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Περίληψη. 

 

Αναστάσιος Γκότζιας: «Μελέτη ρόφησης υδρογόνου σε νάνο-δομημένα ανθρακικά 

υλικά, με συνδυασμό πειραματικών μεθόδων και προσομοίωσης Monte Carlo». (υπό 

την επίβλεψη των Καθ/τή Γ. Φρουδάκη, Ερευνητή Θ. Στεριώτη και Καθ/τή Δώρο 

Θεοδώρου). 

 

Οι διεργασίες ρόφησης αερίων σε πορώδη υλικά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την  

σύγχρονη χημική τεχνολογία καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 

αντικαταστήσουν ενεργοβόρες ή οικολογικά ασύμφορες παραδοσιακές διεργασίες 

διαχωρισμού (π.χ. απόσταξη, εκχύλιση κλπ). Επιπλέον τα πορώδη υλικά 

χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσα αποθήκευσης αερίων (π.χ. H2, CO2, CH4), 

καταλύτες, υποστρώματα καταλυτών, αισθητήρες και μεμβράνες. Αποτελούν δε την 

βάση νέων τεχνολογιών (π.χ. απομάκρυνση ρυπαντών, αποθήκευση ενέργειας, νέες 

αντιδράσεις κλπ.), κυρίως λόγω των μοναδικών δομικών και φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων τους, οι οποίες μπορούν σε σημαντικό βαθμό να ρυθμιστούν βάσει των 

αναγκών της εκάστοτε διεργασίας.  

Την τελευταία δεκαετία εξαιρετικό τεχνολογικό κι επιστημονικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ανάπτυξη υλικών ικανών να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες Η2 (σε 

ογκομετρική και σταθμική βάση), με επιθυμητές ταυτόχρονα θερμοδυναμικές και 

κινητικές ιδιότητες, στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας που καταβάλλεται για 

την θεμελίωση της χρήσης του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας. Τα πορώδη υλικά 

έχουν αναδειχθεί εξαιρετικής σημασίας για πιθανές εφαρμογές αποθήκευσης Η2 με 

αποτέλεσμα να έχει διερευνηθεί μία πληθώρα σχετικών δομών που μπορούν να 

δεσμεύσουν υδρογόνο. Τα υλικά που θεωρούνται ιδιαίτερα πλεονεκτικά είναι 

ανθρακικής βάσης, δεδομένου του χαμηλού κόστους, της διαθεσιμότητας, της 

ανακυκλωσιμότητας, και κυρίως της ευκολίας τροποποίησής τους. Παρ’ όλα αυτά οι 

σχετικοί μηχανισμοί αποθήκευσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί και αποτελούν θέματα 

έρευνας αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Ο μηχανισμός κάθε στατικού ή δυναμικού φαινομένου που λαμβάνει χώρα ή 

εξελίσσεται εντός των πόρων ενός στερεού επηρεάζεται ισχυρά από την τοπολογία - 

γεωμετρία του πορώδους δικτύου και τις φυσικοχημικές ιδιότητες της επιφάνειας, ο 

δε χαρακτηρισμός των πορωδών υλικών αφορά ουσιαστικά στην μελέτη των 

παραμέτρων που είτε άμεσα είτε έμμεσα σχετίζονται με τον μηχανισμό κάθε 

διεργασίας. Η "τυχαία" φύση της πλειοψηφίας των πορωδών υλικών απαιτεί την 

ανάπτυξη υπολογιστικών προτύπων ως πρώτο βήμα στην κατανόηση των φαινομένων 

που λαμβάνουν χώρα εντός του πορώδους δικτύου και βιβλιογραφικά έχουν προταθεί 

πολλές προσεγγίσεις που αφορούν σε διαφορετικές κλίμακες της πορώδους δομής. Η 

λεπτομερής περιγραφή του φαινομένου της ρόφησης επιβάλλει την μελέτη σε επίπεδο 

πόρου και στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως τα μοντέλα μεμονωμένων, 

ανεξάρτητων πόρων. Η προσέγγιση αυτή σαφώς αγνοεί την συνδεσιμότητα των 

πόρων, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας σε «δυναμικά» φαινόμενα (διάχυση, 

περατότητα κλπ), πλην όμως θεωρείται ικανοποιητική για την περιγραφή 

καταστάσεων ισορροπίας όπως η προσρόφηση. Όμως τα συνήθως χρησιμοποιούμενα 

πρότυπα μη δομημένων (πλήρως ομοιογενών) επιπέδων τοιχωμάτων ή κυλίνδρων 

παραβλέπουν σημαντικούς για την προσρόφηση παράγοντες όπως η τραχύτητα της 

επιφάνειας, η καμπυλότητά της, οι ατέλειες της δομής και οποιαδήποτε άλλη μορφή 

ανομοιογένειας που προκύπτει από τις κλίσεις και τις γωνίες των τοιχωμάτων, την 

χημική σύσταση της επιφάνειας, τις τυχόν επιφανειακές δραστικές ομάδες κλπ. 

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην ενδελεχή διερεύνηση της επίδρασης της 

ενεργειακής και δομικής ανομοιογένειας ανθρακικών πορωδών δομών στην ροφητική 

τους ικανότητα μέσω μελέτης δυναμικών πεδίων εντός μεμονωμένων πόρων και 

προσομοιώσεων προσρόφησης με μεθόδους στατιστικής μηχανικής και συγκεκριμένα 

τεχνικές Monte Carlo στο μέγα-κανονικό σύνολο. Η εργασία επικεντρώθηκε στην 

μελέτη της ρόφησης Η2 (και D2) λόγω των ιδιαίτερων φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών του. Πέρα από  το προφανές τεχνολογικό ενδιαφέρον που 

σχετίζεται π.χ. με την οικονομία υδρογόνου ή την κβαντική διήθηση (διαχωρισμός 

ισοτόπων), το υδρογόνο αποτελεί ιδανικό μέσο για τον χαρακτηρισμό πορωδών 

υλικών με βάση δεδομένα ρόφησης ή θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 

(temperature programmed desorption – TPD) καθώς έχει μικρό μέγεθος (και ως εκ 



vii

τούτου κβαντική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες) ενώ είναι  υπερκρίσιμο σε 

συνήθεις συνθήκες και πρακτικώς αδρανές σε κρυογονικές θερμοκρασίες.     

Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε πρωτότυπος υπολογιστικός κώδικας Monte Carlo για 

μέγα κανονικό σύνολο (grand canonical Monte Carlo, GCMC) με δυνατότητα 

αξιόπιστης προσομοίωσης διεργασιών σε μοντέλα πορωδών δομών. Ο κώδικας 

ελέγχθηκε συστηματικά τόσο βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων όσο και εμπορικών 

πακέτων λογισμικού. Ως πρώτο βήμα υιοθετήθηκε η απλή γεωμετρία δύο 

παράλληλων γραφενίων (πόροι τύπου σχισμής) η οποία επιπλέον θεωρείται 

αντιπροσωπευτική της μικροδομής της πλειοψηφίας των γνωστών ανθρακικών 

υλικών. Η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων του υδρογόνου με τις στοιχειώδεις 

πορώδεις δομές επεκτάθηκε και στην περίπτωση του δευτερίου προσβλέποντας σε 

μία γενικευμένη προσέγγιση η οποία αφορά πλήθος σημαντικών εφαρμογών. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων GCMC συνδυάστηκαν με μετρήσεις ρόφησης 

αερίων (N2, CO2, H2 και D2) σε εμπορικούς μικροπορώδεις ανθρακικούς μοριακούς 

ηθμούς, τόσο για τον υπολογισμό της κατανομής πόρων στα υπό εξέταση υλικά όσο 

και για την αποτίμηση της ικανότητας πρόβλεψης των υπολογιστικών μοντέλων. 

Επιπλέον προσομοιώθηκε η διεργασία εκρόφησης σε συνθήκες όμοιες με αυτές 

τυπικών πειραμάτων TPD και αποδείχθηκε ότι η αποθήκευση Η2 δεν είναι 

ικανοποιητική σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 150 Κ.     

Στην συνέχεια η ρόφηση υδρογόνου μελετήθηκε σε πόρους σχισμής μετά την 

εισαγωγή ενεργειακής ανομοιογένειας, θεωρώντας την ύπαρξη εποξειδικών ή 

υδροξυλικών ομάδων στα ανθρακικά τοιχώματα. Ανάλογα με τον τύπο των 

δραστικών ομάδων το ενεργειακό πεδίο της ανθρακικής επιφάνειας αλλάζει 

σημαντικά, ενώ οι υπολογισμένες ισόθερμες υδρογόνου δείχνουν πως αυξάνοντας τη 

συγκέντρωση των οξυγόνων η πυκνότητα της ροφημένης φάσης αυξάνει. Τα μοντέλα 

με τις οξειδωμένες επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για να μελετηθεί η 

επίδραση των δραστικών ομάδων στην αντίστοιχη κατανομή μεγέθους πόρων (PSD). 

Με βάση τις προσομοιώσεις GCMC αποδεικνύεται ότι η επιλογή του μοντέλου 

επηρεάζει σημαντικά την κατανομή πόρων και επομένως για τον χαρακτηρισμό ενός 

υλικού θα πρέπει να συνυπολογίζεται η χημική σύσταση της επιφάνειάς του.  

Πέραν της επιφανειακής ενεργειακής ανομοιογένειας εξετάστηκε για πρώτη φορά η 

ρόφηση υδρογόνου σε νέες, ιδιαίτερα ανομοιογενείς γεωμετρίες όπως οι κώνοι 
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άνθρακα (carbon cones, CCs). Οι CCs παρασκευάσθηκαν σε βιομηχανική κλίμακα 

πρόσφατα και αποτελούνται από κυρτά γραφιτικά φύλλα τα οποία χαρακτηρίζονται 

από την ύπαρξη 1-5 πενταγώνων στην κορυφή τους. Οι CCs διαφοροποιούνται 

σημαντικά από τις συμβατικές μορφές άνθρακα και έχουν προταθεί ως πιθανά υλικά 

αποθήκευσης H2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία αποτέλεσε 

σημαντικό τμήμα του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ (FP6) έργου με τίτλο 

HYCONES - Hydrogen Storage in Carbon Cones. Στο πλαίσιο αυτό 

κατασκευάστηκαν μοντέλα ανθρακικών κώνων με πέντε διαφορετικές γωνίες που 

απαρτίζονται από περίπου 2000 άτομα άνθρακα. Η ρόφηση Η2 στις δομές αυτές 

μελετήθηκε μέσω προσομοιώσεων GCMC και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με 

αντίστοιχες προσομοιώσεις σε μοντέλα νανοσωλήνων άνθρακα. Αποδείχθηκε ότι η 

δομική ανομοιογένεια η οποία σχετίζεται με την τοπολογία των ανθρακικών κώνων 

επηρεάζει την πυκνότητα και την ισοστερική ενθαλπία ρόφησης. 

Το σύνολο των παραπάνω αποτελεσμάτων υποστηρίζουν τον σημαντικό ρόλο της 

δομικής κι ενεργειακής ανομοιογένειας στις ιδιότητες ρόφησης πορωδών ανθράκων. 

Γίνεται φανερό ως εκ τούτου ότι τα συνήθη ομογενή μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

ευρέως για τον χαρακτηρισμό πορωδών υλικών (π.χ. προσδιορισμός κατανομής 

μεγέθους πόρων) αποτελούν υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις οι οποίες αδυνατούν 

να περιγράψουν αξιόπιστα την πορώδη δομή κι επομένως να προβλέψουν με ακρίβεια 

μακροσκοπικές ιδιότητες. Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την 

ανάπτυξη μιας περισσότερο ρεαλιστικής μεθοδολογίας για τον χαρακτηρισμό 

πορωδών υλικών και την πρόβλεψη των ροφητικών τους ιδιοτήτων.   
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Το φαινόμενο της ρόφησης, δηλαδή η ικανότητα των υλικών να κατακρατούν 

διάφορα αέρια ήταν ήδη γνωστό [1] από τα τέλη του 18ου αιώνα σύμφωνα με τις 

εργασίες των Fontana και Saussure. Ο όρος προσρόφηση (adsorption) 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Kayser το 1881 για να περιγράψει την συμπύκνωση 

αερίων σε ελεύθερες επιφάνειες, σε αντίθεση με την απορρόφηση (absorption) όπου 

λαμβάνει χώρα διείσδυση των μορίων του αερίου στο πλέγμα του στερεού. Σήμερα, ο 

όρος προσρόφηση έχει διεθνώς ορισθεί ως αύξηση (θετική προσρόφηση ή απλώς 

προσρόφηση) ή ελάττωση (αρνητική προσρόφηση ή εκρόφηση) της συγκέντρωσης 

ενός ή περισσοτέρων συστατικών σε διεπιφανειακή στοιβάδα. Ο όρος “ρόφηση” 

εισήχθη από τον McBain το 1909 και περιλαμβάνει την προσρόφηση σε επιφάνεια, 

την απορρόφηση με διείσδυση στο πλέγμα του στερεού και την τριχοειδή 

συμπύκνωση στο εσωτερικό των πόρων. 

 

1.1 Ισόθερμος προσρόφησης 

Όταν ένα πορώδες στερεό εκτεθεί σε συγκεκριμένη πίεση αερίου ή ατμού εντός 

κλειστού χώρου, προσροφά το αέριο και έτσι προκύπτει μεταβολή στο βάρος του 

υλικού και στην πίεση του αερίου. Μετά από κάποιο χρόνο η πίεση του αερίου 

παραμένει σταθερή και το βάρος του στερεού δεν αυξάνει. Το ροφημένο ποσό του 

αερίου υπολογίζεται από την πτώση της πίεσης ή / και την αύξηση βάρους του 

υλικού. Το φαινόμενο της προσρόφησης αερίων και ειδικότερα αυτό της φυσικής 

ρόφησης (physisorption) αποδίδεται στην ανάπτυξη ως επί το πλείστον ασθενών 
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δυνάμεων μεταξύ στερεού και μορίων αερίου (σε αντίθεση με την χημική 

προσρόφηση-chemisorption-όπου σχηματίζεται χημικός δεσμός μεταξύ μορίων 

αερίου και επιφάνειας). Η παρούσα εργασία αφορά αυστηρά σε φυσική προσρόφηση 

και για χάριν ευκολίας στο εξής θα χρησιμοποιείται απλώς ο όρος προσρόφηση. Η 

ποσότητα αερίου που κατακρατείται από το στερεό είναι ανάλογη με την μάζα του 

στερεού και εξαρτάται από την θερμοκρασία Τ, την πίεση του αερίου p και τέλος από 

την φύση του αερίου και του στερεού. Αν η ποσότητα της ροφημένης ουσίας σε 

moles/g στερεού είναι n, τότε: 

( )solidgasTpfn ,,,=  (1.1) 

Για συγκεκριμένο σύστημα αερίου-στερεού και σταθερή θερμοκρασία Τ η (1α) 

γίνεται: 

( ) solidgasTpfn ,,=  (1.2) 

Αν η θερμοκρασία του πειράματος είναι χαμηλότερη από την κρίσιμη θερμοκρασία 

του αερίου η εξίσωση παίρνει την μορφή: 

( ) solidgasTppfn ,,0/=  (1.3) 

όπου p0 η τάση κορεσμού του προς ρόφηση αερίου. Οι εξισώσεις 1.2 και 1.3 είναι 

εκφράσεις της “ισοθέρμου προσρόφησης”, που είναι ουσιαστικά η σχέση μεταξύ της 

προσροφημένης ποσότητας και της πίεσης ή σχετικής πίεσης, υπό σταθερή 

θερμοκρασία. 

 

1.1.a  Δυνάμεις προσρόφησης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το φαινόμενο της προσρόφησης αερίου από στερεό 

οφείλεται σε ελκτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων του αερίου 

και των ατόμων ή ιόντων που αποτελούν το στερεό [3]. Οι δυνάμεις αυτές, αν και 

μπορεί να είναι ποικίλες, περιλαμβάνουν πάντα δυνάμεις διασποράς (που είναι 

ελκτικές) σε συνδυασμό με απωστικές δυνάμεις μικρής εμβέλειας (short range). Σε 

περιπτώσεις ρόφησης μορίων με μόνιμη διπολική ή τετραπολική ροπή (ή πολώσιμων 

μορίων)  από ιοντικά στερεά, παρουσιάζονται επίσης ηλεκτροστατικές δυνάμεις 

(coulombic forces), των οποίων η συνεισφορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, 

οδηγώντας σε ασυνήθιστα μεγάλες θερμότητες ρόφησης, (25-30 kJ/mol). Έτσι, ενώ 

σε τέτοια φαινόμενα αποδίδεται επίσης ο όρος φυσική ρόφηση, η θερμότητα που 
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εκλύεται είναι τέτοιας τάξης μεγέθους, ώστε η ρόφηση στην πράξη να θεωρείται ως 

χημική (πχ ρόφηση H2O και NH3 από ζεόλιθους). 

Οι ελκτικές δυνάμεις διασποράς (dispersion forces) προκαλούνται από την ταχεία 

διακύμανση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας που συμβαίνει μέσα σε κάθε άτομο. Οι 

διακυμάνσεις αυτές επιφέρουν τη δημιουργία ηλεκτρικής ροπής σε κάποιο γειτονικό 

άτομο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ελκτικών δυνάμεων μεταξύ τoυς. Η δυναμική 

ενέργεια μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε απόσταση r, βάσει της 

κβαντομηχανικής θεωρίας δίνεται από μία σχέση της ακόλουθης μορφής: 
10

3
8

2
6

1)( −−− −−−= rCrCrCrpε  1.4 

η οποία ισχύει μόνο στην περίπτωση ατόμων που δεν είναι πολύ απομακρυσμένα 

(απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 Å ή ορθότερα 5 με 6 φορές την διάμετρο του 

ατόμου). Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει την ελκτική φύση των δυνάμεων, ενώ οι 

σταθερές C1, C2, C3, καλούνται συντελεστές διασποράς (dispersion coefficients) και 

συνδέονται κατ’ αντιστοιχία με αλληλεπιδράσεις δίπολου-δίπολου, δίπολου-

τετράπολου και τετράπολου- τετράπολου. Εξαιτίας των προσεγγίσεων και παραδοχών 

που έχουν ήδη λάβει χώρα κατά την διατύπωση της παραπάνω έκφρασης,  οι όροι με 

δυνάμεις μικρότερες του -6 θεωρούνται αμελητέοι και έτσι η εξίσωση 1.4 

απλοποιείται στην ακόλουθη: 
6

1)( −−= rCrpε  1.5 

Η έκφραση για τις απωστικές δυνάμεις, (short-range repulsive forces), η οποία 

προέρχεται από την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονιακών νεφών των δύο ατόμων και 

βασίζεται επίσης στην κβαντομηχανική θεωρία, περιγράφεται ως ακολούθως: 

)(exp)( arBr −=κε  1.6 

όπου α και Β σταθερές. Η μαθηματική απλούστευση της παραπάνω σχέσης οδηγεί 

στην έκφραση: 
mrBr −=)(κε  1.7 

όπου m εμπειρική σταθερά που παίρνει συνήθως την τιμή 12. Έτσι η συνολική 

έκφραση για την δυναμική ενέργεια μεταξύ δύο ατόμων περιλαμβάνει το άθροισμα 

των ελκτικών και απωστικών δυνάμεων και γράφεται ως ακολούθως, (με C1=C): 
126)( −− +−= rBrCrε  1.8 
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Η παραπάνω σχέση περιγράφει το δυναμικό Lennard-Jones (LJ).  

Όταν το στερεό είναι ιοντικό, ή περιέχει πολικές ομάδες ή π-ηλεκτρόνια, δημιουργεί 

γύρω του ηλεκτρικό πεδίο το οποίο επάγει διπολική ροπή σε γειτονικά μόρια. Η 

προκύπτουσα ενέργεια αλληλεπίδρασης είναι της ακόλουθης μορφής: 

F2

2
1αφμ −=  1.9 

όπου F η ένταση του πεδίου στο κέντρο του μορίου και α η πολωσιμότητα του 

μορίου. Επιπρόσθετα, αν το μόριο έχει μόνιμη διπολική ροπή, μ, η αλληλεπίδρασή 

της με το πεδίο συνεισφέρει έναν ακόμη ενεργειακό όρο: 

φFμ = -Fμ cosθ 1.10 

όπου θ είναι η γωνία μεταξύ του ανύσματος της έντασης και του άξονα του δίπολου. 

Τέλος, αν το μόριο του αερίου έχει τετραπολική ροπή (σαν παράδειγμα αναφέρονται 

τα αέρια CO, CO2, N2), Q, η αλληλεπίδρασή της με τη βαθμίδα του πεδίου rF ∂∂ , (r 

απόσταση) συνεισφέρει ως εξής: 

r
FQFQ ∂
∂

−=
2
1φ  1.11 

Η ολική ενέργεια αλληλεπίδρασης ενός μορίου αερίου με κάποια επιφάνεια δίνεται 

από το άθροισμα των όρων που αναφέρθηκαν αφού ληφθούν υπόψη οι 

αλληλεπιδράσεις κάθε ατόμου του αερίου μορίου με κάθε άτομο ή ιόν των 

επιφανειακών στρωμάτων του στερεού. Επισημαίνεται ότι η αλληλεπίδραση LJ είναι 

παρούσα σε όλες τις περιπτώσεις φυσικής ρόφησης, ενώ η συνεισφορά των 

ηλεκτροστατικών δυνάμεων εξαρτάται από τη φύση του αερίου και του στερεού. 

 

1.2 Η δομή των πόρων. 

Οι προσροφητικές ιδιότητες των πορωδών υλικών καθορίζονται από την πορώδη τους 

δομή, δηλαδή το σχήμα, την μορφή, τον αριθμό, το μέγεθος και την συνδεσιμότητα 

των κενών χώρων (πόρων) της μήτρας του στερεού. Κενοί χώροι σχηματίζονται είτε 

ενδιάμεσα στα σωματίδια του στερεού υποστρώματος ή ανάμεσα σε συσσωματώσεις 

των σωματιδίων αυτών (Σχήμα 1.1). Οι πόροι μπορεί να υπάρχουν στην δομή του 

πρόδρομου υλικού (πχ πολυμερή), αλλά συνήθως σχηματίζονται κατά τη διάρκεια 

διεργασιών σύνθεσης (πχ μέθοδοι διαλύματος-πηκτής και μήτρας-εκμαγείου για 



Κεφάλαιο1:                Ρόφηση αερίων σε πορώδη υλικά.

5

οξείδια, πυρόλυση - ενεργοποίηση για άνθρακες κλπ).[2] Τα διάκενα που βρίσκονται 

σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του υλικού καλούνται ανοιχτοί πόροι. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι πόροι ονομάζονται κλειστοί. Οι κλειστοί πόροι δεν 

συσχετίζονται με την ρόφηση ή την διαπερατότητα των υλικών αλλά επηρεάζουν τις 

ιδιότητες τους (π.χ. ηλεκτρική-θερμική αγωγιμότητα, μηχανικές ιδιότητες). Εν γένει, 

ένα πορώδες σύστημα περιγράφεται ακριβέστερα όταν χρησιμοποιούμε την έννοια 

του λανθάνοντος πορώδους (latent porosity) λόγω του ότι η προσβασιμότητα των 

πόρων εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων. Ένας ανοιχτός πόρος με μέγεθος 

μικρότερο από το μέγεθος ενός μορίου συμπεριφέρεται σαν κλειστός όταν η ανάλυση 

γίνεται με το μόριο αυτό. Οι κατά περίπτωση κλειστοί πόροι ή οι πόροι που 

απαγορεύουν την είσοδο ενός μορίου λόγω χημικής σύστασης της επιφάνειάς τους θα 

πρέπει να θεωρούνται μη προσβάσιμοι πόροι (συχνά χαρακτηρίζονται και ως 

«λανθάνοντες πόροι» - latent pores). Το πορώδες ορίζεται ως ο λόγος του όγκου των 

πόρων προς τον ολικό όγκο (στερεό και πόροι). Εάν ορίσουμε για ένα υλικό μάζας 

sm τον όγκο των ανοικτών (προσβάσιμων) πόρων ως pV , τον όγκο των κλειστών (μη 

προσβάσιμων) πόρων ως cpV  και τον όγκο του στερεού υλικού ως sV  προκύπτουν για 

το στερεό τρία διαφορετικά είδη πυκνοτήτων, η αληθινή ή σκελετική πυκνότητα (true 

ή skeletal density), Vsmd ssk = , η πυκνότητα ηλίου (helium density), 

)( cpssHe VVmd += και η φαινόμενη πυκνότητα (apparent ή bulk density), 

)( scppsap VVVmd ++= . Το ανοιχτό πορώδες ορίζεται ως Heap dd−=1απε  ενώ το 

κλειστό ως ( )tHe ddd 11 −= απκπε .  

   

Σχήμα 1.1. Υπόδειγμα δικτύου πόρων. 
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Η γεωμετρία των πόρων παίζει σημαντικό ρόλο στην ρόφηση. Οι πόροι μπορεί 

τοπικά να παρουσιάσουν κυλινδρική γεωμετρία (κύλινδροι κλειστοί στο ένα άκρο ή 

ανοιχτοί και στα τα δυο τους άκρα), κωνική ή τύπου σχισμής (επίπεδοι πόροι). Δυο 

επιπλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις γεωμετρίας πόρων, είναι ο κενός χώρος που 

σχηματίζεται όταν σφαιρικά νανοσωματίδια συσσωματώνονται (πχ σε κλειστή 

εξαγωνική διάταξη ή με τυχαία διάταξη) και το σχήμα μελανοδοχείου (Σχήμα 1.2). Σε 

κάθε περίπτωση αυτά τα μοντέλα αφορούν αυστηρά τοπική γεωμετρία, είναι δηλαδή 

μοντέλα μεμονωμένων πόρων. Σε μεγαλύτερη κλίμακα το πορώδες δίκτυο γίνεται 

πεπλεγμένο, το υλικό αποτελείται από μονοδιάστατους, δι- και τριδιάστατους πόρους. 

Ορισμένοι ζεόλιθοι για παράδειγμα διαθέτουν μονοδιάστατους πόρους, ενώ οι 

περισσότεροι ενεργοί άνθρακες διαθέτουν ουσιαστικά διδιάστατους (τύπου σχισμής) 

με περίπλοκο δίκτυο. 

 

Σχήμα 1.2. Συνήθη σχήματα πόρων.  
 

 Στην παρούσα εργασία μελετάται η προσρόφηση υδρογόνου με προσομοιώσεις 

Monte Carlo σε ανθρακικούς πόρους κωνικής και κυλινδρικής γεωμετρίας, καθώς και 

σε πόρους τύπου σχισμής. Επισημαίνεται ότι η μελέτη των κώνων άνθρακα ως 

ροφητικά υλικά και η προσομοίωση της προσρόφησης αερίων (Η2) σε πόρους τέτοιας 

γεωμετρίας δεν έχει μελετηθεί στο παρελθόν. 

Αφού το πορώδες δίκτυο ουσιαστικά δεν μπορεί να ορισθεί, η IUPAC υιοθέτησε την 

ταξινόμηση των πόρων ανάλογα με το μέσο τους εύρος w. Σύμφωνα με την IUPAC 

οι κατηγορίες των πόρων είναι τρεις: μακροπόροι ( 50≥w nm), μεσοπόροι 
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( 502 <≤ w nm) και μικροπόροι ( 2<w  nm). Προσφάτως έχει επικρατήσει (χωρίς να 

έχει ορισθεί από την IUPAC) στην βιβλιογραφία και ο όρος «νανοπόροι» ο οποίος 

αναφέρεται σε πόρους νανοδιαστάσεων (1-100 nm).  Τα όρια μεγέθους στην κατά 

IUPAC κατηγοριοποίηση των πόρων, βασίζονται σε εμπειρικές παρατηρήσεις των 

ισόθερμων προσρόφησης αζώτου στους 77Κ που αφορούν σε διαφορετικούς 

μηχανισμούς. Στους μακροπόρους το άζωτο κάνει πολυστρωματική ρόφηση, στους 

μεσοπόρους εμφανίζεται το φαινόμενο της τριχοειδούς συμπύκνωσης ενώ στους 

μικροπόρους λαμβάνει χώρα πλήρωση του διαθέσιμου όγκου άνευ αλλαγής φάσης 

(σχήμα 1.3). Το φαινόμενο της τριχοειδούς συμπύκνωσης (το οποίο συχνά 

συνοδεύεται από βρόχο υστέρησης) αποδίδεται μακροσκοπικά στην επιφανειακή 

τάση του ρευστού εντός των πόρων (ταπείνωση τάσης ατμών). Η σχετική πίεση στην 

οποία λαμβάνει χώρα συμπύκνωση σε κυλινδρικό πόρο ακτίνας, r δίνεται από την 

εξίσωση Kelvin 

θγ cos12ln
trRT

V
p
p L

o +
−

=  1.12 

όπου p/po, η σχετική πίεση του ατμού (p η πίεση και p0 η τάση ατμών - στην 

περίπτωση Ν2 σε 77.4 Κ, p0=1.013 bar), γ  η επιφανειακή τάση, VL ο γραμμομοριακός 

όγκος του υγρού και t το πάχος των προσροφημένων στοιβάδων. Η γωνία διαβροχής 

θ, θωρείται συνήθως μηδενική (πλήρης διαβροχή). 

Το άζωτο στους 77Κ συμπυκνώνεται μέσα σε ένα πόρο 50 nm σε σχετική πίεση 

96.00 =pp . Η συμπύκνωση σε πόρους μεγαλύτερους από 50 nm (μακροπόροι) και 

επομένως σε σχετικές πιέσεις μεγαλύτερες από 96.00 =pp  δεν μπορεί να μελετηθεί 

με μεθόδους προσρόφησης (οι μετρήσεις σε πιέσεις 10 →pp  είναι ανακριβείς) και 

οι ισόθερμες προσρόφησης Ν2 (77Κ) μακροπορωδών υλικών έχουν ίδιο σχήμα με 

αυτές των μη πορωδών υλικών.  

Εξάλλου, σύμφωνα με την εξίσωση Kelvin, στους 77Κ το άζωτο συμπυκνώνεται σε 

ένα πόρο διάστασης 2 nm σε σχετική πίεση ίση με 39.00 =pp  ενώ δεν έχει 

παρατηρηθεί ποτέ τριχοειδής συμπύκνωση Ν2 σε 39.00 ≤pp . Επιπλέον, πλην 

ελαχίστων συγκεκριμένων περιπτώσεων που δεν αφορούν σε συμπύκνωση όλοι  οι 

βρόχοι υστέρησης (που σαφώς σχετίζονται με την τριχοειδή συμπύκνωση) κλείνουν 
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σε 39.00 ≥pp . Η τάξη των μικροπόρων χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες: στους 

ultra-micropores ( 7.0≤w nm) και στους super-micropores ( nmwnm 27.0 << ). Το 

στατιστικό πάχος ενός στρώματος Ν2 (στοιβάδα προσρόφησης) είναι 0.354nm. Το 

άνω όριο στο μέγεθος των ultra μικροπόρων είναι το διπλάσιο στατιστικό πάχος της 

στοιβάδας του αζώτου. Σε αυτές τις διαστάσεις η διάχυση των μορίων Ν2 σε 77Κ 

είναι εξαιρετικά αργή λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης οπότε πόροι τέτοιου 

μεγέθους θεωρούνται δύσκολα (η πολλές φορές πρακτικώς μη) προσβάσιμοι. Ένας 

πόρος μικρότερος από 0.35 nm είναι μη προσβάσιμος για το Ν2 στους 77Κ (αλλά 

προσβάσιμος για το He ή το υδρογόνο στους 77Κ). Ένας τέτοιος πόρος είναι λοιπόν 

λανθάνων για το άζωτο στους 77Κ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεωρία του Kelvin και 

τα όριά της έχουν επίσης εξεταστεί με βάση την προσρόφηση του He στους 4.2Κ. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα He των 4.2Κ το κάτω όριο στο μέγεθος των μεσοπόρων 

είναι 1.7 και όχι 2nm. 

 

Σχήμα 1.3. Κατάταξη πόρων κατά IUPAC, οι τρόποι προσρόφησης σε κάθε κατηγορία 
πόρων. Η διάσταση διακριτοποίησης του χώρου προσρόφησης για κάποια αέρια. 
 

Οι μικροπόροι ( nmw 2≤ ) είναι η βασική κατηγορία πόρων που αντιμετωπίζονται 

στην παρούσα εργασία. Τα μικροπορώδη υλικά εμφανίζουν ισχυρή αλληλεπίδραση 

με μόρια του αερίου ενώ διαθέτουν μεγάλη ειδική επιφάνεια, χαρακτηριστικά τα 

οποία είναι απαραίτητα για εφαρμογές αποθήκευσης αερίων (στην παρούσα διατριβή 
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μελετάται η αποθήκευση Η2). Επιπλέον δεδομένου ότι τα υλικά αυτά διαθέτουν 

πόρους μοριακών διαστάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως για διαχωρισμούς αερίων 

βάσει μεγέθους (στερεοχημική παρεμπόδιση και αποκλεισμός μεγαλύτερων μορίων). 

Μία πολύ λιγότερο γνωστή ιδιότητα τους όμως είναι ο διαχωρισμός ισοτόπων 

(κβαντική διήθηση) φαινόμενο το οποίο επίσης μελετάται στην παρούσα εργασία.  

 

1.3 Τύποι ισόθερμων ρόφησης. 

Σύμφωνα με την IUPAC, οι καμπύλες των ισόθερμων προσρόφησης κατατάσσονται 

σε έξι κατηγορίες που παρουσιάζονται στο σχήμα 1.4. Η ισόθερμος Ι (Langmuir), 

δηλώνει την παρουσία μικροπόρων. Τα μόρια του αερίου, μέσα σε πόρους πολύ 

μικρών διαστάσεων, αλληλεπιδρούν ισχυρά με τα τοιχώματα τους λόγω των κοντινών 

αποστάσεων. Η ένταση των αλληλεπιδράσεων κάνει τα μόρια να προσροφούνται 

στους πόρους σε χαμηλές σχετικές πιέσεις. Όταν οι μικροπόροι γεμίσουν από τη 

προσροφημένη φάση η καμπύλη της ισόθερμης γίνεται οριζόντια και η προσρόφηση 

προσεγγίζει ασυμπτωτικά τη μέγιστη τιμή (πυκνότητα) προσρόφησης του υλικού. Σε 

πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση της προσροφημένης ποσότητας σε 

1/ 0 →pp , κυρίως λόγω ύπαρξης μακροπόρων ή σχηματισμό πολυστοιβάδων / 

μερικής συμπύκνωσης στην εξωτερική επιφάνεια των υλικών. 

 

p/p0 

I II IΙI

IV V VI

 

Β 

Β 

Σχήμα 1.4. Τύποι ισόθερμων προσρόφησης 
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Η πιο συνήθης καμπύλη προσρόφησης είναι η ισόθερμη τύπου ΙΙ. Τέτοιες καμπύλες 

εμφανίζουν οι επιφάνειες που δεν έχουν πόρους ή έχουν μόνο μακροπόρους. Το αέριο 

προσρόφησης καλύπτει την επιφάνεια του στερεού σχηματίζοντας το πρώτο στρώμα. 

Το σημείο Β δηλώνει την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας από το στρώμα αυτό 

(μονοστοιβάδα, monolayer). Σε μεγαλύτερες σχετικές πιέσεις η προσροφημένη φάση 

σχηματίζει πολλαπλές στοιβάδες (multilayers). 

Η ισόθερμη τύπου ΙΙΙ αφορά επίσης επιφάνειες που δεν έχουν πόρους ή έχουν μόνο 

μακροπόρους. Οι επιφάνειες όμως σε αυτή την περίπτωση αλληλεπιδρούν ασθενώς 

με το αέριο ρόφησης. Ένα τυπικό παράδειγμα συστήματος προσρόφησης τύπου ΙΙΙ 

είναι η προσρόφηση Η2Ο σε υδρόφοβες επιφάνειες. Η ισόθερμη τύπου IV δηλώνει 

την ύπαρξη μεσοπόρων. Εδώ η ισόθερμη εμφανίζει βρόχο υστέρησης, δηλαδή η 

καμπύλη εκρόφησης δεν συμπίπτει με αυτή της προσρόφησης. Στους μεσοπόρους, 

λαμβάνει χώρα συμπύκνωση και σχηματισμός μηνίσκου. Η καμπυλότητα του 

μηνίσκου συσχετίζεται με την εξίσωση Kelvin, από την οποία εκμαιεύουμε 

σημαντικά συμπεράσματα για την κατανομή μεγέθους των μεσοπόρων. Η ισόθερμη 

τύπου V είναι παρόμοια την IV όμως εδώ έχουμε πολύ ασθενείς αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στη ρευστή φάση και την επιφάνεια. Η ισόθερμη τύπου VI καλείται και 

βηματική ισόθερμη και παρατηρείται όταν το προσροφημένο ρευστό αλλάζει φάση ή 

όταν ένα κρυσταλλικό στερεό έχει πολύ διακριτή ενεργειακή κατανομή (διακριτές 

στάθμες ενέργειας). Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν ισόθερμες τύπου Ι που 

σχετίζονται με την ύπαρξη μικροπόρων. 

 

1.4  Ανάλυση πόρων μέσω ισόθερμων προσρόφησης αερίων 

Η ανάλυση ενός πορώδους συστήματος (ειδική επιφάνεια, κατανομή μεγέθους πόρων 

κλπ) βάσει δεδομένων προσρόφησης ονομάζεται ποροσιμετρία (porosimetry - ο όρος 

πορωδομετρία θεωρείται πλέον δόκιμος πλην όμως χρησιμοποιείται ο όρος 

ποροσιμετρία λόγω της ευρείας αποδοχής του). Η ευκρίνεια της μεθόδου σχετίζεται 

με το μέγεθος των μορίων των αερίων που χρησιμοποιούνται καθώς μικρότερα μόρια 

έχουν πρόσβαση σε μικρότερους πόρους. Για παράδειγμα ο χαρακτηρισμός των 

περισσοτέρων πορωδών υλικών γίνεται παραδοσιακά με ισόθερμες προσρόφησης 
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αζώτου στους 77Κ. Το αποτελεσματικό μέγεθος του αζώτου είναι 0.354 nm, οπότε η 

προσρόφηση αζώτου δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς πορώδεις δομές με 

διαστάσεις πόρων μικρότερες του 0.5 nm. Εκτός του αζώτου, αέρια όπως το αργό και 

το ήλιο, χρησιμοποιούνται επίσης στην μελέτη μικροπορωδών συστημάτων. Για 

παράδειγμα το πορώδες των υδρόφιλων ζεόλιθων σε αρκετές περιπτώσεις 

χαρακτηρίζεται από ισόθερμες ύδατος ενώ αυτό των ανθράκων από ισόθερμες CO2. 

Οι σχετικές ιδιότητες τυπικών μορίων που χρησιμοποιούνται για ανάλυση πορωδών 

υλικών συνοψίζονται στον πίνακα 1.1. Πρόσφατα, έχει προταθεί η χρήση του 

υδρογόνου, ως υπερκρίσιμο αέριο προσρόφησης, για τον χαρακτηρισμό ultra 

μικροπόρων.[3] Στην θερμοκρασία των 77Κ, το Η2 μπορεί να εισχωρήσει σε πόρους 

που για το Ν2 ή το Ar είναι ίσως μη προσβάσιμοι (Σχήμα 1.3). Τα θεωρητικά 

δεδομένα προσρόφησης Η2 σε άνθρακες, μπορούν να περιγράψουν την ultra τάξη των 

ανθρακικών μικροπόρων, με τρόπο καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο αέριο. 

Συγκεκριμένα οι προσροφήσεις Η2 στους 77Κ και έως 1 bar μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη πόρων με nmw 1< . Αυτή η διάσταση πόρων είναι 

η πιο αποτελεσματική για δυο βασικές εφαρμογές: (α) την αποθήκευση Η2 και (β) τον 

κβαντικό διαχωρισμό των ισοτόπων του. Το υδρογόνο όμως δεν μπορεί να 

περιγράψει επαρκώς μεγαλύτερα μεγέθη πόρων σε συνήθεις θερμοκρασίες γιατί χάνει 

την ευαισθησία του λόγω των μεγάλων, για αυτό, αποστάσεων των τοιχωμάτων.  

 

 H2 He H2O N2 CO2 

Μοριακή επιφάνεια (nm2) 0.096 0.117 0.125 0.162 0.142-0.244 

Διάμετρος κρούσης (nm) 0.16 0.2 0.27 0.41 0.45 

Μοριακή Van der Waals 

διάμετρος (nm) 

0.29 0.42 0.46 0.51 0.51 

Θερμοκρασία ρόφησης (K) 77 4.2 δωματίου 77 δωματίου 

αλληλεπίδραση ασθενής ασθενής δίπολο τετράπολο τετράπολο 

Ροφητικό υλικό μικροπορώδη Υδρόφιλα όλα όλα όλα 

Πίνακας 1.1. διαστάσεις μορίων ποροσιμετρίας και συνθήκες ρόφησης.  
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1.5 Ενεργειακή ανομοιογένεια. 

Κατά την διατύπωση Langmuir η προσρόφηση λαμβάνει χώρα σε καθορισμένες 

θέσεις της επιφάνειας που καλούνται κέντρα προσρόφησης. Η ενεργειακή 

ανομοιογένεια παρατηρείται όταν κατά μήκος της επιφάνειας του στερεού τα κέντρα 

προσρόφησης παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην ενέργεια αλληλεπίδρασης τους με τα 

μόρια του αερίου.[4] Η ανομοιογένεια συνήθως αναφέρεται ως αποκλειστική 

ιδιότητα της επιφάνειας. Όμως η διαφοροποίηση των δυναμικών αλληλεπίδρασης δεν 

εξαρτάται μόνο από την επιφάνεια αλλά και από το ρευστό. Ένα ασύμμετρο μόριο 

μπορεί να προσροφηθεί σε ένα κέντρο με περισσότερους από ένα τρόπους. Στη 

προσρόφηση αυτό θεωρείται επίσης παράγοντας ανομοιογένειας. Οι επιφάνειες 

ακόμα και αν είναι αυστηρά Ευκλείδειες (μη μορφοκλασματικές, non-fractal), 

απαλλαγμένες από δραστικές ομάδες ή ετεροάτομα ή και κρυσταλλογραφικά 

οργανωμένες σχηματίζουν κατανομή αλληλεπιδράσεων με την ρευστή φάση, πάντοτε 

με κοιλάδες και ακρότατα. Ο βαθμός οριοθέτησης του μορίου σε ένα κέντρο 

προσρόφησης εξαρτάται από παράγοντες όπως το δυναμικό αλληλεπίδρασης, το 

σχήμα των κατανομών δυναμικού και από την κινητική ενέργεια του μορίου (kT). 

Σε ένα πορώδες υλικό, η κατανομή μεγέθους των πόρων, οι ατέλειες στην δομή και εν 

γένει οποιαδήποτε ιδιότητα σχετίζεται με τη γεωμετρία των επιφανειών, αποτελεί 

«δομική» ανομοιογένεια η οποία σαφώς συνεπάγεται και ενεργειακή ανομοιογένεια. 

Για παράδειγμα, τα δυναμικά αλληλεπίδρασης διαφέρουν ανάλογα με το σχήμα και 

την καμπυλότητα της επιφάνειας προσρόφησης. Στις κοιλότητες των πόρων και 

κοντά στα τοιχώματα τους οι αλληλεπιδράσεις είναι ισχυρές. Μια κοίλη επιφάνεια 

αναπτύσσει ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις από μια επίπεδη και ακόμα ισχυρότερες 

από μια κυρτή. 

 

1.5.a Ενεργειακά ομοιογενείς επιφάνειες. 

Ενεργειακή ομοιογένεια παρέχουν οι ομοιόμορφες επιφάνειες. Η ατομιστική 

περιγραφή των επιφανειών αυτών περιλαμβάνει ένα μόνο είδος ατόμων, οπότε όλα τα 

κέντρα προσρόφησης έχουν την ίδια ενέργεια. Οι ομοιογενείς επιφάνειες δίνουν 

ενεργειακές κατανομές τύπου Dirac ή συμμετρικές κατανομές Gauss (Σχήμα 1.5). 

Ορισμένες επιφάνειες που σχηματίζονται από περισσότερα είδη ατόμων μπορεί 
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επίσης να χαρακτηρίζονται ομοιογενείς. Αρκεί τα διαφορετικά κέντρα  προσρόφησης 

να αλληλεπιδρούν με παρόμοια ένταση με τα μόρια του ρευστού. Σε αυτή την 

περίπτωση η ομοιογένεια εξαρτάται από το μέγεθος του μορίου. Ένα μεγάλο μόριο 

μπορεί να καλύπτει περισσότερα από ένα κέντρα προσρόφησης οπότε στατιστικά να 

αλληλεπιδρά με τον μέσο όρο των διαθέσιμων ενεργειών. Η ενεργειακή κατανομή 

του συγκεκριμένου συστήματος προσρόφησης θα είναι απλή (monomodal) και 

συμμετρική. Ένα μικρότερο μόριο όμως έχει μεγαλύτερη «διακριτική ικανότητα» 

καθώς καλύπτει μικρότερη επιφάνεια οπότε μπορεί να «αντιληφθεί» τις διαφορετικές 

ενέργειες των κέντρων προσρόφησης με ευκρινέστερο τρόπο. Για δυο διαφορετικά 

κέντρα παρόμοιας έντασης η ενεργειακή κατανομή για ένα μικρό μόριο μπορεί να 

παρουσιάσει διπλή κορυφή και να εμφανίζει διακριτή ανομοιογένεια (σχήμα 1.5β). 

(α) 

 
 

(β) 

 

Σχήμα 1.5. Σχεδιάγραμμα επιφανειών (α) ενεργειακής ομοιογένειας ή (β) περίπου 
ομοιογένειας και οι αντίστοιχες ενεργειακές κατανομές.  
 

Η φυσική ρόφηση στις ομοιογενείς επιφάνειες περιγράφεται από την έκφραση 

Langmuir. 

Kp
Kpaa m +

=
1

 (1.13) 

Όπου a , ma  η τιμή προσρόφησης στην πίεση p και σε άπειρη πίεση (ασύμπτωτη) 

αντίστοιχα. Η σταθερά K ονομάζεται σταθερά Henry και εξαρτάται από την 
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αλληλεπίδραση ρευστού - επιφάνειας και την θερμοκρασία (kT). Οι ομοιογενείς 

επιφάνειες στα πρώτα βήματα τις προσρόφησης ( 0→p ) ακολουθούν τον κανόνα του 

Henry: Kpa ∝ . 

 

1.5.b Ενεργειακά ανομοιογενείς επιφάνειες. 

Οι επιφάνειες των υλικών από την φύση τους είναι ανομοιογενείς. Οι μη 

οργανωμένες δομές εμφανίζουν διαφορετική κρυσταλλικότητα στα διαφορετικά 

επίπεδα της επιφάνειάς τους. Αν υποθέσουμε ότι κάθε επίπεδο είναι ομοιογενές, η 

κατανομή ενέργειας σε αυτά τα υλικά ακολουθεί τις επιμέρους ενέργειες των 

επιπέδων (σχήμα 1.6α). Οι ατέλειες στην δομή των υλικών αποτελούν επίσης πηγή 

σημαντικής ανομοιογένειας. Οι ακόρεστοι δεσμοί της επιφάνειας παγιδεύουν τα 

μόρια του ρευστού ισχυρότερα από τους κορεσμένους. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτή η δράση, που συχνά αναφέρεται και ενεργειακή στάθμη, εξαρτάται 

από τις ιδιότητες των μορίων του ρευστού (σχήμα 1.6α). 

  

 

Σχήμα 1.6α. Επιφάνεια με μέτωπα διαφορετικής κρυσταλλικότητας (αριστερά) και με 
ακόρεστους δεσμούς (δεξιά) που δημιουργούν διαφορετικές ενεργειακές στάθμες. 
Παραδείγματα ενεργειακών κατανομών (κάτω). 
 

Εκτός από τις ατέλειες της δομής, οι επιφάνειες φέρουν προσμίξεις και δραστικές 

ομάδες που επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. Το αποτέλεσμα της προσρόφησης 

εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις του ρευστού με την επιφάνεια. Για παράδειγμα 
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μια υδρόφοβη επιφάνεια με υδρόφιλες προσμίξεις μπορεί να προσροφά υδρατμούς. Η 

ύπαρξη δραστικών ομάδων τροποποιεί το δυναμικό πεδίο της επιφάνειας. Ανάλογα 

με τον τύπο και την συγκέντρωση των δραστικών ομάδων, μπορεί να δημιουργούνται 

κατανομές φορτίων στην επιφάνεια που να ενισχύουν τις αλληλεπιδράσεις με πολικά 

μόρια ρευστών, ή τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ρευστή φάση (επαγόμενα 

δίπολα). Μπορεί επίσης να σχηματίζονται δεσμοί υδρογόνου (σχήμα 1.6β). Σε 

ακραίες περιπτώσεις αλλάζει και ο μηχανισμός του φαινομένου και η ρόφηση μπορεί 

από φυσική να γίνεται χημική. 

 
 

Σχήμα 1.6β. Επιφάνεια με δραστικές ομάδες οξυγόνου. 

 

 
 

Σχήμα 1.6γ. Επιφάνεια με πορώδη δομή. Διακρίνονται πόροι σχισμής , μικροπόροι, 
μεσοπόροι και μακροπόροι.  
 

Σημαντική ανομοιογένεια προκύπτει από την κατανομή μεγέθους πόρων (σχήμα 

1.6γ). Έχουμε ήδη αναφέρει πως οι μικροπόροι έχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις με το 

ρευστό. Οι μεσοπόροι είναι κέντρα χαμηλότερης ενέργειας από τους μικροπόρους 

αλλά σε αυτούς εμφανίζεται το φαινόμενο της τριχοειδούς συμπύκνωσης. Οι 

μακροπόροι λόγω μεγάλου εύρους είναι ασθενή κέντρα προσρόφησης και 

συμπεριφέρονται σαν ελεύθερες επιφάνειες.  



Κεφάλαιο 1:               Ρόφηση αερίων σε πορώδη υλικά.

16 

Για να περιγραφεί η φυσική ρόφηση σε στερεά με ενεργειακή ανομοιογένεια 

συνήθως χρησιμοποιείται η γενικευμένη έκφραση Langmuir (generalized Langmuir, 

GL): 

( )
( )

nm

n

n

m Kp
Kpaa ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
=

1
 (1.14) 

Η γενικευμένη Langmuir αποτελεί επέκταση της απλής αντίστοιχης έκφρασης, και 

χρησιμοποιεί δυο επιπλέον παραμέτρους ( )1,0 ≤≤ nm  για τον έλεγχο της 

επιφανειακής ανομοιογένειας (σχήμα 1.7). Για συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων 

m και n , η εξίσωση παίρνει την μορφή της Langmuir (ενεργειακή ομοιογένεια), της 

Langmuir-Freundlich, της γενικευμένης Freundlich και της ισόθερμου Toth. 

Ειδικότερα η γενικευμένη Langmuir γίνεται: 

 

(α) Langmuir, για 1== nm , που σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι ομοιογενής. 

(β) Langmuir-Freudlich (LF) για nm = , που παρατηρείται σε επιφάνειες με 

κατανομή ενεργειών συμμετρική 2χ  ή Gauss, η οποία τείνει να πάρει την μορφή 

Dirac καθώς οι παράμετροι nm =  πλησιάζουν την μονάδα (ομοιογένεια). Σε χαμηλές 

πιέσεις 0→p   η ρόφηση γίνεται τύπου Freudlich, δηλαδή: ( )nKpa ∝ , που σημαίνει 

ότι δεν ακολουθεί τον κανόνα Henry. 

 

Σχήμα 1.7. Αναπαράσταση ισόθερμων από την γενικευμένη Langmuir (GL) για διάφορες 
τιμές των n και m.   
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(γ) Γενικευμένη Freudlich (ή Sips) για 1=n , που παρατηρείται σε επιφάνειες με 

εκθετικά φθίνουσα κατανομή ενέργειας ρόφησης. Η ισόθερμη δεν γίνεται Henry στις 

χαμηλές πιέσεις ή συγκεντρώσεις ρόφησης. 

(δ) Toth για 1=m  και 10 ≤< n . Η ενεργειακή κατανομή της επιφάνειας είναι 

ασύμμετρη προς τις χαμηλές τιμές ενέργειας ρόφησης. Η συγκεκριμένη ισόθερμη 

ακολουθεί τον κανόνα Henry στα πρώτα βήματα ρόφησης. 

 

1.6 Πορώδεις άνθρακες και υπολογιστική απεικόνιση τους.  

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην μελέτη προσρόφησης Η2 σε πορώδεις 

άνθρακες. Οι πορώδεις άνθρακες έχουν αναδειχθεί εξαιρετικής σημασίας για 

εφαρμογές αποθήκευσης και διαχωρισμού αερίων λόγω των υψηλών ειδικών 

επιφανειών, της δυνατότητας ρύθμισης του μεγέθους των πόρων τους αλλά και του 

χαμηλού κόστους, της διαθεσιμότητας, της ανακυκλωσιμότητας, και κυρίως της 

ευκολίας τροποποίησής της επιφάνειας τους.  

Το στοιχείο του άνθρακα μπορεί να δεσμευτεί με δυο (sp), τρία ( 2sp ) ή τέσσερα 

( 3sp ) άλλα άτομα άνθρακα. Το διαμάντι ( 3sp ), ο γραφίτης ( 2sp ), και ο άμορφος 

άνθρακας ( 1sp και όλα τα παραπάνω) αποτελούν τις βασικές ανθρακικές 

κρυσταλλικές δομές. Σε διαστάσεις νανομέτρων, οι άνθρακες εμφανίζουν πολλές 

αλλοτροπικές μορφές. Τέτοιες είναι για παράδειγμα τα νανοδιαμάντια ( 3sp ), το 

γραφένιο και οι νανοσωλήνες ( 2sp ), καθώς και τα φουλερένια και οι κώνοι ( 2sp -

διαταραγμένο) . 

Εκτός από τα φουλερένια, τους νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes, CNTs), τα 

νανο-κέρατα (nanohorns, NHs), τους κώνους άνθρακα (carbon cones, CCs) και τους 

ζβαρζίτες (schwarzites -SCHs), τα ανθρακικά πορώδη υλικά παρουσιάζουν συνήθως 

μη οργανωμένη δομή, της οποίας η ακριβής εικόνα δεν μπορεί να προσομοιωθεί με 

υπολογιστικά μοντέλα. Η μη οργανωμένη δομή των ανθράκων προκύπτει από μια 

σειρά φυσικών και χημικών διεργασιών σύνθεσης που δεν είναι πλήρως κατανοητές 

και έτσι τα μοντέλα των ανθράκων, σχεδιάζονται ως επί των πλείστον από μεθόδους 

ανακατασκευής. Η απλούστερη μέθοδος ανακατασκευής είναι τα πρότυπα 

μεμονωμένων πόρων (single pore models), με συνηθέστερη περίπτωση το πρότυπο 
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τύπου σχισμής. Το πορώδες δίκτυο αναπαρίσταται σαν μια συλλογή από 

ανεξάρτητους, μη συνδεόμενους πόρους διαφόρων διαστάσεων, και σε κάποιες 

περιπτώσεις με μεταβαλλόμενο πάχος τοιχωμάτων και επιφανειακή ανομοιογένεια. 

Στο πρότυπο τύπου σχισμής, οι πόροι έχουν συνήθως παράλληλα τοιχώματα 

αποτελούμενα από φύλλα γραφενίου. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως για 

την εκτίμηση της κατανομής μεγέθους πόρων των ανθράκων με την υπόθεση ότι η 

ισόθερμη προσρόφησης είναι ένας γραμμικός συνδυασμός από ισόθερμες που 

υπολογίζονται σε μεμονωμένους πόρους διαφορετικού μεγέθους. Η προσέγγιση 

«ανεξάρτητων πόρων» σαφώς αγνοεί την συνδεσιμότητα των πόρων, η οποία είναι 

καθοριστικής σημασίας σε «δυναμικά» φαινόμενα (διάχυση, περατότητα κλπ), πλην 

όμως θεωρείται ικανοποιητική για την περιγραφή καταστάσεων ισορροπίας όπως η 

προσρόφηση. Το συνήθως χρησιμοποιούμενο όμως πρότυπο μη δομημένων (πλήρως 

ομοιογενών) παραλλήλων επιπέδων τοιχωμάτων παραβλέπει σημαντικούς για την 

προσρόφηση παράγοντες  όπως η τραχύτητα της επιφάνειας, η καμπυλότητά της, οι 

ατέλειες της δομής και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανομοιογένειας που προκύπτει από 

τις κλίσεις και τις γωνίες των τοιχωμάτων, την χημική σύσταση της επιφάνειας, τις 

τυχόν επιφανειακές δραστικές ομάδες κλπ. Πρόσφατα έχουν προταθεί μερικές 

εξελιγμένες μέθοδοι ατομιστικής προσομοίωσης ανθράκων με μη οργανωμένη δομή, 

που λαμβάνουν υπ’ όψη (κάποια από) τα χαρακτηριστικά αυτά. Οι απόπειρες αυτές 

έχουν τεράστιο υπολογιστικό κόστος και απαιτούν πολύ περισσότερα πειραματικά 

δεδομένα.[5]. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της επίδρασης τέτοιων 

παραγόντων «τοπικής» ανομοιογένειας στο ενεργειακό πεδίο και άρα την ροφητική 

ικανότητα «ανεξάρτητων» πόρων με ανθρακικά τοιχώματα.  

 

1.6.a Νανοδομημένοι άνθρακες. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φουλερένια, οι νανο-σωλήνες άνθρακα (CNTs), 

τα νανο-κέρατα (nanohorns, NHs), οι νανο-κώνοι άνθρακα (carbon cones, CCs), οι 

νανο-πάπυροι (carbon scrolls CSs) και οι ζβαρζίτες (schwarzites -SCHs). Τα 

κλασσικά μοντέλα των ανθρακικών νανοσωλήνων χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες: 

στα μοντέλα με ατομιστική διάταξη των ανθράκων και σε εκείνα του μέσου 

ενεργειακού πεδίου.[5] Το μοντέλο ατομιστικής διάταξης ενός νανοσωλήνα μονού 

τοιχώματος (SWNT) προκύπτει τυλίγοντας ένα φύλλο γραφενίου ώστε να 
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σχηματιστεί μια κυλινδρική επιφάνεια. Υπάρχουν κάποιοι γεωμετρικοί περιορισμοί 

που προσδιορίζουν τις δυνατές διαμέτρους των νανοσωλήνων, τα μοναδιαία 

διανύσματά τους και τη συμμετρία τους (χειρομορφία).[6] Σε πολλές περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται και προσεγγίσεις μέσου πεδίου [7] όπου τα τοιχώματα του 

νανοσωλήνα δεν αναπαριστάνονται με λεπτομερή (εξαγωνική) διάταξη των 

ανθράκων, αλλά από μια κυλινδρική επιφανειακή πυκνότητα από άνθρακες. Στην 

περίπτωση δέσμης νανοσωλήνων, οι σωλήνες είναι συνήθως διατεταγμένοι 

παράλληλα σε εξαγωνική ή τριγωνική συστοιχία. Σε μια ετερογενή δέσμη σωλήνων, 

οι σωλήνες σχηματίζουν γωνίες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

βρούμε την κατάσταση (διάταξη) ισορροπίας των σωλήνων. Στην περίπτωση των 

MWNTs πρέπει επίσης να βρούμε τη βέλτιστη γωνία περιστροφής των επάλληλων 

κυλινδρικών επιφανειών που ορίζουν τα πολλαπλά τοιχώματα. 

 

1.6.b Μη οργανωμένοι πορώδεις άνθρακες: Απλά γεωμετρικά μοντέλα. 

Τα μοριακά μοντέλα που αναπαριστούν τους μη οργανωμένους πορώδεις άνθρακες 

και οι πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και 

εξελίσσονται με τρόπο σχεδόν παράλληλο. Μέθοδοι σκέδασης αναδεικνύουν ότι τα 

υλικά αυτά περιέχουν σε αφθονία μικρούς γραφιτικούς κρυστάλλους. Ο τρόπος που 

τοποθετούνται οι κρύσταλλοι στο χώρο καθορίζουν την πορώδη τους δομή, δηλαδή 

την μορφολογία και τοπολογία των πόρων τους. Σε ένα σύνηθες μοντέλο πορωδών 

ανθράκων, τα τοιχώματα των πόρων αναπαρίστανται από πολλαπλά φύλλα 

γραφενίου. 

Όπως και στην περίπτωση των νανοσωλήνων, τα φύλλα γραφενίου μπορεί να 

οριστούν με ατομιστική λεπτομέρεια ή με μια συνάρτηση μέσου ενεργειακού πεδίου. 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των φύλλων γραφενίων 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.  

Βασισμένοι στα πρότυπα των φύλλων γραφενίου μπορούμε να σχηματίσουμε έναν 

πόρο, τοποθετώντας με κατάλληλο τρόπο περισσότερα από ένα πανομοιότυπα τέτοια 

φύλλα. Η απλούστερη και συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή του πόρου σχισμής με 

μονό τοίχωμα (single wall), όταν τοποθετούμε δυο όμοια φύλλα παράλληλα μεταξύ 

τους σε απόσταση H . Με αυτό τον τρόπο ορίζεται ένας πόρος σχισμής μονού 

τοιχώματος και μεγέθους H . Μπορούμε επίσης να σχηματίσουμε τετράεδρους 
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πόρους τοποθετώντας τέσσερα φύλλα στις πλαϊνές έδρες ενός παραλληλεπίπεδου 

πρίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η επιφάνεια των φύλλων γραφενίου ορίζονται 

κατάλληλα (πεπερασμένο μήκος ή πλάτος) ώστε τα φύλλα να μην αλληλο-

καλύπτονται στις ακμές του πρίσματος. Εν γένει οι ανθρακικοί πόροι, όπως άλλωστε 

επιβεβαιώνεται και από απεικονίσεις ΤΕΜ, δεν περιβάλλονται από παράλληλες 

μεταξύ τους επιφάνειες. Με βάση αυτή την παρατήρηση έχουν επίσης αποδοθεί 

τριγωνικά πρίσματα πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία μοντέλα διαφέρουν 

από το μοντέλο σχισμής, όχι μόνο στην μορφολογία του πόρου αλλά και γιατί 

εμφανίζουν κέντρα σημαντικής ενέργειας κοντά στις πρισματικές ακμές όπου τα 

τοιχώματα προσεγγίζονται μεταξύ τους. 
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2.1 20 Κ και 700 bar. 

Η οικονομία του υδρογόνου αφορά στην γενικευμένη αποδοχή και χρήση του 

υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα. Το υδρογόνο είναι το περισσότερο καθαρό 

καύσιμο, δεν αποτελεί όμως φυσικό πόρο και πρέπει να παραχθεί. Παράγεται από 

ηλεκτρόλυση νερού, αεριοποίηση άνθρακα (coal gasification), αναμόρφωση 

υδρογονανθράκων / φυσικού αερίου, με χρήση ανανεώσιμων πηγών και πυρηνικής 

ενέργειας. Το κόστος παραγωγής το κάνει τρεις φορές ακριβότερο από τα 

πετρελαιοειδή παράγωγα, όμως αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι σε όρους 

ενεργειακής περιεκτικότητας 1 kg Η2 ισοδυναμεί με 3kg βενζίνης. Το Η2 όντας αέριο 

σε κανονικές συνθήκες (STP) έχει χαμηλή ογκομετρική πυκνότητα που σημαίνει ότι 

χρειάζονται 4103.1 ×  L αέριου Η2 σε (STP), ο όγκος δηλαδή ενός συμβατικού 

αυτοκινήτου, για την αντικατάσταση μόλις 3.79 λίτρων βενζίνης.[1] Το υδρογόνο 

μπορεί να αποθηκευτεί στους 20Κ ως υγρό ή στα 700 bar ως συμπιεσμένο αέριο. 

Παρά τις ακραίες συνθήκες έχουν κατασκευαστεί πρωτοποριακά οχήματα υδρογόνου 

που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές. Το υπερσυμπιεσμένο αέριο δημιουργεί 

αυθόρμητα ερωτήματα περί ασφάλειας για την χρήση του. Το δε υγρό υδρογόνο 

φέρει το τεράστιο ενεργειακό κόστος της συντήρησης του καυσίμου σε κρυογονική 

θερμοκρασία. Παρόλο που τα παραπάνω εμπόδια έχουν πλέον εν μέρει ξεπεραστεί, η 

συμπίεση και υγροποίηση είναι μη βιώσιμες εμπορικά λύσεις για γενικευμένη 

εφαρμογή σε μέσα μεταφοράς αφού και οι δυο προσεγγίσεις δεν εκπληρώνουν τους 

αυστηρούς όρους που επιβάλουν το υπουργείο ενέργειας (DOE) των ΗΠΑ και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντίστοιχοι στόχοι αφορούν στην ογκομετρική και σταθμική 

χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης, στο χρόνο ανεφοδιασμού, στο κόστος 
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ανά κιλοβατώρα και φυσικά στην κλίμακα επικινδυνότητας. Οι στόχοι, όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1, σε ένα διάστημα μόλις 15 χρόνων έγιναν όλο και 

αυστηρότεροι αφού συσχετίζονται με την εξέλιξη, τις προδιαγραφές και αποδόσεις 

των εμπορικών βενζινοκινητήρων ή τις σχετικές προβλέψεις στο προσεχές διάστημα. 

Ένα όχημα υδρογόνου πρέπει να φτάνει τις τελικές ταχύτητες των βενζινοκίνητων, να 

διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης φυσιολογικών διαστάσεων που να προσφέρει 

αυτονομία 500 km, ενώ ο ανεφοδιασμός του να μη διαρκεί περισσότερο από 5 min. 

Το θέμα του ανεφοδιασμού και της αυτονομίας προκύπτει από το γεγονός ότι το 

καύσιμο υδρογόνο με την υπάρχουσα τεχνολογία δεν ανακυκλώνεται στις κυψελίδες 

καυσίμου. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα δεν έχει αποδοθεί σύστημα αποθήκευσης 

υδρογόνου που να εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές του 2005. 

 

Παράμετρος αποθήκευσης 2005 2010 2015 

Ενεργειακή κ.β. χωρητικότητα (kWh kg-1) 1.5 2.0 3.0 

Σταθμική χωρητικότητα (kg H2 kg-1) 0.045 0.060 0.090 

Βάρος συστήματος (kg) 111 83 55.6 

Ενεργειακή χωρητικότητα κ.ο (kWh L-1) 1.2 1.5 2.7 

Ογκομετρική χωρητικότητα  (kg H2 L-1) 0.036 0.045 0.081 

Όγκος συστήματος (L) 139 111 62 

Κόστος υλικού αποθήκευσης (US$ kWh-1) 6 4 2 

Κόστος συστήματος (US$) 1000 666 333 

Ρυθμός τροφοδοσίας (kg H2 min-1) 0.5 1.5 2.0 

Χρόνος τροφοδοσίας (min) 10 3.3 2.5 

Πίνακας 2.1. Στόχοι DOE για την αποθήκευση υδρογόνου σε οχήματα (δεδομένα για 5 kg 
H2). 
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2.1.a 20 Κ.  

 Η αποθήκευση υγροποιημένου υδρογόνου που απαιτεί την εφαρμογή θερμοκρασιών 

χαμηλότερων από το κρίσιμο σημείο του (33Κ) προσεγγίζει τους στόχους του DOE 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ως τώρα μέθοδο, αφού γενικά εξασφαλίζει 

σχετικά υψηλή πυκνότητα Η2 (η πυκνότητα του υδρογόνου στο σημείο βρασμού του, 

δηλαδή σε ∼20Κ, είναι 0.072 kg/l), απαιτεί μικρό όγκο, χαρακτηρίζεται από 

γρήγορους χρόνους ανεφοδιασμού και καλύπτει σε γενικές γραμμές τις απαιτήσεις 

ασφαλείας.[2] Παρόλα αυτά η διεργασία υγροποίησης είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ 

υπάρχουν αναπόφευκτα συνεχείς απώλειες, που γίνονται ακόμα σημαντικότερες όταν 

το όχημα είναι σταθμευμένο. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην θερμομόνωση των τοιχωμάτων και στην βελτιστοποίηση-

σχεδιασμό εναλλακτών θερμότητας αφού από τα 20Κ στο εσωτερικό της δεξαμενής 

αποθήκευσης το καύσιμο πρέπει να θερμανθεί στα 350 Κ στο σύστημα της 

κυψελίδας. Η μέθοδος αποθήκευσης υγροποιημένου υδρογόνου προτιμάται κυρίως 

από ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες (π.χ. BMW) που έχουν κατασκευάσει 

επιβατικά οχήματα με κυψελίδες καυσίμου ή μηχανές εσωτερικής καύσης Η2, 

δεξαμενές 60 λίτρων, μπορούν να διανύσουν 400- 450 km πριν τον επόμενο 

ανεφοδιασμό και φτάνουν σε τελικές ταχύτητες ~140 km/h. Στο Βερολίνο, τη 

Λισσαβόνα και Κοπεγχάγη λειτουργούν αστικά λεωφορεία που φέρουν 600 λίτρα 

υγρού υδρογόνου στην οροφή τους (σε βαρέα οχήματα τέτοιου τύπου ο μικρός όγκος 

και βάρος δεν είναι προαπαιτούμενα κι έτσι η απόδοση των συστημάτων 

αποθήκευσης υγροποιημένου υδρογόνου θεωρείται ικανοποιητική). 

 

2.1.b 700 bar. 

Το υδρογόνο στους 300Κ είναι υπερκρίσιμο, και όσο και να συμπιεσθεί δεν θα 

αποκτήσει ποτέ την πυκνότητα του υγρού. Στα 700 bar η πυκνότητά του είναι 0.036 

kg/L, ουσιαστικά η μισή της πυκνότητας του υγρού (σχήμα 2.1). Συνεπώς ένα 

σύστημα υπερσυμπιεσμένου υδρογόνου προκειμένου να καλύψει την ίδια 

χιλιομετρική απόσταση με σύστημα υγροποιημένου, καταναλώνει τουλάχιστον 

διπλάσια λίτρα καυσίμου από αυτό. Επίσης αυξάνοντας την πίεση στο περιεχόμενο 

της δεξαμενής απαιτούνται όλο και παχύτερα τοιχώματα. Αυτό επιβαρύνει το 

σύστημα και μειώνει την πραγματική  σταθμική του χωρητικότητα. Τα τοιχώματα 
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των συστημάτων πεπιεσμένου αερίου τη δεκαετία του '90 ήταν μεταλλικά (χάλυβας 

και αλουμίνιο), ενώ πλέον χρησιμοποιούνται κύλινδροι υψηλών πιέσεων με 

συνεχόμενα νήματα ρητίνης και μεταλλικές επενδύσεις. Πολύ πρόσφατα 

παρασκευάστηκαν κύλινδροι με νήματα ρητίνης ενισχυμένα από σύνθετα (μη-

μεταλλικά) υλικά. Αυτοί οι κύλινδροι και ειδικά οι τελευταίοι είναι πολύ ελαφρύτεροι 

από τους προγενέστερους μεταλλικούς. Η σταθμική χωρητικότητα πλέον συντηρείται 

σε αποδεκτά επίπεδα και οι κύλινδροι μπορούν να συγκρατήσουν το αέριο 

περιεχόμενό τους σε πολύ υψηλότερες πιέσεις. Οι κύλινδροι με την μεταλλική 

επένδυση μπορούν να φτάσουν μέχρι 350 bar ενώ οι πιο πρόσφατοι μη μεταλλικοί 

μέχρι τα 700 bar. Όμως οι πρώτοι ορίζουν το κόστος της κίνησης υδρογόνου στα 12 

και οι δεύτεροι στα 16$/kWh, ενώ το αντίστοιχο κόστος για έναν βενζινοκινητήρα 

είναι 2$/kWh. Τα πραγματικά όρια των πιέσεων και στους δυο τύπους κυλίνδρων 

είναι πολύ υψηλότερα, αλλά η εν κινήσει χρήση των κυλίνδρων σε πιέσεις πάνω από 

αυτά τα επίπεδα δεν κρίνεται ασφαλής. Εξάλλου η συμπίεση του υδρογόνου πάνω 

από τα 700 bar είναι ουσιαστικά ανώφελη. Από το σχήμα 2.1 φαίνεται ότι η κλίση της 

καμπύλης πυκνότητας-πίεσης Η2 (όπως προκύπτει από την καταστατική εξίσωση του 

Η2) στο εύρος ψηλών πιέσεων είναι αρκετά χαμηλή. Συνεπώς επιδιώκοντας ακόμα 

μεγαλύτερες πιέσεις του αερίου και ενδεχομένως αναζητώντας κατασκευές 

κυλίνδρων με πιο ανθεκτικά τοιχώματα, επιτυγχάνεται ανεπαίσθητη αύξηση 

ογκομετρικής πυκνότητας. Σε γενικές γραμμές  φαίνεται τα 700 bar αποτελούν το 

όριο της ερευνητικής δραστηριότητας πάνω στην μέθοδο υπερσυμπιεσμένου 

υδρογόνου. Είναι αδύνατη η περαιτέρω ογκομετρική ή σταθμική αύξηση 

χωρητικότητας, ενώ η πρώτη ασφαλώς και απέχει αρκετά από τους στόχους του 

DOE. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, της Κορέας και Ιαπωνίας έχουν 

επενδύσει στα συστήματα συμπιεσμένου υδρογόνου. Έχουν κατασκευάσει επιβατικά 

οχήματα με φιάλες 120 λίτρων που περιέχουν αέριο υδρογόνο συμπιεσμένο στα 350 

bar. Οι φιάλες επαρκούν για μια οδική απόσταση 160 έως και 320 km πριν 

χρειαστούν ανεφοδιασμό, ο οποίος γίνεται εξαιρετικά γρήγορα. Χάρη στα υψηλής 

ποιότητας υλικά των τοιχωμάτων, οι κύλινδροι κρίνονται ιδιαίτερα ασφαλείς, ενώ η 

ενσωμάτωση του συνολικού εξοπλισμού στο συγκεκριμένο σύστημα καύσης 

επηρεάζει στο ελάχιστο τον βασικό σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Στην προκειμένη 

περίπτωση δεν υπάρχει απώλεια καυσίμου στον χρόνο αδράνειας του κινητήρα όπως 
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παρατηρείται στα συστήματα υγροποιημένου υδρογόνου, ενώ η διανομή του αερίου 

καυσίμου είναι πιο πρακτική από αυτή του υγρού. Εκεί βέβαια που υστερεί η 

συμπίεση είναι ότι 60 λίτρα συμπιεσμένου αερίου δεν επαρκούν για όσο μεγάλες 

οδικές αποστάσεις θα θέλαμε. Προσφάτως έχουν κατασκευαστεί και παρουσιαστεί 

οχήματα που φέρουν δεξαμενή Η2 700bar (GM/Opel HydroGen4, Toyota FCHV-adv, 

Mercedes-Benz B Series, VW Tiguan HyMotion). Με μια πρόχειρη εκτίμηση από το 

γράφημα του σχήματος 2.1 το αέριο στα 700 bar μπορεί να κινήσει το επιβατικό 

όχημα για 1.6 φορές μεγαλύτερη απόσταση από ότι αυτό στα 350 bar και άρα σε 

απόσταση συγκρίσιμη με το σύστημα υγροποιημένου Η2. 

 

2.2 Αποθήκευση υδρογόνου σε στερεά υλικά. 

Μια υποσχόμενη εναλλακτική περίπτωση αποθήκευσης βασίζεται σε ελαφρά στερεά 

υλικά που δεσμεύουν χημικά ή ροφούν φυσικά το Η2 και που μπορούν να 

προσεγγίσουν τιμές πυκνότητας μεγαλύτερης από αυτήν της υγρής φάσης του. Η 

πρόκληση είναι η ανακάλυψη ενός υλικού που να ικανοποιεί τις παρακάτω τρεις 

ανταγωνιστικές μεταξύ τους προϋποθέσεις; (α) υψηλή πυκνότητα ρόφησης, (β) 

πλήρως αντιστρεπτό κύκλο ρόφησης-εκρόφησης και (γ) γρήγορες κινητικές. Όλα τα 

 

Σχήμα 2.1. Ογκομετρική πυκνότητα συμπιεσμένου Η2 σε συνάρτηση με την πίεση, 
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων τιμών για το ιδανικό αέριο και το υγρό Η2.  
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παραπάνω καλό είναι να συμβαίνουν σε ένα παράθυρο θερμοκρασίας μεταξύ 80-100 
οC (η θερμοκρασία λειτουργίας των κυψελίδων καυσίμου). Η πρώτη προϋπόθεση 

απαιτεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του υδρογόνου και της επιφάνειας του στερεού και 

πυκνές διατάξεις των μορίων υδρογόνου στον διαθέσιμο όγκο του στερεού. Η 

δεύτερη προϋπόθεση απαιτεί δεσμούς με μέτρια ισχύ ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό 

της φόρτισης και εκφόρτισης του αερίου να λαμβάνει χώρα στο παραπάνω 

θερμοκρασιακό εύρος. Τέλος το τρίτο προαπαιτούμενο αναφέρεται σε ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις μορίων-τοιχωμάτων και χαμηλό ενεργειακό φράγμα ώστε το 

υδρογόνο να διαχέεται γρήγορα από το πορώδες σύστημα στην αέρια φάση και 

αντίστροφα. Το κόστος, η διατήρηση της αποθηκευτικής ικανότητας σε 

επαναληπτικούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον 

και τα θέματα ασφάλειας συνολικά του συστήματος είναι επιπρόσθετα σημεία 

αξιολόγησης του υποψήφιου υλικού.[3] 

Μερικά από τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί ως ροφητές υδρογόνου είναι 

πορώδεις άνθρακες, μέταλλο-οργανικά πλέγματα, μεταλλικά ή χημικά υδρίδια, 

ζεόλιθοι, ενώσεις εγκλεισμού (υδρίτες - hydrates ή κλαθράτα - clathrates), πορώδη 

πολυμερή κοκ. Κάποια από τα παραπάνω αποθηκεύουν το υδρογόνο δημιουργώντας 

χημικούς δεσμούς (χημική ρόφηση) και άλλα με φυσικές δυνάμεις τύπου Wan der 

Waals (φυσική ρόφηση). Το υδρογόνο μπορεί να ενσωματώνεται στον κρύσταλλο 

των υλικών (χημική αποθήκευση), να διασπάται σε ατομικό και να εισβάλει στο 

πλέγμα τους (απορρόφηση) ή να συγκεντρώνεται στην επιφάνεια των υλικών 

σχηματίζοντας στρώματα ροφημένης φάσης (προσρόφηση). Γενικά η χημική 

αποθήκευση και η απορρόφηση επιδεικνύουν ψηλές τιμές πυκνότητας (ή σύστασης) 

σε Η2, αλλά χαρακτηρίζονται συνήθως από αργές κινητικές και υψηλές θερμοκρασίες 

αποδέσμευσης. Η προσρόφηση αποδίδει καλύτερες κινητικές και θερμοδυναμικές 

ιδιότητες, αλλά χαμηλές πυκνότητες. Αν θέλαμε να φανταστούμε το ιδανικό υλικό για 

την αποθήκευση υδρογόνου θα λέγαμε ότι θα παρουσίαζε τις πυκνότητες της χημικής 

ρόφησης και τις κινητικές ιδιότητες  της φυσικής. 

 

2.2.a Μεταλλικά Υδρίδια 

Πολλά μέταλλα, κράματα μετάλλων και διαμεταλλικές ενώσεις, αντιδρούν με το 

υδρογόνο και σχηματίζουν μεταλλικά υδρίδια. Ανάλογα με την περίπτωση 
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(μεταλλικά ή διαμεταλικά) τα υδρίδια έχουν τον γενικό τύπο nMH  και nx HAB  όπου 

x = 0.5, 1, 2 ή 5 αντίστοιχα. Τα M και B είναι συνήθως μέταλλα μεταπτώσεως ενώ 

τα A  σπάνιες γαίες. Τα υδρογόνα προσαρτώνται σε ενδοπλεγματικές θέσεις του 

κρυστάλλου του μετάλλου (π.χ. οκταεδρικές ή τετραεδρικές). Ενδοκρυσταλλικά η 

διατομική απόσταση των ροφημένων υδρογόνων μπορεί να είναι πολύ πιο μικρή (π.χ. 

0.21 nm για συστήματα ΑΒ2, κριτήριο Westlake [4]) από την αντίστοιχη απόσταση 

στο υγρό υδρογόνο (0.36 nm). Η ογκομετρική χωρητικότητα συνεπώς των υδριδίων 

μπορεί να ξεπεράσει αυτήν του υγρού υδρογόνου, η σταθμική τους όμως είναι 

χαμηλή λόγω των μετάλλων. Η υδρογόνωση και αφυδρογόνωση ενεργοποιούνται σε 

ψηλές θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από αργές κινητικές και μεγάλη ενθαλπία 

και ενεργοποιούνται σε ψηλές θερμοκρασίες. Το ζητούμενο στην περίπτωση των 

υδριδίων είναι η βελτίωση των κινητικών, η διαχείριση θερμότητας κατά τους 

κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης και η ελάττωση των ενεργειών ενεργοποίησης. 

 

2.2.b Μέταλλο-Οργανικά Πλέγματα  

Τα μεταλλο-οργανικά πλέγματα (metal organic frameworks - MOFs) είναι σχετικά 

καινούργια υλικά με πορώδες σύστημα που μπορεί να προ-σχεδιαστεί με ακρίβεια και 

επιφάνεια που μπορεί και να ξεπεράσει τα 5000 m2/g. Τα MOFs είναι υβριδικά υλικά 

τα οποία περιέχουν ανόργανα μεταλλικά κέντρα (π.χ. σύμπλοκα μετάλλων), που 

συνδέονται μέσω (συνήθως γραμμικών) οργανικών στελεχών. Έτσι σχηματίζονται 

πολυεδρικοί κρύσταλλοι (πλέγματα) με εσωτερική κοιλότητα.. Ανάλογα με τον τύπο 

και το μέγεθος των οργανικών υποκαταστατών, προκύπτουν ξεχωριστοί μοναδιαίοι 

κρύσταλλοι, που μπορούν να συνδυαστούν με μυριάδες τρόπους χτίζοντας πολύ 

διαφορετικές μεταξύ τους δομές.  

 

2.3 Ανθρακικές δομές. 

Μία ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία υλικών η οποία έχει μελετηθεί εκτενώς για 

εφαρμογές αποθήκευσης Η2 αποτελούν οι διάφορες ανθρακικές δομές. Πλήθος 

εργασιών έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη υλικών όπως οι ενεργοί άνθρακες (AC), οι 

ανθρακικοί νανοσωλήνες (CNTs), τα ανθρακικά νανο-κέρατα (NHs), και οι 

γραφιτικές ίνες (GNFs) στους 303 Κ και στους 77 Κ. Έχει διαπιστωθεί ότι στους 
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303Κ η χωρητικότητα όλων των υλικών είναι χαμηλότερη από 1%κβ. Σε κρυογονική 

θερμοκρασία η ρόφηση του υδρογόνου παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ 1-2.4 %κβ. 

Το εύρος ενθαλπίας ρόφησης είναι μεταξύ 4 και 5 kJ/mol.[5] 

Οι παραπάνω τιμές είναι πολύ μακριά από τους στόχους του DOE. Τα επίπεδα της 

ενθαλπίας ρόφησης δηλώνουν πως ακόμα και αν βρεθεί ένα ανταγωνιστικό 

ανθρακικό υλικό, θα αποδίδει σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από τους 120Κ. 

Παρόλο που οι στόχοι DOE εξαρχής αναφέρονται σε θερμοκρασία δωματίου, η 

προοπτική των ανθράκων στην αποθήκευση Η2 εξακολουθεί να ερευνάται σε 

συνθήκες κρυογονικής θερμοκρασίας. Υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις ότι η 

χωρητικότητα των ανθράκων συσχετίζεται γραμμικά με την ειδική τους επιφάνεια. 

Στους 77Κ, η σταθμική πυκνότητα των ανθρακικών υλικών, ανεξαρτήτως δομής, 

αυξάνει κατά 1%κβ για κάθε 500 m2/g υλικού. Η αντίστοιχη γραμμική συσχέτιση 

σταθμικής πυκνότητας και επιφάνειας στους 303Κ είναι πολύ μικρότερη (~0.08% 

κβ).[6] Στην οικογένεια των ανθράκων, τα φύλλα γραφενίου διαθέτουν θεωρητικά 

την μέγιστη ειδική επιφάνεια. Λόγω των εξαγωνικών δακτυλίων, σε 1 nm2 φύλλου 

γραφενίου προσμετρούνται 38 άτομα άνθρακα, με αποτέλεσμα να προκύπτει ειδική 

επιφάνεια 1315 m2/g. Εφόσον η ροφημένη φάση έχει πρόσβαση και στις δυο πλευρές 

του φύλλου, η διαθέσιμη για τα υδρογόνα επιφάνεια είναι συνολικά 2630 m2/g. 

Χρησιμοποιώντας την γραμμική συσχέτιση σταθμικής πυκνότητας και ειδικής 

επιφάνειας και παρά το γεγονός ότι στο ελεύθερο γραφένιο κάθε άνθρακας είναι 

θεωρητικά διαθέσιμο κέντρο ρόφησης, η σταθμική του πυκνότητα δεν ξεπερνά την 

τιμή 6%κβ στους 77Κ. 

Η θεωρητικά βέλτιστη ογκομετρική πυκνότητα Η2 αποδίδεται σε ένα μοντέλο τύπου 

σχισμής που τα τοιχώματα του απέχουν 92.0=H  nm. Υποθέτουμε ότι τα μόρια 

υδρογόνου είναι σφαιρικά με διάμετρο 296.0
2
=Hσ nm και η διάσταση του πόρου 

μετρείται μεταξύ των κέντρων των ατόμων άνθρακα. Το ιδανικό αυτό μοντέλο 

επιτρέπει την ρόφηση ακριβώς δυο στρωμάτων υδρογόνου (ένα σε κάθε τοίχωμα). Η 

ογκομετρική πυκνότητα γίνεται μέγιστη αν οι σφαίρες υδρογόνου τοποθετηθούν με 

κλειστό εξαγωνικό τρόπο και απόσταση 
2

6/12 Hσ . Στην ιδανική αυτή περίπτωση, η 

επιφάνεια που καλύπτει ένα μόριο υδρογόνου είναι 0.0956 nm2. Σε 1 3nm  του πόρου 

προσμετρούνται 23 υδρογόνα. Υπό τις βέλτιστες λοιπόν συνθήκες ρόφησης η 



Κεφάλαιο 2:                  Αποθήκευση υδρογόνου.

31

ογκομετρική πυκνότητα του πόρου γίνεται ίση με 0.075 kg/L. Η κλειστή εξαγωνική 

διάταξη δίνει στο συγκεκριμένο πόρο πυκνότητα μεγαλύτερη από αυτήν της υγρής 

φάσης του υδρογόνου.  

 

Σχήμα 2.2. Χάρτης της διαθέσιμης τεχνολογίας αποθήκευσης υδρογόνου και των 
στοχοθετημένων ορίων του DOE.  
 

Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζεται ένας χάρτης της διαθέσιμης τεχνολογίας αποθήκευσης 

υδρογόνου. Τα μεταλλικά υδρίδια και τα ανθρακικά υλικά απέχουν από τους στόχους 

του DOE και προς το παρόν η απόσταση αυτή δείχνει να μην καλύπτεται. Στον χάρτη 

έχει περιληφθεί και ο υδρογονάνθρακας μεθάνιο (CH4), ο οποίος περιγράφει χονδρικά 

τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού ροφητικού υλικού για το υδρογόνο. Μια ιδεατή 

περίπτωση θα ήταν ένα υδρίδιο που το μέταλλό του θα ήταν τόσο ελαφρύ όσο ο 

άνθρακας. Μια άλλη θα ήταν ένα ανθρακικό υλικό που ο κάθε άνθρακας θα ήταν 

διαθέσιμο κέντρο ρόφησης και θα μπορούσε να δεσμεύσει τέσσερα άτομα υδρογόνου 

(δηλ. H:C=4:1). Στις μέρες μας υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα πάνω 

στην ανάπτυξη υλικών με αποθηκευτική ικανότητα σε υδρογόνο και στην (θεωρητική 

και πειραματική) μελέτη τέτοιων συστημάτων ρόφησης. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε σε ορισμένα βασικά ανθρακικά υλικά και μοντέλα αυτών που έχουν 

συσχετισθεί με την ρόφηση υδρογόνου. 
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2.3.a Νανοσωλήνες άνθρακα. 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα (CΝΤs) είναι δομές κυλινδρικών ανθρακικών τοιχωμάτων. 

Οι νανοσωλήνες μονών τοιχωμάτων (SWNTs) έχουν διαμέτρους  0.7-3 nm, ενώ αυτοί 

με πολλαπλά τοιχώματα (MWNTs) έχουν εσωτερικές διαμέτρους 1.5 -15 nm και 

εξωτερικές 2-30 nm. Το μήκος των MWNTs μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100 μm. Οι 

MWNTs αποτελούνται από μια σειρά SWNTs διατεταγμένους ομόκεντρα. Στην 

ακτινική διεύθυνση η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών τοιχωμάτων είναι ανάλογη 

με την απόσταση των φύλλων του γραφίτη d . Το μοριακό υδρογόνο δεν έχει 

πρόσβαση σε αυτό τον χώρο, γεγονός που μειώνει δραστικά τη χωρητικότητα των 

MWNTs. Οι SWNTs εμφανίζονται σε εξαγωνικές ή τριγωνικές συστοιχίες (δέσμες) 

σωλήνων. Οι χώροι μεταξύ των γειτονικών σωλήνων της δέσμης είναι περιοχές όπου 

το υδρογόνο αλληλεπιδρά με τις κυρτές πλευρές των κυλίνδρων (εν γένει ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις). Εάν όμως οι αποστάσεις των γειτονικών σωλήνων είναι πολύ 

μικρές το υδρογόνο αλληλεπιδρά με τα τοιχώματα πολλών σωλήνων ταυτόχρονα, 

οπότε και ενισχύεται η ρόφηση.  

Παρά τις αρχικές αισιόδοξες προβλέψεις για την προσροφητική ικανότητα των CNTs 

σε Η2 (5-10%),[7] η δυναμική τους σύντομα αναθεωρήθηκε ύστερα από μια σειρά 

προσεκτικά σχεδιασμένων και εκτελεσμένων πειραμάτων που έδειξαν ότι η 

χωρητικότητα των ΝΤs είναι <1%κβ σε θερμοκρασία δωματίου.[5] Εκεί επίσης 

φάνηκε πως η χωρητικότητα των ΝΤs συσχετίζεται γραμμικά με την ειδική τους 

επιφάνεια, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα ανθρακικά υλικά. 

 

2.3.b Νανοκώνοι άνθρακα. 

Η πρώτη καταγεγραμμένη κωνική ανθρακική δομή παρατηρήθηκε το 1994 από τους 

Ge και Sattler.[8] Η εν λόγω δομή ήταν ουσιαστικά ένα φουλερένιο δυο 

συνδεδεμένων κώνων. Η μια κωνική του άκρη είχε γωνία 19ο και η άλλη 60ο. Το 

1995 παρασκευάστηκε ένα υλικό που περιείχε επίπεδα ανθρακικά δισκία, άμορφο 

άνθρακα αλλά και ελεύθερους ανοιχτούς ανθρακικούς κώνους πολλαπλών 

τοιχωμάτων. Το αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου υλικού ήταν η 

θερμοδυναμική σταθερότητα των ανοιχτών ανθρακικών κώνων.[9] Επιπλέον οι κώνοι 

άνθρακα (carbon cones, CCs) στο συγκεκριμένο υλικό είχαν 5 διαφορετικές γωνίες, 

με μεγαλύτερη αυτή των 113ο και μικρότερη αυτή των 19ο. Κώνοι των 19ο αργότερα 
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παρατηρήθηκαν και σαν καλύμματα στις άκρες των CNTs μονών τοιχωμάτων και 

ονομάστηκαν νανο-κέρατα απλού τοιχώματος (single wall nanohorns, SWNHs).[10] 

Υπό αυτή την έννοια τα SWNHs αποτελούν υπό-κατηγορία των κώνων άνθρακα. 

Σε αντίθεση με τα SWNHs, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην παρασκευή, 

απομόνωση (από τα δισκία και τον άμορφο άνθρακα) και διαχωρισμό (δειγμάτων 

διαφορετικών κωνικών γωνιών) των κώνων άνθρακα. Για τον λόγο αυτό αν και έχουν 

προταθεί ως ροφητές αερίων, δεν έχουν μελετηθεί ως τώρα είτε πειραματικά είτε 

θεωρητικά. Η μελέτη της προσροφητικής ικανότητας Η2 ανθρακικών κώνων αποτελεί 

κεντρικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

 

2.3.c Λοιπές νανοδομές ανθράκων. 

Η σύνθεση νανοπάπυρων άνθρακα (CNSs) αναφέρθηκε το 2003. Έχουν σχήμα 

σπείρας και απεικονίζονται ως τυλιγμένα φύλλα γραφενίου. Κατά την περιέλιξη ενός 

φύλλου γραφενίου δημιουργούνται  αποστάσεις 0.36 nm. Αν αυτή η απόσταση 

διογκωθεί στα 0.7 nm (π.χ. εισάγοντας ιόντα λιθίου) το υλικό αποκτά την υψηλή 

ειδική επιφάνεια του γραφενίου, την εσωτερική καμπυλότητα των νανοσωλήνων και 

την χωροταξία ροφημένης φάσης στους πόρους σχισμής. Προσομοίωση της 

προσρόφησης Η2 με Monte Carlo, έδειξε πως η χωρητικότητα του διογκωμένου 

υλικού (με ιόντα Li+), μπορεί να φτάσει έως στα 3%κβ στην θερμοκρασία 

δωματίου.[11] 

Από την άλλη πλευρά, τα υποστυλωμένα γραφένια (CNT-PG) είναι αρχιτεκτονικές 

ανθρακικές δομές όπου τα γραφένια παρουσιάζονται σαν επίπεδα που υποστηρίζονται 

από στύλους CΝΤs.[12] Ο χώρος ανάμεσα στα επίπεδα των γραφενίων και στις 

εσωτερικές κοιλότητες των ΝΤs αποτελείται από ισχυρά ενεργά κέντρα διαθέσιμα για 

την προσρόφηση υδρογόνου. 
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3.1 Εισαγωγή. 

Στόχος της στατιστικής μηχανικής είναι η κατανόηση και η εκτίμηση των 

μακροσκοπικών φαινομένων σε καταστάσεις ισορροπίας. Τα στατιστικά σύνολα είναι 

εργαλεία που μιμούνται πειραματικές διατάξεις καθώς συλλέγουν ένα μεγάλο αριθμό 

μκροκαταστάσεων ισορροπίας που μοιράζονται μια τριάδα θερμοδυναμικών 

μεταβλητών ως σταθερές. Οι μικροκαταστάσεις του συνόλου κατασκευάζονται ή 

αναζητούνται με βάση τα κριτήρια Metropolis. Μια θερμοδυναμική ποσότητα 

υπολογίζεται από τον στατιστικό μέσο όρο της ποσότητας στις επιμέρους 

μικροκαταστάσεις του συνόλου. 

 

3.2 Δειγματοληψία και ολοκλήρωση. 

Είναι εύκολο να δειχτεί πως αν στοχεύουμε σε τυχαία σημεία μέσα σε μια 

τετραγωνική επιφάνεια, ο λόγος των σημείων που πέφτουν μέσα στον εσωτερικό 

κύκλο του σχήματος 3.1, είναι ίσος με 785.04/ ≈π . Παρόμοια ένα ολοκλήρωμα 

όπως του σχήματος 3.2 μπορεί να υπολογιστεί επιλέγοντας τυχαίους αριθμούς στο 

διάστημα [0, 1]:  

( ) ( ) Sxf
N

dxxfS
N

i
i Δ±== ∑∫

=1

1

0

1
 (3.1) 

Το ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της f . Λόγω της τυχαίας 

δειγματοληψίας, η μέθοδος είναι στοχαστική και ονομάζεται ολοκλήρωση Monte 
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Carlo (MC). Μια καλή εκτίμηση του σφάλματος στον υπολογισμό του 

ολοκληρώματος είναι το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης, δηλαδή η διακύμανση 

(variance): ( ) 2222 IIIII −=−≡σ , όπου οι αγκύλες σημαίνουν τον μέσο όρο 

πολλών διαφορετικών ανεξάρτητών MC υπολογισμών για το ολοκλήρωμα Ι. Ισχύει 

ότι:[1]  

22 1
fI N

σσ =  (3.2) 

Όπου 2
fσ  είναι η (μέση) διακύμανση της ίδιας της ( )xf . Το fσ  είναι ανεξάρτητο 

του N, που σημαίνει ότι η τυπική απόκλιση, ή το μέσο σφάλμα στον MC υπολογισμό 

του ολοκληρώματος Ι στην 3.1 είναι NI 1~σ . Μια αύξηση στην ακρίβεια κατά 

ένα δεκαδικό ψηφίο απαιτεί 100 φορές περισσότερες ρίψεις τυχαίων αριθμών.  

 

Σχήμα 3.1. Υπολογισμός του π/4≈0.785398 με ρίψη τυχαίων αριθμών. Για Ν=400 ρίψεις το 
σφάλμα ( )2/1−Ο N  ξεκινάει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο: π/4=0.7625. Για 10000 ρίψεις 
υπολογίζουμε π/4=0.7851 (το σφάλμα ξεκινάει στο τέταρτο δεκ. ψηφίο). 
 

Το σημαντικό σε αυτή την διαπίστωση είναι ότι το σφάλμα στις ολοκληρώσεις MC 

παραμένει ( )2/1−Ο N , ανεξαρτήτως της διάστασης D  του προβλήματος. Για 

παράδειγμα το σφάλμα στην ολοκλήρωση με την μέθοδο του τραπεζίου είναι 

( )DN /2−Ο . Αν θέλουμε να λύσουμε ένα ολοκλήρωμα με 6 μεταβλητές )6( =D , θα 
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προτιμήσουμε μια στοχαστική μέθοδο. Οι MC και οι στοχαστικές μέθοδοι είναι 

δημοφιλείς επειδή πολλά προβλήματα της επιστήμης και της μηχανικής 

συσχετίζονται με ολοκληρώματα εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων. 

 

3.2.a Δειγματοληψία κατά σημαντικότητα.  

 

Σχήμα 3.2. Υπολογισμός του ολοκληρώματος της f(x) στο [0, 1] με τον κανόνα του τραπεζίου 
(αριστερά) και με τυχαίους αριθμούς (δεξιά).  

 

Από πλευράς ακρίβειας η τυχαία δειγματοληψία είναι αναποτελεσματική. Για 

παράδειγμα στο ολοκλήρωμα της συνάρτησης του σχήματος 3.2, το σημαντικότερο 

κομμάτι της επιφάνειας περικλείεται σε ένα μικρό διάστημα των x  όπου η ( )xf  

λαμβάνει μεγάλες τιμές. Αν ήταν δυνατή η συλλογή σημείων συχνότερα μέσα σε 

αυτή την περιοχή, η ακρίβεια του ολοκληρώματος θα αυξανόταν. Αντί λοιπόν να 

επιλέγουμε σημεία από μια ομοιόμορφη κατανομή (τυχαία δειγματοληψία) θα 

μπορούσαμε να τα διαλέγουμε από μια κατανομή πιθανότητας που θα δίνει βαρύτητα 

ανάλογα με το μέγεθος της ( )xf  (δειγματοληψία κατά σημαντικότητα). Τέτοιες 

κατανομές πιθανότητας ( )xw  ονομάζονται συναρτήσεις σημαντικότητας και είναι 

θετικές και κανονικοποιημένες στο διάστημα ολοκλήρωσης. Η συνάρτηση 

σημαντικότητας δεν ενισχύει την σύγκλιση αλλά την ακρίβεια. Το σφάλμα της 
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ολοκλήρωσης παραμένει ( )2/1−Ο N  όπως σε όλες τις στοχαστικές μεθόδους, όμως αν 

τα N σημεία είναι σημαντικά αλλά όχι απλώς τυχαία στοχεύουμε πιο κοντά στην 

πραγματική λύση. Η )(xw  πρέπει να μιμείται τις ιδιαιτερότητες της f , να ακολουθεί 

τα ακρότατα και τις κοιλάδες της. Η βέλτιστη επιλογή είναι η ( ) ( ) Ixfxw =  που 

υπολογίζει το ολοκλήρωμα I  από την ρίψη του πρώτου κιόλας σημαντικού αριθμού 

(μηδενικό σφάλμα). Βέβαια αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων την τιμή Ι δεν 

χρειάζεται να υπολογίσουμε ξανά το ολοκλήρωμα με MC. Στην στατιστική μηχανική 

ατομικών και μοριακών συστημάτων η δειγματοληψία αφορά πολυδιάστατους 

χώρους (θέσεις και ορμές σωματιδίων). Σε τέτοια συστήματα ένας πολύ μικρός 

πιθανός χώρος συνεισφέρει στους υπολογισμούς. Χωρίς την συνάρτηση 

σημαντικότητας η λύση τέτοιων ολοκληρωμάτων θα ήταν αδύνατη. 

 

3.2.b Ο αλγόριθμος Metropolis. 

Ο αλγόριθμος Metropolis επινοήθηκε το 1953, από τους N. Metropolis, A. 

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller και E. Teller.[2] Ο αλγόριθμος ονομάζεται και 

( )2RTM μέθοδος, από τα αρχικά των πέντε συγγραφέων. Κατά την μέθοδο αυτή η 

διαδοχική λήψη δειγμάτων προσαρμόζεται σε μια διεργασία αλυσίδων Markov όπου 

το κάθε δείγμα προκύπτει και εξαρτάται από το αμέσως προηγούμενο δείγμα και 

μόνο. Οι αλυσίδες Markov δεν έχουν μνήμη. Έστω ότι το x  παριστάνει την τρέχουσα 

κατάσταση. Με κάποιο τρόπο κατασκευάζουμε μια καινούρια κατάσταση x′ . Η 

μετάβαση T  από την κατάσταση x  στην x′  θα εξαρτάται από το ισοζύγιο: 

( ) ( ) ( ) ( )xxTxwxxTxw →′′=′→  (3.3) 

Με αυτόν τον τρόπο εισέρχεται στην δειγματοληψία η συνάρτηση σημαντικότητας 

( )xw . Η μετακίνηση από την κατάσταση x  στην x′  γίνεται αποδεκτή αν η αναλογία 

των πιθανοτήτων μετακίνησης ικανοποιεί τη συνθήκη: 

( )
( )

( )
( ) ,ixw
xw

xxT
xxT ξ≥

′
=

→′
′→

 (3.4) 

όπου iξ είναι ένας τυχαίος αριθμός στο διάστημα [0, 1]. 
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Σχήμα 3.3. Ένα σύστημα του κανονικού συνόλου (N, V, T).  
 

Συγκρίνουμε λοιπόν το πηλίκο ( ) ( )xwxwp ′=  με έναν τυχαίο αριθμό iξ . Αν ip ξ≥  η 

μετάβαση γίνεται αποδεκτή και η θέση x′  γίνεται η καινούρια κατάσταση. Αλλιώς αν 

ip ξ<  η μετάβαση απορρίπτεται και η θέση x  αναγνωρίζεται ξανά ως καινούρια 

κατάσταση. Αφού δεν νοείται πιθανότητα μεγαλύτερη της μονάδας, η πιθανότητα 

αποδοχής της θέσης x′  και ολόκληρη η παραπάνω αλγοριθμική (IF, ELSE) 

περιγραφή διατυπώνεται συνοπτικά ως εξής: 

( ) =′→ xxacc  min ( )p,1                                                      Αλγόριθμος Metropolis (3.5) 

Οι καταστάσεις x  και x′  διαμορφώνονται και ανακαλύπτονται μέσα στον χώρο 

ολοκλήρωσης. Στο παράδειγμα της ολοκλήρωσης σε μια διάσταση, η διαμόρφωση x′  

προκύπτει από μια μετατόπιση της x : xxx Δ+=′ , με το xΔ  να λαμβάνεται ως: 

( )12 −=Δ ihx ξ  (3.6) 

Όπου iξ  είναι ένας τυχαίος αριθμός στο [0, 1] και h  το βήμα ή η μέγιστη δυνατή 

μετατόπιση maxxΔ . Η επιλογή του βήματος h  συνήθως ρυθμίζεται κατά την διάρκεια 

των υπολογισμών έτσι ώστε ο ρυθμός αποδοχής (το κλάσμα με το οποίο γίνονται 

αποδεκτές οι απόπειρες μετάβασης μεταξύ δυο διαδοχικών καταστάσεων) να 

κυμαίνεται από 40-60%. Όμως για το βήμα h  θα μιλήσουμε περισσότερο στην 

παράγραφο (3.3.β). 
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3.3 Η έννοια του στατιστικού συνόλου. 

Η στατιστική μηχανική βασίζεται στην έννοια του στατιστικού συνόλου (ensemble), 

το οποίο είναι η συλλογή ενός μεγάλου αριθμού συστημάτων που αφορούν στην ίδια 

μακροσκοπική κατάσταση. Για παράδειγμα, Ν συστήματα, με τον ίδιο όγκο, 

θερμοκρασία και πίεση αποτελούν ένα στατιστικό σύνολο. Ενώ στο σύνολο ολότητας 

οι μακροσκοπικές ιδιότητες είναι ταυτόσημες, οι μικροσκοπικές ιδιότητες διαφέρουν 

από σύστημα σε σύστημα. 

Τα συνηθέστερα στατιστικά σύνολα είναι το μικροκανονικό, το κανονικό και το μέγα 

κανονικό σύνολο. Στο μικροκανονικό σύνολο, τα συστήματα έχουν ίδιο αριθμό 

ατόμων, ίδιο όγκο και ενέργεια (Ν, V, Ε). Αποτελεί το θεμελιώδες σύνολο μιας και 

επιτρέπει τον υπολογισμό της εντροπίας. Δεν είναι όμως δυνατόν να υπάρξει 

πειραματικά, επειδή απαιτεί σταθερή ενέργεια.. 

Στο κανονικό στατιστικό σύνολο, τα συστήματα έχουν ίδιο αριθμό ατόμων, ίδιο όγκο 

και θερμοκρασία (N, V, T). Το κανονικό σύνολο αντιπροσωπεύει καλύτερα, από το 

μικροκανονικό, τα αληθινά συστήματα αφού επιτρέπει διακυμάνσεις ενέργειας. Είναι 

το πλέον σύνηθες σύνολο της στατιστικής μηχανικής. 

Το μέγα κανονικό σύνολο αφορά σε συστήματα με σταθερό χημικό δυναμικό, όγκο 

και θερμοκρασία (μ, V, T). Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει την διακύμανση του 

αριθμού των μορίων και είναι το σύνολο που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 

προσομοιώσεις προσρόφησης αερίων σε επιφάνειες. 

Η ονομασία των συνόλων οφείλεται στους βαθμούς ελευθερίας που προσδίδονται στο 

υπό μελέτη σύστημα. Στο μικροκανονικό σύνολο οι βαθμοί ελευθερίας είναι τα 

διανύσματα θέσης και ορμής των σωματιδίων. Στο κανονικό σύνολο οι βαθμοί 

ελευθερίας είναι περισσότεροι λόγω της δυνατότητας μεταβολής της ενέργειας. 

Αντίστοιχα στο μέγα κανονικό σύνολο οι διακυμάνσεις του αριθμού των σωματιδίων 

δημιουργούν επιπρόσθετους βαθμούς ελευθερίας. Αν τα σωματίδια των συστημάτων 

έχουν εσωτερική δομή (πολυατομικά, γραμμικά, μη σφαιρικά), η περιστροφή και η 

δόνησή τους δημιουργεί επιπλέον βαθμούς ελευθερίας σε όλα τα σύνολα. 
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3.4 Το κανονικό στατιστικό σύνολο (canonical ensemble). 

Το κανονικό είναι το σύνολο συστημάτων με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων Ν, όγκο V 

και θερμοκρασία Τ. Μπορούμε να φανταστούμε ότι γύρω από κάθε ένα σύστημα 

υπάρχει μια δεξαμενή θερμότητας. Τα τοιχώματα των συστημάτων του κανονικού 

συνόλου άγουν τη θερμότητα αλλά όχι την μάζα. Η θερμοκρασία τους είναι σταθερή, 

η ενέργειά τους όμως ακολουθεί μια κατανομή της οποίας η μέση τιμή ορίζεται από 

την θερμοκρασία του συνόλου. 

 

3.4.a Η συνάρτηση επιμερισμού Q (N, V, T). 

Η πιθανότητα να βρεθεί μια μικροκατάσταση του κανονικού συνόλου i  με ενέργεια 

iΕ  είναι: 

∑ Ε−

−

=
j

E

i j

i

e
ep β

β

 (3.7) 

 Η έκφραση στον παρανομαστή της (3.7) είναι η συνάρτηση επιμερισμού του 

κανονικού συνόλου και TkEE Bee −− =β  είναι ο παράγοντας Boltzman. 

( ) ∑ Ε−= j
jeTVNQ β,,  (3.8) 

Στην κλασσική θερμοδυναμική, η (μακροσκοπική) ενέργεια που περιγράφει ένα 

σύστημα υπό σταθερά (N, V, T) είναι η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz: 

( )( )TVNQA ,,ln1
β

−=  (3.9) 

Στην στατιστική θερμοδυναμική, η μέση ενέργεια του κανονικού συνόλου προκύπτει 

από τις (μικροσκοπικές) ενέργειες των επιμέρους συστημάτων του συνόλου: 

∑ ∑ Ε−Ε
=Ε=Ε i

i i
ii Q

e
p

iβ

=-
ββ ∂

∂
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ QQ

Q
ln1

 (3.10) 

Αποδεικνύεται [1] ότι η συνάρτηση επιμερισμού στο κανονικό σύνολο για ιδανικά 

μονοατομικά αέρια (χωρίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων) είναι: 

( ) N

N

ig V
h

m
N

TVNQ
2/3

2

2
!

1,, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

β
π

 (3.11) 

Από την (3.11) μπορούμε εύκολα να δείξουμε πως η μέση ενέργεια του κανονικού 

συνόλου (3.10) στο ιδανικό μονοατομικό αέριο είναι NkTE
2
3

= . 
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3.4.b Δειγματοληψία στο κανονικό σύνολο. 

Η ενέργεια στο κανονικό σύνολο υπολογίζεται από τον μέσο όρο στο τρίτο σκέλος 

της (3.10). Εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε την συνάρτηση Q, γιατί αν την γνωρίζαμε 

δεν θα χρειαζόταν να υπολογίσουμε την ενέργεια με μια Monte Carlo μέθοδο. Αυτό 

που χρειάζεται είναι να κατασκευάσουμε ένα μεγάλο αριθμό (M) μικροκαταστάσεων 

στο (N, V, T) σύνολο, να υπολογίσουμε τις ενέργειες iE  τους και να πάρουμε τον 

μέσο τους όρο. Το σφάλμα τότε στην εκτίμηση της ενέργειας θα είναι ( )2/1−Ο M . Οι 

μικροκαταστάσεις έχουν σταθερή την τριάδα  (N, V, T). Τα Ν μόρια των συστημάτων 

είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικές θέσεις μέσα στον όγκο V, και έχουν 

διαφορετική ορμή. Μπορούμε στο εξής να αγνοήσουμε τις ταχύτητες των μορίων 

αφού η κινητική ενέργεια υπολογίζεται σχετικά εύκολα από την κλασσική 

θερμοδυναμική. Πρέπει όμως να καθορίσουμε τις θέσεις των μορίων ώστε να 

υπολογίσουμε την συνολική ενέργεια του συστήματος από τις αλληλεπιδράσεις τους. 

Φτιάχνουμε λοιπόν την πρώτη μικροκατάσταση θέτοντας Ν μόρια σε τυχαίες θέσεις 

μέσα σε έναν όγκο V (σχήμα 3.3) και υπολογίζουμε την ενέργεια. Στη συνέχεια 

κατασκευάζουμε διαδοχικά τις επόμενες μικροκαταστάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια 

του Metropolis. 

Τα κριτήρια Metropolis στην δειγματοληψία των μικροκαταστάσεων του κανονικού 

συνόλου εφαρμόζονται ως εξής: έστω ότι η τρέχουσα μικροκατάσταση είναι η is  που 

έχει ενέργεια iE . Επιλέγουμε ένα τυχαίο μόριο και το μετατοπίζουμε σε μια 

καινούρια θέση. Δοκιμάζουμε λοιπόν μια καινούρια μικροκατάσταση js  με ενέργεια 

jE . Η μετάβαση από την μικροκατάσταση is  στην js  κρίνεται από την μεταβολή της 

ενέργειας ij EEE −=Δ . Η πιθανότητα αποδοχής της παραπάνω κίνησης είναι: 

( )=→ ji ssacc  min ( )( )EΔ− βexp,1  (3.12) 

Κατά τα γνωστά συγκρίνουμε την ποσότητα ( )EΔ− βexp  με έναν τυχαίο αριθμό στο 

[0, 1]. Αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό αυτό η μετάβαση είναι 

επιτυχής. 

Η υπό δοκιμή καινούρια μικροκατάσταση διαφέρει από την προηγούμενή της, ως 

προς την θέση ενός μόνο μορίου. Όταν επιλέγουμε ένα μόριο μετατοπίζουμε την θέση 
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του. Αυτό βέβαια ισχύει για σφαιρικά μόρια. Αν το μόριο έχει εσωτερική δομή (είναι 

γραμμικό) αλλάζουμε και το διάνυσμα στροφής του. Η τυχαία μετατόπιση του μορίου 

από την θέση (old) σε μια θέση (trial) εκφράζεται ως: ( ) ( ) ( )( ) ( )ihiixix oldtrial 12 −+= ξ , 

όπου ο δείκτης =i 1, 2, 3 αντιστοιχεί στις τρεις συντεταγμένες στο χώρο, h  το 

διάνυσμα της μέγιστης μετατόπισης και ( )iξ  ένας τυχαίος αριθμός στο [0, 1] 

(διαφορετικός για κάθε συντεταγμένη). Η επιλογή του βήματος h  καθορίζεται από 

τον επιθυμητό ρυθμό αποδοχής (το κλάσμα με το οποίο γίνονται αποδεκτές οι 

απόπειρες μετάβασης μεταξύ δυο διαδοχικών καταστάσεων). Γενικά σε κάθε 

προσομοίωση, είναι χρήσιμο να καταγράφουμε τον ρυθμό αποδοχής. Μεγάλη 

μετατόπιση h  αλλάζει συνήθως κατά πολύ την ενέργεια, με συνέπεια τον μικρό 

ρυθμό αποδοχής και την αναποτελεσματική εξερεύνηση του χώρου. Αντίθετα μικρή 

μετατόπιση σημαίνει μεγάλο ρυθμό αποδοχής, αλλά η εξερεύνηση του χώρου γίνεται 

αργά, δηλαδή κατασκευάζουμε υψηλά συσχετισμένες διαδοχικές καταστάσεις. Το 

βήμα h  ρυθμίζεται κατά την διάρκεια της προσομοίωσης έτσι ώστε ο ρυθμός 

αποδοχής να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60%. Το ποσοστό αποδοχής ελέγχεται 

περιοδικά. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από 60% μεγαλώνουμε το βήμα: 05.1⋅= hh . 

Αντίστοιχα αν το ποσοστό είναι μικρότερο από 40% το βήμα μικραίνει: 

95.0⋅= hh .[3] Έτσι αποδεχόμαστε τις κινήσεις με περίπου σταθερό ρυθμό. 

 

3.5 Το μέγα κανονικό στατιστικό σύνολο (grand canonical ensemble). 

Στο μέγα κανονικό σύνολο τα συστήματα έχουν ίδιο χημικό δυναμικό μ, ίδιο όγκο V 

και θερμοκρασία Τ. Τα τοιχώματα των συστημάτων είναι ανοιχτά δηλαδή διαπερατά 

στην ενέργεια αλλά και την μάζα. Μια εικονική δεξαμενή περιβάλλει τα συστήματα 

και αποτελεί απεριόριστη πηγή ή αποδέκτη ενέργειας και μορίων. Μοιράζεται όμως 

με όλα τα συστήματα το ίδιο χημικό δυναμικό. 

 

3.5.a Η συνάρτηση επιμερισμού Ξ (μ, V, T). 

Η πιθανότητα να βρεθεί μια μικροκατάσταση i  στο μέγα κανονικό σύνολο με iN  

άτομα και ενέργεια iΕ  είναι: 
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 (3.13) 

Η έκφραση στον παρανομαστή της (3.13) είναι η συνάρτηση επιμερισμού του μέγα 

κανονικού συνόλου. Η συνάρτηση επιμερισμού του εκφράζεται ως: 

( ) ( )∑∑ ==Ξ Ε−

j
N

j
N

j
jjj eTVNQeeTV βμβμβμ ,,,,  (3.14) 

Το μέγα κανονικό σύνολο αποτελεί συσσώρευση πολλών κανονικών συνόλων 

( )TVNQ j ,,  που το κάθε ένα είναι εκφυλισμένο κατά jNλ , όπου βμλ e= . 

Στην κλασσική θερμοδυναμική, η (μακροσκοπική) ενέργεια που περιγράφει ένα 

σύστημα υπό σταθερά (μ, V, T), είναι το μέγα δυναμικό: 

( )( )TVPV ,,ln1 μ
β

Ξ=  (3.15) 

Ο μέσος αριθμός των μορίων του μέγα κανονικού συνόλου προκύπτει από τον αριθμό 

των μορίων που προσμετρώνται στα επιμέρους συστήματά του: 

μβμβ

βμβ

∂
Ξ∂

=
∂
Ξ∂

Ξ
=

Ξ
= ∑

− ln11i
NE

i
ii eeN

N  (3.16) 

Όπως κάναμε την λήψη των iN  των συστημάτων, αντίστοιχα λαμβάνουμε και τα 

τετράγωνά τους 2
iN . Η μέση τιμή 2N  υπολογίζεται ως:  

2
2

2 11 N
NNeeN

N i
NE

i
ii

+
∂

∂
=

∂

Ξ∂

Ξ
=

Ξ
= ∑

−

μβμβ

βμβ

 (3.17) 

Η διακύμανση (variance) του αριθμού των μορίων στο μέγα κανονικό σύνολο 

υπολογίζεται από τις αυξομοιώσεις: ( ) 222 NNN −=Δ . 

 

3.5.b Δειγματοληψία στο μέγα κανονικό σύνολο. 

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο Metropolis η αποδοχή μιας μετακίνησης ji ss →  στο 

μέγα κανονικό σύνολο έχει πιθανότητα: 

( )=→ ji ssacc  min ( )ij pp,1  (3.18) 

Έστω ότι η μικροκατάσταση is  έχει N μόρια και συνολική ενέργεια E . Η 

πιθανότητα  της κατάστασης αυτής είναι: 
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( ) ( )TV
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N

EN
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1
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ββμ

ΞΛ
=

−

 (3.19) 

Όπου 
2/12

2
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=Λ
m

h
π
β το θερμικό μήκος κύματος De Broglie. Το παραγοντικό στην 

(3.19) εμφανίζεται επειδή πλέον θεωρούμε ότι τα Ν μόρια στο σύστημα είναι 

διακριτά (έχουν διαφορετική ταυτότητα). Αν δηλαδή δυο μόρια ενός συστήματος 

ανταλλάξουν θέσεις δημιουργείται ένα αναγνωρίσιμο καινούριο σύστημα. Χωρίς την 

χρήση του παραγοντικού προκύπτει το παράδοξο του Gibbs.[4] Έστω ότι δυο μέρη 

μιας δεξαμενής περιέχουν ένα αέριο και χωρίζονται με ένα έμβολο. Μετακινούμε το 

έμβολο και αφήνουμε το σύστημα να ισορροπήσει. Το παράδοξο είναι, πως αν τα 

εργαλεία της στατιστικής μηχανικής δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα των μορίων 

εκτιμούν αύξηση της εντροπίας στην καινούρια κατάσταση. Εντούτοις αν τα μόρια 

επισημανθούν (άρα χρησιμοποιηθούν οι  συντελεστές τύπου !N ), η στατιστική 

μηχανική υπολογίζει σωστά μηδενική μεταβολή στην εντροπία των δυο 

καταστάσεων. 

Η (3.19) μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+−−
Ξ

=
3

ln!lnexp1 VNNENpi ββμ  (3.20) 

Ο λόγος των πιθανοτήτων για τις δυο ( is και js ) μικροκαταστάσεις είναι: 

( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

−+−−−−=
3

ln
!
!

lnexp/ VNN
N
N

EENNpp j
j

jjij ββμ  (3.21) 

Αν η δοκιμασμένη κατάσταση js  προκύπτει από μια τυχαία μετατόπιση ενός μορίου 

της κατάστασης is  (κίνηση στο κανονικό σύνολο) ισχύει NN j = . Οπότε από την 

(3.21) η αποδοχή της κίνησης γίνεται ακριβώς ίδια με την διατύπωση της πιθανότητας 

της (3.12). Στο μέγα κανονικό σύνολο εκτός από τις μετατοπίσεις των συντεταγμένων 

των μορίων, επιχειρούμε επίσης να δημιουργήσουμε ή να καταστρέψουμε μόρια. Η 

δημιουργία ή η καταστροφή αφορά ένα μόνο μόριο κάθε φορά. Οι τρεις περιπτώσεις 

κινήσεων (μαζί και αυτή της μετατόπισης) επιλέγονται με την ίδια πιθανότητα 

31=== deladdmove ppp , ώστε να διασφαλίσουμε την αντιστρεψιμότητα του 

στατιστικού συνόλου. Κατά την δημιουργία ένα καινούριο μόριο τοποθετείται σε 
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τυχαίο σημείο στο χώρο. Κατά την καταστροφή διαγράφεται ένα τυχαίο μόριο. Στην 

περίπτωση της δημιουργίας ( 1=− NN j ) η κίνηση γίνεται αποδεκτή με πιθανότητα: 

( ) ( )1
exp/

3 +Λ
Δ−=

N
VEpp ij ββμ                                                     Δημιουργία  (3.22) 

Στην περίπτωση της αφαίρεσης 1−=− NN j , η πιθανότητα αποδοχής της κίνησης 

είναι: 

( )
V

NEpp ij

3

exp/ Λ
Δ−−= ββμ                                                         Καταστροφή  (3.23) 

Ο ρυθμός αποδοχής των κινήσεων δημιουργίας πρέπει να είναι ίσος με τον αντίστοιχο 

ρυθμό των κινήσεων καταστροφής. 

 

3.5.c Ενθαλπία προσρόφησης. 

Η ενθαλπία προσρόφησης μπορεί να υπολογιστεί στο μέγα κανονικό σύνολο από τις 

αυξομοιώσεις του αριθμού των μορίων και της τιμής της εσωτερικής ενέργειας [5].   

   22 NN
NUUN

kTQst
−

−
−=                                                       (3.24) 

 

3.6 Δυναμικά αλληλεπίδρασης. 

3.6.a Ανθρακικοί νανοσωλήνες. 

Τα κλασσικά μοντέλα των ανθρακικών νανοσωλήνων (CNTs) χωρίζονται σε δυο 

υποκατηγορίες: στα μοντέλα με ατομιστική διάταξη ανθράκων και σε εκείνα του 

μέσου ενεργειακού πεδίου. Το μοντέλο ατομιστικής διάταξης ενός νανοσωλήνα 

μονού τοιχώματος (SWNT) προκύπτει τυλίγοντας ένα φύλλο γραφενίου ώστε να 

σχηματιστεί μια κυλινδρική επιφάνεια. Υπάρχουν κάποιοι γεωμετρικοί περιορισμοί 

που προσδιορίζουν τις δυνατές διαμέτρους των νανοσωλήνων, τα μοναδιαία 

διανύσματά τους και τη συμμετρία τους (χειρομορφία).[6] Για τον υπολογισμό των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μορίων της προσροφημένης φάσης και των ατόμων 

άνθρακα του ατομιστικού μοντέλου χρησιμοποιείται το δυναμικό Lennard Jones (LJ). 
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Όπου fcε και fcσ είναι οι παράμετροι ενέργειας και απόστασης ρευστού μορίου - 

άνθρακα. Η αλληλεπίδραση ενός ρευστού μορίου j  και ολόκληρου του φύλλου 

γραφενίου δίνεται από το άθροισμα ( )∑i ijrU  που προσμετρά όλα τα i  άτομα 

άνθρακα πάνω στο ατομιστικό μοντέλο του σωλήνα. Το παραπάνω άθροισμα ήδη 

ορίζει ένα λεπτομερές μοντέλο προσρόφησης σε έναν απομονωμένο νανοσωλήνα. Οι 

παράμετροι LJ για την αλληλεπίδραση ζεύγους ανόμοιων ατόμων υπολογίζονται με 

τους κανόνες μίξης των Lorentz-Berthelot των αντίστοιχων LJ παραμέτρων για ζεύγη 

όμοιων ατόμων: ccfffc εεε =  και ( )ccfffc σσσ += 21 . Για τον γραφίτη Kcc 28=ε  

και nmcc 34.0=σ . 

 Όταν το προσροφημένο μόριο είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άτομα άνθρακα, η 

ατομιστική λεπτομέρεια στον ορισμό του νανοσωλήνα δεν είναι απαραίτητη. Τότε 

χρησιμοποιείται το μοντέλο του μέσου ενεργειακού πεδίου.[7] Στο δυναμικό μέσου 

πεδίου, τα τοιχώματα του νανοσωλήνα δεν αναπαριστάνονται με λεπτομερή 

(εξαγωνική) διάταξη των ανθράκων, αλλά από μια κυλινδρική επιφανειακή 

πυκνότητα από άνθρακες. Το δυναμικό σε μια θέση υπολογίζεται ολοκληρώνοντας 

κατά τις δυο κυλινδρικές συντεταγμένες (αξονική και γωνιακή) την επιφανειακή 

πυκνότητα των ανθράκων. Το δυναμικό σε ένα σημείο είναι συνάρτηση μόνο της 

ακτινικής απόστασης του σημείου (μονοδιάστατο). Η ολοκλήρωση μπορεί να γίνει 

αριθμητικά, και υπολογίζεται ασφαλώς γρηγορότερα από το δυναμικό του 

ατομιστικού μοντέλου. 

Τα παραπάνω μοντέλα χρησιμοποιούνται και στον υπολογισμό δυναμικών όταν 

ορίζουμε νανοσωλήνες με πολλαπλά τοιχωμάτα (MWNTs) ή σε συστοιχίες (δέσμες). 

Το συνολικό δυναμικό σε ένα σημείο υπολογίζεται αθροίζοντας τα δυναμικά όλων 

των επιμέρους νανοσωλήνων που απαρτίζουν την κατασκευή. Στις δέσμες 

νανοσωλήνων, αυτοί είναι διατεταγμένοι συνήθως σε εξαγωνική ή τριγωνική 

συστοιχία. 

 

3.6.b Ελεύθερη επιφάνεια γραφενίου. 

Όπως και στην περίπτωση των νανοσωλήνων, τα φύλλα γραφενίου μπορεί να 

οριστούν με ατομιστική λεπτομέρεια ή με μια συνάρτηση μέσου ενεργειακού πεδίου. 
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Το μοντέλο ατομιστικής λεπτομέρειας περιγράφει ένα φύλλο γραφενίου ως επίπεδο 

εξαγωνικό πλέγμα ανθράκων με πλεγματική σταθερά l  (μήκος δεσμού άνθρακα-

άνθρακα). Στους μη οργανωμένους άνθρακες η τιμή του l  είναι συνήθως ίδια με αυτή 

του γραφίτη nml 1415.0= . Η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός μορίου της 

προσροφημένης φάσης και ενός ατόμου άνθρακα που βρίσκονται σε απόσταση r , 

συνήθως υπολογίζεται από το δυναμικό (12-6) LJ (εξίσωση 3.25). 

Η αλληλεπίδραση ενός ρευστού μορίου j  και ολόκληρου του φύλλου γραφενίου 

δίνεται από το άθροισμα ( )∑i ijrU  που προσμετρά όλα τα i  άτομα άνθρακα πάνω στο 

φύλλο. Το παραπάνω άθροισμα ήδη ορίζει ένα λεπτομερές μοντέλο προσρόφησης σε 

ένα απομονωμένο επίπεδο γραφενίο. 

Στο μοντέλο του μέσου ενεργειακού πεδίου, η λεπτομέρεια της τοπολογίας των 

ανθράκων στο φύλλο γραφενίου, αντικαθίσταται από μια επίπεδη επιφανειακή 

πυκνότητα από άνθρακες. Αντί των αθροισμάτων των δυναμικών LJ για όλους τους 

άνθρακες στο φύλλο, ολοκληρώνουμε την έκφραση LJ πάνω στην επιφάνεια του 

γραφενίου. Αν υποθέσουμε ότι η επιφάνεια του γραφενίου έχει άπειρη διάσταση, ένα 

μόριο που βρίσκεται σε απόσταση z  από αυτή αλληλεπιδρά μαζί της σύμφωνα με το 

δυναμικό (10-4) του Steele.[8] 
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όπου dSρ είναι η επιφανειακή πυκνότητα των ατόμων άνθρακα στο φύλλο του 

γραφενίου. Η πυκνότητα των ανθράκων είναι: ( )( ) 32 1142330.2 −≈= nmdlSρ . Η 

3.26 εκφράζει την αλληλεπίδραση ενός ρευστού με ένα γραφένιο απείρων 

διαστάσεων. Υπάρχουν αντίστοιχες εκφράσεις αλληλεπιδράσεων για επίπεδες 

επιφάνειες πεπερασμένων διαστάσεων. 

 

3.6.c Γραφίτης (πολλαπλά γραφένια) 

Στον γραφίτη το τοίχωμα έχει πάχος (πολλαπλά γραφένια). Για να υπολογίσουμε το 

δυναμικό αλληλεπίδρασης, αθροίζουμε τις αλληλεπιδράσεις με τα επιμέρους φύλλα 

γραφενίων. Για τον γραφίτη η απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών γραφενίων είναι: 

nmd 3354.0=  με απόκλιση μικρότερη από 0.03 nm. Αν θέλουμε να ορίσουμε τα 
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δυναμικά αλληλεπίδρασης με ατομιστική λεπτομέρεια, τοποθετούμε τα φύλλα 

γραφενίου που απαρτίζουν το τοίχωμα σε συστοιχίες τύπου ΑΒΑ. Η διαφορά στην 

διάταξη των ανθράκων στο στρώμα Β σε σχέση με αυτήν στο στρώμα Α, προκύπτει 

αν ξεκινήσουμε από μια πλήρως στοιχισμένη διάταξη τύπου ΑΑΑ και μετατοπίσουμε 

κάποιο, αλλά και κάθε δεύτερο από αυτό, στρώμα κατά ένα μήκος δεσμού 

nml 1415.0= . Υπάρχουν υβριδικά μοντέλα, όπου τα πρώτα φύλλα γραφενίων του 

τοιχώματος ορίζονται με ατομιστική λεπτομέρεια και τα υπόλοιπα με ένα δυναμικό 

μέσου πεδίου. Σε ένα πολύ πιο απλοποιημένο μοντέλο με πολλά τοιχώματα η 

αλληλεπίδραση υπολογίζεται από ένα ολοκλήρωμα όγκου, που ορίζει πεπερασμένο 

πάχος (πλήθος τοιχωμάτων) και άπειρη επιφάνεια στα επίπεδα ανθρακικά φύλλα. Σε 

αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε για παράμετρο την ογκομετρική πυκνότητα 

των ανθρακικών υλικών. Η ολοκλήρωση όγκου δίνει το δυναμικό αλληλεπίδρασης 

που εκφράζεται από το δυναμικό (9-3) Steele. 
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 (3.27) 

Τέλος αναφέρουμε μια περίπτωση ενός υβριδικού μοντέλου στο οποίο το μέτωπο του 

τοιχώματος (πρώτο φύλλο γραφενίου) ορίζεται με ένα επιφανειακό ολοκλήρωμα και 

το υπόστρωμα (υπόλοιπα τοιχώματα) με ένα ολοκλήρωμα όγκου. Τότε προκύπτει η 

έκφραση του δυναμικού (10-4-3) Steele. 
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3.6.d Ανθρακικοί πόροι. 

Οποιοδήποτε μοντέλο κι αν επιλέξουμε για την επιφάνεια (γραφένιο, πολλαπλά  ή 

άπειρα γραφιτικά επίπεδα) μπορούμε να σχηματίσουμε έναν πόρο, τοποθετώντας με 

κατάλληλο τρόπο περισσότερα από ένα πανομοιότυπα τέτοια μοντέλα. Η απλούστερη 

και συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή του πόρου σχισμής, κατά τον οποίο δύο 

επίπεδα (τοιχώματα) τοποθετούνται παράλληλα σε απόσταση μεταξύ τους H . Με 

αυτό τον τρόπο ορίζεται ένα πόρος σχισμής μεγέθους H . Μπορούμε επίσης να 

σχηματίζουμε έναν τετράεδρο πόρο δηλαδή ένα παραλληλεπίπεδο πρίσμα που 

περιβάλλεται από τέσσερα τέτοια μοντέλα στις πλαϊνές του έδρες. Σε αυτή την 
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περίπτωση τα τοιχώματα ορίζονται με κατάλληλα πεπερασμένο μήκος ή πλάτος για 

να μην αλληλο-καλύπτονται στις ακμές του πρίσματος. Εν γένει οι ανθρακικοί πόροι, 

όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από απεικονίσεις ΤΕΜ, δεν περικλείονται από 

παράλληλες μεταξύ τους επιφάνειες. Με βάση αυτή την παρατήρηση έχουν επίσης 

αποδοθεί τριγωνικά πρίσματα πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία μοντέλα 

διαφέρουν από το μοντέλο σχισμής, όχι μόνο στην μορφολογία του πόρου αλλά και 

γιατί εμφανίζουν κέντρα σημαντικής ενέργειας κοντά στις πρισματικές ακμές όπου τα 

τοιχώματα προσεγγίζουν. 

Αν θέλουμε να ορίσουμε ατέλειες στην επιφάνεια των πόρων χρησιμοποιούμε μια 

περίπτωση υβριδικών μοντέλων. Εδώ ένα ή περισσότερα ανθρακικά φύλλα από την 

εσωτερική πλευρά του πόρου περιγράφονται ατομιστικά. Το υπόλοιπο κομμάτι του 

τοιχώματος περιγράφεται με ένα ολοκλήρωμα όγκου. Στο τμήμα με την ατομιστική 

περιγραφή μπορούμε να διαγράψουμε κάποιους άνθρακες (ακόρεστοι δεσμοί), να 

ορίσουμε επιφανειακή τραχύτητα, να εισάγουμε δραστικές ομάδες και 

ετεροάτομα.[9] 

Τα πρότυπα που αναφέρθηκαν, είναι μοντέλα που περιγράφουν την μορφολογία ενός 

και μοναδικού πόρου. Η προσέγγιση αυτή σαφώς αγνοεί την συνδεσιμότητα των 

πόρων, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας σε «δυναμικά» φαινόμενα (διάχυση, 

περατότητα κλπ), πλην όμως θεωρείται ικανοποιητική για την περιγραφή 

καταστάσεων ισορροπίας όπως η προσρόφηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν 

αναπτυχθεί υπολογιστικά μοντέλα ανακατασκευής (κυρίως ανθρακικών) επιφανειών 

που βασίζονται στην αντίστροφη μέθοδο Monte Carlo. Τα μοντέλα αυτά είναι 

ατομιστικά και δημιουργούνται ώστε οι αποστάσεις των ανθρακικών ατόμων να 

έρχονται σε συμφωνία με πειραματικά δεδομένα πχ σκέδασης και λαμβάνουν υπ’ όψη 

την συνδεσιμότητα των πόρων.[10] Η αντίστροφη μέθοδος Monte Carlo, φέρει όμως 

τεράστιο υπολογιστικό κόστος, μπορεί να αποδώσει επιφάνειες περιορισμένων 

διαστάσεων (οι οποίες καθορίζονται από τις διαστάσεις της υπολογιστικής 

κυψελίδας) και χωρίς περιοδικότητα. 

 

3.6.e Η κβαντική διόρθωση Feynmann-Hibbs. 

Ένα μόριο υδρογόνου, λόγω της μικρής του μάζας, αποτελεί κβαντικό σύστημα και 

δεν ορίζεται απλά από ένα διάνυσμα θέσης. Μια αίσθηση του μεγέθους της κβαντικής 
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διασποράς ενός σωματιδίου δίνεται από το μήκος κύματος DeBroglie λ  που ορίζεται 

ως: m/22 hβλ =  όπου m  η μάζα του και h  η ανηγμένη σταθερά του Planck. Για το 

μόριο του υδρογόνου το μήκος του κύματος DeBroglie ( A6.1=λ  στους 10Κ και 

A3.0 στους 298Κ) είναι μικρό αλλά όχι αμελητέο ακόμα και για υψηλές 

θερμοκρασίες. Οπότε απαιτείται η κβαντική του αναπαράσταση ή μια στατιστική 

επεξεργασία των σημείων που καταλαμβάνει στο χώρο. Η μέθοδος ολοκληρώματος 

διαδρομής Monte Carlo (Path Integral Monte Carlo)[11] ανήκει στην δεύτερη 

περίπτωση. Επινοήθηκε από τον Feynmann (1953) και αποτελεί την πιο αξιόπιστη 

κλασσική αναπαράσταση κβαντικών συστημάτων που αποδίδει επακριβώς τις 

θερμοδυναμικές ιδιότητές τους. Στην μέθοδο ολοκληρώματος διαδρομής Monte 

Carlo, το μόριο θεωρείται ότι διαγράφει μια κλειστή τεθλασμένη τροχιά σε 

φανταστικά βήματα χρόνου. 

 Κάποια μοντέλα που αποτελούν απλούστερες εκδοχές της μεθόδου του 

ολοκληρώματος διαδρομής αναπτύχθηκαν επίσης από τους Feynmann και Hibbs. Η 

κεντρική ιδέα των μοντέλων αυτών είναι η αντικατάσταση των πολλών θέσεων που 

εμπλέκονται στους δακτυλίους της διαδρομής με μια και μοναδική (μέση) θέση. 

Τέτοιες συναρτήσεις δυναμικού έχουν μικρότερο υπολογιστικό κόστος (όπως οι 

συνηθισμένες εκφράσεις δυναμικού των κλασσικών συστημάτων) αλλά ταυτόχρονα 

διατηρούν στοιχεία της αρχικής κβαντικής θεώρησης όπως την εξάρτηση από την 

μάζα και την θερμοκρασία των σωματιδίων. Το δυναμικό που περιγράφεται 

παρακάτω ονομάζεται αποτελεσματικό δυναμικό Feynmann Hibbs (FH). Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή το μόριο αναπαρίσταται από ένα πακέτο κυμάτων των οποίων 

το μήκος ακολουθεί μια κατανομή Gauss με τυπική απόκλιση ίση με 12/2λ . 

Εφαρμόζεται αποκλειστικά για σφαιρικές αναπαραστάσεις μορίων. Αν η έκφραση 

του δυναμικού αλληλεπίδρασης για δυο μόρια που βρίσκονται σε απόσταση r είναι 

( )rU  το δυναμικό FH υπολογίζεται ως εξής: 

( ) ( ) ( )rUrUrU FH
2

2

24
∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

μ
βh

 (3.29) 

όπου μ  είναι η ανηγμένη μάζα του ζεύγους αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα για δύο 

μόρια i και j  η ανηγμένη τους μάζα είναι ( ) 111 −−− += ji mmμ , ενώ για την 
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αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ταυτόσημων μορίων s  είναι 2sss m=−μ . Για το 

υδρογόνο molgmH /0159.2
2
=  και για το δευτέριο molgmD /0282.4

2
= . Στις 

αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου με τις ανθρακικές επιφάνειες αν ορίζουμε το 

μοντέλο της επιφάνειας ατομιστικά χρησιμοποιούμε την μάζα του άνθρακα 

molgmC /12= . Αν ορίζουμε τις εκφράσεις των αλληλεπιδράσεων με τα μοντέλα των 

δυναμικών πεδίων η μάζα του τοιχώματος (σε σχέση με την μάζα του υδρογόνου) 

είναι άπειρη. Τότε η ανοιγμένη μάζα στην αλληλεπίδραση υδρογόνου - επιφάνειας 

είναι 
2Hm=μ . 

Η (3.29) αποτελεί ουσιαστικά το ανάπτυγμα Taylor της U στην απόσταση r . Ο όρος 

με την κλίση ( )2∇  ορίζει την κβαντική διόρθωση στην έκφραση της αλληλεπίδρασης. 

Κατά βάση ο όρος αυτός έχει απωστικό χαρακτήρα μιας και είναι πάντοτε θετικός 

κοντά στο ελάχιστο της U . Η κβαντική διόρθωση μικραίνει καθώς μεγαλώνει η 

θερμοκρασία ή η (ανηγμένη) μάζα των σωματιδίων που αλληλεπιδρούν. Στο 

ανάπτυγμα ακολουθούν και άλλοι όροι αλλά μόνο με ζυγούς ( )n2  εκθέτες στο 

διαφορικό. Για παράδειγμα ο αμέσως επόμενος όρος της σχέσης (3.29) αναφέρεται 

στην κλίση ( )4∇  του δυναμικού αλληλεπίδρασης. Αριθμητικά πειράματα σε αέριο 
4He και σε υγρό Ne, και σύγκριση μοντέλων Feynman-Hibbs που χρησιμοποιούν δύο 

ή και παραπάνω όρους στο ανάπτυγμα Taylor[12], με το μοντέλο ολοκληρώματος 

διαδρομής, έδειξαν ότι η σχέση (3.29) κρίνεται απολύτως ικανοποιητική για τιμές του 

5.0≤∗λ . Το ∗λ συμβολίζει το ανηγμένο μήκος DeBroglie ( )σλ / , όπου σ  η κινητική 

διάμετρος του μορίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το H2 στους 77Κ η τιμή του ∗λ  

είναι 0.47. Τέλος εκτιμήθηκε [12] ότι η χρήση επιπλέον όρων στην (2.2) περιορίζει 

αντί να αυξάνει το εύρος των θερμοδυναμικών συνθηκών που λαμβάνουμε αξιόπιστα 

αποτελέσματα. 

Σε ένα σύστημα με Ν μόρια υδρογόνου η δυναμική ενέργεια (στην ρευστή φάση) 

είναι: 

( ) ( )∑∑
−

= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

1
2

2

24
N

i

N

ij
ijffijffN rUrUU

μ
βh

 (3.30) 

Με ijr  να παριστάνει την απόσταση των μορίων i και j  (δηλ. jiij rrr −= ). 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ( )rU ff  είναι βαθμωτό μέγεθος και 

εκφράζεται ως προς την απόσταση των κέντρων. Η απόσταση r  όμως είναι 

διάνυσμα, δηλαδή ii xxr =2  και 3,2,1=i . Για το διαφορικό της (3.30) ισχύει ότι 

( )( ) ( ) ( ) rrUrUrU /22 ′+′′=∇ . Το ίδιο ισχύει και για τις αλληλεπιδράσεις υδρογόνου – 

άνθρακα και υδρογόνου – επιφάνειας. 
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4.1 Εισαγωγή. 

Για τη μελέτη της διεργασίας της προσρόφησης υδρογόνου  σε πόρους με ανθρακικά 

τοιχώματα υιοθετήθηκε αρχικά η απλή γεωμετρία δύο παράλληλων γραφιτικών 

επιπέδων (πόροι τύπου σχισμής) η οποία επιπλέον θεωρείται αντιπροσωπευτική της 

μικροδομής της πλειοψηφίας των γνωστών ανθρακικών υλικών. Η διερεύνηση των 

αλληλεπιδράσεων του υδρογόνου με τις στοιχειώδεις πορώδεις δομές επεκτάθηκε και 

στην περίπτωση του δευτερίου προσβλέποντας σε μία γενικευμένη προσέγγιση η 

οποία αφορά πλήθος σημαντικών εφαρμογών. 

Εκτός από την εξαιρετική σπουδαιότητα των διεργασιών αποθήκευσης υδρογόνου 

(βλ. Κεφάλαιο 2), και το δευτέριο χρησιμοποιείται σε πλήθος τεχνολογικών 

εφαρμογών (π.χ. ως ιχνηθέτης, σε τεχνικές σκέδασης νετρονίων, στην 

φασματοσκοπία υπερύθρου, Raman και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού κλπ.). Η 

απομόνωση του δευτερίου από αέρια μείγματα ισοτόπων του έχει μεγάλο κόστος και 

είναι ενεργειακά ασύμφορη, καθώς ο διαχωρισμός πραγματοποιείται συνήθως μέσω 

απόσταξης σε κρυογονικές συνθήκες ενώ υπάρχουν επίσης κάποιες τεχνικές 

διαχωρισμού ισοτόπων με laser, όπως η δονητική παγίδευση και ο φυγοκεντρικός 

εμπλουτισμός.[1-3] 
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Κάποια μικροπορώδη υλικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κβαντικών ηθμών και η 

χρήση τους θα μπορούσε να αποτελέσει συμφέρουσα εναλλακτική μέθοδο στον 

διαχωρισμό ισοτόπων. Όμοια με την διεργασία της μοριακής διήθησης όπου τα 

διάφορα συστατικά ενός μείγματος ρευστών διαχωρίζονται με πορώδη υλικά (τύπου 

μοριακού ηθμού) με βάση το διαφορετικό τους μέγεθος ή σχήμα, η κβαντική διήθηση 

είναι μία μέθοδος διαχωρισμού που διαχωρίζει ισότοπα ανάλογα με την μάζα τους. 

Σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας τα ελαφρύτερα ισότοπα «περιορίζονται» 

δυσκολότερα από τα βαρύτερα σε πολύ στενά πορώδη συστήματα. Πρώτος ο 

Beenakker [4] διατύπωσε ότι οι πόροι με μέγεθος συγκρίσιμο με αυτό του μορίου, 

διευκολύνουν ενεργειακά τον περιορισμό των βαρύτερων ισοτόπων λόγω της 

διαφοράς των ενεργειακών τους επιπέδων, σε θεμελιώδεις καταστάσεις. 

Το φαινόμενο της κβαντικής διήθησης είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό.[4] Έχει 

διαπιστωθεί πειραματικά και θεωρητικά σε διαφόρους τύπους μικροπορωδών υλικών, 

όπως σε ζεόλιθους,[5-7] ανθρακικές ίνες,[8,9] ανθρακικούς ηθμούς,[6,10] και σε 

μέταλλο-οργανικά πλέγματα.[11-13] Σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις οι 

θεωρητικές προβλέψεις βρίσκονται σε καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά 

αποτελέσματα. Στις θεωρητικές μελέτες, έχουν εξεταστεί όλα τα πιθανά ισοτοπομερή 

του υδρογόνου, D2, T2, HD και DT. [14-16] Η εκλεκτικότητα των ισοτόπων 

εκφράζεται στα διάφορα μοντέλα πόρων, από το πηλίκο των αντίστοιχων 

συγκεντρώσεων στην ίδια  πίεση, [17-20] Τα συστήματα προσρόφησης 

προσομοιώνονται συνήθως στο μέγα κανονικό σύνολο. Οι περισσότερο απαιτητικές 

προσομοιώσεις χρησιμοποιούν ταυτόχρονα μείγματα (δύο) ισοτόπων. [18, 20] Στην 

παρούσα εργασία ακολουθήθηκε μια πιο απλή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία 

προσομοιώνεται ανεξάρτητα το κάθε ισότοπο και η εκλεκτικότητα υπολογίζεται «εκ 

των υστέρων». Για το υδρογόνο και τα ισότοπά του χρησιμοποιείται η μέθοδος 

ολοκληρώματος διαδρομής ή η δευτεροβάθμια έκφραση αλληλεπιδράσεων του 

Feynman & Hibbs. Και στις δύο περιπτώσεις η μάζα των ισοτόπων είναι η μοναδική 

ποσότητα που εκφράζει την διαφορετικότητα των αερίων προς διαχωρισμό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι και οι δυο μέθοδοι δεν μπορούν να εκφράσουν ή να εκμεταλλευτούν 

καταστάσεις όπως η κβαντική δόνηση ή περιστροφή των ισοτόπων που 

αποδεδειγμένα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κβαντικής διήθησης σε 

πορώδη υλικά. [15,16] Η δευτεροβάθμια έκφραση του Feynman & Hibbs (FH) η 
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οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία στις συναρτήσεις των 

αλληλεπιδράσεων είναι υπολογιστικά σαφώς ταχύτερη από την μέθοδο της τροχιάς. 

Οι προσομοιώσεις εκτελούνται στους 77Κ, όπου το ανηγμένο θερμικό μήκος de 

Broglie του υδρογόνου είναι 47.0=∗λ  και άρα εντός  της συνθήκης αξιοπιστίας 

( 5.0<∗λ ) της έκφρασης FH για τις αλληλεπιδράσεις [21]. Στους 77Κ η 

δευτεροβάθμια FH αναπαριστά το υδρογόνο και τις αλληλεπιδράσεις του εξίσου καλά 

όσο και η μέθοδος ολοκληρώματος διαδρομής. 

 

4.2 Λεπτομέρειες υπολογισμών. 

Το δευτέριο και το υδρογόνο έχουν ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους Lennard Jones. 

Συγκεκριμένα [22] η χαρακτηριστική ενέργειά τους είναι KkBorDH 7.36/
22

=ε  και το 

χαρακτηριστικό τους μήκος nmorDH 2958.0
22
=σ . Η αντίστοιχη ενέργεια και μέγεθος 

των ανθράκων που απαρτίζουν το γραφιτικό πλέγμα στα τοιχώματα των πόρων είναι 

KkBC 28=ε  και nmC 34.0=σ .[23] Αυτό που διακρίνει τα δυο ισότοπα είναι η μάζα 

τους. Η μάζα εισέρχεται στους υπολογισμούς [24] μέσα από το θερμικό μήκος de 

Broglie Tmk B
22 h=λ . Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.5, η μάζα του 

υδρογόνου είναι molgmH /0159.2
2
=  ενώ του δευτερίου είναι διπλάσια 

molgmD /0282.4
2
= . Η μάζα του άνθρακα είναι molgmC /12= . 

Χρησιμοποιούμε ατομιστικά μοντέλα πόρων σχισμής. Οι πόροι έχουν παράλληλα 

τοιχώματα από επίπεδα απλά φύλλα γραφενίου. Το πλάτος πόρου Η συμβολίζει την 

απόσταση των τοιχωμάτων. Οι ισόθερμες προσρόφησης δευτερίου και υδρογόνου 

προσομοιώνονται ξεχωριστά στους 77Κ στο μέγα κανονικό σύνολο (GCMC). Κατά 

την διάρκεια της προσομοίωσης αλλάζουμε περιοδικά το διάνυσμα της μέγιστης 

μετατόπισης των μορίων ώστε ο ρυθμός αποδοχής των μετατοπίσεων να διατηρείται 

μεταξύ 40 και 60%. Η υπολογιστική κυψελίδα περικλείει έναν πόρο σχισμής. 

Χρησιμοποιούμε περιοδικές συνθήκες στις κατευθύνσεις x και y (το πλάτος του 

πόρου w βρίσκεται στην z κατεύθυνση). Λαμβάνουμε συνολικά 61012× δείγματα 

μέγα κανονικού συνόλου. Αγνοούμε τα πρώτα 6106×  όπου θεωρούμε ότι το 

σύστημά μας δεν έχει ακόμη ισορροπήσει. Χρησιμοποιούμε τα υπόλοιπα δείγματα 
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για να συλλέξουμε τους στατιστικούς μέσους όρους. Τα μεγέθη που υπολογίζουμε 

είναι η μέση ενέργεια U  ο μέσος αριθμός των προσροφημένων μορίων N  και οι 

μέσες τιμές των 2N  και UN . 

Σε κάθε θερμοκρασία γίνεται διαδοχική λήψη τριάντα ( 30=n ) σημείων ισορροπίας 

στο εύρος πίεσης [ ] [ ]200),5(1, max −= EPPo  bar. Η πίεση στα ιδανικά αέρια συνδέεται 

με το χημικό δυναμικό ως: ( ) ( )Plnln 3 += βλμ  με λ  το θερμικό μήκος deBroglie. Τα 

επιμέρους σημεία πίεσης ( )iP  ακολουθούν τη σχέση: 

( )
( )

( ) 00max1
1 PPP

e
eiP

a

iar

+−
−
−

=  (4.1) 

Όπου ( )
1
1
−
−

=
n
iir  με nni ,1,...,2,1 −= . Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων 

(σημείων ισορροπίας) ρυθμίζεται από την παράμετρο a . Εν γένει μπορούμε να 

πυκνώνουμε και να αραιώνουμε τα σημεία των πιέσεων κατά βούληση ρυθμίζοντας 

τα διαστήματά τους με συναρτήσεις αντίστοιχες της (4.1). Αν 0>a  τα σημεία 

αραιώνουν εκθετικά ενώ με 0<a  πυκνώνουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήσαμε 2=a . 

Η ενθαλπία προσρόφησης υπολογίζεται από τις διακυμάνσεις των σχετικών μεγεθών 

στο μέγα κανονικό σύνολο. 

22 NN

NUUN
RTH

−

−
−=Δ  (4.2) 

Στην μηδενική κάλυψη 0→p , η εκλεκτικότητα υπολογίζεται από τον λόγο των 

συναρτήσεων επιμερισμού των δυο αερίων. Τότε θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μόνο 

μόριο αερίου μέσα στον πόρο. Η συνάρτηση επιμερισμού ( )TVQ ,,1  είναι το 

άθροισμα των αλληλεπιδράσεων Boltzman του μορίου με τα τοιχώματα του πόρου σε 

όλες τις πιθανές θέσεις που αυτό μπορεί να λάβει. Η περισσότερο πιθανή θέση του 

είναι εκεί που η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεγιστοποιείται.[25] Η εκλεκτικότητα 

λοιπόν σε μηδενική κάλυψη προσεγγίζει τον λόγο Boltzman των βέλτιστων ενεργειών 
minU . Δηλαδή: 

( ) ( )
( ) ( )( )min

2
min

0

220 2

2

2 exp
,,1
,,1

/ HD
H

D
P

UU
TVQ
TVQ

HDS −−≈=
=

β  (4.3) 
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Η σχέση 4.3 αποτελεί μια προσεγγιστική εκτίμηση της εκλεκτικότητας σε μηδενική 

κάλυψη. Η απλότητά της βασίζεται στην παραδοχή πως 

( )∑ −i iUβexp . ( )minexp iUβ−=  . 

 

Σχήμα 4.1. Σύγκριση πειραματικών (κόκκινες γραμμές) και θεωρητικών πυκνοτήτων της 
αέριας φάσης Η2 (καταστατικές εξισώσεις) σε διάφορες θερμοκρασίες. Οι μπάρες στα 
θεωρητικά σημεία εκφράζουν το σφάλμα των GCMC υπολογισμών 
 

Η εκλεκτικότητα εκφράζεται ως ο λόγος των λόγων των πυκνοτήτων της 

προσροφημένης προς την αέρια φάση των δυο ισοτόπων στην κατάσταση ισορροπίας. 

( ) ( )
( )

bulkHD

adsHD

dd
dd

HDS
22

22
22 =  (4.4) 

Όπου 
2Dd και 

2Hd είναι οι πυκνότητες δευτερίου και υδρογόνου ενώ οι δείκτες ads  

και bulk  δηλώνουν την προσροφημένη και την αέρια φάση αντίστοιχα. 

 

4.3 Προσομοίωση της αέριας φάσης Η2.  

Η πυκνότητα της αέριας φάσης των ισοτόπων ( )
bulkDd

2
 και ( )

bulkHd
2

 υπολογίστηκε σε 

άδειες κυψελίδες προσομοίωσης στο μέγα κανονικό σύνολο. Οι πυκνότητες της 

αέριας φάσης Η2, σε επιλεγμένες θερμοκρασίες, παρουσιάζονται στο σχήμα 4.1. Η 

τυπική απόκλιση 22 NNN −=Δ  απεικονίζεται στις θεωρητικές καμπύλες βάσει 
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της καταστατικής εξίσωσης του Η2. Τα θεωρητικά δεδομένα συγκρίνονται με τα 

αντίστοιχα της πειραματικής βάσης δεδομένων της NIST (πρόγραμμα REFPROP ver. 

23). Η συνθήκη αξιοπιστίας για τη χρήση του μοντέλου FH στις αλληλεπιδράσεις Η2 

είναι 5.0≤∗λ . Στους 50 Κ το ανηγμένο μήκος deBroglie του μορίου Η2 είναι 

59.0=∗λ , οπότε η έκφραση FH υπερεκτιμά την πυκνότητα της αέριας φάσης 

υδρογόνου. Στους 77 Κ ( 47.0=∗λ ) η απόκλιση των σημείων προσομοίωσης από τα 

δεδομένα NIST βρίσκεται μέσα στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Στις υψηλές 

θερμοκρασίες και γενικά για μικρές τιμές πυκνότητας οι υπολογιστικές καμπύλες 

συμπίπτουν με τις πειραματικές. 

 (α)  (β) 

Σχήμα 4.2. (α) Οι πειραματικές καταστατικές εξισώσεις δευτερίου και υδρογόνου για 
διάφορες θερμοκρασίες. (β) Ο λόγος πυκνοτήτων της αέριας φάσης υδρογόνου στους 77Κ 
και έως τα 25 bar.  
 

Οι πειραματικές καταστατικές εξισώσεις των δυο ισοτόπων για διάφορες 

θερμοκρασίες παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2α. Στις υψηλότερες θερμοκρασίες τα 

δυο ισότοπα συμπεριφέρονται με κλασσικό τρόπο οπότε οι καμπύλες τους 

συμπίπτουν. 

Ο λόγος των πυκνοτήτων των δυο ισοτόπων στην αέρια φάση ( )
bulkHD dd

22
στους 77Κ 

και μέχρι τα 20 bar (οι συνθήκες των παρακάτω προσομοιώσεων) παρουσιάζεται στο 

σχήμα 4.2β. 
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4.4 Αλληλεπίδραση στο εσωτερικό των πόρων σχισμής.   

4.4.a Το ενεργειακό πεδίο στο εσωτερικό των πόρων. 

Οι ίσο-ενεργειακές γραμμές του σχήματος 4.3, αναφέρονται στην 

αλληλεπίδραση ενός μορίου υδρογόνου ή δευτερίου στο εσωτερικό ενός πόρου με 

παράλληλα ανθρακικά τοιχώματα. Το μέγεθος του πόρου είναι 0.6nm. Το μόριο 

τοποθετείται επάνω στο κεντρικό επίπεδο της σχισμής, στο επίπεδο που είναι δηλαδή 

παράλληλο και ισαπέχει 0.3 nm από τα τοιχώματα του πόρου.  

 

  

Σχήμα 4.3. Ίσο-ενεργειακές καμπύλες αλληλεπιδράσεων H2 και D2  στο κέντρο του πόρου με 
παράλληλα ανθρακικά τοιχώματα και εύρος 0.6 nm. Η χρωματική κλίμακα είναι ίδια και στα 
δυο γραφήματα. Η μέση ενέργεια για το H2 και για το D2 είναι 710

2
−=HE  και 

770
2

−=DE K, αντίστοιχα.  

 

Το ενεργειακό πεδίο σχεδιάζεται για μια τετραγωνική επιφάνεια ( ) 222 nm×  

του επιπέδου που τοποθετούμε το ισότοπο. Δεν υπάρχει άλλο μόριο μέσα στον πόρο 

οπότε η ενέργεια που υπολογίζεται εκφράζει την αλληλεπίδραση ενός και μοναδικού 
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μορίου με όλους τους άνθρακες που απαρτίζουν τα τοιχώματα του συγκεκριμένου 

πόρου. Η ενέργεια στο επίπεδο δεν είναι σταθερή. Για την απεικόνιση των ίσο-

ενεργειακών γραμμών αντιστοιχούμε μια χρωματική κλίμακα στις διακυμάνσεις της 

ενέργειας. Η χρωματική κλίμακα καλύπτει το εύρος τιμών ενέργειας (-850, -600) Κ 

και είναι κοινή και για τις δύο περιπτώσεις ισοτόπων. Είναι φανερό ότι το ενεργειακό 

πεδίο αποκτά ευαισθησία στην τοπολογία των ανθράκων, αντικατοπτρίζοντας την 

εξαγωνική τους διάταξη πάνω στα γραφιτικά φύλλα. Οι κορυφές των εξαγώνων είναι 

τα σημεία που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τα άτομα των ανθράκων. Εκεί η 

αλληλεπίδραση και για τα δυο ισότοπα είναι ασθενέστερη από ότι στα κέντρα των 

εξαγώνων. Στην περίπτωση του υδρογόνου και σε σύγκριση με το δευτέριο, οι κόμβοι 

των ανθράκων αποκτούν περισσότερο λευκό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι η 

αλληλεπίδραση του δευτερίου επάνω στους κόμβους των ανθράκων είναι ισχυρότερη 

και ότι το δευτέριο πλησιάζει, με την έννοια της πιθανότητας, τους άνθρακες 

περισσότερο από το υδρογόνο. Εδώ ίσως χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι 

χρησιμοποιούμε τις ίδιες παραμέτρους ενέργειας και διάστασης για τα μόρια των δυο 

ισοτόπων. Η μοναδική διαφορά των δυο ισοτόπων είναι η μάζα τους. Η μάζα 

εισέρχεται στην έκφραση των δυναμικών αλληλεπίδρασης μέσα από την κβαντική 

διόρθωση της προσέγγισης Feynman & Hibbs, η οποία χρησιμοποιεί το μήκος 

θερμικού κύματος de Broglie. Το μήκος κύματος του υδρογόνου στους 77Κ είναι 

14.0
2
=Hλ nm ενώ του βαρύτερου δευτερίου, 09.0

2
=Dλ  nm. Η κβαντική διόρθωση 

αποτελεί έναν επιπλέον απωστικό όρο στην κλασσική έκφραση του δυναμικού 

αλληλεπίδρασης. Η επιπλέον άπωση είναι μικρή στο βαρύ δευτέριο και μεγάλη στο 

ελαφρύ υδρογόνο. Με αυτή την έννοια το δευτέριο πρακτικώς καταλαμβάνει 

μικρότερο όγκο από το ελαφρύτερο ισότοπό του αλλά και αλληλεπιδρά ισχυρότερα 

από αυτό με τα τοιχώματα του πόρου. Η μέση ενέργεια που υπολογίσαμε στο κέντρο 

του πόρου διάστασης 0.6nm είναι -710Κ για το Η2 και -770Κ για το D2. 

Οι διαφορές στην μέση τιμή της ενέργειας στις ίσο-ενεργειακές καμπύλες γίνονται 

λιγότερο εμφανείς καθώς απομακρυνόμαστε από το τοίχωμα του πόρου. Αυξάνοντας 

την εν λόγω απόσταση η κλίση του δυναμικού αλληλεπίδρασης μικραίνει, οπότε οι 

διακυμάνσεις της ενέργειας γίνονται αμελητέες. Για μηδενική κλίση (μεγάλη 

απόσταση από το τοίχωμα) η τιμή της αλληλεπίδρασης και για τα δύο ισότοπα θα 
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είναι η ίδια. Για αυτό τον λόγο το φαινόμενο της κβαντικής διήθησης λαμβάνει χώρα 

μόνο σε πολύ στενά πορώδη συστήματα. 

 

4.4.b Κατανομή δυναμικού κατά μήκος του πόρου. 

Σχήμα 4.4. Κατανομή δυναμικών αλληλεπίδρασης σε επιλεγμένους πόρους παραλλήλων 
τοιχωμάτων, του H2 (μαύρες γραμμές) και του D2 (διακεκομμένες κόκκινες γραμμές). Το 
εύρος των πόρων είναι (α) 0.575, (β) 0.60, (γ) 0.75 and (δ) 0.925 nm. Τα σύμβολα των 
αστεριών στο ελάχιστο των καμπυλών (β) αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές ενεργειών του 
σχήματος 4.3.  
 

Στο σχήμα 4.4 παρουσιάζουμε τις κατανομές των δυναμικών αλληλεπίδρασης για 

τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις πόρων παραλλήλων τοιχωμάτων. Συγκρίνοντας 

τις κατανομές των δυο ισοτόπων σε έναν πόρο παρατηρούμε πως αυτά 

διαφοροποιούνται αισθητά στις περιοχές όπου τα δυναμικά αλλάζουν απότομα κλίση. 

Οι κατανομές των αλληλεπιδράσεων στους πολύ στενούς πόρους είναι παραβολικού 

τύπου όπως οι καμπύλες (α) και (β). Εμφανίζουν ένα ελάχιστο (φρέαρ) που βρίσκεται 

ακριβώς στο κέντρο του πόρου. Οι τιμές ελαχίστων των καμπυλών (β) προέκυψαν 

από τις μέσες τιμές των αντίστοιχων ενεργειακών χαρτών του σχήματος 4.3. Όλα τα 
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σημεία των κατανομών του σχήματος 4.4, υπολογίστηκαν από τις μέσες τιμές 

αντίστοιχων ενεργειακών πεδίων, οι χάρτες των οποίων σχεδιάστηκαν σε επίπεδα 

τοποθετημένα σε καθορισμένες αποστάσεις από το κέντρο των πόρων και 

διατεταγμένα παράλληλα στα τοιχώματά τους. Εξετάζοντας το ένα από τα δυο 

ισότοπα, η αλληλεπίδραση στον πόρο (α) είναι ασθενέστερη από εκείνη του πόρου 

(β). Ο πόρος (α) (0.575nm) είναι τόσο στενός που λόγω των μικρών αποστάσεων 

μεταξύ των τοιχωμάτων του, αναπτύσσονται σημαντικές απωστικές δυνάμεις στο 

εσωτερικό του. Η ενέργεια βελτιώνεται στη διάσταση των 0.6 nm, όπου η απωστική 

συνεισφορά των τοιχωμάτων, πλέον λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων, είναι 

μικρότερη. 

Για τους μεγαλύτερους πόρους το ελάχιστο της αλληλεπίδρασης μετατοπίζεται από 

το κέντρο του πόρου. Τότε σχηματίζονται κατανομές με διπλό φρέαρ δυναμικού. Τα 

παραβολικά τμήματα των κατανομών είναι συμμετρικά ως προς το κέντρο του πόρου 

και γειτνιάζουν με τα τοιχώματά του. Συνεπώς όσο μεγαλώνει η διάσταση του πόρου 

τα παραβολικά τμήματα των κατανομών απομακρύνονται μεταξύ τους. Από το 

μέγεθος πόρου όπου παρατηρείται μετατόπιση του ελάχιστου από το κέντρο και έως 

το μέγεθος πόρου όπου εμφανίζεται διπλό φρέαρ, οι κατανομές των 

αλληλεπιδράσεων είναι ομαλές και ευρείες. Η κβαντική διόρθωση γίνεται πολύ μικρή 

και οι πόροι αλληλεπιδρούν με το ρευστό με σχεδόν κλασσικό τρόπο. Οι πόροι αυτοί 

δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα ισότοπα. Ο πόρος 0.75 nm ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία και όπως φαίνεται από τις καμπύλες (γ) στο σχήμα 4.4, οι διαφορές 

ανάμεσα στις κατανομές του δευτερίου και του υδρογόνου είναι αμελητέες. Στους 

μεγαλύτερους πόρους οι κατανομές αποκτούν ξανά μεταβαλλόμενες κλίσεις. Οι 

καμπύλες (δ) στο σχήμα 4.4 αποτελούν ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης μέσα σε 

έναν τέτοιο πόρο. Στο κέντρο του πόρου (δ)  σχηματίζεται τοπικό μέγιστο. Η διαφορά 

στην τιμή της ενέργειας μεταξύ του τοπικού μέγιστου και του βάθους του φρέατος 

(ελάχιστο) μέσα στον πόρο ονομάζεται φράγμα δυναμικού. Λόγω του θερμικού 

κύματος de Broglie το φρέαρ του δευτερίου είναι βαθύτερο από αυτό του υδρογόνου. 

Αντίθετα τα δυο ισότοπα εμφανίζουν το ίδιο τοπικό μέγιστο. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, εφόσον στο κέντρο του πόρου η απόσταση από τα τοιχώματα 

μεγιστοποιείται, η κατανομή παρουσιάζει οριζόντια κλίση και οι κβαντικές 

διορθώσεις γίνονται αμελητέες. Συνεπώς το ενεργειακό φράγμα του δευτερίου είναι 
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υψηλότερο από του υδρογόνου. Αν υποθέσουμε ότι ένα μόριο βρίσκεται μέσα σε 

έναν τέτοιο πόρο, για να ξεφύγει από το φρέαρ δυναμικού πρέπει να αποκτήσει τόση 

ενέργεια ώστε να υπερβεί το ενεργειακό φράγμα του πόρου. Αυτή η κίνηση είναι 

λιγότερο πιθανή για το δευτέριο. Η θέση λοιπόν του δευτερίου μέσα στον πόρο είναι 

περισσότερο «εντοπισμένη» (με την έννοια της πιθανότητας) από αυτή του 

υδρογόνου. Η διαφορά στην ευκολία μετατόπισης της θέσης των δυο ισοτόπων κατά 

την προσρόφηση, συνεισφέρει σημαντικά στο φαινόμενο του κβαντικού 

διαχωρισμού. 

 

4.4.c Εξάρτηση δυναμικών αλληλεπίδρασης από το μέγεθος του πόρου. 

Αναφέραμε ότι το φαινόμενο του κβαντικού διαχωρισμού εξαρτάται από την ισχύ της 

αλληλεπίδρασης (ελάχιστο ή φρέαρ) αλλά και από το ύψος του φράγματος δυναμικού 

μέσα στον πόρο. Το ύψος του φράγματος δυναμικού είναι η διαφορά μεταξύ της 

ασθενέστερης (τοπικό μέγιστο) και της ισχυρότερης (ελάχιστο) αλληλεπίδρασης στον 

πόρο. Το τοπικό μέγιστο βρίσκεται στο κέντρο της σχισμής και εμφανίζεται μόνο στις 

ενεργειακές κατανομές των μεγαλύτερων πόρων. Αντίθετα στο κέντρο των 

στενότερων πόρων εντοπίζεται το ελάχιστο. 

Στο σχήμα 4.5 παρουσιάζουμε το ελάχιστο της αλληλεπίδρασης και την τιμή 

δυναμικού στα κέντρα των πόρων σε συνάρτηση με το μέγεθός τους. Η γραμμή των 

ελαχίστων και η γραμμή του κέντρου για τους πολύ στενούς πόρους (<0.7nm) 

ταυτίζονται, αφού τα ελάχιστα εντοπίζονται στα κέντρα τους. Αυτές οι γραμμές στους 

μεγαλύτερους πόρους ξεχωρίζουν. Το φράγμα δυναμικού μεγαλώνει καθώς το 

μέγεθος του πόρου αυξάνει. Στο κέντρο των μεγαλύτερων πόρων η τιμή της 

αλληλεπίδρασης και για τα δυο ισότοπα είναι η ίδια. Εκεί η κβαντική διόρθωση είναι 

αμελητέα λόγω των μεγάλων αποστάσεων από τα γραφιτικά τοιχώματα. Αντίθετα οι 

τιμές των ελαχίστων του δευτερίου είναι ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές του 

υδρογόνου, υπονοώντας ισχυρότερη αλληλεπίδραση των πόρων με το D2 από ότι με 

το H2. Τα ελάχιστα εντοπίζονται στα πηγάδια δυναμικού τα οποία γειτνιάζουν στα 

τοιχώματα των πόρων. Οι μικρές αποστάσεις των θέσεων των ελαχίστων από το 

τοίχωμα και οι απότομες αλλαγές στην κλίση του δυναμικού στην περιοχή των 

πηγαδιών, κάνουν την κβαντική διόρθωση σημαντική. Λόγω των κλίσεων, το βαρύ 

ισότοπο έλκεται ισχυρότερα από το ελαφρύ. Οι διαφορές στην ενέργεια 
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αλληλεπίδρασης των δυο ισοτόπων γίνονται σημαντικές στους πολύ στενούς πόρους 

(<0.7nm). Εδώ παρατηρούμε βαθιά πηγάδια δυναμικού που καλύπτουν όλο το 

διαθέσιμο εύρος του πόρου, οπότε η κλίση του δυναμικού σε συνάρτηση με την 

απόσταση από το τοίχωμα αλλάζει απότομα. Το διαθέσιμο εύρος του πόρου w′  είναι 

το εύρος του πόρου όπου η αλληλεπίδραση στερεού ρευστού sfU  αποκτά μη θετική 

τιμή. Προσεγγιστικά το διαθέσιμο εύρος είναι sfHw σ−=′ , όπου w η διάσταση του 

πόρου και ( ) nmCHsf 32.02
2

=+= σσσ . Το διαθέσιμο εύρος των πολύ στενών πόρων 

γίνεται συγκρίσιμο με το θερμικό μήκος de Broglie του υδρογόνου. Η είσοδος του 

υδρογόνου στη σχισμή ενός πόρου, τέτοιας ή μικρότερης διάστασης, παρεμποδίζεται 

περισσότερο από την είσοδο του βαρύτερου δευτερίου στον ίδιο πόρο. Σε αυτήν 

ακριβώς την ιδιότητα στηρίζεται το φαινόμενο της κβαντικής διήθησης. 

 

Σχήμα 4.5. Τιμές αλληλεπίδρασης στο κέντρο του πόρου (γραμμές) και βέλτιστης 
αλληλεπίδρασης (σύμβολα) σε σχέση με το μήκος του πόρου. Το υδρογόνο παρουσιάζεται με 
κόκκινη γραμμή ή ανοιχτά σύμβολα, το δευτέριο με μαύρες γραμμές ή κλειστά σύμβολα, ενώ 
το κλασσικό υδρογόνο (λ=0) παρουσιάζεται σε ένα τμήμα εύρους των πόρων, με μπλε παχιά 
γραμμή. Τα σύμβολα των αστεριών αντιστοιχούν στα ελάχιστα των τεσσάρων καμπυλών 
αλληλεπίδρασης του σχήματος 4.4.  
 

Υπολογίσαμε εκ νέου τις αλληλεπιδράσεις στερεού – ρευστού θέτοντας το θερμικό 

μήκος κύματος de Broglie ίσο με μηδέν ( )0=λ . Σε αυτή την περίπτωση το ρευστό 
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υδρογόνο και οι αλληλεπιδράσεις του ορίζονται με απόλυτα κλασσικό τρόπο. Όταν η 

κβαντική διόρθωση δεν χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι αυτή ενεργεί σαν ένας 

επιπλέον απωστικός όρος στην ενέργεια, η αλληλεπίδραση ενισχύεται. Αυτό άλλωστε 

φαίνεται στο σχήμα 4.5 όπου παρουσιάζεται η γραμμή των «κλασσικών» ελαχίστων 

(δηλ. χωρίς κβαντική διόρθωση) για ένα εύρος μεγεθών πόρων. Η αλληλεπίδραση 

των πόρων με το κλασσικό ρευστό είναι ισχυρότερη από τις αντίστοιχες 

αλληλεπιδράσεις με το δευτέριο ή το υδρογόνο. Εντούτοις η γραμμή των 

«κλασσικών» ελαχίστων συμπίπτει με τις δυο μη-κλασσικές στα 0.72 nm. Ο πόρος 

αυτός σε σχέση με το μέγεθος των ισοτόπων και το θερμικό τους μήκος de Broglie 

είναι μεγάλος για να μπορέσει να αναγνωρίσει την κβαντική διαφοροποίηση των 

μορίων. Ταυτόχρονα δεν είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέψει τον σχηματισμό 

διπλής στοιβάδας από την προσροφημένη φάση. Σε αυτή την διάσταση η κβαντική 

διόρθωση δεν παίζει κανένα ρόλο, και οι πόροι δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα 

ισότοπα.  

 

4.5 Ενθαλπία προσρόφησης Η2 και D2 σε πόρους σχισμής.  

Οι πόροι με παράλληλα ανθρακικά τοιχώματα είναι ενεργειακά ομοιογενείς. Αυτό 

σημαίνει ότι τα μόρια που εισέρχονται στη σχισμή καταλαμβάνουν ενεργειακά 

ταυτόσημες θέσεις μέσα στον πόρο. Κατά την προσρόφηση, τα μόρια κατανέμονται 

παράλληλα στα τοιχώματα, σχηματίζοντας τη προσροφημένη στοιβάδα. Η στοιβάδα 

οριοθετείται στην περιοχή του φρέατος δυναμικού. 

Στο σχήμα 4.6 παρουσιάζουμε την ενθαλπία προσρόφησης των δύο ισοτόπων, για 

τρεις πιέσεις σε συνάρτηση με το μέγεθος του πόρου. Η ενθαλπία προσρόφησης 

μεγιστοποιείται στα 0.65 nm. Για μικρότερα μεγέθη πόρων η ενθαλπία μειώνεται 

λόγω αύξησης της κβαντικής διόρθωσης ενώ για μεγαλύτερα μεγέθη πόρων οι 

αλληλεπιδράσεις εξασθενούν λόγω των μεγάλων αποστάσεων των τοιχωμάτων. Η 

τιμή της ενθαλπίας στους μεγάλους πόρους πέφτει εκθετικά στα επίπεδα των 4 kJ/mol 

που αποτελεί την συνήθη τιμή ισοστερικής ενθαλπίας της προσρόφησης υδρογόνου 

σε ανθρακικές δομές.[26] Γενικά οι καμπύλες ενθαλπίας σε μικρές πιέσεις ισορροπίας 

ακολουθούν την εξάρτηση και το σχήμα της γραμμής των ελαχίστων του σχήματος 

4.5, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργειακή ομοιογένεια των 
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συγκεκριμένων μοντέλων πόρων. Αντίθετα στην πίεση των 7 bar σχηματίζεται ένας 

ώμος στην ισοβαρή καμπύλη μεταξύ 0.9- 1.2 nm. Αν κρίνουμε από τις κατανομές των 

δυναμικών του σχήματος 4.4 οι πόροι με εύρος 0.9-1.2 nm μπορούν να περιλάβουν 

δυο διακριτά στρώματα προσρόφησης. Καθώς η προσρόφηση εξελίσσεται τα 

στρώματα αυτά πυκνώνουν ενισχύοντας την συνολική ενέργεια. Ο ώμος στην 

ισοβαρή καμπύλη δεν σχηματίζεται στους ακόμα μεγαλύτερους πόρους ( 2.1>w  nm) 

γιατί σε αυτούς τα αντίστοιχα στρώματα προσρόφησης έχουν πλέον μεταξύ τους 

απομακρυνθεί. Επιπλέον η προσροφημένη φάση στους μεγάλους πόρους και στις 

απομακρυσμένες από τα τοιχώματα θέσεις αρχίζει να συμπεριφέρεται όπως η αέρια 

με πολύ ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Η κάλυψη αυτών των θέσεων συμβαίνει σε 

υψηλή πίεση (πχ 7 bar) και προκαλεί την σημαντική πτώση στην ενθαλπία 

προσρόφησης των μεγάλων πόρων (σχήμα 4.6). 

 

Σχήμα 4.6. Ισοβαρής ενθαλπία προσρόφησης D2 (ανοιχτά κόκκινα σύμβολα) και H2 (μαύρα 
κλειστά σύμβολα) στους 77Κ σε συνάρτηση με το μήκος πόρου στην πίεση των 0.03 
(κύκλοι), 0.51 (τρίγωνα) και 7.0 (αστέρια) bar.   
 

Η πίεση των 7 bar αντιστοιχεί σε προχωρημένο στάδιο της προσρόφησης. Οι πολύ 

στενοί πόροι (< 0.9 nm) έχουν πλέον πληρωθεί και δεν χωράνε περισσότερα μόρια. 

Όταν το μέγα κανονικό σύνολο περιγράφει πολύ πυκνά συστήματα δεν μπορεί να 

εκτιμήσει θερμοδυναμικά μεγέθη από τις αυξομειώσεις μεταβλητών. Οι πολύ στενοί 
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πόροι στα 7 bar αποτελούν αντίστοιχη περίπτωση. Στο σχήμα 4.6, οι υπολογισμένες 

τιμές ενθαλπίας σε αυτή τη πίεση και διάσταση πόρων (<0.9 nm) παρουσιάζουν 

μεγάλο θόρυβο. 

 

4.6 Πυκνότητες προσρόφησης D2 και H2 σε πόρους σχισμής. 

Κάποιες ενδεικτικές υπολογιστικές ισόθερμες προσρόφησης σε επιλεγμένους πόρους 

σχισμής παρουσιάζονται στο σχήμα 4.7. Γίνεται αμέσως αντιληπτό πως στον ίδιο 

πόρο οι πυκνότητες προσρόφησης του δευτερίου είναι υψηλότερες από αυτές του 

υδρογόνου. Η προτίμηση στην προσρόφηση του δευτερίου έναντι του υδρογόνου σε 

ανθρακικές νάνο-δομές έχει άλλωστε διαπιστωθεί σε πλήθος πειραματικών και 

θεωρητικών μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία.[5-13] 

Σχήμα 4.7. Υπολογιστικές ισόθερμες προσρόφησης D2 (ανοιχτά κόκκινα) και H2 (κλειστά 
μαύρα σύμβολα) στους 77Κ, που αναφέρονται σε πόρους με εύρος 0.55 (τρίγωνα - πάνω), 
0.575 (κύκλοι), 0.60 (τετράγωνα), 0.775 (τρίγωνα - κάτω), 0.925 (αστέρια) και 2.0 nm 
(σφαίρες).  
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Οι καμπύλες προσρόφησης και των δυο αερίων εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες. 

Για παράδειγμα κανένα ισότοπο δεν μπορεί να εισέλθει στον πόρο εύρους 0.55 nm. Ο 

πόρος των 0.575 nm είναι προσβάσιμος και για τα δυο ισότοπα αλλά δίνει χαμηλές 

συγκεντρώσεις προσρόφησης. Εδώ τα μόρια αισθάνονται σημαντική κβαντική άπωση 

από τα τοιχώματα και δεν κατανέμονται αποτελεσματικά σε έναν τόσο στενό χώρο. 

Αντίθετα σε έναν λίγο μεγαλύτερο πόρο (0.6 nm), η αύξηση του διαθέσιμου όγκου 

προσρόφησης και η ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων προκαλούν ουσιαστική αύξηση 

στην πυκνότητα προσρόφησης και των δυο ισοτόπων. Στον πόρο των 0.775 nm, η 

διάσταση του οποίου βρίσκεται μέσα στην περιοχή όπου το ελάχιστο μετατοπίζεται 

από το κέντρο του πόρου και γίνεται διπλό, η πυκνότητα ελαττώνεται ξανά. Πλέον η 

αλληλεπίδραση εξασθενεί ενώ το μοναδικό στρώμα προσρόφησης γίνεται αρκετά 

ευρύ γεγονός που επίσης αποτρέπει την αποτελεσματική κατανομή των 

προσροφημένων μορίων στον διαθέσιμο όγκο της σχισμής.  

 

Σχήμα 4.8. Σχηματισμός στρωμάτων προσρόφησης D2 (διακεκομμένες κόκκινες) και H2 
(μαύρες γραμμές), στο εσωτερικό επιλεγμένων πόρων στην πίεση των 7 bar.  
 

Η ένταση των αλληλεπιδράσεων μειώνεται περαιτέρω μέσα στον πόρο των 0.925 nm. 

Στην περιοχή Henry (μικρές πιέσεις) ο συγκεκριμένος πόρος παρουσιάζει τιμές 

πυκνότητας χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των αμέσως μικρότερων πόρων. Όμως 
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σε αυτή την διάσταση επιτρέπεται ο σχηματισμός δυο πλήρως διακριτών στρωμάτων 

προσρόφησης, ο οποίος εν τέλει είναι και ο βέλτιστος τρόπος κατανομής των μορίων 

υδρογόνου (ή δευτερίου), με αποτέλεσμα στις μεγάλες πιέσεις ο συγκεκριμένος πόρος 

να αποδίδει πολύ υψηλές τιμές προσρόφησης. Ο πόρος των 2.0 nm είναι αρκετά 

μεγάλος και για τα δυο μόρια. Η ένταση των αλληλεπιδράσεων είναι ασθενής και οι 

τιμές προσρόφησης πολύ χαμηλές. 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις κατανομές πυκνότητας της 

προσροφημένης φάσης που παρουσιάζονται στο σχήμα 4.8. Εδώ απεικονίζονται οι 

στοιβάδες προσρόφησης οι οποίες στους στενότερους πόρους είναι μονές. Η μονή 

στοιβάδα διευρύνεται με την διάσταση του πόρου. Οι ακόμα μεγαλύτεροι πόροι 

δέχονται δυο πλήρως διακριτές στοιβάδες προσρόφησης. Στο κέντρο του 1.2 nm 

πόρου εμφανίζονται και ίχνη μιας επιπλέον ενδιάμεσης στοιβάδας. Οι στοιβάδες του 

δευτερίου είναι πυκνότερες από αυτές του υδρογόνου. 

 

Σχήμα 4.9. Εξάρτηση της εκλεκτικότητας D2/H2 από την πίεση στους 77K, για μια σειρά από 
επιλεγμένους πόρους με παράλληλα τοιχώματα. Τα δεδομένα που αντιστοιχούν στον 
μικρότερο πόρο 0.575 nm (κόκκινοι γεμάτοι κύκλοι) αναφέρονται στον δεξιό (κόκκινο 
άξονα). Τα υπόλοιπα δεδομένα αναφέρονται στον αριστερό άξονα. 
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4.7 Εκλεκτικότητα D2/H2 σε πόρους σχισμής. 

4.7.a Εξάρτηση της εκλεκτικότητας από την πίεση. 

Η εκλεκτικότητα D2/H2 όπως ορίζεται από την εξίσωση (4.4) παρουσιάζεται 

ως συνάρτηση της πίεσης στο σχήμα 4.9 για ένα δείγμα πόρων. Το μέγεθος πόρου με 

την μέγιστη εκλεκτικότητα είναι 0.575 nm. Αυτό εξάλλου ήταν εμφανές και από τις 

ισόθερμες του σχήματος 4.7. Σε αυτή τη διάσταση υπολογίσαμε εκλεκτικότητα 

μεγαλύτερη από 3.5 Γενικά η εκλεκτικότητα των πόρων παρουσιάζει μέγιστο πριν 

την πλήρωση των ροφημένων στρωμάτων. Στην περίπτωση του πόρου 0.6 nm η 

εκλεκτικότητα παρουσιάζει μέγιστο σε πολύ μικρή πίεση συγκριτικά με τους 

μεγαλύτερους πόρους, γιατί εκεί το στρώμα προσρόφησης ολοκληρώνεται σε πολύ 

χαμηλή πίεση. 

 

4.7.b Εξάρτηση εκλεκτικότητας από το μέγεθος του πόρου. 

Αφού η εκλεκτικότητα εξαρτάται από την πίεση, συγκεντρώσαμε την μέγιστη και την 

ελάχιστη τιμή εκλεκτικότητας που υπολογίσαμε στο εύρος πιέσεων [0, 20] bar για τον 

κάθε πόρο. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στο σχήμα 4.10 σε συνάρτηση με το 

μέγεθος του πόρου. Για συγκριτικούς λόγους στο ίδιο σχήμα περιλαμβάνεται και η 

καμπύλη των εκλεκτικοτήτων σε μηδενική κάλυψη 0S . Η τιμή 0S υπολογίστηκε από 

την εξίσωση 4.3 (λόγος των συναρτήσεων επιμερισμού των ισοτόπων με μόλις ένα 

μόριο σε κάθε πόρο). Χρησιμοποιώντας την καμπύλη της μηδενικής κάλυψης ως 

βάση αναφοράς, και συγκρίνοντας με τις καμπύλες μέγιστης και ελάχιστης 

εκλεκτικότητας, είναι δυνατό να εκτιμηθεί η τάση της εκλεκτικότητας  

Αποτελεσματικός διαχωρισμός των ισοτόπων επιτυγχάνεται στους πόρους με εύρος 

μικρότερο από 0.7 nm. Σε αυτές τις διαστάσεις η διαφορά του διαθέσιμου εύρους από 

τη κλασσική διάμετρο των μορίων 
22orDHσ  είναι συγκρίσιμη με το θερμικό μήκος de 

Broglie των ισοτόπων. Η πρόσβαση του υδρογόνου σε πόρους τέτοιων διαστάσεων 

παρεμποδίζεται περισσότερο από αυτή του δευτερίου. Οι πόροι κοντά στα 0.75 nm 

είναι αναποτελεσματικοί κβαντικοί ηθμοί. Σε συνθήκες μηδενικής κάλυψης η 

εκλεκτικότητα των πόρων αυτών είναι μονάδα. Η δραματική πτώση της 

εκλεκτικότητας σε αυτές τις διαστάσεις πόρων έχει διαπιστωθεί και συζητηθεί 
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εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία. [18-20,27,28] Η εκλεκτικότητα στις αμέσως 

μεγαλύτερες διαστάσεις παρουσιάζει ένα δεύτερο μέγιστο που εντοπίζεται στα 0.9 

nm, όπου σχηματίζονται τα διπλά πλήρως αποσχισμένα στρώματα προσρόφησης. 

Λόγω της διαφοράς των αλληλεπιδράσεων τα στρώματα προσρόφησης του δευτερίου 

σε αυτούς τους πόρους είναι λίγο πυκνότερα από αυτά του υδρογόνου με αποτέλεσμα 

την αύξηση της εκλεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και οι πολύ μεγάλοι 

πόροι διατηρούν την μέγιστή τους εκλεκτικότητα κοντά στην τιμή ( ) 1.1/ 22 ≈HDS . 

  

4.7.c Επιφάνεια Εκλεκτικότητας. 

Στο σχήμα 4.11, σχεδιάζουμε την επιφάνεια της εκλεκτικότητας πάνω στους άξονες 

της πίεσης και του μεγέθους των πόρων. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνουμε μια 

πανοραμική άποψη του φαινομένου της κβαντικής διήθησης στους πόρους 

παραλλήλων τοιχωμάτων. Οι γραμμές πάνω στην επιφάνεια της εκλεκτικότητας είναι 

γραμμές σταθερής πίεσης (ισοβαρείς). Η εκλεκτικότητα σε μηδενική κάλυψη 

προβάλλεται στο επίπεδο P=0 bar. Η επιφάνεια έχει ομαλοποιηθεί μονοδιάστατα 

 

Σχήμα 4.10. Ελάχιστη (ανοιχτοί κόκκινοι κύκλοι) και μέγιστη (κλειστοί μαύροι κύκλοι) τιμή 
εκλεκτικότητας D2/H2 που υπολογίσθηκε στους 77Κ και 0-20 bar, σε συνάρτηση με το 
μέγεθος του πόρου. Η εκλεκτικότητα σε μηδενική κάλυψη σχεδιάζεται με μπλε διακεκομμένη 
γραμμή.  



Κεφάλαιο 4:     Μελέτη προσρόφησης υδρογόνου / δευτερίου σε πόρους τύπου σχισμής

76  

κατά την κατεύθυνση της πίεσης, όπως για παράδειγμα οι γραμμές του σχήματος 4.9. 

Ο διαχωρισμός των ισοτόπων ουσιαστικά περιορίζεται στους πολύ στενούς πόρους, 

όταν το μέγεθός τους είναι συγκρίσιμο με τη διάμετρο του μορίου συν το μήκος 

κύματος de Broglie. Εκεί η επιφάνεια της εκλεκτικότητας αποκτά απότομη 

κατακόρυφη κλίση η οποία καταλήγει στην μη εκλεκτική περιοχή με κέντρο τη 

διάσταση 0.775nm. Το τοπικό μέγιστο των 0.9 nm καλύπτει όλο το εύρος των 

πιέσεων. Αξίζει να τονίσουμε το χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι πόροι κοντά 

στα 1.2 nm. Εκεί εμφανίζεται ένα ακόμα μέγιστο εκλεκτικότητας που αναπτύσσεται 

μόνο σε υψηλή πίεση. Αυτό οφείλεται στην ενδιάμεση στοιβάδα που αρχίζει να 

σχηματίζεται στις υψηλές πιέσεις, στο κέντρο των πόρων με διάσταση κοντά στα 1.2 

nm. Αποτελεί γεωμετρικό χαρακτηριστικό του συστήματος αφενός γιατί αυτό το 

στρώμα μπορεί να χωρέσει μόνο στους συγκεκριμένους πόρους και αφετέρου γιατί 

σχηματίζεται μετά την πλήρωση των γειτονικών στα τοιχώματα στοιβάδων. Η 

διάταξη των στοιβάδων στον πόρο 1.2 nm παρουσιάζεται στο σχήμα 4.8. 

 

Σχήμα 4.11. Επιφάνεια ισορροπημένης εκλεκτικότητας D2/H2. 
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Οι τιμές εκλεκτικότητας συνεχίζουν τις διακυμάνσεις τους και στα μεγαλύτερα 

μεγέθη πόρων. Μόνο που πλέον οι αλληλεπιδράσεις με τα τοιχώματα είναι μικρές και 

η επιφάνεια εκλεκτικότητας είναι περισσότερο επίπεδη. 

 

4.8 Θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση. 

Μία σύγχρονη μέθοδος χαρακτηρισμού πορωδών υλικών είναι η 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (Temperature – programmed desorption ή 

TPD). Σε ένα πείραμα TPD το δείγμα θερμαίνεται με γραμμική (ως προς χρόνο) 

αύξηση θερμοκρασίας και προσδιορίζονται τα είδη και ενίοτε και οι ποσότητες των 

εκροφημένων από το δείγμα μορίων, με αέρια χρωματογραφία ή φασματομετρία 

μάζας. Στην περίπτωση προσρόφησης σε πορώδη υλικά τα πειράματα ξεκινούν από  

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (συνήθως 20Κ) και οι σχετικές καμπύλες TPD είναι 

αρκετά περίπλοκες στην πραγματικότητα..[29] Επίσης τα περισσότερα πραγματικά 

συστήματα λόγω ενεργειακής ανομοιογένειας αποδίδουν πλούσια φάσματα με 

πολλαπλές κορυφές και ώμους. Οι κορυφές αντιστοιχούν στα πολυάριθμα κέντρα που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ενέργειες προσρόφησης. Οι καμπύλες TPD δίνουν 

σημαντική πληροφορία για την σύσταση και την ποιότητα των κέντρων προσρόφησης 

σε ένα πορώδες υλικό. Συχνά όμως η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται με πολύ 

συγκεχυμένο τρόπο.[29-31] 

Έστω ότι ένα πορώδες υλικό έχει πληρωθεί με υδρογόνο σε 20 Κ. Με την υπόθεση 

ότι η απομάκρυνση προσροφημένης φάσης είναι μια διεργασία που ενεργοποιείται 

θερμικά, ο ρυθμός εκρόφησης των μορίων  υδρογόνου από την επιφάνεια ενός πόρου 

μπορεί να εκφραστεί από: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−−=

RT
HXA

dt
dX

T
T exp1  (4.5) 

Όπου ( ) 00 / NNNXT −= , 0N  είναι η ποσότητα υδρογόνου που καλύπτει την 

επιφάνεια του πόρου τη χρονική στιγμή 0=t , N  η αντίστοιχη ποσότητα για 0≠t , 

A  είναι κινητικός παράγοντας, R η σταθερά των αερίων και Τ η θερμοκρασία. Στην 

(4.5) ο όρος TX−1  εκφράζει το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας του πόρου και 

( )RTHΔ−exp  αναπαριστά την πιθανότητα ενός μορίου υδρογόνου να διαφύγει από 
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τον πόρο. Η παράμετρος HΔ  είναι η θερμότητα προσρόφησης η οποία υποθέτουμε 

ότι παραμένει σταθερή με την κάλυψη. Αν θεωρήσουμε ότι ένας πόρος με 

προσροφημένο υδρογόνο θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό b , ο ρυθμός απελευθέρωσης 

του υδρογόνου θα παρουσιάσει μέγιστο σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που 

συσχετίζεται με την ενθαλπία προσρόφησης. Στο μέγιστο η δεύτερη παράγωγος ως 

προς τον χρόνο στην εξίσωση (4.5) μηδενίζεται. Έτσι προκύπτει: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
−=

Δ

cC RT
HA

RT
Hb exp2  (4.6) 

Όπου dtdTb =  ο (σταθερός) ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας και cT  η θερμοκρασία 

που ο ρυθμός απελευθέρωσης των μορίων υδρογόνου μεγιστοποιείται. 

Αν εκφράσουμε τους λογάριθμους στα δυο σκέλη της (4.6) και λάβουμε την 

παράγωγο ως προς cT/1  έχουμε: 

( )
( ) R

H
T
Tb

c

c Δ
−=

∂
∂

/1
/ln 2

 (4.7) 

Κατασκευάζουμε λοιπόν ένα γράφημα της έκφρασης ( )2/ln cTb  σε συνάρτηση με την 

CT/1 για διάφορους ρυθμούς αύξησης θερμοκρασίας και από την κλίση υπολογίζουμε 

την θερμότητα προσρόφησης.  

(α) (β) 

Σχήμα 4.12. Εκρόφηση της ροφημένης φάσης (α) υδρογόνου και (β) δευτερίου, από τα 
μοντέλα τύπου σχισμής με γραμμική αύξηση θερμοκρασίας και ράμπα (β=0.01 K/s) 
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Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των προσομοιώσεων Monte 

Carlo (ενθαλπία προσρόφησης υδρογόνου ή δευτερίου) στα μοντέλα ιδανικών πόρων 

σχισμής και εκτιμάμε την εκρόφηση της ροφημένης φάσης από αυτά με γραμμική 

αύξηση της θερμοκρασίας με βάση τη σχέση 4.5. Θεωρούμε ότι ο παράγοντας Α (ο 

οποίος σχετίζεται με την διαχυτότητα των μορίων) πριν τον εκθετικό όρο είναι 

σταθερός και ανεξάρτητος του μεγέθους του πόρου, όπως επίσης και ότι τα μόρια που 

διαφεύγουν την επιφάνεια δεν ξανά-παγιδεύονται στα κέντρα προσρόφησης. Για 

σταθερό ρυθμό btTT += 0  αύξησης της θερμοκρασίας η εξίσωση 4.5 μετατρέπεται 

στην ακόλουθη μορφή: 

( ) ( ) ( )RTHTX
b
A

dT
TdX /exp Δ−−=  (4.8) 

Η τελευταία μη γραμμική διαφορική εξίσωση είναι απλουστευμένη και αναφέρεται 

αποκλειστικά σε ομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί όμως να περιγράψει ικανοποιητικά 

την θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση από τα μοντέλα πόρων σχισμής. 

(α) (β) 

Σχήμα 4.13. Όμοια με το σχήμα 4.12 αλλά για ράμπα θερμοκρασίας β=0.1 K/s. 
 

Η εξίσωση 4.8 μπορεί να λυθεί με μετασχηματισμό Runge – Kutta. Για τις τιμές 

ενθαλπίας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του σχήματος 4.9 για την ισοβαρή ενθαλπία 

προσρόφησης. Εφαρμόζουμε διαδοχικά δυο ρυθμούς αύξησης θερμοκρασίας 
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sKb /01.0=  και sK /1.0  και υπολογίζουμε τους ρυθμούς μεταβολής της κάλυψης 

δευτερίου και υδρογόνου στα μοντέλα πόρων σχισμής. Ο ρυθμός απόδοσης της 

ροφημένης ποσότητας για τις τιμές b (0.01 και 0.1 K/s), παρουσιάζεται ως συνάρτηση 

της θερμοκρασίας και του μεγέθους του πόρου στα σχήματα 4.12 και 4.13 αντίστοιχα. 

Οι καμπύλες εκρόφησης υδρογόνου και  δευτέριου έχουν παρόμοια εικόνα και 

σχεδόν την ίδια εξάρτηση από τη διάσταση του πόρου, αφού για έναν πόρο τα δυο 

ισότοπα έχουν κοντινές μεταξύ τους τιμές θερμότητας προσρόφησης. Οι καμπύλες 

εκρόφησης των μικρών πόρων είναι ήπιες και καλύπτουν μεγάλο θερμοκρασιακό 

εύρος. Αντίθετα οι μεγάλοι πόροι παρουσιάζουν απότομες και πολύ στενές καμπύλες 

εκρόφησης. Όταν το βήμα θέρμανσης είναι β=0.01 Κ/s (σχήμα 4.12), η μέγιστη 

απόδοση των μεγάλων πόρων παρατηρείται κοντά στους 45 Κ. Τότε σχεδόν το 20% 

της προσροφημένης φάσης ελευθερώνεται. Οι ρυθμοί απόδοσης των στενών πόρων 

είναι μικρότεροι: (1-5) 1% −K , και η εκρόφηση συμβαίνει σε αρκετά υψηλότερες 

θερμοκρασίες (>70 Κ). Για μεγαλύτερο ρυθμό θέρμανσης β=0.1 Κ/s (σχήμα 4.13), οι 

καμπύλες εκρόφησης των πόρων αμβλύνουν, τα αντίστοιχα ποσοστά χαμηλώνουν και 

ολόκληρη η εικόνα μετατοπίζεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Οι πολύ στενοί πόροι 

αποδίδουν ένα τμήμα της ροφημένης τους φάσης στους 150 Κ. Αυτή είναι ίσως η 

μέγιστη θεωρητική θερμοκρασία απόδοσης υδρογόνου από ανθρακικά υλικά.  
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5.1 Εισαγωγή. 

Οι περισσότεροι ενεργοί άνθρακες φέρουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 

λειτουργικές ομάδες οξυγόνου στην επιφάνεια τους. Η σύσταση και ο τύπος των 

ομάδων αυτών μπορεί να ρυθμιστεί με σχετικά απλές κατεργασίες οξείδωσης. 

Ορισμένοι οξειδωμένοι άνθρακες έχουν μελετηθεί για την αποθηκευτική τους 

ικανότητα σε υδρογόνο.[1-4] Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οξειδωμένα ανθρακικά 

υλικά έχουν προσφάτως συσχετιστεί απευθείας με την ρόφηση υδρογόνου κυρίως 

βάση της υπόθεσης ότι οι ομάδες που φέρουν οξυγόνα ενισχύουν το φαινόμενο 

υπερχείλισης (spillover) του υδρογόνου.[5-8]. Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η 

προσρόφηση υδρογόνου σε ανθρακικούς πόρους τύπου σχισμής καθώς και σε 

οξειδωμένα ανάλογα αυτών με μεθόδους Monte Carlo. Τα οξειδωμένα ανάλογα 

προκύπτουν μετά από εισαγωγή δραστικών οξυγονούχων ομάδων (εποξειδικές, 

υδροξυλικές) στα τοιχώματά τους. Αρχικώς υπολογίζεται το δυναμικό πεδίο μέσα 

στους ανθρακικούς και τροποποιημένους πόρους και στην συνέχεια εκτελείται μια 

σειρά από προσομοιώσεις προσρόφησης Η2 (77Κ) σε πόρους εύρους 0.5 έως 2.0 nm. 

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί και να συζητηθεί η επίδραση των 

δραστικών ομάδων στις ιδιότητες προσρόφησης αλλά και η διαδικασία εύρεσης 

κατανομών μικροπόρων. 
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5.2 Λεπτομέρειες υπολογισμών. 

Οι πόροι αποτελούνται από δυο επίπεδες επιφάνειες γραφενίου ή οξειδωμένου 

γραφενίου, που τοποθετούνται παράλληλα στο επίπεδο yx,  και σε απόσταση H  

μεταξύ τους. Η θέση των τοιχωμάτων ορίζεται ουσιαστικά από την συνιστώσα z  των 

κέντρων των ανθράκων στα τοιχώματα (γραφένια). Για τα οξειδωμένα γραφένια 

χρησιμοποιήθηκαν εποξειδικές ομάδες με αναλογίες O:C=1:4 και 1:8 (εφεξής 

καλούνται C4Ox και C8Ox) και υδροξυλικές ομάδες με τις ίδιες αναλογίες σε οξυγόνο 

(C4OΗ και C8OΗ). Οι λειτουργικές ομάδες τοποθετούνται εγκάρσια στην επιφάνεια 

του γραφενίου προς το εσωτερικό των πόρων. Η διασπορά των λειτουργικών ομάδων 

στην επιφάνεια έγινε με τυχαίο τρόπο. Στην περίπτωση των εποξειδικών ομάδων τα 

άτομα του οξυγόνου γεφυρώνουν δυο γειτονικούς άνθρακες ενός εξαγωνικού 

δακτυλίου σχηματίζοντας δεσμούς C-O με μήκος 1.44 Å. Αντίστοιχα, ο δεσμός C-O 

για τα υδροξύλια είναι 1.47 Å και το οξυγόνο τοποθετείται κάθετα στο επίπεδο του 

γραφενίου ακριβώς πάνω από τον συνδεδεμένο με αυτό άνθρακα. Η γωνία του 

δεσμού [9,10], C-O-H είναι 107.9o. Όλα τα άτομα που αντιπροσωπεύουν την 

επιφάνεια του στερεού είναι άκαμπτα. Τα τοιχώματα σε κάθε πόρο είναι ίδια μεταξύ 

τους (ένας βαθμό και τύπος οξείδωσης). Το κάθε τοίχωμα αποτελεί το ανεστραμμένο 

είδωλο του άλλου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ενσωματώνονται οι δραστικές ομάδες οξυγόνου στο 

γραφένιο, ο sp2 υβριδισμός του άνθρακα τοπικά μετατρέπεται σε sp3 που σημαίνει ότι 

η επιφάνεια καμπυλώνει στις θέσεις των οξυγόνων. Στην παρούσα εργασία, χάριν 

ευκολίας, διατηρήθηκε η επίπεδη γεωμετρία των τοιχωμάτων. Αυτή η παράβλεψη δεν 

επηρεάζει σημαντικά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο στερεό και την ρευστή φάση 

και άρα την εκτιμώμενη πυκνότητα της ροφημένης φάσης. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι έγιναν ενδεικτικοί υπολογισμοί και σε πόρους με μη επίπεδα τοιχώματα 

(γεωμετρία sp3 στα σημεία σύνδεσης των ομάδων) και οι διαφορές που προέκυψαν 

κρίθηκαν ως αμελητέες (σαφώς εντός της στατιστικής διακύμανσης της μεθόδου).   

Το μόριο του Η2 θεωρείται σφαιρικό σωματίδιο LJ με κβαντικές ιδιότητες. Όλες οι 

αλληλεπιδράσεις μέσα στα μοντέλα των οξειδωμένων πόρων (ρευστό-ρευστό και 

ρευστό-άνθρακας/ οξυγόνο/ υδρογόνο) υπολογίζονται από τη συνάρτηση δυναμικού 

Feynmann & Hibbs.[11] Οι παράμετροι Lennard Jones για κάθε στοιχείο του ζεύγους 
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αλληλεπίδρασης αναγράφονται στον πίνακα 5.1. Οι παράμετροι αυτοί για τις 

ετεροατομικές αλληλεπιδράσεις [12-14] συνδυάζονται με τους κανόνες μίξης 

Lorentz-Berthelot. 

Κέντρο  ( )nmσ BK/ε

C 0.34 28
O 0.31 79 
H (των OH) 0.13 30 
H2 (αέριο) 0.2958 36.7 

Πίνακας 5.1. Παράμετροι Lennard-Jones για την αναπαράσταση των ατόμων της ρευστής 
φάσης αλλά και στις επιφάνειες των στερεών. 
 

Οι υπολογισμοί των ισόθερμων προσρόφησης έγιναν στους 77Κ με την μέθοδο 

Monte Carlo μέγα κανονικού συνόλου[15]. Κάθε ισόθερμη περιλαμβάνει 30 σημεία 

πίεσης στο εύρος 1x10-4 - 20 bar. Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων 

πίεσης αυξάνει εκθετικά. 

Ένα τυπικό πορώδες σύστημα περιγράφεται από την κατανομή μεγέθους πόρων (pore 

size distribution, PSD). Για αυτό το λόγο ορίσαμε μια σειρά από μοντέλα πόρων 

σχισμής των οποίων το μέγεθος, δηλαδή η απόσταση των παράλληλων τοιχωμάτων 

τους (από κέντρο άνθρακα σε κέντρο άνθρακα), κυμάνθηκε στο διάστημα Η=[.55, 

2.0] nm με σταθερό βήμα dH=.05 nm. Το μέγεθος Η συσχετίζεται με το «φυσικό» 

εύρος του πόρου. Ο «φυσικός» όγκος είναι συγκεκριμένα GP SHV ⋅= , όπου GS  είναι 

η επιφάνεια του γραφενίου στα τοιχώματα των μοντέλων. Ο αποτελεσματικός ή 

χημικός (effective ή chemical) όγκος του πόρου effV  (δηλαδή ο διαθέσιμος για το 

ρευστό όγκος) προκύπτει από την αναλογία του χώρου μέσα στον πόρο όπου το 

δυναμικό αλληλεπίδρασης ρευστού-στερεού αποκτά μη θετική τιμή. Ο λόγος Peff VV  

υπολογίζεται με ολοκλήρωση Monte Carlo. Συγκεκριμένα, εισάγουμε ένα μόριο 

υδρογόνου σε τυχαία σημεία μέσα στον πόρο και προσμετρούμε τις φορές που η 

αλληλεπίδραση αποκτά μη θετική τιμή [16]. Το αληθινό (χημικό) μέγεθος του πόρου 

w  ορίζεται ως: 

ffPeff VVHw σ+⋅=  (5.1) 

Το στατιστικά μη προσβάσιμο μέγεθος της σχισμής wH −  για κάθε τύπο και βαθμό 

οξείδωσης αναγράφεται στην δεύτερη στήλη του πίνακα 5.2. Η τιμή αυτή είναι 
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ανεξάρτητη του φυσικού μεγέθους του πόρου H , αφού οι ομάδες της επιφάνειας στα 

μοντέλα είναι άκαμπτες. 

 

(α) Γραφένιο. 

 

Σχήμα 5.1α. Χάρτης δυναμικού αλληλεπίδρασης Η2 στο επίπεδο 0.3 nm πάνω από το 
γραφιτικό υπόστρωμα. (α) Υπολογισμός αλληλεπίδρασης πάνω από την επιφάνεια 
γραφενίου. 
 

5.3 Ενέργεια αλληλεπίδρασης σε οξειδωμένους πόρους. 

Ο χάρτης ενεργειακού πεδίου του σχήματος 5.1, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση 

ενός μορίου υδρογόνου με την επιφάνεια του γραφενίου ή του οξειδωμένου 

γραφενίου με τους δυο βαθμούς και τύπους οξείδωσης. Το υδρογόνο τοποθετείται σε 

ένα επίπεδο παράλληλο στο γραφένιο και σε απόσταση 0.3 nm από τους άνθρακες 

που το απαρτίζουν. Για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια το ενεργειακό πεδίο, 

χρειάστηκε να οριστεί ένα πολύ πυκνό πλέγμα και να υπολογιστούν οι 

αλληλεπιδράσεις στους κόμβους του (πιθανές θέσεις υδρογόνου). Για τον λόγο αυτό 

οι υπολογισμοί περιορίστηκαν σε μια επιφάνεια μόλις 1 nm2. Σε κάθε κόμβο το 

υδρογόνο αλληλεπιδρά με όλα τα άτομα του στερεού. Η επιφάνεια που 

πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί για κάθε περίπτωση οξείδωσης παρουσιάζεται 

αριστερά από τα αντίστοιχα γραφήματα (α-ε) του σχήματος 5.1. 

Χρησιμοποιήσαμε την ίδια ακριβώς κλίμακα αποχρώσεων στις τιμές ενέργειας και 

για τα πέντε συστήματα προσρόφησης. Η εξαγωνική διάταξη των ίσο-ενεργειακών 

σημείων του σχήματος 5.1α (και τα ενδιάμεσα τμήματα των δραστικών ομάδων στα 

5.1β-5.1ε) αντικατοπτρίζει την ατομική δομή στο πλέγμα γραφενίου. Λόγω 
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παρουσίας των οξυγονούχων ομάδων, κάποιες περιοχές στην επιφάνεια των ίσο-

ενεργειακών σημείων εμφανίζουν δράσεις άπωσης. Η διαθέσιμη για προσρόφηση 

επιφάνεια στο επίπεδο των ίσο-ενεργειακών καμπυλών στατιστικά μικραίνει καθώς ο 

βαθμός οξείδωσης αυξάνει. Στα τμήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ των δραστικών 

ομάδων υπολογίσαμε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση συγκριτικά με τα αντίστοιχα 

τμήματα του απλού γραφενίου. 

 

(β) εποξειδικές C8Ox  

 

 

(γ) εποξειδικές C4Ox 

 

Σχήμα 5.1 (β, γ). Όμοια με 5.1α. Υπολογισμός αλληλεπίδρασης πάνω από μια επιφάνεια 
γραφενίου με εποξειδικές ομάδες και αναλογία (β) O:C=1:8 (C8Ox) και (γ) 1:4 (C4Ox). 

 
Υπολογίσαμε την αλληλεπίδραση του υδρογόνου μέσα σε πόρους σχισμής με απλά 

(γραφένιο) και «οξειδωμένα» τοιχώματα. Στην περίπτωση των οξειδωμένων 

τοιχωμάτων, λόγω του ότι η ενέργεια υφίσταται διακυμάνσεις συλλέξαμε την μέση 
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και την ελάχιστη τιμή των αλληλεπιδράσεων για δύο περιπτώσεις πόρων (Η=0.9 και 

1.2nm) και τις παρουσιάζουμε στα σχήματα 5.2 και 5.3 ως συνάρτηση της απόστασης 

του υδρογόνου από το κέντρο 0=z  του πόρου. Στο σχήμα 5.2 συγκρίνουμε τις 

κατανομές της μέσης και της ελάχιστης τιμής δυναμικού των πόρων με τις 

εποξειδικές ομάδες, ενώ στο σχήμα 5.3 των πόρων με τα υδροξύλια. 

 

(δ) υδροξυλικές C8OH 

 

 

(ε) υδροξυλικές C4OH 

 

Σχήμα 5.1 (δ, ε). Όμοια με 5.1α.. Υπολογισμός αλληλεπίδρασης πάνω από μια επιφάνεια 
γραφενίου με υδροξυλικές ομάδες και αναλογία (δ) O:C=1:8 (C8OΗ) και (ε) 1:4 (C4OΗ).  
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 5.2. Κατανομές της μέσης (γεμάτα σύμβολα) και της ελάχιστης τιμής (ανοιχτά 
σύμβολα) αλληλεπίδρασης ενός μορίου Η2 μέσα σε πόρους με εύρος (α) 0.9nm και (β) 
1.2nm. Τα τοιχώματα των πόρων είναι τροποποιημένα με εποξειδικές ομάδες. Η αναλογία 
O:C των επιφανειών είναι (κύκλοι) 1:4 και (τρίγωνα) 1:8. Η γραμμή χωρίς σύμβολα 
αναφέρεται στην κατανομή της μέσης τιμής δυναμικού στο εσωτερικό του πόρου (α) 0.9nm 
και (β) 1.2nm με πλήρως ανθρακικά τοιχώματα (μη οξειδωμένος). 
 

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κατανομών της ελάχιστης και της μέσης 

αλληλεπίδρασης στους τροποποιημένους πόρους είναι αποτέλεσμα της τραχύτητας 
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των επιφανειών. Στην πραγματικότητα η ενέργεια αλληλεπίδρασης μπορεί να 

αποκτήσει ένα μεγάλο εύρος πιθανών τιμών κοντά στην οξειδωμένη επιφάνεια.  

Η ισχυρότερη αλληλεπίδραση (ελάχιστη τιμή) εντοπίζεται στις κοιλότητες μεταξύ 

των οξυγονούχων ομάδων. Οι ομάδες αυτές σχηματίζουν όμως περιοχές κόμβων με 

ασθενή αλληλεπίδραση (θετική ή μικρή απόλυτη τιμή ενέργειας). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να εκτινάσσεται η μέση τιμή του δυναμικού σε υψηλότερα  επίπεδα 

ενέργειας (ασθενέστερη αλληλεπίδραση). 

 Σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες τιμές αλληλεπίδρασης των οξειδωμένων πόρων 

βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από αυτές των απλών πόρων σχισμής. Αυτό σημαίνει 

πως στα πρώτα βήματα της προσρόφησης (μικρές πιέσεις ή χαμηλές συγκεντρώσεις 

προσρόφησης) οι οξειδωμένες επιφάνειες σε σύγκριση με τις αμιγώς ανθρακικές 

αποδεικνύονται καλύτερα προσροφητικά υλικά για το υδρογόνο. Οι πόροι με τις 

εποξειδικές ομάδες είναι τοπολογικά πιο ήπιοι και σχεδόν ενεργειακά ομοιόμορφοι 

παρουσιάζοντας κάποιες ομοιότητες με τις κατανομές δυναμικού των πόρων με μη 

οξειδωμένα τοιχώματα. Αντίθετα οι καμπύλες των ελαχίστων που αντιστοιχούν στους 

πόρους με τα υδροξύλια παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν 

παρατηρούνται στις αντίστοιχες κατανομές δυναμικού των πόρων με τις εποξειδικές 

ομάδες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές και η παρουσία πολλαπλών τοπικών ακρότατων στις 

κατανομές οφείλονται στην γωνία των δεσμών O-H που αλλάζουν τελείως τα 

δυναμικά πεδία μέσα στους πόρους. 

Συγκριτικά με τις καμπύλες των ελαχίστων, οι κατανομές των μέσων τιμών 

δυναμικού είναι πολύ πιο στενές. Η διάστασή τους, δηλαδή τα όρια μέσα στα οποία η 

τιμή δυναμικού είναι μη θετική (ελκτική) πρακτικώς διευρύνεται καθώς τα οξυγόνα 

στα τοιχώματα των πόρων λιγοστεύουν. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού τα τοιχώματα 

με μεγάλη συγκέντρωση οξυγόνου μετακινούν το φρέαρ δυναμικού προς το κέντρο 

του πόρου κάνοντας τον πόρο στατιστικά στενότερο. 

 Η μετατόπιση των κατανομών προς το κέντρο είναι περισσότερο έντονη στις 

επιφάνειες με τις υδροξυλικές ομάδες. Στα 0.9nm οι κατανομές της μέσης τιμής 

δυναμικού για τις περιπτώσεις των υδροξυλικών ομάδων εμφανίζουν παραβολική 

κατανομή δυναμικού ενώ για όλα τα υπόλοιπα συστήματα οι κατανομές εμφανίζουν 

διπλό και συμμετρικό φρέαρ δυναμικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο τους οι 
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πόροι με υδροξυλομάδες εμφανίζουν χαμηλότερο τοπικό μέγιστο από τους 

αντίστοιχους με εποξειδικές ομάδες.  

 

 (α)   

 

(β) 

Σχήμα 5.3. Όμοια με το σχήμα 5.2, αλλά τα τοιχώματα των 0.9 και 1.2 nm πόρων φέρουν 
υδροξυλικές ομάδες με O:C των (κύκλοι) 1:4 και (τρίγωνα) 1:8. 
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5.4 Ισόθερμες προσρόφησης Η2 σε πόρους με τοιχώματα οξειδωμένων 

γραφενίων.  

α 

β 

Σχήμα 5.4. Υπολογιστικές ισόθερμες απόλυτης προσρόφησης Η2 στους 77Κ για τους πόρους 
με μήκος (α) 0.9 nm και (b) 1.2 nm. Τα τοιχώματα των πόρων είναι απλά γραφένια (αστέρια) 
ή γραφένια με εποξειδικές (τρίγωνα) ή υδροξυλομάδες (κύκλοι). Η αναλογία του τοιχώματος 
σε οξυγόνο O:C είναι 1:4 (γεμάτα) και 1:8 (ανοιχτά σύμβολα). Οι γραμμές αναπαριστούν την 
εφαρμογή των ισοθέρμων GL στα υπολογιστικά μας δεδομένα 
 

Στο σχήμα 5.4 παρουσιάζουμε τις ισόθερμες προσρόφησης υδρογόνου στους 77Κ για 

τους πόρους των 0.9 και 1.2nm με ανθρακικά και «ενεργοποιημένα» τοιχώματα. Οι 
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τιμές πυκνότητας αναφέρονται στην ολική πυκνότητα Η2 και έχουν εκφραστεί ως 

προς τον αποτελεσματικό (effective) όγκο των πόρων effV .  

Γενικά η παρουσία των οξυγονούχων ομάδων βελτιώνει την προσρόφηση υδρογόνου. 

Οι υδροξυλικές σε σχέση με τις εποξειδικές ομάδες δρουν αποτελεσματικότερα στην 

προσρόφηση. Αυξάνοντας την συγκέντρωση οξυγόνου η πυκνότητα προσρόφησης 

αυξάνει. Η επίδραση όμως των λειτουργικών ομάδων στην προσρόφηση υδρογόνου 

αποκτά όλο και μικρότερη σημασία καθώς μεγαλώνει το εύρος του πόρου. Για 

παράδειγμα οι ισόθερμες Η2 πόρο εύρους 1.2 nm παρουσιάζουν συγκρίσιμες κλίσεις 

και τιμές πυκνότητας προσρόφησης για τους διάφορους τύπους και βαθμούς 

οξείδωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υδρογόνο, όντας υπερκρίσιμο στους 77Κ, είναι 

ένα ασθενές προς ρόφηση αέριο και αυτό δικαιολογεί τις ομοιότητες των ισόθερμων 

στους όχι και τόσο στενούς πόρους. Αντίθετα θα αναμέναμε σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις ισόθερμες σε υποκρίσιμες συνθήκες ή στην περίπτωση 

περισσότερο δραστικών αερίων (όπως N2 ή CO2 που αναπτύσσουν επιπλέον και 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις με τα άτομα του οξυγόνου στην επιφάνεια). Στην 

τελευταία περίπτωση, εφ’ όσον αυτά τα μόρια είναι σημαντικά μεγαλύτερα από το 

υδρογόνο θα αναμέναμε εξίσου σημαντικές διαφορές στις ισόθερμες προσρόφησης 

των πόρων με τους  διάφορους τύπους οξείδωσης ακόμα και στην περιοχή των 

μεσοπόρων. Αντίθετα το υδρογόνο παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στους πολύ 

στενούς πόρους, δηλαδή σε μικροπόρους με μεγέθη <1.2 nm που για άλλα αέρια είναι 

πιθανότατα μη προσβάσιμοι.  

Οι υπολογισμένες πυκνότητες προσρόφησης Η2 στα 20 bar για τον πόρο των 0.9 nm 

για τα υπό εξέταση πορώδη συστήματα ξεπερνούν την τιμή των 0.071 gr/cm3, που 

είναι η πυκνότητα του υγρού υδρογόνου στο σημείο βρασμού του. Τέτοιες υψηλές 

τιμές πυκνότητας Η2 σε πόρους σχισμής αναφέρονται πολύ συχνά στην βιβλιογραφία 

[17, 18] ως αποτέλεσμα προσομοιώσεων τύπου DFT ή GCMC, που χρησιμοποιούν 

για το υδρογόνο είτε το δυναμικό αλληλεπίδρασης FH ή την μέθοδο ολοκληρώματος 

διαδρομής. 
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5.5 Πυρήνες (kernels) προσρόφησης.  

Για κάθε τύπο και βαθμό οξείδωσης ερευνήσαμε 30 μεγέθη πόρων κατασκευάζοντας 

έτσι πέντε πυρήνες (kernels) δεδομένων προσρόφησης Η2 (150 συνολικά ισόθερμες 

υδρογόνου). Για να περιγράψουμε τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με 

αλγεβρικό τρόπο εφαρμόσαμε τη συνάρτηση της γενικευμένης Langmuir (GL):  

( )
( )( )

n
m

n

n

kp
Kpdd ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
= ∞ 1

 (5.2) 

Εδώ, d είναι η πυκνότητα της προσροφημένης φάσης (οι τιμές του d αντιστοιχούν 

στον αληθινό όγκο effV  του πόρου), ∞d αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη πυκνότητα 

σε άπειρη πίεση (ασύμπτωτη), K  είναι η σταθερά Langmuir ανάμεσα στο υδρογόνο 

και την επιφάνεια και m, n είναι οι σταθερές ανομοιογένειας. Η εφαρμογή της 

εξίσωσης GL στις υπολογισμένες ισόθερμες προσρόφησης ήταν εξαιρετική. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των παραμέτρων GL είναι οι καμπύλες 

(γραμμές) των ισόθερμων στους πόρους 0.9 και 1.2 nm στο σχήμα 5.4. Τα σύμβολα 

στο ίδιο σχήμα είναι τα υπολογισμένα σημεία ισορροπίας. Οι τιμές των παραμέτρων 

GL για κάποια παραδείγματα ισόθερμων προσρόφησης παρουσιάζονται στον πίνακα 

5.2. 

Για όλες τις ισόθερμες GL η παράμετρος m ήταν μονάδα, δηλαδή οι ισόθερμες των 

οξειδωμένων επιφανειών ακολουθούν τις καμπύλες τύπου Toth (παράγραφος 1.5.b). 

Στις χαμηλές πιέσεις ή συγκεντρώσεις οι καμπύλες Toth γίνονται Henry (δηλαδή 

Kpd ∝ ). Θα προσπαθήσουμε να αιτιολογήσουμε την συμπεριφορά Henry των 

ισόθερμων, σημειώνοντας πως η κατανομή των δραστικών ομάδων πάνω στην 

ανθρακική επιφάνεια έγινε με τυχαίο τρόπο. Κατά την προσρόφηση τα μόρια της 

ρευστής φάσης διαισθάνονται μια μέση αλληλεπίδραση με την επιφάνεια αφού η 

τοπογραφία της επιφάνειας είναι κατά κάποιο τρόπο ενιαία και άρα η πυκνότητα της 

προσροφημένης φάσης δεν εξαρτάται από το κέντρο πάνω στο οποίο το μόριο του 

ρευστού τοποθετείται [19]. Οι ισόθερμες λοιπόν των πόρων με οξυγονούχες ομάδες  

περιγράφονται από τις καμπύλες Toth και όχι από άλλες GL μορφές που δεν 

ακολουθούν τον κανόνα Henry σε μικρές πιέσεις (όπως η Sips 1≠m ) λόγω του ότι η 

επιφάνεια με τα οξυγόνα αποδίδει στατιστικά μια ενιαία ενέργεια προσρόφησης. Η 
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μέση ενέργεια εκφράζεται από την σταθερά Langmuir (Henry για τις χαμηλές πιέσεις) 

K , η οποία αυξάνει με την εισαγωγή ομάδων οξυγόνου στο πλέγμα του γραφενίου. Η 

δεύτερη παράμετρος ανομοιογένειας, n επηρεάζει την καμπύλη της προσρόφησης στο 

εύρος των μέσων προς υψηλών πιέσεων. Για μικρές τιμές n η ισόθερμη προσεγγίζει 

την ∞d πιο ομαλά .  

Πίνακας 5.2. Οι παράμετροι της εξίσωσης GL στις υπολογισμένες ισόθερμες προσρόφησης 
Η2 για διάφορα μεγέθη πόρων. Το μη προσβάσιμο στατιστικά εύρος πόρου (H-w) για κάθε 
σύστημα αναγράφεται στην δεύτερη στήλη. 
 

5.6 Απεικόνιση σχηματισμών προσρόφησης. 

Κατά τη διάρκεια των υπολογισμών GCMC συλλέγονται μικροκαταστάσεις 

ισορροπίας και σημειώνονται οι θέσεις (συντεταγμένες x, y, z) όλων των ατόμων του 

στατιστικού συνόλου. Τα αρχεία (τύπου ‘.xyz’) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

φωτορεαλιστική απεικόνιση των δεδομένων μέσω ειδικού λογισμικού (POV-

Ray[20]). Στα σχήματα 5.5 (α-γ) απεικονίζεται η προσρόφηση υδρογόνου στα 

μοντέλα πόρων σχισμής με τοιχώματα γραφενίου (σχήμα 5.5α) καθώς και με 

«οξειδωμένα» ανάλογα τους (σχήματα 5.5β και 5.5γ). Το φυσικό μέγεθος για όλους 

τους πόρους είναι H=14.5 nm και η πίεση σε όλες τις διαμορφώσεις είναι 4 bar. Τα 

 H (nm) 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 
 H-w 

(nm) 
GL παράμετροι εφαρμογής (m=1) 

)( 1−barK  16.24 58.70 9.26 1.70 0.47 0.28 0.25 0.22 
n 0.41 0.46 0.56 0.77 0.86 0.57 0.47 0.46 

C4OH 0.427 

)/( ccmmold∞  24.83 39.93 38.83 37.97 36.78 43.28 44.60 41.54 
)( 1−barK  7.77 21.26 3.23 0.98 0.40 0.27 0.24 0.23 

n 0.60 0.54 0.63 0.92 0.84 0.60 0.54 0.52 
C8OH 0.352 

)/( ccmmold∞  35.03 35.26 38.99 36.06 35.63 38.53 35.58 34.62 
)( 1−barK  17.28 16.31 1.98 0.93 0.47 0.34 0.32 0.31 

n 0.59 0.59 0.68 1.00 0.86 0.67 0.61 0.58 
C4Ox 0.274 

)/( ccmmold∞  40.00 30.78 40.75 36.34 33.77 33.34 29.90 28.15 
)( 1−barK  7.74 9.97 1.43 0.73 0.37 0.26 0.25 0.23 

n 0.65 0.63 0.71 1.00 0.89 0.69 0.64 0.62 
C8Ox 0.269 

)/( ccmmold∞  40.41 30.03 39.88 35.91 33.30 33.60 29.71 27.84 
)( 1−barK  3.72 6.55 1.04 0.56 0.28 0.20 0.18 0.17 

n 0.72 0.65 0.74 1.00 0.94 0.74 0.67 0.66 
γραφένιο 0.263 

)/( ccmmold∞  40.21 29.33 38.73 35.68 32.52 32.71 30.15 27.73 
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άτομα των οξυγόνων συμβολίζονται με κόκκινο χρώμα, των ανθράκων με μαύρο και 

τα μόρια του υδρογόνου με φαιό.  

 

 

 

Σχήμα 5.5β. Όμοια με σχήμα 5.5.α. Ο πόρος έχει τοιχώματα με εποξειδικές ομάδες και 

σύσταση C8Ox (επάνω) και C4Ox (κάτω).  

 

 

Σχήμα 5.5α. Αναπαράσταση της προσρόφησης υδρογόνου στους 77Κ σε ένα πόρο σχισμής. 
Απεικονίζεται μια GCMC κατάσταση για μέγεθος πόρου 14.5 nm και η πίεση είναι 4 bar. 
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5.7 Κατανομές μεγέθους πόρων. 

 

 

Σχήμα 5.5γ. Όμοια με σχήμα 5.5.α. Ο πόρος έχει τοιχώματα με υδροξυλικές ομάδες και 
σύσταση C8OΗ (επάνω) και C4OΗ (κάτω). 
 

Η κατανομή πόρων ενός υλικού μπορεί να αναζητηθεί με αναλυτικές μεθόδους όπως 

για παράδειγμα με ποροσιμετρία, σκέδαση ακτίνων Χ μικρής γωνίας (SAXS), 

ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης (High Resolution Transmission Electron 

Microscopy: HRTEM) ή με μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning Tunneling 

Microscopy: STM). Η αναζήτηση κατανομής πόρων με ποροσιμετρία αερίων 

αποτελεί έμμεση μέθοδο χαρακτηρισμού αφού χρησιμοποιεί μια πειραματική 

ισόθερμη προσρόφησης και μια βάση δεδομένων από υπολογισμένες τοπικές 

ισόθερμες. Οι τοπικές ισόθερμες προκύπτουν από προσομοιώσεις προσρόφησης 

(DFT ή Monte Carlo) σε μοντέλα ανεξάρτητων πόρων διαφορετικού μεγέθους. 

Ανάλογα με την σύσταση του υλικού (άνθρακας, αλούμινο-πυριτικά υλικά, ζεόλιθοι 

κλπ) έχουν αποδωθεί αντίστοιχα πρότυπα. Επίσης το σχήμα των μεμονωμένων πόρων 

ποικίλει (πόροι σχισμής ή κυλινδρικοί) ανάλογα με την υπόθεση για την γεωμετρίας 
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του υλικού. Η κατανομή είναι μια συνάρτηση ( )Hf , με H  το μέγεθος του πόρου, 

υποθέτοντας ότι η ισόθερμη προσρόφησης είναι ένας γραμμικός συνδυασμός από τις 

τοπικές ισόθερμες που υπολογίζονται στα μοντέλα μονών πόρων με διαφορετικά 

μεγέθη.  

Έτσι έχουν καταρτιστεί βάσεις δεδομένων τοπικών ισόθερμων (local adsorption 

kernels, πυρήνες ισοθέρμων προσρόφησης) σε διάφορες θερμοκρασίες προσρόφησης 

(77Κ, 273Κ, 298Κ κ.ο.κ) για πολλές πολλά αέρια (N2, Ar, CO2, Ηe κλπ) και για 

διάφορους τύπους και γεωμετρίες πόρων. Ένα χαρακτηριστικό μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι ότι προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί πυρήνες ισοθέρμων που να 

αναγνωρίζουν δομική (καμπυλότητα, γωνίες) ή ενεργειακή ανομοιογένεια (χημική 

σύσταση, δραστικές ομάδες, ετεροάτομα κλπ) στις επιφάνειες των πόρων. 

Από τα δεδομένα GCMC που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 5.5 

κατασκευάστηκαν πέντε πυρήνες προσρόφησης Η2 σε μοντέλα πόρων σχισμής (μία 

με καθαρά ανθρακικά τοιχώματα και τέσσερις με δυο βαθμούς και δυο τύπους 

οξείδωσης). Προκειμένου να ελεγχθεί το κατά πόσο η ύπαρξη οξυγονούχων ομάδων 

(υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι ενεργοί ή ενεργοποιημένοι άνθρακες φέρουν 

τέτοιες ομάδες στην επιφάνεια τους) επηρεάζει την διαδικασία ανάλυσης μεγέθους 

πόρων (PSD) εκτελείται το εξής εικονικό πείραμα: Ορίζεται ένα (εικονικό) δείγμα 

ενεργού άνθρακα που έχει μια συγκεκριμένη (αυθαίρετη) κατανομή πόρων και φέρει 

ένα συγκεκριμένο τύπο οξυγονούχων ομάδων σε συγκεκριμένη συγκέντρωση. 

Χρησιμοποιώντας τον πυρήνα GCMC και την αυθαίρετη κατανομή πόρων 

κατασκευάζεται μία ισόθερμη προσρόφησης Η2 η οποία θεωρείται ως «πειραματική». 

Η πειραματική αυτή ισόθερμη προσρόφησης υπόκειται σε ανάλυση μεγέθους πόρων 

βάσει διαφορετικών πυρήνων (Παράγραφος 5.7b).  

 

5.7.a Επίλυση του ολοκληρώματος της προσρόφησης. 

Η μαθηματική έκφραση του φαινομένου της προσρόφησης δίνεται από την 

επονομαζόμενη «ολοκληρωτική εξίσωση προσρόφησης» (adsorption integral 

equation) ως εξής:[21]  

( ) ( ) ( )∫=
w

dwwxwpApb ,  (5.3) 
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Εδώ, ( )pb  είναι η πειραματική ισόθερμη, ( )wpA ,  είναι η βάση δεδομένων (πυρήνας, 

kernel) των τοπικών ισόθερμων όπως προκύπτει από προσομοιώσεις προσρόφησης σε 

μεμονωμένους πόρους μεγέθους w  και ( )wx  η κατανομή μεγέθους πόρων (PSD). Η 

μεταβλητή w καλύπτει συνήθως ένα ρεαλιστικό εύρος μεγεθών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μελετώνται μικροπορώδη υλικά και η (5.3) εφαρμόζεται μέχρι τη 

διάσταση των 2nm. Η εξίσωση (5.3) μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα σύστημα 

γραμμικών εξισώσεων. 

∑ == n
j jiji xAb 1  (5.4) 

Όπου ( )jj wxx =  και όπου ( )jiij wpAA ,= . Ο μετασχηματισμός υπονοεί ότι η 

πειραματική ισόθερμη ib αποτελεί γραμμικό συνδυασμό του πυρήνα (πρακτικώς μία 

μήτρα m x n) ( ijA  και της κατανομής jx . Εδώ οι δείκτες mi ,...,2,1=  συμβολίζουν τα 

σημεία της πίεσης (έχουμε ένα σύνολο m σημείων ισορροπίας στην πειραματική 

ισόθερμη) και nj ,...2,1=  τα μεγέθη των πόρων (έχουμε ένα σύνολο n πόρων στον 

πυρήνα των τοπικών ισοθέρμων). Αναλυτικά το σύστημα της 5.4 γράφεται: 
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Ένα τέτοιο γραμμικό σύστημα συνήθως λύνεται αριθμητικά με ελαχιστοποίηση της 

νόρμας του υπολοίπου με την γνωστή δευτεροβάθμια εξίσωση του Gauss: 

Minimize: 
2bAx −  (5.6) 

Εδώ ο συμβολισμός X αναφέρεται στην νόρμα (μέτρο του X ), δηλαδή 

XXX T=
2 όπου TX ο ανάστροφος (transposed) πίνακας του X. 

Η ελαχιστοποίηση μπορεί να γίνει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ε.τ): 

( ) bAAAx TT 1

.

−=τε  (5.7) 
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Δεδομένου ότι η μήτρα ijA  αποτελεί ένα αυστηρώς θετικό, και πυκνό πίνακα nm× , 

χωρίς περιορισμούς διαστάσεων (δηλ. ( )nm >=< ,, ), είναι δύσκολο να βρεθεί ο 

αντίστροφος πίνακας A-1.  

Στο λογισμικό ανάλυσης των πιο διαδεδομένων εμπορικών συστημάτων 

ποροσιμετρίας (πχ Quantachrome) ο αντίστροφος πίνακας Α-1, υπολογίζεται με την 

τεχνική αποσύνθεσης ιδιόμορφων πινάκων (SVD: Singular Value Decomposistion). 

Η τεχνική αυτή κερματίζει έναν δύσκολα αναστρέψιμο πίνακα ( )nmA ×  σε τρεις 

επιμέρους πίνακες. Ένα ( )nmU × ορθοκανονικό κατά στήλες, ένα διαγώνιο ( )nnW ×  

με θετικά ή και μηδενικά διαγώνια στοιχεία και έναν επίσης ορθοκανονικό 

ανάστροφο πίνακα ( )nnV T × . 
TVWUA ⋅⋅=                                                                                     SVD μέθοδος (5.8) 

Στους ορθοκανονικούς πίνακες ισχύει ότι IVV T = . Δηλαδή ο ανάστροφος πίνακας 

ενός ορθοκανονικού είναι και αντίστροφός του 1−=VV T . Εννοείται ότι 

( )[ ]jwdiagW /11 =− . Με την μέθοδο SVD ο αντίστροφος πίνακας Α-1 δίνεται από:[ 

21] 

( )[ ] T
j UwdiagVA ⋅⋅=− 11  (5.9) 

Εμείς επιλύουμε το σύστημα της προσρόφησης χρησιμοποιώντας κώδικες (ρουτίνες) 

της αριθμητικής βιβλιοθήκης NAG. Οι κώδικες αυτοί επιλύουν προβλήματα 

ελαχίστων τετραγώνων με την μέθοδο SIMPLEX, επιβάλλοντας βασικούς 

περιορισμούς στην τελική λύση. Ο μοναδικός περιορισμός που υποβάλαμε είναι ότι η 

εκάστοτε λύση θα πρέπει να είναι μη αρνητική αφού δεν νοείται ένα υλικό να έχει 

αρνητική κατανομή σε κάποιο μέγεθος. Η αντικειμενική συνάρτηση, δηλαδή η 

ποσότητα που ελαχιστοποιείται κατά τη διαδικασία των ελαχίστων τετραγώνων είναι 

η νόρμα του υπολοίπου bAx − . 

 

5.7.b Πρόβλημα και επίλυσή του. 

Από τα δεδομένα της παραγράφου 5.5 έχουμε κατασκευάσει πέντε πυρήνες 

ισοθέρμων προσρόφησης Η2 σε μοντέλα πόρων σχισμής (μία με καθαρά ανθρακικά 

τοιχώματα και τέσσερις με δυο βαθμούς και δυο τύπους οξείδωσης). 

Κατασκευάζουμε δύο «εικονικούς» άνθρακες τύπου C4OH με δύο (αυθαίρετες) 
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κατανομές πόρων. Η πρώτη είναι απλή και η δεύτερη έχει διπλή κατανομή μεγεθών, 

οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται ως PSD1 και PSD2. Η ισόθερμες προσρόφησης 

Η2 των εικονικών δειγμάτων, προκύπτουν από γραμμικούς συνδυασμούς του πυρήνα 

C4OH και της κατανομής PSD (1 ή 2) που του έχουμε αποδώσει. Οι δυο ισόθερμες 

προσρόφησης θεωρούνται «πειραματικές» και παρουσιάζονται στο σχήμα 5.6 και οι 

αντίστοιχες κατανομές PSD1 και PSD2 εμφανίζονται ένθετες στο ίδιο σχήμα.  

 

Σχήμα 5.6. «Πειραματικές» ισόθερμες δυο εικονικών υλικών με υδροξυλικές ομάδες στην 
επιφάνειά τους και αναλογία O:C=1:4 (τύπος οξείδωσης C4OH). Η κατανομή μεγέθους 
πόρων των δυο εικονικών υλικών είναι PSD1 (μονοκόρυφη κατανομή και μαύρα κλειστά 
σύμβολα) και PSD2 (κατανομή με διπλή κορυφή και κόκκινα ανοιχτά σύμβολα). 
 

Με βάση τις «πειραματικές» καμπύλες προσρόφησης θα αναζητήσουμε τις κατανομές 

πόρων χρησιμοποιώντας τους πυρήνες ισοθέρμων προσρόφησης των πόρων σχισμής 

με τις ανθρακικές και τις οξειδωμένες επιφάνειες.  

Οι κατανομές μεγέθους πόρων που προέκυψαν για όλα τα μοντέλα πόρων 

παρουσιάζονται και συγκρίνονται στο σχήμα 5.7. Για τη σωστή σύγκριση των 

κατανομών χρησιμοποιήσαμε τα αποτελεσματικά μεγέθη πόρων (δηλ. 

ffPeff VVHw σ+⋅= / ) αντί των φυσικών ( H ). Όπως ήταν αναμενόμενο οι πυρήνες 

των C4OH αναπαράγουν επακριβώς τα PSD’s που είχαμε εξαρχής υποβάλλει. 

Αντίθετα όλα τα υπόλοιπα συστήματα αποτυγχάνουν να συλλάβουν πλήρως τα 
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κατάλληλα μεγέθη πόρων, παρά το γεγονός ότι παράγουν πολύ μικρές νόρμες 

υπολοίπων. 

α 

β 

Σχήμα 5.7. Οι υποβαλλόμενες κατανομές μεγέθους πόρων με (α)μονό και (β) διπλό μέγιστο 
(ράβδοι) και οι συναρτήσεις κατανομής που προέκυψαν ύστερα από την επίλυση της 5.5 για 
τα διάφορα πορώδη συστήματα. 
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Οι τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων καθώς και το σχετικό μέσο σφάλμα των 

λύσεων για όλα τα συστήματα προσρόφησης αναγράφονται στον πίνακα 5.3. Το 

σχετικό μέσο σφάλμα ορίζεται ως: 

∑ =

−
= ni

i

iicalc

b
bb

n ,1
,1δ  (5.10) 

Όπου iicalc Axb =, και ib  το πειραματικό σημείο της προσρόφησης στην πίεση ( )ip , 

και m είναι ο αριθμός των πειραματικών σημείων.  

Για την περίπτωση της PSD1 ο πυρήνας C8OH οδηγεί σε μια κατανομή με το ίδιο 

περίπου μέσο μέγεθος πόρων, που έχει όμως κυρτώσει προς λίγο μεγαλύτερα μεγέθη. 

Οι δυο πυρήνες των εποξειδικών και αυτός του απλού γραφενίου παράγουν 

κατανομές που εμφανώς υποδεικνύουν μεγαλύτερους πόρους. Όμως ο πυρήνας C8Ox 

και κυρίως αυτός των μη τροποποιημένων πόρων αναδεικνύουν και κάποιους πολύ 

μικρότερους πόρους πιθανότατα για να εξισορροπήσουν την υψηλότερη ενέργεια 

προσρόφησης των πόρων C4OH.  

Σύστημα PSD1 PSD2 

 r %δ  r %δ  
C4Ox 1.584 0.831 0.046 0.157 

C8Ox 1.002 4.691 0.125 0.159 

C4OH 0 0 0 0 

C8OH 0.348 0.402 0.017 0.009 

Γραφένιο 0.904 3.532 0.217 0.114 

Πίνακας 5.3. Η νόρμα του υπολοίπου bAxr −=  σε μονάδες  ccmmol /  και το σχετικό 
μέσο σφάλμα %δ από την επίλυση του συστήματος εξισώσεων της ρόφησης για όλα τα 
συστήματα ρόφησης που μελετήσαμε. 

 
Στην περίπτωση της διπλής κατανομής PSD2, παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά 

στην περιοχή των υπέρ-μικροπόρων, ενώ στους μεγαλύτερους πόρους οι πυρήνες των 

εποξειδικών και του απλού γραφενίου αποτυγχάνουν πλήρως να προσεγγίσουν την 

υποβαλλόμενη κατανομή. Η παράβλεψη λοιπόν της χημικής σύστασης της επιφάνειας 

του υλικού οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του πορώδους 

συστήματος. Βέβαια, η αποτυχία των διάφορων συστημάτων στην αναπαραγωγή των 
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κατανομών στα μεγάλα μεγέθη πρέπει μερικώς να αποδοθεί στο γεγονός ότι καθώς 

μεγαλώνει το εύρος του πόρου, οι ισόθερμες Η2 για τις πιέσεις που εξετάζουμε 

αλλάζουν και από καμπύλες Langmuir γίνονται τύπου Henry (ευθείες γραμμές) ενώ 

σχεδόν συμπίπτουν για τα διάφορα μοντέλα πόρων.  

i pi   (bar) Aijxj-bi (mmol/cc) bi       (mmol/cc) 

1 0.001 -1E-06 0.0570032 

2 0.027 0 1.2362975 

3 0.057 0 2.388302 

4 0.094 -8E-06 3.5551513 

5 0.137 -0.01614 4.7491922 

6 0.189 -7.7E-05 5.9745402 

7 0.250 0.199975 7.2311166 

8 0.322 0 8.5160778 

9 0.408 -0.00025 9.8245428 

10 0.511 0.000001 11.150082 

11 0.632 -0.00428 12.485125 

12 0.777 0 13.821361 

13 0.949 -5E-06 15.150132 

14 1.153 0.000054 16.462826 

15 1.395 0 17.751236 

16 1.684 0 19.007878 

17 2.026 0 20.22624 

18 2.433 -2.3E-05 21.400955 

19 2.916 0 22.527887 

20 3.490 0 23.604132 

21 4.173 0 24.627961 

22 4.983 0 25.598696 

23 5.947 0 26.51656 

24 7.091 0 27.382508 

25 8.451 0 28.19805 

26 10.067 0 28.965096 
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27 11.987 0.083307 29.685813 

28 14.268 0 30.362504 

29 16.979 0 30.997518 

30 20.199 0 31.593178 

    

Υπόλοιπο ( r ) (mmol/cc) 0.217277 

Σχετικό σφάλμα (δ%) 0.114221 

Πίνακας 5.4. Τα υπόλοιπα (residuals) και τα σημεία της «πειραματικής» ισόθερμης για την 
περίπτωση της PSD1 κατανομής και την ανάλυση με την μήτρα δεδομένων του γραφενίου 
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6.1 Εισαγωγή. 

Η εξαγωνική διάταξη των ανθράκων στο γραφιτικό πλέγμα οφείλεται στον sp2 

υβριδισμό τους. Ο υβριδισμός αυτός δεν αλλάζει όταν ένα φύλλο γραφενίου 

καμπυλώνει και αποκτά την κυλινδρική γεωμετρία των νανοσωλήνων (CNTs)[1] ή 

την σφαιρική - σφαιροειδή δομή των φουλερενίων.[2] Στα φουλερένια, οι άνθρακες 

εκτός από εξαγωνικούς (αρωματικούς) δακτυλίους σχηματίζουν και 12 συνολικά 

έδρες πενταγώνων. 

Ο αριθμός των πενταγώνων στα φουλερένια προκύπτει από την θεωρία του Euler για 

τα πολύτοπα (τριδιάστατα πολύεδρα). Η βασική έκφραση του Euler συσχετίζει τον 

αριθμό των κόμβων (vertices) v , των ακμών (edges) e  και των εδρών (faces) f  ενός 

κλειστού πολύεδρου ως εξής: 

2+−= vef  (6.1) 

Η (6.1) ισχύει για κλειστά πολύεδρα, εκείνα δηλαδή που δεν έχουν εξωτερικό σύνορο 

και διάκενα. Για τα ανοιχτά πολύεδρα με h  κενά (holes) ισχύει: hvef −+−= 1 . 

Ένα πολύεδρο μπορεί να περιέχει έδρες διαφορετικής μορφής (τρίγωνα, τετράπλευρα 

κλπ). Αν ονομάσουμε ( )if  τον αριθμό των εδρών που έχουν i  ακμές, είναι εύκολο να 

δειχθεί ότι: 
( )∑ ≥∀ ⋅= 3,2 ii
ifie  (6.2) 

Οι έδρες των ανθρακικών επιφανειών είναι εξαγωνικές, πενταγωνικές ή επταγωνικές. 

Διαφορετικές έδρες δεν μπορεί να υπάρξουν γιατί τότε η γωνία των διαδοχικών 

ανθρακικών δεσμών αποκλίνει από τις 120ο του sp2 υβριδισμού. Οι πενταγωνικές 
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έδρες κάνουν την ανθρακική επιφάνεια κυρτή (αρνητική καμπυλότητα), ενώ οι 

επταγωνικές την κάνουν κοίλη. Τα φουλερένια μοιάζουν σφαιρικά οπότε είναι 

κυρτά., συνεπώς οι έδρες τους είναι εξάγωνα ή πεντάγωνα. Στην περίπτωση των 

φουλερενίων η (6.2) γίνεται: 
)6()5( 652 ffe +⋅=  (6.3) 

όπου )5(f  και )6(f  ο αριθμός των πενταγωνικών και των εξαγωνικών εδρών στην 

επιφάνεια του φουλερενίου, αντίστοιχα. 

Στις ανθρακικές δομές, λόγω του υβριδισμού sp2 ισχύει επίσης ότι ve 32 = , δηλαδή 

τρεις άνθρακες (κόμβοι) «καταναλώνουν» δυο δεσμούς (ακμές). Για παράδειγμα το 

φουλερένιο C60 έχει 60=v  κόμβους (άνθρακες) και άρα 90=e  ακμές. Από την 

(6.1) φαίνεται ότι το C60 έχει και 32=f   σύνολο εδρών. Καταλήγουμε λοιπόν στο 

σύστημα: 
)6()5(32 ff +=  

)6()5( 65180 ff +⋅=  
(6.4) 

που δίνει ( ) ( )( ) =65
60 ,: ffC ( )20,12 . Ομοίως μπορεί να δειχθεί ότι ( ) ( )( ) =65

70 ,: ffC  

( )25,12 , ( ) ( )( ) =65
84 ,: ffC  ( )32,12  κ.ο.κ. 

   

C60 C76 C100 

Σχήμα 6.1. Δομές φουλερενίων C60, C76 και C100. Τα δύο πρώτα είναι σφαιρικά (ίσο-
κατανεμημένα πεντάγωνα) ενώ το C100 έχει περισσότερα πεντάγωνα στο αριστερό 
ημισφαίριο με αποτέλεσμα να δείχνει πιο «κωνικό».  
 

Το χαρακτηριστικό σφαιρικό ή σφαιροειδές σχήμα των φουλερενίων εξαρτάται από 

τις θέσεις των 12 πενταγώνων πάνω στην επιφάνειά τους. Η κατανομή των εδρών 

ακολουθεί τον κανόνα των απομονωμένων πενταγώνων, σύμφωνα με τον οποίο, το 

κάθε πεντάγωνο περιβάλλεται αποκλειστικά από εξάγωνα Ανάλογα με την τοπολογία 



Κεφάλαιο 6:           Ρόφηση υδρογόνου σε νανοκώνους άνθρακα.

113

των πενταγωνικών εδρών, δημιουργούνται τα ισομερή των φουλερενίων. Για 

παράδειγμα αν τα πεντάγωνα ισο-κατανέμονται πάνω στην επιφάνεια του 

φουλερενίου, αυτό αποκτά το κλασσικό απόλυτα σφαιρικό σχήμα. Αν περισσότερα 

πεντάγωνα μαζεύονται στο ένα ημισφαίριο τότε σχηματίζονται οι κωνικές δομές των 

φουλερενίων (Σχήμα 6.1). 

 

 

Σχήμα 6.2α. Απεικόνιση STM δυο κωνικών φουλερενίων (από τους Ge και Sattler).  

 

Σχήμα 6.2β. Απεικονίσεις SEM δείγματος της διεργασίας Kvaerner Carbon Black 

όπου φαίνονται καθαρά οι κώνοι διαφόρων γωνιών, τα δισκία και ο άμορφος 

άνθρακας. 

 

Η πρώτη καταγεγραμμένη κωνική ανθρακική δομή παρατηρήθηκε το 1994 από τους 

Ge και Sattler.[3-4] Η συγκεκριμένη δομή (Σχήμα 6.2α) είναι ουσιαστικά ένα 

φουλερένιο δυο συνδεδεμένων κώνων. Η μια κωνική του άκρη έχει γωνία 19ο ενώ η 

άλλη 60ο. Αυτή η δομή είναι κλειστή, γεγονός που επάγει την λογική του συνόλου 

των 12 εγγεγραμμένων πενταγώνων. Όντως η δομή μπορεί να δημιουργηθεί με πέντε 

πεντάγωνα στην κορυφή των 19ο, τρία πεντάγωνα στην κορυφή των 60ο και τέσσερα 
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πεντάγωνα στην κορυφή των 19ο, τρία πεντάγωνα στην κορυφή των 60ο και τέσσερα 

πεντάγωνα στη ζώνη όπου συνδέονται οι βάσεις των δυο κώνων.[5] Το 1995 

παρασκευάστηκε ένα υλικό που περιείχε επίπεδα ανθρακικά δισκία, άμορφο άνθρακα 

αλλά και ελεύθερους ανοιχτούς ανθρακικούς κώνους πολλαπλών τοιχωμάτων. Το 

υλικό αυτό παρασκευάστηκε με κάπως αδιευκρίνιστο τρόπο[6] σε μεγάλες ποσότητες 

από μια διαδικασία παραγωγής αιθάλης (carbon black) και υδρογόνου που 

ονομάζεται διεργασία Kvaerner Carbon Black & Hydrogen.[7] Το αξιοπερίεργο 

χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου υλικού είναι η θερμοδυναμική σταθερότητα των 

ανοιχτών ανθρακικών κώνων (Σχήμα 6.2β). Επιπλέον οι κώνοι άνθρακα (carbon 

cones, CCs) στο συγκεκριμένο υλικό απαντώνται σε 5 διαφορετικές γωνίες, με 

μεγαλύτερη αυτή των 113ο και μικρότερη αυτή των 19ο. Αναπτύσσοντας την 

τοπολογία των εδρών των CCs, η κάθε γωνία αποδίδεται με συγκεκριμένο αριθμό 

πενταγώνων κορυφής. Για παράδειγμα η γωνία των 113ο σημαίνουν την ύπαρξη ενός 

πενταγώνου στο ανθρακικό πλέγμα της επιφάνειας του κώνου, ενώ η γωνία των 19ο 

την ύπαρξη πέντε πενταγώνων. Οι κώνοι των 19ο αργότερα παρατηρήθηκαν και σαν 

καλύμματα στις άκρες των CNTs μονών τοιχωμάτων και ονομάστηκαν «νανοκέρατα» 

άνθρακα μονού τοιχώματος (single wall nanohorns, SWNHs).[8] Υπό αυτή την 

έννοια τα SWNHs αποτελούν υπό-κατηγορία των ανθρακικών κώνων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολύ πιο πρόσφατα ανακαλύφτηκαν και γραφιτικοί κώνοι μίκρο- και 

νάνο-διαστάσεων με γωνίες κορυφής μικρότερες από 19ο όπου η τοπολογία της 

κορυφής τους δεν μπορεί να αποδοθεί με την παρουσία πενταγώνων στο πολύεδρό 

τους.[9] 

Οι CCs αποτελούν δομές ιδιαίτερης ετερογένειας ως αποτέλεσμα της τοπολογίας της 

επιφάνειάς τους. Συγκεκριμένα η δομή τους είναι μη περιοδική, ενώ η τοπική 

επιφανειακή καμπυλότητα και οι ηλεκτρονικές ιδιότητες τους εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από την απόσταση της κωνικής άκρης από την κορυφή.[10] Για τους 

παραπάνω λόγους αλλά και επειδή, σε αντίθεση με τα SWNHs, οι κώνοι δεν είναι 

εύκολο να παρασκευασθούν, να απομονωθούν από τα επίπεδα δισκία και τον άμορφο 

άνθρακα, αλλά και να διαχωριστούν (σε δείγματα με διαφορετικές γωνίες), 

αποτελούν μία κατηγορία ανθρακικών υλικών που έχει μεν συσχετιστεί με την 

αποθήκευση υδρογόνου αλλά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Προκειμένου να 

μελετηθούν οι πιθανώς ισχυρές (όπως έχει αναφερθεί [11,12])  αλληλεπιδράσεις των 
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SWNHs και CCs με το υδρογόνο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

κατασκευάστηκαν δομές ανθρακικών κώνων με πέντε διαφορετικές γωνίες, οι οποίες 

αποτελούνται από περίπου 2000 άτομα άνθρακα. Οι δομές χρησιμοποιούνται 

επιπλέον για προσομοιώσεις GCMC προσρόφησης Η2, ενώ για λόγους σύγκρισης 

χρησιμοποιήθηκαν και δομές SWCNTs.  

 

6.2 Νανοδομές (CCs και SWCNTs) και κυψελίδες προσομοίωσης. 

6.2.a Ατομιστική αναπαράσταση κώνων άνθρακα. 

Σύμφωνα με την θεωρία του Euler για τα πολύτοπα, το ημισφαίριο φουλερένιο 

περιέχει 6 πεντάγωνα στο επιφανειακό του πλέγμα.[13] Παρομοίως, ο γράφος των 

ανθρακικών κώνων (CCs) απαιτεί την παρουσία έως και πέντε πενταγωνικών εδρών. 

Οι υπόλοιπες έδρες στα πλέγματα των κώνων είναι εξάγωνα. Στην πράξη το πλέγμα 

άνθρακα των CCs μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί ξεκινώντας από τη δομή ενός 

επίπεδου φύλλου γραφενίου. Θέτουμε κέντρο αξόνων το κέντρο ενός αρωματικού 

δακτυλίου και αφαιρούμε p  (1 έως 5) τμήματα 60ο από τη δομή. Στη συνέχεια 

τυλίγουμε το υπόλοιπο κομμάτι του γραφίτη, όπως θα τυλίγαμε μια ψαλιδισμένη 

χάρτινη επιφάνεια για να σχηματίσουμε ένα χάρτινο χωνί, και ενώνουμε τους 

δεσμούς των ανθράκων που κόπηκαν κατά την αφαίρεση των p  τμημάτων (σχήμα 

6.3).  

Για κάθε τμήμα που αφαιρείται αντικαθιστούμε ένα εξάγωνο του επίπεδου γράφου με 

ένα πεντάγωνο. Η γωνία κορυφής του κώνου θ , συσχετίζεται με τον αριθμό των 

τμημάτων p  που αφαιρούμε (και άρα τον αριθμό των πενταγώνων που 

προσμετρούμε στον γράφο της δομής) με βάση την έκφραση: 

( )61sin2 1 p−= −θ  (6.5) 

Με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται κώνοι με γωνίες ≈113ο, 84ο, 60ο, 39ο και 19ο που 

αντιστοιχούν σε επιφανειακά πλέγματα με 1, 2, 3, 4 και 5 πενταγωνικές έδρες. Αυτές 

οι κατασκευές. εκτός από τον κώνο των 113ο (με το ένα πεντάγωνο), έχουν μεγάλο 

αριθμό ισομερών λόγω των διαφορετικών συνδυασμών θέσεως των πενταγώνων στον 

γράφο των κώνων. Οι πιθανές θέσεις ακολουθούν την αρχή των απομονωμένων 

πενταγώνων. Το επικρατέστερο ισομερές για κάθε γωνία κώνου και η ακριβέστερη 
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επιφανειακή καμπυλότητα κορυφής, προκύπτει από μια μέθοδο βελτιστοποίησης που 

βασίζεται σε ab initio και ήμι-εμπειρικούς υπολογισμούς της ηλεκτρονικής δομής των 

ανθράκων του μοντέλου.[14] Τέτοιοι υπολογισμοί δεν μπορεί να εφαρμοστούν για 

μεγάλες δομές με πολλούς άνθρακες. Η βελτιστοποίηση αφορά σε μικρές 

επιφανειακές δομές, που μόλις καλύπτουν την κορυφή του κώνου και μπορούν να 

ενσωματώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πενταγώνων.  

 

p1 p2 p3 p4 p5 

     

112.9o 83.6o 60o 38.9o 19.2o 

    
 

Σχήμα 6.3. Απόδοση μοντέλων των κώνων από τον επίπεδο γραφένιο (πάνω). Η βέλτιστη 
κατανομή πενταγώνων για κάθε περίπτωση (μέση) και η ακριβέστερη τοπική καμπυλότητα 
κορυφής των κώνων (κάτω). 
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Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ισομερών αυξάνει εκθετικά με τον 

αριθμό των ανθράκων στο επιφανειακό πλέγμα (περισσότεροι δυνατοί συνδυασμοί 

θέσεων των πενταγώνων). Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω υπολογισμοί γίνονται μόνο 

τοπικά στις κορυφές των κώνων.[13] Στο σχήμα 6.3 παρουσιάζουμε τους γράφους 

αλλά και την επιφανειακή καμπυλότητα που ανέδειξε η παραπάνω βελτιστοποίηση 

για τις κορυφές των πέντε κώνων. Εμείς δανειζόμαστε τις επικρατέστερες δομές 

κορυφής και κατασκευάζουμε μεγάλο-μόρια κώνων που απαρτίζονται από περίπου 

2000 άτομα άνθρακα. Περιμετρικά από τις κορυφές των κώνων προσθέτουμε 

βενζολικούς δακτυλίους συντηρώντας τις μεταβολές κλίσης στην επιφανειακή 

καμπυλότητα των δομών κορυφής μοντέλων μέχρις ότου να φτάσουμε τον επιθυμητό 

αριθμό ανθράκων (~2000). Οι συνοριακοί άνθρακες της τελικής δομής τερματίζονται 

με υδρογόνα. Οι κώνοι άνθρακα που κατασκευάσαμε εφεξής ονομάζονται p1, p2, p3, 

p4 και p5 παραπέμποντας στον αριθμό των πενταγώνων κορυφής. 

 

6.2.b Ατομιστική περιγραφή νανοσωλήνων άνθρακα. 

Τα μοντέλα των νανοσωλήνων άνθρακα δημιουργούνται τυλίγοντας κυλινδρικά το 

επίπεδο γραφένιο. Η διάμετρος, η περίμετρος και το ύψος του νανοσωλήνα ορίζονται 

από το διάνυσμα χειρομορφίας hC
r

 που δείχνει την κατεύθυνση του 

«τυλίγματος».[15] Η χειρομορφία αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των μοναδιαίων 

διανυσμάτων 1ar  και 2ar της κυψελίδας του γραφίτη (δηλ. 21 amanCh

rrr
+= ). Τα 

μοναδιαία διανύσματα της κυψελίδας είναι: 

aa ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
1,

2
3

1

r
 

aa ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2
1,

2
3

2

r
 

(6.6) 

με 46.2=a  Å. Τα μοναδιαία διανύσματα σχηματίζουν γωνία 60ο. Το ζεύγος των 

ακέραιων ( )mn,  ορίζει μια περιοδική επιφάνεια στο επίπεδο γραφένιο, το μήκος της 

οποίας είναι hC
r

, και το ύψος της είναι το μέτρο του διανύσματος 2211 atatT rrr
+= , με 

rd
nmt +

=
2

1  (6.7) 
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rd
mnt +

−=
2

2  

όπου rd ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των ( )nmmn ++ 2,2 . Το μοντέλο ενός 

ανθρακικού νανοσωλήνα ( )mn,  κατασκευάζεται τυλίγοντας την περιοδική επιφάνεια 

του γραφενίου ( )TCh

rr
, , όπως θα τυλίγαμε κυλινδρικά μια χάρτινη επιφάνεια. 

 

Σχήμα 6.4. Κατασκευή νανοσωλήνα από μια περιοδική επιφάνεια γραφενίου. Ο 
νανοσωλήνας με χειρομορφία (n,m)=(9,3) κατασκευάζεται τυλίγοντας κυλινδρικά την 
επιφάνεια ΟΑΒ1Β2  σαν να ήταν χάρτινη. 
 

Στο σχήμα 6.4 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα κατασκευής νανοσωλήνα από το 

επίπεδο γραφένιο και συγκεκριμένα την περίπτωση χειρομορφίας Ch ( ) ( )3,9, =mn . Η 

επιφάνεια ΟΑΒ1Β2 είναι απόλυτα περιοδικό τμήμα του γραφενίου. Το διάνυσμα 

χειρομορφίας Ch(n,m) είναι το ΟΑ. Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα 6.4, 

διασχίζει n=9 δακτυλίους κατά την διεύθυνση 1av  και m=3 δακτυλίους κατά την 

διεύθυνση 2ar . Το ύψος T
r

 της επιφάνειας του γραφενίου είναι το ΟΒ1. Η μπλε 

διακεκομμένη γραμμή διασχίζει 51 =t  δακτυλίους κατά την 1ar  και 72 =t  κατά την 

2ar− . Αν η επιφάνεια ΟΑΒ1Β2 τυλιχθεί κυλινδρικά προκύπτει η δομή του 

νανοσωλήνα (9,3) με διάμετρο 0.837 nm (σχήμα 6.4, δεξιά). Η περίμετρος του 

νανοσωλήνα είναι: 

( ) 2122 nmmnaCL h ++==
r

 (6.8) 
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η διάμετρός του: 

πLdt =  (6.9) 

και το ύψος του: 

rdLTT 3==
r

 (6.10) 

Ο αριθμός των κόμβων (ανθράκων) στο μοντέλο του νανοσωλήνα είναι: 

( ) rdnmmnN ++= 224  (6.11) 

Στους γράφους των σωλήνων συμμετέχουν μόνο εξαγωνικές έδρες. Οι νανοσωλήνες 

που χρησιμοποιήσαμε είναι οι ( ) =mn,  (8,0), (9,0), (6,6), (9,6), (9,9) και (22,18). 

 

6.2.c Κυψελίδα προσομοίωσης. 

Βασική προϋπόθεση σε κάθε μοριακή προσομοίωση είναι ο ορισμός μοναδιαίας 

υπολογιστικής κυψελίδας, η οποία περικλείει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δομής. Η 

εφαρμογή περιοδικών συνθηκών στις κινήσεις του ρευστού αλλά και σε όλες τις 

αλληλεπιδράσεις δημιουργεί εικονικά αντίγραφα της υπολογιστικής κυψελίδας προς 

πάσα κατεύθυνση. Η ενέργεια στο σύνορο μεταξύ δύο γειτονικών αντιγράφων πρέπει 

να είναι συνεχής. Αν τα γειτονικά αντίγραφα δεν «ταιριάζουν» κατάλληλα πάνω στις 

έδρες και τις ακμές της κυψελίδας, η ενέργεια αλληλεπίδρασης γίνεται τοπικά 

ασυνεχής. Η ασυνέχεια της ενέργειας όταν προκαλείται με αυτό τον τρόπο δημιουργεί 

εσφαλμένη ανομοιογένεια στο σύστημα. 

Στην περίπτωση των νανοσωλήνων το ατομιστικό μοντέλο με χειρομορφία ( )mn,  

τοποθετείται στο κέντρο του κελιού. Το ύψος του σωλήνα είναι ίσο ή ακέραιο 

πολλαπλάσιο της νόρμας T
r

. Ορίζοντας την κυψελίδα με το ίδιο ακριβώς ύψος 

αφενός εξασφαλίζουμε τη συνέχεια στη συνάρτηση της ενέργειας κατά την αξονική 

διεύθυνση του κυλίνδρου (και άρα την ενεργειακή ομοιογένεια της κατασκευής) και 

αφετέρου δημιουργούμε ένα μοντέλο σωλήνα απείρου μήκους δεδομένου ότι οι 

περιοδικές συνθήκες, στην αξονική διεύθυνση, σχηματίζουν συνεχόμενα αντίγραφα 

του ατομιστικού μοντέλου που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κώνοι δεν εμφανίζουν περιοδικότητα. Για να 

μελετήσουμε την δομή των πραγματικών CCs, πρακτικά θα μπορούσαμε να 

παρουσιάσουμε μοντέλα με μήκος μικρομέτρων χρησιμοποιώντας βέβαια 
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εκατοντάδες χιλιάδες άτομα άνθρακα. Μια τέτοια αντιμετώπιση θα προκαλούσε 

σημαντικά τεχνικά προβλήματα, λόγω του απαγορευτικά μεγάλου αριθμού 

αλληλεπιδράσεων. Αν το στερεό απαρτίζεται από Μ άτομα και η ρευστή φάση από Ν, 

το σύνολο των αλληλεπιδράσεων ενός μορίου ρευστού με την υπόλοιπη ρευστή φάση 

και με την επιφάνεια του στερεού είναι ( )MN 1− . Έστω ότι MN λ= , στο GCMC 

συλλέγουμε τουλάχιστον 610  διαμορφώσεις με ( )2MΟ  υπολογισμούς η κάθε μία. Αν 

η μοναδιαία κυψελίδα περικλείει ένα κώνο με 510∝M  άτομα άνθρακα, οι παραπάνω 

αλληλεπιδράσεις σε μια μόνο διαμόρφωση θα είναι της τάξης ( )1010Ο .  

Μοντέλο Γωνία (ο) # C Ακτίνα rb (nm) Υψος (nm) Vph (nm3) Vch (nm3) (*) Vch (nm3) (#) 
1810 3.51 2.32 29.91 23.14 23.31 

p1 112.89 
1150 2.78 1.85 14.96 10.78 10.89 

1586 2.95 3.29 29.91 23.88 23.93 
p2 83.62 

990 2.34 2.61 14.96 11.23 11.34 

1578 2.55 4.41 29.91 23.91 23.99 
p3 60.00 

987 2.02 3.50 14.96 11.24 11.31 

1688 2.16 6.20 29.91 23.45 23.69 
p4 38.4 

1058 1.72 4.94 14.96 10.98 11.06 

1898 1.69 10.00 29.91 22.14 22.23 
p5 19.19 

1199 1.34 7.93 14.96 10.18 10.25 

(8,0) - 960 0.31 7.33 2.23 0.53 0.59 

(9,0) - 1701 0.35 19.88 7.64 2.28 2.33 

(6,6) - 1960 0.40 19.90 10.20 3.70 3.92 

(9,6) - 1239 0.51 10.00 8.11 3.84 3.88 

(9,9) - 4428 0.61 29.92 34.50 18.86 19.10 

(22,18) - 2134 1.35 6.50 37.13 28.94 29.85 

Πίνακας 6.1. Γεωμετρικές παράμετροι των μοντέλων. #C ο αριθμός των ατόμων άνθρακα, rb 
η ακτίνα βάσης. Ύψος η απόσταση της βάσης από την κορυφή του κώνου ή το μήκος του 
νανοσωλήνα. Vph ο φυσικός όγκος του πόρου. Vch ο πραγματικός όγκος του πόρου 
υπολογισμένος από (*) την αναλυτική έκφραση (6.13 ή 6.14 ) και (#) από την Monte Carlo 
ολοκλήρωση.  
 

Πιθανή απόπειρα προσομοίωσης μεγαλο-μορίων κώνων δεν θα είχε ρεαλιστική βάση, 

δεδομένου ότι οι κωνικές δομές για πολύ μεγάλες αποστάσεις από την κορυφή έχουν 

σχεδόν μηδενική καμπυλότητα που σημαίνει ότι συμπεριφέρονται σαν την ανοιχτή 

επίπεδη επιφάνεια γραφίτη. Μια εντελώς αντίθετη προσέγγιση, όπως η χρήση μικρών 
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μοντέλων κώνων με λιγότερους από 100 άνθρακες, θα ήταν επίσης εσφαλμένη. Τα 

μικρά μοντέλα καλύπτουν ένα περιορισμένο εύρος της επιφανειακής καμπυλότητας 

αφού περικλείουν μόνο την περιοχή της κορυφής των κώνων. Το ενεργειακό πεδίο 

των μικρών μοντέλων πραγματεύεται μόνο τις ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις λόγω 

των κοντινών αποστάσεων από την κορυφή και δεν είναι αντιπροσωπευτικό της 

δομής. Επίσης ο μικρός όγκος δειγματοληψίας προκαλεί μεγάλο στατιστικό σφάλμα. 

Με βάση τα παραπάνω συμβιβαζόμαστε με την μέση λύση των δομών με περίπου 

2000 άτομα άνθρακα όπου συλλέγεται η πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων 

ρευστού-στερεού και ο όγκος είναι στατιστικά αποδεκτός αφού μπορούν να 

συμμετέχουν στα συστήματα μερικές εκατοντάδες μόρια ρευστού. 

Μελετάται αποκλειστικά η συμπεριφορά της προσροφημένης φάσης που περικλείεται 

στο εσωτερικό του κώνου. Ο «εξωτερικός» όγκος δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς 

σειρά προσομοιώσεων απέδειξε ότι η κυρτή πλευρά των κώνων συμπεριφέρεται όπως 

μία ελεύθερη επιφάνεια. Ο εσωτερικός όγκος του κώνου ορίζεται από τα σημεία X
r

 

του χώρου για τα οποία ικανοποιείται η συνθήκη: 

( ) ( )2cos θVXVXe −≥−
r

 (6.12) 

όπου er  το μοναδιαίο διάνυσμα της αξονικής διεύθυνσης που δείχνει από την κορυφή 

του κώνου, V , στην βάση του και θ  η γωνία κορυφής. Οι κώνοι είναι απομονωμένοι 

από τις περιοδικές τους εικόνες. Αυτό εξασφαλίζεται επιλέγοντας κυψελίδες μεγάλων 

( gsσ10> ) διαστάσεων. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ένα τμήμα του 

εσωτερικού όγκου. Συγκεκριμένα εξετάζουμε δυο περιπτώσεις. Ο όγκος στην πρώτη 

περίπτωση είναι 30=phV  nm3 ενώ στη δεύτερη, 15=phV  nm3. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η μελέτη ταυτόσημων όγκων για όλες τις περιπτώσεις των κώνων. Οι 

παραπάνω τιμές αναφέρονται στον όγκο δειγματοληψίας και όχι στον ίδιο τον κώνο. 

Όλοι οι άνθρακες της δομής συνεισφέρουν στην προσρόφηση και οι αλληλεπιδράσεις 

τους με το ρευστό  προσμετρούνται ακόμα και αν βρίσκονται έξω από τον όγκο phV . 

Οι όγκοι phV  παραπέμπουν στις φυσικές διαστάσεις του κώνου (οι αποστάσεις 

μετρούνται από τα κέντρα των ανθράκων). Στην πραγματικότητα ο όγκος της 

δειγματοληψίας είναι μικρότερος λόγω των απωστικών δυνάμεων που σχηματίζονται 

σε πολύ κοντινές αποστάσεις στα άτομα του άνθρακα και καθιστούν τις περιοχές 
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αυτές ουσιαστικά μη προσβάσιμες (αμελητέας δηλαδή πιθανότητας σε στατιστικούς 

όρους) για τα μόρια του ρευστού. Ο πραγματικός όγκος προκύπτει αν αφαιρέσουμε 

μια στοιβάδα πάχους 2gsσ από τα τοιχώματα του κώνου. Εδώ 3179.0=gsσ  nm, 

σύμφωνα με την κατά Lorentz–Berthelot μίξη των κλασσικών διαμέτρων του 

υδρογόνου και του άνθρακα. Τότε ο αποτελεσματικός (χημικός) όγκος του κώνου θα 

είναι: 

 

 

Σχήμα 6.5α. Ίσο-ενεργειακές καμπύλες στο εσωτερικό των κώνων p1 και p2. Οι τιμές της 
ενέργειας U  είναι ανηγμένες ( EAEUU / ), με KU EAE 447−= την βέλτιστη ενέργεια της 
ανοιχτής επιφάνειας. Η χρωματική κλίμακα των ενεργειών είναι ίδια σε όλους τους κώνους. 
Η διακεκομμένη γραμμή των διαγραμμάτων αντιστοιχεί στην τιμή 1/ =EAEUU . 
 

( )

3

2cos2
1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

θ
σ

b

gs
phch r

VV  (6.13) 

όπου phV ο φυσικός όγκος, θ , η γωνία του κώνου και br  η ακτίνα της βάσης του. Με 

το ίδιο σκεπτικό σε ένα νανοσωλήνα με φυσικό όγκο phV και διάμετρο br2  ο 

πραγματικός (χημικός) όγκος θα είναι: 
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2

2
1 ⎟⎟

⎠
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Εναλλακτικά οι πραγματικοί όγκοι υπολογίζονται με ολοκλήρωση Monte Carlo. 

Εισάγουμε επαναληπτικά ένα μόριο υδρογόνου σε τυχαίες θέσεις μέσα στον 

εσωτερικό όγκο της εκάστοτε δομής (κώνος ή NT) και προσμετρούμε τις περιπτώσεις 

που η αλληλεπίδραση λαμβάνει μη θετική τιμή. Αν ο λόγος των μετρήσεων προς τις 

επαναλήψεις είναι r ο πραγματικός όγκος της δομής θα είναι rVV phch = . Στον πίνακα 

6.1 αναγράφονται οι βασικές παράμετροι γεωμετρίας των μοντέλων που εξετάσαμε 

και οι λόγοι των πραγματικών προς των φυσικών όγκων του κάθε μοντέλου όπως 

υπολογίστηκαν από την αναλυτική έκφραση και την ολοκλήρωση Monte Carlo. 

 

6.3 Ενέργειες αλληλεπίδρασης επιφάνειας – υδρογόνου. 

6.3.a   Το ενεργειακό πεδίο των κώνων. 

Στο σχήμα 6.5 παρουσιάζουμε την ενέργεια αλληλεπίδρασης στο εσωτερικό των 

κώνων, με την μορφή ίσο-ενεργειακών καμπυλών. Υπολογίζουμε τις 

αλληλεπιδράσεις πάνω σε μια επίπεδη κωνική τομή ( 22× nm2) που διασχίζει τον 

κεντρικό άξονα των κώνων. Ένα μόριο υδρογόνου τοποθετείται διαδοχικά στα 

σημεία του επιπέδου της τομής και αλληλεπιδρά με όλους τους άνθρακες της 

επιφάνειας του κώνου. Η ενέργεια είναι ανεξάρτητη της γωνίας στροφής του 

επιπέδου τομής στον κεντρικό άξονα. Μάλιστα, η ενέργεια είναι επίσης συμμετρική 

ως προς τον κεντρικό τους άξονα, με μοναδική εξαίρεση μια μικρή περιοχή κοντά 

στην κορυφή του στενότερου p5 κώνου επειδή τρία από τα πέντε πεντάγωνα της 

δομής κατανέμονται στην δεξιά πλευρά της τομής στην κορυφή του. 

Η υπολογισμένη ενέργεια U  ανάγεται ως προς την τιμή της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης EAEU  του υδρογόνου με μια επίπεδη ανθρακική επιφάνεια (ΕΑΕ). 

Με βάση τους υπολογισμούς μας η μέγιστη τιμή αλληλεπίδρασης υδρογόνου – 

επίπεδης επιφάνειας είναι: KU EAE 447−= . Στην περιοχή της κορυφής των κώνων 

σχηματίζεται ένας μηνίσκος ισχυρότατων αλληλεπιδράσεων. Ειδικότερα για τους πιο 

οξείς κώνους (p4 και p5) η τιμή της ενέργειας στην περιοχή της κορυφής γίνεται 



Κεφάλαιο 6:           Ρόφηση υδρογόνου σε νανοκώνους άνθρακα.

124  

τριπλάσια της EAEU . Η ενίσχυση της ενέργειας έναντι της EAEU  οφείλεται στην 

καμπυλότητα των κωνικών τοιχωμάτων.  

 

 

 

Σχήμα 6.5β. Όμοια με σχήμα 6.5α. Οι ισο-ενεργειακές καμπύλες στο εσωτερικό 
των p3, p4 και p5 κώνων. 
 

Οι τιμές της ενέργειας κοντά στα τοιχώματα παραμένουν υψηλές ακόμα και για 

απομακρυσμένες από την κορυφή περιοχές αφού και εκεί υπάρχει σημαντική 

επιφανειακή καμπυλότητα. Η διπλή διακεκομμένη γραμμή στα διαγράμματα 

παραπέμπει στην τιμή 1/ =EAEUU . Πάνω στην συγκεκριμένη γραμμή η 
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αλληλεπίδραση δεν είναι ενισχυμένη. Ο χώρος ισχυρών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή το 

διάστημα μεταξύ των διακεκομμένων γραμμών, αυξάνει καθώς πλησιάζουμε στην 

κορυφή των κώνων. Επίσης η στοιβάδα ισχυρών αλληλεπιδράσεων είναι μεγαλύτερη 

στους κώνους μικρότερης γωνίας, λόγω των μικρότερων αποστάσεων από τα 

τοιχώματα.  

6.3.b Κατανομές δυναμικών αλληλεπίδρασης. 

 (α) 

  (β) 

Σχήμα 6.6. Κατανομές δυναμικών αλληλεπίδρασης (α) στο εσωτερικό του κώνου p4 σε 
διαφορετικές κυκλικές τομές του κώνου (διαφορετική απόσταση από την κορυφή) και (β) στο 
εσωτερικό νανοσωλήνων διαφορετικής διαμέτρου .  
 



Κεφάλαιο 6:           Ρόφηση υδρογόνου σε νανοκώνους άνθρακα.

126  

Οι κατανομές δυναμικών αλληλεπίδρασης ενός μορίου υδρογόνου με τα τοιχώματα 

του κώνου p4 παρουσιάζονται στο σχήμα 6.6α. Οι κατανομές δείχνουν την ακτινική 

εξάρτηση της αλληλεπίδρασης από τον κεντρικό άξονα του κώνου. Η αλληλεπίδραση 

υπολογίζεται σε κυκλικές τομές του κώνου (κάθετες στον κεντρικό του άξονα) για 

διαφορετικές αποστάσεις h  από την κορυφή. Η ακτίνα της κυκλικής τομής είναι 

ahr = , όπου ( )2tan θ=a  και h  η απόσταση του επιπέδου της κυκλικής τομής από 

την κορυφή του κώνου. Παρουσιάζουμε τις αλληλεπιδράσεις σε ένα σύνολο 

κυκλικών τομών που η ακτίνα τους παραπέμπει στις ακτίνες επιλεγμένων 

νανοσωλήνων. Μέσα στον ίδιο κώνο οι κατανομές των αλληλεπιδράσεων αλλάζουν 

μορφή ανάλογα με την απόσταση από την κορυφή. Για παράδειγμα μακριά από την 

κορυφή (μεγάλο r ) σχηματίζονται κατανομές με διπλό φρέαρ δυναμικού. Το φρέαρ 

βρίσκεται παραπλήσια των τοιχωμάτων του κώνου και καθώς τα τοιχώματα 

πλησιάζουν (το r  μικραίνει), η αλληλεπίδραση ενισχύεται. Για κοντινές αποστάσεις 

από την κορυφή οι κατανομές γίνονται παραβολικές και συμμετρικές ως προς τον 

κεντρικό άξονα. Η ισχυρότερη αλληλεπίδραση στο εσωτερικό του κώνου p4 είναι -

1540Κ και αντιστοιχεί στην κυκλική τομή με ακτίνα 379.0=r  nm (καμπύλη (β), 

απόσταση 1.07 nm από την κορυφή). Για μικρότερες ακτίνες λόγω μικρών 

αποστάσεων μεταξύ των ανθρακικών τοιχωμάτων και της κβαντικής συμπεριφοράς η 

συνεισφορά της άπωσης μεγαλώνει προκαλώντας την εξασθένιση της 

αλληλεπίδρασης (λιγότερο αρνητικό ελάχιστο).  

Οι αντίστοιχες κατανομές δυναμικών αλληλεπίδρασης για τους νανοσωλήνες 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.6β. Συγκρίνοντας τα σχήματα 6.6α και 6.6β οι 

κατανομές αλληλεπίδρασης των νανοσωλήνων και των κώνων είναι ίδιες ποιοτικά. Οι 

κατανομές του σχήματος 6.6β παραπέμπουν σε αλληλεπιδράσεις διαφορετικών 

νανοσωλήνων, εκείνες όμως του σχήματος 6.6α, εμφανίζονται στο εσωτερικό μίας 

και μόνο δομής, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξαιρετική ενεργειακή 

ετερογένεια των κώνων. Η ομοιότητα των κατανομών για τις δυο γεωμετρίες είναι 

απόλυτα λογική δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση σε ένα σημείο του χώρου αποτελεί 

συνάρτηση της μέσης απόστασης του σημείου από τους πλησιέστερους άνθρακες. Η 

απόσταση αυτή είναι ίδια είτε βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός νανοσωλήνα ακτίνας 

r  ή σε ένα κώνο γωνίας θ  αλλά πάνω στο επίπεδο με συγκεκριμένη αξονική 
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συντεταγμένη: ( )2tan θrh = . Σε κοντινές αποστάσεις από την κορυφή του κώνου, η 

καμπυλότητα ενισχύεται και προσμετρούνται περισσότερα γειτονικά ανθρακικά 

άτομα. Για κοντινές αποστάσεις από την κορυφή η συνεισφορά της κβαντικής 

διόρθωσης στην εξάρτηση του δυναμικού, είναι περισσότερο απωστική στους 

κώνους, συγκριτικά με την αντίστοιχη διόρθωση στους πολύ στενούς νανοσωλήνες. 

Για παράδειγμα στον νανοσωλήνα (9,0) με ακτίνα 0.35 nm το δυναμικό εμφανίζει 

ελάχιστο (~-1540 Κ) ενώ στην κωνική τομή του p4 με ίδια ακριβώς ακτίνα 0.35 nm 

(απόσταση από την κορυφή 1=h nm) η αλληλεπίδραση είναι εμφανέστατα 

εξασθενισμένη (~-740Κ). Εντούτοις  σε μια λίγο μεγαλύτερη κυκλική τομή στο 

εσωτερικό του p4 κώνου ( 38.0=r nm) υπολογίζουμε ισχυρότερη τιμή 

αλληλεπίδρασης από την αντίστοιχη του (9,0) σωλήνα του οποίου η κατανομή είναι η 

καμπύλη (β) του σχήματος 6.6α. 

 

6.3.c Εξάρτηση αλληλεπίδρασης από την γεωμετρία του πόρου.  

Στο σχήμα 6.7 παρουσιάζουμε τα ελάχιστα των αλληλεπιδράσεων (το ακρότατο 

σημείο στο φρέαρ δυναμικού) σε ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα που ενσωματώνει τις 

περιπτώσεις της επίπεδης (πόροι σχισμής), κυλινδρικής (νανοσωλήνες) και κωνικής 

επιφάνειας των τοιχωμάτων. Τα ελάχιστα παρουσιάζονται ως συνάρτηση του 

μεγέθους του πόρου. Η καμπύλη των ελαχίστων για τους πόρους σχισμής έχει 

συζητηθεί στο κεφάλαιο 4, εδώ παρουσιάζεται για συγκριτικούς λόγους. Σε αυτή την 

περίπτωση η μεταβλητή του μεγέθους του πόρου είναι το μισό μήκος πόρου (δηλ. 

2/wr =  με w  η απόσταση των παράλληλων τοιχωμάτων). Στην περίπτωση των 

νανοσωλήνων η μεταβλητή του μεγέθους είναι η ακτίνα r  του κυλίνδρου. Στους δε 

κώνους τα ελάχιστα της αλληλεπίδρασης παρουσιάζονται ως συνάρτηση της ακτίνας 

( )irr b=  των επιμέρους κυκλικών τομών i  που υπολογίσαμε τις κατανομές των 

αλληλεπιδράσεων. Σε αυτές τις τομές εντοπίσαμε την ελάχιστη τιμή δυναμικού και 

φτιάξαμε τις αντίστοιχες καμπύλες που παραπέμπουν στους πέντε κώνους. Σε κάθε 

περίπτωση χρησιμοποιήσαμε ανηγμένες εκφράσεις για τα μεγέθη των πόρων ως προς 

το μήκος ( ) 3179.02
22

=+= −− CCHHgs σσσ nm. Αυτό σημαίνει ότι η οριζόντια 

συντεταγμένη στο σχήμα 7 είναι ( )gswr σ2=′  για τους πόρους σχισμής, 

gsrr σ=′ για τους νανοσωλήνες και ( ) gsb irr σ=′ για τους κώνους. Για τις τιμές των 
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ελαχίστων επίσης χρησιμοποιήσαμε την ανηγμένη έκφραση EAEUUU min=′ ως προς 

την ελάχιστη (ισχυρότερη) τιμή της αλληλεπίδρασης πάνω σε μια επίπεδη ανοιχτή 

επιφάνεια (ΕΑΕ) η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας είναι KU EAE 447−= . 

Αν λοιπόν η ελάχιστη τιμή δυναμικού σε ένα νανοσωλήνα ακτίνας r  είναι minU  οι 

συντεταγμένες του υπολογισμένου σημείου ( )min,Ur  του σχήματος 6.7 είναι ( )Ur ′′, . 

Χρησιμοποιώντας ανηγμένες εκφράσεις ενέργειας και μεγέθους απεικονίζουμε το 

(αδιάστατο) δυναμικό αλληλεπίδρασης ενός σφαιρικού μορίου (με κβαντική 

συμπεριφορά) και την εξάρτηση της αλληλεπίδρασης αυτής από την γεωμετρία της 

επιφάνειας. Ένα μόριο μπορεί να εισέλθει στον πόρο ή να φτάσει σε ένα τμήμα αυτού 

αν .0>′U  Επίσης ισχυρή αλληλεπίδραση σημαίνει 1>′U , όταν δηλαδή η βέλτιστη 

τιμή δυναμικού στον πόρο ή σε τμήμα αυτού είναι καλύτερη από αυτή της ελεύθερης 

επιφάνειας. 

 

Σχήμα 6.7. Λόγος δυναμικού αλληλεπίδρασης σύμφωνα με την γεωμετρία του πόρου προς το 
δυναμικό αλληλεπίδρασης ελεύθερης ανθρακικής επιφάνειας (ΕΑΕ). Η συνεχόμενη 
(διακεκομμένη) κόκκινη γραμμή, παραπέμπει στην αλληλεπίδραση των πόρων σχισμής 
εύρους r ′2  (νανοσωλήνων ακτίνας r ′ ). Με σύμβολα σχεδιάζονται οι καμπύλες δυναμικού 
των κώνων(τα ελάχιστα εντοπίστηκαν πάνω σε κυκλικές τομές ακτίνας r ′ ).  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των νανοσωλήνων λόγω της εξάρτησης της 

ακτίνας τους από το διάνυσμα χειρομορφίας, η ακτίνα λαμβάνει μόνο διακριτές τιμές. 

Για να κατασκευάσουμε την συνεχόμενη καμπύλη των νανοσωλήνων υπολογίσαμε 

την αλληλεπίδραση του υδρογόνου από το δυναμικό μέσου πεδίου για κυλινδρικές 

επιφάνειες. Αντιθέτως για τους πόρους σχισμής και τους κώνους αποδώσαμε με 

ατομιστική λεπτομέρεια τα τοιχώματα και υπολογίσαμε τις αλληλεπιδράσεις. Οι 

υπολογισμοί των αλληλεπιδράσεων στους επίπεδους και τους κυλινδρικούς 

νανοσωλήνες συμφωνούν απόλυτα με δεδομένα της βιβλιογραφίας. [16, 17] Το 

σχήμα 6.7 εμπλουτίζει τα ως τώρα γνωστά δεδομένα των αλληλεπιδράσεων της 

επίπεδης και κυλινδρικής επιφάνειας με τα αντίστοιχα των πέντε περιπτώσεων 

κώνων. 

Η μέγιστη αύξηση της αλληλεπίδρασης για τους πόρους σχισμής είναι 2=′σχU , που 

για την περίπτωση του υδρογόνου και ανθρακικών τοιχωμάτων αντιστοιχεί στο 

εύρος: 038.1=′σχr  ή 66.0≈w nm. Στους πόρους σχισμής και για τιμές ανηγμένης 

ακτίνας 2>′σχr  (δηλ. στην περίπτωση αλληλεπίδρασης H2-C σε επίπεδους πόρους με 

εύρος nmw gs 3.14 ≈> σ ) η ενέργεια πέφτει στο επίπεδο της ελεύθερης επιφάνειας 

1≈′σχU . Η καμπυλότητα των τοιχωμάτων ενισχύει σημαντικά το ενεργειακό πεδίο 

μέσα στον πόρο. Η σημαντικότερη αύξηση στους νανοσωλήνες είναι 37.3=′ΝΣU . 

Στην κωνική γεωμετρία κοντά στην κορυφή των κώνων λόγω της κβαντικής 

συνεισφοράς αλλά και της καμπυλότητας επικρατούν απωστικές δυνάμεις 

απαγορεύοντας ουσιαστικά το σφαιρικό μόριο να πλησιάσει την κορυφή σε 

απόσταση ( ) 12cos ≤′ θr , με θ  την γωνία του κώνου. Έτσι οι καμπύλες των 

αμβλύτερων κώνων μετατοπίζονται προς τα δεξιά. Η αύξηση της αλληλεπίδρασης 

είναι σημαντικότερη στους πιο οξείς κώνους. Επίσης οι κώνοι p5 και p4 

αλληλεπιδρούν με το υδρογόνο ισχυρότερα από ότι οι νανοσωλήνες. Το μέγιστο για 

τον κώνο p5 είναι 59.35 =′pU  ενώ για τον p4, 44.34 =′pU . Τα συγκεκριμένα μέγιστα 

εντοπίζονται στις κυκλικές τομές με ακτίνα 016.15 =′pr  και 19.14 =′pr  αντίστοιχα. Ο 

κώνος p1 (ο πιο αμβλύς) αλληλεπιδρά με το υδρογόνο ισχυρότερα από ότι οι πόροι 

σχισμής. Για πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από την κορυφή οι αλληλεπιδράσεις των 

κώνων συμπίπτουν με τις αντίστοιχες των ευρύτερων νανοσωλήνων. Όλες οι 
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καμπύλες τείνουν ασυμπτωτικά στην τιμή 1=′U , υποδεικνύοντας ότι οι 

αλληλεπιδράσεις προσεγγίζουν εκείνες της ελεύθερης ανθρακικής επιφάνειας (ΕΑΕ). 

Η τελευταία παρατήρηση είναι λογική αφού η καμπυλότητα των τοιχωμάτων στους 

νανοσωλήνες πολύ μεγάλης ακτίνας ή στους κώνους για πολύ μακρινές αποστάσεις 

από την κορυφή γίνεται σχεδόν μηδενική.  

 

6.4 Υπολογιστικές ισόθερμες προσρόφησης. 

6.4.a Αριθμός προσροφημένων μορίων υδρογόνου σε κώνους άνθρακα. 

Προσομοιώσαμε την προσρόφηση υδρογόνου στους κώνους άνθρακα με το μέγα 

κανονικό σύνολο Monte Carlo. Ο όγκος της δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση είναι 

30 nm3 και η θερμοκρασία 77Κ. Η προσροφημένη φάση εκφράζεται από τον αριθμό 

μορίων που προσμετρούνται μέσα στον όγκο του κώνου για κάθε βήμα πίεσης. Αυτός 

ο αριθμός υφίσταται διακυμάνσεις στις διάφορες μικροκαταστάσεις του συνόλου. Στο 

σχήμα 6.8 παρουσιάζεται ο στατιστικός μέσος όρος του αριθμού των μορίων N  . 

 

Σχήμα 6.8. Αριθμός προσροφημένων μορίων υδρογόνου στους πέντε κώνους για όγκο 
δειγματοληψίας V=30 nm3. 
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Η γωνία κορυφής και η επιφανειακή καμπυλότητα της κάθε δομής επηρεάζουν την 

προσρόφηση. Οι «στενότεροι» πόροι (που εδώ αντιστοιχούν στους κώνους με τα 

περισσότερα πεντάγωνα) σχηματίζουν ενεργειακά πεδία ισχυρότερης 

αλληλεπίδρασης και άρα προσροφούν περισσότερα μόρια υδρογόνου. Η τάση αυτή 

εκδηλώνεται μόνο στην περιοχή των πολύ μικρών πιέσεων όταν τα σημαντικότερα 

ενεργά κέντρα δεν έχουν πλήρως καλυφθεί από μόρια υδρογόνου. Ως σημαντικά 

χαρακτηρίζονται τα ενεργά κέντρα που συναποτελούν το ισχυρότερο τμήμα του 

ενεργειακού πεδίου (κοντά στην κορυφή των κώνων). Αυτά καλύπτονται σε μικρές 

πιέσεις (δηλ. 2<P  bar, ένθετο διάγραμμα του σχήματος 6.8). Εφόσον τα ισχυρά 

κέντρα καλυφθούν από μόρια, η τοπολογία των πενταγώνων δεν φαίνεται να είναι 

μεγάλης σημασίας αφού τα επιπλέον μόρια εισέρχονται σε απομακρυσμένες από την 

κορυφή θέσεις όπου η τοπική καμπυλότητα γίνεται πλέον συγκρίσιμη για τους 

διαφορετικούς κώνους και οι ισόθερμες αρχίζουν να αποκτούν παρόμοιες κλίσεις. Σε 

αυτή την περίπτωση ο τρόπος που ταξινομούνται τα μόρια της προσροφημένης φάσης 

στον διαθέσιμο όγκο της δειγματοληψίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ποσότητα 

προσρόφησης. Για ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις σταδιακά ο όγκος των κώνων γεμίζει 

ενώ καλύπτονται και χώροι μακριά από τα τοιχώματα. Αυτοί οι χώροι βρίσκονται έξω 

από τον όγκο που περιγράφει την μονοστρωματική στοιβάδα κάλυψης, τα τοιχώματα 

είναι απομακρυσμένα και συνεπώς οι αλληλεπιδράσεις είναι συγκρίσιμες αυτών της 

αέριας φάσης. Σε αυτή την περίπτωση οι ισόθερμες των κώνων αποκτούν κλίση 

χαμηλότερη από αυτήν που προβλέπεται από την καταστατική εξίσωση για το 

υδρογόνου στους 77Κ. Στην πίεση των 75 bar προσμετρούμε στο εσωτερικό των 

κώνων ένα σύνολο 400 μορίων υδρογόνου. 

 

6.4.b Περίσσεια προσρόφησης υδρογόνου.  

Καλύτερη εικόνα για την προσρόφηση μέσα στους πόρους προκύπτει όταν 

εκφράσουμε τις ισόθερμες ως ποσότητες προσρόφησης σε περίσσεια (excess 

adsorption isotherm). Ο αριθμός των μορίων υδρογόνου που σε περίσσεια 

εισέρχονται στον πραγματικό όγκο chV  του κώνου, 
ex

N , δίνεται από : 

chbulkex
VpNN −= . Η πυκνότητα της αέριας φάσης, bulkp , υπολογίστηκε 

εκτελώντας προσομοιώσεις GCMC στους 77Κ, σε άδεια υπολογιστική κυψελίδα. Τα 
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δεδομένα της αέριας φάσης έχουν αναλυθεί στην παράγραφο: (4.3-Προσομοίωση της 

αέριας φάσης Η2.). Εδώ χρησιμοποιούμε την υπολογισμένη από το κεφάλαιο 4 

καταστατική εξίσωση του υδρογόνου σε 77Κ.  

 

 (β) 

Σχήμα 6.9. Ισόθερμες πυκνότητας υδρογόνου σε περίσσεια στους 77Κ, σε κώνους όγκου (α) 
V=30 nm3 (β) V/2=15nm3. 
 

Οι ισόθερμες καμπύλες πυκνοτήτων υδρογόνου σε περίσσεια (δηλ. η ποσότητα 

chex
VN ) παρουσιάζονται στο σχήμα 6.9. Η περίσσεια προσρόφησης αναδεικνύει 

μια ενισχυμένη χωρητικότητα στους κώνους με μικρότερες γωνίες (p5 > p4 > p3 > p2 
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> p1). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η (περίσσεια) πυκνότητα στον κώνο p1 

πάνω από τα 30 bar γίνεται μεγαλύτερη από την υπολογισμένη πυκνότητα στον p3. 

Αυτή η ιδιομορφία οφείλεται στην ικανότητα των μορίων να ταξινομούνται 

αποτελεσματικότερα μέσα στον p1 από ότι στην κοιλότητα του p3 (ή του p2). Η 

διατύπωση αυτή θα συζητηθεί περαιτέρω σε επόμενη παράγραφο όταν θα 

συγκρίνουμε τις τιμές ενθαλπίας προσρόφησης. 

(γ) 

Σχήμα 6.10. Ισόθερμες πυκνότητας υδρογόνου σε περίσσεια στους 77Κ, σε νανοσωλήνες 
διαφορετικής χειρομορφίας. 
 

Για συγκριτικούς λόγους εκτελέστηκαν επιπλέον προσομοιώσεις GCMC σε 

μικρότερα τμήματα των κώνων με όγκο 15=phV  nm3. Οι ισόθερμες περίσσειας 

πυκνότητας υδρογόνου στους μικρούς όγκους παρουσιάζονται στο σχήμα 6.9β. Εδώ 

παρατηρείται μια αισθητή αύξηση στην ποσότητα προσρόφησης δεδομένου ότι τώρα 

ο μισός όγκος δειγματοληψίας παραπέμπει σε ένα στενότερο τμήμα των κώνων και 

επομένως σε εκείνο το μέρος του ενεργειακού πεδίου με τις ισχυρότερες 

αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον τα μόρια που συγκαταλέγονται σε αυτό το τμήμα 

βρίσκονται πλησιέστερα στην κορυφή των κώνων, οπότε η δράση της τοπολογίας 

στην προσρόφηση γίνεται περισσότερο εμφανής. Παρατηρείται η ίδια με 

προηγουμένως τάση στην προσροφητική ικανότητα των κώνων ( 2345 pppp >>> ) 
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ενώ η περίσσεια πυκνότητα του κώνου p1 στις ψηλές πιέσεις κυμαίνεται ξανά μεταξύ 

των καμπυλών των 2p  και p3.  

     

    
 

Σχήμα 6.11. Απεικονίσεις προσρόφησης Η2 στους 77Κ και 700 mbar, πλευρικές και άνω 
όψεις των νανοσωλήνων. Οι δομές από αριστερά προς δεξιά είναι (9,0), (6,6), (9,6), (9,9) και 
(22,18).  
 

Υπολογίσαμε την προσρόφηση υδρογόνου στους 77Κ στις κοιλότητες των 

νανοσωλήνων (9,0), (6,6), (9,6), (9,9) και (22,18). Οι διάμετροι των συγκεκριμένων 

CNTs είναι 0.7, 0.8, 1.0, 1.2 και 2.7 nm αντίστοιχα. Η επιλογή του CNT (9,0) έγινε 

επειδή στην ακτινική του διεύθυνση χωράει ένα μόλις μόριο υδρογόνου, οπότε η 

προσροφημένη φάση στην συγκεκριμένη κυλινδρική κοιλότητα σχηματίζει μια 

μονοδιάστατη στήλη μορίων υδρογόνου που εντοπίζεται ακριβώς στον κεντρικό 

άξονα του σωλήνα.[18, 19] Αντίθετα η επιλογή του CNT (22,18) έγινε γιατί η 

κοιλότητα αυτή είναι αισθητά ευρύτερη με διάμετρο παρόμοια με την διάμετρο βάσης 

του κώνου p5 για τον μικρότερο όγκο των 15 nm3. Οι υπόλοιποι CNT παραπέμπουν 

σε κυλινδρικούς πόρους σχετικά μικρών διαστάσεων, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις 

των τοιχωμάτων με το υδρογόνο. Οι συγκεκριμένοι CNTs επιλέχτηκαν γιατί έχουν 

μελετηθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία.[16, 20-24] Οι ισόθερμες προσρόφησης 

υδρογόνου στους CNTs, φαίνονται στο σχήμα 6.10. Η θέση του μέγιστου στην 

καμπύλη προσρόφησης εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος του πόρου. Για 

παράδειγμα στις περιπτώσεις των νανοσωλήνων (9,0) και (9,9), η αύξηση της 

διαμέτρου προκαλεί μετατόπιση στο μέγιστου της περίσσειας προσρόφησης από τα 

1.8 στα 8.0 bar. Σε απόλυτη συμφωνία με τους Dillon et al.[22] και Johnson et al.[20] 
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στην πίεση P=8.0 bar υπολογίσαμε την μέγιστη πυκνότητα για τον σωλήνα (9,9) ως 

0.036 g/cm3 που αντιστοιχεί σε τιμή προσρόφησης 1.41% κ.β. Οι κώνοι αλλά και ο 

νανοσωλήνας (22,18) αποτελούν κοιλότητες σημαντικά μεγαλύτερων διαστάσεων 

όπου λόγω του αυξημένου διαθέσιμου όγκου το μέγιστο της προσρόφησης 

εντοπίζεται μεταξύ των 30 και 40 bar. Στο συγκεκριμένο εύρος πιέσεων οι καμπύλες 

των ισόθερμων περίσσειας για τους κώνους έχουν σχεδόν οριζόντια κλίση που 

δυσκολεύει κάπως τον εντοπισμό του μέγιστου. Η μέγιστη πυκνότητα προσρόφησης 

στον κώνο p5 είναι 0.028 ή 0.033 g/cm3 ανάλογα με τον όγκο δειγματοληψίας V ή 

V/2. Αυτή η πυκνότητα για τη συγκεκριμένη δομή αντιστοιχεί σε ~2% κ.β. και 

εντοπίζεται κοντά στα 30 bar. 

     

     

Σχήμα 6.12. Απεικονίσεις προσρόφησης Η2 στους 77Κ και 700 mbar, πλευρικές όψεις 
των ανθρακικών κώνων. Οι κατασκευές από αριστερά προς δεξιά είναι: p1, p2, p3, p4 
και p5. Κάτω απεικονίζονται τα μόρια Η2 που εντοπίζονται σε διαφορετικές 
υποδιαιρέσεις στον εσωτερικό όγκο του p5 κώνου.  
 

Τυχαίοι σχηματισμοί του μέγα κανονικού συνόλου στην πίεση των 700 mbar, 

απεικονίζονται στο σχήμα 6.11 και 6.12. Οι εικόνες του σχήματος 6.11 αφορούν 

στους νανοσωλήνες, οι εικόνες του 6.12 σε απεικονίσεις τις προσρόφησης Η2 στους 

κώνους. Από τις πλευρικές απεικονίσεις και τις κατόψεις του σχήματος 6.11, φαίνεται 

ότι καθώς η διάμετρος του κυλίνδρου μεγαλώνει, η μονοδιάστατη διάταξη των 

μορίων μεταμορφώνεται σε κυλινδρική. Επίσης στην κοιλότητα του νανοσωλήνα 

(22,18) σχηματίζεται ένα ξεκάθαρο στρώμα προσροφημένου υδρογόνου κοντά στα 

τοιχώματα του κυλίνδρου που συνοδεύεται από ένα λιγότερο ευκρινές δεύτερο 

εσωτερικό στρώμα, ενώ ένα μεγάλο τμήμα στην ακτινική διεύθυνση του σωλήνα 

παραμένει κενό. 
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 Η πρώτη σειρά του σχήματος 6.12, απεικονίζει πλευρικά τις πέντε κωνικές δομές και 

τα προσροφημένα μόρια υδρογόνου στα 700 mbar. Η δεύτερη σειρά του σχήματος 

6.12, απεικονίζει αποκομμένα τμήματα της προσροφημένης φάσης που περικλείονται 

σε πέντε υποδιαιρέσεις της κοιλότητας του p5 (700 mbar). Τα τμήματα των 

υποδιαιρέσεων είναι αυθαίρετου (μικρού) ύψους και βρίσκονται σε διαφορετικές 

αποστάσεις από την κορυφή του κώνου ενώ η μέση τους ακτίνα παραπέμπει στις 

ακτίνες των CNTs του σχήματος 6.11. Η αναλογία στις διατάξεις των μορίων 

υδρογόνου μέσα στους CNTs και στα τμήματα των υποδιαιρέσεων στον p5 είναι 

προφανής. 

 

6.5 Ενθαλπία προσρόφησης.  

Η ισοστερική θερμότητα προσρόφησης υπολογίζεται από την έκφραση 

TVa

a
is N

U
RTQ

,
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−= , όπου aU  και aN  η ολική ενέργεια προσρόφησης και ο ολικός 

αριθμός των μορίων που συμμετέχουν στην προσροφημένη φάση αντίστοιχα. Η 

μερική παράγωγος στο μέγα κανονικό σύνολο υπολογίζεται από τις διακυμάνσεις των 

ποσοτήτων U , N , UN  και 2N  με βάση την σχέση 22 NN

NUUN

−

−
, με X  την 

μέση τιμή της μεταβλητής X στο μέγα κανονικό σύνολο.  

Η μερική παράγωγος μπορεί επίσης να υπολογιστεί από την απευθείας παραγώγιση 

της ποσότητας NUum /=  ως προς N .[25, 26] Χρησιμοποιήσαμε και τις δυο 

μεθόδους και οδηγηθήκαμε στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε τους υπολογισμούς που βασίζονται στην έκφραση των 

διακυμάνσεων.  

Η ισοστερική θερμότητα προσρόφησης υδρογόνου στους νανοκώνους παρουσιάζεται 

στα σχήματα 6.13 και 6.14 ως συνάρτηση της κάλυψης του εσωτερικού όγκου των 

κώνων από μόρια Η2. Η κάλυψη εκφράζεται από την ολική πυκνότητα H2 στον όγκο 

δειγματοληψίας. Για λόγους ευκρίνειας συγκεντρώνουμε τις καμπύλες ενθαλπίας των 

κώνων p2 και p4 στο σχήμα 6.13 και των p1, p3 και p5 στο σχήμα 6.14. Το (α) 

σκέλος των σχημάτων αναφέρεται στον όγκο δειγματοληψίας V=30 nm3, ενώ το (β) 
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στον όγκο V=15 nm3. Συγκρίνοντας τις καμπύλες ενθαλπίας ενός κώνου στους δυο 

όγκους, η θερμότητα προσρόφησης για όλο το εύρος κάλυψης είναι μεγαλύτερη στον 

μικρότερο όγκο. Τα μόρια στον μικρό όγκο είναι περιορισμένα σε μια πιο «δραστική» 

επιφάνεια του κώνου, αντίθετα στον μεγάλο όγκο δειγματοληψίας εξετάζονται και 

σημεία απομακρυσμένα από την κορυφή, γεγονός που οδηγεί στη μείωση του μέσου 

όρου της ενέργειας στο στατιστικό σύνολο. Συνεπώς οι ενέργειες που υπολογίζουμε 

εδώ είναι σημαντικά μεγαλύτερες από την ενέργεια προσρόφησης των πραγματικών 

κώνων άνθρακα που έχουν διαστάσεις μικρομέτρων. 

 (α) 

 (β) 

Σχήμα 6.13. Ισοστερική θερμότητα προσρόφησης Η2 στο εσωτερικό των p4 και p2 κώνων, με 
όγκο δειγματοληψίας (α) V=30 nm3 και (β) V=15 nm3.  
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 Σε χαμηλή κάλυψη η ισοστερική ενέργεια των κώνων παρουσιάζει εκθετική πτώση. 

Αυτό είναι επακόλουθο της ανομοιογένειας των κώνων. Η τοπική καμπυλότητα 

αλλάζει γρήγορα από την κορυφή των κώνων (μικρές αποστάσεις τοιχωμάτων, 

μεγάλη καμπυλότητα, ισχυρή αλληλεπίδραση) προς την βάση τους (μεγάλες 

αποστάσεις τοιχωμάτων, σχεδόν μηδενική καμπυλότητα, ασθενής αλληλεπίδραση). 

Τα ισχυρά κέντρα προσρόφησης είναι λίγα σε αναλογία, και καλύπτονται σχεδόν 

αμέσως. Μετά την κάλυψη αυτών τα καινούρια μόρια καταλαμβάνουν θέσεις 

σταδιακά χαμηλότερης ενέργειας. Ο κώνος p1 είναι ομοιογενής αφού σε χαμηλή 

κάλυψη η ενέργειά του παραμένει σταθερή. Ουσιαστικά η δομή του p1 κώνου 

παραπέμπει περισσότερο σε μια ανοιχτή επιφάνεια παρά σε πόρο. Οι υπόλοιποι κώνοι 

είναι ασφαλώς ανομοιογενείς. Επιπλέον όσο μικραίνει η γωνία του κώνου 

(περισσότερα πεντάγωνα κορυφής) τόσο πιο απότομη είναι η πτώση των ισοστερικών 

καμπυλών (μεγαλύτερη ανομοιογένεια). Μόλις τα ισχυρά κέντρα καλυφθούν οι 

ισοστερικές καμπύλες αποκτούν οριζόντια κλίση. Σε αυτό το στάδιο της 

προσρόφησης τα εναπομείναντα κέντρα είναι ενεργειακά συγκρίσιμα και προκαλούν 

στην θερμότητα προσρόφησης μια ασθενή έως και αμελητέα εξάρτηση από την 

κάλυψη. Αυτά τα κέντρα είναι απομακρυσμένα από την κορυφή των κώνων, 

βρίσκονται όμως παραπλήσια των τοιχωμάτων του. Το ενεργειακό πεδίο στην 

περιοχή αυτή είναι ποιοτικά ίδιο με το ομοιογενές πεδίο των κυλινδρικών πόρων με 

συνέπεια την σχεδόν οριζόντια κλίση των καμπυλών ισοστερικής θερμότητας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρήθηκε μια βαθμίδα στις καμπύλες ενθαλπίας στο 

εύρος κάλυψης 0.02-0.03 g/cm3 (οι τιμές αντιπροσωπεύουν την απόλυτη και όχι την 

περίσσεια πυκνότητα προσρόφησης), όπου εντοπίστηκε το μέγιστο των ισόθερμων 

προσρόφησης του σχήματος 6.9. Πλέον οι τιμές της ενέργειας δυναμικού γίνονται 

συγκρίσιμες με την αλληλεπίδραση της αέριας φάσης. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

συμμετέχουν στην συνολική ενέργεια, προκαλώντας πτώση στις καμπύλες ενθαλπίας. 

Σε πολύ υψηλή κάλυψη οι όγκοι των κώνων έχουν σχεδόν πληρωθεί και τυχόν 

αυξομοιώσεις στην ενθαλπία οφείλονται στην καλύτερη ή χειρότερη ταξινόμηση των 

μορίων στο χώρο ελέγχου. 

Είναι ενδιαφέρον πως σε πιο προχωρημένα στάδια της προσρόφησης η ισοστερική 

θερμότητα του p1 γίνεται μεγαλύτερη του p3. Ο κώνος p1 είναι κοντός και αμβλύς. Η 

βάση των τομών του στον όγκο V=15 ή V=30nm3, απέχει 1.85nm ή 2.32 nm από την 
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κορυφή. Οι θέσεις πάνω στην βάση του p1 βρίσκονται σχετικά κοντά στην κορυφή 

συγκριτικά πάντοτε με τις αντίστοιχες θέσεις του p3. Μέσα στον χώρο του p1 τα 

μόρια ποτέ δεν απομακρύνονται ουσιαστικά από τους άνθρακες της κορυφής. Οπότε 

σε μεγάλη κάλυψη τα προσροφημένα μόρια υδρογόνου μέσα στον p1 βρίσκονται πιο 

κοντά στην επιφάνεια από ότι τα αντίστοιχα μόρια μέσα στους κώνους των p3 (ή p2). 

Οπότε σε προχωρημένη κάλυψη οι μετατοπίσεις των μορίων στον διαθέσιμο όγκο του 

p1 γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο γεγονός που συμβάλλει σε υψηλότερη 

ενθαλπία προσρόφησης συγκριτικά με την ενθαλπία των p3 και p2. 

(α) 

 (β) 

Σχήμα 6.14. Ισοστερική θερμότητα προσρόφησης Η2 στο εσωτερικό των p5, p3 και p1 
κώνων, με όγκο δειγματοληψίας (α) V=30 nm3 και (β) V=15 nm3.  
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 Ο κώνος p5 αποδίδει την μέγιστη ενθαλπία προσρόφησης. Αυτό είναι λογικό αφού 

είναι ο πιο στενός και δομικά ο πιο ανομοιογενής. Η ενθαλπία του αυξάνει εκθετικά 

τείνοντας προς την μηδενική κάλυψη. Σε συνθήκες μηδενικής κάλυψης όταν ο όγκος 

δειγματοληψίας στον p5 είναι V=30 ή V=15 nm3 υπολογίζουμε τιμές ενθαλπίας 

10.26kJ/mol ή 11.76kJ/mol αντίστοιχα. Η δομή του p5 είναι ίδια με την κορυφή των 

SWNHs. Βιβλιογραφικά δεδομένα [27]  προσρόφησης υδρογόνου σε δομή SWNH με 

κώνο γωνίας 19.2ο και λίγο μικρότερου ύψους από τον κώνο p5 που μελετήθηκε στην 

παρούσα εργασία, οδήγησαν  σε τιμή της ενθαλπίας προσρόφησης Η2 ίση με 12 

kJ/mol σε συνθήκες μηδενικής κάλυψης. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την 

ενθαλπία που υπολογίσαμε σε μηδενική κάλυψη στη δομή των 19ο. Αυτό είναι λογικό 

αφού ο μικρότερος κώνος είναι ενεργειακά πιο ισχυρός. Ο όγκος της αντίστοιχης 

βιβλιογραφικής δομής (V=6 nm3) είναι 5 φορές μικρότερος από την δομή (V=30 nm3) 

που μελετάται στην παρούσα εργασία. Επιπλέον στο κωνικό τμήμα του SWNH δεν 

είχε εφαρμοστεί η σωστή καμπυλότητα της κορυφής και στην τοπολογία των 

ανθράκων δεν είχαν οριστεί πενταγωνικές έδρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα 

κέντρα προσρόφησης κοντά στην κορυφή του SWNH στην [27] να παρουσιάζονται 

ασθενέστερα από τα αντίστοιχα κέντρα της παρούσας (ακριβέστερης) δομής.  
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7.1 Εισαγωγή. 

Προκειμένου να μελετηθεί  η επίδραση του μεγέθους των πόρων στην προσρόφηση 

τυπικών αερίων, πραγματοποιήθηκε συστηματική σειρά μετρήσεων προσρόφησης Ν2, 

CO2 και Η2 σε τρία εμπορικά διαθέσιμα μικροπορώδη ανθρακικά υλικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως μοριακοί ηθμοί για τον διαχωρισμό αέριων μειγμάτων 

[1]. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στην αποτελεσματική διάμετρο των μικροπόρων που 

είναι μοριακών διαστάσεων (συνήθως 0.4-0.9 nm) αποτρέποντας την είσοδο μεγάλων 

μορίων [2]. Οι ανθρακικοί μοριακοί ηθμοί (carbon molecular sieves, CMS) συνήθως 

παρασκευάζονται με πυρόλυση πολυμερικών ενώσεων [2-4]. Το πορώδες τους δίκτυο 

προέρχεται από τις πρόδρομες ενώσεις, συνεχίζει όμως να διαμορφώνεται κατά τη 

διάρκεια ενεργοποίησής τους και της χημικής τους κατεργασίας (π.χ. μέσω περαιτέρω 

χημικής εναπόθεση ατμών υδρογονανθράκων-CVD, εμποτισμού πολυμερικών 

ενώσεων στο ανθρακικό υπόστρωμα κλπ.) οι οποίες αποσκοπούν σε μείωση του 

μεγέθους των πόρων [5-6].  

Τα δείγματα των τριών ανθρακικών μοριακών ηθμών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα πειραματική μελέτη, και στο εξής θα ονομάζονται Τ3Α, Τ4Α και Τ5Α, 

διατίθενται από την Takeda Chemical Industries Ltd. (Ιαπωνία), με τις εμπορικές 
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ονομασίες SHIRASAGI MSC–3K–Type 172, SHIRASAGI MSC–4A, και 

SHIRASAGI XZM–4/6, αντίστοιχα. 

Οι συγκεκριμένοι άνθρακες, οι οποίοι προέρχονται από την ανθρακοποίηση κελύφους 

καρύδας, δεν διαθέτουν οργανωμένη πορώδη δομή [7-8]. Οι γραφιτικοί τους 

νανοκρύσταλλοι [9]) είναι κατανεμημένοι και προσανατολισμένοι τυχαία στο χώρο 

και τα διάκενα που δημιουργούνται μεταξύ των κρυστάλλων και στα 

συσσωματώματα αυτών σχηματίζουν τους πόρους [10]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

Τ3Α διαθέτει μικρότερο μέγεθος πόρων από τους δύο άλλους άνθρακες, αφού έχει 

υποστεί επιπλέον κατεργασία εναπόθεσης άνθρακα στον βασικό ανθρακικό σκελετό 

[11].  

Προσεγγιστικά, η γεωμετρία των πόρων τέτοιων υλικών μπορεί να θεωρηθεί 

διδιάστατη, και για την περιγραφή της είναι δυνατό επομένως να υιοθετηθεί το 

μοντέλο της σχισμής (πόροι με παράλληλα επίπεδα ανθρακικά τοιχώματα).  

 

7.2 Πειράματα προσρόφησης 

Τα πειράματα προσρόφησης / εκρόφησης Ν2 στους 77 Κ, CO2 στους 273 Κ και H2 

στους 77 Κ πραγματοποιήθηκαν στο αυτόματο ογκομετρικό σύστημα προσρόφησης 

αερίων Autosorb-1 MP της Quantachrome, το οποίο επιτρέπει μετρήσεις σε χαμηλές 

πιέσεις (έως 1 bar). Πριν από κάθε μέτρηση, κατάλληλη μάζα κάθε δείγματος (50-85 

mg) απαερώθηκε στους 250 οC για 12 ώρες υπό υψηλό κενό ( 510 −< mbar).  

 

7.3 Ισόθερμες προσρόφησης Ν2 στους 77Κ. 

Οι ισόθερμες προσρόφησης Ν2 στους 77Κ για τα τρία δείγματα CMS παρουσιάζονται 

στο σχήμα 7.1. Στην περίπτωση του Τ3Α η ποσότητα της προσροφημένης φάσης 

είναι αμελητέα, γεγονός που αποδίδεται στους εξαιρετικά μικρούς πόρους του 

συγκεκριμένου υλικού που πρακτικώς δεν είναι προσβάσιμοι από τα μόρια του 

αζώτου (συμπεριφέρονται ως κλειστοί  πόροι). 
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Σχήμα 7.1. Iσόθερμες προσρόφησης – εκρόφησης Ν2 στα τρία CMS δείγματα στους 77Κ. 

 

 Το υλικό φαίνεται να προσροφά μετρήσιμες ποσότητες αερίου μόνο σε πολύ υψηλές 

πιέσεις (p/po>0.9), παρατήρηση η οποία συσχετίζεται με την παρουσία μακροπόρων 

(w>50nm) λόγω συσσωματώσεων. 

Σε αντίθεση με τον Τ3Α, οι ισόθερμες προσρόφησης Ν2 για τους άνθρακες Τ4Α και 

Τ5Α είναι τύπου Ι, όπως αναμένεται για τυπικά μικροπορώδη υλικά. Παρόλα αυτά οι 

καμπύλες και των δυο ανθράκων παρουσιάζουν μια μικρή θετική κλίση σε μεγάλες 

σχετικές πιέσεις  γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη μεσοπόρων. Μάλιστα στην 

περίπτωση του Τ5Α εμφανίζεται βρόχος υστέρησης τύπου Η4, ο οποίος είναι 

χαρακτηριστικός υλικών με μεσοπόρους τύπου σχισμής. Το δείγμα Τ4Α εμφανίζει 

επίσης υστέρηση πλην όμως διαφορετικού τύπου. Ο κλάδος της εκρόφησης είναι 

σχεδόν παράλληλος με αυτόν της προσρόφησης, η υστέρηση διατηρείται σε πολύ 

μικρές πιέσεις ενώ η διαφορά των δύο κλάδων μεγιστοποιείται σε μικρές σχετικές 

πιέσεις. Αυτή η συμπεριφορά είναι τυπική για υλικά με μικροπόρους μοριακών 

διαστάσεων και αποδίδεται στην εξαιρετικά αργή διάχυση των μορίων στο πορώδες 

δίκτυο.   
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Η ανάλυση των ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 για τα τρία υλικά οδήγησε στον 

υπολογισμό της ειδικής επιφάνειας με τη μέθοδο ΒΕΤ (SBET) και DR (SDR), του 

συνολικού όγκου των πόρων από τον όγκο του προσροφημένου υγρού αζώτου σε 

p/p0=0.95, του όγκου των μικροπόρων με την μέθοδο-t (t-plot) και την προσέγγιση 

DR, καθώς και του όγκου των μακροπόρων και μικροπόρων [12]. Οι αντίστοιχες 

τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1 για το σύνολο των ανθρακικών υλικών, εκτός 

από το Τ3Α αφού αποδείχτηκε ότι οι πόροι του είναι μη προσβάσιμοι για το άζωτο. 

 
 N2 CO2 

Δεί-
γμα 

SBET  
 

[m2g-1] 

SDR  
 

[m2g-1] 

Vt  
 

[cm3g-1] 

Vmicro(t)  
 

[cm3 g-1] 

Vmicro 

(DR) 
[cm3g-1] 

Vmeso*  
 

[cm3g-1] 

Vmacro#  
 

[cm3g-1] 

SDR  
 

[m2g-1] 

Vmicro 

(DR) 
[cm3g-1] 

Vmicro 

(MC) 
[cm3g-1] 

T3A - - - - - - 0.08 465 0.17 0.18 
T4A 428 465 0.20 0.17 0.16 0.03 0.05 695 0.23 0.22 
T5A 560 600 0.25 0.20 0.21 0.05 0.01 720 0.24 0.23 
SBET: η ειδική επιφάνεια BET. SDR: η επιφάνεια DR, Vt: ο ολικός όγκος πόρων (στο 
p/p0=0.95), Vmicro: ο όγκος μικροπόρων από την μέθοδο-t (t), από την προσέγγιση Dubinin 
Radushkevich (DR), από την προσομοίωση Monte Carlo (MC), Vmeso: ο όγκος μεσοπόρων, 
Vmacro: ο όγκος μακροπόρων, * Vt-Vmicro(μέθοδος-t) # όγκος στο p/p0=0.95 -Vt. 

Πίνακας 7.1. Επιφάνεια και όγκος πόρων για τα τρία CMS δείγματα. 
 

Σε ό,τι αφορά την κινητική της προσρόφησης N2, η διεργασία ήταν αρκετά γρήγορη 

στην περίπτωση του άνθρακα Τ5Α ακόμη και σε μικρές πιέσεις ( 6
0 10/ −<pp ). 

Αντίθετα ο άνθρακας Τ4Α παρουσίασε εξαιρετικά αργή κινητική η οποία υποδεικνύει 

πολύ αργή διάχυση του Ν2 στο πορώδες σύστημα του Τ4Α λόγω περιορισμών 

προσβασιμότητας. 

7.4 Ισόθερμες προσρόφησης CO2 σε 273Κ. 

Οι ισόθερμες προσρόφησης CO2 στους 273Κ για τα τρία δείγματα ανθράκων 

παρουσιάζονται στο σχήμα 7.2. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 

273 Κ και πίεση έως 1=p  bar που για το CO2 αντιστοιχεί σε σχετική πίεση ίση με 

29.0/ 0 ≈pp . Σε αυτή τη θερμοκρασία τα προβλήματα στην διάχυση 

ελαχιστοποιούνται και οι ισόθερμες καμπύλες αναδεικνύουν το μικροπορώδες 

σύστημα των υλικών με μεγαλύτερη ευκρίνεια, όπως φαίνεται και από την περίπτωση 

του άνθρακα Τ3Α του οποίου η ισόθερμη προσρόφησης CO2 είναι συγκρίσιμη με 
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αυτές των Τ4Α και Τ5Α, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προσρόφησης Ν2 στους 

77Κ.  

 

Σχήμα 7.2. Ισόθερμες προσρόφησης CO2 στα τρία δείγματα CMS στους 273Κ. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2, σε σχετικές πιέσεις 3
0 106 −×>pp η προσροφημένη 

ποσότητα CO2 ακολουθεί την σειρά T5A>T4A>T3A. Αντίθετα σε μικρότερες πιέσεις 

( 3
0 106 −×<pp ) παρατηρείται «διασταύρωση» των ισοθέρμων και η ροφημένη 

ποσότητα ακολουθεί την αντίστροφη σειρά (ο Τ3Α προσροφά περισσότερο από τα 

άλλα δείγματα). Ο Τ3Α διαθέτει τους στενότερους πόρους από τα τρία δείγματα, με 

συνέπεια να αναπτύσσει τις ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις με τα μόρια CO2. Οι στενοί 

πόροι του Τ3Α γεμίζουν όμως με προσροφημένη φάση CO2 σε μικρή σχετική πίεση 

και αφού ο συγκεκριμένος άνθρακας δεν διαθέτει πολύ μεγαλύτερους πόρους η κλίση 

της αντίστοιχης  ισόθερμης μειώνεται αισθητά και η καμπύλη του Τ3Α τέμνει 

διαδοχικά τις καμπύλες των Τ5Α και Τ4Α.  

Με βάση τις ισόθερμους προσρόφησης CO2 για τα τρία υλικά υπολογίστηκε η ειδική 

επιφάνεια και ο όγκος των μικροπόρων με τη μέθοδο DR, και τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. 



Κεφάλαιο 7:  Πειραματική μελέτη αποθήκευσης αερίων σε ανθρακικούς μοριακούς ηθμούς.

148 

 

Σχήμα 7.3. Κατανομή μεγέθους πόρων των τριών δειγμάτων CMS από ισόθερμες CO2 και 
πυρήνες Monte Carlo. 
 

Τα δεδομένα προσρόφησης CO2 χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για τον υπολογισμό 

των κατανομών μεγέθους πόρων (PSD) των τριών ανθρακικών δειγμάτων με βάση 

την προσομοίωση Monte Carlo της προσρόφησης CO2 σε ανθρακικούς πόρους 

σχισμής, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 7.3. Η 

κατανομή των πόρων προκύπτει από την επίλυση του συστήματος της προσρόφησης 

με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

Minimize: 
2

bxA
rr

−  (7.1) 

Η λύση της 7.1 εκφράζεται ως: 

( ) bAAAx TT
rr 1

.
−

=τε   (7.2) 

όπου τε .xr η κατανομή πόρων που βελτιστοποιεί την 7.1 (ελάχιστα τετράγωνα), b είναι 

η πειραματική ισόθερμη (οι καμπύλες του σχήματος 7.2) και A  είναι η μήτρα των 

υπολογιστικών ισοθέρμων από προσομοίωση. Στο σύστημα της προσρόφησης 

θεωρείται πως η πειραματική ισόθερμη προκύπτει από τον γραμμικό συνδυασμό της 
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μήτρας των υπολογιστικών ισόθερμων και του διανύσματος της κατανομής πόρων, 

όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 5.  

Όπως φαίνεται στο ραβδόγραμμα του σχήματος 7.3, ο Τ3Α διαθέτει μικρότερους 

πόρους από τους άλλους δύο άνθρακες καθώς εμφανίζει πόρους μικρότερους από 0.3 

nm και ένα μεγάλο τμήμα πόρων στην περιοχή των 0.6 nm (ultra-μικροπόροι). Οι 

άνθρακες Τ4Α και Τ5Α διαθέτουν συγκρίσιμο πορώδες σύστημα αλλά στον Τ4Α 

παρατηρείται ένα τοπικό ελάχιστο στη διάσταση 0.7-0.75 nm. Πάντως οι 

περισσότεροι πόροι και των δύο υλικών είναι μικρότεροι από 0.7 nm.  

 

Σχήμα 7.4. Ισόθερμες προσρόφησης Η2 στα τρία δείγματα CMS στους 77Κ. 
 

7.5 Ισόθερμες προσρόφησης Η2 στους 77Κ. 

Οι ισόθερμες προσρόφησης Η2 στους 77Κ για τα τρία δείγματα παρουσιάζονται στο 

σχήμα 7.4. Οι ισόθερμες προσρόφησης Η2 για τους T4A και Τ5Α σχεδόν ταυτίζονται 

(πολύ μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μόνο σε πολύ μικρές πιέσεις) και δεν 

εμφανίζουν βρόχους υστέρησης. Αντίθετα η ισόθερμη του Τ3Α εμφανίζει κάποια 

ίχνη υστέρησης η οποία συντηρείται μέχρι και τις πολύ μικρές σχετικές πιέσεις, και 

σαφώς σχετίζεται με την κινητική της προσρόφησης Η2 στους 77Κ που για τους πολύ 
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στενούς πόρους του Τ3Α είναι εξαιρετικά αργή. Ενδεικτικά στο σχήμα 7.5 

παρουσιάζονται οι κινητικές καμπύλες προσρόφησης Η2 στα τρία υλικά για την πίεση 

33.1=p mbar . Στα δείγματα των Τ4Α και Τ5Α, η ποσότητα προσρόφησης στα 

πρώτα 5 min έχει ξεπεράσει το 95% της τιμής ισορροπίας, σε αντίθεση με τη 

προσρόφηση στον Τ3Α  η οποία στο ίδιο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται σχεδόν 

γραμμική. 

 

Σχήμα 7.5. Κινητική προσρόφησης Η2 στα δείγματα CMS, σε πίεση 1.35 mbar.  
 

Οι πειραματικές ισόθερμες προσρόφησης Η2 χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την 

πρόβλεψη τοπικών ισοθέρμων προσρόφησης Η2 σε μοντέλα πόρων τύπου σχισμής 

χρησιμοποιώντας πυρήνες GCMC. Η βασική αρχή της μεθόδου παρουσιάστηκε εν 

μέρει στην παράγραφο: 5.7.a Επίλυση του ολοκληρώματος της προσρόφησης.  

 

7.6 Η διατύπωση του προβλήματος της προσρόφησης. 

7.6.a Μέθοδος ομαλοποίησης (regularization).  

Στην βιβλιογραφία αναλύονται οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της μη ορθής 

διατύπωσης (ill-posed problem) του συστήματος της προσρόφησης.[13]Tο πρόβλημα 
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της προσρόφησης είναι ουσιαστικά η βελτιστοποίηση ενός συστήματος που 

εκφράζεται από την εξίσωση 7.1. Αν υποθέσουμε ότι τα πειραματικά δεδομένα b  

στην εξίσωση αυτή αποτελούνται από δύο μέρη, ένα αληθινό trueb  και ένα που 

εκφράζει το σφάλμα που είναι εγγενές σε όλες τις πειραματικές διεργασίες, τότε: 

ξ
vrr

+= truebb  (7.3) 

 Αν 0=ξ  όπως και στο παράδειγμα με τις εικονικές ισόθερμες του κεφαλαίου 5, το 

πρόβλημα διατυπώνεται με ορθό τρόπο αφού έχουμε μια απεικόνιση 1 προς 1 

ανάμεσα στην truexr  και την b
r

 ( bAxtrue

rr += ).  

Στην πραγματικότητα υπάρχουν άπειρες λύσεις truex που ελαχιστοποιούν το σύστημα 

της (7.1) μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος (μη ορθή διατύπωση). Μια 

καλή μέθοδος βελτιστοποίησης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απόκλιση μεταξύ των 

truex  και x  γίνεται ελάχιστη. Στα προβλήματα που είναι μη ορθά διατυπωμένα  είναι 

απαραίτητη η επέκταση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (εξίσωση 7.2) και η 

αναζήτηση διαφορετικής στρατηγικής για την επίλυσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση 

εισάγεται ένας επιπλέον όρος στην προς ελαχιστοποίηση συνθήκη: 

Minimize 
22

xLbxA rvr γ+−  (7.4) 

Ο δεύτερος όρος είναι ο όρος ομαλοποίησης (regularization). Ο συντελεστής 

ομαλοποίησης γ  καθορίζει την ισορροπία μεταξύ των δύο όρων της 7.4, ώστε αυτοί 

να έχουν την ίδια βαρύτητα. Ο πίνακας ομαλοποίησης L  είναι τετραγωνικός. Ένας 

βασικός περιορισμός στην λύση των x  είναι ότι αποδεχόμαστε μόνο μη αρνητικές 

λύσεις 0≥x  (δεν έχει νόημα αρνητική κατανομή μεγέθους πόρων).  

 

7.6.b Πίνακες ομαλοποίησης. 

Έστω ότι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το υπόλοιπο r : 

( ) 22
xLbxAxr rrrr γ+−=  (7.5) 

Η κατανομή πόρων που ελαχιστοποιεί την (7.5) είναι [13]: 

{ } bALLAAx TTT
rr 1−

+= γ  (7.6) 

Η λύση της ομαλοποίησης διαφέρει από την συνήθη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 

ως προς τον επιπλέον όρο LLT  στον τελικό πίνακα που πρέπει να αντιστραφεί. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι το μεγάλο πρόβλημα με την επίλυση των ελαχίστων 

τετραγώνων είναι πως ο πίνακας Α είναι σχεδόν ιδιάζων. Εισάγοντας τον 

τετραγωνικό πίνακα L που εξ’ ορισμού έχει διαγώνια μορφή καθίσταται πιο εύκολη η 

αντιστροφή του πίνακα που προκύπτει. 

Η πιο απλή επιλογή του πίνακα L  είναι ο μοναδιαίος πίνακας: IL = . Σε αυτήν την 

περίπτωση απαιτείται μόνο η πρόσθεση της σταθεράς ομαλοποίησης γ  στην 

διαγώνιο του AAT : 

( ) dxxfxxL
b

a

222

∫==
r

 (7.7) 

Είναι κατανοητό πως αν αναζητούμε μια λύση που έχει ως προϋπόθεση την 

ελαχιστοποίηση της (7.7), η λύση αυτή θα πρέπει να είναι ομαλή συνάρτηση, γιατί σε 

αντίθετη περίπτωση το 2x  (το μέτρο του διανύσματος της λύσης) θα έχει μεγάλη 

τιμή και η λύση θα παρουσιάζει ξαφνικές αυξομειώσεις, χαρακτηριστικό που δεν 

ανταποκρίνεται σε μια ρεαλιστική κατανομή μεγέθους πόρων. Ένα υλικό είναι 

πιθανότερο να έχει πολλούς πόρους με κοντινά μεταξύ τους μεγέθη παρά να αριθμεί 

πάρα πολλούς πόρους με μια διάσταση και να μην διαθέτει καθόλου πόρους στην 

αμέσως επόμενη διάσταση. 

Μια άλλη κλάση πινάκων ομαλοποίησης προκύπτει από τις κεντρικές διαφορές στα 

στοιχεία της λύσης x . Η συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή των κεντρικών 

διαφορών δεύτερης τάξης: 

( ) ( ) ( ) ( )
22

2 2
h

hxfxfhxf
x

xf −+−+
=

∂
∂

 (7.8) 

όπου h  είναι το σταθερό βήμα με το οποίο αυξάνει η διάσταση των πόρων (π.χ. 

05.0=h  nm). Αν λοιπόν επιδιώξουμε ελαχιστοποίηση της δεύτερης παραγώγου στο 

διάνυσμα της κατανομής θα προκύψει λύση που θα έχει όσο το δυνατόν μικρότερες 

μεταβολές κλίσεων. Σε μια ρεαλιστική κατανομή πόρων το παραπάνω 

χαρακτηριστικό είναι επίσης αναμενόμενο. Ο πίνακας L που εισάγει την δεύτερη 

παράγωγο στην ελαχιστοποίηση της νόρμας του υπολοίπου είναι: 
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Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, ως άνω όριο της κατανομής 

έχει επιβληθεί το μέγεθος πόρων ίσο με 1.2 nm, ενώ χρησιμοποιείται ο πίνακας 

ομαλοποίησης της (7.9). 

 

7.7 Κατανομές πόρων από την προσρόφηση Η2. 

 

Σχήμα 7.6. Κατανομές μεγέθους πόρων των δειγμάτων CMS από τις ισόθερμες Η2 και τις 

μήτρες προσομοίωσης  Monte Carlo προσομοίωσης σε μοντέλα τύπου σχισμής. 

 

Οι κατανομές μεγέθους πόρων των τριών εμπορικών ανθράκων όπως προέκυψαν από 

τις πειραματικές ισόθερμες προσρόφησης υδρογόνου παρουσιάζονται στο σχήμα 7.6. 

Οι κατανομές αυτές εκφράζονται με βάση το πραγματικό (χημικό) μέγεθος των 
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πόρων w  και όχι την φυσική τους διάσταση H, η οποία ορίζεται από τις αποστάσεις 

μεταξύ των κέντρων των ανθράκων (σύμφωνα με τον πίνακα 5.2 το πραγματικό 

μέγεθος των πόρων σχισμής με αποκλειστικά ανθρακικά τοιχώματα είναι: 

263.0−= Hw  nm). 

Για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων κατανομών χρησιμοποιήθηκαν οι μήτρες 

των υπολογισμένων ισοθέρμων προσρόφησης Η2 σε μοντέλα σχισμής όπως έχουν 

περιγραφεί στο κεφάλαιο 5. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα για 

τα μοντέλα με μέγεθος H=[0.55-1.2] nm και με βήμα μεγέθους πόρου 05.0=h  nm, 

και αναζητήθηκαν οι κατανομές μεγέθους πόρων με ελαχιστοποίηση της εξίσωσης 

(7.5) μέσω του πίνακα ομαλοποίησης (7.9) και με συντελεστή ομαλοποίησης 
310−=γ (τυπική βιβλιογραφική τιμή [14]). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 

περίπτωση του άνθρακα Τ3Α χρησιμοποιήθηκαν τα πειραματικά δεδομένα του 

κλάδου της εκρόφησης, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματική 

κατάσταση ισορροπίας (λόγω των πολύ αργών κινητικών για το συγκεκριμένο 

δείγμα).  

Σε γενικές γραμμές ο Τ3Α διαθέτει πολύ μικρότερους πόρους από τους άλλους δύο 

άνθρακες. Ο Τ4Α παρουσιάζει πλούσια κατανομή και μικρότερους πόρους από τον 

Τ5Α. Αυτή η συμπεριφορά διαφέρει από τις κατανομές που ελήφθησαν από τα 

δεδομένα προσρόφησης CO2 (σχήμα 7.3), οι οποίες εμφανίζονται μετατοπισμένες σε 

μικρότερα κατά κανόνα μεγέθη πόρων. Επίσης η κατανομή του T5A στους πολύ 

μικρούς πόρους ( 7.0<w  nm) είναι σχεδόν γραμμική (μηδενική μεταβολή στην κλίση 

της κατανομής). Τέλος, όπως αναμενόταν όλες οι κατανομές  προσεγγίζουν ομαλά το 

μηδέν σε διάσταση nmH 2.1=  ( nmw 94.0= ). 

 

7.8 Πρόβλεψη ισοθέρμων προσρόφησης D2. 

Η κατανομή μεγέθους πόρων ενός υλικού όπως αυτή προκύπτει από μετρήσεις 

προσρόφησης ενός αερίου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την δομή αλλά κυρίως 

από τις αλληλεπιδράσεις του στερεού με τη ρευστή φάση. Έτσι εξηγούνται και οι 

σημαντικές διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των κατανομών μεγέθους πόρων  

που υπολογίστηκαν με βάση τα πειραματικά δεδομένα CO2 και Η2. Η αλληλεπίδραση 

όμως του Η2 με τα ανθρακικά τοιχώματα είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες 
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αλληλεπιδράσεις των ισοτόπων του, οι οποίες διαφοροποιούνται μόνο λόγω της 

μάζας των μορίων. Τα δυναμικά αλληλεπίδρασης του δευτερίου με τα ανθρακικά 

τοιχώματα έχουν συζητηθεί εκτενώς στο κεφάλαιο 4. Ο πυρήνας των υπολογισμένων 

ισόθερμων για το δευτέριο χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με τις κατανομές 

μεγέθους πόρων των ανθράκων T3A, Τ4Α και Τ5Α με βάση τα πειραματικά 

δεδομένα Η2 για την πρόβλεψη των αντίστοιχων ισοθέρμων προσρόφησης δευτερίου 

στους 77Κ. Οι υπολογισμένες ισόθερμες προσρόφησης D2 προέκυψαν από τον 

γραμμικό συνδυασμό του πυρήνα GCMC για προσρόφηση D2 και τις επιμέρους 

κατανομές μεγέθους πόρων των τριών ανθράκων (με βάση το H2).  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις προσρόφησης D2 και στους τρεις 

άνθρακες στους 77Κ με χρήση της αυτόματης ογκομετρικής διάταξης που έχει ήδη 

περιγραφεί. Οι υπολογισμένες και πειραματικές ισόθερμες προσρόφησης 

παρουσιάζονται στο σχήμα 7.7. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται ικανοποιητική 

συμφωνία μεταξύ υπολογιστικών και πειραματικών αποτελεσμάτων. Αξίζει να 

τονιστεί ότι τα τρία δείγματα Takeda εκτός από μοριακοί είναι και κβαντικοί ηθμοί, 

αφού παρουσιάζουν κάποια προτίμηση στην προσρόφηση του δευτερίου έναντι του 

υδρογόνου. 

Οι κατανομές μεγέθους πόρων  όπως προκύπτουν από τις ισόθερμες προσρόφησης D2 

και Η2 είναι ακριβώς οι ίδιες για όλα τα δείγματα. Αντίθετα συγκρίνοντας τις 

κατανομές μεγέθους πόρων από τις ισόθερμες προσρόφησης H2 και CO2 

παρατηρούμε ότι διαφοροποιούνται σημαντικά. Η κατανομή μεγέθους πόρων δεν 

εξαρτάται μόνο από τις σκελετικές ιδιότητες του στερεού αλλά επηρεάζεται 

σημαντικά από τις αλληλεπιδράσεις του με τη ρευστή φάση και από το μέγεθος των 

μορίων του ρευστού. Αφού οι κατανομές μεγέθους πόρων με βάση τα δεδομένα 

προσρόφησης CO2 και Η2 είναι εμφανώς διαφορετικές δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την μία κατανομή για να προβλέψουμε τη προσρόφηση του άλλου 

αερίου στο ίδιο υλικό. Η PSD του H2 αντανακλά την συμπεριφορά του υλικού όταν η 

επιφάνειά του αλληλεπιδρά με το υδρογόνο. Η συγκεκριμένη PSD περιγράφει τον 

μηχανισμό της προσρόφησης του Η2 στο υλικό αποκλειστικά. Η ενεργειακή 

ετερογένεια του υλικού μεταφράζεται σε μια μέση απόσταση μεταξύ των τοιχωμάτων 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δομή του υλικού αναπαρίσταται πραγματικά. Άλλωστε 

οι μέθοδοι χαρακτηρισμού πορωδών υλικών με βάση δεδομένα προσρόφησης πρέπει 
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να επικεντρώνονται κυρίως στις κατανομές ενεργειών αλληλεπίδρασης παρά στις 

κατανομές μεγέθους πόρων, όπως είναι η μέχρι στιγμής συνήθης πρακτική.[15]  

 

 

 

Σχήμα 7.7. Πειραματικές ισόθερμες προσρόφησης D2 και Η2 στους 77Κ στα δείγματα Τ3Α, 
Τ4Α και Τ5Α (σύμβολα) και υπολογισμένες ισόθερμες GCMC Η2 (αστέρια) και D2 (κόκκινη 
διακεκομμένη γραμμή). 



Κεφάλαιο 7:  Πειραματική μελέτη αποθήκευσης αερίων σε ανθρακικούς μοριακούς ηθμούς.

157

 
 

Παρόλο που η μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι καθαρά υπολογιστική η 

αναπαραγωγή των πειραματικών ισόθερμων προσρόφησης D2 στα τρία υλικά 

αποδεικνύει ότι τα δυναμικά Feynmann-Hibbs που χρησιμοποιήθηκαν για την 

προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων και των δυο ισοτόπων περιγράφουν ικανοποιητικά 

το σύστημα. Δηλαδή αν οι πίνακες των υπολογιστικών ισόθερμων προσρόφησης Η2 

αναπαράγουν την πειραματική ισόθερμη Η2 ενός υλικού, τότε χρησιμοποιώντας την 

ίδια κατανομή μεγέθους πόρων οι αντίστοιχοι πίνακες του D2 θα προβλέπουν την 

πειραματική ισόθερμη προσρόφησης D2 του ίδιου υλικού.   
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Συμπεράσματα  

• Μελέτη προσρόφησης υδρογόνου / δευτερίου σε πόρους τύπου σχισμής 

Εξετάσαμε το δευτέριο και το υδρογόνο ως αέρια ρόφησης μέσα σε ανθρακικούς 

πόρους τύπου σχισμής. Το δευτέριο έχει διπλάσια μάζα από το υδρογόνο και αυτή 

εισέρχεται στον υπολογισμό της ενέργειας ρόφησης, στον συντελεστή των 

αλληλεπιδράσεων και το θερμικό μήκος deBroglie.  

Μελετήσαμε την αλληλεπίδραση των δυο ισοτόπων στο εσωτερικό των πόρων και 

εκτελέσαμε ανεξάρτητες για κάθε αέριο προσομοιώσεις προσρόφησης στους 77Κ, για 

πιέσεις μέχρι 20 bar και για μεγέθη πόρων μέχρι 2 nm.  

Υπολογίσαμε την τιμή της εκλεκτικότητας D2/Η2 μεταβάλλοντας το μέγεθος του 

πόρου και την πίεση. Η εκλεκτικότητα δεν είναι μονότονη συνάρτηση αυτών των 

μεταβλητών.  

Η εκλεκτικότητα D2/Η2 γίνεται σημαντική σε στενούς πόρους εξαιρετικά 

περιορισμένου μεγέθους όταν η διάστασή τους είναι συγκρίσιμη με το θερμικό μήκος 

deBroglie των ισοτόπων. Όσο η διάσταση του πόρου παραμένει μικρή ώστε η 

κάλυψη να είναι μονοστρωματική η εκλεκτικότητα χαμηλώνει με εκθετικό τρόπο. Η 

εκλεκτικότητα παρουσιάζει ελάχιστο σε συγκεκριμένη διάσταση πόρου λίγο πριν 

επιτραπεί ο σχηματισμός διπλής στοιβάδας προσρόφησης, όπου το μοναδικό στρώμα 

της ροφημένης φάσης παρουσιάζεται ευρύ. Ο συγκεκριμένος πόρος δεν μπορεί να 

διαχωρίσει τα ισότοπα επειδή είναι μεγάλος σε σχέση με το θερμικό μήκος των 

ισοτόπων, και τα τοιχώματά του αλληλεπιδρούν με αυτά με τον ίδιο ακριβώς 

(κλασσικό) τρόπο. 

Η τιμή της εκλεκτικότητας D2/Η2  ακολουθεί μια περιοδική εξάρτηση από το μέγεθος 

του πόρου, αφού μεγιστοποιείται σε συγκεκριμένες διαστάσεις πόρων που μπορούν 

να χωρέσουν δυο ή και τρεις στοιβάδες προσροφημένης φάσης και ελαττώνεται στα 

ενδιάμεσα μεγέθη. Βέβαια καθώς η διάσταση του πόρου αυξάνει οι περιοδικές 

αυξομειώσεις γίνονται λιγότερο εμφανείς και μικρότερης έντασης. 

Προσομοιώσαμε την διεργασία εκρόφησης σε συνθήκες όμοιες με αυτές τυπικών 

πειραμάτων TPD και αποδείχθηκε ότι οι πόροι τύπου σχισμής δεν μπορούν να 

αποθηκεύσουν ικανοποιητικά H2 σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 150Κ.  
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• Ρόφηση υδρογόνου σε οξειδωμένους ενεργούς άνθρακες. 

Μελετήσαμε την ρόφηση υδρογόνου σε πόρους σχισμής μετά την εισαγωγή 

ενεργειακής ανομοιογένειας, θεωρώντας την ύπαρξη εποξειδικών ή υδροξυλικών 

ομάδων στα ανθρακικά τοιχώματα. Ανάλογα με τον τύπο των δραστικών ομάδων το 

ενεργειακό πεδίο της ανθρακικής επιφάνειας αλλάζει σημαντικά, ενώ οι 

υπολογισμένες ισόθερμες υδρογόνου δείχνουν πως αυξάνοντας τη συγκέντρωση των 

οξυγόνων η πυκνότητα της ροφημένης φάσης αυξάνει.  

Τα μοντέλα με τις οξειδωμένες επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για να 

μελετηθεί η επίδραση των δραστικών ομάδων στην αντίστοιχη κατανομή μεγέθους 

πόρων (PSD). Με βάση τις προσομοιώσεις GCMC αποδεικνύεται ότι η επιλογή του 

μοντέλου επηρεάζει σημαντικά την κατανομή πόρων και επομένως για τον 

χαρακτηρισμό ενός υλικού θα πρέπει να συνυπολογίζεται η χημική σύσταση της 

επιφάνειάς του.  

 

• Ρόφηση υδρογόνου σε νανοκώνους άνθρακα. 

Εξετάσαμε για πρώτη φορά την ρόφηση υδρογόνου σε νέες, ιδιαίτερα ανομοιογενείς 

γεωμετρίες όπως οι κώνοι άνθρακα (carbon cones, CCs). Οι CCs αποτελούνται από 

κυρτά γραφιτικά φύλλα τα οποία χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 1-5 πενταγώνων 

στην κορυφή τους. Οι CCs διαφοροποιούνται σημαντικά από τις συμβατικές μορφές 

άνθρακα και έχουν προταθεί ως πιθανά υλικά αποθήκευσης H2.  

Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάστηκαν μοντέλα ανθρακικών κώνων με πέντε 

διαφορετικές γωνίες που απαρτίζονται από περίπου 2000 άτομα άνθρακα. Η ρόφηση 

Η2 στις δομές αυτές μελετήθηκε μέσω προσομοιώσεων GCMC και τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με αντίστοιχες προσομοιώσεις σε μοντέλα νανοσωλήνων άνθρακα.  

Στα πρώτα στάδια της προσρόφησης, η δομική ανομοιογένεια των ανθρακικών 

κώνων είναι πηγή ενεργειακής ανομοιογένειας. Δηλαδή σε χαμηλές πιέσεις ή χαμηλές 

συγκεντρώσεις ρόφησης (πολύ πριν από την μονοστρωματική κάλυψη), η τοπολογία 

των ανθράκων και η καμπυλότητα της κορυφής των κώνων επηρεάζουν την ρόφηση 

Η2. Σε χαμηλές πιέσεις υπολογίσαμε για τους οξύτερους κώνους τιμές ενθαλπίας 

πολύ υψηλότερες από τις συνήθεις τιμές των ανθρακικών υλικών. Οι οξύτεροι 

ανθρακικοί κώνοι προσροφούν μεγαλύτερη ποσότητα Η2 από τους αμβλύτερους.  
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Σε προχωρημένη κάλυψη η επίδραση της τοπολογίας των ανθρακικών κώνων στην 

προσρόφηση εξασθενεί. Η προσροφημένη φάση καλύπτει χώρους μέσα στην 

κοιλότητα των κώνων απομακρυσμένους από τα τοιχώματα ή την κορυφή τους. 

Μακριά από την κορυφή των κώνων η επιφανειακή καμπυλότητα γίνεται συγκρίσιμη 

με την καμπυλότητα των ευρύτερων νανοσωλήνων άνθρακα με αποτέλεσμα την 

εξασθένιση των αλληλεπιδράσεων. Στις μεγάλες πιέσεις, οι ισόθερμες προσρόφησης 

των πέντε ανθρακικών κώνων παρουσιάζουν συγκρίσιμες μεταξύ τους κλίσεις και 

τιμές πυκνότητας Η2. 

 

• Πειραματική μελέτη αποθήκευσης αερίων σε ανθρακικούς μοριακούς 

ηθμούς. 

Ο προσδιορισμός της κατανομής μεγέθους πόρων με τυπικές πειραματικές μεθόδους 

αποτελεί μια έμμεση μέθοδο χαρακτηρισμού η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά 

από το στερεό αλλά επηρεάζεται εμφανώς και από το αέριο της ρόφησης. 

Προκειμένου να μελετηθεί  η επίδραση του μεγέθους των πόρων στην ρόφηση 

τυπικών αερίων χρησιμοποιήθηκαν τρεις εμπορικοί πορώδεις άνθρακες τύπου 

μοριακού ηθμού. Η πορώδης δομή των εν λόγω ανθράκων μελετήθηκε πειραματικά 

με μετρήσεις ρόφησης N2 (77Κ), CO2 (273Κ) και H2 (77Κ), ενώ οι ισόθερμες 

ρόφησης CO2 και Η2 χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της κατανομής πόρων 

στα υπό εξέταση ανθρακικά υλικά.  

Χρησιμοποιώντας ιδανικά (ομοιογενή) μοντέλα ανθρακικών πόρων τύπου σχισμής, 

εκτελέσαμε τυπικές προσομοιώσεις GCMC για την προσρόφηση Η2 και D2 στους 

77Κ. Οι κατανομές των τριών υλικών που προέκυψαν με βάση τα δεδομένα Η2 

χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για την πρόβλεψη ισοθέρμων ρόφησης D2 των υλικών 

αυτών σε 77Κ.  

Παρά το γεγονός ότι η αναζήτηση κατανομής πόρων είναι μια αριθμητική μέθοδος, 

αποδεικνύεται ότι τα μοντέλα τύπου σχισμής και η έκφραση των δυναμικών 

Feynmann Hibbs αναπαριστούν καλά τα συστήματα προσρόφησης (Η2-άνθρακα / D2-

άνθρακα) καθώς τα δεδομένα των προσομοιώσεων συμφωνούν με το πείραμα για τα 

τρία ανθρακικά δείγματα. 
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Προτάσεις για μελλοντικά σχέδια. 

 

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα αφορούν τόσο σε συνέχιση της έρευνας που 

έγινε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, όσο και σε επέκτασή της στους παρακάτω 

τομείς: 

 

 Εξέταση της μεθόδου ολοκληρώματος διαδρομής για την αναπαράσταση των 

αλληλεπιδράσεων του υδρογόνου ώστε να γίνεται εφικτή η προσομοίωση σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 69Κ. 

 Μελέτη της συμπεριφοράς ρόφησης και άλλων σημαντικών τεχνολογικά 

αερίων, όπως αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, αργού κ.α. σε 

υποκρίσιμες συνθήκες και μελέτη των βρόχων υστέρησης των ισοθέρμων 

προσρόφησης. 

 Αναβάθμιση του υπολογιστικού κώδικα για την προσομοίωση στο 

μεσοσκοπικό στατιστικό σύνολο με σκοπό την μελέτη προσρόφησης αερίων 

σε εξαιρετικά μικρούς χώρους δειγματοληψίας και την μελέτη βρόχων 

υστέρησης. 

 Υπολογιστική ανακατασκευή δομής πορωδών υλικών (ανθρακικών) με την 

αντίστροφη μέθοδο Monte Carlo αξιοποιώντας πειραματικά δεδομένα 

σκέδασης νετρονίων. 

 Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω 

βελτιώσεις με στόχο την εξέλιξη της μεθόδου προσδιορισμού κατανομής 

μεγέθους πόρων “PSD”. 
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Thesis Summary 

Gotzias Anastasios: «Study of hydrogen adsorption in nano-structured carbon 

materials, with a combination of experimental methods and Monte Carlo 

simulations». (Under the direction of professor G. Froudakis, researcher T. Steriotis 

and professor D. Theodorou). 

 

Sorption processes in porous materials are of high importance for chemical 

technology since they are often used to replace energy-intensive or environmentally 

noxious separation processes such as distillation, extraction etc. In addition, porous 

materials are widely used as gas stores (e.g. for H2, CO2, CH4), catalysts or catalyst 

substrates, sensors and membranes. They also comprise the basis of radically new 

technologies (e.g. depollution, energy storage, new reactions etc.), mainly due to their 

unique physicochemical properties which moreover can be tuned at will. 

In the last decade, tremendous efforts have been devoted to the research and 

development of materials that can hold sufficient quantities of H2 (in terms of 

gravimetric and volumetric densities) and, at the same time, possess suitable 

thermodynamic and kinetic properties, in an attempt to contribute to the establishment 

of hydrogen as energy carrier. Porous materials have been shown to be quite 

important candidate hydrogen stores and as a result a wide range of structures have 

been explored. The materials that appear to have significant advantages and have thus 

received much attention are carbon-based porous solids, in view of their high surface 

areas, low cost, available bulk synthesis routes, good recycling characteristics, low 

densities, wide diversities of pore structures, reasonably good chemical stability, and 

amenability to synthesize a wide range of variants by post-treatment/functionalisation 

routes. Although such types of materials have been studied extensively the details of 

the respective storage mechanisms are still poorly understood, and as such they are 

subjects of intense research worldwide. 

The mechanism of a static or a dynamic process taking place within the pores of a 

solid is significantly affected by the topology - geometry of the porous system and the 

physicochemical properties of the surface, and as a result the characterisation of 
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porous materials is based on the study of a range of parameters that are connected 

(directly or indirectly) with the mechanism of each process. The apparent "random" 

nature of porous materials requires the development of computational models as a 

first step towards the enhanced understanding of the phenomena taking place within 

the pores. In this respect a great number of approaches referring to different length 

scales of the porous structure have been reported up to now. The detailed description 

of the sorption phenomena requires the study of the respective mechanism at the pore 

level and as such the most commonly used model is that of single, independent pores. 

Although this approach overlooks the pore connectivity, a critical parameter for 

dynamic phenomena (diffusion, permeability etc.), it is considered adequate for the 

description of equilibrium processes such as sorption. Nevertheless the typical models 

of unstructured, homogeneous planes or cylinders do not take into consideration key 

aspects for sorption such as the surface roughness and curvature, the possible 

structural defects as well as any kind of heterogeneity resulting from the tilt of the 

pore walls, the chemical composition of the surface, the presence of surface functional 

groups etc.       

The present work has been aiming at the thorough investigation of the effect of the 

energetic and structural heterogeneity of porous carbon structures on their sorption 

properties by studying the potential fields within single pores and the simulation of 

sorption therein by adopting statistical mechanics methodologies such as grand-

canonical Monte Carlo. The main focus has been the study of Η2 (and D2) due to its 

particular physicochemical properties. Apart from the apparent technological interest 

(hydrogen economy, isotopes separation etc.), H2 is an ideal probe for the 

characterisation of porous materials based on sorption or temperature programmed 

desorption (TPD) data. H2 molecules have a very small size (giving rise to quantum 

behaviour at low temperatures), are supercritical at usual pressures/temperatures and 

are practically inert at cryogenic temperatures.     

More specifically, a novel grand canonical Monte Carlo computer code has been 

developed for the reliable simulation of adsorption processes in porous structures. The 

source code has been systematically tested and assessed against both literature data 

and commercial software suites. As a first step the simple geometrical model of slit 

pores with parallel single graphene walls (atomically described) and varying width 
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was adopted as it is considered the most representative for the majority of carbon 

porous materials. The study of the H2 interactions with the porous structures was 

extended for the case of deuterium in order to investigate quantum effects at 77K. The 

simulation results were combined with gas adsorption measurements (N2, CO2, H2 and 

D2) on commercial microporous carbon molecular sieves not only for the calculation 

of micropore size distributions but for evaluating the predictive power of the 

simulation models as well. Indeed it was proven that the D2 adsorption isotherm at 

77K can be predicted quite accurately based on H2 measurements, proving thus the 

soundness of the models adopted and the approaches followed. Moreover desorption 

processes were simulated under conditions similar to temperature programmed 

desorption (TPD) experiments. It was discovered that even for the narrowest pores 

hydrogen storage is not satisfactory at temperatures higher than 150 K.     

Hydrogen adsorption was also studied in slit pores, after inducing inhomogeneity 

elements by decorating the graphene walls with different concentrations of epoxy or 

hydroxyl functional groups. Depending on the type and concentration of the 

functional groups the interaction potential landscapes inside the slit pores change 

significantly, while the calculated adsorption isotherms prove that the density of the 

adsorbed phase is increasing with increasing oxygen concentration. The oxygen 

decorated pore models were also used for the study of the effect of functional groups 

in adsorption based pore size distributions (PSD). Based on simulation results it has 

been shown that the choice of pore surface model has a profound effect in the GCMC 

based pore size distribution and thus the chemical properties of the pore wall surface 

should be taken into account.  

Beyond the chemically (or energetically) inhomogeneous pore structures hydrogen 

adsorption was studied for the first time inside novel extremely inhomogeneous 

geometries, namely carbon cones (CCs). CCs were recently produced and are made of 

convex graphenes that have 1-5 pentagons (found at the cone tip). CCs are bridging 

the topology gap between graphene (0 pentagons) and fullerene (6 pentagons for half 

fullerene), they have distinct differences from conventional carbon structures and 

have been suggested as possible hydrogen stores. It should be mentioned that this 

work was part of the European Commission funded (FP6) project HYCONES – 

“Hydrogen Storage in Carbon Cones”. In this context atomically-described conical 
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pore models with five different tip declinations have been constructed. The structures 

are made of approximately 2000 carbon atoms and were used to study H2 adsorption 

inside them by means of GCMC simulations. The simulation results were further 

compared with carbon nanotube models. It has been shown that the structural 

inhomogeneity that is directly related with the carbon cone geometry has a significant 

effect on adsorption density as well as the isosteric heat of adsorption.  

The results that were briefly described above strongly support that both structural 

(geometry, size) and energetic (chemistry, size) plays a major role in the microscopic 

and macroscopic adsorption properties of porous materials. It is thus obvious that the 

conventional homogeneous pore models that are abundantly used for porous materials 

characterization (pore size distributions) are oversimplified approaches that cannot 

describe adequately the porous structure and thus have very limited predictive 

potential. This work perhaps is a small first step towards the development of a more 

realistic methodology for the characterization of inhomogeneous porous materials and 

the prediction of their sorption properties. 
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