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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Τα πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο (Metal Organic Frameworks, MOFs) αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ πνξσδψλ πιηθψλ. Πξφθεηηαη γηα θξπζηαιιηθά πιηθά ηα νπνία 

απαξηίδνληαη απφ κεηαιιηθά ηφληα ή κεηαιιηθέο πιεηάδεο θαη νξγαληθνχο 

ππνθαηαζηάηεο, ηα νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο ζπλαξκνγήο. Η θχζε 

ηεο αλφξγαλεο κεηαιιηθήο πιεηάδαο θαζψο θαη ε γεσκεηξία ηνπ νξγαληθνχ 

ππνθαηαζηάηε θαζνξίδνπλ ηελ δνκή ηνπ MOF πνπ ζα πξνθχςεη θαη θαζηζηνχλ 

δπλαηφ ηνλ έιεγρν απηήο. Δπηπιένλ, ν νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο επηδέρεηαη 

ηξνπνπνηήζεηο κε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, κεηαβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ MOFs. Η δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πφξσλ ησλ MOFs θαζψο θαη ην εμαηξεηηθφ πνξψδεο απηψλ ηα 

θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ φπσο απνζήθεπζε θαη 

δηαρσξηζκφο αεξίσλ (CO2, CH4, H2, Xe, Kr), θαηάιπζε, απνζήθεπζε θαξκάθσλ. 

Σηελ εξγαζία απηή, ζθνπφο είλαη αξρηθά ε ζχλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο ελφο MOFκε 

ακηδηθή ιεηηνπξγηθή νκάδα. Σπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ηεηξαηνπηθνχ ηζνθζαιηθνχ 

ππνθαηαζηάηε κε ακηδηθέο νκάδεο (H8L1)θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε θαηηφληα Cu2+είρε 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο MOF κε ηνπνινγία tbo. Σηελ ζπλέρεηα ε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ θαηέζηεζε δπλαηήηε κειέηε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην 

ηζνδνκηθφ κε ηξνπνπνηεκέλν αλάινγν ηνπ Cu-tbo-MOF-5. 

Δπηπιένλ, έγηλε ζχλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο πνξψδνπο ζε ηξία πιηθά πνπ βαζίδνληαη 

ζε θαηηφληα αιθαιηθψλ γαηψλ θαη έλαλ ηεηξαεδξηθφ ππνθαηαζηάηε (H4MTBC). Tα Ca-

MTBC θαη Sr-MTBC είλαη ηζνδνκηθά κεηαμχ ηνπο ελψ κε δηαθνξεηηθή δνκή είλαη ην 

Ba-MTBC. Tα Ca-MTBC θαη Sr-MTBC ελεξγνπνηήζεθαλ επηηπρψο θαη θαηέζηε 

δπλαηφο ηφζν ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο φζν θαη ε κειέηε πξνζξνθεηηθψλ 

ηδηνηήησλ 

Σηελ ζπλέρεηα, πξνο πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε αιθαιηθέο γαίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηξνπνπνηεκέλνο κε ακηδηθέο 

νκάδεο ηεηξαηνπηθφο ηζνθζαιηθφο ππνθαηαζηάηεο (H8L1) κε Sr2+.  

Τέινο, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ζηηο 

πξνζξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ν ηεηξαεδξηθφο ππνθαηαζηάηεο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ζνπιθνληθέο νκάδεο θαη ζπλδπάζηεθε κε Ba2+. Η ιεηηνπξγηθή νκάδα έρεη επίδξαζε 

θαη ζηελ γεσκεηξία ηνπ ππνθαηαζηάηε κε επίδξαζε θαη ζηελ δνκή πνπ πξνθχπηεη. 

 

Λεμεηο Κιεηδηα: MOFs, πνξψδε πιηθά, πξνζξφθεζε αεξίσλ, αιθαιηθέο γαίεο 
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ABSTRACT 

Metal Organic Frameworks (MOFs) is a class of porous materials. They 

arecharacterized as crystalline materials which consist of metal nodesor clusters and 

organic ligands that piece together through coordination bonds. The nature of the 

inorganic metal cluster and the geometry of the organic ligand define the structure of 

the MOF and make also possible control over it. Moreover, the organic ligand is 

amenable to modifications with functional groups, altering in that wayMOFs’ 

properties. Control over size, shape and functionality of pores in MOFs but also their 

excellent porosity make them excellent candidates for a variety of applications such 

as storage and separation of gases (CO2, CH4, H2, Xe, Kr), catalysis, drug storage. 

The purpose of this work is firstly, the synthesis and characterization of a MOF which 

has an amide functional group. Specifically, modification of a tetratopic isophthalate 

ligand with amide groups (H8L1) and its combination with Cu2+ aimed in synthesis of 

a MOF with tbo topology. Activation of this MOF allowed the study of adsorption 

properties in comparison with its non-functionalized analogue, Cu-tbo-MOF-5. 

In addition, three new MOFs were synthesized and characterized that are based in 

alkali earths ions and a tetrahedral ligand (H4MTBC). Ca-MTBC and Sr-MTBC are 

isostructural but Ba-MTBC has different structure. Successful activation of Ca-MTBC 

and Sr-MTBC led to porosity characterization and study of adsorption properties.  

Moreover, in order to further explore the diversity of MOF structures that contain 

alkali earth ions an amide tetratopic isophthalate ligand (H8L1) was combined with 

Sr2+. 

Finally, in order to explore the effect of functional groups in adsorption properties, the 

previously used tetrahedral ligand (H4MTBC) was modified with sulfone groups and 

combined with Ba2+. This specific functional group has also an effect in ligand’s 

geometry and subsequently in MOFs structure. 

 

Key words: MOFs, porous materials, gas adsorption, alkali earths 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Τα κεηαιιν-νξγαληθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήοή πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο 

(Metal Organic Frameworks, MOFs) είλαη θξπζηαιιηθά πιηθά κε αλνηθηή δνκή, ηα 

νπνία ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ  λα γίλνπλ πνξψδε.  Απνηεινχληαη απφ έλα 

αλφξγαλν θαη έλα νξγαληθφ κέξνο, ε ζπλερήο επαλάιεςε ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδεη έλα 

ηξηζδηάζηαην δίθηπν1. Τν αλφξγαλν κέξνο απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά θαηηφληα (Zn(II), 

Cr(III), Fe(III), Cu(II), Zr(IV)) ή πιεηάδεο απηψλ, γλσζηέο θαη σο δεπηεξνηαγείο 

δνκηθέο κνλάδεο (SecondaryBuildingUnits, SBUs) (Zn4O(-COO)6, Cu2(-COO)4, 

Cr3O(H2O)3(-COO)6, Zr6O4(OH)10(H2O)6(-COO)12). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

θαξβνμπιηθά αληφληα πνπ παξνπζηάδνληαη σο κέξνο ησλ SBUs αλήθνπλ ζην 

νξγαληθφ κέξνο. Τν νξγαληθφ κέξνο είλαη έλαο ππνθαηαζηάηεο κε θαξβνμπιηθέο, 

θσζθνληθέο, ππξηδηληθέο ή ηκηδαδνιηθέο, ζπλήζσο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Ο αξηζκφο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ απηψλ νκάδσλ ραξαθηεξίδνπλ ην κφξην ηνπ νξγαληθνχ 

ππνθαηαζηάηε σο δη-, ηξη-, ηέηξα- ή πνιπηνπηθφ. Μέζσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απηψλ 

νκάδσλ, ν ππνθαηαζηάηεο ζπλαξκφδεηαη κε ηελ SBU. Ο ζπλδπαζκφο νξγαληθνχ 

ππνθαηαζηάηε θαη κεηαιιηθνχ θαηηφληνο ή πιεηάδαο κε ηελ πνηθηιία γεσκεηξίαο θαη 

ζπλδεζηκφηεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία MOFs κε πιεζψξα 

δηαθνξεηηθψλ δνκψλ.  

Η πξνζεθηηθή επηινγή κεηαιιηθήο πιεηάδαο θαη νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε (δνκηθψλ 

κνλάδσλ) νδεγεί ζηελ ζχλζεζε MOF κε ελδηαθέξνπζεο δνκέο αιιά θαη ηδηφηεηεο νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη ζπλεξγηζηηθά απφ ηηο ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ 

κνλάδσλ. 
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Δηθόλα 1: Σρεκαηηθή απεηθφληζε δεκηνπξγίαο MOF κε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα SBU  θαη νξγαληθνχ 

ππνθαηαζηάηε. 

Η ζχλζεζε MOF κε βειηησκέλεο ή ζηνρεπκέλεο ηδηφηεηεο είλαη αληηθείκελν κεγάινπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα 

ζρεδηαζκφ MOF κε ζπγθεθξηκέλεο ηξηζδηάζηαηεο δνκέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο 

ηδηφηεηεο. 
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1.1. Γηθηπσηή ζχλζεζε (Reticular Synthesis) γηα ηελ Αλάπηπμε λέσλ 

MOFs 

 

Οη ζπλήζεηο ηξφπνη ζχλζεζεο βαζηζκέλνη ζηελ ινγηθή ηεο δνθηκήο θαη ιάζνπο (‘shake 

and bake’, ‘mix and wait’) ζηελ πεξίπησζε ησλ MOFs δελ παξέρνπλ ηελ εμαξρήο 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο δνκήο, κηαο θαη απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ 

δεπηεξνηαγψλ δνκηθψλ νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο 

(ηνπνινγία). Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ν νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο δηαηεξεί ηελ δνκή 

ηνπ, ε κεηαιιηθή SBU δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο. Ωζηφζν, ε 

ρξήζε θαιά θαζνξηζκέλσλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο SBU θαη ζπλεπψο λα γίλεη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο MOFs.  

Η ρξήζε ηεο δηθηπσηήο ρεκείαο (reticular synthesis) πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνινγίαο ηνπ MOF. Δθφζνλ επηιερζεί ε επηζπκεηή ηνπνινγία, 

γίλεηαη αλαγλψξηζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ δνκηθψλ κνλάδσλ θαη επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο SBU θαη νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε. Καηάιιειεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο SBU in situ ελψ ν 

νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο έρεη ήδε ηελ απαξαίηεηε γεσκεηξία2. 

Σπλνπηηθά, ε δηθηπσηή ρεκεία νξίδεηαη σο ε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε 

πιηθψλ κε αλνηθηφ ζθειεηφ βαζηζκέλε ζηελ ζχλδεζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ 

ρεκηθψλ εηδψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο δνκηθέο κνλάδεο θαη ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ηζρπξνχο δεζκνχο3. 

Η πξνζέγγηζε απηή απνηέιεζε ηελ βάζε γηα κηα ζεηξά πξνζεγγίζεσλ πνπ νδήγεζε 

ζηελ ξαγδαία αχμεζε εξεπλεηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ηα 

MOFs4. 
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1.1.1. Mνξηαθέο θαη ππεξ-κνξηαθέο δνκηθέο νκάδεο (building 

blocks). 
 

Η ρεκεία ησλ MOF ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηθηπσηή ρεκεία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο ησλ ηδηνηήησλ ελφο πιέγκαηνο, δηαηεξψληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπ, 

πξηλ ηελ ζχλζεζε ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο ησλ δνκηθψλ κνλάδσλ 

πνπ πεξηέρνπλ ηελ θαηάιιειε δνκηθή θαη γεσκεηξηθή πιεξνθνξία έηζη ψζηε λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλε ηξηζδηάζηαηε δνκή. Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη 

απιέο ρεκηθέο νληφηεηεο ελφο πιέγκαηνο αλάγνληαη ζε γεσκεηξηθέο δνκηθέο κνλάδεο  

ιέγεηαη πξνζέγγηζε molecular building block (MBB).  

Ωζηφζν, κέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δελ είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αληίδξαζεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ κνξηαθψλ 

δνκηθψλ κνλάδσλ (Molecular Building Blocks, MBBs) κε κεγάιν αξηζκφ 

ζπλδεζηκφηεηαο (≥12). 

 

(a) (b) 

Δηθόλα 2: Φαξαθηεξηζηηθά ζρεκαηηθά παξαδείγκαηα ησλ πξνζεγγίζεσλ a) MBB, b) SBB. 
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επίηεπμε ηέηνησλ πεξίπινθσλ δνκηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Supermolecular Building Block (SBB 

approach), ρξεζηκνπνηψληαο ππεξκνξηαθέο δνκηθέο κνλάδεο (SBBs) απνηεινχκελεο 

απφ κηθξφηεξεο θαη απινχζηεξεο  MBBs. Οη SBBs έρνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο 

απφ ηηο MBBs, κεγάιε ζπκκεηξία, ζπλδεζηκφηεηα θαζψο θαη δνκηθή θαη γεσκεηξηθή 

πιεξνθνξία θαη επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ MOFs. Οη SBBs 

δεκηνπξγνχληαη in situ κέζσ ζχλδεζεο κηθξφηεξσλ MBBs, θαη νη δνκηθέο απηέο 

κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία δνκψλ κε κεγαιχηεξε ζπλδεζηκφηεηα. 

 

1.1.2. Πξνζέγγηζε Supermolecular Building Layer (SBL). 
 

Καηά αληηζηνηρία ηεο ζεσξίαο SBB, πνιιά 3-D πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δηαζπλδεδεκέλα (ππνζηπισκέλα) επίπεδα5. Μέζσ 

‘απνζπλαξκνιφγεζεο’  ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο, κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ ηα 

επίπεδα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα κεηαιιηθά ηφληα θαη 

νξγαληθνχο ππνθαηαζηάηεο. Η πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία, ε ππεξκνξηαθή δνκηθή 

κνλάδα απνηειεί έλα επίπεδν  ην νπνίν ππνζηπιψλεηαη κε ην γεηηνληθφ επίπεδν 

νλνκάδεηαη πξνζέγγηζε Supermolecular Building Layer (SBL approach). Η εηζαγσγή 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηνλ Eddaoudi ην 2011 εηζήγαγε έλα ηζρπξφ εξγαιείν 

ζηελ δεκηνπξγία  πην πεξίπινθσλ MOFs κε ραξαθηεξηζηηθά ππνζηχισζεο6.  

 

Δηθόλα 3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πέληε επηπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζέγγηζε sql. 

Η ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο SBL δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ δνκηθψλ 

επηπέδσλ (Δηθφλα 3) γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ MOFs. Η ππνζηχισζε 

επηηπγράλεηαη κέζσ ρεκηθήο δηαζχλδεζεο ησλ επηπέδσλ κε γεθπξσηηθά ζεκεία πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ηνπο (ειεχζεξα κεηαιιηθά θέληξα ή ζέζε ζηνλ νξγαληθφ 
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ππνθαηαζηάηε κε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο). Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

δηαζχλδεζεο ησλ επηπέδσλ απαηηείηαη πξνζνρή ζηνλ ππνθαηαζηάηε πνπ ζα επηιεγεί 

γηα ηελ ππνζηχισζε, φκσο ηαπηφρξνλα ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ ζπλδπαζκψλ 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο πιεζψξαο MOF κε ραξαθηεξηζηηθά 

ππνζηχισζεο. Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε ηνπνινγία ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο παξακέλεη ίδηα κε ηελ ρξήζε ησλ ίδησλ 

ππνζηπισκέλσλ επηπέδσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ ειεχζεξε πξνέθηαζε ηνπ 

ελδηάκεζνπ απηνχ ρψξνπ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

ππνζηχισζεο δηαρσξίδνληαη δχν θαηεγνξίεο. Αμνληθή ππνζηχισζε θαη ππνζηχισζε 

κέζσ ππνθαηαζηάηε. 

Η αμνληθή ππνζηχισζε πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ησλ ειεχζεξσλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ 

ηνπ επηπέδνπ. Τα πην ζπλήζε SBL απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθέο πιεηάδεο ζε 

γεσκεηξία paddlewheel (sql/kgm SBL). Σε απηά ηα παξαδείγκαηα νη αμνληθέο ζέζεηο 

ησλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ επηπέδνπ, 

πάλσ θαη θάησ απφ απηφ. Γχν αμνληθέο ζέζεηο απφ γεηηνληθά επίπεδα κπνξνχλ λα 

‘γεθπξσζνχλ’ κε ηελ ρξήζε ελφο δηηνπηθνχ ππνθαηαζηάηε, κε απνηέιεζκα ηελ 

επίηεπμε ηεο ππνζηχισζεο θαη ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο. 

Η ππνζηχισζε κέζσ ππνθαηαζηάηε πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε πνιπηνπηθψλ 

ππνθαηαζηαηψλ. Σην παξάδεηγκα πάιη πνπ ην SBL πεξηιακβάλεη κεηαιιηθέο 

πιεηάδεο ζε γεσκεηξία paddlewheel (sql/kgm SBL), ππάξρνπλ ζέζεηο ζηνλ νξγαληθφ 

ππνθαηαζηάηε ηνπ επηπέδνπ (ζέζε-5 ζηνλ ηζνθζαιηθφ ππνθαηαζηάηε) πνπ ηα 

γεθπξψλεη νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ επηπέδνπ, 

πάλσ θαη θάησ απφ απηέο. Τξνπνπνίεζε απηψλ ησλ ζέζεσλ κε απιή νξγαληθή 

ρεκεία, θαη κέζσ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ππνθαηαζηάηε  πνπ ζα εηζαρζεί, ηα 

γεηηνληθά επίπεδα κπνξνχλ λα γεθπξσζνχλ, δειαδή ηα επίπεδα ππνζηπιψλνληαη 

νκνηνπνιηθά. Δπηιέγνληαη ινηπφλ νξγαληθνί ππνθαηαζηάηεο πνπ πεξηέρνπλ δχν 

Δηθόλα 4: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ππνζηχισζεο ελφο sql πιέγκαηνο κε ηελ ρξήζε       
ειεπζέξσλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ. 
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νξγαληθέο νληφηεηεο (ηζνθζαιηθά άθξα) πνπ ζα γεθπξψζνπλ ηα δχν γεηηνληθά 

επίπεδα. 

Μηα πην πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ δνκψλ κε sql SBL κε paddlewheel κεηαιιηθή 

πιεηάδα, απνθαιχπηεη φηη ππάξρνπλ δχν είδε. Ο ηζνθζαιηθφο ππνθαηαζηάηεο είλαη 

θεθθακέλνο, θαη είλαη ζπλαξκνζκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζέζε-5 ζηελ νπνία ζα 

γίλεη ε ππνζηχισζε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πάλσ ή θάησ απφ ην επίπεδν. Οη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζαλαηνιηζκνχ δίλνπλ δχν δηαθνξεηηθά sql πιέγκαηα (Δηθφλα 

5). 

 

Δηθόλα 5: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηξφπσλ ππνζηχισζεο ελφο sql πιέγκαηνο κέζσ ππνθαηαζηάηε. 

Παξάγνληεο φπσο νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη sql επηπέδνπ, ν γεθπξσηηθφο 

ππνθαηαζηάηεο, θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ζπκβάιινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ηνπνινγηψλ. Ωζηφζν, εθφζνλ βξεζνχλ νη πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ SBL in situ, θαη 

θαη’επέθηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνινγίαο, είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηζνδνκηθψλ 

MOF κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηδηνηήησλ θαη ηελ ρξήζε ζε εθαξκνγέο φπσο 

δηαρσξηζκφ αεξίσλ, θαηάιπζε θ.ά. 
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1.2. Σχλζεζε ησλ MOFs 

 

Μεγάιε πνηθηιία ππάξρεη θαη ζηνπο ηξφπνπο ζχλζεζεο ησλ MOFs κε ηνπο 

θπξίαξρνπο λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε θάπνηνπ δηαιχηε, ηελ δηάιπζε δειαδή 

νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε θαη κεηαιιηθνχ άιαηνο ζε απηφλ ζην ζθεχνο ηεο 

αληίδξαζεο. Η ζχλζεζε ζε ζηεξεά θαηάζηαζε ειαρηζηνπνηεί ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο, 

νδεγεί φκσο ζε πξντφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

θξπζηαιινγξαθηθά7.Οη ηξφπνη ζχλζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαιχηε είλαη 

δηαιπηνζεξκηθφο, πδξνζεξκηθφο, ειεθηξνρεκηθφο, κεραλνρεκηθφο θ.ά. Ο πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο είλαη ν δηαιπηνζεξκηθφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ δηάιπζε 

νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε θαη κεηαιιηθνχ άιαηνο ζε έλαλ δηαιχηε ζε έλα 

θιεηζηφδνρείν θαη ζέξκαλζε απηνχ κε δεκηνπξγία απηνγελνχο πίεζεο. 

Ακηδηθνίδηαιχηεο φπσο ην δηκέζπκνθνξκακίδην (Dimethylformamide, DMF), 

δηεζπινθνξκακίδην (Diethylformamide, DEF) αιιά θαη άιινη φπσο αθεηνληηξίιην 

(Acetonitrile, ACN), αθεηφλε θ.ά. ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο κε ηνλ επηθξαηέζηεξν 

λα είλαη ην DMF. Τα πεξηζζφηεξα κεηαιιηθά άιαηα δηαιχνληαη ζηνπο ακηδηθνχο 

δηαιχηεο ελψ νη νξγαληθνί ππνθαηαζηάηεο δηαιχνληαη ρσξίο λα απνπξσηνληψλνληαη. 

Η άκεζε απνπνξσηνλίσζε ηνπ ππνθαηαζηάηε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

θαηαβχζηζε πξντφληνο, αληίδξαζε κε επηζπκεηή γηα ηελ ζχλζεζε ησλ MOFs. Θεκηηφ 

είλαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο λα είλαη ηφζνο ψζηε λα επηηξέπεη ζην ζχζηεκα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ ζσζηψλ δεζκψλ ζπλαξκνγήο θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ SBUs, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην επηζπκεηφ πξντφλ. Σηαδηαθή απνπξσηνλίσζε 

επηηπγράλεηαη θαηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο, θαζψο ε δηάζπαζε ηνπ δηαιχηε 

ζηελ αληίζηνηρε ακίλε έρεη ηελ επίδξαζε απηή ζηνλ ππνθαηαζηάηε. 
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Ληγφηεξν ζχλεζεο αιιά αξθεηά ζπρλά παξαηεξνχκελν ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη ε 

ρξήζε κεηγκάησλ δηαιπηψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε δηαιπηνπνίεζε 

ησλ αληηδξψλησλ. Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο ε ρξήζε νμέσλ (HCl, HNO3, HBF4 θ.ά.) 

ζην δηάιπκα ηεο αληίδξαζεο ε ρξήζε ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ηελ απνπξσηνλίσζε 

ηνπ ππνθαηαζηάηε δίλνληαο ρξφλν ζην ζχζηεκα γηα ηελ ζσζηή θξπζηάιισζε. 

 

Άιινη παξάγνληεο αληίδξαζεο πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εθηφο απφ ηελ 

επηινγή δηαιχηε/ ζπζηήκαηνο δηαιπηψλ είλαη ε ζεξκνθξαζία, ν ρξφλνο αληίδξαζεο, ε 

Δηθόλα 6:a) Σπλήζεηο ηξφπνη θαη ζπλζήθεο ζηελ ζχλζεζε MOF κε 

δηαιχηε, b) Σηαηηζηηθφ ζρεδηάγξακκα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεηο ησλ 
παξαπάλσ κεζφδσλ. 
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ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξψλησλ θαη ε θχζε ηνπο. Καζψο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δνρεία πνπ θιείλνπλ κε θαπάθη, ν ηειηθφο φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο αληίδξαζεο πξέπεη 

λα ιεθζεί ππ’ φςηλ, έηζη ψζηε λα επηηξαπεί ε δεκηνπξγία απηνγελνχο πίεζεο θαηά ηελ 

ζέξκαλζε. Οη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ηελ ηνπνινγία πνπ ζα πξνθχςεη, ην 

κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ αιιά  θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο θάζεο ηνπ πξντφληνο. 

 

1.3. Δλεξγνπνίεζε ησλ MOFs 

 

Καηά ηελ ζχλζεζε ησλ MOF κε ηελ ρξήζε δηαιχηε, κφξηα απηνχ ή αθφκα θαη  κφξηα 

ππνθαηαζηάηε  θαη κεηαιιηθά θαηηφληα παγηδεχνληαη αλαπφθεπθηα ζηνπο πφξνπο. Γηα 

λα κειεηεζνχλ νη πξνζξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ελφο MOF απαξαίηεην είλαη νη πφξνη ηνπ 

λα γίλνπλ πξνζβάζηκνη απφ ην εθάζηνηε αέξην, δειαδή ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε λα 

απνκαθξπλζνχλ. Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κφξηα δηαιχηε πνπ βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ πφξσλ απνκαθξχλνληαη κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ζην πιήξεο 

πνξψδεο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ MOF ιέγεηαη ελεξγνπνίεζε. Υπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη ελεξγνπνίεζεο, φπσο εθαξκνγή θελνχ θαη ζέξκαλζε, αιιαγή δηαιχηε θαη 

εθαξκνγή θελνχ, ρξήζε ππεξθξίζηκνπ CO2 θ.ά. κε ηνλ δεχηεξν λα είλαη ν πην επξέσο 

δηαδεδνκέλνο8. 

Η εθαξκνγή θελνχ ζην δείγκα πνπ έρεη ακηδηθφ δηαιχηε ζπρλά δελ νδεγεί ζηελ 

πξφζβαζε φιεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ MOF ιφγσ θαηάξξεπζεο ηνπ πιέγκαηνο. Τν 

πιέγκα κπνξεί λα θαηαξξεχζεη ιφγσ πςειήο επηθαλεηαθήο ηάζεο πνπ δέρεηαη ε 

επηθάλεηα ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο θάζεο (απφ πγξή ζε αέξηα) ηνπ 

δηαιχηε πνπ βξίζθεηαη παγηδεπκέλνο ζηνπο πφξνπο. Οη ακηδηθνί δηαιχηεο έρνπλ 

πςειφ ζεκείν βξαζκνχ θαη ζπλεπψο κεγάιε επηθαλεηαθή ηάζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε 

θαηάξξεπζε ηνπ πιέγκαηνο ιφγσ επηθαλεηαθήο ηάζεο ηνπ δηαιχηε, γίλεηαη αιιαγή 

απηνχ κε θάπνην πνπ έρεη ρακειφ ζεκείν δέζεσο θαη ζπλεπψο κηθξή επηθαλεηαθή 

ηάζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εθαξκνγή θελνχ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε πνπ βξίζθεηαη ζηνπο πφξνπο θαη ηελ επηηπρή πξφζβαζε 

ζην πνξψδεο ηνπ MOF.  
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Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ αθφκα θαη ε αιιαγή δηαιχηε αθνινπζνχκελε 

απφ εθαξκνγή θελνχ πξνθαιεί θαηάξξεπζε ηνπ πιέγκαηνο. Η ρξήζε ππεξθξίζηκνπ 

CO2  σο δηαιχηε αιιαγήο απνηειεί κηα πην ήπηα κέζνδν ελεξγνπνίεζεο. Η δηαθνξά 

κε ηελ ζπκβαηηθή αιιαγή δηαιχηε θαη εθαξκνγή θελνχ είλαη φηη ν δηαιχηεο δελ 

κεηαβαίλεη απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα θαηάζηαζε αιιά κεηαβαίλεη ζηελ ππεξθξίζηκε 

εμαιείθνληαο έηζη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε9.  

 

 

Η κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ αιιαγή ηνπ κεηξηθνχ δηαιχηε κε θάπνην δηαιχηε πνπ 

είλαη αλακίμηκνο κε ην πγξφ CO2 (π.ρ. αηζαλφιε, κεζαλφιε). Σηελ ζπλέρεηα γίλεηαη 

αιιαγή απηνχ κε πγξφ CO2 ζε πςειή πίεζε (>73atm) ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα 

κεηαβαίλεη ζηελ ππεξθξίζηκε θάζε κέζσ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (>31νC). 

Σηαδηαθή εθηφλσζε ηνπ δείγκαηνο κε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζηελ 

Δηθόλα 7: Πνηνηηθφ δηάγξακκα θάζεσλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ ζπκβαηηθή αιιαγή δηαιχηε θαη ηελ αιιαγή 
δηαιχηε κε ππεξθξίζεκν CO2. 
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απφθηεζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ πιηθνχ. Σηελ Δηθφλα 8 παξνπζηάδεηαη ε επηθαλεηαθή 

ηάζε νξηζκέλσλ δηαιπηψλ ζε παξάζεζε κε ην πγξφ CO2. 

 

Δηθόλα 8: Δπηθαλεηαθή ηάζε νξηζκέλσλ νξγαληθψλ δηαιπηψλ ζε ζρέζε κε ην πγξφ CO2. DCM: Γηρισξνκεζάλην, 

DMF: Γηκεζπκνθνξκακίδην, DMSO: Γηκεζπινζνπιθνμείδην. 

1.4. Σηαζεξφηεηα ησλ MOFs 

 

Η πνηθηιία δνκψλ θαζψο θαη ε επξεία γθάκα εθαξκνγψλ ησλ MOFs ηα θαζηζηνχλ 

απφ ηα  πνιιά ππνζρφκελα ζηελ θαηεγνξία ησλ πνξσδψλ πιηθψλ. Έρνπλ εμεηαζηεί 

ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχλ θαη πηζαλή πξαθηηθή 

εθαξκνγή φπσο, απνζήθεπζε θαη δηαρσξηζκφ αεξίσλ, εηεξνγελή θαηάιπζε, ρεκηθνί 

αηζζεηήξεο θ.ά. Πνιιά απφ ηα πξψηα MOFs (απφ δηζζελή θαηηφληα, Zn2+, Cu2+) 

επέδεημαλ  εμαηξεηηθφ πνξψδεο κε πξννπηηθή γηα κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ σζηφζν 

απεδείρζεζαλ αθαηάιιεια γηα ρξήζε ππφ ζθιεξέο ζπλζήθεο ιφγσ έιιεηςεο 

ζηαζεξφηεηαο10. Νεξφ ή πγξαζία βξίζθεηαη ζπρλά ζε εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη εθαξκνγέο φπσο ε θαηάιπζε απαηηνχλ ζηαζεξφηεηα ζε φμηλα/βαζηθά πδαηηθά 

δηαιχκαηα ή αληφληα κε δπλαηφηεηα ζπλαξκνγήο. Η έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο πνιιψλ 

MOFs ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη ζρεκαηηζηεί κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ απνζχλζεζεο ησλ MOFs θαη θαη’επέθηαζε ηελ 

δεκηνπξγία πην ζηαζεξψλ δνκψλ. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ MOFs είλαη ηα κεηαιιηθά θαηηφληα 

θαη νη ππνθαηαζηάηεο, ε κεηαμχ ηνπο γεσκεηξία ζπλαξκνγήο, ε πδξνθηιία ηεο 

επηθάλεηαο ησλ πφξσλ θ.ά. Μειέηεο ζηελ ζηαζεξφηεηα ησλ MOFs νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε επθηλεζία (lability) ησλ δεζκψλ ζπλαξκνγήο επζχλνληαη γηα ηελ 

έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο. Σπλεπψο φζν πην ζηαζεξνί νη δεζκνί ζπλαξκνγήο ελφο MOF, 
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ηφζν πην ζηαζεξφ απηφ ζα είλαη θαζψο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε πξνζβνιή απφ άιια 

κφξηα. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ ηάζε ησλ δεζκψλ ζπλαξκνγήο αιιά θαη ηελ 

ζεσξία ζθιεξψλ-καιαθψλ νμέσλ-βάζεσλ παξαηεξείηαη φηη γηα έλαλ θαξβνμπιηθφ 

ππνθαηαζηάηε (ζθιεξή βάζε) αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δεζκνχ ζπκβαίλεη κε 

αχμεζε ηνπ ζζέλνπο θαη κείσζε ηεο ηνληηθήο αθηίλαο (αχμεζε charge density). 

Πξάγκαηη, απμεκέλε ζηαζεξφηεηα επέδεημαλ MOF βαζηζκέλα ζε θαηηφληα πςεινχ 

ζζέλνπο φπσο Ti4+, Zr4+, Al3+, Cr3+ θαη Fe3+. 

Μηα θαηεγνξία MOFs πνπ είλαη ιηγφηεξν κειεηεκέλε αιιά κε πνιιά πιενλεθηήκαηα 

είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζε κέηαιια s-block. Μεηαμχ άιισλ, ε κεγάιε ππθλφηεηα 

θνξηίνπ θαη ε ηνληθή θχζε ηνπο νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηα 

θαξβνμπιηθά αληφληα. Ωο απνηέιεζκα, MOFs κε κέηαιια ηνπ s-block θαη ηδηαίηεξα ηεο 

νκάδαο ΙΙ (Ca2+, Sr2+, Ba2+) παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα. 

Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα MOF απνηεινχκελα απφ Sr2+ θαη Ba2+ 

κε ηνλ ππνθαηαζηάηε H4BDPO ηα νπνία παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε 

πςειή ζέξκαλζε θαη πςειέο θαηαιπηηθέο απνδφζεηο11, 12. 
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Καηά αληηζηνηρία, έρεη παξαηεξεζεί φηη ν νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο έρεη επίδξαζε 

ζηελ ζηαζεξφηεηα. Όζν πην επεθηακέλνο είλαη θαη δειαδή ιηγφηεξν ζπκπαγήο, ηφζν 

ιηγφηεξν ζηαζεξφ είλαη ην MOF. Η παξαηήξεζε απηή έρεη πξνθχςεη πεηξακαηηθά, 

θαζψο ηζνδνκηθά MOF παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ζηαζεξφηεηα κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ππνθαηαζηάηε. 

 

1.5. Δθαξκνγέο ησλ MOFs 

 

Τα πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο δηαζέηνπλ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα, κεηαβιεηφ 

κέγεζνο πφξσλ θαη  πςειή πξνβιεςηκφηεηα θαη πνηθηιία δνκψλ. Δπηπιένλ, ζε 

αληίζεζε  κε άιια αλφξγαλα πνξψδε πιηθά φπσο δεφιηζνπο, αλφξγαλα νμείδηα θαη 

πνξψδε άλζξαθα, ηα MOFs απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθέο πιεηάδεο ζπλαξκνζκέλεο 

κε νξγαληθνχο ππνθαηαζηάηεο ζπλεπψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν αλφξγαλε φζν 

Δηθόλα 9: Η δνκή ηνπ Ba-BDPO φπσο θαίλεηαη θαηά κήθνο ηνπ 
άμνλα c. 
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θαη νξγαληθή ρεκεία ζηνπο πφξνπο13. Οη νξγαληθνί ππνθαηαζηάηεο κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο (-ΝΗ2, –CH4, -NO2, -SO3H) έηζη ψζηε λα 

ηξνπνπνηεζεί ην δπλακηθφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πφξνπ, ελψ θάπνηα MOF δηαζέηνπλ 

αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα (Open Metal Sites, OMSs) ηα νπνία επηιέγνληαη 

πξνζεθηηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Ο πξαθηηθά απεξηφξηζηνο αξηζκφο 

ζπλδπαζκψλ ππνθαηαζηάηε, κεηαιιηθήο πιεηάδαο, ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ, 

ηνπνινγηψλ κε ηελ χπαξμε ή κε OMSs δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε 

πςειψλ ζηφρσλ εθαξκνγψλ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη απνζήθεπζε θαη δηαρσξηζκφο 

αεξίσλ, θαηάιπζε, ρξήζε σο ρεκηθνί αηζζεηήξεο, απνζήθεπζε θαη απειεπζέξσζε 

θαξκάθσλ θ.ά. 

 

 

1.5.1. Πξνζξφθεζε αεξίσλ 
 

Η αιιειεπίδξαζε ελφο αεξηνχ ή πγξνχ κνξίνπ, αηφκνπ ή ηφληνο κε κηα ζηεξεή 

επηθάλεηα κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ ζε απηφ, δειαδή ηελ 

δεκηνπξγία ελφο επηπέδνπ ηνπ πξνζξνθψκελνπ (πγξφ ή αέξην) ζην πξνζξνθεηηθφ 

(ζηεξεή επηθάλεηα). Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη απηή ε επηθάλεηα 

νλνκάδεηαη πξνζξφθεζε14. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα πνπ 

πξνζξνθάηαη είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε θαη ην δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

αεξίνπ θαη επηθάλεηαο.  

Γπν θαηεγνξίεο πξνζξφθεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην δπλακηθφ 

αιιειεπίδξαζεο, ε θπζηνξξφθεζε θαη ε ρεκεηνξξφθεζε. Η ρεκεηνξξφθεζε, ε νπνία 

είλαη κε αληηζηξεπηή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάια δπλακηθά 

αιιειεπίδξαζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ δεκηνπξγία ρεκηθνχ δεζκνχ κεηαμχ 

πξνζξνθνχκελνπ-πξνζξνθεηηθνχ. 

Η θπζηνξξφθεζε, ε νπνία είλαη αληηζηξεπηή δηαδηθαζία, είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ πην θαηάιιειε γηα ραξαθηεξηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πξνζξνθεηηθνχ. Σπγθεθξηκέλα: 
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i. Η θπζηνξξφθεζε αθνινπζείηαη απφ ρακειή ελζαιπία πξνζξφθεζεο ρσξίο λα 

ζπκβαίλνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. 

ii. Σε αληίζεζε κε ηελ ρεκεηνξξφθεζε, θαηά ηελ θπζηνξξφθεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί παξαπάλσ απφ έλα επίπεδν πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ. 

iii. Οη πφξνη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πιήξσο απφ ην πξνζξνθνχκελν κφξην γηα 

κέηξεζε ηνπ φγθνπ ησλ πφξσλ. Τέηνηα θαηλφκελα ζπκπχθλσζεο ζηνπο 

πφξνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ. 

iv. Η ηζνξξνπία θαηά ηελ θπζηνξξφθεζε επηηπγράλεηαη ηαρχηαηα θαζψο δελ 

απαηηείηαη ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο. 

v. Η θπζηνξφθεζε είλαη πιήξσο αληηζηξεπηή δηαδηθαζία, επηηξέπνληαο ηελ 

κειέηε ηφζν ηεο πξνζξφθεζεο φζν θαη ηεο εθξφθεζεο. 

vi. Τα κφξηα ηα νπνία βξίζθνληαη πξνζξνθεκέλα, δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο επηθάλεηαο, σζηφζν είλαη ειεχζεξα λα ηελ θαιχςνπλ 

ζε φια ηεο ηα ζεκεία. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζξφθεζεο, ε εληξνπία ηνπ αεξίνπ κεηψλεηαη ιφγσ ηεο 

απψιεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο βαζκνχ ειεπζεξίαο. Καζψο ε εληξνπία ηνπ 

πξνζξνθεηηθνχ δελ κεηαβάιιεηαη ε εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο ΓS είλαη αξλεηηθή. 

Δπηπιένλ, θαζψο ε πξνζξφθεζε είλαη κηα απζφξκεηε δηαδηθαζία, ε ελέξγεηα Gibbs 

ΓG είλαη αξλεηηθή, έρνληαο σο απνηέιεζκα κηα εμψζεξκε δηαδηθαζία: 

𝛥𝛨 = 𝛥𝐺 + 𝑇𝛥𝑆 

Η θπζηνξξφθεζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δπλάκεσλ van der Walls. Σπγθεθξηκέλα: 

i. Γπλάκεηο δηαζπνξάο: ζπρλά είλαη νη επηθξαηνχζεο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο. 

ii. Ιφληνο-δηπφινπ: ππάξρνπλ αλάκεζα ζε έλα ηνληηθφ ζηεξεφ θαη έλα νπδέηεξν 

αιιά πνιηθφ αέξην. 

iii. Ιφληνο-επαγφκελνπ δηπφινπ: ππάξρνπλ αλάκεζα ζε έλα πνιηθφ ζηεξεφ θαη έλα 

πνιψζηκν αέξην. 
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iv. Γηπφινπ-δηπφινπ: ππάξρνπλ αλάκεζα ζε έλα πνιηθφ ζηεξεφ θαη έλα πνιηθφ 

αέξην. 

v. Τεηξαπνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο: Σπκκεηξηθά κφξηα, φπσο ην CO2 δελ έρνπλ 

δηπνιηθή ξνπή, έρνπλ σζηφζν ηεηξαπνιηθή, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

ππάξμεη αιιειεπίδξαζε κε πνιηθέο επηθάλεηεο. 
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1.5.1.1. Γέζκεπζε CO2 θαη MOFs 
 

 Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ξαγδαία αχμεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη 

εθπνκπέο απηέο, νη νπνίεο είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο αλζξσπνγελείο, 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ θαχζε γαηάλζξαθα, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ15. 

Ωζηφζν, νη εθπνκπέο απηέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ιφγσ νηθνλνκηθήο θαη 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.  Παξά ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε 

ρξήζε ηνπο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κεγάιε θιίκαθα απαηηεί κεγάιεο κεηαβνιέο 

ζην παξψλ ζχζηεκα θαη ηερλνινγία πνπ δελ είλαη αθφκα αλεπηπγκέλε ζην επηζπκεηφ 

επίπεδν. Πην άκεζε αληηκεηψπηζε απνηεινχλ ζπζηήκαηα δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεγέο εθπνκπήο ηνπ, γηα παξάδεηγκα ζε 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο  γαηάλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Τν δεζκεπκέλν 

CO2 κπνξεί είηε λα εγρπζεί ζε ππφγεηνπο ρψξνπο, ή λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε άιιεο 

ρεκηθέο ελψζεηο αθφκα θαη ζε θαχζηκν. 

Δηθόλα 10: Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ φπνπ ην 77% πεξίπνπ 
απηψλ είλαη CO2 (2004). 
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Οη παξνχζα ηερλνινγία ζηελ δέζκεπζε CO2 πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε πδαηηθψλ 

δηαιπκάησλ αιθαινακηλψλ. Καζψο φκσο ε δέζκεπζε γίλεηαη κέζσ ρεκεηνξφθεζεο, 

απαηηείηαη κεγάιε ελέξγεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ δηαιπκάησλ απηψλ. Μεγάιν 

κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη (30%) αλαιψλεηαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ειέγρνπ ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο κε ην CO2.  

Η δέζκεπζε ηνπ CO2 ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο γαηάλζξαθα ή 

θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Τνλ πξψην ηξφπν 

απνηειεί ε κεηά-ηελ-θαχζε δέζκεπζε (post-combustion). Τα αέξηα εθπνκπήο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαχζε ζε αέξα πεξηέρνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ άδσην. 

Σπλεπψο ν δηαρσξηζκφο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γίλεηαη ζε ζρέζε κε απηφ. 

Δλαιιαθηηθά, ν δεχηεξνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηεί δηαρσξηζκφ πξηλ ηελ θαχζε (pre-

combustion). Αεξηνπνίεζε ηνπ θαπζίκνπ πξηλ ηελ θαχζε δεκηνπξγεί έλα κείγκα H2 

θαη CO2 πςειήο πίεζεο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ CO2 είλαη έηζη πην εχθνινο απφ φηη ην 

κείγκα N2/CO2. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ CO2 ην H2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο, έρνληαο κφλν H2O σο παξαπξντφλ. 

Τέινο, ν ηξίηνο ηξφπνο πεξηιακβάλεη ηελ θαχζε κε O2 (oxy-fuel combustion). Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο N2/O2 απφ ηνλ αέξα, θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ην O2 αξαηψλεηαη κε CO2 πξηλ ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Τα θαπζαέξηα πνπ 

πξνθχπηνπλ πεξηέρνπλ θπξίσο CO2 θαη H2O ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

κε ήδε ππάξρνπζα ηερλνινγία. 

Δίλαη επθφισο ελλννχκελν φηη θάζε ηξφπνο απαηηεί δηαθνξεηηθφ δηαρσξηζκφ αεξίσλ, 

θαη ζπλεπψο απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ είδνο θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηξηψλ ηξφπσλ δηαρσξηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 11. 
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Καζψο ε παξνχζα ηερλνινγία παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα-πξννπηηθέο γηα βειηίσζε, 

ηα MOFs έρνπλ παξνπζηαζηεί σο ηδαληθνί ππνςήθηνη. Η δπλαηφηεηα ηνπο λα 

δεζκεχνπλCO2 θαη λα ην απνδεζκεχνπλ ζε πην ήπηεο ζπλζήθεο έρεη πξνζειθχζεη 

έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή απηή. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

MOF ηα νπνία κειεηνχληαη είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ, ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2, 

θαη ε εθιεθηηθφηεηα πξνζξφθεζεο έλαληη άιισλ αεξίσλ.  

Δλδεηθηηθά, ε αχμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ 

νκάδσλ θαη αθφξεζησλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ απμάλνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ 

ζε CO2. Τν κέγεζνο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο  δείρλεη πξαθηηθά ηελ ζπγγέλεηα 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ πφξνπ κε ην αέξην, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθιεθηηθφηεηαο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπ CO2. Αθξηβήο έιεγρνο ηεο ελέξγεηαο αιιειεπίδξαζεο είλαη 

απαξαίηεηνο έηζη ψζηε λα ειαηησζεί ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δέζκεπζε 

Δηθόλα 11: Σρεδηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηνπο ηξεηο ηξφπνπο 

δέζκεπζεο CO2 ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο. 
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CO2. Αλ ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο CO2 κε ην πιέγκα είλαη πνιχ ηζρπξή, ηφηε 

απαηηείηαη κεγάιε ελέξγεηα γηα ηελ απνδέζκεπζε θαηά ηελ αλαγέλλεζε ηνπ, 

απμάλνληαο πνιχ ην θφζηνο αλαγέλλεζεο. Αληίζεηα, αλ ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο 

είλαη πνιχ κηθξή, παξά ηελ επθνιία αλαγέλλεζεο, ε θαζαξφηεηα ηνπ δεζκεπκέλνπ 

CO2 ζα είλαη κηθξφηεξε επίζεο, θαζψο ζα είλαη κεησκέλε ε εθιεθηηθφηεηα. Η 

εθιεθηηθφηεηα ελφο MOF ζε CO2 έλαληη άιισλ αεξίσλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο.  Η εθιεθηηθφηεηα κε βάζε ην κέγεζνο 

(θηλεηηθφο δηαρσξηζκφο) κπνξεί λα ππάξμεη ζε έλα MOF ην νπνίν έρεη ην θαηάιιειν 

κέγεζνο πφξσλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεη κφξηα πνπ δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή 

δηάκεηξν λα εηζέξρνληαη ζηνπο πφξνπο. Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα MOF κε κεγάιε 

εηδηθή επηθάλεηα θαη ρσξεηηθφηεηα ζε CO2 δηαζέηνπλ κεγαιχηεξνπο πφξνπο απφ ηηο 

θηλεηηθέο δηακέηξνπο ησλ αλ ιφγσ αεξίσλ (CO2, N2, H2). Σηελ πεξίπησζε απηή ν 

δηαρσξηζκφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηιεθηηθφηεηαο πξνζξφθεζεο 

(ζεξκνδπλακηθφο δηαρσξηζκφο). Η επηιεθηηθφηεηα απηή νθείιεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή 

ζπγγέλεηα θάζε αεξίνπ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ MOF θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο νθείιεηαη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ αεξίσλ. Η πνινζηκφηεηα θαη ε ηεηξαπνιηθή 

ξνπή κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε ελζαιπία πξνζξφθεζεο θάπνησλ 

κνξίσλ ζε ζρέζε κε άιια. 

Με ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εθιεθηηθφηεηαο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ πνηθίιεο 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Σπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθέο νκάδεο πνπ πεξηέρνπλ άδσην φπσο 

ληηξν- θαη ακηλν-νκάδεο (-NO2, -NH2) παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην 

CO2 ιφγσ δπλάκεσλ δηαζπνξάο (ηεηξαπνιηθήο ξνπήο θαη εληνπηζκέλνπ δηπφινπ). 

Σπκπιεξσκαηηθά, ε ρξήζε ππνθαηαζηάησλ πνπ θέξνπλ ακηδηθέο νκάδεο (-NH-

C(=O)-) έρνπλ δείμεη αχμεζε ζηελ ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο CO2 θαη θαη’ επέθηαζε 

αχμεζε ζηελ εθιεθηηθφηεηα CO2/N2
16. Η αχμεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ MOF θαζψο ε ιεηηνπξγηθή απηή νκάδα δελ κεηψλεη 

ηνλ φγθν ησλ πφξσλ, ππάξρεη αληίζεηα σο κέξνο ηνπ ππνθαηαζηάηε. Άιιεο 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην CO2 είλαη 

πδξφμν- (-ΟΗ), ζνπιθσληθέο (-SO3H), ζνπιθψλν- (-SO2) θαη αιφγνλν-νκάδεο (-F, -

Cl, -Br). Δπηπιένλ, ε χπαξμε  αθφξεζησλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ (νμχ Lewis) απμάλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην CO2, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο εθιεθηηθφηεηαο. 
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1.5.1.2. Απνζήθεπζε CH4 θαη MOFs 
 

Τν θπζηθφ αέξην, ηνπ νπνίν θχξην ζπζηαηηθφ είλαη ην κεζάλην, έρεη πξνζειθχζεη 

κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν έλαληη ησλ θαπζίκσλ 

βαζηζκέλα ζην πεηξέιαην, ιφγσ ηνπ άθζνλνπ απνζέκαηνο ηνπ θαη ηεο ρακειφηεξεο 

εθπνκπήο άλζξαθα θαηά ηελ θαχζε ηνπ. Σήκεξα, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ σο θαχζηκν ζε κέζα κεηαθνξάο είλαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο ηνπ. Η 

ζχγρξνλε ηερλνινγία, κε ζθνπφ λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα απνζήθεπζεο αλά κνλάδα 

φγθνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπκπηεζκέλν θπζηθφ αέξην (Compressed Natural Gas, CNG) 

ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζε πςειή πίεζε (200-300 bar) θαη ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 

κηα ππεξκεγέζε δεμακελή17. Γηα λα γίλεη ρξήζε ηφζν κεγάισλ πηέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δεμακελέο κε παρχ κεηαιιηθφ ηνίρσκα ή απφ αλζξαθφλεκα, κε 

πνιιά κεηνλεθηήκαηα φπσο ην απμεκέλν βάξνο, κέγεζνο, θφζηνο θαη ηε κεησκέλε 

αζθάιεηα. 

Πξφζθαηα, έλαο λένο ηξφπνο απνζήθεπζεο κεζαλίνπ, ην πξνζξνθεκέλν θπζηθφ 

αέξην (Adsorbed Natural Gas, ANG) παξνπζηάζηεθε σο κηα πνιιά ππνζρφκελε 

ζηξαηεγηθή θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο κε πξνζξνθεηηθά πιηθά 

ηα νπνία απνζεθεχνπλ κεζάλην ζε ρακειφηεξεο ηηκέο πίεζεο (<65bar). Λφγσ ηεο 

ρακειφηεξεο πίεζεο νη δεμακελέο κπνξνχλ λα είλαη ειαθξφηεξεο, κηθξφηεξεο θαη πην 

νηθνλνκηθέο. 

Με ζθνπφ ηελ γεθχξσζε ηεο αλαινγίαο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ ην US Department of Energy (DOE) έζεζε ζηα πνξψδε πιηθά σο ζηφρν 

ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ 350cm3 (STP) cm-3 (0.5g g-1) ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Καζψο ηα MOFs δηαζέηνπλ κεγάινπο θαη ηξνπνπνηήζηκνπο πφξνπο απνηεινχλ ηνπο 

ηδαληθφηεξνπο ππνςήθηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρσξεηηθφηεηα ζηα 35 θαη ζηα 65 bar είλαη ρξήζηκε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο MOF, δελ είλαη απηή ε νπνία ζα 

αμηνπνηεζεί θαηά ηελ θαχζε ηνπ απφ έλαλ θηλεηήξα. Ο ιφγνο είλαη φηη απαηηείηαη κηα 

ειάρηζηε πίεζε ζην ζχζηεκα πξνζξνθεηηθνχ-θηλεηήξα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ξνή πξνο απηφλ. Σπλεπψο, έρεη νξηζηεί ενλνκαδφκελε ιεηηνπξγηθή ρσξεηηθφηεηα 

(working capacity or deliverable amount) σο ε πνζφηεηα κεζαλίνπ ε νπνία κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ θηλεηήξα κέρξη ηελ ειάρηζηε απηή πίεζε. Ηιεηηνπξγηθή ρσξεηηθφηεηα 

είλαη πην ζεκαληηθή ηηκή γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 

απηνθίλεζεο θαζψο θαζνξίδεη ην εχξνο νδήγεζεο ζε έλα φρεκα. Σεκαληηθνί 

παξάκεηξνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ε αλψηαηε θαη 

θαηψηαηε ηηκή πίεζεο. Ωο αλψηαηεο ηηκέο πίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 35 bar θαη 65 

bar θαζψο απηέο είλαη νη κέγηζηεο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ ζπκπηεζηέο 

κνλνχ θαη δηπινχ ζηαδίνπ αληίζηνηρα. Ωο ειάρηζηε πίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 5 bar, 

πίεζε ηθαλή λα παξέρεη ζηνλ θηλεηήξα ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα κεζαλίνπ. Η 

ιεηηνπξγηθή ρσξεηηθφηεηα είλαη ε πνζφηεηα κεζαλίνπ πνπ βξίζθεηαη πξνζξνθεκέλε 

κεηαμχ ησλ πηέζεσλ 5-35 bar ή 5-65 bar. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο είλαη απαξαίηεηε φρη κφλν ε αχμεζε ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο 

ζηα 65 bar αιιά θαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηήο ζηα 5 bar. 

Δηθόλα 12: Σρεκαηηθφ δηάγξακκα θαζνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγηθήο ρσξεηηθφηεηαο(workingcapacity ή 

deliverableamount). 
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Αξθεηνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα 

κεζαλίνπ φπσο ε χπαξμε αθφξεζησλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ, ν φγθνο θαη ην κέγεζνο 

ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ MOF. Μειέηεο έρνπλ δείμεη απμεηηθή ηάζε 

γξακκνκνξηαθήο ρσξεηηθφηεηαο κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πφξσλ θαη ηεο εηδηθήο 

επηθάλεηαο. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηελ εηδηθήο επηθάλεηαο δελ εγγπάηαη ηελ αχμεζε ηεο 

νγθνκεηξηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαζψο MOF κε ηφζν πςειφ πνξψδεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ρακειή ππθλφηεηα. Γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε νγθνκεηξηθή ρσξεηηθφηεηα απαηηείηαη 

ηδαληθφ κέγεζνο πφξσλ, βέιηηζηε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο πφξσλ θαη ππθλφηεηαο 

πιέγκαηνο, θαη χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ζηελ επηθάλεηα. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ρσξεηηθφηεηαο, απαηηείηαη επηπιένλ, ε κείσζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζηα 5bar, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο. 

 

Πξαθηηθνί Πεξηνξηζκνί 

Δλψ έρεη νξηζηεί απφ ην DOE ε ρσξεηηθφηεηα-ζηφρνο, δελ έρεη ιεθζεί ππφςε φηη ην 

θπζηθφ αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηέρεη θαη άιια ζπζηαηηθά εθηφο απφ ην κεζάλην 

πνπ βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (95%). Οη πξνζκίμεηο είλαη θπξίσο ην αηζάλην 

(3.2%), πξνπάλην (0.2%) θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0.5%). Οη πξνζκίμεηο απηέο 

κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πξνζξνθεηηθφ. Παξά ην κηθξφ ηνπο 

πνζνζηφ ζην θπζηθφ αέξην, νη βαξχηεξνη πδξνγνλάλζξαθεο θαζψο θαη ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα κπνξνχλ λα πξνζξνθεζνχλ επηιεθηηθά θαη λα ζπζζσξεπηνχλ κε ηελ 

πάξνδν ησλ θχθισλ πξνζξφθεζεο-εθξφθεζεο. Ωο απνηέιεζκα ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

πξνζξνθεηηθνχ ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή κείσζε. Δπηπιένλ, ίρλε απφ πξνζκίμεηο 

φπσο H2S, H2O, O2 θαη C4 πδξνγνλάλζξαθεο, κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηηο ζέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ πιέγκαηνο κε ην κεζάλην ή αθφκα θαη πξνθαιέζνπλ ηελ 

απνζχλζεζε ηνπ.  

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα ζχζηεκα ANG ππφθεηηαη ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο 

δηαθπκάλζεηο. Καζψο ε πξνζξφθεζε είλαη εμψζεξκε θαη ε εθξφθεζε ελδφζεξκε 

δηαδηθαζία, νη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα έρνπλ επίδξαζε ζην working capacity. 

Καηά ηελ πξνζξφθεζε, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ζα 

νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο πνζφηεηα κεζαλίνπ πνπ ζα πξνζξνθεζεί ηειηθά. Αληίζεηα, 
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θαηά ηελ εθξφθεζε, ε  κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα νδεγήζεη ζηελ ειάηησζε ηεο 

πνζφηεηαο κεζαλίνπ πνπ ζα εθξνθεζεί. 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζεί γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ MOF ζε ANG ζπζηήκαηα. Η ρξήζε ηνπο ζε κηα δεμακελή 

θαπζίκνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πάθησζε ηνπ πιηθνχ ζε απηή, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη. Ωζηφζν, ε πάθησζε απηή έρεη επίπησζε 

ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ. Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ δείμεη φηη ε κεραληθή 

πίεζε πνπ αζθείηαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πξνζξφθεζεο, θαζψο κέξνο 

ηνπ πιέγκαηνο θαηαξξέεη. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα πάθησζεο 

είλαη ην κέγεζνο θαη ζρήκα ησλ ζσκαηηδίσλ, ε κέζνδνο πάθησζεο θαη ε κεραληθή 

αληνρή.  

Τέινο, ε εκπνξηθή ρξήζε ησλ MOF πξνυπνζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα καδηθή 

παξαγσγή ζε ρακειφ θφζηνο. Έλαο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ην θφζηνο είλαη ε 

πνιιψλ ζηαδίσλ ζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ππνθαηαζηαηψλ. Ο ζρεδηαζκφο 

ππνθαηαζηαηψλ απφ ήδε ππάξρνληα θαη νηθνλνκηθά ππνζηξψκαηα είλαη κεγάιεο 

ζεκαζίαο. Δπηπιένλ, ήδε κεγάιεο εηαηξίεο έρνπλ πξνβεί ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

αχμεζεο παξαγσγήο. Η κεηάβαζε απφ ηελ εξγαζηεξηαθνχ επηπέδνπ ζηελ 

εξγνζηαζηαθνχ επηπέδνπ παξαγσγή έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. 

1.5.1.3. Γηαρσξηζκφο θαη απνζήθεπζε  Xe/Kr θαη MOFs 
 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 1.5.1.1. ε αλάγθε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη 

ζπλερήο. Ωζηφζν, ε κφιπλζε ηνπ αέξα κέζσ ηεο θαχζεο νξπθηψλ θαη 

πεηξειαηνεηδψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ε εμάληιεζε απηψλ έρεη θέξεη ηελ αλάγθε γηα 

αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Η ππξεληθή ελέξγεηα ε 

νπνία παξάγεηαη κέζσ ππξεληθήο ζράζεο, παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπή θαπζαεξίσλ, 

έρεη κεγάιε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ζεσξείηαη γεληθά κηα πνιιά ππνζρφκελε 

ελαιιαθηηθή ζηα νξπθηά θαχζηκα. Πεξεηαίξσ αλάπηπμε ζηελ παξαγσγή ππξεληθήο 

ελέξγεηαο φκσο πξναπαηηεί ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

Η ήδε ππάξρνπζα ηερλνινγία ειαηηψλεη ηνλ φγθν ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ 

παξάγεη φκσο πηεηηθά ξαδηελεξγά ζηνηρεία, κεηαμχ απηψλ ηζφηνπα Kr θαη Xe. Η 
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δέζκεπζε ηνπ Xe εθηφο απφ πεξηβαιινληνινγηθφ ελδηαθέξνλ έρεη θαη νηθνλνκηθφ 

θαζψο ην κε ξαδηελεξγφ ηζφηνπν ηνπ ην νπνίν είλαη ζπάλην έρεη πνιιέο ζχγρξνλεο 

εθαξκνγέο (Ιαηξηθή, ιακπηήξεο, ειεθηξνληθή, θ.ά.). Η ζεκεξηλή ηερλνινγία γηα ηελ 

απνθπγή ηεο απειεπζέξσζεο απηψλ ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηεί απφζηαμε ζε 

θξπνγνληθέο ζπλζήθεο, κηα ελεξγεηαθά θνζηνβφξα δηαδηθαζία18-20. Δλαιιαθηηθά, 

δηαρσξηζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ θπζηνξξφθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο πνξψδε 

πιηθά φπσο δεφιηζνη θαη ελεξγφ άλζξαθα, σζηφζν ηα πιηθά απηά δηαζέηνπλ κηθξή 

ρσξεηηθφηεηα θαη εθιεθηηθφηεηα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ Xe/Kr είλαη απαξαίηεην ην 

πνξψδεο πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα δηαζέηεη κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα θαη άξα 

ρσξεηηθφηεηα, θαη δπλαηφηεηα γηα ρεκηθή ηξνπνπνίεζε έηζη ψζηε λα κεηαβάιιεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε αεξίνπ-πιέγκαηνο ζηελ επηζπκεηή ηηκή θαη θαη’ επέθηαζε ε 

εθιεθηηθφηεηα ζην αέξην απηφ. Ιδαληθά πνξψδε πιηθά κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ηα MOF.  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 13, ηα MOFs κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ φζν θαη γηα ηελ απνζήθεπζε Xe θαη Kr. Μεηά ηελ εθιεθηηθή δέζκεπζε 

ηνπ Xe (Bed 1) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ Kr (Bed 2) ηα εθάζηνηε αέξηα κπνξνχλ λα 

εθξνθεζνχλ απφ ην αλάινγν MOF. Έπεηηα, κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ πάιη κε ηελ 

ρξήζε MOFs γηα ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα. Τν 85Κr έρεη κεγάιν ρξφλν 

εκηδσήο (t1/2=10.8yrs) θαη είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ηνπ έπεηηα απφ ηνλ 

Δηθόλα 13:Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηαρσξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο Xe θαη Kr απφ ηα 

απφβιεηα ππξεληθήο ζράζεο ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο. 
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δηαρσξηζκφ ηνπ έηζη ψζηε λα κελ απειεπζεξσζεί ζηελ αηκφζθαηξα. Ωζηφζν, ην 

127Xe δηαζέηεη κηθξφ ρξφλν εκηδσήο (t1/2= 36.3 d) θαη έρεη απνζπληεζεί κέρξη ηελ 

επεμεξγαζία. Καζψο ην Xe ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο φπσο, ηνλ 

εκπνξηθφ θσηηζκφ, ηελ ηαηξηθή απεηθφληζε, ηελ αλαηζζεζία θαη κφλσζε, νη πνζφηεηεο 

απηέο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζην εκπφξην.  
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1.6. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζχλζεζε θαη κειέηε ηδηνηήησλ λέσλ 

πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο, ηξνπνπνηεκέλσλ κε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ ζε αέξηα, κεηαμχ άιισλ φπσο ην CO2, CH4 

θαη Xe. Γηα ην ζηφρν απηφ επηιέρζεθε ε αλάπηπμε ελφο ηζνδνκηθνχ κε ηελ 

βηβιηνγξαθία πβξηδηθνχ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο, ηνπ νπνίνπ ν νξγαληθφο 

ππνθαηαζηάηεο είλαη ηξνπνπνηεκέλνο κε ακηδηθέο νκάδεο. Δπίζεο, κε ζθνπφ ηελ 

ηαπηφρξνλε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ θαηλνηφκσλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

θαηηφληα ησλ αιθαιηθψλ γαηψλ (Ca2+, Sr2+, Ba2+),επηιέρζεθε έλαο ηεηξαγσληθφο θαη 

δχν ηεηξαεδξηθνί νξγαληθνί ππνθαηαζηάηεο. Κάζε έλαο απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία 

δηαθνξεηηθψλ δνκψλ πβξηδηθψλ πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο δεπηεξνηαγψλ δνκηθψλ κνλάδσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πβξηδηθψλ 

πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο κε ην CO2, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ηεηξαγσληθφο, 

νθηαηνπηθφο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο ν νπνίνο θέξεη ακηδηθέο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο 

ζηνλ ζθειεηφ ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ κε θαηηφληα Cu2+ θαη ε ζχλζεζε ηνπ ηζνδνκηθνχ 

ηνπ Cu-tbo-MOF-5 ζηνρεχεη ζηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ακηδηθήο νκάδαο ζηηο 

πξνζξνθεηηθέο ηδηφηεηεο. 

Η επειημία ησλ αιθαιηθψλ γαηψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ γεσκεηξία 

ζπλαξκνγήο ηνπο, ηα θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα σο πξνο ηηο δνκέο πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κε έλαλ ηεηξαεδξηθφ ππνθαηαζηάηε 

απνζθνπεί ζηελ κειέηε ηεο δνκήο ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαζψο δελ 

ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία αλάινγα πνιπκεξή ζπλαξκνγήο.  

Απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ζπλαξκνγήο ηνπ ππνθαηαζηάηε, ε ρξήζε ηνπ 

νθηαηνπηθνχ, ακηδηθά ηξνπνπνηεκέλνπ ππνθαηαζηάηε ζηνρεχεη ζηελ ηαπηφρξνλε 

κειέηε δνκηθψλ αιιά θαη πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ. Βηβιηνγξαθηθά, κεγάινπ 

κεγέζνπο ππνθαηαζηάηεο φπσο απηφο έρνπλ σο απνηέιεζκα πβξηδηθά πνιπκεξή 

ζπλαξκνγήο κε κεγάιν πνξψδεο. Δπηπιένλ, ε ακηδηθή νκάδα πξνζθέξεη βειηίσζε 

ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ.  

Τέινο, ν ηξνπνπνηεκέλνο κε ζνπιθνληθέο νκάδεο (-SO2) ηεηξαεδξηθφο 

ππνθαηαζηάηεο ζπλδπάζηεθε κε θαηηφληα αιθαιηθψλ γαηψλ. Με βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθία θαη ε ζνπιθνληθή νκάδα απμάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην CO2. 

Ταπηφρξνλα, ε χπαξμε ηεο επηθέξεη δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ ππνθαηαζηάηε, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ ηειηθψλ πιηθψλ. 
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2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ-ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

2.1. Σχλζεζε πβξηδηθψλ πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο βαζηζκέλα ζε 

νθηαηνπηθφ νξγαληθφ ππνθαηαζηάηε θαη θαηηφληα Zn2+ /Cu2+ 
 

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε SBL ν Eddaoudi θαη ε νκάδα ηνπ αλέιπζαλ ηελ 

δνκή ηεο ηνπνινγίαο tbo ηνπ HKUST-1 ζε έλα δηζδηάζηαην πιέγκα απνηεινχκελν 

απφ ηεηξάγσλεο κνξηαθέο δνκηθέο κνλάδεο (sql SBL) ην νπνίν ππνζηπιψλεηαη κε έλα 

δηκεξέο Cu2+ (paddlewheel) κε ηέζζεξα ζεκεία γεθχξσζεο1. Μέζσ ηεο ίδηαο 

πξνζέγγηζεο, κε πξνζεθηηθή επηινγή νξγαληθνχ απηή ηελ θνξά ππνθαηαζηάηε πνπ 

ζα ππνζηπιψζεη ηα sql επίπεδα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε ίδηα ηξηζδηάζηαηε δνκή. Η 

ρξήζε ελφο νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ζχλζεζε πξνεθηεηακέλσλ αλαιφγσλ ή/θαη πξνζζήθε ιεηηνπξγηθήο νκάδαο γηα 

ελίζρπζε ηδηνηήησλ. Πξάγκαηη, πξνο επηβεβαίσζε ηεο πξνζέγγηζεο SBL, ε ρξήζε 

ελφο  ηεηξάπιεπξνπ ππνθαηαζηάηε κε ηζνθζαιηθά άθξα ζε ζπλδπαζκφ κε 

paddlewheel Cu2+ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο MOF κε ηνπνινγία tbo. Δπηπιένλ 

επέθηαζε ηνπ νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε απέδσζε έλα ηζνδνκηθφ πνιπκεξέο 

ζπλαξκνγήο κε κεγαιχηεξνπο πφξνπο. 

 

 

 

 

 

 

Ωζηφζν, παξά ηελ αχμεζε ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε 

ην πξσηφηππν HKUST-1, ε ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο CH4 ζε πςειέο πηέζεηο 

κεηψζεθε, θαζψο ππάξρνπλ πιένλ ιηγφηεξα paddlewheel Cu2+ πνπ θέξνπλ ηζρπξέο 

ζέζεηο πξνζξφθεζεο CH4. Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

CH4, ην 2016 ε εξεπλεηηθή καο νκάδα ρξεζηκνπνίεζε έλαλ ίδηαο γεσκεηξίαο άθακπην 

ππνθαηαζηάηε, κε εθηεηακέλε αξσκαηηθφηεηα2. Οη δχν κεζπιηθέο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο 

Δηθόλα 14: (a) Η ηνπνινγία tbo κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηεινχκελε απφ sqlSBLs (πξάζηλν) πνπ ππνζηπιψλνληαη 

απφ ηεηξάπιεπξν ππνθαηαζηάηε (κψβ).(b) πξνέθηαζε ησλ άθξσλ ηνπ ππνθαηαζηάηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ SBL θαη αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ. 
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πνπ ππάξρνπλ επηπιένλ ζηνλ θεληξηθφ αξσκαηηθφ δαθηχιην εληζρχνπλ ηελ 

ειεθηξνληαθή ηνπ ππθλφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πιέγκαηνο κε 

ην CH4. Πξάγκαηη, ην Cu-tbo-MOF-5 παξνπζίαζε απμεκέλε πξνζξφθεζε CH4, 

θαζηζηψληαο ην απφ ηα θαιχηεξα MOF γηα απνζήθεπζε CH4. 

 

Δηθόλα 15: Σρεκαηηζκφο ηνπ sql επηπέδνπ κε 4-cpaddlewheelθαη 'ηξηγσληθνχο' ππνθαηαζηάηεο. (b) Ο νθηαηνπηθφο 

ππνθαηαζηάηεο πνπ ιεηηνπξγεί σο ηεηξάπιεπξνο γεθπξσηηθφο ππνθαηαζηάηεο. (c) Ο ζπλδπαζκφο ησλ (a) θαη (b) 
δεκηνπξγεί ηελ ηνπνινγία tbo. (d) Κξπζηαιιηθή δνκή ηνπ Cu-tbo-MOF-5. 

Ωο ζπλέρεηα ηεο βειηίσζεο ησλ ηδηνηήησλ πξνζξφθεζεο ηνπ Cu-tbo-MOF-5 

δεκηνπξγήζεθε έλαο αλάινγνο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο ν νπνίνο έρεη σο επέθηαζε 

έλαλ ακηδηθφ δεζκφ (Δηθφλα 3). Ο ακηδηθφο απηφο δεζκφο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο CO2. 

 

 

Δηθόλα 16: Δπέθηαζε ηνπ ππνθαηαζηάηε ηνπ Cu-tbo-MOF-5 κε ακηδηθφ δεζκφ. 
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Σύλζεζε ηωλ Zn-amide-tbo, Cu-amide-tbo. 

ύλζεζε ηνπ Zn-amide-tbo: 0.022mmol Zn(NO3)2.6H2O (6.5mg) θαη 0.01mmol H8L1 

(12.4mg) δηαιχζεθαλ ζε 2ml DMFθαη 1 ζηαγφλα HNO3 65% ζε θηαιίδην ησλ 20ml. Τν 

θηαιίδην ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 85νC γηα 48h φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

ππνθίηξηλα θξχζηαιια θπβηθνχ ζρήκαηνο. 

ύλζεζε ηνπ Cu-amide-tbo: 0.022mmol Cu(NO3)2.3H2O (5.3mg) θαη 0.01mmol 

H8L1 (12.4mg) δηαιχζεθαλ ζε 2ml DMF θαη 4 ζηαγφλεο HNO3 65% ζε θηαιίδην ησλ 

20ml. Τν θηαιίδην ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 85νC γηα 48h φπνπ 

ζρεκαηίζηεθε κπιε κηθξνθξπζηαιιηθή ζθφλε. 

Πξνεηνηκαζία κεγάιωλ θξπζηάιιωλ Cu-amide-tbo: Με ζθνπφ ηελ επίιπζε ηεο 

θξπζηαιιηθήο δνκήο, κεγάια θξχζηαιια Zn-amide-tbo ηνπνζεηήζεθαλ ζε 3ml 

δηαιχκαηνο Cu(NO3)2.3H2O 0.06M ζε δηαιχηε DMF. Τν δηάιπκα αληηθαηαζηάζεθε κία 

θνξά ηελ εκέξα γηα δχν εκέξεο θαη ζηελ ζπλέρεηα, ηα κπιε ρξσκαηηζκέλα πηα 

θξχζηαιια εθπιχζεθαλ κε θξέζθν DMF. Η πιήξεο αληαιιαγή ηνπ Zn2+απφ Cu2+ 

επηβεβαηψζεθε κέζσ θαζκαηνζθνπίαο EDS. Κξχζηαιια πνπ έρνπλ παξαρζεί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν θαηηφλ ηνπ Zn2+ ζην Zn-amide-tbo δελ ζηαζεξνπνηεί ηελ ςεχδν-επίπεδε 

ηεηξαγσληθή γεσκεηξία ZnO4 ε νπνία πξνθχπηεη χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

κνξίνπ λεξνχ απφ ηηο αμνληθέο ζέζεηο, θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ην Zn-

amide-tbo δελ δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα κειεηεζεί σο πξνο ηηο πξνζξνθεηηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο θαη άξα ζα κειεηεζεί κφλν ην Cu-amide-tbo. 

Δηθόλα 17: Αληηπξνζσπεπηηθφ θάζκα EDS ηνπ Cu-amide-tbo πνπ έρεη πξνθχςεη απφ 
αληαιιαγή ησλ ηφλησλ ηνπ Zn-amide-tboκε Cu

2+
. 
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 Η κνξθνινγία κεγάισλ θξπζηάιισλCu-amide-tboκειεηήζεθε ηφζν κε νπηηθή 

κηθξνζθνπία φζν θαη κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο, SEM. 

Δηθόλα 18: Δηθφλεο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ζην Cu-amide-tbo. 

 

Δηθόλα 19: Δηθφλεο νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ζην Cu-amide-tbo. 

 

Χαραθηερηζκός Zn-amide-tbo, Cu-amide-tbo. 

Μεγάια θξχζηαιια Cu-amide-tbo πνπ παξάρζεθαλ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο επίιπζε ηεο δνκήο κέζσ πεξηζιαζηκεηξίαο αθηηλψλ-Φ ζε 

δείγκα κνλνθξπζηάιινπ. 

Η θαζαξφηεηα ηεο θάζεο επηβεβαηψζεθε κέζσ ζχγθξηζεο δηαγξακκάησλ δηάζιαζεο 

αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο (Powder X-Ray Diffraction, PXRD) κε ην ππνινγηζκέλν 

απφ ηελ δνκή δηάγξακκα. Η ηζνδνκηθφηεηα ηνπ Zn-amide-tboκε ην Cu-amide-tbo 

επηβεβαηψλεηαη κέζσ ζχγθξηζεο πεηξακαηηθψλ δηαγξακκάησλ PXRD. 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα PXRD πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

(Δηθφλα 7). Η πεξηγξαθή ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο γίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 20: Σπγθξηηηθφ δηάγξακκα δηάζιαζεο αθηηλψλ-X ζε δείγκα ζθφλεο ησλ Cu-amide-tbo θαη Zn-amide-tbo κε 

ην ππνινγηζκέλν απφ ηελ δνκή δηάγξακκα ηνπ Cu-amide-tbo. 

 

Περηγραθή Δοκής Cu-amide-tbo. 

Σηνλ Πίλαθα 1 ζπλνςίδνληαη ηα θξπζηαιινγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ Cu-amide-tbo. 

Πίλαθαο 1: Φαξαθηεξηζηηθά θπςειίδαο Cu-amide-tbo. 

 Crystal System Space Group Unit Cell Dimensions 

Cu-amide-tbo Tetragonal 𝐼4/𝑚𝑚𝑚 a=b=18.26Å, 
c=50.49Å 

α=β=γ=90ν 
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Η κεηαιιηθή πιεηάδα απνηειείηαη απφ έλα paddlewheel Cu2+, δειαδή έλα δηκεξέο ζην 

νπνίν θάζε κεηαιιηθφ θέληξνέρεη ηεηξαγσληθή ππξακηδηθή γεσκεηξία. Τα δχν απηά 

κεηαιιηθά θέληξα γεθπξψλνληαη ζηηο ηέζζεξηο ηζεκεξηλέο ηνπο ζέζεηο απφ ηέζζεξα 

θαξβνμπιηθά ηφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξγαληθφ ππνθαηαζηάηε. Τα άηνκα 

άλζξαθα ησλ θαξβνμπιηθψλ ηφλησλ απνηεινχλ θαη ηα ζεκεία πξνέθηαζεο, 

ζρεκαηίδνληαο κηα επίπεδε ηεηξαγσληθή δεπηεξνηαγή δνκηθή κνλάδα (Secondary 

Building Unit, SBU). Σε θάζε αμνληθή ζέζε είλαη ζπλαξκνζκέλν έλα κφξην λεξνχ κε 

ηελ ζχζηαζε ηεο SBU λα είλαη [Cu2(O2C-)4(H2O)2](Δηθφλα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21: Τν paddlewheel Cu
2+

 κε ηα θαξβνμπιηθά άθξα πξνεξρφκελα απφ 

ηνλ ππνθαηαζηάηε. Τα ζεκεία πξνέθηαζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 
δεκηνπξγία κηαο επίπεδεο ηεηξαγσληθήο SBU. 
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Ο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηζνζθαιηθά άθξα ηα νπνία 

ελψλνληαη κε ην θέληξν ηνπ κνξίνπ κε ακηδηθνχο δεζκνχο (Δηθφλα 3). Ο ακηδηθφο 

δεζκφο είλαη έλα είδνο επέθηαζεο ησλ άθξσλ ηνπ ππνθαηαζηάηε ζπλεπψο, ην 

κέγεζνο ησλ πφξσλ ζε ζχγθξηζε κε ην Cu-tbo-MOF-5 κεηαβάιιεηαη. 

Φαξαθηεξηζηηθέο γσλίεο θαη απνζηάζεηο ηνπ H8L1 βξίζθνληαη ζηελ Δηθφλα 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 22: Φαξαθηεξηζηηθέο απνζηάζεηο θαη γσλίεο ηνπ H8L1. 
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Ωο απνηέιεζκα, ην Cu-amide-tbo έρεη δχν πφξνπο. Ο κεγαιχηεξνο πφξνο βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηα επίπεδα θαη έρεη δηάκεηξν~13Å, ελψ ν κηθξφηεξνο βξίζθεηαη κέζα ζην 

επίπεδν θαη έρεη κήθνο ~8Å.  

 

 

Δηθόλα 23: Ο ζπλδπαζκφο paddlewheelCu
2+

 θαη νθηαηνπηθνχ 

ππνθαηαζηάηε έρεη σο απνηέιεζκα ησλ δεκηνπξγία ηνπ Cu-amide-
tbo. 
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Cu-amide-tbo 

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Cu-amide-tbo ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. Έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη κε κέηξεζε δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ  ζε 

δείγκα ζθφλεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη είλαη 

ζηαζεξφ ην Cu-amide-tbo. 

 

Δηθόλα 24: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Cu-amide-tbo ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. 

Σηελ ζπλέρεηα, κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Cu-amide-tbo έγηλε αληαιιαγή ηνπ 

κεηξηθνχ δηαιχηε DMF κε αθεηφλε κέζσ ζπλέρσλ εθπιχζεσλ γηα 5 εκέξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνκάθξπλζε απηνχ κε ηελ ρξήζε ππεξθξίζηκνπ CO2. 

Οη εμηζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

Φαξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο έγηλε κε ηελ θαηαγξαθή ηζνζέξκνπ αεξίνπ Ar ζηνπο 

87Κ αιιά θαη κε Ν2 ζηνπο 77Κ. Καζψο ην πιηθφ είλαη κηθξνπνξψδεο θαηαγξάθεηαη 

ηζφζεξκνο ηχπνπ Ι. Με βάζε ηηο πξνζξνθήζεηο απηέο ν φγθνο ησλ πφξσλ είλαη 

0.74ml g-1 θαη 0.72ml g-1 ζε ζρεηηθή πίεζε p/p0 0.99 θαη είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκθσλία κε ην φγθν ησλ πφξσλ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ θξπζηαιιηθή δνκή 

(1.15ml g-1). Η εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΤ είλαη 1846 m2 g-1 θαη 1848m2 g-1 αληίζηνηρα. 

Τέινο, κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο ηζφζεξκνπ Ar 
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ζηνπο 87Κ κέζσ NLDFT ππνινγηζκνχ φπνπ βξέζεθαλ δχν πφξνη δηακέηξνπ 7Å θαη 

12Å, πνπ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ θξπζηαιιηθή δνκή (8Å, 13Å). 

 

Δηθόλα 25: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ θαη Ν2 ζηνπο 77Κ ηνπ Cu-amide-tbo. 

Δηθόλα 26: ΒΔΤ δηάγξακκα ηνπ Cu-amide-tbo ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ. 
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Δηθόλα 27: ΒΔΤ δηάγξακκα ηνπ Cu-amide-tbo ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ. 

 

Δηθόλα 28: : Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ηνπ Cu-amide-tbo ζηνπο 87Κ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζφζεξκν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή NLDFT. 
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Δηθόλα 29: Καηαλνκή κεγέζνπο πφξσλ, ππνινγηζκέλε απφ ηελ αλάιπζε NLDFT. 

Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κειέηε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ. Σπγθεθξηκέλα, έγηλαλ 

κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο αεξίνπ CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ (Δηθφλα 17).Μέζσ 

απηψλ γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε (Qst
0), 

φπνπ θαη βξίζθεηαη ίζε κε 20kJ mol-1(Δηθφλα 18, 19). 

Οη ππνινγηζκνί ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο 

επηθάλεηαο γίλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial θαη κε ηελ ρξήζε 

ηεο εμίζσζεο Clausius-Clapeyron, ελψ ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή 

θάιπςε ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial (ΠαξάξηεκαΙΙ). 
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Δηθόλα 30: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ. 

 

Δηθόλα 31: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ CO2 γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο. 



 

60 

 

 

Δηθόλα 32: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  Cu-

amide-tbo. 

Σπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ θαζψο θαη ηελ 

ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε γηα ηα Cu-tbo-MOF-5 θαη Cu-amide-tbo 

πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 2. 

Πίνακας 2. Σπγθξηηηθφο πίλαθαο πξνζξνθήζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο 273Κ θαη 298Κ θαη ζε πίεζε 1 bar θαζψο θαη 

ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε, γηα ηα Cu-tbo-MOF-5 θαη Cu-amide-tbo. 

 Πξνζξνθεκέλε Πνζφηεηα CO2ζεπίεζε 

1bar (cm3g-1(STP)) 

Qst
0,kJ mol-1 

 

273K 298K 

Cu-tbo-MOF-5 149 80 24.5 

Cu-amide-tbo 133 78 20.0 
. 

Η πνιηθή ακηδηθή νκάδα αλακέλεηαη λα έρεη απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην CO2. 

Αξθεηέο είλαη κάιηζηα νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο ε χπαξμε ακηδηθψλ 

νκάδσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο CO2
3-6.Ωζηφζν, 

εδψ παξαηεξείηαη φηη νη ηηκέο γηα ην Cu-amide-tbo είλαη ειάρηζηα κηθξφηεξεο απφ φηη 

ηνπ Cu-tbo-MOF-5. Η ηάζε απηή έρεη παξαηεξεζεί μαλά θαη έρεη κειεηεζεί ηφζν ζε 

πεηξακαηηθφ  φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Όπσο πξνθχπηεη, ε χπαξμε ακηδηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ δελ εγγπάηαη ηελ αχμεζε πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο CO2 
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θαζψο δελ έρεη απαξαίηεηα άκεζε αιιειεπίδξαζε κε απηή. Απηφ έρεη πξνθχςεη κέζσ 

ηεο παξαηήξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ CO2 κε άιια κέξε ηνπ νξγαληθνχ 

ππνθαηαζηάηε ή κφλν κε αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα φπνπ απηά ππάξρνπλ7-9. 

 
Σηελ ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα CH4 ηνπ Cu-amide-tbo ζηνπο 

298Κ ζε πςειέο πηέζεηο, φπνπ πξνέθπςε ε ηηκή ηεο νιηθήο θαη πιενλάδνπζαο 

(excess) ρσξεηηθφηεηαο ζηα 298cm3g-1 (0.213g g-1) θαη 239 cm3g-1 (0.170g g-1) 

αληίζηνηρα ζηα 65 bar. Η ιεηηνπξγηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην εχξνο 

πηέζεσλ 5 – 65bar ζε ζεξκνθξαζία 298Κ, είλαη 229cm3 g-1θαη 149cm3 cm-3. 

Η ηηκή ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο CH4 ζηνπο 298Κ ηνπ Cu-amide-tbo είλαη κηθξφηεξε 

απφ εθείλε ηνπ Cu-tbo-MOF-5 (~340cm3 g-1, 0.243g g-1 ζε πίεζε 65bar). Δπηπιένλ, ε 

ιεηηνπξγηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ Cu-amide-tbo είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλν ηνπ Cu-tbo-

MOF-5 (275cm3 g-1ζε πηέζεηο 5-65bar).  

 

Δηθόλα 33: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CH4 ζε πςειέο πηέζεηο ζηνπο 298Κ. 
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2.2. Σχλζεζε πβξηδηθψλ πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο βαζηζκέλα ζε 

ηεηξαεδξηθφ νξγαληθφ ππνθαηαζηάηε θαη κεηαιιηθά ηφληα αιθαιηθψλ 

γαηψλ (Ca2+, Sr2+, Ba2+). 
 

Η επηινγή θαηηφλησλ ησλ αιθαιηθψλ γαηψλ γηα ηελ ζχλζεζε πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο 

έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Η κεγάιε ηνληηθή αθηίλα θαη ε ηνληηθή θχζε ησλ 

δεζκψλ ζπλαξκνγήο ησλ θαηηφλησλ απηψλ ηα θαζηζηά επέιηθηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ γεσκεηξία ζπλαξκνγήο ηνπο. Τα ζρεηηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο (Alkaline 

Earth-Metal Organic Frameworks, AE-MOFs) έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη 

δηαζδηάζηαηα1,2. Πξνο εθκεηάιιεπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δεζκνχ αιθαιηθήο γαίαο-

θαξβνμπιηθνχ αληφληνο, επηιέρζεθε έλαο ήδε ηξηζδηάζηαηνο ππνθαηαζηάηεο, ν 

4’,4’’,4’’’,4’’’’- methanetetrayltetrabiphenyl – 4 – carboxylic acid (H4MTBC), έηζη ψζηε 

λα επλνεζεί ν ζρεκαηηζκφο ηξηζδηάζηαησλ δνκψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O O H 

C O O H 

C O O H 

H O O C 

Δηθόλα 21: Γνκή ηνπ H4MTBC. 
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Σύλζεζε ηωλ Ca-MTBC, Sr-MTBC, Ba-MTBC. 

ύλζεζε ηνπ Ca-MTBC:0.04mmol CaCl2.2H2O (5.8mg) θαη 0.01mmol H4MTBC 

(8mg) δηαιχζεθαλ ζε 3ml DMF θαη 1ml H2O ζε θηαιίδην ησλ 20ml. ην θηαιίδην 

ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 105νC γηα 16h φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ άρξσκα 

θξχζηαιια ξαβδνεηδνχο ζρήκαηνο.  

ύλζεζε ηνπ Sr-MTBC: 0.04mmol SrCl2.6H2O (10.6mgr) θαη 0.01mmol H4MTBC 

(8mg) δηαιχζεθαλ ζε 2ml DMF θαη 0.7ml H2O ζε θηαιίδην ησλ 20ml. ην θηαιίδην 

ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 105νC γηα 16h φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ άρξσκα 

θξχζηαιια ξαβδνεηδνχο ζρήκαηνο.  

ύλζεζε ηνπ Ba-MTBC: 0.045mmol BaCl2.2H2O (10.9mg) θαη 0.01mmol H4MTBC 

(8mg) δηαιχζεθαλ ζε 2ml DMF θαη 1ml H2O ζε θηαιίδην ησλ 20ml. ην θηαιίδην 

ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 105νC γηα 16h φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ άρξσκα 

θξχζηαιια ζρήκαηνο βειφλαο.  

Η κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ κειεηήζεθε ηφζν κε νπηηθή κηθξνζθνπία φζν θαη κε 

ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM). 

Δηθόλα 22: Δηθφλεο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ζηα (a)Ca-MTBC, (b) Sr-MTBC, (c)Ba-MTBC. 
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Δηθόλα 23: Δηθφλεο νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ζηα (a)Ca-MTBC, (b)Sr-MTBC, (c)Ba-MTBC. 

 

Χαραθηερηζκός Ca-MTBC, Sr-MTBC θαη Ba-MTBC. 

Καη ηα ηξία πνιπκεξή ζπλαξκνγήο απνκνλψζεθαλ ζε κνξθή κνλνθξπζηάιινπ νπφηε 

θαηέζηε δπλαηή ε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπο κέζσ πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε 

κνλνθξχζηαιιν. Η θαζαξφηεηα ηεο θάζεο επηβεβαηψζεθε γηα ηα ηξία πνιπκεξή 

ζπλαξκνγήο κέζσ ζχγθξηζεο ησλ δηαγξακκάησλ PXRD κε ην αληίζηνηρν 

ππνινγηζκέλν απφ ηελ δνκή. Τα Ca-MTBC θαη Sr-MTBC είλαη ηζνδνκηθά, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψζεθε ηφζν απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δνκψλ ηνπο φζν θαη απφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ δηαγξακκάησλ δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο. 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα PXRD πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

(Δηθφλα 24, Δηθφλα 25). Η πεξηγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ δνκψλ γίλεηαη παξαθάησ. 
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Εικόνα 24: Σπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-X ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ (a)Ca-MTBC, (b)Sr-MTBC κε ηα 

ππνινγηζκέλα απφ ηελ δνκή δηαγξάκκαηα, θαηά αληηζηνηρία. (c)Σχγθξηζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαγξακκάησλ ηνπ 

(a) θαη (b). 
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Δηθόλα 25:Σπγθξηηηθφ δηάγξακκα δηάζιαζεο αθηηλψλ-X ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ba-MTBC κε ην ππνινγηζκέλν απφ 

ηελ δνκή δηάγξακκα.  

 

Περηγραθή Δοκής Ca-MTBC θαη Sr-MTBC.  

Όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ηα Ca-MTBCθαη Sr-MTBC είλαη ηζνδνκηθά, σο εθ 

ηνχηνπ πέξαλ ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Πίλαθαο 3), γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο 

δνκήο κφλν ηνπ Sr-MTBC. 

Πίλαθαο 3: Φαξαθηεξηζηηθά θπςειίδαο Ca-MTBC θαη Sr-MTBC. 

 
Crystal System Space Group Unit Cell Dimensions 

Ca-MTBC Tetragonal 𝐼4 2𝑑 a=b=30.31Å, 
c=6.94 Å 

α=β=γ=90ν 

Sr-MTBC Tetragonal 𝐼4 2𝑑 a=b=30.24Å, 
c=7.17 Å 

α=β=γ=90ν 

 

Η κεηαιιηθή πιεηάδα εθηείλεηαη ζηνλ ρψξν ζε κία δηάζηαζε (1D) θαη έρεη ζχζηαζε 

[Sr2(H2O)2(-COO)4]∞. Τα ζεκεία επέθηαζεο ηεο κνλνδηάζηαηεο απηήο δεπηεξνηαγνχο 

δνκηθήο κνλάδαο, ζρεκαηίδνπλ zig-zag γεσκεηξία. Ωο ζεκεία επέθηαζεο ζεσξνχληαη 

ηα άηνκα άλζξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαξβνμπιηθέο νκάδεο ηνπ 

ππνθαηαζηάηε. Η απεηθφληζε ηεο SBU ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα ζεκεία επέθηαζεο 

(Δηθφλα 26) παξνπζηάδεη ηα ζεκεία απηά σο θφκβνπο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηξείο άιινπο θφκβνπο ηεο ίδηαο SBU. Κάζε θφκβνο ζπλδέεηαη επηπιένλ κε κηα 

γεηηνληθή θιηκαθσηή SBU κέζσ ηνπ ππνθαηαζηάηε3. Αμηνζεκείσηνο είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη γεηηνληθέο SBU είλαη δηαηεηαγκέλεο θαζψο είλαη ζηξακκέλεο θαηά 90o 
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κεηαμχ ηνπο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δελ είλαη ζχλεζεο ζε πβξηδηθά πνιπκεξή 

ζπλαξκνγήο κε απηή ηελ δεπηεξνηαγή δνκηθή κνλάδα3 (Δηθφλα 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 26: Η κνλνδηάζηαηε κεηαιιηθή πιεηάδα θνηηψληαο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα c. Η λνεηή 

έλσζε ησλ ζεκείσλ πξνέθηαζεο ζρεκαηίδεη  ηελ θιηκαθσηή δνκή.  Πξάζηλεο ζθαίξεο θαη 
πνιχεδξα: Sr, γθξη ζθαίξεο: C,  θφθθηλεο ζθαίξεο:  Ο 

Δηθόλα 27: Οη δεπηεξνηαγείο δνκηθέο κνλάδεο(SBU) βξίζθνληαη 

πεξηζηξακέλεο θαηά 90
o
 κεηαμχ ηνπο. 
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Η SBU πεξηέρεη έλα θξπζηαιινγξαθηθά αλεμάξηεην ηφλ Sr2+ ην νπνίν είλαη 

νθηαεληαγκέλν θαη ζπλαξκφδεηαη κε νθηψ νμπγφλα, έμη απφ θαξβνμπιηθά αληφληα απφ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο θαη δχν απφ κφξηα λεξνχ. Κάζε κφξην λεξνχ 

γεθπξψλεη δχν ηφληα Sr2+. Οη ηνληηθήο θχζεο δεζκνί Sr-O έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο αζχκκεηξνπ δσδεθάεδξνπ. Κάζε δσδεθάεδξν κνηξάδεηαη κε ην 

γεηηνληθφ ηνπ κηα πιεπξά.  

 

Ο ππνθαηαζηάηεο ζπλαξκφδεηαη κε νθηψ ηφληα Sr2+ ζπλνιηθά. Κάζε θαξβνμπιηθφ 

άθξν ζπλαξκφδεηαη κε ρειηθφ θαη γεθπξσηηθφ ηξφπν (κ2-ε2,ε1) κε δχν δηαθνξεηηθά 

Sr2+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 28: Ο ηξφπνο ζπλαξκνγήο(a) ηνπ Sr
2+

 θαη ε γεσκεηξία(b) πνπ πξνθχπηεη. (c) Γχν θαηηφληα Sr
2+

 

κνηξάδνληαη κηα πιεπξά. Τν δεχηεξν άηνκν ρξσκαηίζηηθε κε κψβ γηα ιφγνπο δηάθξηζεο. Πξάζηλε 
ζθαίξα/πνιχεδξα θαη κψβ πνιχεδξν: Sr, γθξη ζθαίξεο: C,  θφθθηλεο ζθαίξεο:  Ο 
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Δηθόλα 29: Ο ρειηθφο θαη γεθπξσηηθφο ηξφπνο ζπλαξκνγήο 
ηνπ ππνθαηαζηάηε κε ηα θαηηφληα Sr

2+
. 
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Σπλνςίδνληαο ν ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ (κνλνδηάζηαηεο δεπηεξνηαγνχο 

δνκηθήο κνλάδαο θαη ππνθαηαζηάηε) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο, κε έλα είδνο ξνκβηθψλ θαλαιηψλ δηακέηξνπ 

πεξίπνπ 10Å. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 30: Ο ζπλδπαζκφο κνλνδηάζηαηεο δεπηεξνηαγνχο δνκηθήο 

κνλάδαο θαη ηεηξαεδξηθνχ ππνθαηαζηάηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο. 
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Περηγραθή Δοκής Ba-MTBC. 

Σηνλ Πίλαθα 4 βξίζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπςειίδαο ηνπ Ba-MTBC. 

Πίλαθαο 4: Φαξαθηεξηζηηθά θπςειίδαο Βa-MTBC. 

 
Crystal 
System 

Space Group Unit Cell Dimensions 

Ba-MTBC Orthorhombic 𝑃𝑏𝑐𝑚 a=6.88Å, 
b=28.55Å,c=33.72Å 

α=β=γ=90ν 

 

Σε αληίζεζε κε ηo Sr-MTBC, ην Ba-MTBC δελ είλαη ηζνδνκηθφ ηνπ Ca-MTBC. 

Σχκθσλα κε ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπ απνηειείηαη απφ κνλναηνκηθφ θαηηφλ αληί 

κνλνδηάζηαηεο δεπηεξνηαγνχο δνκηθήο κνλάδαο(SBU). Κάζε θαηηφλ 

Ba2+ζπλαξκφδεηαη κε νθηψ νμπγφλα, έμη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο, 

δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη πξνησλησκέλνη, έλα κφξην λεξνχ θαη έλα κφξην 

δηκεζπινθνξκακηδίνπ (DMF), θαη έρεη ζχζηαζε [Ba(-COO)2(-COOH)2(H2O)(DMF)]. 

 

Ο ππνθαηαζηάηεο έρεη δχν ηξφπνπο ζπλαξκνγήο κε ηα άηνκα Ba2+. Γχν απφ ηα 

ηέζζεξα θαξβνμπιηθά άθξα ηνπ ζπλαξκφδνληαη ρειηθά ελψ ηα άιια δχν 

ζπλαξκφδνληαη κνλνδνληηθά.  

 

Δηθόλα 31:Ο ηξφπνο ζπλαξκνγήο(a) ηνπ Ba
2+

 θαη ε γεσκεηξία(b) πνπ 

πξνθχπηεη. Σθνχξα Πξάζηλε ζθαίξα/πνιχεδξν: Sr, γθξη ζθαίξεο: C,  
θφθθηλεο ζθαίξεο:  Ο 
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Τα θαηηφληα Ba2+ ζπλαξκφδνληαη κε ππνθαηαζηάηεο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα δηζδηάζηαηε δνκή. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ε ρξήζε απηνχ ηνπ 

ηεηξαεδξηθνχ ππνθαηαζηάηε είρε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ πνιπκεξψλ 

ζπλαξκνγήο. Ωζηφζν, εδψ παξαηεξήζεθε φηη ε ρξήζε ηνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο 2D πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο. Η πξνέθηαζε απηνχ ηνπ πβξηδηθνχ 

πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο ζηηο δχν δηαζηάζεηο δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ επίπεδα κε 

ηδηαίηεξε κνξθή. Κάζε επίπεδν έρεη θπκαηνεηδή κνξθή ηνπ νπνίνπ ην πάρνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ ππνθαηαζηάηε ζηνλ ρψξν. Τα επίπεδα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ αηφκνπ ηνπ Βαξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πδξνμχιην ηνπ κε απνπξσηνλησκέλνπ (κνλνδνληηθνχ) ππνθαηαζηάηε ηνπ ελφο 

επηπέδνπ δεκηνπξγεί δεζκφ πδξνγφλνπ κε ην νμπγφλν ηνπ ρειηθά ζπλαξκνζκέλνπ 

ππνθαηαζηάηε ηνπ γεηηνληθνχ επηπέδνπ. Κάζε άηνκν βαξίνπ ηνπ επηπέδνπ δεκηνπξγεί 

δχν δεζκνχο πδξνγφλνπ. Οη δεζκνί πδξνγφλνπ ππάξρνπλ κεηαμχ δχν πδξνμπιίσλ 

ελφο αηφκνπ βαξίνπ ηνπ ελφο επηπέδνπ κε δχν νμπγφλα απφ ρειηθά ζπλαξκνζκέλνπο 

ππνθαηαζηάηεο απφ ην γεηηνληθφ επίπεδν. 

Λφγσ απηνχ ηνπ παθεηαξίζκαηνο, δελ δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ πφξνη αλάκεζα ζηα 

επίπεδα. 

 

Δηθόλα 32:Ο ρειηθφο θαη κνλνδνληηθφο ηξφπνο 

ζπλαξκνγήο ηνπ ππνθαηαζηάηε κε ηα θαηηφληα 
Ba

2+
. 
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Δηθόλα 33: Οη δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ Ba-MTBC. 

 

Δηθόλα 34: Πξνβνιή ελφο θχιινπ κε θίηξηλν ρξψκα ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά θχιια (a) θαηά κήθνο ηνπ άμνλα a, 

(b) θαηά κήθνο ηνπ άμνλα c. 
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Σπλνςίδνληαο ν ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ (κνλναηνκηθήο δνκηθήο 

κνλάδαο θαη ηεηξαδξηθνχ ππνθαηαζηάηε) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

δηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο, κε δχν είδε ξνκβηθψλ θαλαιηψλ δηακέηξνπ 

πεξίπνπ 9,5Å θαη 11Å. 

 

Δηθόλα 35: Ο ζπλδπαζκφο κνλναηνκηθήο δνκηθήο κνλάδαο θαη ηεηξαδξηθνχ ππνθαηαζηάηε έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο δηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο. 
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Ca-MTBC 

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Ca-MTBC ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο θαζψο θαη ζην αέξα φπνπ είλαη ζηαζεξφ ηνπιάρηζηνλ γηα4 εκέξεο. Έιεγρνο 

ηεο ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη κε κέηξεζε πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ  ζε δείγκα ζθφλεο. 

 

 

Δηθόλα 36: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ca-MTBC ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. 
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Δηθόλα 37: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ca-MTBC ζε ρξφλνπο έθζεζεο ζηνλ αέξα 

κέρξη ηέζζεξηο κέξεο. 

Σηελ ζπλέρεηα, κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Ca-MTBC έγηλε αληαιιαγή ηνπ 

κεηξηθνχ δηαιχηε DMF κε αθεηφλε κέζσ ζπλέρσλ εθπιχζεσλ γηα 5 εκέξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνκάθξπλζε απηνχ ππφ θελφ ζηνπο 120νC γηα 20 ψξεο.  

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνξψδνπο πνπ γίλεηαη παξαθάησ γίλνληαη ππνινγηζκνί νη 

νπνίνη βαζίδνληαη ζε εμηζψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο έγηλε κε ηελ θαηαγξαθή ηζνζέξκνπ αεξίνπ Ar ζηνπο 

87Κ. Τν πιηθφ είλαη κηθξνπνξψδεο, εκθαλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθή ηζφζεξκν 

πξνζξφθεζεο ηχπνπ Ι. Σηελ εθξφθεζε παξαηεξείηαη κηα κηθξή πζηέξεζε, ε 

εκθάληζε ηεο νπνίαο είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Ο φγθνο ησλ πφξσλ είλαη 0.35ml g-1 ζε 

ζρεηηθή πίεζε p/p0 0.99, κηθξφηεξνο απφ ηνλ ππνινγηζκέλν απφ ηελ θξπζηαιιηθή 

δνκή φγθν ησλ πφξσλ, 0.53ml g-1. Η εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΤ θαη Langmuir είλαη 798 

m2g-1 θαη 844m2g-1αληίζηνηρα. Τέινο, κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γίλεηαη κέζσ 

NLDFT ππνινγηζκνχ φπνπ βξέζεθε έλαο πφξνο δηακέηξνπ 5.5Å. Σχκθσλα κε ηελ 

δνκή αλακέλεηαη έλα είδνο πφξνπ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ ηελ πεηξακαηηθή 

(10Å). 
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Δηθόλα 38: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ ηνπ Ca-MTBC. 

 

Δηθόλα 39: ΒΔΤ δηάγξακκα ηνπ Ca-MTBC ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Arζηνπο 87Κ. 
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Δηθόλα 41: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ηνπ Ca-MTBC ζηνπο 87Κ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζφζεξκν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή NLDFT. 

Δηθόλα 40: Langmuir δηάγξακκα ηνπ Ca-MTBC ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Ar 
ζηνπο 87Κ. 
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Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κειέηε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ άιισλ αεξίσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, έγηλαλ κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο αεξίσλ CO2 θαη CH4 ζηνπο 273Κ, 

283Κ θαη 298Κ. Μέηξεζε πξνζξφθεζεο CO2 πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ ζηνπο 

195Κ έσο 1atm. Δπηπιένλ κέηξεζε πξνζξφθεζεο CH4 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 

112Κ, ηελ ζεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο ηνπ CH4. Απφ ηελ κέηξεζε CO2ζηνπο 195Κ 

γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ ησλ πφξσλ φπνπ βξίζθεηαη 0.42ml g-1, ζε ζρεηηθή 

πίεζε 0.98, ελψ αληίζηνηρα απφ ηελ πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 112Κ ν φγθνο ησλ 

πφξσλ ππνινγίδεηαη 0.37ml g-1ζε  κεξηθή πίεζε 0.99.Η αμηνζεκείσηε δηαθνξά ην 

φγθνπ ησλ πφξσλ απφ ηελ κέηξεζε CO2 (0.42ml g-1)ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Ar θαη 

CH4(0.35ml g-1θαη 0.37ml g-1αληίζηνηρα) πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε πξφζβαζε 

ηνπ CO2 ζην πιηθφ ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο θηλεηηθήο ηνπ δηακέηξνπ (3.3Å) έλαληη ηνπ 

Arθαη CH4 (3.4Å θαη 3.8Å αληίζηνηρα) θαζψο θαη ε χπαξμε ηεηξαπνιηθήο ξνπήο.  

 

Απφ ηηο ηζφζεξκεο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ (Δηθφλα 44) 

γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε (Qst
0), φπνπ 

θαη βξίζθεηαη ίζε κε 22kJ mol-1(Δηθφλα 45, 46). 

 

Δηθόλα 42: Καηαλνκή κεγέζνπο πφξσλ, ππνινγηζκέλε απφ ηελ αλάιπζε NLDFT. 
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Οη ππνινγηζκνί ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο 

επηθάλεηαο ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial θαη κε ηελ 

ρξήζε ηεο εμίζσζεο Clausius-Clapeyron, ελψ ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή 

θάιπςε ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial (Παξάξηεκα ΙΙ) 

  

Δηθόλα 43: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 195Κ. 
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Δηθόλα 44: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ. 

Δηθόλα 45: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ CO2 γηα ηηο ηξεηο 
ζεξκνθξαζίεο. 
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Δηθόλα 46: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  Ca-

MTBC. 
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Δπηπιένλ, κέζσ ησλ ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 273Κθαη 298Κ (Δηθφλα 

48) γίλεηαη θαηά αληηζηνηρία ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε 

ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ζε κεδεληθή θάιπςε (Qst
0), φπνπ 

βξίζθεηαη ίζε κε 12kJmol-1 (Δηθφλα 49, 50). 

 

Δηθόλα 47: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 112Κ. 
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Δηθόλα48: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 49: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ CH4 γηα ηηο δχν 

ζεξκνθξαζίεο. 
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Δηθόλα50: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  Ca-MTBC. 
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Μεηξήζεηο πξνζξφθεζεο επγελψλ αεξίσλ (Xe/Kr) ζηηο ζεξκνθξαζίεο 273Κ, 283Κ θαη 

298Κ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα φπνπ αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη ε ελζαιπία 

πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

Σπγθεθξηκέλα, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνζξνθήζεηο Xe ζηνπο 273Κ, 283Κ 

θαη 298Κ (Δηθφλα 51). Μέζσ απηψλ ππνινγίδεηαη ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε 

ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο αιιά θαη ζε κεδεληθή θάιπςε φπνπ 

ππνινγίδεηαη 21kJ mol-1 (Δηθφλα 52, 53). 

 

Δηθόλα 51: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο Xe ζηνπο 273Κ, 283K θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 52: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ Xe γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξζίεο.

 

Δηθόλα 53: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ Xe ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  Ca-MTBC. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνζξνθήζεηο Kr ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ (Δηθφλα 

54). Η ελζαιπία πξνζξφθεζεο κεδεληθήο θάιπςεο είλαη 22kJmol-1(Δηθφλα 55, 56). 

 

Δηθόλα 54: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο Kr ζηνπο 273Κ, 283K θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 55: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ Kr γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο. 

Δηθόλα 56: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ Kr ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  Ca-MTBC.  
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Sr-MTBC  

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Sr-MTBC ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο 

θαζψο θαη ζην αέξα φπνπ είλαη ζηαζεξφ γηα 4 εκέξεο. Έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο 

γίλεηαη κε κέηξεζε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ  ζε δείγκα ζθφλεο. 

 

Δηθόλα 57: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Sr-MTBC ζε 
δηάθνξνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο. 
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Σηελ ζπλέρεηα, κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Sr-MTBC έγηλε αληαιιαγή ηνπ 

κεηξηθνχ δηαιχηε DMF κε αθεηφλε κέζσ ζπλέρσλ εθπιχζεσλ γηα 5 εκέξεο. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν έγηλε αιιαγή ηεο αθεηφλεο κε δηρισξνκεζάλην ζε 2 εκέξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνκάθξπλζε απηνχ ππν θελφ ζηνπο 80νC γηα 20 ψξεο.  

 

Φαξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο έγηλε κε ηελ θαηαγξαθή ηζνζέξκνπ αεξίνπ Ar ζηνπο 

87Κ. Τν πιηθφ είλαη κηθξνπνξψδεο, εκθαλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθή ηζφζεξκν 

πξνζξφθεζεο ηχπνπ Ι. Σηελ εθξφθεζε παξαηεξείηαη κηα κηθξή πζηέξεζε, ε 

εκθάληζε ηεο νπνίαο είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Ο φγθνο ησλ πφξσλ είλαη 0.25ml g-1 ζε 

ζρεηηθή πίεζε 0.99, κηθξφηεξνο απφ ηνλ ππνινγηζκέλν απφ ηελ θξπζηαιιηθή δνκή 

φγθν ησλ πφξσλ, 0.48ml g-1.Η εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΤ θαη Langmuirείλαη 557 m2g-1θαη 

591m2g-1  αληίζηνηρα. Τέινο, κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γίλεηαη κέζσ NLDFT 

ππνινγηζκνχ φπνπ βξέζεθε έλαο πφξνο δηακέηξνπ 5.5Å.Σχκθσλα κε ηελ δνκή 

αλακέλεηαη έλα είδνο πφξνπ κε δηάκεηξν ειάρηζηα κεγαιχηεξε απφ ηελ πεηξακαηηθή 

(10 Å). 

 

Δηθόλα 58: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ ρ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Sr-MTBC ζε ρξφλνπο 
έθζεζεο ζηνλ αέξα κέρξη ηέζζεξηο κέξεο. 
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Δηθόλα 60: ΒΔΤ δηάγξακκα ηνπ Sr-MTBC ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ. 

Δηθόλα 59: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ ηνπ Sr-MTBC. 
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Δηθόλα 61: Langmuir δηάγξακκα ηνπ Sr-MTBC ην νπνίν πξνέθπςε απν ηα δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 

87Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 62: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ηνπ Sr-MTBC ζηνπο 87Κ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζφζεξκν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή NLDFT. 
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Δηθ45όλα 63: Καηαλνκή κεγέζνπο πφξσλ, ππνινγηζκέλε απφ ηελ αλάιπζε NLDFT. 
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Σύγθρηζε ζεωρεηηθώλ θαη πεηρακαηηθώλ ηηκώλ ταραθηερηζηηθώλ 

πορώδοσς Ca-MTBC θαη Sr-MTBC. 

Καζψο ηα δχν πιηθά είλαη ηζνδνκηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνξψδνπο ηνπο 

ζπκπίπηνπλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 5: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ πνξψδνπο ησλ Ca-MTBCθαη Sr-MTBC. 

 

Ca-MTBC Sr-MTBC 

Experimental 
value 

Theoretical 
value 

Experimental 
value 

Theoretical 
value 

Pore Volume, 
ml g-1 0.35 0.53 0.25 0.48 

Pore Diameter, 
Å 5.5 10 5.5 10 

 

Καζψο ην Ca είλαη άηνκν κε κηθξφηεξν αηνκηθφ βάξνο, ε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ φγθνπ 

ησλ πφξσλ αλά γξακκάξην πιηθνχ ηνπ Ca-MTBC ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ 

αλαιφγνπ ηνπ Sr. Οη πεηξακαηηθέο ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ζεσξεηηθέο κε εθείλε 

ηνπ Ca-MTBC νκνίσο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπ Sr-MTBC. 

Πίλαθαο 6: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ηηκψλ εηδηθήο επηθάλεηαο γηα ηα Ca-MTBCθαη Sr-MTBC. 

 Ca-MTBC Sr-MTBC 

BET Surface Area, m2 g-1 798 557 

Langmuir Surface Area, 
m2 g-1 

844 591 

 

Η δηαθνξά κεηαμχ BETθαη Langmuir εηδηθήο επηθάλεηαο νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ζηελ 

θάζε ζεσξία. Μέζσ ηεο ζεσξίαο BET ππνινγίδεηαη ε εηδηθή επηθάλεηα απφ ηα κφξηα 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ κνλνζηξψκαηνο ιακβάλνληαο φκσο ππ’νςηλ φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη θαη πνιπζηξσκαηηθή θάιπςε. Αληίζεηα, ε ζεσξία 

Langmuir έρεη σο παξαδνρή φηη θαηά ηελ πξνζξφθεζε ιακβάλεη ρψξα κφλν 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε, εμ νπ θαη ε κεγαιχηεξε επηθάλεηα. 

Η δηαθνξά ζηελ εηδηθή επηθάλεηα κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαθνξά 

κε ην φγθν ησλ πφξσλ κε απηή ηνπ Ca-MTBC λα είλαη κεγαιχηεξε. 
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Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κειέηε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ άιισλ αεξίσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, έγηλαλ κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο αεξίσλ CO2 θαη CH4 ζηνπο 273Κ, 

283Κ θαη 298Κ. Μέηξεζε πξνζξφθεζεο CO2 πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ ζνπο 

195Κ έσο πίεζε 1atm. Με βάζε ηελ ηζφζεξκν απηή ν φγθνο ησλ πφξσλ είλαη 0.29ml 

g-1, ηηκή πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε απηή πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηζφζεξκν Ar 

ζηνπο 87Κ (0.25ml g-1). 

Μέζσ ησλ ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ (Δηθφλα 65) 

γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο 

επηθάλεηαο θαζψο θαη ζε κεδεληθή θάιπςε (Qst
0), φπνπ θαη βξίζθεηαη ίζε κε 22kJ mol-

1  (Δηθφλα 66, 67). 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 64: Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 195Κ. 
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Δηθόλα 66: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ CO2 γηα ηηο ηξεηο 
ζεξκνθξαζίεο. 

Δηθόλα 65: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 67: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
Sr-MTBC. 
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Σύγθρηζε κεηρήζεωλ προζρόθεζες θαη σποιογηζκώλ κε ηο ηζοδοκηθό 

Ca-MTBC. 

Καζψο νη ίδηεο κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ην Ca-MTBC 

είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ηφζν ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο CO2 γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο (273Κ, 283Κ, 298Κ) φζν θαη ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή 

θάιπςε. 

 

Πίλαθαο 7: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο CO2 ζε πίεζε 1bar θαη ηξεηο ζεξκνθξαζίεο. 

CO2 adsorbed 
at 1 bar 

Ca-MTBC Sr-MTBC 

Gravimetric 
uptake,     
cm3 g-1 

Volumetric 
uptake,       
cm3cm-3 

Gravimetric 
uptake,     
cm3 g-1 

Volumetric 
uptake,cm3 cm-

3 

273K 81.6 73.1 61.0 60.0 

283K 65.6 58.8 48.8 48.0 

298K 44.8 40.2 32.4 31.8 

 

Πίλαθαο 8: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

  Ca-MTBC Sr-MTBC 

Qst
0, kJ mol-1  22  22 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε γξακκνκνξηαθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ Ca-MTBCδηαθέξεη απφ εθείλε 

ηνπ Sr-MTBC. Λφγσ δηαθνξάο ζηελ αηνκηθή κάδα κεηαμχ Ca θαη Sr ε ππθλφηεηα ησλ 

δχν πιηθψλ είλαη δηαθνξεηηθή, θαη ζπλεπψο ε ρσξεηηθφηεηεο αλά κάδα δελ είλαη 

ζπγθξίζηκεο ηηκέο γηα ηα δχν απηά πιηθά . Μεηαηξέπνληαο ηελ γξακκνκνξηαθή 

ρσξεηηθφηεηα ζε νγθνκεηξηθή κπνξεί λα γίλεη νξζά ε ζχγθξηζε. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη ειάρηζηε θαη νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ζηελ εηδηθή επηθάλεηα ηνπ Ca-

MTBCέλαληη ηνπ Sr-MTBC (798m2 g-1 θαη 547m2 g-1 αληίζηνηρα). 

 

Δπηπιένλ, νη ηηκέο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε είλαη φκνηεο, 

θαζψο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πιέγκαηνο κε ην CO2 είλαη ίδηαο θχζεο θαη ηζρχνο. 
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Δπηπιένλ, κέζσ ησλ ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ (Δηθφλα 

68) γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε (Qst
0), 

φπνπ βξίζθεηαη ίζε κε 9.6kJ mol-1 (Δηθφλα 69, 70). 

Δηθόλα 68: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 69: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ 
CH4 γηα ηηο δχν ζεξκνθξαζίεο. 

Δηθόλα 70: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ Sr-MTBC. 
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Σύγθρηζε κεηρήζεωλ προζρόθεζες θαη σποιογηζκώλ κε ηο ηζοδοκηθό 

Ca-MTBC. 

Καζψο νη ίδηεο κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ην Ca-MTBC 

είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ηφζν ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο CΗ4 γηα ηηο δχν 

ζεξκνθξαζίεο (273Κ, 298Κ) φζν θαη ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή 

θάιπςε. 

Πίλαθαο 9: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο CH4 ζε πίεζε 1bar θαη δχν ζεξκνθξαζίεο. 

CH4 adsorbed 
at 1 bar 

Ca-MTBC Sr-MTBC 

Gravimetric 
uptake,     
cm3 g-1 

Volumetric 
uptake,       
cm3cm-3 

Gravimetric 
uptake,     
cm3 g-1 

Volumetric 
uptake,        
cm3cm-3 

273K 22.0 19.7 12.7 12.5 

298K 15.3 13.7 10.5 10.3 

 

Πίλαθαο 10: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

  Ca-MTBC Sr-MTBC 

Qst
0, kJ mol-1 12  9.6 

 

Οκνίσο, γίλεηαη κεηαηξνπή απφ ηελ γξακκνκνξηαθή ρσξεηηθφηεηα ζηελ νγθνκεηξηθή 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξζή ζχγθξηζε. Παξαηεξείηαη θαη εδψ κηα κηθξή δηαθνξά 

ζηελ πξνζξνθεκέλε πνζφηεηα CH4 ε νπνία νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ηεο εηδηθήο 

επηθάλεηαο κεηαμχ Ca-MTBC θαη Sr-MTBC (798m2  g-1 θαη 547m2  g-1 αληίζηνηρα). 

Δπηπιένλ, ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε ηνπ Ca-MTBC ζε 

ζχγθξηζε κε απηή ηνπ Sr-MTBC παξνπζηάδεη κηα κηθξή απφθιηζε. Καζψο ν 

ππνινγηζκφο έρεη γίλεη κε βάζε κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο, ππάξρεη απμεκέλε αβεβαηφηεηα ηηκήο απφ φηη αλ ν ππνινγηζκφο είρε 

γίλεη κε βάζε ηξεηο ή θαη παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο. 
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Μεηξήζεηο πξνζξφθεζεο επγελψλ αεξίσλ (Xe/Kr) ζηηο ζεξκνθξαζίεο 273Κ, 283Κ θαη 

298Κ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα φπνπ αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη ε ελζαιπία 

πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

Σπγθεθξηκέλα, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνζξνθήζεηο Xe ζηνπο 273Κ, 283Κ 

θαη 298Κ (Δηθφλα 71). Η ελζαιπία πξνζξφθεζεο κεδεληθήο θάιπςεο είλαη 21kJ mol-

1(Δηθφλα 72, 73). 

 

 

Δηθόλα 71: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο Xe ζηνπο 273Κ, 283K θαη 298Κ. 
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Δηθόλα 72: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ Xe γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο. 

 

Δηθόλα 73: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ Xe ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ Sr-MTBC. 
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Σύγθρηζε κεηρήζεωλ προζρόθεζες θαη σποιογηζκώλ κε ηο ηζοδοκηθό 

Ca-MTBC. 

Καζψο νη ίδηεο κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ην Ca-MTBC 

είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ηφζν ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο Xe γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο (273Κ, 283K, 298Κ) φζν θαη ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή 

θάιπςε. 

Πίλαθαο 11: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο πξνζξνθεκέλεο πνζφηεηαο Xe ζε πίεζε 1bar θαη ηξεηο ζεξκνθξαζίεο. 

Xe adsorbed 
at 1 bar 

Ca-MTBC Sr-MTBC 

Gravimetric 
uptake, ml g-1 

Volumetric 
uptake, ml ml-1 

Gravimetric 
uptake, ml g-1 

Volumetric 
uptake, ml ml-1 

273K 80.6 72.2 58.9 57.9 

283K 70.4 63.1 49.8 48.9 

298K 54.2 48.6 36.1 35.5 

 

Πίλαθαο 12: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

  Ca-MTBC Sr-MTBC 

Qst
0, kJ mol-1 21 21 

 

Όπσο έγηλε θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ CO2θαη CH4ε γξακκνκνξηαθή 

ρσξεηηθφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε νγθνκεηξηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζχγθξηζε είλαη πην 

νξζή, θαζψο δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ θάζε ηηκή ιφγσ δηαθνξάο ζηελ κνξηαθή κάδα 

ηνπ πιηθνχ. Δδψ, παξαηεξείηαη κηθξή αιιά αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ ρσξεηηθφηεηα 

ε νπνία είλαη κάιηζηα κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ CO2. Δπηπξφζζεηα κε ηελ δηαθνξά 

ζηελ εηδηθή επηθάλεηα ηνπ Ca-MTBC έλαληη ηνπ Sr-MTBC (798m2 g-1θαη 547m2 g-

1αληίζηνηρα) ην Xe δηαζέηεη κεγαιχηεξε θηλεηηθή δηάκεηξν απφ ην CO2 (3.96Åθαη 

3.30Å αληίζηνηρα) νπφηε κηθξφηεξν κέξνο ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ πφξσλ είλαη δηαζέζηκν 

λα αιιειεπηδξάζεη κε ην Xe. 

 

Δπηπιένλ, νη ηηκέο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε είλαη φκνηεο, 

θαζψο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πιέγκαηνο κε ην Xe είλαη θαη εδψ ίδηαο θχζεο θαη 

ηζρχνο. 
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Ba-MTBC. 

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Ba-MTBC ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο θαζψο θαη ζην αέξα φπνπ είλαη ζηαζεξφ γηα 2 εκέξεο. Έιεγρνο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη κε κέηξεζε πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ  ζε δείγκα ζθφλεο. 

 

Δηθόλα 74: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ba-MTBC ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. 
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Δηθόλα 75: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ba-MTBC ζε ρξφλνπο έθζεζεο ζηνλ αέξα 

κέρξη δχν κέξεο. 

Σηελ ζπλέρεηα, κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Ba-MTBC έγηλε αληαιιαγή ηνπ 

κεηξηθνχ δηαιχηε DMF κε αθεηφλε κέζσ ζπλέρσλ εθπιχζεσλ γηα 5 εκέξεο. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν έγηλε αιιαγή ηεο αθεηφλεο κε δηρισξνκεζάλην ζε 2 εκέξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνκάθξπλζε απηνχ ππν δπλακηθφ θελφ ζηνπο 50νC γηα 20 ψξεο. 

Σε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα πνιπκεξή ζπλαξκνγήο Ca-MTBC θαη Sr-MTBC εδψ 

δελ θαηέζηε δπλαηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο. Μεηξήζεηο πξνζξφθεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αέξηα ηφζν CO2 φζν θαη Ν2 φπνπ παξαηεξήζεθε φηη 

ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ ππάξρεη κφλνη ζηηο κεηξήζεηο 

πξνζξφθεζεο CO2. Δίλαη πηζαλφ, θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο λα 

πξνθαιείηαη κεηαθίλεζε ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

δηάκεηξν ησλ πφξσλ θαζηζηψληαο ηνπο κε-πξνζβάζηκνπο ζην Ν2. Τν CO2 είλαη 

πηζαλφ λα πξνθαιεί κεηαθίλεζε ησλ θχιισλ επηηπγράλνληαο πξφζβαζε ζην 

πνξψδεο. Η δηαθνξά ηεο θηλεηηθήο δηακέηξνπ ηνπ CO2(3.3Å) κε ην N2(3.6Å) θαζψο 

θαη ε χπαξμε ηεηξαπνιηθήο ξνπήο ηνπ CO2 είλαη πηζαλψο νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζξφθεζε απηνχ έλαληη ηνπ Ν2. 

Με ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2έλαληη ηνπ Ν2, 

ιήθζεθε δηάγξακκα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο κεηά ηηο κεηξήζεηο 

πξνζξφθεζεο, ζην νπνίν πξνζηέζεθε εθ λένπ δηαιχηεο DMFθαη παξαηεξήζεθε 

κεγάιε κείσζε ηεο θξπζηαιιηθφηεηαο. Η πξνζζήθε DMF έρεη ζθνπφ ηελ κεηαθίλεζε 
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ησλ θχιισλ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Ωζηφζν, ην δηάγξακκα πνπ ιήθζεθε 

παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε θξπζηαιιηθφηεηαο γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο είλαη πηζαλφ λα ζπάζνπλ αξθεηνί δεζκνί ζπλαξκνγήο 

νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο θξπζηαιιηθφηεηαο θαη πηζαλψο ζε κείσζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ πφξσλ. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο πξνζξνθήζεηο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Δηθφλα 77), γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο 

πξνζξφθεζεο ζε ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο αιιά θαη ζε κεδεληθή 

θάιπςε. Η ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε ππνινγίδεηαη 22kJmol-1 

(Δηθφλα 78, 79). 

Δηθόλα 76: Σπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ ρ ζε δείγκαηα ζθφλεο  ηνπ Ba-MTBC πξηλ θαη 
κεηά ηελ απαέξσζε. 
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Δηθόλα 77: Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283K θαη 298Κ. 

 

Δηθόλα 78: Πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο virial ησλ παξαπάλσ ηζφζεξκσλ CO2  γηα ηηο ηξεηο 

ζεξκνθξαζίεο. 



 

112 

 

 

Δηθόλα 79: Γηάγξακκα ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ Ba-MTBC. 
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Σσδήηεζε Προζροθεηηθώλ Ιδηοηήηωλ θαη Ελζαιπίας Προζρόθεζες Αερίωλ CO2, CH4, 

Xe, Kr ζηα Ca-MTBC, Sr-MTBC θαη Ba-MTBC. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 13) γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ Ca-MTBC, Sr-MTBC θαη Ba-MTBC κε ηελ βηβιηνγξαθία. Σπγθεθξηκέλα, 

παξαηίζεληαη νη ρσξεηηθφηεηεο CO2 θαη CH4 ζηνπο 298Κ ζε πίεζε 1bar θαζψο θαη ε 

εηδηθή επηθάλεηα θαη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ γηα θάζε πιηθφ. 

Πίλαθαο 13: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ρσξεηηθφηεηαο CO2θαη CH4ζηνπο 298Κ θαη πίεζε 1 bar, κε ηελ εηδηθή επηθάλεηα 

θαη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ.  

  Surface Area, m2 g-1 Pore Size, Å CO2 uptake, cm3 g-1 CH4 uptake, cm3 g-1 

Ca-MTBC 798 5.5 44.8 15.3 

Sr-MTBC 557 5.5 32.4 10.5 

Ba-MTBC - - 45.9 - 

Sr-BDPO4 621 6.4-8.0 68.3 14.6 

Ba-BDPO5 487 8.3-9.8 52.9 19.1 

UPC-336 934 4.3 31.8 7.0 

 

Τα πιηθά Ca-MTBC θαη Sr-MTBC θαζψο θαη ηα Sr-BDPO θαη Ba-BDPO είλαη κεηαμχ 

ηνπο ηζνδνκηθά. Τν Ca-MTBC έρεη κεγαιχηεξε επηθάλεηα απφ ην Sr-MTBC θαη ην  Sr-

BDPOαληίζηνηρα απφ ην Ba-BDPO. Καηά αλαινγία παξνπζηάδνληαη κε κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα ζε CO2 ηα Ca-MTBCθαη Sr-BDPO απφ ηα Sr-MTBC θαη Ba-BDPO. 

Ωζηφζν ην κέγεζνο ησλ πφξσλ δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηάζε κε ηελ εηδηθή επηθάλεηα 

θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε CO2. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ελψ ην κέγεζνο ησλ πφξσλ 

είλαη ίδην γηα ηα Ca-MTBCθαη Sr-MTBC ε ρσξεηηθφηεηα ζε CH4 είλαη κεγαιχηεξε γηα 

ην πιηθφ κε ηελ κεγαιχηεξε εηδηθή επηθάλεηα (Ca-MTBC). Αληίζεηα, ζηα Sr-BDPO θαη 

Ba-BDPO ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε CH4 έρεη ην πιηθφ κε ηελ κηθξφηεξε εηδηθή 

επηθάλεηα θαη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο πφξνπ (Ba-BDPO).Οη νμαιακηδηθέο νκάδεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ηνηρψκαηα ησλ πφξσλ απμάλνπλ ηελ πνιηθφηεηα θαη ζπλεπψο 

κεηψλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην CH4. Όζν πην κεγάινο ν πφξνο ζπλεπψο, ηφζν 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα CH4 πξνζξνθάηαη. Τν UPC-33 δηαζέηεη κεγαιχηεξε εηδηθή 

επηθάλεηα απφ φια ηα πιηθά θαη κηθξφηεξν κέγεζνο πφξσλ αληίζηνηρα. Ωζηφζν, παξά 

ηελ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα ε ρσξεηηθφηεηα ζε CO2 είλαη κηθξφηεξε απφ ηα ππφ 

ζχγθξηζε πιηθά. Τν κέγεζνο ησλ πφξσλ ηνπ UPC-33 (4.3Å) είλαη παξαπιήζην ηεο 

θηλεηηθήο δηακέηξνπ ηνπ CH4 (3.8Å) θαη ζπλεπψο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ είλαη πνιχ 

κηθξή.   

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 14) γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ Qst
0ησλ Ca-MTBC, 

Sr-MTBC θαη Ba-MTBC κε πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 
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απνηεινχληαη απφ θαηηφληα αιθαιηθψλ γαηψλ. Οη ηηκέο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πςειφηεξεο. Ωζηφζν νη αλαθνξέο ζε απηφ ην πεδίν είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο. 

 

Πίλαθαο 14: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ηηκψλ Qst
0
κεηελ βηβιηνγξαθία. 

 

 

 

 

 

 

Τα Sr-BDPO θαη Ba-BDPO δηαζέηνπλ πνιηθέο νμαιακηδηθέο νκάδεο ζηα ηνηρψκαηα 

ησλ πφξσλ θαη ζπλεπψο έρνπλ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην CO2. Οκνίσο, ε 

ακηλνκάδα ηνπ ππνθαηαζηάηε ζην UPC-33 θαη ηα αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα ζην Ba-

BTB απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην CO2 πάλσ απφ ηηο ηηκέο ησλ Ca-MTBC, Sr-

MTBCθαη Ba-MTBC. Λφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηθφηεηαο ησλ ηνηρσκάησλ, ε 

ελζαιπία πξνζξφθεζεο CH4 ζε κεδεληθή θάιπςε είλαη αξθεηά κηθξφηεξε. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 11) γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ Ca-MTBC, Sr-MTBC θαη Ba-MTBC κε ηελ βηβιηνγξαθία. Καζψο βηβιηνγξαθηθά, 

δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο κε θαηηφληα αιθαιηθψλ 

γαηψλ (κε εμαίξεζε ην SBMOF-2), ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε πιηθά πνπ δηαζέηνπλ 

δεδνκέλα πξνζξφθεζεο Xe θαη Kr θαη θαιέο ηηκέο ρσξεηηθφηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, 

παξαηίζεληαη νη ρσξεηηθφηεηεο Xe θαη Kr ζηνπο 298Κ ζε πίεζε 1bar θαζψο θαη ε 

εηδηθή επηθάλεηα θαη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ γηα θάζε πιηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 Qst
0, kJ mol-1 

CO2 CH4 

Ca-MTBC 22 12 

Sr-MTBC 22 9.6 

Ba-MTBC 22 - 

Sr-BDPO4 31.9 19.2 

Ba-BDPO5 32.4 - 

UPC-336 49.2 3.5 

Ba-BTB7 28 - 
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Πίλαθαο 15: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ρσξεηηθφηεηαο Xe θαη Kr ζηνπο 298Κ θαη πίεζε 1 bar, κε ηελ εηδηθή επηθάλεηα 

θαη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ. 

  Surface Area, m2 g-1 Pore Size, Å Xe uptake, cm3 g-1 Kr uptake, cm3 g-1 

Ca-MTBC 798 5.5 54.2 16.2 

Sr-MTBC 557 5.5 36.1 - 

Cd-SDB8 100 10.2 24.9 14.8 

MOF-Cu-H9 869 3.7, 4.4 71.4 37.0 

CROFOUR-1-Ni10 475 HUMa 39.6 11.0 

Y-csq-MOF-111 870 16 43.4 13.8 

SBMOF-212 195 6.3, 6.7 63.4 20.6 

a: Hybrid Ultra-Microporous Material 

Παξαηεξείηαη φηη ην MOF-Cu-H θαη ην Y-csq-MOF-1 έρνπλ ηελ ίδηα εηδηθή επηθάλεηα 

σζηφζν, ιφγσ δηαθνξάο ζην κέγεζνο ησλ πφξσλ ην MOF-Cu-H παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε Xe θαη Kr. Τν Ca-MTBC έρεη κηθξφηεξε εηδηθή επηθάλεηα 

θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο πφξσλ απφ ην MOF-Cu-H θαη έρεη κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα 

απφ απηφ ηφζν ζην Xe φζν θαη ζην Kr. Με κηθξφηεξε εηδηθή επηθάλεηα θαη ίδην κέγεζνο 

πφξσλ είλαη ην Sr-MTBC ην νπνίν έρεη θαη κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε Xe. Με 

ακέζσο κηθξφηεξε εηδηθή επηθάλεηα θαη ηνπο κηθξφηεξνπο πφξνπο απφ φια ππφ 

ζχγθξηζε πιηθά είλαη ην CROFOUR-1-Ni ην νπνίν δηαζέηεη ιίγν κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα ζε Xe θαη ηελ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα Kr απφ φια ηα πιηθά. Σε 

αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα πιηθά, ην SBMOF-2 έρεη αθφκα κηθξφηεξε εηδηθή 

επηθάλεηα θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο πφξσλ, θαη παξνπζηάδεη απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηεο ζε Xe θαη Kr. Τέινο, ην Cd-SDB δηαζέηεη ηελ κηθξφηεξε εηδηθή 

επηθάλεηα θαη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο πφξσλ, κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε Xe λα είλαη ε 

κηθξφηεξε θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε Kr λα είλαη κε ελδηάκεζε ηηκή. 

 

Σχγθξηζε ησλ ηηκψλ Qst
0 γίλεηαη θαη γηα ηα αέξηα Xe θαη Kr. Ωζηφζν, θαζψο 

βηβιηνγξαθηθά, δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο κε 

θαηηφληα αιθαιηθψλ γαηψλ (κε εμαίξεζε ην SBMOF-2), ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε πιηθά κε 

θνξπθαίεο ηηκέο Qst
0. Όπσο παξαηεξείηαη, νη ηηκέο ησλ Qst

0 απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη 

κηθξφηεξεο, γεγνλφο πνπ είλαη ζεηηθφ κηαο θαη απαηηείηαη κηθξφηεξε ελέξγεηα γηα ηελ 

εθξφθεζε ηνπ Xe θαη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ πιηθνχ. 
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Πίλαθαο 16: Σπγθξηηηθφο πίλαθαο ηηκψλ Qst
0
 κε ηελ βηβιηνγξαθία. 

 
Qst

0, kJ mol-1 

Xe Kr 

Ca-MTBC 21 22 

Sr-MTBC 21 - 

Cd-SDB8 35 16 

MOF-Cu-H9 33.4 25.5 

CROFOUR-1-Ni10 37.4 - 

Y-csq-MOF-111 33.8 30.8 

SBMOF-212 26.4 21.6 
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2.3. Σχλζεζε πβξηδηθνχ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο βαζηζκέλν 

ζε νθηαηνπηθφ νξγαληθφ ππνθαηαζηαηε θαη θαηηφληα 

ζηξνληίνπ (Sr
2+

). 
 

Πξνο πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ 

ρξήζε αιθαιηθψλ γαηψλ, επηιέρζεθε έλαο νθηαηνπηθφο ππνθαηαζηάηεο πνπ δηαζέηεη 

ηέζζεξα ηζνζθαιηθά άθξα.  

 

Δηθόλα 80: Ο νθηαηνπηθφο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο H8L1. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πβξηδηθά πνιπκεξή ζπλαξκνγήο βαζηζκέλα ζε αιθαιηθέο 

γαίεο (Alkaline Earth Metal Organic Frameworks, AEMOFs) θαη ππνθαηαζηάηεο κε 

κεγάιν αξηζκφ ζπλαξκνγήο δελ ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία, ζπλεπψο απνηειεί 

κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αξρηθά ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ελφο ηέηνηνπ 

πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε κειέηε ηεο δνκήο πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Πξάγκαηη, ν ζπλδπαζκφο ηνπ H8L1 κε θαηηφληα Sr2+ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο κε κνλνδηάζηαηε 

δεπηεξνηαγή δνκηθή κνλάδα (Secondary Building Unit, SBU). 
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Σύλζεζε ηοσ Sr-amide-L1. 

ύλζεζε ηνπ Sr-amide-L1: 0.04mmol SrCl2.6H2O (10.6mg) θαη 0.01mmol H8L1 

(12.4mg) δηαιχζεθαλ ζε 1.5ml DMF θαη 0.5ml H2O ζε θηαιίδην ησλ 20ml. Τν θηαιίδην 

ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 105νC γηα 36h φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ άρξσκα 

θξχζηαιια ξαβδνεηδνχο ζρήκαηνο. 

Η κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ κειεηήζεθε κε νπηηθή κηθξνζθνπία, φπνπ 

παξαηεξήζεθαλ άρξσκα επίπεδα θξχζηαιια κε νξζνγψλην ζρήκα. 

 

Δηθόλα 81: Δηθφλεο νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ζηo Sr-amide-L1. 

Χαραθηερηζκός Sr-amide-L1. 

Τν Sr-amide-L1 απνκνλψζεθε ζε κνξθή κνλνθξπζηάιινπ νπφηε θαηέζηε δπλαηή ε 

επίιπζε ηεο δνκήο ηνπο κέζσ πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα κνλνθξπζηάιινπ. Η 

θαζαξφηεηα ηεο θάζεο επηβεβαηψζεθε κέζσ ζχγθξηζεο PXRD) κε ην αληίζηνηρν 

ππνινγηζκέλν απφ ηελ δνκή δηάγξακκα.  

Παξαθάησ θαίλεηαη ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα PXRD πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

(Δηθφλα 82). Η πεξηγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ δνκψλ γίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 82:Σπγθξηηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηηλψλ-X ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Sr-amide-L1 κε ην ππνινγηζκέλν 

απφ ηελ δνκή δηάγξακκα ηνπ St-amide-L1. 

 

Περηγραθή Δοκής Sr-amide-L1.  

Σηνλ Πίλαθα 17 θαίλνληαη νη θξπζηαιινγξαθηθέο παξάκεηξνη ηνπ πιηθνχ Sr-amide-

L1. 

Πίλαθαο 17: Φαξαθηεξηζηηθά θπςειίδαο Sr-amide-L1. 

 Crystal 
System 

Space 
Group 

Unit Cell Dimensions 

Sr-amide-L1 Orthorhombic 𝐼𝑚𝑚𝑎 a= 29.79Å, 
b=50.01 Å 

c= 13.46 Å 

α=β=γ=90ν 

 

Η κεηαιιηθή πιεηάδα εθηείλεηαη ζηνλ ρψξν ζε κία δηάζηαζε (1-D) θαη έρεη ζχζηαζε 

[Sr2(H2O)3(-COO)4]∞. Τα θαηηφληα Sr2+ ηεο 1D κεηαιιηθήο πιεηάδαο βξίζθνληαη ζε 

ειηθνεηδή δηάηαμε (Δηθφλα 4 αξηζηεξά). Τα ζεκεία επέθηαζεο ηεο κνλνδηάζηαηεο 

απηήο δεπηεξνηαγνχο δνκηθήο κνλάδαο (Secondary Building Unit, SBU), ζρεκαηίδνπλ 

γεσκεηξία ειηθνεηδνχο ‘θνξδέιαο’ 1 (Δηθφλα 4). Ωο ζεκεία επέθηαζεο ζεσξνχληαη ηα 

άηνκα άλζξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαξβνμπιηθέο νκάδεο ηνπ ππνθαηαζηάηε. 
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Δηθόλα 83: Η κνλνδηάζηαηε κεηαιιηθή πιεηάδα θνηηψληαο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα c. Η λνεηή έλσζε ησλ ζεκείσλ 

πξνέθηαζεο ζρεκαηίδεη  ηελ ειηθνεηδή δνκή ‘θνξδέιαο’.  Πξάζηλεο ζθαίξεο θαη πνιχεδξα: Sr, γθξη ζθαίξεο: C,  
θφθθηλεο ζθαίξεο:  Ο 

Αμηνζεκείσηνο είλαη ν ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν νη γεηηνληθέο ειηθνεηδείο SBU είλαη 

δηαηεηαγκέλεο θαζψο βξίζθνληαη ζε ελαιιάμ δεμηφζηξνθε-αξηζηεξφζηξνθε ζηξέςε 

κεηαμχ ηνπο. 



 

123 

 

 

Δηθόλα 84: Οη δεπηεξνηαγείο δνκηθέο κνλάδεο(SBU) βξίζθνληαη ζε ελαιιάμ δεμηφζηξνθε-αξηζηεξφζηξνθε ζηξέςε 

κεηαμχ ηνπο. 

Η SBU απνηειείηαη απφ δχν θξπζηαιινγξαθηθά αλεμάξηεηα ηφληα Sr2+(Sr1, Sr2). Τν 

Sr1 είλαη ζπλαξκνζκέλν κε νθηψ νμπγφλα, έμη απφ θαξβνμπιηθά αληφληα απφ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο θαη δχν απφ κφξηα λεξνχ (Δηθφλα 85). Τν Sr2 

είλαη ζπλαξκνζκέλν κε επηά νμπγφλα, έμη απφ θαξβνμπιηθά αληφληα απφ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο θαη έλα απφ έλα κφξην λεξνχ (Δηθφλα 86). Οη ηνληηθήο 

θχζεο δεζκνί Sr1-O θαη Sr2-O έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αζχκκεηξνπ δσδεθάεδξνπ θαη δεθάεδξνπ αληίζηνηρα. Κάζε δσδεθάεδξν (Sr1) 

κνηξάδεηαη κε ην γεηηνληθφ ηνπ δεθάεδξν (Sr2) κηα πιεπξά (Δηθφλα 87). 

Δηθόλα 85: Ο ηξφπνο ζπλαξκνγήο ηνπ Sr1 θαη ε γεσκεηξία πνπ πξνθχπηεη. 
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Δηθόλα 86: Ο ηξφπνο ζπλαξκνγήο ηνπ Sr2 θαη ε γεσκεηξία πνπ πξνθχπηεη. 

Δηθόλα 87: Τα γεηηνληθά πνιχεδξα κνηξάδνληαη κηα 

πιεπξά.To Sr1 είλαη ρξσκαηηζκέλν πξάζηλν πνιχεδξν 
θαη ην Sr2 κσβ γηα ιφγνπο επθξίλεηαο. 
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Ο ππνθαηαζηάηεο H8L1 ζπλαξκφδεηαη κε δεθαέμη ηφληα Sr2+ ζπλνιηθά. Κάζε 

θαξβνμπιηθφ άθξν ζπλαξκφδεηαη κε ρειηθφ θαη γεθπξσηηθφ ηξφπν (κ2-ε2,ε1). Ο 

ηξφπνο ζπλαξκνγήο θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθέο γσλίεο θαη απνζηάζεηο ηνπ H8L1 

θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 88: Ο ρειηθφο θαη γεθπξσηηθφο ηξφπνο ζπλαξκνγήο ηνπ νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε (b), (c) 
Φαξαθηεξηζηηθέο γσλίεο θαη απνζηάζεηο ηνπ H8L1. 
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Ο ζπλδπαζκφο ηεο κνλνδηάζηαηεο SBU κε ηνλ H8L1 νξγαληθφ ππνθαηαζηάηε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο (Sr-amide-

L1). 
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Sr-amide-L1 

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Sr-amide-L1 ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. Έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη κε κέηξεζε πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ  ζε 

δείγκα ζθφλεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη είλαη 

ζηαζεξφ ην Sr-amide-L1. 

 

 

Δηθόλα 89: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Sr-amide-L1 ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. 

 

Αιιαγή ηνπ κεηξηθνχ δηαιχηε (DMF) κε ηνπο παξαπάλσ δηαιχηεο θαη είηε απαέξσζε 

κε δπλακηθφ θελφ ή ρξήζε ππεξθξίζηκνπ CO2 δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ Sr-amide-L1. Ωζηφζν, απαέξσζε κε ηελ ρξήζε ππεξθξίζηκνπ 

πγξνχ CO2 ζε δείγκα κε δηαιχηε DMF είρε ην πην ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα 

(πεηξακαηηθφ pore volume 0.15ml g-1 έλαληη ηνπ ζεσξεηηθνχ 1.36ml g-1), ρσξίο θαη 

πάιη ην δείγκα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη άξα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν πεηξακαηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο. 
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2.4. Σχλζεζε πβξηδηθνχ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο βαζηζκέλν 

ζε ηεηξαεδξηθφ νξγαληθφ ππνθαηαζηάηε κε ζνπιθνληθέο 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θαη θαηηφληα Βαξίνπ (Ba
2+

). 
 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνθεθαιαίνπ 2.2, ελέηεηλαλ ην ελδηαθέξνλ σο 

πξνο ηελ βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ πξνζξφθεζεο. Η ρξήζε ησλ ίδησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ αιθαιηθψλ γαηψλ θαη ε εηζαγσγή ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ζηνλ 

ίδην ππνθαηαζηάηε αλακέλεηαη λα έρεη απηφ ην απνηέιεζκα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζνπιθνληνκέλν αλάινγν ηνπ 4’,4’’,4’’’,4’’’’- 

methanetetrayltetrabiphenyl - 4 – carboxylic acid (H4MTBC) πνπ θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 90 θαη έρεη ηελ ζπληφκεπζε H4MTBC-SO2. 

 

Δηθόλα 90: a) O H4MTBC θαη b) oηξνπνπνηεκέλνο κε ζνπιθνληθέο νκάδεο ππνθαηαζηάηεο, H4MTBC-SO2. 

Ο ζπλδπαζκφο απηνχ ηνπ νξγαληθνχ ππνθαηαζηάηε κε θαηηφληα βαξίνπ (Ba2+) είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηλνηφκνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο ζην νπνίν 

εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά εμακεξήο πιεηάδεο Βαξίνπ, θαη θπζηθά δελ είλαη 

ηζνδνκηθφ κε ην κε-ζνπιθνληνκέλν αλάινγν Ba-MTBC. 

 

ύλζεζε ηνπ Ba-MTBC-SO2: 0.03mmol BaCl2.2H2O (7.3mg) θαη 0.01mmol 

H4MTBC-SO2 (10.5mg) δηαιχζεθαλ ζε 2ml DMF θαη 0.1ml H2O ζε θηαιίδην ησλ 20ml. 

Τν θηαιίδην ζθξαγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 120νC γηα 16h φπνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ εμαγσληθά πξηζκαηηθά θξχζηαιια ρξψκαηνο θίηξηλνπ. 

Η κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ κειεηήζεθε ηφζν κε νπηηθή κηθξνζθνπία φζν θαη κε 

ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM). 
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Δηθόλα 91: Δηθφλεο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ζην Ba-MTBC-SO2. 

 

Δηθόλα 92: Δηθφλεο νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ζην Ba-MTBC-SO2. 

 

Χαραθηερηζκός Ba-MTBC-SO2. 

Τν Ba-MTBC-SO2 απνκνλψζεθε ζε κνξθή κνλνθξπζηάιινπ νπφηε θαηέζηε δπλαηή ε 

επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ κέζσ πεξίζιαζεο αθηηλψλ-Φ. Η θαζαξφηεηα ηεο θάζεο 

επηβεβαηψζεθε κέζσ ζχγθξηζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ PXRD κε ην ππνινγηζκέλν απφ 

ηελ δνκή δηάγξακκα.  

Παξαθάησ θαίλεηαη ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα PXRD πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

(Δηθφλα 93). Η πεξηγξαθή ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο γίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 93:Γηάγξακκα δηάζιαζεο αθηηλψλ-X ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ba-MTBC-SO2θαη ην αληίζηνηρν ππνινγηζκέλν 

απφ ηελ δνκή. 

 

Περηγραθή Δοκής Ba-MTBC-SO2. 

Σηνλ Πίλαθα 18 θαίλνληαη ηα θξπζηαιινγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ Ba-MTBC-SO2. 

Πίνακας 18.Κρυσταλλογραφικά δεδομζνα Ba-MTBC-SO2. 
Σπληνκνγξαθία Crystal 

System 

Space Group Unit Cell Dimensions 

Ba-MTBC-SO2 Monoclinic 𝐶2/𝑐 a= 22.83Å, 

b=39.86 Å 

 c= 35.00 Å 

α=γ=90
ν 

β=94.99
o
 

 

Η δεπηεξνηαγήο δνκηθή κνλάδα είλαη κηα εμακεξήο πιεηάδα θαηηφλησλ Βαξίνπ κε 

ρεκηθή ζχζηαζε Ba6Cl(OH)3(-COO)8(H2O)15. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα πιεηάδα κε βάζε 

θαηηφλ αιθαιηθήο γαίαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ηφζν ζην πεδίν ησλ 

MOFs φζν θαη ζε νιφθιεξν ην πεδίν ησλ ελψζεσλ ζπλαξκνγήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνξηαθψλ ελψζεσλ. Πνιχ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ε χπαξμε ελφο αληφληνο ρισξίνπ ζην θέληξν ηεο πιεηάδαο (κ6-Cl).Η εμαππξεληθή 

απηή κεηαιιηθή πιεηάδα ζρεκαηίδεη κε ηα ζεκεία επέθηαζεο ηεο έλα αζχκκεηξν θχβν 

(Δηθφλα 94). 
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Δηθόλα 94: Η εμαππξεληθή κεηαιιηθή πιεηάδα ηνπ Ba-MTBC-SO2 (a). Η λνεηή έλσζε ησλ ζεκείσλ επέθηαζεο 

απφ ηνπο άλζξαθεο ησλ θαξβνμπιηθψλ νκάδσλ  (b) ζρεκαηίδεη έλα παξακνξθσκέλν θχβν (c). 

Υπάξρνπλ ηξία θξπζηαιινγξαθηθά αλεμάξηεηα ηφληα Βαξίνπ (Ba1, Ba2, Ba3). Τν Ba1 

είλαη ζπλαξκνζκέλν κε νθηψ άηνκα νμπγφλνπ θαη έλα άηνκν ρισξίνπ. Τέζζεξα 

άηνκα νμπγφλνπ πξνέξρνληαη απφ δχν ρειηθά ζπλαξκνζκέλνπο ππνθαηαζηάηεο, δχν 

νμπγφλα πξνέξρνληαη απφ δχν κνλνδνληηθά (ζε απηφ ην ηφλ) ζπλαξκνζκέλνπο 

ππνθαηαζηάηεο θαη δπν απφδχν κφξηα λεξνχ ή ΟΗ-. Τν Ba2 είλαη ζπλαξκνζκέλν κε 

νθηψ άηνκα νμπγφλνπ θαη έλα άηνκν ρισξίνπ. Γπν άηνκα νμπγφλνπ πξνέξρνληαη απφ 

έλα ρειηθά ζπλαξκνζκέλν ππνθαηαζηάηε, ηξία απφ ηξείο κνλνδνληηθά (ζε απηφ ην 

ηφλ) ζπλαξκνζκέλνπο ππνθαηαζηάηεο, θαη ηξία απφ ηξία κφξηα λεξνχ ή ΟΗ-. Τν Ba3 

παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ηξφπν ζπλαξκνγήο κε ην Ba2 αιιά κε δηαθνξεηηθή δηεπζέηεζε. 

Σηνλ πίλαθα 95 παξνπζηάδνληαη ηα κήθε ησλ δεζκψλ Ba-O γηα θάζε έλα απφ ηα 

θξπζηαιινγξαθηθά αλεμάξηεηα Ba (Ba1, Ba2, Ba3). Τα νμπγφλα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ κνλνδνληηθά ζπλαξκνζκέλνπο ππνθαηαζηάηεο νλνκάδνληαη monodentane θαη ηα 

νμπγφλα πνπ πξνέξρνλνληαη απφ ρειηθά ζπλαξκνζκέλνπο ππνθαηαζηάηεο 

νλνκάδνληαη chelate. 
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Πίλαθαο 95: Μήθε δεζκψλ Ba-O θαη Ba-Cl φπνπ ηα νμπγφλα πξνέξρνληαη είηε απφ κνλνδνληηθά ζπλαξκνζκέλν 

ππνθαηαζηάηε (monodentane), ή ρειηθά ζπλαξκνζκέλν ππνθαηαζηάηε (chelate) ή H2O/-OH. 

Ligand 
d (X-Ba1), Å 

(X: O, Cl) 
d(X-Ba2), Å 
(X: O, Cl) 

d (X-Ba3), Å 
(X: O, Cl) 

--COO
-
monodentane 2.72 2.67 2.75 

--COO
-
monodentane 2.75 2.75 2.70 

--COO
-
monodentane 

 
2.82 2.87 

--COO
-
chelate 2.92 2.90 3.00 

 
2.78 2.85 2.85 

--COO
-
chelate 3.09 

  

 
2.74 

  
H2O or -OH 2.72 2.75 2.74 

  2.82 2.79 2.71 

  
 

2.88 2.80 

-Cl 3.28 3.39 3.30 

 

 

Δηθόλα 96: Οη ηξφπνη ζπλαξκνγήο ηνπ Ba1 (a), Ba2 (b) θαη Ba3 (c). 

 

Bond Valence Sum (BVS) σποιογηζκός γηα ηο κ6-Cl. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε θχζε ηνπ κ6-Cl γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ ζζέλνπο ηνπ 

κε ρξήζε ηεο εμίζσζεο BVS. Η εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε εμήο. 

𝑣𝑠 = 𝑒(
𝑟0−𝑟

𝐵
)
 

Όπνπ vsην ζζέλνο ηνπ αηφκνπ, rην κήθνο ηνπ δεζκνχ θαη r0, B εκπεηξηθά 

ππνινγηζκέλνη παξάκεηξνη1. Ωο r0 ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή 2.69 θαη σο B ε ηηκή 

0.372. Σηνλ πίλαθα 97θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ ησλ δεζκψλ Cl-Ba θαζψο 

θαη ε νμεηδσηηθή βαζκίδα ηνπ Cl φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ BVS. 
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Πίλαθαο 97: Πίλαθαο κε κήθε δεζκψλ Cl-Ba θαη κε ηελ νμεηδσηηθή βαζκίδα ηνπ Cl πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ BVS. 

  d(Cl-Ba1) d(Cl-Ba2) d(Cl-Ba3)  ox.state Cl 

2x 3.278 3.384 3.300 1.099 

 

Η νμεηδσηηθή βαζκίδα ηνπ Cl είλαη -1 επηβεβαηψλνληαο ηελ χπαξμε ελφο κ6-Cl ζην 

θέληξν ηεο εμακεηαιιηθήο πιεηάδαο Βαξίνπ. 

Ο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο είλαη ηεηξαεδξηθφο. Κάζε θαξβνμπιηθή νκάδα 

ζπλαξκφδεηαη κε δηαθνξεηηθή κεηαιιηθή πιεηάδα. Ο ηξφπνο ζπλαξκνγήο κε ηελ 

πιεηάδα δηαθέξεη γηα ην έλα θαξβνμπιηθφ αληφλ. Σπγθεθξηκέλα, νη ηξείο θαξβνμπιηθέο 

νκάδεο είλαη ζπλαξκνζκέλεο ηαπηφρξνλα κε ρειηθφ θαη γεθπξσηηθφ ηξφπν, κ3-ε2,ε2 

ελψ ην ηέηαξην είλαη ζπλαξκνζκέλν κε ρειηθφ θαη γεθπξσηηθφ ηξφπν, κ3-ε1,ε3 

(Δηθφλα 98).  

 

 

 

 

Αμηνζεκείσηνο είλαη ν ηξφπνο πνπ νη ππνθαηαζηάηεο είλαη δηαηεηαγκέλνη ζην πιέγκα. 

Η κία έδξα ηνπ ηεηξαέδξνπ ηνπ ππνθαηαζηάηε έξρεηαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηελ έδξα 

ηνπ γεηηνληθνχ ππνθαηαζηάηε. Τα θαξβνμπιηθά άθξα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθκέο 

απηψλ ησλ εδξψλ ζπλαξκφδνληαη κε ηελ κεηαιιηθή πιεηάδα κε ηνλ κ3-ε2,ε2 ηξφπν 

ελψ ην ππνιεηπφκελν θαξβνμπιηθφ άθξν ζπλαξκφδεηαη κε ηελ κεηαιιηθή πιεηάδα κε 

ηνλ κ3-ε1,ε3 ηξφπν (Δηθφλα 99). 

Δηθόλα 98: Ο κ3-ε2,ε2 (a), θαη ν κ3-ε1,ε3 (b) ηξφπνο 

ζπλαξκνγήο ηνπ ππνθαηαζηάηε. 
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Δηθόλα 99: Η δηάηαμε ησλ ππνθαηαζηαηψλ ζην πιέγκα, κε ην ζρεκαηηθφ αλάινγν. 

Ο νξγαληθφο ππνθαηαζηάηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαππξεληθή κεηαιιηθή πιεηάδα 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο 

κε δνκή θπςέιεο (honeycomb). Δθηφο ηνπ θαλαιηνχ κε εμαγσληθφ ζρήκα δηακέηξνπ 

19.54Å ππάξρνπλ θαη άιια δχν θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ a θαη b δηακέηξνπ 8.90Å θαη 

8.83Å αληίζηνηρα. 

Δηθόλα 100: Τα είδε ησλ πφξσλ ηνπ Ba-MTBC-SO2 θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ a 

(a), b (b) θαη c (c). 
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Δηθόλα  101: Ο ζπλδπαζκφο εμαππξεληθήο κεηαιιηθήο πιεηάδαο θαη ηεηξαεδξηθνχ ππνθαηαζηάηε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο. 
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Αιθαιηθέο γαίεο θαη κεηαιιηθέο πιεηάδεο. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη αιθαιηθέο γαίεο δεκηνπξγνχλ δεζκνχο ζπλαξκνγήο κε 

ζεκαληηθφ ηνληηθφ ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα ε έιιεηςε θαηεπζπληηθφηεηαο λα 

θαζηζηά ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κε-πξνβιέςηκν. Σπλήζσο ζρεκαηίδνληαη κνλνδηάζηαηεο 

δνκηθέο κνλάδεο3-6, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ επειημία ζηελ γεσκεηξία ζπλαξκνγήο 

ηνπ κεηάιινπ κέζα ζε απηέο7. Σπάληεο είλαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο 

MOFsβαζηζκέλα ζε θαηηφληα αιθαιηθψλ γαηψλ δηαζέηνπλ πεπεξαζκέλε (0D) 

δεπηεξνηαγή δνκηθή κνλάδα8,9. Η κεηαιιηθή πιεηάδα ηνπ Ba-MTBC-SO2 δελ βξίζθεηαη 

κέζα ζε απηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαιιηθή πιεηάδα ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δνκή ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθαηαζηάηε. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 2.2 ε ρξήζε ηνπ κε ζνπιθνλησκέλνπ ππνθαηαζηάηε 

έρεη σο απνηέιεζκα κηα δηαθνξεηηθή δνκή κε κνλνκεηαιιηθφ θέληξν. Η 

ζνπιθφλννκάδα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θάκςε ησλ δχν θαηλπιηθψλ δαθηπιίσλ θαηά 

~15ν θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ γσληψλ ηεο ηεηξαεδξηθήο 

γεσκεηξίαο ηνπ ππνθαηαζηάηε (93.5ν-113.8ν). Δπηπιένλ,  ε ζνπιθνλννκάδα 

‘θιεηδψλεη’ ηνπο δχν θαηλπιηθνχο δαθηπιίνπο έηζη ψζηε λα κελ έρνπλ ζηξέςε κεηαμχ 

ηνπο φπσο έρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H4MTBC (34.4ν-43.9ν). Σπκπεξαίλεηαη φηη κηα 

απιή ηξνπνπνίεζε κε κηα ιεηηνπξγηθή νκάδα κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ 

γεσκεηξία ηνπ ππνθαηαζηάηε θαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηελ δνκή πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη. 

 

 

Δηθόλα 102: H δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζηξέςε θαη θάκςε ησλ θαηλπιηθψλ δαθηπιίσλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ζνπιθφλν νκάδαο. 
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Μειέηε Ιδηοηήηωλ Ba-MTBC-SO2. 

Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ζηαζεξφηεηαο ηνπ Ba-MTBC-SO2 ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. Έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη κε PXRD ζε δείγκα ζθφλεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη είλαη ζηαζεξφ ην Ba-

MTBC-SO2. 

 

 

Δηθόλα 103: Γηαγξάκκαηα δηάζιαζεο αθηηλψλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο ηνπ Ba-MTBC-SO2 ζε δηάθνξνπο νξγαληθνχο 

δηαιχηεο. 

 

Αιιαγή ηνπ κεηξηθνχ δηαιχηε (DMF) κε ηνπο παξαπάλσ δηαιχηεο θαη απαέξσζε κε 

δπλακηθφ θελφ δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ Ba-MTBC-

SO2. Ωζηφζν, απαέξσζε κε ηελ ρξήζε ππεξθξίζηκνπ πγξνχ CO2 ζε δείγκα κε 

δηαιχηε DCM είρε ην πην ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα, ρσξίο θαη πάιη ην δείγκα λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν θαη άξα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν πεηξακαηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

πνξψδνπο. Η πεηξακαηηθή ηηκή pore volumeπνπ πξνέθπςε είλαη 0.26 ml g-1ελψ ε 

ππνινγηζκέλε απφ ηελ δνκή είλαη 1.07ml g-1. 
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Δηθόλα 104:Η ηζφζεξκνο πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ ζε δείγκα Ba-MTBC-SO2 κε δηαιχηε DCM πνπ 

απαεξψζεθε κε ππεξθξίζηκν CO2. 
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3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο επηηεχρζεθε ε ζχλζεζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

ηζνδνκηθνχ ηνπ tbo-MOF-5 κε ηελ ρξήζε ελφο ακηδηθά ηξνπνπνηεκέλνπ 

ππνθαηαζηάηε. Τν MOFπνπ πξνέθπςε έρεη ρεκηθφ ηχπν  Cu4(H2O)4L1 θαη 

κειεηήζεθαλ νη πξνζξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην ηζνδνκηθφ ηνπ. Η ακηδηθή 

ιεηηνπξγηθή νκάδα αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε CO2 σζηφζν θάηη 

ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. Η παξαηήξεζε απηή έρεη πξνθχςεη μαλά ζηελ βηβιηνγξαθία θαη 

κειεηάηαη ηφζν πεηξακαηηθά φζν θαη ππνινγηζηηθά. 

Σηελ ζπλέρεηα, ζπληέζεθαλ θαη ραξαθηεξίζηεθαλ ηξία MOF βαζηζκέλα ζε θαηηφληα 

αιθαιηθψλ γαηψλ θαη ηνλ ηεηξαεδξηθφ ππνθαηαζηάηε H4MTBC. Τα MOF πνπ είλαη 

βαζηζκέλα ζε Ca2+ θαη Sr2+ είλαη ηζνδνκηθά κεηαμχ ηνπο ελψ κε δηαθνξεηηθή δνκή 

είλαη ην αλάινγν ηνπ Ba+. Σπγθεθξηκέλα, ηα Ca-MTBC θαη Sr-MTBC δηαζέηνπλ 

κνλνδηάζηαηε zig-zag SBU ελψ ην Ba-MTBC ζρεκαηίδεη δηζδηάζηαηα θχιια κε 

κνλνκεηαιιηθφ θέληξν ηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ. 

Τα δχν ηζνδνκηθά MOF ελεξγνπνηήζεθαλ επηηπρψο θαη έγηλε ραξαθηεξηζκφο 

πνξψδνπο  αιιά θαη κειέηε πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο.  

Πξνο πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ρξήζε 

θαηηφλησλ αιθαιηθψλ γαηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ππνθαηαζηάηεο H8L1ζε ζπλδπαζκφ 

κε θαηηφληα Sr2+. Η δνκή πνπ πξνέθπςε δηαζέηεη θαη πάιη κνλνδηάζηαηε SBU κε 

ειηθνεηδή απηή ηελ θνξά γεσκεηξία. Γελ θαηέζηε δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπSr-

amide-L1 σζηφζν ε δεκηνπξγία MOF κε αιθαιηθέο γαίεο θαη ππνθαηαζηάηε ηφζν 

κεγάιεο ζπλδεζηκφηεηαο εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζηελ βηβιηνγξαθία. 

Τέινο, έγηλε πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ ηζνδνκηθψλ ησλ Ca-MTBC, Sr-MTBCθαη Ba-

MTBC κε ηνλ ζνπιθνλησκέλν αλάινγν ππνθαηαζηάηε. Σπλδπάδνληαο ηνλ H4MTBC-

SO2 κε θαηηφληα Ba2+είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαθνξεηηθή δνκήο 

MOF. Σπγθεθξηκέλα, ην Ba-MTBC-SO2 έρεη εμακεηαιιηθή SBU κε έλα κ6-Cl. Η SBU 

απηή εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ βηβιηνγξαθία ηφζν ησλ MOF φζν θαη ησλ 

ελψζεσλ ζπλαξκνγήο. Η ζνπιθνληθή νκάδα ε νπνία είρε αξρηθά ζθνπφ ηελ αχμεζε 

πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ επηθέξεη ζηνλ ππνθαηαζηάηε δνκηθέο αιιαγέο νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο πξσηνθαλνχο εμακεηαιιηθήο πιεηάδαο θαη ζηελ 

δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο δνκήο MOF. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

ύλζεζε Οξγαληθώλ Τπνθαηαζηαηώλ 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ε ζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ππνθαηαζηαηψλ πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαπάλσ κειέηε.  Σηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε 

ζπλζεηηθή πνξεία ηνπ θαζελφο θαζψο θαη  ν ραξαθηεξηζκφο κέζσ θαζκαηνζθνπίαο  

NMR. 

 

Γνκή Σπληνκνγξαθία 

 

H4L1-amide 

 

H4MTBC 
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H4MTBC-SO2 
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ύλζεζε ηνπ H4L1-amide. 

Σρεδηάγξακκα πεηξακαηηθήο πνξείαο. 
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Πεξηγξαθή πεηξακαηηθήο πνξείαο. 

ύλζεζε ηνπ (1) 

Σε κηα ζθαξηθή θηάιε ησλ 25ml κε θάζεην ςπθηήξα ηνπνζεηνχληαη 1g (1.9mmol) 2,5-

dimethyl-3,4-diphenylcyclopentadione, 1g (5.6mmol) diphenylacetylene θαη 2,5ml 

(15.7mmol) diphenylether. Τν ζχζηεκα αθήλεηαη ππν αλάδεπζε ζηνπο 230νC γηα 3h. 

Σηελ ζπλέρεηα δαθφπηεηαη ε αλάδεπζε θαη απνκαθξχλεηαη ε ζέξκαλζε κέρξη ην 

δηάιπκα ηεο αληίδξαζεο λα έξζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, φπνπ θαηαβπζίδεηαη 

κπεδ ζηεξεφ. Μεηά απφ ηελ πεξεηαίξσ ςχμε ζηνπο ζηνπο 0νc, πξνζηίζεηαη εμάλην θαη 

ην ίδεκα δηεζείηαη ππν θελφ θαη εθπιέλεηαη κε εμάλην. Ξήξαλζε ηνπ ηδήκαηνο γίλεηαη 

ζηνλ θνχξλν (1.3g, 3.2mmol, 83%). 1HNMR (300MHz, CDCl3): 7,18ppm (d, 8H), 

7,15ppm (q, 8H), 7,09ppm (q, 4H), 1,8ppm (s, 6H). 
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ύλζεζε ηνπ (2) 

Σε κία δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε κε θάζεην ςπθηήξα φπνπ βξίζθεηαη ππν αδξαλείο 

ζπλζήθεο (Ar) πξνζηίζεηαη 1.06g έλσζεο (1) (2.58mmol) θαη 20ml  CH2Cl2. Έπεηηα 

απφ ηελ ςχμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο 0νC, πξνζηίζεληαη 2.5ml (25.8mmol) 

oxalylchloride θαη 1.7gr (12.7mmol) AlCl3. Η αληίδξαζε αθήλεηαη ζηνπο 0νC γηα 

90min. Πξνζηίζεληαη αθφκα 1.5gr AlCl3 (11.2mmol) θαη 5ml CH2Cl2 θαη ε αληίδξαζε 

αθήλεηαη ζε RT γηα 18h. Καηεξγαζία ηνπ πξνηφληνο γίλεηαη κε απφθπζε ηνπ 

δηαιχκαηνο ζε πάγν φπνπ θαηαβπζίδεηαη κπεδ ζηεξεφ. Πξνζηίζεηαη δηάιπκα HCl 3M 

έσο pH=3 θαη ην κείγκα αλαδεχεηαη γηα 15min. Τν CH2Cl2 απνκαθξχλεηαη ππφ θελφ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη δηήζεζε ππφ θελφ θαη εθπιχζεηο κε απηνληζκέλν λεξφ. Τν 

ζηεξεφ ζηεγλψλεηαη ζε θνχξλν (1.3g, 2.22mmol, 86%). 1HNMR (300MHz, DMSO-

d6): 7.35ppm (d, 8H), 7.24ppm (d, 8H), 1.66ppm (s, 6H). 
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ύλζεζε ηνπ H8L1-amide. 

Σε δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε κε θάζεην ςπθηήξα φπνπ βξίζθεηαη ππφ αδξαλείο 

ζπλζήθεο (Ar) ηνπνζεηείηαη 0.5g έλσζεο (2) (1.4mmol) αθνχ πξψηα έρεη μεξαλζεί 

ππν θελφ. Σηελ ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 40ml dry THF θαη 1.8ml oxalylchloride 

(18.6mmol). Τν ζχζηεκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 75νC γηα 18h. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε 

απφ ηελ ζέξκαλζε θαη ζηελ ςχμε ηνπ δηαιχκαηνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ην 

δηάιπκα κεηαθέξεηαη ζε κνλφιαηκε ζθαηξηθή θηάιε θαη ν δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη 

ππν θελφ. Τν ζηεξεφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζθαηξηθή δηαιχεηαη ζε 18ml dry DMA θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε κε θάζεην ςπθηήξα πνπ βξίζθεηαη ζε 

αδξαλείο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ πξνζηίζεληαη 0,7g (3.8mmol) 5-aminoisophthalicacid 

θαη  83mg (0.68mmol) DMAP. Τν ζχζηεκα αθήλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 

48h. Απηνληζκέλν λεξφ πξνζηίζεηαη ζηελ δίιαηκε ζθαηξηθή φπνπ θαη θαηαβπζίδεηαη 

κπεδ ζηεξεφ. Αθνχ γίλεη ςχμε ηνπ, ην ζηεξεφ δηεζείηαη ππφ θελφ θαη εθπιέλεηαη ζε 

απηνληζκέλν λεξφ θαη ειάρηζηε κεζαλφιε (0.61g, 0.49mmol, 72%). 1H NMR 

(500MHz, DMSO-d6): 10.57ppm (s, 4H), 8.65ppm (t, 8H), 8.19ppm (d, 4H), 7.91ppm 

(d, 8H), 7.38ppm (d, 8H), 1.75ppm (s, 6H). 
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ύλζεζε ηνπ H4MTBC. 

ρεδηάγξακκα πεηξακαηηθήο πνξείαο. 
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ύλζεζε ηνπ (3). 

Σε κηα ζθαηξηθή θηάιε ησλ 50ml Με ςπθηήξα ηνπνζεηνχληαη 1g (3.59 mmol) 

chlorotriphenylmethane θαη 2ml (21.9 mmol) aniline. Τν ζχζηεκα αθήλεηαη ζηνπο 

200oC γηα 5min θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνπο 90oC γηα 30min. Σηελ ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 

8ml HCl 2N θαη 5ml MeOH θαη ην ζχζηεκα αθήλεηαη ζε reflux ζπλζήθεο γηα 30min. 

Δθφζνλ γίλεη ςχμε, αθνινπζεί δηήζεζε ππφ θελφ θαη εθπιχζεηο κε ειάρηζηε 

κεζαλφιε. Τν ζηεξεφ κεηαθέξεηαη ζε ζθαηξηθή ησλ 50ml ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη 

10mlEtOH θαη 1mlH2SO4 98%. Τν ζχζηεκα ςχρεηαη ζηνπο -10oCκε ινπηξφ 

αηζπιελνγιπθφιεο θαη dryice θαη εθφζνλ πξνζηεζνχλ 0.8ml Isopentylnitrite αθήλεηαη 

ζε απηή ηελ ζεξκνθξαζία γηα 30min. Σε απηή ηελ ζεξκνθξαζία γίλεηαη πξνζζήθε 

1.7ml Hypophosphorous acid 50% θαη ην δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζε reflux γηα 30min. 

Ύζηεξα απφ ηελ ςχμε, αθνινπζεί δηήζεζε ππν θελφ θαη εθπιχζεηο κε EtOH. 

Απνκνλψλεηαη θεθέ ζηεξεφ απφ ην νπνίν δπγίδνληαη 0,7gr θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζθηαξηθή θηάιε ησλ 25ml κε ςπθηήξα. 4mlBr2 πξνζηίζεληαη κε πξνζνρή απφ ην 

πάλσ κέξνο ηνπ ςπθηήξα θαη ην ζχζηεκα αθήλεηαη γηα 60min ζε RT. Με ηελ 

ζηαδηαθή πξνζζήθε παγσκέλεο EtOH θαηαβπζίδεηαη άζπξν ίδεκα ην απνκνλψλεηαη 

κε δηήζεζε ππφ θελφ θαη μεξαίλεηαη ζε θνχξλν. (1.19g, 0.19mmol, 86%). 1HNMR 

(300MHz, CDCl3): 7.40ppm (d, 4H), 7.0ppm (d, 4H). 
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ύλζεζε ηνπ (4) 

Σε κία ζθαηξηθή θηάιε ησλ 50ml κε θάζεην ςπθηήξα, ηνπνζεηνχληαη 2 gr (12.05 

mmol) 4-carboxyphenylboronicacid, 20ml MeOH θαη 0,4ml H2SO4 98%. Τν ζχζηεκα 

αθήλεηαη ζε reflux γηα 18h. Σηελ ζπλέρεηα, ν δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη ππφ θελφ θαη ην 

ζηεξεφ ζπιιέγεηαη θαη δηεζείηαη ππφ θελφ κε ηελ ρξήζε H2O. Τν ιεπθφ ζηεξεφ 

ζηεγλψλεη ζε θνχξλν.  (1.7g, 9.64 mmol, 80%). 1HNMR (300MHz, CDCl3): 8.3ppm 

(d, 2H), 8.1ppm (d, 2H), 8.0ppm (d, 2H), 7.8ppm (d, 2H), 3.98ppm (s, 3H), 3.94ppm 

(s, 3H). 
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ύλζεζε ηνπ (5). 

Σε δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε κε θάζεην ςπθηήξα φπνπ βξίζθεηαη ππφ αδξαλείο 

ζπλζήθεο (Ar) ηνπνζεηείηαη 0.7g έλσζεο (3) (1.1 mmol) θαη 1gr(5.5 mmol) ηεο έλσζεο 

(4). Σηελ ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 40ml dry THF, 20ml Na2CO3(aq) 2N θαη 60mg 

Pd(PPh3)4. Τν ζχζηεκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 85νC γηα 4d. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ηελ ζέξκαλζε θαη ζηελ ςχμε ηνπ δηαιχκαηνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ην δηάιπκα 

εθρπιίδεηαη κε THF, ζπιέγνληαο ηελ νξγαληθή θάζε θνξά θάζε ζε κνλφιαηκε 

ζθαηξηθή θηάιε απφ φπνπ ν δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη ππν θελφ. Τν γθξη ζηεξεφ 

ζπιιέγεηαη θαη δηεζείηαη ππν θελφ κε H2O, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηεγλψλεη ζε θνχξλν. 

ύλζεζε ηνπ H4MTBC. 

Υδξφιπζε ηνπ εζηέξα (5) γίλεηαη κε πξνζζήθε 20ml THF, 20ml MeOH θαη 20ml 

NaOH 5N ζην ζηεξεφ πνπ έρεη ζπιιερζεί. Τν ζχζηεκα αθήλεηαη ζε reflux γηα 18h. 

Μεηά ηελ ςχμε ηνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ε MeOH θαη ην THF εμαηκίδνληαη ππφ 
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θελφ θαη ζην δηάιπκα πξνζηίζεηαη HCl(aq) 2Ν κέρξη ην pH λα γίλεη 1. Τν κπεδ ζηεξεφ 

πνπ θαηαβπζίζηεθε δηεζείηαη ππφ θελφ θαη εθπιέλεηαη κε H2O. (0.56g, 0.70mmol, 

64%). 1HNMR (300MHz, DMSO-d6): 8.0ppm (d, 8H), 7.8ppm (d, 8H), 7.7ppm (d, 

8H), 7.4ppm (d, 8H). 

ύλζεζε ηνπ H4MTBC-SO2. 

ρεδηάγξακκα πεηξακαηηθήο πνξείαο. 

 

Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή θηάιε ησλ 25ml πξνζηίζεληαη 0.1gr(0.12mmol) H4MTBC θαη 

1ml ClSO3H. Τν ζχζηεκα αθήλεηαη ζηνπο 145oC γηα 1h. Σηελ ζπλέρεηα ην δηάιπκα 

δηαβηβάδεηαη ζε πάγν φπνπ θαηαβηζίδεηαη κπεδ ζηεξεφ. Τν ζηεξεφ απνκνλψλεηαη κε 

δηήζεζε ππφ θελφ θαη εθπιχζεηο κε Η2Ο. (0.11g, 0.12mmol, 84%). 1HNMR (300MHz, 

DMSO-d6):  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

Σην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη νη εμηζψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλαλ νη 

ραξαθηεξηζκνί ηνπ πνξψδνπο, νη ππνινγηζκνί ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο θαζψο 

θαη νη ππνινγηζκνί ηεο εθιεθηηθφηεηαο κε ηελ κέζνδν IAST.  

Χαραθηερηζκός Πορώδοσς 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνξψδνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ ησλ 

πφξσλ, ηελ εηδηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κεγέζνπο ησλ πφξσλ. Οη 

ππνινγηζκνί απηνί γίλνληαη κέζσ ηζνζέξκσλ αεξίσλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο πγξνπνίεζεο 

ηνπο, ζπλήζσο N2 ζηνπο 77Κ θαη Ar ζηνπο 87Κ. 

Μέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πνξψδνπο γίλεηαη έιεγρνο ηεο επηηπρνχο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ πβξηδηθνχ πνιπκεξνχο ζπλαξκνγήο θαζψο είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζε κε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιπκέλε δνκή. 

Όγθνο ησλ πφξσλ 

Ο φγθνο ησλ πφξσλ πξνθχπηεη απφ ην πνζφ ηνπ αεξίνπ πνπ πξνζξνθάηαη ζε κεξηθή 

πίεζε p/p0 θνληά ζηε κνλάδα, θάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη φινη νη πφξνη είλαη 

θαηεηιεκκέλνη κε πγξφ (Ar ζηνπο 87Κ ή Ν2 ζηνπο 77Κ). Όηαλ ην ζηεξεφ δελ πεξηέρεη 

καθξνπφξνπο, ε ηζφζεξκνο παξνπζηάδεη πιαηψ πξνζεγγίδνληαο ην p/p0=1, θη ν 

φγθνο ησλ πφξσλ είλαη θαιά θαζνξηζκέλνο. Ο φγθνο ηνπ πξνζξνθνχκελνπ αεξίνπ Ar 

ή Ν2 (Vads) κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηνλ φγθν ηνπ πγξνχ Ar ή Ν2 (Vliq) πνπ πεξηέρεηαη 

κέζα ζηνπο πφξνπο. Η εμίζσζε κέζσ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ν φγθνο ησλ πφξσλ 

είλαη ε εμήο: 

𝑉𝑙𝑖𝑞 =
𝑃𝑎𝑉𝑎𝑑𝑠 𝑉𝑚

𝑅𝑇
(Δμ.1) 

Όπνπ Pa θαη Τ είλαη αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία αληίζηνηρα, Vm είλαη ν 

κνξηαθφο φγθνο ηνπ πγξνχ πξνζξνθνχκελνπ (Ar ή Ν2). 

Δηδηθή επηθάλεηα1,2 

Οη πην γλσζηέο ζεσξίεο κε βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο εηδηθήο 

επηθάλεηαο είλαη ε BETθαη ε Langmuirκε ηελ πξψηε λα είλαη θαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε.  

Η ζεσξία Langmuirρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κηθξνπνξψδε πιηθά θαζψο 

ππνινγίδεη ηελ εηδηθή επηθάλεηα ζεσξψληαο φηη ππάξρεη κηα κνλνζηνηβάδα 

πξνζξνθεκέλε. Η αδπλακία δηάθξηζεο κεηαμχ θάιπςεο κνλνζηνηβάδαο θαη 

πιήξσζεο ηνπ πφξνπ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζξφθεζε 

αεξίνπ ζηελ δεχηεξε θηι ζηνηβάδα ππάξρεη πξηλ ηελ πιήξε θάιπςε ηεο πξψηεο 
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ζηνηβάδαο πξνζδίδεη ζπρλά ζθάικα ζηελ εηδηθή επηθάλεηα πνπ ππνινγίδεηαη κε ηελ  

Langmuir. Η εηδηθή επηθάλεηα κέζσ ηεο ζεσξίαο Langmuirππνινγίδεηαη κέζσ ησλ 

παξαθάησ εμηζψζεσλ: 

𝑝 𝑝0 

𝑊
=

1

𝐾𝑊𝑚
+

𝑝 𝑝0 

𝑊𝑚
(Δμ.2) 

 

Όπνπ Wθαη Wmην πξνζξνθεκέλν βάξνο θαη ην βάξνο ηεο κνλνζηνηβάδαο αληίζηνηρα 

θαη Κ ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ελέξγεηα ηεο πξνζξφθεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

κνξίσλ ζηελ κνλνζηνηβάδα θαη ηελ ζηαζεξά ζπκπχθλσζεο ηνπ αεξίνπ ζηελ 

επηθάλεηα. 

Γξακκηθή πξνζαξκνγή ηνπ (p/p0)/Wζπλαξηήζεη ηνπ p/p0 δίλεη κηα επζεία γξακκή κε 

θιίζε 1/Wm. 

Σηελ ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

𝑆𝑡 =
𝑊𝑚𝑁𝐴𝐴𝑥

𝑀
(Δμ.3) 

Όπνπ ΝΑ ν αξηζκφο Avogadro, Axε επηθάλεηα εγθάξζηαο δηαηνκήο ηνπ αεξίνπ θαη Μ 

ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ αεξίνπ. 

Η εηδηθή επηθάλεηα νξίδεηαη σο ε επηθάλεηα St αλά κνλάδα κάδαο  

𝑆 =
𝑆𝑡

𝑚
(Δμ.4) 

Σε επέθηαζε ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο Langmuir, ε ζεσξία BETππνζηεξίδεη νηη ηα 

πξνζξνθεκέλα άηνκα/κφξηα αεξίνπ ζηηο αλψηεξεο πξνζξνθεκέλεο ζηνηβάδεο 

βξίζθνληαη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία κε ηελ αέξα θάζε. Γειαδή, φηαλ ε επηθάλεηα είλαη  

θαιπκκέλε κε κηα ζηνηβάδα, ηφηε ε δπλακηθή ηζνξξνπία ππάξρεη κεηαμχ απηήο ηεο 

ζηνηβάδαο θαη ηεο αέξηαο θάζεο, φηαλ είλαη θαιπκκέλε κε δχν ζηνηβάδεο ε δπλακηθή 

ηζνξξνπία ππάξρεη κε ηελ δεχηεξε ζηνηβάδα αληίζηνηρα θ.ν.θ. θαζψο ε ηζνξξνπία 

είλαη δπλακηθή, ην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πνπ είλαη θαιπκκέλν κε κηα, δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ζηνηβάδεο κπνξεί λα δηαθέξεη φκσο ν αξηζκφο ησλ κνξίσλ ζε θάζε 

ζηνηβάδα ζα είλαη ίδηνο. 

Καζψο ε ζεσξία BETιακβάλεη ππφςε ηελ πνιπζηξσκαηηθή πξνζξφθεζε, ζεσξείηαη 

πην έγθπξε, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθά κε κεγαιχηεξνπο πφξνπο. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο: 
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1

𝑊( 
𝑝0
𝑝
 −1)

=
1

𝑊𝑚 𝐶
+

𝐶−1

𝑊𝑚 𝐶
 
𝑝

𝑝0
 (Δμ.5) 

Όπνπ C ε ζηαζεξά BET. 

Γξακκηθή πξνζαξκνγή ηνπ  1/W((p0/p)-1) ζπλαξηήζεη ηνπ p/p0 δίλεη κηα επζεία 

γξακκή ε θιίζε ηεο νπνίαο  θαη ην ζεκείν ηνκήο ηνπ άμνλα y (s θαη i αληίζηνηρα) είλαη: 

𝑠 =
𝐶−1

𝑊𝑚 𝐶
θαη  𝑖 =

1

𝑊𝑚 𝐶
(Δμ.6) (Δμ.7) 

Σπλδπάδνληαο ηηο εμηζψζεηο 6 θαη 7 ππνινγίδεηαη ην βάξνο ηεο κνλνζηνηβάδαο: 

𝑊𝑚 =
1

𝑠+𝑖
(Δμ.8) 

Η επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 3 θαη ε εηδηθή επηθάλεηα 

απφ ηελ εμίζσζε 4. 

Καηαλνκή Μεγέζνπο Πφξσλ 

Η θαηαλνκή ηνπ φγθνπ ηνπ πφξνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ πφξνπ ιέγεηαη 

θαηαλνκή κεγέζνπο πφξσλ. Τα δηαγξάκκαηα απηά γίλνληαη κε ηελ ρξήζε ηζνζέξκσλ 

N2ή Ar ζηνπο 77Κ θαη 87Κ αληίζηνηρα θαη ην κνληέιν NLDFT 

(NonLocalDensityFunctionalTheory). Με βάζε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κέζσ 

ηεο θαηαλνκήο κεγέζνπο ησλ πφξσλ γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πφξσλ (βάζεη 

IUPAC): 

o Μηθξνπνξψδε <2nm 

o Μεζνπνξψδε 2-50nm 

o Μαθξνπνξψδε >50nm 

 

Υποιογηζκός Ελζαιπίας Προζρόθεζες3 

Με ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο, γίλεηαη ηαπηφρξνλε 

πξνζαξκνγή ησλ ηζνζέξκσλ πξνζξφθεζεο δε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ 

εμίζσζε virial: 

𝑙𝑛𝑃 = 𝑙𝑛𝑁 +
1

𝑇
 𝑎𝑖𝑁

𝑖𝑚
𝑖=0 +  𝑏𝑖𝑁

𝑖𝑛
𝑖=0 (Δμ.9) 

Όπνπ Pε πίεζε ζε torr, N ε πξνζξνθεκέλε πνζφηεηα αεξίνπ ζε mg g-1 θαη a,b νη 

ζηαζεξέο ηεο virial. Μέζσ ηεο πξνζαξκνγήο γίλεηαη εχξεζε ησλ φξσλ αi θαη bi. H 

ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο εμίζσζεο 10 

ελψ ζε ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο κε ηελ ρξήζε ηεο εμίζσζεο 11. 
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𝑄𝑠𝑡
0 = −𝑅𝑎0(Δμ.10) 

𝑄𝑠𝑡 𝑁 = −𝑅 𝑎𝑖𝑁
𝑖𝑚

𝑖=0           (Δμ.11) 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο 

επηθάλεηαο κε ηελ εμίζσζε  Clausius-Clapeyron γίλεηαη κέζσ ηνπ εκπνξηθά 

δηαζέζηκνπ πξνγξάκκαηνο ASiQwin απφ ηελ Quantachrome. 
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