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Θέμα 1ο 

Α. Να δώσετε τη σωστή απάντηση. 

1. Το βουλκανισμένο καουτσούκ είναι: 

α. θερμοπλαστικό 

β. θερμοσκληρυνόμενο 

γ. ινώδες πολυμερές 

2. Το βουλκανισμένο καουτσούκ είναι: 

α. γραμμικό πολυμερές 

β. αστεροειδές πολυμερές 

γ. δικτυωμένο πολυμερές 

3. Το παρακάτω πολυμερές είναι : 

 

α. πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) 

β. πολυ(ακρυλικός μεθυλεστέρας) 

γ. πολυακρυλονιτρίλιο 

4. Το παρακάτω πολυμερές είναι : 

 

α. πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) 

β. πολυ(ακρυλικός μεθυλεστέρας) 

γ. πολυακρυλονιτρίλιο 

5. Ο πολυμερισμός του αιθυλενοξειδίου είναι: 

α. αλυσωτός πολυμερισμός 

β. σταδιακός πολυμερισμός 



γ. κανένα από τα δύο 

6. Ο πολυμερισμός της ε-καπρολακτόνης είναι: 

α. αλυσωτός πολυμερισμός 

β. σταδιακός πολυμερισμός 

γ. κανένα από τα δύο 

7. Από ποιο πολυμερές ΔΕ θα προκύψει πολυεστέρας; 

α. α,ω-υδροξυοξύ 

β. λακτόνη 

γ. λακτάμη 

8. Πως ονομάζεται η παρακάτω δομή; 

 

α. πολυ(Α-alt-Β)-b-πολυ(Γ-g-Β)    

β. πολυ(Α-alt-Β)-b-πολυ(Β-g-Γ)    

γ. πολυ(Α-co-Β)-b-πολυ(Γ-alt-Β)    

9. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους χαρακτηρισμού ΔΕ χρειάζεται διαδικασία 
βαθμονόμησης; 

α. χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών 

β. ωσμωμετρία μεμβράνης 

γ. ωσμωμετρία τάσης ατμών 

10. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους χαρακτηρισμού μας δίνει την τιμή του 
δεύτερου συντελεστή Virial, Α2, σε διάλυμα πολυμερούς; 

α. ωσμωμετρία μεμβράνης  

β. ωσμωμετρία τάσης ατμών 

γ. ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων σε τριχοειδή σωλήνα 

Β. Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες; 

1. Το βουλκανισμένο καουτσούκ είναι διαλυτό σε μεγάλη γκάμα οργανικών διαλυτών. 
Λάθος 



2. Από σταδιακό πολυμερισμό προκύπτουν αποκλειστικά ισοτακτικά πολυμερή. 

Λάθος 

3. Η ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων πολυμερών σε τριχοειδή σωλήνα είναι απόλυτη 
μέθοδος χαρακτηρισμού (δε χρειάζεται βαθμονόμηση). 

Σωστό 

4. Η ωσμωμετρία μεβράνης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση όλων των μοριακών 
βαρών, οσοδήποτε μικρά ή μεγάλα είναι αυτά. 

Λάθος 

5. Οι πολυ(ισοκυανικοί εστέρες) χαρακτηρίζονται ως Nylons-1. 

Σωστό 

6. Το μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος είναι πάντα μεγαλύτερο από το μέσο μοριακό 
βάρος κατ’ αριθμό. 

Σωστό 

7. Η κατανομή μοριακών βαρών είναι πάντα: Ι≥0. 

Λάθος 

8. Η τακτικότητα μπορεί να μελετηθεί με ωσμωμετρία μεμβράνης. 

Λάθος 

9. Σε διαλύτη-θ ισχύει Α2=0, όπου Α2 είναι ο δεύτερος συντελεστής Virial.  

Σωστό 

10. Η σταθερά Huggins είναι ίση με τη σταθερά Kraemer. 

Λάθος 

Θέμα 2ο 

α. Έχουμε δύο δείγματα πολυ(μεθακρυλικού μευθυλεστέρα) με μέσο μοριακό βάρος 
κατ’ αριθμό περίπου ίσο προς 12.000. Το ένα δείγμα έχει κατανομή μοριακών βαρών 
ίση προς 1,02 και το άλλο ίση προς 2,0. Μπορείτε να προσδιορίσετε το ακριβές μέσο 
μοριακό βάρος κατ’ αριθμό των δειγμάτων αυτών αν έχετε στη διάθεσή σας μόνο 
ωσμώμετρο μεμβράνης; 

Τα όρια μοριακών βαρών που μπορούν να μετρηθούν με ωσμωμετρία μεμβράνης 
είναι μεταξύ 10.000 και 500.000. Το ανώτατο όριο αναφέρεται στην ακρίβεια της 
μέτρησης της ωσμωτικής πίεσης, αφού μεγάλα μοριακά βάρη οδηγούν σε μικρές 
τιμές ωσμωτικής πίεσης. Το κατώτατο μοριακό βάρος οφείλεται στη 
διαπερατότητα της μεμβράνης που χρησιμοποιείται. Αλυσίδες με μοριακά βάρη 
μικρότερα των 10.000 διαπερνούν τη μεμβράνη με αποτέλεσμα τη διατάραξη της 
ωσμωτικής ισορροπίας και την ύπαρξη σημαντικού σφάλματος στη μέτρηση της 
ωσμωτικής πίεσης και συνεπώς του μοριακού βάρους. 



Τα δύο δείγματα έχουν ίδιο μέσο μοριακό βάρος κοντά στο κατώτερο όριο μέτρησης 
της μεθόδου. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και τα δύο με ακρίβεια. 
Ωστόσο, αυτό γίνεται μόνο στο δείγμα με τη στενή κατανομή μοριακών βαρών, αφού 
εκεί η ανομοιομορφία των αλυσίδων είναι εξαιρετικά περιορισμένη και όλες οι 
αλυσίδες έχουν περίπου το ίδιο μοριακό βάρος. Στο δείγμα με τη μεγάλη κατανομή 
μοριακών βαρών θα υπάρχουν και μακρομοριακές αλυσίδες με μοριακά βάρη 
μικρότερα των 10.000. Οι αλυσίδες αυτές διαπερνούν τη μεμβράνη και δημιουργούν 
μεγάλο σφάλμα στη μέτρηση. Έτσι το δείγμα πολυ(μεθακρυλικού μευθυλεστέρα) με 
Ι=2,0 δε μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.   

β. Να παρασκευάσετε το τρισυσταδικό συμπολυμερές: PS-b-(Nylon-6,6)-b-PS, όπου 
PS πολυστυρένιο με Mn=10000 και I≤1,1. Το Nylon-6,6 έχει Xn=10 και Ι=2.   

Να δοθούν οι αντιδράσεις. Δε χρειάζονται αποδείξεις τύπων. 
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 Παρασκευάζουμε πολυστυρένιο με ακραίο υδροξύλιο και αυτό αντιδρά με Nylon-
6,6, το οποίο έχει δύο ακραία καρβοξύλια. Αυτό παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας 
περίσσεια του διοξέος (αδιππικό οξύ). 

Εφόσον  I=2 και Ι=1+p   2ΧΝ=(1+r)/(1-r)=20. 

Άρα r=0,905 

r=NNH2/NCOOH=0,905  

p=έκταση πολυμερισμού 

ΝNH2=αριθμός αμινομάδων (ουσιαστικά moles διαμίνης) 

NCOOH=αριθμός καρβοξυλίων (ουσιαστικά moles διοξέος) 

Άρα για κάθε mole διαμίνης χρειαζόμαστε 1,105 moles διοξέος. 

Για το πολυστυρένιο χρησιμοποιούμε τη σχέση: Mn=gμονομερούς/moless-BuLi 

Απαντήσεις με χρήση χλωροσιλανίων δε θεωρούνται σωστές, ούτε δόθηκε 
κατεύθυνση για ανάλογες απαντήσεις. 


