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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η σύνθεση πολυμερικών μικροπηκτωμάτων που 

ανταποκρίνονται σε μεταβολές του pH και η σύνθεση νανοσωματιδίων μετάλλων 

στο εσωτερικό τους για χρήση τους ως καταλύτες σε οργανικές αντιδράσεις. Στην 

παρούσα εργασία συνθέσαμε μικροπηκτώματα που βασίζονται στον 2-

(διαιθυλαμινο)αιθυλικό μεθυλεστέρα (PDEAΕΜΑ) και στο ακρυλικό οξύ (AA) 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολυμερισμού γαλακτώματος. Η στερική 

σταθεροποίηση των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ επιτεύχθηκε με τη χρήση του 

γαλακτωματοποιητή πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της αιθυλενογλυκόλης) (PEGMA). 

Για την σύνθεση των μικροπηκτωμάτων του ακρυλικού οξέως (PAA) 

χρησιμοποιήθηκε το υδρόφοβο μονομερές του ακρυλικού tert-ακρυλικού 

βουτυλεστέρα (t-BuA). Η ηλεκτροστατική σταθεροποίηση των μικροπηκτωμάτων 

επιτεύχθηκε με τη χρήση του διοκτυλoσουλφοηλεκτρικού νατρίου (AOT) ως 

σταθεροποιητή. Έπειτα από την σύνθεση των μικροπηκτωμάτων P(t-BuA), 

ακολούθησε η αποπροστασία των εστερικών ομάδων τους με όξινη υδρόλυση προς 

σχηματισμό των μικροπηκτωμάτων πολυ(ακρυλικού οξέως) (PAA). Τα 

μικροπηκτώματα που συντέθηκαν έχουν την ιδιότητα να υφίστανται αντιστρεπτές 

μεταβάσεις διόγκωσης ανταποκρινόμενα σε μεταβολές του pH του διαλύματος 

λόγω ιοντισμού των λειτουργικών ομάδων των μονομερών τους (ομάδες οξέος η 

βάσης). Πιο συγκεκριμένα τα μικροπηκτώματα PDEAΕΜΑ διογκώνονται σε χαμηλές 

τιμές pH λόγω ιοντισμού των αμινομάδων του DEAΕΜΑ, ενώ σε ουδέτερα και 

βασικά pH οι αμινομάδες αποφορτίζονται και μετατρέπονται σε υδρόφοβες. 

Αντίστοιχα, τα μικροπηκτώματα PAA διογκώνονται σε υψηλές τιμές pH λόγω 

ιοντισμού των καρβοξυλικών ομάδων ενώ σε χαμηλές τιμές pH οι ομάδες αυτές 

πρωτονιώνονται και τα μικροπηκτώματα συρρικνώνονται. Αυτές οι μεταβολές στο 

μέγεθος των μικροπηκτωμάτων υπό την επίδραση του pH του διαλύματος 

μελετήθηκαν με τη χρήση δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS), ενώ η μορφολογία των 

σωματιδίων παρατηρήθηκε μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) 

επιβεβαιώνοντας το σφαιρικό τους σχήμα και την ομοιογένεια στο μέγεθός τους. 

Στη συνέχεια της εργασίας μας συντέθηκαν νανοσωματίδια μετάλλων στο 

εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ και PAA. Πιο συγκεκριμένα, 

νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru), πλατίνας (Pt), βαναδίου (V) καθώς και διμεταλλικά 

νανοσωματίδια, Pt/V, σχηματίσθηκαν στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων 

PDEAΕΜΑ. Η προσθήκη των πρόδρομων ενώσεων, μεταλλικών αλάτων RuCl3, PtCl4, 

VCl3, στο γαλάκτωμα των μικροπηκτωμάτων, οδήγησε στην συμπλοκοποίηση των 

ιόντων των μετάλλων με τις αμινομάδες του PDEAΕΜΑ και στη συνέχεια με την 

προσθήκη ισχυρού αναγωγικού μέσου επιτεύχθηκε η αναγωγή του μετάλλου προς 

σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων. 
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Επιπρόσθετα, νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd) συντέθηκαν στο εσωτερικό των 

μικροπηκτωμάτων PAA με την ενσωμάτωση στο πολυμερές του άλατος του 

τετραχλωροπαλλαδίου με κάλιο (K2PdCl4) και την ακολουθούμενη προσθήκη 

αναγωγικού μέσου. Το σχήμα, το μέγεθος και η τοπολογία των νανοσωματιδίων των 

μετάλλων που σχηματίστηκαν στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων διερευνήθηκε 

με παρατήρηση με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM). Επιπλέον μετρήσεις 

φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και φασματοσκοπίας 

ορατού/υπεριώδους (UV/Vis) πραγματοποιήθηκαν στα μικροπηκτώματα με τα 

ομοιογενώς ενσωματωμένα διμεταλλικά νανοσωματίδια (Pt/V) προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η πλήρης αναγωγή των ιόντων των μετάλλων και να διερευνηθούν 

πιθανές αλληλεπιδράσεις του πολυμερούς με τα μέταλλα. 

Τέλος, συνεργάτες μας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘POLYCAT’, 

στην εταιρεία SANOFI-Aventis πραγματοποίησαν μελέτες της καταλυτικής δράσης 

των συντιθέμενων μεταλλικών νανοσωματιδίων στο εσωτερικό των 

μικροπηκτωμάτων σε διαφορετικές οργανικές αντιδράσεις. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως τα μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια 

παλλαδίου (Pd) παρουσιάζουν πολύ καλή δραστικότητα ως καταλύτες στην 

αντίδραση σύζευξης (Suzuki coupling) της βρωμοανισόλης με φαινυλοβορονικό οξύ 

προς 4-μεθοξυδιφαινύλιο με απόδοση και επιλεκτικότητα της αντίδρασης προς το 

επιθυμητό προϊόν σε ποσοστό 96 % και 94 %, αντίστοιχα. Τα μικροπηκτώματα 

PDEAEMA με τα ενσωματωμένα διμεταλλικά νανοσωματίδια (Pt/V) και τα 

νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru) δεν έδειξαν σημαντική καταλυτική δράση στις 

οργανικές αντιδράσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru) 

σε διαλύτη τολουόλιο χρησιμοποιήθηκαν σε αντίδραση κυκλοποίησης μια αμινο 

αλκοόλης προς παραγωγή ινδόλης, και τα αποτελέσματα έδειξαν μετατροπή της 

αρχικής αλκοόλης προς την επιθυμητή ινδόλη σε ποσοστό μόλις 3 %, ενώ η 

επιλεκτικότητα προς το ενδιάμεσο προϊόν έφτασε το 100 %. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσίασαν και τα μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα 

ενσωματωμένα διμεταλλικά νανοσωματίδια (Pt/V) σε διαλύτη ακετονιτρίλιο. Τα 

σωματίδια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες στην αντίδραση επιλεκτικής 

υδρογόνωσης της νίτρο ομάδας (-NO2) προς άμινο ομάδα (-NH2) και τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η μετατροπή προς το επιθυμητό προϊόν ήταν μόλις 23 

%. Η χαμηλή αυτή απόδοση των παραπάνω αντιδράσεων αποδόθηκε στην 

συρρίκνωση των μικροπηκτωμάτων στο μέσο της αντίδρασης που δεν επιτρέπει την 

πρόσβαση των αντιδρώντων στην επιφάνεια των καταλυτικών νανοσωματιδίων. Για 

το λόγο αυτό σε μελλοντική εργασία θα μελετηθεί η επίδραση του διαλύτη της 

αντίδρασης στη δραστικότητα των νανοκαταλυτών. 
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Συμπερασματικά, τα μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα 

νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd) που συντέθηκαν στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την καταλυτική τους δράση, ενώ τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα μεταλλικά νανοσωματίδια 

χρίζουν παραπέρα μελέτης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους σε 

καταλυτικές αντιδράσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.1 ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ 

Πολυμερικό μικροπήκτωμα ονομάζεται ένα χημικά διασταυρωμένο σφαιρικό 

κολλοειδές σωματίδιο με δομή πολυμερικού πλέγματος, το μέγεθος του οποίου 

ποικίλλει από 100-1000 nm. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σύνθεσης των σωματιδίων 

αυτών είναι ο πολυμερισμός γαλακτωμάτος ελευθέρων ριζών, κατά την οποία 

διαδικασία μπορεί να πολυμεριστεί μια μεγάλη ποικιλία λειτουργικών και μη 

μονομερών, όπως στυρένιο, μεθακρυλικός μεθυλεστέρας, μεθακρυλικό οξύ, Ν-

ισοπροπυλακρυλαμίδιο, Ν-ισοπροπυλμεθακρυλαμίδιο, κ.ά. Τα σωματίδια 

διασπείρονται σε ένα οποιοδήποτε διαλύτη σχηματίζοντας ένα σταθερό κολλοειδές 

σύστημα λόγω λόγω της ομοιοπολικής φύσης των διασταυρώσεων μεταξύ των 

αλυσίδων. 

Τα μικροπηκτώματα έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό και 

τεχνολογικό ενδιαφέρον λόγω των πιθανών εφαρμογών τους στην μεταφορά 

φαρμάκων [1], σε αισθητήρες [2], στην κατασκευή φωτονικών κρυστάλλων [3], 

καθώς και στην κατάλυση [4]. Το ευρύ φάσμα των εφαρμογών των υλικών αυτών 

προκύπτει από την ικανότητά τους να υφίστανται αναστρέψιμες μεταβάσεις όγκου 

αποκρινόμενα σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως αλλαγές στο pΗ [5], στη 

θερμοκρασία [6], στο είδος του διαλύτη [7] και υπό την επίδραση ενός εξωτερικού 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου [8] (Εικόνα 1.1). 

 

Εικόνα 1.1 : Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας διόγκωσης και συρρίκνωσης 

μικροπηκτώματος αποκρίσιμο σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα 

 



 

5 
 

1.1.2 ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ  

Κολλοειδές είναι μια διασπορά μιας φάσης (διεσπαρμένη φάση) στη μάζα μιας 

άλλης μη-αναμιξιμης φάσης (μέσο διασποράς ή συνεχής φάση). Τα σωματίδια της 

διεσπαρμένης φάσης έχουν διάμετρο από 1 έως 1000 nm και τις περισσότερες 

φορές δεν είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο αλλά απαιτείται η χρήση 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (όταν η διάμετρος των σωματιδίων είναι μικρότερη 

από 250 nm). Τα κολλοειδή ταξινομούνται σύμφωνα με την φυσική κατάσταση 

(στερεή, υγρή ή αέρια) της διεσπαρμένης φάσης και του μέσου διασποράς. Υγρά 

σταγονίδια ή στερεά σωματίδια διεσπαρμένα μέσα σε ένα αέριο συνιστούν τα 

αερολύματα, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων αποτελούν ο καπνός και η 

αιθαλομίχλη. Υγρά σταγονίδια διεσπαρμένα στη μάζα ενός άλλου υγρού συνιστούν 

τα γαλακτώματα, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το γάλα και η 

μαγιονέζα, και στερεά σωματίδια διεσπαρμένα σε ένα υγρό συνιστούν ένα λύμα 

(sol)  όπως τα χρώματα και το αίμα.  

Τα κολλοειδή στα οποία το μέσο διασποράς είναι νερό, διακρίνονται σε δύο 

κύριες κατηγορίες: τα υδρόφιλα και τα υδρόφοβα κολλοειδή. Ως υδρόφιλο 

κολλοειδές ορίζεται ένα κολλοειδές στο οποίο υπάρχει μια ισχυρή έλξη μεταξύ 

διεσπαρμένης φάσης και μέσου διασποράς. Πολλά τέτοια κολλοειδή συνίσταται 

από μακρομόρια διεσπαρμένα στο νερό, όπως παραδείγματος χάριν η ζελατίνη στο 

νερό όπου τα μόρια της ζελατίνης αλληλεπιδρούν με μόρια νερού μέσω δυνάμεων 

London και δεσμών υδρογόνου. Ως υδρόφοβο κολλοειδές ονομάζεται ένα 

κολλοειδές στο οποίο οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ διεσπαρμένης φάσης και μέσου 

διασποράς είναι ελάχιστες και η σταθερότητά τους εξαρτάται από την παρουσία 

σταθεροποιητή στην επιφάνεια των σωματιδίων.  

Τα επιφανειακά φαινόμενα και οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα των κολλοειδών διασπορών. Τα κολλοειδή 

συστήματα είναι είτε σταθερά, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε διασπορά, είτε 

ασταθή, όποτε κροκκιδώνονται. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η υπερίσχυση των 

απωστικών δυνάμεων, συνεπώς η σταθερότητα του συστήματος και η αποφυγή της 

αυθόρμητης συσσωμάτωσης των κολλοειδών [9]. Επειδή όμως τα κολλοειδή 

συστήματα είναι γενικά ασταθή θερμοδυναμικά λόγω της μεγάλης επιφάνειας που 

εμφανίζουν στην διαχωριστική επιφάνεια του συνεχούς από το ασυνεχές μέσο 

έχουν την τάση να συσσωματώνονται. Απουσία απωστικών δυνάμεων, οι δυνάμεις 

van der Waals αποτελούν την κύρια αιτία συσσωμάτωσης των κολλοειδών 

συστημάτων. Ένα κολλοειδές αιώρημα παραμένει σταθερό, όταν οι απωστικές 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις υπερισχύουν των ελκτικών και επομένως, τα σωματίδια 

δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να συσσωματωθούν. Οι 

μηχανισμοί σταθεροποίησης είναι δύο, η στερική σταθεροποίηση και η 

ηλεκτροστατική σταθεροποίηση. Στην περίπτωση της στερικής σταθεροποίησης, 

στην επιφάνεια των κολλοειδών σωματιδίων βρίσκονται πολυμερικές αλυσίδες, οι 
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οποίες είναι είτε χημικά προσδεμένες είτε φυσικά προσροφημένες. Αν τα 

σωματίδια αυτά πλησιάσουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη από το διπλάσιο 

του πάχους των στρωμάτων των αλυσίδων αυτών, το αποτέλεσμα θα είναι οι 

αλυσίδες να επικαλυφτούν ή τα πολυμερικά σωματίδια να συμπιεστούν. Το 

φαινόμενο αυτό αποφεύγεται όταν οι αλυσίδες αυτές είναι εκτεταμένες λόγω 

ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων με τη συνεχή φάση (καλός διαλύτης για το πολυμερές). 

Η παρουσία των αλυσίδων αυτών εμποδίζει τα σωματίδια να πλησιάσουν στην 

ακτίνα επίδρασης των ελκτικών αλληλεπιδράσεων με αποτέλεσμα να υπόκεινται σε 

ελαστικές συγκρούσεις μεταξύ τους (Εικόνα 1.2). 

 

Εικόνα 1.2: Στερική Σταθεροποίηση 

Στην περίπτωση του δεύτερου μηχανισμού σταθεροποίησης, η επιφάνεια ενός 

κολλοειδούς σωματιδίου μπορεί να φέρει ιονισμένες χημικές ομάδες οι οποίες 

απωθούν η μία την άλλη. Όταν η επιφάνεια ενός κολλοειδούς σωματιδίου είναι 

αρνητικά φορτισμένη, ιόντα με αρνητικό φορτίο απωθούνται από την περιοχή γύρω 

από το σωματίδιο, ενώ θετικά ιόντα έλκονται προς αυτό σχηματίζοντας μια 

κατανομή φορτίου γύρω από το κολλοειδές σωματίδιο, γνωστή ως “ηλεκτρική 

διπλοστοιβάδα” (Εικόνα 1.3). Με τον τρόπο αυτό εξουδετερώνονται μερικώς τα 

επιφανειακά φορτία και αποτρέπεται η συσσωμάτωση τους καθώς η 

αλληλεπικάλυψη των διπλοστοιβάδων δύο σωματιδίων δεν ευνοείται ενεργειακά. 

Τέλος, υπάρχει άλλος ένας τρόπος σταθεροποίησης που συνδυάζει τους παραπάνω 

μηχανισμούς και ονομάζεται ηλεκτροστερική σταθεροποίηση, όπου τόσο οι 

ηλεκτροστατικές απώσεις όσο και οι στερικές παρεμποδίσεις εμποδίζουν την 

συσσωμάτωση.   

 

Εικόνα 1.3: Η ηλεκτρική διπλοστοιβάδα που βοηθάει στην σταθεροποίηση των σωματιδίων  
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1.1.3 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ 

Μια κατηγορία αποκρινόμενων μικροπηκτωμάτων είναι αυτή των 

μικροπηκτωμάτων που υφίστανται αναστρέψιμες μεταβάσεις όγκου αποκρινόμενα 

σε αλλαγές της θερμοκρασίας. Αυτά βασίζονται σε πολυμερή τα οποία είτε 

εμφανίζουν κατώτερη κρίσιμη θερμοκρασία διαλυτοποίησης (LCST), θερμοκρασία 

κάτω από την οποία είναι διαλυτά στο διαλύτη, ή πολυμερή τα οποία εμφανίζουν 

ανώτερη κρίσιμη θερμοκρασία διαλυτοποίησης (UCST), θερμοκρασία πάνω από την 

οποία το πολυμερές είναι διαλυτό στο διαλύτη.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένα από τα περισσότερο ευρέως μελετημένα 

θερμοαποκρινόμενα συστήματα μικροπηκτωμάτων βασίζονται στο πολυ(Ν-

ισοπροπυλακρυλαμίδιο) (PNIPAM) λόγω της απόκρισης που παρουσιάζει σε 

μεταβολές της θερμοκρασίας. Το πολυμερές αυτό στο νερό παρουσιάζει LCST στους 

32οC [10]. Πάνω από αυτήν την θερμοκρασία, τα μικροπηκτώματα του PNIPAM 

γίνονται υδρόφοβα, και συρρικνώνονται, ενώ αντίθετα σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες από την LCST τα σωματίδια είναι υδρόφιλα και διογκώνονται, 

αυξάνοντας το μέγεθός τους κατά περισσότερο από μία τάξη μεγέθους. Παρόμοια 

συμπεριφορά παρουσιάζει και το πολυμερές πολυ(Ν-βινυλοκαπρολακτάμη) (PVCL), 

το οποίο εμφανίζει LCST κοντά τους 32 οC. Τα δύο αυτά πολυμερικά 

μικροπηκτώματα έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χρήση σε 

βιοιατρικές εφαρμογές, καθώς παρουσιάζουν χαμηλή LCST, ενώ μεγαλύτερη 

έμφαση έχει δοθεί τελευταία στην βιοσυμβατότητα του PVCL σε αντίθεση με το 

PNIPAM, η χρήση του οποίου έχει αρχίσει να περιορίζεται λόγω της υψηλότερης 

κυτταροτοξικότητας του υλικού που οδήγει σε χαμηλότερη βιωσιμότητα των 

κυττάρων [11]. Παρότι τα πολυμερικά μικροπηκτώματα που εμφανίζουν LCST είναι 

περισσότερο διαδεδομένα, υπάρχουν και πολυμερικά σωματίδια που εμφανίζουν 

UCST. Παραδείγματα τέτοιων πολυμερών είναι το πολυ(αιθυλενοξείδιο) (PEO), ο 

πολυ(βινυλομεθυλαιθέρας) (PVME) και η υδροφοβικά τροποποιημένη 

πολυ(βινυλικη αλκοόλη) (PVA) που παρουσιάζουν UCST είτε κάτω από τους 0ο C είτε 

πάνω από τους 100ο C.  

Επιπλέον, μια  άλλη μεγάλη κατηγορία αποκρίσιμων μικροπηκτωμάτων είναι 

εκείνα τα οποία είναι ευαίσθητα σε μεταβολές του pH του διαλύματος και 

βασίζονται σε πολυμερή τα οποία δέχονται ή απελευθερώνουν πρωτόνια σα 

συνάρτηση του pH του διαλύματος μέσω των όξινων ή βασικών λειτουργικών 

ομάδων που διαθέτουν. Τα μικροπηκτώματα που περιέχουν όξινες ομάδες είναι 

γνωστά και ως πολυανιόντα ή ανιοντικοί πολυηλεκτρολύτες, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα των οποίων αποτελούν το πολυ(ακρυλικό οξύ) (PAA) και το 

πολυ(μεθακρυλικό οξύ) (PMAA), οι επαναλαμβανόμενες δομικές μονάδες των 

οποίων παρουσιάζονται στην εικόνα 1.4.  
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Εικόνα 1.4: Οι επαναλαμβανόμενες δομικές μονάδες του (A) πολυ(ακρυλικού οξέως) (PAA) 

και (Β) πολυ(μεθακρυλικού οξέως) (PMAA) 

Οι όξινες ομάδες αυτών των πολυμερών ιονίζονται σε ουδέτερα και αλκαλικά 

διαλύματα απελευθερώνοντας πρωτόνια, ενώ δέχονται πρωτόνια σε χαμηλές τιμές 

pΗ. Έτσι, όταν το pΗ αυξάνει το πολυμερές διογκώνεται λόγω της ηλεκτροστατικής 

απώθησης των αρνητικά φορτισμένων ομάδων.  Το pΗ στο οποίο τα οξέα ιονίζονται 

εξαρτάται από την pKα του πολυμερούς (καθορίζεται από τη χημική δομή του 

πολυμερούς καθώς και από το μοριακό του βάρος) [12]. Τα πολυμερικά αυτά 

μικροπηκτώματα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον λόγω των εφαρμογών τους 

στην βιοιατρική. Πιο συγκεκριμένα, τα μικροπηκτώματα του πολύ(ακρυλικού οξέως) 

έχουν την ιδιότητα σε χαμηλά pH όταν είναι συρρικνωμένα να συγκρατούν 

φάρμακα στο εσωτερικό τους, ενώ σε υψηλά pH απελευθερώνουν τα μόρια του 

φαρμάκου λόγω της διόγκωσης τους [13]. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται 

στοχευόμενη απελευθέρωση του φαρμάκου σα συνάρτηση του pH (Εικόνα 1.5). 

 

Εικόνα 1.5: Αναπαράσταση μικροπηκτώματος πολυακρυλικού οξέως που φέρει ένα 

φάρμακο. (Α) Σε χαμηλά pH το φάρμακο συγκρατείται στο εσωτερικό του σωματιδίου, (Β) Σε 

ουδέτερα ή αλκαλικά pH το σωματίδιο διογκώνεται απελευθερώνοντας τα μόρια του φαρμάκου 

Αντίστοιχα, έχει επίσης αναφερθεί η σύνθεση μικροπηκτωμάτων που 

περιέχουν βασικές λειτουργικές ομάδες, γνωστά και ως πολυκατιόντα ή κατιοντικοί 

πολυηλεκτρολύτες, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων αποτελούν ο 

πολυ(2-(διαιθυλαμινο)αιθυλικός μεθυλεστέρας) (PDEAΕΜΑ), η πολυ(2-βινυλική 

πυριδίνη) (P2VP), κ.α. οι επαναλαμβανόμενες δομικές μονάδες των οποίων 

φαίνονται στην εικόνα 1.6 [14].  
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Εικόνα 1.6: Οι επαναλαμβανόμενες δομικές μονάδες των (Α) πολυ( 2-(διαιθυλαμινο)-

αιθυλικού μεθυλεστέρα) (PDEAEMA) και (Β) πολυ(2-βινυλική πυριδίνη)(P2VP) 

Σε αυτήν την κατηγορία μικροπηκτωμάτων παρατηρείται επίσης αντιστρεπτή 

διόγκωση με το pH. Έτσι σε χαμηλά pH πραγματοποιείται πρωτονίωση της 

αμινομάδας του πολυμερούς και διόγκωση του σωματιδίου, ενώ σε υψηλά pH το 

πολυμερές αποπρωτονιώνεται και το μικροπήκτωμα βρίσκεται στην μη διογκωμένη 

του μορφή. Όπως τα πολυανιόντα, έτσι και τα πολυκατιόντα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων βασισμένη σε μεταβολές 

του pH (Εικόνα 1.7). 

 

Εικόνα 1.7: Αναπαράσταση μικροπηκτώματος του πολυ(2-(διαιθυλαμινο)αιθυλικού 

μεθυλεστέρα) που φέρει ένα φάρμακο. (Α) Σε ουδέτερα και αλκαλικά pH το φάρμακο συγκρατείται 

στο εσωτερικό του σωματιδίου, (Β) Σε χαμηλά pH το σωματίδιο διογκώνεται απελευθερώνοντας τα 

μόρια του φαρμάκου 

Εκτός από τις εφαρμογές των αποκρίσιμων μικροπηκτωμάτων στην βιοιατρική 

και τη βιοτεχνολογία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εφαρμογές τους 

στην κατάλυση. Τα πολυμερικά μικροπηκτώματα μεγέθους 100-1000 nm που 

ανταποκρίνονται στα εξωτερικά ερεθίσματα, είτε αλλαγές της θερμοκρασίας είτε 

αλλαγές στο pH, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μήτρα για την ενσωμάτωση 

μεταλλικών νανοσωματιδίων λόγω της κολλοειδούς τους σταθερότητας. Τα 

μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον για χρήση ως 

καταλύτες σε οργανικές αντιδράσεις, όμως για την αποφυγή της συσσωμάτωσής 

τους χρειάζεται να σταθεροποιηθούν σε ένα μέσο, και ένα τέτοιο μέσο είναι τα 

πολυμερικά μικροπηκτώματα που τους παρέχουν την απαιτούμενη σταθερότητα 

και σε μερικές περιπτώσεις επιλεκτικότητα διατηρώντας παράλληλα τη μεγάλη 

ενεργότητα [15].  

Επιπρόσθετα, στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πιο πολύπλοκα συστήματα 

μικροπηκτωμάτων που αποτελούνται από δύο διαφορετικά είδη μονομερών που 
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ανταποκρίνονται σε ίδια ή διαφορετικά ερεθίσματα το καθένα.  Την τελευταία 

δεκαετία, έχουν συντεθεί πολλά τέτοια συστήματα, με παράδειγμα την σύνθεση 

μικροπηκτωμάτων αποτελούμενα από ομάδες του NIPAM και της 4-

βινυλοπυριδίνης (4VP), συνδυάζοντας έτσι ομάδες ευαίσθητες σε αλλαγές της 

θερμοκρασίας και του pH, αντίστοιχα [16]. Η ομάδα του Vincent, συνέθεσε τέτοια 

μικροπηκτώματα με διαφορετικές γραμμομοριακές αναλογίες 4VP/NIPAM και 

ποσοστά διασταυρωτή και στη συνέχεια μελέτησε τη διόγκωση τους σε υδατικά 

μέσα. Μελετώντας την μεταβολή της υδροδυναμικής ακτίνας των 

μικροπηκτωμάτων σα συναρτήσει του pH στους 20 ο C απέδειξαν πως όσο 

αυξάνεται η ποσότητα της 4VP  στα μικροπηκτώματα, η υδροδυναμική ακτίνα των 

σωματιδίων αυξάνεται με μείωση του pH. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην 

πρωτονίωση των ομάδων της πυριδίνης που οδηγεί στη διόγκωση των 

μικροπηκτωμάτων. Επιπλέον, έδειξαν ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό του 

διασταυρωτή στα μικροπηκτώμτα μειώνεται η υδροδυναμική τους ακτίνα, όπως 

είναι αναμενόμενο. Επιπρόσθετα, μελέτησαν την αλλαγή της υδροδυναμικής 

ακτίνας των μικροπηκτωμάτων ως συνάρτηση της θερμοκρασίας σε pH 3 και pH 6. 

Τα αποτέλεσματα των μετρήσεων αυτών έδειξαν πως και στις δύο τιμές pH η 

υδροδυναμική ακτίνα των σωματιδίων με αναλογία  4VP/NIPAM = 5/5 εμφανίζει 

μονότονη αύξηση αυξανόμενης της θερμοκρασίας ενώ τα σωματίδια με αναλογία 

4VP/NIPAM = 3/7 εμφανίζουν σταδιακή μείωση της υδροδυναμικής τους ακτίνας 

έως τους 35 ο C, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζουν περαιτέρω 

διόγκωση. Αντίθετα, τα σωματίδια με αναλογία 4VP/NIPAM = 1/9 σε pH 3 

εμφανίζουν αύξηση του μεγέθους τους σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 ο C, 

ενώ σε pH 6 η υδροδυναμική τους ακτίνα μειώνεται αυξανόμενης της 

θερμοκρασίας. Το φαινόμενο αυτό αποδόθηκε στη συσσωμάτωση των κολλοειδών 

σωματιδίων σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 ο C, όπου το PNIPAm είναι 

αδιάλυτο στο νερό. Επιπλεόν, υπό όξινες συνθήκες, η συσσωμάτωση των 

σωματιδίων σα συνάρτηση της θερμοκρασίας εξαρτάται από την περιεκτικότητα 

των σωματιδίων σε 4VP. 

Τέλος, στην βιβλιογραφία έχει αναφερθεί και μια άλλη κατηγορία 

μικροπηκτωμάτων που έχουν την διαμόρφωση πυρήνα-κελύφους. Σε αυτά τα 

συστήματα ο πυρήνας του σωματιδίου αποτελείται από ένα πολυμερές που 

ανταποκρίνεται σε αλλαγές της θερμοκρασίας ή του pH, και το κέλυφος από ένα 

άλλο είδος πολυμερούς που αποκρίνεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ερέθισμα. Αυτά 

τα μικροπηκτώματα παρασκευάζονται με μία μέθοδο πολυμερισμού γαλακτώματος 

δύο σταδίων που περιλαμβάνει πρώτα την σύνθεση του πυρήνα των σωματιδίων, οι 

οποίοι χρησιμεύουν ως  «σπόροι» για τον σχηματισμό του κέλυφους στο δεύτερο 

στάδιο της αντίδρασης. Στις περισσότερες μελέτες της βιβλιογραφίας αυτά τα 

πολύπλοκα συστήματα περιλαμβάνουν το θερμοευαίσθητο πολυμερές PNIPAM είτε 

στο κέλυφος ή στον πυρήνα των σωματιδίων και συνήθως ένα αδρανές ή ευαίσθητο 

στο pH πολυμερές στον πυρήνα ή το κέλυφος, αντίστοιχα. Από τις πρώτες μελέτες 
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που έχουν αναφερθεί σε αυτά τα συστήματα είναι η σύνθεση μικροπηκτώματος με 

πυρήνα πολυ(στυρένιο) (PS) και κέλυφος PNIPAM για εφαρμογές στη μεταφορά 

φαρμάκων [17], στην σύνθεση φωτονικών κρυστάλλων [18] καθώς και ως 

σωματίδια μεταφοράς πρωτεϊνών, όπως η λυσοζύμη [19]. Πρόσφατα, η ομάδα του 

Ballauff, συνέθεσε τέτοια μικροπητκώματα, όπου ο πυρήνας αποτελείται από PS και 

το κέλυφος αποτελείται από το τυχαίο συμπολυμερές PNIPAM-PAA. Οι 

καρβοξυλικές ομάδες του ακρυλικού οξέως έχουν την δυνατότητα να 

αποπρωτονιώνονται σε pH > 7.2 , με αποτέλεσμα το κέλυφος να φορτίζεται 

αρνητικά και να μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα θετικά φορτία που βρίσκονται 

στην επιφάνεια του ενζύμου λυσοζύμη. Η μελέτη αποκαλύπτει πως τα εν λόγω 

μικροπηκτώματα είναι ιδανικοί φορείς για τη λυσοζύμη, επειδή όχι μόνο 

δεσμεύουν την πρωτεΐνη αλλά αυξάνουν την δράση της κατά έναν παράγοντα 3,5 

σύμφωνα με κινητικές μελέτες [20]. Επιπλέον, η ομάδα μας έχει συνθέσει τέτοιου 

είδους συστήματα μικροπηκτωμάτων, όπου ο πυρήνας αποτελείται από PDEAΕΜΑ 

ή PMAA και το κέλυφος από PMAA ή PDEAΕΜΑ, αντίστοιχα. Τα σωματίδια που 

ελήφθησαν είχαν σφαιρικό σχήμα και στενή κατανομή μεγέθους, ενώ η τοπολογία 

τους επαληθεύθηκε με επιλεκτική χρώση του κελύφους τους. Μέσω 

ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων των σωματιδίων παρατηρήθηκε η ανεξάρτητη 

πρωτονίωση/αποπρωτονίωση των δύο πολυμερών στον πυρήνα και το κέλυφος των 

μικροπηκτωμάτων με αποτελέσματα και την ανεξάρτητη διόγκωση του πυρήνα και 

του κελύφους των σωματιδίων σε χαμηλό ή υψηλό pH κατά τον ιονισμό των 

ομάδων DEAΕΜΑ ή ΜΑΑ, αντίστοιχα, επαληθεύοντας τον αντίθετα υδρόφιλο 

χαρακτήρα των μικροπηκτωμάτων. Σε pΗ 7.6, τα σωματίδια είναι αφόρτιστα και 

αποτελούνται από ένα υδρόφοβο πυρήνα PDEA και ένα ουδέτερο κέλυφος PMAA. 

Κάτω από αυτήν την τιμή του pH, οι ομάδες του DEAΕΜΑ στον πυρήνα των 

μικροπηκτωμάτων πρωτονιώνονται και φορτίζονται θετικά, ενώ οι μονάδες του 

ΜΑΑ στο κέλυφος των σωματιδίων είναι ουδέτερες. Σε τιμές pH μεγαλύτερες από 

7.6, οι ομάδες ΜΑΑ στο κέλυφος των μικροπηκτωμάτων αποπρωτονιώνονται και 

φορτίζονται αρνητικά, ενώ οι ομάδες DEAΕΜΑ στον πυρήνα των σωματιδίων είναι 

αποπρωτονιωμένες και υδρόφοβες. Αντίστοιχη πρωτονίωση/αποπρωτονίωση 

παρατηρήθηκε και στα μικροπηκτώματα όπου ο πυρήνας αποτελείται από ομάδες 

MAA και το κέλυφος από ομάδες DEAΕΜΑ. Αποδείχθηκε επίσης ότι ενώ οι οριακά 

υδρόφιλες ομάδες PMAA δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά διόγκωσης του 

PDEAΕΜΑ είτε αυτό βρίσκεται στον πυρήνα ή στο κέλυφος των σωματιδίων, η 

παρουσία των υδρόφοβων ομάδων DEAΕΜΑ μειώνει την διόγκωση του PMAA στο 

κέλυφος των σωματιδίων και καταστέλλει ισχυρά την διαστολή του όταν οι ομάδες 

ΜΑΑ βρίσκονται στον πυρήνα των σωματιδίων. Αυτά τα μικροπηκτώματα που 

περιλαμβάνουν ανεξάρτητες νανοπεριοχές με πολύ διαφορετικές ιδιότητες πυρήνα 

και κελύφους μπορούν να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα σε πληθώρα εφαρμογών 

όπως για παράδειγμα σε διαδοχικές καταλυτικές αντιδράσεις στον ίδιο 

αντιδραστήρα με διαφορετικούς καταλύτες ακκινητοποιημένους στον πυρήνα και 
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το κέλυφος τον σωματιδίων, σε συνδυασμένες εφαρμογές μεταφοράς φαρμάκων 

και απεικόνισης, κ.α. [21]. 

1.1.4  ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 

Γαλάκτωμα ονομάζεται η κολλοειδής διασπορά μιας υγρής φάσης σε μια άλλη 

μη-αναμίξιμη υγρή φάση [22]. Τα γαλακτώματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων σε μακρογαλακτώματα, όπου το μέγεθος 

των σωματιδίων είναι μεγαλύτερο από 400 nm, σε νανογαλακτώματα, με μέγεθος 

σωματιδίων 100-400 nm και μικρογαλακτώματα με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο 

από 100 nm. Επιπλέον τα γαλακτώματα μπορούν να διαχωριστούν σε  δύο 

κατηγορίες ανάλογα με το είδος της διεσπαρμένης φάσης. Έτσι όταν η διεσπαρμένη 

φάση είναι πολική, και η συνεχής φάση άπολη, ονομάζονται γαλακτώματα νερού-

σε-λάδι, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ονομάζονται γαλακτώματα λαδιού-σε-νερό 

[23, 24]. 

Η σταθερότητα του γαλακτώματος αναφέρεται στην ικανότητα του να κρατήσει 

τις ιδιότητές του αμετάβλητες πάνω από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα 

γαλακτώματα είναι γενικά θερμοδυναμικά ασταθή συστήματα και λαμβάνουν χώρα 

αλλαγές στις ιδιότητές τους με το χρόνο. Όσο πιο αργά αλλάζουν οι ιδιότητες τόσο 

πιο σταθερά χαρακτηρίζονται. Παρότι τα γαλακτώματα βρίσκονται σε ασταθή 

θερμοδυναμικά κατάσταση, κάποια παραμένουν κινητικά σταθερά για μεγάλο 

χρονικό διάστημα [25]. Τα γαλακτώματα αυτά σταθεροποιούνται από παράγοντες, 

όπως επιφανειοδραστικές ουσίες, οι οποίες σχηματίζουν ένα στρώμα στην 

επιφάνεια της σταγόνας. Έτσι τα γαλακτώματα χαρακτηρίζονται ως σταθερά, ενώ 

στην πραγματικότητα βρίσκονται σε μία μετασταθή κατάσταση. Τα γαλακτώματα 

που χαρακτηρίζονται ως ασταθή, είναι εκείνα που αποτελούνται από δύο υγρές 

φάσεις και διαχωρίζονται σε αυτές πολύ γρήγορα. 

Ο πολυμεριμός γαλακτώματος ανήκει στην κατηγορία των ετερογενών 

πολυμερισμών. Ο σημαντικότερος ποιοτικός μηχανισμός πολυμερισμού 

γαλακτώματος έχει προταθεί από τον Harkins το 1945-1946 [26,27]. Η σχηματική 

αναπαράσταση της θεωρίας του Harkins παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6.  Το σύστημα 

αυτό περιλαμβάνει τα γαλακτωποιημένα σταγονίδια μονομερούς (διαμέτρου 

περίπου 1-10 μm) διεσπαρμένα στη συνεχή υδατική φάση με τη βοήθεια ενός 

γαλακτωματοποιητή στην αρχή του πολυμερισμού. Επιπλέον στη διασπορά αυτή 

βρίσκονται και τα μικκύλια που σχηματίζει ο γαλακτωματοποιητής, ο οποίος είναι 

ένα αμφίφιλο μόριο, στο νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του μονομερούς βρίσκεται 

υπό την μορφή σταγονιδίων, ένα μικρό ποσοστό (~1%) εισέρχεται στο εσωτερικό 

των μικκυλίων και μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα μονομερούς διαλύεται ή 

βρίσκεται στην υδατική φάση. Έτσι το σύστημα πριν από την έναρξη του 

πολυμερισμού, περιέχει τρία μέρη: την υδατική φάση, μεγάλα σταγονίδια 
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μονομερούς διεσπαρμένα στην υδατική φάση και τα μικκύλια του 

γαλακτωματοποιητή που περιέχουν μόρια μονομερούς (Εικόνα 1.8α). Στη συνέχεια, 

για την έναρξη του πολυμερισμού είναι απαραίτητη η προσθήκη του εκκινητή. 

Σύμφωνα με την θεωρία που προτείνει ο Harkins, ο μηχανισμός πολυμερισμού 

γαλακτώματος λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια: το στάδιο έναρξης (σχηματισμός 

σωματιδίων ή πυρηνοποίηση), το στάδιο της ανάπτυξης των σωματιδίων και το 

στάδιο της ολοκλήρωσης. 

Το πρώτο στάδιο του μηχανισμού ονομάζεται στάδιο έναρξης ή στάδιο 

σχηματισμού σωματιδίων ή πυρηνοποίηση. Με την προσθήκη του εκκινητή στο 

μίγμα παράγονται οι ελεύθερες ρίζες στην υδατική φάση λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας της διασποράς (Τ > 60ο C).  Tα μόρια του μονομερούς που βρίσκονται 

διαλυτοποιημένα στην υδατική φάση ξεκινούν να πολυμερίζονται παρουσία αυτών 

των ελευθέρων ριζών σχηματίζοντας ολιγομερή. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της υδροφοβικότητας των ολιγομερών τα οποία φτάνοντας 

σε ένα κρίσιμο μήκος αλυσίδας γίνονται τόσο υδρόφοβα ώστε να εισέρχονται εντός 

των μικκυλίων όπου και συνεχίζεται ο πολυμερισμός τους [28]. Έτσι στα μικκύλια 

γίνεται η έναρξη των πυρήνων των πολυμερικών σωματιδίων. Με άλλα λόγια 

αποτελούν το σημείο συνάντησης του υδρόφοβου μονομερούς και του 

υδατοδιαλυτού εκκινητή, δεδομένου ότι παρουσιάζουν μεγάλη διεπιφανειακή 

περιοχή για τη διάχυση των ελευθέρων ριζών και διαθέτουν υψηλή συγκέντρωση 

μονομερούς. 

Μετά την πυρινοποίηση, τα διογκωμένα με μονομερές μικκύλια μετατρέπονται 

σε διογκωμένα πολυμερικά σωματίδια. Τα μονομερή μεταφέρονται στα 

αναπτυσσόμενα σωματίδια συνεχώς από τα σταγονίδια του μονομερούς με 

διάχυση μέσω της υδατικής φάσης. Έτσι, τα μικκύλια αναπτύσσονται από 

μικροσκοπικές ομάδες γαλακτωματοποιητή και μόρια μονομερούς σε μεγαλύτερα 

σωματίδια μορίων πολυμερούς. Η κολλοειδής σταθερότητα των αναπτυσσόμενων 

πολυμερικών σωματιδίων παρέχεται από μόρια γαλακτωματοποιητή που 

βρίσκονται στην υδατική φάση και τα οποία προέρχονται από την 

αποσταθεροποίηση των μικυλλίων στα οποία δεν έχει ξεκινήσει ο πολυμερισμός 

(Εικόνα 1.8β). Με την συνεχή απορρόφηση των μορίων γαλακτωματοποιητή στα 

αναπτυσσόμενα πολυμερικά σωματίδια, τα ανενεργά μικκύλια αρχίζουν να 

εξαφανίζονται, γεγονός που σηματοδοτεί και το τέλος του πρώτου σταδίου. Κατά τη 

διάρκεια του σταδίου αυτού, ο ρυθμός πολυμερισμού αυξάνει με την αύξηση του 

χρόνου της αντίδρασης και μόνο ένα από κάθε 100-1000 μικκυλία γίνεται ένα 

σωματίδιο πολυμερούς.  

Το δεύτερο στάδιο της αντίδρασης είναι το στάδιο της ανάπτυξης των 

σωματιδίων. Εφόσον η διαδικασία πυρήνωσης των σωματιδίων ολοκληρωθεί, ο 

πολυμερισμός προχωρά ομοιογενώς στα πολυμερικά σωματίδια, καθώς η 

συγκέντρωση του μονομερούς στα σωματίδια διατηρείται σταθερή από τη διάχυση 
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μονομερούς από τα σταγονίδια του μονομερούς. Ο ρυθμός πολυμερισμού σε αυτό 

το στάδιο είναι σταθερός. Επιπλέον, κατά το στάδιο αυτό, ο αριθμός των 

διογκωμένων με μονομερές σωματιδίων πολυμερούς παραμένει σταθερός. Τα 

σταγονίδια μονομερούς μειώνονται σε μέγεθος καθώς αυξάνεται το μέγεθος των 

πολυμερικών σωματιδίων. Όταν τα σταγονίδια του μονομερούς εξαφανιστούν 

εντελώς στο σύστημα πολυμερισμού (σε ποσοστό μετατροπής 50-80%), το στάδιο 

ανάπτυξης των σωματιδίων τελειώνει (Εικόνα 1.8γ). Σε αυτή την κατάσταση, τα 

σωματίδια του πολυμερούς περιέχουν όλα τα μόρια μονομερούς που δεν 

αντέδρασαν και όλα τα μόρια γαλακτωματοποιητή βρίσκονται στην επιφάνεια των 

σωματιδίων του πολυμερούς. 

 

Εικόνα 1.8: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού του πολυμερισμού γαλακτώματος 

Το τελικό στάδιο της αντίδρασης είναι το στάδιο ολοκλήρωσης. Σε αυτό το 

στάδιο ο πολυμερισμός συνεχίζεται εντός των διογκωμένων πολυμερικών 

σωματιδίων, τα οποία σχηματίστηκαν στο στάδιο έναρξης και αναπτύχθηκαν κατά 

το δεύτερο στάδιο (Εικόνα 1.8δ). Στη φάση αυτή, ο ρυθμός του πολυμερισμού 

μειώνεται συνεχώς, καθώς η συγκέντρωση του μονομερούς στα σωματίδια του 

πολυμερούς συνεχώς μειώνεται και πλέον το σύστημα περιλαμβάνει 

μονοδιάσπαρτα σφαιρικά πολυμερικά σωματίδια σταθεροποιημένα με τα μόρια 

των γαλακτωματοποιητών (Εικόνα 1.8ε). 

Στον πολυμερισμό γαλακτώματος τα μονομερή που χρησιμοποιούνται δεν 

πρέπει να είναι πλήρως αναμίξιμα με την υδατική φάση, αλλά ούτε και εντελώς 

αδιάλυτα διότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει ο πολυμερισμός. Τα περισσότερα 

είναι ελάχιστα διαλυτά στο νερό. Τυπικά παραδείγματα μονομερών που 

χρησιμοποιούνται είναι τα στυρενικά [29], τα ακρυλικά και μεθακρυλικά [30], το 
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αιθυλένιο[31], κ.α. Για την βελτίωση των χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των 

γαλακτωμάτων γίνεται ενσωμάτωση διασταυρωτών που είναι συνήθως 

πολυδραστικά μονομερή, όπως η διμεθακρυλική αιθυλενογλυκόλη ή το 

διβινυλοβενζόλιο [32], που περιέχουν δραστικές ομάδες ικανές να σχηματίσουν 

πολυμερικά δίκτυα με σταυροειδής δεσμούς  για τον σχηματισμό 

μικροπηκτωμάτων.  

Ο ρόλος των εκκινητών που χρησιμοποιούνται  στους πολυμερισμούς 

γαλακτώματος αφορά την παραγωγή ελευθέρων ριζών είτε μέσω θερμικής 

αποσύνθεσης είτε μέσω αντιδράσεων οξειδοαναγωγής. Οι εκκινητές συνήθως 

διαθέτουν υψηλή διαλυτότητα στο νερό, παράδειγμα αυτών τα υπεροξειδοθειικά 

άλατα. Το μέγεθος των πολυμερικών σωματιδίων καθώς και η κολλοειδής 

σταθερότητα ελέγχεται από το είδος του μονομερούς, του εκκινητή αλλά και από 

τις επιφανειοδραστικές ουσίες, που ονομάζονται και σταθεροποιητές. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι σταθεροποιητών, όπως ανιοντικοί, κατιοντικοί, 

καθώς και μίγμα ανιοντικών και μη-ιοντικών παρέχοντας πρόσθετη σταθερότητα 

κάτω από ειδικές συνθήκες [33]. 

Ο πολυμερισμός γαλακτώματος έχει αρκετά διακριτά πλεονεκτήματα. Η φυσική 

κατάσταση του γαλακτώματος (κολλοειδές) καθιστά εύκολο τον έλεγχο της 

διαδικασίας, ενώ τα προβλήματα που οφείλονται στη απαγωγή της θερμότητας που 

παράγεται κατά τον πολυμερισμό και στο ιξώδες της αντίδρασης είναι πολύ 

μικρότερα σε συγκρίσει με τον πολυμερισμό μάζας. Επιπλέον ο πολυμερισμός 

γαλακτώματος παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης πολυμερών με υψηλό μοριακό 

βάρος και μεγάλες αποδόσεις [34]. Εφαρμογές του πολυμερισμού αυτού βρίσκουμε 

στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων, συγκολλητικών, στον τομέα των 

καλλυντικών, [35] κ.α. 

 1.1.5 ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας λόγω της μοναδικής μεγάλης αναλογίας 

επιφάνειας-όγκου που διαθέτουν. Δεδομένου ότι οι βιομηχανικοί καταλύτες δρουν 

συνήθως στην επιφάνεια των μετάλλων, τα μεταλλικά νανοσωματίδια, τα οποία 

έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια ανά μονάδα όγκου ή βάρους μετάλλου από ότι 

τα  ογκώδη μέταλλα, θεωρούνται ιδιαίτερα υποσχόμενα υλικά για χρήση στην 

κατάλυση. Έτσι, τα νανοσωματίδια παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές ως 

καταλύτες [36], αισθητήρες [37], και στα ηλεκτρονικά. Ωστόσο, τα μεταλλικά 

νανοσωματίδια πρέπει να σταθεροποιηθούν σε ένα μέσο ώστε να αποφευχθεί η 

συσσωμάτωσή τους. Κατάλληλα συστήματα για την σταθεροποίησή τους 

θεωρούνται τα μικροπηκτώματα [38,39], τα δενδριμερή [40], τα μικκύλια των 

συσταδικών συμπολυμερών [41], καθώς και κολλοειδή πολυμερικά σωματίδια [42], 
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τα οποία μπορούν να  χρησιμοποιηθούν ως ‘νανο-αντιδραστήρες’ στους οποίους τα 

μεταλλικά νανοσωματίδια μπορούν να συντεθούν επιτόπου ή να ενσωματωθούν σε 

δεύτερο στάδιο μετά τη σύνθεση τους. Επιπλέον, μέταλλα μετάπτωσης έχουν συχνά 

χρησιμοποιηθεί υπό την μορφή μεταλλικών νανοσωματιδίων διασπαρμένα επάνω 

σε ανόργανα υποστρώματα όπως σίλικα, αλούμινα και ενεργός άνθρακας [43]. Τα 

διασπαρμένα μεταλλικά νανοσωματίδια εντός ανόργανων υποστρωμάτων 

εμφανίζουν πλεονεκτήματα, όπως η εύκολη και γρήγορη διάχυσή τους εντός του 

υποστρώματος και η αποτελεσματική τους δράση λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας 

προς όγκο. Όμως τα μεταλλικά νανοσωματίδια που είναι ακινητοποιημένα μέσα σε 

πολυμερικές μήτρες εμφανίζουν περισσότερα πλεονεκτήματα. Τα πολυμερή που 

σταθεροποιούν τα νανοσωματίδια μπορούν να αλληλεπιδρούν ελκυστικά ή 

απωστικά με τα νανοσωματίδια, προσδίδοντας τους υψηλή εκλεκτικότητα ή/και σε 

ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερη δραστικότητα, ενώ επίσης μπορούν να 

προστατέψουν τα νανοσωματίδια-καταλύτες από απώλεια της δραστικότητάς τους 

από διάφορα αέρια ή ενώσεις που τα καταστρέφουν. 

Κατάλληλα συστήματα για την σταθεροποίηση των μεταλλικών 

νανοσωματιδίων προς αποφυγή συσσωμάτωσης θεωρούνται τα μικροπηκτώματα. 

Τα μικροπηκτώματα εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 

συστημάτων, όπως η σταθερότητα της κολλοειδούς διασποράς σε όλους τους 

διαλύτες και τις συνθήκες του διαλύματος, η ευκολία σύνθεσης, ο έλεγχος του 

μεγέθους των σωματιδίων, καθώς και η ιδιότητά τους να αποκρίνονται σε 

εξωτερικά ερεθίσματα. Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει σαφές ότι τα 

μικροπηκτώματα είναι πολύ υποσχόμενα υλικά για χρήση στη νανοτεχνολογία [44]. 

Επιπλέον, μεταλλικά νανοσωματίδια σταθεροποιημένα σε μικροπήκτωμα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες οι οποίοι συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και των 

ομογενών και των ετερογενών καταλυτών, όπως η υψηλή δραστικότητα και ο 

εύκολος διαχωρισμός και επαναχρησιμοποίηση.  

Τα μικροπηκτώματα μπορούν επίσης να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να 

φέρουν λειτουργικές ομάδες ικανές να αλληλεπιδράσουν με ιόντα μετάλλων ή 

μεταλλικά σύμπλοκα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αναχθούν εντός του 

μικροπηκτώματος και να παραχθούν τα μεταλλικά νανοσωματίδια. Στην 

βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλά συστήματα μικροπηκτωμάτων που 

περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια και χρησιμοποιούνται για διαφορετικές 

εφαρμογές.  

Η ομάδα του Adler χρησιμοποίησε το θερμοαποκρινόμενο πολυμερικό 

μικροπήκτωμα PVCL για την σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων αργύρου 

(AgNPs) [45]. Τα σωματίδια αυτά είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και μπορούν να 

διογκώνονται και να συρρικνώνονται αναστρεπτά με μεταβολή της θαρμοκρασίας. 

Η ενσωμάτωση των νανοσωματιδίων αργύρου οδήγησε σε συρρίκνωση του 

μικροπηκτώματος λόγω της μερικής ακκινητοποίησης των αλυσίδων του 
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πολυμερούς στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων και κατά συνέπεια 

παρατηρήθηκε σταδιακή απώλεια της ευαισθησίας τους στην θερμοκρασία 

ανάλογα με το ποσοστό μετάλλου. Παρ 'όλα αυτά, παρά την υψηλή περιεκτικότητα 

των μικροπηκτωμάτων σε νανοσωματίδια, τα μικροπηκτώματα παρέμειναν 

κολλοειδώς σταθερά και δεν παρατηρήθηκε συσσωμάτωση, ακόμη και μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα άλλο παράδειγμα σύνθεσης νανοσωματιδίων Ag 

εντός πολυμερικών μικροπηκτωμάτων είναι αυτή της ομάδας του Balluaff [46]. Η 

ομάδα αυτή ενσωμάτωσε μεταλλικά νανοσωματίδια αργύρου εντός 

μικροπηκτώματος μορφολογίας κελύφους-πυρήνα, όπου ο πυρήνας αποτελείται 

από πολυστυρένιο (PS) και το κέλυφος από το θερμοευαίσθητο πολυμερές PNIPAM 

(Εικόνα 1.9). Τα μικροπηκτώματα βρίσκονται διεσπαρμένα σε νερό, το οποίο 

διογκώνει το  PNIPAΜ σε θερμοκρασία δωματίου (LCST στους 32ο C). Η αντίδραση 

που επιλέχθηκε για τον έλεγχο την καταλυτικής δραστικότητας των νανοκαταλυτών 

είναι η αναγωγή της 4-νιτροφαινόλης σε 4-αμινοφαινόλη. Τα μεταλλικά 

νανοσωματίδια αργύρου που ήταν ενσωματωμένα σε αυτό το πολυμερικό δίκτυο 

ήταν πλήρως προσβάσιμα στα αντιδραστήρια σε χαμηλή θερμοκρασία, ωστόσο σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες, όπου παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση του 

μικροπηκτώματος, παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διάχυσης των αντιδρώντων 

στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων. Με τον τρόπο αυτό, τα πολυμερικά 

μικροπηκτώματα μπορούν να λειτουργήσουν ως «νανο-αντιδραστήρες» όπου η 

δραστικότητά του καταλύτη και επομένως η ταχύτητα της αντίδρασης ρυθμίζεται 

από τη θερμοκρασία μέσω της διόγκωσης ή συρρίκνωσης των μικροπηκτωμάτων. 

 

Εικόνα 1.9: Σχηματική αναπαράσταση της σύνθεσης  νανοσωματιδίων αργύρου (Ag NPs) σε 

μικροπήκτωμα τύπου πυρήνα-κελύφους (PS-ΝΙΡΑM). Οι πολυμερικές αλυσίδες PNIPAM προσροφούν 

τα ιόντα Ag
+
 (βήμα 1), τα οποία στη συνέχεια ανάγωνται προς νανοσωματίδια Ag ακινητοποιημένα 

στο θερμοαποκρινόμενο δίκτυο (βήμα 2) 

Εκτός από τα νανοσωματίδια αργύρου, μια άλλη κατηγορία νανοσωματιδίων 

που παρουσιάζει ενδιαφέρουσες οπτικές, βιοιατρικές και καταλυτικές εφαρμογές, 

είναι εκείνη του χρυσού. Πρόσφατα η ομάδα του Nakamura χρησιμοποίησε το 

ευαίσθητο σε μεταβολές του pH μικροπήκτωμα P2VP ως μήτρα για την σύνθεση και 

εναπόθεση νανοσωματιδίων χρυσού (AuNPs) ελεγχόμενου μεγέθους [47]. Το 

πολυκατιοντικό αυτό μικροπήκτωμα πρωτονιώθηκε σε χαμηλό pH (pH <3.5), και τα 

αρνητικά φορτισμένα σύμπλοκα του χρυσού αλληλεπίδρασαν με τους θετικά 

φορτισμένους δακτυλίους της πυριδίνης και στη συνεχεία τα ιόντα του χρυσού 

ανάχθηκαν σχηματίζοντας τα νανοσωματίδια χρυσού. Ο επιτυχής έλεγχος του 
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μεγέθους των σχηματιζόμενων νανοσωματιδίων χρυσού πραγματοποιήθηκε 

ελέγχοντας τον ρυθμό εισαγωγής του αναγωγικού, όπου αύξηση του ρυθμού 

προσθήκης του αναγωγικού οδήγησε σε μεγαλύτερο μέγεθος νανοσωματιδίων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα νανοσωματίδια χρυσού  

εναποτέθηκαν μόνο στην επιφάνεια των μικροπηκτωμάτων και όχι στο εσωτερικό 

τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

διέλευσης (TEM) που ελήφθησαν από την διατομή των σωματιδίων. Καθώς το pH 

του διαλύματος ήταν υψηλό (pH ~8), τα μικροπηκτώματα ήταν σε συρρικνωμένη 

κατάσταση με αποτέλεσμα μόνο μια μικρή ποσότητα από τα μόρια του αναγωγικού 

να καταφέρει να διεισδύσει εντός των σωματιδίων προκαλώντας έτσι την αναγωγή 

των ιόντων Au μόνο στην επιφάνεια των μικροπηκτωμάτων. Η αναγωγή των 

αρνητικά φορτισμένων μεταλλικών συμπλόκων χρυσού, [AuCl4]-, προς σχηματισμό 

νανοσωματιδίων χρυσού στην επιφάνεια των μικροπηκτωμάτων, συνεχιζόταν 

καθώς τα ιόντα Au διαχέονταν από το εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων προς την 

επιφάνεια. Τα σωματίδια αυτά προτάθηκαν για χρήση σε οπτικές και βιοϊατρικές 

εφαρμογές.  

Στην βιβλιογραφία έχει επίσης αναφερθεί η σύνθεση νανοσωματιδίων 

παλλαδίου (Pd NPs) εντός πολυμερικών μηκροπηκτωμάτων και έχει μελετηθεί η 

δραστικότητά τους ως καταλύτες. Η ομάδα του Ballauff συνέθεσε νανοσωματίδια 

παλλαδίου εντός μηκροπηκτωμάτων μορφολογίας πυρήνα-κελύφους, όπου ο 

πυρήνας αποτελείτο από πολυστυρένιο (PS) και το κέλυφος από το 

θερμοευαίσθητο πολυμερές PNIPAM [48]. Με την προσθήκη του πρόδρομου 

μορίου του μετάλλου, τα αρνητικά φορτισμένα μεταλλικά σύμπλοκα παλλαδίου, 

[PdCl4]-2 , συμπλοκοποιούνται από τα άτομα αζώτου του PNIPAM και στη συνέχεια 

ανάγωνται προς νανοσωματίδια εντός του πολυμερούς σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες της LCST (Τ < 32οC). Η καταλυτική δραστικότητα των νανοσωματιδίων 

Pd μελετήθηκε φωτομετρικά μέσω την αναγωγής της p-νιτροφαινόλης σε p-

αμινοφαινόλη παρουσία περίσσειας αναγωγικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα 

νανοσωματίδια Pd εμφανίζουν μεγαλύτερη καταλυτική δραστικότητα στην 

συγκεκριμένη αντίδραση σε σύγκριση με άλλα μεταλλικά νανοσωματίδια όπως 

πλατίνας  (Pt) και αργύρου (Ag).  

Μια άλλη κατηγορία νανοσωματιδίων με υποσχόμενες εφαρμογές στην 

κατάλυση είναι εκείνη της πλατίνας (Pt NPs). Η ομάδα μας χρησιμοποίησε το 

ευαίσθητο σε αλλαγές του pH πολυκατιοντικό μικροπήκτωμα  PDEAΕΜΑ ως μήτρα 

για την σύνθεση νανοσωματιδίων πλατίνας σε υδατικό διάλυμα [49].  Η σύνθεση 

των νανοσωματιδίων πλατίνας εντός των μικροπηκτωμάτων πραγματοποιήθηκε με 

δύο διαφορετικές πορείες. Η πρώτη μέθοδος περιλάμβανε την ενσωμάτωση του 

όξινου μεταλλικού άλατος της πλατίνας (H2PtCl6) εντός των υδρόφοβων σωματιδίων 

σε υψηλό pH και κατόπιν αναγωγή του μετάλλου (Εικόνα 1.10α). Αντίθετα στην 

δεύτερη μέθοδο πραγματοποιήθηκε η μεταλλίωση των υδρόφιλων 
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μικροπηκτωμάτων σε χαμηλό pH, ακολουθούμενη από αναγωγή του μετάλλου και 

κατόπιν αύξηση του pH του διαλύματος με την προσθήκη διαλύματος καυστικού 

νατρίου (ΝαΟΗ) (Εικόνα 1.10β).  

 

Εικόνα 1.10: Σχηματική αναπαράσταση των δύο διαφορετικών μεθόδων που ακολουθήθηκαν 

για τον σχηματισμό νανοσωματιδίων πλατίνας σε μικρομηκτώματα PDEAEMA (α) πρώτη μέθοδος σε 

pH 7, (β) δεύτερη μέθοδος σε pH 2 

Η μελέτη των αντιστρεπτών μεταβάσεων όγκου που εμφανίζουν αυτά τα 

μικροπηκτώματα μελετήθηκε σε τρία στάδια: πριν την προσθήκη του άλατος της 

πλατίνας, μετά την προσθήκη αυτού και μετά την αναγωγή του μετάλλου προς 

σχηματισμό των νανοσωματιδίων. Το μέγεθος των μικροπηκτωμάτων πριν την 

προσθήκη του μετάλλου σε υψηλό pH ήταν μκρότερο σε σχέση με αυτό σε pH 2 

λόγω των απωστικών δυνάμεων μεταξύ των πρωτονιωμένων αμινομάδων στο 

χαμηλό pH. Στη συνέχεια με την προσθήκη του όξινου άλατος της πλατίνας 

παρατηρήθηκε μικρή διόγκωση των μικροπηκτωμάτων που όμως ήταν πολύ 

μικρότερη από αυτή σε χαμηλό pH απουσία του μετάλλου. Το φαινόμενο αυτό 

αποδόθηκε στη συμπλοκοποίηση των αρνητικά φορτισμένων συμπλόκων  πλατίνας, 

[PtCl6]-2, από τις πρωτονιωμένες ομάδες τεταρτοταγούς αμίνης των 

μικροπηκτωμάτων, γεγονός που εμποδίζει τα σωματίδια να διογκωθούν 

περισσότερο. Τέλος, μετά την προσθήκη του αναγωγικού και τον σχηματισμό των 

νανοσωματιδίων πλατίνας τα μικροπηκτώματα βρίσκονται σε υψηλό pH μέσα στο 

υδατικό διάλυμα συνεπώς στην συρρικνωμένη τους κατάσταση. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως οι δομές των μικροπηκτωμάτων που σχηματίζονται, μετά την 

προσθήκη του μετάλλου και μετά τον σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας, μεγέθους περίπου 5 nm, είναι ανεξάρτητες από την μέθοδο που 

ακολουθείται. Τα σωματίδια αυτά προτείνονται για χρήση ως καταλύτες σε 

διάφορες οργανικές αντιδράσεις για τη σύνθεση βιταμινών, καλλυντικών και 

φαρμακευτικών προϊόντων. 
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1.1.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σύνθεση πολυμερικών 

μικροπηκτωμάτων που ανταποκρίνονται σε μεταβολές του pH και η σύνθεση 

νανοσωματιδίων μετάλλων στο εσωτερικό τους για χρήση τους ως καταλύτες σε 

οργανικές αντιδράσεις.  

Στην παρούσα εργασία συντέθηκαν ομοπολυμερικά μικροπηκτώματα του 

PDEAEMA και του πολυ(τεταρτοταγούς βουτυλικού ακρυλεστέρα) (Pt-BuA) με 

χρήση του πολυμερισμού γαλακτώματος. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιήθηκε 

διμεθακρυλικός εστέρας της αιθυλενογλυκόλης (EGDMA) ως διασταυρωτής, ενώ ως 

σταθεροποιητής χρησιμοποιήθηκε ο πολυ(μεθακρυλικός εστέρας της 

αιθυλενογλυκόλης) (PEGMA)  για τα μικροπηκτώματα PDEA και το 

διοκτυλoσουλφονηλεκτρικό άλας του νατρίου (AOT) για τα μικροπηκτώματα P(t-

BuA). Στα τελευταία ακολούθησε όξινη υδρόλυση των ομάδων του εστέρα ώστε να 

μετατραπούν σε PAA.  

Μετά από την σύνθεση ακολούθησε ο χαρακτηρισμός των μικροπηκτωμάτων. 

Αρχικά μελετήθηκε η ιδιότητά τους να υφίστανται αντιστρεπτές μεταβάσεις 

διόγκωσης στο νερό ως συνάρτηση του pH του διαλύματος λόγω ιοντισμού των 

δομικών μονάδων του μονομερούς. Έτσι τα μικροπηκτώματα του PDEAΕΜΑ 

διογκώνονται σε χαμηλές τιμές pH λόγω πρωτονίωσης των ομάδων τεταρτοταγούς 

αμίνης, ενώ αυξάνοντας το pH του διαλύματος οι ομάδες αποπρωτονιώνονται και 

τα μικροπηκτώματα μετατρέπονται σε υδρόφοβα. Αντίθετα, τα μικροπηκτώματα 

PAA διογκώνονται σε υψηλές τιμές pH του διαλύματος λόγω ιοντισμού των 

καρβοξυλικών ομάδων ενώ μειώνοντας το pH του διαλύματος συρρικνώνονται. 

Αυτές οι μεταβολές στο μέγεθός τους μελετήθηκαν με τη χρήση δυναμικής 

σκέδασης φωτός (DLS). Η μορφολογία και το μέγεθος των σωματιδίων 

παρατηρήθηκε μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM), αποδεικνύοντας 

το σφαιρικό σχήμα των μικροπηκτωμάτων.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την σύνθεση νανοσωματιδίων μετάλλων 

στο εσωτερικό των συντιθεμένων μικροπηκτωμάτων. Πιο συγκεκριμένα 

νανοσωματίδια πλατίνας (Pt), βαναδίου (V) αλλά και διμεταλλικά νανοσωματίδια 

(Pt/V) αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ μέσω της 

ενσωμάτωσης πρόδρομων ενώσεων μεταλλικών αλάτων (PtCl4, VCl3) 

ακολουθούμενα από αναγωγή με χρήση του τριαίθυλο-βοροϋδριδίου του καλίου 

(KBEt3H). Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η αναγωγή των Pt(IV) και V(III) 

σε Pt(0) και V(0) αντίστοιχα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη 

νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru) εντός των PDEAΕΜΑ μικροπηκτωμάτων με την 

εισαγωγή του άλατος του τριχλωριούχου ρουθηνίου  (RuCl3) και κατόπιν την 

αναγωγή των ιόντων Ru+3 σε Ru(0) με τη προσθήκη του βοροϋδριδίου του νατρίου 

(NaBH4). Επιπρόσθετα, στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων PAA αναπτύχθηκαν 
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νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd) με την εισαγωγή του άλατος τετραχλωροπαλλαδίου 

του καλίου (K2PdCl4) και στη συνέχεια αναγωγή του μετάλλου με την χρήση NaBH4. 

Για την επιβεβαίωση της παρουσίας των νανοσωματιδίων στο εσωτερικό των 

μικροπηκτωμάτων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

διέλευσης (TEM). Το μέγεθος και η πολυδιασπορά των μεταλλικών νανοσωματιδίων 

προσδιορίστηκε από τις παραπάνω μετρήσεις. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις φασματοσκοπίας ορατού/υπεριώδους (UV/Vis) προκειμένου να 

διερευνηθούν τυχόν αλληλεπιδράσεις πολυμερούς μετάλλου. Τέλος 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φασματοσκοπίας ακτίνων Χ φωτοηλεκτρονίων (XPS) 

στα μικροπηκτώματα με τα διμεταλλικά νανοσωματίδια (Pt/V), ώστε να αποδειχθεί 

η αναγωγή των ιόντων V+3 σε V(0) καθώς το βανάδιο είναι πολύ ευαίσθητο σε 

οξειδωτικά φαινόμενα. Μετά την σύνθεση των μεταλλικών νανοσωματιδίων εντός 

των πολυμερικών μικροπηκτωμάτων, ελέγχθηκαν από άλλη ερευνητική ομάδα ως 

προς την καταλυτική τους δραστικότητα σε διαφορετικές οργανικές αντιδράσεις το 

καθένα και στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν συνοπτικά κάποια από τα 

αποτελέσματα που ελήφθησαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1.1 ΥΛΙΚΑ 

Για την σύνθεση των μικροπηκτωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα μονομερή 

DEAΕΜΑ (Aldrich), t-BuA (Aldrich), όπως επίσης και ο EGDMA (Aldrich) ως 

διασταυρωτής, από τα οποία και απομακρύνθηκε ο παρεμποδιστής με τη χρήση 

βασικής αλούμινας (Al2O3). Ως εκκινητής χρησιμοποιήθηκε το υπερθειΐκό κάλιο 

(K2S2O8) (Aldrich) ενώ η σταθεροποίησή τους πραγματοποιήθηκε είτε με την χρήση 

του PEGDMA (Aldrich) είτε χρησιμοποιώντας το διοκτυλοσουλφοηλεκτρικό άλας του 

νατρίου (AOT) (Aldrich). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τριφθοροοξικό οξύ (TFA) 

(Aldrich), υδατικά διαλύματα υδροχλωρικού οξέως (HCl 0.1 και 0.5M) και καυστικού 

νατρίου (NaOH 0.1, 0.5, 1 και 10M), υπερκάθαρο νερό (18.2ΜΩ) και 

τετραΰδροφουράνιο (THF). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν το ένυδρο άλας 

τριχλωριούχου ρουθηνίου (RuCl3∙xH2O), το άλας της τετραχλωριούχας πλατίνας 

(PtCl4) και του τριχλωριούχου βαναδίου (VCl3) και το άλας του χλωριούχου 

παλλαδίου με κάλιο (K2PdCl4) ως πρόδρομα μόρια για την σύνθεση των μεταλλικών 

νανοσωματιδίων του Ru, Pt, V, Pd. Ως αναγωγικα χρησιμοποιήθηκαν τα NaBH4 

(Aldrich) και τριαιθυλικό βοροΰδριδίο του καλίου σε μορφή διαλύματος σε 

τετραΰδροφουράνιο (KB(C2H5)3H 1.0Μ σε THF) (Aldrich). Στη συνέχεια παρατίθενται 

ο πίνακας 2.1 με τις χημικές δομές των μονομερών, του διασταυρωτή, του εκκινητή 

και των σταθεροποιητών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των 

μικροπηκτωμάτων. 

 

Πίνακας 2.1: Οι χημικές δομές των μονομερών και του διασταυρωτή (αριστερά), των 

σταθεροποιητών και του εκκινητή (δεξιά) 
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2.1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ 

Η σύνθεση των μικροπηκτωμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση πολυμερισμού 

γαλακτώματος των μονομερών με έναν διασταυρωτή παρουσία ενός 

σταθεροποιητή σε υδατικό διάλυμα. Τα μονομερή που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 

υδρόφοβο και αποκρινόμενο σε αλλαγές του pH, DEAΕΜΑ και το υδρόφοβο t-BuA. 

Μετα τη σύνθεση των σωματιδίων P(t-BuA) ακολούθησε η υδρόλυση της 

τεταρτοταγής εστερικής ομάδας για να σχηματιστεί το αποκρινόμενο στο pH 

μικροπήκτωμα του PAA. Σε όλες τις περιπτώσεις ο διασταυρωτής που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο EGDMA, ενώ ο εκκινητής ήταν το υπερθειΐκό κάλιο 

(K2S2O8). Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία σύνθεσης των ομοπολυμερικών 

μικροπηκτωμάτων [1].  

Σε σφαιρική φιάλη 250ml προστίθενται νερό (160 ml), μαγνητάκι ανάδευσης 

και ακολουθεί η προσθήκη του σταθεροποιητή (PEGMA 10% w/w ως προς το 

μονομερές στην περίπτωση των PDEAEMA μικροπηκτωμάτων και AOT 2% w/w ως 

προς το μονομερές στην περίπτωση των μικροπηκτωμάτων P(t-BuA)). Στη συνέχεια 

και αφού διαλυθεί ο σταθεροποιητής, πραγματοποιείται η προσθήκη του μίγματος 

μονομερούς (DEA ή t-BuA) (8 gr) και διασταυρωτή (EGDMA) (0.08 gr, 1 %w/w ως 

προς το μονομερές). Ακολουθεί απαέρωση του διαλύματος με αέριο άζωτο (N2) για 

30 λεπτά υπό ισχυρή ανάδευση και έπειτα η φιάλη τοποθετείται σε ελαιόλουτρο 

στους 65 οC για 60 λεπτά ώστε να έρθει σε ισορροπία. Ο πολυμερισμός ξεκινάει με 

την προσθήκη του απαερωμένου υδατικού διαλύματος του εκκινητή (K2S2O8, 1 

%w/w ως προς το μονομερές και ως προς τον διασταυρωτή). Η αντίδραση αφήνεται 

για 24 ώρες υπό ισχυρή ανάδευση στους 65 οC και στην συνέχεια διακόπτεται 

ψύχοντας τη φιάλη με τρεχούμενο νερό. Τέλος πραγματοποιείται ο καθαρισμός των 

σωματιδίων PDEAΕΜΑ ή P(t-BuA) με υπερδιήθηση ώστε να απομακρυνθούν τυχόν 

μόρια μονομερούς και εκκινητή που δεν αντέδρασαν καθώς και η περίσσεια του 

σταθεροποιητή. Στην εικόνα 2.1 αναπαριστάται σχηματικά η συνθετική πορεία που 

ακολουθήθηκε για την παρασκευή των στερικά και ηλεκτροστατικά 

σταθεροποιημένων μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ και P(t-BuA), αντίστοιχα.   
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Εικόνα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της συνθετικής πορείας που ακολουθήθηκε για την 

παρασκευή των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ και P(t-BuA) 

Ύστερα από την σύνθεση των μικροπηκτωμάτων P(t-BuA) ακολουθεί η όξινη 

υδρόλυση των εστερικών ομάδων τους προς σχηματισμό του PAA. Η υδρόλυση 

πραγματοποιείται με την προσθήκη TFA σε διαλύτη διχλωρομεθάνιο (DCM). Αρχικά 

το η διασπορά των μικροπηκτωμάτων P(t-BuA) τοποθετείται σε μια μεμβράνη 

διαπίδυσης όπου πραγματοποιείται εναλλαγή διαλυτών από νερό σε 

τετραΰδροφουράνιο (THF) και στη συνέχεια σε διχλωρομεθάνιο (DCM) ώστε να 

υπάρχει ομαλή μετάβαση στον διαλύτη όπου θα γίνει η υδρόλυση. Στο διάλυμα των 

μικροπηκτωμάτων με το διχλωρομεθάνιο προστίθενται ποσότητα TFA 10 φορές 

μεγαλύτερη σε σχέση με τα moles του t-BuA και η αντίδραση αφήνεται υπό 

ανάδευση για 3 ημέρες. Στη συνέχεια προστίθενται ~100 ml THF και διάλυμα NaOH 

7.5 Μ (αναλογία moles NaOH:moles TFA 1:1) ώστε να εξουδετερωθεί η περίσσεια 

του TFA. Το διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση ώστε να εξατμιστούν οι διαλύτες THF 

και DCM και τα μικροπηκτώματα βρίσκονται σε νερό. Τέλος ακολουθεί ο 

καθαρισμός με υπερδιήθηση ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια του άλατος που 

σχηματίσθηκε από την εξουδετέρωση του TFA από το NaOH και να απομονωθούν 

τα καθαρά μικροπηκτώματα PAA.  

2.1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

Ύστερα από την σύνθεση και το καθαρισμό των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA 

και PAA ακολούθησε η σύνθεση των νανοσωματιδίων μετάλλου εντός των 

μικροπηκτωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ 

συντέθηκαν νανοσωματίδια πλατίνας (Pt), βαναδίου (V), διμεταλλικά 

νανοσωματίδια πλατίνας/βαναδίου (Pt/V) καθώς και νανοσωματίδια ρουθηνίου 

(Ru). Ενώ, εντός των σωματιδίων PAA συντέθηκαν νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd).  
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2.1.3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΛΑΤΙΝΑΣ (Pt) & 

ΒΑΝΑΔΙΟΥ (V) 

Με σκοπό την σύνθεση των διμεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας και 

βαναδίου εντός μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ, μελετήθηκε αρχικά ξεχωριστά η 

σύνθεση νανοσωματιδίων πλατίνας και νανοσωματιδίων βαναδίου εντός των 

μικροπηκτωμάτων. Μετά τη διερεύνηση των συνθηκών για το σχηματισμό των 

νανοσωματιδιών Pt και V, στο εσωτερικό των PDEAΕΜΑ μικροπηκτωμάτων, 

ακολούθησε η σύνθεση των διμεταλλικών νανοσωματιδίων Pt/V. Δεδομένου ότι το 

βανάδιο είναι πολύ ευαίσθητο σε οξειδωτικά φαινόμενα, η σύνθεση των 

νανοσωματιδίων αυοτών πραγματοποιήθηκε υπό αδρανή ατμόσφαιρα αερίου 

αζώτου (N2) [2]. 

Το πρώτο στάδιο της συνθετικής πορείας είναι η ρύθμιση του pH του 

διαλύματος των μικροπηκτωμάτων με την προσθήκη μερικών σταγόνων διαλύματος 

NaOH 0.1 Μ ώστε το pH να είναι μεγαλύτερο του 8, δηλαδή τα μικροπηκτώματα να 

βρίσκονται στην αποπρωτονιωμένη αφόρτιστη κατάσταση. Κατόπν, ακολουθεί η 

ξήρανση μιας ποσότητας μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ (~1 gr) ώστε να 

απομακρυνθεί όλη η ποσότητα του νερού που περιέχει το  γαλάκτωμα. Η ξήρανση 

πραγματοποιείται είτε σε φούρνο κενού είτε με λυοφιλίωση, ψύχοντας με υγρό 

άζωτο και τοποθετώντας τη σφαιρική φιάλη που περιέχει το γαλακτωμα στην 

γραμμή κενού όπου και αφήνεται για τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να απομακρυνθεί 

οποιοδήποτε ίχνος υγρασίας. Έπειτα η φιάλη απαερώνεται με αέριο άζωτο για 

περίπου 60 λεπτά και στη συνέχεια προστίθενται 200 ml ξηρού THF και αφήνεται 

υπό ανάδευση για 3 ώρες ώστε να διασπαρθεί πλήρως η ποσότητα του PDEAΕΜΑ 

μέσα στο διαλύτη. 

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η προσθήκη του διαλύματος της 

πρόδρομης ένωσης του μετάλλου μέσα στο γαλάκτωμα του PDEAΕΜΑ. Σε φιαλίδιο 

των 22 ml προστίθενται η κατάλληλη ποσότητα της ένωσης PtCl4 και VCl3 για την 

σύνθεση των νανοσωματιδίων Pt και V αντίστοιχα, σε αναλογία moles 

μονομερούς:moles μετάλλου 3:1 και ακολουθεί απαέρωση για 30λεπτά. Στη 

συνέχεια προστίθενται 15 ml ξηρού THF και το φιαλίδιο αφήνεται στο λουτρό 

υπερήχων για 3 ώρες ούτως ώστε να διαλυθούν πλήρως οι ενώσεις των μετάλλων. 

Έπειτα με τη βοήθεια απαερωμένης σύριγγας πραγματοποιείται η προσθήκη του 

διαλύματος PtCl4 και του VCl3 αντίστοιχα στο γαλάκτωμα του PDEAΕΜΑ σε 

διάστημα μίας ώρας με ρυθμό ~1.5 ml/5 λεπτά. Το χρώμα του διαλύματος του 

PDEAΕΜΑ από υπόλευκο χρωματίζεται σε κίτρινο-πορτοκαλί και πράσινο, ύστερα 

από την προσθήκη του διαλύματος Pt και V, αντίστοιχα. Η φιάλη αφήνεται υπό 

ισχυρή ανάδευση για 24 ώρες. Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθαρισμός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ με φυγκέντρηση με ξηρό THF υπό αδρανή 
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ατμόσφαιρα αζώτου, απομακρύνοντας έτσι όση ποσότητα μετάλλου δεν 

αντέδρασε. 

Το τελευταίο στάδιο της αντίδρασης είναι η αναγωγή των ιόντων Pt+4 και V+3 σε 

Pt0 και V0 υπό την επίδραση ισχυρού αναγωγικού μέσου. Το αναγωγικό που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το KB(C2H5)3H 1.0 Μ σε THF σε αναλογία moles αναγωγικού 

παράγοντα:moles μετάλλου 10:1. Όλη η ποσότητα του αναγωγικού προστέθηκε 

απευθείας στο διάλυμα υπό ισχυρή ανάδευση και παρατηρήθηκε αλλαγή χρώματος 

του διαλύματος σε μαύρο στην περίπτωση της Pt και καφέ την περίπτωση του V, 

αντίστοιχα. Οι φιάλες αφήνονται υπό ισχυρή ανάδευση για 24 ώρες και στη 

συνέχεια ακολουθεί ο καθαρισμός των σωματιδίων με φυγοκέντρηση με ξηρό THF 

υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου ώστε να απομακρυθούν τα άλατα που 

σχηματίστηκαν κατά την αναγωγή της Pt και του V καθώς και η περίσσεια του 

αναγωγικού. Τέλος, λαμβάνονται τα καθαρά μικροπηκτώματα PDEAΕΜΑ με τα 

νανοσωματίδια Pt και V, αντίστοιχα στο εσωτερικό τους. 

Για την σύνθεση των διμεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας και βαναδίου 

(Pt/V NPs) στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ ακολουθείται η ίδια 

πορεία με μικρές αλλαγές στο δεύτερο και τρίτο στάδιο ενώ το πρώτο στάδιο 

παραμένει ακριβώς το ίδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι ποσότητες των ένωσεων 

PtCl4 και VCl3 που προστίθενται στο γαλάκτωμα του PDEAΕΜΑ διαφοροποιούνται σε 

1 %w/w Pt ως προς το μονομερές και 10 %w/w V ως προς την Pt και σε 10 %w/w Pt 

ως προς το μονομερές και 50 %w/w V ως προς την Pt. Στο τρίτο στάδιο της 

συνθετικής πορείας πραγματοποιείται η αναγωγή των ιόντων Pt+4 και V+3 υπό την 

επίδραση του ισχυρού αναγωγικού KB(C2H5)3H 1.0Μ σε THF σε αναλογία moles 

αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 20:1. Μετά την προσθήκη του 

αναγωγικού, παρατηρήθηκε σταδιακή αλλαγή χρώματος από κίτρινο σε καφέ σε 

χρονικό διάστημα 24 ωρών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ακολουθεί ο 

καθαρισμός των μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ που περιέχουν τα νανοσωματίδια με 

φυγοκέντρηση. Στην εικόνα 2.2 παρουσιάζονται οι χρωματικές αλλαγές του 

γαλακτώματος των  μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ στα τρία στάδια της συνθετικής 

πορείας.   
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Σχήμα 2.2: Οι παρατηρούμενες χρωματικές αλλαγές κατά την διαδικασία σύνθεσης των Pt/V 

NPs, (α) πριν την εισαγωγή των μετάλλων, (β) μετά την προσθήκη των αλάτων των μετάλλων, (γ) 

μετά την προσθήκη του αναγωγικού μέσου  

2.1.3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (Ru) 

Για την σύνθεση των νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru) εντός των 

μικροπηκτωμάτων PDEA ακολουθείται, όπως και προηγουμένως, μια πορεία 

αποτελούμενη από τρία στάδια [3].  

Κατά το πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται η ρύθμιση του pH της διασποράς των 

μικροπηκτωμάτων PDEAΕΜΑ με την προσθήκη μερικών σταγόνων διαλύματος 

NaOH 0.1 Μ ώστε να είναι περίπου 8, δηλαδή τα μικροπηκτώματα να είναι στην 

αφόρτιστη κατάσταση τους, όχι όμως μεγαλύτερο του 9 διότι τα μικροπηκτώματα 

γίνονται πολύ υδρόφοβα και καταβυθίζονται σε πολύ υψηλές τιμές του pH. Στη 

συνέχεια το διάλυμα αφήνεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml υπό ισχυρή ανάδευση 

για 24 ώρες, ώστε το pH να σταθεροποιηθεί πριν από την προσθήκη του μετάλλου. 

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

Ακολούθως, στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η προσθήκη του 

διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του μετάλλου στην κολλοειδή διασπορά του 

PDEAEMA στο νερό. Σε φιαλίδιο των 20 ml προστίθενται το  RuCl3  (2 %w/w Ru ως 

προς το μονομερές) και 15 ml νερό και αφήνονται υπό ανάδευση για 15 λεπτά. Στη 

συνέχεια, προστίθεται το διάλυμα του RuCl3 στο γαλάκτωμα του PDEAΕΜΑ σε 

χρονικό διάστημα 1 ½ ώρας με αργό ρυθμό. Το χρώμα της διασποράς του PDEAΕΜΑ 

από υπόλευκο χρωματίζεται σε πράσινο σκούρο, ύστερα από την προσθήκη του 

διαλύματος RuCl3. Το διάλυμα αφήνεται υπό ισχυρή ανάδευση για περίπου 24 

ώρες. Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθαρισμός των μικροπηκτωμάτων PDEΑΕΜΑ με 

υπερδιήθηση, ούτως ώστε να απομακρυνθεί όση ποσότητα μετάλλου δεν 

αντέδρασε και τυχόν άλατα που σχηματίσθηκαν κατά την προσθήκη του καυστικού 

νατρίου. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της αντίδρασης πραγματοποιείται η αναγωγή 

των ιόντων Ru+3 σε Ru0 ύστερα από την προσθήκη του αναγωγικού NaBH4 σε 

αναλογία moles αναγωγικού μέσου:moles μετάλλου 10:1. Με τη προσθήκη του 

αναγωγικού το γαλάκτωμα αποκτά χρώμα ελάχιστα πιο σκούρο πράσινο σε 

σύγκριση με το προηγούμενο στάδιο. Ο καθαρισμός των μικροπηκτωμάτων 

PDEAΕΜΑ με τα ενσωματωμένα σε αυτά νανοσωματίδια Ru πραγματοποιείται με 

υπερδιήθηση, με σκοπό να απομακρυνθεί η περίσσεια του αναγωγικού και τα 

άλατα που σχηματίζονται κατά την αναγωγή του Ru3+ σε Ru0. 
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2.1.3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Pd) 

Η σύνθεση των νανοσωματιδίων παλλαδίου (Pd) εντός μικροπηκτωμάτων PAA 

ακολουθεί ανάλογη πορεία με τις προηγούμενες συνθέσεις [3]. 

Κατά το πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται η ρύθμιση του pH του γαλακτώματος 

των μικροπηκτωμάτων PΑΑ με την προσθήκη μερικών σταγόνων διαλύματος NaOH 

1 Μ ώστε το pH να είναι περίπου 8, δηλαδή τα μικροπηκτώματα να είναι στην 

διογκωμένη τους κατάσταση και να μπορούν να εισέλθουν σε αυτό τα ιόντα του 

μετάλλου πιο εύκολα και οι καρβοξυλικές ομάδες να είναι ιοντισμένες ώστε να 

αλληλεπιδράσουν ηλεκτροστατικά με τα ιόντα των μετάλλων. Στη συνέχεια το 

διάλυμα αφήνεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml υπό ισχυρή ανάδευση για 24 ώρες, 

ώστε το pH να σταθεροποιηθεί πριν από την προσθήκη του μετάλλου. 

Στη συνεχεία, στο επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η προσθήκη του 

διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του μετάλλου μέσα στη διασπορά του PΑΑ. Σε 

φιαλίδιο των 20 ml προστίθενται η κατάλληλη ποσότητα της ένωσης K2PdCl4 (5 

%w/w Pd ως προς το μονομερές) και 15ml  νερό, και αναδεύονται για περίπου 15 

λεπτά. Κατόπιν προστίθεται το διάλυμα του K2PdCl4 στη διασπορά του PAΑ. Η 

προσθήκη γίνεται σε χρονικό διάστημα 1 ½ ώρας με αργό ρυθμό. Με την προσθήκη 

του διαλύματος K2PdCl4 το γαλάκτωμα του PΑA από άχρωμο μετατρέπεται σε 

κίτρινο-πορτοκαλί. Το διάλυμα αφήνεται υπό ισχυρή ανάδευση για 24 ώρες. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο καθαρισμός των μικροπηκτωμάτων PAA με υπερδιήθηση, για 

να απομακρυνθεί το μέταλλο που δεν προσδέθηκε και τυχόν άλατα που 

σχηματίσθηκαν κατά την προσθήκη του καυστικού νατρίου. 

Τελικό στάδιο της αντίδρασης αποτελεί η αναγωγή των ιόντων Pd+2  σε Pd0 που 

λαμβάνει χώρα με την προσθήκη του αναγωγικού NaBH4 σε αναλογία moles 

αναγωγικού μέσου:moles μετάλλου 10:1. Με τη προσθήκη του αναγωγικού το 

χρώμα της διασποράς μετατρέπεται από κίτρινο-πορτοκαλί σε μαύρο και ο 

καθαρισμός των μικροπηκτωμάτων PΑΑ με τα ενσωματωμένα σε αυτά 

νανοσωματίδια Pd πραγματοποιείται με υπερδιήθηση, απομακρύνοντας έτσι όση 

ποσότητα μετάλλου δεν αντέδρασε και τυχόν άλατα που σχηματίσθηκαν από την 

προσθήκη του αναγωγικού. 
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2.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

2.2.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΕΔΑΣΗ ΦΩΤΟΣ 

Η αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

λήψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη δομή και τη δυναμική της ύλης. Τα 

πειράματα σκέδασης φωτός βασίζονται σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις φωτός-ύλης. 

Όταν μια δέσμη φωτός προσπέσει σε ένα υλικό είτε σκεδάζεται ή απορροφάται και 

από αυτή την αλληλεπίδραση, τα φωτόνια μπορούν είτε να συγκρουστούν ή να 

αποκτήσουν ενέργεια και ως εκ τούτου υφίστανται αλλαγές συχνότητας. Έτσι, το 

φάσμα συχνοτήτων του φωτός θα παρουσιάζει συντονισμούς στις συχνότητες που 

αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταβάσεις. 

Το φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που αποτελείται από ένα 

ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο, τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους. Όταν μια 

δέσμη φωτός προσπέσει σε ένα υλικό, τα ηλεκτρόνια του υλικού αλληλεπιδρούν με 

το φως, διεγείρονται και γίνονται δευτερογενείς πηγές ακτινοβολίας, 

επανεκπέμποντας την απορροφούμενη ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις με το 

ίδιο μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η τεχνική της σκέδασης του 

φωτός συνίσταται στη μέτρηση της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε 

διάφορες κατευθύνσεις σε σχέση με την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Η ένταση του 

σκεδαζόμενου φωτός εξαρτάται από το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός, 

το μέγεθος και το σχήμα των κέντρων σκέδασης, τις οπτικές ιδιότητες των 

σκεδαστών και τη γωνία παρατήρησης [4]. Έτσι από τα χαρακτηριστικά της 

σκέδασης του φωτός ενός συγκεκριμένου συστήματος είναι δυνατόν, με τη βοήθεια 

της θεωρίας της χρονικά εξατρώμενης στατιστικής μηχανικής και του 

ηλεκτρομαγνητισμού, να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την δομή και μοριακή 

δυναμική του μέσου σκέδασης. 

Η τεχνική της σκέδασης του φωτός είναι μια γρήγορη μέθοδος, μη 

καταστρεπτική για το δείγμα και απόλυτη γιατί δεν χρειάζεται βαθμονόμηση. 

Υπάρχουν όμως και δυο μειονεκτήματα: το δείγμα δεν πρέπει να είναι πολύ πυκνό 

για να μην γίνεται πολλαπλή σκέδαση και δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά στο 

σύστημα σκόνη, διότι τα σωματίδια σκόνης αποτελούν και αυτά κέντρα σκέδασης. 

Σκέδασης φωτός μπορεί να συμβεί με μετατόπιση στη συχνότητα του 

εισερχόμενου φωτός (ανελαστική σκέδαση του φωτός), είτε όχι (ελαστική σκέδαση 

φωτός). Η ελαστική σκέδαση καλείται σκέδαση Rayleigh και ασχολείται με τα 

χαρακτηριστικά του φωτός που σκεδάζεται από μεταφορικούς και περιστροφικούς 

βαθμούς ελευθερίας. Από την άλλη πλευρά, οι δονητικοί βαθμοί ελευθερίας δίνουν 

σκέδαση Raman. Η ανάπτυξη των τεχνικών λέιζερ επέτρεψε τη μέτρηση των πολύ 
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μικρών μετατοπίσεων συχνότητας στο φως που σκεδάζεται από την ύλη, λόγω της 

υψηλής έντασης τους,  που μετρά ακόμα και ασθενείς σκεδάσεις από τα μόρια. 

Η βασική θεωρία της σκέδασης Rayleigh αναπτύχθηκε πριν από περισσότερο 

από μισό αιώνα από τους Rayleigh, Mie, Smoluchowski, Einstein και Debye. Η 

σκέδαση του φωτός για πρώτη φορά μελετήθηκε πειραματικά από τον Tyndall και 

αργότερα θεωρητικά από τον Rayleigh. Η θεωρία Rayleigh βρίσκει εφαρμογή στα 

αέρια και σε απομονωμένα σωματίδια μικρού μεγέθους σε σχέση με το μήκος 

κύματος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα 

σωματίδια μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητοι σκεδαστές (σημειακά κέντρα 

σκέδασης), οι οποίοι δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο Rayleigh εξήγαγε την 

πλήρη φόρμουλα της σκέδασης  φωτός από σφαίρες αυθαίρετου μεγέθους. 

Μολονότι ο Rayleigh ανέπτυξε μια θεωρία της σκέδασης του φωτός στα αέρια 

με κάποια επιτυχία, διαπιστώθηκε ότι η ένταση της σκέδασης ήταν περισσότερη 

από εκείνη που προβλεπόταν. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στην καταστροφική 

παρεμβολή μεταξύ των κυμάτων που σκεδάζονται από διαφορετικά μόρια. Οι 

Smoluchowski και Einstein παρέκαμψαν αυτή τη δυσκολία θεωρώντας το φως ως 

ένα συνεχές μέσο στο οποίο θερμικές διακυμάνσεις δημιουργούν τοπικές 

ανομοιογένειες και ως εκ τούτου διακυμάνσεις στην ένταση και τη συγκέντρωση. 

Έτσι, ανέπτυξαν τη θεωρία διακύμανσης της σκέδασης του φωτός, σύμφωνα με  την 

οποία, η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός μπορεί να υπολογιστεί από τις μέσες 

τετραγωνικές διακυμάνσεις στην  πυκνότητα και τη συγκέντρωση που με τη σειρά 

τους μπορούν να προσδιοριστούν από τη μακροσκοπική εξάρτηση της οσμωτικής 

πίεσης. Η ένταση του φωτός λαμβάνεται έτσι χωρίς να εξετάζεται η λεπτομερής 

μοριακή δομή του μέσου. Αυτή η προσέγγιση για την σκέδαση φωτός έχει 

διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη θεωρία της σκέδασης του φωτός. 

Σήμερα η τεχνική της δυναμικής σκέδασης του φωτός θεωρείται μια 

καθιερωμένη τεχνική μέτρησης του συντελεστή διάχυσης σε αραιά διαλύματα, 

αλλά και του μεγέθους, του σχήματος των σωματιδίων, των χρόνων χαλάρωσης και 

της πολυδιασποράς του συστήματος. Η δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) εξετάζει τον 

χρόνο χαλάρωσης των διακυμάνσεων που παρέχουν πληροφορίες σε αμοιβαίο 

χώρο για το χωρικό μήκος Fourier, 2π/q, όπου q είναι το διάνυσμα της σκέδασης. 

Αυτό το μήκος σχετίζεται με ένα χαρακτηριστικό χρόνο, που πρόκειται για τον χρόνο 

που χρειάζεται το σωματίδιο ώστε να διανύσει μια απόσταση ίση με 2π/q [5]. 

Σε ένα πείραμα σκέδασης φωτός, μια δέσμη φωτός από ένα λέιζερ διέρχεται 

μέσω ενός πολωτή ώστε να καθοριστεί η πόλωση της προσπίπτουσας δέσμης και 

στη συνέχεια προσπίπτει στο μέσο σκέδασης. Το σκεδαζόμενο φως στη συνέχεια 

περνά μέσα από έναν αναλυτή ο οποίος επιλέγει μία δεδομένη πόλωση και τελικά 

εισέρχεται στον ανιχνευτή. Η θέση του ανιχνευτή ορίζει τη γωνία σκέδασης θ. 

Επιπλέον, η διατομή της προσπίπτουσας δέσμης και η δέσμη που ανακόπηκε από 
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τον ανιχνευτή καθορίζουν μια περιοχή σκέδασης όγκου V. Η διαδικασία αυτή 

απεικονίζεται στην εικόνα 2.3. Η ποσότητα που μετράται σε ένα πείραμα σκέδασης 

φωτός είναι η συνάρτηση συσχέτισης χρόνου της σκεδαζόμενης έντασης Ι(t). Με 

βάση τη συνεχή κίνηση των μορίων, οι θέσεις τους αλλάζουν και η σκεδαζόμενη 

ένταση αυξομειώνεται. Οι διακυμάνσεις της έντασης I(t) χαρακτηρίζονται από το 

συντελεστή διάχυσης D. 

 

Εικόνα 2.3: Τυπική πειραματική διάταξη ενός πειράματος σκέδασης φωτός 

Η θεωρία του DLS βασίζεται στην χρήση ενός συστήματος που αποτελείτε από 

σφαιρικά σωματίδια σε διάλυμα. Σύμφωνα με την σκέδαση Rayleigh (εικόνα 2.4), 

όταν ένα δείγμα αποτελείται από σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από το μήκος 

κύματος του προσπίπτοντος φωτός, κάθε σωματίδιο θα διαθλά το προσπίπτον φως 

προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ η ένταση Ι προσδιορίζεται από την σχέση 2.1:  

 

    
       

   
 
  

 
 

 

 
    

    
 

 

         

Όπου  

(  ) η ένταση του μη πολωμένου προσπίπτοντος φωτός 

(   το μήκος κύματος του μη πολωμένου προσπίπτοντος φωτός 

(   η απόσταση από το σωματίδιο  

(   η γωνία σκέδασης 

(   ο δείκτης διάθλασης του σωματιδίου 

(   η ακτίνα του σωματιδίου 
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Εικόνα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση της σκέδασης Rayleigh 

Στην πράξη, τα σωματίδια των δειγμάτων δεν είναι σταθερά αλλά κινούνται 

τυχαία λόγω των συγκρούσεων με τα μόρια του διαλύτη όπως περιγράφεται από 

την κίνηση Brown, σύμφωνα με την εξίσωση Stokes-Einstein (2.3): 

                        

  
   

     
       

Όπου  

(               η μέση τετραγωνισμένη μετατόπιση σε χρόνο t 

(   ο συντελεστής διάχυσης 

(    η υδροδυναμική ακτίνα των σωματιδίων 

(    η σταθερά του Boltzmann 

(   η θερμοκρασία του δείγματος 

(   το ιξώδες του διαλύματος 

Σημαντικό για ένα σύστημα που υποβάλλεται σε κίνηση Brown είναι ότι τα 

μικρά σωματίδια διαχέονται γρηγορότερα από ότι τα μεγάλα. Η ακτίνα η οποία 

μετράται στο DLS είναι μια τιμή που αναφέρεται στο πώς ένα σωματίδιο διαχέεται 

μέσα ένα ρευστό και ονομάζεται υδροδυναμική ακτίνα. Η ακτίνα που λαμβάνεται 

με αυτή την τεχνική είναι η ακτίνα μιας σκληρής σφαίρας που έχει τον ίδιο 

συντελεστή διάχυσης όπως το σωματίδιο που μετράται. 

Ως αποτέλεσμα της κίνησης Brown, η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων 

μεταβάλλεται διαρκώς και αυτό οδηγεί σε μία μετατόπιση Doppler μεταξύ της 

συχνότητας του προσπίπτοντος φωτός και της συχνότητας του σκεδαζόμενου 

φωτός. Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων επηρεάζει επίσης την 

φάση επικάλυψης/παρεμβολής του περιθλαζόμενου φωτός, θα υπάρχουν 

διακυμάνσεις στην ένταση ως συνάρτηση του χρόνου όταν τα σωματίδια αλλάζουν 

θέση το ένα σε σχέση με το άλλο. Καθώς ο ρυθμός αυτών των διακυμάνσεων της 

έντασης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα κινούνται τα σωματίδια (τα μικρότερα 

σωματίδια διαχέονται πιο γρήγορα), μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με 
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την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων στο διάλυμα από την επεξεργασία των 

διακυμάνσεων της έντασης του σκεδαζόμενου φωτός [6]. Η εικόνα 2.5 παριστάνει 

την υποθετική διακύμανση της σκεδαζόμενης έντασης των μεγαλύτερων και των 

μικρότερων σωματιδίων. 

 

Εικόνα 2.5: Υποθετική διακύμανση της έντασης σκέδασης μεγάλων και μικρών σωματιδίων 

Η συνάρτηση συσχέτισης της έντασης χρησιμοποιείται για να περιγράψει το 

ρυθμό μεταβολής της έντασης σκέδασης συγκρίνοντας την ένταση      στο χρόνο   

προς την ένταση        σε μεταγενέστερο χρόνο      , και ποσοτικοποιείται και 

κανονικοποιείται από τις σχέσεις 2.4 και 2.5 που ακολουθούν.  

                         

      
            

       
       

Δεύτερον, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πώς κάθε 

σωματίδιο κινείται από τη διακύμανση, η συνάρτηση συσχέτισης του ηλεκτρικού 

πεδίου χρησιμοποιείται αντίθετα για να συσχετίσει την κίνηση των σωματιδίων σε 

σχέση με το άλλο, και ορίζεται από τις σχέσεις 2.6 και 2.7, όπου      και        

είναι τα ηλεκτρικά πεδία σκέδασης σε χρόνους   και      . 

                       

      
            

          
       

Για ένα μονοδίασπαρτο σύστημα  που υποβάλλεται σε κίνηση Brown, η 

συνάρτηση συχέτισης   θα φθίνει εκθετικά με ένα ρυθμό πτώσης Γ, ο οποίος 

σχετίζεται με την ικανότητα διάχυσης μέσω της κίνησης Brown σύμφωνα με τις 

σχέσεις 2.8, και 2.9, όπου   είναι το μέγεθος του διανύσματος του σκεδαζόμενου 

κύματος και    αντικατοπτρίζει την απόσταση που διανύει το σωματίδιο,   η αρχική 

γραμμή της συνάρτησης συσχέτισης,   η τομή της συνάρτησης συσχέτισης,    ο 
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δείκτης διάθλασης του διαλύματος,   το μήκος κύματος του λέιζερ και    η γωνία 

στην οποία βρίσκεται ο ανιχνευτής. 

                         

            

  
   

 
   

 

 
        

Ωστόσο, για ένα πολυδιάσπαρτο σύστημα, η εξίσωση λαμβάνει τη μορφή: 

               
         

όπου       είναι το άθροισμα όλων των εκθετικών πτώσεων που περιλαμβάνονται 

στην συνάρτηση συσχέτισης καθώς δεν μπορεί να φθίνει με μια απλή εκθετική 

συμπεριφορά. 

 Πειραματική Διάταξη 

Η πειραματική διάταξη παρουσιάζεται στην εικόνα 2.6. Γωνίες σκέδασης μεταξύ 

150ο - 11ο μπορεί να μετρηθούν. Το λέιζερ είναι Nd-YAG με μονοχρωματική δέσμη 

στα 532 nm (Adlas DPY 315II). Η μέγιστη ισχύς είναι ~100 mW, αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν 80 mW ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της πηγής λέιζερ, 

και η διάμετρος της δέσμης ήταν 0.32 mm (TEM00). Η προσπίπτουσα δέσμη περνά 

μέσω οπτικών (δύο κάτοπτρα Μ1, Μ2 και ένας πολωτής Ρ1) και ενός φακού (F1) 

πριν προσκρούσει στο δείγμα. Η ένταση και η θέση της δέσμης καταγράφονται 

συνεχώς σε ένα σύστημα τεσσάρων φωτο-διόδων (PD). Το δείγμα περιέχεται σε μια 

κυψελίδα οπτικού γυαλιού διαμέτρου 10 mm και τοποθετείται σε ένα λουτρό που 

περιέχει τολουόλιο, ώστε να εξισωθούν οι δείκτες διάθλασης (γυαλί και τολουόλιο) 

και να αποφευχθεί η διάθλαση από την επιφάνεια του γυαλιού. Η σκεδαζόμενη 

δέσμη περνά μέσα από ένα οπτικό σύστημα ενός φακού και δύο οπών Η1, Η2 πριν 

προσκρούσει στον ενισχυτή. Ο φακός είναι 2f/2f και τοποθετείται σε μία απόσταση 

ίση με 2f από την σκεδαζόμενο όγκο και η δεύτερη οπή Η2 αντίστοιχα. Ο ενισχυτής 

είναι ένας φωτοπολλαπλασιαστής (THORN ΕΜΙ). Οι δύο οπές H1 και H2 (0.3 mm σε 

διάμετρο) καθορίζουν το σκεδαζόμενο όγκο. Η πόλωση της δέσμης καθορίζεται από 

το δύο πολωτές Ρ1 και Ρ2. Η εισερχόμενη δέσμη είναι πάντοτε πολωμένη κάθετα 

προς το επίπεδο σκέδασης ενώ ο Ρ2 μπορεί να περιστρέφεται έτσι ώστε τόσο τα 

πολωμένα (V) και τα αποπολωμένα (H) συστατικά να είναι προσβάσιμα. Η 

θερμοκρασία του λουτρού η οποία είναι και η θερμοκρασία του δείγματος, 

ελέγχεται από την κυκλοφορία ενός θερμοστατικού υγρού (μίγμα ύδατος και 

γλυκόλης) μέσω ενός θερμοστάτη. Μπορούν να μετρηθούν θερμοκρασίες μεταξύ 

10 οC – 50 οC. Μια συσκευή RS-232C ελέγχει το γωνιόμετρο. Ένας υπολογιστής, 

ενσωματωμένος με μια ηλεκτρονική κάρτα συσχέτισης, ελέγχει το σύνολο της 

εγκατάστασης και το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το ALV-5000/E. 
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Εικόνα 2.6: Πειραματική διάταξη στη φασματοσκοπία συσχέτισης φωτονίων 

 Ανάλυση των Δεδομένων της Φασματοσκοπίας Συσχετισμού Φωτονίων  

Σε ένα πείραμα φασματοσκοπίας συσχετισμού φωτονίων η μετρούμενη 

ποσότητα είναι η συνάρτηση αυτοσυσχετισμού της σκεδαζόμενης έντασης 

       
              

         
. Στην περίπτωση ομόδυνης (homodyne) σκέδασης με Gaussian 

κατανομή στην συχνότητα σκέδασης των φωτονίων, η συνάρτηση        δίνεται 

από την σχέση: 

                                    

Ο παράγοντας    είναι χαρακτηριστικός του οργάνου, και είναι ουσιαστικά η 

τιμή της ποσότητας        -1 στους πολύ μικρούς χρόνους. Η παράμετρος   

εκφράζει το ποσοστό της συνολικής σκεδαζόμενης έντασης με χαρακτηριστικούς 

χρόνους αργότερους από ~10-7 s.  

Η κανονικοποιημένη συνάρτηση αυτοσυσχετισμού του ηλεκτρικού πεδίου:  

        
               

            
 

 

        

είναι και η συνάρτηση με την φυσική σημασία. Η ανάλυση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο φθίνει η συνάρτηση αυτή. Από 

την πληθώρα πειραμάτων σκέδασης φωτός που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι η 

αποκατάσταση των διακυμάνσεων της πυκνότητας των μορίων αποκλίνει αρκετά 

από την απλή εκθετική συμπεριφορά. Παρουσιάζει μια αργότερη πτώση, 

αρχίζοντας πολύ νωρίτερα από τη χρονική στιγμή που προβλέπει η συμπεριφορά 

Debye και τερματίζοντας σε αρκετά μεγαλύτερους χρόνους. Η συμπεριφορά αυτή 

της      περιγράφεται ικανοποιητικά από την εκτεταμένη εκθετική συνάρτηση 

KWW (Kohlrausch-Williams-Watts): 
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Η παράμετρος τ εκφράζει τον χαρακτηριστικό χρόνο αποκατάστασης ενώ ο 

κλασματικός εκθέτης β εκφράζει το βαθμό απόκλισης της συνάρτησης      από την 

συμπεριφορά Debye, δηλαδή την απλή εκθετική μορφή. 

Μια εναλλακτική ερμηνεία της απόκλισης της συνάρτησης      από την 

εκθετική συμπεριφορά, είναι η θεώρηση της      ως επαλληλία πολλών απλών 

εκθετικών διαδικασιών (παράλληλη αποκατάσταση): 

               
 

  
 

 

        

όπου θεωρείται μια κατανομή χαρακτηριστικών χρόνων    καθένας με ένα 

παράγοντα βάρους   . Το παραπάνω άθροισμα μπορεί να μετατραπεί σε 

ολοκλήρωμα, αν οι μετρήσεις επεκταθούν σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

χαρακτηριστικών χρόνων   : 

                
 

 
           

όπου η      είναι τώρα μια συνεχής συνάρτηση κατανομής χρόνων. Από τη σχέση 

αυτή μπορούμε να δούμε ότι οι ποσότητες      και      συνδέονται μεταξύ τους 

με μετασχηματισμό Laplace. Η συνάρτηση κατανομής των χαρακτηριστικών 

χρόνων,      μπορεί να υπολογιστεί από την πειραματικά μετρούμενη συνάρτηση 

     με αναστροφή του μετασχηματισμού Laplace της σχέσης (2.14). Για το λόγο 

αυτό η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως μέθοδος ILT (Inverse Laplace Transformation). 

Η αναστροφή της σχέσης 2.14 δεν έχει μονοσήμαντη λύση αλλά χαρακτηρίζεται από 

ένα σύνολο λύσεων για τη συνάρτηση κατανομής     , λόγω του ότι τα 

πειραματικά δεδομένα δε μπορούν να απαλλαγούν από το θόρυβο και από τα 

σφάλματα στρογγυλοποίησης που επιδρούν κατά την αντιστροφή. Το μαθηματικό 

αυτό πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Μια από αυτές είναι η 

μέθοδος ομαλοποίησης (regularization method). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 

ευρέως σε πειράματα σκέδασης φωτός μέσω της φασματοσκοπίας συσχετισμού 

φωτονίων, κωδικοποιημένη στο υπολογιστικό πακέτο CONTIN. 

Με βάση τους χαρακτηριστικούς χρόνους που προκύπτουν με τη βοήθεια των 

δυο παραπάνω μεθόδων, μπορούμε να οδηγηθούμε στον υπολογισμό του 

συντελεστή διάχυσης D των υπό μελέτη σωματιδίων μέσω της σχέσης: 
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Τέλος, αν το ιξώδες η του υπό μελέτη συστήματος είναι γνωστό, η αντίστοιχη 

υδροδυναμική ακτίνα,   , μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση 2.3, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

Μια σύγκριση των δύο μεθόδων ανάλυσης ΚWW και ILT, φανερώνει ότι η 

μέθοδος ΚWW δίνει ικανοποιητικές προσαρμογές με πολύ λιγότερες εκτεταμένες 

εκθετικές συναρτήσεις σε σχέση με τον αριθμό των κορυφών ILT. Από την άλλη, η 

μέθοδος ILT έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα για αυτό και μπορεί να δώσει και 

μεγαλύτερο αριθμό κορυφών. Η σωστή επιλογή των λύσεων και του αριθμού 

κορυφών στη μέθοδο ILT γίνεται συνυπολογίζοντας την ικανοποιητική προσαρμογή 

της καμπύλης στα πειραματικά δεδομένα με τον ελάχιστο αριθμό κορυφών καθώς 

και με τη συνεκτίμηση των τιμών των αντίστοιχων χρόνων αποκατάστασης που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της ανάλυσης ΚWW. 

 

2.2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (TEM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης επιτρέπει την απεικόνιση της 

εσωτερικής δομής των δειγμάτων με τη χρήση μεταδιδόμενων ηλεκτρονίων. Μια 

δέσμη εξαιρετικά επικεντρωμένων ηλεκτρονίων κατευθύνεται προς ένα αραιωμένο 

δείγμα. Αυτά τα υψηλής ενέργειας προσπίπτοντα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα 

άτομα του δείγματος και παράγουν χαρακτηριστική ακτινοβολία που  

χρησιμοποιείται στο χαρακτηρισμό υλικών [7]. 

Όπως είναι γνωστό, τα ηλεκτρόνια έχουν διΰτή φύση κύματος και σωματιδίου 

καθώς και τις αντίστοιχες ιδιότητες τους. Η εξίσωση που σχετίζει την κίνηση των 

ηλεκτρονίων και το μήκος κύματος τους είναι: 

  
 

  
        

όπου: 

(h) η σταθερά του Planck 

(m) η μάζα των ηλεκτρονίων 

(v) η ταχύτητα των ηλεκτρονίων 
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Τα ηλεκτρόνια είναι φορτισμένα σωματίδια που μπορούν να επιταχυνθούν με 

την εφαρμογή ενός ηλεκτροστατικού πεδίου. Η ταχύτητά τους εξαρτάται από το 

πεδίο και μπορεί να υπολογιστεί από την μαθηματική εξίσωση: 

   

 
           

όπου: 

(e) το φορτίο του ηλεκτρονίου 

(V) η τάση επιτάχυνσης 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω εκφράσεις και αντικαθιστώντας με τις σχετικές 

σταθερές λαμβάνεται η ακόλουθη σχέση: 

     
    

        
        

Από την τελευταία αυτή εξίσωση είναι προφανές ότι το μήκος κύματος μπορεί 

να συντονιστεί με την προσαρμογή του πεδίου επιτάχυνσης και μπορεί να γίνει 

πολύ μικρότερο από εκείνο του φωτός. Έτσι, η μικροσκοπία με τη χρήση 

ηλεκτρονίων προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αναλυτική δύναμη από ό, τι η οπτική 

μικροσκοπία. 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης δίνει πληροφορίες σχετικά με το 

μέγεθος, το σχήμα και την κατανομή των φάσεων που αποτελούν το υλικό. Δίνει 

επίσης την κατανομή των χημικών στοιχείων του υλικού. Δείχνει την κρυσταλλική 

δομή των φάσεων και το χαρακτήρα των κρυσταλλικών ατελειών. Ωστόσο, η τεχνική 

αυτή έχει κάποιους περιορισμούς, καθώς δεν μπορούν να ληφθούν εικόνες 

ζωντανών συστημάτων και η προετοιμασία των δειγμάτων μπορεί να είναι 

περίπλοκη και δαπανηρή. 

 

 Το Μικροσκόπιο 

Σε ένα συμβατικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης, ένα λεπτό δείγμα 

ακτινοβολείται από μία δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης πυκνότητας ρεύματος. Το 

δυναμικό επιτάχυνσης σε ένα τυπικό ΤΕΜ είναι 80-200 kV. 

Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μία κάθοδο και με την βοήθεια 

συγκεντρωτικών μαγνητικών φακών, ελέγχεται η περιοχή που φωτίζεται καθώς και 

η εστίαση της δέσμης. Μετά το δείγμα, τα ηλεκτρόνια οδηγούνται με την βοήθεια 

συγκεντρωτικών φακών (μαγνητικού τύπου), σε μία φθορίζουσα οθόνη. Λόγω της 

ελαστικής και μη ελαστικής σκέδασης που υφίστανται τα ηλεκτρόνια κατά την 
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αλληλεπίδρασή τους με το δείγμα, θα πρέπει να έχουμε εξαιρετικά λεπτό δείγμα. 

Επίσης το δείγμα θα πρέπει να είναι στερεό, σε ξηρή μορφή, σταθερό και ικανό να 

αντέχει την επίδραση της θερμότητας από την δέσμη ηλεκτρονίων. Στην εικόνα 2.7 

που ακολουθεί φαίνονται τα βασικά μέρη ενός τυπικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

διέλευσης  καθώς και η πορεία των ηλεκτρονίων μέσα σε αυτό.  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, στο πάνω μέρος της στήλης κενού, υπάρχει η 

πηγή ηλεκτρονίων (θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου). Για την αποφυγή ασταθειών 

στην εκπομπή ηλεκτρονίων, η πρώτη βαθμίδα βρίσκεται σε υπερ-υψηλό κενό (10-

10 mbar). Η εκπεμπόμενη δέσμη ηλεκτρονίων επιτυγχάνεται με την βοήθεια 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται σε υψηλή τάση (kV-MV). Στην συνέχεια ακολουθούν, 

δύο συγκεντρωτικοί φακοί μαγνητικού τύπου, με την βοήθεια των οποίων 

εστιάζεται η δέσμη ηλεκτρονίων. Οι μαγνητικοί φακοί είναι ηλεκτρομαγνητικά 

πηνία τοποθετημένα έτσι ώστε η δέσμη των ηλεκτρονίων να περνά κατά μήκος του 

άξονά τους. Στην περιοχή των μαγνητικών φακών το κενό είναι της τάξεως του 10-7 

έως 10-4 mbar, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις των 

ηλεκτρονίων με μόρια του αέρα. Οι συγκεντρωτικοί φακοί προκαλούν εστίαση της 

δέσμης ηλεκτρονίων, σε μία περιοχή ελάχιστων τετραγωνικών μικρομέτρων (μm2) 

στο επίπεδο του αντικειμένου. Ο αντικειμενικός φακός, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς 

μετά το δείγμα, σχηματίζει στο εστιακό του επίπεδο την περίθλαση μακρινού 

πεδίου του δείγματος η οποία αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier (σε 

αντίστροφο χώρο) των κρυσταλλικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Αυτό 

επιτρέπει την μελέτη της κρυσταλλικής δομής του αντικειμένου. Στην συνέχεια τα 

ηλεκτρόνια διέρχονται από έναν ενδιάμεσο φακό, με την βοήθεια του οποίου 

σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο είδωλο, το οποίο αποτελεί μεγενθυμένη απεικόνιση 

του αντικειμένου. Το ενδιάμεσο αυτό είδωλο, μέσω ενός τελευταίου φακού 

(προβολικός φακός), προβάλλεται, μετά από μία τελευταία μεγέθυνση, σε 

φθορίζουσα οθόνη για παρατήρηση ή φωτογράφηση. 

 

Εικόνα 2.7: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 
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2.2.3 ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Το ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM) 

είναι ένα μία από τις πιο χρήσιμες τεχνικές όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονίων για 

την μελέτη δειγμάτων. Το μικροσκόπιο αυτό χρησιμοποιεί μία λεπτή δέσμη 

ηλεκτρονίων ενέργειας 1 – 50 keV, η οποία, αφού περάσει από μία ακολουθία δύο 

ή τριών φακών εστίασης (συνδυασμένοι με κατάλληλα διαφράγματα) καταλήγει να 

έχει μία διάμετρο 2-10 nm. Η λεπτή αυτή δέσμη κατευθύνεται με την βοήθεια ενός 

πηνίου οδήγησης, έτσι ώστε να σαρώνει με περιοδικό τρόπο την υπό μελέτη 

επιφάνεια του δείγματος. 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου που απεικονίζει την επιφάνεια του δείγματος σαρώνοντάς την με μια 

δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας σε ένα ορθογώνιο σχήμα καταγραφής 

εικόνας. Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα που αποτελούν το δείγμα 

παράγοντας σήματα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία της 

επιφάνειας του δείγματος, τη σύσταση και άλλες ιδιότητες, όπως η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα [7]. 

Οι τύποι των σημάτων που παράγονται από ένα SEM περιλαμβάνουν 

δευτερογενή ηλεκτρόνια, οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (back scattered electrons, 

BSE), χαρακτηριστικές ακτίνες Χ και φως (φωτάυγεια). Αυτοί οι τύποι του σήματος 

απαιτούν εξειδικευμένους ανιχνευτές για την ανίχνευση τους, που συνήθως δεν 

είναι όλοι παρόντες σε ένα απλό μηχάνημα. Τα σήματα προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις της δέσμης ηλεκτρονίων με τα άτομα επάνω ή κοντά στην 

επιφάνεια του δείγματος. Στην πιο κοινή ή τυπική λειτουργία ανίχνευσης, το SEM 

μπορεί να παράγει εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από μια επιφάνεια δείγματος, 

αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της τάξης 1-5 nm. Λόγω του τρόπου που 

δημιουργούνται αυτές οι εικόνες, τα μικρογραφήματα SEM έχουν ένα πολύ μεγάλο 

βάθος πεδίου δίδοντας μια χαρακτηριστική τρισδιάστατη εμφάνιση πολύ χρήσιμη 

για την κατανόηση της δομής της επιφάνειας του δείγματος. Είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση ευρέος φάσματος μεγεθύνσεων, που κυμαίνονται από περίπου 

x25 (περίπου ισοδύναμη με εκείνη ενός ισχυρού φακού χειρός) έως περίπου 

x250.000, περίπου 250 φορές το όριο μεγέθυνσης των καλύτερων μικροσκοπιών 

φωτός. Οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια είναι τα ηλεκτρόνια της δέσμης που 

ανακλώνται από το δείγμα, με ελαστική σκέδαση. Επειδή η ένταση του σήματος 

από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια είναι στενά συνδεδεμένη με τον ατομικό 

αριθμό (Ζ) του δείγματος, οι εικόνες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

την κατανομή των διαφόρων στοιχείων του δείγματος, ενώ δεν συμμετέχουν στον 

σχηματισμό της εικόνας. Οι χαρακτηριστικές ακτίνες Χ εκπέμπονται όταν η δέσμη 

ηλεκτρονίων αφαιρεί ένα εσωτερικού κελύφους ηλεκτρόνιο από το δείγμα, 

προκαλώντας μια υψηλότερη ενέργεια ηλεκτρονίων για να γεμίσει το κέλυφος και 

να απελευθερώσει ενέργεια. Αυτές οι χαρακτηριστικές ακτίνες Χ χρησιμοποιούνται 



 

43 
 

για την αναγνώριση της σύστασης και τη μέτρηση της αφθονίας των στοιχείων του 

δείγματος. 

Σε ένα τυπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, τα ηλεκτρόνια παράγονται 

συνήθως από νήμα βολφραμίου, το οποίο λειτουργεί σαν κάθοδος. Το βολφράμιο 

χρησιμοποιείται σε πηγές θερμιονικών ηλεκτρονίων επειδή έχει το υψηλότερο 

σημείο τήξεως και την χαμηλότερη τάση ατμών από όλα τα μέταλλα, επιτρέποντας 

του να μπορεί να θερμανθεί με σκοπό την εκπομπή ηλεκτρονίων. Μέσα από το 

νήμα περνάει ρεύμα, όπου καθώς αυτό αυξάνεται εκπέμπονται ηλεκτρόνια τα 

οποία κατευθύνονται προς την άνοδο στην οποία εφαρμόζεται δυναμικό ~ 0.1-30 

KV. Η άνοδος, που είναι θετική, δημιουργεί ισχυρές ελκτικές δυνάμεις στα 

ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να κατευθύνει και να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια, ελέγχει 

δηλαδή την ενέργειά τους. Καθώς αυξάνεται το ρεύμα του νήματος, φθάνει σε ένα 

σημείο που δεν εκπέμπονται πλέον άλλα ηλεκτρόνια, κατάσταση που ονομάζεται 

κορεσμός του νήματος (filament saturation).  

Ο αριθμός ηλεκτρονίων στην δέσμη ορίζεται σαν ρεύμα εκπομπής και 

καθορίζεται από την απόσταση ανάμεσα στην άκρη του νήματος και του 

ανοίγματος που υπάρχει στο διάφραγμα. Όσο πιο κοντά είναι τόσο περισσότερα 

ηλεκτρόνια έλκονται και τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ρεύμα εκπομπής. Η δέσμη 

ηλεκτρονίων, η οποία τυπικά έχει μια ενέργεια που κυμαίνεται από μερικές 

εκατοντάδες eV έως 40 keV, εστιάζεται από έναν ή δύο συγκεντρωτικούς φακούς σε 

ένα σημείο με διάμετρο περίπου 0,4-5 nm. Η ισχύς αυτών των φακών καθορίζουν 

την διάμετρο της δέσμης (spot size). Η δέσμη περνά μέσα από ζεύγη πηνίων 

σάρωσης μέσα στη στήλη ηλεκτρονίων που εκτρέπουν την δέσμη σε άξονες x και y, 

έτσι ώστε να σαρώνει πάνω σε μια ορθογώνια περιοχή της επιφάνειας του 

δείγματος. Στην εικόνα 2.8 που ακολουθεί φαίνονται τα βασικά μέρη ενός τυπικού 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης καθώς και η πορεία των ηλεκτρονίων μέσα σε 

αυτό. 

Κατά την χρήση του SEM, η στήλη πρέπει να βρίσκεται υπό κενό για να μπορεί 

να παραχθεί και διατηρηθεί σταθερή η δέσμη των ηλεκτρονίων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα μόρια του αέρα και απορροφώνται. 

Το κενό επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλιών κενού.  
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Εικόνα 2.8: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

Όταν η δέσμη πρωτογενών ηλεκτρονίων αλληλεπιδρά με το δείγμα, τα 

ηλεκτρόνια χάνουν ενέργεια μέσω επαναλαμβανόμενων τυχαίων σκεδάσεων και 

απορροφήσεων εντός ενός όγκου δείγματος σχήματος σταγόνας, γνωστός ως όγκος 

αλληλεπίδρασης, ο οποίος εκτείνεται από 100 nm έως περίπου 5 μm στην 

επιφάνεια. Το μέγεθος του όγκου αλληλεπίδρασης εξαρτάται από την ενέργεια με 

την οποία καταφθάνουν τα ηλεκτρόνια και τον ατομικό αριθμό και την πυκνότητα 

του δείγματος. Η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ της δέσμης ηλεκτρονίων και του 

δείγματος οδηγεί στην αντανάκλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας μέσω 

ελαστικής σκέδασης που ονομάζονται οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, την 

εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων από ανελαστική σκέδαση και την εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθένα από τα οποία μπορεί να ανιχνευθεί από 

εξειδικευμένους ανιχνευτές. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια προέρχονται από την 

επιφάνεια του δείγματος και τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια προέρχονται από 

την επιφάνεια του δείγματος αλλά ακόμη και από βαθύτερα στρώματα του 

εσωτερικού του, ενώ μερικά από αυτά παγιδεύονται προκαλώντας την εκπομπή 

χαρακτηριστικών ακτίνων Χ. 

Ηλεκτρονικοί ενισχυτές διαφόρων τύπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ενίσχυση των σημάτων που εμφανίζονται ως διακυμάνσεις της φωτεινότητας σε 

ένα σωλήνα καθοδικών ακτίνων. Η σάρωση ορθογώνιου σχήματος καταγραφής 

εικόνας του σωλήνα καθοδικών ακτίνων είναι συγχρονισμένη με εκείνη της δέσμης 

επί του δείγματος στο μικροσκόπιο και η προκύπτουσα εικόνα είναι επομένως ένας 

χάρτης κατανομής της έντασης του σήματος που εκπέμπεται από την επιφάνεια 

σάρωσης του δείγματος. Η εικόνα μπορεί να αποκτηθεί από φωτογραφία από ένα 

καθοδικό σωλήνα υψηλής διακριτικής ικανότητας, αλλά στα σύγχρονα μηχανήματα 
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η εικόνα λαμβάνεται ψηφιακά, εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή και 

αποθηκεύεται στο σκληρό του δίσκο. 

Για τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους στην ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης, τα δείγματα πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμα, τουλάχιστον στην 

επιφάνεια, και γειωμένα για την παρεμπόδιση της συσσώρευσης ηλεκτροστατικού 

φορτίου στην επιφάνεια. Επομένως στην περίπτωση πολυμερικών υλικών, τα 

δείγματα είναι συνήθως επικαλυμμένα με ένα πολύ λεπτό στρώμα από ένα 

ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό, συνήθως χρυσό, που εναποτίθεται επί του δείγματος, 

είτε με επίστρωση με διασκόρπιση σε χαμηλό κενό ή με εξάτμιση σε υψηλό κενό. 

Αγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα για την επικάλυψη του δείγματος 

περιλαμβάνουν χρυσό, κράμα χρυσού/παλλαδίου, λευκόχρυσο, όσμιο, ιρίδιο, 

βολφράμιο, χρώμιο και γραφίτης. Η επίστρωση εμποδίζει τη συσσώρευση στατικού 

φορτίου επί του δείγματος κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας των ηλεκτρονίων. 

Η χωρική ανάλυση του SEM εξαρτάται από το μέγεθος του σημείου 

συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από το μήκος 

κύματος των ηλεκτρονίων και το οπτικό σύστημα το οποίο παράγει τη δέσμη 

σάρωσης. Η ανάλυση περιορίζεται επίσης από το μέγεθος του όγκου 

αλληλεπίδρασης, ή την έκταση στην οποία το υλικό αλληλεπιδρά με τη δέσμη 

ηλεκτρονίων. Το μέγεθος του σημείου συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων και ο όγκος 

αλληλεπίδρασης είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με τις αποστάσεις μεταξύ των 

ατόμων, έτσι η ανάλυση του SEM δεν είναι αρκετά υψηλή για εικόνα μεμονωμένων 

ατόμων, όπως είναι δυνατόν σε μικρότερο μήκος κύματος (δηλαδή υψηλότερη 

ενέργεια) στο TEM. Το SEM έχει πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα για λήψη 

εικόνας σε μια μεγάλη περιοχή του δείγματος αλλά και λήψη εικόνας υλικών που 

δεν βρίσκονται με τη μορφή λεπτών ταινιών και την ποικιλία αναλυτικών 

λειτουργιών που διατίθενται για τη μέτρηση της σύστασης και των ιδιοτήτων των 

δείγματος. Ανάλογα με το όργανο, η διακριτική του ικανότητα μπορεί να βρίσκεται 

από 1 έως 20 nm. Σε γενικές γραμμές, οι εικόνες SEM είναι πιο εύκολο να 

ερμηνευθούν από τις εικόνες TEM. 

 

2.2.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ/ΟΡΑΤΟΥ (UV/Vis) 

Το εύρος του υπεριώδους (UltraViolet, UV) και ορατού (Visible,Vis) φάσματος 

είναι μεταξύ 190-380 nm και 380-700 nm αντίστοιχα. Η απορρόφηση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις περιοχές αυτές από ένα υλικό είναι 

αποτέλεσμα των ενεργειακών μεταβολών στην ηλεκτρονική δομή των μορίων. 

Συγκεκριμένα, τα φάσματα απορρόφησης που λαμβάνονται σε αυτό το είδος της 

φασματοσκοπίας οφείλονται στην διέγερση ηλεκτρονίων από ένα υψηλής 

ενέργειας κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (ΗΟΜΟ) σε ένα χαμηλής ενέργειας μη 
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κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (LUMO). Στην φασματοσκοπία ορατού-

υπεριώδους, η απορροφούμενη ενέργεια αντιστοιχεί στην ποσότητα που απαιτείται 

για τη μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου από το ΗΟΜΟ τροχιακό στο LUMO[7]. 

Τα ηλεκτρόνια σθένους μπορούν να βρεθούν σε ένα από τους τρεις τύπους 

μοριακών τροχιακών, τα απλού δεσμού ή σ δεσμικά τροχιακά, τα διπλού ή τριπλού 

δεσμού ή π δεσμικά τροχιακά και τα n μη-δεσμικά τροχιακά. Τα σ μοριακά τροχιακά 

έχουν την τάση να βρίσκονται σε χαμηλότερη ενέργεια από τα π τροχιακά, δηλαδή 

η μετάβαση από ένα δεσμικό σ τροχιακό σε ένα μη δεσμικό σ* τροχιακό απαιτεί 

μεγάλη ενέργεια και αντιστοιχεί σε συχνότητες ακτινοβολίας στην περιοχή του 

υπεριώδους. Τα π τροχιακά με τη σειρά τους βρίσκονται σε χαμηλότερη ενέργεια 

από τα n μη-δεσμικά τροχιακά, με τα τελευταία να χρειάζονται την λιγότερη 

ενέργεια για την μετάβαση σε άλλο τροχιακό. Όταν απορροφάται 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατάλληλης συχνότητας, λαμβάνει χώρα μετάβαση 

από ένα από αυτά τα τροχιακά σε έναν κενό τροχιακό, συνήθως ένα αντι-δεσμικό 

τροχιακό, σ * ή π *, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.9.  

 

Εικόνα 2.9: Σχηματική απεικόνιση ηλεκτρονιακών μεταβάσεων στην φασματοσκοπία 

υπεριώδους- ορατού 

Η διαφορά ενέργειας μεταξύ των τροχιακών εξαρτάται από τα άτομα που είναι 

παρόν και τη φύση του δεσμού. Οι περισσότερες από τις μεταβάσεις από τα σ 

δεσμικά τροχιακά είναι πολύ υψηλής συχνότητας (πολύ μικρό μήκος κύματος) για 

να μπορούν να μετρηθούν εύκολα, έτσι οι περισσότερες από τις απορροφήσεις που 

παρατηρούνται περιλαμβάνουν μόνο μεταπτώσεις n → σ *, π → π *, και n → π *. Οι 

μεταπτώσεις n → σ * μπορούν να προκύψουν από κορεσμένες ενώσεις οι οποίες 

περιέχουν άτομα με ελέυθερα ζεύγη ηλεκτρονίων (μη δεσμικά ηλεκτρόνια), ενώ οι 

μεταπτώσεις π → π * και n → π * προϋποθέτουν την παρουσία μιας ακόρετης 

χαρακτηριστικής ομάδας στο μόριο της οργανικής ένωσης όπως για παράδειγμα 

καρβονύλια, καρβοξύλια, αζωομάδες και νιτροομάδες. Επίσης συμπλοκές ενώσεις 

των μεταβατικών στοιχείων με d-τροχιακά αποροφούν στο ορατό λόγω d → d 

μεταβάσεων.  
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 Νόμος των Beer – Lambert 

Η βασική αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο νόμο των Beer-Lambert. Η 

ποσοτικοποίηση της απορρόφησης γίνεται με τη μέτρηση της ακτινοβολίας που 

εξέρχεται από το δείγμα που μελετάται. Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία 

διέρχεται από ένα διάλυμα το οποίο περιέχει μια ουσία που απορροφά, η ισχύς της 

ακτινοβολίας ελαττώνεται προοδευτικά κατά μήκος της διαδρομής, λόγω 

απορροφήσεώς της από την ουσία. Η ελάττωση της ισχύος εξαρτάται από την 

συγκέντρωση της ουσίας και από την απόσταση που διένυσε η δέσμη μέσα στο 

διάλυμα.  

Ο νόμος του Beer αναφέρει ότι η απορρόφηση είναι ανάλογη με τον αριθμό 

των μορίων που απορροφούν, δηλαδή με τη συγκέντρωση των απορροφούμενων 

μορίων, που όπως αναφέραμε ισχύει μόνο για αραιά διαλύματα και ο νόμος του 

Lambert αναφέρει ότι το κλάσμα της ακτινοβολίας που απορροφάται είναι 

ανεξάρτητο από την ένταση της ακτινοβολίας. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο 

νόμων, λαμβάνεται ο νόμος Beer-Lambert (εικόνα 2.10): 

        

  
 

            

Όπου 

(  ) η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

( ) η ένταση της διερχόμενης ακτινοβολίας 

(ε) μία σταθερά για κάθε υλικό που απορροφά, γνωστή ως γραμμομοριακός  

συντελεστής απορρόφησης 

( ) το μήκος της διαδρομής του διαλύματος απορρόφησης σε μονάδες cm 

(c) η συγκέντρωση των απορροφούμενων μορίων σε μονάδες mol/dm-3 

Η  τιμή      
  

 
 είναι γνωστή ως η απορρόφηση του διαλύματος και μπορεί να 

διαβαστεί απευθείας από το φάσμα ως «μονάδες απορρόφησης» (Α). Ο 

γραμμομοριακός συντελεστής απορρόφησης (ε) είναι ανεξάρτητος από τη 

συγκέντρωση και το μήκος διαδρομής, ενώ η απορρόφηση (Α) εξαρτάται και από 

δύο. Το μήκος κύματος στο οποίο συμβαίνει η μέγιστη απορρόφηση συμβολίζεται 

ως λmax. Αν οι τιμές των ε και λmax είναι γνωστές, μπορεί να υπολογιστεί η 

συγκέντρωση του διαλύματος. Οι τιμές των ε και λmax επηρεάζονται έντονα από τη 

φύση του διαλύτη, και για οργανικές ενώσεις από τον βαθμό υποκατάστασης και 

σύζευξης. 
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Εικόνα 2.10: Διεργασία απορρόφησης και μεταβολή της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας     

μετά από διέλευση από το δείγμα πάχους   και συγκέντρωσης C 

Ο νόμος του Beer  προϋποθέτει ότι ο μόνος μηχανισμός αλληλεπίδρασης της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της διαλυμένης ουσίας είναι η απορρόφηση, η 

προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι μονοχρωματική, η απορρόφηση γίνεται σε ένα 

όγκο διαλύματος ομοιόμορφης διατομής και ότι τα σωματίδια που απορροφούν 

δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και άσχετα ως προς τον αριθμό και το είδος 

τους. Ο νόμος των Beer-Lambert ισχύει γενικά σε αραιά διαλύματα (0.1< Α <1), διότι 

σε πυκνά διαλύματα τα μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χάνοντας την ικανότητα 

απορρόφησης στο συγκεκριμένο λmax. Στην εικόνα 2.11 που ακολουθεί 

απεικονίζεται γραφικά η σχέση του νόμου των Beer-Lambert που δεν ισχύει για 

τιμές απορρόφησης (Α) μεγαλύτερες του 2.0-2.5. Παρατηρείται πως σε σχετικά 

μεγάλες συγκεντρώσεις, όπου η (Α) είναι μεγαλύτερη του 2.5, η σχέση δεν είναι 

γραμμική.  

 

Εικόνα 2.11: Γραφική απεικόνιση του νόμου Beer-Lambert 

 

 Φάσμα Απορρόφησης 

Οι ενέργειες των τροχιακών που εμπλέκονται στις ηλεκτρονικές μεταπτώσεις 

έχουν καθορισμένες τιμές, και καθώς η ενέργεια είναι κβαντισμένη, αναμένεται 

πως οι κορυφές απορρόφησης στην φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού θα 

πρέπει να είναι οξείες. Ωστόσο, αυτό είναι σπάνιο και αντ' αυτού παρατηρούνται  

ευρείες κορυφές απορρόφησης. Αυτό συμβαίνει επειδή σε κάθε ηλεκτρονικό 

ενεργειακό επίπεδο είναι διαθέσιμος ένας αριθμός από δονητικά ενεργειακά 
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επίπεδα και μπορούν να προκύψουν μεταβάσεις προς και από τα διάφορα αυτά 

δονητικά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε διαπλάτυνση των κορυφών. 

 

 Το φασματοφωτόμετρο 

 Η εικόνα 2.12 που ακολουθεί απεικονίζει ένα φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-

ορατού. Το πρώτο σημείο της διάταξης του οργάνου είναι η πηγή ακτινοβολίας στην 

οποία γίνεται η διέγερση με δύο λυχνίες που εκπέμπουν σε διαφορετικές περιοχές 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η μία είναι η λάμπα εκκένωσης δευτερίου (D2) για 

τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στην υπεριώδη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος και η δεύτερη μια λάμπα βολφραμίου (W) για τα μήκη κύματος που 

αντιστοιχούν στο ορατό τμήμα (380-700 nm). Η λάμπα βολφραμίου βρίσκεται σε 

ένα γυάλινο περίβλημα όπου σπείραμα από σύρμα βολφραμίου πυρακτώνεται με 

ηλεκτρικό ρεύμα και φωτοβολεί. Η ακτινοβολία της κάθε λάμπας ανακλάται σε ένα 

κάτοπτρο μονοχρωμάτορα, όπου φράγμα περιθλάσεως μπλοκάρει τα μήκη κύματος 

που δεν είναι επιθυμητά, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο της προεπιλεγμένης 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας. 

 

Εικόνα 2.12: Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού 

Ακολούθως η δέσμη διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, ένα για το διάλυμα του 

δείγματος και ένα για το τυφλό ή διάλυμα αναφοράς. Η κάθε μια από τις δέσμες 

διέρχεται από την κάθε κυψελίδα ξεχωριστά. Οι κυψελίδες είναι κατασκευασμένες 

από χαλαζία για μετρήσεις στην περιοχή του υπεριώδους ή από γυαλί για μετρήσεις 

στην περιοχή του ορατού. 

Στο τέλος της διάταξης βρίσκεται ο ανιχνευτής και οι συλλέκτης – καθρέφτης 

όπου μετά την διέλευση των δεσμών φωτός από τις κυψελίδες, κατευθύνονται προς 

τους αντίστοιχους ανιχνευτές για την μετατροπή του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό 

και για την ενίσχυση του. Στο φασματοφωτόμετρο την θέση των ανιχνευτών την 

καταλαμβάνουν οι φωτοδιόδοι πυριτίου, οι οποίοι αποτελούνται από ένα επίπεδο 

ηλεκτρόδιο στο οποίο έχει αποτεθεί στρώμα ημιαγωγού. Στην επιφάνεια του 

ημιαγωγού υπάρχει διαφανές μεταλλικό στρώμα που δρα ως δεύτερο ηλεκτρόδιο- 
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συλλέκτης. Καθώς προσπίπτει ακτινοβολία στην επιφάνεια του ημιαγωγού, 

προκαλείται ροή ηλεκτρονίων από τον αγωγό προς το μεταλλικό στρώμα. 

 

2.2.5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XPS) 

Η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ (XPS) είναι μη 

καταστρεπτική τεχνική και χρησιμοποιείται για τη χημική ανάλυση και την 

ταυτοποίηση της χημικής κατάστασης των στοιχείων στην επιφάνεια ενός 

νανοδομημένου υλικού. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

το οποίο ανακάλυψε πρώτος ο Hertz, και ερμήνευσε επιτυχώς ο Einstein το 1905. 

Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, όταν σε ένα υλικό προσπίπτει ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία κατάλληλης ενέργειας, εκπέμπονται ηλεκτρόνια. Τα φωτόνια 

αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια του υλικού μεταφέροντας την ενέργειά τους, hv, 

και μπορεί να διεγείρουν ένα ηλεκτρόνιο από μια κατειλημμένη στάθμη σε μια μη-

κατειλημμένη κατάσταση. Εάν η ενέργεια διέγερσης, hv, είναι μεγαλύτερη από την 

ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στο άτομο, τότε το ηλεκτρόνιο θα διαφύγει 

από το σύστημα με συγκεκριμένη κινητική ενέργεια [8].  

Η διαδικασία της τεχνικής XPS φαίνεται στο σχήμα 2.13. Ένα φωτόνιο ενέργειας 

hv διαπερνά την επιφάνεια και μεταφέρει την ενέργειά του σε ένα ηλεκτρόνιο με 

ενέργεια E1. Το ηλεκτρόνιο αφήνει το στερεό με κινητική ενέργεια: 

                               
 
Όπου 

(                 , η σταθερά του Planck 

(    η ενέργεια σύνδεσης ως προς το επίπεδο Fermi 

(             το έργο εξόδου του δείγματος και συμβολίζεται ως eΦ.  

 

Εικόνα 2.13: Διαδικασία φωτοεκπομπής  
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Οι ενέργειες σύνδεσης που πρκύπτουν από την σχέση 2.22, αντιπροσωπεύουν 

μόνο κατά προσέγγιση την αρχική ενέργεια που είχαν τα ηλεκτρόνια μέσα στο 

άτομο πριν τον φωτοιοντισμό. Η κύρια αιτία των αποκλίσεων είναι το γεγονός ότι 

κατά την διάρκεια της φωτοεκπομπής τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια δεν παραμένουν 

ανεπηρέαστα, αλλά αντιδρούν στην επικείμενη δημιουργία της οπής στο εσωτερικό 

ενεργειακό επίπεδο στην τελική κατάσταση. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

τα λεγόμενα φαινόμενα τελικής κατάστασης, δηλαδή από την μια πλευρά μικρές 

(της τάξης των eV) μεταβολές στην μετρούμενη ενέργεια σύνδεσης και από την 

άλλη τροποποίηση της μορφής των κορυφών των φωτοηλεκτρονίων.   

Το έργο εξόδου αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ενέργεια με την οποία το 

ηλεκτρόνιο κρατείται δέσμιο με ένα μέταλλο, είναι δηλαδή ίσο προς το 

απαιτούμενο έργο για την υπερνίκηση των δυνάμεων που συγκρατούν το 

ηλεκτρόνιο στο μέταλλο. Σε πρώτη προσέγγιση, η κατανομή των φωτοηλεκτρονίων 

αντιστοιχεί στην ηλεκτρονιακή κατανομή των ηλεκτρονίων στο στερεό. Στην 

πραγματικότητα η εικόνα είναι πιο περίπλοκη, κυρίως γιατί ηλεκτρόνια από 

διαφορετικές ενεργειακές στάθμες έχουν διαφορετική πιθανότητα να προσλάβουν 

την ενέργεια των φωτονίων και να διαφύγουν από το στερεό.  

Η σχέση ανάμεσα στην    για τα φωτοηλεκτρόνια και την ενέργεια σύνδεσής 

τους μέσα στο στερεό ως προς το επίπεδο Fermi,   , εξηγείται με την βοήθεια της 

εικόνας 2.14. Το δείγμα βρίσκεται σε ωμική επαφή με τον αναλυτή, συνήθως 

διαμέσου κοινής γείωσης, έτσι ώστε να επίπεδα Fermi των δύο να 

ευθυγραμμίζονται. Η κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων κατά την έξοδό τους 

από την επιφάνεια δίνεται από τη σχέση 2.22. Για να φθάσουν στον αναλυτή τα 

ηλεκτρόνια θα πρέπει να ξεπεράσουν το ενεργειακό εμπόδιο που οφείλεται στο 

δυναμικό  επαφής δείγματος-αναλύτη             .   

 

Εικόνα 2.14: Ενεργειακό διάγραμμα κίνησης φωτοηλεκτρονίων μεταξύ δείγματος και αναλύτη 

Έτσι αν εφαρμοσθεί ένα δυναμικό,            στον αναλύτη , η κινητική 

ενέργεια δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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Η φασματοσκοπία XPS δεν παρέχει πληροφορίες μόνο για την ατομική σύσταση 

του δείγματος, αλλά και για τη δομή και την οξειδωτική κατάσταση των 

εξεταζόμενων ενώσεων. Στην φασματοσκοπία XPS η ακτινοβολία διέγερσης είναι 

ακτίνες-Χ. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες εργαστηριακές πηγές ακτίνων-Χ 

είναι του μαγνησίου MgKα με ενέργεια hν = 1253,6 eV και του αλουμινίου AlKα με 

hν =1486,6 eV. 

Τα παραγόμενα ηλεκτρόνια γενικά εξέρχονται από την επιφάνεια προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ένα μέρος από αυτά συλλέγονται από το βασικότερο τμήμα της 

πειραματικής διάταξης, τον ενεργειακό αναλύτη ηλεκτρονίων (Εικόνα 2.15). Εκεί τα 

ηλεκτρόνια διαχωρίζονται ανάλογα με την κινητική τους ενέργεια και οδηγούνται 

στον ανιχνευτή για καταμέτρηση. Ο ανιχνευτής παράγει ηλεκτρικό σήμα ανάλογο 

του αριθμού των ανιχνευόμενων ηλεκτρονίων για κάθε τιμή της κινητικής 

ενέργειας. Το σήμα αυτό μεταφράζεται σε γραφική μορφή είτε αναλογικά με 

καταγραφικό, είτε ψηφιακά με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεδομένου ότι το δείγμα, 

η πηγή παραγωγής ακτινοβολίας και ο ανιχνευτής βρίσκονται σε περιβάλλον υπερ-

υψηλού κενού, όταν το ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει το στερεό δεν υφίσταται απώλειες 

ενέργειας λόγω κρούσεων με μόρια, επομένως η κινητική του ενέργεια είναι αυτή 

που έχει τη στιγμή που εγκαταλείπει το υλικό. Από την τεχνική XPS παίρνουμε 

πληροφορίες για τα ηλεκτρόνια καρδιάς του ατόμου, τα οποία έχουν μεγάλη 

ενέργεια σύνδεσης, αλλά μπορούμε να ‘δούμε’ ηλεκτρόνια και από την ζώνη 

σθένους, τα οποία έχουν μικρή ενέργεια σύνδεσης. 

 
Εικόνα 2.15: Πειραματική διάταξη τεχνικής XPS 
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2.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

2.3.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΕΔΑΣΗ ΦΩΤΟΣ 

Τα δείγματα για δυναμική σκέδαση φωτός παρασκευάστηκαν ακολουθώντας 

την παρακάτω διαδικασία. Τα σωματίδια των μικροπηκτωμάτων αραιώθηκαν 

πρώτα με νερό στην απαιτούμενη συγκέντρωση (συνήθως 0.005 % κ.β.). Το pΗ των 

δειγμάτων των μικροπηκτωμάτων ρυθμίστηκε σε δύο διαφορετικές τιμές, σε pH > 8 

και pH < 4  με την προσθήκη σταγόνων ΝαΟΗ 0.1 Μ και HCl 0.1 Μ, αντίστοιχα. Όλα 

τα δείγματα αφέθηκαν σε ηρεμία όλη την νύχτα ώστε να ισορροπήσουν πριν από 

την μέτρηση. Μία ώρα πριν από τη μέτρηση, τα δείγματα φιλτράρονται 

χρησιμοποιώντας φίλτρα σύριγγας με μέγεθος πόρων 1.2 μm για τα σωματίδια στην 

συρρικνωμένη τους κατάσταση και 5 μm για τα διογκωμένα σωματίδια. Για την 

πραγματοποιήση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ένα φασματοφωτόμετρο ALV με 

ένα λέιζερ Nd-YAG στα λ = 532 nm και όλες οι μετρήσεις έγιναν στους 20 οC. 

2.3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (TEM) 

Τα δείγματα για TEM παρασκευάστηκαν ακολουθώντας μία διαδικασία 

παρόμοια με εκείνη που περιγράφεται ανωτέρω για τα πειράματα DLS. Όλα τα 

δείγματα αρχικά αραιώνονται με νερό σε C ~ 0.05 % κ.β. Μια σταγόνα του 

αραιωμένου δείγματος κατόπιν τοποθετείται σε ένα πλέγμα χαλκού με επίστρωση 

άνθρακα και αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα όλη τη νύχτα. Το όργανο που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις είναι ένα JOEL JEM-100C μικροσκόπιο με τάση 

επιτάχυνσης ηλεκτρονίων στα 80 kV. 

2.3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Τα δείγματα για SEM παρασκευάστηκαν ακολουθώντας μία διαδικασία 

παρόμοια με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. Όλα τα δείγματα αραιώνονται με  

νερό στην απαιτούμενη συγκέντρωση, συνήθως 0.005 % κ.β. Μια σταγόνα από το 

δείγμα τοποθετείται επάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια για περίπου 30 sec και έπειτα 

απομακρύνεται η περίσσεια του δείγματος. Στη συνέχεια οι επιφάνειες αφήνονται 

να στεγνώσουν και κατόπιν επιμεταλλώνονται με ένα λεπτό φιλμ χρυσού (Au) 

πάχους 10 nm. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις είναι ένα 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JEOL JSM 7000 με μια τάση επιτάχυνσης ηλεκτρονίων στα 

15 kV. 
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2.3.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ/ΟΡΑΤΟΥ (UV/Vis) 

Τα δείγματα αραιώθηκαν με νερό στην απαιτούμενη συγκέντρωση και τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε μια κυψελίδα χαλαζία 1 cm. Τα φάσματα 

απορρόφησης υπεριώδους-ορατού εύρους 190-1100 nm καταγράφηκαν από ένα 

φασματοφωτόμετρο Perkin Elmer Lambda 45.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΑΠΟΚΡΙΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ  

3.1.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση ομοπολυμερικών 

μικροπηκτωμάτων με βάση το μονομερές DEAEMA και το όξινο μονομερές AA μέσω 

πολυμερισμού γαλακτώματος. Το DEAEMA είναι ένα υδρόφοβο βασικό μονομερές που 

περιλαμβάνει μια τεταρτοταγή αμίνη ως λειτουργική ομάδα και έχει την ιδιότητα να 

αποκρίνεται σε μεταβολές του pH. Έτσι σε ουδέτερες και βασικές τιμές pH βρίσκεται στην 

ουδέτερη κατάσταση, ενώ σε χαμηλά pH πραγματοποιείται πρωτονίωση της ομάδας της 

αμίνης με αποτέλεσμα να φορτίζεται θετικά. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα μικροπηκτώματα 

του DEAEMA να μετατρέπονται σε υδρόφιλα και να διογκώνονται σε χαμηλές τιμές pH 

(κάτω από το pKα της αμίνης που για το πολυμερές είναι γύρω στο 7)(Εικόνα 3.1). 

 

 

Εικόνα 3.1 : Πρωτονιομένη και αποπρωτονιωμένη μορφή του PDEAEMA 

Το δεύτερο μονομερές που χρησιμοποιήθηκε είναι το t-BuA. Το μονομερές αυτό είναι 

ένας υδρόφοβος εστέρας, ο οποίος ύστερα από όξινη υδρόλυση μετατρέπεται στο 

υδρόφιλο ακρυλικό οξύ (ΑΑ). Το ακρυλικό οξύ παρουσιάζει ακριβώς αντίθετη 

συμπεριφορά σε σχέση με το DEAEMA λόγω της καρβοξυλικής ομάδας που φέρει, έτσι σε 

χαμηλά pH είναι υδρόφιλο και βρίσκεται στην ουδέτερη μορφή του, ενώ σε ουδέτερα και 

βασικά pH (πάτω από το pKα που για το πολυμερές είναι γύρω στο 5.5) ιοντίζεται 

λαμβάνοντας την ανιονική του μορφή (Εικόνα 3.2). Αυτό έχει σαν συνέπεια τη διόγκωση 

του μικροπηκτώματος του PAA σε ουδέτερες και βασικές τιμές pH. 
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Εικόνα 3.2 : Σχηματική αναπαράσταση της υδρόλυσης του P(t-BuA) προς PAA και του ιοντισμού του PAA 

παρουσία ισχυρής βάσης 

Ακολουθώντας τη διαδικασία σύνθεσης των μικροπηκτωμάτων που αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση επτά διαφορετικών δειγμάτων 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA και ενός δείγματος PAA. Για την σύνθεση των δειγμάτων 

αυτών, οι συγκεντρώσεις του μονομερούς, του διασταυρωτή, του σταθεροποιητή και του 

εκκινητή παρέμειναν σταθερές για όλα τα δείγματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την 

σύνθεση των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA η περιεκτικότητα του μονομερούς DEAEMA 

ήταν 5% w/w ως προς το διαλύτη (νερό), του διασταυρωτή (EGDMA) 1% w/w ως προς το 

μονομερές, του σταθεροποιητή (PEGMA) 10% w/w ως προς το μονομερές και του εκκινητή 

(K2S2O8) 1% w/w ως προς το μονομερές και τον διασταυρωτή. Αντίστοιχα, για την σύνθεση 

του μικροπηκτώματος του PAA, αρχικά πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του 

μικροπηκτώματος του P(t-BuA) όπου η συγκέντρωση του μονομερούς t-BuA ήταν 5% w/w 

ως προς τον διαλύτη (νερό), του διασταυρωτή (EGDMA) 1% w/w ως προς το μονομερές, 

του σταθεροποιητή (ΑΟΤ) 2% w/w ως προς το μονομερές και του εκκινητή (K2S2O8) 1% w/w 

ως προς το μονομερές και τον διασταυρωτή. Στη συνέχεια ακολούθησε όξινη υδρόλυση 

του εστέρα του t-BuA προς σχηματισμό του ΑΑ. Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί, 

παρατίθενται οι % w/w περιεκτικότητες των μονομερών, του διασταυρωτή, των 

σταθεροποιητών καθώς και του εκκινητή που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA και PAA.  

Πίνακας 3.1 : Δείγματα μικροπηκτωμάτων και αναλογίες αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνθεση των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA και PAA 

Δείγματα %w/w  
DEA 

%w/w  
t-BuA 

%w/w 
EGDMA 

% w/w 
σταθεροποιητής 

% w/w 
εκκινητής 

PDEAEMA 1 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 2 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 3 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 4 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 5 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 6 5 0 1 10 (PEGMA) 1 
PDEAEMA 7 5 0 1 10 (PEGMA) 1 

PAA 1 0 5 1 2 (AOT) 1 
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3.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ 

Μετά την σύνθεση και τον καθαρισμό των μικροπηκτωμάτων ακολούθησε ο 

χαρακτηρισμός τους ως προς το μέγεθος των σωματιδίων και την μορφολογία τους. Με 

την βοήθεια της τεχνικής DLS υπολογίσθηκε η υδροδυναμική τους ακτίνα (RH) σε δύο 

διαφορετικές τιμές pH, όταν οι λειτουργικές ομάδες του μονομερούς βρίσκονται στην 

ουδέτερη μορφή τους και όταν είναι πλήρως φορτισμένες, ώστε να μελετηθεί η διόγκωση 

των σωματιδίων σα συνάρτηση του pH του διαλύματος. Επιπλέον με την βοήθεια της 

τεχνικής SEM παρατηρήθηκε η μορφολογία και το μέγεθος των μικροπηκτωμάτων σε τιμή 

pH στην οποία το μονομερές βρίσκεται στην ουδέτερη κατάσταση και είναι πλήρως 

αποφορτισμένο και επομένως τα σωματίδια είναι στη συρρικνωμένη τους κατάσταση. 

Η εικόνα 3.3 που ακολουθεί απεικονίζει τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της έντασης, 

C(q,t), για το δείγμα PDEAEMA1 σε συγκέντρωση 0.005 % κ.β. σε δύο διαφορετικές τιμές 

pH, όπως αυτή μετρήθηκε με DLS. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της έντασης αναλύθηκε 

στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την συνάρτηση KWW. 
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Εικόνα 3.3 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA1, (α) σε pH 9.5 

και (β) σε pH 3.5 

Κατά την μέτρηση του δείγματος  και στις δύο διαφορετικές τιμές pH, παρατηρήθηκε 

μία διαδικασία χαλάρωσης με πολύ ισχυρή ένταση και δυναμική που κυριαρχεί στις 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης. Από τις αντίστοιχες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής 

διάχυσης για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA1 σε pH 9.5 υπολογίστηκε στα D = 1.19∙10-13 

m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH = 180 nm, ενώ σε pH 3.5 

ο συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε D = 7.71∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή 

υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH = 278 nm. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα 

προκύπτει μια αύξηση στην τιμή της υδροδυναμικής ακτίνας των μικροπηκτωμάτων PDEA1 

καθώς το pH του διαλύματος μειώνεται. Η διόγκωση των μικροπηκτωμάτων σε χαμηλές 

τιμές pH οφείλεται στον ιονισμό των ομάδων DEAEMA που οδηγεί σε αύξηση της 

υδροφιλικότητας του πολυμερούς καθώς και σε απωστικές ηλεκτροστατικές δυνάμεις  

μεταξύ των θετικά φορτισμένων ομάδων του μονομερούς που επιτρέπουν το νερό να 

εισέλθει εντός των σωματιδίων. Ο λόγος του όγκου των σωματιδίων μετά προς πριν τη 
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διόγκωση (VSF =Vs/Vc = 2783/1803) υπολογίσθηκε ίσος με 3.7, με βάση τις τιμές των 

υδροδυναμικών ακτινών των σωματιδίων. Αυτό σημαίνει πως τα σωματίδια αυξάνουν τον 

όγκο τους 4 φορές όταν είναι φορτισμένα σε σχέση αυτόν που έχουν στην ουδέτερη 

κατάσταση τους. 

Η μορφολογία και το μέγεθος των σωματιδίων PDEAEMA1 μελετήθηκαν επίσης με 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) (Εικόνα 3.4). Από τις εικόνες SEM 

παρατηρήθηκαν σωματίδια με σφαιρικό σχήμα και στενή κατανομή μεγέθους με μέση 

διάμετρο Daverage = 210 ± 20nm σε pH ~ 8-9.  

 

Εικόνα 3.4: Εικόνα SEM του μικροπηκτώματος PDEAEMA1 σε pH ~ 8-9 

 

Η εικόνα 3.5 που ακολουθεί απεικονίζει τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, 

C(q,t), του δείγματος PDEAEMA2 σε συγκέντρωση 0.005 % κ.β. σε δύο διαφορετικές τιμές 

pH, που λήφθηκαν από μετρήσεις DLS. Στη συνέχεια οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της 

έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση KWW. 
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Εικόνα 3.5 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA2, (α) σε pH 9 

και (β) σε pH 3.5 
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H μέτρηση του δείγματος για τις δύο διαφορετικές τιμές pH, έδωσε μία διαδικασία 

χαλάρωσης με πολύ ισχυρή ένταση και δυναμική που κυριαρχεί στις συναρτήσεις 

αυτοσυσχέτισης. Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής 

διάχυσης για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA2 σε pH 9 υπολογίστηκε στα D=1.48∙10-12 

m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=145 nm, ενώ σε pH 3.5 ο 

συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε στα D=7.03∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή 

υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=304 nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων 

(Vs/Vc = 3043/1453) υπολογίσθηκε ίσος με 9.2 για τις υψηλές προς τις χαμηλές τιμές pH. 

Επομένως τα σωματίδια αυτά αυξάνουν τον όγκο τους πολύ περισσότερο σε σχέση με τα 

σωματίδια PDEAEMA1 αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με αυτά τα 

δεδομένα και χρήζει περαιτέρω μελέτης. Η μορφολογία των σωματιδίων PDEAEMA2, 

παρατηρήθηκε με SEM και απεικονίζεται στην εικόνα 3.6 που ακολουθεί. Από την εικόνα 

SEM των σωματιδίων βλέπουμε παρατηρείται το σφαιρικό τους σχήμα με μέση διάμετρο 

Daverage = 275 ± 45 nm.   

 

Εικόνα 3.6: Εικόνα SEM του μικροπηκτώματος PDEAEMA2 σε pH ~ 8 

Ο χαρακτηρισμός των σωματιδίων με DLS και SEM πραγματοποιήθηκε για όλα τα 

δείγματα μηκροπηκτωμάτων PDEAEMA που συντέθηκαν. Η εικόνα  3.7 απεικονίζει τις 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το δείγμα PDEAEMA3 σε 

συγκέντρωση 0.005 % κ.β. και σε τιμές pH 9.5 και 3.5. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της 

έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση KWW. 
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Εικόνα 3.7 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA3, (α) σε pH 9.5 

και (β) σε pH 3.5 

Η μέτρηση του δείγματος στις δύο διαφορετικές τιμές pH, έδωσε μια διαδικασία 

χαλάρωσης με πολύ ισχυρή ένταση και δυναμική που κυριαρχεί στις συναρτήσεις 

αυτοσυσχέτισης. Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής 

διάχυσης για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA3 σε pH 9.5 υπολογίστηκε στα D=1.5∙10-12 

m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=143 nm, ενώ σε  pH 3.5 

ο συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε στα D=7.8∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή 

υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=275 nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων 

(Vs/Vc = 2753/1433) υπολογίσθηκε ίσος με 7, με βάση τις τιμές των υδροδυναμικών 

ακτινών τους, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως τα μικροπηκτώματα PDEAEMA3 αυξάνουν 

τον όγκο τους λιγότερο συγκριτικά με τα σωματίδια PDEAEMA2 και περισσότερο από τα 

PDEAEMA1. Από την εικόνα SEM που ακολουθεί, παρατηρούνται σωματίδια για το 

PDEAEMA3 με σφαιρικό σχήμα και στενή κατανομή μεγέθους με μέση διάμετρο Daverage = 

220 ± 25 nm (Εικόνα 3.8). 

 

.  

Εικόνα 3.8: Εικόνα SEM του μικροπηκτώματος PDEAEMA3 σε pH ~ 8 

Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), του δείγματος PDEAEMA4 σε 

συγκέντρωση 0.005 % κ.β. και σε τιμές pH 10 και 3.5, απεικονίζεται στην εικόνα 3.9. Οι 
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συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

KWW. 
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Εικόνα 3.9 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA 4, (α) σε pH 

10 και (β) σε pH 3.5 

Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής διάχυσης για τα 

μικροπηκτώματα PDEA4 σε pH 10 υπολογίστηκε στα D=8.1∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε 

τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=265 nm, ενώ σε  pH 3.5 ο συντελεστής διάχυσης 

υπολογίστηκε στα D=6.15∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση 

με RH=348 nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων (Vs/Vc = 3483/2653) 

υπολογίσθηκε ίσος με 2.3, σημειώνοντας μεγάλη μείωση σε σχέση με τα μικροπηκτώματα 

PDEAEMA1, PDEAEMA2 και PDEAEMA3. Οι διαφορετικές αυτές μεταβολές στον όγκο των 

σωματιδίων πριν και μετά τη διόγκωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα δεδομένα 

αποτελέσματα και θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε επόμενη εργασία. Για 

παράδειγμα θα διερευνηθεί η σχέση του βαθμού διόγκωσης των σωματιδίων με το αρχικό 

μέγεθος των σωματιδίων κατά τη σύνθεση (μέγεθος στην συρρικνωμένη κατάσταση σε 

υψηλό pH). Επίσης, η μορφολογία των σωματιδίων PDEAEMA4 παρατηρήθηκε με SEM, 

υποδεικνύοντας το σφαιρικό τους σχήμα με μέση διάμετρο Daverage = 410 ± 2 nm (Εικόνα 

3.10). Σημειώνεται ότι παρά τη μείωση του παράγοντα διόγκωσης τους τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA4 εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη υδροδυναμική ακτίνα σε 

σχέση με τα μικροπηκτώματα PDEAEMA1, PDEAEMA2 και PDEAEMA3 τόσο σε χαμηλές 

όσο και σε υψηλές τιμές pH. Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται στην διαφοροποίηση 

κάποιας παραμέτρου κατά την συνθετική πορεία των σωματιδίων, όπως ο χρόνος 

παραμονής της αντίδρασης, ο ρυθμός προσθήκης του μονομερούς, ο ρυθμός ανάδευσης 

της αντίδρασης ή ακόμα ο χρόνος παραμονής της φιάλης αντίδρασης στο ελαιόλουτρο 

πριν την προσθήκη του εκκινητή και την έναρξη του πολυμερισμού. Οι παράγοντες αυτοί 

θα διερευνηθούν σε επόμενη εργασία. 
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Εικόνα 3.10: Εικόνες SEM του μικροπηκτώματος PDEAEMA4 σε pH ~ 8 σε δυο διαφορετικές μεγεθύνσεις 

 

Στην εικόνα 3.11 απεικονίζονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), 

για το δείγμα PDEAEMA5 σε συγκέντρωση 0.005 % κ.β. και σε τιμές pH 10 και 3.5, όπως 

λήφθηκαν από τις μετρήσεις DLS. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης 

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση KWW. 
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Εικόνα 3.11 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA5, (α) σε pH 

10 και (β) σε pH 3.5 

Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής διάχυσης για το 

μικροπήκτωμα PDEAEMA5 σε pH 10 υπολογίστηκε στα D=1.71∙10-12 m2/sec που 

αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=125 nm, ενώ σε pH 3.5 ο 

συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε στα D=8.3∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή 

υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=260 nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων 

(Vs/Vc = 2603/1253) υπολογίσθηκε ίσος με 9, συμπεραίνοντας πως τα μικροπηκτώματα 

PDEAEMA5 αυξάνουν τον όγκο τους ανάλογα  με τα σωματίδια PDEAEMA2 και 

PDEAEMA3. Από τις εικόνες SEM παρατηρούνται επίσης σωματίδια με σφαιρικό σχήμα και 

στενή κατανομή μεγέθους με μέση διάμετρο Daverage = 290 ± 15 nm (Εικόνα 3.12). 
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Εικόνα 3.12: Εικόνες SEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA5 σε pH ~ 8.5 σε τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις 

Παρόμοιες τιμές υδροδυναμικής ακτίνας, RH, υπολογίσθηκαν και για τα άλλα δύο 

δείγματα PDEAEMA (PDEAEMA6 και PDEAEMA7) που συντέθηκαν. Στις εικόνες 3.13 και 

3.14 απεικονίζονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για τα δείγματα 

PDEAEMA6 και PDEAEMA7, σε τιμές pH 10 και 3.5 και pH 9.5 και 3.5, αντίστοιχα, σε 

συγκέντρωση 0.005 % κ.β., όπως αυτές ελήφθησαν από τις μετρήσεις DLS. Στη συνέχεια οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

KWW. 
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Εικόνα 3.13 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA6, (α) σε pH 

10 και (β) σε pH 3.5 
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Εικόνα 3.14 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για το μικροπήκτωμα PDEAEMA7, (α) σε pH 

9.5 και (β) σε pH 3.5 

Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής διάχυσης για τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA6 σε pH 10 υπολογίστηκε στα D=1.73∙10-12 m2/sec που 

αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=125 nm, ενώ σε pH 3.5 ο 

συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε στα D=7.92∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή 

υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=270 nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων 

PDEAEMA6 (Vs/Vc = 2703/1253) υπολογίσθηκε ίσος με 10. Αντίστοιχα, για τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA7, ο συντελεστής διάχυσης σε pH 9.5 υπολογίστηκε στα 

D=1.62∙10-12 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH = 130nm, 

ενώ σε  pH 3.5 ο συντελεστής διάχυσης υπολογίστηκε στα D=7.31∙10-13 m2/sec που 

αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας RH = 290nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των 

σωματιδίων PDEAEMA7 (Vs/Vc = 2903/1303) υπολογίσθηκε ίσος με 11. Η μορφολογία των 

σωματιδίων PDEAEMA6 και PDEAEMA7 παρατηρήθηκε με SEM (Εικόνες 3.15, 3.16). Το 

σχήμα των σωματιδίων ήταν σφαιρικό ενώ σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και 

σωματίδια που ήταν κάπως παραμορφωμένα πάνω στην επιφάνεια επειδή το PDEAEMA 

είναι ένα υλικό με χαμηλο Tg. Η μέση διάμετρός των σωματιδίων από τις εικόνες SEM 

βρέθηκε Daverage = 240 ± 55nm και Daverage = 205 ± 35nm, για τα  PDEAEMA6 και PDEAEMA7, 

αντίστοιχα. 

   

Εικόνα 3.15: Εικόνες SEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA6 σε pH~10 σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις 
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Εικόνα 3.16: Εικόνες SEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA7 σε pH~10 σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις 

 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση ενός δείγματος 

μικροπηκτωμάτων πολυ(ακρυλικού οξέως) (PAA). Για τη σύνθεση αυτών των 

μικροπηκτωμάτων, συντέθηκαν πρώτα πρόδρομα μικροπηκτώματα P(t-BuA) τα οποία στη 

συνέχεια υδρολύθηκαν προς σχηματισμό των σωματιδίων του PAA. Τα μικροπηκτώματα 

P(t-BuA) αποπροστατεύτηκαν με όξινη υδρόλυση της ομάδας του εστέρα παρουσία 

τριφθοροακετικού οξέως σε διαλύτη διχλωρομεθάνιο και στη συνέχεια έγινε αλλαγή 

διαλυτών και τα σωματίδια PAA μεταφέρθηκαν σε νερό. Μετά από την σύνθεση και τον 

καθαρισμό των μικροπηκτωμάτων ακολούθησε ο χαρακτηρισμός τους με DLS και SEM. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός των πρόδρομων μικροπηκτωμάτων P(t-

BuA). Στην εικόνα 3.17 που ακολουθεί, φαίνονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της 

έντασης, C(q,t), για τα μικροπηκτώματα P(t-BuA) σε συγκέντρωση 0.005 %κ.β. Οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

KWW. Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής διάχυσης για 

τα μικροπηκτώματα P(t-BuA) υπολογίστηκε στα D=4.76∙10-12 m2/sec που αντιστοιχεί σε 

τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=45nm. Η μορφολογία των σωματιδίων 

παρατηρήθηκε με SEM (Εικόνα 3.18). Το σχήμα τους ήταν σφαιρικό και η μέση διάμετρός 

τους ήταν  Daverage = 64 ± 13nm. 
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Εικόνα 3.17 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για τα μικροπηκτώματα P(t-BuA) 

 

   

Εικόνα 3.18: Εικόνες SEM των μικροπηκτωμάτων P(t-BuA) σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις 

Ακολούθησε ο χαρακτηρισμός των  σωματιδίων PAA με DLS και SEM. Στην εικόνα 3.19 

που ακολουθεί, απεικονίζονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), των 

μικροπηκτωμάτων PAA σε συγκέντρωση 0.005 %κ.β. και σε τιμές pH 9.5 και 3.5. Οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

KWW. 
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Εικόνα 3.19 : Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της έντασης, C(q,t), για τα μικροπηκτώματα PAA, (α) σε pH 9.5 

και (β) σε pH 3.5 

Από τις αντίστοιχες αντίστροφες μετατροπές Laplace, ο συντελεστής διάχυσης για τα 

μικροπηκτώματα PAA σε pH 9.5 υπολογίστηκε στα D=8.3∙10-13 m2/sec που αντιστοιχεί σε 

τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση με RH=260nm, ενώ σε  pH 3.5 ο συντελεστής διάχυσης 

υπολογίστηκε στα D=1.80∙10-12 m2/sec που αντιστοιχεί σε τιμή υδροδυναμικής ακτίνας ίση 

με RH=120nm. Ο παράγοντας διόγκωσης των σωματιδίων (Vs/Vc = 2603/1203) 

υπολογίσθηκε ίσος με 10.2. Με βάση τα παραπάνω παρατηρούμε μία αύξηση του 

μεγέθους των σωματιδίων μετά την υδρόλυση των ομάδων του εστέρα γεγονός που 

αποδίδεται στην υδροφιλικότητα του PAA σε σχέση με το P(t-BuA) που οδηγεί στη 

διόγκωση των σωματιδίων στο νερό. Επίσης, τα μικροπηκτώματα του PAA εμφανίζουν 

αύξηση στην τιμή της υδροδυναμικής ακτίνας τους με αύξηση του pH του διαλύματος, 

συμπεριφορά που είναι αντίστροφη σε σχέση με τα μικροπηκτώματα του PDEAEMA. Η 

διόγκωση των μικροπηκτωμάτων σε υψηλές τιμές pH οφείλεται στον ιοντισμό των 

καρβοξυλικών ομάδων του πολυμερούς γεγονός που οδηγεί σε ηλεκτροστατικές 

απωστικές δυνάμεις μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων δομικών μονάδων. Η μορφολογία 

των μικροπηκτωμάτων παρατηρήθηκε με SEM, και βρέθηκαν σφαιρικά σωματίδια με μέση 

διάμετρο Daverage = 74 ± 20nm (Εικόνα 3.20). 

  

Εικόνα 3.20: Εικόνες SEM των μικροπηκτωμάτων PAA σε pH 3.5 σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις 

Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί, παρατίθενται συγκεντρωτικά οι τιμές υδροδυναμικών 

ακτινών, RH , των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA και PAA σε δύο διαφορετικές τιμές pH (3.5 

και 9.5) και οι μέσες διάμετροι αυτών όπως βρέθηκαν με SEM.  

 

Πίνακας 3.2: Μεγέθη των μικροπηκτωμάτων από DLS και SEM και παράγοντας διόγκωσης 

 
Δείγματα 

 

RH (nm) (by DLS) Daverage (nm) (by SEM)  Παράγοντας 
Διόγκωσης  

(VSF) 
pH ~9.5 pH ~3.5 pH ~8-9 

PDEAEMA 1 180 278 210 ± 20 3.7 

PDEAEMA 2 145 304 275 ± 44 9.2 
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PDEAEMA 3 143 275 220 ± 25 7 

PDEAEMA 4 265 348 410 ± 2 2.3 

PDEAEMA 5 125 260 290 ± 15 9 

PDEAEMA 6 125 270 240 ± 55 10 

PDEAEMA 7 130 290 205 ± 35 11 

P(t-BuA) 45 45 64 ± 13 - 

PAA 1 260 120 74 ± 20 (pH ~3.5) 10.2 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν τα μεγέθη των σωματιδίων από DLS και 

SEM καθώς και τους παράγοντες διόγκωσης τους, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον 

Πίνακα 3.2. Από τα στοιχεία του πίνακα όσον αφορά τα δείγματα PDEAEMA βλέπουμε 

πως η υδροδυναμική ακτίνα των μικροπηκτωμάτων σε pH~9.5 κυμαίνεται από 125 έως 

180 nm, ενώ σε τιμές pH~3.5 από 260 έως 300 nm με εξαίρεση το δείγμα PDEAEMA4. 

Ειδικότερα παρατηρούμε ότι τα μεγέθη των σωματιδίων σε χαμηλό και υψηλό pH και 

επομένως και οι συντελεστές διόγκωσης τους έχουν παρόμοιες τιμές για τα δείγματα 

PDEAEMA5, PDEAEMA6 και PDEAEMA7. Η επαναληψιμότητα που παρατηρείται τόσο στις 

τιμές της υδροδυναμικής ακτίνας όσο και στον παράγοντα διόγκωσης των τριών αυτών 

τελευταίων δειγμάτων αποδίδεται στο γεγονός πως η πορεία που ακολουθήθηκε κατά την 

σύνθεσή τους ήταν ακριβώς η ίδια και τόσο η χρονική διάρκεια της αντίδρασης (24ώρες), 

ο ρυθμός ανάδευσης, ο χρόνος που αφέθηκε το διάλυμα να ισορροπήσει πριν από την 

προσθήκη του εκκινητή (1 ώρα), καθώς και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι ήταν ακριβώς 

ίδιες, γεγονός που μας οδήγησε στην επιτυχή σύνθεση μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με 

καλή επαναληψιμότητα.  Επίσης οι διαφορές στο μέγεθος των σωματιδίων από τις 

μετρήσεις DLS και SEM αποδίδονται στο γεγονός ότι η δυναμική σκέδαση φωτός 

υπολογίζει το υδροδυναμικό μέγεθος των μικροπηκτωμάτων σε διασπορά σε διάλυμα, 

ενώ με SEM προσδιορίζεται το μέγεθος των σωματιδίων αφού στεγνώσουν πάνω σε μια 

επιφάνεια. 

 

3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ 

3.2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

3.2.1.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΛΑΤΙΝΑΣ (Pt) & ΒΑΝΑΔΙΟΥ (V) 

Ύστερα από την σύνθεση των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA, ακολούθησε η σύνθεση 

νανοσωματιδίων πλατίνας (Pt NPs), νανοσωματιδίων βαναδίου (V NPs) και διμεταλλικών 
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νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των σωματιδίων αυτών. Στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε βανάδιο η σύνθεση των μεταλλικών νανοσωματιδίων 

πραγματοποιήθηκε υπό ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου αζώτου (N2) ούτως ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν οξείδωση  του βαναδίου. 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.1.3.1, η συνθετική πορεία για την ανάπτυξη 

των μεταλλικών νανοσωματιδίων ακολουθεί τρία στάδια. Αρχικά ρυθμίζεται το pH του 

διαλύματος των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA ώστε τα μικροπηκτώματα να βρίσκονται 

στην αποπρωτονιωμένη τους μορφή και στη συνέχεια τα μικροπηκτώματα μεταφέρονται 

σε ξηρό THF, έχοντας προηγουμένως απομακρύνει κάθε ίχνος υγρασίας. Στο επόμενο 

στάδιο πραγματοποιείται η προσθήκη του διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του 

μετάλλου μέσα στο διάλυμα του PDEAEMA. Ως πρόδρομες ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν το 

τριχλωριούχο βανάδιο (VCl3) και η τετραχλωριούχος πλατίνα (PtCl4) ώστε τα ιόντα V+3  και 

Pt+4, να συμπλοκοποιηθούν με τα άτομα αζώτου των αμινομάδων των μικροπηκτωμάτων 

PDEAEMA. Στη συνέχεια ακολούθησε καθαρισμός των σωματιδίων με φυγοκέντρηση ώστε 

να απομακρυνθεί όση ποσότητα μετάλλου δεν προσδέθηκε στο πολυμερές. Το τρίτο και 

τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η αναγωγή των ιόντων V+3 ή Pt+4 σε V0 ή Pt0υπό την 

επίδραση ισχυρού αναγωγικού μέσου. Το αναγωγικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

τριαιθυλοβοροΰδρίδιο του καλίου (KB(C2H5)3H 1.0 Μ σε THF). Τέλος, ακολούθησε ο 

καθαρισμός των σωματιδίων με φυγοκέντρηση για να απομάκρυνση της περίσσειας του 

αναγωγικού και τυχόν αλάτων που σχηματίσθηκαν κατά την αναγωγή και στη συνέχεια 

λαμβάνονται τα καθαρά μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα νανοσωματίδια Pt ή V στο 

εσωτερικό τους. Για την σύνθεση των διμεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου 

(Pt/V NPs) στο εσωτερικό των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA ακολουθείται η ίδια συνθετική 

πορεία αλλά οι δύο πρόδρομες ενώσεις των μετάλλων προστίθενται ταυτόχρονα στα 

μικροπηκτώματα. Στην εικόνα 3.21 που ακολουθεί, παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία 

σύνθεσης των διμεταλλικών νανοσωματιδίων (Pt/V NPs). 

 

Εικόνα 3.21: Σχηματική αναπαράσταση της συνθετικής πορείας που ακολουθείται για τον σχηματισμό 

διμεταλλικών νανοσωματιδίων Pt/V εντός μικροπηκτωμάτων PDEAEMA 

 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν τέσσερα διαφορετικά δείγματα 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA εντός των οποίων πραγματοποιήθηκε ο σχηματισμός των 
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μεταλλικών νανοσωματιδίων. Στο δείγμα PDEAEMA1 έγινε σύνθεση νανοσωματιδίων 

πλατίνας (PDEAEMA1Pt) και βαναδίου (PDEAEMA1V), ενώ στα δείγματα PDEAEMA4, 

PDEAEMA6 και PDEAEMA7 έγινε σύνθεση διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την σύνθεση των δειγμάτων PDEAEMA1V και 

PDEAEMA1Pt χρησιμοποιήθηκαν ως πρόδρομες ενώσεις το τριχλωριούχο βανάδιο (VCl3) 

και η τετραχλωριούχος πλατίνα (PtCl4) σε αναλογία moles μονομερούς: moles μετάλλου 

3:1, ενώ το αναγωγικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τριαιθυλοβοροΰδρίδιο του καλίου 

(KB(C2H5)3H 1.0Μ σε THF) σε αναλογία moles αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 

10:1. Στη συνέχεια για την σύνθεση των διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA6 και PDEAEMA7, 

υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου και σε διαλύτη ξηρό THF. Oι ποσότητες των ενώσεων 

PtCl4 και VCl3 που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 1 %w/w Pt ως προς το DEAEMA και 10 %w/w V 

ως προς την Pt. Επίσης τα διμεταλλικά νανοσωματίδια συντέθηκαν και εντός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4 σε αναλογίες 10 %w/w Pt ως προς το DEAEMA και 50 %w/w 

V ως προς την Pt. Το αναγωγικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τριαιθυλοβοροΰδρίδιο του 

καλίου (KB(C2H5)3H 1.0Μ σε THF) σε αναλογία moles αναγωγικού παράγοντα: moles 

μετάλλου 20:1.  

Στον πίνακα 3.3 παρατίθενται η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε μέταλλο, το pH του 

διαλύματος PDEAEMA πριν από την προσθήκη του μετάλλου και η ποσότητα του 

αναγωγικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Πίνακας 3.3: Δείγματα μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με ενσωματωμένα μεταλλικά νανοσωματίδια πλατίνας, 

βαναδίου και πλατίνας/βαναδίου 

Δείγματα Αναλογία 
πολυμερούς/μετάλλου 

 
pH 

Αναλογία αναγωγικού 
μέσου(KB(C2H5)3H)/μετάλλου 

(mol/mol) 

PDEAEMA1V (mol DEAEMA:mol 
μετάλλου) (3:1) 

 10:1 

PDEAEMA1Pt (mol DEAEMA:mol 
μετάλλου) (3:1) 

 10:1 

PDEAEMA4Pt/V 10% w/w Pt/DEAEMA 
50% w/w V/Pt 

8.5 20:1 

PDEAEMA6Pt/V 1% w/w Pt/DEAEMA 
10% w/w V/Pt 

8.5 20:1 

PDEAEMA7Pt/V 1% w/w Pt/DEAEMA 
10% w/w V/Pt 

8.5 20:1 
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3.2.1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (Ru) 

Η σύνθεση των νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru NPs) εντός των μικροπηκτωμάτων 

PDEAEMA έγινε  με μια πορεία τριών σταδίων ανάλογη με την πορεία σύνθεσης των 

νανοσωματιδίων πλατίνας και βαναδίου.  Σημειώνεται πως όλα τα στάδια της συνθετικής 

πορείας πραγματοποιούνται παρουσία του αέρα της ατμόσφαιρας καθώς το ρουθήνιο δεν 

είναι ευαίσθητο σε οξείδωση. 

Στο πρώτο στάδιο της σύνθεσης πραγματοποιείται η ρύθμιση του pH του διαλύματος 

των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA ούτως ώστε να βρίσκονται στην ουδέτερη μορφής τους 

(pH~8-9). Στη συνέχεια ακολουθεί η προσθήκη του διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του 

μετάλλου μέσα στο διάλυμα του PDEAEMA. Ως πρόδρομη ένωση χρησιμοποιείται το 

τριχλωριούχο ρουθήνιο RuCl3 σε ποσότητα 2 %w/w Ru ως προς τις μονάδες του DEAEMA. 

Το διάλυμα αναδεύεται ώστε να πραγματοποιηθεί η συμπλοκοποίηση των ιόντων Ru+3 με 

τα άτομα αζώτου των αμινομάδων των σωματιδίων PDEAEMA. Ακολουθεί ο καθαρισμός 

των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με υπερδιήθηση προκειμένου να απομακρυνθεί όση 

ποσότητα μετάλλου δεν προσδέθηκε. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αναγωγή των 

ιόντων Ru+3 σε Ru0 με την προσθήκη του αναγωγικού βοροΰδρίδιο του νατρίου (NaBH4) σε 

αναλογία moles αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 10:1. Ο καθαρισμός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru NPs) 

πραγματοποιήθηκε επίσης με υπερδιήθηση ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια του 

αναγωγικού και τυχόν άλατα που σχηματίσθηκαν κατά την αναγωγή του μετάλλου. Στην 

εικόνα 3.22 παρουσιάζεται σχηματικά η πορεία που ακολουθήθηκε για τη  σύνθεση των 

νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru NPs). 

 

Εικόνα 3.22 : Σχηματική αναπαράσταση της συνθετικής πορείας που ακολουθείται για τον σχηματισμό 

νανοσωματιδίων Ru εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA 

 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά δείγματα μικροπηκτωμάτων 

PDEAEMA εντός των οποίων αναπτύχθηκαν τα νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru NPs). Τα 

δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα PDEAEMA5 και PDEAEMA6. Ο πίνακας 3.4 που 

ακολουθεί παραθέτει την περιεκτικότητα των μικροπηκτωμάτων σε μέταλλο, το pH των 

μικροπηκτωμάτων στο οποίο πραγματοποιήθηκε η προσθήκη του μετάλλου καθώς και την 

ποσότητα του αναγωγικού μέσου που προστέθηκε.  
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Πίνακας 3.4: Δείγματα μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με ενσωματωμένα μεταλλικά νανοσωματίδια ρουθηνίου 

Δείγματα Αναλογία 
πολυμερούς/μετάλλου 

 
pH 

Αναλογία αναγωγικού μέσου 
(ΝαΒΗ4) / μετάλλου 

(mol/mol) 

PDEAEMA5Ru 2% w/w Ru/DEAEMA 
  

9 10:1 

PDEAEMA6Ru  2% w/w Ru/DEAEMA 
 

8.5  10:1 

 

3.2.1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Pd) 

Η σύνθεση των νανοσωματιδίων παλλαδίου (Pd NPs) πραγματοποιήθηκε εντός των 

μικροπηκτωμάτων πολυ(ακρυλικού οξέως) (PAA) ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία με 

παραπάνω. Αρχικά ρυθμίζεται το pH του διαλύματος των μικροπηκτωμάτων PΑΑ (pH~8), 

ώστε τα σωματίδια να είναι αρνητικά φορτισμένα και να βρίσκονται στην διογκωμένη τους 

μορφή για να μπορούν να εισέλθουν σε αυτά τα ιόντα του μετάλλου πιο εύκολα και να 

αλληλεπιδράσουν ηλεκτροστατικά με τα θετικά κατιόντα του μετάλλου. Έπειτα 

πραγματοποιείται η προσθήκη του διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του μετάλλου μέσα 

στο διάλυμα του PΑΑ. Ως πρόδρομη ένωση χρησιμοποιείται το άλας του 

τετραχλοροπαλλαδίου (K2PdCl4) σε ποσότητα 5 %w/w Pd ως προς τις μονάδες του 

ακρυλικού οξέος  και το διάλυμα αναδεύεται για να πραγματοποιηθεί  η πρόσδεση των 

ιόντων Pd+2 στις αποπρωτονιωμένες καρβοξυλικές ομάδες COO- των σωματιδίων PΑΑ. 

Τέλος με την προσθήκη του αναγωγικού, βοροΰδρίδιο του νατρίου (NaBH4) σε αναλογία 

moles αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 10:1, λαμβάνει χώρα η αναγωγή των 

ιόντων Pd+2  σε Pd0. Στην εικόνα 3.23 που ακολουθεί, παρουσιάζονται σχηματικά τα στάδια 

για την σύνθεση των νανοσωματιδίων Pd. 

 

Εικόνα 3.23: Σχηματική αναπαράσταση της συνθετικής πορείας που ακολουθείται για τον σχηματισμό 

νανοσωματιδίων Pd εντός μικροπηκτωμάτων PAA 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη νανοσωματιδίων παλλαδίου 

(Pd NPs) εντός ενός δείγματος PAA. Σημειώνεται πως η διαδικασία για τη σύνθεση των 

νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του αέρα της ατμόσφαιρας και το pH του 

διαλύματος των μικροπηκτωμάτων PAA πριν την προσθήκη του μετάλλου ήταν 8. 
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3.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 

3.2.2.1 ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΛΑΤΙΝΑΣ (Pt), ΒΑΝΑΔΙΟΥ (V) και Pt/V ΣΤΑ 

ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ PDEAEMA 

Το σχήμα, το μέγεθος και η τοπολογία των διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA μελετήθηκε με 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM). Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε η 

μορφολογία των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA μετά την προσθήκη του διαλύματος των 

μετάλλων και μετά την προσθήκη του ισχυρού αναγωγικού μέσου και το σχηματισμό των 

νανοσωματιδίων. Το μέταλλο αλλά και τα μεταλλικά νανοσωματίδια που βρίσκονται 

ενσωματωμένα στα μικροπηκτώματα δημιουργούν την κατάλληλη αντίθεση για 

παρατήρηση με TEM. 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.2.1.1, προκειμένου να συντεθούν τα 

διμεταλλικά νανοσωματίδια εντός των σωματιδίων PDEAEMA, πραγματοποιήθηκε αρχικά 

η σύνθεση νανοσωματιδίων πλατίνας (Pt) και βαναδίου (V) ξεχωριστά στο ίδιο δείγμα 

PDEAEMA1. Στις εικόνες 3.24 και 3.25 που ακολουθούν, παρατίθενται οι εικόνες TEM που 

ελήφθησαν από παρατήρηση των δειγμάτων PDEAEMA1Pt και PDEAEMA1V, αντίστοιχα, 

ύστερα από τον σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων. Από τις εικόνες TEM 

επιβεβαιώνεται ο σχηματισμός σφαιρικών νανοσωματιδίων πλατίνας (Pt NPs) και 

βαναδίου (V NPs) με μέση διάμετρο Daverage = 3.4 ± 2.2 nm και Daverage = 4.6 ± 3 nm, 

αντίστοιχα ενσωματωμένα στα μικροπηκτώματα PDEAEMA1. 
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Εικόνα 3.24: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA1 με τα ενσωματωμένα 

νανοσωματίδια πλατίνας (Pt NPs) (PDEAEMA1Pt) (α, β, γ) και κατανομή μεγέθους των σταθεροποιημένων 

νανοσωματιδίων (δ)   
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Εικόνα 3.25: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των νανοσωματιδίων βαναδίου (V NPs) στα μικροπηκτώματα 

PDEAEMA1 (α,β) και (γ) κατανομή του μεγέθους των σταθεροποιημένων νανοσωματιδίων 

Ύστερα από την επιτυχή σύνθεση των νανοσωματιδίων πλατίνας (Pt NPs) και 

βαναδίου (V NPs) εντός των σωματιδίων PDEAEMA1, ακολούθησε η σύνθεση των 

διμεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4, PDEAEMA6 και PDEAEMA7. Η εικόνα 3.26 παρουσιάζει τις 

εικόνες TEM που ελήφθησαν από την παρατήρηση των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4 

μετά την προσθήκη του διαλύματος των ενώσεων PtCl4 και VCl3 σε ποσότητα 10 %w/w Pt 

ως προς τις δομικές μονάδες του DEAEMA και 50 %w/w V ως προς την Pt (Εικόνα 3.26α) 

και μετά την προσθήκη του αναγωγικού, τριαιθυλοβοροΰδρίδιο του καλίου (KB(C2H5)3H 

1.0 Μ σε THF) σε αναλογία moles αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 20:1, και τον 

σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων (Εικόνα 3.26β). 
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Εικόνα 3.26: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4 (α) μετά από την προσθήκη 

των ενώσεων  PtCl4 και VCl3, (β,γ) μετά τον σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) και (δ) κατανομή του μεγέθους των σταθεροποιημένων νανοσωματιδίων  
κκκκκ 

Οι εικόνες TEM του δείγματος PDEAEMA4Pt/V επιβεβαιώνουν τον σχηματισμό 

πολλών, μονοδιάσπαρτων και ομοιογενώς ενσωματωμένων, σφαιρικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) στα PDEAEMA4 μικροπηκτώματα, με μια μέση διάμετρο 

Daverage = 3.8 ± 2nm . Το μικρό μέγεθος των νανοσωματιδίων τα καθιστά ιδανικά για χρήση 

στην κατάλυση λόγω του μεγάλου λόγου επιφάνειας προς όγκου των νανοσωματιδίων. Η 

ποσότητα των μεταλλικών νανοσωματιδίων που σχηματίσθηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα 

α 

γ 

β 

δ 
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ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα που περιγράφονται παρακάτω 

όπου χρησιμοποιήθηκαν πολύ μικρότερες ποσότητες μετάλλου.   

Στη συνέχεια, και εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η σύνθεση των διμεταλλικών 

νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4 

με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλο όπως περιγράφηκε παραπάνω, ακολούθησε η 

σύνθεση των νανοσωματιδίων αυτών εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA6 και 

PDEAEMA7 με περιεκτικότητα μετάλλου 1 %w/w Pt ως προς τις δομικές μονάδες του 

DEAEMA και 10 %w/w V ως προς Pt. Στις εικόνες 3.27 και 3.28, παρουσιάζονται οι εικόνες 

TEM που ελήφθησαν από τα δείγματα αυτά, PDEAEMA6Pt/V και PDEAEMA7Pt/V, μετά 

από την προσθήκη των πρόδρομων ενώσεων των μετάλλων και έπειτα από τον 

σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων. 
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Εικόνα 3.27: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA6 (α) μετά από την προσθήκη 

των ενώσεων  PtCl4 και VCl3, (β,γ) μετά τον σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) και (δ) κατανομή του μεγέθους των σταθεροποιημένων νανοσωματιδίων  
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Εικόνα 3.28: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA7 (α) μετά από την προσθήκη 

των ενώσεων  PtCl4 και VCl3, (β,γ) μετά τον σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) και (δ) κατανομή του μεγέθους των σταθεροποιημένων νανοσωματιδίων 

 

Από τις  εικόνες TEM που ελήφθησαν για τα δείγματα PDEAEMA6Pt/V και 

PDEAEMA7Pt/V επιβεβαιώνεται ο σχηματισμός μονοδιάσπαρτων και ομοιογενώς 

ενσωματωμένων στα μικροπηκτώματα PDEAEMA, σφαιρικών διμεταλλικών  

νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) με μια μέση διάμετρο Daverage = 2.8 ± 

1.7nm και Daverage = 3.6 ± 1.6nm αντίστοιχα. Επίσης είναι εμφανής στις εικόνες που 

ελήφθησαν για τα δείγματα αυτά η μικρότερη περιεκτικότητα των μετάλλων στο 

πολυμερές. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αναγωγή των ιόντων Pt+4 και V+3 σε Pt0 και V0 

αντίστοιχα εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων Χ (XPS) στα δείγματα με την μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε μέταλλο (PDEAEMA4Pt/V). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την 

κ. Labrini Sygellou στο εργαστήριο χαρακτηρισμού επιφανειών (FORTH/ICE-HT) στην 

Πάτρα. 

Οι μετρήσεις XPS έγιναν στους 30 οC σε ένα UHV θάλαμο (P<10-9 mbar) εξοπλισμένο 

με ένα SPECS LHS-10 ημισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων. Χρησιμοποιήθηκε μη-

μονοχρωματική AlKα ακτινοβολία κάτω από συνθήκες βελτιστοποιημένες για μέγιστο 

β 
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σήμα. Η περιοχή που αναλύθηκε ήταν ορθογώνια με διαστάσεις 2.5x4.5 mm2 και το 

δείγμα πιέστηκε σε μορφή pellet πάνω σε ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η χημική σύσταση της επιφάνειας προσδιορίζεται από τις σχετικές εντάσεις των 

κορυφών στο φάσμα XPS. Οι θέσεις και το σχήμα των γραμμών δίνει πληροφορίες για την 

χημική κατάσταση των στοιχείων που ανιχνεύονται. Βασιζόμενοι στις τιμές της ενέργειας 

σύνδεσης (Binding Energy, BE) μιας ισχυρής κορυφής φωτοηλεκτρονίων μπορούν να 

ληφθούν πληροφορίες για την κατάσταση κάθε στοιχείου. Ειδικότερα η ακριβής τιμή της 

ενέργειας σύνδεσης ενός ηλεκτρονίου εξαρτάται από την κατάσταση οξείδωσης του 

ατόμου και το τοπικό φυσικό και χημικό περιβάλλον γύρω από το άτομο αυτό. Ηλεκτρόνια 

από άτομα με υψηλή κατάσταση οξείδωσης έχουν μεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης λόγω 

των επιπλέον ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και το 

ιονισμένο άτομο από το οποίο εκπέμπεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση χημικής 

μετατόπισης. Στις παρούσες μετρήσεις πραγματοποιήθηκε διόρθωση της τιμής για την 

μετατόπιση της ενέργειας σύνδεσης βασιζόμενοι στον C1s με ενέργεια σύνδεσης 

BE=285.0eV. H σάρωση στο δείγμα  PDEAEMA4Pt/V κατέγραψε την παρουσία των 

στοιχείων  Pt, V, Si, Al, O, και C, ενώ το υδρογόνο είναι αδύνατον να ανιχνευθεί με XPS 

λόγω της αμελητέας έντασης που παρουσιάζει (Εικόνα 3.29).  
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Εικόνα 3.29: Φάσμα XPS του δείγματος PDEAEMA4Pt/V 

 

Στο φάσμα XPS της εικόνας 3.29 διακρίνονται τα χημικά στοιχεία που απαρτίζουν το 

δείγμα των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4 με τα ενσωματωμένα διμεταλλικά 

νανοσωματίδια πλατίνας και βαναδίου (Pt/V NPs). Οι κορυφές του φάσματος για κάθε 

στοιχείο που αντιστοιχούν στις ανάλογες τιμές ενεργειών σύνδεσης έρχονται σε πλήρη 

συμφωνία με τις τιμές της βιβλιογραφίας. Για το οξυγόνο O1s η θεωρητική τιμή της 

ενέργειας σύνδεσης είναι στα BE=531.0 eV και για τον άνθρακα C1s στα BE=284.6 eV. 
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Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, η θεωρητική τιμή της ενέργειας σύνδεσης για την 

πλατίνα Pt4d, Pt4f είναι στα BE~310.0 eV και BE=70.9 eV αντίστοιχα, για το αλουμίνιο 

Al2p, Al2s είναι στα BE=72.65 eV και BΕ~ 130.0 eV αντίστοιχα και για το πυρίτιο Si2p, Si2s 

είναι στα BE=99.15 eV και BE~150.0 eV αντίστοιχα [1]. Σημειώνεται πως τα στοιχεία 

αλουμίνιο και πυρίτιο που καταγράφηκαν από την σάρωση του δείγματος 

PDEAEMA4Pt/V, δεν αποτελούν μέρος του δείγματος και η εμφάνισή τους αποδίδεται στο 

δειγματοφορέα στον οποίο τοποθετήθηκε το δείγμα προς μέτρηση.  

Στη συνέχεια,  μελετήθηκαν δύο περιοχές του φάσματος XPS με τιμές ενέργειας 

σύνδεσης μεταξύ 66-80 eV και 510-530 eV, ώστε να ερευνηθούν οι οξειδωτικές 

καταστάσεις των στοιχείων πλατίνας και βαναδίου αντίστοιχα. Στην εικόνα 3.30 που 

ακολουθεί  διακρίνονται οι περιοχές  Al2p - Pt4f και V2p του φάσματος XPS.  
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Εικόνα 3.30 : Κορυφές XPS του δείγματος PDEAEMA4Pt/V (α) Pt4f - Al2p και (β) V2p  

 

Στην εικόνα 3.30α διακρίνεται η κορυφή της πλατίνας (Pt4f) με τιμή ενέργειας 

σύνδεσης στα BE=71.0±0.1 eV που αντιστοιχεί στην μεταλλική πλατίνα Pt0 [2]. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει τον σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας (Pt NPs) 

εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4.  

Αντίστοιχα, στην εικόνα 3.30β διακρίνονται οι κορυφές του βαναδίου V2p με τιμές 

ενέργειας σύνδεσης στα  BE=511.9±0.1 eV και στα BE=516.4±0.1 eV. Η ενέργεια σύνδεσης 

του μεταλλικού βαναδίου V(0) σύμφωνα με την βιβλιογραφία αντιστοιχεί σε τιμή 

BE=511.95 eV, και επομένως επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω η επιτυχής σύνθεση των 

νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA4. Η κορυφή 

στα   516.4±0.1 eV αποδίδεται στο οξειδωμένο βανάδιο (III) και συγκεκριμένα σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία στην ένωση V2O5  [3]. Αυτό υποδηλώνει τη μερική οξείδωση του 

βαναδίου ως αποτέλεσμα της δυσκολίας διατήρησης πλήρους αδρανούς ατμόσφαιρας 

κατά την διάρκεια της μεταφοράς και μέτρησης των δειγμάτων. Να σημειωθεί πως στο 

φάσμα του βαναδίου V2p εμφανίζονται και οι δορυφορικές κορυφές O1s των X-ray AlKα3 

και AlKα4. Οι δορυφορικές κορυφές εμφανίζονται μεταξύ των άλλων διότι οι ακτίνες Χ δεν 

είναι τις περισσότερες φορές μονοχρωματικές. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την κύρια 

κορυφή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας υπάρχουν και άλλες συνήθως με μεγαλύτερη 

ενέργεια.  

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα ολοκληρώματα των κορυφών Pt4f και V2p και τους 

κατάλληλους παράγοντες ευαισθησίας (βασισμένοι στην συλλογή Wagner και 

προσαρμοσμένοι στα χαρακτηριστικά μετάδοσης του αναλυτή EA10) υπολογίσθηκε η 

αναλογία  των ατόμων V:Pt = 1:0.52, που είναι σε καλή συμφωνία με τις ποσότητες 

μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνθεση των νανοσωματιδίων (10 %w/w Pt ως 

προς τις δομικές μονάδες του DEAEMA και 50 %w/w V ως προς την Pt). Συμπερασματικά, 

από τις μετρήσεις XPS επιβεβαιώνεται η επιτυχής σύνθεση και ενσωμάτωση των 

διμεταλλικών νανοσωματιδίων πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) εντός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις του πολυμερούς με το μέταλλο, 

μετά την προσθήκη των πρόδρομων ενώσεων των μετάλλων και μετά τον σχηματισμό των 

διμεταλλικών νανοσωματιδίων εντός των μικροπηκτωμάτων, με μετρήσεις  

Φασματοσκοπίας Ορατού-Υπεριώδους (UV-Vis) στο δείγμα με την μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε μέταλλο (PDEAEMA4Pt/V). 

Η εικόνα 3.31 που ακολουθεί παρουσιάζει τα φάσματα UV/vis των διαλυμάτων των 

πρόδρομων ενώσεων των μετάλλων, PtCl4 και VCl3, σε διαλύτη THF και του 

μικροπηκτώματος PDEAEMA4 μετά την μεταλλίωση σε αναλογία 10 %w/w Pt ως προς το 
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μονομερές DEAEMA και 50 %w/w V ως προς την Pt και μετά των προσθήκη του 

αναγωγικού μέσου και το σχηματισμό των νανοσωματιδίων.  
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Εικόνα 3.31: Φάσμα απορρόφησης UV-Vis του διαλύματος PtCl4 σε THF (—) και του διαλύματος VCl3 σε 

THF (—), του μικροπηκτώματος PDEAEMA4 παρουσία  των μετάλλων (—) και μετά τον σχηματισμό των 

διμεταλλικών νανοσωματιδίων (Pt/V NPs) (—) 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη συμπλοκοποίηση των ιόντων Pt+4 και V+3 με τα 

άτομα αζώτου των αμινομάδων του μικροπηκτώματος PDEAEMA, παρασκευάσθηκαν 

διαλύματα των πρόδρομων ενώσεων της πλατίνας και του βαναδίου σε THF. Τα φάσματα 

των διαλυμάτων αυτών σε THF (εικόνα 3.31) εμφανίζουν κορυφές απορροφήσεις με 

μέγιστο στα ~260 nm και ~307 nm αντίστοιχα [4],[5].  Ύστερα από την προσθήκη των 

διαλυμάτων αυτών στο PDEAEMA4, το φάσμα απορρόφησης εμφανίζει δύο κορυφές 

απορρόφησης. Μία στα ~280 nm και μία στα ~326 nm που αντιστοιχούν στις μετατοπίσεις 

των απορροφήσεων της Pt και του V λόγω συμπλοκοποίσής τους με τις αμινομάδες του 

PDEAEMA. Το φάσμα απορρόφησης του διαλύματος του μικροπηκτώματος μετά την 

προσθήκη του αναγωγικού μέσου επιβεβαιώνει την πλήρη αναγωγή των μετάλλων, 

οδηγώντας στο σχηματισμό των διμεταλλικών νανοσωματιδίων εντός των 

μικροπηκτωμάτων όπως παρατηρείται από τις εικόνες TEM (εικόνα 3.26), καθώς οι 

απορροφήσεις τόσο της πλατίνας όσο και του βαναδίου εξαφανίζονται.    

3.2.2.2 ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (Ru) ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ  

PDEAEMA 
Η μορφολογία των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA μετά την προσθήκη της 

πρόδρομης ένωσης του ρουθηνίου αλλά και μετά την προσθήκη του αναγωγικού μέσου 

διερευνήθηκε με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM). Η εικόνα 3.32 δείχνει τις 
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εικόνες TEM που ελήφθησαν για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA5 μετά την προσθήκη 

υδατικού διαλύματος RuCl3 σε αναλογία 2 %w/w Ru ως προς τις δομικές μονάδες του 

DEAEMA (Εικόνα 3.32α) και μετά την προσθήκη του αναγωγικού, βοροΰδρίδιο του 

νατρίου (NaBH4) σε αναλογία moles αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 10:1 που 

οδηγεί στο σχηματισμό των νανοσωματιδίων (Εικόνα 3.32β). Τα μεταλλικά νανοσωματίδια 

που βρίσκονται ενσωματωμένα στα μικροπηκτώματα δημιουργούν την κατάλληλη 

αντίθεση για παρατήρηση με TEM. 
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Εικόνα 3.32: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM του μικροπηκτώματος PDEAEMA5 (α) μετά από την προσθήκη 

του RuCl3 , (β,γ) μετά τον σχηματισμό των νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru NPs) και (δ) κατανομή του 

μεγέθους των σταθεροποιημένων νανοσωματιδίων 

Οι εικόνες TEM επιβεβαίωσαν το σχηματισμό πολλών, μονοδιάσπαρτων και 

ομοιογενώς ενσωματωμένων στο μικροπήκτωμα νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru NPs) με 

μέση διάμετρο Daverage = 1.5 ± 0.4 nm. Το μικρό μέγεθος των νανοσωματιδίων ρουθηνίου 

τα καθιστά ιδανικά για χρήση στην κατάλυση λόγω της μεγάλης επιφάνειας προς όγκο.  

Αντίστοιχες εικόνες TEM ελήφθησαν ύστερα από παρατήρηση και για το δείγμα 

PDEAEMA6Ru. Η εικόνα 3.33 δείχνει τις εικόνες TEM για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA6 

μετά την προσθήκη του RuCl3 (Εικόνα 3.33α) και μετά την προσθήκη του αναγωγικού 

μέσου, NaBH4, και τον σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων (Εικόνα 3.33β) 

ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία με το δείγμα PDEAEMA5Ru. 
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Εικόνα 3.33: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA6 (α) μετά από την προσθήκη 

του RuCl3, (β,γ) μετά τον σχηματισμό των νανοσωματιδίων ρουθηνίου (Ru NPs) με την προσθήκη του 

αναγωγικού μέσου και (δ) κατανομή του μεγέθους των νανοσωματιδίων ρουθηνίου 

Οι εικόνες TEM επιβεβαιώνουν τον σχηματισμό πολλών μονοδιάσπαρτων και 

ομοιογενώς ενσωματωμένων νανοσωματιδίων ρουθηνίου στα μικροπηκτώματα 

PDEAEMA6 (Ru NPs) με μέση διάμετρο Daverage = 2.3 ± 0.9 nm. 

3.2.2.3 ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Pd) ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ 

PΑA 

Το σχήμα, το μέγεθος και η μορφολογία των σχηματιζόμενων νανοσωματιδίων 

παλλαδίου (Pd NPs) εντός των μικροπηκτωμάτων PΑA διερευνήθηκε με Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM).  Η εικόνα 3.34 δείχνει τις εικόνες TEM για το δείγμα PAAPd 

μετά την προσθήκη υδατικού διαλύματος της πρόδρομης ένωσης του παλλαδίου (K2PdCl4) 

σε ποσότητα 5%w/w Pd ως προς τις δομικές μονάδες του ΑΑ (Εικόνα 3.34α) και μετά την 

προσθήκη του αναγωγικού μέσου βοροΰδρίδιο του νατρίου (NaBH4) σε αναλογία moles 

αναγωγικού παράγοντα: moles μετάλλου 10:1 και τον σχηματισμό των νανοσωματιδίων 

παλλαδίου (Pd NPs) (Εικόνα 3.34β).  
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Εικόνα 3.34: Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των μικροπηκτωμάτων PAA (α) μετά από την προσθήκη του 
K2PdCl4, (β,γ) μετά τον σχηματισμό των νανοσωματιδίων παλλαδίου (Pd NPs) και (δ) κατανομή του μεγέθους 

των νανοσωματιδίων παλλαδίου 

 

Η μέση διάμετρος των νανοσωματιδίων παλλαδίου (Pd NPs) που σχηματίσθηκαν 

εντός των μικροπηκτωμάτων PAA υπολογίστηκε στα Daverage = 2.6 ± 1.4 nm. Το μικρό 

μέγεθος των σωματιδίων αυτών τα καθιστά ιδανικά για χρήση στην κατάλυση.  

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  

Τα μικροπηκτώματα PDEAEMA και PAA με τα ενσωματωμένα σε αυτά μεταλλικά 

νανοσωματίδια διερευνήθηκαν ως προς την καταλυτική τους δράση σε τρεις διαφορετικές 

οργανικές αντιδράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πιο συγκεκριμένα, τα μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα διμεταλλικά 

νανοσωματίδια πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες στην 

αντίδραση επιλεκτικής υδρογόνωσης για την αναγωγή της νίτρο ομάδας (-NO2) σε άμινο 

ομάδα (-NH2) , όπως φαίνεται στην εικόνα 3.35.  
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Εικόνα 3.35: Αντίδραση επιλεκτικής υδρογόνωσης των Ζ,Ε-νίτρο ισομερών προς το Ζ-άμινο προϊόν παρουσία 

του καταλύτη PDEAEMA Pt/V 

 

Το υπόστρωμα είναι ένα μείγμα των Ζ και Ε-νίτρο ισομερών και στόχος είναι η 

επιλεκτική αναγωγή της νίτρο ομάδας προς σχηματισμό του Ζ- άμινο προϊόντος. Τα κύρια 

παραπροϊόντα της αντίδρασης αυτής μπορεί να είναι η υδρογωνομένη αμίνη ως 

αποτέλεσμα της αναγωγής του διπλού δεσμού παράλληλα με την αναγωγή της νίτρο 

ομάδας, η υδρογονωμένη-νίτρο ένωση ως αποτέλεσμα μόνο της αναγωγής του διπλού 

δεσμού του υποστρώματος και μια υδροξυλαμίνη (Εικόνα 3.36). 

 

Εικόνα 3.36: Κύρια παραπροϊόντα της αντίδρασης υδρογόνωσης των Ζ,Ε-νίτρο ισομερών 

Οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η αντίδραση ήταν οι εξής: 

Θερμοκρασία: 55ο C 

Πίεση: 30 bars 

Ρυθμός ροής: 2 ml/min 

Συγκέντρωση υποστρώματος: 30 g/L σε ακετονιτρίλιο 
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Ποσότητα καταλύτη: 0.065g 

 

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν έδειξαν πως δεν παρατηρείται σημαντική  

μετατροπή των Ζ,Ε-Νίτρο παραγώγων προς το Ζ-άμινο προϊόν, καθώς σε χρόνο τ = 6.75 s η 

επιλεκτικότητα του αρχικού υλικού προς το επιθυμητό προϊόν είναι μόλις 23 %. Από αυτό 

συμπεραίνουμε πως τα μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα διμεταλλικά 

νανοσωματίδια πλατίνας/βαναδίου (Pt/V NPs) σε διαλύτη ακετονιτρίλιο δεν είναι 

αποδοτικοί καταλύτες για τη συγκεκριμένη αντίδραση. 

Αντίστοιχη μέτρηση καταλυτικής δραστικότητας πραγματοποιήθηκε για τα 

μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru NPs). Οι 

νανοκαταλύτες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση κυκλοποίησης μια αμινο 

αλκοόλης προς παραγωγή ινδόλης σε διαλύτη τολουόλιο όπως φαίνεται στην εικόνα 3.37.  

 

 

Εικόνα 3.37: Αντίδραση κυκλοποίησης μιας αμινο αλκοόλης προς σχηματισμό ινδόλης παρουσία του 

καταλύτη PDEAEMARu 

 

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν έδειξαν πως η μετατροπή της αρχικής αλκοόλης 

προς το επιθυμητό προϊόν σε χρόνο τ =4 h είναι μόλις 3% ενώ το ενδιάμεσο λαμβάνεται σε 

απόδοση 100%, καθώς είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί το τελικό προϊόν. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν, πως τα μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα ενσωματωμένα μεταλλικά 

νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru NPs) σε διαλύτη τολουόλιο δεν παρουσιάζουν καλά 

αποτελέσματα στην κατάλυση της συγκεκριμένης αντίδρασης. Να σημειωθεί ότι ο 

καταλύτης επαναδιαλυτοποιήθηκε σε τολουόλιο από την ξηρή του μορφή γεγονός που 

ενδεχομένως να συνέβαλε στην μη αποτελεσματική του δράση. Επιπλέον μελέτες έδειξαν 

ότι το τολουόλιο δεν είναι καλός διαλύτης για τα μικροπηκτώματα PDEAEMA και ότι τα 

μικροπηκτώματα δεν διογκώνονται στο διαλύτη αυτό, γεγονός που επίσης εξηγεί τη μη 

αποτελεσματικότητα των νανοκαταλυτών καθώς το υπόστρωμα δεν μπορεί να εισχωρήσει 

μέσα στα μικροπηκτώματα και να έρθει σε επαφή με τα μεταλλικά νανοσωματίδια.    
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Τέλος, τα μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd 

NPs) ελέγχθηκαν ως προς την δράση τους ως καταλύτες στην αντίδραση σύζευξης Suzuki 

της βρωμοανισόλης με φαινυλοβορονικό οξύ (Εικόνα 3.38) 

 

Εικόνα 3.38: Αντίδραση σύζευξης Suzuki παρουσία του καταλύτη PAAPd 

 

Οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η αντίδραση ήταν οι εξής: 

Θερμοκρασία: 50ο C 

Συγκέντρωση βρωμοανισόλης: 15 g/L σε μεθανόλη 

Ποσότητα καταλύτη: 0.01 eq. 

Ποσότητα NaOH: 1.5 eq. 

Ποσότητα φαινυλοβορονικού οξέως: 1.1 eq. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μετατροπή της 4-βρωμοανισόλης προς 4-μεθοξυδιφαινύλιο 

σε ποσοστό 96 % και επιλεκτικότητα προς το επιθυμητό προϊόν σε ποσοστό 94 %. Όπως 

φαίνεται και από την εικόνα 3.39, τα μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα 

νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd NPs) παρουσιάζουν ίδια επιλεκτικότητα προς το επιθυμητό 

προϊόν με τον πρότυπο καταλύτη παλλαδίου (Pd@HPS-MN100). Το σημαντικό είναι ότι τα 

μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα νανοσωματίδια παλλαδίου εμφανίζουν αυτή 

την επιλεκτικότητα ακόμη και σε μετατροπή 96 %, ενώ ο πρότυπος καταλύτης έχει την ίδια 

επιλεκτικότητα σε μετατροπή μικρότερη του 50 %.  Μετά από 5 ώρες αντίδρασης, οι 

ποσότητες των δύο αντιδρώντων που δεν αντέδρασαν είναι πολύ μικρές (<15%) ενώ τα 

παραπροϊόντα της αντίδρασης είναι λιγότερα από 5% (Εικόνα 3.40). 
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Εικόνα 3.39: Διάγραμμα σύγκρισης της επιλεκτικότητας του PAAPd σε σχέση με τον πρότυπο καταλύτη 

Pd@HPS-MN100 σε συνάρτηση της μετατροπής σε προϊόν  

 

 

Εικόνα 3.40: Συγκεντρώσεις αντιδρώντων, προϊόντος και παραπροϊόντων της αντίδρασης σύζευξης Suzuki 

παρουσία του καταλύτη PAAPd σε συνάρτηση με το χρόνο αντίδρασης 
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως τα μικροπηκτώματα PAA με τα ενσωματωμένα 

μεταλλικά νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd NPs) σε υδατικό διάλυμα παρουσιάζουν πολύ 

καλά αποτελέσματα στην κατάλυση της αντίδρασης σύζευξης Suzuki. Να σημειωθεί ότι η 

αντίδραση αυτή γίνεται σε νερό παρουσία βάσης συνθήκες στις οποίες τα 

μικροπηκτώματα PAA είναι διογκωμένα και επομένως τα αντιδρώντα έχουν πρόσβαση 

στην επιφάνεια των νανοκαταλυτών γεγονός που εξηγεί και τη δραστικότητα τους σε 

σχέση με τα νανοσωματίδια σε μικροπηκτώματα PDEAEMA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση μικροπηκτωμάτων 

αποκρινόμενων σε μεταβολές του pH του διαλύματος με χρήση πολυμερισμού 

γαλακτώματος και μελετήθηκε η συμπεριφορά διόγκωσής των μικροπηκτωμάτων σε 

υδατικό διάλυμα με DLS. Κατόπιν, έγινε σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων εντός των 

μικροπηκτωμάτων  και παρατηρήθηκε η μορφολογία των νανοσωματιδίων με χρήση TEM.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, συντέθηκαν ομοπολυμερικά μικροπηκτώματα 

βασισμένα σε μονομερή με βασικές ή όξινες λειτουργικές ομάδες, τα οποία έχουν την 

ιδιότητα να δέχονται ή να απελευθερώνουν πρωτόνια σα συνάρτηση του pH του 

διαλύματος μέσω των λειτουργικών ομάδων που διαθέτουν. Ως βασικό μονομερές 

χρησιμοποιήθηκε το DEAEMA, ενώ το μονομερές t-BuA χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση 

όξινων μικροπηκτωμάτων πολυ(ακρυλικού οξέως) μετά από υδρόλυση των ομάδων του 

εστέρα. Όλα τα ομοπολυμερικά μικροπηκτώματα έδειξαν να διογκώνονται κατά τον 

ιονισμό των δομικών μονάδων του μονομερούς, λόγω της αύξησης της υδροφιλικότητας 

του πολυμερούς και των ηλεκτροστατικών απωστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται 

μεταξύ των φορτισμένων δομικών μονάδων επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει εντός των 

σωματιδίων.  

Πιο συγκεκριμένα, το βασικό υδρόφοβο μονομερές DEAEMA που περιλαμβάνει μια 

ομάδα τριτοταγούς αμίνης ως βασική λειτουργική ομάδα, έχει την ιδιότητα να 

μετατρέπεται σε υδρόφιλο σε χαμηλές τιμές του pH λόγω πρωτονίωσης της ομάδας της 

αμίνης ενώ σε ουδέτερα και βασικά pH η αμινομάδα αποπρωτονιώνεται. Ως αποτέλεσμα 

αυτού τα μικροπηκτώματα του DEAEMA διογκώνονται σε χαμηλό pH και συρρικνώνονται 

σε ουδέτερο και βασικό pH. Αντίθετα το ακρυλικό οξύ είναι πρωτονιωμένο και αφόρτιστο 

σε χαμηλό pH και αποπρωτονιώνεται και φορτίζεται αρνητικά σε υψηλές τιμές pH. 

Επομένως τα μικροπηκτώματα του PAA παρουσιάζουν ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά 

διόγκωσης σε σχέση με αυτά του DEAEMA; σε χαμηλές τιμές pH είναι υδρόφιλα αλλά 

συρρικνωμένα ενώ σε ουδέτερα και βασικά pH διογκώνονται.  

Η συμπεριφορά διόγκωσης των μικροπηκτωμάτων μελετήθηκε με DLS, υπολογίζοντας 

την υδροδυναμική ακτίνα των σωματιδίων σε υδατικό διάλυμα, σε δύο διαφορετικές τιμές 

του pH. Όταν τα σωματίδια είναι αφόρτιστα και όταν οι λειτουργικές του ομάδες είναι 

πλήρως φορτισμένες. Από τις τιμές αυτές της υδροδυναμικής ακτίνας υπολογίστηκε ο 

παράγοντας διόγκωσής των μικροπηκτωμάτων ως ο λόγος του όγκου τους στην 

διογκωμένη κατάσταση προς τον όγκο των σωματιδίων στη συρρικνωμένη μορφή. Στα 
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περισσότερα δείγματα των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA βρήκαμε πως η υδροδυναμική 

ακτίνα σε pH~9.5 κυμαίνεται από 125 έως 180 nm, ενώ σε τιμές pH~3.5 από 260 έως 300 

nm, εμφανίζοντας παράγοντες διόγκωσης μεταξύ 7 και 11. Επομένως τα μικροπηκτώματα 

αυτά αυξάνουν πολύ τον όγκο τους όταν είναι φορτισμένα σε σχέση με την ουδέτερη 

μορφή τους. Επίσης τυχόν μεταβολές στα μεγέθη των μικροπηκτωμάτων καθώς και στους 

παράγοντες διόγκωσης αποδίδονται στη μη επαναληψιμότητα των παραμέτρων κατά τη 

σύνθεση των μικροπηκτωμάτων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για τα τρία 

τελευταία δείγματα που συντέθηκαν η επαναληψιμότητα ήταν πολύ καλή γεγονός που 

αποδεικνύει τον καλό έλεγχο της σύνθεσης των σωματιδίων. Στη συνέχεια έγιναν 

αντίστοιχες μετρήσεις υδροδυναμικής ακτίνας με DLS τόσο για τα πρόδρομα 

μικροπηκτώματα P(t-BuA) όσο και για τα μικροπηκτώματα του πολυ(ακρυλικού οξέως), με 

τα τελευταία να διογκώνονται 10 φορές περισσότερο σε υψηλές τιμές pH όπου και 

βρίσκονται στην ανιοντική τους μορφή σε σχέση με τον όγκο τους στη συρρικνωμένη 

κατάσταση σε χαμηλά pH. Η μορφολογία όλων των παραπάνω μικροπηκτωμάτων 

παρατηρήθηκε μέ SEM υποδεικνύοντας το σφαιρικό τους σχήμα και την ομοιογένεια του 

μεγέθους τους. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση μεταλλικών 

νανοσωματιδίων εντός των πολυμερικών μικροπηκτωμάτων με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες σε τρεις διαφορετικές οργανικές αντιδράσεις. 

Νανοσωματίδια πλατίνας (Pt), βαναδίου (V) καθώς και διμεταλλικά νανοσωματίδια 

πλατίνας/βαναδίου (Pt/V) αναπτύχθηκαν εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA υπό 

αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου, ύστερα από την ενσωμάτωση των πρόδρομων μεταλλικών 

αλάτων (PtCl4, VCl3) και στη συνέχεια την αναγωγή των μετάλλων παρουσία ισχυρού 

αναγωγικού μέσου. Αρχικά λοιπόν έγινε συμπλοκοποίηση των ιόντων Pt+4 και V+3 με τις 

αφόρτιστες αμινομάδες του PDEAEMA, τα οποία ιόντα στη συνέχεια ανάχθηκαν σε 

μεταλλικά νανοσωματίδια παρουσία του τριαίθυλο-βοροϋδριδίου του καλίου KB(C2H5)3H 

1.0 Μ σε THF.  

Η μορφολογία των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA μετά την προσθήκη των μεταλλικών 

αλάτων, αλλά και μετά τον σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων διερευνήθηκε με 

παρατήρηση με TEM. Το σχήμα των συντιθέμενων νανοσωματιδίων ήταν σφαιρικό και η 

διάμετρος τους κυμαινόταν από 2.5 nm έως 4.5 nm. Διερευνήθηκαν επίσης οι 

αλληλεπιδράσεις των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA με τα ιόντα των μετάλλων με 

μετρήσεις UV-Vis στο δείγμα με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μέταλλο (10 %w/w Pt 

ως προς τις δομικές μονάδες του DEAEMA και 50 %w/w V ως προς Pt). Οι κορυφές 

απορρόφησης του PtCl4 και του VCl3
 σε THF στα ~260 nm και ~307 nm αντίστοιχα, 

μετατοπίζονται ύστερα από την προσθήκη των διαλυμάτων των ενώσεων των μεταλλικών 

αλάτων στα μικροπηκτώματα του PDEAEMA στα ~280 nm και ~326 nm, αντίστοιχα. Η 

μετατόπιση των απορροφήσεων υποδεικνύει την συμπλοκοποίηση των ιόντων των 

μετάλλων με τα άτομα αζώτου των αμινομάδων των μικροπηκτωμάτων, ενώ η εξαφάνιση 
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των κορυφών απορρόφησης μετά την προσθήκη του αναγωγικού μέσου επιβεβαιώνει τον 

σχηματισμό των μεταλλικών νανοσωματιδίων.  

Η επιβεβαίωση της πλήρους αναγωγής των ιόντων Pt+4 και V+3 σε Pt0 και V0 έγινε με 

μετρήσεις XPS. Στο φάσμα XPS του δείγματος μετά την αναγωγή διακρίνονται οι κορυφές 

της πλατίνας (Pt4f) και του βαναδίου (V2p) με τιμές ενέργειας σύνδεσης στα BE=71.0±0.1 

eV και BE=511.9±0.1 eV που αντιστοιχούν στην μεταλλική πλατίνα Pt0 και το μεταλλικό 

βανάδιο V0 αντίστοιχα, αποδεικνύοντας πως η σύνθεση των μεταλλικών νανοσωματιδίων 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. 

Επιπρόσθετα, νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru) και παλλαδίου (Pd) σχηματίσθηκαν 

εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA και PAA αντίστοιχα, ύστερα από την ενσωμάτωση 

των πρόδρομων ενώσεων μεταλλικών αλάτων (RuCl3 και K2PdCl4) ακολουθούμενα από 

αναγωγή παρουσία του αναγωγικού μέσου βοροΰδρίδιο του νατρίου (NaBH4) σε αναλογία 

moles αναγωγικού παράγοντα:moles μετάλλου 10:1. Αποτέλεσμα της προσθήκης των 

μεταλλικών αλάτων ήταν η συμπλοκοποίηση των ιόντων Ru+3 και Pd+2 με τις αφόρτιστες 

αμινομάδες του PDEAEMA και τις φορτισμένες καρβοξυλικές ομάδες του PAA, αντίστοιχα. 

Ύστερα από την προσθήκη του αναγωγικού μέσου σχηματίστηκαν μεταλλικά 

νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru) και παλλαδίου (Pd) αντίστοιχα. Το σχήμα, το μέγεθος και η 

τοπολογία των νανοσωματιδίων διερευνήθηκε με παρατήρηση με TEM. Το σχήμα των 

συντιθέμενων νανοσωματιδίων ήταν σφαιρικό και η διάμετρος τόσο των νανοσωματιδίων 

παλλαδίου όσο και των νανοσωματιδίων ρουθηνίου κυμαινόταν από 1 nm έως 3.5 nm. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης της 

καταλυτικής δράσης των σχηματιζόμενων μεταλλικών νανοσωματιδίων σε τρεις οργανικές 

αντιδράσεις. Τα διμεταλλικά νανοσωματίδια πλατίνας/βαναδίου (Pt/V) εντός των 

μικροπηκτωμάτων PDEAEMA χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες σε αντίδραση επιλεκτικής 

υδρογόνωσης για την αναγωγή της νίτρο ομάδας (-NO2) σε άμινο ομάδα (-NH2), χωρίς 

όμως να δώσουν σημαντικά καταλυτικά αποτελέσματα καθώς η μετατροπή και η 

επιλεκτικότητα του υποστρώματος προς το επιθυμητό προϊόν ήταν μόλις 23 %. Παρόμοια 

αποτελέσματα καταλυτικής δράσης παρουσίασαν και τα μικροπηκτώματα PDEAEMA με τα 

ενσωματωμένα νανοσωματίδια ρουθηνίου (Ru) σε μια αντίδραση κυκλοποίησης μιας 

αμινο-αλκοόλης προς σχηματισμό ινδόλης. Η μετατροπή της αρχικής αλκοόλης προς την 

επιθυμητή ινδόλη ήταν μόλις 3 % μετά από 4 h αντίδρασης. Σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα κατάλυσης των οργανικών αντιδράσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα 

νανοσωματίδια παλλαδίου (Pd) εντός των μικροπηκτωμάτων PAA παρουσίασαν πολύ καλά 

αποτελέσματα ως καταλύτες στην αντίδραση σύζευξης Suzuki της βρωμοανισόλης με 

φαινυλοβορονικό οξύ. Τα αποτελέσματα έδειξαν μετατροπή της 4-βρωμοανισόλης προς 4-

μεθοξυδιφαινύλιο σε ποσοστό 96 % και επιλεκτικότητα προς το επιθυμητό προϊόν σε 

ποσοστό 94 %, συμπεραίνοντας πως τα σωματίδια αυτά εμφανίζουν πολύ καλή 

καταλυτική δράση. Μελλοντική δουλειά σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η διερεύνηση της 

καταλυτικής δράσης των νανοσωματιδίων αυτών και σε άλλες αντιδράσεις σύζευξης 
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Suzuki με πιο σύνθετα αντιδρώντα που φέρουν και άλλες ή και περισσότερες λειτουργικές 

ομάδες. Επίσης στόχος μας είναι να διερευνηθεί η καταλυτική δράση των νανοσωματιδίων 

εντός των μικροπηκτωμάτων PDEAEMA σε μέσα όπου τα μικροπηκτώματα να 

διογκώνονται και επομένως να είναι διαθέσιμοι οι νανοκαταλύτες στα αντιδρώντα. 


