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Περίληψη 
 
Η Διηλεκτρική Φασματοσκοπία, βασιζόμενη σε μετρήσεις μιγαδικής διηλεκτρικής 
συνάρτησης ε* και ηλεκτρικής αγωγιμότητας σ, επιτρέπει τον προσδιορισμό 
χαρακτηριστικών της διασποράς νανοσωματιδίων σε πολυμερικές μήτρες. Συγκεκριμένα, για 
μονωτικά νανοσωματιδία η εξάρτηση της διηλεκτρικής σταθεράς, ε, από τη συγκέντρωση 
των εγκλεισμάτων παρέχει πληροφορίες τόσο για την τοπολογία διασποράς των 
εγκλεισμάτων όσο και για τις αλληλεπιδράσεις πολυμερούς–εγκλείσματος. Για αγώγιμα 
εγκλείσματα, μετρήσεις του ε και της αγωγιμότητας συνεχούς, σdc, επιτρέπουν τον ακριβή 
προσδιορισμό του κατωφλίου συγκέντρωσης για την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ειδικά για την 
περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα ως εγκλείσματα, υλικά που αποτελούν αντικείμενο 
σημαντικού διεθνούς τυποποιητικού έργου, οι ηλεκτρικές μετρήσεις παρέχουν πληροφορίες 
για την πραγματική τιμή του λόγου μήκους προς διάμετρο των νανοσωλήνων στα 
νανοσύνθετα υλικά. 
 

Abstract 

In polymeric nanocomposites Dielectric Spectrocopy techniques, i.e. measurements of 
complex dielectric function and conductivity, are employed for the determination of specific 
characteristics concerning the distribution of nanoparticles. Regarding insulating 
nanoparticles, dielectric constant measurements of nanocomposites with varying inclusion 
concentration provide information regarding both, the distribution of the inclusions and their 
interactions with the polymeric matrix.  For conducting nanoparticles dielectric measurements 
have been proved very suitable for the accurate determination of the electrical percolation 
threshold. Concerning the special class of nanocomposites with CNT, materials which have 
already attracted significant standardization efforts, measurements of electrical conductivity 
can be used for the determination of the actual aspect ratio of the nanotubes within the 
polymeric matrix.  

 
Λέξεις – Κλειδιά: Νανοσύνθετα, διηλεκτρική σταθερά, ηλεκτρική αγωγιμότητα, λεπτά υμένια, 
διεθνή πρότυπα 
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1. Εισαγωγή  

Όταν σε μια πολυμερική μήτρα προστίθενται σωματίδια με διαστάσεις στην κλίμακα των 
νανομέτρων, τότε συχνά το νέο, σύνθετο, υλικό (πολυμερικό νανοσύνθετο) παρουσιάζει 
βελτιωμένες ή καινοφανείς ιδιότητες όσον αφορά τη μηχανική του συμπεριφορά, τη θερμική 
του σταθερότητα, τη διαπερατότητα σε αέρια και άλλες ιδιότητες. Λόγω των προοπτικών που 
διαφαίνονται για χρησιμοποίηση των νέων υλικών σε πλήθος εφαρμογών το διεθνώς 
δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με αντικείμενο τα νανοσύνθετα πολυμερών έχει αυξηθεί 
ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτά τα υλικά, όπου υπάρχει ανάμιξη 
τουλάχιστον δύο φάσεων σε χωρική κλίμακα νανομέτρων, εξέχουσα θέση έχουν τα 
νανοσύνθετα που η μια τους φάση είναι ανόργανο υλικό (υβριδικά πολυμερικά 
νανοσύνθετα, ΥΠΝΣ). Εχει δειχτεί πως στα ΥΠΝΣ πολλές από τις ιδιότητες της 
πολυμερικής μήτρας (όπως λ.χ. μηχανικές, θερμικές, διαπερατότητα σε αέρια) βελτιώνονται 
με προσθήκη μικρών ποσοτήτων νανοεγκλεισμάτων, σημαντικά μικρότερες από ότι 
απαιτούνταν στα συμβατικά σύνθετα πολυμερών με ανάμιξη στην χωρική κλίμακα του 
μικρού (Schaefer 2007).  

Παρά τον όγκο του δημοσιευμένου έργου για την ανάδειξη της σχέσης της δομής των ΥΠΝΣ 
στην κλίμακα των νανομέτρων με τις μακροσκοπικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους, 
ως τις μέρες μας δεν υπάρχει θεωρητική ερμηνεία του φαινομένου, παρά τις σημαντικές 
ερευνητικές προσπάθειες (Balazs 2003). Είναι όμως κοινά αποδεκτό, πως τα χαρακτηριστικά 
της διασποράς των νανοσωματιδίων καθώς και οι αλληλεπιδράσεις πολυμερούς και 
ανόργανου στις διεπιφάνειες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο. Αυτοί οι παράγοντες 
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία παρασκευής των νανοσύνθετων. Είναι 
επομένως κρίσιμος ο έλεγχος τόσο της διασποράς των νανοεγκλεισμάτων (διαστάσεις 
νανοσωματιδίων, ιδιότητες των επιφανειών τους, συσσωματώματα) όσο και της 
αλληλεπίδρασης της πολυμερικής μήτρας με τα νανοσωματίδια. Για τη διερεύνηση της 
διασποράς των νανοεγκλεισμάτων χρησιμοποιούνται κύρια οι τεχνικές της ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας (σάρωσης, SEM και διέλευσης, TEM) και των ακτίνων Χ (σε μικρές και 
μεγάλες γωνίες). Στην παρούσα εργασία θα εφαρμόσουμε τεχνικές διηλεκτρικής 
φασματοσκοπίας και μετρήσεις της διηλεκτρικής σταθεράς και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 
για να μελετήσουμε κατά κύριο λόγο τη διασπορά των νανοεγκλεισμάτων και σε ειδικές 
περιπτώσεις την αλληλεπίδραση πολυμερούς-εγκλείσματος. Για εφαρμογή τεχνικών 
διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ώστε να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις εγκλείσματος-μήτρας 
διερευνώντας τη μοριακή δυναμική του υλικού παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία (Fragiadakis 
2005).  
Στην κατηγορία των ΥΠΝΣ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα νανοσύνθετα με αγώγιμα 
εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο, μεταλλικά νανοσωματίδια). Στην περίπτωση 
αυτή μπορούν να δημιουργηθούν υλικά με μεγάλη διηλεκτρική σταθερά και καλές μηχανικές 
ιδιότητες (high-k dielectrics) ή αγώγιμα υλικά με πολύ μικρή συγκέντρωση νανοσωματιδίων 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές εύκαμπτων ηλεκτρονικών, 
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ΥΠΝΣ με 
νανοσωλήνες άνθρακα (CNT) λόγω των πολλών εφαρμογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Για 
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αυτόν ακριβώς το λόγο, τα υλικά αυτά έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών 
φορέων τυποποίησης οι οποίοι και έχουν ήδη εκπονήσει τυποποιητικά έγγραφα που 
καθορίζουν θέματα χειρισμού των υλικών αυτών καθώς και προσδιορισμού της κατανομής 
των νανοσωλήνων στα ΥΠΝΣ (ISO ιστοσελίδα).  

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν ΥΠΝΣ τόσο με μονωτικά εγκλείσματα (πυριτία) όσο 
και με αγώγιμα εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα, CNT). Θα δείξουμε ότι οι μετρήσεις 
των φυσικών μεγεθών ε* και σ* μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη διασπορά των 
νανοεγκλεισμάτων καθώς και για το κατώφλι διαφυγής (percolation threshold) και τον 
πραγματικό λόγο μήκους προς διάμετρο για τα αγώγιμα εγκλείσματα των CNT, 
χαρακτηριστικά που επηρεάζονται σημαντικά από τη διαδικασία παρασκευής των 
νανοσύνθετων.  
 
2. Πειραματικό μέρος 
 
2.1 Παρασκευή ΥΠΝΣ 

ΥΠΝΣ με μονωτικά εγκλείσματα (πυριτία, silica) 
Τα νανοσύνθετα με μήτρα πολυ(υδρόξυ αιθυλικό εστέρα) (PHEA) και νανοεγκλείσματα 
πυριτίας (silica, SiO2) παρασκευάστηκαν με πολυμερισμό μονομερών HEA (96% 
καθαρότητας από Aldrich) και ταυτόχρονη δημιουργία σφαιρικών νανοσωματιδίων πυριτίας 
με την τεχνική λύματος-πηκτής (sol-gel process) (Kyritsis 2011). Η κατά βάρος 
συγκέντρωση, κ.β., της πυριτίας κυμαινόταν από 0 έως 20% και τα δοκίμια είχαν πάχος 
μεταξύ 0,5 και 1,0 mm.    
ΥΠΝΣ με αγώγιμα εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων, ΜWCNTs) 
Τα νανοσύνθετα με μήτρα πολυ(προπυλένιο) (PP) και εγκλείσματα νανοσωλήνες άνθρακα 
πολλαπλών τοιχωμάτων (MWCNT) παρασκευάστηκαν με ανάμιξη σε τήγμα μιας αρχικής 
ποσότητας PP που περιείχε 20% CNT (masterbatch, Hyperion Catalysis International) με 
ισοτακτικό PP χαμηλού ιξώδους (Logakis 2010). Τα τελικά δοκίμια περιείχαν εγκλείσματα 
CNT σε συγκεντρώσεις 0,3 έως 5,0% κ.β.. 
Για τα νανοσύνθετα με μήτρα πολυ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) (PMMA) και CNT 
εγκλείσματα χρησιμοποιήθηκε PMMA Plexiglas της Röhm GmbH &Co. KG και MWCNT 
της Nanosyl S.A. Τα νανοσύνθετα παρασκευάστηκαν με ανάμιξη στο τήγμα, αφού 
προηγήθηκε ξήρανση των υλικών σε θερμοκρασία 80 oC υπό κενό (Logakis 2011).  Τα 
δοκίμια είχαν πάχος περίπου 0,5 mm και η τελική συγκέντρωση κ.β. των CNT κυμαινόταν 
από 0 έως 8,0 %.  
Για τη μετατροπή της κ.β. συγκέντρωσης των νανοεγκλεισμάτων σε κατ’ όγκο, κ.ο., 
συγκέντρωση χρησιμοποιήθηκε η εξής εξίσωση 
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όπου ρp είναι η πυκνότητα των νανοσωματιδίων, ρm η πυκνότητα της μήτρας  και x η κατά 
βάρος συγκέντρωση των νανοσωματιδίων.  
 
2.2 Πειραματικές τεχνικές μέτρησης 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας υλοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης ηλεκτρικής 
επιδεκτικότητας με χρήση επίπεδου πυκνωτή. Μετρήθηκε η διηλεκτρική συνάρτηση, ε*,  

)()()(*   i                                                           (2) 

σε εύρος συχνοτήτων 10-2 – 106 Hz και περιοχή θερμοκρασιών -150 oC – 130 oC,  όπου ε το 
πραγματικό μέρος (διηλεκτρική σταθερά) και ε το φανταστικό μέρος (διηλεκτρικές 
απώλειες. Η ac αγωγιμότητα του υλικού προσδιορίζεται μέσω της εξίσωσης 

 0)()( ac                                                       (3) 

Για αγωγιμότητες μεγαλύτερες από 10-4 – 10-3 S/m απαιτήθηκαν άμεσες μετρήσεις 
αγωγιμότητας με διάταξη 4 επαφών (Κυρίτσης 2007). Τα δοκίμια είχαν πάχος μεγαλύτερο 
από 50 μικρόμετρα και τα μεγέθη ε και ε μετρήθηκαν με ακρίβεια καλύτερη από 5%.  

 
3. Αποτελέσματα και συζήτηση 

3.1 ΥΠΝΣ με μονωτικά εγκλείσματα (πυριτία) 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το πραγματικό μέρος της διηλεκτρικής συνάρτησης, ε*, 
(διηλεκτρική σταθερά, ε) ως συνάρτηση της συχνότητας, μετρημένο στους -80 oC, για 
καθαρό PΗΕΑ και για τα ΥΠΝΣ με διάφορες συγκεντρώσεις πυριτίας (silica) που 
αναγράφονται στο σχήμα. Παρατηρούμε ότι στο μετρούμενο φάσμα η διηλεκτρική σταθερά 
μειώνεται με αύξηση της συχνότητας, παρουσιάζοντας μια πτώση Δε των τιμών της ε από τις 
χαμηλές συχνότητες σε σχέση με τις υψηλές συχνότητες, η οποία αντιστοιχεί στο μηχανισμό 
πόλωσης γ που συνδέεται με προσανατολισμό πολικής ομάδας στην πλευρική αλυσίδα του 
μονομερούς (Kyritsis 2011). Ενδιαφέρον έχει η επίδραση των σφαιρικών νανοσωματιδίων 
πυριτίας στην ένταση, Δε, του μηχανισμού αυτού: με αύξηση της συγκέντρωσης πυριτίας το 
Δε ελαττώνεται.  

Για τη διηλεκτρική συμπεριφορά σύνθετων υλικών, αποτελούμενων από δύο ή περισσότερες 
φάσεις, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας ενεργού 
μέσου, τα οποία προβλέπουν την διηλεκτρική απόκριση των εττερογενών υλικών 
λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, την κατανομή καθώς και τις 
διηλεκτρικές ιδιότητες των συνιστωσών φάσεων. Μεταξύ αυτών είναι και το μοντέλο των 
Maxwell-Garnett (Pelster 2004) που προβλέπει ότι 
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Σχήμα 1 Η διηλεκτρική σταθερά, ε, ως συνάρτηση της συχνότητας για καθαρό PHEA και τα ΥΠΝΣ 
με κ.β. συγκεντρώσεις που αναγράφονται. Στο ένθετο παρουσιάζεται η ένταση του μηχανισμού ως 

συνάρτηση της κ.ο. συγκέντρωσης πυριτίας, όπως μετρήθηκε στους -80 oC, και όπως προβλέπεται από 
το μοντέλο Maxwell-Garnett 

υποθέτοντας ότι τα νανοσωματίδια πυριτίας έχουν σταθερή διηλεκτρική σταθερά εp (=2,2), 
ενώ η πολυμερική μήτρα έχει ένταση μηχανισμού Δεm (=3,3) και διηλεκτρική σταθερά σε 
υψηλές συχνότητες ε∞ (=2,9). Ο παράγοντας α λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία των 
σωματιδίων και εδώ είναι (2 ) (1 ) pf f        . Στην εξίσωση (4) f είναι η κ.ο. 
συγκέντρωση των εγκλεισμάτων που υπολογίστηκε με χρήση της (1), θέτοντας ρp =2,2 g/cm3 
την πυκνότητα των νανοσωματιδίων πυριτίας και ρm =1,3 g/cm3 αυτή της μήτρας.   

Στο ένθετο του σχήματος 1 παρατηρούμε ότι η μεταβολή του Δε περιγράφεται ικανοποιητικά 
από την εξίσωση (4) για κατ’ όγκο συγκεντρώσεις έως περίπου 10%, ενώ για μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις η μετρούμενη ένταση είναι πολύ μικρότερη από την προβλεπόμενη. Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι για αυτές τις συγκεντρώσεις η μοριακή κινητικότητα του 
πολυμερούς μειώνεται δραστικά λόγω της παρουσίας των νανοσωματιδίων που πιθανόν να 
δημιουργούν μακροσκοπικό, άκαμπτο δίκτυο πυριτίας.  

Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα ως συνάρτηση της συχνότητας για την 
πολυμερική μήτρα (PHEA) των νανοσύνθετων του σχήματος 1. Παρατηρούμε ότι για 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 10 oC η αγωγιμότητα καθίσταται ανεξάρτητη της συχνότητας 
του εναλ/νου πεδίου για χαμηλές συχνότητες (αγωγιμότητα συνεχούς, σdc).  Η αγωγιμότητα 
αυτή μπορεί να υπολογιστεί για τα ΥΠΝΣ με τα μοντέλα ενεργού πεδίου, όπως το μοντέλο 
Maxwell-Garnett που αναφέρθηκε πριν. Θεωρώντας διάσπαρτα σωματίδια πυριτίας, μη 
αγώγιμα (σp=0), η ενεργός αγωγιμότητα σeff μπορεί να υπολογιστεί με το μοντέλο αυτό 
σύμφωνα με την εξίσωση   
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Στην (5) σm είναι η αγωγιμότητα της μήτρας, 
η οποία προσδιορίστηκε πειραματικά στη 
τιμή των 4,85 10-9 S/m, και f είναι η κατ’ 
όγκο συγκέντρωση της πυριτίας.  

Στο Σχήμα 3 φαίνεται η θερμοκρασιακή 
εξάρτηση (ανηγμένη ως προς τη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάβαση, Τg) της 
αγωγιμότητας συνεχούς για τρία από τα 
ΥΠΝΣ ενώ στο ένθετο παρουσιάζεται η 
εξάρτηση από τη συγκέντρωση της πυριτίας 
της dc αγωγιμότητας στους 80oC, όπως έχει 
μετρηθεί και όπως προβλέπεται από το 
μοντέλο Maxwell-Garnett. 
Παρατηρούμε ότι σχεδόν για όλα τα 
νανοσύνθετα η μετρούμενη αγωγιμότητα  

 

Σχήμα 2. Η αγωγιμότητα εναλ/νου πεδίου, ac, ως 
συνάρτηση της συχνότητας μετρούμενη για το 

PHEA από 10 έως 80 oC, ανά 10 βαθμούς. 

είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη, υποδηλώνοντας πως τα νανοσωματίδια πυριτίας 
αλληλεπιδρούν με τη μήτρα τροποποιώντας τη μακροσκοπική συνεκτικότητα των 
μακρομορίων, όπως αυτή αντανακλάται στη μακροσκοπική κίνηση των φορέων φορτίου 
κατά μήκος του δοκιμίου.   

 
Σχήμα 3 Arhenius διάγραμμα της αγωγιμότητας συνεχούς για τα ΥΠΝΣ με τις κ.β. συγκεντρώσεις 
πυριτίας που φαίνονται. Στο ένθετο φαίνεται η εξάρτηση της μετρούμενης στους 80 oC σdc από την 

κ.ο. συγκέντρωση της πυριτίας καθώς και η πρόβλεψη του μοντέλου Maxwell - Garnett 
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3.2 ΥΠΝΣ με αγώγιμα εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων, MWCNT) 

Στο Σχήμα 4 δείχνουμε το πραγματικό μέρος της διηλεκτρικής συνάρτησης, ε, ως συνάρτηση 
της συχνότητας για διάφορα νανοσύνθετα με μήτρα πολυ(προπυλένιο), PP, και εγκλείσματα 
CNT, μετρούμενο στους 25 oC. Παρατηρούμε ότι το ε είναι ανεξάρτητο της συχνότητας (το 
PP είναι μη πολικό πολυμερές) και ότι αυξάνονται σταδιακά οι μετρούμενες τιμές με αύξηση 
της συγκέντρωσης των CNT παρουσιάζοντας μια απότομη αύξηση για το ΥΠΝΣ με 
συγκέντρωση πάνω από το κατώφλι διαφυγής.  

 
Σχήμα 4. Η διηλεκτρική σταθερά, ε, ως συνάρτηση της συχνότητας για διάφορα ΥΠΝΣ με μήτρα PP 
και εγκλείσματα CNT, στους 25 oC. Στο ένθετο παρουσιάζεται η εξάρτηση του ε (στα 106 Hz) από 

την κ.ο. συγκέντρωση των αγώγιμων εγκλεισμάτων 

Από τη θεωρία για τα φαινόμενα διαφυγής προβλέπεται ότι η εξάρτηση της διηλεκτρικής 
σταθεράς από την κατ’ όγκο συγκέντρωση των αγώγιμων εγκλεισμάτων περιγράφεται από τη 
σχέση (Bergman 1977)   

ε ~ (φc-φ)-s                                                                                                      (6) 

όπου με φ συμβολίζεται η κ.o. συγκέντρωση των αγώγιμων εγκλεισμάτων, φc είναι η 
συγκέντρωση κατωφλίου (percolation threshold) και s ένας εκθέτης που σχετίζεται με τη 
διαστατικότητα του αγώγιμου δικτύου. Ετσι είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 
συγκέντρωσης κατωφλίου, φc, από μετρήσεις ε για συγκεντρώσεις CNT κάτω από το 
κατώφλι. Η μετατροπή της κ.β. σύστασης σε κ.ο. σύσταση έγινε με χρήση της (1) και 
θέτωντας τις τιμές ρCNT = 1,74 g/cm3 και ρpp = 0,9 g/cm3. Η προσαρμογή έδωσε  φc = 0,70 και 
s = 0,200,03 (Logakis 2010) (με θεωρητικά αναμενόμενη τιμή s = 0,7 για τρισδιάστατη 
δομή του αγώγιμου δικτύου).  
Άμεσος προσδιορισμός του φc γίνεται όμως και από τις μετρήσεις της αγωγιμότητας 
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συνεχούς και τη μελέτη της εξάρτησής της από τη συγκέντρωση των αγώγιμων 
εγκλεισμάτων. Για την αγωγιμότητα ισχύει μια αντίστοιχη σχέση με την (6) 

σdc ~ (φ-φc)
t                                                                             (7) 

όπου και εδώ ο εκθέτης t συνδέεται με τη διαστατικότητα του δικτύου των αγώγιμων δρόμων. 
Η (7) επιτρέπει τον προσδιορισμό του κατωφλίου με πειραματικές τιμές για υλικά με 
συγκεντρώσεις πάνω από το κατώφλι, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5. Η προσαρμογή της (7) 
με τα πειραματικά σημεία έδωσε τις τιμές 0,6 για τη κ.ο. συγκέντρωση κατωφλίου φc (ή pc)  
και 4,5 για τον εκθέτη t (Logakis 2011) (τιμή υψηλότερη από την θεωρητική, 2 για διαστατι- 

 
Σχήμα 5. Εξάρτηση της σdc από τη συγκέντρωση των CNT και καμπύλη καλύτερης προσαρμογής της 

(7) στα πειραματικά σημεία. Στο ένθετο δείχνονται πειραματικές καμπύλες σac(f) στους 25 oC. 

 
κότητα 3, αλλά η οποία έχει βρεθεί πειραματικά για πολλά αντίστοιχα συστήματα (Bauhofer 
2009)). 
Παρόμοια ανάλυση έγινε και σε διηλεκτρική μελέτη ΥΠΝΣ με μήτρα PMMA και 
νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων, με στόχο τον προσδιορισμό της συγκέντρω 
σης κατωφλίου φc. Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται η αγωγιμότητα εναλ/νου, σac,  ως συνάρτηση 
της συχνότητας, όπως μετρήθηκε για ΥΠΝΣ με διάφορες συγκεντρώσεις CNTs σε 
θερμοκρασία 25 oC. Παρατηρούμε ότι για κ.β. συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από, περίπου, 
0,5% η συμπεριφορά του υλικού αλλάζει σε αυτή ενός αγώγιμου υλικού και η αγωγιμότητα 
συνεχούς αυξάνει περαιτέρω με αύξηση της συγκέντρωσης CNT. Η προσαρμογή της 
εξίσωσης (7) στην εξάρτηση της σdc από την κ.ο. συγκέντρωση φ, επιτρέπει τον 
προσδιορισμό τόσο του φc όσο και του κρίσιμου εκθέτη t (σχήμα 7). Η προσαρμογή έδωσε τις 
τιμές 0,53 για τη κ.ο. συγκέντρωση κατωφλίου φc (ή pc) και 1,75 για τον εκθέτη t. (Logakis 
2011). 
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Σχήμα 6. Η σac ως συνάρτηση της συχνότητας για 
ΥΠΝΣ με μήτρα PMMA και εγκλείσματα CNT, στους 
25 oC. Διακρίνεται η περιοχή συγκεντρώσεων όπου τα 
ΥΠΝΣ μεταβαίνουν από τη μονωτική στην αγώγιμη 

φάση. 

Σχήμα 7. Η εξάρτηση της σdc από τη 
συγκέντρωση των CNT και η προσαρμογή της 

(7) στα πειραματικά σημεία 

3.3 Πειραματικός προσδιορισμός του λόγου μήκους προς διάμετρο (aspect ratio) 
εγκλεισμάτων CNT 

Κρίσιμη παράμετρος για τις ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσύνθετων με CNTs (μονού ή 
πολλαπλού τοιχώματος) είναι ο πραγματικός λόγος μήκος προς διάμετρο (aspect ratio) των 
νανοσωλήνων μέσα στο νανοσύνθετο υλικό. Ο πειραματικός προσδιορισμός της κ.ο. 
συγκέντρωσης κατωφλίου ηλεκτρικής αγωγιμότητας για τα ΥΠΝΣ με CNT μπορεί να 
βοηθήσει στον πειραματικό προσδιορισμό του λόγου μήκους προς διάμετρο για τους 
νανοσωλήνες. Σύμφωνα με μοντέλο που προτάθηκε από τους Li et al 2007 η κ.ο. 
συγκέντρωση κατωφλίου φc καθορίζεται από το λόγο μήκος προς διάμετρο του κάθε 
νανοσωλήνα αλλά και από το βαθμό συσσωμάτωσης των νανοσωλήνων. Τα συσσωματώματα 
CNT χαρακτηρίζονται από την παράμετρο ε, που καθορίζει τη τοπική συγκέντρωση των CNT 
μέσα στα συσσωματώματα (με το ε να είναι μεγαλύτερο από τη μέση ονομαστική 
συγκέντρωση των CNT στο δοκίμιο) και από τη παράμετρο ξ που καθορίζει το κλάσμα όγκου 
των νανοσωλήνων που ανήκουν σε συσσωματώματα. Ιδανική διασπορά CNT έχουμε για ξ=0 
και ε=0. Με την εισαγωγή αυτών των παραμέτρων η κρίσιμη συγκέντρωση φc προβλέπετει 
από την ακόλουθη εξίσωση   

 
2

2

4
271

6 l
d

c





                                                      (8) 

Στην (8) l είναι το μήκος του κυλινδρικού CNT και d η διάμετρός του. Στο σχήμα 8 
παρουσιάζουμε τη παραμετρική μελέτη της εξίσωσης (8) για το σύστημα των σχημάτων 6 και  
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Σχήμα 8. Θεωρητική πρόβλεψη του κατωφλίου φc από το λόγο l/d των νανοσωλήνων, με ή χωρίς 

συσσωματώματα (ε=ξ=0) 

7 ( PMMA+CNT) για το οποίο ο παρασκευαστής των CNT δίνει τις τιμές l = 1500 nm, d=9,5 
nm (nominal aspect ratio l/d = 158) και το πείραμα έδωσε κ.ο. κρίσιμη συγκέντρωση φc=0,53. 
Από το σχήμα 8 συμπαιρένουμε ότι θεωρώντας τέλεια διασπορά των νανοσωματιδίων 
(ε=ξ=0) το πείραμα υποδεικνύει πως ο πραγματικός λόγος l/d  είναι περίπου 63 (επομένως οι 
νανοσωλήνες υπόκεινται σε ισχυρή καταπόνηση κατά τη διαδικασία παρασκευής των 
νανοσύνθετων). Θεωρώντας, όμως ότι δεν υπάρχει θραύση των CNT (επομένως l/d = 158, η 
θεωρητική) η ανάλυση υποδεικνύει πως περίπου το 10% των CNT είναι σε συσσωματώματα 
με ε=0,1. Εικόνες από ΤΕΜ, συνήθως, είναι συμπληρωματικές για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. Οι μετρήσεις της αγωγιμότητας καθορίζουν, σε κάθε περίπτωση, το εύρος 
τιμών για το λόγο l/d, μέσα στο οποίο βρίσκεται η πραγματική τιμή για τους νανοσωλήνες 
άνθρακα στα ΥΠΝΣ. 
 

4. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία αναδείχτηκε ο τρόπος με τον οποίο μετρήσεις διηλεκτρικής σταθεράς 
και αγωγιμότητας παρέχουν πληροφορία για τη διασπορά νανοσωματιδίων μέσα σε 
πολυμερική μήτρα. Συγκεκριμένα, για μονωτικά νανοσωματιδία πυριτίας διεσπαρμένα σε 
μήτρα PHEA οι μετρήσεις της διηλεκτρικής σταθεράς έδειξαν πως η μοριακή κινητικότητα 
(μικρής και μεγάλης χωρικής κλίμακας) επηρεάζεται από την παρουσία της πυριτίας για 
σχεδόν όλο το εύρος των συγκεντρώσεων. Για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 10% κ.β. τα 
σωματίδια πυριτίας σχηματίζουν πιθανότατα συνεχές άκαμπτο δίκτυο.  
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Για ΥΠΝΣ με αγώγιμα εγκλείσματα CNT έγινε δυνατός ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης 
κατωφλίου φc με δύο τρόπους: με μετρήσεις αγωγιμότητας για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
από τη φc και με μετρήσεις διηλεκτρικής σταθεράς για συγκεντρώσεις κάτω από τη φc. 
Επιπλέον, ο ακριβής προσδιορισμός της κρίσιμης συγκέντρωσης φc επιτρέπει τον 
προσδιορισμό μια περιοχής τιμών για το πραγματικό λόγο μήκος προς διάμετρο των 
νανοσωλήνων άνθρακα στα νανοσύνθετα υλικά. Συστηματική μελέτη πολλών ΥΠΝΣ θα 
οδηγήσει στον καθορισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε η μέθοδος αυτή να μπορεί 
να προτυποποιηθεί. 
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