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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η σύνθεση υλικών υψηλής αγωγιμότητας και χαμηλού κόστους για την ανάπτυξη αγώμιμων 
μελανιών αποτελεί ένα πεδίο έρευνας που αναπτύσσεται ταχέως, προσφέροντας πολλές 
δυνατότητες στην παραγωγή εύκαμπτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί πολυάριθμα είδη αγώγιμων μελανιών με διαφορετικoύς αγώγιμους φορείς (π.χ. 
αγώγιμα πολυμερή, νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο και μέταλλα) μεταξύ των οποίων τα 
μελάνια αργύρου1 (Ag) έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της καλής τους ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας και της μικρής τάσης τους για οξείδωση. Από την άλλη μεριά, τα γραφενικά υλικά, 
αν και εμφανίζουν μικρότερη αγωγιμότητα από τον άργυρο και – στην περίπτωση του καθαρού 
γραφενίου- μικρή διαλυτότητα σε κοινούς διαλύτες όπως το νερό, έχουν πολύ μικρότερο κόστος 
από αυτόν. Επομένως, η ανάπτυξη σύνθετων υλικών γραφενικών παραγώγων – νανοσωματιδίων 
Ag (AgNPs) προβάλλει ως ένας τρόπος σύνθεσης μελανιών υψηλής αγωγιμότητας με μειωμένο 
κόστος2, που επιπλέον θα κατέχουν βελτιωμένες ιδιότητες, λόγω του συγκερασμού των 
πλεονεκτημάτων των δύο επιμέρους υλικών. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην σύνθεση 
υβριδικών υλικών ανηγμένου οξειδίου του γραφενίου3 και AgNPs -σε διαφορετικά ποσοστά- 
αυξημένης υδροφιλικότητας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας, τα οποία δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων εκτυπωτικών μελανιών. Επιπλέον, 
παρουσιάζεται ο χαρακτηρισμός τους με διάφορες τεχνικές όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία 
διέλευσης (ΤEM) και σάρωσης (SΕΜ), περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD), θερμική ανάλυση (TGA) καθώς 
και η εκτίμηση της ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας μέσω ηλεκτρικών μετρήσεων. 
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