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Περίληψη 
 
Τα δομικά χαρακτηριστικά των μαγνητικών κολλοειδών με βάση το οξείδιο του 
σιδήρου είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές 
όπως η απεικόνιση σε μαγνητικό τομογράφο (MRI), η μεταφορά φαρμάκων, η 
μαγνητική υπερθερμία και στόχευση. Ιδιαίτερα για την μαγνητική στόχευση, η αύξηση 
της μαγνήτισης κορεσμού των κολλοειδών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Συνεπώς, η 
μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της 
απόδοσης των εν λόγω συστημάτων στις προαναφερθείσες εφαρμογές. Με στόχο τη 
βελτίωση της μαγνήτισης κορεσμού αυτών των υλικών έχει μελετηθεί στο παρελθόν 
μια στρατηγική αντικατάστασης ενός ποσοστού ιόντων σιδήρου στη δομή του 
νανοκρυστάλλου με άλλα μεταλλικά ιόντα. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει πως 
αναλόγως της συνθετικής πορείας άλλοτε επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και 
άλλοτε όχι. Σε αυτά τα πλαίσια, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρμογή 
αυτής της στρατηγικής σε μία συνθετική πορεία ανάπτυξης μαγνητικών 
νανοκολλοειδών στην οποία δεν έχει εκτιμηθεί μέχρι τώρα η επιτυχία της. Το 
ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνθετική πορεία οδηγεί σε 
νανοκρυσταλλίτες οξειδίου του σιδήρου με αυξημένες μαγνητικές ιδιότητες σε σχέση 
με τη βιβλιογραφία, οι οποίες θα μπορούσαν (πιθανώς) να βελτιωθούν ακόμα 
περισσότερο με μερική ιοντική αντικατάσταση. 
 
Τα νανοκολλοειδή παρασκευάστηκαν με την μέθοδο της υδρολυτικής αλκαλικής 
καταβύθισης από μία πρόδρομη ένωση σιδήρου (FeCl2 ή FeSO4), με προσμίξεις 
διαφόρων αναλογιών με Zn(Cl2/SO4) ή Mn(Cl2/SO4). Η χημική τροποποίηση της 
επιφάνειας των μαγνητικών νανοκολλοειδών έγινε με στοχευμένη προσθήκη του 
φυσικού βιοπολυμερούς του αλγινικού νατρίου κατά τη διαδικασία κρυστάλλωσης του 
ανόργανου μαγνητικού πυρήνα. 
 
Η μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και της δομής των νανοφορέων 
πραγματοποιήθηκε με την χρήση των παρακάτω αναλυτικών τεχνικών: Ηλεκτρονική 
Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) σε συνδυασμό με Φασματομετρία Ενεργειακής 
Διασποράς Ακτινοβολίας-X (EDS), Περίθλαση Ακτινοβολίας-X (XRD), 
Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA), Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS), Ηλεκτροκινητικές 
Μετρήσεις, Μαγνητομετρία Δονούμενου Δείγματος (VSM), Μαγνητοφόρηση και 
Μαγνητική Υπερθερμία Δείγματος. 
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Abstract 
 
Structural characteristics of magnetic ferrite nanocolloids are particularly important in 
biomedical applications such as magnetic resonance imaging (MRI), drug delivery, 
magnetic hyperthermia and targeting. Particularly about magnetic targeting, increasing 
saturation magnetization is crucial. Therefore, studying the structure-properties relation 
of colloids is necessary, in order to improve further the performance of these systems in 
the above applications. In order to enhance the saturation magnetization of those 
materials, substitution of a percentage of iron ions in the structure of the nanocrystal 
with other metal ions has been previously studied. Results have shown that the desired 
properties are obtained under certain circumstances, depending on the synthetic route. 
Within this frame, the goal of the present work is to test this strategy on a synthetic 
route which has not been so far evaluated. The interest lies in the fact that this synthetic 
route leads to iron oxide nanocrystallites with increased magnetic properties compared 
to the literature, which could (possibly) be further improved with partial ionic 
replacement. 
 
Nanocolloids were synthesized by hydrolytic alkaline precipitation from a single iron 
molecular precursor (FeCl2 or FeSO4), doped at different ratios with Zn(Cl2/SO4) or 
Mn(Cl2/SO4). The surface modification of the magnetic nanocolloids was performed by 
in-situ grafting of the natural biopolymer of sodium alginate, during the crystallization 
process of the inorganic magnetic core. 
 
The evaluation of the structural, magnetic and physicochemical characteristics of the 
nanocarriers was performed with the use of the following analytical techniques: 
Scanning Electron Microscopy (SEM) in conjunction with Energy-Dispersive X-Ray 
Spectrometry (EDS), X-Ray Diffraction (XRD), Thermal Gravimetric Analysis (TGA), 
Dynamic Light Scattering (DLS), Electrokinetic Measurements, Vibrating Sample 
Magnetometer (VSM), Magnetophoresis and Magnetic Hyperthermia of the Sample. 
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Κεφάλαιο 1: 
Θεωρητικό Μέρος 

 

 

 

1.1 Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία και τις νανοεπιστήμες 
 
Ο υλικός κόσμος αποτελείται από άτομα. Τον ισχυρισμό αυτό διατύπωσε ήδη πριν από 
2.400 χρόνια ο έλληνας διανοητής Δημόκριτος. Τον δέκατο έβδομο αιώνα, ο διάσημος 
αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ ασχολήθηκε με τις νιφάδες του χιονιού, θέμα για το 
οποίο δημοσίευσε το 1611 την ιδέα του: η κανονικότητα της σχηματομορφής των 
νιφάδων του χιονιού δεν μπορεί παρά να οφείλεται στο ότι απαρτίζονται από απλά, 
ομοιόμορφα δομικά στοιχεία. Έτσι, αναβίωσε η ιδέα του ατόμου. Οι επιστήμονες που 
ασχολούνταν με τα ορυκτά και τους κρυστάλλους θεωρούσαν όλο και περισσότερο ότι 
τα άτομα είναι πραγματικότητα. Το 1912 επιτεύχθηκε άμεση απόδειξη της ιδέας των 
ατόμων στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου όπου ένας κρύσταλλος θειικού χαλκού 
σκέδαζε τις ακτίνες Χ και άρα ο κρύσταλλος έπρεπε να αποτελείται από άτομα, 
διατεταγμένα περιοδικά. Ακολούθησε το 1931 η κατασκευή του πρώτου ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου διελεύσεως (TEM) από τους Ernst Ruska και Max Knoll στο 
Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Από εκεί και έπειτα βελτιώνεται συνεχώς η ανάλυση του. 
Την δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε το σαρωτικό μικροσκόπιο σήραγγας (STM) και 
κατέστησε δυνατή όχι μόνον την απεικόνιση μεμονωμένων ατόμων ενός κρυστάλλου 
αλλά και την ηθελημένη μετατόπιση ατόμων. Είχαν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για να 
εμφανιστεί στο προσκήνιο η νανοτεχνολογία.1 
 
Η νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες αφορούν στη μελέτη, το δομικό σχεδιασμό, 
παραγωγή και χειρισμό της ύλης σε διαστάσεις νανομέτρων (10-9m), (στο Σχήμα 1.1 
δίνονται παραδείγματα φυσικών και συνθετικών υλικών διαφόρων διαστάσεων, που 
κάνουν οπτικά κατανοητό το μέγεθος των νανοσωματιδίων). Το τεχνολογικό άλμα 
στον έλεγχο των υλικών στην νανοκλίμακα έχει οδηγήσει τις εξελίξεις κατά την 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας κάνοντας εφικτή την κατασκευή και χρήση 
διαφόρων νανοσυστημάτων σε πολλές εφαρμογές. 2 
 
Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τα νανοσυστήματα 
έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτά τα μεγέθη τα υλικά παρουσιάζουν ιδιότητες οι οποίες 
είναι διαφορετικές από αυτές των ίδιων υλικών σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι δυο 
βασικότεροι λόγοι για αυτή την αλλαγή είναι αφενός μεν η αύξηση της επιφάνειας σε 
σχέση με τον συνολικό όγκο και αφετέρου η επικράτηση των κβαντικών φαινομένων 
με αποτέλεσμα να αλλάζουν σημαντικά οι οπτικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές 
ιδιότητες του υλικού. Είναι γνωστό πως η επιφάνεια ενός υλικού καθορίζει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον και μπορεί να μεταβάλλει αυτήν 
την αλληλεπίδραση, πολλές φορές, κατά τρόπο ευνοϊκό. Για παράδειγμα η αύξηση της 
(βιο)χημικής δραστικότητας, καθιστά ορισμένα νανοϋλικά πολύτιμα για καταλυτικές 

 1 



εφαρμογές ή εφαρμογές στη βιοατρική. Το πεδίο των εφαρμογών ποικίλει από τα 
ηλεκτρονικά, μέχρι την οπτική, την κατάλυση χημικών αντιδράσεων και φυσικά την 
βιολογία και την ιατρική. 3 
 

 
 

Σχήμα 1.1: Συγκριτική κλίμακα μήκους στην οποία παρουσιάζεται η τάξη μεγέθους του νανομέτρου. 4 
 
Οι νανοεπιστήμες αφορούν λοιπόν ένα πολύ ευρύ αντικείμενο και ως εκ τούτου, ο 
χαρακτήρας αυτού του κλάδου είναι άκρως διεπιστημονικός. Είναι συχνές οι αναφορές 
στον “επαναστατικό” χαρακτήρα της νανοτεχνολογίας, δηλαδή στις δυνατότητες που 
διαφαίνονται για την ανάπτυξη υλικών με νέες ιδιότητες, βελτιστοποιημένων 
μεθοδολογιών και νέων εφαρμογών. Τα μικρότερα, ελαφρύτερα, ταχύτερα και 
αποδοτικότερα υλικά και συστήματα που προσφέρει η νανοτεχνολογία είναι δυνατόν 
να δώσουν λύσεις σε πολλά τρέχοντα ζητήματα. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας 
στον τομέα της ιατρικής έχει δημιουργήσει ένα νέο επιστημονικό πεδίο που συχνά 
αναφέρεται με τον όρο “νανοϊατρική”. Ο κλάδος της νανοϊατρικής υπόσχεται να 
ανοίξει νέους δρόμους στη διάγνωση, πρόληψη, αλλά και θεραπεία ασθενειών που 
μέχρι σήμερα παραμένουν ανίατες. 5 Συνεχώς αναπτύσσονται νέας σύστασης και 
δομής νανοσωματίδια με στόχο την απεικόνιση και την θεραπεία του καρκίνου. Μια 
τέτοια μοναδική κατηγορία νανοσωματιδίων, σχεδιάζεται ώστε να καταφέρει και τα 
δύο (theranostic nanoparticles). 6 Τα κολλοειδή υβριδικά νανοσωματίδια είναι μία 
κατηγορία υλικών η οποία μελετάται έντονα τα τελευταία χρόνια προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 
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1.2 Κολλοειδή 
 
Τα κολλοειδή είναι μια διασπορά σωματιδίων μιας ουσίας (διασπαρμένη φάση) στη 
μάζα μίας άλλης ουσίας (μέσο διασποράς ή συνεχής φάση). Όλοι οι νανοφορείς, για 
παράδειγμα, είναι κολλοειδή συστήματα. Ένα τυπικό παράδειγμα κολλοειδούς είναι η 
ομίχλη, η οποία αποτελείται από πολλά μικρά σταγονίδια νερού (διεσπαρμένη φάση) 
μέσα σε αέρια (μέσο διασποράς). Τα κολλοειδή χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την 
κατάσταση της διεσπαρμένης φάσης και του μέσου διασποράς σε στερεά, υγρά και 
αέρια. Ένα κολλοειδές διαφέρει από ένα πραγματικό διάλυμα, στο ότι τα διεσπαρμένα 
σωματίδια είναι μεγαλύτερα από κανονικά μόρια. Το μέγεθος των σωματιδίων 
κυμαίνεται περίπου από 1-1000nm (Σχήμα 1.2). Το μέγεθος των κολλοειδών 
σωματιδίων εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα μεγέθους, ώστε να υπόκεινται σε κίνηση 
Brown (βλ. παρακάτω). Ένα κολλοειδές διάλυμα, μακροσκοπικά εμφανίζεται να είναι 
ομογενές, επειδή τα διεσπαρμένα σωματίδια είναι πολύ μικρά, όμως και αρκετά μεγάλα 
σε σχέση με τα (μακρο)μοριακά διαλύματα. Όταν μάλιστα το μέγεθος εμπίπτει στην 
κλίμακα του μήκους κύματος του ορατού φωτός, τότε προκαλούν σκέδαση του φωτός 
(βλ. παρακάτω). Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο Tyndall,7 και έχει ως 
αποτέλεσμα το κολλοειδές να εμφανίζεται θολό. 
 
Κολλοειδή συστήματα αποτελούμενα από σωματίδια χρυσού ήταν ήδη γνωστά 
πολλούς αιώνες πριν, ενώ η φύση τους αναγνωρίστηκε το 1774 από τους Juncher και 
Macquer, ως “σωματίδια χρυσού σε κατάσταση λεπτού διαμερισμού μέσα σε ένα 
ρευστό”. Το 1861 σηματοδοτεί τη χρονολογία έναρξης μιας συστηματικής έρευνας των 
κολλοειδών συστημάτων από τον Thomas Graham. Ο Graham έκανε τη διάκριση 
μεταξύ δυο ειδών αιωρημάτων: αιωρήματα στα οποία τα διεσπαρμένα είδη μπορούν να 
διαχέονται μέσω μεμβράνης και αιωρήματα στα οποία δεν παρατηρούνταν διάχυση 
μέσω μεμβράνης. Ο Graham έδωσε στο τελευταίο είδος αιωρημάτων την ονομασία 
«κολλοειδή». Τα κολλοειδή δε διαχέονται μέσω μεμβράνης, πολύ απλά επειδή τα 
διασπαρμένα σωματίδια είναι μεγαλύτερα από τους πόρους της μεμβράνης. 8 
 
Εξαιτίας του μεγέθους τους, ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο είναι πολύ μεγάλος 
και συνεπώς πολλά άτομα βρίσκονται στη διεπιφάνεια ανάμεσα στη μια και στην άλλη 
φάση (π.χ. στερεή-υγρή σε μια διασπορά στερεών κολλοειδών σωματιδίων σε 
διαλύτη). Έτσι, τα επιφανειακά φαινόμενα και οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των κολλοειδών συστημάτων. 9 
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Σχήμα 1.2: Κολλοειδή σωματίδια-Λήψη εικόνων με SEM και TEM. 10 
 

1.2.1 Διάκριση κολλοειδών 7 
 
Τα κολλοειδή, στα οποία το μέσο διασποράς είναι το νερό, μπορούν να διακριθούν σε 
δύο κατηγορίες, τα υδρόφιλα και τα υδρόφοβα. 
α) Υδρόφιλο κολλοειδές είναι ένα κολλοειδές στο οποίο υπάρχει ισχυρή έλξη μεταξύ 
διεσπαρμένης φάσης και μέσου διασποράς (νερό). Αυτού του τύπου τα κολλοειδή 
εμφανίζουν σταθερότητα, διότι έλκουν τα μόρια του νερού μέσα στο διάλυμα 
(ενυδατώνονται). Τυπικά παραδείγματα υδρόφιλων κολλοειδών είναι τα τασιενεργά 
μόρια (π.χ. σαπούνια), οι πολυσακχαρίτες (π.χ. άμυλο) και οι πρωτεΐνες (π.χ. ο ορός 
του αίματος, το γάλα). 
β) Υδρόφοβο κολλοειδές, είναι ένα κολλοειδές στο οποίο υπάρχει έλλειψη έλξεων 
μεταξύ διεσπαρμένης φάσης και μέσου διασποράς (νερό). Τα υδρόφοβα κολλοειδή δεν 
έχουν συγγένεια με το νερό και η σταθερότητά τους, δηλαδή η παραμονή τους εν 
αιωρήσει, εξαρτάται από το μοριακό, οργανικό ή ιοντικό στρώμα που τα περιβάλλει. 
Έτσι, αν δοθεί επαρκής χρόνος, η διεσπαρμένη φάση συσσωματώνεται σε μεγαλύτερα 
σωματίδια. 
 

1.2.2 Ιδιότητες κολλοειδών 11 
 
Οι ιδιότητες των κολλοειδών είναι οι ακόλουθες:  
α) Οπτικές: στα κολλοειδή εμφανίζεται το φαινόμενο Tyndall, δηλαδή προκαλούν 
περίθλαση του φωτός μετατρεπόμενα σε δευτερογενείς πηγές φωτός. Για το λόγο 
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αυτόν τα κολλοειδή διαλύματα είναι θολά και τα σωματίδιά τους διακρίνονται με τη 
μορφή φωτεινών κύκλων στο υπερμικροσκόπιο. Τα κολλοειδή εμφανίζουν επίσης το 
φαινόμενο του πολυχρωισμού, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι πολύχρωμα όταν μια 
λευκή δέσμη φωτός πέσει παράλληλα στο διάλυμα, ενώ κανονικά είναι άχρωμα. Το 
φαινόμενο οφείλεται στη σκέδαση του φωτός λόγω της περίθλασής του στα σωματίδια.  
β) Μηχανικές: τα κολλοειδή παρουσιάζουν μεγάλη προσροφητική ικανότητα, μπορούν 
δηλαδή εύκολα να συγκρατούν στην επιφάνειά τους μόρια και άτομα άλλων ουσιών. Η 
προσροφητική τους ικανότητα είναι αυξημένη, καθώς οι διαστάσεις τους είναι αρκετά 
μικρές και η επιφάνειά τους μεγάλη. Τα κολλοειδή έχουν επίσης μεγάλο ιξώδες, μικρή 
δηλαδή ρευστότητα, όπως επίσης μικρή ταχύτητα διάχυσης και διαπίδυσης. Με τον 
όρο διάχυση εννοούμε την ταχύτητα κίνησής τους στη μάζα ενός υγρού ή αερίου, η 
οποία είναι μικρότερη από τα άλλα μόρια λόγω διαφοράς στο μέγεθός τους. Με τον 
όρο διαπίδυση εννοούμε τη δίοδό τους από πορώδη διαφράγματα. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η κίνηση Brown των κολλοειδών σωματιδίων. Πρόκειται για μια συνεχή 
και άτακτη κίνηση, η οποία οφείλεται στις προσκρούσεις των σωματιδίων με τα μόρια 
του μέσου διασποράς - διαλύτη.  
γ) Ηλεκτρικές: διαλύματα κολλοειδών σωματιδίων, κατά την ηλεκτρόλυση, 
προσροφούν εκλεκτικά το ανιόν ή το κατιόν τους, οπότε αποκτούν ομώνυμο φορτίο το 
οποίο τα καθιστά ικανά να αιωρούνται. Όταν με κάποιο τρόπο εξουδετερωθεί το 
φορτίο αυτό, τα κολλοειδή συσσωματώνονται και κατακρημνίζονται. Γνωστό είναι το 
φαινόμενο της ηλεκτροφόρησης των κολλοειδών, κατά το οποίο όταν εφαρμοστεί 
διαφορά δυναμικού, τα σωματίδια μετακινούνται προς το ένα ηλεκτρόδιο ανάλογα με 
το φορτίο τους. 
 

1.2.3 Κίνηση Brown 
 
Πριν από τις δημοσιεύσεις του Graham το 1827, ο βοτανολόγος Robert Brown 
παρατήρησε την ακανόνιστη κίνηση γυρεόκοκκων σε νερό, όπου οι κόκκοι είχαν το 
μέγεθος κολλοειδούς. Τότε υπήρξαν πολλές διαφωνίες σχετικά με την προέλευση 
αυτής της ακανόνιστης κίνησης, οι οποίες έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην καθιέρωση της 
μοριακής φύσης της ύλης. Η κίνηση που παρατήρησε ο Brown αναφέρεται ως κίνηση 
Brown και είναι αποτέλεσμα τυχαίων συγκρούσεων των μορίων του διαλύτη με τα 
κολλοειδή σωματίδια. Έτσι, η μοριακή φύση του διαλύτη γίνεται παρατηρήσιμη μέσω 
της ακανόνιστης κίνησης Brown των κολλοειδών σωματιδίων. Αν και ήταν γενικά 
αποδεκτό πριν από το 1910 ότι τα μόρια ήταν κάτι περισσότερο από μια θεωρητική 
ανακάλυψη, το θέμα αυτό επιβεβαιώθηκε από την πειραματική εργασία του Jean Perrin 
(1910). Η ακανόνιστη κίνησή τους ταυτοποιείται λοιπόν με τη θερμική κίνηση, κοινή 
σε όλα τα μόρια, η οποία ωστόσο γίνεται ορατή μόνο μέσω τεχνικών μικροσκοπίας 
φωτός. 8 
 
Ο Einstein μελέτησε πρώτος την κίνηση κολλοειδών σωματιδίων χρησιμοποιώντας τη 
θεωρία των πιθανοτήτων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή του τετραγώνου της 
μετατόπισης του σωματιδίου που πραγματοποιεί κίνηση Brown είναι συνάρτηση του 
χρόνου t, της θερμοκρασίας T, της ακτίνας r του σωματιδιου και του ιξώδους n του 
μέσου, σύμφωνα με τη σχέση 12: 

dx2����� = 2t RT
N

1
nπr

 (Σχέση 1.1) 
όπου R σταθερά των αερίων (8,31 J/mol*K), Ν ο αριθμός Avogadro (6,0221367*1023 
mol-1) και π η μαθηματική σταθερά (3,14159). 
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Η κίνηση Brown των σωματδίων έχει ως συνέπεια την διάχυσή τους προς περιοχές του 
μέσου με μικρότερη συγκέντρωση σωματιδίων. Η ποσότητα α (mol) των σωματιδίων 
που διαχέονται στη μονάδα του χρόνου ανά μονάδα επιφάνειας (mol s-1 m-2), δίνεται 
από το νόμο του Fick: 

α = D dc
dx

 (Σχέση 1.2) 
όπου D ο συντελεστής διάχυσης των σωματιδίων στο μέσο και dc/dx η βαθμίδα 
συγκέντρωσης των σωματιδίων στη διεύθυνση x. 
Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω σχέσεις, ο Einstein υπολόγισε τη σταθερά διάχυσης D 
των κολλοειδών σωματιδίων συναρτήσει της θερμοκρασίας Τ του κολλοειδούς, της 
ακτίνας r του σωματιδίου και του ιξώδους n του μέσου: 

D = dx2����� 
2t

= KT
2πnr

  (Σχέση 1.3) 
Όπου Κ η σταθερά Boltzmann (1,380 6505 x 10-23 J/K), D ο συντελεστής διάχυσης, r η 
υδροδυναμική ακτίνα, T η απόλυτη θερμοκρασία και n το ιξώδες. Η σχέση αυτή 
χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση των διαστάσεων κολλοειδών σωματιδίων με 
την τεχνική της δυναμικής σκέδασης ακτινοβολίας. 13 
 
Το άνω και κάτω όριο για το μέγεθος ενός σωματιδίου ώστε να χαρακτηριστεί ως 
κολλοειδές δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. Το ελάχιστο μέγεθος ενός κολλοειδούς 
καθορίζεται από την απαίτηση ότι η δομή του διαλύτη σε μοριακή κλίμακα είναι τέτοια 
ώστε η αλληλεπίδραση του κολλοειδούς σωματιδίου με τα μόρια του διαλύτη να 
περιγράφεται με ένα στατιστικό τρόπο. Με άλλα λόγια θεωρείται ότι πολλά μόρια 
διαλύτη αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με την επιφάνεια ενός και μόνο κολλοειδούς 
σωματιδίου. Η αλληλεπίδραση του κολλοειδούς σωματιδίου με τα μόρια του διαλύτη 
μπορεί τότε να περιγραφεί με τις μακροσκοπικές εξισώσεις κίνησης των ρευστών. 
Έτσι, η κίνηση Brown χαρακτηρίζεται από τις μακροσκοπικές ιδιότητες του διαλύτη 
(όπως είναι το ιξώδες και η θερμοκρασία). Τα παραπάνω ικανοποιούνται όταν το 
μέγεθος του κολλοειδούς σωματιδίου είναι τουλάχιστον περίπου δέκα φορές η 
γραμμική διάσταση ενός μορίου διαλύτη. Επομένως, το “ελάχιστο” μέγεθος ενός 
σωματιδίου Brown είναι ≅1nm.  
 
Το μέγιστο μέγεθος ενός κολλοειδούς σωματιδίου καθορίζεται από την απαίτηση να 
συμπεριφέρεται αυτό ως ένα “μεγάλο μόριο”, γεγονός που συνεπάγεται ότι αυτό 
υπόκειται σε έντονη θερμική κίνηση (κίνηση Brown). Η θερμική κίνηση έχει νόημα 
μόνο όταν οι θερμικές μετατοπίσεις αποτελούν ένα μετρήσιμο κλάσμα της γραμμικής 
διάστασης του σωματιδίου, κατά τη διάρκεια των τυπικών πειραματικών χρόνων. Για 
παράδειγμα, ένα μεγάλο σώμα, όπως ένα τούβλο στο νερό (πριν να βυθιστεί στον 
πυθμένα του δοχείου) εμφανίζει και αυτό θερμική κίνηση, ωστόσο οι μετατοπίσεις σε 
σχέση με το μέγεθός του σε μια τυπική πειραματική χρονική κλίμακα είναι εξαιρετικά 
μικρές. Σε ένα τέτοιο σύστημα η θερμική κίνηση δεν έχει νόημα. Από τη στιγμή που η 
θερμική κίνηση είναι σημαντική σε διαδικασίες που περιγράφουν αιωρήματα μεγάλων 
αντικειμένων, τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως κολλοειδή ή σωματίδια Brown. 
Η παραδοχή αυτή περιορίζει το μέγεθος των κολλοειδών σωματιδίων σε ≅10μm. 9 
 

1.2.4 Σταθερότητα κολλοειδών 14 
 
Η επιφανειακή χημεία και οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης καθορίζουν την ευστάθεια των 
κολλοειδών διασπορών. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η υπερίσχυση των απωστικών 
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δυνάμεων ώστε να αποφευχθεί η αυθόρμητη συσσωμάτωση των κολλοειδών. Τα 
κολλοειδή συστήματα είναι είτε σταθερά, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε διασπορά, 
είτε ασταθή, όποτε κροκκιδώνονται. Συμφωνά με τις βασικές αρχές της 
θερμοδυναμικής, οι μεταβολές σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα συμβαίνουν στην 
κατεύθυνση ελαττώσεως της ελεύθερης ενέργειας. Γενικώς τα κολλοειδή συστήματα 
είναι ασταθή θερμοδυναμικά λόγω της μεγάλης επιφάνειας που εμφανίζουν στην 
διαχωριστική επιφάνεια του συνεχούς από το ασυνεχές μέσο. Λόγω αυτής της μεγάλης 
επιφάνειας η θερμοδυναμική ισορροπία επιτάσσει μείωση της ελεύθερης επιφανειακής 
ενέργειας. Τα κολλοειδή σωματίδια που έχουν ηλεκτρικό φορτίο το οποίο συνεισφέρει 
στην σταθερότητά τους, είναι κινητικά σταθερά. 
 

1.2.4.1 Ελκτικές δυνάμεις van der Waals 15 
 
Οι δυνάμεις αυτές είναι η κύρια αιτία συσσωμάτωσης στα κολλοειδή συστήματα. Οι 
δυνάμεις van der Waals οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ μόνιμων δίπολων 
(δυνάμεις διπόλου-διπόλου), μεταξύ μόνιμων και επαγόμενων δίπολων (διπόλου-
επαγόμενου διπόλου) και μεταξύ επαγόμενων δίπολων (επαγόμενου διπόλου-
επαγόμενου διπόλου). Με εξαίρεση τα έντονα πολικά μόρια, η κυριότερη συνεισφορά 
στις δυνάμεις van der Waals είναι αυτή που προέρχεται από τις δυνάμεις μεταξύ 
επαγόμενων δίπολων (δυνάμεις London). 
 
Ένα κολλοειδές αιώρημα παραμένει σταθερό, όταν οι απωστικές ηλεκτροστατικές 
δυνάμεις (VR) υπερισχύουν των ελκτικών (VA) και επομένως, τα σωματίδια δεν 
μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να συσσωματωθούν. Σε αυτή την 
περίπτωση δημιουργείται ένα ενεργειακό φράγμα όπου, όταν τα σωματίδια πλησιάσουν 
αρκετά, και εφόσον η κινητική τους ενέργεια είναι μικρότερη από αυτό, το σύστημα 
δεν συσσωματώνεται. Γι’ αυτό τα κολλοειδή αυτά χαρακτηρίζονται ως “κινητικώς” 
σταθερά. Η ισορροπία αυτή επηρεάζεται από την παρουσία ηλεκτρολυτών (ιόντων), τη 
θερμοκρασία και τη συγκέντρωση των συστατικών. Ιδιαίτερα η παρουσία 
ηλεκτρολυτών, μπορεί να μειώσει σημαντικά το μέγεθος του ενεργειακού φράγματος 
στα ηλεκτροστατικώς σταθεροποιημένα κολλοειδή, καθώς εξουδετερώνει τη διάδοση 
των απωστικών ηλεκτροστατικών δυνάμεων μεταξύ των σωματιδίων. 
 
Οι δυνάμεις van der Waals είναι σχετικά μικρής εμβέλειας και μπορούν να 
επικαλυφθούν από μεγαλύτερης εμβέλειας απωστικές δυνάμεις λόγω φορτίων στην 
επιφάνεια των σωματιδίων, πολυμερικών αλυσίδων χημικά προσδεμένων στην 
επιφάνεια ή ενός στρώματος ενυδάτωσης (solvation layer) (π.χ. σωματίδια SiO2 σε 
νερό περιβάλλονται από ένα δομημένο στρώμα νερού πάχους 3nm, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα να είναι αδύναμες οι έλξεις van der Waals μεταξύ των σωματιδίων). Η 
ισχύς των δυνάμεων van der Waals σχετίζεται με τις διαφορές πολικότητας μεταξύ των 
πυρήνων των σωματιδίων και του διαλύτη. Για μεγάλα σωματίδια ή για σωματίδια με 
μεγάλη διαφορά δείκτη διάθλασης ως προς το διαλύτη, οι δυνάμεις van der Waals 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη-αντιστρεπτή συσσωμάτωση των κολλοειδών σωματιδίων. 
 

1.2.4.2 Απωστικές αλληλεπιδράσεις 16 
 
Οι απωστικές αλληλεπιδράσεις σκληρού πυρήνα (hard-core) οφείλονται απλά στην 
τεράστια αύξηση της ενέργειας όταν οι πυρήνες δυο κολλοειδών σωματιδίων 
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επικαλύπτονται. Πρόκειται για ένα δυναμικό αλληλεπίδρασης το οποίο μηδενίζεται για 
αποστάσεις μεταξύ των κέντρων δυο σφαιρικών κολλοειδών σωματιδίων μεγαλύτερες 
από το διπλάσιο της ακτίνας τους και γίνεται “άπειρο” απότομα για μικρότερες 
αποστάσεις. ωστόσο, για σφαίρες με “μαλακό πυρήνα”, όπως τα σωματίδια latex σε 
ένα καλό διαλύτη, η απωστική αλληλεπίδραση αυξάνει βαθμιαία καθώς η απόσταση 
μεταξύ των κολλοειδών σωματιδίων μειώνεται (σύγκριση Σχήματος 1.3b και c). 
 
Η επιφάνεια ενός κολλοειδούς σωματιδίου μπορεί να φέρει ιονισμένες χημικές ομάδες. 
Οι φορτισμένες επιφάνειες τέτοιων κολλοειδών σωματιδίων απωθούν η μια την άλλη. 
Το δυναμικό ζεύγους αλληλεπίδρασης τέτοιων φορτισμένων κολλοειδών σωματιδίων 
δεν αντιστοιχεί σε καθαρή άπωση Coulomb (~1/r , όπου r απόσταση μεταξύ των 
κέντρων των δυο σφαιρικών κολλοειδών σωματιδίων), αλλά εξουδετερώνεται σε 
κάποιο βαθμό από τα ελεύθερα ιόντα στο διαλύτη. Όταν η επιφάνεια ενός κολλοειδούς 
σωματιδίου είναι αρνητικά φορτισμένη, ελεύθερα ιόντα με αρνητικό φορτίο 
απωθούνται από την περιοχή γύρω από το σωματίδιο, ενώ θετικά ιόντα έλκονται προς 
το σωματίδιο. Με αυτό τον τρόπο, σχηματίζεται μια κατανομή φορτίου γύρω από το 
κολλοειδές σωματίδιο, γνωστή ως “ηλεκτρική διπλοστιβάδα”, η οποία εξουδετερώνει 
μερικώς τα επιφανειακά φορτία. Οι επιφάνειες των κολλοειδών σωματιδίων μπορεί να 
επικαλύπτονται από πολυμερικές αλυσίδες, οι οποίες είναι προσδεμένες στην επιφάνεια 
είτε χημικά (grafted πολυμερή) είτε με φυσική προσρόφηση. Το μήκος αυτών των 
πολυμερικών αλυσίδων είναι συνήθως πολύ μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος του 
πυρήνα των κολλοειδών σωματιδίων. Όταν ο διαλύτης είναι καλός για το πολυμερές, η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των αλυσίδων του πολυμερούς σε δυο κολλοειδή σωματίδια 
είναι απωστική. Αυτά τα είδη αλληλεπιδράσεων αναφέρονται ως εντροπική άπωση. Η 
αλληλεπίδραση είναι τότε σχεδόν μια ιδανική άπωση σκληρού πυρήνα (hard-core), 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3.  
 

 
 

Σχήμα 1.3: Τα πιο γνωστά είδη δυναμικών ζεύγους αλληλεπίδρασης για σφαιρικά κολλοειδή σωματίδια: 
(a) το θωρακισμένο (screened) δυναμικό Coulomb, δηλαδή το δυναμικό DLVO με αμελητέα την έλξη 
van der Waals, (b) μια σχεδόν ιδανική αλληλεπίδραση σκληρού πυρήνα, (c) στερεοχημική άπωση 
μεγάλων πολυμερών σε καλό διαλύτη, χημικά προσδεμένων (grafted) στην επιφάνεια των κολλοειδών 
σωματιδίων, (d) έλξη μικρής εμβέλειας πολυμερών σε έναν οριακό (marginal) διαλύτη. 16 
 
Πρακτικά, τέτοιες στερεοχημικές απώσεις είναι συχνά αναγκαίες για την 
εξουδετέρωση των αποσταθεροποιητικών έλξεων van der Waals. Για πολύ μεγάλα 
πολυμερή, η εμβέλεια της απωστικής αλληλεπίδρασης είναι φυσικά μεγαλύτερη 
(Σχήμα 1.3c). Στην περίπτωση που ο διαλύτης είναι οριακά καλός για το πολυμερές, η 
ενεργητικά προτιμητέα κατάσταση είναι η επικάλυψη των πολυμερικών αλυσίδων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ελκτικό δυναμικό αλληλεπίδρασης ζεύγους πολύ μικρής 
εμβέλειας υπερτιθέμενο σε μια άπωση σκληρού-πυρήνα, όπως απεικονίζεται στο 
Σχήμα 1.3d. Το μέγεθος της έλξης μπορεί να αυξηθεί μεταβάλλοντας τα ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά του διαλύτη για το πολυμερές, για παράδειγμα αλλάζοντας τη 
θερμοκρασία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό φάσης.  
 
Εκτός από τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν επίσης και σε μοριακά 
συστήματα, υπάρχουν και αλληλεπιδράσεις που είναι μοναδικές για τα κολλοειδή 
συστήματα. Καθώς ένα κολλοειδές σωματίδιο μεταφέρεται ή περιστρέφεται, εισάγει 
μια ροή ρευστού μέσα στο διαλύτη, η οποία επηρεάζει άλλα κολλοειδή σωματίδια στην 
κίνησή τους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές, οι οποίες μεταφέρονται μέσω του διαλύτη, 
λέγονται υδροδυναμικές ή έμμεσες αλληλεπιδράσεις. 
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1.3 Μαγνητισμός 
 
Ο μαγνητισμός είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο υλικά και φορτισμένα-κινούμενα 
σωματίδια ασκούν ελκτικές και απωστικές δυνάμεις, καθώς και ροπές σε άλλα υλικά ή 
φορτισμένα σωματίδια. Ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως μαγνητικό, όταν έχει μη 
μηδενική μαγνητική ροπή, και ως μη μαγνητικό στην αντίθετη περίπτωση. Μερικά 
υλικά που διαθέτουν μαγνητικές ιδιότητες οι οποίες είναι εύκολα ανιχνεύσιμες είναι το 
νικέλιο (Ni), ο σίδηρος (Fe), το κοβάλτιο (Co), το γαδολίνιο (Gd) και τα κράματά τους. 
Όλα τα υλικά επηρεάζονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό, από την παρουσία 
ενός μαγνητικού πεδίου. Η ύπαρξη μαγνητικών φαινομένων αποδίδεται στην τροχιακή 
κίνηση και στο spin των ηλεκτρονίων. 13 
 

1.3.1 Μαγνητικές Ιδιότητες 17 
 
Όταν σένα υλικό εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο H, η απόκριση του υλικού ονομάζεται 
μαγνητική επαγωγή B. Η σχέση μεταξύ H και B εξαρτάται από τις ιδιότητες του ίδιου 
του υλικού. Σε μερικά υλικά, όπως και στο κενό, το Β είναι γραμμικά ανάλογο του Η, 
αλλά στην πραγματικότητα η σχέση τους είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Η σχέση που 
συνδέει τα δύο μεγέθη σε μονάδες SI είναι: 

Β= μο(Η+Μ) (Σχέση 1.4) 
Όπου μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού και Μ η μαγνήτιση του μέσου. Το 
πεδίο ενός υλικού παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου ονομάζεται μαγνήτιση M 
και ορίζεται ως η μαγνητική ροπή m ανά μονάδα όγκου V: 

Μ=m/V (Σχέση 1.5) 
Η μαγνήτιση του μέσου είναι ιδιότητα του υλικού και εξαρτάται τόσο από τις 
επιμέρους μαγνητικές ροπές των ατόμων, όσο και από τον τρόπο αλληλεπίδρασης 
αυτών των ροπών. Όλα τα υλικά είναι μαγνητικά ως ένα βαθμό. Η απόκρισή τους 
εξαρτάται από την ατομική τους δομή, την θερμοκρασία και το πεδίο. Παρουσία 
μαγνητικού πεδίου, οι μαγνητικές ροπές των ατόμων τείνουν να διευθετηθούν 
παράλληλα με αυτό, αλλά η τάση αυτή αντισταθμίζεται από τις θερμικές τους κινήσεις. 
Ο βαθμός απόκρισης ενός υλικού σε ένα εφαρμοζόμενο πεδίο ποσοτικοποιείται μέσα 
από τη μαγνητική επιδεκτικότητα χ και καθορίζεται από την σχέση: 

χ=M/H (νόμος Curie-Weiss) (Σχέση 1.6) 
Οι μετασχηματισμοί των εξισώσεων και οι μονάδες των ποσοτήτων δίνονται στους 
πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας 1.1: Μετασχηματισμοί εξισώσεων. 17 
 

 CGS SI 
Μαγνητικό πεδίο H= p/r2 (Oersted) H= p/r2 (Ampere/m) 

Μαγνητική επαγωγή B=4πM (Gauss) B=μο(Η+Μ) (Tesla) 
Μαγνήτιση M=m/V (emu/cm3)  

Επιδεκτικότητα χ=M/H [emu/(cm3*Oersted)] χ=M/H (αδιάστατο) 
 

Πίνακας 1.2: Μετασχηματισμοί μονάδων. 17 
 

H 1 Oersted =79.6 Ampere/m 
B 1 Gauss =10-4 Tesla 
M 1 emu/cm2 =12.57x10-4 Weber/m2 

 
 
Όταν ένα μαγνητικό υλικό τοποθετηθεί εντός μαγνητικού πεδίου, μπορεί να 
παρατηρηθεί αύξηση ή μείωση της πυκνότητας των δυναμικών γραμμών που 
διέρχονται από αυτό. Γενικά, η πυκνότητα της ροής στο εσωτερικό ενός υλικού είναι 
διαφορετική από ότι στο εξωτερικό του. Τα μαγνητικά υλικά μπορούν να ενταχθούν σε 
κατηγορίες ανάλογα με την διαφορά που παρουσιάζουν ανάμεσα στην εσωτερική και 
εξωτερική μαγνητική ροή (Σχήμα 1.5). Αν η πυκνότητα της ροής στο εσωτερικό του 
υλικού είναι μικρότερη από ότι στο εξωτερικό του τότε το υλικό ονομάζεται 
διαμαγνητικό. Τα υλικά αυτά έχουν την τάση να αποκλείουν το μαγνητικό πεδίο από το 
εσωτερικό τους. Αν η πυκνότητα ροής στο εσωτερικό του υλικού είναι μεγαλύτερη από 
ότι στο εξωτερικό, τότε το υλικό είναι παραμαγνητικό ή αντισιδηρομαγνητικό. 
 

 
 

Σχήμα 1.5: Διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα των δυναμικών γραμμών εντός του σωματιδίου ανάλογα 
με το είδος του υλικού του. 18 
 
Υπάρχουν έξι διαφορετικά είδη μαγνητισμού, ο διαμαγνητισμός, ο παραμαγνητισμός, ο 
σιδηρομαγνητισμός, ο σιδηριμαγνητισμός, ο αντισιδηρομαγνητισμός και ο 
υπερπαραμαγνητισμός. 
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Ο διαμαγνητισμός είναι μια πολύ ασθενής μορφή μαγνητισμού, η οποία δεν είναι 
μόνιμη και διαρκεί μόνο όσο εφαρμόζεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Στα 
διαμαγνητικά υλικά, χωρίς την παρουσία κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σε 
κάθε άτομο, οι ροπές λόγω των ηλεκτρονιακών spin είναι αντίρροπες μεταξύ τους 
καθώς και οι μαγνητικές ροπές λόγω της τροχιακής κίνησης των ηλεκτρονίων, με 
αποτέλεσμα, μακροσκοπικά, η ολική μαγνητική ροπή να είναι μηδενική. Παρουσία 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, κάθε άτομο έχει μια μαγνητική ροπή και σε 
μακροσκοπική κλίμακα υπάρχει μια ολική μαγνητική ροπή η οποία δίνει μια μαγνήτιση 
Μ. Για τα διαμαγνητικά υλικά η μαγνήτιση είναι πολύ μικρή, αντιτίθεται στο 
εφαρμοζόμενο εξωτερικό πεδίο και δίνει αρνητικές επιδεκτικότητες, χ= -10-5, και πολύ 
μικρές σχετικές διαπερατότητες, λίγο μικρότερες από τη μονάδα. Παραδείγματα 
διαμαγνητικών υλικών είναι ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός, το βισμούθιο. 
 
Στα παραμαγνητικά υλικά οι μαγνητικές ροπές που σχετίζονται με τα ηλεκτρόνια και 
τα spins τους μέσα σ’ ένα άτομο, δεν αλληλοαναιρούνται απουσία εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου. Συνεπώς, κάθε άτομο έχει μια μικρή μαγνητική ροπή, η διεύθυνση 
της οποίας όμως είναι τυχαία, γι’ αυτό και η ολική μαγνητική ροπή μιας μεγάλης 
περιοχής δείγματος, όπως και η ολική μαγνήτιση Μ είναι μηδενικές απουσία 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Όταν εφαρμοστεί εξωτερικό πεδίο, τότε τα μαγνητικά 
δίπολα προσανατολίζονται ελαφρώς κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και 
δίνουν μια μη μηδενική μαγνήτιση Μ παράλληλη προς αυτό. Στα παραμαγνητικά υλικά 
οι μαγνητικές επιδεκτικότητες έχουν μικρές θετικές τιμές χ=10-3-10-5 και οι σχετικές 
διαπερατότητες είναι λίγο μεγαλύτερες από τη μονάδα. Παραδείγματα 
παραμαγνητικών υλικών είναι το αλουμίνιο, το μαγγάνιο και ο λευκόχρυσος. 
 
Στα σιδηρομαγνητικά υλικά, τα άτομα, απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, έχουν 
πολύ ισχυρές μαγνητικές ροπές που οφείλονται στα ασύζευκτα ηλεκτρονιακά spins. 
Αυτές οι μαγνητικές ροπές συσχετίζονται και δημιουργούν περιοχές, διαφόρων 
μεγεθών και σχημάτων, από ομόρροπα spins. Οι διαστάσεις των περιοχών εξαρτώνται 
από την προηγούμενη μαγνητική κατάσταση του υλικού και ποικίλουν από 1μm μέχρι 
και μερικά χιλιοστά. Σε μακροσκοπική κλίμακα όμως, η ολική μαγνήτιση Μ, απουσία 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν, διότι οι περιοχές είναι τυχαία 
προσανατολισμένες και οι μαγνητικές ροπές των διαφόρων ατόμων 
αλληλοαναιρούνται. Όταν εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, η συνολική 
μαγνήτιση είναι μεγάλη, δίνοντας μεγάλες επιδεκτικότητες χ=50-104. Στη συνέχεια, 
όταν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο απομακρυνθεί, οι μαγνητικές ροπές των διαφόρων 
ατόμων διατηρούν τον προηγούμενο προσανατολισμό τους και παραμένει μια ολική, 
μόνιμη μαγνήτιση Μ. Βλέπουμε λοιπόν, ότι η μαγνήτιση ενός σιδηρομαγνητικού 
υλικού είναι διαφορετική, σε μακροσκοπική κλίμακα, μετά την απομάκρυνση ενός 
εξωτερικού πεδίου. Έτσι η εξάρτηση της μαγνήτισης Μ από το εφαρμοζόμενο 
μαγνητικό πεδίο δεν είναι γραμμική, αλλά σχηματίζει βρόγχο υστέρησης. Επιπλέον, οι 
τιμές της επιδεκτικότητας και της διαπερατότητας δεν είναι σταθερές, αλλά 
μεταβάλλονται. Παραδείγματα σιδηρομαγνητικών υλικών είναι ο σίδηρος, το κοβάλτιο 
και το νικέλιο. 
 
Υλικά τα οποία έχουν άτομα με ισχυρές μαγνητικές ροπές, αλλά τα γειτονικά spins 
είναι ίσα και αντίθετα, δίνοντας μηδενική μαγνήτιση, απουσία εξωτερικού μαγνητικού 
πεδίου, ονομάζονται αντισιδηρομαγνητικά. Η εφαρμογή εξωτερικού πεδίου έχει μικρή 
επίδραση σ αυτά τα υλικά και οι σχετικές διαπερατότητες είναι λίγο μεγαλύτερες από 
τη μονάδα. Αν οι γειτονικές, αντίρροπες μαγνητικές ροπές ενός υλικού είναι μεγάλες 
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και άνισες, απουσία εξωτερικού πεδίου, τότε το υλικό ονομάζεται σιδηριμαγνήτης. Οι 
μόνιμες μαγνητικές ροπές στα σιδηριμαγνητικά υλικά προέρχονται από τις ατομικές 
μαγνητικές ροπές, εξαιτίας της ροπής λόγω spin του ηλεκτρονίου (μη εξουδετερωμένες 
στροφορμές του spin του ηλεκτρονίου ως συνέπεια της ηλεκτρονικής δομής). Υπάρχει 
επίσης και η συνεισφορά της τροχιακής μαγνητικής ροπής που είναι μικρή σε σχέση με 
τη ροπή του spin. Όταν το υλικό αυτό βρίσκεται μέσα σε πεδίο τότε παρουσιάζει 
μεγάλες τιμές διαπερατότητας, όχι όμως τόσο μεγάλες όσο των σιδηρομαγνητών. Οι 
φερρίτες αποτελούν μια ομάδα σιδηριμαγνητών με χαμηλές αγωγιμότητες. 
 

1.3.2 Μαγνητικές περιοχές Weiss 19 
 
Ο σιδηρομαγνητισμός σε έναν κρύσταλλο προκύπτει από την αλληλεπίδραση των 
μαγνητικών ροπών λόγω του spin και της τροχιακής κίνησης των ηλεκτρονίων γύρω 
από τον πυρήνα των ατόμων. Μακροσκοπικά όμως, η εικόνα του κρυστάλλου είναι 
επίσης πολύπλοκη. Θεωρούμε ότι ο κρύσταλλος χωρίζεται σε μαγνητικές περιοχές τις 
οποίες αποκαλούμε περιοχές Weiss. Μέσα σε κάθε περιοχή, όλα τα spins είναι 
παράλληλα διευθετημένα, δίνοντας ένα μόνο συνολικό spin. Όμως τα spins της κάθε 
περιοχής είναι τυχαία διευθετημένα το ένα σε σχέση με το άλλο. Τα όρια ανάμεσα στις 
μαγνητικές περιοχές ονομάζονται τοιχώματα Bloch. Εκεί η διεύθυνση των μαγνητικών 
ροπών αλλάζει συνεχώς και σταδιακά. Στο Σχήμα 1.6 φαίνεται η εναλλαγή της 
κατεύθυνσης των spins μεταξύ δύο περιοχών Weiss και ενός τοιχώματος Bloch. 
 

 

 
 

Σχήμα 1.6: Τοίχωμα Bloch ανάμεσα σε δύο περιοχές Weiss. 19 
 
Τα spins τείνουν να διευθετηθούν παράλληλα, λόγω των αλληλεπιδράσεων ανταλλαγής 
(επικάλυψη των τροχιακών), αλλά οι αλληλεπιδράσεις μαγνητικού διπόλου τείνουν να 
τα διευθετήσουν αντιπαράλληλα. Άρα οι αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής διευθετούν τα 
spins εντός μιας περιοχής παράλληλα, ενώ οι αλληλεπιδράσεις μαγνητικού διπόλου 
τείνουν να διευθετήσουν τα spins των διαφορετικών περιοχών σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Όταν εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, το υλικό μαγνητίζεται, οι 
περιοχές τείνουν να γίνουν παράλληλες προς αυτό, γεγονός που οφείλεται σε δύο 
μηχανισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο μηχανισμό, η αύξηση της μαγνητικής ροπής 
οφείλεται στην αύξηση του όγκου των περιοχών εκείνων που η μαγνητική τους ροπή 
σχηματίζει μικρότερη γωνία με τη διεύθυνση του εξωτερικού πεδίου, κάτι που 
αποδίδεται στη μετατόπιση των τοιχωμάτων Bloch. Σύμφωνα με το δεύτερο 
μηχανισμό, η αύξηση της μαγνητικής ροπής οφείλεται στη στροφή των ροπών των 
περιοχών Weiss. Στο Σχήμα 1.7 φαίνεται η συμπεριφορά των μαγνητικών περιοχών σε 
διάφορες περιπτώσεις. 
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Σχήμα 1.7: Επίδραση του μαγνητικού πεδίου στις περιοχές Weiss, α) καμία μαγνήτιση, απουσία πεδίου, 
β) μαγνήτιση λόγω αύξησης του όγκου μίας περιοχής, γ) μαγνήτιση λόγω αλλαγής της διεύθυνσης των 
spins. 19 
 

1.3.3 Σταθερά ανισοτροπίας και Υπερπαραμαγνητισμός 19 
 
Μαγνητική ανισοτροπία είναι η εξαρτώμενη κατεύθυνση των μαγνητικών ιδιοτήτων 
του υλικού. Οι υπερπαραμαγνητικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων καθορίζονται από 
την μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία, η οποία είναι ενδογενής ιδιότητα του υλικού, 
την ανισοτροπία σχήματος και την επιφανειακή ανισοτροπία. Σε κάθε κρυσταλλικό, 
μαγνητικό υλικό υπάρχουν ορισμένοι άξονες, οι οποίοι είναι εύκολο να 
προσανατολιστούν με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (εύκολοι άξονες) και κάποιοι 
άλλοι, οι οποίοι παρουσιάζουν αντίσταση στο να προσανατολιστούν (σκληροί άξονες). 
Δηλαδή, απαιτείται περισσότερο έργο για να μαγνητιστεί ο κρύσταλλος σένα σκληρό 
άξονα, παρά σε έναν εύκολο. Η επιπλέον απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται για να 
αποκλίνει η μαγνητική ροπή σε έναν κρύσταλλο από την εύκολη στην σκληρή θέση 
ονομάζεται ενέργεια ανισοτροπίας. Οι άξονες αυτοί είναι κρυσταλλογραφικοί και 
καθορίζονται από τη σύζευξη μεταξύ της γωνιακής τροχιακής ορμής και του 
ηλεκτρονιακού spin και αντιστοιχούν στη συμμετρία ενός μετάλλου. Αυτός είναι ο 
ορισμός της μαγνητικής ανισοτροπίας. Σύμφωνα με την θεωρία των Stoner-Wohlfarth, 
η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία για ένα νανοσωματίδιο μίας και μόνο περιοχής, 
δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

ΕΑ=KVsin2θ (Σχέση 1.7) 
Όπου Κ η σταθερά ανισοτροπίας, V ο όγκος του σωματιδίου και θ η γωνία ανάμεσα 
στο μαγνητικό πεδίο και τους άξονες του κρυστάλλου. Όταν η ενέργεια αυτή γίνει 
συγκρίσιμη με τη θερμική ενέργεια, τότε το υλικό γίνεται υπερπαραμαγνητικό και ο 
μαγνητικός του άξονας περιστρέφεται τυχαία. Όσο μειώνεται το μέγεθος του 
σωματιδίου, τόσο μειώνεται και η θερμοκρασία μετάβασης από τον σιδηρομαγνητισμό 
στον υπερπαραμαγνητισμό. Η ονομασία αυτή έχει δοθεί επειδή τα σωματίδια δείχνουν 
συμπεριφορά παρόμοια με αυτή των παραμαγνητικών υλικών, αλλά με πολύ 
μεγαλύτερες μαγνητικές ροπές. Υπεραπαραμαγνητισμός προκύπτει όταν τα 
νανοσωματίδια έχουν διαμέτρους ακόμα μικρότερες από τη διάμετρο στην οποία 
γίνονται μονού μαγνητικού τομέα. Τότε το κάθε νανοσωματίδιο γίνεται μια περιοχή 
Weiss. Πρόκειται, δηλαδή για νανοκρυσταλλίτες μεγέθους περίπου 1-20nm. Ειδικά για 
την περίπτωση των οξειδίων του σιδήρου, το μέγεθος αυτό παίρνει τιμές <25nm. Ο 
μαγνητισμός μικροσκοπικής κλίμακας επηρεάζεται σημαντικά από τα επιφανειακά 
άτομα. Όσο μικρότερο είναι ένα σωματίδιο, τόσο περισσότερα άτομα υπάρχουν στην 
επιφάνειά του σε σχέση με το εσωτερικό του, ο λόγος δηλαδή Vshell/Vcore αυξάνεται. Σε 
τόσο μικρές διαστάσεις, ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων του κρυστάλλου βρίσκονται 
στην επιφάνεια, οπότε και τα επιφανειακά φαινόμενα γίνονται ιδιαίτερα έντονα. 
Χαρακτηριστικά, σε νανοσωματίδια με μέση διάμετρο περίπου 3nm αντιστοιχούν σε 
περίπου 1400 άτομα ανά νανοσωματίδιο, εκ των οποίων το 40% βρίσκεται στην 
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επιφάνεια. Για να μελετηθούν οι μαγνητικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων, θα πρέπει 
να επίσης ληφθεί υπόψη η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία επιφάνειας Κs, η οποία 
προκύπτει από την χαμηλή συμμετρία σύνταξης για την σύζευξη spin-τροχιακών. Άρα, 
η σταθερά αποτελεσματικής ανισοτροπίας (effective anisotropy Keff), σχετίζεται επίσης 
με την ανισοτροπία κύριας μάζας (Kb) του υλικού και την διάμετρο (d) του 
νανοσωματιδίου σύμφωνα με τη σχέση: 

Keff= Kb+ (6/d)Ks (Σχέση 1.8) 
Εκτός της μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας, άμεση συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ 
του μεγέθους των μαγνητικών νανοσωματιδίων και της μαγνήτισης τους. Όσο ο λόγος 
Vshell/Vcore αυξάνεται, οι δομικές ατέλειες (άρα και μαγνητικές ατέλειες) που υπάρχουν 
στον φλοιό, τείνουν να έχουν βαρύνουσα σημασία στην τελική μαγνήτιση, λόγω 
δημιουργίας ενός εξωτερικού περιβλήματος χαμηλής τάξης προσανατολισμού των 
μαγνητικών ροπών. Όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
εξωτερικό περίβλημα σε σχέση με τον πυρήνα και κατά συνέπεια, τα μαγνητικά 
νανοσωματίδια τείνουν να γίνουν παραμαγνητικά (χαμηλής μαγνητικής ροπής). 
 

1.3.4 Απόκριση σε εξωτερικά μαγνητικά πεδία 
 
Σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές των νανοκολλοειδών παίζει η μαγνητική τους ροπή. 
Τα νανοκολλοειδή που παρασκευάζονται, έχουν συνήθως μεγέθη της τάξης των 10 nm. 
Σε αυτά τα μεγέθη ένα σημαντικό μέρος των ατόμων βρίσκεται στην επιφάνεια των 
σωματιδίων. Τα spins όμως αυτών των ατόμων τείνουν να δυσκολεύονται να 
ευθυγραμμιστούν με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο παρουσιάζοντας έτσι μία ελαφριά 
απόκλιση, σε αντίθεση με τα spins των εσωτερικών ατόμων. Έτσι στην επιφάνεια του 
νανοσωματιδίου δημιουργείται ένα στρώμα μη-ευθυγραμμισμένων spins, που έχει σαν 
αποτέλεσμα την μείωση της συνολικής μαγνήτισης του νανοσωματιδίου (Σχήμα 1.8). 
 

 
 

Σχήμα 1.8: Σχηματική απεικόνιση της διαταραγμένης επιφάνειας των spins στην νανοκλίμακα και 
εξάρτησης της μαγνήτισης κορεσμού από το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών. 20 
 
Αυτό δυσχεραίνει τον έλεγχο της κίνησης τους στο στον οργανισμό με την χρήση 
μαγνητικών πεδίων. Επομένως περιορίζει και την χρήση τους σε εφαρμογές 
στοχευμένης θεραπείας. Ένας τρόπος για να αυξηθεί η μαγνητική ροπή των 
σωματιδίων είναι να αυξηθεί αρκετά το μέγεθος τους. Κάτι τέτοιο όμως θα σήμαινε 
την μετάβαση των MNPs από την υπερπαραμαγνητική στη σιδηρομαγνητική 
συμπεριφορά (κρίσιμη διάμετρος ~20nm για Fe3O4), με αποτέλεσμα οι 
νανοκρυσταλλίτες να μην διασπείρονται πλέον αποτελεσματικά . 
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Μία στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του εμποδίου είναι η σύνθεση 
κολλοειδών πλειάδων (colloidal clusters) μαγνητικών νανοκρυσταλλιτών. Με αυτόν 
τον τρόπο εξασφαλίζεται το πλεονέκτημα της αύξησης της μαγνητικής ροπής ανά 
κολλοειδές σωματίδιο (δλδ. του όγκου μαγνητικού υλικού ανά κολλοειδές σωματίδιο), 
με ταυτόχρονη διατήρηση των υπερπαραμαγνητικών χαρακτηριστικών. Η σημασία της 
αύξησης του όγκου μαγνητικού υλικού ανά κολλοειδές σωματίδιο γίνεται καλύτερα 
αντιληπτή αν ληφθεί υπόψη πως η απόκριση ενός μαγνητικού σωματιδίου σε βαθμίδα 
μαγνητικού πεδίου περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση 21:  

 �⃗� = (𝑉𝑡𝑀𝑠 ∙ ∇)𝐵�⃗   (Σχέση 1.9) 
όπου F η μαγνητική δύναμη που ασκείται στο μαγνητικό υλικό, Vt ο συνολικός όγκος 
του μαγνητικού υλικού που υπάρχει σε κάθε σωματίδιο, B η μαγνητική επαγωγή και 
Ms η μαγνήτιση κόρου. Οπότε, η παράμετρος που υπαγορεύει το πως αποκρίνεται το 
σωματίδιο είναι το ποσό του μαγνητικού υλικού που συμμετέχει σε κάθε πλειάδα. Ο 
όρος Vt δηλαδή της Σχέσης 1.9. 
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1.4 Οξείδια του σιδήρου 
 
Τα οξείδια του σιδήρου είναι από τα πιο σημαντικά μαγνητικά υλικά και δύναται να 
χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμες εφαρμογές. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούνται 
σε μαγνητικές συσκευές αποθήκευσης εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας, στη μεταφορά 
φαρμάκων, στην απεικόνιση και τη μηχανική ανάπλασης των ιστών, κλπ. 
 

1.4.1 Μαγνητίτης 
 
Ο μαγνητίτης είναι ορυκτό του σιδήρου και είναι το πιο μαγνητικό ορυκτό που υπάρχει 
στη γη. Είναι σιδηρομαγνητικός σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έχει θερμοκρασία 
Curie 805ºΚ (η θερμοκρασία αλλαγής από τη σιδηρομαγνητική συμπεριφορά στην 
παραμαγνητική). Χημικώς αποτελείται από το επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου (Fe3O4). 
Το ορυκτό αυτό περιέχει περίπου 72,4% σίδηρο και 27,6% οξυγόνο, Ο μαγνητίτης 
κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα, έχει χρώμα μαύρο και μεταλλική λάμψη. Η 
δομή του είναι όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.9 είναι αυτή ενός αντιστρόφου σπινελίου. 22 
23 Η ιδιότητα που έχει ο μαγνητίτης να έλκει μικρά κομμάτια σιδήρου έκανε τον 
άνθρωπο από την αρχαιότητα να ανακαλύψει την έννοια του μαγνητισμού. 

 

 
 

Σχήμα 1.9: Η δομή του μαγνητίτη: πολυεδρικό μοντέλο με εναλλακτικά οκταεδρικά και τετρα–
οκταεδρικά στρώματα. 22 
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Το σπινέλιο είναι μια κατηγορία μεικτών μεταλλικών οξειδίων με χημικό τύπο ΑΒ2Ο4. 
Συνήθως το Α είναι δισθενές άτομο, ατομικής ακτίνας 80-110pm (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) 
και καταλαμβάνει θέσεις τετραεδρικής και οκταεδρικής συμμετρίας μέσα στον 
κρύσταλλο, ενώ το Β είναι τρισθενές άτομο ακτίνας 75-90pm (Ti, Fe, Al, Co) και 
καταλαμβάνει οκταεδρικές θέσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σπινελίου είναι το 
ορυκτό οξείδιο μαγνησίου και αργιλίου, MgAl2O4. Τα αντίστροφα σπινέλια έχουν τα Β 
άτομα στις τετραεδρικές θέσεις ενώ τα Α και Β στις οκταεδρικές. Το αντίστροφο αυτό 
μοντέλο προτάθηκε για τον μαγνητίτη έτσι ώστε να εξηγηθεί η γρήγορη διαπίδυση 
(hoping) και συνεχής ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ των Fe+2 και Fe+3 στις 
οκταεδρικές θέσεις.  
 
Ο μαγνητίτης έχει εδροκεντρωμένη κυβική μοναδιαία κυψελίδα (FCC) αποτελούμενη 
από 32 ιόντα Ο2-, 8 ιόντα Fe+2 και 16 ιόντα Fe+3. Το μήκος της ακμής της μοναδιαίας 
κυψελίδας είναι α = 0,839nm. Διαφέρει από τα περισσότερα άλλα οξείδια του σιδήρου 
γιατί περιέχει δισθενή και τρισθενή κατιόντα σιδήρου. Ο χημικός του τύπος γράφεται 
ως Υ[ΧΥ]Ο4, όπου Χ=Fe+2, Y=Fe+3, (Fe+3[Fe+3Fe+2]O4 ή Fe3O4) όπου η αγκύλη 
δηλώνει θέσεις οκταεδρικής συμμετρίας. Οι τετραεδρικές θέσεις καταλαμβάνονται από 
Fe+3, ενώ οι οκταεδρικές από ίσο αριθμό ατόμων Fe+3 και Fe+2. Η δομή του μαγνητίτη 
παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 1.10 μέσω α) ενός μοντέλου σφαιρών, καθώς 
επίσης και β) μία μικρή περιοχή που απεικονίζονται πιο καθαρά τρείς οκταεδρικές και 
δύο τετραεδρικές θέσεις. Στις τετραεδρικές θέσεις το κατιόν σιδήρου περιβάλλεται από 
4 άτομα οξυγόνου ενώ στις οκταεδρικές θέσεις από 6. 
 

 
 
Σχήμα 1.10: Δομή του μαγνητίτη α) Μοντέλο σφαιρών στη μοναδιαία κυψελίδα. β) Μοντέλο σφαιρών 
όπου απεικονίζονται τρείς οκταεδρικές και δύο τετραεδρικές θέσεις. 22 
 
Τα spins των ηλεκτρονίων των ιόντων Fe+3 στις οκταεδρικές θέσεις προσανατολίζονται 
αντιπαράλληλα σε σχέση με αυτά των ιόντων Fe+3 στις τετραεδρικές θέσεις. Τα ιόντα 
Fe+2 τείνουν να ευθυγραμμίσουν τα spins τους παράλληλα με αυτά των παρακείμενων 
ιόντων Fe+3 στις οκταεδρικές θέσεις (Σχήμα 1.11). Αποτέλεσμα αυτής της διευθέτησης 
είναι ότι προκύπτει μια μαγνητική ροπή στον κρύσταλλο από τα ιόντα Fe+2, ενώ η 
συνεισφορά του Fe+3 στην συνολική μαγνητική ροπή είναι μηδέν. 22 
 

 
 

Σχήμα 1.11: Σιδηριμαγνητική διάταξη των spins στον μαγνητίτη. 22
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1.5 Μέθοδοι σύνθεσης 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος μεθόδων για την παρασκευή 
φερριτικών νανοκολλοειδών. Σήμερα, οι μέθοδοι της υγρής χημικής σύνθεσης είναι οι 
πιο ανεπτυγμένες στην παραγωγή νανοκολλοειδών, καθώς δίνουν το πλεονέκτημα της 
ελεγχόμενης κρυστάλλωσης των οξειδίων από μοριακές πρόδρομες οργανομεταλλικές 
ενώσεις ή μεταλλικών αλάτων, παρουσία οργανικών επιφανειακών τροποποιητών, οι 
οποίοι είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό των διαστάσεων στην νανοκλίμακα, την 
εξασφάλιση της κολλοειδούς σταθερότητας των νανοκρυσταλλιτών και την παρουσία 
χημικών ομάδων απαραίτητων για την περαιτέρω παραγοντοποίηση. Η υγρή χημική 
σύνθεση μπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες, στις υδρολυτικές και στις 
θερμολυτικές μεθόδους. Οι υδρολυτικές μέθοδοι βασίζονται κυρίως στην υδρόλυση 
δισθενών και τρισθενών ιόντων σιδήρου, ενώ οι θερμολυτικές μέθοδοι στηρίζονται 
στην θερμόλυση οργανομεταλλικών ενώσεων. 24 Στη συνέχεια περιγράφεται ένα 
τυπικό παράδειγμα σύνθεσης για κάθε διαφορετική κατηγορία συνθετικών οδών. 
 

1.5.1 Υδρολυτική μέθοδος 
 
Συγκαταβύθιση δύο πρόδρομων ενώσεων του σιδήρου 25 
Σε μία τυπική σύνθεση που παρουσιάζεται στην εν λόγω εργασία25, επταένυδρος 
θειικός σίδηρος (FeSO4·7H2O) και εξαένυδρος χλωριούχος σίδηρος (FeCl3·6H2O) 
διαλύθηκαν σε απιονισμένο νερό. Δεξτράνη διαλύθηκε σε ζεστό απιονισμένο νερό για 
να σχηματίσει ένα διάλυμα επικάλυψης. Μετά από ανάμειξη των παραπάνω 
διαλυμάτων, κατάλληλη ποσότητα ουρίας προστέθηκε στο μίγμα. Το μίγμα 
θερμάνθηκε στους 80-100οC ούτως ώστε να αποσυντεθεί η ουρία. Το μίγμα έγινε 
μαύρο λόγω του σχηματισμού των σωματιδίων Fe3O4. Κατόπιν τα συσσωματώματα 
απομακρύνθηκαν με χαμηλής ταχύτητας φυγοκέντριση. Η περίσσεια ελεύθερης 
δεξτράνης διαχωρίστηκε με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών. Η 
κρυσταλλικότητα των μαγνητικών σωματιδίων αναλύθηκε με περίθλαση ακτινοβολίας 
X (XRD) και αποκάλυψε την υψηλή καθαρότητα της σύνθεσης και διάμετρο 12nm. Η 
κατανομή μεγέθους των σωματιδίων ερευνήθηκε με βάση την δυναμική σκέδαση 
φωτός (DLS). Η διάμετρος που καταγράφεται με αυτήν την τεχνική είναι η 
υδροδυναμική διάμετρος. (Σχήμα 1.12). 
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Σχήμα 1.12: αριστερά) γωνιακή κατανομή - φάσμα XRD από τα μαγνητικά σωματίδια, δεξιά) κατανομή 
των υδροδυναμικών διαμέτρων για τα επικαλυμμένα με δεξτράνη Fe3O4 σωματίδια. 25 
 
Καταβύθιση μιας πρόδρομης ένωσης σιδήρου 26 
Σε μία τυπική σύνθεση στο εργαστήριο μας, επταένυδρος θειικός σίδηρος 
(FeSO4·7H2O) διαλύθηκε σε νερό. Καρβοξυλιωμένη κυτταρίνη (NaCMC) διαλύθηκε 
σε νερό και τα δυο διαλύματα αναμείχθηκαν. Προστέθηκε επίσης υδροξείδιο του 
αμμωνίου (NH4OH). Στη συνέχεια το κολλοειδές φυγοκεντρίθηκε ώστε να 
διαχωριστούν οι τροποποιημένοι κρυσταλλίτες από το ελεύθερο πολυμερές. 
Αντιπροσωπευτικές εικόνες TEM των υβριδικών κολλοειδών παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 1.13. Το μέσο μέγεθος σωματιδίων των νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου 
βρίσκεται στην περιοχή των 7nm. 

 

 
 

Σχήμα 1.13: Λήψη εικόνων με TEM των υβριδικών κολλοειδών. 26 
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1.5.1.1 Υδροθερμική μέθοδος 
 
Σύνθεση νανοσφαιρών Fe3O4 

27
 

Ποσότητα FeCl3·6H2O διαλύθηκε σε αιθυλενογλυκόλη για να σχηματίσει ένα διαυγές 
διάλυμα. Εν συνεχεία προστέθηκε οξικό νάτριο (NaAc) και πολυαιθυλενογλυκόλη. Το 
μίγμα αναδεύτηκε έντονα για 30’ και στη συνέχεια σφραγίστηκε σε έναν ανοξείδωτο 
αποστειρωτικό κλίβανο (autoclave) με επικάλυψη από Teflon. Ο κλίβανος θερμάνθηκε 
και διατηρήθηκε στους 200°C για 8-72 ώρες και αφέθηκε να κρυώσει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Τα μαύρα προϊόντα πλύθηκαν αρκετές φορές με αιθανόλη και 
ξηράθηκαν στους 60°C για 6 ώρες. Το μέγεθος και το σχήμα των προϊόντων 
εξετάστηκε με TEM. Στο Σχήμα 1.14 παρατίθενται αντιπροσωπευτικές εικόνες των 
φερριτικών νανοσφαιρών, οι οποίες έχουν πολύ «στενές» κατανομές μεγεθών. 
 

 
 

Σχήμα 1.14: Αντιπροσωπευτικές εικόνες μικροσφαιρών a) Fe3O4, b) MnFe2O4, c) ZnFe2O4 και d) 
CoFe2O4 από TEM. Στα ένθετα παρουσιάζεται η αντίστοιχη καταγραφή περίθλασης ηλεκτρονίων. 27 
 

1.5.2 Θερμολυτική μέθοδος 28 
 
Τυπική αντίδραση για την ανάπτυξη νανοκρυστάλλων Fe3O4 χωρίς αντιδραστήριο 
ενεργοποίησης 
1ο βήμα: Προετοιμασία ελαϊκού Fe(II) και Fe(III). 
Στεατικός Fe(II) είναι εμπορικά διαθέσιμος και χρησιμοποιήθηκε απευθείας κατά τη 
σύνθεση που περιγράφεται στην εν λόγω εργασία28. Για τα υπόλοιπα άλατα λιπαρών 
οξέων του σιδήρου χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω διαδικασία για την προετοιμασία 
τους: Ποσότητα FeCl3·6H2O ή FeCl2·4H2O διαλύθηκε σε μεθανόλη και στη συνέχεια 
προστέθηκε το ελαϊκό οξύ. Υπό συνθήκες μαγνητικής ανάδευσης, διάλυμα NaOH, με 
διαφορετικές ποσότητες NaOH για το άλας του τρισθενούς και του δισθενούς σιδήρου, 
διαλύθηκε σε μεθανόλη. Το παραχθέν καφέ ίζημα πλύθηκε 4-5 φορές με μεθανόλη και 
ξηράθηκε υπό κενό για ~12 ώρες ώστε να απομακρυνθούν οι διαλύτες. Το καφέ στερεό 
διαλύθηκε σε 1-οκταδεκένιο στους 60-70°C. 
 
2ο βήμα: Σύνθεση των νανοκρυστάλλων Fe3O4. 
Οι νανοκρύσταλλοι Fe3O4 παρασκευάστηκαν με την αποσύνθεση των σιδηρο-ελαϊκών 
συμπλόκων στους 300°C χρησιμοποιώντας οκταδεκένιο ως διαλύτη. Οι διαστάσεις των 
σωματιδίων μπορούν να ελεγχθούν μεταξύ 8-50nm χωρίς παρουσία αντιδραστηρίου 
ενεργοποίησης, μεταβάλλοντας την ποσότητα περίσσειας του ελαϊκού οξέος, ή 
μεταβάλλοντας την συγκέντρωση του πρόδρομου άλατος κατά την διάρκεια της 
αντίδρασης. Άλλα μη-σφαιρικά σχήματα όπως κύβοι ή σφαιροειδή μπορούν να 
ληφθούν ψύχοντας την αντίδραση σε πρώιμο στάδιο. Σε μια τυπική σύνθεση, διάλυμα 
που παράχθηκε στο πρώτο βήμα αναμείχθηκε με οκταδεκένιο και κατάλληλη ποσότητα 
ελαϊκού οξέος και το μίγμα θερμάνθηκε στους 300°C υπό ατμόσφαιρα αργού. Οι 
νανοκρύσταλλοι καταβυθίστηκαν από το μίγμα της αντίδρασης χρησιμοποιώντας μια 
μικρή ποσότητα μεθανόλης/ακετόνης και το ίζημα συλλέχθηκε μετά από 
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φυγοκέντριση. Αυτό το ίζημα επαναδιασπάρθηκε σε μη-πολικούς διαλύτες όπως το 
χλωροφόρμιο και το τολουόλιο. 
 
Τυπική αντίδραση για την ανάπτυξη νανοκρυστάλλων Fe3O4 με αντιδραστήριο 
ενεργοποίησης 
Με χρήση στεατικού Fe(II) ως πρόδρομη ένωση σιδήρου, νανοκρύσταλλοι Fe3O4 
μπορούν να προετοιμαστούν χρησιμοποιώντας αλκυλαμίνη ως αντιδραστήριο 
ενεργοποίησης. Σε μια τυπική σύνθεση, στεατικός σίδηρος και οκταδεκυλαμίνη 
αναμείχθηκαν με οκταδεκένιο και θερμάνθηκαν στους 300°C υπό ατμόσφαιρα αργού. 
Μετά από 15 λεπτά, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, οι 
νανοκρύσταλλοι καθαρίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν με τα αποτελέσματα να 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.15. 
 

 
 

Σχήμα 1.15: Σχηματισμός νανοκρυστάλλων Fe3O4. Η μεσαία και η δεξιά εικόνα των συντιθέμενων 
νανοκρυστάλλων ελήφθησαν σε διαφορετικές στιγμές της αντίδρασης με TEM. 28 
 

1.5.3 Φερρίτες με προσμίξεις μεταλλικών ιόντων  
 
Για δεκαετίες, τα νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου (Fe3O4) έχουν χρησιμοποιηθεί 
εκτεταμένα ως το πρότυπο υλικό στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας που σχετίζεται με 
το μαγνητισμό. Καθώς οι μαγνητικές ιδιότητες είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχή 
λειτουργία των μαγνητικών νανοσωματιδίων σε τέτοιου είδους εφαρμογές, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική η ανάπτυξη νέων ειδών νανοσωματιδίων. Σύμφωνα με αυτό, 
επιδιώκονται στρατηγικές αντικατάστασης ιόντων σιδήρου με σκοπό την επίτευξη 
υψηλότερων τιμών της μαγνήτισης κορεσμού.29 Υπάρχουν αναφορές30 σύμφωνα με τις 
οποίες έχει προσδιοριστεί η κατάλληλη μεταλλική πρόσμιξη μέσα σε φερριτικά 
νανοσωματίδια που οδήγησε σε πολύ υψηλές τιμές μαγνήτισης, αλλά και 
μονοκρυσταλλικότητας και μονοδιασποράς μεγέθους (σ<5%). Επιπροσθέτως, 
αποδείχθηκε ότι τα ιόντα της πρόσμιξης κατέλαβαν κυρίως τις Td θέσεις στη δομή του 
σπινελίου. Ο μαγνητικός συντονισμός των νανοσωματιδίων είναι επιτυχής όταν η 
αντισιδηρομαγνητική δεσμική αλληλεπίδραση μεταξύ των Td και Oh μπορεί να 
ρυθμιστεί με την χρήση πρόσμιξης ιόντων Zn2+. Το φαινόμενο επάγει την μερική 
απομάκρυνση της αντισιδηρομαγνητικής δεσμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιόντων 
Fe3+ στις θέσεις Td και Oh. Οι σταδιακές αλλαγές της μαγνήτισης κόρου που 
παρατηρήθηκαν στην εν λόγω εργασία30, παρατίθενται στο Σχήμα 1.16. Αρχικά 
παρουσιάζεται η ευθυγράμμιση των μαγνητικών spins σε δείγμα χωρίς πρόσμιξη και 
στη συνέχεια σε δείγμα με δύο διαφορετικές ποσότητες πρόσμιξης με Zn2+. Παρ’ όλα 
αυτά, σε πολύ υψηλά επίπεδα ιόντων Zn2+ οι αντισιδηρομαγνητικές δεσμικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ιόντων Fe3+ και της θέσης Oh είναι κυρίαρχες και η 
καθαρή μαγνητική ροπή μειώνεται. Σημειώνεται ότι η σύνθεση πραγματοποιήθηκε 
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μέσω θερμολυτικής οδού χρησιμοποιώντας ZnCl2 και Fe(acac)3 και θέρμανση σε 
οκταδεκένιο στους 320οC. 
 

 
 

Σχήμα 1.16: Διαγράμματα ευθυγραμμισμένων μαγνητικών spins φερριτικών νανοσωματιδίων με 
πρόσμιξη Zn2+. 30 

 
Σε άλλες ερευνητικές εργασίες31, η σύνθεση νανοσωματιδίων ψευδαργύρου/οξειδίου 
του σιδήρου δεν έχει δώσει παρόμοια αποτελέσματα. Αυτά τα νανοσωματίδια 
παρασκευάστηκαν με αλκαλική υδρόλυση του FeCl2·4H2O παρουσία ζελατίνης από 
χοίρους. Τα σύνθετα νανοσωματίδια οξειδίων Zn/Fe προετοιμάστηκαν κατά παρόμοιο 
τρόπο, αντικαθιστώντας μέρος FeCl2·4H2O με ZnCl2 σε διάφορες αναλογίες (1:9, 3:7, 
1:1, 4:1 και 9:1 w/w). Καμπύλες μαγνήτισης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των 
νανοσωματιδίων Fe3O4 και των σύνθετων Zn/Fe παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.17, όπου 
φαίνεται ότι η προσθήκη ψευδαργύρου οδηγεί σε μείωση της μαγνήτισης κορεσμού. 

 

 
 

Σχήμα 1.17: Βρόγχοι υστέρησης των νανοσωματιδίων Fe3O4 και των σύνθετων Zn/Fe. 31 
 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και μία άλλη μελέτη, όπου η μαγνήτιση κορεσμού μη 
υποκατεστημένου Fe3O4 είναι μικρότερη από αυτή του μη υποκατεστημένου. 32 Η 
διάμετρος των νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου, οξειδίου του ψευδαργύρου και 
των σύνθετων νανοσωματιδίων Zn/Fe μετρήθηκε με ΤΕΜ και βρέθηκε να είναι 
μικρότερη από 20nm (Σχήμα 1.18). 
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Σχήμα 1.18: Λήψη εικόνων με TEM: a) νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου, b) 3:7 Zn/Fe σύνθετων 
νανοσωματιδίων, c) 8:2 Zn/Fe σύνθετων νανοσωματιδίων και d) νανοσωματιδίων ZnO. 31 
 
Σύνθεση νανοσωματιδίων μαγγανίου/οξειδίου του σιδήρου 33 
Η κατασκευή νανοκρυστάλλων σύμφωνα με την αντιπροσωπευτική εργασία33, 
περιλάμβανε την σύνθεση νανοκρυστάλλων MnO ακολουθούμενη από τον σχηματισμό 
νανοκρυστάλλων MnFe2O4 με την προσθήκη πρόδρομων ενώσεων σιδήρου. Οι 
νανοκρύσταλλοι MnO, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.19, συντέθηκαν 
χρησιμοποιώντας ένα Mn-oleate σύμπλοκο και ελαϊκό οξύ ως πρόδρομη ένωση και 
επιφανειοδραστική ουσία αντίστοιχα. Οι πρόδρομες ενώσεις του σιδήρου που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν metal-oleate σύμπλοκο, το οποίο προστέθηκε σε διάλυμα 
νανοκρυστάλλων MnO σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμάνθηκε ως τους 
280°C. Διαφορετικών διαστάσεων νανοκρύσταλλοι θα μπορούσαν να συντεθούν με 
έλεγχο των διαλυτών και των επιφανειοδραστικών ουσιών. Φερρίτες Fe-Mn 
παρασκευάστηκαν προσθέτοντας Fe-oleate σε κολλοειδές διάλυμα MnO. Με 
ενδιαφέρον παρατηρήθηκε ότι τα μεγέθη των φερριτικών νανοκρυστάλλων ήταν 
παρόμοια, παρόλο που οι νανοκρύσταλλοι MnO είχαν διαφορετικά μεγέθη. 
 

 
 

Σχήμα 1.19: Μηχανισμός σύνθεσης φερριτών Mn-Fe νανοκρυστάλλων. 33 
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Στην εν λόγω έρευνα, διεξήχθη στοιχειακή ανάλυση των φερριτικών νανοκρυστάλλων 
μέσω φασματομετρίας ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-
AES), από την οποία υπολογίστηκε η αναλογία Fe:Mn. Για να εξετασθεί η πορεία 
ανάπτυξης των νανοκρυστάλλων, κλάσματα του αντιδρώντος διαλύματος 
μεταφέρθηκαν στους 280°C. Στο Σχήμα 1.20 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη των 
νανοκρυστάλλων. Οι νανοκρύσταλλοι MnO ήταν πυκνές σφαίρες, διαμέτρου 20nm, 
(Σχήμα 1.20.a), οι οποίοι άλλαξαν σε σωματίδια MnO με ακανόνιστο σχήμα στους 
280°C (Σχήμα 1.20.b). Το σχήμα και η μεταβολή του κοντράστ στην εικόνα b 
υποδηλώνει ότι νανοκρύσταλλοι MnO διαλύθηκαν και είναι μια πρόδρομη ένωση για 
τον φερρίτη σε μια διαδικασία παρόμοια με την ωρίμανση κατά Ostwald. Η λήψη στα 
30’ απεικονίζει φερρίτη μεγέθους 5nm και μια μικρή ποσότητα των σωματιδίων MnO 
(Σχήμα 1.20.c). Τελικά, τα σωματίδια MnO εξαφανίστηκαν εντελώς και το μέγεθος 
των manganese ferrite σωματιδίων αυξήθηκε και η κρυσταλλικότητα τους βελτιώθηκε 
(Σχήμα 1.20.d). 
 

 
 

Σχήμα 1.20: Λήψη εικόνων με TEM από την χρονική εξέλιξη σύνθεσης των νανοκρυστάλλων. 33 
 
Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το παρακάτω διάγραμμα για τα 
παραχθέντα φερριτικά νανοσωματίδια, η χαμηλή τιμή μαγνητισμού μπορεί να 
οφείλεται στο μικρό μέγεθος και στην χαμηλή κρυσταλλικότητά τους. 
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Σχήμα 1.21: Καμπύλη μαγνήτισης των MnFe2O4 νανοκρυστάλλων στους 10K και 300K. 33 
 

1.5.4 Επιφανειακή τροποποίηση 
 
Ένα σημαντικό στάδιο για την παρασκευή και χρήση των νανοκολλοειδών είναι η 
χημική τροποποίηση της επιφάνειας τους. Η κατάλληλη τροποποίηση έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της βιοσυμβατότητας, την ενίσχυση της κολλοειδούς 
σταθερότητας του συστήματος στο νερό, σε ουδέτερο pH και σε φυσιολογικά επίπεδα 
ιόντων, την ικανότητα προσκόλλησης σε συγκεκριμένες ουσίες-στόχους ή την 
δυνατότητα να αποφεύγουν άλλες και να μεταφέρουν φαρμακοδραστικές ενώσεις. Η 
παρουσία κατάλληλων τερματικών χημικών ομάδων στην επιφάνεια των 
νανοκολλοειδών επιτρέπει την παραπέρα ανάπτυξη και τροποποίηση του συστήματος, 
ανάλογα με την επιθυμητή κάθε φορά εφαρμογή. Στην ιδανική περίπτωση ένα υβριδικό 
κολλοειδές, για να δράσει επιτυχώς ως νανοφορέας, πρέπει να έχει τέτοια 
αρχιτεκτονική που να προσδίδει στο σύστημα πολλές ιδιότητες και λειτουργίες που να 
δρουν ταυτοχρόνως. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα. 
 

1.5.4.1 Άμεση επιφανειακή τροποποίηση 
 
Η άμεση τροποποίηση περιλαμβάνει την φυσική ή χημική σύνδεση μορίων και 
πολυμερών, στην επιφάνεια των νανοκολλοειδών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αυτής της κατηγορίας επιφανειακών τροποποιητών είναι βιοπολυμερή της οικογένειας 
των δεξτρανών. Συνθετικά πολυμερή όπως η πολυβινυλική αλκοόλη (PVA) και το 
πολυακρυλικό οξύ (PAA) έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 
βιοσυμβατών μαγνητικών νανοσωματιδίων. 34 Επίσης χρησιμοποιούνται συνθετικά 
πολυμερή όπως η πολυ(αιθυλενο-γλυκόλη) (PEG) η οποία είναι από τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα πολυμερή για αυτό το σκοπό επειδή είναι μη τοξική και δεν επάγει 
ανοσοαποκρίσεις όσο άλλα πολυμερή. Επίσης έχει βιο-απωθητικές ιδιότητες, δηλαδή 
ελαχιστοποιεί την αλληλεπίδραση με βιολογικά (μακρο)μόρια. Οι ιδιότητες αυτές είναι 
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σημαντικές γιατί έτσι αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στο αίμα. Είναι υδρόφιλο μη-
ιοντικό πολυμερές και έτσι προσδίδει στα κολλοειδή θερμοδυναμική σταθερότητα. Η 
σύνδεση των επιφανειακών τροποποιητών επιτυγχάνεται μέσω παρουσίας χημικών 
ομάδων (π.χ. φωσφορικές ή καρβοξυλικές) οι οποίες συναρμόζονται ισχυρά στην 
επιφάνεια των νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου. 
 
Σε άλλες περιπτώσεις η πρόσδεση γίνεται μέσω χημικών ομάδων οι οποίες 
αναπτύσσουν δεσμούς υδρογόνου με τις επιφάνειες των μαγνητικών νανοσωματιδίων 
όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Τα νανοσωματίδια που χρησιμοποιήθηκαν34, 
παρασκευάστηκαν μέσω θερμολυτικής μεθόδου όπου περιλάμβανε διάσπαση του 
Fe(acac)3 μέσα σε ελαϊκή αμίνη και βενζυλαιθέρα, στους 300°C. Τα μονοδιασπαρμένα 
νανοσωματίδια επικαλύφθηκαν με ένα στρώμα ελαϊκού οξέος και ελαϊκής αμίνης, 
γεγονός που τα καθιστά διαλυτά στο εξάνιο και σε άλλους μη πολικούς, οργανικούς 
διαλύτες. Για να παρασκευασθούν λειτουργικά νανοσωματίδια πρέπει να αντιδράσουν 
το TsT με το mPEG (ένωση α) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και εντός άνυδρου 
βενζολίου ώστε να δώσουν το β όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.22. Το β αντιδρά με 
ντοπαμίνη σε διαλύτη 1,4-διοξάνιο και δημιουργείται η ένωση γ. Οι υδροξυλομάδες 
της κατεχόλης της ένωσης γ χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν την επικάλυψη 
ελαϊκής αμίνης γύρω από τα νανοσωματίδια, δίνοντας μας το τελικό προϊόν (ένωση 
δ).35 
 

 
 

Σχήμα 1.22: Χημικές αντιδράσεις για την παρασκευή νανοσωματιδίων επικαλυμμένων με 
πολυ(αιθυλενο-γλυκόλη). α) δομή μορίου mPEG, β) ένωση mPEG με TsT, γ) αντίδραση του β με 
ντοπαμίνη, δ) νανοσωματίδιο μαγνητίτη επικαλυμμένο με mPEG. 35 
 

1.5.4.2 Έμμεση επιφανειακή τροποποίηση 36 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τον εγκλωβισμό μαγνητικών νανοσωματιδίων σε 
λιποσώματα, μικκύλια και τεχνητά καψίδια πολυηλεκτρολυτών. Παρουσιάζεται ως μια 
ελπιδοφόρα μέθοδος που θα συμβάλλει στην χρήση των μαγνητικών νανοσωματιδίων 
σε βιοϊατρικές εφαρμογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεθόδου είναι ο 
επιτυχημένος εγκλωβισμός υδρόφοβων υπερπαραμαγνητικών νανοσωματιδίων 
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οξειδίου του σιδήρου (d=8nm) σε πολυμερικά μικκύλια, μαζί με το αντικαρκινικό 
φάρμακο doxorubicin, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.23. 
 

 
 

Σχήμα 1.23: Έμμεση επιφανειακή τροποποίηση μαγνητικών νανοσωματιδίων μέσω εγκλωβισμού τους 
σε πολυμερικό μικκύλιο. 36 
 
Στην συγκεκριμένη μελέτη36 η εξάτμιση υδρόφοβου διαλύτη που περιέχει συσταδικά 
συμπολυμερή πολυλακτικού οξέος με πολυ(αιθυλενο-γλυκόλη) προωθεί την 
δημιουργία μικκυλίων (d=50nm περίπου) με υδρόφοβο εσωτερικό, στο οποίο 
εγκλωβίζονται τα νανοσωματίδια και η doxorubicin, ενώ το υδρόφιλο κέλυφος με την 
επικάλυψη PEG παρουσιάζει τις επιθυμητές ιδιότητες. 
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1.6 Εφαρμογές 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι μαγνητικές ιδιότητες νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου 
έχουν μελετηθεί ευρέως και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον επειδή τα μαγνητικά 
νανοσωματίδια μπορούν να βρουν ένα πλήθος βιοϊατρικών εφαρμογών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνδυαστική τεχνική διάγνωσης-θεραπείας με τη 
χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων (Σχήμα 1.24). Τα μαγνητικά νανοσωματίδια 
συσσωρεύονται στους καρκινικούς ιστούς μέσω συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων 
(Drug Delivery Systems, DDS). Η διάγνωση γίνεται με τη χρήση μαγνητικής 
τομογραφίας (Magnetic Resonance Imaging, MRI) και η θεραπεία με τη χρήση 
υπερθερμίας. Τα μαγνητικά νανοσωματίδια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα 
εργαλείο για διάγνωση του καρκίνου με τη βοήθεια του MRI. Η υπερθερμία μπορεί να 
προκληθεί έπειτα από έκθεση σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο . Έτσι τα μαγνητικά 
νανοσωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση του καρκίνου και την 
ίδια στιγμή για τη θεραπεία.37 
 

 
 

Σχήμα 1.24: Συνδυαστική τεχνική διάγνωσης-θεραπείας με χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων. 37 
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1.6.1 Μεταφορά φαρμάκων 
 
Η στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων στις επιθυμητές περιοχές δράσης και η 
απελευθέρωση τους με ελεγχόμενο τρόπο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή 
και τη μορφή των μελλοντικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τα υλικά σε 
νανοκλίμακα έχουν προσελκύσει έντονο επιστημονικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον, 
λόγω της προοπτικής τους για εφαρμογές στην οπτική, τα ηλεκτρονικά, τον 
μαγνητισμό και πολλούς άλλους τομείς. Στον τομέα των ανόργανων νανοϋλικών, οι 
φορείς που χρησιμοποιούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες 
συστημάτων μεταφοράς. Η μια κατηγορία περιλαμβάνει τον κατάλληλο 
μετασχηματισμό της επιφάνειας των νανοϋλικών (νανοσωματίδια, νανοράβδοι κ.α.) για 
την προσκόλληση βιομοριακών συστημάτων ή φαρμάκων, ενώ η άλλη εκμεταλλεύεται 
τα δομικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των κενών στην μορφολογία, όπως 
το πορώδες ή τις εσωτερικές κοιλότητες, που μπορούν να φανούν χρήσιμα σαν νανο-
δοχεία, δρώντας σαν φορείς τύπου κάψουλας και παρέχοντας προστασία από βιομόρια 
τα οποία μπορεί να αλλοιώσουν την δομή, άρα και τη δράση των φαρμάκων. 38 
 
Η διεργασία κατά την οποία τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να μεταφέρουν ουσίες (φάρμακα) μέσα στο κύτταρο 
ονομάζεται μαγνητική διανομή. Κατά την μαγνητική διανομή χορηγείται ενδοφλεβίως 
ποσότητα μαγνητικών νανοσωματιδίων μαζί με την φαρμακευτική ουσία και έπειτα με 
την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου καθοδηγούνται στην περιοχή που είναι 
επιθυμητή η δράση του φαρμάκου. Έτσι επιτυγχάνεται ο έλεγχος της πορείας και της 
διαδρομής του φαρμάκου στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του εφαρμοζόμενου 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η χορήγηση των νανοσωματιδίων στον ανθρώπινο 
οργανισμό γίνεται είτε ενδοφλεβίως (χημειοθεραπεία) είτε από το δέρμα (μεταφορά 
φαρμάκων, διάγνωση ασθενειών). Πολλές φορές χορηγούνται μόνο νανοσωματίδια 
στον οργανισμό χωρίς την παράλληλη χορήγηση φαρμάκου με στόχο την καταστροφή 
βακτηρίων που τα στελέχη τους είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Αφού το μαγνητικό 
νανοσωματίδιο προσεγγίσει το βακτήριο, με την εφαρμογή εναλλασσόμενου 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων επιτυγχάνεται η 
αύξηση της θερμοκρασίας των σωματιδίων, με αποτέλεσμα την καταστροφή 
σημαντικών ζωτικών λειτουργιών του βακτηρίου. Επιπροσθέτως, με την εφαρμογή 
χαμηλότερων ραδιοσυχνοτήτων επιτυγχάνεται η καταστροφή της μικροβιακής 
μεμβράνης του βακτηρίου που ουσιαστικά σηματοδοτεί και το θάνατό του. 39 
 

1.6.2 Απεικόνιση σε MRI 39 
 
Κάποιες φορές η “εικόνα” που λαμβάνεται από το μαγνητικό τομογράφο δεν είναι 
απολύτως καθαρή. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η έγχυση στον οργανισμό μιας 
παραμαγνητικής ουσίας που μπορεί να αυξήσει την ευκρίνειά της απεικόνισης. Η 
ουσία αυτή περιέχει συνήθως υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του 
σιδήρου τα οποία προσφέρουν υψηλή μαγνήτιση αλλά και μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν με συγκεκριμένο τρόπο με τους βιολογικούς οργανισμούς. Για 
παράδειγμα, όταν τα εν λόγω νανοσωματίδια καλυφθούν με ένα αντιδιαβρωτικό 
πολυμερές, παραμένουν διεσπαρμένα στο αίμα και ενισχύουν την ευκρίνεια της 
εικόνας από το σήμα του μαγνητικού τομογράφου. Επίσης, για την επίτευξη 
επιθυμητού κοντράστ σε συγκεκριμένο ιστό, αρχικά τα νανοσωματίδια καλύπτονται με 
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δεξτράνη (ένα συνθετικό ισοδύναμο του πλάσματος του αίματος, το οποίο καθιστά τα 
νανοσωματίδια ως συμβατή τροφή για τα κύτταρα) και έπειτα προσλαμβάνονται από 
τα άτομα (ενδοκυττάρωσης). Βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα για τον σκοπό αυτό να 
χρησιμοποιηθεί και ο σίδηρος καθώς η μαγνήτιση κόρου του είναι περίπου διπλάσια 
από το ισχυρότερο οξείδιό του, στοιχείο σημαντικό αν αναλογιστούμε πως στην 
μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται ισχυρά μαγνητικά πεδία και τα 
υπερπαραμαγνητικά σωματίδια μαγνητίζονται στον κόρο. Παρόλα αυτά ο σίδηρος 
παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι οξειδώνεται εύκολα, έτσι η χρήση του θα ήταν εφικτή 
μόνο αν επικαλυπτόταν με ένα υλικό που θα απέτρεπε την οξείδωσή του. 
 

1.6.3 Μαγνητική Στόχευση 
 
Η εφαρμογή της μαγνητικής στόχευσης προσφέρει μία επιπλέον φυσική οδό στην 
θεραπεία του καρκίνου, κάνοντας χρήση συστημάτων ελεγχόμενης χορήγησης 
φαρμάκων βασισμένα σε μαγνητικά νανοσωματίδια (Magnetic Drug Delivery Systems, 
MagDDS). 
 
Η βασική αρχή της μαγνητικής στόχευσης, είναι η σύνδεση μίας φαρμακευτικής 
ένωσης με έναν μαγνητικό νανοφορέα, η ενδοφλέβια χορήγηση του στην κυκλοφορία 
του αίματος του ασθενούς και εν συνεχεία η ακινητοποίηση της, με την χρήση ενός 
ισχυρού μαγνητικού πεδίου στην περιοχή-στόχο (Σχήμα 1.25).  
 

 
 

Σχήμα 1.25: Η βασική ιδέα της μαγνητικής στόχευσης. 40 
 
Η εν λόγω μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί και με απεικόνιση του ιστού μέσω 
μαγνητικού συντονισμού, και επομένως να αναδείξει ένα πλεονέκτημα στη χρήση των 
MagDDS κατά την διάρκεια της θεραπείας. Ανάλογα με την τοπική συγκέντρωση του 
νανοφορέα και με την έκθεση του σε εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία, τα MagDDS 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν τοπική υπερθερμία στους ιστούς. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στις φαρμακευτικές 
ενώσεις. 41 
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1.6.4 Υπερθερμία 42 
 
Μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή των μαγνητικών νανοσωματιδίων είναι αυτή της 
μαγνητικής υπερθερμίας η οποία θεωρείται ως συμπληρωματική θεραπεία της 
χημειοθεραπείας, της ραδιοθεραπείας και της χειρουργικής στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου. Τα υγιή κύτταρα αντιδρούν στην χημειοθεραπεία ή/και στην ακτινοθεραπεία 
διαφορετικά από τα καρκινικά κύτταρα όταν θερμανθούν σε θερμοκρασίες 42-46οC, 
συνεπώς οι ευεργετικές συνέπειες της υπερθερμίας είναι ξεκάθαρες. Συγκεκριμένα η 
εφαρμογή των τεχνικών που μπορούν να αυξήσουν τοπικά την θερμοκρασία των ιστών 
στους 43-44οC, αναμένεται να καταστήσει περισσότερο ευαίσθητους τους καρκινικούς 
ιστούς με αποτέλεσμα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι τελευταίες 
προκλινικές έρευνες σε όγκους σε πειραματόζωα όπως ποντίκια και κουνέλια, καθώς 
και μετρήσεις in vitro σε ανθρώπινους ιστούς, έχουν δείξει ότι με την εφαρμογή ενός 
εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε όγκους όπου έχει εγχυθεί ένα διάλυμα 
μαγνητικών νανοσωματιδίων, επιτυγχάνεται σημαντική απορρόφηση ενέργειας και 
τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Η ιδέα της χρήσης μαγνητικά επαγόμενης 
υπερθερμίας βασίζεται στο γεγονός ότι όταν τα μαγνητικά νανοσωματίδια εκτίθενται 
σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, παράγεται θερμότητα από τη μαγνητική υστέρηση 
(φαινόμενο Néel και Brown). 
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Κεφάλαιο 2: 
Βασικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού 

 

 
 

2.1 Δυναμική σκέδαση φωτός 
 
Μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές σήμερα για την μέτρηση του μεγέθους κολλοειδών 
νανοσωματιδίων είναι η Δυναμική Σκέδαση Φωτός, (Dynamic Light Scattering, DLS), 
καθώς μπορεί να μετρηθεί το μέγεθος σωματιδίων, σε διασπορά, ταχύτατα και 
απαιτώντας ελάχιστη προετοιμασία δείγματος. Η DLS ανιχνεύει τη συχνότητα της 
ταλάντωσης του μοτίβου που καταγράφεται στον ανιχνευτή από τη σκέδαση του φωτός 
στα σωματίδια (Σχήμα 2.1α). Η ενισχυτική και καταστρεπτική συμβολή του φωτός από 
τη σκέδαση (Σχήμα 2.1β), είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση σκοτεινών και φωτεινών 
περιοχών σε αυτό το μοτίβο. Η συχνότητα αυτή είναι ανάλογη της θερμικής κίνησης 
Brown των σωματιδίων, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το μέγεθος των 
σωματιδίων (όσο μικρότερα τα σωματίδια τόσο γρηγορότερη είναι η κίνηση Brown) 
και από το ιξώδες του διαλύτη. Το ιξώδες ενός υγρού συσχετίζεται άμεσα με την 
θερμοκρασία του, άρα για να μετρηθεί η κινητικότητα των σωματιδίων μέσα σε ένα 
διάλυμα είναι απαραίτητο οι μετρήσεις να διεξάγονται κάτω από μια γνωστή και 
σταθερή θερμοκρασία. Η ανάλυση της χρονικής εξάρτησης της 
διακύμανσης/συσχέτισης του μοτίβου ταλάντωσης-τρεμοπαίγματος μπορεί επομένως 
να αποδώσει το συντελεστή διάχυσης των σωματιδίων μέσω του οποίου, 
χρησιμοποιώντας την εξίσωση Stokes-Einstein (Σχέση 1.3), και γνωρίζοντας το ιξώδες 
του μέσου, μπορεί να υπολογιστεί η υδροδυναμική διάμετρος των σωματιδίων. Η 
διάμετρος που μετράται μέσω της τεχνικής DLS ονομάζεται υδροδυναμική διάμετρος 
και είναι η διάμετρος μιας ιδεατής σφαίρας που έχει τον ίδιο συντελεστή διάχυσης με 
το σωματίδιο.43 
 

 
 

Σχήμα 2.1: α) Σχηματική αναπαράσταση ενός μοτίβου τρεμοπαίγματος, β) Το παρατηρούμενο σήμα 
εξαρτάται από την συμβολή των φάσεων του σκεδαζόμενου φωτός που προσπίπτει στον ανιχνευτή: β1) 
δύο ακτίνες συμβάλουν και ακυρώνονται μεταξύ τους με συνέπεια να ανιχνεύεται μειωμένη ένταση 
(σκοτεινή περιοχή), β2), δύο ακτίνες συμβάλουν ενισχυτικά με συνέπεια να ανιχνεύεται αυξημένη 
ένταση (φωτεινή περιοχή). 43 
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Ένα τυπικό αναλυτικό σύστημα δυναμικής σκέδασης φωτός αποτελείται από έξι κύρια 
τμήματα (Σχήμα 2.2): Την πηγή φωτεινής δέσμης laser, τα φωτόνια της οποίας περνούν 
μέσα από κυψελίδα που περιέχει το εκάστοτε δείγμα. Τη διάταξη ανιχνευτή 
σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Μία πλατφόρμα ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος από 
την ανιχνευτική διάταξη όπου τελικά αναλύεται και καταγράφεται η πληροφορία της 
έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και το μοτίβο ταλάντωσης. Και τέλος έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σε διασύνδεση με την πλατφόρμα ψηφιακής επεξεργασίας, 
όπου με το κατάλληλο λογισμικό και κώδικες μοντελοποίησης αναλύονται τα 
δεδομένα και εξάγονται πληροφορίες για το μέγεθος των σωματιδίων. 
 

 
 

Σχήμα 2.2: Σχηματική απεικόνιση ενός συστήματος δυναμικής σκέδασης φωτός. 43 
 

2.1.1 Ηλεκτροκινητικά φαινόμενα και μετρήσεις 
 
Γενικά, η κίνηση φορτισμένων κολλοειδών σωματιδίων κατόπιν εφαρμογής 
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου ονομάζεται ηλεκτροφόρηση (electrophoresis). Το πεδίο 
δημιουργείται σε διάταξη που περιλαμβάνει ηλεκτρόδια υπό ρυθμιζόμενη τάση και 
κατάλληλο χώρο τοποθέτησης υγρού δείγματος. Όταν οι φορτισμένες επιφάνειες των 
ηλεκτροδίων είναι ακίνητες, το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί κίνηση του υγρού, 
φαινόμενο που ονομάζεται ηλεκτρώσμωση (electroosmosis). Αναγκάζοντας το υγρό να 
κινηθεί μέσω ενός τριχοειδούς σωλήνα ή ενός πορώδους υλικού, επέρχεται μια 
διαφορά στα ηλεκτρικά δυναμικά, που ονομάζεται δυναμικό ρεύματος (streaming 
potential). Η εξαναγκασμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων εντός ενός υγρού λόγω 
της βαρύτητας επιφέρει μια διαφορά στο ηλεκτρικό δυναμικό, η οποία ονομάζεται 
δυναμικό καθίζησης (sedimentation potential). Η ταχύτητα που αποκτούν τα 
φορτισμένα σωματίδια κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης είναι ανάλογη της 
έντασης του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου. 44 
 
Όταν σωματίδια διασπείρονται σε ένα υδατικό σύστημα συχνά εμφανίζουν 
επιφανειακό φορτίο εξαιτίας ιονισμού των επιφανειακών χημικών ομάδων τους ή 
προσρόφησης φορτισμένων μορίων ή ιόντων. Η ανάπτυξη τέτοιων φορτίων έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων του διαλύματος κοντά στην 

 36 



 

επιφάνεια των σωματιδίων δημιουργώντας ένα στρώμα γύρω από αυτά, με διαφορετική 
κατανομή ιόντων από αυτή του κυρίου όγκου του διαλύματος, το οποίο αποτελείται 
από δύο μέρη (Σχήμα 2.3). Το εσωτερικό μέρος ονομάζεται στρώμα Stern (Stern layer) 
και αποτελείται από ιόντα τα οποία είναι ισχυρά συνδεδεμένα με τα σωματίδια, λόγω 
των αντίθετων φορτίων τους. Το εξωτερικό μέρος δημιουργείται από διάχυση 
ασθενέστερα συνδεδεμένων ιόντων του μίγματος. Στο διάχυτο στρώμα υπάρχει ένα 
νοητό όριο μέσα στο οποίο ιόντα και μόρια διαλύτη αλληλεπιδρούν αρκετά ισχυρά με 
τη φορτισμένη επιφάνεια του σωματιδίου ώστε σχηματίζουν μια σταθερή οντότητα με 
το σωματίδιο. Το όριο αυτό ονομάζεται επίπεδο ολίσθησης. Όταν ένα σωματίδιο 
κινείται, τα ιόντα μέσα σε αυτό το όριο κινούνται μαζί του. Το ηλεκτρικό δυναμικό το 
οποίο υπάρχει στο εξωτερικό μέρος αυτού του ορίου (επίπεδο ολίσθησης) ονομάζεται 
δυναμικό ζ (ζ potential) και αποτελεί ένδειξη του επιφανειακού φορτίου του 
σωματιδίου. Έτσι απαντάται και με τον όρο «φαινόμενο επιφανειακό φορτίο». 
 

 
 

Σχήμα 2.3: Σχηματική απεικόνιση της διασποράς των ιόντων του διαλύματος γύρο από ένα φορτισμένο 
σωματίδιο. 46 
 
Το μέγεθος του δυναμικού ζ δίνει μια ένδειξη της δυναμικής σταθερότητας του 
κολλοειδούς συστήματος. Αν όλα τα σωματίδια στο μίγμα είχαν πολύ μεγάλη απόλυτη 
τιμή δυναμικού ζ (πολύ θετικό ή πολύ αρνητικό δυναμικό), θα είχαν την τάση να 
απομακρυνθούν το ένα από το άλλο και έτσι δεν θα δημιουργούταν κολλοειδές. 
Ωστόσο, αν τα σωματίδια έχουν τιμή δυναμικού ζ κοντά στο μηδέν, τότε δεν υπάρχει 
καμία δύναμη να τα αποτρέψει από το να έρθουν κοντά και να συσσωματωθούν. Για το 
λόγο αυτό σωματίδια με δυναμικό ζ πιο θετικό από +30mV ή πιο αρνητικό από -30mV 
θεωρούνται σταθερά. 45 
  
Το ζ-δυναμικό των σωματιδίων είναι μοναδικό για κάθε διάλυμα στο οποίο είναι 
διεσπαρμένα και επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως το pH του διαλύματος, 
η ιοντική ισχύς του και η παρουσία σταθεροποιητικών ουσιών (π.χ. 
γαλακτωματοποιητές), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την διασφάλιση μιας 
μακροχρόνιας σταθερότητας στο τελικό προϊόν. Όταν δίνεται η τιμή του δυναμικού ζ 
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χωρίς την τιμή του pH είναι ουσιαστικά ένας αριθμός χωρίς νόημα, κυρίως όταν 
πρόκειται για φορτισμένα – ιοντικά κολλοειδή όπως τα οξείδια του σιδήρου. 
Ας θεωρήσουμε ένα σωματίδιο, μέσα σε διάλυμα, στο οποίο τα επιφανειακά άτομα 
απολήγουν σε υδροξυλομάδες (-ΟΗ) όπως τα οξείδια του σιδήρου. Αν προστεθεί βάση 
στο διάλυμα, το σωματίδιο θα αποκτήσει ακόμα πιο αρνητικό φορτίο όπως φαίνεται 
στην παρακάτω αντιστρεπτή χημική αντίδραση:  

 Fe − OH 
+OH−
�⎯⎯⎯⎯�
�⎯⎯� Fe − O− + H2O  (Αντίδραση 2.1) 

Εν συνεχεία, αν προστεθεί οξύ, η πορεία της αντίδρασης αντιστρέφεται, μέχρι ενός 
σημείου όπου το αρνητικό φορτίο εξουδετερώνεται. Με περεταίρω προσθήκη οξέος οι 
τερματικές υδροξυλομάδες προσλαμβάνουν (επίσης αντιστρεπτά) υδρογονοκατιόντα 
και τελικά το κολλοειδές αποκτά θετική τιμή του δυναμικού ζ, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω αντίδραση:  

Fe − OH 
H+
�� Fe − OH2

+ (Αντίδραση 2.2) 
Κατά συνέπεια, το δυναμικό ζ συναρτήσει του pH θα είναι θετικό σε χαμηλά pH και 
μικρότερο ή αρνητικό σε υψηλότερα. Το σημείο όπου η καμπύλη ζ=f(pH) περνά από 
μηδενικό δυναμικό ζ ονομάζεται ισοηλεκτρικό σημείο (IsoElectric Point, I.E.P.) και 
είναι πολύ σημαντικό για μια πρώτη εκτίμηση της σταθερότητας του κολλοειδούς σε 
φυσιολογικά pH. Είναι συνήθως το σημείο στο οποίο το κολλοειδές σύστημα είναι 
λιγότερο σταθερό. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα δυναμικού ζ συναρτήσει 
του pH (Σχήμα 2.4). 
 

 
 
Σχήμα 2.4: Διάγραμμα δυναμικού ζ συναρτήσει του pH για ιοντικά κολλοειδή που προσροφούν 
αντιστρεπτά υδρογονοκαντιόντα στην επιφάνειά τους. 4646 
 
Ο προσδιορισμός του ζ δυναμικού γίνεται ως εξής: τα φορτισμένα σωματίδια σε 
διάλυμα τίθενται σε κίνηση από την εφαρμογή εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα 
σε δύο σταθερά ηλεκτρόδια. Εναλλάσσοντας το φορτίο μεταξύ των ηλεκτροδίων, τα 
σωματίδια κινούνται παλινδρομικά με ταχύτητα ανάλογη του επιφανειακού τους 
φορτίου, της εφαρμοζόμενης τάσης, της διηλεκτρικής σταθεράς του μέσου και του 
ιξώδους. Η ταχύτητα ενός σωματιδίου μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο αναφέρεται συνήθως 
ως η ηλεκτροφορητική κινητικότητα του. Γνωρίζοντας αυτά, υπολογίζεται η τιμή του 
δυναμικού ζ των σωματιδίων κάνοντας χρήση της εξίσωσης Henry:  

UE = 2εzf(Κa)
3η

 (Σχέση 2.1) 
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Όπου, z το δυναμικό ζ, UE η ηλεκτροφορητική κινητικότητα, ε η διηλεκτρική σταθερά, 
η το ιξώδες, f(Ka) ο συντελεστής Henry (δύο τιμές χρησιμοποιούνται γενικά ως 
προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του συντελεστή Henry, 1.5 ή 1.0 ) 
 
Οι ηλεκτροφορητικοί προσδιορισμοί του δυναμικού ζ γίνονται συνήθως σε υδατικά 
μέσα και με μέση συγκέντρωση ηλεκτρολυτών. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του 
f(Ka) είναι 1,5 και ονομάζεται προσέγγιση Smoluchowski. Για μικρά σωματίδια σε 
μέσα χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς η τιμή του f(Ka) γίνεται 1,0 και ονομάζεται 
προσέγγιση Huckel. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται γενικά σε μη υδατικά κολλοειδή. 
Οι μετρήσεις γίνονται σε μία τριχοειδή κυψελίδα με ένα ηλεκτρόδιο στις δύο εισόδους 
της. Η κυψελίδα γεμίζεται με το προς μέτρηση δείγμα και εφαρμόζεται τάση στα 
ηλεκτρόδιά της. (Σχήμα 2.5) 46 
 

 
 

Σχήμα 2.5: Χαρακτηριστική απεικόνιση τριχοειδούς κυψελίδας. 46 
 
Τα σωματίδια κινούνται προς το ηλεκτρόδιο με το αντίθετο φορτίο. Η ταχύτητά τους 
μετριέται με βάση το φαινόμενο Doppler (Laser Doppler Velocimetry, LDV) και 
εκφράζεται ως κινητικότητα (Σχήμα 2.6). Η τεχνική LDV χρησιμοποιείται στην 
μηχανική για την μελέτη της ροής ρευστών σε μια πληθώρα εφαρμογών. Είναι μη-
παρεισφρητική και μπορεί να δώσει αποτελέσματα ανεξάρτητα των περιβαλλοντικών 
συνθηκών. Με κατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να μετρήσει ταχύτητες σε ιδιαίτερα 
δύσκολες περιοχές (μηχανές τζετ, πιστόνια μηχανών) και έχει μεγάλο εύρος 
μετρήσεων, από θερμικές κινήσεις μέχρι και υπερηχητικές ταχύτητες. 
  

 
 
Σχήμα 2.6: Σχηματική παράσταση μιας πειραματικής διάταξης μέτρησης του ζ-δυναμικού. Τα 
σωματίδια κινούνται προς τα αντίθετα φορτισμένα ηλεκτρόδια και με τη χρήση δέσμης laser μετράται η 
ταχύτητά τους. 47 
 
Η LDV εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του μονοχρωματικού φωτός λέιζερ. Δύο δέσμες 
οι οποίες έχουν προέλθει από τον διαχωρισμό μιας δέσμης λέιζερ (ώστε να είναι 
συμφασικές) συμβάλουν μέσα στο προς ανάλυση υγρό (εντός κυψελίδας). Η συμβολή 
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δύο συμφασικών δεσμών λέιζερ του ίδιου μήκους κύματος παράγει περιοχές 
καταστρεπτικής και ενισχυτικής συμβολής. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται κροσσοί 
συμβολής και δημιουργούν μία δισδιάστατη επιφάνεια/προβολή με εναλλαγές υψηλής 
και χαμηλής έντασης φωτός. Καθώς τα σωματίδια του δείγματος κινούνται λόγω 
ηλεκτροφόρησης στην περιοχή της παραπάνω επιφάνειας, αλληλεπιδρούν έντονα μόνο 
με τα φωτόνια των κροσσών ενισχυτικής συμβολής και τα σκεδάζουν σε έναν 
φωτοανιχνευτή. Η συχνότητα του σκεδαζόμενου φωτός μεταβάλλεται λόγω του 
φαινόμενου Doppler που λαμβάνει χώρα και συχνά αναφέρεται ως συχνότητα Doppler 
της ροής. Αυτή η συχνότητα Doppler είναι ανάλογη της ταχύτητας σωματιδίων. 
Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ των κροσσών d είναι γνωστή, η ταχύτητα μπορεί να 
υπολογιστεί ως: 

u = f × d  (Σχέση 2.2) 
Όπου  είναι η συχνότητα του σήματος που λαμβάνεται από τον ανιχνευτή. 
 
Ένα χαρακτηριστικό σύστημα LDV παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.7. Αποτελείται από 
την πηγή λέιζερ, το κελί Βragg, τον θάλαμο με την κυψελίδα, έναν ανιχνευτή της 
οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας και έναν επεξεργαστή σήματος. 
 

 
 

Σχήμα 2.7: Απεικόνιση πειραματικής διάταξης LDV. 19 
 
Λόγω της ειδικά διαμορφωμένης διάταξης, ακόμα και πολύ μικρής κινητικότητας 
σωματίδια δίνουν εξίσου καλό σήμα σχετικά με το αντίστοιχο από ταχέως κινούμενα. 
Έτσι η μέτρηση βραδέως κινουμένων σωματιδίων είναι τόσο ακριβής όσο είναι και για 
τα σωματίδια με μεγάλη κινητικότητα. Η παραπάνω αναλυτική τεχνική διασφαλίζει 
ακριβή αποτελέσματα μέσα σε δευτερόλεπτα, με δυνατότητα παρατήρησης ακόμα και 
χιλιάδων σωματιδίων.19 
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2.2 Μαγνητική Υπερθερμία 
 
Η χρήση μαγνητικών υλικών στην υπερθερμία των όγκων προτάθηκε αρχικά από τους 
Gilchrist et al (1957). Η μαγνητική υπερθερμία νανοσωματιδίων έχει ένα πλεονέκτημα 
έναντι των ραδιο- και χημειο-θεραπειών επειδή δεν υπάρχει κάποια συστηματική 
συσσώρευση στα όργανα και έτσι μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκου είναι δυνατό να 
διοχετευθούν στον οργανισμό. Τα νανοσωματίδια διοχετεύονται στο σώμα μια φορά 
και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για πολλαπλές θεραπείες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
μπορούν να καθοδηγηθούν με τη βοήθεια εξωτερικών μαγνητικών πεδίων 
(μαγνητοφόρηση) και να διοχετευθούν απευθείας στον όγκο. 
 
Η υπερθερμία όπως παρουσιάστηκε και στην §1.6.4, προκαλεί βλάβη στα κύτταρα και 
τους ιστούς η οποία δεν είναι 100% αντιστρεπτή, παρ’ όλα αυτά μπορεί να ενισχύσει 
τις θεραπείες με τη χρήση ακτινοβολιών και τη χημειοθεραπεία και συνεπικουρεί στην 
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Η ενίσχυση αποδίδεται στη λόγω θερμότητας 
αδρανοποίηση των διαδικασιών, οι οποίες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, επιδιορθώνουν 
το κατεστραμμένο DNA. Η υπερθερμία επίσης επηρεάζει τη δραστηριότητα των 
ρυθμιστικών πρωτεϊνών, κινάσες και κυκλίνες, οι οποίες με τη σειρά τους τροποποιούν 
την κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση και μπορούν να ενισχύσουν την 
απόπτωση. Παρότι η μέθοδος είναι μη επιλεκτική, με στόχευση μαγνητικών 
νανοσωματιδίων σε συγκεκριμένο ιστό η εκλεκτικότητά της αυξάνεται. Γενικά, η 
μοντελοποίηση της μαγνητικής υπερθερμίας είναι δύσκολο εγχείρημα λόγω των 
πολύπλοκων μηχανισμών αναστροφής της μαγνήτισης που λαμβάνουν χώρα στα 
χρησιμοποιούμενα νανοσωματίδια. 
 
Η μεγαλύτερη πρόκληση στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου με τη χρήση 
μαγνητικών νανοσωματιδίων είναι η επίτευξη της ισορροπίας του ρυθμού της 
απόδοσης της θερμικής ενέργειας με τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την 
απαγωγή της. Η μοντελοποίηση της θέρμανσης είναι περίπλοκη λόγω των πολλών 
παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή της θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της πυκνότητας των ιστών, του ποσοστού του λίπους και της ροής του αίματος. Οι 
όγκοι που βρίσκονται σε όργανα υψηλής ροής αίματος, όπως τα νεφρά, οι πνεύμονες 
και το συκώτι, είναι δυσκολότερο να θερμανθούν λόγω της υψηλής ροής αίματος. Στις 
περιπτώσεις όπου μεγάλα οστά, όπως η λεκάνη και το κρανίο, περικλείουν τους 
ιστούς-στόχους, παράγεται ετερογενής θέρμανση. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με τη χρήση υλικών με θερμοκρασίες Curie 42-50°C, αφού αυτά 
καθίστανται αυτόματα “ανενεργά” όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα κατώφλι 
καθορισμένο από τη φύση τους. 48 
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Η υπερθερμία μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας χωρητική ή επαγωγική 
σύζευξη πεδίων ραδιοσυχνοτήτων (10-100MHz), μικροκυμάτων (>300MHz), 
υπερήχων, laser ή εξωτερικής θέρμανσης. Μακροσκοπικά μεταλλικά εμφυτεύματα Cu 
και άλλων υψηλής αγωγιμότητας μετάλλων, έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν 
τη θέρμανση στόχων μέσω των ρευμάτων Eddy. Η απορροφούμενη ενέργεια ανά 
μονάδα μάζας υλικού καλείται ειδικός ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption 
Rate, SAR) και εκφράζεται ως:  

SAR = CVVs
𝑑𝑇
d𝑡
� 1
mox

� (Σχέση 2.3) 
όπου mox είναι η μαγνητική μάζα του υλικού η οποία είναι διεσπαρμένη σε μέσο 
ειδικής θερμοχωρητικότητας CV. Ο SAR καθορίζεται ως “ο ρυθμός αύξησης της 
θερμοκρασίας”:  

𝑆𝐴𝑅 = 𝑐 dT
dt

 (Σχέση 2.4) 
όπου c είναι η ειδική θερμότητα και dΤ/dt είναι ο ρυθμός μεταβολής της 
θερμοκρασιας. 
 
Η σύζευξη ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου RF με τα μαγνητικά σωματίδια εντός 
του σώματος έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ενέργειας στον ιστό-στόχο από: 

1. Θερμότητα λόγω ρευμάτων Eddy 
2. Θερμότητα λόγω υστέρησης: η θερμότητα που επάγεται όταν ένα μαγνητικό 

υλικό διαγράφει ένα μέρος του βρόχου υστέρησης ή ολόκληρο το βρόχο 
υστέρησης 

3. Θερμότητα ιξώδους: θερμότητα που επάγεται από την κίνηση ενός σωματιδίου 
μέσα σε ένα ιξώδες συνεχές μέσο 

4. Μαγνητικό συντονισμό 
 
Τυπικά μαγνητικά πεδία, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σύζευξη με νανοσωματίδια 
οξειδίου του σιδήρου, έχουν συχνότητες στο εύρος 50-500kHz και πλάτος 1-15kA/m. 
Όμως, είναι αναγκαίο τα υλικά να μελετούνται για χρήση σε συχνότητες κοντά στα 
100kHz, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται ο SAR στο μαγνητικό υλικό σε σύγκριση με 
τον ενδεχόμενο SAR στους ιστούς λόγω των ρευμάτων Εddy. Σε πολλά συστήματα 
υπερπαραμαγνητικών νανοσωματιδίων, ο SAR εξάγεται καλύτερα από τη σχέση:  

𝑆𝐴𝑅 = 𝑘𝑓H2 (Σχέση 2.5) 
όπου f είναι η συχνότητα, H η ένταση του πεδίου και k μια σταθερά εξαρτώμενη από 
τη χρησιμοποιούμενη διάταξη. Επομένως οι μετρήσεις κατά τη μελέτη των 
μελλοντικών μαγνητικών νανοϋλικών, είναι συγκρίσιμες μόνο όταν γίνονται από ένα 
σύστημα με την ίδια διαμόρφωση πεδίου (ίδια συχνότητα, ένταση και γεωμετρία). 
Αυτός ο σημαντικός περιορισμός της συγκρισιμότητας οδήγησε στην ανάγκη ορισμού 
μιας νέας παραμέτρου, η οποία ονομάζεται εσωτερική απώλεια ισχύος (Intrinsic Loss 
Power, ILP).49 Η ILP δεν είναι εντελώς ενδογενής (όμως είναι σαφώς περισσότερο από 
το SAR) και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: Το 
μέγεθος του κρυσταλλίτη έχει δείκτη πολυδιασποράς μεγαλύτερο από 0.1, συχνότητες 
αρκετών MHz, το πεδίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το πεδίο κορεσμού των 
νανοσωματιδίων και υπάρχουν παρόμοιες περιβαλλοντικές θερμοδυναμικές απώλειες. 
Επομένως, σύμφωνα και με τις παραπάνω υποθέσεις, ο ILP ορίζεται ως: 50 

𝐼𝐿𝑃 = 𝑆𝐴𝑅
𝑓𝐻2 (Σχέση 2.6) 

 
Ο SAR που μπορεί να επιτευχθεί για ένα συνδυασμό πεδίου, συχνότητας και τύπου 
σωματιδίου συνήθως πρέπει να καθοριστεί πειραματικά. Οι τιμές του SAR ποικίλουν 
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μέσα σε ένα εύρος από μερικά W/g σε μερικές εκατοντάδες W/g για βελτιστοποιημένα 
συστήματα πεδίων-σωματιδίων (χρησιμοποιώντας δηλαδή τα πεδία και τις συχνότητες, 
που επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο μελετώμενο σύστημα). 
Είναι προφανές ότι η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των νανοσωματιδίων προς μείωση 
της απαιτούμενης ποσότητας του χρησιμοποιούμενου υλικού, αποτελεί σημαντικό 
στόχο. Επισημαίνεται ότι ο SAR των νανοσωματιδίων εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων των επικαλύψεων στις επιφάνειες, 
των δυναμικών των spins, των επιδράσεων των ιδιοτήτων της επιφάνειας στην 
αποκατάσταση κατά Brown (Brownian relaxation), όπως επίσης του μεγέθους και της 
κρυσταλλικότητας. 
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2.3 Μαγνητοφόρηση 
 
Η κατευθυνόμενη κίνηση των μαγνητικών σωματιδίων λόγω της δράσης ενός 
μαγνητικού πεδίου καλείται μαγνητοφόρηση και έχει βρει τις πρώτες της εφαρμογές σε 
διάφορους τομείς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 και του '80. Ένας απλός 
μαγνήτης στην περιοχή δοκιμαστικού σωλήνα που περιέχει παραμαγνητικά σωματίδια, 
παράγει βαθμίδα μαγνητικού πεδίου της τάξης του 1T/m, το οποίο αρκεί για να 
παρατηρηθεί εύκολα η κίνηση της διασποράς των σωματιδίων. Φυσικά, αυτή η απλή 
διαδικασία μαγνητοφόρησης μπορεί να βελτιωθεί πολύ. Η γενική ιδέα είναι βασισμένη 
στην παρατήρηση ότι οι ταχύτητες των μαγνητικών σωματιδίων είναι ανάλογες προς τη 
βαθμίδα μαγνητικού πεδίου. Η κίνηση των σωματιδίων κατά τη διάρκεια της 
μαγνητοφόρησης έχει μια σύνθετη, συλλογική συμπεριφορά, όπως επιβεβαιώνεται από 
άμεσες παρατηρήσεις με την βοήθεια μικροσκοπίου στην εργασία 51. 
 
Η ταχύτητα ενός σωματιδίου vc, σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι συνάρτηση 
της κινητικότητας m του σωματιδίου και της τοπικής ισχύος της δύναμης Sm: 

vc=m*Sm (Σχέση 2.7) 
Η τοπική ισχύς της δύναμης ορίζεται ως: 

Sm=�∇ 𝐵2

2𝜇ο
� (Σχέση 2.8) 

Όπου B είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου και μο η μαγνητική επιδεκτικότητα στο 
κενό. 52 
 
Η μαγνητοφόρηση είναι μια αντιστρέψιμη διαδικασία, καθώς όταν το δείγμα 
τοποθετείται έξω από το μαγνητικό πεδίο, η αρχική διασπορά ανακτάται με απλή 
ανακίνησή του. Ο διαχωρισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του 
πειράματος και του περιβάλλοντος (υγρό, εναιωρήματα, αίμα) στο οποίο λαμβάνει 
χώρα.53 Η πρόοδος της διαδικασίας διαχωρισμού μπορεί να παρακολουθείται ποσοτικά 
με μέτρηση της έντασης του φωτός που απορροφάται από το δείγμα.  
 
Όπως είναι γνωστό η μαγνήτιση ανά μονάδα όγκου ή μάζας (Ms=Μnet) εξαρτάται από 
την διάμετρο των νανοκρυσταλλιτών (και βέβαια από το υλικό). 54 Οπότε, δείγματα 
μαγνητικών κολλοειδών τα οποία αποτελούνται από νανοκρυσταλλίτες με παρόμοια 
διάμετρο και ανεξάρτητα από την εσωτερική τους οργάνωση (αν αποτελούνται δηλαδή 
από έναν ή περισσότερους πυρήνες) αναμένεται να έχουν και παρόμοια Ms (Σχήμα 
2.9a). Όταν όμως εξετάζονται μαγνητικά κολλοειδή εντός βαθμίδων μαγνητικών 
πεδίων, η κίνηση τους περιγράφεται από την εξίσωση:  

F�⃗ = (VtMs ∙ ∇)B��⃗  (Σχέση 2.9) 
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Όπου, F η μαγνητική δύναμη που ασκείται στο μαγνητικό υλικό, Vt ο συνολικός όγκος 
του μαγνητικού υλικού που υπάρχει σε κάθε σωματίδιο (κολλοειδές), B η μαγνητική 
επαγωγή, Ms η μαγνήτιση κόρου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η απόκριση των 
μαγνητικών κολλοειδών κατά την αλληλεπίδρασή τους με βαθμίδες μαγνητικών πεδίων, 
εξαρτάται και από τον όγκο του μαγνητικού υλικού Vt που συμμετέχει σε κάθε 
κολλοειδές (Σχήμα 2.9b). 
 

 
 

Σχήμα 2.9: α) Μαγνητικοί νανοκρυσταλλίτες ανεξάρτητοι μεταξύ τους και οργανωμένοι σε πλειάδα. β) 
Δύναμη που δέχονται οι νανοκρυσταλλίτες εντός βαθμίδας μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 
οργάνωσής τους. 54 
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2.4 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης 
 
Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM), είναι 
μία αναλυτική τεχνική από την οποία εξάγεται λεπτομερειακή πληροφορία/εικόνα της 
επιφανειακής μορφολογίας και σύστασης στερεών δειγμάτων. Επισημαίνεται ότι η 
μέθοδος έχει διακριτική ικανότητα στην τάξη του nm. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται 
στην δισδιάστατη σάρωση μίας επιφάνειας με μία καλά εστιασμένη δέσμη 
ηλεκτρονίων και κατάλληλους ανιχνευτές, που καταμετρούν σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια 
και ακτινοβολία από τις αλληλεπιδράσεις της πρωτογενούς δέσμης με τα επιφανειακά 
άτομα του δείγματος, συναρτήσει της θέσης. Το σήμα/καταμετρήσεις από τους 
ανιχνευτές για την εκάστοτε θέση σάρωσης, κατευθύνεται διαμορφωμένο από 
ηλεκτρονικές διατάξεις προς ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου κατόπιν επεξεργασίας με 
κατάλληλο λογισμικό, ανακατασκευάζεται η εικόνα και η πληροφορία σύστασης της 
επιφάνειας.  
 

 
 

Σχήμα 2.8: Θερμιονική πηγή εκπομπής δέσμης ηλεκτρονίων. 55 
 
Οι βασικές διατάξεις που αποτελούν το μικροσκόπιο είναι: το σύστημα παραγωγής 
δέσμης ηλεκτρονίων, το σύστημα κατεύθυνσης της δέσμης, τα συστήματα ανίχνευσης 
και τέλος το σύστημα κενού.  
Ο βασικός αλγόριθμος λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι ο εξής: 
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1. Σχηματισμός δέσμης ηλεκτρονίων από την πηγή, που επιταχύνεται προς το 
δείγμα μέσω ενός θετικού ηλεκτρικού δυναμικού. 

2. Με χρήση ηλεκτρομαγνητικών φακών και πηνίων σάρωσης, επιτυγχάνεται η 
δημιουργία μίας λεπτής εστιασμένης μονοχρωματικής δέσμης η οποία σαρώνει 
την επιφάνεια του δείγματος. 

3. Οι αλληλεπιδράσεις δέσμης δείγματος καταγράφονται από τους ανιχνευτές και 
τα ηλεκτρονικά τους και μετατρέπονται σε εικόνα με χρήση υπολογιστή και 
κατάλληλου λογισμικού. 

Τα παραπάνω στάδια ισχύουν για όλους τους τύπους ηλεκτρονικών μικροσκοπίων.  
 
Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται η αρχή παραγωγής της δέσμης ηλεκτρονίων από 
θερμιονική πηγή. Τα ηλεκτρόνια παράγονται από ένα νήμα βολφραμίου το οποίο 
λειτουργεί σαν κάθοδος. Το νήμα άγει φορτία (filament current) και η θερμοκρασία 
του αυξάνεται ανάλογα με το ρεύμα με αποτέλεσμα να εκπέμπονται ηλεκτρόνια 
θερμιονικά. Τα ηλεκτρόνια κατευθύνονται προς την άνοδο στην οποία εφαρμόζεται 
ένα δυναμικό 0.2-40KV (accelerating voltage). Η άνοδος όντας θετική ασκεί ισχυρές 
ελκτικές δυνάμεις στα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να τα επιταχύνει, ελέγχει δηλαδή την 
ενέργειά τους (~0.2-40KeV). Τα επιταχυμένα ηλεκτρόνια περνούν στη συνέχεια μέσα 
από ένα ηλεκτρομαγνητικό συγκεντρωτικό φακό (condenser lens) που τα συγκεντρώνει 
σε δέσμη. Η ισχύς αυτού του φακού καθορίζει την διάμετρο της δέσμης (spot size). 
Άλλοι ηλεκτρομαγνητικοί φακοί ελέγχουν την εστίαση της δέσμης πάνω στην 
επιφάνεια του δείγματος. 
 
Κατά τη λειτουργία του SEM, η πηγή ηλεκτρονικής δέσμης, το δείγμα και οι 
ανιχνευτές βρίσκονται υπό κενό, προς αποφυγή ηλεκτρονικών συγκρούσεων με τα 
μόρια του αέρα που θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού μέρους της 
ενέργειάς τους, ή την απορρόφησή τους. Το κενό επιτυγχάνεται με την χρήση αντλιών. 
 
Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ανιχνευτές δευτερογενών 
ηλεκτρονίων όπως ο ανιχνευτής Everhart-Thornley (ETD), ο ανιχνευτής ευρέως πεδίου 
(Large Field Detector, LFD), ο ανιχνευτής ιονισμού αερίου (Gaseous Electron Detector 
GED), ο ανιχνευτής στερεάς κατάστασης (Solid State Electron Detector, SSED) για τα 
οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (BSE), καθώς και ο ανιχνευτής στερεάς κατάστασης 
πυριτίου (Si(Li)), με τον οποίο πραγματοποιείται η καταγραφή του φάσματος της 
ενεργειακής διασποράς ακτινοβολίας-Χ (Energy Dispersive Spetrometer, EDS). 
 
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλες τις 
αναλυτικές εργασίες όπου η γεωμετρία και η σύσταση της μικροδομής παρουσιάζει 
ερευνητικό ενδιαφέρον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μεγάλη ποικιλία δειγμάτων 
όπως, βιολογικά υλικά, φιλμ, μεμβράνες, φίλτρα, ίνες, ρητίνες, τέφρες, κονιάματα, 
κεραμικά, χώματα, μεταλλικές επιφάνειες, κλπ. Η μεγάλη δυνατότητα εστίασης και 
αλλαγής μεγέθυνσης σε μεγάλο εύρος, η ελάχιστη προετοιμασία του δείγματος, οι 
τρισδιάστατες απεικονίσεις (εν’ αντιθέσει με τη μέθοδο ΤΕΜ όπου η απεικόνιση είναι 
δισδιάστατη) και γενικότερα οι χρήσιμες πληροφορίες που εξάγονται από το SEM, το 
έχουν κάνει ένα απαραίτητο εργαλείο έρευνας. Το μειονέκτημα σε σχέση με τη μέθοδο 
TEM είναι η μικρότερη διακριτική ικανότητα. Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης υλοποιούνται ποσοτικές αναλύσεις με λεπτομερείς γεωμετρικές πληροφορίες, 
παρέχοντας έτσι και τη δυνατότητα διάκρισης των φάσεων. Η διάβρωση και 
επικάλυψη επιφανειών μελετώνται επίσης με το SEM, χρησιμοποιώντας όλα τα 
πλεονεκτήματά του για τον χαρακτηρισμό των τύπων τους και τη κινητική μελέτη των 
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διεργασιών. Από συνδυασμό των δύο τεχνικών στην περίπτωση ανάλυσης νανοϋλικών, 
εξάγεται μία πληρέστερη εικόνα για την μορφολογία των νανοφορέων. 55 56 
 

2.4.1 Ενεργειακή Διασπορά Ακτινοβολίας-X 57 
 
Με το SEM αναλύεται η επιφάνεια ενός δείγματος, επιτρέποντας τη μελέτη της δομής 
της και παρέχοντας τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης. Πλέον, η χρήση του 
μικροσκοπίου στη μελέτη των υλικών έχει διευρυνθεί κατά το συνδυασμό του με 
κατάλληλο περιφερειακό ανιχνευτικό σύστημα καταγραφής του φάσματος της 
ενεργειακής διασποράς ακτινοβολίας-Χ. 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την επιφάνεια ενός 
δείγματος και αλληλεπιδρά με τα επιφανειακά άτομά του. Στην περίπτωση που η 
ενέργεια των ηλεκτρονίων της δέσμης είναι αρκετά μεγάλη (μερικές δεκάδες keV), 
προκαλείται διέγερση των ατόμων του δείγματος, με απομάκρυνση ηλεκτρονίων από 
τις εσωτερικές στοιβάδες τους. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ατομική αποδιέγερση και 
εκπέμπεται ακτινοβολία Χ χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Η 
πιθανότητα διέγερσης και αποδιέγερσης μέσω φωτονίων Χ σε διάφορες 
χαρακτηριστικές ενέργειες από κάποιο στοιχείο, καθορίζεται κυρίως από την ενέργεια 
των ηλεκτρονίων της προσπίπτουσας δέσμης, αλλά και από τη δυνατότητα 
αποδιέγερσης του ατόμου με μετάπτωση ηλεκτρονίων από διάφορες ενεργειακές 
στάθμες. Έτσι έχουμε την εκπομπή των Κα1, Κα2, Κβ κλπ χαρακτηριστικών 
ακτινοβολιών-Χ, όταν η αποδιέγερση γίνεται με μετάπτωση ηλεκτρονίου από την LIII 
στην Κ στοιβάδα, από την LΙΙ στην Κ, από την Μ στην Κ αντίστοιχα. 
 
Τα φωτόνια Χ ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον Wilhelm Conrad Roentgen και τα 
ονόμασε «ακτίνες Χ» λόγω της άγνωστης προέλευσής τους. Αργότερα αποδείχθηκε ότι 
πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πολύ μικρότερου μήκους κύματος από 
την ορατή, που εκπέμπεται από κάθε στοιχείο όταν του προσδοθεί υψηλή ενέργεια. Η 
φασματοσκοπία ακτινοβολίας Χ βασίζεται στην αλληλεπίδραση των φωτονίων με την 
ύλη, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φαινομένων εκπομπής, απορρόφησης, 
φθορισμού, περίθλασης και σκέδασης των φωτονίων. Η ακτινοβολία Χ που 
χρησιμοποιείται για αναλυτικούς σκοπούς ανήκει στο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος από 0,1 ως 25Α και παράγεται από βομβαρδισμό των στοιχείων με ταχέα 
ηλεκτρόνια εντός υψηλού κενού. 
 
Η ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτονίων Χ, ίση με την ενεργειακή διαφορά δύο 
ατομικών στοιβάδων, είναι χαρακτηριστική του στοιχείου από το οποίο προέρχονται 
και δίνει πληροφορίες για τη σύσταση του δείγματος μέσω ανάλυσης με τη 
φασματομετρική μέθοδο ενεργειακής διασποράς (Energy Dispersive Spectrometry, 
EDS). Ορισμένα από τα εκπεμπόμενα χαρακτηριστικά φωτόνια Χ επαναπορροφούνται 
από τα αποδιεγειρόμενα άτομα με αποτέλεσμα την εκπομπή ηλεκτρονίων από την 
εξωτερική στοιβάδα τους, γνωστών ως ηλεκτρονίων Αuger. 
 
H παρατήρηση με το μικροσκόπιο μιας πολύ μικρής περιοχής ενός δείγματος και η 
ταυτόχρονη στοιχειομετρική της ανάλυση ονομάζεται μικροανάλυση. Όταν η δέσμη 
των ηλεκτρονίων προσπίπτει στο δείγμα, ο χώρος μέσα στον οποίο δημιουργείται 
ακτινοβολία X ονομάζεται όγκος αλληλεπίδρασης. Τα φωτόνια X που παράγονται 
είναι γενικά δύο ειδών. Φωτόνια χαμηλής ενέργειας και υψηλής ενέργειας. Τα φωτόνια 
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χαμηλής ενέργειας απορροφούνται από το υλικό, ενώ ικανοποιητικό ποσοστό όσων 
έχουν υψηλή ενέργεια εξέρχονται από την επιφάνεια του δείγματος καταλήγοντας στον 
ανιχνευτή SiLi προς ανίχνευση και καταγραφή του ενεργειακού φάσματός τους. O 
όγκος αλληλεπίδρασης είναι της τάξης των μm3 και είναι ο μεγαλύτερος όγκος από τον 
οποίο μπορεί να γίνει μικροανάλυση με φωτόνια X. Σήμερα με τις νέες τεχνικές 
επιτυγχάνεται ανάλυση σε διατομές της τάξης των 10Α. 
 
Σημειώνεται ότι φάσμα της (χαρακτηριστικής) ακτινοβολίας X, ονομάζεται η 
κατανομή της έντασης των φωτονίων συναρτήσει της ενέργειάς τους. Στο εν λόγω 
φάσμα καταγράφεται μια συνεχής κατανομή ακτινοβολίας πέδησης (Bremsstrahlung) 
χαμηλής έντασης, στην οποία υπερτίθενται στενές και σχετικά υψηλές Γκαουσιανές 
κορυφές που αντιστοιχούν στις χαρακτηριστικές ενεργειακές “γραμμές” κάθε στοιχείου 
του δείγματος. Οι κορυφές του φάσματος χρησιμοποιούνται για τη στοιχειομετρική 
ανάλυση του δείγματος μέσω της ενεργειακής θέσης και του καθαρού εμβαδού τους. Η 
συνεχής κατανομή-υπόβαθρο Bremsstrahlung δεν περιέχει καμία χρήσιμη πληροφορία 
για το υλικό, ενώ αποτελεί θόρυβο που επιδρά αρνητικά στα ελάχιστα όρια ανίχνευσης 
της εκάστοτε ανάλυσης. Τέλος, αναφέρεται ότι η μέγιστη ενέργεια πέραν της οποίας 
δεν καταγράφεται ένταση φωτονίων Χ στο φάσμα, είναι ίση με την ενέργεια της 
ηλεκτρονικής δέσμης. 
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2.5 Θερμοσταθμική Ανάλυση 
 
Η Θερμοσταθμική Ανάλυση (Thermal Gravimetric Analysis, TGA) είναι η τεχνική 
κατά την οποία μετράται η μάζα (βάρος) ενός δείγματος συναρτήσει της θερμοκρασίας 
του, όταν αυτό θερμαίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Αποτελεί μία από τις βασικές 
θερμικές μεθόδους και αναπτύχθηκε το 1915 από τον K. Honda. Από τότε το όργανο 
που χρησιμοποιείται για την εν λόγω ανάλυση έχει θεαματικά βελτιωθεί όσον αφορά 
την ευαισθησία, τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων (ρυθμός θέρμανσης, 
ατμόσφαιρα κλπ), καθώς και την αυτόματη καταγραφή της καμπύλης διαφοράς βάρους 
Δm, σε σχέση με την θερμοκρασία T. 58 
 
Η αρχή της TGA βασίζεται στη μεταβολή βάρους που υφίσταται μια ουσία όταν αυτή 
θερμαίνεται για μια χρονική περίοδο με συγκεκριμένο ρυθμό αύξησης της 
θερμοκρασίας. Η μάζα του δείγματος καταγράφεται συνεχώς σε σχέση με τη 
θερμοκρασιακή μεταβολή της, ενώ διατηρείται ελεγχόμενη ατμόσφαιρα απαγωγής των 
παραγόμενων προϊόντων, η οποία μπορεί να είναι οξειδωτική (π.χ. Ο2, αέρας) ή 
αναγωγική (π.χ. He, N2, Ar). Η θερμοσταθμική ανάλυση εφαρμόζεται στην 
παρακολούθηση φαινομένων αποικοδόμησης και οξείδωσης, που έχουν σαν συνέπεια 
μεταβολές στη μάζα του δείγματος. Επίσης, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
εξάχνωσης, εξάτμισης και εκροής αερίων συστατικών από δείγματα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι μελετάται η θερμική αποικοδόμηση των πολυμερών και ο μηχανισμός 
γήρανσής τους, ενώ, μέσω της μεθόδου, είναι επιπλέον δυνατή η ταυτοποίηση 
πολυμερών και ο προσδιορισμός προσμίξεων σε αυτά (π.χ. σταθεροποιητών). 
 
Σημαντικές παράμετροι στην θερμοσταθμική ανάλυση είναι ο ρυθμός θέρμανσης του 
δείγματος, η αρχική και τελική θερμοκρασία του κλιβάνου, ο χρόνος 
ισοθερμοκρασιακής καταπόνησης, το χρησιμοποιούμενο αέριο πλήρωσης και η 
ποσότητα του αναλυόμενου δείγματος. 59 Τα κύρια μέρη ενός σύγχρονου TGA 
οργάνου είναι ο ζυγός, ο κλίβανος και το σύστημα ελέγχου των λειτουργικών 
παραμέτρων/επεξεργασίας δεδομένων (instrument control/data handling). Το κύριο 
μέρος ενός θερμοζυγού αποτελείται από έναν αξιόπιστο και ευαίσθητο αναλυτικό ζυγό 
(Σχήμα 2.9). Η ευαισθησία του είναι συνήθως της τάξης του μg, ενώ η μέγιστη 
ποσότητα δείγματος φτάνει το g. Ποικίλοι μηχανισμοί ζύγισης χρησιμοποιούνται με 
επικρατέστερο το μηχανισμό ζύγισης μηδενικού σημείου (Σχήμα 2.10). 
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Σχήμα 2.9: α) Όργανο TGA Q-50 (TA Instruments) β) ο κλίβανος της διάταξης. 55 
 
Όταν το δείγμα προστεθεί στο ζυγό, ο άξονας του ζυγού εκτρέπεται από την αρχική 
του θέση. Η εκτροπή ανιχνεύεται από φωτοκύτταρο που ενεργοποιεί έναν ηλεκτρικό 
κινητήρα για την επαναφορά του άξονα του ζυγού στην ισορροπία. Το ρεύμα που 
καταναλώνεται για την επαναφορά είναι ευθέως ανάλογο της μεταβολής του βάρους. 60 
 

 
 

Σχήμα 2.10: Αρχή λειτουργίας ζυγού με μηχανισμό ζύγισης μηδενικού σημείου. 60 
 
Η θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του κλιβάνου εξαρτάται από τα υλικά 
κατασκευής του. Για κλίβανους στους οποίους αναπτύσσονται θερμοκρασίες μέχρι 
1000°C χρησιμοποιείται κυρίως χαλαζίας, ενώ για λειτουργία σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες, όπως οι 1600°C (που αποτελεί το υψηλότερο όριο), χρησιμοποιούνται 
πυρίμαχα υλικά (π.χ. αλούμινα). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τοποθέτησης του ζυγού σε 
σχέση με τον κλίβανο, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις 
όμως, είναι πολύ βασικό το δείγμα να βρίσκεται σε θερμοκρασιακή ζώνη με ενιαία 
θερμοκρασία, και ο μηχανισμός ζύγισης να προστατεύεται από την ακτινοβόληση της 
θερμότητας και από διαβρωτικά αέρια που εκλύονται κατά την διάρκεια αποσύνθεσης 
του δείγματος. Για τον λόγο αυτό, διοχετεύεται αδρανές αέριο στο χώρο που βρίσκεται 
ο μηχανισμός ζύγισης κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Εξωτερικά ο κλίβανος ψύχεται 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με κλειστό σύστημα ψύξης. Τέλος, έχουν ενσωματωθεί 
στα σύγχρονα όργανα ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για τον έλεγχο όλων των 
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παραμέτρων τους και την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων. Εκτός από την 
καμπύλη TG, υπολογίζεται και η πρώτη παράγωγος της καμπύλης Δm ως προς την T, 
που καλείται Differential Thermogravimetry (DTG - Διαφορική Θερμοβαρυμετρική 
Καμπύλη). Επίσης, υπολογίζονται και καταγράφονται τα ποσοστά μεταβολής βάρους 
σε κάθε θερμοκρασιακή περιοχή αλλαγής. 
 
Τα συμπεράσματα από τις TG αναλύσεις βασίζονται στην μελέτη των TG 
θερμογραφημάτων. Στα γραφήματα αυτά απεικονίζεται η μεταβολή βάρους του 
δείγματος σε συνάρτηση με την θερμοκρασία του ή το χρόνο ανάλυσης. Ένα 
σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των TG γραφημάτων είναι η πρώτη παράγωγος 
της καμπύλης βάρους του θερμοζυγού DTG. Η φυσική σημασία της πρώτης 
παραγώγου είναι ο ρυθμός μεταβολής βάρους ενός δείγματος κατά τη θέρμανσή του. Η 
καμπύλη DTG βοηθά σημαντικά την ερμηνεία των καμπυλών TG, λύνοντας 
προβλήματα υπερκαλυπτόμενων θερμικών αντιδράσεων. Από την μελέτη των 
γραφημάτων TG και DTG, προκύπτουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την θερμική 
συμπεριφορά του αναλυόμενου υλικού. Τέτοιες πληροφορίες είναι οι θερμοκρασίες 
έναρξης, λήξης, το μέγιστο του ρυθμού μεταβολής του βάρους και η ποσοτική απώλεια 
βάρους που συνοδεύει ένα στάδιο μεταβολής βάρους. 61 
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2.6 Φασματομετρία Ορατού-Υπεριώδους 55 
 
Η φασματοφωτομετρία απορρόφησης αποτελεί μια από τις πιο χρήσιμες τεχνικές στη 
χημική ανάλυση. Πολλές χημικές ουσίες απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
ιδιαίτερα στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος και με χρήση του κατάλληλου οργάνου 
και τεχνικής είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός τους σε ένα μίγμα. 
 
Το τμήμα του μορίου που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, ονομάζεται χρωμοφόρο και η εμφάνιση χαρακτηριστικών ταινιών 
απορροφήσεως των διαφόρων χρωμοφόρων ομάδων σε ένα φάσμα απορροφήσεως 
είναι ενδεικτική για την ύπαρξη των ομάδων αυτών στο μόριο. Η φασματοφωτομετρία 
ορατού-υπεριώδους (200-800nm) χρησιμοποιείται ευρέως για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό ουσιών. 
  
Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία διέρχεται από ένα διάλυμα το οποίο περιέχει μια 
ουσία που την απορροφά, η ισχύς της ακτινοβολίας ελαττώνεται προοδευτικά κατά 
μήκος της διαδρομής της εντός του διαλύματος. Η ελάττωση της ισχύος εξαρτάται από 
την συγκέντρωση της ουσίας και από την απόσταση που διένυσε η δέσμη μέσα στο 
διάλυμα. Τα παραπάνω εκφράζονται από το νόμο των Lambert-Beer, που συνήθως 
αναφέρεται ως νόμος του Beer και διατυπώνεται ως εξής:  

A= log(P0/P) = -logT = αbcg/lt = εbcmol/lt (Σχέση 2.10) 
Όπου, Α η απορρόφηση, Ρ0 η ισχύς της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, Ρ η ισχύς της 
ακτινοβολίας μετά τη διέλευσή της από το διάλυμα, Τ η διαπερατότητα, α μια σταθερά 
αναλογίας που ονομάζεται απορροφητικότητα, b το μήκος της διαδρομής που 
διανύθηκε από την ακτινοβολία μέσα στο διάλυμα, ε μια σταθερά αναλογίας που 
ονομάζεται μοριακή απορροφητικότητα και c η συγκέντρωση της ουσίας που 
απορροφά ακτινοβολία στο διάλυμα. Για να ισχύει πλήρως ο νόμος του Beer 
προϋποτίθεται ότι:  

a) Ο μόνος μηχανισμός αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 
διαλυμένης ουσίας είναι η απορρόφηση. 

b) Η προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι μονοχρωματική.  
c) Η απορρόφηση γίνεται σε έναν όγκο διαλύματος ομοιόμορφης διατομής.  
d) Τα σωματίδια που απορροφούν δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και 

άσχετα από τον αριθμό και το είδος τους.  
 
Οι βασικές δομικές μονάδες ενός φασματοφωτομέτρου είναι:  
1) μια πηγή ακτινοβολίας σταθερής ισχύος, 2) ένας μονοχρωμάτορας για την 
απομόνωση ακτινοβολίας επιθυμητής συχνότητας, 3) μια κυψελίδα για την τοποθέτηση 
του δείγματος, 4) ένας ανιχνευτής ακτινοβολίας που μετατρέπει το οπτικό σήμα σε 
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ηλεκτρικό και 5) ένα σύστημα μετρήσεως που περιλαμβάνει ενισχυτή του ηλεκτρικού 
σήματος και όργανο αναγνώσεως. Στο παρακάτω σχήμα (2.11) απεικονίζεται η διάταξη 
ενός φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης. 

 

 
 

Σχήμα 2.11: Διάταξη φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης. 55 
 
Για παραγωγή ακτινοβολίας στην υπεριώδη περιοχή (160-340nm) χρησιμοποιείται 
λυχνία δευτερίου εξαιρετικά χαμηλής πίεσης, ενώ φωτόνια στην ορατή περιοχή (340-
800nm) παράγονται από λυχνία πυρακτώσεως βολφραμίου, στην οποία σπείρωμα από 
σύρμα βολφραμίου, ευρισκόμενο σε γυάλινο περίβλημα, πυρακτώνεται μέσω αγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και φωτοβολεί. Για να αποφευχθεί εναπόθεση του βολφραμίου 
στα τοιχώματα της λυχνίας και επομένως ελάττωση της διαπερατότητας του 
περιβλήματος και του χρόνου ζωής της λυχνίας, προστίθεται μικρή ποσότητα ιωδίου σε 
χαμηλή πίεση. 
 
Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την πηγή κατευθύνεται μέσω κατόπτρων στο 
μονοχρωμάτορα, όπου ένα φράγμα περιθλάσεως μπλοκάρει τα μήκη κύματος που δεν 
είναι επιθυμητά, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο της προεπιλεγμένης μονοχρωματικής 
ακτινοβολίας. Στη συνέχεια η δέσμη διαιρείται σε δύο όμοιες δέσμες, εκ των οποίων η 
μία κατευθύνεται προς το διάλυμα του δείγματος και η άλλη προς το «τυφλό» ή 
διάλυμα αναφοράς. Καθεμία από τις δέσμες διέρχεται από μια κυψελίδα (που περιέχει 
το δείγμα και το τυφλό αντίστοιχα), όπου λαμβάνει χώρα απορρόφηση. Οι κυψελίδες 
είναι κατασκευασμένες από χαλαζία για μετρήσεις στην περιοχή του υπεριώδους ή από 
γυαλί είτε πλαστικό για μετρήσεις στο ορατό, έχουν συγκεκριμένο πάχος, συνήθως 
1cm και θα πρέπει να δείχνουν την ίδια απορρόφηση όταν περιέχουν το ίδιο διάλυμα. 
Μετά τη διέλευσή τους από τις κυψελίδες, οι δέσμες κατευθύνονται προς τους 
αντίστοιχους ανιχνευτές για την μετατροπή του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό και την 
ενίσχυσή του. 
 
Ως ανιχνευτές χρησιμοποιούνται φωτοδίοδοι πυριτίου. Αυτές αποτελούνται από ένα 
επίπεδο ηλεκτρόδιο Cu ή Fe, το οποίο είναι σε ηλεκτρική επαφή με λεπτό ημιαγωγό Si. 
Στην άλλη επιφάνεια του ημιαγωγού έχει εναποτεθεί μεταλλική στοιβάδα Ag που είναι 
διαφανής και δρα ως δεύτερο ηλεκτρόδιο (συλλέκτης). Κατά την πρόσπτωση 
ακτινοβολίας/φωτονίων στην επιφάνεια του Si, προκαλείται ροή ηλεκτρονίων από τον 
ημιαγωγό προς τον συλλέκτη, ο οποίος συνδέεται με κύκλωμα μέσω εξωτερικού 
αγωγού και έτσι αυτό διαρρέεται από ασθενές ρεύμα (μετατροπή οπτικού σήματος σε 
ηλεκτρικό). 
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2.7 Μαγνητομετρία Δονούμενου Δείγματος 62 
 
Η Μαγνητομετρία Δονούμενου Δείγματος (Vibrating Sample Magnetometry) βασίζεται 
στο νόμο του Faraday. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι το μέτρο της ηλεκτρεγερτικής δύναμης 
που επάγεται σε ένα κύκλωμα ισούται με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής 
που διαπερνά πηνίο του κυκλώματος σε σχέση με το χρόνο. Στο VSM (Vibrating 
Sample Magnetometer), ένα δείγμα το οποίο έχει μαγνητιστεί από ένα ομογενές 
μαγνητικό πεδίο ταλαντώνεται ημιτονοειδώς με συγκεκριμένη συχνότητα. 
 
Το VSM το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 2.12 αποτελείται από έναν 
ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος παράγει μαγνητικό πεδίο (DC), ένα μηχανισμό δόνησης που 
προκαλεί ταλάντωση του δείγματος εντός του μαγνητικού πεδίου, και τα πηνία 
ανίχνευσης, στα άκρα των οποίων επάγεται τάση εξαιτίας της μεταβολής της 
μαγνητικής ροής από την ταλάντωση του δείγματος. Από τις μετρήσεις που 
λαμβάνονται κατασκευάζονται διαγράμματα της μαγνητικής ροπής συναρτήσει του 
πεδίου H. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των μαγνητικών 
ιδιοτήτων λεπτών υμενίων ή κρυσταλλικών συστημάτων όπως τα μαγνητικά οξείδια. 
 

 
 

Σχήμα 2.12: Διάταξη VSM. 62 
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Με το VSM μετράται η διαφορά της μαγνητικής επαγωγής ανάμεσα σε μία περιοχή 
που περιέχει και σε μια άλλη που δεν περιέχει το δείγμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
παρέχεται άμεση μέτρηση της μαγνήτισης Μ. Το δείγμα υποβάλλεται σε κίνηση 
κάθετη προς το εφαρμοζόμενο πεδίο μέσω ενός κινητήρα με στροφαλοφόρο άξονα. 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ηχείο, η δόνηση του οποίου μεταβιβάζεται 
μηχανικά στο δείγμα. Κατά τη δόνηση του δοκιμίου μεταβάλλεται η μαγνητική 
επαγωγή και επάγεται ΗΕΔ στο πηνίο ανίχνευσης. Το πηνίο ανίχνευσης παραμένει στη 
θέση του και δεν ταλαντώνεται όπως το δοκίμιο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από 
τις μετρήσεις της εν λόγω τάσης εξάγονται πληροφορίες για τις μαγνητικές ιδιότητες 
του δείγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι επάγεται και μια δεύτερη ΗΕΔ σε ένα παρόμοιο 
στατικό πηνίο αναφοράς, από ένα δοκίμιο αναφοράς που μπορεί να είναι ένας μικρός 
μόνιμος μαγνήτης ή ένας ηλεκτρομαγνήτης. Το δοκίμιο αναφοράς δονείται συγχρόνως 
με το δείγμα. Για τον λόγο αυτό η φάση και το πλάτος των δύο τάσεων είναι άμεσα 
συνδεόμενες μεταξύ τους. 
 
Το δείγμα σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι σχετικά μικρό για να χωρά ανάμεσα 
στους πόλους του ηλεκτρομαγνήτη. Το σήμα λήψης στο VSM είναι εναλλασσόμενο 
συγκεκριμένης συχνότητας, μετράται κατόπιν ενίσχυσής του και η ακρίβειά των 
μετρήσεων δύναται να είναι καλύτερη από 2%. 
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2.8 Περίθλαση Ακτινοβολίας-X 55 
 
Η Περίθλαση Ακτινοβολίας-X, (X-Ray Diffraction, XRD), είναι μία μη καταστρεπτική 
αναλυτική τεχνική μέσω της οποίας αντλούνται ποιοτικές πληροφορίες ως προς την 
κρυσταλλογραφική δομή, το μέγεθος των κρυσταλλιτών, την χημική σύσταση και τις 
φυσικές ιδιότητες ενός στερεού δείγματος, σε μορφή σκόνης ή ακόμη και λεπτού φιλμ. 
Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στη σκέδαση μιας δέσμης φωτονίων Χ από τα άτομα 
ενός δείγματος, ενώ οι επιθυμητές πληροφορίες εξάγονται από την κατανομή της 
έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας συναρτήσει των γωνιών της προσπίπτουσας 
και σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, της πόλωσης, του μήκους κύματος ή της ενέργειας. 
 
Δέσμη φωτονίων Χ που παράγεται από λυχνία ακτινοβολίας Χ σε τάση ~40kV 
προσπίπτει υπό γωνία στο αναλυόμενο κρυσταλλικό δείγμα. Κρυσταλλικά υλικά όπως 
ο μαγνητίτης και ο μαγκεμίτης αποτελούνται από σειρές ατόμων περιοδικά 
τοποθετημένες μέσα στον κρύσταλλο. Τα άτομα στα επίπεδα Miller hkl του 
κρυστάλλου περιθλούν τη δέσμη, με αποτέλεσμα φωτόνιά της να σκεδάζονται προς 
έναν ανιχνευτή που βρίσκεται υπό γωνία με το δείγμα (η αλληλεπίδραση μεταξύ του 
ηλεκτρικού διανύσματος της ακτινοβολίας-Χ και των ηλεκτρονίων της ύλης, μέσα από 
την οποία διέρχεται, προκαλεί σκέδαση). Όταν μία δέσμη φωτονίων-Χ σκεδάζεται στο 
οργανωμένο περιβάλλον του κρυστάλλου (διάταξη κρυσταλλογραφικών επιπέδων που 
ορίζουν τα περιοδικά διατεταγμένα άτομα, τα προαναφερθέντα επίπεδα Miller), 
συμβαίνει συμβολή (ενισχυτική ή καταστρεπτική) των σκεδαζόμενων φωτονίων, 
επειδή οι αποστάσεις μεταξύ των κέντρων σκέδασης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με 
το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Αποτέλεσμα αυτού του τύπου σκέδασης είναι η 
περίθλαση της ακτινοβολίας, η δημιουργία δηλαδή σφαιρικών κυμάτων 
χαρακτηριστικών της ατομικής διάταξης του κρυστάλλου και συνεπώς του προς 
εξέταση υλικού. 
 
Όταν μία δέσμη φωτονίων-Χ προσπίπτει στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου με κάποια 
γωνία θ, ένα τμήμα της σκεδάζεται από την επιφανειακή στοιβάδα/επίπεδο των 
ατόμων. Το μη σκεδαζόμενο τμήμα της δέσμης προσπίπτει στο δεύτερο επίπεδο 
ατόμων του κρυστάλλου όπου και πάλι ένα τμήμα σκεδάζεται, το υπόλοιπο προσπίπτει 
στο τρίτο επίπεδο κ.ο.κ. (Σχήμα 2.13). Το αθροιστικό αποτέλεσμα της σκέδασης αυτής 
από τα περιοδικά χωροθετημένα κέντρα του κρυστάλλου είναι η περίθλαση της 
δέσμης. 
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Σχήμα 2.13: Απεικόνιση περίθλασης ακτινοβολίας-Χ από τα επίπεδα Miller. 55 
 

Στο παραπάνω σχήμα, η στενή δέσμη των φωτονίων προσπίπτει στην επιφάνεια του 
κρυστάλλου υπό γωνία θ. Η σκέδαση είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της 
ακτινοβολίας με τα άτομα στα σημεία Ε, Ζ, Η. Εάν ισχύει ότι ΑΖ + ΖΓ = nλ, όπου n 
είναι ένας ακέραιος αριθμός (1, 2, 3...) και αντιστοιχεί στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα, 
η σκεδαζόμενη ακτινοβολία θα βρίσκεται σε φάση στα σημεία ΕΓΔ και ο κρύσταλλος 
θα ανακλά τα φωτόνια Χ. Ισχύει όμως η σχέση ΑΖ + ΖΓ = 2 d sinθ, όπου d είναι η 
απόσταση μεταξύ των επιπέδων του κρυστάλλου. Έτσι, η συνθήκη για ενισχυτική 
συμβολή της δέσμης για την γωνία θ δίνεται από την παρακάτω σχέση, γνωστή ως 
εξίσωση του Bragg:  

2d sinθ = nλ (Σχέση 2.11) 
 
Τα φωτόνια ανακλώνται από τον κρύσταλλο, μόνο όταν η γωνία πρόσπτωσης 

ικανοποιεί την Σχέση 2.11,  . Σε κάθε άλλη γωνία η συμβολή είναι 
καταστρεπτική με συνεπαγόμενη την αλληλοακύρωση των σφαιρικών κυμάτων. Στο 
Σχήμα 2.14 παρουσιάζεται η διάταξη ενός περιθλασίμετρου ακτινοβολίας-X. 
 

 
 

Σχήμα 2.14: Περιθλασίμετρο ακτινοβολίας-X. 55 
 

Προϋποθέσεις για την περίθλαση φωτονίων-Χ είναι: 1) το μήκος κύματος της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας πρέπει να είναι περίπου ίδιο με τις αποστάσεις μεταξύ 
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των στοιβάδων/επιπέδων των ατόμων και 2) τα κέντρα σκέδασης πρέπει να 
κατανέμονται περιοδικά στο χώρο με υψηλή κανονικότητα. 
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Κεφάλαιο 3: 
Πειραματικό Μέρος 

 

 

 

3.1 Αντιδραστήρια 
 
Παρακάτω αναγράφονται τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις 
συνθέσεις φερριτικών νανοκολλοειδών, καθώς και η εταιρία προμήθειάς τους: 
1. Τετρα-ένυδρος διχλωριούχος σίδηρος (FeCl2·4H2O), Sigma-Aldrich. 
2. Επτα-ένυδρος θειικός σίδηρος (FeSO4·7H2O), Chem-LAB. 
3. Εξα-ένυδρος τριχλωριούχος σίδηρος (FeCl3·6H2O), Panreac. 
4. Άνυδρος χλωριούχος ψευδάργυρος (ZnCl2), Sigma-Aldrich. 
5. Τετρα-ένυδρο χλωριούχο μαγγάνιο (MnCl2·4H2O), Sigma-Aldrich. 
6. Επτα-ένυδρος θειικός ψευδάργυρος (ZnSO4·7H2O), Sigma-Aldrich. 
7. Μονο-ένυδρο θειικό μαγγάνιο (ΜnSO4·H2O), Sigma-Aldrich. 
8. Αλγινικό Νάτριο από καφέ φύκια, Sigma-Aldrich. 
9. Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 37%, Carlo Erba. 
10. Υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του αμμωνίου (NH4OH) 30%, Carlo Ebra. 
 
Σε όλες τις συνθέσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε 
απιονισμένο νερό αγωγιμότητας ≈1μS/cm. 
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3.2 Χρησιμοποιούμενα όργανα και τεχνικές 
 
Οι μικροσυσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στην διαδικασία της σύνθεσης των 
φερριτικών νανοκολλοειδών είναι: ένας μαγνητικός αναδευτήρας με θέρμανση, 
τρίλαιμη σφαιρική φιάλη των 100mℓ, ελαιόλουτρο, οβάλ μαγνήτης για ανάδευση και 
θερμόμετρο για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσα στη φιάλη. 
 
Η φυγοκέντριση των μαγνητικών κολλοειδών, πραγματοποιήθηκε είτε σε φυγόκεντρο 
της εταιρίας Hettich-Mikro 220 (31,514g max) είτε στη φυγόκεντρο Kendro-Megafuge 
1.0R- Heraeus (2,100g max). To Λουτρό Υπερήχων που χρησιμοποιήθηκε είναι το 
Bransonic-Branson 2510. 
 
DLS: Η υδροδυναμική διάμετρος των σωματιδίων μετρήθηκε σε σύστημα της εταιρίας 
Malvern (Nano Zeta Sizer) εφοδιασμένο με λέιζερ He-Ne 4mW μήκους κύματος 
λ=633nm. Χρησιμοποιεί μία φωτοδίοδο ως ανιχνευτή και η σκεδαζόμενη ακτινοβολία 
μετριέται σε γωνία 173ο. Οι μετρήσεις DLS πραγματοποιήθηκαν σε αραιωμένα 
διαλύματα των νανοφορέων σε απιονισμένο νερό. Οι αναφερόμενες υδροδυναμικές 
διάμετροι είναι ο μέσος όρος τεσσάρων μετρήσεων, κάθε μία από τις οποίες είναι το 
αποτέλεσμα 12 διαγραμμάτων αυτοσυσχέτισης και προσαρμογών. Οι ηλεκτροκινητικές 
μετρήσεις για τον προσδιορισμό της κινητικότητας και των τιμών ζp των κολλοειδών, 
πραγματοποιήθηκαν με το ίδιο όργανο με χρήση της LDV (Laser Doppler 
Velocimetry) και με την προσέγγιση κατά Smoluchowski. Οι αναφερόμενες τιμές ζp 
είναι η μέση τιμή 50 μετρήσεων.  
 
SΕΜ-EDS: Οι αναλύσεις SΕΜ υλοποιήθηκαν με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 
σάρωσης της εταιρίας ZEISS (μοντέλο EVO MA10), χρησιμοποιώντας δυναμικό 
επιτάχυνσης 15.75kV. Η ιχνοστοιχειακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του 
ανιχνευτή Inca X-act της εταιρίας Oxford Instruments. Τα δείγματα για SΕΜ, 
προετοιμάστηκαν με τοποθέτηση λίγων σταγόνων κολλοειδούς σε δειγματοφορείς 
καλυμμένων με υμένιο άνθρακα (formvar). Στη συνέχεια παρέμειναν σε κλίβανο στους 
37οC μέχρι ολικής εξάτμισης. Τέλος, έγινε επικάλυψη με χρυσό, υπό κενό, και τα 
δείγματα εισήχθησαν στο όργανο. 
 
TGA: Οι μετρήσεις TGA πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του οργάνου Q500 της 
TA Instruments. H θερμοκρασία αυξανόταν με ταχύτητα 10οC/min από τους 20οC 
μέχρι τους 120οC, όπου και παρέμενε σταθερή για 20 λεπτά για την απομάκρυνση της 
υγρασίας. Στη συνέχεια αυξανόταν πάλι με ταχύτητα 10οC/min μέχρι τους 700οC όπου 
και παρέμενε σταθερή για 20 λεπτά. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ροή 
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αζώτου (Ν2 flow). Πρώτα μελετήθηκε το αλγινικό νάτριο με σκοπό να προσδιοριστεί η 
υπολειμματική του μάζα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, προσδιορίστηκε τελικώς το 
ποσοστό του πολυμερούς που είχε συνδεθεί με την επιφάνεια των νανοφορέων (βλέπε 
και §4.2.3). 
 
Μαγνητοφόρηση: Οι μετρήσεις μαγνητοφόρησης πραγματοποιήθηκαν με την χρήση 
του φασματοφωτόμετρου Hitachi Digilab U-2800 και με την εφαρμογή μαγνητικού 
πεδίου (με την ίδια φορά πάντα) από μαγνήτη χειρός Nd-Fe-B (διάμετρος = 20mm, 
ύψος κυλίνδρου = 10mm) πλησίον της κυψελίδας που περιείχε το προς μέτρηση 
δείγμα. Τα κολλοειδή μετρήθηκαν σε συγκέντρωση (0.0125% w/v) σε Fe2O3. Το μήκος 
κύματος της φωτονικής δέσμης του οργάνου ρυθμίστηκε στα 450nm και η 
απορρόφησή της καταγράφηκε για 10000sec, λαμβάνοντας μετρήσεις κάθε 100sec. 
 
XRD: Η ανάλυση μέσω XRD υλοποιήθηκε σε περιθλασίμετρο Bruker D8 Advance με 
φίλτρο νικελίου (Ni) και ακτινοβολία CuKa (1.54Å). Ως δειγματοφορέας 
χρησιμοποιήθηκε πλακίδιο Si. Τα δείγματα αφού ξηράθηκαν σε γυάλινη επιφάνεια, 
συλλέχθηκαν και λειοτριβήθηκαν, με σκοπό την παρασκευή όσο το δυνατόν 
μικρότερων σωματιδίων με τυχαίο προσανατολισμό των κρυσταλλογραφικών τους 
επιπέδων. Στη συνέχεια η σκόνη τοποθετήθηκε σε βάση μονοκρυστάλλου πυριτίου (ο 
δειγματοφορέας που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατάλληλος για δείγματα μικρού όγκου), 
απλώθηκε ομοιόμορφα με χρήση αιθανόλης και τοποθετήθηκε εντός του 
περιθλασίμετρου για ανάλυση. 
 
Προσδιορισμός ιόντων σιδήρου μέσω φασματοφωτομετρίας: Η περιεκτικότητα του 
μαγνητικού κολλοειδούς σε ιόντα Fe+2 προσδιορίστηκε με την χρήση του 
φασματοφωτόμετρου Hitachi Digilab U-2800, μέσω της σύμπλεξης τους με την 1.10 
φαινανθρολίνη. 20μℓ από το κολλοειδές αναμίχθηκαν σε ένα φιαλίδιο ependorf με 
40μℓ πυκνού υδροχλωρικού οξέος (HCl 37%) με σκοπό να διαλυθούν πλήρως τα 
μαγνητικά νανοσωματίδια προς ιόντα σιδήρου. Ύστερα από 20 λεπτά παραμονής σε 
κλίβανο στους 37οC, το δείγμα έγινε κίτρινο και αραιώθηκε (φτάνοντας τελικό όγκο 
10mℓ) σε νερό, με χρήση ογκομετρικής φιάλης. Ένα μέρος αυτού του διαλύματος 
(2mℓ) μεταφέρθηκε σε μία δεύτερη ογκομετρική φιάλη των 10mℓ, στην οποία 
προστέθηκαν 100μℓ υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (NH2OH·HCl) (100g/ℓ H2O), έτσι 
ώστε να ανάγουν τα Fe+3 σε Fe+2. Στη συνέχεια 1mℓ 1,10-φαινανθρολίνης (1g/ℓ) και 
1mℓ CH3COONa (1.2 M) (8.2g Sodium Acetate + 50mℓ H2O) προστέθηκαν στο 
διάλυμα, το οποίο αραιώθηκε με νερό σε τελικό όγκο 10mℓ. Έπειτα η φιάλη 
μεταφέρθηκε σε σκοτεινό σημείο για 10 λεπτά και στη συνέχεια 3mℓ του διαλύματος 
μεταφέρθηκαν σε κυψελίδα, εισήχθησαν στο φασματοφωτόμετρο όπου και μετρήθηκε 
η απορρόφηση στα 510nm. Τέλος, η συγκέντρωση υπολογίστηκε μέσω πρότυπης 
καμπύλης που είχε κατασκευαστεί προηγουμένως με χρήση άνυδρου FeCl2 ως 
πρότυπο. Με βάση τα ιόντα Fe+2, η συγκέντρωση των διαλυμάτων αναφέρεται (μετά 
την κατάλληλη μετατροπή) ως % w/v σε Fe2O3 και [M] Fe. 
 
Υπερθερμία: Οι μετρήσεις υπερθερμίας έγιναν στην διάταξη magnetherm της εταιρίας 
nanoTherics. Όγκος 1.5mℓ από το κολλοειδές, συγκέντρωσης 1% w/v σε Fe2O3, τέθηκε 
εντός μαγνητικού πεδίου (f=109.9kHz, H=19,9kA/m, I=13.6A, V=28.8V και C=200nF) 
και καταγράφηκε η αύξηση της θερμοκρασίας μέσω θερμοζεύγους κάθε 15sec για 5 
λεπτά. 
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3.3 Σύνθεση φερριτικών νανοκολλοειδών με προσμίξεις 
μεταλλικών ιόντων 
 
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την σύνθεση του μαγνητικού νανοκολλοειδούς ήταν 
η υδρολυτική αλκαλική καταβύθιση μιας πρόδρομης ένωσης σιδήρου26, παρουσία 
προσμίξεων μεταλλικών ιόντων και του πολυμερούς αλγινικού νατρίου σαν 
επιφανειακού τροποποιητή. Έγιναν αρκετές δοκιμές μεταβάλλοντας την πρόδρομη 
ένωση σιδήρου, το μεταλλικό ιόν και τις μεταξύ τους αναλογίες. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική πορεία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 
Σε σφαιρική φιάλη με 30mℓ νερό διαλύθηκαν, υπό μαγνητική ανάδευση και 
θερμοκρασία ~35οC, 150mg αλγινικού νατρίου (Sodium Alginate). Παράλληλα, σε 
10mℓ νερό διαλύθηκαν 2.6mmoles σιδήρου και μεταλλικού ιόντος, σε διάφορες 
αναλογίες, με ταυτόχρονη προσθήκη 30μℓ πυκνού υδροχλωρικού οξέος (HCl 37%). 
Στη συνέχεια αυξήθηκε η θερμοκρασία μέσα στην σφαιρική φιάλη μεχρι τους 40οC 
όπου προστέθηκαν 2mℓ υδροξειδίου του αμμωνίου (NH4OH, 30%) και το διάλυμα 
σιδήρου-μεταλλικού ιόντος. Στα πρώτα 15 λεπτά της αντίδρασης η θερμοκρασία 
αυξήθηκε περεταίρω σταδιακά μέχρι τους 55οC και σταθεροποιήθηκε στους 57-58οC 
μέχρι το πέρας της αντίδρασης. Έπειτα από 80 λεπτά η αντίδραση ολοκληρώθηκε. Η 
σφαιρική φιάλη απομακρύνθηκε από την εστία και το προϊόν τοποθετήθηκε σε λουτρό 
νερού ώστε να ψυχθεί ως τους 30οC. Σε αυτό το σημείο παρατηρήθηκε η μαγνητική 
απόκριση των ρευστών σε επίδραση με μόνιμους μαγνήτες χειρός Nd-Fe-B. 
 
Στη συνέχεια, το προϊόν καθαρίστηκε μέσω φυγοκεντρίσεων με σκοπό τον διαχωρισμό 
των νανοκολλοειδών από τα παραπροϊόντα της αντίδρασης (πολυμερές που δεν 
αντέδρασε και ελεύθερα ιόντα) τα οποία τελικά έμειναν στο υπερκείμενο. Αρχικά το 
προϊόν μοιράστηκε σε 10 φιαλίδια των 2mℓ και φυγοκεντρίθηκε (Hettich-Mikro 220). 
Μετά το τέλος της φυγοκέντρισης η υπερκείμενη φάση απορρίφθηκε, το ίζημα 
συλλέχθηκε από τα φιαλίδια και επαναδιασπάρθηκε στην μισή ποσότητα νερού (10mℓ 
H2O). Έπειτα ακολούθησε vortex για 15 λεπτά. Το προϊόν μεταφέρθηκε σε κωνική 
φιάλη και τοποθετήθηκε στο λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά με σκοπό να μειωθούν τα 
συσσωματώματα που δημιουργήθηκαν από την φυγοκέντριση. Η διαδικασία της 
έκπλυσης επαναλήφθηκε με μία δεύτερη φυγοκέντριση με σκοπό την καλύτερη 
απομάκρυνση των παραπροϊόντων. Μετά το τέλος της δεύτερης φυγοκέντρισης 
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με επαναδιασπορά του ιζήματος σε νερό (10mℓ Η2Ο), 
vortex για 15 λεπτά και λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά. Μία επιπλέον ήπια 
φυγοκέντριση του κολλοειδούς ακολουθούσε για 20 λεπτά στα 2100g (Kendro-
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Megafuge 1.0R- Heraeus), με σκοπό την απομάκρυνση των μεγαλύτερων 
συσσωματωμάτων από το κολλοειδές μέσω της καθίζησής τους μετά το τέλος της 
φυγοκέντρισης. Με χρήση πιπέτας, απομονώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 
υπερκείμενης φάσης από τα φιαλίδια και το κολλοειδές αποθηκευόταν στο ψυγείο 
(στους 7οC) για περαιτέρω χρήση. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η παρασκευή του 
μαγνητικού κολλοειδούς. 
 

 
 

Σχήμα 3.1: Πειραματική διάταξη της σύνθεσης. 
 

3.3.1 Συνθέσεις με διχλωριούχο σίδηρο ως πρόδρομη ένωση 
 
Κατά την πειραματική πορεία που περιγράφηκε αναλυτικά στην §3.3, 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόδρομη ένωση ο διχλωριούχος σίδηρος (FeCl2·4H2O), Βλ. 
Πίνακα 3.1 α/α 03, ο οποίος προσμίχθηκε σε διάφορες αναλογίες mmoles, είτε με 
χλωριούχο μαγγάνιο (MnCl2·4H2O), Βλ. Πίνακα 3.1 α/α [04, 05, 06, 07], είτε με 
χλωριούχο ψευδάργυρο (ZnCl2), Βλ. Πίνακα 3.1 α/α [16, 17, 22]. 
 
Η σύνθεση με α/α 16 επαναλήφθηκε αλλάζοντας την βάση από υδροξείδιο του 
αμμωνίου (NH4OH) σε καυστικό νάτριο 1Μ (4mℓ NaOH), ώστε να διερευνηθεί η 
επίδραση της βάσης στα νανοκολλοειδή, Βλ. Πίνακα 3.1 α/α 23. Προκειμένου να 
μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στα νανοκολλοειδή, πραγματοποιήθηκε 
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δεύτερη επανάληψη του παραπάνω με ταυτόχρονη μεταβολή της θερμοκρασίας από 
τους 57-58οC σε συνθήκες βρασμού (~90οC), Βλ. Πίνακα 3.1 α/α 24. 
 

Πίνακας 3.1: Σύνοψη συνθέσεων με FeCl2. 
 

α/α Δείγμα Αναλογία 
Πρόσμιξης 

Z-av 
(nm) 

Vzeta 
(mV) 

[M]Fe 
[M]total 

Μαγνητοφόρηση 
(δείκτης) 

03 MagAlg-FeCl2 - 104 -45.5 0.0761 0.2078 

04 MagAlg-8FeCl2-
1MnCl2 8Fe:1Mn 120 -39.9 0.0687 

0.0773 0.18128 

05 MagAlg-12FeCl2-
1MnCl2 12Fe:1Mn 113 -38.8 0.0842 

0.0912 0.15982 

06 MagAlg-4FeCl2-
1MnCl2 4Fe:1Mn 118 -36.5 0.0826 

0.1033 0.08595 

07 MagAlg-1FeCl2-
4MnCl2 1Fe:4Mn Καθόλου μαγνητικές ιδιότητες 

16 MagAlg-12FeCl2-
1ZnCl2 12Fe:1Zn 113 -51.5 0.072 

0.078 0.23339 

17 MagAlg-8FeCl2-
1ZnCl2 8Fe:1Zn 136 -49.8 0.0627 

0.0705 0.21086 

22 MagAlg-16FeCl2-
1ZnCl2 16Fe:1Zn 113 -60.5 0.0814 

0.0865 0.20176 

23 MagAlg-12FeCl2-
1ZnCl2^4NaOH 12Fe:1Zn Καθόλου μαγνητικές ιδιότητες 

24 MagAlg-12FeCl2-
1ZnCl2^bc 12Fe:1Zn 113 -37.8 0.0542 

0.0576 0.19436 

 

3.3.2 Συνθέσεις με θειικό σίδηρο ως πρόδρομη ένωση 
 

Πίνακας 3.2: Σύνοψη συνθέσεων με FeSO4. 
 

α/α Δείγμα Αναλογία 
Πρόσμιξης 

Z-av 
(nm) 

Vzeta 
(mV) 

[M]Fe 
[M]total 

Μαγνητοφόρηση 
(δείκτης) 

01 MagAlg-4FeSO4-
1MnCl2 4Fe:1Mn 111 -35 0.626 0.09521 

02 MagAlg-FeSO4 - 107 -46.7 0.0715 0.2835 

08 MagAlg-4FeSO4-
1MnSO4 4Fe:1Mn 104 -37.8 0.0939 

0.1174 0.13618 

09 MagAlg-8FeSO4-
1MnSO4 8Fe:1Mn 100 -43.1 0.0899 

0.1011 0.18128 

10 MagAlg-12FeSO4-
1MnSO4 12Fe:1Mn 104 -49.3 0.0951 

0.103 0.17784 

11 MagAlg-2FeSO4-
1MnSO4 2Fe:1Mn Ελάχιστες μαγνητικές ιδιότητες 

12 MagAlg-12FeSO4-
1ZnSO4 12Fe:1Zn 129 -56.7 0.1041 

0.1128 0.24679 

13 MagAlg-8FeSO4-
1ZnSO4 8Fe:1Zn 134 -56.1 0.0841 

0.0946 0.14481 

14 MagAlg-16FeSO4-
1MnSO4 16Fe:1Mn 156 -57.8 0.0875 

0.093 0.27109 

15 MagAlg-16FeSO4-
1ZnSO4 16Fe:1Zn 95 -50.7 0.0918 

0.0975 0.28565 
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Κατά την πειραματική πορεία που περιγράφηκε αναλυτικά στην §3.3, 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόδρομη ένωση και ο θειικός σίδηρος (FeSO4·7H2O), Βλ. 
Πίνακα 3.2 α/α 02, ο οποίος προσμίχθηκε σε διάφορες αναλογίες mmoles, είτε με 
χλωριούχο μαγγάνιο (MnCl2·4H2O), Βλ. Πίνακα 3.2 α/α 01, είτε με θειικό μαγγάνιο 
(ΜnSO4·H2O), Βλ. Πίνακα 3.2 α/α [08, 09, 10, 11, 14], είτε με θειικό ψευδάργυρο 
(ZnSO4·7H2O), Βλ. Πίνακα 3.2 α/α [12, 13, 15]. 
 

3.3.3 Λοιπές συνθέσεις 
 
Με βάση την πειραματική πορεία που περιγράφηκε αναλυτικά στην §3.3, και 
διχλωριούχο σίδηρο ως πρόδρομη ένωση, έγιναν προσμίξεις τρισθενούς ολμίου με 
ταυτόχρονη μεταβολή της ποσότητας της αμμωνίας (NH3), Βλ. Πίνακα 3.3 α/α [18, 19, 
20]. 
 
Τέλος έγινε μια σύνθεση με διαφορετική μέθοδο, αυτή της υδρολυτικής αλκαλικής 
συγκαταβύθισης25, όπου το διάλυμα σιδήρου-μεταλλικού ιόντος της πειραματικής 
πορείας της §3.3, αντικαταστάθηκε με διάλυμα τρισθενούς-δισθενούς σιδήρου σε 
αναλογία mmoles 2:1, Βλ. Πίνακα 3.3 α/α 21. 
 

Πίνακας 3.3: Σύνοψη λοιπών συνθέσεων 
 

α/α Δείγμα Αναλογία 
Πρόσμιξης 

Z-av 
(nm) 

Vzeta 
(mV) 

[M]Fe 
[M]total 

Μαγνητοφόρηση 
(δείκτης) 

18  MagAlg-12FeCl2-
1HoCl3  12Fe:1Ho  Σχεδόν καθόλου μαγνητικές ιδιότητες 

19  MagAlg-12FeCl2-
1HoCl3^4NH3  12Fe:1Ho  144  -56  0.0921 

0.0998  0.07754 

20  MagAlg-12FeCl2-
1HoCl3^6NH3  12Fe:1Ho  170  -64.5  0.0599 

0.0649  0.05338 

21  MagAlg-2FeCl3-
1FeCl2  Co-precip  153  -64  0.108  0.10054 
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Κεφάλαιο 4: 
Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

 

 

4.1 Σχόλια επί της σύνθεσης 
 
Κατά την διάρκεια της σύνθεσης, ο σχηματισμός μαγκεμίτη ή/και μαγνητίτη 
πραγματοποιείται μετά από τον αρχικό σχηματισμό πράσινων υδροξειδίων του σιδήρου 
(και όξο-υδροξειδίων) μέσω αντιδράσεων υδρόλυσης, αφυδάτωσης και συμπύκνωσης. 
Μία απλοποιημένη πορεία της διαδικασίας θα μπορούσε να περιγραφεί ως ακολούθως:  
 

Fe+2 + 2OH- + xH2O → FeII(OH)2 · (H2O)x 
                

αφυδάτωση 
2FeII(OH)2 · (H2O)x + O2                            Fe2

IIIO3 + (2x+1)H2O + 2OH- 

συμπύκνωση 
 
Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών οι καρβοξυλομάδες του 
αλγινικού νατρίου αλληλεπιδρούν με τα ιόντα σιδήρου της επιφάνειας των μαγνητικών 
νανοκρυσταλλιτών. Αυτού του τύπου η αλληλεπίδραση έχει μελετηθεί και 
επιβεβαιωθεί σε προηγούμενες μελέτες54. Το αλγινικό νάτριο προέρχεται από το 
αλγινικό οξύ (alginic acid), το οποίο είναι ένας γραμμικός ανιοντικός πολυσακχαρίτης. 
Είναι ένα τυχαίο συμπολυμερές του L-γλουρονικού οξέος (L-glouronic acid, G) και 
του D μανουρονικού οξέος (D-mannuronic acid, M) (Σχήμα 4.1). Η διαμόρφωσή του 
περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα τμήματα με ομάδες M ή G και τυχαία τμήματα όπως 
MG, MMG, MGM, MGG και GMG. Τα άλατα αυτού του πολυσακχαρίτη ονομάζονται 
αλγινικά άλατα ή alginates. 
 

 
 
Σχήμα 4.1: Μοριακή δομή του αλγινικού οξέος. 
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4.2 Χαρακτηρισμός νανοκολλοειδών 
 
Τα προϊόντα των συνθέσεων νανοκολλοειδών, αναλύθηκαν μέσω των μεθόδων που 
αναφέρθηκαν στην §3.2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στην 
συνέχεια. 
 

4.2.1 Ανάλυση μέσω XRD 
 
Βάσει του περιθλασιγράμματος ακτινοβολίας-Χ, πιστοποιήθηκε ότι η δομή της 
κυρίαρχης φάσης των νανοκρυσταλλιτών ταιριάζει με αυτή του σπινελίου του οξειδίου 
του σιδήρου, με την χαρακτηριστική ανάκλαση του κρυσταλλογραφικού επιπέδου 
(311) στην αντίστοιχη γωνία 2θ.  
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Σχήμα 4.2: Διάγραμμα περίθλασης ακτινοβολίας Χ. Τα τρία ψηφία πάνω από την κορυφή αντιστοιχούν 
στους δείκτες Miller (hkl), που δηλώνουν τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα στα οποία συμβαίνουν οι 
ανακλάσεις. Οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν το θεωρητικό περιθλασίγραμμα του μαγνητίτη προερχόμενες 
από βάση κρυσταλλογραφικών δεδομένων. 
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Στο παραπάνω σχήμα (4.2), παρατίθεται το διάγραμμα περίθλασης των δειγμάτων 
MagAlg-12FeSO4-1ZnSO4 και MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2 μαζί με την ανάκλαση του 
μαγνητίτη από βάση κρυσταλλογραφικών δεδομένων (JCPDS card no.19-0629). 
 
Για τον προσδιορισμό του μέσου μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών χρησιμοποιήθηκε η 
εξίσωση Scherrer (Σχέση 4.1), βάσει της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί το μέσο μέγεθος 
των νανοκρυσταλλιτών από την διαπλάτυνση των κορυφών του διαγράμματος 
περίθλασης. Παρότι η συγκεκριμένη εξίσωση εισαγάγει σφάλμα, δίνει μια αρκετά καλή 
εκτίμηση του μέσου μεγέθους, ειδικά όταν πρόκειται για μεγέθη της τάξης των 20nm 
και κάτω. Για την εφαρμογή της εξίσωσης Scherrer επιλέχθηκε η ανάκλαση του 
διαγράμματος με τη μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή η ανάκλαση (311). 

t = Kλ
ΒCosθΒ

 (Σχέση 4.1) 

Όπου, t η μέση διάμετρος των κρυσταλλιτών, K η σταθερά που εξαρτάται από το σχήμα 
των κρυσταλλιτών (~0.89), λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, B το εύρος της 
κορυφής στο μέσο του ύψους της (FWHM) και θΒ η γωνία Bragg. 

34 35 36 37

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

2theta (deg)

MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2
0

5000

10000

15000

20000DXRD=11nm

DXRD=9.2nm

MagAlg-12FeSO4-1ZnSO4

 

 
Σχήμα 4.3: Σύγκριση της ανάκλασης (311) για τα 2 δείγματα. Είναι εμφανής η διαφορά στη 
διαπλάτυνση της κορυφής (311) των δύο δειγμάτων. 
 
Με εφαρμογή της εξίσωσης Scherrer, το μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών για τα 
δείγματα υπολογίστηκε στα 11nm και 9.2nm, όπως σημειώθηκε στο Σχήμα 4.2. 
Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του μεγέθους των κρυσταλλιτών από την XRD είναι αρκετά 
αξιόπιστη όταν πρόκειται για πολύ μικρούς κρυστάλλους (μερικών nm όπως στην 
προκειμένη περίπτωση), γεγονός που βασίζεται στο εξής: Σε αυτά τα μεγέθη, η 
διαπλάτυνση των ανακλάσεων εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των 
επαναλαμβανόμενων κρυσταλλικών επιπέδων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του 
οργάνου, άρα το σφάλμα στον υπολογισμό είναι πολύ μικρό. Επίσης, πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται υπόψη πως η εκτίμηση του μεγέθους μέσω της XRD εξαρτάται απο τη μάζα 
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ή τον όγκο των σωματιδίων, ενώ η αντίστοιχη μέτρηση από τη μικροσκοπία εξαρτάται 
από τον αριθμό τους. Αυτό συνεπάγεται πως το μέγεθος από την XRD είναι συνήθως 
μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τη μικροσκοπία. 
 

4.2.2 Ανάλυση μέσω SEM- EDS 
 
Η περιορισμένη ικανότητα αυτής της τεχνικής για σωματίδια διαστάσεων μικρότερων 
των 50nm, δεν επέτρεψε τη λήψη ευκρινών απεικονίσεων. Όμως μέσω της EDS 
κατέστη εφικτή η πιστοποίηση της αναλογίας Fe:X στο αναλυόμενο δείγμα, όπου X το 
εκάστοτε μεταλλικό ιόν που προσμίχθηκε κατά την πειραματική πορεία. Στο Σχήμα 4.4 
παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα από τη στοιχειακή ανάλυση του 
κολλοειδούς MagAlg-12FeSO4-1ZnSO4. Ξεχωρίζουν οι κορυφές των Fe, Zn και O 
(λόγω των οξειδίων). Στον Πίνακα 4.1, παρατίθεται το ποσοτικό αποτέλεσμα της εν 
λόγω ανάλυσης, το οποίο επιβεβαιώνει την αναλογία 12Fe:1Zn. 
 

 
 

Σχήμα 4.4: EDS φάσμα του κολλοειδούς MagAlg-12FeSO4-1ZnSO4.  
 
 

Πίνακας 4.1: Ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυσης. 
 

 
 
Με την ίδια μέθοδο, ελήφθη το φάσμα του κολλοειδούς MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2 
(Σχήμα 4.5). Ξεχωρίζουν και πάλι οι κορυφές των Fe, Zn και O. Στον Πίνακα 4.2, 
παρατίθεται η ποσοτική ανάλυση, απ’ όπου εξάγεται ξανά η αναλογία 12Fe:1Zn. 
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Σχήμα 4.5: EDS φάσμα του κολλοειδούς MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2. 
 
 

Πίνακας 4.2: Ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυσης. 
 

 
 

4.2.3 TGA 
 
Μέσω μετρήσεων θερμοσταθμικής ανάλυσης, προσδιορίστηκε το ποσοστό του 
πολυμερούς (αλγινικού νατρίου) που συνδέθηκε στην επιφάνεια των μαγνητικών 
νανοκρυσταλλιτών. Εκτός από τα νανοκολλοειδή, εξετάστηκε με την εν λόγω μέθοδο 
και το καθαρό αλγινικό νάτριο (Σχήμα 4.6), με σκοπό να προσδιοριστεί η απώλεια της 
μάζας του κατά τη διαδικασία. Οι μετρήσεις των νανοκολλοειδών και του πολυμερούς 
πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα αζώτου. Η επιλογή της ατμόσφαιρας προέκυψε 
μετά από διαπίστωση πως το πολυμερές αποδομείται διαφορετικά όταν θερμαίνεται 
στον αέρα και είναι συνδεδεμένο στους νανοκρυσταλλίτες.63 Η διαφορετική 
συμπεριφορά οφείλεται στην επίδραση των ανόργανων νανοσωματιδίων στο σύνθετο 
υλικό κατά την καύση του πολυμερούς. Είναι γνωστό ότι ανόργανα πληρωτικά μέσα σε 
πολυμερή σύνθετα υλικά μπορούν να μειώσουν το ρυθμό οξειδωτικής αποδόμησής 
τους σε σχέση με τα μη εμπλουτισμένα πολυμερή. Αντίθετα, στην περίπτωση της 
ατμόσφαιρας αζώτου, το πολυμερές αποδομείται με τον ίδιο τρόπο είτε είναι καθαρό 
είτε είναι συνδεδεμένο με νανοκρυσταλλίτες.64 Επισημαίνεται ότι με τη βοήθεια του 
Σχήματος 4.6, γίνεται σαφής η μερική και όχι πλήρης αποδόμηση της ποσότητας του 
πολυμερούς. 
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Σχήμα 4.6: Θερμογράφημα του πολυμερούς. 
 
Στο προς μέτρηση δείγμα παρατηρήθηκε αρχική μείωση της μάζας στους ~110oC η 
οποία οφείλεται στην εξάτμιση της υγρασίας. Από τους ~160οC ξεκινούσε η 
αποδόμηση των οργανικών συστατικών και η μάζα του δείγματος σταθεροποιούνταν 
περίπου στους 540οC. Έτσι από το γράφημα του Σχήματος 4.7, προσδιορίστηκε το 
ποσοστό του πολυμερούς που αποδομήθηκε στις εν λόγω συνθήκες. Από το 
αποτέλεσμα της μέτρησης TGA για το νανοκολλοειδές, εξάγεται ότι το οργανικό 
κλάσμα των υβριδικών νανοφορέων κυμάνθηκε στο 11% wt. Στην ουσία το κλάσμα 
αυτό είναι κοντά στο 9% wt, αλλά όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρχε πλήρης 
αποδόμηση του πολυμερούς με αποτέλεσμα το οργανικό κλάσμα των υβριδικών 
νανοφορέων να προσαρμοστεί τελικά στο 11% wt. 
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Σχήμα 4.7: Θερμογράφημα των υβριδικών νανοσωματιδίων. 
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4.2.4 Ανάλυση μέσω DLS 
 
Η μέση υδροδυναμική διάμετρος ( h) των νανοκολλοειδών μετρήθηκε με τη μέθοδο 
DLS, κατόπιν της κλασμάτωσής τους μέσω ήπιας φυγοκέντρισης που περιγράφηκε 
παραπάνω. Κολλοειδή μεγαλύτερων μεγεθών διαχωρίζονται με την ήπια φυγοκέντριση 
και απομονώνεται ένα τελικό προϊόν με σαφώς προσδιορισμένα δομικά 
χαρακτηριστικά. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό των κολλοειδών που καταβυθίζονται 
και απορρίπτονται κατά την κλασμάτωση είναι αρκετά μικρό, με αποτέλεσμα η 
απόδοση της αντίδρασης να υπολογίζεται περίπου 70%. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
γραφήματα που κατασκευάστηκαν από τις μετρήσεις DLS. Είναι ομαδοποιημένα και 
χωροθετημένα με βάση την πρόδρομη ένωση του σιδήρου και την αντίστοιχη 
πρόσμιξη, ώστε να καθίσταται εφικτή η άμεση σύγκριση της επιρροής της αναλογίας: 
σίδηρος-μεταλλικό ιόν στην υδροδυναμική διάμετρο.  
 
Η μέτρηση της υδροδυναμικής διαμέτρου, πέραν του χαρακτηρισμού των προϊόντων, 
ήταν απαραίτητη και για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μαγνητοφόρησης. Σε 
προηγούμενη εργασία έχει δειχθεί ότι για κολλοειδή αποτελούμενα από το ίδιο υλικό 
ακριβώς, κινούνται ταχύτερα αυτά με τη μεγαλύτερη διάμετρο.54 Ο στόχος της 
παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός του κολλοειδούς που κινείται γρηγορότερα 
κατά τη μαγνητοφόρηση, ως εκ τούτου οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόκριση διατηρήθηκαν σταθεροί. 
 
Αρχικά παρουσιάζεται (Σχήμα 4.8) το γράφημα έντασης της σκεδαζόμενης δέσμης του 
οργάνου ως προς την υδροδυναμική διάμετρο του κολλοειδούς MagAlg-xFeCl2-
yZnCl2, όπου x=[1, 8, 12, 16] (μέρη σιδήρου στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη 
πρόσμιξης στο διάλυμα). Η h είναι σχεδόν ίση για τις διάφορες αναλογίες με τιμή 
108±5nm, πλην της αναλογίας 8:1 όπου βρέθηκε μεγαλύτερη h=136nm. Επιπλέον, 
δεν παρατηρείται διαφορά της h μεταξύ του κολλοειδούς MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2 
(κουκίδα), που συντέθηκε σε θερμοκρασία 57-58°C και του MagAlg-12FeCl2-
1ZnCl2^bc (αστέρι), που συντέθηκε σε θερμοκρασία βρασμού. 
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Σχήμα 4.8: Αποτελέσματα DLS των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-y1ZnCl2, x=[1, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται (Σχήμα 4.9) το γράφημα έντασης της σκεδαζόμενης 
δέσμης του οργάνου συναρτήσει της υδροδυναμικής διαμέτρου του κολλοειδούς 
MagAlg-xFeCl2-yMnCl2, όπου x=[1, 4, 8, 12] (μέρη σιδήρου στο διάλυμα) και y=[0, 1] 
(μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα). Η h είναι παραπλήσια για τις διάφορες αναλογίες με 
τιμή 117±3nm, πλην της αναλογίας 1:0 (μόνο FeCl2) όπου βρέθηκε μικρότερη 

h=104nm.  

100 1000 10000

0

2

4

6

8

10

12 MagAlg-FeCl2  Dh=104nm
MagAlg-8FeCl2-1MnCl2  Dh=120nm
MagAlg-12FeCl2-1MnCl2  Dh=113nm
MagAlg-4FeCl2-1MnCl2  Dh=118nm

In
te

ns
ity

 (%
)

Hydrodynamic Diameter (nm)  
 

Σχήμα 4.9: Αποτελέσματα DLS των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-yMnCl2, x=[1, 4, 8, 12] και y=[0, 1]. 
 

Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζεται το γράφημα έντασης της σκεδαζόμενης δέσμης του 
οργάνου ως προς την υδροδυναμική διάμετρο του κολλοειδούς MagAlg-xFeCl2-
yHoCl3^zNH3 όπου x=[1, 12] (μέρη σιδήρου στο διάλυμα), y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης 
στο διάλυμα) και z=[4, 6] (mℓ NH3 στο διάλυμα). Η h είναι αρκετά διαφορετική 
μεταξύ των τριών συνθέσεων με διακύμανση τιμών από 104nm έως και 170nm. 
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Σχήμα 4.10: Αποτελέσματα DLS των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-yHoCl3^zNH3, x=[1, 12], y=[0, 1] και 
z=[4, 6]mℓ. 
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Παρακάτω απεικονίζεται (Σχήμα 4.11) το γράφημα έντασης της σκεδαζόμενης δέσμης 
του οργάνου συναρτήσει της υδροδυναμικής διαμέτρου του κολλοειδούς MagAlg-
xFeSO4-yZnSO4, όπου x=[1, 8, 12, 16] (μέρη σιδήρου στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη 
πρόσμιξης στο διάλυμα). Η h είναι παραπλήσια για τις αναλογίες 8:1 και 12:1 με τιμή 
132±2nm, ενώ βρέθηκε σημαντικά μικρότερη για τις αναλογίες 1:0 (μόνο FeSO4) και 
16:1 όπου h=101±6nm.  
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Σχήμα 4.11: Αποτελέσματα DLS για το MagAlg-xFeSO4-yZnSO4, x=[1, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 
 

Τέλος, παρατίθεται (Σχήμα 4.12) το γράφημα έντασης της σκεδαζόμενης δέσμης του 
οργάνου ως προς την υδροδυναμική διάμετρο του κολλοειδούς MagAlg-xFeSO4-
yMnSO4, όπου x=[1, 4, 8, 12, 16] (μέρη σιδήρου στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη 
πρόσμιξης στο διάλυμα). Η h είναι σχεδόν ίση για τις διάφορες αναλογίες με τιμή 
105±5nm, πλην της αναλογίας 16:1 όπου βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη h=156nm. 
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Σχήμα 4.12: Αποτελέσματα DLS για το MagAlg-xFeSO4-yMnSO4, x=[1, 4, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 
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4.2.5 Ανάλυση μέσω μαγνητοφόρησης 
 
Με πειράματα μαγνητοφόρησης μελετήθηκαν μερικές επιπλέον ιδιότητες των 
μαγνητικών κολλοειδών. Στα γραφήματα που ακολουθούν, η μείωση στην 
απορρόφηση της φωτονικής δέσμης του οργάνου συνδέεται με την μείωση της 
συγκέντρωσης του μαγνητικού υλικού εντός της κυψελίδας. Όσο πιο απότομη είναι η 
εν λόγω μείωση (η κλίση της καμπύλης δηλαδή), τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα 
των σωματιδίων που έλκονται μέσω του μαγνητικού πεδίου. Ποσοτικά, όσο 
μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή της κλίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκριση υπό 
την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Καλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται υπολογίζοντας 
τον δείκτη (index) της μαγνητοφόρησης από τον τύπο: 

Bn(t)= 𝐴𝑏𝑠(𝑡)− 𝐴𝑏𝑠𝑓
𝐴𝑏𝑠𝑖

 (Σχέση 4.2) 
όπου Abs(t) η απορρόφηση τη χρονική στιγμή t, Absi η αρχική απορρόφηση και Absf η 
τελική. 
 
Όπως αναφέρθηκε στην §2.3 και επαληθεύεται από το παρακάτω γράφημα, η τιμή της 
απορρόφησης εξαρτάται από την συγκέντρωση του δείγματος . Μεταξύ δύο δειγμάτων 
εκ των οποίων το ένα είχε τη μισή συγκέντρωση από το άλλο, η κλίση για το πρώτο 
ήταν η μισή κατ’ απόλυτη τιμή από την κλίση για το δεύτερο (Σχήμα 4.13a). Με χρήση 
της Σχέσης 4.2 υπολογίστηκε ο δείκτης Bn(t) και εξήχθη ένα ακριβέστερο αποτέλεσμα 
για τις ιδιότητες του κολλοειδούς, ανεξάρτητο της συγκέντρωσης. 
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Σχήμα 4.13: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης του κολλοειδούς MagAlg-FeCl2 με αλλαγή της 
συγκέντρωσης του. 
 
Αρχικά παρουσιάζεται (Σχήμα 4.14) το γράφημα της απορρόφησης συναρτήσει του 
χρόνου για το κολλοειδές MagAlg-xFeCl2-yZnCl2, όπου x=[1, 8, 12, 16] (μέρη σιδήρου 
στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα). Με σημείο αναφοράς την 
τιμή του δείκτη του κολλοειδούς MagAlg-FeCl2 (μαύρη γραμμή), συγκρίθηκαν οι 
υπόλοιπες αναλογίες. Έτσι για το προϊόν σύνθεσης με αναλογία 16:1 βρέθηκε η 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη, ενώ οι αναλογίες 8:1 και 12:1 ήταν αυτές για τις οποίες 
παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες τιμές του. Υποδεικνύεται ότι το προϊόν με τον 
μεγαλύτερο δείκτη πρέπει να μελετηθεί περεταίρω ως προς τις μαγνητικές του 
ιδιότητες. Σημειώνεται ότι παρατηρήθηκε μικρή διαφορά του δείκτη για το κολλοειδές 
MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2^bc (πορτοκαλί γραμμή), που συντέθηκε σε θερμοκρασία 
βρασμού, συγκριτικά με το δείκτη για το MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2 (κόκκινη γραμμή), 
που συντέθηκε σε θερμοκρασία 57-58°C. 
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Σχήμα 4.14: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-y1ZnCl2, x=[1, 8, 12, 16] 
και y=[0, 1]. 

 
Ακολουθεί γράφημα της κανονικοποιημένης απορρόφησης ως προς το χρόνο για το 
ίδιο κολλοειδές (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του δείκτη για κάθε αναλογία 
ξεχωριστά, Σχήμα 4.15). 
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Σχήμα 4.15: Κανονικοποιημένα αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-
y1ZnCl2, x=[1, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 

 
Στην συνέχεια παρατίθεται (Σχήμα 4.16) το γράφημα της απορρόφησης ως προς το 
χρόνο για το κολλοειδές MagAlg-xFeCl2-yMnCl2, όπου x=[1, 4, 8, 12] (μέρη σιδήρου 
στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα). Με σημείο αναφοράς την 
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τιμή του δείκτη του κολλοειδούς MagAlg-FeCl2 (μαύρη γραμμή), συγκρίθηκαν οι 
υπόλοιπες αναλογίες. Έτσι για τα προϊόντα με αναλογίες 4:1, 8:1 και 12:1 βρέθηκε η 
χαμηλότερη τιμή στον δείκτη. 
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Σχήμα 4.16: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-yMnCl2, x=[1, 4, 8, 12] 
και y=[0, 1]. 

 
Ακολουθεί γράφημα της κανονικοποιημένης απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου για 
το ίδιο κολλοειδές (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του δείκτη για κάθε αναλογία 
ξεχωριστά, Σχήμα 4.17). 
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Σχήμα 4.17: Κανονικοποιημένα αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-
yMnCl2, x=[1, 4, 8, 12] και y=[0, 1]. 
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Στο Σχήμα 4.18 παρουσιάζεται το γράφημα της απορρόφησης ως προς το χρόνο για το 
κολλοειδές MagAlg-xFeCl2-yHoCl3^zNH3, όπου x=[1, 12] (μέρη σιδήρου στο 
διάλυμα), y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα) και z=[4, 6] (mℓ NH3 στο διάλυμα). 
Η τιμή του δείκτη του κολλοειδούς MagAlg-FeCl2 (μαύρη γραμμή) συγκρίθηκε με τις 
αντίστοιχες τιμές των υπολοίπων αναλογιών. Τα αποτέλεσμα απείχαν πολύ από τα 
επιθυμητά. 
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Σχήμα 4.18: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-yHoCl3^zNH3, x=[1, 12], 
y=[0, 1] και z=[4, 6]. 

 
Ακολουθεί γράφημα της κανονικοποιημένης απορρόφησης ως προς το χρόνο για το 
ίδιο κολλοειδές (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του δείκτη για κάθε αναλογία 
ξεχωριστά, Σχήμα 4.19). 
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Σχήμα 4.19: Κανονικοποιημένα αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeCl2-
yHoCl3^zNH3, x=[1, 12], y=[0, 1] και z=[4, 6]. 
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Παρακάτω απεικονίζεται (Σχήμα 4.20) το γράφημα της απορρόφησης συναρτήσει του 
χρόνου για το κολλοειδές MagAlg-xFeSO4-yZnSO4, όπου x=[1, 8, 12, 16] (μέρη 
σιδήρου στο διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα). Συγκρίνοντας την 
τιμή του δείκτη του κολλοειδούς MagAlg-FeSO4 (μαύρη γραμμή) με τις υπόλοιπες, 
προκύπτει ότι αυξανομένης της αναλογίας Fe:Zn, η τιμή του δείκτη τείνει προς αυτή 
του κολλοειδούς αναφοράς. Ελάχιστα αυξημένος υπολογίστηκε ο δείκτης του 
κολλοειδούς με αναλογία 16:1. 
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Σχήμα 4.20: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeSO4-yZnSO4, x=[1, 8, 12, 
16] και y=[0, 1]. 

 
Ακολουθεί γράφημα της κανονικοποιημένης απορρόφησης ως προς το χρόνο για το 
ίδιο κολλοειδές (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του δείκτη για κάθε αναλογία 
ξεχωριστά, Σχήμα 4.21). 

2000 3000 4000 5000 6000
-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
MagAlg-FeSO4  index=0.2835
MagAlg-12FeSO4-1ZnSO4  index=0.24679
MagAlg-8FeSO4-1ZnSO4  index=0.14481
MagAlg-16FeSO4-1ZnSO4  index=0.28565

Bn

Time (sec)  
 

Σχήμα 4.21: Κανονικοποιημένα αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeSO4-
yZnSO4, x=[1, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 
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Τέλος παρατίθεται (Σχήμα 4.22) το γράφημα της απορρόφησης ως προς το χρόνο για 
το κολλοειδές MagAlg-xFeSO4-yMnSO4, όπου x=[1, 4, 8, 12, 16] (μέρη σιδήρου στο 
διάλυμα) και y=[0, 1] (μέρη πρόσμιξης στο διάλυμα). Συγκρίνοντας την τιμή του 
δείκτη του κολλοειδούς MagAlg-FeSO4 (μαύρη γραμμή) με τις υπόλοιπες προέκυψε 
όπως και παραπάνω, ότι αυξανομένης της αναλογίας Fe:Mn, η τιμή του δείκτη τείνει 
προς αυτή του κολλοειδούς αναφοράς. 
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Σχήμα 4.22: Αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeSO4-yMnSO4, x=[1, 4, 8, 12, 
16] και y=[0, 1]. 

 
Ακολουθεί γράφημα της κανονικοποιημένης απορρόφησης ως προς το χρόνο για το 
ίδιο κολλοειδές (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του δείκτη για κάθε αναλογία 
ξεχωριστά, Σχήμα 4.23). 
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Σχήμα 4.23: Κανονικοποιημένα αποτελέσματα μαγνητοφόρησης των συνθέσεων MagAlg-xFeSO4-
yMnSO4, x=[1, 4, 8, 12, 16] και y=[0, 1]. 
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Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι παρόλο που το κολλοειδές MagAlg-12FeCl2-
1ZnCl2 είχε καλύτερη απόκριση κατά την μαγνητοφόρηση συγκριτικά με το MagAlg-
FeCl2, σε καμία περίπτωση δεν έφτασε τα επίπεδα των κολλοειδών που είχαν ως 
πρόδρομη ένωση τον θειικό σίδηρο (FeSO4). Τέτοιο κολλοειδές έχει μελετηθεί 
εκτεταμένα στην εργασία [19], όπου και έχει εξακριβωθεί η υψηλή του απόκριση σε 
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, η οποία έχει αποδοθεί τόσο στην υπερδομή τύπου 
πλειάδας πυκνής διάταξης, όσο και στο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών που είναι 
13nm. 
 

4.2.6 Ανάλυση μέσω VSM 
 
Περαιτέρω μελέτη των ιδιοτήτων των μαγνητικών κολλοειδών και πιο συγκεκριμένα 
του MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2, έγινε μέσω μετρήσεων VSM, όπου καταγράφηκε η 
απόκριση της μαγνήτισης των νανοσωματιδίων συναρτήσει ενός εξωτερικά 
εφαρμοζόμενου πεδίου. Ο βρόγχος υστέρησης που καταγράφηκε σε θερμοκρασία 
δωματίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.24. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι το δείγμα 
δεν παρουσίασε χαρακτηριστικά υστέρησης, αφού το συνεκτικό πεδίο μειώθηκε 80-
90% (λόγω του μεγέθους του νανοκρυσταλλίτη) συγκριτικά με τον μακροσκοπικό 
μαγνητίτη. Επίσης δεν παρουσίασε παραμένουσα μαγνήτιση. Συνεπώς, επιδεικνύει 
υπερπαραμαγνητική συμπεριφορά σε θερμοκρασία δωματίου. 
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Σχήμα 4.24: Βρόγχος υστέρησης του δείγματος MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2. 
 
Στον παραπάνω βρόχο υστέρησης φαίνεται ότι η μέγιστη μαγνήτιση μάζας (Mmax) των 
νανοφορέων είναι 59emu/g (CGS) στα 32Oe. Όμως, με βάση τα δεδομένα από την 
TGA και την απώλεια μάζας, την οποία υπέστη το κολλοειδές (11% wt), η μέγιστη 
μαγνήτιση τελικά υπολογίζεται ίση με 66.3emu/g, τιμή χαμηλότερη από του 
μακροσκοπικού μαγνητίτη22. Αυτή η διαφορά απαντάται συχνά σε νανοσωματιδιακά 
συστήματα, λόγω της διαφοράς του μεγέθους του μαγνητικού υλικού που στην 
συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίστηκε ίσο με 9.2nm. Αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη 
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ενός τμήματος στην επιφάνεια του, στο οποίο η μαγνητική ροπή δεν συμβάλλει στη 
μαγνήτιση στο εφαρμοζόμενο πεδίο 65. 
 

4.2.7 Ανάλυση μέσω μαγνητικής υπερθερμίας 
 
Με βάση την κλίση της εφαπτομένης από το γράφημα της θερμοκρασίας (T) 
συναρτήσει του χρόνου (t) (Σχήμα 4.26), υπολογίστηκε ο SAR (από τη Σχέση 2.3) του 
δείγματος MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2. Η τιμή SAR προέκυψε ίση με 24.3W/g Fe2O3, 
αλλά εξαρτάται από την ένταση του μαγνητικού πεδίου και τη συχνότητά του. Έτσι, 
δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με αυτή την τιμή και είναι προτιμότερη η χρήση του 
μεγέθους ILP (Σχέση 2.6), που έχει τιμή για το συγκεκριμένο υλικό 0.56nHm2/kg. Σε 
άλλη εργασία για ίδιο μέγεθος σωματιδίων αλλά μη-υποκατεστημένου Fe3O4, η τιμή 
ILP υπολογίστηκε 0.34nHm2/kg, μικρότερη δηλαδή από την αντίστοιχη του Zn-
υποκατεστημένου μαγνητίτη.32 Σε άλλη έρευνα, επίσης με 9nm νανοσωματίδια Fe3O4 
υπολογίστηκε τιμή ILP=1.64nHm2/kg.66 Η διαφορά αυτή πιθανώς οφείλεται στη 
διαφορετική υπερδομή των κολλοειδών. Τα κολλοειδή στην εργασία [66] είναι 
διακριτοί νανοκρυσταλλίτες 9nm, ενώ στην περίπτωση του παρόντος υλικού αλλά και 
της εργασίας [32] αποτελούνται από πλειάδες νανοκρυστάλλων όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 4.27. Για τον λόγο αυτό τα πρώτα μπορούν, κατά την εφαρμογή 
εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, να αποκαθιστούν ευκολότερα τη μαγνήτιση τους 
μέσω κίνησης Brown, οδηγώντας σε μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας μέσω 
θερμότητας. Συνεπώς χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη τιμή ILP. Τα παραπάνω 
εξάγονται και από μία άλλη σχέση που εκφράζει το SAR: 67 

 
όπου φ είναι το κλάσμα όγκου του μαγνητικού υλικού, Μs η μαγνήτιση κορεσμού του 
υλικού, V ο όγκος του υλικού, v η συχνότητα του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, 
Ηο ή ένταση του μαγνητικού πεδίου και τ ο χρόνος αποκατάστασης της μαγνητικής 
ροπής του μαγνητικού νανοσωματιδίου. Εάν τα υπόλοιπα φυσικά μεγέθη παραμένουν 
σταθερά τότε ο SAR εξαρτάται μόνο από το τ με τη σχέση 2πντ/(1+(2πντ)2, η γραφική 
παράσταση της οποίας φαίνεται στο σχήμα 4.25. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
χρόνος αποκατάστασης (δηλ. μεγαλύτερα σωματίδια όταν πρόκειται για αποκατάσταση 
μέσω κίνησης Brown) τόσο μειώνεται η ικανότητα παραγωγής θερμότητας. 
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Σχήμα 4.25: Εξάρτηση της SAR από το χρόνο αποκατάστασης. 
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Σχήμα 4.26: Γράφημα T-t του MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2. 
 
 

 
 

Σχήμα 4.27: Από αριστερά προς τα δεξιά. Απεικόνιση με ΤΕΜ του i) MagAlg-12FeCl2-1ZnCl2, ii) 
προϊόντος της εργασίας [32] και iii) προϊόντος της εργασίας [66]. 
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4.3 Συμπεράσματα 
 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρασκευάστηκαν υβριδικοί 
μαγνητικοί νανοφορείς σε κολλοειδή μορφή, με την μέθοδο της υδρολυτικής 
αλκαλικής καταβύθισης από μία πρόδρομη ένωση σιδήρου, με προσμίξεις μεταλλικών 
ιόντων σε διάφορες αναλογίες, παρουσία αλγινικού νατρίου ως επιφανειακού 
τροποποιητή. Μέσω XRD ταυτοποιήθηκε η δομή των νανοκρυσταλλιτών με αυτή του 
μαγνητίτη. Επίσης, με τη χρήση της φασματομετρίας EDS, εξήχθησαν οι αναλογίες του 
εκάστοτε προσμεμειγμένου μεταλλικού ιόντος που χρησιμοποιήθηκε κατά την 
πειραματική διαδικασία. Στην συγκεκριμένη συνθετική πορεία, η μερική ιοντική 
αντικατάσταση δεν συνέβαλε στην βελτίωση των μαγνητικών ιδιοτήτων καθώς η 
μαγνητική απόκριση των προϊόντων κολλοειδών χωρίς υποκατάσταση ήταν ταχύτερη, 
αποτέλεσμα το οποίο συμφωνεί με αυτά των εργασιών [31 και 32], αλλά έρχεται σε 
αντίθεση με τα αποτελέσματα της εργασίας [30]. Αυτό αποδίδεται πιθανώς στην τυχαία 
αντικατάσταση των ιόντων μέσα στην δομή του κρυστάλλου του μαγνητίτη. Όμως για 
να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να ξέρουμε το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών σε όλα 
τα προϊόντα, ώστε οι διαφορές της μαγνητικής απόκρισης να αποδοθούν στην αλλαγή 
της δομής και όχι σε τυχόν αλλαγές του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών. Παρόλα 
αυτά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πιθανή μικρή διαφορά στο μέγεθος που 
ενδεχομένως υπάρχει στα κολλοειδή με τις προσμίξεις, δεν είναι ο κύριος παράγοντας 
μείωσης της μαγνητικής τους απόκρισης. 
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