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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και 

Φωτονικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός η σύνθεση ενός νέου παραγόμενου 

καρβοξυλικού άλατος με βάση το περυλένιο και αφετέρου η χρήση του ως επιφανειοδραστικού 

για τη βελτιστοποιημένη αποφλοίωση του γραφίτη σε νερό και άλλους διαλύτες. Στο πρώτο 

μέρος αναλύονται ο άνθρακας και οι αλλοτροπικές μορφές του, το περυλένιο ως ένωση αλλά 

και η λειτουργία του και η χρήση του ως επιφανειοδραστική ουσία. Ακολουθεί το πειραματικό 

μέρος όπου περιγράφονται αναλυτικά οι πειραματικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν 

τόσο για τη σύνθεση του επιφανειοδραστικού, όσο και για την παρασκευή των αιωρημάτων 

για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών αποφλοίωσης του γραφίτη. Αφού προσδιορίστηκαν οι 

βέλτιστες συνθήκες για την αποφλοίωση του γραφίτη σε νερό, δοκιμάστηκαν και οργανικοί 

διαλύτες. Τέλος, στο τελευταίο μέρος αναλύονται όλα τα πειραματικά δεδομένα με τη βοήθεια 

των τεχνικών φασματοσκοπίας Υπερύθρου (IR) και Υπεριώδους-Ορατού (UV-vis). 
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ABSTRACT 

 

 

This diploma thesis was conducted at the Hellenic Mediterranean University in the Technology 

and Photonics Technology Center. 

The purpose of this diploma thesis was firstly the synthesis of a novel perylene-based carboxyl 

salt that was used as a surfactant to optimize the exfoliation of graphite in water and other 

solvents. The first part analyses the carbon and its allotropic forms, perylene as a compound as 

well as its functions and its uses as a surfactant. Next, the experimental part describes the 

procedures for the synthesis of the surfactant and the preparation of the dispersions for the 

optimization of the exfoliation of graphite. After the finding of the optimum conditions for the 

exfoliation of graphite in solvent water, organic solvents were tested. Finally, all experimental 

data are analysed in the last part. The final products were characterized by the methods Infrared 

(IR) and Ultraviolet (UV-vis). 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1.1. Άνθρακας 

Ο άνθρακας του οποίου το όνομά του προέρχεται από τα λατινική λέξη carbo= ξυλοκάρβουνο, 

αποτελεί ένα από τα λίγα στοιχεία του περιοδικού πίνακα το οποίο είναι γνωστό από την 

αρχαιότητα. Είναι ένα αμέταλλο χημικό στοιχείο με σύμβολο C, ατομικό αριθμό 6 και 

βρίσκεται στη δεύτερη περίοδο του περιοδικού πίνακα. Δρα (σχεδόν πάντα) ως αμέταλλο 

τετρασθενές στοιχείο, δηλαδή ως ένα άτομο το οποίο έχει τέσσερα ηλεκτρόνια με σκοπό τη 

δημιουργία συνήθως ομοιοπολικών δεσμών. Έχει ανακαλυφθεί η ύπαρξη τριών ισοτόπων του 

άνθρακα από τα οποία τα δύο είναι σταθερά (12C, 13C), ενώ το τρίτο είναι ραδιενεργό (14C). 

Ο άνθρακας είναι ο μοναδικός μεταξύ των στοιχείων όσον αφορά την ικανότητά του να 

σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς με άτομα υδρογόνου. Αυτοί οι υδρογονάνθρακες εξάγονται 

φυσικά ως ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Υπάρχουν διάφορες 

αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι ο γραφίτης, το διαμάντι, 

ο άμορφος και τα φουλερένια. Αυτές οι μορφές άνθρακα βρίσκουν ευρεία χρήση. Για 

παράδειγμα, τα βιομηχανικά διαμάντια χρησιμοποιούνται για την κοπή βράχων και 

γεωτρήσεων. Επιπλέον, τα φιλμ διαμαντιών χρησιμοποιούνται για την προστασία επιφανειών 

όπως οι ξυριστικές λεπίδες. Ο γραφίτης χρησιμοποιείται σε μολύβια, για τη δημιουργία 

πινέλων σε ηλεκτροκινητήρες και σε επενδύσεις κλιβάνου. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη 

νανοσωλήνων άνθρακα, άλλων φουλερενίων και λεπτών φύλλων γραφενίου έχει φέρει 

επανάσταση στις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών και στην νανοτεχνολογία 

γενικά. 1,2 

 

1.1.1 Υβριδισμός του άνθρακα 

Ο άνθρακας στη θεμελιώδη κατάσταση έχει ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1s22s22p2. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση της ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης του άνθρακα στη 

θεμελιώδη κατάσταση. 

Με βάση την ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους, κατά την οποία το αριθμητικό σθένος αντιστοιχεί 

στον αριθμό των μονήρων ηλεκτρονίων σθένους, το άτομο του άνθρακα θα έπρεπε να 

εμφανίζεται ως δισθενές και όχι τετρασθενές. Για να εξηγήσει λοιπόν το τετραπλό σθένος του 

άνθρακα και την ισοτιμία των τεσσάρων δεσμών, ο Αμερικανός χημικός Linus Pauling3 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Linus_Pauling&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Linus_Pauling&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Linus_Pauling&action=edit&redlink=1
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διατύπωσε τη θεωρία του υβριδισμού των ατομικών τροχιακών. Γενικώς, ο όρος υβριδισμός 

αναφέρεται στη μίξη των ατομικών τροχιακών του ίδιου ατόμου, το οποίο οδηγεί στη 

δημιουργία νέων ισότιμων τροχιακών. Τα υβριδικά τροχιακά αλληλεπικαλύπτονται 

περισσότερο κατά το σχηματισμό μορίου, με αποτέλεσμα η προκύπτουσα κατάσταση (μόριο) 

να είναι χαμηλότερης ενέργειας. Τα υβριδικά τροχιακά είναι αριθμητικά ίσα με τα 

συνδυαζόμενα ατομικά τροχιακά, διαφέρουν όμως απ’ αυτά ως προς την ενέργεια, τη μορφή 

και τον προσανατολισμό. 

Ένα από τα απλούστερα παραδείγματα χημικής ένωσης υδρογονάνθρακα είναι το μεθάνιο 

(CH4). Ο Pauling υπέθεσε ότι, με την παρουσία των ατόμων του υδρογόνου τα s και τα p 

τροχιακά σχηματίζουν τέσσερις ισοδύναμους συνδυασμούς ή αλλιώς υβριδικά τροχιακά τα 

οποία όρισε ως sp3 με σκοπό να δείξει το συνδυασμό, αλλά και το ότι η κατεύθυνσή τους είναι 

κατά μήκος του απλού δεσμού C-H. 

Μια άλλη απλή υδρογονοανθρακική ένωση είναι το αιθένιο (C2H4) το οποίο έχει ένα διπλό 

δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα και ανήκει στα αλκένια. Σ’ αυτό το µόριο, ο άνθρακας 

έχει sp2 υβριδισμό, λόγω της παρουσίας του π-δεσµού μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Ο 

σχηματισμός του π-δεσμού οφείλεται αποκλειστικά στην πλευρική αλληλεπίδραση των 2p-2p 

τροχιακών. 

Τέλος, στα αλκίνια οι τριπλοί δεσμοί οι οποίοι εντοπίζονται, εξηγούνται µε sp υβριδισμό. Για 

παράδειγμα, στο αιθίνιο ή ακετυλένιο (C2H2) το 2s τροχιακό αναμιγνύεται µόνο µε το ένα από 

τα τρία 2p τροχιακά και από αυτά προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά ενώ παραμένουν και 

δύο µη τροποποιημένα p τροχιακά. Οι χημικοί δεσμοί στο µόριο του ακετυλενίου μεταξύ των 

δύο ατόμων άνθρακα, εμπεριέχουν sp-sp αλληλοεπικάλυψη σχηματίζοντας ένα σ-δεσµό και 

δύο π-δεσµούς που προέρχονται από την p-p αλληλοεπικάλυψη. Σε κάθε άτομο άνθρακα 

επίσης σχηματίζεται ένας σ-δεσµός μεταξύ του άνθρακα και του υδρογόνου. Να επισημανθεί 

ότι τα sp τροχιακά είναι τα βραχύτερα και πιο ογκώδη συγκριτικά µε τα sp2 και sp3, καθώς 

περιέχουν αυξημένο s χαρακτήρα και ελαττωμένο p, ενώ ενεργειακά έχουν χαμηλότερη 

ενέργεια από τα sp2 τροχιακά και πάλι λόγω της μεγαλύτερης συνεισφοράς σε s χαρακτήρα.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση των υβριδικών τροχιακών του άνθρακα. (α) Σχηματισμός 

sp3 τροχιακών, (β) Σχηματισμός sp2 τροχιακών, (γ) Σχηματισμός sp τροχιακών.5 

 

(α) 

(β) 

(γ) 
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1.1.2 Αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα 

Αλλοτροπία είναι μια ιδιότητα ορισμένων χημικών στοιχείων να εμφανίζονται με διάφορες 

μορφές, αναλόγως των συνθηκών θερμοκρασίας ή πίεσης στις οποίες βρίσκονται. Οι μορφές 

αυτές παρουσιάζουν διαφορετική φυσική και χημική συμπεριφορά και σε μερικές ειδικές 

περιπτώσεις μπορούν να μετατραπούν η μία στην άλλη. Επιπλέον, οι αλλοτροπικές μορφές 

διαφέρουν ως προς τον αριθμό των ατόμων του μορίου της ουσίας ή ως προς την κρυσταλλική 

δομή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα είναι ο άμορφος 

άνθρακας, ο γραφίτης, το διαμάντι, οι νανοσωλήνες άνθρακα και τα φουλερένια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3:Οι αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα. (α) Διαμάντι, (β) Γραφίτης, (γ) Φουλερένια 

(C60, C540, C70), (δ) Άμορφος Άνθρακας, (ε) Νανοσωλήνας Άνθρακα.6 

 

Άμορφος Άνθρακας 

Ο άμορφος άνθρακας αναφέρεται σε άνθρακα που δεν έχει κρυσταλλική δομή. Παρόλο που 

μπορεί να κατασκευαστεί άμορφος άνθρακας, εξακολουθούν να υπάρχουν μικροσκοπικοί 

κρύσταλλοι άνθρακα τύπου γραφίτη ή διαμαντιού. Οι ιδιότητες του άμορφου άνθρακα 

εξαρτώνται από την αναλογία sp2 προς sp3 υβριδισμένων δεσμών οι οποίοι υπάρχουν στο 

υλικό. Ο γραφίτης αποτελείται μόνο από υβριδισμένους δεσμούς sp2, ενώ το διαμάντι 

αποτελείται καθαρά από υβριδισμένους δεσμούς sp3. Υλικά τα οποία έχουν περισσότερους sp3 

δεσμούς αναφέρονται ως τετραεδρικός άμορφος άνθρακας (λόγω της τετραεδρικής 

γεωμετρίας που σχηματίζεται από τους  δεσμούς sp3) ή του άνθρακα τύπου διαμαντιού (λόγω 

της ομοιότητας πολλών φυσικών ιδιοτήτων του με εκείνες του διαμαντιού). 

 

Νανοσωλήνες Άνθρακα 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα οι οποίοι είναι κυλινδρικά μόρια άνθρακα, παρουσιάζουν εξαιρετική 

αντοχή, μοναδικές ηλεκτρικές ιδιότητες και είναι αποτελεσματικοί αγωγοί θερμότητας. Οι 

νανοσωλήνες άνθρακα ανήκουν στις αλλοτροπικές μορφές άνθρακα οι οποίες έχουν 

ανακαλυφθεί πρόσφατα. Ανακαλύφθηκε ότι (Sumio Iijima11, 1991) η δομή τους είναι 

ομόκεντροι κύλινδροι γραφίτη, κλειστοί σε κάθε άκρο με πενταμελείς δακτυλίους. 

(α) 

(δ) 
(ε) 

(β) 

(γ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82


9 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Αναδίπλωση φύλλου γραφενίου για κατασκευή νανοσωλήνα άνθρακα. 

 

Φουλερένια 

Τα φουλερένια (επίσης γνωστά και ως buckyballs) είναι μόρια διαφόρων μεγεθών τα οποία 

αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από άνθρακα. Τα φουλερένια του Buckminister (1985) είναι ένα 

κοίλο σύμπλεγμα 60 ατόμων άνθρακα που έχει σχήμα μπάλας ποδοσφαίρου. Τα Buckyballs 

είναι το πιο στρογγυλό και πιο συμμετρικό μεγάλο μόριο το οποίο είναι γνωστό ως σήμερα. 

Είναι ανθεκτικό στην κρούση, εξαιρετικά στιβαρό και πολύ σταθερό, ικανό να επιβιώσει σε 

ακραίες θερμοκρασίες στο διάστημα και υπάρχουν επίσης ενδείξεις υπεραγωγιμότητας. Τα 

buckyballs απορροφούν επίσης καλά τα άτομα υδρογόνου. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ότι 

μπορεί να είναι πολύ καλά μέσα αποθήκευσης υδρογόνου, και άρα πιθανότατα να αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία νέων μπαταριών για αυτοκίνητα που δε θα ρυπαίνουν 

το περιβάλλον. Άλλες πιθανές εφαρμογές τους στη βιομηχανία είναι: οπτικές συσκευές, 

χημικοί αισθητήρες και συσκευές χημικού διαχωρισμού, παραγωγή διαμαντιών και καρβιδίων 

ως εργαλεία κοπής, μπαταρίες και άλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές, πολυμερή και καταλύτες. 

 

Διαμάντι 

Το διαμάντι είναι η πιο γνωστή αλλοτροπική μορφή του άνθρακα. Όσον αφορά τη δομή του, 

τα άτομα άνθρακα είναι διατεταγμένα σε ένα πλέγμα και κάθε ένα από αυτά τα άτομα άνθρακα 

συνδέεται ομοιοπολικά με τέσσερα γειτονικά άτομα άνθρακα, τα οποία βρίσκονται στις 

κορυφές ενός κανονικού τετραέδρου. Οι περισσότερες από τις φυσικές του ιδιότητες 

προέρχονται από την ισχυρή ομοιοπολική σύνδεση μεταξύ των ατόμων του. Αυτά τα 

τετράεδρα μαζί σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο δίκτυο εξαμελών δακτυλίων άνθρακα και το 

διαμάντι αποκτά τη διαμόρφωση ανάκλιντρου, το οποίο συνεπάγεται μηδενική απόκλιση από 

την ιδανική γωνιά δεσμού ενός τετραέδρου (zero-bond angle strain).  

Ως αποτέλεσμα, το διαμάντι εμφανίζει την υψηλότερη σκληρότητα και θερμική αγωγιμότητα 

από οποιοδήποτε άλλο ογκώδες υλικό. Επιπλέον, το άκαμπτο πλέγμα αποτρέπει τη μόλυνσή 

του από πολλά άλλα στοιχεία. Η επιφάνεια του διαμαντιού είναι λιπόφιλη και υδρόφοβη, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρέχεται από το νερό αλλά μπορεί να βρίσκεται μέσα 

σε λάδι. Τα διαμάντια γενικά δεν αντιδρούν με χημικά αντιδραστήρια, συμπεριλαμβανομένων 

ισχυρών οξέων και βάσεων. Οι χρήσεις του διαμαντιού περιλαμβάνουν κοπή, διάτρηση και 

λείανση, κοσμήματα,  και στη βιομηχανία ημιαγωγών. 
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Γραφίτης 

Ο γραφίτης, σε αντίθεση με το διαμάντι, κατατάσσεται στους ηλεκτρικούς αγωγούς και στα 

ημι-μέταλλα. Ο γραφίτης έχει βρεθεί ότι είναι η πιο σταθερή μορφή άνθρακα υπό κανονικές 

συνθήκες και χρησιμοποιείται στη θερμοχημεία ως πρότυπη κατάσταση για τον προσδιορισμό 

της θερμότητας σχηματισμού ενώσεων άνθρακα. Υπάρχουν τρεις τύποι φυσικού γραφίτη, ο 

κρυσταλλικός γραφίτης, ο άμορφος γραφίτης και ο χονδροειδής γραφίτης. 

Ο γραφίτης έχει μια επίπεδη, αποτελούμενη από στρώματα δομή. Σε κάθε στρώμα, τα άτομα 

άνθρακα είναι διατεταγμένα σε ένα εξαγωνικό πλέγμα και η απόσταση μεταξύ των επιπέδων 

(στρωμάτων) είναι 0.335 nm. Οι δύο γνωστές μορφές γραφίτη, άλφα (εξαγωνική) και βήτα 

(ρομβοεδρική), έχουν πολύ παρόμοιες φυσικές ιδιότητες (εκτός από το ότι τα στρώματα 

στοιβάζονται ελαφρώς διαφορετικά). Ο εξαγωνικός γραφίτης μπορεί να είναι είτε επίπεδος 

είτε λυγισμένος. Η μορφή άλφα μπορεί να μετατραπεί στη μορφή βήτα μέσω μηχανικής 

επεξεργασίας και η μορφή βήτα επανέρχεται στη μορφή άλφα όταν θερμαίνεται πάνω από τους 

1300 °C. Ο γραφίτης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια λόγω της τεράστιας 

πληθώρας ελεύθερων ηλεκτρονίων (delocalized electrons) ανάμεσα στα στρώματα άνθρακα. 

Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται ελεύθερα, ο ηλεκτρισμός κινείται μέσω του επιπέδου των 

στρωμάτων. Συγκρίνοντας το γραφίτη με το διαμάντι, βρέθηκε ότι το πρώτο είναι σταθερότερο 

θερμοδυναμικά από το δεύτερο.7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Κρυσταλλική δομή γραφίτη. 

 

Οι ιδιότητες του γραφίτη είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τις εφαρμογές του σε πολλαπλούς 

τομείς, όπως στη βιομηχανία, στην ιατρική και βιοϊατρική, στην επιστήμη, στη μεταλλουργία 

αλλά και στον αθλητισμό. Η χαμηλή τριβή, η υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, 

αλλά και η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία νετρονίων αποτελούν τις κύριες ιδιότητές του. 

Παραδείγματα εφαρμογών του γραφίτη αποτελούν οι βούρτσες άνθρακα για ηλεκτρικούς 

κινητήρες, τα ηλεκτρόδια, τα λιπαντικά, οι συμπλέκτες, οι μπαταρίες, οι φακοί επαφής αλλά 

και τα μολύβια τα οποία έχουν ευρεία χρήση.12,13 
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Γραφένιο 

Ένα μόνο στρώμα γραφίτη ονομάζεται γραφένιο, το οποίο αποτελεί ένα δισδιάστατο υλικό. 

Αυτό το υλικό εμφανίζει εξαιρετικές ηλεκτρικές, θερμικές και φυσικές ιδιότητες. Πρόκειται 

για μια αλλοτροπική μορφή άνθρακα, της οποίας η δομή είναι ένα ενιαίο επίπεδο φύλλο sp2 

δεσμευμένων ατόμων άνθρακα, που είναι πυκνά συσκευασμένα σε ένα κυψελοειδές 

κρυσταλλικό πλέγμα. Στο γραφένιο, τα τρία sp2 τροχιακά διευθετούνται στο χώρο πάνω σε ένα 

επίπεδο, σχηματίζοντας μεταξύ τους γωνία 120o, ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο 

απομακρυσμένα μεταξύ τους. Οι ισχυροί σ-δεσμοί, δημιουργούνται από την επικάλυψη των 

sp2 τροχιακών διαφορετικών ατόμων άνθρακα τα οποία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο. Σε μία 

στρώση κάθε άτομο άνθρακα συνδέεται με τρία ομοεπίπεδα γειτονικά άτομα με ισχυρούς 

ομοιοπολικούς δεσμούς. Το μήκος δεσμού άνθρακα-άνθρακα στο γραφένιο είναι ~ 0.142 nm. 

Αυτά τα φύλλα στοιβάζονται για να σχηματίσουν γραφίτη. Επιπλέον, έχει μεγάλη επιφάνεια, 

ψηλή θερμική και η ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Κρυσταλλική δομή του γραφενίου. 

 

Αποφλοίωση γραφίτη 

Μέχρι και σήμερα έχει δημοσιοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων για την παρασκευή 

γραφενίου. Αυτές οι μέθοδοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: top-down και bottom-up. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία βασίζεται στο διαχωρισμό των στρωμάτων (exfoliation) 

του φυσικού ή του συνθετικού γραφίτη. Για παράδειγμα, η μέθοδος αποφλοίωσης 

χρησιμοποιώντας ταινία scotch, ο διαχωρισμός των στρωμάτων στην υγρή φάση 

χρησιμοποιώντας ενώσεις γραφίτη στις οποίες εντάσσονται (αναστρέψιμα) μόρια ή ιόντα 

ανάμεσα στα στρώματα του γραφίτη (intercalation) (GICs) και τέλος μέθοδοι με βάση το 

οξείδιο του γραφενίου. Η τελευταία εξαρτάται από τη χημική αντίδραση οργανικών 

προδρόμων ουσιών, όπως η εναπόθεση χημικών ατμών (CVD). Ωστόσο, αυτές οι τεχνικές 

παρουσιάζουν μερικά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η μηχανική διάσπαση έχει χαμηλή 

απόδοση, το CVD είναι περίπλοκο, δαπανηρό και απαιτεί ακραίες συνθήκες. Επί του 

παρόντος, οι μέθοδοι με βάση το οξείδιο του γραφενίου είναι σε θέση να παράγουν γραφένιο 

όσον αφορά τη βιομηχανική παραγωγή. Ωστόσο, τα προϊόντα έχουν σημαντικά δομικά 

ελαττώματα. Αυτά τα ελαττώματα υποβαθμίζουν τις μοναδικές ηλεκτρονικές ιδιότητες του 

γραφενίου. Προς αποφυγήν όλων αυτών των ελαττωμάτων, ο άμεσος διαχωρισμός στρωμάτων 

του γραφίτη στην υγρή φάση αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα μέθοδο για την παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων γραφενίου. 

Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μέθοδο συμπεριλαμβάνουν κυρίως 

διαλύματα επιφανειοδραστικού (surfactant) / νερού, μεικτούς διαλύτες, οργανικούς διαλύτες, 
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ιονικά υγρά (ILS), αρωματικούς διαλύτες κλπ. Οι οργανικοί διαλύτες (ΝΜΡ, DMSO) είναι 

ακριβοί, υψηλού σημείου ζέσεως και τοξικοί. Το υψηλό κόστος και το ιξώδες των ILS 

αποτελεί ένα μειονέκτημα. Εν αντιθέσει, το νερό είναι ένας ‘πράσινος’ διαλύτης, αλλά άμεσος 

διαχωρισμός του υδρόφοβου γραφίτη σε γραφένιο, σε υδατικό διάλυμα χωρίς την προσθήκη 

μέσων διασποράς ή επιφανειοδραστικών ουσιών, έχει καταστεί ανέφικτο μέχρι σήμερα. Για 

παράδειγμα, ο γραφίτης έχει τη δυνατότητα να χωριστεί και να διασπαρθεί σε νερό το οποίο 

περιέχει δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο. 

Ωστόσο, η εισαγωγή επιφανειοδραστικών ουσιών έχει κάποια επίδραση στην απόδοσή του. 

Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, το οξείδιο του γραφενίου χρησιμοποιείται ως 

επιφανειοδραστική ουσία αποτρέποντας την επανασύνδεση (re-stacking) του γραφενίου. Ο Hu 

με τους συνεργάτες του14, πραγματοποίησαν μια εκτεταμένη αναγωγή του οξειδίου του 

γραφενίου, το οποίο συνδέεται στην επιφάνεια του γραφενίου μέσω ακτινοβολίας 

μικροκυμάτων. 

Το γραφένιο παράγεται συνήθως με τη βοήθεια υπερήχων σε ορισμένους διαλύτες. Η 

υπερήχηση τείνει να διασπείρει το γραφίτη και προκαλεί το διαχωρισμό των στρωμάτων του. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι, η δυνατότητα κλιμάκωσης περιορίζεται από τη χρήση της 

υπερήχησης ως πηγή ενέργειας. Αντιθέτως, η υψηλή ταχύτητα ομοιογενούς διασποράς είναι 

ένας απλός και εύκολος τρόπος και ευρέως διαδεδομένος για βιομηχανική χρήση. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Αποφλοίωση του γραφίτη σε γραφένιο. 

 

Από την απομόνωσή του, το γραφένιο έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής έρευνας. Αυτό 

έχει οδηγήσει στην παρατήρηση πολλών συναρπαστικών ιδιοτήτων με πολλές πιθανές χρήσεις 

σε διάφορους τομείς. Τα φύλλα γραφενίου είναι εύκαμπτα, αλλά αποτελούν επίσης ένα από τα 

ισχυρότερα υλικά που διατίθενται. Ως εκ τούτου, καθώς είναι ισχυρό και στιβαρό, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετα υλικά για δορυφόρους, αεροσκάφη (αεροδιαστημικά 

υλικά) και αυτοκίνητα. Το γραφένιο εμφανίζει μεγάλη ειδική επιφάνεια ≃ 2630 m2/g και όπως 

ο γραφίτης έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Αποτελεί ένα οικονομικά αποδοτικό διαπερατό 

αγώγιμο υλικό για την κατασκευή ηλεκτροδίων και χρησιμεύει ως αγωγός ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επιπλέον, είναι επί του παρόντος κορυφαίος υποψήφιος για την αντικατάσταση του 

οξειδίου του ινδίου κασσιτέρου (ITO), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση 

διαπερατών ηλεκτροδίων σε συσκευές όπως οι ηλεκτρονικές οθόνες. Τέλος, επειδή τα φύλλα 

γραφενίου δεν έχουν τη δυνατότητα διασποράς στους περισσότερους διαλύτες, η βελτίωση της 

διασποράς τους μέσω τροποποίησης (via functionalization) θα επιτρέψει την ευκολότερη 

επεξεργασία υλικών με βάση το γραφένιο. Το γραφένιο και συνεπώς και τα παράγωγά του, 
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είναι υποσχόμενα ως νέα λειτουργικά υλικά σε φυσικές, χημικές και βιολογικές εφαρμογές 

όπως οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, υλικά αποθήκευσης ενέργειας κτλ.14-20 

 

1.2. Περυλένιο 

Το γραφένιο το οποίο ανήκει στα νέα 2D υλικά είναι πολλά υποσχόμενο λόγω των ιδιοτήτων 

και των πιθανών εφαρμογών του οι οποίες προαναφέρθηκαν. Έχει διερευνηθεί τόσο η 

ομοιοπολική τροποποίηση του γραφενίου, όσο και η μη ομοιοπολική τροποποίηση του. Όσον 

αφορά την προσέγγιση της μη ομοιοπολικής τροποποίησης, πολλά μόρια έχουν ήδη σχεδιαστεί 

και προσαρτηθεί στο πλέγμα του γραφενίου και του οξειδίου του γραφενίου (GO). Πρόσφατα 

ο Ciesielski21, πρότεινε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) όπου η δομή 

τους έχει ταυτοποιηθεί ως καλά υποσχόμενα επιφανειοδραστικά. 

Συγκεκριμένα, πυρενικά και ναφθαλινικά παράγωγα και μόρια με βάση το περυλένιο έχουν 

αναπτυχθεί ως ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα «απορρυπαντικά» (π-detergents). 

Λόγω τόσο των εξαιρετικών φυσικών και οπτικών τους ιδιοτήτων, όσο και λόγω της τάσης 

τους προς αυτοοργάνωση (self-assembly), οι χρωστικές βασισμένες στο περυλένιο έχουν 

εφαρμοστεί σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς, όπως αναφέρεται από τον Würthner και τους 

συνεργάτες του22. Ο άκαμπτος αρωματικός δακτύλιος του περυλενίου είναι κατάλληλος για 

εισαγωγή ομάδων, με σκοπό την κατασκευή παραγώγων. Για παράδειγμα, μετά την προσθήκη 

δύο ομάδων δικαρβοξυλικού οξέος, ο πυρήνας του περυλενίου έχει τη δυνατότητα να 

επεκταθεί αξονικά προς σχηματισμό PTCDA. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αλληλεπίδραση παραγώγων με βάση το περυλένιο 

έχει μελετηθεί σε γραφίτη με τη βοήθεια STM. Με την ανακάλυψη του γραφενίου το 2004, 

επιδιώχθηκε επίσης η αλληλεπίδραση τέτοιων παραγώγων με αυτό το αλλότροπο του άνθρακα.  

Ο Ley και οι συνεργάτες του23 ανέφεραν την οργάνωση και τη δομή του PTCDA η οποία 

εναποτέθηκε σε διπλοστοιβάδα γραφενίου στους 4.7 K και σε ένα στρώμα γραφενίου (SLG) 

σε θερμοκρασία δωματίου. 

Η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση για την παραγωγή γραφενίου με όσο το δυνατό λιγότερα 

ελαττώματα σε μεγάλη κλίμακα είναι ο διαχωρισμός στρωμάτων του γραφίτη (exfoliation) σε 

υδατικό διάλυμα επιφανειοδραστικών ουσιών. Ο Zhang με τους συνεργάτες του ανέφεραν μια 

στρατηγική μοριακού σχεδιασμού για την ανάπτυξη επιφανειοδραστικών μέσων με την 

προσάρτηση ιονικών ομάδων σε μια ηλεκτρονιακά πλούσια π-συζευγμένη μονάδα. Η μοριακή 

αυτή στρατηγική σχεδίασης επιτρέπει στα μόρια της επιφανειοδραστικής ουσίας να 

αλληλοεπιδράσουν ισχυρά τόσο με τα φύλλα του γραφενίου, όσο και με τα μόρια του νερού, 

βελτιώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την ιδιότητα διασποράς του γραφενίου στο νερό. 

Ως αποτελέσματα, για μερικές στρώσεις γραφενίου με επιφανειοδραστικές ουσίες 

επιτυγχάνονται συγκεντρώσεις 1.2 – 5.0 mg mL-1, οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες από αυτές 

οι οποίες λαμβάνονται με μη αρωματικές επιφανειοδραστικές ουσίες (<0.1 mg mL-1). 

Επιπλέον, η επιφανειοδραστική ουσία μπορεί εύκολα να συντεθεί σε μεγάλη κλίμακα. Οι 

μεγάλες αποδόσεις και η εύκολη σχετικά σύνθεση του επιφανειοδραστικού αποτελούν πολύ 

ελπιδοφόρους παράγοντες για μαζική παραγωγή γραφενίου. 

Η μαζική παραγωγή χαμηλού κόστους γραφενίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση 

του σε διάφορους τομείς. 
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Πρόσφατα, πολλά ιονικά μεγάλα αρωματικά μόρια έχουν χρησιμοποιηθεί για την υπερήχηση 

με σκοπό το διαχωρισμό φύλλων γραφίτη σε υδατικό διάλυμα. Η φτωχή ηλεκτρονιακά 

αρωματική μονάδα ενεργεί ως μονάδα σύνδεσης (anchoring unit) για την απορρόφηση του 

επιφανειοδραστικού μορίου πάνω στην επιφάνεια του γραφενίου μέσω π-π αλληλεπίδρασης 

(π-π stacking), υδρόφοβων δυνάμεων και δυνάμεων Coulomb με την επιφάνεια του πλούσιου 

ηλεκτρονιακά γραφενίου Οι ιονικές ομάδες επιτρέπουν την καλή διασπορά μεταξύ των 

επιφανειοδραστικών ουσιών και των φύλλων γραφενίου στο νερό. Η παρουσία εύκαμπτων 

αποστατών αλκυλίου (flexible alkyl spacers)24 μεταξύ της μονάδας σύνδεσης και των ιονικών 

ομάδων διασφαλίζουν ότι οι δύο μονάδες λειτουργούν καλά ανεξάρτητα. Η συνεργειακή 

επίδραση αυτών των λειτουργικών μονάδων επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιφανειοδραστικών μορίων με τα φύλλα γραφενίου, αλλά και 

αντίστοιχα με τα μόρια του νερού, και επομένως βελτιώνει τη διασπορά του γραφενίου στο 

νερό.24-26 

 

1.2.1 Σύνθεση και χρήση επιφανειοδραστικών 

Συναρπαστική είναι η πρόοδος όσον αφορά το γραφένιο και ιδιαίτερα τόσο σύντομα μετά την 

αρχική ανακάλυψή του. Ο μόνος περιορισμός για τη χρήση του γραφενίου είναι απλώς η 

επιτυχημένη αποφλοίωση του γραφίτη σε ξεχωριστά μοναδικά στρώματα γραφενίου. 

Έχοντας αυτό υπόψη, η πρόκληση είναι μεγάλη για την εύρεση μιας εναλλακτικής οδού για 

τη βέλτιστη αποφλοίωση του γραφίτη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τρεις παράγοντες πέρα 

από την επεκτασιμότητα για την εύρεση της βέλτιστης πορείας αποφλοίωσης του γραφίτη. 

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία υψηλής ποιότητας στο 2D 

κρυσταλλικό πλέγμα για να εξασφαλιστεί η υψηλή κινητικότητα. Δεύτερον, η μέθοδος πρέπει 

να παρέχει καλό έλεγχο όσον αφορά το πάχος του κρυστάλλου έτσι ώστε η απόδοση της 

συσκευής να είναι ομοιόμορφη. Τέλος, οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να είναι συμβατή με 

την τρέχουσα επεξεργασία CMOS. 

Το γραφένιο και οι νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούν τα πλέον υποσχόμενα νανοϋλικά τα 

οποία προέρχονται από τον άνθρακα μέχρι σήμερα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των εξαιρετικών 

χημικών, μηχανικών, ηλεκτρικών και οπτικών τους ιδιοτήτων. Οργανική ομοιοπολική ή οι μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις των νανοδομών άνθρακα με μόρια τα οποία μπορούν να 

δράσουν ως επιφανειοδραστικά οδηγούν στο σχηματισμό μιας πληθώρας οργανικών 

παραγώγων, υβριδίων και νανοσύνθετων υλικών με τη διασπορά τους σε οργανικούς διαλύτες 

ή ακόμη και νερό. Η χρήση αυτών των επιφανειοδραστικών μορίων σε συνδυασμό με αγώγιμες 

νανοδομές του άνθρακα είναι συχνά καθοριστικές, ειδικά σε συσκευές 2D ή 3D, επειδή 

προσφέρουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η ευκαμψία, η μηχανική αντοχή και η 

σταθερότητα υπό συνθήκες περιβάλλοντος. Είναι ενδιαφέρον ότι, η επιτυχής διασπορά του 

γραφενίου σε μια ποικιλία οργανικών διαλυτών, ανοίγει το δρόμο για τη χρήση του ως 

αγώγιμου συστατικού το οποίο βρίσκει εφαρμογή στα αγώγιμα μελάνια. 27, 28 
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1.3. π-π αλληλεπιδράσεις 

Οι π-π αλληλεπιδράσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την περιγραφή ακόρεστων συστημάτων. 

Συνήθως αυτές οι αλληλεπιδράσεις προκαλούνται από συγκεκριμένες ηλεκτρονιακές 

συσχετίσεις οι οποίες λειτουργούν μόνο για μικρές διαμοριακές αποστάσεις. Οι π-π 

αλληλεπιδράσεις αντιστοιχούν σε έναν τύπο μη ομοιοπολικής αλληλεπίδρασης και πιο 

συγκεκριμένα αναφέρονται σε αλληλεπιδράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αρωματικές ομάδες 

που περιέχουν π-δεσμούς. Σύμφωνα με τη γεωμετρία των αρωματικών αλληλεπιδράσεων, οι 

αλληλεπιδράσεις π-π διαιρούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (α) sandwich, (β) edge-to-

face stacked (σε σχήμα Τ), και (γ) parallel displaced. Αρκετές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι, οι 

πρώτες και οι δεύτερες διαμορφώσεις είναι ενεργειακά ανώτερες από την τρίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Οι 3 διαμορφώσεις των π-π αλληλεπιδράσεων (πάνω) και τα τροχιακά τους 

(κάτω). (α) Sandwich, (β) Σχήματος Τ, (γ) Parallel displaced. 

 

Οι αλληλεπιδράσεις π-π έχουν χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της διασποράς του γραφίτη και 

διάφορων άλλων αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα (π.χ. νανοσωλήνων άνθρακα) στο νερό. 

Επιφανειοδραστικές ουσίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούνται από περυλένιο και 

αλκύλιο (ασύμμετρο surfactant). Η εσωτερική πλευρά του διπλού στρώματος του φιλμ 

σχηματίζεται με προσκόλληση του τμήματος περυλενίου της επιφανειοδραστικής ουσίας στις 

επιφάνειες του νανοσωλήνα άνθρακα μέσω π-π αλληλεπιδράσεων. Η εξωτερική πλευρά του 

φιλμ διπλής στρώσης σχηματίζεται από αλληλεπιδράσεις van der Waals μεταξύ των ομάδων 

(α) (γ) 

(β) 
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του αλκυλίου των επιφανειοδραστικών ουσιών και των νανοσωλήνων. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις παίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα 

και σήμερα θεωρούνται ως θεμέλιοι λίθοι στη χημεία, την επιστήμη των υλικών και τη 

βιοχημεία.29-31 

 

1.4. Υπερήχηση με τη χρήση ακίδας (Sonication Probe) 

Η διασπορά στερεών σε υγρά είναι μια σημαντική εφαρμογή συσκευών υπερήχων. Η 

υπερηχητική σπηλαίωση (ultrasonic cavitation) δημιουργεί υψηλή διάτμηση που διασπά τα 

συσσωματώματα σε απλά διασκορπισμένα σωματίδια. Τα μεμονωμένα σωματίδια 

συγκρατούνται μαζί με δυνάμεις έλξης ποικίλης φυσικής και χημικής φύσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων van der Waals και της επιφανειακής τάσης του υγρού. 

Αυτή η επίδραση είναι ισχυρότερη για υγρά υψηλότερου ιξώδους, όπως πολυμερή ή ρητίνες. 

Οι δυνάμεις έλξης πρέπει να ξεπεραστούν με σκοπό να αποσυσσωματωθούν και να 

διασπαρθούν τα στερεά σωματίδια μέσα στα υγρά. Η εφαρμογή της μηχανικής καταπόνησης 

(mechanical stress) σπάει τα συσσωματώματα σωματιδίων. Διαφορετικές τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διασπορά σκόνης σε υγρά. Αυτό περιλαμβάνει 

ομογενοποιητές υψηλής πίεσης ή μύλους αναδευτήρων σφαιριδίων (agitator bead mill). 

Υψηλής έντασης υπέρηχοι είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε αυτές τις τεχνολογίες. 

Όταν υπερηχούνται τα υγρά, τα ηχητικά κύματα τα οποία διαδίδονται στο υγρό μέσο 

προκαλούν εναλλασσόμενους κύκλους υψηλής πίεσης (συμπίεσης) και χαμηλής πίεσης 

(αραίωσης). Αυτό προσθέτει μηχανικές καταπονήσεις στις ελκτικές ηλεκτροστατικές δυνάμεις 

(π.χ. δυνάμεις van der Waals).32 

 

1.5. Τεχνικές Χαρακτηρισμού 

1.5.1 Φασματοσκοπία Υπεριώδους – ορατού (UV-vis) 

Η απορρόφηση της UV-vis ακτινοβολίας σχετίζεται με τη διέγερση των ηλεκτρονίων σε άτομα 

και μόρια, από χαμηλότερα σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Δεδομένου ότι τα επίπεδα 

ενέργειας της ύλης είναι κβαντισμένα, μόνο φως με την ακριβή ποσότητα ενέργειας 

(κατάλληλα κβάντα ενέργειας) έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβάσεις από το ένα 

επίπεδο στο άλλο. Οι πιθανές ηλεκτρονικές μεταβάσεις που μπορεί να προκαλέσει το φως 

απεικονίζονται στην Εικόνα 9: 
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Εικόνα 9: Πιθανές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις τις οποίες μπορεί να προκαλέσει το φως. 

Σε κάθε πιθανή περίπτωση, ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται από μια βασική κατάσταση, χαμηλής 

ενέργειας τροχιακό, σε ένα κενό διεγερμένης κατάστασης, υψηλότερης ενέργειας τροχιακό. 

Κάθε μήκος κύματος έχει μια συγκεκριμένη ενέργεια το οποίο σχετίζεται με αυτό. Εάν η 

συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας αντιστοιχεί ακριβώς στο ποσό ενέργειας την οποία 

χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί αυτή η ηλεκτρονιακή μετάβαση, τότε αυτό το μήκος 

κύματος θα απορροφηθεί. Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ των επιπέδων ενέργειας, 

τόσο μεγαλύτερη η ενέργεια η οποία απαιτείται για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου στο 

υψηλότερο επίπεδο ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συχνότητα, και επομένως 

μικρότερο μήκος κύματος απορροφάται. Όλα τα μόρια θα υποστούν ηλεκτρονιακή διέγερση 

και ακολούθως απορρόφηση του φωτός, αλλά για τα περισσότερα μόρια απαιτείται πολύ 

υψηλή ενεργειακή ακτινοβολία (στο υπεριώδες κενό, < 200 nm). Κατά συνέπεια, απορρόφηση 

του φωτός στην περιοχή UV-vis θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο τις παρακάτω μεταβάσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Οι ηλεκτρονιακές μεταβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην περιοχή UV-

vis. 

Επομένως, προκειμένου να απορροφηθεί το φως στην περιοχή από το 200 - 800 nm (όπου 

μετριούνται τα φάσματα), το μόριο πρέπει να περιέχει είτε σ-δεσμούς είτε άτομα με p-

τροχιακά. Οι π-δεσμοί σχηματίζονται με πλευρική επικάλυψη των μη συμπληρωμένων p-

τροχιακών μεταξύ των δύο ατόμων άνθρακα ενός διπλού δεσμού. 
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Σε μόρια τα οποία περιέχουν συζυγιακά συστήματα (π.χ. Βενζόλιο), δηλαδή εναλλασσόμενους 

απλούς και διπλούς δεσμούς, θα παρατηρείται απομάκρυνση ηλεκτρονίων από το κέντρο λόγω 

της αλληλοεπικάλυψης των p-τροχιακών τους στους διπλούς δεσμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Σχηματική αναπαράσταση των δεσμών στο μόριο του βενζολίου. 

 

Είναι δυνατόν να προβλέψουμε ποια μήκη κύματος είναι πιθανά να απορροφηθούν από μια 

ουσία. Όταν το λευκό φως διέρχεται ή αντανακλάται από μια έγχρωμη ουσία, ένα τμήμα 

μικτών μηκών κύματος απορροφάται. Το υπόλοιπο φως θα πάρει τότε το συμπληρωματικό 

χρώμα του απορροφηθέντος μήκους ή μηκών κύματος. Αυτή η σχέση αποδεικνύεται από το 

παρακάτω σχήμα και σημειώνεται ότι, συμπληρωματικά χρώματα είναι αντιδιαμετρικά μεταξύ 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Συμπληρωματική παλέτα χρωμάτων. 

 

Φασματοφωτόμετρο UV-vis 

Τα φασματοφωτόμετρα UV-vis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της 

απορρόφησης υπεριώδους ή ορατού ακτινοβολίας από ένα δείγμα, είτε σε ένα μόνο μήκος 

κύματος είτε σε ένα εύρος μήκους κύματος. Η περιοχή UV κυμαίνεται από 190 – 400 nm και 

η ορατή περιοχή από 400 – 800 nm. Η τεχνική έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τόσο 
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ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού 

φασματοφωτομέτρου UV-vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού φασματοφωτομέτρου UV-vis. 

 

Η πηγή φωτός (ένας συνδυασμός λαμπτήρων βολφραμίου/ αλογόνου και δευτερίου) παρέχει 

την ορατή και εγγύς UV ακτινοβολία η οποία καλύπτει τα 200 - 800 nm. Το εξερχόμενο φως 

εστιάζεται στο πλέγμα περίθλασης το οποίο χωρίζει το εισερχόμενο φως στα διαφορετικά 

μήκη κύματος (δηλαδή σε διαφορετικά χρώματα), όπως ένα πρίσμα, αλλά πιο αποτελεσματικά. 

Ο μονοχρωμάτορας αποτελείται είτε από πρίσμα είτε από ένα συγκλίνων φράγμα περίθλασης, 

στοιχεία τα οποία αναλύουν περαιτέρω την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτά από τη λυχνία 

μέσω της σχισμής εισόδου. Παράλληλα με τη χρήση κοίλων κατόπτρων και αξιοποιώντας το 

φαινόμενο της περίθλασης κόβει το πλάτος της ακτινοβολούμενης δέσμης, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα τη μετατροπή μίας πολυχρωματικής (εισερχόμενη) σε μονοχρωματική 

(εξερχόμενη). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Πρίσμα το οποίο χωρίζει τα διαφορετικά χρώματα. 

 

Τα υγρά δείγματα τοποθετούνται σε ένα διαφανές δοχείο το οποίο ονομάζεται κυψελίδα. Για 

κάθε μήκος κύματος προσπίπτων φως περνάει μέσω της κυψελίδας με ένταση Ι0 και εξέρχεται 

με ένταση Ι. Εάν η εξερχόμενη ένταση Ι έχει μικρότερη τιμή από την προσπίπτουσα Io, τότε 

το δείγμα έχει απορροφήσει μέρος του φωτός. Η απορρόφηση (Α) του δείγματος σχετίζεται με 

το Ι και Ι0 σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 



20 | P a g e  
 

𝛢 = −𝑙𝑜𝑔
I

𝐼0
 

Τέλος, η εξερχόμενη ακτινοβολία έντασης Ι προσπίπτει πάνω στον ανιχνευτή ο οποίος 

μετατρέπει το σήμα από οπτικό σε ηλεκτρικό και στη συνέχεια από αναλογικό σε ψηφιακό 

δίνοντας την τελική μέτρηση της απορροφητικότητας του δείγματος για συγκεκριμένο μήκος 

κύματος ακτινοβολίας. 

Ο λόγος Ι/Ι0 εκφράζει τη διαπερατότητα η οποία λαμβάνει τιμές 0-1. Αν η διαπερατότητα 

εκφραστεί επί τοις 100, τότε Τ%=100*Ι/Ιο. Με λογαρίθμηση με βάση το 10 της παραπάνω 

εξίσωσης προκύπτει: − log 𝑇 = l*𝐶*𝜀. Η παράσταση – 𝑙𝑜𝑔𝑇 αντιστοιχεί στην απορρόφηση (A) 

της ουσίας και είναι αυτή που καταγράφεται ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Η σχέση 𝛢 

= l*𝐶*𝜀 η οποία προκύπτει αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του νόμου Beer-Lambert.33 

 

1.5.2 Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) 

Χαρακτηρίζεται ως φασματοσκοπική τεχνική μοριακής περιστροφής, καθώς η ακτινοβολία 

προκαλεί διέγερση των μορίων σε υψηλότερες στάθμες δόνησης ή περιστροφής. Δίνει 

πληροφορίες σχετικά με την ισομέρεια, τη συναρμογή και τη συμμετρία. Έχει μεγάλη 

εκλεκτικότητα, γι’ αυτό και το φάσμα που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως δακτυλικό 

αποτύπωμα της ένωσης. Επίσης θεωρείται μη καταστροφική και έχει δυνατότητα ανάλυσης σε 

μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Το δείγμα μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό. Ένα μόριο 

απορροφά ακτινοβολία μόνο όταν η διπολική του ροπή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 

δόνησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η δόνηση θεωρείται ανενεργή στο υπέρυθρο. Όσο 

μεγαλύτερη η μεταβολή της διπολικής ροπής τόσο μεγαλύτερη η χαρακτηριστική απορρόφηση 

στο ΙR.  

 Εγγύς IR (near) 10000-4000 cm-1 
 Μέσω IR (mid) 4000-500 cm-1 
 Άπω IR (far) 400-50 cm-1 

Σε πολλές από τις βασικές δονήσεις συμμετέχουν κυρίως δύο άτομα και ο χημικός δεσμός 

τους. Οι συχνότητες εξαρτώνται κυρίως από: 

 τις μάζες των δυο ατόμων 

 την ισχύ του δεσμού 

 τα άλλα άτομα 

Η συχνότητα , υπολογίζεται με βάση την εξίσωση ενός αρμονικού ταλαντωτή: 

𝑣 =  
1

2 × 𝜋 × 𝑐
× √

𝑘

𝜇
 

Όπου, 

v: συχνότητα 

c: ταχύτητα του φωτός 3.0 × 108 

k: ισχύς του δεσμού 

μ: ανοιγμένη μάζα 
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Ο θεωρητικός αριθμός των βασικών δονήσεων (βαθμοί ελευθερίας) ενός μορίου είναι 

συνάρτηση του αριθμού των ατόμων και της γεωμετρίας του και μπορεί να υπολογισθεί: 

3Ν-6 για ένα μη γραμμικό μόριο και 3Ν-5 για ένα γραμμικό μόριο, όπου Ν τα άτομα. 

 

Είδη δονήσεων (vibrations) 

 

a) Με μεταβολή μήκους δεσμού 

 Συμμετρική Stretching (Vs) 

 Ασύμμετρη (Vas) 

b) Με μεταβολή γωνιών 

 Κάμψη bonding (δ) 

 Αιώρησης rocking (Pr) 

 Συστροφής twisting (Pt) 

 Σείσης wagging (Pw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Απεικόνιση των ειδών δονήσεων. 

 

Φασματοφωτόμετρο Yπερύθρου (IR) 

Πηγή που εκπέμπει ακτινοβολία σε όλη την υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος και η οποία μπορεί να είναι μία λάμπα με νήμα Ni-Cr (Nicrome) ή Nerst (μείγμα 

ZrO και άλλων οξειδίων σπάνιων γαιών) ή λυχνία Globar που κατασκευάζεται από καρβίδιο 

του πυριτίου και έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ακολουθεί ο μονοχρωμάτορας, του οποίου το 
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στοιχείο διασποράς (dispersive element) είναι συνήθως ένα πρίσμα ή φράγμα περίθλασης. 

Σημειώνεται ότι, η βασική διαφορά με το φασματόμετρο UV-vis είναι ότι ο μονοχρωμάτορας 

βρίσκεται μετά το δείγμα σε αντίθεση με το UV-vis που τοποθετείται πριν το δείγμα. Αυτό 

συμβαίνει γιατί έχουμε πολύ μικρότερη ενέργεια. Στη συνέχεια, ο ανιχνευτής υπερύθρου, ο 

οποίος είναι συνήθως θερμικός ανιχνευτής (π.χ. θερμοζεύγος) ή φωτοαγώγιμος. Τέλος, στη 

διάταξη του φασματοφωτομέτρου IR υπάρχει ένα οπτικό σύστημα κατόπτρων και ο 

μετασχηματιστής Fourier. 

Η αρχή λειτουργίας ενός κλασικού φασματοφωτομέτρου απορρόφησης IR διπλής δέσμης 

μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την 

πηγή διαχωρίζεται αφού υποστεί ανάκλαση από ένα σύστημα επίπεδων κάτοπτρων σε δύο 

δέσμες όπου η μία διέρχεται μέσω του συστήματος αναφοράς (τυφλό) και η άλλη διέρχεται 

από το δείγμα. Οι δύο δέσμες ανακλώνται από ένα σύστημα περιστρεφόμενων κάτοπτρων το 

οποίο εναλλάσσεται προκαλώντας την περιοδική διέλευση της δέσμης μέσω του δείγματος και 

της δέσμης αναφοράς, για να προσπέσει τελικά στο μονοχρωμάτορα. Καθώς οι δέσμες 

εναλλάσσονται, το κάτοπτρο περιστρέφεται αργά και διαφορετικές συχνότητες υπέρυθρης 

ακτινοβολίας καταλήγουν στον ανιχνευτή, ο οποίος μετατρέπει την ενέργεια της IR 

ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό σήμα καταγράφοντας το φάσμα.34, 35 

Εικόνα 16: Πειραματική διάταξη φασματοφωτομέτρου IR. 
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2.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

2.1. Πειραματικές Συνθετικές Πορείες 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται όλες οι πειραματικές συνθετικές πορείες οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενίου το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε ως επιφανειοδραστική ουσία (surfactant) με τελικό σκοπό την εύρεση 

των βέλτιστων συνθηκών για τη διασπορά του γραφίτη σε νερό και σε άλλους διαλύτες. 

 

1ο μέρος 

Σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml τοποθετήθηκαν 0.5 g 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic 

diahydride 98% (Sigma-Aldrich) Mr = 380.316 μαζί με 0.34 g 6-αμινοεξανοϊκό οξύ. 

Προστέθηκαν 55 ml DMF σε συνθήκες επαναρροής (reflux) με τη χρήση μανδύα (153 οC). 

Σημειώνεται ότι, τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θερμοκρασία καθώς αποτελεί το σημείο 

ζέσεως του DMF. Αφέθηκε για 12 ώρες ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίδραση 1: Συνθετική πορεία του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού 

ανυδρίτη. 

 

Μετά το πέρας των 12 ωρών, το διάλυμα πλύθηκε με 150 ml απιονισμένου νερού και στη 

συνέχεια με 120 ml MeOH. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στις 4200 rpm. 

Τοποθετήθηκε στο φούρνο στους 60 οC για ολόκληρο το βράδυ για ξήρανση. 
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Σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού ανυδρίτη 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml τοποθετήθηκαν 0.27 g 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic 

diahydride 98%, εισήχθησαν 6 ml απιονισμένου νερού και 13 ml NaOH 0.1 M με τη βοήθεια 

σύριγγας. Σημειώνεται ότι σε αυτό το σημείο γυρίστηκε η στρόφιγγα με σκοπό να ‘ανανεωθεί’ 

η αντίδραση. Αφέθηκε υπό ανάδευση για 30 λεπτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίδραση 2: Συνθετική πορεία του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού 

ανυδρίτη. 

 

Παρασκευή διαλύματος 13 ml NaOH 0.1 M 

Ζυγίστηκε 1 pellet NaOH (0.116 g) και τοποθετήθηκε μέσα σε ένα ποτήρι ζέσεως. Σύμφωνα 

με τους παρακάτω υπολογισμούς χρειάστηκαν 0.029 L Η2Ο: 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0.116 𝑔

40
= 0.0029 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝐶 =
𝑛

𝑉
⇒ 𝑉 =

𝑛

𝐶
= 0.029 𝐿 

Μετά την προσθήκη του νερού αναδεύτηκε με γυάλινη σπάτουλα μέχρι να διαλυθεί. 

Απομόνωση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού ανυδρίτη (1η 

αντίδραση) 

Ο συνολικός όγκος του διαλύματος ήταν 19 ml (6 ml H2O και 13 ml NaOH). Για το 

διαχωρισμού του άλατος δοκιμάστηκαν διάφορες μέθοδοι. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε 

συμπύκνωση στον περιστροφικό εξαχνωτή (rotary evaporator) και στη συνέχεια προστέθηκε 

κενό. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν αποτελεσματική καθώς ο όγκος του διαλύματος ήταν μικρός 
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και το διάλυμα ήταν πυκνό. Ως αποτελεσματικότερη μέθοδος αποδείχθηκε η συμπύκνωση υπό 

ανάδευση στους 153 οC σε σιλικονέλαιο, με τη βοήθεια πιστολιού θερμού αέρα (heat gun) και 

κενού. Όταν πραγματοποιήθηκε η συμπύκνωση του H2O/ NaOH αφέθηκαν περίπου 10 ml στη 

σφαιρική σε περίπτωση όπου το στερεό καιγότανε. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 65-70 ml THF 

το οποίο είναι κακός διαλύτης και συνάμα δε διαλύει το ίζημα. Τοποθετήθηκε στην κατάψυξη. 

Σημειώνεται ότι, το THF δεν παγώνει και στην περίπτωση κατά την οποία θα παρατηρούνταν 

ο σχηματισμός πάγου, θα οφειλόταν στην ύπαρξη Η2Ο, το οποίο είχε μείνει παγιδευμένο στο 

ίζημα. Τοποθετήθηκε στην κατάψυξη καθώς η διαλυτότητα μειώνεται με τη μείωση της 

θερμοκρασίας και με αυτό τον τρόπο αποβάλλεται στερεό (συνθήκες υπέρκορου διαλύματος). 

Αφαιρέθηκε η σφαιρική φιάλη από την κατάψυξη και πραγματοποιήθηκε απόχυση του υγρού 

THF πριν ξεπαγώσει το δείγμα. Στη συνέχεια αφού ξεπάγωσε το δείγμα, φυγοκεντρήθηκε στις 

4200 rpm για διάστημα 15 λεπτών. Συλλέχθηκε το εναπομείναν δείγμα από τη σφαιρική με 

THF και πραγματοποιήθηκε δεύτερη φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Αφέθηκε προς 

ξήρανση στο φούρνο στους 60 οC. Σημειώνεται ότι, το υπερκείμενο από τις φυγοκεντρήσεις 

πετάχτηκε στους οργανικούς μη χλωριωμένους διαλύτες. 

Ζύγιση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη (2η αντίδραση) 

Vial 1.48018 g 

Vial & δείγμα 1.68265 g 

 

⇒0.20247 g (202.47 mg) 

Ανακρυστάλλωση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη (2η 

αντίδραση) 

Οι διαλύτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανακρυστάλλωση του παραγόμενου 

καρβοξυλικού οξέος του περυλενίου ήταν EtOH και το Η2Ο (μίγμα). Ανακρυσταλλώθηκε η 

μισή ποσότητα από το δείγμα και στο τέλος (μετά την ξήρανση) ζυγίστηκε. Σε τρίλαιμη φιάλη 

τοποθετήθηκε η μισή ποσότητα του δείγματος μαζί με μαγνητάκι για ομοιόμορφη ανάδευση. 

Στο πάνω μέρος της τρίλαιμης φιάλης προσαρμόστηκε ψυκτήρας και στο κάτω μέρος μανδύας 

στους 80 οC με σκοπό τα επιτευχθούν συνθήκες reflux. Οι διαλύτες εισήχθησαν στην τρίλαιμη 

φιάλη μέσω σύριγγας στάγδην μέχρι την εμφάνιση ιζήματος. Τέλος, η τρίλαιμη φιάλη 

τοποθετήθηκε στην κατάψυξη με σκοπό το σχηματισμό ιζήματος. 

Μία εναλλακτική μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε με σκοπό τη σύνθεση του καρβοξυλικού 

άλατος του περυλενίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως επιφανειοδραστικό θα 

περιγραφεί παρακάτω. 

Σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη 

Το πρώτο στάδιο είναι η σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού 

ανυδρίτη. Ακολουθήθηκε η ίδια πειραματική διαδικασία με παραπάνω με τη μόνη διαφορά ότι 

αφέθηκε για 24 ώρες (αντί για 12 ώρες ) για την πραγματοποίηση της αντίδρασης. Εν συνέχεια, 

μετά το πέρας των 24 ωρών το διάλυμα φυγοκεντρήθηκε για 15 λεπτά στις 4200 rpm. 

Πραγματοποιήθηκαν πλύσεις με 200 ml DMF η οποίες ακολουθήθηκαν από φυγοκέντρηση 

στις ίδιες συνθήκες με προηγουμένως. Τοποθετήθηκε στο φούρνο στους 60 οC για ολόκληρο 

το βράδυ με σκοπό να ξηραθεί. 
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Ανακρυστάλλωση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη 

Για την ανακρυστάλλωση του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος δοκιμάστηκαν διάφοροι 

διαλύτες για την εύρεση του βέλτιστου οι οποίοι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σε 

τέσσερις μικρούς δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετήθηκαν μικρός κόκκος από το καρβοξυλικό 

οξύ και λίγες σταγόνες από τον κάθε διαλύτη. Αφέθηκαν να θερμανθούν σε θερμοκρασία 

κοντά στο σημείο βρασμού του κάθε διαλύτη και αμέσως μετά τοποθετήθηκαν σε δοχείο το 

οποίο περιείχε παγόλουτρο. 

 

Διαλύτης Σημείο Βρασμού (οC) Αποτέλεσμα 

Οξικός Ανυδρίτης 139.8 Δε διαλύεται 

DMSO 189 Διαλύεται εν μέρη 

EtOH/H2O 78.37/100 Διαλύεται εν μέρη 

DMF 153 Διαλύεται 

 

Πίνακας 1: Οι διαλύτες με τα αντίστοιχα σημεία βρασμού τους και τα αποτελέσματά τους 

όσον αφορά τις δοκιμές ανακρυστάλλωσης. 

Το DMF είχε το καλύτερο αποτέλεσμα και για αυτό επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί για την 

ανακρυστάλλωση. Ακολουθήθηκε η προηγούμενη διαδικασία ανακρυστάλλωσης με τις 

ακόλουθες όμως διαφορές: 

 Χρησιμοποιήθηκε ψυκτήρας αντί μανδύας στους 230 οC. 

 Διήθηση και πλύσεις με διαλύτες DMF και νερό (με σκοπό να φύγει όλο το DMF). 

 

Σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού ανυδρίτη 

Ζυγίστηκε  η ποσότητα του ιζήματος και προστέθηκε η αντίστοιχη ποσότητα ΝaOH ώστε να 

ισχύει η αναλογία 1:1 σε τρίλαιμη φιάλη υπό ανάδευση. 

Το στάδιο της ανακρυστάλλωσης του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού 

ανυδρίτη επαναλήφθηκε με τον πρώτο τρόπο ο οποίος περιεγράφηκε παραπάνω. 

 

2ο μέρος 

Βελτιστοποίηση της διασποράς του γραφίτη σε νερό με τη χρήση του παραγόμενου 

καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού ανυδρίτη ως επιφανειοδραστική ουσία (surfactant) 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διασποράς του γραφίτη σε νερό έγινε χρήση του παραπάνω 

παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως 

επιφανειοδραστική ουσία (surfactant).  

Αρχικά, δοκιμάστηκε το άλας-επιφανειοδραστικό ως έχει (χωρίς αραίωσή του, 460 μl) και 

πραγματοποιήθηκε υπερήχηση με τη βοήθεια του Sonication Probe στις κατάλληλες συνθήκες 

όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα για 1.0 ώρα, 2.0 ώρες και 2.5 ώρες. Παρόλο που 

δοκιμάστηκαν διαφορετικοί χρόνοι αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό καθώς δεν παρατηρείτο 

καλή διασπορά. Λόγω αυτού, δοκιμάστηκε να αλλαχτούν οι συγκεντρώσεις του αλατιού 

(αραιώσεις), αλλά και οι χρόνοι. Παρασκευάστηκαν αιωρήματα με τη βοήθεια του Sonication 
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Probe σε συγκεντρώσεις C/2, C/4, C/8 και C/16 και χρόνους υπερήχησης 1.5 ώρες, 2.0 ώρες, 

2.5 ώρες, 3.0 ώρες και 3.5 ώρες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διασποράς του γραφίτη σε 

νερό με τη χρήση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του περυλενικού ανυδρίτη ως 

επιφανειοδραστική ουσία (surfactant). Πιο συγκεκριμένα, 

 Συγκέντρωση C/2 αντιστοιχεί σε 230 μl surfactant 

 Συγκέντρωση C/4 αντιστοιχεί σε 115 μl surfactant 

 Συγκέντρωση C/8 αντιστοιχεί σε 57.5 μl surfactant 

 Συγκέντρωση C/16 αντιστοιχεί σε 28.75μl surfactant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Οι συνθήκες του Sonication Probe (Hielscher UP200Ht) κατά την υπερήχηση 

όλων των δειγμάτων. 

 

Για κάθε αιώρημα ζυγίστηκαν 0.0375 g γραφίτη σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας, τοποθετήθηκε 

η σωστή ποσότητα επιφανειοδραστικού αναλόγως με την επιθυμητή συγκέντρωση με τη 

βοήθεια πιπέτας ρυθμιζόμενου όγκου και τέλος προστέθηκαν 37.5 ml απιονισμένου νερού 

(διαλύτης) σε vial των 40 ml. Ακολούθως, το vial εφαρμόστηκε σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml 

με τη βοήθεια φιεζόλ. Για να αποφευχθεί η θέρμανση του vial λόγω της υπερήχησης, 

θρυμματίστηκε και προστέθηκε πάγος γύρω από το vial μαζί με απιονισμένο νερό για να 

υπάρχει «επαφή». Μετά το τέλος κάθε υπερήχησης, ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 30 λεπτά 

στις 4200 rpm και συλλογή του υπερκείμενου. 
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Εικόνες 18: Αιωρήματα γραφίτη (α) Τα αιωρήματα για συγκέντρωση C/2. (β) Τα αιωρήματα 

για συγκέντρωση C/4. (γ) Τα αιωρήματα για συγκέντρωση C/8. (δ) Τα αιωρήματα για 

συγκέντρωση C/16. Από αριστερά προς τα δεξιά για όλες τις εικόνες 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ώρες 

υπερήχησης. 

 

Να σημειωθεί ότι στις συγκεντρώσεις C/4 και C/8 δοκιμάστηκε να τοποθετηθεί μικρότερη 

ακίδα στο μηχάνημα υπερήχησης αλλά δεν παρατηρήθηκε η αναμενομένη διασπορά του 

δείγματος. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί αν από την εικόνα 18β (τέταρτο από αριστερά vial) 

καθώς και από την εικόνα 18γ (δεύτερο από αριστερά vial). 

Πραγματοποιήθηκαν μερικές προσπάθειες ώστε να ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθεί η 

μικρότερη ακίδα, χρησιμοποιώντας μικρότερο vial (22 ml αντί 40 ml) και συνάμα μικρότερες 

ποσότητες δείγματος (συνολικός όγκος 10 ml αντί 40 ml). 

Αφότου προσδιορίστηκε η βέλτιστη συγκέντρωση επιφανειοδραστικού και ο βέλτιστος χρόνος 

διασποράς δοκιμάστηκαν εκτός από διαλύτη νερό και άλλοι διαλύτες. Ως βέλτιστος χρόνος 

προσδιορίστηκαν οι 2.5 ώρες υπερήχησης και ως βέλτιστη συγκέντρωση επιφανειοδραστικού 

C/8 (δηλαδή 57.5 μl). Αρχικά, δοκιμάστηκαν διαλύτες παρόμοιας πολικότητας με το νερό 

όπως MeOH και EtOH. Σημειώνεται ότι, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την παραπάνω 

για αυτούς τους διαλύτες. Λόγω του ότι στη σύνθεση του επιφανειοδραστικού 

χρησιμοποιήθηκε νερό σε συνδυασμό με NaOH δεν έγινε καλή διασπορά με διαλύτες EtOH 

και MeOH, καθώς στο ίδιο διασκορπισμένο διάλυμα υπήρχαν διαλύτες H2O και MeOH ή 

EtOH. Με σκοπό την πραγματοποίηση καλής υπερήχησης, χρησιμοποιήθηκε στερεό 

επιφανειοδραστικό (εξάτμιση διαλύτη Η2Ο) σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

1 ml επιφανειοδραστικού τοποθετήθηκε σε τριβλίο Petri και εξατμίστηκε ο διαλύτης (Η2Ο) με 

τη βοήθεια thermogun στους 70 – 80 οC. Για το κάθε αιώρημα ζυγίστηκαν 0.5 mg 

(γ) (δ) 

(α) (β) 
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επιφανειοδραστικού σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας. Οι ποσότητες του γραφίτη και του κάθε 

διαλύτη οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν παρέμειναν οι ίδιες με προηγουμένως. Οι διαλύτες οι 

οποίοι δοκιμάστηκαν ήταν η MeOH, η EtOH, η IPA, το εξάνιο και ο οξικός αιθυλεστέρας. 

Στους τελευταίους διαλύτες δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της επικινδυνότητάς τους. 

Πραγματοποιήθηκε υπερήχηση για 2.5 ώρες αφού αυτή βρέθηκε να είναι η βέλτιστη συνθήκη 

και εν συνέχεια φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στις 4200 rpm. 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι πειραματικές διαδικασίες οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη σύνθεση του παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος του 

περυλενικού ανυδρίτη (surfactant), όσο και η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την 

εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για τη διασπορά του γραφίτη σε νερό και σε άλλους διαλύτες.  

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων των παραπάνω 

διαδικασιών. 

 

3.1 Φασματοσκοπία IR 

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό του παραγόμενου καρβοξυλικού 

άλατος του περυλενικού ανυδρίτη το οποίο παρασκευάστηκε με τις παραπάνω πειραματικές 

συνθετικές πορείες ήταν η φασματοσκοπία IR. Τα παρακάτω διαγράμματα αφορούν το 

παραγόμενο καρβοξυλικό οξύ. Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές με το φάσμα του 

παραγόμενου καρβοξυλικού άλατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 
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Διαγράμματα 1: (α) Πειραματικό φάσμα IR του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του 

περυλενικού ανυδρίτη. (β) Βιβλιογραφικό φάσμα IR του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος 

του περυλενικού ανυδρίτη. 

 

Το παραπάνω φάσμα IR αφορά το παραγόμενο καρβοξυλικό οξέος του περυλενικού ανυδρίτη. 

Διακρίνονται κορυφές διαφορετικής έντασης. Ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους 

κυματαριθμούς διακρίνεται μία μεγάλη κορυφή στους 1589 cm-1 όπου αντιστοιχεί στην έκταση 

του δεσμού C=C. Η κορυφή μεγαλύτερης έντασης στους 1552 cm-1 οφείλεται στην κάμψη του 

δεσμού C-N. Ακολουθούν τρεις κορυφές μεσαίας έντασης οι οποίες βρίσκονται η μία πλησίον 

της άλλης. Η πρώτη στους 1433 cm-1 οφείλεται στην κάμψη της ομάδας –ΟΗ η οποία ανήκει 

στο καρβοξυλικό οξύ. Η κορυφή στους 1388 cm-1 αντιστοιχεί στην κάμψη της ομάδας CH2 

και στους 1361 cm-1 αντιστοιχεί στην κάμψη του δεσμού C-H. Στους 1068 cm-1 διακρίνεται 

μια μεγάλη και πλατιά κορυφή λόγω των CH2. Αυτή η κορυφή λόγω του πλάτους της καλύπτει 

τις επόμενες δύο κορυφές οι οποίες βρίσκονται στους 970 cm-1 και 918 cm-1. Συγκρινόμενο με 

το βιβλιογραφικό φάσμα του παραγόμενου καρβοξυλικού οξέος του περυλενικού ανυδρίτη δε 

διακρίνονται μεγάλες διαφορές.36 

3.2 Φασματοσκοπία UV-vis 

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό των αιωρημάτων που 

παρασκευάστηκαν με τις παραπάνω πειραματικές συνθετικές πορείες είναι η φασματοσκοπία 

UV-vis. Ελήφθησαν οι κατάλληλες ποσότητες από το κάθε δείγμα και αναλύθηκαν σε 

φασματοφωτόμετρο UV-vis. 

Παρακάτω παρατίθενται τα φάσματα τα οποία τέθηκαν ως πρότυπα (blank) για τον 

προσδιορισμό του περιεχομένου των αιωρημάτων σε γραφίτη και επιφανειοδραστικό. Ο 

γραφίτης καθώς δε μπορούσε να διασπαρθεί στο νερό, διασπάρθηκε σε DMF, ενώ το 

επιφανειοδραστικό διασπάρθηκε σε νερό. 

 

 

 

 

 

 

(β) 
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Διαγράμματα 2: (α) Πειραματικό φάσμα απορρόφησης του γραφίτη σε DMF. (β) 

Βιβλιογραφικό φάσμα απορρόφησης του γραφενίου και του γραφίτη. 

 

Στο φάσμα (α) διακρίνεται μια κορυφή στα 275 nm η οποία ταυτίζεται με το αντίστοιχο φάσμα 

της βιβλιογραφίας (β). Η συγκεκριμένη κορυφή αντιστοιχεί στη μετάβαση π-π*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

(β) 
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Διάγραμμα 3: Φάσμα απορρόφησης του επιφανειοδραστικού διαλυμένο σε νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Φάσμα απορρόφησης του αιωρήματος στο οποίο προσδιορίστηκαν οι 

βέλτιστες συνθήκες. 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα διακρίνεται το φάσμα απορρόφησης του αιωρήματος το οποίο 

δοκιμάστηκε σε συνθήκες C/8 όσον αφορά τη συγκέντρωση στο οποίο πραγματοποιήθηκε 

υπερήχηση για 2.5 ώρες όσον αφορά το χρόνο. Με βάση το παραπάνω φάσμα επιβεβαιώνονται 

οι αρχικές υποθέσεις για τις βέλτιστες συνθήκες όσον αφορά τη διασπορά του γραφίτη σε νερό 

με τη χρήση του επιφανειοδραστικού. 

Με βάση τον ποιοτικό προσδιορισμό η πρώτη κύρια κορυφή η οποία διακρίνεται, αφορά το 

περιεχόμενο του συγκεκριμένου αιωρήματος σε γραφίτη αφού εμφανίζεται στα 264 nm. Η 

επόμενη κορυφή με μικρότερη απορρόφηση από την προαναφερθείσα εντοπίζεται στα 565 nm. 

Αφορά το περιεχόμενο του αιωρήματος σε επιφανειοδραστικό καθώς αντιστοιχεί σε αυτή η 

οποία διακρίνεται και στο αντίστοιχο φάσμα του προτύπου. Δεν πραγματοποιήθηκε ποσοτικός 

προσδιορισμός καθώς η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα και δεν ισχύει ο νόμος 

του Beer-Lambert. 
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Στο δεύτερο μέρος της πειραματικής διαδικασίας και μετά τον προσδιορισμό των βέλτιστων 

συνθηκών για τη διασπορά του γραφίτη σε νερό με τη χρήση επιφανειοδραστικού, μελετήθηκε 

η διασπορά του γραφίτη και σε άλλους διαλύτες όπως MeOH και EtOH. Για τους λόγους οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στο πειραματικό μέρος ακολουθήθηκε διαφορετική διαδικασία για τον 

προσδιορισμό της διασποράς σε άλλους διαλύτες καθώς με την πρώτη πορεία δεν επιτεύχθηκε 

το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. Σημειώνεται ότι, 

στην EtOH δε διασπάρθηκε καθόλου ο γραφίτης, ενώ στη MeOH ελάχιστα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Φάσμα απορρόφησης του αιωρήματος με τη χρήση διαλύτη MeOH στις 

βέλτιστες συνθήκες πριν την εξάτμιση του διαλύτη από το επιφανειοδραστικό. 

 

Στη συνέχεια, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία εξάτμισης του διαλύτη από το 

επιφανειοδραστικό δοκιμάστηκε ξανά η διασπορά του γραφίτη σε διαλύτες MeOH, EtOH, 

IPA, εξάνιο και οξικό αιθυλεστέρα. Μόνο στους τρεις πρώτους διαλύτες πραγματοποιήθηκε 

καλή υπερήχηση το οποίο φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Αιωρήματα με διαλύτες MeOH, EtOH και IPA (από αριστερά προς τα δεξιά) με 

0.5 mg επιφανειοδραστικού και 2.5 ώρες υπερήχηση. 
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Διαγράμματα 6: Φάσμα απορρόφησης του αιωρήματος με χρήση διαλυτών: (α) MeOH (β) 

EtOH και (γ) IPA με 0.5 mg επιφανειοδραστικού και 2.5 ώρες υπερήχηση μετά την εξάτμιση 

του διαλύτη από το επιφανειοδραστικό. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Τα παραπάνω φασματοσκοπικά δεδομένα αφορούν τα αιωρήματα τα οποία περιέχουν MeOH, 

EtOH και IPA ως διαλύτες. Η καλύτερη αποφλοίωση του γραφίτη έχει πραγματοποιηθεί σε 

διαλύτη EtOH καθώς έχει την πιο χαρακτηριστική κορυφή (271 nm) που ταυτίζεται με αυτή 

του προτύπου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, η EtOH είναι διαλύτης του οποίου 

η πολικότητά του είναι ανάμεσα στην πολικότητα της MeOH και της IPA. Οι διαφορές είναι 

πολύ μικρές καθώς διαφέρουν κατά μια αλκυλομάδα η κάθε μία. 
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4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας παρασκευάστηκε στο πρώτο μέρος επιτυχώς το 

παραγόμενο καρβοξυλικό άλας του περυλενικού ανυδρίτη. Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος 

εξετάστηκε η βελτιστοποίηση των συνθηκών αποφλοίωσης του γραφίτη με τη βοήθεια του 

περυλενίου ως επιφανειοδραστικού. Γι’ αυτό παρασκευάστηκαν διαφορετικά αιωρήματα και 

δοκιμάστηκαν. Ο αρχικός σκοπός ήταν η αποφλοίωση του γραφίτη με τη χρήση του 

επιφανειοδραστικού σε διαλύτη νερό και η εύρεση της βέλτιστης συνθήκης. Μετά από αλλαγές 

στις συγκεντρώσεις του επιφανειοδραστικού και στους χρόνους υπερήχησης, η βέλτιστη 

συνθήκη σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα προσδιορίστηκε η C/8 και 2.5 ώρες 

υπερήχηση. Αφότου βρέθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες, δοκιμάστηκε η αποφλοίωση του 

γραφίτη με τη βοήθεια του επιφανειοδραστικού και σε άλλους διαλύτες όπως MeOH, EtOH 

και IPA κ.α. Σε αυτούς τους 3 διαλύτες βρέθηκε ότι πραγματοποιήθηκε οπτικά η επιτυχής 

αποφλοίωση του γραφίτη. Η σύνθεση επιφανειοδραστικών ουσιών με την επακόλουθη 

αποφλοίωση του γραφίτη έχει πολλές και ευρείες εφαρμογές όπως για παράδειγμα 

ηλεκτρονικές και σε μελάνια. Εκκρεμούν ακόμα να ολοκληρωθούν και λοιποί χαρακτηρισμοί 

οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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5.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

Μέσα από αυτήν τη διπλωματική εργασία έγινε αντιληπτό ότι τόσο η ανάπτυξη νέων 

επιφανειοδραστικών, όσο και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, μπορούν να προσφέρουν 

αρκετή τροφή για έρευνα. Θα μπορούσαν να παρασκευαστούν νέα επιφανειοδραστικά 

σταθερότερα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα και να χρησιμοποιηθούν για την 

αποφλοίωση του γραφίτη. Η αποφλοίωση του γραφίτη με τη χρήση επιφανειοδραστικών είναι 

ιδανική για την ανάπτυξη νέων συσκευών χαμηλού κόστους στους τομείς των βιοαισθητήρων, 

της μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας και των κεραιών ραδιοσυχνοτήτων. Το γραφένιο 

έχει καθιερωθεί ως ένα υλικό το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας, 

εκθρονίζοντας υλικά τα οποία έχουν μεγαλύτερο κόστος και είναι επικίνδυνα για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
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