Περίληψη
Σε απηή ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεπλάηαη ε ζρέζε δνκήο-ηδηνηήησλ
πνιπκεξηθώλ λαλνζύλζεησλ πιηθώλ κε κήηξα βαζηζκέλε ζηνπο θπαληθνύο εζηέξεο
θαη έγθιεηζκα νξγαλόθηινπ κνληκνξηιινλίηε. Σηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλάπηπμε
θαηλνηόκσλ ζεξκνζθιεξπλόκελσλ πνιπκεξηθώλ ζπζηεκάησλ κε ηδηόηεηεο
αληαγσληζηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε επηδηνξζώζεηο
αεξνζθαθώλ (composite batch repair). Τα πνιπθπαλνπξηθά πιέγκαηα (PCN)
εκθαλίδνπλ εμαίξεηεο ηδηόηεηεο, όκσο παξόια απηά ραξαθηεξίδνληαη από πςειή
επζξαπζηόηεηα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Τν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίδεηαη
κε πξνζζήθε εύθακπησλ πνιπκεξηθώλ ζπληζησζώλ, πνπ όκσο ππνβηβάδνπλ άιιεο
κεραληθέο αληνρέο ηνπ πιηθνύ. Σε ακηγή πιέγκαηα PCN, πιέγκαηα PCN κε
πνιπηεηξακεζπιεληθή γιπθόιε (PTMG) ή πνιπζνπιθόλε (PSF) ή πνιύ(νιίγν
νπξεζαληθό)κεζαθξπιεζηέξα (PUMA) πξνζηίζεληαη κηθξέο ζπγθεληξώζεηο
νξγαλόθηινπ κνληκνξηιινλίηε (Cloisite, Nanomer) κε ζηόρν ηε κεραληθή ελίζρπζε
ηνπο.
Με ηερληθέο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο κειεηήζεθε ε κνξηαθή θηλεηηθόηεηα
ησλ πιηθώλ θαζώο θαη ε παιώδεο κεηάβαζή ηνπο. Με δηειεθηξηθέο κεηξήζεηο πνπ
ειήθζεζαλ in-situ ζε πνιπκεξηδόκελα δείγκαηα κειεηήζεθε ε πξόνδνο ηεο
ζεξκνζθιήξπλζεο. Με ηηο ηερληθέο ζθέδαζεο αθηίλσλ-Χ, κηθξνζθνπίαο ΤΕΜ, DSC,
TGA, θαζκαηνζθνπίαο IR θαη ξόθεζεο ύδαηνο ειήθζεζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ θαηαλνκή ησλ λαλνζσκαηηδίσλ, ηελ παιώδε κεηάβαζε, ηε ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα,
ην πνζνζηό ηνπ πνιπκεξηζκνύ θαζώο θαη ην πνζνζηό ηνπ πξνζξνθεκέλνπ ύδαηνο.
Από ηα πεηξάκαηα κνξθνινγηθνύ ραξαθηεξηζκνύ πξνέθπςε όηη ν ΜΜΤ έρεη θαηά
ην 60% παξεκβαιιόκελε/απνθνιηδνκέλε δηαζπνξά ζην πιέγκα ηνπ PCN. Τν
πνζνζηό απηό είλαη αλεμάξηεην ηεο κεζόδνπ αλάκημεο θαζώο θαη ηνπ ηύπνπ ηνπ
ΜΜΤ. Σε πβξηδηθά πιέγκαηα ε δηαζηξσκαηηθή απόζηαζε ηνπ παξεκβαιιόκελνπ
ΜΜΤ βξέζεθε κεγαιύηεξε απ’ ό,ηη ζηα ακηγή πιέγκαηα PCN.
Η κειέηε ηεο πξνόδνπ ηνπ πνιπκεξηζκνύ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν ΜΜΤ
δξα θαηαιπηηθά κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηεο αληίδξαζεο πνιπκεξηζκνύ θαη
απμάλνληαο ην ξπζκό κεηαηξνπήο ηνπ θπαληθνύ δεζκνύ. Οη ρξόλνη ζρεκαηηζκνύ
πήγκαηνο θαη πάισζεο βξέζεθαλ λα κεηώλνληαη παξνπζία ηνπ ΜΜΤ. Τέινο
παξαηεξήζεθε όηη ε θαηαιπηηθή δξάζε ηνπ ΜΜΤ δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
ηξνπνπνηεηή ηνπ.
Με ηε δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία παξαθνινπζήζεθε ε δηειεθηξηθή ζπλάξηεζε
ησλ λαλνζύλζεησλ ζπζηεκάησλ. Τν πξαγκαηηθό κέξνο ηεο δηειεθηξηθήο ζπλάξηεζεο
ησλ λαλνζύλζεησλ βξέζεθε λα ιακβάλεη ηηκέο κεγαιύηεξεο ηεο αληίζηνηρεο ακηγνύο
κήηξαο είηε πξόθεηηαη γηα ακηγή πνιπθπαλνπξηθή είηε γηα ηξνπνπνηεκέλε κε ηνπο
πξναλαθεξζέληεο ηξόπνπο. Η κειέηε ησλ δηειεθηξηθώλ ραιαξώζεσλ έδεημε όηη ν
κεραληζκόο α ηνπ δηθηύνπ PCN πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παιώδε κεηάβαζε
πιαζηηθνπνηείηαη παξνπζία ηνπ ΜΜΤ θαη ε πιαζηηθνπνίεζή ηνπ είλαη εμαξηώκελε
από ην πνζνζηό ηνπ εγθιείζκαηνο. Πεηξάκαηα DSC επαιεζεύνπλ ην παξαπάλσ
εύξεκα. Η ζέζε ηνπ κεραληζκνύ β-PCN εμαξηάηαη από ην πνζνζηό ηνπ
πνιπκεξηζκνύ, κε ηνλ κεραληζκό λα πιαζηηθνπνηείηαη θαζώο ν πνιπκεξηζκόο
πξνάγεηαη. Παξαηεξήζεθε επίζεο όηη ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκόο, πνπ έρεη ζην
παξειζόλ ραξαθηεξηζηεί σο εκηζπλεξγαζηαθνύ ηύπνπ, είλαη ζύλζεηνο θαη κπνξεί λα
αλαιπζεί ππό πεξηπηώζεηο ζε δύν ραιαξώζεηο. Ταρύηεξνη κεραληζκνί, όπσο νη
κεραληζκνί γ δελ επεξεάδνληαη από ηελ παξνπζία ηνπ ΜΜΤ ζηε κήηξα, αιιά
επίδξαζε ζηε ζέζε θαη ηελ ηζρύ ηνπο αζθείηαη από ηελ παξνπζία ύδαηνο θαη ησλ
εύθακπησλ ηξνπνπνηεηώλ πιέγκαηνο. Σηα πβξηδηθά λαλνζύλζεηα πιηθά νη
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αληηπιαζηηθνπνηνύληαη παξνπζία ηνπ δηθηύνπ PCN, αιιά δελ εκθαλίδνπλ θακία
νπζηώδε ηξνπνπνίεζε παξνπζία ηνπ ΜΜΤ.
Πεηξάκαηα ξόθεζεο ύδαηνο ζηα λαλνζύλζεηα ζπζηήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ
έδεημαλ όηη παξνπζία ΜΜΤ απμάλεη ην πνζνζηό ηνπ πξνζξνθεκέλνπ ύδαηνο,
πηζαλώο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ αηειεηώλ πιέγκαηνο. Η ζεξκνβαξπκεηξηθή αλάιπζε
πνπ έγηλε γηα ηα πεξηζζόηεξα από ηα πιηθά έδεημε όηη ν ΜΜΤ αδπλαηεί λα κεηαβάιεη
νπζηαζηηθά ηε ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα ηεο πνιπθπαλνπξηθήο κήηξαο θαζώο θαη ησλ
ηξνπνπνηεκέλσλ πιεγκάησλ.

