ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηψληαη νη ζεξκηθέο κεηαβάζεηο (παιψδεο
κεηάπησζε, θξπζηάιισζε θαη ηήμε θξπζηαιιηθφηεηαο), νη κεραληζκνί δηειεθηξηθήο
απνθαηάζηαζεο (κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο) θαη γεληθφηεξα ε επηξξνή ζηε
κνξηαθή θηλεηηθφηεηα ηεο ζχζηαζεο λαλνζχλζεησλ πιηθψλ, πνιπκεξνχο πξνζξνθεκέλνπ ζε λαλνζσκαηίδηα νμεηδίσλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ πιηθψλ, σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηε κέζνδν παξαζθεπήο ηνπο,
γηα ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθέο θαη βηνταηξηθέο εθαξκνγέο.
Σπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ δχν ζεηξέο δνθηκίσλ ζχλζεησλ πιηθψλ, πνιπαηζπιελνγιπθφιεο (PEG, 35 kDa, Fluka) πξνζξνθεκέλεο ζηε δξαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα
θαη ηνπο πφξνπο θφλεσλ νμεηδίσλ: ππξηηίαο (SiO2) (1ε ζεηξά) θαη ζπγθεθξηκέλνπ
ζπλζέηνπ νμεηδίνπ ππξηηίαο-ηηηαλίαο-αινπκίλαο (AST50) (2ε ζεηξά). Οη πνζνζηηαίεο
θ.β. πεξηεθηηθφηεηεο PEG/οξειδίων ήηαλ: 100/0, 90/10, 60/40 θαη 20/80, αληίζηνηρσο
γηα ηνπο δχν ηχπνπο λαλνζσκαηηδίσλ. Σε απηά εθαξκφζζεθαλ νη εμήο ηερληθέο:
Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία Σάξσζεο (DSC) (-120 έσο 110νC, κε ξπζκνχο ςχμεο θαη
ζέξκαλζεο 30 θαη 10νC/min, αληίζηνηρα), Τερληθή ησλ Θεξκνξεπκάησλ Απνπφισζεο
(TSDC) (-150 έσο 30νC, κε ξπζκνχο ςχμεο θαη ζέξκαλζεο 10 θαη 3νC/min,
αληίζηνηρα) θαη Γηειεθηξηθή Φαζκαηνζθνπία Δλαιιαζζνκέλνπ Πεδίνπ (DRS)
(ηζφζεξκε θαηαγξαθή ηεο κηγαδηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο, ε*=ε΄-iε΄΄, γηα δηεγείξσλ
πεδίν 10-1-106 Hz, ζε ζεξκνθξαζίεο -150 έσο 30 oC), ζε δνθίκηα πνπ είραλ
ηζνξξνπήζεη ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη δνθίκηα πνπ είραλ μεξαλζεί (ζε θνχξλν
ππφ θελφ ή ζε γπάιηλνπο πγξαληήξεο πεξηβάιινληνο πεληνμεηδίνπ ηνπ θσζθφξνπ).
Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη θάπνηα ππνινγηζζέληα θξίζηκα κεγέζε
παξαηέζεθαλ ζε ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα. Σε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρεο πξνυπάξρνπζεο κεηξήζεηο, εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηξξνή ζηε κνξηαθή
θηλεηηθφηεηα, ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ησλ ζπλζέησλ απηψλ
ζπζηεκάησλ. Τα πιηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ νκνηνγέλεηαο, σο πξνο ηηο
ζεξκηθέο κεηαβάζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο δηειεθηξηθήο απνθαηάζηαζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνιπκεξέο παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ θξπζηαιιηθφηεηαο, ν
νπνίνο πεξηνξίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε λαλνζσκαηηδίσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν
πεξηνξίδεηαη θαη ε παιψδεο κεηάβαζε. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ κε θξπζηαιιηθνχ
πνιπκεξνχο αθηλεηνπνηείηαη, θπξίσο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηηο επηθάλεηεο
ησλ νμεηδίσλ, αιιά θαη εληφο ησλ πφξσλ ησλ θεξακηθψλ ζπζζσκαησκάησλ ή αθφκα
θαη κεηαμχ ησλ ππθλψλ θξπζηαιιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ πνιπκεξνχο. Ωζηφζν, ην
πνζνζηφ ηνπ ακφξθνπ πνιπκεξνχο, ζην λαλνζχλζεην, δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δηαθπκάλζεηο κε ηελ πξνζζήθε εγθιείκαηνο ή πνιπκεξνχο. Η εηθφλα ησλ
δεπηεξεπφλησλ κεραληζκψλ δηειεθηξηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη ζχλζεηε θαη είλαη
απφηνθε ηεο πνηθηιίαο ησλ δεπηεξνγελψλ ηνπηθψλ κνξηαθψλ δνκψλ, πνπ αλακέλεηαη
λα ππάξρνπλ. Τα πιηθά παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία, σο πξνο ηνλ θχξην κεραληζκφ
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ αγσγηκφηεηαο. Σηελ πεξίπησζε ησλ πην
πδξφθηισλ ζπζηεκάησλ, νη κεραληζκνί απηνί πιαζηηθνπνηνχληαη ηζρπξψο θαη
ηαπηφρξνλα εληζρχνληαη, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ λεξνχ. Γεληθψο αλαδεηθλχεηαη ην
γεγνλφο, πσο ε επηξξνή ησλ λαλνζσκαηηδίσλ ζηε κεηαβνιή ζεκαληηθψλ κεγεζψλ θαη
αιιειεπηδξάζεσλ, ζε απηά ηα ζπζηήκαηα, είλαη αξθεηά πην έληνλε ζηελ πεξίπησζε
ηεο ππξηηίαο, παξά ζην ζχλζεην νμείδην.
Τέινο, ε εμαγσγή απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ (φισλ ησλ κεζφδσλ), ηα νπνία είλαη
άθξσο ελδηαθέξνληα αιιά αξθεηά ζχλζεηα, θαη ε αληηπαξαβνιή ηνπο κε ηα ιίγα
απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ
κειέηε ηεο κνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο πιηθψλ.

