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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αναπτυχθεί η επιστήμη των επιφανειών, ως μια νέα 

επιστήμη της οποίας αντικείμενο είναι η μελέτη επιφανειών στερεών υλικών. Ως επιφάνεια 

του στερεού ορίζουμε τα πρώτα 3 με 5 εξωτερικά στρώματα σε νανοκλίμακα (layers) (nm). 

Έτσι η επιφάνεια μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια ζώνη μετάβασης μέσω της οποίας 

αλληλεπιδρά η μάζα του υλικού με τα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

Συνακόλουθα οι ιδιότητες των επιφανειών να αναμένεται πολύ διαφορετικές από τις ιδιότητες 

των στερεών υλικών (bulk materials) εξαιτίας της δομής τους η οποία έχει άμεση επίδραση 

με τις δια-και-ενδο-μοριακές αλληλεπιδράσεις. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί επίσης πως για 

έναν μεγάλο αριθμό χημικών και φυσικών διεργασιών, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και 

σε τεχνολογικές εφαρμογές, οι ιδιότητες ενός στερεού υλικού καθώς επίσης η δομή και η 

σύνθεση των επιφανειών καθορίζουν τις τελικές ιδιότητες ολόκληρου του συστήματος. [1].  

Με την εξέλιξη της επιστήμης των επιφανειών μια σχετικά νέα κατηγορία υλικών 

προσδιορίστηκε αφού αναφέρθηκε σε ένα σύστημα πολυμερικών αλυσίδων συνδεδεμένων σε 

ένα κομβικό σημείο από τα άκρα τους πάνω σε μία επιφάνεια με χημικό δεσμό ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυμερικών βουρτσών. Όταν οι πολυμερικές αλυσίδες 

προεκτείνονται από την επιφάνεια τους, το προκύπτον υλικό παρουσιάζει διαφορετικές 

ιδιότητες εν συγκρίσει με τις εύκαμπτες αλυσίδες σε διάλυμα ή τήγμα, οδηγώντας σε 

διαφορετικές συμπεριφορές. Το υπάρχον πολυμερικό σύστημα δύναται να  αντιδρά 

επιλεκτικά σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς ερεθισμούς όπως είναι αλλαγές στο pH[2], στη 

θερμοκρασία[3], στη ποιότητα του διαλύτη. Τα υλικά που παρασκευάζονται αναμένεται να 

έχουν ευρεία εφαρμογή στη νανοτεχνολογία.[4],[5] 

Για την επιτυχή πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια, δύο είναι οι 

κύριες τεχνικές σε χρήση ο ‘εμβολιασμός από’ και ο ‘εμβολιασμός σε’ [6]. Η τεχνική 

του‘εμβολιασμός σε’ (grafting to) όπως θα μελετηθεί εκτενώς στην παρούσα διακτορική 

διατριβή συνίσταται στην χημική προσρόφηση προσχηματισμένων πολυμερικών αλυσίδων 

επάνω σε υποστρώματα πυριτίου και σε επιφάνειες νανοσωματιδίων. Από την άλλη η 

μέθοδος ‘εμβολιασμό από’ (grafting from) ή όπως ονομάζεται κοινώς έναρξη πολυμερισμού 

από την επιφάνεια (surface initiated polymerization-SIP) συνίσταται στην δημιουργία 

πολυμερικών αλυσίδων από εκκινητές που έχουν προσκολληθεί στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. Ο εμβολιασμός των πολυμερικών βουρτσών από την στερεή επιφάνεια των 

αυτο-οργανωμένων μονοστρωμάτων (self assembly monolayer-SAM) [7],[8] όπου φέρουν 

ακραίες δραστικές λειτουργικές ομάδες, είναι ικανές να δράσουν ως περιοχές πρόσδεσης με 
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αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο προσκόλλησης για την ομοιόμορφη διαμόρφωση των 

εμβολιασμένων αλυσίδων. Ωστόσο σημαντικοί παράμετροι είναι η επιφανειακή πυκνότητα 

εμβολιασμού και το μήκος των πολυμερικών αλυσίδων, οι οποίοι και καθορίζουν το πάχος, 

τη σύσταση και την αρχιτεκτονική της τελικής πολυμερικής βούρτσας [9],[10].  

Λόγω των εξελίξεων στις μεθόδους ελεγχόμενου πολυμερισμού καθώς και τη μεγάλη 

ποικιλία των μονομερών είναι εφικτή η σύνδεση πολυμερικών βούρτσών με δραστικές 

λειτουργικές ομάδες και με επιθυμητά χαρακτηριστικά με απώτερο στόχο την 

βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των επιφανειών. Πολλές τεχνικές ελεγχόμενου πολυμερισμού 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν καλά καθορισμένες πολυμερικές βούρτσες στις 

οποίες είτε ξεκίνησε ο πολυμερισμός από την αντίστοιχη επιφάνεια είτε προσδέθηκαν πάνω 

σε αυτή.  

Οι παραπάνω ευέλικτες τεχνικές επιτρέπουν τη χρήση μεγάλης ποικιλίας μονομερών 

με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ραγδαία το σύνολο των πολυμερικών βουρτσών με 

διαφορετικές ακραίες δραστικές ομάδες οι οποίες εν τέλει θα προσδώσουν και τις αντίστοιχες 

ιδιότητες. Όσον αφορά το αντικείμενο των πολυμερικών βουρτσών επιχειρήται σε πρώτο 

στάδιο η ανάπτυξη νέων λειτουργικών υλικών σε διαφόρους τομείς της έρευνας τόσο για την 

επίστρωση στην αντι-ρύπανσης [11], όσο και για την προστασία κατά της διάβρωσης ή 

άλλων χημικών επιδράσεων[12]. 

Με την τροποποίηση της ανόργανης επιφάνειας δίνεται η δυνατότητα να προσδωθεί 

το κατάλληλο σχήμα καθώς και οι διαστάσεις της επίστρωσης με τις κατάλληλες τεχνικές 

χαρακτηρισμού οι οποίες μπορούν και αποδώσουν σε κλίμακα νάνο-διαστάσεων. Η ευελιξία 

των πολυμερικών βούρτσών επεκτείνουν τη μελέτη των ιδιοτήτων τους σε τομείς όπως η 

φυσική, η μηχανική, η χημεία και η επιστήμη των υλικών. 

Μεχρι σήμερα μια ευρεία ποικιλία πολυμερικών βούρτσών έχει ερευνηθεί με βάση 

την βιβλιογραφία με χαρακτηριστικά παραδείγματα ομοπολυμερικών βούρτσών, μικτών 

ομοπολυμερικών βούρτσών, τυχαίων συμπολυμερικών βούρτσών, συμπολυμερικών 

βουρτσων κατά συστάδες καθώς και πολυμερικών βούρτσών δύο συστάδων με ένα κομβικό 

σημείο που να είναι του τύπου –Y και –V σχήματος ανάλογα με το αντιδραστήριο σύζευξης.  

Με αυτά τα παραπάνω δεδομένα, ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής συνίσταται στο σχεδιασμό του συμπολυμερούς –V σχήματος και για τη σύνθεσή 

του επιλέχθηκε ο ανιοντικός πολυμερισμός ώστε να επιτευχθεί η σύνθεση του καλά 

καθορισμένου συμπολυμερούς (PS-SiCl2-P2VP) όπου η μία από τις δύο συστάδες είναι το 

πολυστυρένιο (PS) και η άλλη της πόλυ(2-βινυλοπυριδίνη) (P2VP) που ως κομβικό σημείο 
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περιέχεται το Si-Cl2. Το τελικό συμπολυμερές φέρει ενεργή δραστική λειτουργική ομάδα –Cl 

(χλώριο) όπου θα αντιδράσει για να προσδεθεί πάνω σε αντίστοιχη δραστική ομάδα του 

τροποποιημένου υποστρώματος (όπως επιφάνειες πυριτίου -Si είτε επιφάνειες μαγνητικών 

νανοσωματιδίων μαγκεμίτη γ-Fe2O3) με τη μέθοδό “εμβολιασμός σε” που ανάλογα με τις 

συνθήκες περιβάλλοντος που θα εκτίθενται θα συνδυάζουν και θα προσδίδουν αναμενόμενες 

ιδιότητες. Αυτό που ενδιέφερε περισσότερο για την παρούσα εργασία ήταν η σύνθεση μικτών 

πολυμερικών ‘βουρτσών’V-σχήματος για να μελετηθεί η ιδιαίτερη μορφολογία τους καθώς 

και η προσπάθεια να δημιουργηθούν ‘έξυπνες’ επιφάνειες ώστε να μπορούν να τροποποιούν 

τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Η μορφολογία των 

ενώσεων αυτών παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, λόγω της διαφορετικής χημικής φύσης 

της κάθε συστάδας. Παρακάτω αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα των τελικών 

τροποποιημένων μικτών πολυμερικών βουρτσών σε επιφάνειες πυριτίου αρχικά και σε 

επιφάνεια νανοσωματιδίου [13] που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη εργασία.  

 

 
Η επιλογή του συγκεκριμένου σχήματος βούρτσας γινεται ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί μια ομοιογενής κατανόμη των πολυμερικών αλυσίδων χωρίς τη δημιουργία 

‘νησίδων’ πολυμερούς από το ένα εκ των δύο συστατικών της βούρτσας. 

Μια σειρά από τεχνικές ακολούθησαν για την πιστοποίηση της επιτυχούς σύνθεσης 

και πρόσδεσης των παραπάνω δειγμάτων είτε σε στερεές επίπεδες επιφάνειες πυριτίου είτε σε 

επιφάνειες νανοσωματιδίων. Αρχικά για το χαρακτηρισμό των 3 συμπολυμερών που 

συντέθηκαν με την τεχνική ανιοντικού πολυμερισμού χρησιμοποιήθηκαν η Χρωματογραφία 

Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίου (1H-NMR), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC). Όσο αφορά την μελέτη 

των επιφανειών πυριτίου και την προσκόλλησή τους με πολυμερικές αλυσίδες οι τεχνικές που 

εφαρμόστηκαν ήταν η Φωτοηλεκτρονιακή Φασματοσκοπία Ακτινών-Χ (XPS), Μικροσκοπία 

Ατομικών Δυνάμεων (AFM), Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία και μέτρηση γωνίας επαφής 
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(contact angle). Τέλος για τον χαρακτηρισμό των νανοσωματιδίωνέγινε χρήση περίθλασης 

ακτίνων-Χ (XRD), Θερμικής Σταθμικής Ανάλυσης (TGA), Φασματοσκοπίας Υπερύθρου 

(IR), Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(SEM) και Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering-DLS). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1. Εισαγωγή στις Πολυμερικές Βούρτσες  
Πολυμερικές αλυσίδες που έχουν εμβολιαστεί σε επιφάνειες ή αλλιώς πολυμερικές 

‘βούρτσες’ (polymer brushes), προσελκύουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον εξαιτίας των 

εκτεταμένων εφαρμογών τους. Η συμπεριφορά των αλυσίδων να αποτελούνται από μακριές, 

ίδιου μήκους, h, αλυσίδες συνδεδεμένες στο ένα άκρο τους σε μια επιφάνεια ή μεσεπιφάνεια, 

έχοντας αρκετά μεγάλη επιφανειακή πυκνότητα εμβολιασμού έτσι ώστε οι αλυσίδες να είναι 

σε κατάσταση να επεκταθούν μακριά από τη μεσεπιφάνεια. Αυτή η κατάσταση, στην οποία 

οι πολυμερικές αλυσίδες επεκτείνονται σε κατεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια εμβολιασμού, 

είναι εντελώς διαφορετική από τη τυπική συμπεριφορά των εύκαμπτων πολυμερικών 

αλυσίδων στο διάλυμα [14]. 

Η πρώτη περιγραφή ενός συστήματος πολυμερικής βούρτσας είχε επιχειρηθεί να 

ερευνηθεί από τους Alexander [15] και de Gennes [16] για μονοδιάσπαρτες πολυμερικές 

αλυσίδες που αποτελούνται από Ν τμήματα, τα οποία συνδέονται σε μη προσροφημένη 

επιφάνεια με μια μέση απόσταση των σημείων πρόσδεσης (d) πολύ μικρότερη από την ακτίνα 

περιστροφής της ίδιας αδιατάραχτης αλυσίδας (Σχήμα 2.1) [17]. 

 

Σχήμα 2.1. Σχηματική περιγραφή του μοντέλου Alexander- de Gennes σε πολυμερικές βούρτσες [17]. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Flory, προκύπτει η εξής σχέση που καθορίζει την 

εξάρτηση της ακτίνας περιστροφής σχετικά με τον βαθμό πολυμερισμού Ν: 

Rg ~ Nub 
Όπου b είναι το μέγεθος του μονομερούς και το u αντικατοπτρίζει την ποιότητα του διαλύτη. 

Η τιμή του u θεωρείται για καλό, θήτα και κακό διαλύτη των προσδεμένων αλυσίδων 

πολυμερούς και είναι αντίστοιχα 3/5, 1/2 και 1/3. Το ύψος h αυξάνεται γραμμικά με τον 

αριθμό των μονομερών Ν ανά αλυσίδα με σταθερή πυκνότητα εμβολιασμού. 
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Οι πολυμερικές ‘βούρτσες’ αποτελούν κεντρικό ζήτημα σε πολλά προβλήματα της 

επιστήμης των πολυμερών. Μια από τις πιο σημαντικές παραλλαγές σε συστήματα 

΄βουρτσών’ είναι η παρουσία ή απουσία του διαλύτη των πολυμερικών αλυσίδων. Παρουσία 

του διαλύτη, η φυσική αιτία της επέκτασης των αλυσίδων από τη μεσεπιφάνεια είναι η 

εκλεκτική ή μη προτίμησή τους για το διαλύτη. Σε συνθήκες τήγματος (απουσία διαλύτη), οι 

αλυσίδες πρέπει να επεκταθούν για να αποφύγουν την πλήρη κάλυψη του χώρου. Η 

μεσεπιφάνεια που βρίσκονται προσδεδεμένες οι αλυσίδες μπορεί να είναι είτε σε στερεό 

υπόστρωμα, είτε σε μεσεπιφάνεια μεταξύ δύο διαλυτών, μεταξύ διαλύτη και αέρα, είτε 

μεταξύ τηγμάτων ή διαλυμάτων ομοπολυμερών. Ο μηχανισμός με τον οποίο οι αλυσίδες 

προσδένονται στη μεσεπιφάνεια ποικίλουν ανάλογα με το είδος της μεσεπιφάνεια.  

Για στερεά υποστρώματα, τα άκρα των αλυσίδων μπορεί να ενώνονται με χημική 

πρόσδεση με το υπόστρωμα ή οι αλυσίδες να περιέχουν μια δραστική λειτουργική ομάδα που 

μπορεί να προσροφηθεί με φυσικό δεσμό με το υπόστρωμα. Αυτή η ομάδα μπορεί να είναι 

είτε ένα μικρό μόριο το οποίο έλκεται από το υπόστρωμα, είτε μια συστάδα ενός 

δισυσταδικού συμπολυμερούς με μικρό μοριακό βάρος που προσροφάται εκλεκτικά από το 

υπόστρωμα. Για μεσεπιφάνειες μεταξύ υγρών, η προσρόφηση μπορεί να επιτευχθεί με 

παρόμοιους μηχανισμούς με τους οποίους η ακραία ομάδα της αλυσίδας του ενός συστατικού 

προτιμά το ένα υγρό και η αλυσίδα το άλλο. Τέλος, οι αλυσίδες μπορεί να προσδεθούν στο 

‘υπόστρωμα’ με τήγμα ή με ένα πυκνό διάλυμα δισυσταδικών συμπολυμερών όπου η δύο 

συστάδες του συμπολυμερούς να είναι ισχυρά διαχωρισμένες. 

Ο σχηματισμός των ‘πολυμερικών βουρτσών’ δημιουργείται με δύο τρόπους όπως 

αναφερθηκε και πιο πάνω είτε α) με φυσική προσρόφηση ενός δισυσταδικού συμπολυμερούς 

από διάλυμα πάνω σε κάποια στερεή επίπεδη επιφάνεια, όπου συνήθως η συστάδα με το 

μικρότερο μοριακό βάρος προσδένεται ισχυρά πάνω στην επιφάνεια ενώ η άλλη συστάδα που 

βρίσκεται στο διάλυμα δημιουργεί τη διαμόρφωση της βούρτσας[18], είτε β) με χημικό 

εμβολιασμό (χημική ομοιοπολική πρόσδεση) όπου έχουν συντεθεί είτε ομοπολυμερή είτε 

συμπολυμερή με ήδη ενεργές δραστικές λειτουργικές ομάδες που είναι διαθέσιμες να 

αντιδράσουν με ένα κατάλληλο τροποποιημένο υπόστρωμα για το σχηματισμό της 

πολυμερικής βούρτσας[19]. Στο (Σχήμα 2.2) παρακάτω απεικονίζεται ο σχηματισμός των 

πολυμερικών βουρτσών με φυσική προσρόφηση και χημικό εμβολιασμό με τις μεθόδους 

‘εμβολιασμός σε’ και ‘εμβολιασμός από’ οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 
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Σχήμα 2.2. Σχηματισμός πολυμερικών βουρτσών με φυσική προσρόφηση και χημικό εμβολιασμό με τις 

μεθόδους ‘εμβολιασμός σε’ και ‘εμβολιασμός από’ [6]. 

 

Μέχρι σήμερα πολυμερικές ‘βούρτσες’ έχουν συντεθεί με τις μεθόδους του 

‘εμβολιασμού σε’ και ‘εμβολιασμού από’ και έχουν παρασκευαστεί με τις τεχνικές 

πολυμερισμού όπως με ριζικό (Radical Polymerization)[20], κατιοντικό πολυμερισμό[21], με 

πολυμερισμό μετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου (ROMP)[22], ριζικό πολυμερισμό μεταφοράς 

ατόμου (ATRP)[23], με πολυμερισμό με ενδιάμεσα νιτροξείδια και συγκεκριμένα με TEMPO 

(NMRP)[24], Πολυμερισμός Αντιστρεπτής Μεταφοράς Αλυσίδας με Προσθήκη και 

Απόσπαση (Radical Addition Fragmentation Τransfer, RAFT)[25] και με ανιοντικό 

πολυμερισμό.[26-28] Όλες οι παραπάνω μέθοδοι πολυμερισμού είναι κατάλληλες για το 

πολυμερισμό ενός μεγάλου αριθμού μονομερών. Η επιλογή της μεθόδου πολυμερισμού 

υπαγορεύεται από τις τελικές ιδιότητες. Στην παρούσα διατριβή σκοπός είναι η παρασκευή 

βουρτσών με ‘εμβολιασμό σε’ οπότε προτιμάτε ο ανιοντικό πολυμερισμόςδιότι οδηγεί σε 

πολύ καλά καθορισμένα μοριακά βάρη, αλλά και σε πολύ μικρές κατανομές <1,1 [29]. Όπως 

είναι γνωστό, η μέθοδος αυτή είναι πολύ ευαίσθητη σε προσμίξεις για αυτό το λόγο πολύ 

λίγα παραδείγματα ανιοντικού πολυμερισμού έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πρόσδεσης ‘εμβολιασμός σε’ και ‘εμβολιασμός από’ πάνω σε 

ειδικά τροποποιημένες επιφάνειες. 

Προσπάθειες ακινητοποίησης των πολυμερικών αλυσίδων έχουν αναφερθεί και πάνω 

σε μικρά σωματίδια εκτός από επίπεδες επιφάνειες. Τέτοια σωματίδια που έχουν 

παρατηρηθεί είναι ο γραφίτης[30], ανθρακονήματα[31], ο άργιλος[32] και σωματίδια 
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οξειδίου του πυριτίου, του σιδήρου, χρυσου[33],[34] όπου ο κύριος λόγος ήταν η αύξηση της 

σταθερότητάς τους και η απαλοιφή της συσσωμάτωσής τους. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα 

συγκεκριμένα συστήματα στην παρούσα διατριβή σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.2. Σχηματισμός Πολυμερικών ‘Βουρτσών’ με τη Μέθοδο ‘Εμβολιασμού Σε’ 
Ο σχηματισμός πολυμερικών ‘βουρτσών’ με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ 

πραγματοποιήθηκε  στην παρούσα διδακτορική διατριβή και στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστεί μια λεπτομερή βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις μελέτες που έχει προβεί η 

επιστημονική κοινότητα ως σήμερα.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο σχηματισμός των ‘πολυμερικών βουρτσών’ 

δημιουργείται με δύο τρόπους είτε με φυσική προσρόφηση ενός δισυσταδικού 

συμπολυμερούς, είτε με χημικό εμβολιασμό (χημική ομοιοπολική πρόσδεση). Η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των παραπάνω δύο τρόπων είναι ο ‘εμβολιασμός σε’ 

(‘grafting to’), όπου έχει περιορισμούς όσον αφορά τη μέγιστη πυκνότητα των αλυσίδων που 

μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην επιφάνεια. Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι μια 

ήδη προσροφημένη αλυσίδα παρεμποδίζει τη προσρόφηση σε άλλες διαθέσιμες γειτονικές 

της θέσεις πάνω στην επιφάνεια (Σχήμα 2.3), εξαιτίας του ότι η ίδια θέλει να συνεχίσει να 

διατηρεί τη διαμόρφωση που είχε στο διάλυμα. 

   
                (a)                    (b)    

Σχήμα 2.3. Μέθοδος «εμβολιασμού σε»:(a) πολυμερικές αλυσίδες πρόκειται να προσδεθούν στην 
επιφάνεια σε χαμηλές πυκνότητες εμβολιασμού (b) η διαδικασία πρόσδεσης μόλις η επιφάνεια καλυφθεί 
με πολυμερικές αλυσίδες.[35] 
 

Όσο η επιφανειακή πυκνότητα αυξάνει, οι πολυμερικές αλυσίδες που βρίσκονται στο 

πάνω μέρος της επιφάνειας αρχίζουν να επεκτείνονται για να αποφευχθεί η συγκάλυψη της 

μιας από την άλλη, πράγμα το οποίο συμβαίνει εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. 

Το αποτέλεσμα που δημιουργείται είναι ο περαιτέρω εμβολιασμός της επιφάνειας, αλλά 

ταυτόχρονα και μείωση της εντροπίας του συστήματος. Όταν η επιφάνεια είναι πλέον 

καλυμένη σε μεγάλο βαθμο, η συγκέντρωση των πολυμερικών αλυσίδων στη μεσεπιφάνεια 

θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μακρομορίων στο διάλυμα. Έτσι οι επόμενες 
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αλυσίδες που θα προσεγγίσουν την επιφάνεια θα πρέπει να διαχυθούν στις ήδη 

προσροφημένες αλυσίδες γεγονός που οδηγεί σε μείωση του ρυθμού προσρόφησης [36]. Σε 

κάποιο σημείο το σύστημα φτάνει σε οριακή κατάσταση όπου δε συντελείται πλέον 

προσρόφηση αλυσίδων στην επιφάνεια, αλλά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των ελεύθερων 

ενεργειών επέκτασης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων. Έτσι προκύπτει ότι η 

επιφανειακή πυκνότητα μιας πολυμερικής ‘βούρτσας’ που σχηματίζεται με έναν από τους 

παραπάνω τρόπους, οι πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι χρησιμοποιώντας τη τεχνική 

‘εμβολιασμός σε’ Σχήμα 2.4 το πάχος των υμενίων που λαμβάνονται σπανίως ξεπερνά τα 6 

nm.[37] 

 
Σχήμα 2.4. Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου ‘εμβολιασμός σε [37] 

 

Η μέθοδο του ‘εμβολιασμού σε’ αναφέρεται σε προ-συντεθειμένα πολυμερή με 

ενεργές δραστικές λειτουργικές ομάδες στα άκρα τους, τα οποία αντιδρούν με μια κατάλληλη 

τροποποιημένη επιφάνεια του υποστρώματος (SAMs) κάτω από κατάλληλες συνθήκες προς 

σχηματισμό μιας προσδεμένης πολυμερικής βούρτσας. Ο ομοιοπολικός δεσμός που 

σχηματίζεται μεταξύ της επιφάνειας και της αλυσίδας του πολυμερούς δημιουργεί 

πολυμερικές βούρτσες που είναι αρκετά σταθερές και παράλληλα είναι ανθεκτικές σε 

εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην 

παρασκευή των πολυμερικών βουρτσών (Σχήμα 2.5), αφού το πλεονέκτημα των προ-

συντεθειμένων πολυμερων με στενές κατανομές μοριακών βαρών και συγκεκριμένα μοριακά 

βάρη. Όπως έχει αναφερθεί μπορούν να συντεθούν με ελεγχόμενους, ‘ζωντανούς’ 

πολυμερισμούς. Η μέθοδος του ‘εμβολιασμού σε’ των πολυμερικών αλυσίδων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε από ένα διάλυμα ή ένα τήγμα [38],[39]. Η διεξαγωγή του εμβολιασμού 

γίνεται από έναν εκλεκτικό διαλύτη [40], ή από ένα συμπυκνωμένο διάλυμα πολυμερούς. 

[41],[42] 
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Σχήμα 2.5. Σχηματική αναπαράσταση παρασκευής πολυμερικών βουρτσών με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός 
σε’[43] 

 
Οι πιο ευρέως διεργασίες προέρχονται με την τεχνική ‘εμβολιασμός σε’ από την 

τροποποίηση των SAM. Τα δύο πιο συχνά  χρησιμοποιούμενα υποστρώματα για την 

τροποποίησή τους με πολυμερικές αλυσίδες, είναι το υπόστρωμα του χρυσού και οι 

επιφάνειες του Si που καλύπτονται από ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του πυριτίου. Χημεία 

θειόλης χρησιμοποιείται ευρέως για την προσάρτηση ενώσεων σε υποστρώματα χρυσού. 

[44,49-51] Σε αντιδιαστολή χρησιμοποιείται συνήθως για την τροποποίηση μιάς επιφάνειας 

πυριτίας με χημέια σιλανίων [52],[53] Οι ενώσεις θειόλης και σιλανίου χρησιμοποιήθηκαν 

ευρέως σε επιφάνειες οξειδίων των μετάλλων [54-61]. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για τη 

χρησιμοποίηση των θειόλης [42,62-70] και σιλανίου [38,40,45,46,47,48,71-99] αντιδράσεις 

για την παρασκευή πολυμερικών βουρτσών με τη μέθοδο 'εμβολιασμός σε’. Η ακινητοποίηση 

της επιφάνειας με εμβολιασμένα στρώματα πολυμερούς μπορεί να γίνει είτε με ένα μόνο 

στάδιο ή με δύο ή περισσότερα βήματα. Εάν η ομάδες της θειόλης ή του δραστικού σιλανίου 

είναι τροποποιημένες πάνω στο πολυμερές ως ενεργά άκρα πρόκειται να εμβολιασθεί με μία 

διαδικασία εμβολιασμού ενός σταδίου. 

Παρακάτω παρατίθενται μια σειρά από παραδείγματα που έχουν αναφερθεί έως τώρα 

στη βιβλιογραφία με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’. 



15 

 

Οι Κoutsos et al.[100,101], συνέθεσαν μια σειρά δειγμάτων πολυστυρενίου 

διαφορετικών μοριακών βαρών τερματισμένα με θειόλη (ως ενεργή δραστική ομάδα) με 

χαμηλή πολυδιασπορά (<1.2) με ανιοντικό πολυμερισμό. Η συγκεκριμένη διεργασία οδήγησε 

σε πρόσδεση των δραστικών αλυσίδων πολυστυρενίου σε επιφάνεια χρυσού εκθέτοντας το 

υποστρωματ σε ένα διάλυμα τολουολίου που περιείχε το πολυμερές. Η τεχνική AFM 

χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η διαμόρφωση των αλυσίδων των τελικών εμβολιασμένων 

πολυστυρενίων σε κακούς διαλύτες (νερό). Παρατηρήθηκε μικροφασικός διαχωρισμός των 

μονοστρωμάτων πολυμερούς παρατηρήθηκε με σφαιρική μορφή σε υψηλή επιφανειακή 

κάλυψη και βρέθηκε ότι τα μεγέθη αυτών φέρονται να είναι σε συνάρτηση με τα 

προβλεπόμενα προσδεμένα μικκύλια. 

Οι Mansky et αl. [102] συνέθεσαν μια σειρά από υδρόξυ τερματισμένα τυχαία 

συμπολυμερή στυρενίου και μεθακρυλικού μεθυλεστέρα με διαφορετικές αναλογίες με τη 

μέθοδο του «ζωντανού» ριζικού πολυμερισμού. Τα συγκεκριμένα δραστικά τροποποιημένα 

πολυμερή αντέδρασαν με ομάδες σιλανόλης στην επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου υπό 

κενό στους 140οC για το σχηματισμό τυχαίων προσδεμένων συμπολυμερικών βουρτσών. 

Αυτή η επιφάνεια έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον έλεγχο του προσανατολισμού του 

δισυσταδικού συμπολυμερούς PS-b-ΡΜΜΑ με την τεχνική εναπόθεσης μέσω περιστροφικής 

κίνησης με ταυτόχρονη εξάτμιση του διαλύτη (spin coated) πάνω στην επιφάνεια της 

συμπολυμερικής βούρτσας.  

Χρησιμοποιώντας μία παρόμοια στρατηγική, οι Bergbreiter et αl. [103] συνέθεσε ένα 

τροποποιημένο με ενεργά δραστικά άκρα πολύ (τεταρτοταγή-βουτυλ ακρυλικό) εστέρα σε 

υμένιο πολυαιθυλενίου. Οι Yang et αl [104], προετοίμασαν SAM με ενεργά τερματισμένα 

βινυλικά άκρα σε επιφάνειες υποστρώματος πυριτίου και χρησιμοποιήσαν μια αντίδραση 

υδροπυριτίωσης για την ομοιοπολική πρόσδεση πολύ (μεθυλυδροσιλοξανίου) και τα 

παράγωγά του επί της στερεάς επιφανείας.  

Οι Ebata et αl. [105] συνέθεσαν εμβολιασμένα άκρα πολυσιλανίου σε επιφάνειες 

χαλαζία με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ και χαρακτήρισαν το προσδεμένο πολυσιλάνιο με 

φασματοσκοπία UV. Οι Tran et al. [106] μελέτησαν τη δομή των πολυηλεκτρολυτικών 

βουρτσών που προετοίμασαν με την προσάρτηση του τροποποιημένου τριχλωροσιλάνιο-PS 

σε ένα υπόστρωμα με ακόλουθη σουλφούρωση του προσδεμένου PS.  

Οι Frank et al. [107] προετοίμασαν ακινητοποιημένα στην επιφάνεια πολυμερικά 

υμένια με μιάς φωτοχημικής διαδικασίας.. Με τη χρήση υπεριώδους φωτός UV παράχθηκε 

ένα ομοιοπολικά συνδεδεμένο υμένιο μέσω μιας φωτοχημικής προσκόλλησης.  

Για παράδειγμα, οι Zhao et αl. [45] χρησιμοποίησαν με Si(ΟΗ)3 τερματισμένο 

πολυστυρένιο (PS) για την παρασκευή του πολυμερικών βουρτσών μέσω της μεθόδου 

‘εμβολιασμός σε’. Έτσι οι ομάδες σιλανόλης που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια του 
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πυριτίου χρησιμοποιήθηκαν για να εμβολιαστεί το PS από τήγμα στο υπόστρωμα. 

Παρομοίως, οι Jones et αl. ερεύνησαν τον εμβολιασμό με τρι-αιθοξυ σιλανίο τερματισμένου 

PS από τήγμα σε επιφάνειες πυριτίου. [38] Διερευνήθηκε η επίδραση του αρχικού πάχους του 

φιλμ, η θερμοκρασία εμβολιασμού, και ο χρόνος αντίδρασης για το τελικό στρώμα. 

Η παρουσία μίας ομάδας θειόλης στο πολυμερές επιτρέπει επίσης την 

πραγματοποίηση μέσω ενός σταδίου με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ πάνω σε υποστρώματα 

χρυσού. [42,62-67,69,70] PS, [63,64,70] πολυαιθυλενοξείδιο (PEO), [42,62-65] πολυ (Ν-

ισοπροπυλακρυλαμίδιο), [66],[108] πολυ [(2- διμεθυλαμινο) αιθυλ μεθακρυλικό] [67]. 

Ωστόσο όπως αναφέρθηκε και αρχικά εκτός από τις επίπεδες στερεές επιφάνειες, ο 

εμβολιασμός μπορεί να προκύψει και σε επιφάνειες νανοσωματιδίων που θα αναφερθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο. Παραδείγματα που έχουν ερευνηθεί από την επιστημονική βιβλιογραφία 

που περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση των αντιδράσεων μεταξύ επόξυ και καρβόξυ ομάδες, 

[77,82,83,86,89,90,94,98,109,110] επόξυ και αμινομάδων, [111,73,79,80,94,95,112] και 

καρβόξυ με αμινο ομάδες. [68,113].  

2.3. Σχηματισμός Πολυμερικών ‘Βουρτσών’ με τη Μέθοδο ‘Εμβολιασμού Από’ 
Πρόσφατα εφαρμόστηκε μια καινούργια υποσχόμενη τεχνική, η αποκαλούμενη 

‘εμβολιασμός από’ (‘grafting from’) σχήμα 2.6, η οποία απαλοίφει τις προηγούμενες 

δυσκολίες της μεθόδου ‘εμβολιασμού σε’ και παράγει υμένια με υψηλή επιφανειακή 

πυκνότητα και με αρκετά μεγαλύτερο πάχος. Σε αυτή την τεχνική ο πολυμερισμός μπορεί να 

ξεκινήσει από την επιφάνεια (Surface Initiated Polymerization-SIP), αφού έχει προηγηθεί 

αρχικά τροποποίηση του υποστρώματος με ειδικές δραστικές ομάδες, ώστε να παραχθούν 

ενεργά κέντρα που δρουν ως εκκινητές για να ξεκινήσουν τον πολυμερισμό. Η διαδικασία 

αυτή οφείλεται στο γεγονός στο ότι τα συγκεκριμένα μονοστρώματα παρέχουν μεγάλη 

συγκέντρωση ενεργών κέντρων πάνω στο υπόστρωμα, πράγμα που είναι το πιο σημαντικό 

για να υπάρχει υψηλή πυκνότητα εμβολιασμού για το σχηματιζόμενου υμενίου. Ο 

μηχανισμός εκκίνησης σε αυτά τα συστήματα έχει μελετηθεί εκτενέστερα [114]. Ο λόγος για 

τον οποίο στην τεχνική του ‘εμβολιασμού από’ δε παρατηρείται κάποιο εμπόδιο κατά τη 

διάχυση είναι ότι πλέον οι ενώσεις μικρού μοριακού βάρους (μονομερή) θα ενωθούν με τα 

ενεργά άκρα των αναπτυσσόμενων αλυσίδων με χημικό δεσμό για σχηματισμό ‘πολυμερικών 

βουρτσών’ 
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Σχήμα 2.6. Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου ‘εμβολιασμός από’ [115] 

Για να σχηματιστεί ένα πολυμερικό φιλμ πάνω σε κάποιο υπόστρωμα πρέπει η 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος σύνθεσης να εκπληρώνει κάποια κριτήρια. Αρχικά υπάρχει η 

δυνατότητα να ελεγθεί το πάχος του σχηματιζόμενου υμενίου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

εύρος, όπως και τις ιδιότητες του υμενίου μέσω διαφόρων δραστικών ομάδων στην 

πολυμερική αλυσίδα. Επίσης το σχηματιζόμενο υμένιο πρέπει να παραμένει σταθερό για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διάφορα περιβαλλοντικά εξωτερικά ερεθίσματα, πράγμα το 

οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για υλικά με δύο διαφορετικές συστάδες αφού θα 

προκύπτουν πολύ διαφορετικές επιφανειακές ιδιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η μία 

συστάδα τους να δημιουργεί υδρόφοβη συμπεριφορά και η άλλη συστάδα υδρόφιλη πάνω σε 

ειδικά οργανωμένες επιφάνειες. Ο σχηματισμός μιας ομοιογενούς πολυμερικής ‘βούρτσας’ 

απαιτεί ακόμα την ύπαρξη σταθερής επιφανειακής πυκνότητας, όπως επίσης και οι 

πολυμερικές αλυσίδες που σχηματίζονται να διακρίνονται λόγω της χαμηλής κατανομής 

μοριακών βαρών <1,1 προς δημιουργία πρότυπων πολυμερών[116].  

Αναμφίβολα, η μέθοδος ‘εμβολιασμός από’ παρουσιάζει περισσότερα 

πλεονεκτήματα έναντι της μεθόδου ‘εμβολιασμός σε’. Ένα από αυτά και το πιο σημαντικό 

είναι η ελεγχόμενη πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων με υψηλή επιφανειακή πυκνότητα. 

Επιπλέον ο ακριβής εντοπισμός της αλυσίδας την επιφάνεια και η μεγάλη σταθερότητα των 

εμβολιασμένων στρωμάτων είναι δύο εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πιο ουσιώδες 

πλεονέκτημα όμως είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να εμβολιαστούν πολλά 

διαφορετικά πολυμερή στο ίδιο υπόστρωμα και να δημιουργηθούν μικτές πολυμερικές 

βούρτσες. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι ουσιαστικά η εναλλαγή των επιφανειακών 

ιδιοτήτων ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται αυτή η επιφάνεια. Όπως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία πολυμερικές ‘βούρτσες’ έχουν συντεθεί με τη μέθοδο του 

‘εμβολιασμού από’ με διάφορες τεχνικές πολυμερισμού [117-127],[128-134],[135],[136]. 

Παρακάτω σχήμα 2.7 παρατίθενται οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές πολυμερικών βουρτσών 

που μπορούν να παρασκευαστούν με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ με τις τεχνικές 

ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού. 
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Σχήμα 2.7. Διαφορετικές αρχιτεκτονικές πολυμερικών βουρτσών που μπορούν να παρασκευαστούν με τη 
μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ με τις τεχνικές ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού:(A) Πολυμερικές Βούρτσες 
Συμπολυμερούς, (B) Πολυμερικές Βούρτσες Τυχαίου Συμπολυμερούς, (C) Πολυμερικές Βούρτσες 
Διασταυρομένου Πολυμερούς, (D) Πολυμερικές Βούρτσες Πολυμερούς σε σχήμα δικτύου, (E) 
Πολυμερικές Βούρτσες Υπερδιακλαδισμένου Πολυμερούς, (F) Πολυμερικές Βούρτσες Πολύ 
Διακλαδισμένων Πολυμερών, (G) Πολυμερικές Βούρτσες Μικτού Δισυσταδικού Συμπολυμερούς Τύπου 
Υ, (H) Πολυμερικές Βούρτσες Πρότυπου Μικτού Συμπολυμερούς, (I) ΑσύμετρεςΠολυμερικές Βούρτσες οι 
οποίες (οργανώνονται) ανάλογα με το Μοριακό Βάρος του Πολυμερούς, (J) Πολυμερικές Βούρτσες 
ανάλογα με την Πυκνότητα Εμβολιασμού, (K, L) Πολυμερικές Βούρτσες που οργανώνονται ανάλογα με 
την Χημική Σύνθεση του Πολυμερούς [137]. 
 

2.4. Αυτό-Οργανωμένα Μονοστρώματα (SAMs) 
Βασικό κεφάλαιο για την παραγωγή πολυμερικών βουρτσών είναι η σύνθεση των 

αυτό-οργανωμένων μονοστρωμάτων (self-assembled monolayers, SAMs) που έχει γνωρίσει 

ραγδαία ανάπτυξη από πλευράς σύνθεσης και χαρακτηρισμού λόγω της διαφορετικής 

τροποποιησης της επιφάνειας ανόργανων υποστρωμάτων [138]. Ο Zisman δημοσίευσε το 

σχηματισμό ενός μονομοριακού στρώματος με προσρόφηση (αυτό-οργάνωση) μιας 

επιφανειοδραστικής ομάδας σε μια καθαρή μεταλλική επιφάνεια [139]. Ο Kuhn 

χρησιμοποίησε παράγωγα χλωροσιλανίων για προσρόφηση τους σε υδρόφιλο γυαλί. Εώς  

τώρα έχουν μελετηθεί πολλά συστήματα αυτό-οργάνωσης, αλλά ιδιαίτερη βάση έχει δοθεί 

στα μονοστρώματα πυριτιακών βάσεων σε επιφάνειες πυριτίου. 

Ο σχηματισμός μονοστρωμάτων με αυτό-οργάνωση δραστικών μορίων πάνω σε 

επιφάνειες φέρει ένα βασικό παράδειγμα του γενικού φαινομένου της αυτό-οργάνωσης. Τα 

SAMs έχουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η αυτό-οργάνωση, η σχέση της δομής με τις 

ιδιότητες και τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις μεσεπιφάνειες Η ικανότητα για τον 

ελέγχο των λειτουργικών ομάδων που θα προσδεθούν στην επιφάνεια όσο και των δραστικών 

ομάδων που θα προσκολλήσουν οι πολυμερικές αλυσίδες κάνει τα SAMs εξαιρετικά 



19 

 

συστήματα για μια πιο λεπτομερή κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται με 

αλληλεπιδράσεις μορίων-υποστρώματος και μορίων-διαλύτη. Οι συγκεκριμένες μελέτες 

παράγουν προϋποθέσεις που απαιτούνται για το σχηματισμό οργανωμένων δομών. Παρόλα 

αυτά απαιτούνται μελέτες περισσότερο πολύπλοκων συστημάτων μετά την πρόσδεση 

πολυμερικών αλυσίδων 

Το ενδιαφέρον των SAMs είναι ότι μπορούν να ενσωματωθούν και να 

αυτοοργανωθούν με καλό προσανατολισμό. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν και να 

ελεγχθούν επιφάνειες εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μορίων και υποστρωμάτων με 

χημικούς δεσμούς. Εξαιτίας της επίπεδης και σταθερής δομής τους τα SAMs βρίσκουν 

εκτεταμένες εφαρμογές στην εξάλειψη της διάβρωσης και στη προστασία φθορών.  

Τα αυτό-οργανωμένα μονοστρώματα (self-assembled monolayers) είναι μοριακά 

συστήματα που σχηματίζονται αυθόρμητα κατά την εμβάπτιση ενός κατάλληλου στερεού 

υποστρώματος σε διάλυμα μιας ενεργής δραστικής ουσίας σε οργανικό διαλύτη όπως 

παρατηρείται στο παρακάτω σχήμα 2.8. 

 
Σχήμα 2.8. Σχηματισμός αυτό-οργανωμένου μονοστρώματος με απλή εμβάπτιση του υποστρώματος στο 
διάλυμα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας[140] 
 

Πολλά είδη μεθόδων αυτό-οργάνωσης μπορούν να παραχθούν και σε οργανικά 

υποστρώματα. Αρχικά έχουν προσροφηθεί οργανικές ενώσεις πυριτίου πάνω σε επιφάνειες 

με υδροξυλομάδες, αλκυλικές ενώσεις θείου σε χρυσό, αλκοόλες και αμίνες σε πλατίνα και 

καρβοξυλικά οξέα πάνω σε οξείδια του αλουμινίου και σε άργυρο όπως αναφέρθηκε 

αναλυτικά σε προηγούμενες αναφορές. 

Το αυτό-οργανωμένο δραστικό μόριο που προσδένεται σε μία επιφάνεια μπορεί να 

διαιρεθεί σε τρία μέρη. (Σχήμα 2.9). Το πρώτο μέρος είναι το τμήμα της κεφαλής όπου 

πραγματοποιείται η χημική τροποποίηση στην επιφάνεια του υποστρώματος (πυριτίου). Οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποστρώματος και μορίου έχουν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση της 
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ομάδας της κεφαλής του μορίου με ένα ειδικό σημείο της επιφάνειας μέσω του χημικού 

δεσμού. Για την περίπτωση του υποστρώματος πυριτίου προκύπτει χημικός δεσμός Si-O 

όπως και στη περίπτωση των αλκυλοτριμεθόξυσιλανίων σε επιφάνειες με υδροξυλομάδες Si 

όπως θα συζητηθεί και στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Παρακάτω απεικονίζεται η 

χημική προσρόφηση της πυριτικής ένωσης σε ένα επίπεδο στερεό υπόστρωμα. 

 
Σχήμα 2.9. Σχηματική αναπαράσταση προσκόλλησης οργανικών ενώσεων πυριτίου.[141] 

 

Ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της κεφαλής του μορίου με το 

υπόστρωμα τα μόρια προσπαθούν να καταλάβουν κάθε διαθέσιμη θέση δέσμευσης στην 

επιφάνεια. Αυτή η μοριακή προσρόφηση, φέρνει τα μόρια κοντά και επιτρέπει έτσι στις 

δυνάμεις διασποράς να ενεργοποιηθούν. Η αλκυλική αλυσίδα και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των αλυσίδων με τα μόρια που έχουν τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια μπορεί να αρχίσει ο 

σχηματισμός ενός καλά οργανωμένου και καλά πακεταρισμένου συστήματος. Το ακραίο και 

δραστικό τμήμα είναι η λειτουργική ομάδα που θα αντιδράσει χημικά για να αρχίσει ο 

πολυμερισμός ‘εμβολιασμός από’ είτε να προσδεθούν οι πολυμερικές αλυσίδες πάνω σε 

αυτές με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’.  

Για να δημιουργηθεί το αυτοοργανωμένο μονόστρωμα σημαντικός παράγοντας είναι 

ο διαλύτης, όπου στην περίπτωση των τριμεθόξυσιλανίων προτείνεται η χρήση αιθανόλης ως 

καταλληλότερου διαλύτη για το σχηματισμό του αυτό-οργανωμένου μονοστρώματος και 

παρατηρείται επιλεκτική προσρόφηση στην επιφάνεια του υποστρώματος. Για τον 

προσδιορισμό του κάλιστου διαλύτη πραγματοποιούνται πειράματα ελλειψομετρίας καθώς 

και μετρήσεων γωνιών επαφής ώστε να βρεθεί η επίδραση και η πιστοποίηση του διαλύτη 

προς σχηματισμό SAM. 
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2.5. Αυτό-οργανωμένα Μονοστρώματα σε Επίπεδα Στερεά Υποστρώματα 

Πυριτίου. 
Τα αυτό-οργανωμένα μονοστρώματα (SAMs) έχουν δημιουργηθεί με ενώσεις 

αλκυλοχλωροπυριτίου, αλκυλοαλκοξυπυριτίου και αλκυλαμινοπυριτίου όπου απαιτούν 

επιφάνειες με υδροξύλια ως υποστρώματα για το σχηματισμό τους. Η αυτό-οργάνωση 

συνδέεται με την παρουσία σχηματισμού πολυσιλοξάνης, η οποία συνδέεται με τις 

επιφανειακές ομάδες (-SiOH) για τη δημιουργία δεσμών Si-O-Si. Τέτοιου είδους 

μονοστρώματα έχουν σχηματιστεί πάνω σε υποστρώματα οξειδίου του πυριτίου[142-147], 

οξειδίου του αλουμινίου[148,149], quartz[150-152], υάλου[145,147], μίκα[153-155], 

σεληνιούχου ψευδαργύρου[147,148], οξειδίου του γερμανίου[147] και χρυσού[156-158]. 

Ωστόσο το νερό στο διάλυμα δρα σαν αναστολέας για ενώσεις αλκυλοχλωροπυριτίου 

και δεν είναι εύκολο να παραχθούν SAMs  κάθώς είναι δύσκολος ο έλεγχος του ποσού του 

νερού[145,159,160].Επίσης σε μερικά συστήματα η απουσία νερού προκαλεί ημιτελή 

μονοστρωμάτα[144,145], ενώ σε άλλα συστήματα η περίσσεια νερού έχει ως αποτέλεσμα τον 

εύκολο πολυμερισμό στο διάλυμα και την απόθεση πολυσιλοξάνης στην επιφάνεια.[150]. 

Έτσι μετά από μελέτη σε διάφορα συστήματα υπολογίστηκε η ποσότητα υγρασίας να μην 

υπερβαίνει τα 0.15 mg/100 mL διαλύτη ως καταλληλότερες συνθήκες για το σχηματισμό 

οργανωμένων μονοστρωμάτων[161]. Το αποτέλεσμα είναι ένα μονόστρωμα, όπου όλα τα 

μόρια είναι συνδεδεμένα το καθένα με τα γειτονικά του και με την επιφάνεια σχηματίζοντας 

έτσι ένα δίκτυο με ισχυρούς χημικούς δεσμούς σχήμα 2.10. 

  
Σχήμα 2.10. Αυτό-οργανωμένο μονόστρωμα πάνω σε επιφάνειες με υδροξύλια. 

 

Η παράμετρος της θερμοκρασία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο σχηματισμό των 

μονοστρωμάτων και σχετίζεται σχεδόν αντιστρόφως ανάλογα με το μήκος της αλκυλικής 

αλυσίδας. Επιπλέον όσο μειώνεται η θερμοκρασία, η κινητική της αντίδρασης μειώνεται 

ανάλογα, με αποτέλεσμα τη μείωση της αταξίας στο σχηματιζόμενο μονόστρωμα και το 

σχηματισμό μιας πολύ καλά οργανωμένης δομής.[162]  

Ωστόσο μια άλλη παράμετρος για την παραγωγή αυτό-οργανωμένων 

μονοστρωμάτων παραγώγων πυριτίου είναι οι συνθήκες της αντίδρασης. Για το λόγο αυτό 
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επικρατεί μια αντίφαση για το ακριβές χρονικό διάστημα αντίδρασης που απαιτείται για το 

σχηματισμό των διαφόρων μονοστρωμάτων,[163,164,169] αφού φέρει ως ημιτελών 

μονοστρωμάτων που δημιουργούν δομές τύπου ‘νησιού’[165,166,167,168,170-172], καθώς 

και διάφορες ανομοιογένειες στο υπόστρωμα όπως είναι για παράδειγμα κάποιες τρύπες 

(craters) που εμφανίζονται στα τροποποιημένα μονοστρώματα έπειτα από το χαρακτηρισμό 

τους με το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (AFM) [173].  

Οι παρατηρούμενες δομές ‘νησιού’ (island) αποτελούν την κύρια αιτία που τα 

μονοστρώματα των παραγώγων πυριτίου είναι λιγότερο καλά οργανωμένα. Αυτό οφείλεται 

στο ότι αποτελούνται από πολυμερισμένες δραστικές ουσίες στην επιφάνεια πράγμα το οποίο 

μειώνει πολύ την κινητικότητα της κάθε αλυσίδας ξεχωριστά. Η αναπαραγωγή 

μονοστρωμάτων οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, α) στη συγκέντρωση των επιφανειακών 

ομάδων Si-OH και β) στη ποσότητα της υγρασίας στο διάλυμα. Μικρές αλλαγές σε αυτούς 

τους παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές στη ποιότητα των λαμβανόμενων 

μονοστρωμάτων και το βασικότερο δημιουργούν προβλήματα στην μετέπειτα πρόσδεση των 

πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνειά τους. 

 

2.6. Τροποποίηση Επιφάνειας με Χρήση Σιλανίων 
 

Εκτός από το είδος των πολυμερών που πρόκειται να εμβολιασθούν σε μια επιφάνεια 

και την καταλληλότερη επιλογή της μεθόδου εμβολιασμού τους, που αναμφίβολα φέρουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στις τελικές ιδιότητες των πολυμερικών βουρτσών. Ωστόσο σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει και το είδος του υποστρώματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

Συνήθη υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση πολυμερικών βουρτσών είναι 

από χρυσό, άργυρο και από οξείδια του πυριτίου (SiOΧ) αλλά και σφαιρικών 

νανοσωματιδίων χρυσού, οξειδίων του πυριτίου, σιδήρου κ.α. Προφανώς, διαφορετικά 

υποστρώματα οδηγούν σε διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και κατά συνέπεια σε διαφορετικές 

επιφανειακές ιδιότητες ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Βασική 

προϋπόθεση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η χημική τροποποίηση των επιφανειών των 

υποστρωμάτων προκειμένου να εμβολιασθούν οι πολυμερικές αλυσίδες επιτυχώς. Γενικά, οι 

μέθοδοι τροποποίησης επιφανειών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Τροποποίηση με χημικά αντιδραστήρια 

• Τροποποίηση με σιλάνια 

• Τροποποίηση μέσω αντιδράσεων εμβολιασμού 

Στην παρούσα εργασία η τροποποίηση των επιφανειών πραγματοποιήθηκε με την 

δεύτερη μέδοδο. Σύμφωνα με αυτή, συνήθεις ενώσεις που τροποποιούν την επιφάνεια του 

υποστρώματος είναι αυτές των σιλανίων τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικές 
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ενώσεις πυριτίου με συντακτικό τύπο Υ(ΨΗ2)nSiX3 όπου n ισούται από 0 έως 3. 

Σημειώνεται πως η επιλογή των σιλανίων για την τροποποίηση μιας επιφάνειας 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του υποστρώματος που πρόκειται να τροποποιηθεί. Τα 

σιλάνια ως τροποποιητές αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ 1940 – 1950 και 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιφανειακή επεξεργασία ινών υάλου προς χρήση σε σύνθετα 

υλικά με ίνες, προκειμένου να αυξήσουν την σταθερότητα της διεπιφάνειας 

υάλου/πολυμερικής μήτρας στο περιβάλλον και συνεπώς την βελτίωση της αντίστασης στο 

νερό των σύνθετων υλικών. Επίσης τα σιλάνια ως τροποποιητές έχουν χρησιμοποιηθεί και σε 

βαφές (χρώματα), προσκολλητικά (ισχυροποίηση αρμών/αρθρώσεων προσκόλλησης), 

επικαλύψεις, στην μικροηλεκτρονική κ.ά. Στο σχήμα 2.11 παρουσιάζονται τα πιο 

αντιπροσωπευτικά σιλάνια που είναι ευρέως διαθέσιμα για την τροποποίηση μιας επιφάνειας 

[174]. Tα σιλάνια μπορούν να επιτύχουν επιφανειακές ιδιότητες που κυμαίνονται από τη 

μετάβαση από υδρόφιλη σε υδρόφοβη κατάσταση. Επίσης μπορεί να είναι το μοναδικό 

συστατικό που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την αλληλεπίδραση του νερού. 

 

Οργανική Ομάδα Χημική Δομή 

Βινυλο- CH2=CHSi(OCH3)3 

Χλωροπροπυλο- ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 

Γλυκιδοξυ- 
CH2CHCH2OCH2CH2CH2Si(OCH3)3 

    O 

Μεθακρυλο- CH2=C(CH3)COOCH2CH2CH2Si(OCH3)3 

Πρωτοταγής Αμίνη (αμινο-) H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3 

Διαμινο- H2NCH2CH2NHCH2CH2CH2Si(OCH3)3 

Μερκαπτο- HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3 

Κατιονικο στυρενο- (ή στυρολο-) 
CH2=CHC6H4CH2NHCH2CH2NH(CH2)3Si(OCH3)3∙ 
HCl 

Σχήμα 2.11. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σιλανίων ως τροποποιητές [174] 
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2.7. Συμπεριφορά των Πολυμερικών Βουρτσών 
 

Ο όρος "πολυμερικές βούρτσες" αναφέρεται στο σύνολο αλυσίδων πολυμερούς που 

έχει προσδεθεί χημικά σε μια επιφάνεια με ένα ή με περισσότερα σημεία προσρόφησης. Στην 

συγκεκριμένη ενότητα, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην συμπεριφορά των πολυμερικών 

αλυσίδων και τις διαμορφώσεις που λαμβάνουν ανάλογα με το περιβάλλον (θερμοκρασία, 

διαλύτες, πίεση, pH κλπ) στο οποίο βρίσκονται. Όταν τα μόρια των πολυμερών προσδένονται 

πάνω σε μια επιφάνεια, διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις που έχουν άμεση εξάρτηση 

από την πυκνότητα εμβολιασμού των αλυσίδων[35][175][176] 

Η συμπεριφορά της διαμόρφωσης των αλυσίδων του πολυμερούς είναι συνάρτηση 

της πυκνότητας εμβολιασμού (δηλαδή με την απόσταση μεταξύ δύο σημείων πρόσδεσης) και 

της γυροσκοπικής ακτίνας (το μέσο μέγεθος των πολυμερικών αλυσίδων). Οι δύο 

περιπτώσεις διακρίνονται ανάλογα με την πυκνότητα εμβολιασμού [177, 6]: 

1. Εάν η πυκνότητα εμβολιασμού είναι μεγαλύτερη από την γυροσκοπική ακτίνα (σ> 

Rg), τότε κάθε αλυσίδα θα απομονώνεται από τις περιβάλλουσες αλυσίδες. Ανάλογα 

με την ένταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολυμερικών συστάδων και της 

επιφάνειας, διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις. Εάν η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

αλυσίδων και της επιφάνειας είναι αδύναμη, παρατηρείται μία διαμόρφωση τύπου 

"μανιτάρι" (“mushroom” conformation). Από την άλλη πλευρά, εάν οι αλυσίδες 

είναι έντονα προσροφημένες επί της επιφάνειας, παρατηρείται μια διαμόρφωση 

τύπου "τηγανίτα" (“pancake” conformation). (Σχήμα 2.12) Η διαμόρφωση των 

προσδεμένων πολυμερικών αλυσίδων με τις αλυσίδες που είναι ελεύθερες σε 

διάλυμα, είναι παρόμοιο. 

2. Εάν η πυκνότητα εμβολιασμού είναι μικρότερη από την γυροσκοπική ακτίνα (σ 

<Rg), τα τμήματα των αλυσίδων είναι κοντά το ένα με το άλλο, και είναι αναγκαία η 

ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ενός τμήματος με το άλλο τμήμα 

έπειτα από την αναδίπλωση στην επιφάνεια. Αυτή θεωρείται ως διαμόρφωση τύπου 

"βούρτσα" (“brush” conformation). Η διαμόρφωση των προσροφημένων 

αλυσίδων έχει σημαντική διαφορά από εκείνη στο διάλυμα [178]. 
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                                 (α)                                          (β) 

Σχήμα 2.12 (α) Απεικόνιση δομής μανιταριού  (β) Απεικόνιση δομής τηγανίτας.[35] 
 

Οταν οι αλυσίδες προσδένονται στην επιφάνεια σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ των 

κομβικών σημείων τα μόρια των πολυμερών επικαλύπτονται. Σ’αυτή την περίπτωση τμήματα 

των αλυσίδων προσπαθούν να αποφύγουν τα γειτονικά τους ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο 

αυτό τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους μέσω της έκτασης των αλυσίδων μακριά από την 

επιφάνεια Σχήμα 2.13. Παρ’ όλα αυτά, η έκταση των αλυσίδων μειώνει τον αριθμό των 

πιθανών διαμορφώσεων των πολυμερών ο οποίος ισοδυναμεί με την αντίστοιχη μείωση της 

εντροπίας.  

 
Σχήμα 2.13. Σχηματική απεικόνιση των αλυσίδων προσδένονται στην επιφάνεια σε κοντινές αποστάσεις 
μεταξύ των κομβικών σημείων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές γενικές περιπτώσεις γίνεται πιο κατανοητή η 

συμπεριφορά των βασικών κατηγοριών των πολυμερικών βουρτσών. Με βάση τα όσα 

προαναφέρθηκαν για την γενική συμπεριφορά των πολυμερικών βουρτσών οι κατηγορίες 

τους διακρίνονται ανάλογα με το είδος εμβολιασμού των πολυμερών «από» ή «σε»  αλλά και 
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από την συμπεριφορά που παρουσιάζουν παρουσία εκλεκτικού και μη εκλεκτικού διαλύτη 

αντίστοιχα. Οι κατηγορίες αυτές είναι: homopolymer brushes ή ομοπολυμερικές βούρτσες, 

δισδιάσπαρτες βούρτσες (bidisperse brushes), μικτές πολυμερικές βούρτσες (mixed polymer 

brushes) που αποτελούνται από δύο είδη πολυμερών και συσταδικές συμπολυμερικές 

βούρτσες (block-copolymer brushes) [179]. Στην παρούσα διδακτορική εργασία λεπτομερής 

αναφορά θα γίνει για τις μικτές πολυμερικές βούρτσες αφού πρόκειται για δύο συστάδες 

πολυστυρενίου (PS) και πολύ(2-βινυλοπυριδίνης) (P2VP) όπου με έκθεση σε διαφορετικά 

εξωτερικά ερεθίσματα (εκλεκτικοί διαλύτες για την κάθε συστάδα) προκύπτουν ανάλογες 

ιδιότητες όσον αφόρα την υδροφοβικότητα και την υδροφιλικότητα του συστήματος. 

 

 

2.8. Μικτές Πολυμερικές Βούρτσες (Mixed Polymer Brushes)  
 

Πολυμερικές βούρτσες που προκύπτουν από τον εμβολιασμό (πρόσδεση) ενός 

στρώματος πολυμερών διαφορετικής χημικής δομής το καθένα δημιουργεί ένα ετερογενές 

νανοδομημένο στρώμα κάθε τμήμα του οποίου διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στη 

συμπεριφορά της επιφάνειας (Σχήμα 2.14). Βασικός στόχος της σύνθεσης ενός τέτοιου είδους 

βούρτσας είναι να καλύψει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά επιφανειακές ιδιότητες. 

Συγκεκριμένα, από μια μικτή πολυμερική βούρτσα απαιτείται, ανάλογα με τις συνθήκες 

χρήσης, να είναι υδρόφιλη ή υδρόφοβη, αγώγιμη ή μη αγώγιμη, να μεταφέρει ή να προσροφά 

ουσίες, να παρουσιάζει καλή διαβροχή κ.ά. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 

συνδυασμός δυο ή περισσότερων πολυμερών σε μία βούρτσα δεν οδηγεί απαραίτητα σε 

διαφορετικές λειτουργίες αλλά επηρεάζει την δομή που προκύπτει. [174][180]. 

Σε ότι αφορά την μορφολογική συμπεριφορά τους, έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται 

από την αλληλεπίδραση μεταξύ πολυμερούς-διαλύτη και πολυμερούς-υποστρώματος ώστε να 

προκύψει διαχωρισμός φάσεων που κύρια αιτία είναι η εξάρτηση από την ποιότητα του 

διαλύτη. Αναλυτικότερα, όταν σε μια μικτή βούρτσα υπερισχύει η περίπτωση του μη 

εκλεκτικού διαλύτη οδηγεί σε μορφολογία τύπου λακκάκι (dimple) (Σχήμα 2.14(a)) με 

διαμόρφωση κάθετη στο υπόστρωμα, όταν και τα δυο πολυμερή εκτίθενται σε κοινό διαλύτη 

σχηματίζουν κυματοειδής δομή με παράλληλο προς το υπόστρωμα προσανατολισμό. Όταν ο 

διαλύτης είναι μη εκλεκτικός, το πολυμερές που δεν διαλύεται σχηματίζει συσσωματώματα 

που είναι ενσωματωμένα στη συνεχή φάση (dimple μορφολογία ή μορφολογία λακκάκι) του 

δεύτερου πολυμερούς (Σχήμα 2.14(b)). Αυτή η μορφολογία έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 

της συγκέντρωσης του δεύτερου πολυμερούς στην επιφάνεια του στρώματος. Με άλλα λόγια, 

οι επιφανειακές ιδιότητές του προσδιορίζονται από το πολυμερές που καταλαμβάνει την 

πάνω επιφάνεια του στρώματος. 
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 Σχήμα 2.14. ΆΝΩ ΣΧΗΜΑ: Μικτή πολυμερική βούρτσα [18]. ΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑ: Σχηματική απεικόνιση 
των δυο πιθανών μορφολογιών (εναλλαγή ιδιοτήτων) μιας μικτής πολυμερικής βούρτσας εμβολιασμένης 
σε στερεό υπόστρωμα: a) χαμηλό pH b) υψηλό pH [181] 

 

Πολυμερικές βούρτσες που συντίθενται από δύο πολυμερή έχουν την ικανότητα με 

την αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος (διαλύτες, pH) να αλλάζουν την διαβροχή, την 

διαμόρφωση και τον προσανατολισμό των αλυσίδων (Σχήμα 2.15). Έτσι λοιπόν, όταν δύο 

διαφορετικά πολυμερή Α και Β έχουν εμβολιαστεί σε στερεό υπόστρωμα και σχηματίζουν 

μία μικτή πολυμερική βούρτσα όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.15 (a). Η συμπεριφορά των 

πολυμερικών αλυσίδων Α και Β σε εκλεκτικό διαλύτη και για τις δύο και σε μη εκλεκτικό 

διαλύτη για την κάθε συστάδα παρατηρείται ότι στον εκλεκτικό διαλύτη και τα δύο πολυμερή 

σχηματίζουν πλάγια διαχωρισμένες φυλλοειδείς δομές (κυματοείδης) λόγω της καλής 

διασποράς στον διαλύτη. Έπειτα, η αλλαγή του περιβάλλοντος από την προσθήκη εκλεκτικού 

διαλύτη για το Α πολυμερές ή η αλλαγή του pH (εάν ένα τουλάχιστον από τα δύο πολυμερή ή 

και τα δυο παρουσιάζουν ευαισθησία στο pH) οδηγεί σε επιλεκτική διόγκωση του Α 

πολυμερούς και οι αλυσίδες του Β πολυμερούς συρρικνώνονται (Σχήμα 2.15 (b)). 

Επιπρόσθετα, μαζί με τον πλάγιο διαχωρισμό παρατηρείται και διαστρωματικός διαχωρισμός. 

Προφανώς, η αντίστροφη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εάν προστεθεί εκλεκτικός διαλύτης 

για το Β πολυμερές (Σχήμα 2.15(c)). 
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Σχήμα 2.15. Φαινόμενο διαβροχής μιας ετερογενούς πολυμερικής βούρτσας που έχει συντεθεί από 
πολυστυρένιο και πολύ(2-βινυλοπυριδίνη)[179] 

 

Ο βαθμός κάλυψης του ανώτερου επιπέδου της πολυμερικής βούρτσας από ένα εκ 

των δύο πολυμερών εξαρτάται από το περιβάλλον που εκτίθενται και την δομή της, ώστε η 

επιθυμητή διαμόρφωση και ο προσανατολισμός του ανώτερου επιπέδου να εξασφαλιστεί. Η 

ταχεία εξάτμιση του διαλύτη ακινητοποιεί την μορφολογία του φιλμ και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι διαχωρισμένες φάσεις σταθεροποιούνται κινητικά από την υαλώδη συμπεριφορά 

των πολυμερών. Παρ’ όλα αυτά, αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός διαλύτης ή υπάρχει 

θερμική ανόπτηση πάνω από την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης η μορφολογία μπορεί 

πάλι να αλλάξει. Για καλύτερη κατανόηση γίνεται αναφορά στο προηγούμενο παράδειγμα με 

τα Α και Β πολυμερή εκτιθέμενα σε εκλεκτικούς διαλύτες προσδιορίζοντας το Α είναι 

υδρόφιλο και το Β υδρόφοβο. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα που αναμένεται να αλλάξει 

είναι η υδροφοβικότητα ή υδροφιλικότητα (Σχήμα 2.15(d-f)). Η πιστοποίηση των παραπάνω 

ιδιοτήτων των πολυμερικών βουρτσών καθώς επίσης και η κινητική της εναλλαγής τους 

διερευνάται σε πειραματικό επίπεδο χρησιμοποιώντας μετρήσεις της γωνίας επαφής (contact 

angle) με διαβροχή σε νερό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους εναλλαγής είναι η 

πολυμερική βούρτσα που συντέθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή που αποτελείται 

από πολυστυρένιο (PS: υδρόφοβο) και πολύ(2-βινυλοπυριδίνη) (P2VP: υδρόφιλο) όπου 

εμφανίζει εναλλαγή στην διαβροχή 
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Έπειτα από αυτή τη διερεύνηση παρατηρήθηκαν διάφορες μορφολογίες και 

παρακάτω στο (Σχήμα 2.16) δίνεται χαρακτηριστικό παράδειγμα προσδιορισμού της 

μορφολογίας του συστήματος PS/PMMA βουρτσών μετά από έκθεση σε διαφορετικό 

διαλύτη διαφοροποιεί την μορφολογία με αντιστρεπτό τρόπο από «ripple» σε «dimple» δομή 

καθώς η ενεργειακή κατάσταση της επιφάνειας επιτρέπει την εναλλαγή στη δομή του.  

 

 
 Σχήμα 2.16. Εικόνες από μικροσκοπία SPM μικτής πολυμερικής βούρτσας από πολυστυρένιο και 
πολύ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) (PS/PMMA) (a) παρουσία μη επιλεκτικού διαλύτη (τετραϋδροφουράνιο) 
οδηγώντας σε μορφολογία ripple(κυματοειδούς μορφής) (b) παρουσία επιλεκτικού διαλύτη για τον 
PMMΑ (ακετόνη) καταλήγοντας σε dimple μορφολογία.[179] 
 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αποδεικνύεται ότι οι μικτές 

πολυμερικές βούρτσες προσφέρουν μέγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον αφού ένας μεγάλος 

αριθμός επιφανειακών ιδιοτήτων εναλλάσσεται σύμφωνα με τα εξωτερικά ερεθίσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
3.1. Σύνθεση και Τροποποίηση Νανοσωματιδίων 

Η σύνθεση των μαγνητικών νανοσωματιδίων έχει αναδείξει όλο και περισσότερο 

επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω των διευρυμένων ιδιοτήτων και εφαρμογών τους. Έχουν 

διεξαχθεί διάφοροι μέθοδοι σύνθεσης μαγνητικών νανοσωματιδίων με ελεγχόμενη σύσταση, 

μέγεθος και σχήμα και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις φυσικές και χημικές 

μεθόδους. Στις φυσικές μεθόδους περιλαμβάνονται η φυσική εναπόθεση ατμών, η 

λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και η εναπόθεση με ιοντοβολή/sputtering, ενώ ακολούθως 

στις χημικές ακολουθεί η συγκαταβύθιση, τα μικρο-νανο-γαλακτώματα, η μέθοδος της 

πολυαλκοόλης και η μέθοδος της θερμόλυσης. 

Οι περισσότερο διαδεδομένες τεχνικές είναι εκείνες των χημικών μεθόδων σε 

διαλύματα, της φυσικής εναπόθεσης ατμών και της μηχανικής διεργασίας. Η μηχανική 

διεργασία βασίζεται στη διεργασία των υλικών με πορεία προς το σχηματισμό 

νανοσωματιδίων και αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως ‘top-down’ προσέγγιση. Αντίθετα, η 

μέθοδος της φυσικής εναπόθεσης ατμών και της χημικής σύνθεσης σε διαλύματα 

κυμαίνονται κυρίως στη σύνθεση νανοσωματιδίων από τις δομικές μονάδες των ατόμων ή 

μορίων με ελεγχόμενη διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως ‘bottom-up’. 

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε η χημική μέθοδος σε 

διαλύματα με βασικά πλεονεκτήματα την απλότητα, την ικανότητα ελέγχου του μεγέθους, 

του σχήματος και η μεγάλη ποικιλία επιφανειακής τροποποίησης, που πραγματοποιείται 

ρυθμίζοντας κάποιες παραμέτρους όπως είναι για παράδειγμα το pH, η θερμοκρασία 

αντίδρασης, ο ρυθμός ανάδευσης και η συγκέντρωση των πρόδρομων ενώσεων. Βασικό ρόλο 

στη χημική σύνθεση των νανοσωματιδίων διαδραματίζει η παρουσία ή όχι διάφορων 

επιφανειοδραστικών ενώσεων (τασιενεργά) και επιδρούν σημαντικά στο σχήμα, στην 

κατανομή μεγέθους και στη μορφολογία των σωματιδίων.  

3.2.Οξείδια του Σιδήρου (γ-Fe2O3 & Fe3O4)  
Μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων των μετάλλων όπως είναι τα οξείδια του 

σιδήρου που έχουν βρει πολλές εφαρμογές στην βιοϊατρική, στην απεικόνιση του μαγνητικού 

συντονισμού [182], [183] (MRI) και στην μεταφορά φαρμάκων [184],[185.] Τα οξείδια του 

σιδήρου βρίσκονται σε διάφορες στοιχειομετρίες και κατέχουν πολλαπλές κρυσταλλικές 

δομές.[186-188]. Από αυτά, τα περισσότερο διαδεδομένα είναι ο μαγκεμίτης (γ-Fe2O3) και ο 

μαγνητίτης (Fe3O4) τα οποία μεταξύ τους παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές ως προς τις 

μαγνητικές τους ιδιότητες. Συγκεκριμένα ο μαγκεμίτης με κυβικό πλέγμα είναι 

παραμαγνητικό με δομή μή-στοιχειομετρικού/ατελούς σπινελίου. Αντίθετα, ο μαγνητίτης που 

έχει δομή αντίστροφου σπινελίου (Σχήμα 3.1) είναι σιδηρομαγνητικός και η αγωγιμότητά του 
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προέρχεται από την ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ δισθενών (Fe2+) και τρισθενών (Fe3+) 

ιόντων σιδήρου. Από τα παραπάνω οξείδια ο μαγκεμίτης και ο μαγνητίτης είναι μαγνητικά 

και αποτελούν ιδανικά υποψήφια για την εφαρμογή τους στην βιοϊατρική.[189] 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές σύνθεσης νανοσωματιδίων σε διάλυμα τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει παραχθεί πληθώρα μεθόδων για την παρασκευή νανοσωματιδίων οξειδίων του 

σιδήρου (γ-Fe2O3 και Fe3O4). Οι μέθοδοι σύνθεσης ταξινομούνται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, στις υδρολυτικές και μη-υδρολυτικές τεχνικές. Στις υδρολυτικές τεχνικές 

συμπεριλαμβάνονται η μέθοδος της συγκαταβύθισης [190-192], των μικρογαλακτωμάτων, 

[193],[194] η σύνθεση sol-gel, [195],[196] η ηλεκτροχημική μέθοδος [197],[198] και η 

σύνθεση με υπέρηχους [199-201] που κατά κύριο λόγο βασίζονται στην υδρόλυση δισθενών 

και τρισθενών ιόντων σιδήρου, ενώ από την άλλη η μέθοδος της θερμόλυσης[202-204] 

αποτελεί το βασικό κορμό των μη-υδρολυτικών τεχνικών όπου βασίζεται στην θερμική 

διάσπαση πρόδρομων οργανικών μορίων του σιδήρου. Στις μη-υδρολυτικές τεχνικές ωστόσο 

περιλαμβάνεται και η μέθοδος της πολυαλκοόλης [205-210] με την οποία συνδυάζονται τα 

πλεονεκτήματα των υδρολυτικών και θερμολυτικών μεθόδων σύμφωνα με την περιγραφή 

παρακάτω. Παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των μεθόδων της συγκαταβύθισης, των μικρο-

νανογαλακτωμάτων, της θερμόλυσης και της μέθοδου της πολυαλκοόλης όπου λεπτομερής 

ανάλυση γίνεται στη τεχνική σύνθεσης με συγκαταβύθιση (coprecipitation) όπου είναι η 

βασική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το μέγεθος των 

νανοσωματιδίων έχει επίδραση στις μαγνητικές ιδιότητες. Κάτω από ένα κρίσιμο μέγεθος 

υπάρχει μια μαγνητική περιοχή με αποτέλεσμα το υλικό να γίνεται παραμαγνητικό. Αυτό το 

φαινόμενο καλείται υπερπαραμαγνητισμός. 
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3.2.1. Μέθοδος Συγκαταβύθισης  
H μέθοδος της συγκαταβύθισης η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή για την σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων μαγκεμίτη αποτελεί 

πιθανά την πιο απλή και αποδοτική μέθοδο για τη παρασκευή μαγνητικών νανοσωματιδίων 

οξειδίων του σιδήρου (γ-Fe2O3 και Fe3O4) σε μεγάλη κλίμακα (μέγεθος σωματιδίων = 2-17 

nm).[211], [212] Από τα διάφορα οξείδια του σιδήρου, ο μαγνητίτης (Fe3O4) και ο 

μαγκεμίτης (γ-Fe2O3) παρασκευάζονται συνήθως με συγκαταβύθιση δισθενών και τρισθενών 

αλάτων στην υδατική περιοχή. Η σύνθεση του μαγνητίτη περιγράφεται από την παρακάτω 

χημική αντίδραση. 

Fe2++2Fe3+ + 8OH- => Fe3O4 + 4H2O 

Σύμφωνα με τη θερμοδυναμική της αντίδρασης, όταν η αντίδραση πραγματοποιείται 

σε μη-οξειδωμένο περιβάλλον και ολοκληρώνεται σε pH που κυμαίνονται μεταξύ 8-14 για 

στοιχειομετρική αναλογία αλάτων (Fe3+/Fe2+) ίση προς 2:1.[213] Παρουσία οξυγόνου ο 

μαγνητίτης που είναι ευαίσθητος στην οξείδωση, μετατρέπεται σε μαγκεμίτη σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση.  

Fe3O4+2H+ => γ-Fe2O3 + Fe2++ H2O 

Ο Μassart[214] ήταν ο πρώτος παρασκευαστής υπερπαραμαγνητικών 

νανοσωματιδίων μαγνητίτη με συγκαταβύθιση αλάτων FeCl3, FeCl2 σε αλκαλικές συνθήκες. 

Κατά αυτή την προσέγγιση τα πρώτα σωματίδια που παρασκευάστηκαν ήταν στηυν 

πλειοψηφία σφαιρικά με μέση διάμετρο σωματιδίων 8 nm. Σύμφωνα με μελέτες των 

συστημάτων Massart διαπιστώθηκε ότι οι ιδιότητες των παραγώμενων νανοσωματιδίων όπως 

και η απόδοση της αντίδρασης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως είναι για 

παράδειγμα η αναλογία Fe2+/Fe3+ (ιδανικά μεταξύ 0.5-0.6), η συγκέντρωση των πρόδρομων 

ενώσεων του σιδήρου [215], το pH και η ιοντική ισχύ του διαλύματος. Ρυθμίζοντας το pΗ 

και την ιοντική ισχύ του διαλύματος, είναι δυνατό να ελεγχθεί το μέγεθος των σωματιδίων. 

Συγκεκριμένα, η αύξησή τους (pΗ και ιοντική ισχύ) οδηγεί σε σωματίδια με μικρότερο 

μέγεθος αλλά και μικρότερη κατανομή μεγέθους (PDI). [216-218] Αυτό οφείλεται στο ότι το 

pH και η ιοντική ισχύ του διαλύματος επηρεάζουν σημαντικά τη χημική σύσταση στην 

επιφάνεια του σωματιδίου. Εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους, η απόδοση της 

αντίδρασης, το μέγεθος και η κατανομή μεγέθους επηρεάζονται ισχυρά από το είδος της 

βάσης (ΝΗ3, ή NaOH ή TMAOH) που χρησιμοποιείται για την συγκαταβύθιση των 

πρόδρομων ενώσεων του σιδήρου (χλωρικά, νιτρικά) και από την παρουσία διαφορετικών 

κατιόντων (CH3NH3
+, NH4

+, Na+, K+).[219]  

Μαγνητικά νανοσωματίδια που παρασκευάζονται με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης 

χαρακτηρίζονται από σχετικά ευρείες κατανομές μεγέθους. Υπό βέλτιστες συνθήκες είναι 

δυνατόν να παρασκευαστούν μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου με μέσο 
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μέγεθος 4-16 nm. Διάφοροι παράμετροι που επιδρούν στο μέγεθος των σωματιδίων είναι ο 

ρυθμός ανάδευσης της αντίδρασης, με αύξηση του οποίου το μέγεθος των σωματιδίων έχει 

την τάση να μειώνεται. Επίσης με αύξηση της θερμοκρασίας ο σχηματισμός νανοσωματιδίων 

μαγνητίτη μειώνεται [215], [221] ενώ η παρουσία αδρανούς ατμόσφαιρας, απαερώνοντας το 

διάλυμα καθ’όλη την διάδικασία της αντίδρασης με άζωτο εκτός του ότι προστατεύει το 

σχηματισμό μαγνητίτη ενάντια στην οξείδωση οδηγεί και σε μικρότερο μέγεθος σωματιδίων. 

[222], [223] 

Η μέθοδος Massart αποτέλεσε μια επιτυχημένη συνθετική διαδικασία για την 

παρασκευή μαγνητικών νανοσωματιδίων χωρίς την παρουσία κάποιου επιφανειοδραστικού 

παράγοντα όπως και στην προκειμένη εργασία. Παρόλα αυτά το υψηλό pH (>9) απαιτείται 

για τη σταθεροποίηση των μαγνητικών σωματιδίων οξειδίων του σιδήρου με ακραίες 

δραστικές ομάδες –ΟΗ σε μεγάλη αναλογία στην επιφάνειά τους.[220] Για να 

σταθεροποιηθούν τα σχηματιζόμενα σωματιδία πραγματοποιούνται με επιφανειακές 

κατεργασίες με διάφορα πολυμερή [224], [225]. Πρόσφατα παραδείγματα τέτοιων 

πολυμερών είναι διάφορα βιοπολυμερή όπως υδατάνθρακες (δεξτράνη [226], [227], χιτοσάνη 

[228]), οι πρωτείνες,[229] διάφορα συνθετικά πολυμερή όπως πολυαιθυλενογλυκόλη [230] 

(PEG), πολυβινυλική αλκοόλη [231] (PVA), πολυακρυλικό [232] (PAA) και 

πολυμεθακρυλικό [233] οξύ (PMAA). 

Στην περίπτωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής η επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) τροποποιείται με την πρόσδεση των πολυμερικών 

αλυσίδων του δισυσταδικού συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP και προσκολλάται με χημικό 

δεσμό για την προστασία των νανοσωματίδιων ενάντια στην συσσωμάτωσή τους μέσω 

ηλεκτροστατικών και στερικών απωστικών αλληλεπιδράσεων όπου σε κατάλληλες συνθήκες 

δημιουργούν εξαιρετικά σταθερά συστήματα. Ωστόσο η χρήση διάφορων πολυμερικών 

συστημάτων που φέρουν δραστικές λειτουργικές ομάδες χρησιμοποιείται ώστε να επιτευχθεί 

η πρόσδεση στις επιφάνειες νανοσωματιδίων και να υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν 

τα πλεονεκτήματα των ιδιοτήτων των πολυμερών. Τέλος, έχουν μελετηθεί και διάφορα 

συμπολυμερή όπου η μία από τις δύο συστάδες είναι υδρόφιλη κάθως και δισυσταδικά 

συμπολυμερή που συντέθηκαν με την τεχνική ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού RAFT 

όπου και οι δύο συστάδες είναι υδρόφιλες και χρησιμοποιούνται με τη μορφή πυρήνα-

νανοσωματίδιο και κέλυφος-πολυμερικές αλυσίδες. Ένα μεγάλο μειονέκτημα που 

παρουσιάζουν τα μαγνητικά νανοσωματίδια, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με χημικό δεσμό 

επιφανειακά με διάφορα πολυμερή είναι η τιμή μαγνήτισης του νανοϋβριδικού πλέον υλικού 

να εμφανίζεται ελαττωμένη. [234] 
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Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου της συγκαταβύθισης είναι η χρήση του διαλύτη 

νερού και η μεγάλη απόδοση της αντίδρασης η οποία μπορεί να ελεγχθεί σε σημαντικό 

βαθμό. Η μέθοδος της συγκαταβύθισης είναι επαναλήψιμη ενώ στα βασικά πλεονεκτήματα 

της τεχνικής αναφέρεται στη δυνατότητα σύνθεσης νανοσωματιδίων σε ένα μόνο στάδιο 

ώστε να είναι διαλυτά σε υδατικά μέσα. Τα νανοσωματίδια που παράγωνται, έπειτα από 

ξήρανση μπορούν να διασπαρθούν σε πολλούς οργανικούς διαλύτες (Σχήμα 3.2). Από τα 

βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταβύθισης είναι ο σχηματισμός συσσωματωμάτων 

με αποτέλεσμα τη σχετικά ευρεία κατανομή μεγέθους και τη δυσκολία ελέγχου του σχήματος 

των σωματιδίων. 

 

Σχήμα 3.2. Απεικόνιση διαφορετικού μεγέθους νανοσωματιδίων μετά τη διασπορά τους σε οργανικούς 
διαλύτες. 

3.2.2. Θερμόλυση  
Η μέθοδος της θερμόλυσης στηρίζεται στη χημική διάσπαση των πρόδρομων 

ενώσεων με τη θερμοκρασία. Η αντίδραση που διεξάγεται είναι συνήθως ενδόθερμη στην 

οποία η ενέργεια που προσδίδεται με την μορφή θερμότητας και απαιτείται έτσι ώστε να 

διασπάσουν οι χημικοί δεσμοί της πρόδρομης ένωσης. Με τις θερμολυτικές μεθόδους 

παρασκευάζονται συνήθως, ελεγχόμενα και επαναλείψιμα νανοσωματίδια με ομοιόμορφο 

μέγεθος και σχήμα.  
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Θερμολυτική Διάσπαση Μαγνητικών Νανοσωματιδίων σε Πολικούς και Μη-
Πολικούς Διαλύτες  

Μονοδιάσπαρτα μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου προέρχονται 

συνήθως με θερμολυτική διάσπαση διαφορετικών πρόδρομων ενώσεων του σιδήρου όπως 

καρβονυλίων (Fe(CO)5), οξικού εστέρα [Fe(CH3COO)3, Fe(CH3COO)2] ή/και σύμπλοκα Fe 

με ακετυλακετόνης [Fe(acac)2 ή Fe(acac)3].[235], [236], [237-244]. Νανοσωματίδια που 

παρασκευάζονται με τη μέθοδο της θερμόλυσης ποικίλουν όσον αφορά το μέγεθος από 3-50 

nm. [245]. H σύνθεση με θερμόλυση επικρατεί έναντι των άλλων, λόγω του ελέγχου και της 

στενής κατανομής μεγέθους των σωματιδίων που αποκτάται χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 

διαδικασία. [239] [246] Ομοιογενή νανοσωματίδια Fe3O4 με στενή κατανομή μεγέθους και 

μέγεθος 16 nm παρουσιάζουν σιδηρομαγνητική συμπεριφορά με υψηλή τιμή μαγνήτισης 

κόρου που φθάνει τα 83 emu/g.  

Εκτός από σφαιρικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου είναι δυνατό να 

παρασκευαστούν και νανοσωματίδια σε διαφορετική μορφή όπως για παράδειγμα κύβοι, 

τρίγωνα και διαμάντια. [235][247]. Εν κατακλείδι, η μέθοδος της θερμόλυσης βασίζεται στην 

γρήγορη πυρήνωση των σωματιδίων σε οργανικούς διαλύτες και οδηγεί ελεγχόμενα στην 

παρασκευή νανοσωματιδίων με ομοιόμορφο μέγεθος και σχήμα σε υψηλές θερμοκρασίες έως 

και 400 oC. Η υψηλή θερμοκρασία που πραγματοποιείται η αντίδραση στη μέθοδο της 

θερμόλυσης οδηγεί σε σχηματισμό σωματιδίων με πολύ καλή κρυσταλλικότητα, στενή 

κατανομή του μεγέθους, ελεγχόμενο μέγεθος, σχήμα και με πολύ καλή διασπορά σε 

οργανικούς διαλύτες. 

Η παρασκευή νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου με τη μέθοδο της θερμόλυσης 

παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με εκείνα των υδρολυτικών μεθόδων αλλά 

το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για 

βιοϊατρικές εφαρμογές λόγω των υδρογονανθρακικών αλυσίδων που φέρουν στην επιφάνειά 

τους και για αυτό το λόγο είναι περισσότερο διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. 

 

3.2.3. Μέθοδος Μικρογαλακτωμάτων  
Η μέθοδος των μικρογαλακτωμάτων ανήκει και αυτή στις υδρολυτικές μεθόδους και 

αποτελεί μια επιλογή για τη παρασκευή ομοιόμορφων μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων 

του σιδήρου με ελεγχόμενο μέγεθος. Το γαλάκτωμα αποτελεί ένα ισότροπο και 

θερμοδυναμικά σταθερό σύστημα μιας φάσης αποτελούμενο από 3 συστατικά: νερό, έλαιο 

και ένα αμφίφιλο μόριο, γνωστό ως επιφανειοδραστική ένωση [248].[249],  

Η μέθοδος των μικρογαλακτωμάτων μειονεκτεί στην ανάπτυξη κρυσταλλικών 

υπερπαραμαγνητικών νανοσωματιδίων σε μεγάλη κλίμακα αφού η θερμοκρασία που 
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χρησιμοποιείται κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά [250-252] τη συντέθηκαν 

κρυσταλλικά νανοσωματίδια μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) σε μεγάλη κλίμακα, με καλά καθορισμένα 

μεγέθη (d<10 nm) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των μικρογαλακτωμάτων σε υψηλή 

θερμοκρασία.  

Η μέθοδος των μικρογαλακτωμάτων οδηγεί σε σωματίδια οξειδίων του σιδήρου με 

μέγεθος μικρότερο από 10 nm και με καλή κατανομή μεγέθους. Τα νανοσωματίδια αυτά είναι 

ομοιογενή με σφαιρικό σχήμα και δεν σχηματίζουν συσσωματώματα. Το μέγεθος τους 

ελέγχεται ρυθμίζοντας κάθε φορά το μέγεθος του υδατικού πυρήνα του μικκυλίου. Στα 

βασικά μειονεκτήματα της τεχνικής των μικρογαλακτωμάτων είναι η δυσκολία 

απομάκρυνσης των επιφανειοδραστικών ενώσεων με αποτέλεσμα τα νανοσωματίδια οξειδίων 

του σιδήρου να παρασκευάζονται σε μικρή κλίμακα. Παρόλα αυτά η μέθοδος των 

μικρογαλακτωμάτων αποτελεί ίσως την καλύτερη μέθοδο για τη τροποποίηση της επιφανείας 

οργανόφιλων νανοσωματιδίων και τη μετατροπή τους παράλληλα σε υδρόφιλα που κρίνεται 

απαραίτητη για την εφαρμογή μαγνητικών νανοσωματιδίων κυρίως στην βιοϊατρική. 

3.2.4. Μέθοδος Πολυαλκοόλης  
Η μέθοδος της πολυαλκοόλης [253, 254] αποτελεί μια σημαντική χημική προσέγγιση 

που αναφέρεται στη χρήση πολυαλκοολών (αλκοόλες με υδροξύλια, π.χ. αιθυλενο γλυκόλη) 

για την αναγωγή μεταλλικών αλάτων προς την παρασκευή μεταλλικών νανοσωματιδίων. Η 

μέθοδος αυτή οδηγεί σε ομοιογενή νανοσωματίδια χωρίς συσσωματώματα. Εκτός από τα 

μέταλλα, η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει εφαρμοστεί για την 

παρασκευή μεγάλης ποικιλίας ανόργανων νανοσωματιδίων συμπεριλαμβανομένων και των 

οξειδίων των μετάλλων, όπως είναι τα οξείδια του σιδήρου (γ-Fe2O3, Fe3O4).  

Τα μικρότερα σε μέγεθος σωματίδια (~6.6 nm) παρασκευάζονται σε δι-

αιθυλενογλυκόλη χρησιμοποιώντας ως πρόδρομες ενώσεις μείγμα ένυδρων δισθενών και 

τρισθενών αλάτων (FeCl2.4H2O/FeCl3.H2O) σε αναλογία ½ σε αλκαλικό περιβάλλον. [255] 

Υδρόφιλα νανοσωματίδια μαγνητίτη τροποποιημένα επιφανειακά με διαφορετικά 

μόρια μπορούν να παρασκευαστούν σε ένα στάδιο σε διαιθυλενογλυκόλη. Οι πολυαλκοόλες, 

λόγω του αμφίφιλου χαρακτήρα τους έχουν την ικανότητα να διαλύουν ευκολότερα ή 

δυσκολότερα πληθώρα επιφανειοδραστικών ενώσεων, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 

σύνθεση ποικίλλων νανοσωματιδίων που είναι διαλυτά τόσο σε πολικούς όσο και σε μη-

πολικούς διαλύτες.  

Εν κατακλείδι, με τη μέθοδο της πολυαλκοόλης μπορούν να παραχθούν καλά 

καθορισμένα σε μέγεθος και σχήμα μαγνητικά νανοσωματίδια, ελέγχοντας την κινητική της 

αντίδρασης. Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι η αντίδραση μπορεί να 

επεκταθεί και σε μεγάλη κλίμακα. 
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3.3. Σύγκριση, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από τις Μεθόδους Σύνθεσης, 

Νανοσωματιδίων Οξειδίων του Σιδήρου (γ-Fe2O3 και Fe3O4) σε Διαλύματα  
Λόγω του αυξημένου πεδίου των εφαρμογών προκλήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων. Προτιμώνται τα οξείδια του σιδήρου λόγω 

βιοσυμβατότητας για την περεταίρω ενίσχυση στη βιοϊατρική. Έχουν τη δυνατότητα να 

παρασκευάζονται με πολλές μεθόδους όπου οι βασικές εκ των οποίων είναι με χημική 

σύνθεση σε διαλύματα όπου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς προκύπτουν 

νανοσωματίδια με ελεγχόμενο μέγεθος και σχήμα. Η μέθοδός που δόθηκε μεγαλύτερη 

έμφαση και παρουσιάστηκε εκτενέστερα στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής ήταν η μέθοδος της συγκαταβύθισης (coprecipitation) όπου και χρησιμοποιήθηκε.   

Η μέθοδος της συγκαταβύθισης αποτελεί την απλούστερη χημική μέθοδο για τη 

σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (γ-Fe2O3 και Fe3O4). Στα 

βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής αναφέρεται η απλότητά της και η δυνατότητα σύνθεσης 

υδρόφιλων νανοσωματιδίων σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, στα μειονεκτήματα της μεθόδου 

συμπεριλαμβάνεται ο σχηματισμός συσσωματωμάτων, η ευρεία κατανομή μεγέθους και η 

δυσκολία ελέγχου του σχήματος των νανοσωματιδίων που οφείλεται στο ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης κατά την διάρκεια της αντίδρασης είναι πολύ γρήγορος.  

Εν συνεχεία, η μέθοδος της θερμόλυσης αποτελεί την πιο ουσιαστική μέθοδο για την 

παρασκευή νανοσωματιδίων υψηλής ποιότητας. Νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου 

παρασκευάζονται μέσω θερμολυτικής διάσπασης πρόδρομων ενώσεων σε υψηλή 

θερμοκρασία. Παρουσιάζουν μεγάλη κρυσταλλικότητα και χαρακτηρίζονται από πολύ στενή 

κατανομή μεγέθους. Βασικό πλεονεκτήμα της τεχνικής αυτής είναι η δυνατότητα ελέγχου του 

μεγέθους (3-50 nm) αλλά και του σχήματος (σφαίρες, κύβοι κ.λπ.) των νανοσωματιδίων.  

Ωστόσο σφαιρικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου με ελεγχόμενο μέγεθος 

χωρίς συσσωματώματα μπορούν να παρασκευαστούν με τη μέθοδο των μικρογαλακτωμάτων. 

Η μέθοδος των μικρογαλακτωμάτων οδηγεί σε ομοιόμορφα σωματίδια με στενή κατανομή 

μεγέθους που είναι συνήθως μικρότερο από 10 nm. Στα βασικά μειονεκτήματα της τεχνικής 

αυτής αναφέρεται η δυσκολία αποβολής των επιφανειοδραστικών ενώσεων με αποτέλεσμα 

τα νανοσωματίδια να παρουσιάζουν χαμηλές τιμές μαγνήτισης. Παρόλα αυτά η μέθοδος των 

μικρογαλακτωμάτων αποτελεί ίσως την καλύτερη μέθοδο για τη τροποποίηση της επιφανείας 

οργανόφιλων νανοσωματιδίων και την μετατροπή τους σε υδρόφιλα.  

Εν τέλει, με τη μέθοδο της πολυαλκοόλης τα νανοσωματίδια παρασκευάζονται σε 

αιθυλενογλυκόλη ή άλλες πολυαλκοόλες που λειτουργούν ως διαλύτες με υψηλό σημείο 

ζέσεως με αναγωγική δράση. Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου συμπεριλαμβάνεται ότι 

η αντίδραση μπορεί να παράγει νανοσωματίδια σε μεγάλη κλίμακα. Παρακάτω στο Σχήμα 

3.3 απεικονίζεται ένας συγκεντρωτικός και συγκριτικός πίνακας των μεθόδων σύνθεσης 
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νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (γ-Fe2O3 και Fe3O4) παρουσιάζοντας τις συνθήκες 

που πραγματοποιείται η κάθε μέθοδος (θερμοκρασία, χρόνος, διαλύτες) και τα 

χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (κατανομή μεγέθους, 

μορφολογία, απόδοση). 

 

Σχήμα 3.3. Συγκεντρωτικός πίνακας μεθόδων σύνθεσης νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (γ-
Fe2O3 και Fe3O4) 

Μέθοδος 
Σύνθεσης 

Συνθήκες 
Σύνθεσης 

Χρόνος 
Αντίδρασης 

Μέσο 
Αντίδρασης 

Κατανομή 
Μεγέθους 

Έλεγχος 
Μορφολογίας Απόδοση 

Συγκαταβύθιση Περιβάλλοντος 
20-90ο C Λεπτά Νερό Σχετικά 

Στενή 
Δυσκολία 
Ελέγχου Υψηλή 

Πολυαλκοόλης 
Υψηλή 

Θερμακρασία 
και Πίεση 

Ώρες – 
Μέρες 

Νερό / 
Αιθανόλη 

Στενή 
Κατανομή Πολύ Καλός Μεσαία 

Μικρογαλακτωμάτων Περιβάλλοντος Ώρες Οργανικοί 
Διαλύτες 

Σχετικά 
Στενή Καλός Χαμηλή 

Θερμόλυσης 

Αδρανή 
Ατμόσφαιρα 
100-350ο C 

 

Ώρες – 
Μέρες 

Οργανικοί 
Διαλύτες 

Στενή 
Κατανομή Πολύ Καλός Υψηλή 

 

3.4. Εμβολιασμός Πολυμερικών Αλυσίδων στην Επιφάνεια Νανοσωματιδίων 
Με τις τεχνικές ‘εμβολιασμου σε’ και ‘εμβολιασμού από’ συνεπάγεται και χημική 

πρόσδεση λειτουργικών δραστικών πολυμερών στην επιφάνεια των NPs όπως διοξείδιο του 

πυριτίου, όξειδίων του σιδήρου (μαγνητίτη και μαγκεμίτη), του χρυσού και άλλων ευγενών 

μετάλλων νανοσωματίδια. Ως εκ τούτου, ένα σωματίδιο μπορεί να σχηματίζει ένα οργανικό ή 

ανόργανο πυρήνα, και περιβάλλεται από ένα κέλυφος πολυμερούς. Οι αποκρίσιμες ιδιότητες 

των δομών πυρήνα-κελύφους προέρχονται από εμβολιασμένες πολυμερικές αλυσίδες που 

είναι ευαίσθητες σε εξωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα τόσο με αλλαγές στην ποιότητα 

του διαλύτη, το ρΗ, την ιοντική ισχύ, την θερμοκρασία. 

Παρόμοια με τη σύνθεση βουρτσών πάνω σε επίπεδες επιφάνειες, οι ίδιες μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται και στα νανοσωματίδια (‘εμβολιασμός σε’ και ‘εμβολιασμός από’). 

Εν αντιθέσει με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ όπου μπορούν να παραχθούν 

προσδεμένα στρώματα με υψηλή πυκνότητα εμβολιασμού αφού τα ενεργά κέντρα (οι 

παραγόμενες ρίζες, τα ενεργά ιόντα καθώς και ο συνδυασμός ιόντων) των αυξανόμενων 

αλυσίδων είναι εύκολα προσβάσιμα για τα μόρια του μονομερούς στην διογκωμένη 

πολυμερική βούρτσα κατά τη διάρκεια του ‘ζωντανού’ πολυμερισμού. Οι κύριες τεχνικές 

πολυμερισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολυμερικών βουρτσών σε NPs 

είναι με πολυμερισμό ελεύθερων ριζών (FRP), με ‘ζωντανό’ πολυμερισμό μεταφοράς ατόμων 

(ΑΤRP), ανιοντικός και κατιοντικός πολυμερισμός καθώς και με πολυμερισμό διάνοιξης 
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δακτυλίου (ROMP). Λεπτομερείς περιγραφές των μεθόδων ‘εμβολιασμός σε’ και 

‘εμβολιασμός από’ καθώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους παρουσιάζονται 

πλήρες στις παρακάτω αναφορές. [256-260]. 

Ένα εμβολιασμένο πολυμερές με τη μορφή του κελύφους μπορεί να αποτελείται είτε 

από πολυμερικές αλυσίδες ενός ενιαίου πολυμερούς (ομοπολυμερές ή τυχαίο συμπολυμερές), 

είτε από δύο ή περισσότερα διαφορετικές συστάδες που φέρονται ως μικτές βούρτσες καθώς 

και τύπου –V και –Y βούρτσες ανάλογα με το αντιδραστήριο πρόσδεσης του πολυμερούς με 

δύο συστάδες, είτε από δισυσταδικά συμπολυμερή του τύπου Α-b-B. [261-263]. 

 

3.4.1. Σύνθεση Ομοπολυμερών και Τυχαίων Συμπολυμερών σε Επιφάνειες 

Νανοσωματιδίων 
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των αποκρίσιμων σε ερεθίσματα σωματιδίων 

είναι τα σωματίδια με θερμοκρασιακή απόκριση του κελύφους του πολυμερούς. Μια 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα σωματίδια με εμβολιασμένες αλυσίδες PNIPAAm που 

έδειξαν αναστρέψιμές θερμοαποκρινόμενες ιδιότητες διόγκωσης και συρρίκνωσης των 

πολυμερικών βουρτσών κατά την διάρκεια της ψύξη και της θέρμανσης κάτω και πάνω από 

τη θερμοκρασία κάτωτερης κρίσιμης θερμοκρασίας διαλυτότητας LCST που παρατηρείται 

τόσο σε δείγματα πολυμερών όσο και σε μίγματα, αντίστοιχα [264-270]. Για παράδειγμα, 

εμβολιασμένα PNIPAAm στρώματα ελήφθησαν σε μεσοπορώδη σωματίδια διοξειδίου του 

πυριτίου και ΝPs του πυριτίου χρησιμοποιώντας τις τεχνικές ΑΤRP [271-273], RAFT [274], 

και τον εμβολιασμό ελεύθερων ριζών πολυμερισμούς [267]. Για παράδειγμα, Vihola et αl. 

[268] διερευνησαν τις αλληλεπιδράσεις του PNIPAAm σε επικαλυμμένα φθορθιομένα PS 

NPs. Η παραπάνω διεργασία χαρακτηρίστηκε μορφολογικά με ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (SEM). 

Οι Edwards et al. [275] ανάφεραν την σύνθεση και πρόσδεση με την μέθοδο του 

ATRP αποκρίσιμων συμπολυμερών MEOMA και OEGMA στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων χρυσού Au. Ωστόσο, οι πολυηλεκτρολύτες και συγκεκριμένα το 

εμβολιασμένο PAA σε επιφάνεια NPs πυριτίου έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την 

κατασκευή αποκρίσιμων νανοσωματιδίων πυρήνα-κελύφους [276]. Οι υδατικές διασπορές 

των σωματιδίων ήταν αποκρίσιμες σε αλλαγές τόσο του ρΗ όσο και της ιοντική ισχύς, 

αποδεικνύοντας διόγκωση και συρρίκνωση του κελύφους του πολυηλεκτρολύτη PAA. 

Οι Zhang et al. [277] χρησιμοποίησαν PDMAγια τη σύνθεση των αποκρίσιμων NPs 

με πυρήνα πολυστυρενίου (PS) χρησιμοποιώντας την τεχνική ΑTRP. Οι ιδιότητες των 

σωματιδίων έπειτα από κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά τον χαρακτηρισμό απέδειξαν 

διπλή θερμοκρασία και αποκρίσιμες ιδιότητες pH. Η μέση υδροδυναμική διάμετρος των 
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σωματιδίων σε ρΗ 3 ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι σε ρΗ 10. Επιπλέον, το μέγεθος των 

εμβολιασμένων σωματιδίων έγινε μικρότερο καθώς η θερμοκρασία αυξήθηκε από 20 έως 

50°C σε ρΗ 10.  

Τα αποκρίσιμα NPs με μαγνητικό πυρήνα έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

λόγω του συνδυασμού της μαγνητικής συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων των αποκρίσιμων 

ερεθισμάτων του πολυμερικού κελύφους [278,279]. Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο μεθόδοι 

‘εμβολιασμός σε’ και ‘εμβολιασμός από’ για προσκόλληση πολυμερικών αλυσίδων σε 

μαγνητικά νανοσωματίδια [280-282]. Για παράδειγμα, PNIPAAm προσδέθηκε σε μαγνητίτη 

NPs χρησιμοποιώντας την τεχνική πολυμερισμού RAFT [283-285]. Οι ιδιότητες που 

αποκτούν τα NPs (μαγνητικές καθώς και θερμοαποκρίσιμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως αντιδραστήρια διασποράς για τη συλλογή διαγνωστικών πληροφορίων.  

Οι Matsuno et αl. [286] παρασκεύασαν PS και P3VP πολυμερικές αλυσίδες 

εμβολιασμένες στην επιφάνεια νανοσωματιδίων μαγνητίτη με μέση διάμετρο 10nm 

αξιοποιώντας τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ όπου χρησιμοποιήθηκε μία αλκοξυαμίνη ως 

εκκινητής επιλέγοντας την τεχνική ριζικού πολυμερισμού με ενδιάμεσα νιτροξείδια. Τα μη 

τροποποιημένα μαγνητικά NPs έδειξε την τάση για συσσωμάτωση οδηγώντας σε ισχυρές 

μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, η τροποποίηση των σωματιδίων με πολυμερική 

βούρτσα PS οδήγησε σε καλή ικανότητα διασποράς και διαλυτοποίησης των NPs σε καλούς 

διαλύτες όπως τολουόλιο και οξικό αιθυλεστέρα, λόγω της στερεοχημικής ακινητοποίησης 

των διογκωμένων πολυμερικών αλυσίδων PS. Ενώ στους μη εκλεκτικούς διαλύτες όπως 

εξάνιο και μεθανόλη, τα σωματίδια σχηματίζουν συσσωματώματα. Τα σωματίδια P3VP 

τροποποιημένα έδειξαν σταθερές διασπορές σε όξινο υδατικό περιβάλλον λόγω η 

ηλεκτροστατική σταθεροποίηση που παρέχεται από το πρωτονιωμένο P3VP πολυμερική 

βούρτσα, ενώ σχηματίζουν συσσωματώματα σε ουδέτερο νερό (pH 7).  

Ωστόσο διερευνήθηκαν και άλλα τροποποιημένα νανοσωματίδια που συνδυάζουν τις 

εξωτερικά αποκρίσιμες ιδιότητες των πολυμερών και τις οπτικές ιδιότητες των NPs 

σχηματίζοντας ως κέλυφος το πολυμερές γύρω από ευγενές μέταλλο NPs [287], ή την 

ενσωμάτωση των ευγενών μετάλλων NPs στo αποκρινόμενο πολυμερικό κέλυφος [284,288-

290]. Διάφορες μέθοδοι έχουν αναφερθεί για τη σύνθεση του αποκρίσιμου κελύφους 

πολυμερούς γύρω ευγενή μέταλλα νανοσωματίδια στη βιβλιογραφία [291-297].  

Οι Mangeney et αl. [287] αναφέραν την πρόσδεση με ομοιοπολικούς δεσμούς των 

πολυμερικών βούρτσων PNIPAAm με τερματικές λειτουργικές ομάδες δισουλφιδίου σε 

νανοσωματία χρυσού. Τα σωματίδια παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
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‘εμβολιασμός σε’. Το πολυμερικό κέλυφος γύρω από τα νανοσωματίδια Au επιτρέπει στα 

σωματίδια να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον και να διασπείρεται εύκολα στο νερό.  

Οι Garcia et al [358,359] ανάφεραν πρόσδεση ομοπολυμερικών βουρτσών με 

αλυσίδες PMMA προσδεμένες σε μαγνητικά νανοσωματίδια μέσω της τεχνικής σύνθεσης 

ATRP και προσδεμένες αλυσίδες PS με την μέθοδο NMRP. 

 

3.4.2. Μικτές Πολυμερικές Βούρτσες και Δισυσταδικές Συμπολυμερικές 

Βούρτσες σε Επιφάνειες Νανοσωματιδίων 
 

Η συμπεριφορά των μικτών και των δισυσταδικών συμπολυμερικών βούρτσών 

διαφέρει από εκείνη των πολυηλεκτρολυτών και των θερμοκρασιακών αποκρίσιμων 

ομοπολυμερικών πολυμερικών βουρτσών. Στις ομοπολυμερικές βούρτσες προκαλούνται 

αλλαγές στις περιβαλλοντικές μετατάξεις των πολυμερικών μορίων από υδρόφοβη σε 

υδρόφιλη ισορροπία, ενώ στις μεικτές και στις δισυσταδικές συμπολυμερικές βούρτσες που 

αποτελούνται είτε από υδρόφοβες είτε από υδρόφιλες συστάδες ή μίγμα τους καταλαμβάνουν 

το ανώτερο στρώμα, όταν ένα εξωτερικό ερέθισμα εφαρμόζεται. Έτσι, δεν είναι μόνο 

αμφιφιλικής φύσης, αλλά η χημική σύνθεση της διεπιφάνειας εναλλάσσεται με τις μικτές 

βούρτσες. Προς το σκοπό αυτό, η επιλεκτική κατεργασία με συγκεκριμένο διαλύτη για τη 

κάθε συστάδα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για να προσδώσει εναλλασσόμενες ιδιότητες στις 

μικτές και στις δισυσταδικές συμπολυμερικές βούρτσες. 

Μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός συνθετικών τεχνικών έχουν εφαρμοστεί για τη 

σύνθεση των μικτών και των δισυσταδικών συμπολυμερικών βουρτσών προσκολλημένες σε 

ειδικά τροποποιημένες επιφάνειες νανοσωματιδίων, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 

‘εμβολιασμό σε’ [298-304] και ‘εμβολιασμό από’ [305,306]. Για παράδειγμα, με τη μέθοδο 

‘εμβολιασμός σε’ επετεύχθη η σύνθεση των αποκρίσιμων NPs με πυρήνα νανοσωματίδια 

χρυσού και κέλυφος που αποτελείται από τις πολυμερικές αλυσίδες του PS και PNIPAAm 

αντίστοιχα [296]. Η αμφίφυλη συμπεριφορά των νανοσωματιδίων μπορεί να ρυθμιστεί είτε 

με μεταβολή της αναλογίας του κλάσματος μάζας των συστάδων μεταξύ του PS και της 

PNIPAAm κατά τη διάρκεια της σύνθεση, είτε με την μεταβολή των μοριακών 

χαρακτηριστικών όσον αφορά το μήκος των πολυμερικών αλυσίδων. Ένα δισυσταδικό 

συμπολυμερές αποτελούμενο από δύο υδρόφιλες συστάδες PDMA-b-PEO, με ενεργές 

ομάδες θειόλης στα άκρα της συστάδας του PDMA εμβολιάστηκαν σε τροποποιημένες 

επιφάνειες νανοσωματιδίων χρυσού [297]. Το σύστημα πυρήνας-κελύφους (νανοσωματιδίων 

χρυσού και δισυσταδικού συμπολυμερούς αντίστοιχα), πριν και μετά την πρόσδεση των 
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πολυμερικών αλυσίδων παρουσίασε αναστρέψιμη διόγκωση κατά τη μεταβολή του ρΗ του 

διαλύματος. 

Ένα σχήματος τύπου-V, δισυσταδικού συμπολυμερούς ΡΕΟ-b-PB που περιέχει μία 

ενεργή καρβοξυλική ομάδα μεταξύ των δύο συστάδων που ήταν ομοιοπολικά προσδεμένη με 

την υδρόξυλο τερματισμένα νανοσωματίδια Au χρησιμοποιώντας αντίδραση εστεροποίησης 

[307,308]. Απεικονίζεται παρακάτω (Σχήμα 3.4) Τα προκύπτον νανοσωματίδια πυρήνα-

κελύφους που σχηματίζονται παρατηρείται δομή pancake (τηγανίτας). 

 

  

Σχήμα 3.4. Σχηματική αναπαράσταση νανοσωματιδίων με πολυμερικές αλυσίδες V-τύπου 
 

Ο Zhao και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν την παρασκευή των Υ-σχήματος 

αποκρίσιμων NPs, από PtBA / PS ανάμικτες πολυμερικές βούρτσες προσκολλημένες στην 

επιφάνεια των νανοσωματιδίων του διοξειδίου του πυριτίου με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ 

χρησιμοποιώντας ‘ζωντανό’ ρίζικό πολυμερισμό (Σχήμα 3.5) και έπειτα συνεπάγεται 

διεξαγωγή χημικής τροποποίησης με τη μέθοδο της υδρόλυσης του PtBA σε PAA [309,310]. 

Τα σωματίδια που σχηματίζονται είναι σταθερά σε διαλύτη χλωροφόρμιο, που είναι 

εκλεκτικός διαλύτης για τη συστάδα του PS, και μεθανόλη που ειναι εκλεκτικός διαλύτης για 

τη συστάδα του ΡΑΑ. Η διεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι αντίστοιχες πολυμερικές 

αλυσίδες να υποβάλλονται σε εξωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα και να δημιουργείται 

αναδίπλωση είτε και επιλεκτική διαμόρφωση των αλυσίδων.  
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Σχήμα 3.5. Αντιδράσεις πρόσδεσης πολυμερικών αλυσίδων καθώς και χημική τους τροποποίησης με τη 
μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ πάνω σε νανοσωματίδια Si [309] 

 

Η μέθοδος ‘εμβολιασμός σε’ εφαρμόστηκε για την κατασκευή αποκρίσιμων 

πολυμερικών βουρτσών από εξωτερικά ερεθίσματα και ήταν του τύπου PS-b-P2VP και PS-b-

P2VP-b-ΡΕΟ (Σχήμα 3.6) προσδεμένα σε νανοσωματίδια σίλικας [311-313]. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιφάνεια των NPs του τροποποιημένου οξειδίου του πυριτίου και 

ακολουθήθηκε ο εμβολιασμός του τρισυσταδικού τριπολυμερούς PS-b-P2VP-b-PEO. Η 

πρόσδεση επιτεύχθηκε από την αντίδραση μεταξύ της σιλάνιο τροποποιημένης επιφάνειας 

του νανοσωματιδίου και της συστάδας της P2VP. Το κέλυφος των σωματιδίων μπορεί να 

είναι είτε υδρόφιλο είτε υδρόφοβο, ανάλογα με το ρΗ, την ποιότητα του διαλύτη και της 

θερμοκρασίας. που ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και του περιβάλλον 

τους. Για παράδειγμα, τα σωματίδια μπορούν να σχηματίσουν σταθερές διασπορές σε 

τολουόλιο και όξινο νερό (εκλεκτικούς διαλύτες για το PS και P2VP, αντίστοιχα), ενώ 

συσσωματώνονται με την αύξηση του pH εξαιτίας της συστάδας της P2VP που οδηγεί σε 

υδρόφοβο κέλυφος.  

 

Σχήμα 3.6. Σχηματική αναπαράσταση των αλυσίδων του τρισισταδικού τριπολυμερούς PS-P2VP-PEO 
στην τροποποιημένη επιφάνεια νανοσωματιδίων πυριτίου.[313] 
 

Οι Serrano-Ruiz et al [352] ανάφερε πολυμερικές βούρτσες των αλυσίδων PS και P2VP που 

συντέθηκαν με ανιοντικό πολυμερισμό και προσδέθηκαν σε επιφάνεια οξειδίων του σιδήρου και 

συγκεκριμένα μαγκεμίτη(γ-Fe2O3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 

4.1.ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 
 Για την ταυτοποίηση και την επιτυχημένη σύνθεση του συμπολυμερούς PS-SiCl2-

P2VP πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές χαρακτηρισμού για τον προσδιορισμό των 

μοριακών χαρακτηριστικών, τη δομή, τη σύσταση καθώς και την εύρεση των θερμοκρασιών 

υαλώδους μετάπτωσης του συμπολυμερούς. 

 

4.1.1 Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) 
 Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

μεθόδους χαρακτηρισμού πολυμερών, λόγω της ευκολίας χρήσης και του μικρού χρόνου που 

απαιτείται για την ανάλυση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τεχνική υγρής χρωματογραφίας η 

οποία παρέχει τόσο ποιοτικές (π.χ. καθαρότητα δείγματος) όσο και ποσοτικές πληροφορίες 

(π.χ. μοριακό βάρος, κατανομή μοριακών βαρών). Η μέθοδος βασίζεται στο διαχωρισμό των 

μακρομορίων με βάση τον υδροδυναμικό τους όγκο. 

 Ο μηχανισμός διαχωρισμού. στις πολυμερικές αλυσίδες διακρίνεται ανάλογα με το 

μέγεθος τους, αφού τα μεγαλύτερα μακρομόρια εκλούονται σε μικρότερους χρόνους απ’ ότι 

τα μικρότερα (Σχήμα 4.1). Στο τέλος των στηλών υπάρχει ο κατάλληλος ανιχνευτής ο οποίος 

μετράει τη τιμή κάποιας ιδιότητας η οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του πολυμερούς. 

Οι πιο συνηθισμένοι ανιχνευτές βασίζονται σε διαφορές στο δείκτη διάθλασης μεταξύ 

διαλύτη και διαλύματος ή σε μεταβολές στην απορρόφηση των συστατικών του διαλύματος 

σε μήκη κύματος στη περιοχή του υπεριώδους (UV) και στη μέτρηση της σκέδασης φωτός σε 

μικρές γωνίες. 

 

Σχήμα 4.1. Διάγραμμα χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών μετά την ανίχνευση των 
εκλουόμενων μορίων μέσα από τη στήλη και την ανάλυσή του από τον ανιχνευτή. [314]. 
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 Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών αποτελεί έμμεση μέθοδο χαρακτηρισμού. 

Με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να υπολογιστεί το μοριακό βάρος ενός άγνωστου 

πολυμερούς από τον όγκο έκλουσης, ενώ από το εύρος του χρωματογραφήματος 

υπολογίζουμε το συντελεστή κατανομής μοριακών βαρών. Για να εφαρμοσθεί αυτή η 

μέθοδος θα πρέπει το άγνωστο δείγμα να έχει την ίδια χημική σύσταση και αρχιτεκτονική με 

τα πρότυπα δείγματα με τα οποία έγινε η βαθμονόμηση.  

 Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για τη 

παρακολούθηση της πορείας αντιδράσεων στο να σχηματιστεί το τελικό συμπολυμερές PS-

SiCl2-P2VP. Στην περίπτωση του ανιοντικού πολυμερισμού τα μόρια έχουν μικρή κατανομή 

μοριακών βαρών και συνεπώς διαχωρίζονται εύκολα.  

4.1.2. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (1H-NMR) 
Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού[315-317] αποτελεί μία από 

τις σπουδαιότερες μεθόδους χαρακτηρισμού της δομής και χρησιμοποιείται ευρέως σε σχεδόν 

όλους τους κλάδους της χημείας. Στο χώρο των πολυμερών αποτελεί ένα εργαλείο μια και με 

τη βοήθεια αυτής της τεχνικής μπορούμε να προσδιορίσουμε τη στερεοχημική απεικόνιση 

του πολυμερούς καθώς τη γεωμετρική ισομέρεια, τη δομή και τη σύσταση των 

συμπολυμερών. Θεωρείται ως συμπληρωματική μέθοδος μοριακού χαρακτηρισμού για την 

πιστοποίηση της επιτυχούς σύνθεσης. Η μέθοδος αυτή, οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία 

είναι ακριβή σε ποσοστό ±3%. Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

πρωτονίου είναι απαραίτητη στην περίπτωση δειγμάτων, όπως αυτών που συντέθηκαν στα 

πλαίσια της παρούσης εργασίας, αφού είναι δυνατός ο υπολογισμός του κλάσματος μάζας (f) 

όλων των συστάδων στο τελικό πολυμερές. 

Το φάσμα πρωτονίου 1H NMR, το οποίο και χρησιμοποιείται ευρέως για τη μελέτη 

των πολυμερών, αποτελείται από μία ομάδα φασματικών γραμμών οι οποίες οφείλονται στα 

διαφορετικά είδη πρωτονίων του δείγματος. Υπάρχουν τρεις βασικές πληροφορίες που 

μπορεί να αναλυθεί ένα φάσμα. 1) η χημική μετατόπιση η οποία είναι χαρακτηριστική του 

είδους των σωματιδίων. 2) Το εμβαδόν της περιοχής κάτω από κάθε φασματική γραμμή το 

οποίο είναι ανάλογο με τον αριθμό των σωματιδίων που υπάρχουν στο δείγμα. 3) Το εύρος 

της φασματικής γραμμής το οποίο σχετίζεται με το μοριακό περιβάλλον του συγκεκριμένου 

πρωτονίου. 

 Το γεγονός ότι η περιοχή κάτω από τη φασματική γραμμή είναι ανάλογη με τον 

αριθμό των σωματιδίων στο δείγμα αποτελεί τη βάση της ποσοτικής ανάλυσης. Παίρνοντας 

το λόγο διαφορετικών φασματικών γραμμών οι οποίες οφείλονται σε διαφορετικά είδη 

σωματιδίων μπορούμε να προσδιορίσουμε τη σύσταση των συμπολυμερών. 

 



46 

 

4.1.3. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) 
Η Διαφορική Θερμιδομέτρία Σάρωσης DSC χρησιμοποιείται ευρέως για τον 

προσδιορισμό των θερμικών μεταπτώσεων των πολυμερών. Ωστόσο μελετάται το πώς 

αποκρίνεται ένα δείγμα πολυμερούς σε μια θερμοκρασιακή περιοχή. [318]. Το αποτέλεσμα 

από την διάταξη DSC είναι ένα διάγραμμα q/t ως προς τη θερμοκρασία. Και ο ρυθμός 

θέρμανσης είναι η μεταβολή της θερμοκρασία ανά μονάδα χρόνου, ΔΤ/t.  

Τα πολυμερή σε στερεά κατάσταση συμπεριφέρονται είτε ως άμορφα είτε ως 

κρυσταλλικά στερεά. Η κινητικότητα των πολυμερικών αλυσίδων χαρακτηρίζεται από την 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Τg (glass transition temperature) λόγω των άμορφων 

περιοχών του πολυμερούς και από την θερμοκρασία τήξεως, Τm (melting point) λόγω των 

κρυσταλλικών δομών του και η ΤC (θερμοκρασία κρυστάλλωσης) για τα ημικρυσταλλικά. 

Τόσο η Τg όσο και η Τm προσδιορίζονται συνήθως με την τεχνική της διαφορικής 

θερμιδομετρίας σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC).  

Τα συμπολυμερή κατά συστάδες παρουσιάζουν διαχωρισμό σε φάσεις σε αντίθεση 

με μίγματα ομοπολυμερών. Ισχυρός διαχωρισμός των φάσεων συνεπάγεται δύο Τg, στις 

αντίστοιχες τιμές Τg των δύο ομοπολυμερών. 

 

4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Πειραματικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού  

Πέρα από την σύνθεση πολυμερικών επιφανειών, εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι ο 

χαρακτηρισμός τους με συγκεκριμένες τεχνικές, επομένως στόχος αυτής της ενότητας είναι η 

κατηγοριοποίηση των τεχνικών χαρακτηρισμού γενικά σε τεχνικές επιφάνειας και τεχνικές 

όγκου, η ειδικότερη επεξήγηση της πρώτης κατηγορίας για την κατανόηση της λειτουργίας 

των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα διδακτορική διατριβή [319][320]. 

Γενικά, οι τεχνικές χαρακτηρισμού των υλικών διακρίνονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: επιφανειακές, τεχνικές όγκου και τεχνικές για τον έλεγχο της μορφολογίας του 

εξεταζόμενου δείγματος. Τέλος, στην συγκεκριμένη εργασία εφαρμόσθηκαν οι εξής τεχνικές: 

φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ακτινών-Χ (XPS), μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων 

(AFM), φασματοσκοπική ελλειψομετρία και μέτρηση γωνίας επαφής (contact angle) 

προκειμένου να πιστοποιηθούν σημαντικά μεγέθη όπως το ύψος της πολυμερικής βούρτσας, 

η τιμή της γωνίας επαφής καθώς επίσης και να επιβεβαιωθεί η ισχυρή πρόσδεση του 

συμπολυμερούς στην επιφάνεια πυριτίου. Σημειώνεται ότι για έναν πληρέστερο και πιο 

ακριβή χαρακτηρισμό ενδείκνυται ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών εφόσον αυτές 

κρίνονται κατάλληλες για το εκάστοτε δείγμα.  
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4.2.1. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτινών-Χ (XPS) 
Η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτινών-Χ ή αλλιώς X-Ray photoelectron 

spectroscopy (XPS) είναι μια επιφανειακή τεχνική και ενδείκνυται για τον χαρακτηρισμό 

επικαλύψεων. Η συγκεκριμένη τεχνική προσδιορίζεται στον χαρακτηρισμό της επιφάνειας 

εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων με το υλικό πράγμα που δεν τους επιτρέπει να 

εισχωρήσουν στο δείγμα ώστε να προσδιοριστούν και άλλου είδους ιδιότητες[320][321]. 

Είναι γνωστό πως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένα φωτόνιο με 

ενέργεια h∙v απορροφάται από ένα ηλεκτρόνιο του στερεού. Αν η ενέργεια h∙v είναι 

μεγαλύτερη από την ενέργεια δέσμευσης του ηλεκτρονίου τότε το ηλεκτρόνιο θα εκδιωχθεί 

από το στερεό. 

Από την μέτρηση της πραγματικής κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων της δέσμης 

που προσπίπτει στο δείγμα μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων που το αποτελούν 

μέσω του υπολογισμού της ενέργειας της δέσμης. [320]  

Εφ= Εδ + Εκιν → Εδ = Εφ - Εκιν  

Συνεπώς από το διάγραμμα δεσμικής ενέργειας (kev) και ατομικού αριθμού που θα 

προκύψει εντοπίζεται η δεσμική ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση των 

στοιχείων που υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά, πέρα από τον εντοπισμό των στοιχείων στην 

επιφάνεια του δείγματος, η τεχνική αυτή μπορεί να δώσει πληροφορίες και για το είδος του 

δεσμού που σχηματίζουν τα άτομα μέσα στο μόριο [321]. 

 

4.2.2 Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM)  
Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε, στην μελέτη των επιφανειών, η ανάπτυξη των 

μικροσκοπιών σάρωσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τεχνικές μικροσκοπίας σύραγγας 

(Scanning Tunneling Microscopy:STM) και η μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (ΑFM). Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν να μελετηθούν δομές και οι αντίστοιχες μορφολογίες καθώς και η 

διαμόρφωση των αλυσίδων σε κλίμακα νανομέτρων. [322]. 

Αρχή Λειτουργίας AFM  

Η μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων, όπως είναι γνωστό, είναι μια μη καταστρεπτική 

τεχνική χαρακτηρισμού επιφανειών μέσω της οποίας μπορεί να εξετασθεί η επιφάνεια ενός 

δείγματος χρησιμοποιώντας μια αιχμηρή ακίδα με μήκος μόλις μερικά μικρόμετρα και 

διάμετρο μικρότερη από 10 nm που είναι τοποθετημένη στο ελεύθερο άκρο ενός βραχίονα ο 

οποίος έχει μήκος 100 με 200 μm [322]. Η τεχνική AFM χρησιμοποιείται για την απεικόνιση 

και τον χαρακτηρισμό επιφανειών με διακριτική ικανότητα που φτάνει το 0.1 nm κάθετα. Η 

πειραματική διάταξη μπορεί να λειτουργήσει είτε σε περιβάλλον με ατμοσφαιρικό αέρα είτε 

σε υγρό περιβάλλον ή υπό υψηλό κενό. Στην τεχνική αυτή η ακίδα προσεγγίζει την επιφάνεια 
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μέχρι να την αγγίξει και είναι σε συνάφεια με τη δύναμη από το “σημείο” επαφής. Όπως 

αναφέρθηκε η ακίδα είναι στερεωμένη σε ένα βραχίονα, η επάνω επιφάνεια του οποίου έχει 

εξαιρετική ανακλαστικότητα. Ανάλογα με τη δύναμη που δέχεται η ακίδα, ο βραχίονας 

υφίσταται και αντίστοιχη κάμψη. Καθώς η ακίδα σαρώνει το δείγμα, με αυτόν τον τρόπο, 

λόγω της τραχύτητας στην επιφάνεια, ασκούνται διαφορετικές δυνάμεις που αναγκάζουν τον 

πρόβολο (cantilever) να λυγίζει. Μια δέσμη laser ανακλάται στο πίσω μέρος του προβόλου 

καταλήγοντας σε μια φωτοδίοδο (Σχήμα 4.2). Έπειτα ανιχνεύονται και καταγράφονται οι 

αποκλίσεις της ακίδας (λόγω της τοπογραφίας) υπό μορφή τάσης στην έξοδο της 

φωτοδιόδου.  

Η δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος καθορίζεται από την τάση στη φωτοδίοδο. 

Αρχικά προεπιλέγεται μια τάση (setpoint) της οποίας η τιμή μεταβάλλεται εξαιτίας του 

ανάγλυφου της επιφάνειας κατά την διάρκεια της σάρωσης. Στη συνέχεια η τάση οδηγείται 

σε έναν ελεγκτή (controller), όπου υπάρχει η δυνατότητα μέσω ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή να μεταβληθεί. Ο ελεγκτής επικοινωνεί με τον σαρωτή (scanner) επιβάλλοντας 

του να ανέβει ή να κατέβει ώστε η εν λόγω τάση άρα και η δύναμη μεταξύ ακίδας δείγματος 

να παραμένει σταθερή. Με απλά λόγια o πιεζοκρύσταλος ”αντιλαμβάνεται”, μέσω του 

κυκλώματος, την μετατόπιση της δέσμης του laser στη φωτοδίοδο και μετακινείται ανάλογα 

κατά z ώστε να επαναφέρει την δέσμη στην αρχική της θέση (Setpoint) και έτσι 

σταθεροποιείται και η δύναμη ακίδας-δείγματος. Η μετατόπιση του πιεζοκρυστάλλου κατά z 

στην θέση (x,y), καταγράφεται από Η/Υ και λαμβάνεται η τοπογραφία της επιφάνειας του 

δείγματος. Ανάλογα με τον τρόπο επαφής ακίδας-δείγματος, η μικροσκοπία ατομικής 

δύναμης διακρίνεται στην μέθοδο με συνεχή επαφή (Contact Mode) και στην μέθοδο με 

περιοδική επαφή (Tapping Mode) [322]. Κάθε τρόπος είναι κατάλληλος για διαφορετικά 

υλικά. 

 

Σχήμα 4.2. Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας της διάταξης AFM [322] 
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4.2.3. Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία 
 

Η ελλειψομετρία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον οπτικό χαρακτηρισμό 

υλικών που αποτελούνται από πολλά στρώματα. Η βασική ιδέα της μεθόδου στηρίζεται στην 

αλλαγή στην κατάσταση πόλωσης του φωτός μετά την ανάκλασή του από την επιφάνεια του 

εξεταζόμενου υλικού. Το πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ο μη καταστρεπτικός της 

χαρακτήρας και ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά και μεγάλα πάχους δείγματα. Επιπλέον 

εμφανίζει υψηλή ευαισθησία σε μικρές αλλαγές πάχους (< 2nm) και δείκτη διάθλασης (< 

0.005). Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνικές ανάκλασης, η ελλειψομετρία δεν απαιτεί 

μετρήσεις αναφοράς συνεπώς είναι περισσότερο ακριβής και επαναλήψιμη σε σύγκριση με 

άλλες τεχνικές ανάκλασης. Είναι η πιο κοινή οπτική μέθοδος μελέτης του πάχους ενός 

υμενίου (nm) καθώς και του δείκτη διάθλασης[323]. Για πάχος υμενίου >30 Å η 

ελλειψομετρία μπορεί να προσδιορίσει και το δείκτη διάθλασης και το πάχος. Συνήθως 

χρησιμοποιείται η τιμή 1.5 ως δείκτης διάθλασης για οργανικά μονοστρώματικά υμένια[324]. 

Αρχή λειτουργίας 

Η ελλειψομετρία βασίζεται στην αρχή ότι κατά την ανάκλαση μιας μονοχρωματικής 

γραμμικής δέσμης πολωμένου φωτός (He-Ne laser) πάνω σε ένα υπόστρωμα υπό γωνία θ, οι 

σχετικές φάσεις των ηλεκτρικών του στοιχείων αλλάζουν δημιουργώντας μια έλλειψη (και 

αντίστροφα). Σύμφωνα με την διάταξη όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3, ένα πολωμένο φως 

πολώνεται γραμμικά από έναν πολωτή P και κατευθύνεται στο στρώμα του δείγματος πάνω 

από μια επιφάνεια ανάκλασης συνεπώς τα x και y στοιχεία του πεδίου Ε είναι στην ίδια φάση 

[325][326]. Κατά την ανάκλαση που πραγματοποιείται στο στρώμα/επίπεδο του προς 

εξέταση δείγματος οι διαφορές στη φάση των στοιχείων x και y που συμβαίνουν εξαρτώνται 

από το πάχος και την σύνθεση του δείγματος. [327]: 

 

 
Σχήμα 4.3. Απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας της φασματοσκοπικής 
ελλειψομετρίας[325] 
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Η βασική εξίσωση ελλειψομετρίας στην περίπτωση ενός λεπτού πολυμερικού 
υμενίου (ή πολυμερικής βούρτσας) γράφεται ως εξής[326]: 

tanΨe-ιΔ = rp/rs = f(no, n1, n2, d2, φo, λ)  

Όπου rp και rs είναι οι πολύπλοκοι συντελεστές ανάκλασης για το υπόστρωμα παράλληλα και 

κάθετα στο επίπεδο πρόσπτωσης, no, n1, n2 είναι οι δείκτες διάθλασης του περιβάλλοντος 

διαλύματος, του υποστρώματος, και του πολυμερικού υμενίου (ή βούρτσας στην προκειμένη) 

αντίστοιχα, d2 είναι το πάχος της πολυμερικής βούρτσας, φo η γωνία πρόσπτωσης και λ το 

μήκος κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός.  

4.2.4. Μετρήσεις Γωνιών Επαφής με Διαβροχή σε Νερό (Contact Angles)  
Οι μετρήσεις γωνιών επαφής παρέχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης της ποιότητας 

των μονοστρωματικών και πολυστρωματικών υμενίων και προσδιοριζονται με μετρήσεις 

διαβροχής. Αυτό γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι το σχήμα μιας υγρής σταγόνας πάνω σε 

μια επίπεδη επιφάνεια επηρεάζεται από την ελεύθερη ενέργεια αυτής της επιφάνειας. Η 

δύναμη ανά μονάδα μήκους που εφαρμόζεται σε μια επιφάνεια ή μεσεπιφάνεια είναι 

ισοδύναμη με τη μεσεπιφανειακή τάση γ (dyn/cm) και το έργο (ενέργεια) που παρέχεται στο 

σύστημα όταν αυξάνεται η επιφάνεια κατά dA με σταθερό γ είναι γdA. 

Μελετώντας την ποσοτική μέθοδο προσδιορισμού γωνίας επαφής που σχηματίζεται 

από μια σταγόνα νερού πάνω σε στερεή επιφάνεια, για τον υπολογισμό του βαθμού 

αλληλεπίδρασης ενός υγρού με αυτή την επιφάνεια, η γωνία επαφής δίνεται από την εξίσωση 

Young (Σχήμα 4.4.) [328][329]: 

γsv – γsl = γ lv ∙ cosθc  

όπου γsl: ελεύθερη ενέργεια διεπιφάνειας στερεού/υγρού, γ lv: ελεύθερη ενέργεια επιφάνειας 

υγρού, γsv: ελεύθερη ενέργεια επιφάνειας στερεού και θ: γωνία επαφής 

Αυτή η εξίσωση περιγράφει τη σχέση μεταξύ της ελεύθερης ενέργειας της επιφάνειας και 

μιας μοναδικής γωνίας επαφής Θ, σε ιδανικές συνθήκες για ένα σύστημα σε ισορροπία. Η 

γωνία μιας σταγόνας πάνω σε μια στερεή επιφάνεια είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας 

μεταξύ των συνεκτικών δυνάμεων μέσα στο υγρό και των συγκολλητικών δυνάμεων μεταξύ 

του στερεού και του υγρού.  
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Σχήμα 4.4 Εξίσωση Young και σχηματική απεικόνιση γωνίας επαφής [330] 

 

Η ενέργεια (έργο) προσκόλλησης-προσρόφησης μεταξύ ενός στερεού και ενός υγρού 

είναι ίση με: 

WSL = γSV + γLV + γSL 

Για να επιτευχθεί η μέτρηση θα πρέπει μια σταγόνα καθορισμένου όγκου πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί και η πρόσθεση και η ανάληψη του υγρού από τη σταγόνα πρέπει επίσης να 

γίνεται με καθορισμένους όγκους στην περίπτωση των συγκεκριμένων μετρήσεων ο όγκος 

της σταγόνας προσδιορίστηκε στα 5μl. Επιπλέον, βασικό ρόλο στις μετρήσεις των 

επιφανειών έχει να κάνει και ο βαθμός τραχύτητας.  

Όσον αφορά την τραχύτητα θα αυξάνει τις γωνίες επαφής οι οποίες είναι 

μεγαλύτερες από 900 και θα μειώνει αυτές που μικρότερες των 900.Οι μετρήσεις των γωνιών 

επαφής πρέπει να γίνονται σε συνθήκες μη-δόνησης και να συνοδεύεται από έλεγχο της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας και η καθαρότητα του υγρού που θα προβεί η μέτρηση ώστε να 

μην προκύπτουν λανθασμένες μετρήσεις.  

Οι μέθοδοι μετρήσεων γωνιών επαφής είναι με κρεμάμενης σταγόνας όπου είναι 

αυτή που επιλέχτηκε για τις συγκεκριμένες μετρήσεις, της τεχνικής του επιπέδου Wilhelmy 

και της δέσμιας φυσαλλίδας. Στο πείραμα της κρεμάμενης σταγόνας, ένα σταγονίδιο ενός 

καλά καθαρισμένου υγρού τοποθετείται πάνω σε μια στερεά επιφάνεια με τη βοήθεια μιας 

σύριγγας ή μιας μικροπιπέτας. Το σταγονίδιο παρατηρείται από ένα χαμηλής μεγέθυνσης 

μικροσκόπιο και η παραγόμενη γωνία επαφής σύμφωνα μετρείται από ένα γωνιόμετρο που 

είναι προσαρμοσμένο στον φακό.[331]. 
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4.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

Μορφολογικός και Δομικός Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων 
Ο χαρακτηρισμός των μαγνητικών και των τροποποιημένων με πολυμερικές 

αλυσίδες νανοσωματιδίων, μπορούν να προσδιοριστούν με τις ακόλουθες τεχνικές 

χαρακτηρισμού. Ο δομικός χαρακτηρισμός τους πραγματοποιείται κυρίως με την τεχνική 

περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD), ο χαρακτηρισμός της επιφανείας των νανοσωματιδίων 

επιβεβαιώνεται κυρίως με τη φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) και τη θερμική σταθμική 

ανάλυση (TGA) ενώ o μορφολογικός έλεγχος γίνεται με την ηλεκτρονιακή μικροσκοπία 

διέλευσης (TEM) και την ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης (SEM), ενώ η υδροδυναμική 

διάμετρος των νανοσωματιδίων καθορίζεται με τη τεχνική δυναμικής σκέδασης φωτός 

(DLS). Οι μαγνητικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων προσδιορίζονται, με μετρήσεις της 

μαγνήτισης που μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα μαγνητόμετρο παλλόμενου δείγματος 

(VSM) 

4.3.1. Περίθλαση Ακτίνων-Χ (XRD)  
Η περίθλαση των ακτίνων Χ είναι μια τεχνική η οποία δίνει λεπτομερείς πληροφορίες 

για τη κρυσταλλογραφική δομή των φυσικών και συνθετικών υλικών χωρίς να καταστρέφει 

το υπόεξεταζόμενο δείγμα. Το μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι της ίδιας τάξης μεγέθους 

με το μήκος των ενδοατομικών αποστάσεων (απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων) ενός 

κρυστάλλου. Η εικόνα περίθλασης που προκύπτει χαρακτηρίζει το υλικό και χρησιμοποιείται 

για τη δομική ταυτοποίηση των δειγμάτων. Η επεξεργασία των δεδομένων XRD στηρίζεται 

στο νόμο του Bragg, ο οποίος στηρίζεται στην θεώρηση του κρυστάλλου ως μια διάταξη 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων που περιέχουν τα περιοδικά διατεταγμένα άτομα τα 

προαναφερθέντα επίπεδα Miller. Τα μήκη κύματος των ακτίνων-Χ είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους με τις αποστάσεις των ατόμων στα κρυσταλλικά υλικά, έτσι οι κρύσταλλοι δρούν 

σα φράγματα περίθλασης για τις ακτίνες-Χ. Οι ανακλάσεις κατά Bragg παρατηρούνται μόνο 

για συγκεκριμένες γωνίες της δέσμης. Η τυχαία διάταξη των κρυστάλλων στη σκόνη έχει ως 

αποτέλεσμα να λαμβάνονται όλες οι δυνατές περιθλώμενες δέσμες. Επιπλέον, το εύρος ή το 

σχήμα των κορυφών σε ένα διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ μπορεί να προσδώσει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος κόκκου των νανοσωματιδίων [332] 

Ο νόμος Bragg, περιγράφεται από την εξίσωση που ακολουθεί και εκφράζει την 

αναγκαία συνθήκη για να προκύπτει ενισχυτική συμβολή με μέγιστη ένταση: 

n·λ = 2·d·sinθ 
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4.3.2.Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR)  
Η φασματοσκοπία υπερύθρου [333,334] (Infrared Spectroscopy, IR) θεωρείται 

σημαντική φασματοσκοπική τεχνική στην Οργανική Χημεία, λόγω της ευκολίας λήψης 

φασμάτων και της σύγκρισής τους με φάσματα γνωστών οργανικών ενώσεων. 

Χρησιμοποιείται ευρύτατα κατά τη σύνθεση χημικών ενώσεων και για την πιστοποίηση της 

καθαρότητάς τους. Ο πιο κοινός τύπος φασματοφωτομέτρου IR είναι αυτός της διπλής 

δέσμης, αν και το φασματοφωτόμετρο FT-IR (Fourier Transform - IR) το αντικατέστησε 

αρκετά γρήγορα.  

Για τη λήψη ενός φάσματος IR το δείγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε υποδοχέα που 

να μην απορροφά στο υπέρυθρο. Σε περίπτωση στερεών δειγμάτων συνήθως το δείγμα 

κονιορτοποιείται με βρωμιούχο κάλιο (KBr) και σε υψηλή πίεση προκύπτει δισκίο (pelet) του 

μίγματος. Καθώς το KBr δεν απορροφά στο υπέρυθρο, το φασματοφωτόμετρο IR ανιχνεύει 

μόνο τις απορροφήσεις που οφείλονται σε χαρακτηριστικές δονήσεις ή κινήσεις δεσμών του 

υπό εξέταση δείγματος. Η συχνότητα δόνησης ενός δεσμού μπορεί να υπολογιστεί με χρήση 

του νόμου του Hooke:  

 
όπου ν είναι η συχνότητα μίας δόνησης (σε cm-1), μη ανοιγμένη μάζα (σε g) των ατόμων που 

συμμετέχουν στο δεσμό, c η ταχύτητα του φωτός (2.998x1010 cm·s-1), k η σταθερά ισχύος 

του δεσμού (σε dyne·cm-1). Η ανοιγμένη μάζα λαμβάνεται από την παραπάνω σχέση όπου 

m1 και m2 είναι οι μάζες των ατόμων του δεσμού.  

 
Οι συχνότητες δόνησης για ορισμένα είδη δεσμών έχουν καταγραφεί σε πίνακες 

οπότε δεν απαιτείται ο υπολογισμός τους. Στην περιοχή υπερύθρου του φάσματος της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (IR) προκύπτουν απορροφήσεις που οφείλονται σε 

δονήσεις τάσης ή κάμψης των δεσμών των μορίων για ενώσεις με μόνιμη διπολική ροπή, που 

μεταβάλλεται κατά την παραμόρφωση του μορίου και απορροφούν ισχυρά στην περιοχή 

υπερύθρου. 
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4.3.3. Θερμική Σταθμική Ανάλυση (TGA)  
Η θερμική σταθμική ανάλυση (TGA)[335] χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της 

αλλαγής της μάζας σε συνάρτηση της θερμοκρασίας με τον χρόνο και/ή την πίεση. Το TGA 

αποτελείται από δύο κύρια τμήματα, τους ανιχνευτές μάζας και θερμοκρασίας. Η μάζα 

μετριέται με την χρήση ζυγού. Στην πιο σύγχρονη οργανολογία TGA ενσωματώνεται 

επιπλέον η αρχή της ηλεκτρομαγνητικής ισορροπίας η οποία χαρακτηρίζεται από μικρή 

εξάρτιση από δονήσεις, υψηλή ευαισθησία και παρουσιάζει μικρή θερμική απόκλιση. Η 

δύναμη επαναφοράς και κατά συνέπεια το ρεύμα είναι ανάλογο με την μεταβολή της μάζας. 

Η ευαισθησία λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά την διάρκεια της 

μέτρησης συνεπάγεται σε σφάλμα περίπου 0,1% (1μg σε δείγμα αρχικού βάρους 1mg). Η 

θέρμανση γίνεται κυρίως μέσω συναγωγής και ακτινοβολίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

τοποθέτηση του δείγματος σε έναν μικροσκοπικό φούρνο ικανό για υψηλή θέρμανση και 

ψύξη.  

 

4.3.4. Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM)  
Η ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης[336,337], αποτελεί την καλύτερη μέθοδο 

για την μελέτη νανοσωματιδίων. Κατά την τεχνική αυτή δέσμη ηλεκτρονίων προσπίπτει στο 

υπό εξέταση υλικό και λαμβάνονται εικόνες του δείγματος σε πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις (έως 

>106 φορές). Βασική προϋπόθεση για την μελέτη του δείγματος είναι μέσα στον θάλαμο του 

μικροσκοπίου να επικρατούν συνθήκες υψηλού κενού διότι ο ατμοσφαιρικός αέρας σκεδάζει 

τα ηλεκτρόνια της δέσμης του μικροσκοπίου. Οι συνήθεις τάσεις επιτάχυνσης κυμαίνονται 

από 80-200 KV.  

Η ικανότητα λήψης εικόνων που λαμβάνονται από το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο 

διέλευσης αντιστοιχεί έως και τρεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες σε σχέση με το οπτικό 

μικροσκόπιο γεγονός που οφείλεται στο μικρότερο μήκος κύματος των ηλεκτρονίων έναντι 

του φωτός που χρησιμοποιείται στα οπτικά μικροσκόπια. Ειδικότερα κατά την μικροσκοπία 

TEM μία δέσμη ηλεκτρονίων διέρχεται μέσα από το δείγμα και από την αλληλεπίδραση των 

ηλεκτρονίων με το προς εξέταση δείγμα προκύπτουν μονοχρωματικές αντιθέσεις που 

αντιπροσωπεύουν την διαφορετική σύσταση του δείγματος. Για τα ηλεκτρόνια που 

διέρχονται μέσα από το δείγμα αυτά μπορούν να μην αλληλεπιδράσουν καθόλου με αυτό, να 

εκτραπούν χωρίς απώλεια ενέργειας (ελαστική σκέδαση) ή να εκτραπούν με απώλεια 

ενέργειας (ανελαστική σκέδαση) με ταυτόχρονη έκλυση δευτερογενούς ακτινοβολίας 

ηλεκτρονίων (εκπομπή ακτίνων-Χ).. Επομένως είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ των 

ηλεκτρονίων που σκεδάζουν από αυτά που δεν σκεδάζουν.  
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Η δέσμη των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης προκύπτει από 

ένα νήμα βολφραμίου ή εξαβοριούχου λανθανίου (LaB6)[338] το οποίο προτιμάται αφού 

οδηγεί σε ισχυρότερη φωτεινότητα σε σχέση με το πρώτο και τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται 

σε εύρος δυναμικού 80-200KV. Όσο μεγαλύτερη η διαφορά δυναμικού για την επιτάχυνση 

των ηλεκτρονίων τόσο μεγαλύτερη ενέργεια αυτά αποκτούν, άρα τόσο μεγαλύτερη και η 

διεισδυτική ικανότητα των ηλεκτρονίων. Στην συνέχεια τα ηλεκτρόνια διέρχονται μέσα από 

έναν αντικειμενικό φακό που επιτρέπει να περάσουν μόνο τα ηλεκτρόνια με γωνία σκέδασης 

μικρότερη των 0,5 μοιρών. Τέλος ακολουθεί μία σειρά από συγκεντρωτικούς φακούς που 

συγκεντρώνουν και κατευθύνουν τη δέσμη στο δείγμα και αντίστοιχα διαφράγματα 

(apertures) που ρυθμίζουν την ένταση της δέσμης.  

Τα δείγματα των διαλυμάτων νανοσωματιδίων τα οποία πρέπει να χαρακτηριστούν 

με TEM πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα και να προσαρμοστούν σε ειδικά μεταλλικά 

λεπτά υποστρώματα (carbon grids), [100-600 οπές (mesh)]. Υπάρχουν τρείς βασικοί τρόποι 

προετοιμασίας του δείγματος και εφαρμογής του επάνω στους κατάλληλους υποδοχείς:  

• Η τεχνική drop-casting  

• Η κλασική τεχνική δημιουργία υμενίου σε κεραμικό καψίδιο  

• Η τεχνική εμβάπτισης του υποδοχέα στο διάλυμα  

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε η πρώτη μέθοδος.  

4.3.5.Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)  
Η ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σαρωτικής δέσμης (SEM) δίνει τη δυνατότητα για 

παρατήρηση και χαρακτηρισμό με τη σάρωση επιφανειών [339]. Το δείγμα προσβάλλεται με 

δέσμη ηλεκτρονίων ορισμένης ενέργειας από 5 ως 40 keV. Κατά την έκθεση του παράγονται 

δευτερογενή ηλεκτρόνια, σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, ηλεκτρόνια Auger και ακτίνες-X. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη σημασία έχουν τα δευτερογενή ηλεκτρόνια και τα σκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια γιατί μ' αυτά παράγεται η εικόνας που παρατηρούμε με μεγάλη διακριτική 

ικανότητα. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια παράγονται από ανελαστικά ανάμεσα στα ηλεκτρόνια 

της δέσμης και τα άτομα του στόχου. Κατά τη σάρωση γίνεται μετακίνηση της δέσμης σε δύο 

διαστάσεις X, Y για τη μικροσκοπική μελέτη του δείγματος. Η διαφορά ενέργειας που 

υπάρχει με τη μετακίνηση του ηλεκτρονίου από υψηλότερες ενεργειακά στοιβάδες σε 

χαμηλότερες, ισοσταθμίζεται με την εκπομπή φωτονίων (ακτίνες-X) και των ηλεκτρονίων 

Auger, που έχουν ορισμένο μήκος κύματος λ (nm) και το οποίο προσδιορίζεται από 

τηνπαρακάτω σχέση.  
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Όπου, h: σταθερά Plank, c: ταχύτητα του φωτός, e: φορτίο ηλεκτρονίου, Ε: ενέργεια (keV)  

 

Τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια και οι ακτίνες Χ, δίνουν πληροφορίες για την 

χημική σύσταση του δείγματος. Έτσι αφού το προς εξέταση δείγμα επικαλυφθεί με ένα λεπτό 

μεταλλικό στρώμα προκειμένου να καταστεί αγώγιμη η επιφάνειά του  

 

4.3.6. Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) 
Με τη δυναμική σκέδαση φωτός (DLS: Dynamic Light Scattering) είναι δυνατός ο 

υπολογισμός του συντελεστή διάχυσης D, ο οποίος αποτελεί μέτρο της ταχύτητας κίνησης 

των μορίων στο διάλυμα, λόγω της κίνησης Brown.[340] Είναι επίσης δυνατός, ο 

προσδιορισμός της υδροδυναμικής διαμέτρου DH (διάμετρος υδροδυναμικής σφαίρας 

ισοδύναμης με το σωματίδιο). Τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους από την εξίσωση 

Stokes-Einstein ως εξής : 

3
k TBD

DH
=

πη  

Οι μετρήσεις με τη δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) εξάγουν πληροφορίες σχετικά 

με το μέγεθος των σωματιδίων, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό της κατανομής 

μεγεθών, δηλαδή του δείκτη πολυδιασποράς του συστήματος (PDI). 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, σε ένα διάλυμα πολυμερούς τα μόριά του 

βρίσκονται σε διαρκή τυχαία κίνηση, λόγω της θερμικής ενέργειας που μεταβιβάζεται σε 

αυτά μέσω των συγκρούσεων με τα μόρια του διαλύτη, με αποτέλεσμα η ένταση της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από το διάλυμα, να συνδέεται ποσοτικά με την κίνηση των 

μορίων. Όταν το φως σκεδάζεται από ένα κινούμενο σωματίδιο, λόγω του φαινομένου 

Doppler, υφίσταται μετατόπιση προς μία ελαφρώς χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα 



57 

 

 
Σχήμα 4.5. Διεύρυνση συχνοτήτων Doppler. 

 

Η μετατόπιση Doppler μεταβάλλεται από μηδέν έως ένα μέγιστο. Από το εύρος της 

διευρυμένης κορυφής, στο μέσο ύψος, υπάρχει συσχέτιση με το συντελεστή διάχυσης D των 

σωματιδίων, η οποία δίνεται από τη σχέση:  

1/2
4 sin

2
D
 π θ ∆ω = ×  λ   

5.16 

Όπου λ= c/n0ω0 (ω0 : η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, n0 : ο δείκτης 

διάθλασης του διαλύτη και θ η γωνία σκέδασης).  

Η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός, είναι αποτέλεσμα της συμβολής της 

ακτινοβολίας, η οποία προέρχεται από τα διάφορα διεσπαρμένα σωματίδια που κινούνται 

άτακτα λόγω κίνησης Brown. Εάν βρεθούν στιγμιαία πολλά σωματίδια στον στοιχειώδη όγκο 

σκέδασης, θα προκληθεί ισχυρή σκέδαση ακτινοβολίας. Καθώς όμως ο χρόνος μέτρησης 

είναι μικρός, τα σωματίδια δεν μεταβάλλουν σημαντικά τις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να περιγραφούν ως 

συνάρτηση χρονικής συσχέτισης, η οποία στην απλή περίπτωση ενός συνόλου σφαιρικών, 

ομοειδών σωματιδίων που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχει την μορφή:  

( ) ( )0

0

1( ) lim
t T

t
G A t B t dx

TT

+

τ = −τ∫
→∞

 

Όπου Τ ο χρόνος ολοκλήρωσης, t η αρχική χρονική στιγμή και τ ο χρόνος μετατόπισης.  

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Πειραματικό Μέρος 
5.1. Γενικά για Ανιοντικό Πολυμερισμό-Τεχνική Υψηλού Κενού 

Ο ανιοντικός πολυμερισμός αποτελεί τη μέθοδο σύνθεσης πρότυπων πολυμερών, 

δηλαδή πολυμερών με ομοιογένεια ως προς την σύσταση και το μοριακό βάρος [341]. Αυτό 

οφείλεται στην απουσία του σταδίου τερματισμού, γεγονός  το οποίο τον έχει χαρακτηρίσει 

και ως “ζωντανό πολυμερισμό” [342].  
Ανιοντικός πολυμερισμός είναι το είδος του πολυμερισμού στο οποίο οι ακραίες 

δομικές μονάδες της αναπτυσσόμενης πολυμερικής αλυσίδας είναι αρνητικά φορτισμένες. 

Παρατηρούνται μόνο δύο στάδια, το στάδιο της έναρξης και το στάδιο της διάδοσης τα οποία 

απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1. 

 

Έναρξη 

BuCH2CHΨ-Li+Bu-Li+  +  CH2 CHΨ  
 

Διάδοση 

BuCH2CHΨ-Li+  +  nCH2 CHΨ Bu(CH2CHΨ)nCH2CHΨ-Li+ 
Σχήμα 5.1 Στάδια έναρξης και διάδοσης ανιοντικού πολυμερισμού. 

 

 Η απουσία του σταδίου τερματισμού είναι το βασικότερο πλεονέκτημα, σε σχέση με 

τον ριζικό και κατιοντικό πολυμερισμό επηρεάζοντας τον πλήρη έλεγχο ως προς το μοριακό 

βάρος, την σύσταση και την κατανομή των μοριακών βαρών [343, 344, 345]. Το μέσο ΜΒ 

κατά αριθμό nM των πολυμερών προκαθορίζεται με απόλυτη ακρίβεια από τις ποσότητες 

του μονομερούς και του απαρχητή σύμφωνα με την σχέση που ακολουθεί: 

 

 

 

 
Τεχνική Υψηλού Κενού 
 Τα πολυμερή της παρούσας εργασίας συντέθηκαν με την μέθοδο του ανιοντικού 

πολυμερισμού χρησιμοποιώντας την τεχνική υψηλού κενού και γνωστές μεθόδους 

καθαρισμού αντιδραστηρίων. Ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι η απομάκρυνση 

ανεπιθύμητων ουσιών όπως προσμίξεις στα αντιδραστήρια, (π.χ. ατμοσφαιρικό οξυγόνο, 

BuLi-sec  moles
μονομερούς γραμμάριαMn =
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διοξείδιο του άνθρακα και υγρασία) που μπορούν να αντιδράσουν με τον απαρχητή και τα 

ζωντανά μακροανιόντα. Όλες οι διαδικασίες καθαρισμού των αντιδραστηρίων καθώς και οι 

διαδικασίες σύνθεσης πραγματοποιήθηκαν μέσω της γραμμής υψηλού κενού (Σχήμα 5.2) 

(όπου παρατηρούνται τα βασικά της μέρη).[341].  

 

 
Σχήμα 5.2. Φωτογραφία γραμμής υψηλού κενού, που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση των πολυμερών 
της παρούσας εργασίας. 
 

5.2. Καθαρισμοί Χημικών Αντιδραστηρίων  

5.2.1 Καθαρισμοί Διαλυτών  

Καθαρισμός Βενζολίου (C6H6)  

 
 Το βενζόλιο απουσία θειοφαινίου μεταφέρεται σε φιάλη που περιέχει λειοτριβημένο 

υδρίδιο του ασβεστίου (CaH2), αφήνεται υπό ανάδευση για μία ημέρα με σκοπό την 

απομάκρυνση ιχνών υγρασίας και νερού. Στη συνέχεια η φιάλη τοποθετείται στην γραμμή 

υψηλού κενού, απαερώνεται και αποστάζεται σε νέα φιάλη που περιέχει n-BuLi, όπου 

αφήνεται υπό ανάδευση για μία ακόμα ημέρα, ώστε να εξουδετερωθούν και τα τελευταία 

ίχνη προσμίξεων. Με την απαέρωση απομακρύνονται όλα τα αέρια που υπάρχουν στην φιάλη 

όπως οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και μονοξείδιο του άνθρακα. Τέλος, το βενζόλιο αφού 

απαερωθεί, αποστάζεται σε ογκομετρικό κύλινδρο που περιέχει πολυστυρολίθιο (PS(-)Li(+)) το 

οποίο προκύπτει από προσθήκη στυρενίου και n-BuLi. Το πολυστυρολίθιο έχει ένα 
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χαρακτηριστικό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της καθαρότητας 

του διαλύτη. Εάν αυτό το χρώμα διατηρηθεί και κατά την απόσταξη του διαλύτη από το 

CaH2, τότε από τον ογκομετρικό κύλινδρο μεταφέρονται με απόσταξη διάφορες ποσότητες 

βενζολίου στις συσκευές πολυμερισμού [343, 346-348]. 

 

Καθαρισμός Τετραϋδοφουρανίου (THF) (C4H8O) 
O

 
 Το THF μεταφέρεται σε φιάλη που περιέχει λειοτριβημένο υδρίδιο του ασβεστίου 

(CaH2) κατόπιν αποσταξής του από λεπτά διαμερισμένο νάτριο. Τοποθετείται στην γραμμή 

υψηλού κενού απαερώνεται και αφήνεται υπό ανάδευση κατά την διάρκεια της νύχτας. 

Κατόπιν νέας απαέρωσης μεταφέρεται σε σειρά φιαλών όπου έχουν σχηματιστεί καθρέφτες 

νατρίου (Να) (με εξάχνωση νατρίου κατόπιν θέρμανσης). Όταν ο καθρέφτης δεν 

καταστρέφεται με την προσθήκη του THF, τότε αποστάζεται σε φιάλη με κράμα  Na:K (1:3). 

Μετά από λίγη ώρα παρατηρείται βαθύ μπλε χρώμα και αποτελεί ένδειξη υψηλής 

καθαρότητας που οφείλεται στην αντίδραση: −+ +⇔ KKK2 [343,346,347,348]. 

 

5.2.2. Αραίωση Εκκινητή sec-BuLi, (C4H9Li) 
Li

 
 Ο απαρχητής που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση των συμπολυμερών ήταν το 

δευτεροταγές βουτυλολίθιο sec-BuLi. Η ένωση αυτή είναι πολύ δραστική με τα συστατικά 

του αέρα όπως η υγρασία, το διοξείδιο του άνθρακα και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Οι 

ανεπιθύμητες αυτές αντιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση των ενεργών 

κέντρων. Εάν αυτό συμβεί προκύπτει μεταβολή του επιθυμητού μοριακού βάρους που 

πρόκειται να συντεθεί. Η διαδικασία αραίωσης, σύνθεσης και προσδιορισμού της ακριβούς 

συγκέντρωσης πρέπει να γίνει υπό ελεγχόμενες συνθήκες προκειμένου να απενεργοποιηθούν 

οι όποιες ακαθαρσίες .  

 Το αραιωμένο αυτό διάλυμα είναι ο τελικός απαρχητής του πολυμερισμού και ο 

ακριβής τίτλος του προσδιορίζεται με πολυμερισμό γνωστής ποσότητας μονομερούς 

(συνήθως στυρένιο). Επειδή η απόδοση του ανιοντικού πολυμερισμού είναι 100%, η 

ποσότητα του πολυμερούς που προκύπτει ισούται με το μονομερές που χρησιμοποιήθηκε. 

Προσδιορίζοντας το μέσο μοριακό βάρος κατ’αριθμό του παραγόμενου πολυστυρενίου και 
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γνωρίζοντας τη ποσότητα του μονομερούς που χρησιμοποιήθηκε για τον πολυμερισμό, 

υπολογίζονται τα moles του απαρχητή από την σχέση : 

 
 Με αναγωγή υπολογίζεται η συγκέντρωση του διαλύματος του αραιωμένου 

απαρχητή με μεγαλύτερη ακρίβεια εφ’όσον η ποσότητα του απαρχητή που χρησιμοποιήθηκε 

για τον πολυμερισμό είναι γνωστή.[343, 346, 347, 348]. 

 

5.2.3. Καθαρισμός Μονομερών 

Καθαρισμός Στυρενίου, St (C8H8) 

 
 Το στυρένιο αφήνεται υπό ανάδευση σε λειοτριβημένο υδρίδιο του ασβεστίου 

(CaH2), για μία ημέρα με σκοπό την απομάκρυνση ιχνών υγρασίας και νερού. Στη συνέχεια 

τοποθετείται στην γραμμή κενού, απαερώνεται δύο φορές και αποστάζεται σε φιάλη που 

περιέχει (n-Bu)2Mg (κανονικό διβουτυλομαγνήσιο) σε επτάνιο. Απομακρύνεται το επτάνιο 

μέσω της γραμμής. Το στυρένιο αφήνεται στο διβουτυλομαγνήσιο για μερικές ώρες, (3-4) και 

στη συνέχεια αφού απαερωθεί ξανά, αποστάζεται σε αμπούλες και φυλάσσεται στους -200C. 

Το διβουτυλομαγνήσιο χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση των προσμίξεων του 

στυρενίου οι οποίες θα μπορούσαν να σταματήσουν τον πολυμερισμό. Στην περίπτωση του 

στυρενίου δεν χρησιμοποιούνται οργανολιθιακές ενώσεις  γιατί το πολυμερίζουν ταχύτατα με 

εξώθερμη αντίδραση. [343, 346, 347, 348]. 

 

Καθαρισμός 2-Βινυλοπυριδίνης (2VP) 

Η 2-βινυλοπυριδίνη (2VP) τοποθετήθηκε από το μπουκάλι σε φιάλη με υδρίδιο του 

ασβεστίου (CaH2) και παρέμεινε υπό ανάδευση για 12 ώρες. Ο καθαρισμός της 2-

βινυλοπυριδίνης (2VP) πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια, αρχικά από το υδρίδιο του 

ασβεστίου (CaH2) έγινε συνολικά δύο φορές. Η 2-βινυλοπυριδίνη (2VP) αφού απαερωνόταν 

στην γραμμή υψηλού κενού, αποστάζεται στην νέα συσκευή και συνεχίζεται η ανάδευσή της 

με το υδρίδιο του ασβεστίου (CaH2). Το στάδιο αυτό ακολουθείται ώστε να απομακρυνθεί η 

υγρασία από το μονομερές. Μετά τον επαρκή καθαρισμό της 2-βινυλοπυριδίνης (2VP) και 
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από το δεύτερο υδρίδιο του ασβεστίου (CaH2) η πυριδίνη απέσταξε σε νέα αμπούλα ώστε να 

καθαριστεί στο δεύτερο στάδιο από κάτοπτρο νατρίου (Na). Χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό 

κομμάτι από μεταλλικό νάτριο (Na) και εισήχθη στην συσκευή. Θερμάνθηκε με χαμηλή 

φλόγα το μεταλλικό νάτριο (Na) ώστε να προκληθεί εξάχνωση. Βασική προϋπόθεση για τα 

όλα τα παραπάνω είναι η ύπαρξη κενού στη γραμμή υψηλού κενού. Με την θέρμανση το 

μεταλλικό νάτριο (Na) σχηματίζει στην εσωτερική περιοχή της συσκευής ένα κάτοπτρο 

νατρίου (Na), που αποτελείται από πλήρως καθαρό και άνυδρο Na+.  

Η 2 βινυλοπυριδίνη (2VP) έμεινε υπό ανάδευση για 30 λεπτά και έπειτα απαερώθηκε 

και αποστάχθηκε σε νέα αμπούλα, ώστε να γίνει ο τρίτος και τελευταίος καθαρισμός της σε 

τριαίθυλο αλουμίνιο. Έγινε εισαγωγή του διαλύματος του τριαίθυλου-αλουμινίου σε 

τολουόλιο στη συσκευή μέσω ελαστικού πώματος. Το ελαστικό πώμα αφαιρέθηκε με 

σύντηξη και απομακρύνθηκε το τολουόλιο μέσω της γραμμής κενού. Στην συνέχεια έγινε η 

απόσταξη της 2-βινυλοπυριδίνης (2VP) στην συσκευή. Στο σημείο αυτό, παρατηρήθηκε 

αλλαγή του διαλύματος σε πορτοκαλί χρώμα, ενδεικτικό της καθαρότητας του μονομερούς, 

και παρέμεινε υπό ανάδευση για περισσότερο από μισή ώρα. Αφού σταμάτησε η αντίδραση 

παγώνοντας με υγρό άζωτο, απαερώθηκε ξανά, διώχνοντας έτσι κάθε αέριο παραπροϊόν. Στη 

συνέχεια, έγινε απόσταξη της απαιτούμενης ποσότητας της καθαρής 2-βινυλοπυριδίνης 

(2VP) σε βαθμονομημένη αμπούλα η οποία είναι έτοιμη πλέον για την προσαρμογή στην 

συσκευή και την έναρξη του πολυμερισμού. [343] 

 

5.2.4. Καθαρισμός Αντιδραστηρίου Σύζευξης 
Τετράχλωρο-σιλάνιο (SiCl4): Tο αντιδραστήριο αυτό καθαρίζεται με τον ίδιο τρόπο. 

Βασικό χαρακτηριστικό για τον ιδιότροπο καθαρισμό είναι η πτητικότητα που εμφανίζει υπό 

συνθήκες υψηλού κενού. Μεταφέρεται υπό περιβάλλον αργού σε γυάλινη φιάλη που περιέχει 

λειοτριβιμένο υδρίδιο του ασβεστίου, σε απαγωγό, η οποία τοποθετείται ταχύτατα στη 

γραμμή υψηλού κενού, απαερώνεται και αφήνεται υπό ανάδευση κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Την επόμενη ημέρα απαερώνεται εκ’ νέου και μικρή ποσότητα αποστάζεται στην 

αμπουλοσυσκευή ώστε να απομακρυνθούν ή/και να αποικοδομηθούν προσμίξεις που θα 

αντιδράσουν με το σιλάνιο, μεταφέροντας τη ποσότητα αυτή σε όλα τα τμήματα της. Με τον 

τρόπο αυτό οι προσμίξεις μετατρέπονται σε αδρανείς ενώσεις και ότι παραμένει 

απομακρύνεται στη γραμμή κενού. Στη συσκευή αποστάζεται η απαραίτητη ποσότητα 

σιλανίου για τη λήψη των αμπούλων. 

 



63 

 

5.3. Σύνθεση του Δισυσταδικού Συμπολυμερούς Πολυστυρένιο-SiCl2-Πολύ(2-

βινυλοπυριδίνη) (PS-SiCl2-P2VP)  

5.3.1. Σύνθεση (PS-Li+) ως 1ος Ενεργός Κλάδος. 
 Μετά τον επιτυχή καθαρισμό όλων των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για 

την σύνθεση του ομοπολυμερούς, προσαρμόζονται οι κατάλληλες αμπούλες του μονομερούς 

και του απαρχητή σε ειδικά διαμορφωμένη συσκευή. Με την χρήση κατάλληλου 

εσμυρίσματος η συσκευή προσαρμόζεται στην γραμμή υψηλού κενού και ελέγχεται για την 

ύπαρξη οπών με την βοήθεια του σπινθηριστή Tesla. Έπειτα από την επίτευξη υψηλού κενού 

η συσκευή θερμαίνεται ελαφρά (με την χρήση πυρσού), για απομάκρυνση ιχνών υγρασίας 

αλλά και πτητικών συστατικών.  

 Στη συνέχεια εισάγεται στην συσκευή μέσω ελαστικού πώματος ποσότητα κανονικού 

βουτυλολιθίου (n-BuLi) σε εξάνιο. Ανάλογα με την ποσότητα διαλύτη (βενζόλιο) που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον πολυμερισμό χρησιμοποιείται και ανάλογη ποσότητα από το μέσο 

καθαρισμού.. Έπειτα πραγματοποιείται απόσταξη κατάλληλης ποσότητας διαλύτη, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση βενζόλιο. Ολοκληρώνοντας την αποστάξη του διαλύτη το διάλυμα 

απαερώνεται. Μετά την απαέρωση πραγματοποιείται σύντηξη της συσκευής σε κατάλληλο 

σημείο και απομακρύνεται από την γραμμή. 

 Μετά ξεπαγώνεται το διάλυμα στην φιάλη του τμήματος καθαρισμού, κατόπιν 

ξεπλένεται όλη η συσκευή με το διάλυμα βενζολίου/κανονικού βουτυλολιθίου. Στη συνέχεια 

απαιτείται η απομάκρυνση του αντιδραστηρίου καθαρισμού, από την κύρια συσκευή 

πολυμερισμού και από τα break-seal των αμπουλών των αντιδραστηρίων και το διάλυμα 

μεταφέρεται στο τμήμα καθαρισμού. Η συσκευή τοποθετείται σε λουτρό θερμοκρασίας 30-

400C και στη συνέχεια οι γυάλινες μύτες (break-seal) από τις αμπούλες ψύχονται με υγρό 

άζωτο, ώστε καθαρός διαλύτης να αποσταχθεί και όλα τα γυάλινα μέρη να ξεπλυθούν από το 

αντιδραστήριο καθαρισμού. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, ώστε να 

εξαλειφή του κανονικού βουτυλολιθίου ώστε να μην προκαλέσει έναρξη πολυμερισμού στο 

στυρένιο. Τέλος, γίνεται απόσταξη του διαλύτη από την φιάλη του τμήματος καθαρισμού στη 

φιάλη του τμήματος πολυμερισμού. Αυτό γίνεται με το τμήμα καθαρισμού να είναι σε 

λουτρό με χλιαρό νερό, ενώ το τμήμα πολυμερισμού να είναι σε λουτρό πάγου. Με το πέρας 

όλης της ποσότητας του καθαρού διαλύτη στο τμήμα πολυμερισμού, απομακρύνεται το 

τμήμα καθαρισμού με σύντηξη σε στένωση σε κατάλληλο σημείο της συσκευής 

 

Πολυμερισμός Στυρενίου 
 Μετά τον πλήρη καθαρισμό της συσκευής, θραύεται η αμπούλα του στυρενίου 

πρώτα και κατόπιν η αμπούλα του απαρχητή, οπότε και γίνεται η έναρξη πολυμερισμού. 

Θραύεται πρώτα η αμπούλα του στυρενίου διότι πιθανή ακαθαρσία μπορεί να καταστρέψει 
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κάποια ενεργά κέντρα του απαρχητή. Οι αντιδράσεις πολυμερισμού φαίνονται στο Σχήμα 

5.3. Μετά την θραύση της αμπούλας του απαρχητή το διάλυμα λαμβάνει ένα πορτοκαλί 

χρώμα, το οποίο σχετίζεται με τον βαθμό συσσωμάτωσης του στυρενίου στον συγκεκριμένο 

διαλύτη. Η διάρκεια της αντίδρασης σύμφωνα με βιβλιογραφικές μελέτες διαρκεί.18 ώρες για 

την πλήρη κατανάλωση του μονομερούς σε 100% απόδοση. 

 

sec-Bu-Li+ +
C6H6

R.T
sec-Bu

H2
C CH-Li+

sec-Bu
H2
C CH-Li+

n

sec-Bu*
H2
C

H
C

H2
C CH-Li+

n

 
 

Σχήμα 5.3. Έναρξη και διάδοση του πολυμερισμού στυρενίου. 
 

 Έπειτα από το πέρας της αντίδρασης, λαμβάνεται δειγματολήπτης για τον 

χαρακτηρισμό με Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) για τον προσδιορισμό των 

μοριακών χαρακτηριστικών.  

 

5.3.2. Σύνθεση Σύζευξης του PS(-)Li(+) με το SiCl4  προς το Σχηματισμό PS-SiCl3 

Ο ήδη υπάρχον αντιδραστήρας πολυμερισμού με το ενεργό PS-Li+ φέρει πάνω break-

seal για να ενωθεί έπειτα σε μια άλλη διαμορφωμένη γυάλινη συσκευή που θα περιέχει μια 

αμπούλα με την επιθυμητή ποσότητα του τετράχλωρο σιλανίου (περίσσεια τουλάχιστον 1000 

φορές ως προς τα ενεργά κέντρα του PS(-)Li(+)). (Σχήμα 5.4). 
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Σχήμα 5.4. Συσκευή σύνθεσης για την σύζευξη του PS(-)Li(+) με το SiCl4 

Η συσκευή προσαρμόζεται στη γραμμή κενού μέσω του εσμυρίσματος, n-BuLi 

εισάγεται μέσω του ελαστικού πώματος το οποίο και απομακρύνεται με κατάλληλη σύντηξη 

στο σημείο Α, μικρή ποσότητα περίπου 20 ml βενζόλιο εισάγεται μέσω της γραμμής, 

απαερώνεται και απομακρύνεται από τη γραμμή με σύντηξη στο σημείο Β. Στη συνέχεια το 

κανονικό βουτυλολίθιο μεταφέρεται σε όλα τα σημεία της συσκευής, η συσκευή ξεπλένεται 

και μικρή ποσότητα βενζολίου αποστάζεται στον κύριο αντιδραστήρα ακολουθώντας 

διαδικασίες όμοιες με αυτές που περιγράφονται πιο πάνω κατά τη σύνθεση του ενεργού 

κλάδου πολυστυρενίου. Το τμήμα καθαρισμού απομακρύνεται με σύντηξη στο σημείο Γ και 

εν συνεχεία θραύεται η βαθμονομημένη αμπούλα με την συγκεκριμένη ποσότητα SiCl4 και 

έπειτα εφαρμόζεται ανάδευση στο μίγμα βενζολίου/SiCl4 (Σχήμα 5.5). Τέλος, θερμαίνουμε 

την φιάλη που βρίσκεται ο ενεργός κλάδος πολυστυρενίου με μια ‘πετσέτα’ σε θερμοκρασία 

περίπου 80οC και παγώνουμε με λίγο υγρό άζωτο την φιάλη που θα γίνει η σύζευξη. Έφοσον 

αρχικώς έχουν θραυτεί οι γυάλινοι υμένες και των δύο φιαλών τότε το διάλυμα του ενεργού 

κλάδου με το πολυστυρενολίθιο προστίθεται με γρήγορο ρυθμό στην φιάλη της αντίδρασης 

υπό ισχυρή ανάδευση. Σκοπός αυτής της θερμοκρασιακής διαφοράς είναι να λάβει χώρα η 

γρήγορη αντίδραση του PS(-)Li(+)  με το κατάλληλο τετράχλωροσιλάνιο ώστε να 

αντικατασταθεί μόνο το ένα άτομο Cl. Το γεγονός αυτό της αντικατάστασης ενός μόνο 

ατόμου Cl υποβοηθάτε αρκετά από την χρήση υψηλής περίσσειας του χλωροσιλανίου ως 

προς την συγκέντρωση των ενεργών άκρων PS(-)Li(+) . 

 



66 

 

 

Σχήμα 5.5. Τελική συσκευή σύζευξης και σχηματισμού PS-SiCl3 

Αφού πραγματωθεί η αντικατάσταση του ενός χλωρίου με τον ενεργό κλάδο, 

προκύπτει το PS-SiCl3 σύμφωνα με τη χημεία χλωροσιλανίων Τότε καθώς προστίθεται 

γρήγορα το διάλυμα του ζωντανού πολυμερούς στο διάλυμα του αντιδραστηρίου σύζευξης 

υπό συνεχή ανάδευση το πορτοκαλί χρώμα του κλάδου χάνεται ακαριαία και 

αποχρωματίζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να γίνει πλήρης αντικατάσταση του Li(+) 

χρησιμοποιήθηκε μεγάλη περίσσεια και περίπου (1000:1) σε τετράχλωρο σιλάνιο. Παρακάτω 

(Σχήμα 5.6) παρατίθενται η αντίδραση που ακολουθεί κατά τη διαδικασία σύζευξης. 

 
Σχήμα 5.6. Αντίδραση σύζευξη του PS(-)Li(+) με το SiCl4 

 
Εν συνεχεία, αφήνεται το διάλυμα υπό 2 ώρες ανάδευση και ακολουθεί σύντηξη της 

φιάλης που υπήρχε ο ενεργός κλάδος. Ο κύριος αντιδραστήρας προσαρμόζεται μέσω του 

δεύτερου breal-seal και εσμυρίσματος στη γραμμή υψηλού κενού για 4 ημέρες στους 50οC 

όπου λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση του διαλύτη, αλλά και του πτητικού χλωροσιλανίου, 

μέσω ξεπλυμάτων του πολυμερούς PS-SiCl3 με βενζόλιο που έχει αποσταχθεί από τη γραμμή 

με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί οποιοδήποτε ποσότητα σιλανίου στο πολυμερές και 

απόσταξης τους σε άλλη φιάλη προσαρμοσμένη ήδη στην γραμμή υψηλού κενού. 

Με την πάροδο του χρόνου και αφού η συσκευή έχει ελεγχτεί με το σπινθηριστή 

Tesla για το απόλυτο κενό και την απομάκρυνση των πτητικών σιλανίου αποστάζεται 

περίπου 80-100ml διαλύτης THF και αφού παγώσει ικανοποιητικά με σύντηξη 

απομακρύνεται ο αντιδραστήρας από την γραμμή υψηλού κενού, ξεπαγώνετε σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -10οC έως ότου 

πραγματοποιηθεί και το τελευταίο στάδιο για την αντικατάσταση του δεύτερου χλωρίου με 

τον ενεργό κλάδο της P2VP. 



67 

 

5.3.3. Σύνθεση P2VP(-)Li(+) ως 2ος Κλάδος και Ενσωμάτωσή του με PS-SiCl3 

Πολυμερισμός 2-βινυλοπυριδίνης 
Η σύνθεση του μονομερούς της 2-βινυλοπυριδίνης διεξήχθη σε μια ειδικά 

διαμορφωμένη γυάλινη συσκευή όπως και στην περίπτωση του πολυστυρενολιθίου με 

βασική διαφορά ότι το πείραμα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας πολικό διαλύτη 

(τετραϋδροφουράνιο, THF) σε χαμηλές θερμοκρασίες (-78ºC) με σκοπό να μην 

παρατηρηθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες αντιδράσεις κατά τον πολυμερισμό.  

Η συσκευή πολυμερισμού αποτελείται από τον αντιδραστήρα πολυμερισμού όπου 

γίνεται ο πολυμερισμός του μονομερούς, το τμήμα καθαρισμού (purge section) όπου 

αποστάζεται ο διαλύτης, την αμπούλα που περιέχει το μονομερές της 2VP έπειτα από τον 

επιτυχή καθαρισμό της ο οποίος αναλύθηκε παραπάνω και τον απαρχητή (secBuLi). Αρχικά 

η συσκευή προσαρμόζεται στην γραμμή υψηλού κενού και στο τμήμα καθαρισμού 

εισάγονται μέσω ελαστικού πώματος κανονικό βουτυλολίθιο (n-Buli) και διφαίνυλοαιθυλένιο 

(DPE), η αντίδραση των οποίων οδηγεί στον σχηματισμό του διφαίνυλοεξυλολιθίου (έντονο 

κόκκινο χρώμα), ουσία που αποτελεί το καθαριστικό μέσο, τόσο για το διαλύτη που 

χρησιμοποιείται (THF) αλλά και για το εσωτερικό του αντιδραστήρα πολυμερισμού. 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών από 

το εσωτερικό του αντιδραστήρα όσο και αυτών που υπάρχουν στο THF, διότι το 

αντιδραστήριο αυτό είναι ευαίσθητο και παρατηρείται ο αποχρωματισμός του στην 

περίπτωση ακαθαρσιών. 

Έπειτα η απαιτούμενη ποσότητα διαλύτη αποστάζεται στο τμήμα καθαρισμού και 

αφού παγώσει απαρεώνεται όλη η διάταξη για να απομακρυνθούν οι ατμοί του διαλύτη. Στη 

συνέχεια η συσκευή συντήκεται σε κατάλληλο σημείο και μεταφέρεται εκτός γραμμής. Το 

διφαίνυλοεξυλολίθιο βρίσκεται πλέον διαλυμένο στο THF και μεταφέρεται σε όλα τα σημεία 

του αντιδραστήρα. Στο σημείο αυτό γίνεται ο καθαρισμός εσωτερικά του αντιδραστήρα σε 

όλα τα σημεία του και ακολουθεί η απομάκρυνση του διφαίνυλουεξυλολιθίου από τα 

τοιχώματα του και η επιστροφή του στο τμήμα καθαρισμού με διαδοχικές αποστάξεις 

καθαρού διαλύτη από το τμήμα καθαρισμού. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται με τοπική απόσταξη του διαλύτη με τη βοήθεια υγρού 

αζώτου σε όλα τα σημεία και επιστροφή του διαλύματος στο τμήμα καθαρισμού. Ακολουθεί 

απόσταξη όλου του καθαρού πλέον διαλύτη στον αντιδραστήρα και το πάγωμά του. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι το THF είναι πολικός διαλύτης και το πλήρες πάγωμά του είναι απαραίτητο 

σε κάθε περίπτωση πριν από την σύντηξη. Αφότου απομακρυνθεί το τμήμα καθαρισμού και 

ξεπαγώσει ο αντιδραστήρας πολυμερισμού, να σημειωθεί ότι η αντίδραση πολυμερισμού δεν 

έχει αρχίσει ακόμη. Έπειτα, συνδέεται στον αντιδραστήρα η φιάλη που περιέχει το PS-SiCl3 

μέσω του γυάλινου υμένα με τον αντίστοιχο γυάλινο υμένα της δεύτερης συσκευής. μέσω 
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εσμυρίσματος το οποίο φέρει μία στένωση. Η συσκευή στη συνέχεια προσαρμόζεται στην 

γραμμή για να δημιουργηθεί και σε εκείνο το κομμάτι υψηλό κενό. Κρίνεται απαραίτητη η 

ύπαρξη πολύ καλού κενού διότι η παρουσία υγρασίας ή προσμίξεων θα οδηγήσει στην άμεση 

απενεργοποίηση του ενεργού κλάδου. Αφού επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κενού, η συσκευή 

απομακρύνεται από τη γραμμή με σύντηξη στη στένωση. 

Ο αντιδραστήρας τοποθετείται σε λουτρό ισοπροπανόλης–υγρού αζώτου (Ν2), 

θερμοκρασίας -78 0C, υπό ανάδευση. Η θερμοκρασία αυτή πρέπει να παραμείνει σταθερή σε 

όλη τη διαδικασία του πολυμερισμού .Αρχικά θραύεται ο γυάλινος υμένας της αμπούλας της 

2-βινυλοπυριδίνης και αποστάζεται στον αντιδραστήρα πολυμερισμού στάρδην και στη 

συνέχεια θραύεται ο γυάλινος υμένας της αμπούλας του διαλύματος του απαρχητή (sec-

BuLi). Το χρώμα του διαλύματος αλλάζει σε κόκκινο όπου αποτελεί ένδειξη της έναρξης του 

πολυμερισμού της 2 βινυλοπυριδίνης.  

Παρακάτω παρατίθεται η αντίδραση πολυμερισμού της πολύ(2-βινυλοπυριδίνη) 

(Σχήμα 5.7).  

  
Σχήμα 5.7. Έναρξη και διάδοση του πολυμερισμού της 2-βινυλοπυριδίνης 

 
Η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για δύο ώρες, έπειτα θραύεται η αμπούλα με 

μικρή ποσότητα αραιωμένου St σε C6H6 (2-δομικών μονάδων) και αποστάζεται στάρδην 

στον αντιδραστήρα πολυμερισμού και αφήνεται για 30 λεπτά υπό ανάδευση, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι back-bitting αντιδράσεις λόγω του άτομου του αζώτου της αρωματικής 

ομάδας της πυριδίνης που βρίσκεται δίπλα στο κατιόν λιθίου που θα χρησιμοποιηθεί για την 

προστασία του ενεργού κέντρου.  

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός της 2-VP, το τελευταίο στάδιο της 

αντίδρασης είναι η ενσωμάτωση της P2VP(-)Li(+) (Σχήμα 5.8) (που έχει τροποποιηθεί με 2 

δομικές μονάδες ολιγομερούς στυρένιου) στο ενδιάμεσο προϊόν PS-SiCl3 που 

πραγματοποιείται με μία αντίδραση τιτλοδότησης προκειμένου να αντικαταστήσει επιλεκτικά 

μόνον ένα από τα τρία υπόλοιπα άτομα χλωρίου για να οδηγήσουν στην σύνθεση του τελικού 

δισυσταδικού συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP. Η αντίδραση της αντικατάστασης του Li (+) 

της P2VP με χλώριο παρατίθεται παρακάτω (Σχήμα 5.9). 
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Σχήμα 5.8 .Τελική συσκευή σύζευξης προς σχηματισμό του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP. 

 

 

Σχήμα 5.9. Αντίδραση αντικατάστασης του Li (+) της P2VP με χλώριο 
 

Η διαδικασία αυτή όσον αφορά την πειραματική διάταξη πραγματοποιείται με τη 

μέθοδο της τιτλοδότησης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω (Σχήμα 5.10) όπου αριστερά 

διακρίνεται ο αντιδραστήρας πολυμερισμού της P2VP (με τις 2 μονομερικές μονάδες του St) 

και δεξιά η φιάλη με το διάλυμα του PS-SiCl3. Αξίζει να σημειωθεί ότι προϋπήρχε περίσσεια 

του κλάδου 1,15/1 σε σχέση με τα mmoles του PS-SiCl3. Αφού η θερμοκρασία και των δύο 

συσκευών έχει καθοριστεί, ακολουθεί θραύση των γυάλινων υμένων που περιέχει ο 

αντιδραστήρας με τον ζωντανό κλάδο της P2VP και του διαλύματος του PS-SiCl3 /THF. Να 

επισημανθεί ότι και οι δύο φιάλες βρίσκονται υπό συνεχή ανάδευση. 

 
Σχήμα 5.10. Διαδικασία τιτλοδότησης 

 

Ακολούθως προστίθεται στάγδην (με πολύ αργή έκχυση) ο ενεργός κλάδος προς το 

διάλυμα του PS-SiCl3. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον ενεργό κλάδο της P2VP (αριστερή 

συσκευή) παραμένει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έντονου κόκκινου χρωματισμού. Στο 

σημείο αυτό η εισαγωγή του κλάδου στη φιάλη με το PS-SiCl3 πρέπει να γίνεται μόνο μετά 
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τον αποχρωματισμό του (αντίδραση του ενεργού άκρου με το Cl και δημιουργία LiCl). Η 

στάγδην προσθήκη του κλάδου διακόπτεται αμέσως μόλις στο διάλυμα εμφανιστεί το 

κόκκινο χρώμα και μετά αποχρωματίζεται ξανά. Η αντίδραση αυτή διαρκεί περίπου 4 ώρες 

και η πιστοποίηση του προέρχεται από την τελική αλλαγή των μοριακών του 

χαρακτηριστικών από τη μέθοδο χαρακτηρισμού Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών. 

Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση ο σχεδόν άδειος πλέον αντιδραστήρας που περιείχε τον 

ζωντανό κλάδο της P2VP αποκόπτεται από τη συσκευή και λαμβάνεται η συσκευή (Σχήμα 

5.11). 

 

Σχήμα 5.11. Συσκευή που περιέχει PS-SiCl2-P2VP 

 

Η τελική υάλινη συσκευή αποτελούμενη από το προκύπτον συμπολυμερές PS-SiCl2-

P2VP διαχωρίζεται σε μια αμπουλοσυσκευή υπό κενό και φυλάσσεται σε θερμοκρασία -

20οC. Για κάθε πείραμα που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσδεση του συμπολυμερούς με 

δραστικό άκρο –Cl, είτε σε στερεές ανόργανες επιφάνειες πυριτίου είτε στις επιφάνειες 

νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (μαγκεμίτης) θα πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό κενό 

ή σε αδρανή ατμόσφαιρα διότι η αντίδρασή του με οξυγόνο οδηγείται σε πλήρη 

απενεργοποίησή του . Για την παρασκευή του εκάστοτε πειράματος παίρνουμε με σύντηξη 

τις βαθμονομημένες αμπούλες (αφού πριν έχει υπολογιστεί η απόλυτη συγκέντρωσή) που θα 

φέρει την κατάλληλη ποσότητα που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά Παρακάτω 

απεικονίζεται σε καρτούν η σχετική αναπαράσταση του τελικού συμπολυμερούς PS-SiCl2-

P2VP. 
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5.3.4. Σύντομη Σύνοψη Σύνθεσης Συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP 
Το δισυσταδικό συμπολυμερές που εμφανίζει ενδιάμεση ενεργός δραστική ομάδα-Cl 

είναι του τύπου PS-SiCl2-P2VP συντέθηκε με την τεχνική ανιοντικού πολυμερισμού σε 

συνδυασμό με τη χημεία χλωροσιλανίων [349]. Όλες οι γυάλινες συσκευές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένες σύμφωνα με τις απαραίτητες 

αντιδράσεις τόσο για τις διαδικασίες πολυμερισμού καθώς και για τις συζεύξεις με 

υποκαταστάτες ατόμων χλωρίου. Ο ‘ζωντανός’ χαρακτήρας του ανιοντικού πολυμερισμού 

που πραγματοποιήθηκε τόσο για το μονομερές του στυρενίου, αλλά όσο και για τον 

πολυμερισμό του δεύτερου μονομερούς όπως η 2-βινυλοπυριδίνη που περιέχει λειτουργικές 

ομάδες που δεν είναι μια απλή διαδικασία λόγω των παράπλευρων αντιδράσεων από την 

ισχυρή αντιδραστικότητα του καρβανιόντος [350]. Η παρασκευή των συγκεκριμένων 

πολυμερικών υλικών μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία βήματα. Πρώτον, την σύνθεση του PS (-) 

Li (+) που παρασκευάζονται σε περίπου 24 ώρες μέσω ανιοντικού πολυμερισμού του 

στυρενίου, με χρήση sec-BuLi ως εκκινητή, με διαλύτη βενζόλιο σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, μετέπειτα ακολουθείται η αντικατάσταση της Li(+) χρησιμοποιώντας μεγάλη 

περίσσεια (1000: 1) σε τετράχλωρο σιλάνιο (SiCl4). Έπειτα από την πλήρη υποκατάστασή 

μόνο ενός ατόμου χλωρίου από τα ενεργά άκρα, η περίσσεια του SiCl4 απομακρύνεται μέσω 

της υψηλής γραμμή κενού, όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία, αφήνοντας μόνο το 

ενδιάμεσο προϊόν του τύπου PS-SiCl3. Το τρίτο στάδιο είναι η έναρξη του ανιοντικού 

πολυμερισμού της 2VP μέσω sec-BuLi σε THF σε -78oC για 2 ώρες και η διεργασία 

πραγματοποιείται σε διαφορετική συσκευή πολυμερισμού. Πριν από την ολοκλήρωση του 

πολυμερισμού δύο δομικές μονάδες στυρενίου προστίθενται στο σύστημα έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι back-bitting αντιδράσεις λόγω του άτομου του αζώτου της αρωματικής 

ομάδας της πυριδίνης που βρίσκεται δίπλα στο κατιόν λιθίου.  

Η ενσωμάτωση της P2VP(-)Li(+)(τροποποιημένο με ολιγομερές στυρένιο) στο 

ενδιάμεσο προϊόν της PS-SiCl3 που πραγματοποιείται με μία αντίδραση τιτλοδότησης 

προκειμένου να αντικαταστήσει επιλεκτικά μόνον ένα από τα τρία υπόλοιπα άτομα χλωρίου 

του που οδηγούν στην σύνθεση του τελικού δισυσταδικού συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP). 

Η συνολική αντίδραση παρατίθεται παρακάτω (Σχήμα 5.12). Για την πιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μοριακά χαρακτηριστικά, τη δομή και τη σύσταση καθώς τις 

θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, τις χαρακτηριστικές κορυφές των δραστικών ομάδων 

και την θερμική τους ανάλυση όσον αφορά την απώλεια μάζας σε σχέση με τη θερμοκρασία 

εκτελούνται οι ακόλουθες τεχνικές χαρακτηρισμού: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών 

(SEC), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1H-NMR), 

Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμική σταθμική Ανάλυση (TGA), 

Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) [352] 
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Σχήμα 5.12.Συνολική αντίδραση του δισυσταδικού συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP 
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5.4. Παρασκευή Επιφανειών Στερεών Υποστρωμάτων Πυριτίου  

5.4.1.Σύνθεση SAMs σε Επιφάνειες SiOx. 

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα συζητηθεί η πορεία τροποποίησης προς σχηματισμό 

του αυτοοργανωμένου υποστρώματος και της ομοιόμορφης διευθέτησης του σιλανίου στην 

υδρόξυλο επιφάνεια πυριτίου. Για τον πλήρη έλεγχο και την ομοιογένεια της επιφάνειας θα 

πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις στον τρόπο σύνθεσης όπως η 

συγκέντρωση της πυριτικής ένωσης, η θερμοκρασία και ο χρόνος της αντίδρασης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι ακόμη πιο ουσιαστικές όταν η τροποποίηση 

γίνεται πάνω σε στερεά επίπεδα υποστρώματα πυριτίου, διότι παρουσιάζεται το φαινόμενο 

της οξείδωσης της επιφάνειας όπου δημιουργεί ανομοιογένεια στην πρόσδεση των 

πολυμερικών αλυσίδων. 

Το αυτό-οργανωμένο μονόστρωμα (SAM) της ‘πρόδρομης ένωσης’ παρασκευάζεται 

μέσω της παρακάτω διαδικασίας. Οι επιφάνειες του υποστρώματος πυριτίου αρχικά κόβονται 

στις επιθυμητές διαστάσεις: 1.5 × 2 cm, καθαρίζονται 3 φορές αρχικά για 30 λεπτά σε 

διαλύτη διχλωρομεθάνιο σε λουτρό υπερήχων και έπειτα επεξεργάζονται επιπλέον με 

διάλυμα ‘piranha’ (μίγμα διαλύματος H2O2 σε ποσοστό 30% και διαλύματος H2SO4 σε 

ποσοστό 70%) για χρονικό διάστημα 1ώρας σε 80οC. Τα υποστρώματα στη συνέχεια 

ξεπλένονται αρκετές φορές με Milli-Q νερό και ξηραίνονται υπό αέριο άζωτο. Για την 

προσρόφηση της ‘πρόδρομης ένωσης’ (3-γλυκιδοξυπροπυλο)-τριμεθόξυ σιλάνιο (GPS) στις 

επιφάνειες πυριτίου, παρασκευάζεται διάλυμα της 1% σε αποσταγμένο τολουόλιο (το οποίο 

ήταν σε επαναροή με CaH2 ) εμβαπτίζονται σε αυτό οι επιφάνειες πυριτίου και η αντίδραση 

αφήνεται για 16 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Σχήμα 5.13, έτσι ώστε να έχει σίγουροι 

αντιδράσει με το υπόστρωμα η μέγιστη ποσότητα της ‘πρόδρομης ένωσης. Όλη η παραπάνω 

διαδικασία γίνεται σε φιάλη των 50ml υπό συνεχή ατμόσφαιρα αζώτου. 

Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση οι επιφάνειες πυριτίου ξεπλένονται πολλές φορές 

για να απομακρυνθεί η ‘πρόδρομος ένωση’ που δεν έχει αντιδράσει και στη συνέχεια 

τοποθετούνται στους υπερήχους πρώτα εντός διαλύματος τολουολίου, έπειτα εντός 

διαλύματος τολουόλιο/αιθανόλης και τέλος εντός διαλύματος αιθανόλης για χρονικό 

διάστημα 15 λεπτών σε κάθε διάλυμα. Τέλος οι επιφάνειες πυριτίου τοποθετούνται σε 

φούρνο κενού για 12 ώρες για πλήρη ξήρανση και φυλάσσονται σε κλειστά δισκία για την 

αποφυγή μόλυνσης από σκόνη και διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Μετά από αυτή τη 

διεργασία τα δείγματα είναι έτοιμα προς χαρακτηρισμό για να υπολογιστούν αρχικά το πάχος 

του SAM, η μορφολογία του, καθώς και η γωνία επαφής έπειτα από διαβροχή σε νερό.  
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Σχήμα 5.13. Σχηματική απεικόνιση για την παρασκευή αυτοοργανωμένου μονοστρώματος (SAM)[351] 

 

Η διαδικασία για το σχηματισμό του μονοστρώματος (3-αμινοπροπυλο)τριμεθοξυ 

σιλάνιο (APTMS) (Σχήμα 5.14) στις επιφάνειες πυριτίου είναι παρόμοια με την παραπάνω. 

Παρασκευάζεται πάλι ένα διάλυμα 33% της πρόδρομης ένωσης σε τολουόλιο, τοποθετούνται 

οι επιφάνειες πυριτίου και η αντίδραση ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών σε θερμοκρασία 75οC. 

Σχήμα 5.14. Χημική τροποποίηση της επιφάνειας Si με την πρόδρομη ένωση APTMS[351] 

 

Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης συγκέντρωσης της πρόδρομης ένωσης (33%) 

επελέγη λόγω της χαμηλής τραχύτητας του συστήματος και της λείας επιφάνειας που 

προκύπτει από τις μετρήσεις AFM σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 

τη βιβλιογραφία. Παρακάτω στο Σχήμα 5.15 απεικονίζεται η μορφολογία των SAM μέσω της 

τεχνικής AFM ανάλογα με τη συγκέντρωση της πυριτικής ένωσης, τον χρόνο και την 

θερμοκρασία αντίδρασης.  
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Σχήμα 5.15. Σχηματική τοπογραφική αναπαράσταση με AFM της μορφολογίας του υποστρώματος 
πυριτίου τροποποιημένο με APTMS[355] 

 

Μετά το τέλος της αντίδρασης οι επιφάνειες ξεπλένονται επανειλημμένα με 

τολουόλιο για να απομακρυνθεί η ‘πρόδρομος ένωση’ που δεν αντέδρασε. Εν συνεχεία 

ξεπλένονται με μεθανόλη και τέλος με Milli-Q νερό. Για να επιτευχθεί η υδρόλυση του 

συστήματος και συγκεκριμένα των εθόξυ ομάδων στην επιφάνεια του πυριτίου τα 

υποστρώματα που προκύπτουν αφήνονται για 24 ώρες σε απεσταγμένο νερό σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Το ίδιο συνέβη και στην προηγούμενη περίπτωση (GPS) απλώς η υδρόλυση 

επιτυγχάνεται πιο εύκολα με μόνο μερικές σταγόνες νερού (Σχήμα 5.16). Στο τέλος τα 

τροποποιημένα SAM παραμένουν σε φούρνο κενού στους 110οC για 10 λεπτά με σκοπό να 

μπορέσουν τα μόρια να αυτοοργανοθούν και συγκεκριμένα σε κάθετη διευθέτηση από την 

επιφάνεια τους. Εν τέλει φυλάσσονται σε κλειστά δισκία για τον περεταίρω χαρακτηρισμό 

τους με τις τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αφού τα τροποποιημένα πλέον 

μονοστρώματα έχουν συντεθεί απομένει η πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων στην 

επιφάνεια τους με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ η οποία θα αναλυθεί αναλυτικά παρακάτω για 

το κάθε SAM ξεχωριστά.  
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Σχήμα 5.16.. Διαμόρφωση και αυτοοργάνωση των πυριτικών ενώσεων στην επιφάνεια πυριτίου[351] 

 (3-γλυκιδοξυπροπυλο)-τριμεθόξυ σιλάνιο (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxy 

silane ή GPS) 

 Χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη μέθοδο τροποποίησης (Σχήμα 5.17) και αποτελεί το 

μέσο με το οποίο έγινε η τροποποίηση της επιφάνειας του υποστρώματος πυριτίου σε 

συγκέντρωση 1%. Διατίθεται σε υγρή μορφή με μοριακό βάρος 236.34g/mol και πυκνότητα 

1.07g/mol 

 

Σχήμα 5.17. Συντακτικός τύπος του GPS] 

 

(3-αμινοπροπυλο)τριμεθοξυ σιλάνιο ((3-Aminopropyl)trimethoxy silane ή ΑPS) 

 Χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη μέθοδο τροποποίησης του ίδιου υποστρώματος 

(Σχήμα 5.18) σε συγκέντρωση 33%. Στους 75oC Ομοίως διατίθεται σε υγρή μορφή με 

μοριακό βάρος 179.29g/mol και πυκνότητα 1.027g/mol. 

 

Σχήμα 5.18. Συντακτικός τύπος του APTMS  
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5.5. Σύνθεση των Πολυμερικών Αλυσίδων και Πρόσδεσής τους στις 

Τροποποιημένες SAM Πυριτίου 
Σκοπός της συνθετικής πορείας που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της εργασίας 

αυτής ήταν η σύνθεση πολυμερικών ‘βουρτσών’ πάνω σε ανόργανες επιφάνειες με την 

τεχνική του ‘εμβολιασμού σε’. Έγινε προσπάθεια κατανόησης του τρόπου πρόσδεσης των 

πολυμερικών αλυσίδων οι οποίες έχουν συντεθεί με την τεχνική του ανιοντικού 

πολυμερισμού όπως έχει αναπτυχθεί παραπάνω. Παρακάτω Σχήμα 5.19 παρουσιάζεται η 

σχηματική απεικόνιση του συμπολυμερούς που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσδεση στα 

τροποποιημένα υποστρώματα πυριτίου. 

                    
Σχήμα 5.19. Σχηματική απεικόνιση των αλυσίδων του συμπολυμερούς  

 
 

5.5.1. Σύνθεση Πολυμερικών‘Βουρτσών’ με την Μέθοδο του ‘Εμβολιασμού Σε’ 
Πραγματοποιήθηκε η σύνθεση ‘συμπολυμερικών βουρτσών’ σε υποστρώματα 

οξειδίου του πυριτίου με την τεχνική του ‘εμβολιασμού σε’ με σκοπό να επιβεβαιωθεί η 

προσκόλληση των πολυμερικών αλυσίδων και να προσδώσουν στο σύστημα τις απαραίτητες 

ιδιότητες (υδρόφιλες και υδρόφοβες) έπειτα από εξωτερικά ερεθίσματα όπως περιβάλλον, 

διαλύτες, pH. 

Η σύνθεση των πολυμερικών αλυσίδων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο λαμβάνει χώρα η σύνθεση ‘ζωντανών’ δισυσταδικών συμπολυμερών του τύπου PS-

SiCl2-P2VP όπου περιλαμβάνει στη μέση ένα κομβικό σημείο που αποτελείται από Si-Cl2 το 

οποίο προέκυψε από την σύνθεση του συμπολυμερούς σε συνδυασμό με τη χημεία 

χλωροσιλανίων. Η ανάλυση της σύνθεσης αναφέρθηκε προηγουμένως.  

Κατά το δεύτερο στάδιο της σύνθεσης η αμπούλα με το ‘ενεργό’ συμπολυμερές PS-

SiCl2-P2VP προσαρμόζεται στη παρακάτω συσκευή, όπου υπάρχει ήδη το τροποποιημένο 

SAM υπόστρωμα πυριτίου (διαφορετική τροποποίηση λόγω GPS και APTMS αντίστοιχα) 

όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η συσκευή Σχήμα 5.20 προσαρμόζεται μέσω 

του εσμυρίσματος στη γραμμή υψηλού κενού και αφού γίνει έλεγχος για την πιθανή ύπαρξη 

οπών, απαερώνεται για πολύ ώρα και θερμαίνεται με φλόγα για την αποφυγή της υγρασίας, η 

οποία είναι επιβαρυντική στην περίπτωση του συγκεκριμένου συμπολυμερούς.  
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Σχήμα 5.20. Συσκευές σύνθεσης πολυμερικών βουρτσών σε οργανωμένα SAMs 

 

Έπειτα αποστάζεται από τη γραμμή THF περίπου 10 ml και η συσκευή 

απομακρύνεται από τη γραμμή κενού με σύντηξη στο σημείο Α. Με τη βοήθεια του γυάλινου 

μαγνήτη θραύεται ο γυάλινος υμένας και το διάλυμα του συμπολυμερούς με τη δραστική 

λειτουργική ομάδα -Cl προστίθεται στη φιάλη που υπάρχει το υπόστρωμα. Το –Cl του 

συμπολυμερούς αφήνεται να αντιδράσει με το –ΟΗ του μορίου του GPS και της –ΝH2 του 

APTMS για 2-4 ημέρες και στη συνέχεια η αντίδραση τερματίζεται. Η επιφάνεια 

απομακρύνεται από τη συσκευή και υποβάλλεται σε συνεχείς εκπλύσεις με οργανικό διαλύτη 

μέχρις ότου να μην παρατηρείται περαιτέρω αλλαγή στο σχηματιζόμενο πάχος του υμενίου. 

 

5.6. Σύνθεση των Μαγνητικών Νανοσωματιδίων 
H μέθοδος της συγκαταβύθισης (coprecipitation) χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή για την σύνθεση οξειδίων σιδήρου (μαγγεμίτη) μαγνητικά 

νανοσωματίδια, η οποία αποτελεί πιθανά την πιο απλή αλλά και αποδοτική μέθοδο για τη 

παρασκευή μαγνητικών νανοσωματιδίων. 

Ο μαγγεμίτης (γ-Fe2O3) είναι χημικά σταθερότερος σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η 

σύνθεση του μαγνητίτη περιγράφεται από την παρακάτω χημική αντίδραση. 

Fe2++2Fe3+ + 8OH- => Fe3O4 + 4H2O 

Σύμφωνα με τη θερμοδυναμική της αντίδρασης, όταν η αντίδραση πραγματοποιείται 

σε μη-οξειδωμένο περιβάλλον ολοκληρώνεται σε pH που κυμαίνονται μεταξύ 8-14 για 

στοιχειομετρική αναλογία αλάτων (Fe3+/Fe2+) ίση προς 2:1. Παρουσία οξυγόνου ο μαγνητίτης 

που είναι ευαίσθητος στην οξείδωση, μετατρέπεται σε μαγγεμίτη σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση.  

Fe3O4+2H+ => γ-Fe2O3 + Fe2++ H2O 

Μαγνητικά νανοσωματίδια με διάμετρο 9nm συντέθηκαν χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο συγκαταβύθισης (coprecipitation) Massart όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο 

θεωρητικό μέρος. Ένα μίγμα από 4,3gr του FeCl3.6H2O και 1,6gr του FeCl2.4H2O 

διασπάρθηκαν σε 15ml MiliQ ποσότητας νερού και υφίστανται την κατεργασία της 
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ανάδευσής για 30 λεπτά υπό ατμόσφαιρα αζώτου. Στη συνέχεια η επί 30 λεπτά τοποθέτηση 

σε υπερήχους για πλήρη ομογενοποίηση του διαλύματος. Το διάλυμα αυτό με όξινο ρΗ 

προστέθηκε στάγδην σε 100 ml 1,5Μ ΝαΟΗ διάλυμα με ειδική σύριγγα προς το σχηματισμό 

μικρότερης σταγόνας από το διάλυμα των αλάτων σιδήρου, υπό ατμόσφαιρα Ν2, και 

αναδεύτηκε για 30 λεπτά. Η απότομη αλλαγή του pH από 2 που είναι αρχικώς το διάλυμα με 

το μίγμα Fe+3/Fe+2 σε 12 που προκύπτει όταν προστεθεί στο βασικό διάλυμα NaOH έχει ως 

αποτέλεσμα να επηρεάσει το διάλυμα των ιόντων σιδήρου και να οδηγεί σε καθίζηση σε 

μικρούς κρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου. Ανάλογα με τις αναλογίες Fe + 3 και Fe + 2μπορεί 

να προκύψουν διαφορετικά οξείδια του σιδήρου (μαγνητίτης, μαγκεμίτης και αιματίτης). 

Επιπλέον, με σκοπό την απόκτηση νανοσωματιδίων με διαφορετικό μέγεθος, η 

θερμοκρασία παίζει ουσιαστικό ρόλο κατά την διάρκεια της αντίδρασης και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση κυμαινόταν από 25 έως 30οC. Μαγνητικά νανοσωματίδια 

διαχωρίστηκαν μέσω μαγνητικής μεταγγίσεως και ξεπλένονται με απεσταγμένο νερό, μια 

διαδικασία η οποία επαναλήφθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. Στο Σχήμα 5.26 παρακάτω 

παρατηρείται ο διαχωρισμός των μονοδιάσπαρτων νανοσωματιδίων με τη χρήση μαγνητικής 

προσέγγισης. 

 
Σχήμα 5.21. Αναπαράσταση συλλογής μονοδιασπαρτων νανοσωματιδίων μικρού μεγέθους 

 
Αφού συλλεχθούν τα μονοδιάσπαρτα νανοσωματίδια αφήνονται στο φούρνο κενού 

για ξήρανση για 12 ώρες και αποθηκεύονται είτε σε αδρανή ατμόσφαιρα είτε διασπείρονται 

και διαλύονται σε κάποιο διαλύτη. Για να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πείραμα για την 

πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια τους ζυγίζονται οι κατάλληλες 

ποσότητες με ζυγό ακριβείας.  
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 Για την πιστοποίησής τους ακολουθούνται οι παρακάτω τεχνικές για τον 

προσδιορισμό της δομής, το σχήμα, το μέγεθος και των χαρακτηριστικών ομάδων –OH που 

διαθέτουν όπως με Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) ,Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD), Θερμική 

Σταθμική Ανάλυση (TGA), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM), Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering-DLS) 

 

5.7 .Παρασκευή Υβριδικών Νανοσωματιδίων με Πρόσδεση Πολυμερικών 

Αλυσίδων στην Επιφάνεια τους με Χημικό Δεσμό 
 

Με την μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ που χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση 

συνεπάγεται και χημική πρόσδεση λειτουργικών δραστικών πολυμερικών αλυσίδων στην 

επιφάνεια των NPs μαγγεμίτη. Ως εκ τούτου, ένα σωματίδιο μπορεί να σχηματίζει ένα 

ανόργανο πυρήνα, και περιβάλλεται από αλυσίδες πολυμερούς τις λεγόμενες πολυμερικές 

βούρτσες. Οι αποκρίσιμες ιδιότητες των δομών πυρήνα-κελύφους προέρχονται από τις 

εμβολιασμένες πολυμερικές αλυσίδες που είναι ευαίσθητες σε περιβαλλοντικές αλλαγές τόσο 

στην ποιότητα του διαλύτη, το ρΗ, την ιοντική ισχύ, την θερμοκρασία. Στη συγκεκριμένη  

περίπτωση οι πολυμερικές βούρτσες αποτελούνται από μια υδρόφοβη συστάδα 

πολυστυρενίου (PS) και μια υδρόφιλη συστάδα πολύ (2-βινυλοπυριδίνη) (PVP) όπου η κάθε 

μία καταλαμβάνει το ανώτερο στρώμα, όταν ένα εξωτερικό ερέθισμα εφαρμόζεται στην 

επιφάνεια του. Βασικό ρόλο δημιουργεί η πρόσδεση του δισυσταδικού συμπολυμερούς με 

διαφορετικές συστάδες όπου στο ενδιάμεσο κυριαρχεί η δραστική λειτουργική ομάδα του Si-

Cl2. Η ομάδα του –Cl θα αντιδράσει με τα δραστικά –OH της επιφάνειας των 

νανοσωματιδίων. Η σχηματική απεικόνιση των πολυμερικών βουρτσών στην επιφάνεια των 

μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου παρατίθεται στο παρακάτω Σχήμα 5.22. 

 
Σχήμα 5.22. γ-Fe2O3 τροποποιημένο με αλυσίδες του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP 
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Η παρασκευή του παραπάνω υβριδικού νανοσωματιδίου με τις υδρόφιλες και 

υδρόφοβες ιδιότητες των συστάδων του περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Η τροποποίηση 

των οξειδίων σιδήρου νανοσωματίδια με τις πολυμερικές αλυσίδες του συμπολυμερούς που 

συντέθηκε (PS-SiCl2-P2VP) έχει επιτευχθεί σε 3 στάδια. Αρχικώς χρησιμοποιήθηκαν 60 mg 

των ήδη ξηραμένων νανοσωματιδίων που φυλασσόταν σε αδρανή ατμόσφαιρα, εν συνεχεία 

50 ml τολουόλιο προστέθηκε μαζί με τα νανοσωματίδια σε μια των 100 ml γυάλινη φιάλη 

διαμορφωμένη με ειδικό εσμύρισμα για την τοποθέτηση του στο επόμενο στάδιο στη γραμμή 

υψηλού κενού. Η φιάλη που περιέχει μέσα έναν μαγνητικό αναδευτήρα αφήνεται για 12 ώρες 

υπό ανάδευση για την πρώτη προσπάθεια διασποράς των νανοσωματιδίων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι λόγω της μαγνητικής ιδιότητας των NPs με τη χρήση του μαγνητικού 

αναδευτήρα αρχικώς πριν την ομοιογενοποίησή τους τα νανοσωματίδια κολλούν πάνω στον 

αναδευτήρα και εμποδίζουν τη διασπορά τους δημιουργώντας συσσωματώματα. Για το λόγο 

αυτό μετά το πέρας των 12 ωρών αφαιρείται ο μαγνητικός αναδευτήρας και τοποθετείται η 

φιάλη σε λουτρό υπερήχων για τις επόμενες 12 ώρες.  

Κατά το δεύτερο στάδιο αφού πλέον το διάλυμα έχει ομογενοποιηθεί πλήρως και 

αυτό προδιαγράφεται από το έντονο πορτοκάλι χρώμα του που είναι αρχικώς ως μια πρώτη 

πειραματική ένδειξη της μη συσσωμάτωσής του. Εκείνη τη στιγμή συλλέγεται ένα δείγμα και 

αραιώνεται σημαντικά για να χαρακτηριστεί με DLS για τον προσδιορισμό της 

υδροδυναμικής διαμέτρου, ενώ παράλληλα η φιάλη με το υπόλοιπο διάλυμα προσαρτάται 

στην γραμμή υψηλού κενού για την πλήρη ξήρανση των μαγνητικών νανοσωματιδίων πριν 

την πρόσδεση τους με το πολυμερές. Η φιάλη αφέθηκε στη γραμμή για περίπου 12 ώρες και 

με τη χρήση θέρμανσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα απομακρύναμε την υγρασία. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο θα περιγραφεί η προσκόλληση των πολυμερικών 

αλυσίδων για την πρόσδεσή τους στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων με την μέθοδο 

‘εμβολιασμός σε’. Με αυτόν τον τρόπο, αφού τα νανοσωματίδια έχουν ξηρανθεί εντελώς 

κατευθείαν συλλέγονται και τοποθετούνται σε μία νέα ειδικά διαμορφωμένη γυάλινη 

συσκευή όπου περιέχει μια αμπούλα με το πολυμερές υπό κενό (σε αναλογία 6/1 σε σχέση με 

την ποσότητα νανοσωματιδίων) που φέρει γυάλινο υμένα και αυτό όπως έχει ειπωθεί ξανά 

συμβαίνει για την μη απενεργοποίηση των δραστικών ομάδων –Cl με το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας που περιέχει το ειδικά τροποποιημένο συμπολυμερές. Η σχηματική απεικόνιση 

της συσκευής παρατίθεται στο παρακάτω Σχήμα 5.23 
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Σχήμα 5.23. Συσκευή σύνθεσης υβριδικών νανοσωματιδίων 

 
Η συσκευή προσαρμόζεται στην γραμμή υψηλού κενού και αφήνεται μέχρι να 

αποκτήσει το απόλυτο κενό στη φιάλη που θα πραγματοποιηθεί η αντίδραση και να 

απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία. Έπειτα αποστάζεται περίπου 25ml THF και με σύντηξη 

διώχνεται από τη γραμμή. Στη συνέχεια υπάρχει θραύση του γυάλινου υμένα που περιέχει το 

πολυμερές και με έκχυση του στον αντιδραστήρα που υπάρχει το διάλυμα των NPs/THF 

αρχίζει η αντίδραση της πρόσδεσης. Αφήνεται υπό γρήγορη και συνεχή ανάδευση για 12 

ώρες και παρατηρείται μία αρχική διαλυτοποίηση των NPs. Ακολουθεί για 5 ημέρες η 

επεξεργασία του δείγματος σε λουτρό υπερήχων για την πλήρη διασπορά τους και 

ομογενοποίηση του διαλύματος. Η χρήση των πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων βοήθησε στην πλήρη απενεργοποίηση της συσσωμάτωσής τους.  

Τα νανοσωματίδια κατά το πέρας της αντίδρασης φυγοκεντρήθηκαν σε 21.000 rpm 

για 3ώρες και εν συνέχεια το υπερκείμενο διώχθηκε. Αυτή η διεργασία πραγματώθηκε 5 

φορές για να επιτευχθεί πλήρες ξέπλυμα των NPs από το πολυμερες που δεν αντέδρασε στην 

επιφάνεια. Το προϊόν που προέκυψε λυοτριβίθηκε και αφέθηκε για ξήρανση σε φούρνο κενού 

για 5 ώρες ώστε να είναι έτοιμο για περαιτέρω χαρακτηρισμό. Η αντίδραση που 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ για την παρασκευή του υβριδικού 

νανοσωματιδίου απεικονίζεται στην παρακάτω σχηματική αναπαράσταση Σχήμα 5.24. 

 

Σχήμα 5.24. .Αντίδραση πρόσδεσης πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) 
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5.8. Τεχνικές Χαρακτηρισμού που Χρησιμοποιήθηκαν για την Μελέτη των 

Δειγμάτων 
Για τον χαρακτηρισμό τόσο των πολυμερών όσο και των τροποποιημένων επίπεδων 

επιφανειών και των νανοσωματιδίων με προσδεμένες πολυμερικές αλυσίδες που συντέθηκαν 

στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

πειραματικές μέθοδοι: 

5.8.1.Χαρακτηρισμός Πολυμερούς 

1. Αποτελέσματα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) 
Για της μετρήσεις Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε 

οργανολογία εξοπλισμένη με ισοκρατική αντλία (SpectraSystem P1000), θερμοστατούμενο 

φούρνο (LabAlliance) σε θερμοκρασία 350C, τρεις στήλες σε σειρά (PLgel 5 mm Mixed-C, 

300×7.5 mm), ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (RI, Shodex RI-101), ανιχνευτή απορρόφησης 

υπερύθρου (UV, SpectraSystem UV1000) και έχει βαθμονομηθεί με μία σειρά 8 πρότυπων 

δειγμάτων πολυστυρενίου (Mp: 4,300 έως 3,000,000 g/mol). Ο χαρακτηρισμός έλαβε χώρα 

με θερμοκρασία 35 oC. Οδιαλύτης του οργάνου ήταν ένα μίγμα από THF και πυριδίνης σε 

αναλογία 99: 1, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του χρόνου έκλουσης λόγω 

προσρόφησης που μπορεί να προκαλέσει η συστάδα της P2VP λόγω της πολικότητάς της 

καθώς και την αλληλεπίδρασή της με το δικτυωμένο PS των στηλών 

2. Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίου (1H-NMR) 

Για της μετρήσεις το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για 1H-NMR είναι 

φασματοφωτόμετρο Bruker AVANCE II 250 MHz κάνοντας διαλύματα των δειγμάτων σε 

CDCl3 στους 300C. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

UXNMR (Bruker). 

3. Αποτελέσματα από Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) 
Για τη μελέτη των δειγμάτων με τη μέθοδο DSC χρησιμοποιήθηκε ποσότητα κατά 

προσέγγιση 5mg και ξηραμένη από φούρνο κενού πριν τοποθετηθούν στα απαραίτητα 

καψίδια αλουμινίου. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις ήταν το “DSC Q20” 

της εταιρίας TA Ιnstruments. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα δείγματα αφορούσε σε 

τρεις κύκλους, δύο θέρμανσης και έναν ψύξης με βήμα 5Κ/min. Η ποσότητα που 

χρησιμοποιήθηκε από κάθε δείγμα ήταν ~5mg και θερμοκρασιακό εύρος από 0-160οC σε 

κατάλληλους δειγματοφορείς αλουμινίου όπως προβλέπεται για την συγκεκριμένη 

οργανολογία. 
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5.8.2. Χαρακτηρισμός Επιφανειών 

1. Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία  
Η τεχνική της Φασματοσκοπική Ελλειψομετρίας εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό 

του πάχους του φιλμ σε συγκεκριμένο μήκος κύματος απορροφώντας στη πράσινη περιοχή 

του ορατού (532nm). Το όργανο είναι κατασκευή της εταιρίας  JOBIN YVON-HORIBA  

τύπου UVISEL λειτουργώντας σε περιοχή φάσματος  1.0 έως 6.5eV με βήμα 20 meV με 

γωνία πρόσπτωσης της δέσμης 700. Το φάσμα Psi-Delta υπολογίστηκε σε συνάρτηση του 

πάχους του πολυμερικού υποστρώματος, ενώ οι οπτικές ιδιότητες των υμενίων υψηλής 

διαφάνειας  προσαρμόστηκαν σύμφωνα με έναν ταλαντωτή τύπου Lorentz. Ο παραπάνω 

συνδυασμός ενός θεωρητικού μοντέλου τριών φάσεων (υπόστρωμα, πολυμερικό φιλμ, 

ατμόσφαιρα) και του ταλαντωτή Lorenz οδηγεί στην προσαρμογή των δεδομένων 

χρησιμοποιώντας πέντε παραμέτρους : μήκος κύματος, θέσεις φάσματος, ισχύς και διεύρυνση 

του ταλαντωτή Lorenz. Από την βέλτιστη προσαρμογή των τιμών καθίσταται εφικτός ο 

υπολογισμός του πάχους και του αντίστοιχου δείκτη διάθλασης των πολυμερικών φιλμ. 

2. Γωνία Επαφής (contact angle) 
Οι μετρήσεις γωνίας επαφής διεξήχθησαν για να μελετηθεί η συμπεριφορά 

διαβρεξιμότητας των επιφανειών πολυμερικής βούρτσα. Γωνίες επαφής με διαβροχή 

σταγόνων νερού μετρήθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κάθε δείγμα έιχε εκτεθεί σε 

αντίστοιχο εκλεκτικό διαλύτη για συγκεκριμένο χρόνο πριν από κάθε μέτρηση. 

Ο τύπος του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της γωνίας επαφής ήταν 

KSV CAM 200 γωνιόμετρο (KSV Instruments). Η γωνία επαφής απεικονίζει την πτώση της 

σταγόνας από την μία του πλευρά του και το σχήμα σταγόνας αναλύεται με το λογισμικό 

ανάλυσης εικόνας. Εικόνες ελήφθησαν χρησιμοποιώντας μια επίπεδη φωτογραφική μηχανή 

CCD. Η φωτογραφική μηχανή CCD και το σύστημα διανομής του νερού ελέγχονται από έναν 

υπολογιστή. 

3. Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτινών-Χ (XPS) 

Οι μετρήσεις φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ (XPS) 

πραγματοποιήθηκαν σε θάλαμο υπερυψηλού κενού (Pβασική=1.2x10-9 mbar) της εταιρίας 

SPECS GmbH, ο οποίος αποτελείται από μη-μονοχρωματική διπλή πηγή ακτίνων-Χ Al-Mg 

και έναν πολυκαναλικό ημισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων(HSA-Phoibos 100). Η πίεση 

λειτουργίας στο θάλαμο ήτανε 2.2×10-9 mbar κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Η ενέργεια 

των ηλεκτρονίων καθορίστηκε στα 20 eV η οποία προκαλεί ενεργειακή διαπλάτυνση στο 

μέσον του μεγίστου (FWHM)  1.18eV στην φωτοηλεκτρική κορυφή  3d του Ag ενώ η γωνία 

συλλογής των φωτοηλεκτρονίων ήταν στις 90 μοίρες.  
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4. Ατομική Μικροσκοπία Δύναμης (AFM) 

Για τον μορφολογικό χαρακτηρισμό των πολυμερικών βουρτσών με τροποποιημένα 

υποστρώματα πυριτίου ακολούθησαν μετρήσεις με Ατομικό Μικροσκόπιο Δύναμης με την 

μέθοδο tapping-mode. Για τις παραπάνω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν υπέρλεπτες ακίδες 

πυριτίου με χαρακτηριστικά σε νάνο διαστάσεις τύπου  ΤΑP-300G της εταιρίας Budget 

Sensors με  την ακτίνα της ακίδας <10 nm και συχνότητα συντονισμού ~ 40 Ν.m-1. Το 

όργανο που διεξήχθησαν οι μετρήσεις είναι κατασκευή της εταιρίας Bruker με ονομασία 

μοντέλου Multimode 3 Nanoscope.  

 

5.8.3.Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων 

1. Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) 
 

Η οργανολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση είναι της εταιρίας 

Bruker, τύπος D8 Advance (KaCu λ=0,145nm) και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με 

γεωμετρία Bragg-Brendano και νήμα χαλκού για την παραγωγή ακτίνων-Χ. Το υπό εξέταση 

δείγμα ήταν σε μορφή σκόνης. 

2. Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) 
Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε όργανο δυναμικής σκέδασης φωτός μοντέλο 

Zetasizer Nano ZS, της εταιρείας Malvern, το οποίο διαθέτει πηγή laser He-Ne 5mW max, 

μήκος κύματος ακτινοβολίας 633nm, θερμοστατούμενο θάλαμο μέτρησης (20-1200C), 

ανιχνευτή avalanche photodiode, προηγμένο σύστημα ανίχνευσης οπισθοσκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας και δυνατότητα τιτλοδότησης του δείγματος σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε  θερμοκρασία 220C. Όλες οι συγκεντρώσεις των 

διαλυμάτων ήταν 0,1 mg/ml. 

3. Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) 
Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με χρήση 

της ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας διέλευσης. Το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι το μοντέλο JEOL-2100 της 

εταιρίας JEOL. Η διαφορά δυναμικού για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων ήταν σε όλες τις 

περιπτώσεις 200kV. Τα δείγματα εναποτέθησαν σε carbon grid με τη μέθοδο drop casting. 

4. Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 
Ένα Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope) της 

εταιρίας JEOL και τύπου JSM6510-LV με νήμα από εξαβοριούχο λανθάνιο (LaB6) και 

μέγιστη διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 3nm στα 20KV, 8nm στα 3KV και 15nm στο 
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1KV χρησιμοποιήθηκε. Το δείγμα τοποθετήθηκε με τη μέθοδο drop casting σε υπόστρωμα 

αλουμινίου. 

5. Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Υπερύθρού (IR) 

Η πρόσδεση και ακινητοποίηση των πολυμερικών αλυσίδων των δύο συστάδων του 

συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP στις επιφάνειες των νανοσωματιδίων επαληθεύτηκε με τη 

χρήση φασματοσκοπίας IR. Οι διατάξεις του οργάνου είναι της εταιρίας Perkin-Elmer τύπος 

Spectrum GX και της εταιρίας Shimadzu τύπος GX 4000. Τo δείγμα κονιορτοποιείται με 

βρωμιούχο κάλιο (KBr) και σε υψηλή πίεση προκύπτει δισκίο (pelet) του μίγματος. 

6. Αποτελέσματα Θερμικής Σταθμικής Ανάλυσης (TGA) 

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την διενέργεια των πειραμάτων θερμικής 

σταθερότητας είναι της εταιρίας Perkin-Elmer, τύπος Pyris-Diamond και οι μετρήσεις 

διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα αέρα με ρυθμό 5 Κ/ min, σε θερμοκρασιακό εύρος 40-700οC. Η 

ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για κάθε μέτρηση ήταν ~7mg σε καψίδια πλατίνας με χρήση 

αλούμινας για καλύτερη θερμική διάχυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην παρούσα διδακτορική εργασία η ανάλυση των αποτελεσμάτων χωρίζεται σε 

τρία (3) διαδοχικά στάδια.  

Αρχικά θα αναλυθούν τα αποτελέσματα για την πιστοποίηση των τριών 

συμπολυμερών (PS-SiCl2-P2VP) που συντέθηκαν με την τεχνική του ανιοντικού 

πολυμερισμού και συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η χημεία χλωροσιλανίων. Στα 

αποτελέσματα θα αναλυθούν τα μοριακά χαρακτηριστικά, η δομή, η σύσταση, οι 

θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, οι χαρακτηριστικές κορυφές των δραστικών ομάδων 

και η θερμική τους ανάλυση καθώς και η μελέτη της απώλειας μάζας σε σχέση με τη 

θερμοκρασία. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού Πρωτονίου (1H-NMR), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμική 

Σταθμική Ανάλυση (TGA), Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR). 

Στο δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσει η ανάλυση αποτελεσμάτων των 

τροποποιημένων επιφανειών πυριτίου καθώς και η πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων με 

τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ στο ειδικά διαμορφωμένο υπόστρωμα με τις εξής τεχνικές: 

φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ακτινών-Χ (XPS), μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων 

(AFM), φασματοσκοπική ελλειψομετρία και μέτρηση γωνίας επαφής (contact angle) 

προκειμένου να πιστοποιηθούν σημαντικά μεγέθη όπως το πάχος της πολυμερικής βούρτσας, 

η δομή της, η τιμή της γωνίας επαφής ύστερα από διαβροχή με νερό καθώς επίσης και να 

επιβεβαιωθεί η ισχυρή πρόσδεση του συμπολυμερούς στην επιφάνεια πυριτίου. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο θα μελετηθούν εκτενώς τα αποτελέσματα της 

σύνθεσης των μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (μαγκεμίτης) καθώς και τα 

αποτελέσματα για την πιστοποίηση της προσκόλλησης των πολυμερικών αλυσίδων του 

συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP στην επιφάνειά τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 

σε διαφορετικές συνθήκες όπου τα νανοσωματίδια εκτίθενται σε εκλεκτικούς διαλύτες για 

την κάθε συστάδα. Για την πιστοποίηση της κρυσταλλικής δομής, του μεγέθους, του 

σχήματος, των χαρακτηριστικών κορυφών των δραστικών ομάδων και την θερμική τους 

ανάλυση όσον αφορά την απώλεια μάζας του καθαρού νανοσωματιδίου και του 

τροποποιημένου με τις πολυμερικές αλυσίδες ακολουθήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές: 

Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) ,Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD), Θερμική Σταθμική 

Ανάλυση (TGA), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (SEM), Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering-DLS). 
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6.1. Αποτελέσματα της Σύνθεσης των Συμπολυμερών του τύπου PS-SiCl2-P2VP 
Με τη τεχνική του ανιοντικού πολυμερισμού συντέθηκαν συνολικά 3 δείγματα για 

την παρούσα εργασία όπου εν συνεχεία, με την μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ που θα 

ακολουθήσει θα πραγματοποιηθεί η πρόσδεση των αλυσίδων στις αντίστοιχες επιφάνειες 

πυριτίου και νανοσωματιδίων. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υπάρχει η 

δυνατότητα μελέτης των χαρακτηριστικών του συμπολυμερούς εκ των προτέρων (πριν την 

πρόσδεση). Τα δείγματα αποτελούνταν από δύο διαφορετικές συστάδες όπου η μία από αυτές 

είναι το πολυστυρένιο (PS) και η άλλη η πολυ(2-βινυλοπυριδίνη) και σε διάφορα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα όσον αφορά τον διαλύτη και το pH αντίστοιχα συμπεριφέρονται 

είτε σαν υδρόβοβα (αναφορικά στη συστάδα του PS) είτε σαν υδρόφιλα (για τη συστάδα της 

P2VP). Η πορεία σύνθεσης των συμπολυμερών αυτών ήταν αρκετά χρονοβόρα όπως 

αναφέρθηκε αναλυτικά και στο πειραματικό μέρος αφού πληρούσαν όλες τις 

προδιαγραφόμενες συνθήκες του ανιοντικού πολυμερισμού. Οι αναλογίες των τριών 

πρότυπων συμπολυμερών που συντέθηκαν ήταν της τάξης σύμφωνα με το κλάσμα μάζας 

50/50, 75/25 και 25/75 για την συστάδα του PS αρχικά και τη συστάδα της P2VP μετέπειτα. 

Τα μέσα μοριακά βάρη των συμπολυμερών κυμάνθηκαν και για τα 3 δείγματα 

περίπου 22.000gr/mole. Παρακάτω αποτυπώνεται στον Πίνακας 6.1 τα μοριακά 

χαρακτηριστικά των 3 δειγμάτων που συντέθηκαν, έπειτα από το χαρακτηρισμό με τη 

Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών και της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού Πρωτονίου(1H-NMR) 

Πίνακας 6.1. Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού των 3 συμπολυμερών από SEC και 1H-NMR  

Δείγμα 
nM  

1ης συστάδας 
(g/mol) (PS) 

nM  
2ης συστάδας 

(g/mol) (P2VP) 

nM  
ολικό 

(g/mol) 
Iολικό 

wM ολικό 
(g/mol) 

SEC
PSf  

1H NMR
PSf −

 

PS-SiCl2-P2VP-1 10.000 12.000 22.000 1.11 23.500 46 50 
PS-SiCl2-P2VP-2 17.000 7.000 24.000 1.12 25.500 71 72 

PS-SiCl2-P2VP-3 6.000 13.000 19.000 1.12 20.000 31 28 
 

Τα μέσα μοριακά βάρη κατά αριθμό της πρώτης συστάδας του PS και των 

συμπολυμερών PS-SiCl2-P2VP καθώς και η κατανομή μοριακών βαρών (Ι) και τα κλάσματα 

μάζας προσδιορίζονται από την χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) και την 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR). Παρατηρείται 

χαμηλός συντελεστής πολυδιασποράς που κυμαίνεται κοντά στις τιμές του 1.12. Στην 

περίπτωση των μετρήσεων SEC ο διαλύτης του οργάνου ήταν ένα μίγμα από THF και 
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πυριδίνης σε αναλογία 99: 1, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του χρόνου έκλουσης 

λόγω προσρόφησης που μπορεί να προκαλέσει η συστάδα της P2VP λόγω της πολικότητάς 

της καθώς και την αλληλεπίδρασή της με το δικτυωμένο PS των στηλών. Το κλάσμα μάζας 

όλου του συμπολυμερούς προσδιορίζεται από τα μέσα μοριακά βάρη κατά αριθμό nM , με 

βάση την σχέση 6.1: 

( )
( )

n PS
PS

n ύ ύ

Mf
M τελικο συµπολυµερο ς

=   (6.1) 

Οι τιμές που προκύπτουν επιβεβαιώνονται και από την φασματοσκοπία πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR) που είναι ξεκάθαρο ότι η τιμή fPS από SEC 

και την σχέση 6.1 ταυτίζεται σχεδόν με εκείνη που προκύπτει απευθείας από τα φάσματα 1H-

NMR. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ομοιογένεια ως προς την σύσταση και το μοριακό βάρος 

για όλα τα δείγματα. Τα κλάσματα μάζας που προκύπτουν είναι παραπλήσια με τις 

θεωρητικές τιμές που ειπώθηκαν εξαρχής.  

 

6.1.1. Αποτελέσματα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) 
Χρησιμοποιήθηκε η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC), ώστε να υπάρξει 

μια απεικόνιση των μοριακών χαρακτηριστικών τους, που είναι η πολυδιασπορά (Ι),  

W

n

MI
M

= , καθώς και τα επιμέρους μοριακά βάρη, δηλαδή: wn MM , , (μέσο μοριακό 

βάρος κατά αριθμό και μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος αντίστοιχα). Συνήθως λαμβάνεται 

ορθά μόνο η κατανομή μοριακών βαρών (Ι) και τα wn MM , για ομοπολυμερή PS (που 

αποτελούν και τους πρώτους κλάδους στα συγκεκριμένα συμπολυμερή). Το σφάλμα της 

μεθόδου σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι ± 10% για την συγκεκριμένη τεχνική. Η μεγάλη 

απόκλιση στα αποτελέσματα της χρωματογραφίας αντιμετωπίζεται με καθημερινή 

επιβεβαίωση της καμπύλης βαθμονόμησης με χρήση πρότυπων πολυστυρενίων (PS). 

Παρακάτω στο Σχήμα 6.1 παρατίθεται ένα από τα χρωματογραφήματα του συμπολυμερούς 

PS10-SiCl-P2VP12-1 με μέσο μοριακό βάρος κατά αριθμό 22.000gr/mole και κλάσμα μάζας 

των δύο συστάδων 50/50. 
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Σχήμα 6.1. Χρωματογραφήματα αποκλεισμού μεγεθών του αρχικού κλάδου PS-SiCl3 και του 
τελικού συμπολυμερούς μετά την τιτλοδότηση με τον ενεργό κλάδο της P2VP-Li+. 

Στο σχήμα 6.1 απεικονίζονται τα αποτελέσματα SEC για ένα από τα δείγματα που 

συντέθηκαν και συγκεκριμένα του πρώτου σύμφωνα με τον πίνακα. Συγκεκριμένα 

απεικονίζονται δύο γραφήματα από κάθε στάδιο της διαδικασίας σύνθεσης του 

συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP. Αρχικά το χρωματογράφημα με το μαύρο χρώμα 

απεικονίζει τον πρώτο κλάδο (PS) όπου έχει χημικά ενωθεί με το αντιδραστήριο σύζευξης 

(SiCl4) για να προκύψει PS-SiCl3 ( σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε εκτενώς 

στο πειραματικό μέρος) και στο δεύτερο χρωματογράφημα με το κόκκινο χρώμα σε 

μικρότερο χρόνο έκλουσης αντιστοιχεί στο τελικό συμπολυμερές όπου παρατηρείται η 

κορυφή του μετά την τιτλοδότηση του ‘ζωντανού’ πολυμερούς P2VP στο PS-SiCl3. Η 

δεύτερη κορυφή αντιστοιχεί στην περίσσεια του κλάδου της P2VP η οποία δεν αντέδρασε με 

το PS-SiCl3 είτε τερματίστηκε λόγω ύπαρξης ακαθαρσιών. Το μέσο μοριακό βάρος κατά 

αριθμό των δύο συστάδων είναι παρόμοιο κοντά στις 10.000 gr/mole και το κλάσμα μάζας 

υπολογίστηκε και από τις δύο τεχνικές (SEC και 1H-NMR) ήταν σε αναλογία 50:50. Η 

εισαγωγή του ενεργού κλάδου που είναι σε περίσσεια (P2VP) γίνεται στάρδην στο διάλυμα 

του PS-SiCl3 διότι στην περίπτωση αυτή ένα μόνο άτομο Cl του πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον ενεργό κλάδο.  

Συγκριτικά είναι αντιληπτή η αύξηση του μοριακού βάρους με την εξέλιξη της 

αντίδρασης και κύριο γνώρισμά είναι η σχετικά στενή κατανομή μοριακών βαρών περίπου 

στο 1.12. Στο γράφημα όπως προέκυψε και στα αποτελέσματα του Πίνακα 6.1, έχει γίνει 
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διόρθωση (σφάλμα ημέρας του οργάνου) σύμφωνα με τα πρότυπα δείγματα PS και την 

υπάρχουσα βαθμονόμηση αφού η τεχνική SEC ενδέχεται να εμφανίζει μικρές αποκλίσεις 

ανάλογα με τον διαλύτη και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Θεωρείται αναγκαίο να 

γίνεται μια ποιοτική εκτίμηση της απόκλισης από την καμπύλη βαθμονόμησης η οποία 

προκύπτει υπολογίζοντας το σφάλμα επιλέγοντας ένα από τα πρότυπα πολυμερή PS (που 

χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση) και κατά προτίμηση το κοντινότερο στο μοριακό 

βάρος του άγνωστου δείγματος. 

6.1.2. Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίου (1H-NMR) 
Η φασματοσκοπία μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού χρησιμοποιήθηκε, ώστε να 

ταυτοποιηθούν συγκεκριμένες χημικές μετατοπίσεις που αυτές αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένα πρωτόνια. Η τεχνική χρησιμοποιείται για στοιχειακή ανάλυση και συνεπώς για 

να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα που προκύπτει από την τεχνική της SEC. Με τη μέθοδο της 
1H-NMR φασματοσκοπίας καθορίζεται το είδος των αλυσίδων που συμμετέχουν στο τελικό 

συμπολυμερές και η %κ.β. σύσταση τους. Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν σε CDCl3 στους 

300C. Παρακάτω στο Σχήμα 6.2 παρατίθεται αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των δειγμάτων 

και συγκεκριμένα του φάσματος 1H-NMR του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP-1. 

 
Σχήμα 6.2 1H-NMR φάσμα του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP.Στο φάσμα σημειώνονται οι 
χαρακτηριστικές ομάδες στις οποίες αποδίδονται οι υπολογιζόμενες δονήσεις.   

 
Στο παραπάνω φάσμα, παρατηρείται η χημική μετατόπιση των πέντε πρωτονίων των 

ανθράκων που βρίσκονται στον βενζολικό δακτύλιο της δομικής μονάδας του πολυστυρενίου 

στα 6-7.5 ppm σε συνδυασμό με τα τρία πρωτόνια των ανθράκων στο βενζολικό δακτύλιο 

της δομικής μονάδας της πολυ(2-βινυλοπυριδίνης). Επιπλέον, παρατηρείται η χημική 

μετατόπιση στα 8.2-8.4 ppm, η οποία αντιστοιχεί στο ένα πρωτόνιο του άνθρακα στην θέση 
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τρία, του αρωματικού δακτυλίου, της δομικής μονάδας της πολυ(2-βινυλοπυριδίνης). Για να 

επιτευχθεί η σύγκριση με το κλάσμα μάζας μεταξύ των τεχνικών χαρακτηρισμού 1H-NMR 

και SEC θα χρειαστεί από το φάσμα να υπολογιστεί η ολοκλήρωση των χημικών 

μετατοπίσεων των πρωτονίων του συστήματος. 

6.1.3. Αποτελέσματα από Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) 
Από τις θερμικές αναλύσεις των πολυμερικών δειγμάτων μπορούν να εξαχθούν 

σημαντικά αποτελέσματα. Η πιο βασική ιδιότητα που μπορεί να εξαχθεί από την τεχνική 

DSC είναι o προσδιορισμός της θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Είναι η θερμοκρασία 

στην οποία αρχίζει η τμηματική κίνηση κάποιων τμημάτων της πολυμερικής αλυσίδας. 

Αποτελεί μέτρο προσδιορισμού της ευκαμψίας των πολυμερών. Παρακάτω στο Σχήμα 6.3 

παρατίθεται ένα από τα τρία θερμογραφήματα που λήφθηκαν για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-1 

 

 
Σχήμα 6.3. Θερμογράφημα DSC του δείγματος (PS-SiCl2-P2VP-1). 

 

Στο θερμογράφημα για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-1 εμφανίζεται ένα πρώτο σημείο 

υαλώδους μετάπτωσης στους 1000C το οποίο αποδίδεται στη συστάδα του πολυ(στυρενίου) 

και ένα δεύτερο στους 1270C που αποδίδεται στη συστάδα της πόλυ(2-βινυλοπυριδίνης). Να 

σημειωθεί ότι το μοριακό βάρος και των δύο συστάδων του δείγματος είναι παρόμοιο κοντά 

στις 10.000gr/mole όπως έχει προαναφερθεί, η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης 

εμφανίζει εξάρτηση από το μοριακό βάρος, όταν πρόκειται για χαμηλά μοριακά βάρη. Η 

εμφάνιση δύο θερμοκρασιών υαλώδους μετάπτωσης, υποδηλώνει την ύπαρξη μη αναμίξιμων 

συστάδων. 
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6.2. Αποτελέσματα με τη Μέθοδο ‘Εμβολιασμός Σε’ πάνω σε Επίπεδες 

Επιφάνειες Si 
Μετά την πραγματοποίηση του πρώτου σταδίου της παρούσας διδακτορικής 

εκπόνησης το επόμενο στάδιο είναι να επιτευχθεί η πρόσδεση των ήδη ενεργών 

συμπολυμερών στην επιφάνεια πυριτίου. Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο πειραματικό μέρος 

για να πραγματοποιηθεί η προσκόλληση των πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια θα 

πρέπει να δημιουργηθεί αρχικώς το καλά καθοριζόμενο αυτοοργανωμένο μονόστρωμα στην 

επιφάνεια του πυριτίου. 

Έτσι λαμβάνονται οι πρώτες βασικές πληροφορίες μετά το πέρας του χαρακτηρισμού 

τους με συγκεκριμένες τεχνικές που θα αναλυθούν πιο κάτω. Αυτό έχει ως συνέπεια να γίνει 

η σύγκριση των αρχικών αποτελεσμάτων SAM με το τελικό τροποποιημένο υπόστρωμα που 

θα έχουν προσδεθεί πάνω του οι πολυμερικές αλυσίδες. Έπειτα, πιστοποιήθηκε η 

ενσωμάτωση του συμπολυμερούς. Τέλος τα τελικά τροποποιημένα υποστρώματα εκτέθηκαν 

σε διαφόρους διαλύτες, οι οποίοι ήταν εκλεκτικοί για την κάθε συστάδα του συμπολυμερούς 

(PS και P2VP αντίστοιχα) για να προσδώσουν τις κατάλληλες διαμορφώσεις και ιδιότητες 

όσον αφορά την υδροφιλικότητα και την υδροφοβικότητά τους. Αυτός ήταν και ο βασικός 

λόγος επιλογής του συγκεκριμένου συμπολυμερούς αφού οι συστάδες του σε διαφορετικά 

εξωτερικά ερεθίσματα (pH και διαλύτες) προσδίδουν τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 

Η μέθοδος πρόσδεσης στο υπόστρωμα πυριτίου που επιλέχθηκε ήταν ο ‘εμβολιασμός 

σε’ αφού με αυτόν τον τρόπο το συμπολυμερές με τις λειτουργικές ομάδες που διαθέτει στο 

ενδιάμεσο κομβικό σημείο (SiCl2) έχει τη δυνατότητα να ενωθεί με χημικό δεσμό με το 

ειδικά τροποποιημένο υπόστρωμα για την δημιουργία των πολυμερικών βουρτσών. 

 

6.2.1. Χαρακτηρισμός των ‘Πρόδρομων Ενώσεων’ για τον Σχηματισμός του 

SAM 
Το πρώτο στάδιο στην παρούσα εργασία όπως αναφέρθηκε και στο πειραματικό 

μέρος είναι η πρόσφυση της ‘πρόδρομης ένωσης’ προς το σχηματισμό SAM για να επιφέρει 

στη συνέχεια την πρόσδεση του ήδη συντεθειμένου συμπολυμερούς στην επιφάνειά του. 

Στην συγκεκριμένη διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δύο ενώσεις (GPS και APTMS) που 

αποτελούνται από τρία μέρη: τις ομάδες επόξυ και άμινο αντίστοιχα, την ενδιάμεση αλκυλική 

αλυσίδα και την ακραία δραστική ομάδα που θα συνδεθεί με την επιφάνεια. Το μεγάλο μήκος 

της ενδιάμεσης αλκυλικής αλυσίδας είναι σημαντικό για να σχηματιστεί ένα καλά 

οργανωμένο και ειδικά διαμορφωμένο μονόστρωμα. Οι ιδιότητες των ενώσεων είναι 

σημαντικές αφού από τη δημιουργία του SAM θα δημιουργηθεί η βάση πρόσδεσης του 

ενεργού πολυμερούς. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας στα υποστρώματα πυριτίου 



94 

 

συντρέχει βασικός λόγος να δημιουργηθεί αυτοοργανωμένο μονόστρωμα ώστε να αυξηθεί η 

επιφανειακή πυκνότητα εμβολιασμού.  

Ο κύριος και ιδανικός λόγος είναι ότι οι επιφανειακές ομάδες υδροξυλίου οι οποίες 

δεν έχουν αντιδράσει με την ένωση GPS και APTMS αντίστοιχα είναι ικανές να 

προκαλέσουν προβλήματα ή ακόμα και να εμποδίσουν την πρόσδεση των πολυμερικών 

αλυσίδων. Η ένδειξη αυτή παρατηρείται πολλές φορές και στην μορφολογία του 

τροποποιημένου υποστρώματος πυριτίου μέσω της τεχνικής AFM όπου παρουσιάζονται 

νησιδωτές δομές (island structure) και όχι λείες επιφάνειες (smooth). 

Οι ‘πρόδρομες ενώσεις’ προτιμήθηκαν ώστε οι ακραίες δραστικές ομάδες που θα 

ενωθούν με τα –OH του υποστρώματος να είναι οι τρι-μεθόξυ πυρίτιο αφού έχει αποδειχθεί 

όπως αναφέρεται και στο θεωρητικό μέρος ότι δημιουργούν δίκτυα παράλληλα με την 

επιφάνεια του πυριτίου και καλές διαμορφώσεις στην επιφάνεια. Για τον χαρακτηρισμό του 

σχηματισμού αυτών των αυτό-οργανωμένων μονοστρωμάτων έγιναν μετρήσεις 

ελλειψομετρίας, φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτινών-Χ, μικροσκοπίας ατομικών 

δυνάμεων και μετρήσεις γωνιών επαφής με διαβροχή σταγόνας νερού.  

Αρχικά για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων (SAM) με την τεχνική γωνίας επαφής 

με σταγόνα νερού (contact angle) σε υπόστρωμα οξειδίου πυριτίου με την πρόδρομη ένωση 

GPS παρατηρήθηκε μια μεταβολή από την υδρόφιλη περιοχή 8ο που ήταν το δείγμα 

αναφοράς (υπόστρωμα Si-OH) σε 72oC μετά το σχηματισμό του μονοστρώματος. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό αφού η σύνδεση του αυτό-

οργανωμένου μονοστρώματος (αλκυλική αλυσίδα) στην υδρόφιλη επιφάνεια του πυριτίου, 

μειώνει την επιφανειακή συγκέντρωση των ομάδων υδροξυλίου. Παρόμοια μεταβολή 

παρατηρείται και στην τροποποίηση του υποστρώματος με την πυριτική ένωση APTMS όπου 

η μεταβολή εδώ παρατηρείται μικρότερη σε σχέση με το GPS και συγκεκριμένα σε 60oC 

(Σχήμα 6.4) το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι η επιφάνεια του πυριτίου σχηματίζει 

σταθερά οξείδια και έτσι είναι περισσότερο υδρόφιλη. 

                            
Σχήμα 6.4. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από μετρήσεις γωνιών επαφής των τροποποιημένων 
SAMs αριστερά με το επόξυ σιλάνιο GPS και δεξιά με το APTMS 
 

Ωστόσο επιτεύχθηκαν και μετρήσεις μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM) στις 

τροποποιημένες επιφάνειες πυριτίου και πριν και μετά τη δημιουργία των αυτοοργανωμένων 

μονοστρωμάτων όπου η επιφάνεια τους ήταν λεία (smooth) με χαμηλές τιμές τραχύτητας που 

κυμαίνεται από 0.5-1.2nm (Σχήμα 6.5) και αυτό κυρίως οφείλεται στην καλύτερη δυνατή 

επιλογή της συγκέντρωσης των πυριτικών ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και της 
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θερμοκρασίας και το χρόνο της αντίδρασης. Καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σε διαφορετικές συνθήκες (θερμοκρασίας και συγκέντρωσης) παρατηρούνται 

δομές όπως τραχείες και πολυστρωματικές σε σχήμα νησίδας.[48] 

 

 
Σχήμα 6.5. Τοπογραφικές εικόνες AFM που δείχνει τη φάςη (πάνω) και το ύψος(κάτω) για το δείγμα του 
SAM τροποποιημένο με GPS. 

Εν συνεχεία από τις μετρήσεις ελλειψομετρίας που διεξήχθησαν προσδιορίστηκε το 

μετρούμενο πάχος του υμενίου μετά την τροποποίηση με GPS όπου κυμάνθηκε σε χαμηλές 

τιμές περίπου 1.1 nm  με τραχύτητα επιφάνειας 0.5nm όπως ήταν αναμενόμενο κατά τη 

βιβλιογραφία. Για να προκύψουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά το πάχος των 

φιλμ σαν βάση της μελέτης ακολουθήθηκε [353] το διάγραμμα της μελέτης κινητικής προς 

τον σχηματισμό των αυτό-οργανωμένων μονοστρωμάτων που επιδεικνύει το χρόνο ως προς 

το πάχος του υμενίου (Σχήμα 6.6). Γι’ αυτό επιλέχθηκε ως χρόνος αντίδρασης 24 ώρες για το 

σχηματισμό του επόξυ σιλάνιο μονόστρωμα και τη δημιουργία ομογενούς ‘πακεταρίσματος’ 

των μορίων στην επιφάνεια του πυριτίου. Στην ίδια περίπου τιμή κυμάνθηκε και στην 

περίπτωση του APTMS και συγκεκριμένα σε 1.5nm με τραχύτητα επιφάνειας 1.8nm. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι όλα τα δείγματα με τα τροποποιημένα υποστρώματα που 

μελετήθηκαν δεν θα έχουν όλα την ίδια επιφανειακή πυκνότητα και τραχύτητα αφού είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα αντιδράσουν όλες οι ομάδες υδροξυλίου της επιφάνειας πυριτίου 

με την πυριτική ένωση λόγω της ισχυρής δραστικότητά της πάνω σε υδρόφιλες επιφάνειες. 

Βασικό γνώρισμα μετά από την επίτευξη των μετρήσεων ελλειψομετρίας στα υπό εξέταση 

δοκίμια είναι να επισημανθεί η ουσιώδη διαφορά στο πάχος του υμενίου μετά τον 

εμβολιασμό των πολυμερικών αλυσίδων πάνω στο τροποποιημένο υπόστρωμα που θα 

αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια.  
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Σχήμα 6.6. Διάγραμμα μελέτης του πάχους του SAM ως προς το χρόνο αντίδρασης[353] 

 

Η τελευταία τεχνική που ακολούθησε ήταν η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων 

ακτινών-Χ (XPS) με στόχο την λήψη περεταίρω πληροφοριών για την επιφάνεια του 

τροποποιημένου υποστρώματος κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η προσκόλληση της 

πυριτικής ένωσης παρουσιάζοντας διάγραμμα της έντασης ως προς την ενέργεια δέσμευσης. 

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει τη δυνατότητα να ταυτοποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται 

στο φιλμ σύμφωνα με τις χαρακτηριστικές ενέργειες των ηλεκτρονίων του κάθε στοιχείου. Σε 

ό,τι αφορά το φάσμα η ύπαρξη της χαρακτηριστικής κορυφής στα 99,15 eV αντιστοιχεί στο 

δεσμό Si-Si και στα 102,9eV στο δεσμό Si-O [354] (Σχήμα 6.7) ενώ έντασης της κορυφής 

στα 285 eV του φάσματος αντιστοιχεί στους δεσμούς (C-C, C-H).[90]  

 

 
Σχήμα 6.7. Αποτελέσματα XPS για την τροποποιημένη επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου 

 

 



97 

 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο φάσμα υψηλής ανάλυσης για τον άνθρακα (C1s) , 

παρατηρείται μια κορυφή η οποία απαρτίζεται από δυο επιμέρους κορυφές: η μία αντιστοιχεί 

σε δεσμούς C-C (πράσινη γραμμή) ενώ η δεύτερη (μπλε γραμμή) αντιπροσωπεύει δεσμούς 

C-O και C-ΟΗ από τις επόξυ ομάδες (Σχήμα 6.8). 

 

 

Σχήμα 6.8: Αποτελέσματα XPS από την μέτρηση C1s του ίδιου δείγματος 

 

6.3. Χαρακτηρισμός Πολυμερικών‘Βουρτσών’ σε Επιφάνειες Πυριτίου με τη 

Μέθοδο ‘Εμβολιασμός Σε’. 
Έπειτα από την παρασκευή και τον χαρακτηρισμό των αυτοοργανωμένων 

μονοστρωμάτων (SAMs) ακολούθησε η διαδικασία της πρόσδεσης των πολυμερικών 

αλυσίδων των ήδη συντεθειμένων συμπολυμερών PS-SiCl2-P2VP-1,2,3 αντίστοιχα. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα SAM έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τη διαμόρφωση τους 

μετά την τροποποίησή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο τα 

συμπολυμερή με τα ενεργά δραστικά άκρα αφέθηκαν να αντιδράσουν με υποστρώματα 

πυριτίου στην επιφάνεια των οποίων υπήρχαν SAMs με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ προς το 

σχηματισμό χημικών δεσμών για την πρόσδεση με την επιφάνεια. Η αντίδραση διήρκησε 2 

με 4 ημέρες υπό απόλυτο κενό και μετά το πέρας της αντίδρασης τα τελικά τροποποιημένα 

υποστρώματα με προσκολλημένες πολυμερικές αλυσίδες PS και P2VP ξεπλένονται αρκετές 

φορές με τον μη εκλεκτικό διαλύτη και για τις δύο συστάδες (THF). Αυτό συνέβη για να 

απαλειφθεί η περίσσεια του πολυμερούς με τα δραστικά άκρα που δεν αντέδρασε στην 

επιφάνεια.  

Για την επιβεβαίωση ότι η επιφάνεια του τελικού υποστρώματος είχε ξεπλυθεί 

εντελώς πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ελλειψομετρίας όπου το πάχος του φιλμ παρέμεινε 

πλέον σε σταθερή τιμή. Το πάχος όλων των φιλμ για τα διαφορετικά συντεθειμένα 

συμπολυμερή με διαφορετικά κλάσματα μάζας (50/50, 75/25 και 25/75) κυμάνθηκαν από 
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4.8-6.2nm. Τα αποτελέσματα αυτά συνάγουν με τις βιβλιογραφικές μελέτες που έχουν γίνει 

ως τώρα πάνω σε τέτοια συστήματα και συγκεκριμένα με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’. Με 

την βασική προϋπόθεση ότι με τη τεχνική αυτή αφού το πάχος του υμενίου κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα έχει συνάρτηση με την πυκνότητα εμβολιασμού. Εν αντιθέσει με τη μέθοδο 

‘εμβολιασμός από’ που ο πολυμερισμός των συμπολυμερών αρχίζει από την επιφάνεια με τη 

βοήθεια των πρόδρομών εκκινητών (SIP) με αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγαλύτερες τιμές 

πάχους των υμενίων και συνάμα και υψηλότερες πυκνότητες εμβολιασμού.[134-137] 

Για να διαπιστωθεί η επιτυχής αντίδραση των πολυμερικών αλυσίδων με το 

υπόστρωμα ακολουθήθηκαν οι ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στις τροποποιημένες 

επιφάνειες πυριτίου με σιλάνια. Αυτό συνέβη για να παρατηρηθούν οι βασικές διαφορές ως 

προς το πάχος του υποστρώματος, η διαφορά στις γωνίες επαφής καθώς και οι ιδιότητες στην 

εναλλαγή από υδρόφοβες σε υδρόφιλες επιφάνειες ανάλογα με την έκθεση του 

υποστρώματος σε διάφορους εκλεκτικούς διαλύτες για την κάθε συστάδα του 

συμπολυμερούς. Μια άλλη βασική προϋπόθεση είναι να αποδοθεί μια νέα μορφολογία της 

επιφάνειας με μετρήσεις AFM σε σχέση με το SAM και τελικώς με τις μετρήσεις XPS να 

επιβεβαιωθεί η πρόσδεση των πολυμερικών συστάδων αφού μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα από τις σχετικές εντάσεις των κορυφών όπως αναλύεται παρακάτω. Από τα 

διαγράμματα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο 

φιλμ από τις χαρακτηριστικές ενέργειες δέσμευσης και να γίνει η σύγκριση με τα αρχικά 

SAMs. Παρακάτω παρατίθενται οι δύο πορείες αντίδρασης που ακολουθήθηκαν για τη 

σύνθεση των μικτών πολυμερικών ‘βουρτσών’ με σχήμα V που απαρτίζονται από τις 

συστάδες PS και P2VP όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.9 και 6.10. 
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Σχήμα 6.9. Αντιδράσεις τροποποίησης της επιφάνειας για τον σχηματισμό SAM με GPS καθώς και η 
πρόσδεσή τους με τις πολυμερικές αλυσίδες PS και P2VP. 

                    
 

 

 

Σχήμα 6.10. Αντιδράσεις τροποποίησης της επιφάνειας για τον σχηματισμό SAM με APTMS καθώς και η 
πρόσδεσή τους με τις πολυμερικές αλυσίδες PS και P2VP. 
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6.3.1.Αποτελέσματα από Μετρήσεις Ελλειψομετρίας και Γωνιών Επαφής των 

Πολυμερικών Βουρτσών σε Επίπεδες Επιφάνειες Πυριτίου. 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσδεσης των πολυμερικών αλυσίδων στις 

τροποποιημένες επιφάνειες πυριτίου ακολούθησε αρχικά η πρώτη μελέτη ως προς τον 

προσδιορισμό του πάχους του υμενίου με την τεχνική χαρακτηρισμού της ελλειψομετρίας. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα τρία συμπολυμερή με τα διαφορετικά κλάσματα 

μάζας που εμβολιάστηκαν στις επιφάνειες με πυριτίου (GPS) ήταν πολύ ενθαρρυντικά αφού 

όπως παρουσιάζεται και στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2 παρακάτω το πάχος του υμενίου 

αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 5nm σε σχέση με το πάχος της τροποποιημένης επιφάνειας 

αρχικώς με GPS που κυμαινόταν στο1.1 nm. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποστρώματα του 

πυριτίου είχαν ξεπλυθεί αρκετές φορές με THF διαλύτη και το πάχος που προέκυψε αφού 

μετρήθηκε 3 φορές δεν είχε καμία μεταβολή. Ωστόσο οι μετρήσεις ελλειψομετρίας πάνω 

στην τελική επίπεδη στερεή επιφάνεια πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία και η 

απόκλισή της ήταν περίπου στο ± 0.1 πράγμα που δηλώνει την ομοιομορφία του δείγματος 

και την ελεγχόμενη διαμόρφωσή του. Αυτό το αποτέλεσμα προσδίδει μια πρώτη ισχυρή 

ένδειξη επιτυχίας, ένα πρώτο κριτήριο πρόσδεσης και ανάπτυξης των πολυμερικών 

‘βουρτσών’ στην επιφάνειά τους. 

Ακολούθως ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που μελετήθηκε και θα αναλυθεί 

παρακάτω, είναι η συμπεριφορά των πλέον προσδεμένων πολυμερικών αλυσίδων σε 

διαφορετικούς διαλύτες εκλεκτικούς για την κάθε συστάδα με αποτέλεσμα να αποδειχθεί η 

εναλλαγή των ιδιοτήτων από την υδρόφοβη σε υδρόφιλη κατάσταση και να επιβεβαιωθούν οι 

αποκρίσιμες ιδιότητες τους.  

Σύμφωνα με τα πειράματα που έχουν πραγματωθεί στο υπάρχον σύστημα η τιμή του 

πάχους δεν ξεπερνά τα 6nm αφού με τη συγκεκριμένη μέθοδο (‘εμβολιασμός σε’) [48-120-

121-127] η πυκνότητα εμβολιασμού κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα 0.1-0.3 αλυσίδες /nm2. Η 

δυνατότητα να αυξηθεί το πάχος του φιλμ πραγματώνεται μόνο με τη χρήση του 

‘εμβολιασμού από’ πού συνήθως η παρασκευή μικτών πολυμερικών βουρτσών συντίθεται με 

τις τεχνικές ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού [117-122]. Τότε οι τιμές που προσελκύουν 

την τιμή της πυκνότητας εμβολιασμού προσεγγίζουν τις τιμές 3,4-4 αλυσίδες /nm2 και το 

πάχος του υμενίου προσεγγίζει την τιμή των 30nm. 

Η εναλλαγή των ιδιοτήτων των στρωμάτων των πολυμερικών αλυσίδων που 

συντέθηκαν παρατηρήθηκαν χρησιμοποιώντας μετρήσεις γωνίας επαφής με διαβροχή σε 

νερό. Η εναλλαγή των ιδιοτήτων προκλήθηκε από τη διαφορετική συμπεριφορά των 

συστάδων PS και Ρ2VΡ στους διαλύτες που είναι εκλεκτικοί για τη μία ή την άλλη συστάδα. 

Ο εκλεκτικός διαλύτης έχει τη δυνατότητα να διογκώνει τις αλυσίδες της μιας, ενώ να 

συρρικνώνει τις αλυσίδες της άλλης συστάδας. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποτεθεί ότι η θέση 
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του ανώτερου στρώματος της ετερογενής πολυμερικής βούρτσας (HPB) θα καταληφθεί από 

τις αλυσίδες που είναι εκλεκτικές στο συγκεκριμένο διαλύτη. 

Εν συνεχεία, καθώς μελετήθηκε η αύξηση του πάχους με την τεχνική της 

ελλειψομετρίας και τα δείγματα είχαν εκτεθεί σε περιβάλλον διαλύτη THF την επομένη 

στιγμή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής και για τα 3 υποστρώματα με τις 

διαφορετικές αναλογίες συμπολυμερούς (PS-SiCl2-P2VP-1,2,3). Να σημειωθεί ότι το κάθε 

υπόστρωμα εκτέθηκε σε 3 διαφορετικούς διαλύτες. Αρχικά σε THF, έπειτα σε τολουόλιο 

(εκλεκτικός διαλύτης για συστάδα PS) και σε υδατικό όξινο διάλυμα με pΗ περίπου 3.8 

(εκλεκτικός διαλύτης για συστάδα P2VP) [127]. (Πίνακας 2) Κάθε φορά που το δείγμα 

εκτείθονταν σε διαφορετικό διαλύτη παρέμεινε για 2 περίπου ώρες με εμβάπτιση και έπειτα 

σε κορεσμένους ατμούς για να δημιουργηθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό η διαμόρφωση των 

πολυμερικών αλυσίδων στο ανώτατο ή κατώτερο στρώμα στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

 

Πίνακα 2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από μετρήσεις γωνίας επαφής και ελλειψομετρία ύστερα από 
έκθεση σε διάφορους εκλεκτικούς διαλύτες για την κάθε συστάδα χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα SAM 
τροποποιημένο με GPS.  

Δείγμα Πάχος 
(nm) 

Σύσταση % 
(PS) THF όξινο pH toluene 

PS-SiCl2-P2VP-1 6±0.1 50 82 22 87 

PS-SiCl2-P2VP-2 6.2±0.08 72 92 57 98 

PS-SiCl2-P2VP-3 4.8±0.14 28 75 19 82 

 

Για τον υπολογισμό της πυκνότητας εμβολιασμού των αλυσίδων στην επιφάνεια του 
τροποποιημένου πυριτίου με GPS χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω[178] σχέση:  

 
Όπου με σ συμβολίζεται η επιφανειακή πυκνότητα, ρ η πυκνότητα του πολυμερούς, h 

το πάχος του πολυμερούς, Mn το μοριακό βάρος κατά αριθμό του πολυμερούς και NA  ο 

αριθμός Avogandro. Ωστόσο η τραχύτητα της επιφάνειας προσδιορίστηκε από τις μετρήσεις 

από Ατομικό Μικροσκόπιο Δύναμης (AFM). Τα αποτελέσματα της πυκνότητας εμβολιασμού 

και της τραχύτητας παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα πυκνότητας εμβολιασμού (σ) και τραχύτητας RMS των 3 δειγμάτων 
σε διαλύτη THF. 

Δείγμα Πάχος 
(nm) 

Σύσταση % 
(PS) 

Πυκνότητα  
Εμβολιασμού (σ) 
(αλυσίδες/nm2) 

τραχύτητα 

(nm) 

PS-SiCl2-P2VP-1 6±0.1 50 0.18 0.8 

PS-SiCl2-P2VP-2 6.2±0.08 72 0.16 1.2 

PS-SiCl2-P2VP-3 4.8±0.14 28 0.17 2.3 

 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 η πυκνότητα εμβολιασμού είναι ανεξάρτητη από 

την αρχιτεκτονική του πρόδρομού πολυμερούς και έχει τιμές σε συμφωνία με τη 

βιβλιογραφία για τη μέθοδο του ‘εμβολιασμού σε’. Η μεταβολή της τραχύτητας συνδέεται με 

τη μορφολογία των βουρτσών όπως θα συζητηθεί παρακάτω. 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα. Για την εξήγηση 

των αποτελεσμάτων, αρχικώς για το δείγμα 1 με 50% σύσταση σε PS στον μη εκλεκτικό 

διαλύτη και για τις 2 συστάδες (THF) παρατηρείται γωνία επαφής 82ο  ενώ έπειτα από έκθεση 

σε τολουόλιο παρατηρήθηκε μια αύξηση στις 87ο.  

Εν συνεχεία δημιουργήθηκε ένα διάλυμα με pH 3,8, που σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η PVP [127]είναι διαλυτή και προσδίδει τις ιδιότητές της σε 

ρΗ <4. Για να επιτευχθεί η μέτρηση με την τεχνική της γωνίας επαφής θα πρέπει εξ αρχής το 

δείγμα να προβεί από μία διαδικασία όπου το υπόστρωμα με τις εμβολιασμένες πολυμερικές 

αλυσίδες υπόκεινται αρχικά σε ξεπλύματα για μερικά δευτερόλεπτα με νερό και μετά σε 

κατεργασία με ΗCl και τέλος ξηραίνεται. Αφήνεται για 2 ώρες για να προσαρμοστεί η 

σχετική διαμόρφωση του συστήματος. Το αποτέλεσμα που εξήχθη ήταν ενθαρρυντικό αφού 

πλέον η τιμή της γωνίας επαφής ήταν στην τιμή των 22ο και έτσι αποδεικνύεται η μεταβολή 

της κατάστασης από την υδρόφοβη (σε THF και τολουόλιο) σε υδρόφιλη. Παρακάτω στο 

Σχήμα 6.11 παρατίθεται διάγραμμα της μεταβολής του δείγματος PS-SiCl2-P2VP-1 των 

μοιρών της γωνίας επαφής της σταγόνας νερού εν συγκρίση με την εκθεση του 

υποστρώματος σε τολουόλιο, THF και σε υδατικό διάλυμα με pH 3,8. 
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Σχήμα 6.11. Διάγραμμα μεταβολής της γωνίας επαφής του υποστρώματος μετά από έκθεση στους 
διαλύτες για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-1 
 

Σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται καθώς το σύστημα εκτίθεται σε όλους 

τους διαλύτες υποτίθεται ότι οι επιφανειακές ιδιότητες της ετερογενούς πολυμερικής 

βούρτσας δεν έχουν αλλάξει από μια σταγόνα νερού που βρίσκεται στην κορυφή του 

στρώματος κατά της πολύ σύντομης χρονικής διάρκειας που διαρκεί η μέτρηση (1 min). 

Εν συνεχεία, οι μετρήσεις που προέκυψαν από το δεύτερο δείγμα που το πάχος του 

φιλμ κυμάνθηκε στα 6.2 nm, το σχετικά υψηλότερο από όλα τα δείγματα. Να σημειωθεί ότι 

στο συγκεκριμένο υπόστρωμα οι αναλογία των πολυμερικών αλυσίδων του συμπολυμερούς 

ήταν 72% σύσταση σε PS από τις μετρήσεις χαρακτηρισμού του πολυμερούς πριν την 

πρόσδεση στην επιφάνεια. Έτσι στο δείγμα 2 παρατηρείται διαφορά στις μετρήσεις γωνιών 

επαφής όσον αφορά την υδροφιλικότητα του συστήματος λόγω τις πιο χαμηλής 

περιεκτικότητας της P2VP αφού όταν το υπόστρωμα εκτίθεται σε περιβάλλον που είναι 

εκλεκτικό στην συστάδα της P2VP όπως στην περίπτωση σε όξινο διάλυμα που η τιμή του 

είναι 57ο, διαφαίνεται μία μικρή διόγκωση των πολυμερικών αλυσίδων της P2VP στο άνω 

στρώμα της ετερογενούς πολυμερικής βούρτσας και το μέσο μοριακό τους βάρος είναι 2.5 

φορές μικρότερο από τη συστάδα του PS και συγκεκριμένα 7.000gr/mole . Εν αντιθέσει με τα 

αποτελέσματα των υποστρωμάτων σε έκθεση σε κορεσμένους ατμούς THF και τολουόλιο 

που οι τιμές φτάνουν τις 92ο και 98ο αντιστοίχως που διαφαίνεται ξεκάθαρα η διαμόρφωση 

των αλυσίδων του PS στην ανώτερη επίστρωση της επιφάνειας και η καθαρή δημιουργία της 

υδρόφοβης κατάστασης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων γωνίας επαφής για το δείγμα 2 

διακρίνονται στο παρακάτω Σχήμα 6.12.  
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Σχήμα 6.12. Διάγραμμα μεταβολής της γωνίας επαφής του υποστρώματος μετά από έκθεση στους 
διαλύτες για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-2 
 

Στο τρίτο δείγμα παρατηρείται η πιο έντονη επίδραση στα υποστρώματα που 

εκτίθονταν σε διαλύτες εκλεκτικούς για την συστάδα της P2VP όπου η τιμή σε όξινο διάλυμα 

εμφανίζει τη χαμηλότερη και κυρίως 19ο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα εμφανίζει 72% 

αναλογία σε P2VP και το μοριακό της βάρος είναι το διπλάσιο σε σχέση με το PS και ιδίως 

13.000gr/mole. Παρόλα αυτά εμφανίζει τη μικρότερη σε πάχος υμενίου τιμή κοντά στα 

4.8nm. Οι τιμές των γωνιών επαφής με έκθεση στον μη εκλεκτικό διαλύτη THF και στον 

εκλεκτικό διαλύτη τολουόλιο αυξάνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα πράγμα που αποδεικνύει 

την εναλλαγή των ιδιοτήτων των HPB.  
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Σχήμα 6.13. Διάγραμμα μεταβολής της γωνίας επαφής του υποστρώματος μετά από έκθεση στους 
διαλύτες για το δείγμα  PS-SiCl2-P2VP-3 
 

Συγκεντρωτικά, στα περισσότερα πειράματα μελετήθηκε η συμπεριφορά της 

εναλλαγής των ιδιοτήτων της ετερογενής πολυμερικής βούρτσα (HPB) λόγω της 

αλληλεπίδρασης με το διαλύτη. Η έκθεση της HPB σε ένα εκλεκτικό διαλύτη για τις 

συστάδες της PVP και PS οδηγούν σε διόγκωση ή συρρικνώση των αλυσίδων αντίστοιχα 

Εξήχθησαν πολλά συμπεράσματα από τις μετρήσεις ελλειψομετρίας και γωνιών επαφής που 

καταδεικνύουν στην επιτυχή πρόσδεση των αλυσίδων στην επιφάνεια. Αρχικά παρατηρήθηκε 

η αύξηση του πάχους των φιλμ σε όλα τα υποστρώματα και εν συνεχεία όπου η συγκέντρωση 

της αναλογίας της P2VP είναι μεγαλύτερη δηλαδή στα συμπολυμερή με κλάσμα μάζας 50/50 

και 25/75 προέκυψαν μικρότερες τιμές στις μετρήσεις γωνίας επαφής και συγκεκριμένα στο 

εύρος 19-22ο που βαίνει στην περιοχή της υδρόφιλης κατάστασης. Επιπρόσθετα, προέκυψαν 

παράλληλα και αυξημένες τιμές της τάξης από 82-98ο όταν το δείγμα εκτίθονταν σε 

εκλεκτικούς διαλύτες για τη συστάδα του PS (τολουόλιο) πράγμα που δηλώνει την 

μεταλλαγή του στην υδρόφοβη περιοχή. Παρακάτω στο Σχήμα 6.14 παρατίθεται μια 

σχηματική απεικόνιση των διαμορφώσεων των πολυμερικών αλυσίδων στην τροποποιημένη 

επιφάνεια ανάλογα με την εκθεση του στους αντίστοιχους εκλεκτικούς διαλύτες[13] 
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Σχήμα 6.14. Σχηματική αναπαράσταση απεικόνισης πολυμερικών αλυσίδων σε εκτιθέμενους διαλύτες 
τολουολίου, αιθανόλης και όξινου περιβάλλοντος και περιγραφή της εναλλαγής από  
 υδρόφοβη σε υδρόφιλη κατάσταση μετά από μετρήσεις γωνίας επαφής (contact angle).[13,354]. 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες προσπάθειες παρασκευής 

του συγκεκριμένου συστήματος PS και P2VP [13,354] μικτών πολυμερικών βουρτσών έχουν 

γίνει με τη σύνδεση του ενός πολυμερούς πρώτα και μετέπειτα του δεύτερου πολυμερούς. Με 

τον τρόπο αυτόν όμως δεν εξασφαλίζεται ομοιογένεια στην επιφάνεια του υποστρώματος, 

καθώς λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης δημιουργούνται νησίδες του ενός πολυμερούς με 

αποτέλεσμα τη λήψη βουρτσών χαμηλής πυκνότητας εμβολιασμού. Στη συγκεκριμένη 

εργασία καθώς επίσης και σε άλλη μία [357] έχουν παρασκευαστεί βούρτσες με 

συμπολυμερές V-σχήματος. Αρχικά όσον αφορά τις μετρήσεις γωνίας επαφής υπάρχει μία 

σύγκλιση με το [127] που παρατηρούνται οι συγκεκριμένες εναλλαγές υδροφιλικότητας και 

υδροφοβικότητας σε έκθεση σε εκλεκτικούς διαλύτες για την κάθε συστάδα. Η βασική όμως 

διαφορά της παρούσας εργασίας με αυτή της όμαδας του Stamm είναι η χρήση ‘εμβολιασμού 

από’ με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές πυκνότητας εμβολιασμού αλλά και την ανάπτυξη 

νησίδων πλούσιων σε PS ή P2VP. 

Αντίθετα, τα δείγματα της παρούσης εργασίας εμφανίζουν μεν χαμηλη πυκνότητα 

εμβολιασμού αλλά η ομοιομορφία της επιφάνειας είναι σαφώς πολύ ανώτερη καθώς δεν 

υπάρχουν νησίδες πλούσιες στο ένα από τα δύο πολυμερή. 
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6.3.2.Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτινών-Χ (XPS) των 

Πολυμερικών Βουρτσών στα Τροποποιημένα SAM 
Η τεχνική XPS στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστεί η 

επιτυχής πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων στη επιφάνεια SAM που έχει τροποποιηθεί 

με την πυριτική ένωση GPS, έτσι θα γίνει η σύγκριση με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν 

από το SAM. Στο παρακάτω Σχήμα 6.15 παρατίθεται τα φάσματα υψηλής ανάλυσης προς 

σύγκριση των υποστρωμάτων ώστε να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο 

υμένιο από τις χαρακτηριστικές ενέργειες δέσμευσης. Παρουσιάζεται ενδεικτικό παράδειγμα 

για το δείγμα του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP-1. Σε ό,τι αφορά το πρώτο φάσμα η 

ύπαρξη της χαρακτηριστικής κορυφής στα 99,15 eV αντιστοιχεί στο δεσμό Si-Si και στα 

102,9eV στο δεσμό Si-O.  

96 98 100 102 104 106

 B.E. (eV)

Si wafer functionalized

Si-O 

 

 

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Si-Si 
2p1/2

Si wafer functionalized+ polymer

 

 

Si 2p

2p3/2

 

Σχήμα 6.15. Φάσματα XPS για την τροποποιημένη επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου εν συγκρίσει 
με το προσκολλημένο συμπολυμερές PS-Si-P2VP (χαρακτηριστικές κορυφές των δεσμών Si-Si και Si-O). 

Η αύξηση της έντασης της κορυφής που οφείλεται στην ύπαρξη δεσμών Si-O μετά 

την προσθήκη του πολυμερούς σε σχέση με το τροποποιημένο υπόστρωμα, οφείλεται στην 

αντίδραση πρόσδεσης μεταξύ των ομάδων του χλωροσιλανίου που βρίσκεται στο κέντρο της 

πολυμερικής αλυσίδας του συμπολυμερούς με τις εποξειδικές ομάδες στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. Η αντίδραση αυτή οδηγεί σε δεσμούς Si-O-Si και αποτυπώνεται με την 

προαναφερθείσα αύξηση της έντασης της κορυφής στα 102,9 eV του φάσματος.  



108 

 

 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο φάσμα υψηλής ανάλυσης για τον άνθρακα (C1s) , 

παρατηρείται μια κορυφή η οποία απαρτίζεται από δυο επιμέρους κορυφές: η μία αντιστοιχεί 

σε δεσμούς C-C (πράσινη γραμμή) ενώ η δεύτερη (μπλε γραμμή) αντιπροσωπεύει δεσμούς 

C-O από τις επόξυ ομάδες και μειώνεται με την προσθήκη του πολυμερούς (Σχήμα 6.16). Η 

προσθήκη του πολυμερούς αυξάνει κατακόρυφα τον αριθμό των ατόμων άνθρακα στο 

σύστημα, με αποτέλεσμα και την αύξηση της έντασης της κορυφής στα 285 eV του 

φάσματος (C-C, C-H).[49] σε σχέση με την κορυφή 286eV του φασματος(-C-O και C-OH). 

Η αύξηση του ποσοστού C-C οφείλεται στις αλυσίδες του πολυμερούς. 
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Σχήμα 6.16. Αποτελέσματα XPS από την μέτρηση C1s του ίδιου δείγματος 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση των παραπάνω φασμάτων προκύπτει ότι το 

πολυμερές είναι προσκολλημένο στην επιφάνεια του υποστρώματος λόγω της αύξησης του 

αριθμού των δεσμών Si-O που καταδεικνύουν την αντίδραση μεταξύ υποστρώματος και 

πολυμερούς και C-C που αποδεικνύουν την ύπαρξη των πολυμερικών αλυσίδων στο 

υπόστρωμα μετά τον εμβολιασμό των αλυσίδων πολυμερούς. Εν συνεχεία, θα μελετηθεί η 

μορφολογία των πολυμερικών βουρτσών από τη Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων AFM. 
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6.3.3. Αποτελέσματα των Δειγμάτων από Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης 

(AFM)  
Η μορφολογία των πολυμερικών βουρτσών εμβολιασμένων σε SAM μελετήθηκε με 

την τεχνική AFM. Η σύγκριση των εικόνων σε συνδυασμό με τις μετρήσεις γωνίας επαφής 

προσδίδουν βασικές πληροφορίες για την διαμόρφωση και διαχωρισμό των εμβολιασμένων 

πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια. Η σάρωση διεξάγεται στην τιμή που επιτρέπει για 

την αναπαραγωγή της απεικόνισης της εικόνας. Η τοπογραφική εικόνα που δείχνει τη φάση 

και το ύψος περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την επιφανειακή δομή του υμενίου.  

Με τις μετρήσεις μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων Εικόνες 6.1-6.12 προσδιορίζεται 

η ομοιογένεια και η τραχύτητα των σχηματιζόμενων ‘βουρτσών’ αλλά και αποκτάται μια 

εικόνα όσον αφορά την οργάνωση των αλυσίδων πάνω στην επιφάνεια. Από τις εικόνες AFM 

παρατηρείται η μεταβολή της μορφολογίας της τροποποιημένης επιφάνειας με πολυμερικές 

αλυσίδες έπειτα από την έκθεσή της σε THF και τολουόλιο. Έτσι εντοπίστηκαν δύο 

διαφορετικές μορφολογίες επιμήκεις κυματοειδής δομή-ripple structure μετά από έκθεση σε 

μη εκλεκτικό διαλύτη THF και δόμή λακκάκι-dimple structure μετά από έκθεση σε 

τολουόλιο. 

Η τοπογραφική εικόνα AFM του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP-1 με κλάσμα μάζας 

0,5 που ελήφθη μετά την κατεργασία με THF (μη εκλεκτικός διαλύτης και για τις 2 

συστάδες) παρουσιάζεται στις Εικόνες 6.1, 6.2 (φάση και ύψος). Η εικόνα αντικατοπτρίζει 

την αρχική μορφολογία των εμβολιασμένων αλυσίδων χώρις να έχει προηγηθεί καμία άλλη 

έκθεση σε κάποιον εκλεκτικό διαλύτη για κάθε συστάδα. Η δομή του σχηματίζει μια 

κυματοείδης μορφή που δεν είναι τόσο κάλα ευδιάκριτη. Οι πολυμερικές βούρτσες φαίνεται 

να καλύπτουν ομοιόμορφα το υπόστρωμα και η διαμόρφωση των αλυσίδων και των δύο 

πολυμερών να βρίσκονται σθεναρά διογκωμένες στο πάνω μέρος του υποστρώματος. Η 

τραχύτητα κυμαινόταν σε σχετικά χαμηλές τιμές περίπου 0,8nm σχεδόν για όλα τα 

εμβολιασμένα υποστρώματα που μελετήθηκαν. Η μορφολογία τους για επιβεβαίωση είχε 

επαναληψιμότητα και σε άλλα υποστρώματα που μελετήθηκαν. 

Έπειτα στις τοπογραφικές Εικόνες 6.3, 6.4 εμφανίζεται το ύψος και η φάση των 

συμπολυμερικών βουρτσών σχήματος-V του ίδιου δείγματος με το παραπάνω μετά από 

κατεργασία με τολουόλιο (εκλεκτικός διαλύτης για τη συστάδα PS). Η τοπογραφικές εικόνες 

AFM έδειξαν σφαιροείδης μορφολογία εν αντιθέση με την κυματοείδης δομή που προκύπτει 

μετά από εκθεση σε THF. Μιά ουσιαστικά ομοιόμορφη επιφανειακή κάλυψη όσον αφορά την 

κατανομή της επιφάνειας της βούρτσας με τις σχηματιζόμενες σφαιρικές δομές στην 

επιφάνεια να έχουν παρόμοιο ύψος . Ωστόσο η τραχύτητα της επιφάνειας αυξήθηκε στα 

1.6nm. 
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Η μόνη διαφορά της σφαιρικής δομής είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι 

ευδιάκριτη λόγω του αυξημένου αριθμού PS τμημάτων που βρίσκεται στο πάνω στρώμα της 

επιφάνειας λόγω της εκλεκτικότητας του διαλύτη. Παρακάτω στις Εικόνες 6.5, 6.6 

προσδιορίζονται η τοπογραφικές εικόνες AFM για το δείγμα 2 που έναι σε υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε PS 0.75 όπου σε έκθεση σε THF διαλύτη παρατηρείται μια συνεχόμενα 

ομοιόμορφα dimple-λακκάκι δομή με τραχύτητα στην τιμή 1,2nm όπως υπολογίστηκε από τις 

μετρήσεις AFM. Στη συνέχεια έρχεται σε αντίθεση μετά την έκθεση σε τολουόλιο 

(εκλεκτικός για το PS) (Εικόνες 6.7, 6.8) και δημιουργείται μια ανομοιόμορφη δόμη με 

αυξημένη τραχύτητα κοντά στην τιμή 2.6. Εκεί παρατηρήθηκε μια μερική συσσωμάτωση της 

dimple δομής ώστε να μην υπάρχει σωστή διάταξη των αλυσίδων στο πάνω μέρος της 

επιφάνειας. Ο κύριος λόγος που οφείλεται η προκειμένη διάταξη του συστήματος είναι λόγω 

της διαταραχής των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων ώστε να αλληλοεμπλέκονται και 

να δημιουργούν ανα τόπους συσσωματώματα. 

Όσον αφορά το τελευταίο δείγμα με την υψηλή περιεκτικότητα σε P2VP κοντά στο 

0,75 οι πολυμερικές βούρτσες που απεικονίζονται στις εικόνες 6.9 και 6.10 σε έκθεση σε 

διαλύτη THF αρχικά εμφανίζουν μία δομή σφαιροειδής που παρουσιάζουν ασυνέχεια ως 

προς την επιφάνεια του υποστρώματος όπου εκεί η τραχύτητά του ήταν σε πιο αυξημένη τιμή 

σε σχέση με τα προηγούμενα δείγματα και συγκεκριμένα 2,3nm. Εν συνεχεία μετά την 

εναπόθεση του δείγματος σε τολουόλιο διαλύτη (Εικόνες 6.11, 6.12) ώστε η συστάδα του PS 

να αντικατοπτρίζει την επιφανειακή μορφολογία του ανώτερου στρώματος παρόλη την μικρή 

της περιεκτικότητα (f-0,25) παρουσιάζεται παρόμοια δομή (κυματοειδής) όπως στο δείγμα 1 

σε εκθεση σε THF που η μόνη διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πιο ευδιάκριτη 

λόγω του αριθμoύ των PS τμημάτων που βρίσκονται στην κορυφή της πολυμερικής 

βούρτσας. Έτσι παρατηρείται μια ουσιαστικά ομοιόμορφη επιφανειακή κάλυψη όσον αφορά 

την κατανομή της επιφάνειας της βούρτσας, με τις σχηματιζόμενες δομές στην επιφάνεια να 

είναι πιο κυματοείδης δομή ώστε να ενσωματώνεται στη μήτρα του άλλου συστατικού. Αυτή 

η μορφολογία δημιουργεί ομοιόμορφη επιφανειακή έκταση κατά τη σταθεροποίηση του 

διαλύτη στη συστάδα της μήτρας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μορφολογίες των παραπάνω δειγμάτων για διαφορετικά 

κλάσματα μάζας παρόλο που συντέθηκαν με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ και σχετικά 

χαμηλές τιμές πυκνότητας εμβολιασμού συσχετίζονται με τις δομές που προκύπτουν [179] 

από αντίστοιχες πολυμερικές βούρτσες που συντίθενται με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’. Τα 

αποτελέσματα της τεχνικής AFM συσχετίζονται με τις μετρήσεις γωνίας επαφής που 

αποδεικνύει την μεταβολή της τιμής γωνίας επαφής στην υδρόφοβη κατάσταση.  
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Βασική παρατήρηση από το AFM είναι ότι όταν οι πολυμερικές αλυσίδες των 

συστάδων PS και P2VP έχουν παρόμοιο κλάσμα μάζας και εκτίθενται σε διαφορετικούς 

διαλύτες φαίνεται ότι η διακύμανση της μορφολογίας να είναι πιο έντονη και συγκεκριμένα η 

εναλλαγή από κυματοειδής δομή σε ομοιόμορφα σφαιρίδια στην επιφάνεια του 

τροποποιημένου πυριτίου. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η πολυμερική αλυσίδα που 

διογκώνεται να ευνοείται σημαντικά από το διαλύτη. Στην περίπτωση που το δείγμα με το 

μεγαλύτερο κλάσμα μάζας σε PS εκτεθεί σε τολουόλιο ως διαλύτη παρατηρείται μια υψηλή 

συσσωμάτωση κατά την επιφανειακή έκταση και αποτελείται κυρίως από διαμορφωμένες 

αλυσίδες PS με διαφόρων υψών λακκάκια (dimple structure).  

Η εμβάπτιση έγινε αρχικά σε THF (μη εκλεκτικό διαλύτη και για τις δύο συστάδες) και 

έπειτα σε τολουόλιο (καλός διαλύτης για την συστάδα PS) Παρακάτω παρατίθενται οι 

τοπογραφικές εικόνες στο σύνολό τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

Εικόνα 6.1. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάση για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-1 
(50/50) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από έκθεση σε THF 

 

 

Εικόνα 6.2. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-1 
(50/50) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε THF  
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Εικόνα 6.3. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάση για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-1 (50-
50)πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από έκθεση σε τολουόλιο  

 

Εικόνα 6.4. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-1(50-
50) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε τολουόλιο  
 



114 

 

 

Εικόνα 6.5. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάσης για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-
2(75-25) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε THF  

 

 

Εικόνα 6.6. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-2 (75-
25) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε THF  
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Εικόνα 6.7. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάσης για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-2 
(75-25) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε 
τολουόλιο 

 

 
 
Εικόνα 6.8. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-2 (75-
25) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε τολουόλιο 
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Εικόνα 6.9. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάση για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-3 (25-
75)πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από έκθεση σε THF.  

 

Εικόνα 6.10. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-3 
(25-75) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε THF 



117 

 

 
Εικόνα 6.11. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει τη φάση για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-3 
(25-75) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε 
τολουόλιο 

 

 
Εικόνα 6.12. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το δείγμα Si-GPS-PS-SiCl2-P2VP-3 
(25-75) πολυμερικής ‘βούρτσας’ σε τροποποιημένη επιφάνεια πυριτίου έπειτα από εμβάπτιση σε 
τολουόλιο 
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6.3.4. Πρόσδεση Πολυμερικών ‘Βουρτσών’ σε Τροποποιημένο Υπόστρωμα 

APTES 
Όσον αφορά την προσκόλληση των πολυμερικών αλυσίδων με τη δεύτερη μέθοδο 

τροποποίησης με APTMS όπως παρουσιάστηκε παραπάνω ο τρόπος σύνθεσής του τα 

αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά έπειτα από τις μετρήσεις ελλειψομετρίας που 

προέκυψαν αφού το πάχος του φιλμ δεν υπέστη καμία αύξηση καθώς επίσης και από τα 

αποτελέσματα XPS δεν φάνηκε καμία ουσιαστική μεταβολή στις χαρακτηριστικές κορυφές 

τόσο για το Si όσο και για τον C. Μια βασική εξήγηση που μπορεί να προσδοθεί για το 

συγκεκριμένο παράδειγμα είναι λόγω της εισαγωγή της πολικής αμινομάδας στο άκρο της 

αλυσίδας να δημιουργείται μονόστρωμα όπου οι διαμορφώσεις των αλυσίδων στην επιφάνεια 

να μην είναι καθόλου οργανωμένες που ίσως πιθανώς να οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις 

οξέος-βάσης με τις ομάδες Si-OH της επιφάνειας. 

Η συγκεκριμένη κατάσταση δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο αν χρησιμοποιηθεί 

όπως στην παρούσα διατριβή η μέθοδος ‘εμβολιασμός σε’ για την πρόσδεση των 

πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνειά τους αφού η πυκνότητα εμβολιασμού κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα. Η συγκεκριμένη αντίδραση ίσως να ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί με την 

μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ όπου με μια περεταίρω τροποποίηση του SAM και με κάποια 

ανόπτηση σε δεδομένη θερμοκρασία να δημιουργηθεί πιο οργανωμένο μονόστρωμα και να 

αρχίσει από τα ενεργά άκρα του υποστρώματος ο πολυμερισμός χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές τεχνικές πολυμερισμού όπως ATRP, RAFT. Συμπερασματικά η αναπαραγωγή 

αυτό-οργανωμένων μονοστρωμάτων παραγώγων πυριτίου παραμένει ένα σημαντικό 

πρόβλημα μιας και η ποιότητα τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες της 

αντίδρασης (θερμοκρασία, συγκέντρωση και χρόνος αντίδρασης) με αποτέλεσμα πολλές 

φορές να προκύπτουν ημιτελή και μη οργανωμένα μονοστρώματα που αποφέρουν δομές 

τύπου ‘νησιού’(island). Έτσι αποτελούν την κύρια αιτία που τα μονοστρώματα των 

παραγώγων πυριτίου είναι λιγότερο καλά οργανωμένα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ‘νησιά’ 

αποτελούνται από πολυμερισμένες επιφανειοδραστικές ουσίες πράγμα το οποίο μειώνει πολύ 

την κινητικότητα της κάθε αλυσίδας ξεχωριστά [354].  

Η αναπαραγωγή μονοστρωμάτων οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, α) στη 

συγκέντρωση των επιφανειακών ομάδων Si-OH και β) στη ποσότητα της υγρασίας στο 

διάλυμα. Μικρές αλλαγές σε αυτούς τους λόγους έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές στη 

ποιότητα των λαμβανόμενων μονοστρωμάτων. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοια δομής island Εικόνα 6.13 παρατηρήθηκε και 

στην παρούσα τροποποίηση με APTES που αποτυπώνεται στην τοπογραφική εικόνα AFM 

παρακάτω  

 
Εικόνα 6.13. Τοπογραφική εικόνα AFM που δείχνει το ύψος για το τροποποιημένο υπόστρωμα SAM με 
το την πρόδρομη ένωση APTMS και προσδίδει τη μρρφολογία πολυστρωματικών νησίδων(multilayer 
island)  
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6.3.5. Σύγκριση των Αποτελεσμάτων που Προέκυψαν μέσω Θεωρητικής 

Προσέγγισης 
Η μορφολογία όσον αφορά τη δομή μιας μικτής πολυμερικής βούρτσας εξαρτάται 

όπως έχει προαναφέρθει και στο θεωρητικό μέρος από τον περιβάλλοντα διαλύτη και την 

ικανότητα της βούρτσας να διαμορφωθεί σύμφωνα με τον διαλύτη που εκτίθεται για να 

προσδώσει τις ανάλογες ιδιότητες. Στην απόκριση της βούρτσας βασικό ρόλο διαδραματίζει 

η σύνθεση των μικτών βουρτσών, η πυκνότητα του εμβολιασμού και η ασυμμετρία του 

μοριακού βάρους μεταξύ των δύο εμβολιασμένων πολυμερών. 

 

Σχήμα 6.17. Διαμόρφωση των αλυσίδων ανάλογα με την αύξηση της πυκνότητα εμβολιασμού 

Η εξάρτηση όπως αναφέρθηκε παρατηρείται στο παραπάνω Σχήμα 6.17 όπου η 

πυκνότητα εμβολιασμού επηρεάζει έντονα την διαμόρφωση των πολυμερικών αλυσίδων.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται αναφορά σε θεωρητικά αποτελέσματα 

από τη βιβλιογραφία που προέκυψαν μέσω προσομοίωσης για να μελετηθεί ο μικροφασικός 

διαχωρισμός των μικτών πολυμερικών βουρτσών, όταν εκτίθενται σε διαλύτες που είναι 

εκλεκτικοί για την κάθε συστάδα, είτε μη εκλεκτικοί και για τις δύο πολυμερικές αλυσίδες. Η 

μελέτη αυτή εκτελέστηκε από την ομάδα του WANG και ΜÜLLER με τη μέθοδο 

προσομοίωσης Single-Chain-in-Mean-Field (SCMF) όπου παρατηρήθηκαν διαγράμματα 

μορφολογιών των βουρτσών που απεικονίζουν διάφορες διαμορφώσεις για συγκεκριμένα 

κλάσματα όγκου σε σχέση με την πυκνότητα εμβολιασμού επί το μήκος του τετραγώνου της 

αλυσίδας από άκρο σε άκρο (σR2). Να σημείωθεί ότι τα κλάσματα μάζας συνάγουν με τα 

κλάσματα όγκου με μερική απόκλιση 5% ύστερα από υπολογισμούς που εκτελέστηκαν [356]. 

Το βασικό χαρακτηριστικό που προβλήθηκε αυτή η απεικόνιση ήταν ώστε να 

διερευνηθεί μια σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσμάτων με τα πειραματικά που 

προέκυψαν από την παρούσα εργασία. Στα παρακάτω διαγράμματα που παρατίθενται έχουν 

προστεθεί και οι τοπογραφικές εικόνες από την τεχνική AFM που ελήφθησαν, αφού τα 

τροποποιημένα υποστρώματα είχαν εκτεθεί αρχικά σε THF (μη εκλεκτικός διαλύτης και των 

δύο συστάδων PS και P2VP αντίστοιχα) (Εικόνα 6.14) και μετέπειτα σε τολουόλιο 
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(εκλεκτικός διαλύτης για τη συστάδα του PS).(Εικόνα 6.15) και για τα τρία δείγματα που 

συντέθηκαν με αναλογία κλάσματος όγκου 0,25-0,5-0,75. 

 

Εικόνα 6.14. Διάγραμμα μορφολογιών για μικτές πολυμερικές βούρτσες Α/Β σύμφωνα με θεωρητικές 
μελέτες από τους Wang και Mϋller [356] για μη εκλεκτικό διαλύτη και για τα δύο πολυμερή, 
παρουσιάζονται θεωρητικές χαρακτηριστικές μορφολογίες που απεικονίζουν διάφορες διαμορφώσεις για 
συγκεκριμένα κλάσματα όγκου καθώς και η σύγκρισή τους με τις τοπογραφικές πειραματικές μελέτες της 
παρούσας διατριβής χρησιμοποιώντας την τεχνική AFM. Το συστατικό Α εκπροσωπείται το κίτρινο ενώ 
το Β είναι σε μπλε χρώμα. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε θεωρητικά ήταν οριακά 

μη εκλεκτικός και για τις δύο πολυμερικές αλυσίδες. Οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν 

δείχνουν και τις δύο αλυσίδες να διογκώνονται μερικώς από τον διαλύτη. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα της μορφολογίας για τις μικτές βούρτσες Α / Β συναρτήσει της σύστασης και της 

πυκνότητας εμβολιασμού διαφαίνεται η σχετική συμμετρία του κοντά στην τιμή του f-0.5 

λόγω του διαλύτη. Ωστόσο παρατηρούνται και τα δύο είδη πολυμερών να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένα στην κορυφή της βούρτσας, όπου από εκεί εξάγονται διαφορετικές δομές όσον 

αφορά τον διαχωρισμό των δύο φάσεων όσο αυξάνεται η τιμή της σύστασης f από 0,25 έως 

0,75.  

Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση όπου διέπεται για πολυμερικές βούρτσες με 

ασυμμετρία ως προς τη σύσταση (f-0,25 και 0,75 αντίστοιχα) το πολυμερές με την 

υψηλότερη περιεκτικότητα σχηματίζει μια συνεχή φάση μήτρας στην οποία η συστάδα με 

την μικρότερη περιεκτικότητα δημιουργεί δομή λακκάκια (dimple structure) διασκορπισμένα. 

Εν συνεχεία όταν υπάρχει συμμετρία ως προς τη σύσταση (f-0,5) παρατηρούνται ασυνεχείς 

δομές κυματισμού (ripple structure). Σε ενδιάμεσες συστάσεις οι δομές που διαφαίνονται 

είναι μια εναλλαγή και των δύο παρατηρούμενων μορφολογιών που αναφέρθηκαν στις άλλες 

περιπτώσεις. 

Η σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα πειραματικά 

αποτελέσματα της παρούσης εργασίας σε διαλύτη μη εκλεκτικό THF δείχνει ότι για τις 

συστάδες (PS και P2VP) σε μεγαλύτερη αναλογία (f-0,25 και 0,75) αντίστοιχα φαίνεται 

ξεκάθαρα η δομή που περιγράφεται στη θεωρητική μελέτη dimple structure με τη μόνη 

διαφορά όταν f είναι 0,25 για τη συστάδα του PS και σε μήτρα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

P2VP, το είδος της δομής που σχηματίζεται δεν παρουσιάζει ισχυρή ομοιογένεια αφού σε 

αρκετά μέρη της τοπογραφικής εικόνας παρατηρούνται σφαιρικά συσσωματώματα λόγω των 

διαμορφώσεων των αλυσίδων στην επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου. Βέβαια αυτό 

μπορεί να οφείλεται λόγω της χαμηλής πυκνότητας εμβολιασμού που είναι στην τιμή 0.17 

αλυσίδες/nm2 όπου οι αλυσίδες να αλληλοεμπλέκονται μεταξύ τους λόγω του ότι καμία από 

τις δύο αλυσίδες δεν επιμηκύνεται και βρίσκονται και οι δύο στο άνω στρώμα της επιφάνειας. 

Μία άλλη παρατήρηση που ισχύει είναι ότι η τραχύτητα του συγκεκριμένου δείγματος 

υπολογίστηκε στη μέγιστη τιμή κοντά στο 2.3 όπου έτσι μειώνεται δραματικά η πρόσδεση 

των αλυσίδων στην επιφάνεια.  

Αντιθέτως στην τοπογραφική εικόνα που η περιεκτικότητα σε PS είναι αυξημένη (f 

0,75), παρατηρείται μια ομοιογένεια στην επιφάνεια χωρίς περιοχές με μεγάλη τραχύτητα και 

με μεγάλη ομοιογένεια της μίας συστάδας σε υψηλη περιεκτικότητα. Εν τέλει στην 

μορφολογία που αντιστοιχεί για f-0,5 αναπτύσσεται μορφολογία της κυματοειδούς μορφής 
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(ripple) που συμπίπτει με τη θεωρητική μελέτη, με την επισήμανση ότι σε μερικά σημεία 

δημιουργείται μια συσσωμάτωση που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της θεωρίας 

δημιουργείται μια συνύπαρξη και των δύο δομών ripple σε μεγαλύτερο ποσοστό και dimple 

σε ένα μικρό μέρος.  

Στο επόμενο διάγραμμα θα γίνει μια λεπτομερής ανάλυση για τις υπάρχουσες δομές 

που σχηματίζονται όταν το ειδικά τροποποιημένο υπόστρωμα εκτεθεί σε τολουόλιο για την 

πειραματική διαδικασία που είναι εκλεκτικός για τη συστάδα του PS. 
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Εικόνα 6.15. Διάγραμμα μορφολογιών για μικτές πολυμερικές βούρτσες Α/Β σύμφωνα με θεωρητικές 
μελέτες [356] με χρήση εκλεκτικού διαλύτη για το ένα από τα δύο πολυμερή, Μερικές θεωρητικές 
χαρακτηριστικές μορφολογίες που απεικονίζουν διάφορες διαμορφώσεις για συγκεκριμένα κλάσματα 
όγκου καθώς και η σύγκρισή τους με τις τοπογραφικές πειραματικές μελέτες της παρούσας διατριβής 
χρησιμοποιώντας την τεχνική AFM. 
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Στο θεωρητικό διάγραμμα της Εικόνας 6.15 ως διαλύτης που θα προσδώσει τις 

αντίστοιχες ιδιότητες των διαμορφώσεων των αλυσίδων χρησιμοποιείται ένας εκλεκτικός 

διαλύτης για το πολυμερές Β και ελάχιστα έως κακός για το πολυμερές Α. Αυτό φέρει ως 

αποτέλεσμα την διόγκωση του πολυμερούς που είναι εκλεκτικό στο διαλύτη ενώ το άλλο 

συρρικνώνεται στην επιφάνεια. Η παραπάνω συσχέτιση οδηγεί στην αύξηση της πυκνότητας 

των αλυσίδων που είναι εκλεκτική ανεξάρτητα από τον πραγματικό του όγκο. Η βασική 

αντιπαράθεση με τα προηγούμενα θεωρητικά αποτελέσματα με την έκθεση σε μη εκλεκτικό 

διαλύτη και για τα δύο πολυμερή είναι ότι παρά την αύξηση του f το πολυμερές που θα είναι 

εκλεκτικό στο διαλύτη θα παραμένει στο πάνω στρώμα της επιφάνειας. Τα αποτελέσματα 

όσον αφορά την μορφολογία είναι παρόμοια με την προηγούμενη περίπτωση και η εμφάνιση 

της ripple και dimple δομής είναι δεδομένη. Οι δομές που σχηματίζονται για ενδιάμεσα f , 

είναι μια ευρεία εναλλαγή μεταξύ των μορφολογιών που έχουν βασική συνάρτηση με την 

πυκνότητα εμβολιασμού. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη πυκνότητα εμβολιασμού έχει το σύστημα 

τόσο πιο καλή ομοιογένεια διαμορφώνουν οι αλυσίδες στην επιφάνεια και προκύπτουν όλες 

οι χαρακτηριστικές παραπάνω δομές που αυτό συνεπάγεται με την κάθετη οριοθέτηση των 

αλυσίδων. 

Εν συναρτήσει με τα πειραματικά δεδομένα από την απεικόνιση των τοπογραφικών 

εικόνων προκύπτουν συμπεράσματα που συνάγουν εν μέρει με τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

του μοντέλου που περιγράφτηκε πιο πάνω όσον αφορά τη μορφολογία. Συγκεκριμένα για 

σύσταση 0,5 παρατηρείται μια δομή τύπου σφαιριδίων με ομοιόμορφη οργάνωση και 

παρόμοιο ύψος ως σχηματισμό στο άνω μέρος του στρώματος. Αυτή η δομή ερχεται σε 

ανιπαράθεση με τη θεωρητική μελέτη που παρατηρείται ότι σχηματίζει δομή κυματισμού 

(ripple) λόγω της εκλεκτικότητας του διαλύτη τολουόλιο στο σύστημα. Σε σύγκριση με μικρή 

και μεγάλη περιεκτικότητα σε PS, όταν το f είναι 0,25 υπάρχει μια ομοιόμορφη οργάνωση 

της μορφολογίας με σχηματισμό κυματισμού όπου παρόλο της υψηλής περιεκτικότητας σε 

P2VP στο άνω μέρος του στρώματος σχηματίζονται κυματοείδης δομές με αλυσίδες PS που 

αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα.. 

Στην τελευταία τοπογραφική εικόνα για f-0,75 παρατηρείται μια ισχυρή 

συσσωμάτωση των κίτρινων περιοχών που έχει να κάνει με την διαμόρφωση των αλυσίδων 

που αλληλοσυμπλέκονται, ωστόσο δεν αποτυπώνονται σωστά οργανωμένες δομές παρόλο 

της επιλεκτικότητας του διαλύτη και δημιουργούν διαφόρων σχήματα λακκάκια δομή 

(dimple). Ο παραπάνω σχηματισμός οφείλεται κατά κύριο λόγω στη χαμηλή πυκνότητα 

εμβολιασμού που προκαλεί η μέθοδος ‘εμβολιασμός σε’. όπου οι πολυμερικές αλυσίδες που 

βρίσκονται στο πάνω μέρος της επιφάνειας η δυνατότητα επιμήκυνσης των αλυσίδων είναι 

μικρότερη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφευχθεί η συγκάλυψη τους.  
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Κλείνοντας για τη σύγκριση των θεωρητικών μοντέλων σε μικτές βούρτσες έχουν 

πραγματοποιηθεί μερικές συσχετίσεις συστημάτων για την εξακρίβωση των παραπάνω 

δομών που περιγράφτηκαν. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα συστήματα είχαν 

επιτευχθεί με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός από’ που ξεκινούσε ο πολυμερισμός από την 

επιφάνεια του τροποποιημένου υποστρώματος με σκοπό να αυξηθεί όσο το δυνατόν η 

πυκνότητα εμβολιασμού που είναι ο κυρίαρχος ρόλος. [134-137].Παρατηρήθηκαν πιο 

οργανωμένες επιφάνειες αφού οι διαμορφώσεις των πολυμερικών αλυσίδων ήταν 

οριοθετημένες κάθετα και δεν δημιουργούνταν συσσωματώματα στην επιφάνεια είτε λόγω 

χαμηλότερης τραχύτητας είτε λόγω μικρότερου μήκους της αλυσίδας. Ωστόσο [357] μικτές 

βούρτσες Α/Β με V-σχήμα όπως και στη προκειμένη περίπτωση προσδέθηκαν σε επιφάνειες 

χρυσού με τη μέθοδο ‘εμβολιασμό σε’. Τα αποτελέσματα πάνω σε επιφάνειες χρυσού ήταν 

πιο ενθαρρυντικά αφού οι συγκεκριμένες επιφάνειες είναι ανθεκτικές στην οξείδωση και τα 

σημεία πρόσδεσης δημιουργούσαν υψηλότερη πυκνότητα εμβολιασμού με την τιμή τους να 

φτάνει ως 0.6 αλυσίδες /nm2 Ωστόσο τα μοριακά βάρη των αλυσίδων κυμαινόταν στο μισό 

απ’ο ότι στην προκειμένη περίπτωση που συνεπάγεται αυτόματα και υψηλότερη 

προσκόλληση. Εν συνεχεία στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ξεκάθαρα η 

κυματοειδής μορφολογία για f-0,5 σε διαλύτη THF που συνάγει με τα θεωρητικά μοντέλα 

ενώ η έκθεσή του σε διαλύτη τολουόλιο μεταβάλλεται σε σφαιροειδής μορφολογία που η 

θεωρία δεν συμπίπτει, αλλα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συσχετίζεται άμεσα με τις 

παραπάνω δομές είναι ο σχηματισμός πολυμερικών βουρτσών PS-PMMA [179]σε πυρίτιο 

υπόστρωμα όπου παρατηρούνται οι δομές σφαιροειδής μορφολογίας που θεωρείται ως 

πρότυπο δείγμα για την ομοιόμορφη διασπορά και το μέγεθος των σφαιρών στην επιφάνεια. 

Αυτή η μορφολογία παρατηρείται και εδώ για f-0,5 με μόνη διαφορά στην μικρή 

ανομοιομορφία στο ύψος που αυτό οφείλεται καθαρά στη μέθοδο εμβολιασμού. Ενώ στις 

περισσότερες μελέτες προκύπτει αλληλοσύνδεση των δομών και των δύο (dimple και ripple).  
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6.4. Αποτελέσματα Σύνθεσης Νανοσωματιδίων με τη Μέθοδο της 

Συγκαταβύθισης (coprecipitation). 
Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

παρουσιάζεται η ανάλυση αρχικά των αποτελεσμάτων των νανοσωματιδίων που συντέθηκαν 

με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης (coprecipitation) και εν συνεχεία τα αποτελέσματα των 

τροποποιημένων νανοσωματιδίων εμβολιασμένων με πολυμερικές αλυσίδες του 

συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP. Η μέθοδος πρόσδεσης επιτεύχθηκε με χημικό δεσμό με την 

τεχνική ‘εμβολιασμός σε’ όπου το ελεύθερο –Cl του δεσμού Si-Cl του συμπολυμερούς 

αντιδρά με τα υδροξύλια –OH της επιφάνειας των νανοσωματιδίων όπως αναφέρθηκε 

αναλυτικά στο πειραματικό μέρος της εργασίας.  

Η σύνθεση των μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδηρού (μαγκεμίτης) 

προσδιορίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν αρχικώς με τις παρακάτω τεχνικές: περίθλαση 

ακτίνων Χ (XRD) για να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη κρυσταλλογραφική 

δομή, η δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική για το προσδιορισμό 

της υδροδυναμικής διαμέτρου. Εν συνεχεία για να γίνει η πιστοποίηση της διαμέτρου των 

NPs και η σύγκρισή της με τις μετρήσεις DLS χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μικροσκοπία 

διέλευσης (TEM) για τα γ-Fe2O3 Έπειτα επετεύχθη ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(SEM) όπου με την μέθοδο EDS καθορίστηκε η στοιχειακή ανάλυσή τους καθώς και 

μετρήσεις μαγνήτισης για τα γ-Fe2O3 νανοσωματίδια.  

Όσον αφορά τα τροποποιημένα νανοσωματίδια με πολυμερικές συστάδες η επιτυχής 

πρόσδεση πιστοποιήθηκε με θερμική σταθμική ανάλυση (TGA), με φασματοσκοπία 

υπερύθρου (IR) καθώς και με TEM για να προσδιοριστεί η διασπορά τους και η μορφολογία 

τους μετά την πρόσδεσή τους με τις αλυσίδες πολυμερούς ώστε να προσδιοριστεί η σύγκρισή 

τους με τα κάθαρά νανοσωματίδια. Μετά τη συλλογή των δεδομένων του TGA υπολογίστηκε 

η πυκνότητα εμβολιασμού των νανοσωματιδίων καθώς και πόσες αλυσίδες προσκολλήθηκαν 

ανά νανοσωματίδιο. Παρακάτω, παρατίθενται τα αποτελέσματα των τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η πιστοποίησή τους τόσο για τα καθαρά νανοσωματίδια 

μαγκεμίτη γ-Fe2O3 όσο και για τα υβριδικά NPs. Στα τελικά τροποποιημένα νανοσωματίδια 

θα παρουσιαστεί μια μελέτη της επίδρασης των διαλυτών τολουολίου και THF καθώς του 

όξινου διαλύματος με την εναλλαγή στο pH από ουδέτερο 7 έως όξινο 3 με την προσθήκη 

οξικού οξέος για τη συμπεριφορά της προσρόφηση των πολυμερικών αλυσίδων στα NPs με 

την τεχνική του DLS. Παρακάτω στο Σχήμα 6.17 παρουσιάζεται η αντίδραση πρόσδεσης των 

πολυμερικών αλυσίδων PS και P2VP στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων μαγκεμίτη (γ-

Fe2O3). 
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Σχήμα 6.17. Αντίδραση πρόσδεσης των πολυμερικών αλυσίδων PS και P2VP στην επιφάνεια των 
νανοσωματιδίων μαγκεμίτη (γ-Fe2O3). 
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6.5. Αποτελέσματα για την Πιστοποίηση της Κρυσταλλικής Δομής, του 

Σχήματος και του Μεγέθους των Νανοσωματιδίων Μαγκεμίτη (γ-Fe2O3). 

6.5.1. Περίθλαση Ακτίνων-Χ (XRD) 
Ο δομικός χαρακτηρισμός των μαγνητικών νανοσωματιδίων έγινε με την τεχνική 

περίθλασης ακτίνων-Χ. Στο Σχήμα 6.18. παρουσιάζεται το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ 

όπου μιά ποσότητα του δείγματος κονιορτοποιήθηκε και τοποθετήθηκε στον δειγματοφορέα 

του οργάνου υπό μορφή σκόνης νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου. Από τις θέσεις και 

τις αντίστοιχες εντάσεις των κορυφών επιβεβαιώνεται ότι η δομή των νανοσωματιδίων 

υλικών είναι δομή σπινελίου (κυβική), μετά από υπολογισμούς που βρίσκεται σε συμφωνία 

με τη βάση δεδομένων που αντιστοιχεί σε πλούσια φάση μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) με την 

υπολογίσιμη σταθερά πλέγματος α=8,352 Å . Ο υπολογισμός έγινε με χρήση του λογισμικού 

του οργάνου. 

 

Σχήμα 6.18. Φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ για την νανοσκόνη που συντέθηκε με συγκαταβύθιση 
(coprecipitation). 
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6.5.2. Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) 
Για το προσδιορισμό και τον υπολογισμό της υδροδυναμικής διαμέτρου των 

νανοσωματιδίων μαγκεμίτη που παράχθηκαν από τη μέθοδο της συγκαταβύθισης 

χρησιμοποιήθηκε σαν πρώτη γνωμάτευση η τεχνική DLS που είναι μια εύχρηστη και 

γρήγορη μέθοδος. 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία των μετρήσεων αποδίδεται στην καθαρότητα 

των κυψελίδων αλλά και των διαλυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μηδενιστεί η 

ύπαρξη ακαθαρσιών που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Σε όλες 

τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα του ποσοστού των σκεδαζόμενων 

σωματιδίων συναρτήσει της υδροδυναμικής διαμέτρου και μελετήθηκε Μέσου Μέγεθους 

Σωματιδίων (DH) καθώς και του Συντελεστή Πολυδιασποράς (PDI). Σε όλα τα διαλύματα για 

τη μέτρηση του μεγέθους χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης νερό. 

A) 

 
B) 

 
Σχήμα 6.19. Διαγράμματα Α,Β δυναμικής σκέδασης φωτός όπου αποδίδεται το ποσοστό των 
σκεδαζόμενων σωματιδίων συναρτήσει της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά τη 
σύνθεσή τους σε pH-12(πάνω εικόνα) και μετά από ξεπλύματα με H2O pH-7(κάτω εικόνα). 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα με την τεχνική DLS παρατηρείται μια μεταβολή 

του μεγέθους των NPs από 8 nm που αποτυπώνεται στο πάνω διάγραμμα όπου η μέτρηση του 

μεγέθους των NPs διενεργήθει κατευθείαν μετά την σύνθεσή τους που το pH του διαλύματος 

ήταν 12. Εν συγκρίσει με το δεύτερο διάγραμμα όπου το αποτέλεσμα του μεγέθους διεξήχθη 

μετά από πολλαπλά ξεπλύματα σε υδατικό διάλυμα κατά προσέγγιση το pH του διαλύματος 

ήταν κοντά στην τιμή 7 και η μέτρηση της υδροδυναμικής διαμέτρου κυμάνθηκε στα 18nm. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι και στα δύο αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή 

πολυδιασποράς (PDI) που προέκυψε ήταν σε χαμηλή τιμή και συγκεκριμένα 0,16 που 

αποτυπώνεται και στο μικρό εύρος της κορυφής και το διάλυμα των NPs δεν παρουσιάζεται 

πολυδιάσπαρτο. Ως αποτέλεσμα των μετρήσεων DLS μπορεί να δηλωθεί ότι κατά τη μείωση 

του pH του διαλύματος παρατηρείται σχηματισμός συσσωματωμάτων μεταξύ των 

νανοσωματιδίων και έτσι η διάμετρος του να αυξάνεται κατά 10 nm. Αυτό υποδηλώνει ότι 

προκύπτει ένα μέσο μέγεθος μεταξύ των νανοσωματιδίων, που συνάπτει με την κατάσταση 

της συσσωμάτωσης.  

Για τις περεταίρω μετρήσεις που θα προκύψουν εν συνέχεια μετά την πρόσδεση των 

πολυμερικών αλυσίδων του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων, η τιμή αναφοράς θα είναι στα 18nm που προέκυψαν σύμφωνα με την 

αρχική μέτρηση DLS. Έτσι καθώς τα NPs θα εκτίθενται σε διαφορετικούς διαλύτες καθώς 

και σε περιβάλλον όξινου pH θα παρατηρηθεί η προσαύξηση των υδροδυναμικών διαμέτρων 

σύμφωνα πάντα με τη διαμόρφωση των αλυσίδων.  

Για την ακριβή πιστοποίηση της διαμέτρου λόγω της παρουσίας συσσωμάτωσης των 

NPs που προέκυψε από την τεχνική DLS χρησιμοποιήθηκε ο μορφολογικός χαρακτηρισμός 

με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης ΤΕΜ όπως θα συζητηθεί στο παρακάτω κεφάλαιο. 

6.5.3. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) και Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 
Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με την 

τεχνική TEM που είναι μια σημαντική μέθοδος προσέγγισης με υψηλότερη ακρίβεια όσον 

αφορά το μέγεθος των νανοσωματιδίων καθώς και το σχηματισμός της δομής τους. Πριν γίνει 

η λήψη των εικόνων για να μελετηθούν τα νανοσωματίδια χρειάστηκε να διασπαρθούν σε 

λουτρό υπερήχων για περίπου 20 λεπτά σε πολύ μικρή συγκέντρωση της τάξης του 0.01mg 

NPs/1ml H2O για την πλήρη ομογενοποίηση και διασπορά των νανοσωματιδίων. Με τον 

τρόπο αυτό προσδίδουν τη δυνατότητα να απαλειφούν στο μέγιστο βαθμό ο αριθμός 

συσσωμάτωσης των NPs μεταξύ τους που είναι ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα της 

μεθόδου της συγκαταβύθισης λόγω της αυξημένης πολυδιασποράς. 
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Έπειτα με τη χρήση μικρο-πιπετών τοποθετήθηκε μικρή ποσότητα διαλύματος από 

το δείγμα πάνω στα ειδικά υποστρώματα-δειγματοφορείς (carbon grids), κατάλληλα για 

ΤΕΜ, τα οποία ήταν τοποθετημένα επάνω σε ύαλο μικροσκοπίου με την τεχνική ενστάλαξης 

διαλύματος (drop-casting). Τα δείγματα ήταν έτοιμα για παρατήρηση στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης μετά από την εξάτμισης του νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το pH 

του διαλύματος των νανοσωματιδίων προσδιορίστηκε κοντά το 7 αφού μετά τη σύνθεσή τους 

(pH 12) πραγματοποιήθηκαν έξι διαδοχικά ξεπλύματα με αποσταγμένο νερό και 

συλλέχθηκαν με μαγνητική συγκαταβύθιση και φυγοκέντρηση.  

Α) 

 

 

Β) 
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Γ) 

 

Εικόνες 6.14. Α,Β,Γ. Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 που 
παρασκευάστηκαν με καταβύθιση δισθενών και τρισθενών ιόντων σιδήρου σε αλκαλικό περιβάλλον 
NaOH σε υδατικό διάλυμα με τη μέθοδο συγκαταβύθισης σε κλίμακα μεγέθους από 50-200nm με την 
τεχνική drop casting. 

Από τις Εικόνες 6.14.(Α,Β,Γ) διαπιστώνεται ότι τα σωματίδια έχουν σχεδόν σφαιρικό 

σχήμα, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ των 10-14 nm. Σε αυτές τις περιοχές που 

προβάλλονται στις παραπάνω εικόνες είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός 

νανοσωματιδίων που το μέγεθος τους είναι μικρότερο από <10 nm. Η συσσωμάτωση των 

NPs διακρίνεται ξεκάθαρα λόγω των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Παρόλα 

αυτά η μέση τιμή της διαμέτρου υπολογίστηκε στα 9nm. Με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης 

(coprecipitation) όπως προαναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, αναφέρεται η απλότητά της 

και η δυνατότητα σύνθεσης νανοσωματιδίων σε μεγάλη κλίμακα, στα μειονεκτήματα όμως 

της μεθόδου συμπεριλαμβάνεται ο σχηματισμός συσσωματωμάτων, η ευρεία κατανομή 

μεγέθους και η δυσκολία ελέγχου του σχήματος των νανοσωματιδίων που οφείλεται στο ότι ο 

ρυθμός ανάπτυξης κατά την διάρκεια της αντίδρασης είναι πολύ γρήγορος.  

Μετά το μορφολογικό χαρακτηρισμό με ΤΕΜ το ίδιο διάλυμα με τα ήδη 

διασπαρμένα νανοσωματίδια με τη μέθοδο drop casting εναποτέθηκαν σε επιφάνεια 

αλουμινίου για να πραγματοποιηθεί και ο μορφολογικός χαρακτηρισμός για τον 

προσδιορισμό του σχήματος των νανοσωματιδίων με Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης 

(SEM). Στις παρακάτω Εικόνες 6.15-6.17 παρατηρούνται τα νανοσωματίδια οξειδίου του 

σιδήρου (μαγκεμίτη) καθώς και η συσσωμάτωσή τους που έρχεται σε συμφωνία με αυτή των 

εικόνων ΤΕΜ που αναλύθηκε προηγουμένως. Παρατηρείται επίσης και στοιχειακή ανάλυση 

των νανοσωματιδίων με την ύπαρξη Fe και O να υπερτερούν στο δείγμα. Στην τελευταία 
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εικόνα απεικονίζεται η μέτρηση του βρόχου υστέρησης στους 300 Κ με τη συμπεριφορά της 

τιμής μαγνήτισης κορεσμού να προσαρμόζεται στην τιμή 43,97 emu/g όπου συνάγει απόλυτα 

με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης. 

 

 

Εικόνα 6.15. Εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 

 

Εικόνα 6.16. Διάγραμμα EDS για τον προσδιορισμό στοιχειακής ανάλυσης 
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Εικόνα 6.17. Βρόχος υστέρησης στους 300 Κ, νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 που παρασκευάστηκαν με 
συγκαταβύθιση δισθενών και τρισθενών ιόντων σιδήρου (Fe2+/Fe3+=1/2) παρουσία αναγωγικού 
παράγοντα NaOH σε αλκαλικό περιβάλλον (pH=12) χωρίς κάποιο σταθεροποιητικό παράγοντα. Τα 
νανοσωματίδια χαρακτηρίζονται από μέσο μέγεθος 9 nm και παρουσιάζουν υπερπαραμαγνητική 
συμπεριφορά με τιμή μαγνήτισης κορεσμού 43,97 emu/g.  

6.6. Αποτελέσματα Πρόσδεσης Πολυμερικών Αλυσίδων των Δειγμάτων PS-

SiCl2-P2VP στις Επιφάνειες των Νανοσωματιδίων Μαγκεμίτη (γ-Fe2O3). 
Αφού ολοκληρώθηκε η σύνθεση των νανοσωματιδίων μαγκεμίτη με τη μέθοδο 

συγκαταβύθισης Massart και προσδιορίστηκαν όλα τα χαρακτηριστικά των NPs με τις 

απαραίτητες τεχνικές, ακολούθησε η προσκόλληση και ακινητοποίηση των πολυμερικών 

αλυσίδων στην επιφάνεια του οξειδίου του σιδήρου γ-Fe2O3 όπως αναλύθηκε με μεγάλη 

λεπτομέρια στο πειραματικό μέρος. Μετά την πρόσδεση του συμπολυμερούς στην επιφάνεια, 

πραγματοποιήθηκε έκπλυση των NPs περίπου 6 φορές με THF ώστε να απαλειφθεί η 

περίσσεια του πολυμερούς που δεν αντέδρασε και τέλος με φυγοκέντρηση συλλέχτηκε το 

τελικό υβριδικό υλικό. Έπειτα τα δείγματα είναι έτοιμα για χαρακτηρισμό. 

Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που ακολούθησαν είναι αρχικά η Φασματοσκοπία 

Υπερύθρου (IR) για την ταυτοποίηση χημικών ενώσεων, ακολούθησε η τεχνική της Θερμική 

Σταθμικής Ανάλυσης (TGA) για την εκτίμηση της μεταβολής του βάρους σε σχέση με την 

μεταβολή της θερμοκρασίας ώστε να γίνει η σύγκριση των καθαρών νανοσωματιδίου 
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οξειδίου του σιδήρου με το τροποποιημένα NPs ακινητοποιημένα με πολυμερικές αλυσίδες. 

Μετά τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική TGA ακολούθησε και 

μέτρηση ποροσιμετρίας των τροποποιημένων νανοσωματιδίων όπου σε συνδυασμό και των 

δύο τεχνικών με συγκεκριμένη σχέση υπολογίστηκε ο αριθμός πυκνότητας εμβολιασμένων 

αλυσίδων ανά τετραγωνικό νανόμετρο.  

Επόμενο στάδιο της ανάλυσης αποτελεσμάτων ήταν ο χαρακτηρισμός με 

Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης των τροποποιημένων νανοσωματιδίων (με τις 

συστάδες PS και P2VP προσκολλημένες στην επιφάνεια αντίστοιχα) όπου σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [286] τα νανοσωματίδια που στην επιφάνεια έχουν προσδεθεί πολυμερικές 

αλυσίδες απαλείφουν κατά το πλείστον τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των NPs 

(συσσωματώματα) και δημιουργούν καλύτερη διασπορά. Η απεικόνιση αποτυπώνεται στις 

εικόνες ΤΕΜ.  

Τελευταίος χαρακτηρισμός που πραγματοποιήθηκε ήταν με την τεχνική DLS όπου τα 

τροποποιημένα NPs διασπάρθηκαν σε διαλύτες THF(μη εκλεκτικός και για τις δύο συστάδες) 

και τολουόλιο (εκλεκτικός διαλύτης για συστάδα PS) και προσδιορίστηκε η μεταβολή της 

υδροδυναμικής διαμέτρου εν συγκρίσει με τα σκέτα νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου. 

Καθώς επίσης εκπονήθηκε και μελέτη μεταβολής της διαμέτρου των νανοσωματιδίων από 

υδατικό διάλυμα με pH -7 έως pH-3,5 με την προσθήκη ποσότητας οξικού οξέος (λόγω της 

μη διάλυσης των NPs) όπου σε pH<4 δημιουργείται αποπροτωνίωση της συστάδας της P2VP 

και στην τιμή περίπου 3,8 παρατηρείται αύξηση της υδροδυναμικής διαμέτρου.. 

6.6.1. Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Υπερύθρού (IR) 
Η πρόσδεση και ακινητοποίηση των πολυμερικών αλυσίδων των δύο συστάδων του 

συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP στις επιφάνειες των νανοσωματιδίων επαληθεύτηκε με τη 

χρήση φασματοσκοπίας IR. Οι χημικές ομάδες που βρίσκονται σε μία ένωση δίνουν 

συγκεκριμένες απορροφήσεις, οπότε μπορεί να ταυτοποιηθεί εάν κάποιος χημικός δεσμός 

βρίσκεται στo δείγμα που μελετάται ανά πάσα στιγμή. Η ένταση της κορυφής Πίνακας 3 

συνδέεται με την “ποσότητα” της εκάστοτε χημικής ένωσης που μπορεί να υπάρχει στο υπό 

εξέταση δείγμα. Το εύρος της κορυφής σχετίζεται με το χημικό περιβάλλον γύρω από το 

οποίο βρίσκεται ένας δεσμός ή μία χημική ομάδα, καθώς και το είδος του διαλύτη που ίσως 

έχει αφήσει υπολείμματα στην ουσία, π.χ. υγρασία από το αδρανές υλικό KBr. 
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Πίνακας 4. Θεωρητικές απορροφήσεις των αντίστοιχων χημικών δεσμών 

Είδος δεσμού Θεωρητική απορρόφηση 
δεσμού σε cm-1 

-C-H (αρωματικός) 675-870 

-C=C (αρωματικός) 1500,1600 

-C-H 2850-2960,1400-1470, 
~1375, 700-750 

-Ο-H, -C-N 3000-3500 
 

Το φάσμα IR Σχήμα 6.20 που απεικονίζονται και τα τρία φάσματα γ-Fe2O3 (με 

κόκκινο χρώμα) των τροποποιημένων NPs με αλυσίδες πολυμερούς (με μαύρο χρώμα) και 

του καθαρού συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP (με πράσινο χρώμα). Αρχικά για τα καθαρού γ-

Fe2O3 νανοσωματίδια περιέχει τρεις χαρακτηριστικές κορυφές στα 3400 cm-1 637 cm-1, και 

572 cm-1 που αποδίδονται κατά σειρά στις ομάδες υδροξυλίου επί των νανοσωματιδίων 

επιφάνεια, στις Fe-O-Fe και Fe-OH, αντίστοιχα [352]. Ωστόσο για το φάσμα IR του καθαρού 

συμπολυμερούς επιβεβαιώνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης στα 698, 752, 

788, καθώς 1436, 1477, 1594, οι και 3030 cm-1 χαρακτηριστικά οποίες σχετίζονται με 

δονήσεις του αρωματικού δακτυλίου του πολυ(στυρενίου) και της πολυ(2-βινυλοπυριδίνης). 

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται οι χαρακτηριστικοί δεσμοί που πιστοποιούν την 

ταυτοποίηση της επιτυχούς σύνθεσης των συμπολυμερών καθώς επίσης και την ταυτοποίηση 

των δύο διαφορετικών συστάδων.  

Στο φάσμα IR που παρατηρείται για τα τροποποιημένα νανοσωματίδια με 

πολυμερικές αλυσίδες εν συγκρίσει με τα καθαρά NPs μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) παρατηρείται 

μερική επιπλέον πρόσθεση των κορυφών του συμπολυμερούς σε λιγότερή ένταση κυρίως των 

κορυφών του αρωματικού δακτυλίου που φαίνεται ότι οι κορυφές συμπίπτουν και είναι 

παρόμοιες με εκείνες του συμπολυμερούς αλλά λιγότερες διακριτές. Ωστόσο παρατηρείται η 

ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα καθαρά μαγνητικά νανοσωματίδια σε σχέση με τα 

τροποποιημένα.  

Για να γίνει η επαλήθευση και πιστοποίηση της πρόσδεσης των αλυσίδων στην 

επιφάνεια των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε διάλυμα καθαρών νανοσωματιδίων με 

συμπολυμερές του ίδιου τύπου PS-b-P2VP χωρίς όμως τη παρουσία του αντιδραστηρίου 

σύζευξης (μίγμα) και μετά την έκπλυση και φυγοκέντρηση των νανοσωματιδίων τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων στο φάσμα IR απέδειξε μόνο τις χαρακτηριστικές κορυφές 

απορρόφησης μόνο των καθαρών νανοσωματιδίων μαγκεμίτη χωρίς τις κορυφές του 
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συμπολυμερούς. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση η ουσιαστική διαφορά των 

χαρακτηριστικών κορυφών απεικονίζεται στο παρακάτω φάσμα. 

 

 

Σχήμα 6.20. Αποτελέσματα φασματοσκοπίας IR για τα τρία φάσματα γ-Fe2O3 (με κόκκινο χρώμα) των 
τροποποιημένων NPs με αλυσίδες πολυμερούς (με μαύρο χρώμα) και του καθαρού συμπολυμερούς PS-
SiCl2-P2VP (με πράσινο χρώμα και κάτω φάσμα με προσδιορισμό είδος δεσμού).  
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6.6.2. Αποτελέσματα Θερμικής Σταθμικής Ανάλυσης (TGA) 
 

Οι μετρήσεις της θερμοσταθμική ανάλυσης πραγματοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί 

η ποσότητα του τροποποιημένου συμπολυμερούς που προσδέθηκε επί της επιφάνειας των 

νανοσωματιδίων ώστε να εκτιμηθεί ποσοτικά ο αριθμός των αλυσίδων συμπολυμερούς που 

συνδέονται στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων. Όπως διαφαίνεται στο Σχήμα 6.21, η 

απώλεια βάρους των καθαρών γ-Fe2O3 νανοσωματίδια είναι περίπου 10% σε 700οC. 

Παρόμοιες απώλειες βάρους έχει παρατηρηθεί και βιβλιογραφικά [358-359] αποδίδεται στην 

απώλεια των ομάδων υδροξυλίου επί της επιφάνειας νανοσωματιδίων. Εν αντιθέσει η 

απώλεια βάρους των τροποποιημένων νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 με αλυσίδες πολυμερικών 

συστάδων PS και P2VP κυμάνθηκε στο 20% και η εξήγηση της συγκεκριμένης απώλειας 

οφείλεται αρχικά λόγω της απώλειας των ομάδων υδροξυλίου μαζί με την πρόσθετη απώλεια 

βάρους λόγω της αποσύνθεσης συμπολυμερούς στους 700οC. Η παραδοχή αυτή στην αλλαγή 

όσον αφορά την απώλεια βάρους των καθαρών NPs και των τροποποιημένων από 10% σε 

20% προσδίδει κατά ένα λόγο την επιτυχή πρόσδεση του συμπολυμερούς με τα ενεργό 

δραστικό άκρο στην επιφάνεια των NPs όπου το πλατώ καύσης που ξεκινάει στους 400oC 

συμπίπτει με το συμπόλυμερές.  

 

Σχήμα 6.21. Θερμογράφημα TGA που παρουσιάζει την επί της εκατό απώλεια μάζας (%) σε σχέση με τη 
θερμοκρασία για τα δείγματα γ-Fe2O3 καθαρά νανοσωματίδια (A) και για τα τροποποιημένα NPs με το 
συμπολυμερές PS-SiCl2-P2VP-1(B) εμβολιασμένο στην επιφάνειά του. 

 

A) 

B) 
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Στο Σχήμα 6.22 παρουσιάζεται το θερμογράφημα του σκέτου συμπολυμερούς PS-

SiCl2-P2VP όπου παρατηρείται άμεση έναρξη απώλειας μάζας στους 330oC (82%), με ένα 

δεύτερο πλατό καύσης που ξεκινάει στους 400oC (18%) όπου και τα δύο ποσοστά 

αποδίδονται στις μικρές οργανικές ομάδες του συμπολυμερούς.  

 

Σχήμα 6.22. Θερμογράφημα TGA που παρουσιάζει την επί της εκατό απώλεια μάζας (%) σε σχέση με τη 
θερμοκρασία για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-1. 

Έπειτα αφού υπολογίστηκαν οι απώλειες μάζας των τροποποιημένων και των 

καθαρών NPs ακολούθησε οι μετρήσεις ποροσιμετρίας (ΒΕΤ) για να υπολογιστεί η 

χαρακτηριστική περιοχή των νανοσωματιδίων με τις ακινητοποιημένες αλυσίδες πολυμερούς 

στην επιφάνειά τους. Έτσι ο υπολογισμός της περιοχής της επιφάνειας ήταν 85 m2/g και με 

την ακόλουθη εξίσωση θα υπολογιστεί ο αριθμός της πυκνότητας των αλυσίδων ανά 

τετραγωνικό νανόμετρο (αλυσίδες/nm2). 

 

Από την εξίσωση παρατηρούνται τα μεγέθη της πυκνότητας εμβολιασμού των 

πολυμερικών αλυσίδων (p), Δweight θεωρείται ως η απώλεια βάρους εξαιτίας της 

αποσύνθεσης του οργανικού υλικού, Μw το μοριακό βάρος του συμπολυμερούς και SBET η 

χαρακτηριστική επιφάνεια σε m2/gr. Αφού τα μοριακά βάρη και των 3 συμπολυμερών ήταν 



141 

 

της τάξης κοντά στα 22.000gr/mole και η διάμετρος των νανοσωματιδίων είναι 9 nm η τιμή 

της πυκνότητας εμβολιασμού υπολογίστηκε 0.048 αλυσίδες/nm2 και ο μέσος όρος 

εμβολιασμένων αλυσίδων ανά νανοσωματίδιο ήταν 12. 

6.6.3. Αποτελέσματα από Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) για τα 

Τροποποιημένα ΝPs με Πολυμερικές Αλυσίδες 
Μετά την τροποποίηση της επιφάνειας των νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 με το 

συμπολυμερές PS-SiCl2-P2VP όπως περιγράφτηκε και αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

έπειτα ξεπλύθηκαν πολλές φορές σε THF (μη εκλεκτικός διαλύτης και για τις δύο συστάδες) 

και τέλος με φυγοκέντρηση λήφθηκε το τελικό τροποποιημένο υλικό. Τα νανοσωματίδια 

διασπήρθηκαν σε διαλύτη τολουόλιο σε διάλυμα 0.01mg/ml και αφέθηκαν σε λουτρό 

υπερήχων για 30 λεπτά. Εν συνεχεία ήταν έτοιμα προς χαρακτηρισμό με την τεχνική ΤΕΜ 

για τον μορφολογικό τους χαρακτηρισμό. Παρακάτω στην Εικόνα 6.18 απεικονίζεται η 

εικόνα ΤΕΜ για τα τροποποιημένα NPs. Τα νανοσωματίδια εναποτέθηκαν πάνω στα ειδικά 

υποστρώματα-δειγματοφορείς (carbon grids), κατάλληλα για ΤΕΜ, τα οποία ήταν 

τοποθετημένα επάνω σε ύαλο μικροσκοπίου με την τεχνική ενστάλαξης διαλύματος (drop-

casting). 

 

Εικόνα 6.18. Εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης τροποποιημένων νανοσωματιδίων γ-Fe2O3 

με πολυμερικές αλυσίδες PS και P2VP με την τεχνική drop casting. 

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούνται τα τροποποιημένα NPs γ-Fe2O3 με 

πολυμερικές αλυσίδες όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα η πολύ καλή διασπορά τους και η 

σταθερότητα τους σε σχέση με τα καθαρά NPs που υπήρχε σε πολλές περιοχές η δημιουργία 

συσσωματωμάτων λόγω των ισχυρών μαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Στην συγκεκριμένη 
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εικόνα η εμφανής διαφορά εξηγείται λόγω της πρόσδεσης των πολυμερικών αλυσίδων στην 

επιφάνεια των NPs όπου απαλείφει σε μεγάλο βαθμό την συσσωμάτωση μεταξύ τους και με 

αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται κατά ένα βαθμό η επιτυχής τροποποίηση των NPs. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία [286] (Σχήμα 6.23) όπου συσχετίζονται τα αποτελέσματα της τεχνικής 

ΤΕΜ με την παρούσα διατριβή. Παρακάτω παρουσιάζεται μία απεικόνιση από τη 

συγκεκριμένη εργασία με αποτέλεσμα να φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά των καθαρών NPs με 

τα τροποποιημένα με πολυμερικές αλυσίδες ώστε να μειώνεται αισθητά η συσσωμάτωσή 

τους.  

 

Σχήμα 6.23. Απεικόνιση των νανοσωματιδίων πριν και μετά την τροποποίηση με πολυμερικές αλυσίδες 
και προσδιορισμός μερικής απαλοιφής των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων [286] 
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6.6.4. Αποτελέσματα Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS) στα Τροποποιημένα 

Νανοσωματίδια γ-Fe2O3 με Πολυμερικές Αλυσίδες Εκτεθειμένα σε Εκλεκτικούς 

και μη Διαλύτες. 
Η τελευταία τεχνική που ακολούθησε για τα νανοσωματίδια με τις ακινητοποιημένες 

πολυμερικές αλυσίδες πολυστυρενίου (PS) και πολύ(2-βινυλοπυριδίνης) (P2VP) στην 

επιφάνειά τους ήταν η δυναμική σκέδαση φωτός (DLS). Με τη συγκεκριμένη τεχνική θα 

προσδιοριστεί η υδροδυναμική διάμετρος των τροποποιημένων πλέον νανοσωματιδίων των 

τριών δειγμάτων γ-Fe2O3-PS-Si-P2VP-1,2,3 σε διαφορετικούς διαλύτες.  

Αρχικά παρασκευάζονται τρία διαλύματα για το κάθε δείγμα 0,01mg/ml 

τροποποιημένων NPs και με τη χρήση σε λουτρό υπερήχων για 30 λεπτά για την πλήρη 

ομογενοποίηση του διαλύματος και την αποφυγή της οποιαδήποτε συσσωμάτωσης σε 

διαλύτη τετραϋδροφουράνιο (THF) που είναι μη εκλεκτικός διαλύτης και για τις δύο 

συστάδες PS και P2VP. Έπειτα τα ίδια δείγματα των υβριδικών NPs με τα εμβολιασμένα 

συμπολυμερή PS-SiCl2-P2VP-1,2,3 διασπάρθηκαν σε τολουόλιο που είναι εκλεκτικός 

διαλύτης για τη συστάδα του PS ώστε να παρατηρηθεί η μεταβολή της υδροδυναμικής 

διαμέτρου λόγω της επιμήκυνσης των αλυσίδων στον εκάστοτε διαλύτη (Σχήμα 6.24-6.26). 

Όσον αφορά τη συστάδα της P2VP όπου είναι εκλεκτική για pH<4 στο σύστημα θα 

πραγματοποιηθούν μετρήσεις DLS με εναλλαγή στο pH από 7-3.5 όπου η συστάδα της P2VP 

είναι διαλυτή. Έτσι αρχικά τα NPs διασπείρονται σε νερό με pH-7 και αξίζει να σημειωθεί ότι 

πριν κάθε μέτρηση τα δείγματα υποβάλλονται σε λουτρό υπερήχων. Εν συνεχεία το pH 

μειώνεται σταδιακά με προσθήκη στο διάλυμα οξικού οξέος αφού όπως έχει ερευνηθεί δεν 

δημιουργεί διάλυση των NPs όπως το νιτρικό οξύ. Με την πρόσθεση ελάχιστης ποσότητας 

οξέος κάθε φορά η τιμή του διαλύματος εκτείνεται στην τιμή με pH 3.5 όπου παράλληλα 

κατά τη διάρκεια μεταβολής του pH λαμβάνονται μετρήσεις για τον προσδιορισμό της 

υδροδυναμικής διαμέτρου. 

Ακολούθως, συζητούνται τα αντίστοιχα διαγράμματα DLS σε διαφορετικούς 

διαλύτες και σε διαφορετικό περιβάλλον pH. Η σύγκριση όλων των δειγμάτων έγινε με τα μη 

τροποποιημένα NPs διασπαρμένα σε διάλυμα νερού ώστε να προσδιοριστεί η βασική 

μετάβαση στη διαφορά πριν και μετά την πρόσδεση με τις πολυμερικές αλυσίδες PS και 

P2VP. 
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Σχήμα 6.24. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-
1(50/50) όπου αποδίδεται η αύξηση της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά από έκθεση 
των τροποποιημένων NPs σε διαλύτες THF και τολουόλιο 

 

 

Σχήμα 6.25. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-
2(75/25) όπου αποδίδεται η αύξηση της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά από έκθεση 
των τροποποιημένων NPs σε διαλύτες THF και τολουόλιο 
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Σχήμα 6.26. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός για το δείγμα PS-SiCl2-P2VP-
3(25/75) όπου αποδίδεται η αύξηση της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά από έκθεση 
των τροποποιημένων NPs σε διαλύτες THF και τολουόλιο 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν και απεικονίζονται στα παραπάνω 

διαγράμματα αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι με την διασπορά των τροποποιημένων 

νανοσωματιδίων σε αντίστοιχους διαλύτες THF (μη εκλεκτικός διαλύτης και για τις δύο 

συστάδες) και τολουόλιο (εκλεκτικός διαλύτης για τη συστάδα του PS) γίνεται σύγκριση με 

τα καθαρά νανοσωματίδια του μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) όπου σχεδόν σε όλα τα δείγματα η τιμή 

του κυμαίνεται από 18-22nm σύμφωνα από τα αποτελέσματα DLS. Όσον αφορά τώρα τα 

δείγματα 1,2,3 των νανοσωματιδίων με τις ακινητοποιημένες αλυσίδες πολυμερούς όπου 

αρχικά εκτέθηκαν σε THF παρατηρείται μια αύξηση της υδροδυναμικής διαμέτρου της τάξης 

από 28-37nm όπου αποδίδεται στην μικρή επιμήκυνση των αλυσίδων και των δύο συστάδων 

PS και P2VP. Η αύξηση της διαμέτρου του κελύφους γύρω από την επιφάνεια του πυρήνα 

των NPs εξαιτίας της σχηματικής διαμόρφωσης των αλυσίδων στο διάλυμα με THF. 

Εν συνεχεία παρόμοια συμπεριφορά προσδιορίζεται όταν τα δείγματα εκτίθενται και 

διασπείρονται σε διαλύτη τολουόλιο που είναι εκλεκτικός για το PS όπου η υδροδυναμική 

διάμετρος αυξάνει σε σχέση με τα καθαρά νανοσωματίδια και η τιμή τους κυμαίνεται από 35-

42nm. Έτσι η διόγκωση της συστάδας του PS και σε αυτή τη περίπτωση οφείλεται στην 

εναλλαγή της διαμέτρου από 18nm (καθαρά NPs) σε 42nm (τροποποιημένα NPs)  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα για τα δείγματα PS-SiCl2-

P2VP-1,2,3 όπου εκτίθενται από υδατικό διάλυμα με pH -7 και έπειτα με πρόσθεσης μικρής 
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ποσότητας οξικού οξέος το pH μεταβάλλεται έως την τιμή 3με 3.5 αφού στις τιμές κάτω από 

4 είναι διαλυτή η συστάδα της P2VP.  
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Σχήμα 6.27. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) για το δείγμα PS-SiCl2-
P2VP-1(50/50) όπου αποδίδεται η μεταβολή της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά 
από έκθεση των τροποποιημένων NPs από ουδέτερο σε όξινο διάλυμα με τη προσθήκη οξικού οξέος. 
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Σχήμα 6.28. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) για το δείγμα PS-SiCl2-
P2VP-2(75/25) όπου αποδίδεται η μεταβολή της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά 
από έκθεση των τροποποιημένων NPs από ουδέτερο σε όξινο διάλυμα με τη προσθήκη οξικού οξέος. 
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Σχήμα 6.29. Διάγραμμα αποτελεσμάτων με δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) για το δείγμα PS-SiCl2-
P2VP-3(25/75) όπου αποδίδεται η μεταβολή της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων μετά 
από έκθεση των τροποποιημένων NPs από ουδέτερο σε όξινο διάλυμα με τη προσθήκη οξικού οξέος. 

Από τις παραπάνω μετρήσεις που επετεύχθησαν με την εναλλαγή του pH από 

ουδέτερο σε όξινο περιβάλλον εξήχθησαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την 

μεταβολή της υδροδυναμικής διαμέτρου όσο και την ενεργοποίηση διόγκωσης της συστάδας 

της P2VP σε χαμηλά pH<4 και την διαμόρφωση των αλυσίδων στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων. 

Καθώς το pH του διαλύματος μπορεί να επηρεάσει άμεσα το μέγεθος του κελύφους 

των νανοσωματιδίων, ανάλογη συμπεριφορά παρατηρείται και στην περίπτωση των 

πολυμερικών βουρτσών της συστάδας της P2VP στα νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου σε 

όξινο περιβάλλον. Οι αλυσίδες της συστάδας της P2VP διογκώνονται, με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι σχετικές αποστάσεις των νανοσωματιδίων με τις εμβολιασμένες αλυσίδες. 

Αντιθέτως, σε ουδέτερο περιβάλλον, παρατηρείται συρρίκνωση των πολυμερικών αλυσίδων 

και των δύο συστάδων αφού το νερό είναι κακός διαλύτης και για τις δύο συστάδες με 

αποτέλεσμα να συρρυκνώνονται οι πολυμερικές αλυσίδες όπου κατά συνέπεια μειώνονται οι 

σχετικές αποστάσεις με την επιφάνεια. Στις τιμές που το pH από 7 εώς 5 δεν παρατηρείται 

καμία σχετική αύξηση του μεγέθους και η τιμές που απεικονίζονται δεν είναι αξιόπιστη αφού 

η κατανομή PDI είναι πολύ υψηλή περίπου 0,76. Αυτό συμβαίνει λόγω της συσσωμάτωσης 

που προσδίδεται στο σύστημα λόγω της συρρίκνωσης των αλυσίδων. Ενώ όταν το pH φτάσει 

στην περιοχή κοντά στην τιμή του 4 προκύπτουν σωστές μετρήσεις με το PDI να κυμαίνεται 

σε φυσιολογικές τιμές στην περιοχή του 0,24 και από εκεί και έπειτα η τιμή της 
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υδροδυναμικής διαμέτρου δημιουργεί αυξητική τάση που προβαίνει ως την τιμή 60nm. Αυτή 

η διεργασία έρχεται σε συνάφεια με τα αποτελέσματα [286,310-313] που καταγράφησαν 

μετρήσεις με την τεχνική DLS. 

Παρακάτω στο Σχήμα 6.30 απεικονίζεται μια σχηματική αναπαράσταση της 

διαμόρφωσης των πολυμερικών αλυσίδων όταν αυτές εκτίθενται σε διαλύτη τολουόλιο που 

είναι εκλεκτικός για το PS, όταν εκτίθεται σε όξινο pH περίπου 3 εκλεκτικός για την P2VP 

και σε νερό με pH 7 που είναι κακός διαλύτης και για τις δύο συστάδες [352] 

 

 
Σχήμα 6.30. Σχηματική αναπαράσταση των διαμορφώσεων των πολυμερικών αλυσίδων ανάλογα με την 
έκθεση των τροποποιημένων νανοσωματιδίων σε διαλύτες τολουόλιο, όξινο διάλυμα σε pH 3,5 και σε 
νερό με pH-7.( οι πολυμερικές αλυσίδες του PS απεικονίζονται με μπλε χρώμα ενώ της P2VP με 
κόκκινο). [352] 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των 

επιφανειών ανόργανων υποστρωμάτων πυριτίου καθώς και των επιφανειών μαγνητικών 

νανοσωματιδίων μαγκεμίτη (γ-Fe2O3) με πολυμερικές αλυσίδες πολυστυρενίου (PS) και 

πολύ(2-βινυλοπυριδίνης) (P2VP) του τύπου V-σχήματος που συντέθηκαν με ανιοντικό 

πολυμερισμό. Ως μέθοδος πρόσδεσης και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο 

‘εμβολιασμός σε’ όπου το βασικό του πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μελέτης των 

μοριακών του χαρακτηριστικών (μέσο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών) του 

συμπολυμερούς εκ των προτέρων. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που πιστοποίησαν την 

σύνθεσή του ήταν: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) και Φασματοσκοπία 

Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1H-NMR). Η επιλογή των συγκεκριμένων 

συστάδων PS και P2VP επετεύχθη με σκοπό να προσδοθούν οι αντίστοιχες ιδιότητές τους 

όσον αφορά την υδροφοβικότητα (αναφορικά στη συστάδα του PS) και την υδροφιλικότητά 

τους (για τη συστάδα της P2VP) με έκθεση σε περιβαλλοντικά εξωτερικά ερεθίσματα 

(διαλύτες και pH). 

Η σύνθεση των πολυμερικών ‘βουρτσών’ προσδεμένες σε επιφάνειες έχει ραγδαία 

εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, έχουν αναφερθεί σημαντικά βήματα προόδου σε αυτή την 

κατεύθυνση χρησιμοποιώντας και τους δύο μεθόδους (‘εμβολιασμός από’ και ‘εμβολιασμός 

σε’) σε διαφορετικά στερεά υποστρώματα (χρυσού, πυριτίου) και επιφάνειες 

νανοσωματιδίων (Au, SiO2). Οι περισσότεροι τρόποι παρασκευής ‘βουρτσών’ σε επιφάνειες 

αφορά ελεγχόμενους ριζικούς πολυμερισμούς και ελάχιστες με ιοντικούς.  

Εν συνεχεία ακολούθησε η σύνθεση 3 δειγμάτων με μέσο μοριακό βάρος κατά 

αριθμό περίπου 22.000 g/mol σε διαφορετικά κλάσματα μάζας 50/50, 75/25 και 25/75 για τη 

συστάδα του PS και της P2VP αντίστοιχα αφού πληρούσαν όλες τις προδιαγραφόμενες 

συνθήκες του ανιοντικού πολυμερισμού.  

Για να επιτευχθεί η πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων στα επίπεδα υποστρώματα 

αρχικά πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της επιφάνεια με αλκυλοαλκοξυπυριτίου (GPS) προς 

σχηματισμό αυτοοργανωμένου υποστρώματος SAMs. Αφού αντιδράσουν με τα υδροξύλια 

της επιφάνειας πυριτίου δημιουργούν μια ομοιόμορφη σταθερή και ειδικά διαμορφωμένη 

επιφάνεια έτοιμη για την προσκόλληση των αλυσίδων πάνω της. Μετά από μετρήσεις 

ελλειψομετρίας και AFM προέκυψε ότι το πάχος του SAM είναι 1.1 nm και η δομή του ήταν 

λεία (smooth). Πραγματοποιήθηκε και μέτρηση γωνίας επαφής και ήταν 72ο Το 

συγκεκριμένο τροποποιημένο υπόστρωμα θα θεωρηθεί σαν δείγμα αναφοράς με τα υπόλοιπα 

που θα προκύψουν από την πρόσδεσή τους με τις πολυμερικές αλυσίδες.  

Έπειτα ακολούθησε η προσκόλληση του πολυμερούς με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ 

στις ήδη τροποποιημένες επιφάνειες και για τα τρία δείγματα με τα διαφορετικά κλάσματα 
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μάζας. Με την τεχνική της ελλειψομετρίας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του πάχος του 

φιλμ σε σχέση με το αναφοράς (1.1nm) και οι τιμές τους κυμάνθηκαν από 4,8nm έως 6,2nm 

όπου συμβαδίζουν με τις τιμές της βιβλιογραφίας για τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Έλαβαν μετρήσεις XPS για να παρατηρηθεί η επιτυχής πρόσδεση των αλυσίδων με 

τη βοήθεια των χαρακτηριστικών εντάσεων των κορυφών. Για τον προσδιορισμό των 

ιδιοτήτων των επιφανειών τα υποστρώματα εκτέθηκαν σε διάφορους εκλεκτικούς διαλύτες 

για την κάθε συστάδα και με την τεχνική AFM παρατηρήθηκαν οι αντίστοιχες μορφολογίες 

τύπου κυματοειδής (ripple), λακκάκια (dimple) καθώς και ο σχηματισμός μικρών σφαιριδίων. 

Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις μετρήσεις AFM συγκρίθηκαν 

με τα αποτελέσματα θεωρητικής προσομοίωσης για την πιστοποίηση της δομής όταν το 

τροποποιημένο υπόστρωμα εκτίθεται σε THF (μη εκλεκτικό διαλύτη και για τις δύο 

συστάδες) καθώς και σε τολουόλιο (εκλεκτικός διαλύτης για συστάδα PS). 

Ωστόσο στα δείγματα ακολούθησαν και μετρήσεις γωνίας επαφής με διαβροχή σε 

νερό (contact angle) όπου μελετήθηκε η συμπεριφορά στην εναλλαγή των ιδιοτήτων της 

ετερογενής πολυμερικής βούρτσα (HPB) λόγω της αλληλεπίδρασης με το διαλύτη. Η έκθεση 

της HPB σε ένα εκλεκτικό διαλύτη για τις συστάδες της P2VP και PS οδηγούν σε διόγκωση ή 

συρρίκνωση των αλυσίδων αντίστοιχα. Εξήχθησαν συμπεράσματα που προβαίνουν στην 

επιτυχή πρόσδεση των αλυσίδων αφού όταν η συγκέντρωση της αναλογίας της P2VP είναι 

μεγαλύτερη δηλαδή στα πολυμερή με κλάσμα μάζας 50/50 και 25/75 προέκυψαν μικρότερες 

τιμές στις μετρήσεις γωνίας επαφής και συγκεκριμένα στο εύρος 19-22ο που βαίνει στην 

περιοχή της υδρόφιλης κατάστασης (τα δείγματα είχαν εκτεθεί σε pH 3,8). Καθώς επίσης 

προέκυψαν παράλληλα και αυξημένες τιμές γωνίας επαφής της τάξης από 82-98 όταν το 

δείγμα εκτίθονταν σε εκλεκτικούς διαλύτες για τη συστάδα του PS (τολουόλιο) πράγμα που 

δηλώνει την μεταλλαγή του στην υδρόφοβη περιοχή.  

Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής συντέθηκαν με επιτυχία 

νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου και συγκεκριμένα μαγγεμίτης (γ-Fe2O3) με τη μέθοδο 

της συγκαταβύθισης (coprecipitation) με μέσο μέγεθος 9 nm. Εν συνεχεία τα 3 αρχικά 

πολυμερή προσδέθηκαν και ακινητοποιήθηκαν στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων με 

χημικό δεσμό με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ όπου το ελεύθερο –Cl του δεσμού Si-Cl του 

συμπολυμερούς αντιδρά με τα υδροξύλια –OH της επιφάνειας των νανοσωματιδίων.  

Αρχικά για να πιστοποιηθούν τα καθαρά NPs γ-Fe2O3 χρειάστηκε να ακολουθήσουν 

οι κάτωθι τεχνικές χαρακτηρισμού: περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) για να δώσει λεπτομερείς 

πληροφορίες όσον αφορά τη κρυσταλλογραφική δομή όπου από τις εντάσεις των κορυφών 

επιβεβαιώνεται ότι η δομή των νανοσωματιδίων υλικών είναι δομή σπινελίου, η δυναμική 

σκέδαση φωτός (DLS) χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική για το προσδιορισμό της υδροδυναμικής 
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διαμέτρου όπου για pH 7 υπολογίστηκε στο εύρος των 18nm (λογω συσσωμάτωσης) αλλά 

για τον πλήρη προσδιορισμό χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM) 

για τα γ-Fe2O3 όπου και εμπιστεύτηκε που το μέγιστο πλήθος ήταν στην τιμή 9nm. Έπειτα 

επετεύχθη ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) καθώς και EDS που καθορίστηκε η 

στοιχειακή ανάλυσή τους. Εν τέλει έγιναν και μετρήσεις μαγνήτισης για τα γ-Fe2O3 

νανοσωματίδια που η τιμή τους ήταν 43,97 emu/g συμβατή για τη μέθοδο σύνθεσης που 

ακολουθήθηκε.  

Για την πιστοποίηση της επιτυχούς πρόσδεσης των πολυμερικών αλυσίδων PS και 

P2VP με τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ στην επιφάνειά τους ακολούθησε μια σειρά από 

χαρακτηρισμούς και συγκρίσεων των καθαρών νανοσωματιδίων (ως αναφοράς) με τα ειδικά 

τροποποιημένα NPs. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που ακολούθησαν είναι αρχικά η 

Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) για την ταυτοποίηση χημικών ενώσεων, όπου 

παρατηρήθηκαν οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης για τα τροποποιημένα NPs 

κυρίως των κορυφών του αρωματικού δακτυλίου που φαίνεται ότι οι κορυφές συμπίπτουν και 

είναι παρόμοιες με εκείνες του συμπολυμερούς αλλά λιγότερες διακριτές. Ακολούθησε η 

τεχνική της Θερμική Σταθμική Ανάλυση (TGA) για την εκτίμηση της μεταβολής του βάρους 

σε σχέση με την μεταβολή της θερμοκρασίας όπου η απώλεια μάζας ήταν 10% περισσότερή 

από τα καθαρά NPs που είναι ένα βασικό στοιχείο της επιτυχίας της προσκόλλησης. Μετά τα 

αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική TGA ακολούθησε και μέτρηση 

ποροσιμετρίας των τροποποιημένων νανοσωματιδίων όπου σε συνδυασμό και των δύο 

τεχνικών και με συγκεκριμένη σχέση υπολογίστηκε ο αριθμός πυκνότητας εμβολιασμένων 

αλυσίδων ανά τετραγωνικό νανόμετρο που ήταν 0.048 αλυσίδες/nm2 και ο μέσος όρος 

εμβολιασμένων αλυσίδων ανά νανοσωματίδιο ήταν 12. 

Επόμενο στάδιο της ανάλυσης αποτελεσμάτων ήταν ο χαρακτηρισμός με 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης ΤΕΜ όπου τα τροποποιημένων νανοσωματίδια 

απαλείφουν κατά το πλείστον τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των NPs (συσσωματώματα) και 

δημιουργούν καλύτερη διασπορά και ομοιογένεια στο σύστημα και αυτό αποτυπώνεται και 

στις εικόνες ΤΕΜ. Τελευταίος χαρακτηρισμός που πραγματοποιήθηκε ήταν με την τεχνική 

DLS όπου τα τροποποιημένα NPs και των 3 δειγμάτων διασπάρθηκαν σε διαλύτες THF και 

τολουόλιο (εκλεκτικός διαλύτης για συστάδα PS) και προσδιορίστηκε η μεταβολή της 

υδροδυναμικής διαμέτρου εν συγκρίσει με τα σκέτα νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου 

όπου αυξήθηκε κατά μέσο όρο 20nm λόγω του ότι πλέον η Dh προσδιορίζει και την ύπαρξη 

των αλυσίδων στο κέλυφος των νανοσωματιδίων. Καθώς επίσης εκπονήθηκε και μελέτη 

μεταβολής της διαμέτρου των νανοσωματιδίων από υδατικό διάλυμα με pH -7 που οι 

αλυσίδες και των δύο συστάδων ήταν συρρικνωμένες και δημιουργούνται συσσωματώματα 
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έως pH-3,5 (εκλεκτικός διαλύτης για P2VP) με την προσθήκη ποσότητας οξικού οξέος (λόγω 

της μη διάλυσης των NPs) όπου σε pH<4 δημιουργείται αποπρωτονίωση της συστάδας της 

P2VP και δημιουργείται επιμήκυνση των αλυσίδων και αύξηση της υδροδυναμικής 

διαμέτρου με μέση τιμή περίπου 50nm. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Συνίσταται η περεταίρω μέλετη των πολυμερικών βουρτσών με βούρτσες 

χαμηλότερου μοριακού βάρους και περισσότερων συστάσεων για τη δημιουργία ενός 

συνολικού διαγράμματος μορφολογιών με βάση την πυκνότητας εμβολιασμού και τη 

σύσταση. Είναι επίσης επιθυμητή η μελέτη των βουρτσών με περισσότερους διαλύτες. 

Συνίσταται επίσης η μελέτη της συμπεριφοράς των βουρτσών με την ελλειψομετρία in situ με 

τη μεταβολή των διαλυτών προς αποσαφίνηση της συμπεριφοράς των πολυμερικών 

αλυσίδων. 

Περεταίρω, αξίζει να μελετηθεί η δυνατότητα της επικόλλησης νανοσωματιδίων 

πάνω στη συστάδα της P2VP της βούρτσας και η μελέτη των συστημάτων που θα 

προκύψουν. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να έχει η παρασκευή των ίδιων βουρτσών με το 

ένα πολυμερές δευτεριωμένων προς μελέτη με σκέδαση νετρονίων για τον προσδιορισμό και 

την απεικόνιση των διαμορφώσεων των αλυσίδων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διατριβή έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία νέων τροποποιημένων 

επιφανειών προσκολλημένες με πολυμερικές αλυσίδες σε επίπεδα υποστρώματα πυριτίου και 

μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (μαγγεμίτης γ-Fe2O3) χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο ‘εμβολιασμού σε’. Οι πολυμερικές βούρτσες που προσδέθηκαν στις επιφάνειες 

αποτελούνταν από τις συστάδες πολυστυρενίου (PS) και πολύ(2-βινυλοπυριδίνης) (P2VP) 

και ήταν του τύπου V-σχήματος που συντέθηκαν με ανιοντικό πολυμερισμό (κάτι εντελώς 

καινούργιο έως τώρα). Η επιλογή των συγκεκριμένων συστάδων PS και P2VP επετεύχθη με 

σκοπό να προσδοθούν οι αντίστοιχες ιδιότητές τους με έκθεση σε περιβαλλοντικά εξωτερικά 

ερεθίσματα (διαλύτες και pH). 

Η παρούσα εργασία διαχωρίστηκε σε τρία (3) διαφορετικά στάδια σε σχέση με τον 

τρόπο σύνθεσης που ακολουθήθηκε.  

Αρχικώς πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των τριών συμπολυμερών (PS-SiCl2-P2VP) 

με διαφορετικά κλάσματα μάζας που συντέθηκαν με την τεχνική του ανιοντικού 

πολυμερισμού όπου συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η χημεία χλωροσιλανίων. Από τα 

αποτελέσματα τους πιστοποιήθηκαν τα μοριακά χαρακτηριστικά, η δομή, η σύσταση, οι 

θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, οι χαρακτηριστικές κορυφές των δραστικών ομάδων 

και η θερμική τους ανάλυση καθώς και η μελέτη της απώλειας μάζας σε σχέση με τη 

θερμοκρασία. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού Πρωτονίου (1H-NMR), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμική 

Σταθμική Ανάλυση (TGA), Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR). 

Στο επόμενο στάδιο ακολούθησε η σύνθεση των τροποποιημένων επιφανειών 

πυριτίου με κατάλληλες πυριτικές ενώσεις προς το σχηματισμό αυτοοργανωμένων 

μονοστρωμάτων (SAMs) και έπειτα ακολούθησε η πρόσδεση των πολυμερικών αλυσίδων με 

τη μέθοδο ‘εμβολιασμός σε’ στο ειδικά διαμορφωμένο υπόστρωμα SAM. Οι τεχνικές 

χαρακτηρισμού που χρειάστηκαν για να μελετηθούν οι παραπάνω επιφάνειες ήταν: 

φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ακτινών-Χ (XPS), μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων 

(AFM), φασματοσκοπική ελλειψομετρία και μέτρηση γωνίας επαφής (contact angle) 

προκειμένου να πιστοποιηθούν σημαντικά μεγέθη όπως το πάχος της πολυμερικής βούρτσας, 

η δομή της και η τιμή της γωνίας επαφής έπειτα από έκθεση των τροποποιημένων 

υποστρωμάτων με τις αλυσίδες πολυμερούς σε αντίστοιχους εκλεκτικούς διαλύτες για την 

κάθε συστάδα. τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις μετρήσεις AFM επιτευχθεί σύγκριση 

των πειραματικών αποτελεσματων με τα θεωρητικά μοντέλα για την πιστοποίηση της 

μορφολογίας της επιφάνειας έπειτα από εξωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα(διαλύτη, pH). 
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Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο παρουσιάστηκε εκτενώς η σύνθεση των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (μαγκεμίτης) καθώς και η προσκόλληση των 

πολυμερικών αλυσίδων του συμπολυμερούς PS-SiCl2-P2VP στην επιφάνειά του. Η 

διαδικασία αυτή εκπονείται σε διαφορετικές συνθήκες όπου εν τέλει τα τροποποιημένα 

νανοσωματίδια εκτίθενται σε εκλεκτικούς διαλύτες για την κάθε συστάδα. Η πιστοποίηση της 

κρυσταλλικής δομής, του μεγέθους, του σχήματος, των χαρακτηριστικών κορυφών των 

δραστικών ομάδων και της θερμική τους ανάλυση όσον αφορά την απώλεια μάζας του 

καθαρού νανοσωματιδίου και του τροποποιημένου με τις πολυμερικές αλυσίδες 

ακολουθήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές: Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR), Περίθλαση 

ακτίνων-Χ (XRD), Θερμική Σταθμική Ανάλυση (TGA), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), Δυναμική Σκέδαση Φωτός 

(Dynamic Light Scattering-DLS).  

Τέλος η δυνατότητα των εμβολιασμένων πολυμερικών ‘βουρτσών’ σε επίπεδες 

επιφάνειες Si και NPs να μεταβάλλουν τις επιφανειακές τους ιδιότητες ανάλογα με το 

περιβάλλον τους, φέρουν ως αποτέλεσμα να ονομάζονται ως ‘έξυπνες’ επιφάνειες. 
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Abstract 
The goal of the present dissertation has been the fabrication of polymer brushes on 

plenar and curved surfaces (nanoparticles). Using the “grafting to” method a V-shaped 

polymer brush consisting of a diblock copolymer system of PS and P2VP, which has been 

prefabricated via anionic synthesis polymerization was attached on the surface of Si wafers 

and of iron oxide nanoparticles 

Subsequently, the resulting polymer brushes were characterized with the use of XPS, 

FTIR, ellipsometry, contact angle measurements, AFM and DLS in order to verify the 

attachments of the polymner chains on the modified surfaces. The results of the 

characterization proved inadvertendly that the formation of mixed polymer brushes upon the 

modified surfaces has been successful and that “smart” materials able to adapt on different 

externa stimuli such as pH and the presence of water, through switching hydrophilic and 

hydrophobic behavior.  
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