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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ανάπτυξθ γραφενικϊν υλικϊν με βελτιωμζνεσ μθχανικζσ και θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ζχει 
προςελκφςει ςθμαντικό ερευνθτικό ενδιαφζρον κακϊσ τζτοιου είδουσ υλικά βρίςκουν χριςθ ςε 
πλθκϊρα θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. H υδρόφοβθ φφςθ του γραφενίου ζχει οδθγιςει και ςτθν 
αξιοποίθςθ παραγϊγων του, όπωσ το οξείδιο του γραφενίου (GO) και το ανθγμζνο οξείδιο του 
γραφενίου (rGO), τα οποία από τθν άλλθ μεριά παρουςιάηουν περιοριςμζνθ θλεκτρικι 
αγωγιμότθτα. Ο ςυνδυαςμόσ παραγϊγων γραφενίου με νανοςφρματα αργφρου (AgNWs) κα 
μποροφςε να οδθγιςει ςτο ςχθματιςμό ενόσ αποτελεςματικοφ αγϊγιμου δικτφου, προςφζροντασ 
ζτςι μια ενδιαφζρουςα ςτρατθγικι για τθν παραγωγι υβριδικϊν υλικϊν με ςθμαντικά 
βελτιωμζνεσ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ1. Σε αυτι τθν εργαςία, αναπτφχκθκαν νανοςφνκετα υλικά 
επιφανειακά τροποποιθμζνου και χθμικϊσ ανθγμζνου οξειδίου του γραφενίου (f-rGO)2 
εμπλουτιςμζνου με AgNWs ςε διαφορετικζσ αναλογίεσ και ςτθ ςυνζχεια μελετικθκαν με 
τεχνικζσ, όπωσ περίκλαςθ ακτίνων-Χ (XRD), κερμικι ανάλυςθ (TGA), θλεκτρονικι μικροςκοπία 
ςάρωςθσ (SEM) και διζλευςθσ (ΤΕΜ), ενϊ παράλλθλα αξιολογικθκαν οι θλεκτρικζσ τουσ 
ιδιότθτεσ κακϊσ και θ ικανότθτα διαςποράσ τουσ ςε νερό. Τα ςφνκετα υλικά f-rGO/ΑgNWs 
παρουςίαςαν υψθλι αγωγιμότθτα και υδροφιλικότθτα, λόγω τθσ κατάλλθλθσ τροποποίθςθσ και 
τθσ ςυνεργιςτικισ δράςθσ των επιμζρουσ ςυςτατικϊν τουσ και επομζνωσ κεωροφνται πολλά 
υποςχόμενα ϊςτε να αξιοποιθκοφν ςε ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν, όπωσ υδατικά αγϊγιμα 
μελάνια για εφκαμπτα θλεκτρονικά και αιςκθτιρεσ3,4. 
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