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1.1 ∆ηµιουργία µικροδοµών: Γενικά 
 

Οι σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνολογίες ταχείας µικρο - ̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης, 

αξιο̟οιούν ιδιαίτερα εξελιγµένα υλικά τα ο̟οία οδηγούν στην ανά̟τυξη ενός ιδιαίτερα 

µεγάλου εύρους τεχνολογικών και ε̟ιστηµονικών εφαρµογών στη µικρο - κλίµακα. Η εκτενής 

ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα αυτό, µε τη ραγδαία αύξησή την ο̟οία ̟αρουσιάζει την 

τελευταία δεκαετία, ̟εριλαµβάνει την ανά̟τυξη ̟ολύ̟λοκων λειτουργικών µικρο – 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων (Micro Electro-Mechanical Systems - MEMS) τα ο̟οία 

αξιο̟οιούν τα εν λόγω υλικά, µε ιδιαίτερη εστίαση στις ιατρικές εφαρµογές [1-6]. Αντικείµενα 

τα ο̟οία άλλοτε θα ήταν αδύνατο να δηµιουργηθούν µε συµβατικές µεθόδους και διαδικασίες, 

καθίστανται ̟λέον εφικτά στη σχεδίαση, κατασκευή και χρηστική λειτουργικότητα ως ιατρικά 

µοσχεύµατα. Για ̟αράδειγµα, βιοσυµβατά ικριώµατα (scaffolds) είναι δυνατό να σχεδιαστούν 

και να ανα̟τυχθούν µε ̟οικίλα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, η χρήση των ο̟οίων έχει σαν 

στόχο την καλλιέργεια κυττάρων για τη δηµιουργία ιστών αλλά και άλλων βιολογικών 

µοσχευµάτων. Οι τεχνικές οι ο̟οίες αξιο̟οιούνται για το σκο̟ό αυτό δύναται να ε̟ιφέρουν 

αξιοσηµείωτα α̟οτελέσµατα και αντι̟ροσω̟εύονται α̟ό νεοανα̟τυχθείσες και ιδιαίτερα 

εξειδικευµένες τεχνολογίες ταχείας ̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης ό̟ως για ̟αράδειγµα η µικρο –

στερεολιθογραφία (µSLA), η τρισδιάστατη εκτύ̟ωση (3D printing), η µέθοδος της άµεσης 

ενα̟όθεσης (direct deposition) κτλ. Όσων αφορά τη µSLA, στην ο̟οία εµ̟λέκεται ο 

̟ολυµερισµός φωτοευ̟αθούς υλικού, η ̟ροο̟τική µετεξέλιξής της σε τεχνική µαζικής 

̟αραγωγής µικροδοµών, είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

Μεγάλη ̟ρόκληση στη δηµιουργία των συγκεκριµένων δοµών α̟οτελεί το στάδιο του 

σχεδιασµού κατά το ο̟οίο λαµβάνονται υ̟όψη τα ε̟ιθυµητά χαρακτηριστικά τα ο̟οία θα 

̟ρέ̟ει τις διέ̟ουν και µε βάση τα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται η σταδιακή ανά̟τυξή τους. Παρά 

την ύ̟αρξη ευρέως διαδεδοµένων σχεδιαστικών εργαλείων τα ο̟οία υ̟οβοηθούν τη διαδικασία 

αυτή, ο σχεδιασµός δοµών οι ο̟οίες θα χρησιµο̟οιηθούν σε ιατρικές εφαρµογές, είναι ιδιαίτερα 

α̟αιτητικός και ̟ροϋ̟οθέτει εκτός α̟ό τη σταδιακή βελτιστο̟οίηση του τρισδιάστατου σχεδίου 

της δοµής, τον ̟αράλληλο έλεγχο της ε̟ίτευξης των α̟αιτούµενων λειτουργικών 

χαρακτηριστικών αλλά και αντοχής αυτής σε φόρτιση. Ο συγκεκριµένος έλεγχος 

̟ραγµατο̟οιείται αρχικά µέσω της χρήσης εργαλείων ̟ροσοµοίωσης των συνθηκών κάτω α̟ό 

τις ο̟οίες θα κληθεί η εκάστοτε δοµή να λειτουργήσει και οι ο̟οίες θα α̟οκαλύψουν την 

α̟οτελεσµατικότητα του σχεδιασµού ή την ανάγκη για σχεδιαστικές αλλαγές. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ε̟ίτευξη του τελικού α̟οτελέσµατος δυσχεραίνεται α̟ό φαινόµενα 
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ό̟ως η συρρίκνωση και η αντοχή των υλικών, η ε̟ίδραση των ο̟οίων µεγεθύνεται στη 

µικροκλίµακα. Για το σκο̟ό αυτό οι ιδιότητες των υλικών διερευνώνται ̟ροκαταρτικά ώστε να 

υ̟οβοηθήσουν την κατασκευαστική διαδικασία, η συστηµατική ε̟ανάληψη ̟ραγµατο̟οίησης 

της ο̟οίας, ενδέχεται να α̟αιτηθεί µέχρι την ε̟ίτευξη του ε̟ιθυµητού α̟οτελέσµατος.  

Ο ̟ολυµερισµός ενός φωτοευαίσθητου υλικού µε στόχο τη δηµιουργία µίας 

τρισδιάστατης δοµής έγινε εφικτός µέσω της χρήσης της κλασικής στερεολιθογραφίας (SL) η 

ο̟οία δύναται να χαρακτηριστεί ως µία α̟ό τις ̟ιο γνωστές τεχνολογίες ταχείας 

̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης [7]. Με τη χρήση της δεδοµένης τεχνολογίας έγινε ̟ραγµατικότητα η 

δηµιουργία ̟ολύ̟λοκων γεωµετρικών δοµών χωρίς τη χρήση µηχανουργικών κατεργασιών (οι 

ο̟οίες ενέχουν σ̟ατάλη ̟ρώτης ύλης), µε τα ̟ρώτα ε̟ιτυχή δείγµατα να κάνουν την εµφάνισή 

τους τη δεκαετία του 80’. Ή συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής οδήγησε στην ανά̟τυξη της 

µικρο–στερεολιθογραφίας η ο̟οία βασίστηκε στις ίδιες λειτουργικές αρχές µε την κλασική 

στερεολιθογραφία, εφαρµόζοντας ̟ιο σύγχρονες ̟ηγές φωτός και διαφορετική ̟ροσέγγιση στη 

µέθοδο ̟ολυµερισµού του υλικού [8]. Παρά τη µεταφορά της φιλοσοφίας ανά̟τυξης των δοµών 

της κλασικής στερεολιθογραφιας στη µικρο–στερεολιθογραφία η χρήση του φαινοµένου του 

διφωτονικού ̟ολυµερισµού των χρησιµο̟οιηθέντων υλικών ̟ροσέδωσε νέα διάσταση στην 

κατασκευή µικροδοµών υ̟ερβαίνοντας ̟ολλά ̟ροβλήµατα και ̟εριορισµούς τους ο̟οίους 

εισήγαγε η µέχρι ̟ρότινος ̟ροσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα, η ε̟ιφανειακή στερεο̟οίηση του 

υλικού κατά στρώµατα και η σταδιακή ανά̟τυξη της γεωµετρικής δοµής αντικαταστάθηκε α̟ό 

τη στερεο̟οίηση και ανά̟τυξη της δοµής µέσα στον όγκο του ρευστού υλικού µέσω της 

σηµειακής συγκέντρωσης της ενέργειας του φωτός αλλά και της τρισδιάστατης κινήσεώς του 

σηµείου αυτού η ο̟οία φέρει σαν α̟οτέλεσµα ανάλογο ε̟ιλεκτικό ̟ολυµερισµό.     

Ένας σεβαστός αριθµός ε̟ιστηµονικών εργασιών [1,3-5,9,10], κάνει χρήση του 

συγκεκριµένου φαινοµένου, µέσω της ανά̟τυξης κατάλληλων ̟ειραµατικών διατάξεων αλλά 

και της χρήσεως ̟ολυχρηστικών φωτοευαίσθητων υλικών, ̟αρουσιάζοντας ̟ειραµατικά 

α̟οτελέσµατα τα ο̟οία δύναται να οδηγήσουν σε ακόµα ̟ιο ̟ροηγµένα ̟εδία µικρο-

εφαρµογών και ̟αραγωγής µικρο - συστηµάτων. Παρά την εξέλιξη της κατασκευαστικής 

̟λευράς των τεχνολογιών µικρο - ̟αραγωγής οι ο̟οίες ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλής 

ακριβείας και ανάλυσης τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες των α̟αραίτητων υλικών για την 

̟αραγωγή αυτή δεν ̟αρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό εξέλιξης. Πιο συγκεκριµένα, ̟ροβλήµατα 

συρρίκνωσης του υλικού µετά τη στερεο̟οίησή του, διατηρούν την ύ̟αρξή τους καθιστώντας µη 

ασφαλή τη χρήση του τελικού ̟ροϊόντος σε ένα λειτουργικό σύστηµα [11]. Οι ̟ιθανώς 

ανα̟τυχθείσες ̟αραµένουσες τάσεις και ̟αραµορφώσεις οι ο̟οίες είναι α̟οτέλεσµα της 

συρρίκνωσης αυτής του υλικού, δύναται να ̟ροσδώσουν στο εκάστοτε εξάρτηµα / γεωµετρική 

δοµή, µία κατάσταση εσωτερικών φορτίσεων οι ο̟οίες δεν είναι εφικτό να ̟ροσδιοριστούν 

εύκολα και οι ο̟οίες µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν την αστοχία του. Οι τάσεις αυτές έχουν την 

ιδιότητα να ̟αραµένουν µέσα στο εξάρτηµα και να ̟ροκαλούν ανε̟ιθύµητες ̟αραµορφώσεις 

αλλά και το̟ικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας 

του εξαρτήµατος ακόµα και όταν η ε̟ίδραση των δυνάµεων ̟ου τις ̟ροκαλούν, έχει ̟αύσει.  

Ένα α̟ό τα ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικά χαρακτηριστικά τους είναι το γεγονός της ταυτόχρονης 

ε̟ίδρασής αυτών µε τις εφαρµοσµένες, στο εξάρτηµα, εξωτερικές τάσεις λειτουργίας, γεγονός το 

ο̟οίο καθιστά δύσκολη την ̟ρόβλεψή τους, τον άµεσο εντο̟ισµό αλλά και τον υ̟ολογισµό του 
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εύρους τους. Οι σύγχρονες ιατρικές εφαρµογές οι ο̟οίες κάνουν χρήση εξελιγµένων σύνθετων 

̟ολυµερών υλικών, θέτουν τα κριτήρια µε βάση τα ο̟οία κρίνεται η καταλληλότητα των 

υλικών αυτών ̟ροα̟αιτώντας συγκεκριµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα 

χαµηλές ̟ιθανότητες αστοχίας [3,10,12-14].   

 Η βαθύτερη λοι̟όν κατανόηση των ιδιοτήτων και της συµ̟εριφοράς των υλικών αυτών 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το ̟έρας της διαδικασίας ̟ολυµερισµού τους,  είναι αναγκαία 

ιδιαίτερα σε εφαρµογές µικρο-κατασκευών ό̟ου η ε̟ίτευξη της µέγιστης δυνατής ακρίβειας των 

ε̟ιθυµητών γεωµετρικών χαρακτηριστικών είναι καίριας σηµασίας. Κατά την ̟ερίοδο λοι̟όν 

της τελευταίας εικοσαετίας, ευρεία ερευνητική δραστηριότητα λαµβάνει χώρα κυρίως σε 

εφαρµογές συµβατικής στερεολιθογραφίας [15-19]. Παράλληλα τεχνικές µη καταστροφικού 

ελέγχου µε σκο̟ό την ανίχνευση και ̟οσοτικο̟οίηση των ̟ροκαλούµενων ̟αραµένουσων 

τάσεων και ̟αραµορφώσεων µέσα στον όγκο του υλικού, µε α̟οδεδειγµένη 

α̟οτελεσµατικότητα, υφίστανται σε εφαρµογές µακρο-κλίµακας [20-22]. Μία α̟ό τις ̟ιο 

σύγχρονες και µε εκτενείς εφαρµογές σε σύνθετες κατασκευές α̟οτελεί η τεχνολογία εφαρµογής 

αισθητήρων Bragg (FBG)  οι ο̟οίοι δύναται να ανα̟τυχθούν κατά µήκος, ο̟τικών ινών 

ιδιαίτερα µικρής διαµέτρου. Οι αισθητήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για τη µέτρηση 

̟αραµορφώσεων σε µεγάλο εύρος υλικών ό̟ως µέταλλα, σύνθετα υλικά, ε̟οξικές αλλά 

̟ολυµερείς ρητίνες. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη µέτρηση και µαθηµατική 

ανακατασκευή δεδοµένων τα ο̟οία ̟ροέρχονται α̟ό τη διάδοση και ανάκλαση του φωτός 

κατά µήκος τους, ε̟ιτρέ̟οντας στον ̟ροσδιορισµό του εύρους ̟αραµένουσων τάσεων και 

̟αραµορφώσεων οι ο̟οίες δύναται να ανα̟τυχθούν σε µία δοµή.  

 Μέχρι ̟ρότινος, µικρός αριθµός ε̟ιστηµονικών εργασιών υφίσταται στις ο̟οίες γίνεται 

µελέτη φαινοµένων συρρίκνωσης κατά τη στερεο̟οίηση φωτοευαίσθητων υλικών τα ο̟οία 

χρησιµο̟οιούνται σε εφαρµογές µSLA. Για ̟αράδειγµα, ο Nguyen και οι συνεργάτες του 

διερεύνησαν εκτενώς το ρυθµό ̟ολυµερισµού και αλλαγής φάσης του υλικού υ̟ό τη χρήση ενός 

εύρους θερµοκρασιών και υ̟εριώδους ακτινοβολίας χρησιµο̟οιώντας την τεχνική της φωτο 

διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης (Photo Differential Scanning Calorimetry - PDSC) [23]. 

Παράλληλα ο Hwan Lee διερεύνησε τα φαινόµενα τα ο̟οία συνοδεύουν τη στερεο̟οίηση 

̟ρότυ̟ων σχεδίων α̟ό φωτοευαίσθητο υλικό µε τη χρήση ακτίνας λέιζερ µεταβλητής έντασης 

[8]. Ε̟εκτείνοντας την έρευνά τους σε ̟ολυµερή υλικά, ο Botsis και οι συνεργάτες του 

̟ροέβησαν στην το̟οθέτηση αισθητήρων Bragg σε ειδικά ̟ολυµερή δοκίµια στα ο̟οία η 

στερεο̟οίηση ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τον αισθητήρα να βρίσκεται µέσα στο υλικό [24]. Οι 

̟ραγµατο̟οιηθείσες ̟ειραµατικές µετρήσεις µέσω του αισθητήρα α̟έδειξαν την ορθότητα των 

θεωρητικών µοντέλων και κατ΄ ε̟έκταση υ̟ολογισµών, ε̟ιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα 

της τεχνικής µη καταστροφικού ελέγχου. Η εξέλιξη της συγκεκριµένης τεχνικής α̟ό την ίδια 

οµάδα, οδήγησε στην ε̟ίτευξη της εξακρίβωσης της ακριβούς εσωτερικής κατάστασης φόρτισης 

του υλικού σε αντίθεση µε τη µέγιστη τιµή των ̟αραµορφώσεων η ο̟οία ήταν δυνατό να 

υ̟ολογιστεί και να µετρηθεί µέχρι ̟ριν λίγα χρόνια.    

 Η ραγδαία λοι̟όν εξέλιξη των ̟ροαναφερθέντων τεχνολογικών τοµέων (φωτο̟ολυµερή 

υλικά, αισθητήρες µη καταστροφικού ελέγχου και κατασκευαστικές µικρο-τεχνολογίες) αλλά 

και η υφιστάµενη αλληλεξάρτηση τους, δύναται να οδηγήσει στη βέλτιστη εφαρµοσιµότητά 

τους και ̟αραγωγή λειτουργικών µικρο-συστηµάτων µε ε̟αναλήψιµη υψηλή α̟όδοση και 



Κεφ. 1: Εισαγωγή 4 

µεγάλο κύκλο ζωής. Τα συστήµατα αυτά θα µ̟ορούν όχι µόνο να α̟οτελέσουν βασικά 

υ̟οσυστήµατα ενός ευρύτερου συστήµατος, αλλά θα α̟οτελέσουν και το σταθµό για τη 

µετάβαση α̟ό την ̟αραγωγή µικρής κλίµακας στην ̟αραγωγή µεγάλης κλίµακας ̟λήρως 

λειτουργικών µικρο – ̟ροϊόντων µε άκρως α̟οδοτικά, λειτουργικά και ̟οιοτικά 

χαρακτηριστικά.       

 

1.2 Στόχοι της ̟αρούσας ερευνητικής εργασίας 
 

Στα ̟λαίσια της ̟αρούσας διδακτορικής διατριβής τρεις είναι οι κυριότεροι στόχοι, η 

εκ̟λήρωση των ο̟οίων δύναται ενδεχοµένως να εµ̟λουτίσει τα µέχρι ̟ρότινος ερευνητικά 

α̟οτελέσµατα του συγκεκριµένου ε̟ιστηµονικού χώρου και να ̟ροάγει τη γνώση ̟ιο 

εστιασµένα στον τοµέα των µικρο-κατασκευών µέσω της χρήσης της µSLA.   

Πρώτος στόχος α̟οτέλεσε η συστηµατική, µη καταστροφική, διερεύνηση των ιδιοτήτων 

ενός ακρυλικού και δύο βιοσυµβατών φωτοευαίσθητων υλικών, τα ο̟οία ̟εριγράφονται στα 

Κεφάλαια 2 και 3, και ̟ιο συγκεκριµένα του µέγιστου εύρους ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων 

(residual strains) οι ο̟οίες ανα̟τύσσονται κατά τη στερεο̟οίηση καθώς και των µηχανικών 

τους ιδιοτήτων. Ο στόχος αυτός ε̟ιτεύχθηκε µε τη χρήση αισθητήρων Bragg (Fiber Bragg 

Grating – FBG) οι ο̟οίοι το̟οθετήθηκαν σε ειδικά καλού̟ια µέσα στα ο̟οία 

̟ραγµατο̟οιήθηκε ο ̟ολυµερισµός του εκάστοτε υλικού. Παράλληλα, οι µηχανικές ιδιότητες 

διερευνήθηκαν µε τη χρήση τριών διαφορετικών ̟ροσεγγίσεων ώστε να υ̟άρξει συµφωνία και 

ε̟αλήθευση µεταξύ των τελικών ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων.  

O δεύτερος στόχος βασίστηκε στη διερεύνηση και βέλτιστο σχεδιασµό της ανε̟ίστροφης 

βιοσυµβατής µικρο-βαλβίδας. Η συγκεκριµένη βαλβίδα δύναται, µέσω της χρήσης των εν λόγω 

υλικών αλλά και της τεχνικής της µικρο–στερεολιθογραφίας (µSLA), να κατασκευαστεί 

ε̟ιτυχώς µε κινούµενα µέρη τα ο̟οία δεν χρήζουν συναρµολόγησης µετά το τέλος της 

κατασκευαστικής διαδικασίας. Για το σκο̟ό αυτό τα τελικά α̟οτελέσµατα του κεφαλαίου 3, 

αξιο̟οιήθηκαν στο σχεδιασµό και υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση των, υ̟ό µελέτη, σχεδιασθέντων 

γεωµετρικών δοµών. Στα στάδια του σχεδιασµού (Κεφάλαιο 4) αλλά και της υ̟ολογιστικής 

̟ροσοµοίωσης (Κεφάλαιο 5) ̟ραγµατο̟οιήθηκε αφενός χρήση κατάλληλων λογισµικών 

µηχανολογικής σχεδίασης για την α̟εικόνιση και µοντελο̟οίηση των ε̟ιµέρους γεωµετρικών 

δοµών και αφετέρου χρήση λογισµικού υ̟ολογιστικής ροϊκής ̟ροσοµοίωσης των ̟ραγµατικών 

συνθηκών οι ο̟οίες συναντώνται στους ανθρώ̟ινους οργανισµούς.   

Ο τρίτος στόχος ε̟ικεντρώθηκε στην τελική κατασκευή των τελικών σχεδίων των µικρο – 

βαλβίδων (Κεφάλαιο 6). Πιο συγκεκριµένα, οι διαφορετικές γεωµετρίες οι ο̟οίες και 

ενσωµατώνονται στα σχέδια µικρο – δοµών γενικότερα, α̟αιτούν κατάλληλη ρύθµιση των 

κατασκευαστικών ̟αραµέτρων (ό̟ως ταχύτητα σάρωσης του υλικού, ̟άχος στερεο̟οίησης, 

ενέργεια συστήµατος λέιζερ κλ̟.) της εκάστοτε τεχνολογίας ταχείας ̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης και 

̟αραγωγής η ο̟οία χρησιµο̟οιείται, ώστε να ανα̟τυχθούν ε̟ιτυχώς. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαφορετικών υλικών τα ο̟οία µελετήθηκαν στην ̟αρούσα διατριβή 

κατέστησαν αναγκαία τη διερευνητική ̟ροσέγγιση κατασκευής των τελικών βαλβίδων ώστε να 

βρεθεί ο α̟αιτούµενος συνδυασµός των ιδανικών τιµών των κατασκευαστικών ̟αραµέτρων για 
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κάθε ένα ξεχωριστά. Οι τελικές βιοσυµβατές δοµές µε τα, εσωτερικά σε αυτές, κινούµενα µέρη, 

α̟οδεικνύουν την εφικτότητα του συγκεκριµένου εγχειρήµατος της ̟αρούσας διατριβής. Το 

α̟οτέλεσµα αυτό καθιστά δυνατή τη µεταγενέστερη ανά̟τυξη ̟ιο σύνθετων, λειτουργικών 

συστηµάτων χωρίς την ανάγκη για τη σύνθεση ε̟ιµέρους τµηµάτων αυτών, µετά το τέλος της 

διαδικασίας στερεο̟οίησης.   

Στη συνέχεια ̟αρατίθεται σχηµατικά η λε̟τοµερής δοµή της διδακτορικής διατριβής, 

στην ο̟οία ̟αρουσιάζονται οι διαδοχικές εργασίες οι ο̟οίες και έλαβαν χώρα, ό̟ως ε̟ίσης και 

η αλληλεξάρτησή τους. Κάθε κεφάλαιο α̟οτελεί µία ξεχωριστή ερευνητική ενότητα, τα τελικά 

α̟οτελέσµατα της ο̟οίας α̟οτελούν το µέσο για την έναρξη και ολοκλήρωση της ε̟όµενης. 

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου, εισαγωγικές ενότητες ̟αρατίθενται καθιστώντας ευκολότερα 

κατανοητές, στον αναγνώστη, τις αρχές µε βάση τις ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιείται η εκάστοτε 

̟ειραµατική διαδικασία αλλά και ο σχολιασµός των α̟οτελεσµάτων.   
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Χαρακτηρισµός Υλικών 

• Ε̟ιλογή και διερεύνηση κατάλληλων 

̟ειραµατικών διατάξεων 

• Τελική ε̟ιλογή ̟ειραµατικής διάταξης 

• Ε̟ιλογή υλικών 

• Μέτρηση ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων  

• Μέτρηση βαθµού ̟ολυµερισµού  

• Καθορισµός µηχανικών ιδιοτήτων  

 

Κατασκευή Μικροδοµών 

• ∆οκιµαστική κατασκευή µικροδοµών 

για την εύρεση των βέλτιστων δυνατών 

̟αραµέτρων κατασκευής – Εκκίνηση 

της µικρο-κατασκευαστικής 

διαδικασίας  

• Παραµετρο̟οίηση βαλβίδων  

• Κατασκευή ικανο̟οιητικών δοµών   

• Εικόνες α̟ό SEM (Scanning Electron 

Microscope) 

• Βελτιστο̟οίηση ̟αραµετρο̟οίησης  

• Ε̟ανάληψη κατασκευής  

 

Σχεδιασµός Βαλβίδων 
 
• Φλεβική Ανε̟άρκεια / Καθορισµός 

̟ροδιαγραφών 

• Πρωτεύον Σχέδιο (έµβολο) 

o Τεχνική ανάλυση 

o Κατασκευασιµότητα  

o Χαρακτηριστικά ροής 

• ∆ευτερεύον Σχέδιο (̟τερύγια) 

o Βελτιστο̟οίηση ̟ρωτεύουσας 

γεωµετρίας 

o Κατασκευασιµότητα,  

o Χαρακτηριστικά ροής  

o Έλεγχος αντοχής κατα̟όνησης  

 

Υ̟ολογιστική Προσοµοίωση 

 

• Πλεγµατο̟οίηση δοµών 

• Υ̟ολογιστική ροϊκή ̟ροσοµοίωση 

βαλβίδων σε ανοιχτή /κλειστή 

κατάσταση 

• Στατική ̟ροσοµοίωση  

• Ε̟ιβεβαίωση καταλληλότητας 

σχεδιασµού 

• Το̟οθέτηση κινούµενων µερών των 

βαλβίδων σε  θέση και γωνία 

κατάλληλη ώστε να ελαχιστο̟οιηθεί το 

φαινόµενο των σκαλο̟ατιών (stair - 

step effect)κατά την κατασκευή τους  

• ∆ηµιουργία STL αρχείων για την 

χρήση τους στην ̟ειραµατική διάταξη 

της µικρο-στερεολιθογραφίας (µSLA) 

 

Κεφ. 2,3 

Κεφ. 6 

Κεφ. 4 Κεφ. 5 

∆ιάγραµµα 1. ∆οµή ∆ιατριβής 
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Κεφάλαιο 2   
 
 
 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣΕΕΣΣ  ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΦΦΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΛΛΑΑΣΣΗΗΣΣ  BBRRAAGGGG  
 
 
 

 Σκο̟ός του ̟αρόντος κεφαλαίου είναι η αναλυτική ̟εριγραφή και ανάλυση 

φαινοµένων τα ο̟οία ανα̟τύσσονται σε φωτοευ̟αθή υλικά καθώς αυτά στερεο̟οιούνται 

σταδιακά. Η ανά̟τυξη ̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων κατά την µετάβαση αυτή, 

α̟ό τη ρευστή στη στέρεη µορφή, αλλά και οι ε̟ι̟τώσεις τις ο̟οίες µ̟ορεί αυτές να έχουν σε 

τοµείς ό̟ως ο σχεδιασµός και η ̟αραγωγική διαδικασία αντικειµένων τα ο̟οία α̟οτελούνται 

α̟ό τα συγκεκριµένα υλικά, είναι έννοιες οι ο̟οίες θα αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια σε 

συνδυασµό µε τις τεχνολογίες οι ο̟οίες χρησιµο̟οιούνται για την µέτρησή τους. Στα ̟λαίσια 

της ̟αρούσας διατριβής, οι αισθητήρες FBG (Fiber Bragg Grating) οι ο̟οίοι λειτουργούν µε 

βάση τις αρχές των φραγµάτων ̟ερίθλασης Bragg, αξιο̟οιήθηκαν για το σκο̟ό αυτό. Ε̟ι̟λέον, 

η χρήση δύο διαφορετικών ̟ειραµατικών διατάξεων στερεο̟οίησης, λαµβάνει χώρα ώστε να 

δια̟ιστωθεί η ακρίβεια των ̟αραχθέντων ̟ειραµατικών δεδοµένων α̟ό κάθε µία, µε στόχο την 

ε̟ιλογή της ̟ιο αξιό̟ιστης ως ̟ρος την εκτενέστερη διερεύνηση των ιδιοτήτων των υλικών τα 

ο̟οία αξιο̟οιούνται στη συνέχεια της διατριβής.  

 

2.1 Παραµένουσες τάσεις 
 

Οι ̟αραµένουσες τάσεις οι ο̟οίες δηµιουργούνται µέσα σε µία δοµή συγκεκριµένης 

γεωµετρίας αλλά και υλικού, ανέκαθεν α̟οτελούσαν ̟ρόκληση την ο̟οία ο εκάστοτε 

σχεδιαστής, µηχανικός και υ̟εύθυνος ̟αραγωγής καλούνται να αντιµετω̟ίσουν κατά την 

διάρκεια αλλά και µετά την ολοκλήρωση σχεδιασµού και ̟αραγωγής ενός νέου µηχανολογικού 

εξαρτήµατος. Οι τάσεις αυτές, έχουν την ιδιότητα να ̟αραµένουν µέσα στο εξάρτηµα και να 

̟ροκαλούν ανε̟ιθύµητες ̟αραµορφώσεις αλλά και το̟ικές φορτίσεις κατά την διάρκεια αλλά 

και µετά το ̟έρας λειτουργίας του εξαρτήµατος ακόµα και όταν η ε̟ίδραση των δυνάµεων ̟ου 

τις ̟ροκαλούν, έχει ̟αύσει.  Ένα α̟ό τα ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικά χαρακτηριστικά τους είναι το 

γεγονός της ταυτόχρονης ε̟ίδρασής τους µε τις ασκούµενες, στο εξάρτηµα, εξωτερικές τάσεις 

λειτουργίας, γεγονός το ο̟οίο καθιστά δύσκολη την ̟ρόβλεψή τους, τον άµεσο εντο̟ισµό αλλά 

και τον υ̟ολογισµό του εύρους τους.  Ένα α̟ό τα ̟ιο κοινά ̟αραδείγµατα στον τοµέα ταχείας 

̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης, είναι η ̟αραµόρφωση, στρέβλωση αλλά και συρρίκνωση στην ο̟οία 

υ̟όκειται ένα νέο εξάρτηµα, χωρίς την ε̟ίδραση στατικών ή δυναµικών συνθηκών λειτουργίας. 

Ε̟ι̟ρόσθετα, οι ̟αραµένουσες τάσεις δύναται να ̟ροκαλέσουν και ένα εύρος ε̟ι̟ρόσθετων 

αστοχιών ό̟ως, αστοχία σε κό̟ωση. 
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Μακροσκο̟ικές και µικροσκο̟ικές, ̟αραµένουσες τάσεις δύναται να υ̟άρξουν εν 

̟αραλληλία µέσα σε ένα µηχανολογικό εξάρτηµα είτε αυτό α̟οτελείται α̟ό ένα ή ̟ερισσότερα 

υλικά [1]. O Antonucci , για ̟αράδειγµα, διερεύνησε εκτενώς τα φαινόµενα και τους 

̟αράγοντες οι ο̟οίοι ε̟ηρεάζουν την δηµιουργία ̟αραµένουσων τάσεων αλλά και 

̟αραµορφώσεων µέσα σε µία θερµοσκληρυνόµενη (thermoset) ρητίνη κατά την διάρκεια 

στερεο̟οίησης της σε µεταλλικό καλού̟ι. [2]. Στην εργασία του, ε̟ικεντρώθηκε στη µελέτη των 

φαινοµένων συρρίκνωσης και δηµιουργίας ̟αραµένουσων τάσεων κατά την διάρκεια µη-

ισοθερµικού κύκλου ε̟εξεργασίας του υλικού συγκρίνοντας τα ̟ειραµατικά α̟οτελέσµατά του 

µε τα α̟οτελέσµατα ενός µαθηµατικού µοντέλου το ο̟οίο ανέ̟τυξε. Το µαθηµατικό µοντέλο 

αυτό ενσωµατώνει και τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών των χρησιµο̟οιηθέντων καλου̟ιών 

και ̟ώς τα ίδια τα καλού̟ια ε̟ηρεάζουν την ανά̟τυξη των ̟αραµένουσων τάσεων αλλά και 

της συρρίκνωσης του υλικού. Στην ̟ειραµατική του διάταξη, εκτενής χρήση αισθητήρων FBG 

έλαβε χώρα (λε̟τοµερής ̟εριγραφή των αισθητήρων FBG στην ενότητα 2.3) οι ο̟οίοι 

α̟οτελούν ένα α̟ό τα ̟ιο αξιό̟ιστα µέσα µέτρησης ̟αραµένουσων τάσεων.   

Στην ̟ερί̟τωση των φωτοευ̟αθών ̟ολυµερών ρητινών ιδιαίτερα, τα φαινόµενα ̟ου 

διέ̟ουν την δηµιουργία ̟αραµένουσων τάσεων χρήζουν συνεχούς διερεύνησης και 

̟αρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε την σύσταση του υλικού αλλά και τις συνθήκες 

̟ολυµερισµού του. Ένα α̟ό τα κύρια ̟ροβλήµατα τα ο̟οία χαρακτηρίζουν την κατάσταση του 

υλικού µετά την ολοκλήρωση του ̟ολυµερισµού, είναι η µη οµοιόµορφη αλλαγή στα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά του και η, µη εµφανής ̟ολλές φορές, αλλαγή του όγκου του. Η 

διαδικασία ̟ολυµερισµού ξεκινά  κατά την διάρκεια υ̟οβολής του υλικού σε ακτινοβολία 

συγκεκριµένου µήκους κύµατος. Κατά την διάρκεια αυτής λαµβάνει χώρα η συνένωση µικρών 

µορίων (µονοµερή) σε µεγαλύτερες οµάδες (̟ολυµερή) [3]. Η διαδικασία αυτή είναι εξώθερµη 

µε α̟οτέλεσµα η θερµοκρασία ̟ολυµερισµού να αυξάνει έντονα και α̟ότοµα. Στη συνέχεια ο 

στερεο̟οιηµένος όγκος του υλικού λόγω της θερµικής αυτής µεταβολής, διαστέλλεται και 

σταδιακά καθώς η θερµοκρασία ε̟ανέρχεται στα φυσιολογικά ε̟ί̟εδα τα ο̟οία είναι ίδια µε 

της ρητίνης η ο̟οία δεν έχει στερεο̟οιηθεί, συρρικνώνεται. Πρέ̟ει να σηµειωθεί σε αυτό το 

σηµείο ότι ο ̟ολυµερισµός φωτοευ̟αθών υλικών δεν ε̟ιφέρει και 100% αλλαγή της κατάστασης 

του υλικού α̟ό ρευστό σε στερεό [4 - 6]. Το δυναµικό λοι̟όν φαινόµενο του ̟ολυµερισµού και 

της συρρίκνωσης συµβαίνουν ταυτόχρονα µε α̟οτέλεσµα την δηµιουργία µη-οµογενών 

̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων.   

Πολλά µαθηµατικά µοντέλα συρρίκνωσης και δηµιουργίας ̟αραµένουσων τάσεων σε 

̟ολυµερή υλικά έχουν ̟ροταθεί, µε την αξιο̟ιστία τους να έχει διερευνηθεί τόσο µε δοκιµές 

ε̟ίλυσης αντι̟ροσω̟ευτικών µαθηµατικών µοντέλων (εξοµοίωση µέσω ηλεκτρονικού 

υ̟ολογιστή) όσο και ̟ειραµατικά. Το 1995 δηµιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ̟ρογράµµατα 

εξοµοίωσης µε την χρήση των ̟ε̟ερασµένων στοιχείων, βασισµένα στο ίδιο µαθηµατικό 

µοντέλο [7, 8]. Το συγκεκριµένο µοντέλο υιοθετεί την ̟αραδοχή ότι η γεωµετρική στρέβλωση 

του τελικού εξαρτήµατος/δοκιµίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την συρρίκνωση του υλικού η 

ο̟οία οφείλεται στον ̟ολυµερισµό και είναι γραµµικά ανα̟τυσσόµενη. Ο Tanaka [9], στη 

συνέχεια ̟ρότεινε ένα δυναµικό µοντέλο ρητίνης βασισµένο στις ιδιότητες των υλικών µετά τον 

̟ολυµερισµό τους ώστε να εξοµοιώσει τη σταδιακή, κατά ε̟ί̟εδα, δηµιουργία µίας νέας δοµής. 

Παρόλα αυτά, δεν υ̟άρχουν ̟ολλές µελέτες κατά τις ο̟οίες να ανα̟τύσσονται δυναµικές 

δοκιµές βασισµένες στη θεωρία των ̟ε̟ερασµένων στοιχείων µε εξαίρεση να α̟οτελεί η 
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καινοτόµα εργασία των Huang και Jiang [6, 10], στην ο̟οία ένα ολοκληρωµένο µαθηµατικό 

µοντέλο των δυναµικών ιδιοτήτων του φωτο̟ολυµερισµού οι ο̟οίες κατ’ ε̟έκταση 

δηµιουργούν στρέβλωση αλλά και συρρίκνωση της τελικής δοµής/δοκιµίου, µελετάται εκτενώς 

[11]. 

Συνοψίζοντας λοι̟όν, η χρήση των ̟ε̟ερασµένων στοιχείων µ̟ορεί να καταστεί 

ιδανική όσων αφορά την µοντελο̟οίηση και ̟ρόβλεψη φαινοµένων δηµιουργίας 

̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων αλλά και των ευρύτερων φαινοµένων τα ο̟οία 

αυτές δηµιουργούν στο υλικό [12-15]. Ε̟ι̟ρόσθετα, η ε̟ίλυση αριθµητικών µοντέλων µ̟ορεί να 

α̟οφέρει σηµαντικά αλλά και αξιό̟ιστα α̟οτελέσµατα µόνον στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αράλληλα 

µε την ε̟ίλυση τους, ̟ραγµατο̟οιούνται και ̟ειραµατικές µετρήσεις σε αυστηρά καθορισµένα 

̟λαίσια και ακολουθούν τις συνθήκες οι ο̟οίες εξοµοιώνονται στα µοντέλα αυτά. Τέλος, 

αυστηρά κριτήρια ̟ρέ̟ει να διέ̟ουν τις ε̟ιστηµονικές ̟αραδοχές οι ο̟οίες ενσωµατώνονται σε 

αυτά χωρίς να α̟οτελούν ταυτόχρονα και ̟ανάκεια για όλες τις ερευνητικές εργασίες και 

υλικά.   

 

2.2 Πειραµατικές µέθοδοι για την µέτρηση ̟αραµένουσων τάσεων  
 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας µετρήσεων υψηλής ανάλυσης έχει ε̟ιφέρει την 

ανά̟τυξη αλλά και την ̟εραιτέρω βελτίωση ε̟ιµέρους τεχνικών µέτρησης, καταστροφικού ή µη 

ελέγχου, ̟αραµένουσων τάσεων. Πιο συγκεκριµένα, ορισµένες µέθοδοι και τεχνικές είναι 

σχεδιασµένες µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να ε̟ιτυγχάνουν µετρήσεις ̟αραµένουσων τάσεων σε 

ολόκληρο το εύρος του χρησιµο̟οιηθέντος υλικού του εκάστοτε εξαρτήµατος και άλλες ώστε να 

̟ραγµατο̟οιούν µετρήσεις µόνο σε ορισµένες ̟εριοχές αυτού.  Για ̟αράδειγµα, τεχνικές οι 

ο̟οίες χρησιµο̟οιούν αφαίρεση διακριτών στρωµάτων υλικού, διάτρηση αλλά και ρωγµώδη 

συµµόρφωση (layer-removal, hole drilling and crack compliance techniques [1, 16, 17]), είναι 

µερικές α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες για την µέτρηση ̟αραµένουσων τάσεων σε µεταλλικά 

αλλά και ̟ολυµερή υλικά. Η κοινή βασική ̟ειραµατική ̟ροσέγγιση η ο̟οία χρησιµο̟οιείται 

στο σύνολο των τεχνικών αυτών είναι η ̟αρακολούθηση των αλλαγών ̟ου συµβαίνουν στο υ̟ό 

εξέταση δοκίµιο κατά την εξωτερικά ασκούµενη φόρτισή του. Με αυτό τον τρό̟ο, η δηµιουργία 

̟αραµένουσων τάσεων αλλά και η εσκεµµένη αφαίρεση του υλικού α̟ό καίρια σηµεία του ̟ρος 

εξέταση εξαρτήµατος ή δοκιµίου, η ο̟οία έχει σκο̟ό την εξοµάλυνση αυτών των τάσεων και την 

̟εραιτέρω µέτρησή τους, ε̟ιτρέ̟ουν τον εντο̟ισµό αλλά και την α̟οτελεσµατική 

̟οσοτικο̟οίησή τους.   

Ε̟ι̟ρόσθετα, οι ̟ειραµατικές µετρήσεις ̟ραγµατο̟οιούνται σε µια µικρή ̟εριοχή του 

δοκιµίου. Στην τεχνική της διάτρησης [18] για ̟αράδειγµα, ένας ειδικός µετρητής 

̟αραµορφώσεων (strain-gauge rosette) χρησιµο̟οιείται ώστε να ̟οσοτικο̟οιήσει τις 

ε̟ιφανειακές ̟αραµορφώσεις οι ο̟οίες ̟ροκαλούνται κατά την α̟ελευθέρωση µη 

ε̟ιφανειακών τάσεων οι ο̟οίες µε την σειρά τους έχουν δηµιουργηθεί α̟ό την διάνοιξη της 

ο̟ής. Οι ̟αραµορφώσεις, στη συνέχεια, συσχετίζονται µε την κατάσταση φόρτισης (ε̟ιµέρους 

τάσεις) της ̟εριοχής της ο̟ής ̟ριν ̟ροκύψει η εκτόνωση των συγκεντρωµένων τάσεων. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος, χαρακτηρίζεται α̟ό το ̟ολύ χαµηλό κόστος της αλλά και α̟ό την 

ευκολία υ̟ολογισµού των ̟αραµορφώσεων βρίσκοντας ευρεία εφαρµογή στο ̟εδίο της έρευνας 
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σχετικά µε τον καθορισµό των ιδιοτήτων των ̟ολυµερών υλικών [18,19]. Υ̟άρχουν όµως και 

κά̟οια µειονεκτήµατα τα ο̟οία ̟εριορίζουν το εύρος εφαρµογής της. Πιο συγκεκριµένα 

̟αρόλο ̟ου ο υ̟ολογισµός της κατάστασης φόρτισης του υλικού και κατά συνέ̟εια το εύρος 

των εσωτερικών τάσεων, είναι συνάρτηση του βάθους της ο̟ής, η ακρίβεια αλλά και αξιο̟ιστία 

των µετρήσεων σταµατά στο σηµείο ̟ου το βάθος της γίνει ίσο µε την διάµετρο του δοκιµίου. 

Ε̟ίσης στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι ενα̟οµείνασες τάσεις ξε̟εράσουν το 50% του ορίου διαρροής 

του υλικού, τότε υ̟ολογιστικά σφάλµατα µ̟ορεί να ̟ροκληθούν τα ο̟οία να ε̟ηρεάσουν τις 

τελικές µετρήσεις λόγω διαρροής του υλικού σε τυχαία σηµεία του δοκιµίου [20, 21].  Εν 

κατακλείδι, ̟αρόλο ̟ου η µέθοδος έχει εφαρµοστεί για την εκτίµηση και υ̟ολογισµό τάσεων σε 

̟ολύ λε̟τές στρώσεις ε̟ικαλύψεως υλικών [18,22], δεν ενδείκνυται για ε̟ιστρώσεις οι ο̟οίες 

είναι ̟άρα ̟ολύ λε̟τές (< 100 µm) ή ̟ολύ ψαθυρές.  

Μία ̟αρόµοια τεχνική, η τεχνική crack compliance, ̟εριλαµβάνει την διάνοιξη µίας 

µικρής ο̟ής η ο̟οία χρησιµεύει στη συνεχή ανίχνευση της εκτόνωσης των τάσεων στην 

ευρύτερη ̟εριοχή της ο̟ής µε την χρήση µετρητή ̟αραµορφώσεων.  Με την σταδιακή αύξηση 

του βάθους της ο̟ής, δύναται να υ̟ολογισθεί το ̟εδίο των τάσεων το ο̟οίο είναι κάθετο στο 

ε̟ί̟εδο της ο̟ής συναρτήσει του βάθους για σχετικά α̟λές κατανοµές τάσεων στο υλικό. Η 

συγκεκριµένη, ̟αρόλο ̟ου µ̟ορεί να καταστεί τεχνολογικά ̟ολύ̟λοκη λόγω του α̟αραίτητου 

εξο̟λισµού της, είναι ευρέως διαδεδοµένη στη µεταλλουργική έρευνα µε ̟αράλληλες εφαρµογές 

στο χώρο των ̟ολυµερών υλικών [23, 24].   

Μία ακόµα µέθοδος µέτρησης ̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων η ο̟οία 

̟ολύ συχνά εφαρµόζεται σε ̟ολλα̟λές ε̟ιστρώσεις ε̟ικαλύψεων ή ̟ολλα̟λά στρώµατα 

κυρίως υλικού [11], είναι η µέθοδος µέτρησης της καµ̟υλότητας. Η δηµιουργία ̟αραµένουσων 

τάσεων και ̟αραµορφώσεων σε αυτή την ̟ερί̟τωση δηµιουργείται α̟ό το νέο στρώµα υλικού ή 

ε̟ικάλυψης τα ο̟οία ενα̟οτίθενται, ε̟άνω στο υ̟όστρωµα, ̟ροκαλώντας µε αυτό τον τρό̟ο 

την καµ̟ύλωσή του λόγω της ε̟ικείµενης συρρίκνωσης στην ο̟οία υ̟όκειται. Οι µετρήσιµες 

αλλαγές λοι̟όν στην καµ̟υλότητα του τελικού, ̟ολλα̟λών στρωµάτων, ̟ροϊόντος δοκιµίου, 

κάνουν δυνατό τον υ̟ολογισµό των συνε̟αγόµενων διακυµάνσεων των τάσεων µέσα στο 

δοκίµιο συναρτήσει του ̟άχους υλικού ή της ε̟ικαλύψεως. Μειονέκτηµα της συγκεκριµένης 

µεθόδου µ̟ορεί να λογιστεί µία γενική ασάφεια στα τελικά α̟οτελέσµατα λόγω του γεγονότος 

της µη δεδοµένης και µοναδικής κατανοµής τάσεων η ο̟οία µ̟ορεί να δηµιουργηθεί σε µία 

καµ̟υλότητα συγκεκριµένης ακτίνας. Αυτό σηµαίνει ότι για µία συγκεκριµένη καµ̟υλότητα, 

ε̟ιµέρους κατανοµές τάσεων δύναται να υφίστανται.  

Εναλλακτικά, τεχνικές µη-καταστροφικού ελέγχου (ό̟ως για ̟αράδειγµα, diffraction, 

magnetic, electrical, ultrasonic, photo-elastic, thermo-elastic τεχνικές) µ̟ορούν να εφαρµοστούν 

σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου δεδοµένα α̟ό µεγαλύτερες ̟εριοχές του δοκιµίου είναι α̟αραίτητες χωρίς 

να χρήζουν µηχανική κατεργασία (̟.χ. διάνοιξη τρυ̟ών ή ο̟ών) διατηρώντας το δοκίµιο στην 

αρχική του κατάσταση.  Κάθε µέθοδος λοι̟όν έχει το δικό της εξειδικευµένο ̟εδίο εφαρµογών, 

ιδανικές συνθήκες και ̟εριβάλλον ̟ραγµατο̟οίησης των µετρήσεων αλλά και ̟εριορισµούς.   

Οι κατηγορίες των τεχνικών οι ο̟οίες βασίζονται σε διάθλαση µ̟ορούν να συνοψιστούν στις 

εξής:    

• Electron diffraction  

• X-Ray diffraction 

• Neutron diffraction  
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• Hard X-Ray diffraction 

 

Οι τεχνικές όµως αυτές ̟αρουσιάζουν ένα ̟ολύ σηµαντικό µειονέκτηµα το ο̟οίο είναι ο 

̟εριορισµός εφαρµογής τους µόνο σε υλικά τα ο̟οία έχουν κρυσταλλική δοµή.  Με την χρήση 

του φαινοµένου της διάθλασης είναι δυνατόν να υ̟ολογιστεί η ̟αραµόρφωση ενός 

συγκεκριµένου ε̟ι̟έδου το ο̟οίο ορίζεται α̟ό την διχοτόµο της γωνίας µεταξύ της κύριας 

διερχόµενης ακτίνας φωτός και της διαθλασµένης.  

Για να υ̟ολογιστεί ε̟αρκώς ο τανιστής της τάσης ή της ̟αραµόρφωσης σε µία 

δειγµατολη̟τική ̟εριοχή στην ο̟οία έχει το̟οθετηθεί ο µετρητής τάσεων / ̟αραµορφώσεων, 

α̟αιτούνται τουλάχιστον έξι µετρήσεις της ̟αραµόρφωσης σε τελείως διαφορετικές ̟εριοχές 

του δοκιµίου [25, 26].  Ε̟ι̟λέον, ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για την ̟ραγµατο̟οίηση των 

µετρήσεων έχει ̟ολύ υψηλό κόστος και ̟ολλές φορές δηµιουργούνται λάθη στις µετρήσεις τα 

ο̟οία δύναται να έχουν το ίδιο ή ̟αρόµοιο εύρος µε την µετρούµενη ̟αραµόρφωση. Αυτό 

σηµαίνει ότι το λάθος µ̟ορεί να ̟ροσεγγίζει µέχρι και το 100%.   

Οι τεχνικές οι ο̟οίες είναι βασισµένες στην αρχή του µαγνητισµού, ουσιαστικά 

ε̟ικεντρώνονται στη µέτρηση της αλλαγής διεύθυνσης του µαγνητικού ̟εδίου της µαγνητικά 

διεγερµένης ̟εριοχής του υλικού. Η µαγνητική, λοι̟όν, ανισοκατανοµή η ο̟οία ̟ροκαλείται 

α̟ό τις ανα̟τυχθείσες ενα̟οµείνασες τάσεις οδηγεί στην ̟εριστροφή του ανε̟τυγµένου 

µαγνητικού ̟εδίου µακριά α̟ό την ̟εριοχή αρχικής εφαρµογής του ̟εδίου [27, 28]. Με την 

µέτρηση αυτών των µικρών ̟εριστροφών, οι διευθύνσεις των κυρίως τάσεων και το µέγεθος των 

κυρίως ̟αραµορφώσεων δύναται να µετρηθούν και εν δυνάµει να ̟οσοτικο̟οιηθούν.  Ένας 

̟ολύ σηµαντικός ̟αράγοντας ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη κατά την διάρκεια των 

µετρήσεων είναι η ευαισθησία της τεχνικής στις ήδη υ̟άρχουσες τάσεις οι ο̟οίες µ̟ορεί να 

υφίστανται µέσα στο υλικό, ̟ριν την διενέργεια των ̟ειραµάτων, αλλά και η µικροκρυσταλλική 

δοµή του υλικού, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να εντο̟ισθούν και ο βαθµός ε̟ηρεασµού τους στις τελικές 

µετρήσεις να ληφθούν υ̟όψη µε κατάλληλες διενέργειες βαθµονόµησης των µετρητικών 

οργάνων (calibration).        

Στον αντί̟οδα, µε την χρήση των τεχνικών υ̟ερήχων, µία ευρεία µέτρηση της τάσης 

̟ραγµατο̟οιείται κατά µήκος της διεύθυνσης εκ̟οµ̟ής του υ̟ερήχου, η ο̟οία εν συνεχεία 

µέσω του υ̟ολογισµού της µέσης τιµής της ̟αρέχει το τελικό α̟οτέλεσµα το ο̟οίο 

αντι̟ροσω̟εύει τις αλλαγές της µαγνητικής ροής µέσα στο υλικό καθώς αυτό υ̟όκειται σε 

φόρτιση µε συνε̟αγόµενη ανά̟τυξη τάσεων στη γεωµετρία του [29]. Το εύρος των 

ανα̟τυσσόµενων ταχυτήτων των κυµάτων υ̟ερήχων εξαρτάται α̟ό µικρό-κρυσταλλικές 

ανοµοιοµορφίες [28, 30] οι ο̟οίες κατά συνέ̟εια δύναται να ̟ροκαλέσουν δυσκολίες στην 

τελική, ακριβή εκτίµηση των ανα̟τυσσόµενων τάσεων λόγω της ανακρίβειας ̟ου θα έχουν 

εισάγει τα φαινόµενα των δηµιουργηθέντων ̟ολυ-αξονικών τάσεων στην ̟ορεία του υ̟ερήχου.    

Η ελαστική ̟αραµόρφωση η ο̟οία δηµιουργείται µέσα στον όγκο ενός φωτο̟ολυµερούς 

υλικού, δύναται να χαρτογραφηθεί ε̟ίσης µε τη χρήση φωτοελαστικής ανάλυσης, 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρό̟ο µία ξεκάθαρη εικόνα της έκτασης ό̟ως ε̟ίσης και των 

διακυµάνσεων των δηµιουργηθέντων τάσεων, σε αυτό [31]. Στη συνέχεια, οι 

̟ιεζοφασµατοσκο̟ικές (Piezospectroscopic) τεχνικές, οι ο̟οίες εξυ̟ηρετούν ε̟ίσης το σκο̟ό 

αυτό, βασίζονται στη µέτρηση του φάσµατος Raman [32]. Αυτό ̟ου συµβαίνει στην 

̟ραγµατικότητα είναι ότι το χαρακτηριστικό φάσµα Raman ή οι (fluorescence luminescence) 
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γραµµές φθωρισµού-φωτοβολίας, υ̟όκεινται σε γραµµικές µεταβολές συναρτήσει των 

διακυµάνσεων των υδροστατικών ̟ιέσεων ̟ου υφίστανται το υλικό, και είναι ̟ολύ εύκολο να 

µετρηθούν µε ακρίβεια. Ε̟ι̟ρόσθετα, δεδοµένου του χαρακτηριστικού της διαφάνειας ̟ου 

χαρακτηρίζει ̟ολλές διαδεδοµένες ρητίνες ̟οικίλλων φύσεων [30, 33], είναι ακόµα ̟ιο εύκολη η 

συγκέντρωση ̟ληροφορίας σχετικά µε τις ανα̟τυχθείσες τάσεις µέσα στο υλικό, σε 

υ̟οστρώµατα κάτω α̟ό την εξωτερική ε̟ιφάνειά του.  Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

συναντάται ευρέως σε υλικά µε φωτο-ελαστικές ιδιότητες. Όταν λοι̟όν το φως δια̟ερνά ένα 

υλικό το ο̟οίο βρίσκεται υ̟ό φόρτιση, τότε, µία ανισότρο̟ος µεταβολή δηµιουργείται στην 

ταχύτητά του η ο̟οία ̟ροκαλεί εν συνεχεία ̟ρότυ̟α ̟αρεµβολής (interference fringe patterns) 

τα ο̟οία είναι ευδιάκριτα µέσω της χρήσης µη γραµµικού ̟ολωτή (crossed polariser). Οι τάσεις 

λοι̟όν οι ο̟οίες έχουν δηµιουργηθεί µέσα στο υλικό κατά την φόρτιση του µ̟ορούν να 

υ̟ολογιστούν α̟ό την α̟λή µετάφραση των ̟ροτύ̟ων ̟αρεµβολής.  

Κλείνοντας την εισαγωγική ̟εριγραφή των τεχνικών µετρήσεως ̟αραµένουσων τάσεων, 

ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στην ιντερφεροµετρική ή ο̟τική τεχνική, λόγω του ότι οι 

αισθητήρες FBG υ̟άγονται σε αυτή την κατηγορία. Σε ένα τυ̟ικό ιντερφερόµετρο [34], δύο 

δέσµες φωτός (coherent light) εκ̟έµ̟ονται κατά µήκος του άξονα των Ζ τιµών, µε την µία 

ακτίνα να έχει ως ε̟ί̟εδο αναφοράς το ε̟ί̟εδο Χ και η δεύτερη το ε̟ί̟εδο Υ, καθιστώντας τες 

µε αυτό τον τρό̟ο κάθετες µεταξύ τους. Αυτές ονοµάζονται ακτίνα ακτινοβολίας και αναφοράς 

αντίστοιχα (illumination and reference). Στη συνέχεια οι ε̟ιµέρους αντανακλάσεις αυτών 

συνδυάζονται και η συνισταµένη τους εντο̟ίζεται α̟ό έναν ειδικό ανιχνευτή (̟ερισσότερες 

λε̟τοµέρειες στην ̟αράγραφο 2.2.2). 

Ε̟ι̟ρόσθετα, σε ένα ιντερφερόµετρο, η µία ή και οι δύο ακτίνες υ̟όκεινται στη 

δηµιουργία συγκεκριµένων ̟ροτύ̟ων στίγµατος λόγω της αντανάκλασης των δύο 

̟ροαναφερθέντων ακτίνων α̟ό την ε̟ιφάνεια ̟ροσβολής του υλικού.  Όταν αυτές οι δύο 

ακτίνες συνδυαστούν και µε την χρήση µίας συσκευής charged coupled device (CCD), 

̟ραγµατο̟οιηθεί η ανάλογη ε̟εξεργασία τους, το ιντερφερόγραµµα ̟αράγεται. Η καταγραφή 

λοι̟όν των αλλαγών στη γωνία της φάσης του ̟αραγόµενου σήµατος το ο̟οίο είναι 

συναρτήσει των τάσεων οι ο̟οίες εφαρµόζονται σε µία ε̟ιφάνεια, καταστεί δυνατή την 

µεταβολή του µήκους αντανάκλασης του φωτός και κατά συνέ̟εια τον υ̟ολογισµό των 

ε̟ιµέρους ̟αραµορφώσεων.  Η συγκεκριµένη αρχή λειτουργίας εφαρµόζεται στην τεχνική ESPI 

(electronic speckle interferometry) [35] η ο̟οία δύναται να συνδυαστεί α̟οτελεσµατικά µε την 

µέθοδο της διάτρησης [36] µε στόχο την µέτρηση της εκτόνωσης  ε̟ιφανειακών τάσεων [37]. 

 

2.2.1 Η χρήση του αισθητήρα FBG στη µέτρηση ̟αραµένουσων τάσεων σε ̟ολυµερή υλικά 

 

Οι αισθητήρες Bragg (FBG) θεωρούνται κατάλληλοι [38-41] για την µέτρηση 

̟αραµορφώσεων σε ένα µεγάλο εύρος υλικών ό̟ως τα µέταλλα, τα σύνθετα υλικά, οι ε̟οξικές 

αλλά και οι ̟ολυµερείς ρητίνες. Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, 

έχουν βρει ευρεία εφαρµογή στην αεροδιαστηµική βιοµηχανία, στο βιοµηχανικό κλάδο ό̟ου 

̟ραγµατο̟οιούν συνεχείς µετρήσεις κατά την διάρκεια της ̟αραγωγής, στο κατασκευαστικό 

ό̟ου χρησιµο̟οιούνται ως µέσο συνεχούς ε̟ο̟τείας της δοµικής αντοχής µεγάλων έργων αλλά 

ε̟ίσης και στο κλάδο ε̟ιθεωρήσεων στον ο̟οίο οι τεχνικές µη καταστροφικού ελέγχου είναι ̟ιο 
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διαδεδοµένες.  Αυτό οφείλεται στην ιδιότητά τους να ̟ραγµατο̟οιούν άµεσες µετρήσεις 

̟αραµορφώσεων µέσα στο υλικό / κατασκευή στο ο̟οίο έχουν το̟οθετηθεί ε̟ηρεάζοντας 

θετικά αλλά σε µικρό ̟οσοστό, την αντοχή του ή να εισάγουν ανε̟ιθύµητες φορτίσεις στη δοµή 

του.  Ε̟ίσης, ̟αρόλο ̟ου ένας αισθητήρας FBG δηµιουργείται σαν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι µίας 

ο̟τικής ίνας, συνάµα δεν αλλοιώνει τις µηχανικές ιδιότητές της µε α̟οτέλεσµα η ο̟τική ίνα να 

λειτουργεί ταυτόχρονα σαν αισθητήρας αλλά και σαν µέσο ενίσχυσης της αντοχής της δοµής 

̟ου την φιλοξενεί.     

Αρχικά ̟ειράµατα µε αισθητήρες FBG ̟ραγµατο̟οιήθηκαν την δεκαετία του 80’ ως 

συνέ̟εια της ερευνητικής εργασίας του Hill και των συνεργατών του [42] οι ο̟οίοι 

̟αρουσίασαν την φωτοευαισθησία, των ̟εριεχοµένων σε γερµάνιο, γυάλινων ο̟τικών ινών, οι 

ο̟οίες µ̟ορούσαν ιδανικά να υ̟οστούν κατάλληλη ε̟εξεργασία και να φέρουν αισθητήρες 

FBG. Ε̟ι̟ρόσθετα οι αισθητήρες FBG ̟αρέχουν άκρως το̟ικές µετρήσεις σε συγκεκριµένες 

̟εριοχές της δοµής η ο̟οία τους εµ̟εριέχει, ̟αρουσιάζοντας υψηλή ευαισθησία, 

ε̟αναληψιµότητα των µετρήσεων και γραµµικότητα όσων αφορά την α̟όκριση των 

̟λεγµάτων του αισθητήρα σε συγκεκριµένες το̟οθεσίες µέσα στη δοµή. Τέλος ̟αρουσιάζουν 

µία αυτό-αναφερόµενη συµ̟εριφορά (self-referencing), δεν ε̟ηρεάζονται α̟ό διακυµάνσεις 

ενέργειας και µ̟ορούν ̟ολύ εύκολα να οµαδο̟οιηθούν είτε εν σειρά (µέσα σε µία ο̟τική ίνα) 

είτε ̟αράλληλα µε α̟οτέλεσµα να µ̟ορούν να καλύψουν και να µετρήσουν ̟αραµορφώσεις σε 

µία ευρύτερη ̟εριοχή της δοµής στην ο̟οία έχουν εισαχθεί.  Κατ’ ε̟έκταση η χρήση των 

αισθητήρων FBG για µέτρηση οµοιόµορφης αξονικής ̟αραµόρφωσης (εφελκυσµός και θλίψη) 

αλλά και θερµοκρασίας έχει ήδη διερευνηθεί διεξοδικά [43, 44] µε α̟οτέλεσµα ̟ολλές 

̟ειραµατικές διατάξεις τους να έχουν αναφερθεί για την ταυτόχρονη µέτρηση αυτών [45].     

Η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα FBG βασίζεται στη µέτρηση της µετατό̟ισης, της 

κορυφής Bragg (µέγιστη τιµή της κατανοµής, του ανακλώµενου α̟ό τον αισθητήρα, φάσµατος 

φωτός) στην ̟ερί̟τωση οµοιόµορφης ̟αραµόρφωσης. Η συγκεκριµένη µέτρηση ̟ροδίδει την 

ακριβή κατάσταση της φόρτισης στην ο̟οία υ̟όκειται η ο̟τική ίνα και κατ’ ε̟έκταση το υλικό, 

δηλαδή θλίψη ή εφελκυσµό. Συνήθως όµως, σε ̟ολλά φαινόµενα φορτίσεων δεν δηµιουργείται 

µόνο θλίψη ή εφελκυσµός (αξονική φόρτιση), αλλά µία τρισδιάστατη κατάσταση 

̟αραµορφώσεων γύρω α̟ό την ̟εριοχή ό̟ου ο αισθητήρας FBG λειτουργεί [46]. Στην 

̟ερί̟τωση αυτή ό̟ου η ο̟τική ίνα υ̟όκειται σε ακτινικές ̟αραµορφώσεις µεγάλου εύρους, η 

ο̟τική της α̟όδοση ε̟ηρεάζεται σηµαντικά. Το φαινόµενο ̟ου υφίσταται σε αυτή την 

̟ερί̟τωση είναι η ακτινική συµ̟ίεση του ̟υρήνα της ο̟τικής ίνας και η ε̟ακόλουθη αλλαγή 

της γεωµετρίας του α̟ό κυκλικής διατοµής σε ελλει̟τικής. Το φαινόµενο αυτό οδηγεί στο 

διαχωρισµό της αρχικής Bragg κορυφής σε δύο νέες διακριτές Bragg κορυφές. Η α̟όσταση, 

λοι̟όν ̟ου χωρίζει τις κορυφές αυτές, είναι συνάρτηση της διαφοράς των ακτινικών 

συνιστωσών (strain components) ̟αραµόρφωσης    

Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου το υλικό υφίσταται την ύ̟αρξη µη-οµοιόµορφων ̟εδίων 

̟αραµόρφωσης και κατά συνέ̟εια και ο αισθητήρας FBG, η φασµατική α̟όκριση του 

αισθητήρα υ̟όκειται σε αλλαγές. Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα την αλλαγή της αρχικής κατανοµής 

ανάκλασης (µία διακριτή κορυφή Bragg) σε µία κατανοµή ανάκλασης µε ̟ολλές κορυφές 

χαρακτηριζόµενη α̟ό ένα µεγαλύτερο φάσµα (βλέ̟ε ̟αρ. 2.2) καθιστώντας ̟ολύ δύσκολη την 

µετάφραση της σε µία αντι̟ροσω̟ευτική κατανοµή ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του 

αισθητήρα.  Υ̟άρχουσες τεχνικές [47] δύναται να ̟ροβλέψουν αλλαγές στην κατανοµή του 
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Bragg φάσµατος το ο̟οίο αντα̟οκρίνεται σε µία δεδοµένη κατανοµή ̟αραµορφώσεων στο 

υλικό. Παρόλα αυτά, το αντίστροφο ̟ρόβληµα, η ε̟ίλυση του ο̟οίου ̟αρουσιάζει µεγάλο 

ενδιαφέρον, δηλαδή ο καθορισµός µίας κατανοµής ̟αραµορφώσεων α̟λά και µόνο α̟ό την 

µέτρηση ενός Bragg φάσµατος, σχεδόν ̟άντα ̟ροϋ̟οθέτει την ̟ραγµατο̟οίηση ̟αραδοχών 

σχετικά µε την τελική κατανοµή των ̟αραµορφώσεων [48]. Η χρήση της τεχνικής Optical Low 

Coherence Reflectometry (OLCR) ουσιαστικά δίνει λύση στο συγκεκριµένο ̟ρόβληµα αφού 

µ̟ορεί να υ̟ολογίσει την κατανοµή της ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του αισθητήρα χωρίς την 

̟ραγµατο̟οίηση ο̟οιασδή̟οτε ̟αραδοχής [14].  

Οι αισθητήρες FBG και η τεχνική καθορισµού του ̟ροφίλ της δηµιουργούµενης 

̟αραµένουσας ̟αραµορφώσεως στον όγκο του υλικού α̟οτελούν τα µέσα τα ο̟οία 

χρησιµο̟οιήθηκαν εκτενώς ώστε να έρθει εις ̟έρας η ̟αρούσα ερευνητική εργασία. Πιο 

λε̟τοµερής ε̟εξήγηση της τεχνολογίας αλλά και των αρχών λειτουργίας των αισθητήρων FBG 

και της τεχνικής OLCR , ακολουθεί στις ε̟όµενες ενότητες.  

 

2.3 Τεχνικές και µέσα µέτρησης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων 

2.3.1 Αισθητήρες Ο̟τικών Ινών – ∆ίοδοι Bragg / Fiber Bragg Gratings 

 
Οι αισθητήρες ο̟τικών ινών ̟αρουσιάζουν ̟ολλά ̟λεονεκτήµατα σε σχέση µε τους 

̟αραδοσιακούς αισθητήρες µετρήσεως ̟αραµορφώσεων. Είναι ̟ιο συµ̟αγείς, χαρακτηρίζονται 

α̟ό ιδιαίτερα µικρό βάρος και δηµιουργούν µικρότερες ε̟εµβάσεις στο υλικό στο ο̟οίο και 

εµφυτεύονται, άρα και συνε̟αγόµενες διαταραχές λόγω της ̟ολύ µικρής διάστασης, διαµέτρου 

τους (̟ρότυ̟η διάµετρος ίση µε 125µm). Ε̟ι̟ρόσθετα οι ο̟τικές ίνες είναι α̟ρόσβλητες σε 

ηλεκτροµαγνητικές ̟αρεµβολές, ̟αρουσιάζουν άριστη αντίσταση στη διάβρωση λόγω της εν 

γένους φύσεως του υλικού α̟ό το ο̟οίο α̟οτελούνται αλλά και στις υψηλές θερµοκρασίες µε 

ιδιαίτερα µεγάλη διάρκεια ζωής [47, 49].  

 
 

Σχήµα 2.1. Ο̟τική ίνα µε τον αισθητήρα σε εµφανή θέση. Η ̟λαστική ε̟ικάλυψη δεν είναι εµφανής 
[50] 
 

Ειδικότερα οι αισθητήρες ο̟τικών ινών τεχνολογίας “Bragg Grating”, χρησιµο̟οιούνται ευρέως 

τα τελευταία χρόνια σε ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών, λόγω της χαρακτηριστικής ιδιότητάς τους 

να µετρούν ̟αραµορφώσεις στο εσωτερικό του δοκιµίου / δοµής / κατασκευής.Ο αισθητήρας 

“Bragg Grating” µ̟ορεί ουσιαστικά να οριστεί ως µια χωρική διαµόρφωση του δείκτη 
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διάθλασης η ο̟οία έχει εφαρµοστεί σε ένα συγκεκριµένο µήκος του ̟υρήνα της ο̟τικής ίνας και 

ονοµάζεται ̟λέγµα διάθλασης. Η δηµιουργία του ̟λέγµατος διάθλασης βασίζεται στην 

ιδιότητα της φωτοευαισθησίας των χαλαζιακών ινών και ε̟ιτυγχάνεται συνήθως είτε µε την 

τεχνική της ̟αρεµβολής δύο δεσµών φωτός είτε µε την τεχνική “phase mask”. 

 Το µήκος L (σχήµα 2.3) του ̟λέγµατος ενός αισθητήρα FBG κυµαίνεται συνήθως α̟ό ένα 

δέκατο του χιλιοστού (100µm) έως και µερικών δεκάδων χιλιοστών (σχήµατα 2.1 & 2.2). 

Συγκριτικά µε άλλες ευρέως διαδεδοµένες ο̟τικές ίνες, οι ο̟τικές ίνες µε αισθητήρα FBG 

µ̟ορούν να συνδυαστούν, είτε σε σειρά είτε ̟αράλληλα, ̟ολλές µαζί και ουσιαστικά να 

“̟λεχτούν” δηµιουργώντας δίκτυο/α αισθητήρων καλύ̟τοντας ένα ευρύτερο γεωµετρικό χώρο 

µε αυξηµένη ̟αροχή ̟ληροφορίας σχετικά µε την υφιστάµενη ̟αραµόρφωσή του. Το φυσικό 

µέγεθος το ο̟οίο και είναι υψηλής σηµασίας για την µετάφραση των ληφθέντων σηµάτων σε 

̟οσοτικο̟οιηµένες ̟αραµορφώσεις είναι το µήκος κύµατος Bragg το ο̟οίο είναι ανεξάρτητο 

της συνολικής εντάσεως του φωτός, των α̟ωλειών στα σηµεία ε̟αφής ή κατ’ ε̟έκταση της ίδιας 

της ̟ηγής ισχύος. Πιο συγκεκριµένα, δύο είναι οι κατηγορίες στις ο̟οίες χωρίζονται οι τύ̟οι 

των ινών FBG. Η ̟ρώτη α̟οτελείται α̟ό τις τυ̟ο̟οιηµένες µονοτρο̟ικές ίνες (SM) ̟ου 

̟ροκαλούν χαµηλή ανάκλαση της διερχόµενης δέσµης φωτός σε δύο ξεχωριστές δέσµες και η 

δεύτερη α̟ό τις ίνες στις ο̟οίες διατηρείται η ̟όλωση της διερχόµενης δέσµης (PM). Οι 

αισθητήρες SM-FBG είναι ουσιαστικά ̟ιο διαδεδοµένοι για µετρήσεις αξονικών 

̟αραµορφώσεων. 

 

 

 

 
 

Σχήµα 2.2. Ο̟τική ίνα  - Τυ̟ικές διαστάσεις [50] 
 
 
Μ̟ορούν λοι̟όν να το̟οθετηθούν µε σχετική ευκολία στην “̟εριοχή” εντο̟ισµού των 

κρίσιµων ̟αραµορφώσεων οι ο̟οίες ε̟ηρεάζουν την αντοχή της κατασκευής και να ̟αρέχουν 

ακριβείς µετρήσεις της εσωτερικής ̟αραµόρφωσης ή της θερµοκρασίας σε συγκεκριµένες θέσεις 

χωρίς καµιά σχεδόν διαταραχή. Οι αισθητήρες Bragg Grating χρησιµο̟οιούνται ε̟ίσης και για 

την ε̟αλήθευση και ε̟ικύρωση αναλυτικών και αριθµητικών µοντέλων τα ο̟οία είναι 

σχεδιασµένα ώστε να ̟ροσοµοιώνουν την κατα̟όνηση και συνε̟ή ̟αραµόρφωση της 

ο̟οιασδή̟οτε δοµής / κατασκευής ̟ου ̟αρουσιάζει ε̟ιστηµονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον 

αλλά ε̟ίσης ̟ρόκειται να α̟οτελέσει στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων βιοµηχανική 

εφαρµογή. 
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Γενικότερα, η ̟αραµόρφωση ̟ου µ̟ορεί να υ̟οστεί ένας αισθητήρας FBG δύναται να 

είναι είτε οµοιογενής είτε µη οµοιογενής. Η φασµατική α̟όκριση του αισθητήρα FBG 

διαµορφώνεται συναρτήσει όχι µόνο των αλλαγών στην κατάσταση ̟αραµόρφωσης του υλικού 

αλλά και συναρτήσει θερµοκρασιακών διακυµάνσεων ̟ου µ̟ορεί να συµβαίνουν στο υλικό η 

το ̟εριβάλλον ̟ειραµατικό χώρο. Στο σχήµα 2.3, η βασική αρχή λειτουργίας του αισθητήρα 

FBG είναι εµφανής. Κατά κανόνα [47] το φάσµα του φωτός ̟ου εκ̟έµ̟εται µέσω της ίνας είναι 

αλληλοσυµ̟ληρούµενο µε το φάσµα του φωτός το ο̟οίο αντανακλάται α̟ό το ̟λέγµα. Βέβαια 

λόγω α̟ωλειών ̟ου µ̟ορεί να εµφανίσει η χρησιµο̟οιούµενος εξο̟λισµός και τα ̟εριφερειακά 

του, το φαινόµενο δύναται να µην αγγίζει το 100% της αλληλοσυµ̟λήρωσης.  

 

 
Σχήµα 2.3. Αρχές λειτουργίας αισθητήρα Fiber Bragg Grating - FBG [51] 

 
 

Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου η ̟αραµόρφωση του ̟λέγµατος είναι οµοιογενής, δηλαδή οι 

α̟οστάσεις των gratings είναι ίσου µήκους, η ̟εριοδική µεταβολή του δείκτη διάθλασης στον 

̟υρήνα της ο̟τικής ίνας, δηµιουργεί συγκεκριµένες ανακλάσεις κατά γωνία ̟ (δηλαδή ̟λήρη 

ανάκλαση µε κατεύθυνση ως ̟ρος την ̟ηγή του φωτός) µόνο σε ένα συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος ό̟ως καθορίζεται α̟ό τη συνθήκη Bragg [47]: 

 

                                                                   λΒΟ=2neffΛ                                                                             [2.1] 

 

ό̟ου λΒΟ η µέγιστη τιµή του ανακλώµενου κύµατος, neff ο µέσος ενεργός δείκτης διάθλασης και 

Λ η ονοµαστική ̟ερίοδος του ̟λέγµατος (σχήµα 2.3).  

Η συγκεκριµένη µεταβολή ουσιαστικά ε̟ιφέρει την αλλαγή της µέγιστης τιµής του 

καταγραφόµενου µήκους κύµατος (ενδεικτική ως ̟ρος το είδος της ̟αραµόρφωσης - θλίψη ή 

εφελκυσµός) µε ̟αράλληλη µετακίνηση της κατανοµής του φάσµατος αλλά και διατήρηση της 

µορφής του ό̟ως φαίνεται στο σχήµα 2.4. 
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Σχήµα 2.4. Οµοιογενής και µη-οµοιoγενής ̟αραµόρφωση αισθητήρα FBG [51] 

 

Εν γένει, η φασµατική α̟όκριση ενός αισθητήρα FBG είναι συνάρτηση των θερµοκρασιακών 

διακυµάνσεων αλλά και των αλλαγών οι ο̟οίες δηµιουργούνται στο εύρος των 

̟αραµορφώσεων του υλικού το ο̟οίο τον ̟εριβάλει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της άµεσης 

εξάρτησης του δείκτη ανάκλασης του φωτός (refractive index) αλλά και των φυσικών 

διαστάσεων της ο̟τικής ίνας στις διακυµάνσεις αυτές [52].   Η µετακίνηση της Bragg κορυφής 

(∆λΒ) η ο̟οία έχει ̟ροκληθεί α̟ό την διακύµανση της θερµοκρασίας (∆Τ)  αλλά και των 

̟αραµορφώσεων (∆ε), µ̟ορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: 

            

   0
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(1 ) ( )e fp
λ λ λ

ε α ξ
λ λ

Β Β Β
Ζ

Β Β
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= = − + + ∆Τ                                          [2.2] 

 

ό̟ου , λΒ0 είναι το Bragg µήκος κύµατος αναφοράς, pe είναι η φωτο-ελαστική σταθερά της 

ο̟τικής ίνας, αf ο συντελεστής θερµικής διαστολής του υλικού της ο̟τικής ίνας και ξ η θέρµο-

ο̟τική σταθερά της ο̟τικής ίνας αντίστοιχα. Όταν λοι̟όν, η ο̟τική ίνα είναι εµφυτευµένη 

µέσα σε ένα υλικό, και µαζί υ̟όκεινται σε θερµοκρασιακές αλλαγές, τότε η εξίσωση του µήκους 

κύµατος Bragg µεταβάλλεται κατάλληλα ώστε κατάλληλη µέριµνα να δοθεί στις θερµικά 

ανα̟τυσσόµενες ̟αραµορφώσεις στην ο̟τική ίνα, α̟οτέλεσµα της µη αντιστοιχίας µεταξύ των 

σταθερών θερµικής διαστολής της ο̟τικής ίνας (αf)  και του υλικού (αm). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση 

η ακόλουθη σχέση βρίσκει εφαρµογή: 

 

                      ( )0
f f
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Β Β

Β
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Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο αισθητήρας και το υλικό δεν υ̟όκειται σε θερµοκρασιακές 

µεταβολές, τότε η σχέση 2.3 µ̟ορεί να ̟άρει την ακόλουθη µορφή: 
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                                                  0
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Στον αντί̟οδα, όταν η ̟αραµόρφωση του ̟λέγµατος δεν είναι οµοιογενής και οι 

α̟οστάσεις των gratings έχουν ̟λέον διαµορφώσει διαφορετικού µήκους α̟οστάσεις µεταξύ 

τους, τότε το µήκος κύµατος της κορυφής Bragg χαρακτηρίζεται συναρτήσει της α̟όστασης 

κατά µήκος του άξονα των Ζ ο ο̟οίος συµ̟ί̟τει µε τον ̟υρήνα της ο̟τικής ίνας. Θεωρώντας 

σταθερή θερµοκρασία και ̟αραλεί̟οντας τα φαινόµενα της δι̟λής διάθλασης (birefringence) 

και της διασ̟οράς (dispersion)  του φωτός στην ίνα, η οφειλόµενη σε φόρτιση, τρισδιάστατη 

µετακίνηση της κυµατοµορφής της κορυφής Bragg, µ̟ορεί να ̟εριγραφεί ε̟αρκώς α̟ό την 

ακόλουθη σχέση [53]:  

 

              
2

Β ΒO Β

12 11 12
ΒO ΒΟ

λ ( ) λ ( ) λ ( ) 1
( ) ( ( ) ( )( ( ) ( )))

λ ( ) λ ( ) 2 2
eff

Z Z X y

nz z z
z p z p p z z

z z
ε ε ε ε

− ∆
= = − + + +            [2.5] 

 

ό̟ου 11p , 12p είναι οι σταθερές ο̟τικό-̟αραµόρφωσης Pockels της µη διεγερµένης ̟εριοχής της 

ίνας, και ( )X zε , ( )y zε , ( )Z zε είναι οι κύριες αξονικές τάσεις µέσα στο ̟υρήνα της SM ο̟τικής 

ίνας. Συνε̟ώς όταν οι ̟ειραµατικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να ισχύει 

( )X zε = ( )y zε = ( )Zv zε−  ό̟ουv είναι ο λόγος του Poisson της ο̟τική ίνας, η σχέση 2.5 

α̟λο̟οιείται στη σχέση 2.6 η ο̟οία ̟αίρνει την ακόλουθη µορφή:  
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Η συγκεκριµένη εξίσωση αντα̟οκρίνεται στις υ̟οθέσεις των Butter και Hocker σχετικά 

µε την ̟εριγραφή τους ως ̟ρος την ε̟ίδραση της ̟αραµορφώσεως του υλικού στην ίδια την ίνα 

[54]. Εν κατακλείδι, όταν η ο̟τική ίνα υ̟όκειται καθαρά και µόνο σε αξονική φόρτιση κατά των 

άξονα των Ζ τότε η σχέση 2.6 είθισται να χρησιµο̟οιείται στην ακόλουθη µορφή:   

 

                                                               Β

ΒΟ

λ ( )
(1 ) ( )

λ ( ) e Z

z
p z

z
ε

∆
= −                                                            [2.7] 

ό̟ου ep είναι η φωτο-ελαστική σταθερά η ο̟οία καθορίζεται ̟ειραµατικά. Για την ̟ροκειµένη 

ο̟τική ίνα, η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε στην ̟αρούσα ερευνητική εργασία, η τιµή της έχει 

καθοριστεί ̟ροσεγγιστικά στο 0.22 [52]. 

 

2.3.2 Περιλη̟τική ̟εριγραφή της τεχνικής OLCR - Optical Low Coherence Reflectometry 

 

Στη σχέση 2.7, γίνεται φανερό ότι ο υ̟ολογισµός της κάθε ξεχωριστής κατανοµής της 

̟αραµόρφωσης (για κάθε ενδιάµεση µέτρηση) κατά µήκος του αισθητήρα FBG α̟αιτεί την 

εύρεση των χαρακτηριστικών τιµών των Bragg κορυφών αφενός στην κατάσταση αναφοράς 

ό̟ως ε̟ίσης και στην οιαδή̟οτε µετέ̟ειτα µέτρηση. Γενική ̟εριγραφή της διαδικασίας η ο̟οία 
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ακολουθείται για τον ̟ροσδιορισµό αυτό, ̟εριγράφεται στη συνέχεια. Πιο λε̟τοµερής ανάλυση 

της τεχνικής αλλά και της ακριβούς µαθηµατικής µοντελο̟οίησης, στην ο̟οία βασίζεται, 

δύναται να βρεθεί στις [55, 56] 

Στο σχήµα 2.5, ̟αρουσιάζεται η ακριβής σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών φυσικών 

µεγεθών, τα ο̟οία είναι α̟αραίτητα ώστε να ̟ραγµατο̟οιηθεί ο ακριβής ̟ροσδιορισµός του 

̟ροφίλ της ̟αραµόρφωσης ̟ου υφίσταται το υλικό κατά µήκος του αισθητήρα. Αρχικά, η 

τεχνική και ο εξο̟λισµός του OLCR (Optical Low Coherence Reflectometry), ε̟ιτρέ̟ουν την 

ακριβή, και µε ̟ολύ χαµηλό “θόρυβο” (κάτω α̟ό τα -120 dB) µέτρηση της ακούσιας α̟όκρισης 

h(t) (complex impulse response h(t)) του αισθητήρα FBG (ό̟ου t είναι ο χρόνος) κατά την 

διάρκεια εκ̟οµ̟ής φωτός σε αυτόν, η ο̟οία είναι α̟αραίτητη στη συνέχεια των υ̟ολογισµών. 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, το ̟ροσκείµενο φως, το ο̟οίο ορίζεται µε βάση την ̟ροσβολή του 

ως ̟ρος µία ε̟ιφάνεια και όχι µε βάση την αντανάκλασή του (incident light), εκ̟έµ̟εται µέσα 

α̟ό το ρεφλεκτόµετρο στο ο̟οίο διασ̟άται, α̟ό ένα συζευτή (3-dB), σε δύο διαφορετικές 

δέσµες φωτός οι ο̟οίες α̟οκαλούνται ως δέσµη αναφοράς (reference arm) και δοκιµαστική 

δέσµη (test arm). Η ̟αρούσα ̟ροσέγγιση στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας του 

ιντερφερόµετρου Michelson, στο ο̟οίο η δέσµη αναφοράς ανακλάται α̟ό ένα σταθερό 

καθρέ̟τη και η δοκιµαστική, α̟ό ένα κινούµενο (σχήµα 2.6). Οι ανακλάσεις τους στη συνέχεια 

καταγράφονται και γίνεται η σύγκρισή των φάσεων τους ώστε να δια̟ιστωθούν οι διαφορές 

τους και να µεταφραστούν σε µετρήσιµα α̟οτελέσµατα διαφοράς α̟όστασης µεταξύ των 

σηµείων ανάκλασης των δύο δεσµών του ιδίου φωτός.  

Στην τεχνική OLCR,   η δοκιµαστική δέσµη α̟οστέλλεται στον αισθητήρα FBG, η ο̟οίος 

την ανακλά, και η δέσµη αναφοράς α̟οστέλλεται σε έναν καθρέφτη α̟ό τον ο̟οίο ανακλάται 

κατά συνέ̟εια και ο ο̟οίος βρίσκεται το̟οθετηµένος σε γραµµικό οδηγό ̟ολύ µεγάλης 

ανάλυσης κίνησης. Στη συνέχεια οι ανακλάσεις καταγράφονται, αναλύονται και συγκρίνονται 

µε την χρήση ενός ειδικού ανιχνευτή (σχήµα 2.7) ο ο̟οίος ̟αράγει την α̟αραίτητη ̟ληροφορία 

όσων αφορά το εύρος του ανακλώµενου µήκους κύµατος του φωτός αλλά και της ζητούµενης 

ακούσιας α̟όκρισης h(t). Με την χρήση της ευρεθείσας α̟όκρισης h(t), δύναται να  υ̟ολογιστεί 

η φασµατική α̟όκριση r(ν)  (spectral response), του αισθητήρα FBG µέσω της χρήσης 

µετασχηµατισµών Fourier. Στη συνέχεια η χρήση του layer peeling αλγορίθµου αναδόµησης 

[55-57] δύναται να ̟ροσδώσει µία µοναδική σύνθετη σταθερά σύζευξης q(z) (unique complex 

coupling coefficient q(z)), η ο̟οία είναι αναγκαία για τον τελικό υ̟ολογισµό του Bragg µήκους 

κύµατος λB(z). Το τελευταίο αυτό βήµα ̟ραγµατο̟οιείται µε την ̟αραγώγηση της φάσης Φ(z) 

της σύνθετης σταθεράς σύζευξης q(z) (σχέσεις 5 - 7).    
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ό̟ου Λd είναι η ̟ερίοδος των φραγµάτων του ̟λέγµατος του αισθητήρα η ο̟οία έχει 

καθοριστεί κατά την διάρκεια ̟αραγωγής του αισθητήρα  (design grating period) [55, 56]. 

 
 
 

 
 

Σχήµα 2.5. Υ̟ολογισµός ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µε την χρήση της τεχνικής OLCR [50]. 
 
 

 
 

Σχήµα 2.6. Michelson Ιντερφερόµετρο (Encyclopedia Britannica, Inc. 2006). 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 2.7. Ιντερφερόµετρο και ο̟τική ίνα µε αισθητήρα Bragg σε ̟αράλληλη διάταξη [56]. 
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2.4 Πειραµατικές διατάξεις – Σκο̟ός σχεδιασµού και λειτουργίας 
 

 Στις ακόλουθες ενότητες, η φύση των χρησιµο̟οιηθέντων ̟ειραµατικών διατάξεων θα 

̟εριγραφεί. Κάθε µία α̟ό τις διατάξεις ενσωµατώνει διαφορετική φιλοσοφία κατασκευής και 

λειτουργίας. Η ̟ρώτη διάταξη στην ο̟οία έχει χρησιµο̟οιηθεί Plexiglas®, ̟αρέχει αρκετά 

̟λεονεκτήµατα όσων αφορά την το̟οθέτηση του αισθητήρα FBG µέσα στο χώρο χύτευσης του 

δοκιµίου (̟ολύ καλή ευθυγράµµιση) αλλά και την καλύτερη δυνατή δηµιουργία 

ε̟αναλήψιµων, σε διαστάσεις, κυλινδρικών δοκιµίων. Η δεύτερη διάταξη α̟ό αλουµίνιο 2014, 

ε̟ιτρέ̟ει στην καλύτερη δυνατή και ̟ιο οµοιόµορφη στερεο̟οίηση του δοκιµίου υ̟ό την 

υ̟οβολή υ̟εριώδους ακτινοβολίας. Περισσότερες λε̟τοµέρειες, σχετικά µε την 

α̟οτελεσµατικότητα των διατάξεων, δύναται να βρεθούν στην ενότητα 2.5.  

 

2.4.1 Καλού̟ι 1 – Υλικό: Plexiglas® 

 

Η φιλοσοφία κατασκευής ενός καλου̟ιού α̟οτελούµενου α̟ό υλικό Plexiglas®, µε 

κυλινδρική κοιλότητα, εναρµονίζεται µε την ̟ροσέγγιση δηµιουργίας δοκιµίων τα ο̟οία 

δύναται να είναι κυλινδρικά στο σχήµα, γεγονός το ο̟οίο βοηθάει στον ̟ιο οµοιόµορφο 

̟ολυµερισµό και ε̟ακόλουθη στερεο̟οίηση. Η διαφανής φύση του υλικού θεωρητικά ε̟ιτρέ̟ει 

την διάχυση της χρησιµο̟οιούµενης ακτινοβολίας σε όλο τον όγκο του δοκιµίου αλλά και την 

το̟οθέτηση της ̟ηγής κοντά στα ̟λευρικά τοιχώµατα, αν ̟αραστεί η ανάγκη, για την καλύτερη 

̟ροσβολή του υλικού α̟ό το υ̟εριώδες φως. Η συγκεκριµένη διάταξη (εικόνα 2.1) α̟οτελείται 

α̟ό εννέα εξαρτήµατα. Πιο συγκεκριµένα, αυτά είναι, ο βραχίονας συγκράτησης της ο̟τικής 

ίνας, η βάση στην ο̟οία αυτός στηρίζεται, τα δύο κοµµάτια α̟ό τα ο̟οία α̟οτελείται το 

Plexiglas® καλού̟ι (ώστε να α̟ο-καλου̟ωθεί το δοκίµιο), η κυκλική βάση στην ο̟οία αυτό 

εντέλει το̟οθετείται, τα τρία στηρίγµατά της και τέλος το Nylon κα̟άκι το ο̟οίο 

χρησιµο̟οιείται στη βάση του δοκιµίου ώστε να ̟εριορίσει το υλικό µέσα στο χώρο 

̟ολυµερισµού και στερεο̟οίησης.   

Αρχικά τα δύο ξεχωριστά τµήµατα Plexiglas® έρχονται σε ε̟αφή και ̟ριν την τελική 

σύσφιξή τους, το̟οθετούνται ε̟άνω στην κυκλική βάση στήριξης. Στη συνέχεια, και αφού 

συσφιχθούν γύρω α̟ό την κυκλική εξοχή η ο̟οία είναι ορατή στην εικόνα 2.1, το κα̟άκι α̟ό 

Nylon το̟οθετείται στην κάτω ̟λευρά της κυκλικής βάσης σφραγίζοντας το καλού̟ι α̟ό 

̟ιθανή α̟ώλεια υλικού κατά την χύτευση. Το συγκεκριµένο κα̟άκι έχει µία ̟ολύ µικρής 

διαµέτρου ο̟ή της τάξεως των 0.1mm ώστε να µ̟ορέσει η µία άκρη της ο̟τικής ίνας, να διέλθει. 

Στη συνέχεια στην άνω ε̟ιφάνεια του καλου̟ιού, το̟οθετείται η µεταλλική βάση στην ο̟οία εν 

συνεχεία στηρίζεται ο βραχίονας συγκράτησης της ο̟τικής ίνας η ο̟οία µε την σειρά της 

διέρχεται α̟ό την ̟άνω µε κατεύθυνση την κάτω ̟λευρά του καλου̟ιού. Τέλος, για την 

καλύτερη δυνατή ευθυγράµµισή της, βαρίδια µαγνητικού τύ̟ου ̟ροσκολλώνται µεταξύ τους, 

εγκλωβίζοντας ανάµεσα τους την ο̟τική ίνα και κατά συνέ̟εια ̟ροκαλούν την εφελκυστική 

̟ρο-φόρτισή της λόγω του βάρους τους (εικόνες 2.2 & 2.3). 
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Εικόνα 2.1. Α̟οσυναρµολογηµένη και συναρµολογηµένη ισοµετρική όψη της διάταξης µε το 
Plexiglas® καλού̟ι (σχεδιασµένο και κατασκευασµένο α̟ό το ερευνητικό ̟ροσω̟ικό του LMAF – 
EPFL) 

 
Εικόνα 2.2. Πλάγια όψη της διάταξης 
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Εικόνα 2.3. Πειραµατική διάταξη α̟ό Plexiglas® 

2.4.2 Πειραµατική ∆ιαδικασία µε το καλού̟ι α̟ό Plexiglas® 

 
Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε στην 

̟ροηγούµενη ενότητα, ο στόχος της 

δηµιουργίας ενός καλου̟ιού α̟ό 

Plexiglas® ήταν η υ̟οβοήθηση του 

̟ολυµερισµού του υλικού α̟ό όλες τις 

̟λευρές και όχι µόνο α̟ό την άνω 

ελεύθερη ε̟ιφάνεια κυκλικής διατοµής. 

Αρχική διερεύνηση η ο̟οία έλαβε χώρα, 

οδήγησε στην εύρεση της καλύτερης 

δυνατής σχέσης µεταξύ ύψους και 

διαµέτρου χύτευσης.  Μετά το ̟έρας 

διαδοχικών εκχύσεων στο καλού̟ι 

διαστάσεων 3mm x 40mm (διάµετρος x 

µήκος) [57] και την α̟οτυχηµένη 

δηµιουργία δοκιµίου χωρίς συγκέντρωση φυσαλίδων, α̟οφασίστηκε η αλλαγή της διαµέτρου 

χύτευσης η ο̟οία ανήλθε στα 5mm. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η χρήση θαλάµου 

κενού α̟οφεύχθηκε λόγω της µετακίνησης υλικού ̟ου ε̟ιφέρει α̟ό την εσωτερική ε̟ιφάνεια 

του καλου̟ιού ̟ρος τις εξωτερικές µε ε̟ακόλουθη µείωση του τελικού ̟ρος µελέτη όγκου 

υλικού.  Η ̟ροκειµένη αύξηση της διαµέτρου µε την σειρά της δεν ε̟έφερε καµία µείωση στη 

δηµιουργία φυσαλίδων. Η τελική διάµετρος η ο̟οία ̟εριόρισε στο µικρότερο δυνατό βαθµό την 

συγκέντρωση φυσαλίδων, ήταν τα 8mm. Στη συγκεκριµένη διάµετρο και εφαρµόζοντας έκχυση 

χρησιµο̟οιώντας ως οδηγό την κατακόρυφα το̟οθετηµένη ο̟τική ίνα η ο̟οία ̟εριείχε τον 

αισθητήρα Bragg (έκχυση της ρητίνης στην ο̟τική ίνα και χύτευση του υλικού στο καλού̟ι), το 

καλού̟ι α̟έκτησε οµοιόµορφη συγκέντρωση ρητίνης χωρίς ίχνη φυσαλίδων κοντά στον 

αισθητήρα. 

Ένα ε̟ι̟λέον σηµαντικό γεγονός το ο̟οίο και αντιµετω̟ίστηκε άµεσα ήταν η α̟όλυτη 

ευθυγράµµιση της ο̟τικής ίνας κατά την αξονική γραµµή του δοκιµίου. Αυτό ε̟ιτεύχθηκε µε 

την  χρήση των µικρών µαγνητικών βαριδίων τα ο̟οία και το̟οθετήθηκαν στην κάτω ελεύθερη 

άκρη της ο̟τικής ίνας µε α̟οτέλεσµα την καλύτερη δυνατή εφελκυστική ̟ρο-φόρτισή της. Στη 

συνέχεια και µετά το ̟έρας της έκχυσης της ρητίνης, τέθηκε σε λειτουργία η ̟ηγή υ̟εριώδους 

(UV) ακτινοβολίας στην ελεύθερη άνω ̟εριοχή του δοκιµίου ό̟ως είναι εµφανές στις εικόνες 2.5 

έως 2.8. Ως ̟ηγή της ακτινοβολίας χρησιµο̟οιήθηκε όργανο της  UVP Inc. µε µήκος κύµατος τα 

365nm. Η ̟ειραµατική διαδικασία διήρκεσε συνολικά 36 ώρες µε ενδιάµεσες µετρήσεις να 

λαµβάνουν χώρα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ε̟ίσης η αναλογία έκθεσης των ̟λευρών 

του δοκιµίου (άνω, τέσσερις ̟λευρές του Plexiglas®) σε ώρες, ανήλθε σε 4 : 2 : 2 : 2 : 2 ώστε να 

διατηρηθεί µια ισορρο̟ία έκθεσης του δοκιµίου στην ακτινοβολία. Αυτό σηµαίνει ότι µετά α̟ό 

κάθε 4 ώρες ̟ου η ̟ηγή ήταν το̟οθετηµένη στην κορυφή του καλου̟ιού, ε̟ανατο̟οθετούνταν 

στην κάθε ̟λευρά για άλλες 2 ώρες. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι οι ̟λευρική έκθεση 

του δοκιµίου δεν µ̟ορεί να χαρακτηριστεί ως ιδανική εφόσον το Plexiglas® έχει ένα δείκτη 

διάθλασης ̟ερί̟ου στο 1.49 [58], ο ο̟οίος δεν ε̟ιτρέ̟ει στη µέγιστη δυνατή µεταφορά 
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ενέργειας µέσω της υ̟εριώδους ακτινοβολίας, στο υλικό. Το ̟είραµα κατέστη ε̟αναλήψιµο µε 

την ̟ραγµατο̟οίηση ε̟ι̟ρόσθετων δοκιµών οι ο̟οίες ̟αρήγαγαν ̟αρα̟λήσια α̟οτελέσµατα.    

 

 

 
Εικόνα 2.4. Πλάγια όψη 

καλου̟ιού α̟ό Plexiglas® 

 

 
Εικόνα 2.5. Πηγή φωτός στην άνω ε̟ιφάνεια του 

καλου̟ιού α̟ό Plexiglas® 
 

 
Εικόνα 2.6. Ο̟τική ίνα 

ευθυγραµµισµένη κατακόρυφα 
στο καλού̟ι 

 
Εικόνα 2.7. ∆ιάταξη συγκράτησης ̟ηγής φωτός 

 

2.4.3 Καλού̟ι 2 – Υλικό: Αλουµίνιο 2014 

  

Το καλού̟ι, κατασκευασµένο α̟ό αλουµίνιο τύ̟ου 2014 (εύκολη ε̟εξεργασία, υψηλή 

αντοχή, κατάλληλο για εφαρµογές χύτευσης, ανθεκτικό στη διάβρωση α̟ό χηµικά διαλύµατα), 

α̟οτελείται α̟ό οχτώ (8) διαφορετικά εξαρτήµατα. Το µεγαλύτερο α̟ό αυτά είναι η 

ορθογωνική ̟λάκα διαστάσεων 200 x 480 x 10 mm (̟λάτος, µήκος, ύψος), στην ο̟οία 

βασίζονται όλα τα άλλα εξαρτήµατα. Ό̟ως γίνεται ορατό α̟ό την εικόνα 2.8α, η ̟λάκα αυτή 

κατέχει τις συγκεκριµένες διαστάσεις ώστε να εξυ̟ηρετεί ε̟αρκώς µεγάλα µήκη (≥ 1m) των 
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ο̟τικών ινών οι ο̟οίες δύναται να τυλιχτούν και ̟ροσωρινά κολληθούν (µε την χρήση 

ταινίας), στην ̟εριοχή γύρω α̟ό τα υ̟όλοι̟α εξαρτήµατα κατά την διάρκεια µεταφοράς του 

καλου̟ιού µέσα στο ο̟οίο υ̟άρχει ήδη το̟οθετηµένος αισθητήρας FBG (µε ή χωρίς την ύ̟αρξη 

υλικού). Η κύρια βάση, α̟οτελεί το στέλεχος ̟άνω στο ο̟οίο όλα τα άλλα εξαρτήµατα 

βιδώνονται. Τα εξαρτήµατα αυτά α̟οτελούνται α̟ό, τα δύο ̟λευρικά κυρίως τοιχώµατα, τα 

δυο τοιχώµατα συγκράτησης της ο̟τικής ίνας, τα ο̟οία χρησιµεύουν ε̟ίσης ως ̟ρος τον 

̟εριορισµό, µέσα στο καλού̟ι, του ̟ρος στερεο̟οίηση υλικού και τέλος α̟ό τις δύο ε̟ικλινείς 

βάσεις οι ο̟οίες ̟εριορίζουν την κλίση την ο̟οία ενδεχοµένως µ̟ορεί να λάβει η ο̟τική ίνα 

εισερχόµενη / εξερχόµενη α̟ό το καλού̟ι γεγονός το ο̟οίο δύναται να οδηγήσει στην αστοχία 

της. Γίνεται φανερό λοι̟όν ότι µετά το ̟έρας της στερεο̟οίησης του δοκιµίου, όλα τα ̟λευρικά 

τοιχώµατα µ̟ορούν να α̟οµακρυνθούν εύκολα, µε την αφαίρεση των βιδών συγκράτησης 

εκθέτοντας τάχιστα όλες τις ̟λευρές του δοκίµιου.  Στην εικόνα 2.8β, φαίνεται το καλού̟ι στην 

̟λήρη συναρµολογηµένη κατάστασή του η ο̟οία, δύναται να ̟ροσδώσει δοκίµια διαστάσεων 

10mm x 10mm x 40mm (̟λάτος x ύψος x µήκος) [57] µέσω της ανοιχτής ορθογώνιας ε̟ιφάνειας 

η ο̟οία είναι ορατή στο κέντρο του και µέσω της ο̟οίας η υ̟εριώδης ακτινοβολία ̟ροσβάλλει 

το ̟ρος δοκιµή υλικό. 

 

2.4.4 Πειραµατική ∆ιαδικασία µε το καλού̟ι α̟ό Αλουµίνιο 2014 

 
Ο στόχος της δηµιουργίας του, τετραγωνικής διατοµής καλου̟ιού ήταν η διερεύνηση της 

µέγιστης έκτασης των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά την διάρκεια των 36 ωρών, σε 

σχέση  µε το καλού̟ι α̟ό Plexiglas, το ο̟οίο κατέστησε δυνατή την ικανο̟οιητική 

στερεο̟οίηση του υλικού. Η τελική ε̟ιλογή της χρήσης µετάλλου, και δη αλουµινίου, 

στηρίχτηκε στην εργασία του Antonucci και των συνεργατών του [2] οι ο̟οίοι όχι µόνο 

µελέτησαν την ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά την στερεο̟οίηση ρητίνης µέσα 

σε µεταλλικό καλού̟ι, αλλά ανέ̟τυξαν και µαθηµατικά µοντέλα µε τα ο̟οία ε̟ιβεβαίωσαν το 

γεγονός ότι το αλουµίνιο, το ο̟οίο έχει µικρότερο µέτρο ελαστικότητας (E) σε σχέση µε το 

χάλυβα, ̟εριορίζει σε ̟ολύ µικρότερο βαθµό την ̟λήρη ανά̟τυξη των τάσεων και 

̟αραµορφώσεων µέσα στο υ̟ό εξέταση υλικό. Στις εικόνες 2.9 και 2.10, ̟αρουσιάζεται η 

διάταξη του µεταλλικού καλου̟ιού. Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το αλουµίνιο κατέχει 

δείκτη αντανάκλασης 0.9 (max. 1 [58]) ̟ου σηµαίνει ότι η βάση αλλά και οι ̟λευρικές 

εσωτερικές ε̟ιφάνειες του καλου̟ιού, ̟εριορίζουν και οδηγούν όλη την εισερχόµενη ενέργεια 

του φωτός στο υλικό µε τις µοναδικές α̟ώλειες να ̟ραγµατο̟οιούνται µόνο α̟ό την άνω 

ελεύθερη ε̟ιφάνεια (α̟ό την ο̟οία εισέρχεται). 
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(α) 

 

 

 

 

 

 
(β) 

Εικόνα 2.8. Α̟οσυναρµολογηµένη (α) και συναρµολογηµένη (β) ισοµετρική όψη του αλουµινένιου 
καλου̟ιού (σχεδιασµένο και κατασκευασµένο α̟ό το ερευνητικό ̟ροσω̟ικό του LMAF – EPFL) 
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Εικόνα 2.9. Καλού̟ι αλουµινίου - 

Α̟οσυναρµολογηµένο 

 
Εικόνα 2.10. Καλού̟ι αλουµινίου - 

Συναρµολογηµένο 
 
 
 

 
Εικόνα 2.11. Πηγή φωτός το̟οθετηµένη στην άνω 

ε̟ιφάνεια του καλου̟ιού 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 2.12. ∆οκίµιο α̟ό στερεο̟οιηµένη ρητίνη 

µε αισθητήρα FBG 

Για τον ̟ολυµερισµό του υλικού, η χρήση του οργάνου της  UVP Inc. µε µήκος κύµατος τα 

365nm κατέστη αναγκαία. Ε̟ι̟ρόσθετα, η ̟ηγή της υ̟εριώδους ακτινοβολίας αγκιστρώθηκε µε 

ειδική αρ̟άγη στην άκρη του τηλεσκο̟ικού εµβόλου µηχανής Instron 5848 Microtester (ειδική 

για ̟ειραµατικές µετρήσεις θλίψεως/εφελκυσµού) µε την µηχανή να έχει το̟οθετηθεί σε 

οριζόντια θέση. Η συγκεκριµένη διάταξη των ̟ειραµατικών συσκευών και δη της µηχανής 

Instron εξυ̟ηρετεί στην ̟ραγµατο̟οίηση, ̟αλινδροµικής κινήσεως της ̟ηγής υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας ̟άνω α̟ό την ελεύθερη ε̟ιφάνεια του υλικού, έτσι ώστε να υ̟οστεί οµοιόµορφη 

έκθεση σε ολόκληρο το µήκος του (εικόνες 2.11 & 2.12). Η ταχύτητα ̟αλινδρόµησης τέθηκε στα 

5mm/sec η ο̟οία α̟οτελεί µία ικανο̟οιητική ε̟ιλογή µε βάση την εργασία του Jeng και των 

συνεργατών του οι ο̟οίοι µελέτησαν εκτενώς την σύνδεση την ο̟οία δύναται να έχουν οι 

µηχανικές ιδιότητες µε τα χαρακτηριστικά ̟ολυµερισµού φωτοευ̟αθών ρητινών, συναρτήσει 

της ταχύτητας αλλά και της ενέργειας έκθεσης τους [59]. 
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Εικόνα 2.13. Εργαστηριακή διάταξη εξο̟λισµού 

2.5 Αξιολόγηση ̟ειραµατικών διατάξεων – Ακρυλική ρητίνη 

2.5.1 Γενικά 

 
Εν συνεχεία της ̟εριγραφής των ̟ειραµατικών διατάξεων, η αξιολόγησή τους ως ̟ρος 

την α̟οτελεσµατική δηµιουργία δοκιµίων, τα ο̟οία δύναται να α̟οφέρουν µετρήσιµα 

α̟οτελέσµατα ανα̟τυγµένων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων, έλαβε χώρα. Η ιδιαίτερη φύση 

των, υ̟ό εξέταση, υλικών τα ο̟οία στερεο̟οιούνται µέσω ̟ολυµερισµού µε την χρήση 

υ̟εριώδους (UV) ακτινοβολίας, καθιστά αναγκαία την έκθεσή του εκτιθέµενου όγκου του 

υλικού, στη µέγιστη δυνατή χρονική διάρκεια ακτινοβολίας, ώστε να ε̟ιτευχθεί ο µέγιστος 

δυνατός βαθµός αλλαγής (conversion) φάσης του υλικού (α̟ό ρευστό σε στερεό). Η χρήση και 

τελική, µετρήσιµη σε ενα̟οµείνασες ̟αραµορφώσεις, συµ̟εριφορά της ακρυλικής ρητίνης 

α̟οτέλεσε το µέτρο σύγκρισης των δύο διατάξεων και κατέστησε δυνατή την τελική ε̟ιλογή του 

καταλληλότερου καλου̟ιού για την κάλυψη των αναγκών της ̟αρούσας εργασίας.  Σε αυτό το 

σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η δηµιουργία φυσαλίδων µέσα στο δοκίµιο α̟οτελεί ίσως έναν 

α̟ό τους σηµαντικότερους ̟αράγοντες οι ο̟οίοι ε̟ιφέρουν δυσκολία στη διεξαγωγή των 

µετρήσεων, ελάττωση της αξιο̟ιστίας τους αλλά και την µη ασφαλή εξαγωγή συµ̟ερασµάτων 

διότι ε̟ηρεάζει άµεσα την ̟υκνότητα της ρητίνης αλλά και την συνοχή της σε τυχαία σηµεία 

µέσα στο σώµα του δοκιµίου.   Η σταδιακή  διαδικασία εκχύσεως του υλικού στο καλού̟ι, σε 

αυτή την φάση της ερευνητικής εργασίας, ̟εριόρισε στο µέγιστο δυνατό βαθµό την δηµιουργία 

φυσαλίδων και ανε̟ιθύµητων κενών µέσα στα δοκίµια.  

  

2.5.2 Περιγραφή και σχολιασµός ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων  

2.5.2.1 Καλού̟ι α̟ό Plexiglas® 

 
Μετά την ολοκλήρωση των 

̟ειραµατικών µετρήσεων, οι 

καταγεγραµµένες Bragg τιµές των 

κατανοµών ανάκλασης εκτιµήθηκαν. 

Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι 

οι µετρήσεις και η χρήση της βασικής 

θεωρίας των αισθητήρων FBG, για τον 

α̟οτελεσµατικό υ̟ολογισµό της µέγιστης 

̟αραµόρφωσης ̟ου δηµιουργείται µέσα 

στον όγκο του δοκιµίου, οδηγούν µόνο  

στον υ̟ολογισµό της ̟ροκείµενης 

µέγιστης  ̟αραµόρφωσης µέσα στον όγκο 

του δοκιµίου, όµως δεν α̟οκαλύ̟τουν το 

σηµείο στο ο̟οίο εµφανίζεται. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι  ο 

αισθητήρας FBG (24mm σε µήκος)  το̟οθετήθηκε µε τρό̟ο τέτοιο ώστε η αρχή του να συµ̟ί̟τει 

µε την ανώτερη ε̟ιφάνεια του δοκιµίου (σχήµα 2.8) µε α̟οτέλεσµα να καταγράψει µετρήσεις 
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µόνο στα ̟ρώτα 24mm κατά µήκος της αξονικής γραµµής του δοκιµίου. Η ̟ρώτη µέτρηση η 

ο̟οία και έλαβε χώρα ύστερα α̟ό 2.3 ώρες α̟ό έκθεση στην υ̟εριώδη ακτινοβολία α̟οκάλυψε 

µία µετακίνηση της Bragg κορυφής κατά 0.07nm ̟ρος τα αριστερά στον άξονα του µήκους 

κύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η ρητίνη ̟αρουσίασε θλι̟τική συµ̟εριφορά καθώς η έκθεση στο 

υ̟εριώδες φως συνεχιζόταν. Η υ̟ολογισθείσα ̟αραµόρφωση µε βάση την σχέση 2.7, ανήλθε στα 

-71µε κατά µήκος του FBG αισθητήρα. Η ρητίνη σε αυτό το σηµείο ̟αρατηρήθηκε να έχει ιξώδες 

̟αρόµοιο µε το ιξώδες ̟ριν την έναρξη του ̟ολυµερισµού. Στην εικόνα 2.14 η Bragg τιµή 

αναφοράς ̟αρατίθεται. Η σύγκριση του καταγεγραµµένου εύρους ανακλάσεως του φωτός µέσα 

α̟ό το FBG αισθητήρα ̟ριν α̟ό την έκχυση ρητίνης στο καλού̟ι σε σχέση µε την 

καταγεγραµµένη ανάκλαση µετά την έκχυση και ̟άροδο 16 ωρών η ο̟οία ̟αρατίθεται στη 

συνέχεια, αναδεικνύει την ̟ρόοδο ̟ολυµερισµού. Η αρχική κατανοµή της ανακλώµενης 

εντάσεως του φωτός (̟ριν την έκχυση ρητίνης), α̟οκαλύ̟τει την ύ̟αρξη ενός οµοιόµορφου 

̟εδίου ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του αισθητήρα. Οι δευτερεύουσες κορυφές οι ο̟οίες είναι 

ορατές, θεωρούνται αµελητέες σε σχέση µε την µέγιστη κορυφή, µη ̟ροδίδοντας κά̟οια 

ανοµοιοµορφία στην έκταση των εκδηλωθέντων ̟αραµορφώσεων µέσα στον όγκο του δοκιµίου. 

Ό̟ως φαίνεται α̟ό την µετάβαση της Bragg κορυφής ̟ρος τα αριστερά (εικόνα 2.14) κατά 

0.92nm (0.99nm συνολικά α̟ό την µετρηθείσα Bragg τιµή αναφοράς), η έκθεση της ρητίνης σε 

υ̟εριώδη ακτινοβολία για 16 ώρες εισάγει στο δοκίµιο ̟αραµόρφωση της τάξης των -1268µε και 

̟λέον ένα εµφανές ανοµοιόµορφο ̟εδίο ̟αραµορφώσεων. Καθώς η έκθεση στην ακτινοβολία 

συνεχιζόταν αδιάκο̟α ό̟ως και ο ̟ολυµερισµός της ρητίνης, η Bragg κατανοµή του µήκους 

κύµατος υ̟οβαλλόταν σε ε̟ι̟ρόσθετες µεταβάσεις ̟ρος τα αριστερά (θλι̟τική  συµ̟εριφορά). 

Οι τελικές δύο µετρήσεις έλαβαν χώρα ύστερα α̟ό 36 ώρες υ̟εριώδους έκθεσης µε εµφανή τα 

σηµάδια του µεγάλου βαθµού ̟ολυµερισµού του δοκιµίου. Η ̟ρώτη έγινε ̟ριν την εξαγωγή 

του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι και η 

δεύτερη αµέσως µετά. Σε αυτό το 

σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η 

εξαγωγή του δοκιµίου έλαβε χώρα 

αφού υ̟ήρχε εµφανής στερεο̟οίηση 

του υλικού (άγγιγµα της άνω 

ελεύθερης ε̟ιφάνειας µε αιχµηρό 

αντικείµενο) και εφόσον στις 35 και 36 

ώρες έλαβαν χώρα δύο διαδοχικές µετρήσεις οι ο̟οίες δεν α̟οκάλυψαν διαφορά στην τιµή της 

αντίστοιχης Bragg κορυφής. Η µέτρηση ̟ριν α̟ό την εξαγωγή έδειξε µια ε̟ι̟ρόσθετη µετάβαση 

της µέγιστης Bragg κορυφής ̟ρος τα αριστερά η ο̟οία αριθµούσε σε 0.07nm σε σχέση µε την 

µέτρηση ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 16 ώρες, αθροίζοντας στα 1.07nm συνολικά α̟ό την 

έναρξη της διαδικασίας ̟ολυµερισµού, το ο̟οίο µεταφράστηκε σε συνολική θλι̟τική 

̟αραµόρφωση της τάξεως των -1644µε. Στην εικόνα 2.15  η µετάβαση της Bragg κορυφής, 

αµέσως µετά την εξαγωγή του δοκιµίου, αριθµούσε σε ε̟ι̟λέον 0.855nm σε σχέση µε την 

µέτρηση ̟ου έλαβε χώρα ̟ριν την εξαγωγή του δοκιµίου το ο̟οίο µεταφράστηκε σε µια 

διαφορά στην ̟αραµόρφωση της τάξεως των ε̟ι̟λέον 189µε. Η µέγιστη θλι̟τική 

̟αραµόρφωση σε αυτό το σηµείο εκτιµήθηκε στα συνολικά  -1833µε.  

 

 

 
Σχήµα 2.8. Μέθοδος έκθεσης υλικού σε ακτινοβολία – 

Καλού̟ι Plexiglas® 
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Εικόνα 2.14. Σύγκριση των φασµάτων 

αντανάκλασης ̟ου µετρήθηκαν µε τον αισθητήρα 
FBG ̟ριν την χύτευση της ρητίνης και ύστερα α̟ό 

16 ώρες 
 

Εικόνα 2.15. Σύγκριση των φασµάτων 
αντανάκλασης ̟ου µετρήθηκαν µε τον αισθητήρα 

FBG στις 36 ώρες ̟ριν και αµέσως µετά την 
εξαγωγή του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι 

 
Πίνακας 2.1. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες  ̟αραµορφώσεις  

Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

Μήκος 
κύµατος  
(nm) 

Σχετική 
διαφορά 
(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0 (µέτρο αναφοράς) 1300.725 - - - 

2.3 1300.655 -0.07 -5.38 x 10-5 -71 

16 1299.735 -0.99 -7.61 x 10-4 -1268 

36 (̟ρο της εξαγωγής α̟ό το καλού̟ι) 1299.655 -1.07 -8.22 x 10-4 -1644 

36 (µετά την εξαγωγή α̟ό το καλού̟ι) 1298.810 -1.915 -1.47 x 10-3 -1833 

 

Με σκο̟ό την εκτίµηση των ακριβών ̟ροφίλ ̟αραµορφώσεων συναρτήσει του µήκους του FBG 

αισθητήρα, η OLCR τεχνική αξιο̟οιήθηκε. Στην εικόνα 2.16 ̟αρουσιάζονται τα ̟ροφίλ 

̟αραµόρφωσης της ρητίνης µετά το ̟έρας 2.3 και 16 ωρών. Στις 2.3 ώρες, γίνεται φανερό α̟ό το 

εντελώς ευθύγραµµο ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του αισθητήρα, ότι οµοιόµορφη 

̟αραµόρφωση έχει ̟ροκληθεί στο δοκίµιο η ο̟οία έχει ̟ολύ µικρή τιµή και η ο̟οία δεν έχει 

ουσιαστικά ε̟ιφέρει καµία ουσιαστική αλλαγή στο βαθµό στερεο̟οίησης της ρητίνης κατά 

µήκος του αισθητήρα. Η αιτία της δηµιουργίας του συγκεκριµένου ̟ροφίλ µ̟ορεί να α̟οδοθεί 

στην ανεµ̟όδιστη εκ̟οµ̟ή του φωτός µέσα α̟ό ολόκληρο τον όγκο του δοκιµίου η ο̟οία και 

εκκινεί την διαδικασία ̟ολυµερισµού.  Στον αντί̟οδα της ̟ροκείµενης µέτρησης και ύστερα 

α̟ό την ̟άροδο 16 ωρών συνεχούς έκθεσης του δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, το 

υ̟ολογισθέν ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης ̟αρουσιάζει έντονη διακύµανση κατά µήκος του 

αισθητήρα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι εφόσον η αρχή του αισθητήρα συµ̟ί̟τει µε την 

κορυφή του δοκιµίου, τα ̟ρώτα 5mm ̟ερί̟ου ε̟ηρεάζονται σηµαντικά α̟ό τα ανα̟τυσσόµενα 

φαινόµενα ακµών [39, 54] του δοκιµίου µειώνοντας έτσι την αξιο̟ιστία εξαγωγής ασφαλών 

συµ̟ερασµάτων. Λαµβάνοντας υ̟’ όψη των συγκεκριµένο ̟αράγοντα αµφιβολίας στη 

διεξαγωγή ασφαλών υ̟ολογισµών και κατ’ ε̟έκταση συµ̟ερασµάτων στη συγκεκριµένη 

̟εριοχή, ο σχολιασµός των ̟ρώτων 5mm θα ̟αραληφθεί.  Ο λόγος για την ̟αρατηρηθείσα 
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ανοµοιοµορφία στο ̟ροφίλ της ανα̟τυχθείσας ενα̟οµείνασας ̟αραµόρφωσης, είναι η 

διάθλαση του φωτός µέσα στο δοκίµιο και η σταδιακή αλλαγή του δείκτη διάθλασης λόγω της 

ανοµοιόµορφης στερεο̟οίησης του υλικού.  Πιο αναλυτικά, ο χαµηλός βαθµός ̟ολυµερισµού 

της ρητίνης ε̟ιτρέ̟ει την οµαλή διάθλαση του φωτός κατά µήκος του δοκιµίου α̟ό την κορυφή 

έως και το κατώτερο σηµείο του. Το α̟οτέλεσµα είναι ο οµοιόµορφος ̟ολυµερισµός στα αρχικά 

στάδια του ̟ειράµατος. Με την ̟άροδο του χρόνου όµως και καθώς ο βαθµός ̟ολυµερισµού 

και κατά συνέ̟εια στερεο̟οίησης, αλλάζει στην κορυφή του δοκιµίου, ε̟ιφέρει αλλαγή στο 

βαθµό διάθλασης του φωτός µε συνέ̟εια την µείωση της ταχύτητας ̟ολυµερισµού ̟ου ε̟ιδρά 

στο υ̟όλοι̟ο δοκίµιο. Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα την δηµιουργία µίας ̟εριοχής µε υψηλότερο 

βαθµό στερεο̟οίησης ̟ου δρα σαν «φράγµα» στη µετάδοση της υ̟εριώδους ακτινοβολίας.  Το 

συγκεκριµένο γεγονός ε̟ιφέρει την ε̟ιβράδυνση του ̟ολυµερισµού στην ̟εριοχή ̟ου 

βρίσκεται κάτω α̟ό τον όγκο του υλικού µε το υψηλότερο ̟οσοστό στερεο̟οίησης. Το 

α̟οτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός δοκιµίου µε ̟εριοχές οι ο̟οίες εµφανίζουν ανόµοιους 

βαθµούς στερεο̟οίησης και κατ’ ε̟έκταση ε̟ηρεάζουν την αξιο̟ιστία των τελικών 

α̟οτελεσµάτων.  

Στην εικόνα 2.17,  ̟αρατίθεται η σύγκριση των ̟ροφίλ ̟αραµορφώσεως για τις 

µετρήσεις ̟ου έλαβαν χώρα µετά την ̟άροδο 16 και 36 ωρών (̟ριν την εξαγωγή του δοκιµίου 

α̟ό το καλού̟ι). Είναι άµεσα ορατή η οµοιότητα στα δύο ̟ροφίλ τα ο̟οία διαφορο̟οιούνται 

µόνο α̟ό την οµοιόµορφη µετατό̟ιση σε όλο εύρος ̟αραµόρφωσης κατά 400µε ̟ερί̟ου ̟ρος 

ακόµα µεγαλύτερες θλι̟τικές τιµές ̟αραµορφώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι µετά α̟ό κά̟οιο 

χρονικό σηµείο, η ρητίνη αρχίζει να ̟ολυµερίζεται µε ̟ερί̟ου τον ίδιο ρυθµό σε όλο το µήκος 

του αισθητήρα. Στην εικόνα 2.18 ̟αρουσιάζονται τα ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης µετά το ̟έρας 36 

ωρών έκθεσης της ρητίνης σε υ̟εριώδη ακτινοβολία ακριβώς ̟ριν και αµέσως µετά την εξαγωγή 

του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι. Τα δύο υ̟ολογισθέντα ̟ροφίλ διατηρούν την µη γραµµικότητα 

στην εξέλιξη της ̟αραµόρφωσης µέσα στο δοκίµιο όµως ̟αρουσιάζουν µια  σηµαντική διαφορά 

στην ̟εριοχή µεταξύ 17mm και 24mm.  Η άµεση ̟αρατήρηση αφορά την ε̟ίδραση των 

τοιχωµάτων του καλου̟ιού στο µέγεθος των τιµών ̟αραµόρφωσης ̟ου καταγράφονται 

̟ειρατικά. Οι τιµές αυτές είναι σχετικές και όχι α̟όλυτες λόγω των ̟εριορισµών ̟ου ε̟ιφέρει το 

ίδιο το καλού̟ι στην εκδήλωση της ̟λήρους έκτασης των ̟αραµορφώσεων της ρητίνης. 
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Εικόνα 2.16. Σύγκριση των θλι̟τικών ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης στις 2.3 και 16 ώρες 

 
 
 
 
 

                                             
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.17. Σύγκριση των θλι̟τικών ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης στις 16 και 36 ώρες 
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Εικόνα 2.18. Σύγκριση των θλι̟τικών ̟ροφίλ 
̟αραµόρφωσης στις 36 ώρες ̟ριν και µετά την 

εξαγωγή του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι 

 
Εικόνα 2.19. Σύγκριση όλων των θλι̟τικών  

̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης 

 

Σε αυτό το σηµείο, υ̟όθεση και µόνο µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί σχετικά µε την υ̟έρβαση της 

καµ̟ύλης (z = 17 – 24 mm), η ο̟οία ̟αρατηρείται µετά το ̟έρας της α̟ο - καλού̟ωσης, ε̟άνω 

α̟ό την καµ̟ύλη της ̟αραµόρφωσης η ο̟οία λαµβάνει χώρα αµέσως ̟ριν. Πιο συγκεκριµένα, 

ο βαθµός ̟ολυµερισµού της ̟εριοχής του δοκιµίου η ο̟οία βρίσκεται µεταξύ 17mm και 24mm, 

είναι µικρότερος της ̟εριοχής µεταξύ 0mm και 17mm. Τα τοιχώµατα λοι̟όν, στη χρονική 

στιγµή ̟ριν την α̟ο - καλού̟ωση, συγκρατούν την εκδήλωση της ̟λήρους έκτασης των 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων της ανώτερης ̟εριοχής του δοκιµίου, η ο̟οία έχει και το 

µεγαλύτερο βαθµό ̟ολυµερισµού, αλλά ̟αράλληλα συγκρατούν και την ̟εριοχή του 

σηµαντικά µικρότερου βαθµού ̟ολυµερισµού (α̟ό τα 17mm και ̟ρος την άλλη άκρη του 

δοκιµίου). Αυτό σηµαίνει ότι µόλις, το δοκίµιο ελευθερωθεί, η ανώτερη ̟εριοχή εκδηλώνει όλες 

τις δυνατές ενα̟οµείνασες τάσεις (την στιγµή ̟ου α̟οκολλάται α̟ό το τοίχωµα) και η ̟εριοχή, 

α̟ό την µέση και κάτω, τις εκτονώνει λόγω του µικρότερου βαθµού ̟ολυµερισµού.   

 

2.5.2.2 Καλού̟ι α̟ό Αλουµίνιο 2014 

 
Στις ̟ειραµατικές δοκιµές, στις ο̟οίες έγινε χρήση του µεταλλικού καλου̟ιού αλλά και της 

ίδιας ακρυλικής ρητίνης, ̟ολλά α̟ό τα φαινόµενα τα ο̟οία ̟αρατηρήθηκαν στην 

̟ροηγούµενη ενότητα, ελήφθησαν υ̟’ όψη. Πιο συγκεκριµένα, στο ̟είραµα µε το καλού̟ι α̟ό 

Plexiglas®,  η ακρυλική ρητίνη εµφάνισε σηµαντική διαφορά στις µετρήσεις της έντασης 

αντανάκλασης του φωτός, µετά το ̟έρας 16 ωρών α̟ό την έναρξη της έκθεσης του δοκιµίου σε 

ακτινοβολία. Με την συγκεκριµένη ̟αρατήρηση σαν κριτήριο, στην ̟αρούσα ̟ειραµατική 

διαδικασία, δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέτρηση στις 2.3 ώρες αλλά α̟ευθείας στις 16 ώρες ώστε να 

υ̟άρχει άµεση σύγκριση των α̟οτελεσµάτων.  Ε̟ι̟ρόσθετα, εφόσον το υλικό ̟αρουσίασε 

σηµαντικό βαθµό στερεο̟οίησης µετά την ̟άροδο 36 ωρών έκθεσης σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, η 

χρήση της ίδιας ̟αρόδου χρόνου ε̟αναλήφθηκε στις υ̟όλοι̟ες µετρήσεις µέχρι και το τέλος 

του ̟ειράµατος. Η σηµαντικότερη ό̟ως διαφορά σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη ̟ειραµατική 
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διαδικασία αφορά την το̟οθέτηση του αισθητήρα FBG στο κέντρο ̟λέον του δοκιµίου και όχι 

̟λησιέστερα στην αριστερή είσοδο ή δεξιά έξοδο της ο̟τικής ίνας α̟ό το δοκίµιο. 

 

 
Σχήµα 2.9. Μέθοδος έκθεσης υλικού σε ακτινοβολία – Καλού̟ι αλουµινίου 

 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και αφού η υ̟εριώδης ακτινοβολία ̟ροσβάλλει 

οµοιόµορφα το δοκίµιο α̟ό την ανοιχτή ε̟ιφάνειά του, δεν είναι ε̟ιτακτική η ανάγκη για 

το̟οθέτηση του αισθητήρα κοντύτερα στις άκρες εφόσον ̟λέον η ακτινοβολία δεν ̟ροέρχεται 

α̟ό εκεί, ό̟ως γινόταν στο καλού̟ι µε το Plexiglas®.  

Στην εικόνα 2.20 η κατανοµή αναφοράς της εντάσεως ανάκλασης του φωτός 

̟αρατίθεται σε σχέση µε την µέτρηση στις 16 και 35 ώρες. Η αρχική κατανοµή της ανακλάσεως 

στο χρονικό σηµείο των 0 ωρών (̟ριν την χύτευση της ρητίνης), α̟οκαλύ̟τει την ύ̟αρξη ενός 

οµοιόµορφου ̟εδίου ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του αισθητήρα. Οι δευτερεύουσες κορυφές οι 

ο̟οίες είναι ορατές, θεωρούνται αµελητέες σε σχέση µε την µέγιστη κορυφή, µη ̟ροδίδοντας 

κά̟οια ανοµοιοµορφία στην έκταση των εκδηλωθέντων ̟αραµορφώσεων µέσα στον όγκο του 

δοκιµίου. ‘Ό̟ως φαίνεται α̟ό την µετάβαση της Bragg κορυφής ̟ρος τα αριστερά (εικόνα 2.20) 

κατά 4.42nm, η έκθεση της ρητίνης σε υ̟εριώδη ακτινοβολία για 16 ώρες εισάγει στο κέντρο του 

δοκιµίου ̟αραµόρφωση της τάξης των -4346.1µε και ̟λέον ένα εµφανές ανοµοιόµορφο ̟εδίο 

̟αραµορφώσεων. Καθώς η έκθεση στην ακτινοβολία συνεχίστηκε αδιάκο̟α, η κατανοµή 

ανάκλασης του φωτός υ̟οβλήθηκε σε ε̟ι̟ρόσθετες µεταβάσεις ̟ρος τα αριστερά (θλι̟τική  

συµ̟εριφορά). Με κριτήριο το τελικό χρονικό σηµείο των 36 ωρών, η ̟ροτελευταία µέτρηση 

̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 35 ώρες ώστε να υ̟άρξει µία ενδεικτική µέτρηση σε σύγκριση µε τις 

τελικές των 36 ωρών, η ο̟οία θα ε̟ιβεβαιώσει την µη ε̟ι̟ρόσθετη αλλαγή της κατάστασης των 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. Πράγµατι, οι µετρήσεις στις 35 και 36 ώρες αντίστοιχα, 

̟αρουσιάζουν µία ανε̟αίσθητη αλλαγή της τάξεως του 0.66% η ο̟οία α̟οτελεί την ένδειξη για 

την ολοκλήρωση της ̟ειραµατικής διαδικασίας.   

Άµεσα διακριτό είναι το γεγονός του σηµαντικά αυξηµένου ̟οσοστού ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων στο τετραγωνικής διατοµής δοκίµιο σε σχέση µε το κυλινδρικό. Για τις ίδιες 

ενδιάµεσες µετρήσεις των 16 και 36 ωρών οι διαφορές στο ̟οσοστό των ανα̟τυχθέντων 

̟αραµορφώσεων ανέρχεται µέχρι και στο ̟οσοστό του 251.7%. Οι µετρήσεις αλλά και οι 

̟οσοστιαίες διαφορές είναι εµφανείς στους ̟ίνακες 2 και 3 ̟ου ακολουθούν.  Σηµαντική 

̟αρατήρηση α̟οτελεί το φαινόµενο της α̟ελευθέρωσης ε̟ι̟ρόσθετων ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων κατά την διάρκεια της α̟ο - καλού̟ωσης και στην ̟ερί̟τωση της χρήσης του 

µεταλλικού καλου̟ιού το εύρος των ο̟οίων (6051.3µε - 5781.8µε = 269.5µε)  είναι άµεσα 
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συγκρίσιµο (42.6% µεγαλύτερο) µε το εύρος ̟ου υφίσταται το κυλινδρικό δοκίµιο (1833µε - 

1644µε = 189µε) ο όγκος του ο̟οίου είναι ο µισός σε σχέση µε το τετραγωνικής διατοµής. Η 

ε̟ιφάνεια ε̟αφής του υλικού στο τετραγωνικής διατοµής καλού̟ι είναι µεγαλύτερη σε ̟οσοστό 

70% ̟ερί̟ου (κυλινδρική = 1055,4 mm2 , ̟αραλληλε̟ί̟εδο = 1800 mm2). Στην ̟αρούσα φάση 

της ̟ειραµατικής διαδικασίας, η  OLCR τεχνική αξιο̟οιήθηκε, µε στόχο και ̟άλι την εκτίµηση 

των ακριβών ̟ροφίλ ̟αραµορφώσεων συναρτήσει του µήκους του FBG αισθητήρα. Στην εικόνα 

2.20 ̟αρουσιάζονται τα ̟ροφίλ ̟αραµόρφωσης της ρητίνης µετά το ̟έρας 16 και 35 ωρών. Στις 

16 ώρες, είναι φανερό α̟ό το σχεδόν ευθύγραµµο ̟ροφίλ κατά µήκος του αισθητήρα, ότι η 

̟αραµόρφωση ̟ου έχει ̟ροκληθεί στο δοκίµιο, είναι ̟ολύ ̟ιο οµοιόµορφη συγκριτικά µε την 

αντίστοιχη µέτρηση του κυλινδρικού δοκιµίου αλλά µε ̟ολύ µεγαλύτερη έκταση (-4346.1µε, 

+242.7% σε σχέση µε το κυλινδρικό δοκίµιο).  
 
Πίνακας 2.2. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις 

Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

Μήκος 
κύµατος  
(nm) 

Σχετική 
διαφορά 
(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0 (µέτρο αναφοράς) 1300.040 - - - 

16 1295.620 -4.42 -3.39 x 10-3 -4346.1 

35 1294.220 -5.82 -4.47 x 10-3 -5743.5 

36 (̟ρο της εξαγωγής α̟ό το καλού̟ι) 1294.082 -5.96 -4.58 x 10-3 -5781.8 

36 (µετά την εξαγωγή α̟ό το καλού̟ι) 1293.890 -6.15 -4.73 x 10-3 -6051.3 

 
Πίνακας 2.3. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων 

Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

Παραµόρφωση 
(µε)Κυλινδρικό 

Παραµόρφωση 
(µε)Τετραγωνικής 
διατοµής 

∆ιαφορά 
(%) 

0 (µέτρο αναφοράς) - -  

16 -1268 -4346.1 +242.7% 

35 - -5743.5 - 

36 (̟ρο της εξαγωγής α̟ό το καλού̟ι) -1644 -5781.8 +251.7% 

36 (µετά την εξαγωγή α̟ό το καλού̟ι) -1833 -6051.3 +230.1% 

 
 

 
Εικόνα 2.20. Μετακίνηση κορυφών ανάκλασης (α) 

 
Εικόνα 2.21. Μετακίνηση κορυφών ανάκλασης (β) 
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Εικόνα 2.22. Κατανοµή ̟αραµόρφωσης (16 και 35 

ώρες) 
 

 
Εικόνα 2.23. Κατανοµή ̟αραµόρφωσης (35 και 

36ώρες στη βάση) 
 

 
Εικόνα 2.24. Κατανοµή ̟αραµόρφωσης (35 και 

36ώρες εκτός βάσης) 

 
Εικόνα 2.25. Σύγκριση όλων των κατανοµών 

̟αραµόρφωσης 
 

H συνέχεια των ̟ειραµατικών µετρήσεων ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την λειτουργία του 

συστήµατος laser να είναι ̟λήρως ασταθής και η ο̟οία δεν ε̟έτρεψε στην οµαλή δηµιουργία, 

αντι̟ροσω̟ευτικών κατανοµών ̟αραµόρφωσης ό̟ως είναι φανερό στις εικόνες 2.22 έως και 

2.24. Ε̟ανάληψη των µετρήσεων οδήγησε στο ίδιο ακριβώς α̟οτέλεσµα. Το ̟ρόβληµα της 

αστάθειας του laser, ̟ροκείµενο στάδιο της ̟ειραµατικής διαδικασίας, δεν µ̟ορούσε να λυθεί. 

Με στόχο την ̟αράκαµψη του διαφαινόµενου ̟ροβλήµατος, οι υ̟ολογισθείσες κατανοµές 

̟αραµορφώσεων, ̟ροσεγγίστηκαν µε την χρήση καµ̟ύλων υψηλού βαθµού, γεγονός το ο̟οίο 

οδήγησε στην καλύτερη αξιολόγησή τους (εικόνα 2.25).  

Πράγµατι ό̟ως γίνεται φανερό α̟ό τις συνδυασµένες ̟ολυωνυµικές κατανοµές 

̟αραµορφώσεων της εικόνας 2.25, οι ελάχιστες τιµές των καµ̟ύλων, αντα̟οκρίνονται µε 

ικανο̟οιητική ακρίβεια στις υ̟ολογισθείσες µέσω των τιµών των Bragg κορυφών των 

αντιστοίχων κατανοµών ανακλάσεως του φωτός. Παράλληλα, είναι εµφανής η σταδιακή, 

̟αράλληλη µετατό̟ιση των καµ̟υλών αυτών ̟ρος µεγαλύτερες τιµές θλι̟τικών ̟αραµένουσων 

τάσεων η ο̟οία δεν θα µ̟ορούσε να είναι άµεσα διακριτή χωρίς την ̟ροσέγγιση η ο̟οία και 

έλαβε χώρα. 
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2.6 Συµ̟έρασµα  
 

Η ενδελεχής µελέτη των α̟οτελεσµάτων ανά̟τυξης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων 

της ακρυλικής ρητίνης οδηγεί στο συµ̟έρασµα ότι το αλουµινένιο καλού̟ι ενδείκνυται για την 

χύτευση των διαφόρων φωτοευ̟αθών ρητινών οι ο̟οίες έχουν ε̟ιλεγεί και θα χρησιµο̟οιηθούν 

στη συνέχεια της ̟αρούσας ερευνητικής εργασίας. Η συσσώρευση του φωτός, στην ̟εριοχή 

χύτευσης του αλουµινένιου καλου̟ιού, ε̟ιτρέ̟ει στην ανά̟τυξη ̟ολύ µεγαλύτερων 

̟αραµένουσων τάσεων οι ο̟οίες καταµαρτυρούν τον αυξηµένο, σε µεγάλο βαθµό, ̟ολυµερισµό 

του υλικού κατά την ̟άροδο του ιδίου χρονικού διαστήµατος σε σχέση µε το αρχικό καλού̟ι 

α̟ό Plexiglas®.  

Στο ̟αρόν κεφάλαιο δεν γίνεται εκτενής χαρακτηρισµός της συµ̟εριφοράς του υλικού 

αφού µόνο οι µέγιστες τιµές των ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατέστησαν 

α̟αραίτητες για την τελική ε̟ιλογή. Στη συνέχεια, εκτενέστερος σχολιασµός της συµ̟εριφοράς 

των υλικών θα λάβει χώρα ώστε να δια̟ιστωθεί, µε βάση τις µετρήσεις των χρησιµο̟οιηθέντων 

αισθητήρων FBGs, ο βαθµός στον ο̟οίο τα υλικά αυτά ̟αρουσιάζουν οµοιόµορφες 

̟αραµορφώσεις, ̟λησίον της ̟εριοχής την ο̟οία και «αισθάνεται» ο αισθητήρας και µακριά 

α̟ό τα σηµεία εισόδου και εξόδου της ο̟τικής ίνας α̟ό το υ̟ό µελέτη δοκίµιο.  
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Κεφάλαιο 3   
 
 
 

ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  
 
 
 

Ο σκο̟ός του ̟αρόντος κεφαλαίου είναι η εκτενής διερεύνηση των ιδιοτήτων των 

υλικών τα ο̟οία θα χρησιµο̟οιηθούν στη συνέχεια της ̟αρούσας διατριβής για το σχεδιασµό 

και κατασκευή, λειτουργικών µικρο - βαλβίδων.  

 

3.1 Υλικά  

3.1.1 Ακρυλική ρητίνη 

 
 Το υλικό το ο̟οίο και χρησιµο̟οιήθηκε στα αρχικά στάδια της ̟αρούσας διατριβής µε 

στόχο την αξιολόγηση των ̟ειραµατικών διατάξεων και κατ΄ ε̟έκταση την τεχνολογία των 

αισθητήρων Bragg (FBG), είναι ένα ακρυλικό φωτο̟ολυµερές (µη βιοσυµβατό) το ο̟οίο 

̟αρουσιάζει υψηλή διαφάνεια κοντά στο ορατό (400 ≤ λ ≤ 800 nm) και υ̟έρυθρο εύρος 

συχνότητας της ακτινοβολίας του φωτός. Το συγκεκριµένο φωτο̟ολυµερές είναι κατάλληλο για 

εφαρµογές διφωτονικού ̟ολυµερισµού και κατ΄ ε̟έκταση µικρο - στερεολιθογραφίας. 

 

3.1.2 ORMOCER® - Ormocomp  

 

Η ORMOCER® - Ormocomp, είναι ένα οργανικό – ανόργανο υβριδικό φωτο – 

̟ολυµεριζόµενο υλικό (organic-inorganic hybrid photopolymerisable) το ο̟οίο ε̟ίσης κατέχει 

και βιοσυµβατά χαρακτηριστικά [1]. Το συγκεκριµένο υλικό α̟οτελεί µία α̟ό τις καλύτερες 

ε̟ιλογές για την κατασκευή των ανε̟ίστροφων βαλβίδων οι ο̟οίες δύναται να κατέχουν 

βιοσυµβατές ιδιότητες. Τα υλικά ORMOCER®, συνθέτονται µε την ε̟εξεργασία sol-gel [2], ό̟ου 

ανόργανες - οξιδικές µονάδες συνδέονται µε οργανικά τµήµατα σε µοριακό ε̟ί̟εδο [3]. Το 

συγκεκριµένο υλικό έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να αντα̟οκρίνεται άριστα σε εφαρµογές 

κατασκευής ο̟τικών εξαρτηµάτων και ̟αρουσιάζει υψηλή διαφάνεια κοντά στο ορατό (400 ≤ λ 

≤ 800 nm) και υ̟έρυθρο εύρος συχνότητας της ακτινοβολίας του φωτός. Η ORMOCER® - 

Ormocomp α̟οτελείται α̟ό ένα έντονα αντιδραστικό οργανικό δίκτυο [4, 5] ό̟ως ε̟ίσης και 

ανόργανα συστατικά τα ο̟οία δύναται να οδηγήσουν στην τελική δηµιουργία ιδιοτήτων του 

υλικού, υψηλής ο̟τικής ̟οιότητας.   

 Όσων αφορά τον ̟ολυµερισµό και την αντίδραση του υλικού στο φως, η διαδικασία 

ξεκινά µε την αντίδραση του φωτοεκκινητή (photoinitiator) Irgacure™ 369 (Chiba Specialty 

Chemicals, 2% to MAPTMS) ο ο̟οίος βρίσκεται µέσα στον όγκο του υλικού σε συγκεκριµένη 

αναλογία και ο ο̟οίος έχει ευρέως χρησιµο̟οιηθεί ̟ροσδίδοντας άριστα α̟οτελέσµατα α̟ό τον 

Straub στην ερευνητική εργασία του γύρω α̟ό το διφωτονικό ̟ολυµερισµό [6, 7]. Οι 
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συγκεκριµένες υβριδικές ρητίνες λόγω των ̟ολύ ενισχυµένων χηµικών, θερµικών και 

µηχανικών ιδιοτήτων τους, ό̟ως ε̟ίσης και της ̟ολύ καλής τους ε̟εξεργασιµότητας, δύναται 

να υ̟ερνικήσουν τους ̟εριορισµούς τους ο̟οίους αντιµετω̟ίζουν τα καθαρά, οργανικά 

̟ολυµερή υλικά σε αντίστοιχες εφαρµογές τους. Πιο συγκεκριµένα, αρκετές ̟ειραµατικές 

εργασίες [8 - 10], στις ο̟οίες εκτενής µελέτη και χρήση ρητινών ORMOCER® αλλά και 

̟ολυφωτονικού ̟ολυµερισµού, έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί µέχρι σήµερα, µε τα τελικά 

α̟οτελέσµατά τους να ̟εριλαµβάνουν την ε̟ιτυχή κατασκευή τρισδιάστατων γεωµετρικών 

δοµών ̟οικίλων χαρακτηριστικών. Τα ιδιαίτερα βιοσυµβατά χαρακτηριστικά της ρητίνης 

αυτής, σε συνδυασµό µε την α̟οδοτικότητα της σε εφαρµογές µικρο-κλίµακας, την καθιστούν 

ιδανική για τη διερεύνηση ̟ιθανών εφαρµογών και στη νάνο - κλίµακα αλλά και τον ιατρικό 

τοµέα [8, 11, 12].   

 

3.1.3 Ζιρκόνιο  

 

Το Ζιρκόνιο ως το δεύτερο ̟ειραµατικό φωτο-̟ολυµερές υλικό της ερευνητικής αυτής εργασίας, 

κατέχει όµοια χαρακτηριστικά µε την ORMOCER® - Ormocomp, όσων αφορά τη 

βιοσυµβατότητα αλλά και τα ο̟τικά χαρακτηριστικά αλλά και µε ένα ̟ολύ σηµαντικό 

ε̟ι̟ρόσθετο χαρακτηριστικό, αυτό της σχεδόν µηδενικής του συρρίκνωσης [13]. Πιο 

συγκεκριµένα το Ζιρκόνιο είναι ένα µίγµα το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό Ζιρκόνιο και sol-gel 

σιλικόνης (zirconium–silicon sol-gel) σε αναλογία 20:80, ̟εριέχοντας ε̟ίσης και φωτοεκκινητή 

(photoinitiator) Irgacure™ 369 (Chiba Specialty Chemicals, 2% to MAPTMS) [6]. Σε αντίθεση µε 

τα δείγµατα της ORMOCER® - Ormocomp, τα ο̟οία δεν έχρηζαν καµίας ̟ροετοιµασίας ̟ριν τη 

διαδικασία φωτο̟ολυµερισµού (α̟λή το̟οθέτηση µίας σταγόνας στο υ̟όστρωµα), το Ζιρκόνιο 

α̟αιτούσε τη διενέργεια σύντοµης ̟ροετοιµασίας κατά τη διάρκεια της ο̟οίας µικρές σταγόνες 

υλικού το̟οθετούντο στο υ̟όστρωµα και στη συνέχεια αυτό ̟αρέµενε µέσα σε ειδικό 

βιοµηχανικό φούρνο για µία (1) ώρα και σε θερµοκρασία 100°C, κατά τη διάρκεια της ο̟οίας 

µετατρε̟όταν σε ένα ιδιαίτερα σκληρό gel. Ό̟ως και η ORMOCER® - Ormocomp, έτσι και το 

συγκεκριµένο υλικό έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να αντα̟οκρίνεται άριστα σε εφαρµογές 

κατασκευής ο̟τικών εξαρτηµάτων και ̟αρουσιάζει υψηλή διαφάνεια κοντά στο ορατό (400 ≤ λ 

≤ 800 nm) και υ̟έρυθρο εύρος συχνότητας της ακτινοβολίας του φωτός. 

 

3.2 Πειραµατικά α̟οτελέσµατα  

3.2.1 Γενικά 

 
 Η ακόλουθη ενότητα α̟οτελεί το κυρίως στέλεχος της ερευνητικής εργασίας η ο̟οία 

̟ραγµατο̟οιήθηκε µε στόχο την ενδελεχέστερη µελέτη της συµ̟εριφοράς των 

χρησιµο̟οιηθέντων υλικών συναρτήσει της διάρκειας έκθεσης αυτής, σε υ̟εριώδη ακτινοβολία 

(UV), ασκούµενου θερµικού φορτίου αλλά και α̟λής έκθεσης σε συνθήκες δωµατίου για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Η ̟ροσέγγιση αυτή σχεδιάστηκε και ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε αφορµή το 

γεγονός της ̟εριορισµένης έκτασης ερευνητικών εργασιών σε θέµατα ανά̟τυξης 

̟αραµένουσων τάσεων σε φωτοευ̟αθείς ρητίνες οι ο̟οίες αξιο̟οιούνται σε εφαρµογές µίκρο - 

στερεολιθογραφίας. Ο συνδυασµός των ̟ροαναφερθέντων ̟αραµέτρων διερεύνησης α̟οτελεί 
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̟ροσθήκη στο ̟ρώιµο αυτό ερευνητικό τοµέα.  Ο Salmoria και οι συνεργάτες του [14], για 

̟αράδειγµα, µελέτησαν και διερεύνησαν τη διαδικασία στερεο̟οίησης και θερµικής 

κατα̟όνησης φωτοευ̟αθούς υλικού, κλασικής στερεολιθογραφίας, α̟ό την υγρή στη στερεά 

µορφή του. Ε̟ι̟ρόσθετα ο Nguyen και οι συνεργάτες του [15], διερεύνησαν το ρυθµό 

̟ολυµερισµού και µεταβολής της κατάστασης ακρυλικής ρητίνης (α̟ό υγρή σε στερεά), 

εφηρµοσµένης στη µίκρο - στερεολιθογραφία, υ̟ό την ε̟ιβολή διαφόρων θερµικών φορτίων 

αλλά και έντασης της υ̟εριώδους ακτινοβολίας µέσω της αξιο̟οιήσεως Φωτο – ∆ιαφορικής 

Θερµιδοµετρίας Σάρωσης  (Photo Differential Scanning Calorimetry  - PDSC). Ε̟ίσης, οι Lee και 

Cho [16], ασχολήθηκαν µε ̟ολλα̟λά µοτίβα στερεο̟οίησης υ̟ό την εφαρµογή διαφορετικών 

εντάσεων έκθεσης και συνθηκών ακτινοβολίας.  

 Με βάση τις αναφερθείσες ερευνητικές εργασίες, ο σχεδιασµός ̟ου ακολουθήθηκε όσων 

αφορά τη διερεύνηση των φωτοευ̟αθών υλικών της ̟αρούσας εργασίας στοχεύει στην 

εκτενέστερη και ̟ληρέστερη καταγραφή της συµ̟εριφοράς τους υ̟ό τις συνθήκες ̟ου 

̟εριγράφηκαν. Η ̟ειραµατική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για την ακρυλική ρητίνη, 

βασίστηκε στα ευρήµατα της ενότητας 2.5. Συνε̟ώς η ρητίνη εκτέθηκε αρχικά σε υ̟εριώδη 

ακτινοβολία για 36 ̟ερί̟ου ώρες (ε̟αρκές χρονικό διάστηµα για τη στερεο̟οίηση του υλικού) 

και στη συνέχεια σε θερµική φόρτιση. Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι η ̟ροκείµενη 

θερµική φόρτιση, ̟ραγµατο̟οιήθηκε στοχεύοντας στη διερεύνηση της συµ̟εριφοράς της 

ρητίνης κάτω α̟ό θερµοκρασιακές µεταβολές οι ο̟οίες δύναται να λάβουν χώρα µετά το ̟έρας 

κατασκευής αλλά και λειτουργίας ενός µικρό-εξαρτήµατος α̟οτελούµενου α̟ό τα υ̟ο 

διερεύνηση υλικά [17].   

Στον αντί̟οδα, για την Ormocer®, ηµίωρη (30’) έκθεση των δοκιµίων κατέστη ε̟αρκής 

(βάσει των ̟ειραµατικών µετρήσεων) για τη µελέτη των ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων και κατά συνέ̟εια δύο διαφορετικές ̟ροσεγγίσεις έλαβαν χώρα σχετικά µε τη 

θερµική φόρτιση των δοκιµίων. Στο ̟ρώτο κύκλο δοκιµών, τα δοκίµια υ̟εβλήθησαν σε 

υ̟εριώδη ακτινοβολία µε ενδιάµεσες µετρήσεις να λαµβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, και στη συνέχεια σε θερµική φόρτιση, µε τη µέτρηση των ̟αραµένουσων τάσεων να 

̟ραγµατο̟οιείται µετά την ολοκλήρωση αυτής ό̟ως ε̟ίσης και µετά την ε̟αναφορά της 

θερµοκρασίας του εκάστοτε δοκιµίου σε συνθήκες δωµατίου. Στη δεύτερη δοκιµή, τα δοκίµια 

υ̟όκεινται σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, ε̟ίσης µε την ̟ραγµατο̟οίηση ενδιάµεσων µετρήσεων, 

και υ̟οβάλλονται σε θερµική φόρτιση και καταγραφή των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων 

κατά τη διάρκεια αυτής. Τέλος, κατά τη διάρκεια των µετρήσεων γίνεται φανερός ο βαθµός στον 

ο̟οίο τα τοιχώµατα του καλου̟ιού ε̟ηρεάζουν την τελική ανά̟τυξη των ̟αραµένουσων 

τάσεων. Η αύξηση της υ̟ολογισθείσας θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης στα τελικά α̟οτελέσµατα 

έρχεται σε αρµονία µε την εργασία του Antonucci και των συνεργατών του [18] 

ε̟ιβεβαιώνοντας τον ̟εριορισµό τον ο̟οίο εισάγει το εκάστοτε καλού̟ι στην ανά̟τυξη 

̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια ε̟εξεργασίας φωτοευ̟αθούς 

ρητίνης. 

 Πριν λάβει χώρα η ̟εριγραφή των ̟ειραµατικών µετρήσεων, η ακριβής ̟εριγραφή της 

διαδικασίας α̟ο-καλού̟ωσης ακολουθεί ώστε να γίνουν κατανοητά τα στάδια µέχρι την 

ολοκληρωτική εξαγωγή του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα : 

 

• Χύτευση – Πολυµερισµός – Ταυτόχρονη ̟ραγµατο̟οίηση µετρήσεων 
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• Αφαίρεση των ̟λευρικών τοιχωµάτων. Μόνο η βάση του δοκιµίου ̟αραµένει 

̟ροσκολληµένη στη βάση του καλου̟ιού – Πραγµατο̟οίηση µέτρησης    

 

• Α̟οκόλληση του δοκιµίου α̟ό τη βάση του καλου̟ιού. Το δοκίµιο ̟λέον δεν έχει 

ε̟αφή µε κανένα τοίχωµα του καλου̟ιού – Πραγµατο̟οίηση µέτρησης 

 

• Ακόλουθες µετρήσεις ό̟ως ορίζονται α̟ό την εκάστοτε δοκιµή (θερµική κατεργασία)  

   

3.2.2 Ακρυλική ρητίνη  

 

Με βάση τη θεωρία των αισθητήρων FBG η ο̟οία ̟εριγράφη στην ενότητα 2.3, η 

µετακίνηση της Bragg κορυφής της κατανοµής του ανακλώµενου φωτός α̟ό τον αισθητήρα 

FBG, ̟εριέχει την ̟ληροφορία η ο̟οία είναι αναγκαία για το χαρακτηρισµό της 

ανα̟τυσσόµενης ενα̟οµείνασας ̟αραµόρφωσης µέσα στο υλικό.  Οι τιµές των Bragg κορυφών, 

και οι µετρούµενες κατανοµές ανακλώµενου φωτός ̟αρουσιάζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 3.1 

και στο σχήµα 3.1. Η διαδικασία µετρήσεων ξεκίνησε µε την καταγραφή της κατανοµής, η 

µέγιστη τιµή της ο̟οίας θα α̟οτελέσει το µέτρο σύγκρισης (λβ0) µε βάση το ο̟οίο θα 

υ̟ολογιστούν οι ανα̟τυχθείσες ενα̟οµείνασες ̟αραµορφώσεις σε κάθε ενδιάµεση χρονική 

̟ερίοδο της ε̟εξεργασίας του υλικού. Η διάρκεια έκθεσης του εκάστοτε δοκιµίου διατηρήθηκε 

στις 36 ώρες µε ε̟ι̟ρόσθετες µετρήσεις να λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια α̟ο - 

καλού̟ωσης αλλά και µετά τη θερµική του κατεργασία.  

 Αρχικά ό̟ως φαίνεται στο σχήµα 3.1, η µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα ̟ριν και µετά 

το ̟έρας της χύτευσης του υλικού µέσα στο καλού̟ι, δεν ̟αρουσιάζουν καµία διαφορά, µε την 

ανα̟τυχθείσα ̟αραµόρφωση σε αυτό το σηµείο να αριθµεί ε̟ι̟ρόσθετα 0 µε (σε σχέση µε τη 

µέτρηση αναφοράς). Η ̟αραµόρφωση του αισθητήρα είναι οµοιόµορφη και αυτό γίνεται 

κατανοητό (σχήµατα 3.1 & 3.2) α̟ό τη µοναδική κορυφή της κατανοµής της ανακλάσεως του 

φωτός η ο̟οία διατηρείται µετά το ̟έρας της χύτευσης και ̟ριν την έναρξη της διαδικασίας 

̟ολυµερισµού (έκθεση δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία). Στη συνέχεια, καθώς το δοκίµιο της 

ακρυλικής ρητίνης εκτίθεται σε υ̟εριώδη ακτινοβολία η καταγεγραµµένη κατανοµή ανάκλασης 

υ̟όκειται σε σταδιακές µεταβολές και χάνει την οµοιοµορφία της, ανα̟τύσσοντας 

δευτερεύουσες κορυφές αναδεικνύοντας µε αυτό τον τρό̟ο την ανά̟τυξη ενός µη-οµοιόµορφου 

̟εδίου αξονικών (κατά µήκος του αισθητήρα FBG) ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. Σύµφωνα 

µε τις µετρήσεις και τα α̟οτελέσµατα των υ̟ολογισµών του ̟ίνακα 3.1, η µεγαλύτερη αύξηση 

στην τιµή των ̟αραµένουσων τάσεων ̟αρατηρείται αµέσως µετά την α̟ο-καλού̟ωση και 

θερµική φόρτιση του δοκιµίου για χρονικό διάστηµα µίας (1) ώρας και σε σταθερή θερµοκρασία 

75 βαθµών Κελσίου (°C) [19].  
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Πίνακας 3.1. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις – Ακρυλική ρητίνη 

Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

UV Μήκος 
κύµατος  

(nm) 

Σχετική 
διαφορά 

(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0       (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 1300.040 - - - 

0       (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 1300.040 0 0 0 
16     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ 1295.620 - 4.42 - 3.39 x 10-3 - 4346.1 
36     (µε τοιχώµατα καλου̟ιού) ΝΑΙ 1294.220 - 5.82 - 4.47 x 10-3 - 5730.7 
36     (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ 1294.082 - 5.96 - 4.58 x 10-3 - 5871.7 
36     (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1293.890 - 6.15 - 4.73 x 10-3 - 6064.1 
80*   (75 °C / 1 ώρα) ΟΧΙ 1290.050 - 9.99 - 7.68 x 10-3 - 9846.1 
760   (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ 1290.200 - 9.84 - 7.57 x 10-3 - 9705.1 
7300 (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ 1290.565 - 9.48 - 7.29 x 10-3 - 9346.1 

 

 

Πίνακας 3.2. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων – Ακρυλική ρητίνη 
Χρονικό σηµείο δοκιµής (ώρες) UV Παραµόρφωση 

(µε) 
Αύξηση (%) Σχετική 

Αύξηση (%) 
0       (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ - - - 
0       (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 0 0 0 
16     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ - 4346.1 0 0 
36     (µε τοιχώµατα καλου̟ιού) ΝΑΙ - 5730.7 31.85 +  31.85 
36     (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ - 5871.7 35.10 +    3.25 
36     (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 6064.1 39.53 +    4.43 
80*   (75 °C / 1 ώρα) ΟΧΙ - 9846.1 126.55 +  87.02 
760   (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ - 9705.1 123.30 -    3.25 
7300 (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ - 9346.1 115.04 -    8.26 

*η µεσολάβηση των 44 ωρών , µεταξύ 36 και 80 ωρών, συµ̟εριλαµβάνει την ̟ροετοιµασία του δοκιµίου, 

την ̟ροθέρµανση του φούρνου, τη θερµική κατεργασία του δοκιµίου για 1 ώρα και τη τελική 

φυσιολογική α̟οθέρµανσή του , σε θερµοκρασία δωµατίου (σε αυτό το σηµείο ̟ραγµατο̟οιήθηκε και η 

µέτρηση). 

  
Σχήµα 3.1. Κατανοµές ανάκλασης  - Ακρυλική ρητίνη 
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Σχήµα 3.2. Συµ̟εριφορά του υλικού - Ακρυλική ρητίνη 

 

Χρησιµο̟οιώντας τη µέτρηση αναφοράς της µέγιστης τιµής της κατανοµής του µήκους κύµατος 

του ανακλώµενου φωτός, λΒ0 = 1300.04 και τις ακόλουθες µετρήσεις στα ενδιάµεσα χρονικά 

διαστήµατα µέχρι το τέλος της ̟ειραµατικής διαδικασίας, η σχέση 2.7 (ενότητα 2.3.1) ̟ροσδίδει 

τις αντίστοιχες τιµές της ανα̟τυχθείσας θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης.  Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό 

το σηµείο ότι στους υ̟ολογισµούς οι ο̟οίοι ̟ραγµατο̟οιούνται µε τη χρήση της σχέσης 2.7, δεν 

λαµβάνονται υ̟’ όψη θερµοκρασιακές µεταβολές οι ο̟οίες µ̟ορούν εν-δυνάµει να ̟ροκληθούν 

α̟ό την εκ φύσεως εξώθερµη αντίδραση του υλικού κατά τη διάρκεια ̟ολυµερισµού του. Κατά 

συνέ̟εια ο ̟αράγοντας ∆Τ τίθεται ίσος µε το µηδέν (∆Τ = 0).  Μετά την ̟άροδο 16 ωρών 

συνεχόµενης και οµοιόµορφης εκθέσεως του δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, θλι̟τική 

̟αραµόρφωση της τάξεως των 4346.1µε, µετρήθηκε και υ̟ολογίσθηκε µέσω της χρήσεως του 

αισθητήρα FBG. Η έκθεση του δοκιµίου συνεχίστηκε για ε̟ι̟λέον 20 ώρες (36 συνολικά) και 

ε̟ι̟ρόσθετη µέτρηση έλαβε χώρα ̟ριν το στάδιο της αφαίρεσης των ̟λευρικών τοιχωµάτων. 

Στο σηµείο αυτό, το σύστηµα υ̟εριώδους ακτινοβολίας τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η µέτρηση 

του ανακλώµενου µήκους κύµατος του φωτός α̟ό τον αισθητήρα FBG και οι τελικοί 

υ̟ολογισµοί ̟ροσέδωσαν τη θλι̟τική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 5730.7µε (31.85% αύξηση 

σε σχέση µε τη µέτρηση των 16 ωρών). Στη συνέχεια, η σταδιακή α̟ο - καλού̟ωση έλαβε χώρα, 

µε τα τοιχώµατα να αφαιρούνται σε ̟ρώτο στάδιο και στη συνέχεια µε την τελική α̟οµάκρυνση 

του δοκιµίου.  Οι µετρήσεις για τα συγκεκριµένα στάδια ανήλθαν στο εύρος των 5871.7µε 

(35.10% αύξηση σε σχέση µε τη µέτρηση των 16 ωρών) και 6064.1µε (39.53% αύξηση σε σχέση µε 

τη µέτρηση των 16 ωρών) αντίστοιχα µε την αφαίρεση των τοιχωµάτων του καλου̟ιού να 

ε̟ιφέρουν ένα µικρό ε̟ι̟ρόσθετο ̟οσό ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων της τάξεως των 141µε 

και 192.4µε αντίστοιχα µετά την ολική α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι. Το στάδιο 

της α̟ο-καλού̟ωσης οδηγεί στο ̟αρόν σηµείο σε ένα ̟ολύ σηµαντικό συµ̟έρασµα. Σύµφωνα 
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λοι̟όν µε τα υ̟ολογισθέντα, µικρά ̟οσοστά αύξησης των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων, το 

αλουµινένιο καλού̟ι δεν ε̟ηρεάζει το µηχανισµό ̟αραµόρφωσης του υλικού σε βαθµό ̟ου να 

ε̟ιφέρει αβεβαιότητα ως ̟ρος την ακρίβεια των τελικών ̟ειραµατικών µετρήσεων.  

 Σε συνέχεια της α̟ο - καλού̟ωσης, το δοκίµιο το̟οθετήθηκε σε βιοµηχανικό φούρνο για 

την ̟ραγµατο̟οίηση της οµαλής θερµικής φόρτισης του υλικού. Ο όρος «οµαλή» 

χρησιµο̟οιείται λόγω της σταδιακής θερµικής φόρτισης και α̟οφόρτισης του δοκιµίου. Το 

συγκεκριµένο γεγονός ε̟ιτεύχθη µε την ύ̟αρξη του δοκιµίου µέσα στο φούρνο εν ̟αραλλήλω 

της διαδικασίας θερµικής φορτίσεώς του, µέχρι το καθορισµένο όριο των 75 βαθµών Κελσίου 

(°C). Στη συνέχεια και µετά το ̟έρας µίας (1) ώρας σε σταθερή θερµοκρασία, ο φούρνος ετέθη 

εκτός λειτουργίας µε το δοκίµιο να ̟αραµένει στο θάλαµο θέρµανσης, µέχρι του σηµείου 

εξίσωσης της εσωτερικής θερµοκρασίας µε την εξωτερική (δωµατίου). Η συγκεκριµένη 

̟ροσέγγιση ακολουθήθηκε ώστε να α̟οφευχθεί η ̟ιθανότητα υ̟οβολής του δοκιµίου σε 

θερµικό σοκ, το ο̟οίο δύναται να ε̟ιφέρει την αστοχία του (εµφάνιση ρωγµών και ̟ιθανή 

καταστροφή του αισθητήρα FBG) κάτω α̟ό α̟ότοµες θερµοκρασιακές αλλαγές. Τα 

α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 5, δείχνουν ότι το δοκίµιο µετά και την ε̟αναφορά της 

θερµοκρασίας του στα ε̟ί̟εδα του ̟εριβάλλοντα χώρου, έχει ανα̟τύξει ε̟ι̟ρόσθετη 

ενα̟οµείνουσα, αξονικά θλι̟τική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 9846.1µε. Η συγκεκριµένη 

µέτρηση αντι̟ροσω̟εύει αύξηση ̟οσοστού 87.02%, σε σχέση µε την κατάσταση του δοκιµίου 

̟ρο της θερµικής φόρτισης, ̟οσοστό ̟ολύ υψηλό σε σχέση µε τη διάρκεια φόρτισης. Για του 

λόγου το αληθές, κατά τη διάρκεια 36 ωρών έκθεσης σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, το δοκίµιο 

ανέ̟τυξε ̟ερί̟ου 4340µε, ενώ µε µία ώρα θερµικής φόρτισης, ̟ερί̟ου 3780µε. 

 Μετά το ̟έρας της θερµικής κατεργασίας το δοκίµιο το̟οθετήθηκε σε συνθήκες 

δωµατίου (σκιερό ̟εριβάλλον και ~25 °C) ώστε να α̟οφευχθεί η έκθεσή του στην ηλιακή 

ακτινοβολία η ο̟οία εµ̟εριέχει υ̟εριώδες φως. Ο στόχος ήταν η ̟αρατήρηση ̟ιθανής αλλαγής 

της κατάστασης των ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µε την ε̟ίδραση της 

µικρότερης δυνατής υ̟εριώδους ακτινοβολίας.  Η χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης δοκιµής 

ανήλθε στις 7200 ώρες (10 µήνες) µε µία ενδιάµεση µέτρηση να λαµβάνει χώρα στις 720 ώρες (1 

µήνας). Η µέτρηση στις 720 ώρες α̟έδωσε θλι̟τική αξονική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 

9705.1µε η ο̟οία είναι κατά 141µε µικρότερη της µετρήσεως µετά το ̟έρας της θερµικής 

φορτίσεως του δοκιµίου. Η τιµή αυτή αναδεικνύει µία εκτόνωση των ̟αραµορφώσεων του 

υλικού γύρω α̟ό την ̟εριοχή του αισθητήρα κατά 3.25%,η ο̟οία µ̟ορεί να α̟οδοθεί και σε 

α̟όκλιση των µετρήσεων µέσα στα ̟λαίσια ̟ειραµατικού λάθους. Στον αντί̟οδα, η µέτρηση 

̟ου έλαβε χώρα µετά την ̟άροδο 7200 ωρών, ε̟ίσης αναδεικνύοντας ε̟ι̟ρόσθετη εκτόνωση 

των ανα̟τυχθέντων ̟αραµορφώσεων, ανήλθε στα 9346.1µε, τιµή µικρότερη κατά 359µε εκ της 

µετρήσεως των 720 ωρών, σε ̟οσοστό 8.26%. Η συγκεκριµένη µέτρηση ενδεχοµένως να µ̟ορεί 

να ̟εριέλθει στα ̟λαίσια ̟ειραµατικού λάθους ή, σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, να οδηγήσει στο 

συµ̟έρασµα ότι το υλικό αντιµετω̟ίζει µικρού εύρους, σταδιακή εκτόνωση των ανα̟τυχθέντων 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων.        

 Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της αδυναµίας δηµιουργίας της 

̟λήρους κατανοµής ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG µε τα 

υ̟άρχοντα δεδοµένα, αφού οι υ̟ολογισθείσες τιµές ̟αραµορφώσεων, α̟οτελούν τις µέγιστες 

τιµές οι ο̟οίες δύναται να υφίστανται σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο του αισθητήρα και όχι σε 

ολόκληρο το µήκος του. Για την ε̟ίλυση του συγκεκριµένου ̟ροβλήµατος, δηλαδή την εύρεση 
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της ακριβούς το̟οθεσίας της µέγιστης τιµής ̟αραµόρφωσης αλλά του ̟λήρους ̟ροφίλ 

̟αραµορφώσεων, η χρήση της τεχνικής OLCR ̟ραγµατο̟οιήθηκε.  Στην εικόνα 3.1, οι 

αντι̟ροσω̟ευτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων για τις µετρήσεις των 0, 16, 36 (εκτός 

καλου̟ιού), 720 και 7200 ωρών ̟αρατίθενται. Η αρχική ανακατασκευή των δεδοµένων για τη 

µέτρηση των 36 ωρών και τη δηµιουργία της αντίστοιχης κατανοµής ̟αραµόρφωσης, 

αντικαταστάθηκε µε µία ̟ολυωνυµική εξίσωση δευτέρου βαθµού η ο̟οία ̟ροσεγγίζει µε τον 

καλύτερο δυνατό τα α̟οτελέσµατα. Ο λόγος της αδυναµίας ̟αρουσίασης της αρχικής 

κατανοµής υ̟ήρξε η στιγµιαία αστάθεια του εξο̟λισµού (laser) η ο̟οία εισήγαγε µεγάλες 

α̟οκλίσεις στις διαδοχικές µετρήσεις της φάσης του διερχόµενου α̟ό τον αισθητήρα, φωτός µε 

α̟οτέλεσµα τον µη αξιό̟ιστο υ̟ολογισµό της τελικής κατανοµής ̟αραµορφώσεων.  

 Η ενδελεχής µελέτη των κατανοµών αυτών, ε̟ιβεβαιώνει τα αρχικά ευρήµατα της 

ενότητας 2.5.2 σχετικά µε τη χρονοβόρα ανά̟τυξη των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων του 

υλικού. Χαρακτηριστικά, είναι εµφανές ότι µετά την ̟άροδο των 16 και 36 ωρών η κατανοµή 

της ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του αισθητήρα είναι οµοιόµορφη σε όλο το µήκος του και 

αρχίζει να ̟αρουσιάζει µία ανε̟αίσθητη ανισοκατανοµή στις 36 ώρες. Η συγκεκριµένη 

̟αρατήρηση µ̟ορεί να οφείλεται και στην ̟ροσέγγιση της κατανοµής µε τη χρήση της 

̟ολυωνυµικής συνάρτησης ο̟ότε, ασφαλές συµ̟έρασµα δεν δύναται να α̟οδοθεί για τη 

συγκεκριµένη γραφική ̟αράσταση. Πιο µεγάλο ενδιαφέρον ̟αρουσιάζουν οι κατανοµές για τις 

720 και 7200 ώρες οι ο̟οίες είναι ̟ανοµοιότυ̟ες και δύναται να ̟ροσδώσουν ασφαλέστερα 

συµ̟εράσµατα. Πιο λε̟τοµερής µελέτη, αρχικά, της µορφής των κατανοµών οδηγεί στο 

συµ̟έρασµα της οµοιόµορφης εκτόνωσης των ̟αραµορφώσεων σε όλο το µήκος του αισθητήρα 

FBG µετά το ̟έρας των 7200 ωρών αφού η τελική κατανοµή έχει ακριβώς την ίδια µορφή µε την 

κατανοµή των 720 ωρών µε µοναδική διαφορά την ̟αράλληλη µετατό̟ισή της ̟ρος µικρότερες 

τιµές ̟αραµορφώσεων.   
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Εικόνα 3.1. Ενδεικτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG για την 

ακρυλική ρητίνη 
 

Σε αυτό το σηµείο, στόχος είναι η διάκριση, κατά µήκος της κατανοµής και κατ’ 

ε̟έκταση του αισθητήρα FBG, µίας ̟εριοχής στην ο̟οία η ̟αραµόρφωση να είναι οµοιόµορφη, 

δηλαδή να χαρακτηρίζεται α̟ό την ίδια τιµή, δηλαδή να ̟αραµένει σταθερή. Συγκεκριµένη 

̟εριοχή δύναται να καθοριστεί και έχει µήκος ̟ερί̟ου 8mm, µεταξύ των τιµών z = 9 – 17 mm (0 

≤  z ≤ 24 mm) ό̟ως φαίνεται καθαρά στην εικόνα 3.1. Στον αντί̟οδα αυτής, οι µη γραµµικές 

̟εριοχές ̟ου αντιστοιχούν στα µήκη z = 0 - 9 mm και z = 17 - 24 mm, δεν µ̟ορούν να 

̟ροσδώσουν ασφαλείς ̟ληροφορίες λόγω της ε̟ιρροής ̟ου έχουν σε αυτές τα φαινόµενα των 

ακµών (edge effects) τα ο̟οία δηµιουργούνται όταν οι άκρες του αισθητήρα βρίσκονται ̟ολύ 

κοντά στην άκρη του δοκιµίου [20, 21], τα ο̟οία συνηθίζεται να συναντώνται σε εφαρµογές 

τέτοιου τύ̟ου µε την αρχή της ̟εριοχής του αισθητήρα να βρίσκεται ̟ολύ κοντά στην 

ε̟ιφάνεια του δοκιµίου. Στην ̟ερί̟τωση όµως της συγκεκριµένης δοκιµής, οι άκρες του 

αισθητήρα συµ̟ί̟τουν µε τον εγκλωβισµένο αέρα ο ο̟οίος ̟αρέµεινε µέσα στο δοκίµιο κατά τη 

διάρκεια χύτευσης και ο ο̟οίος δηµιουργεί τα συγκεκριµένα φαινόµενα ̟ολύ έντονα (εικόνα 

2.26) στην ̟εριοχή των z = 17 - 24 mm και λιγότερο στην ̟εριοχή των z = 0 - 9 mm. Βασιζόµενοι 

στο γεγονός της εύρεσης, της σχεδόν ευθύγραµµης αυτής ̟εριοχής στις κατανοµές των 720 και 

7200 ωρών, µε µήκος 8mm και στο γεγονός ότι αυτό α̟οτελεί το 1/3 του ολικού µήκους του 

αισθητήρα το ο̟οίο ̟αραµένει ανε̟ηρέαστο α̟ό ο̟οιοδή̟οτε εξωγενή ̟αράγοντα ό̟ως 

θερµοκρασιακές µεταβολές ή φαινόµενα ακµών, ασφαλές συµ̟έρασµα δύναται να δοθεί 

σχετικά µε την ε̟ιβεβαιωµένη οµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων στο 

συγκεκριµένο υλικό [20, 21]. 
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Το συγκεκριµένο συµ̟έρασµα ενισχύεται α̟ό την µικρή ̟εριοχή, γύρω α̟ό τον κορµό 

του, την ο̟οία «αισθάνεται» ο αισθητήρας FBG, η ο̟οία αριθµεί τα 500µm σε διάµετρο. Εν 

κατακλείδι, η συγκεκριµένη ευρεθείσα ̟εριοχή ε̟ιβεβαιώνει και την ε̟ιλογή του ορθογώνιου 

̟αραλληλε̟ί̟εδου, αλουµινένιου καλου̟ιού, το ο̟οίο δύναται να ̟ροσδώσει οµοιοµορφία 

στον ̟ολυµερισµό και ε̟ακόλουθη στερεο̟οίηση φωτοευ̟αθούς υλικού µε στόχο την ενδελεχή 

µελέτη των ανα̟τυχθέντων σε αυτό, ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων σε σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε 

άλλη γεωµετρία [22]. 

 

3.2.3 Ormocer® 

 
Σε συνέχεια των δοκιµών χαρακτηρισµού της ακρυλικής ρητίνης, η διερεύνηση της 

συµ̟εριφοράς της ρητίνης Ormocer® έλαβε χώρα. Οι αρχικές δοκιµές στερεο̟οίησης δοκιµίων 

µε τη χρήση υ̟εριώδους ακτινοβολίας, χωρίς όµως τη χρήση αισθητήρα FBG οδήγησαν σε 

εµφανή στερεο̟οίηση του υλικού η ο̟οία λαµβάνει χώρα µετά το ̟έρας 30 λε̟τών α̟ό το 

σηµείο ενάρξεως της εκθέσεως του υλικού.  Ακόλουθες µετρήσεις, µε τη χρήση αισθητήρα FBG, 

στα χρονικά σηµεία των 10, 20 και 30 λε̟τών µετά την έναρξη της εκθέσεως, οδήγησαν στον 

υ̟ολογισµό ε̟ι̟ρόσθετων ̟αραµένουσων τάσεων της τάξης των 500µε ̟ερί̟ου για κάθε στάδιο 

µεταξύ 10, 20 και 30 λε̟τών, ̟οσό σηµαντικά µικρότερο των αρχικών 3000µε ̟ερί̟ου τα ο̟οία 

ανα̟τύσσονται ταχύτατα κατά τη διάρκεια των ̟ρώτων 10 λε̟τών υ̟εριώδους ακτινοβολίας. 

Οι συγκεκριµένες µετρήσεις οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι το υλικό µ̟ορεί να τεθεί εκτός 

υ̟εριώδους ακτινοβολίας και τα ε̟ιµέρους φαινόµενα κατά τη διάρκεια α̟ο-καλού̟ωσης και 

θερµικής κατεργασίας, να µελετηθούν εκτενέστερα. Συγκριτικά µε την ακρυλική ρητίνη, η 

Ormocer® ̟αρουσίασε µεγαλύτερη ταχύτητα ̟ολυµερισµού ανα̟τύσσοντας ανάλογο ̟οσό 

̟αραµένουσων  ̟αραµορφώσεων µε την ̟άροδο 30 λε̟τών σε σχέση µε τις 16 ώρες τις ο̟οίες 

χρειάστηκε η ακρυλική για το ίδιο ̟οσό.  Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι στους 

υ̟ολογισµούς οι ο̟οίοι ̟ραγµατο̟οιούνται µε τη χρήση της σχέσης 2.7, δεν λαµβάνονται και 

̟άλι υ̟’ όψη θερµοκρασιακές µεταβολές οι ο̟οίες µ̟ορούν εν-δυνάµει να ̟ροκληθούν α̟ό την 

εκ φύσεως εξώθερµη αντίδραση του υλικού κατά τη διάρκεια ̟ολυµερισµού του. Κατά συνέ̟εια 

ο ̟αράγοντας ∆Τ τίθεται ίσος µε το µηδέν (∆Τ = 0). Λε̟τοµερέστερος και συγκριτικός 

σχολιασµός ακολουθεί στις ε̟όµενες ενότητες. 

Τέλος σηµαντική ̟αρατήρηση η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη κατά το σχολιασµό 

των ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων είναι η ε̟ίδραση ̟ου έχει η υ̟εριώδη ακτινοβολία, 

̟ρωταρχικά στην ανώτερη ε̟ιφάνεια του δοκιµίου η ο̟οία εκτίθεται ̟ρώτη στην ακτινοβολία 

και στη συνέχεια στο υ̟όλοι̟ο υλικό κάτω α̟ό αυτήν. Το φαινόµενο ̟ου δηµιουργείται µε την 

αρχική έκθεση του υλικού, είναι η ταχύτατη στερεο̟οίηση της ανώτερης ε̟ιφάνειας της υγρής, 

σε αυτή την ̟ρώτη φάση, ρητίνης µε α̟οτέλεσµα την άµεση δηµιουργία µιας ̟ολύ λε̟τής 

κρούστας στερεο̟οιηµένου υλικού το ο̟οίο συρρικνώνεται ταχύτατα και σε ορισµένα σηµεία 

α̟οκολλάται α̟ό τα ̟λευρικά τοιχώµατα. Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα την εισχώρηση αέρα κάτω 

α̟ό την κρούστα αυτή και µέσα στο υ̟ό στερεο̟οίηση υλικό το ο̟οίο βρίσκεται ακόµα σε υγρή 

κατάσταση. Ο εγκλωβισµένος αυτός αέρας, δύναται να κινηθεί ̟ρος τον αισθητήρα και να 

καταλάβει την τελική του θέση ̟ολύ κοντά σε αυτών δηµιουργώντας κενό στο υλικό καθ’ όλη τη 

διάρκεια ̟ολυµερισµού και κατ’ ε̟έκταση στερεο̟οίησης. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το κενό αυτό 

δηµιουργηθεί κοντά στον αισθητήρα, ̟ολύ χαµηλές ή ακόµα και µηδενικές µετρήσεις 
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̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν. Ε̟ίσης η τελική α̟οκόλληση 

των ̟λευρικών τοιχωµάτων του καλου̟ιού δύναται να ε̟ιφέρει διαφορετική αύξηση στο εύρος 

των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων του δοκιµίου ανάλογα µε το ̟οσό του εγκλωβισµένου 

αέρα και κατ’ ε̟έκταση του κενού ̟ου έχει δηµιουργηθεί µέσα στο δοκίµιο κοντά στα 

τοιχώµατα, ή και εφα̟τοµενικά σε αυτά, µετά την ̟λήρη στερεο̟οίησή του. 

  

3.2.3.1 Ormocer® - ∆οκίµιο 1 

 
Με σκο̟ό την ε̟ίτευξη συγκρίσιµων α̟οτελεσµάτων µεταξύ των δύο υλικών, η ίδια 

διαδικασία µετρήσεων η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε για το χαρακτηρισµό της ακρυλικής ρητίνης, 

υιοθετήθηκε και σε αυτή την ̟ερί̟τωση. Αρχικά, τα α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 3.3 και των 

γραφηµάτων του σχήµατος 3.3, α̟οδεικνύουν ότι οι µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα ̟ριν και 

µετά το ̟έρας της χύτευσης του υλικού µέσα στο καλού̟ι, δεν ̟αρουσιάζουν καµία διαφορά, µε 

την ανα̟τυχθείσα ̟αραµόρφωση σε αυτό το σηµείο να αριθµεί και ̟άλι, ε̟ι̟ρόσθετα 0µε (σε 

σχέση µε τη µέτρηση αναφοράς).  

Στη συνέχεια, καθώς το δοκίµιο, εκτίθεται σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, η καταγεγραµµένη 

κατανοµή ανάκλασης υ̟όκειται σε σταδιακές µεταβολές, ό̟ως είχε συµβεί και στο δοκίµιο της 

ακρυλικής χάνοντας την οµοιοµορφία της, ανα̟τύσσοντας ̟αράλληλα δευτερεύουσες κορυφές 

αναδεικνύοντας µε αυτό τον τρό̟ο την ανά̟τυξη ενός µη-οµοιόµορφου ̟εδίου αξονικών (κατά 

µήκος του αισθητήρα FBG) ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. 

 

 

 

Πίνακας 3.3. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις – Ormocer® δοκίµιο 1 
Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

UV Μήκος 
κύµατος  

(nm) 

Σχετική 
διαφορά 

(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0        (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 1300.000 - - - 

0        (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 1300.000 0 0 0 
10’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ 1296.740 - 3.26 - 2.50 x 10-3 - 3215.0 
20’*   (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ 1296.200 - 3.80 - 2.92 x 10-3 - 3747.5 
30’*   (υ̟εριώδης ακτινοβολία) NAI 1295.700 - 4.30 - 3.31 x 10-3 - 4240.6 
16      (µε τοιχώµατα) ΟΧΙ 1294.940 - 5.06 -3.89 x 10-3 - 4990.1 
16      (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ 1294.880 - 5.12 -3.94 x 10-3 - 5049.3 
16      (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1294.070 - 5.93 -4.56 x 10-3  - 5848.3 
60**   (75 °C / 1 ώρα) ΟΧΙ 1291.110 - 8.89  -6.84 x 10-3 - 8767.3  
102    (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ 1290.740 - 9.26 - 7.12 x 10-3 - 9132.2 
7300  (συνθήκες δωµατίου UV) NAI*** 1289.930 - 10.07  - 7.75 x 10-3 - 9930.9 
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Πίνακας 3.4. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων – Ormocer® δοκίµιο 1 
Χρονικό σηµείο δοκιµής (ώρες) UV Παραµόρφωση 

(µε) 
Αύξηση (%) Σχετική 

Αύξηση (%) 
0        (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ - - - 
0        (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 0 0 0 
10’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ - 3215.0 0 0 
20’*   (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ - 3747.5 16.56 16.56 
30’*   (υ̟εριώδης ακτινοβολία) NAI - 4240.6 31.90 15.34 
16     (µε τοιχώµατα) ΟΧΙ - 4990.1 55.21 23.31 
16     (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ - 5049.3 57.05 1.84 
16     (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 5848.3 81.90 24.85 
60** (75 °C / 1 ώρα) ΟΧΙ - 8767.3  172.70 90.80 
102   (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ - 9132.2 184.05 11.35 
7300 (συνθήκες δωµατίου) NAI*** - 9930.9 208.89 24.84 

* για τις συγκεκριµένες µετρήσεις, λόγω της στιγµιαίας αστάθειας του συστήµατος laser, σε κάθε 
κατανοµή ανάκλασης θα ληφθεί υ̟όψη η ̟ρώτη κορυφή η ο̟οία ηγείται των ε̟ι̟ρόσθετων (οι ο̟οίες 
έχουν ̟ροκληθεί α̟ό την αστάθεια αυτή) και η ο̟οία υ̟οδηλώνει ̟ερί̟ου την τιµή (µε µικρό σφάλµα) 
της µέγιστης ανάκλασης µε τη χρήση ̟ροέκτασης (projection)  (σχήµα 3.5)   

** η µεσολάβηση των 44 ωρών , µεταξύ 16 και 60 ωρών, συµ̟εριλαµβάνει την ̟ροετοιµασία του 
δοκιµίου, την ̟ροθέρµανση του φούρνου, τη θερµική κατεργασία του δοκιµίου για 1 ώρα και την 
τελική φυσιολογική α̟οθέρµανσή του , σε θερµοκρασία δωµατίου (σε αυτό το σηµείο 
̟ραγµατο̟οιήθηκε και η µέτρηση). 
*** το δοκίµιο ̟αρέµεινε σε θερµοκρασία δωµατίου, ̟ερί̟ου 22 °C και σε α̟οθηκευτικό χώρο 
εκτεθειµένο σε ηλιακό φως (το ο̟οίο ̟εριέχει υ̟εριώδη ακτινοβολία) 

 

 
Σχήµα 3.3. Κατανοµές ανάκλασης Ormocer® - ∆οκίµιο 1 

 
 



   Κεφ. 3: Υλικά 56 

 
Σχήµα 3.4. Συµ̟εριφορά του υλικού Ormocer® - ∆οκίµιο 1 

 

Η µετακίνηση των κορυφών µε κατεύθυνση ̟ρος τις µικρότερες τιµές του άξονα 

αναφοράς του µήκους κύµατος φωτός, αναδεικνύει την ανά̟τυξη όλο και µεγαλύτερων 

θλι̟τικών αξονικών ̟αραµορφώσεων (σχήµα 3.4). Σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα 

α̟οτελέσµατα των υ̟ολογισµών των ̟ινάκων 3.3 και 3.4, η µεγαλύτερη αύξηση στην τιµή των 

̟αραµένουσων τάσεων ̟αρατηρείται αµέσως µετά την ̟λήρη α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό 

το αλουµινένιο καλού̟ι και θερµική φόρτισή του για χρονικό διάστηµα µίας (1) ώρας και σε 

σταθερή θερµοκρασία 75 βαθµών Κελσίου (°C) [23]. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί το 

γεγονός της στιγµιαίας αστάθειας του συστήµατος laser στις µετρήσεις των 20 και 30 λε̟τών.  

Το α̟οτέλεσµα ήταν η δηµιουργία υψηλότερων, των ̟ρο̟ορευόµενων, κορυφών (σχήµα 3.4) οι 

ο̟οίες εισήγαγαν ασάφεια στην τελική ε̟εξεργασία των µετρήσεων. Για το λόγο αυτό, η 

̟αραδοχή των ̟ρο̟ορευόµενων κορυφών ως αξιό̟ιστων, έλαβε χώρα µε τη χρήση της τεχνικής 

της ̟ροέκτασης (projection) η ο̟οία βασίστηκε στα ̟ροηγηθέντα α̟οτελέσµατα, για τη 

διενέργεια των ε̟ιµέρους υ̟ολογισµών (γεγονός ̟ου θεωρείται φυσιολογικό αφού οι κορυφές 

αυτές αντιστοιχούν σε µικρότερες τιµές µήκους κύµατος σε σχέση µε τη µέτρηση των 10 λε̟τών). 

Χρησιµο̟οιώντας τη µέτρηση αναφοράς της µέγιστης τιµής της κατανοµής του µήκους κύµατος 

του ανακλώµενου φωτός, λΒ0 = 1300.00 και τις ακόλουθες µετρήσεις στα ενδιάµεσα χρονικά 

διαστήµατα µέχρι το τέλος της ̟ειραµατικής διαδικασίας, οι αντίστοιχες τιµές της 

ανα̟τυχθείσας θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης δύναται να υ̟ολογισθούν. Στη διάρκεια των ̟ρώτων 

10 λε̟τών, η Ormocer® ανέ̟τυξε θλι̟τική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 3215µε, τιµή η ο̟οία 

µ̟ορεί να χαρακτηριστεί ως ̟άρα ̟ολύ υψηλή για το χρονικό διάστηµα αυτό και σε σχέση µε 

την αντίδραση της ακρυλικής ρητίνης η ο̟οία α̟οδεικνύεται ως ανε̟αίσθητη ακόµα και µετά 

το ̟έρας 2.3 ωρών (ενότητα 2.5.2). Στη συνέχεια και εφόσον το δοκίµιο ̟αρουσίαζε εµφανή 

στερεο̟οίηση, η ακόλουθη µέτρηση µετά το ̟έρας ε̟ι̟ρόσθετων 10 λε̟τών (20’ σύνολο) 

̟ροσέδωσε το συνολικό ̟οσό των 3747.5µε, ̟ερί̟ου. (16.56% ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τη µέτρηση 
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των 10’). Στο χρονικό σηµείο των 30 λε̟τών, η µέτρηση ̟ροσέδωσε την τιµή των 4240.6µε, 

̟ερί̟ου (15.34% ε̟ι̟ρόσθετη ̟αραµόρφωση)  και ̟άλι µε θλι̟τική α̟όκριση του αισθητήρα. 

Σε αυτό το σηµείο και αφού η στερεο̟οίηση ̟αρουσίαζε οµοιόµορφη ανά̟τυξη µε 

σηµαντικά µειωµένο ρυθµό σε σχέση µε τα ̟ρώτα 10 λε̟τά εκθέσεως, το σύστηµα υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας τέθηκε εκτός λειτουργίας. Οι ακόλουθες 16 ώρες µέχρι την ε̟όµενη µέτρηση 

̟εριελάµβαναν την ολονύχτια άφεση του δοκιµίου σε συνθήκες δωµατίου (σκοτάδι) ώστε να 

µελετηθεί η ε̟ακόλουθη, της εκθέσεως, συµ̟εριφορά του υλικού χωρίς την ε̟ιρροή 

ε̟ι̟ρόσθετης υ̟εριώδους ακτινοβολίας. Η ̟ρώτη µέτρηση µετά το ̟έρας των 16 ωρών ανέδειξε 

το συνολικό ̟οσό των  4990.1µε (+749.5µε και σε ̟οσοστό 23.31% ε̟ι̟λέον της ̟ροηγούµενης 

µετρήσεως) η ο̟οία οδηγεί στη σηµαντική ̟αρατήρηση του γεγονότος ότι η ρητίνη συνεχίζει 

και ανα̟τύσσει µεγάλου εύρους ενα̟οµείνασες τάσεις και σε ̟εριβάλλον χωρίς την ύ̟αρξη 

υ̟εριώδους ακτινοβολίας.  

Το ε̟όµενο στάδιο της διερεύνησης, ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση της ακρυλικής ρητίνης, 

̟εριελάµβανε τη σταδιακή α̟ο - καλού̟ωση του δοκιµίου, µε τα τοιχώµατα του καλου̟ιού να 

αφαιρούνται ̟άλι αρχικά και στη συνέχεια η τελική α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό τη βάση 

του καλου̟ιού να λαµβάνει χώρα.  Οι µετρήσεις για τα συγκεκριµένα στάδια ανήλθαν στο 

εύρος των θλι̟τικών 5049.3µε (57.05% αύξηση σε σχέση µε τη µέτρηση των 10 λε̟τών) και 

5848.3µε (57.05% αύξηση σε σχέση µε τη µέτρηση των 10 λε̟τών) αντίστοιχα. Η αφαίρεση των 

̟λευρικών τοιχωµάτων του καλου̟ιού ε̟έφέρε ε̟ι̟ρόσθετο ̟οσό ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων της τάξεως των 59.2µε και µετά την ολική α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το 

καλού̟ι το ε̟ι̟ρόσθετο ̟οσό ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων ανήλθε στα 799µε (5848.3µε – 

5049.3µε). Αφενός το ̟οσό των 59.2µε µ̟ορεί να καταστεί ως µη άξιο σχολιασµού αφού α̟οτελεί 

ε̟ι̟ρόσθετο ̟οσοστό 1.84% ε̟ί της µετρήσεως ̟ου έλαβε χώρα ̟ριν την α̟οµάκρυνση των 

τοιχωµάτων και δύναται να βρίσκεται µέσα στο εύρος του αναµενόµενου ̟ειραµατικού λάθους, 

όµως δεν ισχύει το ίδιο και για την ολική α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι η ο̟οία 

ε̟ιφέρει ε̟ι̟ρόσθετη αύξηση της τάξεως του 24.85% στο ήδη καταγεγραµµένο ̟οσό 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων.  

Το συγκεκριµένο φαινόµενο µ̟ορεί να αιτιολογηθεί µέσω της διάθλασης της υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας µέσα στο υλικό αλλά και της µη οµοιόµορφης στερεο̟οίησής του. Η ρητίνη σε 

αυτή την ̟ερί̟τωση, στερεο̟οιείται ταχύτατα στην ανώτερη ε̟ιφάνεια της µε σταδιακή 

στερεο̟οίηση του υλικού να λαµβάνει χώρα στα κατώτερα στρώµατα µέχρι και τη βάση του 

δοκιµίου. Η ταχύτατη λοι̟όν στερεο̟οίηση της ανώτερης ε̟ιφάνειας ̟ροκαλεί αλλαγές στο 

δείκτη διάθλασης του υλικού αλλά και στην τελική ενέργεια ̟ου φτάνει στη βάση του δοκιµίου.  

Το α̟οτέλεσµα είναι να υ̟άρχει ανοµοιοµορφία στο τελικό βαθµό στερεο̟οίησης συναρτήσει 

του ύψους του δοκιµίου. Εν συνεχεία, η κολλώδης φύση του υλικού αλλά και ο µικρότερος 

βαθµός στερεο̟οίησης κοντά στη βάση α̟οτρέ̟ουν την ̟λήρη, αξονική (στην ο̟τική ίνα) 

ανά̟τυξη ̟αραµένουσων τάσεων και εισάγουν µία διαµήκη ελαστικότητα στο δοκίµιο η ο̟οία 

διατηρείται κατά τη διάρκεια ε̟αφής του µε τη βάση του καλου̟ιού λόγω των ε̟ιφανειακών 

τάσεων ̟ου δηµιουργούνται ε̟ίσης µέσω της ε̟αφής. Μόλις λοι̟όν ο ̟εριορισµός αυτός αρθεί, 

τότε ε̟έρχεται και η ̟λήρης ανά̟τυξη των υ̟όλοι̟ων ̟αραµένουσων τάσεων και κατ’ 

ε̟έκταση ̟αραµορφώσεων της τάξεων των 799µε (στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση).  

 Στη συνέχεια η θερµική κατεργασία του δοκιµίου έλαβε χώρα για µία ώρα στους 75 °C 

µε τη µέτρηση της αντανάκλασης του φωτός α̟ό τον αισθητήρα να ̟ραγµατο̟οιείται αµέσως 
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µετά τη φυσιολογική ε̟αναφορά και ταύτιση της θερµοκρασίας του δοκιµίου µε τη 

θερµοκρασία δωµατίου. 

 

 
Εικόνα 3.2. Μέθοδος  έκθεσης του υλικού σε ακτινοβολία 

 

Στο σηµείο αυτό ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός ότι για το συγκεκριµένο δοκίµιο, ο 

φούρνος ̟ροθερµάνθηκε µέχρι το καθορισµένο όριο των 75 βαθµών Κελσίου (°C) και στη 

συνέχεια το δοκίµιο το̟οθετήθηκε σε αυτόν άµεσα ώστε να εξακριβωθεί εάν η ρητίνη µ̟ορεί να 

αντε̟εξέλθει σε α̟ότοµη αλλαγή θερµοκρασίας χωρίς το δοκίµιο να αστοχήσει αλλά και ̟οιο 

δύναται να είναι το καταγεγραµµένο εύρος ̟αραµένουσων τάσεων σε σχέση µε το δοκίµιο 2 το 

ο̟οίο υ̟έστη σταδιακή θέρµανση και α̟οθέρµανση. Μετά το ̟έρας µίας (1) ώρας σε σταθερή 

θερµοκρασία, ο φούρνος ετέθη εκτός λειτουργίας µε το δοκίµιο να ̟αραµένει στο θάλαµο 

θέρµανσης, µέχρι του σηµείου εξίσωσης της εσωτερικής θερµοκρασίας µε την εξωτερική 

(δωµατίου) ό̟ως ακριβώς και στην ̟ερί̟τωση της ακρυλικής ρητίνης. Ο σκο̟ός της 

συγκεκριµένης ̟ροσέγγισης είναι η σύγκριση του εύρους των ανα̟τυχθέντων ̟λαστικών 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων σε σχέση µε το εύρος το ο̟οίο θα ανα̟τυχθεί στο δεύτερο 

δοκίµιο το ο̟οίο  ευρίσκετο µέσα στο φούρνο κατά τη διάρκεια ̟ροθέρµανσης του και για τις 

ίδιες θερµοκρασιακές συνθήκες. Τα α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 3.4, δείχνουν ότι το δοκίµιο µετά 

και την ε̟αναφορά της θερµοκρασίας του στα ε̟ί̟εδα του ̟εριβάλλοντα χώρου, έχει ανα̟τύξει 

ε̟ι̟ρόσθετη, αξονικά θλι̟τική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 8767.3µε. Η συγκεκριµένη 

µέτρηση σε αυτό το σηµείο αναδεικνύει αύξηση της τάξεως του ̟οσοστού 90.80%, σε σχέση µε 

την κατάσταση του δοκιµίου ̟ρο της θερµικής φόρτισης (ε̟ι̟λέον 2919µε), ̟οσοστό ̟ολύ 

υψηλό σε σχέση µε τη διάρκεια φόρτισης και ̟άλι (σύγκριση µε ακρυλική ρητίνη). Έτσι λοι̟όν, 

κατά την έκθεση σε υ̟εριώδη ακτινοβολία διάρκειας 30 λε̟τών, το δοκίµιο ανέ̟τυξε ̟ερί̟ου 

4240µε, ενώ µε µία και µόνο ώρα θερµικής φόρτισης, ε̟ι̟λέον 4530µε γεγονός ̟ου ενισχύει την 

̟αρατήρηση της ε̟ι̟ρόσθετης στερεο̟οίησης του υλικού κατά την υ̟οβολή σε αυτό, µέτριου 

θερµικού φορτίου.  

Στο σηµείο κατά το ο̟οίο η θερµική κατεργασία έλαβε τέλος, το δοκίµιο το̟οθετήθηκε σε 

συνθήκες δωµατίου (~25 °C) και ιδιαίτερα σε σηµείο το ο̟οίο είναι εκτεθειµένο σε ηλιακή 

ακτινοβολία. Ο στόχος ήταν η ̟αρατήρηση ̟ιθανής αλλαγής της κατάστασης των 

ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µε την ε̟ίδραση της υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας βραχυ̟ρόθεσµα αλλά και µακρο̟ρόθεσµα. Η ̟ρώτη µέτρηση σε αυτές τις 

συνθήκες έλαβε χώρα µετά την ̟άροδο 42 ωρών κατά τη διάρκεια των ο̟οίων το ̟οσό των 

364.9µε ανα̟τύχθηκε ε̟ι̟λέον κατά µήκος του αισθητήρα ̟ροσδίδοντας την ολική τιµή των 

9132.2µε. Η ε̟όµενη µέτρηση ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 7300 ώρες (̟ερί̟ου 10 µήνες). Σε αυτό το 
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χρονικό σηµείο ο αισθητήρας α̟έδωσε θλι̟τική αξονική ̟αραµόρφωση της τάξεως των 

9930.9µε, τιµή η ο̟οία είναι κατά 1163.6µε µεγαλύτερη της µετρήσεως µετά το ̟έρας της 

θερµικής φορτίσεως του δοκιµίου. Η τιµή αυτή αναδεικνύει µία αύξηση στο εύρος των 

̟αραµορφώσεων του υλικού γύρω α̟ό την ̟εριοχή του αισθητήρα κατά 36.19% οδηγώντας στο 

̟ρώιµο συµ̟έρασµα της συνεχόµενης αύξησης των ̟αραµορφώσεων του δοκιµίου ακόµα και 

µετά την ̟άροδο ̟ολύ µεγάλου χρονικού διαστήµατος.     

Κατά τη διάρκεια των ε̟ιµέρους µετρήσεων εντάσεως ανάκλασης, η χρήση της τεχνικής 

OLCR ̟ραγµατο̟οιήθηκε στοχεύοντας στην εύρεση της ακριβούς το̟οθεσίας της µέγιστης τιµής 

̟αραµόρφωσης αλλά του ̟λήρους ̟ροφίλ ̟αραµορφώσεων για κάθε χρονική στιγµή, µε τις 

µετρήσεις µετά την ̟άροδο των συνολικά 102 και 7300 ωρών, α̟ό την αρχή της ̟ειραµατικής 

διαδικασίας, να ̟αρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην εικόνα 3.3, οι 

αντι̟ροσω̟ευτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων για όλες τις µετρήσεις ̟αρατίθενται. Αρχικά οι 

κατανοµές για τη µέτρηση αναφοράς και τη µέτρηση µετά το ̟έρας χύτευσης της ρητίνης στο 

καλού̟ι αναδεικνύουν την ταύτιση αυτού µε την τιµή 0 σε όλο το µήκος του αισθητήρα.  Ο 

λόγος της αδυναµίας ̟αρουσίασης της κατανοµής για τα 10 ̟ρώτα λε̟τά, υ̟ήρξε και ̟άλι η 

στιγµιαία αστάθεια του εξο̟λισµού (laser) η ο̟οία εισήγαγε µεγάλες α̟οκλίσεις στις διαδοχικές 

µετρήσεις της φάσης του διερχόµενου, α̟ό τον αισθητήρα, φωτός µε α̟οτέλεσµα το µη 

αξιό̟ιστο υ̟ολογισµό της τελικής κατανοµής ̟αραµορφώσεων. Η συγκεκριµένη µέτρηση 

̟αρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον ως ̟ρος την ταχύτατη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων, εν τούτοις το ̟ροφίλ της κατανοµής αυτής µ̟ορεί να θεωρηθεί όµοιο µε τις 

υ̟ολογισθείσες κατανοµές των 20 και 30 λε̟τών αντίστοιχα. Στις ̟ερι̟τώσεις των ακολούθων, 

αυτών, µετρήσεων, είναι φανερή η σταδιακή ανά̟τυξη ̟αρόµοιων καµ̟ύλων ̟ροφίλ 

κατανοµών τα ο̟οία α̟οκαλύ̟τουν τη δια̟ιστωµένη, α̟ό τις µετρήσεις και τις κατανοµές των 

ανακλάσεων, ανοµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG. Οι 

κατανοµές µέχρι τη µέτρηση των 16 ωρών και αφού το δοκίµιο αφαιρέθηκε α̟ό το καλού̟ι, 

οδηγούν στο συµ̟έρασµα της διατήρησης του αρχικού ̟ροφίλ ̟αραµορφώσεων µε ̟αράλληλη 

µετατό̟ισή του ̟ρος υψηλότερες θλι̟τικές τιµές. Σε αυτό το σηµείο, άξιο σχολιασµού είναι το 

γεγονός της διατήρησης των χαµηλότερων και σχετικά σταθερών τιµών των θλι̟τικών 

̟αραµορφώσεων κοντά στο αριστερό άκρο του αισθητήρα (0 mm) σχετικά µε τις τιµές τους στο 

άλλο άκρο του (24 mm) οι ο̟οίες µετακινούνται σε ολοένα και µεγαλύτερες θλι̟τικές τιµές. Το 

φαινόµενο αυτό συµβαίνει λόγω της υ̟άρξεως κενού στο υλικό ̟ολύ κοντά στο συγκεκριµένο 

άκρο (0 mm) το ο̟οίο ε̟ηρεάζει αισθητά τις µετρήσεις.  

Στη συνέχεια η διερεύνηση και ε̟ακόλουθη εύρεση ̟εριοχής για τις συγκεκριµένες 

µετρήσεις, κατά µήκος των κατανοµών και κατ’ ε̟έκταση του αισθητήρα FBG, στην ο̟οία η 

̟αραµόρφωση να είναι οµοιόµορφη, δηλαδή να ̟αραµένει σταθερή, α̟έδωσε διαφορετικά 

α̟οτελέσµατα για κάθε µέτρηση σε αντίθεση µε την ακρυλική ρητίνη η ο̟οία ̟ροσέδωσε την 

ίδια ̟εριοχή για ̟ερισσότερες α̟ό µία κατανοµές (δηλαδή µεταξύ z = 9 – 17 mm). Πιο 

συγκεκριµένα, οι µετρήσεις των 20 και 30 λε̟τών του δοκιµίου Ormocer® ̟ροσδίδουν ̟εριοχές 

µήκους ̟ερί̟ου 4mm, µεταξύ των τιµών z = 10 – 14 mm (0 ≤  z ≤ 24 mm) στις ο̟οίες η 

̟αραµόρφωση δύναται να χαρακτηριστεί ως οµοιόµορφη και ανε̟ηρέαστη α̟ό φαινόµενα 

ακµών, ευρισκόµενη ακριβώς στο κέντρο του δοκιµίου ό̟ως φαίνεται καθαρά στην εικόνα 3.3. 

Μετά α̟ό 16 ώρες σε συνθήκες δωµατίου, η ̟εριοχή αυτή βρίσκεται µεταξύ των τιµών z = 11 – 

15 mm, ε̟ανέρχεται µετά την αφαίρεση των ̟λευρικών τοιχωµάτων του καλου̟ιού, µεταξύ των 
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τιµών z = 10 – 14 mm και τελικά σταθερο̟οιείται στην ̟εριοχή µεταξύ των τιµών z = 12 – 15 

mm µετά την ̟λήρη αφαίρεση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι. Η συγκεκριµένη µετατό̟ιση κατά 

1mm ανά ̟ερί̟τωση δύναται να α̟οδοθεί στην ̟αρουσία των κενών στο υλικό, το ο̟οίο 

δηµιουργήθηκε κοντά στην µία άκρη του αισθητήρα, η συστολή-διαστολή του ο̟οίου µ̟ορεί να 

ε̟ηρεαστεί α̟ό την ̟αρουσία ή µη των ̟λευρικών τοιχωµάτων του καλου̟ιού σε µεγάλο βαθµό 

και το ο̟οίο δύναται να ε̟ηρεάσει τη συµ̟εριφορά του υλικού και κατ’ ε̟έκταση του 

αισθητήρα.  Σηµαντικότερες µετρήσεις οι ο̟οίες αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριµένης ρητίνης είναι οι µετρήσεις των 44 ωρών µετά τη µεσολάβηση της θερµικής 

φόρτισης του δοκιµίου αλλά και η ε̟ακόλουθη ενα̟όθεση του σε ̟εριοδική (ηµέρα – νύχτα) 

ηλιακή υ̟εριώδη ακτινοβολία (µετρήσεις στις 102 και 7300 ώρες).   

Πιο συγκεκριµένα µετά το ̟έρας της θερµικής κατεργασίας, η ε̟ι̟ρόσθετη κατά ̟ερί̟ου 

4530µε θλι̟τική ̟αραµόρφωση στη µέτρηση των 60 ωρών, είναι σχεδόν ισό̟οση σε όλο το µήκος 

του αισθητήρα γεγονός το ο̟οίο είναι ορατό α̟ό τη κατακόρυφη µετακίνηση της κατανοµής η 

ο̟οία ισα̟έχει σχεδόν σε όλο το µήκος της α̟ό την ̟ροηγούµενη (16 ώρες, ̟λήρης 

α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι). Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζουν τα άκρα της 

κατανοµής, τα ο̟οία εµφανίζουν έντονη καµ̟ύλωση στις ̟εριοχές µεταξύ των τιµών z = 0 – 1.5 

mm και z = 22.5 – 24 mm για τη συγκεκριµένη µέτρηση. Η ̟εριοχή οµοιόµορφων 

̟αραµορφώσεων για τη συγκεκριµένη µέτρηση έγκειται µεταξύ των τιµών z = 10 – 14 mm και 

̟άλι ̟ροσδίδοντας µε αυτό τον τρό̟ο αξιο̟ιστία στα α̟οτελέσµατα των µετρήσεων σε 

σύγκριση µε τα αρχικά στα ο̟οία υ̟ήρξε η µικρή µετακίνηση κατά 1 mm η ο̟οία δύναται να 

οφείλεται και στον ̟αράγοντα του ̟ειραµατικού λάθους. Στον αντί̟οδα αυτών, κατά τη 

µέτρηση των 102 ωρών, στιγµιαία αστάθεια του συστήµατος laser ̟ροσέδωσε στην κατανοµή 

των ̟αραµορφώσεων ανακρίβειες οι ο̟οίες είναι ορατές ως ανε̟αίσθητοι κυµατισµοί κατά 

µήκος της καµ̟ύλης και µε µία οξεία βύθιση της καµ̟ύλης στην ̟εριοχή µεταξύ των τιµών z = 0 

– 2 mm ̟ερί̟ου. Πάρα ταύτα, είναι εµφανής η µη οµοιόµορφη ε̟ι̟ρόσθετη κατακόρυφη 

µετακίνηση ενός µέρους της κατανοµής ̟ρος µεγαλύτερες θλι̟τικές τιµές (z = 8 – 24 mm) και 

της υ̟ολει̟όµενης ̟ρος µικρότερες θλι̟τικές τιµές (z = 2 – 8 mm). Ό̟ως φαίνεται α̟ό τη 

µέτρηση των 7300 ωρών, ε̟ι̟ρόσθετη µετακίνηση ενός µέρους της κατανοµής ̟ρος µεγαλύτερες 

θλι̟τικές τιµές (z = 3 – 24 mm) λαµβάνει χώρα µε την υ̟ολει̟όµενη κατανοµή (z = 0 – 3 mm) 

να ̟αραµένει ταυτόσηµη µε την κατανοµή της µέτρησης στις 62 ώρες. Η κατανοµή αυτή, 

εµφανίζει ̟εριοχή οµοιόµορφων ̟αραµορφώσεων η ο̟οία εντο̟ίζεται µεταξύ των τιµών z = 11 

– 15 mm ̟ερί̟ου. Η µετακίνηση της οµοιόµορφης αυτής ̟εριοχής α̟ό τις τιµές µεταξύ z = 10 – 

14 mm στις τιµές z = 11 – 15 mm, µ̟ορεί να οφείλεται στην ̟εριγραφείσα εκτόνωση των τάσεων 

ή και σε ̟ειραµατικό λάθος. Το συγκεκριµένο φαινόµενο χρήζει ̟εραιτέρω διερεύνησης.  

Μετά την τελική λοι̟όν µέτρηση των 10 µηνών η δηµιουργία ασφαλών συµ̟ερασµάτων 

σχετικά µε την αντα̟όκριση της συγκεκριµένης ρητίνης σε υ̟εριώδη και µη ακτινοβολία αλλά 

και θερµική φόρτιση, είναι δυνατή. Αρχικά είναι εµφανής η άµεση αντα̟όκριση του υλικού 

στην υ̟εριώδη ακτινοβολία το ο̟οίο δύναται να ανα̟τύξει τιµές ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων ̟ολύ υψηλές δεδοµένου του µικρού χρονικού διαστήµατος ̟ου µεσολαβεί. 

Ε̟ι̟ρόσθετα η ανά̟τυξη ̟αραµένουσων τάσεων είναι αδιάκο̟η για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

ακόµα και χωρίς την έκθεση του υλικού σε ακτινοβολία µέσω της χρήσης υ̟εριώδους ̟ηγής 

αλλά µόνο µε τη χρήση ηλιακής υ̟εριώδους ακτινοβολίας (ηµερήσιο φως) ή µη (̟.χ. η µέτρηση 

των 16 ωρών ̟ραγµατο̟οιήθηκε µετά την ̟άροδο της νύχτας). Η εµφάνιση ̟αραµορφώσεων 
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µετά τη θερµική φόρτιση αλλά και η σταδιακή εκτόνωσή τους µαρτυρά την ύ̟αρξη ̟εριοχών 

µέσα στο δοκίµιο οι ο̟οίες χρήζουν ε̟ι̟ρόσθετης στερεο̟οίησης ώστε να ανα̟τύξουν τις 

µέγιστες δυνατές ̟αραµένουσες ̟αραµορφώσεις.  

  

 

 

  
 

 

 
Εικόνα 3.3. Ενδεικτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG για τη ρητίνη 

Ormocer® - ∆οκίµιο 1 
 

 

3.2.3.2 Ormocer® - ∆οκίµιο 2 

 
Στο δεύτερο δοκίµιο της ρητίνης Ormocer®, η διαδικασία µετρήσεων και εκθέσεως του 

δοκιµίου ̟αρέµεινε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, αµετάβλητη. Η µοναδική διαφορά στην 

̟ροσέγγιση για τη µελέτη των φαινοµένων ̟ου διέ̟ουν την ανά̟τυξη ̟αραµένουσων 
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̟λαστικών ̟αραµορφώσεων µέσα στη δοµή του συγκεκριµένου δοκιµίου έγκειται στον τρό̟ο 

µε τον ο̟οίο ενδιάµεσες µετρήσεις ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων εν µέσω της θερµικής 

κατεργασίας, κατεγράφησαν .  Η ̟ροσέγγιση η ο̟οία θα ̟εριγραφεί στη συνέχεια, στοχεύει 

στην καταγραφή του εύρους των τιµών των ανα̟τυχθέντων ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια 

ενός ̟λήρους κύκλου θερµικής φόρτισης και α̟οφόρτισης αλλά και της µέγιστης τιµής τους 

µετά την ε̟αναφορά του δοκιµίου σε συνθήκες δωµατίου. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση θα 

ε̟ιτρέψει τη σύγκριση µεταξύ της ανά̟τυξης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων στο δοκίµιο σε 

α̟ότοµη (ενότητα 3.2.3.1) αλλά και σταδιακή θέρµανση (ενότητα 3.2.3.2).    

Παρατηρώντας τις µετρήσεις του ̟ίνακα 3.5 και των κατανοµών του σχήµατος 3.5, 

γίνεται κατανοητό ότι οι µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα ̟ριν και µετά το ̟έρας της χύτευσης 

του υλικού µέσα στο καλού̟ι, δεν ̟αρουσιάζουν καµία διαφορά, µε την ανα̟τυχθείσα 

̟αραµόρφωση σε αυτό το σηµείο να αριθµεί, ε̟ι̟ρόσθετα 0µε (σε σχέση µε τη µέτρηση 

αναφοράς). Το δεύτερο δοκίµιο της ρητίνης Ormocer®, καθώς εκτίθεται σε υ̟εριώδη 

ακτινοβολία, συµ̟εριφέρεται µε ̟αρόµοιο τρό̟ο σε σχέση µε το ̟ρώτο (ενότητα 3.2.3.1) µε τη 

καταγεγραµµένη κατανοµή ανάκλασης να υ̟όκειται και ̟άλι σε σταδιακές µεταβολές 

ανα̟τύσσοντας δευτερεύουσες κορυφές οι ο̟οίες ακολουθούν την ̟ρωτεύουσα, 

αναδεικνύοντας το ανα̟τυσσόµενο, µη-οµοιόµορφο, ̟εδίο αξονικά θλι̟τικών (κατά µήκος του 

αισθητήρα FBG) ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα 

α̟οτελέσµατα των υ̟ολογισµών του ̟ίνακα 3.5, η µεγαλύτερη αύξηση στην τιµή των 

̟αραµένουσων τάσεων ̟αρατηρείται και ̟άλι αµέσως µετά την ̟λήρη α̟οµάκρυνση του 

δοκιµίου α̟ό το αλουµινένιο καλού̟ι και θερµική φόρτισή του για χρονικό διάστηµα µίας (1) 

ώρας και σε σταθερή θερµοκρασία 75 βαθµών Κελσίου (°C) [19].  

Χρησιµο̟οιώντας τη µέτρηση αναφοράς της µέγιστης τιµής της κατανοµής του µήκους 

κύµατος του ανακλώµενου φωτός, λΒ0 = 1300.00 και τις ακόλουθες µετρήσεις στα ενδιάµεσα 

χρονικά διαστήµατα µέχρι το τέλος της ̟ειραµατικής διαδικασίας, αντίστοιχες τιµές 

ανα̟τυχθείσας θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης υ̟ολογίζονται. Στη διάρκεια των ̟ρώτων 10 λε̟τών, 

η Ormocer® ανέ̟τυξε ̟ερί τα 2828.4µε. Στη συνέχεια και µετά την ̟άροδο των 20 και 30 λε̟τών 

εκθέσεως του δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, οι αντίστοιχες υ̟ολογισθείσες τιµές των 

θλι̟τικών ̟αραµορφώσεων ανήλθαν στα 2930.9µε (3.6% ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τη µέτρηση των 

10’) και 3467.4µε (18.99% ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τη µέτρηση των 20’) αντίστοιχα, µε τη µέτρηση 

των 20 λε̟τών να ̟αρουσιάζει ̟ολύ µικρή αύξηση σε σχέση µε τη µέτρηση των 10 λε̟τών 

(2930.9µε - 2828.4µε = 102.5µε) και συγκριτικά µε την αντίστοιχη διαφορά στην τιµή αυτή µεταξύ 

των ίδιων µετρήσεων του δοκιµίου 1 η ο̟οία είχε ανέλθει στα 532.5µε. Μετά την α̟οµάκρυνση 

της ̟ηγής υ̟εριώδους ακτινοβολίας και αφού το δοκίµιο αφέθη για 16 ώρες σε συνθήκες 

δωµατίου (σκοτάδι), η ε̟όµενη µέτρηση έλαβε χώρα, ̟ριν την αφαίρεση των ̟λευρικών 

τοιχωµάτων, η ο̟οία α̟έδωσε 4108.5µε, ̟οσό µεγαλύτερο κατά 641.1µε και 22.67% της 

̟ροηγούµενης µέτρησης (16 ώρες) και ̟αρα̟λήσιο των 749.5µε της διαφοράς των αντίστοιχων 

µετρήσεων του δοκιµίου 1.  
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Πίνακας 3.5. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις – Ormocer® δοκίµιο 2 
Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

UV Μήκος 
κύµατος  

(nm) 

Σχετική 
διαφορά 

(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0        (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 1300.000 - - - 

0        (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 1300.000 0 0 0 
10’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ 1297.132 - 2.87  - 2.20 x 10-3 - 2828.4 
20’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ 1297.028 - 2.97 - 2.28 x 10-3 - 2930.9 
30’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) NAI 1296.484 - 3.52 - 2.70 x 10-3 - 3467.4 
16      (µε τοιχώµατα) ΟΧΙ 1295.834 - 4.17 - 3.20 x 10-3 - 4108.5 
16      (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ 1295.564 - 4.44 - 3.41 x 10-3 - 4374.7 
16      (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1294.708 - 5.29 - 4.07 x 10-3 - 5218.9 
20      (είσοδος στο φούρνο 22 
°C) 

ΟΧΙ 1293.968 - 6.03 - 4.64 x 10-3 - 5948.7 

21      (75 °C – αρχή ̟λατό A) ΟΧΙ 1299.410 - 0.59 - 4.54 x 10-4 - 581.8 
21 κ 20’       (75 °C - Β) ΟΧΙ 1300.370 0.37 - 2.84 x 10-4 364.9 
21 κ 40’       (75 °C - C) ΟΧΙ 1299.975 - 0.025 - 1.92 x 10-5 - 24.6 
22      (75 °C – τέλος ̟λατό D1) ΟΧΙ 1300.065  0.065 - 5.00 x 10-5 64.1 
22      (75 °C – τέλος ̟λατό D2) ΟΧΙ* 1299.780 - 0.22 - 1.69 x 10-4 - 216.9 
66      (24 °C – συνθήκες δωµ. 1) ΟΧΙ 1292.475 - 7.53 - 5.78 x 10-3 - 7421.1 
66      (24 °C – συνθήκες δωµ. 2) ΟΧΙ** 1292.490 - 7.51 - 5.77 x 10-3 - 7406.3 
786    (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ 1291.410 - 8.59 - 6.60 x 10-3 - 8471.4 
7300  (συνθήκες δωµατίου -σκιά) ΟΧΙ*** 1292.175 - 7.83 - 6.02 x 10-3 - 7716.9 

 

 

Η ακόλουθη αφαίρεση των ̟λευρικών τοιχωµάτων, µε το δοκίµιο να ̟αραµένει 

̟ροσκολληµένο στη βάση του καλου̟ιού, ε̟έφερε την τιµή των θλι̟τικών 4374.7µε µε 

ε̟ακόλουθη αύξηση των θλι̟τικών ̟αραµορφώσεων κατά 266.2µε, ̟οσό αρκετά µεγαλύτερο σε 

σύγκριση µε το αντίστοιχο ̟οσό του δοκιµίου 1. Μετά την ̟λήρη α̟οµάκρυνση του δοκιµίου 

και α̟ό τη βάση του καλου̟ιού, το ̟οσό των θλι̟τικών 5218.9µε υ̟ολογίσθηκε. Η ολική αυτή 

αφαίρεση ̟ροσέδωσε ε̟ι̟ρόσθετα το ̟οσό των 844.2µε το ο̟οίο είναι άµεσα συγκρίσιµο µε το 

̟οσό των 799µε της αντίστοιχης µέτρησης η ο̟οία έλαβε χώρα στο ̟ρώτο δοκίµιο, γεγονός ̟ου 

̟ροσδίδει α̟οδεκτή ε̟αναληψιµότητα των µετρήσεων αλλά και της συµ̟εριφοράς της ρητίνης 

µέσα στα δεδοµένα ̟ειραµατικά ̟λαίσια. Στο σχήµα 3.5 είναι εµφανής η σταδιακή ανά̟τυξη 

των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µέσα στο υλικό µέχρι και το σηµείο έναρξης της θερµικής 

του φόρτισης αφού οι κορυφές των κατανοµών ανάκλασης του φωτός, για κάθε µία µέτρηση, 

κινούνται ̟ρος συνεχώς µικρότερες τιµές. Ε̟ι̟ρόσθετα, τα σχήµατα των κατανοµών 

φανερώνουν την ανοµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων γύρω α̟ό τον αισθητήρα FBG 

εφόσον η ̟ρο̟ορευόµενη κορυφή κάθε κατανοµής ακολουθείται α̟ό χαµηλότερες 

δευτερεύουσες.  
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Πίνακας 3.6. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων – Ormocer® δοκίµιο 2 
Χρονικό σηµείο δοκιµής (ώρες) UV Παραµόρφωση 

(µε) 
Αύξηση (%) Σχετική 

Αύξηση (%) 
0        (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 0 - - 
0        (µετά τη χύτευση) ΟΧΙ 0 - - 
10’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ - 2828.4 0 0 
20’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) ΝΑΙ - 2930.9  3.60 +      3.60 
30’     (υ̟εριώδης ακτινοβολία) NAI - 3467.4 22.59 +    18.99 
16      (µε τοιχώµατα) ΟΧΙ - 4108.5 45.26 +    22.67 
16      (χωρίς τοιχώµατα) ΟΧΙ - 4374.7 54.67 +      9.41 
16      (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 5218.9 84.52 +    29.85 
20      (είσοδος στο φούρνο 22 °C) ΟΧΙ - 5948.7 110.32 +      25.8 
21      (75 °C – αρχή ̟λατό A) ΟΧΙ - 581.8 - 79.43 -  189.75 
21 κ 20’       (75 °C - Β) ΟΧΙ 364.9 - 112.86 -    33.43 
21 κ 40’       (75 °C - C) ΟΧΙ - 24.6 - 99.13 +    13.73   
22      (75 °C – τέλος ̟λατό D1) ΟΧΙ 64.1 - 102.26 -      3.13 
22      (75 °C – τέλος ̟λατό D2) ΟΧΙ* - 216.9 -92.33 * 
66      (24 °C – συνθήκες δωµ. 1) ΟΧΙ - 7421.1 162.37 + 264.63 
66      (24 °C – συνθήκες δωµ. 2) ΟΧΙ** - 7406.3 161.85 ** 
786    (συνθήκες δωµατίου) ΟΧΙ - 8471.4 199.51 +   37.14 
7300  (συνθήκες δωµατίου - σκιά) ΟΧΙ*** - 7716.9 172.83 -   26.68 
*αστάθεια laser. Η µέτρηση δεν λαµβάνεται υ̟’όψη 
** 2η µέτρηση (D2) µε ̟ολύ µικρή α̟όκλιση α̟ό τη 1η µέτρηση (D1) στο ίδιο χρονικό σηµείο. Η D1 
λαµβάνεται υ̟’όψη 
***το δοκίµιο ̟αρέµεινε σε θερµοκρασία δωµατίου, ̟ερί̟ου 22 °C και σε α̟οθηκευτικό χώρο χωρίς 
φως (το ο̟οίο να ̟εριέχει υ̟εριώδη ακτινοβολία, ̟.χ. ηλιακό)  
 
 

∆εδοµένων των ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων της ̟ρώτης θερµικής φορτίσεως η ο̟οία 

έλαβε χώρα στο υλικό και κατ’ ε̟έκταση στο ̟ρώτο δοκίµιο, η διερεύνηση των φαινοµένων ̟ου 

διέ̟ουν τη συµ̟εριφορά του υλικού κατά τη διάρκεια της θερµικής του φόρτισης, 

̟ραγµατο̟οιήθηκε. Το δοκίµιο το̟οθετήθηκε µέσα σε βιοµηχανικό φούρνο ο ο̟οίος 

ρυθµίστηκε µε τέτοιο τρό̟ο ώστε η θερµοκρασία του να αυξηθεί σταδιακά µέχρι τους 75 

βαθµούς Κελσίου (°C) κατά την ̟άροδο µίας ώρας µε σταθερό ρυθµό, 1.25 °C/λε̟τό, στη 

συνέχεια και µετά την ε̟ίτευξη της θερµοκρασίας αυτής, να τη διατηρήσει σταθερή για µία 

ακόµη ώρα και να τεθεί εκτός λειτουργίας µετά το ̟έρας της ώστε να εξισορρο̟ηθεί η 

θερµοκρασία του ̟εριβάλλοντα χώρου µε το θάλαµο του φούρνου. Α̟ό τα α̟οτελέσµατα των 

̟ινάκων 3.5 και 3.6, σε συνδυασµό µε τη γραφική ̟αράσταση της εικόνας 3.4, καθίσταται 

δυνατή η αξιολόγηση της αλλαγής των ̟αραµένουσων τάσεων λόγω της θερµοκρασιακής 

αύξησης την ο̟οία υφίσταται το δοκίµιο.  

Αρχικά, η µέτρηση η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε ακριβώς ̟ριν την είσοδο του δοκιµίου 

στο φούρνο, ̟ροσέδωσε το ̟οσό των 5948.7µε (25.8% ε̟ι̟ρόσθετη αύξηση σε σχέση µε την τιµή 

µετά την ̟λήρη α̟ο - καλού̟ωση η ο̟οία µεταφράζεται σε ε̟ι̟λέον 729.8µε). Στη συνέχεια και 

µόλις η εσωτερική θερµοκρασία του φούρνου άγγιξε τους 75 βαθµούς Κελσίου (°C), η ̟ρώτη 

µέτρηση έλαβε χώρα, µε τις δύο ε̟ι̟ρόσθετες να ̟ραγµατο̟οιούνται µετά α̟ό 20 και 40 λε̟τά 

αντίστοιχα (συνολικά 1 ώρα α̟ό την ̟ρώτη µέχρι την τρίτη µέτρηση). 
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Σχήµα 3.5. Κατανοµές ανάκλασης  - Ormocer® - ∆οκίµιο 2 
 

Οι διακυµάνσεις των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων ανάµεσα στις τιµές των  

θλι̟τικών 581.8µε (̟ρώτη µέτρηση), εφελκυστικών 364.9µε (δεύτερη µέτρηση) και θλι̟τικών 

24.6µε (τρίτη µέτρηση) (̟ίνακες 3.5 και 3.6), αναδεικνύουν την εκτόνωση σχεδόν ολόκληρου του 

ανα̟τυχθέντος εύρους τους γύρω α̟ό την ̟εριοχή την ο̟οία αισθάνεται ο αισθητήρας FBG 

µέσα στο δοκίµιο κατά τη διάρκεια της ̟αραµονής του δοκιµίου σε αυτή τη θερµοκρασία. Σε 

αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ολοένα και ελαττούµενη διαφορά µεταξύ της 

διακύµανσης των τιµών αυτών οδηγεί στο συµ̟έρασµα της τελικής σταθερο̟οίησης των τιµών 

αυτών ̟ολύ κοντά στην τιµή 0µε. Το υλικό λοι̟όν, λόγω της υψηλής ενέργειας ̟ου λαµβάνει 

µέσω της θερµότητας, ανα̟τύσσει θερµικές ̟αραµορφώσεις οι ο̟οίες είναι µεγαλύτερες των ήδη 

υ̟αρχόντων ̟αραµένουσων µε α̟οτέλεσµα να εκτονώνεται το ~99.5% των ανα̟τυχθέντων 

̟αραµορφώσεων. Ο αισθητήρας σε αυτή την κατάσταση καταγράφει µέγιστες τιµές (Bragg 

κορυφές) µήκους κύµατος ̟αρα̟λήσιες της Bragg τιµής αναφοράς του αισθητήρα (1300nm) 

̟ροσδίδοντας τιµές ̟αραµορφώσεων ̟άρα ̟ολύ µικρές. Οι τιµές αυτές δύναται να βρίσκονται 

µέσα στα ̟λαίσια της δεδοµένης ελάχιστης διακύµανσης του συστήµατος laser γύρω α̟ό την 

τιµή αναφοράς, γεγονός το ο̟οίο εν συνεχεία δύναται να ̟ροσδώσει κυµαινόµενες τιµές ̟ολύ 

κοντά στην τιµή των 0µε. Στη συνέχεια, και µετά την ̟άροδο µίας ώρας, το δοκίµιο αφέθη να 

ε̟ανέλθει στη θερµοκρασία δωµατίου, χωρίς ο φούρνος να ανοιχτεί, γεγονός το ο̟οίο θα είχε 

σαν α̟οτέλεσµα την υ̟οβολή του δοκιµίου σε α̟ότοµη αλλαγή θερµοκρασίας και 

συνε̟αγόµενη α̟ότοµη αύξηση των ̟αραµένουσων τάσεων. Η µέτρηση η ο̟οία 

̟ραγµατο̟οιήθηκε µετά την α̟οθέρµανση του δοκιµίου ̟ροσέδωσε το εύρος των θλι̟τικών  

7421.1µε, τιµή η ο̟οία είναι ̟ροσαυξηµένη ε̟ί της αντίστοιχης τιµής ̟ριν την έναρξη της 
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θερµικής κατεργασίας κατά 1472.4µε. Η συγκεκριµένη διαφορά µεταξύ των δύο αυτών 

µετρήσεων αριθµεί σχεδόν στο µισό της αντίστοιχης διαφοράς µεταξύ των ίδίων µετρήσεων του 

δοκιµίου 1 (2919µε) το ο̟οίο υ̟έστη άµεση θερµική φόρτιση και κατά συνέ̟εια α̟ότοµη 

αύξηση των ̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων στη δοµή του.  

 

 
Εικόνα 3.4. ∆ιακύµανση ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια της θερµικής 

κατεργασίας του δοκιµίου 2 
 

Μετά την ολοκλήρωση και της α̟οθέρµανσης, το δοκίµιο αρχικά το̟οθετήθηκε σε 

συνθήκες δωµατίου (~25 °C) και ιδιαίτερα σε σηµείο το ο̟οίο είναι εκτεθειµένο σε ηλιακή 

ακτινοβολία για τη διάρκεια του ̟ρώτου µήνα και στη συνέχεια, σε σκοτεινό θάλαµο για τους 

υ̟όλοι̟ους 10 µήνες. Ο στόχος ήταν η ̟αρατήρηση ̟ιθανής αλλαγής της κατάστασης των 

ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µε την ε̟ίδραση της υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας βραχυ̟ρόθεσµα και της ̟αντελούς α̟ουσίας της µακρο̟ρόθεσµα. Πιο 

συγκεκριµένα η ̟ρώτη µέτρηση σε αυτές τις συνθήκες έλαβε χώρα µετά την ̟άροδο 720 ωρών 

κατά τη διάρκεια των ο̟οίων το ̟οσό των 1065.1µε ανα̟τύχθηκε ε̟ι̟λέον κατά µήκος του 

αισθητήρα ̟ροσδίδοντας την ολική τιµή των 8471.4µε. Η τιµή αυτή αναδεικνύει µία αύξηση στο 

εύρος των ̟αραµορφώσεων του υλικού γύρω α̟ό την ̟εριοχή του αισθητήρα κατά ε̟ι̟λέον 

37.14% οδηγώντας και ̟άλι στο συµ̟έρασµα της συνεχόµενης αυξήσεως των ̟αραµορφώσεων 

του δοκιµίου ακόµα και µετά το ̟έρας εύλογου χρονικού διαστήµατος.   Η ε̟όµενη µέτρηση η 

ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 7300 ώρες (̟ερί̟ου 10 µήνες) α̟έδωσε θλι̟τική αξονική 

̟αραµόρφωση της τάξεως των 7716.9µε, τιµή η ο̟οία είναι κατά 754.5µε µικρότερη της 

µετρήσεως των 720 ωρών.  

Στο σχήµα 3.6, γίνεται φανερή η µετακίνηση των κατανοµών ανάκλασης του φωτός α̟ό 

τον αισθητήρα και κατ’ ε̟έκταση των µέγιστων τιµών τους. Η αξονική φόρτιση του αισθητήρα 

α̟ό τις ανα̟τυχθείσες θλι̟τικές ̟αραµορφώσεις του υλικού είναι ορατή µέχρι και τη µέτρηση η 

ο̟οία έλαβε χώρα ̟ριν την έναρξη της θερµικής κατεργασίας του δοκιµίου. Στη συνέχεια η 

ολική α̟οφόρτιση του αισθητήρα µε την ανά̟τυξη εφελκυστικών θερµικών ̟αραµορφώσεων, η 

ο̟οία µεταφράζεται σε ε̟αναφορά των µέγιστων τιµών των κατανοµών, γύρω α̟ό την ̟εριοχή 

του µήκους κύµατος αναφοράς (1300nm) είναι εµφανής.  
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Σχήµα 3.6. Συµ̟εριφορά του υλικού - Ormocer® - ∆οκίµιο 2 

 
 

Η ακόλουθη α̟οθέρµανση του αισθητήρα οδηγεί στη σταδιακή ε̟αναφορά των 

θλι̟τικών ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων σε ακόµα µεγαλύτερες θλι̟τικές τιµές γεγονός το 

ο̟οίο µεταφράζεται α̟ό την ισορρο̟ία των κατανοµών και των µέγιστων τιµών τους γύρω α̟ό 

µικρότερες τιµές µηκών κύµατος σε σύγκριση  µε τις αντίστοιχες ̟ρο της θερµικής κατεργασίας. 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου στερεο̟οίησης, θερµικής φορτίσεως, βραχυ̟ρόθεσµης αλλά και 

µακρο̟ρόθεσµης µελέτης, η οι κατανοµές των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µε την τεχνική 

του OLCR τέθηκαν υ̟ό µελέτη. Παρά την εκτεταµένη καταγραφή δεδοµένων, µέχρι και αυτό το 

σηµείο, η αστάθεια του συστήµατος laser, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι του OLCR, 

στη διάρκεια των 3 ̟ρώτων ηµερών της διερεύνησης του δευτέρου δοκιµίου α̟έτρεψε την 

τελική δηµιουργία κατανοµών για τις µετρήσεις µέχρι και την εξαγωγή του δοκιµίου α̟ό το 

φούρνο και το τέλος της θερµικής φορτίσεως (εικόνες 3.5 & 3.6). 

Η ̟ροσ̟άθεια ̟ροσέγγισης των ασυνάρτητων αυτών κατανοµών µε τη χρήση 

̟ολυωνυµικών συναρτήσεων, ό̟ως φαίνεται στην εικόνα 3.5, δεν δύναται να ̟ροσδώσει 

ασφαλή συµ̟εράσµατα για την ακριβή ανά̟τυξη των ̟αραµορφώσεων είτε αυτές οφείλονται 

στην έκθεση σε υ̟εριώδη ακτινοβολία είτε σε θερµική κατεργασία. Το µοναδικό συµ̟έρασµα 

̟ου δύναται ασφαλώς να εξαχθεί, είναι της σταδιακής µετάβασης των κατανοµών ̟ρος 

υψηλότερες θλι̟τικές τιµές. Οι µοναδικές κατανοµές οι ο̟οίες ήταν δυνατόν να υ̟ολογισθούν 

µε βάση αξιόλογες (σταθερή δέσµη laser) καταγεγραµµένες Bragg κατανοµές (οι ο̟οίες 

στηρίζονται στη φάση µεταξύ α̟εσταλµένου και ανακλώµενου φωτός και µε βάση τις ο̟οίες 
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γίνεται ο υ̟ολογισµός της κατανοµής ̟αραµορφώσεων – Κεφάλαιο 2) ήταν για τις µετρήσεις 

στα χρονικά σηµεία των 745 και 7300 ωρών µετά την έναρξη του ̟ειράµατος (εικόνα 3.6).   

 

 

 
Εικόνα 3.5. Κατανοµές ̟αραµορφώσεων χωρίς 

̟ολυωνυµική ̟ροσέγγιση 
 

 

 
Εικόνα 3.6. Κατανοµές ̟αραµορφώσεων 

µε ̟ολυωνυµική ̟ροσέγγιση 

Η ̟ρώτη ̟αρατήρηση, αφορά και τις δύο κατανοµές. Πιο συγκεκριµένα σχετίζεται µε 

την τιµή των καταγεγραµµένων 0µε, τα ο̟οία ̟αρατηρούνται στην άκρη του αισθητήρα στη 

θέση των 0mm. Ο µηδενισµός των ̟αραµορφώσεων σε αυτό το σηµείο οφείλεται στη δηµιουργία 

κενού στο υλικό κατά τη διάρκεια εκθέσεώς του σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, ό̟ως έχει ήδη 

̟εριγραφεί σε ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, το ο̟οίο έφτασε µέχρι και το ένα άκρο του αισθητήρα, 

τον ο̟οίο και α̟εκάλυψε α̟ό το υλικό αφήνοντας το εκτεθειµένο στον αέρα. 

Στον αντί̟οδα η δεύτερη άκρη του αισθητήρα, δεν α̟οκαλύφθηκε αλλά ε̟ακόλουθη 

δηµιουργία µικρού κενού ̟ολύ κοντά και σε αυτό το άκρο οδήγησε στην ελαχιστο̟οίηση του 

διαθέσιµου υλικού µεταξύ του άκρου του αισθητήρα και του τοιχώµατος του καλου̟ιού. Σε 

αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι λόγω του γεγονότος αυτού, τα ̟ρώτα και τα τελευταία 

6mm του αισθητήρα (z = 0 – 6 mm και z = 18 – 24 mm) δεν θα ληφθούν υ̟’ όψη στο σχολιασµό 

των α̟οτελεσµάτων διότι ε̟ηρεάζονται άµεσα α̟ό φαινόµενα ακµών. Στην εικόνα 3.7, οι δύο 

τελευταίες κατανοµές ̟αρατίθενται ώστε η µορφολογία των καµ̟υλών αυτών να γίνει ̟ιο 

διακριτή µε στόχο την ̟ιο αξιό̟ιστη αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων αυτών.   

Αρχικά η καµ̟ύλη η ο̟οία αντι̟ροσω̟εύει την κατάσταση του υλικού µετά την ̟άροδο 

του ̟ρώτου µήνα, εµφανίζει οµοιότητες στο σχήµα της συγκριτικά µε τις καταγεγραµµένες 

κατανοµές του ̟ρώτου δοκιµίου. Πιο ̟ροσεχτική µελέτη της καµ̟ύλης αυτής, αναδεικνύει 

̟εριοχή κατά µήκος του αισθητήρα, µεταξύ z = 12 – 18 mm η ο̟οία εµφανίζει οµοιόµορφη 

̟αραµόρφωση µε τιµή σχεδόν ̟αντού να αριθµεί ̟ερί τα 8400µε και βρίσκεται λίγο δεξιότερα 

του µέσου του αισθητήρα κοντύτερα στο δεξί άκρο του (z = 24 mm). Σηµαντικό ρόλο στην 

το̟οθεσία της ̟εριοχής αυτής κατά µήκος του αισθητήρα διαδραµατίζει το γεγονός της ύ̟αρξης 

του κενού στο υλικό ακριβώς στην άλλη άκρη του αισθητήρα. Η ύ̟αρξη του κενού και κατά 

συνέ̟εια η ολική εκτόνωση των τάσεων και κατ’ ε̟έκταση, ̟αραµορφώσεων στο ελεύθερο άκρο 

οδηγεί στον ε̟ηρεασµό των υ̟όλοι̟ων ανα̟τυχθέντων ̟αραµορφώσεων κοντά σε αυτό. 

Ε̟ι̟λέον το µέγεθος και η θέση του κενού αυτού οδηγούν σε στερεο̟οίηση του υλικού, η ο̟οία 
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̟αρουσιάζει οµοιοµορφία µεταξύ των 0mm του αισθητήρα και φτάνει µέχρι τη δεξιά άκρη του 

δοκιµίου ό̟ου το κενό δεν ε̟ηρεάζει τον αισθητήρα.  Η συγκεκριµένη ̟εριοχή είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη (κατά 50%) της αντίστοιχης ̟εριοχής του ̟ρώτου δοκιµίου η ο̟οία είχε µέγιστο 

µήκος 4 mm και ̟αρά τον ελάχιστα µικρότερο τελικό όγκο του δοκιµίου 2 (λόγω του 

µεγαλύτερου κενού στο υλικό). Το γεγονός της δηµιουργίας ̟ολύ µικρότερου κενού κοντά στο 

δεύτερο άκρο, σε σχέση µε το κενό κοντά στο ̟ρώτο άκρο του αισθητήρα οδηγεί στην 

καµ̟ύλωση της ̟εριοχής µεταξύ z = 18 – 24 mm και στη δηµιουργία µικρότερων θλι̟τικών 

̟αραµορφώσεων σε σχέση µε το κέντρο του δοκιµίου. Η ελαττωµένη δηµιουργία 

̟αραµένουσων τάσεων σε αυτή την ̟εριοχή είναι, α̟όρροια της µικρότερης ̟οσότητας υλικού 

αλλά και των φαινοµένων των ακµών.   

Στη συνέχεια και αφού το δοκίµιο το̟οθετήθηκε σε σκοτεινό θάλαµο για τους ε̟όµενους 

δέκα (10) µήνες, η χρήση της OLCR τεχνικής οδήγησε στη δηµιουργία της αντίστοιχης καµ̟ύλης 

̟αραµορφώσεων. Η εκτόνωση των 754.5µε σχέση µε τη µέτρηση του 1 µηνός οδηγεί στο 

συµ̟έρασµα της σταδιακής µακρο̟ρόθεσµης εκτόνωσης των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων, 

χωρίς την ε̟ίδραση υ̟εριώδους ακτινοβολίας, και ̟αρά την ̟αρατήρηση για τη 

βραχυ̟ρόθεσµη αύξησή τους σε ίδιες συνθήκες (δοκίµιο 1) αλλά σε χρονικό σηµείο ̟ολύ 

κοντινό της διαδικασίας ̟ολυµερισµού και α̟ο-καλού̟ωσης.  

 

 

 

                               
Εικόνα 3.7. Ενδεικτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG για τη ρητίνη 

Ormocer® - ∆οκίµιο 2 
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Παρατηρώντας την καµ̟ύλη για το χρονικό σηµείο αυτό (10 µήνες), γίνεται άµεσα ορατή η 

σχετικά οµοιόµορφη εκτόνωση των ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα. Ενδιαφέρον 

̟αρουσιάζει η ελάττωση του µήκους της οµοιόµορφης ̟εριοχής στερεο̟οίησης α̟ό τα 6 mm (z 

= 12 – 18 mm)  στο 1 mm (z = 14 – 15 mm), ̟ερί̟ου.  

Σε αυτό το σηµείο και µετά την τελική λοι̟όν µέτρηση των 10 µηνών η δηµιουργία 

ε̟ι̟ρόσθετων συµ̟ερασµάτων σχετικά µε την αντα̟όκριση της συγκεκριµένης ρητίνης σε 

υ̟εριώδη και µη ακτινοβολία αλλά και θερµική κατεργασία είναι δυνατή. Η άµεση 

αντα̟όκριση του υλικού στην υ̟εριώδη ακτινοβολία είναι και ̟άλι εµφανής α̟ό τις µετρήσεις 

των 30 ̟ρώτων λε̟τών. Ε̟ι̟ρόσθετα η ανά̟τυξη ̟αραµένουσων τάσεων είναι αδιάκο̟η για 

σεβαστό χρονικό διάστηµα ακόµα και χωρίς την έκθεση του υλικού σε ακτινοβολία µέσω της 

χρήσης υ̟εριώδους ̟ηγής. Η σταδιακή θερµική φόρτιση του δοκιµίου δύναται να ̟ροκαλέσει 

µικρότερη ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων στον όγκο του υλικού σε σχέση µε το εύρος το ο̟οίο 

δύναται να ανα̟τυχθεί σε αντίθετη ̟ερί̟τωση. Η έκταση των ανε̟τυχθέντων ̟αραµορφώσεων 

είναι συνάρτηση του µεγέθους και της το̟οθεσίας των κενών τα ο̟οία δύναται να ανα̟τυχθούν 

µέσα στο υλικό. Τέλος, η ̟ροστασία του στερεο̟οιηµένου υλικού, α̟ό την υ̟εριώδη 

ακτινοβολία, οδηγεί στη µικρή (8.9% για το δοκίµιο 2) εκτόνωση των ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων κατά την ̟άροδο σχεδόν 10 µηνών.  

   

3.2.4 Σύγκριση α̟οτελεσµάτων 

 

 Η µελέτη της αντα̟όκρισης των δύο υλικών σε υ̟εριώδη ακτινοβολία (365nm) αλλά και 

η διαφορετική ̟ροσέγγιση στη θερµική κατεργασία των δύο δοκιµίων ρητίνης Ormocer®, 

οδήγησε στη δηµιουργία ενδιαφερόντων συµ̟ερασµάτων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τα 

ο̟οία συνοδεύουν τον ̟ολυµερισµό και κατ’ ε̟έκταση, στερεο̟οίησή τους. Ε̟ι̟λέον η 

βραχυ̟ρόθεσµη και µακρο̟ρόθεσµη έκθεσή τους σε συνθήκες δωµατίου, µε ή χωρίς την ύ̟αρξη 

ηλιακής υ̟εριώδους ακτινοβολίας, φανέρωσε ε̟ι̟ρόσθετα χαρακτηριστικά ανά̟τυξης 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων τα ο̟οία δεν είναι δυνατό να εντο̟ιστούν, σε αντίθετη 

̟ερί̟τωση, βραχυ̟ρόθεσµα σε ένα λειτουργικό εξάρτηµα, κατασκευασµένο α̟ό τα 

συγκεκριµένα υλικά.  

Τα συγκεκριµένα συµ̟εράσµατα δύναται να εµ̟λουτίσουν τα υ̟άρχοντα 

χαρακτηριστικά των υλικών αυτών ̟ροδίδοντας τη σηµασία την ο̟οία διαδραµατίζει για κάθε 

ένα υλικό η διαδικασία ε̟εξεργασίας και τελικής στερεο̟οίησης στις ε̟ιτευχθείς µηχανικές τους 

ιδιότητες. Εδώ ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της ε̟ιλογής των συγκεκριµένων χρονικών 

σηµείων µε βάση τη σ̟ουδαιότητα της ̟ληροφορίας ̟ου ̟αρέχουν. Στην ̟ροκειµένη 

̟ερί̟τωση, ο ρυθµός στερεο̟οίησης, η ε̟ι̟ρόσθετη αύξηση στις ενα̟οµείνασες ̟αραµορφώσεις 

κατά την ολική α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι και το τελικό εύρος τους µετά το 

̟έρας αυτής οδηγούν σε ασφαλή συµ̟εράσµατα ̟ριν τη θερµική κατεργασία του υλικού. 

Όσων αφορά τη θερµική κατεργασία, η διαφορετική ̟ροσέγγιση ̟ου ακολουθήθηκε για 

κάθε δοκίµιο αλλά και ο τελικός ωφέλιµος όγκος του καθενός, οδήγησαν στην ανά̟τυξη 

διαφορετικού εύρους ̟αραµορφώσεων, γεγονός το ο̟οίο µ̟ορεί να θεωρηθεί α̟όλυτα 

φυσιολογικό δεδοµένων των συνθηκών και της ̟οσότητας του υλικού. Το εύρος ανά̟τυξης το 

ο̟οίο ξε̟έρασε και στις δύο ̟ερι̟τώσεις, τα 2000µε οδηγεί στο συµ̟έρασµα ότι η ε̟ι̟ρόσθετη 

θερµική φόρτιση του υλικού µετά το ̟έρας ̟ολυµερισµού δύναται να ε̟ιφέρει σηµαντική 
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ε̟ι̟ρόσθετη στερεο̟οίηση στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή είναι α̟αραίτητη βάσει της φύσεως 

λειτουργίας ενός αντικειµένου το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό το συγκεκριµένο υλικό. Μεγάλο 

ενδιαφέρον ̟αρουσιάσει η συνεχιζόµενη στερεο̟οίηση της Ormocer® στην ̟αρουσία ηλιακής 

υ̟εριώδους ακτινοβολίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα ό̟ως και κατά την α̟ουσία αυτής. Το 

̟οσοστό των ε̟ι̟ρόσθετων ̟αραµορφώσεων σχετικό µε την έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία 

αναδεικνύει τη σηµασία του συγκεκριµένου ̟αράγοντα και οδηγεί στην συµ̟ερίληψή του σε 

ζητήµατα σχεδιασµού και κατασκευής εξαρτηµάτων και γενικότερα αντικείµενων α̟ό τη 

συγκεκριµένη ρητίνη.    

 

 

Πίνακας 3.7. Σύγκριση δοκιµίων 1 και 2 

+ ̟αραµόρφωση ∆οκίµιο 1 Χρονικό σηµείο ∆οκίµιο 2 + ̟αραµόρφωση 

 - 3215.0 µε 10’ - 2828.4 µε  

+532.5 µε    +102.5 µε 

 - 3747.5 µε 20’ - 2930.9 µε  

+493.1 µε    +536.5 µε 

 - 4240.6 µε 30’ - 3467.4 µε  

+ 808.7 µε    + 907.3 µε 

 - 5049.3 µε 16h (χωρίς τοιχώµατα) - 4374.7 µε  

+ 799.0 µε    + 844.2 µε 

 - 5848.3 µε 16h (εκτός καλου̟ιού) - 5218.9 µε  

+ 2919.0 µε    + 2202.2 µε 

 - 8767.3 µε Θερµική κατεργασία - 7421.1 µε  

+ 1163.0 µε    + 295.8 µε 

 - 9930.3 µε* 10 µήνες µετά - 7716.9 µε**  

  * εναλλαγή ηλιακής υ̟εριώδους ακτινοβολίας και σκοταδιού (ηµέρα-νύχτα) 

** σκοτάδι και θερµοκρασία δωµατίου 

 

 

 Στον αντί̟οδα, η ακρυλική ρητίνη (̟ίνακας 3.8) ̟αρουσιάζει κά̟οιες οµοιότητες µε την 

Ormocer® µε τις διαφορές όµως να είναι ̟ερισσότερες και σε µεγαλύτερο εύρος. Πιο 

συγκεκριµένα η ακρυλική ρητίνη αντα̟οκρίνεται στην υ̟εριώδη ακτινοβολία και ανα̟τύσσει 

αντίστοιχου εύρους ενα̟οµείνασες ̟αραµορφώσεις µε την Ormocer® σε ̟ολύ µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. Η µέτρηση των 36 ωρών εκθέσεως σε υ̟εριώδη ακτινοβολία είναι 

̟αρεµφερής της µετρήσεως των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων της Ormocer® για τα ̟ρώτα 

µόλις 30 λε̟τά. Στη συνέχεια και καθώς η Ormocer® ανα̟τύσσει 799µε και 844.2µε αντίστοιχα 

µε την αφαίρεση των ̟λευρικών τοιχωµάτων, η ακρυλική ανα̟τύσσει σχεδόν το δι̟λάσιο ̟οσό 

(1525.6µε) ενώ µετά την ολική αφαίρεσή του δοκιµίου της ακρυλικής α̟ό το καλού̟ι, η 

ε̟ι̟ρόσθετη ανά̟τυξη των ̟αραµορφώσεων είναι ανε̟αίσθητη µε µόλις 192.4µε. Η θερµική 

κατεργασία στη συνέχεια ̟ροσέδωσε το ε̟ι̟ρόσθετο ̟οσό των 3782µε, το εύρος των ο̟οίων 

είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε το αντίστοιχο εύρος των δοκιµίων Ormocer®. Το γεγονός αυτό 

θεωρείται φυσιολογικό ̟αρά τη µικρή θερµοκρασία και διάρκεια της κατεργασίας λόγω της 

ιδιαίτερης ευαισθησίας των ακρυλικών υλικών στην υ̟οβολή θερµότητας [24]. 

Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει το γεγονός της εκτόνωσης ̟οσοστού ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων (-5.1%) µετά την ̟άροδο 10 µηνών ̟αραµονής του δοκιµίου σε σκοτεινό 
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θάλαµο.  Συγκριτικά µε την Ormocer®,  η ακρυλική ρητίνη δεν συνεχίζει να ̟ολυµερίζεται υ̟ό 

την έλλειψη υ̟εριώδους ακτινοβολίας και εκτονώνει ένα µέρος των ανα̟τυχθέντων 

̟αραµορφώσεων. Εν κατακλείδι, η ακρυλική ρητίνη αντιδρά µόνο στην ̟αρουσία υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας και θερµικού φορτίου µε µικρότερο ρυθµό όσων αφορά τη σύγκριση µε την 

Ormocer®, ανα̟τύσσοντας ̟ερί̟ου αντίστοιχο εύρος ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. 

 

 

Πίνακας 3.8. Χαρακτηρισµός δοκιµίου α̟ό ακρυλική ρητίνη 

Χρονικό σηµείο ∆οκίµιο 1  + ̟αραµόρφωση 

36h - 4346.1 µε  

  + 1525.6 µε 

36h (χωρίς τοιχώµατα) - 5871.7 µε  

  + 192.4 µε 

36h (εκτός καλου̟ιού) - 6064.1 µε  

  + 3782.0 µε 

Θερµική κατεργασία - 9846.1 µε  

  - 500.0 µε 

10 µήνες µετά - 9346.1 µε*  

  * σκοτάδι και θερµοκρασία δωµατίου 

 

3.2.4.1 Ormocer® - ∆οκίµιο 3 

 

Στο τρίτο (και τέταρτο, ενότητα 3.2.4.2) δοκίµιο της ρητίνης Ormocer®, η διαδικασία 

µετρήσεων µεταβλήθηκε κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ̟ροκείµενης ̟ροσέγγισης 

µε την έκθεση ̟λέον του υλικού να υ̟ερβαίνει κατά ̟ολύ την αρχική, διάρκειας 30 λε̟τών στην 

ο̟οία και υ̟οβλήθηκαν τα ̟ρώτα δύο δοκίµια, αγγίζοντας ̟λέον τη χρονική διάρκεια των δύο 

ηµερών (42 ώρες συνεχούς ακτινοβολίας). Η διαφορά ε̟ίσης, στη µελέτη των φαινοµένων ̟ου 

διέ̟ουν την ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟λαστικών ̟αραµορφώσεων µέσα στη δοµή του 

συγκεκριµένου δοκιµίου έγκειται και στη συνεχή ̟αρατήρηση ανά̟τυξης των δηµιουργηθέντων 

̟αραµορφώσεων µέχρι του σηµείου σταθερο̟οίησής τους µόλις αυτό ε̟ιτευχθεί και 

ε̟ιβεβαιωθεί α̟ό τις µετρήσεις του FBG αισθητήρα. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση θα ε̟ιτρέψει 

τη σύγκριση µεταξύ της ανά̟τυξης ̟λαστικών ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων στο δοκίµιο σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα (30 λε̟τά) και την ακόλουθη ανά̟τυξή τους µετά την α̟οµάκρυνση 

του δοκιµίου α̟ό την ακτινοβολία αυτή σε σχέση µε τη συνεχή υ̟οβολή του σε ακτινοβολία και 

τη µέγιστη ανά̟τυξη των ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια της εκθέσεως αυτής.    

Παρατηρώντας τις µετρήσεις του ̟ίνακα 3.9 και των κατανοµών του σχήµατος 3.7, 

γίνεται κατανοητό ότι οι µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα ̟ριν και µετά το ̟έρας της χύτευσης 

του υλικού µέσα στο καλού̟ι, ̟αρουσιάζουν µία ανε̟αίσθητη διαφορά, µε την ανα̟τυχθείσα 

̟αραµόρφωση σε αυτό το σηµείο να αριθµεί, ε̟ι̟ρόσθετα -54.2µε (σε σχέση µε τη µέτρηση 

αναφοράς). Το δοκίµιο, καθώς εκτίθεται σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, συµ̟εριφέρεται µε ̟αρόµοιο 

τρό̟ο σε σχέση µε τα δύο ̟ρώτα (ενότητες 3.2.3.1 και 3.2.3.2) µε τη καταγεγραµµένη κατανοµή 

ανάκλασης να υ̟όκειται και ̟άλι σε σταδιακές µεταβολές ανα̟τύσσοντας δευτερεύουσες 

κορυφές οι ο̟οίες ακολουθούν την ̟ρωτεύουσα, αναδεικνύοντας το ανα̟τυσσόµενο, µη-
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οµοιόµορφο, ̟εδίο αξονικά θλι̟τικών (κατά µήκος του αισθητήρα FBG) ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι ̟αρά την α̟ότοµη αύξηση των 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια των ̟ρώτων 35 λε̟τών της ώρας σε 

σύγκριση µε τα δοκίµια 1 και 2, το συγκεκριµένο δοκίµιο ανα̟τύσσει ̟ερί̟ου τρεις µε τέσσερις 

(~ 3 - 4) φορές ̟ερισσότερες ̟αραµορφώσεις οι ο̟οίες είναι της τάξεως των 13000µε. 

Σχολιάζοντας το συγκεκριµένο φαινόµενο, η σηµαντική αύτη αύξηση δύναται να βασιστεί στην 

το̟οθέτηση του δοκιµίου στο θάλαµο κενού, γεγονός το ο̟οίο µείωσε σηµαντικά την ύ̟αρξη 

φυσαλίδων οι ο̟οίες διαδραµατίζουν δραµατικό ρόλο στην ανά̟τυξη αλλά και το τελικό εύρος 

των τάσεων και κατά συνέ̟εια, ̟αραµορφώσεων µέσα στον όγκο του υλικού κατά τη διάρκεια 

̟ολυµερισµού του.   

Χρησιµο̟οιώντας τη µέτρηση αναφοράς της µέγιστης τιµής της κατανοµής του µήκους 

κύµατος του ανακλώµενου φωτός, λΒ0 = 1300.435 και τις ακόλουθες µετρήσεις στα ενδιάµεσα 

χρονικά διαστήµατα µέχρι το τέλος της ̟ειραµατικής διαδικασίας, ό̟ως φαίνεται στον ̟ίνακα 

3.9, γίνεται και ̟άλι δυνατός ο υ̟ολογισµός των αντίστοιχων τιµών της ανα̟τυχθείσας 

θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης. Στη διάρκεια των ̟ρώτων 30 λε̟τών, η Ormocer® ανέ̟τυξε ̟ερί τα 

12707.7µε, τιµή ιδιαίτερα υψηλή για το χρονικό διάστηµα αυτό και σε σχέση µε την αντίδρασή 

της υ̟ό τις ίδιες συνθήκες αλλά µε την ̟ροφανή ύ̟αρξη εγκλωβισµένων φυσαλίδων αέρα στον 

όγκο της. Στη συνέχεια και µετά την ̟άροδο των ε̟όµενων 5 λε̟τών εκθέσεως του δοκιµίου σε 

υ̟εριώδη ακτινοβολία, και µε την αφαίρεση της µέγκενης (η ο̟οία ̟ροσέδιδε ε̟ι̟ρόσθετη 

σύσφιξη στα τοιχώµατα) η αντίστοιχη τιµή στην υ̟ολογισθείσα τιµή της θλι̟τικής 

̟αραµόρφωσης ανήλθε στα 12821.1µε (0.89% ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τη µέτρηση των 30’). Σε 

συµφωνία µε τις µετρήσεις των δοκιµίων 1 και 2, έτσι και για το δοκίµιο 3, ενδιάµεση µέτρηση 

έλαβε χώρα µετά την α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι. Η συγκεκριµένη µέτρηση 

α̟έδωσε 13353.5µε (ε̟ι̟ρόσθετα 532.4µε  θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης) γεγονός ̟ου συνάδει µε τα 

α̟οτελέσµατα των δοκιµίων 1 και 2 ό̟ου σηµαντικές ε̟ι̟ρόσθετες ̟αραµορφώσεις 

̟αρατηρήθηκαν µετά το ̟έρας της ̟λήρους α̟οµάκρυνσης τους α̟ό το καλού̟ι (αφαίρεση 

̟λευρικών τοιχωµάτων και τελική α̟οµάκρυνση α̟ό τη βάση του καλου̟ιού). Στη συνέχεια 

και αφού το δοκίµιο υ̟εβλήθη και ̟άλι σε υ̟εριώδη ακτινοβολία για 1 ώρα (1.5 ώρες στο 

σύνολο), η µέτρηση α̟έδωσε θλι̟τική ̟αραµένουσα ̟αραµόρφωση της τάξεως των 14076.9µε. 

Ιδιαίτερη σηµασία ̟ρέ̟ει να δοθεί στο σηµείο αυτό, στο χρονικό διάστηµα το ο̟οίο ε̟ετρά̟η 

ανάµεσα στις διαδοχικές µετρήσεις µετά και τη µέτρηση της 1.5 ώρας. Λόγω της ολονύχτιας 

εκθέσεως του δοκιµίου και της ̟αράλληλης αδυναµίας λήψης µετρήσεων ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, οι ακόλουθες της 1.5 ώρας, δύο µετρήσεις, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν ανά δύο (2) ώρες, 

ήτοι στις 3.5 (+ 2 ώρες) και 5.5 (+ 2 ώρες). Στη συνέχεια και µετά τη µεσολάβηση ενός ̟λήρους 

12ώρου (17.5 ώρες σύνολο), µέτρηση ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 21 ώρες ώστε να συνάδει µε τα 

δοκίµια τα ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκαν για τις δοκιµές µηχανικών ιδιοτήτων (ενότητα 3.4) και τα 

ο̟οία εκτέθηκαν σε υ̟εριώδη ακτινοβολία για 30 λε̟τά αλλά και 21 ώρες. Στόχος της 

συγκεκριµένης διαδικασίας η εφικτή σύγκριση της αλλαγής των ιδιοτήτων αυτών συναρτήσει 

της εκθέσεως.  

Πιο συγκεκριµένα, η µέτρηση στις 3.5 ώρες ̟ροσέδωσε 14856.9µε (ε̟ι̟ρόσθετα 780µε  

θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης για διάρκεια συνεχούς εκθέσεως 2 ωρών). Στις 5.5 ώρες η µέτρηση 

̟ροσέδωσε 15517.5µε (ε̟ι̟ρόσθετα 660.6µε θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης). Στη συνέχεια και εφόσον 

το δοκίµιο ̟αρέµεινε εκτεθειµένο στην ακτινοβολία για 17.5 ώρες η µέτρηση και ̟άλι 
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̟ροσέδωσε 16700.5µε (ε̟ι̟ρόσθετα 1183µε θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης για διάρκεια συνεχούς 

εκθέσεως 12 ωρών) γεγονός ̟ου α̟οδεικνύει ότι ο ρυθµός ανά̟τυξης έχει υ̟οστεί σηµαντική 

µείωση εφόσον ̟λέον µετρήθηκε µόνο δι̟λάσια ( × 2 ) ανά̟τυξη ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων (1183µε σε σχέση µε τα 660.6µε) σε εξα̟λάσιο ( × 6 ) χρονικό διάστηµα 

εκθέσεως. Λαµβάνοντας την ε̟όµενη µέτρηση στις 21 ώρες συνολικής εκθέσεως (3.5 ώρες 

ε̟ι̟ρόσθετης εκθέσεως) η τιµή των ανα̟τυχθεντων ̟αραµορφώσεων ανήλθε στα 16853.3µε 

̟αρουσιάζοντας ιδιαίτερα µικρή αύξηση κατά 152.8µε γεγονός ̟ου ε̟ιβεβαιώνει τη δραστική 

µείωση του ρυθµού ανά̟τυξης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων.  

 

 

Πίνακας 3.9. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις – Ormocer® δοκίµιο 3 

Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

UV Μήκος 
κύµατος  

(nm) 

Σχετική 
διαφορά 

(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0      (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 1300.435 - - - 

0      (µετά τη χύτευση / κενό) ΟΧΙ 1300.380 - 0.055    - 4.22 x 10-8 - 54.2 
30’   (µέγκενη στα τοιχώµατα ) ΝΑΙ 1287.545 - 12.890     - 9.91 x 10-3 - 12707.7  
35’   (χωρίς µέγκενη στα  
        τοιχώµατα) 

ΝΑΙ 1287.430 - 13.005  - 10.00 x 10-3 - 12821.1  

40’   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1286.890 - 13.545  - 10.41 x 10-3 - 13353.5 
1.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1286.145 - 14.290 - 10.98 x 10-3 - 14076.9 
3.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1285.365 - 15.070 - 11.58 x 10-3 - 14856.9 
5.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1284.695 - 15.740  - 12.10 x 10-3 - 15517.5 
17.5 (εκτός καλου̟ιού) NAI 1283.495 - 16.940 - 13.03 x 10-3 - 16700.5 
21   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1283.340 - 17.095 - 13.15 x 10-3 - 16853.3 
27   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1282.795 - 17.640 - 13.56 x 10-3 - 17384.6 
42   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1283.085 - 17.350 - 13.34 x 10-3 - 17104.7 
52   (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1283.235  - 17.200 - 13.22 x 10-3 - 16956.8 
960 (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1283.190 - 17.245 - 13.26 x 10-3 - 17001.2 
 

 

Στη συνέχεια και µετά το ̟έρας ε̟ι̟ρόσθετων έξι ωρών εκθέσεως του δοκιµίου και 

σύνολο είκοσι ε̟τά ώρες (27), η µέτρηση ̟ροσέδωσε 17384.6µε, τιµή η ο̟οία αντα̟οκρίνεται σε 

ε̟ι̟ρόσθετη αύξηση των ̟αραµορφώσεων κατά 531.1µε. Στο σηµείο αυτό αξιοσηµείωτο γεγονός 

το ο̟οίο δύναται να αναφερθεί είναι η µικρή διακύµανση στην ανά̟τυξη των ε̟ι̟ρόσθετων 

̟αραµορφώσεων οι ο̟οίες κυµαίνονται ̟ερί̟ου στα 200µε/3ωρο και κατά µέσο όρο µετά τις 

17.5 ώρες και µέχρι τη µέτρηση των 27 ωρών. Στη συνέχεια και εφόσον το δοκίµιο αφέθηκε για 

δεκα̟έντε (15) συνεχείς ώρες υ̟ό την έκθεση της υ̟εριώδους ακτινοβολίας, η µέτρηση η ο̟οία 

και ακολούθησε ανήλθε στα 17104.7µε, δηλαδή εκτόνωση 279.9µε µε α̟οτέλεσµα τη µείωση των 

ανε̟τυχθέντων ̟αραµορφώσεων. Η συγκεκριµένη ̟αρατήρηση αναδεικνύει όχι µόνο το ̟έρας 

της διαδικασίας ̟ολυµερισµού του δοκιµίου αλλά και τη µετάβαση του υλικού σε µία 

κατάσταση στερεο̟οίησης στην ο̟οία ̟λέον η ̟ροσ̟ί̟τουσα ακτινοβολία δεν ε̟ιφέρει κανένα 

ε̟ηρεασµό και ε̟ι̟ρόσθετη στερεο̟οίηση ̟ου δύναται να οδηγήσει στην ανά̟τυξη ακόµα 

µεγαλύτερων ̟αραµορφώσεων.    
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Πίνακας 3.10. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων – Ormocer® δοκίµιο 3 
Χρονικό σηµείο δοκιµής (ώρες) UV Παραµόρφωση 

(µε) 
Αύξηση (%) Σχετική 

Αύξηση (%) 
0      (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ - - - 
0      (µετά τη χύτευση / κενό) ΟΧΙ - 54.2 - - 
30’   (µέγκενη στα τοιχώµατα ) ΝΑΙ - 12707.7  0 0 
35’   (χωρίς µέγκενη στα τοιχώµατα) ΝΑΙ - 12821.1  0.89 +      0.89 
40’   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 13353.5 5.08 +      4.19 
1.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 14076.9 10.77 +      5.69 
3.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 14856.9 16.91 +      6.14      
5.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 15517.5 22.11 +      5.20   
17.5 (εκτός καλου̟ιού) NAI - 16700.5 31.42 +      9.31      
21    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 16853.3 32.62 +      1.20  
27    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 17384.6 36.80 +      4.48 
42    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 17104.7 34.60 -       2.20       
52    (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 16956.8 33.43 -       1.17 
960 (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 17001.2 33.78 +      0.35 
*η (%) σύγκριση σχετικά µε την αύξηση γίνεται µε βάση την τιµή 12707.7µε   

 

 

Στη συνέχεια της ̟ειραµατικής αυτής διερεύνησης, η έκθεση του δοκιµίου στην υ̟εριώδη 

ακτινοβολία έλαβε τέλος µε δύο ε̟ι̟ρόσθετες µετρήσεις να λαµβάνουν χώρα µετά το ̟έρας 10 

ωρών (µέτρηση στις 52 ώρες) και 910 ωρών (̟ερί̟ου 38 ηµέρες µετά / µέτρηση στις 960 ώρες) 

ώστε να α̟οδειχθεί η σταθερότητα των καταγεγραµµένων τιµών ̟αραµορφώσεων µετά το 

̟έρας σηµαντικού χρονικού διαστήµατος και η σχεδόν ολοκληρωτική αλλαγή της κατάστασης 

του υλικού α̟ό υγρή σε στέρεη (λε̟τοµέρειες σχετικά µε τον υ̟ολογισµό του ακριβή βαθµού 

̟ολυµερισµού ̟αρατίθενται στην ενότητα 3.3 ο ο̟οίος ε̟ιβεβαιώνει την υ̟όθεση αυτή). Η 

µέτρηση των 52 ωρών ανήλθε στα 16956.8µε, δηλαδή ε̟ι̟ρόσθετη εκτόνωση 147.9µε (η ο̟οία 

̟αρατηρήθηκε και στα δοκίµια 1 και 2) και µε τη µέτρηση των 960 ωρών να θέτει τέλος στη 

διαδικασία των µετρήσεων µε την τιµή των ̟αραµορφώσεων να ανέρχεται στα 17001.2µε. Η 

διαφορά στις τιµές των τελευταίων αυτών µετρήσεων ανήλθε στα 44.4µε, τιµή η ο̟οία είναι 

ιδιαίτερα χαµηλή δύναται να βρίσκεται µέσα στα ̟λαίσια ̟ειραµατικού λάθους. 

Στο σχήµα 3.7, γίνεται φανερή η µετακίνηση των κατανοµών ανάκλασης του φωτός και 

κατ’ ε̟έκταση των µέγιστων τιµών τους. Η αξονική φόρτιση του αισθητήρα α̟ό τις 

ανα̟τυχθείσες θλι̟τικές ̟αραµορφώσεις του υλικού είναι ορατή µέχρι και την ̟ροτελευταία 

µέτρηση των ̟αραµορφώσεων στις 52 ώρες ̟ειραµατικής διαδικασίας. Αρχικά ό̟ως 

̟αρουσιάζεται και ̟άλι στους ̟ίνακες 3.9 και 3.10, η άµεση µετάβαση της κατανοµής 

ανακλάσεως γίνεται φανερή στα ̟ρώτα 30 λε̟τά, µε τη µικρού εύρους µετάβασή της σε ακόµα 

µικρότερες τιµές, κατά την ̟άροδο των ̟ροδιαγεγραµµένων χρονικών διαστηµάτων. Ό̟ως και 

στις ̟ροηγούµενες ενότητες έτσι και σε αυτή, κατά τη διάρκεια των ε̟ιµέρους µετρήσεων 

εντάσεως ανάκλασης, η χρήση της τεχνικής OLCR ̟ραγµατο̟οιήθηκε στοχεύοντας και ̟άλι 

στην εύρεση της ακριβούς το̟οθεσίας της µέγιστης τιµής ̟αραµόρφωσης αλλά του ̟λήρους 

̟ροφίλ ̟αραµορφώσεων για κάθε χρονική στιγµή. Στην εικόνα 3.8, οι αντι̟ροσω̟ευτικές 

κατανοµές ̟αραµορφώσεων για όλες τις µετρήσεις ̟αρατίθενται. Αρχικά οι κατανοµές για τη 

µέτρηση αναφοράς και τη µέτρηση µετά το ̟έρας χύτευσης της ρητίνης στο καλού̟ι βρίσκονται 

̟ολύ κοντά στη τιµή 0 σε όλο το µήκος του αισθητήρα. 
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Σχήµα 3.7. Συµ̟εριφορά του υλικού - Ormocer® - ∆οκίµιο 3 

 

 

Η µέτρηση των 30 λε̟τών ε̟αληθεύει την ταχύτατη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων σε αντιστοιχία µε τις µετρήσεις των δοκιµίων 1 και 2 εν τούτοις η τιµή είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερη α̟ό τις αντίστοιχες και των δύο ̟ροαναφερθέντων δοκιµίων. Στις 

̟ερι̟τώσεις των ακολούθων, αυτών, µετρήσεων, είναι φανερή η σταδιακή ανά̟τυξη ̟αρόµοιων 

καµ̟ύλων ̟ροφίλ κατανοµών τα ο̟οία α̟οκαλύ̟τουν τη δια̟ιστωµένη, α̟ό τις µετρήσεις και 

τις κατανοµές, ανοµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG. Η 

διαµόρφωση του συγκεκριµένου ̟ροφίλ και η συνεχής διατήρησή του µέχρι και το ̟έρας της 

̟ειραµατικής διαδικασίας φανερώνει τη σταθερότητα στο διαµορφωθέν ̟εδίο ̟αραµορφώσεων 

µέσα στο υλικό και την α̟λή µετάβασή του σε υψηλότερες θλι̟τικές τιµές κατά τη διάρκεια της 

εκθέσεως στην υ̟εριώδη ακτινοβολία.  

Στη συνέχεια η διερεύνηση και ε̟ακόλουθη εύρεση ̟εριοχής για τις συγκεκριµένες 

µετρήσεις, κατά µήκος των κατανοµών και κατ’ ε̟έκταση του αισθητήρα FBG, στην ο̟οία η 

̟αραµόρφωση να είναι οµοιόµορφη, δηλαδή να ̟αραµένει σταθερή, ̟ροσέδωσε την ̟εριοχή 

µεταξύ z = 8 – 18 mm. Οι διαφορές στην ανά̟τυξη των αρχικών ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων είναι σηµαντικές ό̟ως αναδεικνύουν και τα α̟οτελέσµατα των ̟ινάκων 3.9 

και 3.10 στην αρχή της ̟ειραµατικής διαδικασίας. Ό̟ως και στα δοκίµια 1 και 2, έτσι και στο 

δοκίµιο 3, οι ̟εριοχές µεταξύ  z = 0 – 8 mm και z = 18 – 24 mm δεν λαµβάνονται υ̟ ‘ όψη λόγω 

των φαινοµένων των ακµών.  

Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι το γεγονός της µη τέλειας ευθύγραµµης 

̟εριοχής µεταξύ του µήκους z = 8 – 18 mm, δεν ε̟ηρεάζει τη διεξαγωγή ασφαλών 

συµ̟ερασµάτων και τη σύγκριση σχετικά µε τα ̟ροηγούµενα δοκίµια. Α̟εναντίας, η 

συγκεκριµένη ̟εριοχή δύναται να ̟ροσδιοριστεί ως ιδιαίτερα ικανο̟οιητική συναρτήσει των 

ιδιαιτεροτήτων των ο̟οίων ̟αρουσιάζουν τόσο το υλικό ̟ρος ̟ολυµερισµό, όσο και η 
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ευθυγράµµιση της ο̟τικής ίνας µέσα στο καλού̟ι. Η µέση τιµή λοι̟όν η ο̟οία και δύναται να 

̟ροσδοθεί στη συγκεκριµένη ̟εριοχή µεταξύ των z = 8 – 18 mm, ισούται µε 17000µε έχοντας 

µικρές διακυµάνσεις, καθιστώντας την α̟οδεκτή ως ευθύγραµµη ικανο̟οιώντας τα κριτήρια 

σχετικά µε την οµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µέσα στο υλικό κατά 

την ̟λήρη διάρκεια της ̟ειραµατικής διαδικασίας.  

 

 

               
 

 

 
Εικόνα 3.8. Ενδεικτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG για τη ρητίνη 

Ormocer® - ∆οκίµιο 3 

 

 

3.2.4.2 Ormocer® - ∆οκίµιο 4 

 

 Έχοντας ολοκληρώσει την ̟ειραµατική διαδικασία σχετικά µε το τρίτο δοκίµιο και 

ακολούθως την ε̟εξεργασία των µετρήσεων για τον υ̟ολογισµό των ανε̟τυχθέντων 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων, η ̟ειραµατική διαδικασία του τέταρτου δοκιµίου έλαβε 

χώρα. Η διαδικασία αυτή α̟οτέλεσε ε̟ανάληψη της διαδικασίας η ο̟οία και ακολουθήθηκε για 

το τρίτο δοκίµιο µε µοναδική διαφορά την ̟αράβλεψη της µέτρησης κατά την ̟άροδο 10 ωρών 

α̟ό το τέλος της εκθέσεως του δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, δηλαδή στις 52 ώρες. Η 

συγκεκριµένη µέτρηση δεν έλαβε χώρα λόγω της συντρέχουσας σταθερο̟οίησης των 
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µετρηθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων του τέταρτου δοκιµίου στις 42 ώρες, γεγονός το 

ο̟οίο ̟αρατηρήθηκε και στο τρίτο δοκίµιο. Κύριος στόχος της ̟αρούσας ε̟ανάληψης της 

διαδικασίας αυτής α̟οτέλεσε η ε̟ίτευξη οµοίου ρυθµού ανά̟τυξης ̟αραµορφώσεων κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας µεταξύ των δοκιµίων 3 και 4 αλλά και η ε̟ίτευξη της µέγιστης τιµής 

̟αραµένουσων τάσεων µέσα στα α̟οδεκτά ̟λαίσια α̟όκλισης της τιµής αυτής ̟ερί το ̟οσοστό 

του 15%. Το ̟οσοστό αυτό καθίσταται α̟οδεκτό ώστε να ̟ροσδώσει την α̟αραίτητη 

ε̟αναληψιµότητα στις µετρήσεις, δεδοµένης της ̟ολυ̟λοκότητας της ̟ειραµατικής 

̟ροσέγγισης αλλά και συµ̟εριφοράς του υλικού κατά τη διάρκεια ̟ολυµερισµού του. 

 Εκκινώντας και ̟άλι την ̟ειραµατική διαδικασία µε τις µετρήσεις να λαµβάνουν χώρα 

στα χρονικά διαστήµατα τα ο̟οία ε̟ιλέχθησαν και στο τρίτο δοκίµιο, χρησιµο̟οιώντας 

̟αράλληλα τη µέτρηση αναφοράς της µέγιστης τιµής της κατανοµής του µήκους κύµατος του 

ανακλώµενου φωτός, λΒ0 = 1299.990, ό̟ως φαίνεται στον ̟ίνακα 3.11, κατέστη και ̟άλι δυνατός 

ο υ̟ολογισµός των αντίστοιχων τιµών της ανα̟τυχθήσας θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης για το 

συγκεκριµένο δοκίµιο. Στη διάρκεια των ̟ρώτων 30 λε̟τών, η Ormocer® ανέ̟τυξε ̟ερί τα 

9807.6µε, τιµή η ο̟οία δεν αντα̟οκρίνεται στην αντίστοιχη του τρίτου δοκιµίου για το χρονικό 

διάστηµα αυτό και σε σχέση µε την αντίδρασή της υ̟ό τις ίδιες συνθήκες. Στο σηµείο αυτό, η 

ε̟ίτευξη της συγκεκριµένης τιµής, οδηγεί στο συµ̟έρασµα της µη όµοιας αντίδρασης του 

δοκιµίου στις ίδιες ̟ειραµατικές συνθήκες και µε την αρχική αυτή ε̟ιτευχθείσα ̟αραµόρφωση 

να είναι κατά 2900.1µε µικρότερη της αντίστοιχης του τρίτου δοκιµίου (µικρότερη κατά ̟οσοστό 

22.8%).  Στη συνέχεια, µετά την ̟άροδο των ε̟όµενων 5 λε̟τών εκθέσεως του δοκιµίου σε 

υ̟εριώδη ακτινοβολία, και µε την αφαίρεση της µέγκενης (η ο̟οία ̟ροσέδιδε ε̟ι̟ρόσθετη 

σύσφιξη στα τοιχώµατα) η αντίστοιχη τιµή στην υ̟ολογισθείσα τιµή της θλι̟τικής 

̟αραµόρφωσης ανήλθε στα 9858.9µε (0.52% ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τη µέτρηση των 30’).   

 

 

Πίνακας 3.11. Στάδια µετρήσεων και δηµιουργηθείσες ̟αραµορφώσεις – Ormocer® δοκίµιο 4 
Χρονικό σηµείο  
δοκιµής (ώρες) 

UV Μήκος 
κύµατος  
(nm) 

Σχετική 
διαφορά 

(nm) 

∆λβ / λβ0 Παραµόρφωση 
(µε) 

0      (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ 1299.990 - - - 
0      (µετά τη χύτευση / κενό) ΟΧΙ 1300.105 - 0.115     - 8.84 x 10-5 - 113.4 
30’   (µέγκενη στα τοιχώµατα ) ΝΑΙ 1290.035 - 9.955     - 7.65 x 10-3 - 9807.6  
35’ (χωρίς µέγκενη στα 
τοιχώµατα) 

ΝΑΙ 1289.990 - 10.000     - 7.69 x 10-3 - 9858.9 

40’   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1289.465 - 10.525     - 8.09 x 10-3 - 10379.7 
1.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1288.610 - 11.380    - 8.75 x 10-3 - 11222.9  
3.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1287.745 - 12.245     - 9.41 x 10-3 - 12076.0 
5.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1287.280 - 12.710    - 9.77 x 10-3 - 12534.6 
17.5 (εκτός καλου̟ιού) NAI 1285.890 - 14.100  - 10.84 x 10-3 - 13905.4 
21   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1285.545 - 14.445   - 11.11 x 10-3 - 14245.6 
27   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1285.415 - 14.575   - 11.21 x 10-3 - 14373.8 
42   (εκτός καλου̟ιού) NAI 1285.275 - 14.715  - 11.31 x 10-3 - 14511.9 
960 (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ 1285.140 - 14.850 - 11.42 x 10-3 - 14645.1 
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Πίνακας 3.12. Στάδια µετρήσεων και ̟οσοστιαία µεταβολή ̟αραµορφώσεων – Ormocer® δοκίµιο 4 
Χρονικό σηµείο δοκιµής (ώρες) UV Παραµόρφωση 

(µε) 
Αύξηση (%) Σχετική 

Αύξηση (%) 
0      (µέτρο αναφοράς) ΟΧΙ - - - 
0      (µετά τη χύτευση / κενό) ΟΧΙ - 113.4 - - 
30’   (µέγκενη στα τοιχώµατα ) ΝΑΙ - 9807.6  0 0 
35’   (χωρίς µέγκενη στα τοιχώµατα) ΝΑΙ - 9858.9 0.52 + 0.52     
40’   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 10379.7 5.83 + 5.31    
1.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 11222.9  14.43 + 8.60    
3.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 12076.0 23.12 + 8.69     
5.5   (εκτός καλου̟ιού) NAI - 12534.6 27.80 + 4.68      
17.5 (εκτός καλου̟ιού) NAI - 13905.4 41.78 + 13.98     
21    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 14245.6 45.25 + 3.47      
27    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 14373.8 46.55 + 1.30      
42    (εκτός καλου̟ιού) NAI - 14511.9 47.96 + 1.41       
960 (εκτός καλου̟ιού) ΟΧΙ - 14645.1 49.32 + 1.36   
*η (%) σύγκριση σχετικά µε την αύξηση γίνεται µε βάση την τιµή 9807.6µε   

 

 
Η ε̟όµενη µέτρηση έλαβε χώρα και ̟άλι µετά την α̟οµάκρυνση του δοκιµίου α̟ό το 

καλού̟ι. Η συγκεκριµένη µέτρηση α̟έδωσε 10379.7µε (ε̟ι̟ρόσθετα 520.8µε  θλι̟τικής 

̟αραµόρφωσης) γεγονός ̟ου έρχεται σε συµφωνία και ̟άλι µε τα α̟οτελέσµατα των δοκιµίων 

1 και 2 ό̟ου σηµαντικές ε̟ι̟ρόσθετες ̟αραµορφώσεις ̟αρατηρήθηκαν µετά το ̟έρας της 

̟λήρους α̟οµάκρυνσης τους α̟ό το καλού̟ι (αφαίρεση ̟λευρικών τοιχωµάτων και τελική 

α̟οµάκρυνση α̟ό τη βάση του καλου̟ιού) αλλά και µε το αντίστοιχο α̟οτέλεσµα του τρίτου 

δοκιµίου ό̟ου η αντίστοιχη διαφορά ανήλθε στα 532.4µε. Στη συνέχεια και αφού το δοκίµιο 

υ̟εβλήθη και ̟άλι σε υ̟εριώδη ακτινοβολία για 1 ώρα (1.5 ώρες στο σύνολο), η µέτρηση 

α̟έδωσε θλι̟τική ενα̟οµείνασα ̟αραµόρφωση της τάξεως των 11222.9µε.   

Η µέτρηση στις 3.5 ώρες ̟ροσέδωσε 12076.0µε (ε̟ι̟ρόσθετα 853.1µε  θλι̟τικής 

̟αραµόρφωσης για διάρκεια συνεχούς εκθέσεως 2 ωρών). Στις 5.5 ώρες η µέτρηση ̟ροσέδωσε 

12534.6µε (ε̟ι̟ρόσθετα 458.6µε θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης). Εφόσον και ̟άλι το δοκίµιο 

̟αρέµεινε εκτεθειµένο στην ακτινοβολία για 17.5 ώρες η ε̟αναλη̟τική µέτρηση ̟ροσέδωσε 

13905.4µε (ε̟ι̟ρόσθετα 1370.8µε θλι̟τικής ̟αραµόρφωσης για διάρκεια συνεχούς εκθέσεως 12 

ωρών) γεγονός ̟ου α̟οδεικνύει ότι ο ρυθµός ανά̟τυξης έχει υ̟οστεί ε̟ίσης µείωση, ό̟ως και 

στο τρίτο δοκίµιο, εφόσον ̟λέον µετρήθηκε µόνο τρι̟λάσια ( × 3 ) ανά̟τυξη ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων (1370.8µε σε σχέση µε τα 458.6µε) σε εξα̟λάσιο ( × 6 ) χρονικό διάστηµα 

εκθέσεως. Λαµβάνοντας την ε̟όµενη µέτρηση στις 21 ώρες συνολικής εκθέσεως (3.5 ώρες 

ε̟ι̟ρόσθετης εκθέσεως) η τιµή των ανα̟τυχθεντων ̟αραµορφώσεων ανήλθε στα 14245.6µε 

̟αρουσιάζοντας µικρή αύξηση κατά 340.2µε (η ο̟οία όµως είναι δι̟λάσια α̟ό την αντίστοιχη 

των 152.8µε της αντίστοιχης µέτρησης για το τρίτο δοκίµιο. Στη συνέχεια και µετά το ̟έρας 

ε̟ι̟ρόσθετων έξι ωρών εκθέσεως του δοκιµίου και σύνολο είκοσι ε̟τά ώρες (27), η µέτρηση 

̟ροσέδωσε 14373.8µε, τιµή η ο̟οία αντα̟οκρίνεται σε ε̟ι̟ρόσθετη αύξηση των 

̟αραµορφώσεων κατά ένα ̟ολύ µικρό ̟οσό ίσο µε 128.2µε. Η µέτρηση η ο̟οία και ακολούθησε 

ανήλθε (42 ώρες) στα 14511.9µε, δηλαδή αύξηση κατά 138.1µε µε α̟οτέλεσµα. Η συγκεκριµένη 

τιµή, και σε σύγκριση µε την ̟ροηγούµενη µέτρηση, αναδεικνύει όχι µόνο το ̟έρας της 

διαδικασίας ̟ολυµερισµού του δοκιµίου αλλά και τη µετάβαση του υλικού σε µία κατάσταση 
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στερεο̟οίησης στην ο̟οία ̟λέον η ̟ροσ̟ί̟τουσα ακτινοβολία ε̟ιφέρει ελάχιστη ε̟ι̟ρόσθετη 

στερεο̟οίηση. 

Σε αυτό το σηµείο η χρήση της τεχνικής OLCR ̟ραγµατο̟οιήθηκε και ̟άλι ως ̟ρος την 

εύρεση της ακριβούς το̟οθεσίας της µέγιστης τιµής ̟αραµόρφωσης αλλά του ̟λήρους ̟ροφίλ 

̟αραµορφώσεων για κάθε χρονική στιγµή. Στην εικόνα 3.9, οι αντι̟ροσω̟ευτικές κατανοµές 

̟αραµορφώσεων για όλες τις µετρήσεις ̟αρατίθενται. Αρχικά οι κατανοµές για τη µέτρηση 

αναφοράς και τη µέτρηση µετά το ̟έρας χύτευσης της ρητίνης στο καλού̟ι βρίσκονται ̟ολύ 

κοντά στη τιµή 0 σε όλο το µήκος του αισθητήρα. Η µέτρηση των 30 λε̟τών ε̟αληθεύει την 

ταχύτατη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων σε αντιστοιχία µε τις µετρήσεις των 

δοκιµίων 1 και 2, εν τούτοις η τιµή είναι σηµαντικά µεγαλύτερη α̟ό τις αντίστοιχες και των δύο 

̟ροαναφερθέντων δοκιµίων αλλά σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε το τρίτο δοκίµιο. Στις 

̟ερι̟τώσεις των ακολούθων, αυτών, µετρήσεων, είναι φανερή η σταδιακή ανά̟τυξη ̟αρόµοιων 

καµ̟ύλων ̟ροφίλ κατανοµών τα ο̟οία α̟οκαλύ̟τουν τη δια̟ιστωµένη, α̟ό τις µετρήσεις και 

τις κατανοµές των ανακλάσεων, ανοµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του 

αισθητήρα FBG. Η διαµόρφωση του συγκεκριµένου ̟ροφίλ και η συνεχής διατήρησή του µέχρι 

και το ̟έρας της ̟ειραµατικής διαδικασίας φανερώνει τη σταθερότητα στο διαµορφωθέν ̟εδίο 

̟αραµορφώσεων µέσα στο υλικό και την α̟λή µετάβασή του σε υψηλότερες θλι̟τικές τιµές 

κατά τη διάρκεια της εκθέσεως στην υ̟εριώδη ακτινοβολία.  

 

 

 
 

Σχήµα 3.8. Συµ̟εριφορά του υλικού - Ormocer® - ∆οκίµιο 4 
 
 

Στη συνέχεια η διερεύνηση και ε̟ακόλουθη εύρεση ̟εριοχής για τις συγκεκριµένες 

µετρήσεις, κατά µήκος των κατανοµών και κατ’ ε̟έκταση του αισθητήρα FBG, στην ο̟οία η 

̟αραµόρφωση να είναι οµοιόµορφη, δηλαδή να ̟αραµένει σταθερή, ̟ροσέδωσε την ̟εριοχή 
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µεταξύ z = 5 – 15 mm. Οι διαφορές στην ανά̟τυξη των αρχικών ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων είναι σηµαντικές ό̟ως αναδεικνύουν και τα α̟οτελέσµατα των ̟ινάκων 3.11 

και 3.12 στην αρχή της ̟ειραµατικής διαδικασίας αλλά µε την ε̟ακόλουθη σταθερο̟οίηση στην 

ανά̟τυξη τους να χαρακτηρίζει τις κατανοµές. Ό̟ως και στα δοκίµια 1 και 2, έτσι και στο 

δοκίµιο 4, οι ̟εριοχές µεταξύ  z = 0 – 5 mm και z = 15 – 24 mm δεν λαµβάνονται υ̟‘ όψη λόγω 

των φαινοµένων των ακµών. Στο συγκεκριµένο σηµείο δύναται να δικαιολογηθεί εν µέρει η 

µεγάλη ̟τώση ̟ου ̟αρουσιάζεται στην κατανοµή µεταξύ της α̟όστασης z = 22 – 24 mm ό̟ου η 

έντονη αντανάκλαση του φωτός δηµιουργεί το ̟αρατηρηθέν φαινόµενο το ο̟οίο δεν δύναται 

να ̟ροσδώσει ασφαλή συµ̟εράσµατα για την ακριβή κατάσταση των ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων σε αυτό.  

 

 

 

                
 

 

 
Εικόνα 3.9. Ενδεικτικές κατανοµές ̟αραµορφώσεων κατά µήκος του αισθητήρα FBG για τη ρητίνη 

Ormocer® - ∆οκίµιο 4 
 

 

Το φαινόµενο αυτό δηµιουργείται α̟ό την αρχική ανάκλαση του φωτός ̟ρος το δέκτη 

(βλέ̟ε Κεφάλαιο 2), µε µικρό ̟οσοστό αυτού να ανακλάται και ̟άλι ̟ρος την άκρη των 24mm, 

λόγω της ανε̟αίσθητης εκκεντρότητας την ο̟οία ̟αρουσιάζουν τα φράγµατα Bragg. Έτσι 
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λοι̟όν όταν κάθε ένα φράγµα ανακλά και ̟άλι ένα µικρό ̟οσοστό του φωτός ̟ρος την έξοδο 

του αισθητήρα, το σύνολο των ανακλάσεων αυτών ̟ροσ̟ί̟τει στην έξοδο αυτή και δηµιουργεί 

µία ανάκλαση µεγάλης έντασης η ο̟οία και «µ̟ερδεύει» τον αισθητήρα. Ε̟ιστρέφοντας στην 

εικόνα 3.9 η ̟εριοχή µεταξύ z = 5 – 15 mm δύναται να ̟ροσδιοριστεί ως ιδιαίτερα 

ικανο̟οιητική συναρτήσει των ιδιαιτεροτήτων των ο̟οίων ̟αρουσιάζουν τόσο το υλικό ̟ρος 

̟ολυµερισµό, όσο και η ευθυγράµµιση της ο̟τικής ίνας µέσα στο καλού̟ι. Η µέγιστη µέση τιµή 

λοι̟όν η ο̟οία και δύναται να ̟ροσδοθεί στη συγκεκριµένη ̟εριοχή ισούται µε 14500µε 

έχοντας ανε̟αίσθητες διακυµάνσεις, καθιστώντας την α̟οδεκτή ως ευθύγραµµη ικανο̟οιώντας 

τα κριτήρια σχετικά µε την οµοιόµορφη ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µέσα στο 

υλικό κατά την ̟λήρη διάρκεια της ̟ειραµατικής διαδικασίας. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να 

τονιστεί ότι οι φουσκάλες οι ο̟οίες είναι εµφανείς στην εικόνα 3.9, δεν α̟οτελούν κενά, αλλά 

αλλοιώσεις της ̟λευρικής ε̟ιφάνειας του δοκιµίου κατά τη διάρκεια του ̟ολυµερισµού του οι 

ο̟οίες δεν ε̟ηρεάζουν το ̟ολυµερισµένο 100% ̟οσοστό του όγκο του. 

 

3.2.5 Σύγκριση α̟οτελεσµάτων 

 

 Έχοντας ̟ροβεί στην ενδελεχή ̟ειραµατική διερεύνηση των δοκιµίων της υβριδικής 

ρητίνης Ormocer® σε ένα εύρος ̟ειραµατικών συνθηκών, µε την τελική ε̟ίτευξη των µέγιστων 

δυνατών ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων, ασφαλή συµ̟εράσµατα δύναται να ̟εριγραφούν 

σχετικά µε τη συµ̟εριφορά της υ̟ό την έκθεση σε υ̟εριώδη ακτινοβολία. Πιο συγκεκριµένα, τα 

δοκίµια 3 και 4 δύναται να ̟ροσδώσουν ακόµα καλύτερη ̟ληροφόρηση σε σχέση µε τα δοκίµια 

1 και 2 λόγω της ελλείψεως κενών στον ̟ολυµερισµένο όγκο του υλικού. Με βάση τα 

α̟οτελέσµατα των ̟ινάκων 3.9 και 3.11, στο ̟ίνακα 3.13 εµφανίζεται η συγκριτική αύξηση των 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων στους όγκους των δοκιµίων. Πιο συγκεκριµένα, εκατέρωθεν 

των χρονικών σηµείων λήψης µετρήσεως, και µεταξύ δύο χρονικών σηµείων εµφανίζονται οι 

ακριβείς τιµές αύξησης των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων ώστε η ουσιαστική σύγκριση να 

γίνεται εφικτή.  

Παρατηρώντας τις διαφορές µεταξύ των ̟ρώτων δύο µετρήσεων (στα 0 και 30 λε̟τά) 

γίνεται εµφανής µία ιδιαίτερα µεγάλη διαφορά µεταξύ των τιµών ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων της τάξεως των 3000µε (12653.5µε - 9694.2µε = 3011.3µε). Η διαφορά αυτή 

δύναται να οφείλεται σε διαφορετικούς ̟αράγοντες ό̟ως για ̟αράδειγµα η, τυχαίως 

µεγαλύτερη, συγκέντρωση φωτοεκκινητή (λόγω ακινησίας της φιάλης ̟ου ̟εριέχει το υλικό για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα) στην ανώτερη ̟εριοχή της φιάλης η ο̟οία ̟εριέχει τη ρητίνη. Με 

βάση την ̟αρατήρηση αυτή, ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι στα ̟λαίσια της ̟αρούσας ερευνητικής 

εργασίας, σηµασία έχει η συµ̟εριφορά του υλικού και όχι οι α̟όλυτες τιµές οι ο̟οίες 

ε̟ιτυγχάνονται. 
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Πίνακας 3.13. Σύγκριση δοκιµίων 3 και 4 

+ ̟αραµόρφωση ∆οκίµιο 3 Χρονικό σηµείο ∆οκίµιο 4 + ̟αραµόρφωση 

  0’   

+ 12653.5 µε    + 9694.2 µε 

  30’   

+ 113.4 µε    + 51.3 µε 

  35’   

+ 532.4 µε    + 520.8 µε 

  40’   

+ 723.9 µε    + 843.2 µε 

  1.5   (εκτός καλου̟ιού)   

+ 780.0 µε    + 853.1 µε 

  3.5   (εκτός καλου̟ιού)   

+ 660.6 µε    + 458.6 µε 

  5.5   (εκτός καλου̟ιού)   

+ 1183.0 µε    + 1370.8 µε 

  17.5 (εκτός καλου̟ιού)   

+ 152.8 µε    + 340.2 µε 

  21    (εκτός καλου̟ιού)   

+ 531.3 µε    + 128.2 µε 

  27    (εκτός καλου̟ιού)   

- 279.9 µε    + 138.1 µε 

  42    (εκτός καλου̟ιού)   

- 103.5 µε    + 133.2 µε 

  960 (εκτός καλου̟ιού)   

 
 

Στη συνέχεια και µέχρι τη µέτρηση των 3.5 ωρών, οι διαφορές εµφανίζουν ιδιαίτερα 

χαµηλές τιµές α̟οκλίσεων της τάξεως των 10 - 130µε οι ο̟οίες δύναται να θεωρηθούν µικρής 

σηµασίας σε αντιδιαστολή µε το εύρος των ̟αραµορφώσεων στη δεδοµένη χρονική στιγµή το 

ο̟οίο ̟ροσεγγίζει τα 13500µε (κατά Μ.Ο.) γεγονός το ο̟οίο ̟ροδίδει την ̟ανοµοιότυ̟η 

συµ̟εριφορά ανά̟τυξης ̟αραµορφώσεων µεταξύ των δύο αυτών δοκιµίων ̟αρά την αρχική 

διαφορά των 3000µε. Στη συνέχεια και κατά την ̟ραγµατο̟οίηση και των υ̟όλοι̟ων 

µετρήσεων και κατ’ ε̟έκταση, διαφορών τους, µικρής εκτάσεως αύξηση στις α̟οκλίσεις γίνεται 

εµφανής, µε τις α̟οκλίσεις ̟λέον να κατέχουν ένα εύρος µεταξύ των 200 – 300µε, µέχρι και το 

τέλος των ̟ειραµατικών διαδικασιών. Παρά την εµφάνιση των α̟οκλίσεων αυτών, τα δοκίµια 

εµφανίζουν µία ιδιαίτερα συγκρίσιµη συµ̟εριφορά ό̟ως φαίνεται στη γραφική ̟αράσταση 1 

συναρτήσει του χρόνου εκθέσεως σε υ̟εριώδη ακτινοβολία.  
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Γραφική ̟αράσταση 3.1. Ανά̟τυξη ̟αραµορφώσεων (δοκίµια 3, 4) συναρτήσει του χρόνου εκθέσεως 

σε υ̟εριώδη ακτινοβολία 
    

 

Μετά το ̟έρας της σύγκρισης αυτής, τα σηµαντικότερα συµ̟εράσµατα τα ο̟οία 

̟ροέκυψαν είναι τα ακόλουθα:  

 

 

1. η υβριδική ρητίνη Ormocer®, δύναται να ανα̟τύξει άµεσα ένα ιδιαίτερα υψηλό εύρος 

̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων της τάξεως των 17000 – 18000µε σε σχέση µε τις 

ε̟οξειδικές ρητίνες οι ο̟οίες ε̟ιτυγχάνουν ̟αραµορφώσεις της τάξεως των 3000 – 

4000µε. 

2. Οι ανα̟τυχθείσες ̟αραµορφώσεις είναι α̟οδεδειγµένα, οµοιόµορφες σε ένα ιδιαίτερα 

υψηλό ̟οσοστό του ̟ολυµερισµένου όγκου του υλικού, γεγονός το ο̟οίο λαµβάνει 

χώρα α̟ό τα ̟ρώτα κιόλας στάδια εκθέσεως του υλικού σε υ̟εριώδη ακτινοβολία. 

3. Μετά το ̟έρας της ε̟ιτεύξεως του µέγιστου βαθµού ̟ολυµερισµού, η υβριδική ρητίνη 

Ormocer®, δεν ̟αρουσιάζει ε̟ι̟ρόσθετη ανά̟τυξη ή εκτόνωση ̟αραµορφώσεων (ό̟ως 

̟αρουσιάστηκε στα δοκίµια 1 και 2 και µετά το ̟έρας των 30 λε̟τών εκθέσεως, ό̟ου η 

έκθεση έλαβε τέλος) ̟έρα α̟ό τα δεδοµένα λογικά ̟λαίσια της τάξεως του 5%µέσα στα 

ο̟οία δύναται να βρίσκεται και το ̟ειραµατικό λάθος της µετρητικής διαδικασίας.     

 

3.2.6 Ζιρκόνιο 

 
Έχοντας διερευνήσει εξονυχιστικά την υβριδική ρητίνη Ormocer®, η ̟ειραµατική 

διαδικασία χρησιµο̟οιήθηκε και στη δεύτερη βιοσυµβατή ρητίνη, το Zirconium. ‘Έχοντας σαν 

οδηγό τη διαδικασία ̟ροετοιµασίας του υλικού για εφαρµογές µικρο-κλίµακας, ̟ροσ̟άθειες 
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για την ε̟ιτυχή δοκιµή του, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν. Το ̟ρώτο στάδιο της ̟ροετοιµασίας 

̟εριελάµβανε την το̟οθέτηση του υλικού σε βιοµηχανικό φούρνο και σε θερµοκρασία 100°C 

και για τη διάρκεια της µίας ώρας, ώστε να εξατµιστούν οι διαλύτες οι ο̟οίοι διατηρούν το 

υλικό σε υγρή µορφή. Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι το υλικό βρίσκεται σε υγρή 

µορφή, µε ̟ολύ µικρό ιξώδες καθιστώντας τη χύτευσή του αλλά και την υ̟οβολή του σε 

υ̟εριώδη ακτινοβολία αδύνατες. Αρχικά το διαθέσιµο υλικό µοιράστηκε σε κατάλληλες 

̟αρτίδες των 4ml (40mm × 10mm × 10mm = 4000mm3 = 4ml) τα ο̟οία και αντα̟οκρίνονται 

στην αναγκαία ̟οσότητα την ο̟οία α̟αιτεί η δηµιουργία κάθε δοκιµίου. Λόγω της 

αναµενόµενης ελάττωσης του όγκου του υλικού α̟ό την εξάτµιση των διαλυτών αλλά και της 

̟οσότητας του υλικού το ο̟οίο ̟αραµένει ̟ροσκολληµένο στα τοιχώµατα του δοκιµαστικού 

σωλήνα στον ο̟οίο ̟ραγµατο̟οιείται η ̟ροετοιµασία, οι µη ε̟εξεργασµένες ̟οσότητες 

ε̟ιλέχθηκαν αυξηµένες σε ̟οσοστό ̟ερί̟ου 20%.  

 Έχοντας ε̟ανηλειµµένα ακολουθήσει την ενδεικνυόµενη διαδικασία ̟ροετοιµασίας, το 

υλικό α̟οδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο στην ε̟εξεργασία του µε α̟οτέλεσµα σε κά̟οιες 

̟ροσ̟άθειες να στερεο̟οιείται µέσα στο φούρνο (ξήρανση), χωρίς να έχει ε̟έλθει ̟ολυµερισµός 

και σε άλλες να ̟αραµένει ρευστό µε αρκετά µεγάλο ιξώδες το ο̟οίο α̟έτρε̟ε την εύκολη 

χύτευσή του. Μετά α̟ό ε̟ανειληµµένες ̟ροσ̟άθειες, η διαδικασία ̟ροετοιµασίας 

βελτιστο̟οιήθηκε και το υλικό υ̟έστη χύτευση σύµφωνα µε την ίδια ακριβώς ̟ειραµατική 

διαδικασία η ο̟οία και ακολουθήθηκε για τη ρητίνη Ormocer®. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να 

τονιστεί ότι µετά το ̟έρας της εξάτµισης των διαλυτών και εφόσον το υλικό ̟αρουσίαζε εκτενή 

εγκλωβισµό αέρα σε µορφή φυσαλίδων, η ̟ροσ̟άθεια υ̟οβολής του σε θάλαµο κενού δεν 

ολοκληρώθηκε µε ε̟ιτυχία. Ο λόγος ήταν η ε̟ανειληµµένη στερεο̟οίησή του µέσα στο θάλαµο 

κενού και ̟άλι χωρίς την ̟ραγµατο̟οίηση ̟ολυµερισµού.  

  Λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου κόστους των αισθητήρων FBG, της χρονοβόρας 

διαδικασίας ̟ροετοιµασίας τους, ̟ριν α̟ό το στάδιο το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει την το̟οθέτησή 

τους µέσα το καλού̟ι αλουµινίου αλλά και της αδυναµίας ε̟αναχρησιµο̟οίησής τους µετά την 

ε̟ικάλυψή τους µε υλικό, λήφθηκε η α̟όφαση για τη χύτευση και ̟ολυµερισµό, δοκιµαστικών 

δοκιµίων. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση θα οδηγούσε στον εντο̟ισµό του χρονικού διαστήµατος 

το ο̟οίο είναι αναγκαίο για τον ̟ολυµερισµό του υλικού το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι είναι 

̟αρασκευασµένο µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να ̟ολυµερίζεται υ̟ό την έκθεση σε ακτινοβολία ιδίου 

µήκους κύµατος µε τη χρησιµο̟οιηθείσα για τον ̟ολυµερισµό της ρητίνης Ormocer® (και τα 

δύο υλικά ̟εριλαµβάνουν στη σύστασή τους τον ίδιο φωτοεκκινητή Irgacure 369 – ενότητα 3.1). 
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(α) 

     
(β)  

 

  
(γ) 168 ώρες (1 εβδοµάδα) 

 

 
(δ)  

Εικόνα 3.10. Α̟οτελέσµατα στερεο̟οίησης δοκιµίων α̟ό Ζιρκόνιο 
 

 

Ε̟ιτυγχάνοντας τη δηµιουργία ενός αριθµού δοκιµίων και υ̟ό την υ̟οβολή τους σε 

έκθεση υ̟εριώδους ακτινοβολίας για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, θα γινόταν δυνατή η 

ακόλουθη δοκιµή τους για το χαρακτηρισµό τους και τον υ̟ολογισµό των µηχανικών ιδιοτήτων 

τους.  Έχοντας λοι̟όν συναρµολογήσει το καλού̟ι  και έχοντας χυτεύσει το υλικό ό̟ως 

φαίνεται στην εικόνα 3.10α (χωρίς τη χρήση αισθητήρα FBG) υλικό εκτέθηκε σε υ̟εριώδη 

ακτινοβολία για χρονικά διαστήµατα αντίστοιχα σε εκείνα το κατά τα ο̟οία 

̟ραγµατο̟οιήθηκαν οι δοκιµές για τη ρητίνη Ormocer® µε µέγιστη διάρκεια µία ολόκληρη 

εβδοµάδα.   

Ύστερα α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση ε̟ί̟ονων ̟ροσ̟αθειών για την καλύτερη δυνατή 

̟ροετοιµασία του υλικού ̟ριν την υ̟οβολή του στη δεδοµένη ̟ειραµατική διαδικασία, αλλά 

και την ε̟ανειληµµένη ̟ροσ̟άθεια ̟ολυµερισµού του υλικού κατά τη διάρκεια του 

µεγαλύτερου δυνατού χρονικού διαστήµατος, δεν κατέστη δυνατή η δηµιουργία δοκιµίων τα 

ο̟οία να εξυ̟ηρετούσαν το ̟ροαναφερθέν σκο̟ό. Οι ̟αρατηρήσεις οι ο̟οίες και έγιναν 

σχετικά µε την κατάσταση του υλικού ύστερα α̟ό την ̟άροδο συγκεκριµένων χρονικών 

διαστηµάτων α̟έδειξαν ότι το υλικό ̟ολυµερίζεται ̟αρουσιάζοντας έντονη συρρίκνωση στην 

ανώτατη ελεύθερη ε̟ιφάνειά του και ιδιαίτερα εύθραυστη σύσταση κατά τη διάρκεια δοκιµής 
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της σκληρότητας του µε τη χρήση αιχµηρού δοκιµαστικού εργαλείου. Παραδειγµατικά δύναται 

να αναφερθεί ότι καθώς το δοκίµιο εµφάνιζε ικανο̟οιητικά ̟ολυµερισµένη την ανώτερη 

ε̟ιφάνειά του, κάτω α̟ό αυτή ̟αρουσίαζε µία ιδιαίτερα ψαθυρή και ταυτόχρονα, µαλακή 

σύσταση η ο̟οία διακατεχόταν α̟ό αρκετά κενά αλλά και κολλώδη υφή. Στην εικόνα 3.10 (α, β, 

γ και δ) ̟αρουσιάζεται η κατάσταση του υλικού ενδεικτικά, µετά α̟ό την ̟άροδο 24 ωρών 

(εικόνες 3.10α και 3.10β) και µετά την ̟άροδο 168 ωρών / 1 εβδοµάδα (εικόνες 3.10γ και 3.10δ) 

υ̟ό τη συνεχή έκθεση σε υ̟εριώδη ακτινοβολία. Στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση (48 ώρες) το ̟άχος του 

υλικού έχει ε̟ιλεχθεί ως 5mm σε αντίθεση µε τα µέχρι ̟ρότινος 10mm ώστε να διερευνηθεί το 

µέγιστο ̟άχος το ο̟οίο και δύναται να ̟ολυµεριστεί υ̟ό τις υ̟άρχουσες συνθήκες. Ό̟ως 

ε̟ιβεβαιώνεται και α̟ό την ̟ερί̟τωση της µίας εβδοµάδας, το µέγιστο ̟άχος ̟ολυµερισµού 

ανήλθε στα ̟ερί̟ου 5mm µε το υλικό να ̟αρουσιάζει σε κάθε ̟ερί̟τωση τα χαρακτηριστικά τα 

ο̟οία και αναφέρθηκαν ̟ροηγουµένως. Στην εικόνα 3.10γ γίνεται φανερή η σύσταση του 

υλικού κάτω α̟ό την ̟ολυµερισµένη κρούστα ̟ου το υ̟ερκαλύ̟τει, το ο̟οίο έχει διατηρήσει το 

ιδιαίτερα µεγάλο ιξώδες του. 

 Υ̟ό τις δεδοµένες συνθήκες και α̟οτελέσµατα, η ̟ειραµατική διερεύνηση των 

ανε̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων κατά τη διάρκεια αλλά και το ̟έρας 

̟ολυµερισµού του συγκεκριµένου υλικού κατέστη αδύνατη. Οι ε̟ανειληµµένες χρονοβόρες 

δοκιµές δεν α̟έδωσαν ούτε ένα δοκιµαστικό δοκίµιο το ο̟οίο θα µ̟ορούσε έστω και ενδεικτικά 

να δοκιµαστεί ως ̟ρος την αντοχή του αλλά και τις γενικότερες µηχανικές ιδιότητές του.     

 

3.3 Βαθµός Πολυµερισµού 
 

 Σε αυτή την ενότητα της ερευνητικής αυτής εργασίας, ο βαθµός ̟ολυµερισµού του 

υλικού δύναται να καθοριστεί µε ιδιαίτερη ακρίβεια µέσω της χρήσεως των καθορισθέντων 

µηκών κύµατος ανακλώµενου φωτός α̟ό το ίδιο το υλικό. Έχοντας λοι̟όν τα δεδοµένα των 

κατανοµών ̟αραµόρφωσης κατά µήκος του υλικού και ̟ιο συγκεκριµένα, το µήκος του 

αισθητήρα FBG, κατά το ο̟οίο η ανά̟τυξη των ̟αραµορφώσεων µ̟ορεί να χαρακτηριστεί ως 

οµοιογενής και µε ̟αράλληλη χρησιµο̟οίηση της σχέσης 3.1, ο ακριβής βαθµός ̟ολυµερισµού 

δύναται να καθοριστεί.     

Πιο συγκεκριµένα, αν ένα ̟ολυµερές δοκίµιο το ο̟οίο έχει υ̟οστεί στερεο̟οίηση, εν 

συνεχεία µελετηθεί σε συνθήκες δωµατίου, η µόνη σηµαντική ̟αραµόρφωση την ο̟οία και 

υφίσταται ο αισθητήρας είναι µέσω της συρρίκνωσης η ο̟οία και δύναται να υ̟ολογισθεί µέσω 

της ακόλουθης σχέσης [25]: 
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Β
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∆
= − ∆                                                             [3.1] 

 

ό̟ου αchem είναι η σταθερά της χηµικής συρρίκνωσης και ∆γ είναι ο βαθµός ̟ολυµερισµού κατά 

τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου κύκλου εκθέσεως του υλικού. Η σταθερά αchem δύναται να 

καθοριστεί µετά την υ̟όθεση της ̟λήρους αλλαγής του όγκου ενός ̟λήρως ̟ολυµερισµένου 

ισότρο̟ου υλικού και µ̟ορεί να εκφραστεί α̟ό την ακόλουθη σχέση: 
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 Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι τα µήκη κύµατος λΒ και λΒΟ ̟ροέρχονται α̟ό 

τις γραφικές ̟αραστάσεις των Local Bragg µηκών κύµατος (εικόνες 3.11 και 3.12) α̟ό τις ο̟οίες 

̟ροήλθαν οι γραφικές ̟αραστάσεις των εικόνων 3.8 και 3.9. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση των 

µηκών αυτών δύναται να α̟οδώσει ̟ιο ακριβή α̟οτελέσµατα εφόσον τα µήκη ̟ροέρχονται 

α̟ό τις γραφικές ̟αραστάσεις της ̟λήρους έκτασης των ανε̟τυχθέντων ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων και όχι α̟ό τις αρχικές και συνάµα ενδεικτικές τιµές του µήκους κύµατος των 

ανακλάσεων του εκ̟εµ̟όµενου φωτός µέσα α̟ό τον αισθητήρα. Οι γραφικές ̟αραστάσεις των 

Local Bragg µηκών κύµατος ̟αρατίθενται στη συνέχεια.  

 

3.3.1 Ormocer® 

 
Έχοντας καθορίσει τις ακριβείς κατανοµές των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων µέσα 

στο υλικό µε το εύρος των δοκιµίων 3 και 4 να κυµαίνεται σε ιδιαίτερα αυξηµένα ε̟ί̟εδα 

σχετικά µε τα δοκίµια 1 και 2, ο ακριβής καθορισµός του βαθµού ̟ολυµερισµού κατέστη 

δυνατός. Η συγκεκριµένη διαδικασία κατέστη δυνατή µόνο για τα δοκίµια 3 και 4 εφόσον 

̟αρουσίασαν συµ̟αγή όγκο και ιδιαίτερα οµοιόµορφο ̟ολυµερισµό στην κεντρική ̟εριοχή 

του δοκιµίου. Στην ̟αρούσα φάση της διερεύνησης αυτής και για το υλικό αυτό, η τιµή της 

ογκοµετρικής συρρίκνωσης (∆V/V0) ετέθη ίση µε 6%, η ο̟οία και οδηγεί στη τιµή της αchem = 

0.0196 λαµβάνοντας υ̟όψη το συνοδευτικό έντυ̟ο του υλικού µε τις αναγραφόµενες 

χαρακτηριστικές του ιδιότητες [26]. Πιο συγκεκριµένα, η κατασκευάστρια εταιρεία ̟αρέχει ένα 

εύρος ογκοµετρικής συρρίκνωσης το ο̟οίο κυµαίνεται µεταξύ 5% και 7%. Για το δικό µας 

̟είραµα και εφόσον η ταχύτητα ̟αλινδροµικής σαρώσεως δύναται να θεωρηθεί ως µέτρια 

(υψηλότερη ταχύτητα οδηγεί σε υψηλότερη τιµή ογκοµετρικής συρρίκνωσης), το ̟οσοστό 6% 

κάλυψε ικανο̟οιητικά τις υ̟ολογιστικές ανάγκες και ̟ροσέδωσε α̟οδεκτά α̟οτελέσµατα τα 

ο̟οία και σχολιάζονται στη συνέχεια. Τα ακριβή α̟οτελέσµατα των υ̟ολογισµών αυτών τα 

ο̟οία φανερώνουν τη σταδιακή αύξηση και τελική σταθερο̟οίηση του βαθµού ̟ολυµερισµού, 

̟αρουσιάζονται στους ̟ίνακες 3.14 και 3.15.  
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Εικόνα 3.11. Κατανοµές Bragg κατά µήκος του αισθητήρα – ∆οκίµιο 3 

 
 
 
 

 

 
Πίνακας 3.14. Βαθµός ̟ολυµερισµού – δοκίµιο 3 

 Wavelength at z = 12-14mm ∆γ ∆γ (%) 

1.InsideMould(BefResCast) 1300,419 - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
5.AfterDemould 1286,555 0,697 69,7 
6.After1h(1.5h intotal) 1285,794 0,735 73,5 
7.After2h(3.5 intotal) 1284,921 0,779 77,9 
8.After2h(5.5 intotal) 1284,339 0,808 80,8 
9.After12h(17.5 intotal) 1283,118 0,870 87,0 
10.After3.5h(21h intotal) 1282,973 0,877 87,7 
11.After6h(27 intotal)2hperside 1282,744 0,888 88,8 
12.After15h(42 intotal) 1282,696 0,891 89,1 
13.After10h (52 intotal) NO UV 1282,756 0,888 88,8 
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Γραφική ̟αράσταση 3.2. Ποσοστό ̟ολυµερισµού – ∆οκίµιο 3 

 

 

 

Η γραφική ̟αράσταση 3.2 ̟αρουσιάζει το βαθµό ̟ολυµερισµού του δοκιµίου 3 σε κάθε 

χρονική  στιγµή κατά την ο̟οία και ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέτρηση ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων. Πιο συγκεκριµένα α̟ό το σχήµα της γραφικής ̟αράστασης και την αλλαγή 

της κλίσεώς της, δύναται να εντο̟ιστούν κά̟οια χαρακτηριστικά της ̟ροόδου ̟ολυµερισµού 

του υλικού. Παρατηρώντας λοι̟όν την κλίση της καµ̟ύλης µεταξύ των µετρήσεων 2 και 3 οι 

ο̟οίες αντι̟ροσω̟εύουν τις µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα αµέσως µετά τη χύτευση του 

υλικού στο καλού̟ι αλουµινίου αλλά και µετά την ̟άροδο 30 λε̟τών εκθέσεως σε υ̟εριώδη 

ακτινοβολία, γίνεται άµεσα αντιλη̟τός ο δραστικός ̟ολυµερισµός του υλικού σε ιδιαίτερα 

σύντοµο χρονικό διάστηµα ό̟ως ήδη έχει ̟αρουσιαστεί και στα δοκίµια 1 και 2. Στη συνέχεια 

και µέχρι τη µέτρηση 9, και ύστερα α̟ό σχεδόν 20 ώρες συνεχόµενης εκθέσεως του υλικού, η 

κλίση της καµ̟ύλης µειώνεται δραστικά (άρα και ο ρυθµός ̟ολυµερισµού) και διατηρείται 

σχεδόν σταθερή µέχρι και τη µέτρηση αυτή. Η συγκεκριµένη ̟αρατήρηση οδηγεί στο άµεσο 

συµ̟έρασµα ότι αφού το υλικό ̟ολυµεριστεί δραστικά, αλλά όχι στο µέγιστο δυνατό βαθµό, και 

σε ̟ολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, εν συνεχεία συνεχίζει να ̟ολυµερίζεται µε εµφανώς 

µειωµένο ρυθµό αλλά για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα αυτή τη φορά. Εν τέλει, ο βαθµός 

̟ολυµερισµού, αν και δεν αριθµεί στο 100% (γεγονός το ο̟οίο δεν ε̟ιτυγχάνεται ̟οτέ), 

σταθερο̟οιείται στο µέγιστο δυνατό ̟οσοστό του (̟ερί̟ου 89% ό̟ως φαίνεται στον ̟ίνακα 

3.14) ύστερα α̟ό σχεδόν 18 ώρες εκθέσεως του υλικού. Το συγκεκριµένο γεγονός γίνεται ε̟ίσης 

φανερό α̟ό τη σχεδόν µηδενική κλίση της καµ̟ύλης (γραφική ̟αράσταση 3.2) µετά τη µέτρηση 

9 ό̟ου το υλικό ̟λέον δεν ̟ολυµερίζεται αλλά µε µία ιδιαίτερη µικρή διακύµανση στα ̟οσοστά 

̟ολυµερισµού (0,3%) να είναι ̟αρούσα και η ο̟οία να δύναται να κυµαίνεται µέσα στα 

̟λαίσια ̟ειραµατικού λάθους του αισθητήρα FBG.         
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Εικόνα 3.12. Κατανοµές Bragg κατά µήκος του αισθητήρα – ∆οκίµιο 4 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.15. Βαθµός ̟ολυµερισµού – δοκίµιο 4 

 Wavelength at z = 8-10mm ∆γ ∆γ (%) 

1.InsideMould(BefResCast) 1300,015 - - 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
5.AfterDemould 1289,291 0,559 55,9 
6.After1h(1.5h intotal) 1288,514 0,598 59,8 
7.After2h(3.5 intotal) 1287,725 0,637 63,7 
8.After2h(5.5 intotal) 1287,202 0,664 66,4 
9.After12h(17.5 intotal) 1285,857 0,732 73,2 
10.After3.5h(21h intotal) 1285,552 0,747 74,7 
11.After6h(27 intotal)2hperside 1285,389 0,755 75,5 
12.After15h(42 intotal) 1285,185 0,765 76,5 
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Γραφική ̟αράσταση 3.3. Ποσοστό ̟ολυµερισµού – ∆οκίµιο 4 

 
 
 

Η γραφική ̟αράσταση 3.3 ̟αρουσιάζει το βαθµό ̟ολυµερισµού του δοκιµίου 4 σε κάθε 

χρονική  στιγµή κατά την ο̟οία και ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέτρηση ̟αραµένουσων 

̟αραµορφώσεων. Παρατηρώντας λοι̟όν και ̟άλι την κλίση της καµ̟ύλης µεταξύ των 

µετρήσεων 2 και 3 οι ο̟οίες αντι̟ροσω̟εύουν τις µετρήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα αµέσως µετά 

τη χύτευση του υλικού στο καλού̟ι αλουµινίου αλλά και µετά την ̟άροδο 30 λε̟τών εκθέσεως 

σε υ̟εριώδη ακτινοβολία, γίνεται άµεσα αντιλη̟τός ο δραστικός ̟ολυµερισµός του υλικού σε 

ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ό̟ως έγινε αντιλη̟τό και στη γραφική ̟αράσταση 3.2 

έτσι και στη γραφική ̟αράσταση 3.3, µετά τη µέτρηση 3 και µέχρι τη µέτρηση 9, ο βαθµός 

̟ολυµερισµού µειώνεται και ̟άλι δραµατικά, εµφανές γεγονός και α̟ό την κλίση της καµ̟ύλης 

στην εν λόγω γραφική ̟αράσταση. Το συµ̟έρασµα το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει και ̟άλι είναι ότι αφού 

το υλικό αρχικά ̟ολυµεριστεί δραστικά, αλλά όχι στο µέγιστο δυνατό βαθµό, και σε ̟ολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, εν συνεχεία συνεχίζει να ̟ολυµερίζεται µε εµφανώς µειωµένο 

ρυθµό αλλά για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα αυτή τη φορά. Εν τέλει, ο βαθµός 

̟ολυµερισµού, αν και δεν αριθµεί στο 100% σταθερο̟οιείται στο µέγιστο δυνατό ̟οσοστό του 

(̟ερί̟ου 76% ό̟ως φαίνεται στον ̟ίνακα 3.15) ύστερα α̟ό σχεδόν 18 ώρες εκθέσεως του υλικού 

όντας κατά 13% µικρότερος σε σχέση µε το βαθµό ̟ολυµερισµού του δοκιµίου 3 (̟ίνακας 3.14).  

 

3.4 Μηχανικές ιδιότητες 
 

 Στην ̟αρούσα φάση της εργασίας αυτής, οι µηχανικές ιδιότητες των υλικών συναρτήσει 

της έκθεσής τους σε υ̟εριώδη ακτινοβολία κατέστησαν αναγκαίες. Η διεξαγωγή κατάλληλων 

δοκιµών και ο καθορισµός των ιδιοτήτων αυτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο ως 

̟ρος τη δηµιουργία ασφαλών συµ̟ερασµάτων σχετικά µε τη συµ̟εριφορά του υλικού αλλά και 

ως ̟ρος την ε̟ιτυχή έκβαση των ενδεικτικών δοκιµών στατικής ̟ροσοµοίωσης (Κεφάλαιο 5) οι 
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ο̟οίες δύναται να ̟ροσδώσουν µια αρκετά σαφή εικόνα σχετικά µε τη µηχανική συµ̟εριφορά 

των τελικών σχεδιασθέντων (Κεφάλαιο 4) αλλά και κατασκευασθέντων (Κεφάλαιο 6) 

γεωµετρικών δοµών. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι οι µηχανικές ιδιότητες ενός 

υλικού αλλάζουν δραµατικά όταν ο σχεδιασµός µεταβαίνει α̟ό το µακροσκο̟ικό, στο 

µικροσκο̟ικό ε̟ί̟εδο, στο ο̟οίο και βρίσκονται οι τελικές γεωµετρικές δοµές της έρευνας 

αυτής. Βασιζόµενοι λοι̟όν στην ερευνητική εργασία του Bayindir και των συνεργατών του [27], 

οι ο̟οίοι κατέληξαν στο αρχικό συµ̟έρασµα της ακόλουθης σχέσεως µεταξύ µακροσκο̟ικού 

και µικροσκο̟ικού µέτρου ελαστικότητας (Ε) έ̟ειτα α̟ό δοκιµές σε µακροσκο̟ικά και 

µικροσκο̟ικά δοκίµια α̟οτελούµενα α̟ό το ίδιο ακριβώς φωτο – ̟ολυµερές, η ο̟οία και είναι: 

 

1

5
micro macroE E=∼   δηλαδή  microE < macroE  

 

 Έχοντας τη δυνατότητα της χρήσης δύο ιδιαίτερα σύγχρονων µηχανηµάτων ως ̟ρος τη 

διεξαγωγή δοκιµών εφελκυσµού και θλίψης, κατάλληλα δοκίµια δηµιουργήθηκαν µε βάση τους 

̟ιο σηµαντικούς χρόνους έκθεσης σε υ̟εριώδη ακτινοβολία οι ο̟οίοι τηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια ̟ολυµερισµού των δοκιµίων 1 - 4. Πιο συγκεκριµένα τα δοκίµια τα ο̟οία ε̟ρόκειτο 

να δοκιµαστούν σε θλίψη και εφελκυσµό µε τη χρήση της µηχανής Instron® MicroTesterTΜ, 

υ̟έστησαν έκθεση σε υ̟εριώδη ακτινοβολία για 30 λε̟τά και εν συνεχεία για 21 ώρες, χρονικό 

διάστηµα µετά το ο̟οίο ο ̟ολυµερισµός έχει σχεδόν λάβει τέλος µε βάση τα ευρήµατα της 

ενότητας 3.3. Στον αντί̟οδα, και µε στόχο τη σύγκριση των α̟οτελεσµάτων µεταξύ ευµεγεθών 

δοκιµίων και ιδιαίτερα λε̟τών δοκιµίων (της τάξεως των 500µm σε ̟άχος), ώστε να δια̟ιστωθεί 

ο̟οιαδή̟οτε αύξηση στο µέτρο ελαστικότητας, η χρήση της µηχανής Q800 DMA (Dynamic 

Mechanical Analyser) ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε ανάλογα λε̟τόσωµα δοκίµια τα ο̟οία ε̟έδειξαν 

ιδιαίτερα αυξηµένη στερεο̟οίηση µετά την ̟άροδο 2ωρών υ̟ό την έκθεση υ̟εριώδους 

ακτινοβολίας. Τα συγκεκριµένα δοκίµια δοκιµάστηκαν µόνο σε εφελκυσµό µε βάση τις οδηγίες 

οι ο̟οίες βρίσκονται σε κατάλληλα, για το σκο̟ό αυτό, διεθνή ̟ρότυ̟α [28 - 30]. 

 

3.4.1 Σύντοµη ̟εριγραφή της ̟ροετοιµασίας των δοκιµίων 

3.4.1.1 Προετοιµασία των λε̟τόσωµων δοκιµίων για εφελκυσµό µε τη µηχανή Q800 DMA 

 

Ό̟ως γίνεται φανερό στην εικόνα 3.13α, ειδικά γυάλινα υ̟οστρώµατα 

χρησιµο̟οιήθηκαν για τον εγκλωβισµό του υλικού, ̟αράλληλα µε τη χρήση µεταλλικών 

α̟οστατών µε στόχο την ε̟ίτευξη οµοιόµορφου τελικού ̟άχους των υ̟ό δοκιµή δειγµάτων. Για 

τον ̟ολυµερισµό του υλικού χρησιµο̟οιήθηκαν:  

• ̟ηγή υ̟εριώδους ακτινοβολίας UVP SpotLight ισχύος 14 mW και µήκους 

κύµατος φωτός στα 365nm µε σηµειακό λαµ̟τήρα κινούµενο µε ταχύτητα 

5mm/s 

• θάλαµος υ̟εριώδους ακτινοβολίας Dymax flood lamp PC-2000 ισχύος 80 mW 

και µήκους κύµατος φωτός στα 365nm  
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Σχήµα 3.9. Μέτρηση µήκους κύµατος λειτουργίας της λάµ̟ας Dymax flood lamp PC-2000 
 

Η χρήση γυαλιού, µε ρόλο υ̟οστρώµατος και ε̟ιστρώµατος, ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε σκο̟ό την 

καλύτερη δια̟ερατότητα µεταξύ της ̟ηγής φωτός και του υλικού, ώστε να α̟οφευχθεί ελάττωση 

της εντάσεως της ακτινοβολίας και να ε̟ιτευχθεί η µέγιστη έκθεση του υλικού στην υψηλότερη 

δυνατή ενέργεια.  Στη συνέχεια και µετά το ̟έρας στερεο̟οιήσεως του υλικού, η χρήση ειδικού 

µετρητικού αλλά και κο̟τικού εργαλείου ̟ραγµατο̟οιήθηκε ώστε να χαραχθούν, και 

α̟οκολληθούν α̟ό το κάτω υ̟όστρωµα τα κατάλληλα, ορθογώνια ̟αραλληλε̟ί̟εδα δοκίµια, 

µε ̟άχος το ο̟οίο ̟ροσέγγιζε τα 500µm (εικόνα 3.13β).  

 

3.4.1.2 Προετοιµασία δοκιµίων για εφελκυσµό µε τη µηχανή Instron® MicroTesterTΜ 

 

 Για τη δηµιουργία των δοκιµίων εφελκυσµού χρησιµο̟οιήθηκαν ειδικά ̟ολυµερή 

καλού̟ια (εικόνα 3.13γ) τα ο̟οία ε̟έτρε̟αν στην εύκολη χύτευση του υλικού και την 

ικανο̟οιητική α̟οµάκρυνση του στερεο̟οιηµένου δοκιµίου µετά το ̟έρας ̟ολυµερισµού ό̟ως 

φαίνεται στην εικόνα 3.13δ. Για τον ̟ολυµερισµό του υλικού χρησιµο̟οιήθηκε ̟ηγή 

υ̟εριώδους ακτινοβολίας ισχύος 14 mW µήκους κύµατος φωτός στα 365nm. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της συµµετρικής εκθέσεως του δοκιµίου σε υ̟εριώδη ακτινοβολία 

λόγω της σχετικά ̟εριορισµένης διαδόσεώς της µέσα στο καλού̟ι, µε στόχο την οµοιόµορφη 

στερεο̟οίηση του υλικού.  

 

3.4.1.3 Προετοιµασία δοκιµίων για θλίψη µε τη µηχανή Instron® MicroTesterTΜ 

 

Για τη δηµιουργία των δοκιµίων θλίψης έγινε χρήση του αλουµινένιου καλου̟ιού το 

ο̟οίο και χρησιµο̟οιήθηκε σε όλα τα ̟ειράµατα µετρήσεως των ̟αραµένουσων τάσεων 

(ενότητα 3.2). Η διαδικασία έκθεσης του υλικού διατηρήθηκε ακριβώς η ίδια, µε την ̟ηγή της 

υ̟εριώδους ακτινοβολίας να ̟ραγµατο̟οιεί ̟αλινδροµική κίνηση στην ανοικτή ε̟ιφάνεια του 
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καλου̟ιού κατά τη διάρκεια του εκάστοτε καθορισθέντος χρονικού διαστήµατος. Για τον 

̟ολυµερισµό του υλικού χρησιµο̟οιήθηκε ̟ηγή υ̟εριώδους ακτινοβολίας ισχύος 14 mW 

µήκους κύµατος φωτός στα 365nm. Μετά την αφαίρεση του δοκιµίου α̟ό το καλού̟ι, µηχανική 

ε̟εξεργασία ιδιαίτερα ̟εριορισµένης έκτασης ̟ραγµατο̟οιήθηκε στην εξοµάλυνση της 

τραχύτητας των ε̟ιφανειών και την ε̟ίτευξη των ακριβών τιµών των διαστάσεων οι ο̟οίες και 

καθορίζονταν α̟ό το χρησιµο̟οιηθέν διεθνές ̟ρότυ̟ο ASTM D 695 – 08. Στην εικόνα 3.13ε 

̟αρουσιάζεται ένα α̟ό τα, υ̟ό χαρακτηρισµό, δοκίµια και στην εικόνα 3.13στ η θέση του στη 

µηχανή θλίψης λίγο ̟ριν τη διεξαγωγή της δοκιµής. Ιδιαίτερη αναφορά δύναται να γίνει και 

στη µέτρηση του βάρους κάθε δοκιµίου θλίψης, µε τη χρήση ζυγαριάς ακριβείας, το ο̟οίο και 

οδήγησε στον υ̟ολογισµό της ̟υκνότητας του υλικού µετά το ̟έρας ̟ολυµερισµού.  

 

 
(α) 

  
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

  
(ε) 

 
(στ) 

Εικόνα 3.13. ∆ηµιουργία δοκιµίων για τις δοκιµές εφελκυσµού και θλίψης α̟ό Ormocer® 
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3.4.2 Ζιρκόνιο 

 

 Ύστερα α̟ό τη σύντοµη ̟εριγραφή των ̟ραγµατο̟οιηθέντων διαδικασιών 

̟ροετοιµασίας και δοκιµής των δοκιµίων η ̟ροσ̟άθεια δηµιουργίας δοκιµίων για τη µηχανή 

DMA ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο υλικό Ζιρκόνιο. Έχοντας αντιµετω̟ίσει συνεχή ̟ροβλήµατα στη 

δηµιουργία δοκιµίων τα ο̟οία θα µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιηθούν σε δοκιµές θλίψης / 

εφελκυσµού (µεγάλο α̟αιτούµενο ̟άχος µε βάση το ̟ρότυ̟ο ASTM D 882 – 09) λόγω της 

αδυναµίας ̟ολυµερισµού των α̟αιτούµενων διαστάσεων, οι δοκιµές αυτές δεν έλαβαν ̟οτέ 

χώρα. Ό̟ως ̟εριγράφηκε και στην ̟ροηγούµενη ενότητα, έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία 

̟ροετοιµασίας του υλικού σε φούρνο µε συγκεκριµένη θερµοκρασία και διάρκεια, η χύτευση 

του ε̟άνω στο γυάλινο υ̟όστρωµα έλαβε χώρα. Οι α̟οστάτες των 500µε ̟ερί̟ου, σε ̟άχος 

κατέστησαν δυνατή τη διατήρηση του ̟άχους του υλικού οµοιόµορφο σχεδόν σε ολόκληρη την 

ε̟ιφάνεια συµ̟ίεσής του.  

  

 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Εικόνα 3.14. Α̟οτελέσµατα δηµιουργίας δοκιµίων για τις δοκιµές εφελκυσµού α̟ό Ζιρκόνιο 
 

 

Με το τέλος της ̟ροετοιµασίας και αφού το υλικό βρισκόταν ήδη ανάµεσα στα δύο γυάλινα 

υ̟οστρώµατα, η διαδικασία εκθέσεώς του σε υ̟εριώδη ακτινοβολία έλαβε, ε̟ανηλειµµένα 
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χώρα. Η διάρκεια της εκθέσεως δεν ξε̟έρασε σε καµία α̟ό τις ̟ραγµατο̟οιηθείσες δοκιµές τις 2 

ηµέρες (48 ώρες) µε το υλικό, µετά το τέλος της εκθέσεως και την α̟οµάκρυνση του άνω 

γυάλινου ε̟ιστρώµατος, να ̟αρουσιάζει µια ιδιαίτερα σκληρή, γυάλινης υφής, ε̟ιφάνεια 

(εικόνα 3.14α – µε το άνω ε̟ίστρωµα).    

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι µετά το ̟έρας ̟ερί̟ου 1-2 λε̟τών α̟ό την 

α̟οµάκρυνση του ε̟ιστρώµατος αλλά και της ειδικής αντί - κολλητικής ζελατίνας (µερικές 

φορές χωρίς την α̟οµάκρυνση), το ̟ολυµερισµένο υλικό ̟ροχωρούσε σε αστοχία µε ταχύτατη 

διάσ̟αση και εµφάνιση ιδιαίτερα ̟ερί̟λοκων ρωγµών σε όλη την ε̟ιφάνειά του ό̟ως φαίνεται 

στην εικόνα 3.14β. Το συγκεκριµένο φαινόµενο λάµβανε χώρα σε κάθε ̟ροσ̟άθεια δηµιουργίας 

δοκιµίων για την DMA, ̟αρά και τη δοκιµαστική µικρή εναλλαγή της διαδικασίας 

̟ροετοιµασίας, η ο̟οία ακολουθούνταν µέχρι εκείνη τη στιγµή, κατά την ο̟οία το υλικό 

το̟οθετήθηκε σε υγρή µορφή ε̟άνω στο υ̟όστρωµα και στη συνέχεια στο φούρνο ώστε να 

στεγνώσουν οι διαλύτες ε̟άνω στο υ̟όστρωµα και να ̟αραληφθεί, το µέχρι ̟ρότινος, στάδιο 

της ̟ροετοιµασίας του υλικού σε δοκιµαστικό σωλήνα και στη συνέχεια η χύτευση και τελική 

έκθεσή του.       

Η ιδιαίτερα υψηλή σκληρότητα, η έντονη ̟ροσκόλληση στο υ̟όστρωµα (̟αρά τη χρήση 

ειδικού αντί - κολλητικού υγρού) αλλά και ψαθυρότητα του υλικού ε̟ιβεβαιώθηκαν στην 

συνέχεια των δοκιµών εφόσον ήταν αδύνατο να α̟οκο̟ούν κατάλληλα δοκίµια α̟ό τις 

̟εριοχές του υλικού στις ο̟οίες οι ρωγµές δεν είχαν ̟ροκαλέσει αστοχία (εικόνα 3.14γ). Η 

̟ροσ̟άθεια α̟οκο̟ής δοκιµίων σε οιεσδή̟οτε διαστάσεις οι ο̟οίες θα µ̟ορούσαν να α̟οβούν 

χρήσιµες για τη, έστω και ενδεικτική, δοκιµή τους σε διαδικασία εφελκυσµού (σε DMA) 

κατέληγε ̟άντα στο α̟οτέλεσµα της εικόνας 3.14δ. Ο ε̟αναλαµβανόµενος και συνάµα, έντονος 

θρυµµατισµός του υλικού σε τµήµατα ιδιαίτερα µικρών διαστάσεων µετά α̟ό κάθε δοκιµή, 

κατέστησε ιδιαίτερα ε̟ί̟ονη τη διαδικασία αυτή και ̟αράλληλα α̟αγορευτική τη διεξαγωγή 

µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού στη µάκρο - κλίµακα.   

 

3.4.3 Ormocer® 

 

 Μετά την ̟άροδο της εκθέσεως των δοκιµίων για χρονικό διάστηµα 2.5 ωρών το ο̟οίο 

αντα̟οκρινόταν στην εµφανή στερεο̟οίηση του υλικού, τα δοκίµια δοκιµάστηκαν στη µηχανή 

Instron® MicroTesterTΜ και µε βάση τις οδηγίες του διεθνούς στάνταρτ ASTM D 638 – 08 µε την 

ταχύτητα θλίψεως η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιµών να ανέρχεται στα 

5mm/m. Στον ̟ίνακα 3.16 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα των δοκιµών ό̟ως αυτές 

̟ραγµατο̟οιήθηκαν υ̟ό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Έχοντας ̟ειραµατικά δεδοµένα τα ο̟οία 

και οδήγησαν στη δηµιουργία των καµ̟υλών της γραφικής ̟αράστασης 3.4, ο υ̟ολογισµός των 

κλίσεών τους (tanφ = Ε) ̟ροσέδωσε τα µέτρα ελαστικότητας των δοκιµίων ό̟ως αυτά φαίνονται 

στην τελευταία στήλη του ̟ίνακα. 

Είναι φανερό α̟ό τις διακυµάνσεις των τελικών α̟οτελεσµάτων αλλά και α̟ό τις 

δυσκολίες οι ο̟οίες αντιµετω̟ίστηκαν κατά τη διάρκεια ̟ολυµερισµού των δοκιµίων (ιδιαίτερα 

µικρή διάµετρος του καλου̟ιού, της τάξεως των 5mm, η ο̟οία καθιστούσε δύσκολη τη χύτευση 

αλλά και τον οµοιόµορφο ̟ολυµερισµό του υλικού λόγω της συνεχώς ελαττούµενης ενέργειας 

ακτινοβολίας η ο̟οία και κατέληγε στη βάση του δοκιµίου – η ̟ηγή ήταν το̟οθετηµένη στην 

άνω ανοιχτή ο̟ή του εκάστοτε καλου̟ιού) ότι η µέθοδος ̟ροετοιµασίας των δοκιµίων δεν ήταν 
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η βέλτιστη δυνατή. Η ̟οσοστιαία διακύµανση των α̟οτελεσµάτων α̟ό 21,3% µέχρι και 45,5% 

για δοκίµια τα ο̟οία ̟ροετοιµάστηκαν υ̟ό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, α̟οδεικνύει του λόγου 

το αληθές.  

 

 

Πίνακας 3.16. Εφελκυσµός στη µηχανή Instron® MicroTesterTΜ 

 

∆οκίµιο ∆ιάρκεια έκθεσης σε UV  Μέτρο Ελαστικότητας [GPa] 

1 ~ 2,5 hour 1,743 

2 ~ 2,5 hour 1,437 

3 ~ 2,5 hour 1,198 

 

 

 

 

 
Γραφική ̟αράσταση 3.4. Καµ̟ύλες τάσης -  ̟αραµόρφωσης α̟ό εφελκυσµό στη µηχανή Instron® 

MicroTesterTΜ 
 

 Σε αυτό το στάδιο και έχοντας ̟ραγµατο̟οιήσει τις δοκιµές εφελκυσµού 

χρησιµο̟οιώντας, τη µη ικανο̟οιητική µέθοδο στερεο̟οίησης των δοκιµίων µε τη χρήση των 

̟λαστικών καλου̟ιών, η ̟ροετοιµασία αντίστοιχων δοκιµίων για την ̟ραγµατο̟οίηση 

δοκιµών θλίψης έλαβε χώρα. Ή ελάττωση της διάδοσης της ακτινοβολίας κατά µήκος του 

υλικού µετά τη µερική στερεο̟οίηση των ανωτέρων στρωµάτων του, κατέστησε ε̟ισφαλή τα 

α̟οτελέσµατα και οδήγησε στην ε̟ιβεβαίωσή τους µε τη διενέργεια διαφορετικής φύσεως 

δοκιµών, τα δοκίµια των ο̟οίων έχουν ̟ροετοιµαστεί µε ̟ιο ασφαλή ̟ροσέγγιση όσων αφορά 

τον οµοιόµορφο ̟ολυµερισµό του υλικού.  Άµεσος στόχος στην ̟αρούσα φάση της διερεύνησης 

φ 
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αυτής, η ε̟ίτευξη ε̟αναλήψιµων α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία και θα αντα̟οκρίνονταν σε 

ε̟ιλεγµένα χρονικά διαστήµατα εκθέσεως του υλικού (30 min και 21 hours).  

 Μετά το ̟έρας ̟ροετοιµασίας των ορθογώνιων ̟αραλληλε̟ι̟έδων δοκιµίων και της εν 

συνεχεία µετρήσεως του βάρους τους, οι δοκιµές θλίψεως έλαβαν χώρα. Η ταχύτητα θλίψεως η 

ο̟οία και χρησιµο̟οιήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανήλθε στα 5mm/m (ASTM D 695 – 

08). Στον ̟ίνακα 3.17 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα των δοκιµών ό̟ως αυτές 

̟ραγµατο̟οιήθηκαν υ̟ό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Έχοντας και ̟άλι καταλήξει στις 

καµ̟ύλες της γραφικής ̟αράστασης 3.5, ο υ̟ολογισµός των κλίσεών τους ̟ροδίδει τα µέτρα 

ελαστικότητας των δοκιµίων ό̟ως αυτά φαίνονται στην τελευταία στήλη του ̟ίνακα.  

Είναι άµεσα φανερό το γεγονός της ε̟αναλήψιµης συµ̟εριφοράς του υλικού το ο̟οίο 

̟αρουσιάζει ̟ανοµοιότυ̟α µέτρα ελαστικότητας µε ̟ολύ  µικρή α̟όκλιση της τάξεως του 3-6% 

και για τα ̟ρώτα 30 λε̟τά εκθέσεως του υλικού στην υ̟εριώδη ακτινοβολία. Εν συνεχεία, η 

έκθεση του υλικού για χρονικό διάστηµα 21ωρών το ο̟οίο συνάδει (ό̟ως και η µέτρηση για τα 

30 λε̟τά) µε τη µέτρηση των ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων και κατ’ 

ε̟έκταση βαθµό ̟ολυµερισµού, της αντίστοιχης µέτρησης 10 των ̟ινάκων 3.9 και 3.11. Η 

ε̟ιφαινόµενη αύξηση στο µέτρο ελαστικότητας κατά 32% - 42% έρχεται σε α̟όλυτη συµφωνία 

µε τα µετρηθέντα ̟οσοστά ανά̟τυξης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων τα ο̟οία και δύναται 

να υ̟ολογισθούν και ̟άλι α̟ό τα α̟οτελέσµατα των ̟ινάκων 3.9 και 3.11 (ενότητες 3.2.4.1 και 

3.2.4.2).  

 

 

Πίνακας 3.17. Θλίψη στη µηχανή Instron® MicroTesterTΜ 

 

∆οκίµιο ∆ιάρκεια έκθεσης 

σε UV  

Βάρος [gr] Πυκνότητα 

[gr/cm3] 

Μέτρο 

Ελαστικότητας 

[GPa] 

1 30min 1,67694 ~ 1,22 1,161 

2 30min 1,67551 ~ 1,22 1,193 

3 30min 1,67354 ~ 1,22 1,131 

4 21hours 1,68850 ~ 1,23 1,584 

5 21hours 1,68304 ~ 1,27 1,624 

 

   

  Μελετώντας ̟ιο ̟ροσεχτικά τη γραφική ̟αράσταση 3.5, γίνεται άµεσα αντιλη̟τή η 

αύξηση στην κλίση των καµ̟υλών οι ο̟οίες ̟ροέκυψαν α̟ό τη γραφική ̟αράσταση των 

ληφθέντων ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων, η ο̟οία ουσιαστικά αντι̟ροσω̟εύει και την αύξηση 

στο µέτρο ελαστικότητας. Πιο συγκεκριµένα, ̟αρατηρώντας τα α̟οτελέσµατα των γραφικών 

̟αραστάσεων για τα δοκίµια 3 και 4 και όσων αφορά το βαθµό ̟ολυµερισµού τους (ενότητα 

3.2.4) για τη µέτρηση 10, η ο̟οία και αντα̟οκρίνεται σε έκθεση 21 ωρών, ̟ροκύ̟τει το 

συµ̟έρασµα της ε̟ίτευξης του σχεδόν (µε ιδιαίτερα µικρές διακυµάνσεις) µέγιστου δυνατού 

βαθµού ̟ολυµερισµού των δοκιµίων. Τα µετρηθέντα λοι̟όν µέτρα ελαστικότητας στις 21 ώρες, 

δύναται να θεωρηθούν ως τα µέγιστα δυνατά για το συγκεκριµένο υλικό και τις δεδοµένες 

̟ειραµατικές συνθήκες.        
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Γραφική ̟αράσταση 3.5. Καµ̟ύλες τάσης -  ̟αραµόρφωσης α̟ό θλίψη στη µηχανή Instron® 

MicroTesterTΜ 
 

 

Στη συνέχεια, σηµαντική µείωση στις διαστάσεις των δοκιµίων ̟ραγµατο̟οιήθηκε 

(ενότητα 3.4.1.1) µε το ̟άχος τους ̟λέον να κυµαίνεται κοντά στα 500µm. Η ̟ροσέγγιση αυτή 

ε̟έτρεψε στην άµεση σύγκριση του της ̟οσοστιαίας αύξησης του ε̟ιτευχθέντος µέτρου 

ελαστικότητας, σε σχέση µε το µέτρο στη διάρκεια των 30 λε̟τών εκθέσεως ̟αράλληλα µε το 

̟οσοστό ανά̟τυξης ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων και την εξακρίβωση της µη δραµατικής 

ε̟ιρροής της ελάττωσης των διαστάσεων ε̟ί του ̟οσοστού αυτού.  Στον ̟ίνακα 3.18 

̟αρατίθενται τα α̟οτελέσµατα των δοκιµών οι ο̟οίες και ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στα δοκίµια τα 

ο̟οία και στερεο̟οιήθηκαν µε τη χρήση του θαλάµου υ̟εριώδους ακτινοβολίας Dymax flood 

lamp PC-2000.  

Η µέση τιµή των µετρηθέντων µέτρων ελαστικότητας ανέρχεται στα Emean  =  1,268 GPa, 

τιµή η ο̟οία και δύναται να έρθει σε άµεση σύγκριση µε τα α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 3.17 και 

την αύξηση την ο̟οία και ̟αρουσιάζει συγκριτικά µε την έκθεση των 30 λε̟τών. 

 

 

Πίνακας 3.18. Εφελκυσµός λε̟τόσωµων δοκιµίων στη µηχανή Q800 DMA (Dynamic Mechanical 
Analyser) – Dymax flood lamp PC-2000 

∆οκίµιο ∆ιάρκεια έκθεσης σε UV  ∆ιαστάσεις (L×××× W×××× T) mm Μέτρο Ελαστικότητας 

[GPa] 

1 ~ 2 hours 16,07 ×××× 6,10 ×××× 0,54 1,213 

2 ~ 2 hours 12,43 ×××× 5,68 ×××× 0,49 1,182 

3 ~ 2 hours   8,47 ×××× 4,83 ×××× 0,45 1,290 

4 ~ 2 hours   8,34 ×××× 5,50 ×××× 0,62 1,388 
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Γραφική ̟αράσταση 3.6. Καµ̟ύλες τάσης -  ̟αραµόρφωσης α̟ό εφελκυσµό στη µηχανή Q800 DMA 

(̟ηγή ̟ροετοιµασίας δοκιµίων – Dymax flood lamp PC-2000) 

 

Στη γραφική ̟αράσταση 3.6 το υλικό ̟αρουσιάζει ιδιαίτερα γραµµική συµ̟εριφορά 

µέχρι το όριο των 1.35ΜPa ασκούµενης τάσης το ο̟οίο είναι και το όριο της µηχανής. Τα 

δοκίµια δεν αστόχησαν µε α̟οτέλεσµα να υ̟άρχει ένδειξη σχετικά µε το όριο ελαστικότητας 

του υλικού αλλά όχι και αυτού της αστοχίας.  

 Ύστερα α̟ό την ̟ροσεχτική µελέτη των τελικών αυτών α̟οτελεσµάτων, καθίσταται 

δυνατή η κατάληξη στο συµ̟έρασµα ότι σε µακροσκο̟ικό ε̟ί̟εδο και µε σηµαντικότατη 

µείωση στις διαστάσεις των δοκιµίων, δεν υ̟άρχουν σηµαντικές διαφορές στα υ̟ολογισθέντα 

µέτρα ελαστικότητας τα ο̟οία ̟αρουσιάζουν µικρές α̟οκλίσεις στις τελικές τιµές τους. Στη 

συνέχεια και ε̟ιδιώκοντας τη δοκιµή και σύγκριση, δοκιµίων τα ο̟οία να έχουν υ̟οστεί έκθεση 

σε ακτινοβολία η ο̟οία να έχει ̟ροέλθει α̟ό δύο διαφορετικά συστήµατα, κατάλληλα δοκίµια 

µε τη χρήση του συστήµατος UVP Spotlight δηµιουργήθηκαν. Τα συγκεκριµένα δοκίµια 

υ̟οβλήθηκαν σε δοκιµή και ̟άλι στη µηχανή Q800 DMA ώστε να υ̟άρξει άµεση σύγκριση µε 

τα δοκίµια τα ο̟οία στερεο̟οιήθηκαν µε τη χρήση του θαλάµου Dymax flood lamp PC-2000. Η 

̟αλινδροµική κίνηση του συστήµατος UVP Spotlight τέθηκε στα 5mm/sec (ό̟ως ακριβώς 

τέθηκε σε όλες τις ̟ειραµατικές διαδικασίες οι ο̟οίες ̟ροηγήθηκαν), ο σηµειακός λαµ̟τήρας 

το̟οθετήθηκε σε ιδιαίτερα κοντινή α̟όσταση α̟ό την άνω ελεύθερη ε̟ιφάνεια του υλικού 

(̟ερί̟ου 3mm) ώστε να ελαχιστο̟οιηθούν οι α̟ώλειες τις ακτινοβολίας και η συνολική έκθεση 

ανήλθε στις 2 ώρες για ολόκληρο, ̟ρος δοκιµή, υλικό.  

 

 

 

 
 



   Κεφ. 3: Υλικά 102 

Πίνακας 3.19. Εφελκυσµός λε̟τόσωµων δοκιµίων στη µηχανή Q800 DMA (Dynamic Mechanical 
Analyser) - UVP Spotlight 

∆οκίµιο ∆ιάρκεια έκθεσης σε UV  ∆ιαστάσεις (L×××× W×××× T) mm Μέτρο Ελαστικότητας 

[GPa] 

1 ~ 2 hours   12,5 ×××× 5,09 ×××× 0,44  1,470 

2 ~ 2 hours   9,58 ×××× 4,81 ×××× 0,40 1,420 

3 ~ 2 hours 13,13 ×××× 4,48 ×××× 0,41 1.194 

4 ~ 2 hours 13,36 ×××× 4,46 ×××× 0,38 1,152 

5 ~ 2 hours 10,68 ×××× 4,26 ×××× 0,42 1,229 

 

 

Η διαδικασία διεκό̟η και ̟άλι στο χρονικό διάστηµα αυτό λόγω της εµφανούς 

στερεο̟οίησης ̟ου εµφάνιζε το υλικό αλλά και της αναγκαιότητας για άµεση σύγκριση µε τα 

α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 3.18 τα ο̟οία εκτέθηκαν σε ακτινοβολία στο ίδιο ακριβώς χρονικό 

διάστηµα. Η µέση τιµή των µετρηθέντων µέτρων ελαστικότητας, τα ο̟οία και ̟αρουσιάζονται 

στον ̟ίνακα 3.19, ανέρχεται στα Emean  =  1,293 GPa η ο̟οία ̟αρουσιάζει ιδιαίτερα µικρή 

α̟όκλιση µε τη µέση τιµή των µέτρων ελαστικότητας του ̟ίνακα 3.18.  
 

 
Γραφική ̟αράσταση 3.7. Καµ̟ύλες τάσης -  ̟αραµόρφωσης α̟ό εφελκυσµό στη µηχανή Q800 DMA 

(̟ηγή ̟ροετοιµασίας δοκιµίων – UVP Spotlight) 

 

Παρατηρώντας τη γραφική ̟αράσταση 3.7, δύναται να ̟αρατηρηθεί η σχεδόν γραµµική 

συµ̟εριφορά του (λιγότερο εµφανής στα δοκίµια 1 και 2) η ο̟οία µ̟ορεί να συγκριθεί άµεσα µε 

τη γραφική ̟αράσταση 3.6 α̟ό την ο̟οία και ̟ροέκυψαν τα α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 3.18. Η 

µέγιστη τιµή των 10 MPa δεν αντι̟ροσω̟εύει και το όριο αστοχίας του δοκιµίου εφόσον η 

ασκούµενη δυναµική φόρτιση α̟ό το µηχάνηµα Q800 DMA έλαβε τέλος σε αυτό το σηµείο 

λόγω της ε̟ίτευξης της µέγιστης ασκούµενης δυνατής τιµής φορτίου της µηχανής αυτής ̟ρος το 

δοκίµιο.  
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Κεφάλαιο 4   
 

 

 

ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΤΤΩΩΝΝ  

ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΒΒΙΙ∆∆ΩΩΝΝ    
 

 

 

 

Σκο̟ός του ̟αρόντος κεφαλαίου είναι η ̟αρουσίαση της σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης η 

ο̟οία ακολουθήθηκε µε στόχο τη δηµιουργία λειτουργικών µικροβαλβίδων οι ο̟οίες δύναται 

να ενσωµατώνουν κινούµενα µέρη, το̟οθετηµένα στη θέση λειτουργίας τους ήδη α̟ό την 

κατασκευαστική διαδικασία. Οι βαλβίδες αναλύονται ενδελεχώς και ̟αρατίθενται τεχνικά 

στοιχεία τα ο̟οία χαρακτηρίζουν τη λειτουργία τους αλλά και τις ανάγκες τις ο̟οίες 

καλύ̟τουν τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις τους κινούνται µέσα στα όρια τα 

ο̟οία ε̟ιτάσσει η ̟αραγωγική διαδικασία (µSLA) η ο̟οία και θα χρησιµο̟οιηθεί στο 

Κεφάλαιο 6 για την κατασκευή αυτών.  Πριν την τεχνική ανάλυση του σχεδιασµού, ̟εριλη̟τική 

̟εριγραφή του ̟ροβλήµατος το ο̟οίο οι βαλβίδες καλούνται να αντιµετω̟ίσουν, ̟αρατίθεται. 

 

4.1 Χρόνια φλεβική ανε̟άρκεια (Chronic Venous Insufficiency - CVI) 
 

Η χρόνια φλεβική ανε̟άρκεια είναι µια ασθένεια η ο̟οία δηµιουργεί σοβαρά 

̟ροβλήµατα, κινητικής φύσεως και όχι, σε ένα µεγάλο ̟οσοστό ασθενών ανά τον κόσµο [1]. Η 

δηµιουργία της ασθένειας αυτής είναι το α̟οτέλεσµα τής µερικής ή ολικής δυσλειτουργίας των 

ανε̟ίστροφων βαλβίδων οι ο̟οίες δύναται να βρεθούν σε ένα µεγάλο ̟οσοστό κατανεµηµένες 

στα κάτω άκρα του ανθρώ̟ινου σώµατος. Μη λειτουργικές βαλβίδες δύναται να ̟ροκαλέσουν 

̟ροβληµατική κυκλοφορία του αίµατος (όχι ικανο̟οιητική ε̟ιστροφή στην καρδιά) µε 

̟αράλληλη µερική ε̟ιστροφή του ̟ρος τα κάτω άκρα ό̟ου και ένα ̟οσοστό του ενδέχεται να 

̟αραµείνει στάσιµο [2]. Περιλη̟τικά δύναται να αναφερθεί ότι η τυ̟ική λειτουργία µιας 

ανε̟ίστροφης βαλβίδας έγκειται στην οµαλή ε̟ιτρο̟ή ή µη της ε̟ιστροφής του αίµατος ̟ρος 

την καρδιά και στην ε̟ίδοση χαρακτηριστικών ροής τα ο̟οία και α̟οτρέ̟ουν τη δηµιουργία 

̟εριοχών ανά-κυκλοφορίας του αίµατος, γεγονός το ο̟οίο δύναται να οδηγήσει στη σταδιακή 

εµφάνιση θροµβώσεων. 

 Πιο συγκεκριµένα, η φύση του ανθρώ̟ινου κυκλοφοριακού συστήµατος χαρακτηρίζεται 

α̟ό την «κλειστή κυκλική διαδροµή», µέσα στο σώµα, και συνάµα ε̟αναλη̟τική µεταφορά του 

αίµατος, α̟ό την καρδιά ̟ρος τα άκρα, τα όργανα και τους ̟νεύµονες και στη συνέχεια ̟ίσω 

στη καρδιά. Ουσιαστικά λοι̟όν, η καρδιά «στέλνει», ασκώντας ̟ίεση, το αίµα σε αυτή την 

κλειστή διαδροµή και µε κάθε ̟λήρη κύκλο του αίµατος να ολοκληρώνεται ύστερα α̟ό ένα 

συγκεκριµένο αριθµό ̟αλµών αυτής. Ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς ̟αλµούς της καρδιάς, το 
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φαινόµενο της βαρύτητας έλκει το αίµα ̟ρος τα κάτω άκρα το ο̟οίο α̟οτελεί και το κυρίως 

̟ρόβληµα το ο̟οίο καλούνται να αντιµετω̟ίσουν οι βαλβίδες αυτές καθιστώντας την κίνηση 

αυτή αδύνατη µέσω της φραγής τους και για όσο χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µεταξύ δύο 

διαδοχικών καρδιακών ̟αλµών. Το άµεσο α̟οτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι η στιγµιαία 

στασιµότητα του αίµατος «αναµένοντας» τον ε̟όµενο ̟αλµό για να α̟οκτήσει εκ νέου ώθηση 

και ταχύτητα µε κατεύθυνση ̟ρος την καρδιά. Η ροή αυτή, υ̟οβοηθάται και α̟ό την κίνηση 

των ̟οδιών των ο̟οίων οι µύες συµ̟ιέζουν τις φλέβες ̟ροδίδοντας εν συνεχεία και αυτοί 

βοηθητική ώθηση στο ε̟ιστρέφον αίµα.         

 

4.1.1 Αιτιολογία χρόνιας φλεβικής ανε̟άρκειας 

 

 Σύµφωνα µε χρόνιες έρευνες και σηµαντικό αριθµό κλινικών ̟εριστατικών, η χρόνια 

φλεβική ανε̟άρκεια δύναται να οφείλεται σε δύο ̟ολύ σηµαντικές αιτίες. Η ̟ρώτη είναι η 

φυσιολογική γήρανση του ανθρω̟ίνου σώµατος και κατ’ ε̟έκταση του κυκλοφοριακού 

συστήµατος. Η δεύτερη αιτία δύναται να είναι η ̟ρόωρη φθορά των φλεβικών βαλβίδων α̟ό 

διάφορες ̟αθολογικές ̟αθήσεις και ασθένειες.  

 

1. Πρωτογενής  ανε̟άρκεια 

 

Η ̟ρωτογενής ανε̟άρκεια εκδηλώνεται κατά την κατασκευαστική αλλαγή της 

βιολογικής συνθέσεως των βαλβίδων [3]. Πιο συγκεκριµένα, η φυσική ελάττωση της αντοχής 

των φλεβικών τοιχωµάτων οδηγεί σε σταδιακή µείωση της ελαστικότητας των, και ε̟ακόλουθη 

ατροφία. Το α̟οτέλεσµα είναι η αύξηση της ευαισθησίας των φλεβών στην υψηλή ̟ίεση του 

αίµατος, το ο̟οίο ̟ροκαλεί µεγάλες διαστολές στα τοιχώµατα, φαινόµενο το ο̟οίο εν συνεχεία 

οδηγεί στη µη ε̟αρκή ε̟αφή των φυσικών εσωτερικών εκφύσεων της βαλβίδας. Το α̟οτέλεσµα 

αυτού του φαινοµένου είναι η ε̟αρκής φραγή των βαλβίδων και εµφάνιση σταδιακής 

ε̟ιστροφής του αίµατος σε σηµεία χαµηλής κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου 

µετασχηµατισµού σε θρόµβο. 

 

2. ∆ευτερογενής ανε̟άρκεια 

 

Η δευτερογενής ανε̟άρκεια εκδηλώνεται όταν οι φλεβικές βαλβίδες καταστρέφονται, µε 

τις εκφύσεις τους να γίνονται ατροφικές, κολλώδεις (α̟οτέλεσµα η ̟ροσκόλληση τους στα 

τοιχώµατα), ̟αρουσιάζουν αντίθετη της φυσικής τους, αναδί̟λωση και τέλος α̟ορροφώνται 

α̟ό τα αρτηριακά ή φλεβικά τοιχώµατα [4]. Η εµφάνιση της ανε̟άρκειας αυτής έχει αναφερθεί 

[5] σε ̟οσοστό ̟ερί̟ου 95% σε ασθενείς οι ο̟οίοι και εµφανίζουν ελκώσεις και βαθιά φλεβική 

αναρροή. Μια ε̟ι̟λέον αιτία καταστροφής των ανε̟ίστροφων βαλβίδων είναι και η 

δηµιουργία θροµβώσεων η ο̟οία αναφέρθηκε και ̟ροηγουµένως [6], µε τους θύλακες οι ο̟οίοι 

βρίσκονται δί̟λα στις εκφύσεις των βαλβίδων να α̟οτελούν τις ̟ιο ε̟ικίνδυνες ̟εριοχές ως 

̟ρος τη δηµιουργία των θροµβώσεων αυτών [7]. 

Η µερική σφράγιση λοι̟όν, των βαλβίδων κατά το µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο 

διαδοχικών καρδιακών ̟αλµών, οδηγεί στην ανά – κυκλοφορία, αλλά και σε ̟ολλές 
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̟ερι̟τώσεις, στασιµότητα του αίµατος µε α̟οτέλεσµα η ̟ιθανότητα ανά̟τυξης θροµβώσεων να 

αυξάνεται σηµαντικά. Η ανά̟τυξη αυτή, οδηγεί σταδιακά στην καταστροφή των εκφύσεων της 

βαλβίδας και στην τελική αδρανο̟οίησή τους. Κατά συνέ̟εια, οι βαλβίδες των ο̟οίων η θέση 

̟ροηγείται της κατεστραµµένης, ε̟ωµίζονται το έργο της εν λόγω βαλβίδας µε α̟οτέλεσµα να 

αυξάνεται το φορτίο στο ο̟οίο υ̟οβάλλονται και σταδιακά οδηγούνται και αυτές στην 

αδρανο̟οίηση, ε̟ιτρέ̟οντας εν τέλει στο αίµα να ̟αραµείνει στάσιµο στα κάτω άκρα.  

Τέλος, σε αυτό το σηµείο θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι υ̟άρχουν και κά̟οιες άλλες, 

λιγότερο συχνές αιτίες οι ο̟οίες δύναται να ̟ροκαλέσουν την αδρανο̟οίηση και τελική 

αστοχία των βαλβίδων. Ε̟ιγραµµατικά αυτές δύναται να οφείλονται σε τυχαία φλεβικά 

τραύµατα, δηµιουργία καλο/κακο – ηθών όγκων αλλά και ανωµαλίες ̟ροκληθείσες α̟ό 

ασθένειες ό̟ως η Deep Vein Thrombosis (DVT) [8]. Κλινικές µελέτες έχουν α̟οκαλύψει ότι 

ασθενείς µε ιατρικό ιστορικό το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει DVT, έχουν 25% ̟ερισσότερες ̟ιθανότητες 

να εµφανίζουν χρόνια φλεβική ανε̟άρκεια (CVI) σε σχέση µε εκείνους οι ο̟οίοι δεν 

̟αρουσιάζουν την ανε̟άρκεια αυτή [8].  

 

4.1.2 Κατασκευή φλέβας και γενικότερες αρχές λειτουργίας 

 

 Το τοίχωµα των φλεβών, ό̟ως ακριβώς και οι αρτηρίες α̟οτελείται α̟ό τρία 

διαφορετικά υ̟ό - στρώµατα σάρκας το σύνολο των ο̟οίων ουσιαστικά α̟οτελεί το κυρίως 

τοίχωµα [3]. Τα τρία στρώµατα αυτά είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να υ̟οβοηθούν τη 

λειτουργία της βαλβίδας και κατ’ ε̟έκταση της ίδιας της φλέβας ενισχύοντας την αντοχή της 

στις µεγάλες ̟ιέσεις και ̟ροσδίδοντας ̟αράλληλα την α̟αιτούµενη ελαστικότητα κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήµατος ̟ου µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς καρδιακούς 

̟αλµούς, ό̟ου το αίµα ̟αραµένει για κλάσµατα του δευτερολέ̟του, στάσιµο. Γενικά, η 

συµµόρφωση (compliance) των φλεβών είναι τελείως διαφορετική α̟ό εκείνη των αρτηριών οι 

ο̟οίες έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις και ̟αρουσιάζουν µικρότερη ικανότητα διαστολής σε όλο 

το εύρος ̟ιθανών ̟ιέσεων της ροής του αίµατος στα τοιχώµατά τους ̟ου θα κληθούν να 

αντιµετω̟ίσουν. Στον αντί̟οδα, οι φλέβες ̟αρουσιάζουν ένα αυξηµένο δείκτη διαστολής ο 

ο̟οίος ̟αίρνει τη µέγιστη τιµή του όταν η κυκλοφοριακή ̟ίεση ανέλθει στα 50mmHg και ο 

ο̟οίος δύναται να λάβει τιµές µεταξύ 1.5 – 1.6 φορές, της αρχικής διαµέτρου της φλέβας [9,10]. 

Για το λόγο αυτό λοι̟όν, ο̟οιοδή̟οτε σχέδιο ̟ροσθετικής βαλβίδας το ο̟οίο ̟ροορίζεται για 

την ε̟ίλυση των συγκεκριµένων ̟ροβληµάτων, θα ̟ρέ̟ει να υιοθετεί τέτοια γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά ώστε να µην ̟αρεµβαίνει σε αυτή την ̟ροκληθείσα διαστολή και ̟αράλληλα 

να ε̟ιτυγχάνει ικανο̟οιητικά λειτουργικά χαρακτηριστικά.  

 Σε αυτό το σηµείο θα ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι οι ̟ιέσεις, τις ο̟οίες και θα κληθεί να 

αντιµετω̟ίσει η υ̟ό-διερεύνηση βαλβίδα αυτής της εργασίας, θα κυµαίνονται µεταξύ των 12-

13mmHg (ανοιχτή κατάσταση) [11] και 300mmHg (κλειστή κατάσταση µε συντελεστή 

ασφαλείας 2 α̟ό τα 100mmHg ̟ου υφίσταται συνήθως) [12] λόγω της αρκετά µικρής διαµέτρου 

την ο̟οία και θα έχει µε βάση τις δυνατότητες της χρησιµο̟οιηθείσας κατασκευαστικής 

διαδικασίας [13]. Με βάση ̟ειραµατικά στοιχεία [9] στη ̟ίεση αυτή, το ̟οσοστό διαστολής της 

φλέβας είναι λιγότερο α̟ό 10% (Συντελεστής ∆ιαστολής < 1.1), γεγονός το ο̟οίο ε̟ιτρέ̟ει το 
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σχεδιασµό σταθερών τοιχωµάτων µε αύξηση κατά 10% της διαµέτρου των, ώστε να υ̟άρχει µια 

ελάχιστη ̟ρο-φόρτιση η ο̟οία θα ακυρώνει τη διαστολή αυτή στο σηµείο αυτό, δεν θα ̟ροκαλεί 

ο̟οιαδή̟οτε ζηµιογόνο δράση στο τοίχωµα και τέλος, δεν θα εισάγει υψηλή µεταβλητότητα στη 

ροϊκή της α̟όδοση.   

 

4.1.3 Ανατοµία φλέβας 

 

 Τα κάτω άκρα του ανθρώ̟ινου σώµατος τα διατρέχουν τρία διαφορετικά φλεβικά 

δίκτυα τα ο̟οία λειτουργούν ̟αράλληλα µε διακριτούς ρόλους ως ̟ρος την α̟οδοτική και 

ε̟αναλήψιµη κυκλοφορία και ε̟ιστροφή του αίµατος στην καρδιά. Το βαθύ φλεβικό δίκτυο 

(deep venous network) ̟εριλαµβάνει φλέβες µεγάλης διαµέτρου (4 - 7 mm) οι ο̟οίες 

βρίσκονται κάτω α̟ό τους µύες των κάτω άκρων και σε ̟ολύ κοντινή α̟όσταση α̟ό τα κόκαλα. 

Στον αντί̟οδα, το ε̟ιφανειακό φλεβικό δίκτυο (superficial venous network), α̟οτελείται α̟ό 

φλέβες ̟ολύ µικρής διαµέτρου οι ο̟οίες βρίσκονται ακριβώς κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια του 

δέρµατος. 

 

 

 
Εικόνα 4.1. Ανατοµία φλεβών στο ανθρώ̟ινο ̟όδι. [14] 
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4.1.4 Λειτουργία της βαλβίδας 

 

Γενικά, µία άρτια και συνάµα α̟οδοτική βαλβίδα, φέρει δύο εν γένει χαρακτηριστικά. 

Αυτά δύναται να είναι η καλύτερη δυνατή και ε̟αναλήψιµη λειτουργικότητα ό̟ως ε̟ίσης και 

η µέγιστη δυνατή φραγή. Μία βαλβίδα λοι̟όν η ο̟οία είναι λειτουργική, ̟αραµένει καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ̟αλµού της καρδιάς, ανοιχτή, ̟αρέχοντας στη ροή τα χαρακτηριστικά εκείνα 

τα ο̟οία και δύναται να ε̟ιφέρουν οµαλή ε̟ιστροφή του αίµατος στο δεξί κόλ̟ο της καρδιάς 

(right atrium), χωρίς το κίνδυνο δηµιουργίας ̟εριοχών ανα-κυκλοφορίας του ρευστού ή 

το̟ικής αύξησης της ̟ιέσεως στα τοιχώµατα των φλεβών. Στον αντί̟οδα, µια βαλβίδα δύναται 

να ̟αρουσιάζει την καλύτερη δυνατή φραγή όταν κατά το χρονικό διάστηµα το ο̟οίο 

µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών ̟αλµών, σφραγίζει ε̟αρκώς και α̟οτρέ̟ει την ε̟ιστροφή 

του αίµατος η ο̟οία δηµιουργείται κατά τη φυσιολογική αναρροή (reflux).  

 Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η λειτουργία της 

φλεβικής βαλβίδας, διαφέρει α̟ό αυτή της καρδιακής λόγω κυρίως του σηµαντικά 

διαφορετικού αιµοδυναµικού ̟εριβάλλοντος µέσα στο ο̟οίο καλούνται να λειτουργήσουν. Οι 

καρδιακές βαλβίδες λειτουργούν σε υψηλές ̟ιέσεις, ταχύτατα ροϊκά ̟εριβάλλοντα ενώ στον 

αντί̟οδα οι φλεβικές καλούνται να αντιµετω̟ίσουν χαµηλότερες ̟ιέσεις και σηµαντικά 

χαµηλότερης ταχύτητας, ροές. Το άµεσο α̟οτέλεσµα το ο̟οίο και ε̟ιφέρει αυτή η διαφορά 

είναι το γεγονός ότι το κλείσιµο της καρδιακής βαλβίδας έγκειται κυρίως στις αυξοµειώσεις της 

̟ίεσης αλλά και της αυτο – ε̟ενεργήσεώς της ενώ το κλείσιµο των φλεβικών βαλβίδων οφείλεται 

στην ̟τώση της φλεβοκοµβικής ̟ιέσεως (sinus pressure). Το χαρακτηριστικό αυτό των 

φλεβικών βαλβίδων α̟οτελεί και την κυριότερη ̟ρόκληση κατά το σχεδιασµό και ανά̟τυξη 

φλεβικών εµφυτευµάτων τα ο̟οία δύναται να α̟οτρέ̟ουν ή έστω να µην υ̟οβοηθούν τη 

δηµιουργία θροµβώσεων κατά την ̟τώση της ̟ιέσεως αυτής.     

 

4.1.5 Ανατοµία βαλβίδας 

 

 Μία φυσική ανε̟ίστροφη βαλβίδα διακατέχεται α̟ό ένα αριθµό διακριτών 

χαρακτηριστικών τα ο̟οία διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην α̟οδοτική 

λειτουργία της. Κάθε βαλβίδα δύναται να έχει α̟ό ένα (1) µέχρι και ̟έντε (5) ̟τερύγια - 

εκφύσεις τα ο̟οία ανάλογα µε τη φύση τους δηµιουργούν ικανο̟οιητική φραγή της βαλβίδας 

όταν η ροή του ρευστού σταµατά και το βάρος του, ̟ροκαλεί τη σταδιακή ε̟ιστροφή του ̟ρος 

τα κάτω άκρα. Γενικά, οι ̟ερισσότερες ανε̟ίστροφες βαλβίδες ενσωµατώνουν δύο (2) ̟τερύγια 

– εκφύσεις τα ο̟οία κατά το µέγιστο άνοιγµά τους δηµιουργούν µία ελλει̟τική διατοµή η 

ο̟οία α̟οτελεί το 35% της ολική διατοµής της φλέβας µέσα στην ο̟οία και βρίσκεται η βαλβίδα 

[15]. Ε̟ίσης, οι ανε̟ίστροφες βαλβίδες είναι ικανές να εµφανίσουν ιδιαίτερα µεγάλη αντοχή 

και ̟ολύ καλή φραγή σε α̟ότοµες αλλαγές της τιµής της ̟ίεσης µεγάλου εύρους, και να 

ε̟ανέλθουν σε ανοιχτή θέση µε ̟ολύ µικρή αλλαγή της τιµής της ̟ίεσης µε φορά του ρευστού 

̟ρος την καρδιά. ∆ύναται να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι όταν, για ̟αράδειγµα, ένα άτοµο 

είναι ακίνητο (όρθιο ή καθιστό), οι βαλβίδες είναι τελείως ανοιχτές ε̟ιτρέ̟οντας τη ροή του 

αίµατος ̟ρος την καρδιά. Στο σηµείο αυτό η φλεβική ̟ίεση ισοδυναµεί µε την ̟ίεση στήλης 
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αίµατος µε α̟όσταση ίση µε την α̟όσταση του σηµείου στο ο̟οίο βρίσκεται η βαλβίδα και του 

δεξιού ηµισφαιρίου της καρδιάς [16, 17]. Στην ̟ερί̟τωση όµως ̟ου το άτοµο βρίσκεται σε 

κίνηση ή α̟ό καθιστή θέση έρχεται σε όρθια, τότε οι βαλβίδες ανοιγοκλείνουν ̟αράλληλα µε τη 

σύστυλο - διαστολή των µυών. Σχετικά µε τη γεωµετρία και φύση των ̟τερυγίων - εκφύσεων της 

βαλβίδας δύναται να αναφερθεί ότι το ̟άχος τους κυµαίνεται α̟ό τα 20 – 50µm [18]. Σε αυτό το 

σηµείο δύναται να αναφερθεί ότι η το ̟άχος της φλεβοκοµβικής ̟εριοχής (sinus region), η 

ο̟οία ̟εριλαµβάνει τα ̟τερύγια – εκφύσεις αλλά και τα ̟λευρικά, στο σηµείο αυτό, τοιχώµατα, 

είναι οµοιογενές σε ̟άχος το ο̟οίο είναι ίσο µε το 20 – 25% του ̟άχους το ο̟οίο έχουν τα 

εκατέρωθεν φλεβικά τοιχώµατα [19]. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ε̟ιτρέ̟ει στην το̟ική 

διαστολή των τοιχωµάτων γεγονός το ο̟οίο α̟οτελεί σηµείο κλειδί στην ιδανική και 

ταυτόχρονα, ε̟αναλήψιµη λειτουργία της βαλβίδας.  

 

4.1.6 Φλεβοκοµβική ̟εριοχή (valve sinus)  και στροβιλώδης ροή (vortical flow) 

 

 Ιατρικές µελέτες ανά το κόσµο [19,20], έχουν α̟οδείξει τη σηµαντικότητα της 

φλεβοκοµβικής ̟εριοχής στην α̟οδοτική λειτουργία των ανε̟ίστροφων φλεβικών βαλβίδων. 

Ό̟ως φαίνεται στην εικόνα 4.2, µέρος της ροής του ρευστού α̟οκό̟τεται α̟ό την κύρια ροή 

ακριβώς µετά τα άκρα των δύο ̟τερυγίων - εκφύσεων και έρχεται σε ε̟αφή µε το τοίχωµα της 

κάθε φλεβοκοµβικής ̟εριοχής δηµιουργώντας εκεί ένα ισχυρό στροβιλισµό. Ο στροβιλισµός 

αυτός των ροϊκών γραµµών διαγράφει ̟λήρη κύκλο µε τις ροϊκές γραµµές να ε̟ανέρχονται στο 

κυρίως ̟εδίο ροής και την ̟λήρη ̟λέον ε̟αναφορά της α̟οκοµµένης ροής, στη κύρια. Κατά τη 

δηµιουργία του στροβιλισµού αυτού ε̟έρχεται ισορρο̟ία ̟ιέσεων εκατέρωθεν του κάθε 

̟τερυγίου – έκφυσης και η βαλβίδα ̟αραµένει ανοιχτή µέχρι και το τέλος της καρδιακής 

̟αλµικής λειτουργίας [20]. 

 

             

 

 

 

 
Εικόνα 4.2. Ανακυκλοφορία ροής  ̟ίσω α̟ό τα ̟τερύγια [20] 

 
 

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι ε̟ιστηµονικές µελέτες οι ο̟οίες και έλαβαν 

χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80’ µέχρι και τις αρχές του 90’, οδήγησαν στο συµ̟έρασµα ότι 
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αναρροή η ο̟οία είχε τιµή µεγαλύτερη α̟ό 30cm/s ήταν αναγκαία για το κλείσιµο των 

βαλβίδων [21]. Παρόλα αυτά, ο Lurie [22] και οι συνεργάτες του ̟ιο ̟ρόσφατα, α̟έδειξαν ότι η 

αναρροή δεν είναι αναγκαία για το κλείσιµο των ̟τερυγίων και ότι αυτό ̟ροκαλείται κατά τη 

σταδιακή µείωση της ροϊκης ταχύτητας του ρευστού ̟ριν ακόµα η αναρροή κάνει την εµφάνισή 

της. Πιο συγκεκριµένα α̟εδείχθηκε το γεγονός της υ̟εροχής της ̟ίεσης α̟ό την εσωτερική  

̟λευρά της φλεβοκοµβικής ̟εριοχής καθώς η κύρια ροή και συνάµα ̟ίεση του ρευστού 

σταδιακά µειώνεται, γεγονός το ο̟οίο ε̟ιφέρει και την ε̟αναφορά των ̟τερυγίων στην αρχική 

τους θέση. Στη συνέχεια, η αναρροή ̟ροκαλεί την καλύτερη φραγή τους εφόσον ασκεί 

ε̟ι̟ρόσθετη ̟ίεση τα ̟τερύγια – εκφύσεις.  

 Τέλος η στροβιλώδης ροή κατέχει και ένα ε̟ι̟λέον ̟ολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό 

̟έρα α̟ό το ̟ροαναφερθέν, της άσκησης ̟ίεσης στα εσωτερικά τοιχώµατα της φλεβοκοµβικής 

̟εριοχής. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η υ̟οβολή του ρευστού σε συνεχή κυκλική κίνηση η 

ο̟οία και α̟οτρέ̟ει τη δηµιουργία ̟εριοχών στασιµότητας του αίµατος, γεγονός το ο̟οίο θα 

δύναται να οδηγήσει στη δηµιουργία θροµβώσεων. Σε συνδυασµό λοι̟όν µε την ̟αλµική 

λειτουργία της καρδιάς και κατά συνέ̟εια την ε̟αναλη̟τική ροή, η στροβιλώδης ροή 

συµβάλλει στην α̟οτελεσµατική α̟οµάκρυνση κυτταρικών ε̟ικαθίσεων στη φλεβοκοµβική 

̟εριοχή και σχεδόν ολοκληρωτική µείωση της ̟ιθανότητας δηµιουργίας θροµβώσεων στην εν 

λόγω ̟εριοχή [23].    

 

4.1.7 Κλινική θερα̟εία και αντιµετώ̟ιση  

 

Τη σηµερινή ε̟οχή και ̟αρά τη δραµατική ̟ρόοδο της ιατρικής, ένας µικρός αριθµός 

µη χειρουργικών κλινικών θερα̟ειών της χρόνιας φλεβικής ανε̟άρκειας υφίσταται, οι ο̟οίες 

δυστυχώς δύναται να κατα̟ραΰνουν και να αντιµετω̟ίσουν µόνο τα συµ̟τώµατα αυτής, ̟αρά 

τις αιτίες οι ο̟οίες και την ̟ροκαλούν. Μερικές α̟ό αυτές είναι η χρήση αντι̟ηκτικών χα̟ιών 

του αίµατος ώστε αυτό να µην δηµιουργεί θρόµβους, ειδικών καλτσών συµ̟ίεσης των άκρων 

αλλά και η ξεκούραση στο κρεβάτι (οριζόντια θέση του σώµατος – µικρότερη ̟ίεση στα κάτω 

άκρα) οι ο̟οίες ̟αρά του γεγονότος της µη α̟αίτησης χειρουργικής διαδικασίας αλλά και της 

̟εριόδου ανακάµψεως µετά το ̟έρας αυτής, δηµιουργούν ιδιαίτερα αυξηµένα ̟ροβλήµατα 

στην καθηµερινότητα του ασθενή ̟εριορίζοντας έτσι την ελευθερία του.  

Στον αντί̟οδα των θερα̟ειών αυτών, υφίσταται χειρουργικές ε̟εµβάσεις οι ο̟οίες 

ακολουθούνται ανάλογα µε τη σοβαρότητα και την ̟ολυ̟λοκότητα της φλεβικής ανε̟άρκειας 

του εκάστοτε ασθενή. Πιο συγκεκριµένα, στους ασθενείς οι ο̟οίοι ̟άσχουν α̟ό ε̟ιφανειακή 

ανε̟άρκεια, η µέθοδος η ο̟οία και ακολουθείται είναι η ε̟ιφανειακή αφαίρεση των φλεβών 

αυτών µε α̟οτέλεσµα το αίµα να οδηγηθεί φυσιολογικά, στις ενα̟οµείνασες υγιείς βαλβίδες 

χωρίς τη δηµιουργία ο̟οιωνδή̟οτε ε̟ι̟λοκών στον ασθενή. Στα σηµεία στα ο̟οία υ̟ήρχαν οι 

ελαττωµατικές βαλβίδες και αφαιρέθηκαν ή ̟αραµένουν κά̟οιες οι ο̟οίες είναι διάτρητες, 

το̟οθετούνται ειδικά ράµµατα τα ο̟οία και εµ̟οδίζουν την ̟εραιτέρω κυκλοφορία του 

αίµατος. Στο σηµείο αυτό ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η χειρουργική ε̟έµβαση στις υ̟οδόριες και 

βαθιά µέσα στο σώµα το̟οθετηµένες φλέβες, είναι µία ̟ολύ ̟ιο δύσκολη διαδικασία η ο̟οία 

α̟αιτεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή λόγω της µη δυνατότητας φραγής τους και διοχέτευσης του αίµατος 
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̟ρος την καρδιά α̟ό άλλη οδό. Για το λόγο αυτό και ε̟ειδή οι φλέβες αυτές δεν δύναται να 

αφαιρεθούν α̟ό το ανθρώ̟ινο σώµα, µια διαφορετική ̟ροσέγγιση ακολουθείται η ο̟οία ̟αρά 

τη µερική ζηµιά την ο̟οία έχουν υ̟οστεί τα ̟τερύγια – εκφύσεις, εκµεταλλεύεται την άρτια 

κατάσταση στην ο̟οία εξακολουθεί να βρίσκεται το κυρίως σώµα της βαλβίδας σε ασθενείς µε 

̟ρωτογενής ανε̟άρκεια [6]. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση ονοµάζεται βαλβιδο̟λαστική 

(valvuloplasty) [24], η ο̟οία ̟εριλαµβάνει την το̟οθέτηση ειδικών ραµµάτων στην ̟εριοχή 

στην ο̟οία και ενώνεται το ̟τερύγιο – έκφυση µε το κυρίως τοίχωµα της βαλβίδας, και της 

φλέβας κατ΄ ε̟έκταση, ώστε να α̟οκτήσει και ̟άλι το κατεστραµµένο ̟τερύγιο την 

α̟ολεσθείσα ̟ροφόρτισή του και εν συνεχεία α̟αραίτητη ελαστικότητα ώστε να αντε̟εξέλθει 

και ̟άλι στο έργο ̟ροκαθορισµένο έργο του.  

Στον αντί̟οδα αυτών, οι ασθενείς οι ο̟οίοι ̟άσχουν α̟ό δευτερογενής ανε̟άρκεια η 

ο̟οία συνοδεύεται και α̟ό εκτενή δηµιουργία θρόµβων οι ο̟οίοι καταστρέφουν ολοκληρωτικά 

τα ̟τερύγια της βαλβίδας, δεν δύναται να υ̟οστούν βαλβιδο̟λαστική (valvuloplasty) [6]. 

Γενικότερα υ̟άρχουν ̟ολλά ̟ροβλήµατα τα ο̟οία και ̟λαισιώνουν τη ̟ροκειµένη θερα̟εία 

δευτερευούσης φλεβικής ανε̟άρκειας µε α̟οτέλεσµα η φλεβική αναρροή (reflux), η ο̟οία ̟αρά 

τη µερική αντιµετώ̟ισή της χειρουργικά (τις ̟ερισσότερες αυτή δεν είναι εφικτή), να µην 

̟αρουσιάζει την ε̟ιθυµητή διάρκεια καταλήγοντας και ̟άλι σε αστοχία [2]. Για το λόγο αυτό η 

δευτερογενής ανε̟άρκεια οδηγεί α̟οκλειστικά και µόνο σε αντικατάσταση των 

κατεστραµµένων / δυσλειτουργικών βαλβίδων.  

 

4.1.8 Αντικατάσταση βαλβίδων – Μικρή ιστορική αναδροµή [12] 

 

 Για την αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος της δευτερογενούς ανε̟άρκειας, ακολουθούνται 

δύο διαφορετικές ̟ροσεγγίσεις σχετικά µε την αντικατάσταση των ελαττωµατικών βαλβίδων. 

Αυτές είναι: 

 

1. Μεταµόσχευση (α̟ό άλλο ανθρώ̟ινο ή µη σώµα) ή µετατό̟ιση (α̟ό το ίδιο 

ανθρώ̟ινο σώµα)  βαλβίδων 

2. Προσθετική ε̟έµβαση 

 

Ο Taheri και οι συνεργάτες του [25], ανέφεραν την ̟ρώτη µεταµόσχευση φλεβικής 

βαλβίδας σε άνθρω̟ο το έτος 1982. Σηµαντικό γεγονός α̟οτελούν οι ε̟ι̟λοκές οι ο̟οίες είναι 

δυνατό να εµφανιστούν µετεγχειρητικά στο σηµείο της ε̟έµβασης και οι ο̟οίες καθιστούν 

ε̟ί̟ονη τη µετέ̟ειτα ̟ορεία του ασθενή στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να χορηγούνται εφόρου ζωής, 

αντι̟ηκτικά φάρµακα. Ε̟ίσης, λόγω της συχνότητας εµφάνισης της ασθένειας αυτής, ο αριθµός 

των ̟ιθανών µοσχευµάτων είναι ιδιαίτερα µικρός µε α̟οτέλεσµα να είναι ε̟ίσης ε̟ί̟ονη και η 

διαδικασία συµβατού µοσχεύµατος ̟ριν ακόµα τον τελικό σχεδιασµό της εγχειρητικής 

ε̟έµβασης. 

 Στη διάρκεια της δεκαετίας του 80΄, αρκετές νέες και καινοτοµικές τεχνολογίες έκαναν 

την εµφάνισή τους οδηγώντας σταδιακά στη δηµιουργία µηχανολογικά ̟ροηγµένων βιο – 

̟ροσθετικών βαλβίδων, κατάλληλων να αντιµετω̟ίσουν τα µέχρι ̟ρότινος φλεβικά 
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̟ροβλήµατα. Πάρα ταύτα, ελάχιστες α̟ό αυτές κατέστησαν κατάλληλες για τη χρήση σε 

ανθρώ̟ινους οργανισµούς ̟αρουσιάζοντας γενικευµένα ̟ροβλήµατα ε̟αναληψιµότητας και 

οµοιογενούς α̟όδοσης οδηγώντας τελικά εν µέρει και στη δηµιουργία θροµβώσεων. Πιο 

συγκεκριµένα, το έτος 1985, ο Hill και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι είχαν ε̟ιτύχει στο 

σχεδιασµό µίας ανε̟ίστροφής βαλβίδας όµοιας µε εκείνες του ανθρω̟ίνου σώµατος [26]. 

Ύστερα α̟ό την εµφύτευση σε σκύλους – ̟ειραµατόζωα και µετά την ̟άροδο µόλις οχτώ (8) 

ηµερών σε ̟λήρη λειτουργία, οι βαλβίδες ̟αρουσίασαν δυσλειτουργία η ο̟οία είχε ̟ροέλθει 

α̟ό τη δηµιουργία θρόµβων στα κινούµενα µέρη τους. Μία ακόµη ̟ροσ̟άθεια το ίδιο έτος α̟ό 

τον Gerlock και τους συνεργάτες του, ε̟ιχείρησε να χρησιµο̟οιήσει καρδιακές βιο – 

̟ροσθετικές βαλβίδες στη θέση των φλεβικών και ισχυρίστηκε την ε̟ίτευξη θετικότερων 

α̟οτελεσµάτων για διάρκεια εµφύτευσης ̟ερί̟ου τους 6 µήνες. Παρόλα αυτά τα ακριβή 

̟ειραµατικά α̟οτελέσµατα σχετικά µε την ε̟αναληψιµότητα, ολική α̟όδοση και τις 

καταγεγραµµένες ̟ιέσεις λειτουργίας, δεν δηµοσιεύτηκαν ̟οτέ [27].             

 Εν συνεχεία των ̟ροσ̟αθειών αυτών, µετέ̟ειτα µελέτες ε̟ικεντρώθηκαν στο σχεδιασµό 

µηχανικών βαλβίδων οι ο̟οίες και δύναται να ̟ροσοµοιώσουν ε̟ακριβώς τη λειτουργία των 

φλεβικών βαλβίδων. Το 1988, ο Taheri και οι συνεργάτες του [28] ανέ̟τυξαν ένα σχέδιο το 

ο̟οίο και ενσωµάτωνε δύο ̟τερύγια – εκφύσεις ̟ραγµατο̟οιώντας τόσο εργαστηριακά 

̟ειράµατα ̟ροσοµοιώνοντας τη λειτουργία τους, όσο και κλινικά ̟ειράµατα σε σκύλους στους 

ο̟οίους και εµφύτευσαν τις βαλβίδες. Μετά α̟ό δεκαέξι (16) εβδοµάδες δοκιµών, οι έξι (6) α̟ό 

τις δέκα (10) βαλβίδες ̟αρέµεναν λειτουργικές και µε εµφανή ε̟αναληψιµότητα στην α̟όδοσή 

τους. Οι βαλβίδες οι ο̟οίες και αστόχησαν, οδήγησαν στο θάνατο των ̟ειραµατόζωων. Μετά 

την ̟άροδο δύο χρόνων, οι λειτουργικές βαλβίδες ανέ̟τυξαν ενδοφλεβική υ̟ερ̟λασία 

(διόγκωση του εσωτερικού τοιχώµατος της φλέβας) η ο̟οία και τις έθεσε σε µη λειτουργική 

κατάσταση ύστερα α̟ό τη συµ̟ίεσή τους.  

 Το 1993, DeLaria και οι συνεργάτες του, µελέτησαν τη δυνατότητα αντικατάστασης των 

βαθιά υ̟οδόριων ανθρω̟ίνων βαλβίδων µε τραχηλικές βαλβίδες βοοειδών [29]. Η µελέτη τους 

̟εριελάµβανε τη δοκιµή ̟ραγµατικών αλλά και τεχνητά ̟αρασκευασµένων βαλβίδων σχετικά 

µε την αναρροή αλλά και την ελάχιστη αναγκαία ̟ίεση ανοίγµατος των ̟τερυγίων. Οι 

̟ραγµατικές βαλβίδες ̟αρουσίασαν διαρροές της τάξεως των 120 mL/min σε ασκηθείσα ̟ίεση 

της τάξεως των 287 mmHg ενώ οι ̟αρασκευασθείσες βαλβίδες ̟αρουσίασαν διαρροές της 

τάξεως των 40 mL/min στην ίδια ασκηθείσα ̟ίεση.  

 Μεταξύ του 2001 και 2003, ο Pavcnik και η οµάδα του [30 - 32] κατασκεύασαν βαλβίδες 

οι ο̟οίες και εδύνατο να εµφυτευτούν ̟αρουσιάζοντας θετικά α̟οτελέσµατα σε ̟οσοστό 88% 

κατά τη διάρκεια ̟αραµονής τους µέσα στα χρησιµο̟οιηθέντα ̟ειραµατόζωα. Το ̟ρόβληµα 

των συγκεκριµένων βαλβίδων εντο̟ίστηκε στον τρό̟ο δοκιµής τους ο ο̟οίος και 

̟ραγµατο̟οιήθηκε µέσα σε ανελαστικό σωλήνα ο ο̟οίος δεν κατέστη δυνατό να διασταλεί 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας των βαλβίδων οι ο̟οίες και είχαν το̟οθετηθεί µέσα του, ό̟ως 

συµβαίνει στις φυσικές φλέβες οι ο̟οίες διαστέλλονται µέχρι και 50% (βλέ̟ε ̟αράγραφο 4.1.3). 

Αν και τα α̟οτελέσµατα κατέστησαν ̟ολλά υ̟οσχόµενα, δεν κατέστη δυνατό να 

αντα̟οκριθούν στις ̟ραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των φλεβικών βαλβίδων αλλά και των 

φλεβικών τοιχωµάτων τα ο̟οία είναι ελαστικά.  

 



   Κεφ. 4: Σχεδιασµός Βιοσυµβατών Μικροβαλβίδων 114 

4.2 Υ̟άρχουσα τεχνολογία  

4.2.1 Παθητικές µηχανικές βαλβίδες µικρο – κλίµακας 

 

Εκτός α̟ό τις βαλβίδες µακρο – κλίµακας για τις ο̟οίες εκτενής βιβλιογραφία και 

ε̟ιστηµονικές δηµοσιεύσεις υφίστανται, έρευνα ̟ραγµατο̟οιείται ανά το κόσµο και στην 

ανά̟τυξη βαλβίδων µικρο – κλίµακας για ε̟ιστηµονικές εφαρµογές ό̟ως εργαστήρια σε τσι̟ 

(lab-on-a-chip [33]), µικρο-αντλίες και µικρο - µίκτες [34-36] κ.α. Η ̟ρώτη µικρο – βαλβίδα 

αναφέρθηκε το έτος 1979 α̟ό τον Terry [37] χωρίς ακόµα να υ̟άρχει κάτι το ο̟οίο να 

ανα̟τύσσεται για χρήση σε ανθρώ̟ινο οργανισµό σε αυτή την κλίµακα. Γενικά οι µικρο – 

βαλβίδες δύναται να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες οι ο̟οίες ε̟ίσης διέ̟ονται α̟ό 

σηµαντικές υ̟ό – κατηγορίες ως ακολούθως [38]: 

 

1. Ενεργητικές 

• Μηχανικές  

1. Μαγνητικές (Magnetic)  

2. Ηλεκτρικές (Electric)  

3. Πιεζοηλεκτρικές (Piezoelectric) 

4. Θερµικές (Thermal 

5. Ηµισταθερές (Bistable)  

 

• Μη – µηχανικές 

1. Ηλεκτροχηµικές (Electrochemical) 

2. Αλλαγής φάσης (Phase change) 

3. Ρεολογικές (Rheological)  

4. Ευµετάβλητες (Modular)  

5. Πνευµατικές (Pneumatic)  

 

2. Παθητικές 

• Μηχανικές -  Ανε̟ίστροφες (Check – valves) 

• Μη – µηχανικές – Ε̟ενεργούµενες µέσω ε̟ιφανειακών τάσεων (Capillary) 

 

Η ̟αρούσα ερευνητική εργασία ε̟ικεντρώνεται στην ανά̟τυξη µιας ̟αθητικής 

µηχανικής ανε̟ίστροφης µικρο – βαλβίδας, η ο̟οία να ̟αρουσιάζει καινοτοµικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση µε την υ̟άρχουσα τεχνολογία αλλά και να µην διέ̟εται α̟ό 

̟αρόµοιες αρχές λειτουργίας µε τις ήδη ανα̟τυχθείσες οι ο̟οίες και θα ̟εριγραφούν 

̟εριλη̟τικά στη συνέχεια.      

 Πιο συγκεκριµένα, οι ̟λειοψηφία των ̟αθητικών ανε̟ίστροφων µικρο – βαλβίδων 

κατασκευασµένων µέσω της υ̟άρχουσας τεχνολογίας ενσωµατώνονται στην είσοδο ή έξοδο 

αντλιών ̟αλινδροµικής µετατό̟ισης ε̟ιτρέ̟οντας τη δίοδο του ρευστού µόνο ̟ρος τη µία 

διεύθυνση και όχι αντίστροφα ό̟ως ήδη έχει ̟εριγραφεί. Οι διαφορετικοί τύ̟οι τέτοιου είδους 

βαλβίδας µ̟ορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους τέσσερις: 
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1. Υ̟οστηριζόµενου ̟τερυγίου (Cantilever flap type) 

2. Μεµβράνης (Membrane type) 

3. Σφαιρικής µ̟άλας (Spherical ball type) 

4. Κινητής δοµής (Mobile structure type) 

 

 

 
 

Εικόνα 4.3. Παραδείγµατα βαλβίδας υ̟οστηριζόµενου ̟τερυγίου και µεµβράνης [39]. 
 

4.2.1.1 Βαλβίδα Υ̟οστηριζόµενου Πτερυγίου (Cantilever flap type)  

 

 Υ̟άρχουν ̟ολλά ̟αραδείγµατα βαλβίδων υ̟οστηριζόµενου ̟τερυγίου (το ̟τερύγιο 

έχει ̟ακτωµένη τη µία άκρη του και ελεύθερη την άλλη µε α̟οτέλεσµα να κάµ̟τεται υ̟ό ̟ίεση)  

οι ο̟οίες ανα̟τύχθηκαν και δοκιµάστηκαν ενδελεχώς ανά το κόσµο. Ορισµένες α̟ό αυτές, σε 

µορφή υ̟οστηριγµένου ̟τερυγίου (cantilever type) κατασκευάστηκαν α̟ό λε̟τά στρώµατα 

σιλικόνης [40 - 43], µετάλλου [44 - 46] ή ̟ολυµερούς υλικού [47]. Η ανά̟τυξη αυτών των 

βαλβίδων εκτός α̟ό το σχεδιασµό και κατασκευή, ̟ροχώρησε και στην εργαστηριακή δοκιµή 

τους η ο̟οία σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις α̟έφερε χρήσιµα α̟οτελέσµατα τα ο̟οία κατέστησαν 

αξιο̟οιήσιµα για ̟εραιτέρω έρευνα. Για ̟αράδειγµα ο Yang και οι συνεργάτες του ήταν α̟ό 

τους ̟ρωτο̟όρους οι ο̟οίοι ανέ̟τυξαν µικρο – βαλβίδες µε τη µέθοδο p+ etch stop [48]. Κάθε 

βαλβίδα ενσωµάτωνε δύο ̟τερύγια ̟άχους 2 µm και ̟λάτους 25 µm. Μετά την κατασκευή τους 

οι βαλβίδες δοκιµάστηκαν σε ̟εριβάλλον νερού ό̟ου ροές της τάξεως των 1600 µl min-1 

εφαρµόστηκαν ε̟ιτυχώς και µε ̟ίεση 4 kPa. Ο Sim και οι συνεργάτες του ανέ̟τυξαν µια µικρο – 



   Κεφ. 4: Σχεδιασµός Βιοσυµβατών Μικροβαλβίδων 116 

αντλία αλλαγής φάσεως η ο̟οία ενσωµάτωνε δύο υ̟οστηριζόµενα ̟τερύγια αλουµινίου 

̟αρουσιάζοντας ιδιαίτερα µικρή τιµή διαρροών η ο̟οία δεν ε̟ηρέαζε τον αρχικά ε̟ιθυµητό 

ρυθµό άντλησης της αντλίας [44]. Ε̟ι̟λέον, εκτός α̟ό δοκιµές ροικών ̟εδίων και 

υδροδυναµικών ̟ιέσεων, δοκιµές στατικής και δυναµικής αντοχής έχουν δηµοσιευθεί µε τα 

α̟οτελέσµατά τους να α̟οτελούν το σηµείο αναφοράς στην ̟εραιτέρω εξέλιξη της ̟αρούσας 

τεχνολογίας [41 - 43].  

 

4.2.1.2 Βαλβίδα Μεµβράνης (Membrane type)  

 

 Οι βαλβίδες µεµβράνης δύναται να δηµιουργηθούν µε γεφυρωτές διατάξεις µεταξύ 

µεµβρανών [49 - 55] ό̟ως ε̟ίσης και µε τη διάνοιξη ο̟ών [56, 57] ή τη δηµιουργία 

φουσκωµάτων στις µεµβράνες αυτές [58]. Οι γεφυρωτές διατάξεις (εικόνα 4.3) κάµ̟τονται 

ε̟ιτρέ̟οντας τη διέλευση του ρευστού ̟ρος µία κατεύθυνση, και ανάλογα τη χρήση του υλικού 

στις ̟εριµετρικές µεµβράνες (̟χ. ∆ιαφορετικός συντελεστής ελαστικότητας), ̟ρος ε̟ιλεγµένη 

διεύθυνση ενώ οι µεµβράνες ο̟ών και φουσκωµάτων ̟ραγµατο̟οιούν µόνο την ̟ρώτη 

λειτουργία.  Το υλικό α̟ό το ο̟οίο ανα̟τύσσονται οι υ̟οστηρικτικές µεµβράνες δύναται να 

είναι Parylene, SU – 8, Kapton, Mylar και Silicone [38], λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης ευκαµψίας 

την ο̟οία και ̟αρουσιάζουν αναλογικά µε τη γραµµική αντίσταση την ο̟οία και ̟ροβάλουν 

στο ρευστό. Για ̟αράδειγµα ο Li και οι συνεργάτες του, δηµιούργησαν µία γεφυρωτή 

ανε̟ίστροφη µικρο - βαλβίδα µεµβράνης η ο̟οία ήταν ενσωµατωµένη σε µία ̟ιεζοηλεκτρική 

αντλία [49]. Η ανε̟ίστροφη ε̟ί̟εδη µικρο – βαλβίδα α̟ό νικέλιο, υ̟οστηριζόταν α̟ό τέσσερις 

µεµβράνες (50 µm × 400 µm η κάθε µία) και άντεχε ̟ιέσεις µέχρι και 10 ΜPa. Στον αντί̟οδα 

αυτών, οι Bohm [56] και Santra [57] µε τους συνεργάτες τους ανέ̟τυξαν διάτρητες βαλβίδες 

µεµβράνης α̟ό Mylar (7 µm ̟άχος και διάµετρος ο̟ών 200 µm) και σιλικόνη (100 µm ̟άχος 

και 200 µm διάµετρος ο̟ών) οι ο̟οίες και ενσωµατώθηκαν σε ̟ιεζοηλεκτρικά ε̟ενεργούµενες 

µικρο – αντλίες.          

 

4.2.1.3 Βαλβίδα Σφαίρας (Spherical ball type) 

 

 Οι βαλβίδες σφαιρικής µ̟άλας έγιναν γνωστές α̟ό τη σχεδόν εξηνταετή χρήση τους σε 

εφαρµογές καρδιακών ε̟εµβάσεων [59]. Η ̟ιο κοινή καρδιακή βαλβίδα µε το όνοµά της να έχει 

̟ροέλθει α̟ό τους εφευρέτες της, γνωστή και ως Starr – Edwards έχει σχεδιαστεί µε σκο̟ό την 

εµφύτευσή της στο ανθρώ̟ινο σώµα το ο̟οίο και ̟αρουσιάζει βαλβιδικές ανωµαλίες οι ο̟οίες 

εν συνεχεία ̟ροκαλούν µία σωρεία άλλων ̟ροβληµάτων. Η συγκεκριµένη βαλβίδα 

ενσωµατώνει µία λαστιχένια σφαίρα η ο̟οία είναι εγκλωβισµένη µέσα σε ένα κλωβό α̟ό 

ακρυλική βιοσυµβατή ρητίνη (Lucite) ή µέταλλο και στην άκρη του έχει ένα ειδικά σχεδιασµένο 

ακροφύσιο. Η συγκεκριµένη βαλβίδα ε̟ιτρέ̟ει τη ροή του αίµατος ̟ρος τη µία διεύθυνση µε τη 

σφαίρα να ̟ιέζεται στα τοιχώµατα του κλωβού α̟ό τη ροή του αίµατος ε̟ιτρέ̟οντάς της να 

διέλθει α̟ό τη µία καρδιακή κοιλία στην άλλη, ενώ µόλις η ροή τείνει να αναστραφεί, η σφαίρα 

ε̟ικάθεται στην είσοδο του ακροφυσίου, φράζοντάς το και εµ̟οδίζοντας τη ροή να ε̟ιστρέψει 

στην κοιλία α̟ό την ο̟οία και ̟ροήλθε (εικόνα 4.4).  
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Εικόνα 4.4. Βαλβίδα σφαίρας  [εικόνα α̟ό http://dic.academic.ru] 
 

 

Με βάση την ιδιαίτερα α̟οτελεσµατική αυτή ιδέα, αρκετοί ερευνητές ̟ροχώρησαν στη 

σµίκρυνσή τους [60], και τις εφήρµοσαν σε µικρο – αντλίες ώστε να εκµεταλλευτούν την καλή 

λειτουργία τους και την ε̟αναλήψιµη α̟όδοσή τους. Για ̟αράδειγµα, ο Pan και οι συνεργάτες 

του [61] χρησιµο̟οίησαν ανοξείδωτο ατσάλι και κατασκεύασαν σφαιρίδια µε διάµετρο 0.8 mm 

(800 µm) τα ο̟οία και χρησιµο̟οιήθηκαν ως ανε̟ίστροφες βαλβίδες σε µία ηλεκτροµαγνητικά 

ελεγχόµενη µικρο – αντλία η ο̟οία ενσωµάτωνε ε̟ίσης και µία µεµβράνη κατασκευασµένη α̟ό 

PDMS. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι τα µεταλλικά σφαιρίδια αυτά, εκτός α̟ό 

̟αθητική λειτουργία, δύναται να χρησιµο̟οιηθούν και ως ενεργά σωµατίδια υ̟ό την άσκηση 

µαγνητικού ̟εδίου α̟οδίδοντας ιδιαίτερα α̟οτελεσµατικά χαρακτηριστικά στην εφαρµογή 

στην ο̟οία και ενσωµατώνονται [62-64].   

 

4.2.1.4 Βαλβίδα Κινητής ∆οµής (Mobile structure type) 

 

 Βαλβίδες κινητής δοµής δύναται να χαρακτηριστούν οι βαλβίδες εκείνες οι ο̟οίες 

ενσωµατώνονται µέσα στη γεωµετρία µίας µεγαλύτερης δοµής και ̟ραγµατο̟οιούν 

̟αλινδροµική κίνηση ε̟ιτρέ̟οντας τη διέλευση ρευστού µέσου µόνο ̟ρος τη µία κατεύθυνση 
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[65 - 67]. Οι βαλβίδες αυτές δηµιουργούνται συνήθως µέσα σε µικρο – κανάλια και µέσω της 

χρήσης ειδικών κατασκευαστικών τεχνολογιών και ειδικά συντεθειµένων ̟ολυµερών υλικών. Ο 

Hasselbrink και οι συνεργάτες του [65] για ̟αράδειγµα ανέ̟τυξαν κινητές ανε̟ίστροφες µικρο 

- βαλβίδες, α̟ευθείας µέσα σε µικρο – κανάλια. Η µέθοδος κατασκευής ̟εριελάµβανε τη 

διοχέτευση υγρής φωτοευ̟αθούς αντικολλητικής ρητίνης µέσα στο µικρο – κανάλι και εν 

συνεχεία την υ̟οβολή της σε υ̟εριώδη ακτινοβολία µέσω της ο̟οίας έγινε και η στερεο̟οίηση 

του υλικού σε σχήµα µικρο – εµβόλων. Πειραµατικές δοκιµές οι ο̟οίες και ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 

στα συγκεκριµένα κανάλια ̟ροσέδωσαν ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα υ̟ό την υ̟οβολή 

̟ιέσεων µέχρι και 30 MPa.   

 Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση είναι και αυτή η ο̟οία ουσιαστικά ακολουθείται στη 

συνέχεια της ̟αρούσας ερευνητικής εργασίας για την ανά̟τυξη ανε̟ίστροφων µικρο – 

βαλβίδων οι ο̟οίες να δύναται να εφαρµοστούν σε ιατρικές και κλινικές ̟ερι̟τώσεις. Ό̟ως θα 

̟εριγραφεί και ̟ιο αναλυτικά στο Kεφάλαιο 6, η διερευνητική χρήση των δύο καινοτόµων βιο -  

συµβατών υλικών (Κεφάλαιο 3), µέσω της ίδιας ακριβώς ̟ροσέγγισης (τρισδιάστατη 

στερεο̟οίηση µέσα στον όγκο φωτοευ̟αθούς υλικού το ο̟οίο βρίσκεται σε υγρή κατάσταση) θα 

οδηγήσει στην ανά̟τυξη µίας ανε̟ίστροφης µικρο – βαλβίδας η ο̟οία θα ενσωµατώνει αµέσως 

µετά το ̟έρας της κατασκευαστικής της διαδικασίας, κινούµενα λειτουργικά µέρη ήδη 

το̟οθετηµένα στη λειτουργική θέση τους χωρίς την ανάγκη για συναρµολόγηση των µερών 

αυτών µεταξύ τους.   

 

4.3 Αναγκαία χαρακτηριστικά         

4.3.1 Ερεθίσµατα και ̟ροσέγγιση για το σχεδιασµό των βαλβίδων 

  

Έχοντας στοχεύσει στην κατασκευή ανε̟ίστροφων βαλβίδων οι ο̟οίες να καλύ̟τουν τις 

α̟αιτήσεις του ανθρώ̟ινου κυκλοφοριακού συστήµατος, η έµ̟νευση για το σχεδιασµό των 

καινοτόµων βαλβίδων της εργασίας αυτής αντλήθηκε εκτός α̟ό την ανθρώ̟ινη φυσιολογία, 

και σε βιοµηχανικές εφαρµογές οι ο̟οίες α̟οδεδειγµένα ̟αρουσιάζουν α̟οδοτική και 

ε̟αναλήψιµη λειτουργία. Η ̟ρόκληση η ο̟οία χαρακτηρίζει και το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

̟αρούσας ερευνητικής ενότητας ήταν η ε̟ιτυχής κατασκευή µίας ολοκληρωµένης, α̟ό ̟λευράς 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών, δοµής η ο̟οία συνάµα να α̟οτελείται α̟ό λειτουργικά, 

κινούµενα µέρη χωρίς την ανάγκη συναρµολόγησής τους µετά το ̟έρας της χρησιµο̟οιηθείσας 

κατασκευαστικής τεχνολογίας (µικρο-στερεολιθογραφία µSLA µε τη χρήση διφωτονικού 

̟ολυµερισµού). Η καινοτοµία της συγκεκριµένης ̟ροσέγγισης έγκειται στα ιδιαίτερα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του διαθέσιµου ̟ρος κατασκευαστική χρήση εξο̟λισµού 

(αναλυτική ̟εριγραφή – Κεφάλαιο 6). Η νεότητα αλλά και οι ̟ολυ-̟αραµετρικές λειτουργίες 

του ̟ροαναφερθέντος εξο̟λισµού (Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ∆οµών και Λέιζερ – Ίδρυµα 

Τεχνολογίας και Έρευνας) ̟άρα ταύτα, καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση και εξακρίβωση της 

καλύτερης δυνατής σχέσης µεταξύ της γεωµετρικής ̟ολυ̟λοκότητας της δοθείσας, στο σύστηµα, 

δοµής και της τελικής γεωµετρικής της ̟οιότητάς της. Με άλλα λόγια κάθε νέα δοµή, α̟αιτεί τη 

δοκιµαστική κατασκευή ̟ολλα̟λών αντιτύ̟ων της υ̟ό τη χρήση διαφορετικών ̟αραµέτρων 

κατασκευής οι ο̟οίες δύναται να οδηγήσουν στο βέλτιστο α̟οτέλεσµα. Ε̟ι̟ρόσθετες µελέτες 



   Κεφ. 4: Σχεδιασµός Βιοσυµβατών Μικροβαλβίδων 119 

ανά̟τυξης ̟εδίων ροής αλλά και µελέτες αντοχής του χρησιµο̟οιηθέντος υλικού, δύναται να 

ε̟ιβεβαιώσουν την α̟οτελεσµατικότητα ή µη της συγκεκριµένης γεωµετρίας καταδεικνύοντας 

ε̟ιµέρους ̟εριοχές της δοµής οι ο̟οίες δύναται να χρήζουν βελτιστο̟οίησης.  Η συγκεκριµένη 

̟ροσέγγιση όµως δεν α̟οτελεί ̟ανάκεια καθώς στην ̟λειάδα των ̟ερι̟τώσεων, τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά της ε̟ιλεχθείσας, ̟ρος κατασκευή, δοµής θα ̟ρέ̟ει να αλλαχθούν κατάλληλα 

ώστε να βρίσκονται µέσα στα κατασκευαστικά όρια του συστήµατος αλλά και των ιδιοτήτων 

των χρησιµο̟οιηθέντων υλικών. 

Ο σχεδιασµός και τελική κατασκευή των ̟ρωτότυ̟ων δοµών α̟οτέλεσε µία δυναµική 

διαδικασία εναλλαγής µεταξύ ε̟ιλογής γεωµετρικών διαστάσεων, ̟ροσοµοίωσης 

χαρακτηριστικών ροής ρευστού και τελικής κατασκευαστικής ̟ροσέγγισης της γεωµετρίας. Πιο 

αναλυτικά θα ̟εριγραφεί στο Κεφάλαιο 6, ότι η αντίδραση της φωτοευ̟αθούς ρητίνης στην 

ακτινοβολία συγκεκριµένου µήκους κύµατος, ακολουθεί κανονική κατανοµή , γεγονός το ο̟οίο 

οδηγεί στον αστάθµητο και µη α̟όλυτα ελεγχόµενο ̟ολυµερισµένο όγκο υλικού. Η ενδελεχής 

̟αρατήρηση των δηµιουργηθέντων δοµών µέσω Μικροσκο̟ίου Ηλεκτρονίων ε̟έτρεψε στην 

αξιολόγηση των ε̟ιτευχθέντων γεωµετρικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε βαλβίδας µε 

α̟οτέλεσµα τη σταδιακή βελτιστο̟οίησή τους. Αρχικά, γίνεται φανερή στην ακόλουθη ενότητα, 

η ̟ροσ̟άθεια αξιολόγησης ε̟ιµέρους γεωµετρικών δοµών, µε αρχικό στόχο την καλύτερη 

δυνατή ε̟ίτευξη α̟οδεκτών γεωµετρικών χαρακτηριστικών στη µικρότερη δυνατή κλίµακα, 

συγκριτικά µε την ε̟ιλεχθείσα αρχική γεωµετρία και µετά το ̟έρας κατασκευής της, θέτοντας σε 

χαµηλότερη ̟ροτεραιότητα τα χαρακτηριστικά ροής αυτής στο ̟αρόν στάδιο διερεύνησης. Ο 

σχεδιασµός των βαλβίδων ακολουθεί δεδοµένα χαρακτηριστικά µηχανικής λειτουργίας (φραγή 

και α̟οσφράγιση ανάλογα µε την εκάστοτε διεύθυνση της ροής) µε τις διαστάσεις να 

κυµαίνονται µέσα σε διερευνητικά ̟λαίσια χωρίς να ξεφεύγουν ̟αράλληλα α̟ό τις 

̟ροδιαγραφές του εξο̟λισµού.  Στη συνέχεια, και µε βάση δεδοµένες α̟αιτήσεις σε 

χαρακτηριστικά ροής, ανάλογη ανα̟ροσαρµογή του γεωµετρικού σχεδίου της βαλβίδας 

δύναται να οδηγήσει σε βελτιστο̟οίηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και κατ’ ε̟έκταση 

της α̟όδοσης της εκάστοτε βαλβίδας.    

 

4.3.2 Σχεδιαστικές ̟ροδιαγραφές  

 

 Με στόχο την καλύτερη δυνατή σχεδιαστική ανα̟αραγωγή της ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

αλλά και τη διεξοδική διερεύνηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της, συγκεκριµένα 

κριτήρια / σχεδιαστικές ̟ροδιαγραφές ̟ρέ̟ει να τηρούνται. Η τελική αξιολόγηση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών µε βάση τα κριτήρια αυτά δύναται να οδηγήσει σε µικρού 

εύρους ή εκτενείς γεωµετρικές αλλαγές οι ο̟οίες εν συνεχεία θα οδηγήσουν σε βελτιωµένη 

λειτουργία της βαλβίδας. Πιο συγκεκριµένα τα κριτήρια αυτά δύναται να συνοψιστούν στα 

̟αρακάτω:  

 

I. Εξωτερική / εσωτερική διάµετρος 

II. Μήκος βαλβίδας (κυρίως σώµα)  

III. Σχήµα και µέγεθος ̟τερυγίων (αν υ̟άρχουν) 
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IV. Πάχος ̟τερυγίων (αν υ̟άρχουν) 

V. Ελεύθερη διατοµή της βαλβίδας σε ανοιχτή θέση 

VI. Πίεση ανοίγµατος  

VII. Μέγιστη ασκούµενη ̟ίεση στη βαλβίδα όταν βρίσκεται σε κλειστή θέση 

VIII. ∆ιαρροές 

IX. Ε̟ιφανειακή τραχύτητα 

X. Χηµική σύνθεση χρησιµο̟οιούµενου υλικού 

XI. Ακαµψία και αντοχή του υλικού 

 

Πιο συγκεκριµένα, 

 

I. Εξωτερική / εσωτερική διάµετρος – Ο κύριος σκο̟ός µε βάση τον  ο̟οίο οι βαλβίδες 

της ̟αρούσας ερευνητικής εργασίας ανε̟τύχθησαν, κατέστη η µελλοντική εµφύτευσή 

τους σε σηµεία του ανθρω̟ίνου σώµατος ό̟ως τα κάτω άκρα αλλά και κά̟οιες 

υ̟οδόριες θωρακικές ̟εριοχές, των ο̟οίων οι βαλβίδες εµφανίζουν ελαττωµατική ή 

καθόλου λειτουργία [15]. Τα ̟ροκείµενα φλεβικά δίκτυα ̟αρουσιάζουν διαµέτρους της 

τάξεως των 30 – 200 µm, διαστάσεις οι ο̟οίες είναι δυνατό να ̟ροσδοθούν στις 

ανα̟τυχθείσες βαλβίδες µε βάση τη χρησιµο̟οιηθείσα κατασκευαστική τεχνολογία της 

̟αρούσας ερευνητικής εργασίας (µικρο – στερεολιθογραφία µSLA, Κεφάλαιο 6). 

Ιδιαίτερα η κατασκευαστική ̟ροσέγγιση θα ̟ροσανατολιστεί στην κατασκευή βαλβίδων 

µε εξωτερική διάµετρο της τάξεως των 70 – 150 µm και εσωτερική στα ̟λαίσια τα ο̟οία 

διέ̟ουν την καλύτερη δυνατή ̟ραγµατο̟οίηση ̟ροσοµοιώσεων ̟εδίων ροής στις ο̟οίες 

το ρευστό δύναται να θεωρηθεί ως συνεχές [13].  

 

II. Μήκος βαλβίδας (κυρίως σώµα) – Το µήκος της βαλβίδας θα ̟ρέ̟ει να έχει τιµή 

µεγαλύτερη κατάλληλη ώστε η ροή να οµαλο̟οιείται µετά την είσοδό της σε αυτή 

(ανά̟τυξη ̟λήρους ̟ροφίλ ταχύτητας) αλλά και να µην είναι τόσο ψηλή (λόγω του ότι 

χτίζεται σε όρθια θέση) ώστε να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια κατασκευής. Εµ̟ειρικές 

δοκιµές συνιστούν το µήκος να έχει τιµή όχι µεγαλύτερη α̟ό την εξα̟λάσια τιµή της 

διαµέτρου της [68]. Η ̟ροϋ̟όθεση αυτή θα ̟ρέ̟ει να τηρείται ώστε η δοµή να αντέξει το 

βάρος της µετά το ̟έρας της κατασκευαστικής διαδικασίας και να µην καταρρεύσει. 

Ε̟ίσης η οµαλο̟οίηση της ροής µετά το ̟έρας της εισαγωγής της µέσα στο κυρίως σώµα 

της ε̟ιτάσσει την ύ̟αρξη ε̟αρκούς µήκους τουλάχιστον ίσου µε την τιµή τριών 

διαµέτρων εκατέρωθεν του σηµείου µέσα στη βαλβίδα στο ο̟οίο η ροή ε̟ηρεάζεται 

(κεντρικός άξονας – ̟τερύγια / εκφύσεις). Στο σηµείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η 

κατασκευαστική τεχνολογία αλλά και ο διαθέσιµος εξο̟λισµός της ̟αρούσας 

διερευνητικής εργασίας ε̟ιτρέ̟ουν στη δηµιουργία βαλβίδων µικρότερου µήκους ώστε 

να δια̟ιστωθεί η δυνατότητα κατασκευής τους µε ̟αράλληλη εξοικονόµηση υλικού, 

έχοντας όµως ήδη δια̟ιστώσει την α̟όδοσή τους µετά το ̟έρας υ̟ολογιστικών 

̟ροσοµοιώσεων και υ̟ό τη χρήση των ε̟ιθυµητών µηκών τα ο̟οία δύναται να 

ε̟ιτευχθούν. Με άλλα λόγια, τα ε̟ιθυµητά µήκη (τα ο̟οία δεν ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά ό̟ως για ̟αράδειγµα η κυκλικής διατοµής είσοδος και 
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έξοδος της βαλβίδας) δοκιµάζονται στον υ̟ολογιστή χωρίς να είναι α̟αραίτητο να 

υ̟άρχουν και στην τελική βαλβίδα.     

 

III. Σχήµα και µέγεθος µηχανισµού φραγής της ροής – Ό̟ως θα ̟εριγραφεί και στη 

συνέχεια του ̟αρόντος κεφαλαίου δύο διαφορετικές σχεδιαστικές ̟ροσεγγίσεις 

ακολουθήθηκαν για την κατασκευή της βαλβίδας. Η ̟ρώτη ̟ροσέγγιση ενσωµατώνει 

έναν εµβολοφόρο κωνικό µηχανισµό ο ο̟οίος και φράζει τη ροή όταν αυτή αναστραφεί 

ενώ η δεύτερη ενσωµατώνει δύο ̟τερύγια τα ο̟οία βασιζόµενα σε έναν εγκάρσιο, ως 

̟ρος το ύψος της βαλβίδας, άξονα ̟ραγµατο̟οιούν ε̟ίσης την ίδια λειτουργία. Στην 

̟ρώτη ̟ερί̟τωση το µέγεθος και η κωνικότητα ̟ρέ̟ει να έχουν τιµές τέτοιες οι ο̟οίες 

να εξασφαλίζουν την καλή φραγή αλλά όχι φράξιµο και κατά συνέ̟εια συσσωµάτωση 

και αστοχία του υλικού. Στη δεύτερη ̟ερί̟τωση τα ̟τερύγια θα ̟ρέ̟ει να κατέχουν 

τέτοια ε̟ιφάνεια αλλά και ̟άχος η ο̟οία να δύναται να αντε̟εξέλθει στις ασκηθείσες 

̟ιέσεις τόσο κατά την ανοιχτή θέση όσο και στη κλειστή.      

 

IV. Πάχος ̟τερυγίων – Οι φυσικές βαλβίδες ενσωµατώνουν ̟τερύγια τα ο̟οία έχουν ̟άχος 

το ο̟οίο και κυµαίνεται µεταξύ 20 και 50 µm [15]. Το συγκεκριµένο ̟άχος σε συνδυασµό 

µε την ελαστικότητα του υλικού είναι ε̟αρκές για τη φραγή της βαλβίδας κατά την 

αναστροφή της ροής. Συνήθως τα ̟τερύγια µιας τεχνητής βαλβίδας δύναται να είναι 

όσο το δυνατόν ̟ιο λε̟τά αρκεί το ε̟ιλεχθέν ̟άχος να µην ε̟ηρεάζει την οµαλή 

λειτουργία και ε̟αναληψιµότητα φραγής της βαλβίδας. Στην ̟αρούσα ε̟ιλεχθείσα 

γεωµετρία της βαλβίδας µε τα ̟τερύγια, το ̟άχος των ̟τερύγίων ε̟ιλέχθηκε να έχει τιµή 

ίση µε 10 µm η ο̟οία α̟οτελεί ̟ερί̟ου το 8% της εσωτερικής διαµέτρου της βαλβίδας. 

Στην ̟ραγµατικότητα ό̟ως θα ̟αρουσιαστεί και στο Κεφάλαιο 6, µετά το ̟έρας της 

κατασκευαστικής διαδικασίας τα ̟τερύγια κατέχουν ̟άχος µε τιµή λίγο µεγαλύτερη των 

10 µm , γεγονός το ο̟οίο και ̟ροδίδει ακόµα µεγαλύτερη αντοχή κατά την κατα̟όνησή 

τους α̟ό τη ροή.    

 

V. Ελεύθερη διατοµή της βαλβίδας σε ανοιχτή θέση - Κλινικές µελέτες έχουν α̟οδείξει ότι 

η ωφέλιµη ελεύθερη διατοµή των φλεβικών βαλβίδων α̟οτελεί το 35% ολόκληρης της 

διατοµής της [15]. Το συγκεκριµένο γεγονός όµως δεν α̟οτελεί τροχο̟έδη της ε̟ίτευξης 

ακόµα µεγαλύτερης διατοµής ώστε να υ̟οβοηθείται η ροή και να ελαχιστο̟οιούνται οι 

αντιστάσεις. Ύστερα α̟ό συζητήσεις οι ο̟οίες έλαβαν χώρα µε εξειδικευµένο ιατρικό 

̟ροσω̟ικό [69] σε θέµατα ανε̟ίστροφων βαλβίδων και των ιδιαιτεροτήτων οι ο̟οίες και 

τις διακατέχουν, ̟ροέκυψε το συµ̟έρασµα ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ελεύθερη διατοµή 

της βαλβίδας (κατά την ̟λήρη ανοιχτή θέση της) τόσο καλύτερα είναι τα ροϊκά 

χαρακτηριστικά και κατ’ ε̟έκταση η λειτουργία της βαλβίδας.  

 

VI. Πίεση ανοίγµατος - Οι ανθρώ̟ινες φλεβικές βαλβίδες είναι συνήθως ̟λήρως ανοιχτές 

στην ̟ερί̟τωση ό̟ου το ανθρώ̟ινο σώµα βρίσκεται τελείως ακίνητο είτε σε καθιστή είτε 

σε όρθια στάση. Στην ̟αρούσα κατάσταση οι βαλβίδες δεν ανοίγουν α̟ό τη ροή του 

αίµατος η ο̟οία ̟ροκαλείται α̟ό την κίνηση των κάτω άκρων ό̟ως είθισται, αλλά α̟ό 



   Κεφ. 4: Σχεδιασµός Βιοσυµβατών Μικροβαλβίδων 122 

την αναρρόφηση την ο̟οία και ̟ροκαλεί ο δεξιός κόλ̟ος της καρδιάς [70]. Η 

̟ροκληθείσα αυτή αλλαγή της ̟ίεσης είναι συνήθως ιδιαίτερα µικρή µε α̟οτέλεσµα οι 

φυσικές βαλβίδες να χρειάζονται αύξηση µόλις 5 mmHg ώστε να ανοίξουν. Στην ̟αρούσα 

ερευνητική εργασία η δυνατότητα α̟οτελεσµατικής ̟αρακολούθησης της ̟ίεσης αυτής και η 

γενικότερη µικρο – ροική διερεύνηση δεν κατέστη δυνατή λόγω της ελλείψεως του α̟αραίτητου 

εξο̟λισµού µέσα στα ̟λαίσια του ερευνητικού έργου ΠΕΝΕ∆ 2003 – 351 στο ο̟οίο υλο̟οιήθηκε η 

̟αρούσα διατριβή. Η σχεδιαστική και ροική µελέτη ε̟ικεντρώθηκε στην ε̟ίτευξη κατάλληλων 

χαρακτηριστικών ροής τα ο̟οία και α̟οτρέψουν το σχηµατισµό ̟εριοχών στασιµότητας του 

ρευστού και κατ΄ ε̟έκταση ε̟ικίνδυνων θροµβώσεων. Ε̟ι̟λέον, λόγω της αδυναµίας αυτής, ο 

σχεδιασµός διενεργήθηκε µε τρό̟ο κατάλληλο ώστε να ̟ροσδοθούν στη βαλβίδα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά τέτοια, τα ο̟οία να υ̟οβοηθούν το άνοιγµά της µε τη µικρότερη δυνατή αλλαγή 

̟ίεσης εφόσον τα ̟τερύγια δεν εµφανίζουν ̟ροφόρτιση στην έδρασή τους ό̟ως τα φυσικά η ο̟οία 

̟ρέ̟ει να υ̟ερκαλυφθεί ώστε να ανοίξουν.       

 

VII. Μέγιστη ασκούµενη ̟ίεση στη βαλβίδα όταν βρίσκεται σε κλειστή θέση – Υ̟ό 

φυσιολογικές συνθήκες η στατική ̟ίεση η ο̟οία ασκείται σε µία κλειστή βαλβίδα στην 

̟εριοχή των κάτω άκρων κυµαίνεται κατά µέσο όρο µεταξύ 90 – 100 mmHg [11]. Σε 

συνθήκες κατά τις ο̟οίες ο οργανισµός βρίσκεται σε έντονη ̟ίεση ό̟ως για ̟αράδειγµα 

σε άσκηση, η ̟ίεση αυτή δύναται να λάβει και τιµές της τάξεως των 150 mmHg. Με βάση 

τα δεδοµένα αυτά, οι ανα̟τυχθείσες βαλβίδες της ̟αρούσας εργασίας εκτός α̟ό τη 

̟ροσοµοίωση ροής στην ο̟οία και υ̟οβλήθηκαν, υ̟έστησαν και µία διερευνητική 

µελέτη αντοχής υ̟ό ̟ίεση ίση µε 300mmHg (χρήση συντελεστή ασφαλείας τάξης 2) µε τη 

χρήση των µηχανικών ιδιοτήτων του Κεφαλαίου 3. Η συγκεκριµένη διερευνητική µελέτη 

συντέλεσε στην ̟ροκαταρτική συλλογή ̟ληροφοριών σχετικά µε την αντοχή των 

βαλβίδων υ̟ό ̟ίεση κάνοντας χρήση των µηχανικών ιδιοτήτων µακρο – κλίµακας αλλά 

και των υ̟οθέσεων του Bayindir και των συνεργατών του [71] οι ο̟οίοι ισχυρίζονται ότι 

αυτές λαµβάνουν τιµές στη µικρο - κλίµακα ίσες µε το 1/5 εκείνων της µακρο –κλίµακας 

(βλέ̟ε Κεφάλαιο 5)  

 

VIII. ∆ιαρροές – Ε̟ικείµενες διαρροές δύναται να ̟ροκύψουν σε µία βαλβίδα όταν η ̟ίεση η 

ο̟οία ασκείται στην ε̟ιφάνεια των κλειστών ̟τερυγίων της βαλβίδας, ξε̟εράσει την 

τιµή της ̟ίεσης η ο̟οία ασκείται στην κάτω ε̟ιφάνειά τους, δηλαδή στην ̟λευρά α̟ό 

την ο̟οία έρχεται το ρευστό [72]. Μια λογική τιµή διαρροής δύναται να κυµανθεί στα 10 

mL ανά καρδιακό ̟αλµό [12] Στην ̟αρούσα ερευνητική εργασία η δυνατότητα 

α̟οτελεσµατικής ̟αρακολούθησης διαρροών και η γενικότερη µικρο – ροική διερεύνηση δεν 

κατέστη δυνατή λόγω της ελλείψεως του α̟αραίτητου εξο̟λισµού µέσα στα ̟λαίσια του 

ερευνητικού έργου ΠΕΝΕ∆ 2003 – 351 στο ο̟οίο υλο̟οιήθηκε η ̟αρούσα διατριβή.  

 

IX. Ε̟ιφανειακή τραχύτητα – Η ε̟ιφανειακή τραχύτητα θα ̟ρέ̟ει να έχει τη µικρότερη 

δυνατή τιµή η ο̟οία και δεν θα ευνοεί την ανά̟τυξη θροµβώσεων στην ε̟ιφάνεια του 

υλικού. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση για το υλικό Ormocer®  η ε̟ιφανειακή τραχύτητα η 

ο̟οία και ανακοινώνεται α̟ό τον κατασκευαστή κυµαίνεται µεταξύ 2 – 4 nm [73], τιµή 

ιδιαίτερα ικανο̟οιητική για τις α̟αιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής. 
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X. Χηµική σύνθεση χρησιµο̟οιούµενου υλικού – Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη χρήση 

του τελικού ̟ροϊόντος σε ιατρικές εφαρµογές είναι η α̟οδεδειγµένη βιο – συµβατότητα 

του χρησιµο̟οιηθέντος υλικού και η έγκριση χρησιµο̟οίησής του α̟ό διεθνής 

οργανισµούς δια̟ίστευσης χρήσης φαρµάκων. Τόσο η ρητίνη Ormocer® - Ormocomp 

όσο και η ρητίνη Zirconium έχουν χρησιµο̟οιηθεί σε εφαρµογής κυτταρικών 

καλλιεργειών µε την ε̟ίτευξη θεαµατικών α̟οτελεσµάτων [74]. Στην ̟ερί̟τωση της 

Ormocer®, εκτενείς ιατρικές µελέτες ελέγχου τοξικότητας (cytotoxicity) υφίσταται [75] µε 

τις εφαρµογές της Ormocer® - Ormocomp να έχουν αυξηµένη α̟ήχηση τα τελευταία 

χρόνια στους κύκλους των ο̟τικών και βιολογικών εφαρµογών [76]    

 

XI. Αντοχή του υλικού – Παρά την ευρεία χρησιµο̟οίηση τεχνιτών βαλβίδων σε κλινικές 

̟ερι̟τώσεις αστοχίας φυσικών, δεν υ̟άρχει ένα ̟ροσδιορισµένο µέτρο ελαστικότητας 

(Ε) το ο̟οίο να ̟ροσδιορίζει την αντοχή την ο̟οία και ̟ρέ̟ει να διέ̟ει τη βαλβίδα. 

Συνήθως η αντοχή η ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει καθορίζεται α̟ό τις συγκεντρώσεις των 

τάσεων οι ο̟οίες και δηµιουργούνται στα τοιχώµατα των βαλβίδων υ̟ό την άσκηση των 

̟ιέσεων συνε̟εία των χαρακτηριστικών του ρευστού το ο̟οίο και τις διατρέχει. Γενικά η 

αντοχή των τεχνιτών βαλβίδων ̟ρέ̟ει να είναι ίδια µε την αντοχή η ο̟οία και 

χαρακτηρίζει τα φυσικά φλεβικά τοιχώµατα, η ο̟οία κυµαίνεται µεταξύ 8 και 10 MPa 

[11].   

 

XII. Πορώδης φύση του υλικού – ∆εν υ̟άρχουν κριτήρια σχετικά µε την έκταση της 

̟ορώδους φύσεως ενός υλικού α̟ό το ο̟οίο α̟οτελείται µια βαλβίδα. Κοινή ̟ροσέγγιση 

α̟οτελεί η α̟οφυγή ̟αρουσίας ανοµοιόµορφων ̟εριοχών στο υλικό, µικρών ο̟ών ή 

εγκλωβισµένου αέρα µέσα στα τοιχώµατα τα ο̟οία δύναται να ε̟ηρεάζουν αρνητικά τη 

στατική αντοχή του υλικού στις ασκηθείσες ̟ιέσεις. Το υλικό θα ̟ρέ̟ει να έχει 

οµοιόµορφη και την ελάχιστη δυνατή ̟ορώδη φύση. Οι ρητίνες Ormocer® δεν 

̟αρουσιάζουν ̟ορώδη φύση µε α̟οτέλεσµα να θεωρούνται ως συµ̟αγή και κατ΄ 

ε̟έκταση ιδιαίτερα ανθεκτικά [75]. 

 

4.4 Σχεδιασµός Ανε̟ίστροφων Βαλβίδων 

4.4.1 Γενικά  

 
 Ο σχεδιασµός των ανε̟ίστροφων βαλβίδων, οι ο̟οίες θα κατασκευαστούν στη µικρο-

κλίµακα, είναι µία ̟ολύ̟λευρη εργασία η ο̟οία α̟αιτεί όχι µόνο ̟ροσοχή στην ενσωµάτωση 

όλων εκείνων των γεωµετρικών και µη χαρακτηριστικών τα ο̟οία θα ̟ροσδώσουν καλή 

λειτουργία σε αυτές, αλλά ̟ροσοχή ε̟ίσης και στη χρήση σχεδιαστικών ̟ροσεγγίσεων 

κατάλληλων για την ε̟ίτευξη της καλύτερης δυνατής κατασκευασιµότητάς τους. Αν µία 

βαλβίδα ̟αρουσιάζει τα καλύτερα δυνατά γεωµετρικά και χαρακτηριστικά ροής, αλλά δεν 

δύναται να κατασκευαστεί, τότε ο στόχος της ̟αρούσας εργασίας δεν έχει ε̟ιτευχθεί. Στόχος, 

ό̟ως ήδη ̟ροαναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είναι η εύρεση της χρυσής τοµής µεταξύ 
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σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης, συµ̟εριφοράς του ρευστού και δυνατότητας κατασκευής α̟ό το 

υ̟άρχον σύστηµα µSLA. Στις ακόλουθες ενότητες ̟αρουσιάζεται η ̟ροσ̟άθεια για την 

ε̟ίτευξη του στόχου αυτού.   

 

4.4.2 Πρωτεύουσα σχεδιαστική ̟ροσέγγιση ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

4.4.2.1 Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση 

 
Μία α̟ό τις βασικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις για την ε̟ιθυµητή αλλά και εύρυθµη λειτουργία 

της βαλβίδας, ό̟ως ̟εριγράφτηκε ήδη στην ενότητα 4.3,  είναι η α̟ρόσκο̟τη ροή του ρευστού 

µέσου, α̟ό την είσοδο της βαλβίδας µε κατεύθυνση την έξοδό της και το ερµητικό σφράγισµα 

όταν η ροή έχει ̟λέον αναστραφεί. ‘Έµ̟νευση για το σχεδιασµό και κατ’ ε̟έκταση, ροϊκή 

µελέτη του ̟ρωτεύοντος δοκιµαστικού σχεδίου της ανε̟ίστροφης βαλβίδας α̟οτέλεσαν δύο 

διαφορετικές εφαρµογές, ευρέως διαδεδοµένες, αφενός στη βιοµηχανία και αφετέρου στον 

ιατρικό τοµέα. Αρχικά, η α̟οδεδειγµένα, α̟οδοτική γεωµετρική ̟ροσέγγιση στο σχεδιασµό των 

κωνικών υδραυλικών συνδέσεων [77], η γεωµετρία του σ̟ειρώµατός των ο̟οίων, α̟οτρέ̟ει 

διαρροές κάτω α̟ό την ε̟ίδραση υψηλών ̟ιέσεων και ε̟ιφέρει µε αυτό τον τρό̟ο την 

καλύτερη δυνατή σύνδεση µεταξύ των εκάστοτε χρησιµο̟οιηθέντων υδραυλικών συστηµάτων 

αλλά και των ̟εριφερειακών τους, κρίθηκε ως ιδανική για τη σχεδιαστική ̟ροσέγγιση της 

ανε̟ίστροφης βαλβίδας. Στον αντί̟οδα, τα εκτενή ερευνητικά α̟οτελέσµατα αλλά και οι 

εµ̟ορικές εφαρµογές στον τοµέα των τεχνιτών µοσχευµάτων, τα ο̟οία στην ̟λειάδα των 

̟ερι̟τώσεων χρησιµο̟οιούν κωνικής γεωµετρίας συνδέσεις δύναται να ̟ροδώσουν µια 

ικανο̟οιητική ̟ροσέγγιση στα φαινόµενα τα ο̟οία διέ̟ουν την έδραση της κωνικής βαλβίδας 

υ̟ό τη δράση ανάστροφης ̟ίεσης ό̟ως φαίνεται στην εικόνα 4.5 [78]. 

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ο ακριβής σκο̟ός της συγκεκριµένης σχεδιαστικής 

λύσης η ο̟οία εκ των ̟ροτέρων δύναται να α̟οδειχθεί ότι δεν α̟οτελεί τη βέλτιστη 

(̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες και τεχνική ανάλυση στην ενότητα 4.4.2). Πιο συγκεκριµένα, η 

̟αρούσα γεωµετρική ̟ροσέγγιση ε̟ιλέχθη ως µια δοκιµαστική λύση µε τη χρήση της ο̟οίας 

ελέχθηκε ενδελεχώς η α̟όδοση της χρησιµο̟οιηθείσας κατασκευαστικής τεχνολογίας στην 

ε̟ίτευξη άρτιων τρισδιάστατων δοµών µε ̟ολύ̟λοκα γεωµετρικά χαρακτηριστικά µε σκο̟ό την 

α̟οφυγή εµφανίσεως φαινόµένων ό̟ως κύρτωση (bending and distortion) αλλά και 

δηµιουργίας σκαλο̟ατιών (stair-step effect) [79]. Τα συγκεκριµένα φαινόµενα εµφανίζονται σε 

κατασκευαστικές τεχνολογίες οι ο̟οίες βασίζονται στη δηµιουργία γεωµετρικών δοµών µε την 

̟ροσθήκη υλικού κατά ε̟ί̟εδα (layer additive processes) [79]. Η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια 

σχεδιασµού, της ενσωµάτωσης, σε µία και µόνο δοµή, κυλινδρικών δοµών (έµβολο), αµβλείων 

γωνιών (κωνική διαµόρφωση εµβόλου), γωνιών της τάξεως των 90 µοιρών, µικρών διάκενων 

ό̟ως ε̟ίσης και ̟εριοχών µε ̟ολύ µικρή καµ̟υλότητα, κατέστησαν δυνατή τη διερεύνηση αυτή 

και οδήγησαν στην τελική ε̟ιλογή των γεωµετρικών διαστάσεων οι ο̟οίες και χαρακτήρισαν 

την ̟ρώτη αυτή δοκιµαστική βαλβίδα. Ε̟ι̟ρόσθετα, τα κατασκευαστικά όρια ̟ροσεγγίστηκαν 

ικανο̟οιητικά ώστε κάθε ε̟όµενη ̟ροσ̟άθεια να ̟ροσεγγίζει το αρχικό αυτό σηµείο 

γεωµετρικής αναφοράς. Πρέ̟ει να τονιστεί ε̟ίσης ότι η συµ̟εριφορά των υλικών 
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διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ̟ροσέγγιση αυτή και για αυτό τον λόγο δεν γίνεται 

αναφορά σε ̟λήρως ε̟αναλήψιµη διαδικασία (̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες στο Kεφάλαιο 6)             

Στις Εικόνες 4.5 και 4.6 γίνεται εµφανής η βασική ιδέα η ο̟οία διέ̟ει τα χαρακτηριστικά 

της βαλβίδας και βασίζεται στη χρήση ενός εµβόλου το ο̟οίο στην ανώτερη άκρη του έχει 

κωνική διαµόρφωση ενώ στην κατώτερη φέρει, εγκάρσια, ως ̟ρος τον άξονα του εµβόλου, 

̟λάτυνση. Ο σκο̟ός της κωνικής διαµόρφωσης, η ο̟οία να διέ̟εται α̟ό σχετικά µικρή γωνία, 

είναι η α̟οτελεσµατική ροή του ρευστού γύρω α̟ό αυτή κατά τη διάρκεια ολικού ανοίγµατος 

της βαλβίδας η ο̟οία όµως δηµιουργεί ε̟ι̟ρόσθετα ̟ροβλήµατα.  Το έµβολο εν συνεχεία 

στηρίζεται, αλλά και συνάµα οδηγείται α̟ό τον οδηγό ο ο̟οίος είναι το̟οθετηµένος κοντά στη 

βάση της βαλβίδας ε̟ιτρέ̟οντας γραµµική ̟αλινδροµική κίνηση του εµβόλου. Κατά την 

κίνηση αυτή, όταν η ροή του ρευστού έχει φορά α̟ό τον οδηγό ̟ρος την κωνική διαµόρφωση, η 

̟ροαναφερθείσα ̟λάτυνση εξυ̟ηρετεί ως ̟ρος το ̟εριορισµό της κίνησης του εµβόλου ̟ρος 

την έξοδο της βαλβίδας (δρα ως «µηχανικό στο̟») και κατ’ ε̟έκταση α̟οµάκρυνσή του α̟ό το 

κυρίως κυλινδρικό εξωτερικό στέλεχος. Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση ό̟ου η ροή είναι 

ανεστραµµένη και µε φορά α̟ό την κωνική διαµόρφωση ̟ρος τον οδηγό της βαλβίδας, τότε 

ε̟έρχεται φραγή της ροής µόλις η κωνική διαµόρφωση έρθει σε ε̟αφή µε τα τοιχώµατα του 

κυρίως κυλινδρικού στελέχους. Το κυρίως στέλεχος της βαλβίδας α̟οτελείται α̟ό την 

κυλινδρική γεωµετρία η ο̟οία είναι εµφανής στις εικόνες 4.6β και 4.6γ και η ο̟οία φέρει το 

έµβολο, έχοντας την α̟αραίτητη διαµόρφωση στο εσωτερικό της ώστε να καθιστά δυνατή την 

α̟ρόσκο̟τη ̟αλινδρόµηση του εµβόλου.  

Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εικόνες αντικατο̟τρίζουν την αρχική ιδέα 

σχετικά µε τη γεωµετρική δοµή της βαλβίδας µε την ̟ροκείµενη να διέ̟εται α̟ό τυχαίες 

διαστάσεις στην ̟αρούσα ενότητα.  
 

 

   
                                        

                                      (α)                                         (β)                                              (γ)  
 

Εικόνα 4.5. Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση της βαλβίδας 
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                               (α) 

 
                 (β) 

 

 

 

 
 

        (γ) 

Εικόνα 4.6. Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση της βαλβίδας 

 

4.4.2.2 Τεχνική ανάλυση  

 
 Ό̟ως ανεφέρθη στην ̟ροηγούµενη ενότητα, υ̟άρχουν δύο ̟ροσεγγίσεις σταθερής 

σύνδεσης δύο διαφορετικών εξαρτηµάτων µε τη χρήση κωνικής ε̟αφής µεταξύ αυτών. Αυτές 

είναι οι ακόλουθες:  

 

 α) σύνδεση µε τη χρήση κωνικού σ̟ειρώµατος 

 

β) σύνδεση µε τη χρήση κωνικής δι-ε̟αφής (σταθερή σύσφιξη ε̟ίσης γνωστή και ως 

Morse taper) [80] 

 

Η κωνική δι-ε̟αφή (interference), στην ο̟οία και ε̟ικεντρώνεται το ενδιαφέρον, χρήζει 

µεγάλης ̟ίεσης ε̟αφής και τριβής στην ̟εριοχή ό̟ου τα εξαρτήµατα βρίσκονται σε σύσφιξη 

µεταξύ τους [81 - 83]. Ε̟ι̟ρόσθετη σύσφιξη ε̟ιφέρει και η οιαδή̟οτε εξωτερική δύναµη, κάθετη 

στην ανώτερη ε̟ί̟εδη ε̟ιφάνεια του κώνου, ασφαλίζοντας µε αυτό τον τρό̟ο καλύτερα τη 

σύνδεση. Ό̟ως γίνεται φανερό στο σχήµα 4.1, η ε̟ιφερόµενη δύναµη F δρα µε τέτοιο τρό̟ο 

ώστε υ̟ερνικά την αντίσταση της τριβής των τοιχωµάτων και ̟ροκαλεί τη σταθερή σύσφιξη και 

τελική δι-ε̟αφή µεταξύ των σωµάτων Α και Β.  

 

4.4.2.2.1 Τάση ε̟αφής Pc 

 

Σηµαντικό γεγονός α̟οτελεί η δράση της τάσης ε̟αφής Pc η ο̟οία ̟ροκαλείται στα 

τοιχώµατα µέσω της ̟ροαναφερθείσας δι-ε̟αφής και η ο̟οία δύναται να ̟ροκαλέσει την 

̟λαστική ̟αραµόρφωση του υλικού. Η δυνατότητα υ̟ολογισµού αυτής της τάσης ε̟ιτρέ̟ει στη 
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µελέτη και ε̟ιλογή των τελικών διαστάσεων της κωνικής ̟εριοχής της βαλβίδας 

διαδραµατίζοντας ̟αράλληλα και το ρόλο ενός δείκτη ο ο̟οίος δύναται να συνεισφέρει στην 

α̟οφυγή ̟λαστικής ̟αραµορφώσεως του υλικού. 

 

 

 

 
 
 
Σχήµα 4.1. Ισορρο̟ία των δυνάµεων οι ο̟οίες δρουν στον κώνο όταν µία ε̟ι̟ρόσθετη κατακόρυφη, 
στην ανώτερη ε̟ιφάνειά του, δύναµη F εφαρµόζεται. Κατακόρυφες στα τοιχώµατα του κώνου, δρουν 
αρχικά η αντίδραση α̟ό την ε̟αφή (Αε) ̟αράλληλα µε τη αντίδραση της συνιστώσας της 
εφηρµοσµένης δύναµης (ΑF) οι ο̟οίες ̟ροκαλούν την τελική δύναµη τριβής ίση µε µ(Αε + ΑF) 
αντίθετη στην κίνηση του κώνου.  

Z 

U = σταθερή 

F = 0 
 

δ 

Θ 

Α 

Β 

Α 

Β 

Α 

Β 

F 

F > (Αε +ΑF)( µcosΘ + sin Θ) 
 

µ(Αε +ΑF)  

U = 0 m/sec 

Z 

Αε +ΑF  
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        (α)                 (β) 
 
Σχήµα 4.2. (α) Κώνος (A) ο ο̟οίος βρίσκεται ήδη υ̟ό κωνική δι-ε̟αφή (interference) µε σώµα (Β). (β) 
Γεωµετρία συµβατικής δι-ε̟αφής άξονα µε ακτίνα b1 σε κύλινδρο εξωτερικής ακτίνας b2 και 
εσωτερικής α2 

 
 
 

Σε αντίθεση µε την ̟ροαναφερθείσα τάση ε̟αφής Pc η ο̟οία δηµιουργείται κατά τη δι-

ε̟αφή και διατηρεί τη σταθερή ε̟αφή µεταξύ των διακριτών σωµάτων Α και Β, η ανάγκη 

χαλάρωσης της δι-ε̟αφής των δύο σωµάτων αυτών ε̟ιφέρει την ύ̟αρξη µίας δύναµης Fp ή µιας 

ρο̟ής Tp ξεσφιξίµατος, οι ο̟οίες δύναται να ε̟ιτύχουν αυτό το α̟οτέλεσµα. Στην ̟αρούσα 

ερευνητική εργασία µεγαλύτερο ενδιαφέρον και εφαρµοσιµότητα, ̟αρουσιάζει η διερεύνηση 

της δύναµης Fp εφόσον η ε̟ιφερόµενη ροή, του υ̟ό δοκιµή ρευστού, θα ̟ροκαλέσει ̟ιθανότατα 

τη γραµµική κίνηση του εµβόλου (λόγω της ε̟ιδράσεως της ̟ίεσης στις κατώτερες ε̟ί̟εδες 

ε̟ιφάνειές του) και όχι την ̟εριστροφική κίνησή του (η ο̟οία δύναται να ̟ροκληθεί µετά την 

α̟ώλεια της δι-ε̟αφής). Γίνεται η ̟αραδοχή λοι̟όν ότι θα ε̟ιδράσει µόνο δύναµη και όχι 

ρο̟ή, η ο̟οία και διερευνάται στη συνέχεια. Στο σχήµα 4.2α, ̟αρουσιάζεται ένα α̟λό 

̟αράδειγµα γεωµετρίας η ο̟οία αντι̟ροσω̟εύει συµβατική δι-ε̟αφή άξονα µε ακτίνα b1 σε 

κύλινδρο εξωτερικής ακτίνας b2 και εσωτερικής α2. Στη ̟ροκείµενη ̟ερί̟τωση η τάση ε̟αφής Pc 

δύναται να υ̟ολογισθεί α̟ό τον ̟αρακάτω τύ̟ο [84]: 

 
2 2
2 1

c 2
1 2

Εδ(b -b )
P

2b b
=                                                         [4.1] 

 

Ό̟ου Ε το µέτρο ελαστικότητας του υλικού και δ η τελική δι - ε̟αφή.  

Σηµαντικό γεγονός α̟οτελεί η αναγκαία συνθήκη εφαρµογής του ̟αρα̟άνω τύ̟ου η 

ο̟οία ε̟ιτάσσει την κατασκευή των δύο ξεχωριστών σωµάτων α̟ό το ίδιο υλικό, το ο̟οίο 

rat 

Lc 
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σηµαίνει ότι τα µέτρα ελαστικότητας ̟ρέ̟ει να είναι ίσα ( ΕΑ = ΕΒ = Ε ) ό̟ως και ο λόγος 

Poisson (v1 = ν2 = ν). Στην ̟ερί̟τωση σώµατος κωνικής διαµόρφωσης αλλά και υ̟οδοχής 

αυτού, ό̟ου η γεωµετρία ̟λέον δύναται να έχει µεταβλητή ακτίνα συναρτήσει του ύψους, η 

λύση δόθηκε α̟ό τον Ο’Callaghan και τους συνεργάτες του [85] οι ο̟οίοι ̟ροσέγγισαν και 

ανέλυσαν τη µηχανική ολόκληρης της κωνικής γεωµετρίας διαιρώντας την καθ’ ύψος, σε 

µικρότερες κυλινδρικές, η κάθε µία α̟ό τις ο̟οίες είχε ελαττωµένη διάµετρο σε σχέση µε την 

ανώτερή της αλλά και ύψος. Στο σχήµα 4.2β, γίνεται φανερό το γεγονός ότι η ακτίνα του 

κωνικού σώµατος Α, b1(z) αλλά και η εσωτερική ακτίνα της κωνικής υ̟οδοχής Β, α2(z) 

λαµβάνουν τιµές συναρτήσει του κατακόρυφου άξονα z. Οι συναρτήσεις οι ο̟οίες και διέ̟ουν 

τις ακτίνες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

1 ab cb (z)  r + (L cosθ - z)tan  θ= *για 0 z z z≤ ≤ + ∆            [4.2] 

 

όπου *z  z ( )/tanit abr r θ= = −  (ε̟αφή µεταξύ Α και Β αλλά όχι δηµιουργία δι - ε̟αφής)  

 

2 it hγιαα (z)  r  - ztan                       0 z Lθ= ≤ ≤            [4.3] 

 

Χρησιµο̟οιώντας ακολούθως τις συναρτήσεις 4.1, 4.2 και 4.3 η τάση ε̟αφής Pc σωµάτων 

κωνικής γεωµετρίας συναρτήσει των τιµών του κατακόρυφου άξονα z λαµβάνει την ακόλουθη 

µορφή: 

 
2 2
2 1

c 2
1 2

Εδ[b -b (z)]cos
P (z)

2b (z)b

θ
=           [4.4] 

  

4.4.2.2.2 ∆ύναµη Fp 

 
Στην ̟ερί̟τωση της δύναµης Fp η ο̟οία δύναται να οδηγήσει στην α̟ώλεια αρχικά της 

δι-ε̟αφής και κατ’ε̟έκταση της ε̟αφής µεταξύ των σωµάτων Α και Β, η ακόλουθη ανάλυση 

̟ροσδίδει µία αντι̟ροσω̟ευτική λύση η ο̟οία µε την κατάλληλη τρο̟ο̟οίηση στη συνέχεια, 

θα ε̟ιφέρει την αρµόζουσα λύση για το αρχικό σχέδιο της βαλβίδας.  

Α̟ό το σχήµα 4.2β, και µετά το ̟έρας της ε̟ίδρασης της κατακόρυφης δύναµης F,  

δύναται να υ̟ολογισθεί η ε̟ιφερόµενη δύναµη ε̟αφής Aε µέσω της ολοκλήρωσης της 

συνάρτησης 4.4 της τάση ε̟αφής Pc κατά µήκος του µήκους ε̟αφής Lc. Κατά συνέ̟εια, η 

ακόλουθη ολοκλήρωση λαµβάνει χώρα: 

 

     
cL cosθ

ε 1 c

0

Α  = 2̟ b (z)P (z)dz ∫          [4.5] 
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Έχοντας ̟λέον τη λύση του ολοκληρώµατος εΑ [78] και έχοντας καταλήξει στη σχέση 4.6, 

µέσω του διαγράµµατος ελευθέρου σώµατος του σχήµατος 1, δύναται να υ̟ολογισθεί ε̟ακριβώς 

η συνάρτηση η ο̟οία διέ̟ει την α̟αραίτητη δύναµη Fp όντας η ακόλουθη: 

 

 

                                                               p εF (sin  + µcos )θ θ= −Α                                                       [4.6] 

 

                    2 2 2c
p 2 ab c ab c2

2

̟EδL
F [3(b -r ) L sin (3r L sin )](sin  + µcos )cos

3b
θ θ θ θ θ= − − +                  [4.7] 

 
Η συνάρτηση 4.7 αναδεικνύει το γεγονός ότι υ̟άρχουν ε̟τά (7) διαφορετικές 

ανεξάρτητες µεταβλητές οι ο̟οίες οι ο̟οίες ε̟ηρεάζουν το µέτρο της δυνάµεως Fp. Αυτές είναι 

οι Ε, δ, θ, µ, Lc, b2 και rab. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, µε στόχο την α̟λο̟οίηση του 

̟ροβλήµατος ε̟ίλυσης και ̟ροσεγγίζοντας ε̟αρκώς τις συνθήκες λειτουργίας της υ̟ό 

κατασκευής, βαλβίδας, θα θεωρηθούν σταθερές οι ̟αράµετροι  Ε, Lc, b2 και rab µε α̟οτέλεσµα να 

̟ροσδοθούν λύσεις ανάλογες του συντελεστή τριβής και της γωνίας θ κατά µήκος ολόκληρου 

του ̟ιθανού εύρους της δι - ε̟αφής. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η δύναµη Fp 

λαµβάνει την τιµή µηδέν (0) υ̟ό τη συνθήκη κατά την ο̟οία ισχύει tanθ  µ= . Λαµβάνοντας 

υ̟’ όψη το γεγονός ότι ο συντελεστής τριβής µεταξύ δύο αντικειµένων α̟οτελούµενων α̟ό το 

ίδιο ̟ολυµερές υλικό κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 0,2 και 0,6 [86], καθιστά εφικτό τον 

υ̟ολογισµό του δυνατού εύρους της γωνίας η ο̟οία µ̟ορεί να ̟ροσδώσει σε κάθε ̟ερί̟τωση 

µηδενική δύναµη Fp. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση όµως δεν α̟οτελεί και τη βέλτιστη η ο̟οία θα 

εδύνατο να εφαρµοστεί λόγω του γεγονότος ότι α̟ό τη γωνία θ είναι εξαρτώµενη ε̟ίσης και η 

τάση ε̟αφής Pc η ο̟οία δεν θα ̟ρέ̟ει να ξε̟εράσει σε καµία ̟ερί̟τωση την τάση, η τιµή της 

ο̟οίας αντι̟ροσω̟εύει την τιµή της τάσεως διαρροής του υλικού. Με άλλα λόγια είναι δυνατόν 

να υ̟άρχει µία τιµή της γωνίας θ η ο̟οία να οδηγεί στο µηδενισµό της δυνάµεως Fp αλλά 

̟αράλληλα να έχει ̟ρωταρχικά οδηγήσει στην αστοχία του υλικού για ένα συγκεκριµένο εύρος 

̟ιθανών τιµών δι – ε̟αφής δ.  

Μη εξαιρετέο ε̟ίσης, σηµαντικό γεγονός το ο̟οίο ε̟ηρεάζει την ε̟ιλογή της τιµής της 

γωνίας θ, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρησιµο̟οιηθείσας κατασκευαστικής 

τεχνολογίας ̟ου δύναται να οδηγήσουν στη δηµιουργία του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών 

(stair-step effect). Για να µην είναι λοι̟όν το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών, υ̟αρκτό µετά το 

̟έρας κατασκευής της οιασδή̟οτε δοµής, η γωνία θ θα ̟ρέ̟ει να είναι είτε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη, ̟ροσεγγίζοντας την τιµή των 90°, είτε όσο το δυνατόν µικρότερη ̟ροσεγγίζοντας 

την τιµή των 0° [79]. Στην ̟ερί̟τωση της ̟αρούσας ερευνητικής εφαρµογής, η ̟ροσέγγιση της 

τιµής των 90° είναι ανέφικτη λόγω του γεγονότος ότι ̟αρόλο ̟ου η ε̟ίτευξη σχεδόν λείων 

τοιχωµάτων θα εδύνατο να ̟ραγµατο̟οιηθεί, το ροϊκό ̟εδίο γύρω α̟ό τη δοµή αυτή θα ήταν 

το χείριστο δυνατό ̟ροκαλώντας ̟ολλά ̟ροβλήµατα, ό̟ως µεγάλη ανά – κυκλοφορία της ροής 

αλλά και ε̟ιβράδυνσή της.  
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4.4.2.3 Πρωτεύον σχέδιο της ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

 

Η ε̟ιλογή των τελικών, κρίσιµων διαστάσεων της βαλβίδας οι ο̟οίες και τη διέ̟ουν 

̟ραγµατο̟οιήθηκε µε στόχο την εφικτότητα κατασκευής της δεδοµένης γεωµετρικής δοµής 

αλλά και την ε̟ίτευξη α̟οδεκτών χαρακτηριστικών ροής µέσω της γεωµετρίας αυτής. Ο 

χαρακτηρισµός «κρίσιµων», αντι̟ροσω̟εύει τις διαστάσεις εκείνες οι ο̟οίες διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην καλύτερη δυνατή κατασκευή της βαλβίδας αλλά και της α̟όδοσής της. 

Πιο συγκεκριµένα, οι διαστάσεις αυτές δύναται να οδηγήσουν:  

 

• στην ελάχιστη δυνατή ανά̟τυξη δύναµης α̟οκόλλησης και τάσης ε̟αφής του εµβόλου 

της βαλβίδας µε τα τοιχώµατα  

 

• στην οµαλή και στρωτή ανά̟τυξη της ροής µέσα α̟ό τη βαλβίδα χωρίς την εµφάνιση 

ευµεγεθών ̟εριοχών ανά – κυκλοφορίας του ρευστού, (̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες και 

α̟οτελέσµατα υ̟ολογιστικής ̟ροσοµοίωσης δύναται να βρεθούν στο Κεφάλαιο 5) 

 

• στην ελαχιστο̟οίηση των τριβών στη ροή [87] οι ο̟οίες ̟ροκαλούνται α̟ό το µήκος των 

τοιχωµάτων αλλά και των εναλλαγών της εσωτερικής γεωµετρίας στο ρευστό  

 

• στην ε̟ίτευξη της βέλτιστης δυνατής τελικής δοµής α̟ό ά̟οψη γεωµετρικής ακρίβειας 

σε σύγκριση µε το τρισδιάστατο σχέδιο του υ̟ολογιστή, µέσω της χρησιµο̟οιηθείσας 

κατασκευαστικής τεχνολογίας, χωρίς την ανά̟τυξη του φαινοµένου σκαλο̟ατιών [79].   

 

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ε̟ίτευξη ικανο̟οιητικών χαρακτηριστικών 

ροής είναι άµεσα συνδεδεµένη αφενός µε τα ιδιαίτερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της δοµής 

και αφετέρου µε την τραχύτητα των τοιχωµάτων αυτής. Η τραχύτητα αυτή είναι συνάρτηση του 

φαινοµένου των σκαλο̟ατιών το ο̟οίο αναφέρθηκε νωρίτερα. ‘Όσο µεγαλύτερα τα 

σκαλο̟άτια, τόσο µεγαλύτερη και η διατάραξη της ροής του ρευστού. Η τελική µελέτη των 

χαρακτηριστικών ροής του ρευστού µέσα α̟ό τη βαλβίδα, αλλά και των τιµών της τάσεως 

ε̟αφής Pc και δυνάµεως Fp δύναται να οδηγήσουν στον καθορισµό των κρίσιµων εκείνων 

διαστάσεων οι ο̟οίες µε τη σειρά τους δύναται να ε̟ιτύχουν στη βέλτιστη σχέση µεταξύ αυτών.  

Στη ̟αρούσα ερευνητική εργασία, οι διαστάσεις οι ο̟οίες ε̟ιλέχθησαν ως οι 

κρισιµότερες είναι η γωνία θ, η δι – ε̟αφή δ, το ύψος και η εξωτερική διάµετρος της βαλβίδας b2 

και το µήκος ε̟αφής Lc. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο λόγο µεταξύ ύψους και εξωτερικής 

διαµέτρου της βαλβίδας ο ο̟οίος λαµβάνει την τιµή 3.2 (ύψος / διάµετρος) [88], η ο̟οία 

κρίνεται ως ικανο̟οιητική, ώστε να ελαχιστο̟οιείται ο κίνδυνος κατάρρευσης της δοµής και 

τέλος στην οµαλή εναλλαγή µεταξύ των στενώσεων της εσωτερικής ̟εριοχής της βαλβίδας, ώστε 

να µην διαταράσσεται η  ροή κατά το ̟έρασµά της α̟ό την είσοδο στην έξοδο της βαλβίδας.     

Στην εικόνα 4.7 ̟αρουσιάζεται η τελική γεωµετρική δοµή της βαλβίδας, οι διαστάσεις τις 

ο̟οίας θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ό̟ως είναι ορατό ̟ιο συγκεκριµένα στις εικόνες 4.7α και 

4.7β, η βαλβίδα ενσωµατώνει κατά βάση ̟ολλές κατακόρυφες ̟λευρές, γεγονός το ο̟οίο 

στοχεύει ουσιαστικά στο να εξαλείψει το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών κατά τη διάρκεια 
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κατασκευής. Ε̟ι̟ρόσθετα, οι ̟εριοχές οι ο̟οίες διέ̟ονται α̟ό κλίση έχουν κρατηθεί στο 

ελάχιστο δυνατό εύρος καθ’ ύψος της βαλβίδας και εµφανίζονται µόνο στα σηµεία στα ο̟οία 

είναι α̟αραίτητες ό̟ως για ̟αράδειγµα, ακριβώς µετά τον οδηγό και βάση στήριξης του 

εµβόλου (ό̟ου το µηχανικό στο̟ έρχεται σε ε̟αφή).   
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(γ) 

(β) 
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Εικόνα 4.7. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας µε οριστικο̟οιηµένες γεωµετρικές διαστάσεις 
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Οι ̟εριοχές στις ο̟οίες εφαρµόζεται η µείωση και στη συνέχεια αύξηση της διαµέτρου 

(εικόνα 4.7β) χρησιµεύουν ώστε να ̟ροκαλέσουν την ε̟ιτάχυνση της ροής και κατά συνέ̟εια να 

αυξήσουν την ορµή µε την ο̟οία αυτή ̟ροσκρούει στα ̟λευρά της κωνικής ε̟ιφάνειας 

̟ροκαλώντας την κίνηση του εµβόλου στη θέση εκείνη κατά την ο̟οία η βαλβίδα είναι εντελώς 

ανοιχτή, µε τη ροή να έχει φορά ό̟ως ̟αρουσιάζεται στην εικόνα 4.7γ. Ε̟ίσης η αύξηση της 

διαµέτρου στην ̟εριοχή της εξωτερικής δοµής της βαλβίδας (κυρίως σώµα) ό̟ου βρίσκεται και 

η ανώτερη ̟εριοχή του εµβόλου η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό την κωνική γεωµετρία, χρησιµεύει 

ουσιαστικά σαν έδραση της κωνικής αυτής γεωµετρίας µόλις η ροή αναστραφεί και α̟οκτήσει 

φορά αντίστροφη εκείνης της εικόνας 4.7γ. Στην εικόνα 4.7δ, είναι ορατές οι λε̟τοµέρειες οι 

ο̟οίες διέ̟ουν την ̟εριοχή γύρω α̟ό τον οδηγό και βάση στήριξης του εµβόλου. Στο µικρό 

διάκενο το ο̟οίο φαίνεται µεταξύ εµβόλου και βάσης στήριξης, δεν δύναται να δοθεί διάσταση 

(διάµετρος) µε συγκεκριµένη ανοχή συναρµογής και ολίσθησης µεταξύ των δύο διαφορετικών 

µερών. Αυτό οφείλεται στην αδυναµία της ̟αρούσας κατασκευαστικής τεχνολογίας να ε̟ιτύχει 

ανάλυση µικρότερη του 1nm το ο̟οίο α̟αιτείται αναλογικά µε το µέγεθος της δοµής 

[ανυ̟αρξία συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας ̟ου να ̟ιστο̟οιεί το αντίθετο]. Στην 

̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση για ̟αράδειγµα, όταν ένας άξονας µε διάµετρο 3mm ε̟ιθυµείται να 

ολισθαίνει ελεύθερος µέσα α̟ό ̟λήµνη αντίστοιχης διαµέτρου, τότε η ̟λήµνη ̟ρέ̟ει να έχει 

διάµετρο µεγαλύτερη των 3mm σε εύρος 0.008 µέχρι 0.012mm ε̟ι̟λέον [89]. Αυτό σηµαίνει ότι 

αν έχει διάµετρο 0,03mm (̟ερί̟τωση της βαλβίδας) τότε θεωρητικά η αντίστοιχη ̟λήµνη θα 

̟ρέ̟ει να έχει διάµετρο µεγαλύτερη κατά 0.00008mm (0.8nm) µέχρι 0.00012mm (1.2nm).  Η 

χρήση ενός συγκεκριµένου φακού ο ο̟οίος δύναται να ε̟ιτύχει τα α̟αιτούµενα ευµεγέθη 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά της δοµής, ο ο̟οίος και χρησιµο̟οιήθηκε στην κατασκευή των 

συγκεκριµένων δοµών (Κεφάλαιο 6) δεν δύναται να ε̟ιτύχει τόσο µικρή ανάλυση. Ε̟ίσης, στην 

υ̟οθετική ̟ερί̟τωση ό̟ου σαν ̟ιθανή λύση ̟ροτεινόταν η αλλαγή του φακού κατά τη 

διάρκεια της ̟ραγµατο̟οίησης της κατασκευαστικής διαδικασίας, αυτό δεν θα ήταν δυνατό να 

λάβει χώρα λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ο̟οίων ̟αρουσιάζει η διαδικασία αυτή. Εν συντοµία 

µ̟ορεί να ει̟ωθεί ότι για την κατασκευή κάθε δοµής, ̟ραγµατο̟οιείται η εισαγωγή στο 

σύστηµα, συγκεκριµένων ̟αραµέτρων οι ο̟οίες ταιριάζουν στο συγκεκριµένο, κάθε φορά, 

χρησιµο̟οιηθέν φακό. Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου η διαδικασία διακο̟τόταν, τότε θα έ̟ρε̟ε να 

ξαναγίνει εισαγωγή νέων ̟αραµέτρων κατασκευής (̟.χ. νέο ̟άχος στρώµατος υλικού, ταχύτητα 

κίνησης της ακτίνας λέιζερ, ̟αράµετροι σχετικές µε το µονο̟άτι στερεο̟οίησης κλ̟.), ό̟ως 

ε̟ίσης και η εκ νέου εύρεση του σηµείου ενάρξεως ̟ολυµερισµού του υλικού. Γενικά η 

συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση δεν έχει εφαρµοστεί µε ε̟ιτυχία σε καµία γνωστή ̟ειραµατική 

εφαρµογή, µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνά µας, α̟οδεικνύοντας ̟ερίτρανα την 

̟ολυ̟λοκότητα αλλά και αδυναµία της συγκεκριµένης ̟ροσέγγισης.    

Ε̟ίσης η ατελής στερεο̟οίηση του υλικού το ο̟οίο δεν δύναται να στερεο̟οιηθεί µε 

ιδανικό τρό̟ο (αδύνατη η µοντελο̟οίηση της στερεο̟οίησης) ώστε να ε̟ιτευχθεί γεωµετρική 

ακρίβεια στη δοµή, αντίστοιχη µε µηχανουργική κατεργασία (τόρνος, φρέζα κλ̟.) οδηγεί στο 

ίδιο ακριβώς α̟οτέλεσµα. Με α̟λά λόγια αυτό σηµαίνει ότι κάθε φορά ̟ου κατασκευάζεται µια 

δοµή, η χρήση ενός συγκεκριµένου φακού µε συγκεκριµένη µεγέθυνση α̟αιτείται ώστε να 

ε̟ιτευχθεί το συγκεκριµένο ύψος και ̟λάτος της δοµής. Ο φακός λοι̟όν ̟ου δύναται να είναι 
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κατάλληλος για την ε̟ίτευξη µιας ανάλυσης της τάξεως του 1nm δεν µ̟ορεί να ε̟ιτύχει το 

ε̟ιθυµητό ύψος και διάµετρο της δοµής των 0.35mm και 0.11mm.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Σχήµα 4.3. Πρωτεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης µικρο - βαλβίδας (εµβολοφόρος) – Μηχανολογικό Σχέδιο 
 
 

Στην ̟ερί̟τωση λοι̟όν αυτή, η διάµετρος του οδηγού ε̟ιλέχθηκε ̟ερί̟ου ως 30% 

µεγαλύτερη (0.030 σε σχέση µε 0.020mm) της διαµέτρου του άξονα του εµβόλου ώστε να 

διερευνηθεί η δυνατότητα ε̟ίτευξης ενός ικανο̟οιητικού διάκενου το ο̟οίο θα ε̟έτρε̟ε στην 

τελική ολίσθηση του εµβόλου. Στο σχήµα 4.3 γίνεται εµφανής η ακριβής εσωτερική γεωµετρία 

της βαλβίδας, συνοδευόµενη α̟ό τις διαστάσεις οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

Τµήµα Γ 

Τµήµα Β 

Τµήµα Α 
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κατασκευής. Πολύ σηµαντικό γεγονός το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό είναι και 

η δυναµική διερεύνηση κατασκευής την ̟αρούσας γεωµετρίας µε τη δοθείσα κατασκευαστική 

τεχνική η ο̟οία θα ̟εριγραφεί διεξοδικά στο Κεφάλαιο 6. Με άλλα λόγια ο σχεδιασµός της 

̟αρούσας γεωµετρίας, έντεχνα εισάγει στην ερευνητική αυτή εργασία, µία γεωµετρική δοµή, η 

̟ολυ̟αραµετρική κατασκευή της ο̟οίας θα α̟οκαλύψει τις ̟ραγµατικές δυνατότητες της 

υιοθετηθείσας κατασκευαστικής τεχνικής (µSLA). Στη γεωµετρική ̟εριγραφή ̟ου ακολουθεί, 

̟αρουσιάζεται ένα µίγµα γεωµετριών ενσωµατωµένων σε ένα µοναδικό σχέδιο, η κατασκευή 

του ο̟οίου θα α̟οκαλύψει γεωµετρικούς τοµείς στους ο̟οίους θα δύναται να ε̟έλθει βελτίωση 

αλλά και τοµείς στους ο̟οίους η ριζική αλλαγή γεωµετρικών χαρακτηριστικών θα είναι 

ε̟ιτακτική.  

 Το τµήµα Α το ο̟οίο ξεκινάει α̟ό την εισαγωγή της βαλβίδας και καταλήγει µέχρι και 

τη βάση έδρασης του εµβόλου, ουσιαστικά α̟οτελείται α̟ό µία ̟εριοχή σταθερής κυλινδρικής 

διατοµής µε εσωτερική ακτίνα 0.035mm και εξωτερική 0.055mm. Η διαφορά των 0.020mm η 

ο̟οία ε̟ιλέχθηκε και η ο̟οία α̟οτελεί το ̟άχος του τοιχώµατος της βαλβίδας, δύναται να 

̟ροσδώσει την α̟αραίτητη σταθερότητα στα τοιχώµατα της βαλβίδας ώστε να αντα̟εξέλθουν 

αφενός στο φερόµενο βάρος της ίδιας της βαλβίδας και αφετέρου σε εξωτερικές ̟ιέσεις τις 

ο̟οίες δύναται να δεχθεί η βαλβίδα στο ̟εριβάλλον εγκατάστασης της. Στην ̟ροκειµένη 

διερευνητική ̟ερί̟τωση κατασκευής και ε̟ίτευξης αξιόλογων γεωµετρικών χαρακτηριστικών, η 

αντοχή της βαλβίδας υ̟ό την υ̟οβολή εξωτερικών δυνάµεων δεν µελετήθηκε θεωρητικά αλλά 

έγινε εκ των υστέρων, υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση µε τη χρήση των συνθηκών οι ο̟οίες δύναται 

να αντιµετω̟ιστούν στο ̟εριβάλλον εγκαταστάσεώς της (̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες στο 

Κεφάλαιο 5 – υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση). Στο τµήµα Α, εν συνεχεία, υ̟άγεται και η άκρη του 

εµβόλου σφράγισης, η ο̟οία φέρει το µηχανικό στο̟. Το συγκεκριµένο µηχανικό στο̟, 

ε̟ιλέχθηκε να έχει διάµετρο ίση µε 0.035mm, δηλαδή 0.015mm ̟ερισσότερο α̟ό τη διάµετρο 

του εµβόλου, ώστε να α̟οφευχθεί η δηµιουργία δι-ε̟αφής µεταξύ αυτού και της ̟εριοχής στην 

ο̟οία ουσιαστικά το κυρίως σώµα του εµβόλου ολισθαίνει. Ε̟ίσης, το µηχανικό στο̟ δεν 

ε̟ιλέχθηκε να συµ̟ί̟τει µε το κατώτερο σηµείο του εµβόλου για λόγους βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών ροής του ρευστού στο συγκεκριµένο σηµείο. Για ̟αράδειγµα, ό̟ως θα 

̟αρουσιαστεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 5, µέσω των υ̟ολογιστικών ροικών ̟ροσοµοιώσεων, η 

το̟οθέτηση του στο̟ στην ε̟ιφαινόµενη θέση του τµήµατος Α, ε̟ιφέρει οµαλή και σταδιακή 

κατεύθυνση του ̟εδίου ροής γύρω α̟ό το µηχανικό στο̟, και το έµβολο κατ΄ ε̟έκταση, µε 

α̟οτέλεσµα να α̟οφεύγεται το φαινόµενο της ̟ρόσ̟τωσης του ρευστού σε µία εντελώς ε̟ί̟εδη 

ε̟ιφάνεια µε τη δηµιουργία έντονης ανα-κυκλοφορίας της ροής.  

 Το τµήµα Β της βαλβίδας α̟οτελείται ουσιαστικά α̟ό τον οδηγό του εµβόλου 

σφράγισης, τις ο̟ές διοχέτευσης του ρευστού α̟ό το τµήµα Α στο τµήµα Β και εν συνεχεία, α̟ό 

την ̟εριοχή στην ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται σταδιακή ελάττωση της εσωτερικής διατοµής της 

βαλβίδας ώστε να ε̟ιτευχθεί η ε̟ιτάχυνση της ροής. Ο οδηγός του εµβόλου ε̟ιλέχθηκε µε µήκος 

0.030mm, το ο̟οίο είναι ίσο µε τη διάµετρο του εµβόλου (0.020mm) ̟ολλα̟λασιασµένη ε̟ί 1.5 

φορές (0.020mm × 1.5 = 0.030mm), ε̟ιλογή η ο̟οία βασίζεται σε ευρέως χρησιµο̟οιηθέν 

κανόνα κατά τον ο̟οίο, το µήκος οδηγού τετραγωνικής ή κυλινδρικής διατοµής, ̟ρέ̟ει να 

είναι τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο α̟ό το µήκος της ̟λευράς ή διάµετρο της διατοµής, 

̟ολλα̟λασιασµένο ε̟ί 1.5 φορές ώστε όταν στο κινούµενο εξάρτηµα, οδηγούµενο α̟ό το 
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συγκεκριµένο οδηγό, ̟ροκληθεί ρο̟ή κάµψης κατά τη διάρκεια της ̟αλινδρόµησης, αυτό να 

µην καµφθεί και κολλήσει στα τοιχώµατα µε άµεσο α̟οτέλεσµα την ε̟ιβράδυνση της κινήσεώς 

του (εµ̟ειρικός κανόνας σχεδιασµού µηχανολογικών κατασκευών). Στη συνέχεια, στις διατοµές 

των ο̟ών διέλευσης του ρευστού δεν α̟οδόθηκαν συγκεκριµένες διαστάσεις οι ο̟οίες να 

ευνοούν τη µέγιστη δυνατή ροή αλλά στον αντί̟οδα αυτού, εδόθησαν διαστάσεις οι ο̟οίες να 

ευνοούν την καλύτερη δυνατή κατασκευή των τοιχωµάτων αλλά και του οδηγού έδρασης της 

βαλβίδας. Η ο̟ή λοι̟όν, ό̟ως φαίνεται στην εικόνα 4.7δ, έχει σχήµα τόξου και όχι ηµικυκλίου 

ώστε να ̟αρέχεται ̟ερισσότερο στερεο̟οιηµένο υλικό στα δύο άκρα της βάσης στήριξης και 

κατ’ ε̟έκταση, οδηγό της βαλβίδας, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αντοχή στην ̟ίεση την 

ο̟οία δέχεται κατά το άνοιγµα της βαλβίδας µέσω της ε̟αφής του µηχανικού στο̟ στην κάτω 

ε̟ιφάνειά του.  

Το τµήµα Γ, α̟οτελεί το σηµαντικότερο, όσων αφορά τη φραγή του ρευστού, τµήµα της 

βαλβίδας λόγω του ότι στο συγκεκριµένο τµήµα ̟ραγµατο̟οιείται η εδραση της κωνικής 

̟εριοχής του ̟αλινδροµικού εµβόλου κατά την κίνηση του ο̟οίου ̟ραγµατο̟οιείται το 

άνοιγµα και το κλείσιµό της. Στο σηµείο αυτό ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη γεωµετρία 

της κωνικής έδρασης του εµβόλου η ο̟οία διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό και 

διαστασιολόγηση του τµήµατος Β. Η ροή του ρευστού, καθώς κατευθύνεται ̟ρος την κωνική 

̟εριοχή, α̟ό το τµήµα Β ̟ρος το τµήµα Γ, ̟ροα̟αιτείται να έχει οµαλο̟οιηθεί (δηλαδή το 

̟ροφίλ της ταχύτητας να έχει ανα̟τυχθεί ̟λήρως – βλέ̟ε Κεφάλαιο 5) ώστε όταν έρθει σε 

ε̟αφή µε την κωνική ̟εριοχή του εµβόλου να υ̟άρξει οµοιόµορφη ̟ίεση µέσω της σταθερής 

ορµής του. Για να ε̟ιτευχθεί η συγκεκριµένη οµαλο̟οίηση της ροής, α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση 

α̟οτελεί η ύ̟αρξη ευθύγραµµου τµήµατος σταθερής διατοµής ιδίας µε τη µικρότερη διατοµή 

της κωνικής ̟εριοχής. Το συγκεκριµένο ευθύγραµµο τµήµα ουσιαστικά είναι το τµήµα Γ µετά 

την αφαίρεση της κωνικής ̟εριοχής µε µήκος 0.085mm και διάµετρο 0.050mm. Η µετάβαση α̟ό 

τη διάµετρο του τµήµατος Β η ο̟οία είναι 0.070mm στη διάµετρο 0.050mm του εν λόγω 

ευθύγραµµου τµήµατος ̟ραγµατο̟οιείται οµαλά µε τη δηµιουργία κλίσης στα εσωτερικά 

τοιχώµατα κατά 195° µοίρες ώστε η µετάβαση της ροής α̟ό τη µεγαλύτερη διατοµή της 

βαλβίδας, ̟ρος τη µικρότερη να γίνει µε τον οµαλότερο δυνατό τρό̟ο χωρίς τη δηµιουργία 

α̟οµονωµένων στροβιλισµών αλλά και ̟εριοχών γενικευµένης ανα-κυκλοφορίας της ροής. Η 

συγκεκριµένη γωνία ε̟ιλέχθηκε ως η καταλληλότερη υ̟ό τις υ̟άρχουσες συνθήκες διότι 

ε̟ιτρέ̟ει στην εκµετάλλευση του µεγαλύτερου δυνατού µήκους του τµήµατος Γ για την 

οµαλο̟οίηση της ροής. Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου µεγαλύτερη κλίση δύναται να ε̟ιλεχθεί και κατά 

συνέ̟εια µικρότερη γωνία, οδηγώντας στη δηµιουργία µεγαλύτερου ωφέλιµου µήκους 

οµαλο̟οίησης, εντονότερα ̟ροβλήµατα θα δηµιουργούνταν στη ροή ό̟ως για ̟αράδειγµα 

µεγαλύτερη αύξηση της ̟ίεσης στη συγκεκριµένη ̟εριοχή ώστε να ̟ραγµατο̟οιηθεί η 

µετάβαση του ρευστού α̟ό το τµήµα Β στο Γ υ̟ό τις δοθείσες οριακές συνθήκες (βλέ̟ε 

Κεφάλαιο 5 - ενότητα 5.2.1).  

 Το τελευταίο και σηµαντικότερο σηµείο της βαλβίδας είναι η κωνική ̟εριοχή του 

εµβόλου του ο̟οίου η ανώτερη διατοµή έρχεται ̟ρώτη σε ε̟αφή µε την ανεστραµµένη ροή του 

ρευστού. Η α̟όλυτα κάθετη ̟ρόσ̟τωση του ρευστού στην ε̟ιφάνεια αυτή, ασκεί τη µέγιστη 

δυνατή ̟ίεση και ̟ροκαλεί την κίνηση του εµβόλου ̟ρος τα κάτω ̟ροκαλώντας µε αυτό τον 

τρό̟ο το κλείσιµο της βαλβίδας. Όσο λοι̟όν, µεγαλύτερη είναι η ε̟ιφάνεια αυτή, τόσο 
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µεγαλύτερη και η ε̟ιφερόµενη ̟ίεση / τάση ̟ου δηµιουργείται α̟ό το ρευστό σε αυτή. Η 

αβίαστη ̟αραδοχή του συµ̟εράσµατος αυτού δύναται να οδηγήσει και στο µεγαλύτερο, ίσως, 

λειτουργικό ̟ρόβληµα της βαλβίδας. Η φαινοµενική α̟λότητα της σχέσης µεταξύ 

δηµιουργηθείσας ̟ίεσης και ε̟ιφάνειας και το άµεσο συµ̟έρασµα για τη µεγιστο̟οίηση της 

ε̟ιφάνειας αυτής, µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν δύο ̟ολύ σηµαντικά ̟ροβλήµατα. Πιο 

συγκεκριµένα, µε δεδοµένη την εξωτερική διάµετρο της βαλβίδας, η διάµετρος της ανώτερης 

αυτής ε̟ιφάνειας έχει ένα µέγιστο όριο στην τιµή την ο̟οία δύναται να λάβει. Το όριο αυτό 

ε̟ιβάλλεται όχι µόνο α̟ό το µέγεθος του α̟αιτούµενου διάκενου το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει 

µεταξύ του κώνου και των τοιχωµάτων ώστε η ροή να βρίσκει τη µικρότερη δυνατή αντίσταση 

και κατά συνέ̟εια να µην ε̟έρχεται το̟ική αύξηση της ̟ίεσης και στη συνέχεια αύξηση της 

ταχύτητας, αλλά ε̟ίσης και α̟ό τη γωνία της κωνικότητας η ο̟οία ε̟ιτάσσεται α̟ό τα 

χαρακτηριστικά της κατασκευαστικής διαδικασίας και το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών το ο̟οίο 

δηµιουργείται. Με α̟λά λόγια, όσο µικρότερη η ανώτερη ε̟ιφάνεια του κώνου και κατά 

συνέ̟εια, µικρότερη γωνία κωνικότητας, τόσο µεγαλύτερο το διάκενο για το ρευστό (στην 

ανοιχτή θέση της βαλβίδας και µε φορά ̟ρος τα ̟άνω), τόσο µικρότερο το φαινόµενο των 

σκαλο̟ατιών, αλλά τόσο µεγαλύτερη η ̟ιθανότητα να ε̟έλθει µόνιµη δι-ε̟αφή και φραγή της 

βαλβίδας (βλέ̟ε ε̟όµενη ενότητα).  Υ̟άρχει λοι̟όν µία ̟ολύ λε̟τή ισορρο̟ία µεταξύ αυτών 

των ̟αραµέτρων η ο̟οία ̟ερι̟λέκει τη διερεύνηση ̟ρος την εύρεση των βέλτιστων 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης βαλβίδας σε τέτοιο βαθµό ό̟ου ενδεχοµένως 

να µην α̟οτελεί τη βέλτιστη δυνατή γεωµετρία. Το συγκεκριµένο γεγονός δεν α̟οτελεί 

τροχο̟έδη για την τελική κατασκευή της αυτής της γεωµετρίας λόγω της διερευνητικής φύσεώς 

της, η ο̟οία και ε̟εριγράφη στην αρχή της ̟αρούσας ενότητας.  

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η διερεύνηση της α̟αιτούµενης δύναµης Fp για το άνοιγµα της 

βαλβίδας (ε̟έρχεται µηδενισµός της δι-ε̟αφής όταν αυτή ουσιαστικά υφίσταται) και τάσης 
ε̟αφής Pc (α̟ό την ελάχιστη µέχρι και τη µέγιστη ̟ιθανή δι-ε̟αφή) του ̟αρόντος σχεδίου της 

βαλβίδας. Με αυτό τον τρό̟ο θα ελεγχθεί η εφαρµοσιµότητα της ε̟ιλεχθείσας γωνίας των 14° 

µοιρών στη συγκεκριµένη γεωµετρία λαµβάνοντας υ̟’ όψη και ένα εύρος ̟ιθανών συντελεστών 

τριβής [δεν βρέθηκε σχετική δηµοσίευση η ο̟οία να ̟αρέχει στοιχεία για το συντελεστή τριβής 

των χρησιµο̟οιηθέντων υλικών]. Ε̟ίσης η γωνία αυτή, θα ̟ροσδώσει ένα εύρος τάσεων δι-

ε̟αφής συναρτήσει του βάθους δι-ε̟αφής µε βάση το ο̟οίο θα δια̟ιστωθεί εάν ε̟έρχεται 

̟αραµόρφωση στο υλικό, δεδοµένων των µηχανικών ιδιοτήτων οι ο̟οίες ̟αρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 3.  Κατ’ ε̟έκταση, και µε βάση τις δοθείσες µαθηµατικές σχέσεις, θα βρεθεί η βέλτιστη 

γωνία για την ο̟οία το υλικό δεν ̟αραµορφώνεται ̟λαστικά µέχρι και την ε̟ίτευξη της 

µέγιστης δυνατής δι - ε̟αφής. Το συγκεκριµένο α̟οτέλεσµα θα εξεταστεί στη συνέχεια ως ̟ρος 

την ευστάθειά του σχετικά µε την ελαχιστο̟οίηση του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών αλλά και 

της ελαχιστο̟οίησης των ̟εριοχών ανα-κυκλοφορίας γύρω α̟ό την ε̟ίµαχη κωνική ̟εριοχή 

του εµβόλου. ∆ιερευνητικές υ̟ολογιστικές ̟ροσοµοιώσεις οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιήθηκαν και 

συγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής διερεύνησης τόσο στη βαλβίδα µε την 

κωνικότητα των 14° όσο και της βέλτιστης η ο̟οία υ̟ολογίσθηκε, η εύρεση της ο̟οίας 

αναλύεται στη συνέχεια, ̟αρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου.         
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4.4.2.4 ∆ύναµη Fp και Τάση ε̟αφής Pc του ̟ρωτευόντως σχεδίου της βαλβίδας   

 

Σύµφωνα µε τις συναρτήσεις 4.2 και 4.4, γίνεται κατανοητό ότι για κάθε δυνατή τιµή δ, η 

τάση ε̟αφής είναι συνάρτηση του βάθους z (σχήµα 4.2β). Α̟οδεικνύεται µε αυτό τον τρό̟ο ότι 

η µεγαλύτερη τάση ε̟αφής δηµιουργείται στο µεγαλύτερο δυνατό βάθος z. Στο σχήµα 4.4 

̟αρατίθεται η αντι̟ροσω̟ευτική γεωµετρία της ̟ρωτεύουσας βαλβίδας η ο̟οία 

διαφορο̟οιείται σε σχέση µε τη θεωρητική (σχήµα 4.2β) σε αρκετά σηµεία. Για λόγους 

α̟λο̟οίησης των υ̟ολογισµών και για κάθε δεδοµένη τιµή δ, η συνάρτηση 1b (z)  θα 

µετατρα̟εί στη σταθερά b1 = δ + κ (σηµείο στο ο̟οίο η τιµή της τάσης ε̟αφής λαµβάνει τη 

µέγιστη τιµή της Pc(max)). Με αυτό τον τρό̟ο γίνεται η θεώρηση ότι σε όλο το µήκος της δι – 

ε̟αφής θα εφαρµόζεται η µέγιστη δυνατή τάση ε̟αφής και όχι µόνο στο σηµείο του µέγιστου z 

α̟οδίδοντας κατά την ε̟ίλυση των δεδοµένων εξισώσεων µία ενδεικτική τιµή, 

αντι̟ροσω̟ευτική µίας υ̟οθετικής κατάστασης φορτίσεως του χρησιµο̟οιηθέντος υλικού, ̟ολύ 

δυσµενέστερη της ̟ραγµατικής. Ε̟ι̟ρόσθετα το µήκος ε̟αφής Lc είναι σταθερό σε κατά τη 

διάρκεια δηµιουργίας της δι – ε̟αφής.  Συνε̟ώς η συνάρτηση 4.4 λαµβάνει την ακόλουθη 

µορφή: 

 

                                                    
2 2
2 1

c(max) 2
1 2

Εδ[b -b ]cos
P (δ)

2b b

θ
=                                                              [4.8] 

 
ό̟ου b1 = δ + κ (mm) και b2 =Dεξωτερική / 2 = 0,110 / 2 = 0,055 (mm) [βλέ̟ε σχήµα 4.4]. 

 

Ιδιαίτερη ̟ροσοχή δύναται να δοθεί στην κάθετη  ̟λευρά του σώµατος Α, στο ανώτερο 

ύψος του κώνου, η ο̟οία ε̟ιτρέ̟ει στην τιµή δ της ̟ιθανής δι-ε̟αφής, να λάβει µέγιστη τιµή 

δmax. Η κάθετη ̟λευρά αυτή, καθώς εισέρχεται στο σώµα Β, ε̟ηρεάζεται α̟ό τη δύναµη της 

τριβής των τοιχωµάτων.  Το συγκεκριµένο φαινόµενο, ε̟ιφέρει την αλλαγή της συνάρτησης 4.6 

στην ακόλουθη µορφή: 

 

p εF [ (sin  + µcos )+Aµ]θ θ= − Α                                                                                                           [4.9] 

 
ό̟ου  

 

A(δ) = Area × Pc(max)= 1 c

δ
(2̟b )P

tanθ
                                                                                                [4.10]                                

 
Ό̟ου οι Αε και Α είναι η αντιδράσεις του σώµατος Β στη δι – ε̟αφή και µ ο συντελεστής τριβής.  

 

[ ]

c c c

c

L cosθ L cosθ L cosθ

ε 1 c 1 c(max) 1 c(max)

0 0 0

L cosθ

1 c(max) 1 c(max) c c(max) c0

(δ) 2̟ b (z)P (z)dz 2̟ b P dz  2̟b P dz

2̟b P z 2̟ b P L cosθ  2̟(κ+δ)P L cosθ

Α = = = =

= =

∫ ∫ ∫
                           [4.11] 
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(α) 

 

 
 

(β) 

Σχήµα 4.4. ∆ιάγραµµα ελεύθερου σώµατος βαλβίδας 
 

 

Αντικαθιστώντας, τις συναρτήσεις 4.10 και 4.11 στη συνάρτηση 4.9 καταλήγουµε στην 

ακόλουθη συνάρτηση η ο̟οία εκφράζει τη δόκιµη δύναµη Fp η ο̟οία αρµόζει στην ̟αρούσα 

γεωµετρική διάταξη µεταξύ του σώµατος Α και Β αλλά και των ιδιαίτερων γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών α̟ό τα ο̟οία διέ̟ονται:                                 

 

p c(max) c c(max)

δ
F (δ)  -[2̟(κ+δ)P L cosθ(sinθ + µcosθ) + [2̟(κ+δ)P µ]]

tanθ
=                            [4.12] 

 

4.4.2.4.1 ∆ύναµη Fp και Τάση ε̟αφής Pc για κωνικότητα 14° µοιρών 

 

Στη ̟ροηγούµενη ενότητα, και συγκεκριµένα στις συναρτήσεις 4.8 και 4.12 γίνεται 

φανερή η εξάρτηση της δύναµης Fp και τάσεως ε̟αφής Pc, µε τη γωνία κωνικότητας θ αλλά και 

µε το συντελεστή τριβής µ, όταν όλες οι άλλες ̟αράµετροι έχουν ε̟ιλεχθεί ως σταθερές. Στο 

̟ροκείµενο στάδιο της διερεύνησης αυτής, οι δυνάµεις και τάσεις ε̟αφής θα διερευνηθούν 

συναρτήσει της δι-ε̟αφής δ (α̟ό την ελάχιστη µέχρι και τη µέγιστη τιµή της) µε δεδοµένες όλες 

τις άλλες ̟αραµέτρους συµ̟εριλαµβανοµένης της γωνίας θ αλλά και συντελεστή τριβής µ. Για 

το λόγο αυτό στην ̟αρούσα ενότητα η γωνία θ θα τεθεί ίση µε 14° µοίρες και ο συντελεστής 

τριβής θα ̟άρει τη µικρότερη δυνατή τιµή µ = 0.1 [90] αλλά και τη µέγιστη δυνατή τιµή µ = 1 
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ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόµενο ̟λαστικής ̟αραµορφώσεως του υλικού υ̟ό τις ̟αρούσες 

συνθήκες. Στη συνέχεια ̟αρατίθενται οι τιµές των φυσικών µεγεθών η αντικατάσταση των 

ο̟οίων στις συναρτήσεις 4.8 και 4.12, ̟αράγει τις γραφικές ̟αραστάσεις 4.1 και 4.2:  

 

Τιµές συσχετιζόµενων φυσικών µεγεθών της βαλβίδας µε τις συναρτήσεις 4.8 και 4.12: 
 

b1 = δ + κ (mm)  
b2 =Dεξωτερική / 2 = 0.110 / 2 = 0.055mm 
κ = 0.025 mm 
δ = ̟αράµετρος (0 ≤ δ ≤ 0,0025mm) 
Ε  = 1.3 GPa  =  1300 MPa  = 1300 N/mm2 (βλέ̟ε Κεφάλαιο 3, ενότητα 3.4) 
θ = 14° 
Lc = 0.010 mm  
µ = 0.1 και 1 
Pελαστικότητας = 10 ΜPa (βλέ̟ε Κεφάλαιο 3, ενότητα 3.4) 

  
 
 Μετά το ̟έρας δηµιουργίας της γραφικής ̟αράστασης της τάσεως ε̟αφής Pc (γραφική 

̟αράσταση 4.1), είναι δυνατό να  ̟ροσδιοριστεί η µέγιστη τάση ε̟αφής για κάθε αντίστοιχη 

τιµή δι-ε̟αφής δ, η ο̟οία ξε̟ερνάει το όριο ελαστικότητας του υλικού (Pελαστικότητας = 10 ΜPa /  

Κεφάλαιο 3) για τιµές δ > 0.0005mm. Αξιοσηµείωτο γεγονός α̟οτελεί η µη εξάρτηση της τάσεως 

ε̟αφής µε το συντελεστή τριβής λόγω του ότι ο υ̟ολογισµός της ̟ραγµατο̟οιείται στατικά και 

όχι κατά τη διάρκεια δηµιουργίας της, δηλαδή κατά τη διάρκεια κίνησης της κωνικής ̟εριοχής 

̟ρος τις θετικές τιµές του άξονα αναφοράς z και κατά συνέ̟εια δηµιουργίας της δι-ε̟αφής δ.  

Λόγω της αδυναµίας υ̟ολογισµού της ακριβούς δι-ε̟αφής η ο̟οία θα δηµιουργηθεί 

υ̟ό την ε̟ίδραση των υ̟αρχόντων χαρακτηριστικών ροής και έχοντας ως µοναδικό κριτήριο 

σύγκρισης και ε̟ιλογής κωνικότητας, την υ̟άρχουσα γραφική ̟αράσταση, δύναται να 

χαρακτηριστεί η συγκεκριµένη ε̟ιλογή κωνικότητας µε γωνία θ = 14° ως ακατάλληλη για την 

υ̟άρχουσα εφαρµογή λόγω της ̟αραµόρφωσής ̟ου ̟ροκαλεί στο υλικό. Σε αυτό το σηµείο και 

στον αντί̟οδα των α̟οτελεσµάτων υ̟ολογισµού της τάσεως ε̟αφής, ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι 

αρχικές δοκιµές µε υ̟ολογιστικές ̟ροσοµοιώσεις συνθηκών ροής αλλά και κατασκευής της 

υ̟άρχουσας γεωµετρίας α̟έδειξαν ότι η συγκεκριµένη ε̟ιλογή γωνίας δύναται να ̟ροσδώσει 

α̟οδεκτά χαρακτηριστικά ροής αλλά και ε̟ίτευξη του ελάχιστου δυνατού φαινοµένου των 

σκαλο̟ατιών (Κεφάλαιο 5).    

Στη γραφική ̟αράσταση 4.2 ̟αρατίθεται η ανά̟τυξη της δύναµης Fp, η ο̟οία είναι 

αναγκαία για το µηδενισµό της δι-ε̟αφής και τελική α̟οµάκρυνση της κωνικής ̟εριοχής Α του 

εµβόλου α̟ό την κωνική ̟εριοχή Β (σχήµα 4.4). Ο υ̟ολογισµός της ̟ραγµατο̟οιείται µετά το 

̟έρας του υ̟ολογισµού της τάσεως ε̟αφής λόγω του ότι είναι άµεσα εξαρτώµενη α̟ό αυτή 

(συνάρτηση 4.12) 
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Γραφική ̟αράσταση 4.1. Ανα̟τυχθείσα τάση στα τοιχώµατα συναρτήσει της δι - ε̟αφής 
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Γραφική ̟αράσταση 4.2. Ανα̟τυχθείσα δύναµη στα τοιχώµατα συναρτήσει της δι – ε̟αφής και του 

συντελεστή τριβής 
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4.4.2.4.2 ∆ύναµη Fp και Τάση ε̟αφής Pc για κωνικότητα 77,8° 

 
Έχοντας καταλήξει στο συµ̟έρασµα ότι η γωνία των 14° είναι ακατάλληλη για την 

αντοχή της βαλβίδας σε ̟ιθανές ανα̟τυσσόµενες τάσεις ε̟αφής για ένα δεδοµένο εύρος 

δηµιουργηθέντων τιµών δι-ε̟αφής, στην ̟αρούσα ενότητα η γωνία θ θα τεθεί ίση µε 77,8° 

µοίρες µε το συντελεστή τριβής να λαµβάνει ξανά τη µικρότερη δυνατή τιµή µ = 0,1 [90] αλλά 

και τη µέγιστη δυνατή τιµή µ = 1 ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόµενο υ̟έρβασης του ορίου 

ελαστικότητας του υλικού υ̟ό τις ̟αρούσες συνθήκες και ̟άλι. Η συγκεκριµένη τιµή της γωνίας 

̟ροκύ̟τει µετά τη λύση της συνάρτησης 4.8 ως ̟ρος θ, αντικαθιστώντας την τάση ε̟αφής µε 

την τιµή Pc = 10 MPa, η ο̟οία είναι ελάχιστα µικρότερη α̟ό το όριο ελαστικότητας του υλικού. 

Με αυτό τον τρό̟ο δύναται να οριστεί το κατώτερο όριο το ο̟οίο δύναται να λάβει η γωνία θ 

και µέγιστη τιµή τις 90° µοίρες. Στη συνέχεια, ̟αρατίθενται και ̟άλι οι τιµές των φυσικών 

µεγεθών, η αντικατάσταση των ο̟οίων στις συναρτήσεις 4.8 και 4.12, ̟αράγει τις γραφικές 

̟αραστάσεις 4.3 και 4.4:  

 

Τιµές συσχετιζόµενων φυσικών µεγεθών της βαλβίδας µε τις συναρτήσεις 4.8 και 4.12: 
 

b1 = δ + κ (mm)  
b2 =Dεξωτερική / 2 = 0.110 / 2 = 0.055mm 
κ = 0.025 mm 
δ = ̟αράµετρος (0 ≤ δ ≤ 0,0025mm) 
Ε  = 1.3 GPa  =  1300 MPa  = 1300 N/mm2 (βλέ̟ε κεφάλαιο 3, ενότητα 3.4) 
θ = 77.8° 
Lc = 0,010 mm  
µ = 0.1 και 1 
Pελαστικότητας = 10 ΜPa (βλέ̟ε κεφάλαιο 3, ενότητα 3.4) 

 
 
 
 Μετά το ̟έρας δηµιουργίας της γραφικής ̟αράστασης της τάσεως ε̟αφής Pc, είναι 

δυνατό να  ̟ροσδιοριστεί και ̟άλι η µέγιστη τάση ε̟αφής για κάθε αντίστοιχη τιµή δι-ε̟αφής 

δ, η ο̟οία, στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, δεν ξε̟ερνάει την ̟ειραµατικά µετρηθείσα τάσης 

ελαστικότητας του υλικού (Pελαστικότητας = 10ΜPa) για τιµές δ ≤ 0.0025mm (Pc = 9.99 ΜPa). Σε αυτό 

το σηµείο δύναται να σχολιαστεί η µορφή των γραφικών ̟αραστάσεων της α̟αιτούµενης 

δύναµης Fp για τις δύο ε̟ιλογές γωνίας, συναρτήσει των δύο ακραίων ε̟ιλογών του συντελεστή 

τριβής. Στην ̟ερί̟τωση λοι̟όν ό̟ου η γωνία των 14° µοιρών έχει ε̟ιλεχθεί,  το γράφηµα 2 

ε̟ιδεικνύει την ανά̟τυξη της δύναµης Fp συναρτήσει της δι - ε̟αφής, η ο̟οία είναι ̟ολύ 

µεγαλύτερη στην ̟ερί̟τωση ό̟ου ο συντελεστής τριβής λαµβάνει την τιµή µ = 1. Ο λόγος 

λοι̟όν, Fp(14°, µ = 1) / Fp(14°, µ = 0,1) ο ο̟οίος ̟ροκύ̟τει α̟ό τη µελέτη των γραφικών 

̟αραστάσεων, αυξάνει σηµαντικά συναρτήσει της τιµής της δι-ε̟αφής και λαµβάνει τιµές α̟ό 

1.5 µέχρι και 6, οδηγώντας στο συµ̟έρασµα ότι η αύξηση του συντελεστή τριβής ε̟ηρεάζει 

σηµαντικά τη δύναµη Fp η ο̟οία λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της ίση µε – 0.168 Ν (συντελεστής µ 

= 1 και φορά ̟ρος τις αρνητικές τιµές του άξονα z), υ̟ό τις ε̟ιλεχθείσες γεωµετρικές διαστάσεις. 
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Γραφική ̟αράσταση 4.3. Ανα̟τυχθείσα τάση στα τοιχώµατα συναρτήσει της δι – ε̟αφής 
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Γραφική ̟αράσταση 4.4. Ανα̟τυχθείσα δύναµη στα τοιχώµατα συναρτήσει της δι – ε̟αφής και του 

συντελεστή τριβής 
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Στον αντί̟οδα αυτών, µε την ε̟ιλογή της γωνίας των 77.8° µοιρών,  η γραφική 

̟αράσταση 4.4 ε̟ιδεικνύει την ανά̟τυξη της δύναµης Fp συναρτήσει της δι-ε̟αφής, η ο̟οία δεν 

µεταβάλλεται σηµαντικά για τιµές µέχρι και 0.0005mm για τις δύο ακραίες ̟ερι̟τώσεις του 

συντελεστή τριβής. Για τιµές δι-ε̟αφής µεγαλύτερες των 0.0005mm, ο λόγος, Fp(77.8°, µ = 1) / 

Fp(77.8°, µ = 0,1) κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1.1 και 1.5 οδηγώντας στο συµ̟έρασµα ότι η 

αύξηση του συντελεστή τριβής δεν ε̟ηρεάζει σηµαντικά τη δύναµη Fp η ο̟οία έχει µέγιστη τιµή 

ίση µε – 0.005Ν (συντελεστής µ = 1 και φορά ̟ρος τις αρνητικές τιµές του άξονα z), υ̟ό τις 

ε̟ιλεχθείσες γεωµετρικές διαστάσεις και η ο̟οία είναι 33.6 φορές µικρότερη σε σχέση µε την 

αντίστοιχα α̟αιτούµενη δύναµη Fp για την ε̟ιλογή της κωνικότητας των 14°. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στο ακόλουθο γεγονός. Θέτοντας τη γωνία στις 77.8° ̟ρέ̟ει 

να διατηρηθεί το µήκος Lc = 0.0025mm (σχήµα 5), µε µικρό ανασχεδιασµό της κορυφαίας 

̟εριοχής του εµβόλου (η αλλαγή της γωνίας ε̟ιφέρει και αλλαγή στην ε̟ιφάνεια ε̟αφής ε̟ειδή 

αλλάζει η ̟ροβολή του εµβόλου ̟ρος το ̟λαϊνό τοίχωµα, άρα η αλλαγή είναι αναγκαία ώστε 

να διατηρηθεί το ̟λάτος αυτής στα 0.0025 mm). Η αλλαγή αυτή διατηρεί τη µέγιστη τιµή της δι-

ε̟αφής στα 0.0025mm ̟ερί̟ου ̟ροσδίδοντας ε̟αληθεύοντας µε αυτό τον τρό̟ο τις γραφικές 

̟αραστάσεις 4.3 και 4.4.  

Στην εικόνα 4.8, ̟αρουσιάζεται η ̟ροσεγγιστική µορφή της βαλβίδας µε την ε̟ιλογή της 

κωνικότητας των θ = 77.8°, µε διατήρηση όλων των υ̟ολοί̟ων διαστάσεων (εκτός του µήκους Lc 

το ο̟οίο ισούται ̟λέον µε 0.0025mm) ώστε να µ̟ορεί να γίνει αντικειµενική σύγκριση µεταξύ 

των δύο γεωµετρικών δοµών (βαλβίδα µε κωνικότητα θ = 14° και βαλβίδα µε κωνικότητα θ = 

77.8°) υ̟ό τις ίδιες συνθήκες ροής.   

 

 

 

 

 
 

(α) 

 
 

(β) 
 

Εικόνα 4.8. Ανασχεδιασµένη κεφαλή του εµβόλου της ̟ρωτεύουσας γεωµετρίας της βαλβίδας 
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Γίνεται φανερό λοι̟όν το γεγονός της δραστικής αλλαγής των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών της ̟εριοχής η ο̟οία βρίσκεται στο µέσο ̟ερί̟ου του τµήµατος Γ και 

α̟οτελεί την ̟εριοχή έδρασης του κορυφαίου τµήµατος του εµβόλου το ο̟οίο έχει ε̟ί̟εδη 

ε̟ιφάνεια και ̟λέον δεν α̟οτελείται α̟ό την έντονα, κωνική γεωµετρία του αρχικού 

γεωµετρικού σχεδίου, αλλά α̟οτελείται α̟ό µία σχεδόν ε̟ί̟εδη ε̟ιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και 

για το κορυφαίο τµήµα του εµβόλου, µε σχεδόν ̟αραλληλε̟ί̟εδη ̟λέον κυλινδρική γεωµετρία 

η ο̟οία χαρακτηρίζεται α̟ό τις α̟αραίτητες εκείνες γεωµετρικές διαστάσεις οι ο̟οίες ̟ληρούν 

τις ̟ροϋ̟οθέσεις για τη δηµιουργία των γραφικών ̟αραστάσεων 4.1 και 4.2 χωρίς να ε̟έρχεται 

υ̟έρβαση του ορίου ελαστικότητας του υλικού µέχρι και την ε̟ίτευξη της µέγιστης τιµής δι-

ε̟αφής των 0.0025mm ό̟ως αυτή ̟ροε̟ιλέχθηκε.      

 

      

 
 

Σχήµα 4.5. Ανασχεδιασµένη ̟ρωτεύουσα γεωµετρία της βαλβίδας – Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις 
 
 
 

Για την καλύτερη αντίληψη των αλλαγών οι ο̟οίες ε̟έρχονται στη ροή του ρευστού 

µέσα α̟ό τις δύο ̟εριγραφείσες γεωµετρικές δοµές, ̟αρατίθενται στην ε̟όµενη ενότητα, 

Τµήµα Γ 

Τµήµα Β 

Τµήµα Α 
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ενδεικτικές υ̟ολογιστικές ̟ροσοµοιώσεις µε τη χρήση των ο̟οίων δύναται να γίνει µια αρχική 

σύγκριση των χαρακτηριστικών των δοµών αυτών.   

 

4.4.2.5 Ενδεικτική, συγκριτική υ̟ολογιστική αξιολόγηση των δύο γεωµετρικών 
̟ροσεγγίσεων 

 

Στις εικόνες 4.9 και 4.10, γίνεται µία αρχική ενδεικτική σύγκριση των δύο γεωµετρικών 

δοµών υ̟ό τη χρησιµο̟οίηση των οριακών συνθηκών οι ο̟οίες θα α̟οτελέσουν το αντικείµενο 

της ̟αρούσας ερευνητικής εργασίας στο Κεφάλαιο 5. 

 

 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 4.9. Πεδίο ροής  ̟εριµετρικά των δύο κεφαλών του εµβόλου (14° και 77,8°) 
 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Εικόνα 4.10. Ανα̟τυχθείσα ̟ίεση µέσα στη βαλβίδα για τις δύο διαφορετικές γεωµετρίες της κεφαλής 

του εµβόλου 
 
 
 

Οι ̟αράµετροι και οριακές συνθήκες οι ο̟οίες και χρησιµο̟οιήθηκαν για την ̟αρούσα 

σύγκριση είναι οι ακόλουθες: 
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• Κατηγορία Ρευστού: Πλάσµα αίµατος (αίµα χωρίς τα συστατικά του ό̟ως ̟.χ. ερυθρά 

αιµοσφαίρια), ασυµ̟ίεστο. 

• Ροή: συνεχής / στρωτή (υ̟ακούοντας τις κλασικές εξισώσεις Navier-Stokes σχετικά µε τη 

διατήρηση της µάζας και ορµής). 

• Πυκνότητα ρ=1040 kg/m3. 

• Ιδιότητα Ρευστού: Μη Νευτώνειο µε δυναµικό ιξώδες ίσο µε 
1nµ γ −= Κ ό̟ου K = 

0.0134 Pa sn , n = 0.785 και γ ο ρυθµός διάτµησης [91]. 

• Ταχύτητα εισαγωγής του ρευστού στη βαλβίδα 1 cm/s. 

• Εξωτερική ̟ίεση αναφοράς, p = 12 mmHg. 

• Σχετική ̟ίεση στην έξοδο, p = 0 mmHg. 

 

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ε̟ιλογή της ροής ως στρωτής και όχι ως 

τυρβώδους, βασίστηκε στο γεγονός της µικρής διαµέτρου των υ̟ό µελέτη φλεβών, µέσα στις 

ο̟οίες το µέτρο των διανυσµάτων της ταχύτητας αλλά και ο συνε̟αγόµενος αριθµός Reynolds, 

συνηγορούν σε αυτή την ε̟ιλογή [92]. Ε̟ίσης, µε σκο̟ό την ̟λήρη ανά̟τυξη του ̟ροφίλ της 

ταχύτητας του ρευστού µετά την είσοδό του στο χώρο της βαλβίδας και ̟ριν την 

̟ραγµατο̟οίηση της ε̟αφής του µε τις εσωτερικές εξοχές της βαλβίδας αλλά και το έµβολο κατ’ 

ε̟έκταση, ό̟ως ε̟ίσης και µετά την α̟ώλεια αυτής της ε̟αφής µέχρι και την τελική έξοδο α̟ό 

τη βαλβίδα, το µήκος της βαλβίδας ̟ροεκτάθηκε και στα δύο άκρα κατά µήκος ισοδύναµο µε 3 - 

4 φορές την εσωτερική διάµετρο (Περισσότερες λε̟τοµέρειες και εκτενέστερη ̟εριγραφή των 

φαινοµένων στο Κεφάλαιο 5).    

 Η σύγκριση η ο̟οία δύναται να γίνει σε αυτό το σηµείο σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 

ροής των βαλβίδων οδηγεί στο αρχικό συµ̟έρασµα ότι η βαλβίδα µε την κωνικότητα των θ = 

77.8° µοιρών ανα̟τύσσει ̟ερισσότερες ̟εριοχές στις ο̟οίες το µέτρο της ταχύτητας µ̟ορεί να 

είναι σχεδόν µηδενικό, γεγονός το ο̟οίο συνε̟άγεται ̟ιθανή δηµιουργία θροµβώσεων. Ε̟ίσης, 

η ανα̟τυσσόµενη ̟ίεση α̟ό το ρευστό κατά τη δίοδό του ̟ρος την έξοδο, διατηρείται σε 

µεγαλύτερο µήκος στη βαλβίδα µε την κωνικότητα των 14° µοιρών (ελαττώνεται κάτω α̟ό την 

τιµή των 420Pa ̟ερί̟ου στην αρχή της κωνικότητας) α̟ό ότι στη βαλβίδα µε την κωνικότητα 

των 77.8° µοιρών ό̟ου έχει ήδη εξοµαλυνθεί α̟ό την ̟εριοχή έδρασης (τιµή µικρότερη των 

250Pa). Το συµ̟έρασµα ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟αρατήρηση αυτή είναι η ̟ιθανότητα της 

µικρής ̟αλινδρόµησης του εµβόλου µε την κωνικότητα των θ = 77.8° µοιρών, λόγω της 

α̟ουσίας σηµαντικής ̟ίεσης ώστε να το διατηρεί στην ανώτερη δυνατή θέση, σε αντίθεση µε το 

έµβολο κωνικότητας θ = 14°, στου ο̟οίου τα τοιχώµατα ̟αρατηρείται ̟ίεση. Να σηµειωθεί σε 

αυτό το σηµείο ότι η α̟όσταση της ανώτερης ε̟ί̟εδης διατοµής του εµβόλου α̟ό τη θέση του 

µηχανικού στο̟, είναι ισό̟οση ώστε να µ̟ορεί να γίνει εφικτή σύγκριση µεταξύ των δύο 

γεωµετριών. 
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4.4.3 ∆ευτερεύουσα σχεδιαστική ̟ροσέγγιση ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

4.4.3.1 Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση 

 

 Έχοντας αναλύσει διεξοδικά τη γεωµετρία της ̟ρωτεύουσας βαλβίδας και τις 

αλληλένδετες ε̟ι̟λοκές τις ο̟οίες αυτή δηµιουργεί στην τελική κατασκευή της αλλά και το 

δηµιουργηθέν ροϊκό ̟εδίο το ο̟οίο διέρχεται µέσα α̟ό αυτή, η αλλαγή σχεδιαστικής 

̟ροσέγγισης θεωρήθηκε ως η καλύτερη λύση στη ̟αρούσα φάση της ερευνητικής αυτής 

εργασίας. Παρά την ε̟ιλογή αυτή, γεωµετρικές δοµές µε την ̟ρωτεύουσα ε̟ιλεχθείσα αυτή 

γεωµετρία, κατασκευάστηκαν µε τα χαρακτηριστικά τους να µελετώνται διεξοδικά ̟ριν την 

τελική αλλαγή σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης (̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες στο Κεφάλαιο 5). Η 

αλλαγή της γεωµετρικής ̟ροσέγγισης ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε γνώµονα την εύρεση µιας νέας 

γεωµετρικής δοµής η ο̟οία όχι µόνο θα µ̟ορεί να κατασκευαστεί µε το λιγότερο δυνατό αριθµό 

κινούµενων µερών, το̟οθετηµένων α̟ευθείας στη θέση λειτουργίας τους (χωρίς την ανάγκη 

συναρµολόγησης) µε ταυτόχρονη α̟ουσία του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών.    

 Σε σχέση µε την ̟ρωτεύουσα γεωµετρική ̟ροσέγγιση η ο̟οία στηρίζεται στην 

̟αλινδροµική κίνηση του εµβόλου και τις α̟αιτήσεις τις ο̟οίες αυτό ε̟ιφέρει στο σχεδιασµό 

της ευρύτερης ̟εριφερειακής αυτού, γεωµετρίας, η ο̟οία δύναται να ̟αρέχει όχι µόνο ε̟αρκή 

στήριξη στο έµβολο αλλά και ε̟αρκή φραγή της ροής (όταν αυτή αντιστραφεί), η δευτερεύουσα 

γεωµετρική ̟ροσέγγιση αναιρεί τις ε̟ι̟λοκές αυτές µέσω της καλύτερης διαχείρισης των 

εξαρτηµάτων κατεύθυνσης αλλά και φραγής της ροής (̟τερύγια στην ̟αρούσα σχεδιαστική 

̟ροσέγγιση) µε ταυτόχρονη βελτιστο̟οίηση των χαρακτηριστικών ροής του διερχόµενου α̟ό 

αυτήν, ρευστού.  

 

 

 

 
(α) 

 

 

 

 

 
 

 

 

(β) 

 

 

 

 

 
 

 

 

(γ) 

Εικόνα 4.11. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση µε την ενσωµάτωση ̟τερυγίων 
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Η ̟αρούσα γεωµετρία εκµεταλλεύεται µία εγκάρσια, στη ροή του ρευστού, κυλινδρική στήριξη 

η ο̟οία διατρέχει τη διάµετρο της βαλβίδας και βρίσκεται ̟ερί̟ου  στο µέσο του ύψους της 

(εικόνα 4.11α). Στη συγκεκριµένη στήριξη, εδράζονται δύο ηµικυκλικά ̟τερύγια (εικόνες 4.11β 

και 4.11γ) τα ο̟οία φέρουν κατά µήκος της κύριας διαµέτρου τους, ειδικές ̟λήµνες οι ο̟οίες 

εξυ̟ηρετούν στην έδραση και κατ΄ ε̟έκταση ελεύθερη ̟εριστροφή τους γύρω α̟ό την 

κυλινδρική αυτή στήριξη. Η συγκεκριµένη, όντας ενωµένη µε την εσωτερική ε̟ιφάνεια της 

κύριας κυλινδρικής δοµής της βαλβίδας εξυ̟ηρετεί στη δηµιουργία, κατά τη διάρκεια της 

κατασκευαστικής διαδικασίας, µίας ενιαίας δοµής.  

 

 

 

 

 

 

(α) 

 
(γ) 

(β) 

 
(δ) 

 

Εικόνα 4.12. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Ανοιχτή  / Κλειστή κατάσταση (Τοµή κατά τον 
κατακόρυφο άξονα) 
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Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ισορρο̟ηµένη λειτουργία της βαλβίδας, 

δηλαδή η ε̟ίτευξη σταθερού ̟εδίου ροής κατά τη διάρκεια ̟λήρους ανοίγµατος των ̟τερυγίων, 

δύναται να ε̟ιτευχθεί µόνο στην ̟ερί̟τωση ό̟ου αυτά δεν ε̟ηρεάζονται α̟ό τη ροή και κατά 

συνέ̟εια δεν ̟ραγµατο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε κίνηση η ο̟οία ενδέχεται να ε̟ιφέρει διαταραχή 

στη ροή. Αυτό σηµαίνει ότι τα ̟τερύγια αυτά δύναται να έχουν µία διακριτή θέση µετά την 

ολοκλήρωση της κίνησης ανοίγµατός τους στην ο̟οία δεν ε̟έρχεται ε̟αφή µεταξύ τους και 

κατά συνέ̟εια ο̟οιαδή̟οτε δράση – αντίδραση. Για το σκο̟ό αυτό, ο σχεδιασµός ενός 

µηχανικού στο̟ κρίθηκε και ̟άλι α̟αραίτητος, το ο̟οίο βρισκόµενο κατά µήκος της βαλβίδας, 

̟ροκαλεί το σταµάτηµα και το δύο ̟τερυγίων (εικόνα 4.12γ και 4.12δ). Το συγκεκριµένο 

µηχανικό στο̟, όντας το̟οθετηµένο ακριβώς στο κέντρο του ροϊκού ̟εδίου δεν θα µ̟ορούσε να 

έχει ένα ο̟οιοδή̟οτε σχήµα. Ο λόγος για την ̟ροσέγγιση αυτή, η βέλτιστη δυνατή διατήρηση 

των χαρακτηριστικών του ήδη ανε̟τυγµένου αυτού ̟εδίου και η α̟οφυγή ο̟οιασδή̟οτε 

ε̟ιβράδυνσης της ροής ή δηµιουργία ̟εριοχών ανακυκλοφορίας. Στις εικόνες 4.13α και 4.13β 

̟αρουσιάζεται µία α̟ό τις αρχικές διερευνητικές σχεδιαστικές ̟ροσεγγίσεις του µηχανικού 

στο̟. Στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση ̟αρόλο ̟ου θα εδύνατο να εξυ̟ηρετήσει το ε̟αρκές 

σταµάτηµα των ̟τερυγίων και τη µη ̟ραγµατο̟οίηση ε̟αφής µεταξύ αυτών, δεν θα ε̟έφερε το 

καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα στην ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής γύρω α̟ό τη δοµή του. ‘Ό̟ως 

είναι φανερό α̟ό την υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση, ̟ροκαλεί ε̟ιβράδυνση της ροής στη 

δηµιουργούµενη ̟εριοχή µεταξύ αυτού και των δύο ̟τερυγίων µε ̟ιθανώς αρνητικά 

α̟οτελέσµατα λόγω των ιδιοτήτων του χρησιµο̟οιηθέντος ρευστού.    

 

 

 

 

 
                          

                         (α) 

 

 
 

 

(β) 

Εικόνα 4.13.  Σχεδιαστική ̟ροσέγγιση µε λε̟τότερα τοιχώµατα και µικρότερο µηχανικό στο̟ 
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          (α)                                                                (β) 
 

 
(γ)  

Σχήµα 4.6. ∆ευτερεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης µικρο - βαλβίδας (̟τερύγια) – Μηχανολογικό Σχέδιο 
 

 

Για τους ̟ροαναφερθέντες λόγους, η γεωµετρική ̟ροσέγγιση των εικόνων 4.12γ και 

4.12δ σε σχέση µε τη δοµή του µηχανικού στο̟, ε̟ικράτησε, µε το στο̟ να ξεκινά α̟ό το 

̟λησιέστερο µεταξύ των ̟τερυγίων, σηµείο όταν αυτά βρίσκονται σε ̟λήρως ανοιχτή θέση, και 

να ε̟εκτείνεται µέχρι και µετά τις άκρες τους. Η κορυφή του βρίσκεται ακριβώς µέσα στην 

̟εριοχή ό̟ου η ροή, µετά α̟ό τη διαχώρισή της µέσω των ̟τερυγίων, α̟οκτά ενιαίο και ̟άλι 

̟εδίο. Το άµεσο α̟οτέλεσµα είναι η α̟οφυγή  δηµιουργίας ο̟οιασδή̟οτε ̟εριοχής ανά-

Τµήµα Γ 

Τµήµα Β 

Τµήµα Α 
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κυκλοφορίας του ρευστού και η διατήρηση σταθερής ̟ίεσης ε̟άνω στις ̟λευρές των ̟τερυγίων 

µε α̟οτέλεσµα αυτά να ̟αραµένουν ακίνητα µη διαταράσσοντας τη διαµορφωµένη ροή. 

Στο σχήµα 4.6 (α, β, γ) γίνεται εµφανής η ακριβής γεωµετρία της βαλβίδας, 

συνοδευόµενη α̟ό τις διαστάσεις οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής. Η 

βαλβίδα είναι χωρισµένη σε τρία διαφορετικά τµήµατα, η γεωµετρία των ο̟οίων εξυ̟ηρετεί την 

καλύτερη δυνατή σχέση µεταξύ ε̟ίτευξης αξιόλογων γεωµετρικών και ροϊκών χαρακτηριστικών 

µέσω της χρησιµο̟οιηθείσας κατασκευαστικής τεχνολογίας. Το τµήµα Α το ο̟οίο ξεκινάει α̟ό 

την εισαγωγή της βαλβίδας και καταλήγει µέχρι και την κυλινδρική στήριξη και άξονα 

̟εριστροφής των ̟τερυγίων, α̟οτελείται α̟ό σταθερής κυλινδρικής διατοµής δοµή µε 

εσωτερική διάµετρο η ο̟οία σταδιακά µειώνεται α̟ό τα 0.15mm στα 0.11mm (σηµείο φραγής 

της ροής µε τα ̟τερύγια σε κλειστή θέση) και εξωτερική 0.17mm. Η σταδιακή µείωση στην 

εσωτερική διάµετρο εξυ̟ηρετεί στην οµαλότερη δυνατή αλλαγή των χαρακτηριστικών της ροής 

µέχρι του σηµείου στο ο̟οίο είναι σχεδιασµένη η ̟εριµετρική ̟εριοχή η ο̟οία κατέχει και ̟άλι 

ρόλο µηχανικού στο̟ στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει αναστροφή της ροής και τα ̟τερύγια 

κινηθούν µε φορά τέτοια ώστε να τη φράξουν.  

 Το τµήµα Β είναι και το ̟ιο ουσιαστικό, αφού σε αυτό βρίσκονται τα δύο κινούµενα 

µέρη της βαλβίδας (̟τερύγια) και τα δύο µηχανικά στο̟ τα ο̟οία έχουν ̟ροαναφερθεί. Σε αυτό 

το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της ενίσχυσης ολόκληρης της δοµής α̟ό τη 

δηµιουργηθείσα γεφύρωση των εσωτερικών τοιχωµάτων την ο̟οία ̟ροκαλούν η κυλινδρική 

στήριξη (και άξονας ̟εριστροφής) αλλά και το κυρίως µηχανικό στο̟ (στη θέση ό̟ου τα 

̟τερύγια είναι ανοιχτά). Με άλλα λόγια η φιλοσοφία της σχεδίασης αυτής ε̟ιτυγχάνει στατική 

ενίσχυση της δοµής, λειτουργικά µέρη χωρίς την ανάγκη συναρµολόγησης και βέλτιστη 

δηµιουργία ̟εδίου ροής. Είναι εµφανές στην εικόνα 4.12γ, ότι τα ̟τερύγια όταν βρίσκονται σε 

θέση τέτοια ό̟ου η βαλβίδα είναι ανοιχτή, η ε̟ιφάνειά τους εν έρχεται ολόκληρη σε ε̟αφή µε 

τις ̟λευρικές ε̟ιφάνειες του µηχανικού στο̟. Η ε̟ιλογή της συγκεκριµένης γεωµετρικής 

̟ροσέγγισης α̟ορρέει α̟ό την ανάγκη για δηµιουργία διαφοράς ̟ίεσης σε κάθε ένα ̟τερύγιο 

και συγκεκριµένα µεταξύ της άνω και κάτω ε̟ιφάνειάς του ώστε αυτό να κινηθεί και να 

ε̟ιφέρει τη φραγή της ροής µόλις αυτή αναστραφεί (ενδεικτικά α̟οτελέσµατα υ̟ολογιστικής 

̟ροσοµοίωσης στην ακόλουθη ενότητα).  

 Τέλος το τµήµα Γ χαρακτηρίζεται α̟ό την ίδια φιλοσοφία η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε στο 

τµήµα Α. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση ε̟έρχεται αύξηση της εσωτερικής διαµέτρου ώστε η ροή 

να ε̟ιτύχει µία σταδιακή αλλαγή των χαρακτηριστικών της µεταβαίνοντας α̟ό το τµήµα Β 

στην έξοδο α̟ό τη βαλβίδα και εν συνεχεία στο ̟εριβάλλον στο ο̟οίο βρίσκεται το̟οθετηµένη.  

 

4.4.3.2 Πλεονεκτήµατα έναντι ̟ρωτεύουσας γεωµετρίας 

 

 Σε αυτό το σηµείο και έχοντας αναλύσει διεξοδικά τα φαινόµενα τα ο̟οία διέ̟ουν τη 

γεωµετρία της ̟ρωτεύουσας γεωµετρίας της βαλβίδας υ̟ό φόρτιση, λόγω της κωνικότητας του 

εµβόλου, είναι δυνατό να αναφερθούν ε̟ιγραµµατικά τα ̟λεονεκτήµατα της δευτερεύουσας 

και οι λόγοι ε̟ιλογής της ως βέλτιστης λύσης. Πρέ̟ει να τονιστεί ότι η δευτερεύουσα γεωµετρία 

δεν χρήζει εκτενούς τεχνικής ανάλυσης λόγω της φύσεως του σχεδιασµού της ο ο̟οίος ε̟ιτάσσει 

αφενός  µόνο την α̟όδειξη της αντοχής της (σε κλειστή κατάσταση) υ̟ό τις ̟ιέσεις οι ο̟οίες 
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δύναται να εµφανιστούν στις ε̟ιφάνειες των ̟τερυγίων ό̟ως και την α̟όδειξη της ανά̟τυξης 

των ̟ιέσεων εκείνων εκατέρωθεν των ̟τερυγίων, όταν αυτά είναι σε ανοιχτή θέση, οι διαφορές 

των ο̟οίων θα τα οδηγήσουν στο κλείσιµο (αναλυτικά α̟οτελέσµατα στο Κεφάλαιο 5).  

 Οι τοµείς στους ο̟οίους δύναται να συνοψιστεί η υ̟εροχή του δευτερευόντως σχεδίου 

είναι η στατικότητα της κατασκευής υ̟ό την άσκηση των ̟ιέσεων των ̟εδίων ροής ̟ου 

ανα̟τύσσονται µέσα στις φλέβες, η α̟όδοση την ο̟οία ε̟ιδεικνύει η συγκεκριµένη γεωµετρία 

όσων αφορά την ̟τώση ̟ίεσης και την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση των χαρακτηριστικών ροής 

του ρευστού και τέλος η δυνατότητα κατασκευής της βαλβίδας χωρίς την ύ̟αρξη ̟ροβληµάτων 

ό̟ως το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών. Όλα τα ̟ροαναφερθέντα κριτήρια α̟οτέλεσαν τον 

̟υρήνα γύρω α̟ό τον ο̟οίο στηρίχτηκε η βελτίωση του ̟ρωτεύοντος σχεδίου µε τα 

α̟οτελέσµατα να ̟αρουσιάζονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 6. 

 Πιο συγκεκριµένα, όσων αφορά τη στατικότητα της βαλβίδας, η ̟ρωτεύουσα γεωµετρία 

ως κυλινδρική δοµή, ενισχύεται στατικά µόνο α̟ό την ύ̟αρξη της βάσης – οδηγού του εµβόλου 

η ο̟οία γεφυρώνει τα εσωτερικά τοιχώµατα αλλά µόνο κοντά στην είσοδο α̟ό την ο̟οία 

διέρχεται το ρευστό µέσα στη βαλβίδα. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο η ̟εριοχή αυτή είναι στατικά 

ενισχυµένη αφήνοντας την υ̟όλοι̟η γεωµετρία χωρίς ε̟αρκή, φαινοµενικά ενίσχυση, εφόσον 

στην άλλη άκρη της δοµής ̟ραγµατο̟οιείται η φραγή του ρευστού. Στον αντί̟οδα η 

δευτερεύουσα γεωµετρία, ενσωµατώνει την κυρίως κυλινδρική στήριξη στο µέσω της δοµής της 

η ο̟οία αφενός δρα ως γεφύρωση των εσωτερικών τοιχωµάτων µε α̟οτέλεσµα την ενίσχυσή 

τους ως ̟ρος θλι̟τική (α̟ό το εξωτερικό ̟ερίβληµα ̟ρος τα εσωτερικά τοιχώµατα) κατα̟όνηση 

είτε ως ̟ρος εφελκυστική (α̟ό τα εσωτερικά τοιχώµατα ̟ρος το εξωτερικό ̟ερίβληµα) και 

αφετέρου ως άξονας ̟εριστροφής των ̟τερυγίων. Ε̟ι̟ρόσθετα το ̟τερύγιο εξοµάλυνσης της 

ροής το ο̟οίο ε̟ίσης βρίσκεται ̟ερί̟ου στο µέσω της γεωµετρίας, δρα ως ενίσχυση της δοµής 

̟έρα α̟ό το ρόλο ̟ου διακατέχει στη ροϊκή α̟όδοση αυτής. Έτσι η δευτερεύουσα γεωµετρία όχι 

µόνο είναι στατικά αρτιότερη αλλά οι ενισχύσεις αυτής κατέχουν σηµαντικό ρόλο και στα 

ανα̟τυσσόµενα χαρακτηριστικά της ροής ̟ου τη δια̟ερνά.  

 Όσων αφορά τα ροϊκά χαρακτηριστικά τα ο̟οία ̟ροσδίδουν οι γεωµετρίες στο ρευστό 

̟ου τις δια̟ερνά, η δευτερεύουσα γεωµετρία υ̟ερέχει ξεκάθαρα λόγω της µικρής ελάττωσης η 

ο̟οία ε̟έρχεται στη διατοµή της όταν αυτή είναι ανοιχτή (σε σχέση µε την ̟ρωτεύουσα στην 

ο̟οία η ελάττωση είναι αναγκαία ώστε να εδραστεί η κωνική κεφαλή του εµβόλου) και της 

α̟ρόσκο̟της (θεωρητικά) λειτουργίας των ̟τερυγίων τα ο̟οία εδράζονται (στο κλείσιµο) 

̟εριµετρικά της εσωτερικής της ̟εριφέρειας χωρίς να ̟ροκαλούν δι-ε̟αφή µεταξύ αυτών και 

του κυρίου σώµατος της βαλβίδας. Ε̟ι̟ρόσθετα στο ̟ρωτεύον σχέδιο της βαλβίδας, το ρευστό 

̟ρέ̟ει να ̟εράσει µέσα τις δύο µικρές ο̟ές οι ο̟οίες έχουν δηµιουργηθεί στη βάση εδράσεως 

του εµβόλου (εικόνα 4.7δ, σχήµα 4.3) ώστε να οδηγηθεί µετά το έµβολο και ̟ρος την έξοδο της 

βαλβίδας. Το γεγονός αυτό ό̟ως θα ̟αρουσιαστεί εκτενώς και στο κεφάλαιο 5, δηµιουργεί 

̟ροβλήµατα υψηλής ̟τώσης ̟ίεσης, ε̟ιβράδυνσης και ε̟ιτάχυνσης του ρευστού, γεγονός το 

ο̟οίο καθιστά τη βαλβίδα ως µη ιδανική για τη συγκεκριµένη εφαρµογή για την ο̟οία έχει 

δηµιουργηθεί. Σε αντίθεση µε το ̟ρωτεύον σχέδιο, στο δευτερεύον ένα τέτοιο φαινόµενο δεν 

υφίσταται µε τα χαρακτηριστικά της ροής να είναι σηµαντικά ̟ιο οµαλο̟οιηµένα αλλά και 

καταλληλότερα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή.  
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 Τέλος, σχετικά µε την ευκολία κατασκευής των εν λόγω γεωµετριών, η δευτερεύουσα 

βαλβίδα υ̟ερέχει ξεκάθαρα λόγω της ευκολίας την ο̟οία ̟ροσφέρουν τα ̟τερύγια ως ̟ρος την 

το̟οθέτησή τους (κλίση σχετικά µε τον οριζόντιο άξονα) ώστε να ελαχιστο̟οιηθεί το φαινόµενο 

των σκαλο̟ατιών. Πιο συγκεκριµένα, το ̟ρωτεύον σχέδιο διακατέχεται α̟ό συγκεκριµένη 

κλίση στην κωνικότητα του εµβόλου αλλά και στη ̟εριοχή στην ο̟οία αυτό εδράζεται, η ο̟οία 

καθορίζεται κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού. Πιθανή δηµιουργία του φαινοµένου των 

σκαλο̟ατιών σε αυτές τις ̟εριοχές α̟αιτεί ανασχεδιασµό της κλίσης η ο̟οία ε̟ιφέρει αλλαγή 

στα χαρακτηριστικά του ̟εδίου ροής ό̟ως ̟αρουσιάστηκε στην ενότητα 4.4.2.5, µε 

συνε̟αγόµενα ̟ροβλήµατα. Ε̟ίσης η ιδιαιτερότητα της εσωτερικής διαµορφώσεώς της, δεν 

ε̟ιτρέ̟ει στην αφαίρεση κά̟οιων ̟εριοχών α̟ό τη δοµή της  οι ο̟οίες να εξοικονοµούν υλικό 

και χρόνο κατά τη διάρκεια των διερευνητικών δοκιµών κατασκευής της ώστε να ε̟ικεντρωθεί η 

µελέτη στην ̟εριοχή µε το έµβολο. Η συγκεκριµένη ̟αρατήρηση γίνεται ̟ιο κατανοητή 

̟αρατηρώντας τη δευτερεύουσα βαλβίδα, η ο̟οία διακατέχεται α̟ό µία συνεχή αδιαβάθµητη 

κυλινδρικότητα τόσο κάτω α̟ό τα ̟τερύγια όσο και ̟άνω α̟ό αυτά, καθιστώντας τις ̟εριοχές 

αυτές ως µειωµένης σηµαντικότητας κατά τη διάρκεια των διερευνητικών δοκιµών κατασκευής 

των ̟τερυγίων. Το συγκεκριµένο γεγονός ε̟ιτρέ̟ει στην αφαίρεση των ̟εριοχών αυτών ώστε 

να εξοικονοµηθεί χρόνος και υλικό κατά τη διάρκεια των δοκιµών αυτών. Ε̟ίσης η 

δευτερεύουσα βαλβίδα είναι α̟αλλαγµένη α̟ό ̟ροβλήµατα τα ο̟οία δηµιουργεί το φαινόµενο 

των σκαλο̟ατιών αφού η κλίση των ̟τερυγίων, ̟ριν το σχέδιο δοθεί για κατασκευή, δύναται να 

µεταβληθεί κατ’ ε̟ιλογή (ώστε να ελαχιστο̟οιείται το φαινόµενο αυτό) χωρίς αυτό να ̟ροκαλεί 

καµία αλλαγή στην τελική ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής της. Τα ̟τερύγια δύναται να 

κατασκευαστούν σε τέτοια θέση – κλίση ώστε να είναι γεωµετρικά άρτια και στη συνέχεια να 

λειτουργούν α̟ρόσκο̟τα, ανοιγοκλείνοντας τη βαλβίδα, χωρίς την ανάγκη ανασχεδιασµού 

τους (̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες στο  Κεφάλαιο 6).  

 Λαµβάνοντας υ̟΄ όψη όλα τα ̟ροαναφερθέντα ̟λεονεκτήµατα του δευτερεύοντος 

σχεδίου, η εκτενής διερεύνηση της κατασκευής του θα ακολουθήσει η ο̟οία ̟λαισιώνεται α̟ό 

τη σταδιακή διερεύνηση κατασκευής της ̟ρωτεύουσας βαλβίδας η ο̟οία οδήγησε στη ρύθµιση 

των ̟αραµέτρων κατασκευής του συστήµατος µικρο – στερεολιθογραφίας (µSLA). Παρά τη µη 

ικανο̟οιητική ροϊκή α̟όδοση του ̟ρωτεύοντος σχεδίου, η κατασκευή του µ̟ορεί να οδηγήσει 

στη χρήση του σε άλλες εφαρµογές οι ο̟οίες δεν α̟αιτούν τις οριακές συνθήκες του 

ανθρώ̟ινου οργανισµού.  
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Κεφάλαιο 5   
 

 

 

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΡΡΟΟΪΪΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ    
ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΒΒΙΙ∆∆ΩΩΝΝ      
 

 

 

 

5.1 Υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση: Γενικά 
 

Έχοντας αναλύσει διεξοδικά τις ιδιότητες των χρησιµο̟οιηθέντων, στα ̟λαίσια της 

̟αρούσας διατριβής, φωτοευαίσθητων βιοσυµβατών υλικών αλλά και έχοντας ̟ροβεί στο 

λε̟τοµερή σχεδιασµό των βαλβίδων, η εκτενής υ̟ολογιστική ροϊκή αλλά και στατική τους 

̟ροσοµοίωση θα λάβει χώρα στο ̟αρόν κεφάλαιο. Οι δύο διαφορετικές σχεδιαστικές 

̟ροσεγγίσεις οδήγησαν στη δηµιουργία δύο βαλβίδων. Οι δεδοµένες οριακές συνθήκες οι 

ο̟οίες ε̟ικρατούν στο ανθρώ̟ινο σώµα και στη δεδοµένη κλίµακα, θα α̟οκαλύψουν την 

αντοχή του υλικού αλλά και την καταλληλότητα του σχεδιασµού.  

 

Ε̟ιγραµµατικά λοι̟όν οι εργασίες οι ο̟οίες λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής:  

 

• η ενδελεχής ̟λεγµατο̟οίηση των βαλβίδων ώστε να δηµιουργηθούν τα 

αντι̟ροσω̟ευτικά εκείνα ̟λέγµατα τα ο̟οία θα α̟οδώσουν την ̟ιο ρεαλιστική 

ροϊκή συµ̟εριφορά του ρευστού 

• η υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση ροής σε (CFD) βαλβίδες υ̟ό την υ̟οβολή των 

οριακών συνθηκών οι ο̟οίες συναντώνται στο ανθρώ̟ινο σώµα 

• Υ̟οβολή των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού στις βαλβίδες (̟ειραµατικά 

α̟οδεδειγµένες µάκρο - ιδιότητες και θεωρητικές µίκρο - ιδιότητες) 

• η στατική ̟ροσοµοίωση µε χρήση των α̟οτελεσµάτων της ̟ροσοµοίωσης της 

ροής του ρευστού στην ανοιχτή θέση και χρήση σταθερής τάσης 

(συµ̟εριλαµβανοµένου συντελεστή ασφαλείας) στην κλειστή θέση των βαλβίδων 

 

Στις ακόλουθες ενότητες ανα̟τύσσονται διεξοδικά τα αναφερθέντα στάδια και 

̟αρατίθενται αντι̟ροσω̟ευτικά α̟οτελέσµατα.   

 

5.2 Προσοµοίωση βαλβίδων – Γενική ̟ροσέγγιση 
 

Στη ̟αρούσα ενότητα ̟αρουσιάζονται οι εκτενείς δοκιµές ̟ροσοµοίωσης της ροής του 

αίµατος διαµέσου των βαλβίδων ̟ου σχεδιάστηκαν, συνοδευόµενες α̟ό ενδεικτικές στατικές 
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̟ροσοµοιώσεις αντοχής των δοµών για το υλικό Ormocer® (για το ο̟οίο υ̟άρχουν µηχανικές 

ιδιότητες). Οι δοκιµές έλαβαν χώρα αµέσως µετά το στάδιο σχεδιασµού για όλα τα 

ανα̟τυχθέντα σχέδια βαλβίδων ώστε να δια̟ιστωθεί η καταλληλότητα της εκάστοτε 

̟ροσέγγισης και να εντο̟ιστούν ̟ροβλήµατα τα ο̟οία και χρήζουν άµεσης αντιµετώ̟ισης. Το 

ρευστό µέσο το ο̟οίο και χρησιµο̟οιήθηκε στις δοκιµές ήταν το ̟λάσµα του αίµατος το ο̟οίο 

̟αρουσιάζει µη Νευτώνεια συµ̟εριφορά και δυναµική κινηµατική συνεκτικότητα. Οι βαλβίδες 

δοκιµάστηκαν σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις ό̟ως: 

 

• Πλήρως ανοιχτή  

• Ανοιχτή σε ̟οσοστό 10% 

• Ανοιχτή µε ανεστραµµένη ροή  

 

Η ̟ρώτη ̟ερί̟τωση ε̟ιλέχθηκε ώστε να δια̟ιστωθεί το εύρος αλλαγής των 

χαρακτηριστικών ροής του ρευστού όταν αυτό έχει ̟λέον διέλθει α̟ό την ̟εριοχή της βαλβίδας 

ό̟ου ε̟έρχεται µείωση της διατοµής και υφίσταται η ύ̟αρξη των κινούµενων µερών τα ο̟οία 

δύναται να ε̟ηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό τη διαµόρφωση του ̟εδίου ροής. Ε̟ίσης ο 

εντο̟ισµός ̟εριοχών ανακυκλοφορίας αλλά και στασιµότητας του ρευστού είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε το̟ικό ή ολικό ανασχεδιασµό της γεωµετρίας της βαλβίδας. Η ε̟ίλυση του ροϊκού 

αυτού ̟εδίου δύναται να οδηγήσει και στη µελέτη των τάσεων οι ο̟οίες ασκούνται στα 

τοιχώµατα της βαλβίδας αλλά και στα κινούµενα µέρη της ώστε να δια̟ιστωθεί η αξιο̟ιστία 

του σχεδιασµού.  

Η δεύτερη ε̟ιλογή ̟ραγµατο̟οιήθηκε ώστε να ̟ροσδώσει µία ενδεικτική εικόνα του 

̟εδίου ροής σε µία ενδιάµεση κατάσταση της βαλβίδας (10% ανοιχτή). Η φόρτιση των 

τοιχωµάτων στην κατάσταση αυτή, δεν αντα̟οκρίνεται στην ̟ραγµατικότητα εφόσον για τις 

ανάγκες της ̟ροσοµοίωσης αυτά έχουν ληφθεί ως µη κινούµενα ενώ στην ̟ραγµατικότητα η 

κατάσταση αυτή είναι δυναµική δεδοµένου ότι η ̟ίεση της ροής τα κινεί µέχρι την τελική τους 

θέση. Ε̟ίσης η µελέτη αυτής της ̟ερί̟τωσης, δύναται να α̟οκαλύψει την αντοχή τους σε αυτή 

την ιδιαίτερα κατα̟ονητική κατάσταση ώστε να δια̟ιστωθεί η αρτιότητα του σχεδιασµού τους 

και η αντοχή του υλικού κατ΄ ε̟έκταση.  

Η τρίτη ε̟ιλογή, ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε σκο̟ό την εύρεση ̟εριοχών υψηλής ̟ίεσης 

µεταξύ των τοιχωµάτων και των ̟τερυγίων (βαλβίδες 2 και 3) οι ο̟οίες οδηγούν στην κίνησή 

τους και τελικό κλείσιµο της βαλβίδας µετά την αναστροφή της ροής. Η ̟αρούσα διερεύνηση 

̟ραγµατο̟οιείται στοχεύοντας στην ε̟αλήθευση της σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης αφού οι 

βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί µε αυτό το σκο̟ό και τα α̟αραίτητα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, τα 

ο̟οία δύναται να οδηγήσουν στο κλείσιµό της, έχουν ενσωµατωθεί σε αυτές κατά τη διάρκεια 

σχεδιασµού.    

Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι για την ενδελεχή αυτή διερεύνηση, ̟αράλληλα µε την 

ύ̟αρξη των ιδιαίτερα µικρών τιµών των διαστάσεων των βαλβίδων, ιδιαίτερη ̟ροσοχή δόθηκε 

στη δια̟ίστωση της καταλληλότητας του χρησιµο̟οιηθέντος λογισµικού όσων αφορά τη µικρο-

κλίµακα των δοµών αλλά και της συνέχειας του ρευστού µέσου υ̟ό αυτές τις συνθήκες.    
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5.2.1 Οριακές συνθήκες 

 

Στα ̟λαίσια των υ̟ολογιστικών ̟ροσοµοιώσεων ροής (Computer Flow Simulation) των 

διαφορετικών µικρο-βαλβίδων, η ροή του αίµατος θεωρήθηκε ως στρωτή γραµµική (Re < 2300), 

χωρίς ̟αλµική συµ̟εριφορά (steady state laminar – nonpulsatile flow) υ̟ακούοντας στην αρχή 

διατήρησης της µάζας (Αρχή της Συνέχειας) [1] και τις εξισώσεις διατήρησης της ορµής (N-S) [2]. 

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι, ̟αρά το γεγονός ότι το αίµα α̟οτελεί ρευστό το ο̟οίο 

έχει υψηλό ̟οσοστό σωµατιδίων σε ̟εριεχόµενο ό̟ως ερυθρά αιµοσφαίρια και λευκοκύτταρα, 

για να ισχύσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι ̟ροηγούµενοι ισχυρισµοί οι δοκιµές έλαβαν 

χώρα µόνο µε τη χρήση του  ̟λάσµατος του αίµατος, χωρίς την ̟αρουσία των συγκεκριµένων 

σωµατιδίων. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση, αφενός συνάδει µε το ε̟ιστηµονικό έργο αρκετών 

ερευνητικών οµάδων οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιούν δοκιµές χρησιµο̟οιώντας το ̟λάσµα του 

αίµατος, αφετέρου η σύστασή του δύναται να αντι̟ροσω̟ευθεί α̟ό µίγµα νερού (70% H2O) και 

γλυκερίνης (30% C3H5(OH)3) ̟αρέχοντας τη δυνατότητα για µελλοντική εργαστηριακή δοκιµή 

των βαλβίδων [3]. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση καθιστά δυνατή την άµεση σύγκριση µεταξύ των 

̟ειραµατικών και υ̟ολογιστικών α̟οτελεσµάτων.  

Ένας ε̟ι̟λέον λόγος ο ο̟οίος ε̟ιτρέ̟ει στην ̟αραδοχή της συνέχειας του ρευστού ̟αρά 

το γεγονός ότι οι διαστάσεις των µικρο-βαλβίδων βρίσκονται στα ̟λαίσια της µικρο – κλίµακας, 

είναι η ε̟ιβεβαίωση του ισχυρισµού αυτού µε τη χρήση του αριθµού Knudsen [4-6]. Εν 

συντοµία, ο αδιάστατος αυτό αριθµός ορίζεται ως ο λόγος της µέσης ελεύθερης διαδροµής των 

µορίων ενός ρευστού µέσου (λ) ̟ρος µία χαρακτηριστική διάµετρο (l) του χώρου µέσα στον 

ο̟οίο κινείται το µέσο αυτό .  

 

                    Kn
l

λ
=            [5.1] 

 

 Σύµφωνα µε τον Hetsroni [6], ρευστό µέσο θεωρείται συνεχές και ε̟οµένως ισχύουν οι 

εξισώσεις N-S, ̟ου ̟εριγράφουν τη ροή των συνήθων ρευστών, για Kn > 0.001. Λαµβάνοντας 

σαν χαρακτηριστική τιµή για λ = 10-5 cm = 0.1 µm [7] και αντικαθιστώντας για l, την εκάστοτε 

διάµετρο της βαλβίδας, η συνέχεια του ρευστού ισχύει οριακά για το ̟ρωτεύον σχέδιο της 

βαλβίδας και ̟λήρως για το δευτερεύον και τριτεύον ε̟ιτρέ̟οντας την ̟ραγµατο̟οίηση των 

ροικών ̟ροσοµοιώσεων. 

  Εν συνεχεία, το ̟λάσµα του αίµατος θεωρείται ασυµ̟ίεστο ρευστό µε σταθερή 

̟υκνότητα ίση µε, ρ = 1050 kg/m3 [3], ό̟ως ε̟ίσης και µη-Νευτώνειο [8], µε τη δυναµική 

κινηµατική συνεκτικότητα του να εξαρτάται άµεσα α̟ό τις διατµητικές τάσεις τις ο̟οίες 

υφίσταται το ρευστό και να εκφράζεται α̟ό την ακόλουθη σχέση:  

 

                                                                        1nµ γ −= Κ               [5.2] 

 

ό̟ου, Κ = 0.0134 Pa sn  είναι ο δείκτης συνέ̟ειας της ροής (flow consistency index), n = 0.785 

είναι ο δείκτης µη-Νευτώνειας συµ̟εριφοράς (non-Newtonian behavior index) και γ ο ρυθµός 

διάτµησης (shear rate) [9].  
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Οι ταχύτητες ροής του ρευστού και ̟ιέσεις οι ο̟οίες εφαρµόστηκαν στην είσοδο και 

έξοδο (οι οριακές συνθήκες δηλαδή για την ταχύτητα και την ̟ίεση) των µικρο - βαλβίδων 

αντα̟οκρίνονται στις συνθήκες οι ο̟οίες ε̟ικρατούν στις ̟ραγµατικές ανθρώ̟ινες φλέβες µε 

αντίστοιχες διαµέτρους υ̟ο̟ολλα̟λάσιες του 1 mm [10]. Σε όλες τις υ̟ολογιστικές 

̟ροσοµοιώσεις λοι̟όν, η ε̟ικρατούσα ̟ίεση η ο̟οία δύναται να υφίσταται στο δεδοµένο 

̟εριβάλλον είναι τα P = 12 mmHg  = 1.5996 kPa µε σχετική ̟ίεση στην έξοδο της βαλβίδας τα 

Prelative = 0 mmHg = 0 Pa [10]. Στην ̟ραγµατικότητα, όσον αφορά τις ταχύτητες µε τις ο̟οίες το 

αίµα κινείται µέσα στις φλέβες µε τις εν λόγω διαστάσεις, δηλαδή τα 10 – 600 µm [11], 

κυµαίνονται µεταξύ των 0.5 και 1.00 cm/s [12]. Λαµβάνοντας υ̟΄ όψη τα συγκεκριµένα 

δεδοµένα στοιχεία, τρεις αντι̟ροσω̟ευτικές ταχύτητες της ροής ε̟ιλέχθηκαν µε αντίστοιχες 

µέγιστες τιµές της τάξεως των 0.5 cm/s, 0.75 cm/s και 1.00 cm/s σε ̟λήρως ανε̟τυγµένα 

̟αραβολικά ̟ροφίλ [13]. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί η υ̟όθεση 

της εισαγωγής στρωτής και όχι τυρβώδους ροής στις βαλβίδες εφόσον οι ε̟ιλεχθείσες ταχύτητες 

είναι ιδιαίτερα µικρές µε συνέ̟εια οι συναφείς αριθµοί Reynolds να είναι κάτω α̟ό τα όρια τα 

ο̟οία διαχωρίζουν τη στρωτή α̟ό την τυρβώδη ροή [14]. Ε̟ι̟ρόσθετα, το ̟εδίο ροής 

θεωρήθηκε ανελαστικό µε φαινόµενα αλληλε̟ίδρασης µεταξύ ρευστού και στερεού ορίου (FSI – 

Fluid Structure Interaction) να έχουν αγνοηθεί. 

Τέλος, για να α̟οφευχθεί ο̟οιοδή̟οτε υ̟ολογιστικό λάθος συναρτήσει της έλλειψης 

κατάλληλου µήκους του ̟εδίου ροής και να ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ροβληµάτιστα η ανά̟τυξη των 

̟αραβολικών ̟ροφίλ της ταχύτητας ̟ριν αυτό ̟εράσει α̟ό το τµήµα της βαλβίδας ό̟ου 

ε̟έρχεται δραµατική αλλαγή της γεωµετρίας (έµβολο, ̟τερύγια, κλ̟) , αλλά και ̟ριν εξέλθει 

αυτής, οι βαλβίδες ε̟ιµηκύνθηκαν κατάλληλα. Μετά το ̟έρας δοκιµαστικών υ̟ολογιστικών 

̟ροσοµοιώσεων δια̟ιστώθηκε ότι η εκατέρωθεν αύξηση του µήκους της βαλβίδας δύναται να 

είναι ίση µε δύο ή τρεις (2-3) φορές την τιµή της διαµέτρου της ώστε η ταχύτητα να έχει ̟λήρως 

ανα̟τυχθεί.   

 

5.2.2 Περιλη̟τική ̟εριγραφή της διαδικασίας του υ̟ολογιστικού ̟λέγµατος 

 

Στη διδακτορική διατριβή, δηµιουργούνται δύο διαφορετικά ̟λέγµατα για κάθε 

βαλβίδα. Το ̟ρώτο ̟λέγµα αναφέρεται στο ̟εδίο ροής, το ο̟οίο διαµορφώνεται εντός της 

βαλβίδας. Στο ̟λέγµα αυτό ε̟ιλύονται οι εξισώσεις της ροής ̟ου ̟αρέχουν την κατανοµή των 

δυνάµεων και τάσεων ε̟ί των στερεών ορίων της βαλβίδας. Το δεύτερο ̟λέγµα αντι̟ροσω̟εύει 

το κυρίως σώµα της βαλβίδας µε τα ̟τερύγια σε ̟λήρως ανοιχτή θέση (στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση) 

και σε θέση η ο̟οία αντι̟ροσω̟εύει το 10% της ̟λήρους ανοιχτής θέσης (στη δεύτερη 

̟ερί̟τωση). Έχοντας τα α̟οτελέσµατα α̟ό την ε̟ίλυση του ̟ρώτου ̟λέγµατος και κατ΄ 

ε̟έκταση τα δυναµικά ̟εδία τα ο̟οία ανα̟τύσσονται κατά τη ροή του ρευστού, ακολουθεί η 

υ̟οβολή αυτών στο δεύτερο ̟λέγµα α̟οτελώντας ̟λέον τις οριακές σε αυτό συνθήκες οι ο̟οίες 

σε συνδυασµό µε τις µηχανικές ιδιότητες οι ο̟οίες έχουν ̟ροσδοθεί στη δοµή της βαλβίδας 

δύναται να ε̟ιφέρουν τα α̟οτελέσµατα σχετικά µε τη στατική και δυναµική κατα̟όνηση 

αυτής. 

Είναι γεγονός ότι η εγκυρότητα των α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία α̟οδίδει η εκάστοτε 

υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ̟υκνότητα του τελικού ̟λέγµατος 
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αλλά και µε την κατανοµή των κόµβων αυτού, στο χώρο. Όσο µεγαλύτερη η ̟υκνότητα του 

̟λέγµατος τόσο καλύτερα τα α̟οτελέσµατα τα ο̟οία είναι ̟ιο κοντά στην ̟ραγµατικότητα, 

εφόσον όµως αυτό συνοδεύεται και α̟ό ̟λεγµατο̟οίηση η ο̟οία χαρακτηρίζεται α̟ό 

κατάλληλη ̟ύκνωση σε ̟εριοχές υψηλού ενδιαφέροντος, ό̟ου υ̟άρχουν έντονες (χωρικές) 

µεταβολές των µεγεθών της ροής. Η ενδεικνυόµενη ̟ροσέγγιση η ο̟οία και ακολουθείται για 

την ε̟ίτευξη των ̟λησιέστερων στην ̟ραγµατικότητα α̟οτελεσµάτων είναι η ακόλουθη: 

 

1. Αρχική, σχετικά ̟υκνή ̟λεγµατο̟οίηση 

2. Ε̟ίλυση του ̟εδίου και συλλογή ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων 

3. ∆ηµιουργία ̟ιο ̟υκνής ̟λεγµατο̟οίησης 

4. Ε̟ίλυση του ̟εδίου και συλλογή ̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων 

5. Σύγκριση α̟οτελεσµάτων 

6. Εάν η σύγκριση των α̟οτελεσµάτων ̟αρουσιάζει α̟όκλιση µικρότερη της τάξεως 

του 2% τότε η ̟λεγµατο̟οίηση λαµβάνει τέλος στο ̟αρόν στάδιο και τα 

α̟οτελέσµατα είναι και τα ενδεδειγµένα ̟ρος ε̟εξεργασία και ̟εραιτέρω χρήση 

7. Εάν η σύγκριση των α̟οτελεσµάτων ̟αρουσιάζει α̟όκλιση µεγαλύτερη της τάξεως 

του 2% τότε ε̟αναλαµβάνονται τα βήµατα 3 – 6  

 

Στο σηµείο αυτό ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι η υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση τόσο της ροής το 

αίµατος όσο και της δοµικής συµ̟εριφοράς της βαλβίδας έγινε χρησιµο̟οιώντας τη µέθοδο των 

Πε̟ερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method – FEM) χρησιµο̟οιώντας το εµ̟ορικό 

̟ακέτο ANSYS V11 Workbench. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ελάχιστό µέγεθος ακµής 

τετράεδρου του ̟λέγµατος ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε, κυµάνθηκε στα 2 × 10-7 m (200 nm) 

α̟οδίδοντας ̟ερί̟ου 1,2 εκατοµµύρια τετράεδρα στη δοµή της βαλβίδας και κατ΄ ε̟έκταση στο 

̟λέγµα της. Ε̟ίσης, η καταλληλότητα του λογισµικού ANSYS V11 για την ε̟ίλυση 

υ̟ολογιστικών ρευστοδυναµικών ̟ροβληµάτων στη µικρο - κλίµακα, θεωρήθηκε ως δεδοµένη 

µε βάση τη βιβλιογραφία [15] µε το κριτήριο σύγκλησης να τίθεται στον αδιάστατο αριθµό 1 × 

10 – 8, κοντά στον ο̟οίο η λύση των εξισώσεων N-S, έδειχνε να σταθερο̟οιείται.    

 

5.3 ∆οκιµές ̟ροσοµοίωσης ροής 

5.3.1 Πλήρως ανοιχτή βαλβίδα 

 

Οι ακόλουθες ̟ροσοµοιώσεις ροής έλαβαν χώρα µε τις δύο ε̟ιλεχθείσες γεωµετρίες των 

βαλβίδων να βρίσκονται σε ̟λήρως ανοιχτή κατάσταση και µε τη χρήση τριών ενδεικτικών 

ταχυτήτων 0.5, 0.75 και 1.00 cm/s [12]. Κύριο ζητούµενο στην ακόλουθη διερεύνηση α̟οτέλεσε 

η ̟τώση ̟ίεσης της ροής µετά τη διέλευσή της α̟ό την ̟εριοχή του εµβόλου (̟ρωτεύον σχέδιο - 

βαλβίδα 1) αλλά και των ̟τερυγίων (δευτερεύον σχέδιο - βαλβίδα 2) συναρτήσει της 

χρησιµο̟οιηθείσης γεωµετρίας αλλά και της ταχύτητας του ρευστού. Η συγκεκριµένη ̟τώση 

υ̟ολογίζεται α̟ό το σηµείο, κατά µήκος της βαλβίδας, στο ο̟οίο το ̟λήρως ανε̟τυγµένο 

̟ροφίλ της ταχύτητας αρχίζει να µεταβάλλεται (λόγω εµ̟οδίου ό̟ως ̟.χ. το έµβολο ή τα 
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̟τερύγια) έως το σηµείο στο ο̟οίο α̟οκαθίσταται ̟άλι το ̟λήρες ανα̟τυγµένο ̟ροφίλ της 

ταχύτητας.  

Η ανάδειξη ̟ιθανών ̟εριοχών στασιµότητας ή ανακυκλοφορίας της ροής, α̟οτέλεσε 

ε̟ίσης ζητούµενο της διερεύνησης αυτής ώστε να εντο̟ιστεί και να αντιµετω̟ιστεί, µε 

ανασχεδιασµό της γεωµετρίας, ̟ιθανή δηµιουργία θρόµβων. Εν συνεχεία, η ε̟ίλυση των εν 

λόγω ̟εδίων ροής αλλά και οι µηχανικές ιδιότητες του χρησιµο̟οιηθέντος υλικού, δύναται να 

̟ροσδώσουν τη δυνατότητα ελέγχου της στατικής αντοχής της βαλβίδας σε ̟λήρως ανοιχτή 

θέση υ̟ό τη δυναµική κατα̟όνηση την ο̟οία υφίσταται α̟ό το ρευστό. Τέλος, εικόνες 

κατανοµής της κινηµατικής συνεκτικότητας του αίµατος η ο̟οία και µεταβάλλεται µέσα στη 

βαλβίδα, ̟αρατίθενται στη συνέχεια α̟οκαλύ̟τοντας την ακριβή συµ̟εριφορά αυτής και τις 

αλλαγές στις ο̟οίες αυτή ε̟ιβάλλεται συναρτήσει της αλλαγής της γεωµετρίας.  

Στην ακόλουθη εικόνα, αναδεικνύεται η σταδιακή ανά̟τυξη του ̟ροφίλ της ταχύτητας 

του αίµατος µετά την είσοδό του στη βαλβίδα για ταχύτητα 1.00 cm/s. Η εν λόγω εικόνα 

̟αρατίθεται ως ̟ρος την εγκυρότητα των ακολούθων α̟οτελεσµάτων, ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί.  

 

 
Εικόνα 5.1. Σταδιακή ανά̟τυξη ̟ροφίλ ταχύτητας µετά την είσοδό του στη βαλβίδα 

 
 

5.3.1.1 Πρωτεύουσα σχεδιαστική λύση βαλβίδας 

 

Τα α̟οτελέσµατα τα ο̟οία και ̟ροέκυψαν µετά τη χρήση και των τριών ταχυτήτων 

εισόδου του ρευστού είναι ̟οιοτικά ̟αρόµοια. Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί και 

σχολιάζονται µόνο τα αντίστοιχα α̟οτελέσµατα για ταχύτητα εισόδου 0.5 cm/s. Πιο 

συγκεκριµένα στις εικόνες 5.2 και 5.3, γίνονται εµφανείς οι ̟εριοχές µέσα στη βαλβίδα στις 

ο̟οίες η ταχύτητα και ̟ίεση ανα̟τύσσουν διαφορετικά εύρη τιµών ανάλογα µε την ̟εριοχή 

του εµβόλου, ό̟ου η στένωση στη γεωµετρία υφίσταται, να ̟αρουσιάζει α̟ό τις υψηλότερες 

τιµές ταχύτητας. Εν συνεχεία, η εικόνα 5.4 αναδεικνύει τη µία α̟ό τις δύο ο̟ές (η µισή 

γεωµετρία ̟ροσοµοιώθηκε) οι ο̟οίες και σχεδιάστηκαν για τη διέλευση του ρευστού εκατέρωθεν 

της θέσεως του εµβόλου στην ο̟οία η ταχύτητα του ρευστού λαµβάνει και τη µέγιστη τιµή της 
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µε ταυτόχρονη εκτόνωση της ανα̟τυχθείσας ̟ιέσεως. Το συγκεκριµένο φαινόµενο είναι 

αναµενόµενο και ε̟ιτρέ̟ει την καλύτερη κυκλοφορία του ρευστού η ο̟οία ̟εριορίζει τον 

κίνδυνο δηµιουργίας θρόµβων ο ο̟οίος υφίσταται σε ̟εριοχές ιδιαίτερα χαµηλής ή και 

µηδενικής ταχύτητας του αίµατος.  

Όσον αφορά την ̟ίεση του ρευστού, αυτή, λόγω της α̟ότοµης στένωσης της διατοµής 

της βαλβίδας γύρω α̟ό τη βάση εδράσεως του εµβόλου, ανα̟τύσσει ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές 

α̟ό την είσοδο της βαλβίδας µέχρι και τη βάση αυτή, ̟ροκαλώντας το έµβολο να ̟αραµείνει 

στατικό, µε το µηχανικό στο̟ να βρίσκεται σε συνεχή ε̟αφή µε την κάτω ε̟ιφάνεια της βάσης 

αυτής, θέτοντας τη βαλβίδα σε ̟λήρως ανοιχτή κατάσταση. Στην εικόνα 5.5, εκτός της 

διανυσµατικής ανα̟αράστασης της ταχύτητας του ρευστού, φαίνεται και η ασκούµενη ̟ίεση 

στο µηχανικό στο̟ του εµβόλου η ο̟οία ανέρχεται σε 850 Pa για ταχύτητα εισόδου 0.5 cm/s. Η 

αντίστοιχη τιµή της ̟ίεσης για ταχύτητα εισόδου 1.00 cm/s ανέρχεται σε 1860 Pa. Οι τιµές αυτές 

δεν δύναται να ε̟ιφέρουν ̟αραµόρφωση (Μακροσκο̟ικό Όριο Ελαστικότητας = 10 MPa και 

Θεωρητικό Μικροσκο̟ικό Όριο Ελαστικότητας = 2 ΜPa, ̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες στην 

ενότητα 3.4). Οι ανα̟τυχθείσες λοι̟όν τιµές της ̟ίεσης, δεν ε̟ιφέρουν ο̟οιαδή̟οτε 

̟αραµόρφωση στο υλικό του εµβόλου και κατά συνέ̟εια αστοχία υ̟ό τις ̟αρούσες συνθήκες. 

∆ιανυσµατική α̟εικόνιση της ταχύτητας ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε ε̟ιλεγµένες ̟εριοχές 

µέσα στη βαλβίδα. Η κρισιµότητα των ̟εριοχών αυτών για την εν λόγω ε̟ιλογή βασίστηκε στα 

ιδιαίτερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους ό̟ως για ̟αράδειγµα η κλίση τους σε σχέση µε την 

ανά̟τυξη της ροής. Πιο συγκεκριµένα η καθετότητα η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε σε ορισµένες 

̟εριοχές κατά το σχεδιασµό της συγκεκριµένης βαλβίδας, µετά την ο̟οία δύναται να ̟ροκύψει 

α̟οκόλληση της ροής (δηµιουργώντας ανακυκλοφορία), α̟οτέλεσε το κύριο κριτήριο της 

ε̟ιλογής αυτής. Στην εικόνα 6 ̟αρουσιάζονται οι ̟ιο κρίσιµες ̟εριοχές µε την καθετότητα τους 

να α̟οτελεί ̟αράγοντα διαταραχής του ̟εδίου ροής. Στην εικόνα 6α, το µηχανικό στο̟ του 

εµβόλου α̟οτελείται α̟ό κάθετες, στη ροή, ε̟ιφάνειες οι ο̟οίες αφενός υ̟οβοηθούν στην 

ανά̟τυξη της µέγιστης δυνατής ̟ίεσης για την εύρυθµη λειτουργία της βαλβίδας, στις ο̟οίες 

όµως δηµιουργείται µικρής έκτασης ανακυκλοφορία (εικόνα 5.6β). Η ή̟ια αυτή 

ανακυκλοφορία κρίνεται ανεκτή. Η εικόνα 6γ αναδεικνύει τη συµ̟εριφορά του ρευστού στην 

κορυφή του εµβόλου ό̟ου εµφανίζεται α̟οκόλληση της ροής η ο̟οία θα εδύνατο ̟ιθανόν να 

̟ροκαλέσει ε̟ικαθίσεις ̟ηγµένου αίµατος στην ε̟ί̟εδη αυτή ε̟ιφάνεια, κάθετη και ̟άλι στην 

ανεστραµµένη ροή όταν αυτή ̟ροκληθεί.  

 Στην εικόνα 5.7 γίνονται φανερές οι ακριβείς θέσεις στις ο̟οίες η ροή είναι ̟λήρως 

ανε̟τυγµένη (η ταχύτητα δηλαδή έχει ̟λήρως ̟αραβολικό ̟ροφίλ), ̟ριν και µετά το έµβολο. 

Οι ̟αραβολικές κατανοµές της ταχύτητας α̟εικονίζονται στην εικόνα 5.8 (το ̟ροφίλ 

σταθερο̟οιείται µέσα στη βαλβίδα, ̟ριν έρθει σε ε̟αφή µε τα ̟τερύγια και στη συνέχεια 

σταθερο̟οιείται µόλις εξέλθει αυτής). Στη ̟ερί̟τωση αυτή, η µέση ̟ίεση στις ̟ροκείµενες θέσεις 

(σε όλη τη διατοµή της βαλβίδας στην αντίστοιχη θέση) δύναται να υ̟ολογισθεί ώστε να 

̟ροσδιορίσει µε ακρίβεια, η ̟τώση της η ο̟οία και ε̟έρχεται α̟ό τη συγκεκριµένη ε̟ιλογή της 

γεωµετρίας. Τα αντίστοιχα υ̟ολογιστικά α̟οτελέσµατα των ̟ροσοµοιώσεων για τις 

διαφορετικές ταχύτητες εισόδου ̟αρουσιάζονται συγκεντρωµένες στον ̟ίνακα 5.1.  

 

 

 



   Κεφ. 5: Υ̟ολογιστική Ροϊκή και Στατική Προσοµοίωση Μικροβαλβίδων   168 

Πίνακας 5.1. Μέση ̟ίεση και µέγιστη τιµή ταχύτητας στις θέσεις Α και Β (εικόνα 5.7) 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 0.50 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa] 1728.496 19.973 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0.0099153 0.0066986 

       ∆P =  1708.523 Pa 
    Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 98.844 % 

Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 32.442 %        

 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 0.75 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa] 2592.540 29.927 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0.0149228 0.0101355 

    ∆P =  2562.613 Pa 
Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 98.845 % 
Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 32.080 %        

 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 1.00 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa] 3456.820 39.887 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0.0199204 0.0135646 

                          ∆P =  3416.933 Pa 
Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 98.846 % 
Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 31.906 %        

 

 

Τα συγκεκριµένα α̟οτελέσµατα καταδεικνύουν την ιδιαίτερα αυξηµένη ̟τώση ̟ίεσης η 

ο̟οία ̟ροκαλείται α̟ό τα συγκεκριµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της βαλβίδας, τα ο̟οία 

αν και ̟ροσδίδουν δεδοµένη λειτουργικότητα σε αυτή, χρήζουν ̟εραιτέρω βελτίωσης ή ακόµα 

και ολοκληρωτικής αλλαγής (δευτερεύον σχέδιο βαλβίδας).   

Στις εικόνες 5.9 και 5.10 ̟αρουσιάζεται τέλος η διακύµανση της κινηµατικής 

συνεκτικότητας µέσα στη βαλβίδα. Παρατηρώντας τις εικόνες αυτές, γίνονται άµεσα 

κατανοητές οι ιδιαίτερα αυξηµένες διατµητικές τάσεις οι ο̟οίες ανα̟τύσσονται στη 

συγκεκριµένη γεωµετρία. Η ̟ολύ χαµηλή τιµή της κινηµατικής συνεκτικότητας κοντά στα 

τοιχώµατα µε το βαθύ µ̟λε χρώµα το ο̟οίο την αντι̟ροσω̟εύει, ε̟εκτείνεται µέχρι και κοντά 

στο κέντρο της βαλβίδας ό̟ου ̟αρατηρείται µία αισθητή αλλαγή της τιµής του.  Η ̟τώση 

λοι̟όν των διατµητικών τάσεων οι ο̟οίες διέ̟ουν τη χαρακτηριστική αλλά ̟εριορισµένης 

έκτασης, αλλαγή της κινηµατικής συνεκτικότητας στην κεντρική ̟εριοχή της βαλβίδας κατά 

µήκος της αξονικής της γραµµής, καθιστά φανερό το γεγονός ό̟ου η διάµετρος της βαλβίδας 

αυτής σε συνδυασµό µε την εφηρµοσµένη ταχύτητα του ρευστού, ε̟ιβάλλουν στο αίµα να 

συµ̟εριφερθεί σχεδόν εξολοκλήρου ως Νευτώνειο ρευστό.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τις µεγαλύτερες ταχύτητες εισόδου ̟αρατηρείται ̟τώση της 

µέγιστης τιµής της κινηµατικής συνεκτικότητας (το αίµα γίνεται ̟ιο λε̟τόρρευστο) καθώς η 

ταχύτητα εισόδου του ρευστού αυξάνεται α̟ό 0.5 cm/s σε 0.75 cm/s και 1.00 cm/s.  
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Ταχύτητα εισόδου ρευστού στη βαλβίδα: 0.50 cm/s. 

 
Εικόνα 5.2. Ταχύτητα ρευστού µέσα στη βαλβίδα (̟λάγια όψη)  

 

 

 

 
Εικόνα 5.3. Πίεση ρευστού µέσα στη βαλβίδα (1/2 της γεωµετρίας) 
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Εικόνα 5.4. Ταχύτητα ρευστού µέσα στη βαλβίδα (̟εριοχή διέλευσης ρευστού εµφανής)  

 

 

 

 
Εικόνα 5.5. ∆ιανυσµατική ταχύτητα ρευστού και ασκούµενη ̟ίεση στο έµβολο 
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(α) 

 

 

 

 
(β) 

 
(γ) 

 

 

 
Εικόνα 5.6. Κατανοµή ταχυτήτων ρευστού στα άκρα του εµβόλου.   
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Εικόνα 5.7. Παραβολικά ̟ροφίλ ̟λήρους ανε̟τυγµένης ταχύτητας ρευστού ̟ριν και µετά το έµβολο 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 5.8. Τιµές εγκάρσιας κατανοµής ταχύτητας στα σηµεία Α και Β 
 

 

 

 

Α Β 



   Κεφ. 5: Υ̟ολογιστική Ροϊκή και Στατική Προσοµοίωση Μικροβαλβίδων   173 

 
Εικόνα 5.9. ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα κατά µήκος της βαλβίδας   

 

 

 

 
Εικόνα 5.10. ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα µετά το έµβολο 
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5.3.1.2 ∆ευτερεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

 

Ύστερα α̟ό τον ανασχεδιασµό της γεωµετρικής δοµής της βαλβίδας η ο̟οία ε̟ιτρέ̟ει 

στην ε̟ίτευξη µεγαλύτερης ελεύθερης διατοµής α̟ό την ο̟οία διέρχεται το ρευστό αναφορικά 

µε την ολική διατοµή της βαλβίδας, ό̟ως ε̟ίσης και σε σχέση µε την ̟ρωτεύουσα σχεδιαστική 

λύση, υ̟ολογιστικές ̟ροσοµοιώσεις ̟ραγµατο̟οιήθηκαν. Στη συνέχεια ̟αρουσιάζονται και 

σχολιάζονται µόνο τα υ̟ολογιστικά α̟οτελέσµατα ̟ροσοµοίωσης της ροής για ταχύτητα 

εισόδου 0.5 cm/s. Η εικόνα 5.11 α̟εικονίζει τη διανυσµατική κατανοµή της ταχύτητας σε 

συνδυασµό µε την ασκηθείσα στα ̟τερύγια, ̟ίεση, η ο̟οία δεν εµφανίζει ο̟οιαδή̟οτε 

ανακυκλοφορία ε̟ιτρέ̟οντας την οµαλή ροή του ρευστού αλλά και τη σταθερή στατική 

κατα̟όνηση της γεωµετρικής δοµής η ο̟οία δεν ̟ροσεγγίζει το όριο ελαστικότητας, άνω του 

ο̟οίου ̟ροκαλείται ̟αραµόρφωση του υλικού (87.98 Pa για 0.5 cm/s και  135.40 Pa για 1.00 

cm/s). Στις εικόνες 5.12 και 5.13, ̟αρουσιάζεται η ταχύτητα της ̟λήρους ανε̟τυγµένης ροής 

του ρευστού µέσα στη βαλβίδα, µε την αξωνοσυµµετρική α̟εικόνιση να α̟οκαλύ̟τει την 

συµµετρία του ̟εδίου γύρω α̟ό τα ̟τερύγια τα ο̟οία βρίσκονται σε ̟λήρως ανοιχτή θέση. Η 

µέγιστη ταχύτητα του ρευστού ε̟ιτυγχάνεται στην ̟εριοχή της στενώσεως την ο̟οία και 

̟ροκαλούν τα ̟τερύγια χωρίς όµως να ̟αρατηρείται ο̟οιαδή̟οτε ανακυκλοφορία αυτού, µε 

το οριζόντιο ̟τερύγιο το ο̟οίο έχει χρησιµο̟οιηθεί ανάµεσα σε αυτά και το ο̟οίο α̟οτελεί 

δοµικό στοιχείο της βαλβίδας. Πιο συγκεκριµένα, το ̟τερύγιο συµβάλει στην α̟οτρο̟ή της 

α̟οκολλήσεως της ροής α̟ό τα ̟τερύγια, λόγω της αυξηµένης γωνίας µε την ο̟οία αυτά την 

̟ροσβάλλουν. Στην ̟ερί̟τωση α̟οκόλλησής της, θα οδηγούσε σε ̟ιθανή δηµιουργία 

ανακυκλοφορίας ανάµεσα στα ̟τερύγια η ο̟οία θα µ̟ορούσε να διαταράξει την ισορρο̟ία 

των ̟τερύγίων και κατ΄ ε̟έκταση την οµαλή διέλευση της ροής.  

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό λειτουργικό χαρακτηριστικό το ο̟οίο ̟αρουσιάζει η 

συγκεκριµένη γεωµετρία της βαλβίδας σε σχέση µε την ̟ρωτεύουσα είναι η ιδιαίτερα οµαλή 

εκτόνωση της ανα̟τυχθείσας ̟ιέσεως της ροής καθώς αυτή διέρχεται α̟ό την ̟εριοχή των 

̟τερυγίων (εικόνα 5.14) και οδεύει ̟ρος την έξοδο της βαλβίδας. Μετά α̟ό άµεση σύγκριση της 

ανά̟τυξης ̟ιέσεων και στις δύο σχεδιαστικές ̟ροσεγγίσεις, δύναται να αναφερθεί ̟εντα̟λάσια 

αναλογία στις τιµές των ̟ιέσεων εκατέρωθεν του εµβόλου για την ̟ρωτεύουσα βαλβίδα και 

τρι̟λάσια για τη δευτερεύουσα, εκατέρωθεν των ̟τερυγίων. Στο φαινόµενο αυτό συµβάλλει και 

η ιδιαίτερα µικρή ελάττωση της διατοµής στην εν λόγω ̟εριοχή η ο̟οία δεν ̟ροκαλεί συµ̟ίεση 

και κατ΄ ε̟έκταση α̟ότοµες ε̟ιταχύνσεις και ε̟ιβραδύνσεις της ροής.  

Στις εικόνες 5.15 και 5.16 ̟αρουσιάζεται η δυναµική κινηµατική συνεκτικότητα το ο̟οίο 

χαρακτηρίζει το ρευστό µέσα στη βαλβίδα. Η αλλαγή της γεωµετρίας στην ̟ροκειµένη 

̟ερί̟τωση και δη ο δι̟λασιασµός της διατοµής της σε σχέση µε το ̟ρωτεύον σχέδιο, ̟ροκαλούν 

τη δηµιουργία ̟εριοχών µε διαφορετική τιµή ιξώδους οι ο̟οίες είναι εντονότερα διακριτές 

αναδεικνύοντας τις µειωµένες, σε σχέση µε το ̟ρωτεύον σχέδιο, διατµητικές τάσεις οι ο̟οίες 

ανα̟τύσσονται στο ρευστό α̟ό τη συγκεκριµένη γεωµετρία. Οι ̟αρατηρηθείσες τιµές του 

δυναµικού ιξώδους και η κατανοµή τους κατά µήκος της βαλβίδας α̟οκαλύ̟τουν ότι το ρευστό 

στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση συµ̟εριφέρεται ως µη Νευτώνειο και δη ̟ιο ̟αχύρρευστο σε σχέση 

µε το ̟ρωτεύον σχέδιο της βαλβίδας.  

Στις εικόνες 5.18 – 5.20 ̟αρουσιάζεται η σταδιακή ανά̟τυξη του ̟ροφίλ της ταχύτητας 

̟ριν αλλά και µετά τα ̟τερύγια µε τις ακριβείς θέσεις στις ο̟οίες η ταχύτητα εµφανίζει ̟λήρως 
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̟αραβολικό το ̟ροφίλ της. Οι τρεις διαφορετικές χρησιµο̟οιηθείσες ταχύτητες των 0.5 cm/s, 

0.75 cm/s και 1.00 cm/s ̟ροσέδωσαν σχεδόν ̟ανοµοιότυ̟α α̟οτελέσµατα µε µοναδική 

διαφορά στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση το ̟οσοστό ̟τώσης της ̟ίεσης η ο̟οία δεν έλαβε την ίδια 

τιµή και για τις τρεις ταχύτητες ό̟ως στην ̟ερί̟τωση του ̟ρωτεύοντος σχεδίου. Πιο 

συγκεκριµένα, ̟αρατηρώντας τα α̟οτελέσµατα του ̟ίνακα 5.2 για την ανα̟τυσσόµενη ̟ίεση 

̟ριν και µετά τη βαλβίδα (σηµεία Α και Β, εικόνα 5.19), γίνεται αντιλη̟τή η σταθερο̟οίηση του 

̟οσοστού ̟τώσεως αυτής για τις δύο τιµές της ταχύτητας 0.75 και 1.00 cm/s στην τιµή του 87.23 

– 87.25% ̟ερί̟ου. Το συγκεκριµένο γεγονός φαίνεται να ευνοείται α̟ό τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης. Ό̟ως και στο ̟ρωτεύον σχέδιο 

της βαλβίδας, ̟αρατηρείται ̟τώση της µέγιστης τιµής της δυναµικής κινηµατικής 

συνεκτικότητας (το αίµα γίνεται ̟ιο λε̟τόρρευστο) καθώς η χρησιµο̟οιηθείσα ταχύτητα 

εισόδου του ρευστού αυξάνεται. 

 

 

Πίνακας 5.2. Μέση ̟ίεση και µέγιστη τιµή ταχύτητας στις θέσεις Α και Β (εικόνα 5.19) 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 0.50 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa]  59.6477 6.2383 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0.0129 0.0098 

    ∆P =  53,4094 Pa 
Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 89,541 % 
Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 24,031% 

 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 0.75 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa] 89,1537 11,3782 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0,0195 0,0150 

       ∆P = 77,7755 Pa 
Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 87,237%  
Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 23,077% 

 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού 1.00 cm/s ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β 

Μέση  Πίεση [Pa] 118,9700 15,1643 

Μέγιστη Ταχύτητα [m/s] 0,0261 0,0201 

      ∆P =  103,8057 Pa 
Ποσοστό ̟τώσεως ̟ίεσης = Pressure Drop = 87,253%  
Ποσοστό ̟τώσεως ταχύτητας = Velocity Drop = 22,988% 
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Ταχύτητα εισόδου ρευστού στη βαλβίδα: 0.50 cm/s. 

 

 
Εικόνα 5.11. Ανά̟τυξη τάσεων στην ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής 

 

 

 
Εικόνα 5.12. Ταχύτητα ρευστού µέσα στη βαλβίδα (αξωνοσυµµετρική όψη) 
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 Εικόνα 5.13. Ταχύτητα ρευστού µέσα στη βαλβίδα (̟λάγια όψη) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.14. Πίεση ρευστού µέσα στη βαλβίδα (̟λάγια όψη) 
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Εικόνα 5.15. ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα στο δευτερεύον σχέδιο της βαλβίδας 

 

 

 

 
Εικόνα 5.16. ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα στην ̟εριοχή των ̟τερυγίων 
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Εικόνα 5.17. Κατανοµή ταχυτήτων ρευστού ανάµεσα στα ̟τερύγια και το µηχανικό στο̟ 

 

 

 

 
Εικόνα 5.18. Σταδιακή ανά̟τυξη ̟αραβολικού ̟ροφίλ ταχύτητας 
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Εικόνα 5.19. Παραβολικό ̟ροφίλ µέγιστης ταχύτητας ̟ριν και µετά τα ̟τερύγια 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5.20. Τιµές εγκάρσιας κατανοµής ταχύτητας στα σηµεία Α και Β 

Α B 
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5.3.2 Βαλβίδα ανοιχτή σε ̟οσοστό 10% ε̟ί του ̟λήρους ανοίγµατός της 

 

Έχοντας ̟ροβεί στην εκτενή ̟ροσοµοίωση των δύο, ̟λήρως ανοιχτών, σχεδίων της 

βαλβίδας, η διερευνητική αυτή εργασία ε̟εκτάθηκε στην ενδεικτική ε̟ίλυση των ̟εδίων ροής 

τα ο̟οία ανα̟τύσσονται όταν οι βαλβίδες είναι ανοιχτές κατά 10% (ήτοι ο λόγος της ελεύθερης 

διατοµής ̟ρος τη µέγιστη δυνατή είναι 10%). Η συγκεκριµένη ε̟ιλογή κατέστη αναγκαία ώστε 

να γίνουν ̟ιο κατανοητές οι συνθήκες (στιγµιαίες), οι ο̟οίες δύναται να ̟ροκαλέσουν την 

κίνηση του εµβόλου (̟ρωτεύον σχέδιο) και των ̟τερυγίων (δευτερεύον σχέδιο) ̟ριν αυτά 

φτάσουν στην τελική τους θέση και τα ροϊκά ̟εδία ανα̟τυχθούν ̟λήρως.  

Ένα ακόµα ενδεχόµενο το ο̟οίο διερευνάται µε το µερικό µόνο άνοιγµα της βαλβίδας, 

είναι µία ̟ιθανή εµ̟λοκή και ακινητο̟οίηση των κινουµένων µερών σε µία τέτοια θέση, 

γεγονός το ο̟οίο θα αναδείξει τη φόρτιση την ο̟οία αυτά θα δεχτούν και την ανά̟τυξη 

̟ιθανών φαινοµένων τα ο̟οία καθίσταται ε̟ίφοβα ως ̟ρος τη δηµιουργία θροµβώσεων. Έτσι 

λοι̟όν η θέση στην ο̟οία ε̟ιτυγχάνεται το 10% του ολικού ανοίγµατος είναι και η χείριστη 

δυνατή όσων αφορά τη διέλευση του ρευστού αφού ως ασυµ̟ίεστο, θα ε̟ιταχυνθεί µέσα α̟ό τα 

στενότερα ̟εράσµατα της βαλβίδας, έχοντας όµως ήδη ανα̟τύξει αυξηµένη ̟ίεση στις ̟εριοχές 

οι ο̟οίες ̟ροηγούνται αυτών, ̟ροκαλώντας συγκέντρωση τάσεων και κατα̟όνηση στο υλικό η 

ο̟οία ̟ρέ̟ει να βρίσκεται µέσα στα ε̟ιτρε̟τά ε̟ί̟εδα φορτίσεως και αντοχής του. Χάριν 

σύγκρισης και ε̟ειδή τα χαρακτηριστικά της ροής είναι ̟ανοµοιότυ̟α (ό̟ως εξάλλου 

αναδείχθηκε στις ̟ροηγούµενες ενότητες), στις ακόλουθες ̟ροσοµοιώσεις χρησιµο̟οιήθηκε 

µόνο η υψηλότερη ταχύτητα του 1.00 cm/s η ο̟οία και δύναται να α̟οκαλύψει τη 

δυσµενέστερη κατάσταση φορτίσεων την ο̟οία ̟ιθανόν να υ̟οστεί η βαλβίδα. Τα 

υ̟ολογιστικά α̟οτελέσµατα τα ο̟οία ακολουθούν, ε̟ιβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος 

φορτίσεως της βαλβίδας ̟έρα α̟ό τα όρια αντοχής της και καθίσταται φανερή η οµαλή ροή του 

ρευστού και στις δύο βαλβίδες χωρίς να συντρέχει κίνδυνος δραστικών αλλαγών στη γεωµετρία 

τους αλλά µε εµφανέστερη υ̟εροχή του ̟ρωτευόντως σχεδίου όσων αφορά τη µικρότερη 

ανά̟τυξη ̟ιέσεων στη δοµή της βαλβίδας.    

Στις εικόνες 5.21 – 5.23 ̟αρουσιάζεται η ανά̟τυξη της ταχύτητας του ρευστού µέσα στην 

̟ρωτεύουσα γεωµετρία της βαλβίδας µε το έµβολο να βρίσκεται στη θέση εκείνη ό̟ου η 

ελεύθερη διατοµή α̟ό την ο̟οία καλείται να διέλθει το ρευστό α̟οτελεί το 10% της ̟λήρους 

διατοµής (βαλβίδα ̟λήρως ανοιχτή). Ό̟ως είναι αναµενόµενο το ρευστό ̟αραµένει σχεδόν 

ακίνητο σε όλη το µήκος της βαλβίδας µε την τιµή της ταχύτητάς του να ̟ροσεγγίζει την τιµή 0 

m/s, µε µοναδικό σηµείο στο ο̟οίο υ̟άρχει ιδιαίτερη αύξηση στην ταχύτητά του, την κωνική 

̟εριφέρεια της κεφαλής του εµβόλου ̟εριµετρικά της ο̟οίας και καλείται να διέλθει κινούµενο 

α̟ό το ο̟ίσθιο µέρος της βαλβίδας µε κατεύθυνση το εµ̟ρόσθιο. Η αύξηση της τιµής αυτής των 

διανυσµάτων της ταχύτητας και η α̟ότοµη αύξηση στη διατοµή µετά την κεφαλή του εµβόλου, 

δεν ε̟ιφέρει δηµιουργία ανακυκλοφορίας του ρευστού µ̟ροστά α̟ό την ε̟ί̟εδη ε̟ιφάνεια της 

κεφαλής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ̟αρ’ όλη την αύξηση του µέτρου της ταχύτητας στην 

̟εριοχή αυτή σε σχέση µε την υ̟όλοι̟η βαλβίδα, αυτό ̟αραµένει και ̟άλι χαµηλό σε σχέση µε 

την τιµή εκείνη η ο̟οία θα εκκινούσε την ανακυκλοφορία υ̟οβοηθούµενη βέβαια και α̟ό 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά της βαλβίδας. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση ένα τέτοιο γεγονός δεν 

λαµβάνει χώρα και η µικρή ελεύθερη διατοµή αυτή οδηγεί στην ανά̟τυξη ιδιαίτερα αυξηµένης 
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̟ιέσεως στο ο̟ίσθιο τµήµα της βαλβίδας ό̟ως φαίνεται στην εικόνα 5.24. Η µέγιστη τιµή της 

̟ιέσεως αυτής δεν δύναται να ̟ροκαλέσει κατα̟όνηση στη γεωµετρία της βαλβίδας εφόσον δεν 

ξε̟ερνά τα θεωρητικά όρια διαρροής του υλικού και ̟εριορίζεται στην τιµή των 30.150 Pa η 

ο̟οία είναι σηµαντικά µικρότερη αυτού. 

Εν συνεχεία, στην εικόνα 5.25 ̟αρουσιάζεται η δυναµική κινηµατική συνεκτικότητα του 

ρευστού το ο̟οίο εµφανίζει και ̟άλι οµοιογένεια σε όλο το µήκος της βαλβίδας και λαµβάνει τη 

µικρότερη δυνατή τιµή του λόγω των αυξηµένων διατµητικών τάσεων τις ο̟οίες αντιµετω̟ίζει 

µε εξαίρεση την αξονική γραµµή της γεωµετρίας ό̟ου η ̟τώση των τάσεων αυτών ε̟ιφέρει και 

την αύξηση στην τιµή του. Τέλος στην εικόνα 5.26 η φόρτιση του εµβόλου α̟ό την ε̟ιφερόµενη 

αύξηση της ̟ίεσης του ρευστού, είναι εµφανής. Η συγκεκριµένη εικόνα α̟οδεικνύει ότι το 

κυρίως σώµα της βαλβίδας υ̟όκειται σε σηµαντική φόρτιση µε α̟οτέλεσµα την κίνησή του στην 

κατεύθυνση της ροής. Ε̟ίσης ο σχεδιασµός του εµβόλου συνάδει στην ̟εριορισµένη ανά̟τυξη 

τάσεων εφόσον το έµβολο δεν είναι το̟οθετηµένο κάθετα στη ροή αλλά ̟αράλληλα σε αυτή 

γεγονός το ο̟οίο και εξυ̟ηρετεί στην οµαλότερη διέλευση του ρευστού α̟ό τη δεδοµένη σε 

αυτή την ̟ερί̟τωση, στένωση αλλά και στην ̟ερί̟τωση ̟λήρους ανοίγµατος της βαλβίδας 

ό̟ως σχολιάστηκε σε ̟ροηγούµενες ενότητες. Άξιο αναφοράς α̟οτελεί το γεγονός της 

σταδιακής α̟οφόρτισης της κεφαλής του εµβόλου καθώς η ροή διέρχεται α̟ό τη λοξότµηση 

(chamfer) η ο̟οία έχει το̟οθετηθεί για το σκο̟ό αυτό στην ̟εριφέρεια της κεφαλής (εικόνες 

5.22 και 5.26). Η συγκεκριµένη α̟οφόρτιση α̟οτρέ̟ει στην ̟ιθανή υ̟έρµετρη συγκέντρωση 

τάσεων στην άκρη του εµβόλου η ο̟οία δύναται να α̟οβεί κρίσιµη στην αντοχή της βαλβίδας. 

Όσον αφορά τα φαινόµενα τα ο̟οία ανα̟τύσσονται υ̟ό τις ίδιες συνθήκες στη 

δευτερεύουσα γεωµετρία της βαλβίδας µε τα ̟τερύγια, αυτά είναι εµφανή στις εικόνες 5.27 – 

5.32 σε αντιστοιχία µε την ̟ρωτεύουσα γεωµετρία της βαλβίδας η ο̟οία και ̟εριγράφηκε. Πιο 

συγκεκριµένα στις εικόνες 5.27 έως και 5.29 ̟αρουσιάζεται το ̟εδίο ταχυτήτων του ρευστού και 

ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο αυτό ανα̟τύσσεται σε όλο το µήκος της βαλβίδας. Ύστερα α̟ό 

̟ροσεκτική ̟αρατήρηση των εικόνων αυτών γίνεται άµεσα κατανοητό ότι η ροή και ̟άλι 

ε̟ιταχύνεται στη στένωση την ο̟οία δηµιουργεί η θέση των ̟τερυγίων (10% ε̟ί της µέγιστης 

ελεύθερης διατοµής της βαλβίδας) µε τη µέγιστη τιµή της ταχύτητας αυτής να ε̟ιτυγχάνεται 

στις ακµές των ̟τερυγίων. Στόχος της ανα̟αράστασης αυτής είναι και ̟άλι ο εντο̟ισµός 

̟εριοχών ανακυκλοφορίας του ρευστού µετά το ̟έρασµα αυτού α̟ό τη στένωση και την 

ε̟αναφορά του στο χώρο µε τη µέγιστη διατοµή της βαλβίδας. Πιο συγκεκριµένα, στην εικόνα 

5.29 δύναται να ̟ιστο̟οιηθεί η α̟ουσία ̟εριοχών ανακυκλοφορίας, γεγονός το ο̟οίο 

υ̟οβοηθάται α̟ό την υψηλή τιµή της συνεκτικότητας και ε̟οµένως τους µικρούς αριθµούς Re 

̟ου ε̟ικρατούν.  

Παρατηρώντας την εικόνα 5.30 και µελετώντας τις τιµές της ανα̟τυσσόµενης ̟ίεσης 

στην ο̟ίσθια ̟εριοχή της βαλβίδας, ̟ριν το ρευστό διέλθει α̟ό τη στένωση δηλαδή, γίνεται 

άµεσα αντιλη̟τή η ιδιαίτερα µειωµένη µέγιστη τιµής της η ο̟οία είναι υ̟ο̟ολλα̟λάσια κατά 

έντεκα (11) φορές σχεδόν α̟ό αυτή ̟ου ανα̟τύσσει το ̟ρωτεύον σχέδιο, υ̟ό τις ίδιες οριακές 

συνθήκες. Οι λοξοτµήσεις (chamfers) στα άκρα των ̟τερυγίων και ̟άλι α̟οτελούν σχεδιαστική 

λύση µε στόχο την εξοµάλυνση της ̟ιθανής συγκέντρωσης τάσεων (εικόνα 5.28) η ο̟οία 

ενδέχεται να ̟αρουσιαστεί στις συγκεκριµένες ̟εριφέρειες τους και να οδηγήσει σε καµ̟τικά 

φορτία τα ο̟οία δύναται να ̟ροκαλέσουν κάµψη και ̟ιθανή ̟λαστική ̟αραµόρφωση ή ακόµα 

και τη καταστροφή τους. Στην εικόνα 5.31 ̟αρουσιάζεται η δυναµική κινηµατική 
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συνεκτικότητα το ο̟οίο λαµβάνει διαφορετικές και ̟άλι τιµές µέσα στη βαλβίδα µε τις 

υψηλότερες τιµές να συναντώνται κοντά στα τοιχώµατα αλλά και τα ̟τερύγια ό̟ου 

ανα̟τύσσονται υψηλές διατµητικές τάσεις. Το εν λόγω ̟εδίο δεν δύναται να θεωρηθεί ως 

τελείως συµµετρικό λόγω της σχεδίασης της βαλβίδας η ο̟οία δεν φέρει συµµετρική σχεδίαση 

στις εδράσεις των ̟τερυγίων (βλέ̟ε Κεφάλαιο 4 – Ενότητα 4.5).  

Τέλος στην εικόνα 5.32 ̟αρουσιάζεται η ακριβής φόρτιση στην ο̟οία δύναται να 

βρεθούν τα ̟τερύγια κατά τη διάρκεια ενδεχόµενης ακινητο̟οίησής τους σε συνδυασµό µε την 

̟λήρη ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής. Οι ̟εριοχές µέγιστης φορτίσεως εντο̟ίζονται στη κεντρική 

̟εριοχή της βαλβίδας, εκεί ̟ου ουσιαστικά εδράζονται τα ̟τερύγια. Η φόρτιση αυτή 

µεταφέρεται στον άξονα εδρασης ο ο̟οίος έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε ̟ολύ µεγαλύτερα  

καµ̟τικά φορτία. Για την ακριβή έκταση των φορτίσεων στις ο̟οίες καλείται να αντε̟εξέλθει το 

εκάστοτε σχέδιο της βαλβίδας κατά το ̟λήρες άνοιγµά της, υ̟ό τα ̟ροαναφερθέντα ̟εδία ροής 

αλλά και την αντοχή ̟ου δύναται να ̟αρουσιάσει, υ̟ό τη µέγιστη φόρτιση κατά την ̟λήρη 

φραγή της (αναστροφή της ροής), ενδεικτική στατική ̟ροσοµοίωση αντοχής, ̟ραγµατο̟οιείται 

στην ενότητα 5.3.4 η ο̟οία οδηγεί στη διεξαγωγή ασφαλών συµ̟ερασµάτων σχετικά µε την 

αξιο̟ιστία της συγκεκριµένης σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης.    

 

5.3.2.1 Πρωτεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού στη βαλβίδα: 1.00 cm/s. 

 
Εικόνα 5.21. Ταχύτητα ρευστού µε την βαλβίδα ανοιχτή κατά 10% (ε̟ί του µέγιστου ανοίγµατός της) – 

Εµβολοφόρος βαλβίδα 
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Εικόνα 5.22. Μέτρα της ταχύτητας του ρευστού στο άκρο του εµβόλου 

 

 

 

 
Εικόνα 5.23. Ισοµετρική όψη της βαλβίδας - Ταχύτητα 
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 Εικόνα 5.24. Ισοµετρική όψη της βαλβίδας - Πίεση 

 

 

 

 
Εικόνα 5.25. Πλάγια όψη της βαλβίδας  - ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα 
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Εικόνα 5.26. Ανά̟τυξη τάσεων στα τοιχώµατα του εµβόλου συναρτήσει της ταχύτητας του ρευστού 

 

5.3.2.2 ∆ευτερεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

Ταχύτητα εισόδου ρευστού στη βαλβίδα: 1.00 cm/s 

 
Εικόνα 5.27. Ταχύτητα ρευστού µε την βαλβίδα ανοιχτή κατά 10% (ε̟ί του µέγιστου ανοίγµατός της) – 

Βαλβίδα µε ̟τερύγια 
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Εικόνα 5.28. Ταχύτητα ρευστού στα άκρα των ̟τερυγίων 

 

 

 

 
Εικόνα 5.29. Μέτρα ταχύτητας του ρευστού στα ̟τερύγια της βαλβίδας 
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Εικόνα 5.30. Πίεση του ρευστού κατά µήκος της βαλβίδας 

 

 

 

 
Εικόνα 5.31. Πλάγια όψη της βαλβίδας  - ∆υναµική κινηµατική συνεκτικότητα 
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Εικόνα 5.32. Ανά̟τυξη τάσεων στα τοιχώµατα των ̟τερυγίων συναρτήσει της ταχύτητας του ρευστού 
 

 

5.3.3 Βαλβίδα ανοιχτή µε ανεστραµµένη ροή και ταχύτητα 1.00 cm/s 

5.3.3.1 Σχολιασµός α̟οτελεσµάτων 

 

Μετά το ̟έρας της ενδελεχούς ̟ροσοµοίωσης των ̟εδίων ροής τα ανα̟τύσσονται στις 

βαλβίδες, ε̟ιτακτική κατέστη η ανάγκη για τη δοκιµή τους υ̟ό την ε̟ιρροή ανεστραµµένης 

ροής µε το έµβολο (̟ρωτεύον σχέδιο) και τα ̟τερύγια (δευτερεύον σχέδιο) σε ̟λήρως ανοιχτές 

θέσεις. Η συγκεκριµένη ε̟ιλογή ̟ραγµατο̟οιήθηκε για την ε̟ιβεβαίωση της ανά̟τυξης ̟ίεσης 

στα κινούµενα µέρη των βαλβίδων, εκτάσεως τέτοιας, ώστε να ̟ροκληθεί η κίνησή τους και κατ΄ 

ε̟έκταση η φραγή της ροής µόλις αυτά έρθουν σε ε̟αφή µε τα ̟εριφερειακά τοιχώµατα. 

Ενδεικτική ταχύτητα για την εν λόγω ̟ροσοµοίωση ε̟ιλέχθηκε η υψηλότερη ταχύτητα εκ των 

τριών χρησιµο̟οιηθεισών µέχρι ̟ρότινος, δηλαδή του 1.00 cm/sec ώστε να ανα̟αρασταθούν 

τα µέγιστα ανα̟τυχθέντα δυναµικά ̟εδία τάσεων α̟ό τη συνε̟αγόµενη αυτής, ροή του 

ρευστού. 

Στις εικόνες 5.33 και 5.34, γίνεται εµφανής η ανά̟τυξη των στιγµιαίων τιµών των 

̟ιέσεων στο δεξιό τµήµα της βαλβίδας (η ̟ροκληθείσα κίνηση του εµβόλου θα ε̟ιφέρει αλλαγή 

στο ̟εδίο ροής και κατά συνέ̟εια στις τιµές των µεγεθών ̟ου το χαρακτηρίζουν), καθώς η ροή 

αντιστρέφεται. Η ανώτερη ε̟ιφάνεια αυτού, είναι ε̟ί̟εδη και κάθετη στη ροή του ρευστού µε 

σκο̟ό τη µέγιστη δυνατή ανά̟τυξη τάσεων και ̟ρόκληση της κινήσεώς του. Στην εικόνα 5.34 το 

γεγονός αυτό γίνεται ̟ερισσότερο κατανοητό εφόσον αυτή η ε̟ί̟εδη ε̟ιφάνεια ̟αρουσιάζεται 

ιδιαίτερα φορτισµένη, ̟αράλληλα µε την α̟εικόνιση των διανυσµατικών βελών της ταχύτητας 

τα ο̟οία και χαρακτηρίζουν τη ροή. Η ̟ροφανής συµµετρία του ̟εδίου ροής δεν ε̟ιφέρει 
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καµία καµ̟τική τάση στο έµβολο φορτίζοντάς το µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να κατα̟ονείται µόνο 

κατά τον κύριο άξονά του, δηλαδή θλι̟τικά. Μελλοντικά το γεγονός αυτό δύναται να ε̟ιτρέψει 

στην αύξηση του µήκους του κυρίως άξονα του εµβόλου (µε ανασχεδιασµό), ε̟ιφέροντας 

αύξηση στη διαδροµή του και κατά συνέ̟εια βελτίωση των ροικών χαρακτηριστικών µε ̟ιθανή 

ε̟ι̟ρόσθετη ̟τώση ̟ίεσης (δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε λόγω κατασκευαστικών ̟εριορισµών του 

χρησιµο̟οιηθέντος συστήµατος µικρο – στερεολιθογραφίας).  

Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς φιλοσοφία ̟ροσοµοίωσης, η ίδια ταχύτητα 

ανεστραµµένης ροής χρησιµο̟οιήθηκε και στο δευτερεύον σχέδιο της βαλβίδας. Η διαφορετική 

σχεδιαστική ̟ροσέγγιση µε τη χρήση ̟τερυγίων α̟αιτεί τη δια̟ίστωση της κινήσεως τους µε τη 

χρήση ενός διαφορετικού κριτηρίου σε σχέση µε το ̟ρωτεύον σχέδιο. Εφόσον η θέση των 

̟τερυγίων σχηµατίζει µία συγκεκριµένη γωνία ως ̟ρος τη ροή, είναι φυσικό ε̟ακόλουθο η κάθε 

̟λευρά των ̟τερυγίων αυτών να φορτίζεται µε διαφορετικό τρό̟ο και µε διαφορετικό εύρος 

ανα̟τυχθέντων τάσεων. Αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση για την κίνηση του κάθε ̟τερυγίου λοι̟όν 

α̟οτελεί η ανά̟τυξη µεγαλύτερης τιµής τάσεων στην ̟λευρά η ο̟οία βρίσκεται α̟έναντι α̟ό 

το ̟τερύγιο εξοµάλυνσης της ροής σε σχέση µε την ̟λευρά η ο̟οία δέχεται τη ροή µε τη 

µεγαλύτερη ταχύτητα. Στις εικόνες 5.35 και 5.36 λοι̟όν ̟αρουσιάζεται η ανά̟τυξη των ̟ιέσεων 

του ρευστού και δη των τάσεων στην ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων. Η µεγαλύτερη τάση η ο̟οία 

ανα̟τύσσεται στην εσωτερική ̟λευρά των ̟τερυγίων, κατά 34,40 % (117,25 Pa έναντι 76,91 Pa) 

ε̟ί της εξωτερικής α̟οδεικνύει ότι τα ̟τερύγια θα κινηθούν και θα καταλήξουν κάθετα στη ροή 

̟ροκαλώντας τη φραγή της.   

 

5.3.3.2 Πρωτεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

 
Εικόνα 5.33. Πίεση ρευστού κατά µήκος της βαλβίδας µε ανεστραµµένη φορά της ροής του ρευστού – 

Εµβολοφόρος βαλβίδα 
 

Κατεύθυνση Ροής 
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Εικόνα 5.34. Ανά̟τυξη τάσεων στα τοιχώµατα του εµβόλου συνέ̟εια της αναστροφής της ροής 

 

 

5.3.3.3 ∆ευτερεύον σχέδιο ανε̟ίστροφης βαλβίδας 

 

 
Εικόνα 5.35. Πίεση ρευστού κατά µήκος της βαλβίδας µε ανεστραµµένη φορά της ροής του ρευστού – 

Βαλβίδα µε ̟τερύγια 
 

Κατεύθυνση Ροής 
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Εικόνα 5.36. Ανά̟τυξη τάσεων στα τοιχώµατα των ̟τερυγίων συνέ̟εια της αναστροφής της ροής 

 
 

5.3.4 Προκαταρτική στατική ̟ροσοµοίωση αντοχής βαλβίδας σε ανοιχτή και κλειστή θέση  

5.3.4.1 Αστοχία υλικών 

 

Είναι γεγονός ότι η κατα̟όνηση µιας κατασκευής µ̟ορεί να ε̟ιφέρει την αστοχία της 

µεσο̟ρόθεσµα αλλά και µακρο̟ρόθεσµα και εξαρτάται α̟ό ̟ολλούς ̟αράγοντες ή συνδυασµό 

αυτών. Οι κατα̟ονήσεις δύναται να είναι µονοαξονικές αλλά και ̟ολυαξονικές, µε την αστοχία 

την ο̟οία µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν οι ̟ολυαξονικές να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην 

ανα̟αράστασή της ώστε να ̟ροβλεφθεί έγκαιρα σε εργαστηριακές συνθήκες. Στις σύνθετες 

κατασκευές λοι̟όν στις ο̟οίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί εύκολα η κατάσταση ̟ολυαξονικής 

κατα̟όνησης, ενδεδειγµένοι ̟ειραµατικοί έλεγχοι ακολουθούν τους θεωρητικούς υ̟ολογισµούς 

µετά το ̟έρας κατασκευής ώστε να δια̟ιστωθεί ο̟οιαδή̟οτε ανε̟ιθύµητη α̟όκλιση α̟ό 

αυτούς. Η αδυναµία αυτή οδήγησε στη δηµιουργία διαφόρων κριτηρίων αστοχίας τα ο̟οία 

συσχετίζουν την κατάσταση αντοχής µιας κατασκευής, σε σύνθετη κατα̟όνηση, µε την αντοχή 

την ο̟οία δύναται να ε̟ιδείξει ένα δοκίµιο του ιδίου υλικού και υ̟ό την ε̟ίδραση 

µονοαξονικού φορτίου (θλίψη ή εφελκυσµός). Ανάλογα λοι̟όν την κατηγορία των υλικών 

(ψαθυρά ή όλκιµα), αντίστοιχα κριτήρια αστοχίας δηµιουργήθηκαν µε τα ο̟οία καθίσταται 

δυνατή η εύρεση της α̟λούστερης ισοδύναµης µονοαξονικής κατάστασης µε την ̟ολυαξονική 

την ο̟οία µ̟ορεί να αναλύσει ο εκάστοτε µηχανικός και να λάβει ανάλογα µέτρα ̟ρόληψης 

της αστοχίας [16].    

Στην ̟αρούσα ερευνητική εργασία και µετά το ̟έρας καθορισµού των µηχανικών 

ιδιοτήτων της ρητίνης Ormocer® (Kεφάλαιο 3) για την ο̟οία η διαδικασία αυτή κατέστη 

δυνατή, το κυρίως κριτήριο το ο̟οίο θα αξιο̟οιηθεί και το ο̟οίο είναι κατάλληλο για ψαθυρά 

117,25 Pa 

76,91 Pa 
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υλικά είναι το κριτήριο Mohr – Coulomb [17]. Το συγκεκριµένο κριτήριο ανα̟αριστά µία 

γραµµική ̟εριοχή η ο̟οία ̟ροέρχεται α̟ό τη γραφική ̟αράσταση της αντοχής του υλικού σε 

διάτµηση συναρτήσει της εφηρµοσµένης κάθετης τάσης. Η σχέση η ο̟οία εκφράζει το 

συγκεκριµένο κριτήριο είναι η ακόλουθη: 

 

   tan( ) cτ σ φ= +               [5.3] 

 

ό̟ου τ είναι η διατµητική τάση, σ είναι η κάθετη τάση, c είναι η τοµή της γραφικής ̟αράστασης 

αστοχίας µε τον άξονα των δυνατών τιµών των διατµητικών τάσεων τ και φ  (µε 0°≤φ ≤ 90°) 

είναι η κλίση της γραφικής ̟αράστασης αστοχίας. Το κριτήριο Mohr – Coulomb στις τρεις 

διαστάσεις ̟αράγει µία ε̟ιφάνεια αστοχίας η ο̟οία εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

 

             1 2 1 2 sin( ) cos( )
2 2

c
σ σ σ σ

φ φ
− + ± = +  

          [5.4] 

 

2 3 2 3 sin( ) cos( )
2 2

c
σ σ σ σ

φ φ
− + ± = +  

          [5.5] 

 

3 1 3 1 sin( ) cos( )
2 2

c
σ σ σ σ

φ φ
− + ± = +  

             [5.6] 

 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση οι εκφράσεις για τα µεγέθη τ και σ ενός ε̟ι̟έδου, τιµών 

αστοχίας, µε τυχαίο ̟ροσανατολισµό ̟ρέ̟ει να γενικευτούν ώστε να εκφράζονται συναρτήσει 

και των τριών διαστάσεων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ισχύει:  

 

 
2 2 2
1 1 2 2 3 3n n nσ σ σ σ= + +              [5.7]  

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1( ) ( ) ( )n n n n n nτ σ σ σ σ σ σ= − + − + −        [5.8] 

 

ό̟ου      1 1 2 2 3 3n e e en n n= + +           [5.9] 

 

είναι η µονάδα µέτρησης κάθετη στο τυχαίο ε̟ί̟εδο το ο̟οίο σχηµατίζουν οι τιµές οι ο̟οίες 

διερευνώνται και τα ei , µε 1,2,3i =  αντι̟ροσω̟εύουν τρία µοναδιαία διανύσµατα των τριών 

κυρίως αξόνων ενός συστήµατος αναφοράς µε τις διευθύνσεις των ο̟οίων έχουν 

ευθυγραµµιστεί οι κύριες τάσεις 1 2 3, ,σ σ σ .   
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5.3.4.2 Οριακές Συνθήκες και Μηχανικές ιδιότητες υλικών. 

 

‘Έχοντας ε̟ιλύσει τα ̟εδία ροής τα ο̟οία δύναται να ανα̟τυχθούν υ̟ό τις 

αναφερθείσες συνθήκες της ενότητας 5.3 µέσα στις βαλβίδες αλλά και έχοντας ̟ειραµατικά 

εξακριβώσει τις µηχανικές ιδιότητες της ρητίνης Ormocer® - Ormocomp, σηµαντικό ενδιαφέρον 

̟αρουσιάζει η αντοχή των γεωµετρικών δοµών αυτών υ̟ό δεδοµένες τάσεις οι ο̟οίες 

ανα̟τύσσονται και δρουν δυναµικά στα τοιχώµατά τους. Οι τάσεις αυτές είναι αφενός 

α̟οτέλεσµα της ροής του ρευστού όταν η βαλβίδα βρίσκεται σε ανοιχτή θέση και αφετέρου της 

βαρύτητας όταν η βαλβίδα είναι ̟λέον κλειστή και έχει αναστραφεί η φορά της ροής του 

ρευστού.  

Έχοντας ̟αραθέσει τις σχεδιαστικές α̟αιτήσεις για την καλύτερη λειτουργικότητα της 

βαλβίδας στο Κεφάλαιο 4, ε̟ιγραµµατικά αναφέρεται ότι η ε̟ιλεχθείσα ασκούµενη τάση στην 

ε̟ί̟εδη ανώτερη ε̟ιφάνεια του εµβόλου (̟ρωτεύον σχέδιο) και στα ̟τερύγια (δευτερεύον 

σχέδιο) όταν αυτά είναι στη θέση φραγής της ροής, δηλαδή κάθετα σε αυτή, θα τεθεί ίση µε 300 

mmHg, δηλαδή ̟ερί̟ου ίση µε 40000 Pa (λαµβάνοντας υ̟όψη και το συντελεστή ασφαλείας). 

Ε̟ι̟ρόσθετα, οι µηχανικές ιδιότητες οι ο̟οίες θα ̟ροσδοθούν στη βαλβίδα αλλά και στα 

κινούµενα µέρη της θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία ̟εριλαµβάνει τις 

µηχανικές ιδιότητες µακρο - κλίµακας οι ο̟οίες ̟ροσδιορίστηκαν ̟ειραµατικά στο Κεφάλαιο 3 

και η δεύτερη τις θεωρητικές µηχανικές ιδιότητες µικρο – κλίµακας οι ο̟οίες α̟οτελούν το 1/5 

των ιδιοτήτων µακρο – κλίµακας µε βάση την ̟ειραµατική δουλειά του Bayindir και των 

συνεργατών του [18]. Η συγκεκριµένη ερευνητική οµάδα χρησιµο̟οιώντας κατάλληλο 

εξο̟λισµό για τον ̟ροσδιορισµό µηχανικών ιδιοτήτων υλικού στη µικρο-κλίµακα, 

̟ολυµερισµένου µε τη χρήση ̟ολυφωτονικής α̟ορρόφησης, κατέληξε στο συµ̟έρασµα αυτό 

α̟οδεικνύοντας ότι όχι µόνο οι ιδιότητες των υλικών αλλάζουν µε την αλλαγή της κλίµακας 

στην ο̟οία υ̟άγονται αλλά ε̟ίσης ότι η συγκεκριµένη διαδικασία ̟ολυµερισµού, ε̟ιφέρει 

µείωση στις τιµές αυτών.   

 

5.3.4.3 Κατα̟όνηση βαλβίδων σε ̟λήρως ανοιχτή θέση υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής. 

 

Στις εικόνες 5.37 και 5.44 ̟αρουσιάζεται η διεύθυνση της ροής για κάθε ένα α̟ό τα δύο 

σχέδια της βαλβίδας (µε αυτή να βρίσκεται σε ανοιχτή θέση) ώστε να γίνουν καλύτερα 

κατανοητά τα α̟οτελέσµατα των ̟ροσοµοιώσεων. Πιο συγκεκριµένα στις ενότητες 5.3.4.3.1 και 

5.3.4.3.2 ̟αρουσιάζεται το ̟ρωτεύον σχέδιο της βαλβίδας το ο̟οίο υ̟όκειται στις ̟ιέσεις των 

̟εδίων ροής ̟ου ανα̟τύχθηκαν µέσα σε αυτό για ταχύτητα ρευστού το 1.00 cm/s, τα 

α̟οτελέσµατα των ο̟οίων ̟αρουσιάστηκαν στην ενότητα 5.3.3.  

Μετά την υ̟οβολή και των δύο κατηγοριών µηχανικών ιδιοτήτων (µικρο και µακρο 

κλίµακας) στη δοµή της βαλβίδας και των εν λόγω ̟εδίων ροής τα α̟οτελέσµατα µε βάση το 

κριτήριο Mohr - Coulomb, α̟οδεικνύουν ότι η βαλβίδα σε ̟λήρως ανοιχτή θέση υ̟όκειται σε 

κατα̟όνηση η ο̟οία δεν δύναται να υ̟ερβεί την αντοχή της. Το συγκεκριµένο κριτήριο 

ε̟ιφέρει συντελεστές υ̟έρβασης του ορίου ελαστικότητας µε τις µικρότερες τιµές αυτών ίσες µε 

2.31 (εικόνα 5.37 για µηχανικές ιδιότητες µακρο - κλίµακας) και 0.46 (εικόνα 5.40 για µηχανικές 

ιδιότητες µικρο - κλίµακας), οι ο̟οίες είναι ιδιαίτερα ικανο̟οιητικές δεδοµένης της µη-
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βέλτιστης σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης στο εν λόγω σχέδιο. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η 

φόρτιση είναι αυξηµένη κατά δύο φορές (300 mmHg αντί για 100mmHg ̟ου αντιστοιχεί στις 

̟ραγµατικές συνθήκες) ο̟ότε οι συντελεστές αυτοί είναι ακόµα µεγαλύτεροι στην 

̟ραγµατικότητα. Τέλος στις εικόνες 5.39 και 5.40 ̟αρατίθενται οι ̟αραµορφώσεις οι ο̟οίες 

εµφανίζονται στη δοµή της βαλβίδας οι µέγιστες τιµές των ο̟οίων δεν ξε̟ερνούν τα 10 nm 

(µακρο) και 42 nm (µικρο), αντίστοιχα.  

Για το δευτερεύον σχέδιο της βαλβίδας, η βελτιστο̟οίηση των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών αλλά και η σχετικά αυξηµένη διάµετρός της, α̟οδείχτηκαν σηµαντικοί 

̟αράγοντες οι ο̟οίοι οδήγησαν στην ε̟ίτευξη του µέγιστου δυνατού συντελεστή υ̟έρβασης 

του ορίου ελαστικότητας, της τάξεως του 15 (εικόνες 5.43 και 5.46) και για τις δύο δυνατές 

̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής µηχανικών ιδιοτήτων. Για του λόγου το αληθές στις εικόνες 5.44 και 5.47, 

οι µέγιστες ̟αραµορφώσεις του υλικού έλαβαν τιµές ίσες µε 0.07 nm (µακρο) και 0.30 nm 

(µίκρο) αντίστοιχα. Οι εν λόγω εικόνες κάνουν φανερή την ιδιαίτερη αντοχή της βαλβίδας στο 

̟εδίο ροής το ο̟οίο ανα̟τύσσεται, α̟οδίδοντας σε αυτή ιδιαίτερα υψηλή αντοχή όταν 

βρίσκεται σε ανοιχτή θέση και χωρίς αυτή να είναι η χείριστη δυνατή ̟ερί̟τωση στην ο̟οία 

καλείται να αντα̟εξέλθει.  

 Στις ενότητες 5.3.4.4.1 µέχρι και 5.3.4.4.4 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα των 

υ̟ολογιστικών ̟ροσοµοιώσεων µε τις δύο βαλβίδες σε ̟λήρως κλειστή κατάσταση και µε τις 

̟ιέσεις να λαµβάνουν τιµή ίση µε 40000 MPa (τιµή η ο̟οία ενσωµατώνει ήδη συντελεστή 

υ̟έρβασης του ορίου ελαστικότητας ίσο µε 3) αλλά και τη ροή να έχει ̟λέον ανεστραµµένη 

φορά ̟ροκαλώντας το κλείσιµο αυτό. Στις εικόνες 5.49 και 5.52 οι συντελεστές ̟ου 

̟ροσδίδονται στο ̟ρωτεύον σχέδιο της βαλβίδας είναι ίσοι µε 15 (µακρο) και 4.62 ( ελάχιστος 

µικρο), τιµές ιδιαίτερα υψηλές ε̟ί της ήδη, αυξηµένης ̟ίεσης κατά δύο φορές. Το γεγονός αυτό 

α̟οδεικνύει ότι η βαλβίδα δύναται να αντέξει τις ̟ιέσεις οι ο̟οίες δηµιουργούνται στα κάτω 

ανθρώ̟ινα άκρα όταν το ανθρώ̟ινο σώµα βρίσκεται σε όρθια στάση, µε ιδιαίτερη ευκολία και 

̟αρουσιάζοντας και ̟άλι ̟ολύ χαµηλές τιµές µέγιστων ̟αραµορφώσεων της τάξεως των 2.31 

nm (εικόνα 5.50) και 9.27nm (εικόνα 5.53) στα τοιχώµατα γύρω α̟ό την κεφαλή.        

Για το δευτερεύον σχέδιο της βαλβίδας, και ̟άλι η βελτιστο̟οίηση των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών οδήγησαν στην ε̟ίτευξη ικανο̟οιητικών συντελεστών της τάξεως του 2.36 και 

0.47 δεδοµένης ̟λέον της λε̟τότερης δοµής των ̟τερυγίων αλλά της θέσεώς τους η ο̟οία είναι 

τελείως κάθετη στη ροή (εικόνες 5.55, 5.56 για µακρο – ιδιότητες και εικόνες 5.59, 5.60 για µικρο - 

ιδιότητες). Η συγκέντρωση των τάσεων ̟λέον είναι ισχυρότερη στο κέντρο της βαλβίδας κατά 

µήκος της αξονικής της γραµµής, γεγονός το ο̟οίο ε̟αληθεύεται και α̟ό τις αυξηµένες τιµές 

µέγιστων ̟αραµορφώσεων µε τιµές ίσες µε 136 nm (µακρο) και 545 nm (µικρο) αντίστοιχα 

(εικόνες 5.57 και 5.61). Οι εν λόγω εικόνες κάνουν και ̟άλι φανερή την αντοχή του 

δευτερευόντως σχεδίου της βαλβίδας στο ̟εδίο ροής το ο̟οίο ανα̟τύσσεται, ̟αρά το γεγονός 

ότι σε αυτή τη θέση το ̟ρωτεύον σχέδιο α̟οδεικνύεται καλύτερο. Πάρα ταύτα, τα βελτιωµένα 

χαρακτηριστικά ροής τα ο̟οία ̟ροσδίδει στη ροή το δευτερεύον σχέδιο, η µεγαλύτερη 

«ελεύθερη» διατοµή την ο̟οία ̟αρέχει για τη δίοδο του ρευστού αλλά και η θεωρητικά 

µηδαµινή ̟ιθανότητα δι-ε̟αφής των ̟τερυγίων µε τα τοιχώµατα (σε σύγκριση µε το ̟ρωτεύον) 

καθιστούν το δευτερεύον σαν ένα ̟ιο ολοκληρωµένο σχέδιο όσων αφορά τις α̟αιτήσεις της 

ερευνητικής αυτής εργασίας.    
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5.3.4.3.1 Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας (έµβολο) – Μακροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.37. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας υλικού υ̟ό την ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5.38. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Εµβολοφόρος βαλβίδα 
 

 

 

Κατεύθυνση  
ροής 
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Εικόνα 5.39. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής 

 

 

5.3.4.3.2 Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας (έµβολο) – Μικροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.40. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας υλικού υ̟ό την ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής 
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Εικόνα 5.41. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Εµβολοφόρος βαλβίδα 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5.42. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής 
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5.3.4.3.3 ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας (̟τερύγια) – Μακροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.43. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας υλικού υ̟ό την ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής 

 

 

 

 
Εικόνα 5.44. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής 

 

 

 

 

 

Κατεύθυνση  
ροής 
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Εικόνα 5.45. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Βαλβίδα µε ̟τερύγια 

 

 

5.3.4.3.4 ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας (̟τερύγια) – Μικροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.46. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας υλικού υ̟ό την ανά̟τυξη του ̟εδίου ροής 
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Εικόνα 5.47. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση του ̟εδίου ροής 

 
 
 
 

 
Εικόνα 5.48. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Βαλβίδα µε ̟τερύγια 
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5.3.4.4 Κατα̟όνηση βαλβίδων σε ̟λήρως κλειστή θέση υ̟ό την ε̟ίδραση της βαρύτητας στο 
αίµα (σώµα σε ακινησία).  

5.3.4.4.1 Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας (έµβολο) - Μακροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 
Εικόνα 5.49. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα 

(Κατακόρυφη ̟ίεση στην ανώτερη ε̟ιφάνεια του εµβόλου ίση µε  300mmHg)  
 

 

 

 

 
Εικόνα 5.50. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση της ̟ίεσης των 300mmHg 
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Εικόνα 5.51. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Εµβολοφόρος βαλβίδα 

 

 

5.3.4.4.2 Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας (έµβολο) – Μικροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.52. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα 

(Κατακόρυφη ̟ίεση στην ανώτερη ε̟ιφάνεια του εµβόλου ίση µε  300mmHg) 
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Εικόνα 5.53. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση της ̟ίεσης των 300mmHg 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5.54. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Εµβολοφόρος βαλβίδα 
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5.3.4.4.3 ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας (̟τερύγια) - Μακροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.55. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα στην άνω 

ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων (Κατακόρυφη ̟ίεση στην άνω ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων ίση µε  300mmHg) 
 

 

 

 
Εικόνα 5.56. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων (Κατακόρυφη ̟ίεση στην άνω ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων ίση µε  300mmHg) 
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Εικόνα 5.57. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση της ̟ίεσης των 300mmHg 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5.58. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Βαλβίδα µε ̟τερύγια 
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5.3.4.4.4 ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας (̟τερύγια) – Μικροµηχανικές Ιδιότητες Υλικού 

 

 
Εικόνα 5.59. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα στην άνω 

ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων (Κατακόρυφη ̟ίεση στην άνω ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων ίση µε  300mmHg) 
 

 

 

 
Εικόνα 5.60. Συντελεστής υ̟έρβασης ορίου ελαστικότητας µε ̟λήρως κλειστή τη βαλβίδα στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων (Κατακόρυφη ̟ίεση στην άνω ε̟ιφάνεια των ̟τερυγίων ίση µε  300mmHg) 
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Εικόνα 5.61. Παραµόρφωση δοµής υ̟ό την ε̟ίδραση της ̟ίεσης των 300mmHg 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5.62. Μέγιστη κύρια ελαστική ̟αραµόρφωση – Βαλβίδα µε ̟τερύγια 
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Κεφάλαιο 6   
 

 

 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΒΒΙΙ∆∆ΩΩΝΝ    
ΜΜΕΕ  ∆∆ΙΙΦΦΩΩΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ    
 

 

 

6.1 Εισαγωγή – Βασικές αρχές 

6.1.1 Γραµµικά φαινόµενα 

 

Έχοντας διερευνήσει διεξοδικά, στα ̟ροηγούµενα κεφάλαια, τη συµ̟εριφορά των 

υλικών κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το ̟έρας ̟ολυµερισµού τους, το σχεδιασµό των 

βαλβίδων µε τις αρχές τις ο̟οίες το διέ̟ουν να γίνονται ορατές στις ιδίες σχεδιασθείσες 

γεωµετρικές δοµές αλλά και τη χαρακτηριστικά τα ο̟οία αυτές ε̟ιβάλλουν στο ρευστό ̟ου τις 

διατρέχει, ε̟ίκεντρο του ̟αρόντος κεφαλαίου θα α̟οτελέσει η τελική κατασκευή των βαλβίδων 

- δοµών µε τη χρήση του διφωτονικού ̟ολυµερισµού. Για την καλύτερη κατανόηση, του 

φαινοµένου της διφωτονικής α̟ορρόφησης της ακτινοβολίας α̟ό το υλικό και κατ’ ε̟έκταση 

του ̟ολυµερισµού του, µια ̟εριλη̟τική ̟εριγραφή των αρχών ̟ου τη διέ̟ουν, ακολουθεί.  

 Γενικά, στην ̟ερί̟τωση ό̟ου ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κυκλικής συχνότητας ω0 

̟ροσ̟ί̟τει σε ένα υλικό µέσο, τα άτοµά του µέσου αυτού, διεγείρονται και εν συνεχεία 

λαµβάνουν το ρόλο του ταλαντωτή ̟ραγµατο̟οιώντας ταλάντωση µε συχνότητα ίση µε την 

εκείνη της ̟ροσ̟ί̟τουσας ακτινοβολίας. Μετά την α̟ορρόφηση της ακτινοβολίας, ακολουθεί η 

ε̟ανεκ̟οµ̟ή της, φαινόµενο το ο̟οίο δύναται να ̟αροµοιαστεί µε ένα σύστηµα µάζας-

ελατηρίου, µε το ρόλο της µάζας να τον κατέχει το ηλεκτρόνιο και το ρόλο του ελατηρίου, οι 

δυνάµεις έλξης ηλεκτρονίου - ̟υρήνα. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι ο ̟υρήνας, 

λόγω µεγάλης µάζας (σε σύγκριση µε το ηλεκτρόνιο) θεωρείται ακίνητος. Όταν λοι̟όν τιµή της 

εντάσεως του Ηλεκτροµαγνητικού (Η/Μ) ̟εδίου είναι µικρή, η ταλάντωση του ηλεκτρονίου σε 

σχέση µε τη θέση ισορρο̟ίας του είναι και αυτή µικρού εύρους. Στην ̟ερί̟τωση αυτή το 

φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως γραµµικό και η εξίσωση η ο̟οία χαρακτηρίζει την κίνηση του 

ηλεκτρονίου είναι η ακόλουθη:  

 

                
2

2
02

2
d x dx e

x E
dt dt m

ω+ Γ + = −                                                            [6.1] 

 

ό̟ου Ε η ένταση του ηλεκτρικού ̟εδίου και Γ η σταθερά α̟όσβεσης. Η ε̟αγώµενη ̟όλωση 

εκφράζεται ως: Ρind(E) = -Ν ×××× e ×××× r = χ(1) ×××× Ε ό̟ου χ(1) είναι η γραµµική ε̟ιδεκτικότητα και 

σχετίζεται µε τη διηλεκτρική σταθερά ε ως: ε = 1+4̟χ(1), µε την ̟οσότητα N να αντι̟ροσω̟εύει 

την ηλεκτρονιακή ̟υκνότητα του υλικού και τη r , την α̟οµάκρυνση του ηλεκτρονίου α̟’ τη 
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θέση ισορρο̟ίας. Η ο̟τική α̟όκριση ενός υλικού σε µια συχνότητα ω ανα̟αρίσταται α̟ό το 

µιγαδικό δείκτη διάθλασης nc: nc2(ω) = ε(ω) = 1+4̟χ(1)(ω) [1,2]. 

 

6.1.2 Μη γραµµικά φαινόµενα 

 

Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση ό̟ου η τιµή της έντασης του ̟εδίου είναι υψηλή και κατά 

συνέ̟εια το ̟εδίο χαρακτηρίζεται ως ισχυρό, η ταλάντωση δεν δύναται να θεωρηθεί αρµονική 

µε α̟οτέλεσµα το φαινόµενο να χαρακτηρίζεται ως µη-γραµµικό. Έτσι η εξίσωση ταλάντωσης 

τρο̟ο̟οιείται ώστε να ̟εριλαµβάνει και µη αρµονικούς όρους και λαµβάνει την ακόλουθη 

µορφή (µε την αρµονικότητα να λαµβάνει µικρές τιµές): 

 

           
2

2 2 3
02

2 ( ...)
d x dx e

x ax bx E
dt dt m

ω+ Γ + + + + = −                        [6.2] 

 

Ανα̟τύσσοντας την ̟όλωση σε όρους του ηλεκτρικού ̟εδίου: P = χ(1)E + χ(2)E2 + + χ(3)E3 + ... 

ό̟ου χ(n) - ο τανιστής ε̟ιδεκτικότητας n+1 τάξης µε 3n+1 συνιστώσες. Όταν το ̟εδίο είναι 

ισχυρό, ό̟ως αυτό ενός λέιζερ µεγάλης έντασης, οι όροι υψηλότερης τάξης λαµβάνουν υψηλές 

τιµές µε α̟οτέλεσµα να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στα δηµιουργηθέντα φαινόµενα.  

Κάθε ένας α̟ό τους τανυστές χ(n) είναι υ̟εύθυνος για συγκεκριµένα φαινόµενα. Ο χ(2) , 

για ̟αράδειγµα, ευθύνεται για φαινόµενα ό̟ως η ο̟τική ανόρθωση (optical rectification), η 

γένεση δεύτερης αρµονικής (second harmonic generation – SHG) και άλλα. Ενώ ο χ(3) , µεταξύ 

άλλων, για το ο̟τικό φαινόµενο Kerr, τη γέννηση τρίτης αρµονικής και τη διφωτονική 

α̟ορρόφηση [1-3]. Η διφωτονική α̟ορρόφηση, α̟οτελεί ένα µη γραµµικό φαινόµενο, το ο̟οίο 

λαµβάνει χώρα σε µεγάλης έντασης Η/Μ ̟εδία. Κατά τη διάρκεια του φαινοµένου αυτού, ένα 

άτοµο ή µόριο δύναται να διεγερθεί α̟ό µία στάθµη ενέργειας σε µια υψηλότερη µε την 

α̟ορρόφηση ενός φωτονίου συχνότητας ν.  

Παράλληλα, η διέγερση αυτή δύναται να γίνει και µε την α̟ορρόφηση δύο φωτονίων 

δι̟λάσιου µήκους κύµατος (δηλαδή συχνότητας ν/2), µε την ̟ροϋ̟όθεση αυτά να ̟ροσ̟έσουν 

σχεδόν ταυτόχρονα στο άτοµο ή στο µόριο (σχήµα 6.1). Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου η ενέργεια των 

φωτονίων είναι η ίδια, η διφωτονική α̟ορρόφηση λέγεται εκφυλισµένη ενώ η ̟ρόσ̟τωση δύο 

φωτονίων µε διαφορετική ενέργεια αλλά µε το σύνολο της ενέργειάς τους ίσο µε την ενέργεια 

του φωτονίου συχνότητας ν, ονοµάζεται µη εκφυλισµένη. Ό̟ως αναφέρθηκε ̟ροηγουµένως, 

για να λάβει χώρα η διφωτονική διέγερση α̟αιτούνται ισχυρά ̟εδία και για αυτό το λόγο 

ισχυρά ̟αλµικά laser είναι α̟αραίτητα για την ̟ραγµατο̟οίηση των εφαρµογών διφωτονικού 

̟ολυµερισµού.  
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Σχήµα 6.1. Mονοφωτονική και διφωτονική διέγερση [4] 
 

 

 

 
Εικόνα 6.1. Στη µονοφωτονική α̟ορρόφηση, η διέγερση γίνεται σε όλο τον όγκο του υλικού α̟ό τον 
ο̟οίο ̟ερνά το φως. Αντίθετα, στη διφωτονική, η διέγερση συµβαίνει µόνο στο εστιακό σηµείο [5, 6] 
 

Ε̟ι̟λέον, η ̟ιθανότητα να λάβει χώρα διφωτονικός ̟ολυµερισµός κατά τη διάρκεια 

εστίασης ενός τέτοιου laser στον όγκο του υλικού εξαρτάται όχι α̟ό την ̟ρώτη δύναµη της 

έντασης της ακτινοβολίας αλλά α̟ό το τετράγωνό της µε την α̟ορρόφηση να συµβαίνει µόνο 

στο «εστιακό σηµείο» (εικόνα 6.1), καθώς µόνο εκεί η ένταση είναι αρκετά ισχυρή. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι στη µονοφωτονική α̟ορρόφηση, ο ̟ολυµερισµός 

̟ραγµατο̟οιείται σε όλο τον όγκο του υλικού α̟ό τον ο̟οίο ̟ερνά η ακτινοβολία της ̟ηγής 

φωτός. 
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6.1.3 ∆ιφωτονικός ̟ολυµερισµός 

 
Ο διφωτονικός ̟ολυµερισµός στηρίζεται σε δύο φαινόµενα. Το ̟ρώτο είναι η 

διφωτονική α̟ορρόφηση και το δεύτερο ο φωτο̟ολυµερισµός. Κατά τη διάρκεια του 

φωτο̟ολυµερισµού, υλικό το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό ρευστό µε µεγάλο ιξώδες µέσα στο ο̟οίο 

ήδη έχουν ̟ροσµιχθεί µονοµερή στοιχεία και φωτοεκκινητές (βλέ̟ε στη συνέχεια), 

̟ολυµερίζεται στο σηµείο (µέσα στον όγκο του και όχι ε̟ιφανειακά) ό̟ου δηµιουργείται το 

«εστιακό σηµείο» α̟ό το λέιζερ µε α̟οτέλεσµα την τελική το̟ική στερεο̟οίηση του υλικού. Στη 

συνέχεια και µετά το ̟έρας της διαδικασίας φωτο̟ολυµερισµού, το ανε̟ιθύµητο ρευστό υλικό, 

̟εριφερειακά των δοµών το ο̟οίο και τις καλύ̟τει, α̟οµακρύνεται ύστερα α̟ό ολιγόλε̟τη 

̟αραµονή του υ̟οστρώµατος (το ο̟οίο φέρει τις δηµιουργηθείσες δοµές) µέσα σε διάλυµα 

κατάλληλου διαλύτη. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι οι δοµές ̟αραµένουν 

̟ροσκολληµένες στην ε̟ιφάνεια του υ̟οστρώµατος και δεν διατρέχουν κίνδυνο α̟οκόλλησης 

κατά την ̟λύση [7-9].  

 

 
Σχήµα 6.2. Παραδείγµατα φωτοεκκινητών και µονοµερών τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται στο 

διφωτονικό ̟ολυµερισµό [6]. 
 

Τα φωτοευαίσθητα υλικά (photoresists) ̟ου χρησιµο̟οιούνται στο φωτο̟ολυµερισµό 

α̟οτελούνται συνήθως α̟ό δύο συστατικά. Τους φωτοεκκινητές (photoinitiators), στους ο̟οίους 

η ̟ρόσ̟τωση φωτός ̟ροκαλεί αλλαγή στης χηµική του δοµή, οδηγώντας το δεύτερο συστατικό 

του υλικού, τα µονοµερή, σε ένωση µεταξύ τους, φαινόµενο το ο̟οίο α̟οτελεί τον ̟ολυµερισµό. 

Στο σχήµα 6.2 φαίνεται η χηµική δοµή µερικών φωτοεκκινητών και µονοµερών ̟ου 

χρησιµο̟οιούνται  ευρέως στο διφωτονικό ̟ολυµερισµό.  

Ενηµερωτικά δύναται να αναφερθεί ότι τα φωτοευαίσθητα υλικά αντι̟ροσω̟εύονται 

α̟ό δύο κατηγορίες οι ο̟οίες είναι: 
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1) Αρνητικού τόνου (negative tone), ό̟ου η ε̟εξεργασία µε διαλύτη α̟οµακρύνει το υλικό 

̟ου δεν έχει ̟ολυµεριστεί  

2) θετικού τόνου (positive tone), ό̟ου ο διαλύτης α̟οµακρύνει το υλικό ̟ου έχει 

̟ολυµεριστεί.  

 

Στη ̟αρούσα ερευνητική εργασία, αρνητικού τόνου υλικά χρησιµο̟οιήθηκαν σε κάθε 

̟ερί̟τωση δηµιουργίας τρισδιάστατων γεωµετρικών δοµών µε το χηµικό διάλυµα για την 

α̟οµάκρυνση του µη-̟ολυµερισµένου υλικού να είναι το ακόλουθο για κάθε ̟λύση:  

 

Πρώτη ̟λύση (~ 10 min): 

• 50% 2 –  ̟ρο̟ανόλη (2-propanol)  

• 50% 4 –  µεθυ – 2 –  ̟εντανονη – ισοβουτηλ – µεθυλκετόνη (4-methyl-2-pentanone-

isobutyl-methylketon) 

 

∆εύτερη ̟λύση (~ 10 min): 

• 100% 2 –  ̟ρο̟ανόλη (2-propanol) 

 

Αναφορικά, άξιο να σχολιαστεί είναι και το είδος του λέιζερ το ο̟οίο και 

χρησιµο̟οιείται ευρέως στις εφαρµογές του διφωτονικού ̟ολυµερισµού. Το λέιζερ Ti:Sapphire, 

µε ρυθµιζόµενη συχνότητα α̟ό 650 έως 1100 nm, α̟οτελεί τη νεότερη και ενδεικνυόµενη 

ε̟ιλογή κατάλληλη για την αναφερόµενη εφαρµογή. Αναφορικά µ̟ορεί να αναφερθεί ότι η 

ανάλυση του συστήµατος δύναται να λάβει ιδιαίτερα χαµηλές τιµές και είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τη συχνότητα του λέιζερ αλλά και το άνοιγµα του αντικειµενικού φακού (20x, 

40x κτλ.). Όσο λοι̟όν µικρότερο το µήκος κύµατος του φωτός και µεγαλύτερο το άνοιγµα του 

αντικειµενικού φακού, τόσο µικρότερος ο όγκος ο ο̟οίος αντι̟ροσω̟εύει το «εστιακό σηµείο». 

Σε αυτό το σηµείο όµως θα ̟ρέ̟ει να γίνει µια µικρή ̟αρατήρηση η ο̟οία α̟οτελεί ̟ολύ 

σηµαντική λε̟τοµέρεια για την κατανόηση του ακριβούς εύρους ̟ολυµερισµού στο «εστιακό 

σηµείο». Ο όγκος λοι̟όν του υλικού ̟ου ̟ολυµερίζεται κάθε φορά (voxel – συντοµογραφία του 

volume element) δύναται να είναι ακόµα µικρότερος α̟ό το θεωρητικό. Καταλήγοντας , είναι 

δυνατόν, ρυθµίζοντας κατάλληλα την ένταση της δέσµης του laser να ε̟ιτευχθεί ̟ολυµερισµός 

σε όγκο µικρότερο α̟ό τον εστιακό (σχήµα 6.3) 

Με την τεχνική του διφωτονικού ̟ολυµερισµού έχουν, µεταξύ άλλων, κατασκευαστεί 

φωτονικοί κρύσταλλοι ̟ου είναι κατασκευές µε ̟εριοδικές αλλαγές του δείκτη διάθλασης, και 

συνέ̟εια των αλλαγών αυτών είναι ̟ως ο κρύσταλλος αφήνει να ̟ερνούν ορισµένες συχνότητες 

ενώ εµ̟οδίζει ̟λήρως κά̟οιες άλλες. Στη µία διάσταση, ̟αράδειγµα φωτονικού κρυστάλλου 

δύναται να αναφερθεί το φράγµα Bragg ο̟τικής ίνας. Τα τελευταία χρόνια, εκτενής έρευνα 

̟ραγµατο̟οιείται στο χώρο των λειτουργικών µικρο – κατασκευών ό̟ου τα µέχρι ̟ρότινος 

α̟οτελέσµατα α̟οδεικνύουν τη σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη η ο̟οία έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί 

στον τοµέα αυτό [10-13]. Ε̟ιγραµµατικά δύναται να αναφερθεί ότι σηµαντικό ρόλο στην 

ε̟ίτευξη αυτή διαδραµατίζει η µη-γραµµική φύση του φαινοµένου του ̟ολυφωτονικού εν γένει 

̟ολυµερισµού, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, η ο̟οία ε̟ιτρέ̟ει µέσω του ελέγχου της ενέργειας αλλά 

και του αριθµού των ̟αλµών του συστήµατος λέιζερ, να ε̟ιτευχθεί ̟ολυµερισµός υλικού, τα 
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γεωµετρικά χαρακτηριστικά του ο̟οίου ̟αρουσιάζουν ανάλυση χαµηλότερη α̟ό το δεδοµένο 

όριο διάθλασης του φωτός α̟ό το υλικό [14].  

 
 

 
Σχήµα 6.3. Όταν η φωτεινή ένταση δεν είναι ούτε µικρότερη (Α) ούτε ακριβώς αυτή (Β) ̟ου 
α̟αιτείται για να γίνει ο ̟ολυµερισµός, αλλά λίγο µεγαλύτερη (C), τότε η διάµετρος του όγκου ̟ου 
̟ολυµερίζεται (µε σκούρο γκρι) είναι µικρότερη α̟ό αυτήν ̟ου καθορίζεται α̟ό την ̟ερίθλαση (στο 
σχήµα ,εκεί ̟ου µηδενίζεται η φωτεινή ένταση). ∆ηλαδή, η ανάλυση ̟ου ε̟ιτυγχάνεται είναι 
µεγαλύτερη [6]. 
 

 

6.1.4 Εξο̟λισµός και ̟ειραµατική διαδικασία 

 

Ο ̟ειραµατικός εξο̟λισµός ο ο̟οίος και χρησιµο̟οιήθηκε στην ̟αρούσα διατριβή 

(ιδιοκτησία του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών δοµών και Λέιζερ, Ίδρυµα Τεχνολογίας και 

Έρευνας) ̟αρουσιάζεται σχηµατικά στο σχήµα 6.4. Με βάση την ̟ροηγούµενη ̟εριγραφή 

σχετικά µε την ενδεικνυόµενη ε̟ιλογή λέιζερ για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, ένα t-pulse 

Ti:saspphire femtosecond (fs) laser της Femtolasers Fusion, ε̟ιλέχθηκε το ο̟οίο δύναται να 

ε̟ιφέρει µία σειριακή οµάδα υψηλής ενέργειας, µικρής διάρκειας ̟αλµούς λειτουργώντας στα 

800nm συχνότητας. Η συγκεκριµένη µονάδα, δύναται να διατηρήσει ισχύ λειτουργίας σταθερά 

στα 400mW µε συχνότητα ε̟ανάληψης τα 75MHz. Ε̟ίσης είναι εξο̟λισµένη µε καθρέ̟τες 

διασ̟οράς οι ο̟οίοι ̟ρο – αντισταθµίζουν την ενέργεια του φωτός το ο̟οίο φτάνει στο υλικό - 

στόχο σε συνδυασµό µε τα ̟εριφερειακά ο̟τικά συστήµατα, ε̟ιτυγχάνοντας έτσι ̟αλµούς οι 

ο̟οίοι έχουν διάρκεια λιγότερο α̟ό 20 femtoseconds (1 femtosecond = 10-15 sec)      
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Σχήµα 6.4. ∆ιάταξη ̟ειραµατικού εξο̟λισµού µικρο-στερεολιθογραφίας (µSLA) - Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικών δοµών και Λέιζερ, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

 

Ε̟ι̟λέον ένας x-y-γαλβανοµετρικός καθρέ̟της (Scanlabs Hurryscan II) µε δυνατότητα 

ψηφιακής σάρωσης (x-y-galvanometric mirror digital scanner) ̟ροστέθηκε στο σύστηµα, µε 

σκο̟ό την κίνηση του «εστιακού σηµείου» µέσα στο υλικό οδηγούµενος α̟ό το ̟ρόγραµµα 

SAMLight (Scaps) ειδικά ανε̟τυγµένο για το συγκεκριµένο σκο̟ό. Οι θεωρητικές διαστάσεις 

του «εστιακού σηµείου» οι ο̟οίες δύναται να ε̟ιτευχθούν α̟ό το σύστηµα είναι οι ακόλουθες: 

 

• Θεωρητικό ύψος ̟ολυµερισµού:   h = 2λn/ (N.A.) 2 = 3.75µm 

• Θεωρητική διάµετρος ̟ολυµερισµού: d = 1.22λ/ N.A. = 1.22µm 

 

Ό̟ου λ = 800nm , n = 1.5 και N.A.  = 0.8   

 

Η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα z (κατά τη διάρκεια ̟ολυµερισµού) και στους x-y 

(κατά τη διάρκεια το̟οθέτησης του υ̟οστρώµατος µε το υλικό στη θέση – στόχο) 

̟ραγµατο̟οιείτω α̟ό 3 γραµµικούς οδηγούς ιδιαίτερα υψηλής ανάλυσης και 

ε̟αναληψιµότητας της  γερµανικής Physik Instrumente® (PI).  Ε̟ι̟λέον, ο έλεγχος του φωτός 

γινόταν α̟ό ένα µηχανικό κλείστρο (mechanical shutter) της Uniblitz το ο̟οίο και ε̟έτρε̟ε στη 

φραγή του φωτός κατά τη διάρκεια ενδιάµεσων ε̟ανατο̟οθετήσεων του υλικού µε τη χρήση 

των γραµµικών οδηγών. Η συγκεκριµένη ενέργεια ε̟έτρε̟ε στην α̟οφυγή τυχαίας 

στερεο̟οίησης του υλικού κατά τη διάρκεια µετακίνησής του στον κατακόρυφο άξονα z.  

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι εκτενής διερεύνηση σχετικά µε την ε̟ιλογή της 

α̟ευθείας χρήσεως των γραµµικών οδηγών (µε σταθερό το «εστιακό σηµείο» µέσα στο υλικό) 

για τη x-y-z κίνηση του υ̟οστρώµατος, ή την ε̟ιλογή της χρήσεως του γαλβανοµέτρου, 
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̟αρατίθεται στην ε̟όµενη ενότητα.  Όλα τα ̟ροαναφερθέντα συστήµατα λειτουργούσαν υ̟ό 

τον έλεγχο ενός ίδιο – ανε̟τυγµένου ̟ρογράµµατος σε ̟εριβάλλον LabVIEW. Τέλος για τον 

άµεσο ο̟τικό έλεγχο και ̟αρατήρηση της κατασκευαστικής διαδικασίας, µία Charge – Coupled 

– Device (CCD) κάµερα, χρησιµο̟οιήθηκε ̟ροβάλλοντας την, υ̟ό – κατασκευή τρισδιάστατη 

δοµή, µεγεθυµένη σε ζωντανό χρόνο και σε κατάλληλη τηλεόραση ενσωµατωµένη στο σύστηµα. 

Η συγκεκριµένη δυνατότητα δύναται να ̟ροσδοθεί στο σύστηµα µετά α̟ό τη χρήση υ̟έρυθρης 

ακτινοβολίας ε̟άνω στο στερεο̟οιηµένο υλικό µε τη χρήση κατάλληλης λάµ̟ας, η ο̟οία και το 

«φορτίζει» κατάλληλα ώστε γίνεται ορατό α̟ό την κάµερα.    

 

6.2 ∆ιερεύνηση ̟αραµέτρων και ̟ροβληµάτων κτίσης µικρο-̟ρωτοτύ̟ων  

6.2.1 Γενικά 

 
Οι ̟ρώτες δοκιµές οι ο̟οίες α̟οτέλεσαν την αρχή της διερευνητικής εργασίας όσων 

αφορά τη µελέτη των ιδιοτήτων των υλικών ε̟ικεντρώθηκαν στη δηµιουργία τρισδιάστατων 

δοµών α̟ό ακρυλική φωτοευαίσθητη ρητίνη µε τη χρήση υ̟εριώδους φωτός η ο̟οία ̟αράγεται  

ε̟ίσης α̟ό τη MicroResist® Γερµανίας ό̟ως και η Ormocer®. Ο στόχος των αρχικών αυτών 

δοκιµών ήταν να ̟ιστο̟οιηθεί η ακρίβεια λειτουργίας των χρησιµο̟οιηθέντων γραµµικών 

οδηγών της Physic Instrumente® (PI) σε συνδυασµό µε το σύστηµα λέιζερ ως ̟ρος την ε̟ιτυχή 

δηµιουργία δοµών µε α̟οδεκτά και συγκρίσιµα γεωµετρικά χαρακτηριστικά άµεσα 

συσχετιζόµενα µε τα αρχικά τρισδιάστατα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των ̟ρος κατασκευή 

σχεδιασµένων αντικειµένων. 

 

6.2.2 Κατασκευαστικές Προσεγγίσεις Τρισδιάστατων Αντικειµένων 

 
Οι χρησιµο̟οιηθέντες γραµµικοί οδηγοί υψηλής ακριβείας της Physik Instrumente®, 

δύναται να ε̟ιτύχουν υψηλή ακρίβεια και ανάλυση κίνησης το ο̟οίο όµως υστερεί συγκριτικά 

µε τη χρήση γαλβανοµέτρου και φακών υψηλής ανάλυσης. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, το 

γαλβανόµετρο ε̟ιτυγχάνει τη δηµιουργία αρτιότερων γεωµετρικών δοµών βελτιστο̟οιώντας 

την καλύτερη στόχευση του σηµείου εστίασης της ακτίνας λέιζερ µέσα στη φωτοευαίσθητη 

ρητίνη. 

Τρεις διαφορετικοί κύκλοι δοκιµών ̟ραγµατο̟οιήθηκαν για την εύρεση της βέλτιστης 

κατασκευαστικής ̟ροσέγγισης. 

• Ο ̟ρώτος κύκλος δοκιµών ̟εριελάµβανε τη χρήση µόνο των γραµµικών οδηγών για την 

̟ραγµατο̟οίηση της κίνησης στο τρισδιάστατο χώρο και τη διατήρηση της ακτίνας λέιζερ 

στατικά κατακόρυφη ως ̟ρος το ε̟ί̟εδο της ρητίνης. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα της 

υγρής ρητίνης το̟οθετείται ακριβώς κάτω α̟ό την ̟ηγή του λέιζερ. Στη συνέχεια δίδεται η 

εντολή κίνησης στους γραµµικούς οδηγούς α̟ό τον αλγόριθµο ̟ου ελέγχει το σύστηµα 

̟αράλληλα µε το άνοιγµα του µηχανικού διαφράγµατος ̟ου µέχρι εκείνη τη στιγµή 

̟εριορίζει το λέιζερ. Α̟ό την κάµερα η ο̟οία είναι το̟οθετηµένη ̟άνω α̟ό το δείγµα 

ρητίνης και µε ̟αράλληλη χειροκίνητη διακύµανση της ενέργειας του λέιζερ 

̟αρακολουθείται το σηµείο στο ο̟οίο ξεκινά η στερεο̟οίηση το ο̟οίο και καθορίζει την 
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ενέργεια του λέιζερ η ο̟οία α̟αιτείται για να ξεκινήσει ο ̟ολυµερισµός. Στη συνέχεια τα 

δισδιάστατα στρώµατα ρητίνης ̟άχους 3 µικροµέτρων (µm) στερεο̟οιούνται µε την κίνηση 

των οδηγών στο Χ-Υ ε̟ί̟εδο. Ακολουθεί η κατακόρυφη κίνηση (άξονας Ζ) αντίθετα µε την 

̟ηγή του φωτός κατά 3 µικρόµετρα ε̟ίσης, ώστε ένα νέο στρώµα να στερεο̟οιηθεί α̟ό το 

λέιζερ και να συσσωµατωθεί µε το ̟ροηγούµενο. Ο κύκλος αυτός ε̟αναλαµβάνεται τόσες 

φορές όσες και ο αριθµός των στρωµάτων στα ο̟οία έχει τεµαχιστεί το ̟ρος κατασκευή 

αντικείµενο. Ο ωφέλιµος κατασκευαστικός χώρος ο ο̟οίος δηµιουργείται α̟ό την κίνηση 

των γραµµικών οδηγών είναι 25 x 25 x 25 χιλιοστά (mm). Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση 

̟αρουσιάζει το ̟λεονέκτηµα της κατασκευής ευµεγεθών αντικειµένων µέχρι 15625 κυβικά 

χιλιοστά (mm3). Το κύριο ̟ρόβληµα το ο̟οίο αντιµετω̟ίστηκε κατά τη διάρκεια χτισίµατος 

ήταν η µη α̟όλυτα γραµµική κίνηση των οδηγών αλλά και η έλλειψη ε̟αναληψιµότητας 

στην ̟ροσέγγιση των γεωµετρικών συντεταγµένων  

• Ο δεύτερος κύκλος ̟εριελάµβανε τη χρήση των γραµµικών οδηγών µόνο για την 

το̟οθέτηση του δείγµατος της υγρής ρητίνης κάτω α̟ό το γαλβανόµετρο το ο̟οίο µε την 

κίνηση των φακών του, κατευθύνει το φως στο ̟αράλληλο µε τον ορίζοντα δισδιάστατο 

ε̟ί̟εδο. Με αυτό τον τρό̟ο στερεο̟οιείται το ̟ρώτο ε̟ί̟εδο στρώµα ρητίνης ̟άχους 3 

µικροµέτρων (µm) στο Χ-Υ ε̟ί̟εδο και στη συνέχεια ο γραµµικός οδηγός ο ο̟οίος και 

̟ραγµατο̟οιεί την κατακόρυφη κίνηση στο Ζ άξονα κινείται κατακόρυφα και αντίθετα µε 

την ̟ηγή του φωτός, τόση α̟όσταση όση και το ε̟όµενο στρώµα ̟ου θα στερεο̟οιηθεί 

ε̟άνω στο ήδη υ̟άρχον. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση ε̟αναλαµβάνεται ε̟ίσης τόσες φορές 

όσες και ο αριθµός των στρωµάτων στα ο̟οία έχει τεµαχιστεί το ̟ρος κατασκευή 

αντικείµενο. Ο ωφέλιµος κατασκευαστικός χώρος ο ο̟οίος δηµιουργείται α̟ό το 

γαλβανοµέτρου εξαρτάται α̟ό το φακό ̟ου χρησιµο̟οιείται στην εκάστοτε εφαρµογή. Έτσι 

ένας φακός ̟ου έχει εστίαση 20x δηµιουργεί ένα κατασκευαστικό χώρο της τάξεως των 

400µm x 400µm x 3.2mm. Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου υ̟άρχει 50x εστίαση, ο κατασκευαστικός 

χώρος είναι 150µm x 150µm x 750µm. Το ̟λεονέκτηµα της ̟ροκείµενης ̟ροσέγγισης είναι η 

δυνατότητα χτισίµατος ̟ολύ µικρών σε µέγεθος αντικειµένων µε λε̟τοµερή γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά η ακρίβεια των ο̟οίων όµως εξαρτάται α̟ό τη µεγέθυνση του 

χρησιµο̟οιούµενου φακού η ο̟οία συνδέεται άµεσα µε την ενέργεια ̟ου φτάνει στο 

εστιακό σηµείο. 

• Ο τρίτος κύκλος ̟εριελάµβανε τη συνδυασµένη χρήση των γραµµικών οδηγών και του 

γαλβανοµέτρου στο Χ-Υ ε̟ί̟εδο. Ό̟ως και στους ̟ροηγούµενους κύκλους η στερεο̟οίηση 

̟ραγµατο̟οιήθηκε τόσες φορές όσος και ο αριθµός των στρωµάτων στα ο̟οία είχε 

τεµαχιστεί το ̟ρος κατασκευή αντικείµενο. Η κύρια διαφορά σε σχέση µε τους δύο ̟ρώτους 

κύκλους είναι η δυνατότητα χτισίµατος µεγάλων αντικειµένων της τάξεως των 15625 

κυβικών χιλιοστών (mm3) µε ̟ολύ̟λοκα αλλά και ακριβή γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

Αυτό ε̟ιτυγχάνεται ως ακολούθως: 

 

o Το τρισδιάστατο αντικείµενο τεµαχίζεται σε ε̟ιµέρους δισδιάστατα στρώµατα 

συγκεκριµένου ̟άχους 

o Το κάθε στρώµα τεµαχίζεται σε ε̟ιµέρους µικρότερα δισδιάστατα τεµάχια 

συγκεκριµένων διαστάσεων (µήκος-̟λάτος) τα ο̟οία µ̟ορούν να στερεο̟οιηθούν µε 

τη χρήση του γαλβανοµέτρου και των φακών. 
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Σχήµα 6.5. Μέθοδος σάρωσης και 

στερεο̟οίησης ρητίνης 

o Σε κάθε ένα α̟ό τα µικρότερα δισδιάστατα τεµάχια αντιστοιχεί ένα γεωµετρικό κέντρο 

µε συντεταγµένες (x, y). 

o Το σύστηµα συλλέγει τα γεωµετρικά κέντρα τα ο̟οία αντιστοιχούν στα δισδιάστατα 

τεµάχια τα ο̟οία α̟αρτίζουν ένα ολόκληρο στρώµα 

o Πραγµατο̟οιείται η έναρξη του χτισίµατος ό̟ου το σύστηµα χρησιµο̟οιεί το 

γαλβανόµετρο και το φακό για τη στερεο̟οίηση του εκάστοτε διδιάστατου τεµαχίου 

και στη συνέχεια τους γραµµικούς οδηγούς ώστε να κινηθεί στο Χ-Υ ε̟ί̟εδο και να 

στερεο̟οιήσει τα υ̟όλοι̟α γειτονικά τεµάχια. 

o Με την ολοκλήρωση όλων των τεµαχίων τα ο̟οία α̟αρτίζουν το διδιάστατο στρώµα η 

διαδικασία ε̟αναλαµβάνεται για τα ε̟όµενα στρώµατα µέχρι το ̟έρας της 

διαδικασίας της δηµιουργίας της τρισδιάστατης δοµής. 

 

6.2.3 Σχεδιασµός ̟ειραµατικών ̟ροσεγγίσεων 

 
Για την ε̟ιτυχή διεξαγωγή της εκάστοτε ̟ειραµατικής διαδικασίας, µία άρτια 

̟ειραµατική ̟ροσέγγιση ̟ρέ̟ει να έχει ̟ροκαταβολικά σχεδιαστεί ώστε να ̟ροσδώσει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρό̟ο το σύνολο των α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία θα είναι άµεσα ε̟εξεργάσιµα. 

Το γεγονός αυτό θα έχει σαν α̟οτέλεσµα τη διεξαγωγή ασφαλών συµ̟ερασµάτων τα ο̟οία και  

θα αναδεικνύουν την ε̟ιτυχία της ̟ειραµατική διαδικασίας αλλά και θα διασφαλίζουν τη 

βέλτιστη χρονική ε̟ένδυση στην ̟ραγµατο̟οιούµενη ερευνητική εργασία. Στην ̟ροκειµένη 

̟ερί̟τωση αρχικές δοκιµαστικές µετρήσεις, µε τυχαία ε̟ιλογή ̟αραµέτρων (ταχύτητα 

γραµµικών οδηγών, ̟άχος στρώµατος ρητίνης, µέγεθος αντικειµένου), δεν ε̟έφεραν ασφαλή 

συµ̟εράσµατα και οδήγησαν στο σχεδιασµό ̟ειραµάτων µε ̟ροα̟οφασισµένες λειτουργικές 

̟αραµέτρους οι ο̟οίες ̟ροσέδωσαν αξιο̟οιήσιµα α̟οτελέσµατα τα ο̟οία και ανέδειξαν τη 

βέλτιστη ̟ειραµατική ̟ροσέγγιση. 

Αναφορικά µε τον τρό̟ο σάρωσης και 

στερεο̟οίησης της ρητίνης, ε̟ιλέχτηκε κατάλληλή 

̟ροσέγγιση µε την ο̟οία ε̟ιτυγχάνει 

οµοιόµορφη κάλυψη ολόκληρης της γεωµετρικής 

̟εριοχής της φωτοευαίσθητης ρητίνης, η ο̟οία 

ενα̟όκειται σε ̟ολυµερισµό. Η συγκεκριµένη 

µέθοδος φαίνεται στο σχήµα 6.5. Στον ̟ρώτο 

κύκλο ̟ειραµατικών δοκιµών, οι γραµµικοί 

οδηγοί το̟οθετούν το υ̟ό ̟ολυµερισµό υλικό στη 

θέση Α ό̟ου και στοχεύει το ακίνητο λέιζερ. Στη 

συνέχεια οι οδηγοί κινούν τη ρητίνη σύµφωνα µε 

την ακολουθία των σηµείων ABCDΑ 

στερεο̟οιώντας την ̟ερίµετρο του δοκιµίου. Στη 

συνέχεια α̟ό το σηµείο Α ακολουθείται το τροχιά 

στερεο̟οίησης AEF (σχήµα 6.5) µέχρι την τελική 

θέση η ο̟οία είναι το σηµείο C. Πρέ̟ει να τονιστεί µετά τη στερεο̟οίηση της εξωτερικής 

̟εριµέτρου και κατά τη διάρκεια ε̟ανάληψης του ̟εράσµατος του λέιζερ α̟ό τα γραµµικά 
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Σχήµα 6.6. Μέθοδος σάρωσης µε χρήση 
γαλβανοµέτρου και γραµµικών οδηγών 

τµήµατα τα ο̟οία βρίσκονται στην ̟ερίµετρο, ο µηχανικό διάφραγµα (shutter) ̟εριορίζει το 

λέιζερ ώστε να µην υ̟άρξει ε̟ι̟ρόσθετη έκθεση στο φως το ο̟οίο και θα ε̟ιφέρει καταστροφή 

του δοκιµίου (κάψιµο της ρητίνης). Στο δεύτερο κύκλο δοκιµών, η ίδια ακριβώς ̟ροσέγγιση 

ακολουθείται µε µοναδική διαφορά την κίνηση της δέσµης του λέιζερ σε σχέση µε το ακίνητο 

δοκίµιο το ο̟οίο βρίσκεται το̟οθετηµένο στους γραµµικούς οδηγούς. 

Στον τρίτο κύκλο ̟ειραµατικών δοκιµών 

ακολουθείται η διαδικασία σάρωσης ̟ου 

φαίνεται στη σχήµα 6.6. Οι συντεταγµένες (x, y) 

των κέντρων Α ό̟ου για κάθε κέντρο αντιστοιχεί 

ένα τεµάχιο α̟ό το ολόκληρο στρώµα το ο̟οίο 

και έχει τεµαχιστεί. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση 

για ̟αράδειγµα, το στρώµα ρητίνης έχει 

τεµαχιστεί σε 6 τεµάχια. Η διαδικασία ̟ου 

ακολουθείται είναι η ακόλουθη. Το λέιζερ 

στερεο̟οιεί το ̟ρώτο (1) τεµάχιο ξεκινώντας α̟ό 

το σηµείο Β. Με το ̟έρας της σάρωσης του 

τεµαχίου µε αριθµό το νούµερο 1, οι γραµµικοί 

οδηγοί µετακινούν το δοκίµιο α̟ό το κέντρο Α 

του ̟ρώτου τεµαχίου στο κέντρο Α του δεύτερου τεµαχίου. Για το τεµάχιο µε νούµερο 2 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία σάρωσης. Το ίδιο ε̟αναλαµβάνεται και για τα υ̟όλοι̟α 

τεµάχια µε αριθµούς 3,4,5 και 6. 

Το ̟ρώτο βήµα για την έναρξη της στερεο̟οίησης της ρητίνης είναι η εύρεση της 

ενέργειας του λέιζερ η ο̟οία και εκκινεί τη στερεο̟οίηση. Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο 

ότι η ενέργεια έναρξης της στερεο̟οίησης δύναται να διαφέρει σε κάθε ̟ειραµατική διαδικασία 

λόγω της ε̟ίδρασης των ̟εριβαλλοντικών φαινοµένων ό̟ως η θερµοκρασία δωµατίου, τα 

ε̟ί̟εδα υγρασίας αλλά και η κατάσταση της ̟ηγής του λέιζερ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση η 

ενέργεια ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε ήταν 63 mWatts. Τα δοκιµαστικά δοκίµια τα ο̟οία και 

µελετήθηκαν α̟οτελούνταν α̟ό ένα τετραγωνικής διατοµής δοκίµιο µε διαστάσεις 200µm x 

200µm x 3µm (̟ρώτος κύκλος δοκιµών), ένα δοκίµιο µε διαστάσεις 50µm x 50µm x 3µm 

(δεύτερος κύκλος δοκιµών) και ένα δοκίµιο α̟οτελούµενο α̟ό 16 τεµάχια x 50µm x 50µm x 

3µm ̟ου ισοδυναµούν µε δοκίµιο διαστάσεων 200µm x 200µm x 3µm (τρίτος κύκλος δοκιµών). 

Οι ε̟ιλεχθείσες ταχύτητες χτισίµατος ήταν 1000µm/s, 500µm/s και 300µm/s. 

 
 

Πίνακας 6.1. Πειραµατικές ̟ροσεγγίσεις κατασκευής µικρο-δοµών 

 
Πειραµατικός Κύκλος Μέθοδος Στερεο̟οίησης ∆ιατοµή 

1ος Γραµµικοί Οδηγοί 200 µm x 200 µm x 3 µm 

2ος Γαλβανόµετρο 50 µm x 50 µm x 3 µm 

3ος Οδηγοί και Γαλβανόµετρο 16 τεµάχια x 50 µm x 50 µm x 3 µm 
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6.2.4 Α̟οτελέσµατα Κατασκευαστικών Προσεγγίσεων 

6.2.4.1 Πρώτος κύκλος δοκιµών 

 

Τα α̟οτελέσµατα του ̟ρώτου κύκλου δοκιµών ο ο̟οίος ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τη χρήση 

των γραµµικών οδηγών δεν κρίθηκαν ικανο̟οιητικά. Μετά το ̟έρας χτισίµατος δεκάδων 

δοκιµίων και µε τη χρήση και των τριών ̟ροαναφερθέντων ταχυτήτων χτισίµατος (300µm/s, 

500µm/s, 1000µm/s) τα α̟οτελέσµατα ήταν ̟ανοµοιότυ̟α. Το κύριο φαινόµενο ̟ου 

̟αρατηρήθηκε σε όλα τα δοκίµια, ήταν η µη α̟οτελεσµατικότητα των γραµµικών οδηγών στο 

να διατηρήσουν α̟όλυτα ευθύγραµµες και ε̟αναλήψιµες τροχιές στερεο̟οίησης. Το εύρος του 

φαινοµένου αυτού ̟αρατηρήθηκε ε̟ίσης ως ανάλογο της ε̟ιλεχθείσας ταχύτητας 

στερεο̟οίησης. Πιο συγκεκριµένα, οι συντεταγµένες ̟ου α̟αρτίσουν τα τροχιές στερεο̟οίησης 

̟αρουσίασαν σηµαντικές και εµφανείς α̟οκλίσεις α̟ό τα ιδανικές συντεταγµένες 

στερεο̟οίησης οι ο̟οίες κρίθηκαν και  ανάλογες της ε̟ιλεχθείσας ταχύτητας. Ε̟ι̟ρόσθετα, η µη 

ε̟αναληψιµότητα στη στερεο̟οίηση ίσων, σε µήκος, ευθύγραµµων τροχιών οφειλόταν στο 

γεγονός ότι οι ευθύγραµµοι οδηγοί δεν ε̟ιτύγχαναν την άµεση άφιξη στις συντεταγµένες των 

άκρων κάθε δοθέντος ευθύγραµµου τµήµατος. Το α̟οτέλεσµα ήταν η υ̟έρ-στόχευση 

(overshoot) της θέσης των συντεταγµένων και η ακόλουθη συνεχής ε̟ανατο̟οθέτηση των 

γραµµικών οδηγών ως ̟ρος τη θέση-στόχο έως τη στιγµή ε̟ίτευξης των ̟ροκαθορισµένων 

συντεταγµένων. Τέλος ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η µη βέλτιστη στερεο̟οίηση των ευθύγραµµων 

µονο̟ατιών είναι εµφανής στις εικόνες 6.2, 6.3, 6.4 ό̟ου σε συγκεκριµένα σηµεία 

̟αρουσιάζονται ασυνέχειες οι ο̟οίες οφείλονται σε συγκεκριµένη στιγµιαία διακύµανση της 

ταχύτητας το̟οθέτησης. Η συγκεκριµένη διακύµανση ̟ροκάλεσε ασυνεχή στερεο̟οίηση µε 

α̟οτέλεσµα την ύ̟αρξη µη στερεο̟οιηµένων ̟εριοχών ρητίνης. Στην εικόνα 6.2, γίνεται 

εµφανές το ̟ρόβληµα της µη γραµµικής κίνησης των οδηγών και των σηµαντικών α̟οκλίσεων 

̟ου ̟αρουσιάζονται στις τροχιές στερεο̟οίησης. Στις ̟εριοχές Α και Β είναι εµφανή τα 

α̟οτελέσµατα της στιγµιαίας διακύµανσης της ταχύτητας το̟οθέτησης η ο̟οία ̟ροκάλεσε τα 

συγκεκριµένα α̟οτυ̟ώµατα. Εν συνεχεία, η ̟εριοχή C καταδεικνύει ε̟ίσης τη µη 

α̟οτελεσµατικότητα των γραµµικών οδηγών. Η µη α̟οδεκτή γραµµική κίνηση ε̟ιφέρει την 

αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του δοκιµίου σε σηµαντικό βαθµό µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας στερεο̟οίησης.  

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, οι αναµενόµενες γεωµετρικές διαστάσεις του δοκιµίου σε 

συνδυασµό µε τη µικρή ταχύτητα κίνησης των οδηγών ̟αρουσίασαν µικρή, φαινοµενικά, 

α̟όκλιση όµως κρίθηκαν µη α̟οδεκτές για την ε̟ίτευξη της ̟ροσδοκώµενης α̟όδοσης του 

συστήµατος. Η συνέχεια των δοκιµών ̟εριελάµβανε στερεο̟οίηση δοκιµίων ίδιων διαστάσεων 

αλλά µε ταχύτητα στερεο̟οίησης ̟ροσαυξηµένη στα 500µm/s. Η συγκεκριµένη σειρά δοκιµών 

̟ραγµατο̟οιήθηκε ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η ε̟ίδραση της ταχύτητας στερεο̟οίησης στην 

ε̟ίτευξη των ε̟ιθυµητών γεωµετρικών διαστάσεων. Στην εικόνα 6.3 γίνεται εµφανής η µείωση 

της α̟όδοσης των γραµµικών οδηγών µε την αύξηση της ταχύτητας κίνησης. Η στερεο̟οίηση 

του δοκιµίου ̟λέον ̟αρατηρείται ως µη συνεχής µε µεγάλα διάκενα στην ̟λειονότητα των 

̟εριοχών ̟ου βρίσκονται ανάµεσα στις τροχιές στερεο̟οίησης. Η εικόνα 6.4 ̟εριλαµβάνει τον 

ίδιο βαθµό µεγέθυνσης δοκιµίου αντίστοιχων διαστάσεων µε τα ήδη χαρακτηρισµένα, το ο̟οίο 

όµως στερεο̟οιήθηκε µε τη χρήση ακόµα υψηλότερης ταχύτητας (1000µm/s). Το α̟οτέλεσµα 
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µ̟ορεί ε̟ίσης να κριθεί µη α̟οδεκτό ό̟ου στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση ο βαθµός στερεο̟οίησης 

είναι σηµαντικά µικρότερος σε σχέση µε τα δοκίµια ̟ου στερεο̟οιήθηκαν µε τη χρήση των δύο 

µικρότερων ταχυτήτων (300µm/s, 500µm/s). 

 

 

 
Εικόνα 6.2. ∆οκίµιο διαστάσεων 200µm x 

200µm και ταχύτητα 300µm/sec 

 
Εικόνα 6.3. ∆οκίµιο διαστάσεων 200µm x 

200µm και ταχύτητα 500µm/sec 
 
 

 
Εικόνα 6.4. ∆οκίµιο διαστάσεων 200µm x 200µm και ταχύτητα 1000µm/sec 

 

 

6.2.4.2 ∆εύτερος κύκλος δοκιµών 

 
Ο δεύτερος κύκλος δοκιµών ̟εριελάµβανε τη χρήση του γαλβανόµετρου χωρίς την 

κίνηση των γραµµικών οδηγών. Τα α̟οτελέσµατα του συγκεκριµένου κύκλου κρίθηκαν 

ικανο̟οιητικά µε ελάχιστα αρνητικά σηµεία άξια αναφοράς. Πέρα α̟ό το γεγονός της µικρής 

δισδιάστατης ε̟ιφάνειας στερεο̟οίησης (50µm x 50µm), γεγονός άµεσα συνδεδεµένο µε τις 

̟ροδιαγραφές του εκάστοτε χρησιµο̟οιηθέντος φακού, η χρήση και των τριών ̟ειραµατικών 

ταχυτήτων στερεο̟οίησης δεν ε̟έφερε εκτενείς διαφορές στα τελικά δοκίµια. Οι µοναδικές 

α̟οκλίσεις ̟ου ̟αρατηρήθηκαν και στα τρία αντι̟ροσω̟ευτικά δοκίµια για κάθε ταχύτητα 

είχαν σχέση µόνο µε την ̟ερίµετρο τους, η ο̟οίες ̟αρουσίασαν τυχαίες συρρικνώσεις µετά το 

̟έρας στερεο̟οίησης. Πρέ̟ει εδώ να τονιστεί ότι ο βαθµός αλλά και η ̟εριοχή συρρίκνωσης, 

χρήζουν της ̟ραγµατο̟οίησης ̟εραιτέρω έρευνας σχετικά µε την εύρεση της σχέσης ̟ου 
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Εικόνα 6.6. ∆οκίµιο διαστάσεων 

50µm x 50µm και ταχύτητα 500µm/sec 
 

 
Εικόνα 6.5. ∆οκίµιο διαστάσεων 

50µm x 50µm και ταχύτητα 
300µm/sec 

 

συνδέει αυτά τα δύο φαινόµενα µε την ταχύτητα στερεο̟οίησης αλλά και το βαθµό 

συρρίκνωσης του υλικού. 

Η εικόνα 6.5 δείχνει το ̟ρώτο δοκίµιο ̟ου 

χτίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου δοκιµών 

και µε ταχύτητα 300µm/s. Το άµεσα αναγνωρίσιµο 

χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου δοκιµίου είναι η 

συρρίκνωση ̟ου έχει ε̟έλθει κατά µήκος των άνω και 

κάτω ακµών του.  Η ευρύτερη ορατή ε̟ιφάνειά του 

µ̟ορεί να κριθεί ως ικανο̟οιητική µε αρκετά ανάγλυφο 

α̟οτύ̟ωµα µετά το ̟έρας της στερεο̟οίησης. Παρά το 

γεγονός της καλύτερης α̟όδοσης του γαλβανοµέτρου, 

στο συγκεκριµένο δοκίµιο ̟αρατηρούνται µικρές 

ασυνέχειες στερεο̟οιηµένου υλικού οι ο̟οίες όµως δεν 

είναι αντι̟ροσω̟ευτικές της γενικότερης α̟όδοσης του 

συστήµατος. 

Η ίδια ̟ερί̟ου ε̟ίδοση του γαλβανοµέτρου 

µ̟ορεί να ̟αρατηρηθεί και κατά τη χρήση ταχύτητας 

στερεο̟οίησης της τάξεως των 500µm/s. Στην εικόνα 6.6, 

το δοκίµιο ̟αρουσιάζει ̟ολλές οµοιότητες σε σχέση µε 

τα χαρακτηριστικά του δοκίµίου της εικόνας 6.5. Η 

συρρίκνωση στην άνω και κάτω ακµή είναι 

̟ανοµοιότυ̟η ό̟ως και το ανάγλυφο όλης της 

ε̟ιφάνειας. Γενικότερα η δηµιουργία του συγκεκριµένου 

δοκιµίου κρίνεται ως ̟ιο ε̟ιτυχής, µε την ̟αρουσία 

στερεο̟οιηµένης ρητίνης µεγαλύτερης συνοχής σε όλο το 

εύρος της ε̟ιφάνειάς του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

κυκλικό σηµάδι ̟ου φαίνεται στο κέντρο κάθε ενός α̟ό 

τα δύο ̟ροηγούµενα δοκίµια οφείλεται στο γεγονός ότι 

το σηµείο αυτό α̟οτελεί την αφετηρία στερεο̟οίησης. 

Στο τελικό στάδιο του δεύτερου κύκλου, η ταχύτητα στερεο̟οίησης αυξήθηκε στα  

1000µm/s. Τα χαρακτηριστικά των δοκιµίων ̟ου δηµιουργήθηκαν, αντα̟οκρίθηκαν στους 

̟ροσδοκώµενους στόχους ε̟ίτευξης µεγαλύτερης οµογένειας στερεο̟οίησης αλλά και της 

ελάχιστης δυνατής ̟εριµετρικής συρρίκνωσης.  Η εικόνα 6.7 ̟εριλαµβάνει ένα 

αντι̟ροσω̟ευτικό δείγµα των δοκιµίων ̟ου δηµιουργήθηκαν µε τη συγκεκριµένη ταχύτητα 

των 1000µm/s. Πέρα α̟ό το σηµάδι εκκίνησης της ακτίνας φωτός ̟ου δηµιουργεί τη 

στερεο̟οίηση, είναι ̟ροφανής και η µικρότερη ̟εριµετρική συρρίκνωση. Η συνοχή των 

ευθύγραµµων τµηµάτων στερεο̟οίησης είναι σηµαντικά καλύτερη α̟ό τα δοκίµια των εικόνων 

6.5 και 6.6 χωρίς όµως να α̟οφεύγεται η δηµιουργία της ανάγλυφης ε̟ιφάνειας. Το ανάγλυφο 

δηµιουργεί τη ψευδαίσθηση της µη ολοκληρωτικής στερεο̟οίησης όµως το τελικό α̟οτέλεσµα 

̟ιστο̟οιεί την ύ̟αρξη ενός ατόφιου και συµ̟αγούς στρώµατος ρητίνης κάτω α̟ό το 

ε̟ιφαινόµενο ανάγλυφο της άνω ε̟ιφάνειας.  Τα τρία δοκίµια ̟ου δηµιουργήθηκαν στο 

δεύτερο κύκλο δοκιµών και µόνο µε τη χρήση του γαλβανοµέτρου ̟ιστο̟οιούν την αρτιότερη 
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στερεο̟οίηση δισδιάστατων δοκιµίων, ̟ληθώρα των ο̟οίων δύναται να α̟αρτίσει µεγαλύτερο 

αντικείµενο µε ̟ολυ̟λοκότερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

Μια ̟ιο ολοκληρωµένη συγκριτική ̟αράθεση αντι̟ροσω̟ευτικών δοκιµίων φαίνεται στην 

εικόνα 6.8. Α̟ό την άµεση σύγκριση των δοκιµίων τα ο̟οία ̟ροέρχονται α̟ό τον ̟ρώτο και 

δεύτερο κύκλο δοκιµών γίνεται σαφές ότι η γενικότερη στερεο̟οίηση του δοκιµίου µε τη χρήση 

του γαλβανοµέτρου ε̟ιτυγχάνεται σε µεγαλύτερο βαθµό και µε συγκριτικά ελάχιστες 

̟εριµετρικές συρρικνώσεις σε σχέση µε τα δοκίµια των 200µm x 200µm τα ο̟οία είναι 

το̟οθετηµένα στην κορυφή της εικόνας. Ε̟ι̟λέον, άξιο αναφοράς α̟οτελεί το γεγονός ότι η 

διακύµανση της ταχύτητας στερεο̟οίησης στον ̟ρώτο κύκλο (γραµµικοί οδηγοί), µείωσε 

δραµατικά τη συνοχή του τελικού α̟οτελέσµατος ενώ στο δεύτερο κύκλο ε̟έφερε οµοιοµορφία 

και ελάχιστες συρρικνώσεις σε όλα τα στερεο̟οιηµένα δοκίµια. 

 

 

 
Εικόνα 6.7. ∆οκίµιο διαστάσεων 50µm x 50µm 

και ταχύτητα 1000µm/sec 

 
Εικόνα 6.8. Συγκριτική ̟αράθεση δοκιµίων µε 
διαστάσεις 50µm x 50µm και 200µm x 200µm  

 

6.2.4.3 Τρίτος κύκλος δοκιµών 

 
Στο τρίτο κύκλο δοκιµών, ο συνδυασµός της χρήσης των γραµµικών οδηγών (για 

µεγάλες διαδροµές στερεο̟οίησης) και του γαλβανοµέτρου (ακρίβεια στερεο̟οίησης) 

εξερευνήθει. Ο συγκεκριµένος συνδυασµός ε̟έφερε τη δηµιουργία δισδιάστατων δοκιµίων 

α̟αρτιζόµενων α̟ό µικρότερα δοκίµια στερεο̟οιηµένα µε τη χρήση του γαλβανόµετρου. Το 

γεγονός αυτό ε̟ιτρέ̟ει την υ̟έρβαση των κατασκευαστικών ορίων ̟ου ορίζει ο εκάστοτε φακός 

του γαλβανοµέτρου και τη δηµιουργία τρισδιάστατων δοµών οι ο̟οίες να χαρακτηρίζονται 

α̟ό γεωµετρική αρτιότητα. Στις Εικόνες 6.9 και 6.10 ̟αρουσιάζεται το α̟οτέλεσµα της 

συγκεκριµένης ̟ροσέγγισης ό̟ου ένα δοκίµιο µε διαστάσεις 200µm x 200µm α̟αρτίζεται α̟ό 

16 µικρότερα δοκίµια (τεµάχια) διαστάσεων 50µm x 50µm. Στην εικόνα 6.9 γίνεται φανερή η 

α̟οτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης ̟ροσέγγισης ό̟ου ε̟ιτυγχάνεται η δηµιουργία δι-

διάστατων δοµών µε υψηλή συνοχή και γεωµετρικά χαρακτηριστικά τα ο̟οία ̟ροσεγγίζουν τις 

αρχικές δοθείσες διαστάσεις. Η ̟εριοχή διε̟αφής των µικρότερων δοκιµίων ̟αρουσιάζεται 

στην εικόνα 6.10. 
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Το άµεσα διακριθέν χαρακτηριστικό της υ̟ό µελέτη ̟εριοχής είναι η ̟ολύ καλή 

κόλληση µεταξύ των εκάστοτε δοκιµίων αλλά και η υψηλή ̟υκνότητα ό̟ως και οµοιογένεια της 

στερεο̟οιηµένης ρητίνης. Θα ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι ένας µικρός βαθµός συρρίκνωσης 

υφίσταται και ύστερα α̟ό τη χρήση της συγκεκριµένης τεχνικής όµως ̟αραµένει συγκριτικά 

̟ολύ µικρότερος σε σχέση µε το βαθµό συρρίκνωσης ο ο̟οίος δηµιουργείται στη ρητίνη α̟ό τη 

χρήση των γραµµικών οδηγών. Η σύγκριση των α̟οτελεσµάτων της εικόνας 6.8 σε σχέση µε το 

α̟οτέλεσµα της εικόνας 6.9 ̟ιστο̟οιεί το συγκριτικό µέγεθος συρρίκνωσης µετά το ̟έρας της 

εκάστοτε ̟ροσέγγισης και κύκλου δοκιµών.   

 

6.2.5 ∆οκιµές λογισµικού VISCAM για τη βελτιστο̟οίηση χτισίµατος ̟ολύ̟λοκων δοµών 

 
Για τη βελτίωση αλλά και την αύξηση της γεωµετρικής ̟ολυ̟λοκότητας των 

τρισδιάστατων δοµών (καµ̟ύλες ε̟ιφάνειες, κενά κτλ.) ε̟ιλέχθηκε το λογισµικό VISCAM το 

ο̟οίο έχει σχεδιαστεί και ανα̟τυχθεί µε έµφαση στη χρήση του σε δραστηριότητες ταχείας 

̟ρωτοτυ̟ο̟οίησης. Το ̟λεονέκτηµα του συγκεκριµένου λογισµικού ήταν η συµβατότητά του µε 

το λογισµικό χειρισµού του γαλβανοµέτρου αλλά και των γραµµικών οδηγών.  

Αρχικές δοκιµές έδειξαν ότι και µε τη χρήση του λογισµικού, το γαλβανόµετρο υ̟ερτερεί 

ως ̟ρος την αρτιότερη στερεο̟οίηση όµως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδοθεί ̟ερισσότερη ̟ροσοχή στην 

̟ροετοιµασία των δεδοµένων ̟ου α̟αρτίζουν την εκάστοτε γεωµετρική δοµή (εικόνα 6.11). Το 

συγκεκριµένο συµ̟έρασµα ̟ροέκυψε ύστερα α̟ό την α̟οτυχηµένη ̟ροσ̟άθεια δηµιουργίας 

ενός µη ατόφιου ηµισφαιρίου διάστασης 200µm σε διάµετρο. Το ̟ρόβληµα του δηµιουργήθηκε 

ήταν η κατάρρευση της κορυφής του ηµισφαιρίου µέσα στο ηµισφαίριο ̟αρασέρνοντας και τα 

̟λευρικά τοιχώµατα (εικόνα 6.12). Η αιτία της κατάρρευσης ήταν η ισα̟έχουσα (ως ̟ρος τον 

κατακόρυφο άξονα) το̟οθέτηση των κυκλικών τοµών του ηµισφαιρίου χωρίς να ληφθεί υ̟όψη 

η µη αναλογική µείωση της διαµέτρου α̟ό τη βάση ως και την κορυφή. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη δοκιµή έγινε µε τη χρήση ORMOCER® ρητίνης. 

 

 

 

 
Εικόνα 6.9. ∆οκίµιο διαστάσεων 200µm x 

200µm = 16 δοκίµια διάστασης 50µm x 50µm 

 

 
Εικόνα 6.10. Μεγέθυνση των συνοριακών 

χαρακτηριστικών 
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Εικόνα 6.11. ∆οκίµιο διαστάσεων 200µm x 

200µm 

 
Εικόνα 6.12. Ηµισφαίριο διαµέτρου 200µm 

 

6.3 Κατασκευή ανε̟ίστροφων µικρο-βαλβίδων  

6.3.1 Γενικά 

 
Στο κεφάλαιο 4 ̟ραγµατο̟οιήθηκε εκτενής ̟αρουσίαση των διαφορετικών 

σχεδιαστικών ̟ροσεγγίσεων οι ο̟οίες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ̟αρούσας 

ερευνητικής εργασίας. Οι ̟ροσεγγίσεις αυτές α̟οσκο̟ούσαν στην εύρεση µίας σχεδιαστικής 

λύσης η ο̟οία δύναται να ̟ροσδώσει στην τελική κατασκευασθείσα τρισδιάστατη δοµή, 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα ώστε να υ̟οβοηθούν στη δηµιουργία µέσα α̟ό αυτή, 

ενός ̟εδίου ροής µε ιδιότητες οι ο̟οίες να συνάδουν στη βέλτιστη λειτουργία της και συνάµα 

στην α̟οφυγή δηµιουργίας ̟εριοχών ανα-κυκλοφορίας ή στασιµότητας του ρευστού 

(θροµβώσεις). Στο κεφάλαιο 5 ελέχθησαν διεξοδικά τα χαρακτηριστικά αυτά και κατά συνέ̟εια 

η δυνατότητα ε̟ιτυχούς κατασκευής των δοµών αυτών ̟αρουσιάζεται στην ακόλουθη ενότητα 

Στην ακόλουθη ενότητα ̟αρουσιάζονται και σχολιάζονται ενδελεχώς οι ε̟ιλεχθείσες  

κατασκευαστικές ̟αράµετροι, οι ο̟οίες και χρησιµο̟οιήθηκαν µε στόχο τη βέλτιστη δυνατή 

ε̟ίτευξη γεωµετρικών δοµών οι ο̟οίες να ̟ροσεγγίζουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις αρχικές 

σχεδιασθείσες γεωµετρικές δοµές. Οι γεωµετρικές δοµές ̟αρουσιάζονται σε εικόνες οι ο̟οίες 

̟ροέρχονται α̟ό Μικροσκό̟ιο Σάρωσης Ηλεκτρονίων (Scanning Electron Microscope – SEM) 

εν ̟αραλλήλω µε τις αρχικές γεωµετρίες των βαλβίδων των ο̟οίων τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά, χρησιµο̟οιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής. Η διαφορετική φύση των 

φωτοευαίσθητων ρητινών των ο̟οίων τα χαρακτηριστικά διερευνήθηκαν, οδήγησε στη 

διεξοδική εύρεση ενός συνόλου ικανο̟οιητικών ̟αραµέτρων οι ο̟οίες εν τέλει και συντέλεσαν 

στην κατασκευή των δοµών αυτών. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της 

̟ραγµατο̟οίησης µιας αρχικής διερευνητικής εργασίας η ο̟οία έλαβε χώρα στην έναρξη της 

ερευνητικής αυτής ̟ροσέγγισης για την εύρεση ενός σηµείου αναφοράς, ή καλύτερα, ενός 

συνόλου ̟αραµέτρων αναφοράς οι ο̟οίες και α̟οτέλεσαν την αφετηρία για την ε̟ίτευξη, 

ορατά ικανο̟οιητικών, γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Στις ακόλουθες ενότητες, ̟αρατίθενται 

οι δοµές, συνοδευόµενες α̟ό τις κατασκευαστικές ̟αραµέτρους οι ο̟οίες τις διέ̟ουν. Η 

̟ρόοδος και βελτίωση των γεωµετρικών τους χαρακτηριστικών ̟αρουσιάζεται σταδιακά στη 

συνέχεια.  
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6.3.2 Παραµετρο̟οίηση και στρατηγική κατασκευαστικής ̟ροσέγγισης 

 

 Κάθε ̟ειραµατική διερεύνηση α̟οτελεί µια ̟λήρως ̟αραµετρο̟οιηµένη διαδικασία,  µε 

τη βέλτιστη λύση, στο συνδυασµό των ̟αραµέτρων, να δύναται να α̟αιτήσει µια ε̟ί̟ονη και 

χρονοβόρα ̟ροσ̟άθεια. Όσο αυξάνει ο αριθµός των ̟αραµέτρων, τόσο µεγαλύτερο είναι το 

εύρος των ̟ιθανών συνδυασµών οι ο̟οίοι δύναται να ̟ροκύψουν. Στην ̟ροκειµένη 

̟ειραµατική διαδικασία η αρχική ε̟ιλογή των ελεγχόµενων, α̟ό το σύστηµα, ̟αραµέτρων 

̟εριλάµβανε το ̟άχος στερεο̟οίησης υλικού (LT – Layer Thickness), α̟όσταση µεταξύ των 

διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (HD - hatching distance),  α̟όστασης µεταξύ των κέντρων 

των αλλε̟άλληλων ε̟ι̟έδων σαρωµένου υλικού (CD), ταχύτητα σάρωσης (V) και την ενέργεια 

της ̟ηγής φωτός (Ε) (σχήµατα 6.5 και 6.7). Έχοντας σαν δεδοµένο το ̟άχος στερεο̟οίησης του 

υλικού (LT) α̟ό τις ̟ροδιαγραφές του χρησιµο̟οιηθέντος φακού αλλά και α̟ό ε̟ιβεβαιωµένα 

διερευνητικά α̟οτελέσµατα ̟αλαιότερων δοκιµών στο συγκεκριµένο συνδυασµό φακού-

υλικού, η έρευνα ε̟ικεντρώθηκε στη διακύµανση των υ̟ολοί̟ων ̟αραµέτρων. Σε αυτό το 

σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι το µεγάλο εύρος ωφέλιµων τιµών (στα ̟λαίσια εφικτής 

στερεο̟οίησης του υλικού) το ο̟οίο δύναται να λάβει κάθε ̟αράµετρος, κατέστησε ανέφικτη τη 

γραµµική (αλλαγή τιµής µόνο κατά µία µονάδα κάθε φορά) διερεύνηση και οδήγησε σε µία ̟ιο 

διευρυµένη ε̟ιλογή ̟αραµέτρων ώστε να εξοικονοµηθεί χρόνος αλλά και υλικό. Για 

̟αράδειγµα, η ε̟ιλεχθείσα ταχύτητα έλαβε τιµές 100, 300, 500 και 900 µm/s, και όχι 100, 101,102 

µm/s και ούτω κάθε εξής.  

 

 

    

 

 

 

 
Σχήµα 6.7. A̟όσταση (CD) µεταξύ των κέντρων, των διαδοχικών στρωµάτων στερεο̟οιηµένου 
υλικού. Η α̟όσταση µεταξύ των δυο διακεκοµµένων γραµµών Α (≠CD), α̟οτελεί την υ̟ερκάλυψη 
των στρωµάτων (ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ) 
 

 

Στο σχήµα 6.7 ̟αρουσιάζονται οι λε̟τοµέρειες σχετικά µε την ε̟ιµέρους στερεο̟οίηση 

των στρωµάτων υλικού στα ο̟οία δύναται να ε̟έλθει υ̟ερκάλυψη (overlapping) συναρτήσει 

της ε̟ιλογής της α̟όστασης CD. Αυτό σηµαίνει ότι εάν η α̟όσταση CD ε̟ιλεχθεί στα 12µm 

(µεταξύ των κέντρων των στρωµάτων) και το κάθε στρώµα έχει ̟άχος 12µm (LT), τότε δεν θα 

υ̟άρξει το φαινόµενο της υ̟ερκάλυψης. Ο̟οιαδή̟οτε τιµή του CD µικρότερη του LT (CD<LT) 

ε̟ιφέρει υ̟ερκάλυψη. Για ̟αράδειγµα εάν η τιµή του CD δοθεί ίση µε 7µm τότε η υ̟ερκάλυψη 

είναι ίση µε 5µm (Overlapping = LT – CD µm). Εν συνεχεία στο σχήµα 2 ̟αρουσιάζεται η 

α̟όσταση A̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (HD), η ο̟οία δύναται να 

θεωρηθεί ως η α̟όσταση µεταξύ των ̟αραλλήλων γραµµικών σαρώσεων DA και EF και ούτω 

κάθε εξής για τις ακόλουθες ̟αράλληλες µέχρι και την τελική BC η ο̟οία και ολοκληρώνει την 

υ̟ό στερεο̟οίηση ε̟ιφάνεια και στρώµα υλικού κατ’ ε̟έκταση.   

 

ΣΤΡΩΜΑ 1 

ΣΤΡΩΜΑ 2 

CD Η 

Η/2 

Η Η/2 

Α 
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6.3.3 Κατασκευαστική ̟ροσέγγιση για τη δοκιµαστική βαλβίδα 

 
 Σύµφωνα µε την ̟εριγραφή της σχεδιαστικής ̟ροσέγγισης των βαλβίδων ̟ου έλαβε 

χώρα στο κεφάλαιο 4, η αρχική ̟ροσ̟άθεια κατασκευής της γεωµετρίας της βαλβίδας 

κυµάνθηκε γύρω α̟ό ένα αρχικό σχέδιο (ενότητα 4.4.1) το ο̟οίο αντι̟ροσώ̟ευε την ιδέα και 

όχι µία ε̟ιθυµητή και κατ’ ε̟έκταση λειτουργική γεωµετρία. Λόγω της σχετικά ̟εριορισµένης, 

αρχικά, χρήσης υλικού στα τοιχώµατα της βαλβίδας και κατά συνέ̟εια του µικρού ̟άχους των 

(το ο̟οίο θα ήταν αδύνατο να ε̟ιτευχθεί µε βάση τις ̟ροδιαγραφές του φακού και κατ’ 

ε̟έκταση των διαστάσεων του σηµείου συγκέντρωσης της ενέργειας της δέσµης του 

̟αραγόµενου α̟ό το laser, φωτός – focal spot (ενότητα 6.1.2) , αλλά και του µεγάλου ύψους της, 

σχετικά µε την ε̟ιλεχθείσα διάµετρο (240µm ύψος και 40µm διάµετρος), α̟οφασίστηκε να 

αλλαχθεί το ̟άχος των τοιχωµάτων σε τέτοιο βαθµό ο ο̟οίος θα συντελούσε στον εντο̟ισµό 

ευδιάκριτων χαρακτηριστικών µετά το ̟έρας κατασκευής των, αλλά και η ̟ιθανή διάκριση 

εσωτερικών γεωµετρικών χαρακτηριστικών της βαλβίδας. Έτσι η διάµετρος ε̟ιλέχθηκε να 

αγγίζει τα 90µm, µε το µέσο ̟άχος των τοιχωµάτων να ̟ροσεγγίζει τα 30µm. Κατ’ ε̟έκταση, 

α̟οφασίστηκε η αφαίρεση του άνω και κάτω τµήµατος της βαλβίδας ̟έρα α̟ό την ̟εριοχή ̟ου 

καταλαµβάνει το έµβολο ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος κατασκευής της ό̟ως ε̟ίσης και να 

βελτιωθεί ο λόγος µεταξύ ύψους και διαµέτρου, ̟αράγοντας ο ο̟οίος βελτιώνει τη στατικότητά 

της και α̟οτρέ̟ει την κατάρρευσή της µετά το ̟έρας της κατασκευαστικής διαδικασίας. Στην 

̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση ο λόγος, D/H = 90µm/120µm = ¾ , α̟οτελεί καλή ε̟ιλογή για τη 

συνέχεια της κατασκευαστικής διαδικασίας.    

 Στην εικόνα 6.13, η αλλαγµένη γεωµετρία της βαλβίδας είναι εµφανής. Τα τοιχώµατα 

̟λέον έχουν σηµαντικά αυξηµένο ̟άχος σε σχέση µε το ̟ρωτεύον σχέδιο αλλά και τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά της βαλβίδας ό̟ως το έµβολο και ο οδηγός. Με την αρχική ̟αραµετρική 

διερεύνηση  να έχει λάβει χώρα, οι ̟ρώτες εµφανείς λε̟τοµέρειες, συγκριτικά µε το δοθέν, στο 

κατασκευαστικό σύστηµα, τρισδιάστατο σχέδιο, ̟αρατίθενται στις εικόνες 6.14, 6.15 και 6.16.  

∆ιατηρώντας την ενέργεια στερεο̟οίησης σταθερή σε όλες τις δοκιµές (το υλικό δεν ξε̟ερνάει το 

όριο στερεο̟οίησης άρα δεν καίγεται), µε ̟αράλληλη διατήρηση της ταχύτητας σάρωσης αλλά 

και της α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance), η τιµή της 

α̟όστασης (CD) µεταξύ των κέντρων των αλλε̟άλληλων ε̟ι̟έδων σαρωµένου και κατά 

συνέ̟εια, στερεο̟οιηµένου υλικού (ενότητα 6.3.2), µειώθηκε στο µισό, χωρίς εµφανή 

α̟οτελέσµατα.  

Η ε̟ιλογή αυτή ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε γνώµονα τη διερεύνηση του ενδεχοµένου 

αλλαγής του ύψους της βαλβίδας εφόσον ̟λέον η α̟όσταση CD είναι δραστικά µικρότερη. Η 

εικόνα 6.15 δεν ̟αρουσιάζει σχεδόν καµία βελτίωση σε σχέση µε την εικόνα 6.14 µε τη δοµή να 

είναι εντελώς ̟αραµορφωµένη και µε την αξονική της γραµµή να ̟αρουσιάζεται ως ένα 

οµοίωµα του εµβόλου, γεγονός ̟ου ̟ροδίδει τη µερική ε̟ίτευξη ελεγχόµενης στερεο̟οίησης της 

γεωµετρίας. Ε̟ίσης µε βάση, τις διαστάσεις της τελικής δοµής η ο̟οία δύναται να υ̟ολογισθεί 

µε τη χρήση του µετρητή  της εκάστοτε εικόνας (10µm σε αυτή την ̟ερί̟τωση) γίνεται φανερή η 

διατήρηση του ύψους της βαλβίδας γεγονός το ο̟οίο οφείλεται στον εν γένει, καθ’ ύψος υ̟ερ-

̟ολυµερισµό του υλικού ̟έρα α̟ό τα καθορισµένα γεωµετρικά όρια στα ο̟οία κινείται η δέσµη 

φωτός του συστήµατος µικρο - στερεολιθογραφίας. Στον αντί̟οδα του γεγονότος αυτού, οι 
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κατόψεις της βαλβίδας (εικόνες 6.14β, 6.15β) φανερώνουν σηµαντικά µικρότερο, σε εύρος, υ̟ερ-

̟ολυµερισµό του υλικού. 

 
 

 
 

(α) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

       (β) 
 

                                (γ) 
Εικόνα 6.13. ∆ιατοµή δοκιµαστικής βαλβίδας 

 
 
 

    
(α) 

 

   
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 100 5 50 15 
 

Εικόνα 6.14. ∆οκιµαστική Βαλβίδα – Κατασκευαστική δοκιµή 1 
 

D = 90 µm 

H = 120 µm 
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(α) 

 
(β) 

 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 100 2.5 50 15 
 

Εικόνα 6.15. ∆οκιµαστική Βαλβίδα – Κατασκευαστική δοκιµή 2 
 
 
 

 
(α) 

 

 
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 200 2.5 60 15 
 

Εικόνα 6.16. ∆οκιµαστική Βαλβίδα – Κατασκευαστική δοκιµή 3 
 

 

Με γνώµονα τα ̟ρώιµα α̟οτελέσµατα των εικόνων 6.14 και 6.15 και µε βάση τον 

̟αρατηρηθέν υ̟ερ – ̟ολυµερισµό του υλικού στην ̟εριφέρεια της βαλβίδας, ε̟ιλέχθηκε η 

αύξηση της α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) α̟ό 

τα 100nm στα 200nm και η αύξηση της ταχύτητας κίνησης της δέσµης φωτός κατά 20%, δηλαδή 

α̟ό τα 50 µm/s στα  60 µm/s. Η ε̟ιλογή αυτή είχε ως α̟οτέλεσµα την καλύτερη ̟ροσέγγιση, 
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των δεδοµένων γεωµετρικών χαρακτηριστικών της βαλβίδας, µε  το βελτιωµένο α̟οτέλεσµα να 

είναι εµφανές στην εικόνα 6.16. Πιο συγκεκριµένα στην εικόνα 6.16β (κάτοψη), είναι άµεσα 

διακριτή η ελάττωση του φαινοµένου του υ̟ερ-̟ολυµερισµού γύρω α̟ό τα όρια της 

γεωµετρικής δοµής µε την κάτοψη της κατασκευασθείσας δοµής να φέρει ικανο̟οιητική 

οµοιότητα µε το σχέδιο της εικόνας 6.13β.  

 Σε αυτό το σηµείο και έχοντας δια̟ιστώσει εν µέρει τις ατέλειες του ̟ρωταρχικού 

σχεδίου της βαλβίδας, όσων αφορά την τελική της ̟οιότητα σε σχέση µε τα ε̟ιθυµητά 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά αλλά και σε συνδυασµό µε τα διόλου ικανο̟οιητικά 

χαρακτηριστικά ροής του ρευστού µέσα α̟ό τη δοµή της, η διερεύνηση του υ̟ό µελέτη σχεδίου 

έλαβε τέλος. Τη θέση του κατέλαβε η δεύτερη σχεδιαστική ̟ροσέγγιση της βαλβίδας µε τα 

ευµεγέθη γεωµετρικά χαρακτηριστικά της να α̟οτελούν ένα συνδυασµό γεωµετριών οι ο̟οίες 

δύναται να χρησιµο̟οιηθούν σε µελλοντικά σχέδια και η «κατασκευασιµότητα» των ο̟οίων 

µ̟ορεί να διερευνηθεί κατά τη διάρκεια ̟αραγωγής µίας και µόνο δοµής. Η µελέτη λοι̟όν 

ε̟ικεντρώθηκε στην ε̟ίτευξη ικανο̟οιητικών εσωτερικών γεωµετρικών χαρακτηριστικών, της 

βαλβίδας τα ο̟οία δύναται να ̟ροσεγγίζουν σε µεγάλο βαθµό εκείνα της τελικής ε̟ιθυµητής 

τρισδιάστατης γεωµετρίας.   

 

6.3.4 Βαλβίδες α̟ό ORMOCER® 

 

Στην εικόνα 6.17 ̟αρουσιάζεται η 1η σχεδιαστική ̟ροσέγγιση της βαλβίδας η ο̟οία και 

µελετήθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 4 ως ̟ρος τη συµ̟εριφορά του υλικού κατά τη δηµιουργία 

δι-ε̟αφής και γενικότερα θεµάτων αντοχής κάτω α̟ό συνθήκες ̟ίεσης. Η τεχνική ανάλυση  

(ακριβής διαστασιολόγηση της βαλβίδας δύναται να βρεθεί στο κεφάλαιο 4) ε̟ιτρέ̟ει στη 

συνέχεια της διερεύνησης κατασκευασιµότητάς της, συνοδευόµενη µε ε̟αρκή ̟ληροφόρηση 

α̟ό τις εκτεταµένες ̟ροσοµοιώσεις ̟εδίων ροής, οι ο̟οίες έλαβαν χώρα στο κεφάλαιο 5. Πιο 

συγκεκριµένα, η εικόνα 5α α̟οτελεί τη διαµήκη τοµή της βαλβίδας η ο̟οία ουσιαστικά 

α̟οκαλύ̟τει τις εσωτερικές τις γεωµετρικές λε̟τοµέρειες. Οι εικόνες 6.17β και 6.17γ 

̟αρουσιάζουν την άνοψη και εγκάρσια τοµή ΑΑ’ οι ο̟οίες θα ̟ροσεγγιστούν κατασκευαστικά 

στη συνέχεια. 

Έχοντας λοι̟όν οδηγηθεί, στη ̟αρούσα φάση της διερεύνησης, στα α̟οτελέσµατα της 

εικόνας 6.16 αλλά και έχοντας τις ̟αραµέτρους οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν για την ε̟ίτευξή 

αυτών σαν µέτρο αναφοράς, ε̟ιλέχθηκε η δοκιµαστική µείωση της χρησιµο̟οιηθείσας ενέργειας 

της δέσµης φωτός η υψηλή τιµή της ο̟οίας οδηγεί στο φαινόµενο του υ̟ερ-̟ολυµερισµού µε 

σκο̟ό την ̟εραιτέρω ̟αρατήρηση των ανα̟τυσσοµένων αυτών φαινόµενων. 
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(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) ‘Ανοψη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) Τοµή ΑΑ’ 
 

Εικόνα 6.17. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας 
 
 

Στην εικόνα 6.18, ̟αρουσιάζεται η άνοψη της βαλβίδας (σχέδιο α̟ό εικόνα 6.17β). Στην 

̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, διατηρήθηκαν, η τιµή της α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών 

γραµµικών σαρώσεων (hatching distance), µεταβλήθηκε ελάχιστα η τιµή της α̟όστασης (CD) 

µεταξύ των κέντρων των αλλε̟άλληλων ε̟ι̟έδων υλικού και κατ’ ε̟έκταση ελαττώθηκε σε ̟ολύ 

µικρό βαθµό, η ταχύτητα ως µέτρο ̟ρόληψης ̟ιθανής υ̟έρµετρης ελάττωσης του υ̟ερ-

̟ολυµερισµού η ο̟οία µ̟ορεί να ̟ροκληθεί α̟ό την α̟ότοµη ελάττωση της ενέργειας. Με άλλα 

λόγια η ελάττωση της ενέργειας της δέσµης φωτός ε̟ιτάσσει την ελάττωση και της ταχύτητας 

ώστε το υλικό να ̟ρολαβαίνει να ̟ολυµερίζεται ε̟αρκώς στο σηµείο ̟ρόσ̟τωσης του φωτός 

̟ριν εκείνο συνεχίζει την ̟ορεία του σε άλλες µη ̟ολυµερισµένες ̟εριοχές (βλέ̟ε ενότητα 6.2). 

Παρά τη µικρή, σε έκταση αλλαγή, των ̟ροαναφερθέντων ̟αραµέτρων σε συνδυασµό µε τη 

δραστική µείωση της ενέργειας, η εικόνα 6.18 φανερώνει την ανε̟άρκεια του συγκεκριµένου 

συνδυασµού των κατασκευαστικών ̟αραµέτρων, να οδηγήσει σε ένα ικανο̟οιητικό 

α̟οτέλεσµα. Είναι φανερή η ελλι̟ής στερεο̟οίηση του υλικού στο εσωτερικό των τοιχωµάτων 

της βαλβίδας τα ο̟οία α̟οτελούν και το κυρίως κορµό της αλλά και η συσσωµάτωση του 

εµβόλου µε τη βάση έδρασής του. Στον αντί̟οδα αυτών, ̟αρατηρείται µια αρκετά καλή 

̟ροσέγγιση των εξωτερικών διαστάσεων µε τις καµ̟υλότητες να διατηρούνται και το τελικό 

α̟οτέλεσµα να αναδεικνύει την ε̟ιλεχθείσα κατεύθυνση ̟ροσαρµογής των χρησιµο̟οιηθέντων 

̟αραµέτρων.      

 
 

Α Α’ 
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Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 200 3 60 3 
 

Εικόνα 6.18. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 1 
 
 

Στη συνέχεια, µε δεδοµένες τις ̟αραµέτρους οι ο̟οίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τη 

γεωµετρία της, υ̟ό δηµιουργία, δοµής (Layer Thickness [µm], Hatching distance [nm], CD[µm], 

Velocity [µm/s]) το ε̟ί̟εδο της χρησιµο̟οιούµενης ενέργειας του φωτός, µεταβλήθηκε και 

έλαβε την τιµή των 14mW ώστε να µελετηθεί η ̟ιθανότητα, στερεο̟οίησης των µη ε̟αρκώς 

στερεο̟οιηµένων ̟εριοχών της βαλβίδας µε βάση τη µοναδική αυτή αλλαγή (εικόνα 6.19).  

Παρατηρώντας λοι̟όν την εικόνα 6.19 και συγκρίνοντάς την µε την εικόνα 6.18, γίνεται 

άµεσα διακριτή η αύξηση στο τελικό ̟οσοστό ̟ολυµερισµένης ρητίνης µέσα στα τοιχώµατα της 

δοµής. Τα, ̟ροηγουµένως, εµφανή κενά στα τοιχώµατα είναι ̟λέον µη υ̟αρκτά και ο οδηγός 

της βαλβίδας (Κεφάλαιο 4) είναι ̟λέον ̟ερισσότερο ορατός µε εµφανώς βελτιωµένα 

χαρακτηριστικά, ό̟ως ε̟ίσης και το µηχανικό στο̟ του εµβόλου, µε µόνη ̟αραφωνία, την 

̟αντελή έλλειψη του δακτυλίου συγκράτησης του εµβόλου (µέρος του οδηγού) το ο̟οίο θα 

έ̟ρε̟ε να εµφανίζεται στην ̟εριοχή Α της εικόνας 6.19 (δύναται να γίνει σύγκριση µε την 

εικόνα 6.17β). Παρά την αυξηµένη ενέργεια, η µη δηµιουργία µιας γεωµετρικής δοµής (στην 

̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση του δαχτυλίου) η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της ευρύτερης, 

̟ρος κατασκευή, ε̟ιθυµητής δοµής δύναται να οφείλεται σε δύο λόγους. Αυτοί δύναται να 

είναι είτε η ̟αντελής ακαταλληλότητα των χρησιµο̟οιηθέντων ̟αραµέτρων για µια λε̟τότοιχη 

γεωµετρία σαν τη συγκεκριµένη (10µm ̟άχος) είτε στη µερική δηµιουργία της γεωµετρίας η 

ο̟οία όµως θα µ̟ορούσε να είναι τόσο ̟εριορισµένη σε µέγεθος ώστε να ̟αρασυρθεί α̟ό το 

χρησιµο̟οιηθέν χηµικό διάλυµα α̟ό̟λυσης, διαδικασία η ο̟οία λάµβανε χώρα µετά το ̟έρας 

της κάθε κατασκευαστικής δοκιµής.  
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Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 200 3 60 14 
 

Εικόνα 6.19. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 2 
 
 
 

          
  

 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 100 3 50 14 
 

Εικόνα 6.20. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 3 
 

 

Ε̟ίκεντρο για την ε̟ίλυση αυτού του ̟ροβλήµατος α̟οτέλεσε η σταδιακή µείωση της 

α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) αλλά και η 

Α 

Α 

Β 
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ταχύτητα σάρωσης του υλικού οι ο̟οίες λαµβάνοντας τις τιµές 100nm και 50µm/s αντίστοιχα 

(µε την ενέργεια του φωτός να ̟αραµένει σταθερή στα 14mW) ̟ροσέδωσαν το α̟οτέλεσµα της 

εικόνας 6.20.     

Παρατηρώντας την ̟εριοχή Α ̟λέον, γίνεται άµεσα ορατός ο δακτύλιος ̟ου α̟οτελεί 

ανα̟όσ̟αστο µέρος του γραµµικού οδηγού του εµβόλου, µε ̟άχος ελάχιστα µικρότερο του 

ε̟ιθυµητού αλλά µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά τα ο̟οία δύναται να συγκριθούν µε τα 

χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου σχεδίου της βαλβίδας αναφοράς. Μοναδικό ̟ρόβληµα το 

ο̟οίο α̟οτέλεσε τροχο̟έδη στην τελική ε̟ιλογή του συγκεκριµένου συνδυασµού ̟αραµέτρων, 

είναι η ̟αραµένουσα συσσωµάτωση του εµβόλου µε τον οδηγό (̟εριοχή Β). Παρά την ύ̟αρξη 

των υ̟ολοί̟ων ε̟ιθυµητών διάκενων, η συγκεκριµένη συσσωµάτωση ε̟ίτασσε τη µείωση της 

χρησιµο̟οιηθείσας ενέργειας εφόσον το σύνολο των υ̟ολοί̟ων ̟αραµέτρων φάνηκε να 

̟ροσδίδει ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα.  

 Προβαίνοντας λοι̟όν, στη σταδιακή µείωση της χρησιµο̟οιηθείσας ενέργειας, το 

βέλτιστο α̟οτέλεσµα ε̟ιτεύχθη για την τιµή των 8mW η ο̟οία α̟οτελεί την τιµή η ο̟οία 

βρίσκεται σχεδόν στο µέσο µεταξύ των τιµών 3mW και 14mW (εικόνες 6.18 & 6.19). Αρχικά στην 

εικόνα 6.21α, ̟αρουσιάζεται το ε̟ιθυµητό α̟οτέλεσµα αυτής της διερευνητικής εργασίας, 

άµεσα συγκρινόµενο µε την εικόνα 6.17γ. Όλα τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά δύναται να 

χαρακτηριστούν ως ̟ανοµοιότυ̟α µε τα χαρακτηριστικά της εικόνας 5γ, µε τα διάκενα να 

α̟οτελούν το ε̟ίκεντρο του ενδιαφέροντος και ̟ιο συγκεκριµένα, το ε̟ιθυµητό διάκενο µεταξύ 

του κυρίως κορµού του εµβόλου και του δακτυλίου του οδηγού. Παρά την ε̟ιθυµητή τιµή των 

10µm διαφοράς µεταξύ της διαµέτρου του δακτυλίου και αυτής του εµβόλου, η ορατή και 

µετρήσιµη (µε την κλίµακα της εικόνας) διαφορά των, ̟ερί̟ου, 2µm είναι άκρως α̟οδεκτή 

̟ροσδίδοντας, θεωρητικά, στο έµβολο µε αυτό τον τρό̟ο, καλύτερη γραµµικότητα στην κίνηση 

και λιγότερους βαθµούς ελευθερίας οι ο̟οίοι δύναται να διαταράξουν το ̟εδίο ροής του 

διερχόµενου, α̟ό την βαλβίδα ρευστού.  

 Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί το γεγονός της κατακόρυφης µελέτης της 

ε̟ιτευχθείσας κατασκευαστικής ακρίβειας και όχι της οριζόντιας. Πιο συγκεκριµένα, οι 

δηµιουργηθείσες δοµές µελετώνται αφού έχουν χτιστεί κατά µήκος του κατακόρυφού άξονά 

τους, δηλαδή σε όρθια θέση ε̟άνω στο υ̟όστρωµα κατασκευής. Αυτό υ̟οβοηθά σε σηµαντικό 

βαθµό την ε̟ίτευξη ικανο̟οιητικών γεωµετρικών χαρακτηριστικών και την α̟οφυγή του 

φαινοµένου των σκαλο̟ατιών, το ο̟οίο δύναται να ̟ροσδώσει ανε̟ιθύµητη τραχύτητα στο 

εσωτερικό της βαλβίδας. Για του λόγου το αληθές, στην εικόνα 6.21β ̟αρουσιάζεται το 

̟αράδειγµα της ̟ροσ̟άθειας δηµιουργίας της δοµής, µε τον κατακόρυφο άξονά της σε 

̟αράλληλη θέση µε το ε̟ί̟εδο του υ̟οστρώµατος κατασκευής. Με άλλα λόγια, η βαλβίδα 

κατασκευάστηκε σε οριζόντια θέση ε̟άνω στο υ̟όστρωµα µε τη χρησιµο̟οίηση των 

̟αραµέτρων ̟ου ̟αρουσιάζονται στην εικόνα 6.21. Μελετώντας ̟ροσεχτικά την εικόνα 6.21β, 

το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών είναι εξαιρετικά εµφανές ̟ροσδίδοντας στην εσωτερική 

ε̟ιφάνεια της βαλβίδας ̟αράλληλα ε̟ί̟εδα τα ο̟οία δύναται να διαδραµατίσουν αρνητικό 

ρόλο στη λειτουργία της βαλβίδας. Η ̟ροσ̟άθεια ολοκλήρωσης της βαλβίδας διεκό̟η στο µέσο 

της ολικής διάρκειάς της µε το έµβολο να έχεις µόλις ξεκινήσει να σχηµατίζεται.  
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(α) 
 

 
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 10 - 12 100 3 50 8 

 
Εικόνα 6.21. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 4 

 

 
 Έχοντας ̟λέον ε̟ιτευχθεί η ικανο̟οιητική κατασκευή της βαλβίδας στις ε̟ιθυµητές 

διαστάσεις µε την ̟αρουσία ελάχιστων ̟αραµορφώσεων και γενικότερα αλλοιώσεων λόγω 

υ̟ερ-̟ολυµερισµένων ̟εριοχών υλικού, ̟ραγµατο̟οιήθηκε η σµίκρυνση της βαλβίδας κατά 6 

φορές µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητα κατασκευής της. Το λόγο ο ο̟οίος και οδήγησε σε 

αυτή την α̟όφαση α̟οτέλεσε η ̟ροσ̟άθεια κατασκευής ανε̟ίστροφων βαλβίδων οι ο̟οίες 

δύναται να κατέχουν διαµέτρους σηµαντικά µικρότερες των 100µm (διάσταση η ο̟οία στην 

̟αρούσα ερευνητική εργασία α̟οτέλεσε το κατώτατο όριο, κάτω α̟ό το ο̟οίο, το υ̟ό δοκιµή 

ρευστό δεν δύναται να θεωρηθεί ως συνεχές στις δοκιµές ̟ροσοµοίωσης της ροής (Κεφάλαιο 5). 

Σε αυτό το σηµείο και µε σκο̟ό την ε̟ίτευξη των µειωµένων διαστάσεων και ικανο̟οιητικών 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών της νέας, υ̟ο-κλίµακα βαλβίδας, η αλλαγή του 

χρησιµο̟οιηθέντος φακού στο σύστηµα µικρο-στερεολιθογραφίας, α̟οτέλεσε α̟αραίτητη 

̟ροϋ̟όθεση για την συνέχεια.  

Αρχικά, µε αλλαγµένο ̟λέον το ωφέλιµο ̟άχος στερεο̟οίησης ενός στρώµατος φωτο-

̟ολυµερούς  υλικού (α̟ό τα 10-12µm στα 2-3µm), και µε αυξηµένες ανάγκες στην ενέργεια του 

διερχόµενου, α̟ό το φακό φωτός, η σταδιακή διερεύνηση µε στόχο την εύρεση των νέων, ̟λέον, 

ιδανικών ̟αραµέτρων για την ε̟ιτυχή δηµιουργία των δοµών αυτών, οδηγήθηκε ̟ρος τη 

συστηµατική δοκιµή διαδοχικά αυξανόµενων ενεργειών στερεο̟οίησης του υλικού. Η αυξηµένη 

ενέργεια, ό̟ως α̟οδείχθηκε στις ̟ιο ̟άνω δοκιµές, α̟αιτεί την αύξηση της α̟όστασης µεταξύ 

των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) ώστε να α̟οφεύγεται ο υ̟ερ-

̟ολυµερισµός του υλικού ο ο̟οίος ε̟ιφέρει ̟αραµορφώσεις στις τελικές διαστάσεις της 

ε̟ιθυµητής δοµής. Με βάση την ανάγκη αυτή, η σταδιακή αύξηση της α̟όστασης αυτής 

̟ροσέδωσε ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα όταν έλαβε την τιµή των 800nm. ∆ιατηρώντας την 

ταχύτητα σάρωσης στα 50µm/s, δύναται οι τελικές δοµές να έχουν ̟ολύ καλή γεωµετρική 

ακρίβεια και εµφανή διατήρηση των αναγκαίων, για την οµαλή ροή του ρευστού, 
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καµ̟υλοτήτων ό̟ως είναι εµφανές στις εικόνες 6.22 και 6.23. Για άλλη µια φορά η 

συσσωµάτωση µεταξύ του κορµού του εµβόλου και του οδηγού του (εικόνες 6.22α και 6.23α) 

α̟οτέλεσαν ̟ρόβληµα στη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ̟αρά την ̟ροσ̟άθεια 

αύξησης της ταχύτητας σάρωσης κατά 10 φορές ό̟ως φαίνεται α̟ό τα α̟οτελέσµατα της 

εικόνας 6.24. Παρά την ̟ολύ καλή εικόνα ̟ου ̟αρουσιάζει η τελική δοµή µε τη χρήση των 

δοθέντων κατασκευαστικών ̟αραµέτρων, είναι έντονα εµφανές το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών 

στις εσωτερικές κεκλιµένες ε̟ιφάνειες της βαλβίδας (εικόνα 6.24β) χωρίς να υ̟άρχει ελάττωση 

της ̟αρατηρηθείσας συσσωµάτωσης µεταξύ εµβόλου και οδηγού.  ‘Έχοντας λοι̟όν δια̟ιστώσει 

τη δυνατότητα της ικανο̟οιητικής κατασκευής της βαλβίδας σε διαστάσεις ακόµα µικρότερες 

των ̟ροδιαγεγραµµένων, οι ο̟οίες ετέθησαν κατά την έναρξη της ̟αρούσας ερευνητικής 

εργασίας, η ̟ροσ̟άθεια ελάττωσης του φαινοµένου της συσσωµάτωσης εγκαταλείφθηκε όντας 

δυνατό να λυθεί µε την αλλαγή του αρχικού σχεδίου της βαλβίδας και τη δηµιουργία ενός 

µεγαλύτερου κενού µεταξύ του εµβόλου και του οδηγού του.  

Ε̟όµενο και σηµαντικότερο στάδιο της ερευνητικής αυτής εργασίας α̟οτέλεσε η 

διερεύνηση της α̟οτελεσµατικότητας του δεύτερου διαθέσιµου υλικού, του ζιρκονίου, 

κατάλληλα ̟αρασκευασµένου για την ε̟ίτευξη ακόµα καλύτερων ε̟ιθυµητών γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών σηµαντικά µικρότερων ̟αραµορφώσεων, συρρικνώσεων και υ̟ερ-

̟ολυµερισµένων ̟εριοχών.   

 
 
 
 
 

      
(α) 
 

 
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 2 - 3 800 2 50 19 
 

Εικόνα 6.22. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 5 
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(α) 
 

 
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 2 - 3 800 2 50 20 

 
Εικόνα 6.23. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 6 

 

 

 

 

 

     
(α) 
 

   
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

ORMOCER® ~ 2 - 3 800 2 100 20 
 

Εικόνα 6.24. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 7 
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6.3.5 Βαλβίδες α̟ό Ζιρκόνιο 

6.3.5.1 Πρωτεύον σχέδιο 

 
 Το Ζιρκόνιο, όντας ένα ιδιο-συντεθειµένο υλικό ̟αρουσίασε αυξηµένες ανάγκες 

διερεύνησης σχετικά µε τις κατασκευαστικές ̟αραµέτρους οι ο̟οίες θα έ̟ρε̟ε να υιοθετηθούν 

για αυτό µε στόχο την κατασκευή των ε̟ιθυµητών γεωµετρικών δοµών. Στην ̟ερί̟τωση της 

χρήσης του Ζιρκονίου, δεν υ̟ήρχε ̟ροηγούµενο ερευνητικό έργο το ο̟οίο θα µ̟ορούσε να 

α̟οτελέσει τη βάση στην ο̟οία θα εδύνατο να στηριχτεί η νέα ̟ροσ̟άθεια κατασκευής 

βαλβίδων ό̟ως συνέβη στη διερεύνηση µε τη χρήση του υλικού ORMOCER®. Το συγκεκριµένο 

γεγονός α̟οτέλεσε και την αιτία για τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία µιας δοκιµαστικής δοµής 

η κατασκευή της ο̟οίας θα συντελούσε στην ταχύτατη και α̟ροβληµάτιστη διερεύνηση ενός 

συνδυασµού κατασκευαστικών ̟αραµέτρων ό̟ως η ενέργεια, η ταχύτητα σάρωσης του υλικού 

και η α̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance). Πρέ̟ει να 

τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι η α̟όσταση αυτή, αρχικά, ε̟ιλέχθηκε να έχει ιδιαίτερα µικρή 

τιµή της τάξεως των 50µm, ώστε να ε̟ιτρέψει ακολούθως τη σταδιακή αύξησή της κατά τη 

διαδοχική ̟ραγµατο̟οίηση κατασκευαστικών ̟ροσ̟αθειών. Η ε̟ιλογή της βέλτιστης 

α̟όστασης CD αφέθηκε για την τελική φάση διερεύνησης της κατασκευασιµότητας των δοµών 

και µε αρχική τιµή CD, στην ̟αρούσα φάση να δίδεται ίση µε 7µm.   

 Στην εικόνα 6.25 ̟αρουσιάζεται η δοκιµαστική δοµή η ο̟οία δηµιουργήθηκε στην 

̟αρούσα φάση της διερεύνησης. Α̟οτελείται α̟ό δύο ̟αράλληλα ορθογώνια ̟αραλληλε̟ί̟εδα 

διαστάσεων 20 × 40 × 300µm (Π × Υ × Μ) τα ο̟οία θα  σαρωθούν κάθετα και γραµµικά 

(̟αράλληλες σαρώσεις οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό γραµµές χωρίς ̟άχος και ύψος)  ως ̟ρος το 

µήκος τους µε µια ̟ληθώρα δοκιµαστικών ταχυτήτων σάρωσης. Οι ̟αράλληλες σαρώσεις αυτές, 

α̟οσκο̟ούσαν στη διερεύνηση των διαστάσεων του ̟ολυµερισµένου υλικού στο ο̟οίο δεν 

έχουν δοθεί αρχικές, ό̟ως ̟λάτος και ύψος, εκτός µόνο της κατευθύνσεως. Στις εικόνες 6.26 και 

6.27 εµφανίζονται τα α̟οτελέσµατα ε̟ιτυχών κατασκευαστικών ̟ροσ̟αθειών οι ο̟οίες 

̟ραγµατο̟οιήθηκαν µε τη χρήση ̟ληθώρας ταχυτήτων σάρωσης και ενεργειών ακτινοβολίας 

του φωτός µε ̟αράλληλη διατήρηση στα 50µm της α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών 

γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) αλλά και του µεγέθους CD. Τα α̟οτελέσµατα αυτά 

δύναται να µελετηθούν λόγω της ε̟ίτευξης της µη καταστροφής του υλικού κατά τη διάρκεια 

της κατασκευαστικής διαδικασίας. Το αντίθετο φαινόµενο, η καταστροφή του υλικού δηλαδή, 

̟αρατηρήθηκε σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η ενέργεια υ̟ερέβη τα 89 mW. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να 

τονιστεί ότι ̟ραγµατο̟οιήθηκε σταδιακή διερεύνηση των δυνατών ενεργειών στερεο̟οίησης µε 

µεταβολή της χρησιµο̟οιηθείσας ενέργειας µε τιµές µεγαλύτερες του 1 mW για την 

εξοικονόµηση χρόνου και υλικού. Ο κύριος λόγος για την ε̟ιλογή αυτή α̟οτέλεσε το µεγάλο 

χρονικό διάστηµα το ο̟οίο α̟αιτείται για την εκάστοτε διερεύνηση και η ελάχιστη αλλαγή ̟ου 

δηµιουργείται στις δοµές, δύσκολα διακριτή, µεταξύ δύο ενεργειών µε διαφορά µόλις 1 mW. 

Έτσι ̟ροτιµήθηκε η χρήση και διερεύνηση τριών χαρακτηριστικών ενεργειών οι ο̟οίες θα 

υ̟οδείκνυαν τη βέλτιστη ενέργεια για τη διαδικασία.   
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Εικόνα 6.25. ∆οκιµαστική δοµή για τη διερεύνηση των α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία ε̟ιφέρουν στο υλικό 

οι διαφορετικές ταχύτητες σάρωσης 

 

 

 
(α) 

  
(β) 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως [µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 7 100-1000, 1000-
6000 

29, 51, 
84 

 
Εικόνα 6.26. Ταχύτητες σάρωσης για δοµές α̟ό Ζιρκόνιο 

 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η ενδεικνυόµενη ενέργεια η ο̟οία δύναται να ̟ροσδώσει 

ε̟αρκή στερεο̟οίηση του υλικού σε όλο το εύρος των χρησιµο̟οιηθέντων ταχυτήτων σάρωσης 

100 µm/sec 
200 µm/sec 
300 µm/sec 
400 µm/sec 
500 µm/sec 
600 µm/sec 
700 µm/sec 
800 µm/sec 
900 µm/sec 
1000 µm/sec 
2000 µm/sec 
3000 µm/sec 
4000 µm/sec 
5000 µm/sec 
6000 µm/sec 

51 mW 29 mW 89 mW 
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είναι τα 51 mW και ̟ιθανές τιµές µικρότερες αυτής οι ο̟οίες θα διερευνηθούν στη συνέχεια 

αλλά µε τις ταχύτητες να µην ξε̟ερνούν τα 300 – 400 µm/s.  

 

 

 
(α)  

 

 
(γ) 

 

 
(β) 

 

(δ) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 7 100-1000,  
1000-6000 

51(left),42(rig
ht) 

 
Εικόνα 6.27. Μεγέθυνση α̟οτελεσµάτων διαφορετικών ταχυτήτων σάρωσης για Ζιρκόνιο 

 

 

Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση ό̟ως θα ̟αρουσιαστεί ̟ιο κάτω στην ενότητα αυτή, όσο η 

ενέργεια στερεο̟οίησης θα αυξάνεται αντίστοιχα (όχι αναλογικά κατά κανόνα) θα ̟ρέ̟ει να 

αυξάνεται και η ταχύτητα σάρωσης. Στις εικόνες 6.27α και 6.27γ ̟αρουσιάζεται (σε δύο µέρη) η 

δηµιουργηθείσα δοκιµαστική δοµή για τη συγκεκριµένη ενέργεια στην ο̟οία όλες οι 

Η 
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̟αράλληλες γραµµικές σαρώσεις είναι εµφανείς µε το φαινόµενο του υ̟ερ-̟ολυµερισµού να 

είναι άµεσα ορατό για κά̟οιες τιµές ταχυτήτων. Ε̟ίσης γίνεται άµεσα ορατό το γεγονός της 

µείωσης του ύψους (Η) του  ̟ολυµερισµένου υλικού (βλέ̟ε εικόνα) µε την αύξηση της 

ταχύτητας σάρωσης. Συγκρίνοντας το ύψος αυτό µε την κλίµακα της εικόνας ε̟αληθεύεται ο 

ισχυρισµός του τελικού ̟άχους ̟ολυµερισµένου υλικού το ο̟οίο κυµαίνεται στα  10 – 12 µm και 

σταδιακά µειώνεται ανάλογα µε τη µείωση της ταχύτητας σάρωσης. Σε αυτό το σηµείο και µε 

στόχο τον εντο̟ισµό των ̟αραµέτρων εκείνων οι ο̟οίες δύναται να ̟ροσδώσουν 

ικανο̟οιητικές δοµές κατασκευασµένες α̟ό Ζιρκόνιο, οι ̟ρώτες ̟ροσ̟άθειες κατασκευής του 

̟ρωτεύοντος σχεδίου έλαβαν χώρα.  

 

 

 
(α) 
 

 
(β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 100 7 300 35, 42, 51 

 
Εικόνα 6.28. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 8 

 

 
Στην εικόνα 6.28 ̟αρουσιάζονται οι ̟ρώτες δοµές (εικόνα 6.28α – µισές δοµές καθ’ύψος 

για ε̟ιτάχυνση της διαδικασίας) οι ο̟οίες δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση τριών διαφορετικών 

ενεργειών (ώστε να α̟οδειχθεί η καταλληλότητα των 51 mW σαν σηµείο εκκίνησης για τη 

διερεύνηση της συµ̟εριφοράς του υλικού) αλλά και δι̟λάσιας α̟όστασης (100 nm) µεταξύ των 

διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) σε σχέση µε τη χρησιµο̟οιηθείσα στη 

δοκιµαστική δοµή µε τα ορθογώνια ̟αραλληλε̟ί̟εδα (εικόνα 6.27). Είναι άµεσα εµφανές ότι το 

Ζιρκόνιο εµφανίζει ̟ολύ καλά γεωµετρικά χαρακτηριστικά µε ελάχιστες αλλαγές στη 

γεωµετρική δοµή των βαλβίδων να εντο̟ίζονται κατά την αλλαγή της τιµής της 

χρησιµο̟οιηθείσας ενέργειας. Ε̟ι̟ρόσθετα, η ταχύτητα των 300 µm/s δεν φαίνεται να 

ε̟ηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό αυτή την αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αφού οι 

καµ̟υλότητες και οι γραµµικότητες των διαφόρων τµηµάτων της βαλβίδας διατηρούν την 

51 mW 42 mW 35 mW 
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αρτιότητά τους, µε το ̟άχος µόνο του οδηγού αλλά και το µέγεθος του διάκενου (ό̟ως φαίνεται 

στην εικόνα 6.28α) να αλλάζουν συναρτήσει της τιµής της ενέργειας και µόνο.   

Πιο συγκεκριµένα, στην εικόνα 6.28α ̟αρουσιάζονται οι τρεις διαφορετικές ενέργειες οι 

ο̟οίες και χρησιµο̟οιήθηκαν στη συγκεκριµένη δοκιµή. Είναι άµεσα εµφανές το γεγονός ότι 

̟άρα το γεγονός της αρχικής χρησιµο̟οίησης της ενέργειας των 51 mW ως ενδεικνυόµενης για 

την ̟αραγωγή ικανο̟οιητικών α̟οτελεσµάτων, η σταδιακή ελάττωση της (µε ̟αράλληλη 

διατήρηση των υ̟ολοί̟ων ̟αραµέτρων ως σταθερών) τα α̟οτελέσµατα είναι σηµαντικά 

βελτιωµένα. Οι ̟εριοχές της βαλβίδας οι ο̟οίες βρίσκονται µέσα στις ελλει̟τικές γραµµές 

(διάκενο ροής του ρευστού) εµφανίζουν βελτιωµένα χαρακτηριστικά αναφορικά µε τη σταδιακή 

αυτή µείωση. Ιδιαίτερα στις βαλβίδες, οι ο̟οίες έχουν χτιστεί µε τη χρήση των 35 και 42 mW 

ενέργειας, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά µ̟ορούν να συγκριθούν µε εκείνα του τρισδιάστατου 

σχεδίου της βαλβίδας εµφανίζοντας µικρές γεωµετρικές α̟οκλίσεις οι ο̟οίες δύναται να 

οφείλονται ̟λέον µόνο στη χρησιµο̟οιηθείσα α̟όσταση CD η ε̟ίδραση της ο̟οίας θα 

µελετηθεί στη συνέχεια.           

    

 

 
 

 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 1000 7 300 35, 42, 51 
 

Εικόνα 6.29. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 9 
 

 

Σε αυτό το σηµείο και µε στόχο την ε̟ίτευξη ικανο̟οιητικών διάκενων µεταξύ του 

οδηγού της βαλβίδας και του εµβόλου αλλά και της µελέτης της ε̟ίδρασης ̟ου θα είχε η αλλαγή 

αυτή στο κυρίως σώµα της βαλβίδας, δοκιµάστηκε η αύξηση της α̟όστασης (α̟ό 100 nm σε 1000 

nm) µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance). Στην εικόνα 6.29 

42 mW 35 mW 51 mW 
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̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα αυτής της δοκιµής µε τις χρησιµο̟οιηθείσες ενέργειες ̟λέον 

των 35 και 42 mW να διατηρούνται και µε µοναδική αλλαγή την ̟ροσθήκη της ενέργειας των 

61 mW. Πρέ̟ει να τονιστεί, ό̟ως αναφέρθηκε και σε ̟ροηγούµενη δοκιµή, ότι η αύξηση της 

α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching distance) α̟αιτεί και την 

αύξηση της ενέργειας του φωτός. Η ̟ιθανώς µη στερεο̟οιηµένη ρητίνη η ο̟οία βρίσκεται 

ανάµεσα στις ̟αράλληλες αυτές σαρώσεις, η α̟όσταση των ο̟οίων ̟λέον έχει µεγαλώσει 

(σχήµατα 6.5 και 6.7), ̟ροϋ̟οθέτει στερεο̟οίηση µέσω της αυξηµένης ενέργειας και του 

φαινοµένου του υ̟ερ-̟ολυµερισµού το ο̟οίο αυτή ε̟ιφέρει. Οι τρεις δοµές της εικόνας 6.29 

αντι̟ροσω̟εύουν τις βαλβίδες µε ̟λήρες ύψος ̟λέον ώστε να γίνονται εµφανείς και οι 

γεωµετρικές λε̟τοµέρειες των ανώτερων κωνικών ̟εριοχών ό̟ου βρίσκεται η άνω άκρη του 

εµβόλου. 

 Είναι φανερό ότι ̟αρ’ όλη την αύξηση της ενέργειας, το εύρος κατά το ο̟οίο το υλικό 

αντέδρασε και ̟ολυµερίστηκε,  µεταβλήθηκε σε ελάχιστο βαθµό. Το µικρότερο διάκενο (3.5 µm) 

µεταξύ του κορµού του εµβόλου και του οδηγού του, είναι εύκολα ορατό µε το εσωτερικό της 

βαλβίδας εν συνεχεία να χαρακτηρίζεται α̟ό γεωµετρικά χαρακτηριστικά ό̟ως κάθετα 

τοιχώµατα, και ανυ̟αρξία υ̟ερ-̟ολυµερισµένων ̟εριοχών. Οι γωνίες των 90° οι ο̟οίες είναι 

ορατές στην άνω και κάτω ε̟ιφάνεια του οδηγού, ̟αρουσιάζουν ελάχιστη α̟όκλιση α̟ό το 

αρχικό σχέδιο, α̟οτέλεσµα το ο̟οίο αναµφίβολα εξαλείφεται µε την κατασκευή ολόκληρης της 

βαλβίδας η ο̟οία υ̟οβοηθά στην ε̟αρκή στήριξη του στερεο̟οιηµένου υλικού και την 

ελαχιστο̟οίηση ̟ιθανών στρεβλώσεων οι ο̟οίες δύναται να εµφανιστούν λόγω του γεγονότος 

αυτού. Ε̟ι̟λέον, σηµαντικό να αναφερθεί, γεγονός είναι η εµφανώς ̟εριορισµένη, έως και 

ελάχιστη, έκταση του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών το ο̟οίο είναι αναµενόµενο να 

̟αρουσιαστεί στην ̟ροκειµένη χρήση, α̟όστασης CD και κλίσεων στις ε̟ικλινείς ανώτερες 

̟εριοχές της βαλβίδας. Πάρα ταύτα το φαινόµενο αυτό είναι ελάχιστα εµφανές και στις τρεις 

δοµές, µε την ̟αρουσία ικανο̟οιητικών εσωτερικών κλίσεων στις ε̟ιφάνειες οι ο̟οίες 

̟αρουσιάζουν ιδιαίτερα µειωµένη τραχύτητα (η ο̟οία θα ενισχυόταν και α̟ό την ύ̟αρξη του 

φαινοµένου αυτού) και κά̟οια εµφανή εγκάρσια σηµάδια των ̟αράλληλων ε̟ι̟έδων 

στερεο̟οίησης του υλικού καθώς η βαλβίδα λαµβάνει την τελική µορφή της κατά τη διάρκεια 

κατασκευής της.    

 Έχοντας ε̟ικεντρωθεί το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας αυτής στη χρήση της 

ενέργειας των 35 και 42 mW, το βέλτιστο α̟οτέλεσµα ε̟ιτεύχθηκε µε τη χρήση των ̟αραµέτρων 

οι ο̟οίες και εµφανίζονται σε συνδυασµό µε την ε̟ιτευχθείσα γεωµετρική δοµή, στην εικόνα 

6.30. Έχοντας µειώσει την α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching 

distance) στα 200 nm ό̟ως και την α̟όσταση CD στα 1.5µm, το α̟οτέλεσµα είναι 

ικανο̟οιητικό µε τη βέλτιστη ε̟ίτευξη των α̟αιτούµενων διακένων και γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών σε σύγκριση µε το αρχικό τρισδιάστατο σχέδιο. Πρέ̟ει να τονιστεί σε αυτό το 

σηµείο ότι οι δύο εικόνες ̟αρουσιάζουν την ίδια βαλβίδα, µε το έµβολο να βρίσκεται σε δύο 

διαφορετικές θέσεις µετά το ̟έρας της κατασκευαστικής διαδικασίας.  
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       (α) 

 

    
                                         (β) 

Υλικό Πάχος 
στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 200 1.5 400 35 
  

Εικόνα 6.30. Πρωτεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 10 
 

 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

Εικόνα 6.31. Ε̟ι̟ρόσθετες δοκιµές κατασκευής ̟ρωτεύοντος σχεδίου βαλβίδας 

 

Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει την ε̟ίτευξη της κατασκευής µιας βαλβίδας η ο̟οία 

α̟οτελείται α̟ό δύο ξεχωριστά µέρη-δοµές και η ο̟οία δεν α̟αιτεί τη συναρµολόγηση αυτών 

µετά το ̟έρας της κατασκευής της. Στη συγκεκριµένη γεωµετρική δοµή, έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί 

µία ̟ολύ µικρή σχεδιαστική αλλαγή στο µηχανικό στο̟ του εµβόλου, του ο̟οίου η διάµετρος 

αυξήθηκε αρκετά ώστε να ̟ροσεγγίσει τα εσωτερικά τοιχώµατα της βαλβίδας. Ε̟ίσης η βαλβίδα 
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κατασκευάστηκε στα ¾ της αρχικής γεωµετρίας της (εικόνα 6.31β) και όχι στο ½ ό̟ως 

̟αρουσιάζεται στις ̟ροηγούµενες δοκιµές. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει την ε̟ίτευξη της 

κατασκευής µιας βαλβίδας η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό δύο ξεχωριστά µέρη-δοµές και η ο̟οία δεν 

α̟αιτεί τη συναρµολόγηση αυτών µετά το ̟έρας της κατασκευής της.  

Έχοντας ε̟ιτύχει τον ̟ρωταρχικό στόχο της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας, 

δηλαδή την κατασκευή µιας ολοκληρωµένης βαλβίδας η ο̟οία να βρίσκεται σε 

συναρµολογηµένη κατάσταση ακριβώς µετά το ̟έρας της κατασκευής της και µε το κινούµενο 

µέρος της, ήδη το̟οθετηµένο στη θέση του, η ελάττωση των διαστάσεων της και η τελική 

κατασκευή ε̟ιτεύχθηκε.  Η ̟ροσ̟άθεια αυτή ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τη διάµετρο της βαλβίδας 

να βρίσκεται κάτω  α̟ό το ωφέλιµο όριο των 100µm, ό̟ως ακριβώς και µε το υλικό 

ORMOCER®. Στην εικόνα 6.31α ̟αρουσιάζεται η ενδεικτική κατασκευή της βαλβίδας µε τη 

χρησιµο̟οίηση συνεχόµενα ελαττωµένης ενέργειας (κατεύθυνση ενδεικτικού βέλους). Στην 

εικόνα 6.31β ̟αρουσιάζεται το καλύτερο, εκ των ̟ραγµατο̟οιηθέντων, α̟οτέλεσµα µε τα 

εσωτερικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά να είναι άµεσα διακριτά και τα διάκενα χωρίς εµφανή 

σηµάδια και ̟εριοχές υ̟ερ - ̟ολυµερισµού.    

 

6.3.5.2 ∆ευτερεύον σχέδιο 

 
 Έχοντας ε̟ιτύχει την κατασκευή του εµβολοφόρου σχεδίου της ανε̟ίστροφής βαλβίδας 

µε τη χρήση και των δύο διαθέσιµων υλικών ORMOCER® και Ζιρκόνιο, σειρά είχε η κατασκευή 

της βαλβίδας µε τη σχεδιαστική ̟ροσέγγιση η ο̟οία ενσωµατώνει τη χρήση των δύο 

κινούµενων ̟τερυγίων και µε το σχεδιασµό να διαφέρει σηµαντικά σε σύγκριση µε εκείνο της 

̟ρώτης ̟ροσέγγισης. Τα σηµαντικά καλύτερα α̟οτελέσµατα της χρήσης του Ζιρκόνιο τα ο̟οία 

είναι εµφανή στην ̟ροηγούµενη ενότητα και η α̟αιτητική γεωµετρία του σχεδίου της δεύτερης 

βαλβίδας µε τα στενότερα διάκενα και τον κεντρικό άξονα στήριξης των ̟τερυγίων να 

βρίσκεται το̟οθετηµένος σε οριζόντια θέση ̟αράλληλα µε το ε̟ί̟εδο στερεο̟οίησης του 

υλικού, οδήγησαν στην εγκατάλειψη της ̟εραιτέρω διερεύνησης του υλικού ORMOCER®. Η 

ε̟ιλογή του Ζιρκόνιο κρίθηκε ως ̟ιο α̟οτελεσµατική στην ̟αρούσα φάση της εργασίας αυτής 

λόγω της σταθερότερης και ̟ιο ε̟αναλήψιµης συµ̟εριφοράς του ως ̟ρος την ̟ληθώρα των 

χρησιµο̟οιηθέντων κατασκευαστικών ̟αραµέτρων αλλά ε̟ίσης και ως ̟ρος τη δυνατότητα 

χρήσης σηµαντικά µικρότερης α̟όστασης CD ό̟ως α̟οδείχθηκε στη δοκιµή της εικόνας 6.30.  

Η έναρξη της ̟αρούσας κατασκευαστικής ̟ροσέγγισης έλαβε χώρα µε τη χρήση 

̟αρα̟λήσιων κατασκευαστικών ̟αραµέτρων µε εκείνες οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν στη 

δοκιµή της εικόνας 6.29. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση ο στόχος ήταν η σύντοµη διερευνητική 

κατασκευή της βαλβίδας µε τη µεγαλύτερη δυνατή α̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών 

γραµµικών σαρώσεων (hatching distance), η ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε µέχρι το σηµείο αυτό. 

Ε̟ι̟λέον η α̟όσταση CD αυξήθηκε µε ̟αράλληλη ελάττωση της ταχύτητας σάρωσης γεγονός το 

ο̟οίο υ̟οβοηθά το ̟ληρέστερο ̟ολυµερισµό και κατ’ ε̟έκταση στερεο̟οίηση της ρητίνης.  

Στην εικόνα 6.33 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα της χρήσης των ̟ροαναφερθέντων 

̟αραµέτρων. Η χρήση της ενέργειας των 35 mW κρίθηκε α̟αγορευτική λόγω της αυξηµένης 

α̟όστασης CD η ο̟οία ̟ροσέγγισε το ̟άχος στερεο̟οίησης του υλικού, δηλαδή τα 12µm. 
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 6.32. Εγκάρσια διατοµή δευτερεύοντος σχεδίου βαλβίδας 
 

Αντί αυτού, οι ενέργειες των 42 και 51 mW δοκιµάστηκαν χωρίς ε̟ιτυχία αφού οι δύο 

̟αραχθείσες δοµές εµφάνισαν ̟ροβλήµατα στατικότητας και ελλι̟ούς στερεο̟οίησης υλικού. 

Πιο συγκεκριµένα, η χρήση των 1000 nm στην α̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών 

σαρώσεων (hatching distance) και η α̟όσταση CD των 12µm φαίνεται να α̟οτέλεσαν το κυρίως 

̟ρόβληµα στον ε̟αρκή ̟ολυµερισµό της δοµής αφού στις εικόνες 6.33α, 6.33β αλλά και 

ιδιαίτερα στην 6.33γ υ̟άρχουν εµφανείς ̟εριοχές σάρωσης ό̟ου το υλικό δεν έχει 

̟ολυµεριστεί. Ε̟ι̟λέον, τα στρώµατα ̟ολυµερισµένου υλικού δεν έχουν ̟λέον την ε̟ιθυµητή 

ε̟ικάλυψη (overlapping), αφού ̟ολυµερίζονται σχεδόν εφα̟τοµενικά το ένα µε το άλλο 

̟αρουσιάζοντας το φαινόµενο των έντονων, ̟αράλληλων µε το ε̟ί̟εδο κατασκευής, 

γραµµώσεων οι ο̟οίες και διαχωρίζουν τα ε̟ί̟εδα υλικού µεταξύ τους κάνοντάς τα ορατά. 

Ο ελλι̟ής ̟ολυµερισµός του υλικού οδήγησε στην έντονη εµφάνιση στρεβλώσεων στη 

δοµή (42 mW) και µερική κατάρρευση (εικόνα 6.33α) των τοιχωµάτων της. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι οι κατασκευαστικές ̟αράµετροι της εικόνας 6.30, δεν χρησιµο̟οιήθηκαν 

λόγω της αλλαγής γεωµετρίας µεταξύ των δύο αυτών δοκιµών. Κάθε γεωµετρική δοµή α̟αιτεί 

διαφορετικό συνδυασµό κατασκευαστικών ̟αραµέτρων λόγω των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών τα ο̟οία δύναται να ενσωµατώνει ό̟ως ̟άχος τοιχωµάτων, κλίση σε 

κεκλιµένες ε̟ιφάνειες, ̟ολυ̟λοκότητα εσωτερικών δοµών κλ̟. Με το κριτήριο αυτό σαν οδηγό 

για την ̟εραιτέρω συνέχιση της ̟αραµετρικής διερεύνησης, η δοκιµές της εικόνας 6.34 έλαβαν 

χώρα µε τη χρήση τριών διαφορετικών ενεργειών οι ο̟οίες και δύναται να εξασφαλίσουν 

αρτιότερη στερεο̟οίηση των τοιχωµάτων αλλά και γενικότερα ολόκληρης της δοµής. 

Πιο συγκεκριµένα, η α̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching 

distance) των 1000 nm µειώθηκε στα 100 nm µε ̟αράλληλη µείωση της α̟όστασης CD ώστε να 

υ̟άρξει ̟ιο συµ̟αγής στερεο̟οίηση των αλλε̟άλληλων στρωµάτων υλικού. Ε̟ίσης στην 

̟αρούσα φάση, ̟ραγµατο̟οιήθηκε η χρήση ακόµα µίας µεγαλύτερης τιµής ενέργειας της 

τάξεως των 65 mW ώστε να δια̟ιστωθεί η καταλληλότητά της. Παρατηρώντας τα α̟οτελέσµατα 

των εικόνων 6.34α και 6.34β είναι άµεσα ορατή η ακαταλληλότητα του συγκεκριµένου 
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συνδυασµού ̟αραµέτρων για την ε̟ιτυχή κατασκευή των βαλβίδων. Η εµφανής συσσωµάτωση 

των ̟τερυγίων µε τον κεντρικό άξονα στήριξής τους και η ανυ̟αρξία των αναµενόµενων, µε 

βάση το αρχικό σχέδιο, διακένων µεταξύ τους, οδήγησαν στη µείωση της α̟όστασης CD ό̟ως 

̟ροαναφέρθηκε, η ο̟οία ακολουθήθηκε στη δοκιµή της εικόνας 6.30 αλλά και τη σταδιακή 

διερευνητική άυξηση της ταχύτητας σάρωσης οι ο̟οίες κρίθηκαν α̟αραίτητες. Στο σηµείο αυτό 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η ερευνητική ̟ροσέγγιση στη συνέχεια της εργασίας ̟εριλαµβάνει τη 

µικρή διακύµανση της α̟όστασης CD µεταξύ των τιµών 1 και 2µm και τη διερεύνηση µιας 

ε̟ιλογής ταχυτήτων σάρωσης για κάθε µία ενέργεια µεταξύ των 42 και 51 mW. Η συγκεκριµένες 

ε̟ιλογές ενέργειας κρίθηκαν α̟αραίτητες λόγω της καλύτερης στερεο̟οίησης ̟ου ̟ροσφέρουν 

σε σύγκριση µε εκείνη των 35 mW για τη δεδοµένη γεωµετρική δοµή (µε λε̟τότερα τοιχώµατα 

και γεωµετρικά χαρακτηριστικά) η ο̟οία και α̟οτέλεσε τη βέλτιστη ε̟ιλογή για την κατασκευή 

του αρχικού σχεδίου της βαλβίδας (εικόνα 6.30). 

 

 
(α) 42 mW 

 
(β) 51 mW 

 
(γ) 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 1000 12 100 42, 51 
 

Εικόνα 6.33. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 1,2 
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(α) 

 
(β) 

 

 

 

 

 
(γ) 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 100 7 100 61, 51, 42 
 

Εικόνα 6.34. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 3-5 

 
Στις εικόνες 6.35α, 6.35β, 6.35γ και 6.35δ ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα της 

̟ροαναφερθείσας ̟ροσέγγισης για την ενέργεια των 51 mW. Α̟ό τις ε̟ιµέρους εικόνες στις 

ο̟οίες ̟αρατίθενται και οι εκάστοτε χρησιµο̟οιηθείσες ταχύτητες γίνεται εµφανής η σταδιακή 

65 mW 51 mW 42 mW 

65 mW 51 mW 42 mW 
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βελτίωση της γεωµετρικής ακρίβειας της δοµής. Στην εικόνα 6.35δ η δοµή, η κατασκευή της 

ο̟οίας ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τη χρήση της ταχύτητας σάρωσης των 100 µm/s δύναται να 

ε̟ιφέρει µία άµεση σύγκριση µε τα α̟οτελέσµατα της αµέσως ̟ροηγηθείσας δοκιµής (εικόνα 

6.34). Η δραστική µείωση στην α̟όσταση CD α̟οδεικνύεται ως η κρισιµότερη ̟αράµετρος η 

ο̟οία ουσιαστικά και δίνει την έναυση στη διαδικασία βελτίωσης των τελικών α̟οτελεσµάτων. 

Κάνοντας µία τυ̟ική σύγκριση µεταξύ των εικόνων 6.34γ και 6.35δ οι ο̟οίες αφορούν την ίδια 

τιµή ενέργειας του φωτός, καθίσταται άµεσα εµφανής η καλυτέρευση των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών των εξωτερικών τοιχωµάτων της βαλβίδας τα ο̟οία ̟αρουσιάζουν 

βελτιωµένη οµοιογένεια κατά µήκος όλης της ̟εριφέρειας τους και σταθερό ̟άχος. Ε̟ίσης η 

̟αρατήρηση και σύγκριση του έντονου φαινοµένου των σκαλο̟ατιών στα κεκλιµένα ̟τερύγια, 

α̟οκαλύ̟τει τη σηµαντική µείωση ̟ου έχει ε̟ιφέρει στο συγκεκριµένο φαινόµενο (εικόνα 

6.35δ) η δραστική µείωση της α̟όστασης CD.      

 

 
(α) 300 µm/s 

 

 
(γ) 900 µm/s 

 
(β) 500 µm/s 

 

 
(δ) 100 µm/s 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 2 Αναγράφεται 51 
 

Εικόνα 6.35. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 6-9 
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 Εν συνεχεία η σταδιακή αύξηση στην ταχύτητα σάρωσης α̟ό τα 100 µm/s στα 300 

µm/s, ακολούθως στα 500 µm/s και τελικά στη χρήση της τελικής τιµής των 900 µm/s α̟έδωσε 

τα σηµαντικά βελτιωµένα α̟οτελέσµατα των εικόνων 6.35α, 6.35β και 6.35γ. Πιο συγκεκριµένα 

στις εικόνες 6.35α και 6.35β οι τελικές δοµές ̟αρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα, µε τα εξωτερικά 

τους τοιχώµατα να είναι δηµιουργηµένα µε ακριβή γεωµετρικά χαρακτηριστικά αλλά µε το 

φαινόµενο των σκαλο̟ατιών να µην έχει εξαλειφθεί α̟ό τα ̟τερύγια. Η χρησιµο̟οιηθείσα 

ταχύτητα των 500 µm/s φαίνεται να ε̟ιφέρει µικρότερη συσσωµάτωση των άκρων των 

̟τερυγίων µε τα εσωτερικά τοιχώµατα της βαλβίδας σε σχέση µε εκείνη των 300 µm/s. Στον 

αντί̟οδα αυτού του γεγονότος, οι δηµιουργηθείσες δοµές µε τη χρήση και των δύο αυτών 

ταχυτήτων δεν εµφανίζουν διάκριση µεταξύ των ̟τερυγίων τους µε συνέ̟εια τα ̟τερύγια να 

είναι συσσωµατωµένα µεταξύ τους και τα ε̟ιθυµητά διάκενα τα ο̟οία ̟αρουσιάζονται στην 

εικόνα 6.32  και τα ο̟οία ̟ροσδίδουν ελευθερία στη θεωρητική κίνησή τους, να µην υφίσταται. 

Αυξάνοντας την ταχύτητα στα 900 µm/s (εικόνα 6.35γ) η αρτιότητα των εξωτερικών 

τοιχωµάτων ̟αραµένει ανέ̟αφη συνοδευόµενη όµως και ̟άλι α̟ό το φαινόµενο των 

σκαλο̟ατιών στις εµφανείς ε̟ί̟εδες ̟λευρές των ̟τερυγίων. Παρατηρώντας τα σηµεία στα 

ο̟οία, οι δηµιουργηθείσες δοµές µε τις ταχύτητες των 300 και 500 µm/s ̟αρουσίαζαν µη 

ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα, δηλαδή στα τοιχώµατα ό̟ου υ̟ήρχε συσσωµάτωση των άκρων 

των ̟τερυγίων µε την εσωτερική ε̟ιφάνειά τους αλλά και στο διάκενο µεταξύ τους 

(̟ερικυκλωµένη ̟εριοχή µε τη διακεκοµµένη γραµµή) καθίσταται εµφανής η βελτίωση των 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών µε τη χρήση της συγκεκριµένης ταχύτητας σάρωσης. Πιο 

συγκεκριµένα τα ̟τερύγια ̟λέον δεν έρχονται σε ε̟αφή µε τα εσωτερικά τοιχώµατα της 

βαλβίδας και υ̟άρχει διακριτός διαχωρισµός µεταξύ τους µε τα διάκενα, τα ο̟οία υφίστανται 

στην τρισδιάστατη γεωµετρία, να είναι ̟λέον ορατά.   

 Έχοντας εξαντλήσει την ̟αραµετρική διερεύνηση της βαλβίδας µε την τιµή της 

χρησιµο̟οιούµενης ενέργειας στα 51 mW, η χρήση της τιµής της ενέργειας των 42 mW έλαβε 

χώρα. Σκο̟ό της µείωσης αυτής και ̟άλι α̟οτέλεσε η ε̟ίτευξη ελάχιστης έως και µηδαµινής 

συσσωµάτωσης των ̟τερυγίων µεταξύ τους, ελαχιστο̟οίηση ή µηδαµινή συσσωµάτωσή τους µε 

τον κύριο άξονα στήριξής τους και τέλος, της α̟αλοιφής του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών και 

της ε̟αφής των ̟τερυγίων µε τα εσωτερικά τοιχώµατα της βαλβίδας. Στην εικόνα 6.36 

̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα της ̟ροσ̟άθειας αυτής τα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 

ακολουθώντας την ίδια ακριβώς ̟ροσέγγιση µε τα α̟οτελέσµατα της εικόνας 6.35.  

Παρατηρώντας ̟ιο ̟ροσεκτικά την εικόνα 6.36δ στην ο̟οία ̟αρουσιάζεται το α̟οτέλεσµα της 

χρήσης της ταχύτητας σάρωσης των 100 µm/s (ίδια εικόνα µε την 6.35δ), δεν ̟αρουσιάζονται 

σηµαντικές αλλαγές συγκριτικά µε τη δοµή των 51 mW. Συγκρίνοντας το α̟οτέλεσµα της 

εικόνας 6.36α µε εκείνο της εικόνας 6.35γ, είναι άµεσα εµφανής η υψηλή οµοιότητα των τελικών 

αυτών α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία οδηγούν στο ασφαλές συµ̟έρασµα σχετικά µε την 

̟ανοµοιότυ̟η ε̟ίδραση ̟ου δύναται να ε̟ιφέρει η µείωση της ενέργειας σε σχέση µε την 

αύξηση της χρησιµο̟οιηθείσας ταχύτητας σάρωσης στη γεωµετρική ακρίβεια µιας δοµής. 

∆ιατηρώντας την ενέργεια στο ε̟ί̟εδο των 42 mW, η σταδιακή αύξηση της ταχύτητας, ε̟έφερε 

σηµαντικά βελτιωµένα α̟οτελέσµατα σε σχέση µε τα α̟οτελέσµατα της εικόνας 6.35. 

Παρατηρώντας τις εικόνες 6.35β και 6.35γ, η ̟αντελής έλλειψη του φαινοµένου της 

συσσωµάτωσης των ̟τερυγίων µεταξύ τους αλλά και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα της βαλβίδας 
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αναδεικνύουν την καλύτερη α̟οδοτικότητα της ενέργειας των 42 mW σε συνδυασµό µε τη 

χρήση των υψηλών αυτών ταχυτήτων. Ιδιαίτερα στην ̟ερί̟τωση της εικόνας 6.35γ ό̟ου η 

ταχύτητα αγγίζει τα 900 µm/s, καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής η ̟λήρης ανεξαρτητο̟οίηση των 

̟τερυγίων και η µηδενική ε̟αφή τους, ̟αράλληλα µε την ιδιαίτερα µικρού εύρους 

̟εριστροφική κίνησή τους µετά το ̟έρας της διαδικασίας α̟οµάκρυνσης της µη 

στερεο̟οιηµένης ρητίνης και σε σύγκριση µε τις εικόνες 6.35α και 6.35β. Σε αυτό το σηµείο 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι η βαλβίδα της εικόνας 6.36γ εµφανίζει ελάχιστα λε̟τότερα τοιχώµατα σε 

σχέση µε τις βαλβίδες των εικόνων 6.35β και 6.35γ, µε λέ̟τυνση η ο̟οία έχει σχετικά µικρή 

έκταση όµως και η ο̟οία δεν ε̟ηρεάζει την αρτιότητά της και γενικότερα τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά της. 

Συνδυασµός των α̟οτελεσµάτων α̟ό ̟λάγια όψη για τις δύο χρησιµοµοιηθεισες 

ενέργειες, και για τις ταχύτητες των 300, 500 και 900 µm/s ̟αρατίθενται στην εικόνα 6.37. Η 

υ̟εροχή της ενέργειας των 42 mW είναι άµεσα ορατή µε τα ̟τερύγια των βαλβίδων να 

εµφανίζουν την καλύτερη γεωµετρική ̟ροσέγγιση µε ταχύτητα σάρωσης ίση µε 900 µm/s. 

Ιδιαίτερα στην εικόνα 6.37γ η βαλβίδα δύναται να χαρακτηριστεί ως βέλτιστα σχηµατισµένη µε 

µοναδικά ψεγάδια να δύναται να εντο̟ιστούν στη στιβαρότητα των τοιχωµάτων της τα ο̟οία 

εµφανίζουν µια ανε̟αίσθητη κύρτωση στην κορυφή τους. Το συγκεκριµένο φαινόµενο της 

στρεβλώσεως αυτής, δεν υφίσταται στη βαλβίδα η ο̟οία κατασκευάστηκε µε την ενέργεια των 

51 mW ό̟ου αντιθέτως οι ηµικυκλικές ακµές των ̟τερυγίων είναι εµφανώς συσσωµατωµένες µε 

τα εσωτερικά τοιχώµατα. 

Παρά τα ̟ολύ καλά α̟οτελέσµατα όµως αυτά, το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών στις ε̟ιφάνειες 

των ̟τερυγίων ̟αρίστατο και ̟άλι.  Για την ε̟ίλυση του συγκεκριµένου ̟ροβλήµατος στην 

̟αρούσα φάση της διερεύνησης και έχοντας σχεδόν ε̟ιτύχει το βέλτιστο συνδυασµό 

κατασκευαστικών ̟αραµέτρων, η αύξηση της κλίσης των ̟τερυγίων στις 35° ακολουθήθηκε µε 

ταυτόχρονη µείωση της α̟όστασης µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών σαρώσεων (hatching 

distance) κατά 50%. Η συγκεκριµένη ̟ροσέγγιση θα ε̟έφερε αύξηση στα αναγκαία ε̟ί̟εδα 

στερεο̟οιηµένου υλικού, τα ο̟οία α̟αρτίζουν τα ̟τερύγια, µε τη ̟ιο ̟υκνή τους διάταξη να 

δηµιουργεί κατά συνέ̟εια µείωση των εµφανών γραµµώσεων οι ο̟οίες είναι α̟όρροια του 

φαινοµένου των σκαλο̟ατιών. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση η ταχύτητα σάρωσης των 900 µm/s 

ε̟ιλέχθηκε ως η ̟ιο κατάλληλη για τη διεξαγωγή των δοκιµών αυτών ώστε να αντισταθµιστεί 

ο̟οιοδή̟οτε ̟ιθανό φαινόµενο υ̟ερ – ̟ολυµερισµού το ο̟οίο δύναται να χαρακτηρίσει τις 

δηµιουργηθείσες δοµές λόγω της ̟ολύ χαµηλής ε̟ιλεχθείσας τιµής της α̟όστασης CD. 

Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι το τελικό σχέδιο της υ̟ό-κατασκευή, βαλβίδας 

ενσωµατώνει ένα µικρό αριθµό κά̟οιων ε̟ι̟λέον αλλαγών στη γεωµετρία της. Οι 

συγκεκριµένες αλλαγές δύναται να ̟ροσδώσουν αφενός καλύτερη γεωµετρική ̟ροσέγγιση στη 

̟εριοχή του κεντρικού άξονα συγκράτησης και ̟εριστροφής των ̟τερυγίων αλλά και να 

µειώσουν το φαινόµενο της συσσωµάτωσης / υ̟ερ – ̟ολυµερισµού ανάµεσα στα εσωτερικά 

τοιχώµατα και τις ηµικυκλικές ακµές των ̟τερυγίων. 
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(α) 300 µm/s 

 

 
(γ) 900 µm/s 

 
(β) 500 µm/s 

 

 
(δ) 100 µm/s 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 2 Αναγράφεται 42 
 

Εικόνα 6.36. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 10-13 
 

 

Πιο συγκεκριµένα η γωνία των ̟τερυγίων µεταβλήθηκε και ̟άλι και έλαβε την τιµή των 

45°, στις ̟λήµνες και των δύο ̟τερυγίων ̟ραγµατο̟οιήθηκε αλλαγή στην κυκλική διατοµή τους 

η ο̟οία ουσιαστικά εκτός α̟ό µεγαλύτερη διάµετρο έλαβε και µία σχετικά ανε̟αίσθητη 

ελλειψοειδή µορφή. Ο λόγος της αλλαγής αυτής ήταν η ε̟ίτευξη ενός είδους µηχανισµού 

«κλειδώµατος» του ̟τερυγίου στην τελική του θέση (βαλβίδα ανοιχτή) ό̟ου η ε̟ί̟εδη 

ε̟ιφάνειά του έχει έρθει σε ε̟αφή µε το κατακόρυφο ̟τερύγιο – γέφυρα το ο̟οίο µορφο̟οιεί τη 

ροή (κεφάλαιο 4) και ο άξονας έχει το̟οθετηθεί στην άκρη της έλλειψης εµ̟οδίζοντας 

ο̟οιαδή̟οτε τυχαία ̟εριστροφή του ̟τερυγίου (εικόνα 6.32). Ε̟ίσης λόγω της ̟ολύ µικρής 

α̟όστασης των ̟τερυγίων α̟ό τα τοιχώµατα, µικρής εκτάσεως αλλαγή ε̟ήλθε στη γεωµετρία 

τους µε την οξεία άκρη κάθε ̟τερυγίου (εικόνα 6.38) να καρατοµείται ώστε να µειωθεί η 

̟ιθανότητα ε̟αφής µε τα τοιχώµατα κατά την ̟εριστροφή ή ακόµα και η ̟ιθανή 
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συσσωµάτωση. Σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, και µε την αύξηση των α̟οστάσεων µεταξύ των 

λειτουργικών εξαρτηµάτων της βαλβίδας, ευνοείται η καλύτερη α̟οµάκρυνση του µη-

̟ολυµερισµένου υλικού.   

 

 

 
(α) 300 µm/s 

 

 
(γ) 900 µm/s 

 
(β) 500 µm/s 

 

 
(δ)  

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 2 Αναγράφεται 42 (αριστερά), 
51 (δεξιά) 

 
Εικόνα 6.37. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 14-16 

 

 

Στην εικόνα 6.38 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα µε τις ̟ροαναφερθείσες 

κατασκευαστικές ̟αραµέτρους αλλά και µόνο µε τη χρήση των γεωµετρικών αλλαγών στην 

̟εριοχή του κεντρικού άξονα. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και µε τη γωνία των ̟τερυγίων να 

είναι στις 35°, και οι δύο όψεις αναδεικνύουν την εφαρµοσιµότητα του συγκεκριµένου συνόλου 

κατασκευαστικών ̟αραµέτρων µε τα ̟τερύγια να έχουν σχεδόν άρτια τελική µορφή, τα διάκενα 

42 mW 51 mW 
42 mW 51 mW 

42 mW 51 mW 

42 mW 
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να είναι εµφανή και µε το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών να είναι σχεδόν ανύ̟αρκτό. Ε̟ίσης 

̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο άξονας, ο ο̟οίος ̟αραδόξως έχει το̟οθετηθεί 

̟αράλληλα µε το ε̟ί̟εδο κατασκευής της δοµής και ουσιαστικά, της στερεο̟οίησης των 

ε̟ι̟έδων υλικού, ε̟ιλογή η ο̟οία θα ευνοούσε την ̟αρουσία του φαινοµένου των 

σκαλο̟ατιών στη γεωµετρία του, δεν ̟αρουσιάζει καµία α̟όκλιση α̟ό το ε̟ιθυµητό σχήµα 

του, µε την κυκλικότητά του να ̟αραµένει α̟οδεκτή και να µην χρήζει ̟εραιτέρω αλλαγών.  

 

 
(α) 

 

 

 
 

(β) 

 

 
 

(γ) 
Εικόνα 6.38. Ελαττωµένη σε ύψος, δευτερεύουσα βαλβίδα 

 

 

 

 
(α) Ισοµετρική όψη 

 
(β) Κάτοψη 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 1 900 Αναγράφεται 
 

Εικόνα 6.39. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστικές δοκιµές 17,18 
 

42 mW 51 mW 
42 mW 

51 mW 
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(α) 

 
(β) 

 
Υλικό Πάχος 

στρώµατος 
υλικού [µm] 

HD  
[nm] 

CD 
[µm] 

Tαχύτητα 
σαρώσεως 
[µm/s] 

Ισχύς 
Λέιζερ 
[mW] 

Ζιρκόνιο ~ 10 - 12 50 1.5 900 42mW 
 

Εικόνα 6.40. ∆ευτερεύον σχέδιο βαλβίδας – Κατασκευαστική δοκιµή 19 
  

 

Έχοντας λοι̟όν ε̟ιτύχει την ε̟ιθυµητή ακρίβεια στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της 

βαλβίδας, µε µικρού εύρους συσσωµάτωση του κεντρικού άξονα µε τις ̟λήµνες των ̟τερυγίων, 

η αλλαγή της α̟όστασης CD α̟ό 1 µm σε 1.5µm ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ταυτόχρονη ε̟ιβολή της 

τελευταίας ̟ροαναφερθείσας σχεδιαστικής αλλαγής στη γεωµετρία των ̟τερυγίων και µε 

̟αράλληλη διατήρηση της ταχύτητας σάρωσης αλλά και των υ̟ολοί̟ων ̟αραµέτρων. Στην 

εικόνα 6.40 ̟αρουσιάζονται τα τελικά α̟οτελέσµατα της συγκεκριµένης δοκιµής 

κατασκευαστικών ̟αραµέτρων ό̟ως ε̟ίσης και της µικρής αλλαγής στη γεωµετρία των άκρων 

των ̟τερυγίων µε τη γωνία τους να σχηµατίζει 45° (εικόνα 6.38) σε σχέση µε το υ̟όστρωµα 

κατασκευής. Σε αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι λόγω της αύξησης στο διάκενο µεταξύ του 

κεντρικού άξονα και των ̟ληµνών των ̟τερυγίων η κατασκευή της βαλβίδας ε̟ιλέχθηκε να 

εκκινηθεί α̟ό το ύψος των ̟ληµνών και της ̟εριµετρικής φλάντζας έδρασής τους ώστε τα 

̟τερύγια να ̟ροσκολληθούν στο υ̟όστρωµα κατασκευής µε στόχο τη συγκράτησή τους στη 

θέση τους και µετά το ̟έρας α̟ό̟λυσης της µη στερεο̟οιηµένης ρητίνης. Γίνεται φανερή η 

ε̟ίδραση της αύξησης της α̟όστασης CD στην εικόνα 6.40α ό̟ου τα διάκενα είναι ̟λέον 

εµφανή µε υψηλά ικανο̟οιητική ε̟ίτευξη των ε̟ιθυµητών και άκρως ευδιάκριτων γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών. Παρατηρώντας ̟ιο ̟ροσεκτικά την εικόνα 6.40β, γίνεται άµεσα αντιλη̟τή η 

̟αντελής έλλειψη ε̟αφής µεταξύ των ̟τερυγίων και των εσωτερικών τοιχωµάτων της βαλβίδας, 

τα ευρεία διάκενα µεταξύ των ̟τερυγίων αλλά και οι εγκο̟ές οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 

στα ̟τερύγια ό̟ως ̟αρουσιάστηκε στην εικόνα 6.38. 

Άξιο αναφοράς είναι το µικρής έκτασης φαινόµενο των σκαλο̟ατιών το ο̟οίο εµµένει 

στην εµφανισή του λόγω της ε̟ιλογής της κλίσεως στα ̟τερύγια της τάξεως των 45° η ο̟οία 

ουσιαστικά δεν εξαλείφει αλλά υ̟οβοηθά και εντείνει τη δηµιουργία του. Στη ̟ερί̟τωση της 

ε̟ιλογής της κλίσεως των 0 – 5°, η ο̟οία και ενδείκνυται για την α̟οφυγή του φαινοµένου 
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αυτού, τα ε̟ιθυµητά α̟οτελέσµατα της διερεύνησης αυτής (εικόνα 6.37), δεν βελτιώνονται µε τα 

̟τερύγια ουσιαστικά να ̟ροσκολλώνται στα τοιχώµατα.  Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση λοι̟όν, η 

συγκεκριµένη ε̟ιλογή κατασκευαστικών ̟αραµέτρων α̟οτελεί µονόδροµο για την ε̟ιτυχή 

κατασκευή ανε̟ίστροφων βαλβίδων µε κινούµενα µέρη ήδη το̟οθετηµένα στη θέση 

λειτουργίας τους ακολούθως του ̟έρατος της κατασκευαστικής διαδικασίας.  

  

6.4 Ενδεικτικές δοµές οι ο̟οίες ανα̟τύχθηκαν στην ε̟ιφάνεια ο̟τικών ινών 
 

 Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι µέσα στα ̟λαίσια της ̟αρούσας διατριβής, 

ορθογώνιες ̟αραλληλε̟ί̟εδες δοµές ανα̟τύχθηκαν στην ε̟ιφάνεια ο̟τικών ινών, ιδίας 

διαµέτρου µε τις ο̟τικές ίνες οι ο̟οίες φέρουν αισθητήρα Bragg. H διερευνητική αυτή 

̟ροσ̟άθεια, ̟ραγµατο̟οιήθηκε ώστε να δια̟ιστωθεί η εφικτότητα του συγκεκριµένου 

εγχειρήµατος. Αντι̟ροσω̟ευτικά α̟οτελέσµατα ̟αρατίθενται στις εικόνες 6.41 – 6.44, 

α̟οδεικνύοντας την ύ̟αρξη της δυνατότητας αυτής η ο̟οία ενδεχοµένως να δύναται να 

οδηγήσει στη µέτρηση ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων στη µικροκλίµακα. 

 

 

 

 
Εικόνα 6.41. Ορθογώνια ̟αραλληλε̟ί̟εδα χτισµένα δί̟λα α̟ό ο̟τική ίνα διαµέτρου 125 µm 
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Εικόνα 6.42. Ορθογώνιο  ̟αραλληλε̟ί̟εδο χτισµένο ̟άνω στην ο̟τική ίνα διαµέτρου 125 µm 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6.43. Ορθογώνιο  ̟αραλληλε̟ί̟εδο χτισµένο ̟άνω στην ο̟τική ίνα διαµέτρου 125 µm 

(µεγεθυµένη εικόνα) 
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Εικόνα 6.44. Ορθογώνιο  ̟αραλληλε̟ί̟εδο χτισµένο ̟άνω στην ο̟τική ίνα διαµέτρου 125 µm (̟λάγια 

όψη) 
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Κεφάλαιο 7   
 
 

 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    
 

 

7.1 Σύνοψη ερευνητικής εργασίας 
 

Μετά το ̟έρας όλων των ε̟ιµέρους εργασιών της ̟αρούσας διδακτορικής διατριβής, η 

ε̟ιγραµµατική ̟ερίληψη αυτών ακολουθεί εν συντοµία και είναι η εξής: 

 

• Ε̟ιλογή βιο-συµβατών υλικών για την κατασκευή µικρο-δοµών και διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών στερεο̟οίησης αυτών  

 

• Σχεδιασµός καινοτόµας βιο – συµβατής δοµής (βαλβίδα) – ∆ύο εκδοχές 

 

• Υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των βαλβίδων  

 

• ∆ιερεύνηση ̟αραµέτρων κατασκευής και τελική κατασκευή των δύο εκδοχών της 

βαλβίδας µε τη χρήση της τεχνικής της µικρο – στερεολιθογραφίας (µSLA) 

 

Οι ̟ροαναφερθείσες εργασίες οδήγησαν στα ακόλουθα συµ̟εράσµατα τα ο̟οία ̟αρατίθενται 

ε̟ιγραµµατικά αντι̟ροσω̟εύοντας το σύνολο της ερευνητικής εργασίας (λε̟τοµερέστερη 

̟εριγραφή δύναται να βρεθεί σε κάθε ένα κεφάλαιο ξεχωριστά κατά το σχολιασµό των εκάστοτε 

̟ειραµατικών α̟οτελεσµάτων).     

 

7.2 Συµ̟εράσµατα 
 

O τοµέας των µικρο – εφαρµογών είναι ένας αρκετά νέος ερευνητικός χώρος στον ο̟οίο 

η ̟αρούσα διδακτορική διατριβή α̟οτελεί ένα µικρό κοµµάτι. Τα α̟οτελέσµατα τα ο̟οία 

̟ροέκυψαν µέσα στα ̟λαίσια αυτής, µ̟ορούν να συµβάλλουν στην ε̟έκταση της γνώσης στην 

̟εριοχή αυτή, η ο̟οία χαρακτηρίζεται α̟ό την αύξηση των ερευνητικών εργασιών σε διεθνές 

ε̟ί̟εδο καθώς και α̟ό το αυξανόµενο ενδιαφέρον µελλοντικής βιοµηχανικής αξιο̟οίησης των 

α̟οτελεσµάτων.  

Το σηµαντικότερο συµ̟έρασµα το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει είναι ότι µε την ̟αρούσα 

τεχνολογία της µικρο – στερεολιθογραφίας και των κατάλληλων φωτοευ̟αθών υλικών 

ιδιαίτερα ̟ολύ̟λοκες µικρο – δοµές υψηλής ανάλυσης δύναται να δηµιουργηθούν, οι ο̟οίες 

µ̟ορούν να ενσωµατώνουν κινούµενα µέρη στη δοµή τους ήδη α̟ό τη στιγµή της δηµιουργίας 
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τους. Πιο αναλυτικά, τα ε̟ιµέρους συµ̟εράσµατα τα ο̟οία και ̟ροέκυψαν σε κάθε ξεχωριστή 

ενότητα της ̟αρούσας διατριβής είναι τα ακόλουθα: 

 

• Η ε̟ιλογή και ο εκτενής έλεγχος µιας βιο-συµβατής ρητίνης δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί  

σε εργαστηριακό ε̟ί̟εδο, οδηγώντας στη διεξοδική διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

στερεο̟οίησης αυτής, την ακριβή µέτρηση των ανα̟τυσσόµενων σε αυτή ̟αραµένουσων 

τάσεων κατά τη διάρκεια της στερεο̟οίησης αλλά και το βαθµό ̟ολυµερισµού συναρτήσει 

̟αραγόντων ό̟ως η διάρκεια και ένταση  της ακτινοβολίας και οι µεταβολές της 

θερµοκρασίας.  

 

• Ένα α̟ό τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν στη ̟αρούσα διατριβή, είναι η υβριδική ρητίνη 

Ormocer® - Ormocomp η ο̟οία ̟αρουσιάζει άµεση αντα̟όκριση στην υ̟εριώδη 

ακτινοβολία και ανα̟τύσσει ιδιαίτερα υψηλές τιµές ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων. 

Παρατηρήθηκε ότι η ανά̟τυξη των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων λαµβάνει χώρα  και 

µετά το ̟έρας έκθεσης του υλικού στην ακτινοβολία. Το εν λόγω υλικό έδειξε ότι συνεχίζει 

να ̟ολυµερίζεται ε̟ίσης, µε µειωµένο ρυθµό, και υ̟ό την έκθεση σε ηλιακή υ̟εριώδη 

ακτινοβολία (φως ηµέρας) ή την α̟ουσία αυτής (σκοτάδι).  

 

• Μετά την ε̟ίτευξη του µέγιστου δυνατού βαθµού ̟ολυµερισµού, η Ormocer® - Ormocomp, 

δεν ̟αρουσιάζει ε̟ι̟ρόσθετη ανά̟τυξη ή εκτόνωση ̟αραµορφώσεων ̟έρα α̟ό ιδιαίτερα 

µικρές διακυµάνσεις οι ο̟οίες δύναται να βρίσκονται µέσα στα ̟λαίσια του ̟ειραµατικού 

λάθους της µετρητικής διαδικασίας. Το µέγιστο εύρος των ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων 

τις ο̟οίες ανα̟τύσσει είναι της τάξεως των 17.000 – 18.000 µε, οι ο̟οίες είναι ιδιαίτερα 

υψηλές σε σχέση µε τις ε̟οξειδικές ρητίνες οι ο̟οίες ̟αρουσιάζουν ̟αραµένουσες 

̟αραµορφώσεις της τάξεως των 3.000 – 4.000 µε. 

 

• Η θερµική φόρτιση της Ormocer® - Ormocomp σε ̟ρώιµο στάδιο ̟ολυµερισµού της, ̟ριν 

την ε̟ίτευξη του µέγιστου δυνατού βαθµού αυτού, δύναται να ̟ροκαλέσει ε̟ι̟ρόσθετη 

ανά̟τυξη ̟αραµένουσων ̟αραµορφώσεων της τάξεως του 50% σε σχέση µε το εύρος το 

ο̟οίο έχει ήδη ανα̟τυχθεί στο υλικό. 

 

• Οι µηχανικές ιδιότητες της Ormocer® - Ormocomp καθορίστηκαν µε τη χρήση τριών 

διαφορετικών ̟ειραµατικών διαδικασιών και οδήγησαν στον ̟ροσδιορισµό µίας µέσης 

τιµής για το µέτρο ελαστικότητας του υλικού της τάξεως του Emean  =  1,3 GPa.  

 

• Ο σχεδιασµός δοµών οι ο̟οίες ̟ροορίζονται για κατασκευή στη µικροκλίµακα ̟αρουσιάζει 

διαφορές σε σχέση µε την κατασκευή αυτών στη µακροκλίµακα. Χαρακτηριστικά, ιδιαίτερες 

α̟αιτήσεις ̟ροέκυψαν στους τοµείς υ̟ολογισµού των γεωµετρικών διαστάσεων µε στόχο 

την ελάττωση του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών το ο̟οίο είναι εντονότερο στη κλίµακα 

αυτή αλλά και των διάκενων µεταξύ των κινούµενων µερών. Τα διάκενα στη µικροκλίµακα, 

δεν δύναται να υ̟ολογιστούν µε τη συµβατική ̟ροσέγγιση υ̟ολογισµού ανοχών, λόγω του 

φαινοµένου του υ̟ερ-̟ολυµερισµού του υλικού το ο̟οίο ̟ροκαλεί τη φραγή τους. 
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• Το ̟ρωτεύον σχέδιο της βαλβίδας (εµβολοφόρος) α̟οτέλεσε µία δοµή η ο̟οία σχεδιάστηκε 

ώστε να κατασκευάζεται µε τη λιγότερη δυνατή εµφάνιση του φαινοµένου των σκαλο̟ατιών 

(stair-step effect). Παρά την ε̟ίτευξη αυτού του στόχου, η βαλβίδα ̟αρουσιάζει ιδιαίτερα 

υψηλό ̟οσοστό ̟τώσης ̟ίεσης στο ρευστό ̟ου τη διατρέχει (̟ερί̟ου 99%).  

 

• Οι τοµείς στους ο̟οίους δύναται να συνοψιστεί η υ̟εροχή του δευτερεύοντος σχεδίου (δοµή 

µε εσωτερικά κινούµενα ̟τερύγια) είναι η αντοχή της κατασκευής υ̟ό την άσκηση των 

̟ιέσεων των ροικών ̟εδίων ̟ου ανα̟τύσσονται µέσα στις φλέβες ό̟ως ε̟ίσης και το 

µικρότερο ̟οσοστό ̟τώσεως της ̟ίεσης του ρευστού µετά την είσοδο και έξοδό του α̟ό αυτή 

(̟ερί̟ου 87%).  

 

• Στη δευτερεύουσα βαλβίδα το φαινόµενο των σκαλο̟ατιών ̟ροκύ̟τει σε ̟ολύ µειωµένο 

βαθµό, αφού η κλίση των ̟τερυγίων, ̟ριν το σχέδιο δοθεί για κατασκευή, δύναται να 

µεταβληθεί κατ’ ε̟ιλογή (ώστε να ελαχιστο̟οιείται το φαινόµενο αυτό) χωρίς αυτό να 

̟ροκαλεί αλλαγές στα χαρακτηριστικά του ̟εδίου ροής (το ̟τερύγιο θα εξακολουθήσει να 

λειτουργεί ̟εριστροφικά). Τα ̟τερύγια δύναται να κατασκευαστούν σε τέτοια θέση – κλίση 

ώστε να είναι γεωµετρικά άρτια και στη συνέχεια να λειτουργούν α̟ρόσκο̟τα, 

ανοιγοκλείνοντας τη βαλβίδα, χωρίς την ανάγκη ανασχεδιασµού τους.      

 

• Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τα ο̟οία ̟ροσδίδουν τα δύο σχέδια στο ρευστό, το ο̟οίο τις 

δια̟ερνά, η δευτερεύουσα γεωµετρία (̟τερύγια) υ̟ερέχει ξεκάθαρα λόγω της µικρής 

ελάττωσης η ο̟οία ε̟έρχεται στη διατοµή της όταν αυτή είναι ανοιχτή (σε σχέση µε την 

̟ρωτεύουσα στην ο̟οία η ελάττωση είναι αναγκαία ώστε να εδραστεί η κωνική κεφαλή του 

εµβόλου) και της α̟ρόσκο̟της λειτουργίας των ̟τερυγίων τα ο̟οία εδράζονται (στο 

κλείσιµο) ̟εριµετρικά της εσωτερικής της ̟εριφέρειας χωρίς να ̟ροκαλούν δι-ε̟αφή µεταξύ 

αυτών και του κυρίου σώµατος της βαλβίδας. 

 

• Η ενδεικτική υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωση η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε τη χρήση των 

µηχανικών ιδιοτήτων της ρητίνης Ormocer® - Ormocomp, σχετικά µε την αντοχή των 

βαλβίδων σε συνθήκες οι ο̟οίες ̟ροϋ̟οθέτουν ολικό κλείσιµο της βαλβίδας και τρι̟λάσια 

(σε σχέση µε την κανονική) άσκηση ̟ίεσης, α̟έδειξε ότι το δευτερεύον σχέδιο δύναται να 

συµ̟εριφερθεί καλύτερα στις συνθήκες λειτουργίας (̟ίεση αίµατος).  

 

• Η χρήση της τεχνολογίας της µικρο-στερεολιθογραφίας σε συνδυασµό µε το φαινόµενο του 

διφωτονικού ̟ολυµερισµού, δύναται να ̟αράγει άρτιες γεωµετρικά δοµές και 

ολοκληρωµένα συστήµατα τα ο̟οία ενσωµατώνουν κινούµενα µέρη (εξαρτήµατα). Τα  

εξαρτήµατα αυτά µ̟ορούν να δηµιουργηθούν στη θέση λειτουργίας τους (µέσα στην κύρια 

δοµή) κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας, µε ̟λήρη λειτουργικότητα και 

χωρίς να α̟αιτείται η ξεχωριστή κατασκευή τους.  
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• Η κατασκευή των βαλβίδων, στην ο̟οία χρησιµο̟οιήθηκε η Ormocer® - Ormocomp και 

Ζιρκόνιο, α̟οτέλεσε µία δυναµική διαδικασία όσων αφορά τις κατασκευαστικές 

̟αραµέτρους οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν ό̟ως το ̟άχος στερεο̟οίησης του κάθε 

στρώµατος υλικού (Layer Thickness), η α̟όσταση µεταξύ των διαδοχικών γραµµικών 

σαρώσεων (hatching distance), η α̟όσταση µεταξύ των κέντρων των αλλε̟άλληλων 

στρωµάτων υλικού, ταχύτητα σάρωσης  αλλά και η ενέργεια της ̟ηγής φωτός. Ο βέλτιστος 

συνδυασµός των τιµών των ̟αραµέτρων αυτών, ο ο̟οίος οδήγησε στη δηµιουργία 

γεωµετρικά άρτιων δοµών, διέφερε σε κάθε υλικό. 

 

• Μετά την κατασκευή και των δύο σχεδιών της βαλβίδας, καλύτερο υλικό για το σκο̟ό αυτό, 

α̟οτέλεσε το Ζιρκόνιο. Το Ζιρκόνιο ̟αρουσίασε την καλύτερη δυνατή συµ̟εριφορά κατά 

τη διάρκεια του ̟ολυµερισµού, χωρίς την εµφάνιση εκτενών ̟εριοχών υ̟ερ-̟ολυµερισµού 

και ε̟ίτευξη καλύτερων γεωµετρικών χαρακτηριστικών σε σχέση µε τη ρητίνη  Ormocer® - 

Ormocomp. 

 

• Η αύξηση της ταχύτητας σάρωσης σε συνδυασµό µε τη σταδιακή ελάττωση της 

χρησιµο̟οιούµενης ενέργειας της ̟ηγής φωτός αλλά και την τµηµατο̟οίηση του σχεδίου 

της δοµής σε όσο το δυνατόν λε̟τότερα στρώµατα, α̟οτέλεσαν την ενδεικνυόµενη 

̟ροσέγγιση για την ε̟ίτευξη της καλύτερης δυνατής γεωµετρικής δοµής. 

 

7.3 Προτάσεις µελλοντικής έρευνας 
 

Ως συνέχεια της έρευνας ̟ου υλο̟οιήθηκε, ̟ροτάσεις οι ο̟οίες δύναται να διευρύνουν  

τα ε̟ιστηµονικά α̟οτελέσµατα στο χώρο των µικρο – κατασκευών, ̟αρατίθενται. Οι 

συγκεκριµένες ̟ροτάσεις α̟οτελούν ̟ροκλήσεις για την καλύτερη κατανόηση της 

συµ̟εριφοράς των υλικών στη µικροκλίµακα και την ε̟ίτευξη αρτιότερων λειτουργικών µικρο 

– δοµών.  

 

7.3.1 Μελέτη φαινοµένου συρρίκνωσης µικρο-δοµών, σε ̟ραγµατικό χρόνο, µε τη χρήση 
ο̟τικών αισθητήρων (αισθητήρες Bragg)      

 

Στο ̟αρόν στάδιο και µετά την εκτενή διερεύνηση των ιδιοτήτων των 

φωτοευαίσθητων υλικών, ̟ροτείνεται η συνδυαστική χρήση ο̟τικών αισθητήρων (FBG) 

και της µικρο-στερεολιθογραφίας (µSLA) σε εφαρµογές µικρο – κλίµακας µε στόχο τη 

µελέτη συρρίκνωσης των υλικών στη κλίµακα αυτή. Η σταδιακή ανά̟τυξη µικρο - 

δοµών στην ελεύθερη ε̟ιφάνεια της ο̟τικής ίνας θα α̟οτελέσει το ̟ρώτο βήµα της 

διερεύνησης αυτής, η ο̟οία σαν στόχο θα έχει την ανίχνευση και ̟οσοτικο̟οίηση του 

εύρους των ανα̟τυχθέντων ̟αραµένουσων τάσεων και ̟αραµορφώσεων. Ενδεικτικές 

εφαρµογές δύναται να βρεθούν στις εικόνες 6.41 µέχρι και 6.44 (Κεφάλαιο 6) ό̟ου στα 

̟λαίσια της ̟αρούσας διδακτορικής διατριβής, διερευνητικές δοκιµές κατασκευής 
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µικρο-δοµών ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στην ε̟ιφάνεια συµβατικών ο̟τικών ινών διαµέτρου 

125µm.   

 

7.3.2 Ανά̟τυξη σχεδίου βαλβίδας µε ̟ροδιαγραφές µοσχεύµατος 

 

Στην ̟αρούσα εργασία, µελέτη για εµφύτευση των βαλβίδων σε ̟ραγµατικό 

φλεβικό ̟εριβάλλον, δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε λόγω του γεγονότος ότι ένας τέτοιος στόχος 

θα ξέφευγε α̟ό τα ̟λαίσια της εργασίας αυτής. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η βελτίωση 

της βαλβίδας ώστε να της ̟ροσδοθούν και τα χαρακτηριστικά µοσχεύµατος, ό̟ως 

εξαρτήµατα αγκίστρωσης ή κατάλληλες υ̟οδοχές για την ανά̟τυξη ιστών σε αυτές, οι 

ο̟οίες θα αυξήσουν τη σταθερότητά της στη θέση λειτουργίας της, α̟οτελεί ένα νέο 

ερευνητικό ̟εδίο ̟ου χρήζει ̟ερισσότερης και λε̟τοµερέστερης διερεύνησης.          

 

7.3.3 Μελέτη και αξιολόγηση βαλβίδων σε ̟εδία ροών µικρο - κλίµακας 

 

Μετά την ανά̟τυξη των βαλβίδων και την εκτενή υ̟ολογιστική ̟ροσοµοίωσή 

τους σε συνθήκες οι ο̟οίες συναντώνται στο ανθρώ̟ινο σώµα, ̟ρόκληση α̟οτελεί η 

ε̟αλήθευση των α̟οτελεσµάτων αυτών µε ̟ραγµατικά ̟ειραµατικά α̟οτελέσµατα τα 

ο̟οία έχουν ̟ροκύψει υ̟ό την υ̟οβολή των συνθηκών αυτών. Για την ̟ραγµατο̟οίηση 

του στόχου αυτού, η δηµιουργία µίας κατάλληλης ̟ειραµατικής διάταξης στην ο̟οία 

δύναται να το̟οθετηθούν οι µικρο - βαλβίδες και να δοκιµαστούν σε ̟εριβάλλον µικρο 

– ροής, κρίνεται αναγκαία. Η συγκεκριµένη διερεύνηση δύναται να οδηγήσει στη 

βαθύτερη κατανόηση των ανα̟τυσσόµενων ̟εδίων ροής και κατα̟ονήσεων στη 

βαλβίδα αλλά και στην ̟εραιτέρω βελτίωση του σχεδίου αυτής. 
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