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Περίληψη 

 Ένα οργανικό πολυµερές, συνδυασµένο µε ένα ή και περισσότερα είδη πρόσθετων 

ανόργανων ενώσεων ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων υλικών. Τα σύνθετα υλικά έχουν τις 

συνδυασµένες ιδιότητες των συστατικών που τα απαρτίζουν, κάποιες βελτιωµένες και κάποιες 

υποτιµηµένες. Η βελτιστοποίηση των επιθυµητών ιδιοτήτων µπορεί να επιτευχθεί όταν το 

ανόργανο πρόσθετο έχει τουλάχιστον µία διάσταση της τάξεως του νανοµέτρου, δηµιουργώντας 

έτσι ένα νανοϋβριδικό ή νανοσύνθετο υλικό. 

 Ένα τέτοιο νανοσύνθετο υλικό µπορεί να προκύψει από την ανάµειξη ενός πολυµερούς 

µε κάποιο είδος νανοσωµατιδίων. Τα υλικά αυτά ανάλογα µε την ποσοστιαία σύστασή τους σε 

πολυµερές ή ανόργανο υλικό παρουσιάζουν διαφορετικές θερµικές και µηχανικές ιδιότητες. 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις ιδιότητες αυτές είναι, η κρυσταλλικότητα 

του πολυµερούς. Η κρυστάλλωση των πολυµερών παρουσία ανόργανου υλικού αποτελεί 

αντικείµενο µεγάλης έρευνας καθώς διαφέρει από αυτήν του καθαρού πολυµερούς. Επιπλέον, η 

όλη συµπεριφορά των πολυµερών διαφοροποιείται της αρχικής (bulk), όταν αυτά βρίσκονται 

κοντά σε επιφάνειες ή υπό χωρικό περιορισµό. 

 Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης στατικής και 

θερµοδυναµικής µελέτης, µελετήθηκε µε πολωµένη οπτική µικροσκοπία (POM), η κινητική της 

κρυστάλλωσης ενός υδρόφιλου, ηµικρυσταλλικού πολυµερούς, του Πολυαιθυλενοξειδίου 

(PEO), όταν αυτό αναµιγνύεται µε νανοσωµατίδια πυριτίας (SiO2). Παρασκευάστηκαν δείγµατα 

σε µεγάλο εύρος συστάσεων κατα βάρος ,εκτεινόµενων από καθαρό πολυµερές (100% PEO) 

έως και 30%wt PEO-70%wt νανοσωµατιδίων. Χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη νανοσωµατιδίων τα 

οποία διαφέρουν στο µέγεθος κατά µια τάξη µεγέθους (~7nm και ~70nm) για την κατανόηση 

της επίδρασης του µεγέθους των νανοσωµατιδίων στην κρυστάλλωση του υλικού. Οι συστάσεις 

όλων των δειγµάτων επιβεβαιώθηκαν µε τη µέθοδο της Θερµοσταθµικής Ανάλυσης (TGA). 

Μετά από την ανάλυση των µετρήσεων POM εξήχθησαν αποτελέσµατα για τον χρόνο 

κρυστάλλωσης και την θερµοκρασία τήξης (για κάθε θερµοκρασία κρυστάλλωσης), καθώς και 

για αριθµό, ακτίνα, και ρυθµό ανάπτυξης των σφαιρουλιτών.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Νανοσύνθετα Υλικά 

Σύνθετα ονοµάζονται τα υλικά τα οποία αποτελούνται από συνδυασµό δύο ή 

περισσοτέρων υλικών µε διαφορετικές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Η ανάµειξη ανόργανων υλικών 

µε πολυµερή οδηγεί στην παρασκευή τέτοιων σύνθετων υλικών. Τα σύνθετα υλικά έχουν τις 

συνδυασµένες ιδιότητες των συστατικών που τα απαρτίζουν, κάποιες βελτιωµένες και κάποιες 

υποτιµηµένες. Η βελτιστοποίηση των επιθυµητών ιδιοτήτων µπορεί να επιτευχθεί όταν το 

ανόργανο πρόσθετο έχει τουλάχιστον µία διάσταση της τάξεως του νανοµέτρου, οπότε και 

γίνεται λόγος για νανοσύνθετα υλικά.[1] 

Οι βελτιωµένες ιδιότητες των νανοσύνθετων υλικών οφείλονται στο µεγάλο λόγο 

επιφάνειας προς όγκο (που δεν υπάρχει στα κοινά σύνθετα υλικά), ο οποίος οδηγεί στην 

ανάπτυξη περισσότερων διαµοριακών αλληλεπιδράσεων µεταξύ του πολυµερούς και της 

επιφάνειας του ανόργανου πρόσθετου. Τα ανόργανα πρόσθετα των νανοϋβριδίων διαχωρίζονται 

σε 4 κατηγορίες ανάλογα τις διαστάσεις που έχουν σε µέγεθος nm:[2]  

• Τριών διαστάσεων (3-D, δίκτυα) 

• ∆ύο διαστάσεων (2-D, νανοστρώµατα) 

• Μιας διάστασης (1-D, νανοΐνες ή νανοσωλήνες) 

• Μηδενικής διάστασης (0-D, νανοσωµατίδια) 

Τα υλικά αυτά επιδεικνύουν υψηλό µέτρο ελαστικότητας (Young’s modulus), αυξηµένη 

αντοχή σε εφελκυσµό (tensile strength), υψηλή θερµική αντίσταση (heat resistance) και θερµική 

σταθερότητα (heat stability), αυξηµένη θερµοκρασία θερµικής παραµόρφωσης (heat distortion 

temperature), µειωµένη αναφλεξιµότητα (flammability), µειωµένη διαπερατότητα από αέρια και 

υγρά (permeability), βελτιωµένη αγωγιµότητα των πολυµερικών ηλεκτρολυτών, αυξηµένη 

βιοαποικοδοµησιµότητα (biodegradability) καθώς και µειωµένο συντελεστή θερµικής 

διαστολής. Λόγω των βελτιωµένων ιδιοτήτων τους τα νανοσύνθετα αυτά υλικά 

χρησιµοποιούνται σε πληθώρα εφαρµογών, επεκτείνοντας τόσο τους τεχνολογικούς όσο και 

τους βιοµηχανικούς ορίζοντες. Χρησιµοποιούνται ήδη σε µεγάλο βαθµό στην 

αυτοκινητοβιοµηχανία, σε εφαρµογές όπως σε αντλίες καυσίµων, προφυλακτήρες, σε 
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κατασκευαστικά υλικά καθώς και στην αεροναυπηγική λόγω της χαµηλής τους πυκνότητας.[3] 

Λόγω της θερµικής τους σταθερότητας και της επιβράδυνσης της καύσης, βρίσκουν εφαρµογή 

στην επίστρωση κινητήρων εσωτερικής καύσης. Άλλη µια εφαρµογή τους είναι ως ρυθµιστές 

ρεολογικών ιδιοτήτων σε καλλυντικά, µελάνια, χρώµατα καθώς και λιπαντικά.[4] Στην ιατρική 

βρίσκουν ορθοπεδικές και οδοντιατρικές εφαρµογές, αλλά και χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή τεχνητών ιστών για διάφορα µέλη του σώµατος.[5] Επίσης, λόγω της χαµηλής 

διαπερατότητάς τους από αέρια και υγρά, χρησιµοποιούνται σε συσκευασίες τροφίµων. [6]  

Για να κατανοήσουµε πλήρως τη σηµασία του µεγέθους των σωµατιδίων για την 

επιφάνεια επαφής, θεωρούµε κοµµάτι πυριτίας SiO2 µε τη µορφή ενός κύβου. Αυτός ο κύβος 

έχει µήκος ακµής 27 εκατοστά και συνολική επιφάνεια περίπου 0,44 m
2 
και όγκο 1.97x10

-2
 mm

3
. 

Μειώνοντας το µήκος του κύβου σε 1 mm, ο αρχικός όγκος θα αποτελείται από περίπου 2*107 

µικρούς κύβους µε συνολική επιφάνεια περίπου 120 m
2
. Μια περαιτέρω µείωση σε 5 nm θα 

οδηγούσε σε περίπου 1,6 × 10
23

 πολύ µικρούς κύβους, µε συνολική επιφάνεια περίπου 2 km
2
. Το 

παράδειγµα αυτό αναπαρίσταται στην Εικόνα 1.5. Ως εκ τούτου, όσο µικρότερο είναι το µέγεθος 

των σωµατιδίων, τόσο πιο σηµαντική-καθοριστική θα είναι η επίδραση της επιφάνειας στις 

ιδιότητες του υλικού µας. [26] 

 

Εικόνα 1.1: Σχηµατική απεικόνιση της αύξησης της δραστικής επιφάνειας µε την µείωση του µεγέθους των σωµατιδίων 

Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά κάποια πράγµατα για τις διάφορες κατηγορίες 

νανοπροσθέτων. 

1.1.1 Νανοδίκτυα 

Η εισαγωγή λειτουργικών νανοδικτύων µέσα σε πολυµερή, δίνει µια καινούργια 

προοπτική στα νανοσύνθετα υλικά. Το ανόργανο νανοδίκτυο µπορεί να αποτελείται από µάκρο-, 

νάνο-, µέσο- ή µίκρο-ικριώµατα. Για την παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν είτε ex-situ µέθοδοι όπου το ικρίωµα συντίθεται χωριστά και ακολουθεί η 

ανάµειξη µε το πολυµερές είτε in situ µέθοδοι όπου το ικρίωµα παρασκευάζεται µετά την 

ανάµειξη µε το µονοµερές [7] 

 

Εικόνα 1.2: Σχηµατική απεικόνιση νανοδικτύων 

1.1.2 Πολυστρωµατικά Υλικά 

Τα δισδιάστατα πολυστρωµατικά υλικά ως νανοπρόσθετα, είναι ίσως η κατηγορία που έχει 

τραβήξει περισσότερο την προσοχή των ερευνητών. Κατά την ανάµιξη πολυµερούς µε 

πολυστρωµατικό πυριτιούχο πηλό (clay) µπορούν να δηµιουργηθούν τρείς διαφορετικές δοµές 

[8]: 

 

1. Φασικά διαχωρισµένη δοµή (phase separated): ασθενείς αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

πολυµερούς και ανόργανου, µη αναµίξιµα υλικά. 

2. ∆οµή Παρεµβολής (intercalated): ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολυµερούς και 

ανόργανου, παρεµβολή πολυµερούς µεταξύ ανόργανων στρωµάτων (γαλαρίες), καλά 

οργανωµένη πολυστρωµατική δοµή µε εναλλασσόµενα στρώµατα πολυµερούς-

ανόργανου µε επαναλαµβανόµενη απόσταση µερικών νανοµέτρων[9,10]. 

3. ∆ιεσπαρµένη δοµή (exfoliated): πάρα πολύ ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

πολυµερούς και ανόργανου, απώλεια της παράλληλης διευθέτησης των ανόργανων 

στρωµάτων, διασπορά στρωµάτων µέσα στο πολυµερές. [11,12] 
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Εικόνα 1.3: ∆οµές πολυµερούς/πολυστρωµατικού πυριτιούχου πηλού: 1) φασικά διαχωρισµένη δοµή, 2)δοµή παρεµβολής, 3) 

διεσπαρµένη δοµή (exfoliated) 

Οι δοµές που παρουσιάζουν τις βέλτιστες ιδιότητες είναι η δοµή παρεµβολής (intercalated), 

όπου οι πολυµερικές αλυσίδες εισχωρούν ανάµεσα στα νανοστρώµατα δηµιουργώντας φιλµ µε 

πάχος της τάξης των 0,8-2,5 nm, και η διεσπαρµένη δοµή (exfoliated), όπου οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των πολυµερικών αλυσίδων και των ανόργανων επιφανειών είναι αρκετά ευνοϊκές έτσι 

ώστε οι τελευταίες να χάσουν την πολυστρωµατική δοµή και να διασπείρονται οµογενώς στην 

πολυµερική µήτρα. Επιπλέον, τα υλικά που εµφανίζουν δοµή παρεµβολής αποτελούν ιδανικά 

συστήµατα για τη µελέτη της δοµής και της δυναµικής των πολυµερών που βρίσκονται ισχυρά 

περιορισµένα (under confinement) ανάµεσα σε πυριτιούχα στρώµατα, σε νανοσκοπικές 

διαστάσεις. Παρόλο που είναι γνωστό ότι η προσθήκη ανόργανων νανοϋλικών προσδίδει 

βελτιωµένες ιδιότητες στο παραγόµενο νανοσύνθετο πολυµερικό υλικό, ο µηχανισµός 

κρυστάλλωσης τους δεν είναι ακόµα κατανοητός, καθώς πληθώρα θερµοδυναµικών και 

κινητικών παραγόντων, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί ένα µοντέλο µηχανισµού 

κρυστάλλωσης. [9,10] 
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1.1.3 Νανοσωλήνες / Νανοΐνες 

Οι νανοσωλήνες, ως πληρωτικό µέσο προκαλούν µεγάλο ενδιαφέρον, µιας και 

παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα όπως η µεγάλη επιφάνεια επαφής, το µικρό µέγεθος 

πόρων που διαθέτουν, αλλά και καλές µηχανικές ιδιότητες όπως η ακαµψία και η αντοχή.[13,14] 

Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τους νανοσωλήνες χρήσιµους σε πολλές εφαρµογές. 

Χρησιµοποιούνται κυρίως σε ηλεκτρονικές εφαρµογές, ενώ πρόσφατα άρχισαν να εφαρµόζονται 

σε υφάσµατα στην προσπάθεια να δηµιουργηθούνυλικά µε ιδιότητες όπως ο αυτοκαθαρισµός, η 

αντοχή στα σκισίµατα, η υδροφοβικότητα, η αντίσταση στα µικρόβια αλλά και η επιβράδυνση 

της φλόγας.[13,14,15] Παροµοίως, οι νανοσωλήνες π.χ. άνθρακα χρησιµοποιούνται για την 

βελτίωση των ηλεκτρικών, θερµικών και µηχανικών ιδιοτήτων του πολυµερούς. Ο άνθρακας 

βρίσκει πολλές εφαρµογές στην νανοκλίµακα, γιατί µπορεί να λειτουργήσει ως µέταλλο αλλά 

και ως ηµιαγωγός. Παρόλα αυτά εµφανίζει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα, καθώς είναι αρκετά 

δύσκολο να αναπτυχθούννανοσωλήνες µε παρόµοιο αριθµό προσµίξεων και στενή κατανοµή 

µηκών και διαµέτρων.[16]  

 

Εικόνα 1.4: (πάνω) Σχηµατική απεικόνιση νανοσωλήνων άνθρακα, (κάτω) Παραδείγµατα χωρικής διάταξης 

νανοϊνών/νανοσωλήνων σε πολυµερική µήτρα. 
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1.1.4 Νανοσωµατίδια 

Τα νανοσωµατίδια ως ανόργανα πρόσθετα σε πολυµερική µήτρα προσδίδουν σε αυτή 

βελτιωµένες ιδιότητες. Στην περίπτωση των ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων µεταξύ πολυµερούς και 

νανοσωµατιδίων, υπάρχει καλή διασπορά και δηµιουργία µεγάλης επιφάνειας επαφής µε 

αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση των  επιθυµητών ιδιοτήτων των υλικών.[17,18] Σε αντίθετη 

περίπτωση, όταν τα δύο συστατικά δεν αλληλεπιδρούν ευνοϊκά προκύπτει ανεπαρκής διασπορά 

και συσσωµάτωση των νανοσωµατιδίων οδηγώντας κατά συνέπεια σε πιο αδύναµες δοµές µε 

υποβαθµισµένες µηχανικές ιδιότητες. [3] 

 

Εικόνα 1.5: Σχηµατική απεικόνιση νανοσωµατιδίων διεσπαρµένων σε πολυµερική µήτρα 

 

Η προσθήκη σφαιρικών νανοσωµατιδίων σε πολυµερική µήτρα, έχει τραβήξει την 

προσοχή των ερευνητών για την µελέτη νανοσύνθετων δοµών µηδενικής διάστασης, επειδή 

καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της αναλογίας επιφάνειας/όγκου.[19,20] Είναι γνωστό ότι η 

συµπεριφορά και οι ιδιότητες των πολυµερών µεταβάλλονται όταν οι αλυσίδες βρίσκονται 

κοντά σε ανόργανες επιφάνειες.[21,22] Έτσι αν τα νανοσωµατίδια παίξουν τον ρόλο των 

ανόργανων πληρωτικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή µε το πολυµερές, τότε η διεπιφάνεια 

πολυµερούς-ανόργανου υλικού µπορεί να ελεγχθεί.[23,24,25] Για παράδειγµα, αν µειωθεί το 

µέγεθος του σωµατιδίου, ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο θα αυξηθεί και άρα θα έχουµε 

περισσότερες διεπιφάνειες. Εποµένως ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο εξαρτάται από το 

µέγεθος των σωµατιδίων.  
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Η επαφή του ανόργανου πληρωτικού υλικού µε το πολυµερές οδηγεί στον σχηµατισµό 

ενός πολυµερικού στρώµατος/κελύφους (shell) το οποίο είναι “προσκολληµένο” στο σωµατίδιο 

και το περιβάλλει, δηµιουργώντας έτσι έναν πυρήνα (core), το νανοσωµατίδιο. 

 

Εικόνα 1.6: Νανοσωµατίδιο core-shell. ∆εξιά εικόνα από SEM 

Συνεπώς, αναφερόµαστε σε core-shell νανοσωµατίδια τα οποία διασπείρονται σε 

πολυµερική µήτρα.[26] Το πολυµερές στο κέλυφος των σωµατιδίων χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση µε αυτές που εµφανίζονται σε όλο τον όγκο (bulk), λόγω του 

περιορισµού των πολυµερικών αλυσίδων γύρω από τον πυρήνα. Οι ιδιότητες που επηρεάζονται 

από τον περιορισµό αυτό είναι οι µηχανικές[27], οι θερµικές[28], η δυναµική των 

προσκολληµένων αλυσίδων [28] και η ιξωδοελαστική συµπεριφορά. [27] 
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1.2 Πολυµερή 

Τα πολυµερή είναι µακροµόρια τα οποία αποτελούνται από πολλές στοιχειώδεις δοµικές 

µονάδες, τα µονοµερή, που συνδέονται µεταξύ τους µε ισχυρούς οµοιοπολικούς δεσµούς 

σχηµατίζοντας αλυσίδες. Μεταξύ των αλυσίδων µπορούν να αναπτύσσονται ασθενέστερες 

διαµοριακές δυνάµεις των οποίων η ισχύς ποικίλει ανάλογα το είδος και τη δοµή των µονοµερών 

και της διάταξης τους στο χώρο. Ο βαθµός πολυµερισµού n στα συνθετικά πολυµερή, ο οποίος 

αναφέρεται στον αριθµό των επαναλαµβανόµενων µονοµερών, κυµαίνεται από 102 έως 104 ή και 

παραπάνω ανάλογα µε τον τρόπο και τις συνθήκες πολυµερισµού. Τα φυσικά πολυµερή έχουν 

συχνά πολύ µεγαλύτερο βαθµό πολυµερισµού (π.χ. Το DNA έχει n~10
9
-10

10
). Το βασικό 

χαρακτηριστικό των πολυµερικών αλυσίδων είναι το Μοριακό Βάρος το οποίο ισούται µε το 

γινόµενο του βαθµού πολυµερισµού επί το άθροισµα των ατοµικών βαρών των στοιχείων της 

επαναλαµβανόµενης δοµικής µονάδας. Τα πολυµερή χρησιµοποιούνται ως πλαστικά, 

ελαστοµερή, ίνες, επικαλυπτικά, συγκολλητικά, οπτοηλεκτρονικά υλικά κ.α. [29,30,31] 

1.2.1 Κατηγορίες Πολυµερών  

Τα πολυµερή κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα τη γεωµετρία/αρχιτεκτονική, το 

είδος και την αλληλουχία των µονοµερών, την ευκαµψία, το φορτίο, και τη µορφολογία τους.  

Πιο αναλυτικά: 

1.2.1.1 Γεωµετρία/Αρχιτεκτονική 

Γραµµικά (linear): Τα µόρια τους έχουν τη µορφή απλής αλυσίδας και αναπτύσσονται σε µία 

διάσταση του χώρου (πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο, πολυαµίδια). 

∆ιακλαδισµένα (branched): Τα µόρια τους έχουν τη µορφή κλάδων δέντρου, αποτελούνται από 

µία βασική αλυσίδα από την οποία αναπτύσσονται πλευρικές διακλαδώσεις (που δεν ανήκουν 

στη δοµή του µονοµερούς) και αναπτύσσονται σε δύο διαστάσεις του χώρου (συµπολυµερές 

αιθυλενίου-εξενίου) 
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Εικόνα 1.7: Κατηγορίες πολυµερών βάσει της γεωµετρίας/αρχιτεκτονικής τους 

Αστεροειδή (star): Γραµµικά πολυµερή συνδεδεµένα στο ένα άκρο τους, έτσι ώστε να 

δηµιουργείται ο πυρήνας του αστεριού. 

∆ίκτυα (crosslinked network): Τα µόρια τους αποτελούνται από αλυσίδες που συνδέονται 

µεταξύ τους µε διασταυρούµενους χηµικούς δεσµούς σχηµατίζοντας πλέγµα (πολυεστέρες, 

πολυουρεθάνες, πολυεποξυδικές ενώσεις, φορµοφαινόλη). Αναπτύσσονται στις τρεις διαστάσεις 

του χώρου. Ο όρος πλέγµα χρησιµοποιείται συνήθως όταν τα άτοµα των συνδέσεων είναι όµοια 

µε εκείνα των αλυσίδων. 

Κυκλικά (Ring): Αλυσίδες που τα δύο άκρα τους είναι ενωµένα.  

 

1.2.1.2 Είδος και αλληλουχία µονοµερών 

Οµοπολυµερή: Αποτελούνται από ένα είδος δοµικών µονάδων. 

Συµπολυµερή: Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα είδη µονοµερών. Ανάλογα µε τον τρόπο 

που συνδεόνται τα διαφορετικά µονοµερή, διακρίνονται περαιτέρω σε : 

• Συσταδικά  

• Τυχαία ή στατιστικά 

• Εναλλασσόµενα 

• Ενοφθαλµισµένα  
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Εικόνα 1.8: Κατηγορίες πολυµερών βάσει είδους και αλληλουχίας µονοµερών 

1.2.1.3 Φορτίο 

Ουδέτερα: Τα περισσότερα πολυµερή δεν έχουν φορτία οπότε είναι ουδέτερα. Αυτά διαλύονται 

συνήθως σε οργανικούς διαλύτες. 

Φορτισµένα: Κάποια πολυµερή όταν διαλύονται, συνήθως στο νερό, χάνουν ιόντα από κάποιες 

δοµικές µονάδες τους και έτσι φορτίζονται. Όταν τα ιόντα είναι διεσπαρµένα στο διάλυµα, τα 

πολυµερή ονοµάζονται πολύ-ηλεκτρολύτες ενώ όταν τα φορτία είναι δέσµια κοντά στην 

αλυσίδα ιονοµερή.  

1.2.1.4 Μορφολογία 

Άµορφα: Τα πολυµερή που µε την µείωση της θερµοκρασία δεν µπορούν να σχηµατίσουν δοµή 

τάξης σε µεγάλη χωρική κλίµακα και διατηρούν την τυχαιότητα της κατάστασης τήγµατος. Η 

µετάβαση µέσω της οποίας το υλικό µετατρέπεται από τήγµα σε γυαλί και αντίστροφα 

ονοµάζεται υαλώδης µετάβαση. 

Κρυσταλλικά: Τα πολυµερή που µε την µείωση της θερµοκρασία µπορούν να σχηµατίσουν 

δοµή τάξης σε µεγάλη χωρική κλίµακα. Η µετάβαση που το υλικό µετατρέπεται από τήγµα σε 

κρύσταλλο ονοµάζεται κρυστάλλωση και η αντίστροφη µετάβαση ονοµάζεται τήξη. 

Ηµικρυσταλλικά: Τα πολυµερή που µε την µείωση της θερµοκρασίας κρυσταλλώνουν ως ένα 

βαθµό µε τις υπόλοιπες περιοχές να παραµένουν σε άµορφη κατάσταση  
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Εικόνα 1.9: Κατηγορίες πολυµερών βάσει της µορφολογίας 

1.2.2 Κρυσταλλικότητα 

Ως κρύσταλλο χαρακτηρίζουµε το στερεό υλικό του οποίου τα δοµικά µέρη (άτοµα, 

µόρια ή ιόντα) είναι διατεταγµένα σε κανονική γεωµετρική διάταξη στο χώρο και 

επαναλαµβανόµενα σχηµατίζουν ένα κρυσταλλικό πλέγµα. Η διαδικασία δηµιουργίας του 

κρυστάλλου ονοµάζεται κρυστάλλωση.  

Η κρυστάλλωση, ως µετάβαση από την ρευστή στην στερεά φάση, καθορίζει τις 

ιδιότητες του στερεού που παράγεται είτε είναι µέταλλο, είτε κεραµικό, είτε πολυµερές ή 

οτιδήποτε άλλο. Παρ’ όλο που οι φυσικοί µηχανισµοί της κρυστάλλωσης είναι οι ίδιοι, είναι 

εντυπωσιακό ότι κάθε ένα από τα παραπάνω υλικά κρυσταλλώνουν τελείως διαφορετικά. Αυτό 

οφείλεται στο ότι η κρυστάλλωση καθορίζεται τόσο από θερµοδυναµικούς παράγοντες όσο και 

από κινητικούς, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά διαφοροποιήσιµη και δύσκολη να 

προβλεφθεί.  

Όταν ένα υλικό µε µικρή δοµική µονάδα ψύχεται, κρυσταλλώνει τη στιγµή που φτάνει 

στην θερµοκρασία τήξης. Αυτό συµβαίνει διότι τα υλικά αυτά έχουν σχεδόν τέλειους 

κρυστάλλους οι οποίοι χρειάζονται συγκεκριµένη ενέργεια για να δηµιουργηθούν και να 

καταστραφούν και η κρυστάλλωση καθορίζεται από τη θερµοδυναµική: 

T(Sυγρού − Sστερεού) < Hυγρού − Hστερεού 

Gυγρού > Gστερεού, 
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όπου S η εντροπία, H η ενθαλπία και G η ελεύθερη ενέργεια Gibbs 

 Στην περίπτωση των πολυµερών, όπου τα µονοµερή τους δεν µπορούν να κινηθούν 

ελεύθερα στο χώρο, η δηµιουργία µιας τέλειας κρυσταλλικής δοµής απαιτεί πολύ συγκεκριµένες 

συνθήκες και πολύ µεγάλο χρόνο. Εποµένως τα πολυµερή κρυσταλλώνουν σε ατελείς 

µετασταθείς κρυστάλλους οι οποίοι αποτελούνται από κρυσταλλικές και άµορφες περιοχές 

(Ηµικρυσταλλική δοµή). Η τυχαιότητα µε την οποία διατάσσονται στο χώρο τα µόρια κατά την 

παραπάνω διαδικασία δίνει την ιδιότητα στο υλικό να κρυσταλλώνει σε µεγάλο θερµοκρασιακό 

εύρος και όχι σε συγκεκριµένη θερµοκρασία.[32,33] 

Όταν ένα πολυµερές είναι σε ρευστή κατάσταση και ψύχεται, καθώς φτάνει στην 

θερµοκρασία, Τm0 που θα έπρεπε να γίνει η κρυστάλλωση αν το υλικό ήταν τέλειος κρύσταλλος 

, το υλικό δεν κρυσταλλώνει. Χρειάζεται περαιτέρω µείωση της θερµοκρασίας στο υγρό 

(υπόψυξη) έτσι ώστε να αρχίσει η στερεοποίηση και µετά η κρυστάλλωση συνεχίζει στο στερεό. 

Η κρυστάλλωση εποµένως αρχίζει αφού έχει προηγηθεί σηµαντική υπόψυξη (∆Τ=Τm0-Τc), µε 

αρχικά χαµηλό ρυθµό κρυστάλλωσης ο οποίος αυξάνεται όσο µειώνεται η θερµοκρασία. 

Θερµοδυναµικά η ύπαρξη της υπόψυξης οφείλεται στο ότι το θερµοκρασιακό gradient της υγρής 

φάσης είναι µεγαλύτερο από το θερµοκρασιακό gradient της στερεής. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι σε Τ=Τm0 αν δηµιουργηθεί µια στερεή φάση στη διεπιφάνεια στερεού-

υγρού ο ρυθµός µετάδοσης της θερµότητας είναι µεγαλύτερος στο υγρό απ’ ότι στο στερεό και 

άρα το στερεό λιώνει. Με την υπόψυξη η σχέση αυτή αντιστρέφεται, ο ρυθµός µετάδοσης της 

θερµότητας είναι πλέον µεγαλύτερος στο στερεό απ’ ότι στο υγρό και έτσι επιτρέπεται η 

ανάπτυξη της στερεής φάσης. Η ταχύτητα µετατόπισης της επιφάνειας (ταχύτητα ανάπτυξης) 

καθορίζεται από τη διαφορά των δυο θερµοκρασιακών gradient. 

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι η θερµική προϊστορία του υλικού είναι πολύ 

σηµαντική και δηµιουργεί διαφορετική τελική κατάσταση στο υλικό όταν δεν είναι η ίδια. 

Μπορούµε να πούµε δηλαδή ότι δεν υπάρχει µια καλώς καθορισµένη κατάσταση πολυµερικού 

κρυστάλλου. Άρα, η κατανόηση της διαδικασίας της κρυστάλλωσης στα πολυµερή είναι ένα 

βασικό κοµµάτι της φυσικής πολυµερών. Τα υλικά που κρυσταλλώνουν σε εύρος θερµοκρασιών 

δεν έχουν οµοιόµορφη εσωτερική δοµή  ενώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τα πειράµατα 

κρυστάλλωσης υπό σταθερή θερµοκρασία (ισόθερµη κρυστάλλωση). 
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Η διαδικασία της κρυστάλλωσης πραγµατοποιείται σε διαφορετικά στάδια. Αρχικά 

ξεκινάει η αναδίπλωση κάποιων πολυµερικών αλυσίδων µέσα στο τήγµα οπότε σχηµατίζονται οι 

πρώτοι πυρήνες στερεού (πυρήνωση). Στη συνέχεια οι παραπάνω πυρήνες αυξάνονται σε 

µέγεθος εκτεινόµενοι σε 2 διαστάσεις και δηµιουργούν τα φυλλίδια (lamellae) που απαρτίζουν 

τους πολυµερικούς κρυσταλλίτες. Οι κρυσταλλικές και οι άµορφες περιοχές µαζί σχηµατίζουν 

σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο οργάνωσης τις δοµές που ονοµάζονται σφαιρουλίτες και οι οποίοι 

αναπτύσσονται ακτινικά. [32,33,34] Οι κρυσταλλίτες έχουν µέγεθος της τάξης των δεκάδων 

νανοµέτρων και µελετώνται µε Σκέδαση Ακτίνων Χ µικρών γωνιών (SAXS) ενώ οι 

σφαιρουλίτες έχουν µέγεθος εκατοντάδων µm και µελετώνται µε Πολωµένη Οπτική 

Μικροσκοπία (POM). 

 

 

Εικόνα 1.10: ∆ιαδικασία κρυστάλλωσης από την πυρήνωση έως το σχηµατισµό σφαιρουλιτών 

1.2.3 Κρυστάλλωση υπό χωρικό περιορισµό 

 Η διαδικασία κρυστάλλωσης επηρεάζεται ισχυρά από το αν οι πολυµερικές αλυσίδες 

περιορίζονται χωρικά. Αυτό συµβαίνει όταν το πολυµερές είναι υπό µορφή λεπτού υµενίου ή 

όταν περιορίζεται από κάποιο ανόργανο πρόσθετο. 

 Πιο συγκεκριµένα, η συµπεριφορά των περιορισµένων αλυσίδων στο χώρο µπορεί να 

διαφέρει πολύ από αυτή στο στερεό υλικό (bulk), ειδικά όταν τα µόρια περιορίζονται σε 

διαστάσεις συγκρίσιµες µε τα µεγέθη τους αλλά και λόγω της µεταβολής της συµπεριφορά του 
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πολυµερούς όταν έρχεται κοντά σε µία επιφάνεια ανόργανου υλικού. Σε προηγούµενη εργασία 

που έγινε µε σκοπό τη µελέτη της κρυστάλλωσης αλυσίδων πολυαιθυλενοξειδίου σε 

νανοσύνθετα υλικά µε πολυστρωµατικούς πυριτιούχους πηλούς, παρασκευάστηκε µια σειρά από 

νανοϋβρίδια σε διαφορετικές συστάσεις τα οποία σύµφωνα µε την µελέτη τους µε την τεχνική 

της Περίθλασης Ακτινών-Χ αποδείχθηκε ότι εµφάνιζαν δοµή παρεµβολής σχηµατίζοντας 

πολυµερικά υµένια πάχους ~1nm µέσα στις γαλαρίες του ανόργανου υλικού. Μελέτη των 

υλικών αυτών µε Περίθλαση Ακτινών-Χ, ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης και 

Φασµατοσκοπία Υπερύθρου και Raman έδειξε ότι µόνο στα νανοσύνθετα µε πολύ υψηλές 

περιεκτικότητες σε πολυµερές, το πολυµερές παρέµενε κρυσταλλικό ενώ για συστάσεις 

χαµηλότερες από ~70wt% το ποσοστό της κρυσταλλικότητας έπεφτε απότοµα στο µηδέν. [10] 

Αυτό σηµαίνει ότι οι παρεµβαλλόµενες, µεταξύ των ανόργανων επιφανειών αλυσίδες, αλλά και 

αυτές που παρέµειναν “προσκολληµένες” στην εξωτερική επιφάνεια των στρωµάτων, 

παρέµειναν πλήρως άµορφες. Επίσης, βρέθηκε ότι οι διαµορφώσεις των άµορφων πολυµερικών 

αυτών αλυσίδων κοντά και ανάµεσα στους πολυστρωµατικούς πυριτιούχους πηλούς, ήταν 

διαφορετική από ότι στο άµορφο τήγµα του πολυµερούς. Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα 

αποδόθηκαν στον χωρικό περιορισµό που επάγει στις αλυσίδες η παρεµβολή τους µεταξύ των 

ανόργανων στρωµάτων. Στην συγκεκριµένη όµως περίπτωση, ο περιορισµός ήταν 

συγκεκριµένος και καθορίζονταν από τις αλληλεπιδράσεις πολυµερούς/επιφανείας. Για την 

καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του χωρικού περιορισµού στην κρυστάλλωση του 

πολυαιθυλενοξειδίου κοντά σε ανόργανες επιφάνειες και υπό περιορισµένο χώρο, κρίθηκε 

απαραίτητη η µελέτη συστηµάτων µε σφαιρικά νανοσωµατίδια πυριτίας όπου µπορεί να 

µεταβληθεί ο βαθµός περιορισµού είτε µεταβάλλοντας το µέγεθος είτε τον αριθµό των 

νανοσωµατιδίων. [35,36] 
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1.3 Παρούσα εργασία 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε µε πολωµένη οπτική µικροσκοπία 

(POM), η κινητική της κρυστάλλωσης ενός υδρόφιλου, ηµικρυσταλλικού πολυµερούς, του 

πολυαιθυλενοξειδίου (PEO), όταν αυτό αναµιγνύεται µε νανοσωµατίδια πυριτίας (SiO2). 

Παρασκευάστηκαν δείγµατα σε µεγάλο εύρος συστάσεων κατά βάρος, εκτεινόµενα από καθαρό 

πολυµερές (100% PEO) έως και 30%wt PEO-70%wt SiO2. Χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη 

νανοσωµατιδίων τα οποία διαφέρουν στο µέγεθος κατά µια τάξη µεγέθους (~7nm και ~70nm) 

για την κατανόηση α) της επίδρασης του µεγέθους των νανοσωµατιδίων στην κρυστάλλωση του 

υλικού και β) το ρόλο των δυο παραµέτρων , του χωρικού περιορισµού και των διεπιφανειακών 

αλληλεπιδράσεων πολυµερούς-ανόργανου στην τελική δοµή του υλικού ανάλογα τη σύσταση 

του. Μελετήθηκεη επίδραση παραµέτρων όπως η θερµοκρασία κρυστάλλωσης, η σύσταση και 

το µέγεθος των σωµατιδίων στην ιδανική θερµοκρασία τήξης και στον αριθµό, ακτίνα, και 

ρυθµό ανάπτυξης των σφαιρουλιτών. 
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2. Υλικά & Πειραµατικές Τεχνικές 

2.1 Υλικά 

2.1.1 Πολυαιθυλενοξείδιο (PEO)  

Το Πολυαιθυλενοξείδιο, είναι ένας πολυαιθέρας και αποτελεί ένα γραµµικό, µη ιοντικό, 

υδατοδιαλυτό και ηµικρυσταλλικό πολυµερές. Ο µοριακός τύπος της δοµικής του µονάδας είναι: 

(CH2CH2O)n  

 

 

Εικόνα 2.1: Συντακτικός τύπος PEO 

Το γεγονός ότι έχει, χαµηλό κόστος, µεγάλο ιξώδες, καλές ιδιότητες διασποράς, και 

“παγιδεύει” το νερό στη δοµή του, το καθιστά χρήσιµο σε πληθώρα εφαρµογών. Επίσης είναι 

υδρόφιλο, µε χαµηλή τοξικότητα και βιοσυµβατό, γεγονός που το κάνει ελκυστικό ως βιοϋλικό. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογών του PEO είναι στην ιατρική και φαρµακοβιοµηχανία 

(µεταφορά φαρµάκων, ανάπτυξη ιστών, συγκολλητικά προϊόντα για τεχνητές οδοντοστοιχίες 

κτλ) καθώς και στη βιοµηχανία τροφίµων (µεµβράνες κλπ). 

Το PEO χρησιµοποιείται επίσης στην προσπάθεια ανάπτυξης πολυµερικών 

ηλεκτρολυτών υψηλής ιοντικής αγωγιµότητας λόγω της ικανότητας του αφενός να διασπά άλατα 

και αφ’ ετέρου να υποστηρίζει την µεταφορά φορτίων. Ωστόσο, ο υψηλός βαθµός 

κρυσταλλικότητας που εµφανίζει, 65-80% ανάλογα µε της συνθήκες που έχει επιτευχθεί η 

κρυστάλλωση, δηµιουργεί προβλήµατα στην χρησιµοποίηση του. [1,2,3,4,5] Παρά τον ισχυρό 

κρυσταλλικό του χαρακτήρα σε θερµοκρασία δωµατίου (παρεµποδίζει την κίνηση φορτίων), οι 

ηλεκτρολύτες µε βάση το PEO είναι µεταξύ των πλέον µελετηµένων ενώ παράλληλα ερευνώνται 

τρόποι αύξησης του ποσοστού της άµορφης φάσης και άρα της αύξησης της αγωγιµότητας σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ένας πιθανός τρόπος για κάτι τέτοιο θα µπορούσε να είναι η προσθήκη 

ανόργανων νανοσωµατιδίων στην πολυµερική µήτρα, τα οποία πέραν της αύξησης 
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αγωγιµότητας προκαλούν επιπλέον αύξηση της µηχανικής και θερµικής σταθερότητας των 

υλικών, οδηγώντας στη δηµιουργία υλικών µε αρκετές βελτιωµένες ιδιότητες. [4,5,6,7] 

Το PEO που χρησιµοποιήθηκε στην συγκεκριµένη εργασία, είναι της εταιρείας Aldrich, 

µε  µοριακό βάρος 100.000 και πολυδιασπορά Mw/Mn =2,4. H θερµοκρασία τήξης του είναι 

Tm=67 
ο
C και η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης του είναι Tg= -67 

ο
C.[7] 

 

2.1.2 Νανοσωµατίδια Πυριτίας SiO2 

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

διαδεδοµένο στη φύση σε κρυσταλλική (χαλαζίας κ.α.) και άµορφη κατάσταση (άµµος). 

Επιπλέον βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς τοµείς όπως, η µικροηλεκτρονική, η συσκευασία 

τροφίµων, τα κυκλώµατα και τα ορυκτά. [8] 

Στην προκείµενη έρευνα, στην οποία ήταν επιθυµητή η χρήση σφαιρικών 

νανοσωµατιδίων για την µελέτη και παρασκευή νανοϋβριδίων, τα νανοσωµατίδια διοξειδίου του 

πυριτίου αποτελούν µια ιδανική περίπτωση ανόργανου υλικού και ενδείκνυνται λόγω της 

δυνατότητας που µας παρέχουν να ελέγχουµε µε ακρίβεια το µέγεθος τους αλλά και τη 

διασπορά. Επιπλέον, είναι άµεσα διαθέσιµα και οικονοµικά. Όλα αυτά συνεισφέρουν στο να 

κάνουν το διοξείδιο του πυριτίου µία επιθυµητή πλατφόρµα για τους ερευνητές.  

 

Εικόνα 2.2: Σχηµατική απεικόνιση νανοσωµατιδίων SiO2 

Χρησιµοποιήθηκαν νανοσωµατίδια πυριτίας (silica nanoparticles) µε δύο διαφορετικά 

µεγέθη τα οποία βρίσκονται σε υδατικό αιώρηµα. Το µέγεθος (ακτίνα) των σωµατιδίων όπως 

προέκυψε από µετρήσεις ∆υναµικής Σκέδασης Φωτός σε αραιές διασπορές σε νερό είναι, 
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περίπου 7nm (LS της εταιρείας Aldrich) και 70nm (Snowtex ZL της εταιρείας Nissan). Λόγω 

της ύπαρξης οµάδων υδροξυλίου, ΟΗ, στην επιφάνεια τους θεωρείται ότι είναι κατάλληλα για 

αλληλεπίδραση µε υδρόφιλα πολυµερή όπως το PEO.[9] 

 

Εικόνα 2.3: Απεικόνιση νανοσύνθετων PEO-silica µε τα µικρά (αριστερά) και µε τα µεγάλα (δεξιά) νανοσωµατίδια 
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2.2 Παρασκευή ∆ειγµάτων 

Όλα τα δείγµατα νανοσύνθετων υλικών PEO/SiO2, παρασκευάστηκαν µε απλή ανάµειξη 

από διάλυµα. Αρχικά παρασκευάστηκαν υδατικά διαλύµατα PEO και αφέθηκαν υπό ανάδευση 

για 1 ηµέρα. Έπειτα προστέθηκαν οι κατάλληλες ποσότητες της υδατικής διασποράς 

νανοσωµατιδίων SiO2 γνωστής πυκνότητας και wt% περιεκτικότητας.  

Το συνολικό βάρος κάθε δείγµατος νανοσύνθετου υλικού, εξαιρουµένου του βάρους του 

νερού όπου έχουν διασπαρθεί, ήταν 1 gr.  

 

Π.χ., για σύσταση 99% PEO-1% LS ζυγίστηκαν αρχικά 0,99 gr PEO σε µορφή σκόνης. Στη 

συνέχεια, για την δεδοµένη πυκνότητα και %wt περιεκτικότητα αιωρήµατος SiO2, υπολογίστηκε 

ο όγκος αιωρήµατος νανοσωµατιδίων που αντιστοιχεί σε 0,01 gr νανοσωµατιδίων, στο 

προκείµενο παράδειγµα 27,6 µL. 

 

Για τα νανοσωµατίδια LS: d=1,21 gr/mL , 30 %wt 

Για τα νανοσωµατίδια ZL: d=1,31 gr/mL , 40 %wt   

 

Στους πίνακες που ακολουθούν (πίνακες 2.1 και 2.2) παρατίθενται η σύσταση κάθε 

δείγµατος, η µάζα PEO που ζυγίστηκε και ο όγκος SiO2 που µετρήθηκε, ο οποίος αντιστοιχούσε 

στην απαιτούµενη µάζα. 

 

PEO-LS 

%wt Μάζα PEO (g) Όγκος δ/τος LS (µL) 

99%-1% 0.99 27.6 

90%-10% 0.90 275.5 

85%-15% 0,85 414 

80%-20% 0.80 550.4 

70%-30% 0.70 828 

50%-50% 0.50 1380 

30%-70% 0.30 1932 

Πίνακας 2.1: Ποσοστιαίες συστάσεις Νανοσύνθετων PEO-LS, Μάζες PEO, και Όγκοι αιωρηµάτων LS 
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PEO-ZL 

%wt Μάζα PEO (g) Όγκος δ/τος ZL (µL) 

99%-1% 0.99 19.1 

95%-5% 0.95 95.5 

70%-30% 0.70 573 

50%-50% 0.50 955 

Πίνακας 2.2: Ποσοστιαίες συστάσεις Νανοσύνθετων PEO-ZL, Μάζες PEO, και Όγκοι αιωρηµάτων ZL 
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2.3 Πειραµατικές Τεχνικές 

2.3.1 Πολωµένη Οπτική Μικροσκοπία (Polarized Optical 

Microscopy, POM) 

Η πολωµένη οπτική µικροσκοπία βασίζεται στις ίδιες αρχές µε αυτές του απλού οπτικού 

µικροσκοπίου µε τη διαφορά ότι το φως που χρησιµοποιείται είναι πολωµένο. Το πλεονέκτηµα 

της µεθόδου είναι ότι εκµεταλλεύεται την ανισοτροπία των υλικών για να µας δώσει 

πληροφορίες για τη δοµή των υλικών, που µε απλό οπτικό µικροσκόπιο δεν είναι ορατές 

2.3.1.1 Πολωµένο Φως 

 Το φως έχει διττή φύση, συµπεριφέρεται δηλαδή και σαν κύµα και σαν σωµατίδιο 

ανάλογα µε τις ιδιότητες που µελετώνται. Οι οπτικές ιδιότητες του φωτός περιγράφονται από το 

κυµατικό µοντέλο κατά το οποίο το φως θεωρείται ως φωτεινά κύµατα που δονούνται σε 

δεξιόστροφη έλικα σε σχέση µε τον άξονα διάδοσης της δέσµης, µε όλα τα επίπεδα δόνησης να 

είναι ισοπίθανα. Αν µπροστά από τη δέσµη τοποθετηθεί ένας απλός επίπεδος πολωτής τότε το 

φως θα διαδίδεται µόνο σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο οπότε πρόκειται για γραµµικά πολωµένο 

φως. 

 

Εικόνα 2.4: Γραµµικά πολωµένο φώς 
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 Αν τοποθετηθεί µετά από την πολωµένη δέσµη ένας 2ος πολωτής (αναλύτης) µε άξονα 

πόλωσης κάθετο σε αυτόν του 1
ου

 πολωτή τότε δεν διέρχεται το φως και η εικόνα που θα 

φαίνεται από το µικροσκόπιο θα είναι µαύρη. 

 

Εικόνα 2.5: Το φώς δεν περνάει όταν οι άξονες πόλωσης των πολωτών είναι κάθετοι µεταξύ τους 

 Αν ανάµεσα στους δύο πολωτές τοποθετηθεί κάποιο ανισότροπο υλικό, για παράδειγµα  

κάποιο κρυσταλλικό πολυµερές, το εν λόγο υλικό στρέφει το επίπεδο πόλωσης που παύει να 

είναι στο επίπεδο που επιτρέπει ο 1
ος

 πολωτής και άρα  περνάει φως από τον αναλύτη. Το φως 

που περνάει δίνει άρα πληροφορίες για τη δοµή και τις ιδιότητες του υλικού. Σε αυτή την αρχή 

βασίζεται η λειτουργία της πολωµένης οπτικής µικροσκοπίας. [10,11,12,13] 

2.3.1.2 Ανισοτροπία 

 Ισότροπα ονοµάζονται τα υλικά διαµέσου των οποίων το φως διαδίδεται µε την ίδια 

ταχύτητα και τον ίδιο δείκτη διάθλασης προς όλες τις κατευθύνσεις. Αντιθέτως, ανισότροπα 

είναι τα υλικά στα οποία το φως διαδίδεται µε διαφορετική ταχύτητα προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Τα ανισότροπα υλικά έχουν περισσότερους του ενός δείκτες διάθλασης που 
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εξαρτώνται από τη διεύθυνση διάδοσης του φωτός προσδίδοντας τους την ιδιότητα της 

διπλοθλαστικότητας. 

 ∆ιπλοθλαστικότητα είναι το φαινόµενο, κατά το οποίο το φως διερχόµενο από ένα 

ανισότροπο υλικό χωρίζεται σε δύο ακτίνες, οι οποίες έχουν διαφορετικές ταχύτητες, Οι δύο 

ακτίνες είναι ευθύγραµµα πολωµένες και τα επίπεδα ταλάντωσης τους είναι κάθετα µεταξύ τους. 

Αναλόγως τη γωνία πρόσπτωσης σε σχέση µε τον οπτικό άξονα του υλικού, οι διαχωρισµένες 

δέσµες µπορούν να έχουν ίδια ή διαφορετική διεύθυνση µέσα στο υλικό. 

 

Εικόνα 2.6: ∆ιαχωρισµός δέσµης σε ανισότροπο υλικό (a), (b), σε ισότροπο υλικό (c) 

Σε ένα ισότροπο υλικό ή σε περίπτωση που η προσπίπτουσα δέσµη είναι παράλληλη µε 

τον οπτικό άξονα του δείγµατος (Εικόνα 2.6c) τότε η δέσµη δεν διαχωρίζεται. Αν η 

προσπίπτουσα δέσµη είναι κάθετη µε τον οπτικό άξονα του δείγµατος τότε οι δύο δέσµες 

διαδίδονται στην ίδια διεύθυνση αλλά µε διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα πόλωσης (Εικόνα 

2.6b όπου οι τελείες συµβολίζουν επίπεδο δόνησης κάθετο µε το επίπεδο του χαρτιού ενώ οι 

παύλες σε επίπεδο παράλληλο). Τέλος αν η δέσµη είναι σε γωνία µε τον οπτικό άξονα του 

δείγµατος (Εικόνα 2.6a) τότε οι δυο δέσµες διαδίδονται τόσο σε διαφορετική διεύθυνση όσο και 

µε διαφορετική ταχύτητα και επίπεδο πόλωσης. Σε κάθε ανισότροπο υλικό υπάρχουν µία ή δύο 

κατευθύνσεις παράλληλα προς τις οποίες το φως δεν παθαίνει διπλή διάθλαση (οπτικοί άξονες). 

Οι τοµές κάθετες ως προς τους οπτικούς άξονες συµπεριφέρονται ως ισότροπες.  

 Συνεπώς σε µια πειραµατική διάταξη POM (Εικόνα 2.7) όπου το ανισότροπο υλικό 

βρίσκεται µεταξύ δύο πολωτών κάθετων µεταξύ τους, όταν το επίπεδο ταλάντωσης του φωτός 

συµπίπτει µε κάποιον από τους δύο κάθετους άξονες πόλωσης τότε δεν διέρχεται φως 
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(απόσβεση). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου το επίπεδο ταλάντωσης του φωτός δεν 

συµπίπτει µε τους άξονες πόλωσης η εικόνα που φαίνεται δηµιουργείται ως εξής. Η πολωµένη 

δέσµη που δηµιουργήθηκε περνώντας από τον 1
ο
 πολωτή διέρχεται από το ανισότροπο υλικό  

όπου διαχωρίζεται σε δυο δέσµες µε διαφορετικά επίπεδα ταλάντωσης και διαφορετικές 

ταχύτητες (διαφορά φάσης). Οι δύο δέσµες φτάνουν υπό γωνία στον δεύτερο πολωτή (αναλύτη) 

και διέρχονται από αυτόν µόνο οι συνιστώσες  των δεσµών που είναι παράλληλες στον άξονα 

πόλωσης του αναλύτη, ενώ όλες οι υπόλοιπες συνιστώσες αποσβένονται. Οι δύο διερχόµενες 

συνιστώσες συµβάλλουν και, κατά τη συµβολή, κάποιες από τις ακτινοβολίες του λευκού φωτός 

αποσβένονται µερικώς ή ολικώς µε αποτέλεσµα να διέλθουν από τον αναλυτή οι 

συµπληρωµατικές προκαλώντας έτσι την εµφάνιση χρωµάτων και τη χαρακτηριστική δοµή του 

«σταυρού της Μάλτας». Μια τέτοια εικόνα παρουσιάζουν οι χαρακτηριστικοί σφαιρουλίτες ενός 

κρυσταλλικού πολυµερούς όταν το υλικό τοποθετηθεί µεταξύ κάθετων πολωτών και 

ακτινοβοληθεί µε λευκό φως (Εικόνα 2.8). [10,11,12,13,14] 

 

Εικόνα 2.7: Αρχή διάταξης πολωµένης οπτικής µικροσκοπίας 

 

Εικόνα 2.8: Σχηµατική απεικόνιση "σταυρού της Μάλτας" (αριστερά), Σφαιρουλίτης νανοσύνθετου PEO-Silica (δεξιά) 
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2.3.1.3 Πειραµατική διαδικασία 

Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε οπτικό µικροσκόπιο Zeiss AXIO Lab.A1 µε την πειραµατική 

διάταξη να αποτελείται κατά σειρά από: 

• Πηγή λευκού φωτός 

• Επίπεδο πολωτή κάθετο στην διεύθυνση της δέσµης (Πολωτής 1) 

• ∆ειγµατοφορέα στον οποίο είχε προσαρµοστεί θερµαινόµενο κελί της εταιρίας Linkam 

• Αναλυτή (2ος πολωτής κάθετος στον 1ο πολωτή) 

• Κάµερα ProgRes CT5 της εταιρίας JENOPTIK, η οποία συνδέεται µε Η/Υ όπου και 

γίνεται η συλλογή και ανάλυση των φωτογραφιών 

 

Εικόνα 2.9: Πειραµατική διάταξη 
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 Αρχικά τοποθετήθηκε γυαλάκι µικροσκοπίου πάνω στο δειγµατοφορέα της πειραµατικής 

διάταξης. Πάνω σ’ αυτό εναποτέθηκε µε σπάτουλα µία σταγόνα δείγµατος. Στη συνέχεια 

σφραγίστηκε µε καπάκι ο δειγµατοφορέας για να επιτευχθεί αδρανή ατµόσφαιρα υπό ροή αερίου 

Ν2. Παράλληλα το δείγµα θερµάνθηκε στους 105
o
C για 20-25 min για την πλήρη εξάτµιση του 

νερού από το δείγµα και την αποµάκρυνση της υγρασίας από το θάλαµο µέσω της ροής Ν2. 

Σηµειώνεται, ότι η συγκεκριµένη θερµοκρασία είναι ~40° υψηλότερη από την θερµοκρασία 

τήξης του πολυµερούς και άρα δεν επιτρέπει την κρυστάλλωση του κατά την διάρκεια της 

εξάτµισης του διαλύτη. Στη συνέχεια, µε χρήση υγρού Ν2 το δείγµα ψύχθηκε µε 30 
o
C/min έως 

την επιθυµητή θερµοκρασία ισόθερµης κρυστάλλωσης όπου και αφέθηκε να κρυσταλλώσει 

ισόθερµα.   

Πριν ξεκινήσουν οι µετρήσεις έπρεπε να βρεθεί η ιδανική θερµοκρασία και ο ιδανικός 

χρόνος κατά τον οποίο το δείγµα θα παρέµενε σε µορφή τήγµατος ούτως ώστε να διαγράφεται η 

θερµική προϊστορία του από κάθε προηγούµενη µέτρηση, αλλά και  να µην αλλοιώνονται η 

δοµή και οι ιδιότητες του. Καταλληλότερη θερµοκρασία θεωρήθηκαν οι 105 oC, όπου το υλικό 

δεν “κινδυνεύει” αλλά βρίσκεται και περίπου 40 
o
C υψηλότερα από το σηµείο τήξης του.  

 

Εικόνα 2.10: Κρυστάλλωση δείγµατος στους 52 οC µε χρόνο παραµονής στους 105 oC 2, 5 και 10 min 

 

Το δείγµα θερµάνθηκε µε ρυθµό 10 
o
C/min έως τους 105 

o
C και παρέµεινε σε αυτήν την 

θερµοκρασία για 2 min. Έπειτα ψύχθηκε µε ρυθµό 30 
o
C/min έως τους 52 

o
C όπου 

κρυστάλλωσε ισόθερµα. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες δυο φορές µε το δείγµα 

να παραµένει στους 105 
o
C για 5 min και 10 min. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες  της 

Εικόνας 2.10, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά στους σφαιρουλίτες που δηµιουργούνται 

και άρα στον τρόπο κρυστάλλωσης για τους 3 διαφορετικούς χρόνους παραµονής στους 105 
o
C 
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οπότε αποφασίστηκε ότι για τη διαγραφή της θερµικής προϊστορίας κάθε δείγµα θα παραµένει 

στους 105 
o
C για 2 min πριν ψυχθεί στην επιθυµητή θερµοκρασία ισόθερµης κρυστάλλωσης. 

 Αφού προετοιµάστηκαν όλες οι συγκεντρώσεις, όλα τα δείγµατα µετρήθηκαν σύµφωνα 

µε το παρακάτω πρωτόκολλο: 

1. Θέρµανση στους 105
 o

C για 2 min µε ρυθµό 10 
o
C/min 

2. Ψύξη στην εκάστοτε θερµοκρασία κρυστάλλωσης µε 30 oC/min → ισόθερµη 

κρυστάλλωση (λήψη φωτογραφιών µε σταθερό ρυθµό από τη στιγµή που το δείγµα θα 

φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία µέχρι το πέρας της κρυστάλλωσης, δηλαδή όταν οι 

σφαιρουλίτες έχουν καλύψει όλη την επιφάνεια της εικόνας) 

3. Θέρµανση στους 105
 o

C για 2 min µε 10 
o
C/min για τον προσδιορισµό του σηµείου 

τήξεως (Tm) για την συγκεκριµένη θερµοκρασία κρυστάλλωσης. Ως Tm θεωρείται η 

θερµοκρασία από την οποία και µετά σταµατάει να υπάρχει εικόνα στο µικροσκόπιο. 

4. Επανάληψη των βηµάτων 2) και 3) για διαφορετικές θερµοκρασίες κρυστάλλωσης.  

Σηµείωση: Ο ρυθµός λήψης φωτογραφιών διαφέρει ανάλογα τη θερµοκρασία κρυστάλλωσης και 

τη σύσταση του δείγµατος. 

 

Εικόνα 2.11: Σχηµατική απεικόνιση πειραµατικών µετρήσεων 
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2.3.2 Θερµοσταθµική Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis, TGA) 

2.3.2.1 Βασικές αρχές 

 Η θερµοσταθµική ανάλυση βασίζεται στην µέτρηση της µείωσης της µάζας του υλικού 

σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας όταν το υλικό θερµαίνεται µε σταθερό ρυθµό ή σαν 

συνάρτηση του χρόνου για σταθερή θερµοκρασία. Ένα διάγραµµα µεταβολής µάζας συναρτήσει 

της θερµοκρασίας αναφέρεται σαν µια θερµοσταθµική καµπύλη (TG curve). Ως Ti ορίζεται η 

χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να ανιχνευτεί από την θερµική εξισορρόπηση η 

πρώτη αλλαγή της µάζας, ενώ ως Tf  θεωρείται η θερµοκρασία στην οποία η αποσύνθεση του 

υλικού ολοκληρώνεται. (∆ιάγραµµα 2.1). 

 

∆ιάγραµµα 2.1: Πρότυπη θερµοσταθµική καµπύλη 

Η θερµοσταθµική καµπύλη δίνει πληροφορίες για την καθαρότητα, την ποσότητα διαλύτη, την 

οργανική περιεκτικότητα του υλικού και για την µελέτη του/των µηχανισµών αποσύνθεσης του 

σε συγκεκριµένο εύρος θερµοκρασίας. Οι µετρήσεις των υλικών χρησιµοποιούνται κυρίως για 

τον καθορισµό της σύστασης των υλικών και την µελέτη της θερµική τους σταθερότητας σε 

θερµοκρασίες έως και 1000 
ο
C. Αυτή η τεχνική µπορεί να χαρακτηρίσει υλικά τα οποία 

παρουσιάζουν απώλεια βάρους λόγω της διάσπασης, οξείδωσης ή της αφυδάτωσης. Μία ακόµα 

χρήσιµη παράµετρος που προκύπτει από τη θερµοσταθµική ανάλυση είναι η θερµοκρασία 

αποσύνθεσης η οποία υπολογίζεται βρίσκοντας την κορυφή της καµπύλης της πρώτης 

παραγώγου της µάζας σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία ή το χρόνο. 
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∆ιάγραµµα 2.2: Καµπύλη TGA µε πληροφορίες για θερµοκρασία αποσύνθεσης 

Το όργανο που χρησιµοποιείται στην θερµοσταθµική ανάλυση ονοµάζεται θερµοζυγός 

(thermo-balance) και αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία 

1. Αναλυτικός ζυγός 

2. Φούρνος θέρµανσης  

3. Σύστηµα καθαρισµού µε διαβίβαση αερίου που εξασφαλίζει αδρανή ή δραστική 

ατµόσφαιρα.  

4. Ο µικροϋπολογιστής/ µικροεπεξεργαστής για τον έλεγχο του οργάνου και για την 

συλλογή και την παρουσίαση των δεδοµένων.[9,15,16] 

2.3.2.2 Πειραµατική διαδικασία 

Αρχικά, ένα µέρος υδατικού αιωρήµατος από κάθε δείγµα τοποθετήθηκε σε φούρνο 

κενού σε θερµοκρασία δωµατίου και αφέθηκαν για 1 περίπου ηµέρα ούτως ώστε να 

αποµακρυνθεί το νερό. Στη συνέχεια συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν για µέτρηση TGA. 

Οι µετρήσεις TGA πραγµατοποιήθηκαν στο όργανο SDT600 TGA/DTA apparatus (TA 

Instruments). Τα δείγµατα, µάζας περίπου 13mg το καθένα, θερµάνθηκαν από θερµοκρασία 

δωµατίου έως τους 700
ο
C, µε ρυθµό 10

ο
C /min σε αδρανή ατµόσφαιρα Ar. 
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3. Αποτελέσµατα – Ανάλυση 

3.1 Αποτελέσµατα Θερµοσταθµικής Ανάλυσης (TGA) 

Στις µετρήσεις Θερµοσταθµικής Ανάλυσης, TGA, µετρήθηκε η απώλεια βάρους σαν 

συνάρτηση της θερµοκρασίας για να νανοσύνθετα PEO-LS και PEO-ZL (∆ιαγράµµατα 3.1 και 

3.3) ώστε να εξακριβωθεί η θερµοκρασία αποσύνθεσής τους αλλά και να εξακριβωθεί η ακριβής 

τους σύσταση. Η %wt περιεκτικότητα σε silica υπολογίζεται λαµβάνοντας την τιµή του 

κλάσµατος βάρους (άξονας y) σε θερµοκρασία κοντά στους 700 
ο
C όπου σίγουρα έχει 

αποσυντεθεί όλο το πολυµερές. Η %wt περιεκτικότητα σε PEO βρίσκεται αν αφαιρεθεί από το 

100% η %wt περιεκτικότητα σε silica. Η θερµοκρασία αποσύνθεσης των δειγµάτων 

υπολογίζεται σαν η θερµοκρασία που αντιστοιχεί στο ακρότατο της καµπύλης της 1ης 

παραγωγού της απώλειας βάρους (∆ιαγράµµατα 3.2 και 3.4). 
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∆ιάγραµµα 3.1: Καµπύλη TGA για δείγµατα PEO-LS 
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∆ιάγραµµα 3.2: Καµπύλη 1ης παραγώγου της απώλειας βάρους συναρτήσει της θερµοκρασίας T για δείγµατα 

PEO-LS 

 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 3.1 και 3.2) φαίνονται αναλυτικά οι πραγµατικές 

συστάσεις των δειγµάτων που παρασκευάστηκαν σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές συστάσεις 

που είχαν προγραµµατιστεί αρχικά να παρασκευαστούν. Στους πίνακες φαίνονται επίσης και οι 

θερµοκρασίες αποσύνθεσης των νανοσύνθετων που κυµαίνονται περίπου στους 406±4 
ο
C για τα 

PEO-LS και 407±3 για τα PEO-ZL. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους εξάρτηση 

µεταξύ σύστασης νανοσύνθετου και θερµοκρασίας αποσύνθεσης, και οι διακύµανσεις στις τιµές 

πιαθανά να οφείλονται σε πειραµατικό σφάλµα. 

Θεωρητική σύσταση (%wt) Πραγµατική σύσταση (%wt) Θερµοκρ. αποσύνθεσης (
o
C) 

99% PEO-1% LS 97% PEO-3% LS 407 

90% PEO-10% LS 89% PEO-11% LS 407 

85% PEO-15% LS 82% PEO-18% LS 410 

80% PEO-20% LS 79% PEO-21% LS 409 

70% PEO-30% LS 69% PEO-31% LS 403 

50% PEO-50% LS 52% PEO-48% LS 402 

30% PEO-70% LS 31% PEO-69% LS 405 

Πίνακας 3.1: Θεωρητικές και πραγµατικές συστάσεις για δείγµατα PEO-LS 
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∆ιάγραµµα 3.3: Καµπύλη TGA για δείγµατα PEO-ZL 
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∆ιάγραµµα 3.4: Καµπύλη 1ης παραγώγου της απώλειας βάρους συναρτήσει της T για δείγµατα 

PEO-LS 
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Θεωρητική σύσταση (%wt) Πραγµατική σύσταση (%wt) Θερµοκρ. αποσύνθεσης (
o
C) 

99% PEO-1% ZL 97% PEO-3% ZL 404 

95% PEO-5% ZL 94% PEO-6% ZL 407 

70% PEO-30% ZL 78% PEO-22% ZL 410 

50% PEO-50% ZL 58% PEO-42% ZL 410 

Πίνακας 3.2: Θεωρητικές και πραγµατικές συστάσεις για δείγµατα PEO-ZL 

3.2 Αποτελέσµατα και Ανάλυση POM 

 Με τη µέθοδο της πολωµένης οπτικής µικροσκοπίας µπορεί κανείς να εκµεταλλευθεί την 

ανισοτροπία κάποιων υλικών, στην προκείµενη περίπτωση πολυµερικά νανοσύνθετα, µε στόχο 

τη µελέτη ιδιοτήτων όπως η διαδικασία της κρυστάλλωσης. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

µελετηθεί η ισόθερµη κρυστάλλωση των νανοσύνθετων υλικών. Η ισόθερµη κρυστάλλωση 

θεωρείται ότι ξεκινάει αφού το υλικό φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία κρυστάλλωσης 

συνεπώς ορίζεται ως χρονική στιγµή 0 sec, η στιγµή που επιτυγχάνεται ακριβώς η επιθυµητή 

θερµοκρασία οπότε και ξεκινάει η λήψη φωτογραφιών. Ως χαµηλότερη θερµοκρασία ισόθερµης 

κρυστάλλωσης των δειγµάτων που αναλύθηκαν επιλεγόταν θερµοκρασία τέτοια ώστε την 

χρονική στιγµή 0 δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κρυστάλλωσης. Σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες η κρυστάλλωση ξεκινά κατά την διαδικασία της ψύξης εποµένως το υλικό 

κρυσταλλώνει και µη ισόθερµα κάτι το οποίο δεν είναι επιθυµητό. Στην Εικόνα 3.1, 

παρατίθενται φωτογραφίες από το µικροσκόπιο στις οποίες απεικονίζεται η διαδικασία της 

ισόθερµης κρυστάλλωσης ενός νανοσύνθετου υλικού σύστασης 97%PEO-3%ZL στους 52 
ο
C σε 

διάφορες χρονικές στιγµές. Στην Εικόνα 3.1a δεν διακρίνεται καµία µορφή δοµής ενώ 15 sec 

µετά (Εικόνα 3.1b) φαίνονται καθαρά 9 πυρήνες που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται ως 

σφαιρουλίτες. Στην Εικόνα 3.1c παρατηρείται η περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων 

σφαιρουλιτών αλλά και η εµφάνιση νέων, ενώ στην Εικόνα 3.1d βλέπουµε ότι 230 sec µετά οι 

σφαιρουλίτες δεν µπορούν να αναπτυχθούν άλλο οπότε θεωρείται ότι το δείγµα έχει 

κρυσταλλώσει. 



Πανεπιστήµιο Κρήτης – Τµήµα Χηµείας  ΙΤΕ-ΙΗ∆Λ 

 

Αποτελέσµατα – Ανάλυση  Σελίδα 41 

 

Εικόνα 3.1: ∆ηµιουργία και ανάπτυξη σφαιρουλιτών νανοσύνθετου 97% PEO-3%ZL σε θερµοκρασία κρυστάλλωσης Τc=52 oC 

Παρόµοιες µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε όλα τα υλικά και για όλες τις θερµοκρασίες 

στις οποίες µπορούσε να µελετηθεί ισόθερµη κρυστάλλωση. Από την ανάλυση των 

φωτογραφιών µελετήθηκε το µέγεθος των σφαιρουλιτών, ο αριθµός τους, ο ρυθµός ανάπτυξης 

τους, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η κρυστάλλωση, καθώς και η σχέση της 

θερµοκρασίας τήξης σε σχέση µε τη θερµοκρασία κρυστάλλωσης. Όλα τα παραπάνω 

µελετήθηκαν στα λογισµικά  πρόγραµµα ImageJ και OriginPro 8.0. 

3.2.1 Θερµοκρασία Τήξης 

Αρχικά µελετήθηκε η εξάρτηση της θερµοκρασίας τήξης (Tm) από τη θερµοκρασία 

κρυστάλλωσης (Tc) και την υπόψυξη. Από τα ∆ιαγράµµατα 3.5a, 3.5b διακρίνεται ότι για κάθε 

είδος νανοσύνθετου (διαφορετικά σωµατίδια) αλλά και για κάθε δείγµα (διαφορετικές 

συστάσεις), το Τm αυξάνεται όσο αυξάνεται το Τc και αυτό είναι αναµενόµενο διότι µεγαλύτερη 

θερµοκρασία κρυστάλλωσης σηµαίνει µεγαλύτερους και πιο «καλοσχηµατισµένους» 

κρυστάλλους και οι µεγάλοι κρύσταλλοι λιώνουν σε µεγαλύτερη θερµοκρασία. 
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∆ιάγραµµα 3.5a: Εξάρτηση του Tm από την Tc για 

δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.5b: Εξάρτηση του Tm από την Tc για 

δείγµατα PEO-ZL 

 

Συγκρίνοντας τα δύο είδη νανοσύνθετων µεταξύ τους καθώς και τις διαφορετικές συστάσεις για 

ίδιο νανοσύνθετο παρατηρείται ότι υπάρχει αµελητέα εξάρτηση του Tm από είδος του 

νανοπρόσθετου και την % περιεκτικότητα του δείγµατος σε πρόσθετο. 

 

3.2.2 Υπόψυξη 

Μία ποσότητα που είναι χρήσιµη όταν κανείς µελετά την κρυστάλλωση πολυµερών είναι 

η ιδανική θερµοκρασία τήξης Τm0, η οποία είναι η θερµοκρασία που θα έλιωνε το δείγµα αν 

αυτό είχε κρυσταλλώσει τέλεια και αποτελούσε έναν τέλειο µονοκρύσταλλο. Οι τέλειοι 

κρύσταλλοι λιώνουν και κρυσταλλώνουν στην ίδια θερµοκρασία όπως π.χ. το νερό παγώνει και 

λιώνει στους 0 
ο
C. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα πολυµερή τα 

οποία εµφανίζουν ατελείς δοµές µε αποτέλεσµα η θερµοκρασία τήξης να διαφέρει από την 

θερµοκρασία κρυστάλλωσης και να εµφανίζουν έτσι ένα εύρος θερµοκρασιών στο οποίο 

λιώνουν.  

Η ιδανική θερµοκρασία τήξης είναι χρήσιµη παράµετρος γιατί όταν κανείς θέλει να 

συγκρίνει την κρυστάλλωση σε διαφορετικά υλικά δεν παίζει ρόλο µόνο η θερµοκρασία 

κρυστάλλωσης Τc αλλά και η υπόψυξη, δηλαδή η απόσταση της µετρούµενης θερµοκρασίας 

κρυστάλλωσης από την Τm0. H Τm0 µπορεί να υπολογιστεί από ένα διάγραµµα Hoffman-Weeks 

όπου φαίνεται η θερµοκρασία τήξης Tm για κάθε θερµοκρασία κρυστάλλωσης Tc. Ένα τέτοιο 
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παράδειγµα φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.6. Για τον υπολογισµό του Tm0 σχεδιάζεται στο 

διάγραµµα Tm-Tc η διαγώνιος (Tm=Tc) και βλέπουµε που τέµνεται από την προέκταση από τις 

µετρήσεις µας 

 

∆ιάγραµµα 3.6: Υπολογισµός Tm0 

Η εξάρτηση του Τm0 από την συγκέντρωση του πολυµερούς φαίνεται στα ∆ιαγράµµατα 

3.7a και 3.7b παρακάτω. 
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∆ιάγραµµα 3.7a: Εξάρτηση Τm0 από τη συγκέντρωση PEO 

για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.7b:Εξάρτηση Τm0 από τη συγκέντρωση PEO για 

δείγµατα PEO-ZL 
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Ο υπολογισµός του Τm0 είναι σηµαντικός διότι αν αφαιρέσουµε από αυτόν τη 

θερµοκρασία κρυστάλλωσης τότε παίρνουµε την υπόψυξη. Βλέπουµε ότι στα νανοσύνθετα 

υλικά και των δύο ειδών νανοσωµατιδίων, τα Τm0 για τις διάφορες συστάσεις έχουν διαφορές ως 

και ~2 
o
C, τιµή η οποία βρίσκεται εντός του αποδεκτού πειραµατικού σφάλµατος, συνεπώς 

θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση του Τm0 από τη σύσταση. Επίσης το Τm0=74±2 oC 

ανεξάρτητα του µεγέθους των νανοσωµατιδίων που χρησιµοποιήθηκαν. 

3.2.3 Μέγεθος και Αριθµός Σφαιρουλιτών 

 Στη συνέχεια µελετήθηκαν ο αριθµός και το µέγεθος των σφαιρουλιτών συναρτήσει της 

θερµοκρασίας κρυστάλλωσης και της υπόψυξης. Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 3.2 και Εικόνα 

3.3) παρατίθενται φωτογραφίες από το οπτικό µικροσκόπιο δειγµάτων νανοσύνθετων PEO-LS 

και PEO-ZL ενδεικτικά σε θερµοκρασίες κρυστάλλωσης 51
 ο

C, 53
 ο
C και 55

 ο
C. 
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Εικόνα 3.2: Φωτογραφίες POM σφαιρουλιτών για διαφορετικές συστάσεις και θερµοκρασίες κρυστάλλωσης 

(δείγµατα PEO-LS) 
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Εικόνα 3.3: Φωτογραφίες POM σφαιρουλιτών για διαφορετικές συστάσεις και θερµοκρασίες κρυστάλλωσης 

(δείγµατα PEO-ZL) 
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Από την ανάλυση των φωτογραφιών προέκυψαν τα ∆ιαγράµµατα 3.8a, 3.8b και 3.9a, 

3.9b τα οποία δείχνουν ότι για υψηλές συγκεντρώσεις σε πολυµερές και τα δύο είδη 

νανοσύνθετων εµφανίζουν σηµαντική αύξηση στο µέγεθος των σφαιρουλιτών σε σχέση µε το 

καθαρό πολυµερές. Όσο αυξάνεται η σύσταση σε SiO2, παρατηρείται µια αισθητή µείωση της 

ακτίνας των σφαιρουλιτών των δειγµάτων PEO-LS σε σχέση µε το καθαρό πολυµερές. Σε 

αντίθεση, στα δείγµατα PEO-ZL η ακτίνα παραµένει σχετικά σταθερή και παρόµοια µε αυτή του 

καθαρού πολυµερούς. 

 Παρατηρώντας στα ∆ιαγράµµατα 3.8a, 3.8b και 3.9a, 3.9b την εξάρτηση της ακτίνας από 

την θερµοκρασία ισόθερµης κρυστάλλωσης και από την υπόψυξη επιβεβαιώνεται η υπόθεση του 

υποκεφαλαίου 3.2.2 ότι η µελέτη των παρόντων συστηµάτων µε γνώµονα την υπόψυξη δεν έχει 

καποία φυσική σηµασία (καθώς δεν εµφανίζει εξάρτηση από την σύσταση) οπότε δεν 

σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες µελετούµενες παραµέτρους. 

 Σύγκριση µεταξύ νανοσύνθετων µε διαφορετικού µεγέθους νανοσωµατίδια δείχνει 

ποιοτικά ότι για µεγάλα νανοσωµατίδια (ZL) οι τιµές των ακτινών και του αριθµού 

σφαιρουλιτών εµφανίζουν µικρότερη µεταβολή, αναφορικά µε το καθαρό PEO, σε σχέση µε 

αυτές των µικρών νανοσωµατιδίων (LS). Για παράδειγµα, το νανοσύνθετο µε σύσταση 97% 

PEO-3% LS στους 53 
ο
C έχει µέση ακτίνα σφαιρουλιτών ~520µm ενώ το αντίστοιχο δείγµα µε 

ZL νανοσωµατίδια στην ίδια θερµοκρασία έχει µέση ακτίνα σφαιρουλιτών ~400µm, δηλαδή 

~23% µικρότερη. (Εικόνα 3.4).  
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Εικόνα 3.4: Φωτογραφίες POM σφαιρουλιτών για ίδιες συστάσεις δειγµάτων αλλά µε διαφορετικό µέγεθος νανοπρόσθετων σε 

διάφορες θερµοκρασίες κρυστάλλωσης. (σύγκριση µε καθαρό πολυµερές) 
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∆ιάγραµµα 3.8a: Εξάρτηση της ακτίνας σφαιρουλιτών από 

την Tc για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.8b: Εξάρτηση της ακτίνας σφαιρουλιτών από 

την Tc για δείγµατα PEO-ZL 
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∆ιάγραµµα 3.9a: Εξάρτηση της ακτίνας σφαιρουλιτών από 

την υπόψυξη για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.9b: Εξάρτηση της ακτίνας σφαιρουλιτών από 

την υπόψυξη για δείγµατα PEO-ZL 

Ο αριθµός των σφαιρουλιτών, όπως είναι λογικό, πρέπει να εµφανίζει µια 

αλληλεξάρτηση µε την ακτίνα τους. Πράγµατι, όπως ήταν αναµενόµενο, µελετώντας τα 

∆ιαγράµµατα 3.10a, 3.10b παρατηρείται κάποιο είδος αντίστροφης σχέσης σχετικά µε την 

ακτίνα, δηλαδή για χαµηλές συγκεντρώσεις SiO2 δηµιουργούνται λίγοι σφαιρουλίτες ενώ όσο 

αυξάνεται η σύσταση σε SiO2 παρατηρείται σηµαντική αύξηση του αριθµού για τα PEO-LS ενώ 

τα PEO-ZL έχουν περίπου ίδιο αριθµό µε το καθαρό PEO. 
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∆ιάγραµµα 3.10a: Εξάρτηση της πυκνότητας σφαιρουλιτών 

από την Tc για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.10b: Εξάρτηση της πυκνότητας σφαιρουλιτών 

από την Tc για δείγµατα PEO-ZL 
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3.2.4 Ρυθµός Ανάπτυξης Σφαιρουλιτών 

Μία άλλη παράµετρος που µελετήθηκε είναι η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται το 

µέτωπο των σφαιρουλιτών (ρυθµός ανάπτυξης). Με βάση την ανάλυση των φωτογραφιών που 

λήφθηκαν κατά τη διαδικασία κρυστάλλωσης κάθε δείγµατος, σχεδιάστηκαν τα ∆ιαγράµµατα 

3.11a, 3.11b. Παρατηρείται ότι και για τους δύο τύπους νανοσύνθετων (PEO-LS, PEO-ZL) σε 

όλο το εύρος συστάσεων, ο ρυθµός ανάπτυξης µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 

κρυστάλλωσης. 
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∆ιάγραµµα 3.11a: Εξάρτηση του ρυθµού ανάπτυξης 

σφαιρουλιτών από την Tc για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.11b: Εξάρτηση του ρυθµού ανάπτυξης 

σφαιρουλιτών από την Tc για δείγµατα PEO-ZL 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη σύσταση και το είδος 

των νανοσύνθετων δειγµάτων. Ίσως ο ρυθµός ανάπτυξης των νανοσύνθετων PEO-LS να 

εµφανίζει κάποια εξάρτηση απο τη σύσταση όµως, η φύση της πειραµατικής τεχνικής είναι 

τέτοια ώστε να υπάρχει µεγάλο σφάλµα στις µετρήσεις οπότε το µόνο ασφαλές συµπέρασµα 

είναι ότι ο ρυθµός ανάπτυξης εµφανίζει σαφή εξάρτηση µόνο από τη θερµοκρασία ισόθερµης 

κρυστάλλωσης. 

3.2.5 Χρόνος Κρυστάλλωσης 

Τέλος, µελετήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

κρυστάλλωσης (χρόνος κρυστάλλωσης θεωρείται στην συγκεκριµένη περίπτωση ο χρόνος που 

απαιτείται για να καλυφθεί πλήρως µε σφαιρουλίτες η επιφάνεια που φαίνεται από την κάµερα 
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του µικροσκοπίου) συναρτήσει της θερµοκρασίας (και άρα και της υπόψυξης) στην οποία 

γίνεται η ισόθερµη κρυστάλλωση.  
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∆ιάγραµµα 3.12a: Εξάρτηση του χρόνου κρυστάλλωσης από 

την Tc για δείγµατα PEO-LS 

∆ιάγραµµα 3.12b: Εξάρτηση του χρόνου κρυστάλλωσης από 

την Tc για δείγµατα PEO-ZL 

 

Εξετάζοντας τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρείται ότι ανεξαρτήτως είδους και 

σύστασης νανοσύνθετου, ο χρόνος κρυστάλλωσης µεγαλώνει όσο αυξάνεται η θερµοκρασία  το 

οποίο είναι αναµενόµενο. Λόγω της µεγάλης διακύµανσης των τιµών των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων, µπορεί να γίνει η παραδοχή ότι ο χρόνος κρυστάλλωσης του PEO δεν 

επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την προσθήκη είτε µικρών (LS) είτε µεγάλων (ZL) 

νανοσωµατιδίων. Επιπλέον, δεν παρατηρείται σηµαντική εξάρτηση του χρόνου κρυστάλλωσης 

από την σύσταση του δείγµατος. ∆ιατηρείται µια επιφύλαξη για το γεγονός ότι φαίνεται για 

µικρές ποσοστιαίες περιεκτικότητες σε LS νανοσωµατίδια να αυξάνεται αρκετά ο χρόνος 

κρυστάλλωσης σε σχέση µε αυτό του καθαρού πολυµερούς, παρατήρηση όµως που µπορεί να 

οφείλεται στο µεγάλο πειραµατικό σφάλµα των µετρήσεων. Η σχέση του χρόνου κρυστάλλωσης 

µε την θερµοκρασία φαίνεται να συνάδει µε την αντίστοιχη του ρυθµού ανάπτυξης όπου τα 

νανοσύνθετα αναπτύσσονται πιο αργά µε την αύξηση της θερµοκρασίας κρυστάλλωσης. 

3.2.6 Νανοσύνθετα µε χαµηλότερες συστάσεις πολυµερούς 

 Η θερµική συµπεριφορά των υλικών αλλάζει όταν πηγαίνει κανείς σε συστάσεις µε 

µεγαλύτερη ποσότητα ανόργανου υλικού Όσο το ποσοστό των νανοσωµατιδίων µεγαλώνει, 

τόσο ο διαθέσιµος χώρος ανάµεσα τους, όπου βρίσκεταιτο πολυµερές, ελλατώνεται.  Ο χωρικός 
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περιορισµός εµποδίζει τις αλυσίδες του πολυµερούς να αναδιπλωθούν  και να κρυσταλλώσουν 

όπως στην περίπτωση του καθαρού πολυµερούς, µε αποτέλεσµα να έχουµε διαφορετική 

κρυσταλλική συµπεριφορά. Στην Εικόνα 3.5 βλέπουµε µη ισόθερµες καµπύλες τήξης 

µετρηµένες µε την τεχνική της ∆ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης, DSC, για τη σειρά 

δειγµάτων PEO-LS. Παρατηρούµε ότι για συστάσεις χαµηλότερες από 50%(vol) σε πολυµερές, 

µία νέα κορυφή τήξης εµφανίζεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, η οποία µεγαλώνει όσο 

προσθέτουµε περισσότερα νανοσωµατίδια και στο τέλος αντικαθιστά πλήρως την αρχική 

κορυφή τήξης. Αυτό µας δείχνει ότι το πολυµερές υπό περιορισµό (under confinement) 

κρυσταλλώνει (και εποµένως λιώνει) τελείως διαφορετικά από ότι το καθαρό πολυµερές, σε 

χαµηλότερες θερµοκρασίες που σηµαίνει ότι σχηµατίζονται µικρότεροι σφαιρουλίτες.[1] 
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Εικόνα 3.5: Μη ισόθερµες καµπύλες τήξης από DSC για δείγµατα PEO-LS 

 Τα δείγµατα 52%PEO-48%LS, 69%PEO-31%LS, όταν κρυσταλλώνουν ισόθερµα 

φαίνεται να παρουσιάζουν ανισοτροπία µε αποτέλεσµα να υπάρχει εικόνα στο µικροσκόπιο, 

χωρίς όµως να διακρίνεται η χαρακτηριστική δοµή του «σταυρού της Μάλτας» που εµφανίζεται 

στις υπόλοιπες συστάσεις. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη διπλής κορυφής τήξης όπως φαίνεται 
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στην Εικονα 3.5. Ως αποτέλεσµα υπήρξε αδυναµία ανάλυσης  των εικόνων. Στο παρελθόν έχουν 

παρατηρηθεί συστήµατα µε παρόµοια συµπεριφορά η οποία αποδίδεται στην εκτεταµένη 

πυρήνωση λόγω των διεσπαρµένων νανοσωµατιδίων, τα οποία παρεµποδίζουν την αναδίπλωση 

των αλυσίδων, περιορίζουν την ανάπτυξη των σφαιρουλιτών και οδηγούν στην παραµόρφωση 

τους. [2] 

 

Εικόνα 3.6: Φωτογραφία POM για δείγµα 69% PEO-31% LS στους 50 οC 

 

Εικόνα 3.7: Φωτογραφία POM για δείγµα 52% PEO-48% LS στους 50 οC 

 Για σύσταση 30% PEO-70% LS ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί κρυστάλλωση στις 

θερµοκρασίες µεταξύ 50 
ο
C και 55 

ο
C οπότε η θερµοκρασία µειώθηκε έως και τους 25 

ο
C για να 
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σχηµατιστεί κάποια κρυσταλλική δοµή. Εν αντιθέσει µε την ακαθόριστη δοµή στις Εικόνες 3.5 

και 3.6, στην προκείµενη περίπτωση παρατηρούνται ευκρινείς σφαιρουλίτες 

 

Εικόνα 3.8: Φωτογραφία POM για δείγµα 30% PEO-70% LS στους 25 οC 

Οι «ρωγµές» που φαίνονται στην εικόνα οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητα σε SiO2. 

Καθώς εξατµίζεται το νερό απο το δείγµα κατα τη διαδικασία της µέτρησης (βλ. σελ 31, 1
η
 παρ.) 

δηµιουργούνται ψαθυρά φίλµ SiO2 τα οποία σπάνε και προκαλούν τις εν λόγω ρωγµές. 

3.2.7 Συγκρίνοντας τον λόγο επιφανειών LS-ZL 

Παρατηρώντας την πιο «έντονη» συµπεριφορά των νανοσύνθετων PEO-LS προήλθε το 

ερώτηµα για το αν υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας εκτός της %wt περιεκτικότητας βάσει 

του οποίου η σύγκριση µεταξύ των νανοσύνθετων µε τα δύο διαφορετικά µεγέθη 

νανοσωµατιδίων θα είναι πιο ορθή. Προτείνεται η µελέτη µε γνώµονα το λόγο επιφάνειας SiO2 

προς τον όγκο πολυµερούς(Vpol.) ή ολικό όγκο (Vall = Vpol.+Vsilica). Η επιφάνεια ανά γραµµάριο 

για κάθε είδος νανοσωµατιδίων είναι 215 m
2
/gr για τα LS και 33 m

2
/gr για τα ZL. Η πυκνότητα 

των PEO και SiO2 είναι 1,13 g/mL  και 2,30 g/mL αντίστοιχα. Γνωρίζοντας τα παραπάνω 

σχεδιάστηκαν τα ∆ιαγράµµατα 3.13 και 3.14 στα οποία φαίνεται η εξάρτηση του λόγου 

ανόργανης επιφάνειας προς τον όγκο του πολυµερούς και τον ολικό όγκο (Ε/V) από τη σύσταση 

σε PEO. 
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∆ιάγραµµα 3.13: Εξάρτηση E/VPEO από σύσταση σε PEO 
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∆ιάγραµµα 3.14: Εξάρτηση E/Vall από σύσταση σε PEO 

Συγκρίνοντας τα συστήµατα PEO-LS µε τα PEO-ZL προκύπτει ότι σε ίδια %wt 

σύσταση, τα PEO-LS έχουν µεγαλύτερη συνολική επιφάνεια ανά µονάδα όγκου από τα PEO-ZL 

οπότε είναι λογικό να εµφανίζουν µεγαλύτερη εξάρτηση από τα ανόργανα νανοσωµατίδια και να 
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έχουν πιο «έντονη» συµπεριφορά. Ίσως λοιπόν όταν γίνεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων για 

τα διαφορετικά συστήµατα  θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η συνολικήεπιφάνεια 

ανοργάνου που υπάρχει στα νανοσύνθετα υλικά και όχι µόνο η κατά βάρος ή κατ’ όγκο σύσταση 

για να µπορούν να µελετηθούν ακριβέστερα οι επιδράσεις των διεπιφανειακών 

αλληλεπιδράσεων και το φαινόµενου του χωρικού περιορισµού. 
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4. Συµπεράσµατα 

 Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η κινητική της κρυστάλλωσης νανοσύνθετων υλικών 

PEO-SiO2 µε την τεχνική της οπτικής µικροσκοπίας πόλωσης (POM). Στόχος ήταν η κατανόηση 

του µηχανισµού κρυστάλλωσης αλλά και της επίδραση των διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων 

και του χωρικού περιορισµού για δύο, διαφορετικού µεγέθους νανοπρόσθετα. Πιο 

συγκεκριµένα, παρασκευάστηκαν δείγµατα PEO-LS (µικρά νανοσωµατίδια, r~7nm) και PEO-

ZL (µεγάλα νανοσωµατίδια, r~70nm) σε διάφορες συστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή 

η µελέτη των νανοσύνθετων συστηµάτων αναφορικά µε το είδος αλλά και µε το ποσοστό του 

ανόργανου πρόσθετου. 

 Οι συστάσεις των δειγµάτων επιβεβαιώθηκαν µε την τεχνική της θερµοσταθµικής 

ανάλυσης (TGA), ενώ µε περαιτέρω ανάλυση των µετρήσεων υπολογίστηκε και η θερµοκρασία 

αποσύνθεσης του οργανικού πολυµερούς για κάθε δείγµα. 

Αναλύοντας τις µετρήσεις POM ισόθερµης κρυστάλλωσης, υπολογίστηκε αρχικά η 

θερµοκρασία τήξης, Tm, για κάθε θερµοκρασία κρυστάλλωσης, Τc. Παρατηρείται αύξηση της Tm 

µε την αύξηση της θερµοκρασίας κρυστάλλωσης ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξάρτηση 

από το είδος των νανοπρόσθετων και από την %wt περιεκτικότητα σε αυτά. Υπολογίστηκε 

επίσης η ιδανική θερµοκρασία τήξης, Tm0, για όλα τα δείγµατα η οποία και βρέθηκε να είναι 

Tm0=74±2 
ο
C χωρίς να εµφανίζει συγκεκριµένη εξάρτηση από την %wt περιεκτικότητα σε SiO2 

(LS και ZL).  

Από την ανάλυση των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν µε χρήση του οπτικού 

µικροσκοπίου προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική αύξηση στην ακτίνα των σφαιρουλιτών και 

ταυτόχρονα µείωση του αριθµού τους, σε σύγκριση µε το καθαρό πολυµερές, στα δείγµατα µε 

µικρές συγκεντρώσεις νανοσωµατιδίων LS και ZL. Ο λόγος είναι ότι αφενός οι ανόργανες 

επιφάνειες δρουν ως πυρήνες για την ανάπτυξη σφαιρουλιτών και αφετέρου η χαµηλή 

συγκέντρωση σε νανοσωµατίδια στο δείγµα επιτρέπει την ανάπτυξη αυτή χωροταξικά. Με άλλα 

λόγια τα νανοσωµατίδια πυριτίας επιφέρουν µια ανάπτυξη ενός κρυσταλλικού στρώµατος γύρω 

από την επιφάνεια τους που οδηγεί σε µεγαλύτερους σφαιρουλίτες που λιώνουν σε µεγαλύτερες 

θερµοκρασίες.  
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Στην συνέχεια, όσο αυξάνεται περαιτέρω η σύσταση σε SiO2 παρατηρείται αισθητή 

µείωση της ακτίνας και αύξηση του αριθµού σφαιρουλιτών στα δείγµατα PEO-LS ενώ στα 

συστήµατα PEO-ZL οι τιµές ακτίνας και αριθµού είναι παρόµοιες µε αυτές του 100% PEO. 

Αυτό οφείλεται κατά πρώτον στο ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό του ανόργανου µέσα στο δείγµα 

τόσο αυξάνονται και οι επιφάνειες που δρουν ως πυρήνες και δεύτερον στο ότι µειώνεται ο 

χώρος ανάµεσα στα νανοσωµατίδια που επιτρέπει στους σφαιρουλίτες να αναπτυχθούν.  

Συγκρίνοντας τα δύο είδη νανοσύνθετων υλικών µεταξύ τους συµπεραίνεται ότι τα 

νανοσύνθετα µε µικρά νανοσωµατίδια (PEO-LS) εµφανίζουν πιο έντονες µεταβολές στην ακτίνα 

και τον αριθµό σφαιρουλιτών από αυτά µε µεγάλα (PEO-ZL). Αυτό οφείλεται στο ότι τα µικρά 

νανοσωµατίδια έχουν µεγαλύτερη συνολική επιφάνεια (~215m
2
/gr) σε σχέση µε τα µεγάλα 

(~33m
2
/gr). Επίσης παρατηρήθηκε η αναµενόµενη µείωση της ακτίνας και αύξηση του αριθµού 

των σφαιρουλιτών για όλα τα είδη νανοσύνθετων όταν µειώνεται η θερµοκρασία 

κρυστάλλωσης. 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η κινητική της κρυστάλλωσης και συγκεκριµένα ο ρυθµός 

ανάπτυξης σφαιρουλιτών και ο χρόνος κρυστάλλωσης (χρόνος που απαιτείται για να καλυφθεί 

πλήρως µε σφαιρουλίτες η επιφάνεια που φαίνεται από την κάµερα του µικροσκοπίου). 

∆ιαπιστώθηκε σε όλα τα δείγµατα η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και η αντίστοιχη αύξηση του 

χρόνου κρυστάλλωσης µε την αύξηση της θερµοκρασίας κρυστάλλωσης, γεγονός 

θερµοδυναµικά αναµενόµενο. Το είδος των πρόσθετων νανοσωµατιδίων αλλά και η 

περιεκτικότητα τους στα δείγµατα δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη επίδραση στον ρυθµό 

ανάπτυξης και στον χρόνο κρυστάλλωσης. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η προσθήκη νανοσωµατιδίων σε πολυµερική µήτρα PEO φαίνεται 

να επηρεάζει αισθητά µόνο την ακτίνα και τον αριθµό των σφαιρουλιτών, ενώ οι υπόλοιπες 

ιδιότητες φαίνονται να είναι παραπλήσιες µε αυτές του καθαρού πολυµερούς στις συστάσεις τις 

οποίες διερευνήσαµε. 

Σε µελλοντική εργασία µπορεί να γίνει επίσης µελέτη της κινητικής της κρυστάλλωσης 

µε πολωµένη οπτική µικροσκοπία για συστήµατα τριών συστατικών (PEO-LS-ZL) για την 

κατανόηση του τρόπου κρυστάλλωσης όπου αυτό είναι δυνατό σε συστήµατα όπου το 

πολυµερές βρίσκεται σε ακόµα µεγαλύτερο περιορισµό από ότι σε συστήµατα δύο συστατικών 

(PEO-LS και PEO-ZL). Επίσης σε όλα αυτά τα συστήµατα, µελετάται παράλληλα η κινητική 

της κρυστάλλωσης χρησιµοποιώντας την τεχνική της ∆ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης. 


