδρους π.χ. ένας (8,0) μονοφλοιϊκός νανοσωλήνας 

άνθρακα βρίσκεται στο εσωτερικό ενός μεγαλύτερου μονοφλοιϊκού (10,0).  

               το μοντέλο της Περγαμηνής [Parchment] στο οποίο ένα απλό πλέγμα γραφίτη 

διπλώνεται γύρω από τον εαυτό του με τρόπο που μοιάζει σαν τον κύλινδρο μιας 

περγαμηνής.[2.83] 
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Εικόνα 2.11: Είδη πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα [MWCNTs] ανάλογα με τη δομή τους 
 

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες με δύο τοιχώματα 

[Double-Wall Carbon NanoTubes, DWNCTs](Εικ.2.12) εξαιτίας της ομοιότητάς που 

παρουσιάζουν στην δομή και στις ιδιότητες με τους μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα αλλά 

και της βελτιωμένης σε χημικά ανθεκτικότητας τους.[2.24] Στην περίπτωση χημικής 

ενεργοποίησης (ενσωμάτωσης χημικών παραγόντων στην επιφάνεια) προστίθενται νέες 

ιδιότητες στους νανοσωλήνες άνθρακα. Για παράδειγμα, κατά την ομοιοπολική ενεργοποίηση 

ενός SWNT μερικοί από τους διπλούς δεσμούς άνθρακα θα σπάσουν αφήνοντας κενά στην δομή 

του νανοσωλήνα τροποποιώντας έτσι τις μηχανικές και ηλεκτρικές του ιδιότητες ενώ στην 

περίπτωση των DWNTs θα επηρεαστεί μόνο o εξωτερικός φλοιός.[2.25] 

 

 
 

Εικόνα 2.12: SWCNT (αριστερά), DWCNT (μέση), MWCNT (δεξιά) 
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2.4 Μέθοδοι παρασκευής των CNTs 
 

    Οι ακριβείς μηχανισμοί καθώς και οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τον σχηματισμό 

των νανοσωλήνων άνθρακα δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί κάποιες 

μέθοδοι-τεχνικές για τον σχηματισμό των CNTs. Οι τρεις αυτές διαδικασίες που έχουν ως αρχή 

λειτουργίας την εξάτμιση μιας πηγής άνθρακα από μία επιφάνεια είναι: 

    Οι μέθοδοι αυτοί είναι: 

 Εξάχνωση ηλεκτροδίων άνθρακα με τη χρήση ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης  

[Electric - Arc Discharge Technique] 

 Εξάχνωση γραφίτη με laser [Laser Αblation - Laser Evaporation Technique] 

 Χημική Απόθεση Ατμών [Chemical Vapor Deposition – CVD] 

    Οι περισσότερες από τις παραπάνω τεχνικές σύνθεσης λαμβάνουν χώρο σε κενό αέρος ή σε 

ατμοσφαιρική πίεση. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου παρασκευής εξαρτάται από την 

ποσότητα, τη χρήση για την οποία προορίζονται οι παραγόμενοι νανοσωλήνες και το είδος 

(μονοφλοιϊκοί ή πολυφλοιϊκοί).[2.83] 

 

2.4.1 Τεχνική ηλεκρικής εκκένωσης τόξου  
 

    Η τεχνική της ηλεκτρικής εκκένωσης τόξου θεωρείται ως η πρώτη μέθοδος παραγωγής 

νανοσωλήνων άνθρακα. Με χρήση της μεθόδους αυτής, το 1991, ο Sumio Iijima παρατήρησε 

για πρώτη φορά τους CNTs κατά τη διάρκεια ενός πειράματος που είχε ως σκοπό την σύνθεση 

φουλερενίων. [2.21,2.26] 

    Η ηλεκτρική εκκένωση τόξου δημιουργεί νανοσωλήνες μέσω εξάτμισης δύο ράβδων άνθρακα 

από γραφίτη, μία εκ των οποίων λειτουργεί ως άνοδος και μία ως κάθοδος, τοποθετημένων σε 

απόσταση 1 nm σε κλειστό χώρο ο οποίος συνήθως πληρείται με αδρανές αέριο [He, Ar] σε 

χαμηλή πίεση (50-70 Mbar). Στα άκρα των ράβδων αυτών εφαρμόζεται συνεχές ρεύμα 50 έως 

100 Α με τάση της τάξεως των 20 V. Κατά την πειραματική διαδικασία, εφόσον έχει εφαρμοστεί 

η προαναφερθείσα τάση δεν υπάρχει ροή ρεύματος. Καθώς ο μηχανισμός πλησιάζει τις πλάκες, 

το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μεταξύ των δυο ηλεκτροδίων μία εκκένωση σταθερού 

ηλεκτρικού τόξου υψηλής θερμοκρασίας έως 4000 Κ. Η άνοδος είναι θερμότερη της καθόδου κι 

αυτό οφείλεται στις συγκρούσεις ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα η εξάχνωση να παρατηρείται 

στην άνοδο. Ένα μέρος της ανόδου που εξατμίστηκε επικάθεται επί της καθόδου και σχηματίζει 

ένα σκληρό κέλυφος και έναν μαλακό ινώδη πυρήνα ο οποίος περιέχει νανοσωλήνες άνθρακα 

και άλλα σωματίδια άνθρακα.(Εικ.2.13) Η αρχική εκτέλεση της μεθόδου αυτής είχε ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή μόνο μικρού αριθμού νανοσωλήνων, κάτι που στη συνέχεια 
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βελτιώθηκε. [26][28-30] 

    Κατά κύριο λόγο με την μέθοδο αυτή παράγονται πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες. Για την 

σύνθεση μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα τοποθετούνται στην άνοδο προσμείξεις 

μεταλλικού καταλύτη (Fe, Co, Ni, Y ή Mo) ενώ στην κάθοδο καθαρός γραφίτης. Η ποσότητα 

και η ποιότητα των νανοσωλήνων εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως η συγκέντρωση 

του μετάλλου, η πίεση του αδρανούς αερίου, το είδος του αερίου, το ρεύμα και η γεωμετρία του 

συστήματος.[2.31-2.32] 

    Η απόδοση για τη μέθοδο αυτή είναι έως 30% κατά βάρος της ποσότητας άνθρακα του 

αρνητικού ηλεκτροδίου και παράγει μονοφλοιϊκούς ή πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες με μήκος έως 

50μm με ελάχιστες δομικές ελλείψεις. [2.33] 

 
 

 
 

Εικόνα 2.13: Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής του ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης 

 

 

2.4.2 Τεχνική εξάχνωσης γραφίτη με laser  
 

    Αυτή η τεχνική σύνθεσης αναπτύχθηκε  το 1995 από τον καθηγητή Richard Smalley και τους 

συνεργάτες του, οι οποίοι την περίοδο της ανακάλυψης των νανοσωλήνων άνθρακα ανατίναζαν 

μέταλλα με laser για την παραγωγή διαφόρων μορίων μετάλλων. Όταν πληροφορηθήκαν την 

ύπαρξη των νανοσωλήνων άνθρακα, αντικατέστησαν τα μέταλλα με γραφίτη για να παράγουν 

πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα. Αργότερα, χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο γραφίτη και 

μεταλλικών καταλυτικών σωματιδίων (η καλύτερη παραγωγή προέκυψε από την ανάμειξη 

κοβαλτίου και νικελίου) για να συνθέσουν μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα. [2.34] 

    Κατά την τεχνική αυτή ένα παλλόμενο ή συνεχές laser χρησιμοποιείται για να εξατμήσει τον 
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γραφιτικό στόχο σε κλίβανο υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών (1200ο C). Για να 

παραχθούν νανοσωλήνες, στην ράβδο γραφίτη πρέπει να προστεθούν μεταλλικά σωματίδια που 

λειτουργούν ως καταλύτες, συνήθως νικέλιο και κοβάλτιο ή λευκόχρυσος (Ni, Co, Pt). Με τη 

ροή αδρανούς αεριού που υπάρχει μέσα στον κλίβανο (He ή Ar), ο εξαχνωμένος γραφίτης 

παρασύρεται και προσκολλάται πάνω σε έναν υδρόψυκτο συλλέκτη χαλκού. (Εικ.2.14) 

[2.33,2.35] 

    Η μέθοδος της διάσπασης με λέιζερ παράγει κατά κύριο λόγο μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνων 

άνθρακα υψηλής καθαρότητας και με ελεγχόμενη διάμετρο που καθορίζεται από τη 

θερμοκρασία του αντιδραστήρα.[2.36] 

    Το μεγάλο ποσοστό απόδοσης της μεθόδου αντισταθμίζεται από το μεγάλο κόστος 

παραγωγής καθώς είναι η πιο ακριβή τεχνική σύνθεσης.[2.33] 

 

 
 

Εικόνα 2.14: Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής διάσπασης γραφίτη με χρήση laser 
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2.4.3 Τεχνική χημικής εναπόθεσης ατμών  
 

    Η τρίτη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι 

αυτή της Χηµικής Απόθεσης Ατµών [Chemical Vapour Deposition, CVD]. Πρόκειται για την 

επικρατέστερη των µεθόδων, διότι είναι µια απλή διαδικασία που µπορεί εύκολα να βρει 

εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα. Επίσης πλεονεκτεί των άλλων µεθόδων χάρη στη δυνατότητα 

που παρέχει για απευθείας ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα στις επιθυµητές θέσεις του 

υποστρώµατος, ενώ οδηγεί σε νανοσωλήνες µεγάλου µήκους, ευθύγραµµους ή όχι, µε έλεγχο 

της διαµέτρου τους και λίγες ατέλειες.[2.37] 

    Όσο αφορά την ιστορική αναδρομή της μεθόδου πιθανώς είναι η περισσότερο παλαιά λόγω 

της πρωθύστερης σύνθεσης ινιδίων και ινών. Παρόλα αυτά λεπτομερείς αναθεωρήσεις των 

πρώτων εργασιών έχουν γραφεί από τους Baker, Endo και Dresselhaus. Πιο συγκεκριμένα η 

πρώτη καταγραφή της μεθόδου έγινε το 1993 από τον Endo και την ερευνητική του ομάδα για 

την παραγωγή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων [2.37-2.38] 

    Η σύνθεση των νανοσωλήνων άνθρακα µε χηµική απόθεση ατµών απαιτεί την παρουσία µίας 

αέριας φάσης η οποία περιέχει άνθρακα αναµεµιγµένη µε κάποιο αδρανές αέριο [αργό (Ar), 

άζωτο (N2), ήλιο (He)]. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες πηγές άνθρακα είναι οι 

υδρογονάνθρακες όπως το µεθάνιο (CH4),το αιθυλένιο (C2H4) και το ακετυλένιο (C2H2), αλλά 

και το µονοξείδιο του άνθρακα (CO). Επίσης ως πηγές άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

ενώσεις σε στερεή αλλά και σε υγρή µορφή όπως οι αλκοόλες. Στην επιφάνεια του 

υποστρώματος πραγματοποιείται αποδόμηση των υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα τη 

διάσπαση του δεσμού άνθρακα-υδρογόνου σε καθαρό άνθρακα. Στη συνέχεια, το προϊόν της 

διάσπασης λόγω υψηλής θερμοκρασίας, μετουσιώνεται σχηματίζοντας νανοσωλήνες άνθρακα. 

[2.28,2.44-2.46] Είναι σημαντικό να ναφερθεί ότι είναι απαραίτητη η παρουσία καταλύτη. 

Τέτοιοι καταλύτες είναι συνήθως τα στοιχεία µεταπτώσεως, σίδηρος (Fe), κοβάλτιο (Co) και 

νικέλιο (Ni). Επιπλέον, οξείδιο του πυριτίου, οξείδιο του μαγνησίου, και το οξείδιο του 

αλουμίνιο χρησιμοποιούνται συνήθως για την υποστήριξη του καταλύτη.[2.33] 

    Ως προς την περιγραφή της συσκευής (Εικ.2.15) και της διαδικασίας, υπάρχουν τρεις 

ανεξάρτητοι ρυθμιστές θερμοκρασίας που εφαρμόζονται για τον έλεγχό της σε διάφορες θέσεις 

του σωληνωτού κλιβάνου έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία υψηλής θερμοκρασίας και ο 

σχηματιζόμενος νανοσωλήνας να έχει υψηλή κρυσταλλικότητα. Έπειτα εισάγεται πυρίτιο, 

χαλαζίας πορσελάνη και άλλα οξείδια στην εξωτερική συσκευή εισαγωγής με πρόδρομο 

καταλύτη που παρασκευάζεται εκ των προτέρων. Ο καταλύτης και ο νανοσωλήνας άνθρακα 

δημιουργούνται την ίδια στιγμή χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να παρασκευαστεί ξεχωριστά ο 

καταλύτης. Η συσκευή μπορεί να συνθέσει εύκολα νανοσωλήνες άνθρακα (Eικ.2.18) με μεγάλη 

διασπορά. Τέλος εισάγεται η αιθανόλη στη συσκευή, η οποία θα εξατμιστεί και θα 
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σχηματιστούν μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα.  [2.46]

    Η παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWCNTs] υλοποιείται σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες (600οC-1150ο

χαμηλότερες (300οC-800οC). Αξίζει να αναφερθεί ότι, η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία στη 

μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών έχει ως αποτέλεσμα νανοσωλήνες άνθρακα χαμηλότερης 

ποιότητας από τους αντίστοιχους που λαμβάνονται εκ των άλλων μεθόδων.[2.27

Εικόνα 2.15: Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής καταλυτικής χημικής εναπόθεσης ατμού

 

    Παραλλαγή της απλής τεχνικής CVD [πολλές φορές αναφέρεται και ως thermal CVD], 

αποτελεί η PECVD [Plasma Enhanced CVD], στην οποία πλάσμα διεγείρεται από πηγή 

συνεχούς ρεύματος (DC) ή πηγή μικροκυμάτων [microwave plasma enhanced CVD 

MPECVD] και επιτρέπει την ανάπτυξη ευθειών και καλώς προσανατολισμένων νανοσωληνων 

με εξαιρετική ομοιογένεια στη διάμετρο, το μήκος, την ευθύτητα και την επιφανειακή 

πυκνότητα. Η χρήση πλάσματος επιταχύνει δραματικά την ανάπτυξη των νανοσωληνων (μέχρι 

 

Εικόνα 2.16: Σχηματική απεικόνιση

PECVD 

 

σχηματιστούν μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα.  [2.46] 

Η παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWCNTs] υλοποιείται σε πολύ υψηλές 
οC) ενώ των πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων [MWCNTs]

C). Αξίζει να αναφερθεί ότι, η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία στη 

μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών έχει ως αποτέλεσμα νανοσωλήνες άνθρακα χαμηλότερης 

ποιότητας από τους αντίστοιχους που λαμβάνονται εκ των άλλων μεθόδων.[2.27

 
Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής καταλυτικής χημικής εναπόθεσης ατμού

Παραλλαγή της απλής τεχνικής CVD [πολλές φορές αναφέρεται και ως thermal CVD], 

αποτελεί η PECVD [Plasma Enhanced CVD], στην οποία πλάσμα διεγείρεται από πηγή 

ς ρεύματος (DC) ή πηγή μικροκυμάτων [microwave plasma enhanced CVD 

MPECVD] και επιτρέπει την ανάπτυξη ευθειών και καλώς προσανατολισμένων νανοσωληνων 

με εξαιρετική ομοιογένεια στη διάμετρο, το μήκος, την ευθύτητα και την επιφανειακή 

άσματος επιταχύνει δραματικά την ανάπτυξη των νανοσωληνων (μέχρι 

και 40 φορές γρηγορότερα, από ότι χωρίς τη χρήση πλάσματος) 

και επιδρά πολύ έντονα στη ευθύτητα τους 

παράγονται με της απλή θερμική CVD τεχνική [thermal 

παρουσιάζονται «κατσαρωμένοι» και μοιάζουν με μάζα από 

μακαρόνια, ενώ αυτοί που προέρχονται από PECVD είναι πολύ 

πιο ευθείς. (Εικ.2.16,2.17) [2.39] 

 
    
 

Σχηματική απεικόνιση 

Η παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWCNTs] υλοποιείται σε πολύ υψηλές 

C) ενώ των πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων [MWCNTs] σε 

C). Αξίζει να αναφερθεί ότι, η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία στη 

μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών έχει ως αποτέλεσμα νανοσωλήνες άνθρακα χαμηλότερης 

ποιότητας από τους αντίστοιχους που λαμβάνονται εκ των άλλων μεθόδων.[2.27-2.28] 

 

Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής καταλυτικής χημικής εναπόθεσης ατμού 

Παραλλαγή της απλής τεχνικής CVD [πολλές φορές αναφέρεται και ως thermal CVD], 

αποτελεί η PECVD [Plasma Enhanced CVD], στην οποία πλάσμα διεγείρεται από πηγή 

ς ρεύματος (DC) ή πηγή μικροκυμάτων [microwave plasma enhanced CVD – 

MPECVD] και επιτρέπει την ανάπτυξη ευθειών και καλώς προσανατολισμένων νανοσωληνων 

με εξαιρετική ομοιογένεια στη διάμετρο, το μήκος, την ευθύτητα και την επιφανειακή 

άσματος επιταχύνει δραματικά την ανάπτυξη των νανοσωληνων (μέχρι  

και 40 φορές γρηγορότερα, από ότι χωρίς τη χρήση πλάσματος) 

ευθύτητα τους – οι νανοσωληνες που 

παράγονται με της απλή θερμική CVD τεχνική [thermal     CVD], 

σιάζονται «κατσαρωμένοι» και μοιάζουν με μάζα από 

μακαρόνια, ενώ αυτοί που προέρχονται από PECVD είναι πολύ 
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   Εικόνα 2.17: Μικροφωτογραφία SEM (scanning electron microscopy) νανοσωληνων από MPECVD (αριστερά) 
και από PECVD (δεξιά)  

 
 

 
 

Εικόνα 2.18: Μικροφωτογραφία SEM  νανοσωληνων, που παράχθηκαν από συμβατικές CVD τεχνικές. 
 
 

    Σε σύγκριση με τις μεθόδους εκκένωσης τόξου και χρήσης λέιζερ,η CVD είναι μια απλή και 

οικονομική τεχνική για τη σύνθεση CNTs σε χαμηλές θερμοκρασίες και ατμοσφαιρική πίεση. Οι 

μέθόδοι τόξου και λέιζερ δίνουν καλύτερα κρυσταλλωμένα CNTs όταν πρόκειται για MWCNTs 

και ίδιας κρυσταλλικότητας με τη CVD όταν τα προιόντα είναι SWNTs. Εντούτοις, στην 

παραγωγή ποσοτήτων και την καθαρότητα, η μέθοδος CVD παρέχει καλύτερα 

αποτελέσματα,και αποτελεί τη μόνη λύση όταν απαιτείται τυποποιημένη (ελεγχόμενη) σύνθεση 

δομικών χαρακτηριστικών ή συγκεκριμένη χωροθέτηση της εναπόθεσης των CNTs. H CVD 

είναι εύκολα υιοθετήσιμη μέθοδος υπό την έννοια ότι καθιστά δυνατή την εκμετάλλευση της 

αφθονίας των υδρογονανθράκων σε οποιαδήποτε κατάσταση (στερεό, υγρό ή αέριο), επιτρέπει 

τη χρήση διαφόρων υποστρωμάτων, και την ανάπτυξη CNTs. Προσφέρει επίσης καλύτερο 

έλεγχο στις παραμέτρους ανάπτυξης.[2.40-2.43] 
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2.5 Ιδιότητες CNTs  

    Οι νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες τόσο λόγω της 

συσσωµάτωσης που µπορεί να επιτευχθεί µεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί στο σχηµατισµό 

δεσµίδων [bundles] από νανοσωλήνες διαφορετικών διαµέτρων όσο και των ατελειών που 

µπορούν να σχηµατιστούν στα άκρα [end caps] καθώς και στη επιφάνεια τους [sidewall] κατά 

τη διάρκεια της παρασκευής τους. [2.47] Οι νανοδομές επιδεικνύουν μοναδικές μηχανικές, 

ηλεκτρικές και χημικές ιδιότητες  που τις καθιστούν  ιδανικές για τη χρήση σε εφαρμογές 

νανοσύνθετων υλικών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν δημοφιλείς είναι το 

υψηλό μέτρο ελαστικότητας, η εξαιρετική υψηλή εφελκυστική αντοχή, η ικανότητα 

παραμόρφωσης της τάξεως του 6%, η υψηλή θερμική αγωγιμότητα, το μικρό ειδικό βάρος και ο 

υψηλός λόγος διάστασης ≥ 1000. Έπειτα, σημαντικό χαρακτηριστικό τους θεωρείται η 

εξαιρετικά υψηλή αντοχή. [2.48,2.49] 

 

2.5.1 Μηχανικές ιδιότητες [Mechanical properties] 
 

     Από τη στιγµή που οι νανοσωλήνες άνθρακα ανακαλύφθηκαν αναµενόταν ότι θα 

παρουσίαζαν εκπληκτικές µηχανικές ιδιότητες, κατ’ αναλογία µε το γραφίτη. Ήταν για αρκετό 

καιρό γνωστό ότι ο γραφίτης είχε µέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση των επιπέδων του 

περίπου 1.06 TPa  και οι νανοσωλήνες αναµενόταν να εµφανίζουν παρόµοια τιµή. Παρόλο που 

η αντοχή σε εφελκυσµό του γραφίτη δεν ήταν επακριβώς γνωστή, ο Perepelkin την εκτίµησε να 

φτάνει τα 130 GPa, µε βάση τις ιδιότητες των δεσµών C-C. [2.50] 

   Οι νανοσωλήνες άνθρακα χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή χάρη στους sp2 δεσµούς C-C 

που σχηµατίζονται µεταξύ των ατόµων. Αυτό αποδείχθηκε με την απόπειρα του Yu et al. που 

διεξήγαγαν πειράματα εφελκυσμού σε νανοσωλήνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι CNTs 

χαρακτηρίζονται από υψηλή εφελκυστική αντοχή χάρη στους sp2 ομοιοπολικούς δεσμούς C-C 

που σχηματίζονται μεταξύ των ατόμων άνθρακα αλλά και στη χαμηλή πυκνότητα που 

κυμαίνεται από 13 έως 53 GPa προσδίδοντας στο υλικό ειδική αντοχή (λόγος της μέγιστης 

τάσης αστοχίας/πυκνότητα) της τάξεως των 48000 kN.m/kg-1. Επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι οι 

νανοσωλήνες άνθρακα είναι πολύ εύκαµπτοι, µπορούν να επιµηκυνθούν, να διπλώσουν, να 

γίνουν επίπεδοι ή και ακόµα να δηµιουργήσουν κύκλους πριν σπάσουν. [2.51,2.52] (Εικ.2.19) 

    Η πρώτη ακριβής µηχανική µέτρηση έγινε σε MWNT που είχαν παραχθεί µε τη µέθοδο 

τόξου-εκκένωσης. Καθώς ήταν διαθέσιµες µόνο µικρές ποσότητες, οι πρώτες µετρήσεις 

εκτελέστηκαν σε TEM. Ο Treacy και η οµάδα του µέτρησαν το εύρος των εγγενών θερµικών 
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δονήσεων που παρατηρήθηκαν στο TEM. Το χρησιµοποίησαν για να υπολογίσουν το µέτρο 

ελαστικότητας για έναν αριθµό νανοσωλήνων και βρέθηκε 0.41-4.15 TPa. [2.53] 

 

 

 
Εικόνα 2.19: Ελαστικότητα νανοσωλήνα 

 

   Έπειτα, βασιζόμενοι στην ενεργειακή ανάλυση (energetic analysis) του Tibbetts [2.56], οι 

Robertson et al. [2.54] & Gao et al. [2.55] υπολόγισαν το μέτρο ελαστικότητας. Σύμφωνα με 

αυτή την ανάλυση, η ενέργεια παραμόρφωσης (strain energy) του νανοσωλήνα είναι ανάλογη 

της ποσότητας 1/R2, όπου R η ακτίνα του νανοσωλήνα.. Οι προκύπτουσες τιμές κυμαίνονται από 

640.30 έως 673.49 GPa. Επιπροσθέτως, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της μοριακής 

δυναμικής [molecular dynamics simulations] με ένα συνεχές μοντέλο φλοιών [continuum shell 

model] και κατόπιν υπολογίστηκε το μέτρο ελαστικότητας στην τιμή των 5.5 ΤPa από τους 

Yakobson et al. [2.57]. Η μοριακή δυναμική χρησιμοποιήθηκε κι από τον Lu [2.58] που 

υπολόγισε το μέτρο ελαστικότητας περίπου στο 1TPa. Ακόμα, απεδείχθη ότι το μέτρο 

ελαστικότητας δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως το χειρόμορφο διάνυσμα, η ακτίνα και ο 

αριθμός των φλοιών. Τέλος, με τη χρήση ενός τρισδιάστατου μοντέλου πεπερασμένων 

στοιχείων [finite element model] υπολογίσθηκε από τους Tserpes και Papanikos [2.59] το μέτρο 

ελαστικότητας μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων γύρω στο 1 TPa, καθώς επίσης απεδείχθη ότι αυτό 

είναι αντιστρόφως ανάλογο του πάχους του φλοιού και εξαρτώμενο από τη διάμετρο και το 

χειρόμορφο διάνυσμα. 

    Οι Falvo et al παρατήρησαν αναστρέψιµη κάµψη των MWNT µε ακτίνα καµπυλότητας 

περίπου 25 nm, υποδεικνύοντας πρωτοφανή ευκαµψία.[2.60] Η πρώτη απευθείας µέτρηση έγινε 

από τον Wong et al το 1997. Χρησιµοποίησαν ένα µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης [AFM] για 

να µετρήσουν το µέτρο ελαστικότητας MWNT πακτωµένου στη µία άκρη. Η τιµή που µέτρησε 

ήταν κατά µέσο όρο 1.28 TPa. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι έκανε τις πρώτες µετρήσεις 

αντοχής, βρίσκοντας την αντοχή κάµψης 14 GPa.[2.61] Οι τελευταίες µετρήσεις που 
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πραγµατοποιήθηκαν έγιναν από τον Yu και τους συνεργάτες του το 2000 όταν κατάφεραν να 

κάνουν µετρήσεις τάσης-παραµόρφωσης σε MWNT µέσα σε ένα ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

(SEM). Για ένα πλήθος νανοσωλήνων µέτρησαν τιµές µέτρου ελαστικότητας 0.27-0.95 TPa. 

Πιο ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσµατα που αφορούσαν την παραµόρφωση, η οποία έφτασε 

µέχρι και 12 %, και την αντοχή, που κυµάνθηκε στο εύρος 11-63 GPa. Αυτό επιτρέπει µια 

εκτίµηση της σκληρότητας του νανοσωλήνα περίπου στα 1240 J/g.[2.62] 

    Οι νανοσωλήνες άνθρακα δεν παρουσιάζουν αντίστοιχες αντοχές σε θλίψη καθώς η κοίλη 

μορφή τους και ο μεγάλος λόγος μήκους προς διάμετρο προκαλεί τάση για λυγισμό υπό την 

επίδραση θλιπτικών, στρεπτικών ή καμπτικών δυνάμεων. Για την ακρίβεια, οι Lourie et al. 

εξέτασαν την αντοχή σε θλίψη των πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων και τα ευρήματά τους ήταν 

θλιπτική αντοχή που κυμαίνεται από 100 έως 150 GPa και αντίστοιχη παραμόρφωση της τάξης 

του 5%.[2.63] 

 

     Για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς σε θραύση, οι Belytschko et al. πραγματοποίησαν 

προσομοιώσεις τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι η αντοχή σε θραύση εξαρτάται 

ελαφρώς από το χειρόμορφο διάνυσμα και κυμαίνεται από 93.5 έως 112 GPa. Κατά αναλογία η 

παραμόρφωση σε θραύση λαμβάνει τιμές από 15.8% έως 18.7% [2.64]. 

 

 
Πίνακας 2.1: Συγκριτικός πίνακας μηχανικών ιδιοτήτων 
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2.5.2  Ηλεκτρικές ιδιότητες [Electrical properties] 
 

    Οι ηλεκτρικές ιδιότητες επηρεάζονται από την καμπυλότητα των φύλλων γραφίτη. Ο 

κυριότερος παράγοντας είναι τα ηλεκτρόνια του είναι χωρικά περιορισμένα. Δυνατή καθίσταται 

μόνο η κίνηση στο χώρο του γραφίτη κι όχι κατά την κάθετη στον άξονα του διεύθυνση στο 

φύλλο του γραφίτη. Επιπλέον, καθώς το μήκος του είναι πολύ μεγαλύτερο από τη διάμετρο του 

οι επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές καταστάσεις κατά την αξονική διεύθυνση θα είναι πολύ 

περισσότερες από αυτές κατά την περιφερειακή.[2.65] 

    Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των νανοσωλήνων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως 

λόγω των πολλών τεχνολογικών εφαρμογών τους. Ανάλογα με την δομή τους [χειραλικότητα] οι 

νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν τόσο μεταλλική όσο και ημιαγώγιμη συμπεριφορά. Η 

ηλεκτρική τους αντίσταση, η οποία καθορίζεται από κβαντομηχανική προσέγγιση, είναι 

ελάχιστη και είναι ανεξάρτητη του μήκους του νανοσωλήνα. Η σχέση των n και m, είναι ένα 

μέτρο το οποίο κατατάσσει τον σωλήνα σε μεταλλικό ή ημιαγώγιμο.  

    Για έναν (n, m) νανοσωλήνα, αν ισχύει: 

n – m = 3q 

όπου q ακέραιος, τότε ο νανοσωλήνας ανήκει στα μέταλλα. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

νανοσωλήνας ανήκει στους ημιαγωγούς.[2.66] Σύµφωνα εποµένως µε την παραπάνω σχέση, 

όλοι οι armchair νανοσωλήνες και το ένα τρίτο των zigzag είναι µέταλλα. (Εικ.2.20) 

    Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι οι SWCNTs μπορούν να μεταφέρουν πυκνότητα ρεύματος 

μεγαλύτερη από 107 Α/cm2 και η ειδική τους αντίσταση είναι της τάξης του 10-4 Ω/cm στους 

300 Κ. Στην θεωρία, οι μεταλλικοί νανοσωλήνες μπορούν να μεταφέρουν πυκνότητα ρεύματος 

της τάξης του 4×109 Α/cm2, ποσότητα 1000 φορές μεγαλύτερη από τα μέταλλα, όπως ο χαλκός. 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσωλήνων επηρεάζονται από την ύπαρξη ατελειών. Ένα 

σύνηθες αποτέλεσμα είναι η μειωμένη αγωγιμότητα δια μέσω της ελαττωματικής περιοχής του 

νανοσωλήνων.[2.67] 

 
Εικόνα 2.20: : Πιθανά διανύσµατα που καθορίζοντα από τους ακεραίους (n,m) και περιλαµβάνουν όλους τους 

τύπους µονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Οι κόκκινες τελείες αντιστοιχούν σε µεταλλικούς αγωγούς ενώ οι 
µαύροι κύκλοι σε ηµιαγωγούς 
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2.5.3  Θερμικές ιδιότητες [Thermal properties] 
 

    Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες για τη θερµική αγωγιµότητα των νανοσωλήνων άνθρακα. 

Και σε αυτή τη περίπτωση θεωρούµε τον µονοφλοιϊκό νανοσωλήνα άνθρακα ως ένα διπλωµένο 

γραφιτικό φύλλο, στο οποίο όλα τα φαινόµενα µεταφοράς λαµβάνουν χώρα κατά µήκος του 

άξονα και συνεπώς η θερµική αγωγιµότητα που µετριέται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ 

υψηλότερη από την αντίστοιχη σε κάθετη διεύθυνση. Η θερμική ενέργεια στους νανοσωλήνες 

μεταφέρεται ουσιαστικά σε κύματα. Στα υλικά που θεωρούνται καλός αγωγός της θερμότητας 

τα κύματα αυτά κινούνται πολύ γρήγορα σε μια μονοδιάστατη κατεύθυνση. Διαπιστώθηκε ότι τα 

θερμικά κύματα που φέρουν θερμική ενέργεια, κινούνται μέσα στους νανοσωλήνες με μια 

ταχύτητα της τάξης των 10000 m/sec, πράγμα που συνάδει με πολύ υψηλή θερμική 

αγωγιμότητα.[2.68] 

   Πειραματικές μετρήσεις που έγιναν σε αιώρηση μέσα σε υγρά, έδειξαν ότι η θερμική 

αγωγιμότητα των νανοσωλήνων μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή πλησιάζοντας κατά πολύ τα 

όρια των υλικών από άνθρακα. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι CNTs είναι ικανοί να αναπτύξουν 

θερμική αγωγιμότητα ίση με 3500 W/(m.K) σε θερμοκρασία δωματίου, τιμή κατά πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή του χαλκού η οποία ανέρχεται σε 385 W/(m.K). [2.69] Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί ότι η θερμική αγωγιμότητα των CNTs είναι πολύ μεγαλύτερη κατά μήκος των 

σωλήνων παρά κατά την εγκάρσια διεύθυνση, παρέχοντας τη δυνατότητα για δημιουργία υλικών 

με ανισότροπες ιδιότητες θερμικής αγωγιμότητας [2.70-2.71] 

 

2.5.4  Κινητικές ιδιότητες [Manufacturing properties] 
 

     Οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν μια μοναδική ιδιότητα στην οποία 

ένας εσωτερικός νανοσωλήνας μπορεί να ολισθήσει σχεδόν χωρίς τριβή μέσα στο κέλυφος που 

δημιουργούν οι εξωτερικές στρώσεις δημιουργώντας έτσι μία μοναδικά τέλεια γραμμική ή 

περιστροφική κίνηση. Αυτή η ιδιότητα των νανοσωλήνων άνθρακα αποτελεί το πρώτο 

παράδειγμα μοριακής νανοτεχνολογίας που ως αντικείμενο έχει την ακριβή τοποθέτηση των 

ατόμων για τη δημιουργία χρήσιμων μηχανών.[2.72] 

 

2.5.5  Οπτικές ιδιότητες [Optical properties] 
 

    Οι οπτικές ιδιότητες που παρουσιάζουν οι νανοσωλήνες είναι εξίσου σημαντικές. Έχουν τη 

δυνατότητα να απορροφήσουν ή να σκεδάσουν το φως. Επειδή οι οπτικές ιδιότητες εξαρτώνται 

άμεσα από την χειρομορφία και τη διάμετρο του νανοσωλήνα, μπορεί πλέον η οπτική 
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συμπεριφορά του να οδηγήσει εύκολα και γρήγορα στον καθορισμό του. Οι οπτικές ιδιότητες 

που ενδιαφέρουν κυρίως είναι η απορρόφηση [absorption], φωτοφωταύγεια 

[photoluminescence], καθώς και τα αποτελέσματα από τη φασματοσκοπία Raman [Raman 

spectroscopy] [2.73]. Εκτός από τη διάμετρο, τις οπτικές ιδιότητες επηρεάζει και το μήκος του 

νανοσωλήνα. Έτσι αναφέρεται ότι η αύξηση του μήκους προκαλεί αύξηση στη ικανότητα του 

υλικού να απορροφά φώς, καθώς επίσης του δίνει και την ιδιότητα να φθορίζει στο κοντινό 

υπέρυθρο φάσμα.[2.74] 

 

2.6 Διασπορα των CNTs 
 

    Κύριο ζητούμενο παραμένει η ομοιόμορφη διασπορά των CNTs στο εσωτερικό της 

πολυμερικής μήτρας. Το κύριο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί, είναι η συσσωμάτωση 

των CNTs εξαιτίας των ισχυρών ελκτικών δυνάμεων Van der Walls. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία δεσμίδων [bundles], συγκροτούμενων από μερικές δεκάδες ως και μερικές 

εκατοντάδες νανοσωλήνες[2.12], καθώς επίσης και άλλων περιπλεγμένων δομών αυτών 

[entanglements]. Παρά τη δυσκολία της επίτευξης του εγχειρήματος, η ομοιόμορφη και πλήρης 

διασπορά των νανοδομών στη μήτρα κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση 

των ιδιοτήτων του υλικού.[2.75] 

    Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ομοιόμορφης διασποράς των CNTs 

δύναται να διαχωριστούν σε μηχανικές και σε χημικές και να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα 

είτε σε συνδυασμό. Οι μηχανικές μέθοδοι διασποράς αφορούν στο διαχωρισμό των ινών με τη 

μορφή μηχανικής ανάδευσης στο τήγμα ή στο διάλυμα, ή με τη χρήση υψηλής ενέργεια 

υπερήχων [ultra-sonication]. Από την άλλη πλευρά, οι χημικές μέθοδοι συμβάλλουν τόσο στη 

βελτίωση της διασποράς των νανοσωλήνων μέσα στη μήτρα όσο και στη βελτίωση της 

συνάφειας μεταξύ της μήτρας και των νανοσωλήνων και πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση 

διαλυτών ή τασιενεργών ουσιών [surfactants] είτε με τη επιφανειακής τροποποίησης των 

νανοσωλήνων [functionalization].[2.76-2.77] 

 

2.6.1 Μηχανικές μέθοδοι 
 

    Η εφαρμογή των μηχανικών μεθόδων διασποράς είναι δυνατή με δύο τρόπους: με μηχανική 

ανάδευση στο τήγμα ή διάλυμα και με χρήση υπερήχων. (Εικ.2.21) Η πιο χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος διασποράς νανοδομών είναι η επιβολή ενέργειας υπερήχων (ultra-sonication). Η 

τεχνική αυτή βρίσκει εφαρμογή σε χαμηλού ιξώδους ρευστά όπως το νερό, η ακετόνη και η 

αιθανόλη. Κατά την μέθοδο, ο υπερηχητικός επεξεργαστής μετατρέπει την τάση του ρεύματος 
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σε μηχανικές δονήσεις. Οι μηχανικές αυτές δονήσεις μεταφέρονται στο υγρό μέσω ενός 

καθετήρα δημιουργώντας κύματα πίεσης τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν το φαινόμενο της 

σπηλαίωσης [cavitation]. Για την ακρίβεια

κατάρρευση μικροσκοπικών φυσαλίδων και παρόλο που η διαδικασία διαρ

μικροδευτερόλεπτα [microseconds

τον τρόπο αυτό τη θερμοκρασία του υγρού. Αν και παρατηρείται εξαιρετι

απελευθερωμένης ενέργειας από κάθε μεμονωμένη φυσαλίδα

επιφέρει μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας με αποτέλεσμα την επιτυχή διασπορά των 

νανοϋλικών. [2.27,2.29] 

 

Εικόνα 

Σπανιότερα χρησιμοποιούμενες 

 

Τεχνική με ελάστρα [calendaring process]: 

νανοσωλήνων σε μήτρα από ρητίνη. 

 

Εικόνα 

Μέθοδος της διατμητικής ανάμειξης [shear mixing]:

πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα αλλά με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία, εξαιτίας πιθανού 

 

σε μηχανικές δονήσεις. Οι μηχανικές αυτές δονήσεις μεταφέρονται στο υγρό μέσω ενός 

καθετήρα δημιουργώντας κύματα πίεσης τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν το φαινόμενο της 

Για την ακρίβεια, τα κύματα πίεσης προκαλούν την 

κατάρρευση μικροσκοπικών φυσαλίδων και παρόλο που η διαδικασία διαρ

microseconds] δημιουργεί εκατομμύρια κρουστικά κύματα, αυξάνοντας με 

τον τρόπο αυτό τη θερμοκρασία του υγρού. Αν και παρατηρείται εξαιρετι

ενέργειας από κάθε μεμονωμένη φυσαλίδα, το αθροιστικό αποτέλεσμα 

επιφέρει μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας με αποτέλεσμα την επιτυχή διασπορά των 

 
Εικόνα 2.21: Συσκευή υποβολής ενέργειας υπερήχων 

 
 

πανιότερα χρησιμοποιούμενες μηχανικές μέθοδοι διασποράς είναι:  

Τεχνική με ελάστρα [calendaring process]: Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διασπορά των 

νανοσωλήνων σε μήτρα από ρητίνη. (Εικ.2.22) 

Εικόνα 2.22: Τεχνική διασποράς νανοσωλήνων με έλαστρα 

ος της διατμητικής ανάμειξης [shear mixing]: Εφαρμόζεται για τη διασπορά 

πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα αλλά με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία, εξαιτίας πιθανού 

σε μηχανικές δονήσεις. Οι μηχανικές αυτές δονήσεις μεταφέρονται στο υγρό μέσω ενός 

καθετήρα δημιουργώντας κύματα πίεσης τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν το φαινόμενο της 

, τα κύματα πίεσης προκαλούν την δημιουργία και την 

κατάρρευση μικροσκοπικών φυσαλίδων και παρόλο που η διαδικασία διαρκεί ορισμένα 

δημιουργεί εκατομμύρια κρουστικά κύματα, αυξάνοντας με 

τον τρόπο αυτό τη θερμοκρασία του υγρού. Αν και παρατηρείται εξαιρετικά μικρή ποσότητα 

, το αθροιστικό αποτέλεσμα 

επιφέρει μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας με αποτέλεσμα την επιτυχή διασπορά των 

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διασπορά των 

 
 

Εφαρμόζεται για τη διασπορά 

πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα αλλά με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία, εξαιτίας πιθανού 



 

επανασχηματισμού συσσωματωμάτων.

 

Μέθοδος της ένσφαιρης λειοτρίβησης [ball miling]:

χημικά και έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει το μήκος των νανοσωλήνων άνθρακα.

 

Εικόνα 

Tεχνική εξώθησης [extrusion]:

θερμοπλαστικά πολυμερή. (Εικ.2.24)

2.6.2 Χημικές μέθοδοι 
 

    Οι χημικές μέθοδοι διασποράς βασίζονται στη χρήση

[surfactants] με σκοπό να τροποποιηθ

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της διασποράς των νανοσωλήνων, καθώς και η 

συνάφειά τους με τη μήτρα. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της τάσης 

δημιουργίας συσσωματωμάτων.

 στις ομοιοπολικές [covalent treatment] που η τροποποίηση της επιφάνειας των ινών σε 
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επανασχηματισμού συσσωματωμάτων. 

Μέθοδος της ένσφαιρης λειοτρίβησης [ball miling]: Χρησιμοποιείται

χημικά και έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει το μήκος των νανοσωλήνων άνθρακα.

Εικόνα 2.23: Μέθοδος ένσφαιρης λειοτρίβησης 
 

Tεχνική εξώθησης [extrusion]: Χρησιμοποιείται για τη διασπορά των νανοσωλήνων σε 

Εικ.2.24) 

Εικόνα 2.24: Τεχνική εξώθησης 
 
 

Οι χημικές μέθοδοι διασποράς βασίζονται στη χρήση διαλυτών ή τασιενεργών ουσιών 

με σκοπό να τροποποιηθεί η επιφάνεια των νανοσωλήνων [functionalization

πο επιτυγχάνεται η βελτίωση της διασποράς των νανοσωλήνων, καθώς και η 

συνάφειά τους με τη μήτρα. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της τάσης 

δημιουργίας συσσωματωμάτων. Oι χημικές μέθοδοι χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:

[covalent treatment] που η τροποποίηση της επιφάνειας των ινών σε 
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Χρησιμοποιείται σε συνεργασία με 

χημικά και έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει το μήκος των νανοσωλήνων άνθρακα.(Εικ.2.23) 

 

Χρησιμοποιείται για τη διασπορά των νανοσωλήνων σε 

 

διαλυτών ή τασιενεργών ουσιών 

functionalization]. Κατά 

πο επιτυγχάνεται η βελτίωση της διασποράς των νανοσωλήνων, καθώς και η 

συνάφειά τους με τη μήτρα. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της τάσης 

Oι χημικές μέθοδοι χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

[covalent treatment] που η τροποποίηση της επιφάνειας των ινών σε 
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νανοκλίμακα γίνεται χημικά 

 στις μη-ομοιοπολικές [non-covalent treatment] όπου η τροποποίηση γίνεται φυσικά 

 

2.6.2.1 Ομοιοπολικές χημικές μέθοδοι [Covalent treatment] 
 

    Η ομοιοπολική μέθοδος διασποράς βασίζεται στην τροποποίηση της επιφάνειας των 

νανοσωλήνων άνθρακα με τη χρήση χημικών. Υπάρχουν δύο τύποι χημικών τεχνικών 

τροποποίησης επιφάνειας νανοσωλήνων, η τροποποίηση τοιχωμάτων και τροποποίηση 

ελαττωματικών θέσεων, ανάλογα με τη θέση αλληλεπίδρασης. Η πρώτη αφορά στη μετατροπή 

των sp2 δεσμών άνθρακα σε sp3 γεγονός που βελτιώνει τη χημική συμβατότητα με τη μήτρα 

αυξάνοντας τη συνάφεια και μειώνοντας την έμφυτη τάση των νανοσωλήνων να δημιουργούν 

συσσωματώματα. Η δεύτερη τροποποίηση βασίζεται στη μεταμόρφωση των ήδη υπάρχοντων 

ελαττωματικών θέσεων. Ελαττωματικές θέσεις μπορεί να θεωρηθούν τα ανοιχτά άκρα και οι 

οπές στα πλευρικά τοιχώματα που παρατηρούνται στο εξαγωνικό πλαίσιο της γραφίνης. Αυτή η 

διαδικασία πραγματοποιείται κατά την αντίδραση με μόρια ή ενώσεις υψηλής χημικής 

αντιδραστικότητας, όπως φθόριο, αμίνες, αλκαλικές και ομάδες υδροξυλίου.[2.78] Η χρήση 

οξέων, όπως νιτρικό οξύ, θειϊκό οξύ ή συνδυασμός τους αποτελεί από τις πιο διαδεδομένες 

μεθόδους τροποποίησης.[2.76] 

 

2.6.2.2 Μη ομοιοπολικές χημικές μέθοδοι [Non-Covalent treatment] 
 

    Η μη-ομοιοπολική τροποποίηση της επιφάνειας των ινών σε νανοκλίμακα μειονεκτεί καθώς 

καταστρέφει τη δομή των νανοσωλήνων άνθρακα [2.79]. Ως επί το πλείστον, ως μέσο διασποράς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τασιενεργές ουσίες ή διάφοροι διαλύτες και τα πολυμερή όπως 

η πολύ(φενυλίνη βινυλίνη) [Polyphenylene vinylene, PVV] ή το πολυαστυρόλιο [polystyrene, 

PS].[2.86] Οι δυνάμεις προσρόφησης -δυνάμεις Van der Waals και οι δυνάμεις «π» stacking - 

ευθύνονται για την μη ομοιοπολική αλληλεπίδραση μεταξύ των τασιενεργών ουσιών και των 

νανοσωλήνων. Η πρόσφυση του διαλύτη στην επιφάνεια των νανοσωλήνων άνθρακα μειώνει τις 

επιφανειακές τάσεις, αποτρέποντας αποτελεσματικά τη δημιουργία συσσωματωμάτων. 

Επιπλέον, η χρήση του διαλύτη εισάγει ηλεκτροστατικές απωθητικές δυνάμεις οι οποίες 

βοηθούν τους νανοσωλήνες άνθρακα να υπερνικήσουν τις δυνάμεις Van der Waals [2.80]. Η 

αποδοτικότητα της μεθόδου αυτής εξαρτάται από τις ιδιότητες του διαλύτη καθώς και την 

περιεκτικότητα του στο αιώρημα των ινών σε νανοκλίμακα. Οι διάφοροι τύποι διαλυτών 

περιλαμβάνουν:  



 

I. Μη-ιοντικές τασιενεργές ουσίες, όπως το Trixton

II. Ιοντικές τασιενεργές ουσίες, όπως το θειικό δωδεκυλικό νάτριο [sodium 

dodecylsulfate, SDS], το sodium dodecylbenz

[poly(styrene sulfate), PSS]. 

III. Κατιονικές τασιενεργές ουσίες ή επιφανειοδραστικοί παράγοντες όπως το dodecyl 

trimethyl ammonium bromide [DTAB] και το cetyl trimethyl ammounium 4

vinylbenzoate [CTVB]. 

 

    Η δημιουργία συσσωματωμ

τάσεις μειώνονται λόγω της πρόσφυσης του διαλύτη στην επιφάνεια των νανοσωλήνων. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του διαλύτη οδηγεί στην εξουδετέρωση των δυνάμεων Van der Waals, 

λόγω των ηλεκτροστατικών απωθητικών δυνάμεων. 

 

Τροποποίηση της εσωτερικής δομής των νανοσωλήνων [Endohedral functionalization]

 Η εσωτερική κοιλότητα των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWNTs] χρησιμεύει ως χώρος 

αποθήκευσης νανοσωματιδίων και φουλερενίων κλπ. Η πλούσια ενδοεδρική χημε

μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό με την ενσωμάτωση φουλερενίων 

και μεταφουλερενίων στην κοιλότητά τους με αποτέλεσμα την επιφανειακή τροποποίησή της.

Εικόνα 2.25: Διαφορετικές δυνατότητες τροποποίησης επιφάνειας μονοφλοιϊκών ν

[γ] μη ομοιοπολική τροποποίηση με μόρια μέσω π 
[δ]
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ιοντικές τασιενεργές ουσίες, όπως το Trixton-X-100.  

Ιοντικές τασιενεργές ουσίες, όπως το θειικό δωδεκυλικό νάτριο [sodium 

dodecylsulfate, SDS], το sodium dodecylbenzenesulfonate [SDBS] και το 

[poly(styrene sulfate), PSS].  

Κατιονικές τασιενεργές ουσίες ή επιφανειοδραστικοί παράγοντες όπως το dodecyl 

trimethyl ammonium bromide [DTAB] και το cetyl trimethyl ammounium 4

vinylbenzoate [CTVB].  

Η δημιουργία συσσωματωμάτων αποτρέπεται αποτελεσματικά δεδομένου ότι οι επιφανειακές 

τάσεις μειώνονται λόγω της πρόσφυσης του διαλύτη στην επιφάνεια των νανοσωλήνων. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του διαλύτη οδηγεί στην εξουδετέρωση των δυνάμεων Van der Waals, 

απωθητικών δυνάμεων.  

Τροποποίηση της εσωτερικής δομής των νανοσωλήνων [Endohedral functionalization]

Η εσωτερική κοιλότητα των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWNTs] χρησιμεύει ως χώρος 

αποθήκευσης νανοσωματιδίων και φουλερενίων κλπ. Η πλούσια ενδοεδρική χημε

μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό με την ενσωμάτωση φουλερενίων 

και μεταφουλερενίων στην κοιλότητά τους με αποτέλεσμα την επιφανειακή τροποποίησή της.

Διαφορετικές δυνατότητες τροποποίησης επιφάνειας μονοφλοιϊκών ν
[α] Τροποποίηση τοιχωμάτων 

 [β] Τροποποίηση ελαττωματικών θέσεων 
μη ομοιοπολική τροποποίηση με μόρια μέσω π stacking 

[δ] μη ομοιοπολική τροποποίηση με πολυμερή 
 [ε] τροποποίηση εσωτερικής δομής 
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Ιοντικές τασιενεργές ουσίες, όπως το θειικό δωδεκυλικό νάτριο [sodium 

enesulfonate [SDBS] και το 

Κατιονικές τασιενεργές ουσίες ή επιφανειοδραστικοί παράγοντες όπως το dodecyl 

trimethyl ammonium bromide [DTAB] και το cetyl trimethyl ammounium 4-

άτων αποτρέπεται αποτελεσματικά δεδομένου ότι οι επιφανειακές 

τάσεις μειώνονται λόγω της πρόσφυσης του διαλύτη στην επιφάνεια των νανοσωλήνων. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του διαλύτη οδηγεί στην εξουδετέρωση των δυνάμεων Van der Waals, 

Τροποποίηση της εσωτερικής δομής των νανοσωλήνων [Endohedral functionalization] 

Η εσωτερική κοιλότητα των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [SWNTs] χρησιμεύει ως χώρος 

αποθήκευσης νανοσωματιδίων και φουλερενίων κλπ. Η πλούσια ενδοεδρική χημεία των 

μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό με την ενσωμάτωση φουλερενίων 

και μεταφουλερενίων στην κοιλότητά τους με αποτέλεσμα την επιφανειακή τροποποίησή της. 

 
Διαφορετικές δυνατότητες τροποποίησης επιφάνειας μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων:  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

  

3.1 Εισαγωγή 
 
    Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία αλματώδης εξέλιξη στον τομέα της 

νανοτεχνολογίας των υλικών, μία εξέλιξη που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο και τον 

κατασκευαστικό κλάδο. Οι νανοσωλήνες [Carbon Nanotubes - CNTs] και οι νανοΐνες [Carbon 

NanoFibers - CNFs] άνθρακα χαρακτηρίζονται ως τα πλέον ευεργετικά νανοϋλικά ενίσχυσης 

εξαιτίας των μοναδικών μηχανικών, ηλεκτρικών, οπτικών και χημικών ιδιοτήτων που 

προσδίδουν στα υλικά με βάση το τσιμέντο. Όσο αφορά τις μηχανικές ιδιότητες, τα τελευταία 

χρόνια πληθώρα πειραματικών αποτελεσμάτων έρχεται να διασαφηνίσει τις ελαστικές ιδιότητες 

των νανοσωλήνων. Τα πειράματα αυτά βασίζονται κυρίως στις τεχνικές της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης υψηλής ανάλυσης [High Resolution Transmission Electron 

Microscopy – HR-TEM] καθώς και της μικροσκοπίας Raman, για να προσδιορίσουν το μέτρο 

ελαστικότητας Ε [Young’s modulus] τόσο για τους SWCNTs όσο και για MWCNTs. Τα 

αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων επιβεβαιώνουν τις θεωρητικές προβλέψεις για τα υψηλά 

μέτρα ελαστικότητας, την υψηλή αντοχή και την ασυνήθιστη ευκαμψία των νανοσωληνων 

άνθρακα.  

 

3.2 Πειραματικές μελέτες  
 

    Τα τελευταία χρόνια αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον προσδιορισμό της αντοχής 

νανοενισχυμένων δοκιμίων τσιμεντοπολτού, παρόλα αυτά η βιβλιογραφία στερείται 

πληροφοριών σχετικά με τον προσδιορισμό παραμέτρων θραύσης δοκιμίων τσιμεντοπολτού, 

τσιμεντοκονιάματος και σκυροδέματος ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε μια μόνο βιβλιογραφία γίνεται αναφορά πειραματικού προσδιορισμού των 

παραμέτρων θραύσης δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος και σκυροδέματος ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα. 

 

3.2.1 Stynoski et al. [2014] 
 

    Οι Stynoski et al. μελέτησαν τις παραμέτρους θραύσης τσιμεντοκονιαμάτων ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα και τη χρήση πυριτικής παιπάλης διεξάγοντας πειράματα μηχανικής της 

θραύσης σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture Model, 



38 
 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

TPFM] και παρατήρησαν ότι η προσθήκη νανοσωλήνων άνθρακα προσδίδει μικρή αύξηση στην 

αντοχή σε κάμψη και την ικανότητα απορρόφησης της ενέργεια παραμόρφωσης σε ποσοστό 5-

10%. Η ταυτόχρονη χρήση της πυριτικής παιπάλης και των νανοσωλήνων άνθρακα οδήγησε σε 

σημαντική αύξηση της ικανότητας απορρόφησης της ενέργειας παραμόρφωσης κατά 35%.  

     Το υλικό που μελετήθηκε ήταν ένα σύνθετο τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με νανοσωλήνες 

άνθρακα [pCNTs] σε περιεκτικότητα 0.125% κ.β. τσιμέντου.  Τα δείγματα παρασκευάστηκαν με 

τσιμέντο Portland Τύπου Ι , με λόγο νερού προς τσιμέντο w/c=0.485 και αναλογία άμμου προς 

τσιμέντο s/c=2.75 σύμφωνα με τα πρότυπα της ASTM C109 και ASTM C348. Η διασπορα 

πραγματοποιήθηκε με συσκευή υπερήχων για 15 λεπτά χρησιμοποιώντας καθετήρα 3 mm. Η 

ανάμειξη του μίγματος πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα. Για την μελέτη των παραμέτρων 

θραύσης χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια διαστάσεων 25×25×125 mm με εγκοπή 7 mm, τα οποία 

υποβλήθηκαν σε πείραμα θραύσης σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων [Two 

Parameter Fracture Model, TPFM]. (Eικ.3.1) 

    Σκοπός του πειράματος ήταν ο προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας [E], της ακαμψίας 

θραύσης [KIc] και της κρίσιμης τιμής του μήκους του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής 

[CTODc]. Από την διεξαγωγή του πειράματος έγινε καταγραφή του φορτίου και της 

μετατόπισης του ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής [CMOD]. (Εικ.3.2) [3.1] 

 

 

 

 
Εικόνα 3.1: Πειραματική διάταξη πειράματος TPFM (Stynoski et al.) 
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Εικόνα 3.2: Καμπύλες φορτίου-CMOD που παρουσιάζει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης του δοκιμίου 

κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 0.125 % κ.β. τσιμέντου (Stynoski 
et al.) 

  

  Έπειτα υπολογίστηκαν οι παράμετροι θραύσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. (Πιν.3.1) 

 
Πίνακας 3.1: Υπολογισμός παραμέτρων θραύσης κατά TPFM (Stynoski et al.) 

 
 

   Όπως αναμένεται, η επίδραση των νανοσωλήνων και των νανοϊνών άνθρακα στη μήτρα του 

κονιάματος ήταν σημαντική. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι στα νανοσύνθετα κονιάματος 

pCNTs και sCNTs των 28 ημερών η ακαψία θραύσης [KIc] ήταν βελτιωμένη, κατά 11% και 

18.8% αντίστοιχα, από το συμβατικό κονίαμα. Όσο αφορά το μέτρο ελαστικότητας [E], 

αυξήθηκε κατά 14.7% και 19.23% αντίστοιχα και τέλος το μήκος του ανοίγματος του άκρου της 

ρωγμής [CTODc] βελτιώθηκε κατά 20% και 52% αντίστοιχα. [3.1] 
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3.2.2 Gdoutos et al. [2016] 
   

  Πρόσφατα, οι Gdoutos et al. [Gdoutos, E.E. et al., 2016] μελέτησαν τις παραμέτρους θραύσης 

και την ενέργεια παραμόρφωσης σε κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα. Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημαντική συμβολή των νανοσωλήνων στην ακαμψία θραύσεως, 

στο μέτρο ελαστικότητας και στον κρίσιμο ρυθμό απελευθέρωσης της ενέργειας στο άκρο της 

ρωγμής. Επίσης, από την ανάλυση των διαγραμμάτων τάσεων-παραμορφώσεων αποδείχθηκε 

πως τα νανοτροποποιημένα κονιάματα παρουσίασαν αναβαθμισμένη ικανότητα απορρόφησης 

της ενέργειας παραμόρφωσης, αλλά και αύξηση του ορίου “πρώτης ρηγμάτωσης” [first crack 

strength and toughness] γνωστό και ως όριο αναλογίας. [3.2] 

   Αρχικά το υλικό που μελετήθηκε ήταν ένα σύνθετο τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με 

νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων [MWCNTs]. Παρακάτω φαίνονται τα 

χαρακτηριστικά των νανοϋλικών που χρησιμοποιήθηκαν. (Πιν.3.2) 

 

 
Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικά πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα (Gdoutos et al.) 

 
 

    Τα δείγματα παρασκευάστηκαν με τσιμέντο Portland Τύπου Ι (ΟPC), με λόγο νερού προς 

τσιμέντο w/c=0.485 και αναλογία άμμου προς τσιμέντο s/c=2.75 σύμφωνα με το πρότυπο EN 

196-1. Ακόμη, τα αιωρήματα παρασκευάστηκαν με την προσθήκη νανοσωλήνων άνθρακα 

[MWCNTs] (σε ποσότητα 0.1% και 0.2% κ.β. τσιμέντου) σε υδατικό διάλυμα το οποίο περιείχε 

το νερό της ανάμειξης καθώς και υπερρευστοποιήτη [Polycarboxylate surfactant]. Στο υδατικό 

αιώρημα εφαρμόστηκε υψηλή ενέργεια υπερήχων σύμφωνα με τη μέθοδο που αναπτύχθηκε από 

Konsta-Gdoutos et al.. Τα υλικά αναμείχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM 305. 

    Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων θραύσης διεξήχθησαν πειράματα μηχανικής της 

θραύσης με βάση το Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων για ψαθυρά υλικά [Two Parameter 

Fracture Model, TPFM] σε δοκίμια διαστάσεων 20 × 20× 80 mm με προεξάρχουσα ρωγμή 

μήκους 6 mm η οποία εισήχθη με τη χρήση πριονοκορδέλας. Σύμφωνα με τη μέθοδο RILEM 

των Jenq and Shah το αρχικό μήκος της εγκοπής επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι περίπου το 1/3 

του ύψους του δοκιμίου. (Εικ.3.3) 

    Κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας για να διαχωριστεί αρχικά η περιοχή της 

ελαστικής συμπεριφοράς του δοκιμίου από την ανελαστική περιοχή, το δοκίμιο υπόκειται σε 
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μονοτονική φόρτιση ελεγχόμενης μετατόπισης του ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής [Crack 

mouth opening displacement, CMOD], έως τη μέγιστη τάση. Ένα τυπικό διάγραμμα φορτίου-

CMOD για έναν κύκλο φόρτισης-αποφόρτισης νανοσυνθέτου τσιμεντοκονιάματος, ηλικίας 28 

ημερών, ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα οι οποίοι έχουν υποστεί διασπορά σε ποσοστό 

0.2 % κ.β. τσιμέντου παρουσιάζεται παρακάτω. (Σχ.3.1) [3.2] 

 
Εικόνα 3.3: Πειραματική διάταξη πειράματος TPFM (Gdoutos et al.) 

 

 

 
Σχήμα 3.1: Τυπικό διάγραμμα φορτίου-CMOD που παρουσιάζει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης του 

δοκιμίου κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 0.2 % κ.β. τσιμέντου. 
(Gdoutos et al.) 

     

     

     Το μήκος της ενεργού ρωγμής [ac] του συμβατικού υλικού και των κονιαμάτων ενισχυμένων 

με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστό 0.1% και 0.2% κ.β παρουσίασαν αύξηση κατά 25% και 

18% αντίστοιχα. (Σχ.3.2) 
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Σχήμα 3.2: Ενεργό μήκος της ρωγμής των νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 0.1% και 0.2% κ.β. 

τσιμέντου (Gdoutos et al.) 

 

    Ο ρυθμός ανάπτυξης της ακαμψίας θραύσεως των ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα 

κονιαμάτων, έως την 28η ημέρα ενυδάτωσης όπως ήταν αναμενόμενο βελτιώθηκε σημαντικά. 

Συγκεκριμένα, η προσθήκη της περιεκτικότητας 0.1% κ.β. νανοσωλήνων οδήγησε σε αύξηση 

περίπου κατά 86% για την ηλικία των 28 ημερών. (Σχ.3.3) 

 
Σχήμα 3.3: Ρυθμός ανάπτυξης της ακαμψίας θραύσης των νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 0.1% και 

0.2% κ.β. τσιμέντου (Gdoutos et al.) 
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    Ανάλογα αποτελέσματα καταγράφηκαν από τον προσδιορισμό του κρίσιμου ρυθμού της 

ενέργειας απελευθέρωσης για τη διάδοση της ρωγμής. Δεδομένου ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα 

ενισχύουν την αντίσταση του υλικού σε ρηγμάτωση, απαιτούνται υψηλότερες ποσότητες 

ενέργειας για τη δημιουργία νέων επιφανειών και κατ` επέκταση τη διάδοση της ρωγμής τόσο 

στο νανοεπίπεδο όσο και στο μικρο και μακροεπίπεδο. Ως εκ τούτου, τα υλικά που ενισχύθηκαν 

με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.1% και 0.2% κ.β., απαιτούν 87% και 53% υψηλότερη 

ενέργεια για την διάδοση μιας ρωγμής, σε σχέση με το συμβατικό, αντίστοιχα. (Σχ.3.4) 

 

 
 

Σχήμα 3.4: Ρυθμός ανάπτυξης της ενέργειας απελευθέρωσης των νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 0.1% 
και 0.2% κ.β. τσιμέντου (Gdoutos et al.) 

 
 
 

    Οι τιμές, του ρυθμού ανάπτυξης του μήκους του άκρου της ρωγμής, των νανοσυνθέτων 

δοκιμίων είναι υψηλότερες του συμβατικού υλικού. Τα κονιάματα με την προσθήκη των 

νανοσωλήνων σε ποσοστό 0.1% κ.β. παρουσίασαν τιμή CTODC υψηλότερη κατά 18.6% σε 

σχέση με το συμβατικό υλικό. (Σχ.3.5) 
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Σχήμα 3.5: Ρυθμός ανάπτυξης του μήκους του άκρου της ρωγμής των νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 

0.1% και 0.2% κ.β. τσιμέντου (Gdoutos et al.) 

   

  Η παράμετρος Q είναι ποσότητα ανάλογη με το μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του άκρου 

της ρωγμής [Fracture Process zone, FPZ] και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό 

της ψαθυρής συμπεριφοράς του υλικού. Οι αυξήσεις της παραμέτρου Q, έως περίπου 42%, 

υποδεικνύουν ότι η προσθήκη των νανοσωλήνων δεν συνέβαλε μόνο στην μεταφορά 

μεγαλύτερης τιμής φορτίου από την μήτρα στην ίνα, επιτρέποντας το ίδιο το υλικό να 

παρουσιάσει υψηλότερη αντοχή, αλλά οδήγησε και στην αύξηση του μήκους της περιοχής 

αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής, ως εκ τούτου στην μείωση της ψαθυρής συμπεριφοράς 

του. (Σχ.3.6) [3.2] 

 
Σχήμα 3.6: Ποσότητα Q των νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 0.1% και 0.2% κ.β. τσιμέντου (Gdoutos et 

al.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

  
4.1 Εισαγωγή 
 
    Έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι η προσθήκη νανοσωλήνων άνθρακα 

[CNTs] οι οποίοι έχουν υποστεί πλήρη διασπορά στη μάζα του τσιμεντοκονιάματος βελτιώνει 

τις παραμέτρους θραύσης του υλικού. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα υλικά 

και οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος 

ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα, καθώς και οι πειραματικές διαδικασίες που διεξήχθησαν 

για τον προσδιορισμό των κρίσιμων τιμών των παραμέτρων θραύσης. Η διασπορά των 

νανοσωλήνων άνθρακα, η παρασκευή των μειγμάτων, η χύτευση και η συντήρηση δοκιμίων και 

τα πειράματα κάμψης τριών σημείων, πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής 

του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

4.2 Παρασκευή δοκιμίων     

4.2.1 Υλικά 
     

    Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα υλικά και οι ποσότητες, που χρησιμοποιήθηκαν για 

την διεξαγωγή του πειράματος για την παρασκευή των δοκιμίων. 

  

i. Τσιμέντο 

 

    Για την παρασκευή των νανοσύνθετων δοκιμίων είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου. Το 

τσιμέντο είναι μία υδραυλική κονία, δηλαδή ένα λεπτοαλεσμένο ανόργανο υλικό, το οποίο 

πολτοποιείται σε περίπτωση επαφής με μόρια νερού. Στη συνέχεια, μέσω των μηχανισμών 

ενυδάτωσης που πραγματοποιούνται, πήζει και σκληραίνεται, με αποτέλεσμα να διατηρήσει 

μετέπειτα τις αντοχές του ακόμα και μέσα στο νερό. [4.1-4.4] 

    Το τσιμέντο, σε αντίθεση με άλλες κονίες, είναι βιομηχανικό προϊόν που παρασκευάζεται από 

τη σύγχρονη όπτηση ασβεστόλιθου και αργίλου. Η σειρά των εργασιών (Εικ.4.1) από την 

εξόρυξη των πρώτων υλών ως το τελικό προϊόν είναι η ακόλουθη: 

  Εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και αργιλικών εδαφών χωριστά. Τα πετρώματα 

αυτά περνούν από σπαστήρες, ώστε να τεμαχιστούν και να αποκτήσουν διάμετρο 

μερικών εκατοστών. 

 Μετά την έξοδο τους από τους σπαστήρες γίνεται ανάμειξη των δύο υλικών 
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(προομοιογενοποίηση). 

 Έπειτα αλέθονται σε τριβεία, ώστε να αποκτήσουν διάμετρο λίγων χιλιοστών. Το προϊόν 

της αλέσεως, λεπτόκοκκο μείγμα ασβεστολιθικής και αργιλικής άμμου, αποθηκεύεται σε 

σιλό και ονομάζεται φαρίνα. 

 Το μείγμα εισάγεται στο επάνω άκρο κυλινδρικής καμίνου, η οποία περιστρέφεται αργά 

γύρω από τον άξονα της. Η θερμότητα παράγεται από καυστήρα πετρελαίου, 

τοποθετούμενη στο κάτω άκρο της. Η θερμοκρασία μέσα στην κάμινο είναι περίπου 600ο 

C στο επάνω άκρο και φτάνει στους  1450ο C στο κάτω άκρο, που είναι και το σημείο 

εξόδου των προϊόντων. Τα προϊόντα της οπτήσεως ονομάζονται εκβολάδες ή διεθνώς 

κλίνκερ [Clinker]. Έχουν διάμετρο λίγων εκατοστών και μορφή γκριζοπράσινης σκόνης. 

 Τα προϊόντα αυτά της οπτήσεως, οι εκβολάδες, αλέθονται και αποκτούν τη γνωστή 

μορφή του τσιμέντου. Το υλικό αυτό, όπως προκύπτει από την άλεση των κλίνκερ, 

ονομάζεται τσιμέντο Portland. [4.21] 

 

 

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο Portland ή αλλιώς τσιμέντο 

Τύπου Ι [CEM I], το οποίο σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό τσιμέντων (ΕΝ 197-1)  ως 

τσιμέντα Portland ή αλλιώς τσιμέντα Τύπου Ι [CEM I], χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα 

προερχόμενα από συνάλεση κλίνκερ [Clinker] και γύψου με επιτρεπόμενη προσθήκη 

δευτερογενών συστατικών  μέχρι 5 % κ.β.. [4.19-4.23, 4.25] 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.1: Σχηματικό διάγραμμα παρασκευής τσιμέντου Portland 
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ii. Αδρανή  

 

   Τα αδρανή υλικά, είναι υλικά σε μορφή κόκκων που ποικίλουν ως προς τις διαστάσεις και τα 

σχήματα. Αποτελούν βασικό συστατικό για την παρασκευή των κονιαμάτων και του 

σκυροδέματος και καταλαμβάνουν το 60-80 % του όγκου του, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν 

καθοριστικά τις ιδιότητες του, τόσο στην νωπή όσο και στην σκληρυμένη μορφή. Τα αδρανή δεν 

παρουσιάζουν χημικές συνδετικές ιδιότητες μεταξύ τους, παρά μόνο φυσική συνοχή λόγο της 

γεωμετρικής ταξινόμησης των κόκκων τους και του βάρους τους. Έτσι, τα αδρανή πρέπει να 

αναμιχθούν με ένα πολτό συγκολλητικής ύλης, όπως το τσιμέντο, για να προκύψουν σύνθετα 

δομικά υλικά (σκυροδέματα, κονιάματα, κ.α). [4.5] 

 

Κατηγορίες αδρανών 

              Ως προς την προέλευση 

 φυσική [αμμοχάλικα, φυσικά ή συλλεκτά], δηλαδή προέρχονται από φυσικές 

αποθέσεις ποταμών (ποταμίσια), ορυχείων κ.λπ. Συνήθως είναι σφαιρικής 

μορφής, λεία και πλακώδη και χρησιμοποιούνται χωρίς θραύση.  

 τεχνητή [θραυστά ή λατομείου], δηλαδή προέρχονται είτε από τι θραύση 

πετρωμάτων, είτε από τη θραύση συλλεκτών αδρανών, είτε είναι τεχνητής 

προέλευσης (σκωρία, Κλίνκερ κ.λπ.). Όσο αφορά το σχήμα τους, εμφανίζουν 

ανώμαλες και γωνιώδης επιφάνειες.  

 

Ως προς το μέγεθος (διάσταση κόκκων) 

 λεπτόκοκκα [fines]          D≤ 4 mm 

o άμμος (0-4 mm) 

 χονδρόκοκκα [coarses]           D> 4 mm 

o  γαρμπίλι (4-16 mm) 

 ρυζάκι (4-8 mm) 

 χοντρό γαρμπίλι (8-16 mm) 

o σκύρα ή χαλίκια (≥16 mm)[4.6] 

 

   Για την διεξαγωγή του πειράματος, στην παρούσα διπλωματική εργασία,  χρησιμοποιήθηκε 

πρότυπη ασβεστολιθική άμμος, η οποία είναι φυσική, διακρίνεται για την καθαρότητά της και τα 

σφαιρίδια έχουν ισομετρικό και στρόγγυλο σχήμα. Καθοριστικό ρόλο, στη ποιότητα και στο 

κόστος του μείγματος, αποτελεί η κοκκομετρική διαβάθμιση, η οποία καθορίστηκε με σειρά 

πρότυπων κόσκινων. Οι σειρές κόσκινων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και υιοθετούνται 

από το πρότυπο ΕΛΟΤ-408 και από τον Ν.Κ.Τ.Σ (Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας 
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Σκυροδέματος) είναι η γερμανική σειρά των DIN 4187 και 4188 και η αμερικανική σειρά 

κόσκινων της προδιαγραφής ASTM E11. [4.23-4.25] 

 

iii. Νερό 

 

   Η πήξη και η σκλήρυνση του κονιάματος οφείλονται αποκλειστικά στη χημική δράση μεταξύ 

τσιμέντου και νερού. Τα συστατικά του τσιμέντου ενώνονται με το νερό και αντιδρούν χημικά 

επί χρόνια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ενυδάτωση του τσιμέντου. Επομένως ένα από τα 

κυριότερα συστατικά του μείγματος αποτελεί το νερό και πιο συγκεκριμένα ο λόγος κατά βάρος 

του νερού προς το τσιμέντο (w/c), [υδατοτσιμεντοσυντελεστής], ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο 

στην αντοχή του παραγόμενου προϊόντος. Ο υδατοτσιμεντοσυντελεστής απαιτείται να 

κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 0,4. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των κανόνων της τεχνολογίας 

παρασκευής σκυροδέματος και τσιμεντοειδών υλικών συνήθως αυξάνει την τιμή του λόγου 

w/c≥0,50. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο μικρότερος είναι ο λόγος αυτός τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αντοχή του σκυροδέματος. (Εικ.4.2) [4.5-4.6] 

    Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιότητες και 

στις απαιτήσεις του νερού. Πιο αναλυτικά: 

 Το νερό δεν θα πρέπει να περιέχει βλαβερές ουσίες  όπως λάδια και οργανικά. Επιπλέον 

η  περιεκτικότητα  σε άλατα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα περιεχόμενα χλωριόντα 

να είναι < 1% της μάζας του τσιμέντου (για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και μπετόν 

καθαριότητος).  

 Το αλάτι στο σκυρόδεμα (θαλασσινό νερό) συνεπάγεται μείωση της αντοχής του. Για 

άοπλο μόνο σκυρόδεμα, άρα, επιτρέπεται η χρήση θαλασσινού νερού εφόσον αυξηθεί η 

αντοχή του κατά 15%. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την 

παρασκευή προεντεταμένου σκυροδέματος [4.19] 

 

    Τέλος σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97 απαγορεύεται η χρήση νερού που προέρχεται από 

αποχετεύσεις καθώς και η χρήση θαλασσινού νερού για την παραγωγή οπλισμένου ή 

προεντεταμένου σκυροδέματος. Επίσης τονίζεται ότι το νερό μπορεί να θερμανθεί κατά την 

ανάμιξη ή να ψυχθεί (παγάκια) για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά 

την παράδοση, όταν πρέπει να γίνει σκυροδέτηση σε κρύο ή ζεστό καιρό αντίστοιχα. [4.19] 
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Εικόνα 4.2: Επίδραση της ποσότητας του νερού (λόγος W/c) στην ενυδάτωση του τσιμέντου. 
 
 
 
 

 

iv. Χημικά Πρόσθετα: Υπερρευστοποιητής [superplasticizer] 

 

    Τα πρόσθετα [admixtures] είναι χημικές ουσίες που παράγονται εργοστασιακά. Το κόστος 

τους είναι υψηλό και τοποθετούνται σε μικρές ποσότητες (εώς 5% κ.β του τσιμέντου), με σκοπό 

να επηρεάσουν τις ιδιότητες του σκυυροδέματος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

υπερρευστοποιητές [superplasticizers], οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη σημαντική μείωση του 

απαιτούμενου νερού σε ένα δεδομένο μείγμα σκυροδέματος.[4.6] 

    Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε ο Sika ViscoCrete Ultra-600 της 

εταιρείας Sika Hellas ΑΒΕΕ. (Εικ.4.3). Πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό βασιζόμενο στην 

τεχνολογία πολυκαρβοξυλικών πολυμερών υπερρευστοποιητή, με ιδιότητες μακράς 

εργασιμότητας και υψηλής μείωσης νερού. Ο  Sika ViscoCrete Ultra-600 πρέπει να προστεθεί 

στο νερό ανάμειξης ή να ενσωματωθεί με το μείγμα στο τέλος της διαδικασίας ανάμειξης.[4.7] 
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  ` 
 

Εικόνα 4.3: Φύλλο ιδιοτήτων του υπερρευστοποιητή Sika ViscoCrete Ultra-600 

 

 



53 
 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

v. Νανοσωλήνες άνθρακα 

 

    Η επιλογή του σωστού τύπου των νανοσωλήνων άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας για το 

σχεδιασμό νέων νανοσύνθετων υλικών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιήθηκαν 

πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [Μulti-Wall Carbon Nanotubes] (Εικ.4.4), σε ποσοστά 

0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου, με ονομασία MWCNTs ONEX 1000C1, της 

εταιρείας Glonatech Inc. (Πιν.4.1) [4.29] 

    Η εταιρεία Glonatech Inc διαθέτει πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα οι οποίοι 

επιδεικνύουν εξαιρετικές ιδιότητες. Ένα από τα πλεονεκτήματα τους είναι ότι εμφανίζουν 

χαμηλή φαινόμενη πυκνότητα, γεγονός που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική και ομοιόμορφη 

διασπορά στις μήτρες. Επιπλέον παρουσιάζουν υψηλή καθαρότητα σε άνθρακα, με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιούνται λιγότερα σωματίδια μετάλλου για την σύνθεση των νανοσωλήνων. [4.28] 

    Τέλος οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, οι οποίοι εξετάστηκαν στο Κεφάλαιο 2, 

χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στο σκυρόδεμα και σε άλλα δομικά υλικά με σκοπό την 

ενίσχυση των ιδιοτήτων τους. 

 

 

 
Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα ΟNEX MW1000C1 

 
 

 

 
Εικόνα 4.4: Μορφή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα ΟNEX MW1000C1 
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ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

    Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα, στην παρούσα υποενότητα, για την διεξαγωγή των 

πειραμάτων παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα δοκίμια τσιμεντοκονιάματος, πιο αναλυτικά 

χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο Portland ή αλλιώς τσιμέντο Τύπου Ι [CEM I], πρότυπη 

ασβεστολιθική άμμος μέγιστης κοκκομετρικής διαβάθμισης 2 mm  [dsand<2mm] σύμφωνα με τον 

ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 196-1 καθώς και νερό. Τα δοκίμια ενισχύθηκαν με πολυφλοιϊκούς 

νανοσωλήνες άνθρακα [Multi-Walled Carbon Nanotubes, MWCNTs] σε περιεκτικότητες 0.08%, 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου. Ο τύπος των νανοσωλήνων άνθρακα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι οι MWCNTs ONEX 1000C1, όπως παρασκευάστηκαν από την εταιρία 

Glonatech Inc και για τη διασπορά τους καθώς και για την ανάμειξη των υλικών του 

τσιμεντοκονιάματος, χρησιμοποιήθηκε ο υπερρευστοποιητής Sika ViscoCrete Ultra-600 της 

εταιρίας Sika Hellas, βασισμένος στην τεχνολογία πολυκαρβοξυλικών πολυμερών. (Πιν.4.2) 

 

 

 

Υλικά Αναλογία (:c) 

Τσιμέντο (c) 1.00 

Νερό (w) 0.485 

Άμμος (s) 2.75 

MWCNTs ONEX 1000C1 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου 

Visco Crete Ultra-600 0.008 % κ.β. τσιμέντου 

Πίνακας 4.2: Αναλογίες υλικών για την παρασκευή των νανοσύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων 

 

 

 

 

. 
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4.2.2 Διασπορά των MWCNTs για την παρασκευή υδατικών αιωρημάτων 

 
    Η διασπορά [dispersion] των νανοσωλήνων μέσα στο σκυρόδεμα παίζει βασικό ρόλο. Ο 

τρόπος διασποράς διαφέρει, ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις των νανοσωματιδίων. Η 

διασπορά μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας πολλών λόγων. Σημαντικό στοιχείο εκτός 

από το πολύ μικρό μέγεθος των σωματιδίων είναι οι δυνάμεις Van Der Waals που τα συνδέουν. 

Εξαιτίας αυτών των δυνατών δεσμών, τα σωματίδια έχουν την τάση να επανασυσσωματώνονται. 

Αυτό καθιστά δύσκολο το να διασπαρθεί το κάθε νανοσωματίδιο χωριστά. Οι νανοσωλήνες πριν 

ακόμα τους χρησιμοποιήσουμε, είναι ήδη συσσωματωμένοι ανά 50 μέχρι και εκατοντάδες 

μεμονωμένους, οι οποίοι συνδέονται με Van der Waals δεσμούς [4.8]. Όντας σε 

συσσωματώματα (Εικ.4.5), έχουν υποβαθμισμένες μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, 

συγκριτικά με μεμονωμένους νανοσωλήνες άνθρακα [4.9-4.10]. Επίσης, ακόμα και αν 

επιτευχθεί η διασπορά τους σε πρώτο στάδιο, κατά την παραμονή τους στη μήτρα μπορεί να 

επανασυσσωματωθούν εξαιτίας των δυνάμεων Van der Waals που υπάρχουν. Αυτό αποτελεί 

δευτερογενή συσσωμάτωση [secondary re-agglomeration] [4.11]. Έτσι είναι εξίσου σημαντικό 

να επιτευχθεί και η σταθεροποίησή τους ως μεμονωμένοι νανοσωλήνες μέσα στη μήτρα. Η 

δυσκολία λοιπόν ομοιόμορφης και πλήρους διασποράς των νανοσωλήνων άνθρακα σε 

νανοκλίμακα οδήγησε στην αναζήτηση διάφορων μεθόδων επίλυσης του προβλήματος.  

    Η τεχνική της  επιβολής ενέργειας υπερήχων είναι μια κλασική μηχανική μέθοδος διασποράς 

των νανοϋλικών σε ρευστά. Η ανάγκη της χρήσης της για την διασπορά των νανοσωλήνων 

άνθρακα διερευνήθηκε εξετάζοντας τα ρεολογικά χαρακτηριστικά τσιμεντοπολτού ενισχυμένου 

με νανοσωλήνες άνθρακα χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο ελεγχόμενης τάσης. Η ρεολογία 

αποτελεί μια πολύ καλή μέθοδο αξιολόγησης της μικροδομής των αιωρημάτων νανοσωλήνων 

άνθρακα. Υπό την επιβολή χαμηλών διατμητικών τάσεων, τα συσσωματώματα των 

νανοσωλήνων άνθρακα ελέγχουν το ιξώδες της μήτρας, καθώς τα μείγματα με μη επαρκή 

διασπορά εμφανίζουν αύξηση του ιξώδους.[4.12] 

 

 
Εικόνα 4.5:Συσσωματώματα  πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα [MWCNTs] από ηλεκτρικό μικροσκόπιο 
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    Η αποτελεσματική διασπορά, στην παρούσα διπλωματική εργασία, των νανοσωλήνων 

άνθρακα επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που αναπτύχθηκε από τους M.S. Konsta-

Gdoutos et al.. Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, προτείνεται η παρασκευή αιωρημάτων 

νερού/MWCNTs, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται στην παρασκευή δοκιμίων 

νανοσύνθετου σκυροδέματος. Η τυποποιημένη διαδικασία παρασκευής των αιωρημάτων 

περιλαμβάνει νανοσωλήνες άνθρακα που προστίθενται σε ένα υδατικό διάλυμα νερού/διαλύτη 

με λόγο διαλύτη προς νανοσωλήνων ίσο με τέσσερα. Ως διαλύτης, όπως αναφέρθηκε, 

χρησιμοποιήθηκε υπερρευστοποιητής Viscocrete ultra 600 της εταιρείας SikaHellas, που 

συμβάλει στην επίτευξη της διασποράς των πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα. Στα 

αιωρήματα (Εικ.4.6) που προέκυψαν διοχετεύθηκαν συνεχείς υπέρηχοι υψηλής ενέργειας σε 

θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιώντας έναν υπερηχητικό επεξεργαστή υψηλής έντασης, 

τάσεως 500W, με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 19 mm και σύστημα ελέγχου της. Η συσκευή 

υπερήχων [μηχανή Ultrasonication] (Εικ.4.7) επιλέχθηκε να λειτουργεί σε εύρος 57% της 

αρχικής της ισχύος έτσι ώστε να αποδίδει ενέργεια της τάξεως των 1900 έως 2100 J/min. Το 

θερμοκρασιακό όριο ορίστηκε στους 60°C και η συσκευή λειτουργούσε σε κύκλους των 20s για 

να αποφευχθεί η υπερθέρμανση των αιωρημάτων.[4.13-4.17] 

 

 

 

               
 

Εικόνα 4.6:Διαδικασία παρασκευής υδατικού αιωρήματος 
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Εικόνα 4.7: [α], [β], [γ], [δ] Μηχανή Ultrasonication – Πειραματική διάταξη για τηδιασπορά πολυφλοϊικών 
νανοσωλήνων άνθρακα σε υδατικό αιώρημα νερού/υπερρευστοποιητή υπό την επιβολή υψηλής ενέργειας 

υπερήχων.  
[ε] (αριστερά) MWCNTs με συσσωματώματα-ΛΑΘΟΣ, (δεξία) MWCNTs-ομοιόμορφο-ΣΩΣΤΟ 

 [στ] Υδατικό αιώρημα MWCNTs 

α) β) 

γ) δ) 

ε) στ) 
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4.2.3 Διαδικασία ανάμειξης υλικών 
 

    Η ανάμειξη των υλικών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου 

ASTM 305 [4.18] που αφορά την διαδικασία ανάμειξης των υλικών για την παρασκευή 

τσιμεντοκονιαμάτων στο εργαστήριο. Για τη διαδικασία ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε πρότυπη 

μηχανή ανάδευσης με δυνατότητα επιλογής λειτουργίας δύο ταχυτήτων, μια χαμηλή με 140±5 

στροφές/λεπτό (r/min) και μια μεσαία 285±10 στροφές/λεπτό (r/min) (Εικ.4.10).  

    Πριν την έναρξη έγινε υπολογισμός και προετοιμασία των ακριβών ποσοτήτων τους 

(Εικ.4.8,4.9) για την παρασκευή του απλού και του ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα 

τσιμεντοκονιάματος. Έπειτα ακολούθησε η διαδικασία της ανάμειξης, η οποία έχεις ως εξής: 

    Aρχικά, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM 305, ανάμειξη 

του ενός τρίτου από την ποσότητα του τσιμέντου και του ενός τρίτου απο την 

ποσότητα της άμμου εσωτερικά του μεταλλικού κάδου της μηχανής ανάδευσης 

όπου ο μηχανικός αναδευτήρας τέθηκε στη χαμηλή ταχύτητα των 140±5 

στροφών/λεπτό (r/min) για 30 sec.  

    Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε επίσης το ένα τρίτο του υδατικού αιωρήματος 

για την ανάδευση του μαζί με το τσιμέντο και την άμμο στη πρότυπη μηχανή, 

σύμφωνα με το ASTM 305, για τη δημιουργία τσιμεντοκονιάματος, στη χαμηλή 

ταχύτητα των 140±5 στροφών/λεπτό (r/min) για 1 min και έπειτα για 30 sec στη 

μεσαία ταχύτητα των 285±10 στροφών/λεπτό (r/min).  

    Ακολούθως, ο αναδευτήρας σταμάτησε για 15 sec και μέσα στο χρόνο αυτό 

απολεπίστηκαν με το μυστρί τα υπολείμματα που είχαν προσκολληθεί στα 

πλευρικά τοιχώματα του μεταλλικού κάδου.  

    Στη συνέχεια ο αναδευτήρας τέθηκε ξανά σε λειτουργία και πραγματοποιήθηκε 

η ίδια ακριβώς διαδικασία δύο φορές ώστε όλα τα υλικά να τοποθετηθούν στον 

μεταλλικό κάδο σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM 305. [4.18] 

 

           
 

Εικόνα 4.8: [α] Τσιμέντο, [β] Άμμος, [γ] Υδατικό αιώρημα με MWCNTs 

α) β) γ) 



 

Εικόνα 4.9: Ζύγισμα των υλικών πριν την τοποθέτηση τους στη μηχανή ανάδευσης

 

Εικόνα 4.

 

 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

       
Ζύγισμα των υλικών πριν την τοποθέτηση τους στη μηχανή ανάδευσης

 

Εικόνα 4.10: Πρότυπη μηχανή ανάδευσης 
 
 

 
Εικόνα 4.11: Μείγμα σύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων 
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Ζύγισμα των υλικών πριν την τοποθέτηση τους στη μηχανή ανάδευσης 
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4.2.4 Χύτευση και Συντήρηση 
 
    Τα μείγματα των σύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων που προέκυψαν από την παραπάνω 

διαδικασία εκχύθηκαν σε καλούπια διαστάσεων 20×20×80 mm, (Εικ.4.12) με 

προκατασκευασμένη εγκοπή 6 mm, (Εικ.4.13) επαλειμμένα με ειδικό λάδι (Εικ.4.14) 

προκειμένου να διευκολυνθεί το ξεκαλούπωμα αλλά και να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός των 

δοκιμίων. Αμέσως μετά τη χύτευση σκεπάστηκαν με μεμβράνη (Εικ.4.15) για τη συντήρηση 

τους. Τα δοκίμια ξεκαλουπώθηκαν μετά από 24 ώρες και τοποθετηθήκαν μέσα σε κορεσμένο 

διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2] για 28 ημέρες.(Εικ.4.167)  Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι για κάθε μείγμα παρασκευάστηκαν 3 δοκίμια, έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπίστια 

στα αποτελέσματα. [4.20] 

 

 
Εικόνα 4.12: Καλούπια 20×20×80 mm 

 

 
Εικόνα 4.13: Προκατασκευασμένη εγκοπή 6mm 
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Εικόνα 4.14: Επάλειψη καλουπιών με ειδικό λάδι 

 

         
Εικόνα 4.15: Χύτευση μείγματος (αριστερά), Κάλυψη με μεμβράνη (δεξιά) 

 

 
Εικόνα 4.16: Ξεκαλούπωμα δοκιμίων (αριστερά), Συντήρηση δοκιμίων σε κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2 (δεξιά) 
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4.3 Πειραματική διαδικασία: Μοντέλο Θραύσης Δυο Παραμέτρων [TPFM] 
     

   Σκοπός του πειράματος είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων θραύσης, σύμφωνα με το 

Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture Model, TPFM], και η συγκρισή 

τους μεταξύ των ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα τσιμεντοκονιαμάτων σε ποσοστά 

0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. Όπως 

προαναφέρθηκε, για την δοκιμή παρασκευάστηκαν δοκίμια 20×20×80 mm στα οποία εισήχθη 

εγκοπή μήκους 6 mm σύμφωνα με τη μέθοδο RILEM των Jenq and Shah. (Εικ.4.17) Δηλαδή το 

αρχικό μήκος της εγκοπής επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι περίπου το 1/3 του ύψους του 

δοκιμίου. 

    Πρέπει να τονιστεί ότι η πειραματική διαδικασία υλοποιήθηκε με τρία δοκίμια για κάθε 

ξεχωριστό τύπο νανοσωλήνων. Συνολικά δηλαδή υποβλήθηκαν σε πείραμα θραύσης: 
 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm τσιμεντοκονιάματος, ενισχυμένων με 

πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα τύπου MWCNTsONEX 1000C1 σε 
περιεκτικότητα 0.08% κ.β. τσιμέντου. 

 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm τσιμεντοκονιάματος, ενισχυμένων με 
πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα τύπου MWCNTsONEX 1000C1 σε 
περιεκτικότητα 0.1% κ.β. τσιμέντου. 

 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm τσιμεντοκονιάματος, ενισχυμένων με 
πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα τύπου MWCNTsONEX 1000C1 σε 
περιεκτικότητα 0.2% κ.β. τσιμέντου. 

 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm τσιμεντοκονιάματος, ενισχυμένων με 
πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα τύπου MWCNTsONEX 1000C1 σε 
περιεκτικότητα 0.3% κ.β. τσιμέντου. 

 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm τσιμεντοκονιάματος, ενισχυμένων με 
πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα τύπου MWCNTsONEX 1000C1 σε 
περιεκτικότητα 0.5% κ.β. τσιμέντου. 

 Τρία δοκίμια διαστάσεων 20×20×80 mm απλού τσιμεντοκονιάματος. 

    Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τη φορά σκυροδέτησης, αφού πρώτα η άνω 
επιφάνεια, λειάνθηκε ώστε να επιτευχθεί μείωση των κενών. (Εικ.4.18) Για την 
πραγματοποίηση του πειράματος χρησιμοποιήθηκε η MTS 25 KN («μικρή») (Εικ.4.19) η οποία 
είναι μηχανή μονοαξονικών καταπονήσεων και στρέψης. Δίνει την δυνατότητα να επιβάλεις 
φορτίο με ελεγχόμενη παραμόρφωση σε οποιοδήποτε υλικό και όταν το υλικό φτάνει στην 
θραύση δεν το σπάει ψαθυρά, αλλά ελαστικά. Τα τσιμεντοειδή δοκίμια χρειάζονται μικρό 
φορτίο (4-5-6 MPa) σε εφελκυσμό, για αυτό το λόγο η MTS 25 KN ήταν η κατάλληλη για την 
πραγματοποίηση του πειράματος. Επίσης ορίστηκε ταχύτητα 0.012 mm/min.  Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι οι ρυθμοί πηγάζουν από πάρα πολλές δοκιμές που έχουν υλοποιηθεί, σύμφωνα 
με τα πρότυπα του κανονισμού της ASTM. [4.20] 
   Αρχικά τοποθετήθηκε η βάση (Εικ.4.20) η οποία στηρίζει το δοκίμιο. Έπειτα έγινε η 
προσαρμογή των πύρων (Εικ.4.21) που προσομοιάζουν μία κύλιση και μία άρθρωση στο κάτω 
μέρος του δοκιμίου. Το μέγεθος των πύρων ορίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και είναι 1.00 cm. 
Οι στηρίξεις μπήκαν 0.5 cm εκατέρωθεν από τις ακριανές πλευρές λόγω της επιφάνειας 
επιρροής του πύρου (η περιοχή αυτή είναι αμετάβλητη) και έτσι ώστε να αναπτυχθεί στην μέση 
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η μέγιστη ροπή. Διαφορετικά θα υπήρχαν και άλλα σημεία που θα παραμορφώνονταν. Επίσης 
τοποθετήθηκε και το ρωγμόμετρο [Crack mouth opening displacement, CMOD] (Εικ.4.22)  
κάτω από την εγκοπή, για να ελέγξει την διάδοση της και να μας δώσει το άνοιγμα της. 

   Καθώς ασκούνταν το φορτίο στο δοκίμιο τσιμεντοκονιάματος πραγματοποιούνταν η 

καταγραφή των μετρήσεων/ sec και η ρωγμή διαδόθηκε χωρίς να φαίνεται. (Εικ.23) Αυτός είναι 

και ο ορθός τρόπος διεξαγωγής του πειράματος. [4.20] 

    Κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας για να διαχωριστεί αρχικά η περιοχή της 

ελαστικής συμπεριφοράς του δοκιμίου από την ανελαστική περιοχή, το δοκίμιο υπόκειται σε 

μονοτονική φόρτιση ελεγχόμενης μετατόπισης του ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής [Crack 

mouth opening displacement, CMOD], έως τη μέγιστη τάση. Στη συνέχεια, στο 95% της 

μέγιστης φόρτισης που μπορεί να αναλάβει το υλικό χωρίς να αστοχήσει, πραγματοποιείται 

σταδιακή μείωση επιβολής του φορτίου με μονοτονική αποφόρτιση ελεγχόμενης μετατόπισης 

του ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής με ρυθμό 0.012 mm/min έως ότου αποφορτιστεί 

πλήρως και η τιμή του φορτίου να είναι ίση με μηδέν. [20] 

 
Εικόνα 4.17: Δοκίμιο τσιμεντοκονιάματος 20×20×80 mm στο οποίο φαίνεται η υπάρχουσα ρωγμή 

 
Εικόνα 4.18: Λείανση σαθρής επιφάνειας των δοκιμίων 
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Εικόνα 4.19: ΜΤS 25 KN (“μικρή”  λόγω επιβολής μικρών φορτίων 25KN) 

 

 
 Εικόνα 4.20: Βάση για την τοποθέτηση δοκιμίου  
 

 
Εικόνα 4.21: Πύροι ( προσομοίωση κύλισης και άρθρωσης)
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Εικόνα 4.22: Ρωγμόμετρο 

 

 
Εικόνα 4.23: Τελική διάταξη πειράματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  
5.1 Εισαγωγή 
 

   Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται λεπτομερής χαρακτηρισμός του μηχανισμού θραύσης 

των νανοτροποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα, 

καταδεικνύοντας την σημαντική συμβολή της νανοενίσχυσης στην βελτίωση της ανθεκτικότητας 

και αντίστασης των υλικών στη διάδοση των ρωγμών. Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων 

θραύσης διεξήχθησαν πειράματα κάμψης τριών σημείων σε πρισματικά δοκίμια με αρχική 

εγκοπή σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture Model, 

TPFM]. Αρχικά, διερευνήθηκε η επίδραση της περιεκτικότητας των νανοσωλήνων άνθρακα σε 

κρίσιμες παραμέτρους θραύσης, όπως η ακαμψία θραύσεως και ο ρυθμός απελευθέρωσης της 

ενέργειας στο άκρο της ρωγμής. Επιπλέον, προσδιορίστηκε το μέτρο ελαστικότητας και 

συγκρίθηκε με πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τη Γραμμική-Ελαστική Θεωρία Θραύσης 

[Linear Elastic Fracture Mechanics, LEFΜ]. [5.1] 

 

5.2   Το Μοντέλο Θραύσης  Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture  
Model, TPFM] 
 

    Τα συμβατικά κριτήρια αστοχίας, που βασίζονται στην τάση και την παραμόρφωση του 

υλικού, δεν μπορούν να εξηγήσουν εξ` ολοκλήρου πολλές αστοχίες που συμβαίνουν στις 

κατασκευές. Οι τάσεις που αναπτύσσονται σε ένα υλικό κατά τη στιγμή της αστοχίας του είναι 

μικρότερες από την τάση θραύσεως του υλικού. Έχει διαπιστωθεί ότι η αντοχή των υλικών είναι 

πολύ μικρότερη, συνήθως κατά δύο τάξεις μεγέθους, από την θεωρητική αντοχή τους.[5.2] Σε 

μία προσπάθεια να εξηγηθούν τα φαινόμενα αυτά αναπτύχθηκε μία νέα θεωρία υπολογισμού 

των κατασκευών, η Μηχανική της Θραύσης. Το βασικό αντικείμενο της είναι ο υπολογισμός του 

κρίσιμου φορτίου των δοκιμίων με την προϋπόθεση ότι οι κατασκευές έχουν αρχικές ατέλειες, 

υπό την μορφή ρωγμών [5.2-5.4]. Τα υλικά με βάση το τσιμέντο είναι εγγενώς ψαθυρά υλικά. Η 

ενίσχυση με νανοσωλήνες άνθρακα δεν οδηγεί μόνο στην αύξηση της αντοχής και 

ελαστικότητας αλλά τροποποιεί αποτελεσματικά όλη τη νανοδομή της μήτρας.[5.5-5.6] Στη 

παρούσα διπλωματική εργασία  πραγματοποιείται μελέτη της ανθεκτικότητας και αντίστασης 

των νανοσυνθέτων υλικών με βάση το τσιμέντο στην διάδοση των ρωγμών και στη θραύση 

μέσω της διερεύνησης των ιδιοτήτων θραύσης, όπως είναι η ακαμψία θραύσεως ή συντελεστής 

έντασης των τάσεων [Stress Intensity Factor, KIC], το ενεργό μήκος της ρωγμής μετά την 

αστοχία [Effective Crack Length, aC], ο κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης για τη 
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διάδοση της ρωγμής [Strain Energy Release Rate, GIC], το άνοιγμα του άκρου της ρωγμής 

[Crack Tip Opening Displacement, CTOD] και το μέγεθος της περιοχής αστοχίας που 

δημιουργείται περί το άκρο της ρωγμής [Fracture process zone/Material length, Q]. [5.1] 

    Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων θραύσης, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

διεξήχθησαν πειράματα μηχανικής της θραύσης με βάση το Μοντέλο Θραύσης Δύο 

Παραμέτρων για ψαθυρά υλικά [Two Parameter Fracture Model, TPFM], των οποίων η 

διαδικασία περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. 

    Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό των παραμέτρων θραύσης δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα δείγματα των δοκιμίων όπου οι κρίσιμες τιμές διαφέρουν περισσότερο 

από 10% από τη μέση τιμή όλων των δοκιμίων τα οποία παρασκευάστηκαν από το ίδιο μείγμα. 

     Τέλος για το προδιορισμό των παραμέτρων θράυσης παίζει σημαντικό ρόλο και η γεωμετρία 

του δοκιμίου. (Εικ.5.1) 

 

 

 

 

                     

Εικόνα 5.1: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά δοκιμίου 

όπου: 

                  b = 20 mm 

                  L = 80 mm 

                  t = 20 mm 
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5.3  Διαγράμματα φορτίου-C.M.O.D 

   Ένα τυπικό διάγραμμα φορτίου-C.M.O.D για έναν κύκλο φόρτισης-αποφόρτισης 

νανοσυνθέτου τσιμεντοκονιάματος, ηλικίας 28 ημερών, ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα 

παρουσιάζεται παρακάτω (Σχ.5.1) (Εικ.5.2) 

 

Σχήμα 5.1: Τυπική καμπύλη φορτίου-C.M.O.D που παρουσιάζει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης του 

δοκιμίου κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένου με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα wt % κ.β. τσιμέντου 

 

   Τα διαγράμματα φορτίου-C.M.O.D για έναν κύκλο φόρτισης-αποφόρτισης νανοσυνθέτων 

τσιμεντοκονιάματων σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του 

συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών αντίστοιχα φαίνονται στη συνέχεια. (Σχ.5.2,5.3) 

 

  
 

Σχήμα 5.2: Καμπύλεσ φορτίου-CMOD που παρουσιάζει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης των δοκιμίων 

κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 
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Εικόνα 5.2:  Καταγραφή αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την διάρκεια της πειραματικής 

διαδικασίας  

 

   Από το διάγραμμα του κύκλου φόρτισης-αποφόρτισης του δοκιμίου μετρήθηκαν οι τιμές της 

ενδοτικότητας [Ci,Cu] (λόγος μήκους ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής προς το φορτίο) για 

την φόρτιση και την αποφόρτιση αντίστοιχα και  της μέγιστης τιμής του επιβαλλόμενου φορτίου 

[Pc]. (Πιν.5.1) 

 

 

Sample (δείγμα) C.M.O.D(mm) PC (N) Ci (mm/N) Cu (mm/N) 

M 0.0142 209.00 4,958×10-05 9,235×10-05 

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 0.0118 314.99 2,644×10-05 5,429×10-05 

M+MWCNTs 0.1% κ.β. 0.0103 344.38 2,322×10-05 4,541×10-05 

M+MWCNTs 0.2% κ.β. 0.0130 279.14 3,299×10-05 6,435×10-05 

M+MWCNTs 0.3% κ.β. 0.0128 241.82 3,511×10-05 8,430×10-05 

M+MWCNTs 0.5% κ.β. 0.0118 227.38 3,659×10-05 7,800×10-05 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα  των C.M.O.D, του επιβαλλόμενου φορτίου [PC] και των τιμών ενδοτικότητας [Ci,Cu] 

που παρουσιάζει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης των δοκιμίων κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε  0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 
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Σχήμα 5.3: Καμπύλες φορτίου-CMOD των δοκιμίων κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 
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5.4 Προσδιορισμός των παραμέτρων θραύσης

   Ο χαρακτηρισμός των παραμέτρων θραύσης των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της 

διεξαγωγής πειραμάτων μηχανικής της θραύσης με την εφαρμογή του Μοντέλου Θραύσης 

Παραμέτρων [TPFM] (Εικ.5.3

           

         των κρίσιμων τιμών του μήκους της ενεργού ρωγμής, 

         της ακαμψίας θραύσεως, 

         του μέτρου ελαστικότητας, 

          του ρυθμού απελευθέρωσης της ενέργειας παραμορφώσεως στο άκρο της ρωγμής, 

         του μήκους του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής, 

         του μεγέθους της περιοχής αστ

   Οι παράμετροι που προαναφέρθηκαν εξαρτώνται από την τιμή της εφαρμοζόμενης φόρτισης, 

τη φύση του υλικού και τις διαστάσεις του, ωστόσο οι κρίσιμες τιμές τους αποτελούν τις 

πραγματικές ιδιότητες του υλικού [

 

 

Εικόνα 5.3: Σειρά υπολογισμού παραμέτρων θραύσης σύμφωνα με την εφαρμογή του  Μ

 

 

ρισμός των παραμέτρων θραύσης 

Ο χαρακτηρισμός των παραμέτρων θραύσης των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της 

μηχανικής της θραύσης με την εφαρμογή του Μοντέλου Θραύσης 

3) για τον προσδιορισμό: 

των κρίσιμων τιμών του μήκους της ενεργού ρωγμής, [ac]  

της ακαμψίας θραύσεως, [KIC] 

κότητας, [Εi] 

του ρυθμού απελευθέρωσης της ενέργειας παραμορφώσεως στο άκρο της ρωγμής, 

του μήκους του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής, [CTODC] 

του μεγέθους της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής [Q] 

 

άμετροι που προαναφέρθηκαν εξαρτώνται από την τιμή της εφαρμοζόμενης φόρτισης, 

τη φύση του υλικού και τις διαστάσεις του, ωστόσο οι κρίσιμες τιμές τους αποτελούν τις 

αγματικές ιδιότητες του υλικού [true material properties]. [5.1] 

 

υπολογισμού παραμέτρων θραύσης σύμφωνα με την εφαρμογή του  Μ

Παραμέτρων [TPFM] 

 

Ο χαρακτηρισμός των παραμέτρων θραύσης των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της 

μηχανικής της θραύσης με την εφαρμογή του Μοντέλου Θραύσης Δύο 

του ρυθμού απελευθέρωσης της ενέργειας παραμορφώσεως στο άκρο της ρωγμής, [GIC] 

 

άμετροι που προαναφέρθηκαν εξαρτώνται από την τιμή της εφαρμοζόμενης φόρτισης, 

τη φύση του υλικού και τις διαστάσεις του, ωστόσο οι κρίσιμες τιμές τους αποτελούν τις 

 

υπολογισμού παραμέτρων θραύσης σύμφωνα με την εφαρμογή του  Μοντέλου Θραύσης Δύο 
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     Παρακάτω γίνεται λεπτομερής υπολογισμός των παραμέτρων θραύσης με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρθηκε δηλαδή, γίνεται προσδιορισμός της ακαμψίας 

θραύσεως ή συντελεστής έντασης των τάσεων [Stress Intensity Factor, KIC], το ενεργό μήκος 

της ρωγμής μετά την αστοχία [Effective Crack Length, aC], τον κρίσιμο ρυθμό της ενέργειας 

απελευθέρωσης για τη διάδοση της ρωγμής [Strain Energy Release Rate, GIC], το άνοιγμα του 

άκρου της ρωγμής [Crack Tip Opening Displacement, CTOD] και το μέγεθος της περιοχής 

αστοχίας που δημιουργείται περί το άκρο της ρωγμής [Fracture process zone/Material length, Q]. 

Πριν την ανάλυση, παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας των αποτελεσμάτων για κάθε 

δοκίμιο. (Πιν.5.2) 

 

Sample (δείγμα) Day 
aC 

(mm) 
KIC 

(MPa∙√m) Ei (GPa) 
CTODC 
(mm) 

GIC 
(N/mm) Q (mm) 

M 28 9,75 0,71 14,57 0,0117 35,30 57,06 
         

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 28 10,61 1,21 24,83 0,0133 56,45 77,24 
         
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 28 10,67 1,34 27,16 0,0140 66,03 80,68 
         
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 28 10,41 1,12 23,19 0,0131 54,10 73,32 
        
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 28 10,13 1,03 21,22 0,0126 48,77 69,80 
         
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 28 9,94 0,92 20,14 0,0121 41,36 63,22 

Πίνακας 5.2: Υπολογισμός παραμέτρων θραύσης των δοκιμίων κονιάματος 28 ημερών ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε 0%, 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 
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5.4.1 Μήκος ενεργού ρωγμής

   Αρχικά  έγινε ο υπολογισμός 

(Πιν.5.3),(Σχ.5.4) σύμφωνα με το Μοντέλο Θράυσης Δύο Πραμέτρων [Τ

του μήκους ενεργού ρωγμής προσδιορίστηκε 

στην περιοχή όπου ικανοποιείται η γραμμική συμπεριφορά τάσεων

επιβολή της μέγιστης φόρτισης χρησιμοποιώντας την εξίσωση:

 

                                                                                                                  

όπου: 

                    S,b,t: γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου 

        Ci: είναι η ενδοτικ

την              φόρτιση του δοκιμίου 

                    αc (mm): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από την εξίσωση:

                                  

                    g2(ac): είναι ο γεωμετρικός παράγοντας που υπολογίζεται από την εξίσωση:

 

                   

   Έπειτα προσδιορίστηκε  το μέτρο ελαστικότητας

του δοκιμίου από την εξίσωση:

 

                                                                                         

όπου: 

       Cu: είναι η ενδοτικότητα του διαγράμματος φορτίου

την αποφόρτιση του δοκιμίου 

                   αc (mm): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από (1), (4):

 

                                                    

                   α0 (mm): είναι το αρχικό  μήκος ρωγμής 

 

Μήκος ενεργού ρωγμής [αc] 

ολογισμός  του μήκους της ενεργούς ρωγμής [ac] [e

σύμφωνα με το Μοντέλο Θράυσης Δύο Πραμέτρων [Τ

του μήκους ενεργού ρωγμής προσδιορίστηκε το μέτρο ελαστικότητας [E

οχή όπου ικανοποιείται η γραμμική συμπεριφορά τάσεων-παραμορφώσεων πριν την 

επιβολή της μέγιστης φόρτισης χρησιμοποιώντας την εξίσωση:[5.1] 

                                                                                                                  

: γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου (Εικ.7) 

: είναι η ενδοτικότητα του διαγράμματος φορτίου-CMOD που καταγράφεται κατά 

την              φόρτιση του δοκιμίου (Σχ.1) 

): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από την εξίσωση:

                                                                           

): είναι ο γεωμετρικός παράγοντας που υπολογίζεται από την εξίσωση:

το μέτρο ελαστικότητας [Eu] [young`s modulus], κατ

του δοκιμίου από την εξίσωση: 

                                                                                                                        

: είναι η ενδοτικότητα του διαγράμματος φορτίου-CMOD που κα

αποφόρτιση του δοκιμίου (Σχ.1) 

): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από (1), (4):

                                                                                                          

): είναι το αρχικό  μήκος ρωγμής  

effective crack length], 

σύμφωνα με το Μοντέλο Θράυσης Δύο Πραμέτρων [ΤPFM]. Για την εύρεση 

Ei] [young`s modulus], 

παραμορφώσεων πριν την 

                                                                                                                             (1)                                                                                                                             

που καταγράφεται κατά 

): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

                       (2) 

): είναι ο γεωμετρικός παράγοντας που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

                 (3) 

, κατά την αποφόρτιση 

                               (4)       

που καταγράφεται κατά 

): είναι το ενεργό μήκος της ρωγμής που υπολογίζεται από (1), (4): 

                                                      (5)   



 

 

   Τα αποτελέσματα των τιμών του μήκους αυτού για τα κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού 

υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω

  
Sample (δείγμα) 

M 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.3: Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

 

Σχήμα 5.4: Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 
περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

a c
(m

m
)

Mortar
M+MWCNTs 0.1wt%
M+MWCNTs 0.3wt%

a0=6 mm

Δa =3.75

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Τα αποτελέσματα των τιμών του μήκους αυτού για τα κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού 

ν 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω. (Πιν.5.3)(Σχ.5.4)

Day aC (mm) a0 (mm) 
28 9,75 6 
28 10,61 6 
28 10,67 6 
28 10,41 6 
28 10,13 6 
28 9,94 6 

Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

 

 
 

Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 
0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

 
 

28
Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%
M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%
M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

3.75

Δa =4.61 Δa =4.67
Δa =4.41 

Δa =4.13
Δa =3.94
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ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 

Τα αποτελέσματα των τιμών του μήκους αυτού για τα κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού 

(Πιν.5.3)(Σχ.5.4) 

 Δa= aC - a0  (mm) 
3,75 
4,61 
4,67 
4,41 
4,13 
3,94 

Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

 

Μήκος της ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 
κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

ac=a0+Δa

M+ MWCNTs 0.08wt%
M+MWCNTs 0.2wt%
M+MWCNTs 0.5wt%
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    Για τη διερεύνηση του ενεργού μήκους ρωγμής [ac], λαμβάνονται υπόψη τα ανελαστικά 

φαινόμενα [inelastic phenomena] που συμβαίνουν στο άκρο της ρωγμής κατά τη διάδοση της 

αρχικής εγκοπής.[5.1] Η προσθήκη των νανοσωλήνων οδηγεί στη δημιουργία μίας περιοχής περί 

του άκρου της ρωγμής όπου η ρηγμάτωση είναι ελεγχόμενη και κατ` επέκταση σε αύξηση της 

κρίσιμης τιμής του [1]. Συγκεκριμένα, η προσθήκη των MWCNTs σε ποσοστό 0.1% κ.β. 

τσιμέντου οδήγησε στην μεγαλύτερη αύξηση του μήκους της ενεργού ρωγμής, 9.5%, σε σχέση 

με το συμβατικό κονίαμα. Για το κονίαμα με προσθήκη MWCNTs σε ποσοστό 0.2% κ.β. 

τσιμέντου παρατηρήθηκε μικρότερη αύξηση του μήκους περίπου ίση με 7%. Γενικότερα 

μικρότερες αυξήσεις του μήκους υπήρξαν με την προσθήκη των νανοσωλήνων κυρίως σε 

ποσοστά μεγαλύτερα του 0.1% κ.β. τσιμέντου.(Πιν.5.4) 

 
Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης ac 

M+MWCNTs 0.08% κ.β.  8.82% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 9.45% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 6.80% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 3.90% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 1.95% 

Πίνακας 5.4: Ποσοστό αύξησης ενεργού ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 
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5.4.2 Ακαμψία θραύσης [ΚIC] 

    Στη συνέχεια υπολογίζεται η κρίσιμη τιμή της ακαμψίας θραύσης [KIC ] [stress intensity 

factor] των ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα κονιαμάτων την 28η ημέρα, η οποία 

εκφράζει την ικανότητα αντίστασης του υλικού στη συνένωση και διάδοση των ρωγμών και σε 

θραύση σε δοκίμια με αρχική (προκατασκευασμένη) εγκοπή.(Πιν.5.5),(Σχ.5.5) Η κρίσιμη τιμή 

της ακαμψίας θραύσης αποτελεί πραγματική ιδιότητα του υλικού και είναι ανεξάρτητη της 

φόρτισης και των διαστάσεων του δοκιμίου. Η ακαμψία θραύσης υπολογίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη το μήκος ενεργού ρωγμής και τη μέγιστη φόρτιση σύμφωνα με την εξίσωση.[5.1] 

 

 

                                                                                               (6) 
 
 

όπου: 

                   Pcr : η μέγιστη τιμή φορτίου 

      Wh: υπολογίζεται από την εξίσωση: Wh=Who∙S/L  

                    Who: το ίδιο βάρος του δοκιμίου ίσο με 80 gr για κονιάματα με λόγο νερού προς 

τσιμέντο 0.485 και λόγο άμμου προς τσιμέντο 2.75 

                    g1(ac/b): ο γεωμετρικός παράγοντας που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 

                                           (7) 
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    Τα αποτελέσματα των κρίσιμων 

με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και 

του συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28

(Πιν.5.5),(Σχ.5.5) 

Sample (δείγμα) 

M 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.5: Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

Σχήμα 5.5: Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

K I
C 

(M
Pa

∙√
m

)

Mortar

M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.3wt%

0.71 

 

κρίσιμων τιμών της ακαμψίας θραύσης για τα κονιάματα ενισχυμένα 

νοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και 

του συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Day 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

 
 
 

Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

28

Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

0.71 

1.21

1.34

1.12
1.03

0.92

της ακαμψίας θραύσης για τα κονιάματα ενισχυμένα 

νοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και 

ημερών παρουσιάζονται παρακάτω. 

KIC (MPa∙√m) 

0,71 
1,21 
1,34 
1,12 
1,03 
0,92 

Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

του και του συμβατικού υλικού. 

 

Ακαμψία θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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    Όπως ήταν αναμενόμενο, η συμβολή των νανοσωλήνων άνθρακα οι οποίοι έχουν υποστεί 

επαρκή διασπορά στη μήτρα κονιάματος ήταν σημαντική καθώς παρατηρήθηκε εξαιρετική 

αύξηση της ακαμψίας όλων των νανοσυνθέτων κονιαμάτων.(Πιν.5.6) Συγκεκριμένα, η 

προσθήκη της περιεκτικότητας 0.1% κ.β. νανοσωλήνων οδήγησε σε  περίπου 85.7% ηυξημένη 

ακαμψία για την ηλικία των 28 ημερών. Η γεφύρωση των πόρων και ασυνεχειών σε 

νανοκλίμακα που επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της μήτρας από ένα δίκτυο ομοιόμορφα 

κατανεμημένων νανοσωλήνων άνθρακα, καταλήγει σε μία περισσότερο ελεγχόμενη διαδικασία 

διάδοσης και συνένωσης των ρωγμών σε μίκρο και μακροκλίμακα, επιτρέποντας στο 

νανοσύνθετο υλικό να βελτιώσει τη μηχανική του απόκριση. [1-3]   

 
Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης ΚIC 

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 71.43% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 85.70% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 57.14% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β 42.86% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β 28.57% 

Πίνακας 5.6: Ποσοστό αύξησης της ακαμψίας θραύσης  νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 
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5.4.3 Μέτρο ελαστικότητας κατά TPFM [E] 
 

   Ο προδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας [Ε] [young`s modulus] πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με το Μοντέλο Θράυσης Δύο Πραμέτρων [ΤPFM].(Πιν.5.7),(Σχ.5.6) Το μέτρο 

ελαστικότητας [Young’s modulus] ενός υλικού υπολογίζεται από το όριο αναλογίας τάσεων-

παραμορφώσεων και υποδεικνύει την μηχανική συμπεριφορά του υλικού στην ελαστική περιοχή 

φόρτισης. [5.1] 

 

Υπολογισμός μέτρου ελαστικότητας [Εi ]  πριν την επιβολή της μέγιστης φόρτισης. 

 

                                                                                                         [Τύπος (1), σελ.80]                        
 

όπου: 

                    S,b,t: γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου  

        Ci: η ενδοτικότητα του διαγράμματος φορτίου-CMOD που καταγράφεται κατά την              

φόρτιση του δοκιμίου 

                    αc (mm): το ενεργό μήκος της ρωγμής                                                                                                

                    g2(ac): γεωμετρικός παράγοντας  

  

            Υπολογισμός μέτρου ελαστικότητας [Εu ], κατά την αποφόρτιση του δοκιμίου. 

 

                                                                                 [Τύπος (4), σελ.80] 
 

    όπου: 

       CU:η ενδοτικότητα του διαγράμματος φορτίου-CMOD που καταγράφεται κατά την              

αποφόρτιση του δοκιμίου 

                   αc (mm): ι το ενεργό μήκος της ρωγμής   

                   α0 (mm): το αρχικό  μήκος ρωγμής   

 

    Η τιμή του μέτρου ελαστικότητας είναι ίδια τόσο κατά την φόρτιση όσο και κατά την 

αποφόρτιση του δοκιμίου. Αυτό συμβαίνει διότι ως ένδειξη του μέτρου ελαστικότητας, 

χρησιμοποιήθηκε η αρχική κλίση της καμπύλης φορτίου-ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής. 

Έτσι τόσο στη φόρτιση όσο και στην αποφόρτιση του δοκιμίου τα διαγράμματα παρουσιάζουν 



 

 

την ίδια μορφή η οποία αποτε

ρηγμάτωσης, που ακολουθείται από μη γραμμική περιοχή κατά την οποία οι ρωγμές διαδίδονται 

σταθερά.  
Επομένως:   
 

       Τα αποτελέσματα των τιμών του μέτρου 

νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του 

συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω.
Sample (δείγμα) 

M 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.7: Μέτρο ελαστικότητα

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

Σχήμα 5.6: Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%
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M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.3wt%

14.57 

Εi=Εu 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

την ίδια μορφή η οποία αποτελείται από μία γραμμική περιοχή πριν την έναρξη της 

που ακολουθείται από μη γραμμική περιοχή κατά την οποία οι ρωγμές διαδίδονται 

Τα αποτελέσματα των τιμών του μέτρου ελαστικότητας για τα κονιάματα ενισχυμένα με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του 

συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω.
Day 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

 

Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού

28

Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

14.57 

24.83

27.16

23.19
21.22

20.14
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πριν την έναρξη της 

που ακολουθείται από μη γραμμική περιοχή κατά την οποία οι ρωγμές διαδίδονται 

ελαστικότητας για τα κονιάματα ενισχυμένα με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του 

συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται παρακάτω. (Πιν.5.7) (Σχ.5.6)                                     
Ei (GPa) 
14,57 
24,83 
27,16 
23,19 
21,22 
20,14 

ς νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

 

Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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    Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσθήκη νανοενίσχυσης οδήγησε στην ανάπτυξη νανοσυνθέτων 

κονιαμάτων με σχεδόν διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας, σε σχέση με το συμβατικό υλικό. 

(Πιν.5.8) Πιο συγκεκριμένα , η προσθήκη της περιεκτικότητας 0.1% κ.β. νανοσωλήνων οδήγησε 

σε  περίπου 86.7% ηυξημένο μέτρο ελαστικότητας. 

  

 

Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης Ei [TPFM] 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 70.42% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 86.70% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 59.16% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 45.64% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 38.23% 

Πίνακας 5.8: Ποσοστό αύξησης του μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 

 

 

5.4.3.1  Μέτρο ελαστικότητας LEFM [E] 
 

    Το μέτρο ελαστικότητας υπολογίστηκε και από πειράματα κάμψης τριών σημείων σε δοκίμια 

με αρχική εγκοπή, σύμφωνα με την Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης (Linear Elastic 

Fracture Mechanics) [LEFM]. (Πιν.5.10) (Σχ.5.7) Η μέθοδος αυτή ακολουθείται για τον 

προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων όπως η αντοχή σε κάμψη, το μέτρο ελαστικότητας και η 

ενέργεια παραμόρφωσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο το δοκίμιο φορτίζεται 

μονοτονικά έως την πλήρη αστοχία. 

    Οι Danoglidis et al. πραγματοποίησαν πειράματα μηχανικής θραύσης σε δοκίμια,(Εικ.5.4) 

ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα (Μultiwall Carbon Nanotubes) [ΜWCNTs] (Πιν.5.9) σε 

ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού στην 

ηλικία των 28 ημερών, διαστάσεων 20x20x80 [mm] με προκατασκευασμένη εγκοπή μήκους 6 

mm. Τα δοκίμια κατασκευάστηκαν με τσιμέντο Portland Τύπου Ι [OPS] 42.5R και με 

τυποποιημένη άμμο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 196-1. Ο λόγος νερού προς τσιμέντο είναι ίσος 

με w/c=0.485 και ο λόγος άμμου προς τσιμέντο s/c=2.75.  

 

Πίνακας 5.9: Χαρακτηριστηκά των νανοσωλήνων  άνθρακα (multiwall carbon nanotubes,  MWCNTs) 
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    Αρχικά προσαρμόστηκε στα χείλη της εγκοπής κατάλληλο επιμηκυνσιόμετρο. Το άνοιγμα 

των χειλέων της ρωγμής [Crack Mouth Opening Displacement, CMOD] χρησιμοποιήθηκε ως 

ένδειξη για την επιβολή του φορτίου με ρυθμό 0.008 mm/min, έτσι ώστε το φορτίο αστοχίας να 

επιβληθεί σε χρονικό διάστημα περίπου 5 λεπτών, σύμφωνα με τη μέθοδο RILEM. 

 

 

 

Εικόνα 5.4: Τελική διάταξη για την διεξαγωγή πειράματος σύμφωνα με την Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης 

(LEFM) 

   

    Τα αποτελέσματα των τιμών του μέτρου ελαστικότητας για τα κονιάματα ενισχυμένα με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του 

συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών σύμφωνα με την Γραμμική Ελαστική Θεωρία 

Θραύσης [LEFM] παρουσιάζονται παρακάτω. (Πιν.5.10) (Σχ.5.7)           

 

 

Sample (δείγμα) Day Ei (GPa) 
M 28 14,30 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 28 25,00 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 28 27,50 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 28 23,30 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 28 21,30 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 28 20,10 

Πίνακας 5.10: Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού σύμφωνα με την 

LEFM. 

 



86 

ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 

Σχήμα 5.7: Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%,

    Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσθήκη

κονιαμάτων με σχεδόν διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας, σε σχέση με το συμβατικό υλικό

(Πιν.5.11) Πιο συγκεκριμένα 

οδήγησε σε  περίπου 86.7% ηυξημένο μέτρο ελαστικότητας.

Sample (δείγμα)
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.11: Ποσοστό αύξησης

νανοσωλήνες άνθρακα

0

5

10

15

20

25

30
E i(

G
Pa

)

Mortar

M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.3wt%

14.

 

Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού σύμφωνα με την 

LEFM. 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσθήκη νανοενίσχυσης οδήγησε στην ανάπτυξη νανοσυνθέτων 

κονιαμάτων με σχεδόν διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας, σε σχέση με το συμβατικό υλικό

Πιο συγκεκριμένα , η προσθήκη της περιεκτικότητας 0.1% κ.β. νανοσωλήνων 

περίπου 86.7% ηυξημένο μέτρο ελαστικότητας.  

 

δείγμα) Ποσοστό αύξησης
74.82%
92.30%
62.94%
48.95%
40.56%

Ποσοστό αύξησης του μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων 

νανοσωλήνες άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 

28

Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
LEFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

14.30

25.00

27.50

23.30
21.30

20.10

 

Μέτρο ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού σύμφωνα με την 

ε στην ανάπτυξη νανοσυνθέτων 

κονιαμάτων με σχεδόν διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας, σε σχέση με το συμβατικό υλικό. 

1% κ.β. νανοσωλήνων 

Ποσοστό αύξησης Ei [LEFM] 
74.82% 
92.30% 
62.94% 
48.95% 
40.56% 

νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
LEFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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5.4.3.2  Σύγκριση μέτρου ελαστικότητας TPFM [E] – μέτρου ελαστικότητας 
LEFM [E] 

 

    Τα αποτελέσματα των τιμών του μέτρου ελαστικότητας σύμφωνα με και το Μοντέλο 

Θραύσης Δύο Παραμέτρων [TPFM] και τη Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης [LEFM] για τα 

κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 

0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω. (Πιν.5.12)(Σχ.5.8) 

    Παρατηρείται ότι οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης Δύο 

Παραμέτρων [TPFM] και τη Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης [LEFM] βρίσκονται σε 

πλήρη συμφωνία. (Πιν.5.13)    

 

 
Sample (δείγμα) Day Ei (GPa) 

ΤPFM 
Ei (GPa) 

LEFM 
M 28 14,57 14,30 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 28 24,83 25,00 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 28 27,16 27,50 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 28 23,19 23,30 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 28 21,22 21,30 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 28 20,14 20,10 

Πίνακας 5.12: Σύγκριση τιμών μέτρου ελαστικότητας συμβατικού και νανοσύνθετου  κονιάματος που 

υπολογίστηκαν από πειράματα μηχανικής της θραύσης με το ΤPFM και την LEFM 

 

 

 

Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης Ei [TPFM]  Ποσοστό αύξησης Ei [LEFM] 

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 70.42% 74.82% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 86.70% 92.30% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 59.16% 62.94% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 45.64% 48.95% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 38.23% 40.56% 

Πίνακας 5.13: Σύνοψη ποσοστών  αύξησης του μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 
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Σχήμα 5.8: Σύγκριση τιμών μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων  κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.08%,

υπολογίστηκαν από πειράματα μηχανικής της θραύσης με το Τ

 

0,00

5,00

10,00

15,00
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25,00

30,00

28

Ei (GPa)

TPFM LEFM

14.57 14.30 

0,00
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: Σύγκριση τιμών μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων  κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού πο

υπολογίστηκαν από πειράματα μηχανικής της θραύσης με το ΤPFM και την 

 

 

Ηλικία (ημέρες)

M

14.30 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

28

Ei (GPa)

TPFM LEFM

24.83 25.00

Ηλικία (ημέρες)

0.1
%
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: Σύγκριση τιμών μέτρου ελαστικότητας νανοσυνθέτων  κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού που 

και την LEFM. 

Ηλικία (ημέρες)

0.0
8%

25.00

Ηλικία (ημέρες)

0.2
%

23.30

Ηλικία (ημέρες)

0.5
%

20.10



 

 

5.4.4 Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης [

   Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

απελευθέρωσης [GIC] [Strain

(Πιν.5.14),(Σχ.5.9) 

                                                                                                                             

Sample (δείγμα) 
M 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.14: Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε 

Σχήμα 5.9: Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 

0,00

10,00

20,00
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40,00
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35.3 
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Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης [GIC] 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κρίσιμου ρυθμού

Strain energy release rate], για τη διάδοση της ρωγμής

                                                                                                                             

Day 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5%

Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5%

28

Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt% M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.2wt% M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

35.3 

56.45

66.03

54.10
48.77

41.36
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κρίσιμου ρυθμού της ενέργειας 

για τη διάδοση της ρωγμής. 

                                                                                                                                        (8) 

GIC (N/mm) 
35,30 
56,45 
66,03 
54,10 
48,77 
41,36 

Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

0.5% κ.β. τσιμέντου.  

 

Κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας απελευθέρωσης νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με 

0.5% κ.β. τσιμέντου. 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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    Τα νανοσύνθετα υλικά ήταν ικανά να δεσμεύσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά ενέργειας για τη 

δημιουργία νέων ελεύθερων επιφανειών (ασυνέχειες) κατά μήκος επέκτασης της ρωγμής, 

καθυστερώντας τη διάδοση της. Συγκεριμένα η προσθήκη της περιεκτικότητας 0.1% κ.β. 

νανοσωλήνων οδήγησε σε περίπου 87% άυξηση του κρίσιμου ρυθμού ενέργειας για την ηλικία 

των 28 ημερών σε σχέση με το συμβατικό υλικό. (Πιν.5.15) 

 

 

Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης GIC 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 59.92% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 87.05% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 53.26% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 38.16% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 17.17% 

Πίνακας 5.15: Ποσοστό αύξησης του κρίσιμου ρυθμού ενέργειας νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 

 

5.4.5  Μήκος ανοίγματος του άκρου της ρωγμής [CTODc]  

  Έπειτα υπολογίστηκε η κρίσιμη τιμή του μήκους του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής 

[CTODC], [crack tip opening displacement] του συμβατικού κονιάματος και των νανοσυνθέτων 

κονιαμάτων, την 28η ημέρα. (Πιν.5.16),(Σχ.5.10) Το άνοιγµα χειλέων στην αιχµή της ρωγµής 

αποτελέι ελαστοπλαστική παράµετρο η οποία περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο 

άκρο της ρωγµής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κριτήριο θραύσης. [5.1] 

 

     (9) 

 

όπου: 

                  β0 :είναι ο παράγοντας που υπολογίζεται από την εξίσωση  β0 = a0/ac  

                  α0: υπολογίζεται από την εξίσωση  α0 = ac/b 

 



 

 

   Τα αποτελέσματα των κρίσιμων 

κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% 

0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού

παρακάτω.(Πιν.5.16) (Σχ.5.10)

 

Sample (δείγμα) 
M 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.16: Μήκος  του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα 

σε περιεκτικότητες 0.08%, 

 

 

Σχήμα 5.10: Μήκος  του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%

0,0000

0,0020

0,0040

0,0060

0,0080

0,0100

0,0120

0,0140

0,0160
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O

D
C

(m
m

)

Mortar

M+MWCNTs 0.1wt%

M+MWCNTs 0.3wt%

0.0117 
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κρίσιμων τιμών του μήκους του ανοίματος στο άκρο της ρωγμής

κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% 

ντου και του συμβατικού υλικού στην ηλικία των 28 ημερών

(Σχ.5.10) 

Day 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα 

 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού

 

του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού.

28

Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

0.0117 

0.0133 0.0140

0.0131 0.0126
0.0121
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του μήκους του ανοίματος στο άκρο της ρωγμής για τα 

κονιάματα ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστά 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 

στην ηλικία των 28 ημερών παρουσιάζονται 

CTODC (mm) 
0,0117 
0,0133 
0,0140 
0,0131 
0,0126 
0,0121 

του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

 

του άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα σε 

κ.β. τσιμέντου και του συμβατικού υλικού. 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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    Tο μήκος του άκρου της ρωγμής, όπως και η ακαμψία θραύσεως, είναι μεγέθη ανεξάρτητα 

των διαστάσεων του δοκιμίου καθώς εκφράζουν την αντίσταση του υλικού σε ρηγμάτωση μετά 

το όριο αναλογίας όπου η συμπεριφορά του δεν είναι γραμμική. Τα κονιάματα με νανοσωλήνες 

σε περιεκτικότητα 0.1% κ.β. τσιμέντου παρουσίασαν περιπού 19% υψηλότερη τιμή, Συνεπώς, τα 

υλικά αυτά είναι σε θέση να αναπτύξουν ικανότητα αντίστασης στη διάδοση των ρωγμών ακόμη 

και σε μετ-ελαστικό στάδιο το οποίο ορίζεται μετά το όριο “πρώτης ρηγμάτωσης” και πριν το 

όριο αστοχίας. [5.9] (Πιν.5.17) 

 

 
Sample (δείγμα) Ποσοστό αύξησης CTODc 

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 13.68% 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 19.66% 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 11.97% 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 7.69% 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 3.42% 

Πίνακας 5.17: Ποσοστό αύξησης του μήκους του άκρου της ρωγμής κονιαμάτων ενισχυμένων με νανοσωλήνες 

άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 

 

  

5.4.6  Μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής [Q]  

  Τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο θραύσης δύο παραμέτρων προτείνεται ο υπολογισμός της 

ποσότητας [Q] [material length], η οποία είναι  ανάλογη με το μέγεθος της περιοχής αστοχίας 

περί του άκρου της ρωγμής (Fracture Process zone, FPZ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 

χαρακτηρισμό της ψαθυρότητας του υλικού. Συγκεκριμένα, οι μικρότερες τιμές του Q οδηγούν 

σε αύξηση της ψαθυρής συμπεριφοράς του υλικού.[5.1] (Πιν.5.18),(Σχ.5.11) 

                                                                                                                     (10) 

  Sample (δείγμα) Day Q (mm) 

M 28 57,06 
M+MWCNTs 0.08% κ.β. 28 77,24 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 28 80,68 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 28 73,32 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 28 69,80 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 28 63,22 

Πίνακας 5.18: Μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του  άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων 

ενισχυμένων  με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5% κ.β. τσιμέντου. 



 

 

Σχήμα 5.11: Μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του  άκρου της ρωγμής 

με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 

    Η ποσότητα Q είναι ανάλογη με το μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της 

ρωγμής: η μεγαλύτερη τιμή του μήκους 

της ρωγμής όπου πρόκειται να συμβεί η αστοχία, συνεπώς μείωση της ψαθυρής συμπεριφοράς 

του υλικού. Τα κονιάματα με νανοσωλήνες άνθρακα

παρουσίασαν περιπού 41% υψηλότερη τιμήαπό το συμβατικό υλικό.

 

 
Sample (δείγμα)

M+MWCNTs 0.08% κ.β. 
M+MWCNTs 0.1% κ.β. 
M+MWCNTs 0.2% κ.β. 
M+MWCNTs 0.3% κ.β. 
M+MWCNTs 0.5% κ.β. 

Πίνακας 5.19: Ποσοστό αύξησης της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής 

νανοσωλήνες άνθρακα
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: Μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του  άκρου της ρωγμής νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  

με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 0.5%

 

είναι ανάλογη με το μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της 

ρωγμής: η μεγαλύτερη τιμή του μήκους Q υποδηλώνει αύξηση της περιοχής γύρω από το άκρο 

της ρωγμής όπου πρόκειται να συμβεί η αστοχία, συνεπώς μείωση της ψαθυρής συμπεριφοράς 

με νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 0.1% κ.β. τσιμέντου 

% υψηλότερη τιμήαπό το συμβατικό υλικό. (Πιν.5.1

δείγμα) Ποσοστό αύξησης
35.36%
41.40%
28.50%
22.33%
10.80%

Ποσοστό αύξησης της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής κονιαμάτων ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό κονίαμα. 

 

28
Ηλικία (ημέρες)

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

Mortar M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.1wt% M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.3wt% M+MWCNTs 0.5wt%

57.06 

77.24
80.68

73.32
69.80

63.22
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νανοσυνθέτων κονιαμάτων ενισχυμένων  

0.5% κ.β. τσιμέντου. 

είναι ανάλογη με το μέγεθος της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της 

υποδηλώνει αύξηση της περιοχής γύρω από το άκρο 

της ρωγμής όπου πρόκειται να συμβεί η αστοχία, συνεπώς μείωση της ψαθυρής συμπεριφοράς 

σε περιεκτικότητα 0.1% κ.β. τσιμέντου 

(Πιν.5.19) 

Ποσοστό αύξησης Q 
35.36% 
41.40% 
28.50% 
22.33% 
10.80% 

κονιαμάτων ενισχυμένων με 

28d M: w/c/s=0.485/.0/2.75
TPFM: 2x2x8 cm

M+ MWCNTs 0.08wt%

M+MWCNTs 0.2wt%

M+MWCNTs 0.5wt%
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5.4.7 Μοτίβο θραύσης δοκιμίων   

 

    Παρακάτω παρουσιάζονται δοκίμια απλού και νανοσυνθέτου κονιάματος μετά τη διεξαγωγή 

των πειραμάτων Μηχανικής της Θραύσης [TPFM] καθώς και οι κρίσιμες τιμές (α) της ακαμψίας 

θραύσεως, (β) του ρυθμού της ενέργειας απελευθέρωσης κατά τη διάδοση της ρωγμής και (γ) 

του μεγέθους της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής. (Εικ.5.5) Παρατηρείται ότι η 

ενίσχυση της μήτρας με νανοσωλήνες άνθρακα συνέβαλε στη ανάπτυξη νανοσυνθέτων υλικών 

με αυξημένη ικανότητα αντίστασης στη διάδοση της ρωγμής (παράμετρος Q). Το μέγεθος της 

διάδοσης της ρωγμής του δοκιμίου χωρίς την νανοενίσχυση που καταγράφηκε μετά τη 

διεξαγωγή του πειράματος [20 mm] μειώθηκε κατά 7 mm, με την προσθήκη MWCNTs. [5.10] 

 

 

Κονίαμα Κονίανα + MWCNTs 0.1% κ.β 

 
 

                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5.5: Μοτίβο θραύσης δοκιμίων συμβατικού κονιάματος και MWCNTs μετά τη διεξαγωγή πειραμάτων 

Μηχανικής της Θραύσης TPFM 
 
 
 
 
 
 

 

 KIC = 0.71 MPa∙√m 

 GIC = 35.30 N/mm 

 Q = 57.06 mm 

 KIC = 1.34 MPa∙√m 

 GIC = 66.03 N/mm 

 Q = 80.6 mm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

  

6.1 Εισαγωγή 
 

    Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής διερευνήθηκε η επίδραση της περιεκτικότητας των 

νανοσωλήνων άνθρακα σε κρίσιμες παραμέτρους θραύσης, όπως η ακαμψία θραύσεως και ο 

ρυθμός απελευθέρωσης της ενέργειας στο άκρο της ρωγμής σύμφωνα με το Μοντέλο Θραύσης 

Δύο Παραμέτρων [Two Parameter Fracture Model, TPFM]. 

    Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα, στην παρούσα εργασία, για την διεξαγωγή των πειραμάτων 

παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα δοκίμια τσιμεντοκονιάματος, πιο αναλυτικά χρησιμοποιήθηκε 

τσιμέντο Portland ή αλλιώς τσιμέντο Τύπου Ι [CEM I], πρότυπη ασβεστολιθική άμμος μέγιστης 

κοκκομετρικής διαβάθμισης 2 mm  [dsand<2mm] σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 

196-1 καθώς και νερό. Τα δοκίμια ενισχύθηκαν με πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα 

[Multi-Walled Carbon Nanotubes, MWCNTs] σε περιεκτικότητες 0.08%, 0.1%, 0.2%, 0.3% και 

0.5% κ.β. τσιμέντου. Ο τύπος των νανοσωλήνων άνθρακα που χρησιμοποιήθηκε είναι οι 

MWCNTs ONEX 1000C1, όπως παρασκευάστηκαν από την εταιρία Glonatech Inc και για τη 

διασπορά τους καθώς και για την ανάμειξη των υλικών του τσιμεντοκονιάματος, 

χρησιμοποιήθηκε ο υπερρευστοποιητής Sika ViscoCrete Ultra-600 της εταιρίας Sika Hellas. 

    Τα ποσοστά επιλέχθηκαν με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του 

Δ.Π.Θ. 

 

6.2 Συμπεράσματα 
 

    Η διερεύνηση των παραμέτρων θραύσης πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή πειραμάτων 

θραύσης, συγκεκριμένα με Μοντέλο θραύσης Δύο Παραμέτρων, σε πρισματικά δοκίμια 

διαστάσεων 2×2×8 cm ηλικίας 28 ημερών. Ενισχύθηκαν τσιμεντοκονιάματα με νανοσωλήνες 

άνθρακα, σε αναλογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, με το ποσοστό του 0.1% κ.β. τσιμέντου να 

επιδεικνύει τη βέλτιστη συμπεριφορά στα νέα, νανοσύνθετα υλικά. 

    Πιο συγκεκριμένα η προσθήκη των νανοσωλήνων άνθρακα, οδήγησε σε αύξηση του μήκους 

της ενεργού ρωγμής  [Effective Crack Length, aC], και συγκεκριμένα κατά 9.5%, το οποίο 

υποδεικνύει μείωση της ψαθυρότητας του υλικού. 

    Όσο αφορά την ακαμψία θραύσης [stress intensity factor, KIC], βελτιώθηκε σημαντικά κατά 
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85.7% , το οπόιο δείχνει αυξημένη ικανότητα του υλικών να αντισταθεί στη διάδοση ρωγμών. 

    Επίσης αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των νανοσωλήνων άνθρακα και της μήτρας 

κονιάματος καταδεικνύεται από την εντυπωσιακή αύξηση του μέτρου ελαστικότητας [young’s 

modulus, E] κατά 86.7%. Παράλληλα έγινε σύγκριση με το μέτρο ελαστικότητας σύμφωνα με 

την Γραμμική Ελαστική Θεωρία Θραύσης [Linear Elastic Fracture Mechanics, LEFM] από 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από τους Danoglidis et al.. Τα αποτελέσματα έδειξαν το 

μέτρο ελαστικότητας κατά LEFM είναι αυξημένο σε σχέση με το συμβατικό υλικό, υπερέχοντας 

το τσιμεντοκονίαμα με νανοσωλήνες άνθρακα σε ποσοστό 0.1% κ.β. κατά 92.3%. Μεταξύ του 

μέτρου ελαστικότητας κατά TPFM και LEFM είναι ελαφρώς πιο βελτιωμένο το δεύτερο. 

    Όπως ήταν αναμενόμενο, τα νανοσύνθετα υλικά ήταν ικανά να δεσμεύσουν πολύ μεγαλύτερα 

ποσά ενέργειας για τη δημιουργία νέων ελεύθερων επιφανειών κατά μήκος επέκτασης της 

ρωγμής, καθυστερώντας τη διάδοση της. Συγκεριμένα ο κρίσιμος ρυθμός της ενέργειας 

απελευθέρωσης [Strain energy release rate, GIC] αυξήθηκε κατά 87.05%. 

    Το μήκος του ανοίγματος του άκρου της ρωγμής [crack tip opening displacement, CTODC], 

βελτιώθηκε κατά 19.66%, υποδεικνύοντας την ικανότητα του υλικού να αντιστέκεται στη 

διάδοση των ρωγμών ακόμη και σε μετ-ελαστικό στάδιο. 

    Τέλος  οι αυξημένες τιμές του μέγεθους της περιοχής αστοχίας περί του άκρου της ρωγμής 

[material length, Q], κατά 41.4% υποδηλώνει την σημαντική μείωση της ψαθυρής συμπεριφοράς 

του υλικού. 

 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

    Είναι γεγονός πως οι νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούν μία σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη 

συγκριτικά με τους αιώνες που το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται στον κλάδο των κατασκευών. 

Έτσι, οι ιδιότητές τους είναι ακόμα υπό μελέτη σε πολλούς τομείς της επιστήμης. Η έρευνα που 

διεξήχθη στην παρούσα διπλωματική εργασία ανέδειξε κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα που 

πηγάζουν από την χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα σε τσιμεντοκονιάματα. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν πολλά ακόμα να διερευνηθούν ώστε να εδραιωθεί η χρήση τους στα έργα του 

Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνο. Ενδιαφέρουσα θα ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της 

προσθήκης διαφορετικών τύπων νανοσωλήνων άνθρακα οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά 

γεωμετρικά [λόγο διάστασης] και ταυτόχρονα φυσικά χαρακτηριστικά [φαινόμενη πυκνότητα, 

ειδική επιφάνεια, εγγενής ηλεκτρική αντίσταση]. Τέλος, η ιδέα της ενίσχυσης κατασκευαστικών 

υλικών σε διαφορετικές κλίμακες μπορεί να επεκταθεί και στο μακροεπίπεδο με την ανάπτυξη 

ενός νέου τύπου σκυροδέματος με νανοσωλήνες άνθρακα σε νανο, μικρο και μακρο κλίμακα 

καθώς και ράβδους οπλισμού. 
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