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Τα ηνληηθά πγξά (ΙΥ) είλαη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από νξγαληθά θαηηόληα θαη 

αλόξγαλα/νξγαληθά κνλναηνκηθά ή πνιπαηνκηθά αληόληα ηα νπνία είλαη πγξά ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τα ΙΥ παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά από θαιέο θπζηθνρεκηθέο 

ηδηόηεηεο (ρακειή ηάζε αηκώλ, κε αλαθιέμηκα, πςειή ζεξκηθή θαη ρεκηθή 

ζηαζεξόηεηα) πνπ ηα θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα εθαξκνγέο όπσο ε 

ειεθηξνρεκεία, ε ηξηβνινγία, ε θαηάιπζε θ.α.. Μέρξη ζήκεξα ηα ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί επξέσο όζνλ αθνξά ηε δνκήο ηνπο θαη ηηο δηάθνξεο θπζηθνρεκηθέο 

ηδηόηεηεο είλαη ηα απιά κνλνθαηηνληθά(κνλνζζελή) ΙΥ. Τα ηειεπηαία ρξόληα αξρίδνπλ 

λα απνθηνύλ ελδηαθέξνλ ΙΥ κεγαιύηεξνπ θνξηίνπ όπσο π.ρ. ηα δηζζελή ή δηθαηηνληθά 

ΙΥ (ΔΙΥ).  

Η παξνπζία κεγαιύηεξνπ θνξηίνπ πξνθαιεί ηελ ελίζρπζε ησλ ειεθηξνζηαηηθώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζεκείνπ ηήμεο θαη ηεο ζεξκηθήο 

ζηαζεξόηεηαο, ελώ κεηαβάιιεηαη θαη ε ηζρύο ηνπ δεζκνύ πδξνγόλνπ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ αληόλησλ θαη θαηηόλησλ. Οη βειηησκέλεο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο 

αιιά θαη ε πνιηθόηεηα ησλ δηζζελώλ ηνληηθώλ πγξώλ ηα θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθά γηα εθαξκνγέο δηαρσξηζκνύ ζε ζηήιεο ρξσκαηνγξαθίαο πγξώλ LC θαη 

αεξίσλ GC, σο δηαιύηεο ζε αληηδξάζεηο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ νξγαληθήο ρεκείαο, 

ειεθηξνιύηεο ζε κπαηαξίεο θαη θσηνβνιηατθά θειηά. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε γηα πξώηε θνξά ε δνκή ησλ δηθαηηνληθώλ 

ηκηδαδνιηθώλ ηνληηθώλ πγξώλ Bis-methyl-CnH2n-Im (NTf2)2 όπνπ n=1, 2, 4, 8, 12 σο 

ζπλάξηεζε ηεο ελδηάκεζεο αιπζίδαο (linkage) κεηαμύ ησλ θνξηίσλ ησλ ηκηδαδνιηθώλ 

δαθηύιίσλ πνπ απνηεινύλ ην δηζζελέο θαηηόλ ηνπ ΙΥ, κε ρξήζε δνλεηηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο Raman θαη ππεξύζξνπ FTIR. Επίζεο κειεηήζεθαλ βαζηθέο 

ζεξκνδπλακηθέο παξάκεηξνη ησλ ΔΙΥ κε ρξήζε δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο ζάξσζεο. 

Όια ηα δηζζελή ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ πςειόηεξα ζεκεία ηήμεο σο πξνο ηα 

αληίζηνηρα κνλνθαηηνληθά ΙΥ. Επίζεο από ηελ αλάιπζε ησλ πξώησλ απνηειεζκάησλ 

από ηε δνλεηηθή θαζκαηνζθνπία θαίλεηαη όηη ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εζσηεξηθήο 

αιπζίδαο ηνπ δηζζελνύο θαηηόληνο πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλεο δνκηθέο αιιαγέο ζηα 

ΔΙΥ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θάζκαηα Raman ησλ ΔΙΥ κε κεγάιε εζσηεξηθή αιπζίδα 

θέξνπλ νκνηόηεηεο κε απηά ησλ κνλνθαηηνληθώλ πγξώλ κε κεγάιε πιεπξηθή αιπζίδα, 

ππνδεηθλύνληαο όηη ηνπηθή δνκή απηώλ ησλ πγξώλ (κε κεγάιε εζσηεξηθή αιπζίδα) 

είλαη παξαπιήζηα κε απηέο ησλ κνλνθαηηνληθώλ ΙΥ. 
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