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Περίληψη 
 

Στη παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στις 

φυσικές ιδιότητες αναμείξιμων πολυμερικών μειγμάτων. Συγκεκριμένα, μελετώνται 

οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες μειγμάτων γραμμικού πολυαιθυλενοξειδίου 

(PEO), μικρού μοριακού βάρους, Mw = 0.55 kg/mol (LPEO-0.55K), με  

πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (PMMA) διαφόρων μοριακών βαρών (Mw) και 

μακρομοριακών χαρακτηριστικών. Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει 

ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την αρχιτεκτονική του PMMA στοιχείου 

(αλυσίδα ή νανοσωματίδιο) και δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρολύτης 

σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.  

Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν μείγματα γραμμικoύ PMMA (LPMMA), 

διαφορετικών μοριακών βαρών  (50, 100, 225 kg/mol, LPMMA-50K, LPMMA-100K 

και LPMMA-225K) και σε διαφορετικές κατά βάρος αναλογίες με το LPEO-0.55K 

καθώς και 3 διαφορετικά πολυμερικά νανοδομημένα νανοσωματίδια, αποτελούμενα 

από μικτόκλωνα συμπολυμερή πολυστυρενίου (polystyrene, PS) και  

πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (poly(methyl methacrylate), PMMA), 

(PS)n(PMMA)n, όπου n ο αριθμός των κλάδων/πλοκαμιών.  Στο πρώτο αστέρι (με 

υδροδυναμική ακτίνα Rh ≈ 45nm) το μοριακό βάρος των κλάδων  PS είναι Mw
PSLi = 

1kg/mol  και το μοριακό βάρος του κλάδου του PMMA είναι Mw
PMMA ≈20 kg/mol 

ενώ ο αριθμός των κλάδων είναι περίπου n ~ 100 (PS100PMMA100-1K-20K). Τα άλλα 

δύο αστέρια έχουν n ~ 40, και  μοριακό βάρος των κλάδων  PS  Mw
PSLi = 6 kg/mol. 

Στο ένα αστέρι το  Mw
PMMA  ≈ 6 kg/mol και έχει ακτίνα Rh ≈ 15nm, (PS)40(PMMA)40-

6K-16K, ενώ  το άλλο αστέρι  έχει  Mw
PMMA  ≈ 16 kg/mol και Rh ≈  11nm, 

PS40PMMA40-6K-6K.  

 

Η πρώτη μελέτη αφορά την επίδραση του μοριακού βάρους γραμμικών αλυσίδων 

PMMA, (LPMMA), στην κρυστάλλωση του LPEO. Λόγω της αναμειξιμότητας / 

χημική συμβατότητας των πολυμερών η αυξανόμενη προσθήκη LPMMA μειώνει 

γραμμικά την κρυσταλλικότητα του LPEO ενώ δεν παρατηρήθηκε εξάρτηση από το 

μοριακό βάρος του LPMMA, για τις συγκεντρώσεις που εξετάσθηκαν.  
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Η επίδραση του μεγέθους των νανοσωματιδίων/αστεροειδών PMMA στην 

κρυσταλλικότητα του LPEO εξετάζεται συγκρίνοντας τα μείγματα LPEO-

0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-16K και LPEO/(PS)100(PMMA)100-1K-20K. Τα δύο αυτά 

νανοσωματίδια αποτελούνται κυρίως από PMMA, αλλά διαφέρουν στο μέγεθος. Για 

μικρές κατά βάρος αναλογίες σε νανοσωματίδια PMMA, δε παρατηρείται σημαντική 

επίδραση στο μέγεθος του PMMA αστεριού στη κρυσταλλικότητα του LPEO, ενώ 

φθίνει παρόμοια και με τα LPMMA/LPEO μείγματα. Αυτή η συμπεριφορά 

φανερώνει ότι παρά το μεγάλο αριθμό των PMMA κλάδων, οι μικρού μοριακού 

βάρους αλυσίδες PEO διαβρέχουν τα σωματίδια. Σε μεγαλύτερες κατά βάρος 

αναλογίες, παρατηρείται μια σιγμοειδή, απότομη πτώση της κρυσταλλικότητας για 

μία κρίσιμη συγκέντρωση νανοσωματιδίων PMMA, η οποία είναι εντονότερη και 

εμφανίζεται σε μικρότερη συγκέντρωση στα μικρότερου μεγέθους (PS)40(PMMA)40-

6K-16K νανοσωματίδια. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στον σχηματισμό μιας ενιαίας 

φάσης (percolation morphology) των νανοσωματιδίων.   

Στη συνέχεια μελετάται η επίδραση της σύστασης των (PS)n(PMMA)n 

νανοσωματιδίων  στην κρυσταλλικότητα του LPEO. Για το σκοπό αυτό συγκρίνονται 

τα μείγματα LPEO-0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-16K με τα μείγματα LPEO-

0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-6K. Κάνοντας το διάγραμμα της κρυσταλλικότητας 

συναρτήσει του ποσοστού του PMMA, φαίνεται μια απότομη πτώση στην 

κρυσταλλικότητα του LPEO στην περίπτωση των μειγμάτων LPEO-

0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-6K. Σε αυτή τη περίπτωση η ύπαρξη των πλοκαμιών PS 

με παρόμοιο μήκος με εκείνες του PMMA οδηγεί στο σχηματισμό του δικτύου σε 

μικρότερες κατά βάρος συστάσεις.  Η αυτό-οργάνωση των νανοσωματιδίων σε 

διασυνδεδεμένες δομές εντός του PEO είναι αποτέλεσμα δύο ανταγωνιστικών 

αλληλεπιδράσεων: i) τη διαμοριακή έλξη μεταξύ των κλάδων PS, καθώς είναι μη-

αναμείξιμοι με το LΡΕΟ, που ευνοούν τη συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων  και 

(ii) τις ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων ΡMMA και του LΡΕΟ που 

ευνοούν τη διασπορά τους. 

Τέλος, μελετώνται τα παραπάνω συστήματα ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες. Τα 

μείγματα με τα νανοσωματίδια ακτίνας μεγέθους περίπου 15nm,  (PS)40(PMMA)40-

6Κ-16Κ με LPEO εμφανίζουν σαφέστατα καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από τα 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K (Rh≈45nm), τα οποία είναι μηχανικά σταθερότερα από τα 

μείγματα γραμμικών LPMMA/PEO. Παρόλα αυτά, λόγω της ισχυρότερης 



10 
 

δημιουργίας του ενιαίου δικτύου, τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-6Κ/LPEO 

παρουσιάζουν τις βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες.  

Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αρχιτεκτονική  

του PMMA στην μηχανική ενίσχυση μειγμάτων PMMA/PEO καθώς και 

κρυσταλλική συμπεριφορα του LPEO.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: φυσική πολυμερών, χαρακτηρισμός πολυμερών, 

μακρομοριακή αρχιτεκτονική  

  

ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αστεροειδή συμπολυμερή, θερμικές ιδιότητες, 

κρυσταλλικότητα, percolation threshold, μηχανικές ιδιότητες 
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Abstract 

In the present thesis, the effect of macromolecular architecture on thermal and 

mechanical properties of miscible polymer blends is being studied. In particular the 

polymer systems examined are blends of  linear polyethylene oxide, (PEO)  with low 

molecular weight, Mw = 0.55 kg/mol (LPEO-0.55K), and poly (methyl methacrylate), 

PMMA, with different molecular weight and macromolecular characteristics. The 

specific systems have interesting properties depending on the architecture of PMMA 

(linear chain versus nanoparticles composed of high functionality star-shaped 

polymers) and they show a great promise for their use as high performance solid 

polymer electrolytes for lithium batteries.  

More specifically,  blends of linear PMMA chains, LPMMA, with various molecular 

weights of 50, 100, 225 kg/mol, (LPMMA-50K, LPMMA-100K και LPMMA-225K) 

were blended at different weight fractions with LPEO-0.55K, as well as the 

corresponding blends of 3 different polymeric nanostructured nanoparticles consisting 

of miktoarms star of polystyrene, PS, and poly(methyl methacrylate), PMMA, 

(PS)n(PMMA)n, where n is the number of arms. The one star has hydrodynamic radius 

Rh≈45nm while the molecular weight of each PS arm is Mw
PSLi = 1kg/mol and the 

molecular weight of PMMA arm is Mw
PMMA ≈20 kg/mol. The number of arms are 

approximately n ~ 100 (PS100PMMA100-1K-20K). Τhe other two stars have n ~ 40, 

Mw
PSLi = 6 kg/mol while the Mw

PMMA was either 16 kg/mol ((PS)40(PMMA)40-6K-16K 

and Rh ≈ 15nm) or 16 kg/mol ((PS)40(PMMA)40-6K-6K and Rh ≈ 11nm). 

The first part of this thesis reports the effect the weight of the linear PMMA on the 

degree of crystallinity of LPEO. The degree of crystallinity decreased with the weight 

fraction of the LPMMA in a fairly linear way, as the results of the miscibility/ 

chemical compatibility of the components,  and no Mw-dependence is reported.  The 

effect of nanoparticle/stars of PMMA size in the degree of crystallinity of LPEO is 

examined by comparing the blends of LPEO-0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-16K and 

LPEO/(PS)100(PMMA)100-1K-20K. These two star-shaped polymers/nanoparticles are 

primarily composed of PMMA, but differ in size. For low weight fraction (wt%) of 

PMMA nanoparticles, no  effect of the size  on the decreases of crystallinity is 

reported and decreases in a similar manner as in the case of LPMMA blends. This 

behavior shows that despite the large number of PMMA arms (high functionality), the 
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low molecular weight PEO chains can wet the particles and that in the low wt% 

regime the number of PMMA/LPEO contact dominate the final behavior. 

Nevertheless, with increasing wt%, a sigmoid, sharp drop in crystallinity is seen that 

occurs at lower values of wt% for the smaller (PS)40(PMMA)40-6K-16K 

star/nanoparticles. This phenomenon may be attributed to the fact that the 

nanoparticles form a percolation network at a wt% larger than a critical, percolation 

threshold, and this should appear at lower value with decreasing the size of the 

nanoparticle. Subsequently, the effect of the (PS)n(PMMA)n nanoparticle composition 

on the crystallinity of LPEO is being studied. For this purpose, the LPEO-

0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-16K blends are compared with the corresponding LPEO-

0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-6K blends. The diagram of the degree of crystallinity as a 

function of the  PMMA wt% reveals that a strong drop in the crystallinity of LPEO 

with increasing wt% for the  LPEO-0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-6K blends. In this 

case, the presence of PS arms with similar length to those of PMMA leads to the 

formation of the network in smaller weight fractions. The self-assembling of 

nanoparticles in interconnected structures within PEO is the result of two competing 

interactions: i) intermolecular attraction between PS arms, as they are non-miscible 

with LPEO, which benefit the aggregation of nanoparticles (ii) The attractive 

interactions between the PMMA and LPEO are in favor for their dispersion.  

Finally, the above systems are being studied in terms of their mechanical properties. 

The (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO blends show better mechanical properties than 

the corresponding blends of the larger (PS)100(PMMA)100-1K-20K particles, as the 

results of the formation of a percolation network at 45 wt%. Noticeably, in both cases 

the mechanical properties of the blends with the PMMA nanoparticles were superior 

compared to the corresponding LPMMA/LPEO blends indicating the effect 

macromolecular architecture.   Finally, the (PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO blends, 

due to the formation of a strong-glassy percolated phase, appear to have the best 

mechanical behavior showing a strong solid-like behavior at wt% larger than 30%.  

Differential scanning calorimetry measurements revealed that in the case of 

(PS)40(PMMA)40-6K-6K particles the thermal stability depends on the PS-phase, and 

the material departs from its glassy-like behavior at a temperature close to the glass 

transition temperature of the PS, while when (PS)40(PMMA)40-6K-16K particles are 
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considered, the aforementioned behavior is governed by the glass transition 

temperature of the PMMA.     

 

SCIENTIFIC AREA: polymer physics, polymer characterization, macromolecular 

architecture 

KEY WORDS: star copolymers, thermal properties, crystallinity, percolation 

threshold, mechanical properties 
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Πρόλογος 
 

Η κατανόηση των ιδιοτήτων της χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης αποτελεί το κλειδί 

για το σχεδιασμό νέων υλικών που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 

από τα τρόφιμα έως τις ιατρικές εφαρμογές και από τα καλλυντικά μέχρι τις χημικές 

διεργασίες. Σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υπάρχουν πολλές σημαντικές 

προκλήσεις, καθώς ο σοφός/έξυπνος συνδυασμός ιδιοτήτων διαφορετικών υλικών 

βρίσκεται στο προσκήνιο, επειδή μπορεί να εξελίξει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία ή 

να αποτελέσει την απαρχή μιας καινούργιας βάσης σε επιστημονικό και τεχνολογικό 

επίπεδο (state of the art). Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, είναι σημαντικό 

να αρχίσουμε με θεμελιώδη ερευνητικά ερωτήματα προκειμένου να θέσουμε τα 

θεμέλια για την κατανόηση πιο περίπλοκων υλικών τα οποία ενδεχομένως θα γίνουν 

εμπορικά προϊόντα.  

Έτσι λοιπόν, μεγάλο μέρος της έρευνας έχει στραφεί προς τα πολυμερικά μείγματα, 

δεδομένου ότι η ανάμειξη υλικών με διαφορετικές ιδιότητες δίνει τη δυνατότητα 

δημιουργίας νέων εξαιρετικά ενδιαφερόντων υλικών με νέες συνδυαστικές ιδιότητες. 

Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις επιθυμούνται υλικά τα οποία να 

παρουσιάζουν ακαμψία και ταυτόχρονα ανθεκτικότητα στη θραύση, ιδιότητες οι 

οποίες δεν ικανοποιούνται συγχρόνως από την πλειονότητα των κοινών πολυμερικών 

υλικών. Η χρήση μειγμάτων ανοίγει νέους δρόμους προς την επίτευξη συνδυαστικών, 

ιδανικών ιδιοτήτων και έτσι το κίνητρο μελέτης τέτοιων υλικών είναι ξεκάθαρο.  

Η παρούσα εργασία οργανώνεται και παρουσιάζεται σε πέντε (5) κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται βασικές θεωρητικές έννοιες που διέπουν την δομή 

και τις αλληλεπιδράσεις των πολυμερών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

στη παρούσα εργασία με σκοπό να μελετηθούν και χαρακτηριστούν τα δείγματα.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα δείγματα που μελετήθηκαν, την σύνθεση και τον 

χαρακτηρισμό τους καθώς και την πειραματική μέθοδο που ακολουθήθηκε για την 

μελέτη των υλικών στις διάφορες πειραματικές τεχνικές. Επιπλέον, αναφέρεται ο 

βασικός μακρομοριακός χαρακτηρισμός αυτών με τη χρήση της τεχνικής δυναμικής 

σκέδασης φωτός (DLS) και στατικής σκέδασης φωτός (SLS).  
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Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην μελέτη των θερμικών και μηχανικών 

ιδιοτήτων των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Tέλος, στo πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 
 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των πολυμερών που οδηγεί σε ένα τόσο μεγάλο 

εύρος εφαρμογών είναι η μακρομοριακή φύση των μορίων, τα οποία σχηματίζονται 

με ομοιοπολικό δεσμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού επαναλαμβανόμενων μονάδων 

(δομικών μονάδων) της ίδιας ή διαφορετικής δομής. Οι μακρομοριακές αλυσίδες 

χαρακτηρίζονται από ισχυρούς ομοιοπολικούς δεσμούς, μεταξύ των διαδοχικών   

δομικών μονάδων κατά μήκος της αλυσίδας σε αντιδιαστολή με τις ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις (van der Waals) που αναπτύσσονται μεταξύ των μη συνδεδεμένων 

μονομερών μιας αλυσίδας ή μεταξύ δομικών μονάδων γειτονικών αλυσίδων.  

Ο βαθμός πολυμερισμού N, ο οποίος σχετίζεται με τον αριθμό των δομικών μονάδων 

κυμαίνεται συνήθως από 102 έως 104. Το βασικό χαρακτηριστικό των πολυμερικών 

αλυσίδων είναι το μοριακό βάρος, ΜΒ, το οποίο ισούται με το γινόμενο του βαθμού 

πολυμερισμού επί το μοριακό βάρος  της επαναλαμβανόμενης δομικής μονάδας  

Βασικό χαρακτηριστικό όλων των πολυμερών είναι ότι έχουν μια κατανομή 

μοριακών βαρών (δηλαδή ανομοιογένεια στο μέγεθος της μακρομοριακής αλυσίδας). 

Μέτρο αυτής της ανομοιογένειας είναι η πολυδιασπορά (Polydispersity).1 

1.1 Ταξινόμηση Πολυμερών   

 

Οι ιδιότητες των πολυμερών δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τα μονομερή που τα 

συνιστούν, αλλά και από την αρχιτεκτονική τους. Διαφορές στον τρόπο σύνδεσης των 

μακρομοριακών αλυσίδων μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά διαφορετικές 

ιδιότητες για πολυμερή που παρασκευάζονται από τα ίδια μονομερή. Τα πολυμερή 

ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. Κάποιοι από τους παράγοντες ταξινόμησης 

πολυμερών οι οποίοι θα μας απασχολήσουν στην παρούσα μελέτη είναι αυτοί της 

αρχιτεκτονικής της πολυμερικής αλυσίδας και της μορφολογίας του πολυμερούς.2 

Η αρχιτεκτονική των αλυσίδων ενός πολυμερούς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις 

ιδιότητες που θα έχει τελικά το υλικό αυτό. Πολλοί επιστήμονες έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στη δημιουργία υλικών υψηλής απόδοσης, με τη σύνθεση 
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πολυμερών με πιο πολύπλοκες αρχιτεκτονικές. Κάποιες χαρακτηριστικές 

αρχιτεκτονικές πολυμερών  είναι τα γραμμικά, τα κυκλικά, τα αστεροειδή, τα 

διακλαδισμένα, τα δικτυωτά (κτένα) ή τα πολυμερή με μορφή δενδριμερούς.3 

Ορισμένες απεικονίσεις αυτών των μορίων παρουσιάζει το Σχήμα 1.1. 4 

 

Σχήμα 1.1 Ταξινόμηση πολυμερών ανάλογα με την αρχιτεκτονική της πολυμερικής αλυσίδας.5 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται γραμμικά πολυμερή και αστεροειδή 

συμπολυμερή. Τα γραμμικά πολυμερή μπορούν να διακριθούν σε εύκαμπτα και 

δύσκαμπτα (σχήμα 1.2).  

 

Σχήμα 1.2 Ταξινόμηση γραμμικών πολυμερών ανάλογα με την ευκαμψία της πολυμερικής αλυσίδας. 

Το μέγεθος που καθορίζει την ευκαμψία του πολυμερούς λέγεται μήκος ευκαμψίας 

(persistence length). Το μήκος ευκαμψίας, 𝑙0 , υποδεικνύει πότε η αλυσίδα «χάνει» 

την μνήμη της αρχικής της διεύθυνσης. Για μια δύσκαμπτη αλυσίδα, μήκους L, ισχύει 

𝑙0>L ενώ για μια εύκαμπτη αλυσίδα 𝑙0<<L.  

1.1.1 Αστεροειδή Πολυμερή5–7  

 

Τα αστεροειδή πολυμερή συνίστανται από τρεις ή περισσότερες αλυσίδες οι οποίες 

συνδέονται μέσω του ενός άκρου τους σε ένα κοινό σημείο, το οποίο αποτελεί το 

κέντρο του αστεροειδούς πολυμερούς. Όταν όλοι οι κλάδοι έχουν την ίδια χημική 

σύσταση και το ίδιο μοριακό βάρος τότε τα αστέρια χαρακτηρίζονται ως συμμετρικά, 

ενώ όταν έχουν διαφορετικό μοριακό βάρος τότε χαρακτηρίζονται ως ασύμμετρα. 

Στην περίπτωση κατά την οποία κάθε κλάδος ενός αστεροειδούς πολυμερούς είναι 



20 
 

ένα κατά συστάδες συμπολυμερές τότε η συνολική δομή αποκαλείται αστεροειδές 

κατά συστάδες συμπολυμερές (star block copolymer).  

Μία ειδική κατηγορία αστεροειδών πολυμερών είναι τα μικτόκλωνα αστεροειδή 

συμπολυμερή (miktoarm star copolymers). Επίσης στη βιβλιογραφία αποκαλούνται 

και ετερόκλωνα αστεροειδή πολυμερή (heteroarm star copolymers). Τα πολυμερή 

αυτά αποτελούνται από κλάδους με διαφορετική χημική σύσταση συνδεδεμένους στο 

κέντρο του αστεριού. Η σύνθεσή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη, αλλά 

οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων με νέες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Απ’ 

όλα τα είδη πολυμερισμού ο ανιοντικός πολυμερισμός έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί 

για τη σύνθεση μικτόκλωνων αστεριών, λόγω της απουσίας αντιδράσεων 

τερματισμού και της ύπαρξης των κατάλληλων αντιδραστηρίων σύζευξης. Οι 

κυριότερες δομές που έχουν παρασκευαστεί είναι του τύπου Α2Β, Α3Β, ABC και 

Α2Β2, αλλά και άλλες δομές, όπως οι ABCD και AnBn (n>2).8–12 

 

Σχήμα 1.3 Σχηματική απεικόνιση μικτόκλωνων αστεροειδών συμπολυμερών. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται μικτόκλωνα αστεροειδή συμπολυμερή. Στο 

κεφάλαιο 3 αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία σύνθεσης των αστεροειδών 

πολυμερών της παρούσας εργασίας με τη μέθοδο του ανιοντικού πολυμερισμού, μια 

κοινή μέθοδος σύνθεσης πολυμερών.13,14 

Λόγω της συμπαγούς δομής τους, τα αστεροειδή συμπολυμερή έχουν σημαντικές 

διαφορές σε σύγκριση με τα γραμμικά ομόλογά τους ως προς τις μηχανικές και 

ιξωδοελαστικές ιδιότητές τους15,16, καθώς και στον τρόπο αυτο-οργάνωσής τους. 17,18 

Tα αστεροειδή πολυμερή μπορούν να θεωρηθούν μόρια με ενδιάμεσο χαρακτήρα 

μεταξύ εκείνου των κολλοειδών και πολυμερών.19,20 Η τελική συμπεριφορά του 

αστεριού προκύπτει από την τελική επικράτηση μεταξύ της κολλοειδούς και της 

πολυμερικής φύσης και εξαρτάται έντονα από τον αριθμό των πλοκαμιών, "arms" 

(functionality, f), του αστεριού. Για σταθερό μήκος πλοκαμιού το μακρομόριο αποκτά 
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όλο και περισσότερο κολλοειδή συμπεριφορά με αύξηση του f και μπορεί να 

θεωρηθεί ως νανοσωματίδιο.15,16,21–24 Μάλιστα, μέσω υπολογισμού των 

αλληλεπιδράσεων αστεριού-αστεριού για αυθαίρετη απόσταση r, μεταξύ των 

πυρήνων των πολυμερών, έχει βρεθεί ότι η χαλαρότητα  (softness) ενός αστεροειδούς 

πολυμερούς μειώνεται με την αύξηση του f. Οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι συνεχείς 

και εκτεταμένες, καθώς η ενδιάμεση αυτή συμπεριφορά των πολυμερών τα καθιστά 

ιδανικά για το σχεδιασμό καινοτόμων συστημάτων και υλικών με ενδιαφέρουσες 

φυσικές ιδιότητες.25 

Επιπροσθέτως, με βάση τη μορφολογία τους, τα πολυμερή χωρίζονται σε άμορφα 

πολυμερή και ημι-κρυσταλλικά.  

1.1.2 Ημικρυσταλλικά πολυμερή 

 

Μία από τη σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν τις ιδιότητες των  

πολυμερών σε στερεά κατάσταση είναι η δυνατότητα εμφάνισης κρυσταλλικών 

περιοχών. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από οργάνωση σε τρεις διαστάσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση κρυσταλλικότητας είναι η ύπαρξη 

αλυσίδων με κανονική (regular) δομή η οποία να επιτρέπει το πακετάρισμα τους σε 

τρισδιάστατα κρυσταλλικά πλέγματα. Επίσης, θα πρέπει οι διαμοριακές δυνάμεις 

μεταξύ των αλυσίδων να είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να ευνοείται η οργάνωση σε 

κρυσταλλικές περιοχές. 

Όταν ένα υλικό ψύχεται από την ρευστή κατάστασή του, τότε μπορεί είτε να 

κρυσταλλωθεί, είτε να μεταπέσει στην υαλώδη κατάσταση. Δεν μπορούν όλα τα 

πολυμερή να κρυσταλλώσουν, όμως ακόμα και για τα πολυμερή που 

κρυσταλλώνονται η κινητική του σωστού πακεταρίσματος είναι τόσο αργή που μόνο 

ένα ποσοστό των μορίων καταφέρνει να κρυσταλλωθεί. Έτσι, γίνεται λόγος για ημι-

κρυσταλλικά υλικά που αποτελούνται τόσο από κρυσταλλικά, όσο και από άμορφα 

τμήματα (σχήμα 1.4).  
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Σχήμα 1.4 Κρυσταλλικά και άμορφα τμήματα ημικρυσταλλικού πολυμερούς.  

Η κρυστάλλωση έχει άμεση σχέση και με την μοριακή διαμόρφωση ενός 

πολυμερούς. Για να γίνει η κρυστάλλωση θα πρέπει να είναι εφικτή η ύπαρξη  μιας 

πλήρως εκτεταμένης διαμόρφωσης, ώστε η αλυσίδα να μπορεί να αναδιπλώνεται 

(δομή zigzag). Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι ογκώδεις υποκαταστάτες να βρίσκονται 

σε θέση τέτοια, ώστε να ευνοείται αυτή η εκτεταμένη διαμόρφωση. Για παράδειγμα, 

το πολυστυρένιο, PS, μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές διατάξεις στο χώρο. Αν οι 

φαινυλομάδες βρίσκονται στην ίδια πλευρά της αλυσίδας τότε πρόκειται για 

ισοτακτικό PS. Στην περίπτωση που οι φαινυλομάδες κατέχουν εναλλασσόμενες 

θέσεις πρόκειται για συνδιοτακτικό PS, ενώ όταν οι συνδεδεμένες ομάδες 

διατάσσονται τυχαία στις δυο πλευρές τις αλυσίδας πρόκειται για ατακτικό PS 

(σχήμα 1.5). H κρυστάλλωση γίνεται πιο εύκολα στην ισοτακτική, παρά στην 

ατακτική μορφή του πολυμερούς, καθώς ευνοείται ενεργειακά. 

 

Σχήμα 1.5 Ισοτακτικό και ατακτικό στερεοισομερές πολυστυρενίου. 

Επίσης, η κρυστάλλωση μπορεί να επιτευχθεί σε πολυμερή που είναι συνδεδεμένα με 

μικρούς υποκαταστάτες, οι οποίοι δεν προκαλούν στερεοχημικές παρεμποδίσεις και 

επιτρέπουν την εκτεταμένη διαμόρφωση της αλυσίδας (π.χ. πολυαιθυλένιο, σχήμα 

1.6).  
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Σχήμα 1.6  Πλήρως εκτεταμένη διαμόρφωση πολυαιθυλενίου.  

1.1.3 Άμορφα πολυμερή 

 

Η εμφάνιση κρυσταλλικότητας στα πολυμερή προϋποθέτει την ύπαρξη αλυσίδων 

συμμετρικών χωρίς δομικές ατέλειες, έτσι ώστε το πακετάρισμά τους να είναι καλό 

και να οδηγεί σε οργανωμένες περιοχές, τις κρυσταλλικές περιοχές. Ωστόσο, τόσο η 

πολυπλοκότητα των μακρομορίων, όσο και η συχνή ύπαρξη δομικών ατελειών 

εμποδίζει την κρυστάλλωση των πολυμερών σε ποσοστό 100%, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις δεν εμφανίζονται καθόλου κρυσταλλικές περιοχές. Οι περιοχές εκείνες 

των πολυμερών που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οργάνωσης αναφέρονται ως 

άμορφες ή υαλώδεις περιοχές. Η συμπεριφορά των άμορφων πολυμερών σε 

μηχανικές καταπονήσεις, στη μεταβολή της θερμοκρασίας κλπ διαφέρει από αυτές 

των κρυσταλλικών πολυμερών. Η μετάπτωση των πολυμερών από την υαλώδη στην 

ιξωδοελαστική φάση, δηλαδή από τη φάση που είναι σκληρή και εύθραυστη στη 

φάση που είναι σχετικά μαλακή και εύκαμπτη ονομάζεται υαλώδης μετάπτωση και η 

θερμοκρασία στην οποία παρατηρείται αυτή η μετάπτωση ορίζεται ως θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης, Tg (glass transition temperature). Πρόκειται για μία από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζει τις ιδιότητες ενός πολυμερούς και 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανές εφαρμογές του.26    

 

1.2 Κινητικότητα πολυμερικών αλυσίδων 

 

Είναι γνωστό ότι οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη 

συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά κρυσταλλική, όπου 

παρατηρείται οργάνωση σε εκτεταμένη περιοχή (long range order) και η κίνηση 

Brown των μορίων είναι παρεμποδισμένη και β) την υγρή, όπου η κίνηση Brown 

είναι ιδιαίτερα έντονη και έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται στο δείγμα 



24 
 

οργάνωση. Όταν ένα δείγμα βρίσκεται στη στερεά κατάσταση και θερμαίνεται 

αυξάνοντας σταδιακά τη  θερμοκρασία τότε θα υπάρξει κάποια στιγμή που η θερμική 

ενέργεια θα είναι αρκετή  για να υπερνικήσει τις διαμοριακές δυνάμεις με 

αποτέλεσμα το δείγμα να μεταβεί στην υγρή κατάσταση. Η θερμοκρασία αυτή είναι 

το σημείο τήξης, Τm.       

 

Στην περίπτωση των μακρομοριακών ενώσεων η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη. 

Στα μόρια μικρού μοριακού βάρους σε μια κρίσιμη θερμοκρασία Τ < Τm,Τg δεν 

υπάρχει καμία κινητικότητα, ενώ σε θερμοκρασίες Τ > Τm,Τg παρατηρείται πλήρης 

κίνησης όλων των μορίων. Ωστόσο στις μακρομοριακές αλυσίδες με την αύξηση της 

θερμοκρασίας αρχικά εμφανίζονται τοπικές κινήσεις σε τμήματα της αλυσίδας (chain 

segments). Έτσι κάποια τμήματα αποκτούν μία κινητικότητα, ενώ κάποια άλλα 

παραμένουν ακινητοποιημένα, όπως και γενικά ολόκληρη η αλυσίδα. Αυτού του 

είδους οι τοπικές κινήσεις ονομάζονται τμηματικές (segmental motions) και μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως εσωτερικές ή ενδογενείς κινήσεις Brown. Με την περαιτέρω 

αύξηση της θερμοκρασίας παρέχεται η κατάλληλη ενέργεια στο σύστημα, ώστε 

ολόκληρες οι αλυσίδες να μπορούν να μετακινηθούν. Η κίνηση αυτή περιγράφεται ως 

μοριακή κίνηση (molecular motion). Σε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες, όπου 

έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως οι μοριακές κινήσεις (κινήσεις Brown), το πολυμερές 

ρέει. Η κατάσταση κατά την οποία το πολυμερές είναι στερεό και τα δύο είδη 

κινήσεων είναι παγωμένα αντιστοιχεί στη στερεά κατάσταση των ενώσεων μικρού 

μοριακού βάρους, ενώ η κατάσταση κατά την οποία το πολυμερές ρέει και έχουν 

ενεργοποιηθεί και οι δύο κινήσεις αντιστοιχεί με την υγρή κατάσταση των ενώσεων 

μικρού μοριακού βάρους. Ωστόσο στα πολυμερή υπάρχει και μία ενδιάμεση 

κατάσταση, όπου μόνο οι τμηματικές κινήσεις έχουν ενεργοποιηθεί, ενώ οι μοριακές 

κινήσεις είναι παγωμένες. Έτσι τα επιμέρους τμήματα της μακρομοριακής αλυσίδας 

που έχουν δυνατότητα κίνησης βρίσκονται σε “υγρή” κατάσταση, ενώ συνολικά τα 

μόρια ως ακίνητα βρίσκονται σε στερεά κατάσταση. Η μικτή αυτή κατάσταση που 

συνδυάζει την ¨υγρή¨ και τη στερεά χαρακτηρίζεται ως ελαστομερής κατάσταση 

(rubbery state). Κάτω από την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, ένα πολυμερικό 

υλικό που βρίσκεται στην ελαστομερική κατάσταση συμπεριφέρεται ταυτόχρονα ως 

ιξώδες υγρό, αλλά και ως ελαστικό στερεό, εμφανίζει δηλαδή ιξωδοελαστικές 

ιδιότητες.27,28   
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Κατ’ ουσίαν δεν υπάρχει πολυμερές το οποίο να είναι 100% κρυσταλλικό. Ανάμεσα 

στις κρυσταλλικές δομές υπάρχουν άμορφες περιοχές. Έτσι τα υλικά αυτά 

εμφανίζουν θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Τg, λόγω των άμορφων περιοχών, 

αλλά και θερμοκρασία τήξης, Τm λόγω των κρυσταλλικών δομών. Κάτω από το Tg οι 

άμορφες περιοχές βρίσκονται στην υαλώδη κατάσταση και οι κρυσταλλικές δομές 

μένουν ανεπηρέαστες. Στο Tg οι άμορφες περιοχές μεταπίπτουν στην ελαστομερική 

κατάσταση, χωρίς να παρατηρείται κάποια επίδραση στις κρυσταλλικές δομές. Με 

περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στο Tm τήκονται οι κρυσταλλίτες και όλο το 

δείγμα μεταβαίνει στην ρευστή κατάσταση. 29 

1.3 Στοιχεία Θερμοδυναμικής  

 

Ορίζουμε την θερμοκρασία ως την θεμελιώδη θερμοδυναμική παράμετρο ενός 

συστήματος και είναι το μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των ατόμων ή των 

μορίων του συστήματος. Δύο ή περισσότερα συστήματα σε θερμική ισορροπία 

χαρακτηρίζονται από ίσες θερμοκρασίες.  

Η θερμότητα είναι η μορφή ενέργειας που σε μία αυθόρμητη διεργασία ρέει από το 

σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας προς το σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η ροή 

θερμότητας ορίζεται ως η διεργασία κατά την οποία δύο θερμοδυναμικά συστήματα 

ανταλλάσσουν ενέργεια. Η ροή θερμότητας συνεχίζεται έως ότου τα δύο συστήματα 

ή σώματα αποκτήσουν κοινή θερμοκρασία, οπότε βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. 

Η λανθάνουσα (κρυμμένη) θερμότητα είναι το ποσό της θερμότητας που 

απορροφάται ή εκλύεται από ένα υλικό κατά την διάρκεια μιας μετάβασης (αλλαγής) 

φάσης. Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος θερμότητα μετάβασης. Παρακάτω 

ορίζονται κάποιες θερμοδυναμικές έννοιες και κρίσιμες θερμοκρασίες που θα μας 

απασχολήσουν σε επόμενα κεφάλαια.  

Ενθαλπία: Ο Gibbs εισήγαγε μία καινούργια καταστατική συνάρτηση, την ενθαλπία, 

Η  , η οποία ορίζεται ως το άθροισμα της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος, U, 

και του γινομένου της πίεσης, p με τον όγκο, V (εξίσωση 1.1).  

Η = U + pV           (1.1) 

Η ενθαλπία είναι καταστατική συνάρτηση παρόμοια με την εσωτερική ενέργεια 

περιέχοντας μια διόρθωση από το έργο όγκου. Επειδή όμως η μεταβολή όγκου στα 
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στερεά και υγρά με την θερμοκρασία είναι μικρή, είναι μικρή και η διαφορά μεταξύ 

ενθαλπίας και εσωτερικής ενέργειας. 

Εντροπία: Η εντροπία είναι η καταστατική συνάρτηση που χαρακτηρίζει την αταξία 

του συστήματος. Σε ένα απομονωμένο σύστημα οι μη αντιστρεπτές διεργασίες 

προχωρούν αυθόρμητα εάν η εντροπία του συστήματος αυξάνει. 

Θερμοχωρητικότητα: Η θερμοχωρητικότητα υποδηλώνει πόση θερμότητα χρειάζεται 

για να ανυψωθεί η θερμοκρασία του δείγματος κατά 1 °C. Η θερμοχωρητικότητα ανά 

μονάδα μάζας καλείται ειδική θερμοχωρητικότητα. 

𝐶𝑉 = (
𝜕𝑈

𝜕𝑇
)𝑉        (1.2)      και       𝐶𝑃 = (

𝜕𝐻

𝜕𝑇
)𝑃     (1.3)   

Μετασχηματισμοί φάσεων: Ένα θερμοδυναμικό σύστημα υφίσταται μετασχηματισμό 

(μετάβαση) φάσης όταν αλλάζει από μία φάση σε άλλη λόγω μεταβολής της 

θερμοκρασίας ή/και της πίεσης. Μία μετάβαση αποκαλείται πρώτης τάξεως όταν η 

πρώτη μερική παράγωγος της ελεύθερης ενέργειας ως προς μία θερμοδυναμική 

μεταβλητή (δηλ. θερμοκρασία, πίεση) παρουσιάζει ασυνέχεια. Οι πρώτες παράγωγοι 

είναι ο όγκος, η εντροπία και η ενθαλπία. Έτσι, η τήξη, η εξάτμιση, η μετάβαση από 

μία κρυσταλλική δομή σε άλλη, η συμπύκνωση και η εναπόθεση είναι μεταβάσεις 

πρώτης τάξεως. Στις μεταβάσεις δεύτερης τάξεως η πρώτη παράγωγος είναι συνεχής, 

αλλά η δεύτερη μερική παράγωγος της ελεύθερης ενέργειας επιδεικνύει ασυνέχεια. 

Παραδείγματα μεταβάσεων δευτέρας τάξεως είναι η μαγνητική μετάπτωση στο 

σημείο Curie, η υπέρευστη μετάβαση του υγρού ηλίου και ορισμένες κάτω από το Tg 

μεταπτώσεις άμορφων η κρυσταλλικών πολυμερών.  

1.3.1 Σημαντικές Θερμοκρασίες 

 

Σημείο τήξης (Tm) είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα κρυσταλλικό στερεό 

μετατρέπεται σε ένα ισοτροπικό υγρό. Στην περίπτωση ημικρυσταλλικών πολυμερών 

καταγράφεται μία ευρεία περιοχή τήξης. Στην περίπτωση αυτή ως σημείο τήξης 

προσδιορίζεται το σημείο υψηλότερης θερμοκρασίας της ενδόθερμης κορυφής τήξης, 

καθώς σε αυτήν την θερμοκρασία τήκονται οι πιο τέλειοι κρύσταλλοι. Η τήξη είναι 

ενδόθερμη διαδικασία.  
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Η θερμοκρασία κρυστάλλωσης (Tc) (συχνά αναφέρεται και ως σημείο πήξης) είναι η 

θερμοκρασία στην οποία ένα ισότροπο υγρό μετατρέπεται σε κρυσταλλικό στερεό 

κατά την ψύξη του. Στα ημικρυσταλλικά πολυμερή, ως θερμοκρασία κρυστάλλωσης 

λογίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία της εξώθερμης κορυφής κρυστάλλωσης. Η 

κρυστάλλωση είναι μια διεργασία δύο σταδίων: του σχηματισμού των πυρήνων 

(πυρήνωσης ή πυρηνοποίησης) και της ανάπτυξης αυτών. Η θερμοκρασία έναρξης 

της κρυστάλλωσης είναι η θερμοκρασία έναρξης του σχηματισμού των πυρήνων. 

Κάτω από την θερμοκρασία Tc, οι αλυσίδες πολυμερούς κινούνται σε καλώς 

καθορισμένες θέσεις, δημιουργώντας κρυστάλλους που εκλύουν ενέργεια (εξώθερμη 

μετάβαση). 

Το σχήμα 1.7 απεικονίζει την καμπύλη κρυστάλλωσης και την καμπύλη τήξης 

αντιστοίχως. Η κρυστάλλωση είναι εξώθερμη διεργασία ενώ η τήξη είναι ενδόθερμη.   

 

Σχήμα 1.7 Καμπύλη κρυστάλλωσης και Τc (αριστερά), καμπύλη τήξης και Tm (δεξιά). 

Στην θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Τg, κατά την θέρμανση, η υαλώδης 

κατάσταση αλλάζει σε ελαστομερική. Σε θερμοκρασίες υψηλότερες της Tg  είναι 

ενεργές κινήσεις μεγάλης κλίμακας της πολυμερικής αλυσίδας. Όμως η αύξηση της 

θερμοχωρητικότητας δεν συμβαίνει σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, όπως θα 

απαιτούσε η θερμοδυναμική ισορροπία, αλλά σε μία θερμοκρασιακή περιοχή. Για 

αυτό η υαλώδης μετάπτωση είναι μία κινητική μετάβαση. Επίσης, η υαλώδης 

μετάπτωση είναι  αντιστρεπτή μεταβολή. 
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Σχήμα 1.8 Υαλώδης μετάπτωση και Τg (glass transition). 

Oι παράγοντες που επηρεάζουν την Τg των πολυμερών είναι η ευκαμψία των 

αλυσίδων, οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, η φύση και ο όγκος των πλευρικών 

ομάδων των μονομερών. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός ατόμου υδρογόνου 

από ένα μεθύλιο στην αλυσίδα ενός πολυμερούς κάνει τις κινήσεις αυτής της 

αλυσίδας πιο δύσκολες με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης. H ελάττωση της μοριακής μάζας ενός πολυμερούς ή η αύξηση των 

διακλαδώσεων των αλυσίδων του, αυξάνει τον ανά μονάδα όγκου αριθμό των άκρων 

των αλυσίδων. Η αύξηση του ελεύθερου όγκου, η οποία προκαλείται από την αύξηση 

των άκρων των αλυσίδων, ανά μονάδα όγκου, σε ένα δείγμα πολυμερούς, θα πρέπει 

να προκαλεί υποβιβασμό της Τg. Η έννοια του ελεύθερου όγκου αποτελεί έναν καλό 

τρόπο για να κατανοήσει κανείς την υαλώδη μετάπτωση (Θεωρία Williams-Landel-

Ferry). 30 

1.4 Αναμειξιμότητα (Miscibility) - Μοντέλο Flory-Huggins 

 

Όταν δύο πολυμερή αναμειγνύονται, το πιο συχνό αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα 

που παρουσιάζει έναν πλήρη διαχωρισμό φάσεων λόγω των απωστικών 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται κυρίως επειδή υπάρχει χημική ασυμβατότητα 

μεταξύ των πολυμερών.  

Για την πλήρη αναμειξιμότητα σε ένα μείγμα πολυμερών πρέπει να πληρείται η 

ακόλουθη προϋπόθεση:   

𝛥𝐺𝑚𝑖𝑥 = 𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝛵𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥 < 0         (1.4) 

όπου ΔG: η μεταβολή στην ελεύθερη ενέργεια Gibbs, ΔΗ: η μεταβολή στην 

ενθαλπία, ΔS: μεταβολή στην εντροπία, Τ: η απόλυτη θερμοκρασία. Η τιμή του 

TΔSmix είναι πάντοτε θετική αφού η εντροπία ευνοεί την αυθόρμητη ανάμειξη. 
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Επομένως, το ΔGmix εξαρτάται πάντοτε από την τιμή της ενθαλπίας ανάμειξης ΔHmix. 

Τα μείγματα πολυμερών αναμειγνύονται για να σχηματίσουν μία μόνο φάση μόνο 

εάν η εντροπική συνεισφορά στην ελεύθερη ενέργεια υπερβαίνει την ενθαλπική 

συνεισφορά δηλ. ισχύει ∆Hmix < T∆Smix.  Η εντροπία ανάμειξης εκφράζεται από τον 

ορισμό του Boltzmann:  

𝑆 = 𝑘𝐵𝑙𝑛𝛺     (1.5) 

όπου kB η σταθερά Boltzmann και Ω είναι ο αριθμός των διακριτών 

μικροκαταστάσεων, δηλαδή ο συνολικός αριθμός πιθανών διαμορφώσεων που μπορεί 

να υιοθετήσει το σύστημα.  Για τα διαλύματα πολυμερούς σε διαλύτη (Σχήμα 1.9), 

ισχύει η εξίσωση Flory – Huggins, η οποία στην περίπτωση διαλύματος πολυμερούς 

σε διαλύτη με Ν1, Ν2 moles, διαλύτη και πολυμερούς, αντίστοιχα και φ1, φ2 τα 

κλάσματα όγκου διαλύτη και πολυμερούς, δίνει τελικά τις παρακάτω εκφράσεις για 

την εντροπία ανάμιξης ΔSmix, ενθαλπία ανάμιξης ΔΗmix και ελεύθερη ενθαλπία του 

Gibbs ΔGmix: 

𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥 = −𝑅[𝑛1𝑙𝑛𝜑1 + 𝑛2𝑙𝑛𝜑2]    (1.6) 

𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 = 𝑅𝑇𝑛1𝜑2𝜒12         (1.7) 

𝛥𝐺𝑚𝑖𝑥 = 𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝛵𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥 = 𝑅𝑇[𝑛1𝑙𝑛𝜑1 + 𝑛2𝑙𝑛𝜑2 + 𝑛1𝜑2𝜒12]    (1.8) 

Όπου οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται στο διαλύτη και το πολυμερές, αντίστοιχα: 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁1+𝑁2
 (1.9) 


1

=
𝛮1

𝛮1+𝜎𝛮2
  (1.10) 


2

=
𝜎𝛮2

𝛮1+𝜎𝛮2
  (1.11) 

Το σ αναφέρεται στον αριθμό των τμημάτων στην πολυμερική αλυσίδα (για σ = 1 

αναφερόμαστε σε μικρό μόριο) και το χ12 είναι η παράμετρος αλληλεπίδρασης των 

Flory-Huggins (interaction parameter). 
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Σχήμα 1.9  Πολυμερικό διάλυμα: μείγμα μορίων διαλύτη (λευκοί κύκλοι) και μακρομορίου (μαύροι κύκλοι). 

Για να καταλήξουμε στην έκφραση για την ελεύθερη ενέργεια ανάμειξης, 

χρησιμοποιούνται κύριες υποθέσεις, όπως ότι δεν υπάρχει αλλαγή όγκου κατά την 

ανάμειξη και ότι η τοπική συγκέντρωση δίνεται πάντα από τον μακροσκοπικό μέσο 

όρο σύστασης (υπόθεση μέσου πεδίου). Οι δύο πρώτοι όροι του δεξιού μέλους της 

εξίσωσης 1.8 σχετίζονται με την εντροπία ανάμειξης ενώ ο τρίτος όρος με την 

ενθαλπία ανάμειξης. Για τα πολυμερή που έχουν μεγάλη μοριακή μάζα, η εντροπική 

συνεισφορά είναι πολύ μικρή και έτσι η αναμειξιμότητα του συστήματος εξαρτάται 

κυρίως από την ενθαλπία ανάμειξης. Οι Flory και Huggins μελέτησαν ανεξάρτητα 

την ελεύθερη ενέργεια Gibbs, ΔGmix, για τα διαλύματα πολυμερών. Κατ΄ ουσίαν η 

θεωρία Flory-Huggins είναι μια επέκταση της θεωρίας των κανονικών διαλυμάτων.  

1.5 Το σύστημα πολυ(αιθυλενοξειδίου) (PEO)/πολυ(μεθακρυλικού 

μεθυλεστέρα) (PMMA)  

 

Ένα από τα μείγματα που έχει μελετηθεί εκτενώς είναι αυτό του πολυαιθυλενοξειδίου 

PEO/ πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) PMMA. 31–36,37–39 Ο Rao και οι συνεργάτες 

του χαρακτήρισαν την συμβατότητα μεταξύ αυτών των δύο πολυμερών περισσότερο 

φυσική παρά χημική.40 Οι αλληλεπιδράσεις των δύο πολυμερών είναι τύπου van der 

Waals,33,40–44  αλληλεπιδράσεις που θεωρούνται ασθενείς. Επιπλέον, οι τιμές για την 

παράμετρο αλληλεπίδρασης Flory-Huggins δεν είναι έντονα αρνητικές (χ < 10-3). 

Συγκεκριμένα ο Colby και οι συνεργάτες του αναφέρουν πως το συγκεκριμένο 

σύστημα είναι "οριακά αναμείξιμο". Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ευνοϊκές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων C, των καρβοξυλίων (-COOH), του PMMA, και 

των ατόμων οξυγόνου του PEO, λόγω της στερεοκανονικότητας των αλυσίδων 

PMMA.31,34 
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Η συμπεριφορά του μείγματος και ειδικότερα ο βαθμός αναμειξιμότητας του είναι 

άμεσα εξαρτώμενος από το μοριακό βάρος των πολυμερών και την τακτικότητα τους 

(ισοτακτικό, ατακτικο ή συνδιοτακτικό πολυμερές). Αυξάνοντας το μοριακό βάρος 

του PEO το σύστημα PEO/PMMA γίνεται μη αναμείξιμο.42 Σχετικά με τη επίδραση 

της τακτικότητας του PMMA,  μελέτη  έδειξε  ότι η συμβατότητα μεταξύ των 

πολυμερών στα PEO/PMMA μείγματα μειώνεται με την εξής σειρά: συνδιοτακτικό, 

s-PMMA> ατακτικό, a-PMMA> ισοτακτικό, i-PMMA.33 

Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι πού εντοπίζεται το άμορφο συστατικό 

του μείγματος (PMMA) κατά την κρυστάλλωση του μείγματος; To άμορφο 

συστατικό μπορεί να υπάρχει ενδιάμεσα των κρυσταλλικών δομών (s-, a-PMMA), ή να 

αποκλείεται από αυτές (i-PMMA). Με την αύξηση του μοριακού βάρους του PMMA 

και τη μείωση του Τg, μειώνεται το ποσοστό του PMMA που εντοπίζεται ενδιάμεσα 

στην  κρυσταλλική δομή του μείγματος (lamellae).36 

1.5.1 Δυναμική του μείγματος PEO/PMMA 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική του συστήματος PEO/PMMA. Η δυναμική του 

συστήματος PEO/PMMA παρουσιάζει αντιφατικότητα εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της 

επίδρασης της τακτικότητας του PMMA και της  κρυστάλλωσης του μείγματος. 

Παρά το γεγονός ότι το μείγμα είναι αναμείξιμο, η δυναμική των αλυσίδων του PEO 

είναι πολύ ταχύτερη από εκείνη των αλυσίδων PMMA.34 H παρατήρηση της 

δυναμικής των αλυσίδων, δείχνει ότι το PMMA δρα ως ύαλος για τη κίνηση των 

αλυσίδων PEO.  

Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως δυναμικά ασύμμετρο μιας και τα δύο αυτά πολυμερή 

διαφέρουν δραματικά ως προς το Tg (περίπου 180 °C). Αυτός είναι και ο λόγος που το 

σύστημα PEO/PMMA, παρόλο που είναι αναμείξιμο, μπορεί να εμφανίζει δύο 

θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, Tg και αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα 

ερευνητικά που διευκολύνεται τη ταυτοποίηση επιρροής κάθε πολυμερούς στις 

τελικές φυσικές ιδιότητες του μείγματος. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.10, λόγω των 

ελκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων PMMA και PEO, η Tg του PEO 

στο μείγμα αυξάνεται σε σχέση με την Tg του καθαρού PEO, ενώ η Tg του PMMA 

μειώνεται σε σχέση με την Tg του καθαρού PMMA.33,45 
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Σχήμα 1.10 Οι θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, Tg, για το κάθε πολυμερές ως συνάρτηση της σύστασης. Οι 

συνεχόμενες γραμμές αντιστοιχούν στο μοντέλο Lodge-McLeish ενώ οι διακεκομμένες στο θεωρητικό μοντέλο 

για το μήκος Kuhn (0.25 για το PMMA και 0.23 για το PEO).45 

Η δυναμική των δυο πολυμερών και ο τμηματικός χρόνος χαλάρωσης αυτών 

διαφέρουν αξιοσημείωτα. Στην καθαρή μορφή τους, και στο ίδιο Τ-Τg, ο μεγαλύτερος 

χρόνος χαλάρωσης αποδίδεται στο PMMA, ενώ η δυναμική των αλυσίδων του PEO 

είναι πιο γρήγορη. Στο σχήμα 1.11 φαίνεται πως στο μείγμα, το PEO στα μείγματα 

PEO/PMMA παρουσιάζει μείωση του χρόνου χαλάρωσης συγκριτικά με το καθαρό 

PEO, σε μια συγκεκριμένη Τ-Τg, ενώ οι χρόνοι χαλάρωσης του PMMA δεν 

επηρεάζονται πάρα πολύ. Το γεγονός πως το ένα πολυμερές  << εμποδίζεται >> πάρα 

πολύ, ενώ το άλλο μένει σχεδόν ανεπηρέαστο έρχεται σε μερική διαφωνία με άλλες 

μελέτες41,46  οι οποίες υποστηρίζουν ασθενή εξάρτηση στην δυναμική του PEO.  
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Σχήμα 1.11 Θερμοκρασιακή εξάρτηση του χρόνου χαλάρωσης για το PEO (Α) και για το PMMA(B).47 

Αυτή η πολύπλοκη εξάρτηση του χρόνου χαλάρωσης παρουσιάζεται καλύτερα στο 

σχήμα 1.12. Φαίνεται ότι το πολυμερές που έχει μικρότερο χρόνο χαλάρωσης (PEO) 

επηρεάζεται περισσότερο από τη σύσταση του μείγματος, συγκριτικά με το PMMA 

που σε όλες τις συστάσεις, ο χρόνος χαλάρωσης δεν διαφέρει πάνω από μια τάξη 

μεγέθους. Επιπλέον, εφόσον σύμφωνα με την θεωρία ερπυσμού (reptation theory) ο 

συντελεστής τριβής (friction coefficient) είναι ανάλογος με τον χρόνο χαλάρωσης, θα 

μπορούσαμε να πούμε πως ο χρόνος χαλάρωσης είναι άμεσα συγκρίσιμος με τον 

τρόπο κίνησης του κάθε πολυμερούς. 47 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.12 Eξάρτηση του χρόνου χαλάρωσης  του PEO (Α) και του PMMA(B), σε θερμοκρασία T-Τg=100 °C, 

από την σύσταση σε PMMA.47 

1.5.2 Κρυστάλλωση του μείγματος PEO/PMMA 

 

Οι συνέπειες αυτών των εξαιρετικά διαφορετικών δυναμικών του PEO και του 

PMMA είναι σημαντικές στη διεργασία της κρυστάλλωσης. Η σχετικά αργή κίνηση 

των αλυσίδων PMMA, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να εμποδίσει το PEO να φτάσει σε 

έναν ανεπτυγμένο κρύσταλλο, όπως και έχει αποδειχθεί σε μελέτες που έδειξαν πως η 

προσθήκη PMMA στο PEO μειώνει τον βαθμό κρυσταλλικότητας του μείγματος.45 

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρυστάλλωσης των 

μειγμάτων, το ΡΜΜΑ ενσωματώνεται ενδιάμεσα στις περιοχές των σφαιρουλιτών 

του PEO. Έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης των κρυστάλλων PEO μειώνεται όσο αυξάνεται 

η σύσταση του PMMA στο μείγμα (σχήμα 1.13). Αξίζει να σημειωθεί πως το 

ποσοστό μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης των κρυστάλλων είναι σχεδόν ανεξάρτητο 

από το μοριακό βάρος του PEO.35 
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Σχήμα 1.13. O ρυθμός αύξησης των σφαιρουλιτών, G, στο καθαρό PEO και στα μείγματα PEO/PMMA σαν 
συνάρτηση της θερμοκρασίας κρυστάλλωσης, Tc. To PEO που χρησιμοποιήθηκε είχε μοριακό βάρος 

Mw=100.000 και το PMMA είχε Mw=110.000.35 

 

Συγκεκριμένα στον πίνακα 1.1 φαίνονται τα αποτελέσματα του βαθμού 

κρυσταλλικότητας του PEO σε μείγματα PEO/PMMA από μελέτη του Martuscelli 

και των συνεργατών του.48 Οι εν λόγω τιμές του πίνακα αφορούν PEO μοριακού 

βάρους 20 Kg/mol και PMMA μοριακού βάρους 116 Kg/mol. Φαίνεται ότι τα 

μείγματα με υψηλότερη σύσταση κατά βάρος σε PMMA έχουν σημαντικά μικρότερο 

βαθμό κρυσταλλικότητας. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν η μήτρα του δείγματος (PEO) 

έχει συγκεντρωμένες γύρω της περιοχές με PMMA, το PEO δεν κρυσταλλώνει σε 

μεγάλο ποσοστό ή και καθόλου. Εξετάζοντας την μορφολογία τέτοιων μειγμάτων θα 

μπορούσαμε να πούμε πως μεγάλες άμορφες περιοχές περιλαμβάνουν μια σημαντική 

ποσότητα μορίων PEO. Έτσι, όταν το PEO αλληλεπιδρά με το PMMA δεν μπορεί να 

κρυσταλλώσει σε μεγάλο βαθμό. Όσο αυξάνονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις PMMA 

(π.χ αυξάνοντας την σύσταση σε PMMA στο δείγμα) μειώνεται και το ποσοστό 

κρυσταλλικότητας του δείγματος.48,49
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Πίνακας 1.1 Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του μείγματος PEO/PMMA.48 

 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη στην επίδραση της κρυσταλλικότητας του PEO 

όταν αυτό αναμειγνύεται με γραμμικές αλυσίδες PMMA, σε διαφορετικά μοριακά 

βάρη και με μικτόκλωνα αστέρια διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικής χημικής 

σύστασης.  

1.5.3 Μηχανικές Ιδιότητες του μείγματος PEO/PMMA 

 

Όπως είναι αναμενόμενο, η προσθήκη PMMA σε PEO επηρεάζει και τις μηχανικές 

ιδιότητες του μίγματος σε σχέση με αυτές του καθαρού  PEO.  Σύμφωνα με έρευνες, 

με την προσθήκη PMMA, το ιξώδες του υλικού αυξάνεται τάξεις μεγέθους και 

αποκτά εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, αφού πλέον πρόκειται για ιξωδοελαστικό 

υλικό. Στο σχήμα 1.14 φαίνεται ότι στο πρώτο, αριστερό διάγραμμα όπου έχουμε 0% 

περιεκτικότητα σε PMMA το PEO συμπεριφέρεται σαν νευτώνειο ρευστό. Αντίθετα, 

με προστιθέμενη ποσότητα PMMA η συμπεριφορά του αλλάζει, εμφανίζεται 

εξάρτηση του ιξώδους ηα από τον ρυθμό διάτμησης γ, κάτι που παραπέμπει σε 

συμπεριφορά μη νευτώνειου ρευστού.33,50 
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Σχήμα 1.14 Εξάρτηση του λογαρίθμου του ιξώδους από τον λογάριθμο του ρυθμού διατμήσεως, γ για μείγματα 

διαφορετικών συστάσεων PEO/PMMA.50 

Βέβαια, για την ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων το μείγμα θα πρέπει να 

παραμένει στην υαλώδη/άκαμπτη κατάσταση (glassy/rigid), δηλαδή σε θερμοκρασία 

μικρότερη από το Tg του μείγματος.  

Eπιπλέον, η αρχιτεκτονική του PMMA, δηλαδή αν πρόκειται για γραμμική αλυσίδα ή 

νανοσωματίδιο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις μηχανικές ιδιότητες του PEO. 

Συγκεκριμένα, ο Γλυνός και οι συνεργάτες του51 έδειξαν ότι η προσθήκη 

νανοσωματιδίων PMMA σε μικρού μοριακού βάρους PEO (0.55 Kg/mol) έχει 

δραματική επίδραση στην αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων στα μείγματα 

PEO/PMMA, συγκριτικά με την περίπτωση γραμμικών αλυσίδων PMMA μοριακού 

βάρους 100 kg/mol στο PEO. Στο σχήμα 1.15 φαίνεται το  μέτρο αποθήκευσης, G΄ 

και μέτρο απωλειών G΄΄ συναρτήσει της συχνότητας ω (rad/s) για τα μείγματα 

γραμμικού PMMA/PEO (μπλε σύμβολα) και PMMA νανοσωματιδίων σε PEO 

(κόκκινα σύμβολα) σε διαφορετικές συστάσεις: a) 30 wt% και b) 45 wt% σε 

γραμμικό PMMA ή νανοσωματίδια PMMA. Η μηχανική ενίσχυση του PEO γίνεται 

ακόμα μεγαλύτερη σε μεγαλύτερες συστάσεις νανοσωματιδίων PMMA, με το G΄ να 

έχει ασθενέστερη εξάρτηση από τη συχνότητα.  
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Σχήμα 1.15 Mέτρο αποθήκευσης, G  ́και μέτρο απωλειών G΄  ́συναρτήσει της συχνότητας ω (rad/s) για τα 

μείγματα γραμμικού PMMA/PEO (μπλε σύμβολα) και PMMA νανοσωματιδίων σε PEO (κόκκινα σύμβολα) σε 

διαφορετικές συστάσεις: a) 30 wt% και b) 45 wt% σε γραμμικό PMMA ή νανοσωματίδια PMMA.51  

1.6 Σκοπός της παρούσας μελέτης  

 

Στη παρούσα μελέτη ερευνάται η επίδραση του μοριακού βάρους, της  

μακρομοριακής αρχιτεκτονικής και της χημικής σύστασης στις θερμικές και 

μηχανικές ιδιότητες μειγμάτων PMMA/PEO. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται μείγματα 

γραμμικoύ PMMA, διαφορετικών μοριακών βαρών  (50, 100, 225 kg/mol) και σε 

διαφορετικές κατά βάρος αναλογίες με μικρό μοριακού βάρους PEO καθώς και 3 

διαφορετικά πολυμερικά νανοδομημένα αστεροειδή νανοσωματίδια, αποτελούμενα 

από μικτόκλωνα συμπολυμερή πολυστυρενίου (polystyrene, PS) και  

πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (poly(methyl methacrylate), PMMA), 

(PS)n(PMMA)n, όπου n ο αριθμός των κλάδων/πλοκαμιών.  Στο πρώτο αστέρι το 

μοριακό βάρος του PS είναι ίσο με Mw
PSLi = 1kg/mol  και το μοριακό βάρος του 

κλάδου του PMMA είναι περίπου Mw
PMMA =20 kg/mol ενώ ο αριθμός των κλάδων 

είναι περίπου n ~ 100, PS100PMMA100-1K-20K. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για ένα 

νανοσωματίδιο που αποτελείται κυρίως από PMMA και έχει ακτίνα περίπου 45nm. 

Τα άλλα δύο αστέρια έχουν n ~ 40, το μοριακό βάρος του PS είναι Mw
PSLi = 6 kg/mol 

και το  Mw
PMMA  είναι 6 kg/mol στο ένα και 16 kg/mol για το άλλο, (PS)40(PMMA)40-
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6K-6K και (PS)40(PMMA)40-6K-16K. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για ένα νανοσωματίδιο 

που αποτελείται πάλι κυρίως από PMMA και έχει ακτίνα περίπου 15nm, δηλαδή 

μικρότερη από το PS100PMMA100-1K-20K, και ένα νανοσωματίδιο όπου το μοριακό 

βάρος του PMMA είναι ίσο με το μοριακό βάρος του PS. 

 

Τα παραπάνω συστήματα νανοσωματιδίων μας έδωσαν τη δυνατότητα να εξετάσουμε 

(1) την επίδραση του μεγέθους των πολυμερικών νανοσωματιδίων στις μηχανικές και 

θερμικές ιδιότητες νανοδομημένων πολυμερικών υλικών όπου τα αστεροειδή 

νανοσωματίδια, λόγω των ελκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κλάδων PMMA 

του αστεριού και του ολιγομερούς ΡΕΟ περιμένουμε να είναι διασπαρμένα στη μήτρα 

PEO και (2) την επίδραση στις παραπάνω ιδιότητες όταν τα αστεροειδή 

νανοσωματίδια δημιουργούν διασυνδεδεμένες δομές εντός του PEO ως αποτέλεσμα 

της διαμοριακής έλξης μεταξύ των κλάδων PS καθώς είναι μη-αναμείξιμοι με το 

ολιγομερές ΡΕΟ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

KEΦΑΛΑΙΟ 2 

Μέθοδοι Χαρακτηρισμού 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι γραμμομοριακού χαρακτηρισμού των 

πολυμερικών συστημάτων που μελετήθηκαν στη παρούσα εργασία καθώς οι 

πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμού των θερμικών 

και μηχανικών τους ιδιοτήτων. Για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους και των 

διαστάσεων, υδροδυναμικής ακτίνας, Rh, των αστεροειδών πολυμερών/νανο-

σωματιδίων   χρησιμοποιήθηκε  η στατική και δυναμική σκέδαση φωτός (Dynamic 

Light Scattering, DLS). Οι θερμικές ιδιότητες των πολυμερικών μειγμάτων (βαθμός 

κρυστάλλωσης και θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης) προσδιορίστηκαν με τη 

χρήση διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης και η μηχανική συμπεριφορά των 

πολυμερών μειγμάτων εξετάσθηκε  με τη χρήση της ρεολογίας.  

2.1 Σκέδαση φωτός  

 

Η σκέδαση του φωτός (light scattering) χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον 

υπολογισμό του μοριακού βάρους, την μέτρηση του μεγέθους, τον υπολογισμό του 

συντελεστή διάχυσης ή άλλων παραμέτρων των  μακρομορίων. Η βασική αρχή 

λειτουργίας, έγκειται στη μέτρηση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από το διάλυμα 

σε διάφορες κατευθύνσεις, γωνίες, σε σχέση με την προσπίπτουσα ακτινοβολία.  

Όταν μια δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προσπίπτει στα μόρια μιας ουσίας, 

το ηλεκτρικό πεδίο του κύματος αλληλεπιδρά με τα φορτία των μορίων, 

μεταβάλλοντας τη χωρική τους κατανομή. Η δυνατότητα μεταβολής της χωρικής 

κατανομής των φορτίων ενός μορίου, εκφράζεται από το μέτρο της πολωσιμότητας 

του μορίου. Η χωρική κατανομή των φορτίων του μορίου ακολουθεί τη χρονική 

μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα 

τα μόρια να συμπεριφέρονται ως ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα, τα οποία 

εκπέμπουν ακτινοβολία, ίδιας συχνότητας με την προσπίπτουσα, προς όλες τις 

κατευθύνσεις.52 

2.1.1 Δυναμική σκέδαση φωτός  
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Η συνεχής μεταβολή της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας λόγω των 

κινήσεων Brown των αλυσίδων σε ένα διάλυμα πολυμερούς είναι η κύρια αρχή 

λειτουργίας της δυναμικής σκέδασης φωτός (Dynamic Light Scattering, DLS). 

Σύμφωνα με τη μοριακή κινητική θεωρία, η κίνηση Brown οφείλεται στις τυχαίες 

συγκρούσεις των μορίων του μέσου διασποράς με τα σωματίδια. Οι κατευθύνεις των 

κινήσεων των μορίων του μέσου περί το σωματίδιο είναι τυχαία προσανατολισμένες, 

ενώ οι ταχύτητες τους κατανέμονται σύμφωνα με το νόμο Maxwell-Boltzmann.53,54 Η 

δύναμη που ασκείται πάνω στα σωματίδια είναι ανάλογη τόσο της συχνότητας των 

συγκρούσεων όσο και της ταχύτητας των  μορίων του μέσου. Η συχνότητα των 

συγκρούσεων είναι ανάλογη της πυκνότητας του μέσου σε μία περιοχή περί το 

σωματίδιο πάχους ίσου με την ελεύθερη διαδρομή των μορίων του μέσου. Επειδή η 

τοπική πυκνότητα ενός υγρού μεταβάλλεται, όπως άλλωστε και η μοριακή ταχύτητα, 

η ασκούμενη δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας του σωματιδίου θα μεταβάλλεται επίσης 

διαρκώς. Την κάθε χρονική στιγμή θα ασκείται μια συγκεκριμένη συνισταμένη 

δύναμη στο σωματίδιο της οποίας το μέτρο και η κατεύθυνση θα αλλάζει συνεχώς με 

αποτέλεσμα το σωματίδιο να κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση zigzag όπως φαίνεται 

στο σχήμα 2.1, που ονομάζουμε κίνηση Brown. Όσο μεγαλύτερο είναι το σωματίδιο, 

τόσο πιο αργή θα είναι η κίνηση Brown.55 

 

Σχήμα 2.1  Κίνηση Brown. 

Έτσι η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας είναι αποτέλεσμα των 

καταστρεπτικών ή ενισχυτικών αλληλεπιδράσεων της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας 

από κάθε σωματίδιο-σκεδαστή μέσα στο διάλυμα ξεχωριστά. Εξαιτίας όμως της 

κίνησης Brown, οι σκεδαστές κινούνται μέσα στο διάλυμα με αποτέλεσμα η 

συνολική ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας να μεταβάλλεται με τον χρόνο. Η 

μεταβολή της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε σχέση με το χρόνο 
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περιγράφεται από μία χρονική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόμενης 

έντασης που δίνεται από τη σχέση:55 

𝐺(𝑞, 𝑡) =
<𝐼(𝑞,𝑡)𝐼(𝑞,0)>

<𝐼(𝑞,0)>2    (2.1) 

όπου G(t) είναι η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σε ένα συγκεκριμένο διάνυσμα 

σκέδασης q, t είναι ο χρόνος καθυστέρησης και Ι η ένταση της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας. 

H συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, C(q,t), συνδέεται άμεσα με τη δυναμική συμπεριφορά 

του συστήματος. Η σχέση του Siegert, που παρατίθεται στη συνέχεια, είναι αυτή που 

συνδέει τις δύο συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης.  

𝐶(𝑞, 𝑡) = √
𝐺(𝑞,𝑡)−1

𝑓∗           (2.2)                              

όπου τo 𝑓∗ είναι ένας διορθωτικός παράγοντας που εξαρτάται από την πειραματική 

διάταξη. H παραπάνω εξίσωση αν αναπαρασταθεί γραφικά ως εκθετικό που φθίνει 

προκύπτει η εξίσωση:  

𝐺(𝑡) =< 𝐼(0)𝐼(𝑡) >= 𝐴 + 𝐵𝑒−𝛤𝑡 = 𝛢 + 𝛣𝑒−𝐷𝑡𝑞2
  (2.3) 

Όπου Α και Β είναι πειραματικές σταθερές, Γ είναι η ταχύτητα που φθίνει η 

συνάρτηση, D είναι ο μεταφορικός συντελεστής διάχυσης και q είναι το διάνυσμα 

σκέδασης, το οποίο ορίζεται ως: 

𝑞 =
4𝜋𝑛0

𝜆0
sin(

𝜃

2
) (2.4) 

όπου n0 ο δείκτης διάθλασης του δείγματος, λ0 το μήκος κύματος του λέιζερ που 

ακτινοβολεί το δείγμα και θ η γωνία που τοποθετείται ο ανιχνευτής σε σχέση με την 

κυψελίδα που περιέχει το δείγμα.  

Ο μεταφορικός συντελεστής διάχυσης, (diffusion coefficient D), περιγράφει την 

δυσκολία κίνησης ενός σώματος μέσα σε ένα διάλυμα και είναι αντιστρόφως 

ανάλογος του  μεγέθους του  νανοσωματιδίου (ή πολυμερούς)  και συγκεκριμένα της 

υδροδυναμικής ακτίνας, Rh σύμφωνα με την σχέση του Stokes-Einstein (Εξίσωση 

2.5), 

𝐷 =  
kT

6𝜋𝜂𝑅ℎ
   (2.5) 
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όπου k η σταθερά Boltzmann, Τ η απόλυτη θερμοκρασία, η το ιξώδες του διαλύματος 

και Rh η υδροδυναμική ακτίνα του πολυμερούς.  

Συμπερασματικά μετρώντας και εκφράζοντας τις μεταβολές της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας από ένα διάλυμα πολυμερούς ως συνάρτηση του χρόνου, είναι δυνατός 

ο υπολογισμός της υδροδυναμικής ακτίνας Rh των πολυμερών στο διάλυμα. 

Η ανάλυση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης που προκύπτει για το κάθε δείγμα 

γίνεται με χρήση της εξίσωσης Kohlrausch-Williams-Watts (KWW) η οποία είναι ένα 

εκτεταμένο εκθετικό της μορφής: 

𝐶(𝑞, 𝑡) = ∑ Aexp[−(𝑥/𝜏𝐾𝑊𝑊
𝛽]           (2.6) 

όπου 𝜏𝐾𝑊𝑊  ο χρόνος χαλάρωσης και β ο παράγοντας μη-εκθετικότητας.  

Η τιμή β=1 αντιστοιχεί στην εκθετική χαλάρωση και ο μέσος χρόνος χαλάρωσης 

δίνεται από τη σχέση 2.7.  

 𝜏(𝑞) = 𝜏𝐾𝑊𝑊            (2.7) 

Όταν β≠1 ο μέσος χρόνος χαλάρωσης δίνεται από την εξίσωση (2.8), όπου Γ(x) είναι 

η συνάρτηση Γάμμα  

𝜏(𝑞) =
𝜏𝐾𝑊𝑊

𝛽
𝛤

1

𝛽
         (2.8) 

Ο ρυθμός χαλάρωσης  είναι ανάλογος του τετραγώνου του διανύσματος σκέδασης 

με συντελεστή αναλογίας τον συντελεστή διάχυσης.  

𝛤 = 𝐷𝑞2   (2.9) 

Όσο περισσότερο χρειάζεται για να μειωθεί η συνάρτηση συσχέτισης τόσο 

μεγαλύτερα είναι τα νανοσωματίδια. 

Ένα διάλυμα μπορεί να περιέχει περισσότερους από ένα πληθυσμούς σωματιδίων 

δηλαδή περισσότερες από μια διαδικασίες χαλάρωσης. Για ένα μείγμα μικρών και 

μεγάλων σωματιδίων, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης περιγράφεται συνήθως από το 

άθροισμα   δυο εκθετικών χαλαρώσεων. Η γρήγορη χαλάρωση, αντιπροσωπεύει τα 

μικρά σωματίδια ενώ η αργή τα μεγαλύτερα σωματίδια.  
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Μια τυπική διάταξη της Δυναμικής Σκέδασης Φωτός παρουσιάζεται σχηματικά 

παρακάτω (Σχήμα 2.2) και λειτουργεί ως εξής: η ακτινοβολία ενός λέιζερ, του οποίου 

η δέσμη διέρχεται μέσω ενός πολωτή, προσπίπτει στο υπό μελέτη υλικό απ’ όπου και 

σκεδάζεται. Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία, στη συνέχεια, διέρχεται από έναν αναλυτή, 

ο οποίος καθορίζει την πόλωση του φωτός που θα προσπέσει στον ανιχνευτή. Η θέση 

του ανιχνευτή  σε σχέση με την εισερχόμενη δέσμη ορίζει την γωνία σκέδασης θ. 

 

Σχήμα 2.2 Πειραματική διάταξη για την Δυναμική Σκέδαση Φωτός.  

 

H πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία αποτελείται από 

ένα διοδικό laser με μονοχρωματική δέσμη μήκους κύματος λ=637nm (Brookhaven 

MiniL-30) με μέγιστη ισχύ ρυθμιζόμενη στα 30 mW. Μεταξύ laser και δείγματος, για 

επιπλέον ρύθμιση της έντασης της εισερχόμενης δέσμης, είναι δυνατή η τοποθέτηση 

φίλτρου με διαπερατότητα (50, 20, 10 ή 1%). Ο συσχετιστής φωτονίων  είναι μια 

ηλεκτρονική κάρτα η οποία υπολογίζει και εξάγει την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 

ενός ηλεκτρικού σήματος.  

2.1.2 Στατική σκέδαση φωτός 

 

Στην στατική σκέδασης φωτός (Static Light Scattering, SLS), μετράται η μέση 

χρονική τιμή της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας συναρτήσει της γωνίας 

σκέδασης θ  και της συγκέντρωσης του διαλύματος c και εκφράζεται μέσω του λόγου 

Rayleigh, Rθ, ο οποίος ορίζεται ως: 

𝑅𝜃 =
𝑑2

𝑉𝑓

𝐼𝑠

𝐼0
    (2.10) 
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όπου d είναι η απόσταση μεταξύ δείγματος και ανιχνευτή, V ο σκεδαζόμενος όγκος, f 

ο παράγοντας διόρθωσης ως προς το επίπεδο πόλωσης της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας και IS, I0 οι εντάσεις της σκεδαζόμενης και προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας, αντίστοιχα. Σε ένα αραιό σύστημα, όπως για παράδειγμα ένα αέριο, τα 

μόρια κατανέμονται τυχαία στο χώρο και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, οπότε 

η συνεισφορά κάθε μορίου στην ένταση σκέδασης μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη του 

αριθμού τους. Στην περίπτωση όμως πυκνών συστημάτων, όπως τα καθαρά υγρά και 

τα διαλύματα, τα μόρια βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις, οπότε η ακτινοβολία που 

σκεδάζεται από κάθε μόριο αλληλεπιδρά με εκείνη που προέρχεται από άλλα μόρια. 

Η πιθανότητα για καταστρεπτική συμβολή αυξάνεται και το φαινόμενο αυτό μειώνει 

την ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Η περιγραφή του φαινομένου αυτού 

μπορεί να γίνει μέσω της θεωρίας των διακυμάνσεων Einstein-Smoluchowski, η 

οποία λαμβάνει υπόψη τις τοπικές διακυμάνσεις της διηλεκτρικής σταθεράς, 

περιγράφεται σαν παράγοντας διακύμανσης της πυκνότητας και της συγκέντρωσης 

λόγω των θερμικών κινήσεων των μορίων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η 

συνεισφορά των διακυμάνσεων συγκέντρωσης στη σκέδαση εκφράζεται μέσω της 

σχέσης: 

𝛥𝑅𝜃 = 𝑅𝜃,𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 − 𝑅𝜃,𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂         (2.11) 

Όπως φαίνεται στη σχέση, ο λόγος Rθ εξαρτάται από τη γεωμετρία της πειραματικής 

διάταξης. Για το λόγο αυτό στην πράξη υπολογίζεται ο απόλυτος λόγος Rθ, ο οποίος 

κανονικοποιείται ως προς πρότυπους διαλύτες, όπως το τολουόλιο, ως εξής: 

          𝑅𝜃 = 𝑅𝑇  
𝑛0

2

𝑛𝑇
2

𝐼𝑆

𝐼𝑆,𝑇
                     (2.12) 

όπου RT ο λόγος Rayleigh του τολουολίου, n0 και nT οι δείκτες διάθλασης του 

διαλύτη και του τολουολίου και IS και IS,T οι εντάσεις της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας του διαλύματος και του τολουολίου, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση των πολυμερικών διαλυμάτων, η διαφορά ΔRθ συνδέεται με τα 

μοριακά χαρακτηριστικά του πολυμερούς και τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του 

διαλύματος μέσω της εξίσωσης Zimm8 : 

𝐾𝑐

𝛥𝑅𝜃
=

1

Mw
(1 +

1

3
Rg

2q2) + 2A2c       (2.13) 



46 
 

όπου MW το μοριακό βάρος του πολυμερούς, Rg η γυροσκοπική ακτίνα του 

πολυμερούς, Α2 ο δεύτερος συντελεστής Virial, ο οποίος εκφράζει αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ δύο μορίων και q το διάνυσμα σκέδασης, το οποίο ορίζεται ως: 

𝑞 =
4𝜋𝑛0

𝜆0
sin(

𝜃

2
)       (2.14) 

όπου λ0 το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η σταθερά Κ δίνεται 

από τη σχέση: 

𝐾 =
4𝜋2𝑛0

2

𝜆4𝛮𝛢
(

∂n

∂c
)2            (2.15) 

όπου ΝΑ ο αριθμός Avogadro και ∂n/∂c ο διαφορικός δείκτης διάθλασης. 

Μέσω της εξίσωσης Zimm και για μετρήσεις σε πολλαπλές γωνίες θ και 

συγκεντρώσεις c, προκύπτει το διάγραμμα Zimm. Από το διάγραμμα αυτό με διπλή 

προέκταση των μετρούμενων τιμών του λόγου Kc/ΔRθ σε μηδενική γωνία σκέδασης 

και μηδενική συγκέντρωση, εξάγεται το μοριακό βάρος MW ως το αντίστροφο της 

κοινής τεταγμένης επί της αρχής, ενώ ο συντελεστής Α2 και η γυροσκοπική ακτίνα Rg 

υπολογίζονται από τις κλίσεις των ευθειών για θ = 0 και c = 0, αντίστοιχα. 

O διαφορικός δείκτης διάθλασης ∂n/∂c του πολυμερικού διαλύματος, είναι μια 

απαραίτητη παράμετρος για την ανάλυση των μετρήσεων στατικής σκέδασης φωτός. 

Η παράμετρος αυτή αποτελεί το μέτρο της μεταβολής του δείκτη διάθλασης του 

διαλύματος συναρτήσει της αύξησης της συγκέντρωσης του πολυμερούς, είναι 

χαρακτηριστική του κάθε συστήματος πολυμερούς-διαλύτη-θερμοκρασίας, εξαρτάται 

από το μήκος κύματος της εισερχόμενης ακτίνας λέιζερ και μετράται με τη χρήση 

διαφορικών διαθλασιμέτρων. 
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Σχήμα 2.3 Τυπικό διάγραμμα Zimm. Aπό την κλίση για θ=0 βρίσκουμε τον Α2. Από την κλίση για c=0 βρίσκουμε 

τον <Rg>2, για θ=0 και c=0 βρίσκουμε το αντίστροφο του Μw.  

 

2.2 Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης, DSC 

 

Η θερμική ανάλυση περιλαμβάνει μία οικογένεια πειραματικών τεχνικών (τεχνικών 

μετρήσεων)  με ένα κοινό χαρακτηριστικό, μετρούν την απόκριση ενός υλικού όταν 

αυτό θερμαίνεται ή ψύχεται (και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ισόθερμες συνθήκες). 

Στόχος είναι η εύρεση μιας σχέσης ανάμεσα στην θερμοκρασία και σε συγκεκριμένες 

ιδιότητες του υλικού. Η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης μετρά τις θερμοκρασίες 

και τις ροές θερμότητας που σχετίζονται με μεταβάσεις σε υλικά ως συνάρτηση του 

χρόνου και της θερμοκρασίας σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (συνήθως αδρανή). Οι 

μετρήσεις αυτές προσφέρουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για φυσικές και 

χημικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα και που εκφράζονται με ενδόθερμες ή 

εξώθερμες διεργασίες ή μεταβολές στην θερμοχωρητικότητα.  

 Ένα θερμιδόμετρο μετρά την θερμότητα που ρέει προς ή από ένα δοκίμιο. Ένα 

διαφορικό θερμιδόμετρο μετρά την θερμότητα ενός δοκιμίου σε σχέση με ένα δείγμα 

αναφοράς, ενώ ένα διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης εκτελεί όλα τα παραπάνω και 

θερμαίνει το δείγμα με μία γραμμική μεταβολή της θερμοκρασίας. Σε μία ενδόθερμη 

διεργασία η θερμότητα ρέει προς το δείγμα ενώ  σε μία εξώθερμη διεργασία η 

θερμότητα ρέει από το δείγμα. 
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Η διάταξη είναι απλή και βασίζεται σε δύο ατομικά θερμαινόμενα καψίδια τα οποία 

τοποθετούνται σε δύο ξεχωριστά βάθρα όπου υπάρχουν αισθητήρες όπως φαίνεται 

στο  σχήμα 2.4. Το ένα καψίδιο είναι το καψίδιο αναφοράς και το άλλο είναι το 

καψίδιο δείγματος. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στη διατήρηση της ίδιας 

θερμοκρασίας και στα δύο δείγματα. Όταν το υλικό υφίσταται μετάβαση, η 

θερμότητα είτε εκλύεται είτε απορροφάται (ανάλογα με το αν η μετάβαση είναι 

εξώθερμη ή ενδόθερμη) οδηγώντας σε μεταβολή της θερμοκρασίας του δείγματος.  

 

Σχήμα 2.4  Πειραματική Διάταξη για την Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης. 

 

H θερμοκρασία είναι η μόνη μετρούμενη ποσότητα στην τεχνική DSC. Όλες οι άλλες 

ποσότητες υπολογίζονται από την μεταβολή της θερμοκρασίας και την διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ καψιδίου δείγματος και καψιδίου αναφοράς. Οποιαδήποτε 

αλλαγή στη θερμοκρασία του δείγματος έχει ως αποτέλεσμα η αντίσταση να 

διοχετεύει περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του 

δείγματος παρόμοια με εκείνη του καψιδίου αναφοράς. Ο ρυθμός με τον οποίο η 

αντίσταση παρέχει ισχύ στο δείγμα σε σύγκριση με εκείνη του δείγματος αναφοράς 

μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση του υλικού.  

Η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση (Cp) και όγκο (Cv) είναι μία εξαιρετικά 

σημαντική καταστατική συνάρτηση στην Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης, επειδή 

απουσία χημικών αντιδράσεων ή μετασχηματισμών φάσεων, το πλάτος της καμπύλης 
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DSC είναι ανάλογο της θερμοχωρητικότητας του δείγματος σε σταθερή πίεση. Η 

τεχνική DSC προσδιορίζει πάντα το Cp καθώς είναι αδύνατο να διατηρηθούν τα 

δείγματα υπό σταθερό όγκο όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Καθώς θερμαίνονται οι 

υποδοχείς με τα δισκία παρατηρείται αύξηση στη ροή θερμότητας που οφείλεται στην 

απότομη αύξηση της ειδικής θερμότητας του πολυμερούς. H τιμή αυτής δίνεται από 

την κλίση της καμπύλης της μεταβολής της θερμότητας με το χρόνο (heat flow) 

συναρτήσει της μεταβολής της θερμοκρασίας σε σχέση με το χρόνο (ΔΤ/t). 

Οι μεταβάσεις πρώτης τάξεως των πολυμερών που καταγράφονται με την τεχνική 

DSC είναι η τήξη κρυσταλλικών πολυμερών, η κρυστάλλωση, και η μετάβαση από 

ένα κρυσταλλικό σύστημα σε άλλο.11-14 

Όταν το υλικό υπόκειται σε μια θερμική μετάβαση, η διαφορά στον ρυθμό ροής 

ενέργειας σε σχέση με το δείγμα αναφοράς δίνει την μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ της 

μετάβασης. Επομένως το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη μιας μετάβασης δίνει το 

ΔΗ της μετάβασης αυτής. Έτσι, η ενθαλπία τήξης, ΔΗf, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον προσδιορισμό της κρυσταλλικότητας του δείγματος. 

κρυσταλλικότητα % (𝑋𝐶) = 100 ⋅
ΔΗf

ΔΗ°
               (2.16) 

όπου ΔΗο, είναι η πρότυπη ενθαλπία τήξης.  

2.2.1 Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης με Διαμόρφωση (Modulated DSC)  

 

Τεχνολογική εξέλιξη της τεχνικής αυτής αποτελεί η διαφορική θερμιδομετρία 

σάρωσης με διαμόρφωση (Modulated Differential Scanning Calorimetry, MDSC), η 

οποία προκύπτει με το συνδυασμό μιας γραμμικής και μιας ημιτονοειδής μεταβολής 

της θερμοκρασίας. Η MDSC μας δίνει πληροφορίες για διάφορες αντιστρεπτές και μη 

αντιστρεπτές μεταβολές που γίνονται κατά την θέρμανση και την ψύξη. Επομένως με 

την MDSC μπορεί να γίνει διαχωρισμός των σημάτων που οφείλονται στη 

θερμοχωρητικότητα (αντιστρεπτή μεταβολή) από εκείνα που προκαλούνται από άλλα 

φαινόμενα (μη αντιστρεπτή μεταβολή). 
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Σχήμα 2.6 Ο συνδυασμός μιας γραμμικής και μιας ημιτονοειδούς συνάρτησης στο MDSC.
 

 

Οι μετρήσεις της παρούσας μελέτης έγιναν με το DSC 250 της ΤΑ Instruments. 

2.3 Ρεολογία  

 

Η ιξωδοελαστικότητα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

πολυμερών. Καθώς σχεδόν όλες οι διεργασίες επεξεργασίας πολυμερών 

πραγματοποιούνται στην υγρή κατάσταση, η ιξωδοελαστικότητα παίζει κεντρικό 

ρόλο στη βελτιστοποίηση και στον έλεγχο των διεργασιών αυτών. Οι ιξωδοελαστικές 

ιδιότητες των πολυμερών μπορούν να μετρηθούν άμεσα και συνεπώς παρέχουν μία 

πρόσθετη πορεία μοριακού χαρακτηρισμού, ιδιαίτερα για πολυμερή που είναι 

δυσδιάλυτα στους συνήθεις διαλύτες. Εν τέλει, η μέτρηση της ιξωδοελαστικής 

απόκρισης ενός πολυμερικού υλικού παρέχει άμεση και λεπτομερή πληροφόρηση 

σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την απόκρισή του σε οποιοδήποτε είδος 

διαταραχής. 

 

Η ρεολογία εξετάζει την απόκριση των πολυμερικών υγρών σε μία επιβαλλόμενη 

δύναμη ή παραμόρφωση, μηχανική τάση, και την εξάρτησή της από το χρόνο ή τη 

συχνότητα. Η τάση (τ) είναι η δύναμη ανά μονάδα επιφανείας, η οποία μεταδίδεται με 

την επαφή μεταξύ των συνεχόμενων στρωμάτων των σωματιδίων, ενώ η 

παραμόρφωση (γ) είναι το μέτρο της αλλαγής του σχήματος των υλικών. Η μεταβολή 

της παραμόρφωσης συναρτήσει του χρόνου είναι ο ρυθμός διάτμησης    (�̇�). Την 

απόκριση αυτή μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει μέσω ποικίλων ιδιοτήτων των 
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υλικών, όπως το ιξώδες, το μέτρο ελαστικότητας και την ενδοτικότητα. Εν γένει, τα 

πολυμερικά υγρά είναι ιξωδοελαστικά, δηλαδή η συμπεριφορά τους είναι ενδιάμεση 

μεταξύ (ελαστικών) στερεών και (ιξωδών) υγρών.56 

 

Οι όροι οι οποίοι συνδέουν την επιβαλλόμενη παραμόρφωση (γ) ή το ρυθμό χρονικής 

μεταβολής της, (�̇�), με τη μηχανική απόκριση σ (διατμητική τάση), είναι η 

ελαστικότητα (elasticity) και το ιξώδες (viscosity), αντίστοιχα. Η ελαστικότητα έχει 

να κάνει με την ικανότητα του υλικού να αποθηκεύει την ενέργεια, λόγω της 

παραμόρφωσης, ενώ το ιξώδες είναι το μέτρο αντίστασης του υλικού στη ροή. Τα πιο 

απλά συστήματα που υπάρχουν είναι το στερεό του Ηοοke για το οποίο ισχύει η 

σχέση: 

𝜎 = 𝐺𝛾     (2.17) 

και το Νευτωνικό υγρό, στο οποίο η τάση και ο ρυθμός παραμόρφωσης συνδέονται 

με τη σχέση: 

𝜎 = 𝜂(𝑑𝛾/𝑑𝑡) = 𝜂�̇�     (2.17) 

 

αντίστοιχα. Ο νόμος του Ηοοke έχει εφαρμογή για πολλά ιδανικά στερεά (όπως είναι 

κάποια μέταλλα και κεραμικά).   

 

Τα περισσότερα υλικά, όπως και μερικά πολυμερή, έχουν ενδιάμεση συμπεριφορά 

και για αυτό καλούνται ιξωδοελαστικά υλικά. Στα ιξωδοελαστικά υλικά μέρος της 

ενέργειας που προσδίδεται για παραμόρφωση αποθηκεύεται με τη μορφή ελαστικής 

ενέργειας, ενώ ένα άλλο μέρος καταναλώνεται με τη μορφή μοριακών τριβών. Η 

ρεολογική μελέτη ενός υλικού περιλαμβάνει πειράματα χαλάρωσης τάσης, ερπυσμού 

και δυναμικές μετρήσεις ιξωδοελαστικότητας. Τα πειράματα χαλάρωσης τάσης 

περιλαμβάνουν μετρήσεις τάσης ως συνάρτηση του χρόνου, μετά την εφαρμογή μιας 

σταθερής παραμόρφωσης (strain). Από αυτά τα πειράματα ορίζεται το μέτρο 

χαλάρωσης G(t) σαν αναλογία της μετρούμενης τάσης σ(t) με την εφαρμοζόμενη 

παραμόρφωση γ. Όταν πραγματοποιούνται μικρές παραμορφώσεις, η αναλογία 

τάσης- παραμόρφωσης είναι συνάρτηση μόνο του χρόνου. Αυτή η συνάρτηση είναι 

μία ιδιότητα του υλικού και δίνεται από τη παρακάτω σχέση.  

 

𝜎(𝑡) =  𝐺 𝛾(𝑡)     (2.18) 
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όπου σ η διατμητική τάση (shear stress), (dyne/cm2), γ η διατμητική παραμόρφωση 

(αδιάστατο μέγεθος) και G το μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση (shear modulus), 

(dyne/cm2).  

 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των πολυμερών 

είναι οι δυναμικές μετρήσεις ιξωδοελαστικότητας. Αυτές οι μετρήσεις στηρίζονται σε 

μετρήσεις τάσεως που προκαλούνται από την εφαρμογή ελεγχόμενων περιοδικών 

παραμορφώσεων σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.  Για να καταστεί δυνατή η 

εξερεύνηση των ρυθμών με τους οποίους πραγματοποιούνται οι δομικές 

ανακατατάξεις μέσα σε ένα πολυμερικό υλικό, του οποίου η μικροδομή δεν αλλάζει 

σημαντικά από τη θέση ισορροπίας, πρέπει να επιβληθεί μια μικρού πλάτους 

περιοδικά μεταβαλλόμενη ημιτονοειδής παραμόρφωση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

γεωμετρία παράλληλων πλακών κατά την οποία γίνεται περιστροφή της πάνω πλάκας 

γύρω από τον άξονά της. Η γωνιακή ταχύτητα αυτής της περιστροφής είναι  

 

           𝛺(𝑡) =  (𝛺𝜊/𝜔) 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡      (2.19) 

 

όπου ω η συχνότητα της ταλάντωσης. Άρα, ο ρυθμός παραμόρφωσης 

 

                                       �̇� =
𝑑 𝛾

𝑑𝑡
                  (2.20) 

 

είναι συνημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου  με τη διάσταση γ να είναι ίση με 

 

𝛾 =
𝛺𝜊𝑟

𝜔ℎ
𝜂𝜇𝜔𝑡 = 𝛾0𝜂𝜇𝜔𝑡                  (2.21) 

 

όπου το γ0  είναι το πλάτος της διατμητικής παραμόρφωσης που υπόκεινται το υπό 

μελέτη υλικό. 

 

Η τάση δεν είναι απαραίτητο να είναι κατά ανάγκη σε φάση με την περιοδική 

παραμόρφωση. Από το μέρος της τάσης, που βρίσκεται σε φάση με την περιοδική 

παραμόρφωση, μπορεί να εξαχθεί το δυναμικό μέτρο αποθήκευσης (dynamic storage 

modulus), 𝐺′(𝜔), ενώ από το μέρος της τάσης που βρίσκεται εκτός φάσης και σε 
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γωνία 90o με την παραμόρφωση εξάγεται το δυναμικό μέτρο απωλειών (dynamic loss 

modulus), 𝐺′′(𝜔). Η σχέση που δίνει τις μετρήσεις της τάσης ως συνάρτηση του 

χρόνου είναι:  

 

𝜎(𝑡) =  [𝐺′(𝜔)𝜂𝜇𝜔𝑡 +  𝐺’’ (𝜔)𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡]      (2.22) 

  

όπου γo, το εύρος της παραμόρφωσης, 𝐺′(𝜔), το δυναμικό μέτρο αποθήκευσης, 

𝐺′′(𝜔), το δυναμικό μέτρο απωλειών και ω η συχνότητα (radian/sec).  

 

Το μέτρο αποθήκευσης σχετίζεται με την αποθήκευση της ελαστικής ενέργειας, ενώ 

το μέτρο απώλειας με την απώλεια της μηχανικής ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. 

Η μιγαδική σταθερά G* ορίζεται σαν: 

𝐺∗ = 𝐺΄ + 𝑖𝐺΄΄    (2.23) 

 

Επομένως, σε ένα ιξωδοελαστικό ρευστό, το μέτρο G΄ αντιπροσωπεύει το ελαστικό 

μέρος του υλικού, ενώ το G΄΄ αντιπροσωπεύει το ιξώδες μέρος του. Όταν ο λόγος 

G΄΄/G΄ είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας τότε το υπό εξέταση υλικό έχει 

συμπεριφορά υγρού, ενώ όταν ο λόγος είναι πολύ μικρότερος της μονάδας τότε έχει 

τη συμπεριφορά στερεού. Όταν το σύστημά συμπεριφέρεται σαν υγρό τότε G΄΄> G΄, 

με το G΄ και το G΄΄ να έχουν την ακόλουθη εκθετική εξάρτηση από τη συχνότητα ω: 

G΄ ~ω2  και G΄΄~ ω. Η περιοχή χαμηλών συχνοτήτων, όπου το σύστημα 

συμπεριφέρεται ως υγρό και τα G΄΄ και G΄ υπακούν στους παραπάνω εκθετικούς 

νόμους ονομάζεται περιοχή ροής (terminal zone). Αν το σύστημά συμπεριφέρεται 

σαν στερεό τότε G΄΄< G΄ με το G΄ να είναι σχεδόν ανεξάρτητο από το ω. 

 

Σε μεγάλες συχνότητες το μέτρο αποθήκευσης G΄(ω) είναι πολύ μεγάλο. Αυτό 

οφείλεται στο ότι στην περιοχή αυτή το σύστημα είναι «παγωμένο» και οι μόνες 

κινήσεις που παρατηρούνται είναι οι τοπικές (γρήγορες). Σε χαμηλότερες συχνότητες 

παρατηρείται μια απότομη μείωση στο G΄(ω). Στην περιοχή αυτή λαμβάνει χώρα η 

υαλώδης μετάπτωση του πολυμερούς. Το σύστημα πλέον αρχίζει να ξεπαγώνει και 

εμφανίζονται οι τμηματικές κινήσεις των αλυσίδων (πιο αργές). Στη συνέχεια αρχίζει 

η διάδοση της διαδικασίας χαλάρωσης σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια των 

αλυσίδων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πλατώ σύμφωνα με το μοντέλο 

Rouse. 
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Σχήμα 2.7  Τυπικό διάγραμμα των μέτρων αποθήκευσης (G') απωλειών (G'') για ένα πολυμερικό τήγμα.  

 

Στη ζώνη του πλατώ γίνονται κινήσεις που περιγράφονται με το μοντέλο των 

«πολλαπλών αλτήρων» του Rouse.57  Σε αυτήν την περιοχή των συχνοτήτων το μέτρο 

αποθήκευσης παραμένει σχεδόν σταθερό με μια κλίση στο διάγραμμα της τάξης του  

½ (G΄~ω1/2). Τέλος σε πολύ μικρές συχνότητες και μετά από μια κρίσιμη συχνότητα 

ω βρισκόμαστε στην περιοχή που υπάρχει ροή στο σύστημα. Στην περιοχή αυτή 

έχουμε κίνηση ολόκληρης της αλυσίδας και παρατηρείται μείωση του G΄(ω) με κλίση 

2 (G΄~ω2).  

 

Μια άλλη χρήσιμη ρεολογική παράμετρος είναι ο χρόνος χαλάρωσης, ο οποίος είναι 

το γινόμενο του ιξώδους με το μέτρο ελαστικότητας. Ο χρόνος χαλάρωσης είναι ένα 

μέτρο του χρόνου που απαιτείται για την αναδιοργάνωση του προσωρινού 

μακρομοριακού δικτύου.  

 

Οι ρεολογικές μετρήσεις της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν με ένα 

ρεόμετρο ελεγχόμενης παραμόρφωσης ARES της Rheometric Scientific. Το όργανο 

αυτό διαθέτει αισθητήρες χαμηλής και μεσαίας ευαισθησίας και εύρος θερμοκρασιών 

από -150 °C έως 500 °C. Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε γεωμετρία 

παράλληλων πλακών, με πλάκες διαμέτρου 10mm, 8mm, 4mm ανάλογα με το δείγμα, 

και πάχος δείγματος  περίπου  0.5 -1.3 mm. 
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Αρχικά έγιναν πειράματα δυναμικής σάρωσης παραμόρφωσης (dynamic strain sweep 

tests, DSST) σε συγκεκριμένες  συχνότητες. Σκοπός ήταν να καθοριστούν τα όρια 

γραμμικής ιξωδοελαστικότητας του εκάστοτε υλικού. Τα μέτρα αποθήκευσης και 

απωλειών μετρήθηκαν με πειράματα δυναμικής σάρωσης συχνότητας (dynamic 

frequency sweep tests, DFST) υπό σταθερή παραμόρφωση. Σε κάθε θερμοκρασία 

πραγματοποιήθηκε μια ισόθερμη δυναμική μέτρηση σάρωσης παραμορφώσεων υπό 

σταθερή συχνότητα ω=10rad/sec και ω=100rad/sec, ώστε να καθοριστούν τα όρια 

της περιοχής γραμμικής ιξωδοελαστικότητας του υλικού. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 3 

Πειραματικό μέρος και μακρομοριακός χαρακτηρισμός 

υλικών 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται περιληπτικά η διαδικασία σύνθεσης για τα 

εργαστηριακά πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη καθώς και τα 

αποτελέσματα του μακρομοριακού τους χαρακτηρισμού (ο προσδιορισμός της 

υδροδυναμικής ακτίνας, Rh, και του μοριακού βάρους των αστεροειδών 

πολυμερών/νανο-σωματιδίων)  που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας.  

3.1 Σύνθεση μικτόκλωνων αστεροειδών συμπολυμερών τύπου ΑnBn,    

(PS)n(PMMA)n 

 

Η σύνθεση των ασύμμετρων μικτόκλωνων αστεροειδών συμπολυμερών 

πολυ(στυρενίου)–πολυ(μεθακρυλικου μεθυλεστέρα), (PS)n(PMMA)n, όπου n ο 

αριθμός των κλάδων, και η χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού καθώς και οι 

λήψεις φασμάτων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) έγινε στο τμήμα 

Βιομηχανικής Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  από τον 

καθηγητή κ. Γεώργιο Σακελλαρίου και την ερευνητική ομάδα του.  

Συνοπτικά, τα πολυμερικά συστήματα που ερευνήθηκαν στη μελέτη αυτή 

συντέθηκαν μέσω ανιοντικού πολυμερισμού και συγκεκριμένα με την τεχνική 

“armfirst”. 58–60 Αρχικά δημιουργήθηκε ο  κλάδος πολυστυρενίου (PSLi), μέσω 

κατάλληλης ποσότητας εκκινητή (sec-butyllithium) και στυρενίου. Στο τέλος του 

πολυμερισμού συλλέχθηκε ένα δείγμα του γραμμικού PSLi για τον καθορισμό του 

μοριακού του βάρους (Mw
PSLi) με τη βοήθεια χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών. 

Στη συνέχεια, ο κλάδος PSLi συλλέχθηκε «ζωντανός»,  και πραγματοποιήθηκε 

σύζευξη με την βοήθεια του διβυνιλοβενζολίου (DVB) για την δημιουργία ενός 

αστεροειδούς πολυμερούς PS, PSn, όπου n ο αριθμός των κλάδων (πάνω μέρος στο 

σχήμα 3.1), που αποτελεί τον πυρήνα των υπό σύνθεση μικτόκλωνων αστεριών. Σε 

αυτό το στάδιο συλλέχθηκε PSn για τον προσδιορισμό του μοριακού του βάρους και 

κατά συνέπεια του αριθμού n των πλοκαμιών. Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης, 
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το πολυμερές (PSDVBLi) συλλέχθηκε «ζωντανό» και προσαρμόστηκε σε μια τρίτη 

συσκευή στην οποία πραγματοποιήθηκε το τελευταίο στάδιο πολυμερισμού του 

μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (MMA) (κάτω μέρος στο σχήμα 3.1). Ο πολυμερισμός 

τερματίστηκε με μικρή ποσότητα MeOH και λήφθηκε με καταβύθιση σε παγωμένη 

μεθανόλη. O κύριος λόγος που δεν γίνονται όλα τα στάδια πολυμερισμού στην ίδια 

συσκευή είναι διότι τα DVB και MMA είναι πολύ ευαίσθητα μονομερή, ειδικά μετά 

τη διαδικασία καθαρισμού τους, κατά την οποία απομακρύνονται οι παρεμποδιστές 

πολυμερισμού που περιέχουν.  

 

 

 

Σχήμα 3.1 Σύνθεση μικτόκλονων αστεροειδών συμπολυμερών (PS)n (PMMA)n, μέσω ανιοντικού πολυμερισμού 

με συνδυασμό των τεχνικών “armfirst”, ¨διδραστικού μονομερούς  ̈και ¨εμβολιασμού από¨. 

 

Στη παρούσα εργασία μελετήθηκαν τρία διαφορετικά μικτόκλωνα αστεροειδή 

(PS)n(PMMA)n. Το ένα έχει μοριακό βάρος κλάδου PS, Mw
PSLi = 1kg/mol, μοριακό 

βάρος κλάδου PMMA, Mw
PMMA= 20 kg/mol και n ~ 100, (PS)100(PMMA)100-1K-20K.  

Τα άλλα δύο έχουν Mw
PSLi = 6 kg/mol αλλά διαφορετικό μοριακό βάρος του κάθε 

κλάδου PMMA. Ο αριθμός των πλοκαμιών n καθώς και τα μοριακά βάρη των 

κλάδων PMMA των αστεριών αναφέρονται στον Πινακα 3.2 και όπως περιγράφεται 

παρακάτω, προσδιορίστηκαν στη πλαίσια της παρούσας εργασίας με στατική 

σκέδαση φωτός.  
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3.2 Παρασκευή δειγμάτων για μετρήσεις δυναμικής και στατικής 

σκέδασης φωτός 

 

Προκειμένου να γίνουν οι μετρήσεις στο DLS παρασκευάστηκαν αραιά διαλύματα  

(PS)40(PMMA)40-6Κ-16Κ, (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ και (PS)100(PMMA)100-1K-20K 

σε τετραϋδροφουράνιο (THF). Σκοπός είναι τα δείγματα να είναι διαυγή, αραιά 

διαλύματα, ώστε η κίνηση του κάθε σωματιδίου, πρακτικά, να εξαρτάται  μόνο από 

τις συγκρούσεις του με μόρια του διαλύτη. Συγκεκριμένα, για τα πειράματα στατικής 

σκέδασης (Zimm plot) διαλύματα σε συγκεντρώσεις 1mg/mL, 2mg/mL, 3mg/mL, 

4mg/mL, 5mg/mL ενώ  για τις μετρήσεις δυναμικής σκέδασης χρησιμοποιήθηκε το 

διάλυμα 5mg/mL.  

Τα δείγματα περιείχαν το ελάχιστο δυνατό ποσό σκόνης αφού τα γυαλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρισμένα μέσω επανειλημμένου φιλτραρίσματος εξανίου 

με χρήση κατάλληλων φίλτρων, με μέγεθος πόρων 0,2μm. Οι συναρτήσεις 

αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόμενης έντασης μετρήθηκαν σε γωνίες σκέδασης 30ο ≤ θ 

≤ 150ο και η θερμοκρασία των διαλυμάτων ήταν 25 °C.  

 

3.3 Χαρακτηρισμός μικτόκλωνων αστεροειδών με στατική σκέδαση 

φωτός 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το μοριακό βάρος του (PS)n  που παρασκευάστηκε 

από τη σύζευξη του γραμμικού PSLi με Mw
PSLi = 6 kg/mol πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση στατικής σκέδασης φωτός και συγκεκριμένα ανάλυση μέσω των 

διαγραμμάτων Zimm. Η εξίσωση Zimm προσφέρει τη βάση για μια συγκεκριμένη 

μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων σκέδασης φωτός, το αποκαλούμενο γράφημα 

Zimm. Πρέπει να γίνουν δυο παρεκτάσεις, μια σε μηδενική γωνία σκέδασης και μία 

σε μηδενική συγκέντρωση. Οι καμπύλες της γωνιακής παρέκτασης και της 

παρέκτασης της συγκέντρωσης, αντίστοιχα θα δίνουν τιμές για το Rg και τον δεύτερο 

συντελεστή virial, Α2. Κατά συνέπεια, σχεδιάζουμε την Kc/Rθ ως προς sin2(θ/2)+γc, 

όπου γ είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Η τιμή της γ επιλέγεται έτσι ώστε τα δεδομένα 
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να είναι πιο διάσπαρτα (για λόγους ευκρίνειας). Για κάθε μετακινούμενη 

συγκέντρωση γc, η Kc/Rθ θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια ευθεία γραμμή ως προς 

sin2(θ/2) και η οριακή τιμή για θ=0ο να καταγραφεί. Παρομοίως για κάθε γωνία 

σκέδασης θ, οι Kc/Rθ θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια ευθεία γραμμή ως προς c, 

και η οριακή τιμή για c=0 να σχεδιαστεί και να καταγραφεί. Κατόπιν όλα τα σημεία 

τομής για θ=0 θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια ευθεία γραμμή ως προς c και τα 

σημεία τομής για c=0 θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια ευθεία γραμμή ως προς  

sin2(θ/2). Και οι δύο γραμμές θα πρέπει να συναντώνται στον άξονα Kc/Rθ ενώ η 

προκύπτουσα τιμή είναι 1/Μw. Οι κλίσεις αυτών των γραμμών είναι ανάλογες του Rg
2 

και του Α2, αντίστοιχα. 

 

3.3.1 Προσδιορισμός αριθμού κλάδων αστεροειδών, n  

 

Στο σχήμα 3.2 φαίνεται το Zimm plot για το (PS)n, Mw
PSLi = 6 kg/mol. Το μοριακό 

βάρος Μw,star, προκύπτει 258000 g·mol−1.  

 

 

Σχήμα 3.2 Ζimm plot για τα νανοσωματίδια (PS)n 6K. 

 

Ο μέση τιμή του αριθμού των κλάδων n του (PS)n αστεριών μπορεί να υπολογιστεί 

από τη σχέση: 61  

𝑛 =  
𝑀𝑤,𝑠𝑡𝑎𝑟

𝑀𝑤,𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟+𝑚0[𝐷𝑉𝐵]/[𝐿𝐸]
   (3.1) 



60 
 

Όπου Μw,star , Μw,linear και m0 είναι τα μοριακά βάρη του αστεριού, του κλάδου και του 

DVB (130.190 g·mol−1) αντιστοίχως, ενώ ο λόγος [DVB]/[𝐿𝐸] μας δίνει τη περίσσεια 

του διδραστικού μονομερούς (DVB) ως προς τα ενεργά κέντρα, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Li. Κατά τη σύζευξη του (PS)n από το PSLi 

χρησιμοποιήθηκε DVB σε αναλογία DVB/Li = 3. Δεδομένου ότι μοριακό βάρος της 

κάθε γραμμικής αλυσίδας PS είναι καλώς καθορισμένο και ίσο με Μw,linear = 6Κ, ο 

αριθμός των πλοκαμιών υπολογίζεται n ~ 40.  

3.3.2 Προσδιορισμός Μοριακού Βάρους του (PMMA)40 στα αστεροειδή  

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το μοριακό βάρος του κλάδου PMMA 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στατικής σκέδασης φωτός στα αστεροειδή 

(PS)40(PMMA)40-6K-6K (σχήμα 3.3) και (PS)40(PMMA)40-6K-16K (σχήμα 3.4). Από 

τα διαγράμματα Zimm προκύπτει ότι το συνολικό μοριακό βάρος του μικτόκλωνου  

αστεροειδούς  (PS)40(PMMA)40-6K-6K είναι περίπου 509000 g·mol−1 και το μοριακό 

βάρος του μικτόκλωνου   (PS)40(PMMA)40-6K-16K είναι περίπου 885000 g·mol−1 .   

 

Για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους των κλάδων PMMA, θεωρούμε ότι τα 

μικτόκλωνα αστέρια έχουν ίσο αριθμό n ~ 40 κλάδων PS και PMMA. Αυτή η 

υπόθεση στηρίζεται στο γεγονός ότι όσοι κλάδοι δημιουργηθούν αρχικά στο (PS)n, 

τόσα θα είναι και τα ενεργά κέντρα από τα οποία θα συνεχιστεί ο πολυμερισμός των 

PMMA κλάδων.    

 

Το συνολικό μοριακό βάρος του αστεροειδούς θα είναι:  

 

𝑀𝑤
(𝑃𝑆)40(𝑃𝑀𝑀𝐴)40 = 𝑀𝑤

(𝑃𝑀𝑀𝐴)40 + 𝑀𝑤
(𝑃𝑆)40          

 

ή    𝑀𝑤
(𝑃𝑀𝑀𝐴)40       =  𝑀𝑤

(𝑃𝑆)40(𝑃𝑀𝑀𝐴)40 −  𝑀𝑤
(𝑃𝑆)40       (3.2) 

 

Για το αστεροειδές (PS)40(PMMA)40-6K-6K προκύπτει ότι το μοριακό βάρος της 

αλυσίδας PMMA είναι ~ 6.3 Κ και για το αστεροειδές (PS)40(PMMA)40-6K-16K 

είναι ~ 15.7 Κ.  
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Σχήμα 3.3 Ζimm plot για τα πολυμερικά νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-6Κ.  

 

Σχήμα 3.4 Ζimm plot για τα πολυμερικά νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16K. 

 

Δεδομένου τον μεγάλο αριθμό πλοκαμιών, τα αστεροειδή στη παρούσα εργασία 

έχουν κολλοειδή συμπεριφορά και μπορούν να θεωρηθούν ως πολυμερικά 

νανοσωματίδια. 51,62 

 

3.4  Χαρακτηρισμός μικτόκλωνων αστεροειδών με δυναμική σκέδαση 

φωτός (DLS) 

 

Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόμενης έντασης μετρήθηκαν σε γωνίες 

σκέδασης 30°≤ θ ≤ 150°  και περιγράφονται από απλές εκθετικές συναρτήσεις.  



62 
 

Στο σχήμα 3.5 δίνεται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, C(q,t), για ένα διάλυμα 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K, σε THF. Η προσαρμογή των σημείων έγινε σύμφωνα με 

την συνάρτηση KWW όπως περιγράφηκε στη παράγραφο 2.1.1, του κεφαλαίου 2.  

 

Σχήμα  3.5  Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ενός διαλύματος (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ σε THF. H γωνία σκέδασης 

είναι 90ο.  

Η συνάρτηση αυτή συνδέεται με την αντίστοιχη συνάρτηση του σκεδαζόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου C(q,t) η οποία στην απλούστερη περίπτωση μπορεί να περιγραφεί 

σαν μια μοναδική εκθετική χαλάρωση απ’ όπου μπορούν να εξαχθούν οι τιμές της 

σκεδαζόμενης έντασης και του χρόνου χαλάρωσης τ.  

𝐶(𝑞, 𝑡) = ∑ Aexp[−(𝑥/𝜏𝐾𝑊𝑊
𝛽]   (2.6) 

όπου το β είναι ο παράγοντας μη εκθετικότητας. Η περίπτωση β=1 αντιστοιχεί σε 

εκθετική χαλάρωση και ο μέσος χρόνος χαλάρωσης δίνεται από την εξίσωση 2.7, 

𝜏(𝑞) = 𝜏𝐾𝑊𝑊 , όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.  

Από τον χρόνο που υπολογίζουμε για κάθε γωνία σκέδασης προκύπτει ο ρυθμός 

χαλάρωσης. Για χαλάρωση που οφείλεται σε διάχυση, όπως αναμένεται και για τα 

δείγματα της παρούσας μελέτης, ο ρυθμός χαλάρωσης είναι ανάλογος του 

τετραγώνου του διανύσματος σκέδασης με συντελεστή αναλογίας τον συντελεστή 

διάχυσης D και περιγράφεται από την εξίσωση 2.9, 𝛤 = 𝐷𝑞2. 
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Κάνοντας την γραφική παράσταση Γ/q2, όπου q είναι το διάνυσμα σκέδασης όπως 

περιγράφηκε στη παράγραφο 2.1.1 του κεφάλαιο 2, λαμβάνουμε μια ευθεία γραμμή, 

η κλίση της οποίας αντιστοιχεί στον συντελεστή διάχυσης των νανοσωματιδίων στα 

διαλύματα.  

H υδροδυναμική ακτίνα των σκεδαστών στην περίπτωση των αραιών διαλυμάτων 

συνδέεται με τον συντελεστή διάχυσης μέσω της εξίσωσης Stokes-Einstein, 𝐷 =

 
kT

6𝜋𝜂𝑅𝛨
  (Εξίσωση 2.5) από την οποία έχουν υπολογιστεί οι υδροδυναμικές ακτίνες για 

τα τρία διαλύματα νανοσωματιδίων. Όλα τα διαλύματα περιγράφονται από μοναδικές 

εκθετικές χαλαρώσεις δηλαδή χαρακτηρίζονται από έναν πλυθησμό σωματιδίων.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο  συντελεστής διάχυσης και η υδροδυναμική ακτίνα 

μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια μόνο για αραιά διαλύματα. Στα αραιά 

διαλύματα η κίνηση κάθε σωματιδίου εξαρτάται μόνο από τις συγκρούσεις του με τα 

μόρια του  διαλύτη, ενώ σε περιπτώσεις πυκνών διαλυμάτων η κίνηση κάθε 

σωματιδίου επηρεάζεται και από την αλληλεπίδραση του με γειτονικά σωματίδια. 

Επίσης, σε πυκνά διαλύματα υπάρχουν φαινόμενα πολλαπλής σκέδασης τα οποία 

διαφοροποιούν το τελικό αποτέλεσμα.  

Στα σχήματα 3.6 και 3.7 παρατίθενται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης του 

σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου για τα αστεροειδή (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K και  

(PS)40(PMMA)40-6Κ- 16Κ, διαλυμένα σε THF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  3.6 Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου για το                

(PS)40(PMMA)40-6Κ-16K, διαλυμένο σε THF. 
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Σχήμα  3.7 Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου για το               

(PS)40(PMMA)40-6Κ- 16K, διαλυμένο σε THF. 

 

Ο ρυθμός χαλάρωσης σαν συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης, για τα μικτόκλωνα 

αστεροειδή (PS)40(PMMA)40-6K-16K και (PS)40(PMMA)40-6K-6K φαίνεται στο 

σχήμα 3.8. H υδροδυναμική ακτίνα, Rh, που μπορεί να υπολογιστεί από την κλίση του 

διαγράμματος του σχήματος 3.8 (εξίσωση 2.9) είναι 11.1nm για τα πολυμερικά 

νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-6K ενώ 14.4nm για τα πολυμερικά 

νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16K.  

 

Σχήμα  3.8 Ο ρυθμός χαλάρωσης σαν συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης, για τα διαφορετικά αστεροειδή 

νανοσωματίδια. 
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Στο σχήμα 3.9(a) δίνονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης για το διάλυμα 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K σε χλωροφόρμιο σε συγκέντρωση 0.1wt% και για 

διαφορετικές γωνίες σκέδασης (150°-30°). Oι ρυθμοί χαλάρωσης που προέκυψαν από 

την ανάλυση των παραπάνω συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης φαίνονται στο σχήμα 

3.9(b) σαν συνάρτηση του τετραγώνου του διανύσματος σκέδασης q2. Σε όλες τις 

γωνίες για την παράμετρο εκθετικότητας β ισχύει β≈1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  3.9 (a) Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου για το     
(PS)100(PMMA)100-1K-20K διαλυμένο σε χλωροφόρμιο και (b) ο ρυθμός χαλάρωσης σαν συνάρτηση του 

διανύσματος σκέδασης του (PS)100(PMMA)100-1K-20K. 
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Τα μακρομοριακά χαρακτηριστικά των (PS)n(PMMA)n αστεροειδών μορίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία συνοψίζονται στο Πίνακα 3.2.  

Πίνακας 3.2. Μοριακά χαρακτηριστικά των μικτόκλωνων αστεροειδών συμπολυμερών που χρησιμοποιήθηκαν 
στη παρούσα εργασία. 

Σωματίδιο Μw
(a)

 

(g/mol) 

Rh
(b) 

(nm) 

%wt 

DVB 

%wt(c)  

PS 

%wt(c) 

PMMA 

n 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K 1818000 47.5 3.1 6.3 90.6 100 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-16Κ 885000 14.4 7.9 16.1 76 40 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ 509000 11.1 21.1 38.9 40 40 

(a) Προσδιορίστηκε από Στατική Σκέδαση , (b) Προσδιορίστηκε από Δυναμική Σκέδαση, (c) Προσδιορίστηκε από H-NMR 

 

Στο σχήμα 3.10 παρουσιάζεται μια σχηματική αναπαράσταση των αστεροειδών που 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία.  

 

 

Σχήμα 3.10 Σχηματική αναπαράσταση των αστεροειδών μικτόκλωνων συμπολυμερών. 

 

3.5 Παρασκευή πολυμερικών μειγμάτων  

 
Για την παρασκευή των πολυμερικών μειγμάτων, αρχικά τα καθαρά πολυμερή 

διαλύθηκαν χωριστά σε χλωροφόρμιο, ώστε να προκύψουν διαλύματα συγκέντρωσης 

5 wt%. Έπειτα μέρη από τα διαλύματα αναμείχθηκαν με κατάλληλη αναλογία ώστε 
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να προκύψουν τα μείγματα στις επιθυμητές κατά βάρος αναλογίες. Στη συνέχεια, τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε δοχείο δυναμικού κενού ώστε να εξατμιστεί ο 

διαλύτης. Κατόπιν, μεταφέρθηκαν σε φούρνο υπό κενό, στους 140 °C για 24h ώστε 

να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα διαλύτη.  

Το πολυαιθυλενοξείδιο, LPEO, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

αγοράστηκε από την Aldrich και έχει μοριακό βάρος Mw = 0.55 Kg/mol. Τέλος, τα 

γραμμικά PMMA είχαν Mw (kg/mol) 50Κ, 100Κ, τα οποία αγοράστηκαν από την  

Sigma-Aldrich και 225Κ το οποίο αγοράστηκε από την Polymer Source. Τα μοριακά 

χαρακτηριστικά τους παρατίθενται στον πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1.  Μοριακά χαρακτηριστικά των γραμμικών πολυμερών LPMMA. 

 

3.6 Παρασκευή δειγμάτων για μετρήσεις DSC  

 

Τα υπό πολυμερικά μείγματα μεταφέρθηκαν σε καψίδια DSC και σε όλες τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν 2-12mg υλικού. Στόχος ήταν  να καλύπτεται όλη η 

βάση του καψιδίου και το δείγμα να μην έχει ιδιαίτερα μεγάλο πάχος καθώς αυτό 

προκαλεί ανομοιομορφίες στην θερμοκρασιακή ομοιογένεια του δείγματος.  

Για μια τυπική μέτρηση DSC, αρχικά τα δείγματα θερμάνθηκαν με 10 °C/min στους 

160 °C και παρέμειναν σε αυτή τη θερμοκρασία για 15min, προκειμένου να 

διαγραφεί η θερμική τους ιστορία. Στη συνέχεια, ακολούθησε ψύξη αυτών, με ρυθμό 

10 °C/min στους -110 °C, όπου και παρέμειναν στην θερμοκρασία αυτή για 2min. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε θέρμανση των μειγμάτων με ρυθμό 10 °C/min στους 160 

°C. Σε μερικά δείγματα ο παραπάνω κύκλος ψύξης θέρμανσης πραγματοποιήθηκε και 

δεύτερη φορά αλλά σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια με το 

πρώτο κύκλο.   

Γραμμικά PMMA 

 

Mw(kg/mol) Πολυδιασπορά 

LPMMA-50K 50 1.03 

 

LPMMA-100K 

 

100 1.08 

LPMMA-225K 

 

225 1.06 
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3.7 Παρασκευή δειγμάτων για μετρήσεις ρεολογίας 

 

Tα δείγματα για τις μετρήσεις ρεολογίας ήταν σε μορφή χαπιού. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε πρέσα και τα δείγματα αφέθηκαν με θερμοκρασία, υπό κενό, έως 

ότου σχηματίσουν ένα ομογενές και συμπαγές χάπι. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε 

το χάπι να μην έχει οπτικά καμία παγιδευμένη φυσαλίδα αέρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Θερμικές & Μηχανικές Ιδιότητες 
 

Ένα  καλά  μελετημένο σύστημα στη βιβλιογραφία είναι τα πολυμερικά μείγματα 

γραμμικού PEO με γραμμικά PMMA. Oι ενθαλπικές αλληλεπιδράσεις αυτών των δύο 

πολυμερών είναι ασθενώς ελκτικές (η παράμετρος αλληλεπίδρασης χ είναι αρνητική 

άλλα όχι έντονα) και είναι θερμοδυναμικά αναμείξιμα. Λόγω της μεγάλης διαφοράς 

στη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης του PEO με το PMMA το συγκεκριμένο 

σύστημα θεωρείται δυναμικώς ασύμμετρο. Ανάλογα με το Mw του PEO η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης κυμαίνεται από Tg ≈ -80 έως -65 °C ενώ για το 

PMMA το Tg > 100 °C.    

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της μακρομοριακής 

αρχιτεκτονικής και της χημικής σύστασης των μικτόκλωνων αστεροειδών 

(PS)n(PMMA)n στις θερμικές και μηχανικές ιδιότητες των πολυμερικών μειγμάτων με 

ολιγομερές, μικρού μοριακού βάρους PEO. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο 

ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση μπορεί 

να οδηγήσει στην δημιουργία ηλεκτρολυτών στερεάς κατάστασης (SPEs) οι οποίοι 

αφ’ ενός θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ασφάλεια των συσσωρευτών ιόντων 

λιθίου, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της νέας γενιάς συσσωρευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης με τη χρήση ηλεκτροδίων μεταλλικού λιθίου. 

Πιο συγκεκριμένα σε προηγούμενη μελέτη από τον Γλυνό και τους συνεργάτες του, 

δείχτηκε ότι η ενσωμάτωση άκαμπτων πολυμερικών νανοσωματιδίων ΡΜΜΑ, που 

σχηματίζονται από αστεροειδή πολυμερή με μεγάλο αριθμό κλάδων PMMA, σε υγρό, 

μικρού μοριακού βάρους PEΟ, οδηγεί στη δημιουργία στερεών ηλεκτρολυτών με 

δραματική και συνεργιστική αύξηση τόσο στις μηχανικές ιδιότητες όσο και στην 

ιοντική αγωγιμότητα σε σύγκριση με μείγματα υγρού ΡΕΟ με γραμμικές 

μακρομοριακές αλυσίδες PMMA, L-PMMA.51  
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4.1 Επίδραση του μοριακού βάρους του LPMMA στην κρυσταλλικότητα 

του LPEO 

 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του μοριακού βάρους του γραμμικού 

πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα), LPMMA, στη μεταβολή της κρυσταλλικότητας 

του γραμμικού πολυαιθυλενοξειδίου  μικρού μοριακού βάρους (0.55 kg/mol), LPEO, 

εξετάστηκαν μείγματα των πολυμερών  LPMMA-50K, LPMMA-100K, LPMMA-

225K με  LPEO, (LPMMA-50K/LPEO, LPMMA-100K/LPEO και LPMMA-

225K/LPEO, αντιστοίχως) σε διαφορετικές αναλογίες βάρους κατά βάρους.  

Στο  σχήμα 4.1 απεικονίζονται οι καμπύλες DSC, τόσο για την ψύξη (αριστερό 

σχήμα) όσο και για την θέρμανση (δεξί σχήμα), για τα διαφορετικά, LPMMA-

225K/LPEO μείγματα που παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν. Η μετρούμενη 

ποσότητα είναι η ροή θερμότητας η οποία παρουσιάζεται κανονικοποιημένη ως προς 

την μάζα του δείγματος και τον ρυθμό θέρμανσης/ψύξης (10 °C/min) οπότε πρόκειται 

για την θερμοχωρητικότητα Cp(Jg-1°C-1). Η σύμβαση που έχει επιλεγεί είναι να 

παρουσιάζονται οι ενδόθερμες μεταβάσεις με κορυφές προς τα κάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1   DSC καμπύλες (αριστερά) ψύξης και (δεξια) τήξης για μείγματα πολυμερών  LPMMA-225K/LPEO. 

Ο ρυθμός ψύξης/θέρμανσης είναι 10 °C/min. Οι καμπύλες έχουν μετατοπιστεί καθέτως για λόγους ευκρίνειας. 
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Από το σχήμα 4.1 μπορούν να διακριθούν τρεις διεργασίες: υαλώδης μετάβαση, η 

κρυστάλλωση και η τήξη.  Σε κάποιες περιπτώσεις δειγμάτων παρατηρείται επιπλέον 

η ψυχρή κρυστάλλωση. Πιο συγκεκριμένα, το καθαρό LPMMA δεν εμφανίζει 

κρυστάλλωση αφού πρόκειται για άμορφο υλικό σε όλο το εύρος των μετρήσεων. 

Επομένως, κατά τη μέτρηση του καθαρού PMMA παρατηρείται μόνο η θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης του PMMA η οποία είναι Tg = 133 °C. 

Για τα δείγματα με συστάσεις 10 wt%, 20 wt% και 30 wt% ως προς το LPMMA κατά 

τη ψύξη διακρίνεται η εξώθερμη κορυφή της κρυστάλλωσης. Η θερμοκρασία που 

παρουσιάζει μέγιστο αυτή η κορυφή ορίζεται ως θερμοκρασία κρυστάλλωσης, Tc.  

Έπειτα, κατά την θέρμανση η ενδόθερμη μετάβαση αντιστοιχεί στην τήξη του 

μείγματος. Η θερμοκρασία που παρουσιάζει ελάχιστο αυτή η κορυφή ορίζεται ως 

θερμοκρασία τήξης, Tm.  Το εμβαδόν της καμπύλης τήξης αντιστοιχεί στην ενθαλπία 

τήξης από την οποία υπολογίζεται ο βαθμός κρυσταλλικότητας του μείγματος όπως 

εξηγείται παρακάτω. Επιπλέον, κατά την θέρμανση υπάρχει μια ενδόθερμη μετάβαση 

η οποία αντιστοιχεί στη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του LPEO, Tg.  

Για τα δείγματα με συστάσεις 45 wt% και 53 wt% ως προς το LPMMA-225Κ 

παρατηρείται και πάλι η ενδόθερμη κορυφή τήξης κατά την θέρμανση όπως και η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, (Τg), του LPEO, όμως δεν παρατηρείται κορυφή 

κρυστάλλωσης. Αντ’ αυτού υπάρχει μια μικρή εξώθερμη κορυφή μεταξύ του Tg και 

της καμπύλης τήξης η οποία αποδίδεται σε διαδικασία ψυχρής κρυστάλλωσης (cold 

crystallization). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κορυφής αυτής είναι ότι παρατηρείται 

κατά τη θέρμανση του δείγματος και είναι αποτέλεσμα συνδυασμού κινητικών και 

θερμοδυναμικών παραγόντων. Στα συγκεκριμένα δείγματα πραγματοποιήθηκε 

επιπλέον το πείραμα της ισόθερμης κρυστάλλωσης. Έτσι, το δείγμα αφέθηκε να 

κρυσταλλώσει στους 0 °C, με σκοπό να διαπιστωθεί ότι το εμβαδόν τήξης πριν και 

μετά την ισόθερμη κρυστάλλωση είναι το ίδιο. Πράγματι, δεν παρατηρήθηκε αλλαγή 

στον εμβαδόν κρυστάλλωσης γεγονός που αποδεικνύει ότι το δείγμα δεν ήταν 

παγιδευμένο σε μια κινητική διεργασία που θα μπορούσε να επηρεάσει το εμβαδόν 

κρυστάλλωσης.  

Για το δείγμα με 67 wt% ως προς το LPMMA δεν παρατηρείται ούτε κορυφή τήξης 

ούτε κορυφή κρυστάλλωσης του LPEO.  
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Τέλος, τo καθαρό LPEO-0.55K εμφανίζει κρυστάλλωση και τήξη. Υαλώδης 

μετάβαση του LPEO δεν παρατηρείται στο 100 wt% καθαρό LPEΟ.  Το καθαρό 

LPEO έχει μεγάλο βαθμό κρυσταλλικότητας και έτσι το εναπομείναν άμορφο μέρος 

του δείγματος δεν είναι αρκετό για να συνεισφέρει σε μια ορατή μετάβαση στο DSC. 

Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  ότι είναι περίπου στους   

-78 °C.31 

Ο βαθμός κρυσταλλικότητας, Xc, του LPEO  υπολογίζεται ολοκληρώνοντας την κάθε 

καμπύλη τήξης. Το εμβαδόν της καμπύλης αυτής αν κανονικοποιηθεί ως προς την 

μάζα του LPEO που περιέχει το εκάστοτε δείγμα αντιστοιχεί στην ενθαλπία τήξης 

του δείγματος, ΔΗf, J/g. Εν συνεχεία, η ενθαλπία τήξης του δείγματος διαιρείται με 

την πρότυπη ενθαλπία τήξης (ΔΗο) του 100% κρυσταλλικού πολυμερούς PEO. Από 

την βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι η πρότυπη ενθαλπία τήξης για το PEO είναι ίση με 

196.4 J/g 63   (Eξίσωση 4.1).   

               𝛸𝑐(%) = 100 ⋅
ΔΗf

ΔΗ°
               (4.1) 

Το σχήμα 4.2 απεικονίζει τον βαθμό κρυσταλλικότητας του LPEO-0.55K συναρτήσει 

της κατά βάρους σύστασης του LPMMA-225Κ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2 Βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO 0.55K συναρτήσει της κατά βάρους σύστασης του LPMMA,  

στα πολυμερικά μείγματα LPMMA-225K/LPEO. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, με την προσθήκη PMMA στο LPEO φθίνει γραμμικά 

ο βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO, γεγονός που συμφωνεί με την 

βιβλιογραφία.48,49,64 Λόγω των ελκτικών αλληλεπιδράσεων PEO/PMMA το PEO  δε  

μπορεί να κρυσταλλώσει σε μεγάλο βαθμό και ενεργειακά προτιμάει να παραμείνει 

άμορφο διατηρώντας μεγάλο αριθμό επαφών με το PMMA. Aυξάνοντας την 

σύσταση του PMMA, αυξάνονται και οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις, οπότε το LPEO 

κρυσταλλώνει ακόμα λιγότερο.   

Στο σχήμα 4.3 φαίνεται επίδραση της κατά βάρος προσθήκης LPMMA-225K στη 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του LPEO.  Προσθέτοντας PMMA στο PEO, η 

Tg του PEO στο μείγμα αυξάνεται σε σχέση με την Tg του καθαρού PEO. Η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης που παρατηρείται είναι μόνο αυτή του PEO. 

Eίναι σημαντικό να τονιστεί ότι για το 45 wt% και 53 wt%, παρόλο που το δείγμα 

εμφάνισε cold crystallization, κατά την ψύξη παρέμεινε άμορφο και το Tg του είναι 

στην περιοχή με τη γραμμική εξάρτηση ως προς το wt% του PMMA.  

  

 

Σχήμα 4.3 Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Τg) του LPEO συναρτήσει της κατά βάρους σύστασης του 

LPMMA,  στα πολυμερικά μείγματα LPMMA-225K/LPEO. 
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Από το σχήμα 4.3 γίνεται αντιληπτή μια μη μονότονη μεταβολή  στην τιμή του Tg του 

PEO με την προσθήκη του PMMA. Πιο συγκεκριμένα,  παρατηρείται μια ασυνέχεια 

κοντά στο 45 wt%.  Η ασυνέχεια αυτή εμφανίζεται στη σύσταση που κατά τη ψύξη 

δεν εμφανίζεται η εξώθερμη της κρυστάλλωσης (σχήμα 4.1). Για  wt% ≤ 30, ως προς 

το PMMA, το υλικό κρυσταλλώνει κατά τη ψύξη, οι αλυσίδες του PMMA  

συγκεντρώνονται  στις εναπομείναντες άμορφες περιοχές του LPEO αυξάνοντας τη 

τοπική βάρος κατά βάρος σύσταση του PMMA σε αυτές τις περιοχές. Έτσι, κατά τη 

θέρμανση, στην οποία μετράμε το Tg, η άμορφη περιοχή του PEO εμφανίζει 

μεγαλύτερη Tg από αυτή που θα είχε αν το PMMA βρισκόταν ομοιόμορφα σε όλο το 

δείγμα. Για αυτό το λόγο η θερμοκρασία Tg προκύπτει μεγαλύτερη για το δείγμα με 

wt% = 20, ως προς το PMMA, σε σχέση με το δείγμα με wt% = 40.    

Ένας τρόπος να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό θα ήταν να γίνει απότομη ψύξη (με 

πολύ μεγάλο ρυθμό θερμοκρασίας ανά τον χρόνο) του δείγματος (quenched), κάτω 

από την θερμοκρασία που αυτό κρυσταλλώνει ώστε το υλικό να παραμείνει στην 

άμορφη φάση. Δυστυχώς, ο μέγιστος ρυθμός ψύξης που μπορούμε να επιτύχουμε  με 

το όργανο που έγιναν οι μετρήσεις (60 °C/min) δεν ήταν αρκετός και τα δείγματα 10 

wt%, 20 wt%, 30 wt% κρυστάλλωσαν. Eνδεικτικά παρατίθεται παρακάτω στο σχήμα 

4.4 η θέρμανση από τους -110 °C μετά από ψύξη με 10 °C/min (κόκκινη καμπύλη) 

και με 60 οC/min (μαύρη καμπύλη) για το 30 wt% LPMMA-100K/LPEO-0.55K. 

Παρόλο που ο ρυθμός με τον οποίο ψύχθηκαν τα δείγματα (60 οC/min) δεν ήταν 

αρκετός, μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος παρέμεινε στην άμορφη φάση σε σχέση 

με το normal scan, δηλαδή όταν το δείγμα ψύχθηκε με ρυθμό ψύξης 10°C/min.  Αυτό 

ενισχύεται και από το γεγονός πως το Tg  στην περίπτωση της γρήγορης ψύξης είναι 

μικρότερο συγκριτικά με το Tg στο normal scan καθώς και από το γεγονός πως 

εμφανίζεται μια μικρή κορυφή ψυχρής κρυστάλλωσης.  
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Σχήμα 4.4 DSC scan θέρμανσης για το 30 wt% LPMMA-100K/LPEO-0.55K, με ρυθμό 10 °C/min (κόκκινη 

γραμμή) και με ρυθμό 60 °C/min (μαύρη γραμμή). 

 

Στο σχήμα 4.5  παρατίθενται τα διαγράμματα DSC για τα υπόλοιπα μείγματα 

γραμμικών PMMA (LPMMA-50K και LPMMA-100K) σε LPEO.  
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Σχήμα  4.5  DSC καμπύλες (α), (c) ψύξης και (b), (d) τήξης για μείγματα πολυμερών  LPMMA-50K/LPEO και 
LPMMA-100K/LPEO. Ο ρυθμός ψύξης/θέρμανσης είναι 10 °C/min. Όλες οι καμπύλες έχουν μετατοπιστεί 

καθέτως για λόγους ευκρίνειας. 

 

Το σχήμα 4.6 απεικονίζει την εξάρτηση του βαθμού κρυσταλλικότητας του LPEO σε 

συνάρτηση της βάρους κατά βάρους σύστασής του γραμμικού PMMA για τα τρία 

διαφορετικά μοριακά βάρη (50, 100 και 225 kg/mol, με τα μαύρα, τα μπλε και τα 

κόκκινα σύμβολα αντιστοίχως στο σχήμα 4.6). Σε όλες τις περιπτώσεις μειγμάτων, ο 

βαθμός κρυσταλλικότητας του PEO φθίνει γραμμικά με την αύξηση της σύστασης 

του PMMA στο δείγμα και δεν φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση στο τρόπο που 

μειώνεται η κρυσταλλικότητα του LPEO, από το μoριακό βάρος του PMMA. 
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Σχήμα  4.6 Βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO συναρτήσει της κατά βάρους σύστασης του LPMMA, για όλα 
τα πολυμερικά μείγματα LPMMA\LPEO. 

 

4.2 Επίδραση του μεγέθους των νανοσωματιδίων PMMA στην   

κρυσταλλικότητα του LPEO 

 

Ξεκινάμε τη μελέτη της επίδρασης της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής από την 

επίδραση του μεγέθους του νανοσωματιδίου PMMA στην κρυσταλλικότητα του 

LPEO συγκρίνοντας  τα μείγματα (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO-0.55K με τα 

μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO-0.55K. Tα πολυμερικά νανοσωματίδια 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K έχουν τη μεγαλύτερη  υδροδυναμική ακτίνα, (Rh), η 

οποία είναι περίπου 47nm. Tα πολυμερικά νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16K, 

έχουν Rh περίπου 14nm. Λόγω του μεγάλου ποσοστού σε PMMA στα συγκεκριμένα 

νανοσωματίδια, τα αντιλαμβανόμαστε κατά βάση ως PMMA νανοσωματίδια με 

ακτίνες 47nm και 14nm, αντιστοίχως.  

Στο σχήμα 4.7 παρατίθενται τα διαγράμματα DSC τόσο για τη ψύξη (σχήματα a και 

c) όσο και για τη θέρμανση (b και d)  για τα εν λόγω μείγματα.  
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Σχήμα 4.7 DSC καμπύλες α), c) ψύξης και b), d) τήξης για μείγματα πολυμερών  (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO και 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO, αντιστοίχως. Ο ρυθμός ψύξης/θέρμανσης είναι 10 °C/min. Όλες οι καμπύλες έχουν 
μετατοπιστεί καθέτως για λόγους ευκρίνειας. 
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για κάποιες συστάσεις παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο της ψυχρής κρυστάλλωσης (cold crystallization).  Πρόκειται για μια μικρή 

εξώθερμη κορυφή που βρίσκεται μεταξύ των θερμοκρασιών υαλώδους μετάπτωσης 

και τήξης και αποδίδεται σε ψυχρή κρυστάλλωση (cold crystallization). Αυτό το 

φαινόμενο γίνεται πιο έντονο όσο αυξάνει η περιεκτικότητα σε αστεροειδή 

νανοσωματίδια PMMA, όπως για παράδειγμα για το 45 wt% και 53 wt% 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO που ενώ δεν έχουν κρυσταλλώσει κατά τη ψύξη, 

εμφανίζουν cold crystallization και τήξη.  Στα δείγματα όπου παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο αυτό, πραγματοποιήθηκε επιπλέον το πείραμα της ισόθερμης 

κρυστάλλωσης (isothermal crystallization) για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο 

σύστημα να κρυσταλλώσει χωρίς τους κινητικούς παράγοντες που εμπεριέχονται στο 

cold crystallization. 

Στο σχήμα 4.8 παρουσιάζεται το DSC scan θέρμανσης για το 45 wt% 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K /LPEO-0.55K με 10 °C/min (κόκκινη γραμμή) και με 10 

°C/min αφού έχει κρυσταλλώσει ισόθερμα (μπλε γραμμή). Παρατηρήθηκε μια 

αξιοσημείωτη αλλαγή στο ποσοστό του υλικού που τήκεται κατά τη θέρμανση (το Xc 

εμφανίζεται αυξημένο περίπου κατά 5%), όταν αυτό έχει κρυσταλλώσει ισόθερμα. 

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την ισόθερμη κρυστάλλωση εξαλείφονται οι κινητικοί 

παράγοντες που εμφανίζονται κατά τη συνεχόμενη ψύξη με 10 oC/min (normal scan).  

 

Σχήμα  4.8 DSC scan θέρμανσης για το 45 wt% (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO-0.55K με 10 °C/min (κόκκινη 
γραμμή) και με 10 °C/min αφού έχει κρυσταλλώσει ισόθερμα (μπλε γραμμή). 
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Επιπλέον, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η θερμοκρασία κρυστάλλωσης επηρεάζει 

το ποσοστό κρυσταλλικότητας, πραγματοποιήθηκε το πείραμα της ισόθερμης 

κρυστάλλωσης σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Το δείγμα 40 wt% (PS)40(PMMA)40-

6K-16Κ/LPEO 0.55K αφέθηκε να κρυσταλλώσει σε τέσσερις διαφορετικές 

θερμοκρασίες  και πιο συγκεκριμένα στους -15, -6, -4 και 0 °C . Στο σχήμα 4.9 a), 

φαίνεται η ροή θερμότητας (heat flow) σαν συνάρτηση του χρόνου για τις  τέσσερις 

διαφορετικές θερμοκρασίες ισόθερμης κρυστάλλωσης. Όπως είναι αναμενόμενο, για 

μεγαλύτερη θερμοκρασία κρυστάλλωσης, ο χρόνος που απαιτείται για να 

κρυσταλλώσει το δείγμα είναι μεγαλύτερος, δηλαδή η κινητική της κρυστάλλωσης 

γίνεται πιο αργή.   Επίσης, το ποσοστό κρυσταλλικότητας δεν αλλάζει πάνω από 0.5 

% (σχήμα 4.9. b). Το ποσοστό κρυσταλλικότητας που προέκυψε από το normal scan 

παρουσιάζεται με την μπλε οριζόντια γραμμή.  

 

 

 

 

 

Σχήμα  4.9 a) Η ροή θερμότητας (heat flow) συναρτήσει του χρόνου για το δείγμα 40 wt% (PS)40(PMMA)40-6K-

16Κ/LPEO-0.55K στις τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες ισόθερμης κρυστάλλωσης και b) το ποσοστό 

κρυσταλλικότητας του LPEO συναρτήσει της θερμοκρασίας όπου το δείγμα 40 wt% (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO-

0.55K αφέθηκε να κρυσταλλώσει ισόθερμα. Σημειώνεται με μπλε γραμμή το ποσοστό κρυσταλλικότητας που 

προέκυψε από το normal scan (10 °C/min). 
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Στο σχήμα 4.10 παρουσιάζεται ο βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO σα συνάρτηση 

της βάρους κατά βάρους σύστασης των δύο διαφορετικών νανοσωματιδίων, 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K, ακτίνας περίπου 14nm και (PS)100(PMMA)100-1K-20K, 

ακτίνας περίπου 45nm, μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τα LPMMA-

225K/LPEO μείγματα. Με τα γκρι σύμβολα παριστάνονται τα μείγματα LPMMA-

225K/LPEO, με κόκκινα σύμβολα τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO και 

με μπλε σύμβολα τα μείγματα (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO.  

 

 

Σχήμα  4.10 O βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO σαν συνάρτηση της κατά βάρους σύστασης των 
πολυμερικών νανοσωματιδίων για τα τρία διαφορετικά μείγματα που εξετάζονται. 

 

Είναι φανερό ότι το Xc του LPEO επηρεάζεται περισσότερο από την προσθήκη 

γραμμικού PMMA σε σχέση με την προσθήκη νανοσωματιδίων PMMA για την ίδια 

κατά βάρος σύσταση. Συγκρίνοντας τα δύο διαφορετικά νανοσωματίδια βλέπουμε ότι 

για  συστάσεις μικρότερες του 40 wt% δεν διαφέρουν πολύ ως προς την επίδραση 

τους στον βαθμό κρυστάλλωσης του LPEO. Παρόλα αυτά, για συστάσεις 

μεγαλύτερες του 40 wt% τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16K επηρεάζουν 

περισσότερο την κρυσταλλικότητα του PEO σε σχέση με τα (PS)100(PMMA)100-1K-

20K/LPEO. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φθίνει η 

κρυσταλλικότητα στα νανοσωματίδια αφού με την αύξηση της κατά βάρους 



82 
 

σύστασης οδηγούμαστε σε μια απότομη,  σιγμοειδή πτώση του Χc. Η σύσταση όπου 

εμφανίζεται αυτή η σιγμοειδή πτώση δείχνει να έχει εξάρτηση από το μέγεθος του 

νανοσωματιδίου και εμφανίζεται σε μικρότερη σύσταση για το μικρότερο μέγεθος 

νανοσωματιδίου, (PS)40(PMMA)40-6K-16K. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην 

περίπτωση των γραμμικών αλυσίδων PMMA όπου η μείωση του βαθμού 

κρυσταλλικότητας πέφτει σχεδόν γραμμικά με τη κατά βάρος σύστασή σε LPMMA.  

Αρκετές μελέτες έχουν αναφερθεί στην επίδραση/μείωση της κρυσταλλικότητας 

του PEO από προσθήκη ανόργανων νανοσωματιδίων. Δυο λόγοι στους οποίους 

μπορεί να οφείλεται η μείωση της κρυσταλλικότητας PEO με την αύξηση της κατά 

βάρους σύστασης των νανοσωματιδίων είναι α) ο χωρικός περιορισμός του PEO από 

την απόσταση των σωματιδίων και β) οι επαφές PEO/PMMA στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων (σχετική συζήτηση αναφέρεται στο διδακτορικό της Ε. Παπανάνου, 

όπου συγκρίνεται η κρυσταλλικότητα του PEO αναμεμειγμένο με νανοσωματίδια από 

διοξείδιο του πυριτίου, SiΟ2, διαφορετικών μεγεθών65,66).  

Eξετάζοντας την πρώτη περίπτωση, η απόσταση των νανοσωματιδίων υπολογίστηκε 

υποθέτοντας ότι έχουμε FCC διάταξη πλέγματος και τα νανοσωματίδια είναι 

διεσπαρμένα καλώς στο LPEO.  

𝑖𝑑 = 𝑑 ( ( 
𝜑𝑚𝑎𝑥

𝜑𝑛𝑝
 )

1

3 − 1 ) 67 (4.2) 

Στην εξίσωση 4.2, φmax είναι ο μέγιστος όγκος που μπορεί να καλυφθεί με σφαίρες 

και ισούται με 0.74, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει συσσωμάτωση, id είναι η απόσταση 

μεταξύ των σωματιδίων, d είναι η διάμετρος των νανοσωματιδίων και φnp είναι το 

ποσοστό όγκου κατ’ όγκου των σωματιδίων.67 Στο σχήμα 4.11 παρουσιάζεται η id 

σαν συνάρτηση της σύστασης των νανοσωματιδίων για τα μεγάλα νανοσωματίδια 

(PS)100(PMMA)100-1K-20Κ, τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, ακτίνας 

περίπου 15nm και τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-6Κ ακτίνας περίπου 11nm 

τα οποία θα εξετάσουμε παρακάτω. Είναι φανερό ότι η απόσταση των 

νανοσωματιδίων είναι μεγαλύτερη από το 2Rg του ολιγομερούς PEO (10 μονομερή 

ΕΟ) και μόνο για τη μέγιστη κατά βάρος σύσταση των μικρών νανοσωματιδίων που 

χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία (68 wt%)  το id ~  4nm και ίσως κοντά στο 

2Rg του ολιγομερούς PEO. Παρόλα αυτά σε αυτή τη μεγάλη σύσταση το υλικό είναι 

ήδη άμορφο και έτσι δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη επίδραση στη κρυστάλλωση του.  
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Σχήμα 4.11 Απόσταση των νανοσωματιδίων σαν συνάρτηση της σύστασης των νανοσωματιδίων για τα 
(PS)100(PMMA)100-1K-20Κ, (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, (PS)40(PMMA)40-6K-6Κ. 

 

H δεύτερη περίπτωση αφορά την μείωση της κρυσταλλικότητας λόγω των επαφών 

μεταξύ της διεπιφάνειας των νανοσωματιδίων και του PEO. Αύτη η υπόθεση είναι 

σωστή στην περίπτωση των νανοσωματιδίων SiΟ2 όπου ελκτικές αλληλεπιδράσεις με 

το PEO είναι μόνο διεπιφανειακές και επόμενως έχουν μεγάλη εξάρτηση με το 

μέγεθος του νανοσωματιδίου. Στη δική μας περίπτωση κάναμε τον παρακάτω 

υπολογισμό κάνοντας τη υπόθεση ότι τα αστέρια δε διαβρέχονται από το ολιγομερές 

PEO και ότι οι ελκτικές αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται μόνο στις διεπιφάνειες, 

(θεωρούμε δηλαδή τα νανοσωματίδια είναι σκληρές αδιαπέραστες σφαίρες και 

επομένως οι μοναδικές επαφές PEO/PMMA θα είναι στην επιφάνεια των σφαιρών). 

Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια των νανοσωματιδίων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 

απλές γεωμετρικές σχέσεις και ειδικότερα την επιφάνεια κάθε σφαίρας και τον 

αριθμό των νανοσωματιδίων σε κάθε δείγμα. Διαιρώντας την επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων με τον όγκο του δείγματος λαμβάνουμε τον αριθμό των επιφανειών 

για κάθε δείγμα. Επιπλέον, διαιρώντας την επιφάνεια των νανοσωματιδίων με τον 

όγκο του PEO λαμβάνουμε ένα μέγεθος το οποίο είναι ανάλογο του πόσου PEO είναι 

γύρω και σε επαφή με το νανοσωματίδιο. Στο σχήμα 4.12 αριστερά γίνεται ενδεικτικά 

ο υπολογισμός του Ε/VPEO σαν συνάρτηση του κατά βάρους ποσοστού 

νανοσωματιδίων στο δείγμα. Όπως είναι αναμενόμενο όσο μικρότερο είναι το 
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νανοσωματίδιο τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή Ε/VPEO.  Για να συγκρίνουμε τα 

νανοσωματίδια στην ίδια τιμή Ε/VPEO  κάνουμε το διάγραμμα της κρυσταλλικότητας 

του PEO σαν συνάρτηση του Ε/VPEO (σχήμα 4.12, δεξιά). Από το διάγραμμα αυτό 

συμπεραίνουμε πως η κρυσταλλικότητα πέφτει πιο απότομα στην περίπτωση των 

μεγάλων νανοσωματιδίων (PS)100(PMMA)100-1K-20K. Κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με το διάγραμμα του σχήματος 4.10 τονίζοντας ότι το ολιγομερές LPEO 

μπορεί να εισχωρεί ανάμεσα στα πλοκάμια PMMA και να τα «διαβρέχει».  Όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, τα μεγαλύτερα νανοσωματίδια επηρεάζουν λιγότερο την 

κρυσταλλικότητα του PEO.  

 

Σχήμα 4.12 a) Η επιφάνεια Ε, διαιρεμένη με τον όγκο του PEO, Ε/VPEO, σαν συνάρτηση του κατά βάρους 
ποσοστού νανοσωματιδίων στο δείγμα. Με τα μπλε σύμβολα παριστάνονται τα νανοσωματίδια 
(PS)100(PMMA)100-1K-20Κ ενώ με κόκκινα τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ.  b) Ο βαθμός 
κρυσταλλικότητας του PEO σαν συνάρτηση του Ε/VPEO. Με τα μπλε σύμβολα παριστάνονται τα μείγματα  
(PS)100(PMMA)100-1K-20Κ/LPEO ενώ με κόκκινα τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, στο σχήμα 4.13 δείχνουμε το βαθμό κρυσταλλικότητας 

συναρτήσει του κατά βάρους ποσοστού PMMA που περιέχει το κάθε δείγμα. Η 

υπόθεση είναι ότι η αρχιτεκτονική δεν επηρεάζει τις συνολικές επαφές του 

ολιγομερούς PEO με το PMMA. Για συστάσεις  < 30 % η παραπάνω υπόθεση 

φαίνεται ορθή μιας και ο βαθμός κρυσταλλικότητας μειώνεται με τον ίδιο τρόπο και 

για τα δύο διαφορετικά νανοσωματίδια και το γραμμικό. Για συστάσεις >30 wt% η 

σχεδόν γραμμική εξάρτηση του Xc με το  wt% του PMMA αλλάζει για τα 

νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6K-16K  όπου εμφανίζεται μια απότομη σιγμοειδή 

πτώση στην κρυσταλλικότητα του PEO, διατηρώντας μάλιστα μικρότερη 
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κρυσταλλικότητα του PEO σε σχέση με τα LPMMA. Τα μεγαλύτερα 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K εμφανίζουν αυτή την σιγμοειδή πτώση όμως σε λιγότερο 

έντονο βαθμό και σε πιο μεγάλη σύσταση PMMA ( > 40 wt%) .  

 

Σχήμα  4.13 Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO σαν συνάρτηση της κατά βάρους σύστασης του PMMA για 
τα τρία διαφορετικά μείγματα που εξετάζονται. 

 

Μια εξήγηση για το παραπάνω φαινόμενο της σιγμοειδούς πτώσης της 

κρυσταλλικότητας του LPEO, που γίνεται πιο έντονη στην περίπτωση των 

νανοσωματιδίων (PS)40(PMMA)40-6K-16K, θα μπορούσε να είναι ο σχηματισμός 

ενός  δικτύου (percolation), όπως φαίνεται και πιο καθαρά  από τις μηχανικές 

ιδιότητες των συγκεκριμένων συστημάτων που συζητάμε παρακάτω. Ο σχηματισμός 

ενός δικτύου μεταξύ των νανοσωματιδίων μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη των 

πυρήνων κρυστάλλων του PEO, μειώνοντας τη κρυσταλλικότητα. Κάτι τέτοιο είχε 

παρουσιαστεί σε μελέτη του Φλούδα και των συνεργατών του όπου μελετούσαν την 

κρυστάλλωση διαφορετικών μοριακών βαρών PEO περιορισμένα σε νανοπορώδη 

αλούμινα με διαφορετικά μεγέθη πόρων.68 Είχε διαπιστωθεί πως η κρυστάλλωση του 

PEO μπορεί να εμποδιστεί ακόμα και σε πόρους με διάμετρο 400nm, δηλαδή σε 

πόρους πολύ μεγαλύτερους από το 2Rg των γραμμικών PEO που χρησιμοποιήθηκαν.  

Παραλληλίζοντας την συγκεκριμένη μελέτη με τη παρούσα εργασία θα μπορούσαμε 

να πούμε πως το δίκτυο που δημιουργούν τα νανοσωματίδια έχει παρόμοια επίδραση 
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στη κρυστάλλωση του PEO όπως οι «τοίχοι» και το δίκτυο της αλούμινα. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε ότι το δίκτυο που αναγκάζεται να κρυσταλλώσει το PEO 

είναι σκληρό και άκαμπτο μιας και τα νανοσωματίδια είναι πολύ κάτω από την 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης τους (glassy state) στο Tc του PEO. Αύτη η 

εμφάνιση του δικτύου με την αύξηση της κατά βάρος σύσταση των νανοσωματιδίων 

οδηγεί στην εμφάνιση της σιγμοειδούς συμπεριφοράς στο ρυθμό μείωσης της 

κρυσταλλικότητάς του PEO.  

Συνοψίζοντας, η μείωση της κρυσταλλικότητας του PEO στην παρούσα μελέτη 

μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής. Για μικρές κατά βάρος συστάσεις όπου τα 

νανοσωματίδια PMMA είναι κυρίως διασπαρμένα στη μήτρα του PEO, η μείωση της 

κρυσταλλικότητας οφείλεται στις επαφές PEO/PMMA, τόσο στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων όσο και λόγω της διείσδυσης του PEO στα αστέρια, και ως εκ 

τούτου χωρίς εξάρτηση από το μέγεθος των νανοσωματιδίων. Δεύτερον, ο 

σχηματισμός ενός δικτύου στα νανοσωματίδια περιορίζει το PEO από το να 

κρυσταλλώσει και μιας και ο σχηματισμός του εξαρτάται από το μέγεθος των 

νανοσωματιδίων εμφανίζεται η εξάρτηση του σε μεγαλύτερες κατά βάρος 

συγκεντρώσεις.   

4.3 Επίδραση της σύστασης των (PS)n(PMMA)n νανοσωματιδίων  στην 

κρυσταλλικότητα του LPEO  

 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση τού ποσοστού του PS στην κρυσταλλικότητα 

του PEO μελετώνται και τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K , τα οποία έχουν 

μέγεθος ακτίνας περίπου  Rh~11nm και συγκρίνονται με τα νανοσωματίδια 

(PS)40(PMMA)40-6K-16K (Rh ~ 14.4nm) και τα νανοσωματίδια (PS)100(PMMA)100-

1K-20K (Rh~47.5nm). Τα νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K  έχουν το 

περισσότερο ποσοστό κατά βάρος (%w/w) πολυστυρενίου ενώ τα νανοσωματίδια 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K περιέχουν το λιγότερο ποσοστό πολυστυρενίου. (Πίνακας 

3.2). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα πλοκάμια PS δεν είναι συμβατά  με το PEO 

(repulsive interactions). Επιπλέον, το μοριακό βάρος του κάθε κλώνου στα 

νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K είναι ίσο με το μοριακό βάρος του κλώνου  

PMMA, επομένως η ύπαρξη του PS γίνεται αρκετά σημαντική στα νανοσωματίδια 

αυτά. Όσον αφορά, αυτή τη περίπτωση νανοσωματιδίων, (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K, 
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θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε «αμφίφιλα» ως προς το PEO, αφού ο ένας 

κλώνος, το PMMA  είναι πλήρως αναμείξιμος με το PEO ευνοώντας της διασπορά 

τους, ενώ ο δεύτερος κλώνος, το PS, δεν είναι αναμείξιμο (έχει θετική παράμετρο 

αλληλεπίδρασης χ > 0) ευνοώντας τη συσσωμάτωση τους.  

Στο σχήμα 4.14 παρατίθενται τα διαγράμματα DSC για τα μείγματα 

(PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO και στο σχήμα 4.15 το διάγραμμα της 

κρυσταλλικότητας του LPEO σαν συνάρτηση της κατά βάρους σύστασης PMMA για 

τα μικρά νανοσωματίδια (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K (μπλε σύμβολα), τα 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-16K (κόκκινα σύμβολα) και τα μεγάλα νανοσωματίδια 

(PS)100(PMMA)100-1K-20K (πράσινα σύμβολα).  

 

 

Σχήμα  4.14 DSC καμπύλες α) ψύξης και β) τήξης για μείγματα πολυμερών  (PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO. Ο 
ρυθμός ψύξης/θέρμανσης είναι 10 °C/min. Οι καμπύλες έχουν μετατοπιστεί καθέτως για λόγους ευκρίνειας. 

 

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 3.2 το (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K έχει 76 wt% PMMA 

ενώ το (PS)40(PMMA)40 6Κ-6K έχει 40 wt% PMMA και το (PS)100(PMMA)100-1Κ-

20K  έχει 90,6 wt%  PMMA.  
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Από το σχήμα 4.15 είναι φανερό ότι τα νανοσωματίδια  (PS)40(PMMA)40-6K-6K, που 

έχουν το περισσότερο ποσοστό κατά βάρος PS, έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη 

κρυστάλλωση του PEO. Συγκεκριμένα, η διαφορά στο τρόπο αυτο-οργάνωσης των 

νανοσωματιδίων έχει δραματική επίδραση στην κρυσταλλικότητα του LPEO. Στη 

περίπτωση των νανοσωματιδίων (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ, που περιέχουν 

περισσότερο ποσοστό PS και τα πλοκάμια PS έχουν συγκρίσιμο μήκος με τα 

πλοκάμια PMMA έχουμε το σχηματισμό ενός πιο ισχυρού δικτύου λόγω των 

διαμοριακών ελκτικών αλληλεπιδράσεων των πολυμερικών νανοσωματιδίων. 

Μάλιστα, η δημιουργία του δαιδαλώδους δικτύου γίνεται από πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις γεγονός που φαίνεται στην ξεκάθαρα απότομη πτώση της 

κρυσταλλικότητας. Ο ρεολογικός χαρακτηρισμός που ακολουθεί στη παράγραφο 4.4 

επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό.  

 

Σχήμα  4.15 Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του LPEO σαν συνάρτηση της κατά βάρους σύστασης του PMMA για 
τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO (μπλε σύμβολα), (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO (κόκκινα 

σύμβολα) και (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO (πράσινα σύμβολα). 

 

4.4 Ρεολογικός χαρακτηρισμός μειγμάτων μικτόκλωνων αστεροειδών με 

LPEO 

 

Με την βοήθεια των πειραμάτων της ρεολογίας εξετάσθηκε η παραμόρφωση των 

μειγμάτων (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO, (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO, 



89 
 

(PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO  και PMMA-100K/LPEO,  όταν αυτά υπόκεινται σε 

ταλαντούμενη διάτμηση μικρού πλάτους. 

 

 Σχήμα  4.16 G’, G’’ συναρτήσει της συχνότητας ω, για 30 wt% (αριστερά) και 45 wt% (δεξιά) κατά βάρος 
σύσταση των σωματιδίων και LPMMA-100K σε LPEO, στους 30 °C. 

 

Στο σχήμα 4.16, παρατίθενται τα διαγράμματα του διατμητικού μέτρου αποθήκευσης  

G' (κλειστά σύμβολα) και του μέτρου απωλειών G" (ανοικτά σύμβολα)  συναρτήσει 

της γωνιακής συχνότητας ω για το  LPMMA-100K/PEO καθώς και των 3 

μικτόκλωνων αστεριών  (PS)100(PMMA)100-1K-20K/LPEO, (PS)40(PMMA)40-6K-

6K/LPEO και (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO, για 30 wt% και 45 wt% σε 

θερμοκρασία Τ = 30 °C. Πιο συγκεκριμένα, με μαύρο χρώμα είναι τα μείγματα 

γραμμικών LPMMA-100Κ/PEO, με πράσινο χρώμα τα μείγματα PS100PMMA100-1K-

20K/LPEO, με κόκκινο χρώμα τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-16K/LPEO και με 

μπλε χρώμα παρουσιάζονται τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6K-6K/LPEO.  

Είναι σαφές, ότι για κάθε εξεταζόμενη σύνθεση η μηχανική ενίσχυση είναι σημαντικά 

ισχυρότερη για τα νανοσωματίδια σε σύγκριση με εκείνη των γραμμικών μειγμάτων 

ΡΜΜΑ.  Το 30 wt%  LPMMA/LPEO έχει ρεολογική συμπεριφορά υγρού (liquid-like 

behavior) για όλο σχεδόν το εύρος των συχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζει τη 

μετάβαση G'/G"=1 για τη τελική ζώνη χαλάρωσης (terminal zone/flow), όπου το G' 

πρέπει να είναι ανάλογο του ω2 (G'~ω2) ενώ το G" ανάλογο του ω (G"~ω). Για τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση του 45 wt% η παραπάνω μετάβαση εμφανίζεται και πάλι, 

αλλά σε σαφώς μικρότερη γωνιακή συχνότητα.  
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Με τη χρήση του αστεροειδούς (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, οι τιμές του μέτρου 

ελαστικότητας G' του πολυμερικού μείγματος, που περιγράφουν τη μηχανική αντοχή 

του δείγματος, είναι κατά πολύ υψηλότερες  από τις αντίστοιχες τιμές του δείγματος 

LPMMA/LPEO σε όλο το εύρος συχνοτήτων που μελετήθηκαν. Για το 45 wt% 

(PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, το G' >> G" για όλο το εύρος των συχνοτήτων ενώ στις 

χαμηλές συχνότητες εμφανίζεται μια σχεδόν επίπεδη ζώνη (plateau) όπου το G' έχει 

μια πολύ ασθενή εξάρτηση με τη συχνότητα υποδηλώνοντας ψεύδο-συμπεριφορά 

ελαστική συμπεριφορά γυαλιού (pseudo-solid like). Για το 30 wt%, η εξάρτηση του 

G' με τη συχνότητα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη αλλά και πάλι το G' > G".  

Για τα μείγματα PEO με τα μικτόκλωνα αστέρια/νανοσωματίδια (PS)100(PMMA)100-

1K-20Κ, δηλαδή τα αστέρια που αποτελούνται και αυτά κυρίως από PMMA αλλά 

έχουν μεγαλύτερη ακτίνα από τα (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, οι μηχανικές ιδιότητες 

εμφανίζονται εμφανώς χαμηλότερες από τα (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO αλλά 

βελτιωμένες σε σχέση με τα γραμμικά LPMMA/LPEO. Για το 45 wt% 

(PS)100(PMMA)100-1K-20Κ/LPEO, το G' >> G" για το μεγαλύτερο εύρος των 

συχνοτήτων και μόνο για ω ~ 0.1 rad/sec εμφανίζεται η μετάβαση G'/G"=1. Για το 30 

wt%, το G'/G"=1 εμφανίζεται για ω ~ 0.3 rad/sec αλλά και πάλι το G' είναι 

υψηλότερο  από τις αντίστοιχες τιμές του δείγματος LPMMA/LPEO. Για 30 wt%, η 

εξάρτηση του G' με τη συχνότητα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη αλλά και πάλι το G' > 

G".   

Τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ/LPEO εμφανίζουν τις καλύτερες μηχανικές 

ιδιότητες από όλα τα πολυμερικά μείγματα που μελετήθηκαν στη παρούσα εργασία. 

Για 45 wt%, το G' εμφανίζεται να είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο (PS)40(PMMA)40 6K-16Κ, έχοντας τιμές G' ~ 10 MPa, με πολύ 

ασθενή/επίπεδη εξάρτηση με τη συχνότητα (συμπεριφορά γυαλιού). Είναι σημαντικό 

να τονίσουμε ότι το G' εμφανίζεται σχεδόν 2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη τιμή G' του 

(PS)100(PMMA)100-1Κ-20Κ/LPEO, 3 τάξεις μεγέθους από το γραμμικό 

LPMMA/LPEO  και 9 τάξεις μεγαλύτερο από το καθαρό LPEO  (G' ~ 10-2 Pa σε ω = 

10 rad/sec). Για τα μείγματα με 30 wt%, το (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ/LPEO 

εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες μηχανικές ιδιότητες αλλά οι διαφορές τους δεν 

είναι τόσο μεγάλες όσο για τα 45 wt% μείγματα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως στη 

περίπτωση των νανοσωματιδίων (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ, που περιέχουν 

περισσότερο ποσοστό PS και τα πλοκάμια PS που έχει συγκρίσιμο μήκος PMMA 
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έχουμε το σχηματισμό ενός πιο ισχυρού δικτύου λόγω των διαμοριακών ελκτικών 

αλληλεπιδράσεων των νανοσωματίδιων.   

Είναι λοιπον φανερό, ειδικά για τα 45 wt% πολυμερικά δείγματα, ότι η 

μακρομοριακή αρχιτεκτονική και ακόμα περισσότερο η χημική σύσταση των 

νανοσωματιδίων έχει πολύ μεγάλη επίδραση και στο μέτρο ελαστικότητας του υλικού 

αλλά και στην ρευστομηχανική του συμπεριφορά.  Είναι αξιοσημείωτο ότι 

αυξάνοντας το ποσοστό του PS των μικτόκλωνων αστεριών, το υλικό αποκτά 

σταδιακά συμπεριφορά γυαλιού φτάνοντας G' ~ 10 MPa.  Η διαφορά αυτή είναι 

ακόμη σημαντικότερη αν κανείς συγκρίνει το 45 wt% (PS)100(PMMA)100-1Κ-20Κ με 

το αντίστοιχο (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ. Όπως είχε παρουσιαστεί από τον Γλυνό και 

τους συνεργάτες του τα (PS)100(PMMA)100-1Κ-20Κ νανοσωματίδια διασπείρονται 

αποτελεσματικά μέσα σε πολυμερική μήτρα μικρού μοριακού βάρους PEO λόγω των 

ελκτικών ενθαλπικών αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων ΡMMA του αστεριού και 

του ολιγομερούς PEO.  Όταν όμως το ποσοστό του PS αυξηθεί (η αλλιώς το μήκος 

των πλοκαμιών PS γίνεται συγκρίσιμο με εκείνο των PMMA), οι διαμοριακές 

ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των PS πλοκαμιών επηρεάζουν την 

αυτοδιοργάνωση των νανοσωματιδίων και σε αντίθεση με τη περίπτωση των 45 wt% 

(PS)100(PMMA)100-1Κ-20Κ νανοσωματιδίων, δημιουργούνται διασυνδεδεμένες / 

δαιδαλώδες συνεχόμενες δομές (co-continuous like / percolation morphologies) που 

σε συνδυασμό με το μεγάλο Tg των πλοκαμιών παρέχουν το βέλτιστο για τις 

μηχανικές ιδιότητες του πολυμερικού μείγματος. Κάτι παρόμοιο είχε δημοσιευτεί από 

τον Γλυνό και τους συνεργάτες του όπου έδειξαν ότι η προσθήκη μικτόκλωνων 

αστεριών που αποτελούνταν από κλάδους PS και PEO, PS30PEO30-8.5K-3.7K, σε 

ολιγομερές PEO οδήγησε στη αυτοοργάνωση των νανοσωματιδίων σε 

διασυνδεδεμένες δομές εντός του PEO ως αποτέλεσμα δύο ανταγωνιστικών 

αλληλεπιδράσεων17: (i) τη διαμοριακή έλξη μεταξύ των κλάδων PS καθώς είναι μη-

αναμείξιμοι με ολιγομερές ΡΕΟ και (ii) τις αθερμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

κλάδων ΡΕΟ του αστεριού και του ολιγομερούς ΡΕΟ. Επιπρόσθετα η παραπάνω 

πειραματική παρατήρηση επαληθεύτηκε πρόσφατα και με ατομιστικές 

προσομοιώσεις από την Bacova και τους συνεργάτες της.69 

 

Στο σχήμα 4.17, φαίνεται η θερμοκρασιακή εξάρτηση του G' και G" για ω = 10 

rad/sec για τα διάφορα πολυμερικά μείγματα που συζητήθηκαν παραπάνω. Η 
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μηχανική απόκριση των μειγμάτων  (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ /LPEO και (PS)40 

(PMMA)40 6K-6Κ /LPEO έχει μικρότερη εξάρτηση από τη θερμοκρασία, συγκριτικά 

με τα μείγματα γραμμικών PMMA και (PS)100(PMMA)100-1K-20Κ/LPEO με το 

LPEO.  

 

 

Σχήμα  4.17. G’, G’’ συναρτήσει της θερμοκρασίας για 30wt% και κατά βάρος σύσταση των σωματιδίων PMMA 
με συχνότητα 10 rad/s (αριστερά) και G’, G’’ συναρτήσει της θερμοκρασίας για 45 wt% κατά βάρος σύσταση των 

σωματιδίων PMMA, με συχνότητα 10 rad/s (δεξιά). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για τα  30 wt% μείγματα και για θερμοκρασίες, Τ < 

60 °C, το G' του (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K /PEO είναι μεγαλύτερο από το G' του 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-16K/PEO ενώ για Τ > 60 °C το (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K/PEO 

εμφανίζει καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Με την  αύξηση της θερμοκρασίας όλα τα 

δείγματα εμφανίζουν μια μετάβαση από G' > G", ψεύδο-ελαστική συμπεριφορά για 

τα μείγματα LPMMA/LPEO και (PS)100(PMMA)100-1Κ-20K/PEO ή G' >> G", 

συμπεριφορά γυαλιού για τα (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K/PEO και  (PS)40(PMMA)40-

6Κ-6K/PEO, σε G' < G", όπου το υλικό έχει μια ιξωδοελαστική συμπεριφορά. Στη 

περίπτωση του 30 wt% (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K/PEO αυτή η μετάβαση εμφανίζεται 

100 οC ενώ η αντίστοιχη θερμοκρασία για το μείγμα   (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K 

/PEO εμφανίζεται στους 131 °C.  

 

Για να καταλάβουμε αυτή τη συμπεριφορά πραγματοποιήσαμε modulated DSC στα 

δύο καθαρά αστεροειδή συμπολυμερή (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K και 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-6K   (Σχήμα 4.18). Διαπιστώνεται πως  και τα δύο συστήματα 

εμφανίζουν δυο Τg: ένα για το PS (Τg ≈100 °C) και ένα για το PMMA (Τg ≈130 οC). 

Είναι φανερό λοιπόν πως για το (PS)n(PMMA)n-6Κ-16Κ/PEO το PMMA είναι που 

καθορίζει τη παραπάνω μετάβασή,  ενώ στη περίπτωση του νανοσωματιδίου με το 
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περισσότερο PS, (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K, η κρίσιμη θερμοκρασία στην οποία το G' 

εμφανίζεται μικρότερο από το G" είναι κοντά κοντά στο Τg του PS (≈ 100 °C). Μετά 

το πέρας της θερμοκρασίας, όπου G'=G", οι διασυνδεδεμένες / δαιδαλώδεις 

συνεχόμενες δομές παραμορφώνονται και το υλικό μεταβαίνει σε μια ελαστόμορφη 

(εύκαμπτη) κατάσταση.  

 

Σχήμα  4.18 DSC σαρώσεις για τα καθαρά αστεροειδή, (PS)40(PMMA)40-6Κ-6K και (PS)40(PMMA)40-6Κ-16K. 
Σημειώνεται η Tg του PS και του PMMA. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συμπεράσματα 

 

Στη παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στις 

θερμικές και μηχανικές ιδιότητες πολυμερών στο σύστημα  ολιγομερές πολύ-

αιθυλενοξείδιο (PEO) / πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (PMMA), ως προς τις 

θερμικές και μηχανικές ιδιότητες.  

Πιο συγκεκριμένα εξετάσθηκαν μείγματα γραμμικoύ PMMA, διαφορετικών 

μοριακών βαρών  (50, 100, 225 kg/mol) και σε διαφορετικές κατά βάρος αναλογίες 

με το LPEO καθώς και 3 διαφορετικά πολυμερικά νανοδομημένα νανοσωματίδια, 

αποτελούμενα από μικτόκλωνα συμπολυμερή πολυστυρενίου (polystyrene, PS) και  

πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (poly(methyl methacrylate), PMMA), PSnPMMAn, 

όπου n ο αριθμός των κλάδων/πλοκαμιών. Ειδικότερα τα αστέρια που μελετήθηκαν 

ήταν τα εξής: (PS)100(PMMA)100-1K-20K, (PS)40(PMMA)40-6K-16K, 

(PS)40(PMMA)40-6K-6K. Στο πρώτο αστέρι (ακτίνας περίπου 45nm) το μοριακό 

βάρος του PS είναι ίσο με Mw
PSLi = 1kg/mol  και το μοριακό βάρος του κλάδου του 

PMMA είναι περίπου Mw
PMMA =20 kg/mol ενώ ο αριθμός των κλάδων είναι περίπου 

n ~ 100. Τα άλλα δύο αστέρια έχουν n ~ 40, το μοριακό βάρος του PS είναι Mw
PSLi = 

6 kg/mol και το  Mw
PMMA  είναι 6 kg/mol στο ένα νανοσωματίδιο, ακτίνας περίπου 

15nm και 16 kg/mol  για το άλλο νανοσωματίδιο ακτίνας περίπου 11nm.  

 

Aρχικά, εξετάσθηκε η επίδραση του μοριακού βάρους του γραμμικού PMMA στην 

κρυσταλλικότητα του LPEO. Aπό τις θερμικές μετρήσεις DSC και την ολοκλήρωση 

των καμπυλών τήξης δεν φάνηκε να υπάρχει εξάρτηση στο τρόπο που μειώνεται η 

κρυσταλλικότητα του LPEO, από το μoριακό βάρος του γραμμικού PMMA. Σε κάθε 

περίπτωση των γραμμικών PMMA η κρυσταλλικότητα του PEO φθίνει γραμμικά με 

την αύξηση της κατά βάρους σύστασης PMMA.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής και της 

χημικής σύστασης των μικτόκλωνων αστεροειδών (PS)n(PMMA)n στις θερμικές και 

μηχανικές ιδιότητες των πολυμερικών τους μειγμάτων με το ολιγομερές, μικρού 

μοριακού βάρους PEO.  
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Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε αρχικά η επίδραση του μεγέθους των 

νανοσωματιδίων στην κρυσταλλικότητα του LPEO. Έτσι, συγκρίνονται τα μείγματα 

LPEO-0.55K/(PS)40(PMMA)40-6K-16K και LPEO/(PS)100(PMMA)100-1K-20K. Τα 

δύο αυτά νανοσωματίδια αποτελούνται κυρίως από PMMA, αλλά διαφέρουν στο 

μέγεθος. Η κρυσταλλικότητα του LPEO επηρεάζεται ελαφρώς περισσότερο από τα 

μικρότερου μεγέθους νανοσωματίδια, (PS)40(PMMA)40-6K-16K. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο τρόπος που μειώνεται η κρυσταλλικότητα, καθώς δεν ακολουθεί 

γραμμική πτώση όπως στην περίπτωση των μειγμάτων LPMMA/LPΕO, αλλά μια 

σιγμοειδή καμπύλη. Η μείωση της κρυσταλλικότητας του PEO μπορεί να ερμηνευτεί 

ως εξής: πρώτον, για μικρές συγκεντρώσεις κατά βάρος PMMA, η μείωση της 

κρυσταλλικότητας οφείλεται στις επαφές PEO/PMMA και δεν εμφανίζεται 

σημαντική εξάρτηση ούτε στο μέγεθος ούτε στο Mw
PMMA μιας και το μικρό μοριακού 

βάρους PEO διαβρέχει τα πολυμερικά νανοσωματίδια. Δεύτερον, ο σχηματισμός ενός 

δικτύου στα νανοσωματίδια, που εμφανίζεται με την αύξηση της κατά βάρους 

σύστασης PMMA, περιορίζει το PEO από το να κρυσταλλώσει επειδή κατά τη 

κρυστάλλωση του το δίκτυο των νανοσωματιδίων, τα οποία είναι σε μορφή γυαλιού 

(Τ<Τg), λειτουργούν σαν τοίχος.  

Η παραπάνω παρατήρηση γίνεται ακόμα πιο σημαντική/έντονη στη περίπτωση στη 

περίπτωση των νανοσωματιδίων PS)40(PMMA)40-6K-6K. Αυτό αποδίδεται στον 

τρόπο αυτό-οργάνωσης των συγκεκριμένων νανοσωματιδίων και τον σχηματισμό 

ενός πολύ έντονου πολυμερικού δικτύου, σαν αποτέλεσμα δύο ανταγωνιστικών 

αλληλεπιδράσεων: i) τη διαμοριακή έλξη μεταξύ των κλάδων PS, καθώς είναι μη-

αναμείξιμοι με το LΡΕΟ, που ευνοούν τη συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων  και 

(ii) τις ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων ΡMMA  και του LΡΕΟ που 

ευνοούν τη διασπορά τους.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ρεολογικός χαρακτηρισμός των μειγμάτων γραμμικού 

PMMA-100K με LPEO και των μικτόκλωνων αστεροειδών με LPEO. Είναι σαφές, 

ότι για κάθε εξεταζόμενη σύνθεση η μηχανική ενίσχυση είναι σημαντικά ισχυρότερη 

για τα νανοσωματίδια σε σύγκριση με εκείνη των γραμμικών μειγμάτων ΡΜΜΑ.    

Με τη χρήση του αστεροειδούς (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, οι τιμές του μέτρου 

ελαστικότητας G' του πολυμερικού μείγματος, που περιγράφουν τη μηχανική αντοχή 

του δείγματος, είναι κατά πολύ υψηλότερες  από τις αντίστοιχες τιμές του δείγματος 
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LPMMA/LPEO σε όλο το εύρος συχνοτήτων που μελετήθηκαν. Για τα μείγματα PEO 

με τα μικτόκλωνα αστέρια/νανοσωματίδια (PS)100(PMMA)100-1K-20Κ, δηλαδή τα 

αστέρια που αποτελούνται και αυτά κυρίως από PMMA αλλά έχουν μεγαλύτερη 

ακτίνα από τα (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ, οι μηχανικές ιδιότητες εμφανίζονται 

εμφανώς χαμηλότερες από τα (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO αλλά βελτιωμένες σε 

σχέση με τα γραμμικά LPMMA/LPEO. Επομένως τα νανοσωματίδια μικρότερου 

μεγέθους βελτιώνουν περισσότερο τις μηχανικές ιδιότητες του PEO.  

Τα μείγματα (PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ/LPEO εμφανίζουν τις καλύτερες μηχανικές 

ιδιότητες από όλα τα πολυμερικά δείγματα που μελετήθηκαν στη παρούσα εργασία. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως στη περίπτωση των πολυμερικών νανοσωματιδίων 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-6Κ, που περιέχουν περισσότερο ποσοστό PS και τα πλοκάμια 

PS πού έχει συγκρίσιμο μήκος PMMA έχουμε το σχηματισμό ενός πιο ισχυρού 

πολυμερικού δικτύου λόγω των διαμοριακών ελκτικών αλληλεπιδράσεως των 

νανοσωματίδιων.   

Επιπλέον, η μηχανική απόκριση των μειγμάτων  (PS)40(PMMA)40-6K-16Κ/LPEO και 

(PS)40(PMMA)40-6K-6Κ/LPEO έχει μικρότερη εξάρτηση από τη θερμοκρασία, 

συγκριτικά με τα μείγματα γραμμικών PMMA και (PS)100(PMMA)100-1K-20Κ 

/LPEO. Για το (PS)n(PMMA)n-6Κ-16Κ/PEO το PMMA είναι που καθορίζει τη 

μετάβασή από G΄>G΄΄ σε G΄< G΄΄, καθώς αυτή η αλλαγή συμβαίνει στο Τg του 

PMMA (≈ 130 °C),   ενώ στη περίπτωση του νανοσωματιδίου με το περισσότερο PS, 

(PS)40(PMMA)40-6Κ-6K, η κρίσιμη θερμοκρασία στην οποία το G' εμφανίζεται 

μικρότερο από το G" είναι κοντά στο Τg του PS (≈ 100 °C).  

 

Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές, πόσο κρίσιμο ρόλο παίζει η μακρομοριακή 

αρχιτεκτονική του πολυμερούς στην μηχανική ενίσχυση του LPEO και την επίδραση 

στην κρυσταλλικότητα του.  
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