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Περίληψη 

          Ένα οργανικό πολυµερές δύναται να αναμειχθεί µε ένα ή και περισσότερα είδη 

πρόσθετων ανόργανων ενώσεων, δημιουργώντας την κατηγορία των σύνθετων 

πολυμερικών υλικών. Τα υλικά που προκύπτουν από τέτοιους συνδυασμούς 

παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με αυτές των αρχικών υλικών με 

αποτέλεσμα να αποκτήσουν μεγάλο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. 

Ωστόσο η ανάμειξη μπορεί να έχει και αρνητική επίδραση σε ορισμένες από τις 

ιδιότητες του νέου υλικού. Η βελτιστοποίηση των επιθυµητών ιδιοτήτων µπορεί να 

επιτευχθεί όταν το ανόργανο πρόσθετο έχει τουλάχιστον µία διάσταση της τάξεως 

του νανοµέτρου, δηµιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα νανοσύνθετο πολυμερικό 

υλικό. Τέτοιου είδους νανοσύνθετα υλικά µπορούν να προκύψουν από την ανάµειξη 

ενός πολυµερούς µε κάποιο είδος ανόργανου νανοπρόσθετου, όπως για 

παράδειγμα τα νανοσωματίδια, οι νανοσωλήνες ή οι νανοκύλινδροι ή τα 

πολυστρωματικά υλικά. Τα υλικά αυτά ανάλογα µε την ποσοστιαία σύστασή τους σε 

ανόργανο νανοπρόσθετο παρουσιάζουν διαφορετικές θερµικές και µηχανικές 

ιδιότητες. 

          Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των επιφανειακών 

ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών που αποτελούνται από πολυμερές και ανόργανα 

νανοπρόσθετα. Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε το πολυστυρένιο είτε 

μία πολυουρεθάνη, στα οποία προστέθηκαν ανόργανα υλικά τόσο υδρόφοβης όσο 

και υδρόφιλης φύσης. Πιο συγκεκριμένα τα πρόσθετα ήταν ο πολυστρωματικός 

πυριτιούχος πηλός, Na+-MMT (υδρόφιλος και οργανικά τροποποιημένος για να γίνει 

οργανόφιλος και αναμείξιμος με υδρόφοβα πολυμερή) και τα νανοσωματίδια 

διοξειδίου του πυριτίου τα οποία βρίσκονταν είτε σε υδατικό διάλυμα (Ludox LS, 

Ludox AS40, Snowtex ZL) είτε σε μορφή πούδρας (Αerosil 200). ‘Ολα τα νανοπρόσθετα 

προστέθηκαν σε κατάλληλα ποσοστά στην πολυμερική μήτρα ώστε τα νανοϋβρίδια 

να καλύπτουν μία ευρεία κλίμακα συστάσεων  πολυμερούς – ανοργάνου, ξεκινώντας 

από 100% πολυμερές έως 50 wt% ανόργανο. Το κύριο κομμάτι της εργασίας 

αφορούσε την μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων επιστρωμάτων των 

συγκεκριμένων νανοσύνθετων υλικών πάνω σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου 
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σαν συνάρτηση του είδους του νανοπρόσθετου και της σύστασης. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τα υλικά που παρασκευάστηκαν, χαρακτηρίστηκαν πλήρως με χρήση 

των τεχνικών της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA), με στόχο την επιβεβαίωση της 

σύστασης όλων των νανοϋβριδίων και τον προσδιορισμό της θερμικής 

σταθερότητας και της θερμοκρασίας αποσύνθεσης των πολυμερών και της 

Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), με την οποία μελετήθηκε η θερμική 

συμπεριφορά των νανοϋβριδίων δίνοντας έμφαση στη μελέτη της θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης. Η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων πραγματοποιήθηκε 

μέσω μετρήσεων της γωνίας επαφής μίας σταγόνας νερού με τα αντίστοιχα 

επιστρώματα ώστε να εξεταστεί o τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται οι 

επιφανειακές ιδιότητες των πολυμερών εξαιτίας της τραχύτητας που προκύπτει 

λόγω της προσθήκης του ανόργανου υλικού στο πολυμερές και της διαφορετικής 

υδροφιλικότητας/υδροφοβικότητάς τους. Από τις μετρήσεις της γωνίας επαφής, η 

μέγιστη τιμή για τα νανοσύνθετα υλικά πολυστυρενίου/διοξειδίου του πυριτίου 

επιτυγχάνεται για σύσταση 2 wt% SiO2. Για τα υπόλοιπα συστήματα νανοσύνθετων 

υλικών που μελετήθηκαν, δεν παρατηρήθηκε επίδραση της παρουσίας του 

ανόργανου υλικού ή της σύστασης στις επιφανειακές ιδιότητες των πολυμερών. 
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1. Θεωρητική εισαγωγή 

1.1  Πολυμερή 

          O όρος «πολυμερή» αναφέρεται σε μακρομόρια που χαρακτηρίζονται από την 

επανάληψη μίας ή περισσότερων δομικών μονάδων, τα μονομερή, ενωμένων 

μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς. Στα συνθετικά πολυμερή, ο βαθμός 

πολυμερισμού, n, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των επαλαμβανόμενων 

δομικών μονάδων, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 102 και 104 ή και παραπάνω, 

ανάλογα τις εκάστοτε συνθήκες πολυμερισμού. Τα φυσικά πολυμερή (π.χ. DNA) 

έχουν κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερο βαθμό πολυμερισμού. Βασικό χαρακτηριστικό 

των πολυμερικών αλυσίδων αποτελεί το Μοριακό Βάρος, το οποίο αναφέρεται στο 

γινόμενο του βαθμού πολυμερισμού επί το άθροισµα των ατοµικών βαρών των 

στοιχείων της επαναλαµβανόµενης δοµικής µονάδας. [1,2] 

          Τα πολυμερή βρίσκουν εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, καθώς 

χρησιμοποιούνται ως πλαστικά καθημερινής χρήσης, επιστρώματα, συγκολλητικά, 

ελαστομερή, ίνες αλλά και σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η ιατρική, η 

διαστημική και η μικροηλεκτρονική. 
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1.1.1  Κατηγορίες πολυμερών 

          Τα πολυμερή δύναται να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα τον 

παράγοντα που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, διακρίνονται οι εξής 

κατηγορίες: 

Με βάση τη γεωμετρία της αλυσίδας τους: 

• Γραμμικά (linear): αποτελούνται από αλληλουχία μονομερών διευθετημένα το 

ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να σχηματίζουν ευθεία αλυσίδα. 

• Διακλαδισμένα (branched): αποτελούνται από μία κύρια αλυσίδα από την οποία 

αναπτύσσονται πλευρικές διακλαδώσεις. 

• Αστεροειδή (star): γραμμικά πολυμερή που έχουν συνδεθεί στο ένα τους άκρο. 

• Διασταυρωμένα (crosslinked) ή δίκτυα (network): Τα μόριά τους αποτελούνται 

από αλυσίδες που συνδέονται μεταξύ τους με σταυροδεσμούς, σχηματίζοντας 

πλέγμα. Ο όρος πλέγμα χρησιμοποιείται συνήθως όταν τα άτομα των 

συνδέσεων είναι όμοια με εκείνα των αλυσίδων. 

• Κυκλικά (Ring): Αλυσίδες των οποίων τα δύο άκρα τους είναι ενωμένα. 

 

 

Εικόνα 1.1: Κατηγορίες πολυμερών βάσει της γεωμετρίας της αλυσίδας τους 
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Mε βάση το είδος και την αλληλουχία των μονομερών: 

          Ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών μονομερών που περιέχουν τα 

πολυμερή, χωρίζονται σε ομοπολυμερή (homopolymers), όταν αποτελούνται από 

ένα είδος μονομερούς, και σε συμπολυμερή (copolymers), όταν περιλαμβάνουν 

περισσότερα από ένα είδη. Τα συμπολυμερή, ανάλογα την αλληλουχία σύνδεσης των 

διαφορετικών μονομερών, διακρίνονται περαιτέρω σε συσταδικά (block), τυχαία ή 

στατιστικά (random), εναλλασσόμενα (alternating) και ενοφθαλμισμένα  (graft). 

 

Eικόνα 1.2: Κατηγορίες πολυμερών βάσει της αλληλουχίας των μονομερών 

 

Με βάση την ύπαρξη φορτίου: 

• Ουδέτερα: το μεγαλύτερο ποσοστό των πολυμερών είναι ουδέτερα, ενώ 

συνήθως έχουν την ικανότητα να διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες. 

• Φορτισμένα: ορισμένα πολυμερή, όταν διαλύονται στο νερό, χάνουν ιόντα από 

κάποιες δομικές μονάδες τους με αποτέλεσμα να φορτίζονται. Όταν τα ιόντα 

είναι διεσπαρμένα στο διάλυμα, τα πολυμερή ονομάζονται πολυ-ηλεκτρολύτες 

ενώ όταν τα φορτία είναι δέσμια κοντά στην αλυσίδα, ιονομερή. 
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Mε βάση τη μορφολογία: 

• Άμορφα: τα πολυμερή που με την μείωση της θερμοκρασία δεν μπορούν να 

σχηματίσουν δομή τάξης σε μεγάλη χωρική κλίμακα και διατηρούν την 

τυχαιότητα της κατάστασης τήγματος. Η μετάβαση κατά την οποία το 

πολυμερές μετατρέπεται από τήγμα σε γυαλί και αντίστροφα ονομάζεται 

υαλώδης μετάβαση. 

• Κρυσταλλικά: σε αντίθεση με τα άμορφα, τα πολυμερή αυτά μπορούν να 

σχηματίσουν δομή τάξης σε μεγάλη χωρική κλίμακα με μείωση της 

θερμοκρασίας. Η μετάβαση από τήγμα σε κρύσταλλο ονομάζεται κρυστάλλωση 

ενώ η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται τήξη. 

• Ημικρυσταλλικά: στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πολυμερή που με μείωση 

της θερμοκρασίας κρυσταλλώνουν ως ένα βαθμό, ενώ παράλληλα ένα 

σημαντικό μέρος παραμένει σε άμορφη κατάσταση. 

 

 

 

Eικόνα 1.3: Κατηγορίες πολυμερών βάσει της μορφολογίας 
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1.2  Νανοσύνθετα υλικά 

          Σύνθετα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον 

διαφορετικά συστατικά που παρουσιάζουν διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες. 

[3] Τα υλικά που προκύπτουν από τέτοιους συνδυασμούς παρουσιάζουν 

βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με αυτές των αρχικών υλικών με αποτέλεσμα να 

αποκτήσουν μεγάλο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Ωστόσο πολλές 

φορές, η βελτίωση μιας ιδιότητας μπορεί να επιφέρει την υποβάθμιση κάποιας 

άλλης.  Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού, η προσοχή των ερευνητών έχει 

εστιάσει σε μία ειδική κατηγορία σύνθετων υλικών, τα νανοσύνθετα, στα οποία το 

πρόσθετο υλικό έχει τουλάχιστον μια διάσταση της τάξης του νανομέτρου. [4,5] Oι 

βελτιωμένες ιδιότητες των υλικών αυτών σχετίζονται με το μεγάλο λόγο επιφάνειας 

προς όγκο, λόγω της νανοκλίμακας, που οδηγεί στην ανάπτυξη περισσότερων 

διαμοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πολυμερούς και της επιφάνειας του 

ανόργανου προσθέτου. [6] 

Ανάλογα τον αριθμό των διαστάσεων που βρίσκονται στην τάξη των νανομέτρων, 

τα ανόργανα πρόσθετα των νανοσύνθετων υλικών διακρίνονται σε:  

• μηδενικής διάστασης (νανοσωματίδια), 

• μίας διάστασης (νανοΐνες ή νανοσωλήνες), 

• δύο διαστάσεων (νανοστρώματα / πολυστρωματικά υλικά) και 

• τριών διαστάσεων (νανοδίκτυα). 

Εκτενέστερη αναφορά στις παραπάνω κατηγορίες πρόσθετων των νανοσύνθετων 

υλικών θα γίνει παρακάτω. 

          Τα συγκεκριμένα υλικά έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας, καθώς παρουσιάζουν πληθώρα ιδιοτήτων που τα καθιστά ικανά να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα σημαντικό αριθμό εφαρμογών. Ειδικότερα, εμφανίζουν 

υψηλό μέτρο ελαστικότητας (Υoung’s Μodulus), αυξημένη αντοχή σε εφελκυσμό 

(tensile strength), υψηλή θερμική αντίσταση (heat resistance) και θερμική 

σταθερότητα (thermal stability), αυξημένη θερμοκρασία θερμικής παραμόρφωσης 

(heat distortion temperature), μειωμένη αναφλεξιμότητα (flammability), μειωμένη 
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διαπερατότητα (permeability) από αέρια και υγρά, βελτιωμένη αγωγιμότητα των 

πολυμερικών ηλεκτρολυτών, αυξημένη βιοαποικοδομησιμότητα (biodegradability) 

και μειωμένο συντελεστή θερμικής διαστολής.  

          Στο σημείο αυτό αξίζουν να αναφερθούν ορισμένες από τις εφαρμογές των 

νανοσύνθετων υλικών (Εικόνα 1.4). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, σε μέρη όπως οι προφυλακτήρες των αυτοκινήτων και οι 

αντλίες καυσίμων. Επιπλέον βρίσκουν εφαρμογή στα χρώματα, στα καλλυντικά και 

στα λιπαντικά, συνδράμοντας στον έλεγχο των ρεολογικών τους ιδιοτήτων ενώ 

αξιοσημείωτη είναι και η χρήση τους στην αεροναυπηγική λόγω της χαμηλής τους 

πυκνότητας. Γενικά παρουσιάζουν θερμική σταθερότητα και σε συνδυασμό με την 

ικανότητα ορισμένων υλικών να επιβραδύνουν την καύση, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως επιστρώσεις σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Παράλληλα, τα 

βιοαποικοδομήσιμα νανοσύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται στον κλάδο της ιατρικής 

σε ορθοπεδικές και οδοντικές κατασκευές, ως μεταφορείς φαρμάκων και στην 

κατασκευή τεχνητού ιστού για διάφορα μέλη του σώματος. [7,8,9]  

      

 

Eικόνα 1.4: Εφαρμογές σύνθετων υλικών 
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1.3 Πρόσθετα νανοσύνθετων υλικών 

 

1.3.1 Νανοσωματίδια 

          Τα νανοσωµατίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως ανόργανα πρόσθετα σε μία 

πολυµερική µήτρα. Στην περίπτωση που υπάρχουν ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ πολυµερούς και νανοσωµατιδίων, προκύπτει καλή διασπορά στο μέσο και 

δηµιουργία µεγάλης επιφάνειας επαφής µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση των 

επιθυµητών ιδιοτήτων των υλικού. [10,11,12,13] Σε περίπτωση που οι δύο φάσεις 

δεν αλληλεπιδρούν ευνοϊκά, η διασπορά του προσθέτου είναι ανεπαρκής και 

παρατηρείται συσσωµάτωση των νανοσωµατιδίων με επίπτωση στις µηχανικές 

ιδιότητες του υλικού, καθώς αναπτύσσονται πιο αδύναμες δομές.  

 

Εικόνα 1.5: Σχηµατική απεικόνιση νανοσωµατιδίων διεσπαρµένων σε πολυµερική 

µήτρα 

1.3.2 Νανοΐνες / νανοσωλήνες 

          Οι νανοσωλήνες ως πρόσθετο παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς 

μεταξύ των πλεονεκτημάτων τους συγκαταλέγονται η μεγάλη επιφάνεια επαφής, το 

μικρό μέγεθος των πόρων όπως και η ακαμψία και η αντοχή, ως προς τις μηχανικές 

ιδιότητες. [14,15] Εξαιτίας των παραπάνω κρίνονται κατάλληλοι προς χρήση σε 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως επίσης και στον κλάδο των υφασμάτων, στον οποίο 

γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης υλικών με ιδιότητες όπως ο αυτοκαθαρισμός, η 

αντοχή στο σκίσιμο, η υδροφοβικότητα, η επιβράδυνση της φλόγας κ.ά. [14,15,16] 
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Συγκεκριμένοι νανοσωλήνες, όπως αυτοί του άνθρακα, συνδράμουν στη βελτίωση 

των ηλεκτρικών, θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων όταν αυτοί προστεθούν σε ένα 

πολυμερές. Ωστόσο ένα μειονέκτημά των νανοσωλήνων άνθρακα είναι η δυσκολία 

παραγωγής τους με ίδιο αριθμό προσμίξεων, μήκος και διάμετρο. [11] 

 

Εικόνα 1.6: Σχηματική αναπαράσταση νανοσωλήνων διεσπαρμένων σε πολυμερική 

μήτρα 

1.3.3 Πολυστρωματικά υλικά 

Tα πολυστρωματικά υλικά αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία νανοπροσθέτων που 

έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Μια ειδική περίπτωση της 

κατηγορίας αυτής είναι ο πολυστρωματικός πυριτιούχος πηλός (clay), ο οποίος με 

προσθήκη του σε ένα πολυμερές, δύναται να δημιουργήσει τις ακόλουθες δομές: 

[17,18,19] 

• Φασικά διαχωρισμένη δομή (phase separated): στην περίπτωση αυτή οι δύο 

φάσεις είναι μη αναμίξιμες, οπότε επικρατούν ασθενείς αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ πολυμερούς και ανοργάνου. 

• Δομή παρεμβολής (intercalated): εδώ το πολυμερές παρεμβάλλεται ανάμεσα 

στα ανόργανα στρώματα (γαλαρίες), ενώ παρατηρείται καλά οργανωμένη 

πολυστρωματική δομή με εναλλασσόμενα στρώματα πολυμερούς-

ανοργάνου με επαναλαμβανόμενη απόσταση μερικών νανομέτρων. Οι 

αλληπιδράσεις ανάμεσα στις δύο φάσεις είναι ευνοϊκές. 
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• Διεσπαρμένη δομή (exfoliated): οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολυμερούς και 

ανοργάνου είναι πλέον τόσο ευνοϊκές, ώστε να χάνεται η παράλληλη 

διευθέτηση των ανόργανων στρωμάτων, τα οποία εντοπίζονται 

διεσπαρμένα μέσα στο πολυμερές. 

 

Eικόνα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση των τριών διαφορετικών δομών που 

εμφανίζουν τα νανοσύνθετα υλικά πολυμερών/πολυστρωματικών πυριτιούχων 

πηλών: (α) φασικά διαχωρισμένη, (β) δομή παρεμβολής και (γ) διεσπαρμένη δομή. 

1.3.4 Νανοδίκτυα 

          Mία επίσης ενδιαφέρουσα κατηγορία νανοπροσθέτων αποτελούν τα 

νανοδίκτυα. To ανόργανο νανοδίκτυο μπορεί να αποτελείται από νανο-, μεσο- ή 

μικρο-ικριώματα. Για την παρασκευή των νανοπροσθέτων αυτών ακολουθούνται 2 

μέθοδοι, αυτή της ex-situ, κατά την οποία πραγματοποιείται ξεχωριστή σύνθεση του 

ικριώματος με εν συνεχεία ανάμειξη με το πολυμερές και αυτή της in-situ, όπου το 

ικρίωμα παρασκευάζεται μετά την ανάμειξη με το πολυμερές. [20] 

 

Εικόνα 1.8: Σχηματική αναπαράσταση νανοδικτύων σε πολυμερική μήτρα 
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1.4    Επιφάνειες 

          Η επιστήμη επιφανειών μελετάει τα φυσικοχημικά φαινόμενα που 

εμφανίζονται στη διεπαφή δύο φάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών 

στερεού-υγρού, στερεού- αερίου, στερεών-κενού και υγρού-αερίου. H ανάπτυξη 

επιφανειών στις οποίες εναποτίθενται νανοσύνθετες πολυμερικές επιστρώσεις 

(polymer nanocomposite coatings), έχει γίνει επίκεντρο εκτενούς έρευνας, κυρίως 

λόγω των νέων δυνατοτήτων των επιφανειών αυτών ως προς τις εφαρμογές που 

μπορούν να έχουν. Ανάλογα το πολυμερές που θα προστεθεί στην επιφάνεια, αυτή 

μπορεί να έχει συμπεριφορά είτε υδρόφιλη, είτε υδρόφοβη, είτε να εναλλάσσεται 

μεταξύ των δύο φύσεων. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται λόγος για λειτουργικές 

επιφάνειες με ελεγχόμενη ικανότητα διαβροχής / διαβρεξιμότητα (wettability). [21] 

1.4.1 Διαβροχή 

          Η επιστήμη της διαβροχής (wetting) εξετάζει τη συμπεριφορά των υγρών όταν 

αυτά έρθουν σε επαφή με μια στερεή επιφάνεια. H επιστήμη αυτή έχει αποκτήσει 

τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως λόγω των δυνατοτήτων της σε πιθανές εφαρμογές. 

Μια σημαντική εφαρμογή αποτελούν οι αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, που 

σχετίζονται με την ύπαρξη υπερυδρόφοβων επιφανειών. Οι μελέτες συνήθως 

περιλαμβάνουν τη μέτρηση της γωνίας επαφής, η οποία υποδηλώνει το βαθμό 

διαβροχής κατά την αλληλεπίδραση ενός στερεού με ένα υγρό. Οι μικρές γωνίες 

επαφής (<90°) αντιστοιχούν σε υψηλό βαθμό διαβρεξιμότητας, ενώ μεγάλες γωνίες 

επαφής (>90°) αντιστοιχούν σε χαμηλό βαθμό διαβρεξιμότητας. [22,23] 

Eικόνα 1.9: Σχηματική αναπαράσταση των γωνιών επαφής που σχηματίζονται από 

τις σταγόνες υγρού επάνω σε στερεή επιφάνεια, ανάλογα το βαθμό διαβρεξιμότητας 

αυτής 
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1.4.2 Eπιφανειακή τάση – εξίσωση Young 

          Έστω μία σταγόνα η οποία βρίσκεται σε μια επίπεδη, στερεή επιφάνεια. Η 

γωνία επαφής ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται από την τομή της διεπιφάνειας 

υγρού-στερεού και υγρού-αερίου. Η διεπιφάνεια όπου έχουμε συνύπαρξη στερεού, 

υγρού και αερίου αναφέρεται ως η ‘’γραμμή τριών φάσεων’’. Το σχήμα 1.8 δείχνει 

ότι παρατηρείται μικρή γωνία επαφής όταν η σταγόνα εξαπλώνεται στην επιφάνεια, 

ενώ η γωνία επαφής είναι μεγάλη όταν η σταγόνα λαμβάνει μορφή χάντρας στην 

επιφάνεια. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μια γωνία επαφής 

μικρότερη των 90° υποδεικνύει ότι η διαβροχή της επιφάνειας είναι ευνοϊκή και η 

σταγόνα θα εξαπλωθεί σε μια μεγάλη περιοχή της επιφάνειας. Αντίθετα γωνίες 

επαφής μεγαλύτερες από 90° σημαίνουν ότι η διαβροχή της επιφάνειας είναι μη 

ευνοϊκή, οπότε το υγρό θα ελαχιστοποιήσει την επαφή του με την επιφάνεια, 

σχηματίζοντας ένα συμπαγές υγρό σταγονίδιο. Για παράδειγμα, πλήρης διαβροχή 

προκύπτει όταν η γωνία επαφής προσεγγίζει τις 0°, καθώς η σταγόνα απλώνεται 

πλήρως στην επιφάνεια. Για τις υπερυδρόφοβες επιφάνειες, όπου οι γωνίες επαφής 

είναι συνήθως μεγαλύτερες από 150°, προτιμάται ελάχιστη επαφή μεταξύ υγρού και 

επιφάνειας. 

          Ιδανικά, το σχήμα μιας σταγόνας καθορίζεται από την επιφανειακή τάση του 

υγρού. Έστω μια σταγόνα, τότε κάθε μόριο στο εσωτερικό της (bulk) έλκεται εξίσου 

σε κάθε κατεύθυνση από γειτονικά μόρια υγρού, με αποτέλεσμα η συνολική δύναμη 

ναι είναι μηδενική. Ωστόσο, τα μόρια που εκτίθενται στην επιφάνεια του υγρού δεν 

έχουν γειτονικά μόρια προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε το σύνολο της δύναμης που 

ασκείται μεταξύ τους να είναι μηδέν. Αντ' αυτού, έλκονται προς τα μέσα από τα 

γειτονικά μόρια (εικόνα 1.9), δημιουργώντας μια εσωτερική πίεση. Σαν αποτέλεσμα, 

το υγρό περιορίζει την επιφάνειά του ώστε να διατηρήσει τη χαμηλότερη ελεύθερη 

ενέργεια επιφάνειας. Είναι γνωστό ότι τα μικρά σταγονίδια και οι φυσαλίδες είναι 

σφαιρικές, γεγονός που τους επιτρέπει να λαμβάνουν το ελάχιστο εμβαδόν 

επιφάνειας για δεδομένο όγκο. Αυτή η διαμοριακή αλληλεπίδραση για τον 

περιορισμό της επιφάνειας ονομάζεται επιφανειακή τάση και είναι υπεύθυνη για το 

σχήμα των υγρών σταγονιδίων. Στην πράξη, εξωτερικές δυνάμεις όπως η βαρύτητα 
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παραμορφώνουν το σταγονίδιο και κατά συνέπεια, η γωνία επαφής καθορίζεται 

από έναν συνδυασμό επιφανειακής τάσης και εξωτερικών δυνάμεων (συνήθως της 

βαρύτητας). 

          Όπως αρχικά περιγράφηκε από τον Thomas Young το 1805, η γωνία επαφής 

μιας σταγόνας σε μια ιδανική στερεή επιφάνεια ορίζεται από τη μηχανική ισορροπία 

της σταγόνας κάτω από τη δράση τριών διεπιφανειακών τάσεων: 

γlg cos θY =  γsg − γsl 

όπου oι όροι γlg, γsg και γsl αφορούν τις διεπιφανειακές τάσεις υγρού-αερίου, 

στερεού αερίου και στερεού-υγρού, αντίστοιχα, και θY είναι η γωνία επαφής. Η 

παραπάνω σχέση αναφέρεται συνήθως ως εξίσωση του Young και η θY ως η γωνία 

επαφής του Young. 

 

Εικόνα 1.10: a) Η επιφανειακή τάση προκαλείται από την ασυμμετρία των δυνάμεων 

των μορίων του υγρού που βρίσκονται στην επιφάνεια και b) το σχήμα της 

σταγόνας και η γωνία επαφής που σχηματίζεται στην στερεή επιφάνεια προέρχεται 

από την ισορροπία δυνάμεων στη γραμμή επαφής αερίου / υγρού / στερεού στο 

τριφασικό σημείο 

1.4.3 Tραχύτητα 

          Oι πραγματικές επιφάνειες των στερεών είναι συχνά τραχείς και 

ανομοιογενείς, επομένως η πραγματική γωνία επαφής μιας υγρής σταγόνας σε 

στερεή επιφάνεια είναι διαφορετική από την αυτή που προβλέπει η εξίσωση του 

Young. Για την καλύτερη ανάλυση της διαβρεξιμότητας μιας μη ιδανικής τραχιάς 

επιφάνειας, εισάγεται ο όρος της φαινόμενης γωνίας επαφής θ∗. Ο Wenzel υπέθεσε 

ότι το υγρό μπορεί πάντα να γεμίσει τις κενές περιοχές που δημιουργούνται εξαιτίας 
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της τραχύτητας στη μη ιδανική επιφάνεια. Μελετώντας την ενεργειακή μεταβολή 

των σταγόνων κατά τη διάρκεια της διαβροχής σε μια τραχιά επιφάνεια, ο Wenzel 

θεώρησε ότι η φαινομένη γωνία επαφής θ∗ σχετίζεται με τη γωνία επαφής του Young 

ως εξής: [24] 

cos θ∗ = r cos θY 

όπου r oρίζεται ο παράγοντας τραχύτητας. Στην υδρόφιλη περιοχή (θ<90°), η 

φαινόμενη γωνία επαφής θ∗ μειώνεται με την αύξηση της τραχύτητας και η 

επιφάνεια είναι πιο υδρόφιλη. Αντίθετα, στην υδρόφοβη περιοχή (θ>90°), η 

φαινόμενη γωνία επαφής θ∗ αυξάνεται με την αύξηση στην τραχύτητα, και η 

επιφάνεια παρουσιάζει υψηλότερη υδροφοβικότητα. 

          Πολλά από τα φαινόμενα διαβροχής στη φύση, όπως το φαινόμενο των 

φύλλων του λωτού, δεν μπορούν να εξηγηθούν με χρήση της θεωρίας του Wenzel. 

Οι Cassie και Baxter επέκτειναν έτσι την εξίσωση Wenzel και θεώρησαν ότι η εξίσωση 

Wenzel ήταν κατάλληλη για υδρόφιλα και εν μέρει υδρόφοβα υλικά, ωστόσο για 

ορισμένα φαινόμενα με υπερυδρόφοβη συμπεριφορά, (θ∗>150°) δεν μπορούσε να 

εφαρμοστεί. Οι Cassie και Baxter θεώρησαν ότι η ειδική μικροδομή που προκύπτει 

λόγω της τραχύτητας περιβάλλει μια μεγάλη ποσότητα θυλάκων αέρα κάτω από τις 

σταγόνες, επομένως ο τύπος επαφής μεταξύ στερεού και υγρού είναι σύνθετης 

φύσης. Η πραγματική επιφάνεια επαφής στερεού-υγρού μειώνεται σημαντικά, 

γεγονός που οδηγεί στην αύξηση της φαινόμενης γωνίας επαφής θ∗ έως 150°, ή 

ακόμα υψηλότερη. 

 

Eικόνα 1.11: a) Μοντέλο διαβροχής Wenzel και b) μοντέλο διαβροχής Cassie-Baxter 

          Η τραχύτητα μίας πολυμερικής επιφάνειας ή ενός επιστρώματος πολλές 

φορές μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη νανοπροσθέτων με τα οποία 
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αναμειγνύονται τα πολυμερή για την ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών με 

βελτιωμένες μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρονικές ή οπτικές ιδιότητες. Με την αύξηση 

του ενδιαφέροντος για υδατοαπωθητικές επιφάνειες, η διαβρεξιμότητα επιφανειών 

νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή. Τα 

νανοσωματίδια, που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα, μπορούν να τροποποιήσουν 

τη διαβρεξιμότητα των πολυμερικών επιφανειών με δύο μηχανισμούς: [25] 

• είτε μπορούν να τροποποιήσουν τη χημική σύνθεση της επιφάνειας, 

επηρεάζοντας έτσι άμεσα τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ στερεού 

και νερού, δηλ. τη διαβρεξιμότητα της επιφάνειας, 

• είτε μπορούν να τροποποίησουν τη μορφολογία επιφάνειας, ενισχύοντας, 

για παράδειγμα, την τραχύτητα της επιφάνειας. 
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1.5   Παρούσα εργασία 

          Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των επιφανειακών 

ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών που αποτελούνται από πολυμερές και ανόργανα 

νανοπρόσθετα. Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε το πολυστυρένιο είτε 

μία πολυουρεθάνη, στα οποία προστέθηκαν ανόργανα υλικά τόσο υδρόφοβης όσο 

και υδρόφιλης φύσης. Πιο συγκεκριμένα τα πρόσθετα ήταν ο πολυστρωματικός 

πυριτιούχος πηλός και νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου είτε σε υδατικό 

διάλυμα είτε σε σκόνη, τα οποία προστέθηκαν σε κατάλληλα ποσοστά ώστε τα 

νανοϋβρίδια να καλύπτουν μία ευρεία κλίμακα συστάσεων  πολυμερούς-ανοργάνου, 

ξεκινώντας από το καθαρό πολυμερές έως 50% wt σε ανόργανο. Στη μελέτη 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της γωνίας επαφής μίας σταγόνας νερού με τα 

αντίστοιχα επιστρώματα ώστε να εξεταστεί o τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται 

οι επιφανειακές ιδιότητες των πολυμερών εξαιτίας της τραχύτητας που προκύπτει 

λόγω της προσθήκης του ανόργανου υλικού στο πολυμερές και της διαφορετικής 

υδροφιλικότητας/υδροφοβικότητας τους. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που 

παρασκευάστηκαν, χαρακτηρίστηκαν πλήρως με χρήση των τεχνικών της 

θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) και της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης 

(DSC). 
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2. Υλικά και πειραματικές τεχνικές 

2.1  Υλικά 

2.1.1  Πολυστυρένιο 

          Το πολυστυρένιο (PS) είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό πολυμερές που παράγεται με 

πολυμερισμό ελευθέρων ριζών του μονομερούς στυρενίου, έναν υγρό 

υδρογονάνθρακα που παράγεται εμπορικά από το πετρέλαιο. [1] Πρόκειται για ένα 

άμορφο, μη πολικό θερμοπλαστικό εύκολο στην κατεργασία με χρήσεις σε αφρώδη 

υλικά, μεμβράνες και φύλλα. Το πολυστυρένιο είναι ένας πολύ καλός ηλεκτρικός 

μονωτής, έχει εξαιρετική οπτική διαύγεια εξαιτίας της έλλειψης κρυσταλλικότητας 

και καλή χημική αντοχή στα αραιωμένα οξέα και βάσεις. Χρησιμοποιείται ευρέως σε 

συσκευασίες τροφίμων, αναλώσιμα πλαστικά είδη καθώς και εξαρτήματα για 

οπτικές, ηλεκτρικές και ιατρικές εφαρμογές, όπως πιπέτες, πιάτα petri και δοχεία 

φαρμάκων. 

          Το πολυστυρένιο παρουσιάζει θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg=373Κ 

(100°C). Κάτω από το Tg, έχει μέση έως υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό (35-55 MPa), 

αλλά χαμηλή αντοχή στην κρούση (15-20 J/m). [2] Στην παρούσα εργασία το 

πολυστυρένιο που χρησιμοποιήθηκε είχε μορφή pellet και μοριακό βάρος 56.000 

g/mol. 

 

Εικόνα 2.1: Συντακτικός τύπος πολυστυρενίου (PS) 
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2.1.2  Πολυουρεθάνη 

          Τα πολυμερικά υλικά γνωστά ως πολυουρεθάνες αποτελούν ένα από τα πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενα είδη πλαστικών. Οι πολυουρεθάνες παράγονται με 

πολυμερισμό προσθήκης μεταξύ αλκοολών με δύο ή περισσότερες δραστικές ομάδες 

υδροξυλίου (-ΟΗ) ανά μόριο (διόλες, τριόλες, πολυόλες) και ισοκυανικά που έχουν 

περισσότερες από μία δραστικές ισοκυανικές ομάδες (-NCO) ανά μόριο 

(διισοκυανικά, πολυισοκυανικά). Η δυνατότητα παραγωγής αυτών των πολυμερών 

σε θερμοκρασία δωματίου έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Επιπλέον, μπορούν να 

συντεθούν με διάφορα μοριακά βάρη ανάλογα την επιθυμητή εφαρμογή, 

μεταβάλοντας τη στοιχειομετρία των πρόδρομων ενώσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

η παραγωγή των πολυουρεθάνων συνήθως δε συνοδεύεται από απόβλητα, ενώ οι 

εφαρμογές τους περιλαμβάνουν ελαστικούς ή σκληρούς αφρούς, ελαστομερή, 

θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα στερεά προϊόντα, επιστρώσεις, κόλλες, ίνες, 

συνθετικά δέρματα, απομονωμένα ή αγώγιμα υλικά και βιοαποικοδομήσιμα 

προϊόντα. Οι εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, η σταθερότητα και η καλή 

βιοσυμβατότητά τους τις καθιστούν κατάλληλες για χρήση στον τομέα της ιατρικής. 

[3,4] 

          Η πολυουρεθανική διασπορά που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

ονομάζεται PA069 (Megara Resins) και η σύνθεσή της βασίζεται στην πολυεστερική 

πολυόλη Oleon Radia 7282 (F=2 και hydroxyl number HN=52-60 mgKOH/g). 

2.1.3  Nανοσωματίδια πυριτίας 

          Το οξείδιο του πυριτίου (silicon dioxide ή silica) με χημικό τύπο SiO2 είναι πολύ 

διαδεδομένο στη φύση τόσο σε κρυσταλλική (χαλαζίας κ.α.) όσο και σε άμορφη 

κατάσταση (άμμος). Οι εφαρμογές του ποικίλλουν, με κάποιους από τους 

σημαντικότερους τομείς να είναι η μικροηλεκτρονική, η μεταλλουργία, τα 

κυκλώματα και τα ορυκτά. [5,6] Στην προκειμένη εργασία, χρησιμοποιήθηκαν 

σφαιρικά νανοσωματίδια για την μελέτη και παρασκευή νανοϋβριδίων. Τα 

νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου αποτελούν μια ιδανική περίπτωση 

ανόργανου υλικού, καθώς για αρκετές εφαρμογές ενδείκνυται λόγω της 
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δυνατότητας που παρέχουν για ακριβή έλεγχο του μεγέθους των σωματιδίων αλλά 

και της διασπορά.  

 

Eικόνα 2.2: Σχηματική αναπαράσταση νανοσωματιδίων πυριτίας 

          Για τα νανοϋβρίδια που παρασευάστηκαν με πολυστυρένιο 

χρησιμοποιήθηκαν νανονσωματίδια πυριτίας σε μορφή πούδρας (fumed silica), τα 

Aerosil 200 (Evonik). Tα σωματίδια αυτά έχουν διάμετρο 12 nm, ωστόσο συνήθως 

σχηματίζουν συσσωματώματα με μέση διάμετρο 158 nm. [7] Eπίσης 

χρησιμοποιήθηκαν νανοσωματίδια σίλικας σε υδατική διασπορά, τα Ludox AS40 

(Aldrich), των οποίων η ακτίνα ήταν 14.5 nm όπως προσδιορίστηκε από μετρήσεις 

Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS). 

          Για τα νανοϋβρίδια με την πολυουρεθανική διασπορά χρησιμοποιήθηκαν 

νανοσωματίδια πυριτίας σε υδατική διασπορά με δύο διαφορετικά μεγέθη. Το 

μέγεθος των σωματιδίων όπως προέκυψε από μετρήσεις DLS είναι περίπου 7 nm για 

τα σωματίδια Ludox LS (Aldrich) και 67 nm για τα Snowtex ZL (Nissan) σε ακτίνα. [8] 

Λόγω της ύπαρξης ομάδων υδροξυλίου στην επιφάνειά τους καθίστανται 

κατάλληλα για αλληλεπίδραση με υδρόφιλα πολυμερή. 

2.1.4  Μοντμοριλλονίτης 

          Πέρα από τα νανοσωματίδια πυριτίας, χρησιμοποιήθηκε σαν ανόργανο 

νανοπρόσθετο ο φυσικός μοντμοριλλονίτης νατρίου αλλά και ένας τροποποιημένος 

οργανοφιλιωμένος μοντμοριλλονίτης. Και τα δύο αυτά υλικά προέρχονται από την 

εταιρεία Southern Clay.  

          Ο φυσικός μοντμοριλλονίτης νατρίου (Na+-MMT, Cloisite Na+) προέρχεται από 

την εξόρυξη και τον καθαρισμό από τις προσμίξεις ενός αργυλοπυριτικού ορυκτού, 



26 
 

του μπετονίτη. Ανήκει στην κατηγορία των πολυστρωματικών πυριτιούχων πηλών 

και έχει υδρόφιλη φύση λόγω των ένυδρων κατιόντων που περιέχει στα 

διαστρωματικά του κενά. Η απόσταση μεταξύ των στρωμάτων του είναι 11.7 Å ενώ 

η ικανότητα ιοντοανταλλαγής του (Cation Exchange Capacity) είναι 

CEC=92.6meq/100g πηλού. 

 

Eικόνα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση της δομής του μοντμοριλλονίτη νατρίου (Na+-

MMT) 

          Η αντίδραση του υδρόφιλου φυσικού μοντμοριλλονίτη με οργανικά 

επιφανειοδραστικά μόρια τα οποία προσδένονται στην επιφάνεια των στρωμάτων 

μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, οδηγεί στην δημιουργία οργανόφιλων 

πηλών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο Cloisite 20A (C20A) που 

περιλαμβάνει επιφανειοδραστικά μόρια διμεθυλο, διαλκυλο (C14-C18) αμμωνίου 

(DMDHT - dimethyl, dehydrogenatedtallow, quartenary ammonium). Η απόσταση 

μεταξύ των στρωμάτων του οργανοφιλιωμένου πηλού είναι 24.4 Å. 

2.1.5  Φαινυλοτριμεθοξυσιλάνιο 

          Η συγκεκριμένη χημική ένωση (Phenyltrimethoxysilane, PhTMS) 

χρησιμοποιήθηκε ως “capping agent” για να διευκολύνει τη διασπορά κολλοειδών, 

υδρόφιλων νανοσωματιδίων σίλικας που αρχικά βρίσκονται σε υδατική διασπορά 

σε μήτρα πολυστυρενίου. [9] Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.4, η ένωση περιλαμβάνει 
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μια φαινυλική ομάδα που αλληλεπιδρά με το φαινυλικό δακτύλιο του 

πολυστυρενίου, ενώ η υδρόφιλες ομάδες -ΟCH3 αλληλεπιδρούν με τα 

νανοσωματίδια σίλικας.  

 

Εικόνα 2.4: Συντακτικός τύπος φαινυλοτριμεθοξυσιλανίου 
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2.2  Μέθοδος παρασκευής δειγμάτων 

          Για την παρασκευή όλων των νανοσύνθετων υλικών PS/ανοργάνου και 

PU/ανοργάνου ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, με απλή ανάμειξη από διάλυμα. Τα 

πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν με το κάθε ανόργανο καθώς και οι αντίστοιχοι 

διαλύτες τους φαίνονται στον Πίνακα 2.1:  

Πίνακας 2.1: Συστήματα πολυμερούς/ανοργάνου με τους αντίστοιχους διαλύτες 

που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών 

Πολυμερές Ανόργανο Διαλύτης 

Πολυστυρένιο (PS) 

Fumed silica (Aerosil 200) 
Τετραϋδροφουράνιο 

(ΤΗF) 

C20A Toλουόλιο 

AS40 DMF 

Πολυουρεθάνη (PA069) 

LS 

Νερό ZL 

Na+-MMT 

 

Αρχικά παρασκευάστηκαν διαλύματα πολυμερούς στον αντίστοιχο διαλύτη και 

αφέθηκαν υπό ανάδευση για τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να διαλυθούν πλήρως. 

Έπειτα προστέθηκαν οι κατάλληλες ποσότητες ανοργάνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η συνολική μάζα κάθε δείγματος νανοσύνθετου υλικού, εξαιρουμένου του διαλύτη, 

ήταν 1 g. Για παράδειγμα, για σύσταση 98% PS – 2% C20A ζυγίστηκαν 980 mg PS και 

και 20 mg C20A, ενώ για σύσταση 98% PΑ069 – 2% LS ζυγίστηκαν 980 mg PA069 και 

στη συνέχεια, για δεδομένη πυκνότητα και %wt περιεκτικότητα αιωρήματος SiO2, 

προσδιορίστηκε ο όγκος αιωρήματος νανοσωματιδίων που αντιστοιχεί σε 20 mg 

νανοσωματιδίων, στην προκειμένη περίπτωση 55.2 μL. 

Για τα νανοσωματίδια LS: d=1.21 g/mL, 30% wt 

Για τα νανοσωματίδια ZL: d=1.31 g/mL, 40% wt 

Για τα νανοσωματίδια AS40: d=1.295 g/mL, 40% wt 

Eιδικά για τα νανοϋβρίδια PS/AS40 η διαδικασία παρασκευής είχε ως εξής: 
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H αρχική κολλοειδής υδατική διασπορά νανοσωματιδίων διοξειδίου του πυριτίου 

μεταφέρθηκε σε διαλύτη DMF, αφαιρώντας το νερό της διασποράς με χρήση 

ρότορα. Στη συνέχεια στα νανοσωματίδια σίλικας προστέθηκε η ένωση 

φαινυλοτριμεθοξυσιλάνιο (PhTMS) και αφέθηκε υπό ανάδευση για αρκετές ώρες. 

Τέλος, σε διάλυμα πολυστυρενίου με DMF προστέθηκαν σε κατάλληλες ποσότητες 

νανοσωματίδια σίλικας με PhTMS, ακολούθησε ανάδευση και επίστρωση ποσότητας 

PS/AS40 σε wafer διοξειδίου του πυριτίου. Τα wafers με τις επιστρώσεις 

τοποθετήθηκαν σε φούρνο υπό κενό και θέρμανση στους 80 oC, με στόχο την 

απομάκρυνση του διαλύτη. 

Bάσει των παραπάνω παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.2-2.7 οι συστάσεις 

πολυμερούς/ανοργάνου και οι αντίστοιχες ποσότητες, σε μάζα και όγκο, όπου είναι 

απαραίτητο.  

Πίνακας 2.2: Ποσοστιαίες συστάσεις ΡS/SiO2 (Aerosil 200), με τις αντίστοιχες μάζες 

πολυμερούς και ανοργάνου 

 ΡS / SiO2  

% wt Mάζα PS (mg) Μάζα Aerosil 200 (mg) 

100 - 0 1000 0 

99.5 - 0.5 995 5 

99 - 1 990 10 

98 - 2 980 20 

97.5 - 2.5 975 25 

97 - 3 970 30 

96 - 4 960 40 

95 - 5 950 50 

90 - 10 900 100 

80 - 20 800 200 

60 - 40 600 400 

50 - 50 500 500 
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Πίνακας 2.3: Ποσοστιαίες συστάσεις PS/C20Α, με τις αντίστοιχες μάζες πολυμερούς 

και ανοργάνου 

 PS / C20Α  

% wt Mάζα PS (mg) Μάζα C20Α (mg) 

100 - 0 1000 0 

98 - 2 980 20 

95 - 5 950 50 

90 - 10 900 100 

80 - 20 800 200 

60 - 40 600 400 

50 - 50 500 500 

 

Πίνακας 2.4: Ποσοστιαίες συστάσεις PS/AS40, με την αντίστοιχη μάζα πολυμερούς 

και όγκο ανοργάνου 

 PS / AS40  

% wt Mάζα PS (mg) Όγκος δ/τος AS40 (μL) 

100 - 0 1000 0 

99 - 1 990 19.3 

98 - 2 980 38.6 

95 - 5 950 96.5 

90 - 10 900 193 

80 - 20 800 386 

 

Πίνακας 2.5: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/LS, με την αντίστοιχη μάζα πολυμερούς 

και όγκο ανοργάνου 

 PA069 / LS  

% wt Mάζα PA069 (mg) Όγκος δ/τος LS (μL) 

100 - 0 1000 0 

99 - 1 990 27.6 

98 - 2 980 55.2 

95 - 5 950 138 

90 - 10 900 276 
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Πίνακας 2.6: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/ZL, με την αντίστοιχη μάζα πολυμερούς 

και όγκο ανοργάνου 

 PA069 / ZL  

% wt Mάζα PA069 (mg) Όγκος δ/τος ZL (μL) 

100 - 0 1000 0 

99 - 1 990 19.1 

98 - 2 980 38.4 

95 - 5 950 95.5 

90 - 10 900 191 

 

Πίνακας 2.7: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/Na+-MMT, με τις αντίστοιχες μάζες 

πολυμερούς και ανοργάνου 

 PA069 / Na+-MMT  

% wt Mάζα PA069 (mg) Mάζα Na+-MMT (mg) 

100 - 0 1000 0 

99 - 1 990 10 

98 - 2 980 20 

95 - 5 950 50 

90 - 10 900 100 

          

          Αφού πλέον το πολυμερές και το ανόργανο νανοπρόσθετο κάθε συστήματος 

αναμείχθηκαν μεταξύ τους, ακολούθησε ξήρανση ποσότητας υλικού σε φούρνο 

κενού, ώστε να αποκρυνθεί ο διαλύτης του διαλύματος. Έπειτα πραγματοποιήθηκε 

πλήρης χαρακτηρισμός όλων των νανοϋβριδίων, των καθαρών πολυμερών 

πολυστυρενίου και πολυουρεθάνης όπως και των ανόργανων νανοπροσθέτων με 

χρήση των τεχνικών της θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) και της διαφορικής 

θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC).  

Τέλος, ποσότητα όλων των νανοϋβριδίων και των καθαρών πολυμερών 

χρησιμοποιήθηκε ως επίστρωση σε wafer διοξειδίου του πυριτίου, με χρήση της 

τεχνικής dipping, με σκoπό τη μέτρηση γωνίας επαφής νερού – επιφάνειας. 
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2.3  Πειραματικές τεχνικές 

2.3.1  Θερμοσταθμική ανάλυση 

          Η Θερμοσταθμική Ανάλυση (Thermogravimetric analysis, TGA) βασίζεται στη 

μέτρηση της μείωσης της μάζας ενός υλικού συναρτήσει της θερμοκρασίας όταν 

αυτό θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό ή σαν συνάρτηση του χρόνου για σταθερή 

θερμοκρασία. Ένα διάγραμμα μεταβολής μάζας συναρτήσει της θερμοκρασίας 

αναφέρεται ως θερμοσταθμική καμπύλη (TG curve). Στο Διάγραμμα 2.1 φαίνεται μία 

χαρακτηριστική θερμοσταθμική καμπύλη. Ως Τi ορίζεται η θερμοκρασία στην οποία 

μπορεί να ανιχνεφτεί η πρώτη αλλαγή μάζας, ενώ Τf θεωρείται η θερμοκρασία στην 

οποία η αποσύνθεση του υλικού ολοκληρώνεται.  

 

Διάγραμμα 2.1: Πρότυπη θερμοσταθμική καμπύλη 

Η θερµοσταθµική καµπύλη δίνει πληροφορίες για την καθαρότητα, την ποσότητα 

διαλύτη, την περιεκτικότητα του δείγματος σε ανόργανες και οργανικές ενώσεις και 

για την µελέτη του/των µηχανισµών αποσύνθεσής του σε συγκεκριµένο εύρος 

θερµοκρασίας. Οι µετρήσεις των υλικών χρησιµοποιούνται κυρίως για τον 

καθορισµό της σύστασής τους και τη µελέτη της θερµική τους σταθερότητας σε 

θερµοκρασίες έως και 1500 οC. Αυτή η τεχνική µπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

χαρακτηρισμό υλικών τα οποία παρουσιάζουν απώλεια βάρους λόγω της 

διάσπασης, οξείδωσης ή της αφυδάτωσης. Μία χρήσιµη παράµετρος που 
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προσδιορίζεται μέσω της θερµοσταθµικής ανάλυσης είναι η θερµοκρασία 

αποσύνθεσης η οποία υπολογίζεται από την κορυφή της καµπύλης της πρώτης 

παραγώγου της µάζας σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία ή το χρόνο, όπως φαίνεται 

στο Διάγραμμα 2.2. [9] 

 

Διάγραμμα 2.2: Καμπύλη ΤG με την αντίστοιχη καμπύλη της πρώτης παραγώγου 

της μάζας συναρτήσει της θερμοκρασίας 

 

Εικόνα 2.5: Διάταξη του οργάνου SDT600 TGA/DTA 
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          Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις TGA πραγματοποιήθηκαν στο όργανο 

SDT600 TGA/DTA (TA Instruments). To εύρος θερμοκρασιών που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν από θερμοκρασία δωματίου (25 oC) έως τους 700 oC με ρυθμό θέρμανσης 10 

oC/min, υπό αδρανή ατμόσφαιρα αργού, ενώ η μάζα των δειγμάτων κυμαινόταν 

μεταξύ 5 και 15 mg. 

 

2.3.2  Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης 

          Η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 

είναι μια τεχνική θερμικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται ευρέως για το 

χαρακτηρισμό των υλικών. [10,11] Με την τεχνική αυτή ανιχνεύονται οι θερμικές 

μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο υλικό ως συνέπεια χημικών ή φυσικών 

μεταβολών του καθώς το δείγμα θερμαίνεται ή ψύχεται. Η τεχνική βασίζεται στη 

μέτρηση της θερμότητας που απαιτείται ή εκλύεται για να διατηρηθεί η 

θερμοκρασία του δείγματος και ενός δείγματος αναφοράς ίδια, ενώ αμφότερα 

θερμαίνονται ή ψύχονται με συγκεκριμένο ρυθμό υπό συγκεκριμένη ατμόσφαιρα 

(αδρανής: άζωτο, οξειδωτική: αέρας ή οξυγόνο). Ως δείγμα αναφοράς συνήθως 

χρησιμοποιείται ένα κενό καψίδιο σφραγισμένο με το κάλυμμά του. Η προσφορά 

θερμότητας προς το δείγμα (ενδόθερμη μεταβολή) ή η απόδοση θερμότητας από το 

δείγμα (εξώθερμη μεταβολή) είναι ανάλογη της ταχύτητας θέρμανσης (οC/min), του 

βάρους του δείγματος και της ειδικής θερμότητάς του. 

          Η μορφολογία των πολυμερών μπορεί να είναι είτε άμορφη είτε κρυσταλλική. 

Συνήθως τα πολυμερή που κρυσταλλώνουν εμφανίζουν μια ημικρυσταλλική δομή 

όπου άμορφες και κρυσταλλικές περιοχές συνυπάρχουν. Τα άμορφα πολυμερή 

εμφανίζουν υαλώδη μετάβαση η οποία λαμβάνει χώρα σε μια θερμοκρασιακή 

κλίμακα μεγάλου εύρους. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg) σχετίζεται με την 

κίνηση των αλυσίδων στις άμορφες περιοχές. Κάτω από την Tg ακόμη και τμήματα 

της αλυσίδας είναι παγωμένα και είναι πολύ δύσκολο να εκδηλωθεί αλλαγή θέσης 

των τμημάτων του. Το υλικό είναι σκληρό και εύθραυστο ενώ η κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται χαρακτηρίζεται ως υαλώδης. Πάνω από τη Tg το υλικό είναι σε 
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ρευστή μορφή και τα μόριά του κινούνται με ευκολία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 

πολυμερές να είναι μαλακό και ιξωδοελαστικό. Τα ημικρυσταλλικά πολυμερή 

εμφανίζουν μεταβάσεις πρώτης τάξης, την τήξη και την κρυστάλλωση. Η τήξη (Tm) 

είναι η μεταβολή κατά την οποία το πολυμερές από στερεό γίνεται ρευστό και είναι 

ενδόθερμη μεταβολή. Η κρυστάλλωση (Tc) είναι το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, 

όπου το πολυμερές από ρευστό γίνεται στερεό το οποίο έχει δομή σε μεγάλη χωρική 

κλίμακα. Η κρυστάλλωση είναι εξώθερμη μεταβολή.  

          Σε μια μέτρηση DSC, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.3, η θερμοκρασία 

υαλώδους μετάβασης εμφανίζεται ως μεταβολή στη θερμοχωρητικότητα, λόγω της 

έναρξης των επιπρόσθετων μοριακών κινήσεων, η οποία οδηγεί σε ενδόθερμη 

απόκριση και μετατόπιση της γραμμής αναφοράς. Η κορυφή της τήξης δίνει την Τm 

ενώ το πλάτος της κορυφής είναι ενδεικτικό του εύρους του κρυσταλλικού μεγέθους 

και της τελειότητας των κρυστάλλων. Η θέρμανση επηρεάζει το συγκεκριμένο 

πλάτος με αποτέλεσμα το σημείο τήξης να εξαρτάται από την θερμική ιστορία του 

δείγματος. Το σημείο κρυστάλλωσης βρίσκεται από την αντίστοιχη κορυφή. Τέλος η 

λανθάνουσα θερμότητα τήξης σε μια μετάβαση μπορεί να προσδιοριστεί από το 

εμβαδόν της κορυφής. 

 

Διάγραμμα 2.3: Πρότυπη Καμπύλη DSC 

Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις DSC πραγματοποιήθηκαν με το θερμιδόμετρο 

διαφορικής σάρωσης PL-DSC (Polymer Laboratories). Το εύρος θερμοκρασιών για τα 
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νανοσύνθετα πολυστυρενίου ήταν μεταξύ 25 oC και 150 oC ενώ για τα νανοσύνθετα 

πολυουρεθάνης μεταξύ -100 oC και 100 oC. Και στις δύο περιπτώσεις ο ρυθμός 

θέρμανσης/ψύξης ήταν 10 oC/min υπό συνεχή ροή Ν2, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο 

κύκλοι θέρμανσης/ψύξης. Η ψύξη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας υγρό 

άζωτο. Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις DSC που θα παρουσιαστούν σε επόμενο 

κεφάλαιο αντιστοιχούν στο δεύτερο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος είχε σκοπό την 

διαγραφή της θερμικής ιστορίας των δειγμάτων. 

 

Εικόνα 2.6: Διάταξη του οργάνου PL-DSC 

 

2.3.3  Μέτρηση γωνίας επαφής 

         Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, η γωνία επαφής ενός υγρού με μια στερεή 

επιφάνεια υποδεικνύει το πόσο καλά το υγρό θα εξαπλωθεί πάνω σε αυτή. Μικρή 

γωνία επαφής (θ<90ο) συνδέεται με καλή διαβροχή, οπότε η επιφάνεια είναι 

υδρόφιλη, ενώ μεγάλη γωνία (θ>90ο) υποδεικνύει κακή διαβροχή, συνεπώς 

πρόκειται για υδρόφοβη επιφάνεια. 

         Η μέτρηση της γωνίας επαφής πραγματοποιείται σε γωνιόμετρο γωνίας 

επαφής και πρόκειται για μια αρκετά εύκολη διαδικασία. H πιο κοινή μέθοδος 
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χρησιμοποιεί τρία βασικά στοιχεία: μια πηγή φωτός, μία κάμερα και μία βάση που 

μπορεί να λάβει κλίση. Η διαδικασία μέτρησης έχει ως εξής:  

• Η βάση είναι οριζοντιωμένη, έτσι ώστε η σταγόνα να μην κυλήσει κατά την 

εναπόθεση.  

• Μία σταγόνα υγρού εναποτίθεται στην επιφάνεια, ενώ παράλληλα η 

σταγόνα φωτίζεται από την πηγή φωτός και ταυτόχρονα μια εικόνα 

σταγόνας επιφάνειας καταγράφεται από την κάμερα.  

• Στη συνέχεια η εικόνα αυτή αναλύεται χρησιμοποιώντας λογισμικό που 

προσδιορίζεται για μετρήσεις γωνίας επαφής. [12] 

 

Εικόνα 2.7: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας μέτρησης γωνίας επαφής 

Oι μετρήσεις γωνίας επαφής όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν στο 

γωνιόμετρο OCA-35 (Dataphysics), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθήμενης 

σταγόνας (sessile drop). O όγκος της κάθε σταγόνας ήταν 4 μL και ο ρυθμός 

εναπόθεσης 0.2 μL/s.  
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Εικόνα 2.8: Διάταξη του οργάνου OCA-35 
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3.  Πειραματικά αποτελέσματα – Ανάλυση – Συμπεράσματα  

          Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλα τα πειραματικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις μετρήσεις χαρακτηρισμού όλων των νανοσύνθετων 

πολυμερικών υλικών που αναπτύχθηκαν καθώς και των καθαρών πολυμερών και 

των ανοργάνων που χρησιμοποιήθηκαν. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) ώστε να επιβεβαιωθεί η σύσταση των υλικών και 

να προσδιοριστεί η θερμοκρασία αποσύνθεσής τους, ενώ με την τεχική της 

Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) εξετάστηκαν οι θερμικές ιδιότητες των 

υλικών αυτών με έμφαση στη μελέτη της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης. Τέλος 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου που επιστρώθηκαν με τα υλικά αυτά, ώστε να μελετηθεί η ικανότητα 

διαβροχής τους. 

          Στις μετρήσεις Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) μετρήθηκε η απώλεια βάρους 

σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας για τα νανοσύνθετα που παρασκευάστηκαν με 

βάση την πολυουρεθάνη (PA069/LS, PA069/ZL και ΡΑ069/Na+-MMT) και με βάση το 

πολυστυρένιο (PS/C20A, ΡS/SiO2), με σκοπό τον προσδιορισμό τη σύστασής τους σε 

πολυμερές και ανόργανο καθώς και τη θερμοκρασία αποσύνθεσής τους. Η κατά 

βάρος περιεκτικότητα του υλικού σε ανόργανο νανοπρόσθετο υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 700 oC έχει πλέον αποσυντεθεί όλο το πολυμερές, 

δηλαδή το οργανικό τμήμα του υλικού, συνεπώς το υπόλειμμα που απομένει 

αναφέρεται στο ανόργανο τμήμα. Η θερμοκρασία αποσύνθεσης των δειγμάτων, Τd, 

υπολογίζεται από το ακρότατο της πρώτης παραγώγου της καμπύλης απώλειας 

μάζας. 

          Μετρήσεις DSC πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα νανοσύνθετα PA069/LS, 

PA069/ZL, ΡΑ069/Na+-MMT, PS/C20A και ΡS/SiO2, με σκοπό τη μελέτη των θερμικών 

ιδιοτήτων των υλικών αυτών ενώ εξετάστηκε η συμπεριφορά της θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάβασης ανάλογα το ποσοστό ανοργάνου στο πολυμερές. Στα 

διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες θέρμανσης τόσο για το 

καθαρό πολυμερές όσο και για επιλεγμένα νανοϋβρίδια. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
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ροή θερμότητας είναι κανονικοποιημένη με τη μάζα του πολυμερούς που περιέχεται 

στο νανοσύνθετο υλικό και με το ρυθμό θέρμανσης. Επίσης σε διαγράμματα που 

ακολουθούν παρουσιάζεται η εξάρτηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης 

από το ποσοστό ανοργάνου στο πολυμερές. Σημειώνεται ότι για τα συστήματα 

πολυουρεθάνης/ανοργάνου δεν παρουσιάζονται διαγράμματα DSC, καθώς oι 

μεταβάσεις είναι ιδιαίτερα ασθενείς, με αποτέλεσμα την απουσία διακριτικής 

ικανότητας. 
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3.1 Nανοσύνθετα πολυμερικά υλικά πολυουρεθάνης 

3.1.1 Mετρήσεις Θερμοσταθμικής Ανάλυσης 

 

Διάγραμμα 3.1: Μέτρηση TGA για το 100% Ludox LS 

          Στο Διάγραμμα 3.1 φαίνεται η μέτρηση της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης για τα 

νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου Ludox LS. Mέχρι τους 150 οC σημειώνεται 

απώλεια μάζας κατά 6%, η οποία οφείλεται στην εξάτμιση μορίων του διαλύτη 

(νερό) που έχουν προσροφηθεί, ενώ μέχρι τους 600 οC παρατηρείται σταδιακή 

απώλεια μάζας κατά 5%, που οφείλεται σε οργανικά μόρια που βρίσκονται στην 

επιφάνεια των σωματιδίων. Στο Διάγραμμα 3.2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις TGA 

για όλα τα νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PA069/LS μαζί με το καθαρό πολυμερές. 

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, η καθαρή πολυουρεθάνη (μαύρη καμπύλη) 

αποσυντίθεται σε 3 δύο στάδια. Υπάρχει μία αρχική απώλεια μάζας περίπου 5%, η 

οποία ολοκληρώνεται έως τους 200 °C και αποδίδεται σε απομάκρυνση του 

εναπομείναντος διαλύτη (νερό). Στις αμέσως επόμενες θερμοκρασίες η αποσύνθεση 

που ακολουθεί αντιστοιχεί στην απώλεια του 55% της συνολικής μάζας σε Td~340 

°C. Τέλος, το υπόλοιπο 40% της μάζας αποσυντίθεται σε Td~452 °C, ενώ η 
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αποσύνθεση του υλικού ολοκληρώνεται έως τους 485 °C χωρίς να μείνει κανένα 

στερεό υπόλειμμα. Το δεύτερο στάδιο αποσύνθεσης μπορεί να αποδοθεί στον 

αποπολυμερισμό της πολυουρεθάνης που έχει σαν αποτέλεσμα μεμονωμένα 

μονομερή, τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν περαιτέρω για την παραγωγή 

διοξειδίου του άνθρακα. Το τρίτο στάδιο πιθανόν σχετίζεται με την αποσύνθεση της 

πολυόλης. [1,2] 

 

Διάγραμμα 3.2: Μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/LS 

διαφορετικών συστάσεων 

Αναφορικά με τα νανοσύνθετα υλικά, σε όλες τις συστάσεις που παρασκευάστηκαν, 

η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε ήταν ανάλογη με αυτήν του καθαρού 

πολυμερούς με τρία στάδια απώλειας μάζας / αποσύνθεσης σε όλες τις καμπύλες. 

Στον Πίνακα 3.1 και στο Διάγραμμα 3.3 παρουσιάζονται οι τιμές της θερμοκρασίας 

αποσύνθεσης των νανοϋβριδίων PA069/LS και για τα δύο στάδια, που αντιστοιχούν 

στις ποσοστιαίες συστάσεις των δειγμάτων. Όπως φαίνεται, σε όλες τις περιπτώσεις, 

οι θερμοκρασίες αποσύνθεσης είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του καθαρού 

πολυμερούς ενώ για σύσταση 2% σε LS παρατηρείται η χαμηλότερη θερμοκρασία 

αποσύνθεσης του πολυμερούς και για τις δύο φάσεις.  
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Πίνακας 3.1: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/LS, με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες 

αποσύνθεσης, Τd, κάθε δείγματος 

 PA069 / LS  

% wt 1st Td (oC) (±3 oC) 2nd Td (oC) (±3 oC) 

100 - 0 340 452 

99 - 1 324 437 

98 - 2 314 433 

95 - 5 325 439 

90 - 10 330 441 

 

 

Διάγραμμα 3.3: Εξάρτηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης από το ποσοστό 

νανοσωματιδίων LS που περιέχεται στα νανοϋβρίδια ΡΑ069/LS 
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          Στο Διάγραμμα 3.4 φαίνεται η μέτρηση της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης για τα 

νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου Snowtex ZL. H θερμική συμπεριφορά των 

συγκεκριμένων νανοσωματιδίων είναι παρόμοια με αυτή των Ludox LS. Mέχρι τους 

150 οC καταγράφεται απώλεια μάζας κατά 2.5%, που συνδέεται με την εξάτμιση 

εναπομείνοντων μορίων διαλύτη (νερό), ενώ μέχρι τους 700 οC παρατηρείται 

ελάχιστη απώλεια μάζας κατά 1%, που οφείλεται σε οργανικά μόρια που βρίσκονται 

στην επιφάνεια των σωματιδίων. Στο Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/ΖL διαφορετικών συστάσεων. Η 

αποσύνθεση των συγκεκριμένων υλικών δε διαφέρει από αυτή που έχει περιγραφεί 

για τα νανοϋβρίδια ΡΑ069/LS, τόσο ως προς τον αριθμό των σταδίων, όσο και στο 

εύρος θερμοκρασιών αποσύνθεσης. 

 

Διάγραμμα 3.4: Μέτρηση TGA για το 100% Snowtex ZL 
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Διάγραμμα 3.5: Μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/ΖL 

διαφορετικών συστάσεων. 

Στον Πίνακα 3.2 και στο Διάγραμμα 3.6 παρουσιάζονται οι τιμές της θερμοκρασίας 

αποσύνθεσης των νανοϋβριδίων PA069/ZL και για τα δύο στάδια, που αντιστοιχούν 

στις ποσοστιαίες συστάσεις των δειγμάτων. Η παρουσία νανοσωματιδίων ΖL σε 

ποσοστό 1% wt φαίνεται να μειώνει τη θερμοκρασία αποσύνθεσης του πολυμερούς. 

Ωστόσο, αυτή δε φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα στις υπόλοιπες συστάσεις. 

Πίνακας 3.2: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/ZL, με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες 

αποσύνθεσης, Τd, κάθε δείγματος 

 PA069 / ΖL  

% wt 1st Td (oC) (±3 oC) 2nd Td (oC) (±3 oC) 

100 - 0 340 452 

99 - 1 322 436 

98 - 2 315 432 

95 - 5 322 435 

90 - 10 312 430 
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Διάγραμμα 3.6: Εξάρτηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης από το ποσοστοό 

νανοσωματιδίων ΖL που περιέχεται στα νανοϋβρίδια PA069/ZL 

          Στο Διάγραμμα 3.7 φαίνεται η μέτρηση της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης για τo 

μοντμοριλλονίτη νατρίου (Na+-MMT). Mέχρι τους 150 οC περίπου σημειώνεται 

μείωση της μάζας τους δείγματος κατά 2.5% που οφείλεται στην εξάτμιση των 

μορίων νερού στα διαστρωματικά κενά του πηλού και την αφυδάτωση του νερού 

που ήταν προσροφημένο από τα μεταλλικά ιόντα Νa+, ενώ μεταξύ 500 και 700 οC η 

μάζα μειώνεται κατά 5%, γεγονός που αποδίδεται στην αφυδροξυλίωση των 

δομικών υδροξυλομάδων του μοντμοριλλονίτη. [3] Στο Διάγραμμα 3.8 φαίνονται οι 

μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/Na+-MMT διαφορετικών 

συστάσεων. Η αποσύνθεση των νανοϋβριδίων αυτών ακολουθεί το μηχανισμό 

αποσύνθεσης που περιγράφηκε για τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/LS, 

παρουσιάζοντας επίσης δύο στάδια. 
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Διάγραμμα 3.7: Μέτρηση TGA για το 100% Na+-MMT 

 

 

Διάγραμμα 3.8: Μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡΑ069/Na+-MMT 

διαφορετικών συστάσεων 
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Στον Πίνακα 3.3 και στο Διάγραμμα 3.9 παρουσιάζονται οι τιμές της θερμοκρασίας 

αποσύνθεσης των νανοϋβριδίων PA069/Na+-MMT και για τα δύο στάδια, που 

αντιστοιχούν στις ποσοστιαίες συστάσεις των δειγμάτων. Η παρουσία πηλού σε 

σύσταση 1% wt φαίνεται να μειώνει τη θερμοκρασία αποσύνθεσης του πολυμερούς 

ενώ αύξηση του ποσοστού του πηλού φαίνεται να υποβαθμίζει περαιτέρω την 

θερμική σταθερότητα των υβριδίων προκαλώντας επιπλέον μείωση της Td. 

Πίνακας 3.3: Ποσοστιαίες συστάσεις PA069/Na+-MMT, με τις αντίστοιχες 

θερμοκρασίες αποσύνθεσης, Τd, κάθε δείγματος 

 PA069 / Na+-MMT  

% wt 1st Td (oC) (±3 oC) 2nd Td (oC) (±3 oC) 

100 - 0 340 452 

99 - 1 327 434 

98 - 2 329 432 

95 - 5 319 426 

90 - 10 318 421 

 

 

Διάγραμμα 3.9: Εξάρτηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης από το ποσοστό πηλού 

που περιέχεται στα νανοϋβρίδια PA069/Na+-MMT  
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3.1.2 Mετρήσεις Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης 

Οι θερμικές ιδιότητες της πολυουρεθάνης PA069 αλλά και των 

νανοσύνθετων υλικών που παρασκευάστηκαν με αυτήν μετρήθηκαν στο PL-DSC της 

Polymer Laboratories. Το θερμοκρασιακό εύρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν από          

-100 έως 100 °C ενώ ο ρυθμός θέρμανσης / ψύξης ήταν 10 °C/min. Όλες οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν υπό ροή αζώτου ώστε να αποφευχθεί η αποσύνθεση των 

υλικών, ενώ η ψύξη έγινε με χρήση υγρού αζώτου. Συνολικά έγιναν δύο κύκλοι 

μέτρησης για κάθε δείγμα ώστε να διαγραφεί η προηγούμενη θερμική ιστορία. Η 

υαλώδης μετάβαση της PA069 αποδείχτηκε να είναι μία πολύ ασθενής και φαρδιά 

μετάβαση με την αντίστοιχη θερμοκρασία να προσδιορίζεται στους Tg=-48 C. Στο 

γεγονός ότι η μετάβαση είναι τόσο ασθενής αποδίδεται το γεγονός ότι δεν ήταν 

δυνατόν να ανιχνευτεί σε κανένα από τα νανοσύνθετα υλικά είτε με τα 

νανοσωματίδια LS ή ZL είτε με τον μοντμοριλλονίτη Na+-MMT και κατά συνέπεια 

δεν θα συζητηθούν καθόλου στην συνέχεια. 

 3.1.3 Επιφανειακές ιδιότητες – Μετρήσεις γωνίας επαφής 

          Έπειτα από τον χαρακτηρισμό των παραπάνω δειγμάτων με την τεχνική της 

Θερμοσταθμικής Ανάλυσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής μιας 

σταγόνας νερού πάνω σε επιστρώσεις των υλικών αυτών σε επιφάνειες διοξειδίου 

του πυριτίου. Σκοπός των μετρήσεων ήταν ο προσδιορισμός της ικανότητας 

διαβροχής των επιφανειών αυτών, καθώς και η μελέτη της εξάρτησης της γωνίας 

επαφής σε σχέση με το ποσοστό ανοργάνου που έχει προστεθεί στο πολυμερές. 

Σε πρώτο στάδιο μετρήθηκε η γωνία επαφής μίας σταγόνας νερού σε μία επιφάνεια 

διοξειδίου του πυριτίου, χωρίς καμία επίστρωση νανοσύνθετου πολυμερικού υλικού: 

 

Εικόνα 3.1: Σταγόνα νερού σε επιφάνεια πυριτίου 

Βρέθηκε ότι η γωνία επαφής της σταγόνας νερού στην επιφάνεια του πυριτίου ήταν 

θ=(57±2)ο, συνεπώς πρόκειται για υδρόφιλη επιφάνεια. H συγκεκριμένη τιμή 
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συμφωνεί με τη βιβλιογραφία, καθώς είναι γνωστό ότι μία επιφάνεια πυριτίου έχει 

υδρόφιλη φύση, επειδή γενικά καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα φυσικού οξειδίου 

το οποίο συνδέει πολλές ομάδες σιλανόλης (Si-OH) και προσροφά με φυσικό τρόπο 

1 ή 2 μονοστιβάδες νερού στο άνω τμήμα του στρώματος αυτού. [4]  

Στον Πίνακα 3.4 φαίνονται σταγόνες νερού καθήμενες σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου επιστρωμένες με την καθαρή πολυουρεθάνη. Για τον υπολογισμό της 

γωνίας επαφής της σταγόνας με την επιφάνεια, λαμβάνονται τουλάχιστον 4 εικόνες, 

ενώ στη συνέχεια η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των μετρήσεων υπολογίζονται 

σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

Για τη μέση τιμή: θ̅ =
1

n
 ∑ θn

i=1 i 

Για την τυπική απόκλιση: σθ = √
1

n−1
∑  n

i=1 ( θi − θ ) 2   

Σε κάθε περίπτωση, θ θεωρείται η γωνία επαφής και n ο αριθμός των μετρήσεων. 

Για τις σταγόνες νερού σε επίστρωση καθαρής πολυουρεθάνης του Πίνακα 3.4 

προκύπτει θ̅=81ο και σθ=3ο. 
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Πίνακας 3.4: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με καθαρή πολυουρεθάνη 

   PA069 

  

1η σταγόνα 2η σταγόνα 

  

3η σταγόνα 4η σταγόνα 

 

         Στον Πίνακα 3.5 φαίνονται οι σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/LS όλων των 

συστάσεων. Για κάθε σύσταση παρουσιάζεται μία τυπική σταγόνα, σημειώνεται 

όμως ότι οι τιμές προκύπτουν από τη μέτρηση περισσότερων. Ακολουθεί ο Πίνακας 

3.6, στον οποίο καταγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για όλα τα νανοϋβρίδια 

συναρτήσει του ποσοστού LS στο πολυμερές. Η εξάρτηση της γωνίας επαφής από 

το ποσοστό νανοσωματιδίων SiO2 για κάθε σύσταση φαίνεται στο Διάγραμμα 3.10. 

H προσθήκη LS δε φαίνεται να μεταβάλλει ιδιαίτερα τη γωνία επαφής των 

επιστρώσεων διαφορετικών συστάσεων. [5] 
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Πίνακας 3.5: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/LS όλων των συστάσεων 

PA069 / LS 

  

100% PA069 99% PA069 – 1% LS 

  

98% PA069 – 2% LS 95% PA069 – 5% LS 

 

 
 

 

90% PA069 – 10% LS  

 

Πίνακας 3.6: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά PΑ069/LS συναρτήσει 

του ποσοστού LS στο πολυμερές. Συμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα των μετρήσεων 

PA069 / LS 

% wt CA (o) 

100 - 0 81 ± 3 

99 - 1 85 ± 3 

98 - 2 84 ± 2 

95 - 5 78 ± 1 

90 - 10 81 ± 2 
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Διάγραμμα 3.10: Εξάρτηση γωνίας επαφής από την σύσταση σε νανοσωματίδια LS 

για όλα τα νανοσύνθετα υλικά PΑ069/LS 

          Στον Πίνακα 3.7 φαίνονται οι σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/ZL όλων των 

συστάσεων. Aκολουθεί ο Πίνακας 3.8, στον οποίο καταγράφονται οι τιμές των 

γωνιών επαφής για όλα τα νανοϋβρίδια συναρτήσει του ποσοστού ZL. Η εξάρτηση 

της γωνίας επαφής από το ποσοστό νανοσωματιδίων SiO2 για κάθε σύσταση 

φαίνεται στο Διάγραμμα 3.11. H προσθήκη ZL δε φαίνεται ούτε εδώ να μεταβάλλει 

ιδιαίτερα τη γωνία επαφής των επιστρώσεων διαφορετικών συστάσεων. 

Γνωρίζοντας ότι τα νανοσωματίδια ZL έχουν μία τάξη μεγέθους διαφορά από τα 

νανοσωματίδια LS ως προς την ακτίνα τους, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το 

μέγεθος των νανοσωματιδίων πυριτίας δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη διαβρεξιμότητα 

του πολυμερούς στο οποίο αυτά προστίθενται. 
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Πίνακας 3.7: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/ZL όλων των συστάσεων 

PA069 / ZL 

  

100% PA069 99% PA069 – 1% ZL 

  

98% PA069 – 2% ZL 95% PA069 – 5% ZL 

 

 
 

 

90% PA069 – 10% ZL  

 

Πίνακας 3.8: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά PΑ069/ZL συναρτήσει 

του ποσοστού των νανοσωματιδίων ZL. Συμπεριλαμβάνονται επίσηςτα σφάλματα 

των μετρήσεων 

PA069 / ZL 

% wt CA (o) 

100 - 0 81 ± 3 

99 - 1 78 ± 3 

98 - 2 86 ± 4 

95 - 5 79 ± 1 

90 - 10 84 ± 1 
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Διάγραμμα 3.11: Εξάρτηση της γωνίας επαφής από την σύσταση σε νανοσωματίδια 

ZL για όλα τα νανοσύνθετα υλικά PΑ069/ZL 

          Στον Πίνακα 3.9 φαίνονται σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/Na+-MMT 

διαφορετικών συστάσεων. Aκολουθεί ο Πίνακας 3.10, στον οποίο καταγράφονται οι 

τιμές των γωνιών επαφής για όλα τα νανοϋβρίδια συναρτήσει του ποσοστού Na+-

MMT στα νανοσύνθετα. Η εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό πηλού για 

κάθε σύσταση φαίνεται στο Διάγραμμα 3.12. Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρείται 

μία μικρή αύξηση στη γωνία επαφής για σύσταση 2 wt% σε Na+-MMT, επιπλέον όμως 

προσθήκη πηλού στο πολυμερές φαίνεται να μειώνει πάλι την γωνία επαφής, 

φαίνεται δηλαδή να μην επηρεάζει τη διαβρεξιμότητα της επιφάνειας σε σχέση με 

αυτήν του καθαρού πολυμερούς. Πιθανόν το αποτέλεσμα αυτό σε σχέση με τα 

αντίστοιχα των νανοσωματιδίων πυριτίας, οφείλεται στο σημαντικά μεγαλύτερο 

μέγεθος των συγκεκριμένων προσθέτων. 
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Πίνακας 3.9: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PΑ069/Na+-MMT όλων των συστάσεων 

PA069 / Na+-MMT 

  

100% PA069 99% PA069 – 1% Na+-MMT 

  

98% PA069 – 2% Na+-MMT 95% PA069 – 5% Na+-MMT 

 

 
 

 

90% PA069 – 10% Na+-MMT  

 

Πίνακας 3.10: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά PΑ069/Na+-MMT 

συναρτήσει του ποσοστού πηλού. Συμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα των 

μετρήσεων 

PA069 / Na+-MMT 

% wt CA (o) 

100 - 0 81 ± 3 

99 - 1 84 ± 1 

98 - 2 89 ± 3 

95 - 5 83 ± 2 

90 - 10 80 ± 1 
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Διάγραμμα 3.12: Εξάρτηση γωνίας επαφής από το ποσοστό Na+-MMT για όλα τα 

νανοσύνθετα υλικά PΑ069/ Na+-MMT  
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3.2 Nανοσύνθετα πολυμερικά υλικά πολυστυρενίου 

3.2.1 Μετρήσεις Θερμοσταθμικής Ανάλυσης 

 

Διάγραμμα 3.13: Μέτρηση TGA για το 100% ΡS 

          Στο Διάγραμμα 3.13 δίνεται η μέτρηση Θερμοσταθμικής Ανάλυσης για το 

καθαρό πολυστυρένιο. Μέχρι τους 300 oC περίπου δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη 

μεταβολή στη σύσταση του δείγματος, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί πλήρης 

αποσύνθεση του πολυμερούς σε μία φάση με θερμοκρασία αποσύνθεσης Τd=417 oC, 

που προκύπτει από την πρώτη παράγωγο της καμπύλης, η οποία είναι σε συμφωνία 

με τη βιβλιογραφία. [6] Στο Διάγραμμα 3.14 φαίνεται η μέτρηση TGA για τον 

οργανοφιλιωμένο πηλό C20A. Mέχρι τους 200 oC η μάζα του δείγματος δε 

μεταβάλλεται, ενώ η αποσύνθεσή του λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύ φάσμα 

θερμοκρασιών μεταξύ 200 και 450 οC που αντιστοιχεί στο 38% της συνολικής μάζας 

του υλικού. Το συγκεκριμένο στάδιο αναφέρεται στην αποσύνθεση των 

επιφανειοδραστικών μορίων που χρησιμοποιούνται για την οργανοφιλίωση των 

ανόργανων επιφανειών. [7] Η θερμοκρασία αποσύνθεσης των μορίων αυτών 

υπολογίζεται Τd=324 oC. 
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Διάγραμμα 3.14: Μέτρηση TGA για το 100% C20A 

          Στο Διάγραμμα 3.15 φαίνεται η μέτρηση TGA για το νανοϋβρίδιο 95% ΡS / 5% 

C20A. Μέχρι τους 200 oC περίπου παρατηρείται μία μείωση της μάζας του δείγματος 

της τάξης του 5%, που σχετίζεται με υπολείμματα διαλύτη. Παρατηρείται επίσης ένα 

δεύτερο στάδιο μεταξύ 200 και 370 oC που αναφέρεται στην αποσύνθεση του 

οργανικού μέρους του πηλού, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η πλήρης αποσύνθεση του πολυμερούς σε μία φάση με Τd=434 oC. Από το 

στερεό υπόλειμμα υπολογίζεται η σύσταση του νανοϋβριδίου σε ανόργανο υλικό 

(5%). Σημειώνεται ότι προσθήκη μόλις 5 wt% C20A επιφέρει αύξηση της 

θερμοκρασίας αποσύνθεσης του πολυμερούς κατά 17 οC, γεγονός που σχετίζεται με 

τη θερμική σταθερότητα του πηλού. Τα υπόλοιπα νανοϋβρίδια παρουσιάζουν 

παρόμοια θερμική συμπεριφορά και οι καμπύλες Θερμοσταθμικής Ανάλυσης 

φαίνονται συγκεντρωτικά στο Διάγραμμα 3.16. 
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Διάγραμμα 3.15: Μέτρηση TGA για το 95% ΡS / 5% C20A. 

 

 

Διάγραμμα 3.16: Μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/C20A 

διαφορετικών συστάσεων. 
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Στον Πίνακα 3.11 παρατίθενται όλες οι τιμές για την θερμοκρασία αποσύνθεσης των 

νανοσύνθετων υλικών PS/C20A, ενώ στο Διάγραμμα 3.17 φαίνεται η εξάρτηση της 

θερμοκρασίας αποσύνθεσης των νανοϋβριδίων ΡS/C20A από το ποσοστό σε 

ανόργανο. Παρατηρείται ότι προσθήκη 2 wt% πηλού στο πολυμερές αυξάνει τη 

θερμοκρασία αποσύνθεσής του, η οποία παραμένει σταθερή μέχρι σύσταση 20 wt% 

σε C20A, ενώ περαιτέρω προσθήκη πηλού μειώνει σταδιακά τη θερμοκρασία αυτή. 

Όλα όμως τα νανοσύνθετα παρουσιάζουν αυξημένη θερμική σταθερότητα, σε σχέση 

με το καθαρό πολυμερές, αποτέλεσμα της δομής παρεμβολής ανάμεσα στο 

πολυμερές και στον πηλό και γενικότερα της εγγύτητας στις ανόργανες επιφάνειες, 

όπως επίσης και αυξημένη θερμοκρασία εκκίνησης της αποσύνθεσης του 

πολυμερούς, γεγονός που συμφωνεί με τη βιβλιογραφία. [8] 

Πίνακας 3.11: Ποσοστιαίες συστάσεις ΡS/C20A, με την αντίστοιχη θερμοκρασία 

αποσύνθεσης, Τd, κάθε δείγματος 

ΡS / C20A 

% wt Td (oC) (±2 oC) 

100 - 0 417 

98 - 2 433 

95 - 5 434 

90 - 10 432 

80 - 20 431 

60 - 40 425 

50 - 50 422 
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Διάγραμμα 3.17: Εξάρτηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης συναρτήσει του 

ποσοστού πηλού που περιέχεται στα νανοϋβρίδια 

          Στο Διάγραμμα 3.18 φαίνεται η αντίστοιχη μέτρηση Θερμοσταθμικής 

Ανάλυσης για τα νανοσωματίδια πυριτίας Aerosil 200. Μέχρι τους 700 oC 

παρατηρείται μείωση της μάζας του δείγματος μόνο κατά 4%, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ανόργανη φύση του. Η μικρή απώλεια βάρους μπορεί να αποδοθεί 

σε μόρια νερού που προσροφούνται στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων λόγω του 

υδρόφιλου χαρακτήρα τους. Στο Διάγραμμα 3.19 δίνεται η μέτρηση TGA για το 

νανοϋβρίδιο 96% ΡS / 4% SiO2. Aρχικά από τους 100 μέχρι τους 300 oC περίπου 

παρατηρείται μία μείωση της μάζας του δείγματος της τάξης του 10%, που 

αναφέρεται σε υπολείμματα διαλύτη. [9] Στη συνέχεια ακολουθεί η πλήρης 

αποσύνθεση του πολυμερούς σε μία φάση με Τd=424 oC. Από το στερεό υπόλειμμα 

υπολογίζεται η σύσταση του νανοϋβριδίου σε ανόργανο υλικό (5%). Παρατηρείται 

ότι τα υπόλοιπα νανοσύνθετα υλικά PS/SiO2 παρουσιάζουν αντίστοιχη θερμική 

συμπεριφορά, οι καμπύλες των οποίων φαίνονται στο Διάγραμμα 3.20.  
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Διάγραμμα 3.18: Μέτρηση TGA για τα νανοσωματίδια Aerosil 200 

 

 

Διάγραμμα 3.19: Μέτρηση TGA για το 96% ΡS / 4% SiO2 
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Διάγραμμα 3.20: Μετρήσεις TGA για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/SiO2 

διαφορετικών συστάσεων. 

Στον Πίνακα 3.12 παρατίθενται όλες οι τιμές για την θερμοκρασία αποσύνθεσης των 

νανοσύνθετων υλικών PS/SiO2, ενώ στο Διάγραμμα 3.21 φαίνεται η εξάρτηση της 

θερμοκρασίας αποσύνθεσης των νανοϋβριδίων ΡS/SiO2 από το ποσοστό σε 

ανόργανο. Σε πολύ μικρές συστάσεις σε ανόργανο μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η 

θερμοκρασία αποσύνθεσης δεν παρουσιάζει μεταβολή, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό 

σίλικας στο δείγμα επιφέρει αύξηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης του 

πολυμερούς. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο πηλός καθιστά το πολυμερές 

θερμικά πιο σταθερό από τα νανοσωματίδια σίλικας, δεδομένου ότι μόλις 5 wt% 

πηλού αυξάνει τη θερμοκρασία αποσύνθεσης του πολυμερούς κατά 17 oC. Η 

αντίστοιχη ποσότητα νανοσωματιδίων πυριτίας επιφέρει αύξηση της Td μόνο κατά 

3 oC και για αντίστοιχη αύξηση απαιτείται ~40-50% νανοσωματιδίων SiO2. 
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Πίνακας 3.12: Ποσοστιαίες συστάσεις ΡS/SiO2 (Aerosil 200), με την αντίστοιχη 

θερμοκρασία αποσύνθεσης, Τd, κάθε δείγματος 

ΡS / SiO2 

% wt Td (oC) (±2 oC) 

100 - 0 417 

99.5 - 0.5 414 

99 - 1 415 

98 - 2 415 

97.5 - 2.5 420 

97 - 3 420 

96 - 4 424 

95 - 5 420 

90 - 10 422 

80 - 20 431 

60 - 40 434 

50 - 50 432 

 

 

Διάγραμμα 3.21: Εξάρτηση της θερμοκρασίας αποσύνθεσης από το ποσοστό 

διοξειδίου του πυριτίου που περιέχεται στα νανοϋβρίδια PS/SiO2 

 

 

 



68 
 

3.2.2 Μετρήσεις Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης 

          Στο Διάγραμμα 3.22 παρουσιάζονται καμπύλες Διαφορικής Θερμιδομετρίας 

Σάρωσης διαφορετικών συστάσεων των νανοϋβριδίων PS/SiO2. Η μετρούμενη ροή 

θερμότητας έχει κανονικοποιηθεί με τη μάζα του πολυμερούς που περιέχεται στο 

νανοσύνθετο υλικό και με το ρυθμό θέρμανσης ώστε να εκφράσει τη 

θερμοχωρητικότητα. Στις καμπύλες που ακολουθούν φαίνεται μία μεταβολή στη 

θερμοχωρητικότητα, από την οποία προσδιορίζεται η θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης. 

 

Διάγραμμα 3.22: Kαμπύλες DSC μετρημένες με ρυθμό θέρμανσης 10 °C/min για τα 

νανοσύνθετα υλικά ΡS/SiO2 με διαφορετικές συστάσεις. Οι καμπύλες έχουν 

μετατοπιστεί κατακόρυφα για μεγαλύτερη ευκρίνεια. Το ποσοστό που αναγράφεται 

στις καμπύλες, αναφέρεται στην %wt σύσταση στο ανόργανο 

Στον Πίνακα 3.13 παρατίθενται όλες οι τιμές για την θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης των νανοσύνθετων υλικών PS/SiO2, ενώ στο Διάγραμμα 3.23 φαίνεται 

η εξάρτηση της θερμοκρασίας αυτής από το ποσοστό σε ανόργανο. Παρατηρείται 

μία μείωση της Τg κατά 10 οC σε μικρές συστάσεις σε ανόργανο, 0.5 – 10 wt%, ενώ 
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στη συνέχεια για μεγαλύτερες συστάσεις η Τg λαμβάνει τιμές ανάλογες με αυτή του 

καθαρού πολυμερούς. Ωστόσο η επίδραση της προσθήκης των νανοσωματιδίων  

στην Tg του πολυμερούς είναι αμφιλεγόμενη, δεδομένου ότι η θερμοκρασία αυτή 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο βαθμός πολυμερισμού, η χημική 

δομή του πολυμερούς, το μέγεθος του πληρωτικού υλικού, το ποσοστό ανοργάνου, 

οι συνθήκες διασποράς και κυρίως οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολυμερούς και 

νανοπροσθέτου. [10] 

Πίνακας 3.13: Eξάρτηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης από το ποσοστό 

SiO2 στο PS 

ΡS / SiO2 

% wt Tg (oC) (±1 oC) 

100 - 0 94 

99.5 - 0.5 82 

99 - 1 83 

98 - 2 85 

97.5 - 2.5 86 

97 - 3 84 

96 - 4 82 

95 - 5 86 

90 - 10 84 

80 - 20 94 

60 - 40 93 

50 - 50 94 
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Διάγραμμα 3.23: Eξάρτηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης από το 

ποσοστό SiO2 σε νανοσύνθετα υλικά PS/SiO2 

          Kατ’ αντιστοιχία παρατίθενται στον Πίνακα 3.14 όλες οι τιμές για την 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των νανοσύνθετων υλικών PS/C20A, ενώ στο 

Διάγραμμα 3.24 φαίνεται η εξάρτηση της θερμοκρασίας αυτής από το ποσοστό σε 

ανόργανο. Παρατηρείται αύξηση της Τg κατά 5 οC σε σύσταση 2 wt% σε C20A, για 5 

– 20 wt% η θερμοκρασία αυτή λαμβάνει τιμές ανάλογες του καθαρού πολυμερούς, 

ενώ για μεγαλύτερες συστάσεις η Τg παρουσιάζει τάση αύξησης. 

Πίνακας 3.14: Eξάρτηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης από το ποσοστό 

C20A σε νανοσύνθετα υλικά PS/C20A 

ΡS / C20A 

% wt Tg (oC) (±1 oC) 

100 - 0 94 

98 - 2 99 

95 - 5 93 

90 - 10 94 

80 - 20 92 

60 - 40 98 

50 - 50 102 
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Διάγραμμα 3.24: Eξάρτηση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης από το 

ποσοστό C20A στο PS 
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3.2.3 Επιφανειακές ιδιότητες – Μετρήσεις γωνίας επαφής           

            Στον Πίνακα 3.15 φαίνονται οι σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου oι οποίες έχουν προηγούμενα επιστρωθεί με το καθαρό πολυστυρένιο. 

Όπως και για τα νανοσύνθετα υλικά πολυουρεθάνης, για τον υπολογισμό της 

γωνίας επαφής της σταγόνας με την επιφάνεια, λαμβάνονται τουλάχιστον 4 εικόνες, 

ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των μετρήσεων. 

Πίνακας 3.15: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με καθαρό πολυστυρένιο 

   PS 

  

1η σταγόνα 2η σταγόνα 

  

3η σταγόνα 4η σταγόνα 

 

Για τις σταγόνες νερού σε επίστρωση καθαρού πολυστυρενίου του Πίνακα 3.15 

προκύπτει θ̅=92ο και σθ=1ο. 

          Στον Πίνακα 3.16 φαίνονται σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του 

πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PS/C20A 

διαφορετικών συστάσεων. Για κάθε σύσταση παρουσιάζεται μία τυπική σταγόνα. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 3.17, στον οποίο καταγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής 

για όλα τα νανοϋβρίδια συναρτήσει του ποσοστού πηλού στο νανοσύνθετο υλικό. 

Η εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό C20A για κάθε σύσταση φαίνεται 
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στο Διάγραμμα 3.25. H προσθήκη C20A όπως επίσης και η οι διαφορετικές συστάσεις 

δε φαίνεται να μεταβάλλουν ιδιαίτερα τη γωνία επαφής και άρα τις επιφανειακές 

ιδιότητες των επιστρώσεων. 

Πίνακας 3.16: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PS/C20A διαφορετικών συστάσεων 

PS / C20A 

  

100% PS 98% PS – 2% C20A 

 

 
 

 

 
 

95% PS – 5% C20A 90% PS – 10% C20A 

 

 
 

 

80% PS – 20% C20A 60% PS – 40% C20A 

 

 

50% PS – 50% C20A  
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Πίνακας 3.17: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/C20A συναρτήσει 

του ποσοστού C20A στα νανοσύνθετα υλικά. Σε όλες τις περιπτώσεις 

υμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα των μετρήσεων 

ΡS / C20A 

% wt CA (o) 

100 - 0 92 ± 1 

98 - 2 92 ± 1 

95 - 5 91 ± 4 

90 - 10 84 ± 2 

80 - 20 88 ± 1 

60 - 40 89 ± 2 

50 - 50 93 ± 1 

 

 

Διάγραμμα 3.25: Εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό του C20A για όλα 

τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/C20A 
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          Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, στον Πίνακα 3.18 φαίνονται οι σταγόνες 

νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα 

πολυμερικά υλικά PS/SiO2 διαφορετικών συστάσεων. Για κάθε σύσταση 

παρουσιάζεται μία μόνο σταγόνα, αλλά πάντα το αποτέλεσμα για τη γωνία επαφής 

προκύπτει από μετρήσεις σε τουλάχιστον 4-5 σταγόνες. Ακολουθεί ο Πίνακας 3.19, 

στον οποίο καταγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για όλα τα νανοϋβρίδια 

συναρτήσει του ποσοστού νανοσωματιδίων πυριτίας. Η εξάρτηση της γωνίας 

επαφής από το ποσοστό νανοσωματιδίων SiO2 για κάθε σύσταση φαίνεται στο 

Διάγραμμα 3.26. Η μέγιστη τιμή επιτυγχάνεται για συστάσεις 1 – 2 wt% SiO2, για 

ενδιάμεσες συστάσεις η γωνία επαφής μειώνεται σταδιακά, λαμβάνοντας την 

ελάχιστη τιμή της για σύσταση 50 wt% σε νανοσωματίδια πυριτίας, καθώς όπως 

φαίνεται, υπερισχύει ο υδρόφιλος χαρακτήρας των νανοσωματιδίων. 
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Πίνακας 3.18: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου του πυριτίου, επιστρωμένες 

με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PS/SiO2 όλων των συστάσεων 

PS / Aerosil 200 (SiO2) 

  

100% PS 99.5% PS – 0.5% SiO2 

 

 
 

 

 
 

99% PS – 1% SiO2 98% PS – 2% SiO2 

 

 
 

 

97.5% PS – 2.5% SiO2 97% PS – 3% SiO2 

 
 

 
 

96% PS – 4% SiO2 95% PS – 5% SiO2 
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Πίνακας 3.19: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/SiO2 συναρτήσει 

του ποσοστού SiO2 στα νανοσύνθετα υλικά, συμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα των 

μετρήσεων 

ΡS / SiO2 

% wt CA (o) 

100 - 0 92 ± 1 

99.5 - 0.5 103 ± 5 

99 - 1 115 ± 2 

98 - 2 115 ± 1 

97.5 - 2.5 101 ± 8 

97 - 3 98 ± 7 

96 - 4 91 ± 6 

95 - 5 92 ± 4 

90 - 10 89 ± 2 

80 - 20 87 ± 2 

60 - 40 64 ± 3 

50 - 50 39 ± 4 

 

 
 

 

90% PS – 10% SiO2 80% PS – 20% SiO2 

  

60% PS – 40% SiO2 50% PS – 50% SiO2 
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Διάγραμμα 3.26: Εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό SiO2 για όλα τα 

νανοσύνθετα υλικά ΡS/SiO2  

          Τέλος στον Πίνακα 3.20 φαίνονται σταγόνες νερού σε επιφάνειες διοξειδίου 

του πυριτίου, που επιστρώθηκαν με νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PS/AS40 

διαφορετικών συστάσεων. Να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει αλλαγή 

του διαλύτη από νερό το οποίο υπήρχε στην διασπορά των AS40 σε DMF ώστε να 

μπορεί να διαλυθεί το πολυστυρένιο ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και το 

phenyltrimethoxysilane για την καλύτερη διασπορά των νανοσωματιδίων και την 

βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων. Ακολουθεί ο Πίνακας 3.21, στον οποίο 

καταγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για όλα τα νανοϋβρίδια συναρτήσει 

του ποσοστού νανοσωματιδίων πυριτίας. Η εξάρτηση της γωνίας επαφής από το 

ποσοστό νανοσωματιδίων AS40 για κάθε σύσταση φαίνεται στο Διάγραμμα 3.27. Για 

συστάσεις 1 – 5 wt% SiO2 η γωνία επαφής παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για 

μεγαλύτερες συστάσεις η γωνία επαφής μειώνεται σταδιακά, καθώς και στην 

περίπτωση αυτή φαίνεται να υπερισχύει ο υδρόφιλος χαρακτήρας των 

νανοσωματιδίων. 
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Πίνακας 3.20: Σταγόνες νερού σε επιφάνειες πυριτίου, επιστρωμένες με 

νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά PS/AS40 όλων των συστάσεων 

PS / AS40 

  

100% PS 99% PS – 1% AS40 

 

 
 

 

 
 

98% PS – 1% AS40 95% PS – 5% AS40 

 

 
 

 

 

90% PS – 10% AS40 80% PS – 20% AS40 

 

Πίνακας 3.21: Γωνίες επαφής για όλα τα νανοσύνθετα υλικά ΡS/AS40 συναρτήσει 

του ποσοστού AS40 στα νανοσύνθετα υλικά, συμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα 

των μετρήσεων 

ΡS / AS40 

% wt CA (o) 

100 - 0 92 ± 1 

99 - 1 100 ± 2 

98 - 2 98 ± 3 

95 - 5 94 ± 4 

90 - 10 83 ± 2 

80 - 20 74 ± 4 
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Διάγραμμα 3.27: Εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό SiO2 για όλα τα 

νανοσύνθετα υλικά ΡS/SiO2  
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3.4  Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα  

           Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι επιφανειακές ιδιότητες δύο 

διαφορετικών πολυμερών, του πολυστυρενίου και της πολυουρεθάνης, όταν σε 

αυτά προστίθενται ανόργανα νανοπρόσθετα. Στο πολυστυρένιο προστέθηκαν 

νανοσωματίδια πυριτίας (Aerosil 200 – fumed  silica και AS40) και οργανοφιλιωμένος 

πηλός (C20A), ενώ στην πολυουρεθάνη προστέθηκαν νανοσωματίδια πυριτίας δύο 

διαφορετικών μεγεθών σε υδατική διασπορά (LS, 7 nm και ΖL, 70 nm), καθώς και 

μοντμοριλλονίτης νατρίου. Τα νανοσύνθετα υλικά παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο 

ανάμιξης από διάλυμα, καλύπτοντας μια ευρεία κλίμακα συστάσεων πολυμερούς – 

ανοργάνου.  

          Η επιβεβαίωση της σύστασης όλων των νανοϋβριδίων και η θερμοκρασία 

αποσύνθεσης, Τd, των πολυμερών προσδιορίστηκε με την τεχνική της 

Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA).  

• Για την πολυουρεθάνη βρέθηκε ότι η αποσύνθεσή της πραγματοποιείται σε 

δύο φάσεις, οι οποίες παραμένουν με την προσθήκη πυριτίας (LS, ZL) ή πηλού 

(Na+-MMT). Tόσο για τα μικρά, όσο και για τα μεγάλα νανοσωματίδια 

πυριτίας, η ελάχιστη τιμή της Τd και για τις δύο φάσεις επιτυγχάνεται σε 

σύσταση 2 wt% SiO2, ενώ για τις υπόλοιπες συστάσεις δεν παρατηρείται 

αξιοσημείωτη απόκλιση της Τd από αυτή του καθαρού πολυμερούς. Όσον 

αφορά τον πηλό, η προσθήκη του στο πολυμερές επιφέρει μικρή μείωση στην 

Τd, για όλες τις συστάσεις. 

• Για το πολυστυρένιο βρέθηκε ότι η προσθήκη νανοσωματιδίων πυριτίας σε 

μικρές συστάσεις δε μεταβάλλει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία αποσύνθεσης του 

πολυμερούς, ενώ σε μεγαλύτερες συστάσεις (>10 wt%) η Τd παρουσιάζει 

αυξητική τάση. Προσθήκη C20A στο PS σε συστάσεις 2 – 5 wt% αυξάνει την 

Τd κατά 17 οC περίπου, ενώ περαιτέρω προσθήκη πηλού μειώνει σταδιακά τη 

θερμοκρασία αυτή. Το πολυμερές είναι θερμικά σταθερότερο σε 

συγκεκριμένη σύσταση σε πηλό, ενώ για να επιτευχθεί αντίστοιχη 

θερμοκρασία αποσύνθεσης στα συστήματα PS/SiO2, απαιτείται πολλαπλάσια 

ποσότητα νανοσωματιδίων. 
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          Σε δεύτερο στάδιο εξετάστηκε η θερμική συμπεριφορά των νανοϋβριδίων  με 

την τεχνική της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), δίνοντας έμφαση στη 

μελέτη της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης (Tg). 

• Για τα νανοϋβρίδια PS/C20A αρχικά διαπιστώθηκε αύξηση της Τg κατά 5 οC 

σε σύσταση 2 wt% σε C20A, έπειτα για 5 – 20 wt% η θερμοκρασία αυτή 

λαμβάνει τιμές ανάλογες με αυτή του PS, ενώ για μεγαλύτερες συστάσεις (40 

– 50 wt%) η Τg παρουσιάζει επιπλέον τάση αύξησης. 

• Για τα νανοϋβρίδια PS/SiO2 παρατηρήθηκε μείωση της Τg κατά 10 οC σε 

μικρές συστάσεις σε ανόργανο (0.5 – 10 wt%), ενώ για συστάσεις 20 – 50 wt% 

η Τg λαμβάνει τιμές ανάλογες αυτής του καθαρού πολυμερούς. 

• Για τα νανοϋβρίδια PA069 / (LS, ZL, Na+-MMT) δεν κατέστη δυνατός ο 

προσδιορισμός της Tg, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα ασθενή μετάβαση.  

          Τέλος μετρήθηκε η ικανότητα διαβροχής επιφανειών με επιστρώσεις όλων 

των νανοϋβριδίων ώστε να εξεταστεί εάν αυτές παρουσιάζουν υδρόφιλη ή 

υδρόφοβη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό, στα πολυμερή πολυστυρενίου και 

πολυουρεθάνης προστέθηκαν νανοπρόσθετα που προσδίδουν τραχύτητα στην 

επιφάνεια, μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαβρεξιμότητα του πολυμερούς. 

• Για τα νανοσύνθετα υλικά PA069 / (LS, ZL, Na+-MMT) δεν παρατηρείται 

αξιοσημείωτη απόκλιση από την τιμή της γωνίας επαφής της καθαρής 

πολυουρεθάνης. Προκύπτει επίσης ότι το μέγεθος των νανοσωματιδίων 

πυριτίας (LS, ZL) δεν αποτελεί παράγοντα που να επηρεάζει τη 

διαβρεξιμότητα του πολυμερούς. Από τα τρία συστήματα PA069 / (LS, ZL, 

Na+-MMT), η υψηλότερη γωνία επαφής προκύπτει για σύσταση 2 wt% Na+-

MMT (89ο), ενώ η χαμηλότερη για συστάσεις 5 wt% LS και 1 wt% ZL (78ο). 

• Για τα νανοσύνθετα υλικά PS/C20A η μέγιστη απόκλιση της γωνίας επαφής 

από αυτή του καθαρού PS (90ο) επιτυγχάνεται με προσθήκη 10 wt% C20A 

(84ο) ενώ για τις υπόλοιπες συστάσεις η προσθήκη πηλού δε φαίνεται να 

μεταβάλλει ιδιαίτερα τη γωνία επαφής των υπόλοιπων επιστρώσεων. 

• Η μεγαλύτερη αλλαγή στην μέτρηση των επιφανειακών ιδιοτήτων 

εμφανίζεται για τα νανοσύνθετα υλικά PS/SiO2 σε μικρά ποσοστά 
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νανοπροσθέτου όπου η γωνία επαφής φτάνει την μέγιστη τιμή της CA=115o 

η οποία επιτυγχάνεται για συστάσεις 1 – 2 wt% SiO2. Αυξανομένης της 

σύστασης υπάρχει σταδιακή μείωση της γωνίας επαφής η οποία λαμβάνει 

τελικά την ελάχιστη τιμή της για σύσταση 50 wt% SiO2 (CA=39o). 

          Σε κάθε περίπτωση και σαν συνέχεια της παρούσας εργασίας προτείνεται η 

μελέτη της μορφολογίας των επιφανειών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ώστε να 

συσχετιστούν οι μετρούμενες επιφανειακές ιδιότητες με την τραχύτητα των 

επιστρωμάτων των νανοσύνθετων υλικών. 
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