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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Τα Metal Organic Frameworks (MOFs) είναι μία σχετικά πρόσφατη ομάδα 

πορώδων υλικών που σχηματίζονται με τη δημιουργία δεσμού συναρμογής μεταξύ 

ενός μεταλλικού κατιόντος ή μεταλλικής πλειάδας με έναν οργανικό υποκαταστάτη. 

Μεταβάλλοντας τη φύση της ανόργανης μεταλλικής πλειάδας ή τη γεωμετρία του 

οργανικού υποκαταστάτη είναι εφικτός ο σχεδιασμός υλικών με διαφορετικές 

δομές-τοπολογίες. Το εξαιρετικό πορώδες των MOFs σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα ελέγχου του μεγέθους του σχήματος και της λειτουργικότητας του 

πόρου καθιστά τα υλικά αυτά κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η 

αποθήκευση και ο διαχωρισμός αερίων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (CO2, CH4, 

H2), η κατάλυση, η μεταφορά φαρμάκων, η αγωγιμότητα πρωτονίων. 

  Στην παρούσα εργασία συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν MOFs με οργανικό 

υποκαταστάτη TATAB(=4,4',4''-s-triazine-1,3,5-triyltri-p-aminobenzoic acid) και 

μεταλλικές πλειάδες του Zr και Ηf. Τα συγκεκριμένα MOFs ενεργοποιήθηκαν 

επιτυχώς με τη χρήση supercritical CO2 και έτσι μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι 

προσροφητικές τους ιδιότητες για τα αέρια CO2, CH4, Kr και Xe. 
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1.1 Εισαγωγή1 

  Τα μέταλλο-οργανικά πολυμερή συναρμογής ή όπως είναι γνωστά στη 

βιβλιογραφία Metal Organic Frameworks (MOFs), είναι υβριδικά, κρυσταλλικά, 

πορώδη υλικά που δομούνται από δίκτυα μετάλλων-υποκαταστατών. Το ανόργανο 

μέρος του πλέγματος αποτελείται από κατιόντα μετάλλων ή μεταλλικές πλειάδες τα 

οποία στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως δευτερογενείς δομικές μονάδες – 

Secondary Building Units (SBUs). Ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ των δομικών 

μονάδων είναι δεσμός συναρμογής.  Οι ομάδες που έχουν οι οργανικοί 

υποκαταστάτες με σκοπό τη δημιουργία SBU είναι κυρίως καρβοξυλικές, 

φωσφονικές, πυριδίνης ή ιμιδαζολίου. Οι οργανικοί υποκαταστάτες μπορεί να είναι 

δι-, τρι-, τέτρα-, ή πολυτοπικοί. Ο συνδυασμός των υποκαταστατών με τις 

μεταλλικές πλειάδες – έχουν πλήθος γεωμετριών και τοπολογίας σύνδεσης- οδηγεί 

στο σχηματισμό των πλεγμάτων. 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση σχηματισμού των MOFs2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks, Hiroyasu Furukawa, Kyle E.Cordova, 

Michael O’Keeffe, Omar M. Yaghi 
2 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028#  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028
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1.1.1 “Reticular Synthesis” – Δικτυωτή Σύνθεση 

  Ο σχεδιασμός ενός εκτεταμένου δικτύου στηρίζεται στην ένωση προκαθορισμένων 

συμπαγών μοριακών δομικών μονάδων, οι οποίες διατηρούν την ακεραιότητά τους 

κατά τη διαδικασία σύνθεσης. Ωστόσο επειδή δεν είναι πάντα δυνατό να 

διατηρηθούν οι δομικές μονάδες ακέραιες, μπορεί να γίνει η χρήση καθορισμένων 

συνθηκών κατά τη σύνθεση που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό των μονάδων 

αυτών (in situ). Η μέθοδος αυτή είναι που εφαρμόζεται επιτυχώς στη χημεία των 

MOF. Ο σχεδιασμός των MOF συνήθως ξεκινάει θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία 

συγκεκριμένου πλέγματος. Κατόπιν επιλέγονται οι απαραίτητες δομικές μονάδες 

που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό του. Η παραπάνω διαδικασία είναι εξέχουσας 

σημασίας για τον σχεδιασμό υλικών στερεάς κατάστασης και η εκτέλεσή της είναι 

γνωστή στη βιβλιογραφία ως reticular synthesis. 

  Ως δικτυωτή σύνθεση, ορίζεται η διαδικασία σύνδεσης μοριακών δομικών 

μονάδων με καθορισμένο σχήμα, με στόχο το σχηματισμό προκαθορισμένων 

δικτύων-δομών, που συγκρατούνται με ισχυρούς δεσμούς. Η πρώτη επιτυχημένη 

εφαρμογή της μεθόδου αυτής, έγινε με το MOF-53. Το συγκεκριμένο framework 

αποτελείται από τη δομική μονάδα [Zn4O(COO)6], η οποία συνίσταται από τέσσερα 

κατιόντα Zn2+ με τετραεδρική γεωμετρία ένταξης, που γεφυρώνονται από μία μ4-Ο2- 

ομάδα. Τα κατιόντα αυτά γεφυρώνονται από έξι καρβοξυλικές ομάδες 

προερχόμενες από τους υποκαταστάτες, ορίζοντας έτσι SBU με οκταεδρικό σχήμα. 

Κάθε οκταεδρική SBU ενώνεται με έξι διαφορετικούς υποκαταστάτες τερεφθαλικού 

οξέως και κάθε υποκαταστάτης ενώνεται με δύο οκταεδρικές SBUs οδηγώντας έτσι 

σε ένα κυβικό πλέγμα, του οποίου οι κορυφές καταλαμβάνονται από οκταεδρικές 

SBUs και στις πλευρές του βρίσκεται τερεφθαλικό οξύ. 

  

α)   β)  

Εικόνα 2: Η δομή του MOF-5 και η τοπολογία του. α) Η δομή του MOF-5 όπου τα τετράεδρα ZnO4 (μπλε) 
ενώνονται με υποκαταστάτες τερεφθαλικού οξέως (Ο κόκκινο, C γκρι) δίνοντας ένα εκτεταμένο 3-D πλέγμα. β) Η 
τοπολογία της δομής (primitive cubic net). 

                                                           
3  Rosi, Nathaniel L.; Eckert, Juergen; Eddaoudi, Mohamed; Vodak, David T.; Kim, Jaheon; O'Keefe, 
Michael; Yaghi, Omar M. (2003). "Hydrogen storage in microporous metal-organic 
frameworks". Science. 300 (5622)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_(journal)
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  Οι μεταλλικές πλειάδες στην πλειοψηφία τους δεν είναι απομονώσιμες οντότητες, 

έτσι είναι απαραίτητο να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες σύνθεσης που θα 

οδηγήσουν στο σχηματισμό συγκεκριμένης SBU in situ. Αντίθετα, οι οργανικοί 

υποκαταστάτες είναι ήδη σχηματισμένοι με τη βοήθεια της οργανικής σύνθεσης. Η 

γεωμετρία του οργανικού υποκαταστάτη είναι εξέχουσας σημασίας καθώς φέρει 

μεγάλη ευθύνη για την τελική δομή.  

 

1.1.2 MOFs και πορώδες 

  Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα σύνθεσης των Metal Organic Frameworks 

είναι πως λόγω του όγκου των μεταλλικών πλειάδων, δημιουργούνται «χώροι» 

μέσα στο πλέγμα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τέτοια στερεά αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία ως πορώδη ή ανοιχτά πλέγματα , χωρίς όμως να αποδεικνύεται 

επαρκώς το πορώδες. Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα στερεό ως πορώδες 

είναι να μπορεί να εισαχθεί σε αυτό υγρό ή στερεό.4 

  Τα MOFs, που όπως αναφέρθηκε βασίζονται σε SBUs, παρουσιάζουν ειδική 

επιφάνεια, διάμετρο και όγκο πόρων πολύ μεγαλύτερα από τα ήδη υπάρχοντα 

πορώδη υλικά όπως είναι οι ζεόλιθοι, τα μεσοπορώδη SiO2 και ο πορώδης 

άνθρακας.5 

 

Εικόνα 3: Ειδική επιφάνεια BET (m2g-1) των τυπικών πορώδων υλικών με αυτήν των MOFs σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 

                                                           
4 Bai, Y.; Dou, Y.; Xie, L.-H.; Rutledge, W.; Li, J.-R.; Zhou, H.-C. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (8), 2327.    
5 He, Y.; Zhou, W.; Qian, G.; Chen, B. Chem. Soc. Rev. 2014, 43 (16), 5657. 
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1.1.3 Σύνθεση των MOFs 

  Η παρασκευή των νανοσωματιδίων (MOFs) είναι το κυρίαρχο ζήτημα πριν την 

περαιτέρω χρήση τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι σύνθεσης οι οποίες είναι: 

1. (Hydro)solvothermal: Αυτή είναι η συμβατική πλέον χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος σύνθεσης στην οποία η θερμοκρασία του φούρνου μέσα στον 

οποίο τοποθετείται το vial είναι υψηλότερη από το σημείο ζέσεως του 

διαλύτη. Στη συγκεκριμένη μέθοδο είναι εύκολη η αλλαγή παραμέτρων 

όπως ο χρόνος της αντίδρασης, η θερμοκρασία, η στοιχειομετρία και το pH 

του διαλύματος, παράμετροι που επηρεάζουν τόσο τη δημιουργία του 

υλικού όσο και το μέγεθος των κρυστάλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

MOF που συντέθηκε με αυτήν τη μέθοδο θεωρείται το MOF-5.   

 

Εικόνα 4: MOF-5 (Zn4O nodes with 1.4-benzodicarboxylic acid as linker) 

 

2. Reverse-phase microemulsions: Βασίζεται στην ανάμειξη μίας πηγής 

μετάλλου, ενός οργανικού υποκαταστάτη και μικκυλίων κατιόντων cetyl-

trimethylammonium bromide (CTAB) σε διάλυμα ισοοκτανίου/1-

εξανόλης/νερού. Το συγκεκριμένο μείγμα οδηγεί στη δημιουργία μη-

πορώδων MOF με μεταλλικό cluster Ln ή Mn και καρβοξυλικό 

υποκαταστάτη, με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Η συγκεκριμένη 

τεχνική επιτρέπει τον έλεγχο του μεγέθους των σωματιδίων αλλάζοντας τις 

διαστάσεις των μικκυλίων. Ωστόσο απαιτείται μεγάλη ποσότητα διαλύτη, 

γεγονός που οδηγεί σε κακή απόδοση. Μάλιστα μιας και οι διαλύτες που 

χρησιμοποιούνται είναι τοξικοί δεν ευνοείται η συγκεκριμένη μέθοδος 

σύνθεσης όταν το υλικό προορίζεται για βιοεφαρμογές.  

 

3. Sonochemical Synthesis: Συνιστά μία γρήγορη εύκολη και φιλική προς το 

περιβάλλον μέθοδο σύνθεσης που πρόσφατα εφαρμόστηκε στη σύνθεση 

micro-nanoscale MOF. Η υπερηχητική ακτινοβολία χρησιμοποιείται προς 

κατάρρευση των δημιουργούμενων φυσαλίδων, γεγονός που οδηγεί στην 

ύπαρξη θερμών σημείων αλλά και το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας και 

πίεσης που με τη σειρά τους αυξάνουν την κινητικότητα των μορίων. Αυτό 

ευνοεί το σχηματισμό αντιδραστήρων μεγάλης ενέργειας που επιταχύνουν 
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την κρυστάλλωση των MOF. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλικού συνιστά το 

HKUST-1. 

 

 

Εικόνα 5: HKUST-1 Εικόνα 2: HKUST-1 copper nodes with 1,3,5-benzenetricarboxylic acid struts between them 

 

4. Microwave assisted (hydro)solvothermal synthesis: Η οποία συνιστά μία 

αποτελεσματική ομοιογενή και ταχύτερη μέθοδο για τη σύνθεση των MOFs. 

Η υψηλή απορροφητικότητα των πολικών διαλυτών οδηγεί σε μετατροπή 

της ενέργειας σε θερμότητα και μάλιστα δημιουργούνται τοπικά 

υπερθερμασμένα σημεία τα οποία ευνοούν την γρήγορη και ομοιογενή 

κρυστάλλωση του υλικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του κρυστάλλου. Το 

metal-organic-framework MOF-5 ελήφθη και με την προαναφερθείσα 

σύνθεση. 

  Φυσικά οι ανωτέρω μέθοδοι έχουν συγκριθεί προς εύρεση της πλέον κατάλληλης 

για τη σύνθεση MOF. Το εξαγόμενο συμπέρασμα είναι πως η καλύτερη μέθοδος 

τόσο για τη λήψη ταχέων αποτελεσμάτων, υψηλών αποδόσεων αλλά και έλεγχο του 

μεγέθους των σωματιδίων είναι η solvothermal synthesis. Συνήθως χρησιμοποιείται 

κάποιος αμιδικός διαλύτης όπως το διμέθυλο φορμαμίδιο (DMF), το διαίθυλο 

φορμαμίδιο (DEF) ή το διμέθυλο ακεταμίδιο (DMA). Η χρήση αυτών των διαλυτών 

έγγυται στο γεγονός πως οι αμιδικοί διαλύτες έχουν την ικανότητα να διαλύουν 

τους οργανικούς υποκαταστάτες διατηρώντας τους παράλληλα πρωτονιωμένους. 

Έτσι αποφεύγεται η καταβύθιση του προϊόντος κατά την προσθήκη του μεταλλικού 

άλατος σε RT που θα οδηγούσε στην καταβύθιση ανεπιθύμητου προϊόντος.  Κατά τη 

θέρμανση του διαλύματος της αντίδρασης, ο αμιδικός διαλύτης διασπάται θερμικά, 

παράγοντας την αντίστοιχη αμίνη, η οποία αποπρωτονιώνει τον καρβοξυλικό 

υποκαταστάτη, επιτρέποντας την συναρμογή του με το μεταλλικό κατιόν και τη 

δημιουργία SBU. 
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  Οι παράμετροι της αντίδρασης που μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να 

οδηγήσουν στο επιθυμητό ή σε καλύτερο αποτέλεσμα είναι η θερμοκρασία, ο 

χρόνος αντίδρασης, ο διαλύτης, η συγκέντρωση των αντιδραστηρίων αλλά και η 

φύση των πρόδρομων ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι παραπάνω παράμετροι 

είναι ικανές να επηρεάσουν την τοπολογία, το μέγεθος των κρυστάλλων καθώς και 

την καθαρότητα της φάσης του υλικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ο 

δεσμός μεταξύ μετάλλου και υποκαταστάτη είναι ισχυρός απαιτείται η χρήση ενός 

οξέος γνωστό στη βιβλιογραφία ως ρυθμιστής ή modulator ο οποίος καθυστερεί την 

γρήγορη καταβύθιση των στερεών. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε MOFs 

τα οποία είναι βασισμένα σε Zr ή Hf. Οι modulators που έχουν χρησιμοποιηθεί 

επιτυχώς είναι μονοκαρβοξυλικά οξέα, όπως το οξικό ή το φορμικό, οι οποίοι δρουν 

ανταγωνιστικά ως προς τους πολυτροπικούς οργανικούς υποκαταστάτες. Ο 

ανταγωνισμός αυτός καθυστερεί την ανάπτυξη των MOFs, επιτρέποντας έτσι την 

«επιδιόρθωση ατελειών» κατά τον σχηματισμό δεσμών, ευνοώντας τον σχηματισμό 

μονοκρυστάλλων. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί, διότι ενώ οι δεσμοί Zr(IV)-O είναι μεν 

ισχυρότεροι από τους αντίστοιχους των μετάλλων μετάπτωσης της πρώτης σειράς, 

παρόλα αυτά υπό τις συνθήκες αντίδρασης μπορούν να σπάσουν και να 

επανασχηματιστούν οδηγώντας στον σχηματισμό κρυσταλλικών στερεών και σε 

πολλές περιπτώσεις μονοκρυστάλλων.6 Στην περίπτωση των RE-MOFs και 

ειδικότερα σε αυτά με τοπολογία fcu ή ftw, ως ρυθμιστής χρησιμοποιείται το 2-

φθοροβενζοϊκό οξύ. Αν και ο ρόλος του δεν έχει ακόμα κατανοηθεί, η παρουσία του 

είναι κρίσιμη για τον σχηματισμό MOFs βασισμένων σε απομονωμένες ανόργανες 

πλειάδες. Είναι γνωστό ότι πολλά RE-MOFs πολύ συχνά σχηματίζουν δομικές 

μονάδες τύπου ράβδου (rod like) κι όχι απομονωμένες μεταλλικές πλειάδες. 

Πιθανόν, η παρουσία της ομάδας φθορίου σε όρθο θέση ως προς την 

καρβοξυλομάδα στο μόριο του 2-φθοροβενζοϊκού οξέος, προσφέρει 

υδροφοβικότητα απωθώντας τα μόρια νερού, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τον 

σχηματισμό της εξαπυρηνικής μεταλλικής πλειάδας των RE.7 

 

 

Εικόνα 6:Συνδυασμός των RE μεταλλικών κατιόντων και του 2-φθοροβενζοϊκού οξέος ευνοεί τον σχηματισμό 
μίας εξαπυρηνικής RE μεταλλικής πλειάδας 

                                                           
6 Zr-based metal–organic frameworks: design, synthesis, structure, and applications, Yan Bai, Yibo 

Dou,Lin-Hua Xie,William Rutledge, Jian-Rong Li and Hong-Cai Zhou. 
7 O’ Keeffe, M et al., Structures and bonding in crystals II, ACADEMIC PRESS, INC, New York, 1981   
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1.1.4 Ενεργοποίηση των MOFs 

  Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, κατά την σύνθεση των MOFs 

συνήθως χρησιμοποιούνται αμιδικοί διαλύτες υψηλού σημείου βρασμού, οι οποίοι 

παγιδεύονται στους πόρους του πλέγματος. Πολλές φορές πέραν των διαλυτών 

είναι παγιδευμένα και περίσσεια μετάλλου ή υποκαταστάτη που δεν αντέδρασαν. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο πορώδες του κάθε MOF είναι η 

απομάκρυνση όλων των οντοτήτων από το εσωτερικό των πόρων. Η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων υλικών είναι 

ένα αξιοσημείωτο βήμα στην αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους. Μάλιστα βασικός 

στόχος είναι να ληφθεί πειραματικά το μέγιστο δυνατό πορώδες, το οποίο 

αναμένεται από την κρυσταλλική δομή. Τα MOFs μπορούν να ενεργοποιηθούν με 

περισσότερους από έναν τρόπους, οι κυριότεροι εκ των οποίων παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 Απλή θέρμανση υπό κενό απευθείας μετά τη σύνθεση μπορεί να είναι 

αρκετή για την ενεργοποίηση του υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

συνιστά το Cr-MIL-101, το οποίο έχει ειδική επιφάνεια ΒΕΤ ≈ 3500 m2g-1. 

Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, η απευθείας εφαρμογή θέρμανσης 

και κενού αμέσως μετά τη σύνθεση οδηγεί σε χαμηλότερες επιφάνειες από 

τις αναμενόμενες εξαιτίας της καταστροφής του πλέγματος. Η κατάρρευση 

του πλέγματος κατά την ενεργοποίηση σχετίζεται με την επιφανειακή τάση 

και τις τριχοειδείς δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ του πλέγματος και 

του διαλύτη. Ο ευκολότερος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα 

είναι η ανταλλαγή του διαλύτη της σύνθεσης με έναν με χαμηλότερο σημείο 

βρασμού και ταυτόχρονα με χαμηλότερη επιφανειακή τάση πριν αρχίσει η 

θέρμανση υπό κενό. 

 

 Ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας υπερκρίσιμο CO2. Η ενεργοποίηση με αυτή 
τη μέθοδο θεωρείται μία πιο ήπια μέθοδος που απαιτείται όταν η 
συμβατική ανταλλαγή του διαλύτη με έναν με χαμηλότερο σημείο βρασμού 
και η απομάκρυνσή του υπό κενό οδηγεί σε κατάρρευση του κρυσταλλικού 
πλέγματος. Θεωρείται πιο ήπια διότι μετά την ανταλλαγή του διαλύτη με 
υγρό CO2, αυτό μετατρέπεται σε αέριο σε υπερκρίσιμες συνθήκες όπου η 
πυκνότητα της αέριας φάσης είναι ίδια με εκείνη της υγρής. Συνεπώς το 
πλέγμα του υλικού δεν αισθάνεται τάση. Μάλιστα το αέριο πλέον CO2 
απομακρύνεται από το πλέγμα αυθόρμητα. Η προετοιμασία ενός MOF για 
την ενεργοποίηση με scCO2 απαιτεί την ανταλλαγή του διαλύτη σύνθεσης με 
έναν με χαμηλότερο σημείο βρασμού ο οποίος πρέπει να είναι αναμείξιμος 
με το υγρό CO2 , προτιμώνται συνήθως αιθανόλη ή μεθανόλη. Στην 
συνέχεια, ανταλλάσσεται ο δεύτερος διαλύτης με το υγρό CO2, όπου 
παραμένει για όσο χρόνο θεωρείται απαραίτητο, μετατρέπεται στην 
υπερκρίσιμη κατάσταση του και απομακρύνεται αργά (7-8h)8.Ο χρόνος 

                                                           
8 Howarth, A. J.; Peters A. W.; Vermeulen, N. A.; Wang, T.C.; Hupp, J. T.; Farha, O. K. Chem. Mater. 
2017, 29(1), 26   
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παραμονής στο υγρό CO2 είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχή 
ενεργοποίηση ειδικότερα σε περιπτώσεις μεσοπορώδων MOFs. Στην 
παρακάτω εικόνα9 παρουσιάζονται οι ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 στους 77Κ 
ενός μεσοπορώδους MOF, το οποίο στη βιβλιογραφία είναι γνωστό ως DUT-
32, όπου είναι εμφανές πως με αύξηση του χρόνου παραμονής στο υγρό CO2 
αυξάνεται συστηματικά η χωρητικότητα του Ν2. 

 

 
Εικόνα 7:Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 στους 77 Κ του DUT-32, μετά από ενεργοποίηση με scCO2, με 
διαφορετικούς χρόνους παραμονής στο υγρό CO2. 

 

1.1.5 Σταθερότητα των MOFs10 

  Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα MOFs έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε μία 
μεγάλη ποικιλία εφαρμογών συγκριτικά με τα παραδοσιακά πορώδη στερεά υλικά, 
όπως οι ζεόλιθοι ή πορώδη υλικά βασισμένα στον άνθρακα. Σε αντίθεση όπως με τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και είναι βασισμένα σε ομοιοπολικούς 
δεσμούς, τα MOFs όπως προαναφέρθηκε βασίζονται σε δεσμούς συναρμογής 
μεταξύ των μετάλλων και των οργανικών υποκαταστατών.  
  Η σχετικά χαμηλή σταθερότητα των MOFs οφείλεται στους δεσμούς συναρμογής 
και συχνά αυτό είναι το κύριο μειονέκτημα τους. Οι δεσμοί συναρμογής είναι 
επιδεκτικοί σε προσβολή από κάποιο πυρηνόφιλο μόριο, π.χ. νερό. Εάν το 
πυρηνόφιλο που θα προσβάλλει τον δεσμό, σχηματίζει ισχυρότερους δεσμούς με το 
κατιόν από ότι ο υποκαταστάτης, τότε θα σπάσει ο δεσμός. Σε όξινες συνθήκες 
παρατηρείται υδρόλυση του δεσμού συναρμογής και πρωτονίωση του 
υποκαταστάτη, ενώ σε βασικές συνθήκες παρατηρείται υδρόλυση και πάλι αλλά η 
μεταλλική πλειάδα τερματίζεται είτε με μόρια νερού είτε με υδρόξο-ομάδες.  
  Η σταθερότητα των MOFs εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων του pKa των υποκαταστατών, της οξειδωτικής βαθμίδας και 

                                                           
9 Grunker, R.; Bon, V.; Muller, P.; Stoeck. U.; Krause, S.; Mueller, U.; Senkovska, I.; Kaskel, S.; Chem. 
Comm. 2014, 50, 3450   
10 Bai, Y.; Dou, Y.; Xie, L.-H.; Rutledge, W.; Li, J.-R.; Zhou, H.-C. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 2327   
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της ιοντικής ακτίνας των μεταλλικών κατιόντων, τη γεωμετρία συναρμογής μεταξύ 
του μετάλλου και του υποκαταστάτη, την υδροφοβικότητα του πόρου κ.α. 
Συγκεκριμένα, η ισχύς του δεσμού μεταξύ του μετάλλου και του υποκαταστάτη, 
θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για την υδροθερμική σταθερότητα των 
MOFs.  
  Για τη βελτίωση της σταθερότητας των MOFs, έγινε η εισαγωγή μεταλλικών 

κατιόντων με υψηλή οξειδωτική βαθμίδα Μ(ΙΙΙ) και Μ(ΙV) (μέταλλα όπως το Al, Ti, 

Cr, In, Zr, Hf). Συγκεκριμένα στην περίπτωση των MOFs που είναι βασισμένα σε 

καρβοξυλικούς οργανικούς υποκαταστάτες και μεταλλικές πλειάδες Zr ή Hf, λόγω 

της υψηλής οξειδωτική βαθμίδας του μετάλλου αλλά και της πόλωσης του δεσμού, 

υπάρχει μεγάλη συγγένεια μεταξύ του μετάλλου και του ατόμου του Ο που 

προέρχεται από την καρβοξυλική ομάδα. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με την 

θεωρία του Pearson για τα σκληρά/μαλακά οξέα και βάσεις. Σύμφωνα με την 

θεωρία, το κατιόν Zr(IV) θεωρείται σκληρό οξύ κι οι καρβοξυλικοί υποκαταστάτες 

θεωρούνται σκληρές βάσεις κι έτσι ο δεσμός συναρμογής τους είναι ισχυρός. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι τα Zr-MOFs είναι σταθερά σε μία πληθώρα οργανικών 

διαλυτών, στο νερό ακόμη και σε όξινα διαλύματα. Να σημειωθεί ότι η 

σταθερότητα τους όμως δεν είναι τόσο καλή σε βασικά διαλύματα. 
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1.2 Εφαρμογές των MOFs 

  Το εξαιρετικό πορώδες των MOFs σε συνδυασμό με την δυνατότητα ελέγχου στο 
μέγεθος, στο σχήμα αλλά και τη δυνατότητα τροποποίησης του τοιχώματος του 
πόρου με λειτουργικές ομάδες (-SO3H, -NH2, NO2, -CH3) καθιστά αυτά τα υλικά 
κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η αποθήκευση αερίων κι ο 
διαχωρισμός αερίων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (CO2, CH4, H2,), η κατάλυση, η 
μεταφορά φαρμάκων, αγωγιμότητα πρωτονίων κ.α.  
 

1.2.1 Προσρόφηση αερίων11  
 

  Η προσρόφηση των αερίων σε μία επιφάνεια ανάλογα την ισχύ της 
αλληλεπίδρασης της επιφάνειας με το αέριο μπορεί να χωριστεί σε χημειορόφηση 
ή φυσιορόφηση. Η χημειορόφηση αποκαλείται διαφορετικά και μη αντιστρέψιμη 
προσρόφηση και χαρακτηρίζεται από μεγάλα δυναμικά αλληλεπίδρασης, που 
οδηγούν σε υψηλές ενθαλπίες προσρόφησης, φτάνοντας συχνά τις τιμές του 
χημικού δεσμού. Επιπλέον κατά την χημειορόφηση παρατηρείται μόνο ένα στρώμα 
προσροφούμενου στην επιφάνεια.  
  Η δεύτερη κατηγορία προσρόφησης, η φυσιορόφηση, είναι ένα γενικό φαινόμενο 
και παρατηρείται όταν ένα αέριο έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του στερεού. Τα 
χαρακτηριστικά της φυσιορόφησης είναι:  
 
1. Η χαμηλή ενθαλπία προσρόφησης κι η απουσία σημαντικών δομικών αλλαγών 
κατά την διαδικασία της προσρόφησης.  

2. Η πολυστρωματική κάλυψη της επιφάνειας του στερεού.  

3. Κατά αυτήν την διεργασία οι πόροι μπορούν να γεμίσουν πλήρως από το αέριο.  

4. Η ισορροπία της προσρόφησης μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα καθώς δεν 
χρειάζεται ενέργεια ενεργοποίησης όπως χρειάζεται στην περίπτωση της 
χημειορόφησης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν στερεά με μικρούς πόρους όπου η 
μειωμένη διάχυση περιορίζει τον ρυθμό της προσρόφησης.  

5. Είναι πλήρως αντιστρεπτή διαδικασία.  

6. Κατά αυτήν τα μόρια που έχουν φυσιοροφηθεί δεν είναι εντοπισμένα σε 
συγκεκριμένες θέσεις κι η φυσιορόφηση μπορεί να γίνει σε όλη της επιφάνεια του 
στερεού.  
 
  Κατά την προσρόφηση, η εντροπία του αερίου που προσροφάται αλλάζει κι είναι 
αρνητική, λόγω μείωσης τουλάχιστον ενός βαθμού ελευθερίας καθώς η 
προσροφημένη φάση είναι πιο «τακτοποιημένη» από την αέρια φάση. Μια λογική 
υπόθεση που γίνεται είναι ότι κατά την φυσιορόφηση η εντροπία του 
προσροφητικού παραμένει σταθερή και δεν αυξάνεται παραπάνω από ότι η 
εντροπία του αερίου που προσροφάται μειώνεται. Έτσι, η εντροπία (ΔS) ολόκληρου 
του συστήματος είναι αρνητική. Η αυθόρμητη διαδικασία της προσρόφησης απαιτεί 
ότι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs, ΔG, είναι επίσης αρνητική. Λαμβάνοντας λοιπόν 

                                                           
11 S. Lowell et al., Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, 
Springer Science+Business Media, New York, U.S.A., 2004   
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υπόψη ότι κι η εντροπία κι η ελεύθερη ενέργεια αλλάζει, αλλάζει και η ενθαλπία κι 
είναι αρνητική κατά την φυσιορόφηση, υποδεικνύοντας ότι είναι μια εξώθερμη 
διαδικασία, όπως φαίνεται από την εξίσωση:  

ΔΗ= ΔG + TΔS 
 
Η φυσιορόφηση οφείλεται σε δυνάμεις τύπου van der Waals, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις:  
1. Δυνάμεις διασποράς: οι δυνάμεις αυτές είναι παρούσες ανεξαρτήτως της φύση 
άλλων δυνάμεων και συχνά είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος του 
δυναμικού προσροφούμενου-προσροφητικού.  

2. Δυνάμεις ιόντος-δίπολου: δυνάμεις μεταξύ ενός ιονικού στερεού κι ενός 
ηλεκτρικά ουδέτερου αλλά πολικό προσροφούμενου.  

3. Δυνάμεις ιόντος-επαγόμενου δίπολου: δυνάμεις μεταξύ ενός πολικού στερεού κι 
ενός πολώσιμου προσροφούμενου.  

4. Δυνάμεις δίπολου-δίπολου: δυνάμεις μεταξύ ενός πολικού στερεού και ενός 
πολικού προσροφούμενου.  

5. Τετραπολικές αλληλεπιδράσεις: συμμετρικά μόρια όπως το διοξείδιο του 
άνθρακα δεν έχουν διπολική ροπή, αλλά έχουν τετραπολική (π.χ. –Ο-C++-O-), που 
οδηγεί σε αλληλεπιδράσεις με πολικές επιφάνειες. 
 

1.2.2 MOFs και δέσμευση CO2 
 
  Ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος 
κόσμος είναι το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται κυρίως από την 
καύση των ορυκτών καυσίμων και σύμφωνα με μελέτες θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται λόγω οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης ειδικά στα 
αναπτυσσόμενα κράτη. Η μετάβαση από τις υπάρχουσες υποδομές που βασίζονται 
στην καύση του άνθρακα, σε εναλλακτικές, πιο φιλικές για το περιβάλλον θα ήταν 
το ιδανικό σενάριο, αλλά αυτό θα απαιτούσε σημαντικές τροποποιήσεις, που δεν 
είναι ακόμη εφικτές να γίνουν. Έτσι, θα πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές 
τεχνολογίες για τη δέσμευση και αποθήκευση του CO2 από τις υπάρχουσες πηγές 
εκπομπής του.  
  Οι κυριότερες πηγές εκπομπής CO2 είναι από τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, το 60% παγκοσμίως. Έτσι, η εγκατάσταση αποτελεσματικών 
συστημάτων δέσμευσης του CO2 στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών. Στη συνέχεια το δεσμευμένο 
πλέον CO2, διοχετεύεται κάτω από το έδαφος για παράδειγμα σε άδειες δεξαμενές 
πετρελαίου. Η τωρινή δέσμευση του CO2 από τα απαέρια καύσης (post combustion) 
στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με διαλύματα 
αλκανολαμινών. Η αντίδραση που πραγματοποιείται μεταξύ των αλκανολαμινών 
και του CO2 φαίνεται στο σχήμα. 
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Εικόνα 8:Αντίδραση του CO2 με την μονοαιθανολαμίνη (ΜΕΑ) δίνοντας carbamate ως προϊόν κι η αντίστοιχη 
αντίδραση με την τριαιθανολαμίνη (ΤΕΑ) δίνοντας bicarbonate.12 

  Τα διαλύματα αυτά έχουν μεγάλη συγγένεια με το CO2 (χημειορόφηση) έχοντας ως 
αποτέλεσμα το 30% της ενέργειας που παράγεται να δαπανάται για την 
αναγέννηση αυτών των διαλυμάτων. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η εύρεση 
καινούριων υλικών με χαμηλότερο κόστος αναγέννησης, ρυθμίζοντας την 
θερμοδυναμική της αλληλεπίδρασης μεταξύ του υλικού που θα προσροφήσει το 
CO2 και του CO2.  
 
  Στα πλαίσια της δέσμευσης του CO2 που προέρχεται από εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας καίγοντας ορυκτά καύσιμα, τρεις πιθανοί οδοί υπάρχουν για 
την δέσμευση του, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η πρώτη περίπτωση 
περιλαμβάνει την δέσμευση του CO2 μετά την καύση του καυσίμου στον αέρα 
(post-combustion). Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει τον διαχωρισμό του CO2 από το 
Ν2 και εκλεκτική δέσμευση του CO2. Το Ν2 βρίσκεται σε ποσοστό 73-77%, ενώ το 
CO2 σε ποσοστό 15-16%. Η περίπτωση της δέσμευσης μετά την καύση είναι αυτή 
που έχει μελετηθεί περισσότερο.  
 
  Εναλλακτικά, δέσμευση του CO2 πριν από την καύση ακολουθούμενη από 
αεριοποίηση του ορυκτού καυσίμου πριν την καύση παράγοντας ένα μείγμα αερίων 
Η2 και CO2 υπό υψηλή πίεση. Ο διαχωρισμός Η2/CO2 είναι πιο εύκολος διαχωρισμός 
συγκριτικά με τον CO2/N2. Μόλις το CO2 απομακρυνθεί από το μείγμα αερίων, το Η2 
χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας ως παραπροϊόν Η2Ο. 
Άλλη μία πιθανή περίπτωση για την μείωση των εκπομπών του CO2 είναι η καύση 
των ορυκτών καυσίμων με καθαρό Ο2 (oxy-fuel combustion). Στην περίπτωση αυτή, 
διαχωρίζεται το Ο2 από το Ν2 του αέρα και το Ο2 διαλύεται με το CO2 πριν την 
καύση, οδηγώντας σε ένα μείγμα αερίων μετά την καύση CO2 και Η2Ο, το οποίο 
μπορεί να διαχωριστεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 
υποδομές.  
 
  Όπως είναι κατανοητό κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετικό διαχωρισμό αερίων κι 

ως άμεση συνέπεια είναι η εύρεση διαφορετικών υλικών μεταξύ του με τις 

                                                           
12 Sumida, K.; Rogow, D. L.; Mason, A. J.; McDonald, T.M.; Block, E. D.; Herm, Z. R.; Bae, T.-C.; Long, J. 
R. Chem. Rev. 2012, 112, 724   



20 
 

κατάλληλες ιδιότητες για τον κάθε διαχωρισμό, λόγω των διαφορετικών φυσικών 

ιδιοτήτων κάθε αερίου. 

 

 

Εικόνα 9:Σχηματική απεικόνιση των τριών διαφορετικών διαδικασιών τύπων διαχωρισμού και δέσμευσης του 
CO2 (Postcombustion, Precombustion, Oxy-fuel combustion) 

 

  Οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της 
προσρόφησης του CO2 σε MOFs είναι η χωρητικότητα του CO2 στο MOF, η ενθαλπία 
προσρόφησης κι η εκλεκτικότητα. Όσον αφορά την χωρητικότητα του CO2 αυτή 
μπορεί να χωριστεί στην γραμμομοριακή (gravimetric uptake) και στην ογκομετρική. 
Η πρώτη αναφέρεται στην ποσότητα του CO2 που προσροφάται σε μία μονάδα 
μάζας του υλικού, κι υπαγορεύει την μάζα του MOF που απαιτείται για το 
προσροφητικό στρώμα. Η δεύτερη υπαγορεύει πόσο «καλά» πακετάρεται το CO2 

μέσα στο υλικό. Οι δύο παράμετροι αυτοί ρυθμίζουν την θερμοκρασία που θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να γίνει η εκρόφηση του CO2 και να αναγεννηθεί το 
υλικό. Παρατηρήθηκε πειραματικά, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του MOF, 
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τόσο μεγαλύτερη η χωρητικότητα του ως προς το CO2 σε υψηλές πιέσεις. 
Παράλληλα, μεγάλες χωρητικότητες παρατηρούνται και σε MOF που έχουν μεγάλη 
συγγένεια με το CO2, αλλά με μέτριες τιμές επιφάνειας. Τα MOFs αυτά έχουν 
τροποποιημένες με λειτουργικές ομάδες επιφάνειες, είτε έχουν εκτεθειμένα 
μεταλλικά κέντρα.Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ενθαλπία 
προσρόφησης, όπου δείχνει τη συγγένεια της επιφάνειας του πόρου με το CO2, η 
τιμή της οποία καθορίζει την εκλεκτικότητα με τον οποία θα προσροφηθεί το CO2. 
Ακριβής έλεγχος στην ισχύς της αλληλεπίδρασης του CO2 στο MOF μπορεί να 
χαμηλώσει το κόστος της δέσμευσης.  
Η τελευταία παράμετρος που είναι εξίσου σημαντική, είναι η εκλεκτικότητα της 
δέσμευσης του CO2 συγκριτικά με τα υπόλοιπα συστατικά του μείγματος. 
 Η εκλεκτικότητα βασίζεται είτε στο μέγεθος κι ονομάζεται κινητικός διαχωρισμός, 
όπου MOFs με μικρό μέγεθος πόρου επιτρέπει τη διάχυση μορίων συγκεκριμένης 
κινητικής διαμέτρου, κι έτσι γίνεται διαχωρισμός μορίων με βάση το μεγέθους τους. 
Οι διαχωρισμοί που αφορούν όμως τη δέσμευση του CO2 από εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση ορυκτών καυσίμων απαιτούν 
διαχωρισμούς κατά κύριο λόγο CO2/N2 και CO2/H2, μόρια με παρόμοια κινητική 
διάμετρο. Έτσι, κατά κύριο λόγο στα MOFs, πραγματοποιείται διαχωρισμός, που 
βασίζεται στην διαφορετική συγγένεια των συστατικών του μείγματος με την 
επιφάνεια του πόρου του MOF, που προκύπτουν από τις διαφορετικές φυσικές 
ιδιότητες των μορίων, όπως είναι η τετραπολική ροπή ή η πολωσιμότητα.  
 
  Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την αύξηση της εκλεκτικότητας του CO2/N2 
και περιλαμβάνουν την εισαγωγή λειτουργικών ομάδων που είναι βασισμένες στο 
άζωτο (π.χ. -ΝΗ2, -ΝΟ2). Η αυξημένη αλληλεπίδραση οφείλεται στις δυνάμεις 
διασποράς και τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ της 
τετραπολικής ροπής του CO2 και των εντοπισμένων δίπολων που αναπτύσσονται 
λόγω του ετεροατόμου. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις 
τύπου οξέος-βάσεως μεταξύ του ασύζευκτου ζεύγους του αζώτου και του CO2. Με 
αντίστοιχη λογική, άλλες πολικές λειτουργικές ομάδες όπως υδρόξο (-ΟΗ), κυάνο (-
CN), σουλφονικές (-SO3H), σουλφόνο (-SO2) ή αλογονομάδες (-F, -Cl, -Br) αυξάνουν 
την αλληλεπίδραση του CO2 με το τροποποιημένο πλέγμα του MOF. Μία δεύτερη 
στρατηγική για την αυξημένη εκλεκτικότητα του CO2/N2 είναι η χρήση MOFs που 
φέρουν ακόρεστα μεταλλικά κέντρα. Η αλληλεπίδραση αυξάνεται, διότι τα 
ακόρεστα μεταλλικά κέντρα είναι οξέα κατά Lewis και αλληλεπιδρούν ισχυρά με το 
CO2. 
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1.2.3. MOFs και αποθήκευση CH4
13,14,15,16 

 
  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπογενείς εκπομπές του CO2 που προέρχονται κατά 
κύριο λόγο από την καύση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και τη κίνηση των οχημάτων αλλά και το πρόβλημα της μη 
αποτελεσματικής αποθήκευσης του Η2, ως εναλλακτική πηγή ενέργειας άκρως 
φιλική προς το περιβάλλον κρίνεται ύψιστης σημασίας εύρεσης μιας 
εναλλακτικής.Η εναλλακτική που προτείνεται είναι το CH4. Ανάμεσα σε όλους τους 
υδρογονάνθρακες, το CH4 έχει τη μεγαλύτερη αναλογία Η:C κι η καύση του παράγει 
το μικρότερο ποσό CO2 για κάθε μονάδα ενέργειας που ελευθερώνεται, 
καθιστώντας το πιο «καθαρό» καύσιμο συγκριτικά με τα καύσιμα που είναι 
βασισμένα στο πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο, αποτελείται κατά κύριο λόγο από CH4 
σε ποσοστό >95%, ενώ το υπόλοιπο 5% είναι μείγμα αιθανίου και πιο βαριών 
υδρογονανθράκων, Ν2 και CO2.  
  Οι πιο κοινές μέθοδοι για την αποθήκευση του φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η υγροποίηση του σε χαμηλές θερμοκρασίες, είτε η 
συμπίεση του σε υψηλές πιέσεις (200-300 bar) σε θερμοκρασία δωματίου. Η πρώτη 
μέθοδος απαιτεί την χρήση ακριβών κρυογονικών δοχείων και πάσχει από απώλειες 
(boil-off losses), ενώ η δεύτερη απαιτεί τη χρήση βαριών κυλινδρικών δοχείων με 
παχιά τοιχώματα και πολλών σταδίων συστημάτων συμπίεσης. Έτσι, κρίνεται 
απαραίτητη η εύρεση εναλλακτικών τεχνολογιών για την ασφαλή και 
αποτελεσματική αποθήκευση του CH4. Τα πορώδη υλικά προτάθηκαν ως πιο 
ασφαλή, απλή και οικονομική λύση για την αποθήκευση του φυσικού αερίου σε 
θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερες πιέσεις (35 bar) στη μορφή του 
προσροφημένου φυσικού αερίου, σε σχετικά μεγάλη πυκνότητα.  
  Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE-Department of Energy), λαμβάνοντας 
υπόψη τις υπάρχουσες τεχνολογίες, έχει εκδώσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν τα πορώδη υλικά για την αποτελεσματική αποθήκευση του φυσικού 
αερίου. Τα πορώδη υλικά θα πρέπει να έχουν ογκομετρική και γραμμομοριακή 
χωρητικότητα >12.5 MJ L-1 (314.2 VCH4 (STP)/V sorbent) και 0.5 g CH4/g sorbent (700 
cm3CH4 (STP)/g sorbent), αντίστοιχα, σε συνθήκες πίεσης ≤ 35 bar κι εύρος 
θερμοκρασιών -40 οC με 85 οC, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τα επιβατικά 
οχήματα >9.2 MJ L-1 και > 0.4 g CH4/g sorbent σε ένα σύστημα αποθήκευσης όπου 
το φυσικό αέριο θα είναι προσροφημένο.  
  Η χωρητικότητα του CH4 σε πορώδη υλικά δεν είναι η μοναδική ιδιότητα που 
πρέπει να εξεταστεί για την εφαρμογή τους στην αποθήκευση του φυσικού αερίου. 
Άλλες εξίσου σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η a) η 
ποσοτική εκρόφηση του φυσικού αερίου υπό ήπιες συνθήκες, b) χαμηλή θέρμανση 
της προσρόφησης (προσρόφηση : ΔΗ<0), c) η υψηλή θερμοχωρητικότητα, d) υψηλή 
πυκνότητα πακεταρίσματος, e) υψηλή μηχανική σταθερότητα, f) μικρή συγγένεια 
για άλλα είδη εκτός του CH4, και g) λογικό κόστος.  

                                                           
13 Spanopoulos, I.; Tsangarakis, C.; Klontzas, E.; Tylianakis, E.; Froudakis, G.; Adil, K.; Belmabkhout, Y.; 
Eddaoudi, M.; Trikalitis, P. N. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (5), 1568   
14 Makal, T. A.; Li, J.-R., Lu, W.; Zhou, H.-C. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7761   
15 He, Y.; Zhou, W.; Qian, G.; Chen, B. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5657   
16 Peng, Y.; Krungleviciute, V.; Eryazici, I.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.; Yildirim, T. J. Am. Chem. Soc., 2013, 
135 (32), 11887   
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  Στην βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των πορωδών υλικών χρησιμοποιούνται 
κατά κύριο λόγο οι όροι excess και total χωρητικότητα. Ο όρος excess χωρητικότητα 
αναφέρεται στο ποσό του αερίου που αλληλεπιδρά με το πλέγμα, ενώ ο όρος total 
αναφέρεται σε όλο το ποσό του αερίου που βρίσκεται στον πόρο. Ένας ακόμη όρος 
που χρησιμοποιείται είναι ο όρος “working capacity” και αναφέρεται ουσιαστικά 
στην ποσότητα του προσροφημένου αερίου που μπορεί να διοχετευθεί στην 
μηχανή του οχήματος κι είναι ουσιαστικά η διαφορά της χωρητικότητας μεταξύ των 
πιέσεων 35 bar και 5 bar. Τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία δίνεται το 
“working capacity” με ανώτατο όριο πίεσης τα 65 bar, όπου είναι η πίεση που 
επιτυγχάνεται με έναν σχετικό οικονομικό συμπιεστή δύο σταδίων. Η πίεση των 5 
bar είναι η χαμηλότερη πίεση στην οποία μπορεί να διοχετευθεί το φυσικό αέριο 
στην μηχανή του οχήματος.  
  Η προσρόφηση του μεθανίου στα MOFs γίνεται μέσω δυνάμεων διασποράς 
(φυσιορόφηση). Συνήθως η επιφάνεια του υλικού συσχετίζεται με την ποσότητα 
του αερίου που θα προσροφηθεί, όπου υλικά με υψηλότερη επιφάνεια τυπικά 
εμφανίζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ωστόσο, στην περίπτωση του μεθανίου, η 
προσβάσιμη επιφάνεια δεν φαίνεται να παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο ούτε στην 
ογκομετρική είτε στην γραμμομοριακή χωρητικότητα. Πολλές μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι συνεργητικά δρουν η ειδική επιφάνεια, ο όγκος των πόρων, η 
ενθαλπία προσρόφησης κι η γεωμετρία του πόρου κι είναι όλοι αυτοί οι 
παράγοντες που θα καθορίσουν την χωρητικότητα του CH4 αλλά και το “working 
capacity” στα MOFs.  
 
  Σε αντίθεση με το υδρογόνο, η αλληλεπίδραση του μεθανίου με τα πορώδη υλικά 
υπάρχει κι είναι σε λογικά επίπεδα. Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί για την 
χρήση των MOFs σε συστήματα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι η ογκομετρική 
χωρητικότητα του CH4 σε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η 
πυκνότητα των μορίων του CH4 κατά το πακετάρισμα μέσα στα πορώδη υλικά. 
Επιπλέον πρέπει να αυξηθεί όχι μόνο η “total” και η “excess” χωρητικότητα αλλά το 
“working capacity”. Έτσι, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της ολικής 
χωρητικότητας και του “working capacity”, όπου παρατηρείται ότι αυξάνοντας την 
ενθαλπία προσρόφησης, ενισχύεται η ολική χωρητικότητα αλλά μειώνεται το 
“working capacity”, καθώς αυξάνεται το ποσό που μένει προσροφημένο σε χαμηλές 
πιέσεις.  
 
  Όπως προαναφέρθηκε οι κυριότεροι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
σχεδιάζοντας ένα MOF για την αποθήκευση του CH4 περιλαμβάνει το πορώδες του 
(ειδική επιφάνεια, όγκος πόρων, μέγεθος πόρου), η γεωμετρία των πόρων καθώς κι 
η ενθαλπία προσρόφησης.Η ενθαλπία προσρόφησης του CH4 στα MOFs αυξάνεται 
με την εισαγωγή ακόρεστων μεταλλικών κέντρων. Τα ακόρεστα μεταλλικά κέντρα 
είναι το πρώτο σημείο όπου το CH4 θα αλληλεπιδράσει. Εφόσον καλυφθούν οι 
θέσεις των ακόρεστων μεταλλικών κέντρων. Ένας δεύτερος παράγοντας που 
επηρεάζει την ενθαλπία προσρόφησης του CH4 είναι η λειτουργικότητα του πόρου, 
και κατ’ επέκταση η φύση του οργανικού υποκαταστάτη. Μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι οι οργανικοί υποκαταστάτες πρέπει να αποτελούνται από εκτενείς αρωματικούς 
δακτυλίους, είτε αυτοί να είναι υποκατεστημένοι με μεθύλια. Το CH4 αλληλεπιδρά 
μέσω δυνάμεων διασποράς με το π-ηλεκτρονιακό σύστημα των αρωματικών 
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δακτυλίων ενώ οι μεθυλομάδες οι οποίες είναι ομάδες δότες ηλεκτρονίων, 
προσφέρουν ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο π-ηλεκτρονιακό σύστημα αυξάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο την αλληλεπίδραση με το CH4. 
 
Όσον αφορά το μέγεθος και τη γεωμετρία του πόρου, το CH4 έχει βρεθεί να 
προσροφάται καλύτερα σε στενούς πόρους που δημιουργούνται από μεγάλους 
υποκαταστάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η χωρητικότητα των MOFs σε 
CH4 μπορεί να επιτευχθεί, με αύξηση της πυκνότητας των ακόρεστων μεταλλικών 
κέντρων και τον σχηματισμό πόρων μεγέθους όσο κινητική διάμετρος του CH4 ή το 
διπλάσιο της κινητικής διαμέτρου. Στην περίπτωση που το μέγεθος των πόρων είναι 
μεγαλύτερο, τα μόρια του CH4 δεν αλληλεπιδρούν τόσο ισχυρά, λόγω μείωσης των 
δυναμικών των αντίθετων επιφανειών, κι έτσι λιγότερα μόρια CH4 αλληλεπιδρούν 
απευθείας με την επιφάνεια. Σε υψηλότερες πιέσεις, όπως στα 100 bar, ο 
προσβάσιμος όγκος μέσα στους πόρους του πλέγματος γίνεται ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την χωρητικότητα του CH4. Σε αυτό το σημείο, οι αλληλεπιδράσεις 
CH4-CH4 γίνονται κυρίαρχες και οι αλληλεπιδράσεις CH4-επιφάνεια πόρου γίνονται 
λιγότερο σημαντικές. 
 

1.2.4. MOFs και προσρόφηση και διαχωρισμός Xe, Kr17,18 
 
  Η συνολική παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις 
επόμενες δεκαετίες, κυρίως λόγω της συνεχούς αύξησης του αναπτυσσόμενου 
κόσμου. Η ταχεία εξάντληση των παραδοσιακών μη-ανανεώσιμων ορυκτών 
καυσίμων έκρινε επιτακτική την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
  Η πυρηνική ενέργεια είναι μία πηγή με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, χωρίς 
εκπομπές, η οποία παράγεται μέσω ελεγχόμενης πυρηνικής σχάσης. Συχνά 
θεωρείται ως εναλλακτική λύση των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η επιτυχής 
εγκατάσταση μίας αποτελεσματικής και οικονομικά βιώσιμης κλίμακας για την 
κατάλληλη απομόνωση και το μετριασμό των σχετικών με την πυρηνική σχάση 
αποβλήτων (πχ used nuclear fuel, UNF), αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε 
περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στο εγγύς μέλλον. Η 
επανεπεξεργασία του UNF θεωρείται συχνά ως ένας λογικός τρόπος για την 
ελαχιστοποίηση του όγκου των ραδιενεργών αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας, αν 
και η παραγωγή πτητικών ραδιονουκλεϊδίων κατά την επανεπεξεργασία δημιουργεί 
μια σημαντική πρόκληση για την επιτυχή υλοποίησή του. Τα πτητικά 
ραδιονουκλίδια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ευγενή αέρια (κυρίως 
ισότοπα των Xe και Kr) και πρέπει να συλλαμβάνονται κατά τη διαδικασία για να 
αποφευχθεί η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. 
    Οι μη ραδιενεργές συσκευές με βάση το ξένον είναι πανταχού παρούσες στην 

καθημερινότητά μας, που κυμαίνονται από το φωτισμό και τα λέιζερ έως τις 

ιατρικές συσκευές. Ωστόσο, ενώ τα Xe και Kr είναι πτητικά ευγενή αέρια που είναι 

                                                           
17 Debasis Banerjee, Amy J. Cairns, Jian Liu, Radha K. Motkuri, Satish K. Nune, Carlos A. Fernandez, 
Rajamani Krishna, Denis M. Strachan, and Praveen K. Thallapally, Acc. Chem. Res., 2015, 48 (2), pp 
211–219 
18 Giasemi K. Angeli, Christina Sartsidou, Styliani Vlachaki, Ioannis Spanopoulos, Constantinos 
Tsangarakis, Andreas Kourtellaris, Emmanuel Klontzas, George E. Froudakis, Anastasios Tasiopoulos, 
and Pantelis N. Trikalitis, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (51), pp 44560–44566 



25 
 

φυσικά διαθέσιμα στην ατμόσφαιρα, είναι εξαιρετικά σπάνια σε σύγκριση με άλλα 

αέρια, με ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις μόνο 0,09 και 1,1 ppm, αντίστοιχα. Από 

εμπορική άποψη, αυτά τα αέρια απομακρύνονται από τον αέρα με μια ενεργειακά 

εντατική μέθοδο κρυογονικής απόσταξης. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με βάση τις 

διαφορές στο σημείο βρασμού (π.χ. -108,12 και -153,22 ° C για Xe και Kr, 

αντιστοίχως) Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος και τις αυξημένες ανησυχίες 

για την ασφάλεια (π.χ. σχηματισμό από ραδιόλυση σε υγρό αέρα), οι ερευνητές 

επιδιώκουν ενεργά εναλλακτικές τεχνολογίες σύλληψης και αποθήκευσης Xe / Kr. 

Μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία θα πρέπει να είναι ικανή να απομακρύνει τα Xe 

και Kr από τον αέρα, ιδανικά κάτω από συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και 

πίεσης. Συνήθως, το UNF θα αποθηκευτεί για 5 ή περισσότερα χρόνια πριν 

επανεπεξεργαστεί. Λόγω των σχετικά μικρών χρόνων ημιζωής των 

ραδιονουκλεϊδίων Xe (t1/2 = 36,3 ημέρες για 127Xe), θα υπάρχει μόνο μη ραδιενεργό 

Xe όταν επανεπεξεργάζεται το καύσιμο. Ωστόσο,περίπου 10 γραμμομόρια Xe 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχάσης για κάθε γραμμομόριο του Kr. Ως εκ 

τούτου, για να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των απορριμμάτων ευγενών αερίων που 

πρέπει να αποθηκευτούν, το Xe πρέπει να διαχωριστεί από τον Kr και είτε να 

ανακτηθεί προς πώληση είτε να απελευθερωθεί στο περιβάλλον. Αντίθετα, η τιμή 

του 85Kr, η οποία έχει μακρύτερο χρόνο ημιζωής, 10,8 χρόνια, πρέπει να 

απομονωθεί και να μεταφερθεί σε μια αποθήκη όπου θα επιτρέπεται να 

αποσυντίθεται για ένα ελάχιστο χρόνο πριν ενδεχομένως να απελευθερωθεί στην 

ατμόσφαιρα, όταν η πλειοψηφία του αποθέματος Kr (περίπου 90%, σχετίζεται με 

την ηλικία του καυσίμου) είναι μη ραδιενεργό. Οι προτεινόμενες εναλλακτικές 

λύσεις για την απομάκρυνση Xe / Kr μπορούν ουσιαστικά να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: επιλεκτική απορρόφηση από τον οργανισμό, διάλυση σε διαλύτη και 

φυσική προσρόφηση σε πορώδη υλικά. 

   Καταρχήν, η διαδικασία απορρόφησης υγρού θα διεξάγεται με παρόμοιο τρόπο 

με την κρυογονική αλλά ο παράγοντας διαχωρισμού διέπεται από τη διαλυτότητα 

των στοχευόμενων αερίων σε έναν συγκεκριμένο διαλύτη και ποικίλλει ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας και της πίεσης.  

  Όσον αφορά τις διαχωρίσεις που βασίζονται σε υλικά με μικροπόρους,- τα υλικά 

αυτά αναγνωρίζονται ευρέως ως μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στις 

τεχνολογίες που βασίζονται στην απορρόφηση- επειδή είναι οι ροφητές που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες επιφάνειες που επιτρέπουν βελτιωμένες δυνατότητες 

αποθήκευσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρουν τη δυνατότητα 

βελτίωσης των προσροφητικών αλληλεπιδράσεων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 

η. Ο διαχωρισμός Xe σε σχέση με το Kr με βάση την προσρόφηση θεωρείται 

ιδανικός σε σχέση με την τρέχουσα κρυογονική απόσταξη και τα MOF είναι 

εξαιρετικοί επιλεκτικότητα υποψήφιοι σε σύγκριση με τα πιο παραδοσιακά πορώδη 

υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ζεολίθων και του ενεργού άνθρακα. 
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1.2 Σκοπός 
 
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση και η μελέτη νέων μέταλλο-
οργανικών στερεών με μεταλλικές πλειάδες Ζιρκονίου και Αφνίου, ως προς την 
προσρόφηση και το διαχωρισμό αερίων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 
Προκειμένου για τη δημιουργία framework χρησιμοποιήθηκε ο οργανικός τρίγωνος 
υποκαταστάτης ΤΑΤΑΒ. 
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2. Πειραματικό Μέρος – Συζήτηση Αποτελεσμάτων 
 
2.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός μέταλλο-οργανικών πολυμερών 
συναρμογής βασισμένα σε Ζιρκόνιο και τον τριτοπικό υποκαταστάτη 
Η3ΤΑΤΑΒ 
 
  Για τη σύνθεση του συγκεκριμένου MOF επιλέχθηκε ως υποκαταστάτης 4,4',4''-s-
triazine-1,3,5-triyltri-p-aminobenzoic acid (= ΤΑΤΑΒ) και συνδυάστηκε με χλωριούχο 
άλας του ζιρκονίου.  
 

 
Εικόνα 10: Δομή του ΤΑΤΑΒ 

 

Συνθετική πορεία 

   Σε φιαλίδιο των 20ml τοποθετούνται 20mg ZrCl4 (0.086 mmol) και 245mg 2-

Fluorobenzoic Acid (1.75 mmol) τα οποία διαλύονται σε 3ml DMF-η διάλυση 

πραγματοποιείται με τη χρήση υπερήχων (sonicator). Το vial τοποθετείται στο 

φούρνο σε θερμοκρασία 85οC overnight (pre-synthesized cluster). Κατόπιν το 

φιαλίδιο αφαιρείται από το φούρνο και αφήνεται να κρυώσει για 10min σε 

θερμοκρασία δωματίου και ύστερα 15min σε υδατόλουτρο. Μετά το πέρας αυτού 

του χρονικού διαστήματος προστίθενται στο φιαλίδιο 22mg TATAB (0,045 mmol). Η 

διάλυση του ΤΑΤΑΒ πραγματοποιείται με ανάδευση με το χέρι. Κατόπιν το φιαλίδιο 

τοποθετείται σε φούρνο με θερμοκρασία 120οC για 4 ημέρες. Κατά το χρονικό αυτό 

διάστημα καταβυθίζονται μεγάλα τετραεδρικά κρύσταλλα, τα οποία πλένονται με 

DMF προς απομάκρυνση τυχόν αντιδραστηρίων που δεν αντέδρασαν.  
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Δομικός χαρακτηρισμός 

  Τα κρύσταλλα που απομονώθηκαν χαρακτηρίστηκαν με περιθλασίμετρο ακτίνων Χ 

σε δείγμα σκόνης (PXRD).  

 

 

 

Εικόνα 11: Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ 
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Η μορφολογία των κρυστάλλων μελετήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(SEM). 

 

Εικόνα 12: Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

 

 

Φασματοσκοπία 1H-NMR 

 

Εικόνα 13: Φάσμα 1Η NMR του υλικού μετά την αλλαγή του διαλύτη DMF με Εθανόλη 
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Εικόνα 14: Φάσμα 1Η NMR του υλικού μετά την ενεργοποίηση 

  Στις παραπάνω εικόνες παρουσιάζονται τα φάσματα 1Η NMR του υλικού που 

παρασκευάσθηκε. Στην εικόνα 13 απεικονίζεται το φάσμα που λήφθηκε μετά από 

μία σειρά εκπλύσεων του MOF με εθανόλη προς απομάκρυνση του DMF, ενώ στην 

εικόνα 14 το φάσμα που λήφθηκε μετά την ενεργοποίηση του υλικού. Παρατηρείται 

πως και στα δύο φάσματα απουσιάζει ο αρχικός διαλύτης (DMF) του οποίου η 

κορυφή αναμενόταν να εμφανιστεί περίπου στα 2.8 ppm. Η τριπλή κορυφή που 

εμφανίζεται στα 7.9ppm είναι αυτή του ΤΑΤΑΒ ενώ αυτή στα 9.7ppm είναι αυτή των 

καρβοξυλικών του ΤΑΤΑΒ.  Οι διπλή κορυφή στα 3.4ppm καθώς και αυτή στα 

1.0ppm αντιστοιχούν στην εθανόλη ενώ η τριπλή στα 2,4-2,6ppm στο DMSO. 

Παρατηρείται πως στο φάσμα που λήφθηκε μετά την απαέρωση η ποσότητα της 

εθανόλης έχει μειωθεί εμφανώς γεγονός που αποδεικνύει ότι το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και οι πόροι του υλικού «άδειασαν» στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους από τον διαλύτη. 

Μελέτη των ιδιοτήτων 

  Η ενεργοποίηση του υλικού πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ανταλλαγή του 

διαλύτη σύνθεσης, DMF , με εθανόλη και στην συνέχεια με τη χρήση υπερκρίσιμου 

CO2.  Η ενεργοποίηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιλέχθηκε καθώς με απευθείας 

απαέρωση και απομάκρυνση του διαλύτη, το κρυσταλλικό πλέγμα καταστρέφεται 

μερικώς, έχοντας ως αποτέλεσμα αδυναμία πλήρους λήψης του πορώδους του 

υλικού. 

  Για τον χαρακτηρισμό του πορώδους του υλικού καταγράφηκε η ισόθερμος Ar 

στους 87Κ. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι είναι τύπου Ι, δηλαδή χαρακτηριστική για 

μικροπορώδη υλικά. Ο όγκος των πόρων είναι 0.69cm3g-1σε μερική πίεση 0.99. Η 

ειδική επιφάνεια ΒΕΤ είναι 2257 m2g-1. Τέλος, η κατανομή του μεγέθους πόρων 

εφαρμόζοντας NLDFT στα δεδομένα της καμπύλης προσρόφησης έδειξε μία κορυφή 

στα 10.5 Å.  
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Εικόνα 15: Ισόθερμος προσρόφησης και εκρόφησης Ar στους 87Κ. Οι μπλε σφαίρες δείχνουν την προσρόφηση 
ενώ οι λευκές την εκρόφηση. 

 

Εικόνα 16: ΒΕΤ διάγραμμα το οποίο προκύπτει από την ισόθερμο Ar στους 87Κ 
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Εικόνα 17: Ισόθερμος Ar στους 87Κ και η αντίστοιχη που προκύπτει από την προσαρμογή NLDFT 

 

 

Εικόνα 18: Κατανομή μεγέθους πόρων όπως υπολογίστηκε με την ανάλυση NLDFT 
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  Στην συνέχεια, μελετήθηκαν οι προσροφητικές ιδιότητες του ως προς τα αέρια 
CO2, CH4, Xe, Kr σε θερμοκρασίες 273 Κ, 283Κ και 298 Κ.  
Χρησιμοποιώντας τις ισόθερμους προσρόφησης του CO2 στους 273 Κ, 283K και 298 
Κ, υπολογίστηκε η ενθαλπία προσρόφησης σε μηδενική κάλυψη Qst0 , η οποία έχει 
τιμή Qst0 = 11.5 kJ mol-1 

 
Εικόνα 19: Ισόθερμοι προσρόφησης του CO2 στους 273Κ, 283Κ και 298Κ. 
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Εικόνα 20: Προσαρμογή της καταστατικής εξίσωσης virial των ισοθέρμων του υλικού του CO2 στους 273Κ, 283Κ 
και 298Κ σύμφωνα με την εξίσωση 1 

 
 

 
Εικόνα 21: Ενθαλπία προσρόφησης CO2 συναρτήσει της κάλυψης της επιφάνειας του υλικού 
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 Χρησιμοποιώντας τις ισόθερμους προσρόφησης του CH4 στους 273 Κ, 283 K και 298 
Κ υπολογίστηκε η ενθαλπία προσρόφησης σε μηδενική κάλυψη Qst0, η οποία έχει 
τιμή Qst0 =24,5 kJ mol-1. 
 

 

Εικόνα 22: Ισόθερμοι προσρόφησης για το CH4 στους 273Κ, 283Κ, 298Κ. 
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Εικόνα 23:Προσαρμογή της καταστατικής εξίσωσης virial των ισοθέρμων του υλικού του CΗ4 στους 273Κ, 283Κ 
και 298Κ σύμφωνα με την εξίσωση 1 

 
 

 
Εικόνα 24: Ενθαλπία προσρόφησης CH4 συναρτήσει της κάλυψης της επιφάνειας του υλικού. 
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Ακόμα, μελετήθηκαν οι προσροφητικές ιδιότητες ως προς τo αέριo Kr, σε 
θερμοκρασίες 273 Κ, 283 K και 298 Κ. Χρησιμοποιώντας τις ισόθερμους 
προσρόφησης του Κr στους 273 Κ, 283 K και 298 Κ υπολογίστηκε η ενθαλπία 
προσρόφησης σε μηδενική κάλυψη Qst0, η τιμή της οποίας βρέθηκε ίση με 
Qst0=29kJ mol-1. 
 

 

Εικόνα 25:Ισόθερμοι προσρόφησης Kr στους 273Κ, 283Κ και 298Κ. 
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Εικόνα 26:Προσαρμογή της καταστατικής εξίσωσης virial των ισοθέρμων προσρόφησης του υλικού του Kr στους 
273Κ, 283Κ και 298Κ σύμφωνα με την εξίσωση 1. 

 
 
 

 
Εικόνα 27:Ενθαλπία προσρόφησης Κr συναρτήσει της κάλυψης της επιφάνειας του υλικού. 
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Τέλος, μελετήθηκαν οι προσροφητικές ιδιότητες ως προς τo αέριo Χe, σε 
θερμοκρασίες 273 Κ, 283 K και 298 Κ. Χρησιμοποιώντας τις ισόθερμους 
προσρόφησης του Xe στους 273 Κ, 283 K και 298 Κ υπολογίστηκε η ενθαλπία 
προσρόφησης σε μηδενική κάλυψη Qst0 η τιμή της οποίας βρέθηκε ίση με Qst0=23.0 
kJ mol-1. 
 
 

 
Εικόνα 28:Ισόθερμοι προσρόφησης Xe στους 273Κ, 283Κ και 298Κ. 

 



41 
 

 

Εικόνα 29:Προσαρμογή της καταστατικής εξίσωσης virial των ισοθέρμων του υλικού για το Xe στους 273Κ, 283Κ 
και 298Κ σύμφωνα με την εξίσωση 1. 

 

Εικόνα 30: Ενθαλπία προσρόφησης Xe συναρτήσει της κάλυψης της επιφάνειας του υλικού. 
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  Στην ποσότητα του υλικού μετά την απαέρωσή του, έγινε θερμοστατική ανάλυση 
ώστε να παρατηρηθεί η απώλεια βάρους του υλικού, τόσο υπό ροή Ν2 όσο και υπό 
ροή αέρα. 
 

 
Εικόνα 31: Η καμπύλη TGA για το απαερωμένο υλικό, η οποία καταγράφηκε υπό ροή Ν2 και Ο2 με ρυθμό 
5degmin-1. 
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2.2 Σύνθεση μέταλλο-οργανικών πολυμερών συναρμογής βασισμένα σε 
Άφνιο και τον τριτοπικό υποκαταστάτη Η3ΤΑΤΑΒ 
 

  Για τη σύνθεση του συγκεκριμένου MOF επιλέχθηκε ως υποκαταστάτης 4,4',4''-s-
triazine-1,3,5-triyltri-p-aminobenzoic acid (= ΤΑΤΑΒ) και συνδυάστηκε με χλωριούχο 
άλας του αφνίου.  
 
Συνθετική πορεία 

   Σε φιαλίδιο των 20ml τοποθετούνται 28mg HfCl4 (0.086 mmol) και 245mg 2-

Fluorobenzoic Acid (1.75 mmol) τα οποία διαλύονται σε 3ml DMF-η διάλυση 

πραγματοποιείται με τη χρήση υπερήχων (sonicator). Το vial τοποθετείται στο 

φούρνο σε θερμοκρασία 85οC overnight (pre-synthesized cluster). Κατόπιν το 

φιαλίδιο αφαιρείται από το φούρνο και αφήνεται να κρυώσει για 10min σε 

θερμοκρασία δωματίου και ύστερα 15min σε υδατόλουτρο. Μετά το πέρας αυτού 

του χρονικού διαστήματος προστίθενται στο φιαλίδιο 22mg TATAB (0,045 mmol). Η 

διάλυση του ΤΑΤΑΒ πραγματοποιείται με ανάδευση με το χέρι. Κατόπιν το φιαλίδιο 

τοποθετείται σε φούρνο με θερμοκρασία 120οC για 4 ημέρες. Κατά το χρονικό αυτό 

διάστημα καταβυθίζονται μεγάλα τετραεδρικά κρύσταλλα, τα οποία πλένονται με 

DMF προς απομάκρυνση τυχόν αντιδραστηρίων που δεν αντέδρασαν. 
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Δομικός χαρακτηρισμός 

   

Τα κρύσταλλα που απομονώθηκαν χαρακτηρίστηκαν με περιθλασίμετρο ακτίνων Χ 

σε δείγμα σκόνης (PXRD).  

 

 

 

Εικόνα 32: Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ 
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Η μορφολογία των κρυστάλλων μελετήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(SEM). 

 

Εικόνα 33: Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

 

Μελέτη των ιδιοτήτων 

  Η ενεργοποίηση του υλικού πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ανταλλαγή του 

διαλύτη σύνθεσης, DMF , με εθανόλη και στην συνέχεια με τη χρήση υπερκρίσιμου 

CO2.  Η ενεργοποίηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιλέχθηκε καθώς με απευθείας 

απαέρωση και απομάκρυνση του διαλύτη, το κρυσταλλικό πλέγμα καταστρέφεται 

μερικώς, έχοντας ως αποτέλεσμα αδυναμία πλήρους λήψης του πορώδους του 

υλικού. Ωστόσο το πορώδες του υλικού δε βρέθηκε αρκετά υψηλό ώστε να 

πραγματοποιηθούν περεταίρω μετρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Σύνθεση του Η3ΤΑΤΑΒ 

 

Εικόνα 34: Αντίδραση σύνθεσης 

 

  Σε μονόλαιμη σφαιρική που φέρει κάθετο ψυκτήρα, διαλύεται το 4-aminobenzoic 

acid (1.8 g, 13.2 mmol) σε Η2Ο (20 ml) και σε διάλυμα NaOH 5Ν (5 ml) όπου γίνεται 

προσθήκη NaHCO3 (0.9 g, 11.0 mmol). Σε αυτό το μείγμα γίνεται σταδιακή 

προσθήκη διαλύματος cyanuric chloride (0.6 g, 3.3 mmol) σε 1,4-dioxane (5.0 ml). Το 

μείγμα αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου για 10 min και στην συνέχεια 

αφήνεται υπό ανάδευση για 18h στους 110 oC. Εφόσον έρθει σε θερμοκρασία 

δωματίου, το μείγμα οξυνίζεται με διάλυμα 20% HCl μέχρι το pH=3, όπου 

καταβυθίζεται απαλό καφέ ίζημα. Το ίζημα διηθείται υπό κενό, εκπλένεται με Η2Ο 

και ξηραίνεται στον φούρνο (1.5 g, 3.08 mmol, 93%). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): 

9.84 (s, 3H), 8.00 (m, 6H), 7.91 (m, 6H). 
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Εικόνα 35: φάσμα 1Η ΝΜR του Η3ΤΑΤΑΒ 
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Παράρτημα 2 

Περίθλαση ακτίνων-Χ19 

Κρυσταλλικά στερεά 

  Κρυσταλλικά είναι τα στερεά στα οποία τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια είναι 

τοποθετημένα με περιοδικό τρόπο σε συγκεκριμένα σημεία, το σύνολο των οποίων 

καλείται κρυσταλλικό πλέγμα (πχ NaCl). 

  Ένα τρισδιάστατο κρυσταλλικό στερεό αποτελείται από τη μοναδιαία κυψελίδα, η 

οποία είναι η μικρότερη (στοιχειώδης) μονάδα. Επανάληψη της μοναδιαίας 

κυψελίδας σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες συμμετρίας σχηματίζει το 

κρυσταλλικό στερεό. Τα επτά κρυσταλλικά συστήματα είναι το κυβικό, το 

τετραγωνικό, το ορθορομβικό, το εξαγωνικό, το μονοκλινές και το τρικλινές, το 

καθένα από τα οποία διαθέτει διαφορετικές παραμέτρους μοναδιαίας κυψελίδας. 

 

Εικόνα 36: Τα 7 κρυσταλλικά συστήματα 

                                                           
19 Anthony R. West, Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, The Atrium, Southern Gate, 
Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom, 2014 
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Νόμος του Bragg 

  Οι ακτίνες-Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος περίπου 1Å, οι 

οποίες εμφανίζονται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ανάμεσα στις ακτίνες-γ και την 

υπεριώδη περιοχή (UV). Για την παραγωγή τους, μία δέσμη από ηλεκτρόνια 

επιταχύνεται σε κατάλληλο δυναμικό και προσπίπτει σε έναν μεταλλικό στόχο, 

συνήθως Cu. Τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια έχουν επαρκή ενέργεια για να 

απομακρύνουν κάποια ηλεκτρόνια από την 1s στοιβάδα του Cu. Στην συνέχεια, ένα 

ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα μεταπίπτει για να καταλάβει το κενό 1s 

επίπεδο και η ενέργεια που εκλύεται στη μετάβαση εμφανίζεται σαν ακτίνες-Χ. Οι 

ενέργειες μετάπτωσης έχουν συγκεκριμένες τιμές. Για τον Cu, η μετάπτωση 2p  1s 

ονομάζεται Κα και έχει μήκος κύματος 1.5418Å και η 3p  1s μετάπτωση 

ονομάζεται Κβ και έχει μήκος κύματος 1.3922Å. 

  Για τα περισσότερα πειράματα περίθλασης, μία μονοχρωματική δέσμη ακτίνων-Χ 

είναι επιθυμητή και όχι ένα συνεχές φάσμα. Στο φάσμα των ακτίνων-Χ που 

εκπέμπονται από τον Cu, η Κα είναι πιο έντονη και έτσι απαιτείται να φιλτράρονται 

όλα τα άλλα μήκη κύματος. Για τον Cu χρησιμοποιείται φίλτρο Ni το οποίο κόβει την 

Κβ. 

  Σε ένα πείραμα περίθλασης ακτίνων-Χ, μία ευθυγραμμισμένη δέσμη 

μονοχρωματικών ακτίνων-Χ κατευθύνεται προς το δείγμα και η περιθλώμενη 

ακρινοβολία παρακολουθείται ως συνάρτηση της γωνίας περίθλασης θ. 

  Η προσέγγιση του Bragg για την περίθλαση στηρίζεται στην ύπαρξη οικογενειών 

πλεγματικών επιπέδων. Κάποιες από τις ακτίνες-Χ αντανακλώνται από ένα επίπεδο, 

με γωνία ανάκλασης ίση με τη γωνία πρόσπτωσης. 

 

Εικόνα 37: Σχηματική απόδειξη του νόμου του Bragg 
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Δύο ακτίνες Α και D ανακλώνται από δύο γειτονικά επίπεδα του κρυστάλλου, Χ και 

Υ. Η ακτίνα DF πρέπει να διανύσει την επιπλέον απόσταση GEH σε σύγκριση με την 

ακτίνα AC για να είναι αυτές οι δύο ακτίνες σε φάση. Για να είναι η C και η F σε 

φάση η απόσταση GEH πρέπει να είναι ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

κύματος, λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών 

επιπέδων είναι d και η προσπίπτουσα γωνία είναι θ.  

Άρα από το Πυθαγόρειο Θεώρημα: 

GE=EH=dsinθ 

Οπότε GE+EH=GEH=2dsinθ  

Και αφού βρίσκονται σε φάση GEH=nλ  

Άρα : 

 2dsinθ=nλ (Νόμος του Bragg) 

  Στο πείραμα περίθλασης ακτίνων-Χ σε δείγμα σκόνης, το διάγραμμα που θα 

ληφθεί είναι το δακτυλικό αποτύπωμα του δείγματος και μπορούν να ληφθούν 

πολύ σημαντικές πληροφορίες για αυτό. Από τις θέσεις των ανακλάσεων του Bragg 

μπορεί να ληφθούν πληροφορίες για τις διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας, να 

γίνει γνωστό το κρυσταλλικό σύστημα στο οποίο ανήκει το κρυσταλλικό δείγμα και 

να γίνει ποιοτική ταυτοποίηση της φάσης. Από την ένταση των ανακλάσεων 

μπορούν να βρεθούν οι θέσει και το είδος των ατόμων στην κυψελίδα, να γίνει 

ποσοτική ανάλυση της φάσης και να ληφθούν πληροφορίες για την συμμετρία.  

  Στο πείραμα περίθλασης ακτίνων-Χ σε μονοκρύσταλλο μπορεί να γίνει πλήρης 

επίλυση της δομής του κρυστάλλου. 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, SEM.20 

  Αν το υλικό που έχει προκύψει από τη σύνθεση δεν αποτελείται από μεγάλα 

κρύσταλλα, αλλά από κρυστάλλους μικρού μεγέθους, των οποίων η παρατήρηση 

στο οπτικό μικροσκόπιο είναι αδύνατη, αναγκαία κρίνεται η παρατήρησή τους με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM). 

                                                           
20 http://www.chemistry.uoc.gr/ptrikalitis/  

http://www.chemistry.uoc.gr/ptrikalitis/
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Εικόνα 38: Η ανατομία ενός SEM 

  To ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης λειτουργεί ως εξής: 

Ένα όπλο ηλεκτρονίων στην κορυφή της κολώνας παράγει μία ηλεκτρονική δέσμη, η 

οποία εστιάζεται σε μία λεπτή κηλίδα διαμέτρου 1nm στην επιφάνεια του 

δείγματος. Η ηλεκτρονική δέσμη αλληλεπιδρά με το δείγμα. Μία από τις 

σημαντικότερες μη-ελαστικές αλληλεπιδράσεις στο SEM είναι αυτή κατά την οποία 

παράγονται δευτερογενή ηλεκτρόνια. Αυτά παράγονται από την αλληλεπίδραση 

των ηλεκτρονίων της δέσμης και ασθενώς δεσμευμένων ηλεκτρονίων της στοιβάδας 

αγωγιμότητας των ατόμων του δείγματος. Η εικόνα του μικροσκοπίου είναι 

αποτέλεσμα αυτών των ηλεκτρονίων. 

 

Εικόνα 39: Δημιουργία εικόνας στο SEM 
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Χαρακτηρισμός του πορώδους 

  Ο χαρακτηρισμός του πορώδους εμπεριέχει τον υπολογισμό της ειδικής 
επιφάνειας, τον όγκο των πόρων καθώς και την κατανομή των πόρων και γίνεται 
μέσω ισόθερμων προσρόφησης μη δραστικών αερίων σε κρυογονικές 
θερμοκρασίες. Τα δύο αέρια που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό του 
πορώδους είναι το N2 στους 77 Κ και το Ar στους 87 Κ (την θερμοκρασία 
υγροποίησης του εκάστοτε αερίου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό 
του πορώδους είναι το MOF να έχει ενεργοποιηθεί σωστά.  
  Για τον υπολογισμό της επιφάνειας, χρησιμοποιείται η θεωρία ΒΕΤ (Brunauer-
Emmet-Teller) καθώς το μέγεθος των πόρων των περισσότερων MOFs είναι τέτοιου 
μεγέθους, που γίνεται πολυστρωματική προσρόφηση αερίων. Η θεωρία Langmuir 
είναι έγκυρη μόνο για μονοστρωματική προσρόφηση, έχοντας ως αποτέλεσμα να 
υπερεκτιμάται η τιμή της επιφάνειας των MOFs σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
μέχρι και 50%.  
 
  Η εξίσωση ΒΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ειδικής 

επιφάνειας BET. 

𝑝
𝑝0

𝑛(1 −
𝑝
𝑝0

)
=

1

𝑛𝑚𝐶
+

𝐶 − 1

𝑛𝑚𝐶
(

𝑝

𝑝0
) 

Όπου 
 p: η πίεση  
p0: η πίεση κορεσμού του εκάστοτε αερίου που χρησιμοποιείται (Ν2 ή Ar)  
n: το ποσό του αερίου που έχει προσροφηθεί  
nm: το ποσό του αερίου που προσροφήθηκε και σχημάτισε το μονόστρωμα  
C: σταθερά BET 
 
  Η επιφάνεια ΒΕΤ ενός MOF υπολογίζεται κάνοντας τη γραφική παράσταση 
[(p/p0)/n(1-p/p0)] προς p/p0.  
 
Από αυτή τη γραφική παράσταση, πρέπει να επιλεχθεί μία ευθύγραμμη (linear) 
περιοχή με βάση τα κριτήρια που προτάθηκαν από τον Rouquerol, τα οποία 
υποδεικνύουν ότι:  
 
1. Η σταθερά ΒΕΤ “C” πρέπει να είναι θετική  

2. Ο όρος n(1-p/p0) πρέπει να αυξάνεται μονοτονικά (monotonically) με τον όρο 
p/p0.  
3. Το ποσό του αερίου που προσροφήθηκε στο μονόστρωμα nm πρέπει να 
αντιστοιχεί σε πίεση μέσα στα όρια των δεδομένων  

4. Η τιμή που υπολογίζεται για τον σχηματισμό του μονοστρώματος [1/( √𝐶+1 )] 
πρέπει να ισούται με τον όρο p/p0 στο μονόστρωμα.  

Από την κλίση της ευθείας και το intercept της ευθύγραμμης περιοχής υπολογίζεται 
η ΒΕΤ επιφάνεια, ο όρος nm και η σταθερά C. 
 



53 
 

  Ο όγκος των πόρων προκύπτει από το ποσό του αερίου που προσροφάται σε 

μερική πίεση p/p0 κοντά στη μονάδα, κάνοντας την υπόθεση ότι όλοι οι πόροι είναι 

κατειλημμένοι με υγρό (Ar στους 87 Κ ή Ν2 στους 77 Κ). Εάν το στερεό δεν περιέχει 

μακροπόρους, η ισόθερμος θα παραμείνει οριζόντια (plateau), προσεγγίζοντας τη 

μονάδα κι ο όγκος των πόρων είναι καλά καθορισμένος. Στα MOFs δεν 

παρατηρούνται μακροπόροι, οπότε ο υπολογισμός του όγκου των πόρων δεν 

εμφανίζει κάποια δυσκολία. Ο όγκος του προσροφούμενου αερίου Ar ή Ν2 (Vads) 

μπορεί να μετατραπεί στον όγκο του υγρού Ar ή Ν2 (Vliq) που περιέχεται μέσα στους 

πόρους. Η εξίσωση μέσω της οποία υπολογίζεται ο όγκος των πόρων είναι η εξής: 

 

𝑉𝑙𝑖𝑞 =
𝑝𝑎𝑉𝑎𝑑𝑠𝑉𝑚

𝑅𝑇
 

 

Όπου: 
 pa και Τ: ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία αντίστοιχα 
 Vm: ο μοριακός όγκος του υγρού προσροφούμενου (Ar ή Ν2).  
 
  Η κατανομή του μεγέθους των πόρων γίνεται από την ισόθερμο του Ar ή Ν2 στους 
87 Κ ή 77 Κ αντίστοιχα χρησιμοποιώντας το μοντέλο NLDFT (Non Local Density 
Functional Theory).  
  Τα πορώδη στερεά κατηγοριοποιούνται με βάση το μέγεθος των πόρων τους 
σύμφωνα με τη IUPAC σε:  

 Μικροπορώδη: < 2 nm  

 Μεσοπορώδη: 2-50 nm  

 Μακροπορώδη: > 50 nm  
 
  Να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση αυτή σύμφωνα με το μέγεθος των πόρων 
δεν βασίζεται στη κρυσταλλικά δεδομένα αλλά σε πειράματα χαρακτηρισμού του 
πορώδους (Κατανομή μεγέθους πόρων).  
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Τύποι ισόθερμων  
 
  Σύμφωνα με την IUPAC οι ισόθερμοι κατηγοριοποιούνται σε έξι τύπους. 

 

Εικόνα 40: Κατηγοριοποίηση ισοθέρμων ρόφησης σύμφωνα με την IUPAC 

 

  Η αντιστρεπτή ισόθερμος τύπου Ι είναι κοίλη ως προς τον άξονα p/p0 (Relative 
pressure) και το ποσό που προσροφάται έχει μία σταθερή τιμή όσο η τιμή του p/p0 
τείνει στο ένα (plateau). Η ισόθερμος τύπου Ι λαμβάνεται όταν η προσρόφηση 
περιορίζεται σε λίγα μόνο μοριακά στρώματα. Αυτή η συνθήκη συναντάται στην 
χημειορόφηση, όπου παρατηρείται ασυμπτωτική προσέγγιση σε μία περιοριστική 
τιμή, η οποία υποδεικνύει ότι όλες οι επιφάνειες είναι κατειλημμένες. Στην 
περίπτωση της φυσιορόφησης, όταν λαμβάνονται ισόθερμοι τύπου Ι, αφορούν 
μικροπορώδη υλικά. Το γέμισμα των μικροπόρων κι ως συνέπεια μεγάλη πρόσληψη 
προσροφούμενου, παρατηρείται σε σχετικά μικρές πιέσεις, λόγω της στενής 
διαμέτρου του πόρου και μεγάλου δυναμικού προσρόφησης.  
  Η ισόθερμος τύπου ΙΙ τυπικά λαμβάνεται στην περίπτωση των μη πορωδών υλικών 
ή σε μακροπορώδη υλικά, όπου μπορεί να γίνει απεριόριστη μονοστρωματική-
πολυστρωματική προσρόφηση. Το γόνατο (σημείο Β στην ισόθερμο) υποδεικνύει το 
στάδιο στο οποίο η μονοστρωματική κάλυψη έχει γίνει κι αρχίζει η πολυστρωματική 
προσρόφηση.  
   

Η αντιστρεπτή ισόθερμος τύπου ΙΙΙ είναι κυρτή ως προς τον άξονα p/p0 σχεδόν σε 

όλο της το εύρος κι έτσι δεν υπάρχει γόνατο σε αυτή την ισόθερμο. Το σχήμα αυτής 

της ισόθερμου υποδεικνύει ότι οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ του προσροφούμενου 

και του προσροφητικού, είναι σχετικά ασθενείς κι ότι η αλληλεπίδραση 
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προσροφούμενου-προσροφούμενου παίζει σημαντικό ρόλο. Οι ισόθερμες αυτού 

του τύπου δεν συναντώνται πολύ συχνά. 

  Η ισόθερμος τύπου IV είναι τυπική για μεσοπορώδη υλικά. Το χαρακτηριστικό 

αυτής της ισόθερμους είναι η υστέρηση που παρατηρείται λόγο της συμπύκνωσης 

του προσροφούμενου που συμβαίνει στους πόρους. Η μέγιστη πρόσληψη 

παρατηρείται σε εύρος μεγάλων πιέσεων p/p0 κι έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 

ενός plateau, που υποδεικνύει την πλήρη κάλυψη των πόρων. Το αρχικό μέρος της 

ισόθερμου τύπου IV, μπορεί να αποδοθεί μονοστρωματική-πολυστρωματική 

προσρόφηση όπως στην περίπτωση της ισόθερμου τύπου ΙΙ.  

  Η ισόθερμος τύπου V παρουσιάζει συμπύκνωση του προσροφούμενου στους 
πόρους και υστέρηση. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ισόθερμο τύπου IV, το αρχικό 
μέρος της ισόθερμου σχετίζεται με την ισόθερμου τύπου III, όπου υποδεικνύει 
σχετικά ασθενείς ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του προσροφούμενο και του 
προσροφητικού.  
 
  Η ισόθερμος τύπου VI είναι ειδική περίπτωση, που παρουσιάζει κλιμακωτή 
πολυστρωματική προσρόφηση σε μία ομοιόμορφη μη πορώδη επιφάνεια. Το σχήμα 
κι η οξύτητα στα σκαλιά (steps) της ισόθερμου εξαρτάται από την ομοιογένεια της 
επιφάνειας του προσροφητικού, από το προσροφούμενο και την θερμοκρασία. 
Παραδείγματα ισόθερμου τύπου VI είναι η προσρόφηση αργού (Ar) ή κρυπτού (Kr) 
στους 77 Κ.  
 

Ενθαλπία προσρόφησης 

  Για τον υπολογισμό της ενθαλπίας προσρόφησης σε δύο διαφορετικές 

θερμοκρασίες (77 K / 87 K για το H2 και 273 K / 293 K για το CO2 και το CH4), οι 

ισόθερμοι προσρόφησης προσαρμόστηκαν στην Εξίσωση τύπου virial 1: 

 

1. 𝑙𝑛𝑃 = 𝑙𝑛𝑁 +
1

𝑇
 ∑ 𝑎𝑖𝑁

𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑁
𝑖𝑛

𝑖=0
𝑚
𝑖=0  

 

  Η ενθαλπία προσρόφησης σε μηδενική κάλυψη υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 

την Εξίσωση 2, ενώ συναρτήσει την κάλυψης της επιφάνειας από την Εξίσωση 3: 

2. 𝑄𝑠𝑡 = −𝑅𝑎0 

3. 𝑄𝑠𝑡(𝑁) = −𝑅 ∑ 𝑎𝑖𝑁
𝑖𝑚

𝑖=0  

 

  Για τον υπολογισμό της ενθαλπίας προσρόφησης με την εξίσωση Clausius 

Clapeyron, χρησιμοποιήθηκε το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό ASiQwin (version 

3.01) το οποίο αγοράστηκε από την Quantachrome. 

4. = 𝑝𝑗
0(𝑛𝑗

0)𝑥𝑗 



56 
 

Θερμοστατική Ανάλυση TGA21 
 
  Τέλος , μία τεχνική που επίσης χρησιμοποιείται και μπορούν να εξαχθούν 
πολλά συμπεράσματα για την σύσταση του υλικού είναι η θερμοστατική 
ανάλυση. Είναι μία τεχνική η οποία μετράει τις αλλαγές στη μάζα του δείγματος 
οι οποίες συμβαίνουν όταν η θερμοκρασία στο δείγμα μεταβάλλεται ανάλογα 
με ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα θερμοκρασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι 
είτε ισοθερμικό, Τ(t)=stable, είτε όχι. 
  Η συσκευή που κάνει αυτήν τη μέτρηση ονομάζεται θερμοζυγός, ο οποίος είναι 
ένας συνδυασμός μίας ευαίσθητης αναλυτικής ζυγαρίας και ενός ηλεκτρονικού 
προγραμματισμένου φούρνου. Ένα τυπικό εύρος θερμοκρασίας που μπορεί να 
διαθέτει ο φούρνος είναι από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι 1600οC. Ο 
ρυθμός θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος μέχρι και εκατοντάδες 
oC/min, με την πιο συχνα χρησιμοποιούμενη περιοχή να είναι 1-20οC/min. Τα 
πειράματα συνήθως διεξάγονται κάτω από μία ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, όπου 
ένα αέριο είναι είτε αδρανές αέριο (πχ N2, He, Ar) είτε δραστικό αέριο (πχ O2, 
CO2, H2) ανάλογα με την ανάλυση που απαιτείται. 
  Οι απλούστερες εφαρμογές της θερμοστατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση της 
σύστασης των υλικών και της σχετικής τους θερμικής σταθερότητας. Κατά τη 
θέρμανση του υλικού, αυτό υφίσταται αλλαγές στο βάρος του. Παραδείγματα 
που συνεπάγονται το χάσιμο βάρους του υλικού είναι η διάσπαση και η 
αποσύνθεσή του, η εξάτμιση των υγρών, είτε υγρών που έχουν προσροφηθεί 
από στερεά, η εξάχνωση, η αναγωγή των οξειδίων των μετάλλων σε μέταλλα και 
η εκκρόφηση των αερίων. 
  Το αποτέλεσμα των μετρήσεων της θερμοστατικής ανάλυσης είναι μία 
θερμοστατική καμπύλη. Στην ακραία μορφή της, η μάζα, η απόλυτη σε 
γραμμάρια ή η σχετική σε % της αρχικής μάζας, παρουσιάζεται συναρτήσει του 
χρόνου ή της θερμοκρασίας. 
 

  

                                                           
21 Sergey Vyazovkin, Thermogravimetric Analysis. Characterization of Materials. University of Alabama 
at Birmingham, Birmingham, AL, USA, 2012 
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