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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα βιομηχανικά πολυμερή 
και χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Περίπου το 1/3 του παραγόμενου ΡΡ 
χρησιμοποιείται σε μορφή ινών. Εκτός της χρήσης πρόσθετων, η τάνυση στερεάς κατάστασης 
αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των πολυμερικών 
ινών. Σε αυτή την εργασία, τέσσερα διαφορετικά πρόσθετα (τάλκης, βολλαστονίτης, ατταπουλγίτης 
και νανοσωλήνες άνθρακα μονού τοιχώματος (CNT)) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 
σύνθετων τανυσμένων ινών ΡΡ. Τα πρόσθετα ήταν διασπαρμένα μέσα σε μήτρες (masterbatches) 
ΡΡ και για την παραγωγή των σύνθετων υλικών πραγματοποιήθηκε ανάμειξη αυτών με μήτρα 
καθαρού ΡΡ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο πολυπροπυλένιο, με μηλεϊνικό ανυδρίτη, 
ως συμβατοποιητής, καθώς και αντιοξειδωτικό. Η ανάμειξη πραγματοποιήθηκε με δύο διαδοχικές 
εκβολές, σε διπλοκόχλιο και μονοκόχλιο εκβολέα, αντίστοιχα. Ακολούθησε τάνυση (λόγος τάνυσης 
ίσος με 7) των παραγθέντων σύνθετων ινών στους 140 oC. Οι τελικές ίνες χαρακτηρίστηκαν με 
δοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό, διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), θερμοσταθμική 
ανάλυση (TGA) και φασματοσκοπία υπέρυθρου (FTIR). Η προσθήκη συμβατοποιητή, παρόλο που 
αναμένονταν να ελαττώσει τη μηχανική και τη θερμική αντοχή λόγω του χαμηλού μοριακού 
βάρους και της θερμικής αστάθειάς του, βρέθηκε ότι οδηγεί σε βελτίωση αυτών. Η βελτίωση, όπως 
διαπιστώθηκε από τις μετρήσεις FTIR, οφείλεται στην καλύτερη διασπορά του αντιοξειδωτικού 
παρουσία του συμβατοποιητή,  λόγω των μεταξύ τους ισχυρών διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. 
Οι σύνθετες τανυσμένες ίνες ΡΡ με τάλκη και συμβατοποιητή παρουσίασαν αντοχή σε εφελκυσμό 
ίση με 390 MPa. Αντίστοιχη τιμή παρουσίασαν και οι σύνθετες ίνες ΡΡ με βολλαστονίτη και CNT 
απουσία συμβατοποιητή. Η χρήση ατταπουλγίτη παρουσίασε τα πιο φτωχά αποτελέσματα. Από τα 
τέσσερα διαφορετικά πρόσθετα, ο βολλαστονίτης έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς εκτός 
της αυξημένης αντοχής σε εφελκυσμό, αυτές οι ίνες παρουσίασαν και την υψηλότερη βελτίωση 
της θερμικής αντοχής (αύξηση σε σχέση με το δείγμα αναφοράς ΡΡ κατά περίπου 90 oC στη 
θερμοκρασία μέγιστου ρυθμού αποικοδόμησης). Αυτό αποδίδεται στη μορφολογία των 
σωματιδίων βολλαστονίτη (βελονοειδή) τα οποία ευθυγραμμίζονται κατά τη διεργασία της 
τάνυσης. 
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