Περίληψη
Οη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ επηζηήκε ησλ πιηθώλ νξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ
παξαζθεπή θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε λέσλ πιηθώλ κε ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο θαη
ραξαθηεξηζηηθά. Σηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία πιηθώλ κε θαηλνηόκεο εθαξκνγέο θαη
ρξήζεηο ζε λέα πεδία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Τέηνηα πιηθά είλαη
θαη ηα λαλνζύλζεηα πιηθά ηα νπνία ζπλδπάδνπλ επηζπκεηέο ηδηόηεηεο από ηελ
πεξηνρή ησλ πνιπκεξώλ θαη ησλ αλόξγαλσλ νμεηδίσλ. Τέηνηα πιηθά είλαη ην
αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Εηδηθόηεξα κειεηνύληαη λαλνϋιηθά ηα νπνία απνηεινύληαη από πνιπκεξέο
(πνιπδηκεζπινζηινμάλε-PDMS) ην νπνίν έρεη πξνζξνθεζεί ζηελ επηθάλεηα ζπλζέηνπ
νμεηδίνπ. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από κήηξα ππξηηίαο (SiO2) πάλσ ζηελ
νπνία έρεη εκθσιηαζηεί δηξθνλία (ZrO2). Εηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη 3 ηύπνη
κήηξαο ππξηηίαο (fumed silica Α380 [pilot plant Institute of Surface Chemistry,
Kalush, Ukraine], fumed silica OX50 [Degussa], silica gel Si-60 [Merck]) θαη έλαλ
έσο ηέζζεξηο επαλαιήςεηο ηεο ρεκηθήο δηαδηθαζίαο εκθσιηαζκνύ δηξθνλίαο. Πάλσ ζε
απηά ηα ζύλζεηα νμείδηα πξνζξνθάηαη ην πνιπκεξέο PDMS (Mw=7960 gr/mol) ζε
δύν πεξηεθηηθόηεηεο (40 θ.β.% θαη 80 θ.β.%). Τα δνθίκηα παξαζθεπάζηεθαλ ζην
Institute of Surface Chemistry ζην Kalush ηεο Οπθξαλίαο από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα
ηνπ Καζ. V.M. Gun’ko. Σπλνιηθά κειεηήζεθαλ δώδεθα (12) δνθίκηα κε κεζόδνπο
δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο, ζεξκνξεπκάησλ απνπόισζεο θαη δηαθνξηθήο
ζεξκηδνκεηξίαο.
Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ όηη ην ζύλζεην λαλννμείδην πνπ
βαζίδεηαη ζην νμείδην ΟΧ50 παξνπζηάδεη ηελ κηθξόηεξε αιιειεπίδξαζε κε ην
πνιπκεξέο, ζε αληίζεζε κε ηα Α380 θαη Si-60 ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ
κνξηαθή θηλεηηθόηεηα ηνπ πνιπκεξνύο. Η αιιειεπίδξαζε απηή εθθξάδεηαη κε
πεξηνξηζκό ηεο θξπζηαιιηθόηεηαο ηνπ πνιπκεξνύο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ αιπζίδσλ νη νπνίεο δελ θαηαθέξλνπλ λα ιάβνπλ ζέζεηο
θξπζηαιιηθήο ζπκκεηξίαο. Απηό έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην επηθαλεηαθό θαη ρεκηθό
πξνθίι ησλ ζσκαηηδίσλ απηώλ. Σηε ζπλέρεηα κειεηώληαο ηελ επίδξαζε ηεο
δηξθνλίαο, παξαηεξείηαη πσο ε παξνπζία πεξηζζόηεξεο δηξθνλίαο ιεηηνπξγεί
ζσξαθίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε πνιπκεξνύο θαη νμεηδίνπ Α380. Αληίζεηα
πξνθύπηεη όηη δελ κεηαβάιιεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πνιπκεξνύο θαη Si-60.
Απηό νθείιεηαη πηζαλώο ζηα δηαθνξεηηθά επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν
νμεηδίσλ. Γηα ην ΟΧ50 πξνθύπηεη επίζεο κία εηθόλα κείσζεο αθόκα πεξηζζόηεξν ηεο
ήδε αζζελνύο αιιειεπίδξαζεο κε καθξνκόξηα ηνπ πνιπκεξνύο. Απηό εθθξάδεηαη κε
αύμεζε ηεο θξπζηαιιηθόηεηαο θαη θαηαπίεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ακόξθνπ
πνιπκεξνύο ζην πιηθό απηό. Τέινο παξαηεξείηαη γηα ηα δνθίκηα πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί πάλσ ζε κήηξα Si-60 ε εκθάληζε ελόο κεραληζκνύ κνξηαθήο
απνθαηάζηαζεο ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο ηεο παιώδνπο κεηάβαζεο. Η αηηία
απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ίζσο θξύβεηαη ζην γεγνλόο όηη ην Si-60 έρεη
ελδνζσκαηηδηαθνύο πόξνπο ηεο ηάμεο ησλ 5 nm κέζα ζηνπο νπνίνπο ην πνιπκεξέο
αλαπηύζζεηαη θαη δέρεηαη ρσξηθό πεξηνξηζκό. Μία παξόκνηα ζπκπεξηθνξά (ρακειή
ζεξκνθξαζία παιώδνπο κεηάβαζεο) παξαηεξείηαη θαη γηα ηα δνθίκηα πνπ πεξηέρνπλ

ην νμείδην Α-380. Απηή ε ζπκπεξηθνξά θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζηα δνθίκηα κε ην
ρακειό πνζνζηό πνιπκεξνύο κόλν θαη δείρλεη λα αλαηξείηαη κε ηελ πξνζζήθε
πεξηζζόηεξεο δηξθνλίαο. Μία πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνύζε λα δνζεί ππό ην πξίζκα
ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ιεπηνύ πκελίνπ (thin film) πνιπκεξνύο πάλσ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ νμεηδίνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί θαη πάιη
λα απνδνζεί ζε θαηλόκελα πεξηνξηζκνύ, ηα νπνία όκσο δελ πξνθαινύληαη από ην
πεξηβάιινλ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Si-60, αιιά είλαη απνηέιεζκα ησλ
γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πνιπκεξνύο.

