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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετά τη δομή και τη δυναμική νανοσύνθετων υλικών 
που βασίζονται σε υπερδιακλαδισμένα πολυμερή και ανόργανους πολυστρωματικούς 
πηλούς. Γενικά, τα νανοσύνθετα υλικά που αποτελούνται από πολυμερή και ανόργανους 
πηλούς θεωρούνται σύνθετα υλικά νέας γενιάς λόγω των μοναδικών τους ιδιοτήτων. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει το επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, λόγω των 
βελτιωμένων ιδιοτήτων τους όπως η αυξημένη αντοχή, η μεγάλη θερμική αντίσταση, η 
μειωμένη διαπερατότητα από αέρια, η μειωμένη αναφλεξιμότητα κ.ά. οι οποίες τα καθιστούν 
υποψήφια για πολυάριθμες εφαρμογές. Επιπλέον, τα νανοϋβρίδια που εμφανίζουν δομή 
παρεμβολής παρέχουν εξαιρετικής σημασίας δυνατότητα στη μελέτη της συμπεριφοράς των 
μακρομορίων όταν βρίσκονται περιορισμένα σχηματίζοντας υμένια πάχους λίγων 
νανομέτρων.  
 
Πρόσφατα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή, 
νανομετρικών διαστάσεων. Το πλεονέκτημα που τα διακρίνει έγκειται στον εξαιρετικά 
μεγάλο αριθμό δραστικών ομάδων που διαθέτουν, δίνοντας τη δυνατότητα για πληθώρα 
εφαρμογών. Σε συνδυασμό με τη χαμηλού κόστους σύνθεση τους συγκριτικά με τα 
δενδριμερή, μπορούν να αξιοποιηθούν σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως στα επιχρίσματα, 
τις μεμβράνες, τις μπαταρίες αλλά και για τον εγκλεισμό ουσιών στη φαρμακοβιομηχανία 
και στην ιατρική. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε τη διασαφήνιση της δομής και της 
δυναμικής των συστημάτων ελεύθερου πολυμερούς όπως και των περιορισμένων, που 
δημιουργούνται μέσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού όταν υπάρχει η δομή παρεμβολής 
στα νανοϋβρίδια. 
 
Για την παρούσα μελέτη παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά των τριών γενεών του 
υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Boltorn με τον φυσικό μοντμοριλλονίτη νατρίου, των 
οποίων μελετήθηκε η δομή και η δυναμική. Για τα τρία παραπάνω συστήματα νανοϋβριδίων 
παρασκευάστηκε ευρύ φάσμα δειγμάτων με συστάσεις από καθαρό πολυμερές έως καθαρό 
ανόργανο πολυστρωματικό πηλό. Η μέθοδος παρασκευής που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 
ανάμιξη μέσω διαλύματος, με διαλύτες απιονισμένο νερό και μεθανόλη. 
 
Αρχικά μελετήθηκε η δομή των τριών γενεών του πολυμερούς και των αντίστοιχων 
νανοσύνθετων για τις διάφορες συστάσεις, ενώ ταυτόχρονα μελετήθηκε η επίδραση του 
διαλύτη στη δομή των νανοϋβριδίων. Η μελέτη της δομής εξετάστηκε με πειράματα 
περίθλασης ακτίνων Χ και φασματοσκοπία υπερύθρου, ενώ για τη μελέτη των θερμικών 
ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης. Ιδιαίτερα 
για τα νανοϋβρίδια εξετάστηκε ο σχηματισμός μονής ή διπλής στοιβάδας πολυμερούς, στο 
εσωτερικό των γαλαριών του ανόργανου, ανάλογα με τη σύσταση. Επιπρόσθετα μελετήθηκε 
η συμβολή της ανόπτησης των δειγμάτων, στην επίτευξη της δομής ισορροπίας. Με την 
διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης υπολογίστηκε η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Tg, 
των καθαρών πολυμερών. Ακόμη μελετήθηκε η επίδραση της γενεάς στην Tg, όπως και η 
επίδραση του περιορισμού των μακρομορίων σε αυτή. 
 
Πραγματοποιήθηκε επίσης η μελέτη της δυναμικής των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων 
Boltorn τόσο για το ελεύθερο πολυμερές, όσο και για το περιορισμένο. Σκοπός ήταν να 
μελετηθούν οι διαδικασίες χαλάρωσης που εμφανίζουν τα πολυμερή και να εξεταστούν οι 
τοπικές αλλά και οι τμηματικές κινήσεις των μακρομοριακών αλυσίδων για τις τρεις 
διαφορετικές γενεές. Καθώς είναι γνωστό ότι η συμπεριφορά ενός πολυμερούς κοντά σε 
επιφάνειες, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται περιορισμένο σε νανομετρικές διαστάσεις, 
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διαφοροποιείται από αυτή του ελεύθερου πολυμερούς. Οι δομές παρεμβολής, αποτελούν 
ιδανικά συστήματα για τη μελέτη των ιδιοτήτων των μακρομορίων υπό ισχυρό χωρικό 
περιορισμό (σε χώρο συγκρίσιμο με τις διαστάσεις τους), χρησιμοποιώντας παρόλα αυτά 
μακροσκοπικά δείγματα και συμβατικές τεχνικές χαρακτηρισμού.  
 
Για την μελέτη της δυναμικής των πολυμερών για τις τρεις γενεές στα περιορισμένα 
συστήματα, χρησιμοποιήθηκαν τα νανοσύνθετα σύστασης γύρω στο 50% κ.β. πολυμερούς, 
όπου όλες οι μακρομοριακές αλυσίδες βρίσκονται περιορισμένες στις γαλαρίες του 
ανόργανου. Η μελέτη της δυναμικής έγινε με πειράματα διηλεκτρικής φασματοσκοπίας 
ευρέος φάσματος, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Institute for Chemical and Physical 
Processes, IPCF-CNR, στην Πίζα, στην Ιταλία. 
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SUMMARY 
 
The present thesis is investigating the structure and dynamics of nanocomposites based on 
hyperbranched polymers. Nanocomposites consisting of polymers and layered silicates are 
considered as a new generation of composite materials due to their unique properties. In 
recent years, these nanocomposites have attracted scientific and technological interest, mainly 
due to their special properties such as enhanced strength and thermal resistance, reduced gas 
permeability, reduced flammability etc, which render them candidates for numerous 
applications. Furthermore, intercalated nanohybrids offer a unique avenue to study the 
behavior of macromolecules in nanoscopic confinement. 
 
On the other hand, nanosized hyperbranched polymers have received much attention lately. 
The advantage that distinguishes them is the extremely large number of functional groups 
available, allowing multiple applications. Together with their cost-effective synthesis, as 
compared to dendrimers, they can be used in industrial applications, such as coatings, 
membranes and batteries, as well as for the encapsulation of substances in the pharmaceutical 
industry and medicine. Therefore the investigation of the structure and the dynamics, for 
hyperbranched polymers in the bulk and under severe confinement, is attempted. 
 
During the present thesis, three different generations of the hyperbranched polyester Boltorn 
were mixed with natural hydrophilic sodium montmorillonite, to synthesize hybrids with a 
broad range of compositions between pure polymer and pure clay. The nanocomposites were 
synthesized via a solution-intercalation method utilizing DI water and methanol as solvents. 
 
Τhe structure for the three generations of the polymer and the corresponding nanocomposites 
in various compositions was investigated, and  the effect of the different solvent on the final  
structure of the nanohybrids was examined. The investigation was performed utilizing X-ray 
diffraction and infrared spectroscopy, whereas differential scanning calorimetry was used for 
the study of the materials thermal properties. In the case of the nanohybrids, the formation of 
polymer monolayers or bilayers inside the clay galleries was examined, depending on the 
polymer concentration whereas the thermal annealing of the hybrids, in order to obtain 
equilibrium structures, was studied,. The glass transition temperature, Tg, of the pure 
polymers was determined by differential scanning calorimetry and a Tg dependence on 
generation was observed. The effect of the severe confinement of macromolecules on the 
glass transition was studied, as well. 
 
Apart from the nanocomposites structure, the dynamics of the polymer chains was studied in 
the bulk as well as under confinement. The aim of this study is to investigate the relaxation 
processes of the three different generations, for both segmental motions and local sub-Tg 
processes. At the same time, the behavior of polymers close to interfaces can be very 
different from that in the bulk, especially when the molecules are confined to nanometric 
dimensions. The intercalated structures in particular, are ideal systems for studing the 
properties of macromolecules under strong confinement (comparable to their sizes) by 
utilizing macroscopic samples and conventional analytical techniques. 
 
In order to study the hyperbranched polymer dynamics for the three generations under 
confinement, the nanocomposites with ~50wt% polymer, where all chains are confined in the 
galleries of the clay, were utilized. The dynamics investigation was performed by broadband 
dielectric relaxation spectroscopy experiments that were performed at the Institute for 
Chemical and Physical Processes, IPCF-CNR, in Pisa, Italy. 
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2.1. Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά 
 
Σήμερα ο όρος πολυμερές, αναφέρεται σε κάθε ουσία, που τα μόρια της χαρακτηρίζονται 
από την επανάληψη μίας ή περισσοτέρων δομικών μονάδων, που αποκαλούνται μονομερή, 
ενωμένων μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς. Ο αριθμός των μονομερών είναι τέτοιος, 
ώστε η ουσία να παρουσιάζει ένα σύνολο ιδιοτήτων που δεν μεταβάλλεται πρακτικά με την 
προσθήκη ή αφαίρεση μιας ή περισσοτέρων τέτοιων δομικών μονάδων. [1] 
 
Τα πολυμερή αποτελούν τη βάση της δομής όλων των ζωντανών οργανισμών. Οι πρωτεΐνες 
και οι πολυσακχαρίτες, βασικά δομικά συστατικά των ζωικών και φυτικών κυττάρων και 
σπουδαιότατη πηγή τροφής πολλών ζωντανών οργανισμών, καθώς και τα νουκλεϊνικά οξέα, 
που ελέγχουν την αναπαραγωγή των κυττάρων, είναι πολυμερή. Ωστόσο η κατανόηση της 
δομής τους έγινε δυνατή μόλις το 1926, όταν πρώτος ο H. Staudinger απέδειξε ότι είναι 
ενώσεις που αποτελούνται από μακριές και με τάξη οργανωμένες αλυσίδες (μακρομόρια) και 
όχι από κολλοειδή σωματίδια ή κυκλικές ενώσεις όπως πολλοί επιστήμονες πίστευαν 
προηγούμενα.  
 
Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των πολυμερών επέτρεψε στη συνέχεια τη μελέτη της επίδρασης 
της μακρομοριακής δομής στις ιδιότητες και οδήγησε στην παρασκευή συνθετικών 
πολυμερών με προκαθορισμένες ιδιότητες, ώστε να δημιουργηθούν νέα υλικά για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ειδικών αναγκών της αγοράς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
επανάσταση στη σύγχρονη τεχνολογία. Η αγορά κατακλύσθηκε από μία πληθώρα 
συνθετικών πολυμερών σε διάφορες μορφές, όπως πλαστικά, ίνες, ελαστομερή, επιχρίσματα 
και κόλλες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ιδιότητες που δεν παρουσιάζει κανένα 
φυσικό υλικό. [2] 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα η νανοεπιστήμη και η νανοτεχνολογία, οι 
οποίες ασχολούνται με την μελέτη των φυσικών συστημάτων στο επίπεδο της νανοκλίμακας,  
δηλαδή σε κλίμακες μήκους της τάξης των 1-100nm. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στις 
διαστάσεις και τις αποστάσεις των ατόμων, των μορίων και των μοριακών δομών, ενώ σε 
αυτήν την κλίμακα, οι ιδιότητες της ύλης διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με αυτές που 
συναντώνται στο μακρόκοσμο. Η νανοεπιστήμη αναφέρεται σε μια διεπιστημονική περιοχή 
που προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών επιστημών, όπως είναι η Φυσική, η Χημεία, η 
Επιστήμη Υλικών, η Βιολογία, η Ιατρική και η Πληροφορική. Η νανοτεχνολογία, από την 
άλλη πλευρά, εφαρμόζει τις αρχές των νανοεπιστημών προκειμένου να κατασκευάσει νέα 
υλικά – διατάξεις – συσκευές με διαστάσεις στη νανοκλίμακα ή να ελέγξει και να 
"κατευθύνει" τις ιδιότητες των διαφόρων νανοδομών. [3,4,5,6,7,8,9] 
 
Ειδικότερα τα νανοϋλικά, στα οποία ανήκουν και τα νανοϋβρίδια που μελετήθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας διατριβής, την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αντικείμενο τεράστιου 
ενδιαφέροντος στην έρευνα και την τεχνολογία, καθώς ο τομέας της επιστήμης υλικών 
αισιοδοξεί να δώσει λύση σε πολλά ζητήματα, όπως είναι η έλλειψη πρώτων υλών και 
ενέργειας. Για παράδειγμα, η νέα αυτή κατηγορία υλικών περιλαμβάνει πολυμερή, κεραμικά, 
σύνθετα υλικά και βιοϋλικά, όπως και υλικά με υαλώδη συμπεριφορά ή ηλεκτρονικά και 
μαγνητικά υλικά. 
 
Ο στόχος της επιστήμης των υλικών είναι η ανάπτυξη νέων συστημάτων με 
χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζονται σε αντίστοιχα φυσικά συστήματα, με μειωμένο 
κόστος παραγωγής και δυνατότητα ελέγχου των ιδιοτήτων που είναι απαραίτητες για 
συγκεκριμένες εφαρμογές. 
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2.1.1. Βασικές έννοιες – Κατάταξη πολυμερών 
 
Οι απλές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των πολυμερών καλούνται 
μονομερή. Για να χρησιμοποιηθεί μία χημική ένωση ως μονομερές θα πρέπει να διαθέτει δύο 
ή περισσότερες θέσεις από τις οποίες να μπορεί να αντιδράσει. Τα πολυμερή ανάλογα με τον 
αριθμό των διαφορετικών μονομερών που περιέχουν, διακρίνονται σε ομοπολυμερή 
(homopolymers), όταν έχουν ένα είδος μονομερούς και σε συμπολυμερή (copolymers), όταν 
έχουν περισσότερα είδη [10,11,12,13,14]. 
 
Η διεργασία μετατροπής ενός μονομερούς ή μίγματος μονομερών σε πολυμερές καλείται 
πολυμερισμός (polymerization) και μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες με βάση τον 
μηχανισμό της αντίδρασης, στον αλυσιδωτό και στον σταδιακό πολυμερισμό.  
 
Ο συνολικός αριθμός n των επαναλαμβανόμενων μονάδων ενός μακρομορίου αλυσιδωτού 
πολυμερισμού καλείται βαθμός πολυμερισμού του μακρομορίου (degree of 
polymerization). Αυτός καθορίζει και το μοριακό του βάρος (M = nMo, όπου Mo το μοριακό 
βάρος της επαναλαμβανόμενης μονάδας). Τα πολυμερή, σε αντίθεση με τις ενώσεις χαμηλού 
μοριακού βάρους, αποτελούνται από μακρομόρια διαφορετικού μεγέθους και επομένως 
παρουσιάζουν ένα μέσο βαθμό πολυμερισμού και ένα μέσο μοριακό βάρος. 
 
Οι φυσικές ιδιότητες των πολυμερών, δεν εξαρτώνται μόνο από το μοριακό βάρος και τη 
σύσταση τους, αλλά και από διαφορές στη δομή των μοριακών αλυσίδων. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό της δομής ενός πολυμερούς είναι η αρχιτεκτονική του μορίου, που 
σχετίζεται με τις διακλαδώσεις που σχηματίζονται κατά μήκος μιας πολυμερικής αλυσίδας. 
Έτσι τα πολυμερή διακρίνονται σε γραμμικά (linear), διακλαδισμένα (branched) και 
διασταυρωμένα (cross – linked) (Εικόνα 1). 
 

 
Εικόνα 1 α. Γραμμικό, β. διακλαδισμένο και γ. διασταυρωμένο πολυμερές 

 
Γραμμικά λέγονται τα πολυμερή που αποτελούνται από αλληλουχία μονομερών, 
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να σχηματίζεται ευθεία αλυσίδα. Ουσιαστικά 
είναι μακριές αλυσίδες αποτελούμενες από σκελετικά μόρια στα οποία κρέμονται οι 
υποκαταστάτες. Στα γραμμικά πολυμερή ανήκουν και τα σκαλωτά πολυμερή (ladder 
polymers). Τα γραμμικά πολυμερή είναι τα πιο διαδεδομένα, έχουν μελετηθεί ευρέως και 
βρίσκουν πολλές εφαρμογές. 
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Τα διακλαδισμένα πολυμερή αποτελούνται από μια κύρια αλυσίδα με μια ή περισσότερες 
υποκατεστημένες πλευρικές αλυσίδες. Γνωστά είδη διακλαδισμένων πολυμερών είναι τα 
αστεροειδή, τα κτενοειδή και τα δενδριτικά πολυμερή [5,15]. Τα τελευταία αποτελούν 
ειδική κατηγορία και μπορούν να ταξινομηθούν σε δενδροειδή (dendrons), δενδριμερή 
(dendrimers) και υπερδιακλαδισμένα πολυμερή (hyperbranched polymers). 
 
Τα διασταυρωμένα πολυμερή έχουν διακλαδισμένη δομή με σταυροδεσμούς στις πλευρικές 
τους αλυσίδες. Εξαιτίας των σταυροδεσμών αυτών, παρουσιάζουν σταθερότητα διαστάσεων, 
δεν διαλύονται και δεν τήκονται με τη θέρμανση [16]. 
 
Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες πολυμερών λόγω της αρχιτεκτονικής ή της σύστασης, η 
χημεία πολυμερών μπορεί να συνθέσει πληθώρα διαφορετικών δομών, όπως αυτές που 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 2, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές ιδιότητες [17]. 
 
Η δομή του πολυμερούς επηρεάζει τις φυσικές του ιδιότητες, όπως το ιξώδες διαλύματος και 
τήγματος, τη διαλυτότητα σε διαφορετικούς διαλύτες, τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης 
κ. ά. 

 
Εικόνα 2 Παραδείγματα πολυμερών διαφόρων συστάσεων και δομών 

 
 

2.1.2. Δενδριτικά πολυμερή – Υπερδιακλαδισμένα πολυμερή 
 
Τα δενδριτικά πολυμερή είναι μακρομόρια μεγέθους νανοδιαστάσεων και υψηλού βαθμού 
διακλαδώσεως, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούν ειδική κατηγορία πολυμερών, η 
οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια [18]. Ακόμη παρουσιάζουν μοναδική φυσική και 
χημική συμπεριφορά στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά σε επόμενη ενότητα, ικανή να τα 
ξεχωρίσει από τα λοιπά είδη πολυμερών [19,20]. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να 
εγκλεισθούν στο εσωτερικό τους συγκεκριμένης χημικής δομής ενώσεις ή ιόντα ενώ οι 
επιφανειακές ομάδες μπορεί να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν την μήτρα 
(template) για επιλεκτική αλληλεπίδραση με μόρια ή ιόντα του άμεσου περιβάλλοντός τους. 
 
Τα δενδριμερή έχουν συγκεκριμένο μοριακό βάρος και συμμετρική αρχιτεκτονική, δηλαδή 
έχουν σφαιρική συμμετρία στο χώρο, αφού η ανάπτυξή τους γίνεται από ένα κεντρικό 
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πυρήνα (πολυδραστικό μόριο) και συνεχίζει ακτινωτά με τη συνεχή δημιουργία νέων 
κλάδων. Το μακρομόριο του δενδριμερούς περικλείεται από μία εξωτερική σφαιρική 
επιφάνεια, που φέρει χαρακτηριστικές ακραίες ομάδες. Το μέγεθος ενός δενδριμερούς μπορεί 
να ξεπεράσει τα 10 nm και το μοριακό βάρος το 1.000.000. 
 
Τα υπερδιακλαδισμένα μακρομόρια είναι παρόμοιας δομής με τα δενδριμερή αλλά είναι 
ασύμμετρα και εμφανίζουν πολυδιασπορά. Η αρχιτεκτονική αυτή δίνει την δυνατότητα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δενδριτικών πολυμερικών συστημάτων ώστε να επιδεικνύουν 
συγκεκριμένη συμπεριφορά και λειτουργικότητα.  
 
Τα δενδριμερή παράγονται με αντιδράσεις συμπύκνωσης πολλών σταδίων, ενώ τα 
υπερδιακλαδισμένα με αντιδράσεις ενός σταδίου πολυδραστικών μονομερών, όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα. Κατά τη σύνθεσή τους, οι νέοι κλάδοι 
(γενεές) προστίθενται σταδιακά στο πολυδραστικό μόριο του πυρήνα (core) που μπορεί να 
είναι μονομερές ή πολυμερές. Ένα τέτοιο δενδριτικό μόριο αποτελείται ακόμα από τις 
εσωτερικές διακλαδώσεις (branches) και τις ενεργές ομάδες στον εξωτερικό φλοιό 
(end/surface groups) [21]. Η τυπική δομή ενός δενδριτικού μορίου, καθώς και οι διάφορες 
γενεές, φαίνονται στην Εικόνα 3. Στην περίπτωση του υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς 
έχουμε τις αντίστοιχες ψευδογενεές. 
 

 
Εικόνα 3 Σχηματική αναπαράσταση ενός δενδριμερούς και ενός υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς 3ης 

γενιάς [21] 
 
Α) Σύνθεση 
Η σύνθεση των υπερδιακλαδισμένων πολυμερών είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία, που 
έχει μελετηθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες [22,23,24,25,26]. Παρακάτω παρουσιάζονται 
οι τεχνικές της σύνθεσης με βάση τα είδη των μονομερών που συμμετέχουν στην αντίδραση 
και με βάση τον μηχανισμό της. 
 
Οι συνθετικές τεχνικές για τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή μπορούν να χωριστούν σε δύο 
βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις τεχνικές που ακολουθούν 
μεθοδολογία ενός είδους μονομερούς (SMM), στην οποία τα υπερδιακλαδισμένα 
μακρομόρια συντίθενται με πολυμερισμό των ΑΒχ, AB* ή ενός λανθάνοντος μονομερούς 
ΑΒχ. Η δεύτερη κατηγορία ακολουθεί τη μεθοδολογία δυο ειδών μονομερών (DMM) στην 
οποία με άμεσο πολυμερισμό δύο διαφορετικών μονομερών ή ενός ζεύγους μονομερών, 
παράγονται υπερδιακλαδισμένα πολυμερή. 
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Σύμφωνα με το μηχανισμό της αντίδρασης, η μεθοδολογία ενός είδους μονομερούς (SMM) 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις συγκεκριμένες προσεγγίσεις [27,28,29]: 
 
- Μέθοδος πολυσυμπύκνωσης σταδιακής-ανάπτυξης, όπου χρησιμοποιούνται ΑΒχ 

μονομερή για την σύνθεση ευρέος φάσματος υπερδιακλαδισμένων πολυμερών όπως 
πολυφαινυλένια, πολυεστέρες, πολυαμίδια και πολυανθρακικά. 
 

- Τεχνική βινυλοπολυμερισμού αυτο-συμπύκνωσης (SCVP) ΑΒ* μονομερών, που 
εφαρμόζεται στη σύνθεση πολυστυρολίων, πολυ (μεθακρυλικών) ή πολυ (ακρυλικών). 
 

- Πολυμερισμός πολλαπλών διακλαδώσεων με άνοιγμα του δακτυλίου (SCROP) των 
λανθάνοντων μονομερών ΑΒχ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 
πολυαμινών, πολυαιθέρων και πολυεστέρων. 
 

- Πολυμερισμός μεταφοράς πρωτονίων (PTP), με τον οποίο συντίθενται 
υπερδιακλαδισμένα πολυσιλοξάνια και πολυεστέρες, με επόξυ- ή υδρόξυ- ακραίες 
ομάδες. 

 
Η μεθοδολογία δυο ειδών μονομερών (DDM) μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες 
υποκατηγορίες με βάση τα επιλεγμένα ζεύγη μονομερούς και τις διαφορετικές πορείες της 
αντίδρασης [28]: 
 
- H μεθοδολογία «Α2 + Β3» έχει εφαρμοστεί για τη σύνθεση τριών βασικών κατηγοριών 

πολυμερών, όπου περιλαμβάνονται τα πολυαμίδια, πολυανθρακικά και πολυουρίες [27]. 
 

- H μεθοδολογία ζεύγους-μονομερούς (CMM), η οποία είναι ο συνδυασμός της βασικής 
συνθετικής αρχής της τεχνικής ενός μονομερούς SMM και της «Α2 + Β3» μεθοδολογίας, 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολλών τύπων υπερδιακλαδισμένων πολυμερών 
όπως πολυ (σουλφονικές αμίνες), πολυ (εστερικές αμίνες), πολυ (ουρικές ουρεθάνες). 
[28] 

 
Για παράδειγμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, κατά την παρασκευή υπερδιακλαδισμένων 
πολυεστέρων με ακραίες υδροξυλικές ομάδες, χρησιμοποιείται ένα τριδραστικό μονομερές, 
που αποτελεί τον πυρήνα, από όπου στη συνέχεια γίνεται η ανάπτυξη των κλάδων με 
διαδοχικές αντιδράσεις. 

 
Εικόνα 4 Σχηματική αναπαράσταση της σύνθεσης του poly (bis – MPA) με το dimethylolpropionic acid 

(bis – MPA) ως ΑΒ2 μονομερές και το τριδραστικό Β3 ως κεντρικό μόριο 
 
Οι μηχανισμοί πολυμερισμού που αναφέρθηκαν για την παρασκευή υπερδιακλαδισμένων 
πολυμερών μοιάζουν περισσότερο με τις αντιδράσεις πολυμερισμού που χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή γραμμικών πολυμερών παρά δενδριμερών, που απαιτούν χρονοβόρες και 
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επεξεργασμένες συνθετικές διαδικασίες με στάδια προστασίας, αποπροστασίας και  
καθαρισμού. Για το λόγο αυτό, η σύνθεση των δενδριμερών είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και 
δαπανηρή για μεγάλης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή, αλλά και για υλικά μηχανικής 
χρήσης. Από την άλλη πλευρά, τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή παρασκευάζονται σε 
μεγάλες ποσότητες πολύ ευκολότερα και φθηνότερα από τα δενδριμερή, με συνθετικές 
διαδικασίες ενός σταδίου. Βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος της δομής 
τους και της μοριακής μάζας. Παρόλα αυτά, τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή, εξαιτίας της 
απλής και κατά συνέπεια σχετικά φθηνής τους παρασκευής, είναι πολύ ελκυστικά υλικά από 
βιομηχανικής απόψεως. 
 
Είναι γενικά αποδεκτό, λόγω της σύνθεσης τους, ότι τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή έχουν 
πολύπλοκες δομές με ευρύ και πολυδιάστατο φάσμα διαφοροποιήσεων των παραμέτρων 
τους, όπως το μοριακό βάρος, ο βαθμός διακλάδωσης και η χημική δομή, στην περίπτωση 
που υπάρχουν παράπλευρες αντιδράσεις (Εικόνα 5). Επιπλέον, μπορεί να προκύψει μεγάλος 
αριθμός γεωμετρικών ισομερών για ένα δεδομένο μοριακό βάρος και βαθμό διακλαδώσεως, 
περιπλέκοντας τον χαρακτηρισμό των υπερδιακλαδισμένων πολυμερών. [30,31,32] 

 
Εικόνα 5 Σχηματική αναπαράσταση της ανάπτυξης υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων αλλά και μίας 

παράπλευρης αντίδρασης [30] 
 
Β) Εφαρμογές 
Τα χαρακτηριστικά των υπερδιακλαδισμένων μακρομορίων, όπως είναι ο μεγάλος βαθμός 
διακλαδώσεων, οι δραστικές ομάδες στα άκρα των αλυσίδων, το χαμηλό ιξώδες διαλύματος 
και τήγματος κ.ά. σε συνδυασμό με την εύκολη σύνθεση τους, δίνουν τη δυνατότητα για 
ευρύ πεδίο εφαρμογών. [33,34,35,36,37,38] 
 
Ιδιαίτερα οι υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες που παράγονται με πολυσυμπύκνωση 
τήγματος εμφανίζουν χαμηλό μέσο μοριακό βάρος, διατηρώντας όμως την υψηλή 
λειτουργικότητα τους. Εκτός από τον μεγάλο αριθμό των λειτουργικών ομάδων που 
διαθέτουν, οι υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες παρουσιάζουν χαμηλό ιξώδες σε διάλυμα και 
τήγμα, σφαιρική δομή που δυσχεραίνει την παγίδευση αλυσίδων, αμελητέα τάση ατμών, 
καλή θερμική σταθερότητα, βιοσυμβατότητα, βιοαποικοδομησιμότητα, μη τοξικότητα, 
υψηλή διαλυτότητα και σταθερότητα κατά την αποθήκευση. Όσον αφορά τις εφαρμογές 
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τους, έχει αναγνωριστεί ότι η τροποποίηση των λειτουργικών ομάδων στα άκρα των 
αλυσίδων, είναι ουσιαστική για τον έλεγχο της διαλυτότητας τους, της συμβατότητας, της 
δραστικότητας, της θερμικής σταθερότητας, της πρόσφυσης σε επιφάνειες καθώς και για 
ηλεκτροχημικές ιδιότητες και ιδιότητες φωταύγειας. Έτσι, οι δομικές αυτές αλλαγές, 
μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό των ιδιοτήτων των 
υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων για διάφορα πεδία εφαρμογής, που κυμαίνονται από τα 
βασικά προϊόντα και πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη μηχανική έως προηγμένα και 
ειδικά υλικά, τα οποία βρίσκουν χρήση στον τομέα της νανοτεχνολογίας, 
νανοβιοτεχνολογίας, νανοϊατρικής, χημικής μηχανικής κλπ. 
 
Μία εφαρμογή που έχει μελετηθεί αρκετά είναι η χρήση τους ως πρόσθετα σε επιχρίσματα, 
σε φιλμ αλλά και σε βιομηχανικά υλικά. Η δράση τους στα υλικά αυτά είναι κυρίως ως 
σκληρυντικά, τροποποιητές, συμβατοποιητές κ.ά. Για παράδειγμα με τη χρήση 
υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων σε επιχρίσματα όπως τα πολυουρεθανικά και τα 
ακτινοβολίας (radcure), με κατάλληλο μοριακό σχεδιασμό, μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερη 
σκλήρυνση. Στα επιχρίσματα εποξειδικών ρητινών με σκληρυντή αμίνης, όπου 
χρησιμοποιείται υπερδιακλαδισμένο εποξειδικό, αυξάνεται εντυπωσιακά η σκλήρυνση, χωρίς 
να επηρεάζονται οι άλλες ιδιότητες. [31]  
 
Ακόμη τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή, επηρεάζουν τις ρεολογικές ιδιότητες των υλικών 
[39,40]. Έτσι στα αλκυδικά επιχρίσματα, με την προσθήκη υπερδιακλαδισμένων 
πολυεστέρων, διασφαλίζεται η διατήρηση χαμηλού ιξώδους σε συνδυασμό με εξαιρετική 
σκλήρυνση. Αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει και σε πολυστυρένιο PS αλλά και σε 
συμπολυμερές στυρολίου και μηλεϊνικού ανυδρίτη (SMA), όπου παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση στο ιξώδες του μίγματος με την προσθήκη του υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς ως 
τροποποιητή [41]. Τα υλικά αυτά, συμπεριφέρονται ως λιπαντικά κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας, ενώ ως σκληρυντικοί παράγοντες στην τελική διαμόρφωση του μίγματος. 
 
Σε άλλη μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή μελετήθηκε η προσθήκη του διακλαδισμένου 
πολυεστέρα Boltorn-H30, ως βοηθητικό επεξεργασίας γραμμικού πολυαιθυλενίου χαμηλής 
πυκνότητας (LLDPE). Στην περίπτωση αυτή, το φιλμ απέκτησε πιο λεία επιφάνεια, χωρίς 
σημαντική επίδραση στις άλλες φυσικές ιδιότητες του LLDPE [42]. Επίσης κατά την 
επεξεργασία, ο πολυεστέρας έχει μία τάση να μεταναστεύει προς την επιφάνεια, οδηγώντας 
σε ένα φιλμ με αυξημένη συγκέντρωση υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς στην επιφάνεια. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ιδιοτήτων της επιφάνειας για διάφορες πιθανές 
εφαρμογές. 
 
Εκτός από τις παραπάνω εφαρμογές οι υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες, χρησιμοποιούνται 
και στη σύνθεση συμπολυμερών όπως συσταδικά πολυμερή, πολυμερή πυρήνα – κελύφους,  
αμφίφιλα συμπολυμερή με σχηματισμό μικκυλίων κ.ά. Τα τροποποιημένα αυτά πολυμερή 
βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών με τον εγκλεισμό ουσιών στον κενό χώρο του πυρήνα [43,44], 
αλλά και σε βιολογικά συστήματα, στην φαρμακευτική, στη βιολογία και την ιατρική, για τη 
μεταφορά φαρμάκων, την στοχευμένη απελευθέρωση τους, την μεταφορά γονιδίων, ως 
αποικοδομήσιμα υλικά κ.ά. [45,46,47,48,49] 
 
Ακόμα μελετάται η χρήση τους στη βελτίωση ιδιοτήτων σε μπαταρίες λιθίου [50], σε 
μεμβράνη πολυιμιδίου διαπερατή σε αέρια [51], σε μεμβράνες οργανικού-ανόργανου [52] 
και πλήθος ακόμα νέων εφαρμογών. Σε επόμενη ενότητα αναφέρονται οι ιδιότητες και οι 
εφαρμογές των υλικών αυτών και ως σύνθετα υλικά. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 14

2.1.3. Αργιλικά Φυλλοπυριτικά Υλικά 
 
Τα αργιλικά φυλλοπυριτικά ορυκτά ανήκουν στην κατηγορία των πυριτικών ορυκτών. Η 
βασική χημική μονάδα των πυριτικών ορυκτών είναι το τετραεδρικό πυριτικό ανιόν. 
(Εικόνα 6) 

 
Εικόνα 6 Στερεοχημική δομή πυριτικού ανιόντος 

 
Το πυρίτιο έχει αριθμό οξείδωσης +4, ενώ το οξυγόνο έχει αριθμό οξείδωσης -2. Εξαιτίας 
του θετικού αριθμού οξείδωσης του πυριτίου, τα άτομα οξυγόνου ενός ορθοπυριτικού 
ανιόντος μπορούν να σχηματίσουν δεσμό με το πυρίτιο ενός άλλου ορθοπυριτικού ανιόντος, 
οδηγώντας σε πολύπλοκες ανόργανες δομές. [53] 
 
Οι πολύπλοκες δομές που σχηματίζονται μπορούν να διακριθούν σε μονές και διπλές δομές, 
αλυσίδες, φύλλα και κυκλικές δομές. Μία από τις υποκατηγορίες αυτών των υλικών είναι και 
τα φυλλοπυριτικά υλικά (στρωματικές δομές), που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 
εργασία. 
 
Τα αργιλικά φυλλοπυριτικά ορυκτά διακρίνονται σε τρεις ομάδες: του καολινίτη, του ιλλίτη 
και των σμεκτιτών. Τα σημαντικότερα αργιλικά ορυκτά των ομάδων αυτών είναι αντίστοιχα: 
ο καολινίτης Al2 Si2 O5 (OH)4, ο ιλλίτης Ky Al4 (Si8-y) O20 (OH)4, και ο μοντμοριλλονίτης (½ 
Ca, Na)0.7 (Al, Mg, Fe)4 [ (Si, Al)8 O20 ] (OH)4. [54,55] 
 
Τα αργιλικά ορυκτά χαρακτηρίζονται από παρόμοια χημική σύσταση και έχουν παρόμοιες 
φυσικοχημικές ιδιότητες. Τα σωματίδια τους είναι μικρά, (διαμέτρου < 2μm) και μπορούν να 
παρατηρηθούν μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Μεμονωμένα φαίνονται σαν λεπτά 
πλακίδια, τα οποία όμως από μελέτες περίθλασης ακτινών X αποδείχθηκε ότι αποτελούνται 
από πολλά φύλλα τα οποία έχουν μία επαναλαμβανόμενη δομή. Βασική δομική μονάδα κάθε 
φύλλου είναι το τετράεδρο [SiO4]

4 -. [56] 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 15

 
Εικόνα 7 Τετράεδρο, εξαγωνικοί δακτύλιοι και στερεοδομή φύλλου [SiO4]

4 – 
 
Τα τετράεδρα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν εξαγωνικούς δακτυλίους. Με τη 
διάταξη αυτή δημιουργούνται οκταεδρικά κενά, το κέντρο των οποίων καταλαμβάνεται 
συνήθως από Al3+ (ή Mg2+ ή Fe2+), ενώ στις κορυφές τους βρίσκονται οξυγόνα ή υδροξύλια. 
Έτσι δημιουργούνται φύλλα τετραέδρων και οκταέδρων αντίστοιχα (Εικόνα 7). Τα φύλλα 
αυτά, λόγω αλληλεπιδράσεων Van der Waals, έχουν την τάση να δημιουργούν στοιβάδες με 
ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους, τις γαλαρίες. Σύμφωνα με τη διάταξη των στρώσεων αυτών τα 
αργιλικά ορυκτά υποδιαιρούνται σε διμορφικά ορυκτά ή δομής 1:1 (που αποτελούνται 
δηλαδή από 2 φύλλα, ένα τετραεδρικό και ένα οκταεδρικό) και σε τριμορφικά ορυκτά ή 
δομής 2:1 (δυο τετραεδρικά φύλλα και ένα οκταεδρικό). Ανάλογα με το κατιόν που υπάρχει 
στο κέντρο του οκταέδρου έχουμε και τα διαφορετικά αργιλικά ορυκτά. [54,55,56,57,58] 
 
Τα πιο συνηθισμένα φυλλοπυριτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
νανοσύνθετων υλικών είναι οι σμεκτίτες με χαρακτηριστικότερο τον μοντμοριλλονίτη. Είναι 
ορυκτά δομής 2:1 των οποίων η χαρακτηριστική απόσταση της περιοδικής δομής είναι της 
τάξης του nm (για τον μοντμοριλλονίτη 0.96 nm). Το οκταεδρικό φύλλο είναι μεταξύ των 
δύο τετραεδρικών με τις κορυφές των τετραεδρικών συνδυαζόμενες κατάλληλα με τα 
υδροξύλια των οκταεδρικών ώστε να δημιουργούν ένα στρώμα. Η δομή τους φαίνεται στην 
Εικόνα 8. [56,57,59] 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 16

 
 

Εικόνα 8 Δομή φυλλοπυριτικών υλικών 
 
Μία συνήθης διεργασία που συμβαίνει στα υλικά αυτά είναι η ισομορφική υποκατάσταση 
διαφόρων κατιόντων στο οκταεδρικό φύλλο. Για παράδειγμα το Si4+ του κέντρου των 
τετραέδρων μπορεί να υποκατασταθεί από ιόντα μικρότερου σθένους π.χ. από Al3+, ή το Al3+ 
των οκταέδρων μπορεί να υποκατασταθεί από δισθενή κατιόντα, π.χ. Mg2+, Fe2+. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την δημιουργία περίσσειας αρνητικών φορτίων, τα οποία εξουδετερώνονται 
με δέσμευση άλλων κατιόντων στις γαλαρίες, υπό ανταλλάξιμη μορφή, προκειμένου να 
επέλθει ηλεκτροστατική ισορροπία. Έτσι, ο μοντμοριλλονίτης αποκτά την τάση να προσροφά 
και να συγκρατεί νερό, κατιόντα (κύρια, Na+, Ca2+) καθώς και πολυμερή, στο διαστρωματικό 
του χώρο διαχωρίζοντας τα στρώματα και αυξάνοντας το μέγεθος των γαλαριών. Για 
παράδειγμα στην περίπτωση του Μοντμοριλλονίτη Νατρίου (Νa+-ΜΜΤ) παρατηρήθηκαν 
διαστρωματικές αποστάσεις ~9.7 και 12.0 Å που αντιστοιχούν σε τελείως στεγνό και 
ενυδατωμένο πηλό αντίστοιχα, ενώ οι τιμές αυτές μπορεί να φτάσουν και τα 18.3 Å όταν στις 
γαλαρίες εισέρχονται πολυμερή. [54,55,56,58,60] 
 
Τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ενεργή επιφάνεια (700-800 m2/g στην 
περίπτωση του μοντμοριλλονίτη) και ένα μέτριο αρνητικό φορτίο επιφάνειας, που είναι 
γνωστό ως ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (cation exchange capacity, CEC) . Το φορτίο 
δεν είναι τοπικά σταθερό, αλλά ποικίλλει από στρώμα σε στρώμα και υπολογίζεται σαν ένας 
μέσος όρος ανά μονάδα μάζας του υλικού. Μία τυπική τιμή CEC για μοντμοριλλονίτη είναι 
περίπου 100 mequiv/100g. [61,62] 
 
 

2.1.4. Νανοσύνθετα υλικά 
 
Σύνθετα ονομάζονται τα στερεά υλικά τα οποία αποτελούνται από συνδυασμό δύο ή 
περισσοτέρων υλικών με διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Συνήθως είναι 
συνδυασμός μετάλλου-πολυμερούς ή πολυμερούς-κεραμικού. Στα υλικά αυτά η μια φάση 
είναι συνεχής και ονομάζεται μήτρα και η άλλη ενισχύει το υλικό και ονομάζεται 
διεσπαρμένη φάση. [58,63] 
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Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω των βελτιωμένων ιδιοτήτων που εμφανίζουν 
καθώς συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και των δυο συστατικών. Παρ’ όλα αυτά 
παρατηρήθηκε ότι συνήθως θα πρέπει να συμβεί κάποιος συμβιβασμός καθώς η βελτίωση 
κάποιας επιθυμητής ιδιότητας συχνά έχει σαν αποτέλεσμα την υποτίμηση κάποιας άλλης. 
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να υπερπηδηθεί με μια ειδική κατηγορία σύνθετων υλικών, τα 
νανοσύνθετα υλικά. 
 
Νανοσύνθετα ονομάζονται τα υλικά των οποίων το πρόσθετο / ανόργανο μέρος έχει 
τουλάχιστον μία διάσταση της τάξης του νανομέτρου. Τα τελευταία χρόνια τα υλικά αυτά 
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω των βελτιωμένων ιδιοτήτων τους 
που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα τόσο του πολυμερούς όσο και του ανόργανου υλικού, και 
που οφείλονται στην ύπαρξη πολλών διεπιφανειών καθώς και στο μεγάλο λόγο επιφάνειας 
προς όγκο (που δεν υπάρχει στα κοινά σύνθετα υλικά), ο οποίος επιτρέπει την ανάπτυξη 
μεγάλου βαθμού αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πολυμερούς και της επιφάνειας. [64] 
 
Οι βελτιωμένες ιδιότητες καθορίζονται επίσης, από το μέγεθος των σωματιδίων, τις 
επιφανειακές δομές καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φάσεων. Ανάλογα με τις 
διαστάσεις του ανόργανου υλικού που βρίσκονται σε κλίμακα nm, μπορούν να συντεθούν 
τέσσερις τύποι νανοσύνθετων υλικών: μηδενικής διάστασης (νανοσωματίδια), μιας 
διάστασης (νανοΐνες ή νανοσωλήνες), δύο διαστάσεων (νανοστρώματα) και τριών 
διαστάσεων (δίκτυα) [65], ορισμένα από τα οποία φαίνονται στην Εικόνα 9. 
 

 
Εικόνα 9. Κατηγορίες νανοσωματιδίων διαφορετικής διαστατικότητας στην νανοκλίμακα 

 
Στην παρούσα εργασία, παρασκευάστηκαν μόνο δι-διάστατα συστήματα τα οποία 
αποτελούνται από πυριτικά υλικά πολυστρωματικής δομής και πιο συγκεκριμένα από 2:1 
φυλλοπυριτικούς πηλούς, που αναμιγνύονται με οργανικά πολυμερή. Τέτοιου τύπου 
νανοσύνθετα υλικά έχουν προσελκύσει έντονα το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία 
χρόνια. [66,67,68,69,70,71,72,73]  
 
 
Α) Δομή συστήματος πολυστρωματικών πηλών – υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα φυλλοπυριτικά αυτά υλικά διατηρούν την πολυστρωματική 
τους δομή μέσω ασθενών δυνάμεων ενώ συνήθως περιέχουν υδρογονωμένα ιόντα Na+ ή K+ 
στις γαλαρίες Η παρουσία των φορτίων έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν υδρόφιλο 
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χαρακτήρα ο οποίος ευνοεί την ανάμειξη του πηλού μόνο με υδρόφιλα πολυμερή, όπως οι 
πολυεστέρες και οι αλκοόλες.  
 
Στην περίπτωση ανάμιξης με υδρόφοβα πολυμερή, πρέπει να μετατραπεί η υδρόφιλη 
πυριτική τους επιφάνεια σε υδρόφοβη. Αυτό μπορεί να γίνει με αντίδραση ιοντοανταλλαγής 
με κατιονικές επιφανειοδραστικές αλυσίδες (surfactants) που περιλαμβάνουν πρωτοταγή, 
δευτεροταγή, τριτοταγή και τεταρτοταγή αμμωνιακά ή φωσφορικά ιόντα [69,74,75,76]. 
 
Η ανάμειξη πολυμερών με πολυστρωματικά πυριτιούχα υλικά, ανάλογα με τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πολυμερικής μήτρας και του φυλλοειδούς πυριτικού πηλού 
οδηγεί σε τρεις διαφορετικές μικρο- ή νανοδομές (Εικόνα 10). 
 
Όταν οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι μη ευνοϊκές τα υλικά εμφανίζουν φασικά 
διαχωρισμένη δομή (phase separated). Τα υλικά αυτά είναι μικροσύνθετα και έχουν 
παρόμοιες ιδιότητες με τα συμβατικά σύνθετα υλικά, καθότι οι αλληλεπιδράσεις είναι 
ασθενείς και το πολυμερές με το ανόργανο υλικό είναι μη αναμίξιμα. 
 
Όταν οι αλληλεπιδράσεις πολυμερούς-ανόργανου είναι ευνοϊκές οι πολυμερικές αλυσίδες 
μπορούν να παρεμβληθούν μεταξύ των στρωμάτων του ανόργανου υλικού, δημιουργώντας 
μια καλά οργανωμένη πολυστρωματική δομή με εναλλασσόμενα στρώματα πολυμερούς –
ανόργανου υλικού με επαναλαμβανόμενη απόσταση μερικών νανομέτρων. Η δομή αυτή 
λέγεται δομή παρεμβολής (intercalated). 
 
Τέλος στην περίπτωση που οι αλληλεπιδράσεις είναι πάρα πολύ ευνοϊκές ο πηλός χάνει την 
παράλληλη διευθέτηση των στρωμάτων του τα οποία διασπείρονται πλήρως μέσα στην 
πολυμερική μήτρα δημιουργώντας τη διεσπαρμένη δομή (exfoliated ή delaminated) [77,78] 
 

 
Εικόνα 10 Δομές σύνθετων υλικών πολυμερούς/πολυστρωματικών πυριτιούχων πηλών α. φασικά 

διαχωρισμένη δομή β. δομή παρεμβολής γ. διεσπαρμένη δομή 
 
Η δομή παρεμβολής παρέχει μοναδική δυνατότητα για μελέτη λεπτών υμενίων του 
πολυμερούς, πάχους λίγων νανομέτρων, σε μορφή σκόνης. Με αυτό τον τρόπο μελετάται 
εύκολα, η δομή και η δυναμική των αλυσίδων υπό πολύ ισχυρό χωρικό περιορισμό 
[79,80,81,82,83]. 
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Για τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη της δομής των νανοσύνθετων υλικών χρησιμοποιούνται 
κυρίως οι τεχνικές της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) και της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 
Διέλευσης (TEM). Στην περίπτωση της φασικά διαχωρισμένης δομής η διαστρωματική 
απόσταση του πολυστρωματικού πυριτιούχου πηλού παραμένει σταθερή και στο φάσμα 
περίθλασης ακτίνων Χ, σύμφωνα με τον νόμο του Bragg, η κύρια κορυφή (1ης τάξης) 
εμφανίζεται στην ίδια γωνία περίθλασης με αυτή του καθαρού ανόργανου υλικού (Εικόνα 
11) 
 
Στην περίπτωση της δομής παρεμβολής οι πολυμερικές αλυσίδες παρεμβάλλονται μεταξύ 
των στρωμάτων του πηλού και επομένως υπάρχει αύξηση της διαστρωματικής απόστασης. 
Αυτό εμφανίζεται ως μετατόπιση της κύριας κορυφής σε μικρότερες γωνίες. Επίσης, η 
παρουσία ανακλάσεων δεύτερης και τρίτης τάξης υποδηλώνει καλά οργανωμένη διάταξη 
(Εικόνα 11) [84,85]  

 
Εικόνα 11 Τυπικά φάσματα XRD από υβρίδια πολυμερών/ πολυστρωματικών πυριτιούχων πηλών α) 
φασικά διαχωρισμένο σύστημα, β) σύστημα δομής παρεμβολής και γ) σύστημα διεσπαρμένης δομής 

 
Ωστόσο, στην περίπτωση της διεσπαρμένης δομής βλέπουμε ότι απουσιάζουν οι 
χαρακτηριστικές κορυφές από το διάγραμμα περίθλασης λόγω καταστροφής της δομής. 
Όμως επειδή η καταστροφή της δομής δεν είναι ο μόνος λόγος μη ύπαρξης κορυφής τα 
αποτελέσματα του XRD, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επιβεβαιωθούν. Στην 
περίπτωση λοιπόν της διεσπαρμένης δομής χρησιμοποιούμε και άλλη μια τεχνική, αυτή του 
ΤΕΜ, η οποία αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Εκτός από τη περιγραφή της συσχέτισης των 
πυριτικών στρωμάτων στο χώρο, το ΤΕΜ παρέχει επίσης ένα μέσο για την εξακρίβωση της 
ομοιογένειας της διαδικασίας ανάμειξης.  
 
Στην Εικόνα 12 έχουμε μια εικόνα από ΤΕΜ όπου πολυστυρένιο έχει παρεμβληθεί στις 
γαλαρίες οργανικά τροποποιημένου πυριτιούχου πολυστρωματικού πηλού. Οι σκοτεινές 
περιοχές είναι τα στρώματα του πυριτικού υλικού και οι φωτεινές το πολυμερές. Η 
διαστρωματική απόσταση είναι περίπου 3 nm. Το TEM αποκαλύπτει την παρουσία 
ξεχωριστών κρυσταλλιτών οι οποίοι αποτελούνται από μερικές δεκάδες πυριτικά στρώματα. 
Ο χώρος ανάμεσα στα πυριτικά φύλλα γεμίζει με πολυμερές. Ο πρωτογενής πηλός 
παρουσιάζει την ίδια μικροδομή με εξαίρεση τη μικρότερη διαστρωματική απόσταση. Μια 
εικόνα ΤΕΜ ενός διεσπαρμένου υβριδίου (Εικόνα 12 δεξιά) παρουσιάζει μια σχετική 
στρωματική τάξη, με απόσταση μεταξύ των πυριτικών επιφανειών, λίγων δεκάδων nm. Το 
γεγονός αυτό, οφείλεται στην ανισοτροπία των διαστάσεων των στρωμάτων. 
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Εικόνα 12 Φωτεινού πεδίου εικόνες TEM ενός συστήματος δομής παρεμβολής (αριστερά) και ενός 

συστήματος διεσπαρμένης δομής (δεξιά) 
 
Πρόσφατα, η χρήση τεχνικών όπως η σκέδαση νετρονίων σε μικρές γωνίες (SANS). έδειξε 
ότι η είσοδος του πολυμερούς επάγει μια πιο ισχυρή ευθυγράμμιση των πυριτικών 
επιφανειών [86] ενώ η Φασματοσκοπία Υπερύθρου ή/και Raman που χρησιμοποιήθηκαν 
έδειξαν σημαντική αύξηση των gauche διαμορφώσεων των πολυμερικών αλυσίδων όταν 
περιορίζονται στο διάκενο μεταξύ πυριτικών στρωμάτων [87]. 
 
 
Β) Παρασκευή νανοσύνθετων υλικών 
 
Τα νανοσύνθετα υλικά που αποτελούνται από πολυμερή και ανόργανους πολυστρωματικούς 
πηλούς παρασκευάζονται με τρεις βασικές μεθόδους, που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι 
μέθοδες αυτές είναι ο in situ πολυμερισμός, η ανάμιξη σε διάλυμα και η ανάμιξη σε τήγμα 
[68,88,89,90,91,92].  
 
(i) Μέθοδος in situ πολυμερισμού 
Στη μέθοδο παρασκευής με in situ πολυμερισμό, το στρωματικό πυριτικό υλικό αναμιγνύεται 
με το μονομερές ή με διάλυμα του μονομερούς και ο πολυμερισμός πραγματοποιείται 
παρουσία του ανόργανου υλικού. Η έναρξη του πολυμερισμού γίνεται με θέρμανση ή 
ακτινοβολία, παρουσία του κατάλληλου εκκινητή στον ενδοστρωματικό χώρο. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα της Toyota που 
διαπίστωσε την ικανότητα των στρωμάτων του τροποποιημένου με το α,ω-αμινοξύ (COOH – 
(CH2)n-1 – NH2

+, με n=2,3,4,5,6,8,11,12,18) Na+-MMT να διογκώνονται παρουσία του 
μονομερούς ε-caprolactam στους 100°C και στη συνέχεια να ξεκινά ο πολυμερισμός, με 
τελικό αποτέλεσμα το σχηματισμό νανοϋβριδίων ΡΑ6/ΜΜΤ [93]. Ο αριθμός των ατόμων 
άνθρακα του αμινοξέος, όπως και η ικανότητα κατιοντοανταλλαγής του Na+-MMT 
επηρεάζουν την τελική διαστρωματική απόσταση [94,95]. Αργότερα, διαπιστώθηκε, ότι η 
σύνθεση του νανοσύνθετου υλικού είναι δυνατή ακόμα και χωρίς την τροποποίηση του 
πηλού με το α,ω-αμινοξύ [96] και η μέθοδος πλέον εφαρμόζεται επιτυχώς για την παρασκευή 
διαφόρων συστημάτων νανοϋβριδίων [97,98,99,100]. Παρόλα αυτά, η μέθοδος της 
παρασκευής με πολυμερισμό απαιτεί αρκετό χρόνο (συχνά η αντίδραση πολυμερισμού 
χρειάζεται περισσότερες από 24ώρες), ενώ η τελική διεσπαρμένη δομή δεν είναι πάντα 
θερμοδυναμικά σταθερή.  
 
(ii) Μέθοδος ανάμιξης μέσω διαλύματος 
Η μέθοδος της ανάμιξης μέσω διαλύματος είναι μια διαδικασία δύο σταδίων, όπως φαίνεται 
σχηματικά στην Εικόνα 13, στην οποία το πολυμερές αντικαθιστά τα μόρια του διαλύτη που 
έχουν παρεμβληθεί προηγουμένως στο εσωτερικό των ανόργανων στρωμάτων. Μια τέτοια 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 21

αντικατάσταση απαιτεί αρνητική μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs και πιστεύεται ότι 
η μειωμένη εντροπία λόγω του περιορισμού του πολυμερούς αντισταθμίζεται από την 
αντίστοιχη αύξηση της εντροπίας εξαιτίας της εκρόφησης των μορίων του διαλύτη. 
Επομένως, η εντροπία που αποκτάται λόγω της αντικατάστασης των μορίων του διαλύτη 
είναι τελικά η κινητήριος δύναμη της παρεμβολής του πολυμερούς στις ανόργανες γαλαρίες. 
Στην περίπτωση αυτή, αρχικά το πολυμερές αναμιγνύεται με κατάλληλο διαλύτη και στη 
συνέχεια προστίθεται το αιώρημα του πυριτικού υλικού, με αποτέλεσμα οι πολυμερικές 
αλυσίδες που έχουν διαλυθεί στον διαλύτη, να παρεμβάλλονται μεταξύ των στρωμάτων. Με 
την απομάκρυνση του διαλύτη που γίνεται συνήθως με εξάτμιση, σχηματίζεται η τελική 
δομή των νανοϋβριδίων [101,102,103,104]. Η μέθοδος της ανάμιξης μέσω διαλύματος έχει 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή μιας σειράς νανοσύνθετων υλικών που περιλαμβάνουν 
νανοϋβρίδια poly(vinyl alcohol), PVA/Na+-MMT με διαλύτη νερό, [105] PLA/OMLS 
(organo modified layered silicate) σε διχλωρομεθάνιο [106] και PSF/OMLS σε διαλύτη 
DMAC [107]. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι επιτυχής 
μόνο για συγκεκριμένους συνδυασμούς πολυμερούς / πυριτικού υλικού / διαλύτη, ενώ για το 
κάθε πολυμερές πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος διαλύτης. Επιπλέον, όταν πρόκειται για την 
παρασκευή τέτοιων υλικών σε βιομηχανική κλίμακα, η χρήση των διαφόρων οργανικών 
διαλυτών είναι συνήθως ακριβή και επιβλαβής προς το περιβάλλον. 
 

 
 

Εικόνα 13 Σχηματική απεικόνιση του σχηματισμού νανοσύνθετου υλικού με τη μέθοδο της ανάμιξης 
μέσω διαλύματος 

 
(iii) Μέθοδος ανάμιξης μέσω τήγματος 
Για τα περισσότερα πολυμερή που παρουσιάζουν τεχνολογικό ενδιαφέρον και οι δύο 
προαναφερθείσες μέθοδοι έχουν περιορισμούς, διότι δεν βρίσκεται πάντα το κατάλληλο 
μονομερές ή ο κατάλληλος συνδυασμός πολυμερούς – πηλού – διαλύτη και ταυτόχρονα δεν 
είναι εύκολη η περαιτέρω επεξεργασία τους. Για αυτό, η επικρατούσα, λόγω ευελιξίας και 
φιλικότητας προς το περιβάλλον, μέθοδος παρασκευής νανοσύνθετων υλικών πολυμερών – 
ανόργανων στρωματικών πηλών είναι η ανάμιξη μέσω τήγματος [85,108], η οποία μπορεί να 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 22

επεκτείνει τις εμπορικές εφαρμογές της τεχνολογίας των νανοσύνθετων υλικών [88,109,110]. 
Η μέθοδος αυτή είναι οικονομικότερη από τις δύο εναλλακτικές της, πιο συμβατή με τις 
διάφορες τεχνικές κατεργασίας πολυμερών (extruders, mixers), αλλά και περιβαλλοντικά 
φιλικότερη, καθώς δεν περιλαμβάνει τη χρήση οργανικών διαλυτών. Η μέθοδος της ανάμιξης 
μέσω τήγματος περιλαμβάνει τη θερμική ανόπτηση, στατική ή υπό την επήρεια τάσης, 
μίγματος πολυμερούς και πηλού σε θερμοκρασία όπου το πολυμερές μπορεί να ρέει. Κατά τη 
διάρκεια της ανόπτησης, οι πολυμερικές αλυσίδες διαχέονται από το τήγμα στο εσωτερικό 
των ανόργανων γαλαριών [110,111]. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ήδη επιτυχώς για τη 
σύνθεση πληθώρας νανοσύνθετων συστημάτων, με ενδεικτικά μόνο τα polyamide, PA 
[88,112], poly(ethylene terephthalate), PET [113], ethyl-vinyl-acetate copolymer, EVA [114], 
PLA [115,116], polycaprolactone, PCL [117,118], polyethynene, PE [119] και 
polypropylene, PP [120] όπως και το polyethylene oxide, PEO [81,87] . 
 
 

2.1.5. Θερμοδυναμική σχηματισμού νανοσύνθετων υλικών 
 
Ο σχηματισμός και η δομή πολυμερικών υβριδίων, εξαρτάται ισχυρά από τη φύση του 
πολυμερούς (υδρόφιλο ή υδρόφοβο), τη πυκνότητα φορτίου της πυριτικής επιφάνειας, το 
μήκος και τη δομή της επιφανειοδραστικής αλυσίδας, στην περίπτωση που υπάρχει. Ωστόσο, 
η δομή του νανοϋβριδίου στη κατάσταση ισορροπίας της δομής παρεμβολής, έχει 
παρατηρηθεί ότι είναι ανεξάρτητη από το μοριακό βάρος του πολυμερούς, το οποίο 
επηρεάζει μόνο την κινητική της παρεμβολής [67, 121]. 
 
Γενικά, η εξισορρόπηση εντροπικών και ενθαλπικών παραγόντων καθορίζει την έκβαση της 
ανάμιξης πολυμερούς – ανόργανου υλικού. Ο περιορισμός του πολυμερούς στον 
ενδοστρωματικό χώρο των πυριτικών επιφανειών, μειώνει την ολική εντροπία των 
πολυμερικών αλυσίδων. Ωστόσο, η μείωση της εντροπίας από το περιορισμό του 
πολυμερούς, αντισταθμίζεται από την αύξηση της ελευθερίας της διαμόρφωσης των 
επιφανειοδραστικών αλυσίδων σε ένα λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, καθώς η 
ενδοστρωματική απόσταση αυξάνει. Εφόσον για μικρές αυξήσεις της ενδοστρωματικής 
απόστασης, η αλλαγή της ολικής εντροπίας είναι μικρή, είναι οι αλλαγές στην ολική 
ενθαλπία του συστήματος που θα καθορίσουν αν η ανάμιξη του πολυμερούς είναι 
θερμοδυναμικά εφικτή [121]. Η αποδιάταξη του νανοϋβριδίου, εξαρτάται από τις πολύ 
ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις πολυμερούς – επιφάνειας. 
 
Η ενθαλπία του συστήματος των νανοϋβριδίων προέρχεται από δυο ειδών αλληλεπιδράσεις. 
Πρώτον, τις άπολες, οι οποίες δεν είναι συμφέρουσες και δεύτερον, τις πολικές οι οποίες 
προέρχονται από τον χαρακτηρισμό των πυριτικών στρωμάτων ως οξέα ή βάσεις κατά Lewis 
και είναι κατά κανόνα ευνοϊκές. Η ευμενής αύξηση της ενθαλπίας οφείλεται στη 
μεγιστοποίηση της ποσότητας και του αριθμού των ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
επιφάνειας – πολυμερούς. [122] 
 
 

2.1.6. Ιδιότητες και εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, τα νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς – 
ανόργανων στρωματικών πηλών χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές στις οποίες ο στόχος 
είναι η ενίσχυση του πολυμερικού υλικού. Παρόλα αυτά, πέρα από τη βελτίωση των 
μηχανικών ιδιοτήτων, τα νανοϋβρίδια αυτά εμφανίζουν ενδιαφέρον και εξαιτίας των 
υπόλοιπων εξαιρετικών τους ιδιοτήτων που τα καθιστούν υποψήφια για μια σειρά 
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τεχνολογικών εφαρμογών και οι οποίες οφείλονται στις νανοσκοπικές διαστάσεις του 
ανόργανου συστατικού. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να βρουν εφαρμογή τα 
νανοσύνθετα αυτά συστήματα, περιλαμβάνουν χρήσεις στις οποίες είναι επιθυμητές καλές 
ιδιότητες φραγμού (barrier properties), μειωμένη αναφλεξιμότητα, συμβατοποίηση 
πολυμερικών μειγμάτων, ηλεκτρική αγωγιμότητα, καλές μηχανικές ιδιότητες, κ.α. 
 
(α) Μηχανικές ιδιότητες 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους προστίθενται ανόργανα συστατικά στα πολυμερή, 
είναι η τροποποίηση του μέτρου ελαστικότητας ή της ακαμψίας τα οποία επιτυγχάνονται 
μέσω μηχανισμών ενίσχυσης. Έχει αποδειχθεί ότι η προσθήκη κατάλληλα διεσπαρμένων και 
ευθυγραμμισμένων πυριτικών στρωμάτων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά στην 
αύξηση της ακαμψίας [123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133]. Η παρατήρηση αυτή 
απεικονίζεται στην Εικόνα 14, συγκρίνοντας την αύξηση του μέτρου ελαστικότητας, Ε, 
νανοσύνθετων υλικών που περιέχουν nylon 6, σχετικά με το μέτρο ελαστικότητας του 
καθαρού πολυαμιδίου, Εm, όταν τα νανοϋβρίδια περιέχουν οργανοφιλιωμένους πηλούς και 
όταν περιέχουν ίνες γυαλιού [123]. Σε αυτό το παράδειγμα, ο διπλασιασμός του μέτρου 
ελαστικότητας του νανοσύνθετου υλικού σε σχέση με το αντίστοιχο του καθαρού 
πολυμερούς, απαιτεί τριπλάσια μάζα ινών γυαλιού σε σχέση με τη μάζα των σωματιδίων 
μοντμοριλλονίτη. Έτσι, το νανοσύνθετο υλικό, διαθέτει εξαρχής πλεονέκτημα βάρους σε 
σχέση με τα συμβατικά σύνθετα υλικά που περιέχουν ίνες γυαλιού. Επιπλέον, όταν τα 
ανόργανα σωματίδια είναι ευθυγραμμισμένα στο επίπεδο του δείγματος, η ίδια ενίσχυση 
παρατηρείται σε όλες τις κατευθύνσεις, ενώ στην περίπτωση των ινών, η ενίσχυση 
πραγματοποιείται μόνο στη διεύθυνση της ευθυγράμμισής τους [124]. Τέλος, η επιφάνεια 
των νανοσύνθετων υλικών είναι καλύτερη από την αντίστοιχη των συμβατικών σύνθετων 
υλικών, εξαιτίας των νανοδιαστάσεων των πυριτικών σωματιδίων, σε αντίθεση με τις ίνες 
γυαλιού που έχουν διάμετρο 10-15μm. 

 
Εικόνα 14 Σύγκριση της αύξησης του μέτρου ελαστικότητας (σε σχέση με το καθαρό πολυμερές) για 

νανοϋβρίδια με MMΤ και ίνες γυαλιού για μήτρα nylon 6 [123] 

 
Τις περισσότερες φορές, η προσθήκη ανόργανων συστατικών σε πολυμερή, αυξάνει την 
αντοχή (strength), αλλά και το μέτρο ελαστικότητας (modulus) [88], παρόλο που υπάρχει 
πιθανότητα να συμβεί και το αντίθετο [134], καθώς η σημαντικότερη παράμετρος σε αυτές 
τις περιπτώσεις είναι ο βαθμός πρόσφυσης μεταξύ των δύο συστατικών. Σε γενικές γραμμές, 
η προσθήκη των πηλών σε ελατά πολυμερή, αυξάνει το σημείο διαρροής, ενώ για εύθραυστα 
πολυμερή, η αντοχή συνήθως μειώνεται [88,134]. 
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Οι ρεολογικές ιδιότητες των πολυμερών, επίσης μεταβάλλονται δραματικά με την προσθήκη 
ανόργανων συστατικών, ειδικά στην περιοχή χαμηλού ρυθμού διάτμησης (low shear rate) ή 
χαμηλών συχνοτήτων [88,135,136,137,138] ενώ, αντίθετα, στην περιοχή υψηλού ρυθμού 
διάτμησης (high shear rate), οι παρατηρούμενες αλλαγές είναι πολύ μικρότερες [88]. Γενικά, 
η προσθήκη του πηλού φαίνεται ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να 
αυξηθεί η αντοχή σε κατάσταση τήγματος που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την διάρκεια της 
κατεργασίας των πολυμερών [139,140]. 
 
(β) Θερμικές ιδιότητες 
Οι υψηλοί συντελεστές θερμικής διαστολής των καθαρών πλαστικών προκαλούν διαστατικές 
αλλαγές κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης και κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι 
αλλαγές αυτές είναι άλλοτε ανεπιθύμητες και άλλοτε μη αποδεκτές για ορισμένες εφαρμογές, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εφαρμογών στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου τα 
πλαστικά χρησιμοποιούνται μαζί με μέταλλα, τα οποία έχουν πολύ μικρότερους συντελεστές 
θερμικής διαστολής. Ένας τρόπος μείωσης του συντελεστή θερμικής διαστολής των 
πολυμερών είναι η προσθήκη σε αυτά ανόργανων συστατικών. Για μικρές τιμές του λόγου 
διαστάσεων (aspect ratio) των ανόργανων σωματιδίων, η μείωση του συντελεστή θερμικής 
διαστολής ακολουθεί έναν απλό, αθροιστικό κανόνα και δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η γραμμική μείωση του συντελεστή θερμικής διαστολής είναι παρόμοια σε 
όλες τις διευθύνσεις. Όταν όμως στα πολυμερή προστίθενται συστατικά με υψηλό λόγο 
διαστάσεων, όπως είναι οι ίνες ή τα στρωματικά πυριτικά υλικά, τα οποία επιπλέον είναι 
καλά προσανατολισμένα, τα αποτελέσματα είναι πολύ εντονότερα και η μεταβολή του 
συντελεστή θερμικής διαστολής διαφέρει για τις διαφορετικές διευθύνσεις. Οι ίνες και τα 
επίπεδα στρώματα (platelets) έχουν συνήθως μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας και 
μικρότερο συντελεστή θερμικής διαστολής από την πολυμερική μήτρα. Καθώς η 
θερμοκρασία του σύνθετου συστήματος μεταβάλλεται, το πολυμερές προσπαθεί να διασταλεί 
ή να συσταλεί με το συνήθη του τρόπο, αλλά οι ίνες ή τα στρώματα αντιστέκονται σε αυτήν 
την αλλαγή δημιουργώντας αντίθετες τάσεις στις δυο φάσεις. Όταν το μέτρο ελαστικότητας 
του προσθέτου ως προς το αντίστοιχο της μήτρας είναι μεγάλο, ο περιορισμός στην αλλαγή 
(συστολή ή διαστολή) μπορεί να είναι πολύ σημαντικός στη διεύθυνση της ευθυγράμμισης 
για την περίπτωση των ινών ή αντίστοιχα σε δύο διευθύνσεις στην περίπτωση των 
στρωμάτων. Εξαιτίας των διαφορών στο σχήμα, οι ίνες μπορούν να προκαλέσουν 
μεγαλύτερη μείωση στη διεύθυνσή τους σε σχέση με τα στρώματα [125,141]. Αντίθετα, σε 
διεύθυνση που είναι κάθετη στις ίνες ή στο επίπεδο των στρωμάτων, ο συντελεστής θερμικής 
διαστολής μπορεί ακόμα και να αυξάνεται με την προσθήκη των ανόργανων συστατικών. 
 
(γ) Ιδιότητες φραγμού και διαχωρισμού μεμβράνης 
Οι ιδιότητες φραγμού των πολυμερών μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά αν προστεθούν 
σε αυτά ανόργανα στρώματα με αρκετά μεγάλο λόγο διαστάσεων, τα οποία εμποδίζουν / 
αλλάζουν τη διάχυση των μορίων που προσπαθούν να διαπεράσουν το υλικό. Για την 
πρόβλεψη της διαπερατότητας σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερών – στρωματικών υλικών 
έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα, τα οποία βασίζονται γενικώς σε παράλληλα στρώματα, 
κάθετα στη διεύθυνση διείσδυσης [142]. 
 
Οι ιδιότητες που προσδίδονται στα υλικά σε νανοσκοπικές διαστάσεις, είναι αρκετά 
σημαντικές για πρακτικές εφαρμογές, αφού η διαφάνεια μπορεί να διατηρηθεί μαζί με την 
ομαλότητα της επιφάνειας για λεπτά υμένια. Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τον τομέα της συσκευασίας τροφίμων. Όπως για παράδειγμα ένα από τα πιο διαδεδομένα 
νανοϋβρίδια που εξετάζονται τόσο για ερευνητικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς, τα 
νανοσύνθετα υλικά τροποποιημένου πηλού και poly(ethylene terephthalate), PET, τα οποία 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά για εφαρμογές που απαιτούν καλές ιδιότητες 
φραγμού [143,144,145]. Ακόμη, ένα παράδειγμα αποτελούν οι διεσπαρμένες δομές 
chlorobutyl rubber – ανόργανων πολυστρωματικών πηλών που εμφανίζουν μειωμένη 
διάχυση διαφόρων οργανικών χημικών, γεγονός που τις καθιστά υποψήφιες και κατάλληλες 
για εφαρμογές σε προστατευτικά γάντια ή είδη ένδυσης [146]. 
 
(δ) Αντίσταση στην αναφλεξιμότητα 
Η αυξημένη αντίσταση στην αναφλεξιμότητα (ή μειωμένη αναφλεξιμότητα) έχει 
επισημανθεί ως μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις ιδιοτήτων που προκαλούνται κατά 
την προσθήκη νανοσωματιδίων (π.χ. πηλών) σε πολυμερικά υλικά. Η ποιοτική ερμηνεία που 
αναφέρεται σε αρκετές μελέτες περιλαμβάνει το σχηματισμό μιας σταθερής επιφάνειας 
άνθρακα / ανόργανων στρωμάτων ή ινών. Η επιφάνεια αυτή εκδηλώνει χαρακτηριστικά, 
ανάλογα με τα αντίστοιχα των διογκωμένων επικαλύψεων, όπου το απανθρακωμένο 
επιφανειακό στρώμα που δημιουργείται μετά την καύση παρέχει προστασία στο εσωτερικό 
του δείγματος εμποδίζοντας την συνεχή επιφανειακή αναγέννηση του καυσίμου που θα 
συνέχιζε τη διαδικασία της καύσης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζουν αυτά 
τα νανοϋβρίδια είναι η μείωση του μέγιστου ρυθμού έκλυσης θερμότητας [147,148] η οποία 
προκαλεί περιορισμό της διάδοσης της φλόγας στις γειτονικές περιοχές του υλικού. Παρόλα 
αυτά, η συνολική ποσότητα θερμότητας παραμένει σταθερή ακόμα και μετά την προσθήκη 
του ανόργανου συστατικού. Ωστόσο, στα μεταγενέστερα στάδια της καύσης, η ενίσχυση του 
επιφανειακού στρώματος (char) παρέχει ένα σταθερό θερμικό φράγμα που εμποδίζει την 
αναγέννηση του πολυμερούς στην επιφάνεια, το οποίο θα ήταν διαθέσιμο για ταχεία καύση. 
 
Παραδείγματα νανοσύνθετων συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 
ως επιβραδυντικά φλόγας αποτελούν οι διεσπαρμένες δομές πυριτικών πηλών σε μήτρα PP-
g-MAH σε συνδυασμό με αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας και οξείδιο του αντιμονίου 
(Sb2O3) [149] και τα νανοϋβρίδια ΕVA (ethylene-vinyl acetate copolymer) με φυλλώδη 
νανοσωματίδια υδροξειδίου του μαγνησίου και κόκκινο φωσφόρο [150]. 
 
(ε) Συμβατοποιητές σε μίγματα πολυμερών 
Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς για τη συμβατοποίηση (compatibilization) φασικά 
διαχωρισμένων πολυμερικών μιγμάτων περιλαμβάνει τη μείωση της διεπιφανειακής τάσης 
μεταξύ των δύο φάσεων και την αποτροπή της κροκίδωσης κατά τη διάρκεια της τήξης. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη συσταδικών ή εμβολιασμένων συμπολυμερών 
με συστάδες που να είναι συμβατές με τα αντίστοιχα συστατικά του πολυμερικού μίγματος. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η προσθήκη νανοσωματιδίων (ιδιαίτερα 
διεσπαρμένου πηλού) μπορεί επίσης να αποτρέψει τη κροκίδωση, διατηρώντας βελτιωμένη 
διασπορά.  
 
Συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν νανοϋβρίδια πηλών με 
μίγματα polycarbonate / poly(methyl methacrylate) [151], poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene 
oxide)/polyamide 6 [152], polyamide 6/ethylene–propylene rubber [153], polystyrene/poly- 
(methyl methacrylate) [154] και poly(vinylidene fluoride)/polyamide 6 [155]. 
 
(στ) Βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές 
Μία από τις περιοχές που έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετίζεται με 
την παρασκευή βιοαπορροφήσιμων ικριωμάτων (scaffolds) από νανοΐνες, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ιστομηχανικής (tissue engineering). Επίσης, νανοσύνθετα 
υλικά που αποτελούνται από οργανικά τροποποιημένους ανόργανους πηλούς και πολύ (ε-
καπρολακτόνη) εμφανίζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και προορίζονται για 
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εφαρμογές στον τομέα των βιοαποικοδομήσιμων νανοϋβριδίων [156]. Επιπλέον, 
νανοσύνθετα υλικά που περιέχουν πολυμερή και έχουν ως βάση τον υδροξυαπατίτη 
(Ca10(PO4)6(OH)2) παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εφαρμογές σχετικές με εμφύτευση και 
αποκατάσταση οστών [157]. Τέλος, νανοσύνθετα υλικά έχουν προταθεί και για εφαρμογές 
μεταφοράς / αποδέσμευσης φαρμάκων. Η προσθήκη των νανοσωματιδίων σε υδρογέλες 
(hydrogels) μπορεί να δημιουργήσει εμπόδιο στην αποδέσμευση του φαρμάκου, 
επιτρέποντας έτσι την πιο αργή και ελεγχόμενη απελευθέρωσή του, μειωμένη διόγκωση 
[158], και πιο ολοκληρωμένη μηχανική συμπεριφορά [159]. 
 
(ζ) Άλλες εφαρμογές – Εμπορικές εφαρμογές 
Σήμερα η ευρύτατη έρευνα που έχει διεξαχθεί για την μελέτη των νανοσύνθετων υλικών, τα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις ιδιότητες τους, αλλά και η συνεχής 
βελτίωση τους, είναι αναντίστοιχη με το εύρος των εφαρμογών τους. Τα προηγμένα αυτά 
υλικά δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί στην παραγωγή, με κύριο αίτιο το κόστος τους. 
Παραδείγματα εμπορικών νανοϋβριδίων πολυμερών – ανόργανων συστατικών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα1 [160]. 
 

Πίνακας 1 Παραδείγματα νανοϋβριδίων που χρησιμοποιούνται εμπορικά 
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2.2. Δυναμική Πολυμερών 
 
Η μελέτη της δυναμικής πολυμερικών συστημάτων έχει προκαλέσει το επιστημονικό 
ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια τόσο εξαιτίας του γεγονότος ότι επηρεάζει πολλές από τις 
μακροσκοπικές τους ιδιότητες, όσο και λόγω της πολυπλοκότητας που εμφανίζει στις 
χωρικές και χρονικές κλίμακες στις οποίες εμφανίζεται [161]. 
 
Η δυναμική των πολυμερών, στην οποία περιλαμβάνονται δονητικές κινήσεις, περιστροφές 
πλευρικών ομάδων, η τοπικής κλίμακας διεργασία α, αλλά και η δυναμική της συνολικής 
αλυσίδας, εκτείνεται σε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα, που καλύπτει περισσότερες από 10 
τάξεις μεγέθους, από την περιοχή των ps, μέχρι την περιοχή των s [162], ενώ κάθε τύπος 
δυναμικής εμφανίζει διαφορετική χωρική εξάρτηση (length-scale dependence). Τέλος, 
ανάλογα με την κίνηση απαιτείται και διαφορετική πειραματική τεχνική για τη μελέτη 
(Εικόνα 15). 
 

 
Εικόνα 15 Πειραματικές τεχνικές για την μελέτη των διαφόρων κινήσεων 

 
Όλα τα άμορφα συστήματα, εμφανίζουν την τοπικής κλίμακας δυναμική (segmental) ή 
διεργασία χαλάρωσης α, η οποία σχετίζεται με την υαλώδη μετάβαση που περιγράφεται και 
παρακάτω. Χαρακτηριστικά αυτής της διεργασίας είναι η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 
ρυθμού χαλάρωσης (relaxation rate) που αποκλίνει από το νόμο του Arrhenius κοντά στη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, αλλά και η μη εκθετικότητα της αντίστοιχης 
συνάρτησης χαλάρωσης. Επίσης εμφανίζονται οι διεργασίες χαλάρωσης β και γ, σε 
θερμοκρασίες μικρότερες της υαλώδους μετάβασης, που οφείλονται σε κινήσεις μικρών 
ομάδων της τάξης των λίγων ατόμων. Οι διεργασίες αυτές ακολουθούν την εξίσωση 
Arrhenius, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 
 

2.2.1. Το φαινόμενο της υαλώδους μετάβασης 
 
Η υαλώδης μετάβαση αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των άμορφων υλικών [163,164]. 
Παρατηρείται σε ανόργανα υλικά, σε βιολογικά και συνθετικά μακρομόρια, σε διάφορα 
μικρά μόρια, ακόμα και σε μεταλλικά υλικά αν ψυχθούν με πολύ μεγάλο ρυθμό (~106Κ/min). 
Όταν ένα ρευστό ψύχεται με αρκετά μεγάλο ρυθμό, τα μόριά του δεν έχουν αρκετό χρόνο, 
ώστε να λάβουν τις θέσεις τους στον κρύσταλλο, με αποτέλεσμα το υγρό να μετατρέπεται σε 
ύαλο χωρίς να κρυσταλλωθεί. Καθώς η θερμοκρασία μειώνεται, η κίνηση των μορίων γίνεται 
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όλο και πιο αργή και τελικά ο χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθεί ένα μόριο απόσταση 
ίση με το μέγεθός του γίνεται τεράστιος, με αποτέλεσμα το σύστημα να φαίνεται "παγωμένο" 
– τουλάχιστον για τη χρονική κλίμακα της εκάστοτε πειραματικής τεχνικής που 
χρησιμοποιείται. Αυτή η στατικά άτακτη, παγωμένη κατάσταση του συστήματος ονομάζεται 
υαλώδης κατάσταση, ενώ η μετάβαση από την ρευστή στην υαλώδη κατάσταση 
πραγματοποιείται σε μια θερμοκρασία που ονομάζεται θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης 
(Tg, glass transition temperature). Πλησιάζοντας τη χαρακτηριστική αυτή θερμοκρασία, 
ορισμένα θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως η θερμοχωρητικότητα, το ιξώδες, ο συντελεστής 
θερμικής διαστολής κλπ υφίστανται μια απότομη αλλαγή και παρουσιάζουν μια διαφορετική 
εξάρτηση από τη θερμοκρασία.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τg εξαρτάται σημαντικά από τον ρυθμό ψύξης. Όσο μικρότερος 
είναι ο ρυθμός ψύξης, τόσο μεγαλύτερη η περιοχή υπέρψυξης του τήγματος, δηλαδή τόσο 
μικρότερη η Τg, δεδομένου ότι το υπέρψυκτο τήγμα μπορεί να διατηρήσει την εσωτερική του 
ισορροπία και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο λόγος για τον οποίο η θερμοκρασία 
υαλώδους μετάβασης εξαρτάται από το ρυθμό ψύξης του συστήματος σχετίζεται με το 
γεγονός ότι, μόλις ο χρόνος χαλάρωσης του συστήματος γίνεται μεγαλύτερος από τη χρονική 
κλίμακα της μέτρησης, γίνεται αδύνατη η παρατήρηση της πλήρους χαλάρωσης του 
συστήματος και το σύστημα φαίνεται "παγωμένο". Μετρήσεις με διαφορετικό ρυθμό ψύξης 
μετρούν και διαφορετικούς χρόνους χαλάρωσης. Ο ρυθμός ψύξης είναι αντιστρόφως 
ανάλογος του χρόνου χαλάρωσης και έτσι, ένας ρυθμός ψύξης 10Κ/min που είναι 
χαρακτηριστικός για μετρήσεις Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), είναι 
κατάλληλος για χρόνους χαλάρωσης της τάξης των 100s [165]. Επομένως, η θερμοκρασία 
υαλώδους μετάβασης μικρών μορίων υγρών μπορεί να οριστεί και ως η θερμοκρασία στην 
οποία ο χρόνος χαλάρωσης του συστήματος γίνεται μεγαλύτερος από 100s ή με παρόμοιο 
τρόπο, ως η θερμοκρασία στην οποία το ιξώδες γίνεται μεγαλύτερο από ~1012 Pa·s.  
 
Καθώς η θερμοκρασία του συστήματος μειώνεται και πλησιάζει την Tg το ιξώδες αυξάνεται 
απότομα. Τα άμορφα υλικά όπως για παράδειγμα το διοξείδιο του πυριτίου (silica), στα 
οποία η μεταβολή του ιξώδους περιγράφεται από τη σχέση του Arrhenius, σύμφωνα με την 
οποία n = A exp (E / kBT), όπου Α και Ε είναι σταθερές που σχετίζονται με τις ιδιότητες του 
υλικού και kB είναι η σταθερά του Boltzmann, ονομάζονται ισχυροί ύαλοι.  
 
Για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα άμορφα υλικά, η μεταβολή του ιξώδους είναι πιο 
απότομη και το ιξώδες φαίνεται να αποκλίνει αν η συμπεριφορά του επεκταθεί για 
θερμοκρασίες περίπου 50 βαθμούς κάτω από την Τg. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
συμπεριφορά του ιξώδους περιγράφεται καλύτερα από την εξίσωση Vogel-Fulcher-
Tammann (VFT) [166,167] σύμφωνα με την οποία n = A exp [Β / (T-Το) ], όπου Α και Β είναι 
σταθερές που εξαρτώνται από το υλικό και Το είναι η θερμοκρασία στην οποία η δυναμική 
του συστήματος αρχίζει να αποκλίνει.  
 
Η προέλευση αυτής της τεράστιας επιβράδυνσης της δυναμικής καθώς και το αν συνεχίζει ή 
όχι και σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από την Tg αποτελούν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. 
Τα άμορφα υλικά που εμφανίζουν συμπεριφορά που περιγράφεται από την εξίσωση VFT 
ονομάζονται εύθραυστοι ύαλοι [163]. Η δυναμική τοπικής κλίμακας πολυάριθμων άμορφων 
πολυμερών έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία με διάφορες τεχνικές και τα βασικά 
αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε αντίστοιχα άρθρα ανασκόπησης [168,169,170,171,172, 
173,174]. 
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2.2.2. Μηχανισμοί χαλάρωσης 
 
Τα άμορφα υλικά παρουσιάζουν διάφορους μηχανισμούς χαλάρωσης που σχετίζονται με 
κινήσεις που αντιστοιχούν σε διάφορα τμήματα του υλικού. Ο μηχανισμός χαλάρωσης που 
οφείλεται στην υαλώδη μετάβαση ονομάζεται μηχανισμός α-, ενώ εκτός από αυτόν, 
παρατηρούνται και άλλοι δευτερεύοντες (πιο ασθενείς) μηχανισμοί που ονομάζονται β-, γ- 
κοκ με σειρά μειούμενων χρόνων χαλάρωσης (Εικόνα 16). Στα πολυμερή ο α-μηχανισμός (ή 
τμηματικός, segmental) σχετίζεται με τη χαλάρωση τμημάτων των αλυσίδων που 
αποτελούνται από λίγα μονομερή. Οι δευτερεύοντες μηχανισμοί σχετίζονται συνήθως με 
περιστροφές μικρότερων ομάδων του μορίου που χρειάζονται μικρότερο όγκο και έχουν 
μικρότερο ενεργειακό φράγμα, όπως συμβαίνει συνήθως στα μακρομόρια που εκτός από την 
κύρια αλυσίδα διαθέτουν και πλευρικές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι β-μηχανισμοί έχουν 
εξάρτηση τύπου Arrhenius  

       
(1)

 
με μοναδική ενέργεια ενεργοποίησης Ε, ενώ οι μηχανισμοί α παρουσιάζουν εξάρτηση VFT 

     

 (2)

 

όπου το το όριο των χρόνων χαλάρωσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνήθως το = 10-14s), 
Το το "ιδανικό" σημείο ύαλου που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία Vogel (συνήθως το Το είναι 
30-50 Κ μικρότερο της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης) και B είναι μια σταθερά που 
εξαρτάται από το υλικό. 

 
Εικόνα 16 Μηχανισμοί χαλάρωσης α, β και γ 

 
Σε θερμοκρασία Το = 0Κ η VFT εξίσωση μετασχηματίζεται σε εξίσωση Arrhenius. Καθώς η 
θερμοκρασία μειώνεται, τα περισσότερα υλικά εμφανίζουν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς 
χαλάρωσης [175]. Η θερμοκρασία στην οποία διαχωρίζονται οι δύο μηχανισμοί ονομάζεται 
θερμοκρασία διαχωρισμού, Tαβ. Πάνω από τη θερμοκρασία αυτή, τα υλικά εμφανίζουν έναν 
μόνο μηχανισμό χαλάρωσης. Στην περιοχή υπέρψυξης, η καμπύλη χωρίζεται στο μηχανισμό 
α (αργό) που δεν ακολουθεί τη σχέση Arrhenius και αποκλίνει σε θερμοκρασία Το και στο 
μηχανισμό β (γρήγορο). Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία Ταβ, οι 
συναρτήσεις απόκρισης του συστήματος, αποκλίνουν από την απλή εκθετική συμπεριφορά 
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και εμφανίζουν μια πιο σύνθετη εξάρτηση από το χρόνο που περιγράφεται από μια 
εκτεταμένη εκθετική συνάρτηση, τη συνάρτηση Kohlrausch – Williams – Watts (KWW) 

φ (t) = exp[− (t /τ )β ]       (3) 

όπου β<1, και τ είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος χαλάρωσης α, του οποίου η θερμοκρασιακή 
εξάρτηση περιγράφεται από την εξίσωση VFT. Για εύθραυστους ύαλους η τιμή του β είναι 
περίπου 0.5, ενώ γενικά όσο περισσότερο αποκλίνει η συμπεριφορά του υλικού από το νόμο 
Arrhenius, τόσο χαμηλότερη τιμή β έχουν [176]. 
 
 

2.2.3. Δυναμική περιορισμένων συστημάτων 
 
Τα νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς – ανόργανων στρωματικών πολυμερών έχουν 
προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος σχετίζεται με 
τις εξαιρετικές τους ιδιότητες που τα καθιστούν υποψήφια για μια σειρά τεχνολογικών 
εφαρμογών και ο δεύτερος σχετίζεται με το γεγονός ότι αποτελούν ιδανικά συστήματα για τη 
μελέτη των στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων πολυμερών υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό. 
 
Ιδιαίτερα στις δομές παρεμβολής, είναι δυνατόν να μελετηθούν οι στατικές και δυναμικές 
ιδιότητες των πολυμερικών μορίων, όταν αυτά είναι περιορισμένα σε χώρο συγκρίσιμο ή και 
μικρότερο από τη γυροσκοπική τους ακτίνα ή το στατιστικό τους μήκος, καθώς ακόμα και 
σχετικά απλά φαινόμενα που σχετίζονται με τις διαμορφώσεις των μορίων υπό περιορισμό 
δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως κατανοητά.  
 
Στα συστήματα των νανοϋβριδίων, τόσο η τοπική όσο και η συνολική κίνηση των αλυσίδων 
αναμένεται να είναι διαφορετικές σε σχέση με τις αντίστοιχες των ελεύθερων πολυμερών, 
εξαιτίας του ισχυρού περιορισμού, αλλά και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων και 
των ανόργανων επιφανειών. Επομένως, η δυναμική των περιορισμένων συστημάτων, αλλά 
και φαινόμενα που σχετίζονται με αυτήν, όπως η υαλώδης μετάβαση, πρέπει να διαφέρουν 
σημαντικά από τις αντίστοιχες περιπτώσεις σε ελεύθερες αλυσίδες [164].  
 
Για παράδειγμα, σε κάποια συστήματα έχει αναφερθεί πιο αργή δυναμική από αυτήν του 
ελεύθερου πολυμερούς, η οποία αποδίδεται σε ένα παγωμένο διεπιφανειακό στρώμα πάχους 
2-9nm που δημιουργείται λόγω των ισχυρών ελκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 
πολυμερούς και των στερεών επιφανειών [177,178,179,180]. Από την άλλη πλευρά, 
σημαντικά γρηγορότερη δυναμική έχει παρατηρηθεί σε συστήματα με ασθενείς 
αλληλεπιδράσεις [81,82,83,181,182,183,184,185,186,187]. Η γρηγορότερη αυτή δυναμική 
μέσα στις γαλαρίες αποδίδεται είτε στην μείωση της συνεργατικότητας (cooperativity) 
[163,188,189] η οποία καθυστερεί την δυναμική καθώς το σύστημα προσεγγίζει την υαλώδη 
μετάβαση, είτε σε αυξημένη κινητικότητα (mobility) σε μία διεπιφανειακή περιοχή που στην 
περίπτωση ισχυρού χωρικού περιορισμού μπορεί να είναι και όλο το υμένιο [190].  
 
Επιπλέον, τα νανοϋβρίδια πολυμερών – πολυστρωματικών πηλών προσφέρουν τη 
δυνατότητα μελέτης τέτοιων φαινομένων, χρησιμοποιώντας συμβατικές αναλυτικές τεχνικές, 
όπως η θερμική ανάλυση, η μέθοδος πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), η οιωνεί-
ελαστική σκέδαση νετρονίων και η διηλεκτρική φασματοσκοπία. 
 
Η τεχνική της Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας, DS, χρησιμοποιείται συχνά για τη μελέτη της 
δυναμικής νανοσύνθετων συστημάτων που αποτελούνται από πολυμερή και ανόργανους 
στρωματικούς πηλούς. Οι διηλεκτρικές ιδιότητες αφορούν την ικανότητα ενός υλικού να 
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πολώνεται κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η πολωσιμότητα των 
υλικών εξαρτάται από την δομή τους και από τις μοριακές τους ιδιότητες, επομένως οι 
διηλεκτρικές μετρήσεις μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες [191,192].  
 
Παρά τα πολυάριθμα θεωρητικά και πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με τη δυναμική 
περιορισμένων πολυμερών, δεν υπάρχει ακόμα πλήρης κατανόηση όσον αφορά στην 
ερμηνεία των φαινομένων που συνδέονται με την επίδραση του ισχυρού χωρικού 
περιορισμού στη δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων [191,193,194].  
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2.3. Παρούσα εργασία 
 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται η μελέτη της δομής και της δυναμικής των 
υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn στην καθαρή μορφή του πολυμερούς, αλλά και 
υπό ισχυρό περιορισμό, όταν βρίσκονται ανάμεσα στα φύλλα πολυστρωματικών πυριτιούχων 
πηλών. 
 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν όπως και 
σύγκριση των τριών γενεών. Μελετήθηκε η δομή για τις τρεις ψευδο-γενεές (Η20, Η30, Η40) 
του πολυμερούς με τις τεχνικές της περίθλασης ακτίνων X, XRD, και της φασματοσκοπίας 
υπερύθρου, ATR-FTIR, όπως και οι θερμικές τους ιδιότητες με διαφορική θερμιδομετρία 
σάρωσης, DSC. Χαρακτηρισμός έγινε και για το ανόργανο υλικό με XRD και ATR-FTIR. 
 
Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά συστάσεων από 5% έως 90% σε 
πολυμερές, με την τεχνική ανάμιξης μέσω διαλύματος, με διαλύτες απιονισμένο νερό και 
μεθανόλη. Με την τεχνική της ανάμιξης τήγματος παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα σε μια 
μόνο σύσταση για να ελεγχθεί η προκύπτουσα δομή. Για τα νανοσύνθετα που 
παρασκευάστηκαν μελετήθηκε η δομή και οι θερμικές ιδιότητες, όπως παραπάνω.  
 
Στη συνέχεια μελετήθηκε η δυναμική του πολυμερούς και συγκρίθηκε με αυτή των αλυσίδων 
όταν βρίσκονται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό. Η μελέτη της δυναμικής έγινε με την 
τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρέος φάσματος, BDS, στα πολυμερή και σε 
νανοσύνθετα υλικά με σύσταση όπου όλο το πολυμερές βρίσκεται μεταξύ των στρωμάτων 
του ανόργανου υλικού, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δομής. 
 
Από τη μελέτη της δυναμικής και τον υπολογισμό των χρόνων χαλάρωσης των υλικών 
Boltorn, παρατηρήθηκαν οι α- και β- διαδικασίες χαλάρωσης, και προέκυψαν σημαντικά 
συμπεράσματα, σαν συνάρτηση των διαφορετικών γενεών. Ακόμη μελετήθηκε η επίδραση 
του ισχυρού χωρικού περιορισμού στις παρατηρούμενες διαδικασίες χαλάρωσης και 
εξετάστηκε σε αυτήν την περίπτωση ο ρόλος της δομής του μορίου 
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3.1. Εισαγωγή 
 
Η μελέτη της χαλαρής ύλης και των ιδιοτήτων των διαφόρων υλικών μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα ακτίνες Χ, νετρόνια, 
ηλεκτρόνια κλπ αλλά και αξιοποιώντας τις ιδιότητες τους όπως την πολωσιμότητα, την 
θερμική αγωγιμότητα κλπ.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν κάποιες από τις τεχνικές αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, για τη μελέτη της δομής και της 
δυναμικής υπερδιακλαδισμένων πολυμερών και των αντίστοιχων νανοσύνθετων υλικών που 
προκύπτουν με την προσθήκη ανόργανων στρωματικών πηλών σε αυτά. Για τη μελέτη της 
δομής χρησιμοποιήθηκε η Περίθλαση Ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction) και η Φασματοσκοπία 
Υπερύθρου, για τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry), ενώ η 
δυναμική των πολυμερών και των νανοϋβριδίων μελετήθηκε με Διηλεκτρική 
Φασματοσκοπία Ευρέος Φάσματος (Broadband Dielectric Spectroscopy). Στη συνέχεια 
δίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών αρχών των τεχνικών καθώς και των 
πειραματικών διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν. 
 

3.2. Περίθλαση Ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) 
 
Η περίθλαση των ακτίνων Χ είναι μια πολύ γνωστή τεχνική για την μελέτη της δομής 
κρυσταλλικών στερεών και κόνεων. Το μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι μεταξύ του 
υπεριώδους και των ακτίνων γ στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και καλύπτει το εύρος από 10-2 
μέχρι 102 Å. Όμως τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της δομής των 
υλικών, συναντώνται σε πιο περιορισμένο εύρος, της τάξης 0.5-2.5 Å [1]. Επειδή, το μήκος 
κύματος των ακτίνων Χ είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις διατομικές αποστάσεις στους 
κρυστάλλους, η τεχνική καθίσταται ιδανικό εργαλείο για τη μελέτη της δομικής διευθέτησης 
των ατόμων και των μορίων σε μια μεγάλη σειρά υλικών. Όταν μια δέσμη ακτίνων Χ 
προσπίπτει πάνω σε έναν κρύσταλλο τότε έχουμε περίθλαση αυτών η οποία εξαρτάται από 
το μήκος κύματος των ακτίνων Χ, όπως και από τον προσανατολισμό και τη δομή των 
κρυστάλλων. Η δέσμη των ακτίνων Χ αλληλεπιδρά με την ηλεκτρονιακή πυκνότητα των 
ατόμων ή των ιόντων του κρυσταλλικού πλέγματος και έτσι δημιουργείται ένας 
ηλεκτρονιακός χάρτης του εξεταζόμενου κρυστάλλου ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για 
κάθε κρύσταλλο. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται από μια τέτοια μέτρηση αναλύονται με 
βάση το νόμο του Bragg. Η περίθλαση ακτίνων Χ από σκόνες είναι μια ευρέως διαδεδομένη 
μέθοδος για την ποιοτική ανάλυση κρυσταλλικών υλικών και για ποσοτικές μετρήσεις 
κρυσταλλικών συστατικών συνθέτων υλικών 
 
(α) Πηγή ακτίνων Χ 
Οι ακτίνες Χ παράγονται από ένα σωλήνα που περιέχει ένα νήμα πυρακτώσεως βολφραμίου, 
υπό συνθήκες κενού. Το νήμα βολφραμίου θερμαίνεται καθώς διαρρέεται από ρεύμα και 
εκπέμπονται ηλεκτρόνια στον περιβάλλοντα χώρο του κενού. Ένα μικρό μεταλλικό 
περίβλημα γύρω από το νήμα, βοηθά στην εστίαση της δέσμης των εκπεμπόμενων 
ηλεκτρονίων. 
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Εικόνα 1 Σωλήνας παραγωγής ακτίνων Χ με περιστρεφόμενη άνοδο 

 
Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από ένα εφαρμοζόμενο υψηλό δυναμικό της τάξεως των 30-50 
kV και προσκρούουν στην επιφάνεια μεταλλικού στόχου που βρίσκεται στην άνοδο. Τα 
ηλεκτρόνια που προσκρούουν στο μεταλλικό στόχο επάγουν την εκπομπή φωτονίων προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Οι ακτίνες Χ εξέρχονται από το σωλήνα διαμέσου μικρών παραθύρων 
που αποτελούνται από υλικά σχετικώς διαφανή – συνηθέστερα βηρύλλιο – στην ακτινοβολία 
αυτή (Εικόνα 1). Μόνο ένα μικρό μέρος της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων 
μετατρέπεται σε ακτίνες Χ. Το υπόλοιπο μέρος μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία 
απομακρύνεται από κύκλωμα ψύξης με νερό, εμποδίζοντας τυχόν καταστροφή του 
μεταλλικού στόχου.  
 
Η άνοδος μπορεί να είναι ακίνητη ή να περιστρέφεται. Σε μια περιστρεφόμενη άνοδο, ο 
στόχος προσδένεται στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. 
Καθώς, περιστρέφεται η άνοδος, μια καινούργια επιφάνεια του στόχου έρχεται σε επαφή με 
τη δέσμη των ηλεκτρονίων και μπορεί να εφαρμοστεί μεγαλύτερο ρεύμα στο σωλήνα με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η ισχύς του συστήματος. Ωστόσο, η κατασκευή της 
περιστρεφόμενης ανόδου είναι πολύπλοκη καθώς πρέπει να διατηρείται το κενό στο χώρο 
του περιστρεφόμενου άξονα. 
 
(β) Φάσμα μηκών κύματος ακτίνων Χ 
Η παραγωγή ακτίνων Χ οφείλεται στην απότομη επιβράδυνση των υψηλής ταχύτητας 
ηλεκτρονίων που προσκρούουν στο μεταλλικό στόχο. Η εκπομπή ακτίνων Χ γίνεται προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Εάν Ε είναι η κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου που μετατρέπεται σε 
φωτόνιο ακτίνων Χ, τότε το μήκος κύματος λ ισούται με:  
 

λ = hc/E      (1) 

 
Τα μήκη κύματος των ακτίνων Χ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, καθώς το κλάσμα της 
ενέργειας που μετατρέπεται, είναι διαφορετικό για κάθε ηλεκτρόνιο που προσκρούει στο 
μεταλλικό στόχο. Ένα τέτοιο φάσμα ονομάζεται λευκή ή συνεχής ακτινοβολία ή ακτινοβολία 
πέδησης (bremsstrahlung). Το συνεχές φάσμα παρουσιάζει ένα ελάχιστο μήκος κύματος λSWL 
που αντιστοιχεί στο μήκος κύματος των ακτίνων Χ που παράγονται όταν όλη η κινητική 
ενέργεια του ηλεκτρονίου μετατρέπεται σε ακτίνες Χ. Εφόσον η κινητική ενέργεια του 
ηλεκτρονίου τη στιγμή της πρόσκρουσης είναι ίση με eV , όπου e το ηλεκτρονικό φορτίο και 
V η τάση της ανόδου, το ελάχιστο μήκος κύματος δίνεται από τη σχέση  
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(2)

 
 
όπου το λ είναι σε Angstrom και το V σε volts.  
 
Πάνω από κάποια συγκεκριμένη τιμή του εφαρμοζόμενου δυναμικού που ονομάζεται 
δυναμικό διέγερσης, το φάσμα των ακτίνων Χ που παράγονται στο σωλήνα, περιέχει 
ορισμένα οξεία μέγιστα μέσα σε μια στενή περιοχή μηκών κύματος που ονομάζονται 
χαρακτηριστικές γραμμές ή χαρακτηριστική ακτινοβολία (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 Το διάγραμμα της έντασης των ακτίνων Χ σε συνάρτηση με το μήκος κύματος για το 

μολυβδαίνιο. 
 
Η πρόσκρουση επιταχυνόμενων ηλεκτρονίων από το νήμα της καθόδου μπορεί να 
προκαλέσει ιονισμό ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων στα τροχιακά των ατόμων της 
μεταλλικής ανόδου. Το κενό που μένει στην περίπτωση όπου το ηλεκτρόνιο φεύγει από την 
εσωτερική στοιβάδα Κ καλύπτεται από ένα ηλεκτρόνιο της στοιβάδας L ή της Μ στοιβάδας. 
Κατά την παραπάνω μετάβαση απελευθερώνεται ενέργεια με ταυτόχρονη εκπομπή φωτονίου 
ακτίνων Χ. Η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από την L στοιβάδα στην Κ, παράγει είτε μια Κα1 

είτε μια Κα2 γραμμή, ανάλογα από ποια υποστοιβάδα της L προέρχεται το ηλεκτρόνιο. Η 
μετάβαση από την Μ στην Κ στοιβάδα παράγει Κβ γραμμές. Εφόσον οι ενεργειακές 
διαφορές των μεταβάσεων καθορίζονται από τη δομή του ατόμου, τα μήκη κύματος των 
χαρακτηριστικών γραμμών εξαρτώνται από το μεταλλικό στόχο, αρκεί το εφαρμοζόμενο 
δυναμικό να έχει μεγαλύτερη τιμή από αυτή του δυναμικού διέγερσης. Οι γραμμές Κα1 και 
Κα2 έχουν μήκη κύματος πολύ κοντά μεταξύ τους και για αυτό θεωρούνται σαν συνιστώσες 
μιας Κα διπλής γραμμής. 
 
(γ) Σκέδαση κατά Bragg 
Το φαινόμενο της σκέδασης περιλαμβάνει διαδικασίες από τις οποίες οι πληροφορίες 
σχετικά με το δείγμα βασίζονται σε αλλαγές του διανύσματος σκέδασης και της ενέργειας 
της ακτινοβολίας. Στην Εικόνα 3 φαίνεται, η σκέδαση κατά Bragg, όπου μια δέσμη 
ακτινοβολίας σκεδάζεται από στρώματα ενός κρυσταλλικού πλέγματος ή από 
πολυστρωματική διάταξη. 
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Εικόνα 3 Σκέδαση ακτινοβολίας από περιοδική δομή 

 
Η γωνία σκέδασης είναι θ. Η εισερχόμενη ακτινοβολία, είτε φωτόνια είτε νετρόνια, 
θεωρούνται κύματα τα οποία σκεδάζονται από τον κρύσταλλο ή την πολυστρωματική 
διάταξη. Το σκεδαζόμενο κύμα διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ανιχνευτής 
συλλέγει ένα συνδυασμό όλων των κυμάτων στο σημείο αυτό. Όμως, το κύμα που 
σκεδάζεται στο σημείο Y έχει διανύσει μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με το πρώτο κύμα 
κατά XY + YZ. H επιπλέον αυτή απόσταση ισούται με 2dsinθ. Όταν τα δυο αυτά κύματα 
συλλεχθούν από τον ανιχνευτή, για να έχουν την ίδια φάση θα πρέπει η επιπλέον απόσταση 
που έχει διανυθεί, να ισούται με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος. Εάν 
συνδυαστούν δυο κύματα που βρίσκονται στην ίδια φάση τότε λαμβάνεται κύμα με το ίδιο 
μήκος κύματος αλλά με διπλάσια ένταση. 
 
Αντίθετα, εάν είναι εκτός φάσης, δηλαδή η διαφορά δρόμου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 
μισού μήκους κύματος, τότε η ένταση είναι μηδέν. Οι δυο αυτές καταστάσεις αντιστοιχούν 
σε ενισχυτική συμβολή και καταστρεπτική συμβολή, αντίστοιχα. Επομένως, για την 
ενισχυτική συμβολή ισχύει ότι  

nλ = 2d sinθ      (3) 

 
όπου n είναι οποιοσδήποτε ακέραιος. Η σχέση αυτή ονομάζεται σχέση Bragg και σχετίζει το 
κυματοδιάνυσμα της ακτινοβολίας (μήκος κύματος και διεύθυνση) με μια ιδιότητα του 
δείγματος- στην περίπτωση αυτή, την περίοδο της κρυσταλλικής δομής d. 

 
Εικόνα 4 Σχέση μεταξύ του κυματοδιανύσματος και της μεταφοράς ορμής για ελαστική σκέδαση 
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Στην Εικόνα 4, περιγράφεται η ίδια διαδικασία σκέδασης, σχεδιασμένη με 
κυματοδιανύσματα. Τα διανύσματα αυτά έχουν μέτρο 2π/λ και βρίσκονται στην ίδια 
διεύθυνση με την ακτινοβολία. Εάν θεωρηθεί ότι δεν ανταλλάσσεται ενέργεια με το 
κρυσταλλικό πλέγμα, το μήκος κύματος δεν μεταβάλλεται, άρα αλλάζει μόνο η διεύθυνση 
του κυματοδιανύσματος. Επομένως, το μέτρο του k είναι το ίδιο τόσο για το αρχικό όσο και 
για το τελικό κυματοδιάνυσμα. Η διαφορά μεταξύ του τελικού και του αρχικού 
κυματοδιανύσματος ονομάζεται διάνυσμα σκέδασης, q και ισούται με q = kf – ki. Επειδή |ki| 
= |kf| = 2π/λ και q = 2k sinθ, τότε το μέτρο του q ισούται με: 

     

(4)

 

Η εξίσωση μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει του q 
 

2π/q = d/n       (5) 

Στη παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι το q είναι αντιστρόφως ανάλογο με την απόσταση. 
Επομένως, δείγματα με μεγάλη περίοδο απαιτούν πολύ μικρές τιμές του q για την 
διερεύνηση τους και αντίστροφα δομές με μικρή περίοδο παρατηρούνται μέσω μεγάλων 
τιμών q. Επειδή το q εξαρτάται από δυο παραμέτρους, μήκος κύματος και γωνία σκέδασης, 
μπορεί να μεταβάλλεται με την αλλαγή του ενός ή και των δυο τιμών αυτών [2]. 
 
(δ) Μέθοδος κόνεως 
Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ εφαρμόζεται κατά κόρον για τη μελέτη κρυσταλλικών 
υλικών. Οι πειραματικές παράμετροι καθορίζονται από τη συνθήκη του Bragg. Από την 
εξίσωση αυτή, είναι φανερό ότι μπορεί να αλλάζει πειραματικά τόσο το μήκος κύματος λ 
όσο και η γωνία Bragg, θ. Ωστόσο για να ικανοποιείται η συνθήκη περίθλασης, μόνο μια από 
τις δυο αυτές παραμέτρους μπορεί να μένει ανεξάρτητα σταθερή. Αν η γωνία θ παραμένει 
σταθερή και ποικίλει το μήκος κύματος, τότε η τεχνική ονομάζεται μέθοδος Laue και 
χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των μονοκρυστάλλων. Αντίστοιχα. αν παραμείνει 
σταθερό το μήκος κύματος και μεταβάλλεται η γωνία, τότε η τεχνική ονομάζεται μέθοδος 
κόνεως. 
 
Η μέθοδος κόνεως χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των πολυκρυσταλλικών υλικών 
όπως συμβαίνει με τα δείγματα της παρούσας εργασίας. Ο ενεργός όγκος του δείγματος που 
μελετάται περιέχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κρυσταλλιτών με τυχαίους προσανατολισμούς. 
Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός κρυσταλλιτών με ορισμένο προσανατολισμό ώστε η δέσμη 
των ακτίνων Χ να συναντά μια ομάδα κρυσταλλογραφικών επιπέδων (hkl) σχηματίζοντας 
την κατάλληλη γωνία θ που απαιτείται για μια n-τάξης περίθλαση, σύμφωνα με τη συνθήκη 
Bragg.  
 
Οι περιθλώμενες ακτίνες σχηματίζουν κυκλικούς κώνους με άξονα τη διεύθυνση της δέσμης. 
Για περιθλάσεις διαδοχικών τάξεων μιας συγκεκριμένης ομάδας επιπέδων, σχηματίζεται μια 
ομάδα ομοαξονικών κώνων. Οι γωνίες των κώνων περίθλασης καθορίζονται από τις 
αντίστοιχες αποστάσεις των κρυσταλλογραφικών επιπέδων. Επομένως, περιθλάσεις ακτίνων 
Χ για ισαπέχουσα πλεγματικά επίπεδα συνεισφέρουν στη σκεδαζόμενη ένταση σε ένα κώνο 
περίθλασης. Οι περιθλώμενες ακτίνες καταλήγουν στον ανιχνευτή και καταγράφονται από το 
ειδικό υπολογιστικό σύστημα. Ο κάθε κώνος όταν προσπίπτει στον ανιχνευτή δημιουργεί τις 
γραμμές περίθλασης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5 Κώνοι περίθλασης διαδοχικών τάξεων περίθλασης ανίχνευση και καταγραφή τους 

 
(ε) Ανάλυση πολυκρυσταλλικών υλικών 
Η ατομική δομή των υλικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεταξύ τέλειας τάξης 
(μονοκρύσταλλος) και ολοκληρωτικής στατιστικής αταξίας (άμορφα υλικά). Το διάγραμμα 
περίθλασης ενός κρυσταλλικού υλικού αποτελείται από καλά καθορισμένες κορυφές. Κάθε 
δομική απόκλιση από τον τέλειο κρύσταλλο, ανακλάται στο διάγραμμα περίθλασης του 
υλικού. Για μη κρυσταλλικά υλικά, η κατανομή της έντασης των κορυφών εξαρτάται από τη 
γωνία και η σκεδαζόμενη ένταση είναι μικρή.  
 
Λόγω του επίπεδου δειγματοφορέα που δίνει τη δυνατότητα ενός καλά καθορισμένου 
επιπέδου αναφοράς, το περιθλασίμετρο κόνεως έχει τη κατάλληλη γεωμετρία για τη 
διερεύνηση πολυστρωματικών κρυσταλλικών υλικών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων υλικών 
είναι οι πυριτικοί πηλοί όπως το ταλκ ή ο μοντμοριλλονίτης, αλλά και ο γραφίτης, με κοινή 
κρυσταλλογραφική κατεύθυνση [00ℓ] κάθετη στα στρώματα (00ℓ). Το διάγραμμα 
περίθλασης των υλικών αυτών εμφανίζει μόνο τις βασικές περιθλάσεις 00ℓ. Από τη θέση της 
κορυφής της πρώτης τάξης περίθλασης (001) υπολογίζεται μέσω της συνθήκης Bragg, η 
διαστρωματική απόσταση d001. Στα πολυκρυσταλλικά υλικά, αναπτύσσονται κρυσταλλίτες 
μικρού μεγέθους –μικρότεροι από 1 μm- λόγω ατελούς κρυστάλλωσης και πλεγματικών 
ατελειών. Το μικρό μέγεθος των κρυσταλλιτών, σε συνδυασμό με τη μη τέλεια παραλληλία 
της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ, προκαλεί διεύρυνση του προφίλ των αντίστοιχων 
ανακλάσεων. Το μέσο πάχος των κρυσταλλιτών t υπολογίζεται από τη σχέση Laue – Scherrer 
[3]. 

      

(6)

 

όπου θ η γωνία Bragg μιας hkl περίθλασης, λ το μήκος κύματος και Β το εύρος του προφίλ 
της κορυφής περίθλασης, σε ύψος ίσο με το μισό της μέγιστης έντασης. Από την τιμή του t, 
για την περίπτωση πολυστρωματικών υλικών, υπολογίζεται ο αριθμός στρωμάτων ανά 
κρυσταλλίτη.  
 
Για τα φυλλοπυριτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, η μετατόπιση της 
θέσης της πρώτης τάξης περίθλασης σε μικρότερες γωνίες, σημαίνει την αύξηση της 
ενδοστρωματικής απόστασης. Η αύξηση αυτή, επιτυγχάνεται μέσω παρεμβολής των 
πολυμερικών αλυσίδων μεταξύ των στρωμάτων του ανόργανου υλικού. Αντίστοιχα, η 
μετατόπιση της θέσης της κορυφής σε μεγαλύτερες γωνίες σημαίνει τη μείωση της 
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απόστασης των στρωμάτων του υλικού. Η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με 
εξάτμιση του ενδοστρωματικού νερού του πυριτικού πηλού. Στην περίπτωση της εξαφάνισης 
της κορυφής περίθλασης, τότε το νανοϋβρίδιο έχει διασπαρμένη δομή. 
 
(στ) Περιθλασίμετρο RIGAKU RINT 2000 
Οι μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων της παρούσας 
εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο Ι.Τ.Ε. χρησιμοποιώντας ένα περιθλασίμετρο RIGAKU 
RINT 2000. Τα βασικά μέρη του οργάνου είναι η γεννήτρια περιστρεφόμενης ανόδου 
μέγιστης ισχύος 12 KW, η μεταλλική κάθοδος, ο ανιχνευτής (απαριθμητής σπινθήρων 
RIGAKU 2263A3) και το ευρείας γωνίας γωνιόμετρο εξοπλισμένο με προσάρτημα για λεπτά 
φιλμ (thin film attachment). Στο κενό της καθόδου στηρίζεται νήμα βολφραμίου από όπου 
εκπέμπονται τα ηλεκτρόνια τα οποία προσκρούουν στο μεταλλικό στόχο της ανόδου. 
Χρησιμοποιήθηκε η ακτινοβολία της γραμμής Κα του χαλκού με μήκος κύματος 
λCuKa=1.54Å.  
 
Το περιθλασίμετρο διαθέτει χαρακτηριστικά γεωμετρίας Bragg – Brentano. Η πηγή της 
μονοχρωματικής ακτινοβολίας F βρίσκεται τόσο στην περιφέρεια του γωνιομετρικού κύκλου 
και του κύκλου εστίασης του περιθλασίμετρου. Το επίπεδο δείγμα τοποθετείται στο κέντρο 
του γωνιομετρικού κύκλου και εφάπτεται στην περιφέρεια του κύκλου εστίασης. Οι 
περιθλώμενες ακτίνες από το δείγμα εστιάζονται στον ανιχνευτή, που βρίσκεται στη 
περιφέρεια του κύκλου εστίασης και του γωνιομετρικού κύκλου. Η ακτίνα του γωνιομέτρου 
είναι 185 mm (Εικόνα 6). Το δείγμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του γωνιομέτρου με 
σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω και ο ανιχνευτής περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο άξονα με 
διπλάσια γωνιακή ταχύτητα 2ω. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεχής γωνιακή 
σάρωση θ-2θ και καταγράφεται το διάγραμμα της περίθλασης. Η ένταση μετράται 
συναρτήσει της γωνίας μεταξύ της περιθλώμενης και της προσπίπτουσας δέσμης 2θ και το 
διάγραμμα περιλαμβάνει κορυφές που αντιστοιχούν στις ανακλάσεις hkl. 

 
Εικόνα 6 Το περιθλασίμετρο RIGAKU RINT2000 

 
Η δέσμη ευθυγραμμίζεται μέσω ενός συστήματος τριών παράλληλων διαφραγμάτων. Η 
δέσμη ακτινοβολίας που προέρχεται από την πηγή των ακτίνων Χ διέρχεται από το 
διάφραγμα απόκλισης (Divergence Slit) ανοίγματος 0.05 mm που βρίσκεται σε απόσταση 10 
cm από το σημείο εστίασης και από το διάφραγμα ρύθμισης του ύψους της δέσμης (Height 
Limit Slit), ύψους 8 mm. Στη συνέχεια, η δέσμη που έχει προφίλ σχισμής, προσπίπτει στο 
δείγμα και περιθλάται. Η περιθλώμενη δέσμη διέρχεται από ένα διάφραγμα 
παραλληλοποίησης δέσμης ή διαφορετικά διάφραγμα σκέδασης (Soller ή Scattering Slit) με 
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γωνία απόκλισης 0.34° και στη συνέχεια εισέρχεται σε ένα διάφραγμα υποδοχής (Receiving 
Slit) ανοίγματος 0.3 mm. Έπειτα, οι σκεδαζόμενες ακτίνες προσπίπτουν στο μονοχρωμάτορα 
γραφίτη, αφού διέλθουν από το διάφραγμα υποδοχής του μονοχρωμάτορα (Monochromator 
Receiving Slit), ανοίγματος 0.8 mm. Τόσο τα απλά διαφράγματα όσο και τα διαφράγματα 
Soller περιορίζουν την απόκλιση της προσπίπτουσας και της περιθλώμενης δέσμης έτσι ώστε 
να αυξάνεται η ένταση της περιθλώμενης δέσμης σε σχέση με το υπόβαθρο αλλά και η 
διακριτική ικανότητα του περιθλασιμέτρου. Με τη χρήση του μονοχρωμάτορα επιτυγχάνεται 
η αποκοπή της ακτινοβολίας υποβάθρου που οφείλεται σε τυχόν φθορισμό των ατόμων του 
δείγματος που διεγείρονται από τη δέσμη. Οι ακτίνες ανακλώνται και καταλήγουν στον 
ανιχνευτή. Η ένταση της ανακλώμενης δέσμης καταγράφεται από έναν απαριθμητή 
σπινθήρων. Το σήμα της έντασης ενισχύεται και το διάγραμμα της περίθλασης προβάλλεται 
σε υπολογιστή εφοδιασμένο με το ανάλογο λογισμικό. 
 
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων της παρούσας 
εργασίας, οι συνθήκες λειτουργίας της λυχνίας των ακτίνων Χ, ήταν 40 mA και 82 KV. Η 
γωνιακή σάρωση για κάθε δείγμα ήταν από 1.5° έως 30° με βήμα 0.02° και η διάρκεια της 
μέτρησης για κάθε βήμα ήταν 2.5 δευτερόλεπτα.  
 
Υλικά με περιοδική δομή, όπως οι πολυστρωματικοί πυριτιούχοι πηλοί εμφανίζουν 
χαρακτηριστικές (00l) κορυφές περίθλασης που σχετίζονται με την απόσταση των 
στρωμάτων, σύμφωνα με τη σχέση του Bragg nλ=2d001sinθ, όπου λ είναι το μήκος κύματος 
της ακτινοβολίας, d001 είναι η διαστρωματική απόσταση, 2θ η γωνία περίθλασης και n η τάξη 
της περίθλασης. Στην περίπτωση νανοσύνθετου υλικού στο οποίο έχει σχηματιστεί δομή 
παρεμβολής, η διαστρωματική απόσταση αυξάνεται εξαιτίας της εισόδου των πολυμερικών 
αλυσίδων στο εσωτερικό του ανόργανου υλικού, με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται στο 
διάγραμμα XRD ως μια μετατόπιση της κύριας κορυφής προς μικρότερες γωνίες. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα έχουμε ή διεσπαρμένες δομές στις οποίες η στρωματική δομή του 
ανόργανου υλικού έχει καταστραφεί και οι κορυφές αναμένεται να εξαφανιστούν, ή θα 
έχουμε διαχωρισμένη δομή με τις κορυφές να παραμένουν στις αρχικές γωνίες. Τα υλικά που 
μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, πριν τις μετρήσεις τοποθετήθηκαν σε θάλαμο κενού 
ώστε να απομακρυνθεί πιθανή υγρασία, λόγω της υγροσκοπικότητας όλων του δειγμάτων. 
Αποτέλεσμα της συγκρατούμενης υγρασίας για τα φυλλοπυριτικά υλικά είναι η αύξηση της 
διαστρωματικής απόστασης, που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 
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3.3. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 
 
H διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης ανήκει στην κατηγορία των θερμικών αναλύσεων οι 
οποίες επιγραμματικά είναι, α) θερμική διαφορική ανάλυση (DTA), β) διαφορική 
θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), γ) θερμομηχανική ανάλυση (ΤΜΑ), δ) και τέλος η 
θερμοσταθμική ανάλυση (ΤGA).  
 
Η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) είναι μια 
τεχνική που μετράει τη θερμότητα που απορροφάται ή εκλύεται για να διατηρηθεί η 
θερμοκρασία του δείγματος ίδια με αυτή ενός δείγματος αναφοράς [4]. Για παράδειγμα με τη 
θέρμανση αυξάνεται με σταθερό ρυθμό η θερμοκρασία και στα δύο δείγματα ώστε αυτή να 

είναι ίση πάντα και μετράται η ειδική θερμότητα του δείγματος [ p
V P

q U H
C

T T T

                ] 

συναρτήσει της θερμοκρασίας, μιας και είναι το ποσό της θερμότητας που απαιτείται ώστε 
να αλλάξει η θερμοκρασία δείγματος συγκεκριμένης ποσότητας μια συγκεκριμένη τιμή 
(συνήθως 1°C) και έχει μονάδες στο διεθνές σύστημα J·mol-1·K-1. Έτσι, κάθε αλλαγή στην 
γραμμή αναφοράς (baseline) οφείλεται στην αλλαγή της θερμοχωρητικότητας ΔCp. Έτσι 
ανιχνεύονται θερμικές μεταβάσεις που λαμβάνουν χώρα σαν συνέπεια χημικών ή φυσικών 
μεταβολών καθώς το δείγμα θερμαίνεται ή ψύχεται.  

 
Εικόνα 7 Βασική διάταξη DSC 

 
Η διάταξη είναι σχετικά απλή: υπάρχουν δύο δίσκοι που θερμαίνονται ανεξάρτητα και είναι 
συνδεδεμένοι με αισθητήρες όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Στον ένα δίσκο μπαίνει το προς 
εξέταση δείγμα ενώ στον δεύτερο ένα δείγμα αναφοράς. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στη 
διατήρηση της ίδιας θερμοκρασίας στα δύο δείγματα. Όταν ένα υλικό κάνει μια μετάβαση 
(ενδόθερμη ή εξώθερμη) απαιτεί ή αντίστοιχα εκλύει ενέργεια. Κάθε αλλαγή στη 
θερμοκρασία κάποιου δείγματος έχει ως αποτέλεσμα ο αντιστάτης να διοχετεύει μεγαλύτερη 
ή μικρότερη ενέργεια έτσι ώστε να διατηρήσει τη θερμοκρασία του δείγματος σταθερή. Ο 
ρυθμός με τον οποίο ο αντιστάτης παρέχει ενέργεια στο δείγμα συγκρινόμενο με αυτόν του 
δείγματος αναφοράς μας δίνει πληροφορίες για τη μετάβαση του υλικού. Η επιπλέον 
ενέργεια που δίνει ο αντιστάτης είναι ίση με την ενέργεια ΔΗ που χρειάζεται το δείγμα για 
να κάνει τη συγκεκριμένη μετάβαση [5]. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως, ιδιαίτερα 
σε πολυμερή υλικά.  
 
Από το διάγραμμα της ροής θερμότητας σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας ή του χρόνου (για 
σταθερή θερμοκρασία) μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για τις θερμικές ιδιότητες 
του προς εξέταση δείγματος. Μια πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε με τη Διαφορική 
Θερμιδομετρία Σάρωσης είναι η θερμοχωρητικότητα Cp του δείγματος.  
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Μια ακόμη πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε από τη συγκεκριμένη τεχνική είναι η 
θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg) είναι 
χαρακτηριστική της άμορφης κατάστασης. Κάτω από τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης 
ένα άμορφο υλικό συμπεριφέρεται ως ύαλος ενώ πάνω από αυτή ως ρευστό. Κατά τη 
μετάβαση αυτή η θερμοχωρητικότητα του δείγματος αλλάζει όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. 

 
Εικόνα 8 Θερμοκρασία Υαλώδους μετάβασης 

 
Τα περισσότερα πολυμερή που κρυσταλλώνονται είναι στην πραγματικότητα 
ημικρυσταλλικά, δηλαδή η κρυσταλλική φάση με την άμορφη συνυπάρχουν. Μία άλλη 
χαρακτηριστική θερμοκρασία ενός κρυσταλλικού ή ημικρυσταλλικού υλικού είναι η 
θερμοκρασία τήξης Tm. Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία οι κρύσταλλοι του πολυμερούς 
αρχίζουν να λιώνουν. Οι αλυσίδες τους φεύγουν από τις καθορισμένες τους θέσεις και 
αρχίζουν να κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Για να γίνει αυτό όμως απαιτείται απορρόφηση 
ενέργειας (ενδόθερμη μεταβολή).  
 
Η τήξη είναι μετάβαση 1ης τάξης και αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του υλικού δεν 
ανεβαίνει αν δεν λιώσουν όλοι οι κρύσταλλοι. Επομένως το υλικό απορροφάει ενέργεια η 
οποία προσφέρεται όλη για την τήξη των κρυστάλλων. Αυτό σημαίνει διαφορά στο ρυθμό 
ροής θερμότητας σε σχέση με το δείγμα αναφοράς επομένως φαίνεται σαν ένα ελάχιστο σε 
ένα διάγραμμα της ροής θερμότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας. Η μορφή της καμπύλης 
φαίνεται στην Εικόνα 9 α. [4,5,6,7] 

 
Αντίστοιχα κατά τη διαδικασία της ψύξης και κάτω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία 
(Tc), οι αλυσίδες του πολυμερούς διατάσσονται στο χώρο, δημιουργώντας κρυστάλλους 
εκλύοντας θερμότητα (εξώθερμη μεταβολή). Η μορφή της καμπύλης όπως μοιάζει στο 
διάγραμμα του DSC φαίνεται στην Εικόνα 9 β. 

 
Εικόνα 9 α. Καμπύλη τήξης και Τm β. Καμπύλη κρυστάλλωσης και Τc 

 
Βάζοντας όλα τα στοιχεία μαζί παίρνουμε μια πρότυπη καμπύλη DSC όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 10. 
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Εικόνα 10 Πρότυπη Καμπύλη DSC για ημικρυσταλλικό πολυμερές 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω όταν το υλικό υπόκειται σε μια θερμική μετάβαση, η διαφορά 
στο ρυθμό ροής ενέργειας σε σχέση με το δείγμα αναφοράς μας δίνει την ενέργεια ΔΗ της 
μετάβασης. Επομένως το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη μιας μετάβασης μας δίνει το ΔΗ 
της μετάβασης αυτής. [7] 
 
Όλες οι μετρήσεις DSC που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία για τη μελέτη των 
πολυμερικών και νανοσύνθετων υλικών πραγματοποιήθηκαν στο θερμιδόμετρο Perkin-
Elmer του εργαστηρίου Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser (IESL) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε αδρανή ατμόσφαιρα αερίου 
αζώτου, οι κύκλοι θέρμανσης και ψύξης εκτελέστηκαν σε θερμοκρασίες από -100°C ως 
150°C, με το ρυθμό θέρμανσης ή ψύξης να είναι 10°C/min, ενώ στις παραπάνω 
θερμοκρασίες τα δείγματα παρέμεναν για 5 min, ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Η 
ποσότητα του μετρούμενου δείγματος κυμάνθηκε από 15 έως 20 mg υλικού. Για κάθε 
μέτρηση πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι σάρωσης και τα διαγράμματα DSC που 
παρουσιάζονται αντιστοιχούν πάντα στη δεύτερη. Η πρώτη σάρωση είχε ως σκοπό την 
εξάλειψη της θερμικής ιστορίας των δειγμάτων, καθώς και την απομάκρυνση της υγρασίας 
που τυχόν είχε απομείνει στο εσωτερικό των υλικών λόγω του ότι είναι υδρόφιλα.  
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3.4. Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier – Φασματόμετρο 
Εξασθενημένης Ολικής Ανάκλασης (Attenuated Total Reflectance – Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR) 

 
Η υπέρυθρη περιοχή του φάσματος περιλαμβάνει ακτινοβολία με κυματάριθμους από 
12800cm-1 μέχρι 10cm-1 ή αντίστοιχα με μήκη κύματος από 0.78 μέχρι 1000μm, παρόλα 
αυτά οι περισσότερες εφαρμογές περιορίζονται στο κομμάτι που εκτείνεται από τα 4000 έως 
τα 400cm-1 ή 2.5 έως 25μm. Οι διάφορες τεχνικές της υπέρυθρης φασματοσκοπίας παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις δονήσεις των μορίων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν άμεσα τα 
χημικά τους χαρακτηριστικά, όπως είναι η διευθέτηση των πυρήνων και οι χημικοί δεσμοί, 
συνεισφέροντας σημαντικά, όχι μόνο στην ταυτοποίηση των μορίων, αλλά και στην 
κατανόηση της μοριακής τους δομής. 
 
Το ηλεκτρικό πεδίο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επάγει δονήσεις στους μοριακούς 
δεσμούς μιας ένωσης. Οι χαρακτηριστικές δονήσεις που πραγματοποιεί ένα απλό διατομικό 
μόριο μπορούν να περιγραφούν με τη βοήθεια του μοντέλου του αρμονικού ταλαντωτή, 
σύμφωνα με το οποίο η δύναμη επαναφοράς ενός μετατοπισμένου πυρήνα από τη θέση 
ισορροπίας του δίνεται από το νόμο του Hooke.  
 
Από την άλλη πλευρά, οι δονήσεις των πολυατομικών μορίων εκφράζονται συνήθως ως 
άθροισμα των απλών δονήσεων που ονομάζονται θεμελιώδεις δονήσεις και είναι οι δονήσεις 
των δεσμών μέσα στο μόριο, χωρίς τις κινήσεις σείσης και περιστροφής του μορίου στο 
σύνολό του. Οι θεμελιώδεις δονήσεις  καθορίζονται από τη δομή του μορίου, το ατομικό 
βάρος και τη σταθερά της δύναμης επαναφοράς. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δονήσεων: οι 
δονήσεις τάσης (stretching) και οι δονήσεις κάμψης (bending) [8,9,10].  
 
Στην απλούστερη περίπτωση των πολυατομικών μορίων με τρία άτομα οι βαθμοί ελευθερίας 
τους είναι 4, οπότε και τέσσερις είναι οι πιθανές δονήσεις που μπορούν να συμβούν. Οι 
δονήσεις μιας απλής χημικής ομάδας, ΑΧ2, παρουσιάζονται στην Εικόνα 11. 

 

 
Εικόνα 11 Δονήσεις χημικής ομάδας ΑΧ2. 1. Συμμετρική έκταση (symmetric), 2. αντισυμμετρική έκταση 
(antisymmetric), 3. ψαλιδωτή δόνηση (scissoring), 4. δόνηση κουνιστής πολυθρόνας (rocking), 5. 
ταλάντωσης (wagging), 6. στρέψης (twisting)[10] 
 
Για να πραγματοποιηθεί απορρόφηση ενέργειας της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από ένα μόριο θα πρέπει η ενέργεια του φωτονίου hν να ισοδυναμεί με την 
διαφορά στις ενέργειες δόνησης του μορίου (Εικόνα 12). Αν Εm είναι η ενέργεια δόνησης 

1 2 3 

4 5 6 

+ + + - 
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ενός μορίου στην θεμελιώδη κατάσταση και Εn η ενέργεια δόνησης στην νέα διεγερμένη 
κατάσταση τότε 

                   hν = Εn - Εm                 (7) 

 

 
Εικόνα 12. Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά ένα κβάντο. 

 
Ο πρώτος κανόνας επιλογής (selection rule) αναφέρει ότι η απορρόφηση της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συμβαίνει μόνο σε μεταπτώσεις μεταξύ γειτονικών 
δονητικών καταστάσεων ±1 (κβαντικός αριθμός δόνησης). Ο δεύτερος κανόνας επιλογής 
απορρόφησης στην περιοχή του υπερύθρου αναφέρει ότι απορρόφηση της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας από ένα μόριο συμβαίνει όταν έχουμε μεταβολή της διπολικής ροπής του 
μορίου κατά την δόνηση. 
 
Η ενέργεια που απαιτείται για να διεγερθούν τα περισσότερα οργανικά μόρια έχει συχνότητα 
δόνησης στην περιοχή του υπερύθρου (250-4000 m-1), και αναλυτικότερα η περιοχή αυτή 
χωρίζεται στην περιοχή δόνησης των χημικών ομάδων (group frequencies, 4000-1350 cm-1) 
και στην περιοχή του δακτυλικού αποτυπώματος όπου λαμβάνουν χώρα δονήσεις χαμηλής 
ενέργειας (fingerprint region, 1350-900 cm-1). 
 
Η ταλάντωση των πυρήνων των ατόμων του μορίου είναι πολύ πιο αργή σχετικά με την 
κίνηση των ηλεκτρονίων και αυτά θεωρούνται ότι ταλαντώνονται μαζί με τους πυρήνες. Η 

συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας είναι  2

e

1
V= F r-r

2
, όπου V η δυναμική ενέργεια, F μια 

σταθερά και re η απόσταση των πυρήνων στην θέση ισορροπίας. 

 
Εικόνα 13 Δυναμική ενέργεια διατομικού μορίου [11] 

 
Οι τεχνικές της υπέρυθρης φασματοσκοπίας που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια είναι 
αρκετές [12]. Μια από τις πιο γνωστές είναι η φασματοσκοπία διαπερατότητας (transmission 
sperctroscopy) η οποία είναι ιδανική για ομοιογενή φιλμ πολυμερικών υλικών πολύ μικρού 

Ενέργεια 
ΔΕ=hv 

Eδιεγειρόμενο 

Eαρχικό 

Ve Δυναμική 
Ενέργεια 

Διαπυρηνική απόσταση 

Ενέργεια διαχωρισμού του μορίου 
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πάχους. Μια άλλη τεχνική αποτελεί τεχνική της εξωτερικής ανάκλασης (external Reflection) 
όπου το δείγμα τοποθετείται πάνω σε λεία επιφάνεια και η ακτινοβολία το διαπερνά και 
ανακλάται στο υπόστρωμα. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για μελέτη 
επιστρωμάτων μετάλλων. Ακόμα μια τεχνική είναι η φωτοακουστική φασματοσκοπία 
(photoacoustic spectroscopy) όπου η απορρόφηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από το 
δείγμα, προκαλεί την θέρμανση ή την μείωση της θερμοκρασίας του. Η εναλλαγή της 
θερμοκρασίας σε ένα αέριο που βρίσκεται σε επαφή με το υλικό είναι δυνατό να προκαλέσει 
ηχητικό σήμα που ανιχνεύεται από κατάλληλους ανιχνευτές. Άλλες τεχνικές είναι, η τεχνική 
της διαχεόμενης ανακλαστικής φασματοσκοπίας (diffuse reflectance FTIR spectroscopy), η 
οποία χρησιμοποιείται για δείγματα που δεν απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία άλλα 
την ανακλούν και η φασματοσκοπία εκπομπής (emission spectroscopy). 
 
Η τεχνική, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι της μειωμένης ολικής 
ανάκλασης (Attenuated Total Reflectance) και χρησιμοποιείται κυρίως για δείγματα με 
χαμηλή διαπερατότητα όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική της διαπερατότητας ή και 
αδιαφανή υλικά, όπως σκόνες [13]. Κατά τη μέθοδο αυτή το δείγμα έρχεται σε επαφή με 
έναν κρύσταλλο με μεγάλο συντελεστή διάθλασης και πολύ μικρή απορρόφηση στο 
υπέρυθρο. Το πρόβλημα σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ασκείται πάντα η 
ίδια πίεση στο δοκίμιο, καθώς επίσης, και το ίδιο εμβαδόν επαφής δοκιμίου-κρυστάλλου 
λόγω των διαφορετικών ατελειών της κάθε επιφάνειας.  

 
Εικόνα 14 Φωτογραφία διάταξης ATR-FTIR και σχηματική απεικόνιση της βασικής αρχής 

λειτουργίας της 
 
Μια πολύ σημαντική παράμετρος στη φασματοσκοπία ATR-FTIR είναι το βάθος διείσδυσης 
(depth of penetration) του πεδίου στο δείγμα, που ορίζεται ως η απόσταση που απαιτείται 
ώστε το επιφανειακό πεδίο, να φτάσει στο 1/e της αρχικής του τιμής. Το βάθος διείσδυσης 
είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και περιγράφεται από 
τη σχέση: 

     

(8)

 
Τα φάσματα  ATR-FTIR της παρούσας εργασίας ελήφθησαν από φασματόμετρο NICOLET 
6700, στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το εύρος των μετρήσεων είναι από 
400 έως 4000 cm-1. Για τη λήψη κάθε φάσματος αρχικά λαμβάνεται το φάσμα του 
υπόβαθρου (background), το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται από τη μέτρηση του δείγματος. 
Τα φάσματα του δείγματος, όπως και του υπόβαθρου, λαμβάνονται με 32 σαρώσεις. Το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των φασμάτων είναι το OMNIC. 
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3.5. Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Ευρέος Φάσματος (Broadband Dielectric 
Spectroscopy, BDS) 

 
Η τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας μελετά τις διηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών, 
οι οποίες εκφράζονται μέσω της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς ε* = ε΄ (ω) - iε΄΄ (ω), 
όπου ω η κυκλική συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου που εφαρμόζεται στο προς μελέτη 
υλικό. Το ε΄ είναι ανάλογο της ενέργειας που αποθηκεύεται στο υλικό και το ε΄΄ είναι 
ανάλογο των απωλειών ενέργειας, δηλαδή της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα. Η 
διηλεκτρική σταθερά είναι στην ουσία ένας τανυστής, αφού στην περίπτωση που έχουμε 
κάποιο υλικό μέσα σε εναλλασσόμενο πεδίο, η διηλεκτρική σταθερά μπορεί να είναι 
διαφορετική για κάθε σημείο του υλικού, και να αλλάζει με το χρόνο ανάλογα με την 
πόλωση του υλικού. 
 
Ο χαρακτηρισμός των διηλεκτρικών ιδιοτήτων παρουσιάζει συχνά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, π.χ. σε διηλεκτρικά υλικά μικροηλεκτρονικής, σε υλικά 
ηλεκτρικής μόνωσης καλωδίων και σε ενεργά διηλεκτρικά υλικά. Ακόμα πιο συχνά όμως 
χρησιμοποιούνται τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τη μελέτη των μηχανισμών 
μοριακής χαλάρωσης σε ένα υλικό και τη συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στην μελέτη της 
σχέσης μεταξύ σύνθεσης, δομής, μορφολογίας και ιδιοτήτων του υλικού. Η κατανόηση της 
σχέσης αυτής, γνωστής συνήθως ως σχέσης δομής-δυναμικής-ιδιοτήτων, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών υλικών με προκαθορισμένες, 
επιθυμητές ιδιότητες. 

 
Εικόνα 15 Μηχανισμός της πόλωσης και εξάρτηση από τη συχνότητα του πραγματικού και του 

φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής επιδεκτικότητας [14] 
 
Το κύριο πλεονέκτημα των τεχνικών διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, έναντι άλλων τεχνικών 
μελέτης μοριακής χαλάρωσης, είναι η εξαιρετικά ευρεία περιοχή μεταβολής της συχνότητας 
διέγερσης (δηλαδή της συχνότητας του εφαρμοζόμενου πεδίου), από 10-3 – 10-4 Hz μέχρι 
1010 – 1011 Hz. Σε ακόμα υψηλότερες συχνότητες διέγερσης ακολουθούν άλλες 
φασματοσκοπικές τεχνικές: υπερύθρου, ορατού φωτός κλπ. (Εικόνα 15) 
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Α) Θεωρία διηλεκτρικών ιδιοτήτων 
 
(i) Διηλεκτρική πόλωση – η ύλη σε συνεχές πεδίο 
Όταν ένα υλικό (σύστημα μορίων) βρεθεί σε ένα στατικό εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, όλα τα 
φορτισμένα σωματίδια θα δεχτούν δυνάμεις που θα τείνουν να τα μετακινήσουν κατά μήκος 
του πεδίου. Τα σωματίδια αυτά μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ευκίνητα και το κάθε 
ένα στο βαθμό που θα μετακινηθεί θα συνεισφέρει στην πόλωση του υλικού. Στην πόλωση 
ενός διηλεκτρικού υλικού μπορούν να συνεισφέρουν οι εξής μηχανισμοί (Εικόνα 15) [15,16]: 
 
 Η πόλωση προσανατολισμού, η οποία εμφανίζεται όταν στο υλικό υπάρχουν μόνιμα 

μοριακά δίπολα και οφείλεται στον προσανατολισμό τους προς τη διεύθυνση του 
ηλεκτρικού πεδίου. 

 Η ηλεκτρονική πόλωση, που οφείλεται σε μετατόπιση του ηλεκτρονικού νέφους σε 
σχέση με τον πυρήνα στα άτομα. 

 Η ατομική ή ιοντική πόλωση, η οποία οφείλεται στην μετατόπιση των ιόντων στους 
κρυστάλλους ή στη μετατόπιση των ατόμων (με διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα) 
μεταξύ τους. 

 Τέλος, στην πόλωση ενός διηλεκτρικού υλικού μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά η 
πόλωση φορτίων χώρου, η οποία οφείλεται στη μακροσκοπική μετακίνηση φορτίων 
λόγω αγωγιμότητας και την παγίδευση τους π.χ. σε παγίδες, ατέλειες, διαχωριστικές 
επιφάνειες. 

 
Ας θεωρήσουμε τώρα ένα υλικό σε ένα στατικό εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο Ε0. Το πεδίο 
μέσα στο υλικό θα είναι Ε = Ε0 + Ε΄, όπου Ε΄ είναι το πεδίο που οφείλεται στην πόλωση του 
υλικού. Αν το υλικό είναι ισότροπο, τότε η επαγόμενη πόλωση θα έχει τη διεύθυνση του 
ηλεκτρικού πεδίου: Ρ = χs E, όπου χs η ηλεκτρική επιδεκτικότητα. Για την ηλεκτρική 
μετατόπιση D θα ισχύει:  

D = ε0 Ε + Ρ        (9) 

D = ε0 ( 1 + χs ) E = ε0 εs E      (10) 

P = ε0 ( εs – 1 ) E       (11) 

 
με εs την σχετική διηλεκτρική σταθερά και ε0 την διηλεκτρική σταθερά του κενού. Η πόλωση 
Ρ μπορεί να υπολογισθεί θεωρητικά, αν έχουμε ένα μοριακό μοντέλο για τη δομή του υλικού 
και με την εξίσωση (12) το μοντέλο μπορεί να ελεγχθεί ως προς την ακρίβεια του. Στην 
γενική περίπτωση, που το υλικό είναι ανισότροπο, το εs είναι τανυστής.  
 
(ii) Η ύλη σε εναλλασσόμενο πεδίο 
Στην περίπτωση του συνεχούς πεδίου το υλικό πολώνεται με την εφαρμογή του πεδίου και 
παραμένει πολωμένο – η πόλωση δεν αλλάζει. Στην περίπτωση που το πεδίο μεταβάλλεται 
με το χρόνο η πόλωση θα πρέπει να το ακολουθεί. Δεν μπορεί όμως να το ακολουθεί 
ακαριαία, αλλά για τον προσανατολισμό των διπόλων ή την μετακίνηση των φορτίων 
χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσει το σύστημα σε ισορροπία 
(Εικόνα 16). Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τον μηχανισμό της κίνησης, τη μοριακή δομή 
και την θερμοκρασία. Η πόλωση λοιπόν ακολουθεί το πεδίο με καθυστέρηση, και ως 
συνέπεια υπάρχει απώλεια ενέργειας. 
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Εικόνα 16 Προσανατολισμός διπόλων εκτός πεδίου και με την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου 

 
Αν το πεδίο έχει μορφή Ε*(t) = E0 exp (iωt), (E*(t) το μιγαδικό πεδίο), τότε θα μπορούμε να 
γράψουμε την (10) αλλά όχι και την (11), γιατί η πόλωση δεν έχει την ίδια διεύθυνση με το 
πεδίο. Γράφουμε λοιπόν D*(t) = D0 exp (iωt - δ) για τη μιγαδική ηλεκτρική μετατόπιση. Σε 
αντιστοιχία με την σχέση D = ε0  εs Ε έχουμε: 
 

D* (t) = ε0 ε* Ε* (t)        (12) 

ή 
ε* (ω) = D0 exp (iδ) / ε0 Ε0      (13) 

 
Το ε* (ω) είναι η μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά η οποία μπορεί να γραφτεί: 
 

ε* (ω) = ε΄ (ω) – i ε΄΄ (ω)       (14) 

 
Το πραγματικό μέρος της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ε΄ (ω) σχετίζεται με την ενέργεια 
που αποθηκεύεται στο υλικό και το φανταστικό ε΄΄ (ω) με την απώλεια ενέργειας. Το πηλίκο 
tan δ = ε΄΄ (ω) / ε΄ (ω) λέγεται εφαπτομένη απωλειών και είναι ο λόγος της ενέργειας που 
μετατρέπεται σε θερμότητα προς αυτήν που αποθηκεύεται. Οι δύο διηλεκτρικές σταθερές ε΄ 
και ε΄΄ δεν είναι ανεξάρτητες αλλά συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση Kramers-Kronig 
[17,18]. 
 
Γενικά, η διηλεκτρική σταθερά εξαρτάται από την συχνότητα, γιατί ανάλογα με την 
ταχύτητα εναλλαγής του πεδίου, κάθε μηχανισμός πόλωσης από αυτούς που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω (ατομική, ηλεκτρονική, προσανατολισμού κλπ.) προλαβαίνει ή όχι να 
παρακολουθήσει το πεδίο, θα μπορούσαμε να πούμε ποιοτικά, ότι το ε΄(ω) αυξάνει με την 
ποσότητα των δίπολων που προσανατολίστηκαν ή των φορτίων που μετακινήθηκαν ή των 
ιόντων που απομακρύνθηκαν, ανάλογα με το ποιοι μηχανισμοί συμμετέχουν στην πόλωση. 
Το ε΄΄ (ω), από την άλλη μεριά, περιμένουμε να μεγιστοποιείται στην περιοχή συχνοτήτων 
όπου ο χαρακτηριστικός χρόνος της κίνησης των μόνιμων μοριακών δίπολων είναι 
συγκρίσιμος με την περίοδο του πεδίου, οπότε έχουμε μέγιστη απορρόφηση ενέργειας λόγω 
του συγκεκριμένου μηχανισμού. 
 
(iii) Συστήματα με ένα μόνο χρόνο αποκατάστασης, Εξισώσεις Debye 
Όταν έχουμε ένα υλικό σε εναλλασσόμενο πεδίο, όπως την περίπτωση που περιγράψαμε πιο 
πάνω, τότε η πιο απλή υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε για την μεταβολή της πόλωσης με 
το χρόνο είναι η σχέση [19]: 

     
  (15)
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όπου Ρs είναι η πόλωση στην κατάσταση ισορροπίας και τ ο χρόνος διηλεκτρικής 
αποκατάστασης, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται μετά την απομάκρυνση του πεδίου για να 
μειωθεί η πόλωση στο 1/e της τιμής ισορροπίας Ρs. 
 
Η διηλεκτρική σταθερά μπορεί να γραφτεί ως άθροισμα των συνεισφορών της πόλωσης 
προσανατολισμού (διπολικής) Ρδ, της ατομικής Ρατ και της ηλεκτρονικής Ρηλ (θεωρούμε ότι 
δεν υπάρχει πόλωση φορτίων χώρου). Επίσης θεωρούμε ότι στις συχνότητες που εξετάζουμε 
η ατομική και η ηλεκτρονική πόλωση ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση το πεδίο, ενώ μόνο η 
διπολική καθυστερεί, από τη θεωρία προκύπτει ότι [20]: 

 

    

(16)

 
 
όπου εοο η διηλεκτρική σταθερά σε πολύ μεγάλες συχνότητες δηλαδή αυτή που οφείλεται 
στην ατομική και ηλεκτρονική πόλωση. Το Δε είναι η συνεισφορά του συγκεκριμένου 
μηχανισμού στην στατική διηλεκτρική σταθερά εs. 
 
Για το πραγματικό και το φανταστικό μέρος προκύπτουν οι εξισώσεις Debye: 
 

      

                    

(17)
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Εικόνα 17 Πραγματικό και φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς για ένα μηχανισμό Debye 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17 σε μια περιοχή συχνοτήτων γύρω από την τιμή ω = 1/τ 
παρατηρούμε: 
 
- Μία κορυφή στο ε΄΄, γιατί στην περιοχή αυτή μεγιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας, 

επειδή οι συχνότητες ω και 1/τ γίνονται συγκρίσιμες. Το μέγιστο της κορυφής βρίσκεται 
στη συχνότητα ωmax = 1/τ. 

- Ένα σκαλοπάτι στο ε΄, το οποίο οφείλεται στο ότι σε συχνότητες πολύ μικρότερες από 
ωmax τα δίπολα προλαβαίνουν να ακολουθήσουν τις μεταβολές του πεδίου, ενώ σε πολύ 
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μεγαλύτερες δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν το πεδίο και δεν κινούνται, άρα δεν 
συμμετέχουν στην πόλωση. Έτσι σε μικρές συχνότητες είναι ε΄ = εs ενώ σε μεγάλες είναι 
ε΄ = εοο. 

 
H ποσότητα Δε = εs – εοο είναι ανάλογη του εμβαδού κάτω από την κορυφή του ε΄΄ (ω) και 
συχνά αναφέρεται ως ένταση του μηχανισμού. 
 
(iv) Συστήματα με κατανομή των χρόνων αποκατάστασης, Εμπειρικές εξισώσεις 
Στην πράξη λίγα υλικά συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις εξισώσεις Debye, αλλά συνήθως οι 
κορυφές που παίρνει κανείς πειραματικά για τους μηχανισμούς είναι πιο πλατιές και 
ενδεχομένως ασύμμετρες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αν θεωρήσουμε ότι ο μηχανισμός δεν 
έχει μόνο έναν χρόνο αποκατάστασης, όπως έχουμε υποθέσει στην εξίσωση (18) αλλά 
περιγράφεται από μια κατανομή χρόνων αποκατάστασης. 
 
Για την περιγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων έχουν προταθεί διάφορες εμπειρικές 
σχέσεις. Αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά αναφέρονται παρακάτω [21]. 
 
 
Η πρώτη εμπειρική εξίσωση προτάθηκε από τους K. S. Cole και R. H. Cole και έχει την 
μορφή [22]: 

            

(18)

 

όπου τ0 ο χαρακτηριστικός χρόνος αποκατάστασης και α μια παράμετρος με τιμές 0 < α < 1. 
Η παραπάνω σχέση για α = 0 είναι ίδια με την εξίσωση Debye. Η κατανομή των χρόνων 
αποκατάστασης είναι συμμετρική γύρω από το τ0. 
 
Οι R. H. Cole και D. W. Davidson πρότειναν την εξίσωση [23]: 
 

         

(19)

 
 
όπου β είναι μια παράμετρος με τιμές 0  β  1. Για β = 1 έχουμε πάλι την εξίσωση Debye. Η 
κατανομή των χρόνων αποκατάστασης γενικά δεν είναι συμμετρική  γύρω από τον τ0 και το 
β είναι μια παράμετρος που καθορίζει το σχήμα. 
 
 
Μια πιο γενική εξίσωση είναι αυτή των Havriliak και Negami που έχει τη μορφή [24]: 
 

           

(20)

 

 
όπου  0 < α  1 και 0  (1-α) β < 1. Από την παραπάνω εξίσωση για β = 1 παίρνουμε τη 
συνάντηση Cole-Cole, για α = 0 την Cole-Davidson και για β = 1 και α = 0 την Debye. Οι 
παράμετροι α και β καθορίζουν τη συμμετρική και αντισυμμετρική διεύρυνση της κορυφής 
του μηχανισμού σε σχέση με ένα μηχανισμό Debye. Συγκεκριμένα, στο παρακάτω 
διάγραμμα (Εικόνα 18) του log ε΄΄ με το log f, η κλίση της πλευράς χαμηλών συχνοτήτων 
(f<<f0) της κορυφής είναι: 
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(21) 

 
και η κλίση της πλευράς υψηλών συχνοτήτων της κορυφής είναι: 
 

   

(22)

 
 
όπου f0 = 1 / (2πτ0) είναι η χαρακτηριστική συχνότητα Ηavriliak – Νegami.  
 
Η συχνότητα μεγίστου των διηλεκτρικών απωλειών είναι: 
 

   

(23) 

 
που γενικά δεν ταυτίζεται με την f0. 

 
Εικόνα 18 Το ε΄΄ ως συνάρτηση της συχνότητας για την εξίσωση Havriliak - Negami 
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Β) Ανάλυση πειραματικών δεδομένων – CONTIN routine 
 
Η υπολογιζόμενη πειραματικά ποσότητα είναι οι τιμές ε΄ και ε΄΄ της σύνθετης διηλεκτρικής 
συνάρτησης (17): 

ε* (ω) = ε΄ (ω) – iε΄΄ (ω) 
 
όπου ω = 2πν και ν = 10-2 – 107 Hz, οι μετρούμενες τιμές της συχνότητας, ε΄ το πραγματικό 
μέρος και ε΄΄ το φανταστικό μέρος ή το μέρος των απωλειών ενέργειας. 
 
Η ανάλυση των μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 
μιας τροποποιημένης εκδοχής του προγράμματος CONTIN [25], που χρησιμοποιείται ευρέως 
στην ανάλυση αποτελεσμάτων της φασματοσκοπίας συσχέτισης φωτονίων [26].Το 
πρόγραμμα εκτελεί ένα αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της πειραματικής συνάρτησης 
συσχέτισης και υπολογίζει την κατανομή των χρόνων χαλάρωσης [27,28]. 
 

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει αξιόπιστα στατιστικά 
κριτήρια για την αποδοχή ή απόρριψη των προτεινόμενων λύσεων. Η αντιστροφή της 
συνάρτησης συσχέτισης δεν οδηγεί σε μονοσήμαντη λύση για την κατανομή των χρόνων 
χαλάρωσης, αλλά σε μια σειρά από λύσεις στις οποίες μπορεί να διαφέρει ακόμη και ο 
αριθμός των κορυφών στην κατανομή. Σωστή επιλογή της λύσης που πραγματικά περιγράφει 
την μετρημένη πειραματικά συνάρτηση C(χ), είναι η λύση με τον μικρότερο αριθμό 
κορυφών στην F(lnτ) αλλά που ταυτόχρονα είναι σε πλήρη συμφωνία με τα πειραματικά 
αποτελέσματα (δίνει καλή προσαρμογή στην C(χ)) [29].  
 
Στην Εικόνα 19 βλέπουμε τις τρεις λύσεις Α1, Α2 και Α3 της προσαρμογής πειραματικών 
δεδομένων, η οποία εκτελέστηκε από το CONTIN, ενώ στο ένθετο παρατίθενται οι 
αντίστοιχες κατανομές. Από την ανάλυση διαπιστώνουμε ότι η λύση Α1 δεν δίνει τόσο καλή 
προσαρμογή, ενώ η Α2 εμφανίζει παραπάνω κορυφές, για το λόγο αυτό αποδεκτή γίνεται η 
λύση Α3. 
 
Το CONTIN εκτελεί αντιστροφή  της πειραματικής συνάρτησης χαλάρωσης, C(χ), με σκοπό 
τον προσδιορισμό της κατανομής των χρόνων χαλάρωσης F(lnτ), της γενικής μορφής: 

          
 (24) 

όπου Κ(χ,τ) αναπαρίσταται ο πυρήνας του μετασχηματισμού. Η εξίσωση (27) για τη 
διηλεκτρική φασματοσκοπία όπου C(ω) = ε΄΄(ω) / Δε και Κ(ω,τ) = ωτ / 1+(ωτ)2 μπορεί να 
γραφεί ως εξής: 

    
(25) 

 

όπου  
~
F(lnτ) = Δε F(lnτ), με το Δε να ενσωματώνεται, δεδομένου ότι η κατανομή F(lnτ) 

κανονικοποιείται. 
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Εικόνα 19 Η προσαρμογή σε πειραματικά δεδομένα, δηλαδή στην C(χ) για τις διάφορες λύσεις Α1, Α2 και 
Α3 που προκύπτουν από το CONTIN. Στο ένθετο παρατίθενται οι αντίστοιχες κατανομές των χρόνων 

F(lnτ) 

 
Για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε επίσης η συνάρτηση Havriliak-
Negami (23), 

 
όπου ω = 2πν. Με βάση την παραπάνω συνάρτηση, υπολογίζονται τα ε΄ και ε΄΄ [30],  
 

ε΄ = Δε r(ω) cos[β ψ(ω)] + εοο              και             ε΄΄ = Δε r(ω) sin[β ψ(ω)] 
 
όπου 

 
και 
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Γ) Διηλεκτρικός Αναλυτής – Novocontrol Alpha 
 
Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας πραγματοποιήθηκαν στο 
CNR-IPCF του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πίζα. Η δυναμική μελετήθηκε 
για τα καθαρά πολυμερή και για τα νανοσύνθετα, όπου το σύνολο των πολυμερικών 
αλυσίδων βρίσκεται σε δομή παρεμβολής.  
 
Τα δείγματα του καθαρού πολυμερούς μετρήθηκαν με την τεχνική του λεπτού φιλμ. 
Ζυγισμένη ποσότητα υλικού τοποθετήθηκε ανάμεσα σε δυο επίπεδα ηλεκτρόδια από 
ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 30 mm, και συμπιέστηκε σε θερμοκρασία 80˚C. Ίνες 
τηγμένης σίλικα διαμέτρου 100 μm, τοποθετήθηκαν ανάμεσα στις πλάκες των ηλεκτροδίων 
για να διατηρηθεί το πάχος του φιλμ σταθερό. Τα δείγματα θερμάνθηκαν στους 140˚C υπό 
κενό, για 20 ώρες, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ίχνη υγρασίας.  
 
Για τα νανοσύνθετα υλικά, η σκόνη συμπιέστηκε ομοαξονικά και παρασκευάστηκαν δισκία 
διαμέτρου 12 mm και πάχούς 0.3 – 0.6 mm. Τα δισκία θερμάνθηκαν στους 140˚C υπό κενό 
για 24 ώρες και τοποθετήθηκαν σε ξηραντήρα. Για την βελτίωση της ηλεκτρικής επαφής με 
τα ηλεκτρόδια, πριν τη μέτρηση, τα δισκία τοποθετούνται ανάμεσα σε φύλλα ινδίου (Εικόνα 
20). 

  

Εικόνα 20 Διάταξη δείγματος κατά τις μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας 

 
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην Εικόνα 21. Το δείγμα 
τοποθετείται στην ειδική υποδοχή (Εικόνα 20) για τις διηλεκτρικές μετρήσεις, η οποία είναι 
απευθείας συνδεδεμένη με τους ακροδέκτες εισόδου του αναλυτή αντίστασης. Ο 
δειγματοφορέας αποτελείται από δύο παράλληλα ηλεκτρόδια πλάκας. 
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Εικόνα 21 Η πειραματική εγκατάσταση του διηλεκτρικού φασματόμετρου σε συνδυασμό με κρυοστάτη 
[14] 

 
Η θερμοκρασία ελέγχεται από ένα αντιστάτη αισθητήρα λευκόχρυσου (ΡΤ100) 
τοποθετημένο σε θερμική επαφή (αλλά ηλεκτρική μόνωση) με μία από τις πλάκες πυκνωτών. 
Η υποδοχή του δείγματος αποτελεί μέρος ενός κρυοστάτη ο οποίος ανήκει στο σύστημα 
θερμοκρασίας QUATRO. Το δείγμα θερμαίνεται και ψύχεται σε ατμόσφαιρα ροής ξηρού 
αερίου αζώτου με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Αυτό διασφαλίζει ότι το δείγμα δεν θα 
απορροφήσει υγρασία. Ο αναλυτής αντίστασης, όπως και το σύστημα θερμοκρασίας είναι 
πλήρως ελεγχόμενα από υπολογιστή.  
 
Ο Novocontrol Alpha διηλεκτρικός αναλυτής, υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε για την 
μέτρηση της αντίστασης ή της σύνθετης διηλεκτρικής συνάρτησης σε ένα εύρος συχνοτήτων 
από 10 mHz σε 10 ΜHz (Εικόνα 22). Το εύρος των θερμοκρασιών όπου μελετήθηκε η 
δυναμική των υλικών είναι από -160˚C έως 150˚C.  
 

 
Εικόνα 22 Novocontrol Alpha διηλεκτρικός αναλυτής 
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4.1. Εισαγωγή 
 
Στην παρούσα εργασία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, γίνεται η μελέτη της δομής και της 
δυναμικής των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn στην καθαρή μορφή του 
πολυμερούς, αλλά και υπό ισχυρό περιορισμό, όταν βρίσκονται ανάμεσα στα φύλλα 
πολυστρωματικών πυριτιούχων πηλών. 
 
Κατά τον χαρακτηρισμό των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn, μελετήθηκε η δομή 
για τις τρεις γενεές Η20, Η30 και Η40 όπως και οι θερμικές τους ιδιότητες. Οι 
υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες Boltorn των διαφόρων γενεών, που έχουν μελετηθεί τα 
τελευταία χρόνια, φαίνεται να είναι άμορφα υλικά στα οποία όμως λόγω των δεσμών 
υδρογόνου που αναπτύσσονται ανάμεσα στις αλυσίδες του ίδιου ή και διαφορετικών 
μακρομορίων, σχηματίζονται μικροδομές (Η-bond network). Σημαντικό ρόλο στις θερμικές, 
ρεολογικές, ελαστικές και άλλες ιδιότητες των υλικών αυτών φαίνεται να παίζει η θερμική 
πορεία του δείγματος που εξετάζεται, δηλαδή το αν έχει προηγηθεί ανόπτηση, σε ποια 
θερμοκρασία και για πόσο χρόνο [1].  
 
Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά σύστασης 30% πολυμερούς σε 
ανόργανο με τις τεχνικές τήγματος και διαλύματος, όπου στη δεύτερη χρησιμοποιήθηκαν ως 
διαλύτες το νερό και η μεθανόλη. Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε 
επόμενη ενότητα για τα υλικά αυτά, επιλέχθηκε η τεχνική διαλύματος για την παρασκευή 
σειράς νανοσύνθετων, συστάσεων από 5% έως 90% πολυμερούς, των οποίων μελετήθηκε η 
δομή και οι θερμικές ιδιότητες.  
 
Κατά τη μελέτη της δομής, στην παρούσα εργασία, προκύπτουν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για τη δομή των νανοσύνθετων υλικών, σαν συνάρτηση των διαφορετικών 
γενεών, των διαφορετικών διαλυτών κατά την παρασκευή, των διαφόρων συστάσεων αλλά 
και όσον αφορά τη δομή ισορροπίας του νανοσύνθετου υλικού στην δομή παρεμβολής. 
 
Στη συνέχεια μελετήθηκε η δυναμική του πολυμερούς και συγκρίθηκε με αυτή των αλυσίδων 
όταν βρίσκονται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό. Για τα καθαρά πολυμερή Boltorn, έως τώρα 
έχουν μελετηθεί οι β- και γ- διεργασίες χαλάρωσης που οφείλονται σε μεταβολές στον 
προσανατολισμό των εστερικών ομάδων και σε κινήσεις των υδροξυλίων, αντίστοιχα [2]. Σε 
άλλες μελέτες οι ενέργειες ενεργοποίησης των διεργασιών αυτών φαίνεται να παρουσιάζουν 
μικρότερες τιμές, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διακλαδώσεως του πολυμερούς [3].  
 
Από την άλλη πλευρά, σε μελέτες που έχουν γίνει σε πολυμερή υπό ισχυρό χωρικό 
περιορισμό, έχει παρατηρηθεί ότι η διαδικασία της α- χαλάρωσης εμφανίζεται σε 
θερμοκρασίες χαμηλότερες από την θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης του πολυμερούς, οι 
χρόνοι της είναι πολύ πιο γρήγοροι από τους αντίστοιχους του καθαρού πολυμερούς και  
εμφανίζουν εξάρτηση Arrhenius από την θερμοκρασία και όχι VFT [4,5]. Σε άλλες 
περιπτώσεις όταν το πολυμερές βρίσκεται στην μορφή πολύ λεπτού υμενίου πάχους λίγων 
νανομέτρων, η διεργασία της α- χαλάρωσης γίνεται πολύ πιο αργή [6,7,8,9,10,11], ενώ για 
την β- χαλάρωση δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις [4]. 
 
Από τη μελέτη της δυναμικής και τον υπολογισμό των χρόνων χαλάρωσης των υλικών 
Boltorn, παρατηρήθηκαν οι α- αλλά και β- διαδικασίες χαλάρωσης, και προέκυψαν 
σημαντικά συμπεράσματα, σαν συνάρτηση των διαφορετικών γενεών. Ακόμη μελετήθηκε η 
επίδραση του ισχυρού χωρικού περιορισμού στις παρατηρούμενες διαδικασίες χαλάρωσης 
και εξετάστηκε σε αυτήν την περίπτωση ο ρόλος της δομής του μορίου. 
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4.2. Χαρακτηρισμός Αρχικών Υλικών 
 
 

4.2.1. Μοντμοριλλονίτης νατρίου – Na+-MMT 
 
Για την παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών στην παρούσα εργασία ως ανόργανο υλικό 
χρησιμοποιήθηκε ο υδρόφιλος πολυστρωματικός μοντμοριλλονίτης νατρίου, της εταιρίας 
Southern Clay, Cloisite Na+, Na+-MMT.  
 
Ο φυσικός μοντμοριλλονίτης νατρίου προέρχεται από την εξόρυξη και τον καθαρισμό από 
τις προσμίξεις ενός αργυλοπυριτικού ορυκτού, του μπετονίτη. Ανήκει στην κατηγορία των 
πολυστρωματικών πυριτιούχων πηλών και είναι υδρόφιλος λόγω των ένυδρων κατιόντων 
που περιέχει στα διαστρωματικά του κενά.  
 
Η περίοδος της πολυστρωματικής δομής του είναι ~10 Å (όταν είναι τελείως στεγνός) ενώ η 
ικανότητα ιοντοανταλλαγής του (Cation Exchange Capacity) είναι CEC=92.6meq/100g 
πηλού.  
 
Αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα διαγράμματα από την περίθλαση ακτίνων Χ και η 
διαστρωματική απόσταση, μοντμοριλλονίτη όταν είναι τελείως στεγνός, d001=0,98nm 
(παραμονή για 24 ώρες σε θερμοκρασία 200°C υπό κενό) και πριν από την απομάκρυνση της 
υγρασίας την οποία έχει συγκρατήσει, λόγω παρατεταμένης παραμονής του στην 
ατμόσφαιρα, d001=1,13nm.  
 
Ακόμη η κορυφή σε 2θ = 20ο αποδίδεται στα διαφορετικά κρυσταλλικά επίπεδα ενώ οι 
κορυφές που εμφανίζονται σε γωνίες μεγαλύτερες των 25ο οφείλονται σε προσμίξεις που 
έχουν μείνει και μετά την διαδικασία καθαρισμού του υλικού. 
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Αποτελέσματα φασματοσκοπίας υπερύθρου (ATR – FTIR) 
Ο χαρακτηρισμός του Na+-MMT γίνεται και με φασματοσκοπία υπερύθρου, όπου 
προσδιορίζονται οι δονήσεις των μοριακών δεσμών των ατόμων του πηλού. Στην Εικόνα 2 
παρατίθεται το φάσμα IR  του μοντμοριλλονίτη νατρίου και ακολουθεί ο Πίνακας 1 όπου 
γίνεται η ανάθεση των κορυφών. [12]  
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Εικόνα 2 Φάσμα IR του Na+-MMT[12] 

 

Πίνακας 1 Ανάλυση φάσματος IR του Na+-MMT [12] 

 
 

Wavelenth 
(cm-1) 

Appearence Correlation 

3630 Strong H-O-H stretch 
3430 Strong, Broad H-O-H stretch 
1630 Medium H-O-H bend 
1115 Strong  Si-O bend 
1045 Strong Si-O-Si stretch 
920 Medium Al-OH 
850 Medium Mg-Al-OH 
800 Weak Quartz 
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4.2.2. Υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες – Boltorn™ H20, H30, H40 
 
Τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή, λόγω της δομής τους σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό 
δραστικών ομάδων που διαθέτουν, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης σε πληθώρα εφαρμογών. 
Για το λόγο αυτό έχουν κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ένα είδος 
υπερδιακλαδισμένων πολυμερών, που έχει μελετηθεί αρκετά είναι οι πολυεστέρες που 
προέρχονται από το διμέθανολ-προπανικό οξύ [1,13,14,15,16] (bis-methylol-propionic acid, 
bis – MPA), όπως είναι και τα υλικά Boltorn, οι τρεις γενεές των οποίων, H20, H30 και Η40, 
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (Εικόνα 3). 
 

α. β. γ.  

Εικόνα 3 Τρεις γενεές των υλικών Boltorn™ α. Η20, β. Η30 και γ. Η40 

Οι αλυσίδες των υλικών αυτών αποτελούνται κυρίως από εστερικές ομάδες, ενώ οι 
δραστικές ομάδες που βρίσκονται στα άκρα των διακλαδώσεων είναι υδροξύλια. Αυτό 
σημαίνει ότι τα μόρια αυτά είναι ιδιαίτερα πολικά, για αυτό και διαλύονται σε πολικούς 
διαλύτες. Επίσης αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα υδροξύλια και τα εστερικά 
οξυγόνα είτε στο ίδιο, είτε μεταξύ διαφορετικών μορίων. Λόγω του μεγάλου αριθμού 
υδροξυλίων που διαθέτουν είναι πολύ υδρόφιλα υλικά και απορροφούν υγρασία από την 
ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό διατηρούνται σε ξηραντήρα ή κλείνονται αεροστεγώς. Πριν 
από κάθε μέτρηση τοποθετούνται σε φούρνο υπό κενό για 24 ώρες. 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα Boltorn™ H20, H30 και H40 από την Polymer 
Factory, Sweden AB και είναι σε μορφή λευκής σκόνης. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα [17,18]. 
 

Πίνακας 2 Γενικά χαρακτηριστικά των υλικών Boltorn [17,18] 

Υλικά 
Boltorn 

Γενιά 
Αριθμός 

λειτουργικών 
ομάδων (-ΟΗ) 

Θεωρητικό 
μοριακό βάρος 

(g/mol) 

Θερμοκρασία 
υαλώδους 

μετάβασης (°C) 

Πυκνότητα 
(g/cm3) 

Διαλύτες 
(γενικά 
πολικοί) 

Η20 2η  16 1749.8 25 1.38 

Η30 3η  32 3607.6 35 1.39 

Η40 4η  64 7323.3 40 1.40 

THF (θερμό), 
DMF, DMSO, 
μεθανόλη, νερό 
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Αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 
Για τη μελέτη της δομής των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn, 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις περίθλασης ακτίνων X, σε θερμοκρασία δωματίου. Τα 
δείγματα τοποθετήθηκαν σε θάλαμο κενού για την απομάκρυνση υγρασίας. Όπως μπορούμε 
να διακρίνουμε στην Εικόνα 4 και οι τρεις γενεές των Boltorn εμφανίζουν μια φαρδιά 
κορυφή πλάτους γωνιών 2θ = 4° στο μέσο του ύψους της (FWHM), ενώ για 2θ = 17,3° 
εμφανίζουν μια πιο οξεία κορυφή που αντιστοιχεί σε χαρακτηριστική απόσταση 0,5nm. Από 
την κορυφή αυτή διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας σχετικής τάξης των αλυσίδων κυρίως λόγω 
των ενδομοριακών δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται ανάμεσα στα υδρογόνα των 
υδροξυλίων (-ΟΗ) και στα οξυγόνα των καρβονυλίων των εστερικών ομάδων του μορίου 
[19,20]. Οι δεσμοί υδρογόνου που μπορεί να αναπτύσσονται ανάμεσα στις αλυσίδες ενός 
μορίου ή διαφορετικών, είναι τύπου ΟΗ…ΟΗ, CΟ…ΗΟ και CΟ…ΗΟ…ΗΟ. Κατά κύριο 
λόγο οι δεσμοί υδρογόνου  CΟ…ΗΟ και CΟ…ΗΟ…ΗΟ, αναπτύσσονται ανάμεσα σε 
αλυσίδες του ίδιου μορίου και έχουν χαρακτηριστικές αποστάσεις ~0,45-0,60nm, ενώ οι 
δεσμοί ΟΗ…ΟΗ αναπτύσσονται και διαμοριακά, με χαρακτηριστικές αποστάσεις ~0,2nm. 
 
Παρατηρούμε μια ελαφριά διαφοροποίηση στις τρεις γενεές στην οξύτητα της κορυφής 
ταυτόχρονα με μια ελάχιστη μετατόπιση σε μικρότερες γωνίες με την αύξηση της 
διακλαδώσεως του πολυμερούς. Για την δεύτερη γενεά, στο Η20 η κορυφή είναι η πιο οξεία 
και βρίσκεται σε 2θ = 17,45°, για την τρίτη, στο Η30, σε 2θ = 17,30° και είναι λιγότερο 
οξεία, ενώ στο Η40 βρίσκεται σε 2θ = 17,25° και είναι η λιγότερο οξεία κορυφή. Η ελαφρά 
διαφορετική θέση σε συνδυασμό με τη μορφή των κορυφών υποδηλώνει πιθανώς ένα 
ελαφρώς πυκνότερο στοίβαγμα των μακρομοριακών αλυσίδων στις μικρότερες γενεές. Το 
συμπέρασμα αυτό έχει διαπιστωθεί και από τους Zagar, Huskic, Zigon σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, όπου τα υλικά αυτά μελετήθηκαν μετά από ανόπτηση σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες για διαφορετικούς χρόνους [19].  
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Εικόνα 4 Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ για τις τρεις γενεές (Η20, Η30, Η40) του υπερδιακλαδισμένου 
πολυεστέρα Boltorn. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας. 

 
Τέλος όπως συμπεραίνουμε από την Εικόνα 4 τα υλικά αυτά είναι άμορφα, καθώς 
απουσιάζουν οι κρυσταλλικές κορυφές, που εντοπίζονται σε ακόμα μεγαλύτερες γωνίες. 
Πρόκειται για οξείες κορυφές μεγάλης έντασης για 2θ κοντά στις 20° έως 30°.  
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Αποτελέσματα φασματοσκοπίας υπερύθρου (ATR – FTIR) 
Τα αποτελέσματα της μελέτης της δομής των τριών γενεών με φασματοσκοπία υπερύθρου 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 5. Η διαφοροποίηση στην ένταση των τριών πολυμερών 
οφείλεται κυρίως στην επαφή του δείγματος με το διαμάντι. Στον πολυεστέρα δεύτερης 
γενεάς, λόγω του χαμηλότερου σημείου υαλώδους μετάβασης το υλικό είναι πιο μαλακό και 
λιγότερο εύθραυστο, έτσι σε θερμοκρασία δωματίου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, 
το διαμάντι βυθίζεται καλύτερα και έχει βελτιωμένη επαφή με το υλικό σε σχέση με τα άλλα 
δυο πολυμερή. Αυτό αποτυπώνεται στο φάσμα του Η20 με κορυφές μεγαλύτερης έντασης. 
 
Αυτό που διαπιστώνουμε από τη σύγκριση των τριών γενεών του υπερδιακλαδισμένου 
πολυεστέρα είναι, η ύπαρξη ίδιων δονήσεων λόγω των ίδιων λειτουργικών ομάδων που 
περιέχουν τα πολυμερή Η20, Η30 και Η40. Η παραπάνω διαπίστωση είναι αναμενόμενη 
διότι η σύνθεση τους έγινε με την ίδια διαδικασία και από τα ίδια μονομερή. Εκτός από την 
ανάθεση των κορυφών που γίνεται στην Εικόνα 5, ακολουθεί αναλυτικά η ταυτοποίηση των 
κορυφών και η αντιστοίχηση με συγκεκριμένες δονήσεις των μοριακών δεσμών των υλικών. 
 
Από το φάσμα απορρόφησης των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn προκύπτουν τα 
εξής είδη δεσμών: C-O, C-H, C=O και O-H. Για τιμές κυμματάριθμων 1010-1300 cm-1 
εμφανίζονται οι δονήσεις του δεσμού C-O όπου για 1010 cm-1 έχουμε την συμμετρική και 
για 1300 cm-1 την ασύμμετρη δόνηση έκτασης του εστερικού δεσμού C-O-C, για 1117 και 
1213 cm-1 την απορρόφηση δεσμού C-O εστέρων και αιθέρων, ενώ για 1044 cm-1 την 
απορρόφηση των πρωτοταγών αλκοολών.  
 
Στη συνέχεια οι δεσμοί C-H εμφανίζονται σε δυο περιοχές του φάσματος και έχουμε στα 
1400 cm-1 την απορρόφηση που οφείλεται στο μεθύλιο -CH3, με την ασθενή ζώνη κάτω από 
τα 1400 να οφείλεται στην δόνηση κάμψης του μεθυλίου και στα 1470 cm-1 να αποδίδεται 
στο αλειφατικό μεθυλένιο, λόγω της ψαλιδοειδούς δόνησης κάμψης της ομάδας CH2. Η 
δεύτερη περιοχή είναι στα 2880 και 2940 cm-1 λόγω της ασύμμετρης και συμμετρικής 
δόνηση έκτασης του αλειφατικού δεσμού C-H. Στα 1724 cm-1 έχουμε την απορρόφηση λόγω 
έκτασης του καρβονυλίου εστερικού δεσμού και τέλος στην περιοχή 3250 έως 3450 cm-1 
εμφανίζεται η ευρεία κορυφή του υδροξυλίου. 
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Εικόνα 5 Φάσματα ATR-FTIR του καθαρού πολυμερούς για τις τρεις γενεές, όπου έχει γίνει η ανάθεση 
των κορυφών. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους σύγκρισης 
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της ανάθεσης των κορυφών του 
φάσματος IR των πολυεστέρων Η20, Η30 και Η40. 
 

Πίνακας 3 Ανάλυση φάσματος IR για τις τρεις γενεές Boltorn 

Wavelenth (cm-1) Bond Appearence Correlation 

1010 C-O Strong Symmetric stretch for the C-O-C of the ester
1044 C-O Strong Absorption for the primary alcohols

1117 & 1213 C-O Strong Absorption C-O for esters and ethers
1300 C-O Strong Asymmetric stretch for the C-O-C of the ester

1400 C-H Weak Absorption in this region due to CH3 

The weak band below 1400 is the methyl 
bending vibrational band

1470 C-H Medium Aliphatic CH2 scissor for the methylene group

1724 C=O Strong Carbonyl stretching absorption for esters
2880 & 2940 C-H Medium Asymmetric and symmetric stretching of 

aliphatic CH absorption

3250 O-H Broad Hydrogen bonded OH
3358 O-H Broad Hydroxyl stetching vibration

 
Αποτελέσματα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC) 
Η μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων που πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις διαφορικής 
θερμιδομετρίας σάρωσης, επιβεβαιώνει ότι τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή Boltorn δεν 
εμφανίζουν κρυσταλλικότητα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6 τα υλικά Η20, Η30 και Η40 
εμφανίζουν θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης στους 8, 13 και 27°C αντίστοιχα. 
Παρατηρείται μια εξάρτηση του Tg από τη γενεά, καθώς εμφανίζει μια σταδιακή αύξηση, 
όσο αυξάνεται ο βαθμός διακλαδώσεως του πολυμερούς. Ταυτόχρονα ελαφριά εξάρτηση από 
την γενεά παρουσιάζει και η τιμή Δcp των μεταβάσεων οι οποίες υπολογίστηκαν Δcp Η20 = 
0,13 cal.g-1.oC-1, Δcp Η30 = 0,18 cal.g-1.oC-1 και Δcp Η40 = 0,21 cal.g-1.oC-1. 
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Εικόνα 6 Μετρήσεις DSC για τα Η20, Η30 και Η40. Κύκλος θέρμανσης με ρυθμό μεταβολής της 
θερμοκρασίας 10οC/min 
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4.3. Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών 
 
Η παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών μπορεί να γίνει είτε με παρασκευή από ανάμιξη από 
τήγμα είτε από διάλυμα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Αρχικά 
παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά με τα πολυμερή των τριών γενεών και 
μοντμοριλλονίτη νατρίου σύστασης 30% σε πολυμερές και στη συνέχεια μελετήθηκε η δομή 
τους.  
 

(i) Παρασκευή μέσω τήγματος 
Στην περίπτωση της παρασκευής νανοϋβριδίων από τήγμα, αρχικά ζυγίζεται η απαραίτητη 
ποσότητα του ανόργανου και του πολυμερούς ώστε να έχουμε την επιθυμητή ποσοστιαία 
αναλογία. Το μίγμα τοποθετείται σε φούρνο σε θερμοκρασία 200°C υπό δυναμικό κενό για 
24 ώρες. Με την διαδικασία αυτή οι πολυμερικές αλυσίδες κινούνται και εισέρχονται 
ανάμεσα στα φύλλα του ανόργανου υλικού.  
 
Στην Εικόνα 7 φαίνονται διαγράμματα XRD των υλικών που παρασκευάστηκαν με την 
τεχνική τήγματος. Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι για όλα τα υλικά η κύρια κορυφή 
περίθλασης φαρδαίνει υπερβολικά σε σχέση με αυτή του ανόργανου υλικού και 
μετατοπίζονται προς μικρότερες γωνίες αλλά όχι με συστηματικό τρόπο. Για το Η20 ένα 
μέρος των αλυσίδων βρίσκεται σε δομή παρεμβολής, για το Η30 βλέπουμε ότι η κορυφή του 
ανόργανου παραμένει και για το Η40 φαίνεται να υπάρχουν και άδειες γαλαρίες αλλά και μια 
ποσότητα πολυμερούς που έχει παρεμβληθεί. Η κορυφές λόγω της παρεμβολής που 
εμφανίζονται για τα Η20 και Η40 παρότι είναι αρκετά ευρείες εμφανίζουν μέγιστο σε 2θ = 
5,8ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική απόσταση 1,52nm, δηλαδή αφαιρώντας την 
διαστρωματική απόσταση του στεγνού μοντμοριλλονίτη νατρίου (0,98nm), το πολυμερικό 
στρώμα έχει πάχος 0,52nm.  
 
Από τις μετρήσεις αυτές συμπεραίνουμε ότι ενώ υπάρχει τάση για σχηματισμό δομής 
παρεμβολής πιθανόν κινητικά δεν επιτυγχάνεται, ίσως λόγω του ότι η θερμοκρασία των 
200οC είναι χαμηλή για να σπάσουν οι δεσμοί που έχουν σχηματιστεί και να επιτραπεί η 
διάχυση των μορίων. Καθώς η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας πιθανόν να οδηγήσει σε 
αποσύνθεση των πολυμερών, συμπεραίνουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση. 
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Εικόνα 7 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20, Η30 και  Η40 σύστασης 30% σε Na+-MMT που 
παρασκευάστηκαν με την τεχνική τήγματος. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 
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(ii) Παρασκευή μέσω διαλύματος  
Εναλλακτικά με τη μέθοδο ανάμιξης από τήγμα, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή 
αντίστοιχων νανοσύνθετων υλικών σύστασης 30% σε πολυμερές και με ανάμιξη από 
διάλυμα.  
 
Επιλογή διαλυτών 
Στην παρασκευή νανοσύνθετων υλικών χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάμιξης από διάλυμα, 
σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή επιλογή διαλύτη. Θεωρείται ότι χρειάζεται η διάλυση του 
πολυμερούς να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη (θερμοκρασία δωματίου, ήπια ανάδευση) και 
το ανόργανο υλικό να διασπείρεται πλήρως ώστε να διαχωρίζονται τα φύλλα του. Επιθυμητό 
είναι ο διαλύτης να μην είναι τοξικός και ερεθιστικός για το δέρμα, αλλά και να εξατμίζεται 
γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να διασφαλίζεται η ευκολότερη απομάκρυνση του. 
 
Για την επιλογή του βέλτιστου διαλύτη επιλέγονται το απιονισμένο νερό και η μεθανόλη, 
από τους διαλύτες που βιβλιογραφικά προτείνονται σαν καλοί για το πολυμερές, ενώ 
δοκιμάζεται και η αιθανόλη μόνο ως προς τη διασπορά του ανόργανου. Αρχικά μικρή 
ποσότητα πολυμερούς προστίθεται σε 3-4ml διαλύτη και αναδεύεται σε θερμοκρασία 
δωματίου. Στην μεθανόλη το πολυμερές διαλύεται σε λίγα λεπτά ενώ το διάλυμα σε νερό 
παραμένει θολό μετά από 24 ώρες, με συνεχή ανάδευση. Απαιτείται θέρμανση γύρω στους 
70°C όπου και έχουμε την πλήρη διάλυση. 
 
Ο έλεγχος  της διασποράς του ανόργανου υλικού στους διάφορους διαλύτες 
πραγματοποιήθηκε με ανάμιξη 0,6g πηλού σε 20ml διαλύτη. Αρχικά στην αιθανόλη η 
ποσότητα που προστίθεται καταβυθίζεται αμέσως και το υπερκείμενο υγρό παραμένει 
διαυγές. Στην μεθανόλη, φαίνεται ο πηλός να διασπείρεται γρήγορα ενώ στη συνέχεια μια 
ποσότητα καταβυθίζεται και μια άλλη παραμένει διεσπαρμένη. Τέλος στο νερό παρά την 
αργή διασπορά του ανόργανου, δεν παρατηρείται καταβύθιση, αλλά όλη η ποσότητα 
παραμένει διεσπαρμένη ακόμα και μετά από την πάροδο 22 ωρών. Στην Εικόνα 8 φαίνεται η 
διασπορά στους τρεις διαλύτες μετά από 30 λεπτά, 150 λεπτά και 22 ώρες, όπου 
διαπιστώνεται ως καλύτερος διαλύτης το νερό και αρκετά λιγότερο η μεθανόλη. 
 

α.  β.  γ.  

Εικόνα 8 Διασπορά του μοντμοριλλονίτη στους διαλύτες απιονισμένο νερό, αιθανόλη και μεθανόλη μετά 
από α. 30 λεπτά, β. 150 λεπτά και γ. 22 ώρες 

 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρασκευή των δειγμάτων σύστασης 30% με την τεχνική 
διαλύματος. Η διαδικασία της ανάμιξης από διάλυμα περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Τα 
αποτελέσματα της παρασκευής των νανοσύνθετων με διαλύτη νερό παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 9. Από το διάγραμμα XRD επιβεβαιώνεται η μετακίνηση της κορυφής του 
ανόργανου υλικού και άρα η δομή παρεμβολής και για τις τρεις γενεές του πολυμερούς. Η 
κύρια κορυφή περίθλασης εμφανίζεται σε 2θ = 4,5ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική 
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απόσταση 1,95nm. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει και μία δεύτερη κορυφή που εμφανίζεται 
ως ώμος σε 2θ = 5,6ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική απόσταση 1,57nm και που η ένταση 
της πιθανόν εξαρτάται από την γενεά. Η ύπαρξη αυτού του ώμου θα συζητηθεί διεξοδικά 
στην συνέχεια. Τέλος, στο διάγραμμα XRD διακρίνονται υψηλότερες κορυφές περίθλασης 
για τη δομή παρεμβολής, γεγονός που υποδεικνύει καθαρά το μεγάλο βαθμό συμφωνίας της 
δομής παρεμβολής. 
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Εικόνα 9 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20, Η30 και Η40 σύστασης 30% σε Na+-MMT που 
παρασκευάστηκαν με την τεχνική διαλύματος με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για 
λόγους ευκρίνειας 
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Solution Intercalation (methanol)

 
Εικόνα 10 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20, Η30 και Η40 σύστασης 30% σε Na+-MMT που 
παρασκευάστηκαν με την τεχνική διαλύματος με διαλύτη μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες 
για λόγους ευκρίνειας 

 
Η ίδια τεχνική χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή παρόμοιων νανοσύνθετων υλικών 
σύστασης 30% σε πολυμερές, αλλά με διαλύτη μεθανόλη. Το διάγραμμα XRD των 
δειγμάτων αυτών παρουσιάζεται στην Εικόνα 10, όπου βλέπουμε τις κορυφές των Η20 και 
Η40 σε 2θ = 4,6ο ενώ του Η30 σε 2θ = 5,3ο που αντιστοιχούν σε διαστρωματικές αποστάσεις 
1,92nm και 1,67nm και επιβεβαιώνεται η δομή παρεμβολής και σε αυτή την περίπτωση, για 
τις τρεις γενεές. Οι διαφοροποιήσεις αυτές των κορυφών μελετώνται σε επόμενη ενότητα. 
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Από την παραπάνω διαδικασία παρασκευής νανοσύνθετων δειγμάτων με τις διαφορετικές 
τεχνικές και την μελέτη της δομής τους με περίθλαση ακτίνων X, συμπεραίνουμε ότι με την 
τεχνική διαλύματος επιτεύχθηκε δομή παρεμβολής πολύ καλής συμφωνίας. Για την 
παρασκευή των νανοσύνθετων σε μεγάλο εύρος συστάσεων, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική 
αυτή με διαλύτη σε μια σειρά δειγμάτων, το νερό, ενώ σε άλλη την μεθανόλη. 
 
Παρασκευή σειράς νανοσύνθετων υλικών μέσω διαλύματος  
Μετά την προκαταρκτική μελέτη που έγινε, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 
ανάμιξη μέσω διαλύματος σαν μέθοδος ανάμιξης του πολυμερούς με τον πολυστρωματικό 
πυριτιούχο πηλό. Γίνεται παρασκευή δειγμάτων με σύσταση 5, 10, 20, 30, 50, 70 και 90% 
πολυμερούς και για τις τρεις γενιές. Παρασκευάζονται δυο σειρές δειγμάτων με διαλύτη 
απιονισμένο νερό και μεθανόλη. Για την παρασκευή των δειγμάτων με διαλύτη το νερό, 
αρχικά γίνεται διάλυση της κατάλληλης, σε κάθε περίπτωση, ποσότητας πολυμερούς σε 10 
ml απιονισμένο νερό με συνεχή ανάδευση για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Για την 
πλήρη διάλυση του πολυμερούς, ακολουθεί θέρμανση του μίγματος στους 70°C. Στην 
συνέχεια προστίθεται σε θερμό διάλυμα υπό συνεχή ανάδευση η ανάλογη ποσότητα πηλού, 
μέχρι να διασπαρεί πλήρως. Έπειτα, το δείγμα αφήνεται σε σταθερή θερμοκρασία (70°C) και 
ανάδευση μέχρι την εξάτμιση του διαλύτη. Τέλος τοποθετείται σε φούρνο κενού στους  70°C 
για να εξατμιστούν τα υπολείμματα υγρασίας στο δείγμα [21,22]. Παρόμοια διαδικασία 
ακολουθείται και στην περίπτωση της μεθανόλης, η οποία όμως πραγματοποιείται σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
 
Μετά από μελέτη της δομής των δειγμάτων όπως παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενη 
ενότητα, διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκονται στην δομή ισορροπίας τους, καθώς υπάρχουν 
πολυμερικές αλυσίδες εγκλωβισμένες στις γαλαρίες, που αυξάνουν την διαστρωματική 
απόσταση ανάλογα με το ποσοστό του πολυμερούς στο σύνθετο. Έτσι για τα δείγματα 
ακολουθεί θέρμανση τους υπό κενό στους 200°C για 24 ώρες (annealing). 
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4.4. Πειραματικά αποτελέσματα 
 
 

4.4.1. Μελέτη της Δομής 
 

4.4.1.1. Νανοσύνθετα  Boltorn/Na+-MMT με διαλύτη νερό: Επίδραση της 
σύστασης 

 
Αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 
Η μελέτη της δομής των νανοσύνθετων υλικών υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Boltorn με 
ανόργανο πηλό Na+-MMT, παρασκευασμένων με την τεχνική διαλύματος με διαλύτη νερό, 
έγινε αρχικά με περίθλαση ακτίνων Χ. Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο διάγραμμα 
XRD της Εικόνας 11, είναι για σειρά δειγμάτων συστάσεων από 5% έως 90% σε πολυμερές.  
 
Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα XRD, για την σύσταση 5% πολυμερούς υπάρχει 
ακόμα μεγάλο μέρος ανόργανου με άδειες τις γαλαρίες του. Στις επόμενες συστάσεις υπάρχει 
μια εξάρτηση της θέσης της κορυφής, από τη συγκέντρωση του πολυμερούς στο 
νανοσύνθετο. Παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση της διαστρωματικής απόστασης, καθώς 
αυξάνει η περιεκτικότητα σε πολυμερές. Επιπρόσθετα εμφανίζονται στις κορυφές των 
συστάσεων 20% και 30%, ώμοι (shoulders) που υποδεικνύουν την ύπαρξη και άλλης 
κορυφής. Τέλος από την Εικόνα 11 παρατηρούμε ότι για τη σύσταση 90% δεν έχουμε δομή 
παρεμβολής αλλά πλήρως διεσπαρμένη δομή, καθώς δεν εμφανίζεται κορυφή. 
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Εικόνα 11 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Από την παραπάνω διαπίστωση για την πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών διακριτών 
κορυφών, γίνεται ανόπτηση όλων των δειγμάτων  στους 200οC για 24h. Η τόσο υψηλή 
θερμοκρασία ανόπτησης κρίνεται απαραίτητη ώστε να δοθεί η δυνατότητα να σπάσουν οι 
δεσμοί υδρογόνου που σχηματίζουν τα συγκεκριμένα μόρια λόγω των ενεργών ομάδων που 
περιέχουν και να μπορέσουν να κινηθούν ώστε το σύστημα να αποκτήσει την δομή 
ισορροπίας [23]. Στην Εικόνα 12 βλέπουμε το διάγραμμα XRD των παραπάνω δειγμάτων 
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μετά από ανόπτηση. Με την θέρμανση παρέχεται η απαιτούμενη ενέργεια για τη μετακίνηση 
των αλυσίδων στην δομή ισορροπίας. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα XRD, έχουμε 
μετακίνηση των κορυφών αλλά και εξάλειψη των ώμων. Για τις συστάσεις από 5 έως 30% 
πολυμερούς όλες οι κορυφές εμφανίζονται για 2θ = 5,80ο, ενώ για τη σύσταση 5% έχουμε 
ακόμα άδειες γαλαρίες. Για τις συστάσεις 50 έως 90% οι κορυφές εμφανίζονται στα 2θ = 
4,50ο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται κορυφή στη σύσταση 90%. Έτσι καταλήγουμε σε δυο 
διαστρωματικές αποστάσεις ανάλογα με τη σύσταση, οι οποίες είναι στα 1,58nm για 
συστάσεις μικρότερες του 30% και 1,97nm για συστάσεις μεγαλύτερες του 50%.  
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Εικόνα 12 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι καμπύλες 
είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 

 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κατά την παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών, 
ιδιαίτερα για μεγάλες συστάσεις πολυμερούς, ένα μέρος του πολυμερούς εγκλωβίζεται στις 
γαλαρίες κατά την εξάτμιση του διαλύτη και έτσι προκύπτουν διαφορετικές διαστρωματικές 
αποστάσεις ανάλογα με το ποσοστό του πολυμερούς στο νανοσύνθετο. Με την διαδικασία 
της θερμικής ανόπτησης οι πολυμερικές αλυσίδες κινούνται, καταλήγοντας στη δομή 
ισορροπίας. Από τη διαπίστωση των δυο διαστρωματικών αποστάσεων ανεξάρτητα από τη 
σύσταση του νανοσύνθετου, συμπεραίνουμε ότι οι στοιβάδες πολυμερούς που σχηματίζονται 
ανάμεσα στις γαλαρίες μπορεί να αποτελούνται από ένα ή δυο στρώματα πολυμερούς 
(monolayers/bilayers). 
  
Ακόμη από τις παραπάνω διαστρωματικές αποστάσεις μπορούμε να υπολογίσουμε το πάχος 
του πολυμερικού στρώματος που βρίσκεται μέσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού. Ο 
στεγνός μοντμοριλλονίτης νατρίου έχει διαστρωματική απόσταση 0,98nm και κατ’ επέκταση 
με αφαίρεση της απόστασης αυτής από την παρατηρούμενη του διαγράμματος XRD, 
προκύπτει ότι η μονή στοιβάδα πολυμερούς έχει πάχος 0,55nm ενώ η διπλή στοιβάδα 
0,98nm. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γυροσκοπική ακτίνα του Η20 έχει υπολογιστεί 
Rg=0.80-0.85nm σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Η αντίστοιχη ποσότητα για το Η30 είναι 
Rg=1.03-1.10nm [20]. Έτσι επιβεβαιώνεται η επίπεδη διαμόρφωση, με βάση και την 
βιβλιογραφία, του πολυμερούς Η20 όταν βρίσκεται ανάμεσα στις γαλαρίες του ανόργανου 
[21,24]. 
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Όμοια μελέτη έγινε για τη σειρά νανοσύνθετων με τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή της 
τρίτης και τέταρτης γενεάς, Η30 και Η40 αντίστοιχα. Στις Εικόνες 13 και 14 βλέπουμε τα 
διαγράμματα XRD για το νανοσύνθετο του Η30, πριν και μετά την ανόπτηση στους 200οC 
για 24 ώρες, αντίστοιχα, σε συστάσεις 0 έως 90% πολυμερούς. Στην περίπτωση του Η30 
παρατηρείται ξανά μια σταδιακή αύξηση της διαστρωματικής απόστασης για μεγάλα 
ποσοστά πολυμερούς (Εικόνα 13), που όμως μετά από ανόπτηση έχουμε μετακίνηση των 
κορυφών σε δυο διακριτές τιμές (Εικόνα 14).  
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Εικόνα 13 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η30/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 
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Εικόνα 14 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η30/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι καμπύλες 
είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 
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Ορισμένα σημεία που μπορούμε ακόμη να επισημάνουμε εδώ, είναι ότι στη σύσταση 5% 
έχουμε μια ευρεία κορυφή λόγω και των άδειων γαλαριών, που εμφανίζεται πιο καθαρά μετά 
την ανόπτηση ως ώμος και μια ελαφριά μετακίνηση της κορυφής σε μεγαλύτερες τιμές του 
2θ, σε σχέση με τις μεγαλύτερες συστάσεις. Στα νανοσύνθετα του Η30 εμφανίζονται, πριν 
την ανόπτηση, ώμοι στις ίδιες συστάσεις 20 και 30% που στη συνέχεια εξαλείφονται. Τέλος 
στην περίπτωση της σύστασης 90% παρατηρούμε κορυφή και πριν την ανόπτηση σε 
αντίθεση με το Η20. 
 
Μετά την ανόπτηση έχουμε τη μετακίνηση των κορυφών, για συστάσεις μικρότερες του 30% 
πολυμερούς σε 2θ = 5,70ο  και για μεγαλύτερες σε 2θ = 4,35ο, δηλαδή σε αποστάσεις 1,55nm 
και 2,02nm αντίστοιχα. Από τα παραπάνω προκύπτει για το πάχος του πολυμερικού υμενίου 
Η30 όταν βρίσκεται σε δομή παρεμβολής είναι 0,57nm σε μόνη στοιβάδα και 1,04nm σε 
διπλή. 
 
Η τελευταία σειρά νανοσύνθετων υλικών που παρασκευάστηκε με την τεχνική διαλύματος 
με διαλύτη νερό και μελετάται η δομή της είναι με τον υπερδιακλαδισμένο πολυεστέρα 
τέταρτης γενεάς, Η40, σε ανόργανο πολυστρωματικό πηλό Na+-MMT. Όπως και στα 
προηγούμενα νανοσύνθετα υλικά από το διάγραμμα XRD πριν την ανόπτηση και μετά, όπως 
παρουσιάζεται και στις Εικόνες 15 και 16 αντίστοιχα, έχουμε μια μετακίνηση των κορυφών. 
Πριν την ανόπτηση στους 200οC για 24 ώρες, έχουμε μια εξάρτηση της διαστρωματικής 
απόστασης από την περιεκτικότητα σε πολυμερές, λόγω των μακρομορίων που 
εγκλωβίζονται ανάμεσα στις γαλαρίες. Μετά την ανόπτηση, με την ενέργεια που 
προσφέρεται στο σύστημα, έχουμε μετακίνηση των πολυμερών με αποτέλεσμα να προκύπτει 
δομή ισορροπίας, με το σχηματισμό μονών ή διπλών στοιβάδων πολυμερούς στο εσωτερικό 
των γαλαριών του ανόργανου υλικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση στο διάγραμμα 
XRD, κορυφών σε 2θ = 5,64ο και2θ = 4,1ο που αντιστοιχούν σε αποστάσεις 1,57nm και 
2,15nm αντίστοιχα. Από τις παραπάνω αποστάσεις υπολογίζεται το πάχος του πολυμερούς 
σε 0,59nm και 1,17nm για τη μονή και διπλή στοιβάδα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 15 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 
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Στο διάγραμμα XRD της Εικόνας 16 βλέπουμε στη σύσταση 5% να εμφανίζεται μια ευρεία 
κορυφή που υποδεικνύει την παρεμβολή πολυμερούς στις γαλαρίες αλλά χωρίς πλήρωση 
τους. Ακόμη, μετά την ανόπτηση έχουμε μονό στρώμα πολυμερούς για συστάσεις 
μικρότερες του 30% ενώ για μεγαλύτερες η κορυφή μετατοπίζεται σε μικρότερη γωνία, που 
σημαίνει διπλό στρώμα πολυμερούς στις γαλαρίες του ανόργανου. Στην περίπτωση αυτή 
εμφανίζεται ώμος στο 30% μετά από ανόπτηση, που δείχνει ότι εκεί αρχίζει να δημιουργείται 
το δεύτερο πολυμερικό στρώμα. Από την άλλη στην σύσταση 90%, δεν απομακρύνεται όλο 
το επιπλέον πολυμερές από τις γαλαρίες κι έτσι η κορυφή εμφανίζεται σε ελαφρώς 
μικρότερη γωνία. Σε γενικές γραμμές το Η40 φαίνεται να είναι πιο «δυσκίνητο» κατά την 
ανόπτηση σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές, εξαιτίας του μεγαλύτερου όγκου του και του 
μεγαλύτερου αριθμού ενεργών ομάδων που έχει στην περιφέρειά του. 
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Εικόνα 16 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι καμπύλες 
είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 

 
Από το σύνολο των διαγραμμάτων XRD που μελετήθηκαν παραπάνω, υπολογίστηκε η 
διαστρωματική απόσταση για κάθε σύσταση των νανοσύνθετων, των τριών γενεών του 
υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Boltorn, και κατασκευάστηκε το παρακάτω διάγραμμα της 
Εικόνας 17.  
 
Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ξεκάθαρα έχουμε τη δομή παρεμβολής, 
με το πολυμερές να κατανέμεται στο εσωτερικό των γαλαριών, είτε σε μια είτε σε δυο 
στοιβάδες ανάλογα με τη σύσταση. Μια διαφοροποίηση φαίνεται κυρίως στα υλικά με 5% 
πολυμερές, όπου λόγω των άδειων γαλαριών του ανόργανου, η κορυφή είτε είναι πολύ 
ευρεία, είτε βρίσκεται σε μεγαλύτερες γωνίες.  
 
Σε όλες τις γενεές του πολυμερούς, για χαμηλές περιεκτικότητες (10-30%),  έχουμε μια 
στοιβάδα με πάχος γύρω στα 0,57nm, χωρίς σημαντική εξάρτηση από τη γενεά (για το Η20 
0,55nm, για το Η30 0,57nm και για το Η40 0,59nm). Σε υψηλότερες περιεκτικότητες (50-
90%) σχηματίζονται δυο στοιβάδες πολυμερούς, των οποίων το συνολικό πάχος δείχνει μια 
εξάρτηση από τη γενεά. Από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι με την αύξηση της 
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γενεάς, έχουμε μια σταδιακή αύξηση στο πάχος της διπλής στοιβάδας που είναι για το Η20 
είναι 0,98nm, για το Η30 1,04nm και για το Η40 είναι 1,17nm.  
 
Τέλος για το Η40, που είναι το πιο ογκώδες μόριο, εμφανίζεται μια σταδιακή αύξηση του 
πάχους των στοιβάδων με την αύξηση της περιεκτικότητας σε πολυμερές. Παρόλα αυτά 
ξεχωρίζουν οι δυο διακριτές στοιβάδες μετά την μετακίνηση των κορυφών κατά την 
ανόπτηση. Ιδιαίτερα στη σύσταση 90%, εμφανίζεται μεγαλύτερη διαστρωματική απόσταση 
σε σύγκριση με τις άλλες συστάσεις.  
 
Κατά την ανόπτηση, απαιτείται υψηλή θερμοκρασία διότι χρειάζεται να χορηγηθεί στο 
δείγμα ποσότητα θερμότητας ικανή για να σπάσουν οι δεσμοί υδρογόνου που έχουν 
σχηματιστεί ανάμεσα στις υδροξυλικές και καρβονυλικές ομάδες του πολυμερούς, αλλά και 
να μετακινηθούν οι μακρομοριακές αλυσίδες έτσι ώστε να επέλθει δομή ισορροπίας. [23,25] 
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Εικόνα 17 Διαστρωματική απόσταση υπολογισμένη από τα διαγράμματα XRD των νανοσύνθετων 
Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με 
διαλύτη νερό και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Έχει αφαιρεθεί η διαστρωματική απόσταση του 
στεγνού Na+-MMT. Οι γραμμές πλέγματος στις τιμές 0,5 και 1nm βοηθούν να διακρίνουμε καλύτερα τις 
δυο στοιβάδες 
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Αποτελέσματα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC) 
Η μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων των νανοσύνθετων Boltorn σε ανόργανο Na+-MMT, 
πραγματοποιήθηκε με τις μετρήσεις DSC, που παρουσιάζονται παρακάτω. Η μελέτη έγινε 
στα δείγματα πριν τη διαδικασία της ανόπτησης, ενώ ενδεικτικά παρατίθεται και ένα 
διάγραμμα μετρήσεων DSC μετά την ανόπτηση για συστάσεις 30-70% πολυμερούς. 
 
Τα νανοσύνθετα Η20 σε ανόργανο Na+-MMT, μελετήθηκαν ως προς τις θερμικές τους 
ιδιότητες, με τις μετρήσεις DSC, που παρατίθενται στην Εικόνα 18. Από τις μετρήσεις των 
νανοσύνθετων βλέπουμε ότι για συστάσεις μικρότερες του 50% πολυμερούς δεν 
παρατηρείται η χαρακτηριστική καμπύλη στη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης. Όπως έχει 
ήδη μελετηθεί για διάφορα πολυμερή όταν το πολυμερές βρίσκεται στο εσωτερικό των 
γαλαριών νανοσύνθετων υλικών που εμφανίζουν δομή παρεμβολής, δεν εμφανίζει Tg στις 
μετρήσεις DSC [4,26,27].  
 
Από την άλλη σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των νανοσύνθετων, εμφανίζεται μετάβαση 
στους 10οC, δηλαδή σε θερμοκρασίες ελαφρά υψηλότερες από του καθαρού πολυμερούς 
(TgH20 = 8οC), όπως φαίνεται στην Εικόνα 18. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στην περίσσεια 
πολυμερούς, που δεν αλληλεπιδρά με το ανόργανο και εμφανίζει Tg. Η ποσότητα δηλαδή 
αυτή του πολυμερούς είτε μένει εκτός των γαλαριών, είτε εντός αλλά δεν βρίσκεται «δίπλα» 
στα φύλλα του πολυστρωματικού πηλού. Όπως παρατηρήσαμε και στην μελέτη της δομής 
στις μεγάλες συγκεντρώσεις πολυμερούς πριν την ανόπτηση, έχουμε μεγάλες 
διαστρωματικές αποστάσεις με εξάρτηση από τη σύσταση, που σημαίνει και μεγάλο πάχος 
του πολυμερικού υμενίου. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την εμφάνιση του Tg στις μεγάλες 
συστάσεις, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα εξάρτηση από την σύσταση. 
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Εικόνα 18 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Για τη μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων των νανοσύνθετων του Η30 παίρνουμε τις μετρήσεις 
DSC, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 19. Μεγάλες είναι οι ομοιότητες που εντοπίζουμε 
με το Η20, καθώς κι εδώ στις μικρές συστάσεις πολυμερούς, δεν εμφανίζεται θερμοκρασία 
υαλώδους μετάβασης, ενώ σε μεγαλύτερες συστάσεις η μετάβαση είναι στους 20οC, δηλαδή 
σε ελαφρά υψηλότερες θερμοκρασίες από το καθαρό πολυμερές (TgH30 = 13οC). Εδώ Tg 
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παρατηρείται στις συστάσεις που είναι μεγαλύτερες από 70% πολυμερούς σε ανόργανο με τη 
συγκεκριμένη σύσταση να εμφανίζει μικρή μετάβαση. 
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Εικόνα 19 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Η30/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων πραγματοποιήθηκε και για τα νανοσύνθετα του Η40, στις 
διάφορες συστάσεις. Στην Εικόνα 20 από τις μετρήσεις DSC επιβεβαιώνεται και σε αυτή την 
περίπτωση η εμφάνισή του Tg σε συστάσεις πολυμερούς μεγαλύτερες του 70%. Επιπλέον οι 
μεταβάσεις για τα νανοσύνθετα εμφανίζονται σε θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές του 
καθαρού πολυμερούς (TgH40 = 27οC). 
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Εικόνα 20 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 
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Στην Εικόνα 21 παρουσιάζονται οι μετρήσεις DSC των παραπάνω δειγμάτων και για τις 
τρεις γενεές του πολυμερούς, συστάσεων από 30% έως 70% σε πολυμερές, μετά την 
ανόπτηση. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δεν εμφανίζεται Tg για κανένα από τα πολυμερή, 
ούτε στην σύσταση 70% στην οποία πριν την ανόπτηση εμφάνιζε.  
 
Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στη μετακίνηση των μακρομοριακών αλυσίδων έξω 
από τα φύλλα του ανόργανου, κατά την προσφορά θερμότητας, με αποτέλεσμα το 
πολυμερικό υμένιο να γίνεται πολύ λεπτότερο και να αλληλεπιδρά εξ’ ολοκλήρου με τον 
πηλό και να μην μπορεί να εμφανίσει υαλώδη μετάβαση [4,26]. 
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Εικόνα 21 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 30-70% πολυμερούς σε 
ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι 
καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 
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Αποτελέσματα φασματοσκοπίας υπερύθρου (ATR – FTIR) 
Η μελέτη της δομής των νανοσύνθετων υλικών Boltorn σε ανόργανο μοντμοριλλονίτη 
νατρίου, συμπεριλαμβάνει μια ακόμα τεχνική χαρακτηρισμού, την φασματοσκοπία 
υπερύθρου. Κύριος στόχος είναι να μελετήσουμε την επίδραση του χωρικού περιορισμού 
στον τρόπο δόνησης των διαφόρων δεσμών αλλά και να επιβεβαιώσουμε ότι με την 
παρασκευή, αλλά και τη διαδικασία της ανόπτησης, το πολυμερές μένει ανέπαφο, δηλαδή 
δεν έχει κάποια αλλοίωση στη δομή του. 
 
Στην Εικόνα 22 παρουσιάζονται τα φάσματα IR για το καθαρό πολυμερές και το αντίστοιχο 
νανοσύνθετο σύστασης 50%, για τις τρεις γενεές. Από το φάσμα αρχικά παρατηρούμε μια 
διαφοροποίηση στα σημεία όπου εμφανίζει κορυφές το ανόργανο, αλλά στις υπόλοιπες 
κορυφές υπάρχει ταύτιση. Σημαντική είναι και η διαφορά που φαίνεται στην υγρασία του 
δείγματος, καθώς το πολυμερές είναι εξαιρετικά υγροσκοπικό. 
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Εικόνα 22 Φάσματα ATR-FTIR των καθαρών πολυμερών Boltorn για τις τρεις γενεές νανοσύνθετων 
Boltorn/Na+-MMT σύστασης 50% πολυμερούς σε ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με 
διαλύτη νερό. Οι καμπύλες για τα τρία ζευγάρια είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας και 
σύγκρισης 

 
Στην συνέχεια μελετήθηκε η δομή των νανοσύνθετων των τριών γενεών, με σύσταση 50% 
και 90% πριν και μετά την ανόπτηση. Στην Εικόνα 23 βλέπουμε από τα φάσματα IR των 
νανοσύνθετων ότι δεν εμφανίζονται διαφορές, που σημαίνει ότι κατά την ανόπτηση δεν 
είχαμε αλλοιώσεις ή αποσύνθεση του πολυμερούς, με την δημιουργία νέων δεσμών.  
 
Επίσης στην Εικόνα 23 α. παρατηρούμε μειωμένη την ένταση της κορυφής των υδροξυλίων 
και μια κορυφή στα 3620cm-1 που εμφανίζεται στα νανοσύνθετα και μετά την ανόπτηση 
ακόμη πιο έντονα. Η κορυφή αυτή οφείλεται στα δεσμευμένα στο ανόργανο υλικό 
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υδροξύλια. Συγκριτικά παρατίθεται στην Εικόνα 23 β. το φάσμα IR για τα ίδια υλικά με τον 
ίδιο τρόπο παρασκευής αλλά σύστασης 90%, ώστε να δούμε τη συμπεριφορά τους όταν 
έχουμε πολυμερές εκτός των γαλαριών. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι και σε αυτή την 
περίπτωση έχουμε μειωμένη υγρασία σε σχέση με το δείγμα πριν την ανόπτηση, έχουμε την 
κορυφή των υδροξυλίων μετατοπισμένη σε μεγαλύτερες τιμές κυμματάριθμου και τη μικρή 
οξεία κορυφή στα 3620cm-1 λόγω του ανόργανου. Τα παραπάνω οφείλονται στην μείωση της 
υγρασίας λόγω θέρμανσης και κατ’ επέκταση την εμφάνιση της κορυφής των υδροξυλίων 
των αλκοολών (3350 cm-1).  
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Εικόνα 23 Φάσματα ATR-FTIR των νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT α. σύστασης 50% πολυμερούς σε 
ανόργανο β. σύστασης 90% πολυμερούς σε ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη 
νερό και τα αντίστοιχα δείγματα μετά από ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι καμπύλες είναι 
μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας και σύγκρισης 
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Σύνοψη 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα από τη μελέτη της δομής αλλά και των θερμικών 
ιδιοτήτων των δειγμάτων Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 5 έως 90% πολυμερούς για τις τρεις 
γενεές, καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα.  
 
Με την τεχνική διαλύματος με διαλύτη το νερό και στη συνέχεια ανόπτηση για 24 ώρες 
στους 200οC, επιτυγχάνεται δομή παρεμβολής για όλα τα δείγματα. Κατά την απομάκρυνση 
του διαλύτη και την παράλληλη δόμηση των στρωμάτων του ανόργανου, στο εσωτερικό των 
γαλαριών εγκλωβίζεται ποσότητα πολυμερούς. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
διαδικασία της ανόπτησης που ακολουθείται για όλα τα δείγματα, ώστε να επιτευχθεί η δομή 
ισορροπίας τους. Κατά την παρασκευή και ανόπτηση των δειγμάτων δεν παρατηρείται 
κάποια δομική μοριακή μεταβολή για το πολυμερές.  
 
Ανάλογα με τη σύσταση του νανοσύνθετου έχουμε το σχηματισμό μιας ή δυο στοιβάδων 
πολυμερούς στο εσωτερικό των γαλαριών του ανόργανου. Πιο συγκεκριμένα από τη μελέτη 
της δομής παρεμβολής έχουμε τα παρακάτω συμπεράσματα. Για συστάσεις μικρότερες του 
30% πολυμερούς σε ανόργανο έχουμε το σχηματισμό μιας στοιβάδας πολυμερούς, πάχους 
γύρω στα 0,57nm, ανεξάρτητα από τη γενεά του υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα. Το 
πολυμερές στο εσωτερικό των γαλαριών βρίσκεται σε επίπεδη διαμόρφωση (flatten). Για τη 
σύσταση 5% πολυμερούς για όλες τις γενεές υπάρχουν και άδειες γαλαρίες όπου δεν έχει 
εισέλθει πολυμερές. Για συστάσεις μεγαλύτερες του 30% πολυμερούς σε ανόργανο, 
σχηματίζονται δυο στοιβάδες πολυμερούς, πάχους γύρω στο 1nm, που εμφανίζει μια μικρή 
εξάρτηση από τη γενεά. Έτσι έχουμε για το Η20 είναι 0,98nm, για το Η30 1,04nm και για το 
Η40 είναι 1,17nm. Η εξάρτηση αυτή πιθανό να οφείλεται στην δυσκολία κίνησης των 
μακρομοριακών αλυσίδων κατά την ανόπτηση, καθώς μεγαλώνει το μεγέθους του μορίου 
αλλά και ο αριθμός ενεργών ομάδων και άρα η δυνατότητα σχηματισμού δεσμών υδρογόνου. 
 
Από την μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων παρατηρείται υαλώδης μετάβαση μόνο στις 
περιπτώσεις που υπάρχει περίσσεια πολυμερούς ή όταν το υμένιο που σχηματίζεται δεν είναι 
αρκετά λεπτό. Στις περιπτώσεις αυτές η θερμοκρασία της υαλώδους μετάβασης παρατηρείται 
σε θερμοκρασίες παραπλήσιες ή ελαφρά υψηλότερες από το καθαρό πολυμερές. Το 
πολυμερές που βρίσκεται σε ισχυρό χωρικό περιορισμό δεν εμφανίζει Tg. 
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4.4.1.2. Νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT με διαλύτη μεθανόλη: Επίδραση 
της σύστασης 

 
Αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 
Τα νανοσύνθετα υλικά Boltorn/Na+-MMT που παρασκευάζονται με τεχνική διαλύματος, 
μπορούν να γίνουν και με διαλύτη τη μεθανόλη, ώστε να επιτευχθεί η δομή παρεμβολής, 
όπως μελετήθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Στην μεθανόλη το ανόργανο διασπείρεται, αν 
και λιγότερο από το νερό, αλλά ταυτόχρονα η μεθανόλη αποτελεί πολύ καλό διαλύτη για το 
πολυμερές, καλύτερο από το νερό, καθώς δεν απαιτείται θέρμανση για τη διάλυση του.  
 
Η μελέτη της δομής των νανοσύνθετων υλικών Boltorn/Na+-MMT, που παρασκευάστηκαν 
με διαλύτη μεθανόλη, έγινε με περίθλαση ακτίνων Χ, το διάγραμμα των οποίων για το Η20 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 24. Η μορφή του παρακάτω διαγράμματος εμφανίζει κάποιες 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο με διαλύτη το νερό, όπου οι κορυφές 
μετατοπίζονται με τη σύσταση για μεγάλα ποσοστά πολυμερούς. Στην περίπτωση με διαλύτη 
τη μεθανόλη, ακόμη και πριν την ανόπτηση οι κορυφές εμφανίζονται σε δυο διακριτές 
γωνίες, ενώ στην ενδιάμεση σύσταση, για 20% πολυμερές, εμφανίζεται ώμος που δείχνει ότι 
σε ένα μέρος των γαλαριών έχει αρχίσει να σχηματίζεται η δεύτερη στοιβάδα πολυμερούς. 
Επίσης στη σύσταση 5%, η κορυφή βρίσκεται σε ελαφρά μετατοπισμένη σε μεγαλύτερες 
γωνίες και εμφανίζει ώμο που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άδειες γαλαρίες. 
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Εικόνα 24 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Στην Εικόνα 24 βλέπουμε ότι η δεύτερη στοιβάδα φαίνεται να έχει σχηματιστεί σε 
περιεκτικότητα 30% πολυμερούς, σε αντίθεση με την περίπτωση όπου διαλύτης ήταν το νερό  
και μετά την ανόπτηση η δεύτερη στοιβάδα σχηματίζονταν στη σύσταση 50%. Οι κορυφές 
εμφανίζονται σε 2θ = 4,60ο και σε 2θ = 5,80ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική απόσταση 
1,93nm  και 1,52nm αντίστοιχα. Έτσι μετά την αφαίρεση της διαστρωματικής απόστασης  
του στεγνού μοντμοριλλονίτη νατρίου έχουμε για το πάχος του πολυμερούς να είναι 0,54nm 
το πάχος της μιας στοιβάδας και 0,95nm της διπλής. Σε γενικές γραμμές παρόμοιο πάχος 
είχαμε και στην περίπτωση του νερού με 0,55nm και 0,98nm.  
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Παρότι φαίνεται πως τα νανοσύνθετα υλικά, βρίσκονται σε δομή ισορροπίας, γίνεται 
ανόπτηση στους 200οC για 24 ώρες. Στην Εικόνα 25 παρουσιάζεται το διάγραμμα 
περίθλασης ακτίνων Χ για το νανοσύνθετο δεύτερης γενεάς Η20/Na+-MMT, μετά την 
ανόπτηση. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι για τη σύσταση 20% πολυμερές δεν 
εμφανίζεται πια ώμος και η κορυφή στη σύσταση 30% μετατοπίζεται σε γωνία που 
αντιστοιχεί σε μια στοιβάδα πολυμερούς. Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι η διπλή 
στοιβάδα που είχε σχηματιστεί αρχικά, δεν αποτελούσε δομή ισορροπίας και με τη θέρμανση 
αυξήθηκε η τάξη των μακρομορίων στο εσωτερικό των γαλαριών, σχηματίζοντας μια 
στοιβάδα. Αυτό φαίνεται και από την κορυφή σε 50% Η20, όπου μετά την ανόπτηση 
μικραίνει σημαντικά και εμφανίζει ώμο σε μεγαλύτερες γωνίες. Η διαφοροποίηση αυτή 
σημαίνει ότι χαλάει ένα μέρος της διπλής στοιβάδας και σχηματίζονται σε ορισμένες 
γαλαρίες και μονές στοιβάδες. 
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Εικόνα 25 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι 
καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 

 
Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η δεύτερη στοιβάδα φαίνεται να σχηματίζεται σε 
περιεκτικότητα 50% πολυμερούς (Εικόνα 25), σε συμφωνία με την περίπτωση όπου διαλύτης 
ήταν το νερό  και μετά την ανόπτηση η δεύτερη στοιβάδα σχηματίζονταν στην ίδια σύσταση. 
Οι κορυφές εμφανίζονται σε 2θ = 5,70ο και σε 2θ = 4,55ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική 
απόσταση 1,55nm και 1,94nm αντίστοιχα. Έτσι μετά την αφαίρεση της διαστρωματικής 
απόστασης  του στεγνού μοντμοριλλονίτη νατρίου έχουμε για το πάχος του πολυμερούς να 
είναι 0,57nm το πάχος της μιας στοιβάδας και 0,96nm της διπλής. Σε γενικές γραμμές 
παρόμοιο πάχος είχαμε και πριν την ανόπτηση, που σημαίνει ότι δεν είχαμε τον εγκλωβισμό 
πολυμερούς ανάμεσα στις γαλαρίες αλλά είχαμε τον σχηματισμό δυο στοιβάδων, με λιγότερη 
τάξη και πιθανή ύπαρξη «κενών», στα οποία εισέρχονται πολυμερικά μόρια με τη 
μετακίνηση τους κατά την ανόπτηση. 
 
Για τα νανοσύνθετα Η30/Na+-MMT, από την Εικόνα 26, παρατηρούμε ότι πάλι έχουμε τις 
κορυφές σε δυο διακριτές γωνίες, με τη δεύτερη στοιβάδα να σχηματίζεται για 70% 
πολυμερές. Οι κορυφές είναι σε 2θ = 5,30ο και 2θ = 4,70ο που αντιστοιχούν σε 
διαστρωματικές αποστάσεις 1,67nm και 1,88nm, δηλαδή σε πάχος στοιβάδας 0,69nm και 
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0,9nm αντίστοιχα. Σε μεγαλύτερες γωνίες εμφανίζονται οι κορυφές των συστάσεων 5 και 
10%, λόγω των άδειων ή ημισυμπληρωμένων γαλαριών. 
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Εικόνα 26 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η30/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Μετά την ανόπτηση τα νανοσύνθετα του Η30, το διάγραμμα XRD των οποίων παρατίθεται 
στην Εικόνα 27, εμφανίζουν μικρές διαφοροποιήσεις. Οι κορυφές γίνονται πιο οξείες που 
υποδηλώνουν μεγαλύτερη τάξη και μετακινούνται, για συστάσεις μικρότερες και έως 50% 
πολυμερές, σε 2θ = 5,70ο και για μεγαλύτερες συστάσεις σε 2θ = 4,50ο που αντιστοιχούν σε 
διαστρωματικές αποστάσεις 1,55nm και 1,96nm. Το πάχος των στοιβάδων του πολυμερούς 
υπολογίζεται σε 0,56nm για τη μια στοιβάδα και 0,98nm για τις δυο στοιβάδες. Ακόμα 
βλέπουμε ότι η δεύτερη στοιβάδα σχηματίζεται σε περιεκτικότητα 70% πολυμερούς. 
 
Για τις μικρές περιεκτικότητες πολυμερούς έχουμε για 10% τη μετακίνηση της κορυφής σε 
2θ = 5,80ο, σε αντιστοιχία με τις  επόμενες συστάσεις, που αντιστοιχεί στη μια στοιβάδα 
πολυμερούς. Για τη σύσταση 5% Η30, έχουμε μια ευρεία κορυφή σε ελαφρά μεγαλύτερες 
γωνίες, που υποδεικνύει μικρότερες διαστρωματικές αποστάσεις. 
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Εικόνα 27 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η30/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι 
καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 

 
Στην Εικόνα 28, παρουσιάζεται το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ των νανοσύνθετων 
Η40/Na+-MMT, συστάσεων 5 έως 90% πολυμερούς σε ανόργανο, που έχουν παρασκευαστεί 
με την τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι στις 
χαμηλές συστάσεις έως 20% έχουμε το σχηματισμό μιας πολυμερικής στοιβάδας σε 2θ = 
5,80ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική απόσταση 1,53nm και πάχος πολυμερούς 0,55nm. 
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Εικόνα 28 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Στη σύσταση 20% εμφανίζεται και δεύτερη διακριτή κορυφή σε μικρότερη γωνία, που 
βρίσκεται σε συμφωνία με τις κορυφές των μεγαλύτερων συστάσεων και αντιστοιχεί σε 
διπλή στοιβάδα πολυμερούς. Αντίστοιχα και στην σύσταση 30% υπάρχουν γαλαρίες 
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συμπληρωμένες με μια στοιβάδα και αυτό εμφανίζεται σαν ώμος δεξιά της κορυφής. Οι 
μεγαλύτερες συστάσεις εμφανίζουν κορυφή σε 2θ = 4,75ο, δηλαδή σε διαστρωματική 
απόσταση 1,86nm και πάχος πολυμερικής στοιβάδας 0,88nm. 
 
Μετά τη διαδικασία της ανόπτησης των νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT στους 200οC για 24 
ώρες, λαμβάνουμε το διάγραμμα XRD της Εικόνας 29. Παρατηρούμε την μετακίνηση των 
κορυφών των συστάσεων μέχρι και 70% σε 2θ = 5,70ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική 
απόσταση 1,55nm, δηλαδή σε μια στοιβάδα πολυμερούς πάχους 0,57nm. Στην κορυφή της 
σύστασης 70% εμφανίζεται ώμος, σε μικρότερες γωνίες, που υποδηλώνει ότι αρχίζει να 
σχηματίζεται και η δεύτερη στοιβάδα πολυμερούς. Για τη σύσταση 90% η κορυφή είναι στα 
2θ = 4,50ο που αντιστοιχεί σε διαστρωματική απόσταση 1,96nm και πάχος διπλής 
πολυμερικής στοιβάδας στα 0,98nm. 
 
Τέλος ανάμεσα στις κορυφές των συστάσεων 5 έως 20% φαίνεται μια σταδιακή μικρή 
αύξηση της διαστρωματικής απόστασης, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε πολυμερές. Αυτό 
οφείλεται, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, στην δυσκολία μετακίνησης του ογκώδους 
μακρομορίου Η40 κατά την ανόπτηση.  
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Εικόνα 29 Διάγραμμα XRD νανοσύνθετων Η40/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι 
καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 

 
Τα παραπάνω συνοψίζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 30, που απεικονίζει τη 
διαστρωματική απόσταση για κάθε σύσταση των νανοσύνθετων, των τριών γενεών του 
υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Boltorn.  
 
Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε και εδώ είναι ότι τα νανοσύνθετα υλικά που 
παρασκευάζονται με την τεχνική διαλύματος με διαλύτη μεθανόλη, έχουν τη δομή 
παρεμβολής, με το πολυμερές να κατανέμεται στο εσωτερικό των γαλαριών, είτε σε μια είτε 
σε δυο στοιβάδες ανάλογα με τη σύσταση.  
 
Σε όλες τις γενεές του πολυμερούς, έχουμε την πρώτη στοιβάδα που σχηματίζεται σε χαμηλή 
περιεκτικότητα πολυμερούς, με πάχος γύρω στα 0,57nm, χωρίς εξάρτηση από τη γενεά (για 
το Η20 0,57nm, για το Η30 0,56nm και για το Η40 0,57nm). Σε υψηλότερες περιεκτικότητες 
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σχηματίζονται δυο στοιβάδες πολυμερούς, των οποίων το συνολικό πάχος είναι γύρω στα 
0,98nm (για το Η20 0,96nm, για το Η30 0,98nm και για το Η40 0,98nm), που επίσης δεν 
εξαρτάται από τη γενεά.  
 
Από το διάγραμμα της Εικόνας 30, φαίνεται ότι με την αύξηση της γενεάς, δεν έχουμε τη 
σταδιακή αύξηση στο πάχος της διπλής στοιβάδας όπως στην προηγούμενη περίπτωση, όπου 
διαλύτης ήταν το νερό, αλλά φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση από την γενεά της συγκέντρωσης 
στην οποία έχουμε την πλήρωση της μονής στοιβάδας (πάχους 0,57nm) και τον σχηματισμό 
της διπλής στοιβάδας (πάχους 0,98nm). 
 
Για να ερμηνεύσουμε το παραπάνω συμπέρασμα  χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις 
διαφορετικές αλληλεπιδράσεις του διαλύτη, στην περίπτωση της μεθανόλης και στην 
περίπτωση του νερού, με το πολυμερές αλλά και το ανόργανο. Στην περίπτωση του νερού 
έχουμε πλήρη διόγκωση των σωματιδίων του πηλού με πλήρη διασπορά των στρωμάτων του 
μέσα στο πολυμερικό διάλυμα ενώ στην περίπτωση της μεθανόλης η πολυστρωματική δομή 
του πηλού διατηρείται και η παρεμβολή των αλυσίδων συμβαίνει ήδη από την αρχή. Λόγω 
του διαφορετικού μηχανισμού παρασκευής των νανοσύνθετων έχουμε και αυτές τις 
διαφοροποιήσεις στο πάχος της διπλοστοιβάδας, αλλά και στην σύσταση όπου αυτή 
σχηματίζεται. 
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Εικόνα 30 Διαστρωματική απόσταση υπολογισμένη από τα διαγράμματα XRD των νανοσύνθετων 
Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 0-90% πολυμερούς σε ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με 
διαλύτη μεθανόλη και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Έχει αφαιρεθεί η διαστρωματική απόσταση 
του στεγνού Na+-MMT. Οι γραμμές πλέγματος στις τιμές 0,5 και 1nm βοηθούν να διακρίνουμε καλύτερα 
τις δυο στοιβάδες 

 
Όπως και προηγούμενα, διαφοροποίηση φαίνεται κυρίως στα υλικά με 5% πολυμερές, όπου 
λόγω των άδειων γαλαριών του ανόργανου, η κορυφή είτε είναι πολύ ευρεία, είτε βρίσκεται 
σε μεγαλύτερες γωνίες. Τέλος για το Η40, που είναι το πιο ογκώδες και δυσκίνητο μόριο, 
εμφανίζεται μια σταδιακή αύξηση του πάχους των στοιβάδων με την αύξηση της 
περιεκτικότητας σε πολυμερές. Παρόλα αυτά ξεχωρίζουν οι δυο διακριτές στοιβάδες.  
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Αποτελέσματα διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC) 
Η μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων των νανοσύνθετων Boltorn σε ανόργανο Na+-MMT, 
πραγματοποιήθηκε με τις μετρήσεις DSC, που παρουσιάζονται στην Εικόνα 31. Η παρακάτω 
μελέτη έγινε στα δείγματα που παρασκευάστηκαν με διαλύτη τη μεθανόλη, πριν τη 
διαδικασία της ανόπτησης, ενώ ενδεικτικά παρατίθεται και ένα διάγραμμα μετρήσεων DSC 
μετά την ανόπτηση για το νανοσύνθετο Η20/Na+-MMT σε συστάσεις 30-70% πολυμερούς. 
 
Από τις μετρήσεις των νανοσύνθετων και για τις τρεις γενεές, βλέπουμε και σε αυτή την 
περίπτωση, ότι για συστάσεις μικρότερες του 70% πολυμερούς δεν παρατηρείται η 
χαρακτηριστική καμπύλη στη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, καθώς όταν το πολυμερές 
βρίσκεται στο νανοσύνθετο σε δομή παρεμβολής, δεν εμφανίζει Tg στις μετρήσεις DSC.  
 
Από την άλλη σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των νανοσύνθετων, εμφανίζεται μετάβαση σε 
θερμοκρασίες ελαφρά υψηλότερες από του καθαρού πολυμερούς όπως φαίνεται στην Εικόνα 
31. Οι μεταβάσεις αυτές γίνονται και για τις τρεις γενεές του πολυμερούς (Η20, Η30 και 
Η40) στη σύσταση 70%, στους 11,5οC, 33,5οC και 41οC αντίστοιχα.  
 
Η ιδιότητα της υαλώδους μετάβασης και η εμφάνιση του Tg, όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενη ενότητα, οφείλεται στην περίσσεια πολυμερούς, δηλαδή στην ποσότητα που 
δεν αλληλεπιδρά με τις γαλαρίες του πολυστρωματικού πηλού.  
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Εικόνα 31 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 30-70% πολυμερούς σε 
ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες 
για λόγους ευκρίνειας 

 
Στην Εικόνα 32 παρουσιάζονται οι μετρήσεις DSC του νανοσύνθετου Η20/Na+-MMT 
συστάσεων από 30% έως 70%, μετά την ανόπτηση. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δεν 
εμφανίζεται Tg για καμία σύσταση του πολυμερούς, ούτε στην σύσταση 70% στην οποία 
πριν την ανόπτηση εμφάνιζε.  
 
Επιπλέον από την μελέτη της δομής του συγκεκριμένου νανοσύνθετου του πολυμερούς Η20, 
στη σύσταση 70% το πολυμερές είναι σε περίσσεια, με μια ποσότητα να βρίσκεται εκτός των 
γαλαριών του ανόργανου. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε αντιστοιχία με αυτά της 
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προηγούμενης ενότητας όπου διαλύτης είναι το νερό, έτσι κι εδώ συμπεραίνουμε ότι το 
πολυμερές αυτό αλληλεπιδρά με το ανόργανο. 
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Εικόνα 32 Μετρήσεις DSC νανοσύνθετων Η20/Na+-MMT συστάσεων 30-70% πολυμερούς σε ανόργανο. 
Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη μεθανόλη και ανόπτηση στους 200οC για 24ώρες. Οι 
καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας 
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Αποτελέσματα φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR) 
Με την φασματοσκοπία υπερύθρου μελετήθηκε η δομή των νανοσύνθετων των τριών 
γενεών, για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης η μεθανόλη. Τα 
δείγματα που μελετήθηκαν είναι σε συστάσεις 50% και 90% πολυμερούς, πριν την 
ανόπτηση. Στην Εικόνα 33 βλέπουμε τα φάσματα IR των νανοσύνθετων με διαλύτη τη 
μεθανόλη, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα με διαλύτη το νερό. Παρατηρούμε ότι δεν 
εμφανίζονται διαφορές, που σημαίνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αντίδραση, με 
καταστροφή ή δημιουργία νέων δεσμών.  
 
Επίσης από τις Εικόνες 33 α. και β. όπου το νανοσύνθετο είναι σύστασης 50 και 90% 
πολυμερούς αντίστοιχα, παρατηρούμε ταύτιση των δυο καμπυλών, των δειγμάτων που 
παρασκευάστηκαν με διαλύτη νερό ή μεθανόλη, όπως ήταν αναμενόμενο. Διαφοροποιήσεις 
εμφανίζονται μόνο στην ένταση ορισμένων κορυφών, κυρίως λόγω της τεχνικής όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω.  
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Εικόνα 33 Φάσματα ATR-FTIR των νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT σύστασης 50% πολυμερούς σε 
ανόργανο. Παρασκευή με τεχνική διαλύματος, με διαλύτη νερό και τα αντίστοιχα δείγματα με διαλύτη 
μεθανόλη. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες για λόγους ευκρίνειας και σύγκρισης 
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Σύνοψη 
Τα παραπάνω αποτελέσματα από τη μελέτη της δομής αλλά και των θερμικών ιδιοτήτων των 
δειγμάτων Boltorn/Na+-MMT, που παρασκευάστηκαν με την τεχνική διαλύματος, με διαλύτη 
τη μεθανόλη, συνοψίζονται στα παρακάτω συμπεράσματα.  
 
Με την παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών για τις τρεις γενεές Boltorn, συστάσεων 5 έως 
90% πολυμερούς, με διαλύτη τη μεθανόλη, επιτυγχάνεται η δομή παρεμβολής για όλα τα 
δείγματα. Κατά την απομάκρυνση του διαλύτη και την παράλληλη δόμηση των στρωμάτων 
του ανόργανου, σχηματίζονται εξ’ αρχής μια ή δυο στοιβάδες πολυμερούς ανάλογα με την 
σύσταση του νανοσύνθετου. Οι στοιβάδες αυτές έχουν πάχος στα 0,57nm για την πρώτη, και 
0,98nm για την διπλή πολυμερική στοιβάδα. Το πολυμερές στο εσωτερικό των γαλαριών 
βρίσκεται σε επίπεδη διαμόρφωση (flatten).  
 
Για να επιβεβαιώσουμε ότι για τα υλικά έχει επιτευχθεί η δομή ισορροπίας τους, στη 
συνέχεια ακολουθεί ανόπτηση για 24 ώρες στους 200οC. Με την ανόπτηση παρατηρείται 
μικρή μετακίνηση κορυφών στο διάγραμμα XRD, που αντιστοιχούν σε διπλή στοιβάδα. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην μετακίνηση των μακρομορίων στο εσωτερικό των 
γαλαριών, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας στοιβάδας. Επιπρόσθετα παρατηρείται 
εξάρτηση από την γενεά του υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα, στην σύσταση όπου έχουμε 
την πλήρωση της πρώτης στοιβάδας και τον σχηματισμό της δεύτερης.  
 
Συγκεκριμένα το Η20 σχηματίζει δεύτερη στοιβάδα σε σύσταση 50% πολυμερές, το Η30 σε 
70% και το Η40 σε 90% πολυμερές. Η σταδιακή αυτή αύξηση της μάζας του πολυμερούς για 
την πλήρωση των γαλαριών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση όπου διαλύτης 
είναι η μεθανόλη, το ανόργανο δεν διασπείρεται πλήρως, και το διαλυμένο πολυμερές 
εισέρχεται στις γαλαρίες σχηματίζοντας μονές ή διπλές στοιβάδες, ανάλογα με τη σύσταση 
του υλικού. Όταν απομακρυνθεί ο διαλύτης τα μακρομόρια δεσμεύονται στον πηλό και λόγω 
της διακλαδισμένης δομής τους, δημιουργούν στερεοχημική παρεμπόδιση με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύεται η κίνηση τους και παρά την θερμική ανόπτηση, να μην μπορούν να εισέλθουν 
επιπλέον αλυσίδες στις γαλαρίες. Έτσι για το Η20 σύστασης 50%, που έχουμε το μεγαλύτερο 
αριθμό μακρομορίων, συγκριτικά με την ίδια σύσταση των επόμενων γενεών, σε συνδυασμό 
με το ότι είναι μόριο μικρότερης διαμέτρου, σχηματίζεται η δεύτερη στοιβάδα.  
 
Κατά την παρασκευή των δειγμάτων με διαλύτη τη μεθανόλη, δεν παρατηρείται κάποια 
δομική μοριακή μεταβολή για το πολυμερές, από την φασματοσκοπία υπερύθρου. 
 
Το πολυμερές που βρίσκεται σε ισχυρό χωρικό περιορισμό δεν εμφανίζει θερμοκρασία 
υαλώδους μετάβασης,Tg. Για τα νανοσύνθετα που μελετήθηκαν μετά την ανόπτηση δεν 
παρατηρείται Tg ούτε στις μεγαλύτερες συστάσεις. 
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4.4.1.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα από τη μελέτη της δομής 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της δομής σειράς νανοσύνθετων 
υλικών, συστάσεων από 5 έως 90% υπερδιακλαδισμένου πολυμερούς Boltorn για τις τρεις 
γενεές, συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Βλέπουμε το πάχος των στοιβάδων των τριών 
πολυμερών για τα νανοσύνθετα που παρασκευάστηκαν με διαλύτη το νερό συγκριτικά με 
αυτά της μεθανόλης, όπως και τη σύσταση στην οποία σχηματίζεται η δεύτερη στοιβάδα 
πολυμερούς στην κάθε περίπτωση. 
 
Έτσι από τον Πίνακα 4 αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν 
από τις μετρήσεις, μπορούμε να συνοψίσουμε καταλήγοντας στις παρακάτω παρατηρήσεις. 
Διαπιστώνουμε ότι το πάχος της μονοστοιβάδας του πολυμερούς είναι ανεξάρτητο από τη 
γενεά και παρόμοιο για τους δυο διαλύτες. Για την μεθανόλη παρατηρείται ίδια 
διαστρωματική απόσταση για τις διπλοστοιβάδες ενώ για το νερό εμφανίζεται εξάρτηση από 
τη γενεά. Το πάχος της διπλοστοιβάδας στην περίπτωση της μεθανόλης είναι μικρότερο από 
αυτό στην περίπτωση του νερού. Ακόμη στο νερό ο σχηματισμός των διπλοστοιβάδων 
πραγματοποιείται στην ίδια σύσταση (50%) και για τις τρεις γενεές. Από την άλλη στη 
μεθανόλη οι διπλοστοιβάδες εμφανίζονται σε μεγαλύτερη σύσταση σαν συνάρτηση της 
γενεάς (50%, 70%, 90%). 
 

Πίνακας 4 Διαστρωματικές αποστάσεις και σύσταση στην οποία σχηματίζονται οι πολυμερικές στοιβάδες 
για τα νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT με διαλύτη το νερό ή τη μεθανόλη 

Interlayer spacing (nm) Bilayer formation Nanocomposites  

Boltorn/Na+-MMT (Solvent)    

 Monolayer Bilayer wt/wt Boltorn (%) 

H20 (water) 0,55 0,98 50 

        (methanol) 0,57 0,96 50 

    

H30 (water) 0,57 1,04 50 

        (methanol) 0,56 0,98 70 

    

H40 (water) 0,59 1,17 50 

        (methanol) 0,57 0,98 90 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, οι θερμοκρασίες υαλώδους μετάβασης, όπως 
υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις DSC, για τα νανοσύνθετα που παρασκευάστηκαν με 
διαλύτη το νερό ή τη μεθανόλη σε σύσταση 70%, στην οποία και παρατηρείται Tg. Για 
λόγους σύγκρισης παρατίθενται και οι τιμές της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης του 
καθαρού πολυμερούς για τις τρεις γενεές. 
 
Αρχικά παρατηρούμε ότι για τα νανοσύνθετα η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης είναι σε 
υψηλότερες τιμές συγκριτικά με το καθαρό πολυμερές και μάλιστα με μεγαλύτερη απόκλιση 
από αυτή για τις μεγαλύτερες γενεές. Επιπλέον στα νανοϋβρίδια που παρασκευάστηκαν με 
διαλύτη τη μεθανόλη, συγκριτικά με την περίπτωση όπου διαλύτης είναι το νερό, η απόκλιση 
από την θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης του καθαρού πολυμερούς αυξάνεται, ιδιαίτερα 
στις μεγάλες γενεές όπως και παραπάνω. 
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Πίνακας 5 Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης για τα καθαρά πολυμερή Boltorn και τα 
αντίστοιχα νανοσύνθετα που παρασκευάστηκαν με διαλύτη το νερό ή τη μεθανόλη 

Nanocomposites  
Boltorn/Na+-MMT (Solvent) 

Nanocomposites Tg 
(oC) 

Bulk Polymer Tg 
(oC) 

H20  (water) 10 

(methanol) 11.5 
8 

  

H30  (water) 20 

(methanol) 33.5 
13 

  

H40  (water) 27 

     (methanol) 41 
27 

 
Πριν την ανόπτηση για το νερό παίρνουμε διάφορες διαστρωματικές αποστάσεις, που 
ιδιαίτερα σε μεγάλη περιεκτικότητα πολυμερούς παρουσιάζουν εξάρτηση από τη σύσταση. 
Στην χαμηλή σύσταση πολυμερούς παρατηρούνται και ορισμένες άδειες γαλαρίες του 
ανόργανου υλικού, ενώ στις πολύ υψηλές η δομή παρεμβολής είναι μικρότερης συμφωνίας ή 
ακόμα και διεσπαρμένη δομή για το Η20. Στις μεγάλες συγκεντρώσεις, πάνω από 70%, το 
πολυμερές εμφανίζει υαλώδη μετάβαση σε αντίθεση με τις μικρότερες. Η εικόνα αυτή των 
πολλαπλών διαστρωματικών αποστάσεων, ερμηνεύτηκε από προηγούμενες μελέτες ως 
αποτέλεσμα του σχηματισμού μονής, διπλής, τριπλής και τετραπλής πολυμερικής στοιβάδας 
ανάλογα με τη σύσταση [21].  
 
Μετά την ανόπτηση όλα τα δείγματα απέκτησαν δυο χαρακτηριστικές διαστρωματικές 
αποστάσεις, ανάλογα με την γενεά. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι μια ποσότητα 
πολυμερούς παραμένει εγκλωβισμένη στο εσωτερικό των γαλαριών η οποία με την 
θέρμανση απομακρύνεται. Η διαφοροποίηση στο πάχος της διπλοστοιβάδας, ανάμεσα στις 
τρεις γενεές, μετά την ανόπτηση, οφείλεται στην δυσκολία μετακίνησης των μακρομορίων 
όσο πιο διακλαδισμένα είναι. 
 
Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, καταλήγουμε στον μηχανισμό παρασκευής 
των νανοσύνθετων υλικών, όπου το ανόργανο στο υδατικό διάλυμα αποκτά πλήρως 
διεσπαρμένη δομή και το πολυμερές αλληλεπιδρά και συγκρατείται στις επιφάνειες του 
πηλού. Η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται από την πλήρη διασπορά του ανόργανου στο νερό 
και τη διάλυση του πολυμερούς στο νερό μόνο μετά από θέρμανση (κεφ. 3.3). Με την 
απομάκρυνση του διαλύτη σε χαμηλές συστάσεις σχηματίζεται μονοστοιβάδα με το 
πολυμερές σε πεπιεσμένη διαμόρφωση (0,57nm, παραπλήσιο με βιβλιογραφία) ενώ στις 
μεγάλες συστάσεις, η περίσσεια του πολυμερούς εγκλωβίζεται στις γαλαρίες καθώς αυτές 
κλείνουν σχηματίζοντας την δομή παρεμβολής.  
 
Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση όπου διαλύτης είναι η μεθανόλη, το πολυμερές 
διαλύεται πολύ καλύτερα συγκριτικά με το νερό, ενώ το ανόργανο διασπείρεται σε 
μικρότερο βαθμό. Για το λόγο αυτό τα φύλλα του ανόργανου δεν διασπείρονται αλλά 
«ανοίγουν» έτσι ώστε να εισέλθει ορισμένη ποσότητα από το διαλυμένο πολυμερές. Με την 
απομάκρυνση της μεθανόλης σχηματίζονται στοιβάδες συγκεκριμένου πάχους για όλες τις 
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γενεές του πολυμερούς. Η εικόνα αυτή διαφέρει σημαντικά από των δειγμάτων που 
παρασκευάστηκαν με διαλύτη το νερό πριν την ανόπτηση. 
 
Με την θέρμανση των νανοσύνθετων αυτών της μεθανόλης δεν υπάρχει διαφορά στις τιμές 
των διαστρωματικών αποστάσεων αλλά σε ορισμένες συστάσεις όπου δεν έχουμε την δομή 
ισορροπίας η διπλοστοιβάδα γίνεται μονοστοιβάδα με την μετακίνηση των μακρομορίων στο 
εσωτερικό των γαλαριών. Ο σχηματισμός της διπλοστοιβάδας εμφανίζει εξάρτηση από την 
γενεά, πιθανά λόγω του μεγέθους των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων κατά την είσοδο 
τους στις γαλαρίες. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ - Μεταπτυχιακή Διατριβή 107

4.4.2. Μελέτη της Δυναμικής 
 

4.4.2.1. Αποτελέσματα διηλεκτρικής φασματοσκοπίας 
 
Οι υπερδιακλαδισμένοι πολυεστέρες Boltorn, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, 
λόγω της δομής και των ιδιοτήτων τους, έχουν κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε 
συνδυασμό με τις παραπάνω μελέτες που έχουν γίνει για τα υλικά αυτά, ιδιαίτερη σημασία 
αποκτά η μελέτη της δυναμικής των μακρομοριακών αλυσίδων στο καθαρό πολυμερές, αλλά 
και όταν βρίσκεται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό.  
 
Η μελέτη της δυναμικής στην παρούσα εργασία έγινε με τη διηλεκτρική φασματοσκοπία. Η 
τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μηχανισμών 
μοριακής δυναμικής ενός υλικού τα αποτελέσματα της οποίας κατ’ επέκταση  μπορούν να 
οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την δομή, τη μορφολογία και τις ιδιότητες του.  
 
Η δυναμική των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn μελετήθηκε για τα καθαρά 
πολυμερή και των τριών γενεών, αλλά και στην περίπτωση που τα παραπάνω υλικά 
βρίσκονται σε μορφή φιλμ πάχους λίγων μόνο νανομέτρων. Για να παρασκευάσουμε τέτοιο 
φιλμ, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, αξιοποιούμε τη δομή παρεμβολής 
του πολυμερούς μεταξύ στρωμάτων ανόργανου μοντμοριλλονίτη νατρίου.  
 
Όπως διαπιστώθηκε και προηγουμένως από τη μελέτη της δομής, στην παρούσα εργασία, για 
ποσοστό πολυμερούς γύρω στο 50% κατά βάρος, έχουμε τη δομή παρεμβολής, με 
σχηματισμό διπλής στοιβάδας (~1nm), χωρίς περίσσεια πολυμερούς έξω από τις γαλαρίες. 
Συμπεραίνουμε ότι σε συστάσεις 50-55% πολυμερούς όλες οι μακρομοριακές αλυσίδες 
βρίσκονται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό, στο εσωτερικό των γαλαριών του ανόργανου. Το 
γεγονός αυτό καθιστά τα συγκεκριμένα νανοϋβρίδια, τα επιθυμητά για τη μελέτη της 
δυναμικής τους. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη μελέτη της δυναμικής χρησιμοποιήθηκαν τα σύνθετα 
υλικά που παρασκευάστηκαν από διάλυμα σε νερό, καθώς θεωρήθηκε ότι οι τρεις γενεές 
εμφανίζουν παρόμοια δομή σε ίδια σύσταση γεγονός που καθιστά δυνατή τη μεταξύ τους 
σύγκριση. 
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Α) Πολυμερή Boltorn Η20, Η30, Η40 
Με τις μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας υπολογίζεται η μιγαδική διηλεκτρική 
σταθερά (κεφ. 2.3.4) ε* = ε΄ - iε΄΄, δηλαδή οι τιμές των ε΄ και ε΄΄. Σε κάθε θερμοκρασία του 
δείγματος λαμβάνουμε τις τιμές των ε΄ και ε΄΄ σε μια σειρά συχνοτήτων, από 10-2 Hz έως 107 
Hz, όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν. Για λόγους ευκρίνειας παρουσιάζονται 
σε δυο διαγράμματα σε χαμηλές (κάτω) και υψηλές (πάνω) θερμοκρασίες, για το κάθε 
πολυμερές με βάση τη θεωρητική θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης.  
 
Στην Εικόνα 34 βλέπουμε τις μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας (BDS) του 
υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Η20, που έγιναν για θερμοκρασίες από τους -70οC έως 
τους 75οC. Συγκεκριμένα στην Εικόνα 34 α. είναι οι τιμές του πραγματικού μέρους της 
διηλεκτρικής σταθεράς ε΄. Το πλεονέκτημα από τις μετρήσεις αυτές είναι ότι είναι 
ανεξάρτητες από την αγωγιμότητα, η οποία συνήθως σε υψηλές θερμοκρασίες επικαλύπτει 
τις διεργασίες χαλάρωσης που λαμβάνουν χώρα. Από τη άλλη παρατηρούμε ότι σε υψηλές 
θερμοκρασίες έχουμε μια αύξηση των τιμών του ε΄, που οφείλεται στο φαινόμενο της 
πόλωσης ηλεκτροδίων. 
 
Ένα σοβαρό πρόβλημα των διηλεκτρικών μετρήσεων είναι η συσσώρευση φορτίων (κυρίως 
ιόντων) στην περιοχή των ηλεκτροδίων όταν η επαφή μεταξύ διηλεκτρικού και ηλεκτροδίων 
δεν είναι ωμική. Η συσσώρευση φορτίων στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίων-διηλεκτρικού έχει 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων διπόλων, τα οποία συνεισφέρουν στην πόλωση του  
διηλεκτρικού [28]. Η πόλωση των ηλεκτροδίων είναι ένα παρασιτικό φαινόμενο, το οποίο 
εμποδίζει την καταγραφή των άλλων διεργασιών χαλάρωσης. 
 
Στην Εικόνα 34 β. βλέπουμε τις τιμές του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς 
ε΄΄ για το ίδιο δείγμα. Οι διεργασίες χαλάρωσης που λαμβάνουν χώρα, δηλαδή οι κινήσεις 
των μακρομοριακών αλυσίδων εμφανίζονται ως κορυφές στο διάγραμμα αυτό. Από την 
ανάλυση των δεδομένων υπολογίζεται το μέγιστο των απωλειών, που αντιστοιχεί στον χρόνο 
χαλάρωσης για τη συγκεκριμένη διεργασία στην αντίστοιχη θερμοκρασία. 
 
Επομένως από τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μετρήσεις μπορούμε να έχουμε κάποια 
πρώτα ποιοτικά συμπεράσματα. Στο διάγραμμα της Εικόνας 34 β. παρατηρούμε αρχικά στις 
χαμηλές θερμοκρασίες την εμφάνιση μιας φαρδιάς κορυφής που καταλαμβάνει γύρω στις 
επτά τάξεις μεγέθους στον άξονα των συχνοτήτων. Η διεργασία χαλάρωσης που εμφανίζεται 
στις τόσο χαμηλές θερμοκρασίες συνήθως οφείλεται στις κινήσεις μικρών πολικών ομάδων 
των μακρομοριακών αλυσίδων όπως των υδροξυλίων [29,30] ή λόγω διακυμάνσεων στον 
προσανατολισμό των καρβονυλίων [2]. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε 
θερμοκρασίες χαμηλότερες του Tg και ονομάζονται β- και γ- χαλάρωση (β- relaxation, γ- 
relaxation). Η κορυφή αυτή σε υψηλότερες θερμοκρασίες μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες 
συχνότητες, όπως είναι αναμενόμενο, και γίνεται στενότερη. 
 
Στη θερμοκρασία γύρω στους 0οC (κίτρινα δεξιά τρίγωνα), αρχίζει να εμφανίζεται η επόμενη 
διεργασία χαλάρωσης, της οποίας όμως η κορυφή βρίσκεται εκτός του παραθύρου. Στη 
συνέχεια στους 10οC η παραπάνω διεργασία γίνεται διακριτή, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να 
εμφανίζεται και η αγωγιμότητα. Η παραπάνω διεργασία χαλάρωσης εμφανίζεται σε 
θερμοκρασία κοντά στο Tg, που υποδεικνύει κάποια σχέση με αυτή που οφείλεται σε κίνηση 
μικρών τμημάτων των μακρομοριακών αλυσίδων, που ονομάζεται διεργασία α- χαλάρωσης 
ή τμηματική χαλάρωση (segmental process). Η απόδοση αυτών των διεργασιών χαλάρωσης, 
που λαμβάνουν χώρα, μπορεί να γίνει με την ποσοτική ανάλυση των μετρήσεων, με τον 
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υπολογισμό των χρόνων χαλάρωσης και την προσαρμογή τους με τις εξισώσεις Arrhenius ή 
VFT, όπως αναφέρθηκε σε παραπάνω ενότητα. 
 
Σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζεται η αγωγιμότητα που την αναγνωρίζουμε 
λόγω της κλίσης της που ισούται με -1 στα διαγράμματα όπου απεικονίζονται οι τιμές των 
διηλεκτρικών απωλειών, ε΄΄, ως προς την συχνότητα. Η συμβολή της αγωγιμότητας σε 
συνδυασμό με την πόλωση των ηλεκτροδίων, προκαλεί μεγάλη δυσκολία στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς 
επικαλύπτει τις διεργασίες χαλάρωσης. 
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Εικόνα 34 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τον καθαρό υπερδιακλαδισμένο πολυεστέρα 2ης 
γενεάς, Η20, για θερμοκρασίες -70 έως 75οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, 
ε΄, σαν συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 

 
Στην Εικόνα 35 παρουσιάζονται οι μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας του πολυεστέρα 
Η30, που έγιναν για θερμοκρασίες από τους -70οC έως τους 70οC. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι την θερμοκρασία των 150οC, όμως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
δεν παρουσιάζονται διότι στο μεγαλύτερο μέρος των συχνοτήτων έχει εισέλθει η 
αγωγιμότητα και δεν συνεισφέρουν στην αναγνώριση των μηχανισμών χαλάρωσης.  
 
Στο διάγραμμα της Εικόνας 35 β. όπου απεικονίζονται οι τιμές του ε΄΄ ως συνάρτηση της 
συχνότητας, παρατηρούμε, όπως και παραπάνω για το Η20, μια διεργασία χαλάρωσης στις 
χαμηλές θερμοκρασίες που καλύπτει όλο το εύρος των συχνοτήτων. Στη συνέχεια η κορυφή 
της μετατοπίζεται σε υψηλότερες συχνότητες και γίνεται πιο στενή, σε μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες. Η χαλάρωση αυτή εμφανίζεται μέσα στο παράθυρο συχνοτήτων της τεχνικής 
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μέχρι τη θερμοκρασία των 30οC. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι μετατοπισμένη σε 
μεγαλύτερες συχνότητες και με πολύ μικρότερη ένταση.  
 
Οι διεργασίες χαλάρωσης που λαμβάνουν χώρα σε θερμοκρασίες μικρότερες του Tg, είναι 
αναμενόμενο να μην διαφοροποιούνται σημαντικά από γενεά σε γενεά του πολυμερούς, διότι 
τα μακρομόρια έχουν παρόμοιες λειτουργικές ομάδες. Οι ομάδες των μακρομορίων αυτών οι 
κινήσεις των οποίων εμφανίζονται στις μετρήσεις της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, είναι οι 
πολικές υδροξυλικές και καρβοξυλικές ομάδες. 
 
Πέραν του μηχανισμού που εμφανίζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του Tg,  άλλη μια 
διεργασία χαλάρωσης η οποία εμφανίζεται σε θερμοκρασίες γύρω στους 20οC (μπλε 
ανάποδα τρίγωνα), όταν έχει εισέλθει πλήρως στο παράθυρο συχνοτήτων της μέτρησης. Στην 
παραπάνω θερμοκρασία διακρίνουμε αρχικά την αργή αυτή διεργασία που λαμβάνει χώρα 
και στη συνέχεια σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, με την μετακίνηση της σε υψηλότερες 
συχνότητες, γίνεται ακόμη πιο έντονα διακριτή. Ταυτόχρονα σε χαμηλότερες συχνότητες 
εμφανίζεται και η αγωγιμότητα με την χαρακτηριστική κλίση -1 στην συγκεκριμένη 
αναπαράσταση. 
 
Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να γίνουν αντιληπτές και στα διαγράμματα του πραγματικού 
μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς, με τις μεταβάσεις να λαμβάνουν χώρα σε αντίστοιχες 
συχνότητες (Εικόνα 35 α.). 
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Εικόνα 35 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τον καθαρό υπερδιακλαδισμένο πολυεστέρα 3ης 
γενεάς, Η30, για θερμοκρασίες -70 έως 70οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, 
ε΄, σαν συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 
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Για τον υπερδιακλαδισμένο πολυεστέρα τέταρτης γενεάς Η40, επίσης έγιναν οι μετρήσεις 
διηλεκτρικής φασματοσκοπίας σε θερμοκρασίες από τους -70οC έως τους 150οC, ενώ 
παρουσιάζονται μόνο αυτές έως τους 70οC, λόγω της αγωγιμότητας όπως και παραπάνω. 
Από το διάγραμμα των διηλεκτρικών απωλειών, ε΄΄, ως συνάρτηση της συχνότητας, της 
Εικόνας 36 β. εμφανίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, συμπεριφορά αντίστοιχη με τα 
πολυμερή των δυο προηγούμενων γενεών, με μια εξαιρετικά φαρδιά κορυφή.  
 
Σε θερμοκρασίες κοντά στο Tg, δηλαδή στους 30οC (πράσινα τρίγωνα), εμφανίζεται η 
επόμενη διεργασία χαλάρωσης. Όπως και για το Η30, έτσι κι εδώ λόγω της συμβολής της 
αγωγιμότητας, η διεργασία διακρίνεται από την κλίση της καμπύλης που αποκλίνει από το -1 
σε συχνότητα γύρω στα 10Hz. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της εμφάνισης της αργής 
διεργασίας χαλάρωσης σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, συγκριτικά με το Η30, είναι 
δυσκολότερο να την διακρίνουμε, χωρίς την ανάλυση. 
 
Η εμφάνιση της πιο αργής διεργασίας χαλάρωσης γίνεται σε διαφορετική θερμοκρασία στην 
κάθε γενεά, που υποδεικνύει πιθανή συσχέτιση με την α- χαλάρωση. Αυτό διότι η α- 
χαλάρωση οφείλεται στην κίνηση τμημάτων της μακρομοριακής αλυσίδας και για αυτό 
σχετίζεται με την θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης ενός πολυμερούς, που στην περίπτωση 
μας εμφανίζει εξάρτηση από την γενεά. 
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Εικόνα 36 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τον καθαρό υπερδιακλαδισμένο πολυεστέρα 4ης 
γενεάς, Η40, για θερμοκρασίες -70 έως 70οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, 
ε΄, σαν συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 
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Β) Νανοσύνθετα  Boltorn/Na+-MMT 
Η μελέτη της δυναμικής των μακρομοριακών αλυσίδων έγινε όχι μόνο στο καθαρό 
πολυμερές, αλλά και υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό (under severe confinement), με τη 
μελέτη των αντίστοιχων νανοσύνθετων υλικών Boltorn/Na+-MMT, σύστασης ~50% σε 
πολυμερές. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας των υλικών 
αυτών για τις τρεις γενεές παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν στην ενότητα αυτή, 
συνοδευόμενα από κάποιες πρώτες ποιοτικές παρατηρήσεις που προκύπτουν. 
 
Στην Εικόνα 37 απεικονίζονται οι τιμές των ε΄ και ε΄΄ της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, 
για το νανοσύνθετο Η20/Na+-MMT σύστασης 50% πολυμερές σε ανόργανο, όπου όλες οι 
αλυσίδες βρίσκονται στο εσωτερικό των γαλαριών, σχηματίζοντας φιλμ πάχους ~1nm, όπως 
προέκυψε από τη μελέτη της δομής του. 
 
Στις χαμηλές θερμοκρασίες, στο διάγραμμα της Εικόνας 37 β. εμφανίζεται μια κορυφή, 
αρκετά πιο στενή και με πιο έντονο θόρυβο συγκριτικά με την κορυφή που εμφανίζει το 
καθαρό Η20 σε αντίστοιχες θερμοκρασίες. Η χαλάρωση αυτή πιθανά να αντιστοιχεί σε 
κινήσεις των πολικών ομάδων της μακρομοριακής αλυσίδας, δηλαδή να αποτελεί τη β- ή γ- 
χαλάρωση. Η όποια διαφορά εμφανίζει οφείλεται είτε στον χωρικό περιορισμό είτε στις 
αλληλεπιδράσεις με τις ανόργανες επιφάνειες. Με την αύξηση της θερμοκρασίας η 
χαλάρωση μετατοπίζεται σε υψηλότερες συχνότητες, μέχρι που η κορυφή της βρίσκεται 
εκτός παραθύρου, σε θερμοκρασία γύρω στους 30οC.  
 
Η κορυφή που αντιστοιχεί στη επόμενη, πιο αργή διεργασία χαλάρωσης, αρχίζει να 
εμφανίζεται ως μία αλλαγή κλίσης σαν συνάρτηση της συχνότητας σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες, στους -20οC (κίτρινα δεξιά τρίγωνα), χαμηλότερες από την θερμοκρασία 
υαλώδους μετάβασης του πολυμερούς. Σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες το μέγιστο της 
κορυφής αυτής βρίσκεται εκτός παραθύρου, ώσπου γύρω στους 30οC (πράσινα τρίγωνα) η 
κορυφή έχει μπει εξ’ ολοκλήρου μέσα στο παράθυρο της μέτρησης. Σε ακόμη μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από ~65οC αρχίζει να εμφανίζεται και η συμβολή της 
αγωγιμότητας, με την καμπύλη να τείνει σε κλίση -1 σε χαμηλές συχνότητες  (μοβ 
τετράγωνα).  
 
Τέλος παρατηρούμε ότι στα νανοσύνθετα η συμβολή της αγωγιμότητας είναι πολύ 
μικρότερη, συγκριτικά με το καθαρό πολυμερές, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τη 
δυνατότητα να υπολογίσουμε τους χρόνους χαλάρωσης και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 
 
Οι παραπάνω μεταβάσεις παρατηρούνται και στα διαγράμματα του πραγματικού μέρους ε΄ 
σαν συνάρτηση της συχνότητας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 37 α. 
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Εικόνα 37 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα νανοσύνθετα Η20/Na+-MMT για 
θερμοκρασίες -70 έως 95οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 

 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις έχουμε και για τις μετρήσεις του νανοσύνθετου Η30/Na+-MMT 
σύστασης 55% πολυμερές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 38. Το δείγμα αυτό μελετήθηκε σε 
εύρος θερμοκρασιών, από τους -70οC, διότι σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες έχουμε μικρότερη 
ένταση της διεργασίας η οποία αλλοιώνεται από τον θόρυβο της μέτρησης, έως τους 150οC. 
Καθώς η αγωγιμότητα στο νανοσύνθετο είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τις 
αντίστοιχες μετρήσεις του καθαρού πολυμερούς δίνεται η δυνατότητα να μελετηθούν οι 
μηχανισμοί χαλάρωσης σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. 
 
Στις χαμηλές θερμοκρασίες, παρόμοια συμπεριφορά με το αντίστοιχο νανοσύνθετο του Η20, 
εμφανίζει και το πολυμερές τρίτης γενεάς, Η30, όταν βρίσκεται υπό ισχυρό χωρικό 
περιορισμό. Στην Εικόνα 38 β. βλέπουμε την κορυφή που αντιστοιχεί στις πιο γρήγορες 
διεργασίες χαλάρωσης, των μικρών τοπικών ομάδων του μακρομορίου και στη συνέχεια σε 
χαμηλές θερμοκρασίες εισέρχεται η επόμενη, πιο αργή διεργασία χαλάρωσης, η οποία 
διακρίνεται μέχρι τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, λόγω και της μικρής συμβολής της 
αγωγιμότητας. 
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Εικόνα 38 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα νανοσύνθετα Η30/Na+-MMT για 
θερμοκρασίες -70 έως 150οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 

 
Οι μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για το νανοσύνθετο Η40/Na+-MMT, σύστασης 
55% πολυμερές έγιναν για εύρος θερμοκρασιών από -70οC έως 150οC. Επίσης, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 39 και σε αυτό το νανοσύνθετο εμφανίζονται δυο διεργασίες 
χαλάρωσης. Η μια είναι στις χαμηλές θερμοκρασίες όπως και στα προηγούμενα υλικά, ενώ η 
επόμενη, η αργή διεργασία χαλάρωσης εμφανίζεται σε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Σε 
ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε την εμφάνιση της αγωγιμότητας. 
 
Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παρακάτω διαγράμματα για τις χαμηλές 
θερμοκρασίες είναι ότι η κορυφή της πιο γρήγορης χαλάρωσης που παρατηρούμε, έχει πολύ 
μικρή ένταση. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα του ε΄, αλλά ακόμη καλύτερα από το ε΄΄ 
της Εικόνας 39 β. αν και εμφανίζεται κάποια διεργασία χαλάρωσης, το πλάτος της είναι κατά 
μια τάξη μεγέθους μικρότερο από αυτό του καθαρού πολυμερούς. Το γεγονός αυτό δεν 
επέτρεψε την ανάλυση των δεδομένων σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. 
 
Από την άλλη η κορυφή που εμφανίζεται σε θερμοκρασία γύρω στους 40οC (μαύρα 
τετράγωνα) και αντιστοιχεί στην πιο γρήγορη διεργασία χαλάρωσης είναι εμφανής μέχρι τις 
υψηλές θερμοκρασίες. Στις μετρήσεις αυτές η συμβολή της αγωγιμότητας εμφανίζεται γύρω 
στους 100οC. 
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Εικόνα 39 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα νανοσύνθετα Η40/Na+-MMT για 
θερμοκρασίες -50 έως 150οC α. Πραγματικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας β. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν 
συνάρτηση της συχνότητας 
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Γ) Σύγκριση αποτελεσμάτων 
Σε κάποια πρώτα γενικά συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε με την σύγκριση των 
παραπάνω μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας μεταξύ των τριών γενεών του 
υπερδιακλαδισμένου πολυεστέρα Boltorn, για το καθαρό (bulk) πολυμερές και για τα 
νανοσύνθετα, όπως και μεταξύ καθαρού πολυμερούς και αντίστοιχου νανοσύνθετου. 
 
Για το σκοπό αυτό παρατίθενται τα παρακάτω διαγράμματα. Στην Εικόνα 40 απεικονίζονται 
τα διαγράμματα των διηλεκτρικών απωλειών, δηλαδή των τιμών του φανταστικού μέρους 
της διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, ως συνάρτηση της συχνότητας, για τις τρεις γενεές του 
καθαρού πολυμερούς, σε μια χαμηλή (-30οC) και σε μια υψηλή (Τ ~ Τg+20οC) θερμοκρασία.  
 
Στους -30οC εμφανίζεται η ευρεία κορυφή καταλαμβάνοντας γύρω στις επτά τάξεις μεγέθους 
του άξονα των συχνοτήτων, με παρόμοια συμπεριφορά για τις τρεις γενεές (Εικόνα 40 α.). 
Το γεγονός αυτό θα επιβεβαιωθεί μετά την ανάλυση των δεδομένων, αλλά είναι 
αναμενόμενο να μην έχουμε διαφοροποίηση των διεργασιών χαλάρωσης σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες του Tg, για τις τρεις γενεές, λόγω των παρόμοιων πολικών λειτουργικών 
ομάδων, δεδομένου ότι συντίθενται από το ίδιο μονομερές. 
 
Στην Εικόνα 40 β. έχουμε τις μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τις τρεις γενεές 
του πολυμερούς, Η20, Η30 και Η40, σε θερμοκρασίες γύρω στους 20οC πάνω από την 
θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, όπως αυτή υπολογίστηκε για τα παραπάνω υλικά από 
τις μετρήσεις DSC (Τ = 30, 40 και 50οC αντίστοιχα). Στις θερμοκρασίες αυτές βλέπουμε ότι 
και για τα τρία πολυμερή, η γρήγορη διεργασία χαλάρωσης έχει εξέλθει από το παράθυρο 
ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται η επόμενη, αργή διεργασία χαλάρωσης, ενώ είναι εμφανής μέσα 
στο παράθυρο συχνοτήτων και η ύπαρξη σημαντικής αγωγιμότητας. Στο διάγραμμα έχει 
σημειωθεί η κλίση -1 που αντιστοιχεί στη αγωγιμότητα, όπως και με βέλη οι χρόνοι 
χαλάρωσης που έχουν υπολογιστεί για την αργή διαδικασία στις τρεις καμπύλες. 
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Εικόνα 40 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τις τρεις γενεές του υπερδιακλαδισμένου 
πολυεστέρα Boltorn. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν συνάρτηση της 
συχνότητας α. Για θερμοκρασία -30 οC β. Για θερμοκρασίες 20 οC πάνω από το Tg κάθε πολυμερούς 

 
Παρόμοια σύγκριση της δυναμικής των πολυμερών των τριών γενεών παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 41, όταν τα πολυμερή βρίσκονται περιορισμένα σε μορφή λεπτού φιλμ πάχους 1nm, 
ανάμεσα στις γαλαρίες του ανόργανου. Στην περίπτωση αυτή όπου όλες οι μακρομοριακές 
αλυσίδες είναι υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό, παρατηρούμε μια πιο στενή κορυφή στις 
διεργασίες χαλάρωσης που λαμβάνουν χώρα στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 41 α. στους -30οC τα πολυμερή Η20 και Η30 δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ - Μεταπτυχιακή Διατριβή 117

διαφοροποίηση μεταξύ τους, ενώ για το Η40 η καμπύλη εμφανίζει αρκετά πιο ασθενή 
κορυφή, ενώ υπάρχει και αρκετός θόρυβος στην μέτρηση.  
 
Στην Εικόνα 41 β. απεικονίζεται το φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς, δηλαδή οι 
τιμές του ε΄΄ ως συνάρτηση της συχνότητας, για τις τρεις γενεές του πολυμερούς στα 
νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT, σε θερμοκρασίες 70οC πάνω από το Tg όπως αυτό 
υπολογίστηκε για τα καθαρά πολυμερή από το DSC (Τ = 75, 80 και 100οC). Όπως έχει 
αναφερθεί και παραπάνω, στα νανοσύνθετα υλικά με τις συγκεκριμένες συστάσεις δεν έχει 
βρεθεί η ύπαρξη υαλώδους μετάβασης με μετρήσεις DSC.  
 
Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχει εμφανιστεί η δεύτερη 
διεργασία χαλάρωσης η οποία εμφανίζει μια εξάρτηση από την γενεά ως προς το χρόνο 
χαλάρωσης. Παρότι όσο μικρότερη η γενεά του πολυμερούς, η καμπύλη που παρατίθεται 
αντιστοιχεί και σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος χαλάρωσης εμφανίζεται σε 
υψηλότερες συχνότητες, άρα σε μικρότερους χρόνους. Αυτό μας οδηγεί να συνδέσουμε τη 
διεργασία αυτή με την segmental η οποία συσχετίζεται με το Tg ενός υλικού, ακόμη και σε 
αυτή την περίπτωση που το DSC δεν μας έδωσε ύπαρξη θερμοκρασίας υαλώδους 
μετάβασης. Ταυτόχρονα παρατηρούμε για τις μεγαλύτερες γενεές μικρότερη συμβολή της 
αγωγιμότητας, γεγονός που μας επιτρέπει να μελετήσουμε τις διεργασίες χαλάρωσης που 
εντοπίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες. 
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Εικόνα 41 Μετρήσεις διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT για τις τρεις 
γενεές του πολυμερούς. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, ε΄΄, σαν συνάρτηση της 
συχνότητας. α. Για θερμοκρασία -30 οC β. Για θερμοκρασίες 40 οC πάνω από το Tg κάθε πολυμερούς 

 
Η Εικόνα 42 δείχνει μια σύγκριση της δυναμικής μεταξύ του καθαρού και του 
περιορισμένου συστήματος για ένα το ζευγάρι καθαρού πολυμερούς δεύτερης γενεάς Η20 
και το αντίστοιχο νανοσύνθετο, σε μια χαμηλή και μια υψηλή θερμοκρασία, στους -30οC και 
40οC. Στα διαγράμματα αυτά εντοπίζονται σαφέστερα οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που 
υπάρχουν, στη δυναμική του καθαρού πολυμερούς και του ίδιου σε περιορισμένα 
συστήματα.  
 
Από την Εικόνα 42 α. παρατηρούμε την κορυφή που οφείλεται στις τοπικές κινήσεις των 
πολικών ομάδων των μακρομορίων, στην ίδια θερμοκρασία, να είναι σημαντικά στενότερη 
για το περιορισμένο πολυμερές και σε μεγαλύτερες συχνότητες. Ταυτόχρονα για το 
νανοσύνθετο βλέπουμε την είσοδο μιας επόμενης διεργασίας χαλάρωσης στο παράθυρο των 
συχνοτήτων. 
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Σε υψηλότερη θερμοκρασία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 42 β. παρατηρούμε σημαντικά 
μειωμένη συμβολή της αγωγιμότητας για το νανοσύνθετο υλικό συγκριτικά με το καθαρό 
πολυμερές. Το γεγονός αυτό ευνοεί τη μελέτη της διεργασίας χαλάρωσης που φαίνεται να 
σχετίζεται με το Tg, της κάθε γενεάς. Αυτή η πιθανά τμηματική (segmental) χαλάρωση 
παρατηρείται σε σημαντικά χαμηλότερες συχνότητες για το περιορισμένο πολυμερές σε 
σχέση με το καθαρό, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 42 β.  
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Εικόνα 42 Σύγκριση μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για το καθαρό πολυμερές Η20 με το 
αντίστοιχο νανοσύνθετο Η20/Na+-MMT 50%. Φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς, 
ε΄΄, σαν συνάρτηση της συχνότητας. α. Για θερμοκρασία -30 οC β. Για θερμοκρασίες 40 οC 

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια σύγκριση και των άλλων δυο γενεών δεν αλλάζει τα 
ποιοτικά συμπεράσματα που εξάγονται για το Η20. 
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4.4.2.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων – υπολογισμός χρόνων χαλάρωσης 
 
Η ανάλυση των μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 
μιας τροποποιημένης εκδοχής του προγράμματος CONTIN, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
[31,32]. Το CONTIN εκτελεί ένα αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace  της πειραματικής 
συνάρτησης χαλάρωσης, με σκοπό τον προσδιορισμό της κατανομής των χρόνων χαλάρωσης 
F(lnτ) (κεφ. 2.3.4).  
 
Στην Εικόνα 43 παρουσιάζεται ενδεικτικά, η διαδικασία προσαρμογής των πειραματικών 
δεδομένων, για τις τιμές του ε΄΄ ως συνάρτηση της συχνότητας, από το CONTIN και η 
αντίστοιχη κατανομή των χρόνων  χαλάρωσης που υπολογίζεται. Στην Εικόνα 43 α. φαίνεται 
η περιοχή που έχει επιλεγεί καθώς και το αποτέλεσμα της προσαρμογής για το καθαρό 
πολυμερές Η20, σε μια χαμηλή και μια υψηλή θερμοκρασία -10 και 25οC αντίστοιχα. 
 
Από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace  που εκτελείται από το πρόγραμμα, 
προκύπτουν οι καμπύλες της κατανομής των χρόνων για τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, όπως 
φαίνονται στην Εικόνα 43 β. Από τις καμπύλες κατανομής των χρόνων μπορούμε να 
υπολογίσουμε τον χρόνο όπου αντιστοιχεί στο μέγιστο τις τιμής του F(lnτ) για τις διεργασίες 
χαλάρωσης που εμφανίζονται. 
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Εικόνα 43 Ανάλυση μετρήσεων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για το καθαρό πολυμερές Η20 ενδεικτικά 
στις θερμοκρασίες -10οC και 25οC α. Προσαρμογή των μετρήσεων με το πρόγραμμα CONTIN                  
β. Καμπύλες κατανομής χρόνων χαλάρωσης. Οι καμπύλες στο (β) είναι μετατοπισμένες για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Η παραπάνω διαδικασία ποσοτικής ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων, με τη συμβολή 
του προγράμματος CONTIN, πραγματοποιείται και για τις τρεις γενεές του καθαρού 
πολυμερούς αλλά και του νανοσύνθετου, σε όλες τις θερμοκρασίες που μετρήθηκαν.  
 
Από τα διαγράμματα που προκύπτουν παρακολουθούμε την μετατόπιση των διεργασιών 
χαλάρωσης με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρατίθεται στην 
Εικόνα 44 όπου φαίνονται οι καμπύλες των χρόνων χαλάρωσης με τις διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα, για το καθαρό πολυμερές Η30. Η ανάλυση των καθαρών πολυμερών 
γίνεται για θερμοκρασίες από -50 έως 70 οC και των νανοσύνθετων από -50 έως 150 οC. Από 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπολογίζονται οι χρόνοι χαλάρωσης των διεργασιών του 
πολυμερούς για τις διάφορες θερμοκρασίες 
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Εικόνα 44 Καμπύλες κατανομής χρόνων χαλάρωσης, στις θερμοκρασίες -50 έως 70οC για το καθαρό 
πολυμερές Η30. Οι καμπύλες είναι μετατοπισμένες και παρουσιάζονται σε δυο διαγράμματα, για λόγους 
ευκρίνειας 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με την ταυτόχρονη προσαρμογή των 
καμπυλών ε΄ και ε΄΄ ως συνάρτηση της συχνότητας, με την βοήθεια της εξίσωσης Havriliak – 
Negami στο πρόγραμμα MatLab. Στην Εικόνα 45 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών για τους χρόνους χαλάρωσης για διάφορες θερμοκρασίες του καθαρού 
πολυμερούς Η20. Όπως βλέπουμε από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο 
προγραμμάτων, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 
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Εικόνα 45 Σύγκριση συχνοτήτων χαλάρωσης του καθαρού πολυμερούς Η20 σε θερμοκρασίες -50 έως 
10οC, που έχουν υπολογιστεί με το CONTIN routine και με την Havriliak-Negami (MatLab) 
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Α) Πολυμερή Boltorn Η20, Η30, Η40 
Με την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων υπολογίζονται οι χρόνοι που εμφανίζονται οι 
μέγιστες τιμές των διηλεκτρικών απωλειών, δηλαδή οι χρόνοι χαλάρωσης των διεργασιών 
που παρουσιάστηκαν στην παραπάνω ενότητα, για τα καθαρά πολυμερή Boltorn και 
παρατίθενται στον Πίνακα 6. Από τις τιμές αυτές κατασκευάζονται τα διαγράμματα 
Arrhenius των συχνοτήτων χαλάρωσης ως συνάρτηση της αντίστροφης θερμοκρασίας. Στα 
διαγράμματα αυτά εμφανίζονται οι διεργασίες χαλάρωσης που λαμβάνουν χώρα στα 
παραπάνω υλικά, επιβεβαιώνεται ή όχι η θερμοκρασιακή εξάρτηση τύπου Arrhenius, γίνεται 
η ταυτοποίηση των διεργασιών και υπολογίζονται οι ενέργειες ενεργοποίησης ΕΑ. 
 

Πίνακας 6 Αποτελέσματα ανάλυσης πειραματικών δεδομένων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τους 
υπερδιακλαδισμένους πολυεστέρες Boltorn 

Τ  1000/T  Relaxation time, τ (s) log (ν (Hz)) 
(οC) (K-1) H20 H30 H40 H20 H30 H40 
-50 4.48 1.6*10-3  9.4*10-4  8.5*10-4  2.79  3.03  3.07  
-40 4.29 3.8*10-4  1.9*10-4  1.7*10-4  3.42  3.72  3.78  
-30 4.11 4.2*10-5  3.5*10-5  3.8*10-5  4.38  4.46  4.42  
-20 3.95 1.1*10-5  9.3*10-6  1.0*10-5  4.98  5.03  4.99  
-10 3.80 3.0*10-6  3.3*10-6  3.1*10-6  5.52  5.49  5.51  
0 3.66 1.1*10-6  9.0*10-7  1.0*10-6  5.97  6.04  6.00  
5 3.60 6.6*10-7      6.18      

10 3.53 4.1*10-7  3.6*10-7  3.4*10-7  6.39  6.45  6.47  
15 3.47 2.5*10-7 5.0*10-2     6.59 1.30     
20 3.41 1.5*10-7 1.1*10-2 1.4*10-7 8.8*10-3 1.4*10-7  6.83 1.95 6.85 2.05 6.87  
23 3.38 1.0*10-7 5.0*10-3     6.99 2.30     
25 3.35 7.4*10-8 1.7*10-3 8.4*10-8 3.3*10-3   7.13 2.78 7.08 2.48   
27 3.33 5.7*10-8 6.7*10-4     7.24 3.17     
30 3.30  1.6*10-4  1.2*10-3  8.5*10-4  3.79  2.90  3.07
35 3.25  4.9*10-5  4.1*10-4  3.8*10-4  4.31  3.39  3.42
40 3.19  1.8*10-5  2.3*10-4  3.1*10-4  4.75  3.65  3.50
45 3.14      2.1*10-4      3.68
50 3.09    4.8*10-5  1.7*10-4    4.32  3.78
60 3.00  6.9*10-7  9.9*10-6  4.7*10-5  6.16  5.00  4.32
70 2.91    4.2*10-6  8.6*10-6    5.38  5.06

 
Στην Εικόνα 46 βλέπουμε την εξάρτηση των συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη 
θερμοκρασία για τα καθαρά πολυμερή των τριών γενεών Η20, Η30 και Η40. Επιβεβαιώνεται 
η ύπαρξη των δυο διεργασιών χαλάρωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, και για τους τρεις 
πολυεστέρες. Οι γρήγορες διεργασίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παρατήρηση από τα 
πειραματικά δεδομένα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των γενεών, σε 
αντίθεση με τις αργές διεργασίες. 
 
Επιπρόσθετα παρατηρούμε τις γρήγορες διεργασίες να παρουσιάζουν εξάρτηση από τη 
θερμοκρασία που ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius τ=τ0 exp(EA/kBT) με kB=8,314J.K-1.mol-1 
(κεφ. 2.2.2). Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οφείλεται σε τοπικές κινήσεις των μικρών, 
πολικών λειτουργικών ομάδων των μακρομοριακών αλυσίδων, οι οποίες συντελούνται 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τέτοιες είναι οι τοπικές δονητικές κινήσεις των υδροξυλίων και 
των καρβονυλίων, όπως και οι μεταβολές του προσανατολισμούς τους. Η διεργασία αυτή 
αποτελεί τη β- χαλάρωση. 
 
Η αργή διεργασία που συντελείται και στα τρία πολυμερή, παρατηρούμε ότι εμφανίζει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η εξάρτηση από τη θερμοκρασία για τις διεργασίες αυτές δεν  
ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius. Για τις γενεές Η20 και Η30 μπορούμε να πούμε ότι 
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φαίνεται να ακολουθούν την εξίσωση VFT (κεφ. 2.2.2). Για το Η40 ο μικρός αριθμός τιμών 
επιφέρει μεγαλύτερο σφάλμα στην αναγνώριση της εξάρτησης του χρόνου χαλάρωσης από 
την θερμοκρασία. Επιπρόσθετα οι διεργασίες αυτές εμφανίζουν μια σχέση με το Tg των 
αντίστοιχων πολυμερών, καθώς εμφανίζονται σε αυτές τις θερμοκρασίες. Με βάση τις 
παραπάνω παρατηρήσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αργές αυτές διεργασίες 
αντιστοιχούν σε συνεργατικές κινήσεις τμημάτων των μακρομοριακών αλυσίδων, δηλαδή 
στην α- χαλάρωση των πολυμερών. 
 
Λόγω του μικρού αριθμού των τιμών που έχουν ληφθεί για την α- χαλάρωση, δεν μπορούν 
να υπολογιστούν με σαφήνεια οι παράμετροι Β, Τ0 και τ0, της εξίσωσης VFT. 
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Εικόνα 46 Διάγραμμα τύπου Arrhenius της εξάρτησης των συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη 
θερμοκρασία για τους υπερδιακλαδισμένους πολυεστέρες Boltorn 

 
Οι διεργασίες που οφείλονται σε τοπικές κινήσεις, είναι πιο γρήγορες συγκριτικά με τις 
τμηματικές (segmental). Με βάση την εξίσωση Arrhenius υπολογίζονται οι τιμές τ0 και ΕΑ 
των διεργασιών β- χαλάρωσης, οι οποίες παρουσιάζουν εξάρτηση από τη θερμοκρασία που 
ακολουθεί την παραπάνω εξίσωση. 
 
Έτσι από την γραμμική προσαρμογή των συχνοτήτων χαλάρωσης για τις διάφορες 
θερμοκρασίες, των πολυεστέρων Boltorn των τριών γενεών, της Εικόνας 46, υπολογίζονται 
οι τιμές των τ0 και ΕΑ. Στον Πίνακα 7 παρατίθενται οι τιμές για την ενέργεια ενεργοποίησης 
και τ0 της β- χαλάρωσης. 
 

Πίνακας 7 Τιμές των ΕΑ και τ0 της β- χαλάρωσης των πολυεστέρων Boltorn 

Boltorn EA (kJ.mol-1) τ0 (s) 
H20 72.5  1.3 1.6*10-20 

Η30 68.3  0.9 9.0*10-20 

Η40 67.8  0.3 1.1*10-19 
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Από την παραπάνω ανάλυση των μετρήσεων της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας έχουμε για 
την β- χαλάρωση των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn, τις ενέργειες 
ενεργοποίησης ΕΑ των τριών γενεών Η20 στα 72,5 kJ/mol, H30 στα 68,3 kJ/mol και Η40 στα 
67,8 kJ/mol. Οι τιμές των ΕΑ είναι παραπλήσιες μεταξύ των γενεών.  
 
Σε πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει, για παράδειγμα στο πολυαιθυλενοξείδιο, PEO, για 
την διεργασία της β- χαλάρωσης η ενέργεια ενεργοποίησης υπολογίστηκε στα 35kJ/mol [4]. 
Στην περίπτωση των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων η ΕΑ βρέθηκε σημαντικά 
μεγαλύτερη λόγω της ύπαρξης δεσμών υδρογόνου που δυσκολεύουν την κίνηση των 
πολικών ομάδων.  
 
Σε προηγούμενες μελέτες για τους υπερδιακλαδισμένους πολυεστέρες έχουν παρατηρηθεί οι 
διεργασίες β- και γ- χαλάρωσης ενώ η α- χαλάρωση επικαλύπτεται από την αγωγιμότητα [1, 
30]. Οι διεργασίες αυτές αποδίδονται η γρήγορη γ- χαλάρωση στις κινήσεις των μικρών 
υδροξυλικών ομάδων και η πιο αργή β- χαλάρωση στον αναπροσανατολισμό (reorientation) 
των εστερικών ομάδων. Οι ενέργειες ενεργοποίησης βρέθηκαν σε σχετικά υψηλές τιμές 
δηλαδή γύρω στα 100kJ/mol για την β- χαλάρωση και στα 80 με 160kJ/mol με εξάρτηση από 
τη γενεά, για την γ- χαλάρωση [2,3]. Μάλιστα όσο μικρότερη είναι η γενεά του πολυμερούς 
αναπτύσσονται περισσότεροι δεσμοί υδρογόνου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ΕΑ ή ακόμη 
και να εμφανίζει εξάρτηση VFT [2, 20]. 
 
Στην παρούσα εργασία οι διεργασίες α- και β- χαλάρωσης παρατηρούνται σε τιμές 
παραπλήσιες με αυτές των β- και γ- διεργασιών, αντίστοιχα, που παρουσιάζονται στις 
προηγούμενες μελέτες για τα καθαρά πολυμερή Boltorn. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις 
υψηλές τιμές θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης που υπολογίστηκαν στις μελέτες αυτές, με 
τη βοήθεια άλλων τεχνικών, (TgH20 =  30oC, TgH30 =  35oC και TgH40 =  48oC) για τα 
αντίστοιχα υλικά. Έτσι οι παρατηρούμενες διεργασίες παρατηρήθηκαν σε αρκετά 
χαμηλότερες θερμοκρασίες από το Tg και αποδόθηκαν σε τοπικές κινήσεις. Στην δική μας 
περίπτωση προσπαθώντας να μελετήσουμε την επίδραση του περιορισμού στα υλικά αυτά,  η 
δεύτερη, πιο αργή διεργασία χαλάρωσης που παρατηρήθηκε, εμφανίζεται σε θερμοκρασίες 
παραπλήσιες του Tg με εξάρτηση από αυτό για τις τρεις γενεές των πολυμερών και 
επιπρόσθετα μπορούμε να διαπιστώσουμε εξάρτηση VFT. 
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Β) Νανοσύνθετα  Boltorn/Na+-MMT 
Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων των νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT δίνει τους 
χρόνους όπου εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές των διηλεκτρικών απωλειών, δηλαδή οι χρόνοι 
χαλάρωσης όπως υπολογίστηκαν και στην προηγούμενη ενότητα για τα καθαρά πολυμερή. 
Τα αποτελέσματα των νανοσύνθετων των τριών γενεών παρατίθενται στον Πίνακα 8. Από τις 
τιμές αυτές κατασκευάζονται τα διαγράμματα Arrhenius των συχνοτήτων χαλάρωσης ως 
συνάρτηση της αντίστροφης θερμοκρασίας. Για το νανοσύνθετο Η40/Na+-MMT 55% λόγω 
του χαμηλού πλάτους της γρήγορης διαδικασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες, αξιόπιστες 
θεωρήθηκαν μόνο οι αναλύσεις που έγιναν σε υψηλές θερμοκρασίες και άρα παρατίθενται οι 
χρόνοι χαλάρωσης μόνο της δεύτερης διεργασίας. 
 

Πίνακας 8 Αποτελέσματα ανάλυσης πειραματικών δεδομένων διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα 
νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 50-55% πολυμερούς 

Τ  1000/T  Relaxation time, τ (s) log (ν (Hz)) 
(οC) (K-1) H20 50% H30 55% H40 55% H20 50% H30 55% H40 55%
-50 4.48 8,5*10-6  5.9*10-6    5.07  5.23    
-40 4.29   3.4*10-6      5.47    
-30 4.11 1,9*10-6  1.8*10-6    5.73  5.75    
-20 3.95 1,1*10-6  8.7*10-7    5.97  6.06    
-10 3.80 6,0*10-7  5.0*10-7    6.22  6.30    
0 3.66 2,7*10-7  2.6*10-7    6.56  6.58    

10 3.53 1,6*10-7  1.3*10-7    6.79  6.88    
20 3.41 1,0*10-7  9.6*10-8    7.00  7.02    
25 3.35 7,6*10-8      7.12      
28 3.32             
30 3.30   7.1*10-8      7.15    
36 3.23             
40 3.19  1.1*10-1      0.97     
45 3.14  7.2*10-2      1.14     
50 3.09  2.0*10-2      1.70     
60 3.00  4.2*10-3      2.37     
70 2.91    7.6*10-2      1.12   
75 2.87  9,3*10-4      3.03     
80 2.83    1.3*10-2      1.88   
85 2.79  4,1*10-4      3.39     
90 2.75    5.8*10-3  1.1*10-1    2.23  0.97 
95 2.72  1,6*10-4      3.79     

100 2.68    2.2*10-3  4.3*10-2    2.65  1.36 
120 2.54    5.0*10-4  1.7*10-2    3.30  1.78 
140 2.42    2.6*10-4  1.6*10-3    3.58  2.80 
150 2.36    1.2*10-4  1.1*10-3    3.91  2.96 

 
Στην Εικόνα 47 βλέπουμε την εξάρτηση των συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη 
θερμοκρασία για τα νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT των τριών γενεών. Παρατηρούμε και 
εδώ την ύπαρξη των δυο διεργασιών χαλάρωσης. Οι γρήγορες διεργασίες φαίνεται να μην 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυο γενεών, σε αντίθεση με τις αργές 
διεργασίες που διαφοροποιούνται και ως προς τους χρόνους χαλάρωσης και ως προς τις 
θερμοκρασίες στις οποίες εμφανίζονται. 
 
Όπως και στα καθαρά πολυμερή, παρατηρούμε για τις γρήγορες διεργασίες ότι 
παρουσιάζουν εξάρτηση από τη θερμοκρασία που ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius. Η 
διεργασία αυτή που αποτελεί τη β- χαλάρωση, οφείλεται σε ανεξάρτητες κινήσεις των 
μικρών, πολικών λειτουργικών ομάδων των μακρομοριακών αλυσίδων (κινήσεις υδροξυλίων 
και των καρβονυλίων) όταν βρίσκονται υπό περιορισμό. 
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Από την γραμμική προσαρμογή των συχνοτήτων χαλάρωσης για τις διάφορες θερμοκρασίες, 
των νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT των τριών γενεών, της Εικόνας 47, υπολογίζονται οι 
τιμές των τ0 και ΕΑ. Στον Πίνακα 9, όπου παρατίθενται οι υπολογιζόμενες τιμές για την 
ενέργεια ενεργοποίησης και τ0, για τη β- χαλάρωση έχουμε ΕΑ του Η20 στα 34,9 kJ/mol, και 
του H30 στα 32,8 kJ/mol.  Κι εδώ συμπεραίνουμε ότι οι τιμές των ΕΑ είναι παραπλήσιες 
μεταξύ των γενεών. 
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Εικόνα 47 Διάγραμμα Arrhenius εξάρτησης των συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη 
θερμοκρασία για τα νανοσύνθετα Boltorn/Na+-MMT συστάσεων 50-55% πολυμερούς 

 
Η αργή διεργασία που είναι διακριτή στις υψηλές θερμοκρασίες, για τα τρία νανοσύνθετα, 
εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η εξάρτηση από τη θερμοκρασία για τις διεργασίες 
δεν είναι ξεκάθαρο αν  ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius ή την VFT. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι από παλαιότερες εργασίες που μελετούσαν τη δυναμική σε γραμμικά 
πολυμερή υπό περιορισμό, είχε βρεθεί ότι τα περιορισμένα συστήματα εμφάνιζαν την α- 
χαλάρωση σε χρόνους γρηγορότερους από το καθαρό πολυμερές ακόμη και σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες από τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, ενώ παρουσίαζαν Arrhenius 
εξάρτηση από τη θερμοκρασία [4,5,33]. 
  
Οι α- διεργασίες των νανοσύνθετων υλικών εμφανίζουν εξάρτηση από τη γενεά του 
πολυμερούς, με την διαδικασία που αντιστοιχεί στο μικρότερης γενεάς να εμφανίζεται σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όταν η σύγκριση γίνεται στην ίδια θερμοκρασία ο χρόνος 
χαλάρωσης καθυστερεί με την αύξηση της γενεάς. Ακόμη οι διεργασίες αυτές είναι πιο αργές 
από την αντίστοιχη α- χαλάρωση των καθαρών πολυμερών, πράγμα που υπονοεί ότι στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων και της επιφάνειας είναι 
τέτοιες που οι συνεργατικές κινήσεις τμημάτων των περιορισμένων μακρομοριακών 
αλυσίδων γίνονται σημαντικά πιο αργές. 
 
Αν υποθέσουμε εξάρτηση τύπου Arrhenius των χρόνων χαλάρωσης από την θερμοκρασία, 
και εφαρμόσουμε γραμμική προσαρμογή των συχνοτήτων και της α- χαλάρωσης των 
νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT των τριών γενεών, της Εικόνας 47, υπολογίζονται οι τιμές 
της ενέργειας ενεργοποίησης και τ0. Στον Πίνακα 9, παρατίθενται οι υπολογιζόμενες αυτές 
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τιμές και έχουμε ΕΑ του Η20 στα 115 kJ/mol, του H30 στα 91 kJ/mol και του Η40 στα 100 
kJ/mol, από όπου συμπεραίνουμε ότι οι τιμές των ΕΑ είναι παραπλήσιες μεταξύ των γενεών.  
 
Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άμορφα πολυμερή όταν βρίσκονται υπό ισχυρό 
χωρικό περιορισμό και έχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις με την επιφάνεια, επιβεβαιώνεται ότι 
η α- χαλάρωση γίνεται σημαντικά πιο αργή, [23]. Ταυτόχρονα οι κινήσεις αυτές όπως 
παρατηρούμε και εδώ δεν εμφανίζουν VFT εξάρτηση. 
 

Πίνακας 9 Τιμές των ΕΑ και τ0 των διεργασιών χαλάρωσης των νανοσύνθετων Boltorn/Na+-MMT 

Boltorn/Na+-MMT EA (kJ.mol-1) τ0 (s) 
α- χαλάρωση      H20 50% 115  6 5.72*10-21 

Η30 55%  91  7 6.77*10-16 

Η40 55%  100  10 5.48*10-16 

β- χαλάρωση      H20 50%     34.9  0.7 6.1*10-14 

Η30 55%     32.8  0.8 1.4*10-13 

Η40 55% - - 

 
 
Γ) Σύγκριση αποτελεσμάτων 
Μια σύγκριση των χρόνων χαλάρωσης όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 48, αναδεικνύει τις 
διαφοροποιήσεις που συντελούνται σε κάθε γενεά του πολυεστέρα όταν αυτή βρεθεί υπό 
ισχυρό περιορισμό. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τις μεταβολές που συντελούνται και στην 
β- και στην α- χαλάρωση.  
 
Αρχικά παρατηρούμε ότι η β- χαλάρωση ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius. Από τον 
υπολογισμό των τιμών της ενέργειας ενεργοποίησης και του τ0, εντοπίζεται μια μεταβολή της 

ΕΑ από ~70 kJ.mol-1 για το ελεύθερο πολυμερές, σε ~32-34 kJ.mol-1 για το περιορισμένο. Το 
ότι η ενέργεια ενεργοποίησης του συγκεκριμένου μηχανισμού χαλάρωσης πέφτει σχεδόν στο 
μισό όταν το πολυμερές είναι περιορισμένο σημαίνει ότι το δυναμικό που πρέπει να 
υπερπηδηθεί για την κίνηση είναι μικρότερο άρα η κίνηση λιγότερο παρεμποδισμένη. Το 
γεγονός αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι με τον περιορισμό του πολυμερούς, περιορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό και η δυνατότητα σχηματισμού μικροδομών λόγω των δεσμών υδρογόνου, με 
αποτέλεσμα η κίνηση των υδροξυλίων να είναι ευκολότερη. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται 
και από τους γρηγορότερους χρόνους χαλάρωσης που εμφανίζει το περιορισμένο σύστημα σε 
σχέση με το ελεύθερο. 
 
Η α- χαλάρωση φαίνεται να ακολουθεί την εξίσωση VFT για το καθαρό πολυμερές, ενώ για 
τα περιορισμένα συστήματα πιθανά να ακολουθεί την Arrhenius, με ΕΑ που υπολογίστηκε 

γύρω στα 100 kJ.mol-1. Και στις δυο περιπτώσεις ο αριθμός των σημείων είναι μικρός, 
πράγμα που δυσκολεύει στο να πει κανείς με σιγουριά.  
 
Η α- χαλάρωση εμφανίζει διαφοροποίηση που εντοπίζεται και για τις τρεις γενεές καθώς στα 
περιορισμένα συστήματα γίνεται πιο αργή η χαλάρωση. Επιπρόσθετα παρατηρούμε μια 
εξάρτηση από τη γενεά, με την α- χαλάρωση των περιορισμένων συστημάτων να εμφανίζεται 
σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, όσο μεγαλύτερη είναι η γενεά, δηλαδή γίνεται ακόμα πιο 
αργή. 
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Εικόνα 48 Σύγκριση της εξάρτησης των συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη θερμοκρασία για 
τους υπερδιακλαδισμένους πολυεστέρες Boltorn και τα αντίστοιχα νανοσύνθετα α. δεύτερης γενεάς Η20 
β. τρίτης γενεάς Η30 και γ. τέταρτης γενεάς Η40 
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4.4.2.3. Συμπεράσματα από τη μελέτη της δυναμικής 
 
Από την παραπάνω μελέτη των μετρήσεων της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας προέκυψαν 
σημαντικά συμπεράσματα, για τη δυναμική των μακρομοριακών αλυσίδων των 
υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn, τόσο όταν βρίσκονται με την μορφή του 
καθαρού (bulk) πολυμερούς, όσο και όταν βρίσκονται σε ισχυρά περιορισμένα (confined) 
συστήματα.  
 
Για τα καθαρά πολυμερή εντοπίστηκε η β- χαλάρωση που ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius,  

με την ενέργεια ενεργοποίησης να κυμαίνεται γύρω στα 70 kJ.mol-1 και για τις τρεις γενεές. 
Η β- χαλάρωση οφείλεται στις τοπικές κινήσεις των μικρών πολικών υδροξυλικών και 
καρβοξυλικών ομάδων των μακρομοριακών αλυσίδων, που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα 
μεταξύ τους.  
 
Η διεργασία της β- χαλάρωσης εντοπίζεται και στα περιορισμένα συστήματα των ίδιων 
υλικών, δεύτερης (Η20) και τρίτης (Η30) γενεάς, ενώ στο Η40 δεν μπορεί να αναλυθεί η 
καμπύλη διηλεκτρικών απωλειών. Η διεργασία αυτή ακολουθεί κι εδώ την εξίσωση 

Arrhenius, με την ΕΑ να κυμαίνεται γύρω στα 34 kJ.mol-1 και για τα δυο υλικά.  
 
Έτσι συμπεραίνουμε ότι για τις τοπικές κινήσεις των μικρών ομάδων, στις οποίες οφείλεται η 
β- χαλάρωση, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των γενεών είτε στο 
καθαρό είτε στο περιορισμένο πολυμερές. Από την άλλη οι κινήσεις αυτές γίνονται πιο 
γρήγορες με τον εγκλεισμό των μακρομοριακών αλυσίδων, στο ανόργανο. Αυτή η 
συμπεριφορά πιθανά να οφείλεται στη μείωση των δεσμών υδρογόνου που σχηματίζουν οι 
ομάδες αυτές, καθώς όταν το πολυμερές βρίσκεται περιορισμένο κοντά στην επιφάνεια του 
ανόργανου, δεν έρχονται ελεύθερα σε επαφή με αντίστοιχες ομάδες του ίδιου ή 
διαφορετικών μακρομορίων. 
 
Στα καθαρά πολυμερή επίσης εντοπίστηκε η διεργασία της α- χαλάρωσης, που εμφανίζεται 
σε θερμοκρασίες υψηλότερες της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης για το κάθε 
πολυμερές. Λόγω της συνεργατικότητας που είναι απαραίτητη για να προκύψει η κίνηση σε 
αυτή την περίπτωση, η διεργασία αυτή δεν ακολουθεί την εξίσωση Arrhenius αλλά αποκλίνει 
σε θερμοκρασίες κοντά στο Tg. Έτσι κι εδώ μπορούμε να πούμε ότι η εξάρτηση των 
συχνοτήτων χαλάρωσης από την αντίστροφη θερμοκρασία, ακολουθεί περισσότερο την 
εξίσωση VFT και διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των γενεών. 
 
Η διεργασία της α- χαλάρωσης εντοπίζεται και στα τρία νανοσύνθετα, όντας αρκετά πιο 
αργή για τα πολυμερή σε περιορισμένα συστήματα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων και της επιφάνειας οι οποίες γίνονται ισχυρότερες με 
την αύξηση της γενεάς. Τέλος δεν εμφανίζεται κάποια διεργασία που να υποδεικνύει την 
ύπαρξη ελεύθερου πολυμερούς στα νανοσύνθετα. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ - Μεταπτυχιακή Διατριβή 129

4.5. Βιβλιογραφία 
                                                 
1. E. Zagar, M. Zigon, Prog. Polym. Sci. 2011, 36, 53-88. 
 
2. G. Turky, S. S. Shaaban, A. Schoenhals, J.Appl.Polym. Sci. 2009, 113, 2477–2484. 
 
3. P. W. Zhu, S. H. Zheng, G. Simon, Macromol. Chem. Phys. 2001, 202, 3008. 
 
4. M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, S. H. Anastasiadis, Macromolecules 2006, 39, 
5170-5173. 
 
5. K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, T. Pakula, H. Watanabe, Macromolecules 2000, 33, 523-541. 
 
6. M. Labardi, D. Prevosto, K. H. Nguyen, S. Capaccioli, M. Lucchesi, P. Rolla, J. Vac. Sci. Technol. B, 2010, 
28, C4D11-17. 
 
7. D. Prevosto, M. Lucchesi, M. Bertoldo, E. Passaglia, F. Ciardelli, P. Rolla, Jour J. Non-Cryst. Sol. 2010, 356, 
568–573. 
 
8. L. T. Vo, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, Macromolecules 2011, 46, 6162-6171. 

  
9. F. Barroso-Bujans, F. Fernandez-Alfonso, S. Cerveny, S. F. Parker, A. Alegria, J. Colmenero, Soft Matter 
2011, 16, 7173-7176. 
 
10. C. Lorthioir, F. Laupretre, J. Soulestin, J. M. Lefebvre, Macromolecules 2009, 42, 218-230. 
 
11. M. Hernadez, J. Carretero-Gonzalez, R. Verdejo, T. A. Ezquerra, M. A. Lopez-Manchado, Macromolecules 
2010, 43, 643–651. 
 
12. O. M. Sadek, W. K. Mekhemer, Thermochimica Acta 2001, 370, 57–63. 
 
13. E. Zagar, M. Zigon, Macromolecules 2002, 35, 9913-9925. 
 
14. E. Zagar, M. Huskic, J. Grdadolnik, M. Žigon, A. Zupancic-Valant, Macromolecules 2005, 38, 3933-3942. 
 
15. E. Žagar, M. Žigon, S. Podzimek, Polymer 2006, 47, 166–175. 
 
16. G. S. Dritsas, K. Karatasos, C. Panayiotou, J. Chromatography A, 2009, 1216, 8979–8985. 
 
17. Polymer Factory: http://www.polymerfactory.com/hyperbranched-polymers/boltorn. 
 
18. M. Sangermano, G. Malucelli, R. Bongiovanni, A. Priola, A. Harden, Polym. Int. 2005, 54, 917–921. 
 
19. E. Zagar, M. Huskic, M. Zigon, Macromol. Chem. Phys. 2007, 208, 1379–1387. 
 
20. I. Tanis, K. Karatasos, Macromolecules 2009, 42, 9581–9591. 
 
21. J. J. Decker, S. N. Chvalun, S. Nazarenko, Polymer 2011, 52, 3943–3955. 
 
22. C. J. G. Plummer, L. Gramszegi, Y. Leterrier, M. Rodlert, J. E. Manson, Chem. Mater. 2002, 14, 486–488. 
 
23. S. Fotiadou, C. Karageorgaki, K. Chrissopoulou, K. Karatasos, I. Tanis, D. Tragoudaras, B. Frick, S. H. 
Anastasiadis, Macromolecules doi.org/10.1021/ma302405q. 
 
24. W. Liau, R.H. Boyd, Macromolecules 1990, 23, 1531–1539. 
 
25. I. Tanis, D. Tragoudaras, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, J. Phys. Chem. B 2009, 113, 5356–5368. 
 
26. K. Chrissopoulou, K. S. Andrikopoulos, S. Fotiadou, S. Bollas, C. Karageorgaki, D. Christofilos, G. A. 
Voyiatzis, S. H. Anastasiadis, Macromolecules 2011, 44, 9710–9722. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ - Μεταπτυχιακή Διατριβή 130

                                                                                                                                                        
 
27. R. A. Vaia, B. B. Sauer, O. K. Tse, E. P.  Giannelis, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 1997, 35, 59–67. 
 
28. J. R. Macdonald, Ed. “Impedance spectroscopy - Emphasizing solid materials and systems”, New York: 
Wiley-Interscience, 1987. 
 
29. P. W. Zhu, S. H. Zheng, G. Simon, Macromol. Chem. Phys. 2001, 202, 3008. 
 
30. E. Malmstrom, F. Liu, R. H. Boyd, A. Hult, U. W. Gedde, Polym. Bull. 1994, 32, 679. 
 
31. K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, A. N. Semenov, G. Fytas, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, 
Macromolecules 1994, 27, 3543-3662. 
 
32. Διδακτορική Διατριβή, «Δυναμική Συσταδικών Συμπολυμερών και Πολυμερικών Μειγμάτων: Διηλεκτρική 
Φασματοσκοπία και Προσομοιώσεις Monte Carlo» Κ. Καρατάσος, Π. Κρήτης, Tμήμα Χημείας, 1997. 
 
33. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, B. Frick, Eur. Phys. J. 
Special Topics 2007, 141, 267–271. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ – Μεταπτυχιακή Διατριβή 131

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η μελέτη της δομής και της δυναμικής των 
υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων Boltorn τριών γενεών (Η20, Η30 και Η40) για το καθαρό 
πολυμερές και στην περίπτωση που βρίσκεται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό. Τα πολυμερή 
αυτά εμφανίζουν σημαντικές ιδιότητες και βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών, για αυτό το λόγο 
μελετώνται εκτενέστατα στην εργασία αυτή. Για την μελέτη των πολυμερών υπό περιορισμό, 
αξιοποιήθηκε η δομή παρεμβολής που σχηματίζεται κατά την ανάμιξη τους με 
φυλλοπυριτικούς πηλούς και το πολυμερές βρίσκεται με τη μορφή λεπτού υμενίου πάχους 
λίγων νανομέτρων. Ακόμα έγινε σύγκριση ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές γενεές του 
πολυμερούς τόσο στην δομή των νανοσύνθετων, όσο και στην δυναμική τους. 
 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός των υλικών με τη μελέτη της δομής τους με 
Περίθλαση Ακτίνων Χ και Φασματοσκοπία Υπερύθρου και μελέτη των θερμικών τους 
ιδιοτήτων με την Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης. Τα πολυμερή είναι άμορφα που όμως 
εμφανίζουν μικροδομές λόγω του εκτεταμένου δικτύου δεσμών υδρογόνου που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στα υδροξύλια και στα καρβονύλια είτε των ίδιων, είτε 
διαφορετικών μακρομορίων. Η υαλώδης μετάβαση εμφανίζει εξάρτηση από την γενεά του 
πολυμερούς και υπολογίστηκε στους TgH20=8oC, TgH30=13oC και TgH40=27oC. 
 
Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν τα νανοσύνθετα υλικά συστάσεων από 5 έως 90% 
πολυμερές, αναμιγνύοντας τον πολυεστέρα Boltorn της κάθε γενεάς με υδρόφιλο 
μοντμοριλλονίτη νατρίου. Η ανάμιξη έγινε με την τεχνική μέσω διαλύματος και οι διαλύτες 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το απιονισμένο νερό και η μεθανόλη. Με τις δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν φάνηκε ότι η μεθανόλη αποτελεί πολύ καλό διαλύτη για το πολυμερές 
και λιγότερο για το ανόργανο, ενώ το νερό διασπείρει πλήρως το ανόργανο ενώ διαλύει το 
πολυμερές μόνο μετά από θέρμανση. 
 
Από τη μελέτη της δομής των νανοσύνθετων παρατηρούμε ότι η δομή που προκύπτει είναι 
της παρεμβολής με διακριτές διαστρωματικές αποστάσεις ανάλογα με την σύσταση. Ακόμη 
διαπιστώθηκε ότι απαραίτητη είναι η θερμική ανόπτηση των δειγμάτων ώστε να επιτευχθεί η 
δομή ισορροπίας τους, με την μετακίνηση των μακρομοριακών αλυσίδων. Μετά την 
ανόπτηση σχηματίζονται μονοστοιβάδες πάχους ~0,6nm για τις χαμηλές περιεκτικότητες σε 
πολυμερές και διπλοστοιβάδες πάχους ~1nm στις υψηλές. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν ανάλογα με τον 
διαλύτη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των νανοϋβριδίων. Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιήθηκε νερό, πριν την ανόπτηση σχηματίστηκαν νανοϋβρίδια με αυξανόμενες 
διαστρωματικές αποστάσεις ανάλογα με την σύσταση ενώ στην μεθανόλη εξ’ αρχής είχαμε 
δυο διακριτές αποστάσεις. Μετά την θερμική ανόπτηση των δειγμάτων, για το νερό έχουμε 
τον σχηματισμό μονοστοιβάδων και διπλοστοιβάδων, με  το πάχος των τελευταίων να 
εμφανίζει μια ελαφριά εξάρτηση από την γενεά, ενώ για τη μεθανόλη είναι η σύσταση στην 
οποία σχηματίζεται η διπλοστοιβάδα, η οποία εξαρτάται από την γενεά. Από τα παραπάνω 
συμπεραίνουμε ότι στο νερό, το πολυμερές αλληλεπιδρά με τις ανόργανες επιφάνειες του 
πλήρως διεσπαρμένου πηλού και με την απομάκρυνση του διαλύτη το πολυμερές 
εγκλωβίζεται ανάμεσα στα φύλλα, ενώ η πιθανή περίσσεια απομακρύνεται από το εσωτερικό 
τους κατά την ανόπτηση. Από την άλλη στη μεθανόλη, που το ανόργανο δεν διασπείρεται 
πλήρως, μόνο η κατάλληλη ποσότητα διαλυμένου πολυμερούς εισέρχεται στις γαλαρίες 
σχηματίζοντας μονοστοιβάδες ή διπλοστοιβάδες ενώ μετά την ανόπτηση, χωρίς να 
παρατηρείται κάποια διαφορά στις διαστρωματικές αποστάσεις, η σύσταση στην οποία 
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σχηματίζεται η διπλοστοιβάδα εμφανίζει εξάρτηση από την γενεά, πιθανά λόγω του μεγέθους 
των υπερδιακλαδισμένων πολυεστέρων κατά την είσοδο τους στις γαλαρίες.  
 
Η μελέτη της δυναμικής πραγματοποιήθηκε για τα καθαρά πολυμερή Boltorn των τριών 
γενεών και για νανοσύνθετα όπου όλη η ποσότητα του πολυμερούς βρίσκεται υπό ισχυρό 
χωρικό περιορισμό. Τα νανοσύνθετα αυτά είναι αυτά που παρασκευάστηκαν με διαλύτη το 
νερό σε συστάσεις 50-55% πολυμερές ενώ ακολούθησε θερμική ανόπτηση των δειγμάτων. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης σύστασης έγινε με βάση την υπόθεση ότι σε αυτήν όλα τα μόρια 
έχουν γεμίσει πλήρως τις γαλαρίες του ανόργανου υλικού και συγχρόνως δεν υπάρχει 
περίσσεια πολυμερούς έξω από αυτές. Από τις μετρήσεις Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας 
παρατηρούμε δυο διεργασίες χαλάρωσης των πολυμερών.  
 
Για το καθαρό πολυμερές, η β- χαλάρωση είναι η γρήγορη διεργασία που λαμβάνει χώρα, 
παρουσιάζει εξάρτηση Arrhenius και εμφανίζεται όμοια για τις τρεις γενεές ενώ η α- 
χαλάρωση είναι πιο αργή, έχει εξάρτηση VFT και εμφανίζει εξάρτηση από το Tg του 
πολυμερούς. Η β- χαλάρωση αποδίδεται στις γρήγορες κινήσεις των υδροξυλικών ομάδων 
στα άκρα των μακρομοριακών αλυσίδων. Οι κινήσεις αυτές είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες 
και δεν σχετίζονται με κινήσεις των αλυσίδων. Από την άλλη πλευρά η α- χαλάρωση 
εμφανίζει συνεργατικότητα και σχετίζεται με τις κινήσεις τμημάτων των μακρομοριακών 
αλυσίδων.  
 
Στα νανοσύνθετα υλικά, δηλαδή στην περίπτωση όπου τα πολυμερή βρίσκονται υπό ισχυρό 
χωρικό περιορισμό, εμφανίζονται επίσης δυο διεργασίες χαλάρωσης. Η β- χαλάρωση δεν 
εμφανίζει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τρεις γενεές αλλά γίνεται πιο γρήγορη συγκριτικά 
με το αντίστοιχης γενεάς ελεύθερο πολυμερές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι με την 
διαμόρφωση που αποκτά το πολυμερές όταν βρίσκεται ανάμεσα στις γαλαρίες που 
ανόργανου, καταστρέφεται το δίκτυο δεσμών υδρογόνου που υπάρχει στο καθαρό πολυμερές 
και τα υδροξύλια κινούνται χωρίς περιορισμούς και γρηγορότερα. Από την άλλη η α- 
χαλάρωση για το περιορισμένο πολυμερές γίνεται πιο αργή και μάλιστα φαίνεται στην 
θερμοκρασιακή περιοχή που εξετάστηκε να εμφανίζει εξάρτηση Arrhenious. Ακόμη 
διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανάμεσα στις τρεις γενεές, δηλαδή όσο πιο διακλαδισμένο είναι 
το πολυμερές τόσο πιο αργή γίνεται η διεργασία. Η συμπεριφορά αυτή αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι όσο μεγαλύτερα και με περισσότερες ενεργές ομάδες είναι τα μόρια που 
βρίσκονται περιορισμένα τόσο ισχυρότερα αλληλεπιδρούν με τα φύλλα του ανόργανου, με 
αποτέλεσμα η κίνηση τους να γίνεται πολύ πιο αργή. 
 


