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Εισαγωγή 

Τα Metal Organic Frameworks (MOFs) αποτελούν μία καινούρια τάξη νανοπορώδων 

υλικών, τα οποία εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών 

νανοπορώδων υλικών (ζεόλιθοι, ενεργός άνθρακας κ.α). Τα υλικά αυτά έχουν λόγω 

των ποικίλων δομών, των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους μία πληθώρα 

εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων την προσρόφηση αερίων, την ετερογενή 

κατάλυση, τον διαχωρισμό αερίων βασισμένο σε μεμβράνη, σε βιοϊατρικές 

συσκευές  και σε φθορίζοντα υλικά. Συγκεκριμένα, οι ιδιότητες των MOFs, όπως η 

χαμηλή πυκνότητα (0,2-1 g/cm3), η μεγάλη ειδική επιφάνεια (500-6500m2/g), το 

μεγάλο εύρος στο μέγεθος των πόρων, η καλή θερμική και μηχανική σταθερότητα, 

καθιστά αυτά τα υλικά πολλά υποσχόμενα για την προσρόφηση και διαχωρισμό 

αερίων. 

Τα πορώδη MOFs είναι επίσης γνωστά στη βιβλιογραφία κι ως πορώδη πολυμερή 

συναρμογής (Porous Coordination Polymers-PCP). Είναι κρυσταλλικά υβριδικά 

ανόργανα-οργανικά υλικά τα οποία αποτελούνται από πλειάδες (clusters) μετάλλων 

ενωμένα με διτοπικούς ή πολυτοπικούς οργανικούς υποκαταστάτες με ομάδες 

όπως τα καρβοξυλικά ιόντα, τετραζολικά ιόντα και τα σουλφονικά ιόντα που 

ενώνονται μέσω δεσμών συναρμογής με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός 

εκτεταμένου δικτύου με πόρους. Λόγω των πολλών διαφορετικών μετάλλων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά και της ποικιλίας των οργανικών 

υποκαταστατών προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός θεωρητικών υλικών που μπορούν 

να σχεδιαστούν και να συντεθούν. Πράγματι, από την πρώτη εμφάνιση των MOFs, 

γίνονται εκτεταμένες προσπάθειες σύνθεσης στοχευμένων υλικών με συγκεκριμένο 

μέγεθος πόρων αλλά και λειτουργικών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρητικά, 

μπορούν να προβλεφθούν οι ιδιότητες του υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 

μονάδες που το αποτελούν, τον οργανικό υποκαταστάτη αλλά και τη φύση του 

μετάλλου, πριν αυτό συντεθεί. 

Το μέγεθος των πόρων, στα πορώδη MOFs μπορεί «εύκολα» να ελεγχτεί από μερικά 

Angstroms σε μερικά νανόμετρα, ελέγχοντας κυρίως το μέγεθος του οργανικού 

υποκαταστάτη. Επιπλέον, ο όρος «λειτουργικότητα των πόρων» εξυπηρετείται μέσω 

του σχεδιασμού του οργανικού υποκαταστάτη.  Οι δύο αυτές πτυχές των MOFs 

είναι αυτές που τα διαφοροποιούν σε ιδιότητες από τους καθαρά ανόργανους 

ζεόλιθους κι από άλλα καθαρά οργανικά πορώδη υλικά. Πλεονέκτημα των υλικών 

αυτών αποτελεί η δυνατότητα που προσφέρουν αυτά στον σχεδιασμό των φυσικών 

και χημικών χαρακτηριστικών τους κατά την σύνθεση. 
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Σύνθεση των MOFs 

Η σύνθεση των MOFs πραγματοποιείται συνήθως χρησιμοποιώντας τη  

υδατοδιαλυτή ή διαλυτοθερμική τεχνική, κατά την οποία άλατα μετάλλων και οι 

οργανικοί υποκαταστάτες αναμειγνύονται σε κατάλληλο διαλύτη λαμβάνοντας 

τελικά ένα κρυσταλλικό υλικό. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε μεγάλη 

ποικιλία συνθετικών μεθόδων και συνθηκών για την σύνθεση αυτών τον υλικών. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει ένα τεράστιο εύρος θερμοκρασιών, αναλογιών διαλυτών, 

αναλογιών και συγκεντρώσεων των αντιδραστηρίων αλλά και χρόνων αντιδράσεων 

που χρησιμοποιούνται από τις συνθετικές ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα 

υλικά. Η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες για τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης των υλικών. Επιπλέον 

εναλλακτικές συνθετικές τεχνικές αποτελούν η σύνθεση με τη χρήση μικροκυμάτων, 

με τη χρήση υπερήχων αλλά και με μηχανοχημικές διαδικασίες. 

Στην παρούσα εργασία τα υλικά παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τη 

διαλυτοθερμική σύνθεση. Οι αντιδράσεις σε αυτήν την τεχνική πραγματοποιούνται 

σε κλειστά φιαλίδια (vials) σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (70-220οC). Τις 

περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες με υψηλό σημείου 

βρασμού, όπως το  DMF (Ν,Ν’-Dimethylformamide), DEF (N,N’-Diethylformamide), 

DMA (N,N’-Dimethylacetamide) κι ως συνδιαλύτες MeCN (acetonitrile), EtOH 

(ethanol), MeOH (Methanol) κλπ. Συνήθως χρησιμοποιούνται μείγματα διαλυτών 

για να αποφευχθούν προβλήματα διαλυτότητας των πρόδρομων ενώσεων. Στη 

διαλυτοθερμική σύνθεση χρησιμοποιείται ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, 

ανάλογα τις απαιτήσεις της κάθε σύνθεσης. Για αντιδράσεις σε χαμηλότερες 

σχετικά θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται γυάλινα φιαλίδια, ενώ εάν αυτές 

πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες (>400Κ) απαιτείται η χρήση 

αυτόκλειστου συστήματος (Teflon-lined autoclaves). 

Απομάκρυνση των μορίων διαλύτη από την δομή-Ενεργοποίηση των MOFs 

Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των MOFs παραμένουν στους 

πόρους του πλέγματος και για την ενεργοποίηση του υλικού απαιτείται διαδικασία 

αφαίρεσης του διαλύτη από τους πόρους, έτσι ώστε ο πόρος να είναι διαθέσιμος 

για προσρόφηση άλλων μορίων. Υπάρχουν πολλές τεχνικές ενεργοποίησης των 

υλικών. Δύο από τις πιο συνήθεις διαδικασίες είναι πρώτον η ανταλλαγή του 

διαλύτη που πραγματοποιήθηκε η αντίδραση με έναν πιο πτητικό (με την 

προϋπόθεση το υλικό είναι σταθερό στον δεύτερο διαλύτη) κι έπειτα θέρμανση υπό 

κενό. Δεύτερη τεχνική αποτελεί η ενεργοποίηση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του 

άνθρακα.  

Ο χαρακτηρισμός του πορώδους των υλικών, δηλαδή η επιφάνεια του υλικού, το 

μέγεθος κι η κατανομή των πόρων, πραγματοποιείται από μελέτες προσρόφησης 
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αερίων. Πιο συχνά χρησιμοποιείται αέριο άζωτο (Ν2 στους 77Κ) στη θερμοκρασία 

υγροποίησής του, ή αέριο αργό (Ar στους 87Κ) στη θερμοκρασία υγροποίησής του 

αντίστοιχα. 

Προσρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται το κύριο αέριο που εκλύεται από την 

ανθρώπινη δραστηριότητα και ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Συνεπώς, η δέσμευσή του κρίνεται τεράστιας βιομηχανικής, οικονομικής και 

κοινωνικής σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και σήμερα, τα ορυκτά 

καύσιμα είναι η κύρια πηγή ενέργειας, η διακοπή των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα είναι αδύνατη. Παρόλα αυτά, η εκπομπή του αερίου αυτού στο 

περιβάλλον μπορεί να μειωθεί με την αποτελεσματική και οικονομική δέσμευση 

του αερίου χρησιμοποιώντας καινούριες τεχνολογίες. Η μέχρι τώρα τεχνολογία 

δέσμευσης του CO2 βασίζεται στην αντίδραση του αερίου με υδατικό διάλυμα 

αλκανολαμίνης. Παρόλο που η δέσμευση του αερίου είναι αποτελεσματική, 

υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που σχετίζονται με το συνολικό κόστος αυτής της 

τεχνολογίας. 

 Η προσρόφηση του αερίου αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες και 

ανταγωνιστικές μεθόδους δέσμευσης λόγω της χαμηλής ενέργειας που απαιτεί και 

την εύκολη εφαρμογή σε μεγάλο εύρος λειτουργικών συνθηκών. Ιδανικά 

θεωρούνται συμπαγή και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά τα οποία έχουν την 

δυνατότητα της προσρόφησης μεγάλων ποσών CO2. Τα MOFs έχουν προσελκύσει 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για την προσρόφηση του CO2 λόγω των ιδιοτήτων τους. Οι 

ιδιότητες που τα καθιστά ιδανικά είναι οι μεγάλοι πόροι, η υψηλή ειδική επιφάνεια, 

κι η ελεγχόμενη δομή των πόρων αλλά και η χημική και μηχανική σταθερότητα που 

διαθέτουν. 

Γενικά, η χωρητικότητα των πορωδών MOFs σε CO2 αυξάνεται με την αύξηση της 

ειδικής επιφάνειας. Παρόλα αυτά, θεωρητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

προσρόφηση του CO2 εξαρτάται κι από τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων του CO2 και του προσροφητικού υλικού. Για την 

ενίσχυση της προσρόφησης του CO2 έχει προταθεί η ενσωμάτωση ομάδων 

αλκυλαμίνης μέσα στους πόρους του υλικού. Εναλλακτικά, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί υποκαταστάτης που περιέχει ομάδες αμινών (amine-based ligands). 

Προσρόφηση υδρογόνου (Η2)  

Τα τελευταία χρόνια ερευνάται η χρήση του αερίου υδρογόνου ως καύσιμο 

αυτοκινήτων και φορητών συσκευών. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 

κυψέλες καυσίμων για τροφοδότηση με ενέργεια των ηλεκτρικών κινητήρων αλλά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ως καύσιμο για μηχανές εσωτερικής καύσης. Είναι ένα 
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καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, και μπορεί να μειώσει τη χρήση των ορυκτών 

καυσίμων. Ωστόσο υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσων αφορά τη παραγωγή του, τη 

διανομή του, την αποθήκευσή του αλλά και τη χρήση του. 

Μερικές από τις προσεγγίσεις που έχουν ερευνηθεί είναι η υγροποίηση του αερίου, 

η φυσική του συμπίεση, η προσρόφηση σε συμπιεσμένες φάσεις κ.α. Παρόλα αυτά, 

μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνικές είναι η αντιστρεπτή προσρόφηση του 

υδρογόνου σε υλικά με υψηλή ειδική επιφάνεια. Τα προσροφητικά μέσα γενικά 

παρουσιάσουν μεγάλο κύκλο ζωής (προσρόφησης-εκρόφησης), και γρήγορες 

κινητικές, όμως περιορίζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω των ασθενών 

αλληλεπιδράσεων των μορίων του υδρογόνου με το προσροφητικό μέσο. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητο να βρεθεί  κάποια τάξη υλικών που να ξεπερνά τους παραπάνω 

περιορισμούς. Τα MOFs έχουν προταθεί για την προσρόφηση του υδρογόνου λόγω 

του μεγάλου εύρους των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Η μεγαλύτερη πρόκληση 

όπως προαναφέρθηκε της προσρόφησης του υδρογόνου σε νανοπορώδη 

κρυσταλλικά υλικά είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του αερίου με το υλικό.  

Το ιδανικό μέγεθος των πόρων για τη μέγιστη έλξη προς το προσροφούμενο είναι το 

ίδιο με τη κινητική διάμετρο αυτού. Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται η βέλτιστη 

αλληλεπίδραση με όλη την επιφάνεια του τοίχου που περικλείει το μόριο του 

αερίου ανεξάρτητα τη γεωμετρία. Για προσροφητικά μέσα με χοντρό και συμπαγή 

τοίχο όμως η χωρητικότητα (uptake) του υδρογόνου είναι χαμηλή. Γενικά, ο τοίχος 

του προσροφητικού υλικού θα πρέπει να αποτελείται από ελαφριά στοιχεία και θα 

πρέπει να είναι όσο πιο λεπτός γίνεται (σε ατομικό επίπεδο). 

Προσρόφηση μεθανίου (CH4) 

Όπως το υδρογόνο, έτσι και το μεθάνιο επίσης θεωρείται από τις πιο καθαρές πηγές 

ενέργειας μεταξύ των ορυκτών καυσίμων. Συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, μπορεί 

και παρέχει πολύ μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, λόγω της μεγαλύτερης αναλογίας 

υδρογόνου-άνθρακα καθώς έχει και πολύ μικρότερες εκπομπές οξειδίων του 

άνθρακα. Επιπλέον, υπάρχουν μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου που 

περιέχει μεθάνιο παγκοσμίως από ότι ορυκτών καυσίμων. Ο καθαρισμός επίσης του 

φυσικού αερίου προς καύσιμο είναι πολύ πιο απλός από ότι η κατεργασία του 

βρώμικου πετρελαίου σε βενζίνη και diesel καύσιμο. Η ασφαλή και η οικονομική 

αποθήκευση του μεθανίου λοιπόν, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κι είναι δυνατή με τη 

κατάλληλη χρήση των προσροφητικών μέσων.  

Σε αντίθεση με την αποθήκευση αερίου υδρογόνου, όπου η μονάδα μέτρησης της 

χωρητικότητας είναι η κατά βάρος χωρητικότητα, στην περίπτωση του αερίου 

μεθανίου, η μονάδα μέτρησης είναι ο ογκομετρική χωρητικότητα σε v(STP)/v. Μέχρι 

και σήμερα, η ογκομετρική χωρητικότητα ενός πορώδους MOF υπολογίζεται από 
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την κατά βάρος τιμή, χρησιμοποιώντας την κρυσταλλογραφική πυκνότητα του 

υλικού. 

Όπως και στην περίπτωση της προσρόφησης αερίου υδρογόνου υπάρχουν ποικίλοι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα ενός πορώδους MOF να 

προσροφάει μεθάνιο. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με την ειδική επιφάνεια, το 

μέγεθος των πόρων, την λειτουργικότητα των υποκαταστατών, την ενθαλπία 

προσρόφησης κ.α. Να σημειωθεί πως για την προσρόφηση αερίου μεθανίου σε 

πορώδες MOF σημαντικός αλλά όχι καθοριστικός παράγοντας είναι η μεγάλη ειδική 

επιφάνεια, είτε για την κατά βάρος, είτε για την ογκομετρική χωρητικότητα. 
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Πειραματικό Μέρος-Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Γενικές πληροφορίες 

Χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά διαθέσιμοι διαλύτες κατάλληλοι για σύνθεση. Όπου 

ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιήθηκαν αποσταγμένοι διαλύτες. Συγκεκριμένα, σε 

αντιδράσεις που απαιτούσαν άνυδρες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν υαλικά που 

ήταν στεγνωμένα σε φούρνο (120οC), ή με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία με 

συνεχή ροή αερίου αργού (Ar) ή αζώτου (Ν2). 

Το νιτρικό οξύ ΗΝΟ3 που χρησιμοποιήθηκε ήταν περιεκτικότητας 65%. Το 

υδροχλωρικό οξύ (HCl) ήταν περιεκτικότητας 37% και το οξικό οξύ (Glacial-

CH3COOH) ήταν κατάλληλο για σύνθεση.  

Σύνθεση Metal Organic Framework (MOF) με Διαλυτοθερμική Μέθοδο 

Το στερεό του υποκαταστάτη διαλύεται σε DMF με την βοήθεια των υπερήχων, 

προστίθεται ο συνδιαλύτης (εάν υπάρχει), προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα 

οξέως και τέλος γίνεται η προσθήκη του άλατος του μετάλλου. Το φιαλίδιο με το 

διαυγές διάλυμα της αντίδρασης τοποθετείται στον φούρνο στην κατάλληλη για την 

αντίδραση θερμοκρασία. Όποτε κριθεί απαραίτητο η αντίδραση πραγματοποιείται 

σε αυτόκλειστο σύστημα. 

 

Αντιδράσεις σύνθεσης MOF με τον υποκαταστάτη C40H28N10010 (ΜΒ: 808,71)-H4L 
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Σύνθεση του Υποκαταστάτη (H4L) 

1ο Στάδιο 

 

Σε διάλυμα κυανουρικού χλωριδίου (0,56 g, 3,03 mmol) σε THF (10ml) που 

βρίσκεται στους 0oC, προστίθεται στάγδην για 2h  διάλυμα το οποίο περιέχει 

υδροκινόνη (0,167 g 1,51mmol) και DIPEA (0,66ml, 3,79 mmol). Το τελικό διάλυμα 

αφήνεται υπό ανάδευση στους  0oC για επιπλέον 2,5h. Έπειτα, το μίγμα της 

αντίδρασης διηθείται για την απομάκρυνση των αμμωνιακών αλάτων που 

παράχθηκαν, και το διήθημα συμπυκνώνεται μέχρι την εμφάνιση λευκού στερεού 

με ελαττωμένη πίεση. Το λευκό στερεό, διαλύεται σε οξικό αιθυλεστέρα και 

εκχυλίζεται  με υδατικό διάλυμα HCl 0,5Μ (2x15ml). Στο σύνολο των οργανικών 

φάσεων, προστίθεται ξηραντικό MgSO4 και οι διαλύτες απομακρύνονται υπό 

ελαττωμένη πίεση μέχρι την εμφάνιση υποκίτρινου στερεού. 

2ο Στάδιο 

 

Σε διάλυμα του p-αμινοβενζοϊκού οξέως (0,54 g, 3,94 mmol) σε Η2Ο (10ml) 

προστίθεται σταδιακά το NaHCO3 (0,33 g, 3,94  mmol), όπου και παρατηρείται η 

διάλυση του p-αμινοβενζοϊκού οξέως με ταυτόχρονη παραγωγή φυσαλίδων 

(έκλυση CO2). Στη συνέχεια γίνεται η προσθήκη του διαλύματος του χλωριδίου (0,32 

g, 0,788 mmol) [του 1ου Σταδίου]  σε 1,4-διοξάνιο (12ml). Το σύστημα τίθεται σε 
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αναβρασμό σε θερμοκρασία 110 oC για 5d. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να 

έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και οξινίζεται με υδατικό διάλυμα HCl 0,5M μέχρι 

το pH=3, ακολουθεί διήθηση, εκπλύσεις με απιονισμένο νερό και το υποκίτρινο 

ίζημα ξηραίνεται στον φούρνο για 24h. Απομονώνονται 0,62g υποκαταστάτη. 1 Η 

NMR (500 MHz) (DMSO-d6) 12,96ppm (4H, s), 10,23 (4H, s), 7,84 (16H, s), 7,46 (4H, 

s). 

 

Φάσμα NMR 1- C40H28N10010 (ΜΒ: 808,71)-H4L 
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Σύστημα Η4L-In 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
In(NO3)3xH2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_1a 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
5  σταγ. 

ΗΝΟ3 
85 για 4days Άμορφο 

CS1_2a 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
7 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 4days Άμορφο 

CS1_3a 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
10 σταγ. 

ΗΝΟ3 
85 για 5 days 2θ: 4,35 

CS1_3b 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
1 σταγ. 

HCl 
85 για 6 days 
120 για 6 days 

Καμία 
καταβύθιση 

CS1_7a 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
15 σταγ. 

ΗΝΟ3 
85 για 6 days 

Καμία 
καταβύθιση 

CS1_7b 0,049mmol 0,049mmol 10ml DMF 
20 σταγ. 

ΗΝΟ3 
85 για 6 days 

Καμία 
καταβύθιση 

CS1_13a 0,049mmol 0,049mmol 4ml DMF - 85 για 2 days Άμορφο 

CS1_13b 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
- 85 για 2 days Άμορφο 

CS1_14a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+3 σταγ. H2O 
- 85 για 2 days Άμορφο 

CS1_14b 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF  

+1ml Ethanol 
- 85 για 2 days Άμορφο 

CS1_17a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

1 σταγ. H2O 
4 σταγ. 

CF3COOH 
85 για 2 days 2θ: 4,35 

CS1_17b 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
10 σταγ. 

HNO3 
85 για 2 days 2θ: 6,35 

CS1_19a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
85 για 3 days 2θ: 6,35 

CS1_19b 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+1ml Ethanol 
+1 σταγ. H2O 

10 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days 2θ: 4,35 

CS1_20a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+2 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
85 για 3 days 2θ: 6,35 

CS1_24b 0,049mmol 0,049mmol 10 ml DMF 
10 σταγ. 

HNO3 
65 για 3 days Άμορφο 

CS1_25a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 
+ 1 σταγ. 

H2O 

10 σταγ. 
HNO3 

65 για 6 days 
2θ: 6,35 

Small Single 
Crystals  

CS1_25b 0,049mmol 0,049mmol 4ml DMA - 85 για 3 days Άμορφο 

CS1_27a 0,049mmol 0,049mmol 5ml DMA 
5 σταγ. 
HNO3 

85 για 8 days Άμορφο 

CS1_31b 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+ 1 σταγ.H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
65 για 6 days 2θ: 6,35 

CS1_32a 0,049mmol 0,049mmol 
4ml DMF 

+1ml ethanol 
+1 σταγ. H2O 

10 σταγ. 
HNO3 

65 για 1 day Άμορφο 

CS1_37b 0,049mmol 0,049mmol 
4,5ml DMF 

+4 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
65 για 6 days 2θ: 6,35 

CS1_38a 0,049mmol 0,049mmol 
6,5ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
65 για 7 days 2θ: 4,3 
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Αντίδραση Υποκατα-
στάτης 

In(NO3)3xH2O 
Διαλύτες Οξύ Θερμοκρασία 

(οC) 
PXRD 

δεδομένα 

CS1_46a 0,049mmol 0,049mmol 
6ml DEF + 
4,5ml DMF 

12 σταγ. 
HNO3 

70 για 6 days Άμορφο 

CS1_46b 0,049mmol 0,049mmol 
4,5ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
+ 1ml ACN 

12 σταγ. 
HNO3 

70 για 6 days Άμορφο 

CS1_47a 0,049mmol 0,049mmol 
4,5ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
+ 1ml ACN 

12 σταγ. 
HNO3 

85 για 7 days 2θ: 6,35 

CS1_50a 0,049mmol 0,147mmol 
4ml DMF 

1 σταγ. H2O 
- 70 για 3 days Άμορφο 

CS1_50b 0,049mmol 0,147mmol 
4ml DMF 

1 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
70 για 6 days Άμορφο 

CS1_51a 0,049mmol 0,074mmol 
4ml DMF 

+1 σταγ. H2O 
12 σταγ. 

HNO3 
70 για 12 days 2θ: 6,35 

 

Σχόλιο: Η απουσία της πρώτης κορυφής στις 4,3 μοίρες (2θ: 4,3) πιθανόν να  

οφείλεται σε προτιμητέο προσανατολισμό. 
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Παρακάτω παρατίθενται επιλεγμένα διαγράμματα περίθλασης ακτινών Χ από 

σκόνη του υλικού που είχαν τα πιο καλά αποτελέσματα. Καθώς και εικόνες από 

ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Τα υλικά CS1_25a και CS1_31b έδωσαν 

μικρού μεγέθους κρυσταλλάκια ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο. Τα μικρού 

μεγέθους κρύσταλλα δεν ήταν κατάλληλα για περίθλαση ακτινών Χ σε 

μονοκρύσταλλο ώστε να βρεθεί η δομή των υλικών αυτών. 

 

 

 

Εικόνα 1-Εικόνες από ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) του υλικού CS1_17b 
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Διάγραμμα PXRD 1-CS1_25a 

 

Εικόνα 2- Εικόνες από ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) του υλικού CS1_25α 
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Μελετήθηκε η σταθερότητα του υλικού CS1_31b. Κατά την διαδικασία, λήφθηκε διάγραμμα 

20 λεπτών του υλικού παρουσία του μητρικού υγρού της αντίδρασης. Στην συνέχεια το 

στερεό τοποθετήθηκε σε vial όπου σε αυτό προστέθηκε μητρικό υγρό. Λήφθηκε διάγραμμα 

μετά το πέρας 6 ωρών για να εξακριβωθεί εάν το υλικό παρέμεινε σταθερό και έπειτα 

λήφθηκε διάγραμμα 10 ωρών. Μετά το τέλος της μέτρησης λήφθηκε διάγραμμα 20 λεπτών, 

όπου φαίνεται πως το υλικό καταστράφηκε μερικώς. 

Διάγραμμα PXRD 2- Δοκιμασία Σταθερότητας υλικού  CS1_31b 
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Σύστημα Η4L-Cd 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Cd(NO3)24H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_24a 0,025mmol 0,100mmol 2ml DMF - 85 για 3 days 2θ: 3,2 

CS1_30b 0,025mmol 0,100mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 6 days Άμορφο 

CS1_34b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
- 85 για 3 days 2θ: 3,3 

CS1_40a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days 2θ: 3,3 

CS1_40b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
1 σταγ. 

CH3COOH 
85 για 3 days 2θ: 3,3 

CS1_43a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 4 days 
2θ: 3,3  

Small Single 
Crystals 

CS1_49a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
3 σταγ. 
HNO3 

85 για 6 days 2θ:3,3 

CS1_49b 0,019mmol 0,038mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 6 days 2θ:3,3 

CS1_53b 0,025mmol 0,050mmol 
8,3ml DMF  

+1,7ml ethanol 
3 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days Άμορφο 

CS1_57b 0,012mmol 0,024mmol 
1,25ml DMF 

+0,25ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 5 days 2θ:3,3 

CS1_58b 0,012mmol 0,024mmol 
1,25ml DMF 

+0,25ml ethanol 
- 85 για 5 days 2θ:3,3 

CS1_63a 0,012mmol 0,024mmol 
1,25ml DMF 

+0,5ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 7 days Άμορφο 

CS1_63b 0,012mmol 0,024mmol 
1,25ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 6 days 
Small Single 

Crystals 
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Διάγραμμα PXRD 3-Δοκιμασία σταθερότητας υλικού CS1_43a 
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Σύστημα Η4L-Co 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Co(NO3)26H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_20b 0,049mmol 0,198mmol 4ml DMF 
5 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days Άμορφο 

CS1_21a 0,049mmol 0,198mmol 
4ml DMF 

+ 2ml ethanol 
1 σταγ. 

HCl 
85 για 3 days Άμορφο 

CS1_23a 0,025mmol 0,100mmol 2ml DMF - 85 για 3 days Άμορφο 

CS1_29a 0,025mmol 0,100mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για  7 days 2θ: 10 

 

Το υλικό CS1_29a είχε ως προϊόν ροζ κρυστάλλους και το διάγραμμα PXRD αυτών 

συμπίπτει με το διάγραμμα PXRD του φορμικού κοβαλτίου. Το φορμικό οξύ 

προέκυψε από την in situ υδρόλυση του αμιδικού διαλύτη DMF (Dimethyl 

formamide) προς φορμικό οξύ και διμεθυλαμίνη. Ο μηχανισμός της αντίδρασης 

φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3-Μηχανισμός Όξινης Υδρόλυσης του DMF 
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Διάγραμμα PXRD 4-Σύγκριση του πειραματικού διαγράμματος PXRD του υλικού με το θεωρητικό PXRD το 
οποίο είναι υπολογισμένο από τη δομή. 
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Έγιναν προσπάθειες σύνθεσης υλικών με τον υποκαταστάτη Η4L με τα μέταλλα, 

Ψευδάργυρο (Zn), Νικέλιο (Ni) και Αργίλιο (Al), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στους 

παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι αντιδράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 

κάθε μέταλλο ξεχωριστά.  

Σύστημα Η4L-Zn 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Zn(NO3)26H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_21b 0,049mmol 0,198mmol 
4ml DMF 

+2ml ethanol 
5 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d Άμορφο 

CS1_22a 0,049mmol 0,198mmol 
4ml DMF 

+2ml ethanol 
1 σταγ. 

HCl 
85 για 3d Άμορφο 

CS1_23b 0,025mmol 0,099mmol 2ml DMF - 85 για 3d Άμορφο 

CS1_29b 0,025mmol 0,099mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d Άμορφο 

CS1_33b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
- 85 για 3d Άμορφο 

CS1_41a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 3d Άμορφο 

CS1_41b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 

CH3COOH 
85 για 3d Άμορφο 

CS1_43b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
3 σταγ. 
HNO3 

85 για 7d 
Καμία 

καταβύθιση 

CS1_52b 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

120 για 2d Άμορφο 

CS1_55a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
+0,5ml H2O 

2 σταγ. 
HNO3 

120 για 2d Άμορφο 

CS1_55b 0,025mmol 0,050mmol 
10ml DMF 

+1ml 2-propanol 
+1ml H2O 

- 70 για 3d 2θ:4,3 

CS1_60a 0,025mmol 0,050mmol 
10ml DMF 

+1ml 2-propanol 
+1ml H2O 

1 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 15d 
Καμία 

καταβύθιση 

CS1_60a 0,025mmol 0,050mmol 
10ml DMF 

+1ml 2-propanol 
+1ml H2O 

2 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 15d 
Καμία 

καταβύθιση 
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Σύστημα Η4L-Ni 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Ni(NO3)26H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_30a 0,025mmol 0,099mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 5d Άμορφο 

CS1_34a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
- 85 για 3d Άμορφο 

CS1_43c 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 3d Άμορφο 

CS1_53a 0,025mmol 0,050mmol 
2,5ml DMF 

+0,5ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

120 για 3d Άμορφο 

 

Σύστημα Η4L-Al 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
AlCl36H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_26a 0,025mmol 0,025mmol 2ml DMF - 
180 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_26a 0,025mmol 0,025mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 

CH3COOH 
180 για 3d 
(autoclave) 

Καμία 
καταβύθιση 

 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Al(NO3)39H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_44α 0,043mmol 0,043mmol 3,5ml DMF 
0,040mmol 
benzoic acid 

180 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_44b 0,043mmol 0,043mmol 3,5ml DMF 
0,040mmol 

fluoro-benzoic 
acid 

180 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_45α 0,043mmol 0,043mmol 3,5ml DMF 
0,080mmol 
benzoic acid 

180 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_45b 0,043mmol 0,043mmol 3,5ml DMF 
1 σταγ. 

CH3COOH 
180 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_61b 0,025mmol 0,099mmol 2,5ml DMF 
12 σταγ. 

CH3COOH 
120 για 8d Άμορφο 

CS1_62α 0,025mmol 0,099mmol 2,5ml DMF 
6 σταγ. 

CF3COOH 
120 για 2d Άμορφο 

CS1_62b 0,025mmol 0,099mmol 2,5ml DMF 
10 σταγ. 
CF3COOH 

120 για 2d Άμορφο 

CS1_66a 0,019mmol 0,038mmol 5ml DMF 2ml  CH3COOH   120 για 3d Άμορφο 

CS1_66a 0,019mmol 0,076mmol 5ml DMF 2ml  CH3COOH   120 για 3d Άμορφο 
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Σύστημα Η2BDC-Mg 

 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Mg(NO3)26H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

PXRD 
δεδομένα 

CS1_78a 0,090mmol 0,045mmol 
3ml DMF  

+1ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days 2θ: 7,1 

CS1_78b 0,090mmol 0,090mmol 
3ml DMF  

+1ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days 2θ: 7,1 

CS1_79a 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+ 1ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 3 days 2θ: 7,1 

CS1_82a 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+ 1ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

85 για 4 days 2θ: 7,1 

CS1_82b 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+ 1ml ethanol 
+ 1drop H2O 

1 σταγ. 
HNO3 

85 για 4 days 2θ: 7,1 

CS1_83a 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+ 1ml ethanol 
1 σταγ. 

HCl 
85 για 4 days Άμορφο 

CS1_84b 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+ 1ml ethanol 
1 σταγ. 

H2O2 
85 για 4 days 2θ: 7,1 

CS1_92a 0,090mmol 0,270mmol 3ml DMA - 85 για 5 days  
2θ: 5,6 

Single Crystal 

CS1_92b 0,090mmol 0,270mmol 3ml DMA 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 9 days 
Καμία 

καταβύθιση 

CS1_93a 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMA 

+ 1ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

85 για 9 days 2θ: 5,6 

CS1_96a 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+1ml ethanol 
1 σταγ. 
HNO3 

160 για 3 days 
Autoclave 

2θ: 10,3 

CS1_96b 0,090mmol 0,270mmol 
3ml DMF 

+1ml ethanol 
2 σταγ. 
HNO3 

160 για 3 days 
Autoclave 

2θ: 7,1 
Single Crystal 

 

Ο υποκαταστάτης 1,4-BDC (1,4-benzedicarboxylate), ή αλλιώς τερεφθαλικό οξύ, 

ήταν εμπορικά διάθεσιμος από την εταιρία Sigma Aldrich με καθαρότητα 98%. 

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα PXRD από τα διαφορετικά υλικά που 

συντέθηκαν. 
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Το υλικό CS1_92a και το CS1_93a παρουσιάζουν το ίδιο διάγραμμα PXRD όπως 

φαίνεται παρακάτω. Το υλικό είναι ιδιαίτερα υγροσκοπικό, καθώς έπειτα από 20 

λεπτά έκθεση στον αέρα το κρυσταλλικό στερεό μετατράπηκε σε υγρό. Το σύστημα 

δεν μελετήθηκε περαιτέρω. 

 

 

 

Διάγραμμα PXRD 5-CS1_92a & CS1_93a 
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Το υλικό που προέκυψε από την αντίδραση CS1_96a σε αυτόκλειστο σύστημα στους 

160oC συμπίπτει με το βιβλιογραφικά γνωστό υλικό, φορμικό μαγνήσιο, όπως 

φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

Διάγραμμα PXRD 6-Σύγκριση του υλικού CS1_96a  με το Magnesium Formate  

Η σύνθεση CS1_96b που πραγματοποιήθηκε σε αυτόκλειστο σύστημα στους 160oC 

είχε ως προϊόν δύο διαφορετικά υλικά. Η δομή αυτών λύθηκε με περίθλαση 

ακτινών Χ από μονοκρύσταλλο. Το πρώτο είδος κρυστάλλου (20% του συνολικού 

προϊόντος) ήταν ήδη γνωστή δομή στη βιβλιογραφία, ενώ το δεύτερο είδος 

κρυστάλλου (plates-80%) αποτελεί μία νέα δομή. 

Στο διάγραμμα PXRD που ακολουθεί φαίνεται το διάγραμμα που υπολογίστηκε από 

τη λυμένη δομή, καθώς κι αυτό που λήφθηκε πειραματικά. Παρατηρείται ότι 

ορισμένες κορυφές του πειραματικού διαγράμματος απουσιάζουν. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε προτιμητέο προσανατολισμό. 
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Διάγραμμα PXRD 7-Σύγκριση του διαγράμματος του υλικού CS1_96b  με το διάγραμμα που προέκυψε από 
την λυμένη δομή 
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Δομή του υλικού 

 

Εικόνα 4-α) Δομή του υλικού β)Τριμερές Μαγνησίου, γ) Τριμερές Μαγνησίου με DMF C γκρι, Ν μπλε, Ο 
κόκκινο, Mg πράσινο. 

Η δομή του υλικού μελετήθηκε με περίθλαση ακτινών Χ από μονοκρύσταλλο. Το 

υλικό κρυσταλλώνει στο τρικλινές κρυσταλλογραφικό σύστημα με ομάδα χώρου 

συμμετρίας Ρ1. Το μαγνήσιο σχηματίζει πλειάδες. Η πλειάδα αποτελείται από τρία 

άτομα μαγνησίου τα οποία ενώνονται με γεφυρωτικά οξυγόνα. Το κεντρικό 

μαγνήσιο στην πλειάδα έχει οκταεδρική δομή, ενώ τα δύο που βρίσκονται στην 

άκρη σχηματίζουν ψευδοκτάεδρα. Κάθε τριμερές μαγνησίου ενώνεται με έξι 

υποκαταστάτες BDC κι ένας υποκαταστάτης ενώνεται με τέσσερα άτομα μαγνησίου. 

Τα άτομα μαγνησίου που βρίσκονται στην άκρη ενώνονται με δύο μόρια 

διμεθυλοφορμαδίου το καθένα μέσω του οξυγόνου. 

  

α) 

β) γ) 
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Η σταθερότητα του υλικού μελετήθηκε σε διάφορους διαλύτες. Όπως φαίνεται στο 

παρακάτω συγκεντρωτικό διάγραμμα PXRD, το υλικό είναι σταθερό στους διαλύτες, 

ακετόνη, διχλωρομεθάνιο, ακετονιτρίλιο και στην αιθανόλη, ενώ καταστρέφεται στη 

μεθανόλη. 

 

Διάγραμμα PXRD 8-Σταθερότητα του υλικού σε διαλύτες 
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Έγινε προσπάθεια μέτρησης του πορώδους του υλικού, αλλά όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα PXRD αυτό καταστράφηκε κατά την ενεργοποίηση. 

 

Διάγραμμα PXRD 9-Υλικό πριν την ενεργοποίηση, μετά την προσρόφηση. 
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Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το τερεφθαλικό οξύ είναι ένα μόριο το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για τη σύνθεση των MOF (π.χ MIL-101) κρίθηκε 

απαραίτητο να γίνει σύγκριση του υλικού που συντέθηκε με τα ήδη γνωστά που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία. 

 

Διάγραμμα PXRD 10-Σύγκριση του υλικού με αυτά της βιβλιογραφίας 
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Διάγραμμα PXRD 11-Σύγκριση του υλικού με τα αυτά της βιβλιογραφίας  
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Σύστημα Η3ΤΑΤΑΒ (C24H18N6O6-MB: 486,44)+Η2BDC (C8H6O4-MB:166,13) + Zn 

 

 

Σύνθεση του υποκαταστάτη Η3TATAB (4,4’,4’’-s-Triazine-1,3,5-triyltri-p-

aminobenzoic Acid [6.] 

 

Σε διάλυμα 4-αμινοβενζοϊκού οξέος (1,8g, 13,2mmol) σε Η2Ο (20ml) και υδατικό 
διάλυμα 5N NaOH (3ml) γίνεται προσθήκη NaHCO3 (0,9g, 11,0 mmol), όπου και 
παρατηρείται η διάλυση του οξέος με ταυτόχρονη δημιουργία φυσαλίδων (έκλυση 
CO2). Στο διάλυμα αυτό, προστίθεται σταδιακά, διάλυμα κυανουρικού χλωριδίου 
(0,6g, 3,3 mmol) σε 5ml 1,4-διοξανίου. Το μείγμα αναδεύεται για 10 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου, και τίθεται σε αναβρασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Έπειτα από ψύξη σε θερμοκρασία δωματίου, το διάλυμα οξινίζεται με υδατικό 
διάλυμα 20% HCl σε pH=3, όπου και παρατηρείται η καταβύθιση υποκίτρινο 
ιζήματος. Το μείγμα διηθείται και το στερεό εκπλένεται με παγωμένο Η2Ο. Το 
υποκίτρινο στερεό αφήνεται στο φούρνο για 24 ώρες στον φούρνο για ξήρανση. 
Απομονώνονται 1,8g H3TATAB (80%, απόδοση) 1 H NMR (500MHz) (DMSO-d6): 10,38 
(s, 3H), 7,88 (s, 12H). 
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Φάσμα NMR 2-Υποκαταστάτη Η3ΤΑΤΑΒ 

 

Αντιδράσεις συστήματος H3TATAB + H2BDC + Zn 

Αντίδραση Η3TATAB H2BDC Ζn(NO3)26H2O Διαλύτες 
Θερμοκρασία 

(οC) 
PXRD 

δεδομένα 

CS1_64a 0,041mmol 0,082mmol 0,164mmol 
6ml DMF 

+ml ethanol  
+2 σταγ. H2O 

85 για 24h 2θ: 2,3 

CS1_64b 0,041mmol 0,041mmol 0,164mmol 
6ml DMF 

+ml ethanol  
+2 σταγ. H2O 

85 για 24h 2θ: 2,3 

CS1_65a 0,041mmol 0,082mmol 0,164mmol 
6ml DMF 

+ml ethanol  
+3 σταγ. H2O 

85 για 24h 2θ: 2,3 
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Διάγραμμα PXRD 12-CS1_64a, CS1_64b, CS1_65a 

 

Διάγραμμα PXRD 13-Διάγραμμα PXRD υπολογισμένο από τη δομή, CS1_64a 
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Δομή του υλικού 

 

 

 

 

Η δομή του υλικού μελετήθηκε με περίθλαση ακτινών Χ σε μονοκρύσταλλο. Το 

υλικό κρυσταλλώνει στο εξαγωνικό κρυσταλλογραφικό σύστημα. Το πλέγμα του 

υλικού αποτελείται από πλειάδες Zn4O, ενωμένες με δύο γειτονικούς BDC 

υποκαταστάτες και τέσσερεις TATAB υποκαταστάτες, διατεταγμένοι σε μία 

οκταεδρική γεωμετρία. Οι δυο γειτονικοί BDC υποκαταστάτες αφήνουν τις 

υπόλοιπες τέσσερεις θέσεις κενές για τον υποκαταστάτη TATAB δημιουργώντας με 

αυτόν τον τρόπο και μικροπόρους και μεσοπόρους. Ο μοριακός τύπος του υλικού 

είναι Zn4O(BDC)(TATAB)4/3. 

  

Zn4O 

Εικόνα 5-Δομή του υλικού: α) Η δομή στον άξονα c, παρουσιάζοντας τον 1-D μεσοπόρο. β) Ασύμμετρη μονάδα του υλικού. γ) 
Δευτερογενής δομική μονάδα (SBU),  πλειάδα Zn4O. C γκρι, Ο κόκκινο, Zn μωβ, Ν μπλε. 

α) β) 

γ) 
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Επαναλήφθηκε η σύνθεση του υλικού CS1_64a κι έγιναν προσπάθειες 

ενεργοποίησης του υλικού για την μέτρηση του πορώδους του. 

Αρχικά, μελετήθηκε η σταθερότητα του υλικού σε διαλύτη CH2Cl2. Το υλικό CS1_64a 

εκπλύθηκε με διαλύτη DMF (3 αλλαγές), ώστε να απομακρυνθεί το μείγμα της 

αντίδρασης και στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή του DMF με CH2Cl2 όπου 

πραγματοποιούταν 4 αλλαγές την ημέρα για 4 ημέρες, για την πλήρη απομάκρυνση 

του DMF από τους πόρους του υλικού. Την τέταρτη ημέρα, το υλικό θερμάνθηκε 

υπό κενό στους 30οC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπου και έγινε μέτρηση 

προσρόφησης αερίου αζώτου (N2) στους 77Κ, την θερμοκρασία υγροποίησής του. 

Το υλικό θερμάνθηκε υπό κενό στους 60οC κατά τη διάρκεια της νύχτας και 

πραγματοποιήθηκε ξανά μέτρηση προσρόφησης Ν2 (77Κ). 
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Μετά το πέρας των μετρήσεων λήφθηκε διάγραμμα PXRD (CS1_64a_AD), όπου και 

επιβεβαιώθηκε ότι το υλικό κατά τη ενεργοποίησή του καταστράφηκε. 

 

Διάγραμμα PXRD 14-Σύγκριση του υλικού μετά την προσρόφηση Ν2 (77Κ) και του υλικού CS1_64a 

Λήφθηκε φάσμα 1Η NMR σε δευτεριωμένο DMSO-d6 για την εύρεση του ποσοστού 

του DMF στο υλικό, το οποίο ήταν 5%. 

Το υλικό συντέθηκε ξανά κι έγινε προσπάθεια ενεργοποίησης του με υπερκρίσιμο 

διοξείδιο του άνθρακα. Παρόλα αυτά το υλικό καταστράφηκε όπως φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα PXRD. 
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Διάγραμμα PXRD 15-Σύγκριση του υλικού μετά την προσρόφηση (ενεργοποίηση με υπερκρίσιμο CO2) και του 
υλικού CS1_64a 
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Δεδομένα προσρόφησης 

Παρουσιάζονται τα δεδομένα προσρόφησης όπου το υλικό ενεργοποιήθηκε με 

υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα. 

Η ισόθερμος προσρόφησης αργού στους 87Κ του υλικού φαίνεται στην Εικόνα 6. 

Από το χαρακτηριστικό γόνατο κοντά στην περιοχή P/P0=0.2, η ισόθερμος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως Τύπου IV. 

 

Εικόνα 6-Ισόθερμος προσρόφησης Αr υλικού στους 87Κ 

Γίνεται η υπόθεση ότι σχηματίζεται το μονόστρωμα στο πρώτο γόνατο και 

εφαρμόζεται το μοντέλο Langmuir από όπου υπολογίζεται η επιφάνεια Langmuir, η 

οποία είναι 2920,688m2/g [Εικόνα 7]. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 

Brunauer-Emmet-Teller (BET) και υπολογίστηκε η επιφάνεια ΒΕΤ, η οποία είναι 

2375,902m2/g [Εικόνα 8]. 
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Εικόνα 6-Προσαρμογής εξίσωσης Langmuir (Ar στους 87Κ)  για τον προσδιορισμό της επιφάνειας 

 

Εικόνα 7-Προσαρμογή της εξίσωσης BET (Ar στους 87Κ) για τον προσδιορισμό της επιφάνειας 

Η κατανομή των πόρων του υλικού μελετήθηκε με τη μέθοδο NLDFT(Nonlocal 

Density Functional Theory) χρησιμοποιώντας Ar στους 87Κ. Από την ανάλυση 

βρέθηκε ότι υπάρχει μία στενή κατανομή μικροπόρων στα 13,7Å και μία στενή 

κατανομή μεσοπόρων στα 31,7 Å. Το υλικό διαθέτει και μικροπόρους αλλά και 

μεσοπόρους. 
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Εικόνα 8- Ισόθερμος προσρόφησης αργού του υλικού στους 87Κ και η αντίστοιχη προσαρμογή NLDFT 

 

Εικόνα 10-Κατανομή πόρων υλικού, υπολογισμένα από την ανάλυση NLDFT 
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Εικόνα 9-Ισόθερμοι προσρόφησης CH4 στους 112K, 273K, 258K, 298K 

 

Εικόνα 11-Προσαρμογή τύπου Virial, ισόθερμου προσρόφησης CH4 στους 273Κ και στους 298Κ 
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Εικόνα 12-Ενθαλπία προσρόφησης CH4 συναρτήσει της προσροφούμενης ποσότητας αερίου. 

 

Εικόνα 13-Ισόθερμος προσρόφησης CO2 στους 195Κ 
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Υποκαταστάτης C24H16O10S2 (H2L-SO3H), ΜΒ: 528,02 

 

 

Σύνθεση Υποκαταστάτη C24H16O10S2 - Η2L-SO3H 

1ο Στάδιο 

 

 

Σε διάλυμα 4-καρβοξυφαινυλο βορονικού οξέος (2 g, 12,9 mmol) σε μεθανόλη (30 

ml) , γίνεται προσθήκη διαλύματος 98% H2SO4 (0,5ml) και το σύστημα τίθεται σε 

αναβρασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το διάλυμα αφήνεται να έρθει σε 

θερμοκρασία δωματίου, η μεθανόλη απομακρύνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι 

την εμφάνιση λευκού στερεού. Το λευκό στερεό μεταφέρεται σε ηθμό μέσω 

ξεπλύματος με απιονισμένο νερό, και ξεπλένεται με άφθονο παγωμένο απιονισμένο 

νερό. Το ίζημα ξηραίνεται στο φούρνο και απομονώνονται 1,8g στερεού. (84%, 

απόδοση) 

2ο στάδιο 

 

 

Σε διάλυμα 2,6-διβρωμοναφθαλενίου (1eq, 1,14g, 3,98mmol) και του μεθυλεστέρα 

του 4-καρβοξυφαινυλο βορονικού οξέος  (2,5eυq, 1,8gr, 10,00mmol) σε THF, γίνεται 

προσθήκη διαλύματος 2M Na2CO3 (20ml, 40mmol), και στερεού καταλύτη Pd(PPh3)4 
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(75mg). Το σύστημα τίθεται σε αναβρασμό για 5 ημέρες. Στην συνέχεια, το μίγμα 

της αντίδρασης αφήνεται να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και το στερεό το 

οποίο καταβυθίστηκε, εκπλένεται αρχικά με παγωμένο THF(3x) και με παγωμένο 

απιονισμένο νερό. Το μίγμα παγώνεται και διηθείται. Το γκρι ίζημα εκπλένεται με 

παγωμένο απιονισμένο νερό, και ξηραίνεται τέλος στον φούρνο (70οC). 

Απομονώνονται 1,54g διμεθυλεστέρα του 4,4’-(ναφθαλενο-2,6-διόυλο) διβενζοϊκό 

οξύ. 

3ο Στάδιο 

 

 

Σε διάλυμα του διμεθυλεστέρα του 4,4’-(ναφθαλενο-2,6-διόυλο) διβενζοϊκού οξέος 

(1,54g, 3,89mmol) σε μίγμα μεθανόλης: THF (1:1, 30ml) γίνεται προσθήκη υδατικού 

διαλύματος 5Ν ΝαΟΗ (15ml) και το σύστημα τίθεται σε αναβρασμό κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια, το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να έρθει σε 

θερμοκρασία δωματίου, κι οι διαλύτες (μεθανόλη & THF) απομακρύνονται υπό 

ελαττωμένη πίεση. Το μίγμα οξινίζεται με υδατικό διάλυμα 3Ν HCl μέχρι το pH  να 

είναι 2. Το μίγμα παγώνεται, διηθείται και στο ίζημα γίνονται εκπλύσεις με 

παγωμένο απιονισμένο νερό. Το γκρι ίζημα ξηραίνεται στον φούρνο και 

λαμβάνονται 1,4g του 4,4’-(ναφθαλενο-2,6-διόυλο) διβενζοϊκού οξέος (95%, 

απόδοση, από το 2ο Στάδιο).  

4ο στάδιο 

 

 

Σε 4,4’-(ναφθαλενο-2,6-διόυλο) διβενζοϊκού οξύ γίνεται προσθήκη διαλύματος 

ατμίζοντος θειικού οξέος (oleum/sulfuric acid, fuming SO3, 20%)  και το μίγμα 

θερμαίνεται στους 50οC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια το μίγμα 
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αφήνεται να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και σε αυτό γίνεται προσθήκη πάγου 

μέχρι την εξουδετέρωση του oleum, γίνεται προσθήκη διαλύματος HCl οξέος 37% 

(6-7ml) και τέλος παγώνεται. Πραγματοποιείται διήθηση και εκπλύσεις με 

παγωμένο οξικό αιθυλεστέρα. Τοποθετείται στον φούρνο για ξήρανση και 

επαναλαμβάνονται οι εκπλύσεις με οξικό αιθυλεστέρα. Το γκρι ίζημα ξηραίνεται 

στον φούρνο και απομονώνονται 1,96g 4,4’-(4,8-δισουλφοναφθαλενο-2,6-διόυλο) 

διβενζοϊκό οξέος. (97%, απόδοση). 1 Η NMR (300 MHz) (DMSO-d6) 9.27 (d, J=1.5 Hz, 

2H), 8.34 (d, J=1.5 Hz, 2H), 8.14 (d, J=8.5 Hz, 2H), 7.84 (d, J=8.5 Hz, 2H). 

Η δομή του υποκαταστάτη μελετήθηκε με φασματοσκοπία NMR. 

 

 

Φάσμα NMR 3- Υποκαταστάτη C24H16O10S2 - Η2L-SO3H 
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Σύστημα Η2L-SO3H-In 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
In(NO3)3xH2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_109a 0,057mmol 0,171mmol 6ml DMF 
2 σταγ. 
π.ΗCl 

85 για 10d120 
για 7d 

Καμία 
καταβύθιση 

CS1_109b 0,057mmol 0,171mmol 6ml DMF 
3 σταγ. π. 

ΗCl 
85 για 10d120 

για 7d 
Καμία 

καταβύθιση 

CS1_110a 0,057mmol 0,057mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
2 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

85 για 1d 2θ: 6 

CS1_120a 0,057mmol 0,057mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
3 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

85 για 5d 2θ:6 

CS1_120b 0,057mmol 0,029mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
2 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

85 για 5d 2θ:6 

CS1_125a 0,057mmol 0,029mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
3 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

85 για 3d 2θ:6 

CS1_125b 0,057mmol 0,029mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
2 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

100 για 3d 2θ:6 

CS1_126a 0,057mmol 0,029mmol 
2ml DMF 

+1ml MeCN 
3 σταγ. 
π.ΗΝΟ3 

120 για 3d 2θ:6 

 

Παρακάτω παρατίθενται επιλεγμένα διαγράμματα περίθλασης ακτινών Χ από 

σκόνη του υλικού που είχαν τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Καθώς και εικόνες 

από ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Το υλικό CS1_125a έδωσε μικρού 

μεγέθους κρυστάλλους. Το σύστημα βρίσκεται ακόμη υπό εξερεύνηση. 
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Διάγραμμα PXRD 16-CS1_125a 
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Διάγραμμα PXRD 17-CS1_120b 
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Εικόνα 7- Εικόνες από ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) του υλικού CS1_120b 
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Έγιναν προσπάθειες σύνθεσης υλικών με τον συγκεκριμένο υποκαταστάτη και τα 

μέταλλα Δημήτριο (Ce),  Πρασεοδύμιο (Pr) καθώς και Χρώμιο (Cr), χωρίς όμως 

κάποιο αποτέλεσμα. Σε πίνακες παρατίθενται τα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
CeCl37H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_4b 0,086mmol 0,086mmol 
1ml DMF 

+1,5ml ethanol 

0,357mmol 2-
fluorobenzoic 

acid 
120 για 4d Άμορφο 

CS1_6b 0,086mmol 0,0435mmol 
1ml DMF 

+1,5ml ethanol 
0,571mmol 120 για 6d Άμορφο 

 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
PrCl36H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_6a 0,086mmol 0,086mmol 
1ml DMF 

+1,5ml ethanol 

0,357mmol 2-
fluorobenzoic 

acid 
120 για 6d Άμορφο 

 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Cr(NO3)3 

9H2O 
Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_12a 0,076mmol 0,076mmol 4ml H2O 3 σταγ. HF 
200 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

CS1_12b 0,076mmol 0,076mmol 4ml H2O 3 σταγ. HF 
200 για 3d 
(autoclave) 

Άμορφο 

 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Chromium (III) 

trimer-pivalic acid 
Διαλύτες 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_115a 0,076mmol 0,025mmol 4ml DMF 85 για 6d Άμορφο 
CS1_115b 0,076mmol 0,025mmol 4ml DMF 120 για 6d Άμορφο 
CS1_121a 0,076mmol 0,025mmol 4ml DMF 70 για 7d Άμορφο 

CS1_121b 0,076mmol 0,025mmol 4ml DMF 
120 (autoclave) 

για 24h 
Άμορφο 

CS1_129a 0,076mmol 0,025mmol 4ml DMF 180 για 3d Άμορφο 
CS1_129b 0,076mmol 0,025mmol 6ml DMF 180 για 6d Άμορφο 

 

Εικόνα 8-Chromium (III) trimer-pivalic acid
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Υποκαταστάτης C53H28O16S4 (H4L-SO2), ΜΒ: 1049,04 

 
 

Σύστημα Η4L-Mg 

Αντίδραση 
Υποκατα-

στάτης 
Mg(NO3)2 6H2O Διαλύτες Οξύ 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Κρυσταλλι-
κότητα 

CS1_69a 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 3d85 για 
15d 

Καμία καταβύθιση 

CS1_69b 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 15d Καμία καταβύθιση 

CS1_70a 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 3d85 για 
15d 

Καμία καταβύθιση 

CS1_70b 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
2 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 15d Καμία καταβύθιση 

CS1_75a 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 1h85 για 
1h120 για 6d 

Άμορφο 

CS1_75b 0,038mmol 0,076mmol 
2ml DMF 

+1 σταγ. Η2Ο 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 1h85 για 
1h120 για 6d 

Άμορφο 

CS1_76a 0,038mmol 0,057mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

70 για 3d85 για 
15d 

Καμία καταβύθιση 

CS1_81a 0,038mmol 0,057mmol 
6ml DMF 

+4ml ethanol 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d Άμορφο 

CS1_81b 0,038mmol 0,057mmol 
9ml DMF 

+1ml ethanol 
1 σταγ. 

ΗCl 
85 για 3d Άμορφο 

CS1_91a 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
3 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d 
(autoclave) 

2θ:4,4  
(Χαμηλής 

κρυσταλλικότητας) 

CS1_98a* 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
4 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d 
(autoclave) 

Μονοκρύσταλλος 

CS1_98b* 0,038mmol 0,076mmol 2ml DMF 
5 σταγ. 
ΗΝΟ3 

85 για 3d 
(autoclave) 

Μονοκρύσταλλος 

 

*Έγινε προσπάθεια λήψης διαγράμματος PXRD, αλλά πιθανόν η ποσότητα του 

δείγματος δεν ήταν επαρκής. 
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Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το σύστημα, έγιναν με σκοπό την 

λύση προβλημάτων επαναληψημότητας που εμφανίζει το συγκεκριμένο σύστημα.  

Το υπολογισμένο διάγραμμα PXRD από τη λυμένη δομή του υλικού φαίνεται 

παρακάτω. 

 

Διάγραμμα PXRD 18-Mg_tetrabiphenyl sulfone υπολογισμένο από τη λυμένη δομή. 

Η σύνθεση του υποκαταστάτη βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη, για το λόγο αυτό 

παραλείπεται από τη συγκεκριμένη εργασία. 
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Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια αυτής της  διπλωματικής εργασίας η οποία είχε ως σκοπό την 

σύνθεση και τον δομικό χαρακτηρισμό νέων κρυσταλλικών πορωδών 

πολυμερών συναρμογής αλλά κι τη μελέτη των προσροφητικών ιδιοτήτων 

τους, συντέθηκαν τα υλικά In-Η4L, Cd-Η4L, Zn-H3TATAB-H2BDC, Mg-H2BDC και In-

H2L-SO3H. Η δομή του Mg-H2BDC  λύθηκε με περίθλαση ακτινών Χ μονοκρυστάλλου 

και ταυτόχρονα έγινε απόπειρα μέτρησης του πορώδους του υλικού, χωρίς επιτυχία 

καθώς αυτό καταστράφηκε κατά τη διαδικασία ενεργοποίησής του. Η δομή του 

υλικού Zn-TATAB-BDC μελετήθηκε με περίθλαση ακτινών Χ μονοκρυστάλλου, ενώ 

μετρήθηκε και το πορώδες του Zn-TATAB-BDC. Η επιφάνεια Langmuir βρέθηκε να 

είναι 2920,688m2/g, ενώ η επιφάνεια ΒΕΤ, 2375,902m2/g. Τα υπόλοιπα υλικά δεν 

μελετήθηκαν περαιτέρω διότι δεν απομονώθηκε μονοκρύσταλλος. 
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