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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η µελέτη µιγµάτων 

αλειφατικών/αρωµατικών πολυεστέρων. Αρχικά υπήρχε η πρόθεση να  

επικεντρωθούµε στη µελέτη της βιοαποικοδόµησης µίγµατος ενός αλειφατικού και 

ενός αρωµατικού πολυεστέρα. Για τη διερεύνηση όµως της αναµειξιµότητάς τους 

εστιάσαµε στην έµµεση µελέτη του µοριακού προσανατολισµού µονοαξονικά 

εφελκυσµένων µιγµάτων αλειφατικών/αρωµατικών πολυεστέρων, µε τη χρήση 

πολωµένων φασµάτων δόνησης. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε η σύγχρονη 

παρουσία σ’ ένα µόνο πολωµένο φάσµα Raman της µη-συµβατικής  συµπεριφοράς 

της δόνησης τάσης της χαρακτηριστικής οµάδας του καρβονυλίου (C=O) των 

αρωµατικών πολυεστέρων µε την αντίστοιχη συµβατική συµπεριφορά της ίδιας 

οµάδας των αλειφατικών πολυεστέρων. Μετά από πολλές προσπάθειες διαφόρων 

παρεµφερών µιγµάτων στα οποία παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήµατα, κυρίως 

αναµειξιµότητας, καταλήξαµε στο µίγµα του βιοαποικοδοµήσιµου αλειφατικού 

πολυεστέρα L-PLA µε τον αρωµατικό πολυεστέρα PBT. Παρασκευάστηκαν φιλµ 

των οµοπολυµερών L-PLA και PBT καθώς και του µίγµατος L-PLA/PBT, µε ανάµιξη 

των συστατικών σε τήγµα και στη συνέχεια µορφοποίησή τους σε υδραυλική 

θερµοπρέσα. Για τον προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων των υλικών 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική ∆ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (DSC). ∆οκίµια 

των οµοπολυµερών και του µίγµατος εφελκύστηκαν µονοαξονικά σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες από τη µετάβαση υάλου τους και ο προσανατολισµός τους εκτιµήθηκε 

µε τη χρήση πολωµένων φασµάτων Raman. Σε κάθε περίπτωση, επειδή παρά τις 

πολλές προσπάθειες δεν ήταν δυνατό κυρίως και πάλι λόγω προβληµάτων 

αναµειξιµότητας να συνεχιστεί µια τέτοια µελέτη και στο επίπεδο της 

βιοαποικοδόµησης ενός αλειφατικού και ενός αρωµατικού πολυεστέρα, 

αποφασίσαµε να συνεχίσουµε µε ένα αναµείξιµο σε κάθε αναλογία µίγµα, ενός 

βιοαποικοδοµήσιµου και ενός µη-αποικοδοµίσιµου πολυµερούς. Το µίγµα αυτό των 

πολυµερών ήταν το PCL/PVC µε το οποίο και συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η 

παρούσα διατριβή εξειδίκευσης.  

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη µελέτη µιγµάτων PCL/PVC διαφόρων 

συστάσεων, δύο πολυµερών τα οποία είναι αναµίξιµα σε όλο το εύρος των 

αναλογιών τους. Το οµοπολυµερές του αλειφατικού πολυεστέρα PCL και τα 

µίγµατα που προέκυψαν µελετήθηκαν ως προς τις θερµικές τους ιδιότητες και 

χαρακτηρίστηκαν φασµατικά µε Raman. Επιπλέον, επιχειρήθηκε η µελέτη της 

βιοαποικοδόµησης τόσο της PCL όσο και των µιγµάτων της µε PVC, µετά από 
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εµβάπτιση σε φυσιολογικό ορό για χρονικό διάστηµα άνω των 3 µηνών. Για τον 

προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων των µιγµάτων PCL/PVC και του 

οµοπολυµερούς PCL χρησιµοποιήθηκε η τεχνική DSC, στη συνέχεια 

χαρακτηρίστηκαν µε τη δονητική φασµατοσκοπία Raman ενώ ακολούθησαν 

πειράµατα Χρωµατογραφίας ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC) και ∆υναµικής 

Σκέδασης Φωτός (DLS) ώστε να προσδιοριστεί η βιοαποικοδόµηση των υλικών. Η 

βιοποικοδόµηση των PCL/PVC και κατ’ επέκταση της PCL µελετήθηκε υπό 

διαφορετικές συνθήκες (θερµοκρασίας, χρόνου, συγκέντρωσης) και σε 

διαφορετικό βαθµό. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation was the study of aliphatic/aromatic 

copolyesters. At the beginning, the main purpose was to investigate the 

biodegradation behavior of an aliphatic/aromatic polyester blend. In order to 

examine the miscibility of the two polymers comprising the blend we have studied 

the molecular orientation of melt blends utilizing polarized vibrational 

spectroscopy. After plenty of essays on resembling blends and due to the 

problems that we have faced (mainly miscibility problems) we decided to study 

the polymer blend of the biodegradable aliphatic polyester Poly(L-lactic acid) (L-

PLA) and the aromatic polyester Poly(butylene terephthalate) (PBT). In particular, 

the interest centered to the peculiar and unexpected behavior of the C=O 

stretching carbonyl Raman band of the aromatic polyesters (in case PBT) 

comparing to the corresponding conventional behavior of the aliphatic polyesters, 

(in case L-PLA). L-PLA/PBT blends were prepared through reaction extrusion 

(melt mixing). Films prepared by melt pressing have been uniaxially hot drawn. 

Polarized laser Raman spectroscopy has been used to estimate the molecular 

orientation of drawn films of L-PLA and PBT homopolymers and L-PLA/PBT 

polymer blends. The crystallization behavior of the samples was investigated by 

using a differential scanning calorimeter (DSC). Finally, the polymers L-PLA and 

PBT have found to be partially miscible so we took the decision of studying 

another totally miscible blend consisted of PCL and PVC, a mixture of an aliphatic 

biodegradable polyester and a non-biodegradable thermoplastic polymer.   

Blends of PCL and PVC are under development with various potential 

applications in view, including controlled delivery of agrichemicals, and it is 

important to investigate their biodegradation behavior. The thermal properties of 

the homopolymer PCL and PVC blends were investigated under nitrogen by using 

DSC. Samples of the homopolymer PCL and PCL/PVC blends were placed in glass 

bottles with serum for more than 3 months. Raman Spectroscopy, Gel Permeation 

Chromatography and Dynamic Light Scattering have been used to estimate the 

biodegradation of the samples.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

1-1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

Είναι γεγονός ότι η ιστορία, επηρεασµένη από τη µεγάλη διαθεσιµότητα 

υλικών στη γη, έχει διαιρεθεί σε εποχές καθεµιά από τις οποίες έχει πάρει το όνοµά 

της από το υλικό που χρησιµοποιούσε ο άνθρωπος ως επί το πλείστον: η Λίθινη 

Εποχή, η Εποχή του Χαλκού και η Εποχή του Σιδήρου. ∆εν θα ήταν υπερβολή 

λοιπόν να ισχυριστούµε ότι η είσοδος στον εικοστό αιώνα αποτελεί και την 

αφετηρία της Εποχής των Πολυµερών καθώς η χρήση των υλικών αυτών είναι 

ευρεία σε πολλαπλές εφαρµογές της καθηµερινής µας ζωής.1 

Επιπλέον, η ολοένα αυξανόµενη οικολογική συνείδηση καθώς και οι νέοι 

νόµοι και κανονισµοί αναγκάζουν συνεχώς τις βιοµηχανίες να αναζητούν υλικά 

κατασκευής των προϊόντων τους, τα οποία να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερα 

προς το περιβάλλον. Έτσι, τα τελευταία περίπου 40 χρόνια έχουν κάνει την 

εµφάνισή τους στην αγορά καινοτόµα πολυµερικά υλικά που διαθέτουν την 

ικανότητα της διάσπασης στο περιβάλλον σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα 

και ονοµάζονται βιοδιασπώµενα ή βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή. 

Η κατηγοριοποίηση των βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών δεν είναι εύκολη 

καθώς µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε πολλές παραµέτρους όπως τη 

χηµική τους δοµή, τις µεθόδους σύνθεσης και επεξεργασίας τους, το κόστος 

παραγωγής τους, τις πιθανές εφαρµογές τους, κά.2 Επίσης, ανάλογα µε την 

παράµετρο ταξινόµησης εξασφαλίζονται διαφορετικές και χρήσιµες πληροφορίες. 

Επιλέγοντας λοιπόν να διαχωρίσουµε τα βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή ανάλογα µε 

την πρώτη ύλη παραγωγής τους, έχουµε τις εξής δύο µεγάλες οµάδες: τα φυσικά 

πολυµερή, τα οποία προέρχονται από φυσικές ανανεώσιµες πηγές και τα συνθετικά 

πολυµερή, τα οποία συντίθενται από ακατέργαστο πετρέλαιο (µαζούτ).2 

Εξετάζοντας τα φυσικά βιοπολυµερή από χηµικής απόψεως µπορούν να 

διαιρεθούν στις παρακάτω έξι υποκατηγορίες: 

1. τους πολυσακχαρίτες (π.χ. άµυλο (starch), κυτταρίνη (cellulose), λιγνίνη 

(lignin), χιτίνη (chitin)) 

                                                           

1 Rubinstein, M., Colby, H.R., “Polymer Physics”, OXFORD University Press, New York, 2003, Ch. 

1.1 

2 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.1.1  
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2. τις πρωτεΐνες (π.χ. καζεΐνη (casein), πηχτή (gelatine), γλουτένη σιταριού 

(wheat gluten), µετάξι και µαλλί (silk and wool)) 

3. τα λιπίδια (π.χ. φυτικά έλαια συµπεριλαµβανοµένου και του καστορέλαιου 

(castor oil) και ζωικά λίπη) 

4. οι πολυεστέρες που παράγονται από µικροοργανισµούς ή από φυτά (π.χ. 

poly-3-hydroxybutyrate) 

5. οι πολυεστέρες που συντίθενται από βιο-προερχόµενα µονοµερή 

(πολυγαλακτικό οξύ)    

6. µια τελική οµάδα διαφόρων πολυµερών (φυσικά ελαστικά, σύνθετα υλικά) 

 

Τα συνθετικά βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή ταξινοµούνται στις εξής τέσσερις 

υποοµάδες: 

1. στους αλειφατικούς πολυεστέρες (π.χ. πολυγλυκολικό οξύ, 

πολυκαπρολακτόνη, polybutylene succinate (PBS)) 

2. στους ααρρωωµµααττιικκοούύςς  πποολλυυεεσσττέέρρεεςς ή µµίίγγµµαατταα  ααρρωωµµααττιικκώώνν//ααλλεειιφφααττιικκώώνν  

πποολλυυεεσσττέέρρωωνν (polybutylene succinate terephthalate) 

3. στις πολυβινυλικές αλκοόλες  

4. στις τροποποιηµένες πολυολεφίνες (πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο µε 

συγκεκριµένους φορείς ευαίσθητους στη θερµοκρασία ή το φως) 

Τέλος, υπάρχει ακόµη µία οµάδα εµπορικών βιοδιασπώµενων πολυµερών, τα 

µίγµατα πολυµερών διαφορετικής προελεύσεως. Έχουν σχεδιαστεί και 

δηµιουργηθεί έτσι ώστε να προσδίδουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες, περιορίζοντας 

παράλληλα το υψηλό κόστος των υλικών κατασκευής τους. Κύριο συστατικό αυτής 

της οικογένειας βιοπολυµερών είναι το άµυλο, υλικό πολύ χαµηλού κόστους, το 

οποίο σχηµατίζει µίγµατα µε αλειφατικούς πολυεστέρες όπως το πολυγαλακτικό 

οξύ, η πολυκαπρολακτόνη και ο οξικός εστέρας της κυτταρίνης. 

 

1-2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί ένα πολυµερές να 

αποικοδοµηθεί στο περιβάλλον. Από τους πιο χαρακτηριστικούς είναι η 

βιοαποικοδόµηση, η φωτοαποικοδόµηση, η οξείδωση και η υδρόλυση.3 Οι 

διαδικασίες αυτές συχνά αναφέρονται από το γενικό σύνολο ως πανοµοιότυπες αν 

και καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικά τελικά αποτελέσµατα. 

                                                           

3 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.13.2 
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Αρκετά συχνά υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η κατάτµηση ενός 

πλαστικού σε µικρά, αόρατα µε γυµνό οφθαλµό τεµάχια, συνεπάγεται και 

βιοαποικοδόµηση. Στην πραγµατικότητα, αυτά τα κοµµάτια πλαστικού παραµένουν 

στο περιβάλλον για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα. 

Τα βιοδιασπώµενα πολυµερή όταν βρεθούν σε βιοενεργό περιβάλλον όπως 

είναι για παράδειγµα το λίπασµα, θα διασπαστούν, κυρίως µέσω ζυµώσεων από 

µικροοργανισµούς όπως τα βακτήρια και οι µύκητες (αερόβια διάσπαση). Τελικά 

προϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό, 

ανόργανα συστατικά και βιοµάζα. Στην περίπτωση της αναερόβιας διάσπασης το 

κύριο προϊόν είναι το µεθάνιο καθώς και υδρογονάνθρακες και βιοµάζα. 

Η διαδικασία της βιοαποικοδόµησης αποτελείται από δύο εξαιρετικής 

σηµασίας στάδια.4 Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει το λεγόµενο αποπολυµερισµό 

(depolymerization) κατά τον οποίο συµβαίνει κατάτµηση της µακροαλυσίδας του 

πολυµερούς σε µικρότερα, ολιγοµερή τµήµατα, εξαιτίας υδρόλυσης ή/και 

οξείδωσης. Υδρόλυση συµβαίνει κατά τη χρήση περιβαλλοντικού νερού µε τη 

βοήθεια κάποιου ενζύµου ή σε συνθήκες µη ενζυµικές (αβιοτικές). Σε αυτή την 

περίπτωση η αυτοκατάλυση, η θερµότητα ή καταλύτες µετάλλων είναι υπεύθυνοι 

για την υδρόλυση. Η οξείδωση συνήθως συµβαίνει από το οξυγόνο, από την 

υπεριώδη ακτινοβολία ή από κάποιο ένζυµο. Ο αποπολυµερισµός συνήθως 

συµβαίνει έξω από το µικροοργανισµό και είναι συνέπεια της ταυτόχρονης δράσης 

των ενδο-ενζύµων (endo-enzymes) (τυχαίο κόψιµο της κύριας αλυσίδας του 

πολυµερούς) και των εξω-ενζύµων (exo-enzymes) (διαδοχικός τεµαχισµός των 

τελικών µονοµερών κατά µήκος της κύριας αλυσίδας). Θα πρέπει ακόµη να 

σηµειωθεί ότι είναι δυνατόν να συµβεί τεµαχισµός της µακροαλυσίδας ύστερα από 

µηχανική καταπόνηση όπως η κάµψη ή ο εφελκυσµός.  Το δεύτερο στάδιο είναι 

γνωστό ως απολιθοποίηση (mineralization) και συνήθως συµβαίνει ενδοκυτταρικά. 

Τα τµήµατα µικρού µεγέθους που δηµιουργήθηκαν στον αποπολυµερισµό 

µεταφέρονται µέσα στο κύτταρο όπου και µετατρέπονται σε βιοµάζα, νερό, 

ανόργανα άλατα, CO2, CH4 και N2.
2 

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της βιοαποικοδόµησης είναι η 

πολυµερική αλυσίδα να αποτελείται από χηµικούς δεσµούς οι οποίοι είναι ευπαθείς 

στην ενζυµατική υδρόλυση ή οξείδωση. Η πιο λειτουργική χηµική οµάδα είναι οι 

εστέρες οι οποίοι πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν το ρυθµό αποικοδόµησης είναι οι διακλαδώσεις, ο λόγος 

                                                           

4 Kaplan, D.J., Mayer, J.M., Ball, D., McMassie, J., Allen, A.L., Stenhouse, P., “Fundamentals of 

biodegradable polymers”, Technomic Publication: Basel, 1993, Pag.1-36  



 

υδροφοβικότητας/υδροφιλικότητας, το µοριακό βάρος, η κρυσταλλικότητα, η 

στερεοχηµεία, η ευελιξία της αλυσίδας και η µορφολογία του πολυµερούς. Το 

υψηλό ποσοστό υδροφιλικότητας καθώς και 

κρυσταλλικότητας ενισχύει τη βιοαποικοδόµηση.

Επόµενη προϋπόθεση για την επίτευξη βιοαποικοδόµησης είναι η ύπαρξη 

κατάλληλων µικροοργανισµών 

που απαιτούνται για να αποπολυµερίσουν και έπειτα να απολιθοποιήσουν το 

πολυµερές που µελετάται.

Τελική προϋπόθεση για τη διαδικασία της βιοαποικοδόµησης είναι η 

δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος όπου οι επιθυµητοί µικροοργανισµοί 

θα καταφέρουν να αναπτυχθούν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή 

τους είναι το θερµοκρασιακό εύρος, το ποσοσ

των αλάτων, το οξυγόνο (αερόβια ή αναερόβια ανάπτυξη), τα ίχνη µετάλλων, το 

pH, το δυναµικό οξειδοαναγωγής, η σταθερότητα και οι τυχόν διακυµάνσεις του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης και η πίεση. Εάν κάποιοι από αυτούς τους πα

δεν διατηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο ίσως το ποσοστό της βιοαποικοδόµησης 

εµφανίσει µείωση ή αµφιταλάντευση έως ότου επανακτηθούν οι σωστές 

συνθήκες.5 

 

1-3. ΕΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

1-3.1. Υ∆ΡΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ (

 

πολυµερή (hydro-biodegradable

πολυεστέρες, όπως για πα

υδρόλυση, όπου το µοριακό βάρος έχει ελαττωθεί, ακολουθεί η βιοαποικοδόµηση 

των δικαρβοξυλικών οξέων, των διολών και των υδροκαρβοξυλικών οξέων που 

σχηµατίστηκαν. Οι πολυεστέρες αποτελούν την επικρατέστερη κατηγορία υδρο

                                                          

5 Kaplan, D.L., Mayer, J.M., ball, D., McCassie, J., Allen, A.L., Stenhouse, P., “

Polymers and Packaging”, Tecnomic Publishing Co.
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τητας/υδροφιλικότητας, το µοριακό βάρος, η κρυσταλλικότητα, η 

στερεοχηµεία, η ευελιξία της αλυσίδας και η µορφολογία του πολυµερούς. Το 

υψηλό ποσοστό υδροφιλικότητας καθώς και η απουσία διακλαδώσεων

κρυσταλλικότητας ενισχύει τη βιοαποικοδόµηση.2 

Επόµενη προϋπόθεση για την επίτευξη βιοαποικοδόµησης είναι η ύπαρξη 

κατάλληλων µικροοργανισµών ώστε να δηµιουργήσουν τα συγκεκριµένα ένζυµα 

που απαιτούνται για να αποπολυµερίσουν και έπειτα να απολιθοποιήσουν το 

πολυµερές που µελετάται. 

Τελική προϋπόθεση για τη διαδικασία της βιοαποικοδόµησης είναι η 

δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος όπου οι επιθυµητοί µικροοργανισµοί 

θα καταφέρουν να αναπτυχθούν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή 

τους είναι το θερµοκρασιακό εύρος, το ποσοστό υγρασίας, το είδος και το ποσοστό 

των αλάτων, το οξυγόνο (αερόβια ή αναερόβια ανάπτυξη), τα ίχνη µετάλλων, το 

, το δυναµικό οξειδοαναγωγής, η σταθερότητα και οι τυχόν διακυµάνσεις του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης και η πίεση. Εάν κάποιοι από αυτούς τους πα

δεν διατηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο ίσως το ποσοστό της βιοαποικοδόµησης 

εµφανίσει µείωση ή αµφιταλάντευση έως ότου επανακτηθούν οι σωστές 

ΕΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ (Hydro-biodegradation)

Πρόκειται για µια διαδικασία κατά την οποία φυσικά 

προερχόµενα πολυµερή όπως οι πολυσακχαρίτες 

καθώς και πολλά συνθετικά πολυµερή συµπύκνωσης 

υφίστανται µείωση του µοριακού τους βάρους µέσω 

υδρόλυσης καταλυόµενη ή µη, από ένζυµα. Τα 

πολυµερή αυτά ονοµάζονται υδρο-βιοαποικοδοµήσιµα 

biodegradable polymers (HBP)). Συγκεκριµένα για τους 

πολυεστέρες, όπως για παράδειγµα η πολυ(ε-καπρολακτόνη) (PCL

υδρόλυση, όπου το µοριακό βάρος έχει ελαττωθεί, ακολουθεί η βιοαποικοδόµηση 

οξέων, των διολών και των υδροκαρβοξυλικών οξέων που 

σχηµατίστηκαν. Οι πολυεστέρες αποτελούν την επικρατέστερη κατηγορία υδρο

                   

Kaplan, D.L., Mayer, J.M., ball, D., McCassie, J., Allen, A.L., Stenhouse, P., “

Tecnomic Publishing Co., Lancaster, 1993, Pag.1-42 

τητας/υδροφιλικότητας, το µοριακό βάρος, η κρυσταλλικότητα, η 

στερεοχηµεία, η ευελιξία της αλυσίδας και η µορφολογία του πολυµερούς. Το 

η απουσία διακλαδώσεων ή/και 

Επόµενη προϋπόθεση για την επίτευξη βιοαποικοδόµησης είναι η ύπαρξη 

ώστε να δηµιουργήσουν τα συγκεκριµένα ένζυµα 

που απαιτούνται για να αποπολυµερίσουν και έπειτα να απολιθοποιήσουν το 

Τελική προϋπόθεση για τη διαδικασία της βιοαποικοδόµησης είναι η 

δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος όπου οι επιθυµητοί µικροοργανισµοί 

θα καταφέρουν να αναπτυχθούν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή 

τό υγρασίας, το είδος και το ποσοστό 

των αλάτων, το οξυγόνο (αερόβια ή αναερόβια ανάπτυξη), τα ίχνη µετάλλων, το 

, το δυναµικό οξειδοαναγωγής, η σταθερότητα και οι τυχόν διακυµάνσεις του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης και η πίεση. Εάν κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

δεν διατηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο ίσως το ποσοστό της βιοαποικοδόµησης 

εµφανίσει µείωση ή αµφιταλάντευση έως ότου επανακτηθούν οι σωστές 

)  

Πρόκειται για µια διαδικασία κατά την οποία φυσικά 

προερχόµενα πολυµερή όπως οι πολυσακχαρίτες 

καθώς και πολλά συνθετικά πολυµερή συµπύκνωσης 

υφίστανται µείωση του µοριακού τους βάρους µέσω 

από ένζυµα. Τα 

βιοαποικοδοµήσιµα 

. Συγκεκριµένα για τους 

PCL), µετά την 

υδρόλυση, όπου το µοριακό βάρος έχει ελαττωθεί, ακολουθεί η βιοαποικοδόµηση 

οξέων, των διολών και των υδροκαρβοξυλικών οξέων που 

σχηµατίστηκαν. Οι πολυεστέρες αποτελούν την επικρατέστερη κατηγορία υδρο-

Kaplan, D.L., Mayer, J.M., ball, D., McCassie, J., Allen, A.L., Stenhouse, P., “Biodegradable 
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βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών εξαιτίας των εστερικών δεσµών οι οποίοι εύκολα 

υπόκεινται σε υδρόλυση. 

 

1-3.2. ΟΞΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ (Oxo-biodegradation) 

 

Σε αντίθεση µε τα υδρο-βιοδιασπώµενα πολυµερή, τα 

υδρογονοανθρακικά πολυµερή είναι ανθεκτικά στο 

νερό και δεν υδρολύονται ούτε υδρο-

βιοαποικοδοµούνται. Τα λεγόµενα οξο-

βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή (oxo-biodegradable 

polymers (OBP)) υφίστανται συστηµατική ελάττωση 

του µοριακού τους βάρους λόγω υπεροξείδωσης σε θερµοκρασίες όπου συµβαίνει 

κοµποστοποίηση ή στο φως σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ωστόσο, δηµιουργούν 

µικρά βιο-αφοµοιώσιµα µόρια παρόµοια ή ακόµη και πανοµοιότυπα µε αυτά που 

προκύπτουν από τα υδρο-βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή. Είναι αξιοσηµείωτο το 

γεγονός ότι το ποσοστό βιοαποικοδόµησης των οξο-βιοαποικοδοµήσιµων 

πολυµερών σχετίζεται άµεσα µε το ποσοστό της αβιοτικής υπεροξείδωσης. Έτσι, τα 

πολυ(διένια) (ελαστικά) είναι τα πολυµερή τα οποία παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό βιοαποικοδόµησης ενώ τα αλογονούχα πολυµερή (π.χ. PVC) είναι τα 

λιγότερο βιοαποικοδοµήσιµα υλικά. Οι πολυολεφίνες βρίσκονται κάπου ανάµεσα 

στις δύο ακραίες περιπτώσεις όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 1-1.{6}          

 

 

Σχήµα 1-1. Σειρά µε την οποία παρουσιάζεται η αύξηση του ποσοστού 

βιοαποικοδόµησης για διάφορες οµάδες πολυµερών. 

 

 

                                                           

6 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.12.4.2, Pag.320 
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1-4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Με σκοπό το σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων βιοαποικοδοµήσιµων 

πολυµερών έχει γίνει απαραίτητη προϋπόθεση η κατανόηση και η συνεχής 

θεώρηση των µηχανισµών που επάγουν τη διαδικασία της βιοαποικοδόµησης. 

Επιπλέον, ο µηχανισµός της αποικοδόµησης στο περιβάλλον µε τη βοήθεια 

ενζύµων ή και χωρίς, µπορεί να βρει εφαρµογή στη µετατροπή των αποβλήτων 

πολυµερών και υλικών που συναντώνται σε αφθονία στη φύση σε χρήσιµα 

προϊόντα, ικανά να χρησιµοποιηθούν ξανά ως πρώτες ύλες τροφοδοσίας στη 

βιοµηχανία. Στο Σχήµα 1-2 συνοψίζονται οι διάφοροι τρόποι περιβαλλοντικής 

αποικοδόµησης πολυµερών. 

 

 

Σχήµα 1-2. Κατηγοριοποίηση των τρόπων επίτευξης περιβαλλοντικής 

αποικοδόµησης πολυµερών.{7} 

 

1-4.1. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

Η διαδικασία του τεµαχισµού ή θραύσης της µακροαλυσίδας πραγµατοποιείται 

σε δύο στάδια, τον αποπολυµερισµό (εξωγενής τεµαχισµός) και τον τυχαίο 

(ενδογενή) τεµαχισµό. Κατά το πρώτο στάδιο, η αλυσίδα τεµαχίζεται στο τελικό 

της άκρο και ένα υδατοδιαλυτό µονοµερές/ολιγοµερές απελευθερώνεται στο µέσο 

στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση. Έτσι, το ποσοστό της µείωσης του 

µοριακού βάρους του εναποµείναντος πολυµερούς είναι µικρό, όπως παρουσιάζεται 

και στο Σχήµα 1-3 (Καµπύλη Ι).8 9 Στο στάδιο του ενδογενούς τεµαχισµού, το 

                                                           

7 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.14.1, Pag.357 

8 Sawada, H., “Depolymerization”, Encyclopedia of Polymer Science & Engineering, Wiley, 2nd 

Edit., New York, 1986, Vol. 4, Pag.719-745  
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κόψιµο της πολυµερικής αλυσίδας είναι τυχαίο οπότε το µοριακό βάρος του 

πολυµερούς που αποµένει ελαττώνεται ταχύτατα (Σχήµα 1-3, καµπύλη ΙΙ), ενώ 

παράλληλα το ίδιο συµβαίνει και στις µηχανικές του ιδιότητες. 

  

 

Σχήµα 1-3. ∆ιάγραµµα στο οποίο απεικονίζεται το ποσοστό αποικοδόµησης σε 

συνάρτηση µε το µοριακό βάρος του εναποµείναντος πολυµερούς.    

 

1-4.2. ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Γενικά, µια άµορφη περιοχή ενός πολυµερικού υλικού έχει περισσότερες 

πιθανότητες να υποστεί αποικοδόµηση τόσο ενζυµατική όσο και µη ενζυµατική. 

Αυτό αποδίδεται στην ευκολία µε την οποία το νερό διεισδύει στην άµορφη 

περιοχή. Υπάρχουν δύο είδη αποικοδόµησης των πλαστικών υλικών εξαρτώµενα 

από τη θέση της κύριας αποικοδόµησης, η επιφανειακή αποικοδόµηση ή διάβρωση 

(surface erosion) και η αποικοδόµηση της µήτρας (bulk degradation) (Σχήµα 1-

4).{10} Η επιφανειακή αποικοδόµηση συνήθως προκύπτει είτε από καταλυτικά 

µόρια ή ένζυµα τα οποία δρουν αποκλειστικά στην επιφάνεια των πλαστικών είτε 

στην περίπτωση όπου το νερό δε µπορεί να διαχυθεί στο στρώµα της µήτρας. 

Καθώς η επιφάνεια του πολυµερούς αποικοδοµείται είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 

σχηµατισµός σφαιρουλιτών και το βάρος του δείγµατος να παρουσιάζει µείωση 

                                                                                                                                                                      

9 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.14.2.1, Pag.360-361 

10 Woodruff, M.A., Hutmacher, D.W., “The Return of a Forgotten Polymer- Polycaprolactone in 

the 21
st

 Century”, Progress in Polymer Science, 2010, Vol.35, Pag.1217-1256 
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αµέσως µετά την έναρξη της αποικοδόµησης. Τέλος, τυχόν µεταβολές των 

µηχανικών ιδιοτήτων του δείγµατος εξαρτώνται από το πάχος, το σχήµα και την 

κρυσταλλικότητά του.11    

 

 

Σχήµα 1-4. Σχηµατική απεικόνιση του συστήµατος αποικοδόµησης των 

βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών: Α. διάβρωση της επιφάνειας, Β. αποικοδόµηση 

της µήτρας και Γ. αποικοδόµηση της µήτρας του πολυµερούς µε αυτοκατάλυση.    

 

 

1-4.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 

Οι πολυεστέρες, οι πολυανυδρίτες, 

οι πολυανθρακικοί εστέρες και τα 

πολυαµίδια διασπώνται κυρίως µε 

υδρόλυση σε ολιγοµερή χαµηλού µοριακού βάρους, στο αρχικό στάδιο της 

αποικοδόµησης και επακολουθεί µικροβιακή αφοµοίωση καθώς εξελίσσεται η 

διαδικασία της αποικοδόµησης. Στο Σχήµα 1-5{12} παρουσιάζεται η ταξινόµηση 

της υδρολυτικής αποικοδόµησης των υδρολυόµενων πολυµερών. Η υδρολυτική 

αποικοδόµηση λοιπόν, υποδιαιρείται στην καταλυτική και στη µη καταλυτική 

                                                           

11 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.14.2.2, Pag.361 

A B Γ 
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υδρόλυση. Επιπλέον, η καταλυτική αποικοδόµηση διαχωρίζεται στην εσωτερική 

καταλυτική αποικοδόµηση και στην εξωτερική, η οποία µε τη σειρά της αποτελείται 

από την ενζυµατική αποικοδόµηση από τα ένζυµα υδρολάσες (λιπάση, γλυκολάση, 

εστεράση, κλπ) και από τη µη ενζυµατική αποικοδόµηση. Η εσωτερική καταλυτική 

αποικοδόµηση περιλαµβάνει την αυτοκατάλυση από τα τελικά καρβοξυλικά άκρα 

της αλυσίδας του πολυεστέρα. Γενικότερα, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

ενζυµατική αποικοδόµηση είναι συµπληρωµατική της µη ενζυµικής.12 

 

 

 

Σχήµα 1-5. Κατηγοριοποίηση της υδρολυτικής αποικοδόµησης των υδρολυόµενων 

πολυµερών. 

 

1-5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η µελέτη της αποικοδόµησης των 

βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών είναι ιδιαίτερης σηµασίας και για αυτό το λόγο 

πολλές τεχνικές χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της. Μορφολογικές 

µεταβολές που παραπέµπουν σε αποικοδόµηση ενός υλικού είναι η διόγκωση που 

έχει τυχόν υποστεί, η αλλοίωση ή/και παραµόρφωση του αρχικού του σχήµατος ή 

ακόµη και η εξαφάνισή του από το περιβάλλον στο οποίο λαµβάνει χώρα η 

διαδικασία της αποικοδόµησης. Ένδειξη αποικοδόµησης αποτελεί επίσης η απώλεια 

βάρους του υλικού. Με τη ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης (DSC) 

προσδιορίζονται οι αλλαγές στη θερµική συµπεριφορά του πολυµερούς ενώ για τις 

µεταβολές του µοριακού βάρους χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως η 

Χρωµατογραφία Αποκλεισµού Μεγεθών (SEC), η Χρωµατογραφία ∆ιέλευσης µέσω 

Πηκτής (GPC), η φασµατοσκοπία µάζας MALDI και ο υπολογισµός του ιξώδους 

                                                           

12 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.14.2.3, Pag.361 
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αραιού διαλύµατος. Τέλος, οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για να 

προσδιορίσουν τις αλλαγές στη χηµική σύσταση του υλικού είναι η Φασµατοσκοπία 

Υπερύθρου (IR) και η Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού (NMR). 

Αυτές οι τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι συνήθως συµπληρωµατικές. 

 

1-6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ  

Αρχικά, οι εφαρµογές των βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών παρέµεναν 

περιορισµένες εξαιτίας του υψηλού κόστους των πολυµερών αυτών. Σήµερα, η 

τιµή τους είναι ανταγωνιστική µε αυτή των κοινών πλαστικών και για το λόγο αυτό 

οι εφαρµογές τους έχουν επεκταθεί σε αρκετούς τοµείς ευρείας κατανάλωσης. 

Γενικά, τα βιοδιασπώµενα πολυµερή προσφέρουν περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα, 

µειώνοντας τις απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας και τις επιπτώσεις σε 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα πλαστικά υλικά. 

Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους βρίσκουν εφαρµογή τα βιοαποικοδοµήσιµα 

πολυµερή είναι η ιατρική, τα γεωργικά προϊόντα, η υφαντουργία, η βιοµηχανία 

συσκευασίας και η αυτοκινητοβιοµηχανία. Ενδεικτικά παραδείγµατα όπου γίνεται 

χρήση των βιοπολυµερών είναι τα εξής: 

• Ιατρικά/οδοντιατρικά εµφυτεύµατα13 14 15 

• Συστήµατα µεταφοράς φαρµάκων στον οργανισµό16 17 18 

• Χειρουργικά ράµµατα19 

• Συσκευασίες τροφίµων20 21 

                                                           

13 Bos, R.R., Rozema, F.R., Boering, G., Nijenhuis, A.J., Pennings, A.J., Verwey, A.B., Nieuwenhuis, 

P., Jansen, H.W., “Degradation of and tissue reaction to biodegradable poly(L-lactide) for use as 

internal fixation of fractures: a study in rats”, Biomaterials, 1991, Vol.12, Pag.32-36 

14 Laitinen, O., Tormala, P., Taurio, R., Skutnabb, K., Saarelainen, K., Iivonen, T., Vainionpaa, S., 

“Mechanical properties of biodegradable ligament augmentation device of poly(L-lactide) in vitro 

and in vivo”, Biomaterials, 1992, Vol.13, Pag.1012-1016 

15 Matsusue, Y., Yamamuro, T., Oka, M., Shikinami, Y., Hyon, S.H., Ikada, Y., “In vitro and in vivo 

studies on bioabsorbable ultra-high-strength poly(L-lactide) rods”, Journal of Biomedical Materials 

Research, 1992, Vol.26, Pag.1553-1567   

16 Bodmeier, R., Oh, K.H., Chen, H., “The Effect of the addition of low molecular weight poly(D,L- 

lactide) on drug release from biodegradable poly(D,L- lactide) drug delivery systems”, International 

Journal of Pharmaceutics, 1989, Vol.51, Pag.1-8  

17 Conti, B., Pavanetto, F., Genta, I., “Use of polylactic acid for the preparation of 

microparticulate drug delivery systems”, Journal of Microencapsulation, 1992, Vol.9, Pag.153-166  

18 Omelczuh, M.O., McGinity, J.W., “Influence of polymer glass transition temperature and 

molecula weight on drug release from tablets containing poly(D,L- lactic acid)”, Pharmaceutical 

Research, 1992, Vol.9, Pag.26-32 

19 Vasenius, J., Vainionpaa, S., Vihtonen, K., Mero, M., Mikkola, J., Rokkanen, P., Tormala, P., 

“Biodegradable Self-Reinforced Polyglycolide (SR-PGA) Composite Rods Coated with Slowly 

Biodegradable Polymers for Fracture Fixation: Strength and Strength Retention in Vitro and in 

Vivo”, Clinical Materials, 1989, Vol.4, Pag.307-317  
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• Υφάσµατα22 23 

• Πλαστικά µέρη αυτοκινήτων24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

20 Conn, R.E., Kolstad, J.J., Borzelleca, J.F., Dixler, D.S., Filer Jr, L.J., LaDu, B.N., Pariza, M.W., 

“Safety assessment of Polylactide (PLA) for use as a food-contact Polymer”, Food & Chemical 

Toxicology, 1995, Vol.33, Numb.4, Pag.273-283     

21 Siracusa, V., Rocculi, P., Romani, S., Dalla Rosa, M., “Biodegradable Polymers for food 

packaging: a review”, Trends in Food Science & Technology, 2008, Vol.19, Pag.634-643 

22 Buschle-Diller, G.,Zeronian, S.H., Pan, N., Yoon, M.Y., “Enzymatic Hydrolysis of Cotton, Linen, 

Ramie and Viscose Rayon Fabrics”, Research Journal, 1994, Vol.64, Pag.270-279 

23 Mohanty, A.K., Khan, M.A., Hinrichsen, G., “Influence of Chemical Surface Modification on the 

Properties of Biodegradable Jute Fabrics- Polyester Amide Composites”, Composites: Part A, 2000, 

Vol.31, Pag.143-150 

24 Kolybaba, M., Tabil, L.G., Panigrahi, S., Crerar, W.J., Powell, T., Wang, B., “Biodegradable 

Polymers: Past, Present and Future”, The Society for Engineering in Agricultural, Food and Biological 

Systems, 2003, Pap.Numb.RRVO3-0007 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

2-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

Τα συνθετικά µακροµόρια ή πολυµερή είναι τα υλικά τα οποία σήµερα µας 

περιβάλλουν παντού και η ανακάλυψή τους, κυρίως στα µέσα του εικοστού αιώνα, 

είχε σχεδόν µόνο ευεργετικά αποτελέσµατα για την ανθρωπότητα.1 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της χρήσης τους είναι το γεγονός ότι η εµφάνισή τους 

είχε σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση των µετάλλων σε πολλές κατασκευές και 

αυτό οφείλεται στη συµπεριφορά τους, στην επάρκειά τους και στο χαµηλό κόστος 

τους. 

Τα πολυµερή βρίσκουν σήµερα εφαρµογή σχεδόν σε κάθε βιοµηχανικό 

τοµέα καθώς αποτελούν έναν από τους πλέον αναπτυσσόµενους κλάδους των 

τελευταίων δεκαετιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µορφοποίηση ήδη 

υπαρχόντων πολυµερών έτσι ώστε να καλυφθεί ένα µεγαλύτερο φάσµα 

εφαρµογών. Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρύτατα σε βιοµηχανική κλίµακα 

και έχει προσελκύσει τόσο το ερευνητικό όσο και το τεχνολογικό ενδιαφέρον είναι 

ο µοριακός προσανατολισµός, ο οποίος εισάγεται στα πολυµερή κατά το στάδιο της 

µορφοποίησής τους και αποτελεί την αιτία πολλών σηµαντικών αλλαγών στις 

ιδιότητές τους. Η µέτρηση του µοριακού προσανατολισµού είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πληρέστερη κατανόηση της σχέσης µεταξύ του 

προσανατολισµού της µακροµοριακής δοµής και διαφόρων µακροσκοπικών 

ιδιοτήτων. 

Η έννοια του προσανατολισµού σε ένα υλικό, παραπέµπει στην 

ευθυγράµµιση των δοµικών του µονάδων κατά τη διεύθυνση εφαρµογής µιας 

εξωτερικής δύναµης, ηλεκτρικής, µαγνητικής ή κυρίως µηχανικής φύσεως. Οι 

δοµικές µονάδες, στην περίπτωση των πολυµερών, µπορεί να είναι είτε 

µακροµοριακές αλυσίδες είτε τµήµατα αυτών ή ακόµη και οι κρυσταλλικές περιοχές 

του πολυµερούς.2  

  Ο προσανατολισµός θα ήταν µια άνευ σηµασίας έννοια εάν οι ιδιότητες ενός 

υλικού δεν παρουσίαζαν µεταβολή µε την αλλαγή της διεύθυνσής του στο χώρο, 

εάν δηλαδή το υλικό ήταν ισότροπο. Ισοτροπία είναι µια γενική έννοια που 

                                                           

1 Ντόντος, Δ.Α., “Συνθετικά Μακρομόρια – Βασική Θεώρηση”, Εκδόσεις Κωσταράκης, 2002, Κεφ. 

1 

2 Ward, I.M., “Structure and Properties of Oriented Polymers”, Chapman & Hall, London, 1997, 

Ch. 1.1 
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περιγράφει τη µεταβολή ενός φυσικού µεγέθους µε την αλλαγή διευθύνσεως στο 

χώρο. Ανάλογα µε το µέγεθος που επιλέγεται, ένα υλικό χαρακτηρίζεται ως 

µηχανικά, οπτικά, ηλεκτρικά κλπ ισότροπο. Αντιθέτως, ένα υλικό παρουσιάζει 

ανισοτροπία όταν µεταβάλλονται οι ιδιότητές του ανάλογα µε την επιλογή 

συγκεκριµένης διεύθυνσης στο χώρο.  

Είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε ότι η ανισοτροπία είναι δυνατόν να 

εµφανίζεται µακροσκοπικά όµως σε µικροσκοπικό επίπεδο το υλικό να εµφανίζει 

ισοτροπία. Είναι εποµένως εύλογο να προσδιορίζεται κάθε φορά η κλίµακα στην 

οποία χαρακτηρίζουµε ένα υλικό όσον αφορά στην ισοτροπία του. Επειδή ως επί το 

πλείστον το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στα µικροσκοπικά µεγέθη, η έννοια 

της ισοτροπίας επισυνάπτεται στις µικροσκοπικές ιδιότητες των υλικών. 

Η δυναµική του µοριακού προσανατολισµού έγκειται στο γεγονός ότι 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον εργαλείο για τη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων, την 

αύξηση του λόγου ιδιότητες\κόστος και την κατανόηση των µακροσκοπικών 

φυσικών ιδιοτήτων των πολυµερών. Έτσι, οι µηχανικές ιδιότητες όπως η αντοχή 

σε εφελκυσµό, σε πίεση και κρούση, το µέτρο ελαστικότητας του Young και η 

σκληρότητα, εξαρτώνται ισχυρά από το µέγεθος του µοριακού προσανατολισµού 

σε ένα πολυµερές και µάλιστα οι τιµές τους παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση 

κατά τη διεύθυνση εφελκυσµού. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ενώ οι τιµές του 

µέτρου ελαστικότητας και της αντοχής σε εφελκυσµό για το ισότροπο PET είναι 2,5 

GPa και 70 MPa αντίστοιχα, οι ίδιες τιµές για προσανατολισµένες ίνες είναι 14 GPa 

και 830 MPa. Επιπλέον, τα προσανατολισµένα πολυµερή παρουσιάζουν 

χαµηλότερη διαπερατότητα σε αέρια και υγρά και καλύτερη ανθεκτικότητα σε 

χηµικά από τα µη προσανατολισµένα.3 4 5    

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το γενικό ενδιαφέρον στρέφεται στη 

βελτιστοποίηση των συνθηκών µορφοποίησης ώστε να δηµιουργηθούν υλικά τα 

οποία θα έχουν καλύτερες ιδιότητες από τα µη µορφοποιηµένα πρόδροµά τους. 

Κατά τη µορφοποίηση των πολυµερών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη διάφορες 

παράµετροι οι οποίες επηρεάζουν την κατανοµή των πολυµερικών τµηµάτων. 

Κάποιες από αυτές τις παραµέτρους είναι η παρουσία ή απουσία κρυσταλλικότητας 

                                                           

3 McCrum, N.G., Buckley, C.P., Bucknall, C.B., “Principles of Polymer Engineering” , 2nd Ed., 

Oxford Science Publications, 1997, Ch.2.10 

4 Everall, J.N., ”Measurement of Orientation and Crystallinity in Uniaxially Drawn Poly9ethylene 

terephthalate) using Polarized Confocal Raman Microscopy”, Applied Spectroscopy , 1998, Vol.52, 

Numb.12, Pag. 1498-1504 

5 Levy, S., http://www.devicelink.com/mddi 
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από τη δοµή του υλικού6, το µοριακό βάρος7, η παρουσία διαπλοκών8 και η 

ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων.9 10  

Επίσης, η επίδραση της θερµοκρασίας και του ρυθµού µορφοποίησης11 12 

13 στον προσανατολισµό αποτελούν πρόκληση σε ερευνητικό επίπεδο µε 

αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες εφαρµογές.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι οι ιδιότητες των πολυµερών δεν 

εξαρτώνται µόνο από τη χηµική τους σύσταση αλλά και από τη δοµή- µορφολογία 

που επάγεται κατά τη διαδικασία µορφοποίησής τους. Ο µοριακός 

προσανατολισµός βρίσκει εφαρµογή σε διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα, µερικά από 

τα οποία αξίζει να αναφερθούν : συνθετικές ίνες όπως το νάιλον και το κέβλαρ, 

πολυεστέρες όπως το πολυγαλακτικό οξύ και ο πολυτερεφθαλικός αιθυλεστέρας  

που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία συσκευασίας, κ.ά. 

Πιο συγκεκριµένα, ο βαθµός του µοριακού προσανατολισµού του 

πολυγαλακτικού οξέος επηρεάζει σηµαντικά τις φυσικές ιδιότητές του, όπως για 

παράδειγµα τη µηχανική του αντοχή14 15 και το ρυθµό αποικοδόµησής του.16 

Πολύ σηµαντικό είναι επίσης να προσδιοριστεί ο µοριακός προσανατολισµός τόσο 

                                                           

6 Lapersonne, P., Tassin, J.F., Monnerie, L., Beautemps, J., “Uniaxial – planar deformation of 

Poly9ethylene terephthalate) films : 1. Charactirization of crystalline phase” , Polymer, 1991, Vol.32, 

Numb.18, Pag.3331-3339 

7 Tassin, J.F., Monnerie, L., “A Fluorescence Polarization Study of the Effect of Matrix Molecular 

Weight on the Relaxation of a Labeled Molecule in a Stretched Polymer Melt”, Journal of Polymer 

Science: Polymer Physics Edition, 1983, Vol.21, Pag.1981-1992 

8 Rinderknecht, S., Brisson, J., “Orientation of a Miscible Polymer Blend with Strong Interchain 

Hydrogen Bonds: Poly9vinylphenol)- Poly(ethylene oxide)”, Macromolecules, 1999, Vol.32, 

Pag.8509-8516 

9 Li, D., Brisson, J., “Orientation Behavior in Uniaxially Stretched Poly(methyl methacrylate) – 

Poly94-vinylphenol) Blends”, Macromolecules, 1997, Vol.30, Pag.8425-8432 

10 Gestoso, P., Brisson, J., “Orientation of Uniaxially Stretched Poly(vinyl phenol)/Poly(vinyl 

methyl ether) Blends”, Polymer, 2001, Vol.42, Pag.8415-8424 

11 Ouitache, A.K., Zhao, Y., Jasse, B., Monnerie, L., “Orientation and Relaxation in Uniaxially 

Stretched Poly(methacrylate-co-acrylonitrile) compatible Blends”, Polymer, 1994, Vol.35, Numb.4, 

Pag.681-686 

12 Fajolle, R., Tassin, J.F., Sergot, P., Pambrun, C., Monnerie, L., “Orientation of Polystyrene chains 

Stretched above Tg as studied by fluorescence polarization”, Polymer, 1983, Vol.24, Pag.379-382 

13 Messé, L., Prud’Homme, R.E., “Orientation and Relaxation Study of Polystyrene: Polystyrene/ 

Poly(phenylene oxide) Blends”, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 2000, Vol.38, 

Pag.1405-1415 

14 Hyon, S.H., Jin, F., Jamshidi, K., Tsutsumi, S., Kanamoto, T., “Biodegradadble Ultra High 

Strength Poly(L-lactide) Rods for Bone Fixations”, Macromolecular Symposia, 2003, Vol.197, 

Pag.355-368  

15 Burg, K.J., LaBerge, M., Shalaby, S.W., “Change in Stiffness and Effect of Orientation in 

Degrading Polylactide Films”, Biomaterials, 1998, Vol.19, Pag.785-789 

16 Cai, H., Dave, V., Gross, A.R., McCarthy, P.S., “Effects of Physical Aging, Crystallinity and 

Orientation on the Enzymatic Degradation of Poly(lactic acid)”, Journal of Polymer Science: Part B: 

Polymer Physics, 1996, Vol.34, Pag.2701-2708 
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στην άµορφη όσο και στην κρυσταλλική περιοχή του πολυµερούς µε σκοπό την 

κατανόηση της σχέσης µικροδοµής- ιδιοτήτων.17  

Ο µονοαξονικός αλλά και ο διαξονικός εφελκυσµός νέων πολυµερικών 

υλικών ή/και µιγµάτων πολυµερών έχει διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο στην 

εξάπλωση των υλικών αυτών σε νέες αγορές.18 Ωστόσο, η συµπεριφορά των 

πολυµερικών µιγµάτων ως προς τον προσανατολισµό, θεωρείται αρκετά περίπλοκη 

συγκρινόµενη µε αυτή των οµοπολυµερών. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί 

διάφορες ερµηνείες/εκδοχές ώστε να ερµηνευτεί/διασαφηνιστεί η συµπεριφορά 

αυτή όσον αφορά στο διαχωρισµό φάσεων19, τον ελεύθερο όγκο20, την 

πυκνότητα διαπλοκών21, τις σχετικές αλληλεπιδράσεις9 και την ακαµψία της 

µακροαλυσίδας.22 23  

Εκτός όµως από τις πρακτικές εφαρµογές, υπάρχει και έντονο θεωρητικό 

ενδιαφέρον για τον προσανατολισµό των πολυµερών, κυρίως για την κατανόηση 

του τρόπου µε τον οποίο τα τµήµατα προσανατολίζονται σε καθορισµένες 

συνθήκες αλλά και για τους λόγους που ο µακροσκοπικός εφελκυσµός δεν 

συνεπάγεται πάντα και µοριακό προσανατολισµό. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προσδιορισµός του µοριακού 

προσανατολισµού είναι ιδιαίτερης σηµασίας και για αυτό το λόγο πολλές τεχνικές 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δονητικές 

φασµατοσκοπίες IR και Raman, η φασµατοσκοπία NMR, η περίθλαση ακτίνων Χ, οι 

µετρήσεις διπλοθλαστικότητας, κ.ά. Οι τεχνικές αυτές λειτουργούν συνήθως 

συµπληρωµατικά.    

 

                                                           

17 Tanaka, M., Young, J.R., “Molecular Orientation Distributions in Uniaxially Oriented Poly(L-

lactic acid) Films Determined by Polarized Raman Spectroscopy”, Macromolecules, 2006, Vol.39, 

Pag.3312-3321 

18 Tullo , H.A., “Polymer Makers Bridge the Gap”, Chem. Eng. News, C&EN ARCHIVES, 2000, 

Vol.78, Numb.21, Pag.21-26 

19 Abtal, E., Prud’homme, E.R., “Study of Orientation in Miscible and Heterogeneous 

Poly(styrene)/Poly(vinyl methyl ether) Blends”, Polymer, 1996, Vol.37, Pag.3805-3811 

20 McGonigle, E.-A., Liggat, J.J., Pethrick, R.A., Jenkins, S.D., Daly, J.H., Hayward, D., “Permeability 

of N2, Ar, He, O2 and CO2 through biaxially oriented polyester films- dependence on free volume”, 

Polymer, 2001, Vol.42, Pag.2413-2426 

21 Wang, Y.D., Cakmak, M., “Spatial variation of structural hierarchy in injection molded PVDF 

and blends of PVDF with PMMA. Part II. Application of microbeam WAXS pole figure and SAXS 

techniques”, Polymer, 2001, Vol.42, Pag.4233-4251 

22 Chung, H., Lee, C., Han, H., “Moisture – induced stress relaxation of polyimide thin films”, 

Polymer, 2001, Vol.42, Pag.319-328 

23 Soto, A., Voyiatzis, G.A., “Molecular Orientation of Poly(ethylene naphthalate)/ Poly(ethylene 

terephthalate) Copolymers Utilizing Polarized Raman Spectra”, Macromolecules, 2002, Vol.35, 

Pag.2095-2104 
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2-2. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

Στα πολυµερή ο µοριακός προσανατολισµός µπορεί να επιτευχθεί µε 

διάφορους τρόπους όπως ο εφελκυσµός υµενίων24 ή δοκιµίων, µε χρήση των 

ιδιοτήτων των υγροκρυσταλλικών πολυµερών25 26, µε εναπόθεση µακροµορίων 

σε ήδη προσανατολισµένα υποστρώµατα27 28, κ.ά. Η πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι ο µονοαξονικός εφελκυσµός και είναι η µέθοδος 

που χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία. 

Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τον µονοαξονικό εφελκυσµό 

απεικονίζεται στο Σχήµα 2-1 και κατασκευάστηκε στο µηχανουργείο του 

Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ. Αποτελείται από ένα κυλινδρικό γυάλινο θερµοστατούµενο θάλαµο 

όπου στο εσωτερικό του έχει προσαρτηθεί µια διάταξη εφελκυσµού. Η διάταξη 

αυτή είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής διαφόρων 

παραµέτρων όπως το αρχικό µήκος του δοκιµίου L0, ο βαθµός εφελκυσµού λ, η 

θερµοκρασία Τ καθώς και ο ρυθµός εφελκυσµού ε. Ως βαθµός εφελκυσµού 

ορίζεται ο λόγος του µήκους ενός ορισµένου τµήµατος του δοκιµίου µετά τον 

εφελκυσµό προς το αντίστοιχο µήκος του πριν τον εφελκυσµό (λ = L/L0). Το 

µήκος της διάταξης (30cm) προσδιορίζει και τα αρχικά µήκη των προς εφελκυσµό 

δοκιµίων σε αναλογία βέβαια και µε τον τελικό βαθµό εφελκυσµού. Όσον αφορά 

στο θερµοκρασιακό εύρος της διάταξης, στο οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί ο 

εφελκυσµός, είναι από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι περίπου τους 220oC. 

Η ταχύτητα εφελκυσµού κυµαίνεται από 3 έως 24 cm/min.  

Ο εφελκυσµός επιτυγχάνεται µε την περιστροφή ενός άξονα 

αποτελούµενου από δύο κοχλίες µε ανάστροφο σπείρωµα ενωµένους σε κορυφή. 

Οι λαβίδες συγκράτησης των άκρων του δοκιµίου κινούνται πάνω στους δύο 

κοχλίες οι οποίοι περιστρέφονται µηχανικά µέσω ενός µοτέρ. Το µοτέρ συνδέεται 

στη βάση του άξονα των κοχλιών και δίνοντάς του κίνηση υποχρεώνει τα 

                                                           

24 Hagler, T.W., Pakbaz, K., Voss, K.F., Heeger, A.J., “Enhanced order and electronic delocalization 

in conjugated polymers oriented by gel processing in polyethylene”, Physical Review B, 1991, 

Vol.44, Pag. 8652-8666 

25 Conger, M.B., Mastrangelo, C.J., Chen, H.S., “Fluorescence Behavior of Low Molar Mass and 

Polymer Liquid Crystals in Oriented Solid Films”, Macromolecules, 1997, Vol.30, Pag.4049-4055  

26 Lüssem, G., Festag, R., Greiner, A., Schmidt, C.,Unterlechner, C., Heitz, W., Wendorff, H.J., 

Hopmeier, M., Feldmann, J., “Polaized Photoluminescence of Liquid Crystalline Polymers with 

Isolated Arylenevinylene Segments in the Main Chain”, Advanced Materials, 1995, Vol.7, Numb.11, 

Pag.923-925 

27 Wittmann, J.C., Smith, P., “Highly Oriented thin films of Poly(tetrafluoroethylene) as a 

substrate for oriented growth of materials”, Nature, 1991, Vol.352, Pag.414-417 

28 Gill, E.R., Meetsma, A., Hadziioannou, G., “Two novel Thermotropic Liquid Crystalline 

Substituted Oligo(p- phenylene- vinylene)s: Single Crystal X-Ray Determination of an All- Trans 

Oligomeric PPV”, Advance Materials, 1996, Vol.8, Numb.3, Pag.212-214 
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στηρίγµατα του δείγµατος να αποκλίνουν και να επιφέρουν το µονοαξονικό 

εφελκυσµό στο υλικό. Ο ρυθµός περιστροφής του µοτέρ καθορίζεται ηλεκτρονικά 

και η θέρµανση του χώρου εφελκυσµού γίνεται σε αδρανή ατµόσφαιρα Ν2. Το 

αέριο άζωτο θερµαίνεται µε τη διαβίβασή του σε σπείρωµα κατάλληλα 

τοποθετηµένο µέσα σε φούρνους που λειτουργούν σε ελεγχόµενη θερµοκρασία. Η 

διοχέτευσή του γίνεται µε τη βοήθεια οπών κατά µήκος του κλιβάνου ώστε η 

θερµοκρασία στο χώρο να είναι όσο το δυνατό πιο οµοιόµορφη. Υµένια καθώς και 

δοκίµια πάχους µέχρι και µερικών χιλιοστών µπορούν να εφελκυστούν σε 

θερµοκρασίες πάνω από τη θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης του πολυµερούς 

στις οποίες η δυναµική των µακροαλυσίδων είναι ικανή να  τις οδηγήσει σε 

µοριακό προσανατολισµό.  

 

 

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-1. Σχηµατική απεικόνιση του στοιχείου εφελκυσµού που 
χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη µονοαξονικού εφελκυσµού πολυµερικών 
δοκιµίων: Α) Φιάλη παροχής αζώτου, Β) Τροφοδοτικό του φούρνου (που 
περιβάλλει το χαλκοσωλήνα), Γ) Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας και του 
ρυθµού εφελκυσµού, ∆) Ηλεκτρονικές βαλβίδες για τον καθορισµό της παροχής 
θερµού ή ψυχρού αζώτου στο χώρο εφελκυσµού, Ε) Σπείρωµα από χαλκοσωλήνα 
τοποθετηµένο σε φούρνο για τη θέρµανση του διοχετευόµενου αζώτου, ΣΤ) 
∆ιάταξη εφελκυσµού περιβαλλόµενη από γυαλί Pyrex.  

ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 

∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΠΕΣ  
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ΕΙΣΟ∆ΟΣ N2  

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Ε 

ΣΤ 

ΚΟΧΛΙΑΣ 

ΚΟΧΛΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ           

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΧΛΙΑ 
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Με τον τερµατισµό της διαδικασίας εφελκυσµού, ηλεκτρονική βαλβίδα 

διακόπτει την παροχή θερµού αζώτου στο σύστηµα ενώ παράλληλα ανοίγει άλλη η 

οποία διοχετεύει στο σύστηµα ψυχρό άζωτο µε σκοπό την ψύξη του δοκιµίου και 

τη διατήρηση του επιτευχθέντος µοριακού προσανατολισµού. Για µονοαξονική 

συµµετρική τάνυση, ο πιο πιθανός προσανατολισµός των µακροµοριακών 

αλυσίδων είναι η ευθυγράµµισή τους κατά µήκος του άξονα εφελκυσµού µε µια 

κατανοµή αξονικής συµµετρίας γύρω από αυτό τον άξονα µε το επίπεδο 

συµµετρίας κάθετο σε αυτόν τον άξονα. 

 

 

2-3. ΑΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

Θεωρούµε ένα πολυµερικό τήγµα (άµορφο υλικό) και υποθέτουµε ότι 

αρχίζουµε να κατεβάζουµε την θερµοκρασία του. Ουσιαστικά θα συµβούν δύο 

περιπτώσεις, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήµα 2-2.29 Κατά τη διαδροµή (1), 

το πολυµερές µεταβαίνει στη κρυσταλλική του κατάσταση και αυτό συµβαίνει στο 

σηµείο κρυστάλλωσής ,Tf. Κατά τη διαδροµή (2) το πολυµερές τείνει να βρεθεί σε 

µία υαλώδη, άµορφη κατάσταση. Η θερµοκρασία στην οποία η κλίση της καµπύλης 

ειδικού όγκου-θερµοκρασίας, της διαδροµής (2) αλλάζει, αναφέρεται ως 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transition temperature), Tg.30 

 

                                                           

29 Polymers and Liquid Crystals, Case Western Reserve University, http://plc.cwru.edu/ 

30 Τερζής, Φ.Α., “Στατιστική Φυσική Πολυμερών (συμπλήρωμα σημειώσεων Φυσικοχημείας 

Πολυμερών)”, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002, σελ.66-68 
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Σχήµα 2-2: Ψύξη πολυµερικού τήγµατος. Η διαδροµή (1) περιγράφει την 

κρυστάλλωση ενώ η διαδροµή (2) περιγράφει τη µετάπτωση στην υαλώδη 

κατάσταση. Στη θερµοκρασία της υαλώδους µετάπτωσης Tg παρατηρείται αλλαγή 

στην κλίση της καµπύλης ειδικού όγκου-θερµοκρασίας.  

 

 

 

Τα άµορφα πολυµερή χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

διευθέτησης σε µεγάλη κλίµακα. Οι λόγοι για τους οποίους 

ένα πολυµερικό τήγµα µεταβαίνει στην υαλώδη, άµορφη 

κατάσταση και δεν µεταβαίνει σε µια ηµικρυσταλλική φάση, 

σχετίζονται µε δύο παραµέτρους: (α) την απουσία κανονικής 

δοµής στη µακροµοριακή αλυσίδα, µε χαρακτηριστικό 

παράδειγµα το ατακτικό πολυπροπυλένιο το οποίο  δεν µπορεί 

να κρυσταλλωθεί, ενώ το ισοτακτικό µπορεί να βρεθεί στην 

κρυσταλλική φάση και (β) το ρυθµό ψύξης, ο οποίος αν είναι αρκετά µεγάλος, 

οδηγεί ακόµα και πολυµερή µε κανονική δοµή στην άµορφη κατάσταση. 

Κρυσταλλική δοµή απουσιάζει επίσης από διαλύµατα και τήγµατα πολυµερών όπου 

το κρυσταλλικό πλέγµα καταστρέφεται από θερµικές κινήσεις. 
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Ως ηµικρυσταλλικά πολυµερή αναφέρονται σχεδόν πάντα τα πολυµερή τα οποία 

έχουν κανονική δοµή διότι µπορούν να 

κρυσταλλωθούν όχι όµως πλήρως. Ο όρος 

«ηµικρυσταλλικά» χρησιµοποιείται για να 

υπογραµµίσει ακριβώς ότι κανένα πολυµερές δεν 

είναι τέλεια κρυσταλλικό, αλλά αντίθετα, εκτός από 

την κρυσταλλική υπάρχει και η άµορφη φάση. Η 

ύπαρξη κρυσταλλικής φάσης και το ποσοστό αυτής 

σε ένα πολυµερές, επιδρά σηµαντικά σε ιδιότητες 

όπως η πυκνότητα, η οπτική διαφάνεια και κατ’ 

επέκταση στη µηχανική συµπεριφορά. Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται 

µε την κρυσταλλικότητα είναι η παρουσία κανονικότητας στη χηµική δοµή, η 

ευελιξία αναδίπλωσης των αλυσίδων και το µοριακό βάρος. Ο βαθµός 

κρυσταλλικότητας ενός πολυµερούς µπορεί να κυµαίνεται από το εντελώς άµορφο 

έως το σχεδόν εντελώς (έως 95%) κρυσταλλικό και προσδιορίζεται µε τη χρήση 

τεχνικών όπως η περίθλαση ακτίνων Χ31 32, η φασµατοσκοπία IR33, Raman34
 

35 {36}
 και NMR37, η ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης (DSC)38 39, και από 

µετρήσεις της πυκνότητας του υλικού40
.   

ΤΤαα  κκααττάά  ββάάσσηη  άάµµοορρφφαα  πποολλυυµµεερρήή,,  µµπποορροούύνν  νναα  εεφφεελλκκυυσσττοούύνν  σσεε  

θθεερρµµοοκκρραασσίίεεςς  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  ααππόό  ττηη  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  υυααλλώώδδοουυςς  µµεεττάάββαασσηηςς,,  ΤΤgg..  Σε αυτή 

την περιοχή θερµοκρασιών οι µακροµοριακές αλυσίδες χαρακτηρίζονται από 

αυξηµένη ευκινησία και κατά συνέπεια µια εφαρµοζόµενη τάση µπορεί να 

                                                           

31 Murthy, N.S., Minor, H., “General Procedure for evaluating amorphous scattering and 

Crystallinity from X-ray diffraction scans of Semicrystalline Polymers”, Polymer, 1990, Vol.31, 

Pag.996-1002 

32 Colomines, G., van der Lee, A., Robin, J-J., Boutevin, B., “X-Ray Diffraction of the Crystallinity of 

glycolysates derived from PET”, European Polymer Journal, 2008, Vol.44, Pag.2874-2885 

33 Wu, H-D., Wu, S-C., Wu, I-D., Chang, F-C., “Novel Determination of the Crystallinity of 

syndiotactic polystyrene using FTIR spectrum”, Polymer, 2001, Vol.42, Pag.4719-4725 

34 Murphy, M.B., Prescott, W.S., Larson, I., “Measurements of lactose Crystallinity using Raman 

spectroscopy”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2005, Vol.38, Pag.186-190 

35 Strobl, G.R., Hagedorn, W., “Raman Spectroscopic Method for determining the Crystallinity of 

Polyethylene”, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 1978, Vol.16, Pag.1181-1193 

36 Kellar, E.J.C., Galiotis, C., Andrews, E.H., “Raman Vibrational Studies of Syndiotactic 

Polystyrene. 1. Assignnements in a Conformational/Crystallinity Sensitive Spectral Region”, 

Macromolecules, 1996, Vol.29, Numb.10, Pag.3515-3520    

37 Asano, A., Tanaka, C., Murata, Y., “NMR determination of Crystallinity for poly(ε-L-lysine)”, 

Polymer, 2007, Vol.48, Pag.3809-3816 

38 Kong, Y., Hay, J.N., “The measurement of the Crystallinity of polymers by DSC”, Polymer, 2002, 

Vol.43, Pag.3873-3878 

39 Gray, P.A., “Polymer Crystallinity Determination by DSC”, Thermochimica Acta, 1970, Vol.1, 

Pag.563-579 

40 Farrow, G., Ward, I.M., “Crystallinity in Poly(ethylene terephthalate): A comparison of X-Ray, 

Infra-red and Density Measurements”, Polymer, 1960, Vol.1, Pag.330-339 
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προκαλέσει την εµφάνιση προσανατολισµού των µακροαλυσίδων ή τµηµάτων 

αυτών. Ο προσανατολισµός αυτός διατηρείται µόνο όσο κρατάει η εφαρµογή της 

τάσης και οι αλυσίδες χαλαρώνουν στην αρχική τους κατάσταση µετά την 

αποµάκρυνσή της. Για να αποφευχθούν φαινόµενα αποκατάστασης που θα 

οδηγήσουν σε απώλεια του µοριακού προσανατολισµού, απαιτείται γρήγορη 

θερµική απόσβεση, η οποία επιτυγχάνεται µε απότοµη ψύξη.(Σχήµα 2-3)4 Οι 

διαµορφώσεις των αλυσίδων που προκύπτουν δεν είναι πλέον τυχαίες, ο 

προσανατολισµός διατηρείται και µετά την αποµάκρυνση της τάσης. Υπάρχουν 

βέβαια και περιπτώσεις εντελώς άµορφων πολυµερών, όπως το ατακτικό 

πολυστυρόλιο, κατά τις οποίες «επιτυγχάνεται» µακροσκοπικός εφελκυσµός χωρίς 

όµως αυτός να συνοδεύεται από µοριακό προσανατολισµό. 

 

           

Σχήµα 2-3: Απεικόνιση εφελκυσµού άµορφου πολυµερούς σε θερµοκρασία 

υψηλότερη της Tg και απότοµη ψύξη στην υαλώδη κατάσταση µετά την 

παραµόρφωση.   

 

Όσον αφορά στα ηµικρυσταλλικά πολυµερή, η διαδικασία του 

προσανατολισµού περιπλέκεται από την παρουσία κρυσταλλιτών που από µόνοι 

τους φέρουν ένα ποσοστό τοπικού προσανατολισµού. Σε υψηλούς βαθµούς 

εφελκυσµού, τόσο οι κρυσταλλικές όσο και οι άµορφες περιοχές µπορούν να 

προσανατολιστούν σε ένα µεγάλο βαθµό. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί 

ότι σε ένα προσανατολισµένο ηµικρυσταλλικό πολυµερές η άµορφη και η 

T > Tg 



 

 

 

κρυσταλλική φάση έχουν διαφορετικό προσανατολισµό και συνήθως η 

κρυσταλλική φάση προσανατολίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από την άµορφη.

Ο εφελκυσµός των ηµι

του λαιµού (necking)(Σχήµα 

οποία η µη προσανατολισµένη περιοχή µετατρέπεται σε ινώδη δοµή

περιοχή του λαιµού «ταξιδεύει» µέσα στο δοκίµιο µέχρις ότου όλο το δείγµα 

µετατραπεί στην ινώδη µορφή. Στα πρώτα στάδια του εφελκυσµού παρατηρείται 

«ξεδίπλωµα» των αλυσίδων της άµορφης φάσης και προσανατολισµός τους

πιθανόν να οδηγεί στη δηµιουργία 

crystallization).  

 

                                            

Σχήµα 2-4: Απεικόνιση πειράµατος εφελκυσµού 

πολυµερές, σε θερµοκρασία δωµατίου

(necking).  

 

                                                          

41 http://gertrude-old.case.edu/

42 Peterlin, A., “Plastic Deformation of Cystalline Polymers

1977, Vol.17, Numb.3, Pag.183

43 Peterlin, A., Meinel, G., “

crystals”, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Letters
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κρυσταλλική φάση έχουν διαφορετικό προσανατολισµό και συνήθως η 

κρυσταλλική φάση προσανατολίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από την άµορφη.

Ο εφελκυσµός των ηµικρυσταλλικών πολυµερών οδηγεί στη δηµιουργία 

Σχήµα 2-4) 41, µιας εντοπισµένης δηλαδή περιοχής στην

οποία η µη προσανατολισµένη περιοχή µετατρέπεται σε ινώδη δοµή

περιοχή του λαιµού «ταξιδεύει» µέσα στο δοκίµιο µέχρις ότου όλο το δείγµα 

µετατραπεί στην ινώδη µορφή. Στα πρώτα στάδια του εφελκυσµού παρατηρείται 

«ξεδίπλωµα» των αλυσίδων της άµορφης φάσης και προσανατολισµός τους

πιθανόν να οδηγεί στη δηµιουργία νέων κρυσταλλικών περιοχών (stretch

 

                                            T = R.T 

: Απεικόνιση πειράµατος εφελκυσµού σε ένα ηµικρυσταλλικό 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Εµφανής είναι η δηµιουργία λαιµού 

                   

old.case.edu/ 

Plastic Deformation of Cystalline Polymers”, Polymer Engineering and Science

17, Numb.3, Pag.183-193 

Peterlin, A., Meinel, G., “Fuming nitric acid treatment of Polyethylene I. Morphology of single 

Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Letters, 1965, Vol.3, Pag.1059

κρυσταλλική φάση έχουν διαφορετικό προσανατολισµό και συνήθως η 

κρυσταλλική φάση προσανατολίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από την άµορφη.  

κρυσταλλικών πολυµερών οδηγεί στη δηµιουργία 

, µιας εντοπισµένης δηλαδή περιοχής στην 

οποία η µη προσανατολισµένη περιοχή µετατρέπεται σε ινώδη δοµή.42 43 Η 

περιοχή του λαιµού «ταξιδεύει» µέσα στο δοκίµιο µέχρις ότου όλο το δείγµα 

µετατραπεί στην ινώδη µορφή. Στα πρώτα στάδια του εφελκυσµού παρατηρείται 

«ξεδίπλωµα» των αλυσίδων της άµορφης φάσης και προσανατολισµός τους που 

stretch induced 

ένα ηµικρυσταλλικό 

. Εµφανής είναι η δηµιουργία λαιµού 

Polymer Engineering and Science, 

Fuming nitric acid treatment of Polyethylene I. Morphology of single 

, 1965, Vol.3, Pag.1059-1064 
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Στη συνέχεια ακολουθεί περιστροφή και θραύση των lamellae σε 

µικρότερους κρυσταλλίτες που στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο σχηµατίζοντας 

µακριές αλλά διαχωρίσιµες μικροΐνες.(Σχήµα 2-5)44 Στο στάδιο αυτό 

παρατηρείται και η ευθυγράµµιση των άµορφων συνδετικών αλυσίδων. 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-5: Απεικόνιση εφελκυσµού ηµικρυσταλλικού πολυµερούς σε 

θερµοκρασία υψηλότερης της Τg.  

 

Η διαδικασία δηλαδή του εφελκυσµού στα ηµικρυσταλλικά πολυµερή, 

περιλαµβάνει αρχικά την παραµόρφωση της σφαιρουλιτικής δοµής και στη 

συνέχεια τη µετατροπή της σε ινώδη.  

 

 

 

 

                                                           

44 www.cem.msu.edu/ 

T >Tg 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται εκτεταµένα οι οργανολογίες των µεθόδων 

που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία µε σκοπό το χαρακτηρισµό των 

πολυµερικών µιγµάτων που παρασκευάστηκαν και των υλικών που µελετήθηκαν. 

Η φασµατοσκοπία Raman αποτέλεσε την κύρια µέθοδο προσδιορισµού του 

µοριακού προσανατολισµού των υλικών και οι οργανολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν η ευέλικτη οργανολογία micro-Raman και η οργανολογία 

FT-Raman. Οι θερµικές ιδιότητες των µιγµάτων και των οµοπολυµερών 

εξετάστηκαν µε τη ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης (DSC), µε τη χρήση της 

οποίας προσδιορίστηκε η κρυσταλλικότητα των υλικών και οι θερµοκρασίες 

µεταπτώσεώς τους (Tm, Tg). Τέλος, για τη µελέτη της βιοαποικοδόµησης των 

πολυµερικών µιγµάτων που εξετάστηκαν στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε η 

Χρωµατογραφία ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC) και η ∆υναµική Ανάλυση του 

Φωτός (DLS).     

 

3-1. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

3-1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

Το φαινόµενο της ανελαστικής σκέδασης του φωτός ανακαλύφθηκε το 

1928 από τον Ινδό φυσικό Sir C.V.Raman και προς τιµήν του ονοµάστηκε 

φαινόµενο Raman. Σύµφωνα µε αυτό, η σκεδαζόµενη από ένα µόριο ακτινοβολία 

περιλαµβάνει φωτόνια ίδιας συχνότητας µε τη συχνότητα της προσπίπτουσας 

δέσµης (ελαστική σκέδαση) αλλά και φωτόνια µε διαφορετική συχνότητα 

(ανελαστική σκέδαση). Η πιθανότητα να συµβεί ανελαστική σκέδαση είναι 

εξαιρετικά µικρή αφού µόνο ένα από τα 107 προσπίπτοντα φωτόνια θα σκεδαστεί 

σε διαφορετική από την προσπίπτουσα συχνότητα. Η φασµατοσκοπία Raman 

στηρίζεται στο φαινόµενο (σκέδαση) Raman και αποτελεί µια βασική µέθοδο µη 

καταστροφικής χηµικής ανάλυσης. Πρόκειται για µια αξιόπιστη µέθοδο και 

σηµαντικό εργαλείο στο χαρακτηρισµό υλικών µε ευρύ φάσµα εφαρµογών. Ως 

πηγή διέγερσης χρησιµοποιείται ένα laser µε µήκος κύµατος από το υπεριώδες ως 

το κοντινό υπέρυθρο.{1} {2} {3} 

                                                           

1 Ferraro, J.R., Nakamoto, K., “Introductory Raman Spectroscopy”, Academic Press, Inc., 1994, 

Ch.1 

2 Baranska, H., Labudzinska, A., Terpinski, J., “Laser Raman Spectrometry. Analytical 

Applications”, John Wiley and Sons, 1987 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

- 26 - 

 

  Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρµογές της φασµατοσκοπίας Raman στην 

ταυτοποίηση των χηµικών οµάδων που υπάρχουν σε ένα σύστηµα, στον 

υπολογισµό των σχετικών συγκεντρώσεων δύο ή περισσοτέρων υλικών, στον 

προσδιορισµό µοριακών διαµορφώσεων, στην εκτίµηση του µοριακού 

προσανατολισµού και στην αναµιξιµότητα πολυµερικών µιγµάτων. Τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της φασµατοσκοπίας είναι η απλή προετοιµασία του 

δείγµατος (το σχήµα και το µέγεθος δεν έχουν σηµασία) σε συνδυασµό µε τη 

µικρή ποσότητα δείγµατος που απαιτείται, η δυνατότητα λήψης φασµάτων από 

υδατικά διαλύµατα κ.ά. Το κύριο µειονέκτηµα είναι η ενδεχόµενη εµφάνιση 

φθορίζοντος υποστρώµατος µε διέγερση κυρίως στο ορατό. 

 

3-1.2. ΠΟΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ένα µόριο µπορεί να πολωθεί µε την εφαρµογή ενός πεδίου που επάγει 

δίπολο. Η χαλάρωση του δίπολου έχει ως αποτέλεσµα τη σκέδαση του φωτός. Το 

φαινόµενο Raman είναι µια ειδική περίπτωση της σκέδασης του φωτός. Το 

ηλεκτρικό πεδίο ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος µετατοπίζει το κέντρο του 

αρνητικού φορτίου στο µόριο σε σχέση µε το θετικό (Σχήµα 3-1){2}, επάγοντας 

µια διπολική ροπή που είναι ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου: 

                                         ���� = ����k ⋅⋅⋅⋅ E                                     {3-1} 

Το διάνυσµα ���� είναι η πολωσιµότητα του µορίου και εκφράζει την επιδεκτικότητα 

των µορίων στην πόλωση, ανάλογα µε το δείγµα. Αποτελεί µέτρο της ευκολίας µε 

την οποία το ηλεκτρονιακό νέφος µπορεί να διαταραχθεί µε την εφαρµογή του 

πεδίου και η τιµή της είναι πάντα µη µηδενική. Είναι επίσης συνάρτηση του 

σχήµατος και του µεγέθους του µορίου το οποίο και χαρακτηρίζει. Η τιµή της είναι 

µικρότερη για ένα απλό δεσµό από ότι για έναν πολλαπλό.  

 

 

 

Σχήµα 3-1. ∆ηµιουργία διπολικής ροπής επαγοµένης από την εφαρµογή 

ηλεκτρικού πεδίου ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. 

                                                                                                                                                                      

3 Hendra, P.J., Agbenyega, J.K., “The Raman Spectra of Polymers”, John Wiley and Sons, 1993 

+ + 
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Σε µοριακό επίπεδο η πολωσιµότητα θα παρουσιάζει µεταβολές σε σχέση µε 

τον προσανατολισµό του πεδίου µε το µοριακό άξονα. Η πολωσιµότητα ενός 

µορίου παρουσιάζει δηλαδή ανισοτροπία, είναι άρα διαφορετική σε διαφορετικές 

διευθύνσεις στο χώρο. Η µεταβολή της πολωσιµότητας µε τη διεύθυνση µπορεί να 

αποδοθεί από τον τανυστή πολωσιµότητας που αποτελείται από εννέα τιµές αij 

(στοιχεία του τανυστή), που σχετίζονται µε το σύστηµα συντεταγµένων που 

επιλέγεται:  

                                              
















=

zzzyzx

yxyyyx

xzxyxx

ij

ααα
ααα
ααα

α                                       {3-2} 

Ο τανυστής πολωσιµότητας είναι συµµετρικός δηλαδή αij = αji. Τα διαγώνια 

στοιχεία του τανυστή καλούνται κύριες τιµές του τανυστή. Αλλαγή σε ένα στοιχείο 

του τανυστή πολωσιµότητας, οδηγεί σε σκέδαση Raman. Οι ιδιότητες ενός 

τανυστή, όπως προαναφέρθηκε, µεταβάλλονται µε το σύστηµα συντεταγµένων 

που επιλέγεται, υπάρχουν όµως δύο τιµές που παραµένουν αµετάβλητες. Οι τιµές 

αυτές καλούνται αναλλοίωτες και είναι: 

• Η κύρια τιµή ��, που δίνεται από τη σχέση: 

                                           ( )zzyyxx αααα ++= 31                                       {3-3} 

όπου αxx, αyy, αzz είναι τα διαγώνια στοιχεία του τανυστή πολωσιµότητας και 

δίνουν τους ηµιάξονες του ελλειψοειδούς της πολωσιµότητας. 

• Και η ανισοτροπία γ, που δίνεται από την εξίσωση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2222222 621 zxyzxyxxzzzzyyyyxx αααααααααγ +++−+−+−=       {3-4} 

 

Μια γεωµετρική αναπαράσταση του τανυστή πολωσιµότητας είναι εφικτή µε 

τη χρήση του ελλειψοειδούς της πολωσιµότητας. Οι κύριοι άξονες του 

ελλειψοειδούς καθορίζονται από τη συµµετρία του µορίου που θεωρούµε κάθε 

φορά. Όταν στο σύστηµα συντεταγµένων που χρησιµοποιείται για µια ανάλυση οι 

καρτεσιανοί άξονες συµπίπτουν µε τους κύριους άξονες του ελλειψοειδούς τότε: 

 

αxy = αyz = αzx = 0 

 

και ο πίνακας της πολωσιµότητας αποκτά διαγώνια µορφή. 
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Όταν αxx = αyy = αzz και τα µη διαγώνια στοιχεία του τανυστή είναι µηδέν, 

τότε το ελλειψοειδές εκφυλίζεται σε σφαίρα, η ανισοτροπία είναι ίση µε µηδέν και 

έτσι η πολωσιµότητα παίρνει τη µορφή βαθµωτού µεγέθους. Η ανισοτροπία 

αποτελεί µέτρο της απόκλισης του ελλειψοειδούς της πολωσιµότητας από τη 

σφαιρική συµµετρία.  

Η παράγωγος του τανυστή πολωσιµότητας σε σχέση µε την κανονική 

συντεταγµένη για τη δόνηση κ, Qκ (Σχέση {3-5}), αποτελεί ένα νέο τανυστή, ο 

οποίος καλείται τανυστής Raman και από τον οποίο εξαρτάται η ένταση της 

σκέδασης Raman: 

                                                 ( )
0

'










∂

∂
=

k

ij

kij
Q

α
α                                           {3-5} 

 

 

3-1.3. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ RAMAN 

 

Η κλασσική θεωρία της σκέδασης του φωτός στηρίζεται στην υπόθεση ότι 

το µόριο είναι ένα δονούµενο δίπολο το οποίο προκύπτει όταν ένα 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα µε περιοδικά µεταβαλλόµενη ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου αλληλεπιδρά µε ένα µόριο: 

 

                                                E = E0 cosv0t                                       {3-6} 

 

όπου Ε0 το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος, v0 η συχνότητα του κύµατος και t ο χρόνος. Σύµφωνα µε τους νόµους 

της ηλεκτροδυναµικής, κάθε ταλαντούµενο δίπολο αποτελεί την πηγή 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος µε συχνότητα ίση µε τη συχνότητα ταλάντωσης του 

δίπολου. Αντικαθιστώντας τη Σχέση {3-6} στη Σχέση {3-1} προκύπτει µια 

εξίσωση που καθορίζει την τιµή της διπολικής ροπής που επάγεται από το 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα:  

 

                                        P = αE0 cos(2πv0t)                                        {3-7} 

 

Η τιµή της διπολικής ροπής µεταβάλλεται σε συµφωνία µε την συχνότητα 

του κύµατος και έτσι το µόριο εκπέµπει ακτινοβολία της ίδιας συχνότητας. Έτσι 

προκύπτει η σκέδαση Rayleigh, που θα ήταν η µόνη µορφή σκέδασης αν το µόριο 

δεν είχε τις δικές του δονήσεις. Κατά τη διάρκεια της δόνησης όµως, το µόριο 

µπορεί να αλλάξει σχήµα και µέγεθος και κατά συνέπεια πολωσιµότητα. Αν υπάρξει 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

- 29 - 

 

αλλαγή στην πολωσιµότητα µε τη µετακίνηση των πυρήνων -κατά τη διάρκεια της 

δόνησης-, υποθέτουµε ότι η µεταβολή αυτή θα είναι γραµµική και το πλάτος της 

δόνησης µικρό, έτσι ώστε κάθε στοιχείο του τανυστή πολωσιµότητας να δίνεται 

από τη σχέση: 

 

                                       (αij)κ = (αij)0 + (α’ij)κ Qκ                                   {3-8} 

 

όπου (αij)0 είναι η τιµή του αij στη θέση ισορροπίας. Η κανονική συντεταγµένη Qκ, 

µεταβάλλεται περιοδικά µε το χρόνο κατά τη διάρκεια της δόνησης και η τιµή της 

δίνεται από τη σχέση:  

 

                                            Qκ = Q0 cos(2πvt)                                        {3-9} 

 

Αν ο τανυστής πολωσιµότητας γραφεί υπό µορφή πίνακα 

 

                                                   (αij) = α                             (όπου i,j = x, y, z) 

 

η µεταβολή της πολωσιµότητας κατά τη διάρκεια της δόνησης θα γραφεί όπως 

δίνεται στη Σχέση {3-10}: 

 

                                         ( )tQ
Q

a
aa πν

κ

2cos0

0

0 








∂
∂

+=                               {3-10}    

 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση {3-10} στη Σχέση {3-7} λαµβάνεται η Σχέση {3-

11}: 

                ( ) ( ) ( )ttQ
Q

tEP 00

0

000 2cos2cos2cos πνπν
α

πνα
κ









∂

∂
+=               {3-11}    

 

η οποία, µε τη βοήθεια της τριγωνοµετρικής Σχέσης {3-12}: 

 

                          cosα ⋅⋅⋅⋅ cosb = ½ [cos(α+b) + cos(α–b)]                   {3-12} 

 

γράφεται: 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

- 30 - 

 

  ( ) [ ]( ) [ ]( )( )ttQ
Q

a
tEP ννπννππνα

κ

−++








∂

∂
+= 000

0

000 2cos2cos
2

1
2cos      {3-13} 

 

Η επαγωγή και η χαλάρωση του δίπολου έχει ως αποτέλεσµα την 

«απορρόφηση» στην αρχή και στη συνέχεια τη σκέδαση της ακτινοβολίας, αφού η 

ακτινοβολία είναι η πηγή του πεδίου που προκαλεί τη διαταραχή του ηλεκτρονικού 

νέφους. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης {3-13}, υποδηλώνει ότι ένα δίπολο θα 

επαχθεί (και κατά συνέπεια θα πραγµατοποιηθεί σκέδαση), µε συχνότητα ίση µε τη 

συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και εκφράζει την ελαστική σκέδαση 

που ονοµάζεται σκέδαση Rayleigh. Ο δεύτερος όρος υποδηλώνει ότι η σκέδαση 

αυτή θα συνοδευτεί µε ακτινοβολία σε µετατοπισµένες συχνότητες v0 + v και v0 – 

v. Η ανελαστική αυτή σκέδαση µε συχνότητες µεγαλύτερες της προσπίπτουσας 

ονοµάζεται anti-Stokes, ενώ σε µικρότερες Stokes. Ένας χρήσιµος τρόπος 

παρουσίασης των δεδοµένων είναι κάνοντας γραφική της έντασης της 

σκεδαζόµενης µε τη µετατόπιση των συχνοτήτων. 

Επιπλέον, από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι για να είναι µια δόνηση ενεργή 

στο Raman, θα πρέπει 0

2

0

≠








∂

∂

κQ

a
 δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην 

πολωσιµότητα κατά τη διάρκεια της δόνησης. 

 

 

 

3-1.4. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ RAMAN 

 

Ένα από τα φαινόµενα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε ένα µόριο, είναι η σκέδαση Raman. Τα 

ενεργειακά σωµατίδια είναι γνωστά ως κβάντα και στην περίπτωση της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ως φωτόνια. Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται 

από τη σχέση E = hv, όπου h είναι η σταθερά του Planck και ν η συχνότητα. Η 

αλληλεπίδραση ενός φωτονίου µε ένα µόριο µπορεί να οδηγήσει σε τρία 

φαινόµενα: απορρόφηση, εκποµπή και σκέδαση. 

Η σκέδαση της ακτινοβολίας συµβαίνει ταυτόχρονα µε την αλληλεπίδραση 

του φωτονίου µε το µόριο, όταν η ενέργεια του φωτονίου δεν αντιστοιχεί στην 

ενεργειακή διαφορά µεταξύ της πρώτης διηγερµένης και της θεµελιώδους ενός 

µορίου. Η σκέδαση µπορεί να προέλθει χωρίς αλλαγή της ενέργειας του 

προσπίπτοντος φωτονίου (σκέδαση Rayleigh) ή µε αλλαγή αυτής της ενέργειας 

(σκέδαση Raman).  
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Αν υποθέσουµε ότι µια δέσµη µονοχρωµατικής ακτινοβολίας προσπέσει σε 

ένα δείγµα, πολλά από τα φωτόνια της δέσµης κατά την αλληλεπίδρασή τους µε 

δοµικές οµάδες του δείγµατος, έστω µε µόρια, είναι δυνατόν να υποστούν ένα 

είδος απορρόφησης. Το σύστηµα λοιπόν «φωτόνιο-µοριακό είδος» διεγείρεται σε 

ένα διαταραγµένο επίπεδο και η ακαριαία χαλάρωση του συστήµατος έχει συνήθως 

ως αποτέλεσµα το µόριο να επανέλθει στην ίδια ακριβώς ενεργειακή στάθµη απ’ 

όπου ξεκίνησε, µε ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου ίσης ενέργειας µε του 

προσπίπτοντος -αυτή είναι η ελαστική σκέδαση Rayleigh.(Σχήµα 3-2) 

 

 

 

 

Σχήµα 3-2. Σχηµατική απεικόνιση του φαινοµένου Raman. 

 

Είναι δυνατόν όµως, το µόριο να χαλαρώσει στο πρώτο δονητικά 

διεγερµένο ενεργειακό επίπεδο µε ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου µικρότερης 

ενέργειας από του προσπίπτοντος, ακριβώς ίσης µε αυτή της διαφοράς των δύο 

διαδοχικών δονητικών επιπέδων του µορίου. Η σκέδαση αυτή ονοµάζεται RRaammaann 

Stokes. Πιο σπάνια περίπτωση, για πειράµατα στη θερµοκρασία δωµατίου, είναι το 

προσπίπτον φωτόνιο να αλληλεπιδράσει µε ένα ήδη δονητικά διεγερµένο µόριο και 

η χαλάρωση του συστήµατος στη θεµελιώδη δονητική στάθµη να προκαλέσει τη 

σκέδαση ενός φωτονίου µε περίσσεια ενέργειας, ίσης και πάλι µε αυτή της 
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διαφοράς µεταξύ των δύο διαδοχικών δονητικών επιπέδων του µορίου. Η 

τελευταία περίπτωση αποτελεί τη σκέδαση Raman anti-Stokes. Οι µετατοπίσεις 

αυτές της ενέργειας µεταξύ προσπίπτοντος και σκεδαζόµενου φωτονίου 

αντιπροσωπεύουν δονητικές ενεργειακές καταστάσεις του µορίου το οποίο και 

χαρακτηρίζουν αναπαράγοντας τα φάσµατα Raman. 

 

3-1.5. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ RAMAN 

 

Η θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Placzek, επιτρέπει τη διατύπωση 

εξισώσεων που ερµηνεύουν τις πειραµατικά µετρούµενες εντάσεις της σκέδασης 

Raman Stokes και anti-Stokes. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

• Η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας v0, είναι αρκετά µεγαλύτερη 

από τη συχνότητα δόνησης του µορίου v. 

• Η συχνότητα που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονιακή µετάπτωση του µορίου 

από τη θεµελιώδη στάθµη στην πρώτη διηγερµένη, είναι αρκετά 

µεγαλύτερη από αυτή της διεγείρουσας ακτινοβολίας v0. 

Λόγω της τελευταίας παραδοχής, η θεωρία του Placzek βρίσκει εφαρµογή µόνο 

στην απλή σκέδαση Raman και αδυνατεί να εξηγήσει τη σκέδαση Raman 

συντονισµού. 

Η θεωρία του Placzek, παρέχει εξισώσεις που περιγράφουν τις εντάσεις των 

Stokes (
St

ijI ,ν ) και anti-Stokes (
aSt

ijI ,ν ) ακτινοβολιών. Οι εντάσεις αυτές υπολογίζονται 

ανά µονάδα έντασης της προσπίπτουσας και της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας από 

ένα µόριο ή από τη µοναδιαία κυψελίδα ενός ταλαντούµενου κρυστάλλου µε 

συχνότητα v. Οι εξισώσεις προκύπτουν για σκεδαζόµενη ακτινοβολία που 

παρατηρείται σε γωνία 900 ως προς την προσπίπτουσα δέσµη και θεωρώντας ότι τα 

διανύσµατα του ηλεκτρικού πεδίου τόσο της προσπίπτουσας όσο και της 

σκεδαζόµενης δέσµης είναι σε συµφωνία µε τους άξονες του ορθογωνίου 

συστήµατος συντεταγµένων που έχει προσαρµοστεί στο υπό µελέτη µόριο. 
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Στις παραπάνω σχέσεις ��0 και �� είναι η συχνότητα της διεγείρουσας και της 

δόνησης του µορίου αντίστοιχα, Τ η απόλυτη θερµοκρασία του δείγµατος, h η 

σταθερά του Planck, c η ταχύτητα του φωτός, gv ο βαθµός εκφυλισµού της 

συγκεκριµένης δόνησης και (α’ij) το στοιχείο του τανυστή Raman που δείχνει τη 

µεταβολή της πολωσιµότητας για τη δόνηση κ που µελετάται, ως προς την 

κανονική συντεταγµένη Qκ στη θέση ισορροπίας.  

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι η ένταση της σκεδαζόµενης 

ακτινοβολίας Raman είναι ανάλογη του τετραγώνου του στοιχείου του τανυστή 

Raman που εµπλέκεται στη συγκεκριµένη δόνηση, είναι δηλαδή ανάλογη της 

µεταβολής της πολωσιµότητας κατά τη διάρκεια της δόνησης. Επιπλέον, είναι 

ανάλογη της τέταρτης δύναµης της συχνότητας του σκεδαζόµενου Raman 

φωτονίου. 

Με βάση τις εξισώσεις {3-14} και {3-15} µπορεί να υπολογιστεί ο λόγος 

των εντάσεων των ακτινοβολιών Raman Stokes και anti-Stokes: 
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, ο λόγος των εντάσεων των 

ακτινοβολιών Raman Stokes και anti-Stokes εξαρτάται από την απόλυτη 

θερµοκρασία του δείγµατος. 

 

 

 

3-1.6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN 

 

Σε κάθε τµήµα µιας πολυµερικής αλυσίδας αντιστοιχούν και συγκεκριµένοι 

κανονικοί τρόποι δόνησης των ατόµων που το αποτελούν. Κάθε κανονικός τρόπος 

δόνησης περιγράφεται από ένα τανυστή Raman, ο οποίος έχει συγκεκριµένες 

κύριες διευθύνσεις στο σύστηµα συντεταγµένων που επισυνάπτεται στο 

συγκεκριµένο τµήµα της µακροαλυσίδας. Έτσι, προσανατολισµός των τµηµάτων 

των αλυσίδων θα έχει ως αποτέλεσµα και αντίστοιχο προσανατολισµό των κύριων 

διευθύνσεων των τανυστών Raman, που περιγράφουν τις δονήσεις των τµηµάτων 

αυτών. Η ανισοτροπία αυτή, µπορεί να ανιχνευτεί µε πολωµένα φάσµατα Raman 

µέσω της διαφοροποίησης των εντάσεων των αντίστοιχων κορυφών δόνησης στα 

φάσµατα σε συνάρτηση µε την επιλογή πολώσεων της προσπίπτουσας και της 

σκεδαζόµενης ακτινοβολίας.  
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Πιο συγκεκριµένα, οι κορυφές δόνησης που αποδίδονται σε σκελετικές 

δονήσεις παρουσιάζουν αύξηση της έντασης σε παράλληλη γεωµετρία πόλωσης ως 

προς τη διεύθυνση του εφελκυσµού. Αντίθετα, κορυφές δόνησης που αποδίδονται 

σε δονήσεις που πραγµατοποιούνται κάθετα στη διεύθυνση ανάπτυξης της 

µακροαλυσίδας εµφανίζουν αυξηµένη ένταση σε κάθετη γεωµετρία πόλωσης ως 

προς τη διεύθυνση του εφελκυσµού.  

Ο λόγος πόλωσης R, εκφράζει την ανισοτροπία αυτή και δίνεται από τη 

σχέση: 

 

                                                    

⊥

=
I

I
R

C
            ή        v VV

v HH

I
R

I

−

−

=                                        {3-17} 

 

όπου, III το εµβαδόν (ή η ένταση) συγκεκριµένης κορυφής δόνησης όταν η 

πόλωση προσπίπτουσας και σκεδαζόµενης είναι παράλληλη στη διεύθυνση του 

εφελκυσµού και I ⊥  το εµβαδόν (ή η ένταση) της ίδιας κορυφής δόνησης όταν η 

πόλωση προσπίπτουσας και σκεδαζόµενης είναι κάθετη στη διεύθυνση του 

εφελκυσµού. Οι δείκτες Η και V αναφέρονται στην πόλωση της διεγείρουσας και 

της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας, αντίστοιχα, ως προς το σκεδάζον επίπεδο, το 

οποίο µε τη σειρά του χαρακτηρίζεται h ή v ανάλογα µε το προσαρµοσµένο στο 

εργαστήριο σύστηµα συντεταγµένων (Σχήµα 3-3). Η διαφοροποίηση των 

εντάσεων ανάµεσα σε πολωµένα φάσµατα µε γεωµετρίες πόλωσης HH και VV, µε 

σταθερά τοποθετηµένο δείγµα (h ή v) και στις δύο περιπτώσεις, είναι ένδειξη 

ανισοτροπίας στο σύστηµα. 
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Σχήµα 3-3. Άξονες συντεταγµένων για γεωµετρία οπισθοσκέδασης Raman. Οι 

άξονες συντεταγµένων OX1X2X3 και Ox1x2x3 είναι προσαρµοσµένοι στο 

εργαστηριακό σύστηµα και στο δείγµα, αντίστοιχα.  

 

Οι τιµές του R αποτελούν όπως προαναφέρθηκε µέτρο της ανισοτροπίας ενός 

πολυµερούς. Έτσι, αν: 

• R = 1, το δοκίµιο είναι ισότροπο ή η δόνηση που επιλέχθηκε δεν είναι 

ευαίσθητη στον µοριακό προσανατολισµό. 

• R > 1, το δοκίµιο είναι ανισότροπο και η δόνηση που επιλέχθηκε για τον 

υπολογισµό του πραγµατοποιείται σε διεύθυνση που τείνει να 

προσανατολιστεί παράλληλα στη διεύθυνση εφελκυσµού. 

• R < 1, το δοκίµιο είναι ανισότροπο και η δόνηση που επιλέχθηκε για τον 

υπολογισµό του πραγµατοποιείται σε διεύθυνση που τείνει να 

προσανατολιστεί κάθετα στη διεύθυνση εφελκυσµού. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι για R>1 η τάση µεταβολής του R µε το βαθµό 

εφελκυσµού είναι ανάλογη και σε ένα βαθµό παρόµοια µε την αντίστοιχη µεταβολή 

του µοριακού προσανατολισµού που είναι δυνατό να µετρηθεί και  ποσοτικά. 
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3-1.7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Οι οργανολογίες Raman, που χρησιµοποιήθηκαν και παρακάτω αναλύονται 

εκτεταµένα, ήταν η ευέλικτη οργανολογία micro-Raman, που σχεδιάστηκε σε 

συνεργασία µε την Dilor και η οργανολογία FT-Raman.  

 

 

Α) Ευέλικτη Οργανολογία micro Raman 

 

Το κύριο πλεονέκτηµα της ευέλικτης οργανολογίας είναι ο µικρός χρόνος 

που απαιτείται για τη λήψη φάσµατος, σε όλη τη φασµατική περιοχή και για αυτό 

το λόγο τα πολωµένα φάσµατα των οµοπολυµερών ελήφθησαν µε αυτή. 

Αποτελείται από µια ευέλικτη κεφαλή, ένα µονοχρωµάτορα χωρίς κινητά µέρη και 

έναν ανιχνευτή. Ο µονοχρωµάτορας, µε εστιακή απόσταση 25 cm, διαθέτει ως 

στοιχείο διασποράς ένα φράγµα περίθλασης 920 εγκοπών/mm ενώ ως ανιχνευτής 

χρησιµοποιείται ένα στοιχείο συζευγµένου φορτίου δυο διαστάσεων (CCD). Η 

διακριτική ικανότητα µονοχρωµάτορα-ανιχνευτή είναι <10 cm-1. Επιπλέον, η 

ευέλικτη αυτή οργανολογία διαθέτει κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης για την 

διευκόλυνση εστίασης της δέσµης στο δείγµα. 

 

Τα µέρη από τα οποία αποτελείται η ευέλικτη κεφαλή είναι τα ακόλουθα 

(Σχήµα 3-4): 

1. Ένα γραµµικά πολωµένο αερόψυκτο laser Nd:YAG που εκπέµπει σε µήκος 

κύµατος λ0=532 nm, έχει ισχύ P=60 mW και είναι προσαρµοσµένο στην 

κεφαλή. 

2. Φίλτρα για τη δυνατότητα µείωσης ισχύος της ακτινοβολίας laser µέχρι και στα 

0,006mW. 

3. ∆υο πολωτές (πλακίδιο λ/2) για την επιλογή της πόλωσης της διεγείρουσας 

ακτινοβολίας του laser. 

4. Ένα φίλτρο για την απόρριψη της ελαστικά σκεδαζόµενης ακτινοβολίας 

Rayleigh (edge filter). 

5. ∆υο αναλυτές. 
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Σχήµα 3-4. Απεικόνιση της ευέλικτης οργανολογίας Raman. 

  

Πρέπει να τονιστεί, ότι η επιλογή των λειτουργικών παραµέτρων των παραπάνω 

στοιχείων της ευέλικτης κεφαλής Raman γίνεται ηλεκτρονικά. 

 

B) Οργανολογία FT-Raman 

 

Το FT-Raman είναι µια τεχνική Raman µε διέγερση στο κοντινό υπέρυθρο 

(1064 nm), δηλαδή διέγερση µε ακτινοβολία χαµηλής ενέργειας, για την αποφυγή 

διέγερσης φαινοµένων φθορισµού που θα επισκίαζαν την απόκριση του 

φαινοµένου Raman. Βέβαια η ενεργότητα του φαινοµένου είναι αρκετά 

περιορισµένη σε αυτή την φασµατική περιοχή λόγω εξάρτησής της από την 

τέταρτη δύναµη της συχνότητας του σκεδαζόµενου Raman φωτονίου.                                                 

∆ίνεται όµως η δυνατότητα, µε ταχέως επαναλαµβανόµενες σαρώσεις, καταγραφής 

φάσµατος Raman µε πολύ καλή ποιότητα λόγου σήµατος προς θόρυβο. Σ’ αυτό 

συντελεί και η χρησιµοποίηση του συµβολοµέτρου Michelson (Σχήµα 3-5) που σε 

αυτή την φασµατική περιοχή χρησιµοποιείται για την ανάλυση των σκεδαζόµενων 

φωτονίων Raman µέσω µετατροπής Fourier.  

 

Nd: YAG Laser 

Πρίσµα 90ο 

Αντικειµενικός 

φακός µεγάλης 

εστιακής α̟όστασης 

Κάτο̟τρο υψηλής 

ανακλαστικότητας 

Αυτόµατο σύστηµα 

ε̟ιλογής ̟όλωσης 
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Σχήµα 3-5. (A) Σχηµατική απεικόνιση του συµβολόµετρου Mickelson όπου mirror 

1 ο σταθερός καθρέπτης και mirror 2 ο κινούµενος καθρέπτης, (B) σήµα που 

καταγράφεται από τον ανιχνευτή, συµβολόγραµµα, (C) φάσµα που λαµβάνεται µε 

µετατροπή Fourier του συµβολογράµµατος. 

 

Για τη λήψη φασµάτων FT-Raman χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο Bruker 

FRA-106/S FT-Raman προσαρµοσµένο στο συµβολόµετρο τoυ Equinox 55 

(Bruker). Ως πηγή διέγερσης χρησιµοποιείται laser Nd:YAG στα 1064 nm. Η δέσµη 

του laser εστιάζεται σε µια περιοχή του δείγµατος της οποίας η διάµετρος είναι 

περίπου 100µm. Η µέγιστη ένταση της ακτινοβολίας στο δείγµα είναι 500 mW. Η 

σκεδαζόµενη Raman ακτινοβολία συλλέγεται από σφαιρικούς φακούς και περνά 

από ένα (notch) φίλτρο ώστε να αποµακρυνθεί η ελαστικά σκεδαζόµενη 

ακτινοβολία Rayleigh και να µπορούν να µετρηθούν κυµατάριθµοι >50 cm-1 στην 

περιοχή Stokes και >100 cm-1 στην περιοχή anti-Stokes. Στην συνέχεια 

κατευθύνεται σε ένα συµβολόµετρο (όπου χρησιµοποιείται διαχωριστής δέσµης 

CaF2) και ακολούθως σε έναν υγρόψυκτο (υγρό άζωτο) ανιχνευτή Ge. To FT-

Raman φάσµα λαµβάνεται από το συµβολόγραµµα που καταγράφεται από τον 

ανιχνευτή στην περιοχή Stokes από 50 έως 3300 cm-1 και στην περιοχή anti-

Stokes από 100 έως 1500 cm-1.  
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3-2. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (Differential Scanning 

Calorimetry, DSC)  

Με την τεχνική αυτή µετράται το ποσό της 

θερµότητας ανά µονάδα χρόνου που προσφέρεται ή 

απορροφάται από το δείγµα σε µια µεταβολή 

κατάστασης έτσι ώστε να διατηρεί την ίδια 

θερµοκρασία µε την ουσία αναφοράς. Αυτό που 

προσδιορίζεται συνήθως µέσω της τεχνικής αυτής 

είναι η θερµοκρασία τήξης Tm, η θερµοκρασία 

υαλώδους µετάβασης Tg και η ενθαλπία τήξης των 

κρυστάλλων των πολυµερών Hm. Από το τελευταίο µέγεθος µπορεί να 

προσδιοριστεί και το ποσοστό κρυσταλλικότητά τους Xc. 

 Ένα τυπικό θερµογράφηµα D.S.C. του ηµικρυσταλλικού πολυµερούς 

πολυ(τεραφθαλικός αιθυλεστέρας) (PET), φαίνεται στο Σχήµα 3-6. Η πρώτη 

µετάβαση που συναντάται είναι η Tg (καµπύλη Α), η οποία ανιχνεύεται σαν αλλαγή 

κλίσης της γραµµής βάσης του θερµογραφήµατος. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη 

µεταβολή της θερµοχωρητικότητας ∆Cp, η οποία αποτελεί ένα µέτρο στο να 

γνωρίζει κανείς την ποσότητα του πολυµερούς που µετέχει στη µετάβαση.  

 

 

Σχήµα 3-6. Τυπικό θερµογράφηµα D.S.C. (Α) Υαλώδης µετάβαση, (Β) Εξώθερµη 

κρυστάλλωσης, (Γ) Ενδόθερµη τήξης. 
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 Η τήξη των κρυστάλλων του πολυµερούς ανιχνεύεται µε µια ενδόθερµη 

κορυφή (καµπύλη Γ), η οποία οφείλεται στην προσφορά θερµότητας ανά µονάδα 

χρόνου, ώστε το δείγµα να είναι στην ίδια θερµοκρασία µε αυτό της αναφοράς. Το 

µέγιστο της κορυφής αντιστοιχεί στην Tm, ενώ από το εµβαδό της µπορεί να 

βρεθεί η µεταβολή της ενθαλπίας του δείγµατος ∆H, η οποία υπολογίζεται µε 

βαθµονόµηση µε πρότυπα υλικά που δίνουν µια γνωστή ∆H, όπως π.χ. το 

µεταλλικό ίνδιο.  

Αν Hm είναι η ενθαλπία τήξης του δείγµατος, Hc είναι η ενθαλπία 

κρυστάλλωσης (εξώθερµη) κατά τη διάρκεια της θέρµανσης και Η* η ενθαλπία 

τήξης του τέλειου κρυστάλλου τότε η κρυσταλλικότητα του δείγµατος δίνεται από 

τη Σχέση {3-18}: 

 

                                                                                                             {3-18} 

 

Ο βαθµός κρυσταλλικότητας χc εξαρτάται από τη µοριακή δοµή και τη θερµική 

ιστορία του δείγµατος.   

Η εξώθερµη καµπύλη Β, αποδίδεται στην κρυστάλλωση κατά την ψύξη του 

τήγµατος του πολυµερούς. Η παροχή ενέργειας στο σύστηµα κινητοποιεί τις 

µακροαλυσίδες και διευκολύνει τη διευθέτησή τους σε κρυσταλλίτες.  

Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής D.S.C. είναι ότι χρειάζεται µικρή ποσότητα 

δείγµατος, είναι γρήγορη και ελέγχεται η θερµική προϊστορία του δείγµατος. Για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε η διάταξη Q100 της Τ.Α. 

Instruments, εξοπλισµένη µε σύστηµα ελεγχόµενης ψύξης. 
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3-3. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑΠΙ∆ΥΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΠΗΚΤΗΣ (Gel Permeation 

Chromatography, GPC)  

 

3-3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η πιο διαδεδοµένη και χρησιµοποιούµενη µέθοδος για τον 

καθορισµό του µοριακού βάρους και της κατανοµής 

µοριακών βαρών των πολυµερών είναι η Χρωµατογραφία 

Αποκλεισµού Μεγεθών (Size Exclusion 

Chromatography, SEC). Συχνά συναντάται και ως 

Χρωµατογραφία ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (Gel 

Permeation Chromatography, GPC) στην περίπτωση όπου τα µακροµόρια είναι 

λιπόφιλα και χρησιµοποιούνται µη πολικοί διαλύτες και υδρόφοβα υλικά πλήρωσης 

της χρωµατογραφικής στήλης ή και ως Χρωµατογραφία ∆ιήθησης µε Πηκτή (Gel 

Filtration Chromatography, GFC) όταν τα µακροµόρια είναι υδρόφιλα και 

βασίζεται σε υδατικούς διαλύτες και υδρόφιλα υλικά πλήρωσης. (Σχήµα 3-7) 

Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της Υγρής Χρωµατογραφίας (Liquid 

Chromatography, LC) και είναι µια από τις πιο χρήσιµες αναλυτικές µεθόδους 

στη βιοµηχανία των πλαστικών. Στην παρούσα εργασία η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε είναι η Χρωµατογραφία ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής και για 

λόγους συντοµίας θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής ως GPC.{4}  

 

                                                           

4 Skoog, D.A., Holler, F.J., Nieman, T.A., “Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης”, 5η Έκδοση, Εκδόσεις 

Κωσταράκης Α.Ε., 2002, Κεφ.28, Σελ.881-885  
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Σχήµα 3-7. Σχηµατική απεικόνιση της ταξινόµησης των µεθόδων αποκλεισµού 

µεγεθών ανάλογα µε τον τύπο των ενώσεων προς διαχωρισµό. 

 

 

Ουσιαστικά, πρόκειται για µια απλή και γρήγορη µέθοδο της οποίας τα 

αποτελέσµατα είναι επαναλήψιµα και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε ότι 

υποκατέστησε σχεδόν ολοκληρωτικά πλήθος κλασσικών µεθόδων διαχωρισµού 

µακροµορίων, όπως π.χ. την κλασµατοποίηση βασιζόµενη στη διαλυτότητα, τη 

στατική σκέδαση του φωτός, τόσο την ωσµωµετρία τάσης ατµών όσο και την 

ωσµωτική µέθοδο µέσω ηµιπερατής µεµβράνης, τις µετρήσεις διάχυσης και σε 

κάποιο βαθµό και τη συµβατική ιξωδοµετρία.{5} 

Με τη GPC τα µακροµόρια διαχωρίζονται σύµφωνα µε τον υδροδυναµικό 

τους όγκο, δηλαδή σύµφωνα µε την έκταση που καταλαµβάνει το µόριό τους µέσα 

στο συγκεκριµένο διαλύτη, ο οποίος αποτελεί και την κινητή φάση. 

Παρουσιάζοντας τη διαδικασία συνοπτικά, ένα πολυµερικό διάλυµα αφήνεται να 

εκλουστεί µέσα από µια στήλη (Σχήµα 3-8(Α)), η οποία έχει πληρωθεί µε στερεά 

σωµατίδια πυριτίας ή πολυµερούς πολύ µικρής διαµέτρου (~10µm). Τα σωµατίδια 

αυτά περιέχουν ένα δίκτυο οµοιόµορφων πόρων(Σχήµα 3-8(Β)), µέσα από τους 

                                                           

5 Berek, D., “Size Exclusion Chromatography- A blessing and a curse of science and technology of 

synthetic polymers”, Journal of Separation Science, 2010, Vol.33, Pag.315-335  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

- 43 - 

 

οποίους µπορούν να διαχέονται τα µόρια του διαλύτη και των διαλυµένων 

σωµατιδίων. Όσο βρίσκονται στους πόρους, τα µόρια είναι πρακτικώς παγιδευµένα 

και αποµακρύνονται µε το ρεύµα ροής της κινητής φάσης. Ο µέσος χρόνος 

παραµονής στους πόρους εξαρτάται από το πραγµατικό µέγεθος των µορίων του 

µακροµορίου που αναλύεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     (Α)                                                                  (Β) 

 

Σχήµα 3-8. (Α) Απεικόνιση της χρωµατογραφικής στήλης αποκλεισµού µεγεθών, 

(Β) δίκτυο πόρων που αποτελούν τα υλικά πλήρωσης της στήλης.  

 

 

Μόρια τα οποία είναι µεγαλύτερα από το µέσο µέγεθος των πόρων του 

υλικού πλήρωσης, αποβάλλονται και δεν υφίστανται καµιά κατακράτηση. Τα µόρια 

αυτά εκλούονται πρώτα από τη στήλη. (Σχήµα 3-9(Α)) Μόρια µε διάµετρο 

σηµαντικά µικρότερη από τους πόρους µπορούν να διεισδύσουν ή να εµπλακούν 

στο λαβυρινθώδες περιβάλλον τους και έτσι παγιδεύονται για µεγαλύτερο χρόνο. 

Τα µόρια αυτά εκλούονται τελευταία από τη στήλη. (Σχήµα 3-9(Γ)) Μεταξύ 

αυτών των δύο περιπτώσεων υπάρχουν µόρια ενδιάµεσου µεγέθους, των οποίων ο 
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µέσος όρος διείσδυσης στους πόρους του υλικού πλήρωσης της στήλης εξαρτάται 

από τη διάµετρό τους. (Σχήµα 3-9(Β))           

 

     

 

 

Σχήµα 3-9. Σχηµατική αναπαράσταση διέλευσης µακροµορίων µέσα από στήλη 

χρωµατογραφίας αποκλεισµού µεγεθών. (Α) ∆ιέλευση µεγάλων µορίων, (Β) 

µορίων ενδιάµεσων µεγεθών και (Γ) πολύ µικρών µορίων.  

 

             

 

3-3.2. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ GPC 

Υπάρχουν δύο τύποι υλικών πλήρωσης της στήλης για τη GPC, τα σφαιρίδια 

πολυµερών και τα σωµατίδια πυριτίας. Στην παρούσα εργασία οι στήλες που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι PLgel 5µm MIXED-C, 300x7.5mm (Πίνακας 3-1) 

και είχαν ως υλικό πλήρωσης διασταυρούµενα συµπολυµερή στυρενίου – 

διβινυλοβενζολίου, των οποίων η δοµή παρουσιάζεται στο Σχήµα 3-11.     

 

 

 

 

(Γ) Πολύ μικρά μόρια εισέρχονται 

σχεδόν σε όλους τους πόρους της 

πηκτής, ισορροπούν μεταξύ της 

πηκτής και της κινητής φάσης με 

αποτέλεσμα να κινούνται αργά οπότε 

εκλούονται τελευταία.     

(Β) Μεσαίου μεγέθους μόρια 

εισέρχονται σε μερικούς από τους 

πόρους της πηκτής ισορροπώντας 

μεταξύ της πηκτής και της κινητής 

φάσης.      

(Α) Μεγάλα μόρια εισέρχονται σε 

ελάχιστους από τους πόρους της 

πηκτής, κινούνται αργά οπότε 

εκλούονται πρώτα.     



 

 

 

Πίνακας 3-1. Πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της στήλης 

GPC που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.

Εµπορική 
Ονοµασία 

Στήλης 

Υλικό πλήρωσης 
Στήλης 

PLgel 
5µm 

MIXED-C 

Στυρένιο-
∆ιβινυλοβενζόλιο 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-11. Απεικονίζεται ο τρόπος σύνθεσης του υλικού πλήρωσης της 

χρωµατογραφικής στήλης και η 

στυρενίου – διβινυλοβενζολίου.

 

 

 

Οι πιο κοινοί ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται στη 

∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (

Refractometer, DRI) και ο ανιχνευτής υπεριώδους
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Πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της στήλης 

που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.  

Εύρος Mw 
(g/mol) 

Μήκος 
Στήλης 
(mm) 

Εσωτερική 
∆ιάµετρος 

Στήλης 
(mm) 

Μέγεθος 
Σωµατιδίων 

Υλικού 
Πλήρωσης 

(µm

 
200-3x106 300 7.5 5 

 

 

 

 

 

 

Απεικονίζεται ο τρόπος σύνθεσης του υλικού πλήρωσης της 

χρωµατογραφικής στήλης και η µορφή των διασταυρούµενων συµπολυµερών 

διβινυλοβενζολίου.      

Οι πιο κοινοί ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται στη Χρωµατογραφία 

∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC) είναι το διαφορικό διαθλασίµετρο (

και ο ανιχνευτής υπεριώδους-ορατού 

Πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της στήλης 

Μέγεθος 
Σωµατιδίων 

Υλικού 
Πλήρωσης 

m) 

Σχήµα 
Σωµατιδίων 

Υλικού 
Πλήρωσης 

 Σφαιρικό 

Απεικονίζεται ο τρόπος σύνθεσης του υλικού πλήρωσης της 

µορφή των διασταυρούµενων συµπολυµερών 

Χρωµατογραφία 

) είναι το διαφορικό διαθλασίµετρο (Differential 

ορατού (UV-Vis). Ο 
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ανιχνευτής που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι το διαφορικό 

διαθλασίµετρο (DRI) και η λειτουργία του βασίζεται στην καταγραφή της 

διαφοράς του δείκτη διάθλασης µεταξύ του καθαρού διαλύτη (CHCl3, κινητή φάση) 

και του πολυµερικού µίγµατος, το οποίο εξέρχεται από τη στήλη. Η διαφορά αυτή 

είναι ανάλογη της µαζικής (και όχι της γραµµοµοριακής) συγκέντρωσης των 

πολυµερικών αλυσίδων στο διάλυµα. Για να χρησιµοποιηθεί ανιχνευτής UV-Vis το 

πολυµερές πρέπει καταρχήν να φέρει τουλάχιστον µια επαναλαµβανόµενη µονάδα, 

η οποία να είναι ενεργή στο UV. Στη συνέχεια, ανάλογα µε την ενεργή οµάδα του 

πολυµερούς, το φασµατοφωτόµετρο ρυθµίζεται στο κατάλληλο µήκος κύµατος. 

ούτως ώστε το λαµβανόµενο σήµα να βελτιστοποιείται.       

 

 

 

3-3.3. ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ{4} 

 

Ο συνολικός όγκος, Vt, µιας στήλης µε υλικό πλήρωσης πορώδες 

πολυµερές δίνεται από τη σχέση: 

 

 

                                               Vt = Vg + Vi + V0                                   {3-19} 

 

 

όπου Vg είναι ο όγκος που καταλαµβάνει το στερεό υλικό της πηκτής, Vi ο όγκος 

του διαλύτη που κατακρατείται µέσα στους πόρους της και V0 ο ελεύθερος όγκος 

γύρω και µεταξύ των σωµατιδίων της πηκτής. (Σχήµα 3-12)  
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Σχήµα 3-12. Σχηµατική απεικόνιση του όγκου µιας στήλης GPC, Vt και των όγκων 

Vg, Vi και V0.  

 

 

Τα µόρια ενδιαµέσου µεγέθους είναι ικανά να µεταφέρουν ένα κλάσµα  Κ 

του διαλύτη που κατακρατείται στους πόρους. Ο όγκος έκλουσης Ve των 

κατακρατούµενων µακροµορίων δίνεται από τη Σχέση {3-20}: 

 

 

                                                Ve = V0 + KVi                                         {3-20} 

 

 

όπου Κ ο συντελεστής κατανοµής των µορίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

των πόρων, ο οποίος εξαρτάται από το µέγεθος των σωµατιδίων και επηρεάζεται 

από τη φύση του πολυµερούς, τη θερµοκρασία και το διαλύτη. Η εξίσωση {3-20} 

εφαρµόζεται για κάθε διαλυµένη στο δείγµα ουσία που βρίσκεται στη στήλη. Για 

πάρα πολύ µεγάλα µόρια, που δεν µπορούν να εισέλθουν στους πόρους της 

πηκτής, η τιµή του Κ είναι µηδέν και εποµένως Ve = V0 , ενώ για µόρια που 

µπορούν να εισέλθουν ανεµπόδιστα, Κ=1 και Ve = V0 + Vi. 

Vg V0 + Vi Vt 

Vi 

Vg 

V0 
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Το κατά βάρος µοριακό βάρος Mw ενός πολυµερούς είναι το παράγωγο του 

αριθµού των επαναλαµβανόµενων οµάδων, n φορές, επί το µοριακό βάρος της 

οµάδας που επαναλαµβάνεται. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του (CH2CH2)100 , 

το Mw είναι 100x28 = 2800. Το µέσο µοριακό βάρος κατά βάρος �	




 ορίζεται ως 

εξής:  

 

 

  

                                                                                                             {3-21} 

           

 

 

Ιδιότητες των διαλυµάτων πολυµερών που εξαρτώνται από τον αριθµό αλλά και 

από το µέγεθος των µορίων, όπως για παράδειγµα η σκέδαση του φωτός, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του �	




. 

 

Το µέσο µοριακό βάρος κατά αριθµό ��




 ορίζεται από τη Σχέση {3-22}: 

      

 

 

  

                                                   {3-22} 

 

 

Οι αθροιστικές ιδιότητες των διαλυµάτων των πολυµερών, όπως η 

ωσµωτική πίεση, η ταπείνωση του σηµείου πήξης και η ανύψωση του σηµείου 

ζέσεως, οι οποίες εξαρτώνται από τον αριθµό των µορίων του συστήµατος 

ανεξαρτήτου µεγέθους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό του 

��




.   

Τα δύο παραπάνω µοριακά βάρη µας δίνουν µια πρώτη εκτίµηση της 

συνολικής κατανοµής των µοριακών βαρών. Ο λόγος τους, Ι, ονοµάζεται 

συντελεστής πολυδιασποράς ή πολυδιασπορά του δείγµατος: 

 

 

 

                                                                                    {3-23}    

 

 



 

 

 

Για το Ι ισχύει πάντοτε Ι

µονοδιάσπαρτα, όλα δηλαδή τα µακροµόρια του δείγµατος έχουν ακριβώς το ίδιο 

µέγεθος. 

Υπάρχουν επίσης δύο ακόµη µοριακά βάρη τα οποία ορίζονται οµοίως µε τα 

προηγούµενα. Το κατά z µέσο µοριακό βάρος

 

 

 

 

 

το οποίο προσδιορίζεται πειραµατικά µε υπερφυγοκέντρηση των διαλυµάτων του 

πολυµερούς. Το κατά z+1 µέσο µοριακό βάρος

περιγράψει τις µηχανικές ιδιότητες του δείγµατος και δίνεται από τη Σχέση 

25}: 

                                                                                         

 

                                                                     

 

Ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο µέγεθος είναι το 

: 

 

 

  

 

 

το οποίο προσδιορίζεται από µετρήσεις του ιξώδους αραιών διαλυµάτων του 

πολυµερούς. Το α είναι σταθερά του πολυµερούς για ορισµένη θερµοκρασία και 

δεδοµένο διαλύτη. Το 

η εξάρτηση του οποίου από το µοριακό βάρος δίδεται από την εξίσωση 

Houwink: 
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ισχύει πάντοτε Ι≥1. Όταν Ι=1, τότε τα πολυµερή χαρακτηρίζονται ως 

µονοδιάσπαρτα, όλα δηλαδή τα µακροµόρια του δείγµατος έχουν ακριβώς το ίδιο 

Υπάρχουν επίσης δύο ακόµη µοριακά βάρη τα οποία ορίζονται οµοίως µε τα 

 µέσο µοριακό βάρος,  : 

                                                                                                             

                                                                                                                            

 

το οποίο προσδιορίζεται πειραµατικά µε υπερφυγοκέντρηση των διαλυµάτων του 

+1 µέσο µοριακό βάρος, , απαιτείται συχνά για να 

περιγράψει τις µηχανικές ιδιότητες του δείγµατος και δίνεται από τη Σχέση 

                                                                                          

                                                                      

                                                                   

 

Ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο µέγεθος είναι το µέσο µοριακό βάρος κατά ιξώδες

                                    

 

 

το οποίο προσδιορίζεται από µετρήσεις του ιξώδους αραιών διαλυµάτων του 

είναι σταθερά του πολυµερούς για ορισµένη θερµοκρασία και 

 προσδιορίζεται µε µέτρηση του εσωτερικού ιξώδους 

η εξάρτηση του οποίου από το µοριακό βάρος δίδεται από την εξίσωση 

πολυµερή χαρακτηρίζονται ως 

µονοδιάσπαρτα, όλα δηλαδή τα µακροµόρια του δείγµατος έχουν ακριβώς το ίδιο 

Υπάρχουν επίσης δύο ακόµη µοριακά βάρη τα οποία ορίζονται οµοίως µε τα 

                                                                                        

                                                                                                                            {3-24} 

το οποίο προσδιορίζεται πειραµατικά µε υπερφυγοκέντρηση των διαλυµάτων του 

, απαιτείται συχνά για να 

περιγράψει τις µηχανικές ιδιότητες του δείγµατος και δίνεται από τη Σχέση {3-

                                                                   {3-25} 

µέσο µοριακό βάρος κατά ιξώδες, 

{3-26} 

το οποίο προσδιορίζεται από µετρήσεις του ιξώδους αραιών διαλυµάτων του 

είναι σταθερά του πολυµερούς για ορισµένη θερµοκρασία και 

µέτρηση του εσωτερικού ιξώδους [η] 

η εξάρτηση του οποίου από το µοριακό βάρος δίδεται από την εξίσωση Mark – 



 

 

 

 

 

Η κατάταξη όλων των παραπάνω µέσων µοριακών βαρών που περιγράφτηκαν είναι 

η εξής: (Σχήµα 3-13) 

 

                                               

 

Σχήµα 3-13. Απεικονίζετα

πολυµερούς. 

 

 

 

 

3-4. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

Scattering Analysis

3-4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ

 

H ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι ίσως η πιο 

διαδεδοµένη πηγή διέγερσης σε ένα πείραµα 

σκέδασης. H δυνατότητα που παρέχεται στον 

πειραµατιστή να µετρά την αλλαγή ενέργειας των 

φωτονίων (θετική ή αρνητική), το µέγεθος αυτής της 

αλλαγής καθώς και τις µετα

όταν αυτά αλληλεπιδρούν µε την ύλη, είναι ικανή να οδηγήσει σε πληροφορίες 

σχετικά µε την γεωµετρία και το µέγεθος της σκεδάζουσας µονάδας, καθώς και τις 
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Η κατάταξη όλων των παραπάνω µέσων µοριακών βαρών που περιγράφτηκαν είναι 

                                               Mn≤Mv≤Mw≤Mz≤Mz+1                                            

 

Απεικονίζεται η κατανοµή των µοριακών βαρών ενός δείγµατος 

∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ (Dynamic

nalysis, DLS)  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ 

H ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι ίσως η πιο 

διαδεδοµένη πηγή διέγερσης σε ένα πείραµα 

σκέδασης. H δυνατότητα που παρέχεται στον 

πειραµατιστή να µετρά την αλλαγή ενέργειας των 

φωτονίων (θετική ή αρνητική), το µέγεθος αυτής της 

αλλαγής καθώς και τις µεταβολές της πόλωσής τους 

όταν αυτά αλληλεπιδρούν µε την ύλη, είναι ικανή να οδηγήσει σε πληροφορίες 

σχετικά µε την γεωµετρία και το µέγεθος της σκεδάζουσας µονάδας, καθώς και τις 

{3-27} 

Η κατάταξη όλων των παραπάνω µέσων µοριακών βαρών που περιγράφτηκαν είναι 

+1                                            {3-28} 

 

ι η κατανοµή των µοριακών βαρών ενός δείγµατος 

ynamic Light 

όταν αυτά αλληλεπιδρούν µε την ύλη, είναι ικανή να οδηγήσει σε πληροφορίες 

σχετικά µε την γεωµετρία και το µέγεθος της σκεδάζουσας µονάδας, καθώς και τις  
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αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν µέσα στο υλικό σε µοριακό επίπεδο. Οι 

πληροφορίες που αποκτώνται µε τον τρόπο αυτό αφορούν σ’ όλους τους γνωστούς 

βαθµούς ελευθερίας δηλαδή µεταφορικούς, περιστροφικούς, δονητικούς και 

ηλεκτρονιακούς.  

Σε ένα πείραµα σκέδασης, οι οντότητες ή τα κβάντα της ακτινοβολίας 

αλληλεπιδρούν µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του µορίου ανάλογα µε την φύση 

της αλληλεπίδρασης. Έτσι, στην περίπτωση των φωτονίων η αλληλεπίδραση 

λαµβάνει χώρα µεταξύ του ηλεκτρικού πεδίου του προσπίπτοντος φωτός και των 

ηλεκτρονίων (ή ακριβέστερα των ηλεκτρονιακών νεφών) των ατόµων / µορίων 

που αποτελούν το υπό µελέτη σύστηµα. Η “αλληλεπίδραση” µπορεί σε κλασσικό 

επίπεδο να περιγραφεί ως εξής:  

Το ηλεκτρικό πεδίο του προσπίπτοντος ηλεκτροµαγνητικού κύµατος επάγει µια 

ταλάντωση στα ηλεκτρόνια των µορίων του µέσου.(Σχήµα 3-14) Είναι γνωστό 

από την κλασσική ηλεκτροδυναµική ότι επιταχυνόµενα ή επιβραδυνόµενα (και 

συνεπώς ταλαντούµενα) φορτία ακτινοβολούν. Αυτή η δευτερογενής ακτινοβολία 

από τα µόρια ονοµάζεται σκέδαση. Έτσι γίνεται καλύτερα αντιληπτό πως η 

σκεδαζόµενη ένταση θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το είδος και την 

γεωµετρία της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την σκέδαση.6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Berne, B.J., Pecora, R., “Dynamic Light Scattering”, John Wiley, New York, 1976, Pag.376   
7 Brown, W., “Light Scattering: Principles and Developments”, Oxford Science Publications, New 

York, 1996  

Ανιχνευτής 

Αναλυτής 

Πολωτής 

Λέιζερ 

Σχήµα 3-14. Σχηµατικό διάγραµµα ενός πειράµατος σκέδασης φωτός. 
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3-4.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ 

ΦΩΤΟΝΙΩΝ 

 

 Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων δυναµικής σκέδασης φωτός (DLS) απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. 

 

Ar+ ion Laser

PMT Correlator

A

M

M

P

F

L

A

OF

PP

OFS

 

Σχήµα 3-15. Απεικόνιση της πειραµατικής διάταξης της δυναµικής σκέδασης 

φωτός. 

 

 

Η πηγή της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας ήταν ένα διοδικό laser µε 

ακτινοβολία µήκους κύµατος λ=671 nm και µέγιστη ισχύ 220 mW. H δέσµη 

κατευθυνόταν µέσω κατόπτρων (Μ) διηλεκτρικής επίστρωσης. Για την εστίαση της 

προσπίπτουσας δέσµης επάνω στο δείγµα χρησιµοποιήθηκε φακός εστιακής 

απόστασης f = 20 cm (L1). Το υπό µελέτη δείγµα βρισκόταν µέσα σε κυψελίδα από 

pyrex διαµέτρου 12 mm η οποία ήταν τοποθετηµένη µέσα σε κυλινδρικό µεταλλικό 

στέλεχος. 

Στα πειράµατα της παρούσας εργασίας η διεύθυνση της πόλωσης της 

προσπίπτουσας δέσµης ήταν κάθετη (V) ως προς το επίπεδο της σκέδασης (το 

επίπεδο της σκέδασης καθορίζεται από την προσπίπτουσα και τη σκεδαζόµενη 

δέσµη). Μετά τη σκέδαση σε γωνία 900, τα φωτόνια κατευθύνονται σε µια οπτική 

ίνα OF (optical fiber) διαµέσου µιας ίριδας Α και ενός συστήµατος στήριξης 
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οπτικής ίνας OFS. Τέλος, η οπτική ίνα καταλήγει στην είσοδο φωτοδιόδου τύπου 

avalanche η οποία παρουσιάζει πολύ µεγάλη κβαντική απόδοση. 

 Μετά τη ανίχνευση του σκεδαζόµενου φωτός από τη φωτοδίοδο, ακολουθεί 

η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαχείρισης του σήµατος και η µεταφορά του στη 

βασική συσκευή ανάλυσης, τον συσχετιστή (correlator), ο οποίος είναι 

ενσωµατωµένος σε υπολογιστή µε δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των 

µετρούµενων σηµάτων.  

 Ο συσχετιστής είναι τύπου ALV-5000/FAST και διαθέτει 280 κανάλια για 

την καταγραφή των δεδοµένων. Η λειτουργία του στηρίζεται στην υψηλής 

ταχύτητας διαχείριση στοχαστικών οπτικών σηµάτων. Όπως είδαµε παραπάνω, τα 

σήµατα εισέρχονται στη φωτοδίοδο ως φωτόνια και εξέρχονται από αυτόν ως 

παλµοί τάσης. Καθένας από αυτούς τους παλµούς αντιστοιχεί σε ένα σκεδαζόµενο 

φωτόνιο, έτσι η συνάρτηση αυτοσυσχετισµού που υπολογίζεται από τον 

συσχετιστή αναφέρεται στον αριθµό των φωτονίων που φτάνουν στον ανιχνευτή.  

  

Συνοπτικά, η λειτουργία του συσχετιστή συνίσταται από τα τέσσερα ακόλουθα 

βήµατα: 

• Μετράει τα σήµατα που εισέρχονται σε αυτόν ανά χρονικά διαστήµατα 

δειγµατοληψίας  ∆t (sampling time). 

• Αποθηκεύει σε προσωρινή µνήµη αυτές τις µετρήσεις για κάποιο χρονικό 

διάστηµα t=k∆t (lag time). 

• Πολλαπλασιάζει τα τρέχοντα σήµατα µε εκείνα που είχε από πριν 

αποθηκεύσει. 

• Συσσωρεύει τα γινόµενα αυτά, δηλαδή υπολογίζει τα αθροίσµατά τους. 

 

 

 

3-4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ 

 

Η φασµατοσκοπία που παρέχει πληροφορίες για την δυναµική σκέδαση 

φωτός είναι ευρύτερα γνωστή ως Φασµατοσκοπία Συσχετισµού Φωτονίων (Photon 

Correlation Spectroscopy). Η τεχνική αυτή παρέχει πληροφορίες για τις χρονικές 

κλίµακες κίνησης των σκεδαστών ενός υλικού και γενικότερα για την τυχαία 

θερµική κίνηση αιωρούµενων σωµατιδίων, διαλυµάτων βιο–µακροµορίων και 

άλλων συνθέτων υγρών. Είναι δυνατόν επίσης να παρέχει πληροφορίες για τις 

ιξωδοελαστικές ιδιότητες του µέσου. Η µετρούµενη ποσότητα από ένα πείραµα DLS 

είναι η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης έντασης η οποία είναι µια 
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µονότονα φθίνουσα ποσότητα. Ο ρυθµός πτώσης της συνάρτησης αυτής µε τον 

χρόνο παρέχει έναν χαρακτηριστικό χρόνο αποκατάστασης* (relaxation time) που 

σχετίζεται µε τον χρόνο που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθούν ορισµένες 

δοµικές αλλαγές. 

Αυτό που µετράται σε ένα πείραµα DLS είναι η κανονικοποιηµένη 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της έντασης, g(2)(q,t) = [I(q,t)I(q,0)] / [I(q,0)]2. Το 

I(q,0) είναι η σκεδαζόµενη ένταση για t ίσον µε το µηδέν και I(q,t) είναι η 

σκεδαζόµενη ένταση για οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Οι αγκύλες συµβολίζουν 

µέσες τιµές. Στην περίπτωση οµόδυνης (homodyne) σκέδασης µε Gaussian 

κατανοµή στην συχνότητα σκέδασης των φωτονίων, η συνάρτηση g(2)(q,t) δίνεται 

από την σχέση: 

 

                               














><

><
+∝

2

2

)2(

)0,(*

)0,(*),(
*1),(

qE

qEtqE
ftqg                         {3-29} 

 

 

όπου Ε είναι η συνάρτηση του ηλεκτρικού πεδίου του σκεδαζόµενου φωτός. Ο 

παράγοντας f * είναι ένας παράγοντας που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

οργάνου (µέγεθος µικροοπών και απόσταση από τον ανιχνευτή, κλπ) και η τιµή 

του βρίσκεται πειραµατικά από τις µετρήσεις αραιών διαλυµάτων 

πολυστυρολίου/τολουολίου. Στην δική µας περίπτωση, f *≈ 0,9 για ανίχνευση µέσω 

οπτικής ίνας. Η ποσότητα q είναι το µέτρο του κυµατανύσµατος της σκέδασης και 

δίνεται από τη Σχέση {3-30}: 

                                              q=4π n sin(θ/2) / λ0                         {3-30} 

Το q εξαρτάται από την γωνία σκέδασης θ, το µήκος κύµατος του laser λ0 και τον 

δείκτη διάθλασης του σκεδάζοντος µέσου n.  

Η κανονικοποιηµένη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του ηλεκτρικού πεδίου 

ορίζεται από την Σχέση {3-31}: 

                                              

2

2

)1(

)0,(*

)0,(*),(
),(

><

><
∝

qE

qEtqE
tqg                            {3-31} 

 

και είναι η συνάρτηση µε την φυσική σηµασία. Συνδυάζοντας τις Σχέσεις {3-29} 

και {3-31} έχουµε: 
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                                                       ]),(1[),(
2

)1()2( tqgfBtqg ∗+=                        {3-32} 

όπου η παράµετρος Β αναπαριστά την γραµµή βάσης σε αργούς χρόνους. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο φθίνει η g(1)(q,t) από την µέγιστη τιµή της προς το 

µηδέν είναι χαρακτηριστικό του υλικού. Η πτώση της g(1)(q,t) αποκλίνει συνήθως 

από την απλή εκθετική µορφή. Για την µοντελοποίησή της χρησιµοποιούνται δύο 

κυρίως µέθοδοι.{4} 

Θεωρείται ότι η αποκατάσταση στην ισορροπία γίνεται µε τρόπο που 

περιγράφεται από την εκτεταµένη (stretched) εκθετική συνάρτηση: 

 

                                                         ]))(/(exp[),()1( βτ qtAtqg −=                          {3-33} 

 

Η παράµετρος τ εκφράζει τον χαρακτηριστικό χρόνο της αποκατάστασης ενώ ο 

κλασµατικός εκθέτης ή εκθέτης έκτασης β δηλώνει την απόκλιση από την απλή 

εκθετική µορφή και έχει τιµές στο διάστηµα [0,1]. 

Σε µια εναλλακτική θεώρηση, η g(1)(q,t) περιγράφεται ως το αποτέλεσµα 

της ύπαρξης αλληλουχίας απλών εκθετικών αποκαταστάσεων, π.χ.: 

 

                                                        ∫ −= τττ dtLtg )/exp()()()1(
                       {3-34-α} 

 

όπου στην λογαριθµική αναπαράσταση των χρόνων αποκατάστασης η εξίσωση έχει 

την παρακάτω µορφή: 

 

                                                       ∫ −= τττ ln)/exp()(ln)()1( dtLtg               {3-34-β} 

 

Σε αυτή την περίπτωση, το L(lnτ) συµβολίζει τον παράγοντα βάρους των 

κατανοµών των χρόνων αποκατάστασης και ο προσδιορισµός του γίνεται µε την 

βοήθεια τεχνικών συγκεκριµένων µετασχηµατισµών Laplace, όπως το 

υπολογιστικό πρόγραµµα CONTIN.{8} Ο συντελεστής διάχυσης D εκφράζεται µέσω 

της παρακάτω σχέσης: 

 

                                                   D = 1 / τ q2                                                        {3-35} 

                                                           

8 Provencher, S.W., “CONTIN: A General Purpose Constrained Regularization Program for 

Inverting Noisy Linear Algebraic and  Integral Equations”, Computer Physics Communications, 1982, 

Vol.27, Pag.229-242  
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για q=0, όπου το τ είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος που προκύπτει από την 

g(1)(q,t). Η φαινοµενική υδροδυναµική ακτίνα των “σωµατιδίων” σχετίζεται µε τον 

συντελεστή διάχυσης D µέσω της σχέσης του Stokes-Einstein:{4} 

 

                                                               
D

Tk
R B
h πη6
=                                           {3-36} 

 

όπου το kB  είναι η σταθερά του Boltzmann και η είναι το ιξώδες του διαλύµατος. 

Αξίζει να τονίσουµε ότι η ποσότητα Rh δεν είναι η ακριβής ακτίνα του σκεδάζοντος 

σωµατιδίου αλλά η ακτίνα µιας ιδεατής σφαίρας η οποία χαρακτηρίζεται από τον 

ίδιο συντελεστή διάχυσης D µε το σωµατίδιο που µελετάται.                                                                                                                             
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ  

4-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα πολυµερικά µίγµατα (blends) απασχολούν ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

ερευνητικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσµο καθώς πρόκειται για υλικά ιδιαίτερης 

σηµασίας στην ανάπτυξη καινούριων πολυµερικών προϊόντων. Η έρευνα εστιάζεται 

κυρίως στην προσπάθεια λήψεως µιγµάτων πολυµερών τα οποία είναι σταθερά και 

δεν παρουσιάζουν το φαινόµενο του διαχωρισµού σε φάσεις, το οποίο υποβιβάζει 

τόσο την ποιότητά τους όσο και τις µηχανικές τους ιδιότητες. Έτσι σκοπός της 

ανάµιξης δύο ή περισσότερων πολυµερών είναι η βελτίωση των ιδιοτήτων των 

αρχικών συστατικών, η δυνατότητα καλύτερης µορφοποίησης και επεξεργασίας 

τους και ο έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των τελικών προϊόντων.  

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου ανάµιξης πολυµερών είναι η 

εύκολη και ταχεία διαδικασία παρασκευής των πολυµερικών µιγµάτων, το µικρό 

κόστος για την παραγωγική µονάδα συγκρινόµενο µε το κόστος παρασκευής 

ανάλογων υλικών µε τη συνθετική µέθοδο και η δυνατότητα συνδυασµού των 

ιδιοτήτων των αρχικών πολυµερών για τη δηµιουργία υλικών «κατά παραγγελία», 

όπως συχνά αναφέρονται. Ανάλογα δηλαδή µε τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα 

πολυµερές έτσι ώστε να καλύψει µια συγκεκριµένη εφαρµογή επιλέγονται τα 

αρχικά πολυµερή και η µεταξύ τους αναλογία. Το µίγµα που προκύπτει έχει 

καθορισµένες σε ένα βαθµό από τη σύσταση ιδιότητες. Οι τελικές ιδιότητες όµως 

ενός πολυµερικού µίγµατος δεν είναι πάντα συνάρτηση της σύστασης των δυο 

πολυµερών που αναµιγνύονται. Πολλές φορές προκύπτουν µίγµατα µε 

βελτιωµένες σε σχέση µε τα αναµειγνυόµενα πολυµερή ιδιότητες λόγω του 

φαινοµένου συνέργειας, ενώ υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις που η ανάµιξη των 

πολυµερών δεν οδηγεί στα προσδοκώµενα υλικά.1 

Οι τελικές µηχανικές ιδιότητες ενός πολυµερικού µίγµατος εξαρτώνται 

επίσης από τη µορφολογία των φάσεων στις οποίες διακρίνονται τα συστατικά του 

καθώς και από τη διεπιφανειακή προσκόλληση µεταξύ αυτών. Η µορφολογία, 

εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο οι δυο φάσεις διασπείρονται η µια στην άλλη 

κατά τη διαδικασία της ανάµιξης και εξαρτάται κυρίως από τη σύσταση και τις 

παραµέτρους ανάµιξης (χρόνος, είδος αναµίκτη, θερµοκρασία). Η διεπιφανειακή 

προσκόλληση σχετίζεται µε τις ελκτικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των 

επιφανειών των πολυµερών που αποτελούν το µίγµα. Και οι δυο αυτές παράµετροι 

                                                           

1 Utracki, L.A., “Polymers Blend Handbook”, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003, 

Vol.1, Ch.1.3 
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είναι σηµαντικές για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µεταφορά τάσης στις τελικές 

εφαρµογές του µίγµατος. Αν δηλαδή µια τάση εφελκυσµού εφαρµοστεί σε ένα 

µίγµα που τα συστατικά του παρουσιάζουν καλή επιφανειακή προσκόλληση τότε η 

τάση αυτή µεταδίδεται οµαλά από τη µια φάση στην άλλη µε αποτέλεσµα οι 

ιδιότητες των µιγµάτων αυτών να είναι αρκετά καλές. Αν τα µίγµατα 

χαρακτηρίζονται από ασθενή διεπιφανειακή προσκόλληση τότε µεταξύ των φάσεων 

εµφανίζονται κενά και ρωγµές µε αποτέλεσµα το µίγµα να παρουσιάζει κακές 

µηχανικές ιδιότητες. 

Ένας πρώτος διαχωρισµός των πολυµερικών µιγµάτων µπορεί να γίνει 

βάσει των καλών ή κακών µηχανικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει το τελικό 

προϊόν.(Σχήµα 4-1) Στην πρώτη περίπτωση το µίγµα χαρακτηρίζεται ως συµβατό 

(compatible) ενώ στη δεύτερη ως ασύµβατο (incompatible).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4-1. Ταξινόµηση µιγµάτων πολυµερών. 

 

Στα ασύµβατα µίγµατα κατατάσσονται αυτά που εµφανίζουν πλήρη 

διαχωρισµό των φάσεών τους, λόγος ο οποίος παρεµποδίζει τη χρήση τους σε  

τεχνολογικές εφαρµογές. Το γεγονός όµως ότι τα περισσότερα από τα πολυµερικά 

µίγµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ότι οι ιδιότητες που µπορούν να 

συνδυάσουν είναι ποικίλες, δικαιολογεί το ερευνητικό ενδιαφέρον που όλο και 

περισσότερο επικεντρώνεται στην προσπάθεια για επίτευξη ανάµιξης σε τέτοια 

ΠΟΛΥΜΙΓΜΑΤΑ 

ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ 

ΑΝΑΜΙΞΙΜΑ 
   ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΑΝΑΜΙΞΙΜΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ    

ΣΥΜΒΑΤΑ 
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πολυµερικά συστήµατα, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε µερικώς αναµίξιµα 

µίγµατα ή χρήσιµα πολυµερικά κράµατα.{2} {3} {4} 

Με βάση τη µορφολογία τους τα µίγµατα µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες: 

� Αναµίξιµα (miscible) χαρακτηρίζονται τα πολυµερικά µίγµατα τα οποία 

παρουσιάζουν µια φάση, τα συστατικά τους είναι διεσπαρµένα σε µοριακή 

κλίµακα και οι µηχανικές ιδιότητες τους είναι συνήθως ανάλογες των ιδιοτήτων 

των συστατικών τους µε την αναλογία που αυτά υπάρχουν στο µίγµα. 

� Μερικώς αναµίξιµα (partly miscible) ονοµάζονται τα µίγµατα που εµφανίζουν 

περιορισµένη ανάµιξη στη διεπιφάνεια των δυο συστατικών τους. Συγχρόνως 

στην κάθε ξεχωριστή φάση βρίσκεται διαλυτοποιηµένο µέρος του άλλου 

συστατικού και έτσι έχουµε το σχηµατισµό πεδίων (domains) της κάθε φάσης.  

� Τέλος, τα πολυµερικά µίγµατα που παρουσιάζουν δυο φάσεις αλλά τα 

συστατικά τους εµφανίζουν καλή διεπιφανειακή προσκόλληση και διασπορά 

ονοµάζονται µηχανικά συµβατά ή πολυµερικά κράµατα (polymer alloys). 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στα συµβατά και στα 

αναµίξιµα µίγµατα. Ο όρος συµβατότητα (compatibility) είναι µια τεχνολογική 

έννοια που όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιείται συνήθως για να εκφράσει τις 

µακροσκοπικά παρατηρούµενες µηχανικές ιδιότητες, κατά πόσο δηλαδή το µίγµα 

που µπορεί να προκύψει από την ανάµιξη δυο συστατικών έχει καλές µηχανικές 

ιδιότητες και να βρει ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εφαρµογές. Ο όρος 

αναµιξιµότητα (miscibility) είναι µια θερµοδυναµική έννοια η οποία χρησιµοποιείται 

για να εκφράσει την κλίµακα διασποράς των αναµιγνυόµενων φάσεων, κατά πόσο 

δηλαδή το προκύπτον µίγµα είναι οµογενές.  

Παρόλο που µε τη µέθοδο της ανάµιξης είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν 

πολλά µίγµατα, στην πλειοψηφία τους τα πολυµερικά ζεύγη λόγω του µεγάλου 

µοριακού βάρους των πολυµερών είναι θερµοδυναµικά ασύµβατα (παρουσιάζουν 

µικρή εντροπία ανάµιξης), χαρακτηρίζονται δηλαδή από διαχωρισµό των 

                                                           

2 Freeman, P.I., Rowlinson, J.S., “Lower Critical Points in Polymer Solutions”, Polymer, 1960, Vol.1, 

Pag.20-26   

3 Olabisi, O., Robeson, L.M., Shaw, M.T., “Polymer- Polymer Miscibility”, Academic Press, New 

York, 1979 

4 Ting, S.P., Bulkin, B.J., Pearse, E.M., “Compatibility Studies of Styrene and Hydroxyl containing 

Styrene Copolymers with Poly(ethylene oxide)”, Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry 

Edition, 1981, Vol.19, Pag.1451-1473 
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συστατικών τους σε φάσεις µε ασθενή διεπιφανειακή µεταξύ τους προσκόλληση 

και εποµένως κακές µηχανικές ιδιότητες.{5} 

Στους Πίνακες 4-1 και 4-2 παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα συµβατών και 

ασύµβατων εµπορικών µιγµάτων, τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν σε σχέση 

µε τα καθαρά συστατικά και οι εφαρµογές τους. 

 

Πίνακας 4-1. Εµπορικά µίγµατα συµβατών πολυµερών. 

Μίγµα Πλεονεκτήµατα Εφαρµογές 

PVC-nitrile rubber Μόνιµη πλαστικοποίηση 

του PVC 

Καλώδια, µονωτικά, 

συσκευασίες τροφίµων 

PVC-MeSAN Ευκολότερα επεξεργάσιµο 

 
Άκαµπτες ράγες 

PVC-PE χλωριοµένο>40% 
Σταθερή πλαστικοποίηση 

Μονωτικά καλωδίων, 

υποδήµατα 

PMMA-PVF2 Καλύτερη αντίσταση στην 

υπεριώδη ακτινοβολία 

από το PMMA, πιο διαυγές 

από το PVF2 

Μεµβράνες εξωτερικής 

κάλυψης 

PBT-PET Χαµηλότερο κόστος, 

βελτιωµένη επιφανειακή 

λάµψη, ευλυγισία σε 

σχέση µε το PET 

Ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές εφαρµογές, 

φρένα, καύσιµα 

PP-CPTI Καλύτερη επεξεργασία, 

πιο ανθεκτικό στην 

ακτινοβολία-γ από το PC 

Αποστειρωτικές ιδιότητες 

PP-poly(1-butylene) Καλύτερος ρυθµός 

κρυστάλλωσης 
Μεµβράνες 

 

 

Οι κυριότερες προσπάθειες κατά τη µελέτη της αναµιξιµότητας των 

πολυµερών επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη λήψη οµογενών µιγµάτων, 

χωρίς να αποκλείονται και οι περιπτώσεις µε επιθυµητή την ύπαρξη διαφορετικών 

φάσεων λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν αυτές, όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 4-2.   

 

                                                           

5 Friedrich, C., Schwarzwälder, C., Riemann, R.E., “Rheological and thermodynamic study of the 

miscible blend polystyrene/poly(cyclohexyl methacrylate)”, Polymer, 1996, Vol.37, Numb.12, 

Pag.2499-2507 
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Πίνακας 4-2. Εµπορικά µίγµατα ασύµβατων πολυµερών. 

Μίγµα Πλεονεκτήµατα-

Ιδιότητες 

Εφαρµογές 

PVC-ABS Ευκολότερα επεξεργάσιµο 

από το PVC, βελτιωµένη 

αντιπυρικότητα σε σχέση 

µε το ABS  

Οικιακές συσκευές 

PSF-ABS Γαλβανισµός, χαµηλότερο 

κόστος από το PSF 

 

Υδραυλικές σωληνώσεις, 

οικιακές συσκευές 

PVC-PE χλωριοµένο<40% Καλύτερη αντοχή από το 

PVC 
Σωληνώσεις, ράγες 

PC-PE Καλύτερη ανάφλεξη και 

απορρόφηση ενέργειας 

από το PC 

Αυτοκινητοβιοµηχανία 

PC-PET 
Πιο ανθεκτικό, 

επεξεργάσιµο και φθηνό 

Υλικά σωληνώσεων, 

προφυλακτήρες 

αυτοκινήτων 

PC-PBT Βελτίωση αντοχής στους 

διαλύτες και πιο 

επεξεργάσιµο από το PC 

Υλικά σωληνώσεων, 

προφυλακτήρες 

αυτοκινήτων 

PET-PMMA Χαµηλότερο κόστος από 

το PMMA, λιγότερη 

παραµόρφωση και 

συρρίκνωση από το PET 

Ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές εφαρµογές 

 

 

4-2. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

Ο κύριος παράγοντας ο οποίος καθορίζει αν δύο πολυµερή θα είναι 

αναµίξιµα ή όχι, είναι η ελεύθερη ενέργεια ανάµιξης ∆Gm. Όπως είναι γνωστό, η 

αναµιξιµότητα δυο πολυµερών καθορίζεται από την ισορροπία συνεισφορών της 

ενθαλπίας και της εντροπίας στην ελεύθερη ενέργεια ανάµιξης τους. Παρόλο που ο 

εντροπικός παράγοντας για µικρού µοριακού βάρους ενώσεις είναι αρκετά υψηλός 

και διασφαλίζει την ανάµιξη, στην περίπτωση των µακροµορίων η εντροπία 

ανάµιξης είναι πολύ µικρή, µε αποτέλεσµα ο ενθαλπικός όρος να καθορίζει το αν 

τελικά θα υπάρχει ή όχι ανάµιξη. Η ανάµιξη στηρίζεται τότε στην ανάπτυξη ειδικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δυο συστατικών (δεσµοί υδρογόνου, 

αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου κ.ά.) οι οποίες οδηγούν σε µείωση της 

ενθαλπίας ανάµιξης. 
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Η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ανάµιξης δίνεται από τη σχέση {4.1}: 

 

                                          ∆Gm = ∆Hm - Τ�∆Sm                               {4.1} 

 

όπου, H είναι η ενθαλπία, S η εντροπία και T η απόλυτη θερµοκρασία.   

Για την επίτευξη της αυθόρµητης ανάµιξης η τιµή της ∆Gm πρέπει να είναι 

αρνητική, να ισχύει δηλαδή:  

 

                                           (∆Hm - Τ�∆Sm) < 0                             {4.2} 

 

Αυτό σηµαίνει ότι αυθόρµητη ανάµιξη είναι µόνο η εξώθερµη (∆Hm<0), ενώ στην 

περίπτωση των ενδόθερµων οδηγούµαστε σε ανάµιξη µόνο σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Η εξίσωση {4.2} αποτελεί ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για τη 

διασφάλιση της ανάµιξης, αφού γενικά η σταθερότητα ενός µίγµατος 

εξασφαλίζεται από την θετική τιµή της δεύτερης παραγώγου της ∆Gm στην 

εξεταζόµενη περιοχή σύστασης, θα πρέπει δηλαδή: 

 

                                            (∂2 ∆Gm / ∂φι
2)P,T  > 0                       {4.3} 

 

όπου φi  είναι το κλάσµα όγκου ενός εκ των συστατικών του µίγµατος.{6} {7} 

(Σχήµα 4-2) 

                                                           

6 Folkes, M.J., Hope, P.S., “Polymer Blends and Alloys”, Chapman and Hall, London, 1993 

7 Fried, J.R., “Polymer Science and Technology”, Englewood, 1995   



 

 

 

Σχήµα 4-2. ∆ιάγραµµα της ελεύθερης ενέργειας ανάµιξης (∆

σύστασης (φ). 

 

 

4-3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΑΛΩ∆ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

 

δεν µετακινείται (ιξωδοελαστική κατάσταση

πολυµερές περνά από την ιξωδοελαστική στην υαλώδη κατάσταση ονοµάζεται 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης

φαινόµενο υαλώδης µετάπτωση

Η θερµοκρασία υαλώδους

µελέτη της αναµιξιµότητας στα µίγµατα των πολυµερών. 

παρουσιάζουν διαχωρισµό σε φάσεις, σε αντίθεση µε τα πλήρως αναµίξιµα. Η 

                                                          

8 Ντόντος, Δ.Α., “Συνθετικά Μακρομόρια 

17.3 
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∆ιάγραµµα της ελεύθερης ενέργειας ανάµιξης (∆Gm) συναρτήσει της 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΑΛΩ∆ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

Τα πολυµερή, κάτω από το σηµείο τήξεώς τους, 

παρουσιάζουν δύο φυσικές καταστάσεις: στην 

πλέον χαµηλή θερµοκρασία οι µακροµοριακές 

αλυσίδες µένουν ακίνητες (

κατάσταση) και µετά από µία ορισµένη 

θερµοκρασία, ορισµένα τµήµατα των αλυσίδων 

αρχίζουν να κινούνται ενώ η συνολική αλυσίδα 

ιξωδοελαστική κατάσταση). Η θερµοκρασία κατά την οποία ένα 

πολυµερές περνά από την ιξωδοελαστική στην υαλώδη κατάσταση ονοµάζεται 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transition temperature

υαλώδης µετάπτωση (glass transition).{8}   

υαλώδους µετάπτωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη 

µελέτη της αναµιξιµότητας στα µίγµατα των πολυµερών. Τα µη αναµίξιµα µίγµατα 

παρουσιάζουν διαχωρισµό σε φάσεις, σε αντίθεση µε τα πλήρως αναµίξιµα. Η 

                   

Συνθετικά Μακρομόρια – Βασική Θεώρηση”, Εκδόσεις Κωσταράκης

 

) συναρτήσει της 

Τα πολυµερή, κάτω από το σηµείο τήξεώς τους, 

παρουσιάζουν δύο φυσικές καταστάσεις: στην 

πλέον χαµηλή θερµοκρασία οι µακροµοριακές 

αλυσίδες µένουν ακίνητες (υαλώδης 

) και µετά από µία ορισµένη 

τµήµατα των αλυσίδων 

αρχίζουν να κινούνται ενώ η συνολική αλυσίδα 

. Η θερµοκρασία κατά την οποία ένα 

πολυµερές περνά από την ιξωδοελαστική στην υαλώδη κατάσταση ονοµάζεται 

temperature, Tg), το δε 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη 

Τα µη αναµίξιµα µίγµατα 

παρουσιάζουν διαχωρισµό σε φάσεις, σε αντίθεση µε τα πλήρως αναµίξιµα. Η 

Εκδόσεις Κωσταράκης, 2002, Κεφ. 
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εύρεση της τιµής της Tg δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του µίγµατος. 

Ισχυρός διαχωρισµός των φάσεων συνεπάγεται δύο Tg κοντά στην περιοχή των Tg 

των αντίστοιχων οµοπολυµερών. Σε ορισµένες περιπτώσεις διφασικών 

συστηµάτων η κρυστάλλωση του ενός συστατικού έχει σαν αποτέλεσµα την 

εµφάνιση µιας Tg ενώ η µικροσκοπία δείχνει σαφώς δύο φάσεις. Επίσης όταν οι Tg 

των δύο συστατικών δε διαφέρουν σηµαντικά η D.S.C. δεν επιτυγχάνει ακριβή 

διαχωρισµό, παρόλο που το σύστηµα είναι διφασικό. 

Μελέτες έχουν γίνει και σχετικά µε την τιµή του εύρους που εµφανίζει η Tg 

στα πολυµερικά µίγµατα, στα οποία εµφανίζεται µία και διευρυµένη Tg. Έτσι, έχει 

βρεθεί ότι ενώ στα καθαρά συστατικά η Tg παρουσιάζει εύρος µέχρι και 6οC, για τα 

µίγµατα που θεωρούνται αναµίξιµα το εύρος φτάνει τους 10 οC, ενώ τιµές 

µεγαλύτερες από 32 οC δηλώνουν ότι το µίγµα πλησιάζει το διαχωρισµό.{9}   

Τα αναµίξιµα µίγµατα και γενικότερα τα µονοφασικά συστήµατα εµφανίζουν 

µια Tg. Η τιµή της µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε την εξίσωση των Gordon – 

Taylor{10}:  

 

                                                Tg = WA TgA + WB TgB                             {4-4} 

 

ή από την εξίσωση του Fox που αναπτύχθηκε για τυχαία συµπολυµερή{1}:  

 

                                              1/ Tg = WA /TgA + WB /TgB                                       {4-5} 

 

όπου, TgA, TgB οι θερµοκρασίες υαλώδους µετάπτωσης των οµοπολυµερών – 

συστατικών Α και Β και WA, WB το κ.β. ποσοστό των συστατικών Α και Β του 

µίγµατος. Όταν η τιµή της Tg υπολογιστεί από τη Σχέση  {4-4} είναι ελάχιστα 

µικρότερη από την Tg που δίνει η Σχέση {4-5}. Τέλος, τα µερικώς αναµίξιµα 

µίγµατα παρουσιάζουν δύο Tg ελαφρώς µετατοπισµένες σε σχέση µε αυτές των 

καθαρών συστατικών που τα αποτελούν.          

                                                           

9 Fried, J.R., Karasz, F.E., MacKnight, W.J., “Compatibility of Poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene 

oxide) (PPO/Poly(styrene-co-4-chlorostyrene) Blends. 1.Differential Scanning Calorimetry and 

Density studies”, Macromolecules, 1978, Vol.11, Numb.1, Pag.150-158  

10 Vasile, C., Kulshreshtha, A.K., “Handbook of Polymer Blends and Composites – Volume 3B”, 

Rapra Technology Limited, 2003, Ch.10.2    
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4-4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΞΕΩΣ 

Ως θερµοκρασία τήξεως (melting point, Tm) ορίζεται η θερµοκρασία κατά 

την οποία λαµβάνει χώρα πλήρης τήξη των κρυσταλλιτών ενός πολυµερούς. Η 

τήξη των κρυστάλλων θεωρείται µια πρώτης τάξεως θερµοδυναµική µετάπτωση 

και πραγµατοποιείται σε µία ευρεία περιοχή θερµοκρασιών εφόσον όλοι οι 

κρυσταλλίτες του πολυµερούς δεν έχουν το ίδιο µέγεθος. Η τήξη ορίζεται λοιπόν 

σαν τη θερµοκρασία που αντιστοιχεί στο µέγιστο της κορυφή του Σχήµατος 4-3: 

 

 

Σχήµα 4-3. ∆ιάγραµµα ∆ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (DSC) στο οποίο 
παρουσιάζεται το σηµείο τήξεως (Tm) του πολυµερούς και η ενθαλπία τήξεως 
(∆Hf). 

 

Στο υποκεφάλαιο 3-2 έχει αναφερθεί ο τρόπος προσδιορισµού της 

ενθαλπίας τήξεως Hm και κατά συνέπεια και του ποσοστού κρυσταλλικότητας χc, 

µε τη βοήθεια του θερµογραφήµατος του πολυµερούς.   

Όταν δύο πολυµερή είναι αναµίξιµα, έχει παρατηρηθεί µείωση της 

θερµοκρασίας τήξης του κρυσταλλικού συστατικού στο µίγµα, η οποία οφείλεται 

στη µεταβολή της εντροπίας ανάµιξης και στην ενεργειακή αλληλεπίδραση µεταξύ 

των πολυµερικών συστατικών.{11} Η σχέση που συνδέει τη θερµοκρασία τήξης, σε 

συνθήκες ισορροπίας, µε την παράµετρο αλληλεπίδρασης εκφράζεται από την 

εξίσωση των Nishi και Wang: 

                                                           

11 Nishi, T., Wang, T.T., “Melting Point Depression and Kinetic Effects of Cooling on Crystallization 

in Poly(vinylidene fluoride)-Poly(methyl methacrylate) Mixtures”, Macromolecules, 1975, Vol.8, 

Numb.6, Pag.909-915 
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                                         ( )2
2

1

1

211
Φ−

∆
−=− χ

VHf

RV

oTmTm o
                        {4-6} 

                                     

όπου, Tm
o και Tm

 είναι οι θερµοκρασίες τήξεως των κρυστάλλων του καθαρού 

συστατικού και του ίδιου συστατικού στο µίγµα αντίστοιχα, Vi είναι ο 

γραµµοµοριακός όγκος της δοµικής µονάδας του πολυµερούς i, ∆Hf
ο είναι η 

ενθαλπία τήξης του τέλειου κρυστάλλου του κρυσταλλικού πολυµερούς, φ1 είναι 

το κλάσµα όγκου του άµορφου συστατικού και χ είναι η παράµετρος 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των πολυµερών 1 (άµορφο) και 2 (κρυσταλλικό). Είναι 

επίσης φανερό από τη Σχέση {4-6} ότι όταν οι τιµές της θερµοκρασίας τήξης της 

κρυσταλλικής φάσης στο µίγµα είναι µικρότερες από αυτές της θερµοκρασίας 

τήξης του καθαρού κρυσταλλικού υλικού (Tm< Tm
o) αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

αρνητική παράµετρο αλληλεπίδρασης χ το οποίο δηλώνει αναµιξιµότητα για το 

σύστηµα.    

Η εφαρµογή της εξίσωσης αυτής γίνεται µε την παραδοχή της ανεξαρτησίας 

του χ από τη σύσταση του µίγµατος, χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του χ 

σε αυτά, αλλά παρουσιάζει απόκλιση για τα µίγµατα που παρουσιάζουν εξάρτηση 

του Tm από το κλάσµα βάρους του κρυσταλλικού συστατικού στο µίγµα.{12} {13}    

 

     

 

                                                           

12 Utracki, L.A., et al., “Polymer Alloys, Blends and Ionomers”, ACS Symposium Series, American 

Chemical Society: Washington, DC, 1989 

13 Walsh, D.J., Singh, V.B., “The phase behaviour of a Poly(ether sulfone) with Poly(ethylene 

oxide)”, Makromol. Chem., 1984, Vol.185, Pag.1979-1989     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΩΝ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ 

 

5-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά υπήρχε η πρόθεση να  επικεντρωθούµε στη 

µελέτη της βιοαποικοδόµησης µίγµατος ενός αλειφατικού και ενός αρωµατικού 

πολυεστέρα. Για τη διερεύνηση όµως της αναµειξιµότητάς τους εστιάσαµε στην 

έµµεση µελέτη του µοριακού προσανατολισµού µονοαξονικά εφελκυσµένων 

µιγµάτων αλειφατικών/αρωµατικών πολυεστέρων, µε τη χρήση πολωµένων 

φασµάτων δόνησης. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε η σύγχρονη παρουσία σ’ ένα 

µόνο πολωµένο φάσµα Raman της µη-συµβατικής  συµπεριφοράς της δόνησης 

τάσης της χαρακτηριστικής οµάδας του καρβονυλίου (C=O) των αρωµατικών 

πολυεστέρων  µε την αντίστοιχη συµβατική συµπεριφορά της ίδιας οµάδας των 

αλειφατικών πολυεστέρων. Το µίγµα που µελετήθηκε ήταν το L-PLA/PBT 70/30% 

κ.β. 

 

5-2. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟΥ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 

Πριν καταλήξουµε στη µελέτη του µίγµατος L-PLA/PBT, έγιναν αρκετές 

προσπάθειες ώστε να παρασκευαστεί το κατάλληλο µίγµα που θα είχε τις τελικές 

ιδιότητες που επιθυµούσαµε, όπως η ολική ή έστω µερική αναµειξιµότητα, η 

δυνατότητα παρασκευής οµοιόµορφου φιλµ, η δυνατότητα µονοαξονικού 

εφελκυσµού και η εµφάνιση δύο καλά διαχωρισµένων κορυφών δόνησης έκτασης 

του C=O στο φάσµα Raman του µίγµατος. Στον Πίνακα 5-1 αναφέρονται τα 

µίγµατα που δοκιµάστηκαν, οι αναλογίες των δύο πολυµερών σε κάθε µίγµα και ο 

λόγος για τον οποίο τελικά απορρίφθηκαν. 
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Πίνακας 5-1. Περιέχει όλα τα µίγµατα τα οποία δοκιµάστηκαν στην παρούσα 

εργασία, την κατά βάρος περιεκτικότητα και την κατά mole αναλογία των 

συστατικών τους και το λόγο για τον οποίο τελικά δεν χρησιµοποιήθηκαν.  

ΜΙΓΜΑ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ% 

κ.β. 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ% 

moles 

ΑΙΤΙΟ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

PCL/PET 90/10 94/6 µη αναµίξιµα, αποτυχία 

παρασκευής φιλµ 

PCL/PET 70/30 80/20 µη αναµίξιµα, αποτυχία 

παρασκευής φιλµ 

PCL/PET 50/50 63/37 

εµφάνιση ευρείας, µη 

διαχωρισµένης 

κορυφής δόνησης του 

C=O στο φάσµα 

Raman 

L-PLA/PET 90/10 96/4 µη αναµίξιµα, αποτυχία 

παρασκευής φιλµ 

L-PLA/PET 70/30 86/14 

εµφάνιση ευρείας, µη 

διαχωρισµένης 

κορυφής δόνησης του 

C=O στο φάσµα 

Raman 

L-PLA/PET 50/50 73/27 δεν εµφανίζεται 

προσανατολισµός 

L-PLA/PET 30/70 53/47 δεν εµφανίζεται 

προσανατολισµός 

L-PLA/PET 10/90 23/77 εµφάνιση κορυφής 

µόνο του C=O του PET 

PCL/PEN 70/30 83/17 

εµφάνιση ευρείας, µη 

διαχωρισµένης 

κορυφής δόνησης του 

C=O στο φάσµα 

Raman 

PCL/PEN 50/50 68/32 

εµφάνιση ευρείας, µη 

διαχωρισµένης 

κορυφής δόνησης του 

C=O στο φάσµα 

Raman 

PGA/PBT 70/30 80/20 αποτυχία εφελκυσµού 

PGA/PBT 50/50 60/40 αποτυχία εφελκυσµού 

PLGA/PBT 70/30 80/20 

εµφάνιση ευρείας, µη 

διαχωρισµένης 

κορυφής δόνησης του 

C=O στο φάσµα 

Raman 

DL-PLA/PET 30/70 53/47 δεν εµφανίζεται 

προσανατολισµός 

    

 

Οι µέθοδοι ανάµιξης που χρησιµοποιήθηκαν ώστε να παρασκευαστούν τα µίγµατα 

ήταν η µέθοδος film casting σε κοινό διαλύτη (βλ. υποκεφάλαιο 6-3.2.) και η 

µέθοδος melt mixing, η οποία και θα αναλυθεί παρακάτω. 



 

 

 

5-3. ΤΟ ΜΙΓΜΑ L-PLA

5-3.1. ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (

Είναι ίσως το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιµοποιούµενο 

βιοδιασπώµενο πολυµερές στον τοµέα των πλαστικών και η δοµή του 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 

οποίος προκύπτει µέσω ζυµώσεων των σακχάρων του αµύλου, τα οποία 

µετατρέπονται αρχικά σε γαλακτικό οξύ

πολυγαλακτικό οξύ (Polylactic

 

Σχήµα 5-1. Χηµική δοµή

 

 

Σχήµα 5-2. Απεικονίζεται η διάνοιξη του δακτυλίου του γαλακτικού οξέος για την 

παρασκευή πολυγαλακτικού οξέος.

 

Με τον πολυµερισµό του γαλακτικού οξέος δηµιουργούνται τρεις µορφές 

πολυγαλακτικού οξέος, εξαιτίας 

ισοµερή, L-PLA και D-PLA

                                                          

{1} Garlotta, D., “A literature Review of Poly(Lactic Acid)

2002, Vol.9, Numb.2, Pag.63-84

γαλακτικό οξύ 
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A/PBT 

ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (PLA) 

Είναι ίσως το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιµοποιούµενο 

βιοδιασπώµενο πολυµερές στον τοµέα των πλαστικών και η δοµή του 

Σχήµα 5-1. Πρόκειται για έναν αλειφατικό πολυεστέρα, ο 

προκύπτει µέσω ζυµώσεων των σακχάρων του αµύλου, τα οποία 

µετατρέπονται αρχικά σε γαλακτικό οξύ, µε πολυµερισµό του οποίου

Polylactic acid ή Polylactide, PLA). (Σχήµα 5-2)

 

δοµή του πολυγαλακτικού οξέος, [Polylactic acid

Απεικονίζεται η διάνοιξη του δακτυλίου του γαλακτικού οξέος για την 

παρασκευή πολυγαλακτικού οξέος. 

Με τον πολυµερισµό του γαλακτικού οξέος δηµιουργούνται τρεις µορφές 

πολυγαλακτικού οξέος, εξαιτίας του φαινοµένου της ισοµέρειας: τα δύο οπτικά 

PLA, και το µίγµα τους, DL-PLA. (Σχήµα 5-3){

                   

A literature Review of Poly(Lactic Acid)”, Journal of Polymers and the Environment
84 

πολυγαλακτικό οξύ

θ, καταλύτης 

Είναι ίσως το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιµοποιούµενο 

βιοδιασπώµενο πολυµερές στον τοµέα των πλαστικών και η δοµή του 

. Πρόκειται για έναν αλειφατικό πολυεστέρα, ο 

προκύπτει µέσω ζυµώσεων των σακχάρων του αµύλου, τα οποία 

οποίου παράγεται το 

)   

acid, PLA].  

 

Απεικονίζεται η διάνοιξη του δακτυλίου του γαλακτικού οξέος για την 

Με τον πολυµερισµό του γαλακτικού οξέος δηµιουργούνται τρεις µορφές 

του φαινοµένου της ισοµέρειας: τα δύο οπτικά 

{1}  

Journal of Polymers and the Environment, 

πολυγαλακτικό οξύ 
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Σχήµα 5-3. Απεικόνιση των οπτικών ισοµερών, L-PLA και D-PLA, του 

πολυγαλακτικού οξέος.  

 

Το PLA έχει υδρόφοβη συµπεριφορά και µπορεί κρυσταλλώσει µέχρι και 

50%. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε εµπορικό προϊόν L-PLA για την 

παρασκευή µιγµάτων µε το PBT. Ως προς τις θερµικές του ιδιότητες, το L-PLA έχει 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (Tg) 57,4 oC, ενώ η θερµοκρασία τήξεως (Tm) 

είναι σχετικά χαµηλή µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 130-180oC. Το DL-PLA δεν 

επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία εξαιτίας της µεγαλύτερης θερµοκρασίας τήξεως 

που παρουσιάζει (262oC) και εποµένως η θερµική του µορφοποίηση ήταν 

δυσκολότερη.  

 

5-3.2. ΠΟΛΥ(ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ ΕΣΤΕΡΑΣ) (PBT) 

Το PBT εµφανίστηκε το 1969 από τη Celanese.{2} Είναι ένα ηµικρυσταλλικό 

πολυµερές (Σχήµα 5-4) το οποίο είναι εύκολα κατεργάσιµο και µορφοποιείται σε 

σταθερές διαστάσεις, παρουσιάζει χαµηλή προσρόφηση υγρασίας, ακαµψία, καλές 

ηλεκτρικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα σε χηµικά και διαλύτες.{3} {4} {5} To PBT 

κατέχει έναν από τους πιο γρήγορους ρυθµούς κρυστάλλωσης ανάµεσα στα άλλα 

πολυµερή. 

Παρασκευάζεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο (Σχήµα 5-5), ο διµεθυλεστέρας 

του τερεφθαλικού οξέος (DMT) αντιδρά µε περίσσεια βουτανοδιόλης (1,4-BD) 

                                                           

2 Utracki, L.A., “Polymers Blend Handbook”, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003, 
Vol.1 

3 www.dowel.com.hk/whatisPBT.htm 

4 www.members.tripod.com/kosmik/tp.html 

5 www.hantra.com/products/plastics/engineer/pbt.php 

L-PLA DL-PLA 



 

 

 

παρουσία καταλύτη, σχηµατίζο

δεύτερο στάδιο (ΙΙ) προς τη δηµιουργία του 

 

Σχήµα 5-4. Χηµική δοµή

terephthalate), PBT].  

Σχήµα 5-5. Παρασκευή του 

CH3OOC COOCH

(DMT)

HO(CH2)4OOC

HO(CH2)4OOCn

HO (CH2)4 O
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παρουσία καταλύτη, σχηµατίζοντας µια διαλκοόλη η οποία συµπυκνώνεται κατά το 

δεύτερο στάδιο (ΙΙ) προς τη δηµιουργία του PBT. 

 

δοµή του πολυ(τερεφθαλικού βουτυλ εστέρα), [

Παρασκευή του πολυ(τερεφθαλικού βουτυλ εστέρα) (PBT

I

COOCH3 +

180-2100C

HO
 

CH2 4 OHx

(1,4-BD)

OOC COO(CH2)4OH + xCH3OH

PBT

OOC COO(CH2)4OH

270-2850C

C

O

C

O

O (CH2)4 O H
 n

II

ντας µια διαλκοόλη η οποία συµπυκνώνεται κατά το 

, [Poly(butylene 

PBT). 

OH

H + (n-1)(1,4-BD)
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Το PBT κρυσταλλώνεται σε δύο µορφές, σε α-κρυστάλλους µε 

διαµορφώσεις g-t-g και σε β-κρυστάλλους (όταν στο πολυµερές εφαρµόζεται 

τάση) µε t-t-t διαµορφώσεις. Συνδυασµός τεχνικών (ακτίνες X, φασµατοσκοπία 

IR) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η κύρια διαφορά των δυο µορφών οφείλεται 

στην αλλαγή διαµορφώσεως της εύκαµπτης τετραµεθυλενικής οµάδας από την 

«συρρικνωµένη» διαµόρφωση g-t-g (gauche-trans-gauche) στην εκτεταµένη 

διαµόρφωση t-t-t (all-trans) µε την επίδραση της µηχανικής παραµόρφωσης.{6} {7} 

{8} Τα κύρια χαρακτηριστικά της µηχανικής συµπεριφοράς εφελκυσµένων δοκιµίων 

PBT επηρεάζονται ισχυρά από αυτή την αλλαγή της δοµής των κρυσταλλικών 

περιοχών, όταν το πολυµερές υπόκειται σε τάση. Η µακροσκοπική δηλαδή 

µηχανική παραµόρφωση του δείγµατος συνδέεται µε τη µικροσκοπική µοριακή 

παραµόρφωση της κρυσταλλικής περιοχής.  

Η φασµατοσκοπία υπέρυθρου ανίχνευσε έναν αριθµό κορυφών που 

παρουσιάζουν ευαισθησία στην αλλαγή διαµόρφωσης. Οι µεγαλύτερες αλλαγές 

εµφανίζονται στην περιοχή δονήσεων αιώρησης (rocking) του µεθυλενίου.{9} {10} 

Η κορυφή στους 965 cm-1 είναι χαρακτηριστική της β-κρυσταλλικής µορφής, ενώ 

η κορυφή στους 917 cm-1 οφείλεται σε διαµορφώσεις που σταθεροποιούνται από 

διαµορφώσεις τάξης της αλυσίδας ή/και «πακετάρισµα» των αλυσίδων σε            

α-κρυστάλλους. 

 Η µετατροπή αυτή των κρυσταλλικών µορφών µε την επίδραση τάσης 

παρατηρήθηκε και σε φάσµατα Raman.{11} {12} {13} Κατά τη µετατροπή αυτή, 

                                                           

6 Jakeways, R., Ward, I.M., Wilding, M.A.,  Hall, I.H., Desborough, I.J., Pass, M.G., ”Crystal 

Deformation in Aromatic Polyesters”, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 1975,  
Vol.13, Pag.799-813 
7 Ward, I.M., Wilding, M.A., Brondy, H., “The Mechanical Properties and Structure of Poly(m-

methylene Terephthalate) Fibers”, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 1976, 
Vol.14, Pag.263-274    
8 Tashiro, K., Cheng, J., Ike, M., “Stress-Induced Reversible Phase Transition of 

Poly(tetramethylene naphthalate)”, Macromolecules, 2003, Vol.36, Pag.359-367      
9 Stambaugh, B.D., Lando, J.B., Koeing, J.L., “X-Ray investigation of the structure of 

poly(tetramethylene terephthalate)”, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 1979, 
Vol.17, Pag.1053-1062 

10 Gillette, P.C., Lando, J.B., Koenig, J.L., “Infra-red Spectroscopic characterization of the α→→→→β 

phase transition in poly(tetramethylene terephthalate)”, Polymer, 1985, Vol.26, Numb.2, Pag.235-
240   
11 Brereton, M.G., Davies, G.R., Jakeways, R., Smith, T., Ward, I.M., “Hysteresis of the stress-

induced crystalline phase transition in poly(butylenes terephthalate)”, Polymer, 1978, Vol.19, 
Pag.17-26  
12  Mak, C.L., Wong, Y.W., Chan, W.N., “Application of Raman spectroscopy to determine the 

strain-level in polybutylene terephthalate (PBT)”, Polymer Testing, 1998, Vol.17, Numb.6, Pag.451-
458 
13 Soto, A., Iconomopoulou, S.M., Manikas, A., Voyiatzis, G.A., “Molecular Orientation of 

Poly(ethylene terephthalate), PET and Polybutylene terephthalate), PBT: a parallel study”, Applied 
Spectroscopy, 2005, Vol.59, Numb.10, Pag.1257-1269 
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υποστηρίζεται ότι κορυφές σχετικές µε διαµόρφωση g-t-g της εύκαµπτης 

τετραµεθυλενικής οµάδας εξαφανίζονται, ενώ άλλες που αποδίδονται σε t-t-t 

αυξάνονται. Χαρακτηριστική κορυφή της δόνησης αιώρησης του µεθυλενίου της α 

κρυσταλλικής µορφής είναι η κορυφή στους 889 cm-1, η ένταση της οποίας 

µειώνεται µε αύξηση της επιβαλλόµενης µηχανικής παραµόρφωσης. 

 

5-3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΓΜΑ L-PLA/PBT – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι αρωµατικοί θερµοπλαστικοί πολυεστέρες (PET, PEN, PBT) αποτελούν µια 

σηµαντική κατηγορία µηχανολογικών πλαστικών (engineering plastics), που έχουν 

τη δυνατότητα να µορφοποιούνται σε ακριβείς και σταθερές διαστάσεις και να 

κατεργάζονται εύκολα συνδυάζοντας πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες. Ωστόσο, η 

ολοένα αυξανόµενη οικολογική συνείδηση απαιτεί την εύρεση λύσεων στα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και κατά συνέπεια την κατασκευή προϊόντων που να 

συνδυάζουν εύλογα τις πολύ καλές θερµοµηχανικές ιδιότητες των πολυµερών που 

περιέχουν ένα ή και περισσότερους αρωµατικούς δακτυλίους στην κύρια αλυσίδα 

τους, µε την ικανότητα των αλειφατικών πολυεστέρων να υδρολύονται 

(βιοαποικοδοµούνται). Έτσι λοιπόν, αρκετές έρευνες έχουν επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον τους στην τροποποίηση των αρωµατικών αυτών πολυεστέρων µε τη 

χρήση βιοαποικοδοµήσιµων αλειφατικών πολυεστέρων µε σκοπό την παρασκευή 

υδρολυτικά αποικοδοµήσιµων συµπολυµερών των αποβλήτων των αρωµατικών 

πολυεστέρων.{14} Οι Acar et al.{15} µελέτησαν την υδρολυτική αποικοδόµηση 

συµπολυµερών των αποβλήτων του Πολυ(τερεφθαλικού αιθυλεστέρα) (PET) και 

την τροποποίησή τους µε τη χρήση του βιοαποικοδοµήσιµου αλειφατικού 

πολυεστέρα, πολυ(γαλακτικό οξύ) (L-PLA). Επίσης, βιοαποικοδοµήσιµοι 

αλειφατικοί/αρωµατικοί συµπολυεστέρες έχουν βρει εφαρµογή στον τοµέα της 

βιοϊατρικής. Την τελευταία δεκαετία, το συµπολυµερές που περιέχει 

πολυ(γλυκολικό τερεφθαλικό αιθυλεστέρα) (PEGT) και πολυ(τερεφθαλικό βουτυλ 

εστέρα) (PBT), (PEGT/PBT, Polyactive®) µελετάται εκτεταµένα ώστε να 

χρησιµοποιηθεί ως µήτρα στη µηχανική ιστών (tissue engineering), ως σύστηµα 

                                                           

14 Chen, Y., Tan, L., Chen, L., Yang, Y., Wang, X., “Study on Biodegradable aromatic/aliphatic 

Copolyesters”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2008, Vol.25, Numb.2, Pag.321-335 

15 Acar, I., Kaşgöz, A., Özgümüş, S., Orbay, M., “Modification of Waste Poly(Ethylene 

Terephthalate) (PET) by Using Poly(L-Lactic Acid) (PLA) and Hydrolytic Stability”, Polymer-Plastics 
Technology and Engineering, 2006, Vol.45, Pag.351-359  
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µεταφοράς φαρµάκου στον οργανισµό.{16} {17} Οι Zhu et al. {18} εξέτασαν τις 

αντιδράσεις µετεστεροποίησης που λαµβάνουν χώρα µεταξύ του PBT και του     

DL-ολιγο(γαλακτικού οξέος) (OLA) καθώς και τις τελικές ιδιότητες που παρουσιάζει 

το τελικό συµπολυµερές. Ακόµη ένα ενδιαφέρον µίγµα αρωµατικού/αλειφατικού 

πολυεστέρα, µε πιθανή, µελλοντική εφαρµογή στη βιοµηχανία της συσκευασίας και 

της γεωργίας, είναι το PET/PLA που µελετήθηκε από τους Sriromreum et al. {19} 

Τέλος, το µίγµα PLA/PBT µελετήθηκε από τους Kim et al., {20} όπου και 

διαπιστώθηκε διαχωρισµός φάσεων µεταξύ του PLA και του PBT, κάτι που ευνόησε 

παρόλα αυτά τη βιοαποικοδόµηση του PLA εφόσον αυξήθηκε η επιφάνεια έκθεσης 

στην υδρόλυση. Στην εργασία τους παρατίθεται φωτογραφία SEM του µίγµατος 

PLA/PBT 50/50% κ.β., η οποία υποδεικνύει τη χαµηλή διεπιφανειακή 

προσκόλληση ανάµεσα στα δύο πολυµερή: πολλά από τα µικρά σφαιρίδια που έχει 

σχηµατίσει το PBT αποκολλώνται από τη µήτρα του PLA, δεδοµένου ότι το PBT 

είναι πιο ελατό (ductile) από το PLA και είναι ευδιάκριτα τα κενά που 

αναπτύσσονται στη µορφολογία του υλικού. 

 

5-4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ L-PLA/PBT 

5-4.1. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι εµπορικά πολυµερή και τα 

χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-2. Πριν την ανάµιξη των 

πολυµερών πραγµατοποιήθηκε ξήρανσή τους σε κλίβανο κενού, σε θερµοκρασία 

40oC για 12 ώρες, έτσι ώστε τα επίπεδα υγρασίας τους να περιοριστούν σε τιµές 

µικρότερες από 0,01% κ.β. και να αποφευχθεί η υδρόλυσή τους στις συνθήκες 

ανάµιξης.  

 

                                                           

16 Ghalbozouri, A.E., Lamme, E.N., van Blitterswijk, C.A., Koopman, J., Ponec, M., “The use of 

PEGT/PBT as a Dermal Scaffold for Skin Tissue Engineering”, Biomaterials, 2004,Vol.25, Pag.2987-
2996 
17 Kellomäki, M., Paasimaa, S., Grijpma, D.W., Kolppo, K., Tormala, P., “In vitro Degradation of 

Polyactive®”, Biomaterials, 2002, Vol.23, Pag.283-295  
18 Zhu, X., Chen, Y., He, J.S., Tan, L., Wang, Y., “Synthesis of Aliphatic-Aromatic Copolyesters by a 

Melting Bulk Reaction Between Poly(butylenes terephthalate) and DL-Oligo(lactic acid)”, High 
Performance Polymers, 2008, Vol.20, Numb.2, Pag.166-184    
19 Sriromreum, P., Opaprakasit, M., Petchsuk, A., Opaprakasit, P., “Synthesis and 

Characterization of Degradable Poly(ethylene terephthalate-co-lactic acid) and its Blends”, 
Advanced Materials Research, 2008, Vols.55-57, Pag.789-792 
20 Kim, M.W., Hong, S.M., Lee, D., Park, K., Kang, T.J., Youn, J.R., “Chain Extension Effects of para-

Phenylene Diisocyanate on Crystallization Behavior and Biodegradability of Poly(lactic 

acid)/Poly(butylenes terephthalate) Blends”, Advanced Composite Materials, 2010, Vol.19, Pag.331-
348 
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Πίνακας 5-2. Εµπορικά πολυµερή που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή 

µιγµάτων L-PLA/PBT. 

Σύντµηση Tg (
oC) Tm (oC) 

d (g/mL at 
25oC) 

Inherent 
Viscosity 

PBTα 46 228 1.31 0.80 

L-PLAα 57 130-180 1.25 2.01 
α εµπορικό προϊόν Aldrich  

 

 

5-4.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν τα εξής 

πολυµερικά µίγµατα: 

• L-PLA/PBT 70/30% κ.β.: (Αναλογία moles: 80/20%)  

• L-PLA/PBT 100/0% κ.β. 

• L-PLA/PBT 0/100% κ.β. 

Για την παρασκευή του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β., η ανάµιξη 

των συστατικών έγινε σε τήγµα, σε ανοξείδωτο εργαστηριακό αναµικτήρα, που 

αποτελείται από θερµαινόµενο κυλινδρικό δοχείο, διαµέτρου 2cm και κυλινδρικό 

ρότορα που περιστρέφεται µέσα σε αυτό µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα. (Σχήµα 5-6) 

Οι συνθήκες χρόνου και θερµοκρασίας, επιλέχθηκαν µετά από πολλαπλές δοκιµές: 

θερµοκρασία ανάµιξης 235oC και χρόνος ανάµιξης 15 min. Η ανάµιξη γίνεται σε 

αδρανείς συνθήκες (κάτω από Ν2) και η ποσότητα των υλικών που αναµιγνύονται 

δεν ξεπερνά τα 5g.  

 



 

 

 

Σχήµα 5-6. Απεικονίζεται ο αναµικτήρας που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία για την ανάµιξη των πολυµερών 

µίγµατός τους.  

 

Η διαδικασία της ανάµιξης περιλαµβάνει δυο στάδια. Αρχικά, το 

παραµένει στον αναµικτήρα υπό θερµοκρασία για 

Το PLA είναι ασταθές σε θερµοκρασίες άνω των 210

θερµική αποικοδόµηση και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο χρόνος παραµονής του 

στον αναµικτήρα να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος. 

προστίθεται η ποσότητα 

ρυθµιζόµενη ταχύτητα. Ο 

συνολικός χρόνος τήξης (

την ανάµιξη η περιστροφή έγινε µε 

ενώ παράλληλα γινόταν και κάθετη µετακίνηση

να πραγµατοποιείται και αναδίπλωση του τήγµατος.

χρησιµοποιήθηκε και στην παρασκευή του φιλµ οµοπολυµερούς 

Η µορφοποίηση των πολυµερών και των µιγµάτων τους σε φιλµ, έγινε σε 

εργαστηριακή, υδραυλική

θερµοκρασία ανάµιξής τους 

pressing). Στη συνέχεια, ακολούθησε απότοµη ψύξη τους στους 0
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. Απεικονίζεται ο αναµικτήρας που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία για την ανάµιξη των πολυµερών L-PLA και PBT για την παρασκευή 

Η διαδικασία της ανάµιξης περιλαµβάνει δυο στάδια. Αρχικά, το 

αναµικτήρα υπό θερµοκρασία για 10 min, ώστε να τηχθεί εντελώς.

είναι ασταθές σε θερµοκρασίες άνω των 210oC{1}, όπου µπορεί να υποστεί 

θερµική αποικοδόµηση και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο χρόνος παραµονής του 

στον αναµικτήρα να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος. Στη συνέχεια

προστίθεται η ποσότητα L-PLA και αρχίζει η περιστροφή του ρότορα, µε 

χύτητα. Ο προεπιλεγόµενος  χρόνος ανάµιξης των 15 

συνολικός χρόνος τήξης (premelting) και ανάµιξης υπό ανάδευση (

την ανάµιξη η περιστροφή έγινε µε ταχύτητα περίπου 55 στροφές/λεπτό (

και κάθετη µετακίνηση αν τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε 

να πραγµατοποιείται και αναδίπλωση του τήγµατος. Η ίδια τεχνική 

χρησιµοποιήθηκε και στην παρασκευή του φιλµ οµοπολυµερούς PBT

Η µορφοποίηση των πολυµερών και των µιγµάτων τους σε φιλµ, έγινε σε 

υδραυλική θερµοπρέσα (Σχήµα 5-7) µεταξύ φύλλων 

τους  στο τήγµα (235 oC), µε πίεση 5 MPa 

. Στη συνέχεια, ακολούθησε απότοµη ψύξη τους στους 0οC. Τα φιλµ αυτά 

T mix. = 235oC 

15 min 

 

. Απεικονίζεται ο αναµικτήρας που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα 

για την παρασκευή 

Η διαδικασία της ανάµιξης περιλαµβάνει δυο στάδια. Αρχικά, το PBT 

, ώστε να τηχθεί εντελώς. 

, όπου µπορεί να υποστεί 

θερµική αποικοδόµηση και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο χρόνος παραµονής του 

Στη συνέχεια λοιπόν 

αρχίζει η περιστροφή του ρότορα, µε 

των 15 min ήταν ο 

) και ανάµιξης υπό ανάδευση (mixing). Κατά 

5 στροφές/λεπτό (rpm), 

αν τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε 

Η ίδια τεχνική 

PBT.  

Η µορφοποίηση των πολυµερών και των µιγµάτων τους σε φιλµ, έγινε σε 

µεταξύ φύλλων Τeflon, στη 

 (µέθοδος melt 

C. Τα φιλµ αυτά 
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χρησιµοποιήθηκαν για τον εφελκυσµό και τις µετρήσεις δυναµικής θερµιδοµετρίας 

σάρωσης και το πάχος τους κυµαινόταν µεταξύ 120-150 µm. 

 

 

Σχήµα 5-7. Απεικονίζεται η θερµαινόµενη, υδραυλική πρέσα που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για την παρασκευή των πολυµερικών 

υµενίων που µελετήθηκαν.   

 

Για την παρασκευή φιλµ οµοπολυµερούς L-PLA χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

film casting, κατά την οποία ποσότητα του πολυµερούς διαλύθηκε σε 

χλωροφόρµιο (CHCl3). Η συγκέντρωση του πολυµερούς στο διάλυµα είναι ~3%wt. 

Για την πλήρη διάλυση του µίγµατος απαιτείται ανάδευση η οποία διαρκεί 17 ώρες, 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια το διαυγές διάλυµα αποχύνεται σε ειδικό 

γυάλινο σκεύος (Petri disk), διαµέτρου 5cm, και τοποθετείται στον απαγωγό προς 

εξάτµιση του διαλύτη. Η πλήρης αποµάκρυνση του διαλύτη πραγµατοποιείται 

σταδιακά ενώ ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα 3 ηµερών. Στο τέλος της 

πρώτης ηµέρας το δείγµα τοποθετείται σε φούρνο κενού σε θερµοκρασία 37oC. Το 

φιλµ που δηµιουργήθηκε ήταν ηµιδιαφανές και το πάχος του µετρήθηκε 250 µm. 

Στο Σχήµα 5-8 παρουσιάζονται τα φιλµ των οµοπολυµερών L-PLA και PBT, 

καθώς και το µίγµα τους, L-PLA/PBT 70/30% κ.β. 
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Σχήµα 5-8. Απεικονίζονται τα φιλµ του L-PLA και του PBT καθώς και του µίγµατος 

L-PLA/PBT τα οποία παρασκευάστηκαν µε τις µεθόδους film casting και melt 

mixing και στη συνέχεια µορφοποιήθηκαν µε τη µέθοδο melt pressing. Α1. Μίγµα 

L-PLA/PBT 70/30% κ.β., Α2. Μεγεθυσµένη φωτογραφία του ίδιου µίγµατος, Β. 

Φιλµ οµοπολυµερούς L-PLA και Γ. Φιλµ οµοπολυµερούς PBT.       

 

Από τις φωτογραφίες του µίγµατος L-PLA/PBT, µπορούµε να ισχυριστούµε 

ότι τα δύο πολυµερή που αποτελούν το µίγµα, δεν έχουν πλήρως αναµιχθεί αλλά 

διακρίνονται περιοχές που κύριο συστατικό τους είναι το PBT, περιοχές µε L-PLA 

και µικρό µέρος του φιλµ που φαίνεται να αποτελείται από το µίγµα και των δύο. 

Με τη χρήση οργανολογίας FT-Raman, οι περιοχές αυτές χαρακτηρίστηκαν και 

όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, οι άσπρες περιοχές του φιλµ του Σχήµατος Α2 

αποδίδονται στο συστατικό L-PLA, οι διαφανείς περιοχές στο PBT ενώ στο κέντρο 

του φιλµ υπάρχει ποσοστό ανάµιξης των δύο πολυµερών.  

 

 

 

A1 A2 

Γ Β 
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5-5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Το φιλµ του µίγµατος L-PLA/PBT κόπηκε κρυογονικά µε υγρό άζωτο 

(Σχήµα 5-9) και εν συνεχεία ελήφθησαν φωτογραφίες της τοµής του, µε τη 

χρήση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, 

SEM), οι οποίες παρατίθενται στο Σχήµα 5-10.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-9. Απεικονίζεται το φιλµ του L-PLA/PBT και η περιοχή από την οποία 

επιλέχθηκε να κοπεί κρυογονικά δείγµα για τη λήψη φωτογραφιών SEM. 

 

Η περιεκτικότητα του PBT στο µίγµα είναι µικρή (30% κ.β. και 20% 

αναλογία mole) οπότε τείνει να συρρικνωθεί και σχηµατίζει σφαιρίδια ευρισκόµενο 

σε µια µήτρα από L-PLA, το οποίο βρίσκεται σε περίσσεια.    

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ 

ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΟΠΗΚΕ 

∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ SEM 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

 

- 80 - 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-10. Φωτογραφίες SEM της τοµής του φιλµ L-PLA/PBT. Τα σφαιρίδια 

αντιπροσωπεύουν το συστατικό PBT (µικρότερη περιεκτικότητα% κ.β. από το      

L-PLA) το οποίο έχει διασπαρθεί στη µήτρα που αποτελείται από L-PLA.    

 

 

5-5.1. ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ  

∆οκίµια των πολυµερών L-PLA, PBT και του µίγµατος L-PLA/PBT 

εφελκύστηκαν µονοαξονικά µε τη βοήθεια του στοιχείου εφελκυσµού, του οποίου 

η οργανολογία έχει αναλυθεί εκτεταµένα στο Υποκεφάλαιο 2-2. Στον Πίνακα 5-3 

παρουσιάζονται οι θερµοκρασίες εφελκυσµού (Tdr) που επιλέχθηκαν για κάθε 

δοκίµιο, ο ρυθµός εφελκυσµού (ε), οι θερµοκρασίες µετάβασης υάλου (Tg) όπως 

προσδιορίστηκαν µετά από πειράµατα ∆υναµικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (DSC) 

και τέλος ο βαθµός εφελκυσµού (λ) ο οποίος έχει επιτευχθεί για κάθε πολυµερές.  
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(Α) (Β) 

Πίνακας 5-3. Παρουσιάζονται οι πειραµατικές συνθήκες στις οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα µονοαξονικού εφελκυσµού των πολυµερών     

L-PLA, PBT και του µίγµατος L-PLA/PBT.       

∆ΟΚΙΜΙΟ Tg (
oC) Tdr (

oC)  ε (cm/min) λ 

L-PLA 58.08 70 3 6 

PBT 51.41 72 3 3 

L-PLA/PBT 

70/30 
64.30 75 2 4.4 

 

Στο Σχήµα 5-11 (Α) απεικονίζεται δοκίµιο από το φιλµ του µίγµατος L-

PLA/PBT, το οποίο βρίσκεται στο στοιχείο εφελκυσµού και στο οποίο έχει 

επιτευχθεί βαθµός εφελκυσµού λ~4. Μόλις υλοποιηθεί ο επιθυµητός βαθµός 

εφελκυσµού κάθε δοκιµίου, αυτόµατη εναλλαγή ηλεκτρονικών βανών επιτρέπει 

την παροχή ψυχρού αζώτου στον θάλαµο (στον οποίο βρίσκεται ο χώρος του 

δείγµατος µε τον άξονα και τα στηρίγµατα, Σχήµα 5-11 (Β)) και έτσι διατηρείται 

ο µοριακός προσανατολισµός που έχει επιτευχθεί.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήµα 5-11. (Α) ∆οκίµιο του µίγµατος L-PLA/PBT το οποίο έχει εφελκυστεί 

µονοαξονικά σε βαθµό εφελκυσµού λ~4. (Β) Ο θάλαµος (εντός του οποίου 

βρίσκεται το δείγµα) ο οποίος θερµαίνεται µε διοχέτευση προθερµαινόµενου αερίου 

αζώτου πριν τον εφελκυσµό και µετά την επίτευξη του επιθυµητού βαθµού 

εφελκυσµού, παρέχεται σε αυτόν ψυχρό άζωτο ώστε αυτός να διατηρηθεί.       
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5-5.2. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για τον προσδιορισµό του ποσοστού κρυσταλλικότητας (Xc) των πολυµερών 

L-PLA και PBT, αλλά και του µίγµατος L-PLA/PBT, καθώς και των θερµοκρασιών 

τήξης (Tm) και µετάβασης υάλου (Tg), χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ∆ιαφορικής 

Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (D.S.C.). Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη 

διάταξη DSC Q100 της TA Instruments, υπό αδρανή ατµόσφαιρα Ν2, όπου 

δείγµατα µάζας 7-16 mg τοποθετήθηκαν σε ειδικά καψίδια αλουµινίου (aluminum 

pans) και θερµάνθηκαν µε ρυθµό θέρµανσης 10oC/min. Τα θερµογραφήµατα DSC 

της πρώτης και δεύτερης θερµικής σάρωσης, τόσο των ισότροπων όσο και των 

εφελκυσµένων δειγµάτων, παρατίθενται παρακάτω. Το ποσοστό κρυσταλλικότητας 

προσδιορίστηκε από τη σχέση: 

 

                                                                  {5-1} 

 

όπου, Hm και Hc  είναι η ενθαλπία τήξης και κρυστάλλωσης αντίστοιχα, οι τιµές των 

οποίων προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις DSC και Η* η ενθαλπία τήξης ενός 

τέλεια κρυσταλλικού δείγµατος: για το L-PLA (Η*L-PLA=93 J/g) και για το PBT 

(Η*PBT=142 J/g).{19}  

 

 

*
% 100

m c
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H H
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Σχήµα 5-12. Θερµογράφηµα DSC πρώτης και δεύτερης θερµικής σάρωσης του   

L-PLA. 

 

 

Κατά την πρώτη θερµική σάρωση (20-270oC) (Σχήµα 5-12) παρουσιάζεται η 

θερµική συµπεριφορά του υλικού όπως είναι στην πραγµατικότητα, δηλαδή όπως 

παρασκευάστηκε στο εργαστήριο. Παρατηρούµε λοιπόν για το L-PLA, ότι πρόκειται 

για ηµικρυσταλλικό υλικό εφόσον δεν εµφανίζεται εξώθερµη καµπύλη 

κρυστάλλωσης. Αντίθετα, κατά τη δεύτερη θερµική σάρωση, το υλικό ψύχεται και 

επαναθερµαίνεται οπότε η καµπύλη κρυστάλλωσης εµφανίζεται, δεδοµένου ότι η 

θερµική προϊστορία του υλικού έχει «σβηστεί». Η θερµοκρασία υαλώδους 

µετάβασης, κατά την πρώτη θερµική σάρωση δεν µπορεί να προσδιοριστεί, ενώ 

κατά τη δεύτερη σάρωση εµφανίζεται στους 58oC. Η θερµοκρασία τήξης του 

προσδιορίζεται περίπου στους 177oC.     
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Σχήµα 5-13. Θερµογράφηµα DSC πρώτης και δεύτερης θερµικής σάρωσης του   

PBT. 

 

 

Το PBT είναι ηµικρυσταλλικό πολυµερές και αυτό φαίνεται και από το 

θερµογράφηµά του στο Σχήµα 5-13, τόσο κατά την πρώτη θερµική σάρωση όσο 

και κατά τη δεύτερη. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης προσδιορίζεται στους 

51oC και η θερµοκρασία τήξης του στους 223oC. 
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Σχήµα 5-14. Θερµογράφηµα DSC πρώτης και δεύτερης θερµικής σάρωσης του   

µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β. 

 

  

Στο θερµογράφηµα του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β. στο Σχήµα 5-14, κατά 

την πρώτη θερµική σάρωση εµφανίζεται µια ενδόθερµη καµπύλη (υστέρησης) 

στους ~64oC, η οποία αντιστοιχεί στη θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης του 

µίγµατος. Η ύπαρξη δύο θερµοκρασιών τήξεως, οι οποίες συµπίπτουν µε αυτές των 

καθαρών συστατικών (175oC→L-PLA και 222oC→PBT), αποτελούν ένδειξη 

ετεροφασικού δείγµατος. Αυτό σηµαίνει ότι στο δείγµα συνυπάρχουν δύο φάσεις 

(δύο είδη κρυστάλλων), µια πλούσια σε L-PLA και µια πλούσια σε PBT. Κανονικά 

αυτό θα έπρεπε να συµβαίνει και µε την Tg, να εµφανίζονται δηλαδή δύο 

θερµοκρασίες υαλώδους µετάβασης, όµως οι τιµές των Tg των καθαρών 

συστατικών είναι στενά συγκρίσιµες και τελικά στο θερµογράφηµα εµφανίζεται µία 

Tg. Η ύπαρξη εξώθερµης καµπύλης κρυστάλλωσης στο θερµογράφηµα του 

µίγµατος, και κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη σάρωση, δεν µπορεί να 

αποδοθεί µε βεβαιότητα στο συστατικό L-PLA (το οποίο εµφανίζει µια Tc κατά τη 

δεύτερη θερµική του σάρωση) καθώς οι τιµές Tc δεν συµπίπτουν (Tc L-PLA: 107oC, Tc 

µίγµατος: 91oC). Ενδεχοµένως, πρόκειται για κρυστάλλωση µέρους και των δύο 

πολυµερών, L-PLA και PBT.       
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Πίνακας 5-4. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tg, Tm και Tc 

καθώς και των ποσοστών κρυσταλλικότητας του L-PLA, του PBT και του µίγµατος          

L-PLA/PBT. Ισότροπα δείγµατα.  

 L-PLA  
λ=1 

PBT  
λ=1 

L-PLA/PBT 70/30  
λ=1 

 1st run 2nd run 1st run 2nd run 1st run 2nd run 

Tg (
oC) - 58.08 51.41 - 64.30 59.64 

Tm (
oC) 177.99 176.35 223.02 223.03 

L-PLA:175.87 

PBT:222.40 

L-PLA:174.87 

PBT:221.95 

Tc (
oC) - 107.60 - - 91.60 95.05 

Hm (J/g) 38.85 43.86 40.54 48.80 
L-PLA:40.77 

PBT:15.88 

L-PLA:41.31 

PBT:12.80 

Hc (J/g) - 33.56 - - 12.43 17.86 

Χc % 41.77α 11.08α 28.55β 34.37β - - 

α Η*L-PLA = 93 J/g 
β Η*PBT = 142 J/g 

 

        

Ακολουθούν τα θερµογραφήµατα πρώτης σάρωσης των εφελκυσµένων δοκιµίων 

L-PLA (λ=4), PBT (λ=3) και του µίγµατος L-PLA/PBT (λ=3) και σύγκρισή τους µε 

τα αντίστοιχα ισότροπα δείγµατα. 

 

50 100 150 200 250

λ=1λ=1λ=1λ=1E
n

d
o

th
e
rm

 

 

Temperature, 
o
C

λ=4λ=4λ=4λ=4

L-PLA

 

Σχήµα 5-15. Θερµογράφηµα DSC πρώτης θερµικής σάρωσης του ισότροπου 

(λ=1) και του εφελκυσµένου L-PLA (λ=4). 
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Παρατηρούµε από το Σχήµα 5-15, ότι µε τον εφελκυσµό η κρυσταλλικότητα 

αυξάνεται και η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης είναι πλέον ευδιάκριτη (57oC) 

που σηµαίνει ότι ο σχηµατισµός κρυστάλλων µειώνει την κινητικότητα των 

αλυσίδων. Η θερµοκρασία τήξης ενός πολυµερούς (Tm = ∆Ηm/∆Sm) είναι ανάλογη 

της µεταβολής ενθαλπίας τήξης (∆Ηm) και αντιστρόφως ανάλογη της µεταβολής 

εντροπίας τήξης (∆Sm). Η τελευταία ελαττώνεται όταν αλυσίδες από το άµορφο 

δίκτυο του υλικού παραµένουν εφελκυσµένες εξαιτίας της εφαρµοζόµενης 

παραµόρφωσης. Κατά συνέπεια, το Tm αυξάνεται όπως επίσης και το ποσοστό 

κρυσταλλικότητας, Xc.    
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Σχήµα 5-16. Θερµογράφηµα DSC πρώτης θερµικής σάρωσης του ισότροπου 

(λ=1) και του εφελκυσµένου PΒΤ (λ=3). 

 

 

Στα θερµογραφήµατα του PBT για το ισότροπο και το εφελκυσµένο δείγµα (Σχήµα 

5-16), συναντάµε παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτά που αναφέραµε και στην 

περίπτωση του L-PLA. Η κρυσταλλικότητα έχει αυξηθεί κατά ∆Χc=15% (βλ. 

Πίνακες 5-4 & 5-5) και η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης, για το δοκίµιο µε 

λ=3, έχει µετατοπιστεί σε υψηλότερη θερµοκρασία κάτι που υποδηλώνει το 

σχηµατισµό κρυστάλλων, οι οποίοι µε περιορισµό του ελεύθερου χώρου αυξάνουν 

τη δυσκαµψία των αλυσίδων.  
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Σχήµα 5-17. Θερµογράφηµα DSC πρώτης θερµικής σάρωσης του ισότροπου 

(λ=1) και του εφελκυσµένου µίγµατος L-PLA/PΒΤ 70/30 κ.β. (λ=3). 

 

 

 

Η θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης του εφελκυσµένου δείγµατος από το µίγµα  

L-PLA/PΒΤ 70/30 κ.β. εµφανίζει µια ελαφρώς µετατοπισµένη θερµοκρασία 

υαλώδους µετάβασης (καµπύλη υστέρησης) σε υψηλότερη θερµοκρασία, κάτι που 

αποτελεί ένδειξη αύξησης της κρυσταλλικότητας, όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω. Επιπλέον, η εξώθερµη καµπύλη κρυστάλλωσης αυξανοµένου του 

βαθµού εφελκυσµού, παρουσιάζει αξιοσηµείωτη µείωση καθώς και µετατόπιση 

προς χαµηλότερη θερµοκρασία. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό των 

ηµικρυσταλλικών πολυεστέρων και σχετίζεται άµεσα µε τη µείωση της 

απαιτούµενης ενέργειας για τη δηµιουργία κρυστάλλων κατά τον εφελκυσµό των 

µακροαλυσίδων.      
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Πίνακας 5-5. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tg, Tm και Tc 

καθώς και των ποσοστών κρυσταλλικότητας του L-PLA, του PBT και του µίγµατος          

L-PLA/PBT. Εφελκυσµένα δείγµατα. 

 
L-PLA  
λ=4 

PBT  
λ=3 

L-PLA/PBT 
70/30  
λ=3 

Tg (
oC) 57.73 57.0 66.08 

Tm (
oC) 178.74 223.62 

L-PLA:175.05 

PBT:222.24 

Tc (
oC) - - 94.46 

Hm (J/g) 40.50 38.13 
L-PLA:37.51 

PBT:9.695 

Hc (J/g) - - 3.352 

Χc % 43.55α 26.85β - 

            α Η*L-PLA = 93 J/g 
            β Η*PBT = 142 J/g 

  

 

5-6. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΩΝ 

ΕΣΤΕΡΩΝ 

5-6.1.  PBT 

Η λήψη των πολωµένων φασµάτων Raman του PBT πραγµατοποιήθηκε µε 

τη βοήθεια της ευέλικτης οργανολογίας micro-Raman. Ο χρόνος λήψης του 

φάσµατος ήταν 10 δευτερόλεπτα και ο αριθµός των επαναλαµβανόµενων 

σαρώσεων ήταν 2. 

Για την εκτίµηση του µοριακού προσανατολισµού του PBT, 

χρησιµοποιήθηκε η κορυφή της συµµετρικής σκελετικής κανονικής µορφής 

δόνησης τάσης του παρα-υποκατεστηµένου φαινυλίου στους 1611 cm-1, ο 

προσανατολισµός της οποίας θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει σε µεγάλο βαθµό τον 

προσανατολισµό των µακροµοριακών αλυσίδων. Το ενδιαφέρον όµως 

επικεντρώθηκε περισσότερο στην κορυφή δόνησης τάσης του καρβονυλίου στους 

1714 cm-1, η οποία παρότι θεωρείται εγκάρσια κανονική µορφή δόνησης ως προς 

την ανάπτυξη των µακροαλυσίδων, παρουσιάζει λόγο πόλωσης (R=v-VV/v-HH, βλ. 

Υποκεφάλαιο 3-1.6.) µεγαλύτερο της µονάδας, συµπεριφερόµενη στο Raman ως 

σκελετική. Τα δοκίµια εφελκύστηκαν σε θερµοκρασία εφελκυσµού Tdr=72oC, 

υψηλότερη δηλαδή κατά 20oC από την Tg του PBT. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

PBT στο Σχήµα 5-18, περιλαµβάνουν τη δόνηση τάσης του παρα-

υποκατεστηµένου φαινυλίου στους 1611 cm-1, τη δόνηση τάσης του καρβονυλίου 

στους 1714 cm-1 και τη δόνηση τάσης άνθρακας-υδρογόνο του βενζολίου στους 
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3076 cm-1, για το ισότροπο δείγµα, ενώ στο Σχήµα 5-19 παρουσιάζεται το 

αντίστοιχο φασµατικό παράθυρο για το εφελκυσµένο δείγµα σε βαθµό εφελκυσµού 

λ=3.  
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Σχήµα 5-18. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του PBT, πριν από 

µονοαξονικό εφελκυσµό, λ=1. 

 

Πριν τον εφελκυσµό, δεν παρατηρείται προτιµητέος προσανατολισµός αφού 

το δείγµα είναι ισότροπο σε µοριακή κλίµακα. Έτσι, οι εντάσεις των κορυφών σε 

γεωµετρία µε παράλληλες πολώσεις διεγείρουσες και σκεδαζόµενης είναι 

πανοµοιότυπες.   
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Σχήµα 5-19. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του PBT, µετά από 

µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό εφελκυσµού λ=3. 

 

Μετά τον µονοαξονικό εφελκυσµό του δείγµατος, παρατηρούνται αλλαγές στις 

σχετικές εντάσεις των κορυφών. Η έκταση αυτών των αλλαγών αντικατοπτρίζει σε 

ένα βαθµό την ανισοτροπία που επάγεται κατά το στάδιο του εφελκυσµού. Πιο 

συγκεκριµένα, η ένταση της δόνησης του παρα-υποκατεστηµένου φαινυλίου στους 

1611 cm-1, είναι µεγαλύτερη στην παράλληλη ως προς τη διεύθυνση του 

εφελκυσµού γεωµετρία πόλωσης (v-VV). Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν ληφθούν 

υπόψη: 

� η µορφή της δόνησης, αν δηλαδή είναι εγκάρσια ή σκελετική 

� η χωροταξική τοποθέτηση του δοκιµίου και πιο συγκεκριµένα η κατεύθυνση 

του άξονα εφελκυσµού ως προς τις συγκεκριµένες εργαστηριακές 

συντεταγµένες, και 

� η επιλογή της γεωµετρίας πόλωσης 

Η εκτίµηση του µοριακού προσανατολισµού µε τη βοήθεια της φασµατοσκοπίας 

Raman, στηρίζεται στη δυνατότητα διαφοροποίησης της πιθανότητας του 

φαινοµένου, που επιτυγχάνεται µε την επιλογή συνδυασµού των τριών παραπάνω 

παραµέτρων. Όταν δηλαδή, το διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου των 

προσπιπτόντων φωτονίων είναι παράλληλο µε τη διεύθυνση µεταβολής της 

πολωσιµότητας µιας συγκεκριµένης µορφής δόνησης, η πιθανότητα ενός φωτονίου 
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να διεγείρει αυτή τη µορφή δόνησης αυξάνει και κατά συνέπεια αυξάνει και η 

πιθανότητα της σκέδασης Raman. Η πιθανότητα αυτή όµως µειώνεται όταν το 

ηλεκτρικό πεδίο των προσπιπτόντων φωτονίων είναι κάθετο στη διεύθυνση 

µεταβολής της πολωσιµότητας. Με τον εφελκυσµό, περισσότερες αλυσίδες 

καθίστανται παράλληλες ως προς τη διεύθυνση εφελκυσµού και κατά συνέπεια 

περισσότεροι παρα-υποκατεστηµένοι βενζολικοί δακτύλιοι έχουν ευθυγραµµιστεί 

σε αυτή τη διεύθυνση και είναι δυνατόν να διεγερθούν από φωτόνια σε παράλληλη 

µε τον άξονα εφελκυσµού γεωµετρία πόλωσης ευνοώντας την πιθανότητα του 

φαινοµένου Raman. Στο Σχήµα 5-20 παρουσιάζονται ζεύγη πολωµένων 

φασµάτων Raman του PBT σε παράλληλη και κάθετη γεωµετρία πόλωσης ως προς 

τη διεύθυνση εφελκυσµού, πριν και µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό. Για 

διευκόλυνση της σύγκρισης, τα φάσµατα έχουν κανονικοποιηθεί έτσι ώστε η  

ένταση της κορυφής στους 1280 cm-1 (vas C-O-C), στις  γεωµετρίες πόλωσης VV 

για το ισότροπο και v-VV για το µονοαξονικά εφελκυσµένο δοκίµιο να είναι ίδιες. 
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Σχήµα 5-20. Αντιπροσωπευτικά ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του PBT, για 

δύο βαθµούς εφελκυσµού (λ=1, λ=3). Τα φάσµατα έχουν κανονικοποιηθεί ως 

προς την ένταση της κορυφής στους 1280 cm-1, στην παράλληλη γεωµετρία 

πόλωσης.  

 

Παρατηρείται ότι η ένταση της κορυφής στην κάθετη γεωµετρία πόλωσης 

v-HH (Σχήµα 5-20) µειώνεται καθώς αυξάνεται ο βαθµός εφελκυσµού, 

υποδηλώνοντας ανάλογη αύξηση του µοριακού προσανατολισµού. Το αντίθετο θα 
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έπρεπε να συµβεί για εγκάρσιες δονήσεις, δηλαδή για δονήσεις που ο άξονας 

συµµετρίας τους είναι κάθετος ως προς την ανάπτυξη της αλυσίδας. Παρόλο που 

αυτό συµβαίνει για τη δόνηση τάσης C-H του βενζολίου στους 3076 cm-1, η 

συµπεριφορά της δόνησης τάσης του καρβονυλίου στους 1714 cm-1, που 

αποτελεί µια εγκάρσια δόνηση, είναι διαφορετική και µη αναµενόµενη. Η ένταση 

της κορυφής αυτής ευνοείται στην παράλληλη γεωµετρία πόλωσης και η ίδια 

συµπεριφορά στο µοριακό προσανατολισµό της δόνησης του C=O, έχει 

παρατηρηθεί στα πολωµένα φάσµατα Raman όσων αρωµατικών πολυεστέρων 

έχουν µέχρι τώρα µελετηθεί.{21} {22} {23} Η συµπεριφορά αυτή αποδίδεται στη 

γειτνίαση της οµάδας αυτής µε το βενζολικό δακτύλιο, κάτι που συµβαίνει σε 

όλους τους αρωµατικούς πολυεστέρες, όπως και στο PBT, του οποίου ο µοριακός 

τύπος παρουσιάζεται στο Σχήµα 5-21:  

  

 

Σχήµα 5-21. Μοριακός τύπος του αρωµατικού πολυεστέρα, πολυ(τερεφθαλικού 

βουτυλ εστέρα), PBT. 

 

Πιθανότατα λαµβάνει χώρα µία επέκταση της συζυγίας του αρωµατικού δακτυλίου 

που δείχνει να επηρεάζει δραστικά το ελλειψοειδές του τανυστή πολωσιµότητας 

Raman της δόνησης τάσης του C=O. Η άποψη αυτή ενισχύεται συγκρίνοντας τη 

συµπεριφορά του καρβονυλίου στο PBT και γενικότερα στους αρωµατικούς 

πολυεστέρες, µε την αντίστοιχη συµπεριφορά του καρβονυλίου στο φάσµα Raman 

ενός αλειφατικού πολυεστέρα, του πολυ(γαλακτικού οξέος), L-PLA.    

 

 

 

                                                           

{
21

} Voyiatzis, G.A., Petekidis, G., Vlassopoulos, D., Kamitsos, E., Bruggeman, A., “Molecular 

Orientation in Polyester Films Using Polarised Laser Raman and Fourier Transform Infrared 

Spectroscopies and X-Ray Diffraction”, Macromolecules, 1996, Vol.29, Pag.2244-2252 

{
22

} Andrikopoulos, K., Vlassopoulos, G., Voyiatzis, G.A., Yiannopoulos, Y.D., Kamitsos, E.I., 
“Molecular Orientation of Hairy-Rod Polyesters: Effects of Side Chain Length”, Macromolecules, 
1998, Vol.31, Pag.5465-5473 

{
23

}
 
Soto, A., Voyiatzis, G.A., “Molecular Orientation of Poly(ethylen naphthalate)/Poly(ethylene 

terephthalate) Copolymers Utilizing Polarised Raman Spectra”, Macromolecules, 2002, Vol.35, 
Pag.2095-2104  
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5-6.2.  L-PLA 

Η λήψη των πολωµένων φασµάτων Raman του L-PLA πραγµατοποιήθηκε 

µε τη βοήθεια της ευέλικτης οργανολογίας micro-Raman. Ο χρόνος λήψης του 

φάσµατος ήταν 15 δευτερόλεπτα και ο αριθµός των επαναλαµβανόµενων 

σαρώσεων ήταν 2. 

Για την εκτίµηση του µοριακού προσανατολισµού του L-PLA, 

χρησιµοποιήθηκε η κορυφή δόνησης τάσης του καρβονυλίου στους 1767 cm-1, η 

οποία θεωρείται εγκάρσια κανονική µορφή δόνησης ως προς την ανάπτυξη των 

µακροαλυσίδων. Τα δοκίµια εφελκύστηκαν σε θερµοκρασία εφελκυσµού Tdr=70oC, 

υψηλότερη δηλαδή κατά 12oC από την Tg του L-PLA. Στο Σχήµα 5-22 

παρουσιάζεται το φασµατικό παράθυρο που περιλαµβάνει τη δόνηση τάσης του 

καρβονυλίου στους 1767 cm-1 για το ισότροπο δείγµα και στο Σχήµα 5-23 το 

αντίστοιχο φασµατικό παράθυρο για το εφελκυσµένο δείγµα σε βαθµό εφελκυσµού 

λ=6.  
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Σχήµα 5-22. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του L-PLA, πριν από 

µονοαξονικό εφελκυσµό, λ=1. 

 

Πριν τον εφελκυσµό, δεν παρατηρείται προτιµητέος προσανατολισµός αφού 

το δείγµα είναι ισότροπο σε µοριακή κλίµακα. Έτσι, οι εντάσεις των κορυφών σε 

γεωµετρία µε παράλληλες πολώσεις διεγείρουσες και σκεδαζόµενης είναι 

πανοµοιότυπες.   
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Σχήµα 5-23. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του L-PLA, µετά από 

µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό εφελκυσµού λ=6. 

 

Μετά τον µονοαξονικό εφελκυσµό του δείγµατος, παρατηρείται αλλαγή στις 

σχετικές εντάσεις της κορυφής στους 1767 cm-1 και πιο συγκεκριµένα η ένταση 

της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην κάθετη γεωµετρία πόλωσης, v-HH, είναι 

µεγαλύτερη από την ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην παράλληλη 

γεωµετρία πόλωσης, v-VV. Το καρβονύλιο δηλαδή, συµπεριφέρεται ως εγκάρσια 

κανονική µορφή δόνησης ως προς την ανάπτυξη των µακροαλυσίδων. Η έκταση 

αυτών των αλλαγών αντικατοπτρίζει σε ένα βαθµό την ανισοτροπία που επάγεται 

κατά το στάδιο του εφελκυσµού.  

Στο Σχήµα 5-24 παρουσιάζονται ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του L-PLA 

σε παράλληλη και κάθετη γεωµετρία πόλωσης ως προς τη διεύθυνση εφελκυσµού, 

πριν και µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό. 
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Σχήµα 5-24. Αντιπροσωπευτικά ζεύγη πολωµένων φασµάτων Raman του L-PLA, 

για τρεις βαθµούς εφελκυσµού (λ=1, λ=2.8, λ=6).  

 

Όπως και στην περίπτωση του PBT έτσι και στο L-PLA παρουσιάζονται 

αλλαγές στα φάσµατα στην παράλληλη γεωµετρία πόλωσης (v-VV) συγκριτικά µε 

αυτά στην κάθετη γεωµετρία (v-HH). Οι κορυφές που φαίνονται να είναι επίσης 

ευαίσθητες στον προσανατολισµό είναι η κορυφή στους 877 cm-1 και η κορυφή 

στους 1044 cm-1 που αντιπροσωπεύουν σκελετικές δονήσεις. Οι εντάσεις των 

κορυφών αυτών παρουσιάζουν αντίστοιχη συµπεριφορά και συγκεκριµένα, η 

ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην παράλληλη γεωµετρία πόλωσης,     

v-VV, είναι µεγαλύτερη από την ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην 

κάθετη γεωµετρία πόλωσης, v-HH. Στον Πίνακα 5-6 παρατίθεται µια εκτενής 

απόδοση των κορυφών του PBT και του L-PLA. 
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Πίνακας 5-6. Απόδοση των κύριων κορυφών των φασµάτων Raman των 

πολυµερών PBT και L-PLΑ. 

PBT L-PLA 

Κυµατάριθµοι 

(cm-1) 

Απόδοση 

Κορυφών 

Κυµατάριθµοι 

(cm-1) 

Απόδοση 

Κορυφών 

634 vbenzene skeletal 875 vO-CH2 

706 Benzene ring 1044 
Cα-C stretching 

Cβ-H3 rocking 

858 

Breathing of the 

benzene ring-ester 

stretching 

1129 
O-Cα stretching 

Cα-Hα bending 

881 vO-CH2 1181 vsC-O-C 

1103 vO-CH2/ArCOOR 1295 vasC-O-C 

1175 vsC-O-C 1360 δCH2 

1280 vasC-O-C 1385 δCH2 

1388 δCH2 1453 δCH2 

1454 δCH2 1767 vC=O 

1611 
vC=C  

benzene ring 
2879 vasCH2 

1714 vC=O 2945+3001 C-H stretching 

2938 vasCH2   

3076 vsC-H aromatic   

    

 

5-6.3.  ΜΙΓΜΑ L-PLA/PBT 70/30% Κ.Β. 

 Η εκτίµηση του µοριακού προσανατολισµού των εφελκυσµένων δοκιµίων 

του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30 % κ.β., πραγµατοποιήθηκε µε τη λήψη πολωµένων 

φασµάτων FT-Raman. Στην περίπτωση των πολωµένων φασµάτων FT-Raman 

προκειµένου να αποφευχθεί η περιστροφή του δείγµατος, η οποία δεν δίνει πάντα 

συγκρίσιµα αποτελέσµατα, αποφασίστηκε το δείγµα να παραµένει σταθερό σε 

παράλληλη θέση, h, ως προς τους πολωτές και να αλλάζει κάθε φορά η γεωµετρία 

πόλωσης, ΗΗ ή VV. Για την εκτίµηση του µοριακού προσανατολισµού του 

µίγµατος, χρησιµοποιήθηκε η κορυφή δόνησης τάσης του καρβονυλίου στους 

1714 cm-1 από τη συνεισφορά του PBT και στους 1767 cm-1 από τη συνεισφορά 

του L-PLA. Τα δοκίµια εφελκύστηκαν σε θερµοκρασία εφελκυσµού Tdr=75oC, 

υψηλότερη δηλαδή κατά 10oC από την Tg του µίγµατος. Στο Σχήµα 5-25 
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παρουσιάζονται τα φάσµατα FT-Raman των οµοπολυµερών PBT και L-PLA καθώς 

και του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β., πριν από µονοαξονικό εφελκυσµό. 
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Σχήµα 5-25. Φάσµατα FT-Raman των οµοπολυµερών L-PLA και PBT καθώς και 

του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β. 

 

Στο Σχήµα 5-26 παρουσιάζεται το φασµατικό παράθυρο µε τα ζεύγη 

πολωµένων φασµάτων FT-Raman που περιλαµβάνουν τη δόνηση τάσης του παρα-

υποκατεστηµένου φαινυλίου του PBT στους 1611 cm-1, τη δόνηση τάσης του 

καρβονυλίου του PBT στους 1714 cm-1 και τη δόνηση τάσης του καρβονυλίου του 

L-PLA στους 1767 cm-1, για το ισότροπο δείγµα του µίγµατος (λ=1). 
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Σχήµα 5-26. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., πριν από µονοαξονικό εφελκυσµό, λ=1. 

 

Πριν τον εφελκυσµό, δεν παρατηρείται προτιµητέος προσανατολισµός αφού 

το δείγµα είναι ισότροπο σε µοριακή κλίµακα. Έτσι, οι εντάσεις των κορυφών σε 

γεωµετρία µε παράλληλες πολώσεις διεγείρουσες και σκεδαζόµενης είναι 

πανοµοιότυπες.   

Στο Σχήµα 5-27 παρουσιάζεται το φασµατικό παράθυρο µε τα ζεύγη 

πολωµένων φασµάτων FT-Raman που περιλαµβάνουν τη δόνηση τάσης του παρα-

υποκατεστηµένου φαινυλίου του PBT στους 1611 cm-1, τη δόνηση τάσης του 

καρβονυλίου του PBT στους 1714 cm-1 και τη δόνηση τάσης του καρβονυλίου του 

L-PLA στους 1767 cm-1, για µονοαξονικά εφελκυσµένο δείγµα του µίγµατος, σε 

βαθµό εφελκυσµού λ=4. 
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Σχήµα 5-27. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό εφελκυσµού λ=4. 

 

Παρατηρείται αλλαγή στις σχετικές εντάσεις της κορυφής στους 1714 cm-1 

(δόνηση τάσης του C=O του PBT), δηλαδή η ένταση της σκεδαζόµενης 

ακτινοβολίας στην κάθετη γεωµετρία πόλωσης, h-VV είναι µικρότερη από την 

ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην παράλληλη γεωµετρία πόλωσης,     

h-HH. Αντίθετα, οι σχετικές εντάσεις της κορυφής στους 1767 cm-1 της δόνησης 

τάσης του C=O του L-PLA παρουσιάζουν την αναµενόµενη συµπεριφορά, δηλαδή 

η ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην παράλληλη γεωµετρία πόλωσης,  

h-HH να είναι µικρότερη από την ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας στην 

κάθετη γεωµετρία πόλωσης, h-VV.   

Στα παρακάτω Σχήµατα παρουσιάζονται ζεύγη πολωµένων φασµάτων      

FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 70/30% κ.β., µετά από µονοαξονικό 

εφελκυσµό, σε  διάφορους βαθµούς εφελκυσµού, λ=2.8 και λ=3.8 (Σχήµα 5-28) 

λ=3,4 & 4 (Σχήµα 5-29). Σε κάποια από αυτά, ιδιαίτερα για λ=4 (Σχήµατα 5-30 

(Σηµείο Α), 5-31 (Σηµείο Β) και 5-32(Σηµείο Γ)) απλώς έχουν συλλεχτεί 

ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman από διαφορετικά σηµεία του ίδιου 

δοκιµίου. Όπως φαίνεται αναδεικνύεται η ετερογένεια των δοκιµίων. Παρατηρούµε 

για παράδειγµα στο Σχήµα 5-28  ότι στο σηµείο αυτό του δοκιµίου, το οποίο έχει 

εφελκυστεί, το συστατικό που κυριαρχεί είναι το L-PLA, µε µικρές έστω αλλαγές 

στις σχετικές εντάσεις να εµφανίζονται µόνο στην κορυφή στους 1767 cm-1 της 
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δόνησης τάσης του C=O του L-PLA. Η αντίστοιχη κορυφή του PBT δεν παρουσιάζει 

διαφοροποίηση, λόγω πιθανότατα ετερογένειας του δείγµατος και διαφορετικής 

µεταφοράς της τάσης εφελκυσµού. Η ταυτόχρονη τώρα παρουσία της 

αντιπαράλληλης συµπεριφοράς των κορυφών δόνησης τάσης του καρβονυλίου σ’ 

ένα µίγµα ενός αλειφατικού και ενός αρωµατικού πολυεστέρα όπως και η µερική 

αναµειξιµότητά τους  αναδεικνύεται για παράδειγµα στο Σχήµα 5-33.   

Σε κάθε περίπτωση, επειδή παρά τις πολλές προσπάθειες (Πίνακας 6-1) δεν 

ήταν δυνατό να συνεχιστεί µια τέτοια µελέτη και στο επίπεδο της 

βιοαποικοδόµησης ενός αλειφατικού και ενός αρωµατικού πολυεστέρα, 

αποφασίσαµε να συνεχίσουµε µε ένα αναµείξιµο σε κάθε αναλογία µίγµα, ενός 

βιοαποικοδοµήσιµου και ενός µη-αποικοδοµίσιµου πολυµερούς. Το µίγµα αυτό των 

πολυµερών είναι το PCL/PVC µε το οποίο και συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η 

παρούσα διατριβή εξειδίκευσης.  
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Σχήµα 5-28. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε δύο διαφορετικούς βαθµούς 

εφελκυσµού, λ=2.8 και λ=3.8. 
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Σχήµα 5-29. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε δύο διαφορετικούς βαθµούς 

εφελκυσµού, λ=3.4 και λ=4. 
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ΣΗΜΕΙΟ  Α

 Σχήµα 5-30. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., σε Σηµείο Α, µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό 

εφελκυσµού, λ=4.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

 

- 103 - 

 

 

500 1000 1500 3000

ΣΗΜΕΙΟ  B

L-PLA/PBT 70/30% κ.β. 

 h-HH

 h-VV

 

 

L=4

λ
o
=1064 nm

R
e

la
ti

v
e

 I
n

te
n

s
it

y

Raman shift, cm
-1

Σχήµα 5-31. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., σε Σηµείο Β, µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό 

εφελκυσµού, λ=4. 
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Σχήµα 5-32. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., σε Σηµείο Γ, µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό 

εφελκυσµού, λ=4. 
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Σχήµα 5-33. Ζεύγη πολωµένων φασµάτων FT-Raman του µίγµατος L-PLA/PBT 

70/30% κ.β., µετά από µονοαξονικό εφελκυσµό, σε βαθµό εφελκυσµού, λ=4, 

όπου αναδεικνύεται η ταυτόχρονη παρουσία της αντιπαράλληλης συµπεριφοράς 

δόνησης των κορυφών δόνησης τάσης του καρβονυλίου στο µίγµα ενός 

αλειφατικού (L-PLA) και ενός αρωµατικού (PBT)πολυεστέρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ PCL/PVC 

6-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο κεφάλαιο αυτό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη µελέτη των 

µιγµάτων δύο πολυµερών τα οποία είναι αναµίξιµα σε όλο το εύρος των αναλογιών 

τους, της πολυ(ε-καπρολακτόνης) [Poly(ε-caprolactone), PCL] και του 

πολυβινυλοχλωριδίου [Poly(vinyl chloride), PVC]. Τα µίγµατα που προκύπτουν 

µελετώνται ως προς τις θερµικές τους ιδιότητες και χαρακτηρίζονται φασµατικά µε 

Raman. Τέλος, επιχειρείται η µελέτη της βιοαποικοδόµησης τόσο της PCL όσο και 

µιγµάτων της µε PVC.  

 

6-2. ΤΟ ΜΙΓΜΑ PCL/PVC 

6-2.1. ΠΟΛΥ(ε- ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ) (PCL) 

Η πολυ(ε-καπρολακτόνη) είναι ένας γραµµικός, αλειφατικός πολυεστέρας 

(Σχήµα 6-1) και παρασκευάζεται µε πολυµερισµό διάνοιξης του δακτυλίου της ε-

καπρολακτόνης. (Σχήµα 6-2) Το µονοµερές είναι ένας κυκλικός εστέρας (2-

methylene-1-3-dioxepane) και ο πολυµερισµός ξεκινά παρουσία ενός εκκινητή 

(συνήθως µια αλκοόλη ή µια διόλη) µε ή χωρίς τη χρήση καταλύτη.{1}   

 

 

 

Σχήµα 6-1. Χηµική δοµή της πολυ(ε-καπρολακτόνης), [Poly(ε-caprolactone), 

PCL].  

 

 

                                                           

1 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.14.4.1, Pag.366-368   
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Σχήµα 6-2. Απεικονίζεται η διάνοιξη του δακτυλίου της ε-καπρολακτόνης για την 

παρασκευή πολυ(ε-καπρολακτόνης). 

 

Η PCL είναι ένα αρκετά διαδεδοµένο εµπορικό πολυµερές και ανήκει στην 

κατηγορία των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών. Επίσης, είναι υδρόφοβο πολυµερές, 

παρουσιάζει πολύ καλή διαλυτότητα σε κοινούς οργανικούς διαλύτες και έχει την 

ιδιότητα να δηµιουργεί µίγµατα µε µια αρκετά µεγάλη ποικιλία πολυµερών. PCL 

υψηλού µοριακού βάρους κρυσταλλώνει µέχρι και 50% υπό τη µορφή 

σφαιρουλιτών.{2} 

Η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (Tg) για την εντελώς άµορφη PCL 

είναι περίπου -70oC και εποµένως χαρακτηρίζεται ως ελαστοµερές. Εξαιτίας της 

ισχυρής τάσης της PCL να κρυσταλλώσει µε την πάροδο του χρόνου, είναι αρκετά 

δύσκολο να προσδιοριστεί µια ξεκάθαρη τιµή της Tg για το εντελώς άµορφο 

πολυµερές. 

Η PCL υψηλού µοριακού βάρους, στην ηµικρυσταλλική κατάσταση, 

χαρακτηρίζεται ως σκληρό και εύκαµπτο υλικό ενώ το χαµηλού µοριακού βάρους 

πολυµερές είναι ψαθυρό. Η θερµοκρασία τήξεως (Tm) της PCL είναι σχετικά 

χαµηλή, περίπου 60 oC, ενώ η Tg του άµορφου µέρους στο ηµικρυσταλλικό 

πολυµερές είναι -60 oC.{3} {4}         

 

  

                                                           

2 Eastmond, G.C., “Poly(ε-caprolactone) Blends”, Advances in Polymer Science, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2000, Vol.149, Ch.2, Pag.67-69  

3 Koleske, J.V., Lundberg, R.D., “Lactone Polymers. II.Hydrodynamic properties and unperturbed 

dimensions of Poly-ε-caprolactone”, Journal of Polymer Science, Part A-2: Polymer Physics, 1969, 

Vol.7, Pag.897-907  

4 Crescenzi, V., Manzini, G., Calzolari, G., Borri, C., “Thermodynamics of Fusion of Poly-β-

propiolactone and Poly-ε-caprolactone. Comparative Analysis of the Melting of Aliphatic 

Polylactone and Polyester Chains”, Eyropean Polymer Journal, 1972, Vol.8, Pag.449-463 

ε-καπρολακτόνη πολυ(ε-καπρολακτόνη) 

θ, καταλύτης 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

- 107 - 

 

6-2.2. ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (PVC) 

Το πολυβινυλοχλωρίδιο είναι το πλέον χρησιµοποιούµενο πολυµερές µετά 

το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο. (Σχήµα 6-3) Πρόκειται για ένα 

θερµοπλαστικό πολυµερές το οποίο µπορεί να δώσει προϊόντα µε µεγάλη ποικιλία 

µηχανικών ιδιοτήτων (από εύκαµπτα έως και σκληρά), διαθέτει χηµική αντοχή και 

αναφλέγεται δύσκολα.  

 

Σχήµα 6-3. Χηµική δοµή του πολυβινυλοχλωριδίου, [Polyvinyl chloride, PVC].  

 

Στο µεγαλύτερο µέρος του είναι άµορφο µε θερµοκρασία υαλώδους 

µετάβασης 80-85oC. Το ποσοστό της κρυσταλλικής φάσης είναι µικρό (5-20%) και 

εξαρτάται κυρίως από το ποσοστό συνδιοτακτικότητας το οποίο αυξάνεται µε 

ελάττωση της θερµοκρασίας πολυµερισµού. Η θερµοκρασία τήξης του PVC είναι 

περίπου στους 200-220 oC.  

Το PVC λαµβάνεται µε διάφορες συνθήκες πολυµερισµού κατά τις οποίες 

χρησιµοποιούνται πάντα ελεύθερες ρίζες ως εκκινητές, δεδοµένου ότι το 

µονοµερές του, βινυλοχλωρίδιο ή χλωριούχο βινύλιο, δεν πολυµερίζεται από 

ιόντα.{5} (Σχήµα 6-4)  

 

 

 

Σχήµα 6-4. Απεικόνιση της παρασκευής του πολυβινυλοχλωριδίου µε 

πολυµερισµό του χλωριούχου βινυλίου.  

                                                           

5 Ντόντος, Δ.Α., “Συνθετικά Μακρομόρια – Βασική Θεώρηση”, Εκδόσεις Κωσταράκης Α.Ε., 2002, 

Κεφ. 3, Σελ.73-74 

 

Χλωριούχο 

βινύλιο 

πολυβινυλοχλωρίδιο 
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Σηµαντικό µειονέκτηµα του PVC αποτελεί η χαµηλή ανθεκτικότητά του στη 

θερµότητα και το φως. Η αποσύνθεσή του αρχίζει µε αποβολή HCl σε 

θερµοκρασίες άνω των 100 oC και η αφυδροχλωρίωση (dehydrochlorination) είναι 

η κυριότερη αντίδραση υποβάθµισης του PVC, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 

6-5.   

 

 

 

 Σχήµα 6-5. Η αντίδραση της αφυδροχλωρίωσης η οποία συµβαίνει κατά την 

υποβάθµιση του πολυβινυλοχλωριδίου.    

 

 

6-2.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΓΜΑ PCL/PVC – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Στις δεκαετίες 1970-80 η PCL χρησιµοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά στον 

τοµές των βιοϋλικών καθώς και σε πλήθος συστηµάτων µεταφοράς φαρµάκων 

στον οργανισµό. Ωστόσο, η ευρεία χρήση της περιορίστηκε σηµαντικά για τα 

επόµενα σχεδόν 20 χρόνια διότι το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε σε 

πολυµερή, όπως για παράδειγµα το πολυγλυκολικό οξύ (Polyglycolic acid, PGA) ή 

το πολυγαλακτικό οξύ (Poly-D,L-lactic acid, DL-PLA), τα οποία παρουσίαζαν 

λιγότερα µειονεκτήµατα σε σχέση µε την PCL. Τα µειονεκτήµατα αυτά της PCL 

είχαν σχέση κυρίως µε τον υψηλό χρόνο που απαιτούσε η διαδικασία 

αποικοδόµησής της (περίπου 3 µε 4 χρόνια). Έτσι, πολυµερή όπως το PGA και το 

PLA βρήκαν εφαρµογή ως πολυµερικές µήτρες στις οποίες γινόταν ενσωµάτωση 

φαρµάκου µε στόχο την απελευθέρωσή του, εντός ολίγων ηµερών ή εβδοµάδων, 

από την στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η εµφύτευσή τους στον οργανισµό.  

Παρόλα αυτά, κατά τη δεκαετία 1990 έως και σήµερα η σηµαντικότητα της 

PCL και των συµπολυµερών της επαναπροσδιορίστηκε αξιόλογα, εξαιτίας των 

βέλτιστων ρεολογικών και ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει έναντι των 

υπολοίπων ισοδύναµων πολυεστέρων, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6-6.{6} 

   

                                                           

6 Woodruff, M.A., Hutmacher, D.W., “The Return of a Forgotten Polymer-Polycaprolactone in the 

21
st

  century”, Progress in Polymer Science, 2010, Vol.35, Pag.1217-1256 
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Σχήµα 6-6. Απεικονίζονται τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις δηµοσιεύσεις 

οι οποίες περιλαµβάνουν τη χρήση της PCL στον τοµέα των Βιοϋλικών και της 

Μηχανικής Ιστών. Πηγή: Web of Science.   

 

Ουσιαστικά, η PCL στις µέρες µας βρίσκει αξιόλογη εφαρµογή στην 

παραγωγή δοµών όπως αυτές που ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Σχήµα 6-7, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συστηµάτων στήριξης στον ταχέως  

νεοαναπτυσσόµενο τοµέα της Μηχανικής Ιστών (Tissue Engineering).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6-7. Απεικονίζονται δοµές των οποίων κύριο συστατικό είναι η PCL: (a,b) 

Nanospheres, (c,d) Nanofibres, (e,f) Foams, (g,h,i) Knitted textiles, (j-o) 

Selective laser sintered scaffold, (p-u) Fused deposition modeled scaffolds.{6}     



 

Το PVC είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και εµφανίζει εξαιρετική αντοχή 

στα αραιά και πυκνά διαλύµατα οξέων και βάσεων, στις αλκοόλες και τους 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες.

τετραϋδροφουράνιο (THF

 

Σχήµα 6-8. Οι δύο διαλύτες που χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διάλυση του 

πολυβινυλοχλωριδίου. 

 

 

∆ιαλύµατα PVC σε µίγµατα αυτών των διαλυτών διατίθενται στο εµπόριο ως 

τσιµέντα ή κόλλες PVC (

χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αποτελεσµατική σύνδεση και στεγανοποίηση 

των υδραυλικών σωληνώσεων από PVC. 

Ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής 

χρησιµοποιηθεί ως ένα εύκαµπτο υλικό (π.χ. για µεµβράνες, φουσκωτά παιχνίδια, 

εύκαµπτοι σωλήνες), ως υλικό µέσης σκληρότητας (π.χ. για πλακάκια δαπέδου, 

σωληνώσεις, στεγανοποιητικά ελαστικά στα αυτοκίνητα) και ως σκληρό και σχεδόν 

άκαµπτο υλικό (π.χ. οικοδοµικά υλικά, 

τύπων). (Σχήµα 6-9)  
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PVC είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και εµφανίζει εξαιρετική αντοχή 

στα αραιά και πυκνά διαλύµατα οξέων και βάσεων, στις αλκοόλες και τους 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες. Καταλληλότεροι διαλύτες για το PVC είναι το 

THF) και η κυκλοεξανόνη. (Σχήµα 6-8) 

 

Οι δύο διαλύτες που χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διάλυση του 

∆ιαλύµατα PVC σε µίγµατα αυτών των διαλυτών διατίθενται στο εµπόριο ως 

τσιµέντα ή κόλλες PVC (PVC cements/glues). Αυτά τα εµπορικά σκευάσµατα 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αποτελεσµατική σύνδεση και στεγανοποίηση 

των υδραυλικών σωληνώσεων από PVC.  

Ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής και τροποποίησης του PVC

χρησιµοποιηθεί ως ένα εύκαµπτο υλικό (π.χ. για µεµβράνες, φουσκωτά παιχνίδια, 

εύκαµπτοι σωλήνες), ως υλικό µέσης σκληρότητας (π.χ. για πλακάκια δαπέδου, 

σωληνώσεις, στεγανοποιητικά ελαστικά στα αυτοκίνητα) και ως σκληρό και σχεδόν 

π.χ. οικοδοµικά υλικά, πλαίσια παραθύρων, προφίλ διαφόρων 

PVC είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και εµφανίζει εξαιρετική αντοχή 

στα αραιά και πυκνά διαλύµατα οξέων και βάσεων, στις αλκοόλες και τους 

για το PVC είναι το 

Οι δύο διαλύτες που χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διάλυση του 

∆ιαλύµατα PVC σε µίγµατα αυτών των διαλυτών διατίθενται στο εµπόριο ως 

). Αυτά τα εµπορικά σκευάσµατα 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αποτελεσµατική σύνδεση και στεγανοποίηση 

PVC µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ένα εύκαµπτο υλικό (π.χ. για µεµβράνες, φουσκωτά παιχνίδια, 

εύκαµπτοι σωλήνες), ως υλικό µέσης σκληρότητας (π.χ. για πλακάκια δαπέδου, 

σωληνώσεις, στεγανοποιητικά ελαστικά στα αυτοκίνητα) και ως σκληρό και σχεδόν 

πλαίσια παραθύρων, προφίλ διαφόρων 
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Σχήµα 6-9. Απεικονίζονται ενδεικτικές εφαρµογές του πολυβινυλοχλωριδίου σε 

προϊόντα καθηµερινής χρήσης.    

 

 

Η παγκόσµια παραγωγή του PVC εκτιµάται σήµερα στα περίπου 35 

εκατοµµύρια τόνους και εκτιµάται ότι το 2016 θα ξεπεράσει τα 40 εκατοµµύρια 

τόνους. Στο Σχήµα 6-10 παρουσιάζεται µια τυπική κατανοµή της χρήσης του PVC 

παγκοσµίως. {7} 

 

 

 

Σχήµα 6-10. Απεικόνιση µιας τυπικής κατανοµής της χρήσης του 

πολυβινυλοχλωριδίου παγκοσµίως.     

 

 

                                                           

7 http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_PVC.htm 
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Η µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρέως για την παρασκευή µιγµάτων 

PCL/PVC είναι η µέθοδος film casting. Η PCL αποτελεί για το PVC πλαστικοποιητή 

δεδοµένου ότι η τιµή της θερµοκρασίας υαλώδους µετάβασης της PCL είναι πολύ 

χαµηλότερη από του PVC (Tg PCL=-70oC και Tg PVC=80-85oC). Αυτός είναι και ο 

κύριος παράγοντας διαφοροποίησης των µιγµάτων PCL/PVC ανάλογα µε την 

περιεκτικότητά τους σε PCL. Έτσι, όταν η αναλογία σε PCL είναι µεγαλύτερη από 

40%, τα προϊόντα που προκύπτουν είναι ηµικρυσταλλικά φιλµ και παρουσιάζουν 

ευκαµψία, ενώ όταν η αναλογία σε PCL είναι µέχρι 40%, τα προϊόντα είναι άµορφα 

και συνήθως διαφανή και εύκαµπτα φιλµ. Σε αρκετά µεγάλα ποσοστά PVC (60% 

και άνω) η Tg του µίγµατος πλησιάζει την τιµή της Tg του PVC κάτι που έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση της θερµοκρασίας κρυστάλλωσης (Tc) της PCL σε 

µικρότερες τιµές. Αυτό συνεπάγεται ότι η Tc της PCL βρίσκεται κάτω ή πολύ κοντά 

στην Tg του µίγµατος και εποµένως δεν ευνοείται η κρυσταλλική ανάπτυξη.{8} 

Όταν το ποσοστό της PCL αυξηθεί τότε το δείγµα αρχίζει να εµφανίζει 

κρυστάλλωση η οποία αυξάνει µε το χρόνο (aging). Μελέτη σχετικά µε τη 

µορφολογία του συστήµατος PCL/PVC µέσω πολωτικού µικροσκοπίου, δείχνει ότι 

σφαιρουλιτική δοµή στην περιοχή της PCL υφίσταται µόνο σε µίγµατα µε ποσοστό 

σε PCL µεγαλύτερο του 50% κ.β. {9} {10}         

Στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα το υλικό που παρασκευάζεται είναι 

ανοµοιογενές και αποτελείται από δύο φάσεις, την κρυσταλλική και την άµορφη. Η 

κρυσταλλική φάση αποτελείται από την PCL που κρυσταλλώνει υπό τη µορφή 

σφαιρουλιτών ενώ η άµορφη φάση που περιέχεται µεταξύ των σφαιρουλιτών 

αποτελείται από το µίγµα των δύο πολυµερών.{11} Τα άµορφα µίγµατα είναι 

οµογενή και αποτελούνται από το αναµίξιµο µίγµα της PCL και του PVC.{12} Το 

είδος των αλληλεπιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αναµίξιµου 

(στην άµορφη φάση) µίγµατος PCL/PVC µελετήθηκε από τους Coleman & 

Zarian{13} οι οποίοι παρατήρησαν µετατόπιση της κορυφής δόνησης της οµάδας 

C=O προς µικρότερους κυµαταριθµούς, τάξεως µεγέθους 4cm-1, µε τη χρήση 

                                                           

8 Agari, Y., Ueda, A., “Thermal Conductivity of Poly(vinyl chloride)/ Polycaprolactone Blends”, 

Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 1994, Vol.32, Pag.59-62   

9 Chiu, F.C., Min, K., “Miscibility, morphology and tensile properties of vinyl chloride polymer and 

poly(e -caprolactone) blends”, Polymer International, 2000, Vol.49, Pag.223-234 

10 Chen, H.L., Li, L.J., Lin, T.L., “ Formation of Segregation Morphology in Crystalline/Amorphous 

Polymer Blends: Molecular Weight Effect”, 1998, Macromolecules, Vol.31, Pag.2255-2264   

11 Martins- Franchetti, S.M., Campos, S., Egerton, T.A., White, J.R., “Structural and morphological 

changes in Poly(caprolactone)/Poly(vinyl chloride) blends caused by UV irradiation”, Journal of 

Materials Science, 2008, Vol.43, Pag.1063-1069 

12 Eastmond, G.C., “Poly(ε-caprolactone) Blends”, Advances in Polymer Science, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2000, Vol.149, Ch.7, Pag.90-95  

13 Coleman, M.M., Zarian, J., “Fourier-Transform Infrared Studies of Polymer Blends. II. Poly(ε-

Caprolactone)-Poly(vinyl chloride) System”, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 

1979, Vol.17, Pag.837-850 



 

φασµατοσκοπίας υπερύθρου (

αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

στη στερεά κατάσταση. Ο

δευτεριωµένο PVC απέδειξε την ύπαρξη αλληλεπίδρασης δεσµού υδρογόνου 

µεταξύ της καρβονυλικής οµάδας της 

φαίνεται και στο Σχήµα 6

                                                             

     

 Σχήµα 6-11. Απεικόνιση του δεσµού υδρογόνου µεταξύ της καρβονυλικής 

οµάδας της πολύ(ε

πολυβινυλοχλωριδίου.    

 

 

Στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα 

της PCL, και κατά συνέπεια και πολλές ιδιότητες του υλικού που σχετίζονται µε 

αυτή, επηρεάζονται σηµαντικά από τις συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η 

παρασκευή του δείγµατος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η θερµοκρασία στην οποία 

διεξάγεται η πειραµατική διαδικασία

του διαλύτη. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν µε συµπληρωµατικό τρόπο την 

κρυσταλλικότητα του δείγµατος διότι υψηλή θερµοκρασία συνεπάγεται γρήγορο 

ρυθµό εξάτµισης του διαλύτη και αντίστροφα.

πολυµερή χωρίζεται σε δύο στάδια: στην πυρηνογένεση και την κρυσταλλική 

ανάπτυξη. Όταν η ανάπτυξη των κρυστάλλων συµβαίνει σε τρεις διαστάσεις, όπως 

στην περίπτωση της PCL, το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία σφαιρουλιτών. Επίσης, 

σύµφωνα µε την εργασία των 

που επηρεάζει το ποσοστό δηµιουργίας σφαιρουλιτών είναι το µοριακό βάρος του 

                                                          

14 Varnell, D.F., Runt, J.R., Coleman, M.M., “

Blends. 6.Further Observations on the Poly(bisphenol

Macromolecules, 1981, Vol.14, Pag.1350
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φασµατοσκοπίας υπερύθρου (I.R.). Αυτή η µετατόπιση υποδηλώνει την ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ PCL και PVC και παρατηρήθηκε τόσο στο τήγµα όσο και 

στη στερεά κατάσταση. Οι Varnell et al.{14}, χρησιµοποιώντας 

απέδειξε την ύπαρξη αλληλεπίδρασης δεσµού υδρογόνου 

µεταξύ της καρβονυλικής οµάδας της PCL και του a-υδρογόνου του 

6-11. 

                                                              

Απεικόνιση του δεσµού υδρογόνου µεταξύ της καρβονυλικής 

οµάδας της πολύ(ε-καπρολακτόνης) και του a-υδρογόνου του 

  

Στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα PCL/PVC, η ανάπτυξη της κρυσταλλικότητας 

, και κατά συνέπεια και πολλές ιδιότητες του υλικού που σχετίζονται µε 

αυτή, επηρεάζονται σηµαντικά από τις συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η 

παρασκευή του δείγµατος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η θερµοκρασία στην οποία 

διεξάγεται η πειραµατική διαδικασία του film casting καθώς και ο ρυθµός εξάτµισης 

του διαλύτη. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν µε συµπληρωµατικό τρόπο την 

κρυσταλλικότητα του δείγµατος διότι υψηλή θερµοκρασία συνεπάγεται γρήγορο 

ρυθµό εξάτµισης του διαλύτη και αντίστροφα. Γενικά, ο τρόπος κρυστάλλωσης στα 

πολυµερή χωρίζεται σε δύο στάδια: στην πυρηνογένεση και την κρυσταλλική 

Όταν η ανάπτυξη των κρυστάλλων συµβαίνει σε τρεις διαστάσεις, όπως 

, το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία σφαιρουλιτών. Επίσης, 

ε την εργασία των Chen et al. {10}, άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας

που επηρεάζει το ποσοστό δηµιουργίας σφαιρουλιτών είναι το µοριακό βάρος του 

                   

Varnell, D.F., Runt, J.R., Coleman, M.M., “Fourier Transform Infrared Studies of Polymer 

ervations on the Poly(bisphenol-A-carbonate)-Poly(ε-caprolactone) System

Vol.14, Pag.1350-1356 

). Αυτή η µετατόπιση υποδηλώνει την ύπαρξη 

και παρατηρήθηκε τόσο στο τήγµα όσο και 

χρησιµοποιώντας a (alpha) 

απέδειξε την ύπαρξη αλληλεπίδρασης δεσµού υδρογόνου 

υδρογόνου του PVC, όπως 

 

Απεικόνιση του δεσµού υδρογόνου µεταξύ της καρβονυλικής 

υδρογόνου του 

, η ανάπτυξη της κρυσταλλικότητας 

, και κατά συνέπεια και πολλές ιδιότητες του υλικού που σχετίζονται µε 

αυτή, επηρεάζονται σηµαντικά από τις συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η 

παρασκευή του δείγµατος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η θερµοκρασία στην οποία 

καθώς και ο ρυθµός εξάτµισης 

του διαλύτη. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν µε συµπληρωµατικό τρόπο την 

κρυσταλλικότητα του δείγµατος διότι υψηλή θερµοκρασία συνεπάγεται γρήγορο 

ς κρυστάλλωσης στα 

πολυµερή χωρίζεται σε δύο στάδια: στην πυρηνογένεση και την κρυσταλλική 

Όταν η ανάπτυξη των κρυστάλλων συµβαίνει σε τρεις διαστάσεις, όπως 

, το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία σφαιρουλιτών. Επίσης, 

άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει το ποσοστό δηµιουργίας σφαιρουλιτών είναι το µοριακό βάρος του 

d Studies of Polymer 

caprolactone) System”, 
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PVC (Σχήµα 6-12(I)) ή/και της PCL (Σχήµα 6-12(II)) που χρησιµοποιείται για 

τη δηµιουργία του πολυµερικού µίγµατος. Τέλος, συστηµατική µελέτη στον τρόπο 

µε τον οποίο επηρεάζουν οι συνθήκες παρασκευής την ανάπτυξη 

κρυσταλλικότητας σε συµβατά πολυµερικά µίγµατα, έχει γίνει από τους Runt and 

Rim.{15}  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Σχήµα 6-12. I. ∆οµές σφαιρουλιτών σε µίγµατα PCL/PVC 70/30% κ.β. µε PVC 

διαφορετικών µοριακών βαρών και PCL σταθερού µοριακού βάρους. Από το Α στο 

Γ το Mw του PVC αυξάνεται. II. ∆οµές σφαιρουλιτών σε PCL διαφόρων µοριακών 

βαρών και στα αντίστοιχα µίγµατά της µε PVC σταθερού µοριακού βάρους. Από το 

Α στο ∆ το Mw της PCL αυξάνεται.       

                                                           

15 Runt, J., Rim, P.B., “Effect of Preparation Conditions on the Development of Crystallinity in 

Compatible Polymer Blends: Poly( styrene-co-acrylonitrile)/Poly( ε-caprolactone)”, Macromolecules, 

1982, Vol.15, Pag.1018-1023  

A B 

Γ 

30 μm 

A 

B 

Γ 

Δ 

30 μm 

PCL 

PCL 

PCL 

PCL 

70/30 

70/30 

70/30 

70/30 

I II 
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6-2.4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ PCL ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

PCL/PVC - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η δυνατότητα βιοαποικοδόµησης (biodegradability) των πολυεστέρων 

επηρεάζεται σηµαντικά τόσο από τη χηµική δοµή και τις φυσικοχηµικές τους 

ιδιότητες όσο και από τη θερµοκρασία τήξεως (αύξηση του Tm συνεπάγεται µείωση 

του ποσοστού αποικοδόµησης) και το βαθµό κρυσταλλικότητάς τους.{16} {17} Οι 

Huang et al.{18} {19} και Woodward et al.{20} έχουν µελετήσει τη βιοαποικοδόµηση 

της PCL από εξωτερικούς ζωντανούς οργανισµούς (µύκητες και βακτήρια) και 

επιπλέον µελέτες βιοαποικοδόµησης έχουν πραγµατοποιηθεί σε αρκετά βιοτικά 

περιβάλλοντα (π.χ. νερά λιµνών, ποταµών  και θαλασσών, λάσπη από θαλάσσιο 

βυθό, γεωργικό λίπασµα, κλπ).{21} {22} {23} Τέλος, έχει µελετηθεί η αποικοδόµηση 

της PCL σε διάφορους διαλύτες µε ή χωρίς τη βοήθεια διαφόρων ενζύµων και έχει 

βρεθεί ότι, τόσο το είδος του ενζύµου όσο και το ιξώδες του διαλύτη επηρεάζουν 

σηµαντικά τον προσδιορισµό του ποσοστού και του ρυθµού αποικοδόµησης του 

πολυµερούς.{24} Οι Pitt et al.{25} πρότειναν ένα µηχανισµό για την αποικοδόµηση 

της PCL, ο οποίος ξεκινά µε την υδρόλυση της πολυµερικής αλυσίδας 

καταλήγοντας σε ένα ενδιάµεσο προϊόν της ω-οξείδωσης, το 6-hydroxyhexanoic 

acid, και στη συνέχεια µέσω της β-οξείδωσης καταλήγει στο acetyl-CoA, το οποίο 

                                                           

16 Tokiwa, Y, Jarerat, A., “Biodegradation of Poly(L-lactide)”, Biotechnology Letters, 2004, Vol.26, 

Pag.771-777 

17 Mathisen, T., Albertsson, A-C., “Hydrolytic Degradation of Melt-Extruded Fibers from Poly(β-

propiolactone)”, Journal of Applied Polymer Science, 1990, Vol.39, Pag.591-601 

18 Benedict, C.V., Cameron, J.A., Huang, S.J., “Polycaprolactone Degradation by mixed and pure 

cultures of bacteria and yeast”, Journal of Applied Polymer Science, 1983, Vol.28, Pag.335-342 

19 Benedict, C.V., Cook, W.J., Jarrett, P., Cameron, J.A., Huang, S.J., Bell, J.P., “Fungal Degradation 

of Polycaprolactones”, Journal of Applied Polymer Science, 1983, Vol.28, Pag.327-334  

20 Woodward, S.C., Brewer, P.S., Moatamed, F., Schindler, A., Pitt, C.G., “The Intracellular 

Degradation of Poly(ε-caprolactone)”, Journal of Biomedical Materials Research, 1985, Vol.19, 

Pag.437-444  

21 Rutkowska, M., Krasowska, K., Heimowska, A., Steinka, I., Janik, H., Haponiuk, J., Karlsson, S., 

“Biodegradation of Modified Poly(ε-caprolactone) in Different Environments”, Polish Journal of 

Environmental Studies, 2002, Vol.11, Numb.4, Pag.413-420 

22 Campos, A., Martins-Franchetti, S.M., Marconato, J.C., Agnelli, J.A.M., Monteiro, M.R., 

“Biodegradation of Blend Films in Soil and Soil with Chorume. I.PVC/PCL”, Research Journal of 

BioTechnology, 2007, Vol.2, Numb.4, Pag.20-25  

23 Tsuji, H., Suzuyoshi, K., “Environmental Degradation of Biodegradable Polyesters. IV. The 

effects of Pores and Surface Hydrophilicity on the Biodegradation of Poly(ε-caprolactone) and 

Poly[(R)-3-hydroxybutyrate] Films in Controlled Seawater”, Journal of Applied Polymer Science, 

2003, Vol.90, Pag.587-593 

24 Smith, R., “Biodegradable polymers for industrial applications”, Woodhead Publishing limited, 

Cambridge England, 2005, Ch.15.3.4, Pag.422   

25 Pitt, C.G., Chasalow, F.I., Hibionada, Y.M., Kimas, D.M., Schindler, A., “Aliphatic Polyesters. 

I.The Degradation of Poly(ε-caprolactone) in vivo”, Journal of Applied Polymer Science, 1981, 

Vol.26, Pag.3779-3787  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

- 116 - 

 

είναι δυνατόν να υποστεί περαιτέρω αποικοδόµηση, όπως παρουσιάζεται στο  

Σχήµα 6-13: 

 

Σχήµα 6-13. Μηχανισµός αποικοδόµησης της PCL. (Pitt et al., 1981) 

 

Οι Sivalingam et al.{26} µελετώντας την κινητική της θερµικής αποικοδόµησης της 

PCL µε χρήση της µεθόδου θερµοσταθµικής ανάλυσης (TGA), κάτω από ισόθερµες 

και µη-ισόθερµες συνθήκες, πρότειναν τον ακόλουθο µηχανισµό αποικοδόµησης 

της PCL:  

 

Σχήµα 6-14. Προτεινόµενος µηχανισµός αποικοδόµησης της PCL από τον 

Sivalingam et al.: (Α) τυχαίο κόψιµο της αλυσίδας και (Β) κόψιµο συγκεκριµένων 

τελικών άκρων της µακροµοριακής αλυσίδας. 

 

                                                           

26 Sivalingam, G., Karthik, R., Madras, G., “Kinetics of Thermal degradation of Poly(ε-

caprolactone)”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2003, Vol.70, Pag.631-647 
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Ένα σύστηµα απελευθέρωσης φαρµάκου ή ακόµη και κάποιο εµφύτευµα 

κατασκευασµένο από το οµοπολυµερές πολυ(ε-καπρολακτόνη) (PCL), 

ολοκληρώνει τη διαδικασία αποικοδόµησής του σε χρονικό διάστηµα 2-4 ετών, 

αναλόγως βέβαια το αρχικό του µοριακό βάρος.{27} {28} {29} Εκτενείς µελέτες των 

Woodruff et al.{6} σχετικά µε την αποικοδόµηση τέτοιων συστηµάτων PCL, in vivo 

και in vitro, έδειξαν ότι δεν λαµβάνει χώρα εσωτερική κατάλυση δεδοµένου ότι η 

κατανοµή των µοριακών βαρών συναρτήσει του χρόνου είναι οµοιόµορφη. 

Παρόµοιες όµως ξεχωριστές έρευνες αποικοδόµησης της PCL σε συνθήκες in vitro 

(σε φυσιολογικό ορό) και in vivo (σε κουνέλια), έδειξαν ότι και στις δύο 

περιπτώσεις τα ποσοστά υδρολυτικής αποικοδόµησης ήταν σχεδόν τα ίδια και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εµπλοκή ενζύµων στο 10 στάδιο της 

βιοαποικοδόµησης (0-12 µήνες), δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη 

ή/και διεκπεραίωση της διαδικασίας αποικοδόµησης.{23} {30}       

Τα συµπερασµατικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία 

για την βιοαποικοδόµηση της PCL, υποδεικνύουν ότι η διαδικασία χωρίζεται σε δύο 

στάδια: το πρώτο περιλαµβάνει το µη ενζυµατικό, υδρολυτικό σπάσιµο των 

εστερικών δεσµών στην επιφάνεια του πολυµερούς, και δεύτερον, όταν το 

πολυµερές µετατραπεί σε υψηλά κρυσταλλικό και µειωθεί το µοριακό του βάρος 

(λιγότερο από 3000 g/mol), πραγµατοποιείται ενδοκυτταρική αποικοδόµηση, όπου 

η PCL µεταβολίζεται σε 6-υδρόξυ καπροϊκό οξύ (6-hydroxyl caproic acid). Τελικά, 

ο µηχανισµός της αποικοδόµησης της PCL αποδίδεται στο τυχαίο, υδρολυτικό 

σπάσιµο των εστερικών συνδέσµων των µακροµοριακών αλυσίδων, το οποίο 

επιφέρει µείωση του µοριακού βάρους. Στο Σχήµα 6-15 απεικονίζεται η 

επιφανειακή διάβρωση της PCL και οι αναµενόµενες αλλαγές στην 

κρυσταλλικότητα µε την πάροδο του χρόνου (εξαιτίας των κρυσταλλικών και 

άµορφων περιοχών του υλικού).{31} 

 

 

 

                                                           

27 Ganderton, D., Jones, T.J., “Advances in Pharmaceutical Science”, Academic Press Inc., London, 

1992, Vol.6, Pag.101-164 

28 Middleton, J.C., Tipton, A.J., “Synthetic Biodegradable Polymers as orthopedic devices”, 

Biomaterials, 2000, Vol.21, Pag.2335-2346 

29 Gunatillake, P.A., Adhikari, R., “Biodegradable Synthetic Polymers for tissue engineering”, 

European Cells and Materials Journal, 2003, Vol.5, Pag.1-16 

30 Sun, H., Mei, L., Song, C., Cui, X., Wang, P., “The in vivo degradation, absorption and excretion 

of PCL-based implants”, Biomaterials, 2006, Vol.27, Pag.1735-1740  

31 Lam, C.X.F., Savalani, M.M., Teoh, S.H., Hutmacher, D.W., “Dynamics of in vitro polymer 

degradation of Polycaprolactone-based scaffolds: accelerated versus simulated physiological 

conditions”, Biomedical Materials, 2008, Vol.3, Pag.1-15 
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Σχήµα 6-15. Σχηµατική απεικόνιση της επιφανειακής διάβρωσης της PCL, αρχικά 

των άµορφων περιοχών και στη συνέχεια των ηµικρυσταλλικών.  

 

 

Όσον αφορά στο PVC, είναι γνωστό ότι παρουσιάζει αστάθεια στο φως και 

στη θερµότητα και αποικοδοµείται σε θερµοκρασίες άνω των 130oC.{32} {33} Ο 

µηχανισµός αποικοδόµησης που ακολουθεί ονοµάζεται αφυδροχλωρίωση 

(dehydrochlorination) και παρουσιάζεται στο Σχήµα 6-16. Αρχικά 

απελευθερώνεται υδροχλωρικό οξύ και αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό συζυγικών 

πολυενίων κατά µήκος της πολυµερικής αλυσίδας. 

 

 

Σχήµα 6-16. Απεικόνιση του µηχανισµού αφυδροχλωρίωσης 

(dehydrochlorination) του PVC (Veronelli et al., 1999)    

 

                                                           

32 Pospisil, J., “Degradation and aging of polymers blends. Thermomechanical and thermal 

degradation”, Polymer Degradation and Stability, 1999, Vol.65, Pag.405-414  

33 Veronelli, M., Mauro, M., Bresadola, S., “Influence of thermal dehydrochlorination on the 

photoxidation kinetics of PVC samples”, Polymer Degradation and Stability, 1999, Vol.66, Pag.349-

357 

Η επιφάνεια της 
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άµορφων περιοχών 

Θρυµµατισµός των 
κρυσταλλικών περιοχών 
κατά τη διάβρωση της 

επιφάνειας της PCL 
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Οι Campos et al.{22} εξέτασαν τη βιοαποικοδόµηση φιλµ PCL, PVC και 

µιγµάτων PCL/PVC από µικροοργανισµούς, υπό αερόβιες συνθήκες, σε χώµα και 

υγρά απόβλητα από περιοχή υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Τα συµπεράσµατα 

τα οποία εξήγαγαν είναι ότι το φιλµ PCL αποικοδοµείται σε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα από το φιλµ PVC και το φιλµ του µίγµατος των δύο πολυµερών. Η 

φωτοαποικοδόµηση µιγµάτων PCL/PVC έχει µελετηθεί από τους Christensen et 

al.{34} και τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν πως το µίγµα, σε σχέση µε τα 

καθαρά συστατικά του, είναι πιο σταθερό και ανθεκτικό στην έκθεση σε UV 

ακτινοβολία. Επίσης, σύµφωνα µε φασµατοσκοπικές µελέτες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η παρουσία του PVC διαταράσσει τις δονήσεις των καρβονυλικών 

οµάδων της PCL, πιθανόν λόγω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των Cl του PVC και 

των C=O της PCL (Cl⋅⋅⋅⋅C=O). Για το µίγµα PCL/PVC 50/50% κ.β., η κατά mole 

στοιχειοµετρία προτείνει ότι σε κάθε εστερική οµάδα αντιστοιχούν περίπου 1,6 

χλώρια. Έτσι, τα µόρια του PVC πλαστικοποιούν την PCL, ενισχύοντας την 

κινητικότητα των µορίων της και επιτρέποντας µεγαλύτερο βαθµό κρυστάλλωσης 

από αυτόν της καθαρής PCL.         

  

 

6-3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ PCL/PVC 

6-3.1. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι εµπορικά 

πολυµερή και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-1. Πριν την 

ανάµιξη των πολυµερών πραγµατοποιήθηκε ξήρανσή τους σε κλίβανο κενού, σε 

θερµοκρασία 45oC για 24 ώρες, έτσι ώστε τα επίπεδα υγρασίας τους να 

περιοριστούν σε τιµές µικρότερες από 0,01% κ.β. και να αποφευχθεί η υδρόλυσή 

τους στις συνθήκες ανάµιξης.  

 

 

 

 

 

                                                           

34 Christensen, P.A., Egerton, T.A., Martins-Franchetti, S.M., Jin, C., White, J.R., 

“Photodegradation of Polycaprolactone/Poly(vinyl chloride) blend”, Polymer Degradation and 

Stability, 2008, Vol.93, Pag.305-309 
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Πίνακας 6-1. Εµπορικά πολυµερή που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή 

µιγµάτων PCL/PVC. 

Σύντµηση Mw av. Mn av. 
d (g/mL at 

25oC) 
Inherent 
Viscosity 

PCLα 40.000 35.000 1.14 - 

PVC 43α 43.000 22.000 1.40 0.48-0.54 

PVC 62α 62.000 35.000 1.40 0.670 

PVC 97α 97.000 - 1.40 0.923 
α εµπορικό προϊόν Aldrich  

 

 

6-3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν δύο κατηγορίες 

πολυµερικών µιγµάτων PCL/PVC:  

• PCL/PVC 35/65% κ.β.: άµορφα µίγµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε PVC 

(Αναλογία moles: 23/73%)  

• PCL/PVC 65/35% κ.β.: άµορφα µίγµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε PCL 

(Αναλογία moles: 50/50%)  

Συνολικά παρασκευάστηκαν έξι διαφορετικά µίγµατα, τρία άµορφα και τρία 

ηµικρυσταλλικά, τα οποία αποτελούνταν από PCL ίδιου µοριακού βάρους διέφεραν 

όµως ως προς το PVC διότι χρησιµοποιήθηκαν τρία PVC διαφορετικού µοριακού 

βάρους. Όλα τα δείγµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6-2. Τέλος, 

παρασκευάστηκε φιλµ PCL, συγκέντρωσης 3%wt., µε την ίδια µέθοδο που 

παρασκευάστηκαν και τα µίγµατα PCL/PVC, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

 

Πίνακας 6-2. Παρουσιάζονται συνολικά τα δείγµατα που παρασκευάστηκαν καθώς 

και οι συντµήσεις που θα χρησιµοποιηθούν στο σύνολο της εργασίας. 

Συντµήσεις 
PCL/PVC 
(%κ.β.) 

Mw PCL MW PVC 

Α1 35 / 65 40.000 43.000 

Α2 35 / 65 40.000 62.000 

Α3 35 / 65 40.000 97.000 

Β1 65 / 35 40.000 43.000 

Β2 65 / 35 40.000 62.000 

Β3 65 / 35 40.000 97.000 

PCL film - 40.000 - 
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Τα µίγµατα PCL/PVC παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο film casting κατά την 

οποία και τα δύο συστατικά διαλύθηκαν σε κοινό διαλύτη, το τετραϋδροφουράνιο 

(THF). Η συγκέντρωση του πολυµερούς στο διάλυµα είναι 3%wt. Για την πλήρη 

διάλυση του µίγµατος απαιτείται ανάδευση η οποία διαρκεί 24 ώρες, σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια το διαυγές διάλυµα αποχύνεται σε ειδικό 

γυάλινο σκεύος (Petri disk), διαµέτρου 9cm, και τοποθετείται στον απαγωγό προς 

εξάτµιση του διαλύτη. Η πλήρης αποµάκρυνση του διαλύτη πραγµατοποιείται 

σταδιακά ενώ ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα 3 ηµερών. Στο τέλος της 

πρώτης ηµέρας το δείγµα τοποθετείται σε φούρνο κενού σε θερµοκρασία 27oC. Τα 

φιλµ τα οποία δηµιουργήθηκαν ήταν εύκαµπτα, πάχους 150-200 µm και διέφεραν 

ως προς τη διαφάνεια: τα µεν άµορφα είναι εντελώς διαφανή ενώ τα 

ηµικρυσταλλικά χαρακτηρίζονται ως ηµιδιαφανή, (Σχήµα 6-17(Α) και (Β)). Το 

φιλµ της PCL ήταν λευκό και εξαιρετικά ψαθυρό. (Σχήµα 6-17(Γ))  

 

 

                    

 

 

 

 

 

Σχήµα 6-17. Απεικονίζονται τα φιλµ της PCL και των µιγµάτων PCL/PVC τα οποία 

παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο film casting. Α. Άµορφο µίγµα: PCL/PVC 

35/65% κ.β., Β. Ηµικρυσταλλικό µίγµα: PCL/PVC 65/35% κ.β. και Γ. Φιλµ 

πολυµερούς PCL.    

A 
B 

Γ 
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6-4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ PCL/PVC 

6-4.1. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για τον προσδιορισµό του ποσοστού κρυσταλλικότητας (Xc) των µιγµάτων 

αλλά και της PCL καθώς και των θερµοκρασιών τήξης (Tm) και µετάβασης υάλου 

(Tg), χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ∆ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης 

(D.S.C.). Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη διάταξη DSC Q100 της TA 

Instruments, υπό αδρανή ατµόσφαιρα Ν2, όπου δείγµατα µάζας 8-15 mg 

τοποθετήθηκαν σε ειδικά καψίδια αλουµινίου (aluminum pans) (Σχήµα 6-18) και 

θερµάνθηκαν µε ρυθµό θέρµανσης 10oC/min.         

 

 

Σχήµα 6-18. Απεικονίζονται τα καψίδια αλουµινίου, τοποθετηµένα στην ειδική 

πρέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται στα πειράµατα ∆υναµικής Θερµιδοµετρίας 

Σάρωσης (DSC). 

  

Στο υποκεφάλαιο 3-2 περιγράφεται αναλυτικά η θεωρία και η οργανολογία της 

τεχνικής αυτής. Το ποσοστό κρυσταλλικότητας προσδιορίστηκε από την ακόλουθη 

σχέση: 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                          {6-1} 
*

% 100
m c
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όπου, Hm και Hc  είναι η ενθαλπία τήξης και κρυστάλλωσης αντίστοιχα, οι τιµές των 

οποίων προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις DSC και Η* η ενθαλπία τήξης ενός 

τέλεια κρυσταλλικού δείγµατος PCL (Η*PCL=139,5 J/g).{4} {35} 

 

Με τη µέθοδο του DSC είναι δυνατόν να λάβουµε πληροφορίες σχετικά µε 

την αναµιξιµότητα των µιγµάτων αλλά και το πώς επηρεάζεται η κρυσταλλικότητα 

της PCL από τις αλληλεπιδράσεις µε το PVC ανάλογα το µοριακό του βάρος. Τα 

θερµογραφήµατα DSC της πρώτης θερµικής σάρωσης της PCL καθώς και των 

µιγµάτων PCL/PVC διαφορετικών συστάσεων, παρατίθενται παρακάτω: 
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Σχήµα 6-19. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης της PCL, 3 µήνες µετά την 

παρασκευή της. 

 

                                                           

35 Eldsäter, C., Erlandsson, B., Renstad, R., Albertsson, A.C., Karlsson, S., “The Biodegradation of 

amorphous and crystalline regions in film-blown Poly(ε-caprolactone)”, Polymer, 2000, Vol.41, 

Pag.1297-1304 
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Σχήµα 6-20. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης των άµορφων µιγµάτων 

PCL/PVC 35/65% κ.β., ένα µήνα µετά την παρασκευή τους: A1 (Mw 

PVC=43.000), A2 (Mw PVC=62.000) και Α3 (Mw PVC=97.000).  

 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

B3

B2

 

 

E
n

d
o

th
e

rm

Temperature, 
o
C

B1

PCL/PVC 65/35% κκκκ.ββββ.

 

Σχήµα 6-21. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης των ηµικρυσταλλικών 

µιγµάτων PCL/PVC 65/35% κ.β. ένα µήνα µετά την παρασκευή τους: Β1 (Mw 

PVC=43.000), Β2 (Mw PVC=62.000) και Β3 (Mw PVC=97.000).  
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Μια σηµαντική παρατήρηση που προκύπτει από τα πειράµατα DSC είναι ότι 

το σηµείο τήξεως, Tm, της PCL στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα Β1, Β2 και Β3, 

µειώνεται σε σχέση µε το Tm του οµοπολυµερούς PCL (από τους 65.82oC στους 

~58 oC). Αυτό αποτελεί απόδειξη στο ότι όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του PVC 

στα µίγµατα (αύξηση δηλαδή του συστατικού Cl) τόσο δυσκολότερα κρυσταλλώνει 

η PCL, καθώς οι αλυσίδες του PVC εµπλέκονται µέσα στις µακροαλυσίδες τις PCL 

µε αποτέλεσµα την παρεµπόδισή τους στο να βρεθούν κοντά και να σχηµατίσουν 

κρυσταλλική περιοχή. Επίσης, το Cl του PVC, λειτουργεί ως υποκαταστάτης και 

µέσω του επαγωγικού φαινοµένου, προκαλεί την πόλωση των δεσµών που 

δηµιουργεί µε τις καρβονυλικές οµάδες της PCL µε αποτέλεσµα την αύξηση της Tg. 

Πράγµατι, αυτό φαίνεται καλύτερα στα άµορφα µίγµατα όπου ισχύει 

TgΑ1>TgΑ2>TgΑ3 .    

Τα ποσοστά κρυσταλλικότητας καθώς και οι θερµοκρασίες τήξης και 

υαλώδους µετάπτωσης φαίνονται στον Πίνακα 6-3. 

 

Πίνακας 6-3. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tm και Tg καθώς 

και των ποσοστών κρυσταλλικότητας της PCL και των µιγµάτων PCL/PVC .  

∆είγµα 
PCL/PVC 

%κ.β. 
Tg (

oC) 
Tm (

oC) 
(PCL) 

Hm (J/g) 
Xc % 

(PCL)α 
PCL 100/0 - 65.82 102.8 73.7 

A1 35/65 -20.49 46.75 0.1196 0.1 

A2 35/65 -34.55 - - - 

A3 35/65 -33.01 - - - 

B1 65/35 -39.58 58.20 52.75 37.8 

B2 65/35 -39.08 58.72 52.88 37.9 

B3 65/35 -40.05 58.41 50.49 36.2 

α Η*PCL=139,5 J/g 

 

Σε όλα τα µίγµατα (και στα άµορφα και στα ηµικρυσταλλικά), 

πραγµατοποιήθηκε µελέτη σχετικά µε το πώς επηρεάζει η γήρανση (aging) των 

δειγµάτων τη συµπεριφορά τους τόσο κατά την τήξη όσο και κατά τη µορφοποίησή 

τους. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά τα θερµογραφήµατα για ένα άµορφο 

µίγµα (Α1: PCL/PVC 35/65% κ.β.) και για ένα ηµικρυσταλλικό (B1: PCL/PVC 

65/35% κ.β.), µετά την παραµονή τους σε ξηραντήρα και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος για 1, 6 και 33 µήνες από τη στιγµή που παρασκευάστηκαν.       
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Σχήµα 6-22. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του άµορφου µίγµατος, Α1: 

PCL/PVC 35/65% κ.β (Mw PVC=43.000), 1, 6 και 33 µήνες µετά την παρασκευή 

του.  
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B1 , PCL/PVC 65/35% κκκκ.ββββ. 
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Σχήµα 6-23. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του ηµικρυσταλλικού 

µίγµατος, Β1: PCL/PVC 65/35% κ.β (Mw PVC=43.000), 1, 6 και 33 µήνες µετά 

την παρασκευή του.  
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Παρατηρούµε ότι τόσο στα άµορφα όσο και στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα, η 

ενδόθερµη κορυφή του σηµείου τήξεως, µε την πάροδο του χρόνου και ως 

αποτέλεσµα του φαινοµένου aging, µετατοπίζεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση Tm
o = ∆Ηm/∆Sm, παρατηρούµε ότι αύξηση του Tm 

συνεπάγεται µείωση της ∆Su, κάτι που υποδηλώνει ότι οι µακροαλυσίδες του 

πολυµερικού µίγµατος χάνουν της ευκινησία τους και η ανάπτυξη 

κρυσταλλικότητας γίνεται ολοένα και εντονότερη. Όπου Tm
o, είναι η θερµοκρασία 

τήξης ισορροπίας, ∆Ηm, ∆Sm, η µεταβολή ενθαλπίας και εντροπίας της τήξης 

αντίστοιχα, και ο δείκτης u αναφέρεται στη δοµική µονάδα της αλυσίδας. 

Επιπλέον, το εµβαδόν της κορυφής αυτής, το οποίο αντιστοιχεί στην ενθαλπία 

τήξης της PCL και βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό κρυσταλλικότητας Xc, 

αυξάνεται σηµαντικά, ιδιαιτέρως στα άµορφα µίγµατα. Αυτό συνεπάγεται αύξηση 

της κρυσταλλικότητας στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα (Β1, Β2 και Β3) και 

κρυσταλλική ανάπτυξη στα άµορφα µίγµατα (Α1, Α2 και Α3) µε την πάροδο του 

χρόνου. Στον Πίνακα 6-4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τα 

θερµογραφήµατα που ελήφθησαν µετά από 1, 6 και 33 µήνες από την παρασκευή 

όλων των άµορφων µιγµάτων: Α1, Α2 και Α3. 

 

Πίνακας 6-4. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tm και Tg καθώς 

και των ποσοστών κρυσταλλικότητας των άµορφων µιγµάτων PCL/PVC µετά από 

1, 6 και 33 µήνες από την παρασκευή τους.  

                         Α1                                  Α2                                  Α3 

 1 µήνας 6 µήνες 33µήνες 1 µήνας 6 µήνες 33µήνες 1 µήνας 6 µήνες 33µήνες 

Tm 
(oC) 

46.75 50.55 56.76 - - 53.04 - - 54.05 

Tg 
(oC) 

-20.49 -36.94 -3.66 -34.55 -35.0 -1.57 -33.01 -36.03 -4.99 

Hm 
(J/g) 

0.1196 4.509 8.438 - - 0.2336 - - 0.3787 

Xc% 0.1 3.2 6.0 0 0 0.2 0 0 0.3 

 

 

Για τα µίγµατα Α1 και Β1 (Mw PVC=43.000) η µετάβαση από την υαλώδη 

στην ιξωδοελαστική συµπεριφορά πραγµατοποιείται σε µικρότερη θερµοκρασία, 

συγκρινόµενη µε τα δύο άλλα µίγµατα τα οποία περιέχουν PVC µεγαλύτερων 

µοριακών βαρών, τα Α2 και Β2 (Mw PVC=62.000) και τα Α3 και Β3 (Mw 

PVC=97.000). Στην πραγµατικότητα, αυτή η χαµηλότερη τιµή της Tg ήταν 
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αναµενόµενη εξαιτίας του µεγάλου συγκριτικά ελεύθερου όγκου που προκαλείται 

από τον αυξηµένο αριθµό ελεύθερων άκρων ανά µονάδα όγκου. Στον Πίνακα 6-5 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τα θερµογραφήµατα που 

ελήφθησαν µετά από 1, 6 και 33 µήνες από την παρασκευή όλων των 

ηµικρυσταλλικών µιγµάτων: Β1, Β2 και Β3. 

 

Πίνακας 6-5. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tm και των 

ποσοστών κρυσταλλικότητας των ηµικρυσταλλικών µιγµάτων PCL/PVC µετά από 1, 

6 και 33 µήνες από την παρασκευή τους.  

                         Β1                                   Β2                                 Β3 

 1 µήνας 6 µήνες 33 µήνες 1 µήνας 6 µήνες 33µήνες 1 µήνας 6 µήνες 33µήνες 

Tm 
(oC) 

58.72 62.75 63.88 58.41 62.78 64.22 58.20 63.05 63.54 

Tg 
(oC) 

-39.58 -41.09 -36.78 -39.08 -41.14 -41.60 -40.05 -39.40 -39.69 

Hm 
(J/g) 

52.75 62.27 61.14 52.88 62.55 63.81 50.49 63.33 61.81 

Xc% 37.8 44.6 43.8 37.9 44.8 45.7 36.2 45.4 44.3 

 

Μία πρώτη ένδειξη για την αναµιξιµότητα των δύο οµοπολυµερών, δηλαδή 

της PCL και του PVC, αποτελεί η εµφάνιση µίας µόνο τιµής Tg σε όλα τα µίγµατα 

που µελετήθηκαν, ανεξάρτητα από το µοριακό βάρος του PVC ή την 

περιεκτικότητά του στο µίγµα.  

Ακόµη µια σηµαντική παρατήρηση που προέκυψε από τη µελέτη των 

θερµικών ιδιοτήτων των ηµικρυσταλλικών µιγµάτων (Β1, Β2 και Β3) είναι η 

µετατόπιση της θερµοκρασίας τήξεως (Tm) της PCL σε χαµηλότερες τιµές 

αυξανοµένου του µοριακού βάρους του PVC, δηλαδή Tm PCL>Tm B1> Tm B2> Tm B3. Η 

παρατήρηση αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δύο 

πολυµερών, δεδοµένου ότι όλα τα δείγµατα ανεξαιρέτως παρασκευάστηκαν υπό τις 

ίδιες συνθήκες και συνεπώς η διαδικασία κρυστάλλωσης υπήρξε όµοια για όλα τα 

µίγµατα. Ουσιαστικά, το  µοριακό βάρος (µήκος της αλυσίδας) του PVC επηρεάζει 

το βαθµό κρυσταλλικότητας του µίγµατος PCL/PVC. Όσο το µήκος της αλυσίδας 

µειώνεται (συγκεκριµένα το Mw PVC=43.000), το PVC δεν είναι τόσο 

αποτελεσµατικό στην παρεµπόδιση των αλληλεπιδράσεων PCL-PVC (µειώνονται οι 
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αλληλεπιδράσεις PCL-PVC) κάτι που οδηγεί σε αύξηση της κρυσταλλικότητας της 

PCL και κατά συνέπεια και του µίγµατος.{36}         

 

6-4.2. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥ(ε-ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗΣ) 

ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ PCL/PVC 

∆οκίµια από τα ηµικρυσταλλικά και άµορφα µίγµατα PCL/PVC καθώς και 

από φιλµ PCL, διαστάσεων περίπου 1,0∗1,0∗0,017 cm3, εµβαπτίσθηκαν σε 

φυσιολογικό ορό (στείρο διάλυµα Sodium Chloride 0,9%) και παρέµειναν σε 

φούρνο (BINDER E28, Germany) σε σταθερή θερµοκρασία στους 60oC για 7 

µήνες. Επίσης, ένα πανοµοιότυπο δοκίµιο PCL παρέµεινε για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό αλλά σε θερµοκρασία δωµατίου, 

προκειµένου να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζει η θερµοκρασία, τη 

βιοαποικοδόµηση της PCL. Τα παραπάνω µίγµατα µελετήθηκαν ως προς τις 

θερµικές τους ιδιότητες µε τη ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης (DSC), 

χαρακτηρίστηκαν µε τη δονητική φασµατοσκοπία FT-Raman καθώς επίσης 

ακολούθησαν πειράµατα Χρωµατογραφίας ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC) και 

∆υναµικής Σκέδασης Φωτός (DLS). 

 

6-4.2.1.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΜΕ DSC 

Από όλα τα δείγµατα που εµβαπτίσθηκαν σε φυσιολογικό ορό, επιλέχθηκαν 

ενδεικτικά νε εξεταστούν µε τη µέθοδο DSC, δύο άµορφα (Α2 και Α3, βλ. 

συντµήσεις στον Πίνακα 6-2) και δύο ηµικρυσταλλικά (Β2 και Β3). Το Α2 

µελετήθηκε µετά από την παραµονή του στον ορό για 18 µήνες και συγκρίθηκε µε 

το αντίστοιχο δείγµα το οποίο παρέµεινε σε ξηραντήρα για ένα µήνα µετά την 

παρασκευή του. Τα θερµογραφήµατα που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 6-24. Αντίστοιχο πείραµα έγινε και για το ηµικρυσταλλικό µίγµα Β2 

(Σχήµα 6-25). ∆οκίµιο από το φιλµ του µίγµατος Α3 µετρήθηκε µετά την 

παραµονή του στον ορό για 2,5 µήνες (αντιστοίχως και του Β3) και συγκρίθηκε µε 

δείγµα που παρέµεινε σε ξηραντήρα για ένα µήνα µετά την παρασκευή του. Τα 

θερµογραφήµατά τους φαίνονται στα Σχήµατα 6-26 και 6-27.   

 

                                                           

36 Clark, B.M., Burkhardt, A.C., Gardella, A.J., “Surface Studies of Polymer Blends. 4.An ESCA, IR 

and DSC Study of the Effect of Homopolymer Molecular Weight on Crystallinity and Miscibility of 

Poly(ε-caprolactone)/Poly(vinyl chloride) Homopolymer Blends”, Macromolecules, 1991, Vol.24, 

Pag.799-805  
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Σχήµα 6-24. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του άµορφου µίγµατος Α2 

πριν και µετά την εµβάπτισή του σε φυσιολογικό ορό για 18 µήνες.   
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Σχήµα 6-25. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του ηµικρυσταλλικού 

µίγµατος Β2 πριν και µετά την εµβάπτισή του σε φυσιολογικό ορό για 18 µήνες.   
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Σχήµα 6-26. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του άµορφου µίγµατος Α3 

πριν και µετά την εµβάπτισή του σε φυσιολογικό ορό για 2,5 µήνες.   
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Σχήµα 6-27. Θερµογράφηµα DSC πρώτης σάρωσης του ηµικρυσταλλικού 

µίγµατος Β3 πριν και µετά την εµβάπτισή του σε φυσιολογικό ορό για 2,5 µήνες.   
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Στον Πίνακα 6-6 παρατίθενται οι τιµές για τις θερµοκρασίες τήξεως και 

µετάβασης υάλου καθώς και τα ποσοστά κρυσταλλικότητας όλων των παραπάνω 

δειγµάτων. Η βιοαποικοδόµηση των άµορφων µιγµάτων (Α2 και Α3), όπως 

παρατηρείται στα παραπάνω θερµογραφήµατα, προκάλεσε την ανάπτυξη κάποιων 

έστω κρυστάλλων στο υλικό και αυτό φαίνεται συγκρινόµενο µε το θερµογράφηµα 

του υλικού πριν την εµβάπτισή του στον ορό, όπου δεν υπάρχει κρυσταλλικό 

µέρος (ευθεία γραµµή). Αυτή η (σχετικά µικρή) αύξηση της κρυσταλλικότητας, θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να αποδοθεί στο εναποµείναν από τη βιοαποικοδόµηση 

υλικό, λαµβάνοντας υπόψη την επιλεκτική αποµάκρυνση µέρους της άµορφης 

φάσης µέσω της αποικοδόµησης. Επίσης, σε όλα τα δείγµατα, παρατηρήθηκε 

αξιοσηµείωτη µετατόπιση της τιµής της Tg σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Αυτό 

ενδεχοµένως αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά τη βιοαποικοδόµηση, 

αποικοδοµούνται αλυσίδες της PCL, οπότε τα µικρότερα τµήµατα αλυσίδων της 

PCL θα µπορούν εύκολα να βρεθούν κοντά το ένα στο άλλο και να 

κρυσταλλώσουν. Όσον αφορά στην αύξηση της Tg, φαίνεται ότι το µίγµα πλέον 

δεν είναι αυτό που ονοµαστικά υπήρχε στην αρχή του πειράµατος, αλλά λόγω της 

αποικοδόµησης της PCL γίνεται πιο πλούσιο σε PVC µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

Tg, (Tg A2>Tg A2 18Μ , οµοίως και για τα υπόλοιπα δείγµατα).          

Στα ηµικρυσταλλικά µίγµατα (Β2 και Β3), κατά τη διαδικασία της 

βιοαποικοδόµησης παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του ποσοστού 

κρυσταλλικότητας, Xc, (δηλ. µείωση του εµβαδού της ενδόθερµης καµπύλης 

τήξεως). Ιδιαίτερα για το δείγµα Β2 που παρέµεινε στον φυσιολογικό ορό για 1,5 

χρόνο µετά βίας ανιχνεύεται ίχνος κρυσταλλικότητας. Η τιµή του Tm για το δείγµα 

Β3 έχει υποστεί µια µικρή ταπείνωση κατά 3-4οC µετά από 2,5 µήνες 

βιοαποικοδόµησης, υποδεικνύοντας µια ελάχιστη έστω θετική εντροπική µεταβολή 

µε µια αντίστοιχα ελάχιστη τάση αύξησης του ελεύθερου όγκου, κάτι που σε 

ελάχιστο έστω βαθµό  υποδηλώνει και η ελάχιστη ταπείνωση της Tg.  Προφανώς 

άµεση σύγκριση των δειγµάτων Β2 & Β3 δεν µπορεί να γίνει λόγω της µεγάλης 

χρονικής διαφοροποίησης της διαδικασίας βιοποικοδόµησής τους των 18 και 2,5 

µηνών, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 6-6. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των θερµοκρασιών Tm και Tg καθώς 

και των ποσοστών κρυσταλλικότητας των µιγµάτων PCL/PVC πριν και µετά την 

εµβάπτιση τους σε φυσιολογικό ορό.   

 A2 A3 B2 B3 

 t=0 t=18M t=0 t=2.5M t=0 t=18M t=0 t=2.5M 

Tm 
(oC) 

- 54.77 - 54.45 58.41 (58.09) 58.20 54.57 

Tg 
(oC) 

-34.55 -6.55 -33.01 -5.14 -39.08 -6.58 -40.05 -35.59 

Xc% 0 0.2 0 0.1 37.9 0.1 36.2 35.6 

 

 

 

6-4.2.2.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΜΕ FT-RAMAN 

(A) ΠΟΛΥ(ε-ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ) 

Αρχικά έγιναν προσπάθειες να µελετηθεί η βιοαποικοδόµηση της PCL σε 

φυσιολογικό ορό αλλάζοντας την παράµετρο θερµοκρασία. ∆ύο πανοµοιότυπα 

δοκίµια από φιλµ PCL, παρέµειναν εµβαπτισµένα σε φυσιολογικό ορό µέσα σε 

γυάλινες, εσµυρισµένες φιάλες µε πώµα: το µεν πρώτο, σε φούρνο στους 60oC, 

ενώ το δεύτερο, σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα δοκίµια κόπηκαν από το ίδιο φιλµ 

PCL (το οποίο είχε παρασκευαστεί µε τη µέθοδο film casting, Mw PCL=40.000) για 

να έχουν την ίδια προϊστορία παρασκευής, λόγω εξέλιξης της κρυσταλλικότητας µε 

το χρόνο. Και τα δύο δοκίµια είχαν  το ίδιο αρχικό βάρος (54 mg) και περίπου τις 

ίδιες διαστάσεις, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6-28: 
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Σχήµα 6-28. Οι δύο φιάλες που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της 

βιοαποικοδόµησης της PCL σε διαφορετικές θερµοκρασίες.   

 

Το δοκίµιο της PCL που παρέµεινε για βιοαποικοδόµηση σε θερµοκρασία 

δωµατίου θα αναφέρεται ως PCLRT, ενώ η σύντµηση για το δείγµα που παρέµεινε 

σε φούρνο στους 60oC θα είναι PCL60. Μετά το χρονικό διάστηµα 3 µηνών, από 

την ηµεροµηνία παρασκευής του φιλµ και εµβάπτισης των δοκιµίων στον ορό, 

καταγράφηκαν τα φασµατικά τους χαρακτηριστικά µε φασµατοσκοπία Raman. Στα 

φάσµατα Raman που ακολουθούν γίνεται σύγκριση των εµβαπτισµένων δοκιµίων 

µε το φάσµα της PCL που συλλέχθηκε από το υπόλοιπο δείγµα από το οποίο 

προήρθαν τα παραπάνω 2 δοκίµια. Το τρίτο αυτό δείγµα διατηρήθηκε σε 

θερµοκρασία δωµατίου (σε ξηραντήρα) χωρίς να εµβαπτιστεί  σε ορό και 

αναφέρεται ως PCL. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

- 135 - 

 

750 1000 1250 1500 1750 2750 3000 3250

 PCL 

 PCLRT 

 PCL60  

 

R
e

la
ti

v
e

 I
n

te
n

s
it

y

Raman shift, cm
-1

λ
o
=1064 nm

Εµβάπτιση σε ορό: 3 µήνες

 

Σχήµα 6-29. FT-Raman φάσµατα του οµοπολυµερούς PCL και δοκιµίων PCL 

εµβαπτισµένων σε φυσιολογικό ορό για 3 µήνες: PCLRT (δοκίµιο στη θερµοκρασία 

δωµατίου) και PCL60 (δοκίµιο στους 60oC). 

 

Παρατηρούµε ότι τα φάσµατα Raman (Σχήµα 6-29), τόσο της PCL που 

βιοαποικοδοµείται σε θερµοκρασία δωµατίου όσο και της PCL στους 60oC, δεν 

παρουσιάζουν καµία αξιόλογη διαφορά µε το φάσµα της µη εµβαπτισµένης PCL. Σε 

κάθε περίπτωση, δεν αναµένεται ιδιαίτερη µεταβολή φασµατικών χαρακτηριστικών 

από ενδεχόµενη διαδικασία αποικοδόµησης, πέρα από εκείνα στα οποία 

διαφοροποιείται η συνεισφορά της κρυσταλλικής ως προς την άµορφη συνιστώσα 

συγκεκριµένων κανονικών µορφών δόνησης.  

Για τη διερεύνηση της διαδικασίας αποικοδόµησης, πραγµατοποιήθηκε το 

εξής πείραµα: µέσα από την κωνική φιάλη, όπου είναι εµβαπτισµένη στον ορό η 

PCL σε θερµοκρασία δωµατίου, λήφθηκε ποσότητα διαλύµατος (περίπου 3-5 mL) 

και τοποθετήθηκε σε Petri disk στον απαγωγό ώστε να εξατµιστεί. Η διαδικασία 

εξάτµισης διαρκεί περίπου 2 ηµέρες και στη συνέχεια το στερεό που αποµένει στο 

Petri τοποθετείται σε φούρνο κενού στους 35oC, ώστε το ποσοστό υγρασίας να 

µειωθεί στο ελάχιστο (µέχρι µη µεταβολής του βάρους του). Ακριβώς η ίδια 

πειραµατική διαδικασία ακολουθήθηκε και για το διάλυµα στο οποίο έχει 

εµβαπτιστεί PCL σε θερµοκρασία 60oC καθώς και για διάλυµα καθαρού 

φυσιολογικού ορού (εµπορικό προϊόν). Ακολουθούν Σχήµατα τα οποία 

απεικονίζουν σχηµατικά τα πειράµατα τα οποία περιγράφτηκαν παραπάνω.  



 

Σχήµα 6-30. 3-5 mL φυσιολογικ

και απέµεινε στερεό το οποίο ονοµάστηκε 

  

 

Σχήµα 6-31. 3-5 mL διαλύµατος

θερµοκρασία δωµατίου τοποθετήθηκ

το οποίο ονοµάστηκε Solid

αποικοδόµησης.  
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υσιολογικού ορού τοποθετήθηκαν προς εξάτµιση σε 

και απέµεινε στερεό το οποίο ονοµάστηκε Solidserum. 

 

 

διαλύµατος από τη φιάλη όπου αποικοδοµείται 

θερµοκρασία δωµατίου τοποθετήθηκαν προς εξάτµιση σε Petri και απέµεινε στερεό 

Solid[3]RT. Ο δείκτης [3] αναφέρεται στους 3 µήνες 

 

προς εξάτµιση σε Petri 

 

από τη φιάλη όπου αποικοδοµείται PCL σε 

και απέµεινε στερεό 

Ο δείκτης [3] αναφέρεται στους 3 µήνες 



 

Σχήµα 6-32. 3-5 mL διαλύµατος

θερµοκρασία 60oC τοποθετήθηκαν

οποίο ονοµάστηκε Solid

αποικοδόµησης. Το σχήµα του αρχικού δοκιµίου (φιλµ) που εµβαπτίστηκε για 

αποικοδόµηση, µετά τους 3 µήνες έχει αλλοιωθεί και 

σφαιρίδιο, όπως φαίνεται και στην τελευταία εικόνα του Σχήµατος.

 

 

Μερικές παρατηρήσεις

βιοαποικοδόµησης, σχετικά µε τη µορφολογία των 

οι εξής: το εµβαπτισµένο 

δωµατίου (PCLRT), δεν παρουσίασε καµία µεταβολή τόσο ως προς το αρχικό του 

σχήµα αλλά και ως προς το αρχικό του βάρος. Αντίθετα, το

που παρέµεινε στους 60

52,8mg, βάρος µετά από εµβάπτιση 3 µηνών: 42,0

µετατράπηκε σε σφαιρικό. Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή που

βγαίνει από το φούρνο, το σφαιρίδιο είναι διαφανές και έχει ζελατινώδη υφή (

Όταν όµως αφεθεί σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 περίπου λεπτά, µεταβάλλεται 

σε συµπαγές σφαιρίδιο άσπρου χρώµατος.

διογκωθεί και πλαστικοποιηθεί από το φυσιολογικό ορό και όταν διαχωρίζεται από 

το περιβάλλον αποικοδόµησής του 

κρυσταλλώνει.  
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διαλύµατος από τη φιάλη όπου αποικοδοµείται 

τοποθετήθηκαν προς εξάτµιση σε Petri και απέµεινε στερεό το 

Solid[3]60. Ο δείκτης [3] αναφέρεται στους 3 µήνες 

Το σχήµα του αρχικού δοκιµίου (φιλµ) που εµβαπτίστηκε για 

αποικοδόµηση, µετά τους 3 µήνες έχει αλλοιωθεί και έχει µετατραπεί σε συµπαγές 

σφαιρίδιο, όπως φαίνεται και στην τελευταία εικόνα του Σχήµατος. 

Μερικές παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν µετά το πέρας των 3 µηνών 

σχετικά µε τη µορφολογία των εµβαπτισµένων δοκιµίων

εµβαπτισµένο δοκίµιο PCL το οποίο παρέµεινε σε θερµοκρασία 

), δεν παρουσίασε καµία µεταβολή τόσο ως προς το αρχικό του 

σχήµα αλλά και ως προς το αρχικό του βάρος. Αντίθετα, το εµβαπτισµένο

που παρέµεινε στους 60oC (PCL60) εµφάνισε απώλεια βάρους (αρχικό βάρος: 

, βάρος µετά από εµβάπτιση 3 µηνών: 42,0mg) και το σχήµα του 

µετατράπηκε σε σφαιρικό. Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή που η φιάλη µε το δείγµα 

βγαίνει από το φούρνο, το σφαιρίδιο είναι διαφανές και έχει ζελατινώδη υφή (

Όταν όµως αφεθεί σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 περίπου λεπτά, µεταβάλλεται 

σε συµπαγές σφαιρίδιο άσπρου χρώµατος. Στην ουσία, το πολυµερές έχει 

διογκωθεί και πλαστικοποιηθεί από το φυσιολογικό ορό και όταν διαχωρίζεται από 

το περιβάλλον αποικοδόµησής του (όταν βγαίνει από τον ορό) αρχίζει ταχύτατα να 

 

από τη φιάλη όπου αποικοδοµείται PCL σε 

και απέµεινε στερεό το 

Ο δείκτης [3] αναφέρεται στους 3 µήνες 

Το σχήµα του αρχικού δοκιµίου (φιλµ) που εµβαπτίστηκε για 

έχει µετατραπεί σε συµπαγές 

µετά το πέρας των 3 µηνών 

δοκιµίων, είναι 

το οποίο παρέµεινε σε θερµοκρασία 

), δεν παρουσίασε καµία µεταβολή τόσο ως προς το αρχικό του 

εµβαπτισµένο δοκίµιο 

ώλεια βάρους (αρχικό βάρος: 

) και το σχήµα του 

φιάλη µε το δείγµα 

βγαίνει από το φούρνο, το σφαιρίδιο είναι διαφανές και έχει ζελατινώδη υφή (gel). 

Όταν όµως αφεθεί σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 περίπου λεπτά, µεταβάλλεται 

Στην ουσία, το πολυµερές έχει 

διογκωθεί και πλαστικοποιηθεί από το φυσιολογικό ορό και όταν διαχωρίζεται από 

(όταν βγαίνει από τον ορό) αρχίζει ταχύτατα να 
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Στα τρία στερεά που ελήφθησαν µε την παραπάνω πειραµατική διαδικασία 

από τα υπερκείµενα (και µη) υγρά µε εξάτµιση,  πραγµατοποιήθηκε λήψη 

φασµάτων FT-Raman. Παρατίθενται παρακάτω τα φάσµατα των Solid[3]RT και 

Solid[3]60 σε σύγκριση µε το οµοπολυµερές PCL και το Solidserum. Επίσης, 

γίνεται σύγκριση του Solidserum µε στερεό NaCl.    
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Σχήµα 6-33. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

φυσιολογικού ορού (Solidserum) και στερεού NaCl. 

 

Το φάσµα του Solidserum (Σχήµα 6-33) εµφανίζει τις ίδιες κορυφές µε 

αυτές του στερεού NaCl, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το στείρο διάλυµα Sodium 

Chloride 0,9%, που χρησιµοποιήθηκε ως περιβάλλον αποικοδόµησης της PCL, δεν 

περιέχει κάτι παραπάνω από NaCl.    
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Εµβάπτιση σε ορό: 3 µήνες

 

Σχήµα 6-34. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης της PCL σε θερµοκρασία 

δωµατίου (Solid[3]RT), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

φυσιολογικού ορού (Solidserum) και του οµοπολυµερούς PCL. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 3 µήνες. 

 

 

Παρατηρούµε ότι το φάσµα του Solid[3]RT (Σχήµα 6-34) είναι 

πανοµοιότυπο µε αυτό του Solidserum, δηλαδή το στερεό που απέµεινε µετά την 

εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον αποικοδόµησης της PCL σε θερµοκρασία 

δωµατίου, περιέχει µόνο NaCl. Καµία κορυφή της PCL δεν εµφανίζεται στο φάσµα 

του Solid[3]RT. Έτσι, τα φάσµατα αυτά, συµπληρωµατικά µε το Σχήµα 6-29 

(φάσµα της PCLRT), επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό ότι η PCL, η οποία έχει 

εµβαπτιστεί σε φυσιολογικό ορό και έχει παραµείνει σε θερµοκρασία δωµατίου για 

3 µήνες, δεν έχει υποστεί βιοαποικοδόµηση.      
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Σχήµα 6-35. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης της PCL σε θερµοκρασία 60oC 

(Solid[3]60), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού ορού 

(Solidserum) και του οµοπολυµερούς PCL. ∆ιάρκεια βιοαποικοδόµησης: 3 µήνες.  

 

 

Το φάσµα του Solid[3]60 (Σχήµα 6-35) εµφανίζει µια φασµατική ζώνη µε 

κορυφές δόνησης στους 2867 και 2914 cm-1 , οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη 

συµµετρική και αντισυµµετρική έκταση v(CH2) και αντιστοιχούν στην κρυσταλλική 

περιοχή του οµοπολυµερούς PCL. Ακόµη µια ένδειξη παρουσίας PCL στο στερεό 

Solid[3]60 και κατ’ επέκταση και στο διάλυµα στο οποίο λαµβάνει χώρα η 

βιοαποικοδόµηση της PCL είναι η εµφάνιση ακόµη µιας κορυφής στο φάσµα του, 

στους 1440 cm-1, η οποία αποδίδεται στην παρουσία PCL στο στερεό και όχι στο 

ΝαCl. Το Σχήµα 6-36 είναι µεγέθυνση του Σχήµατος 6-35 ώστε να φαίνονται 

καλύτερα οι κορυφές δόνησης που προαναφέρθηκαν. Το συµπέρασµα που 

προκύπτει από το πείραµα εξάτµισης που πραγµατοποιήθηκε µετά από 

αποικοδόµηση της PCL, για 3 µήνες, σε θερµοκρασία 60oC είναι ότι τελικά, στο 

διάλυµα του ορού που βρίσκεται εµβαπτισµένη η PCL, υπάρχει προϊόν 

αποικοδόµησης της PCL. Συγκρίνοντας µε το αντίστοιχο δοκίµιο που βρίσκεται σε 

θερµοκρασία δωµατίου φαίνεται πως µέρος της PCL που παρέµεινε στους 60oC, 

έχει βιοαποικοδοµηθεί.    
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Σχήµα 6-36. Φάσµατα Raman για σύγκριση του Solid[3]60 µε το  Solidserum 

και την PCL. Είναι ευδιάκριτες οι νέες κορυφές που εµφανίστηκαν στο φάσµα του 

στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον 

βιοαποικοδόµησης της PCL στους 60oC. ∆ιάρκεια βιοαποικοδόµησης: 3 µήνες.    

 

 

Μετά το πέρας 7 µηνών από τη στιγµή που εµβαπτίστηκαν τα δοκίµια PCL 

στο φυσιολογικό ορό για τη µελέτη βιοαποικοδόµησης, επαναλήφθηκε το πείραµα 

της εξάτµισης διαλύµατος από το περιβάλλον αποικοδόµησης της PCL που 

παρέµεινε σε θερµοκρασία δωµατίου και της PCL που παρέµεινε σε φούρνο στους 

60oC. Το στερεό που απέµεινε µετά την εξάτµιση του διαλύµατος στο οποίο ήταν 

εµβαπτισµένη PCL σε θερµοκρασία δωµατίου, ονοµάστηκε Solid[7]RT (ο δείκτης 

[7] αναφέρεται στη διάρκεια βιοαποικοδόµησης) ενώ το στερεό υπόλοιπο της 

εξάτµισης διαλύµατος στο οποίο ήταν εµβαπτισµένη PCL στους 60oC, ονοµάστηκε 

Solid[7]60. Ελήφθησαν ξανά φάσµατα  FT-Raman και συγκρίθηκαν µε το φάσµα 

του οµοπολυµερούς PCL και το Solidserum.  
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Σχήµα 6-37. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης της PCL σε θερµοκρασία 

δωµατίου (Solid[7]RT), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

φυσιολογικού ορού (Solidserum) και του οµοπολυµερούς PCL. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 7 µήνες. 

 

 

Μετά από 7 µήνες εµβάπτισης δοκιµίου PCL σε φυσιολογικό ορό και σε 

θερµοκρασία δωµατίου είναι πλέον φανερό από το Σχήµα 6-37 ότι µέρος της PCL 

έχει αποικοδοµηθεί και υπάρχει στο περιβάλλον βιοαποικοδόµησης. Η φασµατική 

ζώνη µε τις κορυφές δόνησης στους 2867 και 2914 cm-1 στο Solid[7]RT, είναι 

πλέον αρκετά έντονη, κάτι που δεν συνέβαινε στο φάσµα του Solid[3]RT. Αυτό 

ενδεχοµένως αποδίδεται στο γεγονός ότι η PCL απαιτεί αρκετό χρόνο για να 

υδρολυθεί (>6 µήνες).  
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Σχήµα 6-38. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης της PCL σε θερµοκρασία 60oC 

(Solid[7]60), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού ορού 

(Solidserum) και του οµοπολυµερούς PCL. ∆ιάρκεια βιοαποικοδόµησης: 7 µήνες. 

 

 

Παρατηρούµε από το Σχήµα 6-38, ότι µετά τους 7 µήνες εµβάπτισης του 

δοκιµίου PCL, στο στερεό που απέµεινε µετά την εξάτµιση του διαλύµατος από το 

περιβάλλον αποικοδόµησης, η παρουσία της PCL είναι πλέον πολύ έντονη και αυτό 

φαίνεται στο φάσµα του Solid[7]60, όπου σχεδόν όλες οι χαρακτηριστικές 

κορυφές δόνησης της PCL έχουν εµφανιστεί. Υπάρχει βέβαια και η παρουσία του 

NaCl εφόσον στο φάσµα του Solid[7]60 εµφανίζονται οι κορυφές δόνησης στους 

1592 και 2539 cm-1.   

Όσον αφορά στη µορφολογία και των δύο δοκιµίων PCL (PCLRT και PCL60) 

µετά το πέρας των 7 µηνών εµβάπτισης, το µεν PCLRT παραµένει σε µορφή φιλµ, 

όχι όµως ενιαίο, αλλά διασπασµένο σε πολλά, µικρά κοµµάτια, το δε PCL60 έχει 

σχεδόν εξαφανιστεί. Συγκεκριµένα, το σφαιρίδιο που είχε σχηµατιστεί µετά από 3 

µήνες εµβάπτισης (βλ. Σχήµα 6-32), στους 7 µήνες είχε συρρικνωθεί τόσο πολύ 

ώστε δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί από αυτό φάσµα Raman. Συνεπώς, δεν υπήρξε 

η δυνατότητα να χαρακτηριστούν φασµατοσκοπικά τα στερεά PCLRT και PCL60, 

µετά τους 7 µήνες, ώστε να γίνει σύγκριση µε τα αντίστοιχα φάσµατα των PCLRT 

και PCL60 που συλλέχθηκαν µετά τους 3 µήνες βιοαποικοδόµησης.        
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(Β) ΑΜΟΡΦΟ ΜΙΓΜΑ, Α3: PCL/PVC 35/65% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του άµορφου µίγµατος Α3, εµβαπτίστηκαν σε φυσιολογικό 

ορό ώστε να µελετηθεί η βιοαποικοδόµησή τους. Το φιλµ παρασκευάστηκε µε τη 

µέθοδο film casting και αποτελείται από µίγµα PCL/PVC 35/65% κ.β. µε Mw 

PCL=40.000 και Mw PVC=97.000. Η θερµοκρασία αποικοδόµησης επιλέχθηκε να είναι 

οι 60oC και για τα δύο δείγµατα που µελετήθηκαν. Αµέσως µετά την παρασκευή 

του φιλµ Α3, δοκίµιο εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε φούρνο 

στους 60oC για χρονικό διάστηµα 7 µηνών. Το δείγµα αυτό θα ονοµάζεται στο εξής 

Α3[7Μ]. Ένα δεύτερο δοκίµιο κόπηκε από το φιλµ Α3, το οποίο όµως είχε 

παραµείνει για 3 µήνες σε ξηραντήρα, εµβαπτίσθηκε σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για 4 µήνες. Η σύντµηση που θα χρησιµοποιηθεί 

για αυτό το δείγµα θα είναι Α3[4Μ]. Φάσµατα Raman συλλέχθηκαν και για τα δύο 

δοκίµια και συγκρίθηκαν µε το φάσµα του φιλµ A3 το οποίο δεν είχε εµβαπτιστεί, 

αλλά είχε παραµείνει σε ξηραντήρα για 6 µήνες.  
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Σχήµα 6-39. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος A3 και των οµοπολυµερών PCL 

και PVC.  
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Η διπλή κορυφή δόνησης, µε µέγιστα στους 639 και 695 cm-1, αποδίδεται 

στη δόνηση έκτασης της οµάδας C-Cl του PVC και αντιπροσωπεύει κυρίως άµορφες 

αλλά και κρυσταλλικές διαµορφώσεις. ∆εδοµένου ότι στο µίγµα, το PVC αποτελεί 

µέρος του άµορφου υλικού, οι πληροφορίες που δίνει η κορυφή αυτή αφορούν 

κυρίως την άµορφη φάση του µίγµατος. Ακόµη µια φασµατική ζώνη που είναι 

σηµαντική για τη σύγκριση των φασµάτων που παρατίθενται παρακάτω, είναι αυτή 

µεταξύ 2867 και 2914 cm-1, και είναι αποτέλεσµα συνεισφοράς και των δύο 

πολυµερών του µίγµατος, PCL και PVC.   
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Σχήµα 6-40. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος A3 και του δοκιµίου Α3[4Μ], το 

οποίο έχει παραµείνει εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 4 µήνες στους 60oC. 

 

Συγκρίνοντας τα δύο φάσµατα FT-Raman του Σχήµατος 6-40 παρά το 

γεγονός ότι παρατηρούµε κάποιες διαφοροποιήσεις στις σχετικές εντάσεις κάποιων 

κορυφών όπως  στους 1090 cm-1 και στους 1306 cm-1,  η πιο σηµαντική κορυφή 

αν και µικρής έντασης είναι αυτή στους 1730 cm-1 που αποδίδεται στη δόνηση 

έκτασης του C=O της PCL. Η µικρή της ένταση οφείλεται στη σχετικά χαµηλή 

περιεκτικότητα της PCL στο µίγµα (PCL/PVC 35/65% κ.β., αναλογία moles: 

23/77%). Γενικά, η κορυφή αυτή, v(C=O), εµφανίζεται µετατοπισµένη στο µίγµα 

σε σχέση µε το οµοπολυµερές PCL όπου εµφανίζεται στους 1723 cm-1 επειδή τα 

δείγµατα A3 και Α3[4Μ] είναι εντελώς άµορφα σε σχέση µε το οµοπολυµερές που 
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έχει ένα σηµαντικό βαθµό κρυσταλλικότητας και είναι γνωστό ότι γενικότερα αλλά 

και ειδικότερα για τη δόνηση τάσης του καρβονυλίου η άµορφη συνιστώσα 

εµφανίζεται σε υψηλότερες συχνότητες της κρυσταλλικής.       
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Σχήµα 6-41. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος A3 και του δοκιµίου Α3[7Μ], το 

οποίο έχει παραµείνει εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες στους 60oC. 

  

Στο Σχήµα 6-41 παρατηρούµε µια διεύρυνση της κορυφής έκτασης του 

C=O, στο φάσµα του Α3[7Μ] (1726 cm-1) σε σχέση µε την αντίστοιχη κορυφή 

του Α3 (1730 cm-1). Υποδηλώνει δηλαδή µια µικρή έστω αύξηση της κρυσταλλικής 

συνιστώσας σε συµφωνία µε τα στοιχεία του Πίνακα 6-4 όπου η σχετική εµφάνιση 

κρυσταλλικότητας µετά από 33 µήνες εµβάπτισης του δοκιµίου Α3 αποδόθηκε στο 

γεγονός  ότι κατά την βιοαποικοδόµηση, αποικοδοµούνται αλυσίδες της PCL, οπότε 

µικρότερα τµήµατα αλυσίδων της  PCL δυνητικά θα τους ήταν πιο εύκολο να 

βρεθούν και να κρυσταλλώσουν.       

Το πείραµα µε την εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον αποικοδόµησης 

της PCL, επαναλήφθηκε και στο µίγµα A3, ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχει PCL 

(ή/και PVC) στο διάλυµα που βρίσκεται εµβαπτισµένο το δοκίµιο Α3. Το στερεό 

που απέµεινε µετά την εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης 

του µίγµατος Α3 το οποίο παρέµεινε εµβαπτισµένο για 4 µήνες στους 60oC, 

ονοµάστηκε Solid[A3]4M, ενώ το αντίστοιχο στερεό το οποίο παρέµεινε 



 

εµβαπτισµένο για 7 µήνες ονοµάστηκε 

απεικονίζεται σχηµατικά η πειραµατική διαδικασία που προαναφέρθηκε.

     

Σχήµα 6-42. Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του 

εναποµείναν στερεό το 

Solid[A3]7M από τη φιάλη που αποικοδοµείται το 

 

 

Παρατίθενται τα φάσµατα 

σύγκριση αυτών µε το φάσµα του 

PVC. 
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εµβαπτισµένο για 7 µήνες ονοµάστηκε Solid[A3]7M. Στο 

απεικονίζεται σχηµατικά η πειραµατική διαδικασία που προαναφέρθηκε.

Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του 

εναποµείναν στερεό το Solid[A3]4M. Αντιστοίχως, εναποµείναν στερεό το 

από τη φιάλη που αποικοδοµείται το Α3[7Μ].   

Παρατίθενται τα φάσµατα FT-Raman, των Solid[A3]4M και Solid[A3]

σύγκριση αυτών µε το φάσµα του Solidserum και των οµοπολυµερών 

. Στο Σχήµα 6-42 

απεικονίζεται σχηµατικά η πειραµατική διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

 

Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του Α3[4Μ] και 

Αντιστοίχως, εναποµείναν στερεό το 

3]7M και γίνεται 

και των οµοπολυµερών PCL και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

- 148 - 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000

 Solid
[A3]

4M      

 Solidserum

 PCL

 PVC

λ
o
=1064 nm

 

 

R
e

la
ti

v
e

 I
n

te
n

s
it

y

Raman shift, cm
-1

Εµβάπτιση σε ορό: 4 µήνες

 

Σχήµα 6-43. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του Α3[4Μ] σε θερµοκρασία 

60oC (Solid[A3]4M), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού 

ορού (Solidserum) και των οµοπολυµερών PCL και PVC. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 4 µήνες. 

 

 

Το φάσµα του Solid[A3]4M είναι πανοµοιότυπο µε αυτό του Solidserum, 

χωρίς καθόλου να εµφανίζονται χαρακτηριστικές κορυφές που να παραπέµπουν 

στο φάσµα της PCL ή/και του PVC. Μετά το πέρας δηλαδή 4 µηνών από τη στιγµή 

που το δοκίµιο A3 εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό δεν παρατηρούνται ενδείξεις 

βιοαποικοδόµησης των πολυµερών που το αποτελούν.  
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Σχήµα 6-44. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του Α3[7Μ] σε θερµοκρασία 

60oC (Solid[A3]7M), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού 

ορού (Solidserum) και των οµοπολυµερών PCL και PVC. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 7 µήνες. 

 

Στο Σχήµα 6-44, η φασµατική ζώνη µε κορυφές δόνησης στους 2867 και 2914  

cm-1, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συµµετρική και αντισυµµετρική έκταση 

v(CH2), είναι πλέον εµφανής στο φάσµα του Solid[A3]7M και υποδεικνύει την 

παρουσία PCL στο περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του µίγµατος A3.  

 

(Γ)        ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΓΜΑ, Β3: PCL/PVC 65/35% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του ηµικρυσταλλικού µίγµατος Β3, εµβαπτίστηκαν σε 

φυσιολογικό ορό ώστε να µελετηθεί η βιοαποικοδόµησή τους. Το φιλµ 

παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο film casting και αποτελείτο από µίγµα PCL/PVC 

65/35% κ.β. µε Mw PCL=40.000 και Mw PVC=97.000. Η θερµοκρασία αποικοδόµησης 

επιλέχθηκε να είναι οι 60oC και για τα δύο δείγµατα που µελετήθηκαν. Αµέσως 

µετά την παρασκευή του φιλµ Β3, δοκίµιο εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για χρονικό διάστηµα 7 µηνών. Το δείγµα αυτό 

θα ονοµάζεται στο εξής Β3[7Μ]. Ένα δεύτερο δοκίµιο κόπηκε από το φιλµ Β3, το 

οποίο όµως είχε παραµείνει για 3 µήνες σε ξηραντήρα, εµβαπτίσθηκε σε 
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φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για 4 µήνες. Η σύντµηση 

που θα χρησιµοποιηθεί για αυτό το δείγµα θα είναι Β3[4Μ]. Φάσµατα Raman 

συλλέχθηκαν και για τα δύο δοκίµια και συγκρίθηκαν µε το φάσµα του φιλµ Β3 το 

οποίο δεν είχε εµβαπτιστεί, αλλά είχε παραµείνει σε ξηραντήρα για 6 µήνες.  
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Σχήµα 6-45. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος Β3 και των οµοπολυµερών PCL 

και PVC.  
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Σχήµα 6-46. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος Β3 και του δοκιµίου Β3[4Μ], το 

οποίο έχει παραµείνει εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 4 µήνες στους 60oC. 

 

Στο φάσµα Raman του µίγµατος Β3 (Σχήµα 6-46) παρατηρείται µια 

φασµατική ζώνη η οποία αποτελείται από µια τριπλή κορυφή µε µέγιστα στους 

1036, 1062 και 1107 cm-1, οι οποίες οφείλονται σε σκελετικές δονήσεις έκτασης 

των κρυσταλλικών τµηµάτων της PCL.{37} Στο φάσµα του Β3[4Μ] παρατηρούµε 

ότι η τριπλή αυτή κορυφή έχει µετατραπεί σε µία ευρεία κορυφή στους 1092 cm-1 

και η διεύρυνση αυτή αντανακλά την άµορφη φάση. Επιπλέον, στους 1282 και 

1302 cm-1 στο φάσµα του Β3 εµφανίζονται οι οξείες κορυφές που αποδίδονται σε 

δονήσεις αιώρησης των µεθυλενίων (-CH2- τµηµάτων) των κρυσταλλικών 

αλυσίδων. Στο φάσµα του Β3[4Μ], η κορυφή στους 1282 cm-1 έχει εξαφανιστεί 

και η δεύτερη κορυφή έχει µετατοπιστεί στους 1307 cm-1. Η φασµατική ζώνη 

1418-1464 cm-1 του Β3 (δCH2), στο Β3[4Μ] γίνεται µια διευρυµένη κορυφή 

στους 1436 cm-1, µε παρουσία ώµου στους 1461 cm-1 και εξαφάνιση της κορυφής 

στους 1418 cm-1. Η δόνηση έκτασης του καρβονυλίου της PCL έχει µετατοπιστεί 

από τους 1722 (κρυσταλλική PCL) στους 1728 cm-1 (άµορφη PCL) και παρουσιάζει 

διεύρυνση. 

       

                                                           

37 Kister, G., Cassanas, G., Bergounhon, Hoarau, D., Vert, M., “Structural Characterization and 

Hydrolytic Degradation of solid copolymers of D,L-lactide-co-ε-caprolactone by Raman 

spectroscopy”, Polymer, 2000, Vol.41, Pag.925-932 
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Σχήµα 6-47. FT-Raman φάσµατα του µίγµατος Β3 και του δοκιµίου Β3[7Μ], το 

οποίο έχει παραµείνει εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες στους 60oC. 

 

Στο Σχήµα 6-47, παρατηρούµε στο φάσµα του Β3[7Μ] ότι η κορυφή 

έκτασης του C=O της PCL δεν έχει µετατοπιστεί αρκετά (1723 cm-1), όπως συνέβη 

στο Β3[4Μ] (1728 cm-1) σε σχέση µε την αντίστοιχη κορυφή στο Β3 (1722 cm-1), 

παρόλα αυτά έχει διευρυνθεί σηµαντικά. Μετατόπιση της κορυφής του C=Ο σε 

µεγαλύτερους κυµαταριθµούς υποδηλώνει µετατροπή της PCL από ηµικρυσταλλική 

σε άµορφη.      

Το πείραµα µε την εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον αποικοδόµησης 

της PCL, επαναλήφθηκε και στο µίγµα Β3, ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχει PCL 

(ή/και PVC) στο διάλυµα που βρίσκεται εµβαπτισµένο το δοκίµιο Β3. Το στερεό 

που απέµεινε µετά την εξάτµιση διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης 

του µίγµατος Β3 το οποίο παρέµεινε εµβαπτισµένο για 4 µήνες στους 60oC, 

ονοµάστηκε Solid[Β3]4M, ενώ το αντίστοιχο στερεό το οποίο παρέµεινε 

εµβαπτισµένο για 7 µήνες ονοµάστηκε Solid[Β3]7M. Στο Σχήµα 6-48 

απεικονίζεται σχηµατικά η πειραµατική διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

 



 

Σχήµα 6-48. Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του 

εναποµείναν στερεό το 

Solid[Β3]7M από τη φιάλη που αποικοδοµείται το 

 

Παρατίθενται τα φάσµατα 

Raman, των Solid[Β3]4M

του Solidserum και των οµοπολυµερών 
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Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του 

εναποµείναν στερεό το Solid[Β3]4M. Αντιστοίχως, εναποµείναν στερεό το 

από τη φιάλη που αποικοδοµείται το Β3[7Μ].   

 

Παρατίθενται τα φάσµατα Raman που συλλέχθηκαν µε την οργανολογία 

M και Solid[Β3]7M και γίνεται σύγκριση αυτών µε το φάσµα 

και των οµοπολυµερών PCL και PVC. 

 

Εξάτµιση διαλύµατος από τη φιάλη αποικοδόµησης του Β3[4Μ] και 

Αντιστοίχως, εναποµείναν στερεό το 

που συλλέχθηκαν µε την οργανολογία FT-

και γίνεται σύγκριση αυτών µε το φάσµα 
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Σχήµα 6-49. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του Β3[4Μ] σε θερµοκρασία 

60oC (Solid[Β3]4M), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού 

ορού (Solidserum) και των οµοπολυµερών PCL και PVC. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 4 µήνες. 
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Σχήµα 6-50. Φάσµατα Raman του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση 

διαλύµατος από το περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του Β3[7Μ] σε θερµοκρασία 

60oC (Solid[Β3]7M), του στερεού που απέµεινε µετά την εξάτµιση φυσιολογικού 

ορού (Solidserum) και των οµοπολυµερών PCL και PVC. ∆ιάρκεια 

βιοαποικοδόµησης: 7 µήνες. 

 

 

Παρατηρούµε ότι στο φάσµα του Solid[Β3]7M (Σχήµα 6-50) έχει 

εµφανιστεί µια ευρεία κορυφή µε µέγιστο στους 2914 cm-1 και αντιστοιχεί στη 

φασµατική ζώνη µε κορυφές δόνησης στους 2867 και 2914 cm-1 , οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τη συµµετρική και αντισυµµετρική έκταση v(CH2). Ένδειξη της 

παρουσίας PCL στο διάλυµα βιοαποικοδόµησης αποτελεί επίσης η παρουσία των 

κορυφών στους 1306 και 1440 cm-1 στο φάσµα του Solid[Β3]7M, ενώ η ασθενής 

κορυφή στους 847 cm-1 αποδίδεται ενδεχοµένως στην ύπαρξη κάποιου πρόσθετου 

του PVC στο περιβάλλον αποικοδόµησης.    
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Πίνακας 6-7. Απόδοση των κύριων κορυφών των φασµάτων Raman των 

πολυµερών PCL και PVC.{37} {38} 

PCL PVC 

Κυµατάριθµοι 

(cm-1) 

Απόδοση 

Κορυφών 

Κυµατάριθµοι 

(cm-1) 

Απόδοση 

Κορυφών 

913 vC-COO 637+692 C-Cl stretching 

1037 
C-C skeletal 

stretching 
1105 

C-C skeletal 

stretching 

1064 
C-C skeletal 

stretching 
1179 CH2 rocking 

1109 
C-C skeletal 

stretching 
1323 CH2 wagging 

1283+1305 wCH2 1428 CH2 bending 

1417 δCH2 2914 C-H stretching 

1440 δCH2 2938 C-H stretching 

1723 vsC=O 2971 C-H stretching 

2743 C-H stretching   

2869 C-H stretching   

2913 C-H stretching   

   

6-4.2.3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΜΕ GPC  

Στην παρούσα εργασία, για τη µελέτη της βιοαποικοδόµησης της PCL (και των 

µιγµάτων PCL/PVC), πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα Χρωµατογραφίας ∆ιαπιδύσεως 

µέσω Πηκτής (Gel Permeation Chromatography, GPC) στο εργαστήριο 

Πολυµερών, του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η 

πειραµατική διάταξη της συσκευής GPC αποτελείται από µια αντλία (σύστηµα 

παραλαβής διαλύτη (χλωροφόρµιο, CHCl3)), η οποία διοχετεύει το διαλύτη στο 

σύστηµα έγχυσης (injector), µέσω του οποίου γίνεται εισαγωγή του δείγµατος στο 

σύστηµα. Το ρεύµα του διαλύτη που µεταφέρει το δείγµα περνάει µέσα από τις 

τρεις στήλες PLgel (συνδεδεµένες σε σειρά) και καταλήγει στον ανιχνευτή DRI 

(διαφορικό διαθλασίµετρο). Ο διαλύτης είναι ήδη διηθηµένος πριν τη χρήση του 

(µε φίλτρο πολυτετραφθοροαιθυλενίου, PTFE, 0.45 µm) ενώ κατά τη διοχέτευσή 

του στην αντλία υπάρχει σύστηµα απαέρωσης για την αποµάκρυνση φυσαλίδων 

αέρα. Η ταχύτητα ροής του CHCl3 παρέµενε σταθερή στο 0.5 mL/min όπως και η 

                                                           

38 Williams, K.P.J., Gerrard, D.L., “The Degradation of Poly(vinyl chloride) Studied Using Fourier 

Transform Raman Spectroscopy”, European Polymer Journal, 1990, Vol.26, Pag.1355-1358  
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πίεση του συστήµατος στα 1700 psi καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραµάτων. Τα 

δείγµατα που µετρήθηκαν είχαν συγκέντρωση 0,2% και πριν την έγχυσή τους στο 

όργανο, είχαν διηθηθεί µε φίλτρο Nylon, µε διάµετρο πόρων 0.45 µm. Η ποσότητα 

διαλύµατος που εγχέεται στο σύστηµα είναι 50 µm. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα µοριακά βάρη που προσδιορίστηκαν µε τη 

µέθοδο αυτή δεν είναι τα πραγµατικά µοριακά βάρη των πολυµερών που 

µελετήθηκαν, αφού η βαθµονόµηση των στηλών έγινε µε πρότυπα δείγµατα 

πολυστυρολίου και όχι µε πρότυπα των οµοπολυµερών PCL ή/και PVC. Έτσι, 

περισσότερη σηµασία δόθηκε στη σύγκριση των δοκιµίων πριν και µετά τη 

διαδικασία βιοαποικοδόµησης βάσει του χρόνου έκλουσης (µετατόπιση σε 

µεγαλύτερους χρόνους έκλουσης υποδηλώνει µείωση του µοριακού βάρους και 

ενδεχοµένως αποικοδόµηση του υλικού).       

(A) ΠΟΛΥ(ε-ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ) 

Παρατίθεται το χρωµατογράφηµα της PCL η οποία έχει εµβαπτιστεί σε 

φυσιολογικό ορό για το χρονικό διάστηµα 7 µηνών, σε θερµοκρασία δωµατίου, 

(PCLRT), µε σκοπό να µελετηθεί η βιοαποικοδόµησή της. Συγκρίνεται µε το 

χρωµατογράφηµα PCL µη εµβαπτισµένης σε ορό (PCL). Το Mw του εµπορικού 

προϊόντος PCL που χρησιµοποιήθηκε είναι 40.000 και το φιλµ της PCL 

παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο film casting.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6-51. Χρωµατογράφηµα της PCLRT µετά την εµβάπτισή της σε 

φυσιολογικό ορό για 7 µήνες (θερµοκρασία δωµατίου). Σύγκριση µε το 

χρωµατογράφηµα µη εµβαπτισµένης PCL. 
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Στο χρωµατογράφηµα του Σχήµατος 6-51 παρατηρούµε ότι η PCLRT 

εκλούεται σε µεγαλύτερο χρόνο έκλουσης από την PCL που δεν έχει εµβαπτιστεί 

για αποικοδόµηση και αυτό συνεπάγεται µείωση του αρχικού µοριακού βάρους της. 

Συγκριτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-7. 

Ακόµη ένα δοκίµιο PCL τοποθετήθηκε για βιοαποικοδόµηση σε φυσιολογικό ορό, 

για 7 µήνες, σε φούρνο στους 60oC (PCL60). Με αντίστοιχη µέτρηση στο GPC 

συλλέχθηκε το παρακάτω χρωµατογράφηµα.  

 

 

Σχήµα 6-52. Χρωµατογράφηµα της PCL60 µετά την εµβάπτισή της σε 

φυσιολογικό ορό για 7 µήνες (θερµοκρασία 60oC). Σύγκριση µε το 

χρωµατογράφηµα µη εµβαπτισµένης PCL. 

 

Η PCL60 έχει εκλουστεί σε µεγαλύτερο χρόνο από τη µη εµβαπτισµένη 

PCL και το µοριακό της βάρος µετά από 7 µήνες σε περιβάλλον αποικοδόµησης 

έχει µειωθεί σηµαντικά (Πίνακας 6-7). Εάν λάβουµε υπόψη µας τα φάσµατα FT-

Raman των εναποµεινάντων στερεών µετά την εξάτµιση διαλύµατος, µέσα στο 

οποίο βρίσκονται εµβαπτισµένα τα δοκίµια PCL, (Solid[7]RT και Solid[7]60), µετά 

το πέρας 7 µηνών βιοαποικοδόµησης, και τα χρωµατογραφήµατα που 

παρατέθηκαν παραπάνω, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: η PCL που παρέµεινε 

εµβαπτισµένη σε φυσιολογικό ορό σε θερµοκρασία δωµατίου, στους 3 µήνες 

PCL60 
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εµβάπτισης, δεν παρουσίασε ενδείξεις αποικοδόµησης και αυτό επιβεβαιώθηκε 

φασµατοσκοπικά (βλ. Σχήµα 6-35) ενώ µετά από 7 µήνες εµβάπτισης, σύµφωνα 

µε το φάσµα Raman τους στερεού Solid[7]RT (βλ. Σχήµα 6-37) και το 

χρωµατογράφηµα του Σχήµατος 6-51, µέρος της PCL έχει υδρολυθεί εφόσον το 

αρχικό µοριακό βάρος έχει µειωθεί και επιπλέον στο διάλυµα βιοαποικοδόµησης 

υπάρχει ποσότητα “ολιγοµερών” της PCL. Αντίστοιχα, η PCL που εµβαπτίστηκε σε 

φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε θερµοκρασία 60οC, παρουσίασε ενδείξεις 

βιοαποικοδόµησης από τους 3 κιόλας µήνες (βλ. Σχήµα 6-36) και εµφάνισε 

µεγαλύτερο βαθµό αποικοδόµησης µετά το πέρας 7 µηνών εµβάπτισης (βλ. Σχήµα 

6-38), µε το µοριακό της βάρος να έχει ελαττωθεί σηµαντικά, όπως διαπιστώθηκε 

και από το χρωµατογράφηµά της που παρουσιάστηκε στο Σχήµα 6-52.                

 

Πίνακας 6-8. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µοριακών βαρών και του 

συντελεστή διασποράς (Ι=Mw/Mn), που προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις GPC 

των δοκιµίων PCL, PCLRT και PCL60. 

 PCL PCLRT PCL60 

Mw 38.625 34.041 3.602 

Mn 30.441 23.675 3.102 

Mw/Mn 1.269 1.438 1.161 

   

 

 

(Β)     ΑΜΟΡΦΟ ΜΙΓΜΑ, Α3: PCL/PVC 35/65% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του άµορφου µίγµατος Α3 (PCL/PVC 35/65% κ.β.,       

Mw PCL=40.000 και Mw PVC=97.000), εµβαπτίστηκαν σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµειναν σε θερµοκρασία 60oC, ώστε να µελετηθεί η βιοαποικοδόµησή τους. Το 

πρώτο δοκίµιο, εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό αµέσως µετά την παρασκευή του 

φιλµ Α3 και παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για χρονικό διάστηµα 7 µηνών 

(Α3[7Μ]). Το δεύτερο δοκίµιο κόπηκε από το φιλµ Α3, το οποίο όµως είχε 

παραµείνει για 3 µήνες σε ξηραντήρα, εµβαπτίσθηκε σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για 4 µήνες (Α3[4Μ]). Πειράµατα 

Χρωµατογραφίας ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC), πραγµατοποιήθηκαν και στα 

δύο εµβαπτισµένα δοκίµια καθώς και σε δείγµα του µίγµατος Α3, το οποίο δεν είχε 

εµβαπτιστεί.      
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Σχήµα 6-53. Χρωµατογράφηµα του µη εµβαπτισµένου Α3 και του εµβαπτισµένου 

δοκιµίου σε ορό για 4 µήνες, στους 60oC, Α3[4Μ]. Το χρωµατογράφηµα που 

αντιστοιχεί στο Α3, είναι αυτό µε τη διπλή κορυφή ενώ του Α3[4Μ] αποτελείται 

από 3 κορυφές εκ των οποίων αυτή που εκλούεται τελευταία έχει το δείκτη a.    
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Σχήµα 6-54. Χρωµατογράφηµα του µη εµβαπτισµένου Α3 και του εµβαπτισµένου 

δοκιµίου σε ορό για 7 µήνες, στους 60oC, Α3[7Μ]. Το χρωµατογράφηµα που 

αντιστοιχεί στο Α3[7Μ] αποτελείται από 2 κορυφές εκ των οποίων αυτή που 

εκλούεται τελευταία έχει το δείκτη a.     

 

Από τα χρωµατογραφήµατα των εµβαπτισµένων δοκιµίων σε φυσιολογικό 

ορό, Α3[4Μ] και Α3[7Μ], παρατηρούµε ότι οι χρόνοι έκλουσής τους είναι 

µεγαλύτεροι σε σχέση µε το χρόνο στον οποίο εκλούεται το µη εµβαπτισµένο 

δείγµα Α3. Επίσης, σύµφωνα µε τον Πίνακα 6-8, παρατηρείται σηµαντική µείωση 

του αρχικού µοριακού βάρους κάτι που υποδηλώνει αποικοδόµηση. Η 

περιεκτικότητα του PVC σε αυτά τα µίγµατα είναι µεγαλύτερη από της PCL.  

 

Πίνακας 6-9. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µοριακών βαρών και του 

συντελεστή διασποράς (Ι=Mw/Mn), που προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις GPC 

των δοκιµίων Α3, Α3[4Μ] και Α3[7Μ]. 

 Α3 Α3[4Μ]  Α3[7Μ]  

 Total Total a Total a 

Mw 113.252 91.936 7.059 72.719 6.780 

Mn 47.563 16.373 5.171 17.312 5.003 

Mw/Mn 2.381 5.615 1.365 4.200 1.355 

 

Παρατηρούµε ότι, στα χρωµατογραφήµατα των Α3[4Μ] και Α3[7Μ], οι κορυφές 

µε το δείκτη a, παρουσιάζουν µικρά µοριακά βάρη όταν αναλύονται ξεχωριστά 
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(ΜwaA3[4M]=7.059 και MwaA3[7M]=6.780) και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 

αποδοθούν στο συστατικό PCL.  

 

(Γ)       ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΓΜΑ, Β3: PCL/PVC 65/35% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του άµορφου µίγµατος Β3 (PCL/PVC 65/35% κ.β., Mw 

PCL=40.000 και Mw PVC=97.000), εµβαπτίστηκαν σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµειναν σε θερµοκρασία 60oC, ώστε να µελετηθεί η βιοαποικοδόµησή τους. Το 

πρώτο δοκίµιο, εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό αµέσως µετά την παρασκευή του 

φιλµ Β3 και παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για χρονικό διάστηµα 7 µηνών 

(Β3[7Μ]). Το δεύτερο δοκίµιο κόπηκε από το φιλµ Β3, το οποίο όµως είχε 

παραµείνει για 3 µήνες σε ξηραντήρα, εµβαπτίσθηκε σε φυσιολογικό ορό και 

παρέµεινε σε φούρνο στους 60oC για 4 µήνες (Β3[4Μ]). Πειράµατα 

Χρωµατογραφίας ∆ιαπιδύσεως µέσω Πηκτής (GPC), πραγµατοποιήθηκαν και στα 

δύο εµβαπτισµένα δοκίµια καθώς και σε δείγµα του µίγµατος Β3, το οποίο δεν είχε 

εµβαπτιστεί.      

 

Σχήµα 6-55. Χρωµατογράφηµα του µη εµβαπτισµένου Β3 και του εµβαπτισµένου 

δοκιµίου σε ορό για 4 µήνες, στους 60oC, Β3[4Μ]. Το χρωµατογράφηµα που 

αντιστοιχεί στο Β3, είναι αυτό µε τη µονή κορυφή ενώ του Β3[4Μ] αποτελείται 

από δύο, πολύ καλά διαχωρισµένες κορυφές (a και b). 
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Σχήµα 6-56. Χρωµατογράφηµα του µη εµβαπτισµένου Β3 και του εµβαπτισµένου 

δοκιµίου σε ορό για 7 µήνες, στους 60oC, Β3[7Μ]. Το χρωµατογράφηµα που 

αντιστοιχεί στο Β3, είναι αυτό µε τη µονή κορυφή ενώ του Β3[7Μ] αποτελείται 

από δύο, πολύ καλά διαχωρισµένες κορυφές (a και b). 

  

 

Πίνακας 6-10. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µοριακών βαρών και του 

συντελεστή διασποράς (Ι=Mw/Mn), που προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις GPC 

των δοκιµίων B3, B3[4Μ] και B3[7Μ]. 

 Β3 Β3[4Μ] Β3[7Μ] 

 Total a b a b 

Mw 59.731 97.895 3.813 85.091 3.368 

Mn 34.229 78.021 3.019 64.264 2.294 

Mw/Mn 1.745 1.255 1.263 1.324 1.468 

 

 

Το µίγµα Β3 περιέχει περισσότερη PCL κατά βάρος και λιγότερο PVC σε 

σχέση µε το άµορφο µίγµα A3, οπότε αναµένουµε µε τη επιφύλαξη του βαθµού 

κρυστάλλωσής τους ότι αυτά τα δοκίµια (Β3[4Μ] και Β3[7Μ]) θα παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο βαθµό αποικοδόµησης της PCL από τα αντίστοιχα άµορφα (Α3[4Μ] 

και Α3[7Μ]). Πράγµατι, θα µπορούσαµε να αποδώσουµε τις κορυφές µε το δείκτη 

b, που εµφανίζονται στα χρωµατογραφήµατα των Β3[4Μ] και Β3[7Μ], στο 
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συστατικό PCL, διότι δίνουν παρόµοια µοριακά βάρη µε αυτό της PCL που έχει 

υδρολυθεί για 7 µήνες στους 60oC. Αν συγκρίνουµε τα µοριακά βάρη 

ΜwbB3[4M]=3.813 και MwbB3[7M]=3.368 παρατηρούµε ότι το δοκίµιο που έχει 

παραµείνει εµβαπτισµένο για 4 µήνες έχει λίγο µεγαλύτερο µοριακό βάρος από το 

αντίστοιχο δοκίµιο που έχει εµβαπτιστεί για 7 µήνες και αυτό υποδηλώνει ότι το 

δεύτερο (Β3[7Μ]) έχει υποστεί περισσότερη βιοαποικοδόµηση από το πρώτο 

(Β3[4Μ]).    

 

6-4.2.3.     ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΜΕ DLS 

Η µέθοδος της ∆υναµικής Σκέδασης Φωτός (Dynamic Light Scattering, DLS) 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τον προσδιορισµό της φαινόµενης 

υδροδυναµικής ακτίνας, Rh, των «σωµατιδίων» του οµοπολυµερούς PCL και των 

µιγµάτων Α3 και Β3 (άµορφα και ηµικρυσταλλικά, αντίστοιχα), πριν και µετά την 

εµβάπτισή τους σε φυσιολογικό ορό. Ο προσδιορισµός της Rh γίνεται µέσω του 

συντελεστή διάχυσης, D, (Diffusion coefficient), (βλ. υποκεφάλαιο 3-4.3.).  

(B) ΠΟΛΥ(ε-ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ) 

∆οκίµια από φιλµ οµοπολυµερούς PCL (µη εµβαπτισµένο δείγµα), από PCL 

εµβαπτισµένη σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες σε θερµοκρασία δωµατίου (PCLRT) 

και από PCL εµβαπτισµένη σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες σε θερµοκρασία 60oC 

(PCL60), διαλύθηκαν σε χλωροφόρµιο και παρασκευάστηκαν διαλύµατα 

συγκεντρώσεως 0,2%, τα οποία στη συνέχεια διηθήθηκαν µε φίλτρο Nylon, 0.45 

µm, προκειµένου να αποµακρυνθούν σκόνη και σωµατίδια. Οι γυάλινοι 

δοκιµαστικοί σωλήνες που χρησιµοποιήθηκαν για τις µετρήσεις DLS είχαν υποστεί 

ειδική επεξεργασία (dust free) προκειµένου επίσης να αποµακρυνθούν 

ανεπιθύµητα σωµατίδια, καθώς πρόκειται για µια πολύ ευαίσθητη µέθοδο. Κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος, παρακολουθείται µέσω υπολογιστή,  η εξέλιξη της 

συνάρτησης συσχέτισης g(t), µε το χρόνο t. Η ανάλυση των συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης διεξάγεται στη συνέχεια, µέσω αντίστροφου µετασχηµατισµού 

Laplace, ο οποίος πραγµατοποιείται µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου 

CONTIN. Παρατίθενται παρακάτω οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της 

σκεδαζόµενης έντασης (g(1)(t)-1) µε  την υδροδυναµική ακτίνα (Rh) και οι 

συναρτήσεις των κατανοµών των χρόνων αποκατάστασης (L(lnτ)) (υπολογιστικό 

πρόγραµµα CONTIN) µε την υδροδυναµική ακτίνα (Rh), όπως προέκυψαν από τα 

πειράµατα DLS.           
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Σχήµα 6-57. Κανονικοποιηµένες συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης 

έντασης σωµατιδίων µε την υδροδυναµική ακτίνα, του µη εµβαπτισµένου δοκιµίου 

PCL και του εµβαπτισµένου δοκιµίου PCLRT (σε φυσιολογικό ορό) για 7 µήνες, σε 

θερµοκρασία δωµατίου. 
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Σχήµα 6-58. Κατανοµές των χρόνων αποκατάστασης (υπολογιστικό πρόγραµµα 

CONTIN) ως συνάρτηση της υδροδυναµικής ακτίνας, του µη εµβαπτισµένου 

δοκιµίου PCL και του εµβαπτισµένου δοκιµίου PCLRT (σε φυσιολογικό ορό) για 7 

µήνες, σε θερµοκρασία δωµατίου.   
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Στο Σχήµα 6-58 παρουσιάζονται δύο κατανοµές για τη µη εµβαπτισµένη 

PCL και δύο κατανοµές για την PCL η οποία παρέµεινε εµβαπτισµένη σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Η πρώτη κατανοµή κάθε δοκιµίου αντιστοιχεί στον τρόπο 

συλλογικής διάχυσης ενώ η ύπαρξη σωµατιδίων αντιστοιχεί στη δεύτερη 

κατανοµή. Σύµφωνα λοιπόν µε τις κατανοµές του Σχήµατος 6-58 και 

λαµβάνοντας υπόψη τη δεύτερη κατανοµή παρατηρούµε ότι µετά την εµβάπτιση 

της PCL εµφανίζεται σηµαντική µείωση στο µέγεθος του σωµατιδίου, περίπου κατά 

µία τάξη µεγέθους. Αυτό ενδεχοµένως µεταφράζεται σε αποικοδόµηση της PCL 

χωρίς όµως να αποτελεί µοναδική ένδειξη η µέτρηση του DLS. Το αποτέλεσµα έχει 

να κάνει περισσότερο µε τον τρόπο µε τον οποίο διαλύεται το δείγµα στο διαλύτη 

(CHCl3) και το πώς αυτός «επιτίθεται» στο υλικό. Σε συνδυασµό µε τα 

αποτελέσµατα του GPC (βλ. Σχήµα 6-37)  και τα φάσµατα FT-Raman (βλ. Σχήµα 

6-51) µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η PCLRT φαίνεται να έχει αποικοδοµηθεί 

µετά από 7 µήνες εµβάπτισης σε φυσιολογικό ορό.         
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Σχήµα 6-59. Κανονικοποιηµένες συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης 

έντασης σωµατιδίων µε την υδροδυναµική ακτίνα, του µη εµβαπτισµένου δοκιµίου 

PCL και του εµβαπτισµένου δοκιµίου PCL60 (σε φυσιολογικό ορό) για 7 µήνες, σε 

θερµοκρασία 60οC. 
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Σχήµα 6-60. Κατανοµές των χρόνων αποκατάστασης (υπολογιστικό πρόγραµµα 

CONTIN) σε σχέση µε την υδροδυναµική ακτίνα, του µη εµβαπτισµένου δοκιµίου 

PCL και του εµβαπτισµένου δοκιµίου PCL60 (σε φυσιολογικό ορό) για 7 µήνες, σε 

θερµοκρασία 60oC. 

 

Στις κατανοµές του Σχήµατος 6-60 και παρατηρούµε ότι η PCL60 εµφανίζει 

µόνο µία κατανοµή, κάτι που υποδηλώνει µονοδιασπορά των τµηµάτων των 

αλυσίδων της PCL στο διαλύτη. Επίσης, η θέση της κατανοµής η οποία δηλώνει το 

µέγεθος των σωµατιδίων, εµφανίζει µείωση σχεδόν στο µισό του αρχικού µεγέθους 

των σωµατιδίων της PCL πριν την εµβάπτιση. Αυτό ενδεχοµένως µεταφράζεται σε 

αποικοδόµηση της PCL χωρίς όµως να αποτελεί µοναδική ένδειξη η µέτρηση του 

DLS. Σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του GPC (βλ. Σχήµα 6-38)  και τα 

φάσµατα FT-Raman (βλ. Σχήµα 6-52) µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η PCL60 

φαίνεται να έχει αποικοδοµηθεί µετά από 7 µήνες εµβάπτισης σε φυσιολογικό ορό 

και σε θερµοκρασία 60oC. 

 

(Β) ΑΜΟΡΦΟ ΜΙΓΜΑ, Α3: PCL/PVC 35/65% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του µίγµατος Α3 (µη εµβαπτισµένο δείγµα) και από Α3 

εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες σε θερµοκρασία 60oC (Α3[7Μ]), 

διαλύθηκαν σε χλωροφόρµιο και παρασκευάστηκαν διαλύµατα συγκεντρώσεως 

0,2%, τα οποία στη συνέχεια διηθήθηκαν µε φίλτρο Nylon, 0.45 µm, προκειµένου 
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να αποµακρυνθούν σκόνη και σωµατίδια. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος, 

παρακολουθείται µέσω υπολογιστή,  η εξέλιξη της συνάρτησης συσχέτισης g(t), 

µε το χρόνο t. Η ανάλυση των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης διεξάγεται στη 

συνέχεια, µέσω αντίστροφου µετασχηµατισµού Laplace, ο οποίος πραγµατοποιείται 

µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου CONTIN. Παρατίθενται παρακάτω οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης έντασης (g(1)(t)-1) µε  την 

υδροδυναµική ακτίνα (Rh) και οι συναρτήσεις των κατανοµών των χρόνων 

αποκατάστασης (L(lnτ)) (υπολογιστικό πρόγραµµα CONTIN) µε την υδροδυναµική 

ακτίνα (Rh), όπως προέκυψαν από τα πειράµατα DLS.           
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Σχήµα 6-61. Κανονικοποιηµένες συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης 

έντασης σωµατιδίων µε την υδροδυναµική ακτίνα, του µη εµβαπτισµένου δοκιµίου 

Α3 και του εµβαπτισµένου δοκιµίου Α3[7Μ] (σε φυσιολογικό ορό) για 7 µήνες, σε 

θερµοκρασία 60οC. 
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Σχήµα 6-62. Κατανοµές των χρόνων αποκατάστασης (υπολογιστικό πρόγραµµα 

CONTIN) ως συνάρτηση της υδροδυναµικής ακτίνας του µη εµβαπτισµένου 

δοκιµίου Α3 και του εµβαπτισµένου δοκιµίου Α3[7Μ] (σε φυσιολογικό ορό) για 7 

µήνες, σε θερµοκρασία 60oC. 

 

Σύµφωνα µε τις κατανοµές του Σχήµατος 6-62 και λαµβάνοντας υπόψη τη 

δεύτερη κατανοµή παρατηρούµε ότι µετά την εµβάπτιση του µίγµατος Α3 στον 

φυσιολογικό ορό, εµφανίζεται παρόµοιο µέγεθος σωµατιδίων µε αυτό των 

σωµατιδίων του µίγµατος πριν την εµβάπτιση. Τα νούµερα 71 και 79, του Α3[7Μ] 

και Α3 αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ κοντά δεδοµένου ότι η κλίµακα του άξονα χ 

του Σχήµατος 6-62 είναι λογαριθµική. Το εµβαδόν των κατανοµών αντιστοιχεί 

στον πληθυσµό των σωµατιδίων και παρατηρούµε ότι δεν έχει µεταβληθεί. 

     

(Γ)       ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΓΜΑ, Β3: PCL/PVC 65/35% K.B. 

∆οκίµια από φιλµ του µίγµατος Β3 (µη εµβαπτισµένο δείγµα) και από Β3 

εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό για 7 µήνες σε θερµοκρασία 60oC (Β3[7Μ]), 

διαλύθηκαν σε χλωροφόρµιο και παρασκευάστηκαν διαλύµατα συγκεντρώσεως 

0,2%, τα οποία στη συνέχεια διηθήθηκαν µε φίλτρο Nylon, 0.45 µm, προκειµένου 

να αποµακρυνθούν σκόνη και σωµατίδια. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος, 

παρακολουθείται µέσω υπολογιστή,  η εξέλιξη της συνάρτησης συσχέτισης g(t), 

µε το χρόνο t. Η ανάλυση των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης διεξάγεται στη 
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συνέχεια, µέσω αντίστροφου µετασχηµατισµού Laplace, ο οποίος πραγµατοποιείται 

µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου CONTIN. Παρατίθενται παρακάτω οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης έντασης (g(1)(t)-1) µε  την 

υδροδυναµική ακτίνα (Rh) και οι συναρτήσεις των κατανοµών των χρόνων 

αποκατάστασης (L(lnτ)) (υπολογιστικό πρόγραµµα CONTIN) µε την υδροδυναµική 

ακτίνα (Rh), όπως προέκυψαν από τα πειράµατα DLS.           
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Σχήµα 6-63. Κανονικοποιηµένες συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόµενης 

έντασης σωµατιδίων µε την υδροδυναµική ακτίνα, του µη εµβαπτισµένου δοκιµίου 

Β3 και του εµβαπτισµένου δοκιµίου Β3[7Μ] (σε φυσιολογικό ορό) για 7 µήνες, σε 

θερµοκρασία 60οC. 
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Σχήµα 6-64. Κατανοµές των χρόνων αποκατάστασης (υπολογιστικό πρόγραµµα 

CONTIN) ως συνάρτηση της υδροδυναµικής ακτίνας, του µη εµβαπτισµένου 

δοκιµίου Β3 και του εµβαπτισµένου δοκιµίου Β3[7Μ] (σε φυσιολογικό ορό) για 7 

µήνες, σε θερµοκρασία 60oC. 

 

Σύµφωνα µε τις κατανοµές του Σχήµατος 6-64 και λαµβάνοντας υπόψη τη 

δεύτερη κατανοµή παρατηρούµε ότι µετά την εµβάπτιση του µίγµατος Β3 στον 

φυσιολογικό ορό, εµφανίζεται παρόµοιο µέγεθος σωµατιδίων µε αυτό των 

σωµατιδίων του µίγµατος πριν την εµβάπτιση. Τα νούµερα 76 και 68, του Β3[7Μ] 

και Β3 αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ κοντά δεδοµένου ότι η κλίµακα του άξονα χ 

του Σχήµατος 6-64 είναι λογαριθµική. Επίσης, η διαφορά αυτή στις τιµές των 

µεγεθών των σωµατιδίων θα µπορούσε να αποδοθεί σε πειραµατικό σφάλµα  

δεδοµένου ότι τα πειράµατα δεν ήταν επαναλήψιµα. Εάν λάβουµε όµως υπόψη το 

λόγο των εµβαδών των κατανοµών του Β3 και Β3[7Μ] παρατηρούµε ότι για το 

Β3[7Μ] ο πληθυσµός των σωµατιδίων είναι πολύ µικρότερος σε σχέση αυτόν του 

Β3.    

Στον Πίνακα 6-10 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των 

πειραµάτων DLS για όλα τα δείγµατα που µετρήθηκαν.  
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Πίνακας 6-10. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των πειραµάτων 

DLS για τα εµβαπτισµένα και τα µη εµβαπτισµένα σε ορό δοκίµια PCL, A3 και B3. Η 

υδροδυναµική ακτίνα της δεύτερης κατανοµής πλησιάζει περισσότερο την 

πραγµατική υδροδυναµική ακτίνα των σωµατιδίων των πολυµερών.   

∆ΟΚΙΜΙΟ 
Rh [nm] 

 1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Rh [nm] 

2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

PCL 4.7 69.0 

PCLRT 1.5 4.5 

PCL60 34.0 

A3 9.6 79 

A3[7M] 9.3 71 

B3 8.5 68 

B3[7M] 10.5 76 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την προσπάθεια µελέτης της 

βιοαποικοδόµησης µιγµάτων αλειφατικών/αρωµατικών πολυεστέρων είναι η 

σπουδαιότητα εύρεσης των κατάλληλων οµοπολυµερών για τη δηµιουργία 

αναµίξιµου µίγµατος µε τελικές ιδιότητες παραπλήσιες µε αυτές των συστατικών 

που το αποτελούν. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η διερεύνηση της 

αναµειξιµότητας των οµοπολυµερών L-PLA και PBT πραγµατοποιήθηκε µε την 

έµµεση µελέτη του µοριακού προσανατολισµού µονοαξονικά εφελκυσµένων 

δοκιµίων του µίγµατός τους. Τα φάσµατα FT-Raman σε συνδυασµό µε τον 

προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων των µιγµάτων L-PLA/PBT και µε τη χρήση 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης, ανέδειξαν την ετερογένεια του µίγµατος. Με 

τη χρήση πολωµένων φασµάτων δόνησης εξετάστηκε η µη-συµβατική 

συµπεριφορά της δόνησης τάσης της χαρακτηριστικής οµάδας του καρβονυλίου 

του PBT µε την αντίστοιχη συµβατική συµπεριφορά της ίδιας οµάδας του L-PLA. 

Παρατηρήθηκε ότι για διαφορετικά σηµεία ιδίου δοκιµίου του µίγµατος L-PLA/PBT, 

το οποίο έχει εφελκυστεί, το συστατικό που κυριαρχούσε ήταν το L-PLA, µε µικρές 

έστω αλλαγές στις σχετικές εντάσεις να εµφανίζονται µόνο στην κορυφή της 

δόνησης τάσης του C=O του L-PLA. Η αντίστοιχη κορυφή του PBT δεν παρουσίαζε 

διαφοροποίηση, λόγω πιθανότατα ετερογένειας του δείγµατος και διαφορετικής 

µεταφοράς της τάσης εφελκυσµού. Σε άλλο σηµείο του ίδιου δείγµατος η 

ταυτόχρονη παρουσία της αντιπαράλληλης συµπεριφοράς των κορυφών δόνησης 

τάσης του καρβονυλίου σ’ ένα µίγµα ενός αλειφατικού και ενός αρωµατικού 

πολυεστέρα αναδεικνύει την µερική αναµειξιµότητά τους. Επειδή τα παραπάνω 

“ετερογενή” αποτελέσµατα επαναλήφθηκαν µετά από επίµονες προσπάθειες, 

αποφασίστηκε  να στραφούµε στη µελέτη του µίγµατος PCL/PVC.  

Τα µίγµατα PCL/PVC που παρασκευάστηκαν ήταν αναµείξιµα και στις δύο 

διαφορετικές αναλογίες που επιλέχθηκαν (άµορφα και ηµικρυσταλλικά) και αυτό 

επιβεβαιώθηκε και από µετρήσεις µε την τεχνική DSC. Μετά από µελέτη της 

βιοαποικοδόµησης του οµοπολυµερούς PCL και των µιγµάτων PCL/PVC µε 

διάφορες τεχνικές όπως FT-Raman, GPC και DLS καταλήξαµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

� PCL που εµβαπτίσθηκε σε φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε θερµοκρασία 

δωµατίου, εµφάνισε ενδείξεις βιοαποικοδόµησης µετά το πέρας 7 µηνών. 
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� PCL που εµβαπτίσθηκε σε φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε φούρνο στους 

60oC, εµφάνισε ενδείξεις βιοαποικοδόµησης µετά από 3 µήνες από τη 

στιγµή που εµβαπτίσθηκε. 

� Άµορφο µίγµα PCL/PVC (υψηλότερη περιεκτικότητα κ.β. σε PVC) 

εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε θερµοκρασία 60oC. 

Μετά από 4 µήνες δεν υπήρχαν ενδείξεις αποικοδόµησης ενώ µετά από νέες 

µετρήσεις µετά το πέρας 7 µηνών επιβεβαιώθηκε η παρουσία PCL στο 

περιβάλλον βιοαποικοδόµησης. 

� Ηµικρυσταλλικό µίγµα PCL/PVC (υψηλότερη περιεκτικότητα κ.β. σε PCL) 

εµβαπτίστηκε σε φυσιολογικό ορό και παρέµεινε σε θερµοκρασία 60oC. 

Μετά από 4 µήνες υπήρχαν ενδείξεις αποικοδόµησης καθώς επιβεβαιώθηκε 

η παρουσία PCL στο περιβάλλον βιοαποικοδόµησης και το φαινόµενο έγινε 

εντονότερο µετά το πέρας 7 µηνών. 

Σε κάθε περίπτωση, η υδρόλυση της PCL έλαβε χώρα υπό διαφορετικές συνθήκες 

(θερµοκρασία, χρόνου, συγκέντρωσης) και σε διαφορετικό βαθµό. 
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