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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρασκευή και μελέτη 

νανοσύνθετων πολυμερικής μήτρας. Πρόκειται για μία κατηγορία σύνθετων υλικών, 

τα οποία αποτελούνται από μία πολυμερική μήτρα και στα οποία μία ή και 

περισσότερες από τις διαστάσεις της ενισχυτικής φάσης βρίσκεται στην περιοχή των 

νανομέτρων (τυπικές διαστάσεις μέχρι 100nm). Τα υλικά αυτά συγκεντρώνουν έντονο 

επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς οι χαρακτηριστικές ιδιότητες που εμφανίζουν τα 

κάνουν να ξεχωρίζουν από τα κοινά σύνθετα υλικά και τους δίνουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν σε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών.  

Ως πολυμερική μήτρα επιλέχθηκε το ισοτακτικό πολυπροπυλένιο (PP). Είναι 

ένα θερμοπλαστικό πολυμερές πολυολεφίνης, χαμηλής πυκνότητας, ημικρυσταλλικό 

με αρκετά υψηλό βαθμό κρυσταλλικότητας και σημείο τήξεως. Πρόκειται για 

πολυμερές ευρείας χρήσης, το οποίο έχει μελετηθεί εκτενώς στην pristine μορφή του. 

Ως ενισχυτική φάση χρησιμοποιήθηκε το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). Η μελέτη του 

TiO2 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των οπτικών και ηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων που εμφανίζει. Πρόκειται για έναν ημιαγωγό ευρέως χάσματος, που μπορεί 

να κρυσταλλωθεί σε τρεις διαφορετικές κρυσταλλικές μορφές: του ανατασίου 

(anatase), του ρουτιλίου (rutile) και του μπρουκίτη (brookite). Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε TiO2, το οποίο εμφανίζει τόσο την κρυσταλλική φάση του 

ανατασίου, όσο και του ρουτιλίου. 

Παρασκευάσθηκαν δυαδικά συστήματα πολυπροπυλενίου/διοξειδίου του 

τιτανίου (PP/TiO2) με έξι περιεκτικότητες, 1 wt%, 3 wt%, 5 wt%, 7 wt%, 10 wt% και 

15 wt% σε TiO2. Η παρασκευή τους πραγματοποιήθηκε με εργαστηριακό δικόχλιο 

συνεξωθητή τήγματος πολυμερών (twin screw extruder) και η μορφοποίησή τους σε 

λεπτά υμένια έγινε με τη χρήση θερμοπρέσσας. Στην παρούσα εργασία μελετάται η 

επίδραση της συγκέντρωσης της ενισχυτικής φάσης, στις δομικές, θερμικές και 

ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσύνθετων συστημάτων. Επίσης μελετώνται δείγματα της 

πολυμερικής μήτρας PP ως συστήματα αναφοράς. Η μελέτη των νανοσύνθετων 

πραγματοποιήθηκε μέσω των τεχνικών της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD), της 

Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (ATR), της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης 

(DSC) και της Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας Ευρέως Φάσματος (BDS).  

Στα φάσματα ακτίνων Χ όλων των δειγμάτων παρατηρούνται κορυφές που 

αντιστοιχούν στις κρυσταλλικές φάσεις α και γ της πολυμερικής μήτρας. Με την 

αύξηση της περιεκτικότητας του εγκλείσματος TiO2 στα νανοσύνθετα, παρατηρούνται 

προοδευτικά περισσότερες κορυφές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των 

κρυσταλλικών φάσεων του ανατασίου (Α) και ρουτιλίου (R) του εγκλείσματος. 

Στα φάσματα ATR όλων των δειγμάτων επικρατούν οι κορυφές απορρόφησης 

οι οποίες οφείλονται σε δονήσεις τάσης (stretching vibrations) και κάμψης (bending 

vibrations) των -CH2 και -CH3 του πολυμερούς. Στα φάσματα των νανοσύνθετων 



iv 

καταγράφονται επίσης κορυφές απορρόφησης χαρακτηριστικές της παρουσίας του 

εγκλείσματος. 

Το σημείο τήξεως και ο βαθμός κρυσταλλικότητας της πολυμερικής μήτρας 

προσδιορίστηκαν από τα θερμογραφήματα DSC. Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει 

κάποια συστηματική μεταβολή των παραπάνω μεγεθών με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του TiO2. Επίσης δεν ανιχνεύθηκε υαλώδης μετάβαση σε κανένα από 

τα δείγματα, πιθανότατα λόγω της ημι-κρυσταλλικής φύσης του PP και του μικρού 

ποσοστού άμορφης φάσης σε αυτό.  

Τέλος, τα φάσματα διηλεκτρικής απόκρισης BDS των δοκιμίων, που 

ελήφθησαν στην περιοχή θερμοκρασιών από -100°C έως 160°C και σε εύρος 

συχνοτήτων από 10-1 Hz  έως 106 Hz, εμφανίζονται πλούσια σε μηχανισμούς 

χαλάρωσης, παρά το γεγονός ότι το PP είναι μη πολικό μακρομόριο. Στην περιοχή 

χαμηλών θερμοκρασιών, στη μήτρα PP και στα σύνθετα PP/1%wtTiO2, PP/3%wtTiO2, 

παρατηρείται η γ-χαλάρωση, η οποία οφείλεται σε τοπικές κινήσεις (crankshaft type), 

που λαμβάνουν χώρα στην άμορφη φάση του PP. Ακολούθως, στις ενδιάμεσες 

θερμοκρασίες εμφανίζεται σε όλα τα δείγματα η β-χαλάρωση, η οποία συνδέεται με 

την υαλώδη μετάβαση της άμορφης φάσης του PP. Τέλος, στην περιοχή υψηλών 

θερμοκρασιών, στο φάσμα της μήτρας PP και του νανοσύνθετου PP/1%wtTiO2, 

εμφανίζεται ο μηχανισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Conductivity Term, CT), ο 

οποίος περιγράφει την απόκριση ελεύθερων φορέων στις μεταβολές του ηλεκτρικού 

πεδίου στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων. Στην ίδια περιοχή θερμοκρασιών, στα 

φάσματα όλων των νανοσύνθετων, εμφανίζεται η α-χαλάρωση η οποία συνδέεται με 

την κρυσταλλική φάση της πολυμερικής μήτρας. Τέλος, όσον αφορά στη 

θερμοκρασιακή εξάρτηση των μηχανισμών χαλάρωσης, η β-χαλάρωση ακολουθεί την 

εξίσωση Vogel-Fulcher-Tamann (VFT), ενώ η α1-χαλάρωση και ο μηχανισμός της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας CT, την εξίσωση Arrhenius.  
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Abstract 

The materials studied in the present thesis, are Polymer Matrix Nanocomposites 

(PMCs). These are composite materials which consist of a polymer matrix and a 

reinforcing filler with one or more of its dimensions in the nanometer range and 

typically with dimensions up to 100 nm. These high-performance materials are under 

the spotlight of the scientific research, due to their enhanced physical properties in 

comparison to the common macro/micro composite materials, thus making them 

promising materials for technological applications. 

The isotactic Polypropylene was chosen as the polymer matrix. It is a 

thermoplastic, low density polyolefin polymer, which is semi-crystalline characterized 

by a high degree of crystallinity and melting point. Polypropylene is a widely used 

polymer which has been extensively investigated in its pristine form. Titanium dioxide 

(TiO2) was selected as reinforcing phase. TiO2 is of great interest mainly due to its 

optical and electronic properties. It is a wide band gap semiconductor, crystallizing in 

three different crystalline forms: anatase, rutile and brookite. TiO2 used in the present 

thesis, exhibits both the crystalline phase of anatase and rutile. 

Binary Polypropylene/Titanium dioxide (PP/TiO2) nanocomposites were 

prepared in six different concentrations, namely 1 wt%, 3 wt%, 5 wt%, 7 wt%, 10 wt% 

and 15 wt% in TiO2, using a twin screw extruder. Thin nanocomposites films were 

prepared using hydraulic thermopress. The aim of this work is the systematic study of 

the influence of the TiO2 nanofiller concentration on the structural, thermal and 

dielectric properties of the binary systems, using as reference the polymer matrix. The 

study of the prepared nanocomposites was carried out by means of X-Ray Diffraction 

(XRD), Attenuated Total Reflection (ATR), Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

and Broadband Dielectric Spectroscopy (BDS). 

X-ray spectra of all samples exhibit peaks corresponding to α and γ crystalline 

phases of pure PP. Upon increasing the TiO2 content, an increasing number of peaks is 

observed in the X-ray spectra of the nanocomposites, which correspond to the anatase 

(A) and rutile (R) crystalline phases of TiO2.  

The ATR spectra of pure PP and PP/TiO2 nanocomposites are dominated, in the 

intermediate wavenumber region, by absorption peaks attributed to stretching and 

bending vibrations of -CH2 and -CH3. The characteristic absorption peaks of TiO2 are 

also observed in all spectra. 

DSC thermographs reveal the melting point as well as the degree of crystallinity 

of all samples. No systematic trend is observed in the degree of crystallinity as a 

function of nanofiller concentration. It should also be noted, that the glass transition is 

not observed probably due to the semi-crystalline nature of PP and the low amount of 

the amorphous phase.  
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The Dielectric Response is rich in relaxation mechanisms, in the temperature 

range from -100°C to 160°C and frequency region from 10-1Hz to 106Hz, despite the 

fact that PP macromolecules are nonpolar. γ-relaxation is observed in pure PP, 

PP/1%wt and PP/3%wt TiO2 nanocomposites in the low temperature region and it is 

assigned to the local (most probably crankshaft type) motions in the amorphous phase 

of PP. In the intermediate temperature region, β-relaxation, associated with the glass 

transition of amorphous phase of PP, is observed in all samples. In the high temperature 

region, the Conductivity Term (CT) mechanism is present in the pure PP and 

PP/1%wtTiO2 spectra. This mechanism describes the response of free charges to the 

changes of electric field in the low frequency region. In the same temperature region, 

α-relaxation appears in the spectra of all nanocomposites, the origin of which is 

attributed to the crystalline phase of PP. Finally, β-relaxation follows Vogel-Fulcher-

Tamann (VFT) equation, while α1-relaxation and CT electrical conductivity follow the 

Arrhenius one. 
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1. Σύνθετα Υλικά 

1.1 Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά 

Στη σύγχρονη εποχή οι απαιτήσεις για υλικά με βελτιωμένες μηχανικές 

ιδιότητες και με χαμηλότερο κόστος, περιόρισαν αισθητά τη χρήση των συμβατικών 

υλικών που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ευρέως έως και σήμερα. Επίσης 

η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες, τα οποία 

έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή αλλά και να χρησιμοποιηθούν στις 

τεχνολογικές εφαρμογές, είναι ιδιαίτερα αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Γι’ αυτό 

το λόγο, ξεκίνησε μία προσπάθεια από τους επιστήμονες, να κατασκευάσουν νέα 

υλικά, είτε βελτιώνοντας τη συμπεριφορά των παραδοσιακών υλικών, είτε 

συνθέτοντας νέα υλικά. Ένα παράδειγμα των νέων αυτών υλικών αποτελούν τα 

σύνθετα υλικά. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία των νέων αυτών 

υλικών, είναι η κατανόηση της δομής και των ιδιοτήτων των ήδη υπαρχόντων υλικών. 

Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η δημιουργία νέων σύνθετων υλικών, τα οποία 

έχουν ιδιότητες που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις, 

συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα υλικά [1,2]. 

Σύνθετα υλικά ονομάζονται τα μείγματα δύο ή και περισσότερων υλικών, τα 

οποία διαφέρουν στη μορφή ή και στη σύνθεση. Παράγονται με ανάμειξη των 

επιμέρους υλικών και ελεγχόμενη διασπορά του ενός στο εσωτερικό του άλλου. 

Συνήθως δεν διαλύονται το ένα στο άλλο, αλλά αναμιγνύονται σε μακροσκοπικό 

επίπεδο και είναι δυνατόν να εντοπισθεί διεπιφάνεια μεταξύ των συστατικών τους. 

Επίσης τα σύνθετα  μπορεί να είναι φυσικά αλλά κυρίως, στην πλειοψηφία τους είναι 

τεχνητά κατασκευασμένα υλικά, τα οποία προκύπτουν από δύο ή περισσότερα 

συστατικά, που είναι χημικά ανόμοια μεταξύ τους. Επιπρόσθετα τα σύνθετα υλικά 

αποκτούν νέες ιδιότητες, οι οποίες είναι βελτιωμένες και ανώτερες συγκρινόμενες με 

εκείνες των επιμέρους συστατικών τους [3,4]. 

Ακόμα η ευρεία χρήση των σύνθετων υλικών σε ποικίλους τομείς οφείλεται στο 

γεγονός ότι συνήθως διαθέτουν τις βέλτιστες μηχανικές και άλλες ιδιότητες των υλικών 

που τα αποτελούν αλλά και επιπλέον άλλες ιδιότητες, τις οποίες κανένα από τα αρχικά 

υλικά δεν διαθέτει. Συγκεκριμένα μπορούν να συνδυάσουν ιδιότητες  όπως θερμική 

σταθερότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αντίσταση στη διάβρωση ή την φθορά, 

αυξημένη αντοχή σε κόπωση. Βέβαια ένα σύνθετο υλικό δεν μπορεί να διαθέτει 

ταυτόχρονα όλες τις παραπάνω ιδιότητες, είτε επειδή μερικές από αυτές τις ιδιότητες 

είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους, είτε επειδή δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Τα σύνθετα 

υλικά αποτελούνται από δύο φάσεις. Τη συνεχή φάση που την ονομάζουμε μήτρα και 

την ασυνεχή φάση που λέγεται ενισχυτική φάση ή έγκλεισµα ή φάση διασποράς. Τέλος 

είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βασική διαφορά μεταξύ των μιγμάτων και των 

σύνθετων υλικών είναι ακριβώς ότι τα δύο κύρια συστατικά, η μήτρα και η φάση 
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ενίσχυσης, στα σύνθετα υλικά παραμένουν αναγνωρίσιμες, πράγμα που μπορεί να μην 

συμβαίνει στα μίγματα [5]. 

Η κύρια συνεχής φάση των σύνθετων υλικών είναι η μήτρα. Η μήτρα είναι το 

υλικό με το μεγαλύτερο κατ’ όγκο ποσοστό στο σύνθετο σύστημα και για αυτόν 

ακριβώς το λόγο, για τη μήτρα επιλέγονται συνήθως υλικά με χαμηλό κόστος. Εκτελεί 

διάφορες κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των 

συστατικών στον κατάλληλο προσανατολισμό και προσδίδοντας σχήμα και ακαμψία. 

Ο τύπος της μήτρας επηρεάζει συχνά τις χημικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 

αλλά και τη μηχανική συμπεριφορά του σύνθετου. Ταυτόχρονα η μήτρα έχει την 

ιδιότητα να ενεργεί ως περιβάλλον και ως συνδετική ύλη για την ενισχυτική φάση και 

συνήθως καθορίζει την αντοχή του σύνθετου υλικού.  

Επίσης προστατεύει την επιφάνεια της ενίσχυσης από το περιβάλλον και από 

άλλους παράγοντες όπως είναι η υγρασία και η θερμότητα, αποτρέπει ενδεχόμενη 

χημική προσβολή και καθορίζει έτσι την αντίσταση του σύνθετου υλικού στις 

εξωτερικές συνθήκες. Ακόμα έχει την ικανότητα να μεταφέρει τις μηχανικές τάσεις 

μέσα στο σύνθετο υλικό και να τις κατανέμει ομοιόμορφα ανάμεσα στα εγκλείσματα. 

Ωστόσο στην περίπτωση όπου η μήτρα είναι πιο όλκιμη από το έγκλεισμα, μπορεί να 

προστατεύσει το υλικό από ενδεχόμενη θραύση. Επιπλέον, εφόσον συγκρατεί την 

ενισχυτική φάση, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διατηρεί τη συνοχή του σύνθετου 

υλικού. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η φύση της μήτρας είναι εκείνη η οποία 

καθορίζει την μέθοδο κατασκευής του συνθέτου υλικού [4,9]. 

Η δευτερεύουσα φάση καλείται ενισχυτική φάση ή έγκλεισμα ή φάση 

διασποράς. Τα εγκλείσματα αποτελούν τα δομικά στοιχεία του σύνθετου υλικού και 

καθορίζουν την εσωτερική του δομή. Ωστόσο το έγκλεισμα που είναι εκχωρημένο 

μέσα στη μήτρα, είναι συνήθως ανθεκτικότερο από αυτήν. Ο τύπος και η μορφή του 

εγκλείσματος επιλέγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού του σύνθετου υλικού. 

Μερικές από τις ιδιότητες τις οποίες είναι επιθυμητό να έχουν  τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση είναι η υψηλή αντοχή, μικρό βάρος, υψηλό μέτρο 

ελαστικότητας, χαμηλό κόστος, περιβαλλοντική αντοχή και καλή επεξεργασιμότητα. 

Επίσης τα εγκλείσματα έχουν την ικανότητα να τροποποιούν και να βελτιώνουν τις 

μηχανικές, ηλεκτρικές και άλλες ιδιότητες των σύνθετων υλικών και το είδος τους 

μπορεί να ποικίλει σε μέγεθος, γεωμετρία και σύσταση [3,4,9]. 

Επιπλέον στα σύνθετα υλικά παρατηρείται και μία άλλη φάση, η οποία 

ονομάζεται  ενδιάμεση φάση ή αλλιώς διεπιφάνεια μεταξύ μήτρας και εγκλείσματος. 

Πρόκειται για μία περιοχή μεταξύ των ορίων των δύο φάσεων, η οποία εμφανίζει 

φυσικές ιδιότητες διαφορετικές των αρχικών υλικών και η οποία παίζει καθοριστικό 

ρόλο στις μίκρο- και μακροσκοπικές ιδιότητες του σύνθετου υλικού [6]. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή συνεργασία μεταξύ μήτρας και εγκλείσματος, επιβάλλεται τόσο η πλήρης 

επαφή τους όσο και η ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσμού συνοχής μεταξύ τους. Πιο 
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συγκεκριμένα όταν η πρόσφυση εγκλείσματος και μήτρας είναι καλή, τότε και η 

λειτουργία του σύνθετου υλικού είναι καλή και για την κατασκευή ενός σύνθετου 

συστήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ιδιότητες του υλικού της μήτρας, 

όσο και της ενισχυτικής φάσης, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης (Tg), το ιξώδες και άλλα. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι 

σήμερα, σχεδόν όλοι οι τομείς της βιομηχανίας ασχολούνται με την παραγωγή ή την 

αξιοποίηση των σύνθετων υλικών. Μερικές από τις εφαρμογές τους είναι σε τομείς 

όπως της αεροναυπηγικής, του ηλεκτρισμού, της παραγωγής οικιακού εξοπλισμού και 

αθλητικών ειδών, της ηλεκτρονικής κ.α. 

1.2 Ιστορική αναδρομή 

Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα σύνθετα υλικά αρκετές εκατοντάδες χρόνια 

π.Χ. και εφάρμοζε καινοτομίες προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. 

Υλικά που εύκολα βρίσκουμε στη φύση (ξύλο, πέτρα, πηλός, κόκαλα) 

χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα από τον άνθρωπο, ο οποίος σύντομα έμαθε να βελτιώνει 

τις ιδιότητές τους ενισχύοντας τα υλικά αυτά µε πρόσθετα συστατικά. Ωστόσο τα 

σύνθετα υλικά είχαν ποικίλες εφαρμογές και η εκμετάλλευσή τους έπαιζε καταλυτικό 

ρόλο στην ιστορία πολλών πολιτισμών. Οι Αιγύπτιοι το 5000 π.Χ. χρησιμοποιούσαν 

την τεχνική της ενίσχυσης τούβλων πηλού µε πλέγμα άχυρων, µε αποτέλεσμα τη 

μείωση των τάσεων συστολής που αναπτύσσονταν κατά την ξήρανση του πηλού. 

Επίσης παρατήρησαν ότι οι πλάκες από πολύστρωτες βέργες ξύλου, παρουσίαζαν πολύ 

μεγαλύτερη αντοχή από το φυσικό ξύλο έναντι  στρέβλωσης που οφειλόταν στην 

απορρόφηση υγρασίας.  

Στη βίβλο αναφέρεται η χρήση σύνθετων υλικών από τους Βαβυλώνιους το 

4000 π.Χ. Οι αρχαίοι φαραώ ανάγκαζαν τους σκλάβους τους να χρησιμοποιούν 

πλίνθους με άχυρο για να ενισχύσουν τη δομική ακεραιότητα των κτιρίων τους, κάποια 

από τα οποία είναι μάρτυρες της σοφίας αυτού του νεκρού πολιτισμού ακόμα και 

σήμερα. Στην Αίγυπτο ακόμα το 3000 π.Χ. κατασκευαζόταν ο πρόδρομος των 

σημερινών πλαστικών σκαφών, από καλάμια εμβαπτισμένα σε πίσσα. Αργότερα το 

1000 π.Χ. οι Ασσύριοι χρησιμοποιούσαν σανίδες εμβαπτισμένες σε αδιάβροχη 

άσφαλτο για να κατασκευάσουν βάρκες. Ταυτόχρονα εκείνη την εποχή, στη 

Μεσοποταμία εφαρµόστηκε η τεχνική του βερνικώματος των τούβλων και των 

πλακιδίων µε σκοπό τον περιορισμό της επιφανειακής φθοράς, ενώ κατά τους 

Ρωμαϊκούς χρόνους, η οδοποιία  στηρίχθηκε στην ενίσχυση του οδοστρώματος µε 

τρίμματα κεραμιδιών [5,6]. 

Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν τις τριήρεις χρησιμοποιώντας συνδυασμούς 

υλικών. Ακόμα κατασκευάζονταν αρκετά όπλα μέσω του συνδυασμού δύο ή 

περισσότερων υλικών. Επίσης στην Κίνα το 1000 π.Χ., κατασκευαζόταν ένα είδος 

τόξου αποτελούμενο από αλλεπάλληλες στρώσεις κεράτου, ώστε να είναι ανθεκτικό 

και ελαφρύ ταυτόχρονα. Η περίοδος άνθισης και επιβολής των Μογγόλων στους 

γειτονικούς τους λαούς συνδυάστηκε με την κατασκευή ενός είδος τόξου που ήταν 
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ιδιαίτερα ευλύγιστο και ελαφρύ κατασκευασμένο από κέρατο συνδεδεμένο με 

διάφορες στρώσεις από τένοντες ζώων. Τα σπαθιά των Ιαπώνων κατασκευάζονταν με 

στρώσεις διαφόρων υλικών, ενώ παρόμοια τεχνική χρησιμοποιήθηκε επίσης στην 

αρχαία Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο Όμηρος στην Ιλιάδα περιγράφει την ασπίδα του 

Αχιλλέα, λέγοντας ότι την αποτελούσαν επτά εναλλασσόμενες στρώσεις από δέρμα-

χρυσό και σίδηρο.  

Ακολούθως, στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού, πολύ σημαντικό ρόλο 

είχε ένα άλλο σύνθετο υλικό, το χαρτί. Συγκεκριμένα ο πάπυρος αποτέλεσε την πρώτη 

βασική γραφική ύλη στην αρχαιότητα. Φλούδες από τον κορμό του φυτού πάπυρος, 

που αφθονούσε στις όχθες του Νείλου, σε μορφή λωρίδων εφαρμόζονταν μεταξύ τους, 

ώστε να δημιουργείται μία ενιαία επιφάνεια. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία το 

προϊόν μπορούσε να δεχθεί γραφή και να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα, λόγω της σημαντικής αντοχής του. Ωστόσο, οι Κινέζοι είχαν ανακαλύψει 

τον πρόδρομο του σημερινού χαρτιού σχεδόν 11 αιώνες πριν από τους ευρωπαίους. 

Κατασκευαζόταν από κατεργασμένες ίνες μπαμπού που συγκολλούνταν μεταξύ τους. 

Αργότερα οι Άραβες άλλαξαν την πρώτη ύλη, χρησιμοποιώντας αντί των φλοιών των 

δέντρων, υφαντά από λινάρι και κάνναβη, προμηνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

ερχομό του σύγχρονου χαρτιού.  

Το πρώτο σύνθετο υλικό βασισμένο σε μήτρα πλαστικού, εμφανίστηκε τη 

δεκαετία του 1920 και επρόκειτο για μίγμα ινιδίων ξύλου µε φαινολική φορμαλδεΰδη, 

γνωστό αργότερα ως βακελίτης προς τιμή του Βέλγου επιστήμονα Leo Beaekeland. Η 

ανάπτυξη των σύνθετων υλικών µε ενίσχυση ινών κατά την διάρκεια των τελευταίων 

30 ετών υπήρξε ραγδαία και συνδυάστηκε µε την προηγηθείσα ανάπτυξη των υψηλής 

αντοχής ινών γυαλιού και των υψηλής δυσκαμψίας ινών βορίου (1960) και την έντονη 

τάση της αεροδιαστημικής βιομηχανίας για μεγαλύτερη απόδοση µε παράλληλη 

μείωση βάρους αεροσκαφών και διαστημοπλοίων.  Επίσης το 1964 διατέθηκαν στην 

αγορά, αρχικά σε μικρές ποσότητες, οι ίνες άνθρακα (carbon fibers), οι οποίες 

τελευταία αποτελούν τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες ενισχύσεις στις 

αεροδιαστημικές κατασκευαστικές εφαρμογές. Αργότερα, το 1971 διατέθηκαν στο 

εμπόριο οι ίνες αραµιδίου, οι οποίες τώρα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ελαστικά 

αυτοκινήτων, καθώς και σε αρκετές αεροδιαστημικές και ναυπηγικές κατασκευές. 

Η ιστορική αυτή αναδρομή δείχνει τη σταδιακή εξέλιξη των σύνθετων υλικών 

ανά τους αιώνες. Ο ρυθμός αυτής της εξέλιξης εκτοξεύτηκε στα ύψη τα τελευταία 

χρόνια, με την ταυτόχρονη εξέλιξη της επιστήμης των πολυμερών. Στις μέρες μας, η 

χρήση των σύνθετων υλικών βρίσκει εφαρμογές σε τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, η 

ηλεκτρονική,  οι κατασκευές, οι συγκοινωνίες, τα αντιδιαβρωτικά υλικά, τα είδη 

αναψυχής, ο οικιακός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα αεροπλάνων και διαστημοπλοίων 

και σε πλήθος άλλους τομείς. Επιπλέον η χρήση σύνθετων υλικών επιτρέπει και την 

εξοικονόμηση πόρων, με την αντικατάσταση μέρους των πολύτιμων φυσικών πρώτων 

υλών με άλλες φθηνότερες [5,6,7].  
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Εικόνα 1.1: Σχηματικό Διάγραμμα, το οποίο παρουσιάζει τη σπουδαιότητα και τη χρήση 

των τεσσάρων διαφορετικών κατηγορίες υλικών (κεραμικά, σύνθετα, πολυμερή και 

μέταλλα) στην οικοδομική και στη μηχανική με την πάροδο του χρόνου. Ο χρόνος δεν 

είναι σε γραμμική κλίμακα [8]. 

 

1.3 Ταξινόμηση των Σύνθετων Υλικών 

Τα σύνθετα υλικά, ανάλογα µε το κριτήριο που επιλέγεται κάθε φορά, μπορούν 

να ταξινομηθούν µε πολλούς τρόπους σε διάφορες κατηγορίες. Για παράδειγμα, μία 

κατηγορία είναι τα φυσικά σύνθετα υλικά που μπορούν εύκολα να βρεθούν σε αφθονία 

στη φύση. Το ξύλο είναι ένα από τα πιο γνωστά από αυτά. Πρόκειται για ένα 

τρισδιάστατο πολυμερές σύνθετο υλικό που αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη, 

ημικυτταρίνη και λιγνίτη. Από την άλλη μεριά, τα συνθετικά σύνθετα υλικά είναι 

σύγχρονα συστήματα υλικών, των οποίων τα διάφορα συστατικά απαντώνται στη φύση 

ή παράγονται με τεχνητό τρόπο ξεχωριστά το καθένα και ακολούθως συνδυάζονται με 

ελεγχόμενο τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές ιδιότητες και η 

γεωμετρία του τεμαχίου.  

Ωστόσο τα κριτήρια ταξινόμησης των σύνθετων υλικών είναι πάρα πολλά και 

μπορεί να σχετίζονται µε: τον τύπο της μήτρας (matrix), τον τύπο του εγκλείσματος 

(inclusion or filler), αλλά και µε πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Αρχικά με βάση τον 

τύπο της μήτρας, τα σύνθετα υλικά διακρίνονται σε σύνθετα: μεταλλικής (Metal Matrix 

Composites), κεραμικής (Ceramic Matrix Composites) ή πολυμερικής μήτρας 

(Polymer Matrix Composites) (θερμοσκληρυνόμενη, θερμοπλαστική ή ελαστομερική) 

[5]. Με βάση τον τύπο του εγκλείσματος τα σύνθετα διακρίνονται σε κοκκώδη, ινώδη 

και πολυστρωματικά σύνθετα υλικά. Επίσης, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, με 

κριτήριο το μέγεθος της ενισχυτικής φάσης, σε:  
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• Νανοσύνθετα, με εγκλείσματα μικρότερα των 100 nm  

• Μικροσύνθετα, με εγκλείσματα μεγέθους της τάξης των μm και  

• Μακροσύνθετα, με εγκλείσματα μεγέθους της τάξης των mm [9].  

Τέλος τα σύνθετα μπορούν να διακριθούν και με βάση την ομοιογένεια τους, σε 

ομοιογενή και ανομοιογενή [10]. 

1.4 Εφαρμογές των Σύνθετων Υλικών 

Τα σύνθετα υλικά καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών κυρίως λόγω των 

ειδικά σχεδιασμένων ιδιοτήτων τους. Η υψηλή αντοχή, η υψηλή δυσκαμψία, η καλή 

θερμική σταθερότητα και η χαμηλή πυκνότητα αποτελούν μερικές από τις ιδιότητές 

τους, οι οποίες λόγω του ότι μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 

εφαρμογής, καθιστούν τα υλικά αυτά ικανά να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά 

υλικά σε άπειρες εφαρμογές. 

Μερικές από τις κύριες εφαρμογές τους είναι οι εξής:  

• Στη ναυπηγική: Πολλά κομμάτια και αντικείμενα εμπορικών πλοίων και σκαφών 

αναψυχής (όπως για παράδειγμα το κατάστρωμα, τα κατάρτια, τα σχοινιά και τα 

κουπιά αντιστοίχως) αλλά και οι παραδοσιακές ξύλινες ψαρόβαρκες, 

κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά προκειμένου να είναι ελαφρύτερα, έτσι ώστε 

να μπορούν να κινηθούν με υψηλότερες ταχύτητες μειώνοντας ταυτόχρονα και το 

κόστος κατανάλωσής τους σε καύσιμα.  

• Στην αεροναυπηγική και στην αεροδιαστημική: Πολλά μέρη των αεροσκαφών, 

όπως για παράδειγμα τα πτερύγια, τα γρανάζια, οι άτρακτοι, κάποια κινούμενα 

εξαρτήματα, τα πηδάλια και οι έλικες ελικοπτέρων, κατασκευάζονται από σύνθετα 

υλικά. Το Boeing 787 Dreamliner είναι το πρώτο αεροπλάνο το οποίο έχει 

κατασκευαστεί σχεδόν 100% από σύνθετα υλικά. Αποτελεί ότι καλύτερο έχει να 

επιδείξει η αεροναυπηγική βιομηχανία από τεχνολογικής άποψης και ο 

βασικότερος στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά το μέσο κόστος ανά πτήση. 

Ωστόσο, στην αεροδιαστημική βρίσκουν εφαρμογή κυρίως τα σύνθετα κεραμικής 

μήτρας, καθώς η μεγάλη θερμική αντοχή τους τα καθιστά κατάλληλα για την 

κάλυψη των εξωτερικών τοιχωμάτων των οχημάτων επαναφοράς στην 

ατμόσφαιρα. 

• Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό: Τα κράνη, οι στολές των οδηγών της φόρμουλα 1, 

το αμάξωμα, οι αεροτομές και τα σύνθετα ελαστικά των οχημάτων τους, αλλά 

ταυτόχρονα και πολλά μέρη των κοινών αυτοκινήτων (προφυλακτήρες, φυλλωτά 

ελατήρια, ελαστικά, συμπλέκτες, φρένα), κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά.  

• Σε ηλεκτρικά είδη: Το e-glass είναι ένας τύπος ινών γυαλιού που έχει 

κατασκευαστεί ειδικά για ηλεκτρικές εφαρμογές και χρησιμοποιείται για 

ηλεκτρική μόνωση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάμειξή του με πολυμερική μήτρα 

οδηγεί στη δημιουργία ηλεκτρικών εξαρτημάτων πολύπλοκου σχήματος και 

ηλεκτρικά μονωμένων, όπως είναι για παράδειγμα οι υποδοχείς ηλεκτρικών 

λαμπτήρων, οι ηλεκτρικοί διανομείς και οι ηλεκτρικοί διακόπτες. 
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• Στη βιομηχανία αθλητικών ειδών: Πολλά αθλητικά είδη, όπως για παράδειγμα οι 

ρακέτες του τένις, τα μπαστούνια του golf, τα πέδιλα σκι, τα καλάμια ψαρέματος, 

οι σκελετοί ποδηλάτων κ.α. κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά με σκοπό να 

αυξήσουν την ταχύτητα και την αντοχή τους σε ιδιαίτερες συνθήκες, να μειώσουν 

το βάρος τους και να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους. 

• Σε χημικά προϊόντα: Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

πιεστικών δοχείων, εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών ουσιών, δεξαμενών και 

απορροφητήρων για την αποθήκευση τοξικών χημικών ουσιών, σωλήνων για τη 

μεταφορά νερού και αποχετευτικών λυμάτων και δεξαμενών νερού και κρασιού. 

• Στην ιατρική: Η ιατρική και πιο συγκεκριμένα η βιοϊατρική, ίσως αποτελεί τον 

σημαντικότερο τομέα στον οποίον βρίσκουν εφαρμογή τα σύνθετα υλικά. Τα 

σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βαλβίδων της καρδιάς, 

τεχνικών αιμοφόρων αγγείων, φακών επαφής, τεχνητών συνδέσμων και τενόντων 

και οδοντιατρικών εμφυτευμάτων. Επίσης, πολλά βιοϋλικά από σύνθετα υλικά 

χρησιμοποιούνται σε οστά όπου γίνεται χρήση κύριας λάμας αλλά και 

πολυμερικού σκυροδέματος, για την αποκατάσταση του δέρματος, των 

αρθρώσεων, των κλειδώσεων κ.α. 

 

Τα παραπάνω είναι μερικές από τις εφαρμογές των σύνθετων υλικών. Στο 

σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, παρότι τα σύνθετα υλικά έχουν 

εξαιρετικές ιδιότητες, ωστόσο δεν έχουν αντικαταστήσει ακόμα τα συμβατικά υλικά, 

λόγω του κόστους τους. Το κόστος αυτό δεν αφορά μόνο τα ίδια τα υλικά, αλλά και 

τον τρόπο παρασκευής τους. Συγκεκριμένα οι καινούριες τεχνικές απαιτούν ειδικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας, γεγονός που επιβάλλει διαρκείς 

επενδύσεις. Παρόλα αυτά το σίγουρο είναι πως τα σύνθετα υλικά απασχολούν και θα 

συνεχίσουν να απασχολούν για πολλά χρόνια ακόμα τη βιομηχανία και την 

επιστημονική κοινότητα, οι οποίες με την σωστή συνεργασία τους, έχουν φέρει και 

μπορούν να επιφέρουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και 

στον έως τώρα καταπονημένο πλανήτη γη [4,5,8,11]. 

1.5 Νανοσύνθετα Πολυμερικής Μήτρας 

Τα νανοσύνθετα υλικά αποτελούν μία κατηγορία σύνθετων υλικών, στα οποία 

μία ή και περισσότερες από τις διαστάσεις της ενισχυτικής φάσης βρίσκεται στην 

περιοχή των νανομέτρων και τυπικά έχουν διαστάσεις μέχρι 100 nm. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ενίσχυσης νανοσύνθετων υλικών είναι τα φουλερένια, τα στρωματικά 

άλατα πυριτίου (layered silicates), οι νανοσωλήνες άνθρακα, τα δενδριμερή 

(dendrimers) και τα νανοσωματίδια μετάλλων. Επίσης, η μήτρα τους μπορεί να είναι 

πολυμερική, μεταλλική ή κεραμική. Τα υλικά αυτά θεωρούνται τα υλικά του 21ου 

αιώνα, καθώς αποτελούν προηγμένα πολύ-λειτουργικά υλικά, με ιδιαίτερες ιδιότητες 

ανώτερες αυτών των μακρο-μίκρο σύνθετων, καθώς  στη νανοκλίμακα οι ιδιότητες των 

υλικών αλλάζουν δραματικά. Η πολύ-λειτουργικότητά τους έγκειται στην ταυτόχρονη 

αξιοποίηση των οπτικών, μαγνητικών, ηλεκτρικών, χημικών, βιολογικών και 
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ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους. Το πλήθος των εφαρμογών τους καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα αναγκών της καθημερινότητας μέχρι και της βιοϊατρικής [12-15].  

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νανοσύνθετα 

πολυμερικής μήτρας (Polymer NanoComposites (PNC)) [16]. Τα πολυμερικά 

νανοσύνθετα σε σύγκριση με τα πολυμερικά μάκρο/μίκρο-σύνθετα, διαφοροποιούνται 

σε τρεις βασικούς παράγοντες:  

• την τάξη μεγέθους των εγκλεισμάτων τους, που κυμαίνεται στο εύρος της νάνο-

κλίμακας,  

• τη μικρή περιεκτικότητά τους σε νάνο-εγκλείσματα και  

• την εξαιρετικά μεγάλη ειδική επιφάνειά τους  

Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, καθώς 

καθορίζουν τις τελικές ιδιότητες του νανοσύνθετου είναι :  

• Ο καθοριστικός ρόλος της διεπιφάνειας πολυμερούς/εγκλείσματος, η οποία στην 

περίπτωση των νανοσύνθετων εμφανίζεται χωρικά εκτεταμένη σε σχέση με τα 

συμβατικά σύνθετα υλικά (μακρο- και μικρο-σύνθετα) [17. 18] καθώς επίσης και 

οι χωρικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στις πολυμερικές αλυσίδες της μητρικής 

φάσης λόγω της παρουσίας του εγκλείσματος [19]. Η διεπιφάνεια είναι μία περιοχή 

η οποία χαρακτηρίζεται από διαφοροποιημένες φυσικές και χημικές ιδιότητες ως 

προς τα επιμέρους συστατικά. Επειδή τα νανοσωματίδια παρουσιάζουν μεγάλο 

λόγο εμβαδού επιφανείας προς όγκο (A/V, surface area-to-volume ratio), αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης διεπειφανιακής περιοχής μεταξύ 

μήτρας-εγκλείσματος, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μίκρο-σωματίδια, για την ίδια 

συγκέντρωση ενισχυτικού μέσου [20]. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά 

το ποσοστό της πολυμερικής μήτρας που περιβάλει το νανοσωματίδιο και 

επομένως δημιουργείται μία εκτεταμένη περιοχή, η οποία έχει ιδιότητες 

διαφορετικές από τον κύριο όγκο της μήτρας (ζώνη αλληλεπίδρασης) [21,22] και 

η ύπαρξή της στο νανοσύνθετο επηρεάζει τις ηλεκτρικές, θερμικές, μηχανικές και 

άλλες ιδιότητες του υλικού. Επίσης ανάλογα με το βαθμό αλληλεπίδρασης 

πολυμερούς-νανοσωματιδίου, στη διεπιφάνεια οι πολυμερικές αλυσίδες μπορεί να 

παρουσιάσουν μεγαλύτερη ή μικρότερη κινητικότητα συγκριτικά με τον κύριο 

όγκο του υλικού, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή (αύξηση ή μείωση) 

της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης [9,24,25,26]. 

 

• Η σημαντική επίδραση του μεγέθους και της γεωμετρίας των εγκλεισμάτων, καθώς 

επίσης και η καλή διασπορά του πληρωτικού μέσου εντός του νανοσύνθετου. 

Συγκεκριμένα μόνο με μείωση του μεγέθους και χωρίς καμία μεταβολή στη 

σύσταση, τα υλικά μπορεί να εμφανίσουν διαφοροποιημένες ηλεκτρικές, 

μηχανικές κ.α. ιδιότητες. Επιπλέον, διαφορετικές γεωμετρίες εγκλεισμάτων 

οδηγούν σε σημαντική διαφοροποίηση των ιδιοτήτων των νανοσύνθετων. Στην 

εικόνα 1.2 παρουσιάζεται η μεταβολή του λόγου A/V (λόγος της επιφάνειας (Α) 

προς τον όγκο (V) (surface to volume ratio)) συναρτήσει του λόγου διαστάσεων α 



9 

(λόγος του μήκους (l) προς τη διάμετρο (d)). Είναι φανερό, ότι το βέλτιστο σχήμα 

νανοεγκλεισμάτων, το οποίο μεγιστοποιεί το λόγο Α/V είναι οι ίνες (με α>>1) και 

τα πλακίδια (με α<<1). Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός, ότι οι δύο κύριες 

κατηγορίες νανοεγκλεισμάτων που επιλέγονται είναι τα νανοεγκλείσματα μίας 

διάστασης (1D) (ίνες, νανοσωλήνες άνθρακα) και δύο διαστάσεων (2D) 

(στρωματικά άλατα πυριτίου, γραφένια κ.α.) [4,10]. 

 

 

Εικόνα 1.2: Ο λόγος επιφάνειας προς τον όγκο, A/V, ενός κυλινδρικού σωματιδίου 

σταθερού όγκου, συναρτήσει του λόγου διαστάσεων, α=l/d [14]. 

 

Ο συνδυασμός του μικρού μεγέθους, της γεωμετρίας και της καλής διασποράς 

της ενισχυτικής φάσης, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αλληλεπιδράσεων στις 

διεπιφάνειες γεγονός που επιτρέπει τη διαφοροποίηση και βελτιστοποίηση 

(functionality) των ιδιοτήτων του υλικού.  

1.6 Μέθοδοι Παρασκευής Νανοσύνθετων Υλικών Πολυμερικής 

Μήτρας  

Τα νανοσωματίδια, κατά την εισαγωγή τους ως εγκλείσματα σε πολυμερικές 

μήτρες, παρουσιάζουν την τάση να σχηματίζουν μεγάλα συσσωματώματα. Η ύπαρξη 

των συσσωματωμάτων υποβαθμίζει την ομοιογένεια του τελικού σύνθετου και κατ’ 

επέκταση τις ιδιότητές του (π.χ. μηχανικές, ηλεκτρικές). Επομένως, η επιλογή της 

μεθόδου παρασκευής των νανοσύνθετων είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της όσο το 

δυνατόν ομοιόμορφης διασποράς των νανοεγκλεισμάτων. Οι βασικές τεχνικές οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των νανοσύνθετων πολυμερικής μήτρας 

είναι [27]: 
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• Ανάμειξη σε διάλυμα (solution blending), όπου το πολυμερές διαλύεται σε 

κατάλληλο διαλύτη και αναμιγνύεται με τα νανοσωματίδια.  

• Ανάμειξη σε τήγμα πολυμερούς (melt blending), όπου τα νανοσωματίδια 

αναμιγνύονται με το τήγμα του πολυμερούς.  

• In situ πολυμερισμός, όπου τα νανοσωματίδια διαλύονται στο υγρό μονομερές 

ή σε διάλυμα αυτού και ακολουθεί ο πολυμερισμός. 

• Υποβοηθούμενη, παρουσία νερού, ανάμειξη με τήγμα πολυμερούς (water-

assisted melt compounding). 

 

Ανάμειξη σε διάλυμα (solution blending) 

Η τεχνική της ανάμειξης σε διάλυμα (solution blending), αποτελεί την πιο κοινή 

τεχνική παρασκευής νανοσύνθετων πολυμερών. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: Αρχικά, παρασκευάζεται το διάλυμα του πολυμερούς με τη χρήση του 

κατάλληλου διαλύτη και των κατάλληλων συνθηκών ανάδευσης και θερμοκρασίας. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ομοιογενής διασπορά των νανοσωματιδίων σε κατάλληλο 

διάλυμα/εναιώρημα και ακολούθως γίνεται η ανάμειξη με το διάλυμα του πολυμερούς. 

Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, παραλαμβάνεται η νανοσύνθετη μεμβράνη 

πολυμερούς. Η τεχνική αυτή απαιτεί μεγάλες ποσότητες διαλυτών υψηλού κόστους και 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να είναι βιώσιμη μόνο σε 

εργαστηριακή κλίμακα [21,29].  

 

Ανάμειξη σε τήγμα (melt blending) 

Η τεχνική της ανάμειξης σε τήγμα (melt blending) είναι παρόμοια με την 

τεχνική ανάμειξης σε διάλυμα, με τη διαφορά ότι σε αυτήν δεν είναι απαραίτητη η 

χρήση διαλυτών, καθώς τα νανοσωματίδια μπορούν να προστεθούν στο πολυμερικό 

τήγμα υπό μορφή σκόνης και στη συνέχεια να αναμιχθούν με αυτό με μηχανική 

ανάδευση. Η ανάμειξη των νανοσωματιδίων στο τήγμα του πολυμερούς, μπορεί να 

επιτευχθεί με αναμείκτες διαφόρων τύπων (single/twin screw extruders, plastographs, 

laboratory mixers). 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής, τα οποία την κάνουν αρκετά 

ελκυστική ως μέθοδο παρασκευής νανοσύνθετων πολυμερών, είναι τα εξής: Είναι 

συμβατή με όλα τα θερμοπλαστικά πολυμερή αλλά και με πολλές υπάρχουσες 

βιομηχανικές τεχνικές και γι’ αυτόν το λόγο μπορεί να εφαρμοστεί και σε βιομηχανική 

κλίμακα. Επίσης, δεν απαιτείται η χρήση διαλυτών, γεγονός που την καθιστά 

οικονομική. Το βασικό μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι τα επίπεδα διασποράς 

των νανοσωματιδίων μέσα στο τήγμα, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο είναι με 

την ανάμειξη σε διάλυμα και με τον in situ πολυμερισμό. Το μειονέκτημα αυτό 

περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση συνεξωθητή διπλού κοχλία [21,28,29]. 

 

In situ πολυμερισμός 

Στην τεχνική του in situ πολυμερισμού, τα νανοσωματίδια, τροποποιημένα ή 

μη, εισάγονται απ’ ευθείας στο μονομερές, το οποίο μπορεί να είναι σε υγρή μορφή ή 
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σε διάλυμα. Ακολουθεί η αντίδραση πολυμερισμού, με χρήση ακτινοβολίας, διάχυσης 

κατάλληλου εκκινητή, θερμότητας ή ηλεκτροχημικής διεργασίας με αποτέλεσμα την 

παρασκευή του τελικού νανοσύνθετου. Βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι 

η επίτευξη πολύ καλής διασποράς των νανοεγκλεισμάτων στην πολυμερική μήτρα, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας δημιουργίας συσσωματωμάτων. Μειονέκτημα 

της μεθόδου αποτελεί η πιθανότητα τα νανοσωματίδια να επηρεάσουν τη διαδικασία 

πολυμερισμού [21,29]. 

 

Υποβοηθούμενη, παρουσία νερού, ανάμειξη με τήγμα πολυμερούς (water-assisted 

melt compounding) 

Η τεχνική υποβοηθούμενης, παρουσία νερού, ανάμειξης με τήγμα πολυμερούς 

(water-assisted melt compounding,WA), αποτελεί έναν συνδυασμό των τεχνικών 

ανάμειξης σε διάλυμα (solution blending) και ανάμειξης σε τήγμα (melt blending). 

Πρόκειται για τεχνική η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά των δύο αυτών επιμέρους 

τεχνικών και αναπτύχθηκε με σκοπό να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα αυτών. Σε 

αυτήν την τεχνική το έγκλεισμα εισάγεται στο τήγμα του πολυμερούς με τη μορφή 

υδατικού διαλύματος το οποίο λειτουργεί ως πλαστικοποιητής (plasticizer) [23]. 

Στην πράξη, υπό τον γενικό όρο Water-Assisted (WA), περιλαμβάνονται 

διάφορες επιμέρους τεχνικές:  

• η έκχυση νερού στο τήγμα πολυμερούς/νανοεγκλεισμάτων  

• η έκχυση υδατικών διαλυμάτων επιφανειοδραστικών ουσιών στο τήγμα 

πολυμερούς/νανοεγκλεισμάτων και  

• η έκχυση πολτού (slurry), στον οποίο είναι διαλυμένα τα νανοσωματίδια που 

έχουν επιλεγεί ως ενισχυτική φάση [30] 

 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος καθώς γίνεται προσθήκη των νανοεγκλεισμάτων υπό μορφή υδατικού 

διαλύματος και όχι υπό τη μορφή πτητικής σκόνης, καθώς και η πολύ καλή διασπορά 

των εγκλεισμάτων. Μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι το γεγονός ότι ορισμένα 

πολυμερή υφίστανται υδροθερμική αποσύνθεση (hygrothermal decomposition), η 

οποία εκδηλώνεται με τη μείωση του μοριακού βάρους (molecular weight (MW)) των 

πολυμερικών αλυσίδων [31]. 

1.7 Νανοδιηλεκτρικά  

Ο όρος νανοδιηλεκτρικά (nanodielectrics) εισήχθη για πρώτη φορά από τον 

Lewis το 1994 [17], ο οποίος προέβλεψε τις δυνατότητες βελτίωσης των διηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών ενός υλικού, μέσω της εισαγωγής νανοεγκλεισμάτων σε αυτό. Με 

τον όρο νανοδιηλεκτρικό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε διηλεκτρικό σύστημα βρίσκεται 

στη νανοκλίμακα. Ωστόσο, τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, τα υλικά τα οποία έχουν 

μονοπωλήσει στις βιβλιογραφικές αναφορές υπό τον όρο αυτό, είναι τα νανοσύνθετα 



12 

υλικά πολυμερικής μήτρας που φέρουν ανόργανα εγκλείσματα. Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον στα νανοδιηλεκτρικά εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο, λόγω της 

δυνατότητας εφαρμογής τους είτε σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

και επομένως της χρήσης τους στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 

διατάξεων, είτε σε συστήματα ηλεκτρικής μόνωσης. Βέβαια, η επιλογή του 

κατάλληλου νανοεγκλείσματος είναι πρωταρχικής σημασίας. Για παράδειγμα, η 

ενίσχυση της πολυμερικής μήτρας με νανοεγκλείσματα μεγάλης διηλεκτρικής 

σταθεράς ναι μεν οδηγεί σε αύξηση της διηλεκτρικής σταθεράς του νανοσύνθετου, 

αφετέρου δε αυξάνει τα φαινόμενα διεπιφανειακής πόλωσης (Maxwell-Wgner-Sillars 

effect), και μειώνει τη διηλεκτρική αντοχή του νανοσύνθετου. Αντίθετα, 

νανοεγκλείσματα μικρής διηλεκτρικής σταθεράς οδηγούν σε αύξηση της διηλεκτρικής 

αντοχής άρα και της ικανότητας του νανοσύνθετου ως μονωτικού υλικού [30,32-35]. 

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της διηλεκτρικής 

απόκρισης των νανοδιηλεκτρικών καθώς η προσθήκη του νανοεγκλείσματος επιβάλλει 

περιορισμούς στη δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων οι οποίοι καθορίζονται τόσο 

από το μέγεθος των εγκλεισμάτων, όσο και από τη γεωμετρία τους. Σε άλλες 

περιπτώσεις οι μηχανισμοί διηλεκτρικής χαλάρωσης διευκολύνονται από την παρουσία 

του εγκλείσματος, η οποία συνοδεύεται με αύξηση του ελεύθερου όγκου και την πιο 

χαλαρή μοριακή οργάνωσή των πολυμερικών αλυσίδων [36,37]. 
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 2. Τα Υλικά 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα υλικά τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των νανοσύνθετων συστημάτων 

πολυπροπυλενίου/διοξειδίου του τιτανίου (PP/TiO2). Ως πολυμερική μήτρα 

χρησιμοποιήθηκε ισοτακτικό πολυπροπυλένιο (Polypropylene, PP) και ως 

νανοέγκλεισμα το διοξείδιο του τιτανίου (titanium (IV) oxide, TiO2). Επίσης 

περιγράφονται λεπτομερώς τα γενικά χαρακτηριστικά τους, οι ιδιότητές και οι 

εφαρμογές τους.  

2.2 Το Πολυπροπυλένιο (Polypropylene, PP) 

Το πολυπροπυλένιο παρασκευάσθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον G. 

Natta με πολυμερισμό του προπυλενίου [1]. Το πολυπροπυλένιο (PP) είναι ένα 

θερμοπλαστικό πολυμερές πολυολεφίνης, με χημικό τύπο (C3H6)n, το οποίο περιέχει 

10000-20000 μονομερή προπυλενίου. Στην εποχή μας θεωρείται η δεύτερη σε 

σπουδαιότητα πολυολεφίνη (πολυμερές προσθήκης) μετά το πολυαιθυλένιο. [1,2]. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Πολυμερισμός του Πολυπροπυλενίου [3]. 

 

Το Προπυλένιο 

Το προπυλένιο, είναι ένας υδρογονάνθρακας ο οποίος ανήκει στην κατηγορία 

των αλκενίων και εναλλακτικά ονομάζεται και προπένιο (εικόνα 2.2). Παράγεται μέσω 

της καταλυτικής πυρόλισης των αλκαλίων (προπάνιο, βουτάνιο), τα οποία αποτελούν 

ελαφρύ απόσταγμα της διύλισης του αργού πετρελαίου. Σε συνθήκες περιβάλλοντος 

είναι ένα άχρωμο και εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Στο μόριο του προπυλενίου 

σχηματίζεται ένας σίγμα (σ) δεσμός τύπου sp2-s ανάμεσα σε ένα άτομο άνθρακα του 

διπλού δεσμού και σε ένα άτομο υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στα δύο άτομα άνθρακα του 

διπλού δεσμού, σχηματίζεται ένας σ-δεσμός τύπου sp2- sp2 και ένας π-δεσμός ο οποίος 

προκύπτει από την πλευρική επικάλυψη των pz-pz ατομικών τροχιακών των ατόμων 

άνθρακα. Δηλαδή στο διπλό δεσμό ο ένας είναι σ και ο άλλος είναι π. Η δραστικότητα 
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του μορίου του προπυλενίου οφείλεται στον π-δεσμό, καθώς η περιοχή του δεσμού 

αυτού εμφανίζει υψηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα και είναι ευάλωτη σε επιδράσεις των 

ηλεκτρονιόφιλων μορίων. Τέλος, ανάμεσα στα δύο άτομα άνθρακα που συνδέονται 

μεταξύ τους με απλό δεσμό, σχηματίζεται ένας σ-δεσμός τύπου sp2- sp3, ενώ ανάμεσα 

σε ένα άτομο άνθρακα του απλού δεσμού και σε ένα άτομο υδρογόνου σχηματίζεται 

ένας σ-δεσμός τύπου sp3-s [4]. 

 

 

Εικόνα 2.2: Το μόριο του προπυλενίου και οι σχηματιζόμενοι δεσμοί μεταξύ των ατόμων 

του. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Πολυπροπυλενίου 

Το πολυπροπυλένιο είναι ένα ημικρυσταλλικό στερεό, με υψηλό βαθμό 

κρυσταλλικότητας, το οποίο αποτελείται από τέσσερα είδη σφαιρουλιτών (types I to 

IV). Είναι ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, στις ανόργανες ενώσεις αλλά και στις 

οργανικές με εξαίρεση τους υγρούς υδρογονάνθρακες και τα χλωριούχα παράγωγα. 

Επίσης είναι διαφανές, σχετικά σκληρό και έχει αρκετά καλές φυσικές, μηχανικές και 

θερμικές ιδιότητες και υψηλό σημείο τήξεως. Ακόμα έχει χαμηλή πυκνότητα, είναι 

εύκολο στην επανεπεξεργασία και μορφοποίησή του και είναι σχετικά φθηνό. 

Εμφανίζει αντοχή στην κρούση και στον εφελκυσμό, σχετικά καλή αντοχή στην 

κάμψη, η οποία μάλιστα αυξάνεται με την αύξηση της κρυσταλλικότητάς του και 

σχετικά υψηλή θερμική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, εμφανίζει αντίσταση στη διάβρωση 

και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος είναι ένα μη πολικό μακρομόριο. Εμφανίζει 

χαμηλή διηλεκτρική σταθερά και παράγοντα απωλειών και είναι μη υγροσκοπικό [4-

6]. Ενδεικτικές τιμές των φυσικών ιδιοτήτων του πολυπροπυλενίου παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2.1.  
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Πίνακας 2.1: Ενδεικτικές τιμές φυσικών ιδιοτήτων του πολυπροπυλενίου [7] 

Φυσικές Ιδιότητες Ενδεικτικές τιμές 

Πυκνότητα (20℃) (g/cm3) 0.88-0.91 

Θερμοκρασία Τήξης (℃) 170-172 

Δείκτης Τήγματος (g/10min) 1-7.3 

Επιμήκυνση % 500-900 

Κάμψη (GPa) 1.5 

Εφελκυσμός (MPa) 33 

Ειδικό Μέτρο Ελαστικότητας (GPa) 1.66 

 

Στα μειονεκτήματα του πολυπροπυλενίου συμπεριλαμβάνονται η μεγάλη τιμή 

του συντελεστή θερμικής διαστολής και η χαμηλή αντοχή στην κρούση συγκριτικά με 

άλλα πολυμερή. Επίσης εμφανίζει χαμηλή αντίσταση στην ακτινοβολία ειδικά στην 

υπεριώδη. Ακόμα, όπως συμβαίνει και σε κάθε ημικρυσταλλικό υλικό, καταπονείται 

κατά τον ερπυσμό του. Επιπλέον το πολυπροπυλένιο δεν θεωρείται επιβλαβές για την 

υγεία του ανθρώπου, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να αποδώσει πτητικές οργανικές 

ενώσεις (VOCs) στον περιβάλλοντα αέρα κατά την επεξεργασία του σε υψηλή 

θερμοκρασία. 

Οι ιδιότητες του PP διαφοροποιούνται ανάλογα με: α) την τακτικότητα του 

πολυμερούς, β) το μέσο μοριακό του βάρος και γ) την προσθήκη συνμονομερούς (π.χ. 

αιθυλενίου) κ.λ.π. 

 

Κατηγοριοποίηση Πολυπροπυλενίου 

Το πολυπροπυλένιο κατηγοριοποιείται ως προς τη δομή του (κρυσταλλική ή 

μη) και τη στερεοϊσομέρειά του στις εξής τρείς κατηγορίες [8,9]: 

i) Ισοτακτικό (isotactic, i-PP): Είναι ημικρυσταλλικό και χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό κρυσταλλικότητας (30-70%). Επίσης η θερμοκρασία τήξεως του 

είναι περίπου ίση με 170℃ και η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Τg) περίπου 

ίση με 0℃. 

ii) Συνδιοτακτικό (syndiotactic, s-PP): Εμφανίζει μικρότερη κρυσταλλικότητα από 

το i-PP και χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο σημείο τήξεως και χαμηλότερο 

Τg~(−8)℃. 

iii) Ατακτικό (atactic, a-PP): Είναι άμορφο και έχει χαμηλότερο σημείο τήξεως, 

χαμηλότερη πυκνότητα, χαμηλότερο Τg~(−20)℃ και υποβαθμισμένες μηχανικές 

και θερμικές ιδιότητες συγκριτικά με τα άλλα δύο είδη. Επίσης, το a-PP έχει 

μαλακή και κολλώδη υφή. 
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Το πολυπροπυλένιο κατηγοριοποιείται, επίσης, ως προς τα μονομερή που το 

απαρτίζουν σε τρεις κατηγορίες: 

i) Ομοπολυμερές ΡΡ (Homopolymer, ΗΡΡ) το οποίο αποτελείται αποκλειστικά 

από μονομερή προπυλενίου. Είναι ημικρυσταλλικό υλικό και περιέχει 

κρυσταλλική και άμορφη φάση. Το ποσοστό ύπαρξης κάθε φάσης εξαρτάται από 

τις συνθήκες πολυμερισμού (καταλύτης, θερμοκρασία, πίεση), από τα δομικά και 

τα στερεοχημικά χαρακτηριστικά των πολυμερικών αλυσίδων, αλλά και από τις 

συνθήκες κατά τις οποίες το πολυμερές πήρε την τελική του μορφή (ίνες-κόκκοι-

φιλμ). Είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μορφή του PP. 

ii) Συμπολυμερές ΡΡ (Random Copolymer, RCP) το οποίο εκτός από μονομερή 

προπυλενίου, περιέχει και 1-8% μονομερών αιθυλενίου. 

iii) Συμπολυμερές PP (Impact Copolymer, ICP) το οποίο περιέχει 45-65% 

μονομερών αιθυλενίου [8]. 

 

Τακτικότητα  

Η ύπαρξη της μεθυλομάδας (-CH3) στο μονομερές του προπυλενίου έχει ως 

αποτέλεσμα τα μόρια προπυλενίου να συνδέονται με διαφορετικούς πιθανούς τρόπους 

μεταξύ τους κατά τη δημιουργία του μακρομορίου, γεγονός που οδηγεί σε αλυσίδες 

διαφορετικής δομικής ισομέρειας-στερεοϊσομέρειας. 

Η στερεοϊσομέρεια σε μία αλυσίδα ΡΡ συνδέεται με τη θέση στην οποία 

βρίσκονται οι μεθυλομάδες (-CH3)  ως προς την πολυμερική αλυσίδα. Όταν όλες οι 

μεθυλομάδες βρίσκονται στη μία πλευρά της πολυμερικής αλυσίδας, τότε έχουμε το 

ισοτακτικό PP (i-PP) (εικόνα 2.3 A). Όταν η θέση της μεθυλομάδας εναλλάσσεται 

αυστηρά μία προς μία ως προς την πολυμερική αλυσίδα, τότε έχουμε το συνδιοτακτικό 

PP (s-PP) (εικόνα 2.3 B). Τέλος, όταν η μεθυλομάδα εμφανίζεται ακανόνιστα και στις 

δύο πλευρές της πολυμερικής αλυσίδας, τότε έχουμε το ατακτικό PP (a-PP) (εικόνα 2.3 

C) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ισοτακτικό 

Β. Συνδιοτακτικό 
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Εικόνα 2.3: Αναπαράσταση της στερεοϊσομέρειας του PP. 

 

Το ισοτακτικό PP είναι ένα πολυμορφικό πολυμερές και εμφανίζει διάφορες 

κρυσταλλικές φάσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη μοριακή διάταξη των 

πολυμερικών αλυσίδων. Οι φάσεις αυτές είναι οι monoclinic α-, hexagonal β-, 

orthorhombic γ- καθώς και οι μεσομορφικές (σμηκτικού τύπου) φάσεις [10]. Η α-φάση 

(ή form I) σχηματίζεται κατά τη ψύξη του ισοτροπικού τήγματος σε χαμηλούς ή 

μέτριους ρυθμούς ψύξης. Πρόκειται για θερμοδυναμικά σταθερή μονοκλινική 

κρυσταλλική φάση, η οποία κυριαρχεί στο i-PP. Η β-φάση (ή form II) παρατηρείται σε 

ειδικές συνθήκες κρυστάλλωσης (π.χ. μεγάλες βαθμίδες θερμοκρασίας) και ο ρυθμός 

ανάπτυξής της είναι υψηλότερος από αυτόν της α-φάσης. Είναι μετασταθής φάση και 

παρουσιάζει χαμηλότερη τάξη και χαμηλότερο σημείο τήξεως από την α-φάση. 

Επίσης, κατά τη θέρμανση και μέσα από τον έλεγχο του θερμικού ιστορικού της, η β-

φάση μπορεί να ανακρυσταλλωθεί σε α-φάση. Η γ-φάση (ή form III) σχηματίζεται σε 

υποβαθμισμένο, χαμηλού μοριακού βάρους i-PP καθώς και κατά την κρυστάλλωση του 

i-PP σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Σχηματίζεται συνήθως σε συνδυασμό με την α-φάση. 

Τέλος, η μεσομορφική φάση σχηματίζεται κατά την υπερψύξη (supercooling) του 

ισοτροπικού τήγματος. Όλες οι κρυσταλλικές φάσεις του i-PP, σχηματίζουν μία 

ελικοειδή δομή (2 * 31), στην οποία η έλικα μπορεί να έχει δεξιόστροφη ή 

αριστερόστροφη (ή και τα δύο) διαμόρφωση μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα και κατά 

την οποία η θέση της μεθυλομάδας μπορεί να βρίσκεται με κατεύθυνση είτε ΄΄προς τα 

πάνω΄΄, είτε ΄΄προς τα κάτω ΄΄ στην έλικα [11,12,13].  

 

 

C. Ατακτικό 
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Εικόνα 2.4: Η ελικοειδής δομή του i-PP στην οποία οι μεθυλομάδες (μαύρες σφαίρες) 

έχουν κατεύθυνση ΄΄προς τα κάτω΄΄ [13]. 

 

 

 

Πολυμερισμός  

Για τον πολυμερισμό του πολυπροπυλενίου, είναι απαραίτητα τα εξής 

συστατικά: ο καταλύτης, ο οποίος περιέχει και τον παράγοντα στερεοκανονικότητας 

και ο συγκαταλύτης. Συγκεκριμένα ως συγκαταλύτης χρησιμοποιείται συνήθως ένα 

αλκύλιο του αλουμινίου (Al). Ο συγκαταλύτης έχει το χαρακτηριστικό να αναφλέγεται 

όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία και τον αέρα και έχει καθοριστικό ρόλο στον 

πολυμερισμό του PP, καθώς χωρίς την παρουσία του ο καταλύτης δε μπορεί να 

πολυμερίσει το προπυλένιο. Στην πραγματικότητα ο συγκαταλύτης είναι αυτός ο 

οποίος ενεργοποιεί τον καταλύτη ώστε να μπορέσει να αρχίσει ο πολυμερισμός. Ο 

καταλύτης Ziegler-Natta [1] παρασκευάζεται μέσω της αντίδρασης ορισμένων 

αλογονιδίων μετάλλων μετάπτωσης (τετραχλωριούχο τιτάνιο), με οργανομεταλλικά 

αντιδρώντα (όπως για παράδειγμα το αλκύλιο του αλουμινίου, του λιθίου, του 

μαγνησίου, του ψευδαργύρου κ.α.). Ο προσανατολισμός των μονομερών, καθορίζεται 

από τον παράγοντα στερεοκανονικότητας ο οποίος είναι το μέταλλο στο μόριο του 

καταλύτη. Για παράδειγμα, ο πολυμερισμός του PP μέσω καταλύτη τιτανίου οδηγεί σε 

ισοτακτικό προϊόν ενώ, μέσω καταλύτη βαναδίου, οδηγεί σε συνδιοτακτικό [14]. 

O κύκλος διάδοσης του πολυμερισμού ξεκινά με τη δημιουργία μίας κενής 

θέσης στη σφαίρα σύνταξης του μεταλλοκενικού συμπλόκου και ακολουθεί η 
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σύμπλεξη ενός ολεφινικού μορίου προπυλενίου. Τέλος, γίνεται μία αναδιευθέτηση του 

προκύπτοντος μορίου. Αφού η διαδικασία αυτή επαναληφθεί για n φορές, 

καταλήγουμε στο στάδιο τερματισμού. Ο κυριότερος τρόπος τερματισμού των 

αναπτυσσόμενων αλυσίδων είναι η β-υδρογονική απόσπαση, κατά την οποία 

μεταφέρεται ένα β-υδρογόνο (υπό την μορφή υδριδίου) στο μέταλλο, παράγοντας με 

αυτό τον τρόπο ένα πολυμερικό μόριο με ακραία βινυλική ομάδα και ένα μέταλλο-

υδριδικό σύμπλοκο. Το υδριδικό αυτό σύμπλοκο μπορεί, ωστόσο, να υποστεί εκ νέου, 

την εισαγωγή ενός ολεφινικού μορίου προπυλενίου ξεκινώντας μια νέα σειρά από 

καταλυτικούς κύκλους που οδηγούν τελικά στην εκ νέου ανάπτυξη μιας πολυμερικής 

αλυσίδας. Στην εικόνα 2.5 αναπαρίσταται η αντίδραση πολυμερισμού του προπυλενίου 

[14]. 

 

 
Εικόνα 2.5: Αντίδραση πολυμερισμού του προπυλενίου (όπου R΄= CH3) [9]. 

 

Το πολυπροπυλένιο ξεκίνησε να παράγεται τις δεκαετίες των 1960-1970. 

Σήμερα παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα με ετήσια παραγωγή περίπου εξήντα 

εκατομμύρια τόνους.  

 

Τρόποι αποικοδόμησης/υποβάθμισης  

Ο όρος αποικοδόμηση αναφέρεται στις μεταβολές που υφίσταται το PP, τόσο 

στη χημική του δομή όσο και στις φυσικές του ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται σε 

εξωτερικές χημικές ή φυσικές επιδράσεις. Για παράδειγμα, το PP κατά τη μορφοποίησή 

του, υποβάλλεται σε θερμική και μηχανική καταπόνηση με αποτέλεσμα να αλλάζει η 

δομή του και να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του. Επιπλέον, κατά το υπόλοιπο του 

κύκλου ζωής του (δηλαδή κατά τη χρήση του), το PP υφίσταται την επίδραση 

περιβαλλοντικών παραγόντων όπως το οξυγόνο, η υγρασία, η ακτινοβολία και η 

θερμότητα, με αποτέλεσμα, επίσης, την ποιοτική του υποβάθμιση. Ενδεικτικά, η 

επίδραση του οξυγόνου οδηγεί στην αυτό-οξείδωση του PP (και γενικά των 
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πολυμερών). Κατά τη χημική αντίδραση των πολυμερών με οξυγόνο, προκύπτουν 

διάφορα προϊόντα οξείδωσης όπως, αλκοόλες, υπεροξείδια, οξέα, υπεροξέα, αλδεϋδες, 

κετόνες, υπερεστέρες κ.α. Αυτές οι αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις οξειδωτικής 

υποβάθμισης και έχουν ως αποτέλεσμα: τη φθορά της επιφάνειας του υλικού (π.χ. 

αποχρωματισμός, ρωγμές, στίγματα) και την υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων 

του πολυμερούς (PP). Οι μηχανισμοί οξειδωτικής υποβάθμισης είναι δύο: η σχάση των 

πολυμερικών αλυσίδων και η ανάπτυξη διακλαδώσεων μεταξύ των αλυσίδων αυτών.  

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί τρόποι οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν την 

υποβάθμιση ενός πολυμερούς, συμπεριλαμβανομένου και του PP, είναι οι ακόλουθοι: 

❖ Υποβάθμιση του PP κατά την επεξεργασία του 

Οι θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις στις οποίες υπόκειται το πολυμερές 

κατά τη μορφοποίησή του έχουν ως αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα η σχάση των 

δεσμών άνθρακα και να δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες (R*). Αυτό συμβαίνει κυρίως 

στις άμορφες περιοχές του πολυμερούς, αφού μόνο σε αυτές τις περιοχές είναι διαλυτό 

το οξυγόνο. Στη συνέχεια οι ρίζες αυτές αντιδρούν με το οξυγόνο που είναι διαλυμένο 

στο τήγμα του πολυμερούς και έτσι ξεκινάει η αυτό-οξείδωση, όπως περιεγράφηκε 

παραπάνω και συγκεκριμένα ο μηχανισμός της σχάσης των πολυμερικών αλυσίδων 

του. 

 

❖ Υποβάθμιση του PP σε μακράς διαρκείας θερμό-οξειδωτική δράση (θερμική 

γήρανση) 

Το PP κατά τη διάρκεια της ζωής του υπόκειται σε θερμικές τάσεις, οι οποίες 

προκαλούν την θερμό-οξειδωτική του υποβάθμιση. Το εύρος αυτής της υποβάθμισης, 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος και το πάχος του υλικού, την 

ύπαρξη ακαθαρσιών και προσμίξεων σε αυτό, τις θερμοκρασίες στις οποίες αυτό 

εκτίθεται κ.α. Η υποβάθμιση που υφίσταται το PP λόγω θερμικής γήρανσης, 

εκδηλώνεται συχνά μέσω της εμφάνισης ρωγμών στην επιφάνειά του.  

 

❖ Υποβάθμιση του PP από φωτο-οξειδωτική δράση (φωτο-οξείδωση) 

Τα πλαστικά, όπως το PP, είναι ευαίσθητα στην έκθεση σε ακτινοβολία, λόγω 

της ύπαρξης στη δομή τους φωτοευαίσθητων ομάδων. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται 

΄΄χρωμοφόρες ομάδες΄΄ και μπορεί να είναι οι διπλοί και αρωματικοί δεσμοί, οι 

καρβονυλικές ενώσεις, τα υπεροξείδια που είτε υπάρχουν στο πολυμερές είτε 

σχηματίζονται κατά τη θερμική του οξείδωση. Γενικά η έκθεση ενός πλαστικού στην 

ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ρωγμών στην επιφάνεια του υλικού, 

την εμφάνιση ευθραυστότητας σε αυτό, τη μείωση της αντοχής του στον εφελκυσμό, 

τον αποχρωματισμό του κ.α. Είναι χαρακτηριστικό ότι το PP είναι πολύ επιρρεπές στο 

φαινόμενο της φωτο-οξείδωσης, λόγω της ύπαρξης στη δομική του μονάδα τριτογενών 

ατόμων υδρογόνου τα οποία αποσπώνται εύκολα με αποτέλεσμα να ευνοείται το εν 

λόγω φαινόμενο [4,8]. 
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2.3 Θερμικές Ιδιότητες του PP 

Η θερμική συμπεριφορά του PP μπορεί να μελετηθεί μέσω της τεχνικής της 

διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC). Κατά 

τη θερμική ανάλυση του PP, προσδιορίζονται η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης 

του πολυμερούς, η θερμοκρασία τήξεως του, η θερμοκρασία κρυστάλλωσής του και οι 

αντίστοιχες ενθαλπίες.  

Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του PP ( Τg) κυμαίνεται από (-20) °C 

έως 0°C, ανάλογα με το ρυθμό θέρμανσης καθώς και με την κρυσταλλική μορφή του. 

Η θερμοκρασία τήξεως του PP κυμαίνεται γύρω στους 160-170℃,  ανάλογα με το 

ρυθμό της θέρμανσης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί πειραματικά ότι η θερμοκρασία 

ανακρυστάλλωσης του PP σε αργή ψύξη, κυμαίνεται  ανάμεσα στους 115 °C και 135 

°C. Η ειδική θερμότητα του PP, στους 23°C, είναι 1,68J/g°C ενώ στους 100°C είναι 

2,10J/g°C. Επίσης, η ειδική θερμότητά του είναι χαμηλότερη από αυτήν του 

πολυαιθυλενίου και μεγαλύτερη από αυτήν του πολυστυρενίου. Τέλος, όλα τα 

πλαστικά, όπως και το PP, εμφανίζουν χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα από τα 

μέταλλα. Η θερμική αγωγιμότητα του PP στους 20℃ είναι περίπου 0,22W/mK [1,6]. 

2.4 Ηλεκτρικές Ιδιότητες του PP  

Το PP είναι διηλεκτρικό υλικό και οι ηλεκτρικές ιδιότητές του, μπορούν να 

μελετηθούν μέσω της τεχνικής διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρέως φάσματος 

(Broadband Dielectric Spectroscopy, BDS), συναρτήσει της θερμοκρασίας και της 

συχνότητας του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Μερικές από τις ηλεκτρικές του 

ιδιότητες είναι οι εξής: το PP εμφανίζει χαμηλή διηλεκτρική σταθερά, αμελητέο 

συντελεστή ισχύος και εξαιρετικά υψηλή ειδική ηλεκτρική αντίσταση. Επίσης, η 

διηλεκτρική σταθερά μεταβάλλεται ανάλογα με την κρυσταλλική φάση στην οποία 

βρίσκεται. Ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι οι ηλεκτρικές του ιδιότητες 

είναι ανεξάρτητες του μοριακού του βάρους. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι 

ενδεικτικές τιμές κάποιων βασικών ηλεκτρικών ιδιοτήτων του PP [6]. 

 

Πίνακας 2.2: Ηλεκτρικές ιδιότητες του PP [6]. 

Ηλεκτρική Ιδιότητα του PP Ενδεικτική τιμή 

Ειδική Ηλεκτρική Αντίσταση (Ω cm) 1017 

Διηλεκτρική Αντοχή (MV/m) 28 

Διηλεκτρική Σταθερά σε f=1kHz 2.28 

Συντελεστής απωλειών  σε f=1kHz 0.0001 
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2.5 Εφαρμογές του PP 

Οι ιδιότητες που διαθέτει το PP σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μονομερές 

του είναι αρκετά φθηνό και ευκόλως διαθέσιμο, του δίνουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιείται στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο σε μία ευρεία ποικιλία 

εφαρμογών. Επίσης στο εμπόριο, χρησιμοποιείται περισσότερο το κρυσταλλικό PP 

λόγω του ότι είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές, ελαφρύ, με χαμηλό ειδικό βάρος, 

ανθεκτικότητα σε χημικά αντιδραστήρια και είναι εύκολα επεξεργάσιμο και 

μορφοποιήσιμο [4,15]. 

Ακόμα το PP λόγω της εξαιρετικής χημικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία τροφίμων και νερού, σε ιατρικές 

εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στη συσκευασία φαρμάκων, στην κατασκευή 

ιατρικών εμφυτευμάτων και σκευών. Λόγω των θερμικών και μηχανικών του 

ιδιοτήτων, χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή μπουκαλιών, καθώς και 

σωλήνων θέρμανσης, ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης [15,16]. 

Επιπρόσθετα, το PP λόγω του ότι είναι ηλεκτρικός μονωτής, χρησιμοποιείται 

σε πληθώρα ηλεκτρικών εφαρμογών. Μπορεί ακόμα να συμπολυμεριστεί με άλλα 

μονομερή ή να αναμειχθεί με άλλα πολυμερή, προκειμένου να αποκτήσει τις 

επιθυμητές ιδιότητες που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένων 

εφαρμογών. Συμπολυμερή πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

καλωδίων, σωλήνων και δοχείων υγρών. Επίσης, το ατακτικό PP προορίζεται για τη 

σύνθεση συγκολλητικών υλικών[8,15-17]. Σημειώνεται τέλος ότι τα προϊόντα που 

έχουν κατασκευαστεί από PP διακρίνονται από το αναγεγραμμένο σήμα στη 

συσκευασία τους που έχει ως εξής (εικόνα 2.6): 

 

Εικόνα 2.6: Αναγραφόμενο σήμα κατατεθέν της κατασκευής ενός προϊόντος από PP [18]. 

 

3. Το Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) 

Ως ενισχυτική φάση στα δοκίμια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε το 

διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως titanium (IV) oxide 

ή τιτάνια. Το TiO2 είναι ημιαγωγός ευρέως χάσματος και εμφανίζεται σε τρείς 
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κρυσταλλικές δομές: του ανατασίου (anatase), του ρουτιλίου (rutile) και του μπρουκίτη 

(brookite), οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Η πιο κοινή από τις τρεις 

δομές είναι αυτή του ρουτιλίου, ενώ το ανατάσιο είναι η πιο σπάνια [19-22]. 

• Ρουτίλιο (rutile): Στην κρυσταλλική δομή του ρουτιλίου (εικόνα 2.7 Α) το ιόν του 

τιτανίου βρίσκεται στο κέντρο ενός οκταέδρου που σχηματίζεται από άτομα 

οξυγόνου. Ακόμα, τα ιόντα οξυγόνου σχηματίζουν ένα συμπαγές στραμμένο 

οκταεδρικό πλέγμα, με δύο ακμές κοινές με τα διπλανά οκτάεδρα. Επιπρόσθετα, 

κάθε οξυγόνο συνορεύει με τρία ομοεπίπεδα κατιόντα τιτανίου και η γωνία Ti-O-

Ti είναι περίπου 120˚. Το ρουτίλιο χαρακτηρίζεται από ενεργειακό χάσμα 3,02 eV, 

το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό του ανατασίου. Επίσης, το πλέγμα του είναι 

παρόμοιο με το πλέγμα BCC, στο οποίο για την διατήρηση της στοιχειομετρίας 

της δομής, μόνο οι μισές τριγωνικές οπές είναι κατειλημμένες από ανιόντα. 

• Μπρουκίτης (brookite): Στο μπρουκίτη (εικόνα 2.7 Β) λόγω των ισχυρών 

παραμορφώσεων των οκταέδρων του, όλες οι γωνίες και τα μήκη των δεσμών 

διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η 

συμμετρία. 

• Ανατάσιο (anatase): Στο ανατάσιο (εικόνα 2.7 C), το ιόν του τιτανίου (Ti) 

βρίσκεται στο κέντρο ενός οκταέδρου το οποίο σχηματίζεται από άτομα οξυγόνου 

(Ο), όπως και στο ρουτίλιο. Τα γειτονικά οκτάεδρα έχουν πλέον τέσσερις κοινές 

ακμές. Επίσης, κάθε οξυγόνο συνορεύει με τρία ομοεπίπεδα κατιόντα τιτανίου και 

η μία γωνία Ti-O-Ti είναι 180˚ και οι άλλες δύο γωνίες είναι 90˚. Το ενεργειακό 

του χάσμα είναι περίπου 3,23 eV, το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό του 

ρουτιλίου και συνδυάζεται με τη μικρότερη πυκνότητα, με αποτέλεσμα τα άτομα 

στο ανατάσιο να είναι πιο απομακρυσμένα μεταξύ τους από ότι είναι στο ρουτίλιο. 

Τέλος το πλέγμα του είναι παρόμοιο με το πλέγμα FCC, στο οποίο οι μισές θέσεις 

του είναι κατειλημμένες από κατιόντα Ti+4. 

 

Συγκρίνοντας τις τρεις αυτές κρυσταλλικές δομές του διοξειδίου του τιτανίου, 

έχει διαπιστωθεί ότι το ανατάσιο και το ρουτίλιο παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες, 

όπως πυκνότητα, σκληρότητα και λάμψη. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί πειραματικά ότι, η 

κρυσταλλική δομή του ανατασίου μετατρέπεται σε ρουτίλιο σε θερμοκρασία περίπου 

815˚C. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ευνοείται ο σχηματισμός του ανατασίου, ενώ σε 

υψηλές ο σχηματισμός του ρουτιλίου [19,20,23]. 
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Εικόνα 2.7: Αναπαράσταση των τριών κρυσταλλικών φάσεων του TiO2: (Α) ρουτίλιο,(Β) 

μπρουκίτης και (C) ανατάσιο [24]. 

 

 

Το TiO2 είναι ένα φθηνό υλικό, το οποίο απαντάται σε αφθονία στις μέρες μας. 

Πρόκειται για έναν ημιαγωγό με ΄΄έμμεσο΄΄ ενεργειακό χάσμα, το οποίο κυμαίνεται 

από 3 έως 3,3 eV. Είναι χημικά σταθερό και μη τοξικό. Χρησιμοποιείται σε μεγάλη 

ποικιλία εφαρμογών όπως για παράδειγμα ως χρωστική ουσία (λευκή σκόνη) σε 

ποικιλία βαφών, σε καλλυντικά, σε υφάσματα, ως φωτοκαταλύτης, σε οργανικά 

φωτοβολταϊκά ως λεπτό φιλμ, ως αισθητήρας αερίων και ως αντιδιαβρωτικό σε 

ηλεκτρονικές και ηλεκτροχρωμικές διατάξεις [20,25]. 
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3. Πειραματικές Τεχνικές 

3.1 Εισαγωγή 

Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται η διαδικασία 

παρασκευής των νανοσύνθετων συστημάτων πολυμερικής μήτρας πολυπροπυλενίου 

PP/TiO2. Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά στις πειραματικές τεχνικές 

που χρησιμοποιήθηκαν για το δομικό, θερμικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και τη 

μελέτη των σύνθετων αυτών συστημάτων. 

3.2 Παρασκευή των δοκιμίων 

Τα δοκίμια που αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, 

παρασκευάσθηκαν στο Εργαστήριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως πολυμερική 

μήτρα επιλέχθηκε το ισοτακτικό πολυπροπυλένιο (i-PP) και ως ενισχυτική φάση το 

διοξείδιο του τιτανίου TiO2 (Aeroxide ® P25, Titania, Titanium dioxide) σε μορφή 

σκόνης της εταιρείας Sigma-Aldrich. Η σκόνη TiO2 περιέχει τόσο την κρυσταλλική 

φάση του ανατασίου, όσο και αυτήν του ρουτιλίου. Επίσης, η μέση διάμετρος 

σωματιδίων είναι 21nm (nanopowder) και παρουσιάζει καθαρότητα μεγαλύτερη από 

99,5%.  

Παρασκευάσθηκαν δυαδικά συστήματα πολυπροπυλενίου/διοξειδίου του 

τιτανίου (PP/TiO2) με έξι περιεκτικότητες, 1 wt%, 3 wt%, 5 wt%, 7 wt%, 10 wt% και 

15 wt% σε TiO2. Η ανάμειξή τους πραγματοποιήθηκε με εργαστηριακό δικόχλιο 

συνεξωθητή, μοντέλο HAAKE MINILAB II της εταιρείας Thermoscientific-minilab 

twin extruder ΗΑΑΚΕ MINILAB II, Thermoscientific. (εικόνα 3.1 α) σε θερμοκρασία 

170°C, με ταχύτητα περιστροφής 200rpm για 3min. Η μορφοποίησή τους σε λεπτά 

υμένια έγινε με τη χρήση θερμοπρέσσας, της εταιρείας Specac (Manually operated 

hydraulic press max 15tn) (εικόνα 3.1 β) στους 165°C, για 3min, υπό δύναμη.  
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Εικόνα 3.1: (α) Εργαστηριακός δικόχλιος συνεξωθητής (extruder) και (β) θερμοπρέσσα. 

 

 

Το σύνολο των νανοσύνθετων που παρασκευάσθηκαν, παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1: Το σύνολο των δοκιμίων που παρασκευάστηκαν 

Δοκίμιο TiO2 (wt%) 

PP - 

PP/1%TiO2 1 

PP/3%TiO2 3 

PP/5%TiO2 5 

PP/7%TiO2 7 

PP/10%TiO2 10 

PP/15%TiO2 15 
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3.3 Τεχνικές Χαρακτηρισμού 

Οι πειραματικές τεχνικές, οι οποίες  χρησιμοποιήθηκαν για το δομικό, θερμικό 

και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των δοκιμίων, περιγράφονται παρακάτω. 

3.3.1 Δομικός Χαρακτηρισμός 

Η περίθλαση ακτίνων Χ (Χ-Ray Diffraction, XRD) αποτελεί μία ισχυρή τεχνική 

του δομικού χαρακτηρισμού υλικών, όπου ταυτοποιείται η κρυσταλλική δομή 

οποιουδήποτε υλικού (μονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό κ.α.), το μέγεθος της 

μοναδιαίας κυψελίδας, καθώς και ο υπολογισμός του δείκτη κρυσταλλικότητάς των 

υλικών (Crystallinity Index (C.I.)) [1]. 

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η κρυσταλλική δομή της καθαρής 

πολυμερικής μήτρας PP καθώς και των νανοσύνθετων υλικών PP/TiO2, με αποτέλεσμα 

την ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων της μήτρας και του εγκλείσματος, καθώς 

και την επίδραση της προσθήκης του νανοεγκλείσματος στα δομικά χαρακτηριστικά 

των νανοσύνθετων συστημάτων. Ο χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Ακτίνων Χ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με αυτοματοποιημένο 

περιθλασίμετρο (Philips PW 1050/25) και ευρείας εστίασης λυχνία CuKa (λ=1.5418 

Å). Οι παράμετροι λειτουργείας της λυχνίας ακτίνων X καθορίστηκαν στα 40KV, 

30mA ενώ το βήμα γωνιακής σάρωσης ρυθμίστηκε στις 0.1°. Όλα τα 

περιθλασιγράμματα ελήφθησαν στην περιοχή γωνιών 2° έως 50°. 

Επιπρόσθετα, ο δομικός χαρακτηρισμός υλικών μεγάλου πάχους ή ισχυρά 

απορροφητικών και αδιαφανών στερεών ή υγρών υλικών που περιλαμβάνουν λεπτά 

φιλμ και επικαλύψεις, μπορεί να επιτευχθεί και με τη χρήση φασματοσκοπίας 

υπερύθρου FTIR, αποσβένουσας ολικής ανάκλασης (Attenuated Total Reflection, 

ATR). Γενικά οι διατάξεις ανάκλασης (όπως οι ATR, DRIFT – Diffuse Reflection – , 

SC – Specular Reflection –) χρησιμοποιούνται σε φασματοφωτόμετρα FTIR για την 

ανάλυση υλικών και δειγμάτων, τα οποία είναι δύσκολο να μελετηθούν με τις 

αντίστοιχες συμβατικές φασματοσκοπικές μεθόδους διαπερατότητας λόγω της 

μεγάλης απορρόφησης που παρουσιάζουν και παρέχουν φάσματα πολύ υψηλής 

ποιότητας για μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών. Η λειτουργία της τεχνικής ATR 

βασίζεται στο φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης και το βασικότερο 

πλεονέκτημά της έγκειται στο γεγονός, ότι δεν απαιτεί οποιαδήποτε επεξεργασία του 

προς μελέτη δείγματος. Ο χαρακτηρισμός της πολυμερικής μήτρας PP και των 

νανοσύνθετων PP/TiO2 πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής 

Φασματοσκοπίας του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με 

φασματοφωτόμετρο FTIR EQUINOX55 (Bruker, Germany) [2], εξοπλισμένο με 

διάταξη ATR απλής ανάκλασης (single reflection) από διαμάντι (Specac™ Golden 

Gate™ High Temperature Diamond Mk ll ATR Top Plate-Specac, Orpington, UK). Τα 

φάσματα (καθένα από τα οποία υπολογίσθηκε από το μέσο όρο 50 επαναληπτικών 

μετρήσεων) καταγράφηκαν με φασματική διακριτική ικανότητα 4 cm-1. 
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3.3.2 Θερμικός Χαρακτηρισμός 

Η διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, 

DSC) είναι μία εξελιγμένη τεχνική θερμικής ανάλυσης. H τεχνική αυτή παρέχει τη 

δυνατότητα μελέτης των θερμικών φαινομένων και των μεταβάσεων φάσεως, που 

συντελούνται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών (όπως για παράδειγμα στα πολυμερή, στα 

κεραμικά υλικά κ.α.) ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και του χρόνου. Αυτό 

επιτυγχάνεται  μέσω της μέτρησης της ροής θερμότητας σε ένα δείγμα, το οποίο 

βρίσκεται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Επίσης, 

μέσω της μεθόδου αυτής, προσδιορίζεται η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Glass 

transition temperature (Tg)) ενός πολυμερούς, η θερμοκρασία κρυστάλλωσης 

(crystallization temperature (Tc)) και τήξης (melting temperature (Tm)) αλλά και η 

ενθαλπία τήξεως (heat of fusion (ΔHf)) ενός υλικού. Επιπρόσθετα, εάν είναι γνωστή η 

τιμή της ενθαλπίας τήξεως του 100% κρυσταλλικού υλικού ΔΗm τότε, μέσω αυτής της 

τεχνικής, μπορεί να γίνει και ο υπολογισμός του βαθμού κρυσταλλικότητας ενός 

πολυμερούς. Τα δύο βασικότερα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η χρήση 

πολύ μικρής ποσότητας από τα εξεταζόμενα υλικά (έως 10mg) καθώς και ο μικρός 

χρόνος εκτέλεσης των μετρήσεων [3]. 

Η πολυμερική μήτρα PP καθώς και τα νανοσύνθετα PP/TiO2 μελετήθηκαν ως 

προς τις θερμικές τους ιδιότητες με τη μέθοδο αυτή. Από τη μελέτη αυτή εξάγονται 

συμπεράσματα για την επίδραση της συγκέντρωσης του εγκλείσματος, τόσο στις 

θερμοκρασίες τήξης και υαλώδους μετάβασης της πολυμερικής μήτρας, όσο και στο 

βαθμό κρυσταλλικότητάς της. Ο θερμικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με 

διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης TA Q200 (TA Instruments, New Castle, USA). Η 

διαδικασία περιελάμβανε ψύξη στους -60°C και θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 

τους 250°C για όλα τα δείγματα. Τελικά, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

προσδιορίστηκε η θερμοκρασία και η ενθαλπία τήξεως καθώς και το ποσοστό 

κρυσταλλικότητας. Η μάζα των δοκιμίων που χρησιμοποιήθηκε εμφανίζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.2: Μάζες των δοκιμίων που εξετάστηκαν με DSC. 

Δοκίμιο Μάζα (mg) 

PP 3.5 

PP/1%TiO2 3.7 

PP/3%TiO2 4.4 

PP/5%TiO2 3.0 

PP/7%TiO2 3.7 
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PP/10%TiO2 3.7 

PP/15%TiO2 3.6 

 

3.3.3 Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός 

Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό της πολυμερικής μήτρας PP και των 

νανοσύνθετων συστημάτων PP/TiO2, εφαρμόστηκε η τεχνική της διηλεκτρικής 

φασματοσκοπίας ευρέως φάσματος (Broadband Dielectric Spectroscopy, BDS). Η 

τεχνική αυτή επιτρέπει τη μελέτη των μηχανισμών μοριακής κινητικότητας ενός 

υλικού καθώς και τη δυναμική τους [4]. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον αναλυτή απόκρισης συχνότητας Alpha-

N (Novocontrol Technologies), σε εύρος συχνοτήτων από 0.1Hz έως 1ΜHz. Όλα τα 

δείγματα υποβλήθηκαν σε ισόθερμες σαρώσεις συχνοτήτων κατά την θέρμανση από 

τους -100°C έως τους 160°C με μεταβλητό βήμα. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας 

πραγματοποιήθηκε από το σύστημα Quattro της Novocontrol, με επιτρεπτή 

διακύμανση ±0.5°C. Η εφαρμοζόμενη AC τάση ήταν Vrms=1.0V. Η λήψη και 

καταγραφή των δεδομένων ελέγχεται από το λογισμικό WinDETA (Novocontrol). 

Τέλος, τα πειραματικά δεδομένα προσομοιώθηκαν θεωρητικά μέσω του λογισμικού 

WinFit (Novocontrol) με στόχο την αποσυνέλιξη των μηχανισμών χαλάρωσης και τον 

προσδιορισμό της δυναμικής αλλά και των ενεργειών ενεργοποίησής τους. 
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4. Αποτελέσματα και ανάλυση 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για την 

πολυμερική μήτρα PP καθώς και τα νανοσύνθετα PP/TiO2 με περιεκτικότητες 1 wt%, 

3 wt%, 5 wt%, 7 wt%, 10 wt% και 15 wt% σε TiO2. Αρχικά παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του δομικού χαρακτηρισμού των δειγμάτων, που πραγματοποιήθηκε με 

την τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ (Χ-Ray Diffraction, XRD) και με τη μέθοδο της 

φασματοσκοπίας υπερύθρου μέσω της τεχνικής της αποσβένουσας ολικής ανάκλασης 

(Attenuated Total Reflection, ATR). Ακολουθεί ο θερμικός χαρακτηρισμός τους με την 

τεχνική διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, 

DSC) και τέλος τα δείγματα χαρακτηρίζονται ηλεκτρικά με την τεχνική της 

διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρέος φάσματος (Broadband Dielectric Spectroscopy, 

BDS). Ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών επιτρέπει τη μελέτη της επίδρασης της 

συγκέντρωσης του εγκλείσματος τόσο στην κρυσταλλική δομή, όσο και στις θερμικές 

και διηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσύνθετων συστημάτων PP/TiO2. 

4.2 Δομικός Χαρακτηρισμός 

4.2.1 Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) 

Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζονται τα φάσματα ακτίνων Χ, σε γωνίες 2θ=2-50° 

για την πολυμερική μήτρα PP (ισοτακτικό PP) και για τα νανοσύνθετα PP/TiO2 όπου 

εμφανίζεται το σύνολο των μεγίστων περίθλασης όλων των δειγμάτων. Προκειμένου 

να είναι πιο ευδιάκριτες οι κορυφές των φασμάτων καθώς και η δεικτοδότησή τους, 

στην εικόνα 4.2 παρουσιάζονται, υπό μεγέθυνση, τα φάσματα σε εύρος γωνιών 

2θ=10°-24°  ενώ στην εικόνα 4.3 τα φάσματα σε εύρος γωνιών 2θ=20°-50°. 

Παρατηρούνται αρχικά πέντε κορυφές στις θέσεις 2θ≈14°, 17°, 18,6°, 21,2° και 

21,9° (εικόνα 4.1 και 4.2). Οι κορυφές αυτές αντιστοιχούν στα κρυσταλλικά επίπεδα 

(110), (040), (130) και (111) της α φάσης και στο (026) της γ φάσης του PP, αντίστοιχα. 

Ακολούθως, στην εικόνα 4.3, στα φάσματα των δοκιμίων PP Pure, PP/1%TiO2, 

PP/3%TiO2 και PP/5%TiO2 εμφανίζεται επιπλέον μία κορυφή στη θέση 2θ≈25,6° η 

οποία αντιστοιχεί στα κρυσταλλικά επίπεδα (012) της γ φάσης του PP [1,2,3]. 
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Εικόνα 4.1: Τα φάσματα ακτίνων Χ για την πολυμερική μήτρα PP και για τα νανοσύνθετα 

PP/TiO2 σε γωνίες 2θ=2-50°. 

 

Επιπλέον, στα φάσματα των δοκιμίων PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και 

PP/15%TiO2 εντοπίζεται μία κορυφή στη θέση 2θ≈25,3 °, που αντιστοιχεί στο 

κρυσταλλικό επίπεδο (101) της κρυσταλλικής φάσης του ανατασίου (anatase, Α) του 

εγκλείσματος TiO2. Επίσης στα φάσματα των PP Pure, PP/1%TiO2 και PP/3%TiO2 

παρατηρείται ακόμα μία κορυφή στη θέση 2θ≈27,1° που αντιστοιχεί στο επίπεδο (200) 

της α φάσης του PP και στα φάσματα των PP/5%TiO2, PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και 

PP/15%TiO2 παρατηρείται επιπλέον μία κορυφή στη θέση 2θ≈27,4 ° η οποία 

αντιστοιχεί στο επίπεδο (110) της κρυσταλλικής φάσης του ρουτιλίου (rutile, R) του 

εγκλείσματος TiO2 [1,2,3]. 

Στη συνέχεια, στην εικόνα 4.3, στα φάσματα όλων των δειγμάτων παρατηρείται 

μία κορυφή στη θέση 2θ≈28,5°, η οποία αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο (220) 

της α φάσης του PP. Επιπλέον, στα φάσματα των PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και 

PP/15%TiO2, εντοπίζονται δύο ακόμα κορυφές στις θέσεις 2θ≈36,06° και 2θ≈37,75°, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα κρυσταλλικά επίπεδα (101) της κρυσταλλικής φάσης του 

ρουτιλίου (R) και (004) της κρυσταλλικής φάσης του ανατασίου (A) του εγκλείσματος 

TiO2. Ακόμα στα φάσματα των PP/10%TiO2 και PP/15%TiO2 παρατηρείται μία 

επιπλέον κορυφή στη θέση 2θ≈38,55°, που αντιστοιχεί στο επίπεδο (112) της φάσης 

του ανατασίου (Α) του TiO2 , ενώ παράλληλα στο φάσμα του PP/15%TiO2 εντοπίζεται 

άλλη μία κορυφή σε γωνία 2θ≈44,01°, η οποία οφείλεται στο επίπεδο (210) της φάσης 

του ρουτιλίου (R) του TiO2. Τέλος, στα φάσματα των PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και 
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PP/15%TiO2, εντοπίζεται και μία ακόμα κορυφή στη γωνία 2θ ≈ 48,05 °  η οποία 

αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο (200) του ανατασίου (Α) του TiO2 [1,2,3].  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δοκιμίων με XRD παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.1, όπου περιλαμβάνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές 

που καταγράφηκαν καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των κρυσταλλικών επιπέδων. 

Όπως είναι αναμενόμενο, σε όλα τα δείγματα παρατηρούνται κορυφές οι οποίες 

αντιστοιχούν στις κρυσταλλικές φάσεις α και γ της πολυμερικής μήτρας PP. Επίσης, η 

κύρια κρυσταλλική φάση του εγκλείσματος είναι αυτή του ανατασίου (Α) και με την 

αύξηση της συγκέντρωσης εμφανίζονται κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν στην 

κρυσταλλική φάση του ρουτιλίου (R) του TiO2. Ακόμα, σε όλα τα φάσματα ακτίνων Χ 

όλων των δειγμάτων είναι φανερό ότι, το amorphous halo είναι πολύ μικρό. Αυτό 

υποδηλώνει ότι ο βαθμός κρυσταλλικότητας όλων των δειγμάτων είναι αρκετά υψηλός.  

 

 

Εικόνα 4.2: Τα φάσματα ακτίνων Χ για την πολυμερική μήτρα PP και για τα νανοσύνθετα 

PP/TiO2 σε γωνίες 2θ=10-24°. 
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Εικόνα 4.3: Τα φάσματα ακτίνων Χ για την πολυμερική μήτρα PP και για τα νανοσύνθετα 

PP/TiO2 σε γωνίες 2θ=20-50°. 

 

Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ανάλυσης των φασμάτων XRD για όλα τα 

δοκίμια. Όπου α, γ: οι κρυσταλλικές φάσεις του PP και A, R:οι κρυσταλλικές φάσεις του 

ανατασίου και ρουτιλίου αντίστοιχα. 

Δοκίμιο 
Κρυσταλλικό 

Επίπεδο 
2θ (degrees) 

Απόσταση 

κρυσταλλικών 

επιπέδων d (nm) 

PP 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(012) γ 25.60 0.347 

(200) α 27.10 0.329 

PP/1%TiO2 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 
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(026) γ 21.90 0.405 

(012) γ 25.60 0.347 

(200) α 27.10 0.329 

PP/3%TiO2 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(012) γ 25.60 0.347 

(200) α 27.10 0.329 

PP/5%TiO2 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(012) γ 25.60 0.347 

(110) R 27.40 0.325 

PP/7%TiO2 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(101) A 25.30 0.352 

(110) R 27.40 0.325 

(101) R 36.06 0.249 

(004) A 37.75 0.238 

(200) A 48.05 0.189 

PP/10%TiO2 

(110) α 14.00 0.631 

(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(101) A 25.30 0.352 

(110) R 27.40 0.325 

(101) R 26.06 0.342 

(004) A 37.75 0.238 

(112) A 38.55 0.233 

(200) A 48.05 0.189 

PP/15%TiO2 (110) α 14.00 0.631 
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(040) α 17.00 0.520 

(130) α 18.60 0.475 

(111) α 21.20 0.418 

(026) γ 21.90 0.405 

(101) A 25.30 0.352 

(110) R 27.40 0.325 

(220) α 28.50 0.313 

(101) R 36.06 0.249 

(004) A 37.75 0.238 

(112) A 38.55 0.233 

(210) R 44.01 0.205 

(200) A 48.05 0.189 

 

 

4.2.2 Τεχνική Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (ATR) 

Στην εικόνα 4.4 εμφανίζονται τα φάσματα, στην περιοχή k=400-3050 cm-1, 

τόσο για την πολυμερική μήτρα PP, όσο και για τα νανοσύνθετα PP/TiO2. 

Περιλαμβάνεται, επίσης, το δονητικό φάσμα του TiO2, το οποίο εμφανίζει μία ευρεία 

κορυφή ~650 cm-1, ως φάσμα αναφοράς. Καθώς το δονητικό φάσμα για το TiO2 

περιορίζεται σε χαμηλές ενέργειες, έχει ληφθεί, για το χαρακτηρισμό του 

εγκλείσματος, και φάσμα Raman, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα 4.5. Στο φάσμα 

αυτό κυριαρχούν οι κορυφές στους κυματάριθμους 143, 196, 396, 517, 639 cm-1 οι 

οποίες, με βάση τη βιβλιογραφία [4], αντιστοιχούν σε κανονικούς τρόπους δόνησης 

του TiO2 στη δομή του ανατασίου. Στο φάσμα υπάρχουν επίσης κορυφές χαμηλότερης 

έντασης στους κυματάριθμους 442 και ~607 cm-1 οι οποίες σε συνδυασμό με την 

ύπαρξη μιας ασθενούς κορυφής ~235 cm-1, υποδεικνύουν την ύπαρξη κρυσταλλικής 

δομής ρουτιλίου σε μικρότερη συγκέντρωση. 
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Εικόνα 4.4: ATR-FTIR Φάσματα της πολυμερικής μήτρας PP, των νανοσύνθετων 

PP/TiO2 και του εγκλείσματος TiO2. 

 

Εικόνα 4.5: Φάσμα Raman από το TiO2 που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των 

νανοσύνθετων. 

Το φάσμα υπερύθρου του i-PP χαρακτηρίζεται από κορυφές δόνησης, οι 

κυριότερες των οποίων σημειώνονται στον Πίνακα 4.2. Οι κυματάριθμοι των 

αντίστοιχων κορυφών έχουν προκύψει από τα πειραματικά αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας και παρουσιάζουν πολύ καλή συμφωνία με τη βιβλιογραφία. Ο 

χαρακτηρισμός των εντάσεων των κορυφών, όπως εμφανίζονται στον πίνακα, αφορά 

τα φάσματα i-PP από αντίστοιχα πειράματα απορρόφησης στη βιβλιογραφία [5]. Οι 

εντάσεις αυτές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ελαφρώς από αυτές που καταγράφηκαν 
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στην παρούσα εργασία και στα αντίστοιχα φάσματα ανάκλασης. Συμπερασματικά, στα 

πειράματα ATR που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

καταγράφηκαν όλοι οι κύριοι τρόποι δόνησης του πολυμερούς τόσο στο καθαρό PP, 

όσο και στα νανοσύνθετα.  

 

Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικές κορυφές δόνησης του ισοτακτικού πολυπροπυλενίου που 

εμφανίζονται στο φάσμα απορρόφησης υπερύθρου. 

Συχνότητα 

κανονικού 

τρόπου δόνησης 

[cm-1] 

Βασικές δομικές μονάδες που συνεισφέρουν στον κανονικό 

τρόπο δόνησης 

2960vvs νCH3, asym. 

2951vvs νCH3, asym. 

2918vvs νCH2, asym. 

2877vs νCH3, sym. 

2869vs νCH2, sym. 

2840vs νCH2, sym. 

1455s δCH3, asym., δCH2, 

1434m δCH3, asym. 

1370s δCH3 sym., ωCH2, δCH, νCCb 

1357m δCH3 sym., δCH 

1326vw δCH, τCH2, 

1305w ωCH2, τCH2, 

1296vw ωCH2, δCH, τCH2, 

1255w δCH, τCH2, ρCH3, 

1220vw τCH2, δCH, νCCb, 

1164m νCCb, ρCH3, δCH 
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1154w νCCb, νC-CH3, δCH, ρCH3 

1101vw νCCb, ρCH3, ωCH2, τCH, δCH 

1045vw νC-CH3, νCCb, δCH 

998m ρCH3, δCH, ωCH2, 

973m ρCH3, νCCb 

940vw ρCH3, νCCb 

900w ρCH3, ρCH2, δCH 

841m ρCH2, νCCb, νC-CH3, ρCH3 

809w ρCH2, νCCb, νC-CH3 

Abbreviations: b = backbone, m = medium, s = strong, v = very, w = weak, δ = 

bending, ν = stretching, ρ = rocking, τ = twisting, ω = wagging. 

 

Είναι φανερό ότι οι κορυφές απορρόφησης που παρατηρούνται τόσο στο φάσμα 

της πολυμερικής μήτρας PP όσο και στα φάσματα των νανοσύνθετων συστημάτων 

PP/TiO2, αποδίδονται σε δύο κύριες συνεισφορές:  

• δονήσεις τάσης (stretching vibrations), οι οποίες παράγονται όταν δύο 

συνδεδεμένα άτομα πάλλονται συνεχώς μεταξύ τους, μεταβάλλοντας τη μεταξύ 

τους απόσταση κατά μήκος του άξονα του δεσμού. 

•  δονήσεις κάμψης (bending vibrations), οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία 

συνεχή μεταβολή της γωνίας μεταξύ δύο δεσμών.  

Ειδικότερα, οι κορυφές απορρόφησης που παρατηρούνται σε μικρούς και ενδιάμεσους 

κυματάριθμους οφείλονται κυρίως σε δονήσεις κάμψης των CH2 και CH3, ενώ οι 

κορυφές σε μεγάλους κυματάριθμους προέρχονται κυρίως από δονήσεις τάσης των 

CH2 και CH3. 

Η τεχνική FTIR αποτελεί επίσης ένα ισχυρό εργαλείο μελέτης της πιθανής 

επίδρασης των νανοεγκλεισμάτων στα δομικά χαρακτηριστικά της πολυμερικής 

μήτρας. Η επίδραση θα μπορούσε να παρατηρηθεί μέσω αλλαγών στα δονητικά 

φάσματα και πιο ειδικά στις σχετικές εντάσεις ή/και στη θέση των κορυφών. Ανάλογες 

δομικές αλλαγές έχουν αναφερθεί για το i-PP με παράμετρο τη θερμοκρασία. 

Συγκεκριμένα, οι Q. Jiang et al [6] απέδωσαν τις αλλαγές της έντασης ορισμένων εκ 

των κορυφών που παρατηρούνται στα φάσματα FTIR, σε δομές που σχετίζονται με το 
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μέγεθος των αντίστοιχων κρυσταλλιτών (ελάχιστος αριθμός μονομερών που 

συμμετάσχουν στην ελικοειδή αλυσίδα).  

Στον πίνακα 4.3 δίνεται η συσχέτιση του μεγέθους των κρυσταλλιτών (αριθμός 

μονομερών) με συγκεκριμένους κανονικούς τρόπους δόνησης, στους οποίους 

συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο, όπως περιγράφονται στην αναφορά [5]. Οι Q. Jiang et 

al [6] μελέτησαν την εξάρτηση των εντάσεων συγκεκριμένων κορυφών από τη 

θερμοκρασία και εξήγαγαν συμπεράσματα για τη θερμοκρασιακή εξάρτηση των 

ελικοειδών δομών που περιλαμβάνουν ~12 μονομερή στην ελικοειδή διάταξη, οι 

οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό της RAF (Rigid Amorphous Fraction) αλλά και 

άλλων δομών που περιλαμβάνουν λιγότερα μονομερή στην ελικοειδή διάταξη. Η 

αντίστοιχη πιθανή εξάρτηση των δομών αυτών από την ύπαρξη εγκλεισμάτων στη 

μήτρα και από το αντίστοιχο ποσοστό δεν έχει μελετηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.6: Ενδεικτικά φάσματα ATR/FTIR στη φασματική περιοχή 950-1250cm-1 για 

διάφορες συγκεντρώσεις TiO2, στα οποία παρατηρείται η μεταβολή της έντασης της 

κορυφής στους 1219cm-1. 
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Εικόνα 4.7: Προσαρμογές της φασματικής περιοχής 960-1015cm-1 με δύο κορυφές 

Lorentz για δύο συστάσεις (3% και 15%) από τις οποίες ποσοτικοποιείται η ένταση της 

καθεμιάς από τις δύο κορυφές. 

 

Στις εικόνες 4.6 και 4.7 δίνονται ενδεικτικά φάσματα FTIR από τα σύνθετα i-

PP με TiO2 στα οποία είναι εμφανής η μεταβολή των σχετικών εντάσεων κορυφών που 

αντιστοιχούν σε κρυσταλλίτες συγκεκριμένου μεγέθους. Στη μεν εικόνα 4.6 είναι 

εμφανής η αλλαγή της έντασης της κορυφής 1219 cm-1 σε επιλεγμένες συγκεντρώσεις 

TiO2, ενώ στην εικόνα 4.7 δίδεται προσαρμογή με δύο κορυφές Lorentz στη φασματική 

περιοχή 960-1015 cm-1.  

Στην εικόνα 4.8 δίδεται η εξάρτηση των λόγων των ολοκληρωμένων εντάσεων 

των αντίστοιχων κορυφών δόνησης (1219, 998 και 973 cm-1) του i-PP, από τη 

συγκέντρωση TiO2. Παρόλο που τα αποτελέσματα απαιτούν πειραματική επαλήθευση, 

η συσχέτιση που παρατηρείται στην εικόνα 4.8 είναι εμφανής και ενισχύει την 

πραγματοποίηση επιπρόσθετων πειραμάτων. 

Πίνακας 4.3: Συνεισφορά του ελαχίστου αριθμού μονομερών στους αντίστοιχους 

κανονικούς τρόπους δόνησης του ελικοειδούς i-PP όπως δίνονται στην αναφορά [6]. 

Κυματαριθμός 

(cm-1) 

Περιγραφή δόνησης Αριθμός μονομερών 

στις έλικες 

1219 CH2 twisting 14 

998 C-C stretching; CH2 rocking; CH3 

rocking 

10 
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973 C-C stretching; CH2 rocking; CH3 

rocking 

3-4 

 

 

Εικόνα 4.8: Λόγοι των ολοκληρωμένων εντάσεων κορυφών στα φάσματα 

ATR/FTIR, συναρτήσει της συγκέντρωσης των εγκλεισμάτων (m: κορυφή στους 998 cm-1, 

l: κορυφή στους 1219 cm-1, s: κορυφή στους 973 cm-1). 

Από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διαφαίνεται πως οι μεγαλύτερης 

διάστασης ελικοειδείς δομές, που χαρακτηρίζουν την RAF του i-PP, εμφανίζουν 

μέγιστη συνεισφορά στα φάσματα με συγκέντρωση κοντά στο 3%. Στην ίδια 

συγκέντρωση ωστόσο, η συνεισφορά των μεσαίων διαστάσεων δομών (n>10) 

εμφανίζει ελάχιστο. 

 

4.3 Θερμικός Χαρακτηρισμός 

Η καθαρή πολυμερική μήτρα PP και τα νανοσύνθετα συστήματα PP/1%TiO2, 

PP/3%TiO2, PP/5%TiO2, PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και PP/15%TiO2, εξετάστηκαν 

μέσω της μεθόδου της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης και ελήφθησαν για αυτά 

θερμογραφήματα DSC, τα οποία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην εικόνα 4.9. Η 

πολυμερική μήτρα PP και τα νανοσύνθετα με συγκεντρώσεις 1 wt%, 3 wt%, 5 wt%, 7 

wt% και 15 wt% σε TiO2, εμφανίζουν σημείο τήξεως στους ~172℃, το οποίο είναι σε 

πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία [7], ενώ το σύστημα με περιεκτικότητα 10 wt% 

σε TiO2 παρουσιάζει χαμηλότερη θερμοκρασία τήξεως ~164℃. Αυτή η διαφορά στη 

θερμοκρασία τήξεως δε σχετίζεται με τη συγκέντρωση του εγκλείσματος. Πιθανώς 

οφείλεται στη θερμική ιστορία του PP, η οποία δε διαγράφηκε κατά την εκτέλεση των 
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πειραμάτων DSC. Το γεγονός αυτό παρόλο αυτά απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. 

Ακόμα παρατηρείται, ότι το σημείο καμπής που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 

υαλώδους μετάβασης (Tg), δεν είναι σαφώς σχηματισμένο σε όλα τα δείγματα. Αυτό 

ίσως να οφείλεται στην ημι-κρυσταλλική φύση του πολυμερούς PP και στο μικρό 

ποσοστό άμορφης φάσης που αυτό περιέχει.  

 

Εικόνα 4.9: Θερμογραφήματα DSC για το καθαρό PP και για τα νανοσύνθετα PP/1%TiO2, 

PP/3%TiO2, PP/5%TiO2, PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και PP/15%TiO2. 

 

Επίσης, τα θερμογραφήματα DSC παρέχουν τη δυνατότητα υπολογισμού του 

δείκτη κρυσταλλικότητας (CIDSC), ο οποίος ορίζεται από τη σχέση (4.1) [8,9]: 

 

 
CIDSC =

ΔHf

(1 − φ) ΔΗf
o  x 100% 

 

 

(4.1) 
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Όπου ΔΗf
o: είναι η ενθαλπία τήξεως του 100% κρυσταλλικού PP, με μία κοινώς 

αποδεκτή μέση τιμή ΔΗf
o = 207

J

gr
  σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [10], ΔHf: είναι η 

ενθαλπία τήξεως, η οποία προσδιορίζεται από το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη της 

ροής θερμότητας μεταξύ των σημείων αμέσως μετά το Tg και αμέσως μετά το Tm, 

δηλαδή των δύο καταστάσεων στις οποίες το πολυμερές βρίσκεται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία. Τέλος, όπου φ είναι η περιεκτικότητα σε μάζα του εγκλείσματος. 

Παρακάτω στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται η ενθαλπία τήξεως (ΔHf) και ο δείκτης 

κρυσταλλικότητας (CIDSC) όλων των δειγμάτων. Σύμφωνα με τον πίνακα 4.4, 

παρατηρείται ότι δεν εμφανίζεται κάποια συστηματική τάση στο βαθμό 

κρυσταλλικότητας, όσο η συγκέντρωση του εγκλείσματος αυξάνεται. 

 

Πίνακας 4.4: Ενθαλπίες τήξεως (𝜟𝑯𝒇) και δείκτες κρυσταλλικότητας (CIDSC), όπως 

υπολογίστηκαν για όλα τα δείγματα. 

 𝚫𝐇𝐟 (
𝑱

𝒈𝒓⁄ ) CIDSC (%) 

PP 130.8 63.0 

PP/1%TiO2 130.1 63.5 

PP/3%TiO2 120.8 60.2 

PP/5%TiO2 142.4 72.4 

PP/7%TiO2 123.3 64.0 

PP/10%TiO2 121.9 65.4 

PP/15%TiO2 106.9 60.8 
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4.4 Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός 

4.4.1 Εισαγωγή 

Το πολυπροπυλένιο είναι ένα ημικρυσταλλικό πολυμερές ευρέως μελετημένο 

ως προς τις ηλεκτρικές του ιδιότητες, το οποίο παρουσιάζει ένα σύνολο διηλεκτρικών 

χαλαρώσεων αν και το μόριό του είναι μη πολικό. Τα μη πολικά πολυμερή, μπορούν 

να εμφανίσουν διηλεκτρικές χαλαρώσεις και φαινόμενα διηλεκτρικών απωλειών οι 

οποίες αποδίδονται είτε σε πολικές τελικές ομάδες, είτε σε πλευρικές ομάδες μεθυλίου, 

ή σε πρόσθετα κατά τη σύνθεση του πολυμερούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

διηλεκτρικές χαλαρώσεις στο PP είναι κατά κανόνα ασθενείς και πολλές φορές είναι 

δύσκολο να καταγραφούν με ηλεκτρικές μεθόδους έναντι της μεθόδου Δυναμικής 

Μηχανικής Ανάλυσης (DMA) [11-18].  

4.4.2 Τα φάσματα Διηλεκτρικής Απόκρισης των συστημάτων PP και 

PP/TiO2 

Στην εικόνα 4.10 (α)-(η), παρουσιάζονται τα τρισδιάστατα διαγράμματα του 

φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς (ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας και 

της θερμοκρασίας για τα δυαδικά συστήματα PP/TiO2 με περιεκτικότητες 1 wt %, 3 wt 

%, 5 wt %, 7 wt %, 10 wt % και 15 wt % σε TiO2, καθώς και του καθαρού PP 

(ισοτακτικού PP). Αρχικά, στα φάσματα της πολυμερικής μήτρας PP και μόνο του 

νανοσύνθετου PP/1%TiO2, εμφανίζεται η συνεισφορά της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

(Conductivity Term, CT). Ο μηχανισμός αυτός αποδίδεται στην απόκριση ελεύθερων 

φορέων στις μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων, με 

τη διαδικασία αλμάτων (hopping). 

Επιπρόσθετα, σε όλα τα νανοσύνθετα συστήματα PP/TiO2 (εικόνα 4.10 (β)-

(η)), στην περιοχή υψηλών θερμοκρασιών, εμφανίζεται η διηλεκτρική α-χαλάρωση, 

της οποίας η προέλευση είναι αρκετά αμφιλεγόμενη μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με 

τους E. Suljovrujic et al [12,13], η α-χαλάρωση εντοπίζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 

την θερμοκρασία τήξεως και η θέση της ως προς τη θερμοκρασία ποικίλλει, καθώς 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα από τη δομή, την πυκνότητα, 

το θερμικό ιστορικό του πολυμερούς κ.α. Η προέλευση της διεργασίας αυτής απαιτεί 

την παρουσία κρυσταλλικής φάσης [12,16,17]. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις 

αναφέρεται ότι η α-χαλάρωση συνδέεται και με την άμορφη φάση του πολυμερούς 

ή/και τη διεπιφάνεια άμορφης-κρυσταλλικής φάσης [11,14,15]. Τέλος, είναι εμφανές 

(εικόνα 4.10 (β)-(η)) ότι ο μηχανισμός αυτός ισχυροποιείται με την αύξηση της 

περιεκτικότητας του νανοεγκλείσματος στα σύνθετα.  

Ακολούθως, στην περιοχή μεσαίων θερμοκρασιών, όλα τα νανοσύνθετα 

PP/TiO2 αλλά και η πολυμερική μήτρα PP, εμφανίζουν τη β-χαλάρωση, η οποία 

συνδέεται με την υαλώδη μετάβαση της άμορφης φάσης του PP [11-18]. Αυτός ο 

μηχανισμός αναπαρίσταται σε όλα τα φάσματα με μία ευρεία και ασθενή κορυφή 



52 

χαλάρωσης, η οποία γίνεται ασθενέστερη με την αύξηση του εγκλείσματος στα 

νανοσύνθετα. 

Τέλος, στην περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών, τόσο στην πολυμερική μήτρα PP 

όσο και στα νανοσύνθετα PP/1%TiO2 και PP/3%TiO2, παρατηρείται ακόμα ένας 

μηχανισμός ο οποίος είναι γνωστός ως γ-χαλάρωση. Η προέλευση αυτού του 

μηχανισμού συνδέεται με τοπικές κινήσεις (crankshaft type), που λαμβάνουν χώρα 

στην άμορφη φάση του PP [12,13,18,-21].  
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Εικόνα 4.10: Τρισδιάστατα διαγράμματα του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής 

σταθεράς (ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας και της θερμοκρασίας για το καθαρό PP (α) 

και για τα σύνθετα συστήματα PP/TiO2 (β-η). 
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Στην εικόνα 4.11 αναπαρίστανται οι καμπύλες του φανταστικού μέρους της 

διηλεκτρικής σταθεράς (ε΄΄) συναρτήσει της θερμοκρασίας, για την πολυμερική μήτρα 

PP και για τα νανοσύνθετα συστήματα PP/1%TiO2, PP/3%TiO2, PP/5%TiO2 

PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και PP/15%TiO2, για τη συχνότητα πεδίου f=103Hz, όπου οι 

διηλεκτρικές χαλαρώσεις α-, β-, γ- είναι εμφανείς. Στην περιοχή υψηλών 

θερμοκρασιών, σε όλα τα σύνθετα συστήματα, είναι ευδιάκριτη η κορυφή απωλειών η 

οποία αντιστοιχεί στην α-χαλάρωση. Στη συνέχεια, στην περιοχή ενδιάμεσων 

θερμοκρασιών (από 0℃ έως 50℃ περίπου), εμφανίζεται η β-χαλάρωση. Τέλος, στην 

περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρείται η γ-χαλάρωση η οποία εμφανίζεται 

μόνο στην πολυμερική μήτρα PP και στα σύνθετα με τη χαμηλότερη συγκέντρωση σε 

TiO2 (PP/1%TiO2 και PP/3%TiO2).  

 

 

Εικόνα 4.11: Ισόχρονες καμπύλες του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς 

(ε΄΄) συναρτήσει της θερμοκρασίας, για την πολυμερική μήτρα PP και για τα νανοσύνθετα 

συστήματα PP/1%TiO2, PP/3%TiO2, PP/5%TiO2, PP/7%TiO2, PP/10%TiO2 και 

PP/15%TiO2 για τη συχνότητα πεδίου f=103Hz. 

 

Με σκοπό τη μελέτη της δυναμικής της β-χαλάρωσης, στην εικόνα 4.12 

παρουσιάζονται οι ισόθερμες καμπύλες του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής 

σταθεράς (ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας με παράμετρο τη θερμοκρασία, σε εύρος 

θερμοκρασιών από 5℃ έως 30℃ για την πολυμερική μήτρα PP.  
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Εικόνα 4.12: Ισόθερμες καμπύλες του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς 

(ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας με παράμετρο τη θερμοκρασία, στο εύρος θερμοκρασιών 

από 5℃ έως 30℃,  για την πολυμερική μήτρα PP. Απεικόνιση της β-χαλάρωσης. 

 

Στο διάγραμμα της εικόνας 4.13 αναπαρίστανται οι θέσεις των κορυφών 

απωλειών (fmax) στην περιοχή θερμοκρασιών από 5℃  έως 30℃ , συναρτήσει του 

αντιστρόφου της θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα ακολουθούν συμπεριφορά τύπου 

Vogel-Fulcher-Tamann, η οποία περιγράφεται από τη σχέση [22]:  

 
fmax = foe

−(
B

T−To
)
 

 

 
(4.1) 

 

όπου fo:  είναι ένας προεκθετικός παράγοντας, B: είναι μία παράμετρος που 

αποτελεί μέτρο της ενέργειας ενεργοποίησης και Το: είναι η θερμοκρασία Vogel. Η 

εξίσωση (VFT) περιγράφει διεργασίες χαλάρωσης που οφείλονται σε συνεργασιακές 

κινήσεις των διπόλων. Από τη θεωρητική προσομοίωση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων στη σχέση 4.1, προκύπτουν οι σταθερές Β και Το με τιμές Β=60,4 και 

Το=270,3 K, για την πολυμερική μήτρα PP. Επιπλέον, μέσω της προεκβολής της 

καμπύλης (VFT) της εικόνας 4.13, υπολογίζεται για την πολυμερική μήτρα PP το 

Τgdielectric(για f= 1,6 10−3Hz) ≈ 0℃ , το οποίο είναι σε πλήρη συμφωνία με τα 
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αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μέθοδο της Διαφορικής Θερμιδομετρίας 

Σάρωσης (DSC) στη βιβλιογραφία [23].  

Εικόνα 4.13: Οι συχνότητες εμφάνισης των μεγίστων στις κορυφές του φανταστικού 

μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς (ε΄΄) που αντιστοιχούν στην β-χαλάρωση του PP, 

συναρτήσει του αντίστροφου της θερμοκρασίας. Οι μαύρες κουκίδες αναπαριστούν τις 

πειραματικές τιμές και η κόκκινη συνεχής γραμμή τη θεωρητική τους προσομοίωση με 

την εξίσωση VFT. 

 

Ακολούθως, στην εικόνα 4.14 αναπαρίστανται οι ισόθερμες καμπύλες του 

φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς (ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας με 

παράμετρο τη θερμοκρασία, στο εύρος θερμοκρασιών από 90℃ έως 160℃ για το 

PP/15%TiO2. Σε αυτό το θερμοκρασιακό εύρος παρατηρείται η εξέλιξη του 

μηχανισμού της α-χαλάρωσης, ο οποίος εμφανίζεται με διπλή φύση. Ανάλογα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στη βιβλιογραφία σε μετρήσεις Δυναμικής Μηχανικής 

Ανάλυσης [24]. Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται ηλεκτρικά, για πρώτη φορά, η 

διπλή φύση του μηχανισμού. Το μέγιστο στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων 

χαρακτηρίζεται ως α1 και εξελίσσεται ομαλά με τη θερμοκρασία. Το δεύτερο μέγιστο 

στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων, χαρακτηρίζεται ως α2 και δεν παρουσιάζει 

εξάρτηση από τη θερμοκρασία.  Η χαλάρωση αυτή σχετίζεται έντονα με τη θερμική 

προϊστορία του δείγματος [24].  
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Εικόνα 4.14: Ισόθερμες καμπύλες του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς 

(ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας με παράμετρο τη θερμοκρασία, στο εύρος θερμοκρασιών 

από 90℃ έως 160℃,  για το σύνθετο PP/15%TiO2. Απεικόνιση της α-χαλάρωσης. 

 

Στο διάγραμμα της εικόνας 4.15 εμφανίζονται οι θέσεις των κορυφών 

απωλειών (fmax) συναρτήσει του αντιστρόφου της θερμοκρασίας, της α1 χαλάρωσης. 

Είναι εμφανές, ότι οι κορυφές απωλειών παρουσιάζουν συμπεριφορά τύπου Arrhenius 

και υπακούουν στη σχέση [25] : 

 
fmax = foe

−
EA

KBT 

 

(4.2) 

όπου fo: είναι ένας προεκθετικός παράγοντας, ΕΑ: είναι η ενέργεια 

ενεργοποίησης και ΚΒ: είναι η σταθερά του Boltzmann. Από την κλίση της ευθείας 

υπολογίζεται η ενέργεια ενεργοποίησης (ΕΑ) της α1, για το δοκίμιο με 15 wt % σε TiO2, 

η οποία είναι ίση με ΕΑ = 1,9eV. 
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Εικόνα 4.15: Οι συχνότητες εμφάνισης των μεγίστων στις κορυφές του φανταστικού 

μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς (ε΄΄) που αντιστοιχούν στην α1 κορυφή του 

PP/15%TiO2, συναρτήσει του αντίστροφου της θερμοκρασίας. Οι μαύρες κουκίδες 

αναπαριστούν τις πειραματικές τιμές και η κόκκινη συνεχής γραμμή τη θεωρητική τους 

προσομοίωση με την εξίσωση Arrhenius. 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η διπλή φύση της α-χαλάρωσης, ελήφθησαν 

διαδοχικές σειρές μετρήσεων στην θερμοκρασία των 120℃, ανά είκοσι λεπτά. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στην εικόνα 4.16. Είναι φανερό ότι με την πάροδο του 

χρόνου, οι δύο κορυφές (α1 και α2), που αντιστοιχούν στην α-χαλάρωση, ξεχωρίζουν 

μεταξύ τους. Αναδεικνύεται ηλεκτρικά πλέον η διπλή φύση του μηχανισμού της α-

χαλάρωσης, η οποία καθίσταται δυνατή με την προσθήκη του εγκλείσματος TiO2. 

Συγκεκριμένα η α2 κορυφή μετακινείται προς χαμηλότερες συχνότητες με την πάροδο 

του χρόνου, ενώ η α1 κορυφή εξελίσσεται προς υψηλότερες συχνότητες. Αυτή η 

χρονική εξέλιξη της α1 κορυφής, δείχνει ότι ίσως και αυτή η κορυφή να εξαρτάται κατά 

ένα μικρό βαθμό από τη θερμική προϊστορία του δείγματος. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να τονιστεί ότι η προέλευση των μηχανισμών α1 και α2 απαιτεί περεταίρω ανάλυση και 

διερεύνηση και αποτελεί ερώτημα προς απάντηση.   
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Εικόνα 4.16: Ισόθερμες καμπύλες του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς 

(ε΄΄) συναρτήσει της συχνότητας, στη θερμοκρασία των 120℃, με παράμετρο το χρόνο, 

του δείγματος PP/15%TiO2. 

 

Τέλος, στην εικόνα 4.17 παρουσιάζονται οι ισόθερμες καμπύλες του 

πραγματικού μέρους της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (σ΄) συναρτήσει της συχνότητας 

για την πολυμερική μήτρα PP, στο θερμοκρασιακό εύρος από 70℃ έως 152℃. Η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, αποδίδεται στην απόκριση 

ελεύθερων φορέων στις μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή χαμηλών 

συχνοτήτων, με τη διαδικασία αλμάτων (hopping). Είναι φανερό ότι η εξάρτηση της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας από τη συχνότητα, μπορεί να χωριστεί σε δύο ευδιάκριτες 

περιοχές. Στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (περιοχή I), όπου η αγωγιμότητα 

αυξάνεται με τη συχνότητα ακολουθώντας το Νόμο της Παγκόσμιας Διηλεκτρικής 

Απόκρισης, σʹ = Α ωn, και στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (περιοχή II), όπου 

η αγωγιμότητα τείνει να πάρει σταθερή τιμή ανεξάρτητη της συχνότητας, για 

θερμοκρασίες πάνω από τους 100°C. Επίσης, η συχνότητα στην οποία γίνεται η 

μετάβαση από την περιοχή I στην περιοχή II, αυξάνεται αυξανομένης της 

θερμοκρασίας. Η σταθερή τιμή της αγωγιμότητας αντιστοιχεί στην αγωγιμότητα 

συνεχούς (σDC) του PP και αυξάνεται αυξανομένης της θερμοκρασίας [26-30]. 
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Εικόνα 4.17: Ισόθερμες καμπύλες του πραγματικού μέρους της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

(σ΄) συναρτήσει της συχνότητας, στην περιοχή των υψηλών θερμοκρασιών, για το PP. 

 

 

Εικόνα 4.18: Εξάρτηση της αγωγιμότητας συνεχούς (σDC=σ0,1Hz)από το αντίστροφο της 

θερμοκρασίας. Οι μαύρες κουκίδες αναπαριστούν τις πειραματικές τιμές και η κόκκινη 

συνεχής γραμμή την θεωρητική τους προσομοίωση με την εξίσωση Arrhenius. 
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Στην εικόνα 4.18 παρουσιάζεται η εξάρτηση της αγωγιμότητας συνεχούς σDC 

από το αντίστροφο της θερμοκρασίας, στην περιοχή θερμοκρασιών από 100℃. έως 

152℃. Οι μαύρες κουκίδες αναπαριστούν τις πειραματικές τιμές της σDC, (εικόνα 4.17). 

Η κόκκινη συνεχής γραμμή αποτελεί τη θεωρητική προσομοίωση των τιμών αυτών με 

την εξίσωση Arrhenius:  

 
σDC = σοe

−
EA

KBT 

 

 

(4.3) 

Όπου σο: είναι ένας προεκθετικός παράγοντας, EA: η ενέργεια ενεργοποίησης, 

KB: η σταθερά Boltzmann και Τ: η απόλυτη θερμοκρασία. Οι πειραματικές τιμές 

περιγράφονται ικανοποιητικά από την εξίσωση Arrhenius. Από τη θεωρητική 

προσομοίωση προκύπτει ότι η ενέργεια ενεργοποίησης του μηχανισμού αγωγιμότητας 

ισούται με EA=0,98eV. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν δυαδικά νανοσύνθετα συστήματα 

PP/TiO2 με περιεκτικότητες 1 wt%, 3 wt%, 5 wt%, 7 wt%, 10 wt% και 15 wt% σε TiO2 

καθώς και η πολυμερική μήτρα PP (ισοτακτικό PP) ως σύστημα αναφοράς με την 

τεχνική της ανάμειξης σε τήγμα με τη χρήση εργαστηριακού δικόχλιου συνεξωθητή. 

Όλα τα νανοσύνθετα μελετήθηκαν με ένα συνδυασμό συμπληρωματικών τεχνικών. 

Συγκεκριμένα, με τις τεχνικές της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD), της Αποσβένουσας 

Ολικής Ανάκλασης (ATR), της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), και της 

Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας Ευρέως Φάσματος (BDS). 

Από τα φάσματα Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) είναι φανερό, ότι σε όλα τα 

δείγματα παρατηρούνται κορυφές οι οποίες αντιστοιχούν στις κρυσταλλικές φάσεις α 

και γ της πολυμερικής μήτρας PP.Επιπλέον, στα φάσματα XRD παρατηρούνται όλο 

και περισσότερες κορυφές με την αύξηση του εγκλείσματος, οι οποίες αντιστοιχούν 

στις κρυσταλλικές φάσεις του ανατασίου (Α) και ρουτιλίου (R) του TiO2. Η 

κρυσταλλική φάση του ανατασίου παρουσιάζει μεγαλύτερη συγκέντρωση στα 

νανοσύνθετα συστήματα, σε σχέση με αυτήν του ρουτιλίου. Επιπρόσθετα, όλα τα 

δοκίμια εμφανίζουν υψηλό βαθμό κρυσταλλικότητας, συμπέρασμα που ενισχύεται από 

την ουσιαστική απουσία του amorphous halo στα φάσματα XRD όλων των δειγμάτων. 

Στα φάσματα απορρόφησης ATR καταγράφονται κορυφές απορρόφησης οι 

οποίες οφείλονται τόσο σε δονήσεις τάσης (stretching vibrations), όσο και σε δονήσεις 

κάμψης (bending vibrations). Συγκεκριμένα, οι κορυφές απορρόφησης που 

παρατηρούνται σε χαμηλούς και ενδιάμεσους κυματάριθμους, οφείλονται κυρίως σε 

δονήσεις κάμψης των CH2 και CH3, ενώ οι κορυφές σε υψηλούς κυματάριθμους 

προέρχονται κυρίως από δονήσεις τάσης των CH2 και CH3 του πολυμερούς. Τα 

αποτελέσματα ATR ενισχύουν επιπλέον το συμπέρασμα ότι η κρυσταλλική φάση του 

ανατασίου εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στα νανοσύνθετα συστήματα, σε 

σχέση με αυτήν του ρουτιλίου του TiO2. Τέλος, μία πρώτη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων υποδεικνύει ότι οι ολοκληρωμένες εντάσεις συγκεκριμένων κορυφών 

απορρόφησης (που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους τύπους δόνησης και δίνουν 

πληροφορίες για το μέγεθος των κρυσταλλιτών), μεταβάλλονται με τη συγκέντρωση 

του εγκλείσματος, με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι, οι μεγάλων διαστάσεων 

ελικοειδείς δομές εμφανίζουν μέγιστη συνεισφορά στα φάσματα των νανοσύνθετων με 

συγκέντρωση 3wt% σε TiO2. Αντίθετα, στην ίδια συγκέντρωση, η συνεισφορά των 

μεσαίων διαστάσεων ελικοειδών δομών, εμφανίζει ελάχιστο.  

Από τα θερμογραφήματα DSC προκύπτει ότι το σημείο τήξεως της 

πολυμερικής μήτρας PP προσδιορίζεται στους ~172℃ , σε πλήρη συμφωνία με τη 

βιβλιογραφία, ενώ δεν παρουσιάζει κάποια συστηματική εξάρτηση με τη 

συγκέντρωση. Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της Διαφορικής 

Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), υπολογίστηκε ο δείκτης κρυσταλλικότητας (CIDSC) 

όλων των νανοσύνθετων , ο οποίος δεν εμφανίζει καμία συστηματική συμπεριφορά, με 
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την αύξηση της συγκέντρωσης του εγκλείσματος. Τέλος, δεν καταγράφεται η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg),σε κανένα θερμογράφημα, γεγονός που 

πιθανώς οφείλεται στην ημι-κρυσταλλική φύση του πολυμερούς PP και κυρίως στο 

πολύ μικρό ποσοστό άμορφης φάσης του. 

Τέλος, η μελέτη των δοκιμίων με τη Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Ευρέως 

Φάσματος (BDS) αποκαλύπτει ένα σύνολο μηχανισμών χαλάρωσης. Στην περιοχή 

χαμηλών θερμοκρασιών, είναι εμφανή η γ-χαλάρωση στην πολυμερική μήτρα PP 

καθώς και στα νανοσύνθετα με τη χαμηλότερη συγκέντρωση σε TiO2 (PP/1 wt%TiO2 

και PP/3 wt%TiO2), η οποία οφείλεται σε τοπικές κινήσεις (crankshaft type), που 

λαμβάνουν χώρα στην άμορφη φάση του PP. Ακολούθως, στην περιοχή μεσαίων 

θερμοκρασιών, εμφανίζεται η β-χαλάρωση η οποία συνδέεται με την υαλώδη 

μετάβαση της άμορφης φάσης του PP. Στην περιοχή υψηλών θερμοκρασιών, στο 

φάσμα της πολυμερικής μήτρας PP,και στο νανοσύνθετο PP/1 wt%TiO2 εμφανίζεται 

ένας αργός μηχανισμός ο οποίος αποδίδεται στη συνεισφορά της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (Conductivity Term, CT). Τέλος, στην περιοχή υψηλών θερμοκρασιών, 

PP/TiO2, εμφανίζεται ο μηχανισμός της α-χαλάρωσης. Η προέλευσή του συνδέεται με 

την κρυσταλλική φάση της πολυμερικής μήτρας PP και αναδεικνύεται ηλεκτρικά η 

διπλή (α1 και α2) φύση του. Από τη θεωρητική προσομοίωση των αποτελεσμάτων 

προκύπτει ότι η β-χαλάρωση περιγράφεται, συναρτήσει της θερμοκρασίας, από την 

εξίσωση Vogel-Fulcher-Tamann (VFT), ενώ οι κορυφές απωλειών που αντιστοιχούν 

στον α1 μηχανισμό καθώς και ο μηχανισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας CT, 

περιγράφονται από την εξίσωση Arrhenius. Σε όλες τις περιπτώσεις προσδιορίστηκαν 

οι ενέργειες ενεργοποίησης καθώς και οι σταθερές Β και Το. 
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