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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η προσθήκη ανόργανων υλικών σε πολυµερικές µήτρες οδηγεί στην δηµιουργία 

σύνθετων υβριδίων µε ιδιότητες βελτιωµένες σε σχέση µε τα αρχικά υλικά. Ειδικότερα, η 

ανάµειξη πολυµερών µε πολυστρωµατικά πυριτιούχα υλικά οδηγεί σε τρεις διαφορετικές 

µικρό ή νανοδοµές: την φασικά διαχωρισµένη, την παρεµβληφθείσα, και την διεσπαρµένη. 

Τα νανοσύνθετα αυτά υλικά εµφανίζουν, για παράδειγµα, χαµηλότερη διαπερατότητα από 

αέρια, υψηλότερη θερµική αντοχή και αυξηµένες µηχανικές ιδιότητες σε σχέση µε τα αρχικά 

πολυµερή.     

Στην συγκεκριµένη εργασία µελετούµε την παρασκευή νανοσύνθετων υλικών 

πολυολεφινών/ ανόργανων πυριτιούχων πηλών, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του 

µη πολικού χαρακτήρα των πολυµερών και της έλλειψης κοινών διαλυτών σε συνήθεις 

θερµοκρασίες. Για να επιτευχθεί η παρασκευή νανοσύνθετων υλικών που να εµφανίζουν είτε 

δοµή παρεµβολής είτε διεσπαρµένη δοµή  χρησιµοποιούµε πολυµερικά πρόσθετα τα οποία 

έχουν συντεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αυτά είναι είτε οµοπολυµερή µε τελικές 

λειτουργικές οµάδες, είτε γραµµικά δισυσταδικά συµπολυµερή ή τροποποιηµένα 

εµβολιασµένα πολυµερή. Τα σύνθετα υλικά παρασκευάζονται σε µικρο-αναµείκτη και µικρο-

εκβολέα και η τελική τους δοµή προσδιορίζεται µε τη τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ και τη 

τεχνική ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης. Παρεµβολή των πολυµερικών αλυσίδων 

ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού ή και καταστροφή της δοµής του ανόργανου 

υλικού µε αποτέλεσµα την διασπορά των στρωµάτων µέσα στην πολυµερική µήτρα 

εµφανίζονται ανάλογα µε το είδος της πρόσθετης αλυσίδας και το σχετικό ποσοστό του 

πρόσθετου ως προς το ανόργανο υλικό. Επίσης, µελετάται η ρεολογική και η θερµική 

συµπεριφορά των υλικών αυτών ώστε να ερευνηθεί η ύπαρξη οποιασδήποτε συσχέτισης 

ανάµεσα στην δοµή και στις τελικές ιδιότητες που αυτά εµφανίζουν. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι ενώ οι θερµικές µεταβάσεις παραµένουν σχετικά αµετάβλητες, η ρεολογική 

συµπεριφορά των υβριδίων καθορίζεται κυρίως από τη δοµή τω νανοσύνθετων αυτών υλικών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η προσθήκη ανόργανων υλικών σε πολυµερικές µήτρες οδηγεί στην δηµιουργία 

σύνθετων υβριδίων µε βελτιωµένες µηχανικές, θερµικές και άλλες ιδιότητες, σε σχέση µε τα 

αρχικά πολυµερικά υλικά. Πλήθος ανόργανων υλικών, διαφόρων δοµών, χρησιµοποιούνται 

µε σκοπό την βελτιστοποίηση αυτών των ιδιοτήτων. Πρόσφατα, νανοσύνθετα υλικά που 

προκύπτουν µε χρήση πολυστρωµατικών πυριτιούχων υλικών έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον 

τόσο της βασικής όσο και της εφαρµοσµένης έρευνας, λόγω των εντυπωσιακά βελτιωµένων 

ιδιοτήτων που αυτά παρουσιάζουν, καθώς και για το µειωµένο κόστος σε σχέση µε τα 

συνήθη ενισχυµένα πολυµερή. Για παράδειγµα, τα υλικά αυτά επιδεικνύουν υψηλό µέτρο 

ελαστικότητας, αυξηµένη αντοχή σε εφελκυσµό, υψηλή θερµική αντίσταση και θερµική 

σταθερότητα, αυξηµένη θερµοκρασία θερµικής παραµόρφωσης και επιβραδυντικότητα 

φλόγας, µειωµένη διαπερατότητα από αέρια και υγρά, βελτιωµένη αγωγιµότητα των 

πολυµερικών ηλεκτρολυτών και αυξηµένη βιοαποικοδοµησιµότητα των βιοαποικοδοµήσιµων 

πολυµερών. Τα νανοσύνθετα υλικά πολυµερών/φυλλοειδών πυριτιούχων πηλών βρίσκουν 

πολλές εφαρµογές στη συσκευασία τροφίµων, στην παραγωγή υµενίων για αγροτικές και 

άλλες εφαρµογές, στη βιοµηχανία αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών. Επίσης τα υβρίδια αυτά 

αποτελούν εξαιρετικά συστήµατα για τη µελέτη της θερµοδυναµικής και της δυναµικής των 

πολυµερών σε ισχυρό χωρικό περιορισµό. 

Ειδικότερα, η ανάµειξη πολυµερών µε πολυστρωµατικά πυριτιούχα υλικά, ανάλογα µε τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ της πολυµερικής µήτρας και του φυλλοειδούς πυριτικού πηλού 

οδηγεί σε τρεις διαφορετικές µικρο- ή νανοδοµές. Από αυτές, η φασικά διαχωρισµένη δοµή 

οδηγεί σε µικροσύνθετα υλικά µε παρόµοιες ιδιότητες µε τα συµβατικά µικροσύνθετα υλικά, 

καθότι οι αλληλεπιδράσεις είναι ασθενείς και το πολυµερές µε το ανόργανο υλικό είναι µη 

αναµείξιµα. Στις άλλες δύο νανοδοµές, τη δοµή παρεµβολής και τη διεσπαρµένη δοµή, οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ οργανικού και ανόργανου υλικού είναι ευνοϊκές, οπότε 

οδηγούµαστε σε νανοσύνθετα υλικά µε τις προαναφερθείσες ιδιότητες. Οι φυσικοί 

πολυστρωµατικοί πυριτιούχοι πηλοί λόγω των υδρόφιλων επιφανειών τους είναι αναµίξιµοι 

µόνο µε πολικά  πολυµερή (π.χ. πολυαιθυλενοξείδιο), ενώ δεν είναι συµβατοί µε τα λιγότερο 

πολικά ή µη πολικά πολυµερή (π.χ. πολυστυρένιο). Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η 

µετατροπή της υδρόφιλης επιφάνεια τους σε οργανόφιλη, πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται 

µέσω αντιδράσεων ιοντικής ανταλλαγής µε κατιοντικές επιφανειοδραστικές αλυσίδες. 
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Στην συγκεκριµένη εργασία, µας ενδιαφέρει, η παρασκευή νανοσύνθετων υλικών 

πολυολεφινών/ανόργανων πυριτιούχων πηλών  η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι µόνο 

λόγω του ισχυρά υδρόφοβου και µη πολικού χαρακτήρα των πολυµερών αλλά και λόγω της 

έλλειψης κοινών διαλυτών σε συνήθεις θερµοκρασίες. Το ζητούµενο είναι η παρασκευή 

νανοσύνθετων υλικών πολυολεφινών/ ανόργανων πυριτιούχων πηλών που να εµφανίζουν  

παρεµβληθείσα ή διεσπαρµένη δοµή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιµοποιούµε πολυµερικά 

πρόσθετα τα οποία έχουν συντεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, τα οποία είναι είτε 

οµοπολυµερή µε τελικές ενεργές οµάδες, είτε γραµµικά δισυσταδικά ή εµβολιασµένα 

πολυµερή µε ενεργές οµάδες κατά µήκος της αλυσίδας. Επίσης χρησιµοποιούµε ανόργανο 

υλικό του οποίου ο υδρόφιλος χαρακτήρας έχει τροποποιηθεί σε οργανόφιλο µε σκοπό να 

ευνοηθεί η ανάµειξη του µε τις πολυµερικές αλυσίδες. 

Συγκεκριµένα, για την παρασκευή σύνθετων υλικών πολυαιθυλενίου 

χρησιµοποιήθηκαν ως πρόσθετα: γραµµικό οµοπολυµερές πολυαιθυλενίου µε τελική ενεργή 

οµάδα χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, συµπολυµερές πολυαιθυλενίου εµβολιασµένου 

µε πολλαπλές µικρές αλυσίδες πολυαιθυλενίου µε τελικές δραστικές οµάδες χλωριούχου 

άλατος διµεθυλοαµίνης, συσταδικό συµπολυµερές πολυαιθυλενίου-b-πολυ(µεθακρυλικού 

οξέος) και τέλος τροποποιηµένο πολυµερές πολυαιθυλενίου εµβολιασµένου µε µαλεϊκό 

ανυδρίτη. Τα πρόσθετα αυτά χρησιµοποιήθηκαν ώστε να παίξουν είτε το ρόλο της 

πολυµερικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας (surfactant) που θα προκαλέσει την 

‘‘οργανοφιλίωση’’ του ανόργανου υλικού είτε το ρόλο του συµβατοποιητή (compatibilizer) 

µεταξύ του ανόργανου υλικού και του πολυαιθυλενίου. Στη δε περίπτωση σύνθετων υλικών 

πολυπροπυλενίου χρησιµοποιήθηκε τροποποιηµένο πολυµερές πολυπροπυλενίου 

εµβολιασµένου µε µαλεϊκό ανυδρίτη, το οποίο αναµένεται να παίξει το ρόλο συµβατοποιητή. 

Σε κάθε περίπτωση ακολούθησε διερεύνηση των διαφόρων παραµέτρων που επηρεάζουν τις 

τελικές δοµές (ποσοστά συστατικών, διαδικασία παρασκευής), ενώ για το χαρακτηρισµό τους 

και την  µελέτη των ιδιοτήτων τους χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ 

(XRD), ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (TEM), διαφορικής θερµιδοµετρία σάρωσης 

(DSC) και η τεχνική της ρεολογίας.  

Η συνέχεια του κειµένου διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας 

αυτής, γίνεται µια θεωρητική ανασκόπηση των δοµικών χαρακτηριστικών των 

πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών καθώς η περιγραφή των χαρακτηριστικών δοµών που 

προκύπτουν από την ανάµειξή τους µε πολυµερικά υλικά. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

βασικές µέθοδοι παρασκευής των σύνθετων υλικών, ενώ το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται 

µε τη θερµοδυναµική και κινητική ερµηνεία σχηµατισµού των νανοσύνθετων υλικών. Στο 



v 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενής περιγραφή των µεθόδων παρασκευής καθώς και των 

υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην συγκεκριµένη εργασία. Στη συνέχεια, στο τρίτο 

κεφάλαιο, περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι της περίθλασης ακτίνων Χ, XRD, της 

ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης, TEM, της διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης, DSC 

και της ρεολογίας, οι οποίες  χρησιµοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισµό και τη µελέτη των 

ιδιότητων των σύνθετων υλικών µας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η 

πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για κάθε σύνθετο σύστηµα και ακολουθεί η 

ανάλυση των πειραµατικών µας αποτελεσµάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

συµπεράσµατα αυτής της εργασίας καθώς και µια αναφορά στην µελλοντική δουλειά που θα 

µπορούσε να γίνει για την περαιτέρω µελέτη των συστηµάτων αυτών. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
 

ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ/ 

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ 
 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα Νανοσύνθετα υλικά αποτελούν ένα νέο τύπο σύνθετων πολυµερικών υλικών, είναι 

πληρωτικά πολυµερή (particle-filled polymers) στα οποία τα διεσπαρµένα σωµατίδια έχουν 

τουλάχιστον µια διάστασή τους της τάξεως του νανοµέτρου (nm). Γενικά τα υβρίδια αυτά 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το πόσες διαστάσεις του διεσπαρµένου 

σωµατιδίου είναι της τάξεως του nm. Η πρώτη κατηγορία είναι τα µηδενικής διάστασης (0-

D) νανοσύνθετα υλικά, στα οποία και οι τρεις διαστάσεις του σωµατιδίου είναι της τάξεως 

του nm. Τέτοια σωµατίδια µπορεί να είναι σφαιρικά νανοσωµατίδια διοξειδίου του 

πυριτίου1,2, clusters ηµιαγωγών3 και άλλα2. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των 

µονοδιάστατων (1-D) νανοσύνθετων υλικών, στα οποία οι δύο διαστάσεις του διεσπαρµένου 

σωµατιδίου είναι νανοµετρικής κλίµακας ενώ η τρίτη είναι αρκετά µεγαλύτερη, για 

παράδειγµα νανοσωλήνες άνθρακα4 ή ίνες κυτταρίνης (cellulose whiskers)5,6. Τα δισδιάστατα 

(2-D) νανοσύνθετα υλικά αποτελούν την τρίτη κατηγορία, στα οποία τα διεσπαρµένα 

σωµατίδια έχουν µορφή στρωµάτων, πάχους ενός νανόµετρου ενώ οι άλλες τους διαστάσεις 

κυµαίνονται µεταξύ µερικών εκατοντάδων έως χιλιάδων νανόµετρων. 

Τα υβρίδια της τελευταία κατηγορίας είναι γνωστά ως νανοσύνθετα υλικά πολυµερών 

/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Τα συστήµατα αυτά έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον τόσο της βασικής όσο και της εφαρµοσµένης έρευνας διότι συχνά εµφανίζουν 

αξιοσηµείωτα βελτιωµένες ιδιότητες σε σύγκριση µε τα καθαρά πολυµερή ή τα συµβατικά 

µικροσύνθετα και µακροσύνθετα υλικά. Τα υλικά αυτά επιδεικνύουν υψηλό µέτρο 

ελαστικότητας, αυξηµένη αντοχή σε εφελκυσµό7,8,9 (tensile strength) , υψηλή θερµική 

αντίσταση10 (heat resistance) και θερµική σταθερότητα11 (thermal stability), αυξηµένη 

θερµοκρασία θερµικής παραµόρφωσης7 (heat distortion temperature) και επιβραδυντικότητα 

φλόγας (flame retardancy) ή µειωµένη αναφλεξιµότητα11,12,13 (flammability), µειωµένη 

διαπερατότητα7,14 (permeability) από αέρια και υγρά, βελτιωµένη αγωγιµότητα9 των 
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πολυµερικών ηλεκτρολυτών και αυξηµένη βιοαποικοδοµησιµότητα15 (biodegradability) των 

βιοαποικοδοµήσιµων (biodegradable) πολυµερών. Η βελτίωση των ιδιοτήτων οφείλεται στις 

ισχυρές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιφανειών των στρωµάτων του φυλλοειδούς 

πυριτιούχου πηλού και του πολυµερούς καθώς επίσης  και στον µεγάλο λόγο µορφής (aspect 

ratio) που έχουν τα στρώµατα αυτά. Επίσης τα υβρίδια αυτά αποτελούν εξαιρετικά 

συστήµατα για τη µελέτη της θερµοδυναµικής και της δυναµικής των πολυµερών σε ισχυρό 

χωρικό περιορισµό16,17,18,19,20. Τα νανοσύνθετα υλικά πολυµερών/πολυστρωµατικών 

πυριτιούχων πηλών βρίσκουν πολλές εφαρµογές όπως στη συσκευασία τροφίµων, την 

παραγωγή φιλµ, τη βιοµηχανία αυτοκίνητων και ηλεκτρονικών κ.α. 

 

1.2 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΙ ΠΗΛΟΙ 
  

Οι πιο συνήθεις φυλλοειδείς πυριτιούχοι πηλοί (layered silicates or phyllosilicates) 

που χρησιµοποιούνται στα νανοσύνθετα υλικά πολυµερών είναι οι σµηκτίτες (smectites) οι 

οποίοι έχουν παρόµοια δοµή µε τα ορυκτά ταλκ (talc) και µίκα (mica)8,21,22,23. Η κρυσταλλική 

τους δοµή αποτελείται από στρώµατα πάχους 1nm. Κάθε στρώµα αποτελείται από δύο 

τετραεδρικά φύλλα διοξείδιου του πυριτίου ανάµεσα στα οποία υπάρχει ένα οκταεδρικό 

φύλλο υδροξειδίου του αλουµινίου ή µαγνησίου. Το πλάτος (lateral dimension) των 

στρωµάτων κυµαίνεται από 20nm έως µερικά µm ανάλογα µε το αν το ανόργανο υλικό είναι 

συνθετικό ή φυσικό ορυκτό. Τα στρώµατα διευθετούνται έτσι ώστε να σχηµατίζουν 

στοιβάδες και λόγω αλληλεπιδράσεων Van der Walls δηµιουργείται ανάµεσα τους κενό που 

ονοµάζεται διαστρωµατική απόσταση ή γαλαρία (interlayer or gallery). Ισοµορφική 

υποκατάσταση στο εσωτερικό των στρωµάτων (για παράδειγµα, το Al3+ αντικαθίσταται από 

το Mg2+ ή από το Fe2+, ή το Mg2+ αντικαθίσταται από Li1+) δηµιουργεί αρνητικά φορτία τα 

οποία ισοσταθµίζονται από ένυδρα κατιόντα αλκαλικών µετάλλων ή αλκαλικών γαιών τα 

οποία βρίσκονται στις γαλαρίες. Εξαιτίας των ασθενών δυνάµεων µεταξύ των στρωµάτων 

είναι δυνατή η παρεµβολή διάφορων µικρών µορίων21, ακόµη και πολυµερών ανάµεσα στα 

στρώµατα του ανόργανου υλικού. Αυτού του τύπου οι φυλλοειδείς πυριτιούχοι πηλοί 

χαρακτηρίζονται από ένα επιφανειακό φορτίο που είναι γνωστό σαν cation exchange capacity 

(CEC) και εκφράζεται σε milli-equivalents/100g. Το φορτίο κάθε στρώµατος δεν είναι τοπικά 

σταθερό αλλά ποικίλει από στρώµα σε στρώµα και για αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί σαν µια 

µέση τιµή στην έκταση του κρυστάλλου. Ένα µικρό ποσοστό των κατιόντων εντοπίζεται στην 

εξωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου ενώ η πλειοψηφία τους βρίσκεται ανάµεσα στα 

στρώµατα. Οι πιο συνήθεις πυριτιούχοι πηλοί που χρησιµοποιούνται είναι ο 
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µοντµοριλλονίτης (montmorillonite),  ο εκτορίτης (hectorite) και ο σαπονίτης (saponite) η 

δοµή των οποίων φαίνεται στο σχήµα 1.1, ενώ η χηµική τους σύσταση και οι 

χαρακτηριστικές τους παράµετροι δίνονται στον πίνακα 1.1. 

 

 

 
Σχήµα 1.1 : Κρυσταλλική δοµή  πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών 

 
 

Πίνακας 1.1 : Χηµική σύσταση και χαρακτηριστικές παράµετροι πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών 

 
 

Λόγω του υδρόφιλου χαρακτήρα των επιφανειών των στρωµάτων, που οφείλεται στα 

ένυδρα κατιόντα, οι πολυστρωµατικοί πυριτιούχοι πηλοί είναι αναµείξιµοι µόνο µε υδρόφιλα 

πολυµερή, όπως για παράδειγµα πολυ(αιθυλενοξείδιο)24 (poly(ethylene oxide), PEO),  ενώ 

δεν είναι συµβατοί µε τα περισσότερα µη πολικά πολυµερή, όπως στην περίπτωση των 

πολυολεφίνων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η µετατροπή της υδρόφιλης επιφάνεια τους 

σε οργανόφιλη πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται µέσω αντιδράσεων ιοντικής ανταλλαγής µε 

κατιοντικές επιφανειοδραστικές αλυσίδες (cationic surfactants), όπως οργανικά πρωτοταγή, 

δευτεροταγή, τριτοταγή και  τεταρτοταγή αζωτούχα ή φωσφορούχα κατιόντα. Ο ρόλος των 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων στους οργανικά τροποποιηµένους πυριτιούχους πηλούς 
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(organically modified layered silicates, OMLSs) είναι να ελαττώσουν την επιφανειακή 

ενέργεια του ανόργανου υλικού και να κάνουν το περιβάλλον των γαλαρίων περισσότερο 

συµβατό µε τα πολυµερή. Επίσης οι επιφανειοδραστικές αλυσίδες µπορεί να περιέχουν 

λειτουργικές οµάδες που να αντιδρούν µε την πολυµερική µήτρα ή να προκαλούν (ή να 

εκκινούν) τον πολυµερισµό µονοµερών βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ του 

ανόργανου υλικού και του πολυµερούς7,14,25,26. Η αντικατάσταση των ένυδρων κατιόντων από 

οργανικά κατιόντα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης. Εξαιτίας 

του αρνητικού φορτίου που υπάρχει στην επιφάνεια των στρωµάτων οι φορτισµένες  τελικές 

οµάδες των επιφανειοδραστικών αλυσίδων βρίσκονται στην επιφάνεια του στρώµατος ενώ οι 

αλειφατικές τους  αλυσίδες θα απλώνονται ακτινωτά µακριά από την επιφάνεια. Η ισορροπία 

της διαστρωµατικής απόστασης ενός οργανόφιλου φυλλοειδούς πυριτιούχου πηλού, για ένα 

δεδοµένο εύρος θερµοκρασιών, εξαρτάται από το φορτίο ανά µονάδα επιφάνειας του 

ανόργανου υλικού καθώς επίσης και από το µήκος των αλυσίδων και την µοριακή δοµή του 

οργανικού κατιόντος. Σύµφωνα µε αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) ανάλογα µε 

τη θερµοκρασία, την πυκνότητα και το µήκος των οργανικών αλυσίδων, οι αλυσίδες είτε 

εκτείνονται παράλληλα στην επιφάνεια των στρωµάτων σχηµατίζοντας µονές στοιβάδες ή 

διπλοστοιβάδες είτε απλώνονται ακτινωτά µακριά από την επιφάνεια σχηµατίζοντας µονές ή 

διπλές στοιβάδες µε πλάγια διευθέτηση27 (σχήµα 1.2). 

 
Σχήµα 1.2 : Ιδανικές δοµές οργανικά τροποποιηµένων πυριτιούχων πηλών (α) µονές στοιβάδες, 

(β) διπλοστοιβάδες, (γ) µονές και (δ) διπλές στοιβάδες µε πλάγια διευθέτηση27 

 

Οι παραπάνω ιδανικές δοµές δεν είναι ρεαλιστικές. Σύµφωνα µε πειράµατα 

φασµοτοσκοπίας Υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FTIR spectroscopy)28 η δοµή των 

αλυσίδων  ποικίλει, οι πολυµερικές αλυσίδες εµφανίζουν συµπεριφορά ρευστού (liquidlike 

structure) ή στερεού  (solidlike structure). Όταν η πυκνότητα φορτίου των στρωµάτων ή το 
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µήκος των αλυσίδων µειώνεται, ή όταν η θερµοκρασία αυξάνεται επικρατεί η συµπεριφορά 

ρευστού (liquidlike structure). Αυτό συµβαίνει λόγω των σχετικά µικρών ενεργειακών 

διαφορών µεταξύ των trans και gauche διαµορφώσεων. Επιπλέον, για µεγαλύτερου µήκους 

αλυσίδες, οι επιφανειοδραστικές αλυσίδες εµφανίζουν θερµικές µεταβάσεις παρόµοιες µε 

αυτές της τήξης ή µεταβάσεις από υγροκρυσταλλική κατάσταση σε κατάσταση ρευστού κατά 

την θέρµανση (σχήµα 1.3).  

 
              (α)                                              (β)                                               (γ)   

Σχήµα 1.3 : ∆οµή οργανικά τροποποιηµένων πυριτιούχων πηλών σύµφωνα µε πειράµατα FTIR 

(α) µικρού µήκους αλυσίδες, (β) µεσαίου µήκους αλυσίδες και (γ) µεγάλου µήκους 

αλυσίδες28 

 

1.3 ∆ΟΜΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Η ανάµειξη πολυµερών µε πολυστρωµατικά πυριτιούχα υλικά, ανάλογα µε τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ της πολυµερικής µήτρας και του φυλλοειδούς πυριτικού πηλού 

(οργανικά τροποποιηµένου ή µη) οδηγεί σε τρεις διαφορετικές µικρο- ή νανοδοµές8 (Σχήµα 

1.4). Όταν οι αλληλεπιδράσεις είναι ασθενείς το πολυµερές και το ανόργανο υλικό είναι µη 

αναµείξιµα και προκύπτουν σύνθετα υλικά που εµφανίζουν φασικά διαχωρισµένη (phase 

separated) δοµή. Τα φασικά διαχωρισµένα συστήµατα εµφανίζουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα 

συµβατικά µικροσύνθετα υλικά.  

 
Σχήµα 1.4 : Σχηµατική αναπαράσταση των διαφορετικών δοµών νανοσύνθετων υλικών 

πολυµερών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών, (α) φασικά διαχωρισµένη 

δοµή, (β) δοµή παρεµβολής και (γ) διεσπαρµένη δοµή 
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Στην περίπτωση που οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ οργανικού και ανόργανου υλικού είναι 

ευνοϊκές προκύπτει είτε η δοµή παρεµβολής (intercalated) όπου οι πολυµερικές αλύσιδες 

έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού είτε, για ακόµη πιο 

ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις η διεσπαρµένη (exfoliated ή delaminated) δοµή όπου η φυλλοειδής 

δοµή του ανόργανου υλικού έχει καταστραφεί τελείως και τα επιµέρους στρώµατα του 

βρίσκονται διεσπαρµένα µέσα στη πολυµερική µήτρα. Στα νανοσύνθετα υλικά δοµής 

παρεµβολής και κυρίως διεσπαρµένης δοµής εµφανίζονται οι βελτιωµένες ιδιότητες που 

αναφέρθησαν παραπάνω στην παράγραφο της εισαγωγής. 

  Για τον χαρακτηρισµό και τη µελέτη της δοµής των νανοσύνθετων υλικών 

χρησιµοποιούνται κυρίως οι τεχνικές της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) και της 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης (TEM). Στην περίπτωση που τα υβρίδια έχουν 

φασικά διαχωρισµένη δοµή η διαστρωµατική απόσταση του πολυστρωµατικού πυριτιούχου 

πηλού παραµένει σταθερή και στο φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ, σύµφωνα µε τον νόµο  

Bragg, η κύρια κορυφή (1ης τάξης) εµφανίζεται στην ίδια γωνία περίθλασης µε αυτή του 

καθαρού ανόργανου υλικού (Σχήµα 1.5)  

 
Σχήµα 1.5 : Τυπικά φάσµατα XRD από υβρίδια πολυµερών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων 

πηλών (α) φασικά διαχωρισµένο σύστηµα, (β) σύστηµα  δοµής  παρεµβολής και 

(γ) σύστηµα διεσπαρµένης  δοµής8 

 

Όταν οι πολυµερικές αλυσίδες παρεµβάλλονται ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου 

υλικού, όπως στην περίπτωση των υβριδίων δοµής παρεµβολής, προκαλείται αύξηση της 
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διαστρωµατικής απόστασης. Η αύξηση της απόστασης µεταξύ των στρωµάτων προκύπτει 

από το φάσµα ακτίνων Χ όπου παρατηρείται µετακίνηση της κύριας κορυφής σε µικρότερες 

γωνίες. Όσον αφορά την περίπτωση των υβριδίων διεσπαρµένης δοµής η φυλλοειδής δοµή 

του ανόργανου υλικού έχει καταστραφεί και η κύρια κορυφή περίθλασης στο φάσµα  XRD 

του σύνθετου υλικού έχει εξαφανιστεί. 

Η απουσία της κορυφής στα φάσµατα των ακτίνων Χ µπορεί επίσης να οφείλεται 

στους περιορισµού της τεχνικής (δηλαδή δεν είναι ανιχνεύσιµες διαστρωµατικές αποστάσεις 

µεγαλύτερες από 8nm) ή στην έλλειψη συµφωνίας της δοµής των στρωµάτων του ανόργανου 

υλικού. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η χρήση της τεχνικής ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 

διέλευσης. Στο σχήµα 1.6α δίνεται η φωτεινού πεδίου εικόνα ΤΕΜ ενός υβριδίου 

πολυστυρενίου/οργανόφιλου πολυστρωµατικού πυριτιούχου πηλού το οποίο εµφανίζει δοµή 

παρεµβολής. Οι παράλληλες σκοτεινές γραµµές στην εικόνα αποτελούν τις ακµές των 

στρωµάτων του ανόργανου υλικού ενώ οι φωτεινές (λευκές) περιοχές είναι το πολυστυρένιο. 

Η διαστρωµατική απόσταση είναι περίπου 3nm. Στο σχήµα 1.6β δίνεται η φωτεινού πεδίου 

εικόνα ΤΕΜ ενός σύνθετου υλικού διεσπαρµένης   δοµής. Τα στρώµατα του οργανόφιλου 

πολυστρωµατικού πυριτιούχου πηλού είναι διαχωρισµένα και διεσπαρµένα σε εποξική 

κόλλα. Σε πολλά συστήµατα υβριδίων εµφανίζεται ένα µείγµα δοµής παρεµβολής και 

διεσπαρµένης δοµής. 
 

 
Σχήµα 1.6 : Φωτεινού πεδίου εικόνες TEM ενός συστήµατος δοµής παρεµβολής (αριστερά) και 

ενός συστήµατος διεσπαρµένης δοµής (δεξιά)8 
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1.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 

 Η σύνθεση υβριδίων πολυµερών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών 

πραγµατοποιείται µε τρεις βασικές µεθόδους παρασκευής22,23 : 
 

Μέθοδος παρεµβολής τήγµατος  πολυµερούς (polymer melt intercalation method)  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή µείγµα πολυµερούς και πυριτιούχου πηλού υπόκεινται 

σε θερµική ανόπτηση (annealing), στατικά ή κάτω από µηχανική ανάµειξη, πάνω από τη 

θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης για άµορφα πολυµερή ή τη θερµοκρασία τήξης για ηµι-

κρυσταλλικά πολυµερή. Κατά τη διάρκεια της θερµικής ανόπτησης οι πολυµερικές αλυσίδες 

διαχέονται και παρεµβάλλονται ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού. Αυτή είναι 

και η βασική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για την παρασκευή των 

σύνθετων υλικών.   
 

Μέθοδος διαλύµατος (solution method) 

Η µέθοδος βασίζεται στη χρήση ενός διαλύτη στον οποίο το πολυµερές είναι 

ευδιάλυτο και τα στρώµατα του φυλλοειδούς πυριτιούχου πηλού µπορούν να διασπαρούν. 

Αναµειγνύοντας τα διαλύµατα του πολυµερούς και ανόργανου υλικού οι πολυµερικές 

αλυσίδες παρεµβάλλονται ανάµεσα στα στρώµατα. Στη συνέχεια εξατµίζοντας τον διαλύτη 

τα στρώµατα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση µε τις πολυµερικές αλυσίδες 

ανάµεσα τους.  
 

Μέθοδος  in-situ πολυµερισµού (in-situ intercalative polymerization) 

 Στη µέθοδο αυτή τα στρώµατα του φυλλοειδούς πυριτιούχου πηλού διασπείρονται 

µέσα σε υγρό µονοµερές ή σε διάλυµα µονοµερούς έτσι ώστε ο σχηµατισµός του πολυµερούς 

να λάβει χώρα ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού. Η έναρξη του πολυµερισµού 

µπορεί να γίνει είτε µε θέρµανση ή ακτινοβολία, µε διάχυση κατάλληλου εκκινητή είτε µε 

έναν οργανικό εκκινητή ή καταλύτη ο οποίος στερεώνεται µέσω αντιδράσεων ιοντικής 

ανταλλαγής  στην επιφάνεια του ανόργανο υλικού πριν την διάλυση του στο µονοµερές. 

 

 

1.5 ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ  
 

Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας, ο σχηµατισµός και η 

δοµή ισορροπίας των νανοσύνθετων υλικών πολυµερών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων 
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πηλών δείχνουν να εξαρτώνται από τη φύση του πολυµερούς (πολικό ή µη πολικό) και το 

επιφανειακό φορτίο των στρωµάτων πυριτιούχου πηλού. Στην περίπτωση των οργανικά 

τροποποιηµένων πυριτιούχων πηλών ο σχηµατισµός και η δοµή ισορροπίας των υβριδίων  

εξαρτώνται επίσης από το µήκος των αλυσίδων και τη µοριακή δοµή των κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων. Αντίθετα η συµβατότητα µεταξύ πολυµερών και φυλλοειδών 

πυριτιούχων πηλών καθώς και η δοµή ισορροπίας που προκύπτει από την ανάµειξή τους 

φαίνεται να µην επηρεάζονται από το µοριακό βάρος του πολυµερούς. Για την εξήγηση των 

παραπάνω αποτελεσµάτων έχει αναπτυχθεί ένα θεωρητικό µοντέλο µέσου πεδίου (lattice 

based mean field theory)16. Γενικά η παρεµβολή του πολυµερούς ανάµεσα στα στρώµατα των 

πυριτιούχων πηλών καθορίζεται από τον συνδυασµό ενθαλπικών και εντροπικών 

παραγόντων. Ο περιορισµός του πολυµερούς ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού 

έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της συνολικής εντροπίας των πολυµερικών αλυσίδων. Το 

εντροπικό ‘πέναλτι’ του περιορισµού του πολυµερούς µπορεί να αντισταθµιστεί µε την 

αύξηση της εντροπίας των επιφανειοδραστικών αλυσίδων λόγω του ότι αποκτούν αυξηµένη 

ελευθερία κίνησης καθώς τα στρώµατα του ανόργανου υλικού αποµακρύνονται (σχήµα 1.7).  

 
Σχήµα 1.7 : Μεταβολή της εντροπίας ανά µονάδα επιφάνειας συναρτήσει της αλλαγής της 

διαστρωµατικής απόστασης, του πολυµερούς (−·−·−·),των επιφανειοδραστικών 

αλυσίδων της επιφάνειας (−−−) και της συνολικής εντροπίας του συστήµατος (—) 

 

Εφόσον µικρές αυξήσεις στην διαστρωµατική απόσταση επιφέρουν µικρή αλλαγή στην 

συνολική εντροπία, οι αλλαγές στην συνολική ενθαλπία του συστήµατος θα καθορίσουν αν η 
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παρεµβολή των πολυµερικών αλυσίδων είναι θερµοδυναµικά εφικτή. Η ενθαλπία ανάµειξης 

αποτελείται από δύο όρους: τον µη πολικό όρο που είναι µη ευνοϊκός και προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση µεταξύ πολυµερούς και των επιφανειοδραστικών αλειφατικών αλυσίδων και 

τον ευνοϊκό πολικό όρο που προέρχεται από τον όξινο ή βασικό (Lewis acid/Lewis Base) 

χαρακτήρα των φυλλοειδών πυριτιούχων πηλών που αλληλεπιδρούν µε τις πολυµερικές 

αλυσίδες. Μια ευνοϊκή µεταβολή της ενθαλπίας ανάµειξης επιτυγχάνεται µε τη 

µεγιστοποίηση του µεγέθους και του αριθµού των ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

πολυµερούς και επιφάνειας και ταυτόχρονα µε την ελαχιστοποίηση του µεγέθους και του 

αριθµού των µη ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων µεταξύ πολυµερούς και των 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων. Η διασπορά των στρωµάτων στην πολυµερική µήτρα 

επιτυγχάνεται όταν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολυµερούς και επιφάνειας είναι πολύ 

ευνοϊκές (σχήµα 1.8). 

 
Σχήµα 1.8 : Μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας  ανά µονάδα επιφάνειας συναρτήσει της 

αλλαγής της διαστρωµατικής απόστασης για διαφορές χηµικές συγγένειες 

(affinities) µεταξύ επιφάνειας και πολυµερούς: ∆gs=0,-2,-4 και -6mJ/m2 

 

 

1.6 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 
 

 Η κινητική της παρεµβολής τήγµατος πολυµερούς στα στρώµατα του πυριτικού 

υλικού έχει παρατηρηθεί ότι εξαρτάται από την θερµοκρασία και το µοριακό βάρος. 

Χρησιµοποιώντας in-situ XRD µελετήθηκε η κινητική πρότυπων πολυµερών (πολυστυρένιο 



ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 11

µε πολυδιασπορά περίπου ίση µε ένα) σε οργανικά τροποποιηµένο φθοροεκτορίτη 

(fluorohectorite). Στο σχήµα 1.9 φαίνεται µια σειρά από φάσµατα ακτίνων Χ ενός µείγµατος 

πολυστυρενίου (Mw=30000, PS30) και οργανόφιλου φθοροεκτορίτη µετρηµένων κατά την 

διάρκεια θερµικής ανόπτησης (annealing) στους 160ο C υπό συνθήκες κενού. Στην αρχή της 

θέρµανσης το φάσµα περίθλασης εµφανίζει κορυφές περίθλασης (p001 και p002) 

χαρακτηριστικές της διαστρωµατικής απόστασης του καθαρού υλικού. Κατά τη διάρκεια της 

θέρµανσης, η ένταση των κορυφών αυτών σταδιακά µειώνεται ενώ ταυτόχρονα εµφανίζεται 

µια νέα οµάδα κορυφών (i001, i002 και i003) που αντιστοιχούν στην αυξηµένη 

διαστρωµατική απόσταση του φθοροεκτορίτη λόγω της παρεµβολής των αλυσίδων του 

πολυστυρενίου. Από τα φάσµατα του σχήµατος 1.9  παρατηρείται ότι τα στρώµατα του 

ανόργανου υλικού γεµίζουν ένα-ένα και όχι ότι η παρεµβολή γίνεται ταυτόχρονα σε όλες τις 

γαλαρίες γιατί αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα µία σταδιακή µετατόπιση της κύριας κορυφής 

Bragg προς µικρότερες γωνίες. 

 
Σχήµα 1.9 : Χρονική σειρά φασµάτων XRD29 

 

Για κάθε χρονική στιγµή το κλάσµα του εµβαδού της κύριας κορυφής του 

συστήµατος δοµής παρεµβολής ως προς το εµβαδόν της κύριας κορυφής  του αρχικά φασικά 

διαχωρισµένου συστήµατος είναι ανάλογο του κλάσµατος χ του ανόργανου υλικού που έχει 

υποστεί παρεµβολή. Στο σχήµα 1.10(α) δίνεται το χ του ανόργανου υλικού σαν συνάρτηση 

του χρόνου για διάφορες θερµοκρασίες θερµικής ανόπτησης του υβριδίου πολυστυρενίου 

(PS30, MW=30000).  
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                                  (α)                                                                            (β) 

Σχήµα 1.10 : Κλάσµα χ του ανόργανου υλικού που έχει υποστεί παρεµβολή  (α) για διάφορες 

θερµοκρασίες θερµικής ανόπτησης (PS30, MW=30000) και (β) για διάφορα µοριακά βάρη 

πολυστυρενίου στους 180ο C. 

 

Παρατηρείται ότι αυξάνοντας τη θερµοκρασία αυξάνεται ο ρυθµός µε τον οποίο 

παρεµβάλλονται οι αλυσίδες του πολυστυρενίου ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου 

υλικού. Στο σχήµα 1.10(β) δίνεται το χ σαν συνάρτηση του χρόνου στους 180ο C για διάφορα 

µοριακά βάρη πολυστυρενίου (PS30, PS68, PS90 και PS152). Σε αυτή την περίπτωση αυτό 

που παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το µοριακό βάρος µειώνεται ο ρυθµός παρεµβολής. Τα 

πολυµερή µε µικρά µοριακά βάρη ολοκληρώνουν πιο γρήγορα την παρεµβολή των αλυσίδων 

τους ανάµεσα στα στρώµατα του πυριτιούχου πηλού. Η κινητική της διαδικασίας παρεµβολής 

των πολυµερικών αλυσίδων ανάµεσα στα στρώµατα του πηλού επιταχύνεται αν στο σύστηµα 

ασκηθεί εξωτερική δύναµη, όπως στην περίπτωση µηχανικής ανάµειξης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΥΛΙΚΑ 

 
 

 

 2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας η παρασκευή των δειγµάτων 

πραγµατοποιήθηκε κυρίως µε τη µέθοδο παρεµβολής τήγµατος  πολυµερούς  (polymer melt 

intercalation method) µε µηχανική ανάµειξη σε µικρο-εκβολέα. Σε κάποιες περιπτώσεις που 

αυτό δεν ήταν δυνατόν χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος διαλύµατος (solvent method). Οι δύο 

αυτές µέθοδοι παρουσιάζονται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους. 

  

2.1.1 Μέθοδος ∆ιαλύµατος  
 

 Η µέθοδος διαλύµατος περιλαµβάνει τη διάλυση προκαθορισµένων ποσοτήτων του 

πολυµερούς και του ανόργανου υλικού σε κατάλληλο διαλύτη, στον οποίο το πολυµερές είναι 

ευδιάλυτο και τα στρώµατα του ανόργανου υλικού µπορούν να διασπαρούν, και την ανάµειξη 

τους για κατάλληλο χρονικό διάστηµα. Το τελικό προϊόν ανακτάται µετά από την 

αποµάκρυνση του διαλύτη µε εξάτµιση και ακόλουθη ξήρανση. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιήθηκε για τη παρασκευή νανοσύνθετων υλικών πολυστυρενίου/πολυστρωµατικών 

πυριτιούχων πηλών των οποίων η σύσταση περιείχε µεγάλο ποσοστό ανόργανου υλικού, το 

οποίο είναι σε µορφή σκόνης, που δεν µπορεί να τοποθετηθεί στον µικρο-αναµείκτη και 

µικρο-εκβολέα. Ο διαλυτής που χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις είναι το τολουόλιο. 

Η διαδικασία παρασκευής για κάθε δείγµα έχει ως εξής: αρχικά αναµιγνύεται το πολυµερές 

µε τον διαλύτη και το διάλυµα αναδεύεται σε µαγνητικό αναδευτήρα για περίπου 

εικοσιτέσσερις ώρες µέχρι να διαλυθεί πλήρως το πολυµερές. Στη συνέχεια στο οµογενές 

διάλυµα του πολυµερούς προστίθεται, σιγά-σιγά και υπό συνεχή ανάδευση, η επιθυµητή 

ποσότητα του ανόργανου υλικού. Το παραπάνω αιώρηµα (suspension) µετά από ανάδευση 

περίπου τριών ηµερών τοποθετείται για ξήρανση σε φούρνο στους 60οC υπό συνθήκες κενού, 

µέχρι το βάρος του  να σταθεροποιηθεί γύρω από µια συγκεκριµένη τιµή. Η µορφή του 

δείγµατος καθορίζεται από το υλικό που είναι σε πλεόνασµα (στερεό πλακίδιο ή σκόνη). 
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 2.1.2 Μέθοδος παρεµβολής τήγµατος πολυµερούς   
 

Η διαδικασία παρασκευής περιλαµβάνει ανάµειξη του πολυµερούς µε τα ανόργανα 

υλικά και στη συνέχεια το µείγµα υπόκεινται σε θερµική ανόπτηση (annealing), στατικά ή 

κάτω από µηχανική ανάµειξη, πάνω από τη θερµοκρασία τήξης για ηµι-κρυσταλλικά 

πολυµερή ή τη θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης για άµορφα πολυµερή. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιήθηκε για τη µορφοποίηση πολυµερών ώστε να είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός 

τους µε περίθλαση ακτίνων Χ, την ανάµειξη διαφορετικών πολυµερών καθώς και για τη 

παρασκευή σύνθετων υλικών πολυµερών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Πρέπει να 

επισηµανθεί ότι στην περίπτωση των πολυολεφινών δεν είναι δυνατή η χρήση της µεθόδου 

διαλύµατος καθώς δεν υπάρχουν κοινοί διαλύτες σε συνήθεις θερµοκρασίες. Η ανάµειξη των 

συστατικών έγινε σε συσκευή πειραµατικού µικρο-αναµείκτη και µικρο-εκβολέα (micro 

mixer and micro-extruder) 5cm3 της  DSM. 

 

2.1.2.1 Πειραµατικός µικρο-αναµείκτης και µικρο-εκβολέας  
 

 Ο πειραµατικός µικρο-αναµείκτης και µικρο-εκβολέας είναι µια συσκευή που 

αποτελείται από ένα µηχανικό µέρος και µια ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου. Τα βασικά 

εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται το µηχανικό µέρος είναι ένα περικάλυµµα και δύο 

κοχλίες (σχήµα 2.1). Το περικάλυµµα αποτελείται από δύο µεταλλικά µέρη (πλάκες). Κάθε 

πλάκα θερµαίνεται δια µέσου τριών θερµαντικών στοιχείων που υπάρχουν στο εσωτερικό 

του. Ο καθορισµός και η ρύθµιση της θερµοκρασίας της αριστερής και της δεξιάς πλάκας 

γίνεται µέσω του πίνακα ελέγχου της ηλεκτρονικής µονάδας. H ανώτατη θερµοκρασία 

λειτουργίας είναι 350oC. Η διατήρηση της προγραµµατισµένης θερµοκρασίας κάθε πλάκας  

γίνεται µέσω ροής  αέρα διαµέσου τριών καναλιών που υπάρχουν στο εσωτερικό της µε φορά 

από το πάνω στο κάτω µέρος της πλάκας από όπου εξέρχεται ο αέρας. Η ροή του αέρα 

ρυθµίζεται µέσω µίας βαλβίδας πίεσης 4.75bar. Στο κεντρικό µέρος της εσωτερικής 

επιφάνειας των πλακών υπάρχει µια κοιλότητα κωνικού σχήµατος και περιφερειακά από 

αυτήν κοιλότητες µικρότερου µεγέθους. Στο χώρο των κοιλοτήτων λαµβάνει χώρα η κίνηση 

των κοχλιών και η ανάµειξη των συστατικών. Οι κοχλίες που χρησιµοποιούνται είναι 

κωνικού σχήµατος οι οποίοι συνδυάζουν το πλεονέκτηµα της χρήσης ταυτόχρονα  µεγάλων 

και µικρών σπειρών, δηλαδή διασφαλίζεται η καλή εισαγωγή των προστιθέµενων υλικών 

(µεγάλες σπείρες) και η υψηλή πίεση (µικρές σπείρες) κατά την έξοδο του δείγµατος. Κατά 

την ανάµειξη του πολυµερούς µέσα στην κοιλότητα εµφανίζονται µεγάλες δυνάµεις οι οποίες 

µετρώνται από  ένα κατάλληλα προσαρµοσµένο αισθητήρα στο  κάτω µέρος του 
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περικαλύµµατος, και η τιµή τους εµφανίζεται µέσω µιας οθόνης στον πίνακα ελέγχου. Οι δύο 

κοχλίες µπορούν να περιστρέφονται µε συγκεκριµένο αριθµό στροφών ανά λεπτό (rpm) µέσω 

ενός µηχανικού ρυθµιστή ο οποίος ελέγχεται από την ηλεκτρονική µονάδα, µε δυνατότητα 

περιστροφής από 10 έως 360 rpm. Επίσης στο εσωτερικό κάτω µέρος της αριστερής πλάκας 

υπάρχει ένα ειδικό εξάρτηµα (εξάρτηµα ανακύκλωσης)  που περιστρέφεται µε τη βοήθεια 

ενός µοχλού που βρίσκεται εξωτερικά στο αριστερό µέρος του περικαλύµµατος. Η θέση του 

εξαρτήµατος ανακύκλωσης καθορίζει εάν το περικάλυµµα αδειάζει, µέσω ενός κυλινδρικού 

ανοίγµατος που βρίσκεται στο κάτω µέρος της αριστερής πλάκα (7), ή αν το πολυµερές 

ανακυκλώνεται στις εσωτερικές κοιλότητες του περικαλύµµατος. 

 
Σχήµα 2.1: Εικόνα του πειραµατικού µικρο-αναµείκτη και µικρο-εκβολέα που 

χρησιµοποιήθηκε. (1) µεταλλικά µέρη περικαλύµµατος, (2) κοχλίες, (3) 

κοιλότητες, (4) παροχές καναλιών ροής αέρα ψύξης, (5) αισθητήρας αξονικής 

δύναµης, (6) θέση εξαρτήµατος ανακύκλωσης, (7) κυλινδρικό άνοιγµα 

εξαγωγής τελικού προϊόντος, (8) θέση υποδοχής εξαρτήµατος εισαγωγής 

δείγµατος και (9)  παροχή αζώτου 

 

Για την εισαγωγή του πολυµερούς (ή πολυµερών) χρησιµοποιείται ειδικό εξάρτηµα 

(σχήµα 2.2) το οποίο τοποθετείται σε υποδοχή (άνοιγµα) που βρίσκεται στο πάνω µπροστινό 

µέρος των πλακών (8). Το εξάρτηµα αυτό αποτελείται από ένα σωλήνα στο εσωτερικό του 

οποίου µπορεί και κινείται έµβολο. Πάνω στον σωλήνα  είναι προσαρτηµένο ένα χωνί µέσω 

του οποίου εισάγεται το υλικό. Τα υλικά που τοποθετούνται θα πρέπει να είναι υπό µορφή 
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πελέτας ή µικρά κοµµατάκια διότι υλικά υπό µορφή σκόνης λιώνουν στα µπροστινά µέρη του 

σωλήνα µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η κίνηση του εµβόλου.  

 
Σχήµα 2.2: Ειδικό εξάρτηµα εισαγωγής πολυµερών 

 

Για να αποκλειστεί η περίπτωση οξείδωσης (αποσύνθεσης) του υλικού λόγω της 

υψηλής θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της ανάµειξης εφαρµόζεται σύστηµα παροχής 

αδρανούς αζώτου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης ψύξης µε δύο επιπλέον µεταλλικά 

στοιχεία (πλάκες),  που εφαρµόζουν εξωτερικά από το περικάλυµµα, στο εσωτερικό των 

οποίων υπάρχουν κανάλια που επιτρέπουν ροή νερού που παρέχεται από κλειστό κύκλωµα. 

Τέλος το καθαρό περιεχόµενο του µικρο-εκβολέα είναι 3.5cm3. 

 

2.1.2.2 Προετοιµασία δειγµάτων 
 

Η διαδικασία παρασκευής δειγµάτων πολυµερών έχει ως εξής: αρχικά θερµαίνεται το 

περικάλυµµα µέχρι την απαιτούµενη θερµοκρασία για την επεξεργασία του πολυµερούς και 

ανοίγεται η παροχή αζώτου πίεσης περίπου 1.5bar. Στη συνέχεια γίνεται η  εισαγωγή του 

πολυµερούς εφόσον πρώτα ελεγχθεί η θερµοκρασία του περικαλύµµατος να είναι η 

απαιτούµενη και οι κοχλίες να βρίσκονται σε κίνηση µε τον επιθυµητό ρυθµό περιστροφών. 

Το τήγµα αναµειγνύεται για µερικά λεπτά ώστε να οµογενοποιηθεί και τέλος ανακτάται σε 

µορφή ινών διαµέτρου µερικών χιλιοστών. 

Για την προετοιµασία σύνθετων υλικών, αρχικά τοποθετούνται στον µικρο-εκβολέα  

τα πολυµερή, τήκονται στην κατάλληλη θερµοκρασία (ανάλογα µε το πολυµερές) και 

ταυτόχρονα αναµειγνύονται από τους κοχλίες µε ρυθµό περιστροφής 100rpm  για περίπου 

πέντε λεπτά ώστε να οµογενοποιηθούν. Στη συνέχεια προστίθεται το ανόργανο υλικό σε 

κατάλληλες ποσότητες για το επιθυµητό ποσοστό. Το µείγµα  αναµειγνύεται για περίπου 

είκοσι λεπτά ώστε να εξασφαλισθεί η οµοιογένεια του σύνθετου υλικού και το τελικό προϊόν 

ανακτάται σε µορφή ινών . 



 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ 
 

 19

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε επίσης για την ανάµειξη πολυµερών καθώς και για 

την κατάλληλη µορφοποίηση (µορφή ίνας) οµοπολυµερούς για µετρήσεις χαρακτηρισµού µε 

τη µέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ.  

 

 

2.2 ΥΛΙΚΑ 

 

2.2.1 Ανόργανα υλικά 
 

 Τα ανόργανα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη εργασία ήταν είτε 

φυσικός µοντµοριλλονίτης είτε τροποποιηµένος οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης. Ο 

µπεντονίτης είναι ένα αργιλοπυριτικό ορυκτό που λαµβάνεται µε εξόρυξη και ο καθαρισµός 

του από τις διαφορές προσµίξεις  που περιέχει (εµπλουτισµός) παρέχει τον µοντµοριλλονίτη. 

Ο φυσικός µοντµοριλλονίτης είναι υδρόφιλος λόγω των ένυδρων κατιόντων που περιέχει 

(Σχήµα 1.1). Η µετατροπή του αρχικά υδρόφιλου χαρακτήρα του µοντµοριλλονίτη σε 

οργανόφιλο, ώστε να ενισχυθεί η αναµειξιµότητα του µε τις πολυµερικές αλυσίδες, οδηγεί 

στην παρασκευή του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη. 

Στη παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν ένας µοντµοριλλονίτης Na+ µε επιφανειακό 

φορτίο CEC=92.6meq/100g καθώς και οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες µε διαφορετικές 

διαστρωµατικές αποστάσεις. Η διαφορά αυτή οφείλεται είτε στο ότι η οργανοφιλίωση έγινε 

µε χρήση διαφορετικών κατιοντικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων είτε στο ότι έχουν 

διαφορετικό ποσοστό οργανοφιλίωσης είτε στο ότι έχουν υποστεί διαφορετικές διαδικασίες 

καθαρισµού. Συγκεκριµένα οι οργανοφιλιωµένοι µοντµοριλλονίτες που χρησιµοποιήθηκαν 

περιέχουν δύο διαφορετικές επιφανειοδραστικές αλυσίδες: το διµέθυλο, διυδρογονοµένο 

tallow τεταρτοταγές χλωριούχο αµµώνιο, DMDHT (dimethyl, dihydrogenated tallow, 

quatertanary ammonium chloride) και το δεκαόκτυλο, βενζυλο, διµέθυλο τεταρτοτεγές 

χλωριούχο αµµώνιο, OBDM (Octadecyl, benzyl, dimethyl, quatertanary ammonium chloride).  

                                                   
                                 (α)                                                                  (β) 

Σχήµα 2.3 : Συντακτικοί τύποι (α) DMDHT και  (β) OBDM 
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Το tallow  αποτελείται είναι ένα µείγµα από αλκύλια µε δεκαοκτώ άτοµα άνθρακα 

(C18) σε ποσοστό περίπου 65% και από µικρότερα αλκύλια µε δεκαέξι ή δεκατέσσερα άτοµα 

άνθρακα σε  µικρότερα ποσοστά ( C16~ 30% και C14~5% ). Στο σχήµα 2.3 δίνονται οι 

συντακτικοί τύποι των DMDHT και  OBDM. Στο Πίνακα 2.1 δίνονται τα χαρακτηριστικά 

των ανόργανων υλικών.  

 

Πίνακα 2.1 : Χαρακτηριστικά Ανόργανων Υλικών 

Υλικό Ονοµασία Ποσοστό (%) 
οργανοφιλίωσης Χαρακτηριστικά Πηγή 

Cloisite 
Na+ 

Εµπλουτισµένος 
Μπεντονίτης - d001=12.2Å Southern 

Clay 
Dellite 

72T Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 36-38%κ.β. 
DMDHT d001=29.4Å Laviosa 

Cloisite 
20A Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 38% κ.β. 

DMDHT d001=25.9Å Southern 
Clay 

Cloisite 
15A Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 43% κ.β. 

DMDHT d001=33.9Å Southern 
Clay 

L001 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 41%κ.β. 
DMDHT d001=33.9Å Laviosa 

L002 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 41% κ.β 
DMDHT d001=35.7Å Laviosa 

L003 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 36% κ.β 
DMDHT d001=28.3Å Laviosa 

L004 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 42% κ.β 
DMDHT d001=35.6Å Laviosa 

02279/1 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 110 d001=35.3Å S&B 

02279/14 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 60 d001=31.5Å S&B 

02279/14 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 110 d001=36.7Å S&B 

02279/17 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 60 d001=31.5Å S&B 

02279/17 Μοντµοριλλονίτης/DMDHT 110 d001=37.6Å S&B 

Β02279/14 Μοντµοριλλονίτης/OBDM 60 d001=17.6Å S&B 

Β02279/14 Μοντµοριλλονίτης/ OBDM 110 d001=25.2Å S&B 

Β02279/17 Μοντµοριλλονίτης/ OBDM 60 d001=16.9Å S&B 

Β02279/17 Μοντµοριλλονίτης/ OBDM 110 d001=23.8Å S&B 
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2.2.2 Οµοπολυµερή – Πολυµερικά Πρόσθετα 
  

Τα οµοπολυµερή που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εµπορικά πολυµερή πολυστυρενίου, 

PS, πολυαιθυλενίου, PE, και πολυπροπυλενίου, PP. Οι πολυολεφίνες, (PE και PP)οι οποίες 

είναι από τα πλέον ευρέως χρησιµοποιούµενα πολυµερή σε διαφορές  εφαρµογές, θα δειχθεί 

στη συνέχεια ότι δεν αλληλεπιδρούν είτε µε µοντµοριλλονίτη είτε µε οργανόφιλο 

µοντµοριλλονίτη, δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι πολυµερικές τους αλυσίδες να παρεµβληθούν 

ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού. Λόγω της µη πολικότητας των πολυµερικών 

αλυσίδων και του ισχυρά υδρόφοβου χαρακτήρα των πολυολεφινών η ανάµειξη τους µε 

πολυστρωµατικούς πυριτιούχους  πηλούς οδηγεί σε φασικά διαχωρισµένα συστήµατα1-4. Για 

αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν διάφορα πολυµερικά πρόσθετα (additives) που πιθανόν να 

παίξουν είτε το ρόλο της πολυµερικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας (surfactant) που θα 

προκαλέσει την ‘‘οργανοφιλίωση’’ του µοντµοριλλονίτη είτε το ρόλο του συµβατοποιητή 

(compatibilizer) µεταξύ του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και των πολυµερών. Τα 

πολυµερικά αυτά πρόσθετα είναι: πολυαιθυλένιο µε τελική οµάδα χλωριούχου άλατος 

διµεθυλοαµίνης, PE-N+Me2Cl-, πολυαιθυλένιο εµβολιασµένο µε πολυαιθυλένιο µε τελική 

οµάδα χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, PE-g- PE-N+Me2Cl-, δισυσταδικό συµπολυµερές 

πολυαιθυλενίου  µε πολυ(µεθακρυλικού οξέος), PE-b-PMAΑ, πολυαιθυλένιο εµβολιασµένο 

µε µαλεϊκό ανυδρίτη, PE-g-MAΗ και για την περίπτωση του πολυπροπυλενίου, PE-g-MAΗ. 

Στο Πίνακα 2.2 δίνονται τα χαρακτηριστικά των πολυµερών και των πολυµερικών 

πρόσθετων που χρησιµοποιήθηκαν.  

Τα PE-g-MAΗ και PE-g-MAΗ ήταν της εταιρείας Aldrich ενώ η σύνθεση των 

πολυµερικών πρόσθετων  PE-N+Me2Cl-,  PE-g- PE-N+Me2Cl- και  PE-b-PMAΑ έγινε ειδικά 

για τις ανάγκες της συγκεκριµένης εργασίας από τους καθηγητές Μ. Πιτσικάλη και  Ν. 

Χατζηχρηστίδη στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστήµιου Αθηνών. Όλα τα πολυµερικά 

πρόσθετα συντέθηκαν χρησιµοποιώντας ανιοντικό πολυµερισµό και όλες οι διαδικασίες πριν 

και κατά την διάρκεια της σύνθεσης έγιναν σε συνθήκες υψηλού κενού κενού ώστε να 

διασφαλιστεί η απουσία ανεπιθύµητων ουσιών. Για το PE-N+Me2Cl-  αρχικά συντέθηκαν 

γραµµικά πολυβουταδιένια, PBd, µε διµέθυλο αµινοµάδες, χρησιµοποιώντας σαν εκκινητή 

διµέθυλο αµινο προπυλόλιθιο. Στην συνέχεια ακολούθησε η µετατροπή των PBd σε PE µε 

υδρογόνωση και η µετατροπή των αµινοµάδων σε τεταρτοταγή άλατα. Για την σύνθεση του 

PE-g- PE-N+Me2Cl-  συντέθηκαν επίσης γραµµικά PBd τα οποία υπέστησαν µία αντίδραση 

λιθίωσης έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέα ενεργά ανιοντικά κέντρα από τα οποία θα 

µπορέσει να ξεκινήσει επιπρόσθετος πολυµερισµός γραµµικών PBd. Πρόσθεση κατάλληλου 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΥΛΙΚΑ 

 22 

ποσού Βd οδηγεί στην αγκίστρωση κατά µήκος της κύριας αλυσίδας ζωντανών κλάδων PBd 

στα άκρα των οποίων εισάγονται διµέθυλο οµάδες. Και σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί 

αντίδραση υδρογόνωσης. Για το δισυσταδικό συµπολυµερές, PE-b-PMAΑ, αρχικά συντέθηκε 

συµπολυµερές πολυβουταδιενίου-b-πολυ(µεθακρυλικού βουτυλεστέρα). Στο τέλος, έγινε 

υδρογόνωση µέσω οµογενούς κατάλυσης, ώστε να εµποδιστεί η υδρογονώση της 

καρβονυλικής οµάδας του εστέρα και υδρόλυση κάτω από όξινες συνθήκες ώστε να 

µετατραπεί ο εστέρας σε µεθακρυλικό οξύ. Ο χαρακτηρισµός των παραπάνω πρόσθετων 

πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της Σκέδασης Φωτός Μικρών Γωνιών (Low Angle Light 

Scattering, LALLS) και την Χρωµατογραφία Αποκλεισµού Μεγεθών (Size Exclusion 

Chromatography, SEC) σε διαλύτη THF στους 25οC και στους 40οC αντίστοιχα. Η επιτυχία 

της υδρογόνωσης εξετάστηκε µέσω της εξαφάνισης των διπλών δεσµών του αρχικού PBd µε 

φασµατοσκοπία 1Η-ΝΜR σε  CDCl3.  

Συγκεκριµένα για την περίπτωση των PE-N+Me2Cl- και PE-g-PE-N+Me2Cl- 

εκτιµήθηκε ότι οι φορτισµένες  τελικές ενεργές οµάδες των αλυσίδων του πρόσθετου θα 

µπορούσαν να εξασφαλίσουν την παρεµβολή του οµοπολυµερούς στα στρώµατα του 

πυριτιούχου πηλού και µέσω αντιδράσεων ιοντικής ανταλλαγής να µετατρέψουν την 

υδρόφιλη επιφάνεια του ανόργανου υλικού σε οργανόφιλη. Ενώ οι υδρόφοβες αλυσίδες του 

πρόσθετου πιθανόν να αναµειχθούν µε τις αλυσίδες του PE και να καταφέρουν να τις 

παρασύρουν µαζί τους ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού. Στη περίπτωση του 

συσταδικού συµπολυµερούς πολυαιθυλενίου και πολυ(µεθακρυλικού οξέος), PE-b-PMAΑ. 

εκτιµήθηκε ότι µπορεί να παίξει το ρόλο του συµβατοποιητή. Λόγω της πολικότητας των 

καρβοξυλικών οµάδων του το πολυ(µεθακρυλικό οξύ) εκτιµήθηκε ότι είναι δυνατόν να 

εισχωρήσει ανάµεσα στα στρώµατα του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και να παρασύρει 

µαζί του και όλο το συµπολυµερές, όπως στη περίπτωση του δισυσταδικού συµπολυµερούς 

πολυστυρενίου µε πολυισοπρενίο5. Έτσι θα κάνει το περιβάλλον του ανόργανου υλικού πολύ 

πιο φιλικό προς το PE και πιθανόν να ευνοήσει την παρεµβολή των αλυσίδων του. Τέλος 

χρησιµοποιήθηκαν τα τροποποιηµένα πολυµερή  πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

εµβολιασµένα µε µαλεϊκό ανυδρίτη µε σκοπό να παίξουν το ρόλο του συµβατοποιητή. 

Εκτιµήθηκε ότι οι οµάδες του µαλεϊκού ανυδρίτη λόγω της πολικότητας τους πιθανώς να 

έχουν τη τάση να εισχωρήσουν ανάµεσα στα στρώµατα του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη 

αλληλεπιδρώντας µέσω δεσµών υδρογόνου µε τις οµάδες οξυγόνου της επιφάνειας των 

στρωµάτων και να παρασύρουν µαζί τους και όλο το τροποποιηµένο πολυµερές, κάνοντας  το 

περιβάλλον του ανόργανου υλικού πολύ πιο φιλικό προς τις πολυµερικές αλυσίδες των 

πολυολεφινών. 
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Πίνακα 2.2 : Χαρακτηριστικά Πολυµερικών Υλικών 

Υλικό Περιγραφή Χαρακτηριστικά Πηγή 

PS Πολυστυρένιο - Πλαστικά 
Κρήτης 

PE Υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο MFI*=30 Πλαστικά 

Κρήτης  

Sclair 2910 Υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο 

MW=56000 
ΜW/Mn=3.2 

DuPont 
Canada 

PP Πολυπροπυλένιο MFI*=25 Πλαστικά 
Κρήτης 

PE-N+Me2Cl- 

Πολυαιθυλένιο µε τελική οµάδα 
χλωριούχου άλατος 
διµεθυλοαµίνης 

MW=9700# 
ΜW/Mn=1.04‡ 
και MW=23000# 
ΜW/Mn=1.04‡ 

Πανεπιστήµιο  
Αθηνών 

PE-g- PE-N+Me2Cl- 

Πολυαιθυλένιο εµβολιασµένο µε 
πολυαιθυλένιο µε τελική οµάδα 
χλωριούχου άλατος 
διµεθυλοαµίνης 

MW=118000# 
ΜW/Mn=1.03‡ 

Πανεπιστήµιο  
Αθηνών 

PE-b-PMAΑ 
∆ισυσταδικό συµπολυµερές 
πολυαιθυλενίου  µε 
πολυ(µεθακρυλικού οξέος) 

MW=14000#,   
wPE=69.5% 
ΜW/Mn=1.04‡ 

Πανεπιστήµιο  
Αθηνών 

PE-g-MAΗ Πολυαιθυλένιο εµβολιασµένο µε 
µαλεϊκό ανυδρίτη 

MFI*=1.5, 
wMA=0.85% Aldrich 

PP-g-MAΗ Πολυπροπυλένιο εµβολιασµένο 
µε µαλεϊκό ανυδρίτη MFI*=115 Aldrich 

 
*MFI: Melt Flow Index 
# Από Σκέδαση Φωτός Μικρών Γωνιών 
‡ Από Χρωµατογραφία Αποκλεισµού Μεγεθών 
 

 

2.2.3 Νανοσύνθετα υλικά  
 

 Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν διάφορα δείγµατα σύνθετων υλικών 

πολυολεφινών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Τα δείγµατα αυτά περιέχουν είτε 

διαφορετικό ανόργανο υλικό είτε διαφορετικό ποσοστό ανόργανου ή διαφορετικό ποσοστό 

πολυµερικού πρόσθετου. 

 Επίσης παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υβρίδια πολυστυρενίου τα οποία αποτελούν 

µοντέλο σύνθετων υλικών που εµφανίζουν δοµή παρεµβολής και χρησιµοποιήθηκαν για να 

συγκριθεί η συµπεριφορά τους µε τα σύνθετα υλικά των πολυολεφινών καθώς και για να 

επιβεβαιωθεί η ορθότητα της παρασκευής των υβριδίων µε τη µέθοδο παρεµβολής τήγµατος 

πολυµερούς µε µηχανική ανάµειξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

 

Για τον χαρακτηρισµό και την µελέτη της δοµής των σύνθετων υλικών, που 

προέκυψαν από την ανάµειξη των ανόργανων υλικών µε τα πολυµερή, χρησιµοποιήθηκαν η 

τεχνική της Περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) και η τεχνική της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

∆ιέλευσης (TEM). Μετά το χαρακτηρισµό των υβριδίων που παρασκευάστηκαν, 

ακολούθησαν ρεολογικές µετρήσεις και θερµικές αναλύσεις ώστε να διερευνηθεί η 

συσχέτιση ανάµεσα στη δοµή και στις τελικές ιδιότητες που εµφανίζουν τα υλικά αυτά. Για 

τον προσδιορισµό της ρεολογικής συµπεριφοράς των σύνθετων υλικών πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα δυναµικής µηχανικής απόκρισης (dynamic mechanical response tests), ώστε να 

εξεταστεί τυχόν µεταβολή των µέτρων αποθήκευσης ή απωλειών των πολυµερών από την 

παρουσία του ανόργανου υλικού και το κατά πόσο τυχόν αλλαγή στη δοµή αλλάζει τις 

ποσότητες αυτές. Οι θερµικές αναλύσεις των υλικών πραγµατοποιήθηκαν µε τη τεχνική της 

διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης (DSC), ώστε να εξεταστεί αν επηρεάζονται οι θερµικές 

µεταβάσεις του πολυµερούς από την παρουσία του ανόργανου υλικού ή την δοµή του 

σύνθετου ή του νανοσύνθετου υβριδίου. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναπτύσσονται 

αναλυτικότερα οι παραπάνω τεχνικές. 

  

 

3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 
 

Η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) χρησιµοποιείται ευρέως 

για την µελέτη της κρυσταλλικής δοµής των υλικών1,2. Φαινόµενα περίθλασης  ακτινοβολίας 

παρατηρούνται όταν το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας είναι µικρότερο ή ίσο του µεγέθους 

των σκεδαστών και  στην περίπτωση των κρυστάλλων του µεγέθους των πλεγµατικών 

σταθερών. Το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ είναι της τάξεως του Ångstrom και είναι 

µικρότερο των πλεγµατικών παραµέτρων που είναι της τάξεως µερικών Ångstrom. Όταν ένα 

επίπεδο κύµα ακτίνων Χ προσπίπτει σε ένα άτοµο, η διατοµή σκέδασης του πρωτονίου είναι 

πολύ µικρότερη από αυτή του ηλεκτρονίου. Οπότε  η ελαστική σκέδαση ακτίνων Χ από 

κρυστάλλους είναι ουσιαστικά η αλληλεπίδραση των φωτονίων µε την κατανοµή των 
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ηλεκτρονίων των ατόµων. Η χρήση της σύµφωνης σκεδαζόµενης ακτινοβολίας έχει 

θεµελιώδεις εφαρµογές στη δοµική ανάλυση υλικών. 

 

3.1.1. Πηγή Ακτινοβολίας Ακτίνων Χ 
 

Οι ακτίνες Χ παράγονται σε µια διάταξη, υπό συνθήκες κενού, που ονοµάζεται λυχνία 

ακτίνων Χ (Χ-ray tube). Ίνα πυρακτώσεως βολφραµίου (κάθοδος) θερµαίνεται διαρρεόµενη 

από ρεύµα και λόγω θερµοηλεκτρικού φαινοµένου ηλεκτρόνια εκπέµπονται από την κάθοδο 

στο περιβάλλοντα χώρο. Τα εκπεµπόµενα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από υψηλό δυναµικό 

(30-50kV) και προσκρούουν πάνω σε µεταλλική επιφάνεια (άνοδος). Ο µεταλλικός στόχος 

µπορεί να είναι ακίνητος ή να περιστρέφεται (περιστρεφόµενη άνοδος). Η πρόσκρουση των 

ηλεκτρονίων στην άνοδο προκαλεί εκποµπή φωτονίων (Ακτίνων Χ) προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Οι ακτίνες Χ στη συνέχεια, εξέρχονται διαµέσου µικρών παραθύρων 

φτιαγµένων από υλικά σχετικώς διαφανή για την παραπάνω ακτινοβολία (συνήθως 

βηρύλλιο). Ένα µικρό µέρος της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε 

ακτίνες Χ, ενώ το υπόλοιπο µετατρέπεται σε θερµότητα  η οποία απάγεται µε τη βοήθεια 

κλειστού κυκλώµατος ψύξης µε νερό. 

 

3.1.2 Φάσµα Ακτινοβολίας Ακτίνων Χ 
 

Το φάσµα των ακτίνων Χ, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της λυχνίας, είναι 

σύνθετο και αποτελείται από ένα συνεχές και ένα χαρακτηριστικό φάσµα.  

Κατά την επιβράδυνση των ηλεκτρονίων λόγω της κρούσης τους µε τα άτοµα της 

ανόδου εκπέµπεται ακτινοβολία, δηλαδή φωτόνια. Αν Ε είναι µέρος της κινητικής ενέργειας 

ενός ηλεκτρονίου που µετατρέπεται σε ένα φωτόνιο, το µήκος κύµατος λ δίνεται από τη 

σχέση:  

E
ch

=λ                                                                 (3.1) 

όπου h η σταθερά του Planck και c η ταχύτητα του φωτονίου.  

Η  επιβράδυνση του κάθε ηλεκτρόνιου είναι διαφορετική και συνεπώς το µέρος της 

ενέργειaς που µετατρέπεται σε ακτινοβολία είναι διαφορετικό για κάθε ηλεκτρόνιο.  Γι’ αυτό 

το λόγο τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ που παράγονται εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα το 

οποίο ονοµάζεται λευκή ακτινοβολία (white radiation), συνεχής ακτινοβολία (continuous 

radiation) ή ακτινοβολία πέδησης (brake radiation ή bremsstrahlung). Το συνεχές φάσµα 

παρουσιάζει ένα ελάχιστο µήκος κύµατος λSWL (short wavelength limit), που αντιστοιχεί στο 
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µήκος κύµατος των ακτίνων Χ που παράγονται όταν όλη η κινητική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου µετατρέπεται σε ένα φωτόνιο. Εφόσον η κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου  τη 

στιγµή της πρόσκρουσης είναι ίση µε e·V, όπου e το ηλεκτρονικό φορτίο και V η τάση της 

ανόδου, το ελάχιστο µήκος κύµατος δίνεται από τη σχέση:  

VVe
ch

SWL
12400

==λ                                          (3.2) 

όπου το λ είναι σε Ångstroms και το V σε volts. 

 Πάνω από κάποια συγκεκριµένη τιµή του εφαρµοζόµενου δυναµικού, που ονοµάζεται 

δυναµικό διέγερσης (excitation voltage), το φάσµα των ακτίνων Χ περιέχει επιπλέον  στενές 

κορυφές που ονοµάζονται χαρακτηριστικές γραµµές ή χαρακτηριστική ακτινοβολία 

(characteristic radiation). Οι θέσεις των κορυφών στο φάσµα είναι χαρακτηριστικές του 

µεταλλικού στόχου που χρησιµοποιείται (συνήθως χαλκός ή κοβάλτιο). Η πρόσκρουση 

επιταχυνόµενων ηλεκτρονίων στο µεταλλικό στόχο µπορεί να προκαλέσει διέγερση ενός ή 

περισσοτέρων τροχιακών ηλεκτρονίων των ατόµων του στόχου. Το κενό που µένει στη 

περίπτωση που το ηλεκτρόνιο φεύγει από την Κ στοιβάδα γεµίζει µε ένα ηλεκτρόνιο της L ή 

της Μ στοιβάδας. Κατά τη παραπάνω µετάβαση απελευθερώνεται ενέργεια µε ταυτόχρονη 

εκποµπή φωτονίου ακτίνων Χ. Η µετάβαση ενός ηλεκτρονίου από την L στοιβάδα στη Κ 

στοιβάδα παράγει είτε µια Κα1 είτε µια Κα2 γραµµή ανάλογα από ποια υποστοιβάδα της L 

προέρχεται το ηλεκτρόνιο. Η µετάβαση από την Μ στην Κ στοιβάδα παράγει Κβ γραµµές. 

Εφόσον οι ενεργειακές διαφορές των µεταβάσεων καθορίζονται από τη δοµή του ατόµου, τα 

µήκη κύµατος των χαρακτηριστικών γραµµών εξαρτώνται από τα άτοµα των µετάλλων και 

όχι από τις συνθήκες λειτουργίας της λυχνίας ακτίνων Χ, αρκεί το εφαρµοζόµενο δυναµικό 

να έχει τιµή µεγαλύτερη από αυτή του δυναµικού διέγερσης. Οι γραµµές Κα1 και Κα2 έχουν 

µήκη κύµατος πολύ κοντά µεταξύ τους γι’ αυτό θεωρούνται σαν συνιστώσες µιας Κα διπλής 

γραµµής. 

 

3.1.3 Περίθλαση Ακτίνων Χ από κρύσταλλο 
 

 Ο φορµαλισµός της ελαστικής θεωρίας σκέδασης εφαρµόζεται στην σκέδαση ακτίνων 

Χ από κρυστάλλους. Τα αποτελέσµατα της σκέδασης θεωρούνται  ασθενή γι’ αυτό το λόγο 

στην ανάλυση της  αλληλεπίδρασης µεταξύ ακτινοβολίας και κρυσταλλικών υλικών γίνεται 

χρήση των προσεγγίσεων της κινηµατικής θεωρίας περίθλασης. Επίσης στην ακόλουθη 

ανάπτυξη της θεωρίας περίθλασης, η απόσταση παρατήρησης θεωρείται ότι είναι πολύ 
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µεγάλη σε σχέση µε το µέγεθος του αντικείµενου σκέδασης και χαρακτηρίζεται ως περίθλαση 

Fraunhofer. 

  

3.1.3.1 Γεωµετρική θεωρία Περίθλασης 
 

 Για να περιθλαστεί  ένα προσπίπτον  κύµα σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, όλα τα 

κύµατα που σκεδάζονται από κάθε µοναδιαία κυψελίδα  ή κρυσταλλικά σηµεία πρέπει να 

είναι σε φάση σε αυτή την κατεύθυνση. Ένας από τους τρόπους που µπορεί να εκφραστεί η 

παραπάνω συνθήκη περίθλασης στο ευθύ πλέγµα είναι η συνθήκη Bragg. 

 Θεωρείται  µια οµάδα κρυσταλλογραφικών (ή πλεγµατικών) επιπέδων (hkl) που 

ισαπέχουν απόσταση dhkl.Το προσπίπτον επίπεδο κύµα µε κυµατάνυσµα k0 σχηµατίζει γωνία 

θ σε σχέση µε τα επίπεδα. Η προσπίπτουσα γωνία θ ονοµάζεται γωνία Bragg. 

Κάθε σηµείο ενός πλεγµατικού επιπέδου (hkl) δηµιουργεί σκεδαζόµενα κύµατα τα οποία 

είναι σε φάση στην κατεύθυνση k. Μεταξύ δύο πλεγµατικών σηµείων που βρίσκονται πάνω 

στην κοινή κάθετη των επιπέδων όπως φαίνεται στο σχήµα 3.1, η διαφορά δρόµου, δ, είναι  

δ = x + y = 2 dhkl sinθ. 

Στην περίπτωση της ενισχυτικής συµβολής, τα σκεδαζόµενα κύµατα είναι σε φάση και 

η δ είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος λ: 

2 sinhkld nθ λ=                                                          (3.3) 

όπου n είναι ακέραιος και ονοµάζεται τάξη περίθλασης(ή ανάκλασης). 

Η παραπάνω σχέση ονοµάζεται συνθήκη Bragg. Σύµφωνα µε αυτή η περίθλαση µπορεί να 

 
 

Σχήµα 3.1: Συνθήκη Bragg. Επιλεκτική ανάκλαση από µια οµάδα κρυσταλλογραφικών 
                    επιπέδων (hkl) 
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θεωρηθεί σαν µια ανάκλαση του προσπίπτοντος κύµατος από µια οµάδα πλεγµατικών 

επιπέδων και συµβαίνει µόνο για συγκεκριµένες κατευθύνσεις που δίνονται από σχέση:        

R = k-k0, όπου R το διάνυσµα σκέδασης, και ονοµάζεται ανάκλαση Bragg. Εφόσον 0≤sinθ≤1 

για να συµβεί µια ανάκλαση, δηλαδή η πρώτης τάξης ανάκλαση (n=1), σύµφωνα µε  τη 

σχέση (3.3) προκύπτει η συνθήκη ανάλυσης (resolution condition): 

dhkl ≥ 
2
λ                                                                  (3.4) 

Στην περίπτωση των ακτίνων Χ όπου το µήκος κύµατος είναι της τάξεως του Ångström η 

συνθήκη ανάλυσης ικανοποιείται. 

 Πειραµατικά το µήκος κύµατος λ και η γωνία θ µπορούν να αλλάζουν. Για να 

ικανοποιείται η συνθήκη περίθλασης µόνο µια από αυτές τις παραµέτρους µπορεί να είναι 

σταθερή. Ανάλογα  µε την επιλογή της µεταβλητής παραµέτρου υπάρχουν δύο οµάδες 

τεχνικών περίθλασης. Όταν η γωνία θ είναι σταθερή και µεταβάλλεται το µήκος κύµατος λ η 

τεχνική  ονοµάζεται  µέθοδος Laue και χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό 

µονοκρυστάλλων. Στη περίπτωση όπου το µήκος κύµατος λ είναι σταθερό και η γωνία θ 

µεταβάλλεται, αν το υλικό είναι µονοκρύσταλλος χρησιµοποιείται η µέθοδος περιστροφής 

ενώ αν είναι πολυκρυσταλλικό χρησιµοποιείται η µέθοδος κόνεως . 

 

3.1.3.2 Μέθοδος Κόνεως-Ανάλυση πολυκρυσταλλικών υλικών 
  

 Η µέθοδος κόνεως χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό πολυκρυσταλλικών υλικών 

όπως είναι και η δοµή των δειγµάτων της παρούσας εργασίας. 

 Μονοχρωµατική δέσµη ακτίνων Χ παρέχεται από λυχνία της οποίας το µέταλλο ανόδου 

είναι µεσαίου ατοµικού βάρους ( χαλκός ή µόλυβδος ). Στις διατάξεις χρησιµοποιείται είτε 

φίλτρο απορρόφησης (β-φίλτρο) που επιλέγει την γραµµή Κα είτε κρυσταλλικός 

µονοχρωµάτορας που επιλέγει την Κα1 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µονοχρωµατικότητα της 

δέσµης. 

 Το δείγµα είναι πολυκρυσταλλικό σε µορφή είτε σκόνης είτε στερεού (π.χ. δοκίµιο ή 

ίνα). Ο όγκος του προς µελέτη δείγµατος, θεωρείται, ότι αποτελείται από ένα πολύ µεγάλο 

αριθµό κρυσταλλιτών µε τυχαίο προσανατολισµό. Κάποιος αριθµός κρυσταλλιτών  θα έχει 

συγκεκριµένο προσανατολισµό τέτοιο ώστε η δέσµη ακτίνων Χ να συναντά µια οµάδα 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων (hkl)  σχηµατίζοντας την κατάλληλη γωνία θ που απαιτείται 

για µια n τάξης περίθλαση σύµφωνα µε τη συνθήκη Bragg (σχέση 3.3). 
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 Οι περιθλώµενες ακτίνες σχηµατίζουν κώνους (diffraction locus) έχοντας ως άξονα την 

διεύθυνση της προπτίπτουσας δέσµης και γωνία θ (half-angle 2θ). Οι κώνοι ανάκλασης από 

τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα εµφανίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τα εµπρός και 

προς τα πίσω. Σε ένα πολυκρυσταλλικό δείγµα οι περιθλώµενες ακτίνες σχηµατίζουν 

συνεχείς κώνους. Και συγκεκριµένα για διαδοχικές τάξεις περίθλασης µιας συγκεκριµένης 

οµάδας επίπεδων σχηµατίζεται µια οµάδα οµοαξονικών κώνων (σχήµα 3.2). Για  την 

καταγραφή του pattern της περίθλασης χρησιµοποιείται ταινία φωτογραφικού φιλµ που 

βρίσκεται στο επίπεδο του δείγµατος και της κατεύθυνσης των ακτίνων Χ. Κάθε κώνος 

τέµνει το φιλµ και δίνει τις γραµµές περίθλασης (diffraction lines) που φαίνονται σαν τόξα 

πάνω στην επιφάνεια του φιλµ. 

Οι γωνίες των κώνων περίθλασης καθορίζονται µόνο από τις αποστάσεις αντίστοιχων 

επιπέδων. Οι περιθλάσεις των ακτίνων Χ από µια οµάδα κρυσταλλογραφικών επιπέδων µε 

ίσες µεταξύ τους αποστάσεις  συνεισφέρουν στην ένταση µέσα σε ένα κώνο περίθλασης. 

 

 
Σχήµα 3.2: Κώνοι περίθλασης για διαδοχικές τάξεις περίθλασης συγκεκριµένης οµάδας 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων  
 

3.1.3.3 Περιθλασίµετρο κόνεως   
  

Η πειραµατική διάταξη που απαιτείται για την πραγµατοποίηση πειραµάτων 

περίθλασης ακτίνων Χ µε τη µέθοδο κόνεως αποτελείται από τρία βασικά µέρη: την λυχνία 

ακτίνων Χ, το γωνιόµετρο και το σύστηµα µέτρησης και ανίχνευσης. 

Η διάταξη Bragg-Brentano είναι η πιο συνήθης γεωµετρία εστίασης που 

χρησιµοποιείται στη πλειοψηφία των περιθλασίµετρων κόνεως (σχήµα 3.3), όπως και στη 

παρούσα εργασία. Μια αποκλίνουσα δέσµη ακτινοβολίας προερχόµενη από την εστία (F) της 

λυχνίας ακτίνων Χ διέρχεται πρώτα από σχισµή απόκλισης (divergence slit, DS), στη 
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συνέχεια από µια συσκευή παραλληλοποίησης δέσµης (Soller slit, SS1) και προσπίπτει στο 

δείγµα (S) σχηµατίζοντας γωνία θ µε την επιφάνεια του. Οι περιθλόµενες ακτίνες 

σχηµατίζουν γωνία 2θ µε την κατεύθυνση της προσπίπτουσας δέσµης (και γωνία θ µε την 

επιφάνεια του δείγµατος) διέρχονται από µια δεύτερη συσκευή παραλληλοποίησης δέσµης 

(SS2), από µια σχισµή υποδοχής (receiving slit, RS) και καταλήγουν στον ανιχνευτή. Ένας 

µονοχρωµάτορας της περιθλόµενης δέσµης, που αποτελείται από κρύσταλλο γραφίτη, και µια 

σχισµή ανίχνευσης (detector slit, AS) µπορεί να είναι τοποθετηµένα ανάµεσα στη σχισµή 

υποδοχής και στον ανιχνευτή. Η απόσταση λυχνίας-δείγµατος και  η απόσταση δείγµατος-

ανιχνευτή είναι ίσες µεταξύ τους και ίσες µε την ακτίνα του γωνιοµέτρου.  

Το δείγµα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του περιθλασίµετρου µε σταθερή και 

ρυθµιζόµενη γωνιακή ταχύτητα ω και ο ανιχνευτής περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο άξονα 

µε διπλάσια γωνιακή ταχύτητα 2ω. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται συνεχής γωνιακή 

σάρωση. Το δείγµα και ο µετρητής περιστρέφονται µε ρυθµιζόµενα βήµατα και η µέτρηση 

για κάθε βήµα λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια σταθερού χρόνου. Η ένταση της δέσµης 

καταγράφεται από ένα µετρητή σπινθήρων και προβάλλεται στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

 

 
Σχήµα 3.3: Γεωµετρία εστίασης Bragg-Brentano 

 

Το φάσµα περίθλασης Ι(2θ) αποτελείται από κορυφές που αντιστοιχούν στις hkl περιθλάσεις. 

Οι θέσεις αυτών των κορυφών παρέχουν τις γωνίες περίθλασης Bragg και συνεπώς την 

απόσταση των κρυσταλλογραφικών επιπέδων dhkl. Στο σχήµα 3.4 δίνεται το φάσµα 

περίθλασης ακτίνων Χ ενός ανόργανου υλικού φυλλοειδούς/πολυστρωµατικής (lamellar) 

δοµής (οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης). Το περιθλασιόγραµµα αποτελείται από κορυφές που 

αντιστοιχούν στις βασικές περιθλάσεις 00l, 1ης , 2ης και 3ης τάξης. Από τη θέση της κορυφής 
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της 1ης τάξης περίθλασης (001) και σύµφωνα µε το νόµο του Bragg προσδιορίζεται η 

χαρακτηριστική απόσταση d001 µεταξύ των στρωµάτων του πολυσtρωµατικού υλικού.    

Με τη χρήση του µονοχρωµάτορα  γραφίτη επιτυγχάνεται η αποκοπή του συνεχούς 

φάσµατος των ακτίνων Χ καθώς και η αποκοπή ακτινοβολίας υποβάθρου που οφείλεται σε 

τυχόν φθορισµό ατόµων  του δείγµατος που διεγείρονται από τη δέσµη (για παράδειγµα 

δείγµα που περιέχει σίδηρο ή  κοβάλτιο, ακτινοβολία Κα του χαλκού). Η επιφάνεια του 

δείγµατος πρέπει να είναι λεία ώστε το επίπεδο αναφοράς να είναι καλά καθορισµένο και να 

συµπίπτει µε τον άξονα του περιθλασίµετρου.    
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Σχήµα 3.4: Υλικό φυλλοειδούς δοµής (οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης) 

 

Τέλος η χρήση ειδικού λογισµικού δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης και 

επεξεργασίας φασµάτων περίθλασης. Για  παράδειγµα είναι δυνατός ο προσδιορισµός του 

κέντρου των κορυφών περίθλασης, του µισού πλάτους της κορυφής τους, της επιφάνειάς 

τους, είναι δυνατή η αφαίρεση του θορύβου υποβάθρου, η εξοµάλυνση (smoothing) της 

καµπύλης του φάσµατος, η αποκοπή της συνεισφορά της Κα2 και άλλα.  

 

3.1.3.4 Εφαρµογές της µεθόδου κόνεως 
 

 Η περίθλαση κόνεως παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των κρυσταλλικών υλικών 

συγκρίνοντας το φάσµα περίθλασης τους µε φάσµατα που είναι αποθηκευµένα σε βάση 

δεδοµένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ποσοτική ανάλυση των εντάσεων  προσδιορίζει 
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το ποσοστό των κρυσταλλικών φάσεων σε σύνθετα υλικά. Οι θέσεις 2θ των κορυφών, και 

συγκεκριµένα οι γωνίες περίθλασης θ, προσδιορίζουν µέσω της σχέσης Bragg (3.3) τις 

πλεγµατικές σταθερές και τις αποστάσεις µεταξύ κρυσταλλογραφικών επιπέδων. Η µέθοδος 

κόνεως επίσης παρέχει ένα τρόπο µέτρησης-εκτίµησης του µέσου µεγέθους των κόκκων ή 

των κρυσταλλιτών του προς µελέτη δείγµατος. Το περιθλασίµετρο κόνεως είναι το πιο 

κατάλληλα σχεδιασµένο για την διερεύνηση πολυστρωµατικών κρυσταλλικών υλικών, λόγω 

του επίπεδου δειγµατοφορέα που δίνει τη δυνατότητα ενός καλά καθορισµένου επιπέδου 

αναφοράς. Οι παραπάνω εφαρµογές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την µελέτη των 

δειγµάτων της παρούσας εργασίας. 

 Το µέγεθος των κόκκων ή των κρυσταλλιτών  σε ένα πολυκρυσταλλικό δείγµα είναι µια 

σηµαντική πληροφορία που συνδέεται µε τις συνθήκες ανάπτυξης του κρυστάλλου και τις 

µηχανικές ιδιότητες. Για τυχαίο προσανατολισµό, η µέση διάµετρος των κόκκων ή το µέσο 

πάχος LC των κρυσταλλιτών υπολογίζεται µέσω της σχέσης Lαue-Scherrer: 

  

θ
λ

cos
9.0
⋅
⋅

=
b

LC                                                              (3.5) 

 

όπου θ η γωνία Bragg µιας hkl  περίθλασης, λ το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας ακτίνων Χ 

και b το µισό γωνιακό εύρος της hkl κορυφής περίθλασης, µε b = ∆(2θ)/2 = ∆θ. 

 Τα κρυσταλλικά στρώµατα των πολυκρυσταλλικών υλικών φυλλοειδούς δοµής 

παρουσιάζουν προτιµητέο προσανατολισµό. Τυπικά παραδείγµατα είναι οι πυριτιούχοι πηλοί 

που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία (σχήµα 3.3) , το ταλκ και ο γραφίτης  µε 

οµαδική κρυσταλλογραφική κατεύθυνση [001] κάθετη στα (001) στρώµατα. Το φάσµα 

περίθλασης των υλικών αυτών εµφανίζει µόνο τις βασικές περιθλάσεις 00l. Από τη θέση της 

κορυφής της 1ης τάξης περίθλασης (001) προσδιορίζεται η απόσταση µεταξύ των στρωµάτων 

(διαστρωµατική απόσταση d001). Η µετατόπιση της θέσης της κορυφής σε µικρότερες ή 

µεγαλύτερες γωνίες υποδεικνύει την αύξηση ή τη µείωση της διαστρωµατικής απόστασης 

ενώ η εξαφάνιση της υποδεικνύει την καταστροφή της φυλλοειδούς δοµής του υλικού. Για τα 

σύνθετα υλικά που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία, αυτό που αναµένεται σε 

περίπτωση ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων µεταξύ του πολυµερούς και των επιφανειών του 

ανόργανου είναι είτε η αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης λόγω παρεµβολής των 

πολυµερικών αλυσίδων στα διαστρωµατικά κενά του πηλού, οπότε η κορυφή περίθλασης 

εµφανίζεται σε γωνίες µικρότερες από αυτή του καθαρού ανόργανου υλικού, είτε η 

καταστροφή της πολυστρωµατικής δοµής οπότε η κορυφή περίθλασης εξαφανίζεται.  
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3.1.3.5 Περιθλασίµετρο RIGAKU RINT2000 
 

 Οι µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων της 

παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκαν µε ένα περιθλασίµετρο RIGAKU RINT2000. Το 

περιθλασίµετρο αποτελείται από µια γεννήτρια ακτίνων Χ περιστρεφόµενης ανόδου 12KW, 

και ένα γωνιόµετρο (RIGAKU RINT2000). Χρησιµοποιήθηκε η ακτινοβολία της γραµµής 

Κα του χαλκού µε µήκος κύµατος λ CuKα =1.54 Å.  

Η δέσµη ευθυγραµµίζεται µέσω ενός συστήµατος τριών παράλληλων σχισµών. Η  

αποκλίνουσα δέσµη των παραγόµενων ακτίνων Χ αρχικά διέρχεται από την σχισµή 

απόκλισης (DS) ανοίγµατος 0.05mm, που βρίσκεται σε απόσταση 10cm από το σηµείο 

εστίασης, και από την σχισµή ρύθµισης του ύψους της δέσµης (height limit slit,HLS) ύψους 

8mm. Στη συνέχεια η δέσµη, που έχει προφίλ σχισµής, προσπίπτει στο δείγµα και περιθλάται. 

Οι περιθλόµενες ακτίνες διέρχονται από µια συσκευή παραλληλοποίησης δέσµης (Soller slit) 

µε γωνία απόκλισης 0.34ο και από µια σχισµή υποδοχής (receiving slit, RS) πλάτους 0.3mm. 

Στη συνέχεια προσπίπτουν στον µονοχρωµάτορα γραφίτη, διαµέσου της σχισµής του 

µονοχρωµάτορα (monochomator receiving slit, RSm) πλάτους 0.8mm, ανακλώνται και  

καταλήγουν στον ανιχνευτή. Η ένταση της περιθλώµενης δέσµης καταγράφεται από ένα 

µετρητή σπινθήρων. Το γωνιόµετρο έχει γεωµετρία εστίασης Bragg-Brentano. Η ακτίνα R 

του γωνιόµετρου είναι 185mm. 

Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων, για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων της παρούσας 

εργασίας, οι συνθήκες λειτουργίας της πηγής ακτίνων Χ ήταν 40KV και 178mA. Η γωνιακή 

σάρωση για κάθε δείγµα ήταν από 1.5ο εως 30ο µε βήµα 0.02ο και η διάρκεια της µέτρησης 

για κάθε βήµα ήταν 3 δευτερόλεπτα. Οι συνθήκες λειτουργίας, ο έλεγχος του ανοίγµατος των 

σχισµών, το εύρος της γωνιακής σάρωσης καθώς το βήµα και η διάρκεια της µέτρησης 

καθορίζονται µέσω του λογισµικού.   
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 
 

 Τα ηλεκτρονικά µικροσκόπια λειτουργούν όπως και τα οπτικά µε τη διαφορά ότι 

χρησιµοποιούν µια εστιασµένη δέσµη ηλεκτρονίων αντί για δέσµη φωτός. Η ηλεκτρονική 

µικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron Microscopy, TEM) χρησιµοποιείται για τη 

συλλογή πληροφοριών από στερεά δείγµατα κατάλληλου πάχους ώστε να επιτρέπουν τη 

διέλευση ηλεκτρονίων2-5. Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ) και η εφαρµογή της στην παρατήρηση της 

δοµής των νανοσύνθετων υλικών της παρούσας εργασίας.   

 

3.2.1 Αρχή λειτουργίας Ηλεκτρονικού µικροσκοπίου  
 

 Τα ηλεκτρονικά µικροσκόπια (ΗΜ), ανεξάρτητα από την µέθοδο µικροσκοπίας στην 

οποία χρησιµοποιούνται, έχουν την ίδια βασική αρχή λειτουργίας και κατασκευαστική δοµή. 

Τα διάφορα µέρη του ΗΜ έχουν κάθετη διάταξη και περικλείονται σε έναν κατακόρυφο, 

µεταλλικό και κυλινδρικό θάλαµο, τη στήλη (column). Η όλη διάταξη βρίσκεται σε 

περιβάλλον κενού, µε τη δέσµη ηλεκτρονίων να παράγεται στο πάνω µέρος της στήλης και το 

σύστηµα ανίχνευσης του  κατάλληλου ‘‘σήµατος’’ να βρίσκεται στο κάτω µέρος της. Τα 

ηλεκτρόνια παράγονται από µια θερµαινόµενη ίνα βολφραµίου (W) και επιταχύνονται προς 

ένα ηλεκτρόδιο που διατηρείται σε υψηλό θετικό δυναµικό δεκάδων kV, την άνοδο. Η 

ενέργεια και συνεπώς το µήκος κύµατος της δέσµης των ηλεκτρονίων καθορίζονται µόνο από 

το δυναµικό της ανόδου και έτσι επιτυγχάνεται η µονοχρωµατικότητα της δέσµης. Στη 

συνέχεια µια σειρά από διαφράγµατα (apertures) και ηλεκτροµαγνητικούς φακούς (lenses) σε 

κάθετη διάταξη, χρησιµοποιούνται για την παραλληλοποίηση και εστίαση της δέσµης. Η 

εστιασµένη δέσµη προσπίπτει πάνω στο υπό εξέταση δείγµα. Η διάσταση της δέσµης (spot 

size) όταν προσπίπτει στο δείγµα είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την χωρική 

διακριτική ικανότητα του µικροσκοπίου (spatial resolution) και εξαρτάται από την ποιότητα 

των διαφραγµάτων και των ηλεκτροµαγνητικών φακών. 

 Οι διάφορες µέθοδοι µικροσκοπίας (ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης SEM, 

ηλεκτρονική µικροσκοπία Auger AES κ.α.) όπως και ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης 

βασίζονται πάνω στην ίδια αρχή λειτουργίας αλλά διαφέρουν στο είδος της ακτινοβολίας που 

ανιχνεύουν και συλλέγουν αφού η δέσµη των ηλεκτρονίων αλληλεπιδράσει µε το δείγµα. Οι 

διάφορες αλληλεπιδράσεις δέσµης ηλεκτρονίων και δείγµατος αναπτύσσονται στην επόµενη 
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παράγραφο όπου θα δούµε και το είδος των ηλεκτρονίων (σήµα) που συλλέγει ένα ΗΜ 

διέλευσης. 

 

3.2.2 Αλληλεπιδράσεις δέσµης ηλεκτρονίων-δείγµατος 
 

Γενικά όταν µια δέσµη ηλεκτρονίων, πολύ καλά εστιασµένη, προσπίπτει πάνω σε ένα 

δείγµα, εκπέµπεται από το δείγµα ακτινοβολία και ηλεκτρόνια. Στο σχήµα 3.5 απεικονίζονται 

συνοπτικά τα είδη της αλληλεπίδρασης της δέσµης ηλεκτρονίων και του δείγµατος καθώς και 

τα είδη της ακτινοβολίας που εκπέµπονται από αυτό. Τα είδη της ακτινοβολίας µπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (α) Η/Μ ακτινοβολία και ηλεκτρόνια που εξέρχονται από την 

εµπρός και (β) ηλεκτρόνια από την πίσω επιφάνεια του δείγµατος. 

 
Σχήµα 3.5 : Αλληλεπιδράσεις δέσµης ηλεκτρονίων-δείγµατος 

 

Συγκεκριµένα, από την πίσω επιφάνεια του δείγµατος εκπέµπονται ακτίνες-Χ 

(πληροφορίες για σύσταση δείγµατος), ηλεκτρόνια Auger (επιφανειακή σύσταση δείγµατος), 

πρωτογενή οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια (σύσταση δείγµατος και µορφολογία επιφάνειας), 

δευτερογενή ηλεκτρόνια (µορφολογία επιφάνειας) καθώς και καθοδοφωταύγεια (ηλεκτρικές 

ιδιότητες δείγµατος). Ωστόσο, από την εµπρόσθια επιφάνεια του δείγµατος εξέρχονται µόνο 

ηλεκτρόνια της δέσµης (πρωτογενή) τα οποία, όταν το δείγµα είναι αρκετά λεπτό (µερικά 

nm), καταφέρνουν και διέρχονται από αυτό έχοντας αλληλεπιδράσει (σκεδαστεί) ή µη µε το 

δείγµα. Τα ηλεκτρόνια που διέρχονται από το δείγµα χωρίς να σκεδαστούν από άτοµα του 

δείγµατος έχουν την ίδια διεύθυνση και µήκος κύµατος µε αυτά της αρχικής δέσµης, ενώ 
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αυτά που έχουν σκεδαστεί αποκλίνουν από τη διεύθυνση της αρχικής δέσµης κατά γωνίες 

που αντιστοιχούν σε ενδοατοµικές αποστάσεις και υπακούουν το νόµο Bragg. Οι σκεδάσεις 

των ηλεκτρονίων µε τη σειρά τους µπορούν να είναι είτε ελαστικές είτε ανελαστικές, οπότε 

µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες και για τη σύσταση του δείγµατος, αφού η ενέργεια 

που χάνουν τα ηλεκτρόνια κατά την σκέδαση τους εξαρτάται από το είδος των ατόµων που 

συγκρούονται.  

Ανάλογα λοιπόν, από το ‘‘σήµα’’ που συλλέγεται µπορούν να προκύψουν πολλές 

πληροφορίες για το δείγµα. Η ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) ανιχνεύει και 

συλλέγει τα ηλεκτρόνια που εξέρχονται από την εµπρόσθια επιφάνεια του δείγµατος, όπως 

υποδεικνύει και το όνοµά της, και µας δίνει πληροφορίες, κυρίως, για τη δοµή του δείγµατος. 

 

3.2.3 Ηλεκτρονικό µικροσκοπίο διέλευσης-Εικόνες ΤΕΜ 
 

Ένα ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) στηρίζεται στην βασική αρχή 

λειτουργίας που αναφέρθηκε στη παράγραφο 3.2.1, όσον αφορά την κατασκευή της διάταξης, 

την παραγωγή, παραλληλοποίηση και εστίαση της δέσµης ηλεκτρονίων. Μια φωτογραφία 

του JEOL 1200 EX TEM που χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία φαίνεται στο 

σχήµα 3.6.  

Κατά την πρόσπτωση της δέσµης ηλεκτρονίων 

στο δείγµα, λαµβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις, ενώ από 

την εµπρόσθια πλευρά του δείγµατος εξέρχονται τρία 

είδη ηλεκτρόνιων: (α) αυτά που διέρχονται από το δείγµα 

χωρίς να αλληλεπιδράσουν µε αυτό, (β) αυτά που 

σκεδάζονται ελαστικά και (γ) αυτά που σκεδάζονται 

ανελαστικά. Ένα µεταλλικό διάφραγµα που βρίσκεται  

στην εµπρόσθια πλευρά του δείγµατος µας επιτρέπει να 

επιλέξουµε ποια από τις εξερχόµενες δέσµες ηλεκτρόνιων 

θα συλλέξουµε, ανάλογα µε τη µέθοδο που 

χρησιµοποιείται. Στη βασική µέθοδο απεικόνισης 

φωτεινού πεδίου (bright field imaging), τα µη 

σκεδαζόµενα ηλεκτρόνια που εξέρχονται στην ίδια 

διεύθυνση µε την προσπίπτουσα δέσµη, προσπίπτουν πάνω σε µια φθορίζουσα οθόνη ή 

φωτογραφικό φιλµ, οπότε έχουµε την προβολή του δείγµατος πάνω σε µια επιφάνεια, όµοια 

µε το είδωλο που παράγεται όταν φωτεινή δέσµη προσπίπτει πάνω σε ένα πέτασµα. Όταν το 

 
 
Σχήµα 3.6 JEOL 1200 EX TEM. 
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είδωλο του δείγµατος προκύπτει από τα σκεδαζόµενα ηλεκτρόνια η µέθοδος απεικόνισης 

ονοµάζεται απεικόνιση σκοτεινού πεδίου (dark field imaging).  

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η βασική µέθοδος απεικόνισης φωτεινού 

πεδίου. Στο σχήµα 3.7 φαίνεται µια τυπική εικόνα ΤΕΜ ενός από τα δείγµατα της παρούσας 

εργασίας. Στις εικόνες φωτεινού πεδίου διακρίνονται φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Αυτή 

η διαφορά στη φωτεινότητα οφείλεται σε διαφορετικό αριθµό διερχόµενων ηλεκτρονίων.  

 

Έτσι οι περιοχές που εµφανίζονται σκοτεινές στην εικόνα ΤΕΜ αντιπροσωπεύουν 

περιοχές του δείγµατος µε µεγαλύτερο πάχος ή µεγαλύτερης πυκνότητας υλικού, ενώ οι 

φωτεινές σε περιοχές µε µικρότερο πάχος ή µικρότερης πυκνότητας. ¨Όταν τα δείγµατα έχουν 

οµοιόµορφο πάχος, όπως στην περίπτωση του δείγµατος του σχήµατος 3.7, οι σκοτεινές και 

φωτεινές περιοχές της εικόνας ΤΕΜ αντιστοιχούν στα διάφορα συστατικά, διαφορετικής 

πυκνότητας, των νανοσύνθετων υλικών. Οι σκοτεινές γραµµές στην εικόνα αποτελούν τις 

ακµές των στρωµάτων του ανόργανου υλικού (οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη) ενώ οι 

φωτεινές περιοχές είναι το πολυµερές (τροποποιηµένο πολυπροπυλένιο). Η αντίθεση 

(contrast) ανάµεσα στο ανόργανο υλικό και στο πολυµερές είναι αρκετά έντονη, έτσι ώστε να 

µην απαιτείται επιπρόσθετος χρωµατισµός (staining) κάποιου από τα συστατικά. 

Η µέθοδος της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης χρησιµοποιήθηκε ως 

συµπληρωµατική µέθοδος της τεχνικής περίθλασης ακτίνων Χ για τον χαρακτηρισµό της 

δοµής των δειγµάτων της παρούσας εργασίας. Οι µετρήσεις ΤΕΜ πραγµατοποιήθηκαν σε 

 
 
Σχήµα 3.7 : Τυπική εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου ενός διεσπαρµένου υβριδίου 

πολυµερούς/πολυστρωµατικού πυριτιούχου πηλού.
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συνεργασία µε τον καθηγητή Β. Γαλανόπουλο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και µε τον 

καθηγητή Ε.Π. Γιαννέλη στο Πανεπιστήµιο Cornell. Πιο συγκεκριµένα τα δείγµατα που 

περιείχαν πολυµερή υψηλής υαλώδους µετάβασης, τα οποία είναι παγωµένα σε θερµοκρασία 

δωµατίου και δεν υπήρχε η ανάγκη κρυοµικροτόµου, χαρακτηρίστηκαν στο Πανεπιστήµιο 

Κρήτης. Αντίθετα στα σύνθετα υλικά πολυολεφινών/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών 

οι τοµές σε θερµοκρασία -110°C στο Πανεπιστήµιο Cornell. Για τη λήψη εικόνων 

χρησιµοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά µικροσκόπια διέλευσης JEOL 1200 EX TEM και JEOL 

GEM-100C  και οι συνθήκες λειτουργίας ήταν 120kV και 80kV αντίστοιχα. 

 

 

3.3 ΡΕΟΛΟΓΙΑ 
 

 Η ρεολογία ασχολείται µε την ρευστοδυναµική των πολυµερικών ρευστών, διαλυµάτων 

ή τηγµάτων6-9. Αποτελεί  κλάδο της Μηχανικής των Πολυµερών της οποίας το αντικείµενο 

είναι η µελέτη των διεργασιών ροής ή παραµόρφωσης των πολυµερών. 

Η απόκριση των πολυµερών σε µια ασκούµενη µηχανική δύναµη είναι ταυτόχρονα 

ελαστική και ιξώδης παραµόρφωση. Τα υλικά αυτά δηλαδή παρουσιάζουν χαρακτηριστικά, 

σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, τόσο ελαστικών στερεών όσο και ιξωδών ρευστών και για 

αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως ιξωδοελαστικά υλικά. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την 

χρονική κλίµακα του πειράµατος µπορούν να επιδείξουν όλη την ενδιάµεση περιοχή 

ιδιοτήτων από ελαστικό στερεό µέχρι το ιξώδες ρευστό.   

 

3.3.1 Γραµµική ιξωδοελαστικότητα   
 

Σε ένα τέλεια (γραµµικό) ελαστικό στερεό η διατµητική τάση, τ, είναι πάντα ανάλογη 

της παραµόρφωσης, γ, και η σχέση µεταξύ τους δίνεται από το νόµο του Hooke: 

                                                       τ = G γ                                                                (3.6) 

όπου G το µέτρο διάτµησης (shear modulus) του ελαστικού στερεού. Ενώ σε ένα ιδανικό 

(νευτωνικό) ιξώδες ρευστό η διατµητική τάση, τ, είναι ανάλογη του ρυθµού παραµόρφωσης, 
.
γ  , και συνδέονται µεταξύ τους µέσω του νόµου του  Newton: 

                                               τ = η 
.
γ                                                                (3.7) 

όπου η το ιξώδες (viscosity) του ρευστού. 
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 Σύµφωνα µε το µοντέλο Kelvin-Voigt η σχέση µεταξύ τάσης και παραµόρφωσης ενός 

γραµµικού ιξωδοελαστικού υλικού προκύπτει από τον συνδυασµό των δύο παραπάνω νόµων 

και δίνεται από την εξίσωση: 

τ = G γ + η 
.
γ                                                           (3.8) 

Η  γραµµική ιξωδοελαστικότητα είναι η πιο απλή συµπεριφορά των πολυµερών και 

παρατηρείται όταν οι παραµορφώσεις είναι πολύ µικρές και πολύ αργές. Κάτω από συνθήκες 

µικρής παραµόρφωσης η διαταραχή της διαµόρφωσης ισορροπίας των µακροµορίων µπορεί 

να θεωρηθεί αµελητέα. Επειδή τα πολυµερή παρουσιάζουν φθίνουσα µνήµη (fading 

memory), το  µέτρο διάτµησης G εξαρτάται από το χρόνο παραµόρφωσης, είναι δηλαδή µια 

συνάρτηση µνήµης (memory function) G(t) η οποία µειώνεται µε τη πάροδο του χρόνου. 

Οπότε όταν η παραµόρφωση είναι πολύ αργή υπάρχει αρκετός χρόνος για τη διαδικασία 

χαλάρωσης λόγω κίνησης Brown, η οποία τείνει να επαναφέρει τα µακροµόρια στη 

διαµόρφωση ισορροπίας. Στην πραγµατικότητα οι παραµορφώσεις κατά την επεξεργασία 

πολυµερών δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε πολύ αργές. Τα περισσότερα πολυµερή 

εµφανίζουν µη-γραµµική ιξωδοελαστικότητα, για ρυθµούς παραµόρφωσης µεγαλύτερους από 

0.1s-1, δηλαδή η σχέση τάσης και παραµόρφωσης ή ρυθµού παραµόρφωσης δεν είναι 

γραµµική. Παρόλα  αυτά η µελέτη της γραµµικής ιξωδοελαστικότητας αποτελεί µια µέθοδο 

χαρακτηρισµού των πολυµερών στην κατάσταση ισορροπίας τους καθώς επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν βάση για την ανάπτυξη της µη-γραµµικής ιξωδοελαστικότητας. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεθόδων  που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

γραµµικής ιξωδοελαστικής συµπεριφοράς των πολυµερών, οι στατικές και οι δυναµικές 

µέθοδοι. Στις στατικές µεθόδους πραγµατοποιούνται είτε πειράµατα ερπυσµού (creep tests) 

είτε πειράµατα χαλάρωσης τάσης (stress relaxation tests). Στην πρώτη κατηγορία 

πειραµάτων στο δείγµα επιβάλλεται µια τάση µε βηµατική µεταβολή φορτίου και µελετάται η 

µεταβολή της παραµόρφωσης µε το χρόνο (ερπυσµός), ενώ στη δεύτερη κατηγορία στο 

δείγµα επιβάλλεται στιγµιαία σταθερή παραµόρφωση και µελετάται η µεταβολή της τάσης µε 

το χρόνο που απαιτείται για να διατηρηθεί η επιβαλλόµενη παραµόρφωση. Στις δυναµικές 

µεθόδους πραγµατοποιούνται πειράµατα δυναµικής µηχανικής απόκρισης (dynamic 

mechanical response tests) όπου στο δείγµα επιβάλλεται µια περιοδικά µεταβαλλόµενη τάση 

ή παραµόρφωση και µελετάται η απόκριση του υλικού. Η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη 

δυναµική µέθοδος για τη µελέτη της γραµµικής ιξωδοελαστικότητας των πολυµερών  είναι το 

πείραµα µικρού πλάτους ηµιτονοειδούς διατµητικής παραµόρφωσης. Η τελευταία µέθοδος 

χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη των ρεολογικών ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών που 
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παρασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και παρουσιάζεται αναλυτικά στην 

ακόλουθη παράγραφο.  

   

3.3.2 Πείραµα ηµιτονοειδούς διατµητικής παραµόρφωσης - Ρεόµετρο τήγµατος 
 

Το υπό εξέταση δείγµα πολυµερικού ρευστού υποβάλλεται σε µια ηµιτονοειδή 

διατµητική παραµόρφωση: 

γ(t) = γ0 sin(ωt)                                                          (3.9) 

όπου γ0 το πλάτος της διατµητικής παραµόρφωσης και ω η συχνότητα ταλάντωσης. 

 Αυτού του είδους η παραµόρφωση µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ρεόµετρο γεωµετρίας 

παράλληλων πλακών όπως φαίνεται στο σχήµα 3.8. Η κάτω πλάκα περιστρέφεται γύρω από 

τον άξονά της µε γωνιακή ταχύτητα:  

Ω(t) = Ω0 cos(ωt)                                                     (3.10) 

Ανάµεσα  στις παράλληλες πλάκες η ροή είναι µη-οµογενής οπότε ο ρυθµός παραµόρφωσης 
.
γ  εξαρτάται από την απόσταση r από τον άξονα περιστροφής και δίνεται µέσω της σχέσης: 

  
h

rr Ω
=)(

.
γ                                                           (3.11) 

όπου h το πάχος του δείγµατος ανάµεσα στις πλάκες. Σύµφωνα µε τη σχέση (3.11) ο ρυθµός 

παραµόρφωσης είναι µια συνηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου, από την ολοκλήρωση της 

οποίας προκύπτει η ηµιτονοειδής παραµόρφωση της σχέσης (3.9). 

 
 
Σχήµα 3.8 : Σχηµατική αναπαράσταση ρεόµετρου µε  γεωµετρία παράλληλων πλακών 
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 Εάν το πλάτος γ0 είναι αρκετά µικρό, ώστε η δοµή του υπό εξέταση ρευστού δεν 

διαταράσσεται από την ισορροπία, η διατµητική τάση είναι ανάλογη του πλάτους  γ0 και 

µεταβάλλεται ηµιτονοειδώς µε το χρόνο. Λόγω του ιξωδοελαστικού χαρακτήρα του 

δείγµατος, τα µέγιστα και τα ελάχιστα της ηµιτονοειδούς µεταβολής της τάσης δεν 

συµπίπτουν µε τα µέγιστα και τα ελάχιστα της διατµητικής παραµόρφωσης αλλά 

παρουσιάζουν διαφορά φάσης δ. Η τάση λοιπόν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο 

συνιστώσες, η µία σε φάση µε την παραµόρφωση και η άλλη µε διαφορά φάσης 90ο µε την 

παραµόρφωση. Γενικά η µεταβαλλόµενη διατµητική τάση δίνεται από τη σχέση: 
 

τ(t) = γ0 [G΄(ω) sin (ωt) + G΄΄(ω) cos (ωt)]                                 (3.12) 
 

Το  G΄(ω) ονοµάζεται µέτρο αποθήκευσης (storage modulus) και αναπαριστά την 

αποθήκευση της ελαστικής ενέργειας και το G΄΄(ω) ονοµάζεται µέτρο απώλειας (loss 

modulus) και αναπαριστά την απώλεια της µηχανικής ενέργειας σε θερµική. Στο υλικό λοιπόν 

µπορεί να αποδοθεί ένα µιγαδικό µέτρο διάτµησης G* που ορίζεται σαν G* = G΄ + i G΄΄ και 

ένα µιγαδικό ιξώδες που ορίζεται από τη σχέση η* = η΄ - i η΄΄= G*(ω)/iω. Σε ένα 

ιξωδοελαστικό ρευστό θεωρείται ότι το µέτρο G΄ αντιπροσωπεύει το ελαστικό µέρος του 

υλικού ενώ το G΄΄ αντιπροσωπεύει το ιξώδες µέρος του. 

 Όταν ο λόγος G΄/ G΄΄ είναι µεγάλος (>1) το υπό εξέταση υλικό έχει συµπεριφορά 

στερεού ενώ όταν ο λόγος είναι µικρός (<1) το υπό εξέταση υλικό έχει συµπεριφορά υγρού. 

Εάν το σύστηµα (δείγµα υλικού) συµπεριφέρεται σαν στερεό (solid-like) τα µέτρα 

αποθήκευσης G΄και απωλειών G΄΄ είναι σχεδόν ανεξάρτητα από την γωνιακή συχνότητα ω. 

Ενώ στην περίπτωση που το σύστηµα συµπεριφέρεται σαν υγρό (liquid-like) τα G΄ και G΄΄ 

εξαρτώνται από την συχνότητα ω. Και συγκεκριµένα στην περιοχή χαµηλών συχνοτήτων, 

που ονοµάζεται περιοχή ροής (terminal zone), σύµφωνα µε το µοντέλο του Rouse τα G΄ και 

G΄΄ εξαρτώνται  από την συχνότητα ω σύµφωνα µε τις σχέσεις G΄ ~  ω2 και G΄΄ ~ ω. 

 Η αποκρινόµενη διατµητική τάση µετριέται έµµεσα µε τη βοήθεια του ρεόµετρου. Η 

ηµιτονοειδής κίνηση της κάτω πλάκας του ρεόµετρου µεταδίδεται µέσω του δείγµατος στην 

πάνω πλάκα. Η ροπή που ασκείται στην πάνω πλάκα µεταδίδεται µέσω µιας ράβδου στρέψης 

σε ένα αισθητήρα δύναµης. Η  τιµή της διατµητικής τάσης τ υπολογίζεται από τη τιµή της 

ροπής Μ µέσω της σχέσης: 
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όπου R είναι η ακτίνα των παράλληλων πλακών και 
.

Rγ  είναι ο ρυθµός παραµόρφωσης του 

δείγµατος σε απόσταση ίση µε την ακτίνα των πλακών από τον άξονα περιστροφής, δηλαδή 

της επιφάνειας του δείγµατος στην περιφέρεια των πλακών. Οπότε στη συνέχεια είναι 

δυνατός ο προσδιορισµός του δυναµικού µιγαδικού ιξώδους η* και του δυναµικού µιγαδικού 

µέτρου διάτµησης G* ως συναρτήσεις της επιβαλλόµενης γωνιακής συχνότητας ω. Τα 

σύγχρονα ρεόµετρα παρέχουν την δυνατότητα της απευθείας επεξεργασίας των µέτρων 

αποθήκευσης και απωλειών και µε τη χρήση ειδικού λογισµικού είναι δυνατή η αυτόµατη 

προβολή των συνιστωσών G΄ και G΄΄ σαν συνάρτηση της συχνότητας. 

 

3.3.3 Ρεόµετρο ελεγχόµενης παραµόρφωσης ARES 
 

 Οι ρεολογικές µετρήσεις για τη µελέτη των γραµµικών ή µη-γραµµικών 

ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων των υβριδίων που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία 

πραγµατοποιήθηκαν µε ένα ρεόµετρο ελεγχόµενης παραµόρφωσης ARES της Rheometric 

Scientific. Το συγκεκριµένο όργανο διαθέτει αισθητήρες, χαµηλής και µεσαίας ευαισθησίας, 

και το προσβάσιµο εύρος θερµοκρασιών κυµαίνεται µεταξύ -150 οC και 500 οC. Σε όλες τις 

µετρήσεις που έγιναν χρησιµοποιήθηκε γεωµετρία παράλληλων πλακών, µε πλάκες 

διαµέτρου 25mm και 8mm και το πάχος του δείγµατος κυµαινόταν µεταξύ 1 και 2mm. Για 

όλα τα δείγµατα αρχικά πραγµατοποιήθηκαν ισόθερµες µετρήσεις µε το χρόνο, υπό σταθερή 

παραµόρφωση, ώστε να εξασφαλιστεί η δυναµική ισορροπία των δειγµάτων και δυναµικές 

µετρήσεις σάρωσης παραµορφώσεων µεταξύ 1 έως 100%, σε συγκεκριµένες συχνότητες, 

ώστε να καθοριστούν τα όρια της περιοχής γραµµικής ιξωδοελαστικότητας του υλικού. Τέλος 

τα µέτρα αποθήκευσης και απωλειών µετρήθηκαν µέσω δυναµικών µετρήσεων σαν 

συνάρτηση της συχνότητας, υπό σταθερή παραµόρφωση στη γραµµική ιξωδοελαστική  

περιοχή. Τα  µέτρα αποθήκευσης G΄ και απωλειών G΄΄, για κάθε δείγµα, µετρήθηκαν σε 

διάφορες θερµοκρασίες αρκετά µακριά από τις θερµικές µεταβάσεις τους και εφαρµόστηκε η 

αρχή υπέρθεσης χρόνου-θερµοκρασίας του Boltzmann για να εξεταστεί αν είναι δυνατόν να 

σχηµατιστεί µία κύρια καµπύλη (master curve).        
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3.4  ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ  
 

3.4.1 ∆ιαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης 
 

Η διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) είναι 

µια ευρέως χρησιµοποιηµένη τεχνική θερµικής ανάλυσης για το χαρακτηρισµό πολυµερικών 

υλικών10. Με την τεχνική αυτή ανιχνεύονται οι θερµικές µεταβολές που λαµβάνουν χώρα στο 

πολυµερές ως συνέπεια χηµικών ή φυσικών µεταβολών του κατά τη διάρκεια θέρµανσης ή 

ψύξης  του δείγµατος. Η τεχνική βασίζεται στη µέτρηση της θερµότητας που απορροφάται ή 

εκλύεται για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του δείγµατος και µίας ουσίας αναφοράς ίδια, ενώ 

και για τα δύο η θέρµανση ή η ψύξη γίνεται προγραµµατισµένα κάτω από αδρανή 

ατµόσφαιρα (παρουσία αζώτου). Ως ουσία αναφοράς χρησιµοποιείται ένα κενό καψίδιο 

σφραγισµένο µε το κάλυµµά του. Η προσφορά θερµότητας προς το δείγµα (ενδόθερµη 

µεταβολή) ή η προσφορά θερµότητας από το δείγµα (εξώθερµη µεταβολή) είναι ανάλογη του 

ρυθµού  θέρµανσης (οC/min), του βάρους του δείγµατος και της ειδικής  θερµότητάς του.  

Οι καµπύλες που λαµβάνονται από µια µέτρηση πειράµατος DSC είναι διαγράµµατα 

της ροής θερµότητας (cal/sec) συναρτήσει της θερµοκρασίας (οC) (σχήµα 3.9) ή συναρτήσει 

του χρόνου. Η θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται από το υλικό, κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης ή της µετάβασης, είναι ευθέως ανάλογη µε το εµβαδόν της περιοχής κάτω από 

την κορυφή.  

Η ροή θερµότητας στο δείγµα προσδιορίζεται από την εξίσωση: 

)( TTK
dt
dQ

b −=                                                      (3.14) 

όπου Κ είναι η θερµική αγωγιµότητα του καψιδίου, Τ η θερµοκρασία του δείγµατος, Τb η 

προγραµµατισµένη θερµοκρασία και Τb – Τ = ∆Τ είναι η διαφορά θερµοκρασίας δείγµατος – 

υλικού αναφοράς. Επίσης ισχύει ότι: 

Τb= T0 +qt                                                      (3.15) 

όπου Τ0 η αρχική θερµοκρασία και q ο ρυθµός θέρµανσης. 

Η καµπύλη του DSC, απουσία άλλων µεταβάσεων, δίνει την µεταβολή της 

θερµοχωρητικότητας του δείγµατος σε όλο το θερµοκρασιακό εύρος της µέτρησης. Κατά τη 

θέρµανση δείγµατος σταθερής θερµοχωρητικότητας CP, η θερµότητα που απορροφάται από 

θερµοκρασία Τ0 ως Τ εξ’ ορισµού ισούται µε:  

Q = CP(T-T0)                                                   (3.16)  
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Σχήµα 3.9 : Πρότυπη καµπύλη DSC 

 

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει η βασική εξίσωση της διαφορικής θερµιδοµετρίας 

σάρωσης: 

 
K

C
q P=∆Τ                                                    (3.17) 

Η µεταβολή της ενθαλπίας µιας µετάβασης προσδιορίζεται από το εµβαδόν της 

κορυφής της µετάβασης της καµπύλης του DSC και υπολογίζεται θεωρητικά ως εξής:  

∫∫
∆Τ

==∆Η
Τ

Τ

f

i

f

i

T

TP dT
q

KdTC                                  (3.18) 

όπου Τi  και Tf  η αρχική και η τελική θερµοκρασία µετάβασης αντίστοιχα. 

 

3.4.2 Μεταβάσεις Πολυµερών  
 

   Η δοµή των πολυµερών µπορεί να είναι είτε άµορφη είτε κρυσταλλική. Στην 

πραγµατικότητα τα πολυµερή δεν είναι 100% κρυσταλλικά αλλά εµφανίζουν ηµικρυσταλλική 

δοµή, δηλαδή στο πολυµερές συνυπάρχουν  κρυσταλλικές και άµορφες περιοχές.  

    Τα άµορφα πολυµερή εµφανίζουν υαλώδη µετάβαση που λαµβάνει χώρα σε µια 

θερµοκρασιακή κλίµακα µεγάλου εύρους. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης (ή 

µετάπτωσης), Τg, είναι χαρακτηριστική κάθε πολυµερικού συστήµατος και σχετίζεται µε την 

κίνηση των πολυµερικών αλυσίδων στις άµορφες περιοχές του πολυµερούς. Κάτω από την Τg 
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τα πολυµερή είναι σε υαλώδη κατάσταση µε τις αλυσίδες τους “παγωµένες” και 

περιπλεγµένες µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να µην εκδηλώνεται αλλαγή θέσης των τµηµάτων 

των αλυσίδων. Το υλικό σε αυτή την κατάσταση είναι σκληρό και εύθραυστο. Πάνω από την 

Τg οι πολυµερικές αλυσίδες έχουν την δυνατότητα κίνησης και το υλικό εµφανίζεται µαλακό 

και ιξωδοελαστικό. Σε µια µέτρηση DSC η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης εµφανίζεται 

ως αύξηση στη θερµοχωρητικότητα, λόγω της κίνησης τµηµάτων των µακροµορίων, η οποία 

οδηγεί σε µια ενδόθερµη µεταβολή και µετατόπιση της γραµµής αναφοράς της καµπύλης 

DSC. 

Τα κρυσταλλικά πολυµερή εµφανίζουν µεταβάσεις πρώτης τάξης, τις διαδικασίες τήξης 

και κρυστάλλωσης. 

Η διαδικασία της τήξης παρέχει πληροφορίες για την θερµοκρασία τήξης Τm του 

πολυµερούς (κορυφή τήξης) ενώ η ποσότητα της κρυσταλλικότητας ενός πολυµερούς µπορεί 

να υπολογιστεί από την θερµότητα τήξης (εµβαδόν κορυφής). Στο σηµείο τήξης του 

πολυµερούς πραγµατοποιείται αλλαγή της κατάστασης του υλικού από στερεό σε ρευστό, 

που φαίνεται σαν µία ενδόθερµη κορυφή στην καµπύλη DSC. Το πλάτος του εύρους τήξης 

είναι ενδεικτικό του εύρους του κρυσταλλικού µεγέθους και της κρυσταλλικής τελειότητας, 

τα οποία επηρεάζονται από το ρυθµό θέρµανσης. Άρα το σηµείο τήξης εξαρτάται από τη 

θερµική ιστορία του δείγµατος.  

Η διαδικασία της κρυστάλλωσης παρέχει πληροφορίες για την θερµοκρασία 

κρυστάλλωσης ΤC του πολυµερούς (κορυφή κρυστάλλωσης) και είναι µία εξώθερµη κορυφή 

στην καµπύλη DSC. Κατά τη µετάβαση της κρυστάλλωσης οι αλυσίδες του πολυµερούς 

διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κρυστάλλωσή τους. 

Εξετάζεται το κατά πόσο η µελέτη καµπυλών διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης 

παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη δοµών παρεµβολής (intercalated) ή διεσπαρµένων 

δοµών (exfoliated) σε υβριδία πολυµερών/ ανόργανων υλικών. Για παράδειγµα, οι  καµπύλες  

DSC σύνθετων υλικών που παρουσιάζουν δοµή παρεµβολής, όταν το ποσοστό του 

πολυµερούς είναι τέτοιο, ώστε να γεµίζουν τα διαστρωµατικά κενά χωρίς περίσσεια έξω από 

τις γαλαρίες του ανόργανου υλικού, δεν εµφανίζουν θερµικές µεταβάσεις, οι κορυφές 

κρυστάλλωσης και τήξης καθώς και η µετάβαση υαλώδους µετάπτωσης του πολυµερούς 

εξαφανίζονται11.  
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3.4.3 Θερµιδόµετρο 
 

Για τη µέτρηση των θερµικών ιδιοτήτων χρησιµοποιούνται ειδικά όργανα, τα 

θερµιδόµετρα. Η θερµική µελέτη µε DSC γίνεται κυρίως σε µη πτητικά δείγµατα. Η περιοχή 

θερµοκρασιών στα συνήθη όργανα κυµαίνεται από -150οC ως 600οC. Τα προς µελέτη 

δείγµατα τοποθετούνται σε καψίδια αλουµινίου και σφραγίζονται. Για θερµοκρασίες πάνω 

από τους 600 οC, χρησιµοποιούνται ειδικά καψίδια από χαλκό, χρυσό ή γραφίτη. Ο  ρυθµός 

θέρµανσης κυµαίνεται από 0.5 έως 80 οC/min και το βάρος των προς ανάλυση δειγµάτων από 

5 έως 20mg.   
Οι θερµικές ιδιότητες των υβριδίων πολυµερών/ανόργανων υλικών που 

παρασκευάστηκαν στα πλαίσια αυτής εργασίας µετρήθηκαν µε ένα θερµιδόµετρο PL-DSC 

της Polymer Laboratories.Το θερµιδόµετρο αποτελείται από ένα δειγµατοφορέα και από έναν 

αναλυτή ενσωµατωµένο σε µια µονάδα ελέγχου, η οποία συνδέεται µε έναν υπολογιστή για 

συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Ο δειγµατοφορέας του 

θερµιδόµετρου αποτελείται από δυο κελιά ή θερµαντικές εστίες. Στο αριστερό κελί 

τοποθετείται το καψίδιο µε το προς µελέτη δείγµα, ενώ στο δεξί κελί τοποθετείται το κενό 

καψίδιο (ουσία αναφοράς). Ο δειγµατοφορέας αποµονώνεται από την εξωτερική ατµόσφαιρα 

µε κατάλληλο κάλυµµα κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Η θέρµανση  γίνεται υπό την 

παρουσία αζώτου για αποφυγή αποσύνθεσης του δείγµατος και η ψύξη γίνεται µε υγρό 

άζωτο. Ο  ρυθµός θέρµανσης και ψύξης σε όλες τις µετρήσεις ήταν 10 οC/min . 

 

 

3.5 Βιβλιογραφία 3ου  κεφαλαίου 
 

1. Roe, R. J. Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science, Oxford University 

    Press, 2000 

2. Eberhart, J. P. Structural and Chemical Analysis of Materials, Wiley, 1991 

3. Loretto, Μ. Η. Electron Beam Analysis of Materials, Chapman and Hall Ltd, 1984 

4. Thomas, G.; Goringe, M. J. Transmission Electron Microscopy of Materials, Wiley, 1987 

5. Shallman, R. E.; Ashbee, K. H. G.Modern Metallography , Pergamon Press, 1966 

6. Doi, M. Introduction to Polymer Physics, Oxford, New York, 1996 

7. Barnes, H. A.; Hutton, J. F.; Walters, K. An Introduction to Reology, Elsevier, Amsderdam, 

   1989 

8. Strobl, G. ThePhysics of Polymers,2nd Ed.,Springer, New York, 1997 

9. Παναγιώτου, Κ. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών, Πήγασος , 2000 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 48 

10. Βαµβακάκη, Μ.; Παρούτη, Σ.; Χρυσοπούλου, Κ. Εργαστηριακές ασκήσεις Σύνθεσης και 

Χαρακτηρισµού Χαλαρών Υλικών, Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, 

Σεπτέµβριος 2004  

11. Giannelis, E.P. Advanced Materials, 1996, 8, 29 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 
4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο χαρακτηρισµός των ανόργανων υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των σύνθετων υλικών. 

 Στo σχήµα 4.1 δίνονται φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ του  µοντµοριλλονίτη 

Cloisite Na+ της εταιρίας Southern Clay.  
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Σχήµα 4.1: Περιθλασιόγραµµα του µοντµοριλλονίτη Cloisite Na+ . Η κόκκινη γραµµή 

είναι ο υδρόφιλος µοντµοριλλονίτης  µετά από θέρµανση. 
 

Ο µοντµοριλλονίτης παρουσιάζει µία κύρια κορυφή σε γωνία 2θ=7.2ο που σηµαίνει ότι η 

απόσταση ανάµεσα στα διαδοχικά του στρώµατα είναι d001=12.2Å. Οι κορυφές που 
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εµφανίζονται στα φάσµατα όλων των ανόργανων υλικών σε γωνίες µεγαλύτερες από 2θ~20° 

οφείλονται σε προσµίξεις οι οποίες παρέµειναν παρά τον εµπλουτισµό του ορυκτού. Για 

παράδειγµα, η κορυφή σε 2θ~26.5° δηλώνει την ύπαρξη χαλαζία (quartz). Ο 

µοντµοριλλονίτης κατά τη διάρκεια ανάµειξης του µε τα  πολυµερή στον µικρο-αναµείκτη 

επεξεργάστηκε σε θερµοκρασίες µεταξύ 150 έως 180°C. Εφόσον το φάσµα του 

µοντµοριλλονίτη στην πορεία αυτής της εργασίας θα συγκριθεί µε φάσµατα των σύνθετων 

υλικών θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί το κατά πόσο η κατεργασία κάτω από αυτές τις 

συνθήκες επιφέρει κάποια αλλαγή στη δοµή του ανόργανου υλικού. Έτσι τοποθετήθηκε  σε 

φούρνο υπό κενό και  σε ανάλογη θερµοκρασία µε αυτή της επεξεργασίας του πολυµερούς 

για περίπου δώδεκα ώρες. Το φάσµα αυτού του δείγµατος φαίνεται επίσης στο σχήµα 4.1. 

Αυτό που παρατηρείται είναι µία µετατόπιση της κυρίας κορυφής προς µεγαλύτερες γωνίες. 

Πιο συγκεκριµένα, εµφανίζεται σε 2θ=8.9ο που αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση 

d001=9.9Å. Παρατηρείται δηλαδή µία µείωση της διαστρωµατικής απόστασης του 

µοντµοριλλονίτη κατά περίπου 2.5Å. Επίσης η κορυφή του ζεσταµένου ανόργανου υλικού 

έχει σηµαντικά µικρότερο εύρος µε FWHM=0.77. Μπορεί να θεωρηθεί  ότι αυτή η 

συµπεριφορά οφείλεται στο  ότι οι επιφάνειες του ανόργανου υλικού είναι αρκετά υδρόφιλες 

µε αποτέλεσµα ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στα κενά ανάµεσα τους και να 

αυξάνουν την διαστρωµατική απόσταση. Η θέρµανση του δείγµατος σε υψηλή θερµοκρασία 

επιφέρει εξάτµιση του νερού και άρα µείωση αυτής της απόστασης. 

 Σε αυτή την εργασία χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες, που 

όπως αναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Στις επόµενες 

παραγράφους παρουσιάζεται ο χαρακτηρισµός τους ανά οµάδες. 

Στο σχήµα 4.2 δίνονται τα περιθλασιογραφήµατα πέντε οργανόφιλων 

µοντµοριλλονιτών της εταιρίας Laviosa. Η τροποποίηση των επιφανειών του ανόργανου 

υλικού από υδρόφιλες σε οργανόφιλες πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ίδιων κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων, αµµωνιακό αλάτι DMDHT (dimethyl dehydrogenated tallow, 

quaternary ammonium chloride). Η διαφορά µεταξύ των πέντε οργανόφιλων 

µοντµοριλλονιτών είναι το διαφορετικό ποσοστό οργανοφιλίωσης ή το διαφορετικό ποσοστό 

καθαρισµού. Τα ανόργανα υλικά L001 και L002 περιέχουν και τα δύο περίπου 41% κ.β. 

τασηενεργή ουσία DMDHT όµως το L001 περιέχει περισσότερες προσµίξεις, όπως για 

παράδειγµα χαλαζία. Τα L003, L004 και Dellite 72T περιέχουν 36% κ.β., 42% κ.β. και 36-

38% κ.β. τασηενεργή ουσία DMDHT αντίστοιχα. Τα παραπάνω οργανόφιλα υλικά 

εµφανίζουν µια ισχυρή κύρια κορυφή περίθλασης και ασθενέστερες κορυφές 2ης και 3ης τάξης 

περίθλασης, ποσοτικά όµως η θέση της κορυφής διαφέρει από δείγµα σε δείγµα. Η κύρια 
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κορυφή εµφανίζεται σε γωνία 2θ=3.01ο, που αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση 

d001=29.4Å, για το Dellite 72T, σε γωνία 2θ=2.48ο (d001=35.6Å) για τα L002 και L004, σε 

γωνία 2θ=2.6ο (d001=33.9Å) για το L001, σε γωνία 2θ=3.12ο (d001=28.3Å) για το L003. 
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Σχήµα 4.2: Περιθλασιογραφήµατα πέντε οργανόφιλων µοντµοριλλονιτών της εταιρίας 

Laviosa 

 

Η µορφή και η θέση της κύριας κορυφής, άρα και η διαστρωµατική απόσταση, φαίνεται 

παρόµοια για τους οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες L001, L002, και L004 που έχουν 

παρόµοιο ποσοστό οργανοφιλίωσης. Ενώ οι  κύριες κορυφές των Dellite 72T και L003 είναι 

πιο πλατιές από τους υπόλοιπους και εµφανίζουν µικρότερη διαστρωµατική απόσταση 

εξαιτίας του µικρότερου ποσοστού οργανοφιλίωσης. Επίσης παρατηρείται σε όλα τα 

φάσµατα ότι παρόλο που υπάρχουν υψηλότερης τάξης κορυφές οι θέσεις των γωνιών  στις 

οποίες εµφανίζονται δεν ακριβώς αυτές που αντιστοιχούν σε τέλεια φυλλοειδή / 

πολυστρωµατική (lamellar) δοµή. Η 2ης τάξης κορυφή στα υλικά L001, L002 και L004 

εµφανίζεται σε µικρότερες γωνίες από ότι αναµένεται ενώ στα υλικά L003 και Dellite 72T 

εµφανίζεται σε µεγαλύτερες γωνίες. 

Στο σχήµα 4.3 δίνονται τα περιθλασιογραφήµατα των οργανόφιλων 

µοντµοριλλονιτών  Cloisite 20A (C20A) και Cloisite 15A (C15A) της εταιρίας Southern 

Clay. Η οργανοφιλίωση τους πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων, αµµωνιακό αλάτι DMDHT. Το ποσοστό οργανοφιλίωσης στο 
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υλικό C20A είναι περίπου 105% ενώ στο υλικό C15A είναι περίπου 139%. Λόγω της 

παραπάνω διαφοράς η κύρια κορυφή του C20A εµφανίζεται σε γωνία 2θ=3.4ο, που 

αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση d001=25.9Å ενώ για το C15A σε γωνία 2θ=2.6ο που 

αντιστοιχεί σε d001=33.9Å. Οι οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες, κατά τη διάρκεια παρασκευής 

των σύνθετων υλικών στον µικρο-αναµείκτη, επεξεργάστηκαν σε θερµοκρασίες µεταξύ 150 

έως 180°C. Εφόσον το φάσµα του οργανόφιλου υλικού πρόκειται, στην πορεία αυτής της 

εργασίας, να συγκριθεί µε τα αντίστοιχα φάσµατα των προϊόντων θεωρήθηκε σκόπιµο το 

υλικό να µετρηθεί αφού έχει περάσει από παρόµοιες συνθήκες. Έτσι επιλέχτηκε ενδεικτικά το 

C20A το οποίο τοποθετήθηκε  σε φούρνο υπό κενό και  σε θερµοκρασία παρόµοια µε αυτή 

της επεξεργασίας του σύνθετου υλικού για περίπου δώδεκα ώρες. Το φάσµα αυτού του 

δείγµατος φαίνεται επίσης στο σχήµα 4.3.  
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Σχήµα 4.3: Περιθλασιογραφήµατα των οργανόφιλων µοντµοριλλονιτών C15A και C20A 

 

Αυτό που παρατηρείται είναι µία µείωση της σκεδαζόµενης έντασης και επίσης µια µικρή 

µετακίνηση της κορυφής προς µεγαλύτερες γωνίες και συγκεκριµένα σε γωνία 2θ=3.2ο που 

αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση d001=27.6Å. Οι τελευταίες παρατηρήσεις δεν 

σηµαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχει αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης µε την 

θερµοκρασία αλλά ότι η παρατηρούµενη µετακίνηση της κορυφής µπορεί να οφείλεται στο 

ότι µε την αύξηση της θερµοκρασίας προκαλείται µία ανακατάταξη των στρωµάτων του 

ανόργανου υλικού που οδηγεί στην µείωση της συµφωνίας (coherence) στην δοµή του 

ανόργανου υλικού2. 
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 Τέλος χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές σειρές οργανόφιλων µοντµοριλλονιτών 

της εταιρίας S & B. Τα ανόργανα υλικά διαφέρουν ως προς το ποσοστό οργανοφιλίωσης 

(60% και 110%) ή ως προς την περιοχή προέλευσης του µοντµοριλλονίτη. Επίσης έχουν 

χρησιµοποιηθεί διαφορετικές επιφανειοδραστικές οµάδες για την τροποποίηση των 

επιφανειών του ανόργανου υλικού. Στο σχήµα 4.4 δίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων 

Χ της πρώτης σειράς  µοντµοριλλονιτών η οργανοφιλίωση των οποίων έγινε µε χρήση 

κατιοντικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων DMDHT. Η διαστρωµατική απόσταση d001 

κυµαίνεται µεταξύ 31.7 έως 37.6 Å και εξαρτάται από το ποσοστό της οργανοφιλίωσης, οι 

οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτης µε πλεόνασµα επιφανειοδραστικών εµφανίζουν µεγαλύτερη 

απόσταση µεταξύ διαδοχικών στρωµάτων. Παρατηρείται ότι παρουσιάζουν διαφορές ως προς 

το πλάτος των κυρίων κορυφών καθώς επίσης ως προς τη θέση των κορυφών υψηλότερης 

τάξης. Ο διαφορές αυτές συνδέονται µε τη συµφωνία της δοµής, πράγµα το οποίο οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ο οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης 02279/17 (110%), ο οποίος έχει σηµαντικά 

µικρότερο εύρος µε FWHM=0.7 (σε σχέση, για παράδειγµα, µε τον 02279/14 που έχει 

FWHM=1.38 ή τον 02279/17 που έχει FWHM=1.2)  έχει την πιο καλά οργανωµένη (well 

ordered) δοµή. 
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Σχήµα 4.4: Περιθλασιογραφήµατα πέντε οργανόφιλων µοντµοριλλονιτώv µε DMDHT της 

εταιρίας  S & B 

 

Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια και για την δεύτερη σειρά οργανόφιλων υλικών, τα 

φάσµατα των οποίων  δίνονται στο σχήµα 4.5. Και στις δύο σειρές η τροποποίηση των 
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επιφανειών του ανόργανου υλικού έγινε µε τη χρήση κατιοντικών επιφανειοδραστικών 

αλυσίδων, OBDM (οctadecyl, benzyl, dimethyl, quatertanary ammonium chloride). Οι 

διαστρωµατικές αποστάσεις των ανόργανων υλικών κυµαίνονται µεταξύ 16.9 έως 25.2 Å. Οι 

αποστάσεις αυτές είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές των οργανόφιλων υλικών που έχουν 

DMDHT. Επίσης παρατηρείται ότι τα ανόργανα υλικά µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

οργανοφιλίωσης (110%) έχουν µεγαλύτερη διαστρωµατική απόσταση από αυτά µε το 

µικρότερο ποσοστό (60%). Τέλος παρατηρείται ότι οι κύριες κορυφές είναι αρκετά ευρείς 

καθώς επίσης και ότι οι κορυφές υψηλότερης τάξης είναι πολύ ασθενείς πράγµα που οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σχετικά µικρή συµφωνία στη δοµή. 
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Σχήµα 4.5 : Περιθλασιογραφήµατα πέντε οργανόφιλων µοντµοριλλονιτών µε OBDM  της 

εταιρίας  S & B 

     

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί οι κύριες κορυφές του ανόργανου υλικού, είτε αυτό έχει 

υδρόφιλες είτε έχει υδρόφοβες επιφάνειες, είναι σε διαφορετική κλίµακα γωνιών από αυτήν 

που εµφανίζονται η κορυφές των πολυµερών. Έτσι θα είναι προφανές το αποτέλεσµα που θα 

επιφέρει τυχόν παρεµβολή των πολυµερικών αλυσίδων στα στρώµατα του ανόργανου υλικού. 
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4.2 ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

      ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ / ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ 

      ΠΗΛΩΝ 
 

Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία3-6 ότι η ανάµειξη του πολυστυρενίου, PS, µε 

οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες οδηγεί σε σύνθετα υλικά τα οποία εµφανίζουν δοµή 

παρεµβολής. Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υβρίδια πολυστυρενίου/ 

πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών και χρησιµοποιήθηκαν για να συγκριθεί η 

συµπεριφορά τους µε τα σύνθετα υλικά των πολυολεφινών καθώς και για να διαπιστωθεί η 

ορθότητα της παρασκευής των υβριδίων µε τη µέθοδο παρεµβολής τήγµατος πολυµερούς  µε 

µηχανική ανάµειξη. 

 

4.2.1 Χαρακτηρισµός υβριδίων   
 

Αρχικά χαρακτηρίστηκε το πολυστυρένιο, PS το οποίο είναι ένα άµορφο πολυµερές 

και όπως φαίνεται στο σχήµα 4.6 το περιθλασιόγραφηµα του εµφανίζει δύο πλατιές κορυφές 

σε γωνίες 2θ=9.9ο και 2θ=19.0ο. 
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Σχήµα 4.6 : Περιθλασιόγραµµα του καθαρού πολυστυρενίου 

 

Αρχικά µελετήθηκε το αν και πως επηρεάζεται η διαστρωµατική απόσταση του 

σύνθετου υλικού από την αντίστοιχη απόσταση του µητρικού ανόργανου υλικού. Για το λόγο 

αυτό παρασκευάστηκαν, µε τη µέθοδο παρεµβολής τήγµατος πολυµερούς, δείγµατα τα οποία 
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περιείχαν οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες µε διαφορετική διαστρωµατική απόσταση d001. Η 

ανάµειξη έγινε µε τον µικρο-εκβολέα στους 180οC και η συγκέντρωση του ανόργανου υλικού 

σε κάθε δείγµα ήταν 15% κ.β. Στο σχήµα  4.7 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ 

των δειγµάτων. Τα χαρακτηριστικά των ανόργανων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν καθώς 

και ο χαρακτηρισµός τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2.1 του 2ου κεφαλαίου 

καθώς και στην παράγραφο 5.1. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η θέση της κύριας  κορυφής 

περίθλασης για όλα τα δείγµατα είναι σχεδόν ίδια και εµφανίζεται σε γωνίες 2.3-2.4ο, που 

αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση στα υβριδίων µεταξύ 36 µε 38Å. Αυτό σηµαίνει ότι 

η πολυµερικές αλυσίδες έχουν πράγµατι παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα των 

ανόργανων υλικών και έχουν προκαλέσει αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης κατά 4-

12Å σε σχέση µε τις αντίστοιχες αποστάσεις των πηλών και ανεξάρτητα από το ποσοστό 

οργανοφιλίωσης ή το είδος των επιφανειοδραστικών αλυσίδων. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η απόσταση µεταξύ διαδοχικών επιπέδων του σύνθετου υλικού είναι 

ανεξάρτητη της απόστασης µεταξύ επιπέδων του µητρικού ανόργανου υλικού.  
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Σχήµα  4.7 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ υβριδίων πολυστυρενίου µε διαφορετικής 

                     διαστρωµατικής απόστασης οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες 

 

Επίσης, µία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και το DMDHT και το OBDM είναι ικανά να 

αλλάξουν αρκετά τον υδρόφιλο χαρακτήρα των επιφανειών ώστε να επέλθει ανάµειξη µε το 
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πολυστυρένιο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οργανικοί τροποποιητές που περιέχουν τα 

ανόργανα υλικά των υβριδίων πολυστυρενίου του σχήµατος 4.7 αποτελούνται από δύο 

αλυσίδες µικρών αλκυλίων (2C18), µε εξαίρεση τον οργανόφιλο µοντοριλλονίτη 

02279/17(110% OBDM) που αποτελείται µια αλυσίδα µικρού αλκυλίου (C18). Στη 

βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η ανάµειξη του πολυστυρενίου µε οργανόφιλους 

µοντµοριλλονίτες η οργανοφιλίωση των οποίων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων που αποτελούνται από µια αλυσίδα ολιγοµερούς δεν οδηγεί 

στη δηµιουργία υβριδίων µε δοµή παρεµβολής4. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα 

του φάσµατος του σχήµατος 4.7, η διαστρωµατική απόσταση d001 του υβριδίου PS-

02279/17(110% OBDM) είναι ίση µε 37.4Å. Η αρχική απόσταση των 23.8Å µεταξύ των 

στρωµάτων του ανόργανου αυξάνεται κατά 13.6Å πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι το 

σύνθετο υλικό εµφανίζει δοµή παρεµβολής. Το αποτέλεσµα αυτό πιθανόν να οφείλεται στην 

παρουσία του βενζολίου της τασηενεργής ουσίας OBDM που κάνει το περιβάλλον ανάµεσα 

στα στρώµατα του µοντµοριλλονίτη πιο φιλικό προς το PS και ευνοεί την παρεµβολή των 

αλυσίδων του ανάµεσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού. Τέλος στις µεγάλες γωνίες των 

φασµάτων φαίνονται οι πλατιές κορυφές του PS. 
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Σχήµα  4.8 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ υβριδίων πολυστυρενίου µε οργανόφιλο 

µοντµοριλλονίτη C20A σε τρεις διαφορετικές συστάσεις. Συγκριτικά φαίνεται 

το φάσµα του καθαρού C20A. 
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Στη συνέχεια εξετάστηκε αν και πως επηρεάζεται η διαστρωµατική απόσταση του σύνθετου 

υλικού από την συγκέντρωση του ανόργανου υλικού. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν 

τρία δείγµατα συγκέντρωσης 15%, 50% και 90% οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη C20A µε τη 

µέθοδο διαλύµατος (solution method). Η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε γιατί τα δείγµατα µε το 

µεγάλο ποσοστό ανόργανου υλικού, το οποίο είναι σε µορφή πούδρας, δεν είναι δυνατόν να 

παρασκευαστούν στον µικρο-αναµείκτη. Χρησιµοποιήθηκε και για τα τρία δείγµατα για να 

εξαλειφθεί η πιθανότητα να επηρεαστούν τα αποτελέσµατα από την διαφορετική µέθοδο 

παρασκευής και να είναι εφικτή η σύγκριση των φασµάτων. Τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων φαίνονται στο σχήµα 4.8. Η κύρια  κορυφή περίθλασης για όλα τα δείγµατα είναι 

σχεδόν στην ίδια θέση και εµφανίζεται σε γωνίες 2.3-2.4ο Παρατηρείται δηλαδή ότι η 

απόσταση µεταξύ διαδοχικών επιπέδων του σύνθετου υλικού είναι ανεξάρτητη της 

συγκέντρωσης του και ίση περίπου µε 36-38Å. Επίσης παρατηρείται ότι οι εντάσεις και το 

εύρος των κορυφών των σύνθετων υλικών µε 15% και 50% C20A είναι ισχυρότερες και 

στενότερες από την ένταση και το εύρος του καθαρού ανόργανου υλικού. Η παρατήρηση 

αυτή  οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στα υβρίδια αυτά τα στρώµατα του πυριτιούχου πηλού 

είναι πιο καλά διευθετηµένα και “πακεταρισµένα” δηλαδή το ανόργανο υλικό εµφανίζει πιο 

καλά οργανωµένη δοµή µέσα στην πολυµερική µήτρα από αυτή του καθαρού υλικού. Τέλος 

το φάσµα του δείγµατος που περιέχει 90% C20A εµφανίζει µια κορυφή σε γωνία 3.4ο. Η 

κορυφή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη στρωµάτων του ανόργανου υλικού στα οποία δεν έχουν 

παρεµβληθεί πολυµερικές αλυσίδες λόγω της µικρής σύστασης σε πολυµερές. Το ότι η 

ποσότητα του PS δεν είναι επαρκής για να βρίσκεται σε περίσσεια και έξω από τα στρώµατα 

του ανόργανου υλικού φαίνεται και από το γεγονός ότι στις µεγάλες γωνίες του φάσµατος δεν 

εµφανίζονται οι χαρακτηριστικές πλατιές του πολυµερούς. Η ύπαρξη δύο κορυφών που 

αντιστοιχούν σε άδεια και γεµάτα διαστρωµατικά κενά είναι σε συµφωνία µε άλλα 

αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας που δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της θερµικής ανόπτησης 

τα στρώµατα του ανόργανου υλικού γεµίζουν ένα-ένα 4. 

Τέλος στο σχήµα 4.9 δίνεται το περιθλασιογράφηµα του δείγµατος που προέκυψε από 

την ανάµειξη του πολυστυρενίου µε τον φυσικό, υδρόφιλο µοντµοριλλονίτη Na+ καθώς και 

το φάσµα του ανόργανου υλικού για σύγκριση. Το δείγµα περιέχει 15%κ.β. µοντµοριλλονίτη 

Na+. Παρατηρείται ότι  η θέση της κύριας κορυφής περίθλασης του σύνθετου υλικού είναι 

ίδια µε αυτή του καθαρού ανόργανου υλικού, πράγµα το οποίο δηλώνει ότι το πολυστυρένιο 

και ο φυσικός µοντµοριλλονίτης είναι µη αναµείξιµα. Όπως αναµενόταν το σύνθετο υλικό 

εµφανίζει φασικά διαχωρισµένη δοµή.   
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Σχήµα 4.9: Περιθλασιογράφηµα υβριδίου πολυστυρενίου/µοντµοριλλονίτη  Na+. 

 

Η µορφολογία των υβριδίων εξετάστηκε επίσης µε τη τεχνική Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης, ΤΕΜ. Στο σχήµα 4.10 φαίνεται η εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου 

του υβριδίου που περιέχει 15% Dellite72T. 

 
Σχήµα  4.10 : Φωτεινού πεδίου εικόνα ΤΕΜ υβριδίου πολυστυρενίου περιεκτικότητας 15%κ.β. 

Dellite72T 

  

Οι παράλληλες σκοτεινές γραµµές στην εικόνα αποτελούν τις ακµές των στρωµάτων 

του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη ενώ οι λευκές περιοχές είναι το πολυστυρένιο, το οποίο 

είναι σε πλεόνασµα όπως φαίνεται και από το φάσµα περίθλασης. Όπως φαίνεται ανάµεσα 
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στα στρώµατα του ανόργανου υλικού έχει παρεµβληθεί το πολυµερές πράγµα το οποίο 

έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ. Η 

διαστρωµατική απόσταση είναι περίπου ίση µε 30Å, τιµή που είναι λίγο µικρότερη από αυτή 

που προκύπτει από τα αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων Χ. Η διαφορά αυτή πιθανόν να 

οφείλεται στην καταστροφή των µικρών ολιγοµερών των επιφανειοδραστικών οργανικών 

οµάδων λόγω ακτινοβολίας της δέσµης των ηλεκτρονίων3. 

 

4.2.2 Ρεολογικές ιδιότητες   
  

 Μετά την µελέτη της δοµής των σύνθετων υλικών που προέκυψαν από την ανάµειξη 

πολυστυρενίου µε τα ανόργανα υλικά ακολούθησαν κάποιες ρεολογικές µετρήσεις για να 

δούµε πως επηρεάζονται οι ρεολογικές ιδιότητες των υλικών αυτών. Πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα δυναµικής µηχανικής απόκρισης (dynamic mechanical response tests), ώστε να 

εξεταστεί το κατά πόσο µεταβάλλονται τα µέτρα αποθήκευσης G΄ ή απωλειών G΄΄ του PS 

από την παρουσία του ανόργανου υλικού και το κατά πόσο η αλλαγή στην δοµή, δηλ. το αν 

το σύστηµα είναι διαχωρισµένο ή αν οι αλυσίδες έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα 

του ανόργανου υλικού, επηρεάζει τις ποσότητες αυτές. 
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Σχήµα 4.11 : ∆υναµική µέτρηση σάρωσης χρόνων του PS στους 140 οC υπό σταθερή 

                      παραµόρφωση 1% και συχνότητα ω=10rad/s 
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Αρχικά µετρήθηκε το καθαρό PS σε διάφορες θερµοκρασίες αρκετά πάνω  από την 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσής του. Σε κάθε θερµοκρασία πραγµατοποιήθηκαν µία 

ισόθερµη δυναµική µέτρηση µε τον χρόνο, υπό σταθερή παραµόρφωση, ώστε να 

εξασφαλιστεί η δυναµική ισορροπία του υλικού, όπως και ισόθερµες δυναµικές µετρήσεις 

σάρωσης παραµορφώσεων µεταξύ 1 έως 100%, σε διάφορες συχνότητες, ώστε να 

καθοριστούν τα όρια της περιοχής γραµµικής ιξωδοελαστικότητας του υλικού. Ενδεικτικά 

στα σχήµατα 4.11 και 4.12 δίνονται τέτοιες µετρήσεις για το PS στους 140οC, όπου φαίνεται 

ότι και το µέτρο ελαστικότητας και το µέτρο απωλειών έχουν σταθερές τιµές µετά τα πρώτα 

200s. Επίσης το δείγµα βρίσκεται στην περιοχή γραµµικής ιξωδοελαστικότητας για 

παραµορφώσεις έως και γ=20%. 
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Σχήµα 4.12 : ∆υναµική µέτρηση σάρωσης παραµορφώσεων του PS στους 140 οC για 

                      συχνότητα ω=10rad/s 

 

Στη συνέχεια, έχοντας επιλεγεί η κατάλληλη σταθερή παραµόρφωση στη γραµµική 

ιξωδοελαστική  περιοχή, ακολούθησε δυναµική µέτρηση σάρωσης συχνοτήτων µεταξύ 0.1 

έως 100rad/s. Αφού µετρήθηκαν τα  µέτρα αποθήκευσης G΄ και απωλειών G΄΄ στις διάφορες 

θερµοκρασίες εφαρµόστηκε η αρχή υπέρθεσης χρόνου-θερµοκρασίας του Boltzmann για να 

σχηµατιστεί η κύρια καµπύλη (master curve). Η παράµετρος µετατόπισης, aT, είναι η 

ποσότητα κατά την οποία πρέπει να µετακινηθούν τα δεδοµένα στον άξονα των 

θερµοκρασιών ώστε να επιτευχθεί η κύρια καµπύλη.  Στο σχήµα 4.13 φαίνεται η κύρια 

καµπύλη του καθαρού PS, µε θερµοκρασία αναφοράς ΤR=200oC.   
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Σχήµα 4.13: Κύρια καµπύλη του καθαρού PS 

 

Στην περιοχή χαµηλών συχνοτήτων παρατηρείται ότι οι τιµές του µέτρου απωλειών  G΄΄ είναι 

µεγαλύτερες από αυτές του µέτρου αποθήκευσης G΄ πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι το 

δείγµα συµπεριφέρεται ως ρευστό (liquid like). Το G΄΄ παρουσιάζει την προβλεπόµενη 

εξάρτηση από τη συχνότητα ω, δηλαδή G΄΄ ~ ω, ενώ το G΄ εµφανίζει µια µικρή απόκλιση 

από την αναµενόµενη συµπεριφορά, δηλαδή   G΄ ~ ω2, πράγµα το οποίο µπορεί να οφείλεται 

στο ότι δεν ήταν εφικτές οι µετρήσεις σε πιο µικρές συχνότητες ή σε πιο υψηλές 

θερµοκρασίες λόγω της ευαισθησίας του οργάνου . 

Η παραπάνω διαδικασία που περιγράφεται για τις µετρήσεις του PS ακολουθήθηκε 

και για τα σύνθετα υλικά. Όλες οι µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων, δηλαδή, έχουν γίνει σε 

κατάσταση δυναµικής ισορροπίας των δειγµάτων και στη περιοχή γραµµικής 

ιξωδοελαστικότητάς τους. 

Στο σχήµα 4.14 φαίνεται η κύρια καµπύλη του συστήµατος  85%PS+15%Na+, µε 

θερµοκρασία αναφοράς ΤR=200oC. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ το δείγµα εµφανίζει φασικά διαχωρισµένη δοµή 

(σχήµα 4.9). Η συµπεριφορά του σύνθετου υλικού είναι παρόµοια ποιοτικά µε αυτή του 

καθαρού πολυµερούς και η υπέρθεση χρόνου-θερµοκρασίας µπορεί να επιτευχθεί και 

σ’αυτήν την περίπτωση. Ποσοτικά οι τιµές των µέτρων αποθήκευσης G΄ και απωλειών G΄΄ 

του υβριδίου είναι τριπλάσιες και τετραπλάσιες από αυτές του καθαρού PS. Επίσης ο 

χαρακτηριστικός µέγιστος χρόνος χαλάρωσης (όπου τέµνονται τα G΄ και G΄΄) έχει γίνει 

περίπου τέσσερις φορές µικρότερος. 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

 63

10-1 100 101 102 103 104 105 106 107
101

102

103

104

105

106

107

 G' G"   T=200o

 G' G"   T=180o

 G' G"   T=160o

 G' G"   T=140o

 G' G"   T=130o

G'  G"   T=125o

 

 

G
'  

G
''  

(P
a)

aTω (rad/s)

T
R
=200oC

85%PS+15%Na+

1

2

 
Σχήµα 4.14 : Κύρια καµπύλη του συστήµατος  85%PS+15%Na+ 

  

 Στη συνέχεια εξετάστηκε η συµπεριφορά του υβριδίου 85%PS+15%C20A, το οποίο 

σύµφωνα µε το φάσµα περίθλασης του εµφανίζει δοµή παρεµβολής (σχήµα 4.7). Στο σχήµα 

4.15 φαίνεται η κύρια καµπύλη αυτού του δείγµατος. 
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Σχήµα 4.15 : Κύρια  καµπύλη του συστήµατος  85%PS+15%C20A 
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Σε αυτή περίπτωση το δείγµα εµφανίζει µια εντελώς διαφορετική συµπεριφορά από 

αυτή του καθαρού πολυµερούς και του υβριδίου µε τη φασικά διαχωρισµένη δοµή. 

Παρατηρείται ότι σε όλες τις θερµοκρασίες οι τιµές του µέτρου αποθήκευσης G΄ είναι 

µεγαλύτερες από αυτές του µέτρου απωλειών  G΄΄ πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι το δείγµα 

συµπεριφέρεται σχεδόν ως στερεό (solid-like). Η συµπεριφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται 

στην ύπαρξη ενός δικτύου που δηµιουργείται από τα στρώµατα του ανόργανου υλικού 

(percolated, network microstructure) το οποίο εµποδίζει τη ροή του πολυµερούς15. Παρόλα 

αυτά τα G΄ και G΄΄ δεν είναι ανεξάρτητα από την συχνότητα ω, όπως αναµένεται στην 

περίπτωση ενός τυπικού στερεού, αλλά εµφανίζουν µια εξάρτηση από αυτήν. Επίσης πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οι τιµές των G΄ και G΄΄ του υβριδίου είναι πολύ υψηλότερες από αυτές τόσο 

του καθαρού πολυµερούς όσο και του φασικά διαχωρισµένου υλικού. Παρ’όλα αυτά η 

υπέρθεση χρόνου-θερµοκρασίας ισχύει. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σχήµατα, και για τα τρία δείγµατα παρ’όλο που 

εµφανίζουν διαφορετική δοµή αλλά και διαφορετική ρεολογική συµπεριφορά, είναι εφικτή η 

υπέρθεση χρόνου θερµοκρασίας. Η εξάρτηση των παραµέτρων µετατόπισης που 

χρησιµοποιήθηκαν για να επιτευχθεί αυτή, για τα τρία συστήµατα, από την θερµοκρασία 

φαίνεται στο σχήµα 4.16. 
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Σχήµα 4.16: Παράµετρος µετατόπισης aT σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας για το PS, το 85% 

PS +15 % Na+ και το 85% PS + 15% C20A 
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Όπως παρατηρείται, η παράµετρος µετατόπισης, εµφανίζει συγχρόνως και παρόµοια 

εξάρτηση από την θερµοκρασία αλλά και ίδιες τιµές όχι µόνο ανάµεσα στο πολυµερές και 

στο φασικά διαχωρισµένο υλικό, τα οποία εµφανίζουν παρόµοια ρεολογική συµπεριφορά 

(συµπεριφορά ρευστού), αλλά και για το σύστηµα που έχει δοµή παρεµβολής και το οποίο 

ρεολογικά εµφανίζει συµπεριφορά στερεού. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί λέγοντας ότι τα τρία 

συστήµατα εξακολουθούν να είναι θερµορεολογικά απλά συστήµατα στα οποία δεν 

συµβαίνει καµία θερµοδυναµική µετάβαση στην συγκεκριµένη κλίµακα θερµοκρασιών. 

Επίσης, δηλώνει ότι θερµικά οι ιδιότητες εξακολουθούν να καθορίζονται από το πολυµερές 

το οποίο βρίσκεται σε περίσσεια. Άρα υποθέτουµε ότι η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης, 

Τg, παραµένει αµετάβλητη και άρα τα τρία συστήµατα για όλες τις θερµοκρασίες ισαπέχουν 

από το Τg. 

 Τέλος στο σχήµα 4.17 δίνεται η εξάρτηση του ιξώδους η* από την συχνότητα των 

παραπάνω σύνθετων υλικών καθώς και του καθαρού PS στους 200οC. Το PS και το σύνθετο 

υλικό PS/Na+ στις µικρές συχνότητες εµφανίζουν συµπεριφορά νευτωνικού ρευστού, παρόλα 

αυτά ο ιξώδες του φασικά διαχωρισµένου συστήµατος έχει αυξηθεί κατά ένα παράγοντα 4-6 

σε σχέση µε αυτό του καθαρού PS. Στην περίπτωση του υβριδίου PS/C20A παρατηρείται 

απόκλιση από την συµπεριφορά ρευστού καθώς παρατηρείται ισχυρή εξάρτηση του ιξώδους 

από την συχνότητα στην περιοχή χαµηλών συχνοτήτων. Η τιµή του ιξώδους του υβριδίου 

δοµής παρεµβολής αυξάνεται σηµαντικά πράγµα το οποίο είναι αναµενόµενο καθώς το 

συγκεκριµένο σύστηµα εµφανίζει συµπεριφορά στερεού.  
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Σχήµα 4.17 : Εξάρτηση του ιξώδους από την συχνότητα των σύνθετων υλικών PS/Na+ και 

                      PS/C20A καθώς και του οµοπολυµερούς PS στους 200οC 
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4.3 ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

      ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ/ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

      ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ 
 

4.3.1 Χαρακτηρισµός υβριδίων 
  

Μετά την µελέτη των υβριδίων του πολυστυρενίου ακολούθησε η παρασκευή σύνθετων 

υλικών πολυπροπυλενίου/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Μελετήθηκαν οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ του πολυµερούς και των ανόργανων υλικών καθώς και η 

αναγκαιότητα  χρήσης πρόσθετου για παρασκευή υβριδίων µε την επιθυµητή δοµή .    

Αρχικά χαρακτηρίστηκε το οµοπολυµερές πολυπροπυλενίου, PP, το φάσµα περίθλασης 

του οποίου δίνεται στο σχήµα 4.18. 
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Σχήµα 4.18 : Φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ του οµοπολυµερούς πολυπροπυλενίου 

 

Το πολυµερές εµφανίζει µια σειρά κορυφών σε γωνιές περίθλασης 2θ=14.0ο, 16.84ο, 18.5ο, 

21.08ο, 21.74ο, 25.46ο, 27.18ο και 28.5ο. Το πολυπροπυλένιο είναι ένα ηµι-κρυσταλλικό 

πολυµερές και οι παραπάνω κορυφές συµφωνούν µε τις αντίστοιχες κορυφές του ισοτακτικού 

άλφα τύπου πολυπροπυλενίου όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία1 και τα χαρακτηριστικά 

του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. 
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Πίνακας 4.1 : Χαρακτηριστικά κορυφών του ισοτακτικού άλφα τύπου PP 

 

hkl 2θ 
(λ=1.54Å) 

Σχετική 
Ένταση* 

110 14.14 ΠΥ 
040 16.92 ΠΥ 
130 18.55 Υ 
111 21.31 Υ  

131, 041 21.86 Υ  
150,060 25.35 Υ  

200 27.18 Μ 
220 28.51 Μ  

 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η αλληλεπίδραση του  πολυπροπυλενίου, PP, µε τον 

υδρόφιλο µοντµοριλλονίτη και εξετάστηκε η δοµή που προκύπτει από την ανάµειξη. Για το 

σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ένα δείγµα που περιέχει 10%κ.β. µοντµοριλλονίτη Cloisite Na+ 

ως προς το PP. Η ανάµειξη των δύο υλικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 200οC. Στο 

σχήµα 4.19 δίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ του δείγµατος και του ανόργανου 

υλικού για σύγκριση. 
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Σχήµα 4.19 : Φάσµα  περίθλασης ακτίνων Χ του σύνθετου υλικού PP/µοντµοριλλονίτη Na+ 
 

* ΠΥ: πολύ υψηλή, Υ: υψηλή, Μ: µέτρια 
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Αυτό που παρατηρείται από τα φάσµατα του σχήµατος 4.19 είναι ότι η κύρια κορυφή 

περίθλασης του σύνθετου υλικού εµφανίζεται στην ίδια θέση και σε γωνία 2θ=8.9ο µε αυτήν 

του µοντµοριλλονίτη. Η διαστρωµατική απόσταση d001 του ανόργανου παραµένει σταθερή 

και ίση 9.9Å και αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι πολυµερικές αλυσίδες του PP ούτε 

έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού ούτε έχουν προκαλέσει 

καταστροφή της φυλλοειδούς δοµής του. Στα φάσµατα επίσης φαίνονται και οι 

χαρακτηριστικές κορυφές του PP που δείχνουν ότι η κρυσταλλική του δοµή δεν επηρεάζεται 

από την ανάµειξη, καθώς δεν αλλάζει ούτε η θέση τους, ούτε η σχετική τους ένταση. 
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Σχήµα 4.20 : Περιθλασιογράµµατα σύνθετων υλικών PP µε διαφορετικούς οργανόφιλους 

                     µοντµοριλλονίτες   

 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η επίδραση του διαφορετικού ποσοστού 

οργανοφιλίωσης ή των διαφορετικών επιφανειοδραστικών οµάδων στη δοµή των σύνθετων 

υλικών που προκύπτουν από την ανάµειξη οργανόφιλων ανόργανων υλικών µε PP. Για το 

λόγο αυτό παρασκευάστηκαν δείγµατα πολυπροπυλενίου, PP, µε διάφορους οργανόφιλους 

µοντµοριλλονίτες, οι οποίοι διαφέρουν είτε ως προς είδος των πολυµερικών κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων που χρησιµοποιήθηκαν για την οργανοφιλίωση (DMDHT ή 

OBDM) είτε ως προς το ποσοστό οργανοφιλίωσης. Το ποσοστό οργανοφιλίωσης στους 

οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες C20A και C15A είναι 105% και 139% DMDHT αντίστοιχα 

ενώ ο L001 περιέχει 41%κ.β. DMDHT. Η ανάµειξη των υλικών έγινε στον µικρο-εκβολέα 

στους 200οC και η συγκέντρωση του µοντµοριλλονίτη  στα σύνθετα υλικά κυµαινόταν 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

70 

µεταξύ 5 µε 10% κ.β. Στο σχήµα  4.20 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των 

δειγµάτων καθώς επίσης και των αντίστοιχων ανόργανων υλικών για σύγκριση. Αυτό που 

παρατηρείται από τα φάσµατα είναι ότι η κύρια  κορυφή περίθλασης για όλα τα δείγµατα 

εµφανίζεται στην ίδια θέση µε αυτήν του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και µε χαµηλότερη 

ένταση λόγω του µικρού ποσοστού του στο µείγµα.. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι  τα δύο υλικά δεν είναι συµβατά µεταξύ τους, δεν αναµιγνύονται αλλά 

βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις µέσα στο µείγµα. Το ανόργανο υλικό διατηρεί την αρχική 

του φυλλοειδή δοµή και η απόσταση d001 ανάµεσα στα στρώµατα του παραµένει σταθερή. 

Επιπλέον από τα περιθλασιογράφηµατα του σχήµατος 4.20 φαίνεται ότι η αύξηση της 

συγκέντρωσης του µοντµοριλλονίτη στο µείγµα από 5 σε 10% κ.β. δεν επιφέρει καµία 

αλλαγή στην δοµή του τελικού προϊόντος. Συµπερασµατικά παρατηρείται ότι η χρήση 

διαφορετικών επιφανειοδραστικών οµάδων ή διαφορετικού ποσοστού οργανοφιλίωσης δεν 

επιφέρει καµία αλλαγή δοµή των σύνθετων υλικών.  
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Σχήµα 4.21 : Φάσµατα ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP/C15A µε διαφορετικούς τρόπους 

                      παρασκευής 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η δοµή των σύνθετων υλικών επηρεάζεται από τον τρόπο 

παρασκευής και για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δείγµατα µε ένα  ρεόµετρο τριχοειδούς 

σωλήνα (capillary rheometer) µε διαφορετικούς ρυθµούς παραµόρφωσης καθώς και ένα 

δείγµα µε θερµοπρεσάρισµα (injection molded) στους 170οC. Η παρασκευή των δειγµάτων 
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έγινε από την εταιρία Carmel Olefins. Η συγκέντρωση του ανόργανου υλικού σε όλα τα 

δείγµατα είναι 5%κ.β. Στο σχήµα 4.21 δίνονται τα φάσµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων καθώς 

επίσης και του οργανόφιλου µοµντοριλλονίτη C15A για σύγκριση. Όπως παρατηρείται από 

τα φάσµατα του σχήµατος 4.21 η κορυφή περίθλασης για όλα τα δείγµατα εµφανίζεται στην 

ίδια θέση σε γωνία 2θ=2.6ο, η οποία είναι ίδια µε αυτή του C15A. Η απόσταση d001 ανάµεσα 

στα στρώµατα του ανόργανου υλικού παραµένει σταθερή και ίση 33.9Å. Η ένταση της 

χαρακτηριστικής κορυφής στα δείγµατα που έχουν παρασκευαστεί µε το ρεόµετρο 

εµφανίζεται σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε το δείγµα µε θερµοπρεσάρισµα και 

ταυτόχρονα εµφανίζεται µια µικρή αύξηση της έντασης στις µικρές γωνίες. Αυτές οι 

παρατηρήσεις υποδεικνύουν µια µείωση στην συµφωνία της δοµής των στρωµάτων στους 

κρυσταλλίτες του ανόργανου υλικού και ταυτόχρονα πιθανόν σε κάποιους από αυτούς τα 

εξωτερικά τους στρώµατα να έχουν διαχωριστεί και να έχουν διασπαρεί στη πολυµερική 

µήτρα. Παρόλο που ο συγκεκριµένος τρόπος παρασκευής επιφέρει κάποιες αλλαγές στις 

µικρές γωνίες του φάσµατος δεν δυνατόν από τη µέτρηση αυτή να διαλευκανθεί αν επηρεάζει 

συνολικά τη δοµή του τελικού σύνθετου υλικού. Τέλος οι σχετικές εντάσεις των κορυφών 

του πολυµερούς για όλα δείγµατα είναι παρόµοιες.  

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δηλώνουν ότι η ανάµειξη του PP είτε µε 

µοντµοριλλονίτη είτε µε οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη οδηγεί σε διαχωρισµένα συστήµατα 

(phase separated composites). Πράγµα το οποίο αναµενόταν και οφείλεται στη µη 

πολικότητα των αλυσίδων του PP και στον ισχυρά υδρόφοβο χαρακτήρα του7-10. Οπότε η 

δηµιουργία διαφορετικών δοµών απαιτεί συµβατοποίηση των δύο συστατικών. Για αυτό το 

λόγο χρησιµοποιήθηκε ως πολυµερικό πρόσθετο τροποποιηµένο πολυµερές 

πολυπροπυλενίου εµβολιασµένο µε ενεργές οµάδες µαλεϊκού ανυδρίτη, PP-g-MAΗ, που 

πιθανόν να παίξει το ρόλο του συµβατοποιητή µεταξύ του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και 

του PP. Εκτιµήθηκε ότι οι οµάδες του µαλεϊκού ανυδρίτη λόγω της πολικότητας τους 

πιθανώς να έχουν τη τάση να εισχωρήσουν ανάµεσα στα στρώµατα του οργανόφιλου 

µοντµοριλλονίτη αλληλεπιδρώντας µέσω δεσµών υδρογόνου µε τις οµάδες οξυγόνου της 

επιφάνειας των στρωµάτων και να παρασύρουν µαζί τους και όλο το τροποποιηµένο 

πολυµερές. Έτσι θα κάνει το περιβάλλον του ανόργανου υλικού πολύ πιο φιλικό προς το PP 

και πιθανόν να ευνοήσει την  παρεµβολή του. Επίσης αν οι αλληλεπιδράσεις των ενεργών 

οµάδων του τροποποιηµένου PP µε τις επιφάνειες είναι τόσο ευνοϊκές που να προκληθεί 

διασπορά των στρωµάτων του υλικού, εκτιµάται ότι περαιτέρω ανάµειξη µε PP δεν θα 

αλλάζει τη διεσπαρµένη δοµή. 
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Στο σχήµα 4.22 φαίνεται το περιθλασιόγραµµα του τροποποιηµένου πολυµερούς 

πολυπροπυλενίου εµβολιασµένου µε ενεργές οµάδες µαλεϊκού ανυδρίτη, PP-g-MAΗ. Το 

πολυµερές εµφανίζει µια σειρά κορυφών οι θέσεις των οποίων είναι ίδιες µε αυτές του 

οµοπολυµερούς και αντιστοιχούν στον ισοτακτικό άλφα τύπο πολυπροπυλενίου. 
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Σχήµα 4.22 : Περιθλασιογράφηµα του τροποποιηµένου πολυµερούς πολυπροπυλενίου 

                      εµβολιασµένου µε ενεργές οµάδες µαλεϊκού ανυδρίτη, PP-g-MAΗ 

 

Αρχικά για τη µελέτη της επίδρασης του παραπάνω τροποποιηµένου πολυµερούς στο 

σύστηµα πολυπροπυλενίου και οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη χαρακτηρίστηκε ένα δείγµα 

που παρασκευάστηκε µε θερµοπρεσάρισµα (injection molded) και η περιεκτικότητα του 

πρόσθετου PP-g-MAH στο δείγµα είναι 5%κ.β. Η συγκέντρωση του ανόργανου υλικού L001 

είναι ίση µε 5%κ.β. Στο σχήµα 4.23 δίνονται το φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ του παραπάνω 

δείγµατος καθώς και το φάσµα του ανόργανου υλικού για σύγκριση. Αυτό που παρατηρείται 

από το φάσµα είναι ότι η ύπαρξη των πρόσθετων αλυσίδων του PP-g-MAH δεν αλλάζει τη 

δοµή του συστήµατος καθώς η κύρια κορυφή περίθλασης εµφανίζεται σχεδόν στην ίδια θέση 

και σε γωνία 2θ=2.6ο µε αυτή του µοντµοριλλονίτη L001. 
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Σχήµα 4.23 : Φάσµατα ακτίνων Χ του σύνθετου υλικού PP/PP-g-MAH/L001 

 

Στη συνέχεια, εφόσον η παρουσία του PP-g-MAH σε ποσοστό 5%κ.β. δεν δείχνει να 

επηρεάζει την αρχική δοµή του ανόργανου υλικού, θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί η 

αλληλεπίδραση του τροποποιηµένου πολυµερούς µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη και για 

το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δείγµατα όπου το PP-g-MAH χρησιµοποιήθηκε σαν κύριο 

συστατικό και όχι σαν πρόσθετο. Για την παρασκευή των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι 

οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες C20A, L001 και 022279/17 οι οποίοι διαφέρουν είτε ως προς 

είδος των πολυµερικών κατιοντικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων που χρησιµοποιήθηκαν 

για την οργανοφιλίωση (DMDHT ή OBDM) είτε ως προς το ποσοστό οργανοφιλίωσης. Η 

ανάµειξη των υλικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 200οC και η συγκέντρωση του 

ανόργανου σε όλα τα δείγµατα είναι σταθερή και ίση µε 10%κ.β. Επίσης παρασκευάστηκε 

ένα δείγµα µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη 02279/17 σε θερµοκρασία επεξεργασίας 

170οC. Στο σχήµα  4.24 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των δειγµάτων καθώς 

επίσης και των αντίστοιχων ανόργανων υλικών για σύγκριση. Αυτό που παρατηρείται στα 

φάσµατα των σύνθετων υλικών του σχήµατος 4.24 είναι µια πολύ µεγάλη πτώση της έντασης 

της κύριας κορυφής περίθλασης και ταυτόχρονα εµφανίζεται µια µεγάλη αύξηση της έντασης 

στις µικρότερες γωνίες. Στην περίπτωση των δειγµάτων που περιέχουν τους οργανόφιλους 

µοντµοριλλονίτες C20A και L001, οι οποίοι έχουν οργανοφιλιωθεί µε DMDHT µε ποσοστό 

οργανοφιλίωσης 105% και περιεκτικότητα 41%κ.β. αντίστοιχα, η φυλλοειδής δοµή του 

µοντµοριλλονίτη έχει σχεδόν καταστραφεί. Η παρουσία της χαρακτηριστικής κορυφής, η 
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ένταση της οποίας είναι πολύ µικρή, υποδεικνύει ότι ταυτόχρονα στην πολυµερική µήτρα 

υπάρχουν και κάποια στρώµατα του ανόργανου υλικού που έχουν διατηρήσει την αρχική 

τους δοµή. Στο δείγµα µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη 02279/17, ο οποίος έχει 

οργανοφιλιωθεί µε OBDM µε ποσοστό οργανοφιλίωσης 110%, η ένταση της κορυφής  είναι  

υψηλότερη, πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι περιέχει µικρότερο ποσοστό διεσπαρµένων 

στρωµάτων ανόργανου υλικού.  
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Σχήµα 4.24 : Περιθλασιογράµµατα σύνθετων υλικών PP-g-MAH  µε διαφορετικούς  

οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες 

 

Για το δείγµα µε τον 02279/17 εξετάστηκε το αν το αποτέλεσµα είναι απλά θέµα κινητικής 

των πολυµερικών αλυσίδων. Έτσι παρασκευάστηκε σύνθετο υλικό ίδιας σύστασης σε πιο 

υψηλή θερµοκρασία, δηλαδή στους 170°C. Καµία αλλαγή δεν συµβαίνει στο φάσµα άρα 
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µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το αποτέλεσµα δεν εξαρτάται από την θερµοκρασία.  

Σύµφωνα µε τα φάσµατα του σχήµατος 4.24 οι οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες C20A και 

L001 παρουσιάζουν ευνοϊκότερες αλληλεπιδράσεις µε το PP-g-MAH από ότι ο 02279/17 που 

πιθανόν να οφείλεται στο ότι η επιφανειοδραστική οµάδα των C20A και L001 αποτελείται 

από δύο αλυσίδες µικρών αλκυλίων ενώ αυτή του 02279/17 αποτελείται από µια αλυσίδα 

µικρού αλκυλίου4. Σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί, 

για την παρασκευή των δειγµάτων ο οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης C20A ο οποίος 

χρησιµοποιείται επίσης ευρέως στην βιβλιογραφία και έτσι θα είναι εφικτή η σύγκριση των 

πειραµατικών αποτελεσµάτων.    

Μετά από τα παραπάνω πειραµατικά αποτελέσµατα θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί 

αν το ποσοστό των διεσπαρµένων στρωµάτων του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη µέσα στην 

πολυµερική µήτρα του PP-g-MAH επηρεάζεται από την αναλογία των οµάδων του µαλεϊκού  

ανυδρίτη ως προς το ανόργανο υλικό. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν τέσσερα 

δείγµατα και η ανάµειξη των συστατικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 200οC. Η 

περιεκτικότητα  του ανόργανου υλικού C20A κυµαίνεται µεταξύ 5 και 40%κ.β. Στο σχήµα 

4.25 δίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των παραπάνω υβριδίων καθώς και το 

φάσµα του ανόργανου υλικού για σύγκριση.   

Αυτό που παρατηρείται µε την αύξηση της περιεκτικότητας του τροποποιηµένου 

πολυµερούς, ή διαφορετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας του ανόργανου υλικού, είναι 

µια σταδιακή µείωση της έντασης της κύριας κορυφής περίθλασης και ταυτόχρονα αύξηση 

της έντασης στις µικρές γωνίες. Όσο µειώνεται η συγκέντρωση του C20A το ποσοστό των 

στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη που έχουν διασπαρεί αυξάνεται. Τα σύνθετα υλικά PP-g-

MAH/C20A που περιέχουν µικρότερο από ή ακόµα και ίσο µε 10%κ.β.C20A παρουσιάζουν 

σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου διεσπαρµένη δοµή. Όταν το ποσοστό του ανόργανου υλικού στο 

δείγµα είναι αρκετά υψηλό, όπως στην περίπτωση του δείγµατος περιεκτικότητας 

40%κ.β.C20A, διατηρείται η αρχική φυλλοειδής δοµή του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και 

λόγω της αύξησης της έντασης στις µικρές γωνίες πιθανόν κάποια στρώµατα του ανόργανου 

υλικού να έχουν διαχωριστεί και διασπαρθεί στη πολυµερική µήτρα. Σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παρατηρήσεις η δοµή των υβριδίων δείχνει να εξαρτάται από το σχετικό ποσοστό, 

α = %κ.β.PP-g-MAH/%κ.β.C20A, του τροποποιηµένου πολυµερούς προς το ανόργανο υλικό 

δηλαδή από το σχετικό λόγο των οµάδων του µαλεϊκού ανυδρίτη προς την επιφάνεια. 
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 C20A
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 80% PP-g-MAH+20% C20A
 90% PP-g-MAH+10% C20A
 95% PP-g-MAH+5% C20A

 
Σχήµα 4.25 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP-g-MAH/C20A  

 

Οι παραπάνω ισχυρισµοί επιβεβαιώνονται µε βοήθεια της Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης, ΤΕΜ.  

 (α) (β) 

Σχήµα 4.26 : Φωτεινού πεδίου εικόνες ΤΕΜ των σύνθετων υλικών (α) 60%PP-g-MAH/ 

40%C20A και (β) 90%PP-g-MAH/10%C20A 
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Στο σχήµα 4.26 φαίνονται οι εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου∗ των σύνθετων υλικών 

60%PP-g-MAH/40%C20A και 90%PP-g-MAH/10%C20A.Οι σκοτεινές γραµµές στις εικόνες 

αποτελούν τις ακµές των στρωµάτων του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη πάχους 10Å ενώ οι 

λευκές περιοχές είναι το πολυµερές το οποίο είναι σε πλεόνασµα όπως παρατηρείται και από 

το φάσµα περίθλασης του σχήµατος 4.25. Όπως φαίνεται από το σχήµα 4.25(α) στο σύστηµα  

60%PP-g-MAH/40%C20A η αρχική φυλλοειδής δοµή του ανόργανου υλικού διατηρείται ενώ 

ένα µικρό ποσοστό των στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη έχουν διαχωριστεί και διασπαρεί 

στη πολυµερική µήτρα. Σε αντίθεση στο σύστηµα  90%PP-g-MAH/10%C20A τα στρώµατα 

του ανόργανου έχουν διασπαρεί οµοιογενώς. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε πλήρη 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η δοµή των υβριδίων PP-g-MAH/C20A επηρεάζεται όταν 

προστεθεί στο σύστηµα το πολυµερές του πολυπροπυλενίου κρατώντας το σχετικό ποσοστό 

α σταθερό. Για κάθε δείγµα του σχήµατος 4.25 παρασκευάστηκε ένα δείγµα µε ίδιο ποσοστό  

α έχοντας τώρα και κάποια ποσότητα ΡΡ.  
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 60% PP-g-MAH+40% C20A
 90% (15% PP-g-MAH+85% PP)+10% C20A
 80% PP-g-MAH+20% C20A
 90% (50% PP-g-MAH+50% PP)+10% C20A
 90% PP-g-MAH+10% C20A
 90% (85% PP-g-MAH+15% PP)+10% C20A

 
Σχήµα 4.27 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP/PP-g-MAH/C20A 

 

Έτσι παρασκευάστηκαν τρία δείγµατα µε  περιεκτικότητες σε PP-g-MAH: 15, 50 και 

85%κ.β. ως προς το συνολικό πολυµερές και συγκέντρωση του ανόργανου υλικού C20A 

                                                 
∗ Οι µετρήσεις ΤΕΜ των συγκεκριµένων σύνθετων υλικών πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τον καθηγητή 
Γιαννέλη Ε.Π. στο Πανεπιστήµιο Cornell   
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σταθερή και ίση µε 10%κ.β, τα οποία έχουν α = 1.35, 4.5 και 7.65 όπως και στα δείγµατα του 

σχήµατος 4.25. Η ανάµειξη των συστατικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 200οC. Στο 

σχήµα 4.27 δίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP/PP-g-

MAH/C20A καθώς επίσης τα φάσµατα των υβριδίων του σχήµατος 4.24 και του ανόργανου 

υλικού για σύγκριση. Παρατηρώντας τα φάσµατα του σχήµατος 4.27 διαπιστώνουµε ότι το 

κάθε ζευγάρι σύνθετων υλικών PP και υβριδίων PP-g-MAH/C20A µε το ίδιο ή παρόµοιο α 

παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Πιο συγκεκριµένα, στο δείγµα που περιέχει 15%κ.β. PP-g-MAH 

µε α=1.35 η κύρια κορυφή περίθλασης εµφανίζεται στην ίδια θέση (2θ=3.2ο) µε αυτή του 

δείγµατος χωρίς ΡΡ και µε το ίδιο ποσοστό α, όπως επίσης και µε αυτή του µοντµοριλλονίτη 

C20A πράγµα το οποίο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αρχική φυλλοειδής δοµή του 

οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη διατηρείται σε µεγάλο βαθµό, ανεξάρτητα από τη παρουσία ή 

µη του ΡΡ. Το ίδιο παρατηρείται και στα φάσµατα των δειγµάτων για τις άλλες δύο τιµές του 

α, όσον αφορά το αν επηρεάζει τη τελική δοµή η προσθήκη του ΡΡ. Πάλι όµως παρατηρείται 

η ίδια εξάρτηση της τελικής δοµής από το ποσοστό α. Καθώς το σχετικό ποσοστό, α, 

αυξάνεται, και συγκεκριµένα στο δείγµα που περιέχει 50%κ.β. PP-g-MAH µε α=4.5, 

παρατηρείται µια αισθητή µείωση της έντασης της κύριας κορυφής και ταυτόχρονα µια 

αύξηση της έντασης στις µικρές γωνίες. Αυτές  οι  παρατηρήσεις  υποδεικνύουν µια µείωση 

στο ποσοστό των στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη που έχει διασπαρθεί στη µήτρα των 

πολυµερών. Και τέλος στο δείγµα που περιέχει 85%κ.β. PP-g-MAH µε α=7.65 η φυλλοειδής 

δοµή του µοντµοριλλονίτη έχει σχεδόν καταστραφεί. Η παρουσία της χαρακτηριστικής 

κορυφής, η ένταση της οποίας είναι πολύ µικρή, υποδεικνύει ότι ταυτόχρονα στην 

πολυµερική µήτρα πιθανώς υπάρχουν στρώµατα του ανόργανου υλικού που έχουν διατηρήσει 

την αρχική τους δοµή. Συµπερασµατικά, η δοµή του τελικού προϊόντος δείχνει να εξαρτάται 

ισχυρά από το σχετικό ποσοστό α ενώ δείχνει να µην επηρεάζεται καθόλου από την παρουσία 

του ΡΡ. 

Για περαιτέρω µελέτη της επίδρασης του ΡΡ στη δοµή των σύνθετων υλικών 

παρασκευάστηκαν δείγµατα µε το ίδιο ποσοστό α και διαφορετική συγκέντρωση  ΡΡ. Για το 

σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ένα µείγµα  PP-g-MAH/C20A µε επιθυµητό α (masterbatch), 

οπότε κάθε φορά για την παρασκευή ενός δείγµατος αναµειγνυόταν κάποιο ποσοστό του 

masterbatch µε διαφορετική ποσότητα ΡΡ. Τα συστατικά των δειγµάτων αναµειγνύονται στον 

µικρο-εκβολέα στους 200ο C. Στο σχήµα 4.28 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ 

για δυο δείγµατα µε α=4 και συγκέντρωση σε masterbatch (80%PP-g-MAH/20%C20A) 

25%κ.β. και 50%κ.β (75 και 50% ΡΡ αντίστοιχα). Στο ίδιο σχήµα παρατίθενται τα φάσµατα 

του masterbatch και του ανόργανου υλικού για σύγκριση. 
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 25% (80% PP-g-MAH+20% C20A)+75% PP
 50% (80% PP-g-MAH+20% C20A)+50% PP

 
Σχήµα 4.28 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP/PP-g-MAH/C20A µε 

                      χρήση masterbatch και α=4 

    

Αυτό που παρατηρείται από τα φάσµατα είναι ότι στα υβρίδια η ένταση της κύριας κορυφής 

περίθλασης εµφανίζεται µειωµένη σε σχέση µε αυτήν του masterbatch, µε αυτή του 

φάσµατος που αντιστοιχεί σε συγκέντρωση masterbatch 50% να είναι η µικρότερη σε ένταση. 

Φαίνεται έτσι να υπάρχει µια βέλτιστη συγκέντρωση από το masterbatch για την οποία 

έχουµε την πιο διεσπαρµένη δοµή. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ήδη στο σύστηµα PP-g-

MAH/C20A (masterbatch) οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στρωµάτων του ανόργανου 

υλικού έχουν εξασθενίσει. Η περαιτέρω προσθήκη του PP έχει ως αποτέλεσµα οι 

πολυµερικές  αλυσίδες του PP να αναµειγνύονται µε τις αλυσίδες του τροποποιηµένου 

πολυµερούς διαχωρίζοντας ακόµη περισσότερο τα στρώµατα του µοντµοριλλονίτη10. Αξίζει 

να σχολιαστεί ότι ο τρόπος παρασκευής των δειγµάτων επηρεάζει τη τελική δοµή, αφού 

παρατηρείται ότι τα σύνθετα υλικά που προέκυψαν από τον παραπάνω τρόπο ανάµειξης (µε 

χρήση masterbatch) δείχνουν να έχουν καλύτερη συµπεριφορά από τα δείγµατα που 

παρόµοιο α αλλά προκύπτουν µε ταυτόχρονη ανάµειξη όλων των συστατικών, όπως το 

δείγµα 90%(50%PP-g-MAH+50%PP)+10%C20A του σχήµατος 4.27. Ωστόσο θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι τα αποτελέσµατα των φασµάτων των παραπάνω σύνθετων υλικών µπορεί 

να οφείλεται στην όχι πλήρη αναµειξιµότητα των δύο πολυµερών. 
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 Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν δύο δείγµατα στα οποία το σχετικό ποσοστό PP-g-

MAH/C20A είναι ίδιο και ίσο µε 9. Στο ένα δείγµα τα συστατικά αναµείχθηκαν όλα µαζί 

στον µικρο-εκβολέα στους 200o C και οι περιεκτικότητες είναι 45%κ.β. PP-g-MAH, 50%κ.β. 

PP και 5%κ.β. C20A. Για την παρασκευή του δεύτερου δείγµατος χρησιµοποιήθηκε σαν 

masterbatch το σύνθετο υλικό 90%PP-g-MAH/10%C20A σε συγκεντρώση 50%κ.β. 
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 50% (90% PP-g-MA+10% C20A1)+50% PP

 
Σχήµα 4.29: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PP/PP-g-MAH/C20A µε 

                      χρήση masterbatch και α=9 

 

 Στο σχήµα 4.29 δίνονται φάσµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων καθώς και τα φάσµατα του 

masterbatch και του ανόργανου υλικού για σύγκριση. Και σε αυτή την περίπτωση το σύνθετο 

υλικό που προέκυψε µε τη χρήση  masterbatch δείχνει να έχει καλύτερη συµπεριφορά, όπως 

και στην περίπτωση του σύνθετου υλικού µε α=4. Η κύρια κορυφή περίθλασης του 

ανόργανου υλικού έχει σχεδόν εξαφανιστεί πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι η φυλλοειδής 

δοµή του µοντµοριλλονίτη έχει σχεδόν καταστραφεί και  το ποσοστό των στρωµάτων του 

ανόργανου υλικού που έχουν διατηρήσει την αρχική τους δοµή είναι αρκετά µικρό.  

 Συνοψίζοντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η δοµή των σύνθετων 

υλικών πολυπροπυλενίου εξαρτάται από το σχετικό ποσοστό α του τροποποιηµένου 

πολυµερούς PP-g-MAH προς τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη. Συγκεκριµένα για την 

εµφάνιση διεσπαρµένης δοµής στα υβρίδια θα πρέπει να ισχύει για το σχετικό ποσοστό α ≥ 5. 
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Επίσης ο τρόπος ανάµειξης δείχνει να επηρεάζει την τελική δοµή του προϊόντος όµως θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η περίπτωση ασυµβατότητας µεταξύ PP και PP-g-MAH. 

 Τέλος µελετήθηκε η θερµική συµπεριφορά των υβριδίων πολυπροπυλενίου µε τη 

τεχνική διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης (DSC). Εξετάστηκε αν η δοµή που προκύπτει 

από την ανάµειξη των συστατικών προκαλεί αλλαγές στις θερµικές ιδιότητες του 

πολυµερούς. 

 Στο σχήµα 4.30 φαίνονται τα αποτελέσµατα  των µετρήσεων του καθαρού PP και του 

τροποποιηµένου πολυµερούς PP-g-MAH. Αρχικά η θερµοκρασία αυξήθηκε από 

θερµοκρασία δωµατίου στους 220°C, ακολούθησε ισόθερµη διαδικασία στους 220οC για 1 

min, στη συνέχεια µειώθηκε στους -50°C, επίσης ακολούθησε ισόθερµη διαδικασία για 1 min 

και τελικά αυξήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου. Ο ρυθµός θέρµανσης και ψύξης είναι 

10°C/λεπτό. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε και για τις µετρήσεις των σύνθετων 

υλικών. Η θερµοκρασία τήξης των PP και PP-g-MAH είναι ίδια και ίση µε 169οC ενώ οι 

θερµοκρασίες κρυστάλλωσης είναι 123οC και 115οC αντίστοιχα. Οι θερµότητες τήξης του 

οµοπολυµερούς και του τροποποιηµένου πολυµερούς είναι 18.39cal/g (76.98J/g) και 

17.68cal/g (74.01J/g) αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.30 : Μετρήσεις  διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης του οµοπολυµερούς PP  και του 

                      τροποποιηµένου PP-g-MAH 

 

 Στο σχήµα 4.31 φαίνεται το αποτέλεσµα της µέτρησης του σύνθετου υλικού που 

περιέχει 90%κ.β.PP και 10%κ.β.L001, που σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό µε την τεχνική 

περίθλασης ακτίνων Χ είναι ένα φασικά διαχωρισµένο σύστηµα.   
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Σχήµα4.31 : Μέτρηση διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης του  σύνθετου υλικού 
                     90%PP+10%L001 

 

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της παραπάνω µέτρησης το σύστηµα PP/L001 εµφανίζει πολύ 

παρόµοια θερµική συµπεριφορά µε το PP. Η θερµοκρασία τήξης του σύνθετου υλικού είναι 

ίδια µε αυτή του οµοπολυµερούς και ίση µε  169 οC ενώ η θερµοκρασία κρυστάλλωσης του 

είναι 120οC τρεις βαθµούς µικρότερη από αυτή του PP. Η θερµότητα τήξης είναι 30.82cal/g 

(129.01J/g) που είναι µεγαλύτερη από αυτή ΡΡ. 

Στην συνέχεια µετρήθηκαν τα σύνθετα υλικά περιεκτικότητας 90%κ.β.PP-g-MAH και 

10%κ.β.οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη. Στο σχήµα 4.32 φαίνονται τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων των υβριδίων που περιέχουν τους οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες L001 και 

C20A, που σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό µε την τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ εµφανίζουν 

σχεδόν διεσπαρµένη δοµή. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων τα 

συστήµατα PP-g-MAH/οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης εµφανίζουν πολύ παρόµοια θερµική 

συµπεριφορά µε το PP-g-MAH. Η θερµοκρασία τήξης του σύνθετου υλικού PP-g-

MAH/L001 είναι 163.5οC που είναι µικρότερη κατά 5.5 βαθµούς από αυτή του 

τροποποιηµένου πολυµερούς ενώ η θερµοκρασία κρυστάλλωσης του είναι 119οC τέσσερις  

βαθµούς µεγαλύτερη από αυτή του PP-g-MAH. 
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Σχήµα4.32 : Μετρήσεις διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης των  σύνθετων υλικών 
                     90%PP-g-MAH+10%L001 και 90%PP-g-MAH+10%C20A 

 

Στην περίπτωση του υβριδίου PP-g-MAH/C20A η θερµοκρασία τήξης του είναι ίδια µε αυτή 

του τροποποιηµένου πολυµερούς και ίση µε 169 οC ενώ η θερµοκρασία κρυστάλλωσης του 

είναι 117οC δύο βαθµούς µεγαλύτερη από αυτή του PP-g-MAH. Οι θερµότητες τήξης των 

σύνθετων υλικών PP-g-MAH/L001 και PP-g-MAH/C20A είναι 46.15cal/g (193.18J/g) και 

39.28cal/g(164.43J/g) αντίστοιχα που είναι µεγαλύτερες από του τροποποιηµένου 

πολυµερούς PP-g-MAH. 

 Τέλος στο σχήµα 4.33 φαίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των συστηµάτων  

90% (15% PP-g-MAH +85% PP)+10% C20A και 90% (50% PP-g-MAH +50% PP)+10% 

C20A που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων Χ εµφανίζουν φασικά 

διαχωρισµένη δοµή και διεσπαρµένη δοµή αντίστοιχα. Τα παραπάνω σύνθετα υλικά 

παρουσιάζουν παρόµοια θερµική συµπεριφορά µε τα πολυµερή PP και PP-g-MAH. Το 

υβρίδιο µε σχετικό ποσοστό α=1.5  (περιεκτικότητας 15% PP-g-MAH ως προς το πολυµερές) 

έχει θερµοκρασίες τήξης και κρυστάλλωσης 169.4οC και 121.4οC αντίστοιχα. Το σύνθετο 

υλικό µε α=7.5 (περιεκτικότητας  50% PP-g-MAH ως προς το πολυµερές) έχει θερµοκρασίες 

τήξης και κρυστάλλωσης 168οC και 117οC αντίστοιχα.  
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Σχήµα 4.33 : Μετρήσεις διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης των  σύνθετων υλικών  
                     90%(15%PP-g-MAH +85%PP)+10%C20A και  
                     90%(50%PP-g-MAH+50%PP)+10%C20A 
 

Η θερµότητα τήξης του σύνθετου υλικού 90% (15% PP-g-MAH +85% PP)+10% C20A είναι  

28.13cal/g (117.75J/g) Τέλος η θερµότητα τήξης του σύνθετου υλικού 90% (50% PP-g-MAH 

+50% PP)+10% C20A είναι 28.55cal/g (119.51J/g). Παρατηρείται ότι οι θερµότητες τήξης 

των σύνθετων υλικών είναι µεγαλύτερες τόσο από αυτή του οµοπολυµερούς όσο και από 

αυτή του τροποποιηµένου πολυµερούς. 

 Συµπερασµατικά, από την µελέτη της θερµικής συµπεριφοράς των σύνθετων υλικών 

πολυπροπυλενίου/πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών µπορούµε να πούµε ότι οι 

θερµοκρασίες τήξης και κρυστάλλωσης των υβριδίων είναι πολύ παρόµοιες µε τις 

αντίστοιχες θερµοκρασίες των πολυµερών και δεν επηρεάζονται είτε από την ύπαρξη του 

ανόργανου υλικού είτε από την διαφορετική δοµή του συστήµατος. Αντίθετα, οι θερµότητες 

τήξης δείχνουν µία σηµαντική αύξηση παρουσία του πηλού, δεν φαίνεται όµως να 

εξαρτώνται από το αν το σύστηµα είναι φασικά διαχωρισµένο, διεσπαρµένο ή εµφανίζει δοµή 

παρεµβολής. 
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4.4 ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

      ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ/ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

      ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ 
 

4.4.1 Χαρακτηρισµός υβριδίων 
 

Το τελευταίο κοµµάτι της παρούσας εργασίας ασχολείται µε την µελέτη σύνθετων 

υλικών πολυαιθυλενίου/ πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Με βάση τα µέχρι στιγµής 

πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την µελέτη των υβριδίων PS και PP θα 

εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις του ΡΕ µε τα ανόργανα υλικά. Επίσης θα µελετηθεί η 

επίδραση πολυµερικών πρόσθετων που θα παίξουν είτε τον ρόλο των επιφανειοδραστικών 

αλυσίδων είτε αυτόν του συµβατοποιητή ευνοώντας την παρεµβολή των πολυµερικών 

αλυσίδων του ΡΕ και δηµιουργώντας σύνθετα υλικά µε την επιθυµητή δοµή.  

Αρχικά παρασκευάστηκαν δείγµατα πολυαιθυλενίου, PE, µε υδρόφιλο 

µοντµοριλλονίτη. Η ανάµειξη των δύο υλικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 150οC και για 

δύο συγκεντρώσεις του µοντµοριλλονίτη Cloisite Na+, 5 και 15% κ.β. Στο σχήµα  4.34 

φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των δειγµάτων. 
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Σχήµα 4.34: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ δειγµάτων PE /µοντµοριλλονίτη σε δύο 
                     διαφορετικές συστάσεις. Τα περιθλασιογραφήµατα των συστατικών των 
                     σύνθετων υλικών δίνονται για σύγκριση. 
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Αυτό που παρατηρείται από τα φάσµατα του σχήµατος 4.34 είναι ότι η κύρια  κορυφή 

περίθλασης για όλα τα δείγµατα εµφανίζεται στην ίδια θέση σε γωνία 2θ=8.9ο, η οποία είναι 

ίδια µε αυτήν του µοντµοριλλονίτη και µε χαµηλότερη ένταση λόγω του µικρού ποσοστού 

του στο µείγµα. Η διαστρωµατική απόσταση d001 παραµένει σταθερή και ίση µε 9.9Å Αυτή η 

παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι πολυµερικές αλυσίδες του PE ούτε έχουν 

παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού ούτε έχουν προκαλέσει 

καταστροφή της φυλλοειδούς δοµής του. Από τα περιθλασιογράφηµατα του σχήµατος 4.33 

φαίνεται ότι η σύσταση του µείγµατος δείχνει να επηρεάζει µόνο τις σχετικές εντάσεις που 

οφείλονται στο PE και στον µοντµοριλλονίτη. Στα φάσµατα επίσης φαίνονται και οι 

χαρακτηριστικές κορυφές του PE που δείχνουν ότι η κρυσταλλική του δοµή δεν επηρεάζεται 

από την ανάµειξη.  

Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και στην περίπτωση της ανάµειξης του PE 

µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη Dellite 72T. Στο σχήµα  4.35 φαίνονται τα φάσµατα 

περίθλασης ακτίνων Χ δειγµάτων µε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις 5 και 15%κ.β. 

ανόργανου υλικού . 
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Σχήµα 4.35 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ δειγµάτων PE / Delllite 72T σε δύο 
                      διαφορετικές συστάσεις. Το φάσµα του Delllite 72T   δίνεται  για 
                      σύγκριση. 
 

Αυτό που φαίνεται από τα φάσµατα  είναι ότι  τα δύο υλικά δεν είναι συµβατά µεταξύ τους, 

δεν αναµιγνύονται αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις µέσα στο µείγµα. Το ανόργανο 

υλικό διατηρεί την αρχική του δοµή και η απόσταση d001 ανάµεσα στα στρώµατα του 

παραµένει σταθερή  και ίση 29.4Å, πράγµα το οποίο ισχύει  και για τις δύο συστάσεις. Η 
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σύσταση του µείγµατος δείχνει να επηρεάζει µόνο τις σχετικές εντάσεις που οφείλονται στο 

PE και στον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη. 

Tα πειραµατικά αποτελέσµατα δηλώνουν ότι η ανάµειξη του PE είτε µε οργανόφιλο 

είτε µε µη οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη οδηγεί σε φασικά διαχωρισµένα συστήµατα (phase 

separated composites). Πράγµα το οποίο αναµενόταν και οφείλεται στη µη πολικότητα των 

αλυσίδων του PE και στον ισχυρά υδρόφοβο χαρακτήρα του7-9, όπως προκύπτει και στην 

περίπτωση του πολυπροπυλενίου (παράγραφος 4.3). Για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν 

διάφορα πολυµερικά πρόσθετα (additives) που πιθανόν να παίξουν είτε το ρόλο της 

πολυµερικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας (surfactant) που θα προκαλέσει την 

‘‘οργανοφιλίωση’’ του µοντµοριλλονίτη είτε το ρόλο του συµβατοποιητή (compatibilizer) 

µεταξύ του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και του PE. 

Αρχικά χρησιµοποιήθηκε σαν πρόσθετο  γραµµικό οµοπολυµερές πολυαιθυλενίου µε 

τελική ενεργή οµάδα χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, PE-N+Me2Cl-, µε σκοπό να παίξει 

τον ρόλο της επιφανειοδραστικής αλυσίδας που θα προκαλέσει την οργανοφιλίωση του 

µοντµοριλλονίτη. Σε αυτή την περίπτωση εκτιµήθηκε ότι οι φορτισµένες  τελικές οµάδες των 

αλυσίδων του πρόσθετου θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν την παρεµβολή του 

οµοπολυµερούς στα στρώµατα του πυριτιούχου πηλού και µέσω αντιδράσεων ιοντικής 

ανταλλαγής να µετατρέψουν την υδρόφιλη επιφάνεια του ανόργανου υλικού σε οργανόφιλη. 

Ενώ οι υδρόφοβες αλυσίδες του πρόσθετου πιθανόν να αναµειχθούν µε τις αλυσίδες του PE 

και να καταφέρουν να τις παρασύρουν µαζί τους ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου 

υλικού. Αρχικά παρασκευάστηκαν δύο δείγµατα περιεκτικότητας 1%κ.β. πρόσθετου PE-

N+Me2Cl- ως προς το συνολικό πολυµερές, τα οποία διαφέρουν ως προς το µοριακό βάρος 

του πρόσθετου, µε MW=9700 και MW=23000 αντίστοιχα. Η  συγκέντρωση  του ανόργανου 

υλικού σε όλα τα δείγµατα είναι 15%κ.β.. Στο σχήµα  4.36 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης 

ακτίνων Χ των παραπάνω δειγµάτων καθώς και το φάσµα του ανόργανου υλικού για 

σύγκριση. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η ύπαρξη της πρόσθετης αλυσίδας δεν αλλάζει σε 

τίποτα την δοµή του συστήµατος καθώς η κύρια κορυφή περίθλασης για όλα τα δείγµατα 

εµφανίζεται ακριβώς στην ίδια γωνία (2θ=8.9ο) µε αυτήν του ανόργανου υλικού. Επίσης, 

µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το µοριακό βάρος των πολυµερικών αλυσίδων που 

χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα δεν παίζει κανένα ρόλο καθώς εµφανίζεται σχεδόν πλήρη 

ταύτιση των δύο φασµάτων. Στη συνέχεια, εφόσον η παρουσία του PE-N+Me2Cl- σε ποσοστό 

1%κ.β. δεν επηρεάζει την αρχική δοµή του ανόργανου υλικού, παρασκευάστηκε ένα δείγµα 

µε περιεκτικότητα 10%κ.β.PE-N+Me2Cl-(10Κ) ως προς το συνολικό πολυµερές και ίδιας 

συγκέντρωσης µοντµοριλλονίτη µε τα παραπάνω δείγµατα, το φάσµα του οποίου φαίνεται 
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επίσης στο σχήµα 4.36. Και σε αυτή την περίπτωση δεν παρατηρείται καµία αλλαγή στη 

δοµή του συστήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τη µελέτη των υβριδίων του 

πολυπροπυλενίου η δοµή του τελικού προϊόντος δείχνει να εξαρτάται από το σχετικό 

ποσοστό α του πρόσθετου ως προς το ανόργανο υλικό. Στα υβρίδια του σχήµατος 4.36 το 

σχετικό ποσοστό  είναι αρκετά µικρό, ακόµη και στην περίπτωση του δείγµατος που περιέχει 

10%κ.β.PE-N+Me2Cl- µε α = 0.57, ώστε να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στη φυλλοειδή δοµή 

του µοντµοριλλονίτη. Η τελευταία παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν είναι 

δυνατόν να διαλευκανθεί, µε τόσο µικρά σχετικά ποσοστά, αν οι πολυµερικές αλυσίδες του 

πρόσθετου PE-N+Me2Cl- µπορούν να παίξουν τον ρόλο των επιφανειοδραστικών αλυσίδων 

που θα προκαλέσουν την οργανοφιλίωση του µοντµοριλλονίτη. 
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Σχήµα 4.36 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ δείγµατων του σύνθετου υλικού 

PE/µοντµοριλλονίτη µε πρόσθετο PE-N+Me2Cl-. 
 
 

Στη συνέχεια εξετάστηκε  η πιθανή επίδραση του παραπάνω πολυµερικού πρόσθετου σαν 

συµβατοποιητή µεταξύ του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη και του PE έτσι ώστε να 

τροποποιήσει την µέση πολικότητα του πολυαιθυλενίου. Παρασκευάστηκαν τρία παρόµοια 

µείγµατα µε αυτά που έδωσαν τα αποτελέσµατα του σχήµατος 4.36 µε µόνη διαφορά ότι 

χρησιµοποιήθηκε ο οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης Dellite 72T. Τα φάσµατα περίθλασης 

ακτίνων Χ των δειγµάτων φαίνονται στο σχήµα  4.37. Όταν το ποσοστό του PE-N+Me2Cl- 

στα δείγµατα είναι ίσο µε 1%κ.β. η κύρια κορυφή περίθλασης εµφανίζεται ακριβώς στην ίδια 
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γωνία (2θ=3ο) µε αυτήν του ανόργανου υλικού. Στην περίπτωση του δείγµατος που περιέχει  

10%κ.β.PE-N+Me2Cl- παρατηρείται µια µικρή µετατόπιση της κύριας κορυφής σε µικρότερη 

γωνία 2θ=2.83ο που αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση d001 ίση µε 31.2Å. ∆ηλαδή 

εµφανίζεται µια µικρή αύξηση της απόστασης µεταξύ των στρωµάτων του ανόργανου υλικού 

κατά 1.8Å. Με τόσο µικρή αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης δεν είναι σίγουρο το κατά 

πόσο το συγκεκριµένο πρόσθετο παρεµβάλλεται ανάµεσα στα στρώµατα του πηλού, πόσο 

µάλλον να παρασύρει και το PE.   
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Σχήµα 4.37 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ σύνθετων υλικών PE/οργανόφιλου 
                      µοντµοριλλονίτη µε πρόσθετο PE-N+Me2Cl-. 
 

Συνοψίζοντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα η παρουσία του γραµµικού οµοπολυµερούς 

πολυαιθυλενίου µε τελική δραστική οµάδα χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, PE-

N+Me2Cl- δείχνει να µην επηρεάζει την δοµή των παραπάνω υβριδίων όµως θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι το σχετικό ποσοστό είναι πιθανώς αρκετά µικρό  για προκαλέσει την 

οποιαδήποτε αλλαγή. 

Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε το συµπολυµερές πολυαιθυλενίου εµβολιασµένου µε 

πολλαπλές µικρές αλυσίδες πολυαιθυλενίου µε τελικές δραστικές οµάδες χλωριούχου άλατος 

διµεθυλοαµίνης, PE-g- PE-N+Me2Cl-, µε σκοπό να παίξει τον ρόλο της επιφανειοδραστικής 

αλυσίδας που θα προκαλέσει την οργανοφιλίωση του υδρόφιλου µοντµοριλλονίτη. Για το 

σκοπό αυτό το συµπολυµερές χρησιµοποιήθηκε σαν κύριο συστατικό και όχι σαν πρόσθετο 

και παρασκευάστηκε ένα δείγµα που να περιέχει 30% PE-g- PE-N+Me2Cl- (MW=118000) και 
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70% ανόργανο υλικό. Το δείγµα αυτό καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό του ήταν σε µορφή 

πούδρας, δεν ήταν δυνατόν να παρασκευαστεί µε χρήση του µικρο-εκβολέα. Οπότε αρχικά το 

συµπολυµερές κονιορτοποιήθηκε σε ένα γουδί παρουσία υγρού αζώτου, ώστε να παγώσει και 

να διευκολυνθεί η διαδικασία. Στην συνέχεια αναµείχθηκε µε το ανόργανο υλικό και αφέθηκε 

σε κλίβανο κενού υπό θερµοκρασία 160οC για περίπου εικοσιτέσσερις ώρες. Το φάσµα 

περίθλασης αυτού του δείγµατος δίνεται στο σχήµα 4.38. 
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Σχήµα 4.38 : Φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ του σύνθετου υλικού PE-g-PE-N+Me2Cl-/  
                     µοντµοριλλονίτη. Το φάσµα του ανόργανου υλικού δίνεται για σύγκριση. 
 

Παρατηρείται ότι η κύρια  κορυφή περίθλασης που παρουσιάζει το µείγµα εµφανίζεται στην 

ίδια θέση, σε γωνία 2θ=8.9ο, µε αυτήν του µοντµοριλλονίτη γεγονός που υποδεικνύει ότι το 

συγκεκριµένο σύστηµα είναι µη αναµείξιµο τουλάχιστον για τα συγκεκριµένα ποσοστά των 

συστατικών του υβριδίου. 

 Στη συνέχεια µελετήθηκε η αλληλεπίδραση του παραπάνω πρόσθετου µε τον 

οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη και για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δύο δείγµατα. Στο  

ένα δείγµα οι αλυσίδες του συµπολυµερούς αναµείχθηκαν µε το οργανόφιλο  ανόργανο υλικό  

µε τον ίδιο τρόπο και την ίδια αναλογία, όπως στο παραπάνω µείγµα µε τον υδρόφιλο 

µοντµοριλλονίτη. Στο δεύτερο δείγµα το PE-g-PE-N+Me2Cl- χρησιµοποιήθηκε σαν πρόσθετο 

σε αναλογία 10%κ.β. ως προς το συνολικό πολυµερές. Η ανάµειξη των συστατικών έγινε 

στον µικρο-εκβολέα στους 150οC και η συγκέντρωση του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη 
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C20A είναι 13%κ.β.. Στο σχήµα 4.39 δίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των 

παραπάνω δειγµάτων καθώς και το φάσµα του ανόργανου υλικού για σύγκριση. 
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Σχήµα 4.39 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PE-g-PE-N+Me2Cl-/ 
                      C20A και PE/ C20A µε πρόσθετο PE-g-PE-N+Me2Cl-. 
 

Στην περίπτωση που το εµβολιασµένο πολυµερές χρησιµοποιείται σαν κύριο συστατικό 

παρατηρείται µια µικρή µετατόπιση της κύριας κορυφής σε µικρότερη γωνία 2θ=2.82ο που 

αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση d001 ίση µε 31.3Å. ∆ηλαδή εµφανίζεται µια αύξηση 

της απόστασης µεταξύ των στρωµάτων του ανόργανου υλικού κατά 3.7 Å πράγµα το οποίο 

σηµαίνει πως πιθανόν να παρεµβάλλονται οι αλυσίδες του συµπολυµερούς ανάµεσα στις 

γαλαρίες του C20A (d001=27.5Å). Όταν το PE-g-PE-N+Me2Cl- χρησιµοποιείται σαν πρόσθετο 

παρατηρείται µια αισθητή µείωση της έντασης της κύριας κορυφής και ταυτόχρονα µια 

αύξηση της έντασης στις µικρότερες γωνίες. Αυτές  οι  παρατηρήσεις  υποδεικνύουν µια 

µείωση στην συµφωνία της δοµής  των στρωµάτων στους κρυσταλλίτες του ανόργανου 

υλικού και ταυτόχρονα πιθανόν σε κάποιους από αυτούς τα εξωτερικά τους στρώµατα να 

έχουν διαχωριστεί και κάποια από αυτά να έχουν διασπαρεί στη πολυµερική µήτρα. Η 

ύπαρξη του συµπολυµερούς PE-g-PE-N+Me2Cl- παρόλο που επιφέρει κάποιες αλλαγές στις 

µικρές γωνίες του φάσµατος δεν  δυνατόν από τη µέτρηση αυτή να διαλευκανθεί αν το 

πρόσθετο επιδρά σαν συµβατοποιητής καθώς το σχετικό ποσοστό εξακολουθεί να είναι 
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αρκετά µικρό και ίσο µε 0.67. Επίσης στις µεγάλες γωνίες του φάσµατος παρατηρούνται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές  της ορθοροµβικής κρυσταλλική δοµής του PE. 

Στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε σαν πρόσθετο το συσταδικό συµπολυµερές 

πολυαιθυλενίου και πολυ(µεθακρυλικού οξέος), PE-b-PMAΑ. Σε αυτή την περίπτωση 

εκτιµήθηκε ότι λόγω της πολικότητας των καρβοξυλικών οµάδων του το πολυ(µεθακρυλικό 

οξύ) είναι δυνατόν να εισχωρήσει ανάµεσα στα στρώµατα του οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη 

και να παρασύρει µαζί του και όλο το συµπολυµερές, όπως στη περίπτωση του δισυσταδικού 

συµπολυµερούς πολυστυρενίου µε πολυισοπρενίο12. Έτσι θα κάνει το περιβάλλον του 

ανόργανου υλικού πολύ πιο φιλικό προς το PE και πιθανόν να ευνοήσει την  παρεµβολή των 

αλυσίδων του. Παρασκευάστηκαν συνολικά τέσσερα δείγµατα και η ανάµειξη των 

συστατικών έγινε µε τον µικρο-εκβολέα στους 150οC. Η περιεκτικότητα του πρόσθετου PE-

b-PMAΑ στα δείγµατα αυτά κυµαίνεται µεταξύ 2 και 15%κ.β. ενώ η  συγκέντρωση του 

ανόργανου υλικού C20A είναι σταθερή και ίση µε 13%κ.β. Στο σχήµα 4.40 δίνονται τα 

φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των παραπάνω δειγµάτων καθώς και το φάσµα του 

ανόργανου υλικού για σύγκριση.  
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Σχήµα 4.40 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PE/ C20A µε πρόσθετο 

                     PE-b-PMΑA. 
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Αυτό που παρατηρείται µε την αύξηση της περιεκτικότητας του πρόσθετου είναι µια συνεχή 

µετατόπιση της θέσης της κορυφής σε µικρότερες γωνίες και ταυτόχρονα µείωση της έντασης 

της. Εµφανίζεται δηλαδή µια σταδιακή αύξηση της διαστρωµατικής απόστασης από 27.6 Å 

σε 36.0Å και ταυτόχρονα µια µείωση στη συµφωνία της δοµής του ανόργανου υλικού. 

Επίσης παρατηρείται µια αύξηση της έντασης στις µικρότερες γωνίες µε αύξηση του 

ποσοστού του πρόσθετου πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι ενδεχοµένως κάποια στρώµατα 

του µοντµοριλλονίτη έχουν διασπαρεί. Συνοψίζοντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν 

ότι τα δείγµατα µε ποσοστό PE-b-PMAΑ πάνω από 15%κ.β., δηλαδή µε σχετικό ποσοστό α 

πρόσθετου προς ανόργανο πάνω από 1, πιθανώς εµφανίζουν ένα µείγµα δοµής παρεµβολής 

και διεσπαρµένης δοµής.  

Τέλος έχοντας υπόψη τα αποτελέσµατα στο σύστηµα PP/πολυστρωµατικών 

πυριτιούχων πηλών και το πως αυτά µεταβάλλονται όταν χρησιµοποιείται σαν 

συµβατοποιητής το πολυπροπυλένιο εµβολιασµένο µε µαλεϊκό ανυδρίτη, επιχειρήθηκε να 

γίνει η παρόµοια εργασία και στο σύστηµα PE/ πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Έτσι, 

µελετήθηκε η επίδραση του τροποποιηµένου πολυµερούς πολυαιθυλενίου εµβολιασµένου µε 

µαλεϊκό ανυδρίτη, PE-g-MAH, µε wMA=0.85%. Το PE-g-MAH χρησιµοποιήθηκε σε 

διαφορές συστάσεις που κυµαίνονται από 2.5% έως 100% κ.β. Επίσης ως ανόργανα υλικά 

χρησιµοποιήθηκαν δύο οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες, οι Dellite 72T και C20A. Η ανάµειξη 

των συστατικών έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 150ο C και η συγκέντρωση των ανόργανων 

υλικών είναι 9%κ.β. Στο σχήµα 4.41 δίνονται τα φάσµατα των δειγµάτων που 

παρασκευάστηκαν µε τον µοντµοριλλονίτη Dellite 72T. 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι καθώς η σχετική σύσταση του PE-g-MAΗ προς το 

ανόργανο υλικό, αυξάνει η θέση της κύριας κορυφής περίθλασης µετατοπίζεται σε 

µικρότερες γωνίες ενώ η έντασή της µειώνεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται µια αύξηση της 

έντασης στις µικρότερες γωνίες. Στη περίπτωση που το ποσοστό του PE-g-MAΗ είναι 

συγκρίσιµο ή µεγαλύτερο του PE η χαρακτηριστική κορυφή του ανόργανου υλικού 

εξαφανίζεται. Πιο συγκεκριµένα για περιεκτικότητες µέχρι  περίπου 5%κ.β.PE-g-MAΗ δεν 

παρατηρείται καµία αλλαγή στην κύρια κορυφή του µοντµοριλλονίτη Dellite 72T οπότε η 

παρουσία του πρόσθετου δείχνει να µην επιφέρει καµία αλλαγή στη δοµή του συστήµατος. 

Καθώς η περιεκτικότητα του τροποποιηµένου πολυµερούς αυξάνεται από 8% έως 30%κ.β. 

παρατηρείται σταδιακή µετακίνηση της κύριας κορυφής προς µικρότερες γωνιές και η θέση 

της κυµαίνεται µεταξύ 2.7ο και 2.5ο που αντιστοιχεί σε διαστρωµατικές αποστάσεις από 

32.7Å έως 35.3 Å. Η αρχική απόσταση των 29.4 Å µεταξύ των στρωµάτων του Dellite 72T 

αυξάνεται κατά 3.3 Å µε 5.9 Å πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι έχουµε παρεµβολή αλυσίδων 
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ανάµεσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού. Επίσης η αύξηση της έντασης στις µικρές 

γωνίες υποδεικνύει ότι πιθανώς κάποιο ποσοστό των στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη έχει 

διασπαρεί στη πολυµερική µήτρα. 
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 91% (18% PE-g-MAH+ 82% PE)+ 9% Dellite 72T
 91% (20% PE-g-MAH+ 80% PE)+ 9% Dellite 72T
 91% (30% PE-g-MAH+ 70% PE)+ 9% Dellite 72T
 91% (51% PE-g-MAH+ 49% PE)+ 9% Dellite 72T
 91% (100% PE-g-MAH+ 0% PE)+ 9% Dellite 72T

 
Σχήµα 4.41 :Περιθλασιογράµµατα των σύνθετων υλικών PE/PE-g-MAΗ/Dellite 72T µε 
                    διαφορετικές συστάσεις PE-g-MAΗ. Το φάσµα του Dellite 72T δίνεται για 
                    σύγκριση. Οι καµπύλες έχουν µετακινηθεί κατακόρυφα για µεγαλύτερη ευκρίνεια. 

 

Όταν το ποσοστό του PE-g-MAΗ είναι παρόµοιο µε αυτό του PE ή όταν χρησιµοποιείται εξ΄ 

ολοκλήρου σαν πολυµερές, η χαρακτηριστική κορυφή περίθλασης  του ανόργανου υλικού 

εξαφανίζεται πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι η φυλλοειδής δοµή του µοντµοριλλονίτη έχει 

καταστραφεί. Εξετάζοντας, και σε αυτή την περίπτωση, το σχετικό ποσοστό α του πρόσθετου 

προς το ανόργανο υλικό στα παραπάνω υβρίδια παρατηρείται ότι για τιµές του α πάνω από 

1.5 έως περίπου 3, δηλαδή στην περίπτωση των δειγµάτων µε περιεκτικότητες από 15 έως 

30%κ.β PE-g-MAΗ, τα σύνθετα υλικά εµφανίζουν ένα µείγµα δοµής παρεµβολής και 

διεσπαρµένης δοµής, ενώ όταν η τιµή του σχετικού ποσοστού α είναι πάνω από 5 τα 

στρώµατα του ανόργανου υλικού είναι εντελώς διαχωρισµένα και διεσπαρµένα στην 

πολυµερική µήτρα (όπως στην περίπτωση του δείγµατος µε περιεκτικότητα 51% κ.β PE-g-

MAΗ µε α=5.1). Όπως και στην περίπτωση των υβριδίων ΡΡ, φαίνεται ότι η τελική δοµή του 
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σύνθετου υλικού εξαρτάται από το σχετικό ποσοστό α του συµβατοποιητή ως προς το 

ανόργανο υλικό. 

Οι παραπάνω ισχυρισµοί επιβεβαιώνονται µε βοήθεια της τεχνικής Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης, ΤΕΜ. Στο σχήµα  4.42 φαίνονται οι εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου 

των σύνθετων υλικών 91%(15%PΕ-g-MAH+85%PE)+9%Dellite72T και 91%(51%PΕ-g-

MAH+49%PE)+9%Dellite72T. 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 4.42 : Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου των σύνθετων υλικών (α) 91%(15%PΕ-g-

MAH+85%PE)+9%Dellite72T και (β) 91%(51%PΕ-g-MAH+49%PE)+9%Dellite72T. 

 

Οι σκοτεινές γραµµές στις εικόνες αποτελούν τις ακµές των στρωµάτων του οργανόφιλου 

µοντµοριλλονίτη πάχους 10Å ενώ οι λευκές περιοχές είναι το πολυµερές το οποίο είναι σε 

πλεόνασµα όπως παρατηρείται και από το φάσµα περίθλασης του σχήµατος 4.41. Όπως 

φαίνεται από το σχήµα 4.41(α) στο σύστηµα  91%(15%PΕ-g-MAH+85%PE)+9%Dellite72T 
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σε κάποια στρώµατα του µοντµοριλλονίτη έχουν παρεµβληθεί οι πολυµερικές αλυσίδες ενώ 

ένα µικρό ποσοστό των στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη έχουν διαχωριστεί και διασπαρθεί 

στη πολυµερική µήτρα. Σε αντίθεση στο σύστηµα 91%(51%PΕ-g-MAH 

+49%PE)+9%Dellite72T τα στρώµατα του ανόργανου έχουν διασπαρθεί οµοιογενώς. Οι 

ανοµοιοµορφίες στην ένταση και στην αντίθεση των στρωµάτων στις εικόνες αποδίδονται  

στις διακυµάνσεις του πάχους του δείγµατος.  

Παρόµοια είναι η εικόνα των φασµάτων περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών 

όταν χρησιµοποιηθεί ο οργανόφιλος µοντµοριλλονίτης C20A όπως φαίνεται στο σχήµα 4.43. 

Και σε αυτή την περίπτωση, καθώς αυξάνει το σχετικό ποσοστό α του τροποποιηµένου 

πολυµερούς προς το ανόργανο παρατηρείται µια µετατόπιση της θέσης της κύριας κορυφής 

περίθλασης σε µικρότερες γωνίες ενώ η έντασή της µειώνεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται 

αύξηση της έντασης στις µικρές γωνίες. Για σχετικά ποσοστά α >2 τα σύνθετα υλικά πιθανώς 

παρουσιάζουν ένα µείγµα δοµής παρεµβολής και διεσπαρµένης δοµής ενώ για σχετικά 

ποσοστά από 5 και πάνω η κύρια κορυφή περίθλασης του ανόργανου υλικού εξαφανίζεται 

και η χαρακτηριστική του δοµή καταστρέφεται. 
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 C20A
 91% (2.5% PE-g-MAH+97.5% PE)+9% C20A
 91% ( 5% PE-g-MAH+95% PE)+9% C20A
 91% ( 8% PE-g-MAH+92% PE)+9% C20A
 91% (20% PE-g-MAH+80% PE)+9% C20A
 91% (30% PE-g-MAH+70% PE)+9% C20A
 91% (50% PE-g-MAH+50% PE)+9% C20A
 91% (70% PE-g-MAH+30% PE)+9% C20A

 
Σχήµα 4.43: Περιθλασιογράµµατα των σύνθετων υλικών PE/PE-g-MAΗ/C20A µε 

διαφορετικές  συστάσεις PE-g-MAΗ. Το φάσµα του C20A δίνεται γιa 
σύγκριση. Οι καµπύλες έχουν µετακινηθεί κατακόρυφα για µεγαλύτερη 
ευκρίνεια. 
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Στη συνέχεια θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί η αλληλεπίδραση του τροποποιηµένου 

πολυµερούς µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη. Για το σκοπό αυτό το PΕ-g-MAH 

χρησιµοποιήθηκε σαν κύριο συστατικό και όχι σαν πρόσθετο και παρασκευάστηκαν δύο 

δείγµατα µε περιεκτικότητες 60% και 90%κ.β.PΕ-g-MAH. Η ανάµειξη του συµπολυµερούς 

µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη Dellite 72T έγινε στον µικρο-εκβολέα στους 150οC. Στο 

σχήµα  4.44 φαίνονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των δειγµάτων καθώς επίσης και 

το φάσµα τoυ ανόργανου υλικού για σύγκριση. 
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Σχήµα 4.44 :Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PΕ-g-MAH/Dellite 72T 

 

Στην περίπτωση του δείγµατος που περιέχει 60%κ.β.PΕ-g-MAH (α=1.5) παρατηρείται µια 

µετατόπιση της θέσης της κύριας κορυφής περίθλασης σε µικρότερη γωνία 2θ=2.65ο που 

αντιστοιχεί σε διαστρωµατική απόσταση d001 ίση µε 33.3Å. Η αρχική απόσταση των 29.4 Å 

µεταξύ των στρωµάτων του Dellite 72T αυξάνεται κατά 3.9Å πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι 

έχουµε παρεµβολή αλυσίδων ανάµεσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού. Επίσης 

παρατηρείται ότι η ένταση της χαρακτηριστικής κορυφής είναι αισθητά µειωµένη και 

ταυτόχρονα µια αύξηση της έντασης στις µικρές γωνίες. Οι τελευταίες παρατηρήσεις 

υποδεικνύουν ότι η συµφωνία της δοµής των στρωµάτων του ανόργανου υλικού έχει µειωθεί 

πιθανόν από την παρουσία των πολυµερικών αλυσίδων και ταυτόχρονα κάποιο ποσοστό των 

στρωµάτων του µοντµοριλλονίτη έχει διασπαρεί στη πολυµερική µήτρα. Στην περίπτωση του 

συστήµατος 90%PΕ-g-MAH/10%Dellite 72T (α=9) η χαρακτηριστική κορυφή περίθλασης  

του ανόργανου υλικού έχει εξαφανιστεί τελείως πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι η 
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φυλλοειδής δοµή του µοντµοριλλονίτη έχει καταστραφεί. Όπως αναµένεται από τα 

προηγούµενα πειραµατικά αποτελέσµατα η δοµή των υβριδίων εξαρτάται από την αναλογία 

των οµάδων του µαλεϊκού ανυδρίτη ως προς το ανόργανο υλικό, δηλαδή από το σχετικό 

ποσοστό α.  Από τα φάσµατα επίσης παρατηρείται ότι στο σύνθετο υλικό περιεκτικότητας 

60%κ.β.PΕ-g-MAH οι εντάσεις των χαρακτηριστικών κορυφών του τροποποιηµένου 

πολυµερούς εµφανίζονται αρκετά µειωµένες, σε σχέση µε αυτές του υβριδίου 

περιεκτικότητας 90%κ.β.PΕ-g-MAH, λόγω του µικρότερου ποσοστού του στο δείγµα.   

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η δοµή των υβριδίων PΕ-g-MAH/Dellite 72T 

επηρεάζεται όταν προστεθεί στο σύστηµα το πολυµερές του πολυαιθυλενίου κρατώντας το 

σχετικό ποσοστό α σταθερό. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δύο οµάδες δειγµάτων µε 

σχετικά ποσοστά α=1.5 και α=9.  Όπως και στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου, αρχικά 

παρασκευάστηκε ένα masterbatch σύστασης 60.3%PΕ-g-MAH/37.7%Dellite 72T στη 

συνέχεια αναµείχθηκε κατάλληλα µε ΡΕ για την παρασκευή του δείγµατος σύστασης 

25%(60.3%PΕ-g-MAH/37.7%Dellite 72T)+75%PE το οποίο είναι ισοδύναµο σε σύσταση µε 

το  91%(15%PΕ-g-MAH+85%PE)+9%Dellite72T του σχήµατος 4.41 στο οποίο τα 

συστατικά αναµείχθηκαν όλα µαζί στον µικρο-εκβολέα στους 150°C. Και τα τρία δείγµατα 

έχουν σχετικό ποσοστό α=1.5 και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του χαρακτηρισµού τους 

µε περίθλαση ακτίνων Χ φαίνονται στο σχήµα 4.45.  
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Σχήµα 4.45 : Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών µε σχετικό ποσοστό 

α=1.5 
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Αυτό που παρατηρείται από τα φάσµατα του σχήµατος 4.45 είναι ότι το σύνθετο υλικό που 

προέκυψε µε τη χρήση masterbatch εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή του υβριδίου 

60.3%PΕ-g-MAH/39.7%Dellite 72T. Ενώ στο φάσµα του σύνθετου υλικού που προέκυψε µε 

την ταυτόχρονη ανάµειξη των συστατικών η ένταση της κύριας κορυφής περίθλασης 

εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε αυτήν των άλλων σύνθετων υλικών, πράγµα το οποίο 

σηµαίνει ότι η µεγαλύτερη διασπορά των στρωµάτων επιτυγχάνεται όταν το τροποποιηµένο 

πολυµερές αναµειγνύεται αρχικά µε το ανόργανο. Τέλος εξετάστηκε η δοµή των σύνθετων 

υλικών που έχουν σχετικό ποσοστό α=9 και για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δύο 

δείγµατα. Το ένα δείγµα παρασκευάστηκε χρησιµοποιώντας σαν masterbatch το σύνθετο 

υλικό 90%PΕ-g-MAH/10%Dellite 72T σε συγκεντρώση 50%κ.β. Το δεύτερο δείγµα 

προέκυψε µε ανάµειξη ταυτόχρονα όλων συστατικών στον µικρο-εκβολέα στους 150ο C και η 

περιεκτικότητα του Dellite 72Τ είναι 5%κ.β. και του τροποποιηµένου πολυµερούς PΕ-g-

MAH 50%κ.β ως προς το συνολικό πολυµερές. Στο σχήµα 4.46 φαίνονται τα φάσµατα των 

παραπάνω δειγµάτων καθώς επίσης του masterbatch και του ανόργανου υλικού για σύγκριση. 
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Σχήµα 4.46: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ των σύνθετων υλικών PE/ PΕ-g- 

                      MAH/ Dellite72T 

  

Αυτό που παρατηρείται από τα φάσµατα του σχήµατος 4.46 η δοµή του τελικού προϊόντος 

δεν επηρεάζεται από τα σχετικά βάρη των συστατικών αλλά δείχνει να καθορίζεται από τα 

σχετικό ποσοστό  PΕ-g-MAH/Dellite 72T. Από τη στιγµή που επιτυγχάνεται ολική ή µερική 
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διασπορά των στρωµάτων του ανόργανου υλικού, η περαιτέρω ανάµειξη του συστήµατος µε 

το πολυµερές, διευρύνει απλά τον βαθµό διασποράς. 

 Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι τα υπόλοιπα πολυµερικά πρόσθετα , εκτός του PΕ-g-

MAH που είναι εµπορικό, που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν 

πρότυπα συστήµατα που συντέθηκαν από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών  

και δεν ήταν δυνατόν να δοκιµαστούν σε µεγάλη κλίµακα συγκεντρώσεων λόγω της 

περιορισµένης ποσότητας δείγµατος που είχαµε στην διάθεσή µας. Συγκριτικά τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη χρήση των πρόσθετων αυτών (µε εξαίρεση 

το πρόσθετο PE-N+Me2Cl- ) δεν είναι πολύ διαφορετικά µε αυτά των µικρών συγκεντρώσεων 

PE-g-ΜΑ.  

 Τέλος µελετήθηκε η θερµική συµπεριφορά των υβριδίων πολυαιθυλενίου µε τη τεχνική 

διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης (DSC). Εξετάστηκε αν η ανάµειξη του PΕ µε το 

ανόργανο υλικό ή η δοµή που προκύπτει από την ανάµειξη αυτή προκαλεί αλλαγές στις 

θερµικές ιδιότητες του πολυµερούς. Στο σχήµα 4.47 φαίνονται τα αποτελέσµατα  των 

µετρήσεων του καθαρού PΕ και του τροποποιηµένου πολυµερούς PΕ-g-MAH. Αρχικά η 

θερµοκρασία αυξήθηκε από θερµοκρασία δωµατίου στους 180°C, ακολούθησε ισόθερµη 

διαδικασία στους 180οC για 1 min, στη συνέχεια µειώθηκε στους 0°C, επίσης ακολούθησε 

ισόθερµη διαδικασία για 1 min και τελικά αυξήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου. Ο ρυθµός 

θέρµανσης και ψύξης είναι 10°C/λεπτό. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις 

µετρήσεις των σύνθετων υλικών. Οι θερµοκρασίες κρυστάλλωσης των PΕ και PΕ-g-MAH 

είναι 102 οC και 99οC ενώ οι θερµοκρασίες τήξης είναι 129οC και 124 οC αντίστοιχα.. 
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Σχήµα 4.47 : Μετρήσεις  διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης του οµοπολυµερούς PΕ  και του 

                      τροποποιηµένου PΕ-g-MAH 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

101 

 Στο σχήµα 4.48 φαίνεται το αποτέλεσµα της µέτρησης του σύνθετου υλικού που 

περιέχει 87%PE και 13%Dellite 72T, που σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό των τεχνικών XRD 

και TEM είναι ένα φασικά διαχωρισµένο σύστηµα.  
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Σχήµα 4.48 : Μέτρηση διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης στο σύνθετου υλικού 
                      87%PE+13%Dellite 72Τ 
 

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της παραπάνω µέτρησης το σύστηµα PE/Dellite 72Τ εµφανίζει 

πολύ παρόµοια θερµική συµπεριφορά µε το PE. Οι θερµοκρασίες κρυστάλλωσης και τήξης 

του σύνθετου υλικού είναι 110οC και 128 οC αντίστοιχα.  

Τέλος στο σχήµα 4.49 φαίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των συστηµάτων  

91% (15% PΕ-g-MAH +85% PΕ)+9% Dellite 72T και 91% (51% PΕ-g-MAH +49% PΕ)+9% 

Dellite 72T που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων Χ εµφανίζουν δοµή 

περεµβολής και φασικά διεσπαρµένη δοµή αντίστοιχα. Το υβρίδιο µε σχετικό ποσοστό α=1.5  

(περιεκτικότητας  15% PΕ-g-MAH ως προς το πολυµερές) έχει θερµοκρασίες τήξης και 

κρυστάλλωσης 128οC και 111οC αντίστοιχα. Το σύνθετο υλικό µε α=5.1 (περιεκτικότητας  

51% PP-g-MAH ως προς το πολυµερές) έχει θερµοκρασίες τήξης και κρυστάλλωσης 127οC 

και 106οC αντίστοιχα. Τα παραπάνω σύνθετα υλικά παρουσιάζουν παρόµοια θερµική 

συµπεριφορά µε τα πολυµερή PΕ και PΕ-g-MAH. είτε σε σχέση µε το τροποποιηµένο 

πολυµερές είτε µε το καθαρό PE ή τα µείγµατά του µε το ανόργανο υλικό. Έτσι, µπορούµε 

συµπερασµατικά να πούµε ότι οι θερµοκρασίες τήξης και κρυστάλλωσης δεν επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από την δοµή του σύνθετου υλικού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα συγκεκριµένα 
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συστήµατα δεν επιχειρήθηκε να υπολογιστούν οι θερµότητες τήξης καθώς οι κορυφές ήταν 

σηµαντικά ασύµµετρες ιδιαίτερα στην περιοχή των χαµηλών θερµοκρασιών. 
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Σχήµα 4.49 : Μετρήσεις διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης των  σύνθετων υλικών  
                      91%(15%PΕ-g-MAH +85%PΕ)+9%Dellite 72T και  
                      91%(51%PΕ-g-MAH+49%PΕ)+9% Dellite 72T 

 

 

 

 

5.4.2 Ρεολογικές ιδιότητες   

  

 Μετά την µελέτη της δοµής των σύνθετων υλικών που προέκυψαν από την ανάµειξη 

πολυαιθυλενίου µε τα ανόργανα υλικά ακολούθησαν ρεολογικές µετρήσεις για να εξεταστεί 

πως επηρεάζονται οι ρεολογικές ιδιότητες των υλικών αυτών. Πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα δυναµικής µηχανικής απόκρισης (dynamic mechanical response tests), ώστε να 

εξεταστεί πως µεταβάλλονται τα µέτρα αποθήκευσης G΄ ή απωλειών G΄΄ του PΕ από την 

παρουσία του ανόργανου υλικού και το κατά πόσο η αλλαγή στην δοµή, δηλ. το αν το 

σύστηµα είναι διαχωρισµένο, διεσπαρµένο ή αν οι αλυσίδες έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα στα 

στρώµατα του ανόργανου υλικού, επηρεάζει τις ποσότητες αυτές. 

 Αρχικά εξετάστηκε η εξάρτηση των µέτρων ελαστικότητας G΄ και απωλειών G΄΄ 

καθώς και του ιξώδους η* από την θερµοκρασία. Στο σχήµα 4.50 δίνεται ο αποτέλεσµα της 

µέτρησης που πραγµατοποιήθηκε για συχνότητα ω=10rad/s, παραµόρφωση 1% και ρυθµό 

ψύξης 0.5°C/λεπτό. 
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Σχήµα 4.50 : Εξάρτηση των G΄, G΄΄ και η* του PE  από την θερµοκρασία 

 

 Αυτό που παρατηρείται στην περιοχή των υψηλών θερµοκρασιών  είναι ότι καθώς 

µειώνεται η θερµοκρασία τα G΄, G΄΄ και η* αυξάνονται ασθενώς. Μετά τους 125ο C η 

αύξηση αυτή γίνεται εντονότερη, ενώ στους 105ο C παρουσιάζεται απότοµη αύξηση. Από τη 

µέτρηση αυτή προκύπτει ότι η θερµοκρασία κρυστάλλωσης είναι περίπου 103ο C και είναι σε 

αρκετά καλή συµφωνία µε το αποτέλεσµα της µέτρησης µε την τεχνική διαφορικής 

θερµιδοµετρίας σάρωσης.  

 Στη συνέχεια µετρήθηκε το καθαρό PΕ σε διαφορές θερµοκρασίες µακριά από την 

θερµοκρασία στην οποία κρυσταλλώνεται, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε 

αλλαγή στην συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης του ανόργανου υλικού ή της 

διαφορετικής δοµής. Σε κάθε θερµοκρασία πραγµατοποιήθηκαν µία ισόθερµη δυναµική 

µέτρηση µε τον χρόνο, υπό σταθερή παραµόρφωση, ώστε να εξασφαλιστεί η δυναµική 

ισορροπία του υλικού, όπως και ισόθερµες δυναµικές µετρήσεις σάρωσης παραµορφώσεων 

µεταξύ 1 έως 100%, σε διάφορες συχνότητες, ώστε να καθοριστούν τα όρια της περιοχής 

γραµµικής ιξωδοελαστικότητας του υλικού. Είναι προφανές ότι η δυναµική ισορροπία 

επιτυγχάνεται άµεσα και ότι για όλες τις παραµορφώσεις είµαστε στην περιοχή γραµµικής 

ιξωδοελαστικότητας. Ενδεικτικά στα σχήµατα 4.51 και 4.52 δίνονται τέτοιες µετρήσεις για το 

PΕ στους 140οC.  
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Σχήµα 4.51 : ∆υναµική µέτρηση σάρωσης χρόνων του PE στους 140 οC υπό σταθερή 

                      παραµόρφωση 1% και συχνότητα ω=10rad/s 
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Σχήµα 4.52: ∆υναµική µέτρηση σάρωσης παραµορφώσεων του PE στους 140 οC για 

                               συχνότητα ω=10rad/s 
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Στη συνέχεια ακολούθησε, έχοντας επιλεγεί η κατάλληλη σταθερή παραµόρφωση στη 

γραµµική ιξωδοελαστική  περιοχή, δυναµική µέτρηση σάρωσης συχνοτήτων µεταξύ 0.1 έως 

100rad/s. Στο σχήµα 4.53 φαίνονται δυναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες 

θερµοκρασίες για το καθαρό PE. 
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Σχήµα 4.53 : ∆υναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες θερµοκρασίες του 

καθαρού PE 

 

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του σχήµατος σχήµα 4.53 για την συγκεκριµένη κλίµακα 

θερµοκρασιών τα µέτρα ελαστικότητας G΄ και απωλειών G΄΄ δεν εµφανίζουν σηµαντικές 

µεταβολές. Παρατηρείται ότι οι τιµές του  G΄΄ είναι µεγαλύτερες από αυτές του G΄ πράγµα το 

οποίο υποδεικνύει ότι το δείγµα συµπεριφέρεται ως ρευστό (liquid like). Επίσης  τα G΄΄ και 

G΄ παρουσιάζουν την προβλεπόµενη εξάρτηση από τη συχνότητα ω στην περιοχή ροής, 

δηλαδή G΄΄ ~ ω και G΄ ~ ω2. 

 Η παραπάνω διαδικασία που περιγράφεται για τις µετρήσεις του PΕ ακολουθήθηκε 

και για τα σύνθετα υλικά. Όλες οι µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων, δηλαδή, έχουν γίνει σε 

κατάσταση δυναµικής ισορροπίας των δειγµάτων και στη γραµµική περιοχή 

ιξωδοελαστικότητάς τους. 

 Στο σχήµα 4.54 φαίνονται οι δυναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για το 

σύστηµα 87% PE/13% Dellite 72Τ για θερµοκρασίες 140oC και 120 oC . Πρέπει να σηµειωθεί 
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ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ το δείγµα εµφανίζει 

φασικά διαχωρισµένη δοµή. 
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Σχήµα 4.54 : ∆υναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες θερµοκρασίες του 

συστήµατος 87% PE/13% Dellite 72Τ 

 

Και στις δύο θερµοκρασίες παρατηρείται ότι οι τιµές του µέτρου απωλειών  G΄΄ είναι 

µεγαλύτερες από αυτές του µέτρου αποθήκευσης G΄ πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι το 

δείγµα συµπεριφέρεται ως ρευστό.  Σε αντίθεση όµως µε τα αποτελέσµατα του καθαρού 

πολυµερούς υπάρχει απόκλιση στην κλίση ιδιαίτερα του G΄ που είναι αρκετά µικρότερη από 

2 (G΄∼ ω2). Οι τιµές των µέτρων αποθήκευσης G΄ και απωλειών G΄΄ του υβριδίου αυξήθηκαν 

κατά ένα παράγοντα 1.5-2 σε σχέση µε αυτές του καθαρού PΕ. 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε το κατά πόσο η αλλαγή στην δοµή του µοντµοριλλονίτη και 

κατά συνέπεια του σύνθετου υλικού, δηλ. το αν το σύστηµα είναι διεσπαρµένο ή αν οι 

αλυσίδες του πολυµερούς έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα στα στρώµατα του ανόργανου υλικού, 

επηρεάζει τις ποσότητες των µέτρων αποθήκευσης ή απωλειών του PΕ. 

 Αρχικά εξετάστηκε η συµπεριφορά του υβριδίου 91%(15%PE-g-MAΗ+ 

85%PE)/9%Dellite 72T, το οποίο σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του φάσµατος περίθλασης 

ακτίνων Χ εµφανίζει µερικώς δοµή παρεµβολής. Στο σχήµα 4.55 φαίνονται οι δυναµικές 

µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων του δείγµατος για θερµοκρασίες 140 oC και 120 oC. 
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Σχήµα 4.55 : ∆υναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες θερµοκρασίες του 

συστήµατος 91%(15%PE-g-MAΗ+ 85%PE)/9%Dellite 72T 

 

Και στις δύο θερµοκρασίες παρατηρείται ότι οι τιµές του µέτρου απωλειών  G΄΄ έχουν γίνει 

πολύ παρόµοιες µε αυτές του µέτρου αποθήκευσης G΄. Επίσης οι χαρακτηριστικές κλίσεις 

των G΄και G΄΄ που ισχύουν στην περιοχή ροής έχουν εξαφανιστεί και εµφανίζουν µια µικρή 

και πολύ παρόµοια εξάρτηση από την συχνότητα πράγµα το οποίο υποδεικνύει απόκλιση από 

τη χαρακτηριστική συµπεριφορά ενός πολυµερικού ρευστού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

τιµές των G΄ και G΄΄ του υβριδίου είναι υψηλότερες από αυτές τόσο του καθαρού 

πολυµερούς όσο και του φασικά διαχωρισµένου υλικού. Επίσης τα µέτρα αποθήκευσης και 

απωλειών τέµνονται στην περιοχή χαµηλών συχνοτήτων. 

 Τέλος εξετάστηκε η συµπεριφορά του υβριδίου 91%(51%PE-g-MAΗ+ 

49%PE)/9%Dellite 72T, το οποίο σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του φάσµατος περίθλασης 

ακτίνων Χ εµφανίζει διεσπαρµένη δοµή. Στο σχήµα 4.56 φαίνονται οι δυναµικές µετρήσεις 

σάρωσης συχνοτήτων του δείγµατος για θερµοκρασίες 140 oC και 120 oC. 
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Σχήµα 4.56 : ∆υναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες θερµοκρασίες του 

                      συστήµατος 91%(51%PE-g-MAΗ+ 49%PE)/9%Dellite 72T 

 

Σε αυτή περίπτωση το δείγµα εµφανίζει µια εντελώς διαφορετική συµπεριφορά από αυτή του 

καθαρού πολυµερούς και των παραπάνω σύνθετων υλικών. Παρατηρείται ότι σε όλες τις 

θερµοκρασίες οι τιµές του µέτρου αποθήκευσης G΄ είναι µεγαλύτερες από αυτές του µέτρου 

απωλειών  G΄΄ πράγµα το οποίο υποδεικνύει ότι το δείγµα συµπεριφέρεται ως στερεό (solid-

like)12-15. Παρόλα αυτά τα G΄ και G΄΄ δεν είναι ανεξάρτητα από την συχνότητα ω, όπως 

αναµένεται στην περίπτωση ενός τυπικού στερεού, αλλά εµφανίζουν µια εξάρτηση από 

αυτήν. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές των G΄ και G΄΄ του υβριδίου είναι ακόµη πιο 

υψηλές από αυτές τόσο του καθαρού πολυµερούς όσο και των σύνθετων υλικών είτε µε 

φασικά διαχωρισµένη δοµή είτε µε δοµή παρεµβολής. 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο το παραπάνω αποτέλεσµα του σχήµατος 4.56 

οφείλεται πράγµατι στην διαφορετική δοµή του συστήµατος ή στην διαφορετική σύσταση 

του µείγµατος των πολυµερών. Για τον έλεγχο αυτό παρασκευάστηκε ένα πολυµερικό µείγµα 

που αποτελείται από 51% PE-g-MAΗ και 49% PE και µετρήθηκε κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. Στο σχήµα 4.57 φαίνονται οι δυναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων του 

δείγµατος. 
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Σχήµα 4.57 : ∆υναµικές µετρήσεις σάρωσης συχνοτήτων για διάφορες θερµοκρασίες του 

                      µείγµατος 51%PE-g-MAΗ+ 49%PE 

 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι ενώ το µείγµα εµφανίζει απόκλιση από τη 

χαρακτηριστική συµπεριφορά ενός πολυµερικού ρευστού, δηλαδή οι χαρακτηριστικές κλίσεις 

των G΄και G΄΄ που ισχύουν στην περιοχή ροής έχουν εξαφανιστεί, στις υψηλές θερµοκρασίες 

οι τιµές του G” είναι µεγαλύτερες από αυτές του G’. Σύµφωνα µε το τελευταίο αποτέλεσµα η 

συµπεριφορά του συστήµατος 91%(51%PE-g-MAΗ+ 49%PE)/9%Dellite 72T οφείλεται στην 

παρουσία του ανόργανου υλικού, τα στρώµατα του οποίου έχουν διασπαρεί στην πολυµερική 

µήτρα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τεχνικών περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) και  

ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ). 

 Στη συνέχεια µελετήθηκε το πώς µεταβάλλεται το ιξώδες του συστήµατος ανάλογα µε 

τη δοµή που αυτό εµφανίζει. Στο σχήµα 4.58 δίνεται η εξάρτηση του ιξώδους η* από την 

συχνότητα των παραπάνω των σύνθετων υλικών στους 140ο C. Στο ίδιο σχήµα δίνονται και 

τα αποτελέσµατα για το καθαρό πολυµερές PE και τα αντίστοιχα µείγµατα των πολυµερών 

από τα οποία αποτελούνται τα σύνθετα υλικά. Παρατηρείται ότι το ιξώδες του συστήµατος 

PE/Dellite 72T είναι µεγαλύτερο από αυτό του καθαρού PΕ. Ενώ στην περίπτωση του 

σύνθετου υλικού 91%(15%PE-g-MAΗ+ 85%PE)/9%Dellite 72T παρατηρείται περαιτέρω 

αύξηση των τιµών του ιξώδους. Τέλος στην περίπτωση του υβριδίου 91%(51%PE-g-MAΗ+ 
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49%PE)/9%Dellite 72T το ιξώδες αυξάνεται σηµαντικά, πράγµα το οποίο είναι αναµενόµενο 

καθώς το συγκεκριµένο σύστηµα εµφανίζει συµπεριφορά στερεού.   
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Σχήµα4.58 : Καµπύλες ροής του ιξώδους συναρτήσει της συχνότητας 

 

 Παρατηρώντας τις κλίσεις του ιξώδους στις χαµηλές συχνότητες των παραπάνω 

υλικών θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί αν οι τιµές τους συνδέονται µε την αλλαγή στη 

δοµή των υβριδίων. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία16 στις χαµηλές συχνότητες η εξάρτηση του 

ιξώδους η* από συχνότητα ω διέπεται από τον εκθετικό νόµο: 

η* = Αωn 

 όπου Α είναι µια σταθερά και n είναι ο εκθέτης διατµητικής λέπτυνσης, η αύξηση του οποίου  

συνδέεται µε την αύξηση του ποσοστού των στρωµάτων του ανόργανου υλικού που είναι 

διεσπαρµένα στην πολυµερική µήτρα.  

Το PE εµφανίζει συµπεριφορά νευτωνικού ρευστού και η τιµή του εκθέτη διατµητικής 

λέπτυνσης είναι ίση µε µηδέν (n=0). Η προσθήκη του µοντµοριλλονίτη δεν επηρεάζει την 

τιµή του n και η καµπύλη παραµένει πρακτικά οριζόντια µε n=-0.08. Στην περίπτωση των 

συστηµάτων 91%(15%PE-g-MAΗ+ 85%PE)/9%Dellite 72T και 91%(51%PE-g-MAΗ+ 

49%PE)/9%Dellite 72T, τα οποία παρουσιάζουν µερικώς δοµή παρεµβολής και διεσπαρµένης 

δοµής αντίστοιχα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Παρατηρείται αισθητή αύξηση του 

εκθέτη διατµητικής λέπτυνσης και οι τιµές του είναι ίσες µε -0.4 και -0.85 αντίστοιχα. Αξίζει 
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να σηµειωθεί ότι τα µείγµατα των πολυµερών εµφανίζουν επίσης αύξηση του n όµως οι τιµές 

του διαφέρουν από αυτές των αντίστοιχων σύνθετων υλικών. Συµπερασµατικά η αύξηση του 

εκθέτη διατµητικής λέπτυνσης n συνδέεται µε την αύξηση του ποσοστού των στρωµάτων του 

ανόργανου υλικού που είναι διεσπαρµένα στην πολυµερική µήτρα    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η παρασκευή νανοσύνθετων υλικών 

πολυµερών / πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών, η µελέτη των δοµών που προκύπτουν, η 

προσπάθεια τροποποίησης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συστατικών µε σκοπό να 

επιτευχθούν οι επιθυµητές δοµές και τέλος η µελέτη των ιδιοτήτων τους και η σύνδεση αυτών 

των ιδιοτήτων µε την δοµή τους.  Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε αρχικά µελέτη των 

υβριδίων πολυστυρενίου/οργανόφιλων πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Στη συνέχεια 

έγινε προσπάθεια παρασκευής νανοσύνθετων υλικών πολυολεφινών/πολυστρωµατικών 

πυριτιούχων πηλών επηρεάζοντας τις αλληλεπιδράσεις  µεταξύ των πολυµερών και της 

επιφάνειας των ανόργανων υλικών µε τη χρήση πολυµερικών πρόσθετων. 

Αρχικά µελετήθηκαν τα νανοσύνθετα υλικά πολυστυρενίου/οργανόφιλων φυλλοειδών 

πυριτιούχων πηλών. ∆ιαπιστώθηκε πειραµατικά, σε συµφωνία µε την βιβλιογραφία, ότι 

ανάµειξη του πολυστυρενίου (PS) µε οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες οδηγεί σε σύνθετα 

υλικά τα οποία εµφανίζουν δοµή παρεµβολής. 

Συγκεκριµένα, για να µελετηθεί η επίδραση της αρχικής διαστρωµατικής απόστασης 

του µητρικού ανόργανου υλικού στην αντίστοιχη απόσταση του σύνθετου υλικού 

χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι οργανόφιλοι µοντµοριλλονίτες µε διαφορετικές διαστρωµατικές 

αποστάσεις. Οι διαφορετικές αποστάσεις οφείλονταν είτε στους διαφορετικούς οργανικούς 

τροποποιητές (DMDHT ή OBDM) είτε στα διαφορετικά ποσοστά οργανοφιλίωσης των 

αρχικά υδρόφιλων επιφανειών. Παρατηρήθηκε ότι η απόσταση µεταξύ διαδοχικών επιπέδων 

του νανοσύνθετου υλικού είναι ανεξάρτητη της απόστασης µεταξύ των επιπέδων του 

µητρικού ανόργανου υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η ανάµειξη του 

PS µε µοντµοριλλονίτη του οποίου η οργανοφιλίωση έχει πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση 

κατιοντικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων που αποτελούνται µόνο από µια αλυσίδα 

ολιγοµερούς (OBDM) οδηγεί επίσης στη δηµιουργία υβριδίου µε δοµή παρεµβολής. Το 

αποτέλεσµα αυτό πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία του βενζολίου της τασηενεργής 

ουσίας OBDM που κάνει το περιβάλλον ανάµεσα στα στρώµατα του µοντµοριλλονίτη πιο 

φιλικό προς το PS και ευνοεί την παρεµβολή των αλυσίδων του ανάµεσα στις γαλαρίες του 

ανόργανου υλικού. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση της συγκέντρωσης του ανόργανου 

υλικού στη διαστρωµατική απόσταση του υβριδίου, όπου τελικά παρατηρήθηκε ότι η 

διαστρωµατική απόσταση των υβριδίων είναι ανεξάρτητη της συγκέντρωσης του. Από την 

ρεολογική µελέτη των υβριδίων πολυστυρενίου/ οργανόφιλων φυλλοειδών πυριτιούχων 



114 

πηλών δοµής παρεµβολής προκύπτει ότι τα υβρίδια αυτά συµπεριφέρονται ως στερεά (solid-

like). Η συµπεριφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στην ύπαρξη ενός δικτύου που 

δηµιουργείται από τα στρώµατα του ανόργανου υλικού (percolated, network microstructure) 

το οποίο εµποδίζει τη ροή του πολυµερούς. Παρόλα αυτά τα µέτρα αποθήκευσης G΄ και 

απωλειών G΄΄ δεν είναι ανεξάρτητα από την συχνότητα ω, όπως αναµένεται στην περίπτωση 

ενός τυπικού στερεού, αλλά εµφανίζουν µια εξάρτηση από αυτήν. Αντίθετα, τα υβρίδια 

πολυστυρενίου/ υδρόφιλων φυλλοειδών πυριτιούχων πηλών που αποτελούν φασικά 

διαχωρισµένο σύστηµα, εµφανίζουν ρεολογική συµπεριφορά παρόµοια µε αυτήν του 

καθαρού πολυµερούς.  

 Στη συνέχεια ακολούθησε η µελέτη των σύνθετων υλικών πολυπροπυλενίου/ 

πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. ∆ιαπιστώθηκε πειραµατικά ότι η ανάµειξη του 

πολυπροπυλενίου µε οργανόφιλους ή υδρόφιλους µοντµοριλλονίτες οδηγεί σε φασικά 

διαχωρισµένα συστήµατα. Οπότε για την προσπάθεια δηµιουργίας διαφορετικών δοµών 

χρησιµοποιήθηκε ως συµβατοποιητής τροποποιηµένο πολυπροπυλένιο εµβολιασµένο µε 

οµάδες µαλεϊκού ανυδρίτη, PP-g-MAΗ. Αρχικά από τη µελέτη της αλληλεπίδρασης του 

τροποποιηµένου πολυµερούς PP-g-MAΗ µε τον οργανόφιλο µοντµοριλλονίτη C20A 

παρατηρήθηκε ότι η δοµή των σύνθετων υλικών  PP-g-MAΗ/C20A δείχνει να εξαρτάται 

ισχυρά από το σχετικό ποσοστό, α, του τροποποιηµένου πολυµερούς προς το ανόργανο 

υλικό: α = %κ.β.PP-g-MAH / %κ.β.C20A. Για α≤5 φαίνεται ότι το σύστηµα αποτελείται από 

ένα µείγµα φασικά διαχωρισµένου υλικού αλλά συγχρόνως και από διεσπαρµένα στρώµατα 

του ανόργανου υλικού. Για α≥5 τα στρώµατα του ανόργανου υλικού έχουν τελείως διασπαρεί 

µέσα στην πολυµερική µήτρα. Οι παραπάνω ισχυρισµοί επιβεβαιώνονται µε βοήθεια της 

ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ). Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση της 

προσθήκης πολυπροπυλενίου στο παραπάνω σύστηµα όσον αφορά τη τελική δοµή του 

σύνθετου υλικού. Συγκρίνοντας τα φάσµατα ΧRD των σύνθετων δειγµάτων PP/ PP-g-

MAΗ/C20A και των υβριδίων PP-g-MAΗ/C20A µε το ίδιο ποσοστό α, παρατηρήθηκε ότι η 

δοµή του τελικού προϊόντος δείχνει να εξαρτάται ισχυρά µόνο από το σχετικό ποσοστό α ενώ 

φαίνεται να µην επηρεάζεται από τη παρουσία PP. Τέλος να σχολιαστεί ότι, προσπαθώντας 

να εξετάσουµε  την επίδραση της διαδικασίας παρασκευής των σύνθετων υλικών στην τελική 

τους δοµή, δοκιµάστηκε και η χρήση masterbatch. Τα δείγµατα που προέκυψαν µε χρήση 

masterbatch έδειξαν µεγαλύτερο βαθµό διασποράς από ότι αυτά που προέκυψαν µε τη 

συνήθη µέθοδο παρασκευής (ταυτόχρονη ανάµιξη όλων των συστατικών) και για το ίδιο 

ποσοστό α, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των αντίστοιχων φασµάτων XRD. Μια πιθανή 
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εξήγηση είναι ότι ήδη στο σύστηµα PP-g-MAH/πηλού (masterbatch) οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των στρωµάτων του ανόργανου υλικού έχουν εξασθενίσει. Η περαιτέρω προσθήκη 

του PP έχει ως αποτέλεσµα οι πολυµερικές αλυσίδες του PP να αναµειγνύονται µε τις 

αλυσίδες του τροποποιηµένου πολυµερούς διαχωρίζοντας ακόµη περισσότερο τα στρώµατα 

του µοντµοριλλονίτη. Όµως θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η πιθανότητα ασυµβατότητας των 

PP και PP-g-MAΗ, καθότι οι µετρήσεις XRD δεν είναι από µόνες τους ικανές για να 

διερευνηθεί η αναµειξιµότητα ή µη των πολυµερών. Από τη θερµική µελέτη των σύνθετων 

υλικών PP προκύπτει ότι οι θερµοκρασίες κρυστάλλωσης και τήξης τους είναι παρόµοιες µε 

τις αντίστοιχες του πολυπροπυλενίου και του τροποποιηµένου πολυπροπυλενίου ανεξάρτητα 

από την δοµή του τελικού σύνθετου υλικού, ενώ η θερµότητα τήξης των υβριδίων είναι 

αρκετά υψηλότερη από αυτή των πολυµερών, δείχνει ότι εξαρτάται από την ύπαρξη του 

πηλού αλλά όχι από την τελική δοµή του συστήµατος. 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος αυτής της εργασίας µελετήθηκαν τα νανοσύνθετα 

υλικά πολυαιθυλενίου/ πολυστρωµατικών πυριτιούχων πηλών. Όπως και στην περίπτωση 

των συστηµάτων πολυπροπυλενίου, διαπιστώθηκε ότι η ανάµειξη πολυαιθυλενίου είτε µε 

οργανόφιλους είτε µε µη οργανόφιλους µοντµοριλλονίτες οδηγεί σε φασικά διαχωρισµένα 

συστήµατα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η χρήση πολυµερικών 

πρόσθετων. Αρχικά µελετήθηκε η επίδραση του γραµµικού οµοπολυµερούς πολυαιθυλενίου 

µε τελική ενεργή οµάδα χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, PE-N+Me2Cl- ως πρόσθετο που 

θα ενεργούσε είτε σαν πολυµερική επιφανειοδραστική αλυσίδα σε υδρόφιλες επιφάνειες είτε 

σαν συµβατοποιητής µε το πολυµερές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των φασµάτων XRD το 

γραµµικό πολυµερές δείχνει να µην επηρεάζει τη δοµή είτε των συστηµάτων 

πολυαιθυλενίου/µοντµοριλλονίτη είτε των συστηµάτων πολυαιθυλενίου/οργανόφιλου 

µοντµοριλλονίτη καθώς δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στη φυλλοειδή δοµή του 

ανόργανου υλικού. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί, ότι το σχετικό ποσοστό του γραµµικού 

οµοπολυµερούς ως προς το ανόργανο υλικό, σε όλα τα δείγµατα που µελετήθηκαν, ήταν πολύ 

µικρό. Στη συνέχεια µελετήθηκε ως πρόσθετο το συµπολυµερές πολυαιθυλενίου 

εµβολιασµένου µε πολλαπλές µικρές αλυσίδες πολυαιθυλενίου µε τελικές δραστικές οµάδες 

χλωριούχου άλατος διµεθυλοαµίνης, PE-g-PE-N+Me2Cl-. Στην περίπτωση που 

χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό να προκαλέσει την οργανοφιλίωση του µοντµοριλλονίτη 

παρατηρήθηκε ότι δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στη πολυστρωµατική δοµή του ανόργανου 

υλικού. Από την µελέτη της επίδρασης του συµπολυµερούς ως συµβατοποιητή 

παρατηρήθηκε µια µείωση στην συµφωνία της δοµής των στρωµάτων στους κρυσταλλίτες 

του ανόργανου υλικού και διασπορά των εξωτερικών στρωµάτων του ανόργανου υλικού στην 
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πολυµερική µήτρα. Παρ’όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί αν το πρόσθετο PE-g-

PE-N+Me2Cl- επιδρά σαν συµβατοποιητής, καθώς το σχετικό ποσοστό α στα δείγµατα ήταν 

αρκετά µικρό και ίσο µε α=0.67. Έπειτα µελετήθηκε η επίδραση συσταδικού συµπολυµερούς 

πολυαιθυλενίου και πολυ(µεθακρυλικού οξέος), PE-b-PMAΑ, ως συµβατοποιητή στο 

σύστηµα PE/οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη. Από την παρατήρηση των φασµάτων XRD των 

δειγµάτων µε σχετικό ποσοστό α πρόσθετου PE-b-PMAΑ ως προς ανόργανο µεγαλύτερο του 

1, προκύπτει ότι εµφανίζουν ένα µείγµα δοµής παρεµβολής και διεσπαρµένης δοµής. Αυτό 

σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο πρόσθετο έχει αποτέλεσµα ακόµη και για µικρά α. Το 

τελευταίο πρόσθετο που µελετήθηκε είναι το τροποποιηµένο πολυµερές πολυαιθυλενίου 

εµβολιασµένου µε µαλεϊκό ανυδρίτη, PE-g-MAH. Εξετάζοντας το σχετικό ποσοστό α του 

πρόσθετου προς το ανόργανο υλικό στα παραπάνω υβρίδια παρατηρείται για τιµές του α 

πάνω από 1.5 έως περίπου 3 τα σύνθετα υλικά εµφανίζουν ένα µείγµα δοµής παρεµβολής και 

διεσπαρµένης δοµής. Όταν η τιµή του σχετικού ποσοστού α είναι πάνω από 4, τα στρώµατα 

του ανόργανου υλικού είναι εντελώς διαχωρισµένα και διεσπαρµένα στην πολυµερική µήτρα. 

Όπως και στην περίπτωση των υβριδίων ΡΡ, η τελική δοµή του σύνθετου υλικού εξαρτάται 

ισχυρά από το σχετικό ποσοστό α. Οι παραπάνω ισχυρισµοί επιβεβαιώνονται µε βοήθεια της 

τεχνικής ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης, ΤΕΜ. Και εδώ έγινε χρήση masterbatch για 

την παρασκευή των σύνθετων υλικών. Τα δείγµατα που προέκυψαν µε χρήση masterbatch 

έδειξαν και σε αυτή την περίπτωση ότι εµφανίζουν καλύτερες δοµές. Τέλος πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα υπόλοιπα πολυµερικά πρόσθετα, εκτός του PΕ-g-MAH που είναι εµπορικό, 

που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν πρότυπα συστήµατα που 

συντέθηκαν από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών  και δεν ήταν δυνατόν να 

δοκιµαστούν σε µεγάλες συγκεντρώσεις λόγω της περιορισµένης ποσότητας δείγµατος που 

είχαµε στην διάθεσή µας. Συγκριτικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη 

χρήση των πρόσθετων αυτών (µε εξαίρεση το πρόσθετο PE-N+Me2Cl-) δεν είναι πολύ 

διαφορετικά µε αυτά των µικρών συγκεντρώσεων PE-g-ΜΑ, µε εξαίρεση ίσως το σύνθετο 

υλικό που παρασκευάστηκε µε χρήση πρόσθετου PE-b-PMAΑ που εµφανίζει καλύτερη δοµή 

για το ίδιο σχετικό ποσοστό α. 

Η θερµική µελέτη των σύνθετων υλικών PΕ/ PE-g-ΜΑ/οργανόφιλου µοντµοριλλονίτη 

έδειξε ότι τα υβρίδια παρουσιάζουν παρόµοια θερµική συµπεριφορά µε τα πολυµερή PΕ και 

PΕ-g-MAH Οι θερµοκρασίες κρυστάλλωσης και τήξης των υβριδίων είναι παρόµοιες µε τις 

αντίστοιχες του πολυαιθυλενίου και του τροποποιηµένου πολυαιθυλενίου. Τέλος, σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα ρεολογικών µετρήσεων τα νανοσύνθετα υβρίδια ΡΕ/ PE-g-ΜΑ που 

εµφανίζουν δοµή παρεµβολής (α=1.5) επιδεικνύουν απόκλιση από τη χαρακτηριστική 
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συµπεριφορά ενός πολυµερικού ρευστού, καθώς δεν εµφανίζουν τις χαρακτηριστικές κλίσεις 

των µέτρων ελαστικότητας G΄ και απωλειών G΄΄ που ισχύουν στην περιοχή ροής αλλά µια 

µικρή και πολύ παρόµοια εξάρτηση από την συχνότητα. Στην περίπτωση των  νανοσύνθετων 

υλικών ΡΕ που εµφανίζουν διεσπαρµένη δοµή (α>4), παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζουν 

συµπεριφορά στερεού, πράγµα το οποίο µπορεί πιθανώς να οφείλεται, όπως και στην  

περίπτωση των υβριδίων πολυστυρενίου, στην ύπαρξη ενός δικτύου που δηµιουργείται από 

τα στρώµατα του ανόργανου υλικού το οποίο εµποδίζει τη ροή του πολυµερούς. Οι τιµές του 

σχετικού ιξώδους τόσο των συστηµάτων που εµφανίζουν µερική δοµή παρεµβολής όσο 

αυτών που παρουσιάζουν διεσπαρµένη δοµή, είναι σηµαντικά υψηλότερες από αυτές του 

φασικά διαχωρισµένου συστήµατος και του καθαρού ΡΕ. Επίσης τα διεσπαρµένα 

νανοσύνθετα υλικά εµφανίζουν απόκλιση από την νευτωνική συµπεριφορά στην περιοχή των 

µικρών συχνοτήτων, γεγονός το οποίο µπορεί να δώσει πληροφορίες για τον βαθµό 

διασποράς των στρωµάτων του ανόργανου υλικού.  

Συνοψίζοντας, η δοµή των σύνθετων υλικών που προκύπτουν από την ανάµειξη 

πολυολεφινών µε οργανόφιλους φυλλοειδείς πυριτιούχους πηλούς και µε χρήση πολυµερικών 

πρόσθετων δείχνει να εξαρτάται ισχυρά από το σχετικό ποσοστό του πρόσθετου προς το 

ανόργανο υλικό. Οι ρεολογικές µετρήσεις υποδεικνύουν διαφορετική συµπεριφορά για 

συστήµατα τα οποία έχουν διαφορετική δοµή (φασικά διαχωρισµένη, δοµή παρεµβολής και 

διεσπαρµένη δοµή). Από τη µελέτη των θερµικών ιδιοτήτων παρατηρήθηκε ότι οι τιµές των 

θερµοκρασίων τήξης και κρυστάλλωσης των σύνθετων υλικών είναι παραπλήσιες µε αυτές 

των αντίστοιχων πολυµερών, ενώ οι θερµότητες τήξης είναι συνήθως µεγαλύτερες. 

Στο µέλλον θα πρέπει να γίνει περαιτέρω µελέτη της µορφολογίας των νανοσύνθετων 

υλικών µε της τεχνική ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ) ώστε να επιβεβαιωθούν 

οι ισχυρισµοί µας που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ακτίνων Χ. Επίσης 

θα πρέπει να διερευνηθεί η αναµειξιµότητα των πολυµερών ΡΕ/ PE-g-ΜΑ και ΡΡ/ PΡ-g-ΜΑ 

ώστε να διευκρινιστεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας παρασκευής µε χρήση 

masterbatch. Τέλος θα πρέπει να γίνουν ρεολογικές µετρήσεις στα συστήµατα των σύνθετων 

υλικών πολυπροπυλενίου ώστε να εξεταστεί κατά πόσο τυχόν αλλαγή στη δοµή προκαλεί 

µεταβολή των µέτρων αποθήκευσης ή απωλειών των πολυµερών. Τέλος µπορεί να µελετηθεί 

η επίδραση της ύπαρξης του ανόργανου υλικού ή της δοµής των σύνθετων ή νανοσύνθετων 

υβριδίων στις επιφανειακές ιδιότητες του υλικού. 


