
 

 

 

2011 

      
«Μέθοδοι Παρασκευής 

ύνθετων Τλικών σε 

Αυτόκλειστο Υούρνο» 

 
ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 1Ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 

 

Διδάζκυν: κ. Σπακάκηρ Γεώπγιορ 
 

 

 

Μςζηηπίδος Εμμανοςέλα (ΑΜ 861) 



 - 2 - 

1) Αναθέπεηε ηιρ διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ με ηιρ οποίερ μποπούν να 

παπαζκεςαζηούν ζύνθεηα ςλικά με ηη βοήθεια αςηόκλειζηος θούπνος. Ποια ηα 

πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ καθεμίαρ; 

 
Ζ κέζνδνο ηνπ απηφθιεηζηνπ θνχξλνπ (autoclave bag molding process) πξνζθέξεη πςειή 

αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Ο ξπζκφο παξαγσγήο δελ είλαη πςειφο αιιά νη ρξήζεηο απηήο 

ηεο κεζφδνπ είλαη ηέηνηεο πνπ δελ απαηηνχλ απμεκέλεο πνζφηεηεο. Ζ ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζπλζέηνπ ζε έλα «ζειπθφ» θαινχπη (ην νπνίν ππφθεηηαη ζε εηδηθή πξνεηνηκαζία), 

εληφο ελφο ζαιάκνπ απηφθιεηζηνπ κε ηελ άζθεζε πίεζεο ή θελνχ θαη ζεξκνθξαζίαο, βάζεη κηαο 

ραξαθηεξηζηηθήο γηα ην πιηθφ θακπχιεο κνξθνπνίεζεο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ ζχλζεηα πιηθά κε 

ηε βνήζεηα απηφθιεηζηνπ θνχξλνπ. Γχν απφ απηέο είλαη νη εμεο: 

 

 Σερληθή Μεηαθνξάο Ρεηίλεο ζε Αζθφ Κελνχ 

 Σερληθή Δκπνηηζκνχ κε Φηικ Ρεηίλεο 

 

Σεχνική Μεταφοράς Ρητίνης σε Ασκό Κενού (VARTM) 

 

Καηά ηε δηεξγαζία VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) ζηξψζεηο μεξήο 

ελίζρπζεηο (πθάζκαηα ηλψλ άλζξαθα, γπαιηνχ, αξακηδίνπ θιπ) ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνηιφηεηα ελφο 

αλνηθηνχ θαινππηνχ θαη θαηαζθεπάδεηαη γχξσ ηνπο έλαο αζθφο θελνχ. Γειαδή, ηνπνζεηνχληαη 

ζηξψζεηο αληηθνιιεηηθνχ θηικ πάλσ ηνπο θαη έλα είδνο πθάζκαηνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

θπθινθνξία αέξα (ζηξψκα δηαπλνήο). Έπεηηα, κε εηδηθή ζηεγαλσηηθή ηαηλία ηνπνζεηείηαη έλα 

αλζεθηηθφ θχιιν πνιπκεξνχο ην νπνίν θαη κνλψλεηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα. Αθνχ επηηεπρζεί ε 

ζηαγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δηνρεηεχεηαη κία ζεξκνζθιεξπλφκελν ξεηίλε  κέζα ζην ζχζηεκα ησλ 

ζηξψζεσλ. Ζ ξνή ηεο ξεηίλεο ππνβνεζείηαη θαη απφ ην ζηξψκα δηαπλνήο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

θπθινθνξία ηεο ξεηίλεο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ελίζρπζεο. Ζ άζθεζε θελνχ βνεζά ζηελ 

θπθινθνξία ξεηίλεο κε ηαπηφρξνλε απνξξφθεζε ηνπ πιενλάδνληα αέξα θαη ησλ αέξησλ 

κνλνκεξψλ, ππνπαξαγψγσλ ηνπ πνιπκεξηζκνχ. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ εµπνηηζµνχ (impregnation) ηνπ πθάζµαηνο απφ ηε ξεηίλε, ην θαινχπη 

εηζάγεηαη ζε πεξηβάιινλ ειεγρφµελεο ζεξµνθξαζίαο, φπσο είλαη ην πεξηβάιινπλ ζηνλ απηφθιεηζην 

θνχξλν, µε ζθνπφ ηνλ πνιπµεξηζµφ (curing) ηεο ξεηίλεο. Με ηνλ φξν «πνιπµεξηζµφο ηεο ξεηίλεο» 

ελλνείηαη ε δεµηνπξγία δεζµψλ µεηαμχ ησλ µνξίσλ ηεο ξεηίλεο (cross linking) µε απνηέιεζµα ηελ 

ζηεξενπνίεζε απηήο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ πνιπµεξηζµφ ηεο ξεηίλεο εμαξηάηαη θάζε 

θνξά απφ ην είδνο ηεο ξεηίλεο θαη ην ζεξµνθηλεηηθφ ηεο µνληέιν (cure kinetics)  θαζψο θαη απφ ηε 

ζεξµνθξαζία. Μεηά ηε ιήμε ηεο θάζεο ηνπ πνιπµεξηζµνχ, ην θνµµάηη έρεη πιένλ επαξθή αθαµςία 

ψζηε λα µπνξεί λα εμαρζεί απφ ην θαινχπη θαη λα ππνζηεί µεραλνπξγηθή θαηεξγαζία πξνθεηµέλνπ 

λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ µνξθή.  

 

 
σήμα 1: Υχηεπζε κε κεηαθνξά ξεηίλεο ζε αζθφ θελνχ. 
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Πλεονεκηήμαηα-Μειονεκηήμαηα 

 

Με ηελ ηερληθή VARTM κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηξηθά πιηθά κφλν επνμεηδηθέο, 

πνιπεζηεξηθέο θαη βηλπιεζηεξηθέο ξεηίλεο, ελψ σο ελίζρπζε δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ηλψλ ή θαη πνιχζηξσησλ ξακκέλσλ εληζρχζεσλ, κηαο θαη ηα θελά 

επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε δηαβξνρή απφ ηε ξεηίλε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ θαη ζχλζεηα 

ηχπνπ ζάληνπηηο κε νπνηνδήπνηε ππξήλα, εθηφο απφ honeycomb δηφηη πιεκκπξίδεη απφ ξεηίλε. Με 

απηήλ ηελ ηερληθή ππάξρεη δπλαηφηεηα κνξθνπνίεζεο πνιχπινθσλ ζρεκάησλ κε εμαηξεηηθή 

αθξίβεηα αιιά ηεο κίαο κεξηάο κφλν, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη αλνηθηφ θαινχπη. Αθφκε, 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη αηέιεηεο ζηε δνκή θαζψο θαη νη δεπηεξνγελή θαηεξγαζίεο ηνπ εμαξηήκαηνο, 

ηα νπνία ζεσξνχληαη πςειήο ηερλνινγίαο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο πξνζκεηξψληαη ε 

πνιππινθφηεηά ηεο θαη ε αλαγθαία εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζθνχ 

θελνχ. Δπηπιένλ, νη ξεηίλεο πξέπεη λα έρνπλ κηθξφ ημψδεο πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπλ θαη ζρεηηθά 

ρακειέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

 

 

Σεχνική Εμποτισμού με Υιλμ Ρητίνης (RFI) 

 

Ζ ηερληθή RFI (Resin Film Influsion) κνηάδεη ζηε δηάηαμε κε ηελ VARTM κφλν πνπ εδψ ε 

ξεηίλε δελ εγρχεηαη ζην θαινχπη. Τπάξρνπλ ζηξψζεηο ξεηίλεο νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη κε ηηο 

ζηξψζεηο ησλ ηλψλ ζην θαινχπη. Ζ ξεηίλε έρεη ηε κνξθή πνιχ ιεπηνχ εηδηθνχ θηικ πνπ εηλαη 

πξναλακεκεηγκέλν κε θαηαιχηε. Αθνχ επηζηξσζνχλ ξεηίλε θαη ίλεο, θιείλεη ν αζθφο θελνχ θαη ην 

θαινχπη εηζάγεηαη ζηνλ απηφθιεηζην θνχξλν. Ζ ξεηίλε ξεπζηνπνηείηαη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη 

εκπνηίδεη ηα ζηξψκαηα ησλ ηλψλ ππνβνεζνχκελε απφ ην θελφ. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

νινθιεξψλεηαη ν πνιπκεξηζκφο ηεο θαη ην ζχλζεην πιηθφ είλαη έηνηκν. 

 

 
σήμα 2: Μέζνδνο εκπνηηζκνχ ηλψλ κε θηικ ξεηίλεο. 

 

Πλεονεκηήμαηα-Μειονεκηήμαηα 

 

Με ηελ ηερληθή RFI κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ εμαξηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

αληνρψλ, ιφγσ ηεο ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θελά θαη ηεο πνιχ πςειήο θαη’φγθνλ αλαινγία 

ζε ίλεο θαη ηνπ πνιπκεξηζκνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη αζθαιείο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ ηεο ρξήζεο αζθνχ θελνχ. Έρεη ρακειφηεξν θφζηνο ζε πξψηε χιε κηα 

θαη δελ απαηηειηηαη ε ρξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ ζηξψζεσλ ηλψλ, ηα ιεγφκελα prepregs. Έλα 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θηικ κφλν επνμεηδηθεο ξεηίλεο, αιιά κε νπνηνδήπνηε 

είδνο ηλψλ. 
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2,3) Πεπιγπάταηε ηα διαδοσικά ζηάδια παπαζκεςήρ πολύζηπυηηρ πλάκαρ 

ζύνθεηος ςλικού μήηπαρ εποξειδικήρ πηηίνηρ και ενίζσςζηρ μονοδιεύθςνηυν 

ινών απαμιδίος με ηη μέθοδο RFI (Resin Film Infusion) πος παπακολοςθήζαηε 

ζηην επγαζηηπιακή επίδειξη. Καηά ηη θεπμική καηεπγαζία ηος ζύνθεηος ζε 

ποια θεπμοκπαζία θεπμαίνεηαι ηο ςλικό; 

 
ε κηα θαζαξή κεηαιιηθή βάζε θνιιήζακε κε ηαηλία ζηεγάλσζεο (tacky tape) 4 ηνηρία ζε 

ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ (θαζψο απηφ ήηαλ ην ζρήκα πνπ ζέιακε λα έρεη ην ζχλζεην 

πιηθφ) ηα νπνία ήηαλ ηπιηγκέλα κε αληηθνιιεηηθφ θηικ γηα λα απνηξαπεί ε δηάρπζε ηεο ξεηίλεο, 

θαη ζηξψζακε έλα αληηθνιιεηηθφ θηικ απφ πάλσ. Έπεηηα, ηνπνζεηήζακε κία θαζαξή ζηξψζε 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο ζε κνξθή πκελίνπ κέζα ζην θαινχπη πνπ θηηάμακε κε ηα 4 ηνηρία, ηελ νπνία 

ηελ είρακε βγάιεη λσξίηεξα απφ ηελ θαηάςπμε θαη πεξηκέλακε κέρξη λα έξζεη ζηελ ειαζηφκνξθε 

θαηάζηαζε. Απφ πάλσ βάιακε έλα κνλναμνληθφ χθαζκα ηλψλ Kevlar, νη νπνίεο θξαηηφληνπζαλ 

θνληά ιφγσ κεξηθψλ θάζεησλ παινλεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζακε άιιε κία ζηξψζε 

ξεηίλεο θαη κία πθάζκαηνο Kevlar, ηνπ νπνίνπ νη ίλεο είραλ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνπ απφ θάησ 

ζηξψκαηνο. Έπεηηα ηνπνζεηήζακε έλα αληηθνιιεηηθφ θηικ κε ηξχπεο, γηα λα κπνξεί λα βγεη ν 

αέξαο απφ ην πιηθφ θαη ε πεξίζζεηα ξεηίλεο πνπ δε ζα κπνξέζεη λα δηαπνηίζεη ηηο ίλεο, θαη έλα 

θνκκάηη παινβάκβαθα γηα λα καδέςεη απηήλ ηελ πεξίζζεηα ξεηίλεο θαη λα κε δηαξξεχζεη ζην 

ππφινηπν ζχζηεκα. Μεηά θνιιήζακε πάλσ ζηε κεηαιιηθή βάζε, κε ηαηλία ζηεγάλσζεο, ηε 

ζαθνχια θελνχ (vacuum bag), ζηελ νπνία εθαξκφζακε βαιβίδεο γηα ζχλδεζε κε ηελ αληιία θελνχ, 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ηνπνζεηήζακε κηθξά θνκκάηηα παινβάκβαθα. Δπηπιένλ, ηνπνζεηήζακε 2 

ζεξκνδεχγε ζε δχν γσλίεο ηεο έλσζεο ηεο βάζεο κε ηνλ αζθφ θελνχ. 

Έπεηηα απφ ηελ πξνεηνηκαζία απηή, ζθξαγίζακε ην πιηθφ κέζα ζηνλ απηφθιεηζην θνχξλν, 

ελψζακε ηα ζεξκνδεχγε θαη ηνλ ζσιήλα πνπ είρακε θνπκπψζεη πξηλ ζε κία απφ ηηο δχν βαιβίδεο 

θελνχ, ζηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο κέζα ζηνλ απηφθιεηζην. 

Σέινο, πξνγξακκαηίζακε ηνλ απηφθιεηζην λα αθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι 

(curring profile). Μεηά ην πέξαο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, βγάιακε ην ζχζηεκά καο απφ ηνλ 

απηφθιεηζην θνχξλν θαη απνζπάζακε ην ζχλζεην πιηθφ απφ ην θαινχπη.  

 

 

 
 

σήμα 3: ηξψζεηο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Αζθνχ Κελνχ.  
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σήμα 4: ηξψζεηο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ην curring profile ηνπ ζπλζέηνπ πιηθνχ πνπ 

θαηαζθεπάζακε ζην εξγζηήξην. Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0 άξρηζε λα αζθείηαη θελφ θάησ απφ ηνλ αζθφ 

θελν θαη ηαπηφρξνλα μεθίλεζε θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθαξζίαο κε ζηαζεξφ ξπζκφ. ηε ζπλέρεηα 

παξέκεηλε ζηνπο 120 °C γηα ηξεηο ψξεο. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αξρηθά πέθηεη ην ημψδεο ηεο 

ξεηίλεο, θαη δηαβξέρεηαη ε ελίζρπζε. Ζ πίεζε είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηαβξνρή. ηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη νη ζηαπξνδεζκνί ζην πνιπκεξέο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζθιήξπλζε ηεο ξεηίλεο. Μεηά ην πέξαο ησλ ηξηψλ σξψλ, μαλαζεξκάλακε ην 

ζχλζεην πιηθφ κε ζηαζεξφ ξπζκφ 2-3
ν
C κέρξη ηνπο 180 °C. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζακε 

κεηαζθιήξπλζε (post-curring) ηνπ πιηθνχ. Σν πνζνζηφ ζθιεξφηεηαο κεηά απφ ηε κεηαζθιήξπλζε 

έθηαζε ην 90%, ελψ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ απινχ curring είρε θηάζεη κφιηο ην 70%. Σέινο, αθνχ 

παξέκεηλε ην πιηθφ καο ζηνπο 180 °C γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, αξρίζακε ηελ ζηαδηαθή ςχμε 

θαη πηψζε ηεο πίεζεο. Ζ ςχμε πξέπεη λα είλαη αξγή γηα λα απνθχγνπκε ηελ παξακνλή ζεξκηθψλ 

ηάζεσλ ζην ζχλζεην. Οη θακπχιεο κνξθνπνίεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ πιηθφ ζε πιηθφ, αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο ξεηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάζε θνξά. 

 

  

4) Ποιορ ο πόλορ ηηρ πίεζηρ και ηος κενού καηά ηη θεπμική καηεπγαζία; 

Εξηγήζηε πυρ είναι δςναηόν να ζςνςπάπσοςν κενό και πίεζη καηά ηη διάπκεια 

ηηρ καηεπγαζίαρ. 
 

Ζ πίεζε εθαξκφδεηαη γηα λα εμαλαγθαζηεί ε πεξίζζεηα ξεηίλεο λα βγεη απφ ηα θχιια ηνπ 

ζπλζέηνπ θαη λα θχγεη πξνο ηα bleeders πξηλ αξρίζεη ην gel-time ηνπ πιηθνχ.  

Σν θελφ βνεζά ζηελ απνθπγή θπζαιίδσλ αέξα ζην ζχλζεην θαη θαηεπέθηαζε ζηελ 

εμάιεηςε ηπρφλ αηειεηψλ κνξθνπνίεζεο. 

Δίλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ θελφ θαη πίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο ε 

πίεζε κέζα ζην ζάιακν δεκηνπξγείηαη είηε κέζσ ελφο αεξνζπκπηεζηή ελζσκαησκέλνπ ζηε κνλάδα 

ηνπ απηφθιεηζηνπ, είηε παξέρεηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ αεξνζπκπηεζηή, ελψ ην θελφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ κηαο εμσηεξηθήο αληιίαο θελνχ θαη εμαζθείηαη κφλν πάλσ ζην ζχλζεην, κέζα απφ ηνλ αζθφ 

θελνχ. 

 

 

5) Αναθέπαηε ηιρ κςπιόηεπερ εθαπμογέρ ζςνθέηυν ςλικών πολςμεπικήρ μήηπαρ 

και παποςζιάζηε ηςπικέρ εθαπμογέρ ζςνθέηυν ςλικών ζε καηαναλυηικά αγαθά 

πος βπήκαηε ζηο εμπόπιο (π.σ. αθληηικά είδη). 
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Νασπηγική  

 

Ο ηνκέαο ηεο λαππεγηθήο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηνκέα φπνπ ηα 

ζχλζεηα πιηθά κε πνιπκεξή κήηξα εληζρπκέλα κε ίλεο γπαιηνχ (GRP, glass reinforcement plastics) 

έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ πιήξσο ηα παξαδνζηαθά πιηθά θαη ηδηαίηεξα ην μχιν. Ζ ρακειή 

ππθλφηεηα, ε κεγάιε αληίζηαζε ζε δηάβξσζε θαη ε επθνιία παξαγσγήο νιφζσκσλ ηκεκάησλ ηνπ  

 

ζθάθνπο κε ρχηεπζε ζε θαινχπηα, είλαη νη παξάκεηξνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κηθξψλ 

βηνκεραληψλ θαηαζθεπήο ζκαθών ανατςσήρ, ελψ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηζθεπψλ νδήγεζε 

ζηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο λαππεγηθήο. ε κηθξφηεξν βαζκφ, ηα 

ζχλζεηα GPR, ιφγσ ηνπ κε καγλεηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ καηαζκεςή 

ναπκαλιεςηικών. Πξψηε ε Μεγάιε Βξεηαλία ρξεζηκνπνίεζε ηα GRP γηα ηελ θαηαζθεπή 

λαξθαιηεπηηθψλ θαη ην 1972 θαηαζθεχαζε ην λαξθαιηεπηηθφ HMS Wilton κήθνπο 46m.  

 

 
 

σήμα 5: Πεδάιην ηζηηνθφξνπ απφ παινλήκαηα θαη πνιπκεξή κήηξα.  

 

 

Μεηαθορές  

 

ηελ δπηηθή Δπξψπε, πεξίπνπ 60.000 tn GRP ζε δηάθνξεο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ελψ ζηηο ΖΠΑ ε αληίζηνηρε ζπλνιηθή θαηαλάισζε GRP ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ είλαη κηα ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξε. Ο ιφγνο ηεο ρξήζεο ησλ GRP ζηηο 

ρεξζαίεο κεηαθνξέο νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη θαηά έλα 

κέξνο ζηελ κείσζε ηνπ βάξνπο θαη άξα ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (θαπζίκσλ).  

Ζ ρξήζε εληζρπκέλσλ πιαζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ καηαζκεςή αμαξυμάηυν, πεξηνξίδεηαη 

πξνο ην παξψλ ζε κηθξή θιίκαθα θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ακαμσκάησλ αγσληζηηθψλ 

απηνθηλήησλ, γηα ηα νπνία νη δηάθνξεο κέζνδνη παξαγσγήο ζπλζέησλ πιηθψλ επηηξέπνπλ εχθνιεο 

κεηαβνιέο ζηνλ ζρεδηαζκφ. Δθηφο φκσο απφ ηελ θαηαζθεπή ακαμσκάησλ, ηα GRP ρξεζηκνπνη-

νχληαη θαη γηα ηελ καηαζκεςή καμπινών ζηα θοπηηγά αςηοκίνηηα, ζηελ θαηαζθεπή πποθςλα-

κηήπυν θαη ζε πνιιά άιια εμαξηήκαηα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

Ζ ρξήζε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο είλαη εμίζνπ ελδηαθέξνπζα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Μ. Βξεηαλία, ηα αμαξώμαηα αμαξοζηοισιών είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

εμνινθιήξνπ απφ GRP. Σα ακαμψκαηα απηά είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληέρνπλ ζε θξνχζεηο κεγάιεο 

ελέξγεηαο.  

Σν ζηξαηησηηθφ φρεκα Hummer HMMWV, είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ 

ζχλζεηα πιηθά. Γεκηνπξγήζεθε ην 2007 απφ ηηο εηαηξίεο TPI Composites Inc θαη Armor Holdings 

Inc, θαη θαηαζθεπάδεηαη θαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ ΔΛΒΟ.  

ηηο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηα πιηθά θαη κε άιιε κνξθή, ησλ ελαζηικών. 
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Ηλεκηρικά είδη  

 

Οη ίλεο γπαιηνχ παξάγνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ηλψλ 

γπαιηνχ είλαη θαη ν ηχπνο e-glass, φπνπ ην πξφζεκα e αλαθέξεηαη ζηνλ φξν electrical. Γειαδή, 

απηφο ν ηχπνο γπαιηνχ έρεη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ειεθηξηθέο εθαξκνγέο θαη ηδηαίηεξα γηα 

εθαξκνγή εθεί πνπ απαηηείηαη ειεθηξηθή κφλσζε. Έηζη, απηφο ν ηχπνο γπαιηνχ φηαλ αλακηρζεί κε 

πνιπκεξηθή κήηξα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ 

πνιχπινθνπ ζρήκαηνο πνπ λα είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλα. Σέηνηα είδε είλαη νη ηλεκηπικοί 

διακόπηερ, νη ηλεκηπικοί διανομείρ, νη ςποδοσείρ ηλεκηπικών λαμπηήπυν, θαη άιια πξντφληα. 

Καισδηαθνί αγσγνί ζηαζεξήο δηαηνκήο θαη ζρήκαηνο γηα κνλσκέλνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαηα-

ζθεπάδνληαη απφ GRP κε ηελ κέζνδν Pultrusion.  

 

 

Εθαρμογές ζηην παραγωγή ανηιδιαβρωηικών 

 

Γεληθά, νη εθαξκνγέο ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ κε πνιπκεξηθή κήηξα ζηελ γεσξγία θαη ζηελ 

θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη ζσιήλσλ γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ 

ρακεινχ εηδηθνχ βάξνπο θαη ηελ αληίζηαζε ζε δηάβξσζε ηνπ πιηθνχ απηνχ. Έλα απφ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ GRP είλαη ε καηαζκεςή δεξαμενών και αναπποθηηήπυν για ηην 

αποθήκεςζη ηοξικών σημικών οςζιών, ζυλήνυν για ηην μεηαθοπά νεπού και αποσεηεςηικών 

λςμάηυν, δεξαμενών νεπού και κπαζιού θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή εγκαηαζηάζευν για ηην 

παπαγυγή σημικών οςζιών, φπσο π.ρ. ζηελ παξαγσγή ρισξίνπ. Γχν ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα, ην ρακειφ εηδηθφ βάξνο θαη ε επθνιία κεηαθνξάο, ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ απφ GRP ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ζε δχζβαηεο 

ηνπνζεζίεο. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα έρνπκε κεγαιπηέξνπ κήθνπο θξεκαζηέο δηαζσιελψζεηο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ θαη άξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο.  

χλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε ηνκείο πνπ ην πςειφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ πςειή ηνπο απφδνζε. Απηά ηα ζχλζεηα ραξαθηεξίδνληαη σο ζχλζεηα 

πιηθά πςειήο απφδνζεο.  

 

 

Εθαρμογές ζηην αερονασπηγική και αεροδιαζηημική  

 

Ζ ρξήζε ειαθξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ ζηελ αεποδιαζηημική ζεκαίλεη είηε αχμεζε 

ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ είηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ίδηνπ σθειίκνπ 

θνξηίνπ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ ρξήζε ησλ ειαθξψλ 

ζπλζέησλ πιηθψλ είλαη ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ησλ 

δηαζηεκνπινίσλ φπνπ ην θφζηνο ηεο εθηφμεπζεο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα μεπεξλά ην θφζηνο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηαζηεκνπινίνπ. Έηζη, πνιπκεξή εληζρπκέλα κε ίλεο άλζξαθα 

θαη Kevlar ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή βαζηθψλ ηκεκάησλ δηαζηεκνπινίσλ.  

ηελ πολεμική αεποποπία, ηα ζχλζεηα πιηθά εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

αεξνζθαθψλ θαη έλαο αξηζκφο πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ απφ 

ζχλζεηα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηα παξάδεηγκα, πεξίπνπ ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ 

καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο European Fighter Aircraft (EFA) είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχλζεηα 

πιηθά.  

ηα εμποπικά αεποζκάθη ηα ζχλζεηα πιηθά έρνπλ απφ πνιχ θαηξφ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, φπσο δάπεδα ρψξσλ απνζήθεπζεο, εκπνξεπκάησλ, 

είδε επίπισλ, ληνπιάπηα απνζθεπψλ, θιπ.  

ε κηθξφηεξε θιίκαθα έλαο αξηζκφο ειαθξψλ αεποζκαθών θαη ανεμόπηεπυν (gliders) 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ GRP εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ειαθξά αεξνζθάθε ηεο θαηεγνξίαο jet εμνινθιήξνπ απφ ζχλζεηα πιηθά.  
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ηα ελικόπηεπα ε θαηαζθεπή ησλ θηεπών ηνπο απφ ζχλζεηα πιηθά ηνπο απμάλεη θαηά πνιχ 

ηνλ ρξφλν δσήο θαη απμάλεη ηελ ηαρχηεηα πηήζεο ηνπ ειηθνπηέξνπ. Απφδεημε απηνχ είλαη ην 

παγθφζκην ξεθφξ ηαρχηεηαο πνπ πέηπρε ην ειηθφπηεξν Westland Lynx ηνπ νπνίνπ ηα θηεξά είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ απφ ζχλζεηα πιηθά. 

 

 

Εθαρμογές ζηη βιομητανία αθληηικών ειδών 

 

Οη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ 

ζηελ αεξνδηαζηεκηθή κεηαθέξζεθαλ ζηελ βηνκεραλία αζιεηηθψλ εηδψλ. Έηζη, ζχλζεηα πιηθά 

ηχπνπ sandwich ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζκαθών ανατςσήρ, κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπο θαη ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηάο ηνπο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζχλζεηα πιηθά CFRP ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαζθεπέο ηχπνπ 

sandwich ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ καηαζκεςή αγυνιζηικών αςηοκινήηυν, επίζεο ηα CFRP 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή διζκοθπένυν έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ην θξελάξηζκα. ηε ζπλέρεηα, ε ρξήζε ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ επεθηάζεθε ζηελ θαηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ φπσο είλαη ηα πέδιλα ζκι, ηα μπαζηούνια 

ηος golf, νη πακέηερ ηος ηένιρ, ηα καλάμια ταπέμαηορ, ηα πλαίζια ηυν ποδηλάηυν θαη άιια. 

 

 

 
 

σήμα 6: Σνκή ελφο πέδηινπ ζθη ρηνληνχ πςειήο απφδνζεο. Φαίλνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζεκεηψλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο, θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 

 
σήμα 7: Πνδήιαην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχλζεην πιηθφ. 
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Εθαρμογές ζηην ιαηρική 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ πνιπκεξψλ θαη ησλ ζπλζέησλ πιηθψλ έδσζε απαληήζεηο 

ζηελ αλαδήηεζε λέσλ βηνυιηθψλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηερλεηήο θαξδηάο, ηερλεηψλ βαιβίδσλ, ηερλεηνχ δέξκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εγθαπκάησλ ηξίηνπ βαζκνχ, ηερλεηψλ κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο, θιπ. 

ηελ νδνληηαηξηθή, λέεο θνλίεο, φπσο νη παιντνλνκεξείο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά 

θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά. Όκνηα, ε εθαξκνγή ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζηελ λέα ηερλνινγία ησλ 

εκθπηεπκάησλ απνηειεί επαλάζηαζε ζηελ νδνληηαηξηθή. 

 

 

 
 

σήμα 8: Σερλεηφ κέινο πξνζζεηηθήο (πφδη) απφ δηάθνξα ζχλζεηα πιηθά. 
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