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Κεφάλαιο I: Εισαγωγή στη Χημεία του Διοξειδίου του 

Πυριτίου 
 

Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) είναι μια ένωση πολύ διαδεδομένη στη φύση σε 

άμορφη (κολλοειδές SiO2, Silica) η κρυσταλλική μορφή (χαλαζίας, quartz). 

Παρουσιάζει ξεχωριστή χημεία και αρκετά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Αυτές έχουν 

καταστήσει τη διαδικασία πολυμερισμού του SiO2, καθώς και την αναστολή αυτής 

ένα σημαντικό κομμάτι της Ανόργανης Χημείας κολλοειδών. Οι εφαρμογές του 

πολυμερούς διοξειδίου του πυριτίου είναι ποικίλες. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου η παρουσία του δεν είναι επιθυμητή.  Για παράδειγμα, η παρουσία του σε 

υδατικά βιομηχανικά συστήματα δημιουργεί ιζήματα και επικαθίσεις σε κρίσιμες 

επιφάνειες. Οι επικαθίσεις αυτές, προκαλούν ανεπαρκή μεταφορά θερμότητας, 

φράξιμο των σωληνώσεων και αύξηση της πίεσης σε αυτούς, ενώ λειτουργούν ως 

μήτρα για την ανάπτυξη αποικιών μικροοργανισμών. Η απομάκρυνση ή 

διαλυτοποίηση τέτοιων επικαθίσεων είναι δύσκολη, χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Επομένως η αναστολή της καθίζησης του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανία αλλά και μεγάλη πρόκληση για την 

επιστημονική κοινότητα.[1] To έναυσμα για τις έρευνες που σχετίζονταν με τη χημεία 

του πυριτίου έδωσαν οι πιθανότητες δημιουργίας πορωδών υλικών βασισμένων σε 

SiO2 (εικόνα Ι.1.), παρόμοιων με τον πυριτικό κορμό που συναντάμε στα 

μονοκύτταρα φύκη (διάτομα).[2]  

 

Εικόνα Ι.1.: Συνθετική μεσοπορώδης Πυριτία. 

 

Τα διάτομα αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα οργανισμών που “βιοκρυσταλλώνουν” 

άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, συμμετέχοντας ενεργά στον παγκόσμιο κύκλο του Si. 

Συγκεκριμένα αυτοί οι μονοκύτταροι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί βρέθηκε ότι 
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διαχειρίζονται ένα μεγάλο κομμάτι του διαλυτού πυριτίου των θαλάσσιων βιοτόπων, 

λόγω της ικανότητας τους να αποθηκεύουν υπέρκορα διαλύματα πυριτικού οξέος σε 

πολύ μικρό χώρο και στη συνέχεια να το πολυμερίζουν, ώστε να το χρησιμοποιήσουν 

ως δομικό υλικό για τη σύνθεση της βιολογικής μεμβράνης και κατά τη κυτταρική 

διαίρεση.  

Η εργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο μιας μελέτης που 

βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια στο εργαστήριο Μηχανικής, Ανάπτυξης 

και Σχεδιασμού Κρυστάλλων στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 

θέμα την αναστολή του σχηματισμού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου σε υδατικά 

συστήματα. Για να βρεθεί όμως η πιο αποτελεσματική και εφικτή λύση στο 

πρόβλημα αυτό απαιτείται η κατανόηση και η γνώση της διαδικασίας του 

πολυμερισμού του πυριτίου καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Στη διάρκεια τέτοιων ερευνών έχουν μελετηθεί αρκετά χημικά 

πρόσθετα, είτε ως καταλύτες του πολυμερισμού του διοξειδίου του πυριτίου, είτε ως 

παρεμποδιστές της διαδικασίας αυτής ,ώστε αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός. 

Παραδείγματα τέτοιων μορίων αποτελούν διάφορα μεταλλικά κατιόντα, τα οποία 

είναι γνωστό ότι επιταχύνουν τη διαδικασία πολυμερισμού του διοξειδίου του 

πυριτίου, μέσω αλληλεπίδρασης με τα αρνητικά φορτισμένα πυριτικά είδη 

καλύπτοντας το επιφανειακό φορτίο τους και ευνοώντας τη συσσωμάτωσή τους.[3,4] 

Ακόμη κατιοντικοί πολυηλεκτρολύτες ωθούν το σχηματισμό διοξειδίου του πυριτίου 

μέσω απορρόφησης των κατιοντικών ομάδων στις ανιοντικές θέσεις στην επιφάνεια 

των σωματιδίων διοξειδίου του πυριτίου το οποίο μειώνει τις ηλεκτροστατικές 

απώσεις μεταξύ των σωματιδίων και οδηγεί σε συσσωμάτωση.[5] 

Πολυμερή μακριάς αλυσίδας μπορούν να γεφυρώνουν σωματίδια διοξειδίου του 

πυριτίου, το οποίο οδηγεί σε συσσωμάτωση και τελικά σε καταβύθιση στερεού. Η 

συμπεριφορά πολυμερών που περιέχουν Αμίνες, όπως π.χ. ορισμένα κατιοντικά 

πεπτίδια, σε διαλύματα πυριτικών και συστήματα διασποράς σωματιδίων διοξειδίου 

του πυριτίου (silicasols) έχει διερευνηθεί. Προσθήκη τους στα αραιά διαλύματα 

πυριτικού οξέος σε ουδέτερο pH επιταχύνει το σχηματισμό πυριτικών ολιγομερών 

μειώνοντας την ποσότητα μονοπυριτικού οξέος.[6] Η μείωση φαίνεται να είναι πιο 

έντονη με την αύξηση του μήκους της αλυσίδας του πολυμερούς. Έχει προταθεί 

επομένως η ύπαρξη ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των θετικά 

φορτισμένων αμινομάδων της πεπτιδικής αλυσίδας και των αρνητικά φορτισμένων 

πυριτικών μονομερών, αλλά και δεσμών υδρογόνου μεταξύ αφόρτιστων ατόμων 

αζώτου της πεπτιδικής αλυσίδας με ομάδες σιλανόλης των πυριτικών ειδών που 

οδηγεί σε γρήγορη καθίζηση διοξειδίου του πυριτίου, όπως φαίνεται στην εικόνα Ι.2.  
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Εικόνα Ι.2: Σχηματική απεικόνιση της δράσης των πεπτιδίων παρουσία μονομερών πυριτικού οξέος. 

Πιο πρόσφατα,  παρατηρήθηκε η αύξηση της ποσότητας των διαλυτών πυριτικών 

ειδών, πέρα από το όριο διαλυτότητας τους. Έτσι αντίστοιχα μόρια έχουν μελετηθεί 

ως πρόσθετα για τη παρεμπόδιση του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος, με στόχο 

την αναστολή σχηματισμού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου. Διάφορα πολυαμιδικά 

κατιοντικά μακρομόρια όπως τα CATINs, [7]  τα οποία διαθέτουν “καθαρό” 

κατιοντικό φορτίο λόγω της τεταρτοταγούς αμινομάδας (-NR3
+) και τα 

πολυαμινοαμιδικά δενδριμερή PAMAM 1 και PAMAM 2 τα οποία διαθέτουν θετικό 

φορτίο λόγω πρωτονίωσης των αμινομάδων τους. [8,9] Η παρεμποδιστική δράση των 

μορίων ,αυτών, αποδόθηκε στην ύπαρξη ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

του κατιοντικού τους φορτίου και των πυριτικών ανιόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο μας η παρεμποδιστική δράση 

ορισμένων τέτοιων μακρομορίων οφείλεται και σε δημιουργία δεσμών υδρογόνου 

μεταξύ των πυριτικών ειδών και του κορμού των πολυμερών. Στις παραπάνω έρευνες 

χρησιμοποιήθηκαν ουδέτερα πολυμερή (πολύ)αιθυλενογλυκόλης 

(polyethyleneglycol, PEGs)[10], τα οποία εμφάνισαν σαφή σταθεροποίηση μονομερών 

και διμερών μονάδων πυριτικών, όπως αποδεικνύεται από το φάσμα 29Si NMR.  Στο 

φάσμα της εικόνας Ι.3. φαίνεται σαφής αύξηση της έντασης των κορυφών Q0 και Q1 

που αντιστοιχούν στα μόρια μονοπυριτικού και διπυριτικού οξέος, αντίστοιχα, με 

προσθήκη των πολυμερών στο διάλυμα πυριτικών, το οποίο αποδεικνύει την αύξηση 

της συγκέντρωσης των  μονομερών πυριτικού οξέος και την πάρεμπόδιση έως ένα 

βαθμό του πολυμερισμού τους. Τα αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν στο σχηματισμό 

δεσμών υδρογόνου μεταξύ των ομάδων σιλανόλης και των αιθερικών ομάδων των 

πολυμερών. Τέλος, επισημαίνεται πώς η σταθεροποίηση των διαλυτών πυριτικών 

ειδών εξαρτάται από τη συγκέντρωση του πολυμερούς και το μοριακό του βάρος.  
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Εικόνα Ι.3.: Aποτέλεσμα φασματοσκοπίας 29Si NMR υγρής κατάστασης διαλύματος 500ppm SiO2 με 

προσθήκη διαοφόρων συγκεντρώσεων PEG Μοριακού βάρους 10000 σε διάφορες συγκεντρώσεις.  

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση ορισμένων συνθετικών άμινο/άμιδο 

κατιοντικών πολυμερών στη διαδικασία πολυμερισμού του πυριτικού οξέος. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν  τρείς θερμοευαίσθητες κυτοσάνες με κωδικές 

ονομασίες ZS-63-4, ZS-69 και ZS-70, οι οποίες παρασκευάστηκαν μέσω graft 

πολυμερισμού του Ν,Ν-διαιθυλακρυλαμιδίου πάνω σε κυτοσάνη μικρού μοριακού 

βάρους, χρησιμοποιώντας Νιτρικό Αμμώνιο του Δημητρίου ως εκκινητή ριζών. 

Μελετήθηκε η επίδραση των μορίων αυτών στη διαδικασία του πολυμερισμού του 

πυριτικού οξέος για διάφορες συγκεντρώσεις αυτών, κατά τη διάρκεια οκτάωρων και 

τριήμερων πειραμάτων σε υπέρκορα διαλύματα πυριτικού οξέος (500 ppm ως SiO2 ή 

8,3 mM). Oι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε pH=7, καθώς οι περισσότερες 

διαδικασίες στα ύδατα πραγματοποιούνται γενικά σε ουδέτερα ή ελαφρώς αλκαλικά 

pH, όπως π.χ. οι διεργασίες στα ψυκτικά συστήματα των βιομηχανιών τα οποία 

πλήττονται από την επικάθιση του διοξειδίου του πυριτίου. Επιπλέον, σε τιμές κοντά 

στο 7 παρατηρείται ο μέγιστος βαθμός πολυμερισμού του διοξειδίου του πυριτίου και 

η δυνατότητα παρεμπόδισης της διαδικασίας του πολυμερισμού καθίσταται 

δυσκολότερη. 

 

I.1: Διοξείδιο του Πυριτίου  
 

Το πυρίτιο (Silicon) είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο “Si”, ατομικό αριθμό 14 και 

ατομική μάζα 28,0855 amu. Το πυρίτιο και το οξυγόνο αποτελούν τα δύο πιο άφθονα 

στο φλοιό της Γής (47% και 27% αφθονία αντίστοιχα). Αυτά τα δύο στοιχεία σε 

ποικίλους συνδυασμούς με μικρότερες ποσότητες άλλων σχηματίζουν διάφορα 

ορυκτά.  Πάνω από το 90% του φλοιού της Γής αποτελείται από πυριτικά ορυκτά, 

ενώ έχει βρεθεί ότι το άμορφο διοξειδίου του Πυριτίου (Silica) είναι η ένωση με την 

υψηλότερη αφθονία στον φλοιό της Γής. Το πυρίτιο είναι το όγδοο συνηθέστερο 
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στοιχείο στο σύμπαν, αλλά σπανίως το συναντάμε ελεύθερο στη φύση. Στη 

στοιχειακή του μορφή αποτελεί κύριο υλικό των περισσότερων ημιαγώγιμων 

συστημάτων και μικροτσιπ. Στη μορφή του χαλαζία (quartz), αλλά και διάφορων 

πυριτικών ενώσεων, το πυρίτιο απαντάται στα γυάλινα σκεύη, σε τσιμέντα και 

κεραμικά, ενώ το διοξείδιο αποτελεί το κύριο συστατικό των σιλικονών (πολυμερών 

πυριτίου, οξυγόνου, άνθρακα και υδρογόνου). Το πυρίτιο είναι πολύ χρήσιμο και για 

τους ζωντανούς οργανισμούς, αφού αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο αλλά και πολύ 

σημαντικό κομμάτι του μεταβολισμού των φυτών. Παράλληλα, χρησιμοποιείται από 

μονοκύτταρους μικροοργανισμούς όπως τα διάτομα και διάφορους σπόγγους για τη 

δημιουργία κυτταρικής μεμβράνης, ώστε να προστατευτούν να επιβιώσουν και να 

αναπαραχθούν.[11,12] Ωστόσο, ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο τα διάτομα 

διαχειρίζονται το πυριτικό οξύ δεν είναι πλήρως γνωστός και αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και έρευνας για την βιομιμητική και βιοανόργανη χημεία. 

 

Ι.2: Η χημεία του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)  

 

Το πυρίτιο παρουσιάζει την τάση να σχηματίζει εκτεταμένες αλυσίδες, φαινόμενο 

σπάνιο για τα στοιχεία του υπόλοιπου περιοδικού πίνακα. Ωστόσο, ενώσεις πυριτίου-

υδρογόνου μακριάς αλυσίδας, οι οποίες ονομάζονται σιλάνια και είναι τα πυριτιούχα 

ανάλογα των αλκανίων, είναι πολύ ασταθείς σε σχέση με τα αντίστοιχα αλκάνια.[13] 

Συγκεκριμένα, ο δεσμός Si-Si έχει μήκος 234 pm και έχει ενέργεια 222 kJ/mol. 

Αντιθέτως, ο δεσμός C-C έχει μήκος 154 pm και ενέργεια 348 kJ/mol. Ο δεσμός 

δηλαδή Si-Si στα σιλάνια είναι ασθενέστερος σε σχέση με τoν σταθερό δεσμό C-C 

στην ανθρακική αλυσίδα των βιομορίων. Ο δεσμός Si-Si παρατηρείται ότι είναι πολύ 

πιο ασθενής από τους δεσμούς με ετεροάτομα Si-H και Si-O, οπότε σιλάνια μακριάς 

αλυσίδας θα «σπάσουν» σε μικρότερα σιλάνια για να περιοριστεί ο αριθμός των 

ασθενών δεσμών Si-Si ή σιλοξάνες ώστε να αποκτήσουν  ισχυρότερους δεσμούς και 

το σύστημα να κερδίσει σε ενέργεια. Tα πολυσιλοξάνια φέρουν αυτή τη δυνατότητα 

λόγω του δεσμού Si-O ο οποίος έχει έντονο χαρακτήρα ομοιοπολικού δεσμού. Ο 

δεσμός Si-O είναι ένας πολύ ισχυρός δεσμός λόγω της δημιουργίας δεσμών π(p-d) 

(Εικόνα Ι.4.). Οι δεσμοί αυτοί σχηματίζονται γιατί το πυρίτιο σε αντίθεση με τον 

άνθρακα φέρει κενά d τροχιακά χαμηλής ενέργειας που μπορούν να επικαλυφθούν 

αποτελεσματικά με συμπληρωμένα p τροχιακά του οξυγόνου. Έτσι, ο ισχυρός δεσμός 

Si-O, σε αντίθεση με τον ασθενή δεσμό Si-Si πριν, προσφέρει μεγάλη σταθερότητα 

και ευνοεί το σχηματισμό μακριών πολυμερικών αλυσίδων όπως τα οργανικά 

πολυμερή που έχουν ενεργειακά σταθερό κορμό, την ανθρακική αλυσίδα. Ως εκ 

τούτου η χημεία του πυριτίου κυριαρχείται από ενώσεις με αλυσίδες και πλέγματα 

δεσμών πυριτίου οξυγόνου.  Αντιθέτως, οι δεσμοί C-C, C-H και C-O είναι παρόμοιας 

ισχύος, οπότε μπορούν να συντεθούν μακριές οργανικές αλυσίδες χωρίς να σπάσουν 

σε σταθερότερα τμήματα αφού αυτές καθαυτές φέρουν μεγάλη σταθερότητα λόγω 

ισχυρών δεσμών από τους οποίους αποτελούνται. 
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Εικόνα Ι.4. Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπικάληψης των τροχιακών του Πυριτίου και του Οξυγόνου.  

  

Το διοξείδιο του πυριτίου είναι ένα στερεό ομοιοπολικού πλέγματος στο οποίο κάθε 

άτομο πυριτίου είναι ενωμένο με ομοιοπολικούς δεσμούς με τέσσερα άτομα 

οξυγόνου σε τετραεδρική διάταξη και κάθε άτομο οξυγόνου συνδέεται με ένα άλλο 

άτομο πυριτίου[14] Εικόνα Ι.4. 

 

Εικόνα Ι.5: Δομή του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). Α) Ένα άτομο πυριτίου τετραεδρικά ενωμένο με 

τέσσερα άτομα οξυγόνου. Β) ένα τμήμα της δομής του SiO2 με τρία τετράεδρα SiO4 ενωμένα μεταξύ τους.  

Το διοξείδιο του πυριτίου απαντάται σε δύο μορφές,  την κρυσταλική (quartz, 

cristobalite, tridymite) και την άμορφη (γυαλί, άμμος). Αποτελεί κύριο συστατικό των 

ηφαιστιογενών και ιζηματογενών πετρωμάτων, καθώς και ένα σημαντικό συστατικό 

των ιζημάτων και των εδαφών. Με τη μορφή πυριτικών αλάτων αποτελεί περίπου το 

75 wt% του φλοιού της γής, όπως ο ζιρκονίτης, ο βιλλεμίτης, η βήρυλλος κ.α.. Το 

διοξείδιο του πυριτίου (Silica) κυρίως απαντάται στη μορφή του χαλαζία (quartz), το 

οποίο αποτελεί το 12-14 wt% της λιθόσφαιρας. Ορισμένες μορφές όπως “Keatatite”, 

“SilicaW” και τα πορώδη αποτελούν προϊόντα τεχνητού διοξειδίου του πυριτίου,  τα 

οποία δεν υπάρχουν ελεύθερα στη φύση.  

 

Ι.2.1: Διαλυτότητα του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) 

 

Η διαλυτοποίηση και επανασχηματισμός του διοξειδίου του πυριτίου 

πραγματοποιούνται συνεχόμενα σε ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας της Γης. Η 

συγκέντρωση των διαλυτών πυριτικών  φαίνεται να εξαρτάται ισχυρά από το pH, τη 

θερμοκρασία και σχετίζεται με διάφορες διαδικασίες όπως διαλυτοποίηση/καθίζηση, 

απορρόφηση/προσρόφηση, συμπλοκοποίηση με κατιόντα και ανιόντα στην υγρή 
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φάση κ.α.[15]  Στον πίνακα Ι.1, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές τιμές 

συγκέντρωσης διαλυτών πυριτικών σε φυσικά ύδατα.  

 

Πίνακας Ι.1:Συγκέντρωση διαλυτού Si σε φυσικά ύδατα[16] 

Φυσικά ύδατα Συγκέντρωση (ppm) 

Λίμνη 1-3 

Μεγάλα ποτάμια 3-15 

Θαλασσινό νερό 1-10 

Πηγές 2-60 

Πηγές σε ηφαιστιογενείς περιοχές ή 

πετρελαιοπηγές 

5-300 

 

 Η διαδικασία διαλυτοποίησης των πυριτικών αλάτων και του διοξειδίου του πυριτίου 

σε υδατικά διαλύματα οφείλεται κυρίως στην υδρόλυση των δεσμών Si-O-Si, 

καταλήγωντας σε απελευθέρωση πυριτικού οξέος Si(OH)4 στην υδατική φάση. Η 

διαλυτοποίηση του SiO2 μέσω επανυδάτωσης περιγράφεται από την παρακάτω 

αντίδραση: 

SiO2(solid) + 2 H2O → Si(OH)4(aq) 

 

Η πλέον διαλυτή μορφή του διοξειδίου του πυριτίου είναι τα μονομερή, τα οποία 

περιέχουν ένα μόνο άτομο πυριτίου και μοριακό τύπο: Si(OH)4. Συνήθως 

ονομάζονται ορθοπυριτικά ή μονοπυριτικά οξέα (molybdate-reactive silica).  

Πρόκειται για αρκετά ασθενή οξέα (pKa = 9,8), τα οποία είναι μη ιοντικά σε 

ουδέτερα και ασθενώς όξινα διαλύματα. Το διαλυτό πυρίτιο παραμένει στη μορφή 

μονοπυριτικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υδατικά διαλύματα, στους 25ο C, 

εφόσον η συγκέντρωση τους είναι μικρότερη από 0,002 Μ, αλλά πολυμερίζεται 

γρήγορα όταν βρεθεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, σχηματίζοντας, αρχικά 

πολυπυριτικά οξέα μικρού μοριακού βάρους (ολιγομερή) και στη συνέχεια 

μεγαλύτερα πολυμερικά είδη (κολλοειδή). Έχει βρεθεί πως το διοξείδιο του πυριτίου 

στα θαλάσσια ύδατα καθώς και στα νερά λιμνών και ποταμών βρίσκεται 

αποκλειστικά στη μορφή του μονοπυριτικού οξέος. Τα κολλοειδή σωματίδια του 

διοξειδίου του πυριτίου διαλυτοποιούνται στο θαλασσινό νερό, το οποίο θεωρείται μη 

κορεσμένο σε σχέση με το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Το καθαρό διοξείδιο του 

πυριτίου στη κρυσταλλική μορφή του χαλαζία, προέρχεται από πλήρως αφυδατωμένο 

πυριτικό οξύ, ενώ τα πυριτικά άλατα προέρχονται από αφυδατωμένα άλατα 

μεταλλικών ιόντων με πυριτικό οξύ.  

Παρόλο που ο χαλαζίας είναι η πιο σταθερή μορφή του διοξειδίου του πυριτίου σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος,  ο ρυθμός κρυστάλλωσης αυτού είναι εξαιρετικά αργός. 

Οπότε η υψηλότερη τιμή του ορίου για τη συγκέντρωση του διαλυτού Si στο νερό 

ελέγχεται από τη διαλυτότητα του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου (Πίνακας Ι.2).[15] 
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Πίνακας Ι.2: Συγκέντρωση διαλυτού Si σε φυσικά ύδατα. 

 

Ωστόσο, η διαλυτοποίηση του διοξειδίου του πυριτίου δεν περιγράφεται επαρκώς από 

την αντίδραση που αναγράφεται παραπάνω, αλλά από ένα πολύπλοκο σύστημα 

αντιδράσεων ισορροπίας όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

H διαλυτότητα του διοξειδίου του πυριτίου έχει βρεθεί ότι εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως η τιμή pH, η θερμοκρασία, η παρουσία αλάτων, η μορφή στην 

οποία βρίσκονται τα πυριτικά σωματίδια κ.α.  

Όσον αφορά την θερμοκρασία, με την αύξηση αυτής αυξάνεται αναλογικά και η 

διαλυτότητα του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου (Silica), όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα Ι.6). Επιπλέον φαίνεται πώς το άμορφο διοξείδιο 

του πυριτίου είναι συγκριτικά πιο ευδιάλυτο από το κρυσταλλικό.[17] Αντίθετα, τα 

πυριτικά εμφανίζουν αντίστροφη διαλυτότητα, δηλαδή, η διαλυτότητα τους είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας.  
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Εικόνα Ι.6: Εξάρτηση της διαλυτότητας από τη θερμοκρασία του συστήματος αλλά και τη μορφή του 

διοξειδίου του πυριτίου.[17] 

Ωστόσο,  η εξάρτηση της διαλυτότητας του διοξειδίου του πυριτίου από το pH 

διαφέρει από την απλή σχέση που παρατέθηκε παραπάνω. Σε τιμές pH έως 9 η 

διαλυτότητα του άμορφου SiO2 είναι σχετικά σταθερή (100-150ppm στους 25ο C ).[16] 

Oι παρατηρούμενες διαφορές εξηγήθηκαν λόγω των διαφορετικών μεγεθών 

σωματιδίων αλλά και της ύπαρξης επιμολύνσεων. Σε τιμές pH 9-10 υπάρχει μια 

εμφανής αύξηση στη διαλυτότητα του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα Ι.1[18]:  
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Διάγραμμα I.1: H διαλυτότητα του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου σε σχέση με το pH.  

 H αύξηση της διαλυτότητας σε πιο βασικά pH αποδόθηκε στο σχηματισμό του 

πυριτικού ιόντος SiO(OH)3
-, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία με το ουδέτερο 

μονομερές Si(OH)4 και κατ’ επέκταση με το διοξείδιο του πυριτίου:  

 

Έτσι σε υψηλότερες τιμές pH το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου διαλύεται προς το 

σχηματισμό μονομερούς πυριτικού οξέος, το οποίο μετατρέπεται στην ανιοντική 

μορφή, λόγω αποπρωτονίωσης. Οι αρνητικά φορτιμένες σιλανόλες απωθούνται 

μεταξύ τους καταλήγωντας σε παρεμπόδιση του επανασχηματισμού διοξειδίου 

πυριτίου. Σε τιμές pH κάτω από 7, τα σωματίδια συσσωματώνονται, καθώς οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις είναι ασθενείς.  

Άλλος ένα παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τη διαλυτότητα του διοξειδίου του 

πυριτίου είναι η παρουσία ή μη ευδιάλυτων αλάτων. Μέσα από πολλές έρευνες και 

μελέτες έχει βρεθεί πως τα άλατα όπως CaCl2 και MgSO4 επιδρούν στη διαλυτότητα 

του πυριτικού οξέος και μάλιστα με αντίστροφη σχέση (Εικόνα Ι.7) ενώ ακόμα έχει 

διαπιστωθεί πως αναλογικά με την αύξηση της ιοντικής ακτίνας μονοσθενών 

κατιόντων αυξάνεται και η διαλυτότητα του SiO2.  
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Εικόνα I.7: Οι θεωρητικές και πειραματικές τιμές διαλυτότητας του SiO2 συγκριτικά με τη συγκέντρωση 

αλάτων.[19] 

Ι.2.2: O πολυμερισμός του Διοξειδίου του Πυριτίου  

 

Ο σχηματισμός του Διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) είναι στην πραγματικότητα 

αποτέλεσμα πολυμερισμού. Όταν το πυριτικό οξύ ή/και τα πυριτικά ιόντα 

συμπυκνώνονται, μέσω διαδικασίας πολυμερισμού σχηματίζουν μια πληθώρα 

δομικών μορφολογιών: δακτύλιους, διασταυρωμένες πολυμερικές αλυσίδες, 

ολιγομερείς δομές κ.ά.  Μερικά παραδείγματα τέτοιων πολυμερικών δομών με 

αυξημένη σταθερότητα φαίνονται στην Εικόνα Ι.8. 
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Εικόνα Ι.8:  Δομές αναπτυσσόμενων πολυμερικών ειδών με τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα. [20] 

Η προκύπτουσα κλίμακα του διοξειδίου του πυριτίου, που είναι ένα άμορφο προϊόν 

(κολλοειδές), στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύπλοκο μίγμα από τα παραπάνω 

συστατικά ενωμένα μεταξύ τους μέσω δεσμών Si-O-Si. Η κατακρήμνιση SiO2 

ενισχύεται συνήθως σε υδατικά συστήματα όπου τα επίπεδα των πυριτικών είναι 

αρκετά υψηλά. Συγκεκριμένα το πυριτικό οξύ σε υπέρκορα διαλύματα όπου η 

συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2x10-3 M, υπόκειται σε ταχύ πολυμερισμό. 

Η διαδικασία του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος ξεκινά με τη συμπύκνωση δύο 

μονομερών Si(OH)4 με ταυτόχρονη απώλεια ενός μορίου νερού, σχηματίζοντας ένα 

διμερές που ονομάζεται διπυριτικό οξύ (disilicic acid). 

Aναλυτικότερα, η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι μια πυρηνόφιλη 

υποκατάσταση τύπου SN2 (Εικόνα Ι.9), σύμφωνα με την οποία ένα 

αποπρωτονιωμένο, αρνητικά φορτισμένο πυριτικό ιόν και συγκεκριμένα το 

πυρηνόφιλο άτομο οξυγόνου ενός από τους δεσμούς Si-OH, προσβάλλει το άτομο 

πυριτίου ενός δεύτερου ουδέτερου μορίου πυριτικού οξέος.  
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Εικόνα Ι.9: Σχηματική αναπαράσταση της αντίδρασης SN2  του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος  

Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στο σχηματισμό γέφυρας Si-O-Si ή του λεγόμενου 

σιλοξανικού δεσμού (Siloxane bond).  Tα αρχικά στάδια της διαδικασίας του 

πολυμερισμού του πυριτικού οξέος απεικονίζονται στην Εικόνα Ι.10.  

 

Εικόνα Ι.10: Σχηματική αναπαράσταση των αρχικών σταδίων του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος. 

 

Σε ουδέτερο pH (6-8), παρόλο που το pKa του πυριτικού οξέος είναι 9,8, ένας μικρός 

αριθμός μορίων θα ιοντιστεί (~0,18%) και θα αντιδράσουν αυτομάτως με ουδέτερα 

μόρια μονοπυριτικού οξέος προς σχηματισμό ολιγομερών. Η διαδικασία του 

πολυμερισμού είναι αυθόρμητη και οδηγεί σε σχηματισμό ολιγομερών μικρού 

μοριακού βάρους. Αυτά, στη συνέχεια δρούν ως πυρήνες για το σχηματισμό 

σταθερών σωματιδίων τα οποία τελικά συσσωματώνονται σχηματίζοντας γέλη. Τα 

ιόντα υδροξυλίου του νερού καταλύουν την παραπάνω διαδικασία, καθώς ιοντίζουν 

τα ουδέτερα μόρια πυριτικού οξέος προς πυριτικά ιόντα, τα οποία αποτελούν τα 
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πυρηνόφιλα στην αντίδρασης πυρηνόφιλης  υποκατάστασης SN2. Όσο πληθαίνουν τα 

φορτισμένα μονομερή σωματίδια πυριτικού οξέος (ΗΟ)3SiO- ,τόσο επιταχύνεται η 

διαδικασία του πολυμερισμού, καθώς αυτά λειτουργούν ως βάσεις για την ανάπτυξη 

περισσότερων νέων δεσμών Si-O-Si. Αφού σχηματιστεί το διμερές, η ταχύτητα 

πολυμερισμού αυξάνεται σημαντικά καθώς η σταθερά ιοντισμού των  πολυμερικών 

ομάδων είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των μονομερών, καθιστώντας το 

στάδιο του σχηματισμού του διμερούς το πιο κρίσιμο για την αντίδραση 

πολυμερισμού. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο σχηματισμός τριμερών, τετραμερών 

και ολιγομερών, καθώς η δημιουργία δεσμών Si-O-Si αυξάνει την οξύτητα της 

ομάδας Si-OH, κάνοντας τις ομάδες αυτές πιο ηλεκτρονιόφιλες και κατάλληλες για 

περαιτέρω προσθήκη μονομερών. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η 

τυχαία ανάπτυξη της πολυμερικής αλυσίδας, παράγοντας κολλοειδή σωματίδια 

μεγέθους 2-3 νανομέτρων.  Η διαδικασία πολυμερισμού του πυριτικού οξέος 

παρουσιάζεται στην Εικόνα Ι.11. 

 

Εικόνα Ι.11: Σχηματική αναπαράσταση του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος. [7] 

Τέλος περαιτέρω προσκόλληση μονομερών στην αυξανόμενη αλυσίδα ολιγομερών 

καταλήγει σε σχηματισμό ινωδών συσσωματτωμάτων, τα οποία συνεχίζουν να 

αυξάνονται σε μέγεθος καθώς η προσθήκη επιπλέον μονομερών συνεχίζει να 

λαμβάνει μέρος. Με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα τρισδιάστατο δίκτυο με 
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πολλούς συνεχόμενους δεσμούς Si-O-Si, όπως αυτό που εμφανίζεται στην Εικόνα 

Ι.12. Το τετράεδρο [SiO4] αποτελεί τη βασική μονάδα για το σχηματισμό του 

πολυμερούς SiO2. 

 

Εικόνα I.12: Σχηματική απεικόνιση του πολυμερούς SiO2. 

Καθώς ο πολυμερισμός προχωρά και τα επίπεδα του μονομερούς πυριτικού οξέος 

μειώνονται (κάτω από το όριο διαλυτότητας), τα μικρότερα πιο διαλυτά σωματίδια 

SiO2 διαλυτοποιούνται παράγοντας ξανά μονομερή πυριτικού οξέος, τα οποία 

εναποτίθενται στην επιφάνεια των μεγαλύτερων σωματιδίων. Η παραπάνω 

διαδικασία ονομάζεται Ostwald ripening process. [2,22] 

 

Εικόνα Ι.13: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας Ostαwld ripening.  

 

Καθώς τα σωματίδια άμορφου SiO2 αυξάνουν σε μέγεθος (έως μερικά nm) 

φορτίζονται αρνητικά και το pKa των επιφανειακών ομάδων σιλανόλης έχει βρεθεί 

να είναι περίπου 6,8. Σε ουδέτερο pH, τα μεγαλύτερα σωματίδια συνεχίζουν να 

αυξάνουν σε μέγεθος όπως περιγράφτηκε παραπάνω (σαν ξεχωριστά σωματίδια), 

μέχρις ότου τα επίπεδα του διαλυτού να φτάσουν τη διαλυτότητα του άμορφου SiO2, 

καθώς είναι αρνητικά φορτισμένα και απωθούνται μεταξύ τους. Η παραπάνω 

διαδικασία απεικονίζεται στο διάγραμμα της Εικόνα Ι.14:  
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Εικόνα I.14: Μεταβολή της συγκέντρωσης των ορθοπυριτικών ειδών σε συνάρτηση με το χρόνο μετά τη 

μείωση του pH.  

Για να μπορέσει να διερευνηθεί η πληθώρα πυριτικών σωματιδίων που σχηματίζονται 

κατά τη διαδικασία του πολυμερισμού, όπως φαίνεται και παραπάνω 

χρησιμοποιούνται αρκετές τεχνικές όπως 29Si MAS NMR και φασματοσκοπία υγρής 

κατάστασης 29Si HR NMR. Σε μοριακό επίπεδο η φασματοσκοπία πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού του 29Si επιτρέπει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο 

συνδέονται τα άτομα στα διάφορα πυριτικά είδη καθώς και τον βαθμό του 

πολυμερισμού, συγκρίνοντας τις εντάσεις των σημάτων Q0,Q1,Q2,Q3,Q4 . Ωστόσο, το 

μειονέκτημα της τεχνικής liquid state 29Si NMR είναι ότι λόγο της χαμηλής αφθονίας 

του ισοτόπου 29Si, απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις διαλύματος SiO2.
[46] Στην 

Εικόνα Ι.15 απεικονίζεται ένα φάσμα NMR 29Si, ενός διαλύματος πυριτικών ειδών. 

 

Εικόνα Ι.15: Φάσμα 29Si NMR υγρής κατάστασης πυριτικών ειδών σε υδατικό διάλυμα ΤΜΑ. [23] 
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Οι κορυφές Q0-Q4  ανάλογα με πόσους δεσμούς Si-OH διαθέτουν τα άτομα του 

πυριτίου ή πόσα από τα άτομα οξυγόνου ενός ατόμου πυριτίου προσδένονται με 

δεύτερο άτομο πυριτίου. Έτσι, το πλήρως πρωτονιωμένο μονομερές Si(OH)4  

αντιστοιχεί στην κορυφή Q0, στο διμερές (ΟΗ)3-Si-O-Si-(OH)3 αντιστοιχεί η κορυφή 

Q1 κτλ. Τέλος, η κορυφή Q4 αντιστοιχεί σε ένα πλήρως πολυμερισμένο πυριτικό οξύ, 

το οποίο έχει τέσσερα γειτονικά πυρίτια, ενωμένα μέσω γεφυρωτικών οξυγόνων.  

 

Ι.3: To διοξειδίου του πυριτίου στο βιολογικό κόσμο 
 

Το διοξείδιο του πυριτίου,  η πιο άφθονη ένωση στο φλοιό της Γης είναι παράλληλα 

και πολύ διαδεδομένη στα βιολογικά συστήματα. Ορυκτά που σχηματίζονται σε 

βιολογικό περιβάλλον εμφανίζουν ασυνήθιστες φυσικές ιδιότητες και δομές με 

περιοδικότητα μεγάλου μήκους. Το πυρίτιο απαντάται σε ποσοστό 90% στο φλοιό 

της Γης με τη μορφή πυριτιούχων ορυκτών.  Τέτοια πετρώματα πυριτίου έχουν πολύ 

βασική βιολογική λειτουργία, καθώς έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να 

νερό αλλά και διάφορα κατιοντικά είδη, απαραίτητα για τους φυτικούς οργανισμούς 

καθιστώντας το έδαφος γόνιμο. Ο βιολογικός σχηματισμός (biomineralization) είναι 

πολύ διαδεδομένος στη φύση: στα βακτήρια, τα μονοκύτταρα πρωτεύοντα, τα φυτά,  

τα ασπόνδυλα αλλά και τα σπονδυλωτά. Όσον αφορά τους ζώντες οργανισμούς,  το 

διοξείδιο του πυριτίου παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές μορφές ζωής, όπως στο 

σχηματισμό σκελετού σε μονοκύτταρους οργανισμούς, στο σχηματισμό σκληρών 

μίσχων αλλά και μυτερών άκρων στα φυτά, για προστασία. Το πυρίτιο βρίσκεται ως 

ιχνοστοιχείο στα ανώτερα θηλαστικά και στον άνθρωπο και συγκεκριμένα 10mg 

περιέχονται σε 1 κιλό βάρους.[16] Θαλάσσιοι οργανισμοί, όπως τα διάτομα αλλά και 

ορισμένα είδη σπόγγων σχηματίζουν το εξωτερικό τους κέλυφος χρησιμοποιώντας ως 

πρώτη ύλη πυριτικό οξύ που προσλαμβάνουν από το υδάτινο περιβάλλον, το οποίο 

στη συνέχεια μετατρέπουν σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (Εικόνα Ι.16). 
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Εικόνα Ι.16: Απεικόνιση SEM: A) Suberites domuncula, B) Lubomirskia baicalensis, C) σφαιρικό και 

D) αστεροειδές Geodia cydonium.  

Ο βιολογικός σχηματισμός του διοξειδίου του πυριτίου πραγματοποιείται σε μη 

κορεσμένο περιβάλλον σε σχέση με τη συγκέντρωση πυριτίου και σε συνθήκες 

ουδέτερου pH και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών (4-40ο C) Παρά τη διαδεδομένη 

ύπαρξη και τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του, λίγα είναι γνωστά για το διοξείδιο 

του πυριτίου όπως παράγεται από τους βιολογικούς οργανισμούς καθώς και για τους 

μηχανισμούς μέσω των οποίων σχηματίζονται ελεγχόμενες μικροσκοπικές και 

μακροσκοπικές δομές στη κλίμακα νανομέτρων. Τα διάτομα εμφανίζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον μεταξύ των πλαγκτονικών φυκών. Ως διάτομα χαρακτηρίζονται 

μικροσκοπικοί. Μονοκύτταροι, ευκαρυωτικοί και αρκετά ποικιλόμορφοι οργανισμοί, 

οι οποίοι προσλαμβάνουν από το περιβάλλον τους διαλυτό πυρίτιο, το οποίο 

μεταφέρουν στο εσωτερικό του κυττάρου και το χρησιμοποιούν κατά τη δημιουργία 

άκαμπτων κυτταρικών τοιχωμάτων, γνωστά ως κελύφη, αποτελούμενα από άμορφο 

SiO2.
[25] Tα διάτομα έκαναν την εμφάνιση τους περίπου 185 εκατομμύρια χρόνια πριν 

και εμφανίζονται σε αποχρώσεις του κίτρινου και του καφέ, λόγω της ύπαρξης 

καροτενοειδών χρωστικών. Είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί και τείνουν να 

σχηματίζουν αποικίες σε θαλάσσια πετρώματα, όπως φαίνεται στην Εικόνα Ι.17. 
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Εικόνα Ι.18: Απεικόνιση διαφόρων 
μορφολογιών των διατόμων. 

Εικόνα Ι.19: Απεικόνιση διαφόρων μορφολογιών των κελυφών των διατόμων. 

 

Εικόνα Ι.17: Aποικίες διατόμων σε θαλάσσιους βιότοπους. 

 

Αυτοί οι “κοσμοπολίτικοι” συμβιωτικοί  οργανισμοί μεγέθους μερικών μικρομέτρων 

(2-200μm), είναι ευρέως διαδεδομένοι κατά κύριο λόγο σε θαλάσσια οικοσυστήματα 

και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. Τα διάτομα 

έχουν μεγάλο βιολογικό ενδιαφέρων λόγω των εντυπωσιακών μοτίβων των 

κυτταρικών τοιχωμάτων τους από διοξείδιο του πυριτίου και εμφανίζουν πολλές 

εφαρμογές στην αναπτυσσόμενη νανοτεχνολογία. Επί του παρόντος έχει εκτιμηθεί η 

ύπαρξη πάνω από 100.000 διαφορετικών ειδών διατόμων,  τα οποία διακρίνονται με 

βάση το σχήμα και τις μοναδικές μορφολογίες του κυτταρικού τους τοιχώματος.[26] 

Εικόνες Ι.18, Ι.19. 
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Τα διάτομα ελέγχουν το σχηματισμό ανόργανης μεμβράνης από SiO2 αλλά και τη 

δημιουργία των μορφολογιών με μεγάλη ακρίβεια, από γενιά σε γενιά, γεγονός το 

οποίο είναι ενδεικτικό της ικανότητας των οργανισμών αυτών για πλήρη μοριακό 

έλεγχο. Η ανάγκη για ταχύ πολυμερισμό του αποθηκευμένου διαλυτού πυριτικού 

οξέος, ώστε να σχηματιστεί το εξωτερικό κέλυφος παρατηρείται κατά τη κυτταρική 

διαίρεση του μικροοργανισμού. Ένα γενικό σχήμα της κυτταρικής διαίρεσης των 

διατόμων παρουσιάζεται στην Εικόνα Ι.20.  

 

Εικόνα Ι.20: Σχηματική αναπαράσταση της κυτταρικής διαίρεσης του διατόμου. A) Mητρικό κύτταρο 

έτοιμο για αναπαραγωγή, Β) φαίνονται τα δύο θυγατρικά κύτταρα μέσα στη θήκη του μητρικού κυττάρου 

C) Σύνθεση της βαλβίδας μέσα στο θυγατρικό κύτταρο D και E) διαδικασία διαχωρισμού των 

θυγατρικών κυττάρων. [27] 

Τα διάτομα, λοιπόν, χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός διάφανου πυριτικού 

κυτταρικού τοιχώματος, το οποίο περικλείει μέσα τον όγκο του κυττάρου και 

ονομάζεται «θήκη» (valve). Η μορφή των θηκών διακρίνεται για την ποικιλομορφία 

της καθώς είναι διατρητή και μπορεί να φέρει περίπλοκες δομές όπως ραβδώσεις, 

πόρους και προεξοχές. Έχει βρεθεί ότι οι εξωτερικές μεμβράνες αποτελούνται από 

σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου μεγέθους 50-100nm  τα οποία περιβάλλονται από 

οργανική ύλη που περιλαμβάνει υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.  

To κομμάτι που έχει ελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας είναι η 

ικανότητα που εμφανίζουν αυτοί οι μικροοργανισμοί να συλλέγουν επιλεκτικά 

μεγάλες συγκεντρώσεις μονοπυριτικού οξέος, αρκετά μεγαλύτερες (μερικών 

εκατοντάδων mmol/L) από το όριο διαλυτότητας του διοξειδίου του πυριτίου, υπό 

ανάλογες συνθήκες, από τον περιβάλλοντα χώρο, ακόμα κι όταν η συγκέντρωση 

αυτού είναι αρκετά χαμηλή (70μM).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνει χώρα μια ενεργή μεταφορά πυριτικού 

οξέος. Η παραπάνω λειτουργία πραγματοποιείται από ειδικές πρωτεΐνες μεταφοράς 

(Silicon Transport proteins- SIT) (Εικόνα Ι.21) οι οποίες μεταφέρουν το πυριτικό οξύ 

στο εσωτερικό του κυττάρου μέσω πρόσδεσης με αυτό. Επισημαίνεται, ότι η 

μεταφορά του πυριτικού οξέος εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων Νατρίου 

και ιδανικά η αναλογία είναι Si(OH)4:Na+  είναι 1:1.[2]  Τελικά, η σύνθεση των νέων 

θηκών, κατά τη κυτταρική διαίρεση, πραγματοποιείται σε ειδικά θυλάκια υψηλής 

εξειδίκευσης, στο εσωτερικό του κυττάρου, τα οποία ονομάζονται Silicon Deposition 

Vesicles (SDVs). Επίσης, αρκετές αναφορές έχουν γίνει, χωρίς όμως να υπάρχουν 

αποδείξεις, σχετικά με την ύπαρξη ειδικού χώρου αποθήκευσης (silicon pool) του 
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διαλυτού πυριτίου μέσα στο κύτταρο, το οποίο έχει υποτεθεί ότι παρέχει το πυρίτιο 

που απαιτείται για το σχηματισμό του νέου κελύφους. Μέσω φασματοσκοπίας 29Si 

NMR σε ζωντανά διάτομα (Navicula Pelliculosa), βρέθηκε ότι το διαλυτό πυρίτιο 

υπάρχει κυρίως στη μορφή ορθοπυριτικού οξέος, ενώ ένα 5-10% υπάρχει προσωρινά 

στη μορφή οργανοπυριτικού συμπλόκου. Προτάθηκε έτσι η αλληλεπίδραση του 

πυριτίου στο εσωτερικό του κυττάρου με οργανική ύλη. Η μετακίνηση του πυριτίου 

στο εσωτερικό του κυττάρου και η μεταφορά του στο κυστίδιο SDV δεν είναι πλήρως 

κατανοητή.  

 

Εικόνα Ι.22: Σχηματική αναπαράσταση  μεταφοράς του πυριτίου στα διάτομα.[36] 

Σημειώνεται πως πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε διάτομα in vivo, 

επιβεβαίωσαν ότι κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης των θηκών το pH των SDV 

γίνεται αρκετά όξινο καθώς το pH των SDV παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό 

διοξειδίου του πυριτίου στα διάτομα, διευκολύνοντας μια γρήγορη πυρήνωση και 

συσσωμάτωση των σωματιδίων διοξειδίου του πυριτίου και τελικά αυξάνοντας το 

ρυθμό δημιουργίας ώριμων θηκών. [28] Τα κυτταρικά τοιχώματα των διατόμων 

θεωρούνται παράδειγμα ελεγχόμενης παραγωγής νανοδομημένου διοξειδίου του 

πυριτίου. Όμως, οι μηχανισμοί που επιτρέπουν τη διαδικασία σχηματισμού αυτών να 

πραγματοποιηθεί φαίνεται να είναι αρκετά πολύπλοκοι. Σε συνδιασμό με τα 

παραπάνω δεδομένα, έρευνες αναφέρουν επίσης την ύπαρξη πολυκατιοντικών 

πεπτιδίων ,τα οποία απομονώθηκαν από τα κυτταρικά τοιχώματα των διατόμων. 

Αυτά τα πεπτίδια φάινεται να δημιουργούν δίκτυα σωματιδίων διοξειδίου του 

πυριτίου μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που προστίθενται σε διάλυμα 

πυριτικού οξέος. Τρείς κατηγορίες τέτοιων πρωτεϊνών έχουν ταυτοποιηθεί στην 

οργανική μήτρα του κυτταρικού τοιχώματος του διατόμου Cylindrotheca fusiformis: 

1) frustulins, 2)pleuralins και 3) sillafins [29]. Οι frustulins ανήκουν σε μια οικογένεια 

από γλυκοπρωτεινες που συνδέονται με ασβέστιο και διατηρούν τη δομική και 

μηχανική ακεραιότητα του κυτταρικού τοιχώματος, λόγω της αφθονίας τους μέσα 

στο κύτταρο. Οι pleuralins είναι όξινα μόρια και δεν επάγουν τον σχηματισμό 

διοξειδίου του πυριτίου, αλλά συμμετέχουν στο σχηματισμό θηκών κατά τη 

κυτταρική διαίρεση. Ωστόσο, οι σιλαφίνες είναι εκείνες, οι οποίες έχουν προσελκύσει 

την περισσότερη προσοχή λόγω της ικανότητας τους να καταλύουν τον πολυμερισμό 
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του πυριτκού οξέος σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος και να λειτουργούν ως 

εκμαγεία μέσω “αυτοσυναρμολόγησης” ή διαχωρισμού φάσεως λόγω 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. Οι σιλαφίνες των οποίων η δομή φαίνεται στην 

Εικόνα Ι.23, αποτελούν αμφοτεριονικά (zwitterionic) πολυπεπτίδια τροποποιημένα με 

αμινομάδες (π.χ. φέρουν πολυαμίνη αποτελούμενη από 6-11 επαναλαμβανόμενες 

μονάδες “N-methyl-propylamine”). Aυτές οι μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις (π.χ. 

φωσφορυλίωση στα κατάλοιπα σερίνης) φαίνεται να επηρεάζουν την ικανότητα των 

σιλαφινών να κατακρημνίζουν νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου.  

 

Εικόνα Ι.23: Σχηματική απεικόνιση της δομής της silaffin 1A από το C. fusiformis. Επιπλέον φαίνονται 

οι δομές των πλευρικών αλυσίδων των τροποποιημένων καταλοίπων λυσίνης (Κ) και των 

φωσφορυλιωμένων καταλοίπων σερίνης (S).[24] 

 

Ι.3.1: Extreme Biosilicification 

 

To ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα και την οικολογία σε περιβάλλοντα με ακραίες 

συνθήκες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη 

ύπαρξης ζωής σε περιβάλλοντα που παλαιότερα είχαν χαρακτηριστεί ακατοίκητα. 

Χαρακτηριστικά, ορισμένα μικρόβια έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν σε “ακραία” 

περιβάλλοντα και να σχηματίζουν διάφορα βιουλικά όπως Fe2O3, SiO2 και MnO2, 

καθώς και να εμποδίζουν ή να επάγουν την διαλυτοποίηση φυσικών ορυκτών. 

Επίσης, έχουν βρεθεί πληθυσμοί να ευημερούν στις θερμές πηγές του Yellowstone. 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι είδη της τάξης των Cyanidium (Caldarium και 

Caldiera), ένα είδος κόκκινου φύκους το οποίο επιβιώνει σε περιβάλλον με πολύ 

χαμηλές τιμές pH (0,5-4,0), υψηλές θερμοκρασίες (50-80 οC) και υψηλές 

συγκεντρώσεις μεταλλικών ιόντων όπως Cd,Ni,Fe και As,  τα οποία είναι πολύ 

τοξικά για σχεδόν όλους τους γνωστούς οργανισμούς. Το είδος αυτό πραγματοποιεί, 

όπως και τα διάτομα, τη διαδικασία πολυμερισμού πυριτίου για το σχηματισμό του 

κελύφους του, ακόμη και κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες, γεγονός που το καθιστά 

μοναδικό εφόσον αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να είναι εργαστηριακά αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί. [30] Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι για να καταφέρνει να επιβιώνει σε 
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τέτοιες συνθήκες το είδος αυτό έχει συγκεκριμένη μορφή κυτταρικού τοιχώματος 

αλλά και την ικανότητα να ρυθμίζει το pH.[31] Aκόμη, ορισμένα είδη φυκών έχουν 

βρεθεί να αποικίζουν σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μικρότερες από 0 oC. Για 

παράδειγμα, τα Chlamydomonas nivalis συναντώνται συχνά σε μεγάλου υψομέτρου 

χιονοπέδια, όπου διατηρούν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν παρά τις χαμηλές 

θερμοκρασίες και τα υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας. Επομένως εγείρονται 

πολλά ερωτήματα γύρω από το ποια είναι τα μόρια εκείνα, τα οποία καθιστούν τη 

διεργασία δυνατή κάτω από τέτοιες συνθήκες. 

 

Ι.4: Tο διοξείδιο του πυριτίου στο βιομηχανικό κόσμο 

 

Η δυνατότητα του ανθρώπου να μετατρέπει το νερό που υπάρχει φυσιολογικά στο 

φλοιό αλλά και στα έγκατα της Γής σε πόσιμο, δηλαδή ασφαλές για κατανάλωση, 

είναι μια από τις πιο αναγκαίες για την επιβίωση του. Ωστόσο, τα συστήματα 

αφαλάτωσης που χρησιμοποιούν μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης μαστίζονται από 

προβλήματα εναπόθεσης οργανικών, ανόργανων και κολλοειδών ή κρυσταλλικών 

ιζημάτων. Το νερό είναι ευρέως διαδεδομένο στη βιομηχανία ως ψυκτικό μέσω λόγω 

της αυξημένης του θερμοχωρητικότητας, της υψηλής βιοδιαθεσιμότητας αλλά και 

του χαμηλού κόστους. Έτσι, στα περισσότερα ψυκτικά συστήματα το νερό 

ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται για αρκετούς κύκλους πριν απορριφθεί. Η 

ανακύκλωση, αυτή, του  νερού οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης 

διαλυτοποιημένων ειδών πάνω από το κρίσιμο σημείο εναπόθεσης/καθίζησης 

αδιάλυτων αλάτων(silica deposits).[32] Επιπλέον, σε τέτοιου είδους σωληνώσεις 

προκαλείται συσσώρευση μικροοργανισμών και διάβρωση του μεταλλικού υλικού 

όπως φαίνεται στην Εικόνα Ι.24. Η ρύπανση σε βιομηχανικά ύδατα που 

υποστηρίζουν αρκετές βιομηχανίες αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς 

απαιτούνται δαπανηρές χημικές ή μηχανικές διαδικασίες καθαρισμού ή απόρριψη 

κρίσιμων εξαρτημάτων του εξοπλισμού. Ορισμένες εναποθέσεις εάν και λιγότερο 

γνωστές είναι ιδιαίτερα δύσκολες στη διαχείριση. Τέτοιες εναποθέσεις 

περιλαμβάνουν τη καθίζηση ανόργανου διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). Όταν δεν 

ελέγχεται η συγκέντρωση του πυριτίου, σχηματίζει ανθεκτικές εναποθέσεις, των 

οποίων η αφαίρεση είναι τόσο δύσκολη, όσο και επικίνδυνη. Οι συμβατικοί 

παρεμποδιστές του σχηματισμού ανόργανων φωσφονικών αλάτων δεν αναστέλλουν 

τον σχηματισμό και τη καθίζηση του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου.[46] 

Συσσώρευση τέτοιων επικαθίσεων (Εικόνα Ι.24) μπορεί να προκαλέσει τεράστια 

λειτουργικά προβλήματα, όπως ελάττωση της λειτουργικής διαμέτρου των 

σωληνώσεων τα οποία οδηγούν σε μείωση της απόδοσης των ψυκτικών συστημάτων 

ακόμα και τερματισμό λειτουργίας.  
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Εικόνα Ι.24: Σχηματική απεικόνιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στα βιομηχανικά ύδατα.[33] 

  

Η εμφάνιση αυτού του στρώματος άμορφου SiO2 στις σωληνώσεις οφείλεται σε 

συνεχή ροή νερού υπερκορεσμένου σε πυριτικό οξύ Si(OH)4 ή σε άμορφο πολυμερές 

SiO2 ή και σε συνδυασμό αυτών. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο κατά την 

παρουσία άλλων αλάτων στο νερό, όπως τα φωσφορικά, τα ανθρακικά κ.α. Το 

ποσοστό επικάθισης SiO2 και διάβρωσης των σωληνώσεων καθορίζουν οι ίδιοι 

παράγοντες που καθορίζουν τον πολυμερισμό του πυριτικού οξέος, όπως η 

θερμοκρασία και το pH. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αντιμετώπιση των 

εναποθέσεων δυσδιάλυτων αλάτων στις σωληνώσεις των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων.  
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Εικόνα ΙΙ.2.: Απεικόνιση του φασματοφωτομέτρου 

DR/1900. 

Κεφάλαιο ΙΙ: Όργανα, Αντιδραστήρια και Βασικές 

Πειραματικές Διαδικασίες 
 

ΙΙ.1 : Όργανα και Αντιδραστήρια 

• Φασματοφωτόμετρο DR/1900 της εταιρίας 

HACH (Εικόνα II.1),  με το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 

διαλυτών πυριτικών ειδών, 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 656 Silica 

HR. 

 

• Φασματοφωτόμετρο DR/890 της εταιρίας 

HACH (Εικόνα II.2), με το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

θολερότητας, χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα 95.  

 

 

Εικόνα ΙΙ. 3.: Απεικόνιση του φασματοφωτομέτρου DR/890. 

 

• Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope-

SEM) μοντέλο JSM 6390V, JEOL και Sputter Coater SCD050, BAL-TEC, 

εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος» της 

Σχολής Θετικών επιστημών.  

• Συσκευή μέτρησης pH τύπου 315IWTW. 

• Hλεκτρονικός ζυγός ακρίβειας τριών δεκαδικών ψηφίων (KERNEW). 

• Θερμαντική πλάκα με μαγνητικό αναδευτήρα. 

• Συσκευή υπερήχων  
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• Mεμβράνη κυτταρίνης τύπου (Φ 47 nm, πόρων 0,8 μm) της εταιρίας 

Whatman GmbH. 

• Φίλτρα πόρων 0,45 μm (Acrodisc Syringe Filters). 

• Aυτόματες πιπέτες Gilson 100-1000 μL και 20-200 μL. 

• Γυάλινες κυψελίδες μέτρησης απορρόφησης για το HACH. 

• Απιονισμένο νερό από την στήλη του εργαστηρίου, το οποίο ελέγχθηκε 

για τυχόν περιεκτικότητα σε διαλυτά είδη πυριτικού οξέος. 

 

Στον παρακάτω πίνακα ΙΙ.2 παρουσιάζονται τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και οι εταιρίες από τις οποίες προμηθεύτηκαν:  

Πίνακα ΙΙ.2: Πίνακας των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν σε συν συνδιασμό με τις εταιρίες απο 

τις οποίες προμηθεύτηκαν. 

Aντιδραστήριο Εταιρία 

Sodium Metasilicate Pentahydrate 

Na2SiO3.5H2O  

Sigma Aldrich 

Ammonium Molybdate 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 

Sigma Aldrich 

Oxalic Acid dihydrate 

HO2CCO2H. 2H2O 

Sigma Aldrich 

Sodium Hydroxide 

NaOH 

Sigma Aldrich 

Hydrochloric Acid (37% w/w) 

HCl 

Scharlau Basic 

Acetic Acid (99,8% w/w) 

CH3COOH 

Sigma Aldrich 

Thermoresponsive Chitosans  

ZS-63-4, ZS-69, ZS-70 

Επιστημονικός συνεργάτης του 

εργαστηρίου 

 

 

II.2. Προετοιμασία Διαλυμάτων 

 

ΙΙ.2.1 Παρασκευή διαλύματος stock πυριτικών 500ppm “SiO2” 

Σε πλαστικό δοχείο, για να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση του δείγματος από το γυάλινο 

σκεύος, διαλύονται 4,2 g Na2SiO3.5H2O σε 80 mL απιονισμένου νερού. Το μίγμα 

αφήνεται υπό ανάδευση για τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να ομογενοποιηθεί. Στη 

συνέχεια, το διάλυμα αραιώνεται με απιονισμένο νερό σε τελικό όγκο 2 L και 

αφήνεται υπό ανάδευση για 24 ώρες.  

ΙΙ.2.2 Παρασκευή διαλύματος stock Οξικού Οξέος[34] 1% w/v  
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Σε πλαστικό δοχείο προσθέτω ποσότητα απιονισμένου νερού ίση με 50 mLκαι στη 

συνέχεια, 1 mL Οξικού οξέος 98 % w/w και αραιώνω προσθέτοντας απιονισμένο 

νερό σε τελικό όγκο 100mL.  

ΙΙ.2.3 Παρασκευή διαλυμάτων stocks παρεμποδιστών πολυμερισμού[34],[35]  

Οι Thermoresponsive Chitosans που χρησιμοποιήθηκαν είναι αδιάλυτες στο νερό. Η 

διάλυση τους  και η παρασκευή των διαλυμάτων stock πραγματοποιείται σε γυάλινα 

vial ή σε πλαστικά eppendorfs, αρχικά ζυγίζοντας την επιθυμητή ποσότητα στερεού 

και προσθέτοντας μικρή ποσότητα διαλύματος Οξικού Οξέος 1% w/v και μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Έπειτα, το μίγμα αναδεύεται χειροκίνητα και 

μεταφέρεται στη συσκευή υπερήχων για 15-20 λεπτά σε θερμοκρασία 60 οC. Τέλος, 

το διάλυμα αραιώνεται στον κατάλληλο όγκο, ώστε να προκύψει η επιθυμητή 

συγκέντρωση. Συγκεκριμένα για διάλυμα stock 5000ppm και όγκου 3 mL, ζυγίζονται 

0,0150gr στερεού ZS-63-3, στα οποία προστίθενται 150 μL οξικού οξέος 1 % w/v και 

2 mL απιονισμένο νερό. Όταν το στερεό διαλυθεί σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία το διάλυμα αραιώνεται σε τελικό όγκο 3 mL.  

 

ΙΙ.2.4 Παρασκευή διαλυμάτων stocks για το Φασματοφωτομετρικό Test 

1. Διάλυμα Μολυβδαινικού Αμμωνίου (NH4)6Mo7O24.4H2O: Σε πλαστικό 

δοχείο μεταφέρονται 80 mL απιονισμένου νερού όπου διαλύονται 12 

ταμπλέτες καυστικού Νατρίου NaOH, υπό συνεχή ανάδευση. Όταν το μίγμα 

ομογενοποιηθεί πλήρως  διαλύονται 10 gr άλατος Μολυβδαινικού Αμμωνίου 

και πραγματοποιείται ρύθμιση του pH μεταξύ 7,7-7,8, ώστε να αποφευχθεί η 

καταβύθιση κρυστάλλων σε μικρότερο pH και τελικά το διάλυμα αραιώνεται 

σε τελικό όγκο 100mL.  

2. Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος ΗCl 1:1:  Πραγματοποιείται ανάμιξη από ίσες 

ποσότητες νερού με HCl 37% w/w. 

3. Διάλυμα Οξαλικού Οξέος HO2CCO2H. 2H2O: Σε πλαστικό δοχείο 

πραγματοποιείται διάλυση 8,75 gr άλατος Οξαλικού Οξέος σε 80mL 

απιονισμένου νερού, υπό συνεχή ανάδευση για 15min , μέχρι την 

ομογενοποίηση και πλήρη διάλυση των κρυστάλλων και στη συνέχεια 

ακολουθεί αραίωση έως τελικού όγκου 100mL. 

 

II.3.: Πειραματική Πορεία Μέτρησης του Διαλυτού SiO2 (Molybdate 

Reactive Silica) 

➢ Αρχή λειτουργίας της μεθόδου των μολυβδαινοπυριτικών[36,37]  

H μέτρηση των διαλυτών ειδών του πυριτικού οξέος πραγματοποιείται με τη χρήση 

φασματοφωτομέτρου HACH DR/1900, το οποίο είναι κατάλληλο για την ανίχνευση 

μονομερών και διμερών πυριτικών ιόντων που βρίσκονται σε διάλυμα. Η λειτουργία 

του βασίζεται στη μέθοδο των μολυβδαινοπυριτικών, η οποία αναλύεται ακολούθως 

και έχει σφάλμα της τάξεως ± 5 %. 
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Εικόνα ΙΙ.4.: Aπεικόνιση της δομής κλωβού του 

μολυβδαινοπυριτικού οξέος. Το άτομο του Πυριτίου 

απεικονίζεται με γκρί χρώμα, ενώ τα άτομα Οξυγόνου με 

άσπρο. 

Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου των μολυβδαινοπυριτικών βασίζεται στη μέτρηση 

της έντασης του κίτρινου χρώματος που εμφανίζεται στο διάλυμα υπό μελέτη, η 

οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των διαλυτών πυριτικών ειδών που 

βρίσκονται στο διάλυμα. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι ο όρος “διαλυτά 

πυριτικά είδη” αντιστοιχεί στα μονομερή (H4SiO4)  και διμερή (H6Si2O7), καθώς 

μόνο αυτά έχουν την ικανότητα να αντιδράσουν με τα ιόντα MoO4
2- και να 

δημιουργήσουν μολυβδαινοπυριτικά σύμπλοκα στο δεκάλεπτο χρονικό διάστημα που 

αφήνεται να αναπτυχθεί το κίτρινο χρώμα. Συγκεκριμένα,  κατά την προσθήκη 

μολυβδαινικού αμμωνίου σε ποσότητα δείγματος που έχει αραιωθεί σε όξινες 

συνθήκες, λαμβάνει χώρα η αντίδραση των ιόντων ΜοΟ4
-  με το πυριτικό οξύ, 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:  

 

7Si(OH)4 + 12H6Mo7O24·4H2O + 17H2O →7H4SiMo12O40·29H2O 

 

Από την παραπάνω αντίδραση σχηματίζεται το σύμπλοκο του Μολυβδαινοπυριτικού 

οξέος, το οποίο έχει μορφή κλωβού (cage-like), όπως φαίνεται και στην Εικόνα ΙΙ.3. 

Το άτομο του Πυριτίου βρίσκεται στο κέντρο ενός τετραέδρου από οξυγόνα, τα οποία 

ανήκουν στα τέσσερα από τα δώδεκα οκτάεδρα MoO6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύμπλοκο ,αυτό, απορροφά στην περιοχή του ορατού και έτσι καθώς 

πραγματοποιείται η αντίδραση συμπλοκοποίησης, παρατηρείται εκπομπή κίτρινου 

χρώματος στο διάλυμα υπό ανάλυση. Έχει βρεθεί πως τα μονομερή του πυριτικού 

οξέος αντιδρούν πλήρως με τα ιόντα μολυβδαινίου μέσα σε 75 δευτερόλεπτα, στους 
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20οC, ενώ για την πλήρη αντίδραση των διμερών απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 10 

λεπτών. Αντίστοιχα, τα πολυπυριτικά οξέα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

αποπολυμεριστούν και να δώσουν τα μονομερή, τα οποία θα αντιδράσουν με τα ιόντα 

μολυβδαινίου για να σχηματίσουν το κίτρινο μολυβδαινοπυριτικό σύμπλοκο. Σε αυτή 

την αντίδραση δεν συμμετέχει το κολλοειδές SiO2 , το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

ανενεργό. Συνεπώς μετά την προσθήκη του Μολυβαινικού Αμμωνίου και του 

διαλύματος Υδροχλωρίου, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών, ώστε να 

ολοκληρωθεί η αντίδραση των μονομερών και διμερών πυριτικού οξέος. Όταν στο 

διάλυμα υπό ανάλυση υπάρχουν και φωσφορικά ιόντα, αυτά αντιδρούν με τα ιόντα 

μολυβδαινίου σχηματίζοντας μολυβδαινοφωσφορικά ιόντα, τα οποία απορροφούν 

στο ίδιο μήκος κύματος και συνεισφέρουν στο κίτρινο χρώμα, με αποτέλεσμα οι 

μετρήσεις να μην ανταποκρίνονται στη σωστή συγκέντρωση των διαλυτών πυριτικών 

ειδών (false positive). Για τον λόγο αυτό προστίθεται οξαλικό οξύ, το οποίο έχει την 

ικανότητα να καταλύει τη διάσπαση των μολυβδαινοφωσφορικών συμπλόκων.  

 

➢ Πρωτόκολλο μέτρησης των Μολυβδαινοπυριτικών ιόντων 

Από κάθε διάλυμα προς μέτρηση( ελέγχου-control και με προσθήκη παρεμποδιστή) 

λαμβάνεται ποσότητα 2ml με τη βοήθεια πιπέτας Gilson και μεταφέρονται σε ειδική 

γυάλινη κυψελίδα οπτικής διαδρομής 1 cm. Σε περίπτωση που στο πλαστικό ποτήρι 

της αντίδρασης εμφανιστεί θόλωμα ή καταπέσει ίζημα, λαμβάνεται ποσότητα 

περίπου 3 mL με σύριγγα και φιλτράρεται με χρήση φίλτρου 0,45 μm. Από αυτή τη 

ποσότητα στη συνέχεια λαμβάνεται η ποσότητα των 2 mL και μεταφέρεται στην 

ειδική κυψελίδα για ανάλυση. Ο όγκος ρυθμίζεται στα 25 ml με προσθήκη 

απιονισμένου νερού και ακολουθεί η προσθήκη 1mL μολυβδαινικού αμμωνίου και 

0.5mL υδροχλωρικού οξέος. Πατώντας τα πλήκτρα “timer” και “enter” στο όργανο 

ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση 10 λεπτών, που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης συμπλοκοποίησης των μολυβδαινικών και των πυριτικών όπως 

περιγράφτηκε αναλυτικότερα παραπάνω. Με τη λήξη του πρώτου χρονομέτρου, εν 

συνεχεία προστίθεται 1 mL από το stock οξαλικού οξέος και πατώντας ξανά το 

πλήκτρο “enter” ξεκινά ένα δεύτερο χρονόμετρο μετρώντας αντίστροφα από τα 2 

λεπτά. Τελικά μηδενίζοντας την απορρόφηση του οργάνου με τη χρήση απιονισμένου 

νερού ως τυφλό διάλυμα, πατώντας την ένδειξη “zero” και τοποθετώντας στην ειδική 

θέση του οργάνου το κάθε δείγμα πατώντας το “read” μετράται η απορρόφηση των 

δειγμάτων στα 452 nm. 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος η ένδειξη του 

φασματόμετρου επεξεργάζεται ως εξής:    Cπραγματικό = Cοργάνου χ(
𝟐𝟕,𝟓

𝟐
) , όπου 27,5/2 ο 

συντελεστής αραίωσης που πραγματοποιήθηκε στην αρχή της πειραματικής 

διαδικασίας κατά τη μέτρηση.  
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Εικόνα ΙΙ.5.: Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διαδικασίας κατά τη μέτρηση του διαλυτού 

πυριτικού οξέος με τη χρήση του φασματοφωτομέτρου DR/890, από το εγχειρίδιο οδηγιών του οργάνου. 

 

II.4.: Πειραματική Πορεία Προσδιορισμού της Θολερότητας των 

διαλυμάτων 

Για τη μέτρηση της θολερότητας των διαλυμάτων, στο φασματοφωτόμετρο HACH 

DR/2100Q επιλέχθηκε η λειτουργία Θολερότητας Γρήγορης Καθίζησης (RST). Η 

πειραματική διαδικασία συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα: 

• Σε μία από τις ειδικές γυάλινες κυψελίδες μεταφέρεται ποσότητα περίπου 

15mL απιονισμένου νερού, η οποία αποτελεί το τυφλό δείγμα (blanck). 

• Ποσότητα περίπου 15mL από τα εξεταζόμενα διαλύματα μεταφέρεται στις 

ειδικές γυάλινες κυψελίδες. 

• Σκουπίζεται επιμελώς η εξωτερική επιφάνεια των κυψελίδων και αναδεύονται 

ήπια (χωρίς να δημιουργηθούν φυσαλίδες) πριν τοποθετηθούν με τη σειρά 

στην υποδοχή του οργάνου.  

• Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη «Read» λαμβάνονται οι τιμές 

θολερότητας εκφρασμένες σε μονάδες μέτρησης NTU (Νεφελομετρική 

Μονάδα Θολερότητας), με ακρίβεια ± 2 %. 
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II.5.: Πειραματική Πορεία Λήψης Ιζημάτων για Φασματοσκοπία FT-IR, 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης SEM, Στοιχειακή ανάλυση EDS 

 

Για τη λήψη φάσματος μέσω Φασματοσκοπίας FT-IR, τα  ιζήματα που προκύπτουν 

από τα πειράματα, λαμβάνονται με διήθηση υπό κενό (χρησιμοποιώντας φίλτρα 

Gridded Membrane Filter, πόρων 0,45μm), έκπλυση με απιονισμένο νερό και 

ξήρανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για μερικά 24ωρα.  Στη 

συνέχεια,τοποθετούνται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, στο όργανο για ανάλυση. 

Για λήψη εικόνων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) αλλά και 

Στοιχειακής Ανάλυσης (EDS), πολύ μικρή ποσότητα από τα ιζήματα που λήφθησαν 

με την παραπάνω διαδικασία διαλυτοποιείται σε ποσότητα απιονισμένου νερού μέσα 

σε Eppendorf. Μια σταγόνα από τα νέα διαλύματα μεταφέρεται σε καλύπτρες (μικρά 

κομμάτια γυαλιού) και αφήνεται προς ξήρανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η 

λήψη πολύ μικρής ποσότητας διαλύματος είναι απαραίτητη για λόγους ευκρίνειας 

κατά την οπτική απεικόνιση του δείγματος. Τέλος, πραγματοποιείται η ρήψη 

χρυσού/παλλαδίου στα δείγματα με τη βοήθεια sputter coater SCD 050(της εταιρίας 

BAL-TEC), ώστε να καλυφθούν από λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού και να είναι 

δυνατή η εξέταση τους στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ: Συνθετικά πολυμερή 
 

Η αναστολή του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος με τη σταθεροποίηση του 

κολλοειδούς διοξειδίου του πυριτίου είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις 

όσον αφορά τη διαχείριση του δυσδιάλυτου διοξειδίου του πυριτίου (Εικόνα ΙΙΙ.1)[8] 

Η τελευταία αποσκοπεί στη διατήρηση μικρών πυριτικών σωματιδίων για την 

αποφυγή εναπόθεσης τους σε ήδη σχηματισμένα σωματίδια άμορφου διοξειδίου του 

πυριτίου (περαιτέρω επιφανειακής προσκόλλησης) δηλαδή αποτροπή 

συσσωμάτωσης. Αντίθετα, η πρώτη έχει ως σκοπό την καθυστέρηση του 

πολυμερισμού και τη διατήρηση του πυριτικού οξέος στη διαλυτή μορφή (δηλαδή 

στη μορφή των μονομερών και των διμερών). Σε αυτή τη περίπτωση, ιδανικά δεν 

σχηματίζεται καθόλου κολλοειδές SiO2. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις περιγράφονται 

από τις έννοιες της διασποράς και της παρεμπόδισης, αντίστοιχα και παρατίθενται 

στην ακόλουθη εικόνα.  

 

Εικόνα ΙΙΙ.1: Σχηματική αναπαράσταση παρεμπόδισης και διασποράς SiO2 σε υδατικά συστήματα. 

 

Στη παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την προσέγγιση της παρεμπόδισης, 

χρησιμοποιώντας συνθετικά συμπολυμερή και θα μελετήσουμε την επίδραση τους 

στον πολυμερισμό του πυριτικού οξέος. 

Σε προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο μας 

χρησιμοποιήθηκαν αμφοτεριονικές (zwitterionic) χιτοζάνες (Chitosans-CS) στις 

οποίες είχαν προσδεθεί μέσω graft-πολυμερισμού φωσφονικές ομάδες (Εικόνα ΙΙΙ.2), 

για την μελέτη σταθεροποίησης μονοπυριτικών και διπυριτικών οξέων σε ουδέτερο 

pH. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη της 

καρβόξυμέθυλο-Ινουλίνης (CMI) στην παρεμποδιστική δράση των αμφοτεριονικών 

πολυμερών. [38]  
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Εικόνα ΙΙΙ.2: Σχηματική απεικόνιση των δομών της φωσφομεθυλιομένης Κυτοσάνης (PCH) επάνω και 

της CMI κάτω.[38] 

Σύμφωνα με τις μελέτες εκείνες, η ικανότητα σταθεροποίησης αυτών των μορίων 

αποδόθηκε σε δημιουργία ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων και δεσμών 

υδρογόνου μεταξύ των ομάδων σιλανόλης και των πολυμερών. Σε αντίθεση με το 

πολυμερές PCH, το “μητρικό” πολυμερές της χιτοζάνης καταλύει τον πολυμερισμό 

του πυριτικού οξέος και ενισχύει την συσσωμάτωση των κολλοειδών σωματιδίων 

SiO2.  Ωστόσο, η παρεμποδιστική δράση του πολυμερούς φθίνει σταδιακά, με 

αποτέλεσμα να σχηματίζεται τελικά το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Το φαινόμενο 

,αυτό, οφείλεται στη παγίδευση του παρεμποδιστή στην μήτρα του διοξειδίου του 

πυριτίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν στο κορεσμένο 

διάλυμα των πυριτικών και του πολυμερούς προστέθηκε ποσότητα CMI, η 

παρεμποδιστική δράση του PCH ενισχύθηκε. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα και με προηγούμενες μελέτες, οι ανιοντικοί πολυηλεκτρολύτες δεν 

επηρεάζουν τον πολυμερισμό του πυριτικού οξέος όταν βρίσκονται σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις( <150 ppm). Eπομένως, το παραπάνω φαινόμενο αποδόθηκε σε 

δομικές αλλαγές στη δομή του PCH και πιθανώς σε υπερμοριακές δομές μέσω 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων (-ΝΗ3
+…-ΟΟC-). 

Σε άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ομάδα του εργαστηρίου μας, 

έχουν μελετηθεί, σε διάφορες συγκεντρώσεις, δενδριμερή μακρομόρια κάποια από τα 

οποία είχαν κάποιο βαθμό κατιοντικού φορτίου (PAMAM-1,PAMAM-2,PEI, 

PALAM, PAMALAM), ενώ άλλα ήταν αμφοτεριονικά (PPEI,PCH). Τα 

αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

στην περίπτωση των αμφοτεριονικών πολυμερών το αρνητικό φορτίο εξισορροπεί το 

θετικό με τέτοιο τρόπο που το πολυμερές δεν χάνει την παρεμποδιστική του δράση, 

αλλά η παγίδευση στη μήτρα του διοξειδίου του πυριτίου σταματάει.[17] 
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ΙΙΙ.1: Χιτίνη και Χιτοζάνες 
 

Η χιτίνη (chitin) είναι ο φυσικός αμινο-πολυσακχαρίτης με τη μεγαλύτερη αφθονία 

στη φύση, καθώς υπολογίζεται ότι παράγεται ετησίως σε ίδια ποσότητα με την 

κυτταρίνη. Η χιτίνη αποτελεί το υποστηρικτικό υλικό του κελύφους των 

καρκινοειδών και των εντόμων και αποτελείται από μονάδες 2-ακετάμιδο-2-δεοξυ-β-

D-γλυκόζης ενωμένων μέσω ενός β (1-4) δεσμού όπως φαίνεται στην Εικόνα ΙΙΙ.3. 

Πρόκειται για υδρόφοβη ένωση και αδιάλυτη στο νερό, αλλά και στους 

περισσότερους οργανικούς διαλύτες. Παράγεται μέσω μιας διαδικασίας ζυμώσεως 

παρόμοιας με εκείνη της παραγωγής του κιτρικού οξέος από Αspergillus niger, Mucor 

rouxii και Streptomyces, η οποία περιλαμβάνει επεξεργασία με ΝaOH.[39]  

 

 

Εικόνα ΙΙΙ.3: Σχηματική απεικόνιση των δομών της κυτταρίνης, χιτίνης και χιτοζάνης.[35] 

 

Η χιτοζάνη είναι το Ν-απακετυλιωμένο παράγωγο την χιτίνης που προκύπτει κατά 

την κατεργασία της  με ΝaOH, όπως φαίνεται στην Εικόνα ΙΙΙ.4. Επισημαίνεται ότι η 

Ν-απακετυλίωση δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένη.  
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Εικόνα ΙΙΙ.4: Σχηματική απεικόνιση της απακετυλίωσης της χιτίνης. 

 

 

Παρόλο που η οι περισσότεροι φυσικοί πολυσακχαρίτες όπως η κυτταρίνη και η 

δεξτράνη είναι ουδέτεροι ή οξινοι στη φύση, η χιτίνη και η χιτοζάνη είναι ισχυρά 

βασικοί πολυσακχαρίτες. Η χιτοζάνη σε αντίθεση με τη χιτίνη είναι διαλυτή σε αραία 

διαλύματα οξέων όπως το οξικό, το φορμικό κ.α επειδή, διαθέτει πρωτοταγείς 

αμινομάδες με τιμή pKa = 6,3, oι οποίες σε pH < 6 πρωτονιόνονται και αποκτούν 

θετικό φορτίο[2]. Επιπλέον, κατά την μετατροπή τη χιτίνης σε χιτοζάνη το μοριακό 

βάρος μειώνεται και μεταβάλλεται και ο βαθμός της απακετυλίωσης, με αποτέλεσμα 

να αλλάζει η κατανομή του φορτίου στην ένωση.  

Η παραγωγή και των δύο ενώσεων, προς το παρόν βασίζεται στην επεξεργασία των 

κελυφών που απορρίπτονται από βιομηχανίες κονσερβοποίησης σε πολλά μέρη του 

κόσμου, όπως το Όρεγκον, η Ουάσινγκτον και η Ιαπωνία, αλλά και από αλιευτικούς 

στόλους στην Ανταρκτική. Η παραπάνω διαδικασία είναι οικονομικά βιώσιμη κυρίως 

λόγω της ανάκτησης της Ασταξανθίνης, η οποία είναι ένα καροτενοειδές που δεν 

έχουμε καταφέρει ακόμα να συνθέσουμε στο εργαστήριο. Επιπλέον, οι δύο αυτές 

ενώσεις έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε άζωτο (6,98 %) σε σύγκριση με την 

συνθετική κυτταρίνη (1,25 %), γεγονός που τις καθιστά χρήσιμους χηλικούς 

παράγοντες.  

 

 

ΙΙΙ.2: Θερμοευαίσθητες χιτοζάνες (Thermoresponsive Chitosans) 
 

Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα[40] οι χιτοζάνες, αυτούσιες, δεν εμφανίζουν 

κάποια παρεμποδιστική δράση και μάλιστα καταλύουν τον πολυμερισμό του 

πυριτικού οξέος. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών βρίσκονται σε συμφωνία 

με εκείνα για τις σιλαφίνες  που έχουν απομονωθεί από τα διάτομα και άλλα 

συνθετικά κατιοντικά πολυμερή. Ωστόσο, όταν τα πολυμερή χιτοζάνης χαμηλού 

μοριακού βάρους τροποποιηθούν μέσω συμπολυμερισμού με Ν,Ν-
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διαιθυλακρυλαμίδιο (NIPAAm) χρησιμοποιώντας ως εκκινητή ριζών νιτρικό 

κεραμικό αμμώνιο (Ceric Ammonium Nitrate-CAN) σύμφωνα με την αντίδραση της 

Εικόνας ΙΙΙ.5, σχηματίζονται θερμοευαίσθητες χιτοζάνες.  

 

Εικόνα ΙΙΙ.5: Σχηματική απεικόνιση της αντίδρασης σχηματισμού thermoresponsive Chitosans. 

 

Κατά την παραπάνω αντίδραση συμπολυμερισμού, σχηματίστηκαν τρείς 

θερμοευαίσθητες χιτοζάνες με κωδικές ονομασίες ZS-63-4, ZS-69 και ZS-70, οι 

οποίες διαφοροποιούνται με βάση την αναλογία μονάδων γλυκοζαμίνης/CH2=CH-

C(O)-N(CH3)2, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας ΙΙΙ.1: Αναλογία μονάδων γλυκοζαμίνης/CH2=CH-C(O)-N(CH3)2 στις χιτοζάνες. 

Κωδική ονομασία Χιτοζάνης Αναλογία μονάδων 

γλυκοζαμίνης/CH2=CH-C(O)-

N(CH3)2 

ZS-63-4 1:12,8 

ZS-69 1:6,4 

ZS-70 1:1,3 

 

Επομένως, οι χιτοζάνες διαθέτουν μια πρωτοταγή αμινομάδα (pka=10,5)[41], μια 

ομάδα ιμίνης (pka=9) και μία ομάδα τριτοταγούς αμιδίου στην πολυμερική αλυσίδα, 

στις οποίες το εκάστοτε άτομο αζώτου είναι ελεύθερο είτε να πρωτονιωθεί, σε 
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κατάλληλες συνθήκες pH (pH<pKa) φέροντας θετικό φορτίο, είτε να σχηματίσει 

δεσμούς υδρογόνου. Για τις ανάγκες τις μελέτης πραγματοποιούνται μακροπρόθεσμα 

(long term) πειράματα, διάρκειας 3 ημερών, με δειγματοληψίες κατά τις 24,48 και 72 

πρώτες ώρες της εξέλιξης του πολυμερισμού του πυριτικού οξέος και 

βραχυπρόθεσμα πειράματα (short term) διάρκειας 8 ωρών, με δειγματοληψίες κάθε 

δύο ώρες. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ουδέτερη τιμή pH=7 του 

διαλύματος.  

 

ΙΙΙ.3: Επίδραση στον Πολυμερισμό του SiO2 σε 3-ήμερα πειράματα 
 

Mελετήθηκε η επίδραση των πολυμερών ZS-63-4 και ZS-69 σε ουδέτερο pH=7 σε 

χρονικό διάστημα τριών ημερών, σε αρχικά διαλύματα πυριτικών συγκέντρωσης 

500ppm με προσθήκη 100ppm και 500ppm πολυμερούς. Παρακάτω, (Πίνακας ΙΙΙ.2, 

Πίνακας ΙΙΙ.3 ) παρατίθενται οι τιμές διαλυτού πυριτικού οξέος για το διάλυμα 

ελέγχου (control) που περιέχει το αρχικό διάλυμα πυριτικού οξέος 500ppm καθώς και 

για διαλύματα στα οποία έχει προστεθεί το πολυμερές σε διάφορες συγκεντρώσεις.  

 

Πίνακας III.2: Μέτρηση διαλυτού πυριτικού οξέος , εκφραζόμενο σε ppm σε pH=7, με προσθήκη ZS-63-

4 κατά τη διάρκεια τριήμερων πειραμάτων. 

ΣυγκέντρωσηZS-63-4 24h 48h 72h 

Control 139,3 142 139,1 

C=100ppm 176,7 136,1 118,7 

C=500ppm 239,2 217,4 201,5 
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Εικόνα ΙΙΙ.6: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος με προσθήκη 

του πολυμερούς ZS-63-4 σε συγκεντρώσεις C=100ppm και C=500ppm, κατά τη διάρκεια 3ήμερων 

πειραμάτων σε pH=7. 

 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του 

πολυμερούς που προστίθεται, παρατηρείται αύξηση της σταθεροποίησης των 

διαλυτών πυριτικών ειδών. Συγκεκριμένα, για τις πρώτες 24 ώρες, για τα 100 ppm 

συγκέντρωσης του πολυμερούς παρατηρείται σταθεροποίηση 37 ppm (διαφορά απο 

το control) διαλυτού πυριτικού οξέος. Η μέγιστη παρεμποδιστική ικανότητα 

παρατηρείται για τα 500 ppm συγκέντρωσης πολυμερούς όπου η διαφορά απο το 

διάλυμα ελέγχου φτάνει τα 100 ppm και το ποσοστό παρεμπόδισης υπολογίζεται ίσο 

με 20%. Η παρεμποδιστική ικανότητα για τη συγκέντρωση 100 ppm πολυμερούς 

χάνεται μετά το πρώτο 24ωρο, ενώ η ικανότητα που προκύπτει απο τη συγκέντρωση 

πολυμερούς 500 ppm διατηρείται για 48 ώρες (75 ppm διαφορά απο το control,με 

ποσοστό παρεμπόδισης 15 %) , ενώ στη συνέχεια φθίνει χωρίς όμως να χάνεται 

εντελώς (62 ppm διαφορά απο το control, με ποσοστό παρεμπόδισης 12,5 % στις 72 

ώρες). 

 

Πίνακας ΙΙΙ.3: Μέτρηση διαλυτού πυριτικού οξέος , εκφραζόμενο σε ppm σε pH=7, με προσθήκη ZS-69 

κατά τη διάρκεια τριήμερων πειραμάτων. 

Συγκέντρωση ZS-69 24h 48h 72h 
Control 137,3 130,5 128,5 
C=100ppm 159,0 138,9 130,6 
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C=500ppm 199,4 177,7 148,2 

 

 

Εικόνα III.7: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος με προσθήκη 

του πολυμερούς ZS-69 σε συγκεντρώσεις C=100ppm και C=500ppm, κατά τη διάρκεια 3ήμερων 

πειραμάτων σε pH=7. 

 

Ομοίως, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα,  το πολυμερές χιτοζάνης ZS-69 

εμφανίζει παρεμποδιστική δράση, η οποία ενισχύεται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του πολυμερούς. Ωστόσο, η παρεμποδιστική ικανότητα του ΖS-69, 

είναι χαμηλότερη απο εκείνη του ZS-63-4. Eιδικότερα, η μέγιστη παρεμποδιστική 

ικανότητα παρατηρείται για τα 500ppm συγκέντρωσης όπου η διαφορά απο το 

διάλυμα ελέγχου φτάνει τα 62ppm και το ποσοστό παρεμπόδισης υπολογίζεται ίσο με 

12,4%, το οποίο είναι σαφώς μικρότερο απο το αντίστοιχο ποσοστό για το πολυμερές 

ZS-63-4. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση του πρώτου πολυμερούς, η 

παρεμποδιστική ικανότητα για τη συγκέντρωση 100ppm πολυμερούς χάνεται μετά το 

πρώτο 24ωρο, ενώ η ικανότητα σταθεροποίησης του πυριτικού οξέος που προκύπτει 

απο τη συγκέντρωση πολυμερούς 500ppm διατηρείται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 

και μετά απο 72 ώρες. 

 

 

ΙΙΙ.4: Επίδραση στον Πολυμερισμό του SiO2 σε 8ωρα πειράματα 

 

Σε μια προσπάθεια να μελετήσουμε την επίδραση των συνθετικών συμπολυμερών 

ZS-63-4 και ZS-69 στα πρώτα στάδια της διαδικασίας του πολυμερισμού, σε αρχικά 

διαλύματα πυριτικών συγκέντρωσης 500ppm προστέθηκε ποσότητα πολυμερούς 

συγκέντρωσης 500ppm και πραγματοποιήθηκε μέτρηση των διαλυτών πυριτικών 
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ειδών με το τεστ των μολυβδαινοπυριτικών ανά δύο ώρες κατά τη διάρκεια των οχτώ 

πρώτων ωρών. Παρακάτω, (Πίνακας ΙΙΙ.4, Πίνακας ΙΙΙ.5 ) παρατίθενται οι τιμές 

διαλυτού πυριτικού οξέος για το διάλυμα ελέγχου (control) που περιέχει το αρχικό 

διάλυμα πυριτικού οξέος 500ppm καθώς και για διαλύματα στα οποία έχει προστεθεί 

το πολυμερές σε διάφορες συγκεντρώσεις.  

  

Πίνακας III.4: Μέτρηση διαλυτού πυριτικού οξέος , εκφραζόμενο σε ppm, σε pH=7, με προσθήκη ZS-63-

4 σε διάφορες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια 8ωρων πειραμάτων. 

Συγκέντρωση 

ZS-63-4 
0h 2h 4h 6h 8h 

Control 500 265,7 213,7 193,3 177,9 
C=100ppm 500 324,0 285,6 230,8 197,65 
C=500ppm 500 382.3 388.4 394.2 217.4 

 

 

Εικόνα ΙΙΙ.8: Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος με 

προσθήκη του πολυμερούς ZS-63-4 σε διάφορες συγκεντρώσεις, κατά τη διάρκεια 8ωρων πειραμάτων σε 

pH=7. 

 

Κατά τη διάρκεια των 8 πρώτων ωρών μετά τη ρύθμιση του pH στο 7, ο 

πολυμερισμός του πυριτικού οξέος πραγματοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Όπως 

και στα τριήμερα πειράματα, έτσι και στα βραχυπρόθεσμα πειράματα, όσο αυξάνεται 

η συγκέντρωση του πολυμερούς που προστίθεται, αυξάνεται η ικανότητα 

σταθεροποίησης των πυριτικών ειδών.Στη χαμηλότερη συγκέντρωση πολυμερούς 

(100 ppm) τα αποτελέσματα είναι μη ικανοποιητικά καθώς σταθεροποιούνται μόνο 

59 ppm διαλυτού πυριτίου κατά τις 2 πρώτες ώρες, ενώ μέχρι το τέλος των 8 ωρών 

αυτή η ικανότητα χάνεται πλήρως.  Αντίθετα,  για συγκέντρωση πολυμερούς ίση με 

500 ppm, η παρεμποδιστική ικανότητα είναι μεγαλύτερη για τις δύο πρώτες ώρες 

(115 ppm διαφορά απο το control) και διατηρείται μέχρι και τις 6 πρώτες ώρες, ενώ 
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στη συνέχεια πλησιάζει την τιμή για τη συγκέντρωση πολυμερούς 100ppm. Πιθανό 

αίτιο της παρεμποδιστικής δράσης του πολυμερούς ZS-63-4 είναι η δημιουργία 

δεσμών υδρογόνου μεταξύ των ατόμων αζώτου και των ομάδων σιλανόλης, αλλά και 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κατιοντικών ομάδων του 

πολυμερούς και των ανιοντικών ειδών.  

 

Πίνακας ΙΙΙ.5: : Μέτρηση διαλυτού πυριτικού οξέος , εκφραζόμενο σε ppm, σε pH=7, με προσθήκη ZS-

69 σε διάφορες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια 8ωρων πειραμάτων. 

Συγκέντρωση 

ZS-69 
0h 2h 4h 6h 8h 

Control 500 249,8 193,1 181,7 166,7 

C=100ppm 500 310 285,6 258,6 232,4 

C=500ppm 500 461,2 323,6 283,1 231,1 

 

 

 

Εικόνα ΙΙΙ.9: Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος με 

προσθήκη του πολυμερούς ZS-69 σε διάφορες συγκεντρώσεις, κατά τη διάρκεια 8ωρων πειραμάτων σε 

pH=7. 

 

Όπως και για το πολυμερές ZS-63-4, έτσι και για το ZS-69, η μέγιστη 

παρεμποδιστική ικανότητα εμφανίζεται για συγκέντρωση πολυμερούς ίση με 500 

ppm. Κατά τις δύο πρώτες ώρες του πολυμερισμού, η συγκέντρωση του διαλυτού 

πυριτικού οξέος ήταν 211 ppm υψηλότερη απο το διάλυμα ελέγχου και αντιστοιχεί σε 

ποσοστό παρεμπόδισης 42,2%. Ομοίως με το πολυμερές ZS-63-4, η παρεμποδιστική 

του δράση πιθανότατα αποδίδεται στη δημιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ των 

ατόμων αζώτου και των ομάδων σιλανόλης, αλλά και ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κατιοντικών ομάδων του πολυμερούς και των 
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ανιοντικών ειδών. H παρεμποδιστική δράση φθίνει σταδιακά, αλλά τόσο για 

συγκέντρωση πολυμερούς 500 ppm, όσο και για 100 ppm παραμένει υψηλότερη από 

εκείνη του διαλύματος ελέγχου κατά τις πρώτες 8 ώρες. Το παραπάνω φαινόμενο 

αποδίδεται στο γεγονός ότι σταδιακά το πολυμερές “εγκλωβίζεται” στη μήτρα του 

διοξειδίου του πυριτίου, οπότε απενεργοποιείται και απομακρύνεται απο το διάλυμα, 

όπως τεκμηριώνεται και απο την μελέτη των ιζημάτων που σχηματίζονται μέσω FT-

IR και SEM.  

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω μετρήσεων, εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο διαλύτης, 

δηλαδή το διάλυμα οξικού οξέος να εμφανίζει παρεμποδιστική δράση. Παρακάτω, 

παρατίθενται οι τιμές διαλυτού πυριτικού οξέος για το διάλυμα ελέγχου (control) που 

περιέχει το αρχικό διάλυμα πυριτικού οξέος 500 ppm καθώς και για διαλύματα 

οξικού οξέος/νερού 1 % όγκου 2,5 mL. 

 

Πίνακας ΙΙΙ.6: Μέτρηση διαλυτού πυριτικού οξέος , εκφραζόμενο σε ppm, σε pH=7, με προσθήκη 2,5mL 

διαλύματος ΑΑ/νερού 1%.  

 
Control (ppm) Control AA 

1%/H2O (1) 
Control AA 
1%/H2O (2) 

Control AA 
1%/H2O (3) 

0h 500 500 500 500 

4h 198,3 202 207,6 214,2 

5h 195,7 185,3 195,8 199,9 

 

 

Εικόνα ΙΙΙ.10: Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του πυριτικού οξέος με 

προσθήκη με προσθήκη 2,5mL διαλύματος ΑΑ/νερού 1%.  

Όπως φαίνεται και στη παραπάνω εικόνα, οι τιμές του διαλυτού  πυριτικού οξέος 

τόσο στο διάλυμα ελέγχου, όσο και παρουσία του διαλύματος οξικού οξέος/ νερού 

συμβαδίζουν, επομένως το ενδεχόμενο ο διαλύτης να εμφανίζει παρεμποδιστική 

δράση απορρίφθηκε και άρα οποιαδήποτε παρεμποδιστική δράση αποδίδεται στο 

πολυμερές χιτοζάνης. 
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ΙΙΙ. 5:Χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία FT-IR 
 

O χαρακτηρισμός των ιζημάτων  που απομονώθηκαν απο τα παραπάνω πειράματα 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξακρίβωση της παρουσίας ή απουσίας των 

πολυμερών της εκάστοτε χιτοζάνης απο τα συσσωματωματα διοξειδίου του πυριτίου.  

Στον παρακάτω Πίνακα ΙΙΙ.7 αναγράφονται οι συχνότητες των κορυφών που 

εμφανίζει το φάσμα IR κυττάρων με εξωτερική επιφάνεια απο διοξείδιο του καθώς 

και το είδος των δονήσεων που τις προκαλούν.[42] 

 

 

 

Πίνακας III.7 : Χαρακτηριστικές κορυφές στα φάσματα FT-IR κυττάρων με εξωτερικό περίβλημα απο 

SiO2. 

 

 

Στην Εικόνα ΙΙΙ.11 παρατίθεται το φάσμα IR του πολυμερούς χιτοζάνης ZS-63-4 σε 

καθαρή μορφή,  του διοξειδίου του πυριτίου και του ιζήματος που απομονώθηκε απο 

τριήμερο πείραμα με την προσθήκη του πολυμερούς. Το φάσμα IR αποτελεί μια 

ισχυρή ένδειξη, ότι το πολυμερές εγκλωβίζεται στην μήτρα του άμορφου διοξειδίου 

του πυριτίου και κατακρημνίζεται μαζί με αυτό, όπως έχει αναφερθεί και σε αρκετές 

μελέτες για άλλα βιοπολυμερή ή συνθετικά πολυμερή.  

Οι κορυφές που εμφανίζονται στους 1051, 1275, 1362, 1379, 1455 και 1629 cm-1 στο 

φάσμα του ιζήματος που απομονώθηκε μετά απο τρεις ημέρες με προσθήκη 

πολυμερούς ZS-63-4, εκτός απο τις αναμενόμενες κορυφές για το  SiO2 αποτελούν 

ένδειξη της παρουσίας του πολυμερούς στη μήτρα του διοξειδίου του πυριτίου που 

κατακρημνίστηκε. Η κορυφή που εμφανίζεται στους 2360cm-1 οφείλεται στην 

ασσύμετρη τάση του διοξειδίου του άνθρακα και θα πρέπει να αγνοηθεί.   
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Εικόνα III.11: Στο παραπάνω φάσμα FT-IR, με ροζ χρώμα εμφανίζεται το φάσμα του καθαρού 

διοξειδίου του πυριτίου, με μπλέ χρώμα το φάσμα του πολυμερούς ZS-63-4 σε καθαρή μορφή και με 

πράσινο χρώμα το φάσμα που λήφθηκε απο τριήμερο πείραμα με προσθήκη ZS-63-4 ( ppm) σε pH=7. 

 

ΙΙΙ.6:Χαρακτηρισμός μέσω στοιχειακής ανάλυσης (EDS) 
 

Η παρουσία άνθρακα σε υψηλό ποσοστό κατά την στοιχειακή ανάλυση (EDS), εκτός 

απο τα αναμενόμενα πυρίτιο και οξυγόνο, αποτελεί άλλη μια ισχυρή ένδειξη για την 

παρουσία πολυμερούς στα ιζήματα. (Εικόνα ΙΙΙ.12 και Πίνακας ΙΙΙ.8)  

 

Εικόνα ΙΙΙ.12: Στοιχειακή ανάλυση του ιζήματος που συλλέχθηκε απο το τριήμερο πείραμα με προσθήκη 

100ppm πολυμερούς ZS-63-4 σε pH=7.  
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Πίνακας III.8: Ποσοστά εμφάνισης των στοιχείων στο ίζημα που συλλέχθηκε απο το τριήμερο πείραμα 

με προσθήκη πολυμερούς ZS-63-4 σε pH=7.  

 

Επιπλέον, ένα γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την παραπάνω υπόθεση είναι η 

άυξηση του ποσοστού του άνθρακα, όταν στο διάλυμα των πυριτικών προστίθεται 

ποσότητα πολυμερούς, σε σύγκριση με το διάλυμα control, στο οποίο δεν εμφανίζεται 

καθόλου άνθρακας (Πίνακας ΙΙΙ.9).  

 

Πίνακας ΙΙΙ.9: Ποσοστά εμφάνισης των στοιχείων στο ίζημα που συλλέχθηκε απο το τριήμερο πείραμα, 

χωρίς προσθήκη πολυμερούς (control).  

 

 

ΙΙΙ.7:Χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 
 

Στα διαλύματα υπό μελέτη πραγματοποιήθηκε επίσης μελέτη με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης, ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση των πολυμερών χιτοζάνης στην 

μορφολογία των δομών του διοξειδίου του πυριτίου κατά την διαδικασία του 

πολυμερισμού. Οι εικόνες ελήφθησαν με διαλυτοποίηση μικρής ποσότητας του 

στερεού ιζήματος που απομονώθηκε μετά τη ρύθμιση του pH στο 7, παρουσία 

100ppm πολυμερούς χιτοζάνης ZS-63-4.  
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H εικόνα ΙΙΙ.10 είναι μια οπτική απεικόνιση του διαλύματος διοξειδίου του πυριτίου 

απουσία πολυμερούς ή άλλων πρόσθετων, μία μέρα μετά την έναρξη του 

πολυμερισμού. Παρατηρείται ανομοιομορφία των σματιδίων τόσο στο μέγεθος, όσο 

και στο σχήμα τους.  

 

Εικόνα ΙΙΙ.13: Επιλεγμένη εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου απο το διάλυμα ελέγχου (control), έπειτα 

απο μία ημέρα πολυμερισμού σε pH=7.  

Προσθήκη ποσότητας πολυμερούς ZS-63-4 στο διάλυμα πυριτικών, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα ΙΙΙ.14 οδηγεί σε περισσότερο ομοιόμορφα σωματίδια, τόσο στο μέγεθος, 

όσο και στο σχήμα, ενώ παράλληλα οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού συσσωμάτωσης.  

 

 

Εικόνα ΙΙΙ.14: Επιλεγμένη εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου απο το διάλυμα ελέγχου(control), έπειτα απο  

τρείς ημέρες πολυμερισμού σε pH=7 παρουσία 100 ppm ZS-63-4. 
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Τα αποτελέσματα απο την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση που έγινε με βάση τον χαρακτηρισμό των ιζημάτων με φασματοσκοπία FT-

IR. Το πολυμερές φαίνεται να εγκλωβίζεται μέσα στο σχηματιζόμενο διοξείδιο του 

πυριτίου και πιθανώς να λειτουργεί σαν γέφυρα ενώνοντας τα διάφορα μεγέθη 

σωματιδίων αυξάνοντας την τάση για συσσωμάτωση.  

 

Συμπεράσματα 
 

Η καταπολέμηση της επικάθισης του άμμορφου διοξειδίου του Πυριτίου πάνω σε 

κρίσιμες επιφάνειες, αποτελεί σημείο μελέτης για πολλές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο μηχανικής ανάπτυξης και σχεδιασμού κρυστάλλων. 

Με την παρούσα εργασία να αποτελεί ένα μικρό μόνο κομμάτι αυτής της σημαντικής 

και ατέλειωτης έρευνας προσπαθούμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για τη διαδικασία του πολυμερισμού του διοξειδίου του πυριτίου καθώς 

η πλήρης κατανόηση του μηχανισμού που πραγματοποιείται θα είναι και το 

θεμελιώδες βήμα για την αντιμετώπιση της εναπόθεσης. Για το σκοπό, αυτό, 

μελετήθηκε η παρεμποδιστική δράση τριών συνθετικών πολυμερών θερμοευαίσθητης 

Χιτοζάνης, τα οποία είναι παρόμοια με βιολογικά μόρια και πρωτεΐνες που όπως έχει 

υποτεθεί εμπλέκονται στη βιολογική διαδικασία πολυμερισμού του διοξειδίου του 

πυριτίου, στα πλαίσια της μίμησης και μοντελοποίησης ενός μηχανισμού που 

διαθέτουν ορισμένοι μικροοργανισμοί για σχηματισμό του κελύφους τους ώστε να 

επιβιώνουν σε ήπιες ή και πολύ αντίξοες για άλλους συνθήκες. Ο μηχανισμός με τον 

οποίο τα πολυμερή δρουν παρεμποδιστικά, είναι μέσω σχηματισμού 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κατιοντικών πολυμερών και των 

ανιοντικά φορτισμένων ομάδων διοξειδίου του πυριτίου, αλλά και μέσω δεσμών 

υδρογόνου μεταξύ των πρωτοταγών αμινομάδων που διαθέτουν τα πολυμερή και τον 

οξυγόνων του διοξειδίου του πυριτίου. Ωστόσο, η μεγάλη συγκέντρωση του 

πολυμερούς (500 ppm) που απαιτείται για την εμφάνιση παρεμποδιστικής δράσης σε 

pH = 7 σε συνδιασμό με το σχετικά μικρό ποσοστό βραχυπρόθεσμης παρεμπόδισης, 

καθιστά τα πολυμερή Χιτοζάνης όχι τα πλέον αποτελεσματικά για την διαδικασία της 

παρεμπόδισης.  
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