
 

 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μεταλλικών 
 Πλειάδων Σιδήρου/Λανθανιδίων 

 
 
 

Αγαπάκη Ελευθερία 
AM:2047 

 
 

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ι. Μήλιος 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιούνιος 2019 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
      



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Πρόλογος………………………………………………………………. 1 

2. Γενικά Στοιχεία για τα Σύμπλοκα Σιδήρου και 

Σιδήρου/Λανθανιδίων………………………………………………… 
2 

 2.1. Μεταλλικές Πλειάδες………………………………………... 2 

 
2.2. Μοριακός Μαγνητισμός και Αναφορές Πολυπυρηνικών 

Συμπλόκων Σιδήρου και Σιδήρου/Λανθανιδίων………….... 
4 

 2.3. Τεχνικές Χαρακτηρισμού της Σύμπλοκης Ένωσης.……….. 8 

3. Σκοπός…….…………………………………………………………… 23 

4. Πειραματικό Μέρος…………………………………………………... 24 

 4.1. Παρασκευή της Σύμπλοκης Ένωσης ……………………….. 24 

5. Αποτελέσματα και συζήτηση……………………………………......... 25 

 5.1. Σύνθεση της ένωσης………………………………………….. 25 

 5.2. Περιγραφή της δομής………………………………………… 25 

 5.3. Μέθοδοι Χαρακτηρισμού της Σύμπλοκης Ένωσης………… 27 

6. Βιβλιογραφία………………………………………………………….. 32 





1 
 

 

1. Πρόλογος 

Η παρούσα Πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ανόργανης 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με 

επιβλέπων τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Ι. Μήλιο. Σκοπός της εργασίας μου ήταν 

η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός μεταλλικών πλειάδων Σιδήρου/Λανθανιδίων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Κρήτης για τις 

εγκαταστάσεις και τις παροχές μου που προσέφερε και τον επιβλέποντα καθηγητή μου 

κ. Μήλιο για την άριστη συνεργασία μας, τις πολύτιμες συμβουλές του και την 

καθοδήγησή του οι οποίες με βοήθησαν να ξεπεράσω κάθε δυσκολία που πρόκυπτε, 

καθώς επίσης και για τη βοήθεια του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής 

μου εργασίας. Η συμμετοχή μου στην  ερευνητική του ομάδα μου έδωσε την ευκαιρία, 

εκτός από το να μάθω σπουδαία πράγματα για τον κόσμο της Χημείας και της έρευνας 

γενικότερα, να γνωρίσω και σημαντικούς ανθρώπους του ερευνητικού κόσμου. Επίσης 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά του εργαστηρίου που εργάστηκα (μεταπτυχιακούς 

και διδακτορικούς), καθώς ήταν πάντα διαθέσιμοι να ασχοληθούν με κάθε μου απορία 

όσο ασήμαντη κι αν ήταν, για την πολύτιμη βοήθεια τους και τις ιδέες τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. 
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2. Γενικά Στοιχεία για τα Σύμπλοκα του Σιδήρου 

και Σιδήρου/Λανθανιδίων 

 

2.1. Μεταλλικές Πλειάδες 

Με τον όρο «μοριακές μεταλλικές πλειάδες» αναφερόμαστε σε πολυπυρηνικά, μη 

πολυμερή σύμπλοκα μετάλλων, με περισσότερα από δύο μεταλλοκατιόντα που 

συνδέονται μεταξύ τους με γεφυρωτικούς υποκαταστάτες, χωρίς τη μεσολάβηση 

δεσμών μετάλλου-μετάλλου. Στη διεθνή βιβλιογραφία, για τέτοιου είδους ενώσεις έχει 

επικρατήσει τα τελευταία χρόνια η ονομασία cluster.  

Ο απλούστερος γενικός τύπος των μεταλλικών πλειάδων είναι   [Mx(μ-L)yL’z]
n όπου: 

M: μεταλλικά ιόντα και x ο αριθμός αυτών (ακέραιος και ≥3), μ-L: γεφυρωτικοί 

υποκαταστάτες και y ο αριθμός αυτών και L’: τερματικός (μονοδοντικός ή χηλικός) 

υποκαταστάτης και z ο αριθμός αυτών (τα y,z είναι ακέραιοι θετικοί αριθμοί). Τέλος ο 

αριθμός n αναφέρεται στο φορτίο του συμπλόκου ιόντος (αρνητικός, θετικός ή μηδέν 

αν έχουμε ανιόν, κατιόν ή ουδέτερο σύμπλοκο αντίστοιχα). 

Οι πλούσιες ηλεκτρονικές ιδιότητες των μεταλλοϊόντων μεταπτώσεως σε ενδιάμεσες 

οξειδωτικές βαθμίδες καθιστούν τις πλειάδες τους εξαιρετικά ενδιαφέρουσες από 

πλευράς εμφανίσεως σημαντικών φυσικών ιδιοτήτων (μαγνητικών, οπτικών, 

καταλυτικών), αλλά και εφαρμογών σε διάφορα ερευνητικά πεδία. Ακόμη, τόσο η 

σταθερότητά τους στις συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και η αφθονία τους, 

τα καθιστούν προσιτά και χρήσιμα σε πλήθος οργανισμών,  από τα βακτηρίδια μέχρι 

τα θηλαστικά, που τα χρησιμοποιούν σε ζωτικής σημασίας βιολογικές διεργασίες, αλλά 

και σε διαφόρους σημαντικούς καταλυτικούς μηχανισμούς. Με τον όρο ενδιάμεσες 

οξειδωτικές βαθμίδες αναφερόμαστε στις οξειδωτικές καταστάσεις ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, σε 

αντίθεση με τις χαμηλές οξειδωτικές βαθμίδες –Ι, 0, Ι που απαντώνται κυρίως στα 

οργανομεταλλικά σύμπλοκα και τις υψηλές βαθμίδες V, VI και VII που συναντάμε, σε 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα.  
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Όσον αφορά τις μεταλλικές πλειάδες σιδήρου, το 2008 αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία 

μία μεγάλη μεταλλική πλειάδα FeIII, μορφής κυβικού κλουβιού (cubic cage), που 

περιλαμβάνει 64 ιόντα FeIII και έχει γενικό μοριακό τύπο 

[Fe64O24(tea)8(teaH)24(HCOO)60](ClO4)12∙3MeOH∙36H2O.  To cubic cage αυτό 

αποτελείται από 8 γωνίες του οκταπυρηνικού propel-like building block 

[Fe8O3(tea)(teaH)3(HCOO)6(HCOO)3/2]. 

                                                                                   

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση συμπλόκου Fe64 (αριστερά) και του building block του (δεξιά) 

 

Επίσης, για τις μεταλλικές πλειάδες λανθανιδίων, το 2017 αναφέρθηκαν στη 

βιβλιογραφία τρία πολυπυρηνικά cluster με δομή double-cage και τύπο 

[(CO3)2@Ln37(LH3)8(CH3COO)21(CO3)12(OH)41(H2O)5(H2O)40]∙(ClO4)21·(H2O)100 

(όπου Ln= Gd, Tb, Eu και LH3 = 1,2,3-cyclohexanetriol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση συμπλόκου Eu37 (τα ανάλογα των Gd και Tb έχουν την ίδια δομή) 
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2.2. Μοριακός Μαγνητισμός και Αναφορές Πολυπυρηνικών  

Συμπλόκων Σιδήρου και Σιδήρου/Λανθανιδίων 

 

Στις μέρες μας υπάρχει βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά μαγνήτες 

λόγω των εφαρμογών τους σε πολλές χρήσιμες και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως 

τηλεοράσεις, κάρτες πιστωτικής / χρεωστικής / ATM, κινητήρες, σκληρούς δίσκους 

υπολογιστών, διακόπτες και ιατρικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη η ανακάλυψη ότι τα 

σύμπλοκα μετάλλων μεταπτώσεως θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη μαγνήτισή τους. Το 

πρώτο μόριο που αποδείχθηκε να δρα ως μαγνήτης, ήταν το δωδεκαπυρηνικό σύμπλοκο 

[MnIII
8MnIV

4O12(MeCOO)16(Η2Ο)4]∙2CH3COOH∙4H2O (ή εν συντομία Mn12Ac).  

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου Mn12Ac (αριστερά), καθώς και του πυρήνα αυτού (δεξιά) 

 

Λόγω των διαφορετικών οξειδωτικών καταστάσεων του Mn μέσα στο σύμπλοκο, 

προκύπτει μία θεμελιώδης κατάσταση spin S=10. Ο συνδυασμός του S και του D, που 

προσδιορίστηκε ίσο με 0.5cm-1, δίνουν μία τιμή U≈50cm-1, καθώς είναι γνωστό πως 

για ακέραιες τιμές spin ισχύει ότι U=S2×|D|. Τέλος το σύμπλοκο αυτό παρουσίασε 

Tb=4Κ.  

(Tb≡μέγιστη θερμοκρασία στην οποία ένα μόριο μπορεί διατηρήσει τη μαγνήτισή του). 
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Πολυπυρηνικά σύμπλοκα με ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του συμπλόκου Mn12Ac, 

ονομάστηκαν μαγνήτες μοναδικού μορίου (SMMs). Τα επόμενα χρόνια, πολλά 

σύμπλοκα μελετήθηκαν για τις μαγνητικές τους ιδιότητες, με τα μέταλλά τους να είναι 

3d, 4d, 5d, 4f και 5f, καθώς και συνδυασμοί d/f αυτών.  

Μέσα σε όλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ο καλύτερος μαγνήτης μοναδικού ιόντος (SIM) 

που έχει ανακαλυφθεί, με τύπο [(CpiPr5)Dy(Cp*)]+, και εμφανίζει υστέρηση 

μαγνήτισης σε θερμοκρασία Tb=80K (περίπου θερμοκρασία υγρού αζώτου), καθώς 

και U=1541cm-1. 

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση του SIM του Dy  

Το δεύτερο SMM που αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία, ήταν ένα οκταπυρηνικό 

σύμπλοκο του FeIII με τύπο {[Fe8O2(OH)12(tacn)6]Br7∙H2O}Br∙8H2O. Οι μαγνητικές 

μελέτες που έγιναν σε αυτό προσδιόρισαν τo U=22.1K, τιμή που το καθιστά ένα από 

τα καλύτερα ομοπυρηνικά SMMs του FeIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου Fe8  



6 

 

Σημαντική προσθήκη στην οικογένεια των SMM του σιδήρου, αποτελεί το πρώτο 

σύμπλοκο FeII που ανακαλύφθηκε το 2004, με τύπο [FeII
4(sae)4(MeOH)4]. Το SMM 

αυτό βρέθηκε να έχει U=28.4K και Τb=1.1K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση του πρώτου FeII-based SMM 

 

Πρόσφατα η προσοχή στράφηκε στα ετερομεταλλικά σύμπλοκα FeIII - 4f, επειδή 

συνδυάζουν τον υψηλά παραμαγνητικό high-spin FeIII με τα 4f ιόντα που παρουσιάζουν 

μεγάλη ανισοτροπία.  

Τα πρώτα παραδείγματα τέτοιων συμπλόκων, που βρέθηκαν να εμφανίζουν μαγνητικές 

ιδιότητες, είναι τα [Fe2Ho2(OH)2(teaH)2(O2CPh)4(NO3)2]∙6MeCN και 

[Fe2Dy2(OH)2(teaH)2(O2CPh)6]∙4MeCN∙3H2O. 

 

Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση των συμπλόκων Fe2Dy2 (αριστερά) και Fe2Ho2 (δεξιά)  
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Ένα επόμενο παράδειγμα, αποτελεί το δεκαπυρηνικό σύμπλοκο 

[Dy3Fe7O2(OH)2(mdea)7(O2CPh)4(N3)6]∙2H2O∙7MeOH, (όπου mdea: N-methyl-

diethanolamine). Μέσω μαγνητικών μετρήσεων προσδιορίστηκε η τιμή U=33.4K, η 

οποία είναι η υψηλότερη που έχει αναφερθεί για SMM Fe-Ln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου Fe7Dy3  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010, συντέθηκε όχι μόνο το μεγαλύτερο Fe-Ln cluster, αλλά 

και το πρώτο SMM του SmIII, με τύπο [Fe12Sm4O10(OH)4(PhCO2)24]. Το U του 

συμπλόκου αυτού προσδιορίστηκε μέσω μαγνητικών μετρήσεων ίσο με 16K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου Fe12Sm4 
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Τέλος, την ίδια εποχή, αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία το πρώτο «φέρρο» SMM που 

περιείχε DyIII and FeIII σε σχήμα δαχτυλιδιού (ring). Αυτό είχε τύπο 

[Fe4Dy4(teaH)8(N3)8(H2O)]·4MeCN∙H2O και μέσω των μαγνητικών μετρήσεών του 

προσδιορίστηκε το U=30.5K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου Fe4Dy4 

 

2.3. Τεχνικές Χαρακτηρισμού της Σύμπλοκης Ένωσης 

 

 Περιγραφή της στοιχειακής ανάλυσης με την μέθοδο της φασματοσκοπίας 

διασπειρόμενης ενέργειας (EDS) 

Τα πρώτα φασματοφωτόμετρα που κυκλοφόρησαν ήταν διασποράς μήκους κύματος 

(WDX) και αποτελούνταν από μια λυχνία ακτίνων Χ με κάθοδο βολφραμίου, έναν 

κρύσταλλο που διαχώριζε τα μήκη κύματος του φθορισμού από το δείγμα μέσω της 

περίθλασης και έναν μετρητή Geiger ως ανιχνευτή , ενώ στην συνεχεία ακολούθησαν 

εκείνα διασποράς ενέργειας ακτινοβολίας (EDS). Η μέθοδος EDS δίνει την δυνατότητα 

ταυτόχρονης μέτρησης των στοιχείων αλλά εμφανίζει υψηλό θόρυβο, υψηλό όριο 

ανίχνευσης και χαμηλή διακριτική ικανότητα. Από την άλλη, η μέθοδος WDS έχει 

χαμηλό θόρυβο και όριο ανίχνευσης και υψηλή διακριτική ικανότητα με χρήση 

κατάλληλου αναλυτή κρυστάλλου, αλλά είναι πολύ χρονοβόρα καθώς η μέτρηση των 

στοιχείων πραγματοποιείται διαδοχικά. 
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Γενικά, η μέθοδος ακτινών Χ στηρίζεται στη δημιουργία μιας στενής δέσμης ακτινών 

Χ, η οποία προσπίπτει πάνω στο δείγμα και προκαλεί την εκπομπή δευτερογενών 

ηλεκτρονίων. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι λειτουργική χάρη στην οπτική των 

ακτινών Χ, που επιτρέπει την διέγερση μικρής περιοχής δείγματος, αποδίδοντας μια 

σημαντική ένταση φθορισμού. 

Ανεξάρτητα με τον τρόπο με τον οποίο εκπέμπονται τα δευτερογενή ηλεκτρόνια 

(δευτερογενής ακτινοβολία Χ), υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

ανιχνευτεί αυτή η ακτινοβολία. Είναι οι μέθοδοι WDS και EDS που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω.  

H πρώτη διαχωρίζει τις ακτίνες Χ που εκπέμπονται με βάση το μήκος κύματός τους. 

Οι ακτίνες κατευθύνονται σε ένα κρύσταλλο, όπου και περιθλώνται προς διάφορες 

κατευθύνσεις, ανάλογα με το μήκος κύματός τους (σύμφωνα με τον νόμο του Bragg). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Τρόπος διαχωρισμού των ακτίνων Χ στην μέθοδο WDS 

Με βάση την μέθοδο EDS, η δευτερογενής ακτινοβολία κατευθύνεται προς ένα 

ανιχνευτή (που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω), ο οποίος μετατρέπει την ενέργεια 

ακτινών Χ σε ηλεκτρική τάση. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποστέλλεται σε 

επεξεργαστή ο οποίος μετράει την ενέργεια του σήματος και το μεταφέρει στον 

αναλυτή, όπου και γίνεται μετατροπή του αναλυτικού σήματος σε ψηφιακό. Το 

ψηφιακό σήμα είναι ανάλογο της ενέργειας.  
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Εικόνα 12: Τρόπος διαχωρισμού των ακτίνων Χ στην μέθοδο EDS 

Το ερώτημα είναι πως γίνεται δυνατή η ταυτοποίηση του στοιχείου με βάση την 

ενέργεια. Κατά την ακτινοβόληση ενός ατόμου με φωτόνια κατάλληλης ενέργειας 

(στην περιοχή των ακτινών Χ) εκπέμπονται από το άτομο ακτίνες Χ, οι οποίες 

σχετίζονται με τη μετακίνηση ατομικών ηλεκτρονίων μεταξύ διαφορετικών 

ενεργειακών στιβάδων. Αν η ενέργεια των φωτονίων που χρησιμοποιούνται για τη 

διέγερση είναι υψηλότερη της ενέργειας σύνδεσης των ηλεκτρονίων μιας δεδομένης 

ατομικής στιβάδας, μπορεί να προκληθεί αποβολή ηλεκτρονίου από τη συγκεκριμένη 

στιβάδα. Η κενή θέση συμπληρώνεται με μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου από στιβάδα 

υψηλότερης ενέργειας και ταυτόχρονη εκπομπή ακτίνας Χ με ενέργεια ίση με τη 

διαφορά ενεργειών των δύο στιβάδων που εμπλέκονται στη μετάβαση. Δεδομένου ότι 

τα ατομικά ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου καταλαμβάνουν θέσεις σε στιβάδες 

συγκεκριμένης ενέργειας, η ενεργειακή διαφορά δύο στιβάδων είναι, επίσης, 

συγκεκριμένη για κάθε στοιχείο, άρα κάθε στοιχείο έχει χαρακτηριστική ενέργεια 

εκπεμπόμενης ακτίνας Χ, γεγονός στο οποίο βασίζεται η μέθοδος EDS. 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 13: Βασική αρχή μεθόδου EDS 
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Η δέσμη ακτινών Χ περιλαμβάνει υψηλή διεισδυτικότητα και μικρά μήκη κύματος 

(ανάμεσα στις ακτίνες γ και στην υπεριώδη ακτινοβολία) που είναι της τάξεως των 

ατομικών αποστάσεων στα στερεά και υγρά υλικά. Ο συνδυασμός των δύο καθιστά 

διαφορετικές τις δυνατότητες ανάλυσης των υλικών. Υπάρχουν πολλά είδη 

αλληλεπίδρασης των ακτινών Χ με την ύλη (για την παραγωγή δευτερογενών 

ηλεκτρονίων) όπως απορρόφηση, σκέδαση, περίθλαση, εκπομπή και διάθλαση. 

i. Απορρόφηση: Κατά την πρόσπτωση των ακτινών x στην ύλη υπάρχει μαζική 

απορρόφηση ακτινοβολίας, η οποία περιγράφεται από τον νόμο Lambert-Beer, 

γεγονός που αιτιολογεί την μείωση της αρχικής έντασης. 

ii. Εκπομπή: Η διαδικασία απορρόφησης των ακτινών x από την ύλη μπορεί να 

παράγει φωτόνια όπως κατά τη διέγερση ατόμων από την εκπομπή 

φωτοηλεκτρονίων. Εξαιτίας της μεγάλης ενέργειας των ακτίνων Χ, το 

ηλεκτρόνιο μπορεί να προέρχεται από τις εσωτερικές ηλεκτρονικές στιβάδες 

του ατόμου. Εάν το κενό καλυφθεί από τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, 

το άτομο πηγαίνει στη θεμελιώδη κατάσταση και η ενέργεια εκπέμπεται ως 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία έχει ενέργεια της τάξης 

των ακτινών Χ. Η διαδικασία ονομάζεται φθορισμός ακτινών Χ γιατί η 

διέγερση γίνεται λόγω της ακτινοβολίας ή της εκπομπής χαρακτηριστικών 

ακτινών Χ. 

iii. Διάθλαση: Για τον δείκτη διάθλασης της τάξης των ακτινών Χ ισχύει:  

N=1-δ+ I×β όπου δ η απόκλιση από το 1 και β ο συντελεστής απορρόφησης.  

Ο δείκτης διάθλασης για τις ακτίνες Χ είναι περίπου 1 για όλα τα υλικά και 

εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα. Επομένως, η διαφορά των δεικτών 

διάθλασης είναι πολύ μικρή. Οι δείκτες είναι αρνητικοί και η μικρή περίθλαση 

των ακτινών Χ είναι προς την κατεύθυνση των οπτικά πυκνότερων υλικών και 

ακολουθούν τον νόμο του Shnell για την ολική ανάκλαση. Συνεπώς, η 

περίθλαση των ακτινών Χ δεν χρησιμοποιείται στον χαρακτηρισμό των υλικών 

παρά μόνο στην οπτική των ακτινών Χ. 

iv. Σκέδαση: Η σκέδαση των ακτινών Χ οφείλεται στα ηλεκτρόνια. Ουσιαστικά, 

πραγματοποιείται σύγκρουση ανάμεσα σε ένα φωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, στο 

οποίο μεταφέρεται ενέργεια και ορμή. Η απώλεια ενέργειας του φωτονίου 

εξαρτάται από τη γωνία σκέδασης. Επειδή το σκεδαζόμενο φωτόνιο έχει χάσει 
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ενέργεια, η σκέδαση ονομάζεται ανελαστική, ενώ αν δεν υπάρχει απώλεια 

ενέργειας η σκέδαση είναι ελαστική.  

 

 

 

 

 

 

               Εικόνα 14: Φαινόμενο σκέδασης 

v. Περίθλαση:  Οι ακτίνες Χ που προσπίπτουν σε ένα ατομικό επίπεδο με γωνία θ 

ως προς αυτό, καθώς ανακλώνται, θα εμφανίσουν φαινόμενα συμβολής. Η 

ένταση εξαρτάται από το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας Χ. Εάν το μήκος 

της διαδρομής είναι πολλαπλάσιο n του μήκους κύματος λ, τότε η 

αλληλοεπικάλυψη των κυμάτων δημιουργεί ανακλάσεις υψηλής έντασης με 

γωνία σκέδασης θ. 

 

  

 

 

 

                Εικόνα 15: Φαινόμενο περίθλασης 

 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η μέθοδος των ακτινών Χ είναι: 

• Μη καταστροφική: Τα δείγματα διατηρούνται αναλλοίωτα κατά την έκθεση 

στις ακτίνες Χ, οπότε εν συνεχεία είναι δυνατή η χρήση τους ως πρότυπα ή η 

εξέτασή τους με άλλες καταστροφικές μεθόδους. 

• Ελάχιστη προετοιμασία: Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους που απαιτούν 

διαδικασίες τροποποίησης του δείγματος (π.χ. διαλυτοποίηση), οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρες και ακριβές εξαιτίας των αντιδραστηρίων, με την χρήση 
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ακτινών Χ, τα περισσότερα δείγματα αναλύονται με ελάχιστη ή καθόλου 

προετοιμασία. 

• Γρήγορη: Ο χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης 

είναι μόλις μερικά δευτερόλεπτα. 

• Εύκολος χειρισμός: Τα περισσότερα σύγχρονα όργανα λειτουργούν με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με ένα εύχρηστο λογισμικό για τη λήψη των 

μετρήσεων και τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων.  

• Οικονομική: Το κόστος μιας ανάλυσης σε XRF είναι πολύ χαμηλό.  

Τα βασικά στοιχεία ενός φασματοφωτόμετρου ακτινών Χ είναι: 

• Πηγή ακτινών Χ: Η παραγωγή ακτινών Χ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, διατάξεων σύγχροτρου και λυχνίας παραγωγής. H 

λυχνία παραγωγής ακτίνων Χ χρησιμοποιείται κυρίως στα φορητά συστήματα για 

λόγους ασφαλείας. Η λυχνία παραγωγής ακτινών Χ περιλαμβάνει την επιτάχυνση 

μιας δέσμης ηλεκτρονίων και την πρόσπτωση σε ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Τα 

ηλεκτρόνια παράγονται από τη θέρμανση ενός νήματος βολφραμίου. Τα μέταλλα 

που επιλέγονται έχουν ενέργεια η οποία δεν αυξάνει το υπόβαθρο στην περιοχή 

των σημαντικών στοιχείων και παρέχει την ιδανική διέγερση των στοιχείων του 

δείγματος. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται συνήθως, είναι Sc, Ti, Cr, Fe, Co, 

Ni, Cu, Mo, Rh, Pd, Ag, W. 

• Οπτικές διατάξεις: καθορίζουν την κατανομή ακτινοβολίας και το σχήμα της 

δέσμης, μέσω φίλτρων(μεταξύ λυχνίας και δείγματος) και μονοχρωματόρων. Τα 

φίλτρα απορροφούν τις ακτίνες Χ και είναι μεταλλικά ή πλαστικά για ακτίνες 

υψηλής ενέργειας και αλουμινένια για ακτίνες χαμηλότερης ενέργειας. Τα φίλτρα 

βοηθούν στην μείωση του υποβάθρου στην περιοχή του προσδιοριζόμενου 

στοιχείου. 

• Ανιχνευτές: οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής απόδοσης και 

έχουν υψηλή ενεργειακή διακριτική ικανότητα. Ουσιαστικά, ο ανιχνευτής 

λαμβάνει τις ακτίνες που εκπέμπονται από το δείγμα και τις μετατρέπει σε 

ηλεκτρονικά σήματα, από τα οποία προσδιορίζεται η ενέργεια και η ένταση. Οι 

βασικότεροι ανιχνευτές είναι εκείνοι στερεάς κατάστασης (συνήθως πυριτίου-

λιθίου). Το πυρίτιο χρησιμοποιείται ως ημιαγώγιμο υλικό στο οποίο έχει προστεθεί 
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και λίθιο με σκοπό την αύξηση της μετακίνησης των φορέων φορτίου στην 

απόδοση του ανιχνευτή. 

 Περιγραφή των τμημάτων και της αρχής λειτουργείας του SEM 

Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται ένα σχηματικό διάγραμμα του SEM με προσάρτημα 

μικροανιχνευτήρα. Υπάρχουν τόσο ο ανιχνευτής ηλεκτρονίων όσο και των ακτινών Χ. 

Για λόγους απλότητας δείχνεται το αναλογικό σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Σχηματικό διάγραμμα ενός σαρωτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM) με ανιχνευτές 

ηλεκτρονίων και ακτίνων X 

Εκτοξευτής ηλεκτρονίων (electron gun) και ηλεκτρονική οπτική: 

Συνήθως η πηγή ηλεκτρονίων είναι ένα πυρακτωμένο σύρμα βολφραμίου, αν και για 

εργασία υψηλής διακριτικότητας χρησιμοποιούνται ηλεκτρόνια εκτοξευμένα υπό την 

επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Μια από της πιο σύγχρονες πηγές ηλεκτρονίων αποτελεί 

η πηγή LaB6 που παρουσιάζει μεγαλύτερη απόδοση κατά δέκα φορές από την πηγή W. 

Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται σε ενέργειες μεταξύ 1 και 30keV. Τα συστήματα του 

μαγνητικού συμπυκνωτή (magnetic condenser lens) και των αντικειμενικών φακών 

(magnetic objective lens) μειώνουν το μέγεθος του στίγματος της δέσμης σε μια 

διάμετρο 2-10nm πάνω στο δείγμα. Το σύστημα φακών συμπύκνωσης, που αποτελείται 

από έναν η περισσότερους φακούς, είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της 

ηλεκτρονικής δέσμης που φθάνει στους αντικειμενικούς φακούς. Ο αντικειμενικός 

φακός καθορίζει το μέγεθος της δέσμης που φθάνει στην επιφάνεια του δείγματος. 
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Εικόνα 17: Πηγή ηλεκτρονίων που παράγει τη μονοχρωματική δέσμη ηλεκτρονίων 

Η σάρωση στο SEM επιτυγχάνεται με δυο ζεύγη ηλεκτρομαγνητικών πηνίων σάρωσης 

(scan coil controls) που βρίσκονται στον αντικειμενικό φακό (Εικόνα 17). Το ένα 

ζεύγος εκτρέπει την ακτίνα κατά μήκος του δείγματος στη διεύθυνση x και το άλλο στη 

διεύθυνση y. Η σάρωση επιτυγχάνεται με εφαρμογή με εφαρμογή ηλεκτρικού σήματος 

στο ένα ζεύγος των πηνίων σάρωσης έτσι ώστε η ηλεκτρονική δέσμη να χτυπάει το 

δείγμα στο ένα άκρο του κεντρικού άξονα του συστήματος των φακών. Με χρονική 

μεταβολή του σήματος σε αυτό το ζεύγος των πηνίων (πηνία x) η ηλεκτρονική δέσμη 

κινείται σε ευθεία γραμμή κατά μήκος του δείγματος και στη συνέχεια επιστρέφει στην 

αρχική της θέση. Μετά τη συμπλήρωση της γραμμής σάρωσης η άλλη σειρά πηνίων 

(πηνία y) εκτρέπει ελαφρά τη δέσμη και επαναλαμβάνεται η κίνηση της δέσμης με τα 

πηνία x. Με τον τρόπο αυτό ακτινοβολείται με τη δέσμη ηλεκτρονίων όλη η επιφάνεια 

του δείγματος. Τα σήματα στα πηνία σάρωσης μπορεί να ελέγχονται αναλογική ή 

ψηφιακά. Η ψηφιακή σάρωση έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει πολύ 

αναπαραγώγιμη μετακίνηση και τοποθέτηση της ηλεκτρονικής δέσμης. Το σήμα (z 

άξονα) από το κάθε σημείο του δείγματος κωδικοποιείται και αποθηκεύεται σε 

ψηφιακή μορφή παράλληλα με την ψηφιακά κωδικοποιημένη θέση (x,y) της δέσμης. 

Στην αναλογική SEM, τα σήματα που χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν την 

ηλεκτρονική δέσμη στις διευθύνσεις x και y χρησιμοποιούνται επίσης για να 

οδηγήσουν τις οριζόντιες και κάθετες σαρώσεις ενός σωλήνα καθοδικών ακτινών 

(CRT). Η απεικόνιση του δείγματος παράγεται χρησιμοποιώντας το σήμα εξόδου ενός 

ανιχνευτή (σήμα z), για ρύθμιση της έντασης φωτισμού της κουκκίδας στο σωλήνα 

καθοδικών ακτινών. Επομένως η σάρωση παράγει ένα χάρτη του δείγματος, όπου 

υπάρχει συσχέτιση ένα προς ένα μεταξύ του σήματος που παράγεται σε μια 

συγκεκριμένη θέση της επιφάνειας του δείγματος και του αντίστοιχου σημείου της 

οθόνης του σωλήνα καθοδικών ακτινών. Η μεγέθυνση (Μ) που μπορεί να επιτευχθεί 

στην απεικόνιση του μικροσκοπίου σάρωσης ηλεκτρονίων δίνεται από τη σχέση: 
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Μ=W⁄w 

Όπου W είναι το εύρος του ίχνους στην οθόνη του σωλήνα καθοδικών ακτίνων και w 

το εύρος μια απλής γραμμής σάρωσης κατά μήκος του δείγματος. Επειδή W είναι 

σταθερό , αυξημένη μεγέθυνση επιτυγχάνεται με μείωση του w. Η αντίστροφη σχέση 

μεταξύ μεγέθυνσης και εύρους σάρωσης κατά μήκος του δείγματος υποδηλώνει ότι μια 

δέσμη ηλεκτρονίων εστιασμένη σε ένα απείρως μικρό σημείο, παρέχει άπειρη 

μεγέθυνση. Ωστόσο η μεγέθυνση περιορίζεται στη περιοχή 10x έως 100.000x (λόγω 

ατελειών των ηλεκτρομαγνητικών φακών). 

Οι ατέλειες των ηλεκτρομαγνητικών φακών περιορίζουν την εστίαση και επηρεάζουν 

την διακριτική ικανότητα : 

i. Αστιγματισμός: ατέλεια στη συμμετρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

Οφείλεται είτε στην κατασκευή του φακού είτε στη μόλυνση αυτού. 

ii. Χρωματική παρέκκλιση: Οφείλεται σε μη μονοχρωματική δέσμη ηλεκτρονίων. 

iii. Σφαιρική παρέκκλιση: Δίνεται από την σχέση ds=1⁄2Csa
3, με το Cs να εξαρτάται 

από το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων. Δεν είναι εφικτό να εξαλειφθεί 

ολοκληρωτικά και αποτελεί τον πιο σημαντικό λόγο που περιορίζει την 

πραγματική διακριτική ικανότητα σε σχέση με την θεωρητικά αναμενόμενη. 

Τεχνική επικάλυψης (sputtering): 

Αρχικά, το δείγμα πριν εισαχθεί στο SEM υφίσταται κατάλληλη προετοιμασία η οποία 

εξαρτάται από την αγωγιμότητα του προς εξέταση δείγματος. Τα ηλεκτρικώς αγώγιμα 

δείγματα είναι ευκολότερο να εξετασθούν, επειδή η ανεμπόδιστη ροή ηλεκτρονίων 

προς τη γείωση ελαχιστοποιεί τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συσσώρευση 

ηλεκτρικού φορτίου (charging εμφάνιση πολύ φωτεινών εικόνων). Τα δείγματα που 

είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού είναι συνήθως και καλοί αγωγοί της θερμότητας, 

γεγονός που μειώνει την πιθανότητα θερμικής αποσύνδεσης. Στην περίπτωση των μη 

αγώγιμων δειγμάτων απαιτείται ειδική προεργασία. Μια από τις συνηθέστερες τεχνικές 

είναι η επικάλυψη του δείγματος με λεπτό μεταλλικό φιλμ (~10nm) που παράγεται με 

επιμετάλλωση (sputtering) η με εξάχνωση μετάλλου σε κενό. Το ζητούμενο είναι η 

μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη επικάλυψη σε βαθμό που δεν θα παρενοχλεί την 

παρατήρηση των λεπτομερειών της επιφάνειας. Συγκεκριμένα το δείγμα απλώνεται 

ομοιόμορφα σε carbon tape και έπειτα γίνεται η επιμετάλλωση του στην συσκευή 

επιμετάλλωσης (Εικόνα 18) όπου τα σωματίδια του  μετάλλου καλύπτουν την 
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επιφάνεια του δείγματος. Ο χρυσός αποτελεί το συνηθέστερο μέταλλο που 

χρησιμοποιείται για επιμετάλλωση. 

 Εικόνα 18: Συσκευή επιμετάλλωσης (δεξιά) και διαγραμματική απεικόνιση της λειτουργίας αυτής 

(αριστερά) 

Γενική αρχή λειτουργίας: 

Η βασική αρχή της λειτουργίας του SEM περιλαμβάνει την εστίαση με ακρίβεια μιας 

δέσμης ηλεκτρονίων που προσκρούει στην επιφάνεια του δείγματος. Η δέσμη 

ηλεκτρονίων σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος με την οποία αλληλεπιδρά. Από 

αυτή την αλληλεπίδραση δημιουργούνται διάφοροι τύποι σημάτων από την επιφάνεια 

του δείγματος όπως τα οπισθοσκεδαζόμενα, τα δευτερογενή και ηλεκτρόνια Auger, 

φωτόνια φθορισμού ακτινών X και άλλα φωτόνια διαφόρων ενεργειών. Τα 

οπισθοσκεδαζόμενα και τα δευτερογενή ηλεκτρόνια ανιχνεύονται και 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδώλου το οποίο εμφανίζεται ως εικόνα στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Αλληλεπιδράσεις της δέσμης ηλεκτρονίων: 

Κατά την αλληλεπίδραση της δέσμης ηλεκτρονίων με το στερεό παράγεται μια 

ποικιλία σημάτων (Εικόνα 19). Τα πιο σημαντικά σήματα από αυτά είναι : τα 

οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (backscattered electrons), τα δευτερογενή ηλεκτρόνια 

(secondary electrons) και η εκπομπή των ακτινών Χ. 
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Εικόνα 19: Απεικόνιση μερικών από τα σήματα που παράγονται με ένα SEM 

Οι αλληλεπιδράσεις ενός στερεού με μια δέσμη ηλεκτρονίων μπορούν να χωριστούν 

σε δυο κατηγορίες: τις ελαστικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις τροχιές 

των ηλεκτρονίων της δέσμης, χωρίς να μεταβάλλουν σημαντικά τις ενέργειες τους και 

τις ανελαστικές αλληλεπιδράσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά μέρους η 

όλης της ενέργειας των ηλεκτρονίων στο στερεό. Στη συνέχεια το διεγερμένο στερεό 

εκπέμπει δευτερογενή ηλεκτρόνια, ηλεκτρόνια Auger, ακτίνες X και μερικές φορές 

φωτόνια μεγαλύτερου μήκους κύματος. 

Όταν ένα ηλεκτρόνιο συγκρούεται ελαστικά με ένα άτομο, μεταβάλλεται η κατεύθυνση 

του, αλλά η ταχύτητα του ουσιαστικά δεν επηρεάζεται και συνεπώς η κινητική του 

ενέργεια παραμένει σταθερή. Η γωνία εκτροπής για μια δεδομένη σύγκρουση είναι 

τυχαία και μπορεί να κυμαίνεται από 0ο-180ο. Στην εικόνα 20 παρουσιάζεται μια 

προσομοίωση με υπολογιστή αυτής της τυχαίας συμπεριφοράς για 5(a) και 100 (b) 

ηλεκτρόνια, όταν πέφτουν κάθετα στην επιφάνεια. Η ενέργεια δέσμης υποτίθεται ότι 

είναι μια τυπικής τιμής 20keV. Μια τέτοια δέσμη διεισδύει σε βάθος 1.5μm ή και 

μεγαλύτερο. Κάποια από τα ηλεκτρόνια πιθανώς να χάνουν ενέργεια λόγω 

ανελαστικών κρούσεων και παραμένουν μέσα στο στερεό δείγμα, ενώ η πλειονότητα 

τους υπόκειται σε πολυάριθμες συγκρούσεις και τελικά εξέρχονται από την επιφάνεια 

ως οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Η δέσμη οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων έχει 

μια πολύ μεγαλύτερη διάμετρο από την προσπίπτουσα δέσμη. Για παράδειγμα για 

προσπίπτουσα δέσμη 5nm μπορεί να προκύψει οπισθοσκεδαζόμενη μερικών 

μικρομέτρων. Η διάμετρος της οπισθοσκεδαζόμενης δέσμης είναι μια παράμετρος που 

καθορίζει τη διακριτική ικανότητα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Τα 
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οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια έχουν ενεργειακό εύρος από 50eV έως την ενέργεια 

της προσπίπτουσας δέσμης.  

 Εικόνα 20: Προσομοίωση τροχιών ηλεκτρονίων που δείχνουν τον όγκο σκέδασης ηλεκτρονίων 20keV σε 

δείγμα σιδήρου για (a)5 ηλεκτρόνια και για (b) 100 ηλεκτρόνια   

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν η επιφάνεια ενός στερεού βομβαρδίζεται με δέσμη 

ηλεκτρονίων ενέργειας αρκετών keV, εκπέμπονται ηλεκτρόνια ενέργειας 50eV η 

μικρότερης από την επιφάνεια μαζί με τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Ο αριθμός 

αυτών των δευτερογενών ηλεκτρονίων είναι γενικά το 1/2 έως το 1/5 ή ακόμη και 

λιγότερο, του αριθμού των οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων. Τα δευτερογενή 

ηλεκτρόνια παράγονται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης της δέσμης ηλεκτρονίων 

μεγάλης ενέργειας και των ασθενώς δεσμευμένων ηλεκτρονίων μέσα στο στερεό και 

οδηγεί στην εκτόξευση των ηλεκτρονίων της ζώνης αγωγιμότητας με ενέργεια μερικών 

eV. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια παράγονται από βάθος 50 έως 500Ǻ και εξέρχονται 

σε δέσμη, η οποία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη σε διάμετρο από την προσπίπτουσα 

δέσμη. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, μπορεί να εμποδιστούν να φθάσουν στον 

μεταλλάκτη, αν εφαρμοστεί μικρή αρνητική πόλωση στο περίβλημα του. 

Τα φωτόνια ακτινών Χ είναι το τρίτο προϊόν του βομβαρδισμού των στερεών με 

ηλεκτρόνια, κατά τον οποίο παράγονται χαρακτηρίστηκα φάσματα γραμμών και ένα 

συνεχές φάσμα ακτινών Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται ως βάση του 

ηλεκτρονικού μικροανιχνευτήρα για την ανάλυση ειδώλων ακτινών Χ φθορισμού 

SEM. 

Η περιοχή διείσδυσης των ηλεκτρονίων ονομάζεται όγκος αλληλεπίδρασης (interaction 

volume). Παρά το ότι η ακτινοβολία παράγεται μέσα σε αυτόν τον όγκο, αυτή δε μπορεί 
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να ανιχνευτεί εκτός αν διαφύγει από το δείγμα. Οι ακτίνες Χ διαφεύγουν σε μεγάλο 

ποσοστό, διότι δεν απορροφώνται εύκολα. Για τις ακτίνες Χ, ο όγκος δειγματοληψίας, 

δηλαδή ο όγκος του υλικού, που συνεισφέρει στο σήμα των ακτινών Χ είναι της τάξης 

του όγκου αλληλεπίδρασης όπως φαίνεται στην Εικόνα 21. Τα οπισθοσκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια δεν μπορούν να διαφύγουν, αν έχουν διεισδύσει περισσότερο από ένα 

κλάσμα του μικρομέτρου. Έτσι το σήμα των οπισθοσκεδαζόμενων προέρχεται από 

ακόμα μικρότερο όγκο. Το σήμα δευτερογενών ηλεκτρονίων προέρχεται από την 

περιοχή, που είναι της τάξης της διαμέτρου της προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων. 

Για τον λόγο αυτό τα σήματα δευτερογενών ηλεκτρονίων μπορούν να δώσουν πολύ 

υψηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα από όση παρέχουν τα άλλα σήματα και είναι 

περισσότερο χρησιμοποιούμενα σήματα στα συστήματα SEM.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Ο όγκος αλληλεπίδρασης και οι όγκοι από τους οποίους παράγεται κάθε τύπος σημάτων του 

SEM 

Μεταλλάκτες: Συνήθως, τα δευτερογενή ηλεκτρόνια ανιχνεύονται με σύστημα 

σπινθηριστού-φωτοπολλαπλασιαστή που ονομάζεται ανιχνευτής Everhart-Thornley 

και απεικονίζεται στην εικόνα 22. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια προσκρούουν σε έναν 

σπινθηριστή ο οποίος στη συνέχεια εκπέμπει φως. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

μεταφέρεται με έναν φωτοαγωγό προς ένα φωτοπολλαπλασιαστή, όπου μετατρέπεται 

σε ωθήσεις ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια, οι ωθήσεις αυτές χρησιμοποιούνται σε έναν 

καθοδικό σωλήνα για τον έλεγχο της φωτεινότητας της ηλεκτρονικής δέσμης. 
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Εικόνα 22: Διάγραμμα ανιχνευτή δευτερογενών ηλεκτρονίων τύπου Everhart-Thornley. Δείχνονται οι 

διαδρομές των δευτερογενών (SE) και οπισθοσκεδαζόμενων (ΒΕ) ηλεκτρονίων. Ο σπινθηριστής 

(scintillator) είναι ένας φώσφορος που εκπέμπει φως, όταν βομβαρδίζεται με ενεργητικά σωματίδια, όπως 

ηλεκτρόνια ακτίνες γ ή ραδιενέργεια 

Λόγω της χαμηλής ενέργειας των δευτερογενών ηλεκτρονίων (<50eV) αυτά 

προηγουμένως επιταχύνονται για να διεγείρουν άμεσα τον σπινθηριστή. Η επιτάχυνση 

επιτυγχάνεται με εφαρμογή μιας τάσης πόλωσης περίπου +10keV, σε ένα λεπτό φιλμ 

αργιλίου, που καλύπτει τον σπινθηριστή. Ένα μεταλλικό πλέγμα-συλλέκτης (grid) 

πολωμένο θετικά περιβάλει τον σπινθηριστή και προφυλάσσει την προσπίπτουσα 

ηλεκτρονιακή δέσμη από επιδράσεις της υψηλής τάσης. Το πλέγμα βελτιώνει επίσης 

την απόδοση συλλογής, έλκοντας τα δευτερογενή ηλεκτρόνια ακόμα και αυτά που δεν 

κινούνταν αρχικά προς τον ανιχνευτή. 

Για την ανίχνευση των οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, αυξάνεται η επιφάνεια του 

ανιχνευτή σπινθηριστή. Αυτός ο σχεδιασμός μεγιστοποιεί τη στερεά γωνία συλλογής. 

Εδώ δεν απαιτείται πόλωση του πλέγματος, λόγω των μεγάλων ενεργειών 

οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων. Επίσης, για τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια 

χρησιμοποιούνται ευρέως ημιαγωγοί ανιχνευτές. Όταν ένα ηλεκτρόνιο υψηλής 

ενέργειας προσκρούει την επιφάνεια του ανιχνευτή, παράγονται ζεύγη ηλεκτρονίων 

οπών που παράγουν φωτορεύμα. Ένας ανιχνευτής ημιαγωγός είναι αρκετά μικρός και 

μπορεί να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο δείγμα ώστε να αυξηθεί η απόδοση συλλογής. 

Το σπουδαιότερο μειονέκτημα σε σύγκριση με τους σπινθηριστές είναι ο σχετικά 

μεγάλος χρόνος απόκρισης. 

Η ανάλυση των ακτινών Χ στα περισσότερα SEM γίνεται με αναλυτή ενεργειακής 

διασποράς χρησιμοποιώντας ανιχνευτή ημιαγωγό, όπως ανιχνευτής πυριτίου με 
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διαχεόμενο λίθιο ή γερμανίου με διαχεόμενο λίθιο. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί 

αναλυτές ηλεκτρονιακού μικροανιχνευτήρα με σύστημα διασποράς μήκους κύματος.  

Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων: 

Με το αναλογικό μικροσκόπιο χρησιμοποιούνται δύο συστήματα παρακολούθησης 

ειδώλων. Με το πρώτο, ο χειριστής παρατηρεί το είδωλο που σαρώνεται για να 

ταχτοποιήσει ενδιαφέροντα χαρακτηρίστηκα και να εστιάσει, να βελτιστοποιήσει το 

σύστημα. Η παρατήρηση γίνεται συνήθως με ρυθμούς σαρώσεων 50πλαισίων/sec, 

ώστε το είδωλο να εμφανίζεται ως είδωλο τηλεόρασης. Το δεύτερο σύστημα 

παρακολούθησης είναι ένας καθοδικός σωλήνας (cathod ray tube, CRT) υψηλής 

διακριτικής ικανότητας για φωτογράφηση. Ο ρυθμός σάρωσης συνήθως ελαττώνεται 

για τη λήψη ειδώλου υψηλής ποιότητας. Ο χρόνος σάρωσης ενός πλαισίου μπορεί να 

φτάσει 50-100sec. Έτσι, οι απαιτήσεις για συνεχή παρατήρηση του ειδώλου και για 

λήψη φωτογραφικής καταγραφής συχνά δεν συμβιβάζονται. 

Στην ψηφιακή SEM, η δέσμη παραμένει σε κάθε σημείο του δείγματος για μια 

προδιαγεγραμμένη περίοδο, αντί της σάρωσης ράστερ που εφαρμόζεται στα αναλογικά 

συστήματα. Στη συνέχεια το είδωλο διαμορφώνεται με καταγραφή κάθε 

εικονοστοιχείου (pixel) πάνω σε ένα στοιχείο πλαισίου αποθήκευσης (framestore 

element). Το είδωλο στο πλαίσιο αποθήκευσης διατηρείται, σε αντίθεση με το 

παροδικό είδωλο σε CRT. Έτσι , ο χειριστής μπορεί να παρατηρεί το είδωλο χωρίς την 

χρήση ρυθμών σάρωσης TV. Με ένα σύστημα πλαισίου αποθήκευσης, είναι δυνατή η 

εφαρμογή λήψης μέσου όρου πλαισίου, κατά την οποία λαμβάνονται μέσες τιμές των 

δεδομένων από συνεχείς σαρώσεις για κάθε εικονοστοιχείο. Ακόμα, μπορεί να ληφθεί 

μια μόνιμη καταγραφή του ειδώλου, αποθηκεύοντας το περιεχόμενο του πλαισίου ως 

εικόνα bitmap. Τα είδωλα μπορούν να υποστούν επεξεργασία κατά πολλούς τρόπους 

ώστε να παράσχουν βελτίωση της αντίθεσης (contrast), αντιστροφή, ανάμιξη, 

αφαίρεση και κωδικοποίηση χρωμάτων. 
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3. Σκοπός 

 

Τα πολυπυρηνικά σύμπλοκα των μετάλλων μετάπτωσης συνεχίζουν να ελκύουν το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών ομάδων, κυρίως, λόγω της ποικιλίας των ιδιοτήτων 

που παρουσιάζουν. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δυνητικών εφαρμογών, από 

χρωστικές ουσίες και μοριακούς μαγνήτες μέχρι αντιδραστήρια αντίθεσης στη 

μαγνητική απεικονιστική τομογραφία (MRI) και αναστολείς διάβρωσης, τα 

πολυπυρηνικά σύμπλοκα των μετάλλων μετάπτωσης βρίσκονται στην «πρώτη 

γραμμή» της έρευνας και τεχνολογίας .    

 

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η σύνθεση και χαρακτηρισμός 

συμπλόκων Σιδήρου/Λανθανιδίων με υποκαταστάτες aibH (2-άμινο-ισοβουτυρικό 

οξύ) και H3tea (τριαιθανολαμίνη).  

Εικόνα 23: Σχηματική απεικόνιση των υποκαταστατών aibH (αριστερά) και H3tea (δεξιά) 

 

Το aibH είναι ένα λευκό κρυσταλλικό στερεό με Mr=103.12gr/mol, ενώ, η H3tea είναι 

ένα σχετικά παχύρευστο υγρό, με Mr=149.19gr/mol και πυκνότητα d=1.124gr/ml.  
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4. Πειραματικό Μέρος 

 

4.1 Παρασκευή της Σύμπλοκης Ένωσης 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε κάτω από διαλυτοθερμικές συνθήκες (120οC για 12 

ώρες, υπό κενό). Τα άλατα σιδήρου και λανθανιδίων, καθώς και οι διαλύτες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διπλωματικής, αγοράσθηκαν από εμπορικά 

διαθέσιμες πηγές.  

Σε 15ml MeΟΗ διαλύθηκαν FeCl3 (34mg, 0.2mmol), Ce(NO3)3×6H2O (87mg, 

0.2mmol), aibH (24mg, 0.2mmol) και H3tea (33mg, 0.2mmol). Η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε υπό κενό και στους 120οC για 12ώρες («βόμβα»). Την επόμενη 

μέρα, αφού αφέθηκε να επανέλθει σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου, ανοίχτηκε και 

εμφάνισε καλοσχηματισμένους μαύρους κρυστάλλους ρομβοεδρικού σχήματος. Οι 

κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με Et2O (10 ml) και 

ξηράθηκαν στον αέρα. 

Οι ίδιοι κρύσταλλοι απομονώθηκαν και όταν το Ce(NO3)3×6H2O αντικαταστάθηκε 

από Y(NO3)3×6H2O. 
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5. Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

5.1. Σύνθεση της Ένωσης 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ένωσης έδειξε πως, παρόλο που στα αντιδρώντα 

υπήρχε τόσο λανθανίδιο όσο και aibH, κανένα από αυτά δεν συναρμόστηκε στο 

σύμπλοκο. Ωστόσο η ύπαρξή τους στην αντίδραση ήταν αναγκαία για την σύνθεση του 

συμπλόκου. 

 

5.2. Περιγραφή της δομής 

Το σύμπλοκο κρυσταλλώνει στην τριγωνική ομάδα χώρου  R3̅  και η δομή του 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Αποτελείται από δεκαπέντε πυρήνες Fe3+, 8 

πλήρως αποπρωτονιομένα μόρια tea3-, 6 ιόντα Cl- και 6 όξο-γέφυρες  και έχει γενικό 

τύπο [Fe15(O)6(tea)8Cl6]
3+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Μοριακή δομή του συμπλόκου 
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Τα 6 από τα περιφερειακά κέντρα σιδήρου ενώνονται με τερματικά ιόντα χλωρίου, ενώ, 

κάθε ένα από τα υπόλοιπα 8 συγκρατούνται με 3 πενταμελείς χηλικούς δακτυλίους, 

προερχόμενους από τα πλήρως αποπρωτονιομένα μόρια tea. Μεταξύ τους, τα 14 

κέντρα σιδήρου ενώνονται με μ2 όξο-γέφυρες, που προέρχονται από τα οξυγόνα της 

τριαιθανολαμίνης. 

Ο κεντρικός σίδηρος, έχει 6 όξο-γέφυρες, που λειτουργούν ως μ4 γεφυρωτικές. Ωστόσο 

κάθε μία από αυτές, φαίνεται σαν δύο Ο2- λόγω μεγάλου disorder.   

Εικόνα 25: Δομή του κεντρικού πυρήνα της ένωσης (disordered), καθώς και έμφαση του disorder σε μία 

από τις μ4 όξο-γέφυρες του κεντρικού σιδήρου 

Όλα τα μεταλλικά κέντρα που ενώνονται με χλώριο, καθώς και το κεντρικό, είναι 

εξαενταγμένα, υιοθετώντας παραμορφωμένη οκταεδρική διαμόρφωση. Τα υπόλοιπα 

μεταλλικά κέντρα είναι πενταενταγμένα και υιοθετούν διαμόρφωση τριγωνικής 

διπυραμίδας Johnson (J12).  
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Εικόνα 26: Σχηματική απεικόνιση πολυέδρου για τους 6ενταγμένους (αριστερά) και 5ενταγμένους 

σιδήρους (δεξιά). Το πολύεδρο του 6ενταγμένου κεντρικού σιδήρου κατασκευάστηκε με βάση το ενδιάμεσο 

της απόστασης του κάθε ζεύγους οξυγόνων, όπου θα αναμενόταν κανονικά η θέση της όξο-γέφυρας 

 

5.3. Μέθοδοι Χαρακτηρισμού της Σύμπλοκης Ένωσης 

Στην ένωση που συντέθηκε πραγματοποιήθηκε αρχικά λήψη φάσματος υπερύθρου 

(IR), το οποίο συγκρίθηκε με αυτά των starting materials (συγκεκριμένα του aibH) 

για να βεβαιωθούμε πως δεν έχει ξανακρυσταλλώσει κάποιο από αυτά. 

Εικόνα 27: Φάσμα υπερύθρου του συντιθέμενου συμπλόκου 
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Εικόνα 28: Φάσμα υπερύθρου του aibH 

Παρατηρείται ότι στο φάσμα της σύμπλοκης ένωσης δεν υπάρχει κάποια από τις 

κορυφές του aibH, γεγονός που δηλώνει ότι το aibH δεν έχει συναρμοστεί στο 

σύμπλοκο που συντέθηκε. 

Έπειτα πραγματοποιήθηκε περιθλασιμετρία ακτινών Χ (powder X-ray diffraction, 

pXRD), καθώς και συγκέντρωση των πλεγματικών επιπέδων (hkl) για τις 

χαρακτηριστικές κορυφές από το θεωρητικό pXRD της ένωσης. 

Εικόνα 29: Διάγραμμα pXRD για το συντιθέμενο σύμπλοκο 
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Εικόνα 30: Θεωρητικό διάγραμμα pXRD για το συντιθέμενο σύμπλοκο με τις οικογένειες πλεγματικών 

επιπέδων (hkl) των χαρακτηριστικών κορυφών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31: Συγκεντρωμένες οι οικογένειες πλεγματικών επιπέδων (hkl) των χαρακτηριστικών κορυφών  
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Εικόνα 32: Οικογένειες πλεγματικών επιπέδων (hkl) των χαρακτηριστικών κορυφών  
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Στο σύμπλοκο επίσης πραγματοποιήθηκε στοιχειακή ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 

μέσω της φασματοσκοπίας EDS για να προσδιοριστεί η σχετική αναλογία Σιδήρου-

Λανθανιδίου στην ένωση. Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε πως δεν υπήρχε καθόλου Ce στην 

ένωση. 

Πίνακας 1: Ποσοτική ανάλυση της σύμπλοκης ένωσης μέσω EDS 

Element 
App 

Conc. 

Intensity 

Corrn. 
Weight% 

Weight% 

Sigma 
Atomic% 

Cl K 13.33 0.8325 16.01 0.45 33.20 

Fe K 46.69 0.9610 48.59 1.02 63.96 

Ce L 5.26 0.9733 5.40 0.65 2.83 

Totals 70.00 

 

Ακόμη ελήφθησαν εικόνες των κρυστάλλων από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης SEM (που βρίσκεται στο τμήμα του Βιολογικού του Πανεπιστημίου Κρήτης). 

Αυτό έγινε με σκοπό α)να παρατηρηθεί το σχήμα, η ομοιομορφία και το μέγεθος των 

κρυστάλλων β)να επιβεβαιωθεί σε περίπτωση που μαζί με τον κρύσταλλο έχει 

κρυσταλλώσει σκόνη αν αυτή είναι κρυσταλλική ή άμορφη.  

Εικόνα 33: Εικόνα των κρυστάλλων από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο SEM 

Τέλος, η επίλυση της δομής του συμπλόκου έγινε με χρήση περιθλασόμετρου ακτινών 

Χ μονοκρυστάλλου (Single Crystal X-Ray Diffractometer), όργανο που διατίθεται στο 

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.   
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