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Περίληψη
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ε κειέηε πιηθώλ βαζηζκέλσλ ζε
πνιπκεξή γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε ρεκηθνύο αηζζεηήξεο αεξίσλ. Έκθαζε δίλεηαη ζην
ραξαθηεξηζκό ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ απηώλ θαη ζηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ
επζύλνληαη άκεζα ε έκκεζα γηα ηελ εκθάληζε επαηζζεζίαο απέλαληη ζε δηάθνξα αέξηα. Τα
πνιπκεξή κε ελδνγελή αγσγηκόηεηα θαη ηα ζύλζεηα πνιπκεξώλ κε αγώγηκα εγθιείζκαηα
απνηεινύλ ηηο δπν θαηεγνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ επαίζζεηα πιηθά ζε
ρεκηθνύο αηζζεηήξεο αεξίσλ ηύπνπ αγσγηκόηεηαο κε βάζε ηα πνιπκεξή. Η αξρή ιεηηνπξγίαο
ησλ παξαπάλσ αηζζεηήξσλ βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιπκεξηθώλ
πιηθώλ κε δηάθνξα αέξηα νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπο.
Καζώο ε επαηζζεζία ησλ παξαπάλσ πιηθώλ βαζίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
ειεθηξηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηηο
θαζνξίδνπλ. Σηα λαλνζύλζεηα πνιπκεξώλ, ε αγσγηκόηεηα νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε αγώγηκεο
θάζεο ζε ηθαλή πεξηεθηηθόηεηα, γηα ηε δεκηνπξγία αγώγηκσλ δξόκσλ δηα κέζνπ ηεο
κνλσηηθήο πνιπκεξηθήο κήηξαο. Τελ αγώγηκε ζπληζηώζα κπνξεί λα απνηεινύλ ελδνγελώο
αγώγηκα πνιπκεξή ή αγώγηκα λαλνζσκαηίδηα. Η θξίζηκε πεξηεθηηθόηεηα γηα ηε κεηάβαζε από
ηε κνλσηηθή ζηελ αγώγηκε θάζε εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ εγθιείζκαηνο θαη ηε κνξθνινγία
ηνπ αγώγηκνπ δηθηύνπ. Έηζη, θεληξηθό ξόιν ζηε κειέηε απνηειεί ε εμέηαζε θαηλνκέλσλ
δηαθπγήο.
Η αλάπηπμε ησλ πιηθώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη
ην Εξγαζηήξην Δηειεθηξηθήο Φαζκαηνζθνπίαο ηνπ Τνκέα Φπζηθήο, θαζώο θαη άιια
ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ηερληθέο θαη δηαηάμεηο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ραξαθηεξηζκό ηνπο. Γηα ηε κειέηε ηεο κνξθνινγίαο έγηλε
ρξήζε ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο (SEM), ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο δηέιεπζεο
(ΤΕΜ) θαη κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δύλακεο (AFM). O ζεξκνκεραληθόο ραξαθηεξηζκόο
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο (DSC) θαη
δπλακηθήο κεραληθήο αλάιπζεο (DMA). Γηα ηε κειέηε ησλ ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο (DRS) ζε επξεία πεξηνρή
ζπρλνηήησλ θαη ζεξκνθξαζηώλ θαζώο θαη κεηξήζεηο αγσγηκόηεηαο ζπλερνύο ξεύκαηνο.
Γηα ηηο αλάγθεο ραξαθηεξηζκνύ ησλ πνιπκεξώλ σο επαίζζεησλ πιηθώλ ζε εθαξκνγέο
αίζζεζεο αεξίσλ, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε εηδηθή δηάηαμε. Η δηάηαμε πεξηιακβάλεη έλα
ζύζηεκα δεκηνπξγίαο αέξησλ κηγκάησλ θαζνξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο θαη κηα θπςειίδα πνπ
επηηξέπεη ηε ιήςε ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ θαηά ηελ έθζεζε ησλ επαίζζεησλ πνιπκεξηθώλ
πιηθώλ ζηνπο δηάθνξνπο αλαιύηεο. Η παξαπάλσ δηάηαμε επηηξέπεη επίζεο ηε δεκηνπξγία
θαζνξηζκέλνπ επηπέδνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο ζην ζάιακν ησλ κεηξήζεσλ, δίλνληαο ηε

δπλαηόηεηα κειέηεο ηεο επίδξαζεο ηνπ λεξνύ ζηηο ειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ επαίζζεησλ
πιηθώλ. Η ξόθεζε θαη ε δηάρπζε ηνπ λεξνύ ζηα πνιπκεξή πνπ παξνπζηάδνπλ πδξνθηιηθόηεηα
κειεηήζεθε κε ηε βαξπκεηξηθή κέζνδν. Με ηε ρξήζε αλαιπηή ξόθεζεο κεηξήζεθε ε
ηζόζεξκε πξόζιεςε λεξνύ από ηα παξαπάλσ πιηθά ηόζν θαηά ηελ ηζνξξνπία ζε δηάθνξα
επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο όζν θαη ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθέο
θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο.
Γηα ηε ζεκειηώδε θαηαλόεζε ηεο απόθξηζεο ησλ πνιπκεξηθώλ πιηθώλ ζε δηάθνξα
αέξηα, ζεκαληηθή είλαη θαη ε εμέηαζε θαηλνκέλσλ ξόθεζεο θαη δηάρπζεο. Τα παξαπάλσ
ζέκαηα κειεηώληαη κέζσ ηεο πδάησζεο πδξόθηισλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία έρνπλ πξνζηεζεί
λαλνζσκαηίδηα ππξηηίαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ. Η κειέηε ηεο
κνξθνινγίαο, ν ζεξκνκεραληθόο ραξαθηεξηζκόο θαη κεηξήζεηο εκβάπηηζεο ζε λεξό παξείραλ
ελδείμεηο όηη ε νξγαληθή ζπληζηώζα ζρεκαηίδεη κηα ζπλερή θάζε γηα πεξηεθηηθόηεηεο
κεγαιύηεξεο από 15 % θ.β. Τν δίθηπν απηό ηεο ππξηηίαο επεξεάδεη ηόζν ηελ ηθαλόηεηα
ξόθεζεο λεξνύ ηεο κήηξαο όζν θαη ην ζπληειεζηή δηάρπζεο ηνπ λεξνύ ζε απηή.
Μειεηήζεθαλ αγώγηκα ζύλζεηα πνιππόξξνιεο, δηεζπαξκέλεο ζε κνλσηηθή κήηξα
πνιππξνπνιπλίνπ. Σπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο
πνιπππξξόιεο, ηνπ ηξόπνπ παξαζθεπήο θαη ηεο πξνζζήθεο ελόο θπιιόκνξθνπ πεινύ ζηε
κνξθνινγία θαη ηηο ειεθηξηθέο/δηειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζπλζέησλ. Τα απνηειέζκαηα
έδεημαλ όηη ε πξνζζήθε ηνπ πεινύ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αγσγηκόηεηαο θαη ηε κείσζε
ηνπ θαησθιίνπ δηαθπγήο.
Παξαζθεπάζηεθαλ επίζεο ιεπηά πκέληα αγώγηκεο πνιπππξξόιεο θαη πνιπαληιίλεο
(PANI) κε ρεκηθό πνιπκεξηζκό θαη εμεηάζηεθε επαηζζεζία ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο
ζπγθεληξώζεηο αέξηαο ακκσλίαο. Η απόθξηζε ηνπο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ελώ ε θαιή
επαλαιεςηκόεηα ππνδεηθλύεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ παξαπάλσ πιηθώλ σο αηζζεηήξεο
ακκσλίαο. Παξάιιεια, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζηηο ηδηόηεηεο αίζζεζεο.
Γηα ηε κειέηε αγώγηκσλ λαλνζύλζεησλ πνιπκεξώλ παξαζθεπάζηεθαλ πιηθά
πνιπκεξνύο/λαλνζσιήλσλ άλζξαθα (CNT). Η δπλαηόηεηα ρξήζεο αγώγηκσλ λαλνζσιήλσλ
άλζξαθα σο εγθιείζκαηα ζε λαλνζύλζεηα πνιπκεξώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ρεκηθνύο
αηζζεηήξεο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζώο πξόθεηηαη γηα λαλνζσκαηίδηα κε
εμαηξεηηθέο ειεθηξηθέο, κεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηόηεηεο. Παξαζθεπάζηεθαλ λαλνζύλζεηα
πνιπκεζαθξπιηθνύ κεζπιεζηέξα / λαλνζσιήλσλ άλζξαθα θαη κειεηήζεθε ε απόθξηζε ηνπο ζε
αηκνύο λεξνύ θαη αηζαλόιεο. Παξάιιεια παξαζθεπάζηεθαλ λαλνλνζύλζεηα ζηα νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνηθηιία από πνιπκεξή. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη θαιύηεξεο
επηδόζεηο παξνπζηάδνπλ ηα λαλνζύλζεηα, ησλ νπνίσλ νη πνιπκεξηθέο κήηξεο δηαζέηνπλ
ζεξκνθξαζία παιώδνπο κεηάβαζεο κηθξόηεξεο από ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή είλαη
πδξόθηια.

