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ΠΕΡΙΝΘΨΘ 

τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, ζγινε μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

επαναλαμβανόμενθσ μορωοποίθςθσ ςε  δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, ςτισ ιδιότθτεσ 

ςυμπολυμεροφσ πολυαικυλενίου χαμθλισ πυκνότθτασ και ιςοτακτικοφ 

πολυπροπυλενίου, με ςκοπό τον ζλεγχο και τθν πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριωοράσ των 

πολυολεωινϊν αυτϊν κατά τθ μθχανικι ανακφκλωςθ.  

Θ επαναμορωοποίθςθ με εκβολι των παρκζνων πολυμερϊν, αποτελεί 

ουςιαςτικά μια προςομοίωςθ τθσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ κερμοπλαςτικϊν 

απορριμμάτων. Με τθν μθχανικι ανακφκλωςθ είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςθ 

των απορριμμάτων πολυαικυλενίου και πολυπροπυλενίου, με αποτζλεςμα να 

μειϊνεται θ ανάγκθ των βιομθχανιϊν πλαςτικοφ ςε πρϊτεσ φλεσ κακϊσ και θ 

αντίςτοιχθ κατανάλωςθ ενζργειασ. Σα πολυμερι επιβαρφνουν το περιβάλλον όχι τόςο 

από τουσ εκπεμπόμενουσ ρφπουσ κατά τθν παραγωγι τουσ, όςο από τον όγκο που 

καταλαμβάνουν ωσ απορρίματα και τον απαιτοφμενο χρόνο αποικοδόμθςισ τουσ. 

Επομζνωσ θ αξιοποίθςι τουσ μζςω μθχανικισ ανακφκλωςθσ κακίςταται ιδιαίτερα 

ελκυςτικι λόγω του ότι αποτελεί απλι διαδικαςία όπου αξιοποιείται ιδθ 

εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

Επιπλζον, ςτθν εργαςία αυτι ζγινε προςπάκεια αναβάκμιςθσ των ιδιοτιτων 

του πολυπροπυλενίου, με τθν παραγωγι νανοςυνκζτων  με οργανικά τροποποιθμζνο 

μοντομοριλλονίτθ (ΟΜΜΣ), με το εμπορικό όνομα Cloisite 25A. Για να επιτευχκεί 

καλφτερθ διαςπορά του υδρόωιλου μζςου ενίςχυςθσ ςτθν υδρόωοβθ πολυμερικι 

μιτρα, προςτζκθκε ςυμβατοποιθτισ (COMP) βάςθσ ΡΡ τροποποιθμζνου με μαλεϊκό 

ανυδρίτθ (PP-g-MA). Θ παραγωγι των νανοςφνκετων υλικϊν ΡΡ-ΟΜΜΣ και ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP ζγινε με τεχνολογία τιγματοσ. Σα παραγόμενα νανοςφνκετα 

υποβλικθκαν ςυνολικά, όπωσ και το κακαρό ΡΡ, ςε πζντε διαδοχικοφσ κφκλουσ 

εκβολισ, ενϊ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ τα υλικά μελετικθκαν ωσ προσ τθ δομι 

και τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

Αρχικά μελετικθκαν οι ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των υπό εξζταςθ υλικϊν, με τθν 

μζτρθςθ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ (MFR). Οι μεταβολζσ ςτθ δομι των υλικϊν 

μελετικθκαν με ωαςματοςκοπία υπερφκρου εξαςκενθμζνθσ ολικισ ανάκλαςθσ (ATR-
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FTIR), ενϊ θ δομι των νανοχλικϊν μελετικθκε επιπρόςκετα μζςω ανάλυςθσ με 

περίκλαςθ ακτίνων Χ (XRD). Θ μελζτθ των κερμικϊν ιδιοτιτων των υλικϊν ζγινε με 

διαωορικι κερμιδομετρία ςάρωςθσ (DSC) και κερμοςτακμικι ανάλυςθ (TGA). ε 

μορωοποιθμζνα με ζγχυςθ δοκίμια από παρκζνα πολυμερι κακϊσ και αυτά που 

προιλκαν από τον πρϊτο, τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ, ζγιναν  δοκιμζσ  ςε 

εωελκυςμό, κάμψθ τριϊν ςθμείων και κροφςθ. Ακόμθ ζγιναν μετριςεισ 

χρωματομετρίασ (κλίμακα L,a,b) για τθν εκτίμθςθ τθσ μεταβολισ του χρϊματοσ των 

δοκιμίων μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. Σζλοσ μετρικθκε θ Ανϊτερθ Θερμογόνοσ 

Δφναμθ του ΡΡ και των νανοςυνκζτων του, ωσ μια εναλλακτικι πρόταςθ διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων τουσ μζςω ενεργειακισ αξιοποίθςθσ.  

Από τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ, ςυμπεραίνεται πωσ θ 

επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ του παρκζνου ΡΕ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, 

δεν επθρεάηει ςθμαντικά τα ρεολογικά και κερμικά χαρακτθριςτικά και τθ κερμικι 

ςτακερότθτα του πολυμεροφσ ενϊ μειϊνει τθν αντοχι και το μζτρο ελαςτικότθτασ ςε 

εωελκυςμό, ςε ςχζςθ με τα δοκίμια αναωοράσ.  

H επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ του ΡΡ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, 

αυξάνει τθν τιμι του MFR μετά τον πζμπτο κφκλο, θ κερμοκραςία τιξθσ Tm παραμζνει 

ανεπθρζαςτθ ενϊ θ κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ Σc μειϊνεται μετά τον τρίτο κφκλο 

εκβολισ. Tο μορωοποιθμζνο με εκβολι ΡΡ παρουςιάηει τθν ίδια κερμικι ςτακερότθτα 

ςε αδρανζσ περιβάλλον με το παρκζνο πολυμερζσ. Όςον αωορά τισ μθχανικζσ 

ιδιότθτεσ, θ αντοχι ςε εωελκυςμό και θ τάςθ κάμψθσ ςε παραμόρωωςθ 1,2% δεν 

επθρεάηονται με τθν επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ, ενϊ θ αντοχι ςε κροφςθ και 

το μζτρο ελαςτικότθτασ ςε εωελκυςμό και κάμψθ παρουςιάηουν μείωςθ. 

Σα νανοςφνκετα ΡΡ-ΟΜΜΣ παρουςιάηουν αφξθςθ του MFR μετά τον τζταρτο 

κφκλο εκβολισ ενϊ ςτα νανοςφνκετα που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςυμβατοποιθτισ, ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP, θ αφξθςθ είναι μεγαλφτερθ και ξεκινά από το δεφτερο κφκλο εκβολισ.  

Σα κερμικά χαρακτθριςτικά των νανοςυνκζτων δεν παρουςιάηουν ςθμαντικι 

διαωοροποίθςθ, ενϊ θ κερμικι ςτακερότθτά τουσ παρουςιάηει μετατόπιςθ ςε 

χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ, ςε ςχζςθ με το ΡΡ, λόγω ζναρξθσ αποδόμθςθσ τθσ 

οργανικισ τροποποίθςθσ του ΜΜΣ αλλά και του ςυμβατοποιθτι. Παρόλα αυτά, τα 
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νανοςφνκετα με τθν αφξθςθ των κφκλων μορωοποίθςθσ, παρουςιάηουν αφξθςθ των 

κερμοκραςιϊν ζναρξθσ και μζγιςτου ρυκμοφ κερμικισ αποδόμθςθσ. Επίςθσ 

παρουςιάηουν βελτίωςθ των ιδιοτιτων τουσ ςε εωελκυςμό και κάμψθ, ςε ςχζςθ με το 

μθ-ενιςχυμζνο ΡΡ. Οι προαναωερκείςεσ ιδιότθτεσ, και ιδιαίτερα το μζτρο 

ελαςτικότθτασ, βελτιϊνονται περαιτζρω κατά τουσ επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ 

εκβολισ. Θ βελτίωςθ αυτι αποδίδεται ςτον αποτελεςματικότερο 

εμωωλιαςμό/αποωολίδωςθ των πλακιδίων του μοντμοριλλονίτθ ςτθν πολυμερικι 

μιτρα κατά τθν επανεκβολι. Σζλοσ, παρατθρείται ότι θ ενςωμάτωςθ του ΟΜΜΣ 

μειϊνει τθν αντοχι του ΡΡ κατά τθ δοκιμι ςε κροφςθ, θ οποία παρουςιάηει 

περαιτζρω μείωςθ με τισ διαδοχικζσ εκβολζσ.  
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ABSTRACT 

In this study, polyethylene low density copolymer (PE) and isotactic 

polypropylene (PP) were subjected to five subsequent extrusion cycles each, in order 

to simulate the effect of the processing involved with mechanical recycling on their 

properties. Additionally, tests were run in order to explore whether the reprocessed 

polymers are appropriate as raw materials for several applications. 

Mechanical recycling of polymeric materials is a versatile technique resulting in 

both economic and environmental benefits, especially in the case of polymers with 

high production volume. Polyethylene and Polypropylene are extensively used for 

packaging consumer goods. Those polymers are considered pollutants, as the amount 

of discarded packaging material in the waste stream is increasing and, moreover, it 

takes too long for them to decompose. Therefore, making polymeric materials 

reusable by recycling them, reduces the industrial need of raw material and energy, 

and also reduces the pollutants’ rate. 

In addition, nanocomposites of isotactic polypropylene (PP) and organic 

modified montmorillonite (OMMT) with the trade name Cloisite 25A were prepared by 

melt extrusion, in an attempt to improve the properties of virgin PP. In order to 

improve clay’s dispersion into the polymer matrix, maleic anhydride-grafted-

polypropylene was used as compatibilizer (COMP). 

PP-OMMT and PP-OMMT-COMP nanocomposites were subjected to five 

subsequent extrusion cycles. After every extrusion cycle the structure and properties 

of the extrudate were studied, in order to weight the influence of extrusion upon 

them. 

All the materials studied in this work, were subjected to five repeated cycles of 

extrusion in a co-rotating twin screw extruder. Their rheological properties were 

investigated via melt flow rate (MFR) tests. Their structure changes were observed 

using Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR-ATR) and X-Ray Diffraction (XRD) 

techniques. The thermal response of the products was recorded using differential 

scanning calorimetry (DSC), whereas the thermal stability of reprocessed samples was 

detected with thermogravimetric analysis (TGA). Tensile, flexural and impact 
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properties were also investigated and the color changes of extruded samples in 

comparison with reference material, were also measured. Finally, the Higher Heating 

Value of polypropylene and its nanocomposites were measured, in order to estimate 

their energy value. 

Repeated extrusion does not affect the rheological and thermal properties of 

polyethylene, as well as its thermal stability. However, a decrease in tensile strength 

and modulus of elasticity was recorded, in comparison with reference specimens. 

Re-processing of PP in a twin screw extruder, increases MFR values after the 

fifth extrusion cycle, the melting temperature Tm remains stable whereas a decrease 

in the crystallization temperature Tc after the third cycle was observed. In addition, 

reprocessed PP appears to have the same thermal stability in comparison with virgin 

material. As far as the mechanical properties are concerned, no significant effect in 

tensile strength and flexural tension at 1,2% elongation was found. However, the 

impact strength and both tensile and flexural modulus were decreased, in comparison 

with specimens made of virgin PP. 

The incorporation of montmorillonite in PP matrix, resulted in a slight decrease 

in MFR values. Reprocessing of PP-OMMT nanocomposites increases MFR values and 

this effect is more obvious in the case of compatibilized hybrids. The thermal 

properties are not significantly affected by the presence of OMMT. Regarding he 

thermal stability in inert atmosphere, a shift to lower temperatures of thermal 

degradation was recorded, probably because of the presence of the organic 

modification of OMMT and the compatibilizer. However, re-extrusion from the first to 

fifth cycle, increases both temperatures, i.e. Tonset  and Tpeak, of thermal degradation. 

Furthermore, the addition of OMMT in PP improves the tensile and flexural properties 

of the material. Reprocessing further enhances the above properties and especially the 

modulus of elasticity, due to more efficient intercalation/exfoliation of clays platelets 

in the polymer matrix. On the other hand PP-OMMT nanocomposites presented lower 

impact strength which became worse after reprocessing. 
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Μεφάλαιο 1: ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ 

1.1 Γενικά χαρακτηριςτικά πολυπροπυλενίου 

Σο πολυπροπυλζνιο (ΡΡ) είναι μια κερμοπλαςτικι πολυολεωίνθ θ οποία 

προκφπτει από τον πολυμεριςμό μονομερϊν, μορίων προπυλενίου. τθν εποχι μασ 

κεωρείται το δεφτερο ςε ςπουδαιότθτα πολυμερζσ προςκικθσ μετά το 

πολυαικυλζνιο. Κατά το πρόςωατο παρελκόν θ ηιτθςθ του παρουςίαςε μεγάλθ 

αφξθςθ, ϊςτε ςιμερα να κεωρείται ο πλζον ενδιαωζρον τρόποσ αξιοποίθςθσ του 

προπυλενίου. Σο πολυπροπυλζνιο ανκίςταται ικανοποιθτικά ςτα οξζα, τα αλκάλια 

κακϊσ και τισ ανόργανεσ ενϊςεισ. Ανκίςταται επίςθσ και ςτισ οργανικζσ ενϊςεισ, με 

εξαίρεςθ τουσ υγροφσ υδρογονάνκρακεσ κακϊσ και τα χλωριοφχα παράγωγα. 

Ο πολυμεριςμόσ του πολυπροπυλενίου γίνεται με χριςθ καταλφτθ για τθ 

ςφνκεςθ πολυμερικϊν αλυςίδων. Σο τελικό προϊόν αυτοφ του τφπου πολυμεριςμοφ, 

είναι ζνα θμικρυςταλλικό ςτερεό με καλζσ ωυςικζσ, μθχανικζσ και κερμικζσ ιδιότθτεσ. 

Είναι διαωανζσ, ςχετικά ςκλθρό, ζχει υψθλό ςθμείο τιξεωσ, χαμθλι πυκνότθτα και 

ςχετικά καλι αντοχι ςτθν κροφςθ. Οι ιδιότθτεσ του μποροφν να τροποποιθκοφν με 

τθν αλλαγι τθσ τακτικότθτασ του πολυμεροφσ, του μζςου μοριακοφ βάρουσ των 

αλυςίδων, ι με τθν προςκικθ ςυνμονομεροφσ (π.χ αικυλενίου). Ο τφποσ αυτόσ του ΡΡ 

είναι γνωςτόσ ωσ ιςοτακτικό κρυςταλλοποιιςιμο πολυπροπυλζνιο (i-PP). Ζνασ άλλοσ 

τφποσ πολυπροπυλενίου, το ατακτικό μθ κρυςταλλοποιιςιμο πολυπροπυλζνιο (a-PP), 

ζχει υποβακμιςμζνεσ μθχανικζσ και κερμικζσ ιδιότθτεσ, μαλακι και κολλϊδθ υωι, 

χρθςιμοποιείται ωσ πρϊτθ φλθ ςε κόλλεσ και ηελατίνεσ και προκφπτει ωσ παραπροϊόν 

τθσ αντίδραςθσ παραγωγισ του ιςοτακτικοφ ΡΡ.  

Σο πολυπροπυλζνιο μπορεί να διαχωριςτεί ςε κατθγορίεσ όχι μόνο ωσ προσ 

τθν δομι του (κρυςταλλικι ι μθ) αλλά και ωσ προσ τα μονομερι που το απαρτίηουν. 

Ζτςι ζχουμε το ομοπολυμερζσ ΡΡ (ΘΡΡ), το οποίο αποτελείται αποκλειςτικά από 

μονομερι πολυπροπυλενίου, το ςυμπολυμερζσ ΡΡ (RCP) το οποίο εκτόσ από 

μονομερι πολυπροπυλενίου περιζχει και 1-8% μονομερϊν αικυλενίου (random 

copolymer) και τζλοσ  το ςυμπολυμερζσ PP (ICP) το οποίο αποτελείται κατά 45-65% 

από μονομερι αικυλενίου (impact copolymer). τθν παροφςα εργαςία ζγινε χριςθ 

και μελζτθ ομοπολυμεροφσ πολυπροπυλενίου. 
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Σο ομοπολυμερζσ πολυπροπυλζνιο είναι και αυτό που χρθςιμοποιείται 

περιςςότερο. Αποτελείται από δυο ωάςεισ τθν κρυςταλλικι και τθν μθ κρυςταλλικι. 

Σο ποςοςτό  φπαρξθσ τθσ κάκε ωάςθσ ςτο υλικό  εξαρτάται από τθσ ςυνκικεσ 

πολυμεριςμοφ (κερμοκραςία, πίεςθ, καταλφτθσ), από τα δομικά και τα ςτερεοχθμικά 

χαρακτθριςτικά των πολυμερικϊν αλυςίδων, αλλά και από τισ ςυνκικεσ υπό τισ 

οποίεσ το πολυμερζσ  πιρε τθν τελικι του μορωι (ίνεσ – κόκκοι – ωιλμ) μζςω ζγχυςθσ, 

εκβολισ ι κερμομόρωωςθσ. Θ μθ κρυςταλλικι, ι αλλιϊσ θ άμορωθ περιοχι του ΡΡ 

αποτελείται και από ιςοτακτικό αλλά και από ατακτικό ΡΡ. Σο ιςοτακτικό ΡΡ εωόςον 

είναι κρυςταλλοποιιςιμο, κάποια ςτιγμι κα κρυςταλλωκεί ςτο βακμό βζβαια που το 

επιτρζπει θ διάταξθ των μοριακϊν αλυςίδων.1  

Ακολουκεί ςχιμα με τθν δομι του κρυςταλλικοφ πολυπροπυλενίου και 

πίνακασ με ενδεικτικζσ τιμζσ κάποιων βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του. 

 

Eικόνα1.1: Χθμικι δομι κρυςταλλικοφ πολυπροπυλενίου.2 

 

Πίνακασ1.1: Ενδεικτικζσ τιμζσ χαρακτθριςτικϊν του πολυπροπυλενίου.3 

 

 

 

 

Γενικά χαρακτηριςτικά PP 

Πυκνότητα(20οC) 

( g/cm3) 
0,88 - 0,91 

Θερμοκραςία Σήξησ (οC) 170 - 172 

Δείκτησ τήγματοσ g/10 min 1 - 7,3 

Επιμήκυνςη % 500 - 900 
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1.2 Πρϊτη φλη: Προπυλζνιο 

Σο προπυλζνιο είναι ζνασ υδρογονάνκρακασ και ανικει ςτθν κατθγορία των 

αλκενίων. Εναλλακτικά ονομάηεται και προπζνιο. Παράγεται μζςω τθσ καταλυτικισ 

πυρόλυςθσ των αλκανίων (βουτάνιο, προπάνιο) τα οποία αποτελοφν ελαωρφ 

απόςταγμα τθσ διφλιςθσ του αργοφ πετρελαίου. ε ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ το 

προπυλζνιο είναι ζνα άχρωμο και εξαιρετικά εφωλεκτο αζριο. Ο χθμικόσ του τφποσ 

είναι CH3CH=CH2. Θ περιοχι του π-δεςμοφ του εμωανίηει υψθλι θλεκτρονιακι 

πυκνότθτα και είναι ευάλωτθ ςε επιδράςεισ θλεκτρονιόωιλων μορίων, επομζνωσ θ 

δραςτικότθτα του μορίου του προπυλενίου οωείλεται ςτον π-δεςμό του. Θ διάταξθ 

του μορίου ςτο επίπεδο ωαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί. 

 

Εικόνα 1.2: Θ διάταξθ του μορίου του προπυλενίου.4 

1.3 Πολυμεριςμόσ 

Σα απαραίτθτα ςυςτατικά για τον πολυμεριςμό του προπυλενίου είναι τρία. Ο 

καταλφτθσ, ο ςυγκαταλφτθσ και ο παράγοντασ ςτερεοκανονικότθτασ. Ο ςυγκαταλφτθσ 

είναι ζνα αλκφλιο του αλουμινίου, αναωλζγεται όταν ζρχεται ςε επαωι με τθν 

υγραςία ι τον αζρα και χωρίσ τθν παρουςία του, ο καταλφτθσ δε μπορεί να 

πολυμερίςει το προπυλζνιο. τθν πραγματικότθτα ο ςυγκαταλιτθσ ενεργοποιεί τον 

καταλφτθ ζτςι ϊςτε να αρχίςει ο πολυμεριςμόσ. Θ αντίδραςθ πολυμεριςμοφ είναι 

αυτι που ακολουκεί: 

 

Εικόνα 1.3: Πολυμεριςμόσ Προπυλενίου 
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 Ουςιαςτικά κατά τον πολυμεριςμό, μόρια του μονομεροφσ παρεμβάλονται 

ανάμεςα ςτον μεταλλικό – ανκρακικό δεςμό και ζτςι δθμιουργείται θ πολυμερικι 

αλυςίδα. Σα μόρια του μονομεροφσ όμωσ μποροφν να ςυνδεκοφν ςτθν αλυςίδα με 

οποιοδιποτε προςανατολιςμό. Ο ακανόνιςτοσ προςανατολιςμόσ των μονομερϊν ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι προϊόντοσ χαμθλισ κρυςταλλικότθτασ. Για τον ζλεγχο 

του προςανατολιςμοφ των μονομερϊν, προςτίκεται ςτθν αντίδραςθ ο παράγοντασ 

ςτερεοκανονικότθτασ, ο οποίοσ προςανατολίηει τα μονομερι ςτθν ίδια κατεφκυνςθ 

με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ κανονικότθτασ και τθσ κρυςταλλικότθτασ του 

προϊόντοσ.5 

1.4 Σακτικότητα 

 Θ φπαρξθ ιςοτακτικοφ και ατακτικοφ πολυπροπυλενίου, οωείλεται ςτθν 

αςυμμετρία που παρουςιάηει το μόριο του μονομεροφσ του. Σο προπυλζνιο ζχει μια 

μεκυλομάδα ςυναρμοςμζνθ ςε ζναν από τουσ άνκρακεσ του διπλοφ δεςμοφ, ενϊ ο 

άλλοσ άνκρακασ καλφπτει τισ εναπομζνουςεσ κζςεισ ςυναρμογισ του αποκλειςτικά 

από άτομα υδρογόνου. Θ αςυμμετρία αυτι δίνει ςτα μόρια του προπυλενίου τθ 

δυνατότθτα να μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ με διαωορετικοφσ τρόπουσ και να 

δθμιουργιςουν αλυςίδεσ διαωορετικισ δομισ. Προκφπτει ζτςι ότι για τισ αλυςίδεσ ΡΡ 

υωίςταται θ ζννοια τθσ  δομικισ ιςομζρειασ και τθσ ςτερεοϊςομζρειασ.  

τθν ορολογία τθσ επιςτιμθσ των πολυμερϊν κακιερϊκθκε θ ονομαςία του 

άνκρακα με τθ μεκυλομάδα ωσ “head” (δθλαδι κεωαλι) και του άνκρακα χωρίσ τθ 

μεκυλομάδα ωσ “tail” (δθλαδι ουρά) του προπυλενικοφ μορίου. Θ πιο ςυνικθσ 

διάταξθ είναι αυτι του τφπου “head to tail” ενϊ πιο ςπάνια ςυναντοφμε τθ μορωι 

“head to head”  ι “tail to tail”. Οι μορωζσ αυτζσ ουςιαςτικά αποτελοφν δομικά 

ιςομερι μιασ αλυςίδασ ΡΡ. 

Θ ςτερεοϊςομζρεια ςε μια αλυςίδα ΡΡ ζχει να κάνει με το αν οι μεκυλομάδεσ 

των μονομερϊν τθσ βρίςκονται όλεσ ςτθ μια πλευρά τθσ αλυςίδασ, ι αν υπάρχουν και 

ςτισ δυο πλευρζσ τθσ. Όταν όλεσ οι μεκυλομάδεσ βρίςκονται ςε μια πλευρά τθσ 

αλυςίδασ ζχουμε το ιςοτακτικό ΡΡ, όταν θ κζςθ τθσ μεκυλομάδασ εναλλάςςεται 

αυςτθρά μια από τθν μια και μια από τθν άλλθ πλευρά τθσ αλυςίδασ ζχουμε το 

ςυνδυοτακτικό ΡΡ και όταν θ μεκυλομάδα βρίςκεται ακανόνιςτα και ςτισ δυο πλευρζσ 



15 

 

τθσ αλυςίδασ ζχουμε το ατακτικό ΡΡ. Ο πιο ςυνικθσ τφποσ ΡΡ είναι το ιςοτακτικό. 

θμειϊνεται ότι ωσ προσ τθν κρυςταλλικότθτα, το ςυνδιοτακτικό ΡΡ είναι αρκετά 

λιγότερο κρυςταλλικό από το ιςοτακτικό.  Ακολουκεί εικόνα με τα τρία αυτά είδθ ΡΡ.1 

 

Εικόνα 1.4: Ιςοτακτικό, υνδιοτακτικό και Ατακτικό Πολυπροπυλζνιο 

1.5 Ξοριακό Βάροσ και Ματανομή Ξοριακϊν Βαρϊν 

 ε αντίκεςθ με άλλεσ απλζσ ενϊςεισ τα πολυμερι δεν ζχουν ςυγκεκριμζνο 

μοριακό βάροσ, αωοφ τα μόρια τουσ αποτελοφνται από πολυμερικζσ αλυςίδεσ 

διαωορετικοφ μικουσ και επομζνωσ διαωορετικοφ μοριακοφ βάρουσ. Ζτςι για να 

χαρακτθριςτεί ζνα πολυμερζσ χρθςιμοποιείται θ ζννοια του μζςου μοριακοφ βάρουσ. 

Για τθν ακρίβεια υπάρχουν τρία είδθ μοριακϊν βαρϊν. Σο κατ’αρικμό μζςο μοριακό 

βάροσ Μn που ζχει να κάνει με τισ ωυςικζσ ιδιότθτεσ του πολυμεροφσ, το κατά βάροσ 

μζςο μοριακό βάροσ Μw που ζχει να κάνει με τθν ροι του πολυμερικοφ τιγματοσ και 

το z-μζςο μοριακό βάροσ  Mz που ζχει να κάνει με τισ ελαςτικζσ ιδιότθτεσ του 

τιγματοσ.1 

 Καλφτερθ εικόνα για το μοριακό βάροσ ενόσ πολυμεροφσ μπορεί να μασ δϊςει 

ο υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ των μοριακϊν βαρϊν των μορίων του, μζςω του 

ςυντελεςτι πολυδιαςποράσ MWD. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ ιςοφται με το κλάςμα Μw / 

Μn. Ενδεικτικά, όςο πιο ανομοιογενζσ είναι ζνα δείγμα τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ 

τιμι του ςυντελεςτι πολυδιαςποράσ.6 

 Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό των παραπάνω 

μεγεκϊν, είναι θ χρωματογραωία μζςω πιγματοσ (GPC), κατά τθ οποία οι αλυςίδεσ 
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του πολυμεροφσ διαχωρίηονται ςφμωωνα με το μικοσ τουσ όταν το πολυμερζσ 

διαλφεται ςε διαλφτθ.1 

1.6 Ξηχανικζσ Ιδιότητεσ 

Σα μθχανικά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν το περιςςότερο ενδιαωζρον 

ςτθν περίπτωςθ του πολυπροπυλενίου είναι θ αντοχι του ςτθν κάμψθ τθν κροφςθ 

και τον εωελκυςμό. Ο εωελκυςμόσ ορίηεται είτε από τθν τάςθ ςτο ςθμείο διαρροισ, 

είτε από τθν τάςθ ςτο ςθμείο που παρουςιάηεται ςπάςιμο του υλικοφ. Ενδεικτικά 

αναωζρεται ότι θ αντοχι ςτθν κάμψθ αυξάνεται όςο πιο κρυςταλλικό είναι το υλικό.Θ 

μζτρθςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων δε γίνεται ςτο αρχικό υλικό του πολυπροπυλενίου, 

αλλά ςε δοκίμια ωτιαγμζνα από πολυπροπυλζνιο, αωοφ ουςιαςτικά μασ ενδιαωζρει 

να προβλζψουμε τθν αντοχι των προϊόντων πολυπροπυλενίου. 

 Οι μθχανικζσ μετριςεισ γίνονται ςφμωωνα με πρότυπα ASTM ι ISO τα οποία 

κακορίηουν τθν διαδικαςία διεξαγωγισ των πειραματικϊν μετριςεων. Σα 

αποτελζςματα πρζπει πάντα να ςυνοδεφονται από τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ 

ζγινε θ μζτρθςθ (κερμοκραςία, βάροσ που εωαρμόηεται κ.α), αωοφ για τθ ςωςτι 

ερμθνεία των αποτελεςμάτων θ γνϊςθ των ςυνκθκϊν αυτϊν είναι απαραίτθτθ.1  

1.7 Ρεολογικά χαρακτηριςτικά 

 Θ μελζτθ τθσ ροισ του υλικοφ του πολυπροπυλενίου είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι, λόγω τθσ μεγάλθσ γκάμασ τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν  

μόρωωςι του, όπωσ θ εκβολι ςε μορωι ίνασ ι ωιλμ, θ ζγχυςι του ςε καλοφπια και θ 

κερμομόρωωςι του. τθν κατάςταςθ τιγματοσ είναι ςθμαντικό το ιξϊδεσ του ΡΡ, 

γιατί δείχνει τθν ευκολία με τθν οποία μπορεί να γίνει θ ζγχυςι του ςε καλοφπια. τθν 

εκβολι ςε μορωι ίνασ είναι ςθμαντικι θ ελαςτικότθτα γιατί ζχει να κάνει με το πόςο 

εφκολα το ΡΡ μπορεί να γίνει ίνα. Σο ιξϊδεσ του ΡΡ ςυνδζεται με το Μw  και μια καλι 

εκτίμθςι του μπορεί να γίνει με μετριςεισ του MFR (Melt Flow Rate), το οποίο μασ 

δείχνει πόςα g τιγματοσ του υλικοφ ρζουν ανά 10m  υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Θ 

μζτρθςθ του γίνεται ςφμωωνα με πρότυπα είτε ASTM είτε ISO. Λεπτομζρειεσ για τισ 

μζκοδουσ αυτζσ κα ακολουκιςει ςτο κεωάλαιο των πειραματικϊν μετριςεων. 1 

Σο πολυπροπυλζνιο είναι ζνα υλικό το οποίο μπορεί εφκολα να 

αποικοδομθκεί. ε περίπτωςθ που το ΡΡ αποικοδομθκεί, οι μακριζσ πολυμερικζσ 
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αλυςίδεσ ςπάνε ςε μικρότερεσ, με αποτζλεςμα να μειϊνεται το μζςο μοριακό βάροσ 

του υλικοφ. Θ διαδικαςία αυτι καλείται “chain scission” ι “vis-breaking”. Όταν θ 

διεργαςία του πολυμεριςμοφ γίνεται ανεξζλεγκτα δεν μπορεί να γίνει ζλεγχοσ του 

βακμοφ τθσ αποικοδόμθςθσ του ΡΡ και ζτςι ανεπικφμθτα αποτελζςματα,  όπωσ 

αποχρωματιςμόσ και υποβάκμιςθ των ωυςικϊν ιδιοτιτων, μπορεί να προκφψουν. Για 

να αποωευχκεί κάτι τζτοιο ο βακμόσ αποικοδόμθςθσ ελζγχεται με τθν προςκικθ 

υπεροξειδίων ςτον αντιδραςτιρα κατά το ςτάδιο τθσ κοκκοποίθςθσ. Κατά τον τρόπο 

αυτό μπορεί να παραχκεί ΡΡ με επικυμθτά χαρακτθριςτικά. 

Θ μείωςθ  του μζςου μοριακοφ βάρουσ κατά τθν αποικοδόμθςθ του ΡΡ, 

οδθγεί ςε αφξθςθ του MFR (μείωςθ ιξϊδουσ) του κακϊσ επίςθσ και ςε μείωςθ του 

ςυντελεςτι πολυδιαςποράσ του μοριακοφ βάρουσ MWD. Πλεονζκτθμα αυτοφ είναι 

πωσ κατά τθν ζγχυςθ του υλικοφ ςε καλοφπι, επιτυγχάνεται πιο εφκολα το γζμιςμα 

του καλουπιοφ. Επίςθσ το υλικό  κεωρείται πιο ελαςτικό και άρα δοκίμια ωτιαγμζνα 

από ΡΡ μεγαλφτερου MFR εμωανίηουν μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ κραφςθ κατά τον 

εωελκυςμό.7 

1.8 Θερμική ανάλυςη 

 Κατά τθν κερμικι ανάλυςθ του ΡΡ γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ κερμοκραςίασ 

τιξθσ του, τθσ κερμοκραςίασ κρυςτάλλωςθσ κακϊσ και των αντίςτοιχων ενκαλπιϊν. Θ 

πιο ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ  υπολογιςμοφ των παραπάνω είναι θ Διαωορικι 

Θερμιδομετρία άρωςθσ DSC (Differential Scanning Calorimetry). φμωωνα με τθ 

μζκοδο αυτι μετράται θ διαωορά κερμότθτασ που απαιτείται για τθν αφξθςθ/μείωςθ 

τθσ κερμοκραςίασ  ανάμεςα ςτο υλικό του ΡΡ και ςτο υλικό αναωοράσ. Όταν υπάρχει 

αλλαγι ωάςθσ ςτο ΡΡ, το υλικό του ΡΡ χρειάηεται λιγότερθ ι περιςςότερθ κερμότθτα 

από το δείγμα αναωοράσ για να διατθρθκεί ςε οριςμζνθ κερμοκραςία. Επομζνωσ θ 

κερμοκραςία καταγράωεται ωσ κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ ι κερμοκραςία τιξθσ 

του ΡΡ αντίςτοιχα. Σο αν το ΡΡ κα χρειαςτεί λιγότερθ ι περιςςότερθ κερμότθτα από 

το υλικό αναωοράσ για να διατθρθκεί ςε κάποια κερμοκραςία, εξαρτάται από το αν 

το ωαινόμενο που λαμβάνει χϊρα είναι ενδόκερμο ι εξϊκερμο. Θ κρυςτάλλωςθ είναι 

ζνα εξϊκερμο ωαινόμενο (λιγότερθ κερμότθτα), ενϊ θ τιξθ είναι ζνα ενδόκερμο 

ωαινόμενο (περιςςότερθ κερμότθτα). Θ κερμοκραςία τιξθσ του ομοπολυμεροφσ ΡΡ 

είναι ςτουσ 1600C περίπου. 
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 Μια άλλθ ςθμαντικι μετάπτωςθ που παρατθρείται κατά τον κφκλο ψφξθσ-

κζρμανςθσ του ΡΡ είναι θ υαλϊδθσ μετάπτωςθ, δθλαδι θ κερμοκραςία ςτθν οποία θ 

άμορωθ περιοχι του υλικοφ μεταβαίνει από τθν ιξωδοελαςτικι περιοχι ςτθν υαλϊδθ 

κατάςταςθ. Θ κερμοκραςία υαλϊδουσ μετάπτωςθσ του ΡΡ είναι περίπου ςτουσ -150C. 

 Αντίςτοιχθ μζκοδοσ είναι και θ DTA (Differential Thermal Analysis) κατά τθν 

οποία θ ροι κερμότθτασ παραμζνει ςτακερι , ενϊ αλλάηει θ διαωορά κερμοκραςιϊν 

του ΡΡ και του υλικοφ αναωοράσ με το χρόνο. Τπάρχει επίςθσ και θ ανάλυςθ TGA 

(ThermoGravimetric Analysis) κατά τθν οποία δίνεται θ αλλαγι βάρουσ του υλικοφ 

ςαν ςυνάρτθςθ τθσ κερμοκραςίασ και του χρόνου και μελετάται θ ςτακερότθτα του 

υλικοφ και θ ςυμπεριωορά του ςτθν αποικοδόμθςθ.1 

1.9 Παραςκευή Πολυπροπυλενίου 

 Θ μζκοδοσ παραγωγισ του πολυπροπυλενίου ξεκίνθςε τισ δεκαετίεσ  1960- 

1970. Αρχικά για τθν παραγωγι του ΡΡ γινόταν χριςθ καταλυτϊν πρϊτθσ και 

δεφτερθσ γενιάσ. Ωσ διαλφτεσ χρθςιμοποιοφνταν το βουτάνιο, το επτάνιο, το εξάνιο ι 

ακόμθ και πιο βαριζσ ιςοπαραωίνεσ. Οι διαλφτεσ χρθςίμευαν ςτθν διαδικαςία για τθν 

μεταωορά του ΡΡ εκτόσ του αντιδραςτιρα, για τθν διάλυςθ των παραπροϊόντων τθσ 

αντίδραςθσ (κολλϊδεσ ατακτικό ΡΡ που μπορεί να κολλιςει ςτον εξοπλιςμό), για τθν 

απενεργοποίθςθ του καταλφτθ και για τθν απομάκρυνςι του από τον αντιδραςτιρα. 

Για να λειτουργιςει ζνα εργοςτάςιο με αυτι τθν τεχνολογία απαιτεί μεγάλο 

εξοπλιςμό και αρκετό χϊρο. Σο πάγιο και το λειτουργικό κόςτοσ λειτουργίασ του είναι 

υψθλό και ζχει μεγάλεσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ. Επιπρόςκετα θ μζκοδοσ αυτι 

εμωανίηει προβλιματα περιβαλλοντολογικά αλλά και αςωαλείασ, που ζχουν να 

κάνουν με τθ διαχείριςθ τεράςτιασ ποςότθτασ διαλυτϊν, των άμορωων 

παραπροϊόντων και των αποβλιτων νεροφ που περιζχουν ςυςτατικά του καταλφτθ. 

Σα εργοςτάςια αυτά ζγιναν οικονομικά βιϊςιμα με τον ερχομό καταλυτϊν τρίτθσ και 

τζταρτθσ γενιάσ, λόγω μεγαλφτερθσ δράςθσ των νζων καταλυτϊν και τθσ μείωςθσ τθσ 

παραγωγισ των παραπροϊόντων.1 

 Θ νζα μζκοδοσ παραγωγισ ΡΡ ονομάηεται μζκοδοσ Spheripol και ανικει ςτθν 

κατθγορία πολυμεριςμοφ μάηασ . Θ κφρια διαωορά τθσ με τθν παλαιότερθ μζκοδο, 

είναι θ αντικατάςταςθ των διαλυτϊν από το ίδιο το μονομερζσ δθλαδι το προπυλζνιο 
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και θ χριςθ προθγμζνων καταλυτϊν (από τον Karl Ziegler) ςε υπόςτρωμα τιτανίου 

(Ti). Θ μζκοδοσ αυτι αναπτφχκθκε από τον Giulio Natta και για τον λόγο αυτό είναι 

γνωςτι και ωσ Ziegler- Natta. 

 ε αυλωτό αντιδραςτιρα ςυνεχοφσ ροισ ειςάγεται προπυλζνιο ςε υγρι 

κατάςταςθ και καταλφτθσ. Σο προπυλζνιο ειςάγεται ςε περίςςεια ζτςι ϊςτε να μθν 

πολυμεριςτεί εξ’ολοκλιρου και ζνα μζροσ του να παίξει το ρόλο του μεταωορζα του 

προϊόντοσ εκτόσ του αντιδραςτιρα κακϊσ και να διαλφςει το ατακτικό ΡΡ 

(παραπροϊόν). τον αντιδραςτιρα επικρατεί πίεςθ 40 bar και κερμοκραςία 750C. Tο 

ρεφμα εξόδου του αντιδραςτιρα περιζχει το προϊόν (ΡΡ) ςε μορωι ποφδρασ και το 

προπυλζνιο που δεν πολυμερίςτθκε. Ακολουκεί ο διαχωριςμόσ του προϊόντοσ από το 

προπυλζνιο. Σο μείγμα κερμαίνεται με αποτζλεςμα το προπυλζνιο να εξατμιςτεί και 

να ωφγει ωσ αζριο ρεφμα από τθν κορυωι του διαχωριςτι. Σο προπυλζνιο ζπειτα 

ψφχεται, ςυμπυκνϊνεται και ανακυκλϊνεται πίςω ςτθν είςοδο του αντιδραςτιρα. Σο 

προϊόν από τθν άλλθ μπαίνει ωσ ρεφμα ειςόδου ςε απογυμνωτι με ςκοπό τθν 

απομάκρυνςθ τυχόν ποςότθτασ αζριου προπυλενίου που δεν απομακρφνκθκε ςτο 

προθγοφμενο ςτάδιο, αλλά και του καταλφτθ. τον απογυμνωτι τροωοδοτείται αζρασ 

από τρία ςθμεία κατά το φψοσ του. από τθν κορυωι του εξάγεται το ρεφμα με τισ 

ανεπικφμθτεσ ουςίεσ, ενϊ από τον πυκμζνα εξάγεται το ΡΡ. Σο ΡΡ εν ςυνεχεία 

τροωοδοτείται ςτον extruder (δικόχλιοσ εκβολζασ) μαηί με τα απαραίτθτα πρόςκετα. 

Εκεί τικεται και μόλισ εξζλκει από τθ μιτρα του ψφχεται και ταυτόχρονα κόβεται ςε 

κόκκουσ (pelletizing). Ακολουκεί θ ξιρανςθ του προϊόντοσ ςτουσ 800C και θ ενςάκιςθ 

του. 

 Σο τελικό προϊόν είναι κρυςταλλικό κατά 95% περίπου και κατά 5% είναι 

άμορωο. Θ φπαρξθ του μικροφ αυτοφ ποςοςτοφ ατακτικοφ πολυμεροφσ ςτο προϊόν 

βελτιϊνει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ςκλθρότθτα και τθν ευκαμψία του. Πάνω από 

ζνα ποςοςτό ατακτικοφ πολυμεροφσ, οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ μειϊνονται 

απότομα. Κάκε κόκκοσ παραγόμενου πολυμεροφσ περιζχει ζνα μικρό κομμάτι 

καταλφτθ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτον πολυμεριςμό. Ακολουκεί διάγραμμα ροισ 

τθσ παραγωγισ του πολυπροπυλενίου.5 
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ΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ

Καταλφτεσ/
Πρόςκετα

ΑΟΣΙΔΡΑΣΘΡΑ 
ΠΡΝΤΞΕΡΙΞΡΤ

Ρ= 40 bar
Σ= 75◦C

Ανακφκλωςθ Προπυλενίου

ΔΙΑΧΩΡΙΞO 
ΠΡΡΛΡΟΣΡ

ΑΠΡΓΤΞΟΩΘ
EXTRUDER/

ΜΡΜΜΡΠΡΙΘΘ
ΨΤΠΘ-ΠΘΡΑΟΘ

ΠΡΡΚΡΟΣΡ

ΕΟΑΜΙΘ ΡΡ
ΧΤΞΑ ΠΡΡΛΡΟ ΡΡ

 

Εικόνα 1.5: Διάγραμμα ροισ τθσ παραγωγισ του πολυπροπυλενίου με τθ μζκοδο Spheripol  

1.10 Χρήςεισ του πολυπροπυλενίου 

Σο κρυςταλλικό πολυπροπυλζνιο είναι αυτό που χρθςιμοποιείται περιςςότερο 

ςτο εμπόριο ςιμερα, και αυτό γιατί είναι ζνα κερμοπλαςτικό πολυμερζσ χαμθλοφ 

ειδικοφ βάρουσ και ικανοποιθτικισ αντίςταςθσ ςε χθμικά αντιδραςτιρια και μθχανικι 

καταπόνθςθ. Επίςθσ είναι ελαωρφ, βάωεται με ευχζρεια, ανκίςταται ςτο θλεκτρικό 

ρεφμα και δίνει πλικοσ χυτϊν αντικειμζνων. 

Σο πολυπροπυλζνιο χρθςιμοποιείται ςε αμζτρθτεσ κακθμερινζσ εωαρμογζσ, 

όπωσ για παράδειγμα θ ςυςκευαςία νεροφ, τροωίμων και ωαρμάκων, τα ιατρικά 

εμωυτεφματα και ςκεφθ, οι εωαρμογζσ φδρευςθσ κζρμανςθσ και αποχζτευςθσ, τα 

παιδικά παιχνίδια, ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία, κλπ. Επίςθσ, εξαιτίασ τθσ ιδιότθτασ 

του ωσ μονωτισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, χρθςιμοποιείται ςε αμζτρθτεσ θλεκτρικζσ 

εωαρμογζσ. Διακζτει ακόμθ πολφ χαμθλι κερμικι αγωγιμότθτα, επομζνωσ είναι το 

ιδανικό υλικό για τθ μεταωορά κρφου και ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, με ςχεδόν μθδενικζσ 

απϊλειεσ κερμότθτασ. Χρθςιμεφει ακόμθ ςτον ςχθματιςμό ινϊν και νθμάτων, κακϊσ 

και λεπτϊν ωφλλων και μεμβρανϊν. Επειδι δε, τα νιματά του είναι ωτθνά και 

ανκεκτικά αντικακιςτοφν πολλζσ ωορζσ τισ ωτθνζσ ωυςικζσ ίνεσ του ςιηάλ και τθσ 

ιοφτθσ ςτθν καταςκευι μεταωορικϊν ςάκων του εμπορίου.8 

Μζροσ του ΡΡ χρθςιμοποιείται για τθ ςφνκεςθ ςυμπολυμεροφσ με το το 

αικυλζνιο. Σο λαμβανόμενο προϊόν ζχει βελτιωμζνθ διαφγεια και ανκεκτικότθτα. 
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Μεταξφ των τελικϊν προϊόντων του ςυμπεριλαμβάνονται διάωοροι ςωλινεσ, δοχεία 

υγρϊν προϊόντων, καλϊδια, χορδζσ, κακϊσ και ποικιλία ιατρικϊν ςκευϊν. 

Επίςθσ πολυπροπυλζνιο παράγεται και υπό τθν ατακτικι μορωι του. Θ ουςία 

αυτι ηθτείται κυρίωσ για τθ ςφνκεςθ οριςμζνων ςωραγιςτικϊν μιγμάτων, κακϊσ και 

ςυγκολλθτικϊν υλικϊν.1 

Πζραν τθσ καταλλθλότθτάσ του για πλιρθ ανακφκλωςθ, ζχει πολφ χαμθλι 

ενςωματωμζνθ ενζργεια (ενζργεια που απαιτείται για τθν παραγωγι του) ςε ςχζςθ 

με άλλα υλικά και κυρίωσ με τα μζταλλα (χαλκόσ και ατςάλι), με ςυνζπεια να 

επιβαρφνει ελάχιςτα το περιβάλλον ςε εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα.7 

 Προϊόντα ςτα οποία υπάρχει αναγεγραμζνο το παρακάτω ςιμα, ζχουν 

καταςκευαςτεί από πολυπροπυλζνιο. 

΅ 

Εικόνα 1.6: ιμα κατατεκζν καταςκευισ ενόσ προϊόντοσ από πολυπροπυλζνιο9 

1.11 Ξηχανική Αποικοδόμηςη του ΡΡ 

 Θ αποικοδόμθςθ του ΡΡ είναι ζνασ όροσ  που αναωζρκθκε αρκετζσ ωορζσ 

παραπάνω και ουςιαςτικά αποτελεί τισ μεταβολζσ ςτθ χθμικι δομι και τισ ωυςικζσ 

ιδιότθτεσ του ΡΡ, λόγω εξωτερικϊν χθμικϊν ι ωυςικϊν επιδράςεων. Κατά τθν 

μορωοποίθςθ του, το ΡΡ υποβάλλεται ςε κερμικι και μθχανικι καταπόνθςθ, με 

αποτζλεςμα θ δομι του να αλλάηει και οι ιδιότθτεσ του να υποβακμίηονται. Και ςτο 

υπόλοιπο του κφκλου ηωισ του (χριςθ) όμωσ, το ΡΡ ζρχεται αντιμζτοπο με το 

οξυγόνο, τθν κερμότθτα, τθν ακτινοβολία, τθν υγραςία και άλλουσ παράγοντεσ που 

ευνοοφν τθν ποιοτικι του υποβάκμιςθ.  

Αυτοξείδωςη πολυμερϊν 

 Σα πολυμερι, όντασ οργανικά υλικά, όταν αντιδροφν με το οξυγόνο υπο τισ 

ςυνκικεσ που αναωζρκθκαν παραπάνω, ςχθματίηονται προϊόντα οξείδωςθσ όπωσ 

υπεροξείδια, αλκοόλεσ, κετόνεσ, αλδεψδεσ, οξζα, υπεροξζα, υπερεςτζρεσ και γ-
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λακτόνεσ. Οι αντιδράςεισ αυτζσ λζγονται αντιδράςεισ οξειδωτικισ υποβάκμιςθσ αωοφ 

επιρεάηουν αρνθτικά τθν ποιότθτα του πλαςτικοφ και οι μθχανιςμοί επίτευξισ τουσ 

είναι θ ςχάςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων και θ ανάπτυξθ διακλαδϊςεων μεταξφ των 

αλυςίδων αυτϊν. Θ ζκταςθ τθσ οξειδωτικισ υποβάκμιςθσ εξαρτάται από το πόςο 

κρυςταλλικό είναι το υλικό, από το μζγεκοσ των κρυςτάλλων, από τθ γιρανςθ του 

υλικοφ κατα τθ χριςθ του αλλά και από τα πρόςκετα που περιζχει το υλικό. Εκτόσ 

από υποβάκμιςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων των πολυμερϊν, οξειδωτικι υποβάκμιςθ 

ςθμαίνει και ωκορά ςτθν επιωάνεια του υλικοφ, όπωσ αποχρωματιςμόσ, ςτιγματα, 

ρωγμζσ κ.α.  

τάδιο Ζναρξησ 

 Ο μθχανιςμόσ – κφκλοσ τθσ αυτο-οξείδωςθσ ξεκινάει με τον ςχθματιςμό 

ελευκζρων ριηϊν. Θ δθμιουργία τουσ οωείλεται ςτθν φπαρξθ υπολλειμάτων  

καταλφτθ, προςμίξεων και δομικϊν ατελειϊν ςτο πολυμερζσ. Σα ςτοιχεία αυτά 

αντιδροφν με το οξυγόνο τθσ ατμόςωαιρασ προσ ςχθματιςμό υπεροξειδικϊν ριηϊν 

(ROO*). Εν ςυνεχεία οι ρίηεσ αυτζσ αποςποφν ζνα μόριο υδρογόνου από τθν δομικι 

μονάδα του πολυμεροφσ με αποτζλεςμα των ςχθματιςμό των ελευκζρων αλκυλικϊν 

ριηϊν (R*). 

 

 

 

Εικόνα 1.7: Αντίδραςθ ζναρξθσ κφκλου αυτο-οξείδωςθσ 

τάδιο Ανάπτυξησ 

 Αωοφ δθμιουργθκοφν οι ελεφκερεσ ρίηεσ (R*), αντιδροφν με το οξυγόνο και 

ςχθματίηουν ζτςι νζεσ ελεφκερεσ υπεροξειδικζσ ρίηεσ (ROO*).  Αντίδραςθ αυτι γίνεται 

χωρίσ τθν απαίτθςθ ενζργειασ ενεργοποιςθσ. Ζπειτα οι ρίηεσ αυτζσ αποςποφν ζνα 

άτομο υδρογόνου από μια πολυμερικι αλυςίδα και μετατρζπονται ςε 

υδροχπεροξείδια (ROOH) αωινοντασ παράλλθλα μια ελεφκερθ αλκυλικι ρίηα (R*).  

Για τθν απόςπαςθ του ατόμου του υδρογόνου από τθν αλυςίδα απαιτείται πολφ 

ενζργεια και για τον λόγο αυτό το ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ είναι το ελζγχον ςτάδιο του 

-----R-H 

-----R-R 

-----R* 
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ρυκμοφ τθσ αυτο-οξείδωςθσ. τθ ςυνζχεια παρουςία ενζργειασ (κερμότθτα, μθχανικι 

διάτμθςθ, ακτινοβολία) τα υδροχπεροξείδια διαςπόνται ςε αλκοξειδικζσ ( RO*) και 

υδροξειδικζσ (OH*) ρίηεσ. Οι νζεσ αυτζσ παραγόμενεσ ρίηεσ αποςποφν με τθ ςειρά 

τουσ άτομα υδρογόνου από τθν πολυμερικι αλυςίδα με αποτζλεςμα τθν ςφνκεςθ 

προϊόντων οξείδωςθσ (ROH και HOH) κακϊσ και τθν δθμιουργία νζων ελζυκερων 

αλκυλικϊν ριηϊν (R*). Οι νζεσ αυτζσ ελζυκερεσ ρίηεσ ςυνεχίηουν τον κφκλο τθσ αυτο-

οξείδωςθσ με αποτζλεςμα τθ περαιτζρω οξείδωςθ του πολυμεροφσ. Πλιρθσ 

υποβάκμιςθ του πολυμεροφσ μπορεί αν ςυμβεί εαν ο κφκλοσ δεν παρεμποδιςτεί. 

Ακολουκοφν οι αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα κατά το ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

αυτο-οξείδωςθσ. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Αντιδράςεισ ανάπτυξθσ κφκλου αυτο-οξείδωςθσ 

τάδιο Σερματιςμοφ 

 Όταν το περιβάλλον ςτο οποίο βρίςκεται ςτο πολυμερζσ είναι πλοφςιο ςε οξυγόνο, 

όλεσ οι αλκυλικζσ ρίηεσ είναι δυνατό να μετατραποφν ςε υπεροξειδικζσ και ο τερματιςμόσ τθσ 

αντίδραςθσ αυτο-οξείδωςθσ μπορεί να ςυμβεί με αντίδραςθ επαναςφνδεςθσ υπεροξειδικϊν 

ριηϊν, όπωσ ωαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 1.9: Αντίδραςθ τερματιςμοφ αυτο-οξείδωςθσ ςε περίπτωςθ κορεςμζνου οξυγόνου 

 

 Όταν  το οξυγόνο δεν επαρκεί και ο ρυκμόσ κατανάλωςθσ του είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ρυκμό διαχυςισ του, ο τερματιςμόσ  γίνεται με τθν αντίδραςθ 

των ελζυκερων αλκυλικϊν ριηϊν με τα υπόλοιπα είδθ ελεφκερων ριηϊν, όπωσ 

ωαίνεται παρακάτω. 

 

 

-----R*+ O2 

-----ROO* + -----R-

H 

-----ROO* 

-----ROOH +  -----R* 

-----ROOH  -----RO* + OH* 

-----RO* + -----RH ROH + R*----- 

OH* + -----RH HOH + R*----- 

2-----ROO* -----ROOR-----   +  O2 
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Εικόνα 1.10: Σερματιςμόσ αντίδραςθσ αυτο-οξείδωςθσ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ οξυγόνου 

 τθν πράξθ ο βακμόσ τθσ υποβάκμιςθσ του πολυμεροφσ  ωαίνεται από τθν 

υποβάκμιςθ των μθχανικϊν του ιδιοτιτων. Σο ΡΡ δθλαδι από εφκαμπτο 

μετατρζπεται ςε εφκραυςτο. 

Τποβάθμιςη πολυμερϊν κατά την επεξεργαςία 

 Σα πολυμερι κατα τθν μορωοποίθςι τουσ υπόκεινται ςε κερμικζσ και 

μθχανικζσ καταπονιςεισ με αποτζλεςμα τθν ςχάςθ των δεςμϊν άνκρακα και τθ 

δθμιουργία ελζυκερων ριηϊν (R*). Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ ςτισ άμορωεσ περιοχζσ του 

υλικοφ, αωοφ μόνο εκεί είναι διαλυτό το οξυγόνο. Οι ρίηεσ αυτζσ αντιδροφν με το 

οξυγόνο που υπάρχει διαλυμζνο ςτο τιγμα του πολυμεροφσ και ζτςι ξεκινάει θ αυτο-

οξείδωςθ. τισ κερμοκραςίεσ επεξεργαςίασ των πλαςτικϊν (180-3000C) ευνοείται το 

ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ αυτο-οξείδωςθσ. Λόγω περιοριςμζνθσ φπαρξθσ οξυγόνου 

ςτισ κλειςτζσ ςυςκευζσ μορωοποίθςθσ, ο τερματιςμόσ τθσ αυτο-οξείδωςθσ γίνεται με 

τθν αντίδραςθ των ελζυκερων αλκυλικϊν ριηϊν (R*) με τα υπόλοιπα είδθ ελεφκερων 

ριηϊν (RΟ*,R*,RΟΟ*). τθν περίπτωςθ επεξεργαςίασ του ΡΡ θ υποβάκμιςι του 

πραγματοποιείται με τον μθχανιςμό τθσ ςχάςθσ των πολυμερικϊν αλυςίδων, ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ του πολυαικυλενίου θ υποβάκμιςθ γίνεται ςυνικωσ με τον 

μθχανιςμό διακλάδωςθσ των πολυμερικϊν αλυςίδων. 

Τποβάθμιςη πολυμερϊν ςε μακράσ διαρκείασ θερμοοξειδωτική δράςη (Θερμική 

Γήρανςη) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ¨ηωισ¨ του το πολυμερζσ υπόκειται ςε κερμικζσ τάςεισ 

που προκαλοφν τθν κερμο-οξειδωτικι του υποβάκμιςθ. Σο εφροσ τθσ υποβάκμιςθσ 

αυτισ εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ οι κερμοκραςίεσ ςτισ οποίεσ εκτίκεται, το 

είδοσ του υλικοφ, το πάχοσ του και τθν παρουςία ακακαρςιϊν και προςμίξεων ςε 

αυτό . Για να προςδιοριςτεί θ κερμο-οξειδωτικι υποβάκμιςθ γίνονται μετριςεισ ςε 

δοκίμια κάμψθσ με ςκοπό να μετρθκεί θ ευκραυςτότθτα του υλικοφ. Θ υποβάκμιςθ 

-----R* + ROO* 

-----R* + R* 

-----R* + RO* 

-----ROOR 

-----R-R 

-----R-O-R 
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του υλικοφ λόγω κερμικισ γιρανςθσ εκωράηεται επίςθσ παρουςία ρωγμϊν ςτθν 

επιωάνειά του. Θ παρουςία ι μθ οξυγόνου ςτο περιβάλλον του πολυμεροφσ κακορίηει 

τον τερματιςμό τθσ οξείδωςθσ. Απουςία οξυγόνου μπορεί να τερματίςει τθν 

αντίδραςθ πρακτικά. 

Τποβάθμιςη πολυμερϊν από φωτο-οξειδωτική δράςη (Φωτο-οξείδωςη) 

 Θ περιοχι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που καταωζρνει να ωτάςει ςτθν 

επιωάνεια τθσ γθσ ζχει μικοσ κφματοσ 290-300nm (υπεριϊδθσ UV ακτινοβολία). Λόγω 

ιδιοτιτων τα εμπορικά πολυμερι, μζςα ςε αυτά και το ΡΡ, λογικά δε κα ζπρεπε να 

απορροωοφν κακόλου ακτινοβολία αωοφ αυτά απορροωοφν ακτινοβολία <200nm. 

Παρόλα αυτά ςτθν πραγματικότθτα τα πλαςτικά απορροωοφν ακτινοβολία λόγω τθσ 

φπαρξθσ ωωτοευαίςκθτων ομάδων ςτθ δομι τουσ.  Σα ςυςτατικά αυτά απορροωοφν 

ζντονα τθν ακτινοβολία και ονομάηονται χρωμοωόρεσ ομάδεσ. ε αυτζσ ανικουν οι 

καρβονυλικζσ ενϊςεισ, οι διπλοί και οι αρωματικοί δεςμοί και τα υπεροξείδια που 

είτε υπάρχουν ςτο πολυμερζσ, είτε ςχθματίηονται κατα τθ κερμικι του οξείδωςθ. τθν 

εμωάνιςθ χρωμοωόρων ομάδων ςυντελεί θ φπαρξθ πρόςκετων, προςμίξεων, 

χρωςτικϊν, υπολειμμάτων καταλφτθ και ατοςωαιρικϊν μολυντϊν ςτο πολυμερζσ.  

Θ ενζργεια των ωωτονίων τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ είναι μεγαλφτερθ από 

τθν απαιτοφμενθ ενζργεια κραφςθσ των ανκρακικϊν δεςμϊν. Ζτςι είναι δυνατι θ 

δθμιουργία ελευκζρων ριηϊν και θ ζναρξθ τθσ ωωτο-οξείδωςθσ. Θ εκκεςθ των 

πλαςτικϊν ςτθν ακτινοβολία προκαλεί εμωάνιςθ ευκραυςτότθτασ, ρωγμϊν ςτθν 

επιωάνεια του υλικου, αποχρωματιςμό του υλικοφ και μείωςθ τθσ αντοχισ του ςτον 

εωελκιςμό. Σα ωαινόμενα αυτά γίνονται πιο ζντονα όςο αυξάνεται ο χρόνοσ ζκκεςθσ 

του ςτθν ακτινοβολία. Σο πολυπροπυλζνιο είναι επιρεπζσ ςτο ωαινόμενο τθσ ωωτο-

οξείδωςθσ, διότι ςτθ δομικι του μονάδα περιζχονται τριτογενι άτομα υδρογόνου τα 

οποία αποςπϊνται εφκολα και ευνοοφν το ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ.1 

1.12 Ανακφκλωςη Πολυπροπυλενίου 

Θ εκτεταμζνθ χριςθ του πολυπροπυλενίου (PP) τα τελευταία χρόνια, κακιςτά 

ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν αξιοποίθςθ των αποβλιτων του και απο περιβαλλοντικισ 

αλλά και από οικονομικισ άποψθσ. Σα πολυμερι δεν ζχουν καμία δυςμενι επίδραςθ 

ςτον άνκρωπο κι επομζνωσ δεν αποτελοφν ρυπαντι του περιβάλλοντοσ λόγω του οτι 
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δεν είναι τοξικά. Σο κφριο πρόβλθμα με τα πολυμερι είναι ο μεγάλοσ όγκοσ τουσ ωσ 

απορρίμματα. Θ διαχείρθςθ των αποριμμάτων του πολυπροπυλενίου μζςω τθσ 

ανακφκλωςθσ, αποτελεί μια καλι προοπτικι. 

Οι μζκοδοι ανακφκλωςθσ των πολυμερϊν διακρίνονται ςτθν πρωτογενι 

ανακφκλωςθ (ανακφκλωςθ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ που παράγεται μζςα ςτο 

εργοςτάςιο), ςτθ δευτερογενι ι μθχανικι ανακφκλωςθ (κφρια βαςίηεται ςτθν τιξθ 

και επαναχρθςιμοποίθςθ του ίδιου προϊόντοσ), ςτθν τριτογενι ι χθμικι ανακφκλωςθ 

(αποπολυμεριςμόσ των προϊόντων προσ παραγωγι μονομερϊν ι άλλων προϊόντων 

προςτικζμενθσ αξίασ) και τζλοσ ςτθν ενεργειακι αξιοποίθςι τουσ. τόχοσ τθσ 

μεκόδου τθσ ανακφκλωςθσ των πολυμερϊν δεν είναι απλά θ επαναχρθςιμοποίθςι 

τουσ, αλλά θ παραςκευι δευτερογενϊν πολφτιμων υλικϊν, τα οποία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε ωσ πρϊτθ φλθ για τθν εκ νζου ςφνκεςθ πολυμερϊν, είτε για τθ 

παραγωγι άλλων προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ. 

Πρωτογενήσ ανακφκλωςη 

τθ βιομθχανία των πλαςτικϊν μπορεί να γίνει χριςθ των υπολειμάτων (scrap) 

από τθν εκβολι/ζγχυςθ του πρωταρχικοφ υλικοφ ι του ελαττωματικοφ προϊόντοσ που 

ζχει παραχκεί, αωοφ πρϊτα αυτά αλεςτοφν. τθν περίπτωςθ αυτι το πολυμερζσ που 

ανακυκλϊνεται δεν περιζχει προςμίξεισ και επομζνωσ το προϊόν τθσ ανακφκλωςθσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διεργαςίεσ που απαιτοφν υψθλι κακαρότθτα. 

Ξηχανική ανακφκλωςη 

Κατά τθν μθχανικι ανακφκλωςθ του PP γίνεται άλεςμα των χρθςιμοποιθμζνων 

προϊόντων πολυπροπυλενίου, ακολουκεί θ εκβολι του μίγματοσ και τζλοσ θ 

κοκοποίθςθ του ανακυκλωμζνου πολυμεροφσ. Θ ανακφκλωςθ του PP με 

επαναλαμβανόμενεσ εκβολζσ, προκαλεί μείωςθ του μοριακοφ του βάρουσ και τθσ 

πολυδιαςποράσ αυτοφ. Για να εμποδίςουμε τυχόν υποβάκμιςθ των ιδιοτιτων του PP, 

μποροφμε να προςκζςουμε ςτακεροποιθτζσ είτε κατά τθν διεργαςία τθσ εκβολισ, 

είτε πριν απο αυτι. Χριςθ ανακυκλωμζνων απορριμμάτων από PP γίνεται ςε 

διεργαςίεσ που δεν απαιτείται κακαρότθτα του υλικοφ.  

ε ςυγκεκριμζνεσ εωαρμογζσ όπου απαιτείται ςχετικι κακαρότθτα, τα 

προϊόντα καταςκευάηονται από κακαρό  PP που του ζχει προςτεκεί ποςότθτα 
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ανακυκλωμζνου PP. Θ μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ  κακαροφ πολυμεροφσ, 

ςυνεπάγεται τθν μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ διεργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και 

των περιβαλλοντολογικϊν επιπτϊςεων, διατθρϊντασ πάντα τισ ιδιότθτεσ του 

πλαςτικοφ ςτα επικυμθτά επίπεδα. 

Χημική ανακφκλωςη  

Ζνασ άλλοσ τρόποσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του πολυπροπυλενίου είναι θ 

χθμικι ανακφκλωςθ, θ μετατροπι δθλαδι των αποβλιτων ςε καφςιμα ι χθμικά. H 

αξιοποίθςθ αυτι των αποβλιτων πλαςτικοφ, ςυντελεί ςθμαντικά ςτθ μείωςθ του 

κόςτουσ διαχείριςθσ τουσ. Θ χθμικι ανακφκλωςθ είναι ςτθν ουςία θ κερμικι και θ 

καταλυτικι πυρόλυςθ. 

Κατά τθ κερμικι πυρόλυςθ με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ μπορεί να ςυμβεί 

τυχαία ςχάςθ των μακρομοριακϊν αλυςίδων. τθ περίπτωςθ του ΡΡ είναι αρκετά 

δφςκολο να ςυμβεί αποπολυμεριςμόσ ςτα μονομερι του, λόγω τθσ τυχαίασ ςχάςθσ 

των δεςμϊν άνκρακα-άνκρακα. Αντίκετα μποροφν να παραλθωκοφν χθμικζσ πρϊτεσ 

φλεσ και ιδιαίτερα υγρό κλάςμα με ςφςταςθ παρόμοια με εκείνθ τθσ βενηίνθσ του 

εμπορίου. 

Θ κερμικι διάςπαςθ των πολυολεωινϊν μπορεί να γίνει είτε με πυρόλυςθ ςε 

υψθλι κερμοκραςία (>700οC), οπότε λαμβάνεται μίγμα ολεωινϊν (C1-C4) και 

αρωματικζσ ενϊςεισ (κυρίωσ βενηόλιο και τολουόλιο), είτε με πυρόλυςθ ςε χαμθλι 

κερμοκραςία (400-500οC, κερμόλυςθ) οπότε λαμβάνονται τρία κλάςματα: ζνα αζριο, 

ζνα ςυμπυκνοφμενο και ζνα κθρϊδουσ υωισ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ, ςκοπόσ είναι θ 

μεγιςτοποίθςθ του αζριου κλάςματοσ και θ παραλαβι των ολεωινϊν που μποροφν 

μετά από διαχωριςμό να χρθςιμοποιθκοφν ςαν μονομερι για τθν παραςκευι των 

αντιςτοίχων πολυολεωινϊν. 

Λόγω τθσ χαμθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ των πλαςτικϊν και του ενδόκερμου 

τθσ διάςπαςθσ, θ κερμικι πυρόλυςθ καταναλϊνει μεγάλα ποςά ενζργειασ. Για να 

μειωκεί θ κερμοκραςία πυρόλυςθσ χρθςιμοποιοφνται καταλφτεσ (καταλυτικι 

πυρόλθςθ). Με τθ χριςθ καταλυτϊν θ κερμοκραςία πυρόλυςθσ ελαττϊνεται 

δραςτικά ςτθν περιοχι των 300-400οC. Επίςθσ επιτυγχάνεται μικρότερθ διαςπορά Θ/C 

ςτθν περιοχι τθσ βενηίνθσ με αφξθςθ τθσ παραγωγισ αρωματικϊν ενϊςεων και 
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ιςοπαραωινϊν, ενϊ αυξάνεται και θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ. Μεταξφ των 

διαωορετικϊν καταλυτϊν που ζχουν δοκιμαςτεί για τθν μετατροπι των 

πολυολεωινϊν, οι ηεόλικοι είναι αυτοί που ζχουν εκτενϊσ διερευνθκεί. 

Θ καταλυτικι πυρόλυςθ παρουςιάηει οριςμζνα πλεονεκτιματα ζναντι τθσ 

κερμικισ. Με τθ χριςθ κατάλλθλων καταλυτϊν επιτυγχάνεται ο ζλεγχοσ τθσ 

παραγϊμενθσ ποςότθτασ και του ωάςματοσ των προϊόντων. Σα παραπάνω κακιςτοφν 

τθν διεργαςία οικονομικά ςυμωζρουςα και τθν παραγωγι αποδοτικότερθ.10 

1.13 Οανοςφνθετα Πολυπροπυλενίου 

Όπωσ ζχει αναωερκεί και προθγουμζνωσ, τα πολυμερι εκτόσ από τα 

πλεονεκτιματα που παρουςιάηουν ςαν υλικά, υςτεροφν ςε μθχανικζσ ιδιότθτεσ και 

παρουςιάηουν μικρότερο μζτρο ελαςτικότθτασ ςε ςχζςθ με τα μζταλλα. Μία λφςθ για 

τθν αναβάκμιςθ των ιδιοτιτων των πολυμερϊν είναι θ ενίςχυςθ τουσ με κατάλλθλα 

μζςα. Σα μζςα ενίςχυςθσ (υλικά πλθρϊςεωσ) ζχουν τζτοιεσ ιδιότθτεσ ϊςτε το τελικό 

ςφνκετο υλικό να παρουςιάηει τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά. Ωσ μζςα ενίςχυςθσ 

υπάρχουν ςυνκετικά ι ωυςικά ανόργανα ςυςτατικά με τθ μορωι ςωματιδίων ι 

ινϊν.11,12,13,14,15 

Όταν ωσ μζςο ενίςχυςθσ χρθςιμοποιείται υλικό το οποίο ζχει ζςτω και μια 

διάςταςι του ςτθν κλίμακα του νανόμετρου, το ςφνκετο υλικό που προκφπτει 

ονομάηεται νανοςφνκετο.  Ανάλογα με το πόςεσ διαςτάςεισ του μζςου ενίςχυςθσ 

είναι ςτθν κλίμακα του νανόμετρου, μιλάμε για 1-D, 2-D και 3-D νανοςφνκετο υλικό. 

Ακολουκεί εικόνα με τουσ τφπουσ των ενιςχυτικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται ςε 

διάωορα νανοςφνκετα. 

 

Εικόνα 1.11: Σφποι ενιςχυτικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικά πλθρϊςεωσ ςε νανοςφνκετα: 

α) νανοςωλινεσ(1D), β) διςκόμορωα υλικά ενίςχυςθσ(2D), γ)νανοςωαιρίδια(3D).
16,17,18
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Σα οργανικά-ανόργανα νανοςφνκετα πολυμερικά υλικά, γνωςτά και ωσ 

ςφνκετα νανοχλικά , περιζχουν πολυςτρωματικοφσ ανόργανουσ κρυςτάλλουσ. Σα 

υλικά αυτά αποτελοφνται δθλαδι από πολλαπλά επίπεδα παράλλθλα μεταξφ τουσ, 

πάχουσ 1-3 nm και μικουσ μερικϊν εκατοντάδων νανομζτρων. Σα κενά ανάμεςα ςτα 

ςτρϊματα αυτϊν των ανόργανων κρυςτάλλων μποροφν αν διογκϊνονται  υπό τθσ 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα θ δομι τουσ από μικρομετρικι που ιταν να 

μετατρζπεται ςε νανομετρικι, αωοφ πλζον τα ςτρϊματα των κρυςτάλλων 

εμωανίηονται ωσ διεςπαρμζνα νανοςωματίδια ςτθν πολυμερικι μιτρα. Θ 

διεςπαρμζνθ δομι που προκφπτει μπορεί να είναι είτε εμωολιαςμζνθ (intercalated), 

είτε αποωολιδωμζνθ (exfoliated) , ανάλογα με το αν τα ςτρϊματα του υλικοφ 

ενίςχυςθσ ανοίγουν μερικϊσ ι πλιρωσ από τισ πολυμερικζσ αλυςίδεσ τθσ μιτρασ. 

Σα νανοςφνκετα αυτά πολυμερικά υλικά παρουςιάηουν βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ 

ςε ςχζςθ με αυτζσ των απλϊν πολυμερϊν. Εμωανίηουν δθλαδι μεγαλφτερο μζτρο 

ελαςτικότθτασ, μεγαλφτερθ αντοχι ςτον εωελκυςμό, καλφτερθ κερμικι αντοχι κακϊσ 

και μειωμζνθ διαπερατότθτα ςτα αζρια. Σο πόςο μποροφν να βελτιωκοφν οι ιδιότθτεσ 

των υλικϊν αυτϊν εξαρτάται από το πόςο μεγάλθ είναι θ διαςπορά των ςτρωμάτων 

του μζςου ενίςχυςθσςτθν πολυμερικι μιτρα. Θ διαςπορά των ςτρωμάτων τϊρα, 

εξαρτάται από τθν ικανότθτα των πολυμερικϊν αλυςίδων να διειςδφουν ςτα επίπεδα 

ενίςχυςθσ.19 

Σα πιο ςυμβατά με το πολυπροπυλζνιο ανόργανα πλθρωτικά υλικά, είναι τα 

ωυλλοπυριτικά υλικά (layered silicates).  Αυτό οωείλεται ςτθ διακεςιμότθτα τουσ 

(ορυκτι άργυλοσ), αλλά και ςτο ότι θ επιωανειακι τουσ τροποποίθςθ είναι 

εφκολθ.20,21,22 Θ εργαςτθριακι μελζτθ παραγωγισ νανοςυνκζτων ξεκίνθςε το 194923 

και ςυνεχίηεται, δεδομζνου του ότι τα υλικά παρουςιάηουν βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ και 

μποροφν να παραχκοφν ςε βιομθχανικό επίπεδο. Μζχρι ςτιγμισ τα υλικά αυτά 

παράγονται μόνο ςε εργαςτθριακό επίπεδο και οι ζρευνεσ επικεντρϊνονται ςτθ 

διάνοιξθ των ςτρωμάτων τθσ αργίλου από τισ πολυμερικζσ μιτρεσ. 

Θ διαςπορά του μζςου ενίςχυςθσ ςτο πολυμερζσ παρεμποδίηεται από τθν 

αςυμβατότθτα των υδρόωιλων επιπζδων τθσ ενίςχυςθσ με το υδρόωοβο πολυμερζσ. 

Ζτςι τα ωιλοπυριτικά μζςα ενίςχυςθσ τροποποιοφνται οργανικά για να γίνουν 

ςυμβατά με το πολυμερζσ. Αυτό επιτυγχάνεται με ανόργανθ ανταλλαγι κατιόντων 
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των κοιλοτιτων του αργιλίου με επιωανειοδραςτικά μζςα αλκυλοαμονίου 

(surfactants).24 

υνικωσ κατά τθν παραγωγι νανοςυνκζτων πολυμεροφσ-ορυκτισ αργίλου, 

χρθςιμοποιείται άργιλοσ τθσ ομάδασ 2:1 ωυλλοπυριτικϊν (phyllosilicates). Θ 

κρυςταλλικι δομι τθσ αργίλου αποτελείται από ζνα οκταεδρικό ςτρϊμα και δφο 

τετραεδρικά που το περιβάλλουν. Σα άτομα του οξυγόνου του οκταεδρικοφ 

ςτρϊματοσ (επίπεδο αλουμινίου ι μαγνθςίου) ανικουν ταυτόχρονα ςτο άνω ι ςτο 

κάτω τετραεδρικό ςτρϊμα, με αποτζλεςμα τα τρία ωφλλα να αποτελοφν μαηί ζνα 

ςτρϊμα. Σο πάχοσ του ςτρϊματοσ είναι περίπου 1nm και οι άλλεσ δφο διαςτάςεισ 

τουσ είναι από 30nm ζωσ μερικά μικρόμετρα, ανάλογα τθν πυριτικι άργιλο. Σα 

ςτρϊματα αυτά διατάςςονται ςτο χϊρο ςε ςτοίβεσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπάρχει 

κενόσ χϊροσ που ονομάηεται ενδιάμεςο ςτρϊμα (interlayer ι gallery) *33+. Θ 

ανταλλαγι ιόντων ανάμεςα ςτα ςτρϊματα (π.χ. υποκατάςταςθ  του Al3+ από Mg2+ ι 

Fe2+ ,ι υποκατάςταςθ του Mg2+ από Li2+), δθμιουργεί αρνθτικά ωορτία τα οποία 

εξουδετερϊνονται από ιόντα αλκαλίων του ενδιάμεςου ςτρϊματοσ (εικόνα 1.12 ). 

Αυτό το είδοσ τθσ ορυκτισ αργίλου ζχει ζνα χαρακτθριςτικό μζςο επιωανειακό 

ωορτίο, το οποίο ονομάηεται ικανότθτα κατιονικισ εναλλαγισ (CEC, Cation Exchange 

Capacity) και παρουςιάηει ποικιλία ςτθν τιμι του από ςτρϊμα ςε ςτρϊμα. Για τον 

λόγο αυτόν παίρνουμε μια μζςθ τιμι για όλο τον κρφςταλλο. Μια ορυκτι άργυλοσ 

που χρθςιμοποιείται κατα κόρων ςτθν παραγωγι νανοςφνκετων πολυμερϊν, είναι ο 

μοντμοριλλονίτθσ. Θ άργιλόσ αυτι χρθςιμοποιείται και ςτθν παροφςα εργαςία.25 

 

Εικόνα 1.12: Κρυςταλλικι δομι Μοντμοριλλονίτθ 
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Θ διάνοιξθ των ςτρωμάτων του πλθρωτικοφ υλικοφ από τθν πολυμερικι μιτρα 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθ ςφνκεςθ νανοςφνκετων πολυμερϊν, διότι χωρίσ αυτιν 

προκφπτει μικροςφνκετο του οποίου οι ιδιότθτεσ δεν παρουςιάηουν καμια βελτίωςθ 

ςε ςχζςθ με αυτζσ ενόσ απλοφ ςφνκετου υλικοφ. Αυτο ςυμβαίνει διότι τα ςτρϊματα 

τθσ αργίλου αποτελοφν μεμονομζνα νανοχλικά, ενω το ςφνολο τθσ ενίςχυςθσ είναι ςε 

μικρομετρικι κλίμακα. Επομζνωσ για να κεωρθκεί οτι ζχουμε νανοςφνκετο, κα 

πρζπει οι πολυμερικζσ αλυςίδεσ να ειςχωριςουν μζςα και όχι ενδιάμεςα ςτα 

ςτρϊματα του ενιςχυτικοφ μζςου.11,25   

Σα νανοςφνκετα πολυμερι μποροφν να ζχουν δυο δομζσ. Θ πρϊτθ δωμι 

ονομάηεται εμφωλιαςμζνη (intercalated) και θ δεφτερθ αποφολιδωμζνη 

(exfoliated). Οι δυο αυτζσ δομζσ διαωζρουν ϊσ προσ το ποςοςτό διάνοιξθσ των 

επιπζδων του μζςου ενίςχυςθσ από τθν πολυμερικι μιτρα. Θ μορωολογικι διαωορά 

των δυο δομϊν παριςταται ςτθν εικόνα που ακολουκεί.26 

 

Εικόνα 1.13: Δομι απλοφ ςφνκετου υλικοφ (conventional), εμωωλιαςμζνθ (intercalated) και 

αποωολιδωμζνθ δομι (exfoliated) νανοςφνκετων πολυμερικϊν υλικϊν. 

 Θ εμωωλιαςμζνθ δομι προκφπτει όταν μια ι περιςςότερεσ πολυμερικζσ 

αλυςίδεσ διειςδφουν ςτα ςτρϊματα του ενιςχυτικοφ μζςου. Σζτοιεσ δομζσ 

παρατθροφνται όταν θ απόςταςθ μεταξφ των επιπζδων τθσ ενίςχυςθσ είναι τθσ 

τάξεωσ των 20–30 A. 11,14 

 Θ αποωολιδωμζνθ δομι προκφπτει με τον πλιρθ διαχωριςμό των επιπζδων 

του ενιςχυτικοφ μζςου. Θ απόςταςθ μεταξφ των επιπζδων είναι τθσ τάξθσ των 800-
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100 Α.11,14 Όταν επιτυγχάνεται αποωολιδωμζνθ δομι, οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του 

υλικοφ βελτιϊνονται ςτο μζγιςτο δυνατό, πράγμα το οποίο οωείλεται ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ μιτρασ και ενίςχυςθσ. Πιο ςυγεκριμζνα 

το επιβαλλόμενο ςτο υλικό ωορτίο, μπορεί να μεταωερκεί από τθ μιτρα ςτθν 

ενίςχυςθ (λόγω ςφνδεςθσ μιτρασ-επιπζδων ενίςχυςθσ), με αποτζλεςμα να αυξθκεί θ 

αντοχι του ςφνκετου υλικοφ και να παρεμποδιςτεί θ διάδωςθ των ρωγμϊν. 27 ε 

γενικζσ γραμμζσ οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ των νανοςφνκετων υλικϊν με αποωολιδωμζνθ 

δομι, είναι καλφτερεσ από αυτζσ των νανοχλικϊν με εμωωλιαςμζνθ δομι και από 

αυτζσ των απλϊν ςφνκετων υλικϊν.15  

 Όπωσ αναωζρκθκε όμωσ και προθγουμζνωσ, θ ςφνκεςθ αποωολιδωμζνθσ 

δομισ είναι ιδιαίτερα δφςκολθ. τθν πραγματικότθτα λαμβάνονται ςφνκετεσ δομζσ οι 

οποίεσ περιλαμβάνουν ζνα ποςοςτό αποωολιδωμζνθσ και ζνα ποςοςτό 

εμωωλιαςμζνθσ δομισ.28 Αυτο οωείλεται ςτο ότι τα επίπεδα τισ ενίςχυςθσ 

παρουςιάηουν ανομοιογζννια ςτισ πλευρικζσ τουσ διαςτάςεισ και επομζνωσ ακόμα 

και όταν διαχωρίηονται πλιρωσ δεν μποροφν να διαςπαρκοφν τυχαία ςτθν 

πολυμερικι μιτρα.  

 τθν περίπτωςθ που ζχουμε τροποποίθςθ τθσ αργίλου με κάποιο 

αλκυλοαμόνιο (surfactant), όπωσ αναωζρκθκε παραπάνω, παρατθροφνται τρεισ 

διαωορετικζσ αλλθλεπιδράςεισ κατά τθν διείςδυςθ τθσ πολυμερικισ μιτρασ ςτα 

επίπεδα τθσ αργίλου. Θ αλλθλεπίδραςθ πολυμεροφσ-αλκυλοαμόνιου, 

αλκυλοαμόνιου-επιπζδου ενίςχυςθσ και πολυμεροφσ- επιπζδου ενίςχυςθσ. Oι 

αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ ωαίνονται ςχθματικά ςτθν εικόνα που ακολουκεί. 

 

Εικόνα 1.14: Αλλθλεπιδράςεισ κατά τθν διείςδυςθ τθσ πολυμερικισ αλυςίδασ ςτα επίπεδα τθσ 

τροποποιθμζνθσ αργίλου.
29 
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 ε περίπτωςθ που οι πολικζσ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτο πολυμερζσ και 

τθν ανόργανθ επιωάνεια ενίςχυςθσ δεν είναι αποτελεςματικζσ και απαιτείται 

καλφτερθ διαςπορά των νανοςωματιδίων, αυτι μπορεί να επιτευχκεί κατά τθ 

διάρκεια παραγωγισ του νανοςφνκετου με τθ βοικεια των ιςχυρϊν διατμθτικϊν 

δυνάμεων  που αναπτφςςονται. Άλλθ λφςθ είναι θ τροποποίθςθ των πολυμερικϊν 

αλυςίδων με λειτουργικζσ ομάδεσ όπωσ μαλεϊκόσ ανυδρίτθσ  (maleic anhydride (MA)-

graftedfunctionalized polyolefins), αμμϊνιο ι υδροξφλιο (ammonium-terminated or 

OH-terminated polyolefins). Σα τροποποιθμζνα αυτά πολυμερι καλοφνται 

ςυμβατοποιθτζσ (compatibilizes).3031 

 τθν παροφςα εργαςία ζγινε ςφνκεςθ νανοςφνκετων πολυπροπυλενίου, με 

ςκοπό τθν μελζτθ των ιδιοτιτων τουσ και ωσ αρχικά υλικά, αλλά και ζπειτα από τθν 

επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςι τουσ. Θ παραγωγι των νανοςυνκζτων αυτϊν ζγινε 

με τθ βοικεια δικόχλιου εκβολζα με ςκοπό τθν επίτευξθ καλφτερθσ ομοιογζνειασ ςτο 

μίγμα και καλφτερθσ διαςποράσ των νανοςωματιδίων ςτο πολυμερζσ, με τθ βοικεια 

των μεγάλων διατμθτικϊν τάςεων που αναπτφςςονται κατά τθν εκβολι. Θ επιλογι 

αυτισ τθσ μεκόδου παραγωγισ ζγινε λόγω τθσ απλότθτάσ τθσ αλλά και τθσ χριςθσ τθσ 

ςε βιομθχανικό επίπεδο.32 

1.14 Επαναλαμβανόμενη μορφοποίηςη / Γήρανςη πολυπροπυλενίου 

και νανοςυνθζτων του 

 το τζλοσ  του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ εργαςίασ γίνεται επιςκόπθςθ ςτθ 

διεκνι βιβλιογραωία ςε εργαςίεσ με κζμα τθν επίδραςθ τθσ επαναλαμβανόμενθσ 

μορωοποίθςθσ ςτο πολυπροπυλζνιο και τα νανοςφνκετά του. Σα αποτελζςματα των 

μελετϊν, δίνουν μια καλι εικόνα για τθν πορεία των ιδιοτιτων του πολυπροπυλενίου, 

κατά τθν επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ, τθ γιρανςθ, αλλά και τθν αναβάκμιςθ 

των ιδιοτιτων του με προςκικθ κατάλλθλων ςτακεροποιθτϊν ι μζςων ενίςχυςθσ ςε 

μορωι νανοςωματιδίων. Με βάςθ τισ μελζτεσ αυτζσ ζγινε προγραμματιςμόσ του 

πειραματικοφ μζρουσ αυτισ τθσ εργαςίασ,  ωσ μια ςυνζχεια τθσ ζρευνασ ςτον κλάδο 

τθσ ανάπτυξθσ τεχνογνωςίασ για τθ διαχείριςθ απορριμμάτων πολυπροπυλενίου. 

Οι Nasir et al33 μελζτθςαν τθν επίδραςθ τθσ κερμo-οξειδωτικισ γιρανςθσ ςτισ 

ιδιότθτεσ ςυμπολυμεροφσ κατά ςυςτάδεσ πολυπροπυλενίου (co-PP). Δοκίμια co-ΡΡ 
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που μορωοποιικθκαν με ζγχυςθ, υπζςτθςαν κερμικι επιταχυνόμενθ γιρανςθ ςτουσ 

1300C για 100, 200 και 300h ϊςτε να προςομοιωκεί θ αποικοδόμθςθ του ΡΡ κατά τθ 

διάρκεια τθσ χριςθ του. Οι πρϊτεσ ενδείξεισ κερμικισ αποικοδόμιςθσ τουσ 

εμωανίηονται ςτισ 300h γιρανςθσ, όπου παρατθρείται μείωςθ του MFR λόγω ςχάςθσ 

των πολυμερικϊν αλυςίδων. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ γιρανςθ από μόνθ τθσ δεν 

επθρεάηει ιδιαίτερα τθ δομι και τισ ιδιότθτεσ του υλικοφ. θμειϊνεται πωσ το υλικό 

αποικοδομείται λόγω οξείδωςθσ, αωοφ ςτο ωάςμα υπερφκρου του εμωανίηεται 

κορυωι ςτθν περιοχι δόνθςθσ του καρβονυλίου. Εν ςυνεχεία, τα δοκίμια που είχαν 

υποςτεί γιρανςθ ανακυκλϊνονται με τθν προςκικθ ςτακεροποιθτι (αντιοξειδωτικό) 

ςε εςωτερικό αναμεικτιρα και ακολουκεί μορωοποίθςθ με τθ χριςθ κερμόπρεςασ. 

Σα μορωοποιθμζνα, ανακυκλωμζνα δοκίμια υπόκεινται ξανά ςε γιρανςθ για 100, 200 

και 300h ςτουσ 1300C. Οι ιδιότθτεσ των ανακυκλωμζνων δοκιμίων που ζχουν υποςτεί 

γιρανςθ για 100h δεν παρουςιάηουν μεταβολζσ, ςε ςχζςθ με τα μθ ανακυκλωμζνα 

δοκίμια που ζχουν υποςτεί γιρανςθ για 300h. Αυτό ςθμαίνει πωσ ο ςτακεροποιθτισ 

που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν επαναμορωοποίθςθ ζχει αποτελεςματικι δράςθ ςτον 

ζλεγχο τθσ κερμο-οξειδωτικισ αποικοδόμθςθσ του πολυμεροφσ κατά τθ μορωοποίθςθ 

και τθ γιρανςθ που υωίςταται. Με περαιτζρω γιρανςθ όμωσ παρατθρείται επιπλζον 

αποικοδόμθςθ του υλικοφ, αωοφ μειϊνεται θ κερμοκραςία ζναρξθσ τθσ οξειδωτικισ 

δράςθσ (ΟΙΣ). Επομζνωσ ςυμπεραίνεται ότι θ περαιτζρω γιρανςθ προκαλεί 

απενεργοποίθςθ του ςτακεροποιθτι που χρθςιμοποιικθκε.  

Οι Aurrekoetxea et al34 μελζτθςαν τισ ιδιότθτεσ του πολυπροπυλενίου κατά 

τθν επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ με ζγχυςθ, ζωσ και δζκα ωορζσ. Οδθγικθκαν 

ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ αποικοδόμθςθ του ΡΡ ξεκινάει μετά τον τζταρτο κφκλο 

μορωοποίθςθσ, λόγω των ςτακεροποιθτϊν που περιζχει, και πωσ θ αποικοδόμθςθ 

αυτι οωείλεται ςτθν ςχάςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων και όχι ςτθν οξείδωςθ. Όςον 

αωορά τισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ, με τθν επαναμορωοποίθςθ παρατθρικθκε αφξθςθ 

του μζτρου ελαςτικότθτασ κακϊσ και του ςθμείου διαρροισ του ΡΡ, λόγω αφξθςθσ 

τθσ κρυςταλλικότθτάσ του. Σζλοσ μετά τον τζταρτο κφκλο μορωοποίθςθσ κατά τθ 

δοκιμι ςε εωελκυςμό των δοκιμίων ΡΡ, παρατθρικθκε μείωςθ τθσ παραμόρωωςθσ 

ςτθ κραφςθ λόγω φπαρξθσ αλυςίδων μικρότερου μοριακοφ βάρουσ. Σο μικρότερο 

μοριακό βάροσ οδθγεί ςε μεγαλφτερο αρικμό άκρων αλυςίδων ςτθ δομι του 
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πολυμεροφσ, με αποτζλεςμα μικρότεροσ αρικμόσ αλυςίδων που είναι 

ενςωματωμζνοι ςτον κρφςταλλο να μποροφν να «μεταωζρουν» το ωορτίο κατά τθν 

εωελκυςτικι παραμόρωωςθ με ςυνζπεια θ αςτοχία να επζρχεται ςε μικρότερθ 

επιμικυνςθ. Επιπλζον, αλυςίδεσ μικρότερου μοριακοφ βάρουσ ζχουν μικρότερο 

αρικμό δεςμϊν C-C προσ επιμικυνςθ. Θ παρατθροφμενθ μείωςθ του μοριακοφ 

βάρουσ με τθν ανακφκλωςθ του ΡΡ, αυξάνει τθν κινθτικότθτα και τθν ικανότθτα προσ 

αναδίπλωςθ των μοριακϊν αλυςίδων και επιτρζπει τθ δθμιουργία κρυςταλλιτϊν 

μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ κακϊσ και αυξθμζνο ποςοςτό κρυςταλλικότθτασ.  

Σα επαναχρθςιμοποιθμζνα πλαςτικά είναι πολφ πικανό να ζχουν μολυνκεί 

από ξζνεσ ουςίεσ όπωσ αντιοξειδωτικά, ςτακεροποιθτζσ, μζταλλα, προϊόντα 

οξείδωςθσ κ.α.. Όταν αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυςκευαςία τροωίμων, 

δθμιουργείται κζμα διαςωάλιςθσ τθσ υγείασ των καταναλωτϊν και κακίςταται 

απαραίτθτθ θ μελζτθ τθσ μεταναςτευτικισ ςυμπεριωοράσ των υλικϊν αυτϊν. Μια 

τζτοια εργαςία ζγινε από τουσ Incarnato et al35, οι οποίοι μελζτθςαν τθν επίδραςθ 

τριϊν κφκλων μορωοποίθςθσ ςτισ ιδιότθτεσ του πολυπροπυλενίου (ΡΡ), και τισ 

ςυςχζτιςαν με τισ μεταβολζσ τθσ δομισ του οι οποίεσ ςυμβαίνουν κατά τθν 

ανακφκλωςθ. Για να προςομοιϊςουν τθ διεργαςία ανακφκλωςθσ πρόςκεςαν ςτουσ 

κόκκουσ ΡΡ τρείσ ουςίεσ ωσ μοντζλα μολυντϊν (ωαινυλ-κυκλοεξάνιο, βενηοωαινόνθ, 

δι-n-βουτυλ ωκαλικόσ εςτζρασ) και πραγματοποιικθκαν τρεισ κφκλοι 

επαναλαμβανόμενθσ μορωοποίθςθσ με ζγχυςθ.  Παράλλθλα με τθν ίδια διαδικαςία 

προετοιμάςτθκαν δοκίμια αναωοράσ από ΡΡ χωρίσ τθ χριςθ μολυντϊν. Για να 

προςομοιωκοφν οι ςυνκικεσ τθσ επαωισ του ΡΡ με λιπαρά και μθ-λιπαρά τρόωιμα 

κατά τισ ςυνκικεσ χριςθσ, πριν από κάκε κφκλο επαναμορωοποίθςθσ τα δοκίμια ΡΡ 

εμβαπτίςκθκαν ςε 100% ιςο-οκτάνιο και 95% αικανόλθ ωσ μζςο προςομοίωςθσ 

λιπαρϊν ουςιϊν, ενϊ για τθν προςομοίωςθ των όξινων υδατικϊν μζςων 

χρθςιμοποιικθκε διάλυμα 3% οξικοφ οξζοσ. Μετά από κάκε ανακφκλωςθ 

παρατθρικθκε μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ των δειγμάτων, ενϊ μετά τθ δεφτερθ 

ανακφκλωςθ διαπιςτϊκθκε αφξθςθ του ςθμείου κρυςτάλλωςθσ, ενδείξεισ 

αποικοδόμθςθσ του υλικοφ. Παρατθρικθκε επίςθσ πωσ θ φπαρξθ των μολυντϊν 

ενιςχφει τθν αποικοδόμθςθ του ΡΡ. Ο τρόποσ με τον οποίο οι μορωολογικζσ αλλαγζσ 

του ΡΡ επθρεάηουν τθν μεταναςτευτικι ςυμπεριωορά του, εξαρτάται από τθν 
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αλλθλεπίδραςθ του ΡΡ με τον διαλφτθ με τον οποίο ζρχεται κάκε ωορά ςε επαωι, τθν 

αλλθλεπίδραςθ μολυντι-διαλφτθ, και από το ςχιμα και το μζγεκοσ του μολυντι. Σο 

ποςοςτό των μολυντϊν ςτον διαλφτθ δθλαδι, μπορεί είτε να αυξάνει είτε να 

μειϊνεται με τθν ανακφκλωςθ. Επομζνωσ το ανακυκλωμζνο ΡΡ είναι δυνατό να 

παρουςιάηει μικρότερθ μεταναςτευτικι τάςθ από το αρχικό και άρα να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ υλικό ςυςκευαςίασ τροωίμων. ε αντίκετθ περίπτωςθ προτείνεται 

θ παρεμβολι ςτρϊματοσ παρκζνου ΡΡ ανάμεςα ςτο ανακυκλωμζνο και το τρόωιμο. 

Από τουσ Touati et al.36 ζγινε μελζτθ τθσ δομισ και των ιδιοτιτων 

νανοςφνκετου ιςοτακτικοφ πολυπροπυλενίου. Νανοςφνκετα ΡΡ και οργανικά 

τροποποιθμζνου μοντμοριλλονίτθ, Cloisite 15A (PP-OMMT) (5%), με ι χωρίσ τθν 

παρουςία ςυμβατοποιθτι, ΡΡ-μαλεϊκοφ ανυδρίτθ (PP-g-MA) (20 wt.%), παράγονται ςε 

εςωτερικό αναμεικτιρα και υποβάλλονται ςε τζςςερισ κφκλουσ επαναμορωοποίθςθσ. 

Κακαρό δείγμα ΡΡ επαναμορωοποιείται κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ ϊςτε να είναι 

δυνατι θ ςφγκριςθ των ιδιοτιτων του νανοςφνκετου με αυτζσ του απλοφ ΡΡ. Μετά 

τον τζταρτο κφκλο μορωοποίθςθσ ςτα νανοςφνκετα ΡΡ-ΟΜΜΣ, θ ορυκτι άργιλοσ 

βρίςκεται ςε εμωωλιαςμζνθ διαμόρωωςθ ι υωίςταται ριξθ τθσ δομισ τθσ, λόγω 

κερμικισ αποικοδόμθςθσ τθσ αργίλου και τθσ οργανικισ τθσ τροποποίθςθσ. 

Παρατθρικθκε πωσ θ παρουςία του ΡΡ-g-MA οδθγεί ςε 

εμωωλιαςμζνθ/αποωολιδωμζνθ δομι των νανοςυνκζτων, θ οποία βελτιϊνεται με τθν 

επαναμορωοποίθςθ του μίγματοσ (λαμβάνεται αποωολιδωμζνθ δομι μετά τον 

τζταρτο κφκλο μορωοποίθςθσ). Παρά τθν καλφτερθ διαςπορά του μζςου ενίςχυςθσ 

ςτθν πολυμερικι μιτρα, δεν παρατθρείται βελτίωςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων του 

πλαςτικοφ με τθν επαναμορωοποίθςθ, λόγω τθσ αποικοδόμθςθσ που αυτό υωίςταται. 

Διαπιςτϊκθκε ότι θ προςκικθ ςε περίςςεια του ςυμβατοποιθτι ΡΡ-g-MA αυξάνει τθν 

αποικοδόμθςθ τθσ μιτρασ. Με τθν επαναμορωοποίθςθ, παρατθρείται ςθμαντικι 

μείωςθ του ιξϊδουσ θ οποία είναι πιο ζντονθ παρουςία του ςυμβατοποιθτι ΡΡ-g-MA. 

Από τθν άλλθ πλευρά, με τθν τεχνικι FTIR δεν διαπιςτϊκθκε κάποια μεταβολι ςτθ 

χθμικι δομι του υλικοφ. Με βάςθ τα παραπάνω οδθγικθκαν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ του πολυμεροφσ επζρχεται μζςω μθχανιςμοφ β-ςχάςθσ 

των αλυςίδων. Σο ωαινόμενο τθσ αποικοδόμθςθσ και τθσ μείωςθσ του ιξϊδουσ κατά 

τθν επαναμορωοποίθςθ, γίνεται πιο ζντονο παρουςία του ΡΡ-g-MA. υνολικά, το 
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υλικό παρουςιάηει χαμθλζσ μθχανικζσ και κερμικζσ ιδιότθτεσ μετά τον πρϊτο κφκλο 

μορωοποίθςθσ χωρίσ αυτζσ να αλλάηουν ςθμαντικά ςτουσ επόμενουσ κφκλουσ. Για τθ 

βελτίωςθ των ιδιοτιτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ/PP-g-MA προτείνεται περαιτζρω ζρευνα και 

πικανότατα αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ μορωοποίθςθσ. 

 Από τουσ Martins et al.37, μελετικθκε θ επίδραςθ αντιοξειδωτικοφ προςκζτου 

(Recyclostab 411ΣΜ) ςτισ ιδιότθτεσ του ΡΡ, κατά τθν επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςι 

του. Με τθ χριςθ αναμεικτιρα με περιςτρεωόμενουσ κοχλίεσ (rotary mixer) 

παριχκθςαν τζςςερα μείγματα: το δείγμα 1 αποτελοφνταν αποκλειςτικά από 

παρκζνο ΡΡ, το δείγμα 2 από παρκζνο και ανακυκλωμζνο ΡΡ ςε αναλογία 1:1, το 

δείγμα 3 από παρκζνο, ανακυκλωμζνο ΡΡ (1:1) και μικρι ποςότθτα αντιοξειδωτικοφ 

Recyclostab 411ΣΜ (0,2%), ενϊ το δείγμα 4 από παρκζνο, ανακυκλωμζνο ΡΡ (1:1) και 

αντιοξειδωτικό Recyclostab 411ΣΜ (0,4%). Όλα τα  δείγματα υποβλικθκαν δεκατρείσ 

ωορζσ ςε επαναμορωοποίθςθ με τθ χριςθ μονοκόχλιου εκβολζα. Κατά τθν 

μορωοποίθςι τουσ, ςτα δείγματα 1 και 2 παρατθρικθκε υποβάκμιςθ τθσ 

κερμοοξειδωτικισ τουσ ςτακερότθτασ και αφξθςθ του δείκτθ ροισ τιγματοσ (MFR), 

λόγω αποικοδόμθςθσ από τθν κατανάλωςθ του αντιοξειδωτικοφ που είχε 

ενςωματωκεί ςτο ΡΡ από τθν παραγωγι του. Σο δείγμα 2 μάλιςτα παρουςίαςε πιο 

υποβακμιςμζνεσ ιδιότθτεσ, λόγω των ακακαρςιϊν που εμπεριζχονται ςτο 

ανακυκλωμζνο ΡΡ και οι οποίεσ ωσ γνωςτόν αποτελοφν κζντρα οξείδωςθσ. Σα 

δείγματα 3 και 4 κατά τθν επαναμορωοποίθςθ, παρουςίαςαν κερμικι ςτακερότθτα 

και  διατιρθςαν το MFR τουσ ςτα ίδια επίπεδα λόγω περιοριςμοφ του ωαινομζνου 

τθσ ςχάςθσ των αλυςίδων από τθν παρουςία του αντιοξειδωτικοφ. Σο δείγμα 3, αν δε 

λθωκεί υπόψθ το πρόβλθμα του χρωματιςμοφ,  ζχει ςυγκρίςιμεσ ιδιότθτεσ με το 

παρκζνο υλικό. Σο δείγμα 4 διατθρεί αμετάβλθτεσ τισ ιδιότθτζσ του και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε εωαρμογζσ μορωοποίθςθσ με ζγχυςθ, χωρίσ τθν προςκικθ νζου 

ςυςτιματοσ ςτακεροποίθςθσ κακϊσ και ςε εωαρμογζσ  που απαιτοφν κατάλλθλθ 

κερμοοξειδωτικι ςτακερότθτα. Επομζνωσ θ χριςθ του αντιοξειδωτικοφ προςκζτου 

ςυνδζεται με τθν τελικι χριςθ του ανακυκλωμζνου υλικοφ. 

 Σισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ (εωελκυςμόσ, κάμψθ, κροφςθ) ανακυκλωμζνων 

απορριμμάτων ΡΡ μελετικθκαν από τουσ Matsuo et al.38 Πιο ςυγκεκριμζνα μελζτθςαν 

απορρίμματα ΡΡ που προζρχονταν από τα δοχεία αποκικευςθσ λαχανικϊν των 
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ψυγείων και τουσ ςωλινεσ μεταωοράσ νεροφ των πλυντθρίων. Θ διεργαςία τθσ 

ανακφκλωςθσ των παραπάνω απορριμμάτων περιελάμβανε τεμαχιςμό, πλφςθ και 

παραγωγι πελετϊν με τθ χριςθ δικόχλιου εκβολζα. Εν τζλθ προζκυψαν πζντε είδθ 

ανακυκλωμζνου ΡΡ τα οποία διαωζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν κακαρότθτα. Σο 

δείγμα 1 προζκυψε μόνο από το άλεςμα των απορριμμάτων ΡΡ. Σο δείγμα 2 από το 

άλεςμα του ΡΡ και το πλιςιμο των νιωάδων (flakes). Σο δείγμα 3 από το άλεςμα του 

ΡΡ και τθν μορωοποίθςθ των νιωάδων ςε δικόχλιο εκβολζα. Σο δείγμα 4 από το 

άλεςμα του ΡΡ, τθν ανάμιξθ/ομογεννοποίθςθ των νιωάδων και τθν εκβολι του 

μίγματοσ. Σζλοσ το δείγμα 5 προζκυψε από το άλεςμα, τον κακαριςμό των νυωάδων, 

τθν ανάμιξι τουσ και τθν εκβολι τουσ. Σα δείγματα αυτά μορωοποιικθκαν με ζγχυςθ 

και υποβλικθκαν ςε δοκιμι εωελκυςμοφ, κάμψθσ και κροφςθσ για τθ μελζτθ των 

μθχανικϊν τουσ ιδιοτιτων και τθ ςφγκριςι τουσ με αυτζσ του αρχικοφ ΡΡ. Σα 

αποτελζςματα ζδειξαν πωσ το δείγμα που είχε υποβλθκεί ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

ανακφκλωςθσ (δείγμα 5) και που επομζνωσ είχε υποςτεί τον καλφτερο κακαριςμό, 

παρουςίαςε τθν μεγαλφτερθ ςκλθρότθτα και τθν καλφτερθ αντοχι ςε εωελκυςμό, 

κάμψθ και κροφςθ. Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του δείγματοσ αυτοφ είναι ςχεδόν εξίςου 

καλζσ με τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ του αρχικοφ ΡΡ. υμπζραςμα τθσ μελζτθσ είναι πωσ 

θ αντοχι του ανακυκλωμζνου ΡΡ μειϊνεται με τθν αφξθςθ τθσ περιεκτικότθτάσ του ςε 

ακακαρςίεσ, επομζνωσ ο καλόσ κακαριςμόσ του υλικοφ πριν από τθν επεξεργαςία του 

παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ. 

 Majumdar et al.39 μελζτθςαν τισ κερμικζσ ιδιότθτεσ απορριμμάτων ΡΡ. 

υλλζχκθκαν ςυςκευαςίεσ παγωτοφ (I), μαργαρίνθσ (M) και χυμοφ (B) από ΡΡ, 

αλζςκθκαν και εν ςυνεχεία υπζςτθςαν εκβολι. Οι ςυςκευαςίεσ αυτζσ περιείχαν 

ακακαρςίεσ, υπολείμματα ωαγθτοφ και κομμάτια γυαλιοφ, υπολείμματα από ωίλμ και 

ςακοφλεσ κακϊσ και πϊματα ςυςκευαςίασ παγωτοφ. Μελετικθκαν οι κερμικζσ 

ιδιότθτεσ των δειγμάτων Ι, Μ, Β αλλά και των μιγμάτων τουσ. Σα μίγματα που 

δθμιουργικθκαν είναι τα I+M, I+B και M+B, το W0 το οποίο περιζχει Ι,Μ και Β ςε 

περιεκτικότθτα 33% από κάκε είδοσ, και τζλοσ το W10 περιεκτικότθτασ 30% ςε Ι,Μ και 

Β αντίςτοιχα, κακϊσ και 10%  πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) από 

καπάκια ςυςκευαςίασ παγωτοφ. Οι ιδιότθτεσ των δειγμάτων ςυγκρίκθκαν με αυτζσ 

των αρχικϊν υλικϊν από τα οποία παριχκθςαν οι ςυςκευαςίεσ.  



39 

 

Από τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ, παρατθρικθκε μείωςθ των ενκαλπιϊν των 

απορριμμάτων ΡΡ ςε ςχζςθ με τισ ενκαλπίεσ των αρχικϊν υλικϊν. Μεγαλφτερθ 

διαωορά παρουςίαςαν τα Μ και Β που ζχουν και χαμθλότερα MFI (μεγαλφτερεσ 

αλυςίδεσ, άρα και εντονότερα ωαινόμενα ςχάςθσ αλυςίδων). Σο γεγονόσ αυτό μπορεί 

να οωείλεται είτε ςτθν αποικοδόμθςθ του υλικοφ, είτε ςτθν παρουςία ακακαρςιϊν. 

Για να ζχουν μια πιο ςαωι εικόνα τθσ κατάςταςθσ μετρικθκαν οι ενκαλπίεσ των W0 

και W10, οι οποίεσ δεν παρουςίαςαν αλλαγζσ. Θ μείωςθ των ενκαλπιϊν των 

απορριμμάτων ΡΡ επομζνωσ δεν οωείλεται ςτθν παρουςία ακακαρςιϊν ΡΕ. Εκτόσ από 

τθν μείωςθ των ενκαλπιϊν κάτι άλλο που υποδθλϊνει τθν αποικοδόμθςθ των 

απορριμμάτων του ΡΡ, είναι θ αφξθςθ των τιμϊν του MFI (μείωςθ μοριακοφ βάρουσ), 

ςε ςχζςθ με τα αρχικά υλικά. υνοψίηοντασ, τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ 

ζδειξαν πωσ οι ενκαλπίεσ των απορριμμάτων ΡΡ είναι ςθμαντικά χαμθλότερεσ από 

αυτζσ του παρκζνου ΡΡ. Θ μείωςθ αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ αποικοδόμθςθσ των 

υλικϊν αυτϊν κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ και 

ανακφκλωςθσ. Με τθν ζκκεςθ ςε UV ακτινοβολία οι αλυςίδεσ ΡΡ υωίςτανται κραφςθ 

και δθμιουργοφνται ατζλειεσ οι οποίεσ μειϊνουν τον αρικμό των τζλεια 

«κρυςταλλϊςιμων» αλυςίδων ΡΡ, με αποτζλεςμα να μειϊνεται αντίςτοιχα θ 

ενκαλπία του ΡΡ που προζρχεται από απορρίμματα.  

Ακόμα και μετά από τισ διαδικαςίεσ διαλογισ και κακαριςμοφ ςτα απορρίμματα ΡΡ, 

παραμζνουν ακακαρςίεσ από άλλα πλαςτικά όπωσ LDPE, LLDPE και HDPE. Εν τοφτοισ, 

θ παρουςία πολυμερικϊν ακακαρςιϊν ςε χαμθλά ποςοςτά (10%) δεν επθρεάηεισ τισ 

τιμζσ τθσ ενκαλπίασ που λαμβάνονται από δείγματα απορριμμάτων ΡΡ. Θ 

κρυςταλλικι δομι διαωόρων τφπων απορριμμάτων ΡΡ κακϊσ και των μιγμάτων τουσ, 

δεν επθρεάηεται οφτε από τα ωαινόμενα αποικοδόμθςθσ οφτε από τθν παρουςία 

μολφνςεων, κρυςταλλϊνονται όπωσ και το αντίςτοιχο παρκζνο υλικό ωσ α-ΡΡ. Οι 

ενκαλπίεσ αυτϊν των μιγμάτων παίρνουν ςε γενικζσ γραμμζσ ενδιάμεςεσ τιμζσ με 

βάςθ τα ςυςτατικά που τα αποτελοφν, ακολουκϊντασ τον «κανόνα των μιγμάτων». 

Επομζνωσ δίνεται θ δυνατότθτα να ςχεδιαςτοφν μίγματα από απορρίμματα ΡΡ για 

ςυγκεκριμζνεσ εωαρμογζσ από τφπουσ απορριμμάτων με γνωςτζσ ενκαλπίεσ. 
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Μεφάλαιο 2: ΠΡΩΣΕ ΤΝΕ 

2.1 υμπολυμερζσ πολυαιθυλενίου ((AA/n-BA)-PE) - Lucalen® A2920M  

Εκτόσ από το πολυπροπυλζνιο και τα νανοςφνκετά του, ςτθν παροφςα 

εργαςία μελετϊνται και οι ιδιότθτεσ ςυμπολυμεροφσ πολυαικυλενίου κατά τθν 

επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςι του.  

Σα ςυμπολυμερι είναι πολυμερι τα οποία αποτελοφνται από δφο ι 

περιςςότερα μονομερι. Σο ςυγκεκριμζνο υλικό είναι ζνα τριπλό πολυμερζσ 

(tripolymer) κακϊσ αποτελείται από 3 διαωορετικά μονομερι. Ανάλογα με τον τρόπο 

ςφνδεςθσ των δομικϊν μονάδων ζνα ςυμπολυμερζσ διακρίνεται ςε τυχαίο, 

εναλλαςςόμενο, αδρομερζσ και διακλαδωμζνο (grafted). Ακολουκεί εικόνα με τισ 

πικανζσ δομζσ ενόσ ςυμπολυμεροφσ. 

 

Εικόνα 2.1: Κατθγορίεσ ςυμπολυμερϊν 

Ο ςυνδυαςμόσ  των διαωορετικϊν μονομερϊν ςε ζνα ςυμπολυμερζσ, 

κακορίηει τισ τελικζσ ιδιότθτεσ του ςυμπολυμεροφσ. Οι ιδότθτεσ του ςυμπολυμεροφσ 

εξαρτόνται επίςθσ από το ποςοςτό φπαρξθσ του κάκε μονομεροφσ ςε αυτό  και 

ςυνικωσ κακορίηονται από τισ ιδιότθτεσ των αντίςτοιχων ομοπολυμερϊν. Σα 

παραπάνω δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ των τυχαίων ςυμπολυμερϊν. Εκεί οι 

ιδιότθτεσ δεν μποροφν να προβλεωκοφν. 

Σο ςυμπολυμερζσ πολυαικυλζνιο που χρθςιμοποιικθκε, είναι χαμθλισ 

πυκνότθτασ (HDPE), τθσ εταιρίασ Basell, με τθν εμπορικι ονομαςία Lucalen® A2920M. 
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Χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ωιλμ ςυςκευαςίασ και για επικαλφψεισ ςε 

πολυςτρωματικά ωιλμ, με τθν τεχνικι εκβολισ από μιτρα (cast film extrusion) και τθν 

τεχνικι τθσ εκβολισ / ωυςιματοσ (blown film extrusion). τθ δομι του 

ςυμπολυμεροφσ, εκτόσ από το αικυλζνιο υπάρχει το μονομερζσ ακρυλικοφ οξζοσ ςε 

ποςοςτό 4% και το μονομερζσ κανονικοφ βουτυλεςτζρα ακρυλικοφ οξζοσ ςε ποςοςτό 

7%. Θ δομι του Lucalen® A2920M είναι άγνωςτθ αωοφ δεν δίνεται κάποια ςχετικι 

πλθροωορία από τθν εταιρία. Ακολουκοφν πλθροωορίεσ ςχετικά με τα μονομερι  του 

Lucalen® A2920M και με το πωσ αυτά πολυμερίηονται. 

Σο μονομερζσ του ακρυλικοφ οξζοσ πολυμερίηεται ςε πολυακρυλικό οξφ. Θ 

καρβοξυλομάδα που περιζχεται ςτο μακρομόριο, του προςδίδει ζναν ιδιαίτερα πολικό 

χαρακτιρα. Ακολουκεί θ δομι του πολυακρυλικοφ οξζοσ. 

 

Εικόνα 2.2: Δομι του πολυακρυλικοφ οξζοσ 

 

Ακολουκεί το πολυμερζσ του n-βουτυλεςτζρα του ακρυλικοφ οξζοσ. Σα οξυγόνα του 

εςτερικοφ δεςμοφ που υπάρχουν ςτθ δομι του, το κακιςτοφν πολικό.  

 

Εικόνα 2.3: Πολυμερζσ του n-βουτυλεςτζρα του ακρυλικοφ οξζοσ 

όπου R:    CH3-CH2-CH2-CH3 

 

Σζλοσ το μονομερζσ του αικυλενίου πολυμερίηεται ςε πολυαικυλζνιο. Ακολουκεί θ 

δομι του. 

-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- 

Εικόνα 2.4: Θ δομι του πολυαικυλενίου 
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υνοψίηοντασ παρουςιάηεται πικανι δομι του μακρομορίου του 

ςυμπολυμεροφσ (AA/n-BA)-PE . Σα μονομερι μπορεί να διατάςςονται το ζνα μετά το 

άλλο τυχαία μεταξφ τουσ ι με ίδια μονομερι. Σα  πολικά μονομερι του αυξάνουν τθν  

πολικότθτά του ζναντι του πολυαικυλενίου. Θ ιδιότθτα αυτι κακιςτά το υλικό αυτό 

πικανι μιτρα για ςφνκετα υλικά  με μζςο ενίςχυςθσ τθν πολικι κυτταρίνθ. 

 

Εικόνα 2.5 : Αναπαράςταςθ ενόσ μακρομορίου του (AA/n-BA)-PE 

 

Σα χαρακτθριςτικά του Lucalen® A2920M όπωσ δίνονται από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρία παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

Πίνακασ 2.1 : Χαρακτθριςτικά του Lucalen® A2920M40 
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2.2 Πολυπροπυλζνιο (PP) - Ecolen HN10P 

Σο πολυπροπυλζνιο που χρθςιμοποιικθκε είναι προϊόν τθσ εταιρείασ Ελλθνικά 

Πετρζλαια που εδρεφει ςτθν Ελλάδα και ζχει τθν εμπορικι ονομαςία Ecolen HN10P. 

Σo Ecolen HN10P είναι ζνα μζςθσ – υψθλισ ρευςτότθτασ πολυπροπυλζνιο που 

προορίηεται για τεχνικζσ ζγχυςθσ με χαρακτθριςτικά το εφκολο γζμιςμα τθσ μιτρασ 

και τουσ μικροφσ κφκλουσ μόρωωςθσ, κακϊσ και τθν καλι εξιςορρόπθςθ μεταξφ 

ακαμψίασ και ανκεκτικότθτασ. Συπικζσ εωαρμογζσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ είναι 

οικιακά αντικείμενα, παιχνίδια, ςυςκευαςίεσ, ζπιπλα κιπου και ιατρικά αντικείμενα. 

τον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα ωυςικά χαρακτθριςτικά και οι 

μθχανικζσ  ιδιότθτεσ του Ecolen HN10P.  

Πίνακασ 2.2 : Χαρακτθριςτικά του PΡ (Ecolen HN10P)41 

 

 

 2.3 Ξοντμοριλλονίτησ – Cloisite 25A 

Σο μζςω ενίςχυςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν παραγωγι νανοςυνκζτων 

πολυπροπυλενίου, είναι θ ορυκτι άργιλοσ με τθν ονομαςία Cloisite 25A. Πρόκειται 

για ζναν ωυςικό μοντμοριλλονίτθ που ζχει υποςτεί οργανικι τροποποίθςθ. 

Ακολουκοφν θ δομι και οι ιδιότθτεσ του ενιςχυτικοφ μζςου, όπωσ τισ δίνει θ εταιρία 

παραγωγισ. 
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Εικόνα 2.6: Μοριακι δομι τθσ οργανικισ τροποποίθςθσ του Cloisite 25A. 

Όπου: HT είναι υδρογονωμζνθ αλειωατικι αλυςίδα μεγάλου μικουσ 

 (~65% C18,~30% C16, ~5% C14). 

Πίνακασ 2.3 : Ιδιότθτεσ του Cloisite 25A42 

2.4 Ξαλεϊκόσ ανυδρίτησ (PP-g-MA) - Fusabond P353 

Ο ςυμβατοποιθτισ που χρθςιμοποιικθκε για επίτευξθ καλφτερθσ διαςποράσ 

τθσ μιτρασ του πολυπροπυλενίου ςτο μζςο ενίςχυςθσ, είναι ο μαλεϊκόσ ανιδρφτθσ 

(ΡΡ-g-MA) τθσ εταιρίασ  Dupont με τθν ονομαςία Fusabond P353. 

 Πίνακασ 2.4: Χαρακτθριςτικά Μαλεϊκοφ Ανιδρφτθ Fusabond P353.43 
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Μεφάλαιο 3: ΡΡΓΑΟΡΝΡΓΙΑ – ΠΕΙΡΑΞΑΣΙΜΘ ΔΙΑΔΙΜΑΙΑ 

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι διατάξεισ που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν μορωοποίθςθ του πολυαικυλενίου, του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων 

του, για τθν παραγωγι των νανοςυνκζτων του πολυπροπυλενίου, αλλά και για τθν 

μελζτθ των ιδιοτιτων όλων αυτϊν των υλικϊν. το ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί 

πωσ θ διεξαγωγι του πειραματικοφ μζρουσ τθσ εργαςίασ ζγινε κατά κφριο λόγο ςτο 

«Εργαςτιριο Σεχνολογίασ Πολυμερϊν» του τμιματοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ, 

ενϊ μζροσ των πειραματικϊν μετριςεων ζγινε ςτο εργαςτιριο του «Χθμείου 

Χθμικϊν» τθσ βιομθχανικισ μονάδασ «Ελλθνικά Πετρζλαια A.E» που εδρεφει ςτθν 

Θεςςαλονίκθ. Οι διατάξεισ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν πειραματικι μελζτθ, 

μποροφν να διαχωριςτοφν ςε Ξηχανήματα παραγωγήσ και μορφοποίηςησ υλικϊν 

(δικόχλιοσ εκβολζασ, μθχανι ζγχυςθσ ςε καλοφπια, ςφςτθμα κοκκοποίθςθσ και 

υδραυλικι πρζςα.) και ςε υςκευζσ χαρακτηριςμοφ υλικϊν (διαωορικι 

κερμιδομετρία ςάρωςθσ DSC, κερμοβαρυματρικι ανάλυςθ TGA, ςφςτθμα μζτρθςθσ 

ροισ τιγματοσ MFR, περικλαςίμετρο ακτίνων Χ XRD, ςυςκευι μζτρθςθσ χρϊματοσ, 

μθχάνθμα εωελκιςμοφ, μθχάνθμα κάμψθσ και μθχάνθμα κροφςθσ. 

3.1 Ξηχανήματα παραγωγήσ και μορφοποίηςησ υλικϊν 

3.1.1 Δικόχλιοσ Εκβολζασ 

Θ εκβολι είναι θ πιο διαδεδομζνθ τεχνικι μορωοποίθςθσ των πολυμερϊν ςε 

διάωορα βιομθχανικά προϊόντα όπωσ ςωλινεσ, ράβδοι, ωιλμ, ίνεσ κ.α. Θ τεχνικι αυτι 

χρθςιμοποιείται και ςε εργαςτθριακό αλλά και ςε βιομθχανικό επίπεδο, αωοφ θ 

λειτουργία τθσ είναι απλι και αποτελεςματικι. Θ λειτουργία του εκβολζα βαςίηεται 

ςτθν μετατροπι των ςτερεϊν κόκκων πολυμεροφσ ςε πολυμερικό τιγμα, το οποίο ςτθ 

ςυνζχεια λαμβάνει τθν επικυμθτι μορωι μζςω κατάλλθλθσ μιτρασ. Ο εκβολζασ 

χρθςιμοποιείται επίςθσ και για τθν ανάμιξθ πολυμερϊν, ι για τθν παραγωγι 

νανοςφνκετων πολυμερϊν, διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται καλι ομοιογζνεια του 

μίγματοσ. ε βιομθχανικζσ διεργαςίεσ όπου δεν απαιτοφνται υψθλζσ ικανότθτεσ 

ανάμιξθσ, ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται μονοκόχλιοι εκβολείσ. Αντίκετα ςε εωαρμογζσ 

όπου απαιτείται θ ανάμιξθ δφο ι περιςςοτζρων ςυςτατικϊν, χρθςιμοποιείται 

ςφςτθμα δικόχλιου εκβολζα.  
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τθν παροφςα εργαςία όπου ζγινε παραγωγι νανοςυνκζτων 

πολυπροπυλενίου (διαδικαςία που απαιτεί καλι ανάμιξθ πολυμεροφσ - μζςου 

ενίςχυςθσ - ςυμβατοποιθτι), ζγινε χριςθ δικόχλιου ςυςτιματοσ εκβολισ για τθν 

παραγωγι αλλά και για τθν μορωοποίθςθ όλων των υλικϊν. Πρόκειται για δικόχλιο 

εκβολζα Haake PTW 16, του οποίου όπου οι κοχλίεσ περιςτρζωονται ομόςτροωα μζςα 

ςε ειδικό κφλινδρο. Οι κοχλίεσ είναι τμθματικοί (διαωορετικι κλίςθ και πλάτοσ ανά 

βιμα) και ςυμπλεκόμενοι (οι ςπείρεσ του ενόσ ειςζρχονται ςτισ ςπείρεσ το άλλου). Ωσ 

προσ τθ γεωμετρία τουσ, ζχουν μικοσ L=400mm, διάμετρο D=16mm και  λόγο 

μικοσ/διάμετρο, L/D=25. Θ ταχφτθτα περιςτροωισ των κοχλιϊν κατά τθν παραγωγι 

και μορωοποίθςθ όλων των υλικϊν ιταν ίςθ με 200 ςτροωζσ /λεπτο (rpm). Θ 

ταχφτθτα αυτι ερμθνεφεται ωσ φπαρξθ υψθλϊν διατμθτικϊν τάςεων μζςα ςτον 

εκβολζα. Ακολουκεί ωωτογραωία του δικόχλιου εκβολζα Haake PTW 16. 

 

Εικόνα 3.1: Δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ Haake PTW 16. 

 

Θ λειτουργία ενόσ δικόχλιου ςυςτιματοσ εκβολισ απεικονίηεται ςτθν εικόνα 

που ακολουκεί. Σο υλικό ειςζρχεται ςτθ ηϊνθ τροωοδοςίασ του εκβολζα μζςω του 

τροωοδότθ, υπο μορωι κόκκων. Εκεί αρχίηει να κερμαίνεται και να τικεται. Θ τιξθ 

του πολυμεροφσ οωείλεται ςτθν επαωι του με τακερμαντικά ςτοιχεία του εκβολζα, 

αλλά και ςτθ διάτμθςθ που προκαλεί θ κίνθςθ των κοχλιϊν. Με τθν κίνθςθ των 

κοχλιϊν, το υλικό προωκείται ςτθν ηϊνθ ςυμπίεςθσ, τθν ηϊνθ δοςιμετρίασ και 

καταλιγει ςτθν μιτρα μορωοποίθςθσ. Σο υλικό εξζρχεται από τθ μιτρα 

μορωοποίθςθσ ςε κατάςταςθ τιγματοσ και μορωι “μακαρονιοφ”. Σο “μακαρόνι” 
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ζπειτα εμποτίηεται ςε λουτρό ψφξθσ και τζλοσ ςυλλζγεται. Σο λουτρό ψφξθσ είναι 

απαραίτθτο για υλικά όπωσ το πολυπροπυλζνιο και το πολυαικυλζνιο, αωοφ αυτά δεν 

προλαβαίνουν να ψυχκοφν επαρκϊσ με τον αζρα περιβάλλοντοσ, με αποτζλεςμα το 

υλικό να “κολλάει” και να αλλοιϊνεται θ μορωι “μακαρονιοφ”. 

 

Εικόνα 3.2: Σομι ςυςτιματοσ δικόχλιου εκβολζα. 

 

  Κατά τθν διαδικαςία τθσ εκβολισ είναι ςθμαντικό να οριςτεί το κατάλλθλο 

κερμοκραςιακό προωίλ για το κάκε υλικό που μορωοποιείται. Ο εκβολζασ χωρίηεται 

ςε 5 κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ για κάκε μια από τισ οποίεσ ορίηεται θ επικυμθτι 

κερμοκραςία. Οι κερμοκραςίεσ ακολουκοφν αφξουςα πορεία, αρικμϊντασ από τθν 

τροωοδοςία προσ τθν μιτρα μορωοποίθςθσ. ε επόμενθ ενότθτα δίνονται αναλυτικά 

οι κερμοκραςίεσ και οι τροωοδοςίεσ που επιλζχκθκαν κάκε ωορά.  

ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

Τπολογίηεται και ηυγίηεται θ απαιτοφμενθ ποςότθτα ςυμπολυμεροφσ 

πολυαικυλενίου Lucalen® A2920M. Ο υπολογιςμόσ ζγινε λαμβάνοντασ υπόψιν τθν 

απαιτοφμενθ ποςότθτα για κάκε μζκοδο χαρακτθριςμοφ του υλικοφ, ςε  κάκε κφκλο 

εκβολισ. υνολικά ηυγίςτθκαν 5 Κg κόκκων Lucalen® A2920M. Σο ΡΕ υποβλικθκε ςε 

πζντε κφκλουσ εκβολισ. Μετά από τον 1ο , τον 3ο και τον 5ο κφκλο εκβολισ, 

κρατοφνται από 1500g, ενϊ μετά τον 2ο και τον 4ο κφκλο, κρατοφνται από 20g. Μετά 

από κάκε κφκλο εκβολισ ςθμειϊκθκαν απϊλειεσ 70g περίπου (κακαριςμόσ εκβολζα, 

εκβολι, κοκκοποίθςθ).  

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 
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Με τθν ίδια λογικι υπολογίςτθκαν και ηυγίςτθκαν 3,5 Κg κόκκων Ecolen 

HN10P. Σο ΡΡ υποβλικθκε ςε πζντε κφκλουσ εκβολισ. Μετά από τον 1ο , τον 3ο και τον 

5ο κφκλο εκβολισ κρατοφνται από 1000g, ενϊ μετά τον 2ο και τον 4ο κφκλο από 20g. 

Μετά από κάκε κφκλο εκβολισ ςθμειϊκθκαν απϊλειεσ 70g περίπου.  

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ 

Θ περιεκτικότθτα των νανοςυνκζτων του πολυπροπυλενίου ςε μζςο ενίςχυςθσ 

είναι 3phr. Αυτό ςθμαίνει πωσ ςε κάκε 100g ΡΡ αντιςτοιχοφν 3g ορυκτισ αργφλου. 

υνολικά ηυγίςτθκαν 3Κg κόκκων Ecolen HN10P και 90g Cloisite 25A. Ζγινε πολυ καλι 

και προςεκτικι ανάμιξθ των δυο υλικϊν και ζπειτα το μίγμα του ΡΡ με τθν άργυλο 

υποβλικθκε ςε πζντε κφκλουσ εκβολισ. Μετά από τον 1ο , τον 3ο και τον 5ο κφκλο, 

κρατοφνται από 800g, ενϊ μετά τον 2ο και τον από 20g. Θ ορικτι άργιλοσ ζχει 

υδρόωιλθ χθμεία, επομζνωσ πριν από κάκε εκβολι του νανοςφνκετου, το υλικό 

ζμπαινε ςε ωοφρνο για ξιρανςθ ςτουσ 90οC, ςτα 600mbar για τζςςερισ ϊρεσ. Θ 

ξιρανςθ του υλικοφ αποςκοπεί ςτθν απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ, θ οποία μπορεί να 

προκαλζςει τθν οξείδωςι του. 

ΤΜΒΑΣΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ 

 Θ ςφςταςθ των μιγμάτων αυτϊν είναι: 90% ΡΡ, 10% ςυμβατοποιθτισ 

Fusabond P353 και 3phr Cloisite 25A. υνολικά ηυγίςτθκαν 2700Κg κόκκων Ecolen 

HN10P, 300g Fusabond P353 και 90g Cloisite 25A. Ζγινε πολυ καλι και προςεκτικι 

ανάμιξθ των υλικϊν και ζπειτα το μίγμα του ΡΡ με τθν άργυλο και τον ςυμβατοποιθτι 

υποβλικθκε ςε πζντε κφκλουσ εκβολισ. Μετά από τον 1ο , τον 3ο και τον 5ο κφκλο, 

κρατοφνται από 800g, ενϊ μετά τον 2ο και τον 4ο κφκλο από 20g. Πριν από κάκε 

εκβολι, το υλικό ζμπαινε ςε ωοφρνο για ξιρανςθ ςτουσ 90οC, ςτα 600mbar για 

τζςςερισ ϊρεσ, λόγω τθσ περιεκτικότθτάσ του ςτθν υδρόωυλθ άργιλο. 

 

 

 

Πίνακασ 3.1: υνκικεσ εκβολισ για τουσ πζντε κφκλουσ μορωοποίθςθσ του ΡΕ. 
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Πίνακασ 3.2: υνκικεσ εκβολισ για τουσ πζντε κφκλουσ μορωοποίθςθσ του ΡΡ και των 

νανοςυνκζτων του. 

 

3.1.2 φςτημα κοκκοποίηςησ   

Όπωσ αναωζρκθκε και παραπάνω, το υλικό από τον εκβολζα βγαίνει υπό τθν 

μορωι μακαρονιοφ. Για να υπάρξει όμωσ περεταίρω μορωοποίθςθ (π.χ. ζγχυςθ) ι και 

χαρακτθριςμόσ του υλικοφ, αυτό πρζπει να κοπεί ξανά ςε κόκκουσ. Θ κοκκοποίθςθ 

του υλικοφ γίνεται με τθ βοικεια ςυςτιματοσ κοκκοποίθςθσ τθσ εταιρίασ Brabender 

Co, το οποίο απεικονίηεται ςτθν εικόνα 3.3. Σο μθχάνθμα αποτελείται από ζνα 

περιςτρεωόμενο κφλινδρο πάνω ςτον οποίο είναι προςαρτθμζνα μαχαίρια για να 

κόβουν το υλικό. Σο κομμζνο υλικό ζχει τθν μορωι μικρϊν κόκκων (granules) και μετά 

τθ ςυλλογι του μπορεί να ανατροωοδοτθκεί ςε διαδικαςίεσ  μόρωωςθσ. Θ μζγιςτθ 

ταχφτθτα περιςτροωισ του κυλίνδρου κοπισ είναι 15m/min. Θ ταχφτθτα του 

ρυκμίηεται κατάλλθλα ανάλογα με το υλικό, ζτςι ϊςτε οι κόκκοι να ζχουν το 

επικυμθτό μζγεκοσ. 

 

PE 
Ηϊνεσ εκβολζα 

Σαχφτητα 
ςτρζψησ 
κοχλία 
(rpm) 

Σαχφτητα 
ςτρζψησ 

τροφοδότη 
(rpm) 

Εφαρμογή 
Μενοφ 

Νουτρό 
Ψφξησ   

1
θ
 2

θ
 3

θ
 4

θ
 5

θ
 6

θ
     

1
οσ

 
κφκλοσ  185 190 190 190 195 195 200 80 OXI NAI 

2
οσ

 
κφκλοσ 185 190 190 190 195 195 200 80 OXI NAI 

3
οσ

 
κφκλοσ  185 190 190 190 195 195 200 130 OXI NAI 

4
οσ

 
κφκλοσ  185 190 190 190 195 195 200 150 OXI NAI 

5
οσ

 
κφκλοσ  185 190 190 190 195 195 200 150 OXI NAI 

 

Ηϊνεσ εκβολζα 

Σαχφτητα 
ςτρζψησ 
κοχλία 
(rpm) 

Σαχφτητα 
ςτρζψησ 

τροφοδότη 
(rpm) 

Εφαρμογή 
Μενοφ 

Νουτρό 
Ψφξησ   

1
θ
 2

θ
 3

θ
 4

θ
 5

θ
 6

θ
     

ΡΡ  200 205 205 210 210 210 200 120 OXI NAI 
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ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

Θ ταχφτθτα περιςτροωισ του κοκκοποιθτι ρυκμίςτθκε ςτα 10m/min. 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ 

Θ ταχφτθτα περιςτροωισ του κοκκοποιθτι ρυκμίςτθκε ςτα 7,8m/min. 

 

Εικόνα 3.3: Κοκκοποιθτισ τθσ εταιρίασ Brabender Co. 

3.1.3 Ξονάδα ζγχυςησ 

Θ μορωοποίθςθ των πλαςτικϊν με ζγχυςθ είναι μια τεχνικι που εωαρμόηεται  

κατά κόρον ςτθ βιομθχανία, λογω τθσ ταχείασ παραγωγισ υλικοφ με το επικυμθτό 

ςχιμα. Θ γεωμετρία του τελικοφ προϊόντοσ εξαρτάται από το καλοφπι μορωοποίθςθσ 

που χρθςιμοποιείται κάκε ωορά.  

Σα κφρια μζρθ μιασ μονάδασ ζγχυςθσ είναι: 

1. Θ μονάδα ζγχυςθσ  

2. Σο καλοφπι 

3. Σο κλειςτικό ςφςτθμα. 

και απεικονίηονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί. 
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Εικόνα 3.4: χθματικι απεικόνιςθ τθσ μθχανισ ζγχυςθσ. 

 Θ βαςικι πορεία που ακολουκεί το υλικό κατά τθν διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ 

είναι: τροωοδότθςθ ςτθν χοάνθ τροωοδοςίασ, τιξθ, πλιρωςθ του καλουπιοφ και 

αποκόλλθςθ του δοκιμίου από το καλοφπι.  

Πιο αναλυτικά το υλικό ειςάγεται ςτθ χοάνθ τροωοδοςίασ υπό μορωι κόκκων. 

Ακολουκεί θ τιξθ του υλικοφ από τθν επαωι του με τα κερμά τοιχϊματα του ςωλινα 

αλλά και από τθν κίνθςθ του κοχλία. Ο κοχλίασ αποτελείται από τρείσ ηϊνεσ: ηϊνθ 

τροωοδοςίασ, ςυμπίεςθσ και δοςιμετρίασ. Οι τυπικζσ τιμζσ του λόγου L/D είναι από 

12:1 ζωσ 20:1.  Ο κοχλίασ ζχει τθν δυνατότθτα να περιςτρζωεται για να μεταωζρει το 

υλικό ςτο εμπρόςκιο μζροσ του και παράλλθλα να μετακινείται κατά τον άξονά του, 

ϊςτε να τροωοδοτεί και να ςυμπιζηει το υλικό ςτο καλοφπι. 

Σο καλοφπι μορωοποίθςθσ αποτελείται από δφο μζρθ, το κινθτό και το 

ακίνθτο, ςτα οποία είναι χαραγμζνθ θ επικυμθτι μορωι του δοκιμίου (κοιλότθτα 

μορωοποίθςθσ). Ακολουκεί εικόνα τθσ μορωολογίασ ενόσ καλουπιοφ τθσ μθχανισ 

ζγχυςθσ. 
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Εικόνα 3.5: Μορωολογία καλουπιοφ μορωοποίθςθσ τθσ μθχανισ ζγχυςθσ. 

Όπωσ ωαίνεται και ςτθν παραπάνω εικόνα θ κοιλότθτα μορωοποίθςθσ του 

καλουπιοφ και το ακροωφςιο επικοινωνοφν μζςω ενόσ διαφλου. Μζςα από τον 

δίαυλο το τιγμα διοχετεφεται μζςω των αγωγϊν διανομισ ςτισ κοιλότθτεσ 

μορωοποίθςθσ. Σο ακροωφςιο κερμαίνεται από τον κφλινδρο του κοχλία και ζτςι το 

υλικό δεν παγϊνει αλλά καταωζρνει να πλθρϊςει επαρκϊσ το καλοφπι. το ςθμείο 

του ακροωφςιου γίνεται επίςθσ θ αποκοπι του τελικοφ προϊόντοσ κατά τθν ψφξθ του. 

Σο ςχιμα τθσ κοιλότθτασ μορωοποίθςθσ επθρεάηει ςθμαντικά τον τρόπο πλιρωςθσ 

και τισ διαςτάςεισ του τελικοφ προϊόντοσ. Ο αγωγόσ ζγχυςθσ ςυνδζεται με τθν 

κοιλότθτα μορωοποίθςθσ μζςω τθσ πφλθσ ειςόδου. Ο ςχεδιαςμόσ αυτισ, αποτελεί 

ςθμαντικό μζροσ του καλουπιοφ κακϊσ κα πρζπει να επιτρζπει τθν ομαλι ροι του 

τιγματοσ ςτο καλοφπι αλλά και να είναι εφκολθ θ αποκοπι των προϊόντων από τουσ 

αγωγοφσ μετά τθν μορωοποίθςθ τουσ. Οι αγωγοί διανομισ του τιγματοσ πρζπει να 

ζχουν το απαραίτθτο μζγεκοσ ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ομαλι ροι του τιγματοσ προσ 

τισ κοιλότθτεσ μορωοποίθςθσ. Εάν για παράδειγμα οι αγωγοί ζχουν μικρι διάμετρο 

και μεγάλο μικοσ τότε κα παρατθρθκεί θ ςτερεοποίθςθ του πολυμερικοφ τιγματοσ 

με αποτζλεςμα τθν ωραγι του αγωγοφ και τθν αδυναμία πλιρωςθσ του καλουπιοφ 

μορωοποίθςθσ. Αντίκετα αν ζχει μεγάλθ διάμετρο, κα πρζπει να εγχυκεί μεγαλφτερθ 

ποςότθτα υλικοφ για τθν πλιρωςθ του καλουπιοφ, οπότε κα αυξθκεί και ο χρόνοσ του 

κφκλου μορωοποίθςθσ. τθν περίπτωςθ όπου το καλοφπι μορωοποίθςθσ ζχει 
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παραπάνω από μία κοιλότθτεσ τότε οι αγωγοί κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοι 

(ςυμμετρικοί) ϊςτε να γίνεται ομοιόμορωα θ πλιρωςθ των καλουπιϊν.    

Όταν ζχει γίνει θ τιξθ του πολυμεροφσ και θ ζγχυςι του ςτο καλοφπι, πρζπει 

να επζλκει και θ αποκόλλθςι του από αυτό. Θ εξϊλκευςθ του προϊόντοσ γίνεται με 

τθν βοικεια των εξωλκζων. Οι εξωλκείσ είναι ζνα ςφςτθμα προςαρμοςμζνο ςτο 

καλοφπι, το οποίο αποτελείται από βελόνεσ που ωκοφν το προϊόν ζξω από τθν 

κοιλότθτα μορωοποίθςθσ. 

Σο κλειςτικό ςφςτθμα αςκεί τθν απαραίτθτθ πίεςθ ϊςτε να μθν υπάρχουν 

διαρροζσ του τιγματοσ, από τθν επιωάνεια επαωισ των δφο τμθμάτων του καλουπιοφ 

μορωοποίθςθσ, μζχρι και τθν ψφξθ του υλικοφ.  

Θ ςειρά με τθν οποία ςυμβαίνουν οι διάωορεσ ωάςεισ κατά τθ μορωοποίθςθ 

με ζγχυςθ ονομάηεται κφκλοσ ζγχυςθσ. Ζνασ τυπικόσ κφκλοσ μορωοποίθςθσ με ζγχυςθ 

αποτελείται από τα ακόλουκα ςτάδια: 

1. Σροωοδότθςθ του υλικοφ ςτθν χοάνθ τροωοδοςίασ  

2. Περιςτροωι κοχλία και τιξθ του πολυμεροφσ  

3. ταμάτθμα  περιςτροωισ κοχλία. Ο κοχλίασ κινείται προσ το μζροσ του 

καλουπιοφ, κάνοντασ ζγχυςθ του υλικοφ ςτο καλοφπι. 

4. Επιςτροωι του κοχλία ςτθν αρχικι του κζςθ. Παράλλθλα, ψφξθ του υλικοφ ςτο 

καλοφπι. 

 

Ακολουκοφν εικόνεσ που περιγράωουν τα ςτάδια τθσ ζγχυςθσ και τθσ λειτουργίασ του 

καλουπιοφ. 
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Εικόνα 3.6: Σα ςτάδια τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ζγχυςθσ: 

1) τιξθ και προϊκθςθ του πολυμεροφσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ του κυλίνδρου. 

2) πλιρωςθ του καλουπιοφ με το τιγμα του πολυμεροφσ – ψφξθ υλικοφ. 

3) άνοιγμα του καλουπιοφ και ςυλλογι του τελικοφ προϊόντοσ 

4) το καλοφπι κατά τθν πλιρωςθ του.  

5) άνοιγμα του καλουπιοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλιρωςθσ  

6) αποβολι του δείγματοσ με τθν βοικεια των εξολκζων. 

 

Όπωσ ωαίνεται και από τθν εικόνα που ακολουκεί, μεγάλο μζροσ του κφκλου 

ζγχυςθσ καλφπτει θ ψφξθ του αντικειμζνου μζςα ςτο καλοφπι, ενϊ ο χρόνοσ που 

κλείνει το καλοφπι και εξωλκφεται το αντικείμενο διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα.  
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Εικόνα 3.7: Κφκλοσ μορωοποίθςθσ με τθν διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ. 

Οι βαςικζσ παράμετροι που επθρεάηουν τθν διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ είναι: 

1. Θ κερμοκραςία του τιγματοσ.  

2. Θ κερμοκραςία του καλουπιοφ. 

3. Θ πίεςθ ζγχυςθσ. 

4. Θ χρονικι διάρκεια του κάκε ςτάδιου. 

Τπάρχουν όμωσ και άλλεσ παράμετροι των υλικϊν που πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τθν παραγωγι προϊόντων με ζγχυςθ. Μια τζτοια παράμετροσ είναι θ 

πυκνότθτα. Όταν θ κερμοκραςία του πολυμεροφσ αυξάνεται, θ πυκνότθτά του είναι 

ςθμαντικά χαμθλότερθ από αυτιν που ζχει ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

Επομζνωσ κατά τθν παραγωγι του προϊόντοσ θ οποία λαμβάνει χϊρα ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ θ πυκνότθτα του πολυμεροφσ είναι μικρι. Όταν όμωσ το υλικό ψφχεται 

ςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, θ πυκνότθτα αυξάνεται και ζτςι το προϊόν 

ςυρρικνϊνεται. Εωαρμόηοντασ υψθλι πίεςθ ζγχυςθσ για ικανοποιθτικό χρονικό 

διάςτθμα, το καλοφπι γεμίηει με τθ μζγιςτθ δυνατι ποςότθτα υλικοφ, με αποτζλεςμα 

το τελικό προϊόν να είναι πιο ςυμπαγζσ και να περιορίηεται το ωαινόμενο τθσ 

ςυρρίκνωςισ του. 
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χεδόν όλα τα κερμοπλαςτικά πολυμερι που μορωοποιοφνται με ζγχυςθ 

παρουςιάηουν ανιςοτροπία ςτισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ, γεγονόσ που αποδίδεται ςτον 

προςανατολιςμό που προζρχεται από τθ ροι του τιγματοσ. Όςο περιςςότερο 

προςανατολίηεται ζνα πολυμερζσ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ανιςοτροπία που 

παρουςιάηει. Ο τελικόσ προςανατολιςμόσ ςε μορωοποιθμζνο αντικείμενο είναι 

ςυνάρτθςθ των διατμθτικϊν τάςεων, του ρυκμοφ ψφξθσ και των ροϊκϊν πεδίων που 

αναπτφςςονται. ε αντικείμενο με λεπτά τοιχϊματα αναπτφςςονται υψθλζσ 

διατμθτικζσ τάςεισ και ψφχεται ποιο γριγορα. ε κερμότερο καλοφπι ι ςε αντικείμενο 

με ςθμαντικό πάχοσ, δίνεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςτισ προςανατολιςμζνεσ αλυςίδεσ 

να χαλαρϊςουν. Οι παράμετροι που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτον 

προςανατολιςμό είναι: 

 Οι κερμοκραςίεσ του τιγματοσ και του καλουπιοφ 

 Θ πίεςθ ζγχυςθσ και ςυμπίεςθσ 

 Ο χρόνοσ ςυμπίεςθσ 

 Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ 

 Θ γεωμετρία τθσ ειςόδου ςτθν κοιλότθτα μορωοποίθςθσ 

 

Χαμθλότερθ κερμοκραςία τιγματοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα υψθλότερεσ τιμζσ 

ιξϊδουσ και επομζνωσ αφξθςθ των διατμθτικϊν τάςεων ςτο πολυμερζσ, οι οποίεσ 

οδθγοφν ςε μεγαλφτερο προςανατολιςμό ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ροισ. Ανάλογθ 

ςυμπεριωορά παρουςιάηεται όταν χρθςιμοποιοφνται γριγοροι ρυκμοί ζγχυςθσ.  

Ο χρόνοσ και θ πίεςθ ςυμπίεςθσ αυξάνουν τον προςανατολιςμό κατά τον 

κφκλο μορωοποίθςθσ. Παρά το γεγονόσ ότι κατά τθ ωάςθ αυτι ο ρυκμόσ ροισ και 

διάτμθςθσ είναι ςθμαντικά χαμθλότεροσ, το αυξθμζνο ιξϊδεσ του πολυμεροφσ οδθγεί 

ςτθν ανάπτυξθ υψθλϊν διατμθτικϊν τάςεων. Επιπλζον ςε ςυνκικεσ υψθλϊν 

διατμθτικϊν τάςεων, το τιγμα αρχίηει να ςτερεοποιείται δεςμεφοντασ μεγαλφτερο 

ποςοςτό προςανατολιςμοφ.  
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Εικόνα 3.8: Κατανομι του προςανατολιςμοφ κατά το πάχοσ του αντικειμζνου. 

 

 τθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιικθκαν 2 μθχανζσ ζγχυςθσ. υγκεκριμζνα 

τα δοκίμια πολυαικυλενίου μορωοποιικθκαν με μθχανι ζγχυςθσ ARBURG 221K 

ALLROUNDER του Εργαςτθρίου Σεχνολογίασ Πολυμερϊν του τμιματοσ Χθμικϊν 

Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι αποτελείται από παλινδρομοφν 

κοχλία διαμζτρου 25mm και δφναμθ κλειςτικοφ 350kN. Θ διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ 

γίνεται αυτοματοποιθμζνα μζςω λογιςμικοφ και οι παράμετροι τθσ ζγχυςθσ 

επιλζγονται από τον χειριςτι. Τπάρχει επίςθσ και επιλογι χειροκίνθτθσ χριςθσ τθσ 

ςυςκευισ. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ ζγχυςθσ δεν είναι εργαςτθριακοφ αλλά 

βιομθχανικοφ επιπζδου. Ακολουκεί θ απεικόνθςθ τθσ διάταξθσ ζγχυςθσ. 

 

Εικόνα 3.9: Μονάδα ζγχυςθσ τφπου ARBURG 221K ALLROUNDER. 
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Ποςότθτα από τον 1ο , τον 3ο και τον 5ο κφκλο εκβολισ του ΡΕ, κακϊσ και 

ποςότθτα παρκζνου ΡΕ (250g/ κφκλο)υπζςτει ζγχυςθ. Παρθχκθςαν οκτϊ δοκίμια 

εωελκυςμοφ για κάκε κφκλο (τζςςερα προσ μζτρθςθ και τζςςερα αςωαλείασ) 

ςφμωωνα με το πρότυπο ASTM D638-03. Πριν τθν ζγχυςθ τα υλικά υπζςτθςαν 

ξιρανςθ ςε ωοφρνο, ςτουσ 60οC και ςε πίεςθ 600mbar για 10h, λόγω του υδρόωιλου 

χαρακτιρα του ςυμπολυμεροφσ πολυαικυλενίου. Σα πρϊτα δυο δοκίμια που 

παριχκθςαν για κάκε κφκλο ζγχυςθσ απορρίωκθκαν. Με τον τρόπο αυτό 

διαςωαλίηεται ο ςωςτόσ κακαριςμόσ τθσ μθχανισ κακϊσ επίςθσ και θ ςωςτι 

πλιρωςθ του καλουπιοφ. 

Πίνακασ 3.3: υνκικεσ ζγχυςθσ των δοκιμίων του πολυαικυλενίου.  

θερμοκραςία (oC) Πίεςη ζγχυςησ 

(bar) 

Πίεςη 

ςυμπίεςησ 

(bar) 

Χρόνοσ ψφξησ 

(s) 
Ηϊνεσ εκβολζα 

1st 2nd 3rd 4th 5th (8 ccm) (10 ccm) 

190 190 190 195 200 1400 1350 650 5 

*θμειϊνεται πωσ το πολυαικυλζνιο μπορεί να μορωοποιθκεί με ζγχυςθ ςε χαμθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ (175-190
0
C), κακϊσ και ςε χαμθλότερεσ πιζςεισ (Ρ1=800 bar, Ρ2=850 bar). 

 

 

Εικόνα 3.10: Δοκίμιο πολυαικυλενίου κατά ASTM D638-03. 

 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ 

Σα δοκίμια του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων του 

μορωοποιικθκαν ςε μθχανι ζγχυςθσ TM1000/350 τθσ εταιρίασ Battelfeld, ςτο Χθμείο 

Χθμικϊν των Ελλθνικϊν Πετρελαίων. Θ δφναμθ του κλειςτικοφ τθσ διάταξθσ είναι 795 

kN. Θ ταχφτθτα περιςτροωισ του κοχλία είναι 120 rpm. Θ κερμοκραςία του 

καλουπιοφ είναι 600C. Ο χρόνοσ γεμίςματοσ του καλουπιοφ είναι 5sec, ενϊ ο χρόνοσ 
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ενόσ πλιρουσ κφκλου ζγχυςθσ είναι 66sec. Θ διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ είναι και εδϊ 

αυτοματοποιθμζνθ, παρόλα αυτά υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ των παραμζτρων 

τθσ ζγχυςθσ από τον χειριςτι.  

Ποςότθτα από τον 1ο , τον 3ο και τον 5ο κφκλο εκβολισ του κάκε υλικοφ, κακϊσ 

και ποςότθτα παρκζνου υλικοφ, υπζςτει ζγχυςθ (700g/κφκλο). Παριχκθςαν ζξι 

δοκιμίων εωελκυςμοφ, ζξι κάμψθσ και δϊδεκα κροφςθσ για κάκε κφκλο (τζςςερα 

δοκίμια μζτρθςθ) κατά ASTM D638-01. Οι κερμοκραςίεσ ζγχυςθσ των υλικϊν 

επιλζχκθκαν ςφμωωνα με το MFR τουσ. Σα πρϊτα δυο δοκίμια που παριχκθςαν για 

κάκε κφκλο απορρίωκθκαν. 

Πίνακασ 3.4: υνκικεσ ζγχυςθσ των δοκιμίων του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων 

του.  

θερμοκραςία (oC) Πίεςη ζγχυςησ 

(bar) 

Πίεςη 

ςυμπίεςησ 

(bar) 

Χρόνοσ ψφξησ 

(s) 
Ηϊνεσ εκβολζα 

1st 2nd 3rd 4th 5th (8 ccm) (10 ccm) 

195 210 210 210 210 450 350 205 15 

 

 

Εικόνα 3.11 : Δοκίμιο πολυπροπυλενίου κατά ASTM D638-01. 

3.1.4 Τδραυλική πρζςςα 

Με τθν υδραυλικι πρζςςα πραγματοποιείται θ μορωοποίθςθ των κόκκων των 

νανοςυνκζτων ςε λεπτζσ μεμβράνεσ, οι οποίεσ προορίηονταν για τθν ανάλυςθ XRD. 

θμειϊνεται πωσ μόνο τα νανοςφνκετα του πολυπροπυλενίου υποβάλλονται ςε 

ανάλυςθ ακτίνων Χ. Θ μορωοποίθςθ γίνεται υπό πίεςθ και κερμοκραςία. Θ ςυςκευι 

αποτελείται από δφο κερμαινόμενεσ πλάκεσ, εκ των οποίων θ άνω κινείται με τθν 

βοικεια υδραυλικοφ ςυςτιματοσ. Ο ζλεγχοσ τθσ πρζςςασ είναι χειροκίνθτοσ και θ 
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κζρμανςθ των πλακϊν γίνεται μζςω θλεκτρικϊν αντιςτάςεων και είναι ανεξάρτθτθ 

για κάκε πλάκα. Σζλοσ θ ψφξθ των πλακϊν γίνεται μζςω κυκλϊματοσ νεροφ. 

Θ διαδικαςία για τθν δθμιουργία των μεμβρανϊν αποτελείται από τα εξισ 

βιματα: 

1. Ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ των πλακϊν ςτουσ 215οC. 

2. Σοποκζτθςθ 3 gr του δείγματοσ (κόκκοι) ανάμεςα ςε αντικολλθτικά ωφλλα από 

τεωλόν. 

3. Σοποκζτθςθ του υλικοφ ανάμεςα από τισ κερμαινόμενεσ πλάκεσ, κλείςιμο των 

πλακϊν, το υλικό μζνει ςτισ πλάκεσ για 60 sec (χωρίσ τθν επιβολι ωορτίου) 

ϊςτε να τθχκεί. 

4. Επιβολι ωορτίου 140 bar ςτισ πλάκεσ για 30sec. 

5. Ψφξθ των πλάκων μζχρι τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

6. Αωαίρεςθ του υλικοφ από τθν πρζςςα και απομόνωςθ του ωιλμ από τα 

προςτατευτικά ωφλλα του τεωλόν. 

Ακολουκεί εικόνα τθσ υδραυλικισ πρζςςασ που χρθςιμοποιικθκε. 

 

Εικόνα 3.12:  Τδραυλικι πρζςςα. 
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3.2 υςκευζσ χαρακτηριςμοφ υλικϊν 

3.2.1 υςκευή μζτρηςησ ρυθμοφ ροήσ τήγματοσ (MFR) 

Θ διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ (Melt Flow Rate) είναι 

μια μζκοδοσ που εωαρμόηεται ςτα πολυμερι για τον προςδιοριςμό του ρυκμοφ τθσ 

ροισ τουσ. Θ μζτρθςθ του δείκτθ ροισ τιγματοσ των υλικϊν ζγινε κατά ASTM D1238-

10 (procedure B) με ςυςκευι τθσ εταιρίασ Goettfert, μοντζλο MP-E (Ελλθνικά 

Πετρζλαια). Ακολουκεί απεικόνιςθ τθσ ςυςκευισ.  

 

Εικόνα 3.13:  υςκευι Goettfert Melt Indexer, Model MP-E. 

O υπολογιςμόσ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ MFR των δειγμάτων των 

πολυμερϊν γίνεται ωσ εξισ. Ηθγίηεται ποςότθτα κόκκων του δείγματοσ, ανάλογα με το 

αναμενόμενο MFR του υλικοφ - 4,8g για το ΡΕ και 4,9g για ΡΡ και νανοςφνκετα- κατά 

ASTM D1238. Ζπειτα το δείγμα τοποκετείται ςε κερμαινόμενο κυλινδρικό δοχείο 

(barrel), του οποίου θ κερμοκραςία ρυκμίηεται ανάλογα με το υπό μζτρθςθ 

πολυμερζσ. Σο δείγμα τικεται ςτθ κερμοκραςία αυτι για οριςμζνο χρονικο διάςτθμα, 

το οποίο ρυκμίηεται ανάλογα με το πολυμερζσ που μετράται. Εν ςυνεχεία το δείγμα 

εξωκείται από το δοχείο με τθν κίνθςθ ενόσ πιςτονιοφ που ωζρεί ωορτίο. Σο ωορτίο 

ρυκμίηεται ανάλογα με το πρότυπο που γίνεται θ μζτρθςθ. Θ εξϊκθςθ του υλικοφ 

πραγματοποιείται μζςα από κυλινδρικι μιτρα ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων. Ο ρυκμόσ 

ροισ MFR μετράται ςε gr/10min. Ο προςδιοριςμόσ γίνεται αυτόματα από το 

λογιςμικό τθσ ςυςκευισ, με βάςθ τον εξωκοφμενο όγκο του πολυμεροφσ (Melt 

Volume Rate), που μετατρζπεται ςε μάηα χρθςιμοποιϊντασ τθν πυκνότθτα του 

τιγματοσ.  
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Πίνακασ 3.5: υνκικεσ μζτρθςθσ MFR του ΡΕ. 

ΤΟΘΘΜΕ ΞΕΣΡΘΘ MFR ΓΙΑ ΣΡ PE 

Tbarrel (◦C) Φορτείο (Κg) Πυκνότθτα (g/ccm) 
 Βάροσ 

δείγματοσ (g) 

Χρόνοσ (min)  

χωρίσ ωορτίο 

Χρόνοσ (min)  

με ωορτίο 

190 2,16 0,927 4,8 4 2 

 

Πίνακασ 3.6: υνκικεσ μζτρθςθσ MFR των υλικϊν του ΡΡ. 

ΤΟΘΘΜΕ ΞΕΣΡΘΘ MFR ΓΙΑ ΣΡ PΡ ΜΑΙ ΣΑ ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΑ ΣΡΤ 

Tbarrel (◦C) Φορτείο (Κg) Πυκνότθτα (gr/ccm) 
 Βάροσ 

δείγματοσ (gr) 

Χρόνοσ (min)  

χωρίσ ωορτίο 

Χρόνοσ (min)  

με ωορτίο 

230 2,16 0,74 5 5 1 

 

3.2.2 Φαςματοςκοπία Τπερφθρου (FTIR-ΑΣR) 

Θ ωαςματοωωτομετρία υπερφκρου βαςίηεται ςτθν απορρόωθςθ υπζρυκρθσ 

ακτινοβολίασ  από τα μόρια μιασ ζνωςθσ, τα οποία διεγείρονται ςε υψθλότερεσ 

ςτάκμεσ δόνθςθσ ι περιςτροωισ. Ενεργά υπζρυκρεσ ενϊςεισ είναι αυτζσ ςτισ οποίεσ 

οι δονιςεισ και οι περιςτροωζσ των ατόμων τουσ ζχουν μια διαρκι διπολικι ροπι, 

όπωσ για παράδειγμα ςτα μόρια που αποτελοφνται από ετεροάτομα ι ςτα μόρια που 

αλλάηει θ διπολικι ροπι κατά τθ διάρκεια τθσ περιςτροωικισ και δονθτικισ 

διαδικαςίασ. Θ περιοδικι αλλαγι τθσ διπολικισ ροπισ λόγω περιςτροωισ ι δόνθςθσ 

επιτυγχάνεται μόνο με οριςμζνεσ ςυχνότθτεσ. Απορρόωθςθ ςυμβαίνει όταν θ 

προςπίπτουςα ακτινοβολία ζχει τθν ίδια ςυχνότθτα με τθ ςυχνότθτα του διπόλου. 

 Γενικά το ωάςμα απορρόωθςθσ υπερφκρου αποτελεί μια κεμελιϊδθ ιδιότθτα 

κάκε μορίου και χρθςιμεφει ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ για τθ διαλεφκανςθ τθσ δομισ 

μιασ ζνωςθσ, δθλαδι τθ ωφςθ των ατόμων που βρίςκονται ςτο μόριο και τθ διάταξι 

τουσ ςτο χϊρο. Επειδι το ποςό τθσ απορροωοφμενθσ ενζργειασ είναι ςυνάρτθςθ του 

αρικμοφ των υπαρχόντων μορίων, το IR ωάςμα μασ δίνει πλθροωορίεσ και ωσ προσ τθ 

ςυγκζντρωςθ ενόσ ςυςτατικοφ ςε ζνα δείγμα, ςυγκρίνοντασ  το βάκοσ μιασ 

χαρακτθριςτικισ ταινίασ απορρόωθςθσ προσ το βάκοσ τθσ ίδιασ ταινίασ ενόσ 

ωάςματοσ που περιζχει γνωςτι ςυγκζντρωςθ του εν λόγω ςυςτατικοφ[3]. 
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Λειτουργία ωαςματοωωτομζτρου FT-IR 

Θ πθγι εκπζμπει υπζρυκρθ ακτινοβολία θ οποία μζςω ενόσ παραβολικοφ 

κατόπτρου προςπίπτει ςτο διαχωριςτι δζςμθσ. Εκεί διαχωρίηεται ςε δφο δζςμεσ εκ 

των οποίων θ μία τον διαπερνά και προςπίπτει ςτο κινοφμενο κάτοπτρο και θ άλλθ 

κατευκφνεται ςτο ακίνθτο. Οι δφο δζςμεσ επιςτρζωουν ςτο διαχωριςτι δζςμθσ όπου 

λαμβάνει χϊρα το ωαινόμενο τθσ ςυμβολισ και προκφπτει μια ςυνελιγμζνθ δζςμθ. Σο 

διπλάςιο τθσ διαωοράσ των αποςτάςεων των δφο κατόπτρων, άρα των διαδρομϊν 

των δφο δεςμϊν, ονομάηεται κακυςτζρθςθ και ςυμβολίηεται με δ. Όταν δ=κλ (όπου 

κ=0, 1, 2, … και λ το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ) τότε το ςιμα παίρνει τθ μζγιςτθ 

τιμι, ενϊ όταν δ=(2κ+1)λ/2, τότε μθδενίηεται. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ςιμα 

λαμβάνει ενδιάμεςθ τιμι. 

 Θ πθγι εκπζμπει μια ςειρά από ςυχνότθτεσ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ, οι 

οποίεσ ακολουκϊντασ τθν παραπάνω διαδικαςία δθμιουργοφν ζνα περίπλοκο ςιμα, 

τθ ςυνολικι ςυνελιγμζνθ δζςμθ που ςτθν πραγματικότθτα αποτελείται από ζνα 

μείγμα ακτινοβολιϊν. Θ ςυνολικι ςυνελιγμζνθ δζςμθ ακτινοβολίασ μζςω κατόπτρου 

ειςζρχεται ςτο χϊρο του δείγματοσ. Από το δείγμα απορροωϊνται ολικά ι μερικά 

οριςμζνεσ ςυχνότθτεσ και ακολοφκωσ θ δζςμθ εξζρχεται, εςτιάηεται ςε ειδικό 

κάτοπτρο και κατευκφνεται προσ τον ανιχνευτι. τον ανιχνευτι προκαλείται 

μεταβολι ςτθ κερμοκραςία του, με αποτζλεςμα τθ μεταβολι τθσ διαωοράσ 

δυναμικοφ. Θ μεταβολι τθσ τάςθσ μετατρζπεται από αναλογικό ςε ψθωιακό ςιμα για 

να γίνει αντιλθπτό από τον υπολογιςτι και με τθ βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ 

λαμβάνεται το ςυμβολόγραμμα. Σο ςυμβολόγραμμα υπόκειται ςε μεταςχθματιςμό 

Fourier και τελικά εμωανίηεται ςαν τυπικό FT-IR ωάςμα. 

 Σα ωαςματοωωτόμετρα FT-IR μποροφν, χάρισ ςτο ςυμβολόμετρο, να 

εξετάηουν ταυτόχρονα πολλά ςθμεία του ωάςματοσ. Θ διαδικαςία αυτι γίνεται ςε 10-

20 sec και επαναλαμβάνεται ςυνικωσ 20-100 ωορζσ. Σο τελικό ωάςμα προκφπτει από 

το μζςο όρο των «ςαρϊςεων» που ζχουν εκτελεςτεί. Με τον τρόπο αυτόν, όταν 

αυξάνεται ο αρικμόσ των επαναλιψεων ο «κόρυβοσ» μειϊνεται και οι εντάςεισ των 

απορροωιςεων βελτιϊνονται ςθμαντικά. Θ εξαςωάλιςθ ότι το ςυμβολόγραμμα 

εξετάηει κάκε ωορά τα ίδια ςθμεία του ωάςματοσ γίνεται με τθ βοικεια 
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μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ λζιηερ. Θ εξζταςθ πολλϊν ταυτόχρονα ςθμείων 

προςδίδει ςε αυτοφ του τφπου τα ωαςματοωωτόμετρα πολφ μεγάλθ ταχφτθτα. τα 

ςυμβατικά ωαςματοωωτόμετρα IR, κάκε ςθμείο εξετάηεται διαδοχικά και μία ωορά.  

 Θ καταγραωι ωαςμάτων με το μεταςχθματιςμό Fourier παρουςιάηει, εκτόσ τθσ 

υψθλισ ταχφτθτασ καταγραωισ, τα πλεονεκτιματα τθσ υψθλισ διαχωριςτικισ 

ικανότθτασ και του χαμθλοφ «κορφβου». Επιπλζον, μποροφν να αωαιρεκοφν ι να 

προςτεκοφν δφο ωάςματα, να μεγεκυνκεί τμιμα του ωάςματοσ, να διορκωκεί θ 

βαςικι γραμμι κλπ. Αρνθτικοί παράγοντεσ ςτθν ποιότθτα των FT-IR ωαςμάτων είναι 

ότι θ υγραςία του δείγματοσ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν χαμθλι (αυτό ςε μεγάλο 

βακμό μπορεί να λυκεί με τθν τεχνικι τθσ λυοωιλίωςθσ των δειγμάτων) όπωσ και θ 

υγραςία του καλάμου (χϊρου) του οργάνου, μζςα ςτον οποίο τοποκετείται το δείγμα. 

Επειδι ςτο χϊρο των οργάνων υπάρχει ατμοςωαιρικόσ αζρασ, το ωάςμα που 

καταγράωεται λαμβάνει υπόψθ του και εκείνα τα αζρια ςυςτατικά που απορροωοφν 

ςτο υπζρυκρο (κυρίωσ υδρατμοί και διοξείδιο του άνκρακα). Για το λόγο αυτό, είναι 

απαραίτθτθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να γίνουν ποςοτικοί προςδιοριςμοί, θ ςυχνι 

καταγραωι ωάςματοσ αναωοράσ. 

 Σο ωάςμα αναωοράσ λαμβάνεται με τον υποδοχζα του δείγματοσ χωρίσ 

δείγμα, αλλά περιζχοντασ κατά περίπτωςθ βρωμιοφχο κάλιο ι το διαλφτθ διάλυςθσ 

του δείγματοσ ι μόνο τον ατμοςωαιρικό αζρα. Σο ωάςμα αναωοράσ ςτθ ςυνζχεια  

αωαιρείται αυτόματα, με τθ βοικεια του λογιςμικοφ, από το ςυνολικό ωάςμα.  

 Πριν από οποιαδιποτε καταγραωι ωάςματοσ γίνεται ευκυγράμμιςθ των 

οπτικϊν μερϊν του ωαςματοωωτομζτρου, ϊςτε οι γωνίεσ που ςχθματίηει ο 

διαχωριςτισ δζςμθσ με το κινοφμενο και ακίνθτο κάτοπτρο να είναι ίςεσ. 

Λιψθ ωάςματοσ FT-IR με τθν τεχνικι τθσ εξαςκενθμζνθσ ολικισ ανάκλαςθσ, ATR 

Θ ωαςματοςκοπία εξαςκενθμζνθσ ολικισ ανάκλαςθσ (ATR) χρθςιμοποιείται 

για ςυλλογι ωαςμάτων από ρευςτά υλικά και δειγμάτων ςε μορωι ωιλμ, όπωσ 

πολυμερι, ελαςτικά, υωάςματα κτλ. Θ μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει τθ χριςθ ενόσ 

εξαρτιματοσ που ονομάηεται ATR (χιμα 4.9). Θ υπζρυκρθ ακτινοβολία μζςω του 

κατόπτρου Μ1 ανακλάται εςωτερικά ςτον κρφςταλλο από ZnSe με μια γωνία 45ο. Θ 
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ακτινοβολία ςτον κρφςταλλο παράγει πρόςκαιρο κφμα και από τισ δφο πλευρζσ του  

κρυςτάλλου. Ζτςι, είναι δυνατι θ λιψθ ωαςμάτων ουςιϊν ςε υδατικά μειϊνοντασ 

ζντονα τθν απορρόωθςθ του διαλφτθ. Όταν το δείγμα τοποκετείται ςτθν επιωάνεια 

του κρυςτάλλου απορροωά ακτινοβολία. Θ εναπομζνουςα ακτινοβολία ανιχνεφεται 

απευκείασ από τον ανιχνευτι μζςω του κατόπτρου Μ2. 

Θ ωαςματοςκοπία εξαςκενθμζνθσ ανάκλαςθσ αποτελεί μζκοδο εξζταςθσ τθσ 

επιωάνειασ του δείγματοσ που ςθμαίνει ότι το εςωτερικό τθσ μάηασ του δείγματοσ 

μπορεί να ζχει διαωορετικι ςφςταςθ. Θ λιψθ των ωαςμάτων με το εξάρτθμα ATR 

είναι ςχετικά εφκολθ εργαςία. Αρχικά, λαμβάνεται το ωάςμα του διαλφτθ (ωάςμα 

αναωοράσ) και ςτθ ςυνζχεια του δείγματοσ. Ο υποδοχζασ του δείγματοσ πρζπει να 

κακαρίηεται επιμελϊσ γιατί υπολείμματα ςτθν κρυςταλλικι επιωάνεια επθρεάηουν 

τθν ποιότθτα των ωαςμάτων που λαμβάνονται. Όταν ςτο λογιςμικό του οργάνου 

ενεργοποιείται θ διόρκωςθ για τθ χριςθ του ATR, το ωάςμα που λαμβάνεται 

διορκϊνεται αυτόματα ωσ προσ τον κυματαρικμό λαμβάνοντασ υπόψθ το βάκοσ 

διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ ςτο δείγμα. 

 

 

Εικόνα 3.14: Εξάρτθμα ATR 

 

 τθν εργαςία αυτι, για τθν λιψθ ωαςμάτων των δοκιμίων εωελκυςμοφ του ΡΕ, 

του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και  του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP που καταςκευάςτθκαν μζςω 

ζγχυςθσ, χρθςιμοποιικθκε θ ςυςκευι Nicolet 6700 FTIR (Εικόνα 3.15). 
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Εικόνα3.15: Nicolet 6700 FTIR 

 

3.2.3 Ανάλυςη με περίθλαςη ακτίνων Χ (XRD) 

Με τθν τεχνικι τθσ περίκλαςθσ των ακτίνων Χ λαμβάνεται θ πλθροωορία για 

τθν μικροδομι των υλικϊν που μελετϊνται. τα νανοςφνκετα πολυολεωινϊν με 

ενίςχυςθ πυριτικισ αργίλου λαμβάνεται θ πλθροωορία για τθν δομι τθσ πυριτικισ 

αργίλου ςτο εςωτερικό τθσ μιτρασ.  

τθν τεχνικι αυτι το προσ μζτρθςθ δοκίμιο είναι ςε μορωι λεπτοφ ωφλλου. Θ 

μζτρθςθ βαςίηεται ςτο ωαινόμενο κατά το οποίο μια μονοχρωματικι ακτινοβολία 

ακτίνων Χ, με γνωςτό μικοσ κφματοσ λ, προςπίπτει ςτθν επιωάνεια του δοκιμίου που 

μελετάται και περικλάται ςε γωνία κ. Θ μζτρθςθ που λαμβάνεται είναι θ ζνταςθ τθσ 

ακτινοβολίασ των ακτίνων ςυναρτιςει τθσ γωνίασ περίκλαςθσ. 

τα υλικά που μελετϊνται ςτθν παροφςα εργαςία, μζςω τθσ τεχνικισ αυτισ 

υπολογίηεται το διάκενο μεταξφ των επιπζδων τθσ πυριτικισ αργίλου μζςω τθσ 

εξίςωςθσ του Bragg:  

                                                    nλ=2d sinθ                     

όπου   n:   ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ 

           λ:   μικοσ κφματοσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ 



67 

 

           d:   απόςταςθ των επιπζδων του πλζγματοσ 

           κ:   γωνία προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ 

 

Εικόνα 3.16: χθματικό διάγραμμα τθσ αρχισ τθσ κρυςταλλογραωικισ ανάλυςθσ με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

Από τα ωάςματα τθσ μεκόδου αυτισ μποροφν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για 

τθν μικροδομι του νανοςυνκζτου. Ακόμα κάνοντασ τθν κατάλλθλθ βακμονόμθςθ, 

μζςω τθσ ζνταςθσ, μπορεί να εκτιμθκεί το ποςοςτό τθσ κάκε δομισ μζςα ςτα 

νανοςφνκετα.  

Θ ςυςκευι που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάλυςθ των νανοςφνκετων αυτισ 

τθσ εργαςίασ είναι το μοντζλο 5000 Diffractometer τθσ εταιρίασ Siemens. Ακολουκεί 

εικόνα τθσ ςυςκευισ. 

 

Εικόνα 3.17:  υςκευι περίκλαςθσ ακτίνων Χ τφπου 5000 Diffractometer. 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων είναι: 

Σοποκζτθςθ του δείγματοσ ςε γυάλινο δειγματοωορζα, και τοποκζτθςθ του 

δειγματοωορζα ςτθν βάςθ τθσ ςυςκευισ XRD. Θ μζτρθςθ του ωάςματοσ γίνεται με 
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πρόςπτωςθ τθσ ακτινοβολίασ υπό γωνίεσ 2 ζωσ 10 μοιρϊν. Σο αποτζλεςμα είναι θ 

λιψθ ενόσ ωάςματοσ το οποίο περιζχει κορυωζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 

κρυςταλλογραωικό επίπεδο 001 τθσ αργίλου, όπου θ ζνταςθ τθσ κορυωισ κακϊσ και 

θ γωνία εμωάνιςθσ τθσ ςυςχετίηονται με τθν δομι που ζχει θ άργιλοσ μζςα ςτθν 

πολυμερικι μιτρα. φμωωνα με τον νόμο του Bragg για ςτακερό μικοσ ακτινοβολίασ 

λ, μείωςθ τθσ γωνίασ πρόςπτωςθσ κ, ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ απόςταςθσ των 

επιπζδων του ενιςχυτικοφ μζςου d, πράγμα το οποίο ςθμαίνει διάνοιξθ των επιπζδων 

του μζςου από τθν πολυμερικι μιτρα και άρα φπαρξθ εμωωλιαςμζνθσ δομισ. 

Ακολουκεί διάγραμμα με τισ χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ τθσ αργίλου αρχικά, τθσ 

εμωωλιαςμζνθσ δομισ αργίλου και τθσ αποωολιδομζνθσ δομισ αργίλου. 

 

 

Εικόνα 3.18:  Χαρακτθριςτικό ωάςμα περίκλαςθσ ακτίνων Χ ςε νανοςφνκετο με ενίςχυςθ 

πυριτικισ αργίλου. Μπλε καμπφλθ: κακόλου διάνοιξθ, Κόκκινθ καμπφλθ: εμωωλιαςμζνθ 

δομι (intercalated) και Μωβ καμπφλθ: αποωολιδωμζνθ δομι των ςτρωμάτων τθσ ενίςχυςθσ 

(exfoliated - delaminated).  
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3.2.4 Διαφορική θερμιδομετρία ςάρωςησ (DSC) 

Θ διαωορικι κερμιδομετρία ςάρωςθσ είναι μια τεχνικι που προςδιορίηει τισ 

κερμικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν που μελετϊνται. Με μια μζτρθςθ DSC λαμβάνεται ζνα 

διάγραμμα ροισ κερμότθτασ ωσ προσ τθν κερμοκραςία.  

Θ εωαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου ςε πολυμερικά υλικά είναι αρκετά 

ςυνθκιςμζνθ και αποςκοπεί ςτθν διερεφνθςθ των κερμικϊν τουσ μεταπτϊςεων. Πιο 

ςυγκεκριμζνα γίνεται ο προςδιοριςμόσ των κερμοκραςιϊν τιξθσ (Σm), υαλϊδουσ 

μετάπτωςθσ (Tg) και κρυςτάλλωςθσ (Tc). Ζνα τυπικό ωάςμα DSC παρουςιάηεται ςτθν 

ακόλουκθ εικόνα. Αυτζσ οι κερμοκραςίεσ ςθματοδοτοφν τισ αλλαγζσ ωάςεων ςτα 

πολυμερικά υλικά. Οι πολυολεωίνεσ είναι θμικρυςταλλικά υλικά και το μζγεκοσ των 

κρυςτάλλων ςτο εςωτερικό τουσ ποικίλει. Ζτςι παρατθρείται μια κερμοκραςιακι 

περιοχι τιξθσ και κρυςτάλλωςθσ. Ωσ Tm και Tc των πολυολεωινϊν κεωρείται το 

μζγιςτο και το ελάχιςτο αυτϊν των περιοχϊν αντίςτοιχα.  

Θ κορυωι τθσ καμπφλθσ τιξθσ δείχνει τθν κερμοκραςία ςτθν οποία το 

μεγαλφτερο ποςοςτό του πολυμεροφσ τικεται. Σο πλάτοσ τθσ καμπφλθσ τιξθσ του 

πολυμεροφσ δείχνει τθν κατανομι του μεγζκουσ των κρυςτάλλων που υπάρχουν μζςα 

ςτο δείγμα. Μια κορυωι μεγαλφτερου πλάτουσ πικανϊσ να ςθμαίνει πωσ οι 

κρφςταλλοι του πολυμεροφσ ζχουν μικρότερο μζγεκοσ από αυτοφσ που κα είχε το 

πολυμερζσ εάν εμωάνιηε πιο οξεία καμπφλθ. Σο εμβαδόν τθσ καμπφλθσ τιξθσ δείχνει 

τθν ενζργεια που απαιτείται για να γίνει το πολυμερζσ από ςτερεό τιγμα. Όςο 

μεγαλφτερο εμβαδόν τόςο πιο δφςκολθ είναι θ τιξθ του πολυμεροφσ και αντίςτροωα.  

Θ κορυωι τθσ καμπφλθσ κρυςτάλλωςθσ δείχνει τθν κερμοκραςία ςτθν οποία 

το μεγαλφτερο ποςοςτό του πολυμεροφσ κρυςταλλϊνεται από τθν κατάςταςθ του 

τιγματοσ. Σο εμβαδόν τθσ καμπφλθσ τιξθσ είναι ανάλογο τθσ ενκαλπίασ 

κρυςτάλλωςθσ. Όςο μεγαλφτερο είναι το εμβαδόν τόςο πιο δφςκολθ είναι θ 

κρυςτάλλωςθ του πολυμεροφσ και αντίςτροωα.  
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Εικόνα 3.19:  Συπικό ωάςμα DSC θμικρυςταλλικοφ πολυμεροφσ που παρουςιάηει α) 

κερμοκραςία υαλϊδουσ μετάπτωςθσ (Glass transition), β) κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ 

(Crystallization), γ) κερμοκραςία τιξθσ (melting point).   

 

Όπωσ παρατθροφμε και ςτο ςχιμα 3.1, θ τιξθ του πολυμεροφσ είναι μια 

ενδόκερμθ διαδικαςία, δθλαδι για να γίνει θ τιξθ του πολυμεροφσ απαιτείται 

ενζργεια ενϊ αντίκετα θ κρυςτάλλωςθ του πολυμεροφσ είναι εξϊκερμθ διαδικαςία. 

Αυτζσ οι δφο ωάςεισ αναπαριςτοφνται με κορυωζσ ςε ζνα ωάςμα DSC και θ υαλϊδθσ 

μετάπτωςθ παρουςιάηεται με ζνα ςκαλοπάτι ςτθν καμπφλθ τθσ ανάλυςθσ. τθν 

παροφςα εργαςία δεν ζγινε υπολογιςμόσ τθσ κερμοκραςίασ υαλϊδουσ μετάπτωςθσ 

των πολυμερϊν που μελετϊνται. 

Κατά τθν διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ θ ςυςκευι κερμαίνει το δείγμα μζςα ςε 

ειδικό ωοφρνο, με ρυκμό που κακορίηεται από τον χριςτθ. Σο εφροσ των 

κερμοκραςιϊν είναι από -1700C  μζχρι μερικζσ εκατοντάδεσ βακμοφσ πάνω από το 

μθδζν. Θ ψφξθ των δοκιμίων ςε κερμοκραςίεσ -1700C επιτυγχάνεται με τθν βοικεια 

υγροφ αηϊτου.  

Σο δείγμα που κα μετρθκεί τοποκετείται μζςα ςε καψίδιο αλουμινίου το 

οποίο ςωραγίηεται. Θ μάηα του δείγματοσ (ζνασ κόκκοσ) πρζπει να είναι γνωςτι και 5-

7 mg. τθν ςυνζχεια τοποκετείται το δείγμα μζςα ςτον ωοφρνο μαηί με το καψίδιο 

αναωοράσ, το οποίο είναι πάλι ζνα αλουμινζνιο καψίδιο μόνο που είναι κενό 

εςωτερικά. Μζςα ςτον χϊρο του ωοφρνου δθμιουργείται αδρανισ ατμόςωαιρα με τθ 

ροι κάποιου αδρανοφσ αερίου. ε κάκε καψίδιο αλλά και μζςα ςτον ωοφρνο 
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υπάρχουν αιςκθτιρια όργανα τα οποία μετράνε και είναι υπεφκυνα για τθν 

διατιρθςθ του ρυκμοφ κζρμανςθσ/ψφξθσ και τθσ κερμοκραςίασ των δοκιμίων. 

Ο κφκλοσ τθσ μεκόδου DSC προςαρμόηεται από τον χειριςτι ανάλογα με το 

πολυμερζσ που μελετάται. ε κάκε κφκλοσ DSC, το δείγμα κερμζνεται (μζχρι μια 

κερμοκραςία πάνω από το αναμενόμενο ςθμείο τιξθσ του), ψφχεται κοντά ςε 

κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ και ζπειτα κερμζνεται ξανά. Ωσ ςθμείο τιξθσ του 

δείγματοσ, λαμβάνεται θ κορυωι που εμωανίηεται κατά τον δεφτερο κφκλο 

κζρμανςισ του. Ο πρϊτοσ κφκλοσ κζρμανςθσ ουςιαςτικά πραγματοποιείται με ςκοπό 

τθν ομογενοποίθςθ του δείγματοσ κατά τθν τιξθ του. Με τον τρόπο αυτό ¨ςβινεται¨ 

όπωσ λζγεται θ ¨ιςτορία¨ του υλικοφ (π.χ κερμικι καταπόνθςθ κατά τθν παραγωγι 

του). 

Από τα διαγράμματα που λαμβάνονται με αυτιν τθν τεχνικι γίνεται 

προςδιοριςμόσ τθσ κερμοκραςίασ τιξθσ (Tm) και κρυςτάλλωςθσ (Tc) κακϊσ και θ 

ενκαλπία τιξθσ (ΔΘm) και κρυςτάλλωςθσ (ΔΘc). Από το κερμοκραςιακό εφροσ (ΔΣ) τθσ 

κορυωισ τιξθσ και κρυςτάλλωςθσ μποροφμε να ζχουμε μια άποψθ για τθ 

διαωοροποίθςθ ςτο μζγεκοσ των κρυςτάλλων του δείγματόσ μασ.  

Θ ςυςκευι DSC που χρθςιμοποιικθκε είναι μοντζλο Q10 TA Instruments, των 

Ελλθνικϊν Πετρελαίων, και ςυνοδεφεται από ςφςτθμα ψφξθσ RCS. Θ πίεςθ τθσ 

γραμμισ του αηϊτου είναι 1,5 bar και θ ροι του αηϊτου 150 ml/min. Ακολουκεί 

απεικόνθςθ ςυςκευισ DSC. 
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Εικόνα 3.20:  Πειραματικι διάταξθ DSC: Α) φςτθμα ψφξθσ, για παροχι υγροφ αηϊτου, Β) 

κφρια μονάδα DSC (ωοφρνοσ και πίνακασ ελζγχου), Γ) φςτθμα ςτακεροποίθςθσ θλεκτρικισ 

τάςθσ.  

 

ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

Ο κφκλοσ DSC που πραγματοποιικθκε για κάκε δείγμα ΡΕ είναι ο ακόλουκοσ: 

1. Αρχικι Θερμοκραςία Σ=200C 

2. Ιςόκερμθ μεταβολι για 0,5 min. 

3. Θζρμανςθ ςτουσ 1800C με ρυκμό κζρμανςθσ 20 0C/min. 

4. Ιςόκερμθ μεταβολι για 2 min. 

5. Ψφξθ ςτουσ 40 0C με ρυκμό ψφξθσ 20 0C/min. 

6. Ιςόκερμθ μεταβολι για 2 min.  

7. Θζρμανςθ ςτουσ 1800C με ρυκμό κζρμανςθσ 20 0C/min. 

 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ 

Ο κφκλοσ DSC που πραγματοποιικθκε τα δείγματα του κάκε υλικοφ είναι ο 

ακόλουκοσ: 

1. Αρχικι Θερμοκραςία Σ=200C 

2. Ιςόκερμθ μεταβολι για 0,5 min. 

3. Θζρμανςθ ςτουσ 2200C με ρυκμό κζρμανςθσ 20 0C/min. 
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4. Ιςόκερμθ μεταβολι για 2 min. 

5. Ψφξθ ςτουσ 40 0C με ρυκμό ψφξθσ 20 0C/min. 

6. Ιςόκερμθ μεταβολι για 2 min.  

7. Θζρμανςθ ςτουσ 2200C με ρυκμό κζρμανςθσ 20 0C/min. 

 

3.2.5 Θερμοβαρυμετρική ανάλυςη (TGA)  

Θ κερμοβαρυμετρικι ανάλυςθ (thermogravimetric analysis) είναι μια τεχνικι 

μζτρθςθσ με τθν οποία προςδιορίηονται τα κερμοδυναμικά χαρακτθριςτικά 

οξείδωςθσ και αποδόμθςθσ των δειγμάτων που εξετάηονται. Κατά τθν εξζταςθ των 

δειγμάτων με τθν τεχνικι TGA το δείγμα κερμαίνεται ενϊ παράλλθλα μετράται το 

βάροσ του. Θ κζρμανςθ του δοκιμίου γίνεται κυρίωσ υπό ςτακερό ρυκμό κζρμανςθσ 

και το δείγμα βρίςκεται ςε ελεγχόμενθ ατμόςωαιρα (οξειδωτικι, αναγωγικι ι 

αδρανι).  

Θ ςυςκευι αποτελείται από ζναν ωοφρνο, μζςα ςτον οποίο υπάρχει ζνασ 

ηυγόσ ακριβείασ. Σα δείγματα μπαίνουν μζςα ςε πυρίμαχα κεραμικά δοχεία, τα οποία 

ςτθν ςυνζχεια τοποκετοφνται μζςα ςτον ηυγό του ωοφρνου. Ζπειτα ξεκινάει θ 

κζρμανςθ του ωοφρνου και θ ςυνεχισ μζτρθςθ του βάρουσ του δοκιμίου. Σο 

αποτζλεςμα αυτισ τθσ μζτρθςθσ είναι μία καμπφλθ τθσ  % απϊλειασ βάρουσ του 

δείγματοσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία του. Θ μζτρθςθ TGA είναι ευρζωσ 

εωαρμόςιμθ ςε δείγματα πολυμερϊν για τον προςδιοριςμό του βακμοφ 

αποικοδόμθςθσ τουσ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ που εωαρμόηεται ςε αυτά. 

Ακολουκεί τυπικό διάγραμμα TGA 
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Εικόνα 3.21:  Συπικό διάγραμμα TGA . 

 

τισ μετριςεισ των δειγμάτων μετρικθκε το βάροσ του δείγματοσ και 

τοποκετικθκε ςε ειδικό κεραμικό δοχείο (pan). Σο δοχείο ςτθν ςυνζχεια μπικε μζςα 

ςτο ωοφρνο τθσ ςυςκευισ και ξεκίνθςε θ διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ. Θ μζκοδοσ 

ξεκινάει από τθ κερμοκραςία των 250C και ωτάνει ςτουσ 7000C με ρυκμό κζρμανςθσ 

100C/min και παράλλθλθ διοχζτευςθ αδρανοφσ αερίου αργοφ (Ar) 20mg/min. 

Θ ςυςκευι TGA που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ανάλυςθ των δειγμάτων είναι τθσεταιρίασ 

Hellamco, μοντζλο METTLER TOLEDO (STARe System). Ακολουκεί εικόνα τθσ 

ςυςκευισ.  

 

Εικόνα 3.22:  φςτθμα TGA που χρθςιμοποιικθκε ςτο εργαςτιριο. Α) Κεντρικι μονάδα, Β) 

ωοφρνοσ , Γ) ρυκμιςτισ αερίων. 
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3.2.6 Διάταξη εφελκυςμοφ 

Μετά τθν μελζτθ των κερμικϊν και των ρεολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

πολυμερϊν, γίνεται μελζτθ των μθχανικϊν τουσ ιδιοτιτων. Άρχικά γίνεται μζτρθςθ 

τθσ αντοχισ των υλικϊν ςτον εωελκυςμό. Θ αντοχι ςτον εωελκυςμό είναι ουςιαςτικά 

θ ικανότθτα του υλικοφ να αντζχει ςε δυνάμεισ που τείνουν να το εκτείνουν. Κατα τον 

εωελκιςμό ζνοσ δοκιμίου, μπορεί να γίνει μζτρθςθ του ορίου κραφςθσ, τθσ μζγιςτθσ 

παραμόρωωςθσ, του ορίου διαρροισ κακϊσ επίςθσ και του μζτρου ελαςτικότθτασ του 

προσ εξζταςθ υλικοφ. Ο προςδιοριςμόσ των παραπάνω μεγεκϊν ςτθρίηεται ςτθν 

καταγραωι τθσ τάςθσ που εωαρμόηεται ςτο δοκίμιο, κατά τθν παραμόρωωςι του. Ο 

εωελκυςμόσ των δοκιμίων του πολυαικυλενίου, του πολυπροπυλενίου και των 

νανοςυνκζτων του, ζγινε κατά το πρότυπο ASTM D638. 

Σα δοκίμια του εωελκυςμοφ πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνθ γεωμετρία. Θ 

γεωμετρία των δοκιμίων λαμβάνεται υπ’όψθν ςτουσ υπολογιςμοφσ των διαωόρων 

ιδιοτιτων του υλικοφ μετά τθν μζτρθςι του. Σα δοκίμια του πολυαικυλενίου 

παριχκθςαν ςε μθχανι ζγχυςθσ του Εργαςτθρίου Σεχνολογίασ Πολυμερϊν, με 

γεωμετρία ςφμωωνθ με το πρότυπο ASTM D638-03 και υποβλικθκαν ςε εωελκιςμό 

δυο θμζρεσ μετά τθν παραγωγι τουσ. Σα δοκίμια πολυπροπυλενίου, κακϊσ και τα 

δοκίμια των νανοςυνκζτων του πολυπροπυλενίου, παριχκθςαν ςε μθχανι ζγχυςθσ 

των Ελλθνικϊν Πετρελαίων, με γεωμετρία ςφμωωνθ με το πρότυπο ASTM D638-01. Σα 

δοκίμια υπζςτθςαν γιρανςθ για μια εβδομάδα, ςτουσ 23 ±2◦C και υγραςία 50 ±5%,  

και ζπειτα υποβλικθκαν ςε εωελκιςμό. Όπωσ παρατθρείται, τα δοκίμια υπόκεινται ςε 

εωελκυςμό τουλάχιςτον μια θμζρα μετά από τθν παραγωγι τουσ. τον χρόνο που 

μεςολαβεί, τα δοκίμια παίρνουν τισ τελικζσ τουσ διαςτάςεισ, αωου ολοκλθρϊνεται 

αργά το ωαινόμενο τθσ ςυρρίκνωςθσ.  

Θ μθχανι εωελκυςμοφ αποτελείται από δφο αρπάγεσ (ι ςωικτιρεσ), ςτισ 

οποίεσ και ςτακεροποιείται το δοκίμιο για να μετρθκεί. Θ μια αρπάγθ είναι ςτακερά 

τοποκετθμζνθ, ενϊ θ άλλθ μπορεί να κινθκεί, με τθν βοικεια μοτζρ. Θ αρπάγθ 

κινείται κατακόρυωα και απομακρφνεται από τθν ςτακερι αρπάγθ. Σα δοκίμια 

εωελκφονται κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ και ταχφτθτασ τθσ 

μθχανισ δοκιμϊν, ϊςτε τα αποτελζςματα να είναι ςυγκρίςθμα. Θ μθχανι του 

εωελκυςμοφ ςυνοδεφεται από ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτον οποίο υπάρχει το 
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κατάλλθλο λογιςμικό για τον υπολογιςμό των διαωόρων ιδιοτιτων των δοκιμίων 

κακϊσ και για τθν ειςαγωγι των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. Ακολουκεί 

εικόνα τθσ μθχανισ εωελκυςμοφ. 

 

Εικόνα 3.23:  Μθχανι εωελκυςμοφ Instron. Α) κεντρικι μονάδα Instron, Β) θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ καταγραωισ και χειριςμοφ τθσ μθχανισ. 

ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

Ο εωελκυςμόσ των δοκιμίων του πολυαικυλενίου ζγινε ςε μθχανι τθσ εταιρίασ 

Instron, ςτα Εργαςτιρια Σεχνολογίασ Πολυμερϊν, ςε κερμοκραςία περίπου 20οC και 

50% ςχετικισ υγραςίασ ςφμωωνα με το πρότυπο ASTM D 882-75b. Αρχικά, ζγινε 

μζτρθςθ του πάχουσ του «λαιμοφ» των δοκιμίων με τθν βοικεια παχφμετρου.Σο  

κάκε δοκίμιο τοποκετείται ςτισ αρπάγεσ τθσ μθχανισ εωελκυςμοφ και αςκείται ςε 

αυτό  εωελκυςτικι τάςθ μζχρι τθν κραφςθ του. Θ αρπάγθ τθσ  μθχανισ κινείται με 

ςτακερι ταχφτθτα 50mm/min.  Από τθν διαδικαςία αυτι ελιωκει το διάγραμμα τάςθσ- 

παραμόρωωςθσ για κάκε δοκίμιο. Από το διάγραμμα αυτό λαμβάνονται οι ιδιότθτεσ 

του Μζτρου ελαςτικότθτασ, τθσ Αντοχισ ςε εωελκυςμό, και τθσ Παραμόρωωςθσ ςτθ 

κραφςθ. Για το κάκε υλικό (δείγμα) εωελκφονται τουλάχιςτον τζςςερα δοκίμια, ζτςι 

ϊςτε να ζχουμε όςο το δυνατό αντιπροςωπευτικότερεσ τιμζσ για τισ ιδιότθτεσ του 

υλικοφ. 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ 

Ο εωελκυςμόσ των δοκιμίων του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων 

του, ζγινε ςε μθχανι τθσ εταιρίασ ΗWICK, μοντζλο Z005/TH2A, ςτα Ελλθνικά 

Πετρζλαια ςε κερμοκραςία 20οC και 50% ςχετικισ υγραςίασ ςφμωωνα με το πρότυπο 

ASTM D 882-75b. Κατά τον εωελκυςμό των δοκιμίων του πολυπροπυλενίου και των 
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νανοςυνκζτων του , ζγινε υπολογιςμόσ του ορίου αντοχισ τουσ. Σο δοκίμιο 

τοποκετικθκε ςτισ αρπάγεσ τθσ μθχανισ εωελκυςμοφ και αςκικθκε ςε αυτό  

εωελκυςτικι τάςθ μζχρι τθν μζγιςτθ τάςθ που εωαρμόηεται ςε αυτό. Θ αρπάγθ τθσ  

μθχανισ κινείται με ςτακερι ταχφτθτα 50mm/min.  Από τθν διαδικαςία αυτι ελιωκει 

το διάγραμμα τάςθσ- παραμόρωωςθσ για κάκε δοκίμιο και μζςω αυτοφ, οι ιδιότθτζσ 

του. Καταγράωεται θ ζνδειξθ τθσ Αντοχισ ςτον εωελκυςμό, του Μζτρου 

ελαςτικότθτασ και τθσ Παραμόρωωςθσ ςτθ μζγιςτθ τάςθ. 

 Για κάκε δείγμα ζγινε εωελκιςμόσ τεςςάρων δοκιμίων. Πριν από τθν κάκε 

μζτρθςθ, μετρικθκαν το πάχοσ και το πλάτοσ του κάκε δοκιμίου με μικρόμετρο τθσ 

εταιρίασ CEAST. Σα αποτελζςματα καταγράωθκαν ςτο λογιςμικό.  

τθ ςυνζχεια παρατικεται χαρακτθριςτικό διάγραμμα εωελκιςμοφ. 

 

Εικόνα 3.24: Συπικό διάγραμμα τάςθσ – παραμόρωωςθσ: 0-Α) Ελαςτικι ςυμπεριωορά, Β) 

ςθμείο διαρροισ, C-D) πλαςτικι ςυμπεριωορά, D) ςθμείο κραφςθσ – αςτοχίασ. 

 

3.2.7 Διάταξη Μάμψησ 

Για τα δοκίμια του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων του, εκτόσ από 

μζτρθςθ τθσ αντοχισ ςε εωελκυςμό, ζγινε και μζτρθςθ τθσ αντοχισ ςτθν κάμψθ και 

τθν κροφςθ. Θ κάμψθ των δοκιμίων ζγινε κατά το πρότυπο ASTM D790 ςε ςυςκευι 

τθσ εταιρίασ ΗWICK,  μοντζλο Z005/TH2A, των Ελλθνικϊν Πετρελαίων. 
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Δοκίμιο τοποκετικθκε πάνω ςε δυο ςτθρίγματα, όπωσ ωαίνεται ςτθν 

ακόλουκθ εικόνα, και πιζςκθκε κατακόρυωα ςτο μζςον του από μεταλλικό πτερφγιο, 

μζχρι να υποςτεί παραμόρωωςθ κατά 1,2%. Θ μζτρθςθ αυτι είναι γνωςτι ωσ κάμψθ 

τριϊν ςθμείων. Από τθν μζτρθςθ προζκυψε διάγραμμα τάςθσ – παραμόρωωςθσ, και 

καταγράωθκε θ αςκοφμενθ ςτο δοκίμιο Σάςθ που αντιςτοιχεί ςε 1,2%  

παραμόρωωςθσ. Προκφπτει επίςθσ το Mζτρο ελαςτικότθτασ του υλικοφ. 

 

Εικόνα 3.25: Κάμψθ δοκιμίου. Επιβολι τάςθσ ςτο κζντρο του δοκιμίου. 

 

Κατά τθ δοκιμι ςε κάμψθ τριϊν ςθμείων, το ωορτίο εωαρμόηεται ςτο κζντρο 

παραλλθλεπίπεδθσ δοκοφ ςτθριγμζνθσ ςε δφο ςθμεία.  

Θ  αντοχι κάμψθσ (ς) για παραλλθλεπίπεδθ δοκό υπολογίηεται από τθν 

εξίςωςθ:    

2bD

PL

2

3


  

όπου P: το μζγιςτο αςκοφμενο ωορτίο 

L: θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων ςτιριξθσ του δοκιμίου (span) 

b: το πλάτοσ του δοκιμίου 

D: το πάχοσ του δοκιμίου  

Σο μζτρο ελαςτικότθτασ ςε κάμψθ υπολογίηεται από το γραμμικό τμιμα τθσ 

καμπφλθσ ωορτίου - βζλουσ κάμψθσ με βάςθ τον τφπο: 

3

3

bD4

mL
E 

    [2] 

όπου  L: θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων ςτιριξθσ τθσ δοκοφ 
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m: θ κλίςθ του αρχικοφ γραμμικοφ τμιματοσ τθσ καμπφλθσ ωορτίου-βζλουσ 

κάμψθσ 

Για κάκε δείγμα ζγινε κάμψθ τεςςάρων δοκιμίων. Πριν από τθν κάκε μζτρθςθ 

μετρικθκαν το πάχοσ και το πλάτοσ του κάκε δοκιμίου με μικρόμετρο τθσ εταιρίασ 

CEAST. Σα αποτελζςματα  καταγράωθκαν ςτο λογιςμικό.  

 

 

Εικόνα 3.26: Δυναμόμετρο ZWICK Z005. 

3.2.8 Διάταξη Μροφςησ 

Θ κροφςθ των δοκιμίων του πολυπροπυλενίου και των νανοςυνκζτων του 

ζγιναν κατά το πρότυπο ASTM D256 ςε ςυςκευι τθσ εταιρίασ TINIUS OLSEN,  μοντζλο 

66 Charpy Izod Impact Tester for Plastics, των Ελλθνικϊν Πετρελαίων. 

Θ δοκιμι ςε κροφςθ χρθςιμοποιείται για να εκτιμθκεί θ ευκραυςτότθτα ενόσ 

υλικοφ κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Ειδικότερα, εκωράηει τθν ικανότθτα ενόσ 

υλικοφ να απορροωά χωρίσ να κραφεται, τθν ενζργεια από ζνα κτφπθμα υψθλισ 

ταχφτθτασ.  

Με τθ δοκιμι ςε κροφςθ με τθ χριςθ ςωφρασ εκκρεμοφσ υπολογίηεται θ 

αντοχι του υλικοφ από τθν ενζργεια που καταναλϊνεται κατά τθ κραφςθ του από τθν 

πτϊςθ τθσ ςωφρασ πάνω ςτο δοκίμιο. 
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Σο φψοσ τθσ ςωφρασ, το οποίο κακορίηει τθν ταχφτθτα τθσ κροφςθσ, είναι 

προκακοριςμζνο (ho). H ςωφρα κινείται κατά μικοσ του άξονά τθσ, χτυπά και κραφει 

το δοκίμιο και ωτάνει ςε χαμθλότερθ ανφψωςθ (hf). Γνωρίηοντασ τθν αρχικι και 

τελικι ανφψωςθ τθσ ςωφρασ μπορεί να υπολογιςκεί θ διαωορά τθσ δυναμικισ 

ενζργειασ θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν ενζργεια κροφςθσ που απορροωικθκε κατά τθ 

διάρκεια τθσ αςτοχίασ του υλικοφ, υποκζτοντασ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ και 

αμελθτζα απϊλεια υπό τθ μορωι κερμότθτασ ι ιχου.  

Μια τυπικι καμπφλθ ωορτίου-χρόνου ωαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα . Θ 

καμπφλθ αυτι μπορεί να διαχωριςκεί ςε δφο περιοχζσ, μια περιοχι ζναρξθσ και μια 

περιοχι διάδοςθσ τθσ αςτοχίασ. Όςο αυξάνουν οι τιμζσ του ωορτίου κατά το ςτάδιο 

ζναρξθσ τθσ αςτοχίασ, ςυςςωρεφεται ςτο δοκίμιο ελαςτικι ενζργεια και δε λαμβάνει 

χϊρα καμιά εμωανισ αςτοχία, αλλά μποροφν να εμωανιςκοφν μθχανιςμοί αςτοχίασ 

μικροςκοπικά, όπωσ για παράδειγμα αποκόλλθςθ τθσ διεπιωάνειασ ίνασ-μιτρασ. 

Όταν το ωορτίο ωτάςει ςε μια κρίςιμθ τιμι ςτο τζλοσ τθσ περιόδου ζναρξθσ, το 

δοκίμιο του ςυνκζτου υλικοφ μπορεί να αςτοχιςει είτε με εωελκυςτικό είτε με 

διατμθτικό τρόπο ανάλογα με τισ αντίςτοιχεσ αντοχζσ του. το ςθμείο αυτό θ αςτοχία 

διαδίδεται είτε με καταςτροωικό ψακυρό τρόπο, είτε προοδευτικά ςυνεχίηοντασ να 

απορροωά ενζργεια. Θ ςυνολικι ενζργεια κροφςθσ είναι το άκροιςμα τα ενζργειασ 

ζναρξθσ και τθσ ενζργειασ διάδοςθσ.   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.27: Συπικι καμπφλθ ωορτίου κατά τθ διάρκεια δοκιμισ ςε κροφςθ. 

Θ ενζργεια κροφςθσ υπολογίηεται ωσ εξθσ: 

ΕΟΕΡΓΕΙΑ ΜΡΡΤΘ (J/m) = *Αντίςταςθ Δοκιμίου(J) – Αντίςταςθ Αζρα(J)+ / Πάχοσ(m) 
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Ζτςι πριν από κάκε ςετ μετριςεων κροφςθσ, πρζπει να μετράται θ αντίςταςθ του 

αζρα (κροφςθ απουςία δοκιμίου). Επίςθσ πριν από τθν κροφςθ απαιτείται κατάλλθλθ 

προετοιμαςία των δοκιμίων. Ζτςι ζγινε και με τα δοκίμια τθσ παροφςασ εργαςίασ που 

υπζςτθςαν κροφςθ. Αρχικά μετρικθκε το πλάτοσ και το πάχοσ των δοκιμίων με με 

μικρόμετρο τθσ εταιρίασ CEAST. Ζπειτα κόπθκε από τα δοκίμια το ςτενό κεντρικό τουσ 

τμιμα. το τμιμα αυτό ζγινε εγκοπι με κοπτικό μθχάνθμα τθσ εταιρίασ CEAST, 

μοντζλο Notchvis 6951, με τριγωνικό μαχαίρι. Θ δθμιουργία εγκοπισ αποςκοπεί ςτθ 

ςυγκζντρωςθ τάςεων, ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ παραμόρωωςθσ του πλαςτικοφ και 

ςτθ κραφςθ του δοκιμίου ςτθν περιοχι τθσ εγκοπισ.  Ο υπολογιςμόσ του μικουσ τθσ 

εγκοπισ ζγινε με τθν αωαίρεςθ 10,16mm από το πλάτοσ των δοκιμίων. Μετά τθν 

εγκοπι, τα δοκίμια ζμειναν ςε ςυνκικεσ conditioning για 1-3 ϊρεσ. 

 

Εικόνα 3.28: Γεωμετρία δοκιμίου για δοκιμι ςε κροφςθ με εγκοπι. 

 

 Θ διαδικαςία τθσ κροφςθσ που υπζςτθςαν τα δοκίμια ζχει ωσ εξισ. Δοκίμιο με 

τριγωνικι εγκοπι ςυγκρατείται από το ζνα άκρο του, ςαν κάκετα προεξζχουςα δοκόσ. 

Μια ςωφρα – εκκρεμζσ αωινεται  να πζςει  από ςυγκεκριμζνο φψοσ, που απζχει 

ςτακερι απόςταςθ από τον ςωιγκτιρα του δοκιμίου.  Σο δοκίμιο ςπάει με τθν κίνθςθ 

του εκκρεμοφσ και μετράται το ποςό τθσ ενζργειασ που απορροωάται κατά τθν 

κροφςθ. Ακολουκεί εικόνα μθχανισ κροφςθσ. 
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Εικόνα 3.29: Μθχανι κροφςθσ. 

 

3.2.9 Χρωματομετρία 

Θ μζτρθςθ του χρϊματοσ των δοκιμίων, που παρελιωκθςαν από τθν 

διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ, γίνεται με τθν μζκοδο τθσ χρωματομετρίασ. 

τθν χρωματομετρία, γίνεται ανάλυςθ τριϊν παραμζτρων ερεκιςμοφ, μιασ και 

ςτθρίηεται ςτο ότι το κάκε χρϊμα μπορεί να αναπαραχκεί από τρία άλλα χρϊματα ςε 

ζνα ελεγχόμενο πείραμα. Οι ςυνκικεσ τθσ μεκόδου είναι οι ακόλουκεσ : ζνα 

ςυγκεκριμζνο χρωματικό ωωσ κατευκφνεται προσ μια άςπρθ οκόνθ. ε μια 

ςυνεχόμενθ περιοχι, τρεισ πθγζσ χρωματικοφ ωωτόσ εςτιάηονται ζτςι ϊςτε να 

ςχθματίηουν ζνα ςθμείο. Σο ποςό τθσ κάκε ακτίνασ ωωτόσ μεταβάλλεται μζχρισ ότου 

το ςθμείο που περιζχει τισ τρεισ ωωτεινζσ ακτίνεσ να αποκτιςει το ίδιο χρϊμα με το 

ςθμείο τθσ μιασ ωωτεινισ ακτίνασ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ μια από τισ τρεισ 

ωωτεινζσ ακτίνεσ πρζπει να προςτεκεί ςτθ μονι ακτίνα ζτςι ϊςτε δφο ακτίνεσ να 

εςτιάηονται ςε ζνα ςθμείο. Αυτό μπορεί να ωαίνεται ότι ζρχεται ςε αντίκεςθ με το 

πείραμα, όμωσ εξακολουκεί να επιτρζπει τθν αντιπροςϊπευςθ ενόσ χρϊματοσ από 

τρία άλλα, παρότι το ζνα από αυτά κα πρζπει να αναωζρεται ωσ αρνθτικι ποςότθτα. 

τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιικθκαν τρία βαςικά χρϊματα ωωτόσ : το 

πράςινο, το κίτρινο και το μπλε. Οι τρεισ ωωτεινζσ ακτίνεσ χρθςιμοποιικθκαν ςε 

διάωορεσ ποςότθτεσ και ταίριαξαν ςε κάκε μικοσ κφματοσ ςτο ορατό ωάςμα. Ζτςι, 

διαμορωϊκθκαν καμπφλεσ οι οποίεσ απεικόνιηαν το ποςό τθσ κάκε αρχικισ ακτίνασ 
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ωωτόσ που χρειαηόταν για τθν αναπαραγωγι ενζργειασ ςε κάκε μικοσ κφματοσ, από 

380nm μζχρι 750nm.  

Οι καμπφλεσ εκωράηουν το ποςό τθσ κάκε μιασ αρχικισ ωωτεινισ ακτίνασ που 

απαιτείται για τθν παραγωγι ενόσ χρϊματοσ που να ταιριάηει ικανοποιθτικά με τθν 

μόνθ πθγι ωωτόσ. Διαπιςτϊκθκε ότι θ  καμπφλθ τθσ πράςινθσ ακτίνασ ςυμωωνοφςε 

αρκετά με τθν καμπφλθ τθσ πρότυπθσ ωωτεινότθτασ και ζτςι τροποποιικθκε ϊςτε να 

ταιριάηει με αυτιν. Ανάλογα τροποποιικθκαν και οι άλλεσ δφο ακτίνεσ. Σα αρνθτικά 

τμιματα των τριϊν καμπφλων αποτελοφςαν  εμπόδιο για τθν πρακτικι 

χρωματομετρία και επομζνωσ μεταςχθματίςτθκαν μακθματικά και αωαιρζκθκαν τα 

αρνθτικά τμιματα. Οι τρεισ καμπφλεσ που προζκυψαν, ορίςτθκαν από το CIE 1931 

Color System ωσ καμπφλεσ του ‘πρότυπου παρατθρθτι’ και απεικονίηονται ςτθν 

Εικόνα 3.30  

 

 

 

Εικόνα 3.30: CIE απόκριςθ του πρότυπου παρατθρθτι 

 

φμωωνα με τθ διεκνι χρωματικι κλίμακα CIELAB, θ οποία χρθςιμοποιικθκε κατά 

τθν εκτζλεςθ των πειραματικϊν μετριςεων, κάκε χρωματικό αποτζλεςμα αποτελεί το 

ςυνδυαςμό τριϊν ςτοιχείων: 

Α) τθσ απόχρωςθσ (hue) 

Β) του δείκτθ ωωτεινότθτασ (value) και  

Γ) του δείκτθ χρωματιςμοφ (chroma). 

Ο διαχωριςμόσ μεταξφ κόκκινου, κίτρινου, μπλε κτλ επιτυγχάνεται  με τθ 

χριςθ τθσ ιδιότθτασ τθσ απόχρωςθσ. Παράλλθλα, υπάρχει θ δυνατότθτα κατάταξθσ 
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των χρωμάτων ςε ανοικτά και ςκοφρα κατόπιν ςφγκριςθσ των αντίςτοιχων δεικτϊν 

ωωτεινότθτασ τουσ. Σζλοσ, ο δείκτθσ χρωματιςμοφ αποτελεί μια ιδιότθτα των 

χρωμάτων θ οποία τα κατατάςςει ςε ’καμπά’ και ‘ηωθρά’ ανάλογα με τθν ζνταςθ ι τθ 

διαφγειά τουσ. Αυτό που μπορεί να τονιςτεί είναι ότι κακεμία από τισ παραπάνω 

ιδιότθτεσ μπορεί να μετρθκεί ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ. 

Σα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των χρωμάτων που αναωζρκθκαν, μποροφν να 

παραςτακοφν ςε τρεισ διαςτάςεισ, όπωσ ωαίνεται ςτο τριςδιάςτατο ςφςτθμα του 

ςχιματοσ 4.12. Ο άξονασ x, ο οποίοσ αποτελεί τον άξονα κόκκινου – πράςινου, 

ταυτίηεται με τθν παράμετρο a που αντιπροςωπεφει τθν ιδιότθτα του χρϊματοσ. Ο 

άξονασ y, ο οποίοσ αποτελεί τον άξονα κίτρινου – μπλε, αντιπροςωπεφει τθν 

παράμετρο L του δείκτθ ωωτεινότθτασ, ενϊ ο δείκτθσ χρωματιςμοφ κακορίηεται από 

τα ςθμεία του κφκλου με διάμετρο τον οριηόντιο άξονα και αντιπροςωπεφει τθν 

παράμετρο b. 

 

 

Εικόνα 3.31: Σριςδιάςτατο ςφςτθμα χρωμάτων 
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Εικόνα 3.32: Χρωματογράωθμα a*b* (απόχρωςθ, a, δείκτθσ χρωματιςμοφ, b) 

 

Θ διαωορά του ςυνολικοφ χρϊματοσ ΔΕ, κατά ASTM 2244-68, είναι το μζτρο 

διανφςματοσ που προκφπτει από τισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ διαωορζσ: 

-διαωορά δείκτθ ωωτεινότθτασ (ΔL) 

-διαωορά απόχρωςθσ (ΔaL) 

-διαωορά δείκτθ χρωματιςμοφ (ΔbL) 

Ζτςι, το μζγεκοσ τθσ διαωοράσ του ςυνολικοφ χρϊματοσ ΔΕ προκφπτει από τθν 

ακόλουκθ εξίςωςθ:  

        222
LL baL     (6.1) 

Σο μζτρο διανφςματοσ τθσ διαωοράσ του ςυνολικοφ χρϊματοσ περιγράωεται από το 

μζγεκοσ και το αλγεβρικό πρόςθμο των ςυνιςτωςϊν του ΔL, Δa και Δb: 

 ΔL = Li – L0 

 Δa = ai – a0 

 Δb = bi – b0 
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όπου οι ςυντεταγμζνεσ  L0, a0 και b0 αναωζρονται ςτο δείγμα αναωοράσ, ενϊ οι Li,  ai 

και bi αναωζρονται ςτο δείγμα που υπόκειται ςε δοκιμι για χρονικι ςτιγμι i. Σα 

πρόςθμα των ςυνιςτωςϊν ΔL, Δa και Δb ζχουν κατά προςζγγιςθ τθν ακόλουκθ 

ερμθνεία: 

+ΔL = πιο ωωτεινό 

-ΔL = πιο ςκοφρο 

+Δa = περιςςότερο κόκκινο (λιγότερο πράςινο) 

-Δa = περιςςότερο πράςινο (λιγότερο κόκκινο) 

+Δb = περιςςότερο κίτρινο (λιγότερο μπλε) 

-Δb = περιςςότερο μπλε (λιγότερο κίτρινο) 

Σο χρωματόμετρο που χρθςιμοποιικθκε για τθν πραγματοποίθςθ των πειραματικϊν 

μετριςεων, είναι το Micromatch plus τθσ εταιρείασ Sheen Instruments (εικόνα 4.8) και 

τα αποτελζςματα εκωράςτθκαν ςτθν κλίμακα CIELAB (L, a, b). 

 

Εικόνα 3.33: Χρωματόμετρο Micromatch plus 

 

Πρόκειται για ζνα ωορθτό χρωματόμετρο που λειτουργεί με μπαταρία και 

αποτελείται από μια λαβι ςτο άκρο τθσ οποίασ βρίςκεται θ κεωαλι μζτρθςθσ, κακϊσ 

επίςθσ και από ζναν επεξεργαςτι δεδομζνων. Ζχει μνιμθ αποκικευςθσ των 

μετριςεων αλλά και τθ δυνατότθτα εκτφπωςισ τουσ. το ςφςτθμα περιλαμβάνεται 

επιπλζον πρότυπα δείγματα χρωματικϊν πλακετϊν βακμονόμθςθσ (calibration). 

3.2.10 Ξζτρηςη Ανωτζρασ Θερμογόνου Δφναμησ 

Ο υπολογιςμόσ τθσ ανωτζρασ κερμογόνου δφναμθσ ζγινε με βάςθ το ASTM D-

2015. Ωσ Ανϊτερθ Θερμογόνοσ Δφναμθ (ΑΘΔ) ορίηεται το ποςό κερμότθτασ το οποίο 
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εκλφεται κατά τθν καφςθ τθσ μονάδασ βάρουσ του άνκρακα, υπό ςτακερό όγκο, εντόσ 

όλμου κερμιδομζτρου, παρουςία οξυγόνου υπό αρχικι πίεςθ 20-40 atm, τελικι 

κερμοκραςία 20-30oC και με προϊόντα καφςθσ τζωρα, νερό ςε υγρι κατάςταςθ και 

CO2, SO2 και Ν2 ςε αζρια κατάςταςθ. το παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται θ 

πειραματικι διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε. 

 

Εικόνα 3.34: Πειραματικι διάταξθ μζτρθςθσ Α.Θ.Δ. 

 
Σα αντιδραςτιρια που χρθςιμοποιοφνται είναι το οξυγόνο και μία ποςότθτα 

diesel. Σο οξυγόνο που χρθςιμοποιείται για τθν καφςθ δεν πρζπει να ζχει καφςιμεσ 

φλεσ. Μόνο το οξυγόνο παραςκευαςμζνο από υγρό αζρα, κακαρότθτασ πάνω από 

99,5% πρζπει να χρθςιμοποιείται. Σο ςυνολικό ποςό που περιζχεται ςτον όλμο δεν 

πρζπει να είναι λογότερο από 5g ανά g δείγματοσ. Θ καφςθ πρζπει να είναι τζλεια. 

Αυτό ωαίνεται από τθν απουςία αικάλθσ κατά το άνοιγμα του όλμου μετά τθν καφςθ. 

Σο diesel προςτίκεται μόνο ςε υλικά, τα οποία δεν καίγονται πλιρωσ μόνο με τθν 

παρουςία οξυγόνου, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των πολυμερϊν. 

 

Θ πειραματικι διάταξθ αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα. 
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 Όλμοσ καφςθσ: Πρζπει να καταςκευάηεται από υλικά που δεν επθρεάηονται από 

τθ διαδικαςία τθσ καφςθσ και να ςχεδιάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε όλα τα υγρά 

προϊόντα τθσ καφςθσ να ανακτϊνται πλιρωσ με το κακάριςμα τθσ εςωτερικισ 

επιωάνειασ. Δεν πρζπει να υπάρχει διαρροι αερίων κατά τθ διάρκεια του τεςτ και 

ο όλμοσ πρζπει να αντζχει υδροςτατικι πίεςθ τθσ τάξθσ των 20Mpa. 

 Δοχείο κερμοδόμετρου: Είναι ζνα μεταλλικό δοχείο το οποίο είναι καλυμμζνο με 

εςωτερικι επίςτρωςθ και με τισ εξωτερικζσ επιωάνειεσ πολφ καλά γυαλιςμζνεσ. 

Μζςα ςτο δοχείο αυτό βυκίηεται πλιρωσ ο όλμοσ καφςθσ και γεμίηεται με 

απεςταγμζνο νερό. Σο νερό του δοχείου αναδεφεται αρκετά και με ςτακερι 

ταχφτθτα, ϊςτε να δίνονται κανονικά οι ενδείξεισ του κερμομζτρου, κατά το χρόνο 

όπου θ κερμοκραςία ανεβαίνει γριγορα. υνεχισ ανάδευςθ για 10 λεπτά δεν κα 

αυξάνει τθ κερμοκραςία του κερμιδόμετρου πάνω από 0,01οC. 

 Κάδοσ κερμιδόμετρου: Αποτελείται από διπλό τοίχωμα και μζςα από αυτό 

τοποκετείται το δοχείο κερμιδομζτρου για να προςτατεφεται από ρεφματα αζρα. 

Θ απόςταςθ των τοιχωμάτων του δοχείου από τον κάδο πρζπει να είναι περίπου 

10mm, για να εμποδιςτεί θ διάδοςθ τθσ κερμότθτασ. Θ ανάδευςθ του νεροφ 

πρζπει να γίνεται με ομοιόμορωο ρυκμό και ελάχιςτεσ κερμοκραςιακζσ 

μεταβολζσ. 

 Θερμόμετρο: Σα κερμόμετρα που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςτο κερμιδόμετρο και ςτον κάδο είναι υγρά κερμόμετρα τα οποία 

προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ASTM και ελζγχονται για τθν ακρίβειά τουσ. 

 φρμα ανάωλεξθσ: Χρθςιμοποιείται ςφρμα μικουσ περίπου 16-20mm και πάχουσ 

0,16mm ςιδερζνιο (τομισ Νο 34Β) ι από κράμα νικελίου-χρωμίου. Επίςθσ μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί ςφρμα από πλατίνα ι παλλάδιο διαμζτρου 0,10mm (τομισ Νο 

38Β), το οποίο παρζχει ςτακερι ποιότθτα ενζργειασ. 

 υςςωρευτισ ανάωλεξθσ: Ο ςυςςωρευτισ παρζχει 6-16 V εναλλαςςόμενου ι 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςτα ςφρμα ανάωλεξθσ. Χρθςιμοποιείται επίςθσ αμπερόμετρο 

ι ειδικό ωωσ για να δείχνει τθ διζλευςθ ρεφματοσ. 

 Ηυγόσ: Για τθ ηφγιςθ των δειγμάτων χρθςιμοποιείται ηυγόσ με ευαιςκθςία 0,0001g 

ο οποίοσ πρζπει να ελζγχεται περιοδικά. 
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 Ρεφμα ανάωλεξθσ: Χρθςιμοποιείται ςυςςωρευτισ ι μεταςχθματιςτισ με 

θλεκτρεγερτικι δφναμθ μικρότερθ των 12 V. 

 

Εικόνα 3.35: Σομι τθσ ςυςκευισ του κερμιδόμετρου. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.36: Σομι πάνω μζρουσ όλμου 

 



90 

 

 

Εικόνα 3.37: Μεταςχθματιςτισ. 

 

Ο χϊροσ διεξαγωγισ του πειράματοσ πρζπει να είναι προςτατευμζνοσ από 

ρεφματα αζρα και να διατθρείται ςε ομοιόμορωθ κερμοκραςία για τον απαιτοφμενο 

χρόνο για τον υπολογιςμό. Θ ςυςκευι πρζπει επίςθσ να προςτατεφεται από το ωωσ 

του ιλιου και τθν ακτινοβολία. 
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Μεφάλαιο 4: ΕΠΑΟΑΝΑΞΒΑΟΡΞΕΟΘ ΞΡΡΦΡΠΡΙΘΘ Ε 

ΔΙΜΡΧΝΙΡ ΕΜΒΡΝΕΑ ΤΞΠΡΝΤΞΕΡΡΤ ΠΡΝΤΑΙΘΤΝΕΟΙΡΤ 

4.1 Εκβολή 

 ε όλουσ τουσ κφκλουσ εκβολισ του πολυαικυλενίου, ζγινε καταγραωι τθσ 

μεταβολισ τθσ ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία και τθσ πίεςθσ ςτον εκβολζα, ςε ςυνάρτθςθ 

με το χρόνο. Οι μεταβολζσ αυτζσ των ροπϊν και των πιζςεων αναωζρονται ςτισ 

ςυνκικεσ εκβολισ (ταχφτθτα περιςτροωισ κοχλία, ταχφτθτα ςτρζψθσ τροωοδότθ, 

κερμοκραςιακό προωίλ) που επιλζχκθκαν και που  παρατζκθκαν ςτο προθγοφμενο 

κεωάλαιο. Θ επιλογι τθσ ταχφτθτασ περιςτροωισ του κοχλία και του τροωοδότθ, ζγινε 

ζπειτα από δοκιμζσ, με ςτόχο τθν ομαλι λειτουργία του εκβολζα και τθν εκβολι 

υλικοφ με τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά (πλιρθσ τιξθ, λεία εξωτερικι επιωάνεια 

εκβαλλόμενου πολυμεροφσ). 

 Αρχικά παρατίκενται ςε γραωικζσ παραςτάςεισ, θ μεταβολι τθσ ροπισ 

ςτρζψθσ του κοχλία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο εκβολισ, για τον πρϊτο τον τρίτο και 

τον πζμπτο κφκλο εκβολισ, κακϊσ και ςυγκριτικό διάγραμμα για όλουσ τουσ κφκλουσ 

μαηί. Θ ροπι ςτρζψθσ του κοχλία είναι ςτθν ουςία θ αντίςταςθ που ςυναντά ο 

κοχλίασ κατά τθν ςτρζψθ του, από το υλικό που μορωοποιείται. 

 

χήμα 4.1: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου, για το ΡΕ κατά τον 

πρϊτο  κφκλο εκβολισ 
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το διάγραμμα του ςχήματοσ εντοπίηονται χρονικά διαςτιματα, ςτα οποία οι 

ροπζσ του κοχλία εμωανίηουν αςυνζχειεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι τισ χρονικζσ εκείνεσ 

ςτιγμζσ ο κφλινδροσ δεν ιταν επαρκϊσ γεμάτοσ με υλικό, με αποτζλεςμα ο κοχλίασ να 

μθ ςυναντά ιδιαίτερθ αντίςταςθ κατά τθ ςτρζψθ του. 

 

χήμα 4.2: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου, για το ΡΕ κατά τον 

τρίτο κφκλο εκβολισ 

 

 

χήμα 4.3: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου, για το ΡΕ κατά τον 

πζμπτο κφκλο εκβολισ 
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χήμα 4.4: υγκρθτικό διάγραμμα, ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για το 

ΡΕ κατά τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του. 

 

Σο ςυμπζραςμα που προκφπτει από το παραπάνω διαγράμματα, είναι πωσ θ 

αντίςταςθ που προβάλει το ΡΕ ςτθν ςτρζψθ του κοχλία εμωανίηει μικρι άνοδο μετά 

από κάκε κφκλο εκβολισ του. Παρ’όλα αυτά, θ άνοδοσ αυτι δεν είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι για να κεωρθκεί πωσ οι επαναλαμβανόμενοι κφκλοι εκβολισ επθρεάηουν 

τθν επεξεργαςία του ΡΕ. Θ μικρι αφξθςθ τθσ ροπισ του κοχλία ςτον τρίτο και τον 

πζμπτο κφκλο εκβολισ, πικανότατα οωείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ 

τροωοδοςίασ από 80 rpm ςτον πρϊτο κφκλο, ςε 130 rpm ςτον τρίτο και ςε 150 rpm 

ςτον πζμπτο κφκλο εκβολισ. Θ ςυςςϊρευςθ επομζνωσ περιςςότερου υλικοφ ςτον 

κφλινδρο κατά τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ, είχε ωσ αποτζλεςμα ο κοχλίασ 

να δζχεται μεγαλφτερθ αντίςταςθ ςτθν περιςτροωι του, ςε ςχζςθ με τον πρϊτο 

κφκλο, και τα αντίςτοιχα υλικά να μορωοποιοφνται/τικονται πιο δφςκολα.  

 Ομοίωσ ακολουκοφν γραωικζσ παραςτάςεισ, τθσ μεταβολι τθσ πίεςθσ ςτθν 

μιτρα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο εκβολισ, για τον πρϊτο τον τρίτο και τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ, κακϊσ και ςυγκριτικό διάγραμμα για όλουσ τουσ κφκλουσ μαηί.  



94 

 

 

χήμα 4.5: Διάγραμμα πιζςεων ςτθ μιτρα ςυναρτιςθ του χρόνου για το ΡΕ, κατά τον πρϊτο  

κφκλο εκβολισ 

 

Όμοια με το διάγραμμα ροπϊν-χρόνου του πρϊτου κφκλου εκβολισ, ςτο 

διάγραμμα πιζςεων-χρόνου του ίδιου κφκλου, ςτισ ίδιεσ χρονικζσ περιοχζσ οι πιζςεισ 

μειϊνονται απότομα ςε μθδενικά επίπεδα. Θ πτϊςθ αυτι τθσ πίεςθσ οωείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι ο κφλινδροσ δεν ιταν επαρκϊσ γεμάτοσ  με υλικό εκείνα τα χρονικά 

διαςτιματα, με αποτζλεςμα θ πίεςθ που αςκεί το υλικό κατά τθν μορωοποίθςι του 

να μθδενίηεται. 

 

χήμα 4.6: Διάγραμμα πιζςεων ςτθ μιτρα ςυναρτιςθ του χρόνου για το ΡΕ, κατά τον τρίτο 

κφκλο εκβολισ 
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χήμα 4.7: Διάγραμμα πιζςεων ςτθ μιτρα ςυναρτιςθ του χρόνου για το ΡΕ, κατά τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ 

 

 

χήμα 4.8: Διάγραμμα πιζςεων ςτθ μιτρα ςυναρτιςει του χρόνου για το ΡΕ, κατά τον πρϊτο  

κφκλο εκβολισ 

 

Aπό το ςυγκριτικό διάγραμμα των πιζςεων ςτον πρϊτο, τον τρίτο και τον 

πζμπτο κφκλο εκβολισ, προκφπτουν τα ίδια ςυμπεράςματα με το αντίςτοιχο 

διάγραμμα των ροπϊν. Οι πιζςεισ ςτον εκβολζα εμωανίηουν μικρι άνοδο μετά από 

κάκε κφκλο εκβολισ. Και ςτθν περίπτωςθ των πιζςεων όμωσ, θ άνοδοσ ποφ 

παρατθρείται είναι μικρι για να κεωρθκεί πωσ οι επαναλαμβανόμενοι κφκλοι 
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εκβολισ επθρεάηουν τθν επεξεργαςία του ΡΕ. Θ αφξθςθ των πιζςεων πικανότατα 

αποδίδεται και πάλι ςτθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ τροωοδοςίασ από 80 rpm ςτον πρϊτο 

κφκλο, ςε 130 rpm ςτον τρίτο και ςε 150 rpm ςτον πζμπτο κφκλο εκβολισ. Θ παροχι 

του υλικοφ ςτον κφλινδρο αυξάνεται κατά τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ, με 

αποτζλεςμα να αυξάνονται και οι πιζςεισ ςτον κφλινδρο. 

4.2 Δείκτησ ροήσ τήγματοσ MFR 

Οι μετριςεισ του MFR του ΡΕ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ, κακϊσ και του 

παρκζνου PE παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

 

Πίνακασ 4.1: Αποτελζςματα μετριςεων MFR για το παρκζνο ΡΕ, κατά τουσ πζντε κφκλουσ 

εκβολισ. 

ΞΕΣΡΘΕΙ MFR TOY PE 

 ΚΤΚΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΘΘ  MFR ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
(g/10min) 

ΑΡΧΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 2,3567 ± 0,03 

1οσ ΚΤΚΛΟ 2,2225 ± 0,041 

2οσ ΚΤΚΛΟ 2,1961 ± 0,032 

3οσ ΚΤΚΛΟ 2,2064 ± 0,035 

4οσ ΚΤΚΛΟ 2,2684 ± 0,028 

5οσ ΚΤΚΛΟ 2,2329 ± 0,023 

 

Από τα παραπάνω αποτελζςματα παρατθρείται μικρι μείωςθ του δείκτθ ροισ 

τιγματοσ των κόκκων του παρκζνου πολυμεροφσ ςε ςφγκριςθ με το πολυμερζσ που 

ζχει μορωοποιθκεί ςτο δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ. Παρόλα αυτά μεταξφ των 

διαδοχικϊν κφκλων εκβολισ οι τιμζσ του MFR δεν επθρεάηονται αιςκθτά γεγονόσ που 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι ρεολογικζσ ιδιότθτεσ του ΡΕ δεν επθρεάηονται από 

τθν επανεκβολι του υλικοφ. Οι ρυκμοί ροισ τιγματοσ του ΡΕ για κάκε κφκλο εκβολισ, 

απεικονίηονται ςχθματικά παρακάτω. 
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χήμα 4.9: Ο δείκτθσ ροισ τιγματοσ (MFR) για το παρκζνο ΡΕ και τουσ κφκλουσ εκβολισ του 

4.3 Φάςματα υπερφθρου FTIR-ATR 

 τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ωάςματα υπερφκρου του παρκζνου ΡΕ, του 

πρϊτου, του τρίτου και του πζμπτου κφκλου εκβολισ του. 
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Εικόνα 4.1: Φάςματα FTIR-ATR του παρκζνου ΡΕ, του πϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου 

εκβολισ του. 



98 

 

 

Θ κορυωι ςτα 1466 cm-1 που εμωανίηεται ςτα ωάςματα των δειγμάτων του ΡΕ, 

oωείλεται ςτθ λειτουργικι ομάδα –CH2 θ οποία υπάρχει ςτο μονομερζσ του 

αικυλενίου αλλά και ςτα ςυνμονομερι του ακρυλικοφ οξζοσ και του βουτυλεςτζρα 

του ακρυλικοφ οξζοσ. Θ κορυωι ςτα 1699 cm-1 αντιςτοιχεί ςτο καρβοξυλικό οξφ, το 

οποίο εμωανίηεται ςτο μονομερζσ του ακρυλικοφ οξζοσ. Θ κορυωι ςτα 2369 cm-1 

αντιςτοιχεί ςτο διοξείδιο του άνκρακα που δεςμζυεται κατά τθν μζτρθςθ. Θ κορυωι 

ςτα 2847 cm-1  κακϊσ και αυτι ςτα 2963 cm-1  αντιςτοιχοφν ςτθν ομάδα C-H(CH2), ενϊ 

αυτι ςτα 2914 cm-1  οωείλεται ςτθν ομάδα  C-H(CH3). Θ περιοχι των κορυωϊν 1260-

720 cm-1 είναι χαρακτθριςτικι του ςυμπολυμεροφσ πολυαικυλενίου. 

 

4.4 Διαφορική Θερμιδομετρία άρωςησ 

 

Θ ανάλυςθ με διαωορικι κερμιδομετρία ςάρωςθσ πραγματοποιικθκε με τθ 

διαδικαςία και τισ ςυνκικεσ που περιγράωθκαν ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο. Ο κάκε 

κφκλοσ DSC αποτελείται από δυο κφκλουσ κζρμανςθσ. Ο πρϊτοσ κφκλοσ εξυπθρετεί 

ςτθ «διαγραωι» του κερμικοφ ιςτορικοφ του υλικοφ. Θ λιψθ μετριςεων ζγινε κατά 

τον δεφτερο κφκλο κζρμανςθσ ςε ενιαία βάςθ για όλα τα δείγματα. Πιο ςυγκεκριμζνα 

ζγινε υπολογιςμόσ τθσ κερμοκραςίασ τιξθσ (Tm), τθσ ενκαλπίασ τιξθσ (ΔΘm), τθσ 

κερμοκραςίασ κρυςτάλλωςθσ (Σc) και τθσ ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ (ΔΘc) του υλικοφ. 

Εν ςυνεχεία ακολουκεί ενδεικτικό διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ 

του εξεταηόμενου πολυαικυλενίου, μετά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ. 
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Εικόνα 4.2: Διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) δείγματοσ PE μετά τον 

πρϊτο κφκλο εκβολισ. 

 

τον ακόλουκο πίνακα, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ διαωορικισ 

κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ και για τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του ΡΕ.  

 

Πίνακασ 4.2: Αποτελζςματα μετριςεων τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) για 

τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του ΡΕ. 

ΞΕΣΡΘΕΙ DSC TOY PΕ 

ΜΤΜΝΡ 
ΞΡΡΦΡΠΡΙΘΘ 

Tm (◦C) Tc (◦C) ΔΘm (J/g) ΔΘc (J/g) 

ΑΡΧΙΜΡ ΤΝΙΜΡ 121,53 ±0,46 106,98 ±1,69 89,86 ±14,47 110,55 ±6,15 

1οσ ΜΤΜΝΡ 121,58 ±0,36 106,05 ±0,3 69,90 ±2,93 85,67 ±4,76 

2οσ ΜΤΜΝΡ 121,39 ±0,21 106,025 ±0,14 72,00 ±,96 94,39 ±4,92 

3οσ ΜΤΜΝΡ 121,45 ±0,26 106,01 ±0,39 75,63 ±9,33 100,30 ±7,21 

4οσ ΜΤΜΝΡ 122,025 ±0,02 105,36 ±0,12 81,30 ±8,1 96,85 ±7,4 

5οσ ΜΤΜΝΡ 121,35 ±0,47 106,1 ±0,41 73,40 ±3,34 93,87 ±2,77 
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m

m

m 
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ΔHm 

ΔΘc 
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Θ πορεία τθσ κάκε κερμικισ ιδιότθτασ του ΡΕ μετά από κάκε εκβολι του παρκζνου ΡΕ 

απεικονίηεται ςτθ ςυνζχεια ςε μορωι διαγραμμάτων. 

 

χήμα 4.10: Θ μεταβολι του ςθμείου τιξθσ του ΡΕ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του. 

 

φμωωνα με το ςχιμα 4.10 θ κερμοκραςία τιξθσ του ΡΕ παραμζνει ςτακερι, 

μζχρι και τθν τζταρτθ επανεκβολι του. Σο ΡΕ μετά από τζςςερισ κφκλουσ εκβολισ, 

παρουςιάηει αφξθςθ του ςθμείου τιξθσ του, τθσ τάξθσ του 1◦C. Θ αφξθςθ αυτι είναι 

αρκετά μικρι για να κεωρθκεί πωσ ζχουμε ουςιαςτικι αλλαγι ςτισ κερμικζσ ιδιότθτεσ 

του ΡΕ κατά τθν μορωοποίθςι του. Γενικά, θ αφξθςθ του ςθμείου τιξθσ, αποδίδεται 

ςτθν αφξθςθ του μοριακοφ βάρουσ του υλικοφ. Σο υλικό  κατά τθν μορωοποίθςι του 

αποικοδομείται λόγω κερμικϊν και μθχανικϊν καταπονιςεων και εμωανίηει 

διακλαδϊςεισ ςτισ αλυςίδεσ του. Οι διακλαδϊςεισ αυτζσ αυξάνουν το μοριακό βάροσ 

του πολυμερουσ και κατ’επζκταςθ το ςθμείο τιξθσ του. 

 Όταν το ΡΕ εκβάλλεται για πζμπτθ ωορά, το ςθμείο τιξθσ του επανζρχεται 

ςτθν ίδια τιμι με τουσ κφκλουσ ζνα, δυο και τρία. 
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χήμα 4.11: Θ μεταβολι του ςθμείου κρυςτάλλωςθσ του ΡΕ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 

 

 φμωωνα με το ςχιμα 4.11, όταν το παρκζνο ΡΕ υποςτεί εκβολι για πρϊτθ 

ωορά το ςθμείο κρυςτάλλωςθσ του μειϊνεται κατά 1◦C. Θ διεργαςία τθσ 

επαναμορωοποίθςθσ με δικόχλιο εκοβολζα δεν επθρεάηει τισ τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ 

κρυςτάλλωςθσ του ΡΕ. Ζχει αναωερκεί ότι θ κερμομθχανικι καταπόνθςθ που 

υωίςταται το πολυμερζσ κατά τθν μορωοποίθςθ του, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία διακλαδϊςεων ςτισ πολυμερικζσ αλυςίδεσ. Οι μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ που 

προκφπτουν ζχουν μικρότερθ κινθτικότθτα και επομζνωσ είναι πιο δφςκολο να 

κρυςταλλωκοφν. 

 

χήμα 4.12: Θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ τιξθσ του ΡΕ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 
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Θ ενκαλπία τιξθσ του πολυαικυλενίου, είναι ουςιαςτικά θ ενζργεια (J) που 

πρζπει να δοκεί ανά g υλικοφ, ζτςι ϊςτε το μεγαλφτερο μζροσ του υλικοφ να τθχκεί. Θ 

ενκαλπία τιξθσ του παρκζνου ΡΕ μειϊνεται μετά από τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του. 

Από τον πρϊτο μζχρι και τον τζταρτο κφκλο εκβολισ, αυξάνεται ςταδιακά, ενϊ μετά 

τον πζμπτο κφκλο εκβολισ παρατθρείται μείωςθ των τιμϊν τθσ ενκαλπίασ τιξθσ.  

 Σο μζγιςτο που παρουςιάηει θ ενκαλπία τιξθσ του ΡΕ μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ, ςυνδυάηεται με τθ μικρι αφξθςθ ςτο ςθμείο τιξθσ του δείγματοσ αυτοφ. 

 

 

χήμα 4.13: Θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ του ΡΕ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 

 

Θ ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ του πολυαικυλενίου, είναι ουςιαςτικά θ ενζργεια 

(J) που εκλφεται ανά g υλικοφ, όταν αυτό κρυςταλλϊνεται ςτο μεγαλφτερο μζροσ του. 

Από το ςχιμα 4.13 ωαίνεται πωσ το παρκζνο πολυαικυλζνιο παρουςιάηει 

μεγαλφτερεσ τιμζσ ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ ςε ςχζςθ με αυτό που ζχει 

μορωοποιθκεί. Θ επαναλαμβανόμενθ εκβολι αυξάνει τθν ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ 

μζχρι τον τρίτο κφκλο και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί μείωςθ.  
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4.5 Θερμοςταθμικήσ ανάλυςη (TGA) 

  

Με τθ κερμοςτακμικι ανάλυςθ μπορεί να εκτιμθκεί θ επίδραςθ που ζχει θ 

επαναμορωοποίθςθ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, ςτθ κερμικι ςτακερότθτα του 

εξεταηόμενου ΡΕ με τθν καταγραωι τθσ % μεταβολισ του βάρουσ του με τθν αφξθςθ 

τθσ κερμοκραςίασ. Ζγινε ανάλυςθ ςτα δείγματα των  πζντε κφκλων εκβολισ του ΡΕ.  

Ακολουκοφν τα ςυγκριτικά διαγράμματα τθσ μεταβολισ του βάρουσ και του 

ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία για δείγματα ΡΕ 

μετά τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ. 

 

 

 

χήμα 4.14: υγκριτικό διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

κερμοκραςία για τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΕ. 
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χήμα 4.15: υγκριτικό διάγραμμα του ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

κερμοκραςία  για τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΕ. 

 

Από τθν επεξεργαςία των παραπάνω ωαςμάτων προζκυψαν θ κερμοκραςία 

ζναρξθσ (Σonset), θ κερμοκραςία του μζγιςτου ρυκμοφ (Σpeak) κερμικισ 

αποικοδόμθςθσ, κακϊσ και το υπόλειμα, τθσ καφςθσ του ΡΕ. 

 

Πίνακασ 4.3: Αποτελζςματα μετριςεων κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ (ΣGA) για το παρκζνο ΡΕ, 

μετά από τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ. 

ΞΕΣΡΘΕΙ TGA TOY PΕ 

 ΚΤΚΛΟ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΘΘ  

ΒΑΡΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ(mg) 

Tonset (◦C) Tpeak (◦C) Residue % 

1οσ ΚΤΚΛΟ 8,86 443,71 471,71 5,28 

2οσ ΚΤΚΛΟ 8,40 444,92 473,54 3,83 

3οσ ΚΤΚΛΟ 9,06 445,91 473,01 4,14 

4οσ ΚΤΚΛΟ 8,60 445,91 471,10 3,04 

5οσ ΚΤΚΛΟ 8,20 444,16 471,02 4,61 
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Παρατθρϊντασ τισ τιμζσ των κερμοκραςιϊν ζναρξθσ τθσ κερμικισ αποδόμθςθσ 

(Tonset) για τα δείγματα του ΡΕ, διαπιςτϊνεται μια άνοδοσ τθσ τάξθσ των 2◦C από τον 

πρϊτο μζχρι τον τρίτο κφκλο εκβολισ του. Θ άνοδοσ αυτι υποδθλϊνει μικρι 

κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ αποδόμθςθσ μζχρι τον τρίτο κφκλο εκβολισ. Παρόμοια 

αποτελζςματα λαμβάνονται ςυγκρίνοντασ τισ κερμοκραςίεσ μζγιςτου ρυκμοφ 

αποδόμθςθσ (Tpeak).  

Θ μικρι άνοδοσ των Tonset και Tpeak που παρουςιάηει το ΡΕ μζχρι τον τρίτο 

κφκλο εκβολισ του, εξαλείωεται όταν το ΡΕ εκβάλλεται για πζμπτθ ωορά. 

Θ μζτρθςθ του % υπολείμματοσ μετά τθν καφςθ ςε αδρανι ατμόςωαιρα του 

υλικοφ παρουςιάηει διακυμάνςεισ μεταξφ των διαδοχικϊν κφκλων εκβολισ. Θα 

μποροφςε παρόλα αυτά να διαπιςτωκεί τάςθ μείωςθσ των τιμϊν τθσ, γεγονόσ που 

μπορεί να αποδοκεί ςτθν ευπάκεια του υλικοφ μετά των επαναλαμβανόμενθ εκβολι. 

 

4.6 Εφελκυςμόσ 

 

το ςχιμα 4.16 παρουςιάηεται ςυγκριτικό διάγραμμα τθσ τάςθσ κατά τθ 

δοκιμι ςε εωελκυςμό ςε ςυνάρτθςθ με τθν % παραμόρωωςθ, για δοκίμια από 

παρκζνο ΡΕ, και δοκίμια που ζχουν προζλκει από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο 

εκβολισ. Αρχικά θ τάςθ μεταβάλλεται γραμμικά με τθν παραμόρωωςθ, ενϊ θ 

γραμμικι αυτι μεταβολι ςταματά ςτο ςθμείο διαρροισ του υλικοφ. Ακολουκεί 

ςθμαντικι παραμόρωωςθ του δοκιμίου ςυνοδευόμενθ με μικρι αφξθςθ τθσ τάςθσ 

μζχρι τθ κραφςθ του.  
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χήμα 4.16: Διάγραμμα τάςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν παραμόρωωςθ κατά τον εωελκυςμό 

δοκιμίων παρκζνου ΡΕ, πρϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου εκβολισ του. 

 

Από τθν επεξεργαςία κάκε καμπφλθσ τάςθσ-παραμόρωωςθσ κατά τθ δοκιμι 

ςε εωελκυςμό, προκφπτουν οι τιμζσ τθσ Αντοχισ ςε εωελκυςμό, τθσ Παραμόρωωςθσ 

ςτθ κραφςθ και του Μζτρου ελαςτικότθτασ του εξεταηόμενου δοκιμίου. Οι τιμζσ των 

παραπάνω μεγεκϊν περιγράωουν ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν επίδραςθ τθσ 

επανεκβολισ ςτθ μθχανικι ςυμπεριωορά του ΡΕ. Ακολουκεί πίνακασ με τισ μετριςεισ 

των ιδιοτιτων που προαναωζρκθκαν για δοκίμια ΡΕ που μορωοποιικθκαν με ζγχυςθ 

μετά από κάκε κφκλο εκβολισ.  

Πίνακασ 4.4: Μθχανικζσ ιδιότθτεσ εωελκυςμοφ του ΡΕ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του  

ΕΦΕΛΚΤΜΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡΕ 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ 

Αντοχή ςε 
εφελκυςμό (MPa) 

Ξζτρο Ελαςτι-
κότητασ (MPa) 

Παραμόρφωςη ςτη 
θραφςη (%) 

 

 

0 17,14 ±0,35 355 ±18 56,47 ±5,89  

1 16,58 ±0,29 349 ±9 55,64 ±2,92  

3 15,88 ±0,31 327 ±11 62,24 ±3,09  

5 15,53 ±0,3 325 ±10 68 ±3  
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 Θ μεταβολι τθσ κάκε ιδιότθτασ ξεχωριςτά, απεικονίηεται ςτα διαγράμματα 

που ακολουκοφν. 

 

χήμα 4.17: Θ αντοχι ςε εωελκυςμό του παρκζνου ΡΕ, μετά από τον πρϊτο, τον τρίτο και τον 

πζμπτο κφκλο εκβολισ του. 

 

 Θ αντοχι ενόσ υλικοφ ςε εωελκυςμό, είναι θ μζγιςτθ τάςθ που εωαρμόηεται 

ςτο υλικό κατά τθ δοκιμι αυτι. Είναι ωανερό από το παραπάνω ςχιμα πωσ θ αντοχι 

ςτον εωελκυςμό μειϊνεται μετά από κάκε εκβολι του εξεταηόμενου ΡΕ. 

 

χήμα 4.18: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του παρκζνου ΡΕ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 
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φμωωνα με το ςχιμα 4.18, το μζτρο ελαςτικότθτασ του παρκζνου ΡΕ 

μειϊνεται ςθμαντικά μετά τον πρϊτο και ακόμθ περιςςότερο μετά τον τρίτο κφκλο 

μορωοποίθςθσ με εκβολι, ενϊ μικρι μείωςθ επζρχεται μετά τον πζμπτο κφκλο. Θ 

μείωςθ ςτο μζτρο ελαςτικότθτασ δεν ςυνδζεται με μεταβολι ςτθν κρυςταλλικότθτα 

του πολυμεροφσ - με δεδομζνο ότι διαπιςτϊκθκε αφξθςθ ςτθ ΔΘc μεταξφ πρϊτου και 

τρίτου κφκλου - όςο με μεταβολζσ ςτθ χθμικι δομι του υλικοφ όπωσ οξειδϊςεισ και 

αφξθςθ του μοριακοφ βάρουσ που προζρχονται από τθ διαδικαςία τθσ 

επαναμορωοποίθςθσ. 

 

χήμα 4.19: Θ παραμόρωωςθ ςτθ κραφςθ του ΡΕ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 

 

Από το ςχιμα 4.19, γίνεται ωανερό πωσ θ παραμόρωωςθ ςτθ κραφςθ 

αυξάνεται ςθμαντικά μεταξφ πρϊτου και τρίτου κακϊσ και τρίτου και πζμπτου 

κφκλου εκβολισ του ΡΕ. υνδυαςμόσ ωαινομζνων που επζρχονται ςτθ χθμικοωυςικι 

δομι του ΡΕ ζχουν ωσ αποτζλεςμα αυτι τθ ςυμπεριωορά, όπωσ θ αφξθςθ του 

μοριακοφ βάρουσ και θ υποβάκμιςθ τθσ κρυςταλλικότθτασ του πολυμεροφσ. 

 

Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ των δοκιμίων εωελκυςμοφ του ΡΕ. 
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Εικόνα 4.3: Δοκίμια εωελκυςμοφ του παρκζνου ΡΕ, του πρϊτου, του τρίτου και του πζμπτου 

κφκλου εκβολισ του. 

 

Εικόνα 4.4: Δοκίμιο εωελκυςμοφ του πρϊτου κφκλου εκβολισ του ΡΕ, πριν τθν ζναρξθ τθσ 

μζτρθςθσ, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν κραφςθ του. 



110 

 

 

Εικόνα 4.5: Δοκίμιο εωελκυςμοφ του πρϊτου κφκλου εκβολισ του ΡΕ, μετά τθν κραφςθ του. 

 

 

Εικόνα 4.6: Παραμόρωωςθ τθσ επιωάνειασ του δοκιμίου εωελκυςμοφ του ΡΕ, λόγω τθσ 

επιμικυνςθσ του. 

 

Κατά τθ δοκιμι ςε εωελκυςμό του ΡΕ, παρατθρείται θ δθμιουργία «λαίμωςθσ» ςτο 

εξεταηόμενο δοκίμιο. Ακολουκεί θ κραφςθ του δοκιμίου ςτθ ςτενότερθ διατομι τθσ 

«λαίμωςθσ».   

 

4.7 Χρωματομετρία 

Κατά τθν πειραματικι διαδικαςία, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ 

παρατθρικθκε διαωορά ςτο χρϊμα των λαμβανόμενων κόκκων ΡΕ. Για τθν 

ποςοτικοποίθςθ τθσ οπτικισ αυτισ παρατιρθςθσ ζγινα μετριςεισ χρωματομετρίασ με 

βάςθ τθν κλίμακα L,a,b.  Χρθςιμοποιικθκαν δοκίμια που μορωοποιικθκαν με ζγχυςθ 

παρκζνου ΡΕ, κακϊσ και από υλικό που προιλκε από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ των παραπάνω δειγμάτων ΡΕ. 
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Πίνακασ 4.5: υγκριτικι παρουςίαςθ μορωοποιθμζνων με ζγχυςθ δοκιμίων αναωοράσ 

(παρκζνο ΡΕ) κακϊσ και δοκιμίων μετά τον πρϊτο, τρίτου και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

ΡΕ αναφοράσ 1οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

 

 

 

ΡΕ αναφοράσ 3οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

 

 

 

 

ΡΕ αναφοράσ 5οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

 

 

 

 

 

Ζπειτα από μζτρθςθ του χρϊματοσ των δοκιμίων ΡΕ, προζκυψαν οι τιμζσ των 

δεικτϊν L, a και b τθσ κλίμακασ CIELAB. Αωαιρϊντασ από τισ τιμζσ των δεικτϊν του 

κάκε δοκιμίου, τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ αναωοράσ L0, a0  και b0  του παρκζνου ΡΕ, 

προζκυψαν οι τιμζσ τθσ διαωοράσ δείκτθ ωωτεινότθτασ (ΔL), τθσ διαωοράσ 

απόχρωςθσ (Δa), τθσ διαωοράσ χρωματιςμοφ (Δb) και τθσ διαωοράσ ςυνολικοφ 

χρϊματοσ (ΔΕ), για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΕ. Σα 

αποτελζςματα παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
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Πίνακασ 4.6: Αποτελζςματα χρωματομετρίασ για το παρκζνο ΡΕ. 

Παρθένο 
ΡΕ 

L◦ a◦ b◦ Ε◦ 

-38,89 0,057 0,166 36,898 

 

 Πίνακασ 4.7: Αποτελζςματα χρωματομετρίασ για δοκίμια από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του ΡΕ. 

Αριθμόσ Μφκλου 
Εκβολήσ ΔL Δa Δb ΔΕ 

1 -2,55 -0,27 0,67 2,49 

3 -2,92 -0,68 7,37 3,63 

5 -3,3 -0,68 8,77 4,21 

 

Από τα αποτελζςματα του πίνακα 4.7 προκφπτει πωσ θ διαωορά του δείκτθ 

ωωτεινότθτασ (ΔL) μεγαλϊνει αρνθτικά κακϊσ μεταβαίνουμε από τον πρϊτο ςτον 

πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΕ. Μετά από κάκε κφκλο εκβολισ επομζνωσ, τα δοκίμια 

χάνουν τθν ωωτεινότθτα τουσ. Αρνθτικι αφξθςθ παρατθρείται και για τθ διαωορά του 

δείκτθ απόχρωςθσ (Δα) κατά τθν μετάβαςθ από τον πρϊτο ςτον τρίτο κφκλο εκβολισ. 

Αυτό ςθμαίνει πωσ από τον πρϊτο ςτον τρίτο εκβολισ τα δοκίμια εωελκυςμοφ 

παρουςιάηουν περιςςότερο πράςινθ παρά κόκκινθ απόχρωςθ. Θ απόχρωςθ των 

δοκιμίων του τρίτου και του πζμπτου κφκλου παραμζνει ίδια. Μεγάλθ αφξθςθ 

παρατθρείται ςτον δείκτθ χρωματιςμοφ (Δb) κατά τθν μετάβαςθ από τον πρϊτο ςτον 

τρίτο κφκλο εκβολισ του ΡΕ. Θ αφξθςθ ςυνεχίηεται ςε μικρότερθ όμωσ ζκταςθ από τον 

τρίτο ςτον πζμπτο κφκλο εκβολισ του PE. Επομζνωσ, με βάςθ τθν κλίμακα L,a,b μετά 

από κάκε κφκλο εκβολισ του ΡΕ, ο χρωματιςμόσ των δοκιμίων γίνεται περιςςότερο 

κίτρινοσ και λιγότερο μπλε. αν μια γενικι εικόνα του χρϊματοσ του ΡΕ, κρίνοντασ 

από τθ διαωορά του δείκτθ ςυνολικοφ χρϊματοσ (ΔΕ), μποροφμε να ποφμε πωσ μετά 

από κάκε επανεκβολι, αλλάηει το χρϊμα του εξεταηόμενου ΡΕ.  

Aπό τον οπτικό ζλεγχο των δοκιμίων παρατθρείται πωσ μετά από κάκε κφκλο 

μορωοποίθςθσ το υλικό αποκτά κίτρινο και ςτθ ςυνζχεια καωζ απόχρωςθ. Οι 

χρωματικοί αυτοί τόνοι αποτελοφν ενδείξεισ δθμιουργίασ προϊόντων κερμο-

οξειδωτικισ αποικοδόμθςθσ ςτο ΡΕ, όπωσ καρβονυλικζσ και άλλεσ οξυγονοφχεσ 

ενϊςεισ, ςυηυγι διζνια κ.λπ., όπωσ αναλφκθκε ςτο αντίςτοιχο κεωάλαιο ςτο 

κεωρθτικό μζροσ.   
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Σα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα αποτυπϊνονται ςτο διάγραμμα που 

ακολουκεί. 

 

 

χήμα 4.20: Διάγραμμα διαωοράσ δείκτθ ωωτεινότθτασ (ΔL), δείκτθ απόχρωςθσ (Δa), δείκτθ 

χρωματιςμοφ (Δb) και ςυνολικοφ χρϊματοσ (ΔΕ), μετά από κάκε εκβολι του ΡΕ. 
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Μεφάλαιο 5: ΕΠΑΟΑΝΑΞΒΑΟΡΞΕΟΘ ΞΡΡΦΡΠΡΙΘΘ ΞΕ 

ΕΜΒΡΝΘ ΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ ΜΑΙ ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΑ ΣΡΤ 

5.1 Εκβολή 

 ε κάκε κφκλο εκβολισ του πολυπροπυλενίου, των νανοςυνκζτων του και των 

ςυμβατοποιθμζνων νανοςυνκζτων του, ζγινε καταγραωι τθσ μεταβολισ τθσ ροπισ  του 

κοχλία και τθσ πίεςθσ ςτον εκβολζα, ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Οι μεταβολζσ αυτζσ των 

ροπϊν και των πιζςεων αναωζρονται ςτισ ςυνκικεσ εκβολισ (ταχφτθτα περιςτροωισ κοχλία, 

ταχφτθτα ςτρζψθσ τροωοδότθ, κερμοκραςιακό προωίλ εκβολζα) που επιλζχκθκαν και που 

παρατζκθκαν ςε προθγοφμενο κεωάλαιο. Θ επιλογι τθσ ταχφτθτασ περιςτροωισ του κοχλία 

και του τροωοδότθ ζγινε και εδϊ ζπειτα από δοκιμζσ, με ςτόχο τθν ομαλι λειτουργία του 

εκβολζα και τθν εκβολι υλικϊν με τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά (πλιρθσ τιξθ, πάχοσ 

εκβαλλόμενου προϊόντοσ). 

 Για κάκε υλικό ξεχωριςτά ζγιναν γραωικζσ παραςτάςεισ τθσ μεταβολι τθσ ροπισ 

ςτρζψθσ του κοχλία αλλά και των πιζςεων, ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, για τον πρϊτο, τον 

τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ.  

ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ 

 

χήμα 5.1: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, για τον πρϊτο 

κφκλο εκβολισ του πολυπροπυλενίου. 
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χήμα 5.2: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, για τον τρίτο 

κφκλο εκβολισ του πολυπροπυλενίου. 

 

 

χήμα 5.3: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, για τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του πολυπροπυλενίου. 

 

 υγκρίνοντασ τα παραπάνω διαγράμματα, ςυμπεραίνεται πωσ μετά από κάκε κφκλο 

εκβολισ του, το πολυπροπυλζνιο εμωανίηει λίγο μεγαλφτερεσ ροπζσ ςτρζψθσ κατά τθν 

επεξεργαςία του. Επίςθσ μειϊνεται το εφροσ διακφμανςθσ των ροπϊν γεγονόσ που 

υποδθλϊνει πιο ομαλι διεργαςία εκβολισ.  
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χήμα 5.4: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του 

πολυπροπυλενίου. 

 

 

χήμα 5.5: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον τρίτο κφκλο εκβολισ του 

πολυπροπυλενίου. 
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χήμα 5.6: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του 

πολυπροπυλενίου. 

 

Μικρι αφξθςθ (1bar) παρουςιάηουν οι πιζςεισ κατά τθν τρίτθ εκβολι παρκζνου 

πολυπροπυλενίου, ςε ςχζςθ με αυτζσ που επικρατοφν κατά τθν πρϊτθ εκβολι του. Κατά τθν 

πζμπτθ εκβολι του ΡΡ οι πιζςεισ μειϊνονται περίπου κατά 0,5bar. Επομζνωσ κατά τον πρϊτο 

κφκλο εκβολισ του, το ΡΡ εξζρχεται πιο εφκολα από τθν μιτρα μορωοποίθςθσ (ρζει πιο 

εφκολα). 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ (ΡΡ-ΡΞΞΣ) 

 

χήμα 5.7: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για τον τρίτο κφκλο 

εκβολισ του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 



118 

 

 

χήμα 5.8: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 Σα δεδομζνα τθσ μεταβολισ τθσ ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο 

εκβολισ, για τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου, δεν 

καταγράωθκαν ςε Εxcel με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ καταςκευι γραωικισ 

παράςταςθσ. θμειϊνεται παρόλαυτά πωσ κατά τθν πρϊτθ εκβολι του νανοςφνκετου 

πολυπροπυλενίου, οι ροπζσ ιταν τθσ τάξεωσ των 45 Νm. 

 Μεταβαίνοντασ λοιπόν από τθν πρϊτθ, ςτθν τρίτθ εκβολι του ΡΡ-ΟΜΜΣ, ζχουμε 

αφξθςθ των ροπϊν του κοχλία κατά 10 Νm. Θ επεξεργαςία του ΡΡ-ΟΜΜΣ κατά τθν τρίτθ και 

πζμπτθ εκβολι του, δεν εμωανίηει διαωορζσ ςχετικά με τισ ροπζσ του κοχλία. 

 

χήμα 5.9: Διάγραμμα πιζςεων εκβολζα ςυναρτιςει του χρόνου για τον τρίτο κφκλο εκβολισ 

του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 
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χήμα 5.10: Διάγραμμα πιζςεων εκβολζα ςυναρτιςει του χρόνου για τον πζμπτο κφκλο 

εκβολισ του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 

 Όμοια δεν υπάρχει διάγραμμα μεταβολισ των πιζςεων ςτον εκβολζα ςε ςυνάρτθςθ 

με τον χρόνο εκβολισ, για τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. θμειϊνεται πωσ οι τιμζσ 

των πιζςεων ιταν 7-8 bar. 

 Κρίνοντασ από τα παραπάνω διαγράμματα, ςυμπεραίνεται πωσ κατά τον τρίτο κφκλο 

εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ ζχουμε μια αφξθςθ των πιζςεων κατά 1-2 bar ςε ςχζςθ με τον πρϊτο 

κφκλο εκβολισ. Προκφπτει ακόμθ πωσ οι πιζςεισ κατά τθν τρίτθ και πζμπτθ εκβολι του ΡΡ-

ΟΜΜΣ, κυμαίνονται ςτα ίδια επίπεδα. Επομζνωσ το ΡΡ-ΟΜΜΣ ρζει πιο εφκολα κατά τθν 

πρϊτθ εκβολι του. 
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ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΡΞΞΣ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

 

χήμα 5.11: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για τον πρϊτο 

κφκλο εκβολισ του ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 

 

χήμα 5.12: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για τον τρίτο 

κφκλο εκβολισ του ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 
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χήμα 5.13: Διάγραμμα ροπισ ςτρζψθσ του κοχλία ςυναρτιςει του χρόνου για τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 

Αφξθςθ παρατθρείται ςτισ ροπζσ ςτρζψθσ του κοχλία, από τον πρϊτο ςτον τρίτο 

κφκλο εκβολισ του PP-OMMT-COMP, ενϊ από τον τρίτο ςτον πζμπτο κφκλο δεν παρατθρείται 

καμία διαωορά.  

 

χήμα 5.14: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του 

ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 
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χήμα 5.15: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον τρίτο κφκλο εκβολισ του 

ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 

 

χήμα 5.16: Διάγραμμα πιζςεων ςυναρτιςει του χρόνου για τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του 

ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου. 

 

Οι πιζςεισ του τρίτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-OMMT-COMP εμωανίηονται ελάχιςτα 

αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ του πρϊτου και του πζμπτου κφκλου. Επομζνωσ ςτθν 

περίπτωςθ του ςυμβατοποιθμζνου νανοςφνκετου, το υλικό ρζει πιο εφκολα κατά τθν πρϊτθ 

εκβολι του. 

  

 



123 

 

5.2 Δείκτησ ροήσ τήγματοσ MFR 

Οι μετριςεισ MFR για κάκε κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

 

Πίνακασ 5.1: Αποτελζςματα μετριςεων MFR για το παρκζνο ΡΡ, το νανοςφνκετο με 3 phr 

OMMT και το αντίςτοιχο νανοςφνκετο με τθν προςκικθ ςυμβατοποιθτι (ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP) 

και για τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του. 

ΚΤΚΛΟ 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΘΘ 

MFR ΔΕΙΓΜΑΣΟ (g/10min) 

PP ΡΡ-ΡΞΞΣ PP-OMMT-COMP 

ΑΡΧΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 11,57 ± 0,63 - - 

1οσ ΚΤΚΛΟ 11,43 ± 0,74 10,26 ±0,32 12,53 ±0,26 

2οσ ΚΤΚΛΟ 11,99 ± 0,81 10,16 ±1,82 13,79 ±0,51 

3οσ ΚΤΚΛΟ 11,76 ± 0,26 10,42 ±0,24 14,6 ±0,41 

4οσ ΚΤΚΛΟ 11,59 ± 0,83 11,64 ±1,08 18,53 ±0,7 

5οσ ΚΤΚΛΟ 12,58 ± 0,3 12,48 ±1,12 21,96 ±1,97 

 

Εν ςυνεχεία παρουςιάηεται ςυγκριτικό διάγραμμα τθσ μεταβολισ του MFR μετά από 

κάκε κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

χήμα 5.17: υγκριτικό ιςτόγραμμα του ρυκμόσ ροισ τιγματοσ (MFR) για τουσ κφκλουσ 

εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ, και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 
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φμωωνα με τον πίνακα  5.1 παρατθρείται αφξθςθ του MFR του ΡΡ μετά τον πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του, κατά 1 g/10min ςε ςφγκριςθ με το παρκζνο ΡΡ. Θ αφξθςθ του ρυκμοφ 

ροισ του υλικοφ, αποδίδεται ςτθν μείωςθ του μοριακοφ του βάρουσ κατά τθν 

επαναμορωοποίθςι του. Θ μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ του υλικοφ μετά τον πζμπτο κφκλο 

εκβολισ του, είναι αποτζλεςμα τθσ ςχάςθσ των πολυμερικϊν αλυςίδων του ΡΡ, λόγω τθσ 

κερμομθχανικισ αποικοδόμθςισ του κατά τθν μορωοποίθςι του. Αυξομειϊςεισ ςτο MFR του 

ΡΡ γίνονται και κατά τουσ προθγοφμενουσ κφκλουσ εκβολισ του, είναι όμωσ αρκετά μικροφ 

εφρουσ για να λθωκοφν υπ’όψθ.  

Από τον πίνακα 5.1 παρατθρείται αφξθςθ του MFR του νανοςυνκζτου ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά 

τον τζταρτο κφκλο εκβολισ του. Θ αφξθςθ του MFR αποτελεί ζνδειξθ ζναρξθσ αποικοδόμθςθσ 

του υλικοφ από τον τζταρτο κφκλο εκβολισ του. Θ αυξθτικι πορεία του ρυκμοφ ροισ 

τιγματοσ ςυνεχίηεται και μετά τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του, πράγμα που ςθμαίνει πωσ το 

υλικό υπόκειται ςε περαιτζρω αποικοδόμθςθ. Σο γεγονόσ ότι ςτο νανοςφνκετο του ΡΡ θ 

αφξθςθ του MFR ξεκινά πιο νωρίσ από το κακαρό ΡΡ μπορεί να αποδοκεί ςτθν παρουςία τθσ 

οργανικισ τροποποίθςθσ του μοντμοριλλονίτθ θ οποία είναι πιο ευαίςκθτθ ςτθ κερμικι 

καταπόνθςθ ςε ςχζςθ με το ΡΡ. Επομζνωσ εκτιμάται ότι οι μθχανιςμοί αποικοδόμθςθσ 

επζρχονται πιο νωρίσ ςε αυτι τθ ωάςθ και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ωάςθ του ΡΡ. Επίςθσ 

παρατθρείται ότι θ προςκικθ του μοντμοριλλονίτθ μειϊνει το δείκτθ ροισ τιγματοσ του ΡΡ, 

γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν αντίςταςθ ςτθ ροι που επζρχεται από τα διαςπαρμζνα 

πλακίδια του μζςου αυτοφ ενίςχυςθσ ςτθν πολυμερικι μιτρα. 

Όςον αωορά τα νανοςφνκετα του ΡΡ με τθν προςκικθ ςυμβατοποιθτι ΡΡ 

τροποποιθμζνου με μαλεϊκό ανυδρίτθ (ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP), μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του 

εμωανίηεται αφξθςθ του ΜFR του υλικοφ. Θ αφξθςθ αυτι γίνεται ζντονθ μετά τον τζταρτο 

κφκλο εκβολισ του υλικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP εμωανίηει ςχεδόν διπλάςιο 

MFR από το αρχικό μετά τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του. Επίςθσ παρατθρείται ότι θ προςκικθ 

ςυμβατοποιθτι ςτο ΡΡ κατά τθν παραγωγι του μίγματοσ του ςυμβατοποιθμζνου 

νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου επιωζρει αφξθςθ ςτο MFR του μίγματοσ, ςε ςχζςθ με το 

MFR του αντίςτοιχου μθ-ςυμβατοποιθμζνου νανοςυνκζτου. Σο γεγονόσ αυτό ςυνδζεται με τα 

ρεολογικά χαρακτθριςτικά του τροποποιθμζνου με μαλεϊκό ανυδρίτθ ΡΡ που 

χρθςιμοποιικθκε ωσ ςυμβατοποιθτισ. Με βάςθ τισ προδιαγραωζσ του προμθκευτι, ο 

ςυμβατοποιθτισ ζχει ρυκμό ροισ τιγματοσ 470 g/10 min, γεγονόσ που ωανερϊνει ότι το 

πολυπροπυλζνιο που ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ για τθν παραγωγι του ζχει ςχετικά 

χαμθλό μοριακό βάροσ.  
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Παρατθρείται επίςθσ πωσ θ αποικοδόμθςθ του ΡΡ κατά τθν 

επαναμορωοποίθςθ αυξάνεται ςθμαντικά με τθν προςκικθ του ςυμβατοποιθτι, 

γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν ευπάκεια, λόγω του χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ, του 

τροποποιθμζνου ΡΡ κατά τθν ζκκεςι του ςε κερμομθχανικι καταπόνθςθ. 

θμειϊνεται ακόμθ πωσ θ αποικοδόμθςθ των υλικϊν μετά από κάκε κφκλο εκβολισ, 

δεν οωείλεται μόνο ςτθν κερμομθχανικι τουσ καταπόνθςθ, αλλά και ςτθν φπαρξθ 

υπολειμμάτων καταλυτϊν, ακακαρςιϊν (π.χ ςκόνθ) που αποτελοφν κζντρα 

οξείδωςθσ. Επομζνωσ ςτθν περίπτωςθ του ςυμβατοποιθτι, θ φπαρξθ υπολειμμάτων 

από χθμικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν τροποποίθςι του με τον μαλεϊκό 

ανυδρίτθ ενδεχομζνωσ αποτελοφν κζντρα ζναρξθσ αποικοδομθτικϊν μθχανιςμϊν.  

Εν κατακλείδι, από τθν μζτρθςθ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ, το ΡΡ δείχνει να 

είναι πιο ανκεκτικό ςτθν κερμικι αποικοδόμθςθ κατά τθν επαναλαμβανόμενθ 

μορωοποίθςθ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, ςε ςχζςθ με τα νανοςφνκετά του (ΡΡ-

ΟΜΜΣ, ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP). 

5.3 Φαςματοςκοπία υπερφθρου FTIR-ATR 

 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ωάςματα υπερφκρου των δειγμάτων του ΡΡ 

και των νανοςυνκζτων του. 
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Εικόνα 5.1: Φάςματα FTIR-ATR του παρκζνου ΡΡ, του πϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου 

εκβολισ του. 
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Οι κορυωζσ ςτα ωάςματα του ΡΡ που εμωανίηονται ςτθν περιοχι κάτω από τα 1300 

cm-1 ςχετίηονται με τισ δονιςεισ ολόκλθρου του μορίου και αποτελοφν ουςιαςτικά τα 

δακτυλικά αποτυπϊματα του ιςοτακτικοφ προπυλενίου. Θ κορυωι απορρόωθςθσ  ςτα 1373 

cm-1 οωείλεται ςτθν ομάδα –CH3, ενϊ αυτζσ ςτα 1409 και 1454 cm-1 οωείλονται ςε δονιςεισ 

τθσ ομάδασ  –CH2. Θ απορρόωθςθ ςτα 2361  cm-1 οωείλεται ςτο διοξείδιο του άνκρακα που 

δεςμεφεται κατά τθν μζτρθςθ, ενϊ οι παρατθροφμενεσ κορυωζσ ςτθν περιοχι 2834 - 2962 

cm-1 αντιςτοιχοφν ςε ιςχυρι απορρόωθςθ και οωείλονται ςε δονιςεισ τάςθσ των διαωόρων 

αλειωατικϊν δεςμϊν CH. 
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Εικόνα 5.2: Φάςματα FTIR-ATR του πϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ. 
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Εικόνα 5.3: Φάςματα FTIR-ATR του πϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP 

Όμοια με το ΡΡ ερμθνεφονται και οι κορυωζσ που εμωανίηονται ςτα ωάςματα 

των δειγμάτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. τα ωάςματα των 

νανοςυνκζτων του ΡΡ εμωανίηεται επιπλζον κορυωι ςτα 1645 cm-1. Θ κορυωι αυτι 

αποδίδεται ςε δονιςεισ αλδεψδθσ RCHO και οωείλεται ςε προϊόντα οξείδωςθσ κατά 

τθν μορωοποίθςθ των υλικϊν με εκβολι. 

 

5.4 Ανάλυςη με περίθλαςη ακτίνων Χ  (ΧRD) 

 

Όπωσ αναωζρκθκε ςτθν πειραματικι διαδικαςία, για τθν μελζτθ τθσ δομισ 

των ςφνκετων υλικϊν του ΡΡ με οργανικά τροποποιθμζνο μοντμοριλλονίτθ (OMMT) 

Cloisite 25A και με ςυμβατοποιθτι (COMP) πολυπροπυλζνιο τροποποιθμζνο με 

μαλεϊκό ανυδρίτθ, ζγινε ανάλυςθ με τθν τεχνικι τθσ περίκλαςθσ ακτίνων Χ (XRD).  

υγκρίνοντασ το ωάςμα ακτίνων Χ του κάκε ςυςτιματοσ με το αντίςτοιχο ωάςμα του 

ΟΜΜΣ, γίνεται χαρακτθριςμόσ τθσ δομισ του νανοςυνκζτου ωσ δομι ςυμβατικοφ 

ςυνκζτου, εμωωλιαςμζνθ, ι αποωολιδωμζνθ. 
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ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ 

Μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου ζγινε 

ανάλυςθ με περίκλαςθ ακτίνων Χ. το ςχιμα που ακολουκεί γίνεται ςφγκριςθ του 

ωάςματοσ του Cloisite 25A με ωάςματα δοκιμίων από τθν πρϊτθ, τρίτθ και πζμπτθ 

εκβολι του ΡΡ-ΟΜΜΣ.  

 

 

χήμα 5.18: Φάςματα XRD του Cloisite25A, και νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά από τον 

πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ.  

 

 Με τθ βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ, εντοπίηεται θ κορυωι του κάκε 

ωάςματοσ και γίνεται καταγραωι τθσ γωνίασ (2κ) και τθσ ζνταςθσ (Ι) που αντιςτοιχοφν 

ςε κάκε κορυωι. Από τον νόμο του Bragg, για γνωςτό μικοσ κφματοσ ακτινοβολίασ, 

προκφπτει θ απόςταςθ των πλακιδίων τθσ ωυλλιδικισ δομισ του ενιςχυτικοφ μζςου 

(d), που αντιςτοιχεί ςε γωνία πρόςπτωςθσ κ, για κάκε δείγμα. Ο ςυμβολιςμόσ των 

δειγμάτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ γίνεται με Ο (nano) για λόγουσ ςυντομίασ. 
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Πίνακασ 5.2: Αποτελζςματα επεξεργαςίασ ωαςμάτων XRD του Cloisite 25Α και των 

νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά από κάκε κφκλου εκβολισ. 

ΞΕΣΡΘΕΙ XRD ΓΙΑ ΣΡ ΡΡ-ΡΞΞΣ 

ΔΕΙΓΜΑ 2θ◦ d (nm) Ένταση 

Cloisite 25A 4,68 18,865 634 

N-1 3,655 24,152 380 

N-2 4,384 20,141 477 

N-3 4,47 19,752 557 

N-4 4,774 18,494 483 

N-5 4,59 19,236 647 

 

 Θ κορυωι του ωάςματοσ δοκιμίου νανοςυνκζτου από τον πρϊτο κφκλο 

εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ είναι μετατοπιςμζνθ ςε μικρότερθ γωνία και χαμθλότερθ 

ζνταςθ από αυτζσ του Cloisite 25Α. Σο γεγονόσ αυτό ςθμαίνει πωσ κατά τθν παραγωγι 

του μίγματοσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, γίνεται καλι διαςπορά των πλακιδίων του 

ωυλλοπυριτικοφ μζςου ενίςχυςθσ ςτθν μιτρα ΡΡ με αποτζλεςμα το νανοςφνκετο να 

αποκτά εμωωλιαςμζνθ δομι.  

Κακϊσ μεταβαίνουμε από τον πρϊτο, ςτον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο 

εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, οι κορυωζσ των ωαςμάτων, μετατοπίηονται ςε μεγαλφτερεσ 

γωνίεσ και μεγαλφτερεσ εντάςεισ. Θ απόςταςθ επομζνωσ ανάμεςα ςτισ πλάκεσ του 

ενιςχυτικοφ μζςου μικραίνει μετά από κάκε εκβολι του ΡΡ-ΟΜΜΣ. Θ εμωωλιαςμζνθ 

δομι επομζνωσ, του πρϊτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, υπόκειται ςε ριξθ ςτισ 

επόμενεσ διεργαςίεσ εκβολισ. Θ ριξθ αυτι, μπορεί να οωείλεται ςε τυχόν 

αποικοδόμθςθ τθσ οργανικισ τροποποίθςθσ του μοντμοριλλονίτθ που αλλάηει τθ 

ςυμβατότθτα του υδρόωοβου ΡΡ με το υδρόωιλο μζςο ενίςχυςθσ. Σο ςυμπζραςμα 

γίνεται πιο εμωανζσ με τθ ςφγκριςθ του ωάςματοσ από τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του 

ΡΡ-ΟΜΜΣ, με το ωάςμα του Cloisite 25A.  

υνοψίηοντασ, θ επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ των νανοςυνκζτων ΡΡ με 

οργανικά τροποποιθμζνο μοντμοριλλονίτθ μετά τον τρίτο κφκλο εκβολισ χάνουν τθν 

καλι διαςπορά των πλακιδίων του μζςου ενίςχυςθσ ςτθν πολυμερικι μιτρα.   
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ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΡΞΞΣ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

το ςφςτθμα ΡΡ και μζςου ενίςχυςθσ, προςτίκεται τροποποιθμζνο με μαλεϊκό 

ανυδρίτθ ΡΡ (PP-g-MA), για τθ ςυμβατοποίθςθ μεταξφ πολυμερικισ μιτρασ και 

ΟΜΜΣ με ςκοπό να προκφψει αποτελεςματικότερθ διαςπoρά και επομζνωσ ενίςχυςθ 

των ιδιοτιτων. το ςχιμα που ακολουκεί γίνεται ςφγκριςθ του ωάςματοσ του Cloisite 

25A με τα ωάςματα δοκιμίων από τθν πρϊτθ, τρίτθ και πζμπτθ εκβολι του ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP.  

 

χήμα 5.19: Φάςματα XRD του Cloisite25A, και νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά από τον 

πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

 Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμωανζσ πωσ οι κορυωζσ των ωαςμάτων 

των δοκιμίων που προζρχονται από τισ εκβολζσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP ζχουν ςχεδόν 

εξαωανιςτεί. Οι κορυωζσ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ, γίνονται όλο και πιο αχνζσ, 

με αποτζλεςμα ο εντοπιςμόσ τουσ να γίνεται όλο και πιο δφςκλολοσ. Με τθ βοικεια 

κατάλλθλου λογιςμικοφ, εντοπίηεται θ κορυωι του κάκε ωάςματοσ και γίνεται 

καταγραωι τθσ  γωνίασ (2κ) και τθσ ζνταςθσ (Ι) που αντιςτοιχοφν ςε κάκε κορυωι. 

Από τον νόμο του Bragg, για γνωςτό μικοσ κφματοσ ακτινοβολίασ, προκφπτει θ 

απόςταςθ των πλακϊν του ενιςχυτικοφ μζςου (d), που αντιςτοιχεί ςε γωνία 

πρόςπτωςθσ κ, για κάκε δείγμα. Ο ςυμβολιςμόσ των δειγμάτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP 

γίνεται με ΟC (Nanocomposite-compatibilizer) για λόγουσ ςυντομίασ. 
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Πίνακασ 5.3: Αποτελζςματα επεξεργαςίασ ωαςμάτων XRD του Cloisite 25A, κακϊσ και 

νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 

ΞΕΣΡΘΕΙ XRD ΓΙΑ ΣΡ ΡΡ-ΡΞΞΣ-COMP 

ΔΕΙΓΜΑ 2θ◦ d (nm) I 

Cloisite 25A 4,68 18,86466 634 

NC-1 4,59 19,23605 647 

NC-2 3,53 25,00959 429 

NC-3 3,352 26,33537 403 

NC-4 3,13 26,64814 401 

NC-5 3,254 27,12917 369 

 

 Θ κορυωι του ωάςματοσ του πρϊτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COM, 

εμωανίηεται ςε ίδια γωνία και ζνταςθ με αυτι του ωάςματοσ του Cloisite 25Α. Επειδι 

όμωσ ςτο ωάςμα του πρϊτου κφκλου του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMΡ δεν υπάρχει εμωανισ 

κορυωι, θ δομι του κεωρείται εμωωλιαςμζνθ-αποωολιδωμζνθ.  

Κατά τθν μετάβαςθ από τον πρϊτο, ςτον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο 

μορωοποίθςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMΡ, οι κορυωζσ ςυνεχίηουν να μθν είναι εμωανισ, 

μετατοπίηονται όμωσ ςε μικρότερεσ γωνίεσ και ςθμαντικά χαμθλότερεσ εντάςεισ. 

Επομζνωσ, μετά από κάκε εκβολι του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMΡ, θ διαςπορά του μζςου 

ενίςχυςθσ ςτο ΡΡ και θ αποωολιδωςι του ενιςχφεται. Θ ςυμπεριωορά αυτι 

αποδίδεται ςτθ χθμικι αλλθλεπίδραςθ που ενιςχφει θ παρουςία του πολικοφ 

ςυμβατοποιθτι μεταξφ τθσ μιτρασ και του οργανικά τροποποιθμζνου 

μοντμοριλλονίτθ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι διευκολφνεται υπό τισ εντατικζσ ςυνκικεσ 

ανάμειξθσ που επικρατοφν ςτον ομόςτροωο δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ.  
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χήμα 5.20: Φάςματα XRD του Cloisite25A, κακϊσ και νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ,  ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP μετά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ. 

 

 

χήμα 5.21: Φάςματα XRD του Cloisite 25A, κακϊσ και νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ,  ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP μετά τον πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

Σα ςχιματα 5.20 και 5.21 αποςκοποφν ςτθ μελζτθ τθσ επίδραςθσ των κφκλων 

εκβολισ ςτο νανοςφνκετο (ΡΡ-ΟΜΜΣ) κακϊσ και ςτο αντίςτοιχο ςυμβατοποιθμζνο 

ςφςτθμα (ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMΡ), ςτθ λαμβανόμενθ δομι. Και τα δφο ςυςτιματα ςτον 

πρϊτο κφκλο εκβολισ παρουςιάηουν παρόμοια μικτι εμωωλιαςμζνθ/αποωολιδωμζνθ 

δομι νανοςυνκζτου.   
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Κακϊσ μεταβαίνουμε από τον πρϊτο, ςτον πζμπτο κφκλο εκβολισ των υλικϊν, 

θ νανοδομι  για το ςφςτθμα ΡΡ-ΟΜΜΣ υποβακμίηεται ενϊ για το ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMΡ 

βελτιϊνεται. Επομζνωσ εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ προςκικθ ςυμβατοποιθτι ΡΡ-

g-MA ςτο μίγμα, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ βελτιϊνει τθ διαςπορά του 

ωυλλοπυριτικοφ μζςου ενίςχυςθσ ςτθν πολυμερικι μιτρα.  

 

5.5 Διαφορική Θερμιδομετρία άρωςησ (DSC) 

Θ ανάλυςθ με διαωορικι κερμιδομετρία ςάρωςθσ πραγματοποιικθκε με τθ 

διαδικαςία και τισ ςυνκικεσ που περιγράωθκαν ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο. Ο κάκε 

κφκλοσ DSC αποτελείται από δφο κφκλουσ κζρμανςθσ. Ο πρϊτοσ κφκλοσ εξυπθρετεί 

ςτθ «διαγραωι» του κερμικοφ ιςτορικοφ των υλικϊν. Θ λιψθ μετριςεων ζγινε κατά 

τον δεφτερο κφκλο κζρμανςθσ ςε ενιαία βάςθ για όλα τα δείγματα. Πιο ςυγκεκριμζνα 

ζγινε υπολογιςμόσ τθσ κερμοκραςίασ τιξθσ (Tm), τθσ ενκαλπίασ τιξθσ (ΔΘm), τθσ 

κερμοκραςίασ κρυςτάλλωςθσ (Σc) και τθσ ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ (ΔΘc) των υλικϊν. 

Οι κερμικζσ ιδιότθτεσ παρουςιάηονται ξεχωριςτά για κάκε υλικό. 

 

ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ 

Αρχικά παρατίκεται ενδεικτικό διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ 

ςάρωςθσ του εξεταηόμενου πολυπροπυλενίου, μετά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του. 
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Εικόνα 5.4: Διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) δείγματοσ PΡ μετά τον 

πρϊτο κφκλο εκβολισ. 

 

Ακολουκοφν ςτον Πίνακα , τα αποτελζςματα τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ 

ςάρωςθσ για δείγματα ΡΡ από τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ.  

 

Πίνακασ 5.4: Αποτελζςματα μετριςεων τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) για 

δείγματα ΡΡ κατά τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ DSC TOY PP 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tm (◦C) Tc (◦C) ΔΘm (J/g) ΔΘc (J/g) 

ΑΡΧΙΜΡ ΤΝΙΜΡ 163,70 ±1,08 105,98 ±1,32 74,31 ±1,58 78,60 ±3,42 

1οσ ΜΤΜΝΡ 162,51 ±0,21 114,15 ±0,08 83,03 ±19,88 89,23 ±23,29 

2οσ ΜΤΜΝΡ 163,35 ±0,14 115,61 ±0,5 90,14 ±7,49 94,88 ±6,99 

3οσ ΜΤΜΝΡ 163,07 ±0,42 113,86 ±0,83 89,62 ±1,1 93,69 ±0,52 

4οσ ΜΤΜΝΡ 162,41 ±0,16 110,40 ±0,69 83,87 ±0,62 87,52 ±3,27 

5οσ ΜΤΜΝΡ 162,99 ±0,31 110,44 ±0,79 84,95 ±4,53 85,76 ±7,23 

 

Σm

M

m

m

m 

Tc 

ΔHm 

ΔΘc 
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φμωωνα με τον Πίνακα θ κερμοκραςία τιξθσ παραμζνει ςχεδόν ςτακερι 

μζχρι τον τρίτο κφκλο μορωοποίθςθσ και παρουςιάηει τάςθ για μείωςθ κατά 1◦C ςτον 

τζταρτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. Θ μείωςθ αυτι είναι αρκετά μικρι για να 

κεωρθκεί πωσ ζχουμε ουςιαςτικι αλλαγι ςτισ κερμικζσ ιδιότθτεσ του ΡΡ κατά τθν 

μορωοποίθςι του. Γενικά θ μείωςθ του ςθμείου τιξθσ, αποδίδεται ςτθν 

αποικοδόμθςθ του υλικοφ κατά τθν μορωοποίθςι του. Οι κερμικζσ και οι μθχανικζσ 

καταπονιςεισ ςτισ οποίεσ υπόκειται, προκαλοφν ςχάςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων, 

άρα μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ του πολυμεροφσ. Σα μικρότερα πολυμερικά μόρια 

που δθμιουργοφνται κατά τθν αποικοδόμθςθ του ΡΡ, παρουςιάηουν και χαμθλότερο 

ςθμείο τιξθσ.37  

 φμωωνα με τον Πίνακα, όταν το παρκζνο ΡΡ υποςτεί εκβολι για πρϊτθ ωορά 

το ςθμείο κρυςτάλλωςθσ του αυξάνεται κατά 8◦C. Επομζνωσ το ΡΡ μετά τθν πρϊτθ 

εκβολι, είναι πιο κρυςταλλικό απο το παρκζνο ΡΡ. Ζχει αναωερκεί ότι θ 

κερμομθχανικι καταπόνθςθ που υωίςταται το πολυμερζσ κατά τθν μορωοποίθςθ 

του, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςχάςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων. Οι μικρότερεσ 

αλυςίδεσ που προκφπτουν ζχουν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και επομζνωσ είναι πιο 

εφκολο να κρυςταλλωκοφν.37 Επίςθσ θ διαωοροποίθςθ ςτθν ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ 

μεταξφ παρκζνου ΡΡ και ΡΡ μετά τθν εκβολι κα μποροφςε να αποδοκεί και ςτθν 

διαωορετικι πορεία ψφξθσ που ζχει ακολουκεί κατά τθν παραγωγι των κόκκων ςτθ 

βιομθχανία και κατά τθν εργαςτθριακι επεξεργαςία του υλικοφ όπου θ ψφξθ ζγινε ςε 

λουτρό νεροφ.   

Θ αφξθςθ του ςθμείου κρυςτάλλωςθσ ςυνεχίηεται μζχρι και μετά τον δεφτερο 

κφκλο εκβολισ, παραμζνει ςχεδόν ςτακερι μετά τον τρίτο κφκλο μορωοποίθςθσ και 

παρουςιάηει πτωτικι πορεία για τον τζταρτο και πζμπτο κφκλο.  

Όςον αωορά τθν ενκαλπίασ τιξθσ του ΡΡ, θ οποία ωσ γνωςτό ςυνδζεται με το 

ποςοςτό κρυςταλλικότθτασ του ΡΡ, όπωσ παρατθρείται από τον Πίνακα , παρουςιάηει 

αφξθςθ μετά τθν πρϊτθ εκβολι ςε ςχζςθ με το παρκζνο πολυμερζσ. Θ αφξθςθ 

ςυνεχίηεται και μετά τον δεφτερο κφκλο εκβολισ, παραμζνει ςχεδόν ςτακερι μετά τθν 

τρίτθ μορωοποίθςθ και μειϊνεται ςτθ ςυνζχεια. 

Σο μζγιςτο που παρουςιάηει θ ενκαλπία τιξθσ του ΡΡ μετά τον δεφτερο κφκλο 

εκβολισ του, ςυνδιάηεται με τθ μικρι αφξθςθ που παρατθρικθκε ςτο ςθμείο τιξθσ 
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του δείγματοσ. Όμοια θ ελάχιςτθ ενκαλπία τιξθσ του ΡΡ μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ του, ςυνδυάηεται με τθ μείωςθ του ςθμείου τιξθσ του δείγματοσ αυτοφ. 

Σα αποτελζςματα ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ, είναι ανάλογα με αυτά 

τθσ κερμοκραςίασ κρυςτάλλωςθσ. Θ ενζργεια που εκλφεται κατά τθν κρυςτάλλωςθ 

του ΡΡ ακολουκεί αυξθτικι πορεία μζχρι και μετά τον δεφτερο κφκλο εκβολισ και ςτθ 

ςυνζχεια ακολουκεί μείωςθ των τιμϊν τθσ. 

 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ 

Ακολουκεί ενδεικτικό διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ 

δείγματοσ νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου, μετά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του. 

 

Εικόνα 5.5: Διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) δείγματοσ PΡ-ΟΜΜΣ μετά 

τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του. 

 

Ακολουκοφν ςε πίνακα τα αποτελζςματα τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ 

ςάρωςθσ και για τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ.  
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Πίνακασ 5.5: Αποτελζςματα μετριςεων τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) 

δειγμάτων  ΡΡ-ΟΜΜΣ κατά τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ DSC TOY PP-OMMT 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tm (◦C) Tc (◦C) ΔΘm (J/g) ΔΘc (J/g) 

1οσ ΜΤΜΝΡ 162,38 ±0,47 110,48 ±0,15 86,62 ±12,5 91,00 ±13,92 

2οσ ΜΤΜΝΡ 162,41 ±0,36 111,11 ±0,22 88,37 ±9,96 89,04 ±7,82 

3οσ ΜΤΜΝΡ 163,28 ±0,59 114,16 ±0,65 88,62 ±0,41 92,65 ±0,42 

4οσ ΜΤΜΝΡ 162,38 ±0,12 112,80 85,48 ±10,33 88,19 ±5,01 

5οσ ΜΤΜΝΡ 162,51 ±0,06 113,55 ±0,08 84,84 ±4,37 88,40 ±3,62 

 

φμωωνα με τον Πίνακα είναι ωανερό πωσ θ κερμοκραςία τιξθσ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ μεταξφ των διαδοχικϊν κφκλων 

εκβολισ.  

Θ κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ αυξάνεται μζχρι και μετά τον 

τρίτο κφκλο εκβολισ και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί μικρι μείωςθ. Οι χαμθλζσ τιμζσ του 

ςθμείου κρυςτάλλωςθσ μετά τον πρϊτο και το δεφτερο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, 

μπορεί να οωείλονται και ςτθν εμωωλιαςμζνθ/αποωολιδωμζνθ δομι του 

νανοςυνκζτου θ οποία περιορίηει τθν κινθτικότθτα των μοριακϊν αλυςίδων και 

επομζνωσ και τθν ευχζρειά τουσ να ενταχκοφν ςτο κρυςταλλογραωικό ςφςτθμα του 

ΡΡ.36 Όταν θ εμωωλιαςμζνθ δομι του ΡΡ-ΟΜΜΣ υπόκειται ςε ριξθ (μετά τθν δεφτερθ 

εκβολι), θ Σc παρουςιάηει τάςθ αφξθςθσ.  

Από τα αποτελζςματα τθσ ενκαλπίασ τιξθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, δεν παρατθροφνται 

ιδιαίτερεσ μεταβολζσ ςτισ τιμζσ τθσ κατά τθν μετάβαςθ από τον ζναν ςτον άλλον 

κφκλο εκβολισ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ όπωσ και ςτα αποτελζςματα τθσ 

κερμοκραςίασ τιξθσ, θ ενκαλπία τιξθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά τον τρίτο κφκλο εκβολισ 

είναι ελάχιςτα μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα δείγματα. Γενικά θ τιξθ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ δεν δείχνει να επθρεάηεται από τθν επαναμορωοποίθςι του ςε δικόχλιο 

εκβολζα. 

Ελάχιςτεσ μεταβολζσ παρατθροφνται και ςτθν ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ του 

ΡΡ-ΟΜΜΣ κατά τθν επανεκβολι του. Θ ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά 
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τθν τρίτθ εκβολι του, δείχνει να είναι ελάχιςτα μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

δείγματα.  

 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΡΞΞΣ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

Ενδεικτικά παρατίκεται διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ του 

νανοςφνκετου πολυπροπυλενίου με τθ χριςθ ςυμβατοποιθτι, μετά τον πρϊτο κφκλο 

εκβολισ του. 

 

Εικόνα 5.6: Διάγραμμα διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC) δείγματοσ PΡ-ΟΜΜΣ-

COMP μετά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ. 

 

Ακολουκοφν ςε πίνακα τα αποτελζςματα τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ 

ςάρωςθσ και για τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του PΡ-ΟΜΜΣ-COMP.  
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Πίνακασ 5.6: Αποτελζςματα μετριςεων τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ 

(DSC) για τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του PΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ DSC TOY PP-OMMT-COMP 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tm (◦C) Tc (◦C) ΔΘm (J/g) ΔΘc (J/g) 

1οσ ΜΤΜΝΡ 162,03 ±0,18 109,29 ±0,45 85,21 ±3,90 90,93 ±3,17 

2οσ ΜΤΜΝΡ 162,20 ±0,29 109,87 ±0,38 77,00 ±0,02 84,29 ±0,11 

3οσ ΜΤΜΝΡ 162,04 ±0,04 110,64 ±0,28 76,85 ±1,72 85,76 ±3,51 

4οσ ΜΤΜΝΡ 161,50 ±0,17 110,95 ±0,21 76,80 ±5,18 90,98±5,44 

5οσ ΜΤΜΝΡ 161,92 ±0,80 110,77 ±0,72 74,48 ±5,28 87,17 ±7,47 

 

H κερμοκραςία τιξθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP παρουςιάηει μικρι μείωςθ μετά 

τον τζταρτο κφκλο εκβολισ του. Γενικά θ μείωςθ του ςθμείου τιξθσ, αποδίδεται ςτθν 

αποικοδόμθςθ του υλικοφ κατά τθν μορωοποίθςι του, όπωσ διαπιςτϊκθκε και από 

τισ μετριςεισ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ (MFR). Οι κερμικζσ και οι μθχανικζσ 

καταπονιςεισ ςτισ οποίεσ υπόκειται, προκαλοφν ςχάςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων, 

άρα μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ του πολυμεροφσ. Σα μικρότερα πολυμερικά μόρια 

που δθμιουργοφνται κατά τθν αποικοδόμθςθ του υλικοφ, παρουςιάηουν και 

χαμθλότερο ςθμείο τιξθσ.  

Ελαωρά αυξθτικι τάςθ παρουςιάηει θ κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP κατά τθν επανεκβολι του. Μείωςθ τθσ ενκαλπίασ τιξθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP παρατθρείται μετά τον τζταρτο κφκλο εκβολισ. Μζγιςτο παρουςιάηει θ 

ενκαλπία κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά τθν τζταρτθ εκβολι και 

ακολουκεί μείωςθ.  

 Εν ςυνεχεία παρατίκενται ςυγκρθτικά διαγράμματα τθσ μεταβολισ τθσ 

κερμοκραςίασ τιξθσ και τθσ κερμοκραςίασ κρυςτάλλωςθσ για όλα τα δείγματα του 

ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 
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χήμα 5.22: Θ μεταβολι του ςθμείου τιξθσ του ΡΡ, ΡΡ-ΟΜΜΣ και ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά από 

κάκε κφκλο εκβολισ. 

 Θ προςκικθ του μζςου ενίςχυςθσ ςτο ΡΡ, ωαίνεται να προκαλεί μικρι μείωςθ 

του ςθμείου τιξθσ του. Θ μείωςθ αυτι ενιςχφεται περιςςότερο παρουςία του 

ςυμβατοποιθτι. Αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτο γεγονόσ ότι θ παρουςία των 

διεςπαρμζνων πλακιδίων του μοντμοριλλονίτθ ςτθ μάηα του ΡΡ δθμιουργοφν 

διαταραχζσ με αποτζλεςμα να μειϊνουν ελαωρά τθ κερμοκραςία τιξθσ. Επιπλζον ο 

χαμθλότερου ςθμείου τιξθσ ςυμβατοποιθτισ ςυμβάλει ςτθ μείωςθ αυτι.   

 

χήμα 5.22: Θ μεταβολι του ςθμείου κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ, ΡΡ-ΟΜΜΣ και ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP 

μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 
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Θ εμωωλιαςμζνθ δομι του πρϊτου και του δεφτερου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ και ακόμθ περιςςότερο θ αποωολιδωμζνθ δομι των δειγμάτων του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP μειϊνει τθν κινθτικότθτα των μορίων, με αποτζλεςμα τα δείγματα να 

κρυςταλλϊνονται πιο δφςκολα ςε ςχζςθ με το ΡΡ.36 

 

χήμα 5.23: Θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ τιξθσ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP 

μετά από κάκε κφκλο εκβολισ τουσ. 

 Θ προςκικθ ενιςχυτικοφ μζςου ςτο ΡΡ, ςε ςυνδιαςμό με τθν επίτευξθ 

διεςπαρμζνθσ  δομισ ςτο νανοςφνκετο υλικό, μειϊνουν τθν ενκαλπία τιξθσ. Θ 

μζιωςθ αυτι αποδίδεται ςτθ μείωςθ του μοριακοφ βάρουσ του υλικοφ, λόγω του 

χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ του ςυμβατοποιθτι. 

 

χήμα 5.24: Θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ κρυςτάλλωςθσ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP μετά από κάκε κφκλο εκβολισ τουσ. 
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5.6 Θερμοςταθμική ανάλυςη (TGA) 

 Θ επίδραςθ τθσ επαναμορωοποίθςθσ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, ςτθ 

κερμικι ςτακερότθτα του εξεταηόμενου υλικοφ, μπορεί εκτιμικεί με τθ βοικεια τθσ 

κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ. Αρχι τθσ ανάλυςθσ αυτισ, είναι θ καταγραωι τθσ % 

μεταβολισ του βάρουσ του υλικοφ με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Σα 

αποτελζςματα τθσ κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ, παρουςιάηονται ξεχωριςτά για κάκε 

υλικό.  

 

ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ   

Ακολουκοφν τα ςυγκριτικά διαγράμματα τθσ μεταβολισ του βάρουσ και του 

ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία για τα δείγματα 

του ΡΡ μετά τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ. 

 

χήμα 5.25: υγκριτικό διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ. 
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χήμα 5.26: υγκριτικό διάγραμμα του ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία  για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ. 

Από τθν επεξεργαςία των παραπάνω ωαςμάτων προζκυψαν θ κερμοκραςία 

ζναρξθσ (Σonset), θ κερμοκραςία του μζγιςτου ρυκμοφ (Σpeak) κερμικισ 

αποικοδόμθςθσ, κακϊσ και το υπόλειμα ,τθσ καφςθσ του ΡΡ. 

Πίνακασ 5.7: Αποτελζςματα μετριςεων κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ (ΣGA) για το παρκζνο ΡΡ, 

μετά από τουσ πζντε κφκλουσ εκβολισ του. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ TGA TOY PP 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tonset (◦C) Tpeak (◦C) Residue (%) 

1οσ ΜΤΜΝΡ 431,93 ±1,36 451,12 ±2,00 3,2600 ±1,23 

2οσ ΜΤΜΝΡ 432,61 ±0,51 451,01 ±1,79 1,045 

3οσ ΜΤΜΝΡ 429,41 ±1,09 450,02 ±2,00 3,5139 ±0,48 

4οσ ΜΤΜΝΡ 429,50 ±0,24 449,29 ±0,33 3,8367 ±0,03 

5οσ ΜΤΜΝΡ 431,75 ±1,69 452,02 ±2,24 2,8892 ±0,63 

 

Παρατθρϊντασ τισ τιμζσ των κερμοκραςιϊν ζναρξθσ τθσ κερμικισ αποδόμθςθσ 

(Tonset) για τα δείγματα του ΡΡ, διαπιςτϊνεται τάςθσ μικρισ μείωςθσ  για τα δείγματα 

που προζρχονται από τον τρίτο εκβολισ και μετά. Θ μείωςθ αυτι υποδθλϊνει πωσ θ 

ζναρξθ τθσ αποδόμθςθσ γίνεται λίγο γρθγορότερα μετά τθν τρίτθ εκβολι του ΡΡ. 
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Παρόμοια αποτελζςματα λαμβάνονται ςυγκρίνοντασ τισ κερμοκραςίεσ μζγιςτου 

ρυκμοφ αποδόμθςθσ (Tpeak). Θ μζτρθςθ του % υπολείμματοσ μετά τθν καφςθ ςε 

αδρανι ατμόςωαιρα του υλικοφ, δεν παρουςιάηει ιδιαίτερεσ διακυμάνςεισ μεταξφ 

των διαδοχικϊν κφκλων εκβολισ. ε γενικζσ γραμμζσ δεν παρατθροφνται ζντονεσ 

αλλαγζσ ςτθ κερμικι ςτακερότθτα του ΡΡ κατά τθν επαναμορωοποίθςι του με 

εκβολι. 

 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ   

Αρχικά παρατίκενται τα διαγράμματα τθσ μεταβολισ του βάρουσ και του 

ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία για τα δείγματα 

του ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ με 

εκβολι. 

 

χήμα 5.27: υγκριτικό διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. 
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χήμα 5.28: υγκριτικό διάγραμμα του ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία  για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. 

 

Από τθν επεξεργαςία των παραπάνω ωαςμάτων προζκυψαν θ κερμοκραςία 

ζναρξθσ (Σonset), θ κερμοκραςία του μζγιςτου ρυκμοφ κερμικισ αποικοδόμθςθσ 

(Σpeak), κακϊσ και το υπόλειμα τθσ καφςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. 

 

Πίνακασ 5.8: Αποτελζςματα μετριςεων κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ (ΣGA) για τουσ πζντε 

κφκλουσ εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ TGA TOY PP/ΡΞΞΣ 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tonset (◦C) Tpeak (◦C) Residue (%) 

1οσ ΜΤΜΝΡ 422,89 ±1,7 429,34 ±0,82 2,49 ±5,45 

2οσ ΜΤΜΝΡ 423,88 ±1,09 429,74 ±0,65 1,41 

3οσ ΜΤΜΝΡ 423,41 ±2,03 429,94 ±1,01 2,75 

4οσ ΜΤΜΝΡ 424,21 ±1,62 430,59 ±1,35 1,69 ±0,53 

5οσ ΜΤΜΝΡ 426,26 ±1,60 432,21 ±0,77 3,64 ±0,98 

 

Παρατθρϊντασ τισ τιμζσ των κερμοκραςιϊν ζναρξθσ τθσ κερμικισ αποδόμθςθσ 

(Tonset) για τα δείγματα του ΡΡ-ΟΜΜΣ, διαπιςτϊνεται αυξθτικι τάςθ μετά από κάκε 
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κφκλο εκβολισ του υλικοφ θ οποία γίνεται πιο ζντονθ για τα δείγματα μετά και τον 

τζταρτο κφκλο εκβολισ. Θ αυξθτικι αυτι τάςθ εντείνεται μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ και υποδθλϊνει κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ τθσ αποδόμθςθσ του υλικοφ κατά 

τθν καφςθ του. Ανάλογα αποτελζςματα λαμβάνονται ςυγκρίνοντασ τισ κερμοκραςίεσ 

μζγιςτου ρυκμοφ αποδόμθςθσ (Tpeak) των δειγμάτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ. Σο % υπόλειμμα, 

μετά τθν καφςθ του υλικοφ, παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ.  

Σελικό ςυμπζραςμα τθσ κερμοςτακμικισ μελζτθσ ςτο νανοςφνκετο ΡΡ-ΟΜΜΣ 

είναι ότι παρουςιάηει μεγαλφτερθ κερμικι ςτακερότθτα μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ του. Θ ςυμπεριωορά αυτι κα μποροφςε να αποδοκεί ςε καλφτερθ διαςπορά 

και διάνοιξθ των πλακιδίων του μοντμοριλλονίτθ ςτθν μιτρα πολυπροπυλενίου κατά 

τουσ επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ εκβολισ, τα οποία προςωζρουν αυξθμζνθ 

προςταςία ςτο πολυμερζσ.  

 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΡΞΞΣ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

Σα διαγράμματα τθσ μεταβολισ του βάρουσ και του ρυκμοφ μεταβολισ του 

βάρουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία για τα δείγματα του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά 

τον πρϊτο, τον τρίτο και τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ, παρουςιάηονται 

παρακάτω. 

 

χήμα 5.29: υγκριτικό διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία για τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 
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χήμα 5.30: υγκριτικό διάγραμμα του ρυκμοφ μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

κερμοκραςία  για τον πρϊτο, τρίτο και τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

Από τθν επεξεργαςία των παραπάνω ωαςμάτων προζκυψαν θ κερμοκραςία 

ζναρξθσ (Σonset), θ κερμοκραςία του μζγιςτου ρυκμοφ κερμικισ αποικοδόμθςθσ 

(Σpeak), κακϊσ και το υπόλειμα τθσ καφςθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

Πίνακασ 5.9: Αποτελζςματα μετριςεων κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ (ΣGA) για τουσ πζντε 

κφκλουσ εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ TGA TOY PP/ΡΞΞΣ/COMP 

ΜΤΜΝΡ ΕΜΒΡΝΘ Tonset (◦C) Tpeak (◦C) Residue (%) 

1οσ ΜΤΜΝΡ 425,37 ±2,09 431,86 ±,281 1,55 

2οσ ΜΤΜΝΡ 424,58 ±3,82 432,68 ±0,09 10,15 ±2,81 

3οσ ΜΤΜΝΡ 428,14 ±3,76 437,33 ±0,53 2,92 

4οσ ΜΤΜΝΡ 433,17 ±5,85 438,27 ±2,42 4,04 ±0,98 

5οσ ΜΤΜΝΡ 432,85 ±0,11 438,65 ±0,38 5,82 ±2,74 

 

H κερμοκραςία ζναρξθσ τθσ κερμικισ αποδόμθςθσ (Tonset) του PP-OMMT-

COMP παρουςιάηει αφξθςθ μετά από κάκε διεργαςία εκβολισ, θ οποία είναι πιο 
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ςθμαντικι για τα δείγματα μετά και τον τζταρτο κφκλο. Ανάλογθ ςυμπεριωορά 

παρουςιάηει και θ κερμοκραςία μζγιςτου ρυκμοφ αποδόμθςθσ (Tpeak). Αφξθςθ 

παρατθρείται και ςτο % υπόλλειμα του PP-OMMT-COMP,  μετά τον τζταρτο κφκλο 

εκβολισ του.  

Από τθ κερμοςτακμικι ανάλυςθ του PP-OMMT-COMP, ςυμπεραίνεται ότι το 

υλικό μετά από κάκε εκβολι του, γίνεται όλο και πιο ςτακερό κερμικά. Ο 

αποτελεςματικότεροσ εμωωλιαςμόσ των αλυςίδων του ςυμβατοποιθμζνου 

πολυπροπυλενίου ςτα πλακίδια του μοντμοριλλονίτθ, και θ διαςπορά των 

«ανοιγμζνων» δομϊν ςτθν πολυμερικι μιτρα μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του 

νανοςυνκζτου, όπωσ διαπιςτϊκθκε και με τισ μετριςεισ XRD, προςωζρει αυξθμζνθ 

προςταςία κατά τθ κερμικι αποδόμθςθ ςε αδρανζσ περιβάλλον του υλικοφ. Ο ίδιοσ 

μθχανιςμόσ ςυμβάλει ςτθν εξανκράκωςθ μζρουσ του πολυμεροφσ και ςτθν αφξθςθ 

του υπολείμματοσ τθσ καφςθσ.     

Ακολουκοφν ςυγκρθτικά διαγράμματα τθσ κερμοκραςίασ ζναρξθσ 

αποδόμθςθσ (Tonset) και του μζγιςτου ρυκμοφ αποδόμθςθσ (Σpeak) για τον πρϊτο, και 

τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του PP-OMMT-COMP.  

 

 

χήμα 5.31: Διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία για 

τον πρϊτο, κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 
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χήμα 5.32: Διάγραμμα του μζγιςτου ρυκμοφ αποδόμθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία 

για τον πρϊτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

Θ προςκικθ νανοςωματιδίων μοντμοριλλονίτθ ςτο ΡΡ, προκαλεί εμωανι 

μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ ζναρξθσ τθσ αποδόμθςισ του, μετά τον πρϊτο κφκλο 

εκβολισ. Σο ίδιο ςυμβαίνει και κατά τθν προςκικθ ςυμβατοποιθτι κατά τθν 

προετοιμαςία του νανοςυνκζτου, θ μείωςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι μικρότερθ. 

Όμοια είναι και θ μεταβολι του μζγιςτου ρυκμοφ αποδόμθςθσ του ΡΡ ςτον πρϊτο 

κφκλο εκβολισ του, παρουςία ενιςχυτικοφ μζςου και ςυμβατοποιθτι. 

 

χήμα 5.33: Διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία για 

τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 
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χήμα 5.34: Διάγραμμα τθσ % μεταβολισ του βάρουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία για 

τον πζμπτο κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

Οι μειϊςεισ που καταγράωονται ςτισ κερμοκραςίεσ Tonset και Tpaek των 

νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ και ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, εξομαλφνονται ςτον πζμπτο κφκλο 

εκβολισ λόγω τθσ κετικισ επίδραςθσ που ζχει ςτισ παραπάνω ιδιότθτεσ θ 

επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ με εκβολι.   

Γενικά θ μείωςθ των Σonset και Tpeak ςτα δείγματα του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP , ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα δείγματα του ΡΡ, οωείλεται ςτθν παρουςία 

τθσ οργανικισ τροποποίθςθσ που ωζρει το μζςο ενίςχυςθσ ϊςτε να γίνει καλφτερθ θ 

ςυνεργαςία το υδρόωιλου μοντμοριλλονίτθ με το οργανικό πολυμερζσ. Θ οργανικι 

τροποποίθςθ αποτελείται από αλυςίδεσ μικροφ ςχετικά μοριακοφ βάρουσ οι οποίεσ 

αποικοδομοφνται ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ, ςε ςχζςθ με τισ μακροαλυςίδεσ του 

ΡΡ, με αποτζλεςμα να μετατοπίηονται οι Σonset και Tpeak των νανοςυνκζτων ςε 

χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ.36 το ςθμείο αυτό πρζπει να αναωερκεί και θ παρουςία 

του τροποποιθμζνου με μαλεϊκό ανυδρίτθ πολυπροπυλενίου (PP-g-MA) που 

χρθςιμοποιείται ωσ ςυμβατοποιθτισ ςτθν παραγωγι των νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP, ο οποίοσ επίςθσ χαρακτθρίηεται από χαμθλότερο μοριακό βάροσ και κερμικι 

αντοχι ςε ςχζςθ με τθ μιτρα πολυπροπυλενίου.36 
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Θ μείωςθ τθσ κερμικισ ςτακερότθτασ λόγω των ανωτζρω λόγων, 

αντιςτακμίηεται ςε κάποιο βακμό από τθν προςταςία που προςωζρει ςτο 

πολυπροπυλζνιο ο μοντμοριλλονίτθσ ιδιαίτερα όταν επιτυγχάνονται καλζσ διαςπορζσ 

των πλακιδίων του ςτο πολυμερζσ όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ που 

χρθςιμοποιείται ςυμβατοποιθτισ και κακϊσ οι κφκλοι εκβολισ αυξάνουν. 

5.7 Εφελκυςμόσ 

Από τα διαγράμματα τάςθσ-παραμόρωωςθσ κατά τθ δοκιμι ςε εωελκυςμό 

υπολογίςκθκαν οι τιμζσ τθσ Αντοχισ, τθσ Παραμόρωωςθσ ςτθν μζγιςτθ τάςθ και του 

Μζτρου ελαςτικότθτασ για κάκε εξεταηόμενο δείγμα πολυπροπυλενίου. Παρακάτω 

γίνεται παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του εωελκυςμοφ για το κάκε υλικό 

ξεχωριςτά. 

ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ 

Αρχικά παρατίκεται πίνακασ με τισ μετριςεισ των ιδιοτιτων που 

προαναωζρκθκαν για τα δοκίμια ΡΡ μετά από κάκε κφκλο εκβολισ.  

 

Πίνακασ 5.10: Αποτελζςματα δοκιμισ ςε εωελκυςμό του ΡΡ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ.  

 

 τα ιςτογράμματα που ακολουκοφν, απεικονίηεται θ μεταβολι τθσ κάκε 

ιδιότθτασ ξεχωριςτά. 

ΕΦΕΛΚΤΜΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ Αντοχή (MPa) 

Παραμόρφωςη ςτη 
Ξζγιςτη Σάςη (%) 

Ξζτρο Ελαςτικότητασ 
(MPa) 

0 33,74 ±0,5 10,44 ±0,27 1537,92 ±130,81 

1 34,32 ±0,07 10,21 ±0,11 1503,31 ±50,53 

3 34,12 ±0,4 10,42 ±0,17 1509,64 ±35,94 

5 33,64 ±0,23 10,36 ±0,19 1523,17 ±43,08 
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χήμα 5.35: Θ αντοχι ςε εωελκυςμό του παρκζνου ΡΡ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 

   

 

χήμα 5.36: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του παρκζνου ΡΕ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 
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χήμα 5.37: Θ παραμόρωωςθ ςτθ κραφςθ του ΡΡ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 

 

Ωσ γνωςτό, θ αντοχι ενόσ υλικοφ ςε εωελκυςμό, είναι θ μζγιςτθ τάςθ που 

εωαρμόηεται ςτο υλικό κατά τθ δοκιμι αυτι. Θ αντοχι του ΡΡ ςε εωελκυςμό δεν 

παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαωοροποιιςεισ κατά τουσ επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ 

εκβολισ που υποβλικθκε. Σο μζτρο ελαςτικότθτασ παρουςιάηει μικρι τάςθσ μείωςθσ, 

θ οποία όμωσ είναι ςτα όρια του ςτατιςτικοφ ςωάλματοσ τθσ μζτρθςθσ. Σζλοσ, θ 

παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ του ΡΡ δεν επθρεάηεται από τουσ κφκλουσ εκβολισ 

που υποβλικθκε το υλικό. 

Ακολουκεί ωωτογραωία δοκιμίου ΡΡ που ζχει υποβλθκεί ςε δοκιμι εωελκυςμοφ, 

όπου παρατθρείται θ δθμιουργία «λαίμωςθσ».  

 

 

Εικόνα 5.7: Δοκίμιο εωελκυςμοφ του πρϊτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ, μετά τθν μζτρθςθ του. 

Δθμιουργία «λαίμωςθσ». 
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ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ 

Παρατίκεται πίνακασ με τισ μετριςεισ των ιδιοτιτων κατά τθ δοκιμι ςε 

εωελκυςμό νανοςυνκζτων ΡΡ-ΟΜΜΣ.  

 

Πίνακασ 5.11: Αποτελζςματα δοκιμισ ςε εωελκυςμό του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από κάκε κφκλο 

εκβολισ. 

ΕΦΕΛΚΤΜΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP-OMMT 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ Αντοχή (MPa) 

Παραμόρφωςη ςτη 
Ξζγιςτη Σάςη (%) 

Ξζτρο Ελαςτικότητασ 
(MPa) 

1 34,66 ±0,18 8,8 ±0,12 1608,93 ±8,89 

3 35,24 ±0,29 8,79 ±0,02 1668,94 ±7,24 

5 35,5 ±0,06 8,86 ±0,28 1666,17 ±36,9 

 

 Θ μεταβολι τθσ κάκε ιδιότθτασ μετά από κάκε κφκλο μορωοποίθςθσ, 

απεικονίηεται εν ςυνεχεία. 

 

χήμα 5.38: Θ αντοχι ςε εωελκυςμό του ΡΡ-ΟΜΜΣ μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του. 
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χήμα 5.39: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του. 

 

  

χήμα 5.40: Θ παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και 

πζμπτο κφκλο εκβολισ. 
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Από τον Πίνακα και το ςχιμα 5.38  παρατθρείται πωσ θ αντοχι ςε εωελκυςμό 

του νανοςυνκζτου ΡΡ-ΟΜΜΣ παρουςιάηει μικρι βελτίωςθ μετά τθν τρίτθ εκβολι θ 

οποία διατθρείται και μετά τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ.   

Σο μζτρο ελαςτικότθτασ των εξεταηομζνων δοκιμίων αυξάνεται ςθμαντικά 

μετά τον τρίτο κφκλο εκβολισ και θ βελτίωςθ αυτι παραμζνει και μετά τον πζμπτο 

κφκλο. Θ αφξθςθ του μζτρου ελαςτικότθτασ μετά τθν τρίτθ εκβολι, μπορεί να 

ςυνδυαςκεί με το ότι το υλικό παρουςιάηει τάςθ αφξθςθσ τθσ κρυςταλλικότθτάσ του 

μετά τθν τρίτθ εκβολι, όπωσ διαπιςτϊκθκε και με τθ διαωορικι κερμιδομετρία 

ςάρωςθσ. Επίςθσ κα μποροφςε να αποδοκεί ςτθν καλφτερθ διαςπορά των πλακιδίων 

του ωυλλοπυριτικοφ μζςου ενίςχυςθσ ςτθν πολυμερικι μιτρα, θ οποία λαμβάνεται 

μετά από τθν τρίτθ εκβολι γεγονόσ όμωσ που δεν επιβεβαιϊκθκε με τα 

αποτελζςματα XRD.   

Θ παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ δεν παρουςιάηει αιςκθτι μεταβολι κατά 

τθν επαναμορωοποίθςθ του ΡΡ-ΟΜΜΣ.  

Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ των δοκιμίων εωελκυςμοφ του ΡΡ-ΟΜΜΣ. 

 

 

 

Εικόνα 5.8: Δοκίμια εωελκυςμοφ του πρϊτου, του τρίτου και του πζμπτου κφκλου εκβολισ 

του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά τθν μζτρθςθ. Δθμιουργία «λαίμωςθσ». 
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ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΡΞΞΣ/ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

τον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ δοκιμισ ςε 

εωελκυςμό των δοκιμίων όλων των δειγμάτων του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP.  

Πίνακασ 5.12: Αποτελζςματα δοκιμισ ςε εωελκυςμό του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από κάκε 

κφκλο εκβολισ.  

ΕΦΕΛΚΤΜΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP-OMMT-COMP 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ Αντοχή (MPa) 

Παραμόρφωςη ςτη 
Ξζγιςτη Σάςη (%) 

Ξζτρο Ελαςτικότητασ 
(MPa) 

1 34,9 ±0,2 8,8 ±0,21 1596,04 ±57,38 

3 35,32 ±0,17 8,79 ±0,19 1723,28 ±21 

5 35,08 ±0,28 8,86 ±0,10 1647,06 ±52,96 

 

τθ ςυνζχεια απεικονίηεται ςχθματικά, θ μεταβολι τθσ κάκε ιδιότθτασ μετά 

από κάκε κφκλο μορωοποίθςθσ,  

 

χήμα 5.41: Θ αντοχι ςε εωελκυςμό του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά από τον πρϊτο, τρίτο και 

πζμπτο κφκλο εκβολισ. 
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χήμα 5.42: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και 

πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

 

χήμα 5.43: Θ παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από τον πρϊτο, 

τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

Θ αντοχι ςτον εωελκυςμό παρουςιάηει μικρι αφξθςθ μετά τον τρίτο κφκλο 

εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP και διατθρείται ςτακερι και μετά τον πζμπτο κφκλο 
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εκβολισ. Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του υλικοφ αυξάνεται ςθμαντικά μετά τον τρίτο 

κφκλο εκβολισ, ενϊ ακολουκεί μικρι μείωςθ μετά τον πζμπτο κφκλο μορωοποίθςθσ. 

Θ παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ, και ςτθν περίπτωςθ αυτοφ του δείγματοσ δεν 

επθρεάηεται από του διαδιχικοφσ κφκλουσ εκβολισ.  

Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ των δοκιμίων εωελκυςμοφ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

 

 

Εικόνα 5.9: Δοκίμια εωελκυςμοφ του τρίτου και του πζμπτου κφκλου εκβολισ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP, μετά τθν μζτρθςθ. Δθμιουργία «λαίμωςθσ». 

 

Ακολουκοφν ςυγκριτικά ιςτογράμματα για κάκε μια από τισ εξεταηόμενεσ ιδιότθτεσ 

εωελκυςμοφ, για το ΡΡ, το ΡΡ-ΟΜΜΣ και το ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

 

χήμα 5.44: Θ αντοχι ςε εωελκυςμό του PP, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά 

από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 
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 Θ προςκικθ του μζςου ενίςχυςθσ ςτο ΡΡ, ωαίνεται να αυξάνει τθν αντοχι του 

υλικοφ ςε εωελκυςμό. Ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ παρατθρείται με τθν προςκικθ του 

ςυμβατοποιθτι ΡΡ-g-MA ςτο νανοςφνκετο, γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν επίτευξθ 

βελτιωμζνου εμωωλιαςμοφ/αποωωλίδωςθσ τθσ ορυκτισ αργίλου με αποτζλεςμα τθν 

καλφτερθ ενίςχυςθ του ΡΡ. Θ μεγαλφτερθ αντοχι όλων εμωανίηεται ςτα νανοςφνκετα 

του πζμπτου κφκλου εκβολισ γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν καλφτερθ διαςπορά που 

επιτυγχάνεται. Με βάςθ τα παραπάνω, θ ενςωμάτωςθ του μοντμοριλλονίτθ ωαίνεται 

ότι προςωζρει προςταςία ςτθν υποβάκμιςθ τθσ αντοχισ του ΡΡ κατά τουσ 5 κφκλουσ 

εκβολισ.  

  

χήμα 5.45: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του PP, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά 

από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

Θ προςκικθ μζςου ενίςχυςθσ ςτο ΡΡ, αυξάνει επίςθσ το μζτρο ελαςτικότθτασ 

του υλικοφ. Θ ιδιότθτα αυτι βελτιϊνεται περαιτζρω με τθν προςκικθ ςυμβατοποιθτι 

PP-g-MA κατά τθν προετοιμαςία του νανοςυνκζτου. Σο μεγαλφτερο μζτρο 

ελαςτικότθτασ όλων των δειγμάτων εμωανίηει το νανοςφνκετο ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP μετά 

τθν τρίτθ εκβολι. 
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χήμα 5.46: Θ παραμόρωωςθ ςτθ μζγιςτθ τάςθ του PP, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-

COMP μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ τουσ. 

 Θ παραμόρωωςθ που υωίςταται το ΡΡ ςτθν μζγιςτθ τάςθ του, μειϊνεται με 

τθν προςκικθ ενιςχυτικοφ μζςου. 

5.8 Μάμψη 

 Κατά τθν μζτρθςθ κάμψθσ των δοκιμίων του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP, εωαςμόςκθκε ςε αυτά ωορτίο, μζχρι να επιτευχκεί παραμόρωωςθ 

1,2%. Ακολουκοφν τα αποτελζςματα τθσ δοκιμισ για κάκε υλικό ξεχωριςτά. 

ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡ 

Άρχικά δίνεται ο πίνακασ με τα αποτελζςματα των μθχανικϊν ιδιοτιτων 

κάμψθσ του ΡΡ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του. 

 

Πίνακασ  5.13: Αποτελζςματα δοκιμισ κάμψθσ του ΡΡ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του.  

KAMΨΘ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ 

Σάςη για παραμόρφωςη 1,2% 
(MPa) 

Ξζτρο Ελαςτικότητασ 
(MPa) 

 
14,48 ±0,15 1433,29 ±14,06 

1 14,68 ±0,03 1443,74 ±20,55 

3 14,42 ±0,05 1419,16 ±16,53 

5 14,14 ±0,07 1381,66 ±8,80 
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Για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ των παραπάνω αποτελεςμάτων, 

καταςκευάςκθκαν ιςτογράμματα για τθν μεταβολι τθσ κάκε ιδιότθτασ μετά από κάκε 

κφκλο μορωοποίθςθσ του ΡΡ. 

 

χήμα 5.47: Θ τάςθ που αντιςτοιχεί ςε παραμόρωωςθ 1,2% των δοκιμίων του παρκζνου ΡΡ, 

του πρϊτου, τρίτου και πζμπτου κφκλου εκβολισ. 

 

χήμα 5.48: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του παρκζνου ΡΡ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 
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Από το χιμα γίνεται ωανερό πωσ θ τάςθ που εωαρμόηεται ςτο παρκζνο ΡΡ, 

όταν αυτό παραμορωϊνεται κατά 1,2%, δεν επθρεάηεται ςθμαντικά από τουσ 

κφκλουσ εκβολισ. Μπορεί να αναωερκεί μικρι τάςθ για μείωςθ, όςο αυξάνουν οι 

κφκλοι μορωοποίθςθσ.  

 Σο μζτρο ελαςτικότθτασ ςε κάμψθ του ΡΡ δεν επθρεάηεται μετά τθν πρϊτθ 

εκβολι, όμωσ μειϊνεται μετά τθν τρίτθ και ακόμθ περιςςότερο μετά τθν πζμπτθ 

εκβολι.  

 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ δοκιμι ςε κάμψθ του ΡΡ-

ΟΜΜΣ μετά από κάκε εκβολι. 

 

Πίνακασ 5.14: Αποτελζςματα δοκιμισ κάμψθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ.  

ΚΑΜΨΘ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP-OMMT 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ 

Σάςη για παραμόρφωςη 
1,2%  (MPa) Ξζτρο Ελαςτικότητασ (MPa) 

1 16,49 ±0,07 1649,94 ±8,98 

3 16,85 ±0,16 1693,19 ±19,58 

5 16,87 ±0,06 1713,94 ±7,49 

 

 Ακολουκοφν τα ιςτογράμματα με τισ εξεταηόμενεσ ιδιότθτεσ κατά τθ δοκιμι 

κάμψθσ του νανοςυνκζτου ΡΡ-ΟΜΜΣ. 
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χήμα 5.49: Θ αντοχι ςτθν κάμψθ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 

 

 

χήμα 5.50: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του ΡΡ-ΟΜΜΣ, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ. 

 

 Θ τάςθ που λαμβάνουν τα νανοςφνκετα ΡΡ-ΟΜΜΣ, όταν αυτά 

παραμορωϊνονται κατά 1,2%, δεν επθρεάηεται ιδιαίτερα από τουσ 
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επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ εκβολισ. Μπορεί να αναωερκεί μια μικρι αυξθτικι 

τάςθ με τθν επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ. 

Σο μζτρο ελαςτικότθτασ ςε κάμψθ του νανοςυνκζτου ΡΡ-ΟΜΜΣ, παρουςιάηει 

βελτίωςθ με τθν επανεκβολι του.  

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΡ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ/ΡΞΞΣ/ΤΞΒΑΣΡΠΡΙΘΣΘ 

 τον Πίνακα παρατίκενται οι τιμζσ των εξεταηομζνων ιδιοτιτων κατά τθ 

δοκιμι κάμψθσ του PP-OMMT-COMP μετά από κάκε εκβολι του και καταςκευάηονται 

τα αντίςτοιχα ιςτογράμματα. 

Πίνακασ 5.15: Αποτελζςματα δοκιμισ κάμψθσ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από κάκε κφκλο 

εκβολισ.  

ΚΑΜΨΘ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΡP-OMMT-COMP 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ 

Σάςη για παραμόρφωςη 
1,2% (MPa) 

Ξζτρο Ελαςτικότητασ 
(MPa) 

1 16,15 ±0,36 1626,56 ±38,43 

3 16,33 ±0,13 1645,24 ±21,59 

5 16,41 ±0,06 1659,91 ±8,15 

 

 

χήμα 5.51: Θ αντοχι ςτθν κάμψθ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και 

πζμπτο κφκλο εκβολισ. 
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χήμα 5.51: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP, μετά από τον πρϊτο, τρίτο και 

πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

Θ τάςθ κατά τθν παραμόρωωςθ ςε κάμψθ κατά 1,2% των νανοςυνκζτων ΡΡ-

ΟΜΜΣ-COMP δεν επθρεάηεται ςθμαντικά κατά τθν επαναμορωοποίθςι του με 

εκβολι.  Όςον αωορά το μζτρο ελαςτικότθτασ παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ με τθν 

επανεκβολι. 

Καταςκευάςτθκαν επιπρόςκετα ςυγκριτικά διαγράμματα, τθσ μεταβολισ των 

ιδιοτιτων κάμψθσ όλων των εξεταηομζνων υλικϊν, για κάκε κφκλο εκβολισ. 
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χήμα 5.52: Θ αντοχι ςτθν κάμψθ του PP, τουΡΡ-ΟΜΜΣκαι του PP-OMMT-COMP μετά από 

τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

 Θ προςκικθ του μοντμοριλλονίτθ ςτο ΡΡ, αυξάνει τθν αντοχι του υλικοφ ςτθν 

κάμψθ. τθν περίπτωςθ αυτι θ χριςθ του ςυμβατοποιθτι ΡΡ-g-MA δεν επιωζρει 

περαιτζρω βελτίωςθ ςτθν ιδιότθτα αυτι.   

 

χήμα 5.53: Σο μζτρο ελαςτικότθτασ του PP, τουΡΡ-ΟΜΜΣκαι του PP-OMMT-COMP μετά από 

τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 
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 Ανάλογα είναι τα ςυμπεράςματα και για τθ μεταβολι του μζτρου 

ελαςτικότθτασ ςε κάμψθ.  

υνοψίηοντασ τα νανοςφνκετα ΡΡ-ΟΜΜΣ, ζχουν βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ κατά 

τθ δοκιμι ςε κάμψθ τριϊν ςθμείων ενϊ θ χριςθ ςυμβατοποιθτι δεν επιωζρει 

περαιτζρω βελτίωςθ. Οι επαναλαμβανόμενοι κφκλοι εκβολισ δεν επθρεάηουν 

αιςκθτά τθν τιμι τθσ τάςθσ για παραμόρωωςθ 1,2%, ενϊ το μζτρο ελαςτικότθτασ, 

μειϊνεται για το ΡΡ ενϊ αφξθςθ παρατθρικθκε ςτα νανοςφνκετα με τθν επανεκβολι 

τουσ.   

5.9 Μροφςη 

 Σελευταία μθχανικι ιδιότθτα που μελετάται για τα δοκίμια του ΡΡ και των 

νανοςυνκζτων του (ΡΡ-ΟΜΜΣ, ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP), είναι θ αντοχι ςτθν κροφςθ. Όςο 

μεγαλφτερθ ενζργεια αποροωοφν τα δοκίμια κατά τθν κροφςθ, τόςο μεγαλφτερθ είναι 

θ αντοχι τουσ ςε αυτι και κατ’επζκταςθ θ δυςκραυςτότθτα τουσ.  

 Σα αποτελζςματα των μετριςεων κροφςθσ του ΡΡ, PP-OMMT και PP-OMMT-

COMP ωαίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί και εν ςυνεχεία απεικονίηονται ςτο 

ςυγκριτικό ιςτόγραμμα. 

Πίνακασ 5.16: Ενζργεια κροφςθσ του παρκζνου ΡΡ, των νανοςυνκζτων PP-OMMT και PP-OMMT-

COMP, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ.  

Eνζργεια κροφςησ (J/m) 

Αριθμόσ κφκλου 
εκβολήσ 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΡP 
ΔΟΚΙΜΙΑ ΡP-OMMT ΔΟΚΙΜΙΑ ΡP-OMMT-

COMP 

0 50,67 ±5,5 - - 

1 48,6 ±2,67 36,38 ±4,51 29,31 ±2,87 

3 48,85 ±4,28 31,16 ±0,35 21,74 ±1,34 

5 47,98 ±2,68 34,83 ±5,13 20,74 ±0,53 

 

 Θ επαναμορωοποίθςθ του ΡΡ με εκβολι μειϊνει τθ δυςκραυςτότθτα του 

υλικοφ. Μείωςθ τθσ αντοχισ ςτθν κροφςθ πραγματοποιείται με τθν επανεκβολι και 

ςτα εξεταηόμενα νανοςφνκετα.  

 Ακολουκεί ςυγκριτικό διάγραμμα τθσ μεταβολισ τθσ ενζργειασ κροφςθσ του 

ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του PP-OMMT-COMP μετά από κάκε κφκλο εκβολισ. 
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χήμα 5.54: Θ ενζργεια κροφςθσ του PP, τουΡΡ-ΟΜΜΣκαι του PP-OMMT-COMP μετά από τον 

πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ. 

 

 Σο παρκζνο ΡΡ ωαίνεται να είναι αρκετά πιο δφςκραυςτο (μεγάλθ ενζργεια 

κροφςθσ) ςε ςχζςθ με τα νανοςφνκετα που παραςκευάςκθκαν από αυτό. Είναι 

ωανερό πωσ θ προςκικθ των νανοςωματιδίων μοντμοριλλονίτθ ςτο ΡΡ και θ 

παραγωγι να αντίςτοιχων νανοςυνκζτων, οδθγεί ςε πιο ςυμπαγισ δομζσ με 

αποτζλεςμα να γίνεται πιο εφκολα θ διάδοςθ τθσ αςτοχίασ, κατά τθ δοκιμι του 

υλικοφ ςτθν κροφςθ.  

Επιπλζον θ προςκικθ του ςυμβατοποιθτι PP-g-MA, παρά το γεγονόσ ότι 

βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ νανοδομισ του ςυςτιματοσ ΡΡ-OMMT όπωσ 

διαπιςτϊκθκε με τισ μετριςεισ XRD, μειϊνει τθν αντοχι ςε κροφςθ των αντίςτοιχων 

νανοςυνκζτων.     

Θ ςυμπεριωορά αυτι, εκτόσ από τον τφπο τθσ νανοδομισ, μπορεί να αποδοκεί 

και ςτθν επίδραςθ που ζχει με βάςθ τον κανόνα των μιγμάτων ςτθν ιδιότθτα θ αντοχι 

του ίδιου του ςυμβατοποιθτι που ςυμμετζχει ςτο μίγμα. 

Επίςθσ παρατθρείται ότι για όλα τα δοκίμια του ΡΡ, και ιδιαίτερα για τα 

νανοςφνκετα, θ επανεκβολι επιωζρει μείωςθ τθσ αντοχισ τουσ ςε κροφςθ.  
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5.10 Χρωματομετρία 

 

Σελευταία μζτρθςθ που ζγινε ςτα υλικά του ΡΡ, είναι θ μζτρθςθ του χρϊματόσ 

τουσ. Κατά τθν πειραματικι διαδικαςία, μετά από κάκε κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-

ΟΜΜΣ, και του ΡΡ-OMMT-COMP παρατθρικθκε διαωορά ςτο χρϊμα των δειγμάτων, 

ςε ςχζςθ με το χρϊμα του παρκζνου ΡΡ. υγκεκριμζνα διαπιςτϊκθκε κίτρινθ 

απόχρωςθ ςτα δείγματα των νανοςυνκζτων θ οποία γινόταν πιο ζντονθ με τθν 

αφξθςθ των κφκλων εκβολισ. Επίςθσ ιταν πιο ζντονθ ςτα νανοςφνκετα που 

χρθςιμοποιικθκε ςυμβατοποιθτισ. Θ διαωορά χρϊματοσ μετρικθκε ςε δοκίμια του 

κάκε υλικοφ που μορωοποιικθκαν με ζγχυςθ. Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ των 

δοκιμίων εωελκυςμοφ των δειγμάτων (κφκλοι εκβολισ) του κάκε υλικοφ, 

ςυγκεντρωμζνεσ ςε πίνακα, με ςκοπό τθν καλφτερθ απόδοςθ τθσ χρωματικισ τουσ 

διαωοράσ από το παρκζνο ΡΡ.  
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Πίνακασ 5.17: Φωτογραωίεσ δοκιμίων του παρκζνου ΡΡ, και δοκιμίων που προιλκαν από τον 

πρϊτο, τρίτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ των PP, PP-OMMT, PP-OMMT-COMP. 

ΡP αναφοράσ 1οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP 

1οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT 

1οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT-COMP 

 

 

 

 

 

 

 

ΡP αναφοράσ 3οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP 

3οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT 

3οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT-COMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡP αναφοράσ 5οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP 

5οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT 

5οσ Μφκλοσ Εκβολήσ 

PP-OMMT-COMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζπειτα από μζτρθςθ του χρϊματοσ των δοκιμίων εωελκυςμοφ του ΡP και των 

νανοςυνκζτων του, προζκυψαν οι τιμζσ των δεικτϊν L, a και b τθσ κλίμακασ CIELAB. 

Αωαιρϊντασ από τισ τιμζσ των δεικτϊν του κάκε δοκιμίου, τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 

αναωοράσ L0, a0, b0 και ΔΕ0 του παρκζνου ΡΡ, προζκυψαν οι τιμζσ τθσ διαωοράσ 

δείκτθ ωωτεινότθτασ (ΔL), τθσ διαωοράσ απόχρωςθσ (Δa), τθσ διαωοράσ χρωματιςμοφ 

(Δb) και τθσ διαωοράσ ςυνολικοφ χρϊματοσ (ΔΕ), για τον πρϊτο, τον τρίτο και τον 
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πζμπτο κφκλο εκβολισ του κάκε υλικοφ. Σα αποτελζςματα παρατίκενται ςτον 

ακόλουκο πίνακα. 

Πίνακασ 5.18: Αποτελζςματα χρωματομετρίασ για το παρκζνο ΡΡ. 

Παρθένο 
ΡP 

L◦ a◦ b◦ ΔΕ◦ 

-52,78 1,36 2,85 52,88 

 

Πίνακασ 5.18: Αποτελζςματα χρωματομετρίασ δοκιμίων από τον πρϊτο, τρίτο και πζμπτο 

κφκλο εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP. 

ΧΡΩΜΑΣΟΜΕΣΡΙΑ 

Αριθμόσ  
Εκβολήσ 

ΡΡ ΡΡ-ΟΜΜΣ ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP 

ΔL Δa Δb ΔΕ ΔL Δa Δb ΔΕ ΔL Δa Δb ΔΕ 

1 -1,37 0,224 1,237 1,417 -5,53 0,315 7,47 6,37 -7,85 1,21 6,05 8,48 

3 -2,25 0,97 1,46 2,37 -7,21 0,94 7,47 8,04 -10,34 3,43 4,85 10,92 

5 -3,35 0,37 3,5 3,68 -8,51 1,11 8,07 9,45 -13,46 4,56 4,86 14,09 

 

Από τα αποτελζςματα του πίνακα 5.18 προκφπτει πωσ θ επαναμορωοποίθςθ 

με εκβολι μειϊνει τθν ωωτινότθτα των υλικϊν, τουσ προςδίδει μια πιο κόκκινθ 

απόχρωςθ, περιςςότερο κίτρινο χρϊμα για το ΡΡ και το ΡΡ-ΟΜΜΣ και πιο μπλζ 

χρϊμα για το PP-OMMT-COMP. ε γενικζσ γραμμζσ θ διαωορά του ςυνολικοφ 

χρϊματοσ (ΔΕ) των υλικϊν από το χρϊμα του παρκζνου ΡΡ, μεγαλϊνει με τθν 

επανεκβολι τουσ.  

Ακολουκεί ςυγκριτικό διάγραμμα τθσ μεταβολισ του ςυνολικοφ χρϊματοσ ΔΕ 

των δοκιμίων ςε ςχζςθ με το παρκζνο ΡΡ, για κάκε εξεταηόμενο υλικό κατά τισ 

διαδοχικζσ εκβολζσ. 



173 

 

 

χήμα 5.55: Διάγραμμα διαωοράσ ςυνολικοφ χρϊματοσ (ΔΕ) ςε ςυνάρτθςθ με τον κφκλο 

εκβολισ του ΡΡ, του ΡΡ-ΟΜΜΣ και του PP-OMMT-COMP , από το παρκζνο ΡΡ.  

 

Θ αλλαγι του χρϊματοσ με τθν επαναμορωοποίθςθ, αποδίδεται ςε προϊόντα 

οξείδωςθσ (αλδεχδεσ, κετόνεσ) του πολυπροπυλενίου λόγω τθσ κερμικισ και 

μθχανικισ καταπόνθςθσ που υωίςταται ςτο δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ. Επίςθσ θ 

δθμιουργία ςυηυγϊν διενίων προςδίδει χαρακτιριςτικι υποκίτρινθ-καωζ απόχρωςθ. 

 Θ αλλαγι ςτο χρϊμα γίνεται ακόμθ πιο ζντονθ, με τθν προςκικθ ενιςχυτικοφ 

μζςου Cloisite 25A ςτο ΡΡ και ακόμα εντονότερθ με τθν προςκικθ ςυμβατοποιθτι 

(PP-g-MA) ςτο νανοςφνκετο του πολυπροπυλενίου. Θ παρουςία τθσ οργανικισ 

τροποποίθςθσ του μοντμοριλλονίτθ μπορεί να είναι υπεφκυνθ κατά ζνα μζροσ για τθν 

ζναρξθ τθσ αποικοδόμθςθσ και τθ δθμιουργία προϊόντων οξείδωςθσ. Άλλωςτε και 

κατά τθ δοκιμι τθσ κερμοςτακμικισ ανάλυςθσ τα νανοςφνκετα του ΡΡ-ΟΜΜΣ ζδειξαν 

χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ κερμικισ αποδόμθςθσ. Σζλοσ, θ εντονότερθ μεταβολι του 

χρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ των νανοςυνκζτων που ζχουν ςυμβατοποιθτι, αποδίδεται 

ςτθν ευκολότερθ αποικόδομθςθ του μικρότερου μοριακοφ βάρουσ ωορζα ΡΡ του 

προςκζτου γεγονόσ που ςυνδζεται με τθ μεγάλθ τιμι του ΜFR. Επίςθσ πρζπει να 

λθωκεί υπόψθ και θ ευαιςκθςία που προςδίδει ςτο υλικό θ παρουςία των διπλϊν 

δεςμϊν του μαλεϊκοφ ανυδρίτθ. 
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5.11 Ανωτζρα Θερμογόνοσ Δφναμη 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ 

Ανωτζρασ Θερμογόνου Δφναμθσ του ΡΡ και των νανοςυνκζτων του. 

Πίνακασ 5.19: Αποτελζςματα μετριςεων ΑΘΔ του ΡΡ και των νανοςυνκζτων του 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α.Θ.Δ.(cal/g) 

120123C44592W PP25AC 10646 

120123C44593W PP25A 10709 

120123C44594W PP 10058 

PP: πολυπροπυλζνιο, 1οσ κφκλοσ ανακφκλωςθσ 

PP25A: πολυπροπυλζνιο+Cloisite 25A, 1οσ κφκλοσ ανακφκλωςθσ 

PP25AC: πολυπροπυλζνιο+Cloisite 25A+compatibiliser, 1οσ κφκλοσ ανακφκλωςθσ 

 

Από τισ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ εξάγονται ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

τθσ άμεςθσ καφςθσ των υλικϊν. Θ άμεςθ καφςθ αποτελεί μια ακόμθ δυνατότθτα 

ανακφκλωςθσ των υλικϊν, για τον λόγο αυτό εξετάηεται το κατά πόςο είναι 

ςυμωζρουςα. υνικωσ, επιλζγεται μόνο εάν δε μπορεί να εωαρμοςτεί κάποια άλλθ 

μζκοδοσ, ϊςτε να υπάρξει ζςτω και μερικι αξιοποίθςθ των πολυμερικϊν υλικϊν. 

Εκτόσ από το ποςό κερμότθτασ που αποδίδει κάκε δείγμα, κα πρζπει να λθωκοφν 

υπόψθ και άλλοι παράγοντεσ για να επιλεχκεί το πιο ςυμωζρον υλικό προσ καφςθ. Θα 

πρζπει για παράδειγμα να εξεταςτοφν τα προϊόντα που λαμβάνονται από τθν καφςθ 

του κάκε υλικοφ όπωσ θ τζωρα, το νερό ςε υγρι κατάςταςθ, το CO2, το SO2 και τοΝ2, 

κακϊσ οριςμζνα από αυτά ειναι ρυπαντζσ του περιβάλλοντοσ. Θ επιτρεπόμενθ 

ποςότθτα εκπομπισ ρφπων από τθν καφςθ των υλικϊν ορίηεται αυτθρά από τθ 

νομοκεςία, μζςω ςυγκεκριμζνων ςυντελεςτϊν.  
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Μεφάλαιο 6: ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ ΣΘ ΞΘΧΑΟΙΜΘ ΑΟΑΜΤΜΝΩΘ 

ΣΡΤ ΠΡΝΤΑΙΘΤΝΕΟΙΡΤ, ΣΡΤ ΠΡΝΤΠΡΡΠΤΝΕΟΙΡΤ ΜΑΙ ΣΩΟ 

ΟΑΟΡΤΟΘΕΣΩΟ ΣΡΤ 

 

Σο πρϊτο υλικό που μελετικθκε ςτθν παροφςα εργαςία, είναι το 

ςυμπολυμερζσ πολυαικυλενίου χαμθλισ πυκνότθτασ, που χρθςιμοποιείται ευρζωσ 

ςτθν παραγωγι ωιλμ ςυςκευαςίασ και ςτθν επικάλυψθ πολυςτρωματικϊν ωιλμ. Σο 

παρκζνο πολυαικυλζνιο υποβλικθκε ςε πζντε επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ 

μορωοποίθςθσ ςε ομόςτροωο δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ και μελετικθκε θ επίδραςθ 

του κάκε κφκλου ςτισ ρεολογικζσ, μορωολογικζσ, κερμικζσ και μθχανικζσ του 

ιδιότθτεσ. κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των μεταβολϊν ςτθ δομι και ςτισ 

ιδιότθτεσ που υωίςταται το ΡΕ κατά τθν επαναμορωοποίθςι του. Με αυτό τον τρόπο 

διαπιςτϊνεται εάν και ςε ποιζσ εωαρμογζσ είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςθ 

απορριμμάτων ΡΕ, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ των απαιτοφμενων πρϊτων υλϊν, τθσ 

απαιτοφμενθσ ενζργειασ και των ρφπων ςτθ βιομθχανία των πλαςτικϊν.  

Από τα αποτελζςματα των τιμϊν τθσ ροπισ ςτρζψθσ και των πιζςεων ςε 

ςυνάρτθςθ με το χρόνο εκβολισ, παρατθρικθκε ότι οι επαναλαμβανόμενοι κφκλοι 

εκβολισ δεν επθρεάηουν τθν επεξεργαςιμότθτα του ΡΕ. Οι μικρζσ μεταβολζσ που 

ζλαβαν χϊρα αποδίδονται ςτθν διαωορετικι ταχφτθτα τροωοδοςίασ για κάκε κφκλο 

εκβολισ. 

 Από τθ μελζτθ του ρυκμοφ ροισ τιγματοσ, διαπιςτϊκθκε πωσ το MFR του 

παρκζνου ΡΕ  δεν μεταβάλλεται με τθν επανεκβολι του. Επομζνωσ το ΡΕ είναι ζνα 

υλικό που διατθρεί αμετάβλθτεσ τισ ρεολογικζσ του ιδιότθτεσ με τθν 

επαναμορωοποίθςι του με εκβολι.  

Θ χριςθ τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ, ζδειξε πωσ οι 

κερμοκραςίεσ τιξθσ και κρυςτάλλωςθσ του ΡΕ δεν επθρεάηονται ιδιαίτερα κατά τουσ 

πζντε κφκλουσ εκβολισ. Θ ενκαλπία τιξθσ και κρυςτάλλωςθσ παρουςιάηουν αυξθτικι 

πορεία μζχρι τον τζταρτο και τρίτο κφκλο εκβολισ αντίςτοιχα, και ςτθ ςυνζχεια 

ακολουκεί μείωςθ.  
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Όςον αναωορά τθν κερμικι ςτακερότθτα του ΡΕ, ωαίνεται πωσ αυτι 

ενιςχφεται κατά 2οC μζχρι και τθν τρίτθ επανεκβολι του, ενϊ με περαιτζρω 

μορωοποίθςθ θ ςτακερότθτα του μειϊνεται και πάλι. Σο υπόλειμα του υλικοφ μετά 

τθν καφςθ, παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ κατά τθν επανεκβολι του ΡΕ, γεγονόσ που 

αποδίδεται ςτθν ευπάκειά του με τθν επαναμορωοποίθςθ. 

Μετά από κάκε κφκλο εκβολισ, θ αντοχι κατά τθ δοκιμι ςε εωελκυςμό κακϊσ 

και το μετρο ελαςτικότθτασ του ΡΕ μειϊνονται, ενϊ θ παραμόρωωςθ ςτθ κραφςθ 

ακολουκεί αυξθτικι πορεία. Θ μεταβολι αυτι των ιδιοτιτων του ΡΕ, οωείλεται ςε 

μορωολογικζσ μεταβολζσ που υωίςταται το υλικό κατά τθν επαναμορωοποίθςι του. 

Σζλοσ κατά τθν επανεκβολι του το ςυνολικό χρϊμα του παρκζνου ΡΕ αλλάηει. 

Εντονότερθ αλλαγι διαπιςτϊνεται ςτο δείκτθ ςυνολικοφ χρϊματοσ. Θ αλλαγι αυτι 

ςτο χρϊμα του ΡΕ ςυςχετίηεται με οξειδϊςεισ που υωίςταται το υλικό κατά τθν 

επαναμορωοποίθςθ του. 

υνοψίηοντασ, από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται πωσ θ μθχανικι ανακφκλωςθ 

παρκζνου ΡΕ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ, μπορεί να οδθγιςει ςε προϊόντα ιδίων 

ρεολογικϊν χαρακτθριςτικϊν με το αρχικό και μεγαλφτερθσ κερμικισ ςτακερότθτασ. 

Σο ανακυκλωμζνο ΡΕ μπορεί επομζνωσ να χρθςιμοποιθκεί ςε εωαρμογζσ όπου τα 

παραπάνω χαρακτθριςτικά παίηουν κακοριςτικό ρόλο, ενϊ θ χαμθλι 

κρυςταλλικότθτα του υλικοφ και θ μειωμζνθ αντοχι του ςτον εωελκυςμό δεν είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

ε ςυνζχεια τθσ μελζτθσ τθσ μθχανικισ ανακφκλωςθ των πολυολεωινϊν, 

ακολουκεί το ιςοτακτικό πολυπροπυλζνιο μζςθσ –υψθλισ ρευςτότθτασ, κατάλλθλο 

για μορωοποίθςθ με ζγχυςθ το οποίο  βρίςκει εωαρμογι ςε οικιακά αντικείμενα, 

παιχνίδια, ςυςκευαςίεσ, ςωλινεσ, ζπιπλα κιπου και ιατρικά αντικείμενα. τθν 

παροφςα εργαςία ζγινε προςομοίωςθ τθσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ του παρκζνου 

πολυπροπυλενίου, ζπειτα από πζντε επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ μορωοποίθςθσ 

του ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ. Απότεροσ ςκοπόσ είναι θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

επανεκβολισ, ςτισ ρεολογικζσ, μορωολογικζσ, κερμικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ του 

παρκζνου πολυπροπυλενίου, και κατ’επζκταςθ ο ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ του 

επαναμορωοποιθμζνου ΡΡ ωσ πρϊτθ φλθ ςε διάωορεσ εωαρμογζσ. 
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Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται ςθμαντικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν 

ανάπτυξθ πολυμερικϊν νανοςυνκζτων υλικϊν, λόγω των βελτιωμζνων ιδιοτιτων που 

εμωανίηουν ςε ςχζςθ με τα παρκζνα πολυμερι. Ο μοντμοριλλονίτθσ αποτελεί ζνα 

ιδιαίτερα διαδεδομζνο μζςο ενίςχυςθσ, το οποίο όταν επιτευχκεί θ κατάλλθλθ 

νανοδομι (εμωωλιαςμόσ/αποωολίδωςθ), προςδίδει πολφ καλζσ ιδιότθτεσ ςτθν 

πολυμερικι μιτρα ενϊ ταυτόχρονα χαρακτθρίηεται από χαμθλό κόςτοσ. τα πλαίςια 

τθσ εργαςίασ αυτισ ζγινε παραγωγι νανοςυνκζτων υλικϊν πολυπροπυλενίου και 

οργανικά τροποποιθμζνου μοντμοριλλονίτθ (ΟΜΜΣ) με τεχνολογία τιγματοσ και 

ακολοφκθςε ςυγκριτικι μελζτθ των ιδιοτιτων τουσ, μετά από κάκε κφκλο 

επανεκβολισ. Λόγω του μθ-πολικοφ χαρακτιρα του ΡΡ, και ςτθν προςπάκεια να 

βελτιωκεί θ αλλθλεπίδραςι του με τον υδρόωυλο μοντμοριλλονίτθ, προςτζκθκε 

ςυμβατοποιθτισ βάςθσ ΡΡ τροποποιθμζνου με μαλεϊκό ανυδρίτθ.   

τθν παροφςα μελζτθ ζγινε προςομοίωςθ τθσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ με 

διεργαςία εκβολισ με ςτόχο να αναπτυχκεί τεχνογνωςία για τθν μορωοποίθςθ 

απορριμμάτων ΡΡ, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει ςτθν αξιοποίθςθ ανακυκλωμζνων 

υλικϊν με αποτζλεςμα να πραγματοποιείται εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν και 

ενζργειασ αλλά και μείωςθ των τυχόν εκπεμπόμενων ρφπων κατά τθν παραγωγι νζων 

πρϊτων υλϊν.  

φμωωνα με τα αποτελζςματα των ροπϊν ςτρζψθσ και των πιζςεων που 

επικρατοφςαν ςε κάκε κφκλο εκβολισ του ΡΡ και των νανοςυνκζτων του, 

ςυμπεραίνεται οτι θ επεξεργαςία του ΡΡ κακϊσ και του ςυμβατοποιθμζνου 

νανοςφνκετου ΡΡ γίνεται πιο εφκολα κατά τον τρίτο κφκλο εκβολισ τουσ, ενϊ θ 

επεξεργαςία του νανοςφνκετου ΡΡ είναι πιο εφκολθ κατά τον πρϊτο κφκλο εκβολισ. 

Από το χαρακτθριςμό των νανοςυνκζτων του πολυπροπυλενίου  με περίκλαςθ 

ακτίνων Χ, διαπιςτϊνεται ότι παρουςία του ςυμβατοποιθτι επιτυγχάνεται καλφτερθ 

διαςπορά του μζςου ενίςχυςθσ ςτθν πολυμερικι μιτρα. υγκεκριμζνα, με τθν 

προςκικθ του ςυμβατοποιθτι ςτο νανοςφνκετο ΡΡ, προκφπτει εμωωλιαςμζνθ-

αποωολιδωμζνθ δομι. Μάλιςτα μετά από κάκε επανεκβολι, ενιςχφεται θ 

αποωολιδωμζνθ δομι του υλικοφ. Από τθν άλλθ το ςκζτο νανοςφνκετο ΡΡ, ενϊ 
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αρχικά παρουςιάηει εμωωλιαςμζνθ δομι, μετά τον τρίτο κφκλο εκβολισ του, 

υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ νανοδομι του υποβακμίηεται. 

Θ ρεολογικι μελζτθ των υλικϊν ζγινε με τθν μζτρθςθ του ρυκμοφ ροισ 

τιγματοσ (MFR). Θ επαναλαμβανόμενθ μορωοποίθςθ του ΡΡ με εκβολι, οδιγθςε ςε 

μικρι αφξθςθ του ρυκμοφ ροισ του, μετά τον πζμπτο κφκλο. Σο γεγονόσ αυτό 

αποδίδεται ςτθν αποικοδόμθςθ του υλικοφ, λόγω τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ που 

αυτό υωίςταται κατά τθν επανεκβολι του. Θ προςκικθ πλακιδίων μοντμοριλλονίτθ 

ςτο ΡΡ επιωζρει αντίςταςθ κατά τθ ροι του τιγματοσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε μείωςθ 

του MFR. Σο νανοςφνκετο ΡΡ παρουςιάηει αφξθςθ του MFR του μετά τον τζταρτο 

κφκλο εκβολισ του, νωρίτερα επομζνωσ ςε ςχζςθ με το παρκζνο ΡΡ, λόγω τθσ 

κερμικισ ευαιςκθςίασ που προςδίδει θ παρουςία τθσ χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ 

οργανικισ τροποποίθςθσ του μοντμοριλλονίτθ.  

Θ παρουςία του ςυμβατοποιθτι ςτο νανοςφνκετο ΡΡ, αυξάνει τον ρυκμό ροισ 

του τελικοφ μίγματοσ με βάςθ τον κανόνα των μιγμάτων, αωοφ το MFR του 

ςυμβατοποιθτι είναι αυξθμζνο. Σο νανοςφνκετο ΡΡ με χριςθ ςυμβατοποιθτι,  κατά 

τθν επαναμορωοποίθςι του παρουςιάηει ςταδιακι αφξθςθ των τιμϊν του MFR, θ 

οποία όμωσ γίνεται εντονότερθ μετά τον τζταρτο και πζμπτο κφκλο εκβολισ, γεγονόσ 

που υποδθλϊνει μθχανιςμοφσ αποικοδόμθςθσ που προζρχονται από το χαμθλότερου 

μοριακοφ βάρουσ τροποποιθμζνο πολυπροπυλζνιο που αποτελεί τθ βάςθ του 

προςκζτου.   

Θ χριςθ υπζρυκρθσ ωαςματοςκοπίασ με τθν τεχνικι τθσ εξαςκενθμζνθσ 

ολικισ ανάκλαςθσ (FTIR-ATR), δεν ζδειξε ςθμαντικι χθμικι διαωοροποίθςθ ςτο ΡΡ και 

τα νανοςφνκετά του μεταξφ των διαδοχικϊν κφκλων εκβολισ.  

Θ μελζτθ των κερμικϊν ιδιοτιτων των εξεταηόμενων υλικϊν, ζγινε με τθ χριςθ 

τθσ διαωορικισ κερμιδομετρίασ ςάρωςθσ (DSC). Θ επανεκβολι του ΡΡ δεν επθρεάηει 

αιςκθτά τθ κερμοκραςία τιξθσ Tm τόςο ςτο κακαρό πολυμερζσ όςο και ςτα 

εξεταηόμενα νανοςφνκετα. H κερμοκραςία κρυςτάλλωςθσ Tc, αυξάνεται κατά τθν 

επανεκβολι για το κακαρό ΡΡ, ενϊ αυξθτικι τάςθ παρουςιάηουν και τα νανοςφνκετά 

του.  
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Θ κερμικι ςτακερότθτα του ΡΡ, όπωσ εκτιμικθκε με τθ κερμοςτακμικι 

ανάλυςθ (TGA) ςε αδρανζσ περιβάλλον αηϊτου, δεν επθρεάηεται ιδιαίτερα από τθ 

διεργαςία τθσ επανεκβολισ. Σο νανοςφνκετο  ΡΡ-ΟΜΜΣ παρουςιάηει μεγαλφτερθ 

κερμικι ςτακερότθτα μετά τον τζταρτο κφκλο εκβολισ του, ενϊ το νανοςφνκετο του 

ςυμβατοποιθμζνου ΡΡ (ΡΡ-ΟΜΜΣ-COMP) παρουςιάηει αυξθμζνθ κερμικι 

ςτακερότθτα μετά από κάκε κφκλο μορωοποίθςισ του. Επομζνωσ ο 

αποτελεςματικότεροσ εμωωλιαςμόσ αλυςίδων τθσ πολυμερικισ μιτρασ ςτα πλακίδια 

του μζςου ενίςχυςθσ και θ διάνοιξι τουσ, λόγω τθσ επαναλαμβανόμενθσ 

μορωοποίθςισ του ςυμβατοποιθμζνου νανοχλικοφ, προςωζρει μεγαλφτερθ 

προςταςία κατά τθ κερμικι αποδόμθςθ. Αρχικά θ προςκικθ του μζςου ενίςχυςθσ 

όπωσ και του ςυμβατοποιθτι ςτο ΡΡ, ωαίνεται να μειϊνει τθν κερμικι ςτακερότθτα 

του υλικοφ, λόγω του χαμθλοφ μοριακοφ τουσ βάρουσ και επομζνωσ τθσ 

γρθγορότερθσ αποικοδόμθςισ τουσ. Όμωσ εν τζλθ, θ επαναλαμβανόμενθ 

μορωοποίθςθ των υλικϊν αυτϊν με εκβολι ζδειξε πωσ από τθ ςυνδυαςμζνθ 

παρουςία των νανοςωματιδίων του μοντμοριλλονίτθ και του ςυμβατοποιθτι 

προςωζρεται μεγαλφτερθ προςταςία και προκφπτουν υλικά μεγαλφτερθσ κερμικισ 

ςτακερότθτασ. 

Θ αντοχι του κακαροφ ΡΡ ςε εωελκυςμό κακϊσ και θ παραμόρωωςθ του ςτθ 

μζγιςτθ τάςθ δεν ςθμειϊνουν ιδιαίτερεσ μεταβολζσ μετά από κάκε επανεκβολι του, 

ενϊ το μζτρο ελαςτικότθτάσ του παρουςιάηει πτωτικι τάςθ. Θ μορωοποίθςθ με 

εκβολι του νανοςφνκετου ΡΡ, οδθγεί ςε μικρι αφξθςθ τθσ αντοχισ του ςτον 

εωελκυςμό κακϊσ και ςε αφξθςθ του μζτρου ελαςτικότθτασ. Όμοια ςυμπεριωορά με 

το νανοςφνκετο ΡΡ κατά τθν επανεκβολι του, παρουςιάηει θ αντοχι ςτον εωελκυςμό 

και το μζτρο ελαςτικότθτασ του νανοςφνκετου με ςυμβατοποιθμζνο ΡΡ. Θ 

ςυμπεριωορά αυτι μπορεί να αποδοκεί ςτον καλφτερο εμωωλιαςμό και διαςπορά 

των πλακιδίων του ΟΜΜΣ ςτθν πολυμερικι μιτρα κατά τθν επαναλαμβανόμενθ 

εκβολι του υλικοφ που οδθγεί ςε αποτελεςματικότερθ ενίςχυςθ. Θ παραμόρωωςθ 

ςτθ μζγιςτθ τάςθ των νανοςυνκζτων του ΡΡ δεν επθρεάηεται από τουσ διαδοχικοφσ 

κφκλουσ εκβολισ. 

Κατά τθ δοκιμι ςε κάμψθ τριϊν ςθμείων, διαπιςτϊνεται πωσ θ επανεκβολι 

του κακαροφ ΡΡ δεν μεταβάλλει τισ τιμζσ τθσ τάςθσ για παραμόρωωςθ 1,2%, ενϊ το 
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μζτρο ελαςτικότθτασ του υλικοφ μειϊνεται μετά τον τρίτο και πζμπτο κφκλο. Όςον 

αωορά τα εξεταηόμενα νανοςφνκετα, θ προςκικθ του ΟΜΜΣ αυξάνει τθν τάςθ ςε 

παραμόρωωςθ 1,2% θ οποία όμωσ παραμζνει ςτακερι κατά τουσ 

επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ μορωοποίθςθσ. Σο μζτρο ελαςτικότθτασ επίςθσ 

βελτιϊνεται ςθμαντικά με τθν προςκικθ των νανοςωματιδίων τθσ ορυκτισ αργίλου, 

και επζρχεται περαιτζρω αφξθςθ κατά τουσ διαδοχικοφσ κφκλουσ επανεκβολισ. Θ 

χριςθ ςυμβατοποιθτι δεν επιωζρει περαιτζρω βελτίωςθ των ιδιοτιτων κατά τθ 

δοκιμι ςε κάμψθ του νανοςφνκετου ΡΡ. 

 Σελευταία μθχανικι ιδιότθτα του ΡΡ που μελετάται είναι θ αντοχι του ςτθν 

κροφςθ. Θ επαναμορωοποίθςθ με εκβολι προκαλεί μείωςθ τθσ αντοχισ όλων των 

υλικϊν του ΡΡ ςτθν κροφςθ. υνεπϊσ τα υλικά μετά από κάκε εκβολι τουσ γίνονται 

πιο εφκραυςτα. Θ προςκικθ μοντοριλλονίτθ ςτο ΡΡ, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ 

διαςποράσ του ςτο πολυμερζσ με τθ βοικεια ςυμβατοποιθτι, οδθγοφν ςτθ μείωςθ 

τθσ αντοχισ των υλικϊν ςτθν κροφςθ, αωοφ οι πιο ςυμπαγείσ δομζσ που 

δθμιουργοφνται διευκολφνουν ουςιαςτικά τθ διάδοςθ τθσ αςτοχίασ.   

Θ επαναμορωοποίθςθ των υπό εξζταςθ υλικϊν, διαωοροποίθςε το ςυνολικό 

χρϊμα των δειγμάτων ςε ςχζςθ με το χρϊμα του παρκζνου ΡΡ, όπωσ εκτιμικθκε με 

χρωματομετρικζσ μετριςεισ ςτθν κλίμακα L,a,b. Θ αλλαγι του χρϊματοσ οωείλεται 

ςτθν οξείδωςθ των υλικϊν κατά τθν επανεκβολι τουσ, λόγω τθσ κερμικισ και 

μθχανικισ καταπόνθςθσ που υωίςτανται. Θ προςκικθ του μοντμοριλλονίτθ και ακόμθ 

περιςςότερο του ςυμβατοποιθτι ςτο ΡΡ, κάνει τθν αλλαγι χρϊματοσ του υλικοφ 

περιςςότερο ζντονθ, γεγονόσ που προζρχεται από τθν ταχφτερθ αποδόμθςθ τθσ 

οργανικισ τροποποίθςθσ του μζςου ενίςχυςθσ κακϊσ και του τροποποιθμζνου με 

μαλεϊκό ανυδρίτθ ΡΡ του ςυμβατοποιθτι, το οποίο χαρακτθρίηεται από ςχετικά 

χαμθλό μοριακό βάροσ.  

υνοψίηοντασ, το μορωοποιθμζνο με επανεκβολι ΡΡ μπορεί να βρεί εωαρμογι 

ςε καταςκευζσ όπου οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ δεν παίηουν κακοριςτικό ρόλο. 

Αντίκετα ςε εωαρμογζσ όπου απαιτοφνται βελτιωμζνεσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε 

εωελκυςμό και κάμψθ, κακϊσ και μεγαλφτερθ κερμικι ςτακερότθτα ςε ςχζςθ με το 

παρκζνο ΡΡ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυμβατοποιθμζνα νανοςφνκετα υλικά ΡΡ-

ΟΜΜΣ που ζχουν υποςτεί επαναμορωοποίθςθ ςε δικόχλιο ςφςτθμα εκβολισ. Σα 
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νανοςφνκετα ΡΡ-ΟΜΜΣ αναμζνεται να παρουςιάηουν και βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ 

ωραγμοφ, γεγονόσ ευνοϊκό ςε εωαρμογζσ ςυςκευαςίασ. Θ ελαωρά αλλοίωςθ ςτο 

χρϊμα που επζρχεται κατά τθν επανεκβολι κα πρζπει να προβλεωκεί με κατάλλθλο 

χρωματιςμό του μίγματοσ.  
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