Πεξίιεςε
Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κειεηήζεθαλ λαλνζύλζεηα πνιπκεξηθά
ζπζηήκαηα, ηα νπνία είραλ σο εγθιείζκαηα λαλνζσιήλεο άλζξαθα πνιιαπιώλ ηνηρσκάησλ
(MWCNT). Οη πνιπκεξηθέο κήηξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζεξκνπιαζηηθέο,
εκηθξπζηαιιηθέο (πνιπακίδην 6 (PA6), πνιππξνππιέλην (PP), πνιπ(ηεξεθζαιηθό αηζπιέλην)
(PET)) ή άκνξθεο (πνιπκεζαθξπιηθόο κεζπιεζηέξαο (PMMA)), θαη ζεξκνζθιεξπλόκελεο
(επνμεηδηθέο ξεηίλεο). Κύξην δεηνύκελν απνηέιεζε ε παξαζθεπή θαη ε δηεξεύλεζε ησλ
ζρέζεσλ δνκήο – ηδηνηήησλ αγώγηκσλ λαλνζύλζεησλ πνιπκεξηθώλ πιηθώλ. Τέηνηα πιηθά
πξννξίδνληαη λα βξνπλ εθαξκνγή σο πιηθά ειεθηξνκαγλεηηθήο ζσξάθηζεο, πιηθά θαηάιιεια
γηα ηελ απαγσγή ειεθηξηθώλ θνξηίσλ θαη σο αληηζηαηηθά πιηθά.
Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζην θαηλόκελν δηαθπγήο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ησλ
ζπζηεκάησλ, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε από ηε κνλσηηθή ζηελ αγώγηκε θάζε κε ην
ζρεκαηηζκό ηεο πξώηεο αγώγηκεο νδνύ από άθξε ζε άθξε ζην πιηθό. Επηπιένλ,
δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο επηινγήο ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο, ηεο κεζόδνπ παξαζθεπήο,
ησλ ζπλζεθώλ απηήο, ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνιπκεξνύο ή αθόκα θαη ηεο πξνζζήθεο κηαο
ηξίηεο ζπληζηώζαο (επηθαλεηνδξαζηηθέο ελώζεηο). Κξηηήξηα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
απνηέιεζαλ νη ηηκέο ησλ θαησθιίσλ αγσγηκόηεηαο (pc) θαη ηα επίπεδα ηεο αγσγηκόηεηαο
ζπλερνύο (σdc). Η κειέηε δηεμήρζε κε ηελ ηερληθή ηεο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο
ελαιιαζζνκέλνπ πεδίνπ (DRS). Αθόκα, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ησλ
MWCNT ζηνπο κεραληζκνύο δηειεθηξηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε πνιπκεξηθήο
κήηξαο, ζηα κνλσηηθά δνθίκηα (p<pc), θαζώο θαη ε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο
αγσγηκόηεηαο ησλ αγώγηκσλ δνθηκίσλ (p>pc). Γηα ην ηειεπηαίν κάιηζηα δηεμήρζεζαλ
κεηξήζεηο ζπλερνύο ξεύκαηνο κε ηε κέζνδν ηεζζάξσλ επαθώλ από πνιύ ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο (~ 15 Κ). Εθηόο από ηηο ειεθηξηθέο, παξάιιεια κειεηήζεθαλ νη ζεξκηθέο θαη
κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ παξαζθεπαζζέλησλ πιηθώλ, κε ηηο ηερληθέο ηεο δηαθνξηθήο
ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο (DSC) θαη ηεο δπλακηθήο ζεξκν-κεραληθήο αλάιπζεο (DMA),
αληίζηνηρα.
Η πξνζζήθε ησλ λαλνζσιήλσλ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε θαηλόκελα πνπ
άπηνληαη ηεο θξπζηάιισζεο, ζηα εκηθξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
δηαπηζηώζεθε ε δξάζε ησλ λαλνζσιήλσλ σο εμσγελώλ ππξήλσλ θξπζηάιισζεο, ε αύμεζε
ηνπ βαζκνύ θξπζηαιιηθόηεηαο θαζώο θαη ε εκθάληζε κηαο λέαο θνξπθήο θξπζηάιισζεο, ε
νπνία απνδόζεθε ζηελ αλάπηπμε ηεο trans-θξπζηαιιηθήο δνκήο. Η ύπαξμε ηεο δνκήο απηήο,
κάιηζηα, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηηο ηειηθέο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ
λαλνζύλζεησλ. Τν θξπζηαιιηθό ζηξώκα, γύξσ από ηνπο MWCNT, θαίλεηαη πσο κεζνιαβεί
κεηαμύ ηεο κήηξαο θαη ησλ εγθιεηζκάησλ, κεηαθέξνληαο απνηειεζκαηηθά ηα αζθνύκελα
κεραληθά θνξηία από ην πνιπκεξέο ζηνπο πςεινύ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο λαλνζσιήλεο.
Όζνλ αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ λαλνζύλζεησλ, δείρηεθε όηη όια ηα ζπζηήκαηα
πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ραξαθηεξίδνληαη από ρακειά pc (0.03 – 3.8 % θβ), ελώ παξάιιεια νη
ηηκέο αγσγηκόηεηαο πνπ επηδεηθλύνπλ (10-12 – 100 S/cm), ηα θαζηζηνύλ θαηάιιεια λα
θαιύςνπλ νιόθιεξν ην εύξνο ησλ πηζαλώλ εθαξκνγώλ. Οη ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ pc
επξέζεζαλ θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ δνθηκίσλ κε ηελ ηερληθή ηνπ επί ηόπνπ πνιπκεξηζκνύ
(ζπζηήκαηα PET/MWCNT θαη Epoxy/MWCNT), εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ ημώδνπο θαηά ηε
δηαζπνξά ησλ λαλνζσκαηηδίσλ. Η ζεκαζία ηνπ ημώδνπο αλαδείρηεθε επίζεο θαη θαηά ηελ
αξαίσζε πξν-αλακεηγκέλσλ θόθθσλ PP/MWCNT, όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ην pc κεηώλεηαη
όζν απμάλεηαη ν δείθηεο ξνήο ηνπ πνιπκεξνύο ηεο αξαίσζεο. Επίζεο, θαζνξηζηηθή
παξάκεηξνο είλαη θαη ε ύπαξμε ή κε θξπζηαιιηθόηεηαο ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα. Η ζύγθξηζε
κεηαμύ ησλ ζεξκνπιαζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ ηερληθή ηεο αλάκεημεο ζην
ηήγκα, ππέδεημε πσο ε εκθάληζε θξπζηαιιηθόηεηαο παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
αγώγηκνπ δηθηύνπ, κεηώλνληαο ηελ σdc θαη απμάλνληαο ην pc. Μηα αθόκα ζεκαληηθή
παξάκεηξνο είλαη ε επηινγή ησλ ζπλζεθώλ παξαζθεπήο. Οη ηερληθέο DRS θαη DSC, κάιηζηα,
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ
παξαζθεπήο. Η βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ αλάκεημεο, θαζώο θαη ηεο επηινγήο ηεο

πνιπκεξηθήο κήηξαο ηεο αξαίσζεο πξν-αλακεηγκέλσλ θόθθσλ PP/MWCNT, επέθεξε κείσζε
ηνπ pc από 3.8 ζε 1.2 % θβ.
Η κειέηε ηεο ζεξκνθξαζηαθήο εμάξηεζεο ηεο αγσγηκόηεηαο θαλέξσζε όηη ν κεραληζκόο
πνπ δηέπεη ηελ θίλεζε ησλ θνξέσλ θνξηίνπ ζηα λαλνζύλζεηα θαζνξίδεηαη από ηε κνξθνινγία
ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο. Εηδηθόηεξα, δείρηεθε όηη ε ύπαξμε ελόο θξπζηαιιηθνύ
ζηξώκαηνο πνιπκεξνύο γύξσ από ηελ επηθάλεηα ησλ MWCNT, αλαγθάδεη ηνπο θνξείο
θνξηίνπ λα κεηαθηλεζνύλ κε ην θαηλόκελν ζήξαγγαο κεηαμύ ησλ αγώγηκσλ εγθιεηζκάησλ,
κέζα από θξάγκαηα δπλακηθνύ πνπ ππόθεηληαη ζε ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο (κνληέιν FIT).
Αληίζεηα, ε απνπζία θξπζηαιιηθόηεηαο ζην ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λαλνζσιήλσλ ζε κηθξόηεξεο απνζηάζεηο, θαζηζηώληαο ην κνληέιν αικάησλ κεηαβιεηνύ
κεγέζνπο (VRH) ηελ αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή.
Τέινο, ηα επξήκαηα ησλ ηερληθώλ DRS, πξσηίζησο, θαη ησλ DSC θαη DMA, δεπηεξεπόλησο,
έδεημαλ όηη ε πξνζζήθε ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα δελ επεξεάδεη ηελ κνξηαθή δπλακηθή ηεο
εθάζηνηε πνιπκεξηθήο κήηξαο. Η απνπζία ηζρπξώλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ κήηξαο θαη
εγθιεηζκάησλ θαίλεηαη πσο είλαη ην θύξην αίηην απηνύ.

