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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα (πολυ)φωσφονικά οξέα είναι οργανικά μόρια τα οποία περιέχουν μία ή 

περισσότερες φωσφονικές λειτουργικές ομάδες –PO3H2 ενωμένες με οργανικά 

τμήματα με σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ άνθρακα και φωσφόρου. Ο 

δεσμός C-P τα προστατεύει από την υδρόλυση και την χημική διάσπαση όταν 

χρησιμοποιούνται ως αναστολείς της διάβρωσης σε βιομηχανικά υδατικά συστήματα. 

Ο συνδυασμός τους με μεταλλικά ιόντα έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό υβριδικών 

μεταλλοφωσφονικών υλικών. Η πλειονότητα των μεταλλοφωσφονικών ενώσεων είναι 

πολυμερή συναρμογής 1D, 2D και 3D, αν και υπάρχουν παραδείγματα συμπλόκων 0D. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα οικογένεια αμινοδιφωσφονικών 

υποκαταστατών με γενικό τύπο RN(H)(CH2PO3H2)(CH2PO3H), R = methyl (MBMP), 

ethyl (EBMP), butyl (BBMP), hexyl (HBMP), octyl (OBMP), dodecyl (DABMP), οι 

οποίοι συντέθηκαν από μονοαμίνες μεταβλητού μήκους πλευρικής αλυσίδας μέσω της 

αντίδρασης Mannich. Ο συνδυασμός αυτών των αμινοδιφωσφονικών υποκαταστατών 

με δισθενή ιόντα (Zn2+, Ca2+) και ιόντα λανθανιδών (Sm3+, Gd3+) έχει ώς συνέπεια την 

δημιουργία νέων μεταλλοφωσφονικών ενώσεων 2D. Πέντε νέα 2D πολυμερή 

συναρμογής χαρακτηρίστηκαν δομικά με περίθλαση ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου (Zn-

EBMP, Zn-OBMP, Ca-MBMP, Ca-EBMP και Ca-OBMP) και δύο από περίθλαση 

ακτίνων Χ σκόνης (Sm-EBMP και Gd-EBMP). 

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων Zn-διφωσφονικού, Ca- διφωσφονικού, Sm-

EBMP and Gd-EBMP παρεμποδιστές διάβρωσης μελετήθηκε με πειράματα διάβρωσης 

σε δοκίμια χάλυβα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0.01 mM, 0.1 mM και 1 mM) και 

εύρος pH (2, 3 και 4). Τα υβριδικά αυτά επιστρώματα έδειξαν αντιδιαβρωτική 

προστασία, αναλόγως του μήκους της πλευρικής ανθρακικής αλυσίδας. 

 

Λέξεις κλειδιά: φωσφονικό οξύ, αμινοφωσφονικό οξύ, μεταλλοφωσφονικές ενώσεις, 

πολυμερή συναρμογής, αντίδραση Mannich, παρεμποδιστές, μεταλλική διάβρωση 
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ABSTRACT 

 

(Poly)phosphonic acids are organic molecules that possess one or more functional 

phosphonate –PO3H2 groups connected to an organic fragment through stable, covalent 

P-C bonds. This protects them from hydrolysis and degradation when used as chemical 

additives in industrial water systems. The combination of metal ions and these 

(poly)phosphonic acids yields metal phosphonate hybrid materials. The majority of 

metal phosphonates are coordination polymers with a variety of structural motifs (1D, 

2D, or 3D), and, to a lesser extent, 0D complexes. 

In this Thesis a new family of aminodiphosphonate ligands of the general formula 

RN(H)(CH2PO3H2)(CH2PO3H), R = methyl (MBMP), ethyl (EBMP), butyl (BBMP), 

hexyl (HBMP), octyl (OBMP), dodecyl (DABMP), have been synthesized from 

variable-chain length monoamines via the Mannich reaction. Combination of these 

aminodiphosphonate ligands with divalent metal ions (Zn2+, Ca2+) and lanthanides 

Sm3+, Gd3+) produce novel 2D metal phosphonate materials. Five new 2D layered metal 

phosphonate materials have been structurally characterized by single crystal X-ray 

diffraction (Zn-EBMP, Zn-OBMP, Ca-MBMP, Ca-EBMP and Ca-OBMP) and two by 

powder X-ray diffraction (Sm-EBMP and Gd-EBMP). The efficiency of the Zn-

diphosphonate, Ca-diphosphonate, Sm-EBMP and Gd-EBMP systems was evaluated 

in anti-corrosion experiments on carbon steel specimens at different concentrations 

(0.01 mM, 0.1 mM and 1 mM) and pH regimes (2, 3 and 4). The metal-phosphonate 

anti-corrosion coatings exhibit variable performance, depending on the nature of the 

metal and side-chain length. 

 

Keywords: phosphonic acids, aminodiphosphonate, coordination polymers, Mannich 

reaction, inhibitors, corrosion 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Φωσφονικά οξέα 

Τα φωσφονικά οξέα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ενώσεων του φωσφόρου. 

Είναι οργανικά δομικά ανάλογα του φωσφορικού οξέος στο οποίο μία εκ των τριών 

υδροξυλικών ομάδων (-ΟΗ) έχει αντικατασταθεί με έναν οργανικό υποκαταστάτη 

(ομάδα –R). Έχουν γενικό μοριακό τύπο RP(O)(OH)2. Ο φώσφορος έχει sp3 υβριδισμό 

και κατά συνέπεια τετραεδρική γεωμετρία.1 Στα κύρια χαρακτηριστικά τους 

περιλαμβάνεται ο απευθείας δεσμός μεταξύ φωσφόρου-άνθρακα, ο οποίος είναι 

ανθεκτικός σε χημική υδρόλυση ή θερμική διάσπαση, και η παρουσία της όξινης 

πολικής και υδρόφιλης ομάδας -P(O)(OH)2. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία 

των φωσφονικών οξέων δεν περιλαμβάνονται οι φωσφορικοί εστέρες, οι οποίοι έχουν 

την ομάδα P-O-C, αλλά όχι τον δεσμό P-C. 

Η φωσφονική ομάδα, μετά από απλή ή διπλή αποπρωτονίωση, αποκτά ανιοντικό 

φορτίο «-1» ή «-2», γεγονός στο οποίο οφείλεται η τάση της να δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς συναρμογής με μεταλλικά ιόντα Mn+ (n = 1-4).2 Η φωσφονική ομάδα μπορεί 

να υπάρξει σε τρεις διαφορετικές μορφές ανάλογα στο pH του διαλύματος που 

βρίσκεται. Συγκεκριμένα, τα φωσφονικά οξέα είναι ισχυρά οξέα και η σταδιακή 

αύξηση του pH επιφέρει και την σταδιακή αποπρωτονίωση του οξέος. Σε τιμές pH < 1 

η φωσφονική ομάδα είναι πλήρως πρωτονιωμένη, σε τιμές pH = 1-7 μπορεί να υποστεί 

απλή αποπρωτονίωση, ενώ σε pH > 7 μπορεί να αποπρωτονιωθεί πλήρως (Εικόνα 

1.1).1  

 

 

Εικόνα 1.1 Οι τρείς μορφές της φωσφονικής ομάδας: πλήρως πρωτονιωμένη 

(αριστερά), μονοαποπρωτονιωμένη (κέντρο) και δις-αποπρωτονιωμένη (δεξιά). 

Ελήφθη από την παραπομπή 3. 
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Η φωσφονική ομάδα μπορεί να συνυπάρξει και με άλλες λειτουργικές ομάδες στο ίδιο 

μόριο, όπως με καρβοξυλική (-COOH), υδροξύλιο (-OH), σουλφονική (-SO3H), 

αμινομάδα (-NH2) κτλ. (Εικόνα 1.2). 
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Εικόνα 1.2 Χαρακτηριστικά παραδείγματα φωσφωνικών οξέων. 

 

Τα φωσφονικά οξέα περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1944 από τον Pilk, ο οποίος 

συνέθεσε το αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ (ΑΜΡΑ), και ακολούθησαν συνθέσεις 

παρόμοιων μορίων από τους Kosolapoff και Chavane.4 Οι Horiguchi και Kandatsu το 

1959 απομόνωσαν το ευρισκόμενο στη Φύση 2-αμινοαιθυλοφωσφονικό οξύ (ΑΕΡΑ) 

από θαλάσσιες ανεμώνες.5,6 (Εικόνα 1.3).  

 

 

 



17 

 

Εικόνα 1.3 Δομές των φωσφονικών οξέων (1) 2-αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ (ΑΜΡΑ) 

και (2) 2-αμινοαιθυλοφωσφονικό οξύ (ΑΕΡΑ). 

 

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η ανακάλυψη του AEPA στο ανθρώπινο σώμα.7 Το 

ΑΕΡΑ έχει προσδιορισθεί σε μια ποικιλία από ανθρώπινους ιστούς 

συμπεριλαμβανομένων αυτών του εγκεφάλου, της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών, 

της σπλήνας και της αορτής.8 Τα φωσφονικά υπάρχουν σε πολλούς διαφορετικούς 

οργανισμούς, από προκαρυώτες σε  βακτήρια και μύκητες, μαλάκια, έντομα, φυτά, 

θαλάσσιους οργανισμούς και ανθρώπινο οργανισμό, όμως ο βιολογικός ρόλος των 

φωσφονικών, είναι ακόμη ελάχιστα κατανοητός. 

Το 1968 αναφέρθηκε από τους Horiguchi, Kittredge και Roberts, η βιοσύνθεση του 

ΑΕΡΑ από το Tetrahymena pyriformis.9 Οι εστέρες του ΑΕΡΑ αποτελούν τα 

φωσφονολιπίδια, τα οποία και έχουν βρεθεί σε πρωτόζωα, κατώτερους μύκητες, ακόμη 

και στον άνθρωπο. Ακόμη το ΑΕΡΑ δημιουργεί δεσμό με πρωτεΐνες ή 

ολιγοσακχαρίτες, σχηματίζοντας φωσφονοπρωτείνες ή φωσφονογλυκάνες, αντίστοιχα. 

Σημαντικές συγκεντρώσεις φωσφονο-πρωτεινών έχουν βρεθεί σε θαλάσσιες ανεμώνες 

και σε ανθρώπινους ιστούς. 

 

1.2 Αμινοφωσφονικά οξέα 

 

Τα αμινοφωσφονικά οξέα είναι μια σημαντική κατηγορία φωσφονικών οξέων με 

γενικό τύπο RN(H)(CH2PO3H2)(CH2PO3H). Η ιδιαιτερότητα των ενώσεων αυτών 

οφείλεται στην παρουσία της πρωτονιωμένης τριτοταγούς αμινομάδας η οποία προσδίδει 

ένα θετικό φορτίο στο μόριο. Όπως και στη περίπτωση των απλών φωσφονικών έτσι και 

στα αμινοφωσφονικά η συμπεριφορά τους εξαρτάται από το pH. Εξ’ αιτίας της υψηλής 

βασικότητας του Ν, οι αμινομάδες τους αποπρωτονιώνονται σε τιμές pH μεγαλύτερες του 

10. Έτσι η παρουσία την πρωτονιωμένης αμινομάδας προσδίδει είναι θετικό φορτίο στο 

μόριο, το οποίο θα πρέπει να καταμετρηθεί στο συνολικό φορτίο του μορίου, καθιστώντας 

το ένα αμφίφυλο (zwitterion) μόριο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
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το τετραφωσφονικό EDTMP το οποίο είναι δομικό ανάλογο του τετρακαρβοξυλικού 

EDTA (Εικόνα 1.4).2 

    

         EDTMP                                                   EDTA 

 

Εικόνα 1.4 Δομές των EDTMP (αριστερά) και EDTA (δεξιά) στην αμφιτεριοντική 

(zwitterionic) μορφή τους. 

 

Οι Ρolyanchuck et al.10 έχουν προσδιορίσει την δομή του EDTMP από περίθλαση ακτίνων 

Χ μονοκρυστάλλου. Εξαιτίας της βασικότητάς του το άτομο Ν είναι πρωτονιωμένο και 

φέρει ένα θετικό φορτίο. Το πρωτόνιο αυτό προέρχεται από εσωτερική πρωτωνίωση από 

μία φωσφονική ομάδα (Εικόνα 1.5). 

 

Εικόνα 1.5 Κρυσταλλική δομή του διένυδρου EDTMP. Ελήφθη από την παραπομπή 2. 
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Τα αμινοφωσφονικά οξέα αποτελούν μια σημαντική ομάδα βιολογικά ενεργών ενώσεων 

και η σύνθεση τους έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της συνθετικής οργανικής όσο 

και της φαρμακευτικής χημείας. Τα οξέα αυτά θεωρούνται δομικά ανάλογα των αμινοξέων 

και προσομοιάζουν τη μεταβατική κατάσταση στην πεπτιδική υδρόλυση, παρόλο που 

η φωσφονική ομάδα διαφέρει με την καρβοξυλική ως προς το σχήμα, το μέγεθος και 

την οξύτητα.11 Επίσης, αποτελούν εξαιρετικούς υποκαταστάτες για τη συναρμογή 

μεταλλικών ιόντων και συνεπώς χρησιμοποιούνται για την απομόνωση ιόντων 

σιδήρου, χαλκού, νικελίου, ουρανίου και άλλων τοξικών μετάλλων κατά την χημική 

επεξεργασία των υδάτων. Τα οξέα αυτά έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν υμένια σε 

μεταλλικές επιφάνειες, συνεπώς αποτελούν αποτελεσματικά αντιδιαβρωτικά 

υλικά/επιστρώσεις. Αμινοφωσφονικά οξέα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο 

σχηματισμό μεταλλοργανικών υβριδικών υλικών (Metal-Organic Frameworks, MOF). 

Τέλος βρίσκουν εφαρμογές στην τροποποίηση ανόργανων επιφανειών, στον 

“εμπλουτισμό” (grafting) ανόργανων επιφανειών με οργανικές ενώσεις, καθώς στην 

κατάλυση και στον ευρύτερο τομέα της νανοτεχνολογίας. 

 

1.3 Σύνθεση φωσφονικών οξέων 

 

H βιομηχανική σύνθεση των πρώτων συνθετικών παραγώγων των φωσφονικών οξέων, 

έγινε δυνατή από το 1905, μετά την ανακάλυψη της αντίδρασης Michaelis-Arbuzov. Η 

αντίδραση αυτή ανακαλύφθηκε από τον από τον Michaelis και μελετήθηκε εκτενώς 

από τον Arbuzov. Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιεί βρωμο- ή ιωδο- παράγωγα.1 

Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε δυο στάδια, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.6. Η 

αντίδραση ξεκινά με μια SN2 αντίδραση μεταξύ ενός πυρηνόφιλου φωσφορώδους 

άλατος και ενός αλκυλαλογονιδίου. Η αντίδραση αυτή δίνει ένα phosphonium το οποίο 

αποτελεί και το ενδιάμεσο της ολικής αντίδρασης. Στη συνέχεια το ελεύθερο ανιόν του 

αλογόνου αντιδρά μέσω μιας δεύτερης αντίδρασης SN2 με το phosphonium δίνοντας 

μας το επιθυμητό φωσφονικό και ένα αλκυλαλογονίδιο. Όταν το ενδιάμεσο 

phosphonium που παράγεται είναι χειρόμορφο τότε η υποκατάσταση του αλογόνου 

πραγματοποιείται με αναστροφή της διάταξης του μορίου όπως εξάλλου αναμένεται 

για αντιδράσεις SN2. Η πραγματοποίηση της αντίδρασης γίνεται σε θερμοκρασίες 150 

– 200 οC, αναλόγως της ομάδας R. 
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Εικόνα 1.6 Προτεινόμενος μηχανισμός της αντίδρασης Michaelis-Arbuzov. Ελήφθη 

από την παραπομπή 1. 

 

Η αντίδραση τύπου Mannich, ή Moedritzer-Irani, είναι η πιο συνηθισμένη για την 

σύνθεση αμινοφοσφωνικών οξέων από πρωτοταγείς ή δευτεροταγείς αμίνες 

(τριτοταγείς αμίνες δεν μπορούν να αντιδράσουν). Η σύνθεση των αμινοφωσφονικών 

οξέων γίνεται μέσω μιας αντίδρασης τύπου Mannich μεταξύ φωσφορώδους οξέος, 

φορμαλδεΰδης και αμίνης (πρωτοταγούς ή δευτεροταγούς).12,13  

 

R3-nNHn + nCH2O + nH3PO3  R3-nN[CH2P(O)(OH)2]n + nH2Ο (n = 1 ή 2) 

 

Το υδρογόνο που είναι συνδεδεμένο στο άτομο φωσφόρου του φωσφορώδους οξέος, 

είναι όξινο και απαιτείται για αυτήν την αντίδραση. Η παρουσία υδροχλωρικού οξέος 

προστατεύει την πρόωρη οξείδωση του φωσφόρου (από +3 σε +5) και αυξάνει την 

απόδοση της αντίδρασης. Η χρήση αμμωνίας, πρωτοταγών ή δευτεροταγών αμινών, 

πολυαμινών καθώς και υποκατεστημένων αμινών δίνει τη δυνατότητα σύνθεσης 

μεγάλου αριθμού αμινοφωσφονικών οξέων. Ο προτεινόμενος μηχανισμός της 

αντίδρασης τύπου Mannich δίνεται στην Εικόνα 1.7. 
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Εικόνα 1.7. Προτεινόμενος μηχανισμός της αντίδρασης Mannich. Ελήφθη από την 

παραπομπή 1. 

 

Το πρώτο στάδιο της αντίδρασης είναι η πυρηνόφιλη προσβολή του αζώτου της αμίνης. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αναδιάταξη και σχηματίζεται μια υδροξυλαμίνη η 

οποία κάτω από της όξινες συνθήκες αφυδατώνεται και δίνεται ένα άλας ιμίνης. Το 

φωσφορώδες οξύ συμπεριφέρεται ως πυρηνόφιλο και προσβάλλει το ηλεκρονιόφιλο 

άλας ιμίνης. Το φορτισμένο προϊόν σταθεροποιείται με την απώλεια ενός πρωτονίου 

για να δώσει το αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ.  

 

1.4 Μεταλλοφωσφονικές ενώσεις 

 

Οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις περιέχουν ένα ή περισσότερα μεταλλικά ιόντα και ένα 

(πολυ)φωσφονικό οξύ και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πεδίου των ανόργανων-

οργανικών υβριδίων ή των μέταλλο-οργανικών σκελετών. Το 1978 ο Giulio Alberti με 

τους συνεργάτες του, συνέθεσαν τις πρώτες μεταλλοφωσφονικές ενώσεις, αντιδρώντας 

απλά μονοφωσφονικά οξέα με ιόντα Zr4+.14 

Zr4+ + 2 RPO3H2 →Zr(O3PR)2 + 4H+ , όπου R = αλκυλ- ή αρυλ- ομάδα. 
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Οι δομές των προϊόντων προτάθηκαν ως φυλλόμορφες, αλλά δεν προσδιορίστηκαν 

πειραματικά λόγω της περιορισμένης κρυσταλλικότητας των προϊόντων. Το 1993 η 

δομή του Zr(O3PC6H5)2 προσδιορίστηκε από τον Clearfield και τους συνεργάτες του  

σε δείγμα που παρασκευάστηκε στο εργαστήριο του Alberti. Η ένωση, όπως είχε 

προταθεί, είχε φυλλόμορφη δομή (Εικόνα 1.8) και ήταν το προϊόν υδροθερμικής 

αντίδρασης διάρκειας 30 ημερών και σε θερμοκρασίες 190-200 οC.  

 

 

Εικόνα 1.8: Η φυλλόμορφη δομή της ένωσης Zr(O3PC6H5)2. Ελήφθη από την 

παραπομπή 15.  

 

Μετά την ανακάλυψη του Alberti, συντέθηκε ένας μεγάλος αριθμός παρόμοιων 

ενώσεων με διαφορετικές χαρακτηριστικές ομάδες R και με κοινό χαρακτηριστικό τη 

φυλλόμορφη δομή.  

Ο Dines με τους συνεργάτες του, συνέθεσαν μεταλλοφωσφονικά βασιζόμενα σε 

διφωσφονικούς υποκαταστάτες και ιόντα Zr4+.16 Η ιδέα του ήταν να δημιουργηθούν 

νέες ενώσεις για την χρήση τους στον τομέα της κατάλυσης, έτσι οι φωσφονικοί 

υποκαταστάτες που επέλεξε είχαν και άλλες ομάδες πέρα από φωσφονικές όπως 

σουλφονικές, καρβοξυλικές και άλλες. Οι δομές των ενώσεων αυτών ήταν 

φυλλόμορφες αλλά διέφεραν από τις πρώτες, καθώς οι υποκαταστάτες βρισκόταν σε 

κάθετη τοποθέτηση προς τα επίπεδα των δομών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

χώρο μεταξύ των επιπέδων. Αυτές οι ενώσεις ήταν τα πρώτα παραδείγματα 

υποστηλωμένων δομών στη χημεία των μεταλλοφωσφονικών (Εικόνα 1.9).  
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Εικόνα 1.9 Υποστυλωμένη δομή της ένωσης Zr(O3PC12H8PO3). Ελήφθη από την 

παραπομπή 17. 

 

Δέκα χρόνια μετά τις πρώτες ενώσεις του Alberti, ο Mallouk με τους συνεργάτες του, 

παρουσίασε τις δομές των Mn, Zn, Co, Mg με φαινυλο- και αλκυλο- φωσφονικούς 

υποκαταστάτες, οι οποίες ήταν όλες φυλλόμορφες.18 Στην ένωση Mn(O3PC6H5) τα 

μεταλλικά κέντρα έχουν οκταεδρική γεωμετρία και δύο από τα φωσφονικά οξυγόνα 

δρουν χηλικά. Οι φαινυλομάδες είναι στραμμένες κατά 90ο μεταξύ τους (Εικόνα 1.10) 

 

 

Εικόνα 1.10 Η φυλλόμορφη δομή της ένωσης Mn(O3PC6H5). Ελήφθη από την 

παραπομπή 17.  
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Ο Mallouk και οι συνεργάτες του συνέθεσαν μεταλλοφωσφονικές ενώσεις με ιόντα 

λανθανιδών με γενικό τύπο LnH(O3PMe)2 των οποίων οι δομές δεν προσδιορίστηκαν 

λόγω προβληματικού σχήματος και μεγέθους κρυστάλλων.18 Έκτοτε, ακολούθησε η 

σύνθεση πληθώρας μεταλλοφωσφονικών ενώσεων, με διάφορα φωσφονικά και με 

πολυποίκιλες δομές, προσπάθεια που έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις σχηματίζουν κατά κύριο λόγο ανόργανα-οργανικά 

υβρίδια και μικροπορώδη στερεά. Στην πλειονότητά τους είναι πολυμερή συναρμογής 

(1D,2D,3D) με δομή φυλλόμορφη-υποστηλωμένη (pillared-layered). Οι ενώσεις αυτές 

λόγω των ιδιοτήτων τους βρίσκουν εφαρμογή σε πεδία όπως η κατάλυση19, η 

ιονανταλλαγή20, η προσρόφηση και η αποθήκευση αερίων21  κ.α. 

Η σύνθεση των μεταλλοφωσφονικών ενώσεων πραγματοποιείται σε υδατικά 

διαλύματα ή μείγματα νερού και κάποιου πολικού οργανικού διαλύτη (π.χ. αλκοόλες). 

Έτσι συχνά το νερό συναντάται στο κρυσταλλικό τους πλέγμα και χωρίς εξαίρεση 

συμμετέχει στο εκτενές δίκτυο δεσμών υδρογόνου. Το δίκτυο δεσμών υδρογόνου που 

σχηματίζεται παίζει πρωταρχικό ρόλο στη σταθεροποίηση και το σχηματισμό 1D, 2D 

και 3D υπερμοριακών δομών.22 

Πολλές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση μεταλλοφωσφονικών 

ενώσεων. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεχωρίζουν η αργή εξάτμιση του διαλύτη, η 

διάχυση διαλυτών διαφορετικής πολικότητας, η σύνθεση μέσω συστημάτων 

υδρογελών.23 Όμως οι περισσότερες μεταλλοφωσφονικές ενώσεις έχουν συντεθεί σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες με υδροθερμικές αντιδράσεις σε συστήματα που 

ονομάζονται «high-throuput» (HT). Η χρήση τέτοιων συστημάτων επιτρέπει να 

πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο βρασμού του 

διαλύτη που έχει χρησιμοποιηθεί. Ένα HT σύστημα αποτελείται από υλικά που είναι 

ανθεκτικά σε συνθήκες διάβρωσης λόγω της χρήσης υψηλών θερμοκρασιών και 

πιέσεων. Ένα σύστημα HT αποτελείται από πολλές θέσεις αντιδράσεων με αποτέλεσμα 

να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πολλών ταυτόχρονων αντιδράσεων κάτω 

από την ίδια θερμοκρασία (Εικόνα 1.11).24 
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Εικόνα 1.11 Σύστημα HT με 36 θέσεις αντιδράσεων που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία. 

 

Οι τιμές του pH είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την σύνθεση των 

μεταλλοφωσφονικών ενώσεων, καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις στην μορφή του 

φωσφονικού υποκαταστάτη (πρωτονιωμένη, μονο-αποπρωτονιωμένη και δις-

αποπρωτονιωμένη μορφή) 

Η τελική δομή ενός μεταλλοφωσφονικού εξαρτάται: 

1. από τη φύση του μεταλλικού ιόντος (οξειδωτική κατάσταση, ιοντική ακτίνα, 

αριθμός συναρμογής), 

2. από τον αριθμό των φωσφονικών ομάδων του υποκαταστάτη, 

3. από την παρουσία άλλων λειτουργικών ομάδων στο μόριο, 

4. από τις συνθήκες σύνθεσης (μοριακή αναλογία μετάλλου υποκαταστάτη, 

συγκέντρωση αντιδρώντων, θερμοκρασία, πίεση και pH). 

5. Από τη φύση (πολικότητα) του διαλύτη. 

Επίσης, είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται ένα δεύτερο μόριο-υποκαταστάτης 

(συνυποκαταστάτης, auxiliary ligand) ώστε να αυξηθεί η πολυπλοκότητα της 

μεταλλοφωσφονικής ένωσης, και έτσι να προκύψουν νέες δομικές αρχιτεκτονικές. 

Τέτοια μόρια είναι συνήθως γραμμικά όπως είναι η πυραζίνη και δομικά ανάλογά της, 

π.χ. 4,4’-διπυριδίνη, 1,2-δις(4-πυριδιλο)αιθένιο, trans-4,4′-αζο-δι(πυριδίνη), και άλλα. 

Τέτοιου είδους ενώσεις με γενικό μοριακό τύπο MxLy έχουν κατασκευαστεί με χρήση 

πολυπυριδινικών υποκαταστατών όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία.25  

 Η χημεία των πολυμερών συναρμογής κυριαρχείται από τέτοιου είδους οργανικούς 

υποκαταστάτες καθώς και από την μίξη καρβοξυλικών και/ ή (πολυ)πυριδινικών 

υποκαταστατών.26
 Η χρήση αρωματικών συνυποκαταστατών που είναι Ν-

ετεροκυκλικές βάσεις (πολυπυριδίνες) όπως η 2,2’-διπυριδίνη, η 1,10-φαινανθρολίνη, 

το ιμιδαζόλιο και η 4,4’-διπυριδίνη, επιτρέπει την εν δυνάμει δημιουργία π-π 
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αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αρωματικών δακτυλίων καθώς και αλληλεπιδράσεις 

τύπου C-H‧‧‧π δημιουργώντας υπερμοριακά συστήματα υψηλής σταθερότητας (Εικόνα 

1.12). 

 

 

Εικόνα 1.12 Σχηματικές δομές συνυποκαταστατών: 4,4’-bipyridine (4,4’-bpy, 

γεφυρωτικός) πάνω αριστερά, 2,2’-bypiridine (2,2’-bpy, χηλικός) πάνω δεξιά, 1,10-

phenanthroline (phen, χηλικός) κάτω αριστερά, και Imidazole (Im, τερματικός, ή 

γεφυρωτικός) κάτω δεξιά. 

 

Έτσι, η αρχιτεκτονική του τελικού προϊόντος που προκύπτει μπορεί να είναι 0D, 1D, 

2D ή 3D (Εικόνα 1.16). Κάθε διαφορετικός συνυποκαταστάτης μπορεί να δώσει μία 

καινούρια ένωση, παραδείγματος χάριν η 4,4’-bipyridine χρησιμοποιείται για 

«γεφύρωση» των μεταλλικών ιόντων στα τελικά προϊόντα, ενώ χηλικοί 

υποκαταστάτες, όπως 2,2’-bypiridine, 1,10-phenathroline χρησιμοποιούνται σαν 

«modifiers» δηλαδή είναι ικανά να αλλάξουν τη χωροδιάταξη ενός υλικού και να 

δημιουργήσουν εκ νέου δομές 1D, 2D ή 3D. Παρ’ όλα αυτά η χρήση τέτοιου είδους 

χηλικών υποκαταστατών σε κάποιες περιπτώσεις δεν οδηγεί στην δημιουργία υψηλών 

διαστάσεων υλικών γιατί περιορίζει τις θέσεις πρόσδεσης των μεταλλικών κέντρων.27 

 

 

 

 

1.5 Εφαρμογές φωσφονικών οξέων 

 



27 

Η χημεία των φωσφονικών οξέων έχει προσελκύσει την προσοχή των επιστημόνων στο 

πλαίσιο της βασικής έρευνας, αλλά έχει επίσης χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε αρκετούς 

άλλους τεχνολογικούς και βιομηχανικούς τομείς, όπως επεξεργασία νερού, εξόρυξη 

πετρελαίου, επεξεργασία ορυκτών, αποθήκευση αερίων, έλεγχος διάβρωσης, 

συμπλοκοποίηση και απομόνωση μετάλλων, οδοντιατρικά υλικά, αναστολή ενζύμων, 

στόχευση οστού, θεραπεία καρκίνου, χημεία παρένθεσης, κλπ.2 Στην συνέχεια 

παρατίθενται μερικά βασικά παραδείγματα εφαρμογών των φωσφονικών οξέων. 

 

1.5.1 Εφαρμογές φωσφονικών οξέων στην φαρμακευτική χημεία 

 

Τα φωσφονικά οξέα στη φαρμακευτική χημεία βρίσκουν εφαρμογή στην 

καταπολέμηση της οστεοπόρωσης, αλλά και άλλων ασθενειών που έχουν σχέση με το 

μεταβολισμό του ασβεστίου. Συγκεκριμένα, τα διφωσφονικά οξέα (bis-phosphonates 

ή gem-phosphonates) έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνουν την οστική μάζα και επιφέρουν 

μείωση κατά το ήμισυ στο ρυθμό καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου 

καθώς και άλλων σημείων που προσβάλλονται από την οστεοπόρωση. Τα 

διφωσφονικά είναι δομικά ανάλογα των ενδογενών πυροφωσφορικών στα οποία ένα 

άτομο άνθρακα αντικαθιστά το κεντρικό άτομο οξυγόνου στο πυροφωσφορικό. Η 

υποκατάσταση του ατόμου του οξυγόνου που συνδέει δύο φωσφορικές μονάδες του 

ανόργανου πυροφωσφορικού (P-O-P) με ένα άτομο άνθρακα σε διφωσφονικά ( P-C-P) 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.13, καθιστά τα τελευταία χημικώς σταθερά, ανθεκτικά 

σε διάσπαση με ενζυματική υδρόλυση και κατάλληλα για χρήση in vivo.27,28,29 

 

 

Εικόνα 1.13: Σχηματική δομή του πυροφωσφορικού (αριστερά) και του διφωσφονικού 

(δεξιά). Ελήφθη από την παραπομπή 28. 

Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο σχεδιασμό των φαρμάκων που έχουν ως βάση τα 

διφωσφονικά: α) η σχετική συγγένεια (affinity) με το ανόργανο τμήμα των οστών και 

β) η αναστολή της οστικής απορρόφησης. Οι πτυχές αυτές πληρούνται από 
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διαφορετικά μέρη των μορίων των διφωσφονικών και παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι 

δεν εξαρτώνται απαραίτητα το ένα από το άλλο. Η χαρακτηριστική ομάδα P-C-P 

επιτρέπει την εισαγωγή πολυάριθμων υποκαταστατών R1 και R2 που οδήγησαν στη 

σύνθεση μεγάλου αριθμού ενώσεων με διαφορετικές ιδιότητες. Γενικά οι δύο 

φωσφονικές ομάδες μαζί με μια ομάδα υδροξυλίου στη θέση R1 προσδίδουν υψηλή 

συγγένεια στο ανόργανο τμήμα των οστών και δρουν σαν «αγκίστρι» (bone hook). 

Αυτές είναι υπεύθυνες για την στόχευση και την δέσμευση των διφωσφονικών από τα 

εκτιθέμενα ιόντα Ca2+ της επιφάνειας του υδροξυαπατίτη των οστών. Όταν εντοπιστεί 

στο εσωτερικό του οστού, η δομή και τρισδιάστατη διαμόρφωση της πλευρικής 

αλυσίδας R2 (όπως και οι φωσφονικές ομάδες στο μόριο), προσδιορίζουν την 

βιολογική δραστηριότητας της ένωσης και επηρεάζουν την ικανότητα των φαρμάκων 

να αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους μοριακούς στόχους.  

Η επιλεκτικότητα και η δραστικότητα των διφωσφονικών προέρχονται από τις 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει στη χημική τους δομή. Επίσης, η παρουσία των δύο 

φωσφονικών ομάδων στον βασικό κορμό των διφωσφονικών (P–C–P) είναι υπεύθυνη 

για την μεγάλη εκλεκτική συγγένεια για δισθενή μεταλλικά ιόντα όπως ιόντα 

ασβεστίου.27,28,30  

Η R2 πλευρική αλυσίδα του αλειφατικού άνθρακα είναι υπεύθυνη για την βιολογική 

δραστηριότητα των διφωσφονικών. Επιπλέον, όταν η R1 πλευρική αλυσίδα είναι μια 

υδροξυλομάδα, τα φωσφονικά έχουν την ικανότητα να συναρμοστούν χηλικά με ιόντα 

ασβεστίου πιο αποτελεσματικά με τριδοντικό (δια μέσου δύο φωσφονικών οξυγόνων 

και ενός υδροξυλικού οξυγόνου) παρά με διδοντικό (δια μέσου δύο φωσφονικών 

οξυγόνων) τρόπο. 

Η εισαγωγή μιας αμινομάδας στο άκρο της R2 αλυσίδας παρήγαγε μόρια με αυξημένη 

φαρμακευτική δραστικότητα. Έτσι προέκυψαν τα αμινο-διφωσφονικά με μια 

δευτεροταγή/τριτοταγή αμινομάδα, τα οποία είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά, ενώ 

μέγιστη δραστικότητα παρατηρήθηκε όταν το άτομο του αζώτου ανήκει σε 

ετεροκυκλικό δακτύλιο της R2 πλευρικής ομάδας. 

Η συγγένεια των διφωσφονικών με τον υδροξυαπατίτη των οστών, εξαρτάται από τα 

δομικά χαρακτηριστικά του μορίου του ορθοφωσφορικού όταν εκτοπιστεί από τη 

μήτρα της επιφάνειας του οστού. Μόλις επιλεκτικά προσροφηθούν στην επιφάνεια του 

οστού και εισαχθούν από οστεοκλάστες επαναρρόφησης οστού, τα διφωσφονικά 

παρεμβαίνουν με ειδικές βιοχημικές διεργασίες. 
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Εξαιτίας των διαφορετικών μοριακών τρόπων δράσης, μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τουλάχιστον 2 ομάδες, η πρώτη περιλαμβάνει τα μη-αζωτούχα διφωσφονικά που ίσως 

μοιάζουν περισσότερο με το πυροφωσφορικό και η δεύτερη αποτελείται από 

περισσότερο ισχυρά, αζωτούχα διφωσφονικά. Τα διφωσφονικά αυτά απεικονίζονται 

στην Εικόνα 1.14. 

 

 

Εικόνα 1.14: Αζωτούχα και μη-αζωτούχα διφωσφονικά. Ελήφθη από παραπομπή 28. 

 

Τα μη αζωτούχα διφωσφονικά μεταβολίζονται στο κύτταρο σε ενώσεις που 

αντικαθιστούν το τελικό πυροφωσφορικό ήμισυ της τριφωσφορικής αδενοσύνης 

(ATP), σχηματίζοντας ένα μη λειτουργικό μόριο που συναγωνίζεται με το ATP στον 

κυτταρικό ενεργειακό μεταβολισμό. Τα αζωτούχα διφωσφονικά ενεργούν στον 

οστεομεταβολισμό μπλοκάροντας τον σχηματισμό του ενζύμου ένζυμο FPPS.  

Σήμερα, αποτελεί γενική παραδοχή το γεγονός ότι τα διφωσφονικά επιτελούν ένα 

τρίπτυχο εργασιών σε κυτταρικό και σε επίπεδο οστεοκλάστη με αποτέλεσμα τη 

μείωση του μετασχηματισμού του οστού:  

1) Έμμεση, με παρεμβολή των οστεοβλαστών, ή άμεση αναστολή της επιστράτευσης 

των οστεοκλαστών στην επιφάνεια των οστών,  

2) Αναστολή της δράσης των οστεοκλαστών στην επιφάνεια των οστών  

3) Μείωση του χρόνου ζωής των οστεοκλαστών κατά πάσα πιθανότητα μέσω 

κυτταρικής απόπτωσης.28,30,31,32 

 

1.5.2 Εφαρμογές φωσφονικών οξέων στη βιομηχανία 
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Τα φωσφονικά οξέα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ως παρεμποδιστές 

ιζηματογένεσης (scale inhibitors).33,34,35 Η χρήση τους αυτή βασίζεται στην ικανότητα 

τους να προσροφούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα του αυξανόμενου κρυστάλλου και 

να παρεμποδίζουν την περεταίρω ανάπτυξη του (crystal poisoning). Στην επεξεργασία 

του φυσικού νερού τα φωσφονικά οξέα χρησιμοποιούνται ως χηλικοί υποκαταστάτες 

για πολλά είδη μεταλλικών κατιόντων, σχηματίζοντας μεταλλοφωσφονικά πολυμερή, 

εμποδίζοντας την ανεπιθύμητη καταβύθιση ιζημάτων.  

Το φυσικό νερό χρησιμοποιείται ευρύτατα ως ψυκτικό μέσο, λόγω της μεγάλης 

θερμοχωρητικότητας και του χαμηλού κόστους του. Ωστόσο, η παρουσία διαλυμένων 

μετάλλων και ανόργανων συστατικών μέσα σε αυτό συχνά συνεπάγεται την 

καταβύθιση και επικάθηση τους στις επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας.  

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται στην Εικόνα 1.15. 

 

 

Εικόνα 1.15 Σχηματική απεικόνιση ενός υδροψυκτικού μέσου. 

 

Τα συχνότερα σχηματιζόμενα ιζήματα σε αυτές τις επιφάνειες είναι ανθρακικά, 

φωσφορικά, θειικά και πυριτικά άλατα αλκαλικών γαιών. Τα ιζήματα αυτά επικάθονται 

πάνω σε “κρίσιμες” επιφάνειες του θερμοεναλλάκτη, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση 

της ορθής λειτουργίας του, καθώς και την ομαλή ροή του νερού (λόγω των επικαθίσεων 

μειώνεται η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων ροής). Επίσης, επακόλουθο των 

επικαθίσεων αυτών είναι η διάβρωση του συστήματος με αποτέλεσμα τη σπατάλη 

ενέργειας εφόσον το σύστημα απαιτεί υψηλότερες πιέσεις για να διοχετεύσει το νερό 

μέσα από τους διαβρωμένους σωλήνες.  

Τα φωσφονικά οξέα χρησιμοποιούνται ως παρεμποδιστές μεταλλικής διάβρωσης και 

επικάθισης ανόργανων αλάτων. Η «διάβρωση» είναι η σταδιακή αποικοδόμηση 

υλικών, συνήθως μετάλλων, μέσω χημικών αντιδράσεων με το περιβάλλον. Η 

οξείδωση μεταλλικών είναι η συνηθέστερη αντίδραση. Τα φωσφονικά εισάγονται στο 

σύστημα σε ποσότητες της τάξης των ppm ως οξέα ή σαν διαλυτά άλατα 

αλκαλιμετάλλων και σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με άλλα κατιόντα που υπάρχουν 
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στο υδατικό σύστημα (Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+) σε σχεδόν ουδέτερες συνθήκες pH. Η 

συμπλοκοποίση εξαρτάται από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη 

συστήματος. Αυτά τα μεταλλλοφωσφονικά σύμπλοκα επικάθονται πάνω στις 

μεταλλικές επιφάνειες των σωληνώσεων με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός 

σταθερού προστατευτικού υμενίου (film/coating). Αυτοί οι παρεμποδιστές 

αναφέρονται συχνά ως διεπιφανειακοί παρεμποδιστές (interface inhibitors). Οι πιο 

συχνοί παρεμποδιστές ευρείας χρήσης είναι ο HEDP (1-hydroxyethane-1,1-

diphosphonic acid), AMP [amino-tris(methylenephosphonic acid)] και HPAA 

(hydroxylphosphonoacetic acid).2 Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται εκτενώς η μεταλλική 

διάβρωση και η δράση των φωσφονικών οξέων ως παρεμποδιστές. 

 

1.5.3 Εφαρμογές φωσφονικών οξέων στην αποθήκευση αερίων 

 

Οι ζεόλιθοι, είναι υλικά που υπάρχουν στη φύση και τα οποία με τη απότομη θέρμανση, 

χάνουν μεγάλες ποσότητες ατμού από το νερό που είχαν απορροφήσει.36 Αποτελούνται 

από τετράεδρα [SiO4] ως δομικούς λίθους τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν 

μερικώς από τετράεδρα [AlO4]
-. Το αρνητικό φορτίο που δημιουργείται στο πλαίσιο, 

αντισταθμίζεται από κατιόντα που βρίσκονται μέσα στους πόρους (Εικόνα 1.16). 

 

 

Εικόνα 1.16 Δομικές μονάδες ζεόλιθων. Ελήφθη από την παραπομπή 37. 

 

Στα μέσα του 19ου αιώνα συντέθηκε το πρώτο συνθετικό ανάλογο του ζεόλιθου ενώ το 

2011 έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία συνθετικών ζεολίθων με μεγαλύτερο μέγεθος 

πόρων.38 Το 1980 ο Flanigen και οι συνεργάτες του συνέθεσαν το αργιλοφωσφορικό 

ανάλογο του αργιλοπυριτικού ζεόλιθου.39 Τα αργιλοφωσφορικά δεν έχουν την ανάγκη 

για αντισταθμιστικά κατιόντα καθώς το αρνητικό φορτίο κάθε [AlO4]
- τετράεδρου 

αντισταθμίζεται από το θετικό φορτίο κάθε [PO4]
+ τετράεδρου.  
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Ο όρος μεταλλο-οργανικά πλαίσια (MOFs) ορίστηκε από τον Yaghi40 το 1995 και 

χρησιμοποιείται ευρέως για όλα τα κρυσταλλικά υλικά, οργανικά-ανόργανα υβρίδια 

όπου ένα μεταλλικό κατιόν ή ένα σύμπλεγμα οξυγόνου-μετάλλου συναρμόζεται με 

πολυδοντικούς οργανικούς υποκαταστάτες (φωσφονικά, καρβοξυλικά, σουλφονικά) 

σχηματίζοντας μονοδιάστατες, δισδιάστατες ή τρισδιάστατες δομές, οι οποίες μπορεί 

να είναι πορώδεις.  

Τα μεταλλικά κατιόντα μπορούν να συναρμοστούν με τα οργανικά μόρια με διάφορους 

τρόπους, οδηγώντας σε ένα πλήθος από δομές με διάφορες εφαρμογές. Τα MOFs είναι 

πορώδη υλικά με τη μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια (surface area) που γνωρίζουμε έως 

σήμερα.41 Οι εσωτερικές επιφάνειες για τα πιο πορώδη MOFs υπερβαίνουν τα 5000 

m2g-1, πολύ μεγαλύτερες από τις τυπικές επιφάνειες πολλών ζεόλιθων οι οποίες είναι 

μερικές εκατοντάδες m2g-1. Ακόμη ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους ζεόλιθους, είναι 

η δυνατότητα χρήσης πληθώρας οργανικών υποκαταστατών στη σύνθεσή τους, καθώς 

το μήκος του υποκαταστάτη μπορεί να καθορίσει το μέγεθος των πόρων σε αυτά,42,43 

ενώ οι λειτουργικές ομάδες που υπάρχουν μέσα στις επιφάνειες των πόρων 

καθορίζονται από τον οργανικό υποκαταστάτη και επηρεάζουν την απορρόφηση και 

αποθήκευση των αερίων.44 

Τα φωσφονικά είναι αποτελεσματικοί χηλικοί υποκαταστάτες που συναρμόζονται με 

ένα πλήθος μεταλλικών ιόντων, με αποτέλεσμα να έχουν ερευνηθεί πολύ στην 

δημιουργία πορώδων υλικών. Παρόμοια με το φωσφορικό ιόν [PO4]
3-, το φωσφονικό 

ιόν [R-PO3]
2- δημιουργεί εκτεταμένα υβριδικά δίκτυα με πολλά μεταλλικά ιόντα. Τα 

ανόργανα-οργανικά υβρίδια μεταλλοφωσφονικών ενώσεων προσφέρουν ένα 

εναλλακτικό σύνολο χημικών και δομικών δυνατοτήτων, αλλά κανένα από αυτά τα 

υλικά δεν κατέχει πόρους μεγαλύτερους από 6 Å με αποτέλεσμα τη χαμηλή 

απορρόφηση. Στη χημεία μεταλλοφωσφονικών ενώσεων υπάρχει μια πλούσια ποικιλία 

φωσφονικών δομικών μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιδραστήρια 

και να σχηματίσουν ισχυρούς δεσμούς με ένα εύρος μεταλλικών κατιόντων όταν 

συνδέονται μέσω ενός, δύο ή τριών ατόμων οξυγόνου ανά φωσφονικές ομάδες. Λόγω 

του γεγονότος ότι ο δεσμός O3P-C είναι σταθερός σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει 

μεγάλη προοπτική για την παρασκευή θερμικά σταθερών πλαισίων φωσφονικών που 

θα ήταν ανταγωνιστικά με MOF καρβοξυλικών μετάλλων σε εφαρμογές.2 
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Το 1997 αναφέρθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των πορωδών aluminium 

methylphosphonates α– και β–AlMePO, τα οποία παρουσιάζουν προσρόφηση αερίου 

N2 (Εικόνα 1.17). 45 

 

 

Εικόνα 1.17 Δομές των MOFs α– και β–AlMePO. Ελήφθη από την παραπομπή 45.  

 

Έκτοτε οι προσπάθειες σύνθεσης πορώδων μεταλλοφωσφονικών, γνώρισαν μεγάλη 

άνθηση.  

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται πορώδη μεταλλοφωσφονικά με διάφορους 

φωσφονικούς υποκαταστάτες. Με το φωσφονικό 1,3,5,7-tetrakis(4-phenylphosphonic 

acid)-adamantane, η κρυσταλλική δομή του με Cu2+ έχει ειδική επιφάνεια σύμφωνα με 

μελέτη με ισόθερμη προσρόφησης CO2, περίπου 200 m2/g, ενώ σύμφωνα με μελέτη με 

ισόθερμη προσρόφησης N2,  η πλήρως αποδιαλυτωμένη δομή έχει ειδική επιφάνεια 

2800 m2/g.46 Με το φωσφονικό 1,3,5-tris(4-phosphonophenyl)benzene, η κρυσταλλική 

δομή του με Sr2+ έχει ειδική επιφάνεια 146 m2/g σύμφωνα με μελέτη με ισόθερμη 

προσρόφησης CO2.
47 Χρησιμοποιώντας τα φωσφονικά οξέα 4-(4’-

phosphonophenoxy)-phenylphosphonic acid, 4,4΄-biphenylenbisphosphonic acid 

αναφέρονται άμορφα υλικά με Zr4+, Sn4+ τα οποία σύμφωνα με μελέτες με ισόθερμες 

προσρόφησης N2 παρουσιάζουν ειδικές επιφάνειες 300-480 m2/g, ενώ τα υλικά Sn4+-

bisphosphonates έδειξαν 4.2 wt % απορρόφηση για το αέριο NO.48 Με το φωσφονικό 

οξύ 4,4΄-biphenylenbisphosphonic, φωσφορικό οξύ και το ιόν Al3+ έχουμε τη 
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δημιουργία άμορφων πορώδων υλικών τα οποία παρουσιάζουν απορρόφηση αέριου Η2 

(1.64 wt % για το υλικό με το μεγαλύτερο ποσοστό φωσφορικού οξέος).49 Με το 

φωσφονικό οξύ 1,4-dihydroxy-2,5-benzenediphosphonic acid και μεταλλικό ιόν το 

Zn2+, αναφέρθηκε πορώδες κρυσταλλικό υλικό του οποίου η ειδική επιφάνεια είναι 209 

m2/g σύμφωνα με μελέτη με ισόθερμη προσρόφησης N2.
50 

Με τα πιο απλά φωσφονικά, οι συνήθεις δομές που λαμβάνονται είναι φυλλόμορφες 

(2D) και εκτενής χημεία έχει δημιουργηθεί για την αξιοποίηση του χώρου ανάμεσα στα 

επίπεδα των δομών αυτών. Υποστηλώνοντας τα επίπεδα, μπορούν να δημιουργηθούν 

πόροι, καθώς αυτά ενώνονται στην τρίτη διάσταση.17,51  

 

1.6 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

Τα φωσφονικά οξέα και οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις λόγω των χαρακτηριστικών 

δομών και ιδιοτήτων τους αποτελούν σημαντικό κομμάτι της χημικής έρευνας. Επίσης, 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών τόσο σε βιομηχανικούς τομείς όσο και στον 

τομέα της υγείας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση νέων 

αμινοφωσφονικών οξέων με σκοπό την δημιουργία νέων μεταλλοφωσφονικών 

ενώσεων από δισθενή και τρισθενή μεταλλικά κατιόντα. Επιπροσθέτως, οι νέες 

υβριδικές ενώσεις που προέκυψαν μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως παρεμποδιστές 

μεταλλικής διάβρωσης. 

Συγκεκριμένα, από πρωτοταγείς αμίνες πλευρικής ανθρακικής αλυσίδας μεταβλητού 

μήκους και σύμφωνα με την αντίδραση τύπου Mannich συντέθηκαν νέα 

αμινοδιφωσφονικά οξέα. Οι πρωτοταγείς αμίνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

μεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, n-βουτυλαμίνη, n-εξυλαμίνη, n-οκτυλαμίνη και n-

δωδεκυλαμίνη και τα οξέα που συντέθηκαν είναι τα methylamine-bis 

(methylenephosphonic acid) (MBMP), ethyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) 

(EBMP), n-butyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (BBMP), n-

hexamethyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (HBMP), n-

octamethyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (OBMP), και n-

dodecamethyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (DBMP). Έπειτα, μελετήθηκε 

οι χημεία συναρμογής με δισθενή μεταλλικά ιόντα (Zn2+ , Ca2+) και τρισθενή 

μεταλλικά ιόντα λανθανιδών. 
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Τέλος, τόσο τα αμινοδιφωσφονικά οξέα όσο και οι νέες μεταλλοφωσφονικές ενώσεις 

που προέκυψαν μελετήθηκαν για η ικανότητά τους στην παρεμπόδιση της μεταλλικής 

διάβρωσης σε υδατικά διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων και pH. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΣΦΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΑΜΙΝΟ-ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΘΕΝΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΟΝΤΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Τα αμινοφωσφονικά, δηλαδή μόρια που διαθέτουν το τμήμα −N−CH2−PO3H2, είναι 

μία πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία φωσφονικών ενώσεων. Εκτός από κάποια δομικά 

χαρακτηριστικά του (π.χ. τα άτομα Ν είναι πρωτονιωμένα σε pH < 10) και την σχετικά 

εύκολη σύνθεση τους (αντίδραση τύπου Mannich), έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω 

της χρήσης τους σε φαρμακευτικές, διαγνωστικές και απεικονιστικές ιατρικές 

εφαρμογές.1 Υπάρχουν πολύ λίγες δημοσιεύσεις μεταλλοφωσφονικών ενώσεων με 

αμινοδιφωσφονικούς υποκαταστάτες, για τις οποίες ακολουθεί μια σύντομη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Ο Clearfield και η ομάδα του το 2002 δημοσίευσαν δύο ενώσεις με τα δισθενή μέταλλα 

Zn2+ και Mn2+ και με τον υποκαταστάτη CH3N(CH2PO3H2)2 (MBMP).2 Η ένωση 

Mn(CH3NH(CH2PO3H)2)2•2H2O συντέθηκε με τεχνική διάχυσης διαλυτών με μίγμα 

διαλυτών νερό και αιθανόλη. Η ένωση αυτή έχει φυλλόμορφη δομή με το Mn2+ να έχει 

οκταεδρική γεωμετρία και να ενώνεται με έξι Ο, τα οποία προέρχονται από τις 

φωσφονικές ομάδες. Ο υποκαταστάτης δρα χηλικά σε ένα Mn2+ ενώ ταυτόχρονα 

γεφυρώνει ένα γειτονικό Mn2+. Η κάθε φωσφονική ομάδα είναι αποπρωτονιωμένη μία 

φορά («-2» συνολικό φορτίο από τις δύο φωσφονικές ομάδες) ενώ το Ν είναι 

πρωτονιωμένο («+1» φορτίο από την αμινομάδα) με αποτέλεσμα το συνολικό φορτίο 

του υποκαταστάτη να είναι «-1». Έτσι, χρειάζονται δύο μόρια υποκαταστάτη και ένα 

μόριο Mn2+ ώστε η ένωση αυτή να είναι ουδέτερη. Τέλος, η παρουσία δύο μορίων 

νερού πλέγματος έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ισχυρών δεσμών υδρογόνου 

ανάμεσα στα μόρια νερού και στα Ο των φωσφονικών ομάδων (Εικόνα 2. 1). 
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Εικόνα 2.1: Κρυσταλλική δομή της ένωσης Mn(CH3NH(CH2PO3H)2)2•2H2O στον 

άξονα α. Τα οκτάεδρα MnO6 και τα τετράεδρα C-PO3 είναι με γκρι και μαύρο χρώμα 

αντίστοιχα, με κύκλο συμβολίζονται τα Ν, με κύκλο που έχει σταυρό οι C της 

μεθυλικής ομάδας και με κύκλο που έχει μία γραμμή τα Ο του H2O πλέγματος. Με 

διακεκομμένες γραμμές  συμβολίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την 

παραπομπή 2. 

 

Η ένωση Zn3(CH3NH(CH2PO3)2)2 συντέθηκε με υδροθερμική σύνθεση, έχει 3D δομή 

με τον Zn2+ να έχει τετραεδρική γεωμετρία και να ενώνεται με τέσσερα Ο από τέσσερις 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. Οι φωσφονικές ομάδες του υποκαταστάτη είναι 

πλήρως αποπρωτονιωμένες («-4» φορτίο) και γεφυρώνουν έξι Zn2+. Το Ν είναι 

πρωτονιωμένο («+1» φορτίο) με αποτέλεσμα το συνολικό φορτίου του υποκαταστάτη 

να είναι «-3». Έτσι, για δύο μόρια υποκαταστάτη αντιστοιχούν τρία μόρια Zn2+ ώστε 

η ένωση να είναι ουδέτερη (Εικόνα 2. 2). 
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Εικόνα 2.2: Κρυσταλλική δομή της ένωσης Zn3(CH3NH(CH2PO3)2)2 στον άξονα α. Τα 

τετράεδρα είναι C-PO3, με μεγάλους κύκλους Zn, με μεσαίους Ν και με μικρούς 

μαύρους C. Ελήφθη από την παραπομπή 2. 

 

Την ίδια χρονιά ο Clearfield και η ομάδα του δημοσίευσαν δύο ενώσεις με τον 

υποκαταστάτη CH3N(CH2PO3H2)2 με δισθενή μέταλλα Zn+ και Cd+2, οι οποίες 

συντέθηκαν με τεχνική διάχυσης διαλυτών με μίγμα διαλυτών νερό και αιθανόλη.3 Η 

ένωση Zn[((CH3NH(CH2PO2OH)(CH2PO3))H2O] είναι μονοδιάστατη αλυσίδα με τον 

Zn2+ να έχει τετραεδρική γεωμετρία και να ενώνεται με τρία Ο από τρείς φωσφονικές 

ομάδες, δύο εκ των οποίων ανήκουν στον ίδιο υποκαταστάτη, και με ένα Ο από ένα 

συναρμοσμένο μόριο νερού (Εικόνα 2.3). 
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Εικόνα 2.3: Κρυσταλλική δομή της ένωσης 

Zn[((CH3NH(CH2PO2OH)(CH2PO3))H2O] στο επίπεδο (001). Τα οκτάεδρα ZnO4 και 

τα τετράεδρα C-PO3 είναι με γκρι και μαύρο χρώμα αντίστοιχα. Ελήφθη από την 

παραπομπή 3. 

 

Η ένωση Cd(CH3NH(CH2PO3H)2)2•2H2O έχει φυλλόμορφη δομή με το Cd 2+ να έχει 

οκταεδρική γεωμετρία και να ενώνεται με έξι Ο τα οποία προέρχονται από τις 

φωσφονικές ομάδες. Ο υποκαταστάτης δρα χηλικά σε ένα Cd2+ ενώ ταυτόχρονα 

γεφυρώνει ένα γειτονικό Cd2+. Η κάθε φωσφονική ομάδα είναι αποπρωτονιωμένη μία 

φορά («-2» φορτίο από τις δύο φωσφονικές ομάδες) ενώ το Ν είναι πρωτονιωμένο 

(«+1» φορτίο) με αποτέλεσμα το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη να είναι «-1». 

Έτσι, χρειάζονται δύο μόρια υποκαταστάτη για κάθε ιόν Cd2+ ώστε η ένωση αυτή να 

είναι ουδέτερη. Τέλος, η παρουσία δύο μορίων νερού πλέγματος έχει ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία ισχυρών δεσμών υδρογόνου ανάμεσα στα μόρια νερού και στα Ο των 

φωσφονικών ομάδων (Εικόνα 2.4). 

 

 

Εικόνα 2. 4: Κρυσταλλική δομή της ένωσης Cd(CH3NH(CH2PO3H)2)2•2H2O στον 

άξονα α. Τα οκτάεδρα CdO6 και τα τετράεδρα C-PO3 είναι με γκρι και μαύρο χρώμα 

αντίστοιχα, με κύκλο συμβολίζονται τα Ν, με κύκλο που έχει σταυρό οι C της 

μεθυλικής ομάδας και με κύκλο που έχει μία γραμμή τα Ο του H2O πλέγματος. Με 
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διακεκομμένες γραμμές  συμβολίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την 

παραπομπή 3.  

 

Στη συνέχεια, ο Mao και η ομάδα του δημοσίευσαν τρεις νέες ενώσεις που συντέθηκαν 

κάτω από υδροθερμικές συνθήκες με τον υποκαταστάτη 

CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3H)2 (BBMP) και δισθενή μέταλλα Pb2+, Zn2+ και Cd2+.4 Η 

ένωση 

Pb5{[(CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3)(CH2PO3H)]2(CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3))}•H3B

TC (H3BTC = 1,3,5-βενζολοτρικαρβολικό οξύ) συντέθηκε κάτω από υδροθερμικές 

συνθήκες σε pH = 4 και παρουσία H3BTC.4 Στο μόριο υπάρχουν πέντε διαφορετικά 

μεταλλικά κέντρα Pb2+, ενώ σε όλους τους υποκαταστάτες BBMP το Ν δεν είναι 

πρωτονιωμένο. Δύο υποκαταστάτες BBMP φέρουν φορτίο «-3», και ένας, πλήρως 

αποπρωτονιωμένος υποκαταστάτης, φέρει φορτίο «-4», ενώ έχει συνκρυσταλλώσει ένα 

ουδέτερο μόριο H3BTC. Τα μεταλλικά κέντρα διαφέρουν ως προς τον αριθμό 

συναρμογής του και τον τρόπο που έχουν ενωθεί με τους υποκαταστάτες (Εικόνα 2.5).  

 

 

Εικόνα 2. 5: Οι διαφορετικές γεωμετρίες των πέντε διαφορετικών Pb2+. Ελήφθη από 

την παραπομπή 4. 

 

Συγκεκριμένα, ο Pb(1) ενώνεται με πέντε Ο,  χηλικά με έναν υποκαταστάτη πλήρως 

αποπρωτονιωμένο από τα δύο Ο και από το Ν και από τρείς γεφυρωτικούς 

υποκαταστάτες που είναι πρωτονιωμένοι μία φορά. Ο Pb(2) ενώνεται με τέσσερα Ο, 

το ένα Ο προέρχεται από έναν υποκαταστάτη πλήρως αποπρωτονιωμένο και τα άλλα 

τρία Ο από δύο υποκαταστάτες που είναι πρωτονιωμένοι μία φορά. Ο Pb(3) ενώνεται 

με πέντε Ο, δύο Ο προέρχονται από έναν υποκαταστάτη πλήρως αποπρωτονιωμένο ο 

οποίος δρα χηλικά και τα άλλα τρία Ο προέρχονται από δύο υποκαταστάτες που είναι 
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πρωτονιωμένοι μία φορά και έναν που είναι πλήρως αποπρωτονιωμένος. Ο Pb(4) 

ενώνεται με πέντε Ο, τα τρία Ο προέρχονται από έναν υποκαταστάτη πλήρως 

αποπρωτονιωμένο και τα άλλα δύο Ο από δύο υποκαταστάτες που είναι πρωτονιωμένοι 

μία φορά. Ο Pb(5) ενώνεται με πέντε Ο, δύο Ο προέρχονται από έναν υποκαταστάτη 

πρωτονιωμένο  μία φορά ο οποίος δρα χηλικά και τα άλλα τρία Ο προέρχονται από ένα 

υποκαταστάτη που είναι πρωτονιωμένος μία φορά και δύο που είναι πλήρως 

αποπρωτονιωμένοι. Η ένωση αυτή είναι φυλλόμορφη 2-D και ανάμεσα στα φύλλα 

αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί υδρογόνου (εικόνα 2.6). 

 

 

Εικόνα 2.6: Κρυσταλλική δομή στον άξονα b της ένωσης 

Pb5{[(CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3)(CH2PO3H)]2(CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3))}•H3B

TC. Τα τετράεδρα C-PO3 είναι με γκρι, με μεγάλο κύκλο συμβολίζονται τα Pb, με 

κύκλο που έχει σταυρό τα O και με μαύρο κύκλο τα άτομα C. Με διακεκομμένες 

γραμμές  συμβολίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την παραπομπή 4.  

 

Η ένωση Zn[CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3Η)2] συντέθηκε κάτω από υδροθερμικές 

συνθήκες σε pH 3.5 Το Zn2+ έχει τετραεδρική γεωμετρία και ενώνεται με τέσσερα Ο 

από τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες. Ο κάθε υποκαταστάτη ενώνεται με 

τέσσερα Zn2+, η μία φωσφονική ομάδα ενώνεται με ένα Ο και η άλλη με τρία Ο (Εικόνα 

2.7). 
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Εικόνα 2.7: Κρυσταλλική δομή στον άξονα b της ένωσης 

Zn[CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3H)2]. Τα τετράεδρα C-PO3 και ZnO4 είναι με γκρι και 

μαύρο αντίστοιχα, με κύκλο που έχει σταυρό τα O και με μαύρο κύκλο τα άτομα C. 

Με διακεκομμένες γραμμές  συμβολίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την 

παραπομπή 5.  

 

Η ένωση Cd2[CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3)2] συντέθηκε κάτω από υδροθερμικές 

συνθήκες σε pH 3.5 Το ένα Cd2+ έχει οκταεδρική γεωμετρία και ενώνεται με έναν 

υποκαταστάτη από τα δύο Ο και από το Ν και με άλλα τρία Ο που προέρχονται από 

τρείς διαφορετικούς υποκαταστάτες. Το άλλο Cd2+ ενώνεται πέντε Ο από πέντε 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. (Εικόνα 2.8). 
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Εικόνα 2.8: Κρυσταλλική δομή στον άξονα b της ένωσης 

Cd2[CH3CH2CH2CH2N(CH2PO3)2]. Τα πολύεδρα CdO5N και CdO5 είναι με σκούρο 

γκρι και τα τετράεδρα C-PO3 με μαύρο και με μαύρο κύκλο τα άτομα C. Ελήφθη από 

την παραπομπή 5. 

 

Το 2007, η ερευνητική ομάδα του Meng συνέθεσε δύο νέες ενώσεις με Zn2+ και Cd2+ 

με τον υποκαταστάτη CH3CH2CH2N(CH2PO3H2)2 κάτω από υδροθερμικές συνθήκες.6 

Η ένωση Zn[CH3CH2CH2N(CH2PO3Η)2] είναι φυλλόμορφη 2D. Το μεταλλικό κέντρο 

του Zn2+ έχει τετραεδρική γεωμετρία και ενώνεται με τέσσερα Ο από τέσσερεις 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. Ο κάθε υποκαταστάτης γεφυρώνει τέσσερα μεταλλικά 

κέντρα Zn2+ (Εικόνα 2.9). 
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Εικόνα 2.9: Κρυσταλλική δομή της ένωσης Zn[CH3CH2CH2N(CH2PO3Η)2]. Αριστερά 

παρουσιάζεται η 2D φυλλόμορφη δομή και δεξιά παρουσιάζεται η δομή με τα 

πολύεδρα. Ελήφθη από την παραπομπή 6. 

 

Η ένωση Cd2[CH3CH2CH2N(CH2PO3)2] συντέθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες 

σε pH 3.6 Το ένα Cd2+ έχει οκταεδρική γεωμετρία και ενώνεται με έναν υποκαταστάτη 

από τα δύο Ο και από το Ν και με άλλα τρία Ο που προέρχονται από τρείς 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. Το άλλο Cd2+ ενώνεται πέντε Ο από τέσσερεις 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. (Εικόνα 2.10). 

 

 

Εικόνα 2.10: Κρυσταλλική δομή της ένωσης Cd2[CH3CH2CH2N(CH2PO3)2]. 

Παρουσιάζεται η 2D φυλλόμορφη δομή με τα πολύεδρα. Ελήφθη από την παραπομπή 

6. 

 

Η τελευταία αναφορά σε αυτή την κατηγορία των ενώσεων έγινε το 2016 από την 

ερευνητική ομάδα του Gholivand.7 Η ένωση [Cu(CH3N(CH2PO3H)2]•2H2O συντέθηκε 
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κάτω από υδροθερμικές συνθήκες σε pH 3. Το μεταλλικό κέντρο Cu2+ έχει οκταεδρική 

γεωμετρία και ενώνεται με έξι Ο. Τα δύο προέρχονται από έναν υποκαταστάτη ο οποίος 

δρα χηλικά και τα άλλα τέσσερα Ο προέρχονται από τέσσερεις διαφορετικούς 

υποκαταστάτες. Ο κάθε υποκαταστάτης ενώνεται με δύο Cu2+. Η κάθε φωσφονική 

ομάδα είναι μονο-αποπρωτονιωμένη ενώ το Ν είναι πρωτονιωμένο με αποτέλεσμα το 

συνολικό φορτίο του διφωσφονικού να είναι «-1» για να πληρείται η 

ηλεκτροουδετερότητα. Υπάρχουν δύο μόρια H2O πλέγματος, τα οποία αναπτύσσουν 

ισχυρούς δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των φύλλων της δομής (Εικόνα 2.11). 

 

 

 

Εικόνα 2.11: Κρυσταλλική δομή της ένωσης [Cu(CH3N(CH2PO3H)2]•2H2O κατά 

μήκος του άξονα b. Παρουσιάζεται η 2D φυλλόμορφη δομή, με διακεκομμένες 

γραμμές απεικονίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την παραπομπή 7.  

 

Η ένωση [Cd2(CH3CH2CH2N(CH2PO3H)2] συντέθηκε κάτω από υδροθερμικές 

συνθήκες σε pH 3.7 Το μεταλλικό κέντρο Cd2+ έχει οκταεδρική γεωμετρία και ενώνεται 

με έξι Ο από τέσσερεις υποκαταστάτες. Ισχυροί δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται 

μεταξύ O των φωσφονικών ομάδων του κάθε φύλλου (Εικόνα 2. 12). 
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Εικόνα 2.12: Κρυσταλλογραφική δομή της ένωσης [Cd2(CH3CH2CH2N(CH2PO3H)2] 

κατά μήκος του άξονα a. Παρουσιάζεται η 2D φυλλόμορφη δομή, με διακεκομμένες 

γραμμές απεικονίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Ελήφθη από την παραπομπή 7.  

 

2.2 Χημικά αντιδραστήρια και μέθοδοι 

 

Το pH-μετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν TwpH315i, με ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41. 

Τα φάσματα ATR-IR συλλέχθηκαν σε ένα οπτικό φασματόμετρο Thermo-Electron  

NICOLET 6700 FTIR. Όλα τα φάσματα καταγράφηκαν σε εύρος 4000-400 cm-1, με 

ανάλυση 4 cm-1 και είχαν συσσωρευτεί 32 σαρώσεις. 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των αμινοδιφωσφονικών 

υποκαταστατών ήταν τα εξής: Methylamine hydrocloride (CAS: 599-51-1, SIGMA-

ALDRICH), Ethylamine, 70 % aq. solution (CAS: 75-04-07, Alfa Aesar), 1-

Butylamine, 99 % aq. solution (CAS:109-73-9, Alfa Aesar), Hexylamine 99 % 

(CAS:111-26-2, Alfa Aesar), 1-Octylamine 99 % (CAS:111-86-4, Alfa Aesar), 

Dodecylamine (CAS:111-26-2, Alfa Aesar), Formaldehyde solution 36.5 % (CAS: 50-

00-0, Riedel-de Haen), Hydrochloric acid 37 % (CAS: 7647-01-0, SIGMA-

ALDRICH), Phosphorus acid (CAS: 7647-01-0,  SIGMA-ALDRICH).  

Τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές των μεταλλικών ιόντων στις συνθετικές πορείες 

ήταν τα εξής: Zinc Sulfate (CAS 7446-20-0, Fisher Chemical), Zinc Nitrate 

Hexahydrate 98 % (CAS 10196-18-6, Alfa Aesar), Calcium Nitrate Hexahydrate 99.0 

% (CAS 13477-34-4, SIGMA-ALDRICH), Samarium (III) Nitrate Hexahydrate 99.9 



50 

% (CAS 13759-83-6, SIGMA-ALDRICH), Gadolinium (III) Nitrate Hexahydrate 99.9 

% (CAS 19598-90-4, SIGMA-ALDRICH). 

Σε όλες τις συνθέσεις χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό ως διαλύτης από 

εργαστηριακή στήλη ιονανταλλακτικής ρητίνης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν υδατικά 

διαλύματα  NaOH (CAS: 1310-73-2, SIGMA-ALDRICH) και HCl 37 % (CAS: 7647-

01-0, SIGMA-ALDRICH) για την ρύθμιση του τελικού pH του διαλύματος της 

αντίδρασης. 

 

2.3 Σύνθεση και χαρακτηρισμός αμινοδιφωσφονικών υποκαταστατών 

 

2.3.1 Σύνθεση αμινοδιφωσφονικών υποκαταστατών 

 

Η σύνθεση των υποκαταστατών MBMP, EBMP, BBMP,HBMP, OBMP και DBMP 

έγινε βάση της αντίδρασης Mannich. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η 

ακόλουθη: 

 

𝑅 − 𝑁𝐻2 + 2 𝐶𝐻2𝑂 + 2 𝐻𝑃𝑂(𝑂𝐻2)  
𝐻𝐶𝑙
→  𝑅𝑁[𝐶𝐻2𝑃𝑂(𝑂𝐻2)]2 

 

Σε σφαιρική φιάλη προστέθηκαν  5 ml απιονισμένου νερού, 0.05 mol φωσφορώδες 

οξύ, 0. 025 mol αμίνης και υδροχλωρικό οξύ (5 ml). Στη συνέχεια το μίγμα 

τοποθετήθηκε σε reflux στους 120 οC για μια ώρα. Έπειτα, προστέθηκε η φορμαλδεΰδη 

στάγδην σε διάστημα 30 λεπτών. Το μίγμα αφήνεται σε βρασμό με ψύκτη (reflux) για 

περίπου 4 ώρες. Οι αμίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεθυλαμίνη (1.688 g), 

αιθυλαμίνη (2.005 ml), βουτυλαμίνη (2.478 ml), εξυλαμίνη (3.537 ml), οκτυλαμίνη 

(4.143 ml) και δωδεκυλαμίνη (4.634 g) και οι υποκαταστάτες που συντέθηκαν από 

αυτές ονομάστηκαν MBMP, EBMP, BBMP,HBMP, OBMP και DABMP αντίστοιχα 

(Εικόνα 2.12). Μετά την πάροδο τεσσάρων ωρών σχηματίστηκε διάλυμα χρώματος 

πορτοκαλί για τους υποκαταστάτες ΜΒΜΡ, ΕΒΜΡ και ΒΒΜΡ, ενώ παρατηρήθηκε 

κατακρήμνιση λευκού στερεού για τους υποκαταστάτες HBMP, OBMP και DABMP 

(με τις πιο υδρόφοβες αμίνες). Με την χρήση οργανικών διαλυτών επιτεύχθηκε η 

απομόνωση των υποκαταστατών ΜΒΜΡ, ΕΒΜΡ και ΒΒΜΡ και ο καθαρισμός των 

HBMP, OBMP και DABMP (Πίνακας 2.3.1). 
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Πίνακας 2.3.1: Οργανικοί διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση και 

τον καθαρισμό των αμινοδιφωσφονικών υποκαταστατών και οι ποσότητες του 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ 

ΟΓΚΟΣ 

ΔΙΑΛΥΤΗ (σε ml) 

MBMP 1-Βουτανόλη 50 

EBMP Ακετόνη 50 

BBMP Ακετόνη 50 

HBMP Μεθανόλη 50 

OBMP Ακετόνη 50 

DABMP Αιθανόλη 100 

 

 

 

Εικόνα 2.12: Σχηματικές δομές των υποκαταστατών MBMP, EBMP, BBMP, HBMP, 

OBMP και DABMP 

 

2.3.2 Δονητική Φασματοσκοπία (FT-IR) 

 

Οι υποκαταστάτες χαρακτηρίστηκαν με δονητική φασματοσκοπία (FT-IR) (Εικόνα 

2.13). Στην περιοχή 890-980 cm-1 εμφανίζονται έντονες κορυφές του δεσμού P-OH 

ενώ οι απορροφήσεις στην περιοχή 1080-1200 cm-1 αποδίδονται στην ασύμμετρη 

δόνηση τάσης του δεσμού Ρ=Ο Μία μέτριας έντασης κορυφή στους 1400-1480 cm-1 

αποδίδεται στην ομάδα -Ρ(Ο)(ΟΗ). Η δόνηση κάμψης για την ομάδα –PO3 εμφανίζεται 
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με κορυφές στην περιοχή 400-620 cm-1. Η κορυφή στα 2200-2400 cm-1 αποδίδεται στη 

δόνηση τάσης του δεσμού ΡΟ-Η και η δόνηση κάμψης της ομάδας -CΡΟ3 διακρίνεται 

στα 710 cm-1. Η κορυφή στους 820 cm-1 οφείλεται στην δόνηση τάσης του δεσμού C-

Ν ενώ η δόνηση παραμόρφωσης του δεσμού C-Ν εμφανίζεται στους 1340 cm-1. Οι 

συμμετρικές και αντισυμμετρικές τάσεις δόνησης της ομάδας –CH2– δίνουν κορυφές 

στην περιοχή 2850-3000 cm-1. Είναι αξιοσημείωτο, αλλά αναμενόμενο, το ότι η ένταση 

των τελευταίων αυξάνεται συστηματικά με την αύξηση του μήκους της πλευρικής 

ανθρακικής αλυσίδας. 

 

  

  

Εικόνα 2.13 Φάσματα FT-IR των αμινο-διφωσφονικών υποκαταστατών MBMP, 

EBMP, BBMP, HBMP, OBMP και DABMP. Κώδικες χρωμάτων: MBMP μπλε, 

EBMP μωβ, BBMP πράσινο, HBMP γαλάζιο, OBMP ροζ και DABMP κόκκινο. 
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2.3.3 Περίθλαση ακτίνων Χ σε κρυσταλλική σκόνη 

 

Οι υποκαταστάτες MBMP, EBMP και BBMP απομονώθηκαν σε μικροκρυσταλλική 

σκόνη, η κρυσταλλικότητα της σκόνης κρίθηκε κατάλληλη για την επίλυση των δομών 

των υποκαταστατών (Εικόνες 2.14, 2.15). 

 

 

Εικόνα 2. 14: Διαγράμματα Rietveld του υποκαταστάτη MBMP. 

 

 

Εικόνα 2.15: Διαγράμματα Rietveld του υποκαταστάτη BBMP. 
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Οι υποκαταστάτες MBMP και BBMP (Εικόνα 2.16) απομονώθηκαν σε δυο νέες 

μορφές  σε αντίθεση με τον υποκαταστάτη ΕΒΜΡ που απομονώθηκε σε μία ήδη 

γνωστή μορφή.8  

       

Εικόνα 2.16: Δομές των υποκαταστατών MBMP (αριστερά) και BBMP (δεξιά). 

 

Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα των υποκαταστατών ΜΒΜΡ και ΒΒΜΡ δίνονται 

στον Πίνακα 2.3.3. Πίνακες με μήκη δεσμών και γωνίες δίνονται στο Παράρτημα. 

 

Πίνακας 2.3.3: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τους υποκαταστάτες ΜΒΜΡ και 

ΒΒΜΡ. 

Υποκαταστάτης MBMP ΒBMP 

Μοριακός τύπος C3NO6P2 C6NO6P2 

Μοριακό βάρος 207.98 244.01 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
Ορθορομβικό Μονοκλινές 

Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
P212121 P21 

a (Å) 8.2532(4) 10.5346(13) 

b (Å) 12.9531(6) 5.49359(30) 

c (Å) 7.67596(32) 6.8714(4) 

α (deg) 90 90 

β (deg) 90 94.360(5) 

γ (deg) 90 90 

Cell Volume (Å3) 820.595 584.713 

Z, Z’ 4, 0 2, 0 

R-Factor (%) 6.48 2.85 
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2.4 Χημικές Συνθέσεις 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι συνθέσεις των ενώσεων Ca-ΜΒΜΡ, Ca-EBMP, Ca-

OΒΜΡ, Zn-EBMP, Zn-OBMP, Gd-EBMP και Sm-EBMP. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-ΜΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 120 οC για 3 ημέρες. Σε 2 ml DI διαλύθηκαν 0.2 mmol (0.044 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 4.5 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.2 mmol 

(0.029 g) του άλατος CaCl2•2H2O. Μετά την πάροδο των 3 ημερών το σύστημα 

αφέθηκε στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχηματίστηκε 

κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 25 %. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-EΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες, συγκεκριμένα 

στους 120 οC για 3 ημέρες, και στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου. Σε 2 ml DI 

διαλύθηκαν 0.2 mmol (0.044 g) υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2 και στη 

συνέχεια προστέθηκε 0.2 mmol (0.029 g) του άλατος CaCl2•2H2O. Μετά από 3 ημέρες 

σε 120 οC το διαυγές διάλυμα αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου και σχηματίστηκε 

κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 11 %. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-OΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 140 οC για 3 ημέρες. Σε 2 ml DI διαλύθηκε 0.1 mmol (0.032 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2.5 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.5 mmol 

(0.014 g) μετάλλου CaCl2•2H2O. Επαναλαμβάνοντας την ίδια πειραματική διαδικασία 

και χρησιμοποιώντας τις ποσότητες υποκαταστάτη, μετάλλου και απιονισμένου νερού 

δημιουργήθηκε διάλυμα με pH 3. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

παρασκευάστηκαν διαλύματα με μοριακή αναλογία υποκαταστάτη: μετάλλου 2:1 [0.1 

mmol (0.032 g):0.05 mmol (0.007 g)] και στα δυο pH. Μετά την πάροδο των 3 ημερών 

το σύστημα αφέθηκε στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε 
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με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 35 

%. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Zn-EΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 120 οC για 6 ημέρες. Σε 2 ml DI διαλύθηκε 0.2 mmol (0.046 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2.5 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.2 mmol 

(0.059 g) του άλατος ZnNO3•6H2O. Μετά την πάροδο των 6 ημερών το σύστημα 

αφέθηκε στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχηματίστηκε 

κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 15 %. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Zn-OΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 140 οC για 6 ημέρες. Σε 3 ml DI διαλύθηκαν 0.05 mmol (0.016 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2.5 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.05 mmol 

(0.015 g) του άλατος ZnSO4•7H2O. Επαναλαμβάνοντας την ίδια πειραματική 

διαδικασία και χρησιμοποιώντας τις ποσότητες υποκαταστάτη, μετάλλου και 

απιονισμένου νερού δημιουργήθηκε διάλυμα με pH 4. Ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία παρασκευάστηκαν διαλύματα με μοριακή αναλογία υποκαταστάτη: 

μετάλλου 2:1 [0.1 mmol (0.032 g):0.05 mmol (0.015g)] και στα δυο pH. Μετά την 

πάροδο των 6 ημερών το σύστημα αφέθηκε στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Σχηματίστηκε κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση 

και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης 

υπολογίστηκε 66 %. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Gd-EΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 120 οC για 3 ημέρες. Σε 3 ml DI διαλύθηκαν 0.2 mmol (0.046 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.1 mmol (0.045 

g) του άλατος Gd(NO3)3•6H2O. Μετά την πάροδο των 3 ημερών το σύστημα αφέθηκε 

στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχηματίστηκε 
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μικροκρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 34 %. 

 

 Σύνθεση της ένωσης Sm-EΒΜΡ 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από υδροθερμικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα στους 120 οC για 3 ημέρες. Σε 3 ml DI διαλύθηκαν 0.2 mmol (0.046 g) 

υποκαταστάτη. Το pH ρυθμίστηκε στο 2 και στη συνέχεια προστέθηκε 0.1 mmol (0.045 

g) του άλατος Sm(NO3)3•6H2O. Μετά την πάροδο των 3 ημερών το σύστημα αφέθηκε 

στο φούρνο για να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχηματίστηκε 

μικροκρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή 

ποσότητα απιονισμένου νερού. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε 20 %. 

 

 

2.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

2.5.1 Σύνθεση 
 

Ορισμένοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό προϊόντων 

στα πλαίσια της χημείας των μεταλλοφωσφονικών, όπως η φύση του μεταλλικού 

ιόντος (φορτίο, ιοντική ακτίνα), η φύση του φωσφονικού υποκαταστάτη (αριθμός 

φωσφονικών ομάδων που μπορούν να συναρμοστούν με το μεταλλικό ιόν, ευκαμψία 

του υποκαταστάτη9. Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου μελετήθηκαν 

μεταλλοφωσφονικές ενώσεις με δισθενή μεταλλικά ιόντα (Zn2+ και Ca2+) ιόντα 

λανθανιδών (Gd3+ και Sm3+).   

Συνήθως η σύνθεση γίνεται σε υδατικό διάλυμα του οποίου το pH να επιτρέπει στον 

υποκαταστάτη να έχει το ίδιο φορτίο (αρνητικό) με αυτό του μεταλλικού ιόντος 

(θετικό). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε προϊόντα που είναι 

ουδέτερα. Βέβαια, εάν το φορτίο του υποκαταστάτη είναι διαφορετικό από αυτό του 

μετάλλου (charge mismatch), τότε το τελικό προϊόν σχηματίζεται με ανάκτηση 

κατιόντων (π.χ. Νa+, ΝΗ4
+, ή κατιόντα οργανοαμμωνίου) ή ανιόντων (π.χ. αλογόνα, 

νιτρικά) τα οποία συνυπάρχουν στο διάλυμα λόγω της συγκεκριμένης βάσης ή οξέος 

που χρησιμοποιούνται για ρύθμιση του pH ή του άλατος του μετάλλου που 

χρησιμοποιήθηκε ως αρχικό υλικό.  
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 Οι υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι MBMP, EBMP και OBMP οι 

οποίοι βρίσκονται σε μορφή zwitterion καθώς η μία φωσφονική ομάδα είναι 

αποπρωτονιωμένη και το Ν πρωτονιωμένο. Οι συνθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε όξινα 

pH σε εύρος 2 έως 4.5. Στο εύρος αυτό η κάθε φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί 

μια φορά (δηλ. «-2» φορτίο από τις φωσφονικές ομάδες) και το Ν είναι πρωτονιωμένο 

(«+1» φορτίο) καθιστώντας το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη «-1». Παρουσία 

των ιόντων (Zn2+, Ca2+, Ln3+) βοηθούν στην περεταίρω αποπρωτονίωση των 

υποκαταστατών με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η ισοτιμία φορτίων 

(ηλεκτροουδετερότητα) και συνεπώς η σύνθεση ουδέτερων ενώσεων. 

 

2.5.2 Δονητική Φασματοσκοπία (FT-IR) 

 

Ca-MBMP: Συγκρίνοντας το φάσμα του ελεύθερου υποκαταστάτη MBMP με αυτό 

της ένωσης Ca-MBMP παρατηρούνται μικρές μετατοπίσεις των χαρακτηριστικών 

κορυφών της φωσφονικής ομάδας. Συγκεκριμένα έχουν μετατοπιστεί οι κορυφές στην 

περιοχή 400-620 cm-1 που οφείλονται στη δόνηση κάμψης της ομάδα –PO3 σε 

μεγαλύτερους κυματάριθμους. Το ίδιο έχει συμβεί και στην κορυφή στα 710 cm-1 που 

εμφανίζεται δόνηση κάμψης της ομάδας -CΡΟ3 και στις κορυφές στους 890-980 cm-1 

οι οποίες αποδίδεται στο δεσμό P-OH. Η μέτριας έντασης κορυφή στους 1400-1480 

cm-1 που αποδίδεται στην ομάδα Ρ(Ο)(ΟΗ) παραμένει στου ίδιους κυματάριθμους. Η 

νέα κορυφή που εμφανίζεται στους 3300 cm-1 οφείλεται στο CO2 που υπάρχει στην 

ατμόσφαιρα (Εικόνα 2.17). 
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Εικόνα 2.17: Σύγκριση φασμάτων υποκαταστάτη MBMP με την ένωση Ca-MBMP. 

Κώδικες χρωμάτων: ΜΒΜΡ κόκκινο και Ca-MBMP μπλε. 

 

Ca-ΕBMP και Zn-EBMP: Συγκρίνοντας το φάσμα του ελεύθερου υποκαταστάτη 

ΕBMP με αυτό της ένωσης Ca-ΕBMP παρατηρούνται μικρές μετατοπίσεις των 

χαρακτηριστικών κορυφών της φωσφονικής ομάδας. Συγκεκριμένα έχουν 

μετατοπιστεί οι κορυφές στην περιοχή 400-620 cm-1 που οφείλονται στη δόνηση 

κάμψης της ομάδα –PO3 σε μεγαλύτερους κυματάριθμους. Το ίδιο έχει συμβεί και στην 

κορυφή στα 710 cm-1 που εμφανίζεται δόνηση κάμψης της ομάδας -CΡΟ3 και στις 

κορυφές στους 890-980 cm-1 οι οποίες αποδίδεται στο δεσμό P-OH. Η μέτριας έντασης 

κορυφή στους 1400-1480 cm-1 που αποδίδεται στην ομάδα Ρ(Ο)(ΟΗ) παραμένει στου 

ίδιους κυματάριθμους. Η νέα κορυφή που εμφανίζεται στους 3300 cm-1 οφείλεται στο 

CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα (Εικόνα 2.18). 
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Εικόνα 2.18: Σύγκριση φασμάτων υποκαταστάτη EBMP, Ca-EBMP και Zn-EBMP. 

Κώδικες χρωμάτων: ΕΒΜΡ κόκκινο, Ca-EBMP μωβ και Zn-EBMP πράσινο. 

 

Ca-ΟBMP και Zn-ΟBMP: Συγκρίνοντας το φάσμα του ελεύθερου υποκαταστάτη 

ΟBMP με αυτό της ένωσης Ca-ΟBMP παρατηρούνται μικρές μετατοπίσεις των 

χαρακτηριστικών κορυφών της φωσφονικής ομάδας. Συγκεκριμένα έχουν 

μετατοπιστεί οι κορυφές στην περιοχή 400-620 cm-1 που οφείλονται στη δόνηση 

κάμψης της ομάδα –PO3 σε μεγαλύτερους κυματάριθμους. Το ίδιο έχει συμβεί και στην 

κορυφή στα 710 cm-1 που εμφανίζεται δόνηση κάμψης της ομάδας -CΡΟ3 και στις 

κορυφές στους 890-980 cm-1  οι οποίες αποδίδεται στο δεσμό P-OH. Η μέτριας έντασης 

κορυφή στους 1400-1480 cm-1 που αποδίδεται στην ομάδα Ρ(Ο)(ΟΗ) παραμένει στου 

ίδιους κυματάριθμους. Η νέα κορυφή που εμφανίζεται στους 3300 cm-1 οφείλεται στο 

CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα (Εικόνα 2.19). 
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Εικόνα 2.19: Σύγκριση φασμάτων υποκαταστάτη OBMP, Ca-OBMP και Zn-OBMP. 

Κώδικες χρωμάτων: OBMP μπλε, Ca-OBMP 1:1 pH=2.5 πράσινο, Ca-OBMP 1:1 

pH=3 γαλάζιο, Ca-OBMP 2:1 pH=2.5 ροζ, Ca-OBMP 2:1 pH=3 κόκκινο και Zn-

OBMP 1:1 pH=2 μωβ. 

 

2.5.3 Περίθλαση ακτίνων Χ 

 

Η επίλυση δομών των ενώσεων Ca-ΜΒΜΡ, Ca-EBMP,  Ca-OΒΜΡ, Zn-EBMP και Zn-

OBMP πραγματοποιήθηκε με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν από περίθλαση 

ακτίνων Χ σε μονοκύσταλλο και τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα των ενώσεων 

δίνονται στον Πίνακα 2.5.3. Πίνακες με μήκη δεσμών και γωνίες δίνονται στο 

Παράρτημα. 

 

 

Πίνακας 2.5.3: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τις ενώσεις Ca-ΜΒΜΡ, Ca-EBMP, 

Ca-OΒΜΡ, Zn-EBMP και Zn-OBMP. 

Ένωση Ca-MBMP Ca-EBMP Ca-OBMP Zn-EBMP Zn-OBMP 

Μοριακός τύπος 
C6H20Ca2N2

O13P4 

C8H24CaN2O12

P4 

C10H24Ca0.5NO6

P2 

C8H22Zn2N2O12

P4 

C10H22ZnNO6

P2 

Μοριακό βάρος 532.28 504.25 336.288 592.89 383.439 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
Μονοκλινές Μονοκλινές Μονοκλινές Τρικλινές Μονοκλινές 
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Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
C2/c P21/c P21/c P-1 P21/c 

a (Å) 24.924(3) 10.0667(3) 18.6446(12) 8.85900(10) 22.033(3) 

b (Å) 6.9246(7) 9.2846(3) 9.3485(6) 9.33260(10) 8.2617(14) 

c (Å) 10.6315(13) 10.3473(3) 9.0990(5) 12.13760(10) 9.0990(5) 

α (deg) 90 90 90 98.66 90 

β (deg) 102.897(4) 97.8770(10) 98.739(2) 99.34 99.630 

γ (deg) 90 90 90 99.82 90 

Cell Volume (Å3) 1788.6(4) 957.997 1567.54 959.158 1601.78 

Z, Z’ 4, 0 2, 0 4, 0 2,0 4,0 

R-Factor (%) 2.8 2.85 4.36 2.23 7.93 

 

Η επίλυση δομών των ενώσεων Gd-EBMP και Sm-EBMP έγινε με περίθλαση ακτίνων 

Χ σε κρυσταλλική σκόνη (Εικόνα 2.20, Εικόνα 2.21) και τα κρυσταλλογραφικά 

δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 2.5.4. Πίνακες με μήκη δεσμών και γωνίες δίνονται 

στο Παράρτημα. 

 

 

Εικόνα 2.21: Διάγραμμα Rietveld της ένωσης Gd-EBMP. 
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Εικόνα 2.22: Διάγραμμα Rietveld της ένωσης Sm-EBMP. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.5.4: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τις ενώσεις Gd-EBMP και Sm-

EBMP. 

Ένωση Gd-EBMP Sm-EBMP 

Μοριακός 

τύπος 
C4GdNO8P2 C4SmNO8P2 

Μοριακό βάρος 409.24 402.39 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
Μονοκλινές Μονοκλινές 

Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
P21/c P21/c 

a (Å) 16.2350(4) 16.2766(7) 

b (Å) 7.0323(4) 7.09181(23) 



64 

c (Å) 9.9625(7) 9.9159(4) 

α (deg) 90 90 

β (deg) 96.884 96.6616 

γ (deg) 90 90 

Cell Volume 

(Å3) 
1129.20(17) 1136.87 

Z, Z’ 4.0 4,0 

R-Factor (%) 9.80 5.40 

 

 Δομή της ένωσης Ca-ΜΒΜΡ 

Η αντίδραση MBMP με ιόντα Ca2+ σε μοριακή αναλογία 1:1 σε pH 4.5 και σε 

υδροθερμικές συνθήκες (120 οC για 3 ημέρες) δίνει το μονοκρυσταλλικό προϊόν 

{Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO2(OH)}2·H2O σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση 

 

2CH3(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH)) +2CaCl2·2H2O + HCl →  

{Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO2(OH)]}2·H2O + 5H+ + 5Cl- + 3H2O 

Στο pH 4.5 η μία από τις δύο φωσφονικές ομάδες έχει μονο-αποπρωτονιωθεί, 

προσδίδοντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη «-1» φορτίο, ενώ η δεύτερη έχει δις-

αποπρωτονιωθεί συνεισφέροντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη «-2» φορτίο. Η 

ύπαρξη του πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το συνολικό 

φορτίο του υποκαταστάτη «-2». Για δύο μόρια της ένωσης 

Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO2(OH)] αντιστοιχεί και ένα μόριο νερού πλέγματος. 

(Εικόνα 2.23).  
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Εικόνα 2.23: Η ασύμμετρη μονάδα της ένωσης 

{Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO(OH)]2}2·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Ca πράσινο, O 

κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 

 

Το μεταλλικό ιόν του Ca2+ παρουσιάζει γεωμετρία μονοεπιστεγασμένου (monocapped) 

οκταέδρου. Το Ca2+ είναι συναρμοσμένο με επτά οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από 

πέντε φωσφονικές ομάδες (Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5). Συγκεκριμένα τα Ο1 και Ο3 

προέρχονται από την ίδια φωσφονική ομάδα του υποκαταστάτη ΜΒΜΡ και είναι 

αποπρωτονιωμένα. Τα Ο1 και Ο4 προέρχονται από τις δύο φωσφονικές ομάδες του 

ίδιου υποκαταστάτη και συνεπώς δρουν διδοντικά, το Ο4 είναι πρωτονιωμένο ενώ το 

Ο1 είναι αποπρωτονιωμένο. Τέλος το Ca2+ ενώνεται με τα Ο2, Ο3 και Ο5 τα οποία 

είναι αποπρωτονιωμένα και δρουν μονοδοντικά/τερματικά (Εικόνα 2.24). 
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Εικόνα 2.24: Το περιβάλλον συναρμογής του Ca2+ στην ένωση 

{Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO(OH)]2}2·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Ca πράσινο, O 

κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα είναι αποπρωτονιωμένη δύο φορές. Συγκεκριμένα το Ο2 

ενώνεται με ένα ιόν Ca2+ (2.334 Å), το Ο3 ενώνεται με δύο ιόντα Ca2+, το ένα εκ των 

δύο ιόντων Ca2+ ενώνεται με το Ο1 της ίδιας φωσφονικής ομάδας(2.439 Å) και 

ταυτόχρονα γεφυρώνει ένα δεύτερο Ca2+(2.354 Å), και το Ο1 ενώνεται με δύο ιόντα 

Ca2+, το ένα Ca2+ ενώνεται με το Ο3(2.672 Å) της ίδιας ομάδας ενώ το άλλο με το Ο4 

της άλλης (3.315 Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου καθώς παρατηρώντας τις 

αποστάσεις Ρ-Ο, αυτές είναι παρόμοιες (Ρ-Ο1 = 1.509 Å , Ρ-Ο2 = 1.536 Å , Ρ-Ο3 = 

1.521 Å). Η δεύτερη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μία φορά. Συγκεκριμένα 

το Ο4 δεν έχει αποπρωτονιωθεί και έχει ενωθεί με το ιόν Ca2+ ,το οποίο έχει ενωθεί και 

το Ο1 της πρώτης φωσφονικής ομάδας (2.579 Å), και το Ο5 ενώνεται με ένα ιόν Ca2+ 

ενώ το Ο6 δεν είναι συναρμοσμένο. Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των 

Ρ-Ο5 και Ρ-Ο6 καθώς μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-

Ο5:1.509 Å , Ρ-Ο6:1.5479 Å). Συμπερασματικά, ο υποκαταστάτης ΜΒΜΡ ενώνεται 

με πέντε ιόντα Ca2+ και δρα γεφυρωτικά και χηλικά (Εικόνα 2.25).  
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Εικόνα 2.25: Ο τρόπος δράσης του υποκαταστάτη ΜΒΜΡ με πέντε κέντρα Ca2+ στην 

ένωση {Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO(OH)]}2·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Ca 

πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη  

ΜΒΜΡ, είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου, και είναι προσανατολισμένη 

στο χώρο μεταξύ των φύλλων. Το ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει τις φωσφονικές 

ομάδες και το κατιόν του ασβεστίου, και βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του φύλλου. 

Ανάμεσα στα φύλλα υπάρχουν μόρια νερού πλέγματος, τα οποία αναπτύσσουν 

δεσμούς υδρογόνου με το κάθε φύλλο, με αποτέλεσμα να συγκρατούνται τα δύο φύλλα 

(Εικόνα 2.26). Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 11.133 Å (Ca1-Ca1).  
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Εικόνα 2.26: Φυλλόμορφη δομή της ένωσης 

{Ca[CH3(H)N(CH2PO3)(CH2PO(OH)]2}2·H2O στον άξονα c. Μεταξύ των δύο φύλλων 

υπάρχουν μόρια νερού πλέγματος. Κώδικες χρωμάτων: Ca πράσινο, O κόκκινο, P 

πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη και σε γειτονικούς υποκαταστάτες, όσο και ανάμεσα στα 

φύλλα. Συγκεκριμένα, στο ίδιο υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου 

ανάμεσα σε Ο1-Ο2 (2.568 Å) , O2-O3 (2.515 Å) και Ο1-Ο3 (2.515 Å) της μίας 

φωσφονικής, στα Ο4-Ο5 (2.511 Å) και Ο5-Ο6 (2.562 Å) της άλλης φωσφονικής 

ομάδας και στο Ν1-Ο1 (3.036 Å). Μεταξύ γειτονικών υποκαταστατών δεσμοί 

υδρογόνου αναπτύσσονται στα Ν1-Ο5 (2.740 Å) , Ο1-Ο3 (2.838 Å) και Ο2-Ο4 (2.564 

Å). Ανάμεσα στα φύλλα βρίσκονται μόρια νερού με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται 

δεσμοί υδρογόνου μεταξύ του Ο6 στο ένα φύλλο και το Ο7 του νερού, στη συνέχεια 

το Ο7 αναπτύσσει δεσμούς υδρογόνου με το Ο6 του γειτονικού φύλλου. 

 

 Δομή της ένωσης Ca-EΒΜΡ 

Η αντίδραση του υποκαταστάτη DBMP με ιόντα Ca2+ με μοριακή αναλογία 1:1 σε pH 

2 και σε υδροθερμικές συνθήκες (120 οC για 3 ημέρες) δίνει ένα διαυγές διάλυμα, χωρίς 

τη δημιουργία ιζήματος. Μετά από αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου 

σχηματίζεται μονοκρυσταλλικό προϊόν Ca[CH3CH2(Η)N(CH2PO2(OH))2]2 σύμφωνα 

με την παρακάτω αντίδραση 
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2CH3CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH)) + HCl + CaCl2·2H2O →  

Ca[CH3CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2  + 3H+ + 3Cl- + 2H2O 

 

Στο pH 2 η κάθε φωσφονική ομάδα έχει μονο-αποπρωτονιωθεί (συνεισφέροντας «-1» 

φορτίο). Έτσι, οι δύο φωσφονικές ομάδες προσδίδουν συνολικά στο μόριο του 

υποκαταστάτη «-2» φορτίο. Η ύπαρξη του πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» 

φορτίο) καθιστά το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη «-1». Λόγω του «+2» φορτίου 

του Ca απαιτούνται δύο μόρια υποκαταστάτη («-1» φορτίο) για την δημιουργία 

ουδέτερης ένωσης. (Εικόνα 2. 27). 

 

 

Εικόνα 2.27: Η ασύμμετρη μονάδα της ένωσης Ca[CH3CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. 

Κώδικες χρωμάτων: Ca πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  

κίτρινο. 

 

Το Ca2+ παρουσιάζει ελαφρώς παραμορφωμένη οκταεδρική γεωμετρία. Είναι 

συναρμοσμένο με έξι οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από τέσσερις φωσφονικές ομάδες 

(Ο1, Ο4, Ο6). Συγκεκριμένα τα Ο1 και Ο4 προέρχονται από δύο φωσφονικές ομάδες 

του ίδιου υποκαταστάτη EBMP, είναι αποπρωτονιωμένα και συνεπώς δρουν διδοντικά. 

Τέλος το Ca2+ ενώνεται με το Ο6 το οποίο είναι αποπρωτονιωμένο και γεφυρώνει δυο 

γειτονικά Ca2+ (Εικόνα 2.28). 
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Εικόνα 2.28: Περιβάλλον συναρμογής του οκταεδρικού κέντρου Ca2+ στην ένωση  

Ca[CH3CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. Κώδικες χρωμάτων: Ca πράσινο, O κόκκινο, P 

πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μία φορά. Συγκεκριμένα το Ο1 έχει 

αποπρωτονιωθεί και έχει ενωθεί με το ιόν Ca2+ (2.332 Å), το Ο2 είναι πρωτονιωμένο 

και δεν ενώνεται με Ca2+ και το Ο3 δεν είναι συναρμοσμένο. Παρατηρείται 

απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο1 και Ρ-Ο3 διότι οι αποστάσεις Ρ-Ο είναι 

παρόμοιες (Ρ-Ο1:1.496 Å , Ρ-Ο3:1.511 Å). Η δεύτερη φωσφονική ομάδα είναι επίσης 

αποπρωτονιωμένη μια φορά. Συγκεκριμένα το Ο4 είναι αποπρωτονιωμένο και 

ενώνεται με το ίδιο ιόν Ca2+ (2.295 Å) που έχει ενωθεί και το Ο1, το Ο5 είναι 

πρωτονιωμένο και δεν  ενώνεται με Ca2+, και το Ο6 ενώνεται με ένα  Ca2+ δρώντας 

γεφυρωτικά (2.321 Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο4 και Ρ-

Ο6 διότι οι αποστάσεις  Ρ-Ο είναι ίδιες (Ρ-Ο4:1.496 Å , Ρ-Ο6:1.496 Å). 

Συμπερασματικά, ο υποκαταστάτης EΒΜΡ ενώνεται με δυο ιόντα Ca2+ και δρα 

γεφυρωτικά και χηλικά (Εικόνα 2.29).  
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Εικόνα 2.29: Σύνδεση του υποκαταστάτη ΕΒΜΡ με τα κέντρα Ca2+ στην ένωση  

Ca[CH3CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. Με πράσινο το Ca, με κόκκινο το Ο, με πορτοκαλί 

ο Ρ, με μπλε το Ν με γκρι ο C και με κίτρινο το Η. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την αιθυλική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη EΒΜΡ. Η μια 

φωσφονική ομάδα είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Η άλλη φωσφονική 

ομάδα και το κατιόν του ασβεστίου βρίσκονται στο εσωτερικό τμήμα του φύλλου 

(Εικόνα 2.30). Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 10.067 Å (Ca1-Ca1). 
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Εικόνα 2.30 : Η φυλλόμορφη δομή της ένωσης Ca[CH3CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2 

στον άξονα b. Με πράσινο το Ca, με κόκκινο το Ο, με πορτοκαλί ο Ρ, με μπλε το Ν με 

γκρι ο C και με κίτρινο το Η. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη και σε γειτονικούς υποκαταστάτες, όσο και ανάμεσα στα 

φύλλα. Συγκεκριμένα, στον ίδιο υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου 

ανάμεσα σε Ο4-Ο6 (2.538 Å) , O5-O6 (2.541 Å) και Ο6-Ν (2.996 Å). Μεταξύ 

γειτονικών υποκαταστατών δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται στα Ν-Ο1 (3.056 Å) , 

Ο1-Ο6 (3.020 Å). Ανάμεσα στα φύλλα αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ του 

Η2 του ενός φύλλου και στο Ο3 του άλλου φύλλου (1.794 Å). 

 

 Δομή της ένωσης Ca-OΒΜΡ 

Η αντίδραση OBMP με ιόντα Ca2+ σε μοριακές αναλογίες 1:1 και 2:1, σε pH 2.5 και 

3.0 και σε υδροθερμικές συνθήκες (140 οC για 3 ημέρες) δίνει το μονοκρυσταλλικό 

προϊόν Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2 σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση: 
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2CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH))+ 

CaCl2·2H2O +HCl 

→ Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2 + 3H+ + 3Cl- + 

2H2O 

 

Σε pH 2.5 και 3.0 η κάθε φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μια φορά 

προσδίδοντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη «-2» φορτίο. Η ύπαρξη του 

πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το συνολικό φορτίο του 

υποκαταστάτη «-1». Για δύο μόρια υποκαταστάτη αντιστοιχεί ένα Ca2+. (Εικόνα 2.31).  

 

 

Εικόνα 2.31 : Η ασύμμετρη μονάδα της ένωσης 

Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. Κώδικες χρωμάτων: Ca 

πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Το μεταλλικό ιόν του Ca2+ παρουσιάζει οκταεδρική γεωμετρία (Εικόνα 2.32). Το Ca2+ 

είναι συναρμοσμένο με έξι οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από έξι φωσφονικές ομάδες 

(Ο2, Ο3, Ο6) από έξι διαφορετικούς υποκαταστάτες.  
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Εικόνα 2.32: Περιβάλλον συναρμογής του κέντρου Ca2+ στην ένωση 

Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. Κώδικες χρωμάτων: Ca 

πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα είναι αποπρωτονιωμένη μια φορά. Συγκεκριμένα το Ο1 

είναι πρωτονιωμένο και δεν ενώνεται με Ca2+, το Ο2 είναι αποπρωτονιωμένο και 

ενώνεται με ένα ιόν Ca2+ (2.304 Å), το Ο3 ενώνεται με ένα ιόν Ca2+ (2.333 Å). 

Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ P-O2 και P-O3 καθώς μετρώντας τις 

αποστάσεις μεταξύ Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο2:1.489 Å  και Ρ-Ο3:1.501 Å).Η δεύτερη 

φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μία φορά και αυτή. Συγκεκριμένα το Ο4 

ανήκει στο Ο του δεσμού Ρ=Ο και παραμένει μη-συναρμοσμένο, το Ο5 είναι 

πρωτονιωμένο και δεν ενώνεται με ιόν Ca2+ ενώ το Ο6 είναι αποπρωτονιωμένο και 

ενώνεται με ένα ιόν Ca2+ (2.372 Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των 

Ρ-Ο4 και Ρ-Ο6 διότι οι αποστάσεις Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο4 = 1.502Å , Ρ-Ο6 = 

1.506Å). Συμπερασματικά, ο υποκαταστάτης ΟΒΜΡ ενώνεται με τρία  ιόντα Ca2+ και 

δρα γεφυρωτικά και τερματικά (Εικόνα 2.33).  
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Εικόνα 2.33: Τρόπος δράσης του υποκαταστάτη ΟΒΜΡ στην ένωση 

Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2. Κώδικες χρωμάτων: Ca 

πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο τμήμα. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη OΒΜΡ 

και είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Το ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει 

τις φωσφονικές ομάδες και το κατιόν του ασβεστίου, και βρίσκεται στο εσωτερικό 

τμήμα του φύλλου (Εικόνα 2.34). Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 10.645 Å (Ca1-

Ca1).  
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Εικόνα 2.34: Φυλλόμορφη δομή της ένωσης 

Ca[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH))2]2 στον άξονα b. Κώδικες 

χρωμάτων: Ca πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H  κίτρινο. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη όσο και σε γειτονικούς υποκαταστάτες. Στον ίδιο 

υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου ανάμεσα σε Ο1-Ο3 (2.530 Å) και O2-

O3 (2.574 Å) της μίας φωσφονικής και στα Ο4-Ο6 (2.545 Å) και Ο5-Ο6 (2.548 Å) της 

άλλης φωσφονικής ομάδας. Μεταξύ γειτονικών υποκαταστατών δεσμοί υδρογόνου 

αναπτύσσονται στα Ν1-Ο4 (2.729 Å) , Ο4-Ο5 (2.649 Å) και Ο1-Ο6 (2.636 Å).  

 

 Δομή της ένωσης Zn-EΒΜΡ 

Η αντίδραση του υποκαταστάτη EΒΜΡ με ιόντα Zn2+ σε μοριακή αναλογία 1:1 σε pH 

2.5 και σε υδροθερμικές συνθήκες (120 οC για 6 ημέρες) σχηματίζεται 
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μονοκρυσταλλικό προϊόν Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2 σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση: 

 

2CH3CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH)) + 2Zn(NO3)2•6H2O +HCl → 

Zn2[CH3CH2(H)N (CH2PO2(OH)2]2 + 3H+ + 4NO3
- +Cl- + 6H2O 

Στο pH 2.5 η μια φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μια φορά («-1» φορτίο) και 

η άλλη 2 φορές («-2» φορτίο) προσδίδοντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη φορτίο 

«-3». Η ύπαρξη του πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το 

συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη «-2». Δύο μόρια υποκαταστάτη ενώνονται με δύο 

Zn2+ (Εικόνα 2.35) 

 

Εικόνα 2.35: Η ασύμμετρη μονάδα της ένωσης Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2. 

Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H 

κίτρινο. 

 

Υπάρχουν δύο είδη Zn2+, τα οποία ξεχωρίζουν με τον τρόπο που έχουν συναρμόσει 

τους υποκαταστάτες, παρουσιάζουν τετραεδρική γεωμετρία και είναι ενωμένα με 

τέσσερα οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες 

EΒΜΡ. Το Zn1 ενώνεται με τέσσερα οξυγόνα διαφορετικών υποκαταστατών (Ο1, Ο4, 

Ο6, Ο10). Συγκεκριμένα τα Ο1, Ο4 και Ο6 προέρχονται από τρεις διαφορετικούς 

υποκαταστάτες τύπου 1,τα Ο1 και Ο4 είναι αποπρωτονιωμένα, και το Ο10 προέρχεται 

από υποκαταστάτη τύπου 2 (Εικόνα 2.36).  
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Εικόνα 2.36: Περιβάλλον Zn1 στην ένωση Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2. 

Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H 

κίτρινο. 

 

Το Zn2 ενώνεται με τέσσερα οξυγόνα διαφορετικών υποκαταστατών (Ο3, Ο7, Ο12, 

Ο13). Συγκεκριμένα τα Ο7, Ο12 και Ο13 προέρχονται από τρεις διαφορετικούς 

υποκαταστάτες τύπου 2,τα Ο7 και Ο12 είναι αποπρωτονιωμένα, και το Ο3 προέρχεται 

από υποκαταστάτη τύπου 1 (Εικόνα 2.37). Οι υποκαταστάτες τύπου 1 και τύπου 2 

διαφέρουν στον τρόπο που έχουν ενωθεί με το μέταλλο και αναλύονται παρακάτω.  
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Εικόνα 2.37 : Περιβάλλον Zn2 στην ένωση Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2. 

Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H 

κίτρινο. 

 

Στον υποκαταστάτη τύπου 1 η πρώτη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μία 

φορά. Συγκεκριμένα το Ο1 έχει αποπρωτονιωθεί και ενώνεται με το Zn1 (1.956 Å), το 

Ο2 είναι πρωτονιωμένο και δεν ενώνεται με Zn2+ και το Ο3 ενώνεται με ένα Zn2 (1.931 

Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο1 και Ρ-Ο3 καθώς μετρώντας 

τις αποστάσεις μεταξύ Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο1 = 1.502Å , Ρ-Ο3 = 1.492Å). Η 

δεύτερη φωσφονική ομάδα αποπρωτονιωθεί δύο φορές. Συγκεκριμένα το Ο4 είναι 

αποπρωτονιωμένο και ενώνεται με το Zn1 (1.939 Å), το Ο5 δεν  ενώνεται με Zn2+, και 

το Ο6 είναι αποπρωτονιωμένο και ενώνεται με το Zn1 (1.930 Å). Παρατηρείται 

απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο4 και Ρ-Ο6 καθώς μετρώντας τις αποστάσεις 

μεταξύ Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο4 = 1.527Å , Ρ-Ο6 = 1.512Å) (Εικόνα 2.38).  
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Εικόνα 2.38: Τρόπος σύνδεσης του υποκαταστάτη τύπου 1 στην ένωση 

Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2. Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P 

πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 

 

Στον υποκαταστάτη τύπου 2 η πρώτη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί μία 

φορά. Συγκεκριμένα το Ο7 έχει αποπρωτονιωθεί και ενώνεται με το Zn2 (1,940 Å), το 

Ο8 είναι πρωτονιωμένο και δεν ενώνεται με Zn2+ και το Ο9 δεν ενώνεται με Zn2+. 

Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο7 και Ρ-Ο9 καθώς μετρώντας τις 

αποστάσεις μεταξύ Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο7 = 1.512 Å , Ρ-Ο9 = 1.505 Å). Η δεύτερη 

φωσφονική ομάδα αποπρωτονιωθεί δύο φορές. Συγκεκριμένα τα Ο10 και Ο11 είναι 

αποπρωτονιωμένα και ενώνονται με το Zn1 (1.908 Å) και Zn2 (1.917 Å) αντίστοιχα 

και το Ο12 ενώνεται με το Zn2 (1.908 Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ 

των Ρ-Ο10, Ρ-Ο11 και Ρ-Ο12 διότι οι αποστάσεις Ρ-Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο10 = 1.505 

Å ,Ρ-Ο11 = 1.517 Å και Ρ-Ο12 = 1.506 Å) (Εικόνα 2.39). 
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Εικόνα 2.39: Τρόπος δράσης του υποκαταστάτη τύπου 2 στην ένωση 

Zn2[CH3CH2(H)N(CH2PO2OH)2]2. Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P 

πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 

 

Συμπερασματικά, ο κάθε υποκαταστάτης EΒΜΡ ενώνεται με τέσσερα μεταλλικά 

κέντρα, και γεφυρώνουν γειτονικά ιόντα Zn2+. Όμως, ο υποκαταστάτης τύπου 1 

ενώνεται με τρεις Zn1 και ένα Zn2 και η κάθε φωσφονική ομάδα ενώνεται με δύο ιόντα 

Zn2+ η κάθε μία.  Ο υποκαταστάτης τύπου 2 ενώνεται με τρία Zn2 και ένα Zn1 και η 

πρώτη φωσφονική ομάδα ενώνεται με ένα ιόν Zn2+ και η δεύτερη με τρία ιόντα Zn2+.  

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την πλευρική υδρογονοανθρακική ουρά του φωσφονικού υποκαταστάτη 

EΒΜΡ. Η μία φωσφονική ομάδα είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Η 

άλλη φωσφονική ομάδα και το κατιόν του ψευδαργύρου βρίσκονται στο εσωτερικό 

τμήμα του φύλλου (Εικόνα 2.40). Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 10.189 Å (Zn2-

Zn2).  
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Εικόνα 2.40: Φυλλόμορφη δομή της ένωσης Zn2[CH3CH2HN(CH2PO2OH)2]2 στον 

άξονα b. Με γαλάζιο ο Zn, με κόκκινο το Ο, με πορτοκαλί ο Ρ, με μπλε το Ν με γκρι ο 

C και με κίτρινο το Η. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη και σε γειτονικούς υποκαταστάτες, όσο και ανάμεσα στα 

φύλλα. Συγκεκριμένα, στον ίδιο υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου 

ανάμεσα σε Ο2-Ο3 (2.5184 Å), Ο1-Ο3 (2.525 Å), Ο4-Ο5 (2.537 Å), Ο4-Ο6 (2.254 Å) 

, O5-O6 (2,537 Å) και Ο4-Ν1 (2.898 Å). Μεταξύ γειτονικών υποκαταστατών δεσμοί 

υδρογόνου αναπτύσσονται στα Ο2-Ο5 (2.559 Å), Ν2-Ο5 (2.809 Å), Ο10-Ο6 (2.959 Å) 

και Ο9-Ν1 (2.924 Å). Ανάμεσα στα φύλλα αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ 

του Ο8 του ενός φύλλου και στο Ο9 του άλλου φύλλου (2.588 Å). 

 

 



83 

 Δομή της ένωσης Zn-OΒΜΡ 

Η αντίδραση OBMP με ιόντα Zn2+ σε μοριακές αναλογίες 1:1 και 2:1, σε pH 4.0 και 

2.5, αντιστοίχως, και σε υδροθερμικές συνθήκες (140 οC για 6 ημέρες) δίνει 

μονοκρυσταλλικό προϊόν 

Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH)(CH2PO3)] σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση: 

 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH))+ ZnSO4·7H2O 

+ HCl 

→ Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N(CH2PO2(OH)(CH2PO3))]  + 

SO4
2- + 3H+ +  Cl- + 7H2O 

 

Σε pH 2.5 και 4.0 η μια φωσφονική ομάδα είναι απλά αποπρωτονιωμένη («-1» φορτίο), 

ενώ η δεύτερη διπλά αποπρωτονιωμένη («-2» φορτίο) συνεισφέροντας έτσι στο μόριο 

του υποκαταστάτη με ανιοντικό φορτίο «-3». Η ύπαρξη του πρωτονιωμένου ατόμου 

του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη «-2». Η 

συναρμογή ενός υποκαταστάτη OBMP με ένα ιόν Zn2+ παράγει την ουδέτερη ένωση 

Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2(H)N (CH2PO2(OH)(CH2PO3)] (Εικόνα 2.41). 

 

 

Εικόνα 2.41: Η ένωση Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2HN 

(CH2PO2(OH)(CH2PO3)]. Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N 

μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 
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Το μεταλλικό ιόν του Zn2+ εμφανίζει τετραεδρική γεωμετρία και είναι συναρμοσμένο 

με τέσσερα οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από τέσσερεις φωσφονικές ομάδες Ο1, Ο2, 

Ο3, Ο4 από τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες (Εικόνα 2.42).  

 

 

Εικόνα 2.42: Το περιβάλλον συναρμογής του Zn2+ στην ένωση 

Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2HN(CH2PO2(OH)(CH2PO3)]. Κώδικες 

χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα είναι διπλά αποπρωτονιωμένη. Συγκεκριμένα τα Ο1, Ο2 

και Ο3 ενώνονται με το κέντρο Zn2+ (μήκη δεσμών Zn-O 1.929 Å, 1.891 Å, 1.906 Å 

αντίστοιχα. Παρατηρείται απεντοπισμός του αρνητικού φορτίου μεταξύ P-O2 και P-

O3 καθώς εξετάζοντας τις αποστάσεις Ρ-Ο βρίσκονται να είναι παρόμοιες (Ρ-Ο1 = 

1,511 Å, Ρ-Ο2 = 1,510 Å  και Ρ-Ο3 = 1.500 Å). Η δεύτερη φωσφονική ομάδα έχει 

μονο-αποπρωτονιωμένη. Συγκεκριμένα, το Ο4 είναι αποπρωτονιωμένο και ενώνεται 

με ένα ιόν Zn2+ (1.951 Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου μεταξύ των Ρ-Ο4 και 

Ρ-Ο6 με βάση τις παρόμοιες αποστάσεις Ρ-Ο (Ρ-Ο4 = 1,489Å , Ρ-Ο6 = 1.489Å). 

Συμπερασματικά, ο υποκαταστάτης OΒΜΡ ενώνεται με τέσσερα ιόντα Zn2+ και δρα 

γεφυρωτικά (Εικόνα 2.43).  
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Εικόνα 2.43: Τρόπος σύνδεσης του υποκαταστάτη ΟΒΜΡ με τα κέντρα Zn2+ στην 

ένωση Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2HN(CH2PO2(OH)(CH2PO3)]. Κώδικες 

χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H κίτρινο. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη  OΒΜΡ 

και είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Το ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει 

τις φωσφονικές ομάδες και τα κατιόντα Zn2+, και βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του 

φύλλου (Εικόνα 2.44). Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 18.466 Å (Zn1-Zn1).  
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Εικόνα 2.44: Φυλλόμορφη δομή της ένωσης 

Zn[CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2HN(CH2PO2(OH)(CH2PO3)] στον άξονα c. 

Κώδικες χρωμάτων: Zn γαλάζιο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε, C γκρι και H 

κίτρινο. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη όσο και σε γειτονικούς υποκαταστάτες. Στον ίδιο 

υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου ανάμεσα σε Ο1-Ο2 (2.494 Å), Ο1-

Ο3 (2.453 Å) και O2-O3 (2.471 Å) στη μία φωσφονική ομάδα και στα Ο4-Ο6 (2.557 

Å) και Ο4-Ο6 (2.481 Å) στην άλλη φωσφονικής ομάδας. Μεταξύ γειτονικών 

υποκαταστατών δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται στα Ν1-Ο5 (2.967 Å) και Ο6-Ο5 

(2.656 Å).  

 

 Δομή της ένωσης Gd-EΒΜΡ 

Η αντίδραση του υποκαταστάτη EBMP με ιόντα Gd3+ σε μοριακή αναλογία 2:1 σε pH 

2 και σε υδροθερμικές συνθήκες (120 οC για 3 ημέρες) δίνει κρυσταλλική σκόνη του 

προϊόντος Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση 

 

 

CH3CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2(OH)) + Gd(NO3)3•6H2O + HNO3 → 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O + 4H+ + 4NO3
- + 3H2O 

 

Παρόλο το αρκετά χαμηλό pH της αντίδρασης (pH = 2.00) οι φωσφονικές ομάδες είναι 

πλήρως αποπρωτονιωμένες, συνεισφέροντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη «-2» 

φορτίο η καθεμιά. Να σημειωθεί ότι διαδικασίες πλήρους αποπρωτονίωσης 

φωσφονικών υποκαταστατών σε πολύ χαμηλά pH είναι συνηθισμένο φαινόμενο και 

οφείλονται στο υψηλό φορτίο του μεταλλικού κέντρου.10 Η ύπαρξη του 

πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το συνολικό φορτίο του 

υποκαταστάτη «-3». Ένα μόριο υποκαταστάτη («-3» φορτίο) και ένα μόριο νερού 

συναρμόζονται με ένα κέντρο Gd3+. Για ένα μόριο της ένωσης 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O αντιστοιχεί και ένα μόριο νερού πλέγματος 

(Εικόνα 2.45).  
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Εικόνα 2.45 : Η ασύμετρη μονάδα της ένωσης 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Gd πράσινο, O 

κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Το μεταλλικό ιόν Gd3+ εννεα-συναρμοσμένο (9-coordinated) και παρουσιάζει τρις-

επιστεγασμένη τριγωνική πρισματική γεωμετρία (three-face centered trigonal prism) 

και ενώνεται με εννέα οξυγόνα (Εικόνα 2.46). Επτά από αυτά προέρχονται από τις 

φωσφονικές ομάδες πέντε διαφορετικών υποκαταστατών EBMP (Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο6) 

και δύο από αυτά προέρχονται από δύο συναρμοσμένα μόρια νερού. Συγκεκριμένα, τα 

Ο1 και Ο6 ανήκουν σε διαφορετικούς υποκαταστάτες, τα Ο2 και Ο3 ανήκουν στην ίδια 

φωσφονική ομάδα και συναρμόζονται χηλικά το μέταλλο ενώ ταυτόχρονα γεφυρώνουν 

γειτονικά Gd και τα Ο2 και Ο4 ανήκουν στον ίδιο υποκαταστάτη και πιάνουν χηλικά 

το μέταλλο.  
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Εικόνα 2.46: Περιβάλλον συναρμογής του κέντρου Gd3+ στην ένωση 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Gd πράσινο, O 

κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Επίσης, δύο μόρια νερού που έχουν συναρμοστεί με κέντρα Gd3+ δρουν γεφυρωτικά 

μεταξύ δύο γειτονικών Gd3+ (Εικόνα 2.47).  

 

Εικόνα 2.47: Μόρια νερού που έχουν συναρμοστεί με κέντρα Gd3+ δρουν γεφυρωτικά 

μεταξύ δύο γειτονικών Gd3+. Κώδικες χρωμάτων: Gd πράσινο και O κόκκινο. 

 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί δύο φορές και ενώνεται με τέσσερα 

μέταλλα. Συγκεκριμένα, το Ο1 ενώνεται με ένα Gd (2.350 Å), το Ο2 ενώνεται με ένα 

Gd το οποίο ενώνεται και το Ο4 της δεύτερης φωσφονικής ομάδας (2.309 Å), το Ο3 

ενώνεται και αυτό με ένα Gd3+ (2.502 Å) ενώ ταυτόχρονα τα Ο2 και Ο3 γεφυρώνουν 

ένα Gd3+ (2.434 Å, 2.644 Å). Η δεύτερη φωσφονική ομάδα έχει επίσης 

αποπρωτονιωθεί δύο φορές και ενώνεται με δύο μέταλλα. Συγκεκριμένα, το Ο4 
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ενώνεται με ένα Gd3+ το οποίο ενώνεται και το Ο2 της πρώτης φωσφονικής ομάδας 

(2.509 Å) και το Ο6 ενώνεται με ένα Gd3+ (2.278 Å) (Εικόνα 2.48). 

 

Εικόνα 2.48: Τρόπος σύνδεσης του υποκαταστάτη ΕΒΜΡ στην ένωση 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O. Κώδικες χρωμάτων: Gd πράσινο, O 

κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη  EΒΜΡ 

και είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Το ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει 

τις φωσφονικές ομάδες και το κατιόν του Gd3+, και βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα 

του φύλλου. Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 15.336 Å (Gd1-Gd1). Ανάμεσα στα 

φύλλα υπάρχουν μόρια νερού πλέγματος, τα οποία δεν φαίνεται να αναπτύσσουν 

δεσμούς υδρογόνου με κάποια γειτονική ομάδα. Πιθανώς να υπάρχουν δεσμοί C-H···O 

αφού υπάρχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις (αποστάσεις C···O 3.299 Å, 3.580 Å, και 

4.507 Å) μεταξύ των Ο τριών μορίων νερού πλέγματος και των Η της μεθυλικής 

ομάδας του υποκαταστάτη EΒΜΡ (Εικόνα 2.49). 
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 (α) 

 (β) 

Εικόνα 2.49: (α) Φυλλόμορφη δομή της ένωσης 

Gd[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)(H2O)2]·H2O στον άξονα b. (β) ασθενής 

αλληλεπιδράσεις και αποστάσεις μεταξύ του C της μεθυλομάδας και στο O του νερού. 

Κώδικες χρωμάτων: Gd πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη όσο και ανάμεσα στους υποκαταστάτες και στα 

συναρμοσμένα μόρια νερού. Συγκεκριμένα, στο ίδιο υποκαταστάτη παρατηρούμε 

δεσμούς υδρογόνου ανάμεσα σε Ο1-Ο4 (2.725 Å), Ο1-Ο3 (2.732 Å). Μεταξύ 

υποκαταστατών και των συναρμοσμένων μορίου νερού δεσμοί υδρογόνου 

αναπτύσσονται στα Ο1-Οw2 (2.792 Å), Ο3-Οw2 (3.002 Å), Ο5-Οw2 (2.943 Å) και 

Ow2-Ow2 (2.502 Å).  
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 Δομή της ένωσης Sm-EΒΜΡ 

Η αντίδραση του υποκαταστάτη EBMP με ιόντα Sm3+ σε μοριακή αναλογία 2:1 σε pH 

2.00 και σε υδροθερμικές συνθήκες (120 οC για 3 ημέρες) δίνει κρυσταλλική σκόνη 

του προϊόντος [Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)]·2H2O σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση: 

 

CH3CH2(H)N((CH2PO(OH)2)(CH2PO2OH) + Sm(NO3)3•6H2O + HNO3 → 

Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)]·2H2O  + 4H+ + 4NO3
- + 4H2O 

 

Όπως στην περίπτωση του Sm3+, έτσι και εδώ οι φωσφονικές ομάδες είναι πλήρως 

αποπρωτονιωμένες, συνεισφέροντας έτσι στο μόριο του υποκαταστάτη «-2» φορτίο η 

καθεμιά. Η πλήρης αποπρωτονίωση των φωσφονικών ομάδων στο pH 2.00 οφείλεται 

στο υψηλό φορτίο του μεταλλικού κέντρου Sm3+. Έτσι, οι δύο φωσφονικές ομάδες 

προσδίδουν στο μόριο του υποκαταστάτη EBMP «-4» φορτίο. Η ύπαρξη του 

πρωτονιωμένου ατόμου του αζώτου («+1» φορτίο) καθιστά το συνολικό φορτίο του 

υποκαταστάτη EBMP «-3». Ένα μόριο υποκαταστάτη αντιστοιχεί σε ένα ιόν Sm3+. Σε 

κάθε δομική μονάδα της ένωσης Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)] αντιστοιχούν δύο 

μόρια νερού πλέγματος (Εικόνα 2.50).  

 

Εικόνα 2.50: Η ασύμμετρη μονάδα της ένωσης Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)]·2H2O. 

Κώδικες χρωμάτων: Sm πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Το μεταλλικό ιόν Sm3+ παρουσιάζει γεωμετρία πενταγωνικής διπυραμίδας και 

ενώνεται με επτά οξυγόνα (Ο1, Ο3, Ο6, Ο2, Ο3, Ο2, Ο4)  τα οποία προέρχονται από 

πέντε διαφορετικούς υποκαταστάτες EBMP. Συγκεκριμένα, τα Ο1, Ο3 και Ο6 ανήκουν 

σε διαφορετικούς υποκαταστάτες, τα Ο2 και Ο3 ανήκουν στην ίδια φωσφονική ομάδα 



92 

και συναρμόζουν χηλικά το μέταλλο ενώ ταυτόχρονα γεφυρώνουν γειτονικά Sm3+ και 

τα Ο2 και Ο4 ανήκουν στον ίδιο υποκαταστάτη και συναρμόζουν χηλικά το Sm3+ 

(Εικόνα 2.51). 

 

Εικόνα 2.51 : Περιβάλλον Sm στην ένωση Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)] ·2H2O. 

Κώδικες χρωμάτων: Sm πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Η πρώτη φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί δύο φορές και ενώνεται με τέσσερα 

κέντρα Sm3+. Συγκεκριμένα, το Ο1 ενώνεται με ένα Sm3+ (2.37 Å), το Ο2 ενώνεται με 

ένα Sm3+ το οποίο ενώνεται και με το Ο4 της δεύτερης φωσφονικής ομάδας (2.45 Å), 

το Ο3 ενώνεται και αυτό με ένα Sm3+ (2.48 Å) ενώ ταυτόχρονα τα Ο2 και Ο3 δρουν 

χηλικά σε ένα Sm3+, αλλά ταυτόχρονα γεφυρώνουν δύο γειτονικά Sm3+ (2.54 Å , 2.44 

Å). Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου καθώς μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ Ρ-

Ο είναι παρόμοιες (Ρ-Ο1 = 1.52Å , Ρ-Ο2 = 1.57Å , Ρ-Ο3 = 1.55Å). Η δεύτερη 

φωσφονική ομάδα έχει αποπρωτονιωθεί επίσης δύο φορές και ενώνεται με δύο κέντρα 

Sm3+. Συγκεκριμένα, το Ο4 ενώνεται με ένα Sm3+ το οποίο ενώνεται και με το Ο2 της 

πρώτης φωσφονικής ομάδας (2.45 Å), ενώ το Ο6 ενώνεται με ένα Sm3+ (2.42 Å). 

Παρατηρείται απεντοπισμός φορτίου καθώς μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ Ρ-Ο 

είναι παρόμοιες (Ρ-Ο4 = 1.54Å , Ρ-Ο5 = 1.53Å , Ρ-Ο6 = 1.54Å) (Εικόνα 2.52). 
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Εικόνα 2.52 : Τρόπος σύνδεσης του υποκαταστάτη ΕΒΜΡ στην ένωση 

Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)]·2H2O. Κώδικες χρωμάτων: Sm πράσινο, O κόκκινο, P 

πορτοκαλί, N μπλε και C γκρι. 

 

Η ένωση αυτή είναι πολυμερές συναρμογής δύο διαστάσεων με φυλλόμορφη δομή. 

Αποτελείται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό κομμάτι 

περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού υποκαταστάτη  EΒΜΡ 

και είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Το ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει 

τις φωσφονικές ομάδες και το κατιόν του Sm3+, και βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα 

του φύλλου. Η απόσταση των δύο φύλλων είναι 16.277 Å (Sm1-Sm1). Ανάμεσα στα 

φύλλα υπάρχουν μόρια νερού πλέγματος, τα οποία αναπτύσσουν δεσμούς υδρογόνου 

με το κάθε φύλλο (Εικόνα 2.53). 
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Εικόνα 2.53 : Φυλλόμορφη δομή της ένωση Sm[CH3CH2(H)N((CH2PO3)2)] 2H2O 

στον άξονα b. Κώδικες χρωμάτων: Sm πράσινο, O κόκκινο, P πορτοκαλί, N μπλε και 

C γκρι. 

 

Στο κάθε φύλλο παρατηρείται ότι αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, τόσο ανάμεσα 

στον ίδιο υποκαταστάτη όσο και ανάμεσα στους υποκαταστάτες και στα μόρια νερού 

πλέγματος. Συγκεκριμένα, στο ίδιο υποκαταστάτη παρατηρούμε δεσμούς υδρογόνου 

ανάμεσα σε Ο1-Ο2 (2.553 Å), Ο1-Ο3 (2.553 Å), Ο6-Ο4 (2.412 Å), Ο6-Ο5 (2.543 Å). 

Μεταξύ υποκαταστατών δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται στα Ο1-Ο4 (3.02 Å), Ο6-

Ν (2.713 Å)και μεταξύ των δύο μορίων νερού πλέγματος Οw1-Οw2 (2.953 Å).  

 

 Σύγκριση ενώσεων Gd-EBMP και Sm-EBMP 

Οι ενώσεις Gd-EBMP και Sm-EBMP είναι πολυμερή συναρμογής  δύο διαστάσεων με 

φυλλόμορφη δομή. Αποτελούνται από ένα οργανικό και ένα ανόργανο κομμάτι. Το 

οργανικό κομμάτι περιλαμβάνει την υδρογονοανθρακική «ουρά» του φωσφονικού 

υποκαταστάτη  EΒΜΡ και είναι στραμμένη προς το εξωτερικό του φύλλου. Το 

ανόργανο τμήμα περιλαμβάνει τις φωσφονικές ομάδες και το μεταλλικό κατιόν και 

βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του φύλλου. Ανάμεσα στα φύλλα υπάρχουν νερά 

πλέγματος. 
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Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο ενώσεις. Το Gd3+ έχει αριθμό 

συναρμογής 9 και τρις-επιστεγασμένη τριγωνική πρισματική γεωμετρία, ενώ το Sm3+ 

έχει αριθμό ένταξης 7 και γεωμετρία παραμορφωμένου οκταέδρου. Στην ένωση Gd-

EBMP εκτός από τα μόρια νερού πλέγματος υπάρχουν και συναρμοσμένα μόρια νερού 

τα οποία γεφυρώνουν γειτονικά Gd3+ σε αντίθεση με την ένωση Sm-EBMP όπου 

υπάρχουν μόνο μόρια νερού πλέγματος. Στην ένωση Gd-EBMP δεν αναπτύσσονται 

δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα μόρια νερού πλέγματος με κάποια γειτονική ομάδα. 

Αντιθέτως στην ένωση Sm-EBMP αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα 

μόρια νερού πλέγματος με κάποια γειτονική ομάδα. 

 

2.6 Συμπεράσματα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο συζητήθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός μιας οικογένειας 

αμινοδιφοσφωνικών υποκαταστατών με πλευρική ανθρακική αλυσίδα μεταβλητού 

μήκους, οι οποίοι συντέθηκαν από τις αντίστοιχες πρωτοταγείς αμίνες. Οι 

υποκαταστάτες που συντέθηκαν ήταν οι MBMP, EBMP, BBMP, HBMP, OBMP και 

DABMP και έχοντας στην πλευρική R ομάδα συστηματικά αυξανόμενο αριθμό 

μεθυλενικών ομάδων, δηλ. μία, δύο, τέσσερις, έξι, οκτώ και δώδεκα, αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια παρουσιάστηκε η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η ανάλυση των 

κρυσταλλικών δομών των μεταλλοφωσφονικών ενώσεων που συντέθηκαν με ποικιλία 

μεταλλικών ιόντων, όπως Zn2+, Ca2+ και Ln3+. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν δύο νέες 

μεταλλοφωσφονικές ενώσεις με Zn2+ (Zn-EBMP , Zn-OBMP), τρεις με Ca2+ (Ca-

MBMP , Ca-EBMP , Ca-OBMP) και δυο με Ln3+ (Gd-EBMP , και Sm-EBMP). Η 

σύνθεσή τους πραγματοποιήθηκε σε υδροθερμικές συνθήκες σε όξινα υδατικά 

διαλύματα με εύρος τιμών pH 2.0 – 4.5. Η επίλυση των δομών για τις ενώσεις του Zn2+ 

και Ca2+ πραγματοποιήθηκε με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου, ενώ 

για της δομές των Ln3+ κατέστη δυνατή με περιθλάση ακτίνων Χ σκόνης. 

Η δομική ανάλυση έδειξε ότι οι ενώσεις είναι πολυμερή συναρμογής 2D με 

φυλλόμορφη δομή. Λόγω της φυλλόμορφης δομής των ενώσεων με Zn2+ και Ca2+, 

κρίθηκε ενδιαφέρουσα η πιθανή δράση τους ως παρεμποδιστές μεταλλικής διάβρωσης. 

Η μελέτη αυτή αναλύεται στο Κεφάλαιο 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΑΜΙΝΟΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΟΑΜΙΝΟΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

3.1.1 Μεταλλική διάβρωση  

 

Τα μεταλλικά υλικά κατά την έκθεσή τους σε ατμοσφαιρικό και υδατικό περιβάλλον 

διαβρώνονται. Η σύγχρονη επιστήμη της διάβρωσης άρχισε μελετάται στις αρχές του 

20ου αιώνα από τα μοντέλα που πρότειναν ο Evans1 και οι Wanger και  Traud.2 Τα δυο 

μοντέλα έχουν ενταχθεί στην θεωρητική ηλεκτροχημική θεωρία της διάβρωσης, η 

οποία περιγράφει τη μεταλλική διάβρωση ως μία ηλεκτροχημική αντίδραση που 

συνίσταται από την οξείδωση των μετάλλων και την ταυτόχρονη αναγωγή του 

οξυγόνου.3 Στο παρόν Κεφάλαιο θα εξετάσουμε την μεταλλική διάβρωση σε υδατικό 

περιβάλλον. 

Η βασική διεργασία της μεταλλικής διάβρωσης σε υδατικό διάλυμα αποτελείται από 

την ανοδική διάλυση των μετάλλων και την καθοδική μείωση των οξειδωτικών που 

υπάρχουν στο διάλυμα, σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

𝛭𝛭 → 𝛭𝑎𝑞
2+ + 2𝑒𝑀

−          άνοδος  

2𝑂𝑥𝑎𝑞 + 2𝑒𝑀
−  → 2𝑅𝑒𝑑(𝑒𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥

− )𝑎𝑞      κάθοδος 

 

Όπου, ΜΜ είναι το μέταλλο στην οξειδωτική κατάσταση που βρίσκεται στον μεταλλικό 

δεσμό, Μ2+
aq είναι το ενυδατωμένο μεταλλικό ιόν σε υδατικό διάλυμα, το e-

M είναι το 

ηλεκτρόνιο του μετάλλου, το Oxaq είναι το οξειδωτικό, το Red(e-
redox)aq είναι το 

αναγωγικό και το e-
redox είναι το οξειδοαναγωγικό ηλεκτρόνιο στο αναγωγικό. Η 

συνολική αντίδραση της διάβρωσης είναι η εξής: 

 

𝛭𝛭 +  2𝑂𝑥𝑎𝑞 → 𝛭𝑎𝑞
2+ + 2𝑅𝑒𝑑(𝑒𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥

− )𝑎𝑞 

Αυτές οι αντιδράσεις είναι διεργασίες μεταφοράς φορτίου που συμβαίνουν κατά μήκος 

της διεπιφάνειας μεταξύ μετάλλου και του υδατικού διαλύματος. Στην μεταλλική 
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διάβρωση η καθοδική διεργασία διεξάγεται με την μείωση των ιόντων υδρογόνου και 

την μείωση των μορίων οξυγόνου στο υδατικό διάλυμα, διεργασίες μεταφοράς 

ηλεκτρονίου, και συμβαίνουν σε όλη την διεπιφάνεια του μετάλλου και του 

διαλύματος. Η ανοδική διάλυση του μετάλλου είναι μια διαδικασία μεταφοράς ιόντων 

σε όλη τη διεπιφάνεια4.  

Η διάβρωση αποτελεί ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο και έτσι ο ακριβής ορισμός της 

εξαρτάται από το επιστημονικό πεδίο το οποίο τη μελετά. (Εικόνα 3.1). Όλοι όμως οι 

διαφορετικοί ορισμοί έχουν μια σημαντική κοινή συνισταμένη: την αλλαγή των 

μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων με έναν ανεπιθύμητο τρόπο. Σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 8044, διάβρωση είναι μία "φυσικοχημική αλληλεπίδραση, που είναι 

συνήθως ηλεκτροχημικής φύσεως, μεταξύ ενός μετάλλου και του περιβάλλοντός του, 

που οδηγεί σε μεταβολές των ιδιοτήτων του μετάλλου και η οποία συχνά οδηγεί σε 

αστοχία της λειτουργίας του μετάλλου, του περιβάλλοντος, ή του μηχανικού 

συστήματος της οποίας αυτά αποτελούν ένα μέρος".5 

 

 

Εικόνα 3.1 Σχηματική αναπαράσταση που δείχνει την πραγματική διεπιστημονική 

φύση της διάβρωσης, και πώς δημιουργεί συνέργειες μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών κλάδων. Ελήφθη από την παραπομπή 5. 
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3.1.2 Βιομηχανικό νερό 

 

Στη βιομηχανία το φυσικό νερό χρησιμοποιείται ως μέσο ψύξης (cooling) και 

θέρμανσης (boiler) και σε διαδικασίες αφαλάτωσης (desalination) και εξόρυξης 

πετρελαίου (oilfield drilling). Το φυσικό νερό περιέχει διαλυμένα μεταλλικά κατιόντα 

και ανόργανα ανιόντα, η παρουσία των οποίων επιφέρει προβλήματα στην λειτουργία 

των υδατικών βιομηχανικών συστημάτων λόγω της εναπόθεσης (scale formation) 

δυσδιάλυτων αλάτων (π.χ. ανθρακικού ασβεστίου, φωσφορικού ασβεστίου, διοξειδίου 

του πυριτίου και πυριτικών αλάτων των Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+). Η εναπόθεση αυτή, 

εξαρτάται από τη σύσταση/χημεία του νερού, το pΗ, τη θερμοκρασία, καθώς και από 

την ταχύτητα ροής του σε σωληνώσεις. Επίσης, η  χρήση του φυσικού νερού έχει σαν 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη αποικιών μικροοργανισμών πάνω στις μεταλλικές 

επιφάνειες. Και στις δυο περιπτώσεις επιταχύνεται η διαδικασία της διάβρωσης. 

Ο χάλυβας (carbon steel) χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μεταλλικές σωληνώσεις λόγω 

της συμβατότητας με άλλα μέταλλα και του χαμηλού του κόστους. Κατά τη διάρκεια 

της διάβρωσης του χάλυβα συμβαίνουν οι ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

𝐹𝑒0  →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒−    Άνοδος  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒
−  → 4 𝑂𝐻−   Κάθοδος  

 

Οι αντιδράσεις αυτές προωθούν το σχηματισμό αδιάλυτων ενώσεων των Fe2+ και Fe3+ 

στη μεταλλική  επιφάνεια  του  χάλυβα, όπως  π.χ. οξείδια  του  σιδήρου  (Fe3O4, Fe2O3)  

και υδροξείδια  [Fe(OH)3]. Ο σχηματισμός των ενώσεων αυτών εξαρτάται από το pΗ 

του συστήματος, τη θερμοκρασία, τα διαλυμένα στερεά στο νερό και από την υψηλή 

ταχύτητα ροής του, καθώς και από τη διαλυτότητα του οξυγόνου. Αποτέλεσμα αυτών 

των διεργασιών είναι η μείωση της λειτουργικής διαμέτρου των σωληνώσεων και κατά 

συνέπεια η μείωση της απόδοσης των υδατικών βιομηχανικών συστημάτων καθώς και 

η σταδιακή καταστροφή τους (Εικόνα 3.2 ). 
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Εικόνα 3.2  Παραδείγματα εναπόθεσης αλάτων και διάβρωσης σε υδατικά 

βιομηχανικά συστήματα. Ελήφθη από την παραπομπή 6. 

 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία τόσο η αντιμετώπιση όσο και παρεμπόδιση της 

διάβρωσης σε υδατικά βιομηχανικά συστήματα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέρχονται από την διάβρωση όπως είναι ο 

χημικός καθαρισμός με οξέα, η μηχανική απομάκρυνση των ιζημάτων και η χρήση 

χημικών πρόσθετων για τον περιορισμό της διάβρωσης. Στις δυο πρώτες περιπτώσεις 

είναι η αναγκαία η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων, γεγονός που επιφέρει 

σημαντικές επιπτώσεις στην βιομηχανία.  

 

3.1.3 Χρήση φωσφονικών οξέων ως παρεμποδιστές μεταλλικής 

διάβρωσης 

 

Ο έλεγχος της διάβρωσης (corrosion control) μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους 

τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι η χρήση χημικών προσθέτων. Τα χημικά πρόσθετα 

αναμειγνύονται με την υδατική φάση που βρίσκεται σε επαφή με την μεταλλική 

επιφάνεια που πρόκειται να αναμιχθεί. Αυτά ονομάζονται παρεμποδιστές διάβρωσης 

(corrosion inhibitors) και ο σκοπός τους είναι να καθυστερούν την μεταλλική 

διάβρωση ή ιδανικά να την σταματούν.7 Μια κατηγορία παρεμποδιστών είναι οι 
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«παρεμποδιστές διάβρωσης συναρμοστικού τύπου» (complexing type), όπως τους έχει 

ονομάσει ο Kuznetsov,8 οι οποίοι λειτουργούν με βάση τον σχηματισμό συμπλόκου με 

μεταλλικά ιόντα. Οι παρεμποδιστές διάβρωσης είναι αποτελεσματικοί στη μείωση της 

μεταλλικής διάβρωσης κάτω από φυσικές συνθήκες λόγω του σχηματισμού μερικώς 

σχηματιζόμενων διαλυτών ενώσεων με τα μεταλλικά ιόντα που ήδη υπάρχουν στο 

διάλυμα.9 Πρέπει να τονιστεί ότι οι παρεμποδιστές πρέπει να μη περιέχουν 

καρκινογόνα χρωμικά, νιτρικά, ανόργανες ενώσεις φωσφόρου κλπ.10 

Από την δεκαετία του ΄80 και έπειτα, η χρήση των φωσφονικών οξέων ως 

παρεμποδιστές διάβρωσης έγινε μία από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις στην παρεμπόδιση 

της διάβρωσης.11 Σε κατάλληλες τιμές του pΗ τα φωσφονικά οξέα υπάρχουν (μερικώς 

ή πλήρως) στην αποπρωτονιωμένη τους μορφή. Υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά 

με τη χημεία αποπρωτονίωσης των φωσφονικών οξέων.12 Παρουσία μεταλλικών 

κατιόντων (κυρίως μέταλλα αλκαλικών γαιών), σχηματίζουν δυσδιάλυτες ενώσεις, οι 

οποίες τελικά καθιζάνουν στην μεταλλική επιφάνεια για να σχηματίσουν ένα ιδανικό 

δισδιάστατο προστατευτικό λεπτό υμένιο. Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.3 . 

 

 

Εικόνα 3.3 . Χημικές δομές παρεμποδιστών (αναστολέων) διάβρωσης που περιέχουν 

την φωσφονική ομάδα. Ελήφθη από την παραπομπή 5. 
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Τα  φωσφονικά οξέα, περιέχουν πολλαπλές φωσφονικές ομάδες R-PO3H2 (R = 

οργανική ομάδα) και στις τιμές pH = 7.0 - 9.8  που κυμαίνεται το pΗ των ψυκτικών 

συστημάτων, βρίσκονται στην αποπρωτονιωμένη τους μορφή. Σε pΗ 6.8 – 9.8 τα 

φωσφονικά πρόσθετα είναι αποτελεσματικά στη μείωση του ρυθμού διάβρωσης, και 

εισαγόμενα σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξης μερικών ppm), σχηματίζουν 

υδατοδιαλυτές ενώσεις με τα μεταλλικά ιόντα που υπάρχουν στο διάλυμα. Στη 

συνέχεια, οι ενώσεις αυτές προσροφώνται πάνω στη μεταλλική επιφάνεια του χάλυβα, 

σχηματίζοντας ένα λεπτό προστατευτικό υμένιο. Τα φωσφονικά εισάγονται στο 

σύστημα είτε ως οξέα ή ως υδατοδιαλυτά άλατα αλκαλιμετάλλων, αλλά σχηματίζουν 

εύκολα σταθερά σύμπλοκα με άλλα μεταλλικά κατιόντα που υπάρχουν στο διάλυμα, 

ιδίως αυτά των αλκαλικών γαιών (Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+) και δισθενών μετάλλων 

(κυρίως ψευδαργύρου, ο οποίος προστίθεται επί τούτου στο σύστημα).9 

Επιπλέον, η χρήση φωσφονικών οξέων σε συνδυασμό με πολυμερή διασποράς 

(εισαγόμενων σε ποσότητες της τάξης των ppm) έχουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης 

σχηματισμού δυσδιαλύτων αλάτων, για παράδειγμα ανθρακικού ασβεστίου, και την 

επικάθισή τους πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Αυτή η ιδιότητά τους οφείλεται στην 

ικανότητά τους να προσροφώνται πάνω στην κρυσταλλική επιφάνεια των 

σχηματιζόμενων νανοκρυστάλλων του άλατος, παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

την  ανάπτυξή του. Αξίζει να αναφερθεί ότι μια χρήσιμη ιδιότητα ενός τέτοιου 

παρεμποδιστή, είναι το να παραμένει διαλυτός μέσα στο σύστημα.13,14 Τα φωσφονικά, 

όταν αναμειγνύονται με ορισμένα μεταλλικά κατιόντα και πολυμερή, μειώνουν τη 

βέλτιστη συγκέντρωση αναστολέα που απαιτείται για την αναστολή λόγω 

συνεργιστικών επιδράσεων.15 Η συνέργεια είναι ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα 

στη διαδικασία αναστολής και χρησιμεύει ως βάση για την ανάπτυξη όλων των 

σύγχρονων συνθέσεων αναστολέων διάβρωσης.16 

Ένας «ιδανικός» φωσφονικός παρεμποδιστής διάβρωσης, θα πρέπει9: 

(α) Να είναι ικανός να δημιουργεί μεταλλοφωσφονικά λεπτά προστατευτικά υμένια 

πάνω στη μεταλλική επιφάνεια. 

(β) Να μην σχηματίζει πολύ διαλυτά σύμπλοκα με (υπάρχοντα, ή προστιθέμενα) 

μεταλλικά ιόντα, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική εναπόθεσή 

τους στη μεταλλική επιφάνεια. 

(γ) Να μην σχηματίζει δυσδιάλυτα σύμπλοκα με (υπάρχοντα, ή προστιθέμενα) 

μεταλλικά ιόντα, γιατί αυτό θα έχει ως συνέπεια την καταβύθισή τους μέσα στο 
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διάλυμα (bulk precipitation) και όχι πάνω στη μεταλλική επιφάνεια για  να 

επιτύχουν την παρεμπόδιση. 

(δ) Τα μεταλλικά σύμπλοκα που παράγονται με εναπόθεση στη μεταλλική επιφάνεια, 

θα πρέπει να δημιουργούν λεπτά φιλμ με ανθεκτική δομή. Για παράδειγμα εάν το 

σχηματιζόμενο φιλμ είναι πορώδες, τότε η διείσδυση του οξυγόνου θα οδηγήσει 

στη διάβρωση  της μεταλλικής επιφάνειας. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την αναστολή διάβρωσης είναι τεράστια. Ο 

Kuznetsov και συνεργάτες έχουν μελετήσει την αποδοτικότητα διαφόρων φωσφονικών 

παρεμποδιστών αμινομεθυλενφωσφονικού τύπου (R-N-CH2-PO3H2).
17 Οι 

προστατευτικές ιδιότητες των αμινοφωσφονικών οξέων και των συμπλόκων τους με 

ιόντα Mg2+ και Ca2+ μελετήθηκαν σε μαλακό νερό. Τα φωσφονικά οξέα 1,1-

hydroxycarboxypropane-3-amino-bis(methylene-phosphonic) και hexamethylene-

diamine-N,N’-tetrakis(methylenephosphonic) ανέστειλαν εντελώς τη διάβρωση του 

χάλυβα στο νερό. Ο Kuznetsov πρότεινε ότι σύμπλοκες ενώσεις φωσφονικών με 

μεταλλικά ιόντα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τα αντίστοιχα «ελεύθερα», μη 

συναρμοσμένα οξέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι σταθερές σχηματισμού (stability 

constants) των συμπλοκών γίνονται ο κύριος ρυθμιστικός παράγοντας για 

αποτελεσματική αντιδιαβρωτική συμπεριφορά. Τα φωσφονικά σύμπλοκα με Mg2+ και 

Ca2+ είναι συνήθως λιγότερο σταθερά από τα αντίστοιχα σύμπλοκα του σιδήρου 

(ειδικά του τρισθενούς). Η εξάρτηση της βέλτιστης συγκέντρωσής τους από την 

σταθερά ισορροπίας των συμπλόκων τους είναι τέτοια, που όσο μικρότερη είναι η 

σταθερά σχηματισμού του συμπλόκου, τόσο πιο αποτελεσματικός αντιδιαβρωτικός 

παράγοντας είναι το σύμπλοκο. Το imino-N,N-diacetic-N-methylene-phosphonic acid 

μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Αντίθετα, τα σχετικά πιο σταθερά σύμπλοκα, 

για παράδειγμα αυτό του ασβεστίου με το τριφωσφονικό amino-tris 

(methylenephosphonate) (AMP), είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό από το ίδιο το 

οξύ. 

Τα μολυβδαινικά (molybdate, MoO4
2-) είναι γνωστοί παρεμποδιστές διάβρωσης και ο 

συνδυασμός τους με τα φωσφονικά οξέα ενισχύει την απόδοση της διάβρωσης.18 

Παρατηρήθηκε ότι δοκίμια χάλυβα βυθισμένα σε ουδέτερο διάλυμα που περιέχει 300 

ppm MoO4
2- και 60 ppm Cl- προστατεύονται μόνο μερικώς από τη διάβρωση, με την 

αποτελεσματικότητα της αναστολής διάβρωσης να είναι μόνο 32 %. Όμως το μείγμα 

«ΑΜΡ (50 ppm) + MoO4
2- (300 ppm) + Ζn2+ (50 ppm)» παρουσιάζει 96 % 

αποτελεσματικότητα στην παρεμπόδιση. Η χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στην 
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προηγούμενη περίπτωση οφείλεται στην διάλυση του προστατευτικού υμένιου που 

σχηματίζεται στην επιφάνεια του μετάλλου, και καθιζάνει στο διάλυμα. Αυτό το 

σύστημα ελέγχει τόσο τις ανοδικές όσο και τις καθοδικές αντιδράσεις διάβρωσης. 

Επίσης, μελετήθηκε ο σχηματισμός προστατευτικού επιστρώματος ενώσεων της 

οικογένειας α,ω-diphosphonoalkane στην επιφάνεια του σιδήρου.19 Ο σχηματισμός 

υμενίου αποδείχθηκε ότι είναι μια αυθόρμητη διαδικασία στην επιφάνεια του σιδήρου, 

και μπορεί να επιτευχθεί με απλή βύθιση σε ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει 

φωσφονικά πρόσθετα. Ο σχηματισμός (μέσω προσρόφησης) ενός λεπτού, αλλά πυκνού 

στρώματος πολλών στιβάδων έχει ως αποτέλεσμα ικανοποιητική προστασία από την 

διάβρωση. Το συμπέρασμα είναι ότι ο μηχανισμός παρεμπόδισης ήταν ανοδικού 

τύπου, εμποδίζοντας την ενεργό διάλυση του σιδήρου λόγω της δέσμευσης (blocking) 

της μεταλλικής επιφάνειας. 

Έχουν επίσης διεξαχθεί πειράματα επεξεργασίας επιφανειών χάλυβα (surface 

treatments) με διαλύματα που περιέχουν διαφορετικά φωσφονικά.20 Τα φωσφονικά 

laurylphosphonic acid (LPA), ethyllaurylphosphonate (ELP) και το 

diethyllaurylphosphonate (DELP) διαλύθηκαν σε ένα μίγμα αιθανόλης/νερού 80:20 και 

η αντιδιαβρωτική προστασία μελετήθηκε με βάση καμπύλες τάσης-ρεύματος (steady-

state current–voltage curves) και ηλεκτροχημικές μετρήσεις σύνθετης αντίστασης 

(impedance) με ένα περιστρεφόμενο ηλεκτρόδιο δίσκου. Αντιδιαβρωτική προστασία 

επέδειξε μόνο το ethyllaurylphosphonate (ELP), το οποίο σχημάτισε ένα σχετικά παχύ 

υμένιο στην επιφάνεια του χάλυβα. Με μικροαναλυτικές μεθόδους (electron probe 

microanalysis) επιβεβαιώθηκε ότι το σχηματισθέν υμένιο ήταν παχύ και πορώδες. Η 

φασματοσκοπία υπερύθρου έδειξε ότι η μεμβράνη σχηματίζεται από την αντίδραση 

του οργανοφωσφονικού με την επιφάνεια του χάλυβα για να παραχθεί ένα 

άλας/σύμπλοκο μετάλλου-φωσφονικού. 

Επίσης, η μελέτη της αντιδιαβρωτικής προστασίας των φωσφονικών σε χάλυβα έχει 

μελετηθεί σε σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού, σε εξαερωμένο νερό στους 90 oC.20 Η 

χρήση φωσφονικών μείωσε την ευαισθησία του χάλυβα στην τοπική διάβρωση 

(localized corrosion) και το σύμπλοκο ιόντων Ζn2+ με το φωσφονικό οξύ HEDP, ήταν 

ο πιο αποτελεσματικός παρεμποδιστής της ανοδικής αντίδρασης διάβρωσης. 

Το φωσφονικό N,N-dipropynoxymethylaminetrimethylphosphonate σε 0.5 Μ θειικό 

οξύ μελετήθηκε για την παρεμποδιστική του ικανότητα σε διάβρωση σιδήρου με 

τεχνικές ποτενσιοδυναμικής πόλωσης (potentiodynamic polarization) και 

ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης (electrochemical impedance 
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spectroscopy, EIS).21 Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο μηχανισμός παρεμπόδισης 

είναι ένας συνδιασμός ανοδικού και καθοδικού τύπου.  

Η επίδραση μιας νέας κατηγορίας παρεμποδιστών της διάβρωσης που περιέχουν 

ετεροκυκλικούς δακτυλίους, piperidine-1-yl-phosphonic acid (ΡΡΑ) και (4-phosphono-

piperazine-1-yl) phosphonic acid (PPPA), έχουν μελετηθεί στη διάβρωση του σιδήρου 

σε υδατικά διαλύματα NaCl με ηλεκτροχημικές μετρήσεις.22 Ποτενσιοδυναμικές 

μελέτες αποκάλυψαν με σαφήνεια τον τύπο του παρεμποδιστή. Το PPPA ήταν ο πιο 

αποτελεσματικός παρεμποδιστής, και αυτό εξηγήθηκε από το γεγονός ότι η προσθήκη 

της ομάδας -NCH2PO3H
- στο PPA σε θέση para, ενισχύει τις ενεργές θέσεις του μορίου 

αυτού και κατά συνέπεια αυξάνει την απόδοση παρεμπόδισης του. 

Ηλεκτροχημικές τεχνικές και η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (Atomic Force 

Microscopy, AFM) χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί ο σχηματισμός 

επιστρώματος φωσφονικού σε επιφάνεια σιδήρου.23 Βρέθηκε πως οι ομάδες των 

φωσφονικών είχαν ισχυρότερους δεσμούς με την επιφάνεια όταν είναι παρόν το οξείδιο 

του Fe, ενώ η επιφάνεια του «καθαρού» σιδήρου δεν ευνοεί το σχηματισμό στρώματος 

φωσφονικού σε υδατικά διαλύματα. Επίσης, καταγράφηκαν αλλαγές στην μορφολογία 

της επιφάνειας με AFM, λόγω του σχηματισμού στρώματος από το φωσφονικό.  

Με την βοήθεια ελλειψομετρικής μεθόδου (in situ ellipsometry) μελετήθηκε ο 

μηχανισμός σχηματισμού προστατευτικού υμενίου σε χάλυβα, παρουσία 1-

hydroxyethane-1,1-diposphonic acid (HEDP) και ιόντων Zn2+.24  Οι μελέτες της 

προσρόφησης του συμπλόκου «Zn-HEDP» στην επιφάνεια του σιδήρου με ΧPS 

κατέδειξαν ότι το πολυστρωματικό προστατευτικό υμένιο στην μεταλλική επιφάνεια 

αποτελείται από μια εσωτερική στρώση Zn(OH)2 και μια εξωτερική στρώση 

συμπλόκων του HEDP με Fe2+ και/ή Zn2+. Βρέθηκε ότι το πάχος του υμενίου δεν 

ξεπερνά τα 60 Å εκ των οποίων 7-10 Å αντιστοιχούν στο ελάχιστα διαλυτό Zn(OH)2.  

Τα φωσφονικά thiomorpholine-4-yl-methylphosphonic acid (TMPA) και morpholine-

4-yl-methylphosphonic acid (ΜPA) μελετήθηκαν με ηλεκροχημικές τεχνικές για την 

μελετη της παρεμποδιστικής τους δράσης σε φυσικό θαλασσινό νερό.25 Μετρήσεις του 

δυναμικού της ελεύθερης διάβρωσης (free corrosion potential) έδειξαν ότι τα 

φωσφονικά που μελετήθηκαν παρεμποδίζουν αποτελεσματικά τη διάβρωση ακόμα και 

σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι ποτενσιοδυναμικές καμπύλες πόλωσης απέδειξαν 

ξεκάθαρα πως οι προσθήκη τέτοιων μορίων είναι υπεύθυνη για την μείωση του ρυθμού 

διάβρωσης. 
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Η επίδραση των διφωσφονικών προσθέτων 1,5-diphosphonopentane (DPP) και 1,7-

diphosphonoheptane (DHP) στη διάβρωση επιφάνειας υψηλής καθαρότητας 

πολυκρυσταλλικού ψευδαργύρου διερευνήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου.26 Μελέτες 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ σκόνης (powder XRD) και ΧPS επιβεβαίωσαν των 

σχηματισμό ενός κρυσταλλικού υμενίου Zn-φωσφονικού στην επιφάνεια του 

μετάλλου. Συμπερασματικά αποτελέσματα ελήφθησαν από πρότυπες συνθετικές 

ενώσεις Zn-φωσφονικού που προσομοιώνουν αυτά που εναποτίθενται στην επιφάνεια 

ψευδαργύρου, αποκαλύπτοντας μια περίπου 1:1 μοριακή αναλογία των φωσφονικών 

ομάδων με Zn. Οι αντιδράσεις και στα δυο διφωσφονικά είχαν ως αποτέλεσμα την 

αποτελεσματική  προστασία του ψευδαργύρου ενάντια στην διάβρωση. Η 

παρεμπόδιση της διάβρωσης εξηγήθηκε από το σχηματισμό αδιάλυτου συμπλόκου Zn-

φωσφονικού στην επιφάνεια του ψευδαργύρου, αποτρέποντας την διαδικασία 

διάλυσής του.  

Μελετήθηκε επίσης η συνεργιστική παρεμπόδιση διάβρωσης του χάλυβα σε διάλυμα 

χλωριούχων, χρησιμοποιώντας μείγμα ιόντων Zn2+, ασκορβικού και PBTC (2-

phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid,).27 Απεδείχθη ότι παρουσία του 

ασκορβικού, απαιτούνται χαμηλότερες συγκεντρώσεις PBTC και Zn2+ για την επίτευξη 

ικανοποιητικής παρεμπόδισης, καθιστώντας έτσι αυτή την προσέγγιση φιλικότερη 

προς το περιβάλλον. Από μελέτες ποτενσιοδυναμικής πόλωσης προκύπτει ότι αυτό το 

δείγμα λειτουργεί ως ένας μεικτός παρεμποδιστής, κυρίως όμως καθοδικής φύσεως. 

Ανάλυση της επιφάνειας με XPS απέδειξε την παρουσία Fe, O, P, C και Ζn στο 

προστατευτικό υμένιο.  

Τέλος, διερευνήθηκε ο συνδιασμός χαλκού/benzotriazole ή tolyltriazole σε νερό 

βρύσης (tap water) ως ένα παράδειγμα διεπιφανειακού παρεμποδιστή (interface 

inhibitor). Σε αυτό το σύστημα σχηματίστηκε ένα πολυμερές υμένιο με πάχος λίγων 

μόνο μοριακών στρωμάτων, αποτελούμενο από Cu(I) και παρεμποδιστή το οποίο ήταν 

εξαιρετικά ανθεκτικό ακόμη και σε αέρα ή διαλύτες.28 

 

 

 

 

3.2 Χημικά αντιδραστήρια και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

 



107 

3.2.1 Όργανα και υλικά 

 

Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν TwpH315i, με ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41. 

Οι αμινοδιφωσφονικοί υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν συντέθηκαν στο 

Εργαστήριό μας, και οι λεπτομερείς συνθετικές πορείες περιγράφονται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 2. Τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές των μεταλλικών ιόντων ήταν τα 

εξής: Zinc Nitrate Hexahydrate 98% (CAS 10196-18-6, Alfa Aesar), Calcium Nitrate 

Hexahydrate 99.0% (CAS 13477-34-4, SIGMA-ALDRICH), Samarium (III) Nitrate 

Hexahydrate 99.9% (CAS 13759-83-6, SIGMA-ALDRICH), Gadolinium (III) Nitrate 

Hexahydrate 99.9% (CAS 19598-90-4, SIGMA-ALDRICH). Τα δοκίμια από χάλυβα 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Carbon Steel Alloy C1010 με πυκνότητα d = 7.87 g/cm3. 

Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό ως διαλύτης από 

εργαστηριακή στήλη ιονανταλλακτικής ρητίνης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν υδατικά 

διαλύματα  NaOH (CAS: 1310-73-2, SIGMA-ALDRICH) και HCl 37 % ( CAS: 7647-

01-0,  SIGMA-ALDRICH) για την ρύθμιση του τελικού επιθυμητού pH του 

διαλύματος της αντίδρασης διάβρωσης. 

Για την μελέτη της παρεμπόδισης της διάβρωσης και τον υπολογισμό του ρυθμού 

διάβρωσης χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένη μέθοδος που βασίζεται στην απώλεια 

μάζας του μετάλλου, από τον διεθνή οργανισμό National Association of Corrosion 

Engineers (NACE).29  

 

3.2.2 Πειραματικό μέρος 

 

Ο αρχικός σκοπός ήταν η μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας υμενίων μετάλλου- 

αμινοδιφωσφωνικού οξέος. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια χάλυβα 

Carbon Steel Alloy C1010 τα οποία εκτέθηκαν σε υδατικά διαλύματα συγκεκριμένης 

συγκέντρωσης και pH για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 7 ημερών. Οι 

αμινοφωσφονικοί υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι MBMP, EBMP, 

BBMP, HBMP, OBMP και DABMP και τα μεταλλικά ιόντα  Zn2+ και Ca2+. 

Μελετήθηκαν τα συστήματα αυτά σε τρία pH (2, 3 και 4) και σε τρείς συγκεντρώσεις 

(0.01 mM, 0.10 mM και 1.00 mM). 

Τα δοκίμια εκτέθηκαν στα εξής διαλύματα: 
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(α) Υδατικό διάλυμα συγκεκριμένων τιμών pH και απουσία χημικών προσθέτων 

(Control). 

(β) Υδατικό διάλυμα συγκεκριμένων τιμών pH και συγκεκριμένων συγκεντρώσεων 

«ελεύθερων» αμινοφωσφωνικών οξέων. 

(γ) Υδατικό διάλυμα συγκεκριμένων τιμών pH και συγκεκριμένων συγκεντρώσεων 

μειγμάτων αμινοφωσφωνικών οξέων και μεταλλικών ιόντων, σε μοριακή 

αναλογία 1:1. 

Μετά την παρασκευή των διαλυμάτων εμβαπτίστηκαν προζυγισμένα δοκίμια χάλυβα 

σε κάθε διάλυμα. Μετά το πέρας 7 ημερών τα δοκίμια αφαιρέθηκαν από τα διαλύματα 

και αφού ξηράθηκαν και καθαρίστηκαν από προϊόντα διάβρωσης, ζυγίστηκαν ξανά 

ώστε να καταγραφεί/υπολογιστεί η απώλεια μάζας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του DABMP η μελέτη δεν έγινε στις εξής 

περιπτώσεις: DABMP C = 1.00 mM σε pH 2, DABMP + Zn2+ C = 1.00 mM σε pH 2, 

3, 4 και DABMP + Ca2+ C = 1.00 mM σε pH 2, 3, 4. Ο υποκαταστάτης DABMP λόγω 

του μεγάλου μήκους της πλευρικής αλειφατικής (και υδρόφοβης) ανθρακικής αλυσίδας 

σε υψηλές συγκεντρώσεις και χαμηλά pH είναι δυσδιάλυτος. Την ιδιότητα αυτή 

ενισχύει η παρουσία του εκάστοτε μετάλλου (Zn2+ , Ca2+). 

 

 

3.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Ο ρυθμός διάβρωσης (Corrosion Rate, CR) υπολογίζεται από την εξίσωση 

 

𝐶𝑅 =
𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑠 × 87.6

(𝑎𝑟𝑒𝑎)(𝑡𝑖𝑚𝑒)(𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦)
 

 

Όπου CR μετράται σε mm/year, η απώλεια μάζας σε mg, η επιφάνεια σε cm2 και 

αναφέρεται στην επιφάνεια του δοκιμίου η οποία είναι βυθισμένη στο διάλυμα, ο 

χρόνος σε ώρες και η πυκνότητα του μετάλλου σε g/cm3. Η επιφάνεια του δοκιμίου 

που ήταν βυθισμένη είναι 19.62 cm2, ο χρόνος 168 ώρες και η πυκνότητα του μετάλλου 

7.87 g/cm3. 

 

 

Η «% παρεμπόδιση» υπολογίζεται από την εξίσωση: 
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% 𝛱𝛼𝜌휀𝜇𝜋ό𝛿𝜄𝜎𝜂 = [
𝐶𝑅𝐶 − 𝐶𝑅

𝐶𝑅𝐶
] × 100 

Όπου CRC αναφέρεται στο ρυθμό διάβρωσης στο Control διάλυμα και CR στο ρυθμό 

διάβρωσης στο κάθε μελετώμενο σύστημα παρεμποδιστών. 

 

3.4.1 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-MBMP 

 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για τον 

υποκαταστάτη MBMP και για τα συστήματα Zn-MBMP και Ca-MBMP. 

 

Πίνακας 3.1: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό MBMP και 

για τα συστήματα Zn-MBMP και Ca-MBMP σε συγκεντρώσεις C=0.01 Mm, 0.10 mM 

και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 

 

Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

M
B

M
P

 

0.01 mM 0.242 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.161 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.098 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.202 
15.9% 

Παρεμπόδιση 
0.122 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.015 

84.1 % 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.226 
5.9% 

Παρεμπόδιση 
0.114 

5.3% 

Παρεμπόδιση 
0.118 

Διάλυση 

μετάλλου 

Z
n

 +
 M

B
M

P
 

0.01 mM 0.211 
11.8% 

Παρεμπόδιση 
0.141 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.124 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.235 
2.1% 

Παρεμπόδιση 
0.118 

2.35% 

Παρεμπόδιση 
0.024 

73.9% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.228 
4.9% 

Παρεμπόδιση 
0.046 

62% 

Παρεμπόδιση 
0.118 

57.3% 

Παρεμπόδιση 

C
a

 +
 M

B
M

P
 

0.01 mM 0.242 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.124 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.119 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.210 
12,2% 

Παρεμπόδιση 
0.115 

5% 

Παρεμπόδιση 
0.094 

Διάλυση 

μετάλλου 
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1.00 mM 0.205 
14.6% 

Παρεμπόδιση 
0.108 

10.9% 

Παρεμπόδιση 
0.090 

3% 

Παρεμπόδιση 

 

Παρατηρείται ότι σε pH = 2 η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων MBMP, 

Zn-MBMP και Ca-MBMP είναι χαμηλή. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρεμπόδισης παρατηρείται για τον υποκαταστάτη ΜΒΜΡ σε συγκέντρωση 0.10 mM 

με ποσοστό 15.9 %, για το σύστημα Zn-MBMP σε συγκέντρωση 0.01 mM με 11.8 % 

και για το σύστημα Ca-MBMP σε συγκέντρωση 1.00 mM με 14.6 %. Επίσης, στην 

επιφάνεια των δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός παρεμποδιστικού υμενίου 

(Εικόνα 3.4) μετάλλου-φωσφονικού. 

 

 

Εικόνα 3.4: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών MBMP, Zn-

MBMP και Ca-MBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται αύξηση της παρεμπόδισης της διάβρωσης με την αύξηση της 

συγκέντρωσης. Στην χαμηλότερη συγκέντρωση,  C = 0.01 mM, υπάρχει διάλυση 

μετάλλου και στα τρία συστήματα. Στην μεγαλύτερη συγκέντρωση, C = 1.00 mM, και 

στο σύστημα Zn-MBMP το ποσοστό της παρεμπόδισης ανέρχεται στο 62 % (Εικόνα 

3.5). 
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Εικόνα 3.5: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών MBMP, Zn-

MBMP και Ca-MBMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Τέλος, σε pH = 4 και σε συγκέντρωση C = 0.01 mM και στις τρείς περιπτώσεις έχουμε 

διάλυση μετάλλου. Σε υψηλότερη συγκέντρωση C = 0.10 mM η παρεμπόδιση του 

υποκαταστάτη MBMP ανέρχεται σε ποσοστό 84 % και του συστήματος Zn-MBMP σε 

ποσοστό 74 %, ενώ στην περίπτωση του Ca-MBMP παρατηρείται διάλυση του 

μετάλλου. Τέλος, σε συγκέντρωση C = 1.00 mM η παρεμπόδιση του συστήματος Zn-

MBMP ανέρχεται σε 57 %. Στις επιφάνειες των δοκιμίων που έχουν εκτεθεί σε MBMP 

και Zn-MBMP σε συγκέντρωση C = 0.10 mM και σε Zn-MBMP σε συγκέντρωση C = 

1.00 mM παρατηρείται σχηματισμός υμενίων (Εικόνα 3.6). 

 

 

Εικόνα 3.6: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών MBMP, Zn-

MBMP και Ca-MBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 
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3.4.2 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-EBMP 

 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για τον 

υποκαταστάτη EBMP και για τα συστήματα Zn-EBMP και Ca-EBMP. 

 

Πίνακας 3.2: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό EBMP και 

για τα συστήματα Zn-EBMP και Ca-EBMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mM, 0.10 mM 

και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 

  

Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control  - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

E
B

M
P

 

0.01 mM 0.207 
13.5% 

Παρεμπόδιση 
0.118 

2.51% 

Παρεμπόδιση 
0.097 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.222 
7.4% 

Παρεμπόδιση 
0.104 

14.3% 

Παρεμπόδιση 
0.098 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.255 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.120 

0.8% 

Παρεμπόδιση 
0.094 

Διάλυση 

μετάλλου 

Z
n

 +
 E

B
M

P
 

0.01 mM 0.210 
12.2% 

Παρεμπόδιση 
0.103 

14.8% 

Παρεμπόδιση 
0.087 

6.27% 

Παρεμπόδιση 

0.10 mM 0.210 
12.2% 

Παρεμπόδιση 
0.105 

14.8% 

Παρεμπόδιση 
0.114 

6.3% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.192 
19.8% 

Παρεμπόδιση 
0.048 

60.3% 

Παρεμπόδιση 
0.037 

59.8% 

Παρεμπόδιση 

C
a

 +
 E

B
M

P
 

0.01 mM 0.212 
11.4% 

Παρεμπόδιση 
0.119 

2% 

Παρεμπόδιση 
0.130 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.223 
6.7% 

Παρεμπόδιση 
0.119 

2% 

Παρεμπόδιση 
0.109 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.221 
7.6% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.105 

Διάλυση 

μετάλλου 

 

Παρατηρείται ότι σε pH = 2 η παρεμποδιστική ικανότητα του υποκαταστάτη ΕΒΜΡ 

μειώνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση και στα συστήματα Zn-EBMP και Ca-
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EBMP η παρεμποδιστική ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Επίσης, στην επιφάνεια των 

δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.7) 

 

 

Εικόνα 3.7: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών EBMP, Zn-

EBMP και Ca-EBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται ότι η παρεμποδιστική ικανότητα των μελετηθέντων 

συστημάτων είναι επίσης χαμηλή, εκτός από την περίπτωση του Zn-EBMP σε 

συγκέντρωση C = 1.00 mM όπου η παρεμπόδιση έχει ποσοστό 60 % και πάνω στην 

επιφάνεια του δοκιμίου έχει σχηματιστεί υμένιο (Εικόνα 3.8). 

 

 

Εικόνα 3.8: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών EBMP, Zn-

EBMP και Ca-EBMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 
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Τέλος, σε pH = 4 υπάρχει διαλυτοποίηση μετάλλου εκτός από την περίπτωση του 

συστήματος Zn-EBMP σε συγκέντρωση C = 0.01 mM και C = 1.00 mM όπου το 

ποσοστό της παρεμπόδισης είναι 6 % και 60 % αντίστοιχα. Στην περίπτωση του 

συστήματος Zn-EBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 mM παρατηρείται σχηματισμός 

υμενίου στην επιφάνεια του δοκιμίου (Εικόνα 3.9 ). 

 

 

Εικόνα 3.9: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών EBMP, Zn-

EBMP και Ca-EBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

3.4.3 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-BBMP 

 

Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για το 

διφωσφονικό BBMP και για τα συστήματα Zn-BBMP και Ca-BBMP. 

 

Πίνακας 3.3: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό BBMP και 

για τα συστήματα Zn-BBMP και Ca-BBMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mM, 0.100mM 

και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 
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Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

B
B

M
P

 

0.01 mM 0.220 
8.1% 

Παρεμπόδιση 
0.112 

7% 

Παρεμπόδιση 
0.083 

31% 

Παρεμπόδιση 

0.10 mM 0.192 
19.7% 

Παρεμπόδιση 
0.098 

19% 

Παρεμπόδιση 
0.106 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.241 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.093 

23.5% 

Παρεμπόδιση 
0.079 

15% 

Παρεμπόδιση 

Z
n

 +
 B

B
M

P
 

0.01 mM 0.196 
18.1% 

Παρεμπόδιση 
0.109 

10% 

Παρεμπόδιση 
0.099 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.204 
14.9% 

Παρεμπόδιση 
0.110 

9.2% 

Παρεμπόδιση 
0.111 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.186 
22.5% 

Παρεμπόδιση 
0.049 

59.2% 

Παρεμπόδιση 
0.035 

62.7% 

Παρεμπόδιση 

C
a

 +
 B

B
M

P
 

0.01 mM 0.262 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.122 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.102 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.255 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.091 

24,9% 

Παρεμπόδιση 
0.097 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.239 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.128 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.089 

4.8% 

Παρεμπόδιση 

 

Σε pH = 2 παρατηρείται η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων BBMP, Zn-

BBMP και Ca-BBMP είναι αρκετά χαμηλή. Στην περίπτωση του Zn-BBMP 

παρατηρείται αύξηση της παρεμπόδισης καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση. Επίσης, 

στην επιφάνεια των δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός παρεμποδιστικού 

υμενίου (Εικόνα 3.10). 
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Εικόνα 3.10: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών BBMP, Zn-

BBMP και Ca-BBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται επίσης χαμηλή παρεμπόδιση. Συγκεκριμένα, για το 

διφωσφονικό ΒΒΜΡ παρουσιάζεται υψηλότερη παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 

1.00 mM με ποσοστό 24 % και για το σύστημα Ca-BBMP παρεμπόδιση εμφανίζεται 

μόνο σε συγκέντρωση C = 0.10 mM. Τέλος, για το σύστημα Zn-BBMP  σε 

συγκέντρωση 1.00 mM η παρεμπόδιση είναι 59 % και πάνω στην επιφάνεια του 

δοκιμίου έχει σχηματιστεί παρεμποδιστική επιφάνεια υμενίου (Εικόνα 3.11). 

 

 

Εικόνα 3.11: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών BBMP, Zn-

BBMP και Ca-BBMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 
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Τέλος, σε pH = 4 το διφωσφονικό ΒΒΜΡ παρουσιάζει την υψηλότερη παρεμπόδιση σε 

συγκέντρωση C = 0.01 mM με ποσοστό 31 % και σε συγκέντρωση C = 0.100 mM 

υπάρχει διάλυση του μετάλλου. Για τα συστήματα Zn-BBMP και Ca-BBMP 

παρεμπόδιση εμφανίζεται μόνο σε συγκέντρωση C = 1.00 mM με ποσοστά 63 % και 5 

% αντίστοιχα. Στην επιφάνεια των δοκιμίων για το σύστημα Zn-BBMP σε 

συγκέντρωση C = 1.00 mM και παρατηρείται σχηματισμός υμενίου (Εικόνα 3.12). 

 

 

Εικόνα 3.12: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών BBMP, Zn-

BBMP και Ca-BBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

3.4.4 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-HBMP 

 

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για το 

διφωσφονικό HBMP και για τα συστήματα Zn-HBMP και Ca-HBMP. 

 

Πίνακας 3.4: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό HBMP και 

για τα συστήματα Zn-HBMP και Ca-HBMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mΜ, 0.10 mM 

και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 
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Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control  - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

H
B

M
P

 

0.01 mM 0.312 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.121 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.101 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.199 
17% 

Παρεμπόδιση 
0.104 

13.7% 

Παρεμπόδιση 
0.052 

44.6% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.235 
18% 

Παρεμπόδιση 
0.108 

10.3% 

Παρεμπόδιση 
0.032 

65.6% 

Παρεμπόδιση 

Z
n

 +
 H

B
M

P
 

0.01 mM 0.223 
6.9% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.098 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.191 
20.2% 

Παρεμπόδιση 
0.115 

5% 

Παρεμπόδιση 
0.074 

20.8% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.182 
24% 

Παρεμπόδιση 
0.053 

56.4% 

Παρεμπόδιση 
0.094 

Διάλυση 

μετάλλου 

C
a

 +
 H

B
M

P
 

0.01 mM 0.232 
3.2% 

Παρεμπόδιση 
0.113 

6.7% 

Παρεμπόδιση 
0.113 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.220 
8% 

Παρεμπόδιση 
0.096 

20.4% 

Παρεμπόδιση 
0.090 

3% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.225 
6.2% 

Παρεμπόδιση 
0.103 

15.1% 

Παρεμπόδιση 
0.870 

7% 

Παρεμπόδιση 

 

Σε pH = 2 παρατηρείται ότι η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων ΗBMP, Zn-

ΗBMP και Ca-ΗBMP είναι αρκετά χαμηλή. Στην περίπτωση του Zn-ΗBMP 

παρατηρείται αύξηση της παρεμπόδισης καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση με το 

υψηλότερο ποσοστό παρεμπόδισης να είναι 24 % σε συγκέντρωση C = 1.00 mM. 

Επίσης, στην επιφάνεια των δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός 

παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.13). 
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Εικόνα 3.13: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών HBMP, Zn-

HBMP και Ca-HBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται επίσης χαμηλή παρεμπόδιση. Συγκεκριμένα, για τον 

υποκαταστάτη ΗΒΜΡ και το σύστημα Ca-ΗBMP παρουσιάζεται υψηλότερη 

παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 0.10 mΜ με ποσοστό 14 % και 20 %, αντίστοιχα. 

Τέλος, για το σύστημα Zn-ΗBMP σε συγκέντρωση 1.00 mM η παρεμπόδιση είναι 59 

% και πάνω στην επιφάνεια του δοκιμίου δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός 

παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.14). 

 

 

Εικόνα 3.14: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών HBMP, Zn-

HBMP και Ca-HBMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 
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Τέλος, σε pH = 4 ο διφωσφονικός παρεμποδιστής ΗΒΜΡ παρουσιάζει μέγιστη 

παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 1.00 mM με ποσοστό 65 %. Αντιθέτως, για τα 

συστήματα Zn-HBMP και Ca-HBMP η παρεμπόδιση είναι μικρή. Συγκεκριμένα, το 

σύστημα Zn-HBMP εμφανίζει παρεμπόδιση μόνο σε συγκέντρωση C = 0.10 mM με 

ποσοστό 21 %.Στις επιφάνειες των δοκιμίων δεν παρατηρείται εμφανής σχηματισμός 

υμενίων (Εικόνα 3.15). 

 

 

 

Εικόνα 3.15: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών HBMP, Zn-

HBMP και Ca-HBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

3.4.5 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-OBMP 

 

Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για το 

διφωσφονικό OBMP και για τα συστήματα Zn-OBMP και Ca-OBMP. 

 

Πίνακας 3.5: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό OBMP και 

για τα συστήματα Zn-OBMP και Ca-OBMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mΜ, 0.10 mM 

και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 
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Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

παρεμπόδιση 

O
B

M
P

 

0.01 mM 0.170 
29% 

Παρεμπόδιση 
0.110 

8.7% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0.48% 

Παρεμπόδιση 

0.10 mM 0.178 
25.9% 

Παρεμπόδιση 
0.086 

28.8% 

Παρεμπόδιση 
0.085 

9.2% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.179 
25.3% 

Παρεμπόδιση 
0.101 

16.7% 

Παρεμπόδιση 
0.089 

4.1% 

Παρεμπόδιση 

Z
n

 +
 O

B
M

P
 

0.01 mM 0.181 
24.3% 

Παρεμπόδιση 
0.094 

22.1% 

Παρεμπόδιση 
0.094 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.183 
23.5% 

Παρεμπόδιση 
0.090 

25.1% 

Παρεμπόδιση 
0.087 

6.3% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.158 
34.1% 

Παρεμπόδιση 
0.061 

49.4% 

Παρεμπόδιση 
0.028 

7.03% 

Παρεμπόδιση 

C
a

 +
 O

B
M

P
 

0.01 mM 0.119 
17.1% 

Παρεμπόδιση 
0.120 

0.8% 

Παρεμπόδιση 
0.120 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.219 
8.4% 

Παρεμπόδιση 
0.105 

13.1% 

Παρεμπόδιση 
0.099 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM 0.231 
0.8% 

Παρεμπόδιση 
0.091 

24.9% 

Παρεμπόδιση 
0.103 

Διάλυση 

μετάλλου 

 

Σε pH = 2 παρατηρείται ότι η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων OBMP, Zn-

OBMP και Ca-OBMP είναι μικρή. Ο διφωσφονικός παρεμποδιστής ΟΒΜΡ και το 

σύστημα Ca-OBMΡ παρουσιάζουν μείωση της παρεμποδιστικής ικανότητας με την 

αύξηση της συγκέντρωσης και εμφανίζουν μεγαλύτερη παρεμπόδιση σε συγκέντρωση 

C = 0.01 mM με ποσοστό 29 % και 17 % αντίστοιχα. Τέλος, το σύστημα Zn-OBMP 

παρουσιάζει μεγαλύτερη παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 1.00 mM με ποσοστό 34 

%. Επίσης, στην επιφάνεια των δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός 

παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.16). 
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Εικόνα 3.16: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών OBMP, Zn-

OBMP και Ca-OBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται ότι η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων OBMP, Zn-

OBMP και Ca-OBMP είναι μικρή. Ο υποκαταστάτης ΟΒΜΡ παρουσιάζει μεγαλύτερη 

παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 0.01 mM με ποσοστό 29 %. Τα συστήματα Zn-

OBMP και Ca-OBMΡ παρουσιάζουν αύξηση της παρεμποδιστικής ικανότητας με την 

αύξηση της συγκέντρωσης και εμφανίζουν μεγαλύτερη παρεμπόδιση σε συγκέντρωση 

C = 1.00 mM με ποσοστό 49 % και 25 %, αντίστοιχα Επίσης, στην επιφάνεια των 

δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.17). 

 

 

Εικόνα 3.17: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών OBMP, Zn-

OBMP και Ca-OBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 
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Τέλος, σε pH = 4 η παρεμποδιστική ικανότητα του ΟΒΜΡ είναι πολύ μικρή ενώ το 

σύστημα Ca-OBMP παρουσιάζει διάλυση του μετάλλου και στις τρεις συγκεντρώσεις. 

Το σύστημα Zn-ΟBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 mM εμφανίζει παρεμπόδιση σε 

μεγάλο ποσοστό, 70 % (Εικόνα 3.18). 

 

 

Εικόνα 3.18: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών OBMP, Zn-

OBMP και Ca-OBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

3.4.6 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα M2+-DABMP 

 

Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για τον 

διφωσφονικό παρεμποδιστή DABMP και για τα συστήματα Zn-DABMP και Ca-

DABMP. 

 

Πίνακας 3.6: Ρυθμοί διάβρωσης και % παρεμπόδιση για το διφωσφονικό DABMP και 

για τα συστήματα Zn-DABMP και Ca-DABMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mΜ, 0.10 

mM και 1.00 mM και σε pH 2, 3 και 4. 
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Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

D
A

B
M

P
 

0.01 mM 0.231 
3.8% 

Παρεμπόδιση 
0.141 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.113 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.193 
19.4% 

Παρεμπόδιση 
0.135 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.112 

Διάλυση 

μετάλλου 

1.00 mM - - 0.144 
Διάλυση 

μετάλλου 
0.125 

Διάλυση 

μετάλλου 

Z
n

 +
 D

A
B

M
P

 

0.01 mM 0.204 
15% 

Παρεμπόδιση 
0.100 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.107 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.226 
5,9% 

Παρεμπόδιση 
0.159 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.099 

Διάλυση 

μετάλλου 

C
a

 +
 D

A
B

M
P

 

0.01 mM 0.229 
4.6% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.091 

2.7% 

Παρεμπόδιση 

0.10 mM 0.209 
12.5% 

Παρεμπόδιση 
0.118 

2.5% 

Παρεμπόδιση 
0.095 

Διάλυση 

μετάλλου 

 

Παρατηρείται ότι σε pH = 2 η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων DABMP, 

Zn-DABMP και Ca-DABMP είναι μειωμένη. Συγκεκριμένα ο διφωσφονικός 

παρεμποδιστής DABMP και το σύστημα Ca-DABMP παρουσιάζουν αύξηση της 

παρεμποδιστικής τους ικανότητας με την αύξηση της συγκέντρωσης, 19 % σε C = 1.00 

mM και 13 % σε C =0.10 mM, αντίστοιχα. Στην περίπτωση του συστήματος Zn-

DABMP μεγαλύτερη παρεμπόδιση εμφανίζεται σε συγκέντρωση C = 0.01 mM με 

ποσοστό 15 %. Στην επιφάνεια των δοκιμίων δεν είναι εμφανής ο σχηματισμός 

παρεμποδιστικού υμενίου (Εικόνα 3.19). 
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Εικόνα 3.19: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών DABMP, Zn-

DABMP και Ca-DABMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται ότι τα συστήματα DABMP, Zn-DABMP και Ca-DABMP δεν 

εμφανίζουν παρεμποδιστική ικανότητα με εξαίρεση την περίπτωση του Ca-DABMP 

σε συγκέντρωση C = 0.10 mM που παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό παρεμπόδισης 

~ 3 % (Εικόνα 3.20). 

 

 

Εικόνα 3.20: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών DABMP, Zn-

DABMP και Ca-DABMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 4 παρατηρείται ότι τα συστήματα DABMP, Zn-DABMP και Ca-DABMP δεν 

εμφανίζουν παρεμποδιστική ικανότητα με εξαίρεση την περίπτωση του Ca-DABMP 
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σε συγκέντρωση C = 0.01 mM που παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό παρεμπόδισης 

~ 3 % (Εικόνα 3.21). 

 

Εικόνα 3.21: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών DABMP, Zn-

DABMP και Ca-DABMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση 

δοκιμίων χάλυβα. 

3.4.7 Αποτελεσματικότητα αντιδιαβρωτικής ικανότητας για το 

σύστημα Gd-EBMP και Sm-EBMP 

 

Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι ρυθμοί διάβρωσης και η % παρεμπόδιση για τα 

συστήματα Gd-EBMP και Sm-EBMP. 

 

Πίνακας 3.7: Ρυθμοί διάβρωσης και η επί τις εκατό παρεμπόδιση για τα συστήματα 

Gd-EBMP και Sm-EBMP σε συγκεντρώσεις C = 0.01 mΜ, 0.10 mM και 1.00 mM και 

σε pH 2, 3 και 4. 

 

Συγκέντρωση 

παρεμποδιστή 

(mM) 

Ρυθμός διάβρωσης (CR, mm/έτος) 

  pH = 2 pH = 3 pH = 4 

Control - 0.240 
0% 

Παρεμπόδιση 
0.121 

0% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

0% 

Παρεμπόδιση 

G
d

+
 E

B
M

P
 

0.01 mM 0.224 
6.6% 

Παρεμπόδιση 
0.134 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.101 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.192 
19.8% 

Παρεμπόδιση 
0.219 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.089 

4.1% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.204 
15% 

Παρεμπόδιση 
0.078 

35.2% 

Παρεμπόδιση 
0.067 

28.3% 

Παρεμπόδιση 
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S
m

+
 E

B
M

P
 

0.01 mM 0.220 
8.1% 

Παρεμπόδιση 
0.124 

Διάλυση 

μετάλλου 
0.113 

Διάλυση 

μετάλλου 

0.10 mM 0.183 
23.5% 

Παρεμπόδιση 
0.101 

16.5% 

Παρεμπόδιση 
0.066 

29.1% 

Παρεμπόδιση 

1.00 mM 0.175 
27.1% 

Παρεμπόδιση 
0.093 

23.5% 

Παρεμπόδιση 
0.083 

10.6% 

Παρεμπόδιση 

 

Παρατηρείται ότι σε pH = 2 η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων Gd-EBMP 

και Sm-EBMP είναι χαμηλή (Εικόνα 3.22). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Gd-

EBMP σε συγκέντρωση C = 0.10 mM εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρεμπόδισης 20 %. Το σύστημα Sm-EBMP παρουσιάζει αύξηση της παρεμπόδισης 

καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό παρεμπόδισης 27 % σε 

συγκέντρωση C = 1.00 mM.  

 

Εικόνα 3.22: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών Gd-EBMP και 

Sm-EBMP σε pH = 2 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση δοκιμίων χάλυβα. 

 

Σε pH = 3 παρατηρείται ότι η παρεμποδιστική ικανότητα των συστημάτων είναι επίσης 

χαμηλή (Εικόνα 3.23). Συγκεκριμένα στο σύστημα Gd-EBMP σε συγκεντρώσεις C = 

0.01 mM και C = 0.10 mM παρατηρείται διάλυση μετάλλου ενώ σε συγκέντρωση C = 

1.00 mM παρουσιάζεται παρεμπόδιση 35 %. Στο σύστημα Sm-EBMP σε συγκέντρωση 

C = 0.01 mM παρατηρείται διάλυση μετάλλου ενώ σε συγκέντρωση C = 1.00 mM 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη παρεμπόδιση με ποσοστό 24 %. 
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Εικόνα 3.23: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών Gd-EBMP και 

Sm-EBMP σε pH = 3 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση δοκιμίων χάλυβα. 

 

Τέλος, σε pH = 4 υπάρχει διάλυση μετάλλου και στα δύο συστήματα σε συγκέντρωση 

C = 0.01 mM. Το σύστημα Gd-EBMP σε συγκέντρωση 1.00 mM παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη παρεμπόδιση με ποσοστό 28 % και το σύστημα Sm-EBMP σε 

συγκέντρωση C = 0.10 mM παρουσιάζει την μεγαλύτερη παρεμπόδιση με ποσοστό 29 

%  (Εικόνα 3.24 ). 

 

 

Εικόνα 3.24: Οπτικές παρατηρήσεις της επίδρασης των παρεμποδιστών Gd-EBMP και 

Sm-EBMP σε pH = 4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις στη διάβρωση δοκιμίων χάλυβα. 

 

3.5 Συμπεράσματα 
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Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης για την 

αντιδιαβρωτική ικανότητα των διφωσφονικών παρεμποδιστών MBMP, EBMP, 

BBMP, HBMP, OBMP και DABMP σε δοκίμια χάλυβα. Μελετήθηκε επίσης και 

πιθανή συνέργεια μεταξύ των προαναφερθέντων παρεμποδιστών με τα δισθενή ιόντα 

Zn2+ και Ca2+. Επίσης μελετήθηκε η αντιδιαβρωτική ικανότητα του παρεμποδιστή 

ΕΒΜΡ παρουσία των ιόντων λανθανιδών Gd3+ και Sm3+. 

Οι «ελεύθεροι» παρεμποδιστές παρουσιάζουν διάλυση του μετάλλου και σε μερικές 

περιπτώσεις πολύ χαμηλά ποσοστά παρεμπόδισης. Ωστόσο, στην περίπτωση των 

ΜΒΜΡ και ΒΒΜΡ σε pH = 4 εμφανίζεται αντιδιαβρωτική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα 

για τον υποκαταστάτη ΜΒΜΡ σε συγκέντρωση C = 0.10 mM το ποσοστό της 

παρεμπόδισης είναι 84 % και για τον ΒΒΜΡ σε συγκέντρωση C = 1.00 mM το ποσοστό 

της παρεμπόδισης είναι 65 %. 

Στην περίπτωση των συστημάτων Zn-MBMP, Zn-EBMP, Zn-BBMP, Zn-HBMP και 

Zn-OBMP η παρεμπόδιση είναι χαμηλή και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διάλυση 

του μετάλλου. Στην περίπτωση του συστήματος Zn-DABMP παρατηρείται διάλυση 

του μετάλλου. Όμως, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σε κάποιες περιπτώσεις και 

συγκεκριμένα στο σύστημα Zn-MBMP σε pH = 4 και σε συγκεντρώσεις C = 0.10 mM 

και C = 1.00 mM τα ποσοστά είναι 74 % και 57 %, αντίστοιχα. Στο σύστημα Zn-EBMP 

σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και στα pH = 3 και pH = 4 τα ποσοστά παρεμπόδισης 

είναι ~ 60 %. Στο σύστημα Zn-BBMP συγκέντρωση C = 1.00 mM και στα pH = 3 και 

pH = 4 τα ποσοστά παρεμπόδισης είναι 59 % και 63 %, αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

του συστήματος Zn-HBMP συγκέντρωση C = 1.00 mM και σε pH = 3 το ποσοστό 

παρεμπόδισης είναι 56 %. Τέλος, στο σύστημα Zn-OBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 

mM παρατηρείται αύξηση της παρεμπόδισης με την αύξηση της συγκέντρωσης και 

συγκεκριμένα σε pH = 2, 3, 4 η παρεμπόδιση είναι 34 %, 49 % και 70 % αντίστοιχα. 

Επίσης, στην περίπτωση των συστημάτων Ca-MBMP, Ca-EBMP, Ca-BBMP, Ca-

HBMP, Ca-OBMP και Ca-DABMP η παρεμπόδιση είναι χαμηλή και αρκετές φορές 

υπάρχει διάλυση του μετάλλου. Στην περίπτωση Ca-MBMP παρουσιάζεται 

μεγαλύτερη παρεμπόδιση σε συγκέντρωση C = 1.00 mM σε pH = 2 με ποσοστό 15 %. 

Στο σύστημα Ca-EBMP η μεγαλύτερη παρεμπόδιση παρουσιάζεται σε συγκέντρωση 

C = 0.01 mM σε pH = 2 με ποσοστό 11 %. Στην περίπτωση των συστημάτων Ca-BBMP 

και Ca-HBMP μεγαλύτερη παρεμπόδιση εμφανίζεται σε συγκέντρωση C = 0.10 mM 

και pH = 3 με ποσοστά 25 % και 20 %, αντίστοιχα. Το σύστημα Ca-OBMP σε 

συγκέντρωση C = 1.00 mM και pH = 3 εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
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παρεμπόδισης, 25 %. Τέλος, το σύστημα Ca-DABMP σε συγκέντρωση C = 0.10 mM 

και pH = 2 εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό παρεμπόδισης, ~ 13 %. 

Τέλος, στην περίπτωση των συστημάτων Gd-EBMP και Sm-EBMP η παρεμπόδιση της 

διάβρωσης είναι μικρή. Στη  περίπτωση του συστήματος Gd-EBMP μεγαλύτερη 

παρεμπόδιση εμφανίζεται σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και pH = 3 με ποσοστό 35 %, 

ενώ στο σύστημα Sm-EBMP μεγαλύτερη παρεμπόδιση εμφανίζεται σε συγκέντρωση 

C = 0.10 mM και pH = 4 με ποσοστό 35 %. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

4.1 Συμπεράσματα 

 

Τα φωσφονικά οξέα λόγω των χαρακτηριστικών τους αλλά και των ιδιοτήτων τους 

έχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές στους τομείς της υγείας και της βιομηχανίας. Οι 

φωσφονικές ομάδες έχουν υψηλή συγγένεια με μεταλλικά ιόντα, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ιδιαίτερα σταθερών μεταλλοφωσφονικών ενώσεων. Η συνύπαρξη της 

φωσφονικής ομάδας με άλλες λειτουργικές ομάδες, όπως αμινομάδα, προσδίδουν στο 

φωσφονικό οξύ πρόσθετες ιδιότητες και στα μεταλλοφωσφονικά υλικά 

πολυπλοκότερη δομή.  Τα αμινοφωσφονικά οξέα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

φωσφονικών οξέων με χαρακτητριστικό τους την παρουσία πρωτονιωμένης 

αμινομάδας. 

Στην παρούσα Διατριβή παρουσιάστηκε η σύνθεση νέων διφωσφονικών 

υποκαταστατών με την αντίδραση Mannich, χρησιμοποιώντας μεταβλητού μήκους 

πρωτοταγείς αλειφατικές αμίνες. Οι νέοι υποκαταστάτες είναι οι methylamine-

bis(methylenephosphonic acid) (MBMP), ethyleneamine-bis(methylenephosphonic 

acid) (EBMP), butyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (BBMP), 

hexamethyleneamine-bis(methylenephosphonic acid) (HBMP), octamethyleneamine-

bis(methylenephosphonic acid) (OBMP), και dodecamethyleneamine-

bis(methylenephosphonic acid) (DABMP). Οι υποκαταστάτες MBMP, EBMP και 

BBMP απομονώθηκαν σε μορφή μικροκρυσταλλικής σκόνης. Η κρυσταλλικότητα της 

σκόνης κρίθηκε κατάλληλη για την επίλυση των δομών αυτών των υποκαταστατών. Οι 

υποκαταστάτες MBMP και BBMP απομονώθηκαν σε δύο νέες μορφές  σε αντίθεση με 

τον υποκαταστάτη ΕΒΜΡ που απομονώθηκε σε μία ήδη δημοσιευμένη μορφή. 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μελέτη της χημείας συναρμογής των παραπάνω 

υποκαταστατών με δισθενή μέταλλα Zn2+ και Ca2+. Απομονώθηκαν πέντε νέες ενώσεις 

και χαρακτηρίστηκαν με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου, 

συγκεκριμένα οι Ca(ΜΒΜΡ), Ca(EBMP), Ca(OΒΜΡ), Zn(EBMP) και Zn(OBMP). 

Επίσης, έγινε μελέτη συναρμογής του υποκαταστάτη EBMP με τρισθενή ιόντα 

λανθανιδών και συγκεκριμένα Gd3+ και Sm3+. Απομονώθηκαν δύο νέες ενώσεις και 

χαρακτηρίστηκαν με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και συγκεκριμένα οι  

Gd(EBMP) και Sm(EBMP). Όλες οι συνθέσεις των νέων υλικών πραγματοποιήθηκαν 
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κάτω από υδροθερμικές συνθήκες σε σύστημα υψηλής πίεσης (high-throughput 

system). Οι παραπάνω ενώσεις είναι πολυμερή συναρμογής 2D και για τον λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν μελέτες αξιολόγησης της ικανότητάς τους στην παρεμπόδιση της 

μεταλλικής διάβρωσης.  

Τέλος, για την μελέτη της παρεμπόδισης της μεταλλικής διάβρωσης και τον 

υπολογισμό του ρυθμού διάβρωσης χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένη μέθοδος που 

βασίζεται στην απώλεια μάζας του μετάλλου, από τον διεθνή οργανισμό National 

Association of Corrosion Engineers (NACE) σε τρία διαφορετικά pH (2 , 3, 4) και σε 

τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (C = 0.01, 0.10, και 1.00 mM). Μελετήθηκαν οι 

«ελεύθεροι» διφωσφονικοί παρεμποδιστές MBMP, EBMP, BBMP, HBMP, OBMP και 

DABMP, καθώς και συνδυασμοί τους με δισθενή μέταλλα, όπως Zn2+ και Ca2+. Επίσης, 

μελετήθηκε η αντιδιαβρωτική ικανότητα του υποκαταστάτη ΕΒΜΡ παρουσία 

λανθανιδίων, Gd3+ και Sm3+. Στην περίπτωση των «ελεύθερων» παρεμποδιστών, η 

παρεμπόδιση ήταν σε χαμηλά ποσοστά εκτός των περιπτώσεων του ΜΒΜΡ σε pH = 4 

και συγκέντρωση C = 0.10 mM όπου το ποσοστό της παρεμπόδισης ήταν 84 %. Για 

τον ΒΒΜΡ στα ίδια pH και συγκέντρωση, το ποσοστό της παρεμπόδισης ήταν 65 %. 

Στα συστήματα Zn-διφωσφονικού την μεγαλύτερη παρεμπόδιση παρουσίασαν τα 

συστήματα Zn-EBMP σε συγκέντρωση C =1.00 mM και σε pH = 3 και pH = 4 (60 % 

και στα δύο pH), Zn-BBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και σε pH = 3 και 4 (59 % 

και 63 %, αντίστοιχα), Zn-HBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και pH=3 (56 %) και 

Zn-OBMP σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και pH = 4 (70 %). Στα συστήματα Ca-

διφωσφονικού η παρεμπόδιση κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά με το μεγαλύτερο 

ποσοστό να παρατηρείται στο σύστημα Ca-BBMP σε συγκέντρωση C = 0.10 mM και 

pH = 3 (25 %). Στη  περίπτωση του συστήματος Gd-EBMP μεγαλύτερη παρεμπόδιση 

εμφανίζεται σε συγκέντρωση C = 1.00 mM και pH = 3 με ποσοστό 35 %, ενώ στο 

σύστημα Sm-EBMP μεγαλύτερη παρεμπόδιση εμφανίζεται σε συγκέντρωση C = 0.10 

mM και pH = 4 σε ποσοστό 35 %. 

 

4.2 Προοπτικές 

 

Κατά την διάρκεια της παρούσας ερευνητικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν συνθέσεις 

νεών αμινοφωσφονικών οξέων και των αντίστοιχων μεταλλοφωφονικών ενώσεών 
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τους, καθώς και υλοποιήθηκαν μελέτες αυτών ως παρεμποδιστές διάβρωσης. Στο 

μέλλον αυτές οι προσπάθειες θα μπορούσαν να κινηθούν ως εξής: 

1. Χρήση συνυποκαταστατών όπως η 2,2’-διπυριδίνη, η 1,10-φαινανθρολίνη, το 

ιμιδαζόλιο και η 4,4’-διπυριδίνη με σκοπό να αυξηθεί η πολυπλοκότητα των 

ενώσεων. 

2. Χρήση περισσότερων μεταλλικών ιόντων για την σύνθεση νέων ενώσεων.  

3. Χρήση και των υπόλοιπων αλκαλικών γαιών (Mg2+, Sr2+, Ba2+) και δισθενών 

μετάλλων όπως Cu2+και Cd2+ για την δημιουργία νέων ενώσεων με σκοπό την 

μελέτη του ως παρεμποδιστές μεταλλικής διάβρωσης. 

4. Χρήση ιότων Fe2+ με σκοπό την ταυτοποίηση των σχηματιζόμενων 

ιζημάτων/υμενίων πάνω στα δοκίμια χάλυβα. 

5. Προσπάθεια απομόνωσης και άλλων ενώσεων με ιόντα των λανθανιδίων καθώς 

παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες (π.χ. πρωτονιακή αγωγημότητα). 

6. Οι ενώσεις με τα λανθανίδια λόγω της παρουσίας μορίων νερού είναι δυνατή η 

μελέτη της πρωτονιακής αγωγιμότητας. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μόνοι περιορισμοί στο ερευνητικό αυτό πεδίο είναι η 

φαντασία, η δημιουργικότητα και η όρεξη του ερευνητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Ca-MBMP 

 

Table1 Crystal data and structure refinement for Ca-MBMP 

Chemical formula  2(C3H9CaNO6P2)·H2O 

Mr 532.28 

Crystal system, space group Monoclinic, C2/c 

Temperature (K) 301 

a, b, c (Å) 24.924 (3), 6.9246 (7), 10.6315 (13) 

β (°) 102.897 (4) 

V (Å3) 1788.6 (4) 

Z 4 

Radiation type Mo Kα 

µ (mm−1) 1.07 

Crystal size (mm) 0.12 × 0.11 × 0.07 

Data collection 

Diffractometer Bruker D8 Venture 

Absorption correction Multi-scan  

SADABS2014/5 (Bruker,2014/5) was used for 

absorption correction. wR2(int) was 0.1277 before 

and 0.0465 after correction. The Ratio of minimum 

to maximum transmission is 0.6989. The λ/2 

correction factor is Not present. 

Tmin, Tmax 0.521, 0.746 

No. of measured, independent and 

observed [I > 2σ(I)] reflections 

10029, 2040, 1804  

Rint 0.029 

(sin θ/λ)max (Å−1) 0.649 

Refinement 

R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S 0.028, 0.072, 1.08 

No. of reflections 2040 

No. of parameters 124 

H-atom treatment H-atom parameters constrained 
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Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.32, −0.46 

 

Table2 Bond lengths [Å] and angles [o] for Ca-MBMP 

Ca1—O1 2.3146 (14) 

Ca1—O1ii 2.6721 (14) 

Ca1—P2iv 3.4491 (7) 

Ca1—O2iii 2.3343 (14) 

Ca1—O3ii 2.4386 (14) 

Ca1—O3v 2.3567 (13) 

Ca1—O4 2.5786 (14) 

Ca1—O5iv 2.3661 (16) 

O1—Ca1i 2.6721 (14) 

O2—Ca1iii 2.3343 (14) 

O3—Ca1vii 2.3567 (13) 

O3—Ca1i 2.4386 (13) 

O5—Ca1vi 2.3661 (16) 

 

O1—Ca1—O1ii 129.82 (4) 

O1—Ca1—O2iii 96.05 (5) 

O1—Ca1—O3v 158.49 (5) 

O1—Ca1—O3ii 73.27 (5) 

O1—Ca1—O4 86.28 (5) 

O1—Ca1—O5iv 81.35 (5) 

O2iii—Ca1—O1ii 92.47 (5) 

O2iii—Ca1—P2iv 175.68 (4) 

O2iii—Ca1—O3v 94.13 (5) 

O2iii—Ca1—O3ii 86.56 (5) 

O2iii—Ca1—O4 78.18 (5) 

O2iii—Ca1—O5iv 159.35 (5) 

O3v—Ca1—O3ii 126.33 (4) 

O3ii—Ca1—O4 153.06 (5) 
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O3v—Ca1—O4 77.32 (5) 

O3v—Ca1—O5iv 82.45 (5) 

O4—Ca1—O1ii 143.71 (4) 

O5iv—Ca1—O1ii 104.98 (5) 

O5iv—Ca1—O3ii 111.91 (5) 

O5iv—Ca1—O4 81.21 (5) 

Ca1—O1—Ca1i 103.88 (5) 

P1—O1—Ca1 158.82 (9) 

P1—O1—Ca1i 91.22 (6) 

P1—O2—Ca1iii 132.76 (8) 

Ca1vii—O3—Ca1i 110.18 (5) 

P1—O3—Ca1i 100.33 (7) 

P1—O3—Ca1vii 135.39 (8) 

P2—O4—Ca1 146.05 (8) 

P2—O5—Ca1vi 124.27 (8) 

Symmetry codes: (i) −x+1/2, y−1/2, −z+1/2; (ii) −x+1/2, y+1/2, −z+1/2; (iii) −x+1/2, 

−y+1/2, −z+1; (iv) x, −y+1, z−1/2; (v) x, y+1, z; (vi) x, −y+1, z+1/2; (vii) x, y−1, z. 

 

Table3 Hydrogen bond for Ca-MBMP [Å , o]  

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N1—H1···O5i 0.98 1.80 2.740 (2) 158.5 

O4—H4···O2ii 0.85 1.72 2.564 (2) 168.8 

O7—H7···O6 0.85 1.93 2.728 (2) 156.0 

Symmetry codes: (iv) x, −y+1, z−1/2; (v) x, y+1, z. 

 

 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Ca-EBMP 

 

Table 4 Crystal data and structure refinement for Ca-EBMP 

 

Chemical formula 0.5(C16H48Ca2N4O24P8)  

Mr 504.25 

Crystal system, space group Monoclinic, P21/c 
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Temperature (K) 301 

a, b, c (Å) 10.0667 (3), 9.2846 (3), 10.3474 (3) 

β (°) 97.877 (1) 

V (Å3) 958.00 (5) 

Z 2 

Radiation type Mo Kα 

µ (mm−1) 0.72 

Crystal size (mm) 0.12 × 0.1 × 0.1 

Data collection 

Diffractometer Bruker D8 Venture 

Absorption correction Multi-scan  

SADABS2014/5 (Bruker,2014/5) was used for 

absorption correction. wR2(int) was 0.0834 before 

and 0.0480 after correction. The Ratio of minimum 

to maximum transmission is 0.7352. The λ/2 

correction factor is Not present. 

Tmin, Tmax 0.548, 0.746 

No. of measured, independent and 

observed [I > 2σ(I)] reflections 

10584, 2189, 1920  

Rint 0.030 

(sin θ/λ)max (Å−1) 0.649 

Refinement 

R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S 0.029, 0.072, 1.06 

No. of reflections 2189 

No. of parameters 127 

H-atom treatment H-atom parameters constrained 

Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.33, −0.41 

 

Table 5 Bond lengths [Å] and angles [o] for Ca-EBMP 

Ca1—O1 2.3317 (13) 

Ca1—O1i 2.3317 (13) 

Ca1—O4i 2.2945 (12) 

Ca1—O4 2.2945 (12) 

Ca1—O6ii 2.3211 (11) 
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Ca1—O6iii 2.3211 (11) 

O6—Ca1iv 2.3211 (11) 

 

O1—Ca1—O1i 180.0 

O4i—Ca1—O1i 92.87 (4) 

O4—Ca1—O1 92.87 (4) 

O4i—Ca1—O1 87.13 (4) 

O4—Ca1—O1i 87.13 (4) 

O4—Ca1—O4i 180.0 

O4—Ca1—O6ii 94.33 (4) 

O4i—Ca1—O6iii 94.33 (4) 

O4—Ca1—O6iii 85.67 (4) 

O4i—Ca1—O6ii 85.67 (4) 

O6ii—Ca1—O1i 99.05 (5) 

O6iii—Ca1—O1 99.05 (5) 

O6ii—Ca1—O1 80.95 (5) 

O6iii—Ca1—O1i 80.95 (5) 

O6iii—Ca1—O6ii 180.0 

P1—O1—Ca1 130.87 (7) 

P2—O4—Ca1 134.69 (7) 

P2—O6—Ca1iv 141.05 (7) 

 

Symmetry codes: (i) −x+1, −y+1, −z+1; (ii) x, −y+1/2, z−1/2; (iii) −x+1, y+1/2, −z+3/2; 

(iv) −x+1, y−1/2, −z+3/2. 

 

Table 6 Hydrogen bond for Ca-EBMP [Å , o]  

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N1—H1···O1v 0.98 2.21 3.0562 (18) 144 

N1—H1···O4iv 0.98 2.27 2.9506 (18) 125 

C2—H2A···O1 0.97 2.44 3.155 (2) 130 

O2—H2···O3vi 0.82 1.79 2.6030 (18) 169 

O5—H5···O3iv 0.82 1.83 2.6448 (18) 169 

Symmetry codes: (iv) −x+1, y−1/2, −z+3/2; (v) x, −y+1/2, z+1/2; (vi) −x, −y+1, −z+1. 

 



140 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Ca-OBMP 

 

Table 7 Crystal data and structure refinement for Ca-OBMP 

Chemical formula C10H24Ca0.5NO6P2  

Mr 336.28 

Crystal system, space 

group 

Monoclinic, P21/c 

Temperature (K) 100 

a, b, c (Å) 18.6446 (12), 9.3485 (6), 9.0990 (5) 

β (°) 98.739 (2) 

V (Å3) 1567.54 (17) 

Z 4 

Radiation type Mo Kα 

µ (mm−1) 0.46 

Crystal size (mm) 0.12 × 0.12 × 0.08 

Data collection 

Diffractometer Bruker D8 Venture 

Absorption correction Multi-scan  

SADABS2014/5 (Bruker,2014/5) was used for absorption 

correction. wR2(int) was 0.1603 before and 0.0744 after 

correction. The Ratio of minimum to maximum transmission is 

0.8091. The λ/2 correction factor is Not present. 

Tmin, Tmax 0.603, 0.746 

No. of measured, 

independent and 

observed [I > 2σ(I)] 

reflections 

15430, 3543, 2765  

Rint 0.057 

(sin θ/λ)max (Å−1) 0.650 

Refinement 

R[F2 > 2σ(F2)], 

wR(F2), S 

0.044, 0.093, 1.03 

No. of reflections 3543 

No. of parameters 181 

H-atom treatment H-atom parameters constrained 

Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.61, −0.46 
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Table 8 Bond lengths [Å] and angles [o] for Ca-OBMP 

Ca1—O2 2.3022 (15) 

Ca1—O2iii 2.3022 (15) 

Ca1—O3ii 2.3333 (15) 

Ca1—O3i 2.3333 (15) 

Ca1—O6iv 2.3720 (15) 

Ca1—O6v 2.3720 (15) 

P1—Ca1iv 3.5440 (6) 

P1—O2 1.4894 (17) 

P1—O3 1.5005 (16) 

P1—C9 1.832 (2) 

O3—Ca1iv 2.3333 (15) 

O6—Ca1i 2.3720 (15) 

 

O2iii—Ca1—O2 180.00 (7) 

O2iii—Ca1—O3ii 92.00 (5) 

O2iii—Ca1—O3i 88.00 (5) 

O2—Ca1—O3ii 88.00 (5) 

O2—Ca1—O3i 92.00 (5) 

O2iii—Ca1—O6iv 89.35 (5) 

O2—Ca1—O6iv 90.65 (5) 

O2—Ca1—O6v 89.35 (5) 

O2iii—Ca1—O6v 90.65 (5) 

O3ii—Ca1—O3i 180.0 

O3ii—Ca1—O6v 86.08 (5) 

O3ii—Ca1—O6iv 93.92 (5) 

O3i—Ca1—O6v 93.92 (5) 

O3i—Ca1—O6iv 86.08 (5) 

O6v—Ca1—O6iv 180.0 

P1—O2—Ca1 157.74 (10) 

P1—O3—Ca1iv 134.00 (9) 
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P2—O6—Ca1i 143.12 (9) 

 

Symmetry codes: (i) −x+2, y+1/2, −z+3/2; (ii) x, −y+1/2, z−1/2; (iii) −x+2, −y+1, −z+1; 

(iv) −x+2, y−1/2, −z+3/2; (v) x, −y+3/2, z−1/2. 

 

Table 9 Hydrogen bond for Ca-OBMP [Å , o]  

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N1—H1···O4vi 1.00 1.74 2.729 (2) 168 

O1—H1C···O6vii 0.84 1.80 2.636 (2) 172 

O5—H5···O4vi 0.84 1.83 2.649 (2) 165 

C9—H9A···O1viii 0.99 2.29 3.171 (3) 148 

C10—H10A···O2 0.99 2.37 3.116 (3) 131 

Symmetry codes: (vi) x, −y+3/2, z+1/2; (vii) x, y−1, z; (viii) x, −y+1/2, z+1/2. 

 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Zn-EBMP 

 

Table 10 Crystal data and structure refinement for Zn-EBMP 

 

Chemical formula C8H22N2O12P4Zn2  

Mr 592.89 

Crystal system, space group Triclinic, P  

Temperature (K) 298 

a, b, c (Å) 8.8590 (1), 9.3326 (1), 12.1376 (1) 

α, β, γ (°) 98.66, 99.34, 99.82 

V (Å3) 959.16 (2) 

Z 2 

Radiation type Mo Kα 

µ (mm−1) 2.90 

Crystal size (mm) 0.25 × 0.18 × 0.10 

Data collection 

Diffractometer Bruker APEX-II CCD  

Absorption correction Multi-scan 

Tmin, Tmax 0.648, 0.746 
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No. of measured, independent and 

observed [I > 2σ(I)] reflections 

27167, 5835, 5142  

Rint 0.028 

(sin θ/λ)max (Å−1) 0.715 

Refinement 

R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S 0.022, 0.057, 1.03 

No. of reflections 5835 

No. of parameters 267 

No. of restraints 2 

H-atom treatment H atoms treated by a mixture of independent and 

constrained refinement  

Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.41, −0.35 

 

Table 11 Bond lengths [Å] and angles [o] for Zn-EBMP 

Geometric parameters (Å, °)  

 

Zn1—O10 1.9083 (12) 

Zn1—O6 1.9298 (11) 

Zn1—O4 1.9392 (11) 

Zn1—O1 1.9561 (12) 

Zn2—O12 1.9083 (13) 

Zn2—O11 1.9175 (11) 

Zn2—O3 1.9312 (13) 

Zn2—O7 1.9399 (12) 

 

O10—Zn1—O6 100.86 (5)   

O10—Zn1—O4 114.24 (6)   

O6—Zn1—O4 110.97 (5)   

O10—Zn1—O1 105.58 (6)   

O6—Zn1—O1 118.25 (5)   

O4—Zn1—O1 107.01 (5)   

O12—Zn2—O11 113.22 (6)   

O12—Zn2—O3 116.43 (7)   
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O11—Zn2—O3 113.99 (5)   

O12—Zn2—O7 104.96 (5)   

O11—Zn2—O7 104.70 (5)   

O3—Zn2—O7 101.57 (6)   

O9—P3—O8 111.12 (7)   

O7—P3—C5 104.27 (7)   

O9—P3—C5 107.60 (7)   

O8—P3—C5 108.45 (7)   

O10—P4—O12iii 114.94 (9)   

O10—P4—O11 110.70 (8)   

O12iii—P4—O11 113.61 (8)   

O10—P4—C6 106.09 (7)   

O12iii—P4—C6 102.94 (8)   

O11—P4—C6 107.72 (7)   

P1—O1—Zn1 128.60 (7)   

P1—O2—H2O 115.2 (18)   

P1iv—O3—Zn2 161.69 (10)   

P2—O4—Zn1 123.42 (7)   

P2ii—O6—Zn1 133.60 (8)   
 

Table 12 Hydrogen bond for Zn-EBMP [Å , o]  

 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 
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N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 
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N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 
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O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

C8—H8C···O3 0.96 2.67 3.606 (3) 165 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7A···O10 0.97 2.66 3.320 (2) 126 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O10 0.97 2.66 3.320 (2) 126 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 
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C8—H8C···O3 0.96 2.67 3.606 (3) 165 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 
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O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 

N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

O2—H2O···O5ii 0.80 (2) 1.76 (2) 2.5588 (16) 175 (3) 

O8—H8O···O9x 0.78 (2) 1.81 (2) 2.5879 (17) 175 (2) 

N1—H1N···O3i 0.87 (2) 2.65 (2) 3.0784 (18) 111.3 (16) 
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N1—H1N···O9i 0.87 (2) 2.16 (2) 2.9244 (18) 145.8 (19) 

N2—H2N···O5ix 0.87 (2) 2.02 (2) 2.8086 (18) 150.8 (19) 

N2—H2N···O9vi 0.87 (2) 2.59 (2) 3.0490 (17) 114.1 (16) 

C1—H1A···O11 0.97 2.46 3.366 (2) 155 

C1—H1B···O1v 0.97 2.41 3.3595 (19) 165 

C3—H3A···O2 0.97 2.50 3.180 (2) 127 

C4—H4B···O2viii 0.96 2.54 3.495 (2) 172 

C4—H4C···O7 0.96 2.61 3.495 (2) 153 

C5—H5A···O12 0.97 2.42 3.238 (2) 142 

C5—H5B···O10vii 0.97 2.55 3.139 (2) 119 

C7—H7A···O11 0.97 2.63 3.228 (2) 121 

C7—H7B···O8vi 0.97 2.41 3.249 (2) 145 

Symmetry codes: (i) x−1, y, z; (ii) −x, −y+1, −z+1; (v) −x, −y, −z+1; (vi) x, y+1, z; (vii) x, 

y−1, z; (viii) −x, −y, −z; (ix) −x+1, −y+1, −z+1; (x) −x+1, −y−1, −z. 

 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Zn-OBMP 

 

Table 13 Crystal data and structure refinement for Zn-OBMP 

Chemical formula C6H13NO6P2Zn 

Mr 322.48 

Crystal system, space group Monoclinic, P21/c 

Temperature (K) 296 

a, b, c (Å) 22.033 (3), 8.2617 (14), 8.9253 (12) 

α, β, γ (°) 90, 99.63 (1), 90 

V (Å3) 1601.7 (4) 

Z 4 

Radiation type Mo Kα 

µ (mm−1) 1.74 

Crystal size (mm) × ×  

Data collection 

Diffractometer ? 

Absorption correction – 
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No. of measured, independent and 

observed [I > 2σ(I)] reflections 

6246, 2945, 1502  

Rint 0.114 

(sin θ/λ)max (Å−1) 0.625 

Refinement 

R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S 0.079, 0.242, 1.07 

No. of reflections 2945 

No. of parameters 182 

H-atom treatment H atoms treated by a mixture of independent and 

constrained refinement  

Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.94, −0.84 

 

Table 14 Bond lengths [Å] and angles [o] for Zn-OBMP 

O3—Zn1ii 1.906 (7) 

O2—Zn1iii 1.891 (7) 

Zn1—O2iv 1.891 (7) 

Zn1—O3v 1.906 (7) 

Zn1—O1 1.929 (6) 

Zn1—O4vi 1.952 (7) 

P2—O4—Zn1i 140.2 (4) 

P1—O3—Zn1ii 149.7 (5) 

P1—O2—Zn1iii 144.6 (5) 

O2iv—Zn1—O3v 118.9 (3) 

O2iv—Zn1—O1 113.4 (3) 

O3v—Zn1—O1 107.7 (3) 

O2iv—Zn1—O4vi 104.0 (3) 

O3v—Zn1—O4vi 105.6 (3) 

O1—Zn1—O4vi 106.1 (3) 

O1—P1—C1 110.0 (4) 

P1—O1—Zn1 135.7 (4) 

Symmetry codes: (i) x, y−1, z; (ii) x, −y+1/2, z+1/2; (iii) −x+1, y−1/2, −z+1/2; (iv) −x+1, 

y+1/2, −z+1/2; (v) x, −y+1/2, z−1/2; (vi) x, y+1, z. 
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Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Gd-EBMP 

 

Table 15 Crystal data and structure refinement for Gd-EBMP 

Chemical formula C4GdNO8P2  

Mr 409.24 

Crystal system, space 

group 

Monoclinic, P21/c 

Temperature (K) ? 

a, b, c (Å) 16.2350 (12), 7.0323 (4), 9.9625 (7) 

β (°) 96.884 (4) 

V (Å3) 1129.20 (17) 

Z 4 

Radiation type ? 

Data collection 

Diffractometer ? 

Specimen mounting ? 

Data collection mode ? 

Scan method ? 

2θ values (°) 2θmin = 1.20 2θmax = 35.00 2θstep = 0.01 

Refinement 

R factors and goodness of 

fit 

Rp = 0.099, Rwp = 0.128, Rexp = 0.038, R(F2) = 0.10400, χ2 

= 20.430 

No. of parameters 102 

No. of restraints 41 

(Δ/σ)max 0.80 

 

Table 16 Bond lengths [Å] and angles [o] for Gd-EBMP 

Gd—O1iv 2.350 (12) 

Gd—O2 2.309 (11) 

Gd—O2i 2.434 (14) 

Gd—O3v 2.502 (12) 

Gd—O3i 2.644 (14) 

Gd—O4 2.509 (13) 
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file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/GD-C2_publ%20_refine_ls_shift/su_max
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Gd—O6iii 2.277 (13) 

Gd—Ow2 2.447 (14) 

Gd—Ow2vi 3.198 (15) 

Gd—Ow2iii 2.864 (13) 

O1—Gdiv 2.350 (12) 

O2—Gd 2.309 (11) 

O2—Gdii 2.434 (14) 

O6—Gdvii 2.277 (13) 

Ow2—Gd 2.447 (14) 

Ow2—Gdvi 3.198 (15) 

Ow2—Gdvii 2.864 (13) 

O3—Gdix 2.502 (12) 

O3—Gdii 2.644 (14) 

O1iv—Gd—O2 87.4 (6) 

O1iv—Gd—O2i 83.0 (5) 

O1iv—Gd—O3v 112.6 (5) 

O1iv—Gd—O3i 64.9 (5) 

O1iv—Gd—O4 97.3 (7) 

O1iv—Gd—O6xi 166.5 (7) 

O1iv—Gd—Ow2 61.4 (7) 

O2—Gd—O2i 125.6 (4) 

O2—Gd—O3v 156.6 (6) 

O2—Gd—O3i 70.4 (4) 

O2—Gd—O4 58.9 (5) 

O2—Gd—O6xi 85.9 (9) 

O2—Gd—Ow2 107.2 (5) 

O2i—Gd—O3v 71.1 (4) 

O2i—Gd—O3i 57.0 (3) 

O2i—Gd—O4 175.5 (5) 

O2i—Gd—O6xi 110.4 (7) 

O2i—Gd—Ow2 114.2 (6) 

O3v—Gd—O3i 128.1 (4) 
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O3v—Gd—O4 104.7 (6) 

O3v—Gd—O6xi 71.9 (7) 

O3v—Gd—Ow2 74.7 (6) 

O3i—Gd—O4 127.2 (5) 

O3i—Gd—O6xi 123.2 (5) 

O3i—Gd—Ow2 126.4 (8) 

O4—Gd—O6xi 69.2 (6) 

O4—Gd—Ow2 62.4 (4) 

O6xi—Gd—Ow2 109.6 (7) 

Gdiv—O1—P1 139.8 (11) 

Gd—O2—Gdii 114.5 (5) 

Gd—O2—P1 145.0 (9) 

Gdii—O2—P1 100.1 (7) 

Gdix—O3—Gdii 101.6 (5) 

Gdix—O3—P1 134.8 (10) 

Gdii—O3—P1 92.1 (6) 

Symmetry codes: (i) −x+1, y−1/2, −z+1/2; (ii) −x+1, y+1/2, −z+1/2; (iii) x, −y+3/2, 

z+1/2; (iv) −x+1, −y+2, −z; (v) x, y−1, z; (vi) −x+1, −y+1, −z; (vii) x, −y+3/2, z−1/2; 

(viii) x, −y+5/2, z−1/2; (ix) x, y+1, z; (x) x, −y+5/2, z+1/2; (xi) x, −y+5/2, z+3/2. 

 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση Sm-EBMP 

 

Table 17 Crystal data and structure refinement for Sm-EBMP 

Chemical formula C4NO8P2Sm 

Mr 402.39 

Crystal system, space group Monoclinic, P21/c 

Temperature (K) ? 

a, b, c (Å) 16.2766 (7), 7.0918 (2), 9.9159 (4) 

β (°) 96.662 (3) 

V (Å3) 1136.87 (10) 

Z 4 

Radiation type ? 

Specimen shape, size (mm) ?, ? × ? × ? 

file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_sum
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_chemical_formula_weight
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_cell_setting
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_space_group_name_H-M
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_space_group_name_H-M
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_space_group_name_H-M
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_space_group_name_H-M
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_symmetry_space_group_name_H-M
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_measurement_temperature
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_length_a
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_length_b
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_length_c
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_angle_beta
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_volume
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_cell_formula_units_Z
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_diffrn_radiation_type
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_shape
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_size_axial
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_size_equat
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_size_thick
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Data collection 

Diffractometer ? 

Specimen mounting ? 

Data collection mode ? 

Scan method ? 

2θ values (°) 2θmin = ? 2θmax = ? 2θstep = ? 

Refinement 

R factors and goodness of fit Rp = ?, Rwp = ?, Rexp = ?, χ2 = 15.840 

No. of parameters 86 

No. of restraints 39 

(Δ/σ)max 0.26 

 

Table 18 Bond lengths [Å] and angles [o] for Sm-EBMP 

Sm—O1iii 2.371 (17) 

Sm—O2 2.341 (15) 

Sm—O2i 2.539 (19) 

Sm—O3iv 2.48 (2) 

Sm—O3v 2.341 (15) 

Sm—O4 2.447 (15) 

Sm—O4ii 2.994 (18) 

Sm—O6i 2.422 (18) 

O1—Smiii 2.371 (17) 

O2—Sm 2.341 (15) 

O2—Smvi 2.539 (19) 

O3—Smiv 2.48 (2) 

O3—Smii 2.341 (15) 

O4—Sm 2.447 (15) 

O4—Smv 2.994 (18) 

O6—Smvi 2.422 (18) 

O6—P2iii 1.538 (11) 

O1iii—Sm—O2 97.3 (8) 

O1iii—Sm—O2i 77.7 (7) 

file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_diffrn_measurement_device_type
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_mounting
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_spec_mount_mode
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_meas_scan_method
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_2theta_range_min
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_2theta_range_max
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_2theta_range_inc
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_ls_prof_R_factor
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_ls_prof_wR_factor
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_phase_1%20_pd_proc_ls_prof_wR_expected
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_overall%20_refine_ls_number_parameters
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_overall%20_refine_ls_number_restraints
file:///C:/Users/Kostas/AppData/Local/Temp/SM-C2_overall%20_refine_ls_shift/su_max
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O1iii—Sm—O3iv 79.1 (8) 

O1iii—Sm—O3viii 87.3 (8) 

O1iii—Sm—O4 82.3 (6) 

O1iii—Sm—O6i 162.4 (7) 

O2—Sm—O2i 127.9 (5) 

O2—Sm—O3iv 68.6 (6) 

O2—Sm—O3viii 164.4 (6) 

O2—Sm—O4 88.7 (7) 

O2—Sm—O6i 88.4 (10) 

O2i—Sm—O3iv 59.5 (4) 

O2i—Sm—O3viii 67.6 (6) 

O2i—Sm—O4 139.9 (7) 

O2i—Sm—O6i 111.8 (8) 

O3iv—Sm—O3viii 127.0 (5) 

O3iv—Sm—O4 148.2 (7) 

O3iv—Sm—O6i 118.5 (8) 

O3viii—Sm—O4 77.2 (7) 

O3viii—Sm—O6i 83.1 (10) 

O4—Sm—O6i 81.2 (6) 

Smiii—O1—P1 129.6 (13) 

Sm—O2—Smvi 110.3 (6) 

Sm—O2—P1 152.7 (14) 

Smvi—O2—P1 95.6 (9) 

Smiv—O3—Smii 112.3 (7) 

Smiv—O3—P1xii 98.5 (9) 

Smxiii—O3—P1xii 145.0 (13) 

Sm—O4—P2 134.5 (12) 

Smvi—O6—P2iii 114.9 (11) 

Symmetry codes: (i) −x+1, y−1/2, −z+1/2; (ii) x, −y−1/2, z+1/2; (iii) −x+1, −y, −z; (iv) 

−x+1, −y, −z+1; (v) x, −y−1/2, z−1/2; (vi) −x+1, y+1/2, −z+1/2; (vii) x, −y+1/2, z−1/2; 

(viii) x, −y+1/2, z+1/2; (ix) x, y, z−1; (x) x, y, z+1; (xi) x, −y+3/2, z+1/2; (xii) x, −y+3/2, 

z+3/2; (xiii) x, −y+1/2, z+3/2.  
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Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

ΜΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 

 

Φάσμα 31Ρ 
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Φάσμα 13C 

 

 

Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

ΕΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 
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Φάσμα 31Ρ 

 

Φάσμα 13C 

 

 

 



160 

Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

ΒΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 

 

Φάσμα 31Ρ 
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Φάσμα 13C 

 

 

 

Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

ΗΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 
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Φάσμα 31Ρ 

 

Φάσμα 13C 
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Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

ΟΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 

 

Φάσμα 31Ρ 
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Φάσμα 13C 

 

Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για τον υποκαταστάτη 

DAΒΜΡ 

Φάσμα 1Η 
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Φάσμα 31Ρ 

 

Φάσμα 13C 

 

 


