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1. Αμφίφιλα πλέγματα για απόδοση φαρμάκων. 

Τα αμφίφιλα πλέγματα είναι το κύριο συστατικό των μαλακών φακών επαφής, και αποτελούνται από 

ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο πολυμερικό συστατικό.  Το υδρόφιλο συστατικό κάνει το φακό να 

φουσκώνει στο υδατικό περιβάλλον, καθιστώντας το φακό μαλακό και προσφέροντας άνεση στο μάτι, 

ενώ το υδρόφοβο συστατικό έχει μεγάλη διαπερατότητα στο οξυγόνο, διευκολύνοντας έτσι την 

οξυγόνωση του ματιού.  Τα τελευταία χρόνια, τέτοιοι μαλακοί φακοί επαφής, εκτός από διόρθωση της 

όρασης, χρησιμοποιούνται και για απόδοση φαρμάκων, κυρίως οφθαλμικών αντιβιοτικών, αλλά, και με 

την ενσωμάτωση μικροσκοπικών ηλεκτρονικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οθόνες που 

μπορούν να συνδεθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με την τηλεόραση.  Ο σκοπός της παρούσας 

Διπλωματικής Εργασίας είναι η σύνθεση τέτοιων αμφίφιλων πλεγμάτων με τον πολυμερισμό των 

κατάλληλων μονομερών και διασταυρωτή, ο χαρακτηρισμός του βαθμού διόγκωσής τους στο νερό, και 

η μελέτη της προσρόφησης και απόδοσης πρότυπων φαρμάκων. 

 

2. Πλέγματα με βάση το λάστιχο βουτυλίου. 

Το λάστιχο βουτυλίου (butyl rubber) είναι το υλικό του εσωτερικού του τροχού των αυτοκινήτων το 

οποίο συγκρατεί τον αέρα για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα, για να μην χρειάζεται να γεμίζουμε 

πολύ συχνά με αέρα τον τροχό.  Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στο ότι ο συντελεστής διάχυσης του 

αέρα διαμέσου του butyl rubber είναι πολύ μικρός.  Το butyl rubber αποτελείται κατά 95% από 

πολυϊσοβουτυλένιο το οποίο περιέχει πρόσμιξη 5% μονάδων ισοπρενίου.  Οι τελευταίες έχουν διπλούς 

δεσμούς οι οποίοι χρησιμεύουν στο να γίνεται από αυτούς η διασταύρωση του υλικού, ούτως ώστε το 

υλικό να μην διαλύεται σε κανένα διαλύτη, αλλά και να έχει ελαστικές ιδιότητες, δηλαδή να 

επιμηκύνεται όταν το τραβάμε και να επιστρέφει όταν το αφήνουμε.  Ο σκοπός της παρούσας 

Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρασκευή πλεγμάτων από μη-διασταυρωμένο butyl rubber 

συμπολυμερίζοντάς το με διάφορα μονομερή και διασταυρωτές, και χαρακτηρίζοντας τα προκύπτοντα 

πλέγματα ως προς τις ιδιότητες διόγκωσής τους σε διάφορους διαλύτες αλλά και τις μηχανικές τους 

ιδιότητες. 

 


