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Περίληψη

Η σύνθεση νέων μίκρο- και μέσο-πορωδών στερεών με ιδιαίτερες

φυσικοχημικές ιδιότητες που προέρχονται από τον ανόργανο σκελετό αποτελεί ένα

σημαντικό πεδίο έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η

σύνθεση οργανωμένων μεσοπορωδών αργιλοπυριτικών υλικών με ελεγχόμενη

διάμετρο πόρων από την ερευνητική ομάδα της Mobil στις αρχές του 1990. Στην

συνέχεια, άλλες ερευνητικές ομάδες ανέπτυξαν διάφορες μεσοδομές μεταλλικών

οξειδίων όπως αυτές του Βαναδίου, του Τιτανίου και του Ζιρκονίου μεταξύ άλλων,

ακολουθώντας παρόμοιο συνθετικό πρωτόκολλο. Τα μεσοπορώδη οξειδικά υλικά

υπόσχονται σημαντικές εφαρμογές σε καταλυτικές και άλλες διεργασίες. Παρόλα

αυτά όμως, δεν εμφανίζουν ενδιαφέρουσες οπτικές, ηλεκτρονικές και φωτονικές

ιδιότητες. Η απουσία αυτών των ιδιοτήτων εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο ανόργανος

σκελετός είναι μονωτής. Η εισαγωγή ημιαγώγιμων ιδιοτήτων σε ένα μεσοπορώδες

υλικό, επιτυγχάνεται με ανάπτυξη πορωδών υλικών βασισμένα σε χαλκογονίδια (S,

Se, Te). Τέτοιου είδους υλικά υπόσχονται σημαντικές εφαρμογές σε πεδία τόσο της

χημείας όπως φωτοκατάλυση, μοριακοί ανιχνευτές αλλά και της φυσικής όπως μη-

γραμμικά οπτικά συστήματα και κβαντικά φωτονικά στερεά.

Η πιο συνήθης μέθοδος που έχει εφαρμοστεί με σχετική επιτυχία μέχρι

σήμερα περιλαμβάνει την χρήση μοριακών ενώσεων μετάλλου-χαλκογονιδίου όπως

[MQ4]4-, [M2Q6]4-, [M4Q10]4-, [M’Q3]3- (M= Ge4+, Sn4+ M’= Ga3+, In3+, Sb3+ και Q=S,

Se, Te) και συνδετικών μεταλλικών κατιόντων (Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+,

Hg2+, Ga3+, In3+, Sb3+, Sn4+, Pt2+, Pd2+), παρουσία επιφανειοδραστικών μορίων. Σε

όλες τις περιπτώσεις τα στερεά που προκύπτουν χαρακτηρίζονται ως μεσοδομημένα

και όχι μεσοπορώδη, αφού η απομάκρυνση των οργανικών μορίων από τα κανάλια

της δομής οδηγεί σε ταυτόχρονη κατάρρευσή της.

Παρόλο που σε όλες τις περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί ενός είδους δομική

ομάδα μετάλλου-χαλκογονιδίου (π.χ. SnSe4
4- ή Sn2Se6

4-), τα πειραματικά

αποτελέσματα δείχνουν πως τα τελικά στερεά αποτελούνται από μίγμα ανιόντων

[ΜχQy]z- που προκύπτουν από τα πρόδρομα, εμφανίζοντας ταυτόχρονα σημαντική

οργάνωση μεσοπόρων. Μία σημαντική παράμετρος που επιδρά στην παραπάνω

‘χημική μετατροπή’ φαίνεται να είναι ο διαλύτης. Σύμφωνα με μετρήσεις πυρηνικού

μαγνητικού συντονισμού (NMR) σε πυρήνες 119Sn και 77Se προκύπτει πως για

συνθέσεις που πραγματοποιούνται σε διαλύτη φoρμαμίδιο, τα αποτελέσματα
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συνηγορούν στην ‘χημική μετατροπή’ των ανιοντικών ομάδων. Αντιθέτως κάτι

παρόμοιο δεν παρατηρείται στο νερό ενώ ταυτόχρονα τα λαμβανόμενα στερεά δεν

εμφανίζουν οργανωμένους μεσοπόρους. Επομένως, η μελέτη και η ανάπτυξη

αντίστοιχων στερεών σε διαλύτη H2O θα βοηθήσει την κατανόηση της χημείας

σχηματισμού των μεσοδομημένων ημιαγώγιμων στερεών με απώτερο στόχο τον

σχεδιασμό τους καθώς επίσης και την περαιτέρω χημική τους δραστικότητα με σκοπό

την απομάκρυνση των οργανικών μορίων από την δομή.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, μελετήθηκε για πρώτη φορά η σύνθεση

μεσοδομημένων ημιαγώγιμων στερεών βασισμένων σε ανιόντα μετάλλου-

χαλκογονιδίου [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-, σε διαλύτη νερό. Τα συγκεκριμένα ανιόντα

παρουσία επιφανειοδραστικών μορίων και του συνδετικού μεταλλικού κατιόντος

Zn2+ οδηγούν στον σχηματισμό στερεών τα οποία εμφανίζουν πόρους οι οποίοι

καταλαμβάνονται από τα επιφανειοδραστικά μόρια. Είναι ημιαγωγοί με ενεργειακό

χάσμα στην περιοχή 2.0-2.3 eV ενώ το είδος της δομής (εξαγωνικής, κυβικής,

φυλλόμορφης) καθώς επίσης και ο βαθμός οργάνωσης των πόρων εξαρτάται σε

σημαντικό βαθμό από το είδος του συνδετικού μετάλλου, το μήκος της ανθρακικής

αλυσίδας του επιφανειοδραστικού μορίου και την αναλογία [SnSe4]4-/[Sn2Se6]4- στο

αρχικό μίγμα. Συγκεκριμένα στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε η ανιοντική

ομάδα [Sn2Se6]4- τα υλικά που προέκυψαν διέθεταν εξαγωνική διευθέτηση πόρων,

ενώ αντίθετα στην περίπτωση της ανιοντικής ομάδας [SnSe4]4- ή σε μίγμα των δύο η

διευθέτηση ήταν κυβική. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία

χρησιμοποιήθηκε συμπλοκοποιητής Na2EDTA καθώς και αλλαγή της αναλογίας

ανιοντικής ομάδας – συνδετικού μετάλλου και παρατηρήθηκε αλλαγή στην δομή των

υλικών. Όλα τα στερεά χαρακτηρίστηκαν με πληθώρα τεχνικών,

συμπεριλαμβανομένων της περίθλασης ακτίνων-Χ σε δείγμα σκόνης (PXRD),

θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) και ηλεκτρονικής μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ).

Οι οπτικές ιδιότητες μελετήθηκαν με φασματοσκοπία διάχυτης ανακλαστικότητας

UV-vis/near-IR.

Λέξεις κλειδιά: μεσοδομημένο ημιαγώγιμο στερεό, χαλκογονίδια, εξαγωνική και

κυβική διευθέτηση πόρων, ανιόντα μετάλλου-χαλκογονιδίου, επιφανειοδραστικό μόριο,

συνδετικό μέταλλο μετάπτωσης.
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Abstract

The synthesis of new micro- and meso-porous solids with particular

physiochemical properties which arise from the inorganic framework, is an important

field of research worldwide. An important development was the synthesis of

organized mesoporous aluminosilicates with controlled pore diameter reported by

Mobil research group in the early ‘90. Following this discovery, various

mesostructured metal oxides based on Vanadium, Titanic and Zirconium, have been

reported using very the surfactant-assisted methodology. Whereas mesoporous oxidic

materials are considered very promising for applications in catalysis and gas

separation/storage, they do not exhibit interesting optical, electronic or photonic

properties. This is because the inorganic framework is insulator. The combination of

optoelectronic or semiconducting properties with porosity in one material could open

the pathway for advanced applications including photocatalysis, molecular detectors,

non-linear optical systems and quantum photonic solids. Therefore, the development

of non-oxidic porous solids based on metal-chalcogenides (S, Se, Te) have attracted

significant attention during the last year.

A promising methodology that has been applied towards the development of

mesoporous chalcogenides is based on the cooperative self-assembly of molecular

anions of metal-chalcogenides such as [MQ4]4-, [M2Q6]4-, [M4Q10]4-, [M'Q3]3-

(M=Ge4+, Sn4+, M’=Ga3+, In3+, Sb3+ and Q =S, Se, Te), transition metal linking

cations (Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Ga3+, In3+, Sb3+, Sn4+, Pt2+, Pd2+)

and surfactant molecules acting as templates. In all cases the solids are mesostructured

and not mesoporous and this is because the removal of the organic molecules from the

pore space leads to structural collapse. In almost all cases the reactions carried out in

formamide.

Despite the fact that well-ordered hexagonal and cubic mesostructured

chalcogenides have been reported, in many cases the chemical composition is not well

defined. This is in contrast with the fact that well defined molecular building units

(e.g. [SnSe4]4- or [Sn2Se6]4-) have been used for their synthesis. From preliminary

119Sn NMR measurements was shown that in formamide complex equilibrium takes

place that lead to chemical transformation of the inorganic species. For example the

anions [SnSe4]4- dissolved in formamide are dimerized forming [Sn2Se6]4- and Se2-. In

contrast, similar reactivity was not observed in water. Therefore, the synthesis and
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characterization of mesostructured chalcogenides derived from aqueous solution may

lead to a better understanding of the mechanism of formation of these materials and

eventually may allow the design of novel architectures with accessible porosity.

In the present research work, the synthesis of surfactant templated

mesostructured semicoducting solids based the chalcogenide anions [SnSe4]4- and

[Sn2Se6]4- was studied for first time in aqueous solution. These particular anions in the

presence of surfactant molecules and linking metal cations Zn2+ result in the

formation mesostructured solids These are semiconductors with energy gap in the

range 2.0-2.3eV. The degree and the type of pore organization (hexagonal, cubic or

lamellar) is controlled by a) the nature of the surfactant in terms of both chain length

and head group type and b) the ratio of [SnSe4]4-/[Sn2Se6]4-on the initial mixture. In

particular, in the case of the dimeric anions [Sn2Se6]4-, the materials shows a

hexagonal pore organization, while the use of [SnSe4]4- or a mixture of both lead to

materials with cubic Ia-3d pore symmetry. All solids were fully characterized with a

variety of experimental techniques, including powder X-ray diffraction (PXRD),

thermogravimetric analysis (TGA) and transmission electron microscopy (TEM). The

optical properties were studied with solid state UV-vis/near IR diffuse reflectance

spectroscopy.

Key words: mesostructured semicoducting solid, chalcogenides, hexagonal and cubic

pore organization, chalcogenide anions, surfactant molecule, transition metal linking

cation.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

1.1 Πορώδη στερεά

Τα πορώδη στερεά χρησιμοποιούνται ως καταλύτες, υποστηρικτικά

καταλυτών, προσροφητικά υλικά και φίλτρα. Στις εφαρμογές τους αυτές, σημαντικό

ρόλο παίζουν όχι μόνο οι χημικές τους ιδιότητες αλλά η ειδική επιφάνεια, καθώς

επίσης το μέγεθος και η γεωμετρία των πόρων. Τα συγκεκριμένα μεγέθη ρυθμίζουν

σε μεγάλο βαθμό τη διάχυση των αντιδρώντων, την προσρόφηση και τον διαχωρισμό

των μορίων ανάλογα με το μέγεθος της γεωμετρίας τους.

Οι πόροι ενός στερεού ταξινομούνται ανάλογα με τις διαστάσεις τους

σύμφωνα με την IUPAC ως εξής:

 μικροπόροι, με διάμετρο μικρότερη από 2.0 nm,

 μεσοπόροι, με διάμετρο μεταξύ 2.0 nm και 50.0 nm και

 μακροπόροι, με διάμετρο μεγαλύτερη από 50.0 nm.

Σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη από τις διαστάσεις των πόρων, τα υλικά

ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες τα μικροπορώδη, τα μεσοπορώδη και τα

μακροπορώδη.1 Μία σύντομη περιγραφή των υλικών αυτών δίνετε παρακάτω.

Τα πιο γνωστά και αντιπροσωπευτικά μικροπορώδη στερεά είναι οι ζεόλιθοι.

Η λέξη ‘ζεόλιθος (zeolite)’ που προέρχεται από τα ελληνικά zeo=βρασμός και

litho=πέτρα χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για το ορυκτό στιλβίτη από τον Σουηδό

επιστήμονα, Cronstedt, το 1756, που όταν θέρμανε με φλόγα το άγνωστο μετάλλευμα

πυριτικών αλάτων, έλιωσε εύκολα με την εκπομπή φθορισμού.

Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 130 δομές διαφορετικών ζεόλιθων έχουν

εγκριθεί από την International Zeolite Association (IZA). Πολλοί εμφανίζονται ως

μεταλλεύματα, με γενικό μοριακό τύπο Αx/n [Si1-xAlxO2]. mH2O, και εξάγονται

εκτενώς σε πολλά μέρη του κόσμου. Άλλοι, είναι σύνθετοι και παρασκευάζονται

εμπορικά για συγκεκριμένες χρήσεις, ή παράγονται από τους επιστήμονες που

προσπαθούν να καταλάβουν περισσότερο την χημεία τους.

Παραδοσιακά, οι ζεόλιθοι ανήκουν στην οικογένεια των άργιλο -πυριτικών

στερεών, στα οποία οι πόροι βρίσκονται σε μία κανονική διευθέτηση ομοιόμορφου

μεγέθους. Η δομή τους δημιουργείται από τετράεδρα [SiO4]4- και συνήθως [AlO4]4- τα

1 L.B.McCusker, F.Liebau, G.Engelhardt, Pure Appl. Chem., 73, 2, 381–394, 2001, IUPAC.
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οποία συνδέονται με γέφυρες οξυγόνου. Στην συνέχεια σχηματίζονται ομοιόμορφα

κανάλια, κελιά και κοιλότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται κατά μήκος του

πλέγματος. Λόγω του χαμηλότερου σθένους του αργιλίου ως προς το πυρίτιο, υπάρχει

έλλειμμα θετικού φορτίου (ένα ανά κάθε άτομο Al3+). Συνεπώς, για κάθε κατιόν Si4+

που αντικαθίσταται, θετικά ιόντα εισάγονται στη δομή ως αντισταθμιστικά. Τα ιόντα

αυτά μπορεί να είναι αλκαλίων (Li+, Na+, K+) ή αλκαλικών γαιών (Mg2+,Ca2+,Ba2+),

ιόντα τεταρτοταγούς αμμωνίου, πρωτόνια καθώς επίσης και σπάνιες γαίες. Τα

κατιόντα αυτά βρίσκονται στο εσωτερικό των κοιλοτήτων και μπορούν να

ανταλλαγούν εύκολα με άλλα χωρίς να αλλοιωθεί ο σκελετός του ζεόλιθου. Στο

σχήμα 1.1 απεικονίζονται τα τετράεδρα πυριτίου-οξυγόνου τα οποία ενώνονται

μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα κλωβό.

Σχήμα 1.1 Η βασική δομική μονάδα των ζεόλιθων είναι τα [SiO4]4- ο πολυμερισμός των

οποίων σχηματίζει ανοικτούς σκελετούς. Τα τετράεδρα [SiO4]4-, μοιράζονται τα άτομα του

οξυγόνου και σχηματίζουν κοιλότητες με διάμετρο 3-10 Å.

Οι ζεόλιθοι, λόγω κυρίως των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους βρίσκουν

σημαντικές εφαρμογές ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:

 Κατάλυση
Οι ζεόλιθοι έχουν τη δυνατότητα να δρουν ως καταλύτες σε πληθώρα χημικών

αντιδράσεων. Η μορφή και το μέγεθος των πόρων ασκούν στερικές παρεμποδίσεις

στα αντιδρώντα και στα προϊόντα οδηγώντας σε σημαντικό βαθμό

στερεοεκλεκτικότητας και για τον λόγο αυτό οι ζεόλιθοι συχνά αποκαλούνται και

μόρφο-εκλεκτικοί καταλύτες.2

2 Sie, S.T., Stud. Surf. Sci. Catal., 85, 587, 1994
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 Προσρόφηση και διαχωρισμός
Οι μορφό-εκλεκτικές ιδιότητες των ζεόλιθων είναι η βάση για τη χρήση τους

σε διεργασίες προσρόφησης και διαχωρισμού. Η δυνατότητα να προσροφούν κατά

προτίμηση ορισμένα μόρια ενώ να αποκλείουν άλλα κυρίως λόγω συμβατότητας με

το μέγεθος των πόρων, έχει ανοίξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

 Ιονανταλλαγή
Τα αντισταθμιστικά κατιόντα αλληλεπιδρούν με τον σκελετό του ζεόλιθου

μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων και επομένως είναι εύκολη η ιονανταλλαγή τους

με άλλα μεταλλικά κατιόντα. Μία σημαντική εφαρμογή είναι η ελάττωση της

σκληρότητα του νερού καθώς και ο καθαρισμός των υγρών αποβλήτων που

περιέχουν βαρέα μέταλλα.

Τα μικροπορώδη στερεά, αν και έχουν πολλές εφαρμογές, λόγω του μικρού

μεγέθους των πόρων τους, δεν επιτρέπουν την προσρόφηση μορίων μεγαλυτέρου

μεγέθους. Το 1992, οι ερευνητές στην εταιρία της Mobil Oil Research and

Development δημοσίευσαν μια νέα μέθοδο σύνθεσης πορωδών υλικών με το όνομα

M41S. Ένα από αυτά τα υλικά είχε το όνομα MCM-41 (Mobil Composition of

Matter) από το οποίο επικράτησε ο χαρακτηρισμός MCM για τα υλικά αυτής της

κατηγορίας. Έχουν επίσης αναφερθεί τα υλικά MCM-48 και MCM-50, τα οποία

έχουν αντίστοιχα κυβική γυροειδής και φυλλόμορφη δομή μεσοπόρων. Κατά

αναλογία με τους ζεόλιθους τα υλικά αυτά ονομάστηκαν μεσοπορώδη μοριακά

κόσκινα (Mesoporous Molecular Sieves-MS). Τα συγκεκριμένα υλικά θεωρήθηκαν

επανάσταση στο πεδίο της χημείας των πορωδών ανόργανων στερεών. Για πρώτη

φορά επιτεύχθηκε η σύνθεση πυριτικών (SiOx) υλικών που διέθεταν οργανωμένους

και ομοιόμορφους πόρους, το μέγεθος των οποίων ήταν ελεγχόμενο στην περιοχή 2-

10 nm.3

Τα συγκεκριμένα υλικά μπορούν να βρουν πολλές εφαρμογές ως: (α)

καταλύτες σε διαδικασίες όπως η βαριά υδροπυρόλυση του πετρελαίου και η

καταλυτική μετατροπή μεγάλων μορίων, (β) ως διαχωριστικά μέσα, (γ) ως υποδοχείς

για την αποθήκευση μεγάλων μορίων.4 Αποτελούν επίσης υπόστρωμα για την

ακινητοποίηση ενζύμων ή σύμπλοκων ενώσεων. Τέλος έχει δειχθεί ότι μία κανονική

3 J. S. Beck, J.C. Vartuli, W. J. Roth, J. Am. Chem. Soc., 114, 10834-10843, 1992
4 J. S. Beck , J.C. Vartuli,, , Current Opinion in Solid State & Materials Science, 1,76-87 1996
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μεσοπορώδης δομή μπορεί να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό για αγώγιμα και

μαγνητικά υλικά, χρήσιμα στην κατασκευή καλωδίων για ηλεκτρονικές συσκευές.5

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ανακάλυψης εντοπίζεται, όχι τόσο στις

ιδιότητες των λαμβανόμενων στερεών, αλλά στην πρωτοποριακή μέθοδο σύνθεσής

τους. Η μέθοδος βασίζεται στην χρήση επιφανειοδραστικών ενώσεων (surfactant)

όπως είναι τα άλατα αλκυλαμμωνίου (R-N+C(CH3))X-, όπου R: C12, C14, C16, C18 και

X-= Br-, Cl-. Τα συγκεκριμένα οργανικά μόρια διαθέτοντας ένα υδρόφιλο

(φορτισμένο) και ένα υδρόφοβο (ανθρακική αλυσίδα) τμήμα, έχουν την τάση να

αυτοοργανώνονται σχηματίζοντας μικκύλια, όταν βρεθούν σε πολικούς διαλύτες

(Η2Ο,φορμαμίδιο), τα οποία με την σειρά τους μπορούν να αναπτυχθούν σε

μεγαλύτερα συσσωματώματα (ράβδους) και υπό κατάλληλες συνθήκες να

σχηματίσουν μια δομημένη διάταξη, δρώντας ως εκμαγεία (templates). Η διάταξη

αυτή μπορεί να είναι εξαγωνική, κυβική ή φυλλόμορφη (lamellar) (σχήμα 1.2). Τα

βασικά χαρακτηριστικά του επιφανειοδραστικού μορίου που επηρεάζουν το είδος της

οργάνωσης τους είναι το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας και το μέγεθος του

υδρόφιλου τμήματος τους.

Σχήμα 1.2. Εξαγωνική, κυβική ή φυλλόμορφη διάταξη των μικκυλίων.

Προσθέτοντας πηγή πυριτικών (SiO4
4-) ή/και αργιλικών (AlO4

4-), υπό

κατάλληλες συνθήκες αναπτύσσονται ανόργανα ολιγομερή τα οποία πολυμερίζονται

και συμπυκνώνονται στη θετικά φορτισμένη επιφάνεια των μικκυλίων σχηματίζοντας

ένα ανόργανο κέλυφος.5

Με θέρμανση σε ατμοσφαιρικό αέρα απομακρύνεται το οργανικό μέρος

σχηματίζοντας ένα συγκρότημα από κανάλια με την διάταξη που είχαν τα μικκύλια

και λαμβάνεται το τελικό μεσοπορώδες υλικό τύπου MCM.

Η επιτυχία της μεθόδου συνίσταται στην δυνατότητα να ελεγχθεί το μέγεθος

των πόρων. Η διάμετρος των μεσοπόρων κυμαίνεται από 1.3 ως 10 nm ανάλογα με το

5 C. G. Wu, T. Bein, Science, 264,1757, 1994



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

9

μήκος της αλειφατικής αλυσίδας του επιφανειοδραστικού μορίου όπως φαίνεται από

τις τιμές του Πίνακα 1.

Η διάμετρος των πόρων έχει υπολογισθεί από τα διαγράμματα περίθλασης

των ακτίνων-Χ, χρησιμοποιώντας τη σχέση а0 = 2d100/√3 η οποία ισχύει για

εξαγωνική δομή. Στην τιμή που προκύπτει συμπεριλαμβάνεται και το τοίχωμα των

πόρων. Χρησιμοποιώντας και άλλα οργανικά μόρια π.χ. μεσιτυλένιο, C6H3(CH3)3, σε

διάφορες αναλογίες με το επιφανειοδραστικό αντιδραστήριο, τροποποιείται το

υδρόφοβο μέρος του μικκυλίου και κατά συνέπεια και η διάμετρος των πόρων.5,6

Πίνακας 1. Διάμετρος πόρων υλικών ανάλογα με το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας του

επιφανειοδραστικού μορίου.

Μήκος ανθρακικής
αλυσίδας

CnH2n+1(CH3)3N+

n

Διάμετρος πόρων
(Å)

SiO2

8 31
10 33
12 33
14 38
16 40

SiO2-Al2O3
12 36
14 39
16 45

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανόργανος σκελετός των στερεών αυτών όπως και

των περισσοτέρων μεσοποροδών υλικών, δεν εμφανίζει περιοδικότητα σε ατομικό

επίπεδο. Η περιοδικότητα που παρουσιάζουν, οφείλεται αποκλειστικά σε

μεσοσκοπικό επίπεδο, στο πορώδες της δομής. Με άλλα λόγια, υπάρχει

περιοδικότητα του πορώδους η οποία είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση ανακλάσεων

τύπου Bragg σε χαμηλές γωνίες 2θ. Το μέγεθος των πόρων καθώς και η διάταξή τους

στη δομή, έχει να κάνει με τη φύση του επιφανειοδραστικού μορίου που συμμετέχει

στην σύνθεση, το μέγεθος της ανθρακικής του αλυσίδας, την μοριακή αναλογία

επιφανειοδραστικού μορίου / Si καθώς και φυσικά με τις συνθήκες της αντίδρασης.

6 Kresge, C.T.; Leonowicz, M.E.; Roth, W.J., Vartuli, J.C.; Beck, J.S. Nature. 1992, 359, 710
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Σχήμα 1.3 Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ και οι προτεινόμενες δομές για τα στερεά

ΜCM-41, MCM-48 και MCM-50.7

Στο σχήμα 1.3 φαίνονται τα χαρακτηριστικά διαγράμματα περίθλασης

ακτίνων-Χ καθώς και οι προτεινόμενες δομές για στερεά με εξαγωνική, κυβική και

φυλλόμορφη διευθέτηση μεσοπόρων αντίστοιχα. Επιπλέον στο σχήμα 1.4

παραθέτονται εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης στερεών, τύπου MCM-

41, με διάφορα μεγέθη πόρων.

Σχήμα 1.4 Φωτογραφία από Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) διαφόρων

στερεών τύπου MCM-41 με μέγεθος πόρων α) 20 Å, β) 40 Å, γ) 65 Å, και δ)100 Å.

7T. J. Barton, L. M. Bull, W.G. Klemperer, D.A. Loy, B.McEnaney, M.Misono, P.A. Monson, G.Pez,
G. W. Scherer, J.C. Vartuli, O.M.Yaghi Chem. Mater. 1999, 11, 2633-2656
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Για την διευκρίνιση του μηχανισμού σχηματισμού αυτών των μικκυλίων

έχουν γίνει διάφορες μελέτες έως σήμερα. Με βάση την περιγραφή από τον Beck και

τους συνεργάτες του, τα επιφανειοδραστικά μόρια προϋπάρχουν στο διάλυμα ως

οργανωμένα συσσωματώματα στην επιφάνεια των οποίων πολυμερίζονται τα

πυριτικά ανιόντα δημιουργώντας τον σκελετό της δομής. Από την άλλη εξίσου

πιθανός μηχανισμός σχηματισμού αποτελεί η συνεργιστική αλληλεπίδραση των

ανόργανων πυριτικών ανιόντων με τα επιφανειοδραστικά μόρια. Σύμφωνα με αυτόν

τον μηχανισμό, τα επιφανειδραστικά μόρια βρίσκονται σαν μονομερή στο διάλυμα

και αλληλεπιδρούν ηλεκτροστατικά με τα πυριτικά ανιόντα που προστίθενται. Η

συνεχόμενη προσθήκη πυριτικών ανιόντων και ο πολυμερισμός τους, προσελκύει όλο

και περισσότερα οργανικά μόρια, τα οποία έρχονται σε επαφή μεταξύ τους με

συνέπεια την ανάπτυξη υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές

οδηγούν τα μονομερή επιφανειοδραστικά μόρια να οργανωθούν σε μικκύλια, τα

οποία στην συνέχεια συσσωματώνονται σε οργανωμένες διατάξεις και δρουν σαν

δομικά περιγράμματα για την δημιουργία του πυριτικού σκελετού. Στο σχήμα 1.5 που

ακολουθεί, απεικονίζονται τα δύο πιθανά μονοπάτια σχηματισμού του στερεού

MCM-41.

Σχήμα 1.5 Πιθανά μηχανιστικά μονοπάτια σχηματισμού του στερεού ΜCΜ-41.

(1) Σχηματισμός υγρών κρυστάλλων, (2) Σχηματισμός ανιοντικού ανόργανου κελύφους.

Η συνθετική καινοτομία της Mobil που περιλαμβάνει τη χρήση μεγάλων,

οργανικών επιφανειοδραστικών μορίων, αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της συνθετικής

πορείας των ζεόλιθων, κατά την οποία χρησιμοποιούνται μικρά, τεταρτοταγή

κατιόντα αλκυλαμμωνίου ως δομικά περιγράμματα. (σχήμα 1.6)
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Σχήμα 1.6 Μικρά τεταρτοταγή κατιόντα αλκυλαμμωνίου τα οποία δρουν σαν δομικά

περιγράμματα για την σύνθεση μικροπορωδών στερεών (πάνω) και αντίστοιχα κατιοντικά

μόρια με μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα τα οποία αυτό-οργανώνονται και δρουν σαν δομικά

περιγράμματα στο σχηματισμό μεσοπορωδών στερεών.

Παρόλο την σημαντική ιδιότητα της ύπαρξης οργανωμένων μεσοπόρων, από

άποψη χημικής δραστικότητας τα μεσοπορώδη πυριτικά στερεά είναι φτωχά από

άποψη χημικών ιδιοτήτων λόγω του χημικά αδρανούς πυριτικού σκελετού τους. Δεν

εμφανίζουν δηλαδή κάποιες ενδιαφέρουσες οξινό-βασικές ή οξειδοαναγωγικές

ιδιότητες. Σύντομα έγινε φανερό πως για την εφαρμογή τους σε πεδία όπως η

κατάλυση, η εκλεκτική προσρόφηση και οι διαχωρισμοί ήταν απαραίτητο να

τροποποιηθεί ο ανόργανος σκελετός τους. Δηλαδή να γινόταν αντικατάσταση του

πυριτίου με άλλα μέταλλα. Το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας απασχολεί τα τελευταία

χρόνια έναν τεράστιο αριθμό ερευνητών διεθνώς και η πρόκληση εντοπίζεται στην

ανάπτυξη υλικών που να συνδυάζουν το ομοιόμορφο και οργανωμένο πορώδες

(υψηλή ειδική επιφάνεια και στενή κατανομή μεγέθους των πόρων) με τις σημαντικές

καταλυτικές κυρίως, ιδιότητες των οξειδίων των μετάλλων μετάπτωσης. Προς αυτήν

την κατεύθυνση επιτυχείς προσπάθειες έχουν αναφερθεί στις περιπτώσεις των

οξειδίων του Zr, Nb, Ti, Ta, Hf και Mn.8 Η μεγαλύτερη ομάδα τέτοιων υλικών ήταν

τα Μολυβδενικά–Φωσφορικά υλικά.9

8 P.D. Yang, D.Y. Zhao, D.I. Margolese, B.F. Chmelka, G.D. Stucky, Nature, 1998, 396,152.
9 Robert C. Haushalter, Linda A. Mundi, Chem. Mater.,1992, 4,31-48
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Στη συνέχεια ακολούθησε και η σύνθεση άλλων μέταλλο –φωσφορικών

στερεών, όπως αυτά με Νιόβιο και Βανάδιο.10 Δυστυχώς όμως, σε πολλές

προσπάθειες σύνδεσης μεσοπορωδών οξειδίων μετάλλων, η εφαρμογή του

συνθετικού πρωτοκόλλου των μεσοποροδών πυριτικών στερεών απέτυχε. Ο βασικός

λόγος ήταν η αδυναμία πολλών οξειδικών ανιόντων των μετάλλων μετάπτωσης

[ΜΟχ]y- να συμμετέχουν σε αντιδράσεις πολυμερισμού και συμπύκνωσης, όπως

ακριβώς συμβαίνει με τα πυριτικά ανιόντα [SiO4]4-
.

1.2 Πορώδη μη–οξειδικά υλικά

Παρόλο που τα μεσοπορώδη οξειδικά υλικά υπόσχονται σημαντικές

εφαρμογές σε καταλυτικές και άλλες διεργασίες δεν εμφανίζουν ενδιαφέρουσες

οπτικές, ηλεκτρονικές και φωτονικές ιδιότητες. Η απουσία αυτών των ιδιοτήτων

εντοπίζετε στο γεγονός ότι ο ανόργανος οξειδικός σκελετός είναι μονωτής.

Οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες εμφανίζουν τα συστήματα των ημιαγωγών οι

οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ενώσεις των χαλκογονιδίων (S, Se, Te). Επομένως

ο στόχος του συνδιασμού των ημιαγώγιμων ιδιοτήτων και του πορώδους σε ένα

υλικό, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη πορωδών υλικών βασισμένα σε

χαλκογονίδια. Τέτοιου είδους ηλεκτρονικά υλικά υπόσχονται σημαντικές εφαρμογές

σε πεδία τόσο της χημείας όπως φωτοκατάλυση, μοριακοί ανιχνευτές αλλά και της

φυσικής όπως μη γραμμικά οπτικά συστήματα, δίοδοι εκπεμπόμενου φωτός και

κβαντικά φωτονικά στερεά. Η συσχέτιση των ημιαγώγιμων πορωδών υλικών με τα

πεδία της κβαντικής φυσικής και της νανοτεχνολογίας γίνετε φανερή στο σχήμα 1.7.

10N.Kinomura, N. Kumada, Inorg. Chem., 1990, 29,5217
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Σχήμα 1.7 (α) Ημιαγώγιμο πορώδες στερεό ή σύστημα «κβαντικών αντι-κουκίδων», (β)

ημιαγωγός σε bulk μορφή και (γ) οργανωμένη διάταξη ομοιόμορφων νανοσωματιδίων

ημιαγωγού ή σύστημα «κβαντικών κουκίδων».

Οι οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες ενός ημιαγωγού (σε bulk μορφή, βλέπε σχήμα

1.7(β)) αλλάζουν δραστικά όταν το μέγεθος των σωματιδίων του εμπίπτει στην

περιοχή των νανομέτρων. Ο λόγος είναι η εμφάνιση κβαντικών φαινομένων εξαιτίας

του περιορισμού της μέσης ελεύθερης διαδρομής των ηλεκτρονίων οπών και

εξιτονίων. Τέτοια συστήματα ονομάζονται «κβαντικές κουκίδες» (quantum dots,

βλέπε σχήμα 1.7(γ)) και αποτελούν σήμερα την καρδιά της έρευνας στην

νανοτεχνολογία των ημιαγωγών (π.χ. CdS, ZnS, PbTe). Η αρνητική εικόνα ενός

οργανωμένου συστήματος κβαντικών κουκίδων φαίνεται στο σχήμα 1.7(α) και

προσομοιάζει την εικόνα ενός πορώδους ημιαγώγιμου υλικού. Στην βιβλιογραφία τα

υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως «κβαντικές αντι-κουκίδες» όπου τα κβαντικά

φαινόμενα εμφανίζονται λόγω περιορισμού των ηλεκτρονίων και των οπών στο

σκελετό της δομής ο οποίος έχει πάχος μερικά νανόμετρα.11,12

Η επέκταση από τα μικροπορώδη, κρυσταλλικά οξείδια στη σύνθεση ενώσεων

χαλκογονιδίων, δεν ήταν από την αρχή μία εύκολη υπόθεση. Επιπλέον,

αντικαθιστώντας τα άτομα αργιλίου και πυριτίου με άλλα μέταλλα μεταπτώσεως,

όπως Κασσίτερος (Sn), Άργυρος (Αg), Βισμούθιο (Bi) και Γάλλιο(Ga), θα είχε ως

αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η χρήση νέων ανόργανων δομικών μονάδων

11 Tang Z., Kotov. N, Giersig M, Science 2002, 297,237-240
12 Murray C., Kagan, C., Bawendi M, Science 1995, 270, 1335-1338
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με άλλες γεωμετρίες συναρμογής εκτός της τετραεδρικής, έτσι ώστε να διατηρηθεί η

ομοιομορφία των δεσμών Μ-S-M. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί

πολύ μεγάλη πρόοδος στη σύνθεση και μελέτη ενώσεων των χαλκογονιδίων που είναι

ανάλογες με τα οξείδια.

Η σύνθεση υλικών τα οποία περιλαμβάνουν ενώσεις του θείου με διάφορα

μέταλλα, είναι σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή των αντίστοιχων οξειδίων,

τόσο από συνθετική άποψη συναρμογής όσο και από άποψη ιδιοτήτων. Ένας μεγάλος

αριθμός μετάλλων μετάπτωσης και στοιχείων της κύριας ομάδας του Περιοδικού

Πίνακα, έχουν την ιδιότητα να συναρμόζονται με το θείο, δίνοντας ενώσεις με

τετραεδρική διευθέτηση.13

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 έγιναν προσπάθειες για την σύνθεση

μικροποροδών υλικών χρησιμοποιώντας ως δομικές μονάδες ολιγομερή ανιόντα που

αποτελούνταν από S και Ge, με διάφορα συνδετικά μέταλλα όπως Μn, Fe, Co, Ni, Cu

και Zn, παρουσία οργανικών μορίων αλκυλαμμωνίου. 14

Η εφαρμογή του συνθετικού πρωτοκόλλου των μεσοπορωδών οξειδικών

υλικών ή και ζεόλιθων, θα απαιτούσε την χρήση ανιόντων όπως [SiQ4]4- (Q= S, Se,

Te). Τα μόρια αυτά όμως, είναι ιδιαίτερα ασταθή στην υδρόλυση και επομένως στην

περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να σχηματισθεί πολυμερικός σκελετός παρουσία

επιφανειοδραστικών μορίων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των πυριτικών

ανιόντων.

To πρόβλημα αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να ξεπεραστεί με την χρήση άλλων

ιοντικών ομάδων από μέταλλο-χαλκογονίδιο όπως είναι για παράδειγμα τα ανιόντα

[MQ4]4-, [M2Q6]4-, [M4Q10]4-
, [M’Q3]3- όπου M=Ge, Sn, M’=Ga, In, Sb και Q=S, Se,

Te. Τα ανιόντα αυτά είναι δυνατόν να σταθεροποιηθούν σε πολικούς διαλύτες (π.χ.

H2O, φορμαμίδιο-FM) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικές μονάδες. Η

ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω ανιόντων ήταν γνωστά από το 1983,

όταν ο B.Krebs διαπίστωσε την σταθερότητά τους σε υδατικά διαλύματα για

συγκεκριμένες τιμές pH.13 Το γεγονός αυτό καθιστά τα ανιόντα κατάλληλα για

αντιδράσεις ιονανταλλαγής και αντιδράσεις τύπου ‘αυτοοργάνωσης’ με διάφορα

μεταλλικά κατιόντα και υδατοδιαλυτά κατιοντικά οργανικά μόρια. Για τη σύνθεση μη

οξειδικών πορωδών υλικών, επιλέχθηκαν στοιχεία των οποίων η συμμετοχή τους σε

θειο-μεταλλικούς δεσμούς αναμενόταν να επιδεικνύει α) προτίμηση στην τετραεδρική

13 Brent Krebs, Angew. Chem. Int. Ed., 1983, 22, 113-114
14 R.L. Bedard, S.T. Wilson, L.D. Vail, J.M. Benett, E.M. Flanigen, Zeoites, 1989, 375-387
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γεωμετρία, β) σταθερότητα σε υδατικά διαλύματα και γ) ελάχιστο φορτίο. Από όλες

τις ενώσεις μετάλλων με το θείο που είχαν μελετηθεί σε υδατικά διαλύματα, αυτές

που αναδείχθηκαν σαν οι πιο πολλά υποσχόμενες ήταν αυτές που περιείχαν

κασσίτερο και γερμάνιο.13

Η σύνθεση των μικροποροδών σουλφιδίων στην αρχή πραγματοποιήθηκε

υδροθερμικά, χρησιμοποιώντας κάθε φορά GeS2 είτε SnS2, οργανικά μόρια με

αντισταθμιστικό συνήθως το ανθρακικό ανιόν και μέταλλα υπό μορφή διαλυτών

αλάτων. Όμως η απομάκρυνση των οργανικών μορίων και η πρόσβαση στο

μικροπορώδες της δομής, κατέστη προβληματική. Λόγω της διαφορετικής χημείας

των σουλφιδίων σε σχέση με αυτή των οξειδίων, η συνήθης θερμοκρασία καύσης του

οργανικού στους ~550 0C, που χρησιμοποιείται στα οξείδια, αποδείχθηκε

ακατάλληλη. Ακόμη και χαμηλότερες θερμοκρασίες, οδήγησαν σε μερική ή ολική

κατάρρευση του ανόργανου πλέγματος, χωρίς να έχει απομακρυνθεί ολόκληρη η

ποσότητα του οργανικού φορτίου.14

Το 1994 αναφέρθηκε μία πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια από τον Yaghi και

τους συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν επικεντρωθεί στην διερεύνηση και κατανόηση

των παραγόντων που διέπουν τις συνθέσεις τέτοιων στερεών χρησιμοποιώντας ως

πρόδρομες δομικές μονάδες ανιοντικά τετραμερή [Ge4S10]4-
. Η έρευνα αυτή οδήγησε

στην σύνθεση του μικροπορώδους στερεού, [(CH3)4N]2MnGe4S10. (σχήμα 1.8), σαν

προϊόν μίας αντίδρασης μετάθεσης του Mn(II) με την κρυσταλλική μοριακή ένωση

[(CH3)4N]4Ge4S10 σε θερμοκρασία δωματίου.15

Η ανάλυση της δομής της πρόδρομης ένωσης [(CH3)4N]4Ge4S10 με ακτίνες Χ

μονοκρυστάλλων, έδειξε την ύπαρξη διακριτών κατιόντων (CH3)4N+ καθώς και των

ανιόντων Ge4S10
4- τα οποία είναι διευθετημένα σε μία κανονική δομή μορφής

αδαμαντανίου (σχήμα 1.9).

15 O.M. Yaghi, Z.Sun, D.A.Richardson, T.L. Groy , J.Am.Chem.Soc., 1994, 116, 807-808
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Σχήμα 1.8 Απεικόνιση της δομής του στερεού [(CH3)4N]2MnGe4S10 κατά την

κρυσταλλογραφική διεύθυνση [100] το οποίο περιέχει σαν δομικές μονάδες ανιοντικά

τετραμερή Ge4S10
4- συναρμοσμένα με Μn(II) σε παραμορφωμένη τετραεδρική γεωμετρική

διευθέτηση. Μαύρες σφαίρες: Ge(IV), κενές σφαίρες: S, σκιασμένες σφαίρες: Mn(II).  Οι

κοιλότητες που παρουσιάζονται στη δομή, είναι κατειλημμένες από κατιόντα (CH3)4N+.

Το τετραεδρικό ανιόν αποτελείται από τέσσερα άτομα Ge με γεωμετρία

κανονικών τετραέδρων, συναρμοσμένα το καθένα με τέσσερα άτομα θείου, ένα

τερματικό S(3) και τα υπόλοιπα S(1), S(2) και S(4) που αποτελούν γέφυρες μεταξύ

δύο ατόμων γερμανίου. Η υψηλή συμμετρία του ανιοντικού αυτού τετραμερούς

καθώς και η συμπαγής δομή του, παρουσία των τεσσάρων τερματικών ατόμων S,

καθιστούν το ανιόν αυτό ιδιαίτερα ελκυστικό στη χημεία στερεάς κατάστασης.

Σχήμα 1.9 Δομή του τετραμερούς ανιόντος Ge4S10
4- όπως έχει βρεθεί από την ανάλυση της

κρυσταλλικής ένωσης [(CH3)4N]4Ge4S10.
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Πειράματα έδειξαν ότι στις περιπτώσεις όπου το Mn(II) αντικαθίσταται με

μέταλλα όπως είναι το Κοβάλτιο Co(II), ο Χαλκός Cu(II) , το Κάδμιο Cd(II) και ο

Σίδηρος Fe(II), υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, σχηματίζονται μικροπορώδη

κρυσταλλικά στερεά με ίδια δομή.15

Έξι χρόνια αργότερα, ο G. A. Ozin και οι συνεργάτες του, δημοσιεύουν την

σύνθεση ισοδομικών υλικών με το μικροπορώδες στερεό [(CH3)4N]2MnGe4S10,

χρησιμοποιώντας ως συνδετικά μέταλλα Fe(II), Zn(II) και Co(II).16 Με αυτόν τον

τρόπο άνοιξε ο δρόμος για την σύνθεση και άλλων μικροποροδών υλικών αλλάζοντας

κάθε φορά τα μεταλλικά κατιόντα (Cu, Ag, Hg, Cd).17 Παραδείγματα σύνθεσης

μικροπορωδών υλικών έχουν αναφερθεί και με την χρήση του τετραμερούς

[Ge4Se10]4- όπου προκύπτουν υλικά της μορφής [NMe4]2MGe4Se10 όπου Μ=Fe ή

Mn.18

Η επιτυχής σύνθεση μικροπορωδών μη-οξειδικών υλικών οδήγησε τους

επιστήμονες στην προσπάθεια ανάπτυξης αντίστοιχων μεσοδομημένων υλικών όπως

ακριβώς έγινε η μετάβαση από τους ζεόλιθους στα μεσοπορώδη πυριτικά στερεά. Ο

Stupp ανέφερε ότι εξαγωνικά μεσοδομημένα CdS, CdSe, και ZnS θα μπορούσαν να

διαμορφωθούν από μία εξαγωνική μεσοφάση που περιέχει oligoethylene oxide oleyl

ether (C18H35(OCH2CH2)10OH), νερό και ένα άλας Cd (II), εφαρμόζοντας ροή H2S ή

H2Se.16 Αργότερα ο Ozin ανάφερε την σύνθεση του μεσοδομημένου θειούχου

κασσιτέρου.17 Την ίδια περίοδο ο Kanatzidis αναφέρει την σύνθεση και το δομικό

χαρακτηρισμό φυλλόμορφου υλικού αποτελούμενο από δομικές μονάδες [Ge4S10]4-

αντισταθμιζόμενες από επιφανειοδραστικά μόρια.18 Ένα χρόνο αργότερα η ίδια

ερευνητική ομάδα αναφέρει την υδροθερμική σύνθεση εξαγωνικού μεσοδομημένου

υλικού Mn/Ge4S10 με επιφανειοδραστικό μόριο το mesityltrimethylammonium

bromide.19

Τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα στην σύνθεση μεσοδομημένων

ημιαγώγιμων υλικών αρχίζουν το 1999. Όπως στην περίπτωση των μικροποροδών

υλικών έτσι και εδώ για την σύνθεσή τους γίνετε χρήση των ανιοντικών ομάδων

τύπου αδαμαντανίου [Μ4Q10]4-, τετραμερούς [ΜQ4]4- (όπου Μ=Ge, Sn και Q=S, Se,

16 P.V.Braun, P. Osenar, S.I. Stupp, Nature, 1996, 380, 325-328
17 C.L. Bowes, G A. Ozin, Adv. Mater. 1996, 8,13-28
18 F.Bonhomme, M.G.Kanatzidis, Chem.Materials, 1998, 10,1150-1153.
19K. K. Rangan, S. L. Billinge, V. Petkov, J. Heising, M.G. Kanatzidis, Chem. Mater. 1999, 11, 2629-
2632
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Te) καθώς και το διμερές [Sn2Q6]4- (όπου Q= S, Se). Οι δομές των παραπάνω

ανιόντων παρουσιάζονται στο σχήμα 1.10.

Σχήμα 1.10 Ανιοντικές ομάδες που χρησιμοποιούνται στην σύνθεση μεσοδομημένων

στερεών βασισμένα σε χαλκογονίδια.

Μεσοδομημένα στερεά μετάλλου-χαλκογονιδίου βασισμένα σε ανιοντικές ομάδες
τύπου αδαμαντανίου [Μ4Q10]4-

Με την χρήση της ανιοντικής ομάδας [Μ4Q10]4-μπορούν να προκύψουν υλικά

που χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος δομών και μεγέθους πόρων. Οι πρώτες

προσπάθειες για την σύνθεση μεσοδομημένων υλικών με βάση τα χαλκογονίδια

περιλαμβάνουν αντιδράσεις μετάθεσης μεταξύ των ανιοντικών ομάδων [Ge4Q10]4-

(Q=S, Se) και μεταλλικά χλωρίδια παρουσία κατιοντικών επιφανειοδραστικών

μορίων. Μία σειρά από υλικά της μορφής CnMGeQ (n= 12, 14, 16, 18) με τα δισθενή

μεταλλικά ιόντα Zn2+, Cd2+, Hg2+, και Co2+ μπορούν να συντεθούν με αντίδρασης

μετάθεσης σε μίγμα νερό/μεθανόλη ή νερό/ αιθανόλη όπως φαίνεται στις παρακάτω

εξισώσεις (1) και (2). Τα συγκεκριμένα υλικά έχουν γενικό χημικό τύπο (RNMe3)2

[MGe4Q10] και η κάθε ανιοντική ομάδα [Ge4Q10]4- αντισταθμίζετε με ένα κατιόν M2+

και δύο ιόντα επιφανιοδραστικού μορίου R-NMe3

(RNMe3)4Ge4Se10 + MCl2 →(RNMe3)2MGe4Se10 + 2(R–NMe3)Cl (1)

2RNMe3Br +Na4Ge4S10 + MCl2 → (RNMe3)2MGe4S10 + 2NaBr + 2NaCl (2)

Το μέγεθος των πόρων των υλικών ρυθμίζεται από το μήκος της αλυσίδας του

επιφανειοδραστικού μορίου. Αυτά τα υλικά, όπως και όλα τα μεσοδομημένα υλικά

είναι άμορφα. Ο ανόργανος ανιοντικός σκελετός 2-
[MGe4S10] αντισταθμίζεται από

τα θετικά φορτισμένα επιφανειοδραστικά μόρια τα οποία καταλαμβάνουν τα κανάλια
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της δομή σχηματίζοντας ένα μη-οργανωμένο δίκτυο πόρων “wormhole” όπως

φαίνεται από φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ) (σχήμα

1.11). Από τις μετρήσεις περίθλασης ακτίνων-Χ (Χ-Ray) και Pair Distribution

Fuctions (PDF) πιστοποιείται η παρουσία των ανιοντικών ομάδων [Ge4Q10]4- μέσα

στον σκελετό.20

Σχήμα 1.11. Hλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) του υλικού CnMGeQ με

ακανόνιστο πορώδες τύπου wormhole.

Η επιλογή του διαλύτη και της επιφανειοδραστικής ομάδας φαίνεται ότι παίζει

σημαντικό ρόλο στα συγκεκριμένα συστήματα. Στις σχετικές μελέτες είχε

παρατηρηθεί πως η χρήση ως διαλύτη νερού, αλκοόλης ή μίγμα αυτών οδηγεί σε

συστήματα με ακανόνιστο πορώδες. Μόνο με την χρήση φορμαμιδίου ως διαλύτη τα

υλικά που προέκυπταν είχαν εξαγωνική διευθέτηση μεσοπόρων. Η επιλογή του

συγκεκριμένου διαλύτη βασίστηκε στο γεγονός ότι αφενός όλα τα αντιδραστήρια

είναι διαλυτά, αφετέρου το διάγραμμα φάσης του επιφανειοδραστικού μορίου στο

φορμαμίδιο είναι ίδιο με αυτό στο νερό. Για τον λόγο αυτό οι επόμενες αναφορές

γίνονται σε διαλύτη φορμαμίδιο.21

Το 1999 ο Ozin και οι συνεργάτες του αναφέρουν την σύνθεση του πρώτου

μεσοδομημένου υλικού ο σκελετός του οποίου αποτελείται από τις μονάδες

M2+/[Ge4S10]4- και alkyl trimethyl ammonium bromide ως επιφανειοδραστικό μόριο

20 M.Wachhold, K.K.Rangan, M.G. Kanatzidis, Adv.Mater., 2000, 12,85 και J.Solid State Chem., 2000,
152, 21
21 M.J. MacLachlan, N. Coombs, G.A. Ozin, Nature, 1999, 397,681 και J.Am.Chem.Soc. 1999, 121,
12005
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σε διαλύτη φορμαμίδιο. Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα M= Co2+, Ni2+,

Cu2+, Zn2+. Στα παρόντα υλικά και σε αυτά που ακολουθούν χρησιμοποιείται η ίδια

μέθοδος σύνθεσης μετά πυριτικά υλικά τύπου MCM. Τα υλικά που προκύπτουν είναι

καλής ποιότητας εξάγωνα με χημικό τύπο (CTA)2M2[Ge4S10]. Είναι σημαντικό να

τονισθεί πως ο παραπάνω χημικός τύπος δεν αντισταθμίζεται ως προς το φορτίο και

για αυτόν τον λόγο δεν αποκλείεται στην δομή να υπάρχουν και θειούχα ανιόντα.21

Ο Kanatzidis και οι συνεργάτες του το 2000 πετυχαίνουν την σύνθεση υλικών

χρησιμοποιώντας πάλι την ανιοντική ομάδα [Ge4S10]4- με τα τετραεδρικά τρισθενή

μέταλλα Ga3+, In3+ καθώς και το Sn4+ χρησιμοποιώντας ως επιφανειοδραστικό μόριο

το cetylpyridinium bromide (CPBr). Τα υλικά που προκύπτουν είναι εξαγωνικά

μεσοδομημένα τύπου CPGaGeS, CPInGeS, CPSnGeS. Από το διάγραμμα ακτίνων Χ

φαίνεται μία έντονη ανάκλαση τύπου Bragg σε χαμηλές γωνίες στην περιοχή 2-5ο

υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για μεσοδομημένα στερεά, όπως ακριβώς εμφανίζουν

τα κλασσικά πορώδη πυριτικά στερεά. Αντίθετα, σε υψηλές γωνίες δεν εμφανίζεται

κάποια ανάκλαση γεγονός που δείχνει την απουσία περιοδικότητας σε ατομικό

επίπεδο.(σχήμα 1.12α) Η εξαγωνική συμμετρία φαίνεται και από τα αποτελέσματα

μικροσκοπίας ΤΕΜ (σχήμα 1.12β).22

(α) (β)

Σχήμα 1.12 (α) Τυπικό διάγραμμα ακτίνων Χ του υλικού CPGaGeS. (β) Φωτογραφίες από

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης υλικού CPInGeS (A) παράλληλα με τα κανάλια των

πόρων.

Στην συνέχεια γίνονται και άλλες αναφορές υλικών με παρόμοια συνθετική

πορεία αλλάζοντας όμως το συνδετικό μέταλλο. Χρησιμοποιώντας Sb3+
, Bi3+, Sn2+,

22 P.N.Trikallitis, M.G. Kanatzidis, J.Am.Chem.Soc., 2000, 122,10230-10231
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Pb2+ τα υλικά που προκύπτουν είναι πάλι μεσοδομημένα.23 Τα συγκεκριμένα υλικά

εμφανίζουν στο φάσμα οπτικής απορρόφησης ενεργειακό χάσμα από 3.0 έως 1.8 eV.

Οι ενέργειες αυτές είναι παρόμοιες με εκείνες σημαντικών ημιαγωγών όπως είναι

CdSe, ZnSe και GaP.

Σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως μέταλλο σύνδεσης

το κατιόν Pt2+. Η δισθενής πλατίνα είναι ένα ιδιαίτερο μεταλλοκατιόν το οποίο

εμφανίζει σημαντικά ελαττωμένη ταχύτητα αντίδρασης σε αντιδράσεις

αντικατάστασης από τα υπόλοιπα που είχαν χρησιμοποιηθεί έως τότε, καθώς και

προτιμητέα επίπεδη τετραγωνική γεωμετρία συναρμογής. Αυτό φαίνεται να έχει

σημαντική επίδραση στην αυτό-οργάνωση των συγκεκριμένων στερεών, αφού με τη

χρήση του επιτεύχθηκε η σύνθεση ενός εξαιρετικά οργανωμένου εξαγωνικά

μεσοδομημένου στερεού βασιζόμενου στα ανιόντα [Ge4S10]4- σε διαλύτη

φορμαμίδιο.24 Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η καταβύθιση τέτοιων στερεών στα

οποία χρησιμοποιήθηκε Pt2+ δεν ήταν άμεση αλλά χρειάστηκαν μερικά λεπτά μέχρι

να ολοκληρωθεί. Η αντίδραση μετάθεσης που λαμβάνει χώρα είναι:

K2PtCl4 + TMA4Ge4S10 + CnPyBr  CnPyPtGeS + TMACl +KBr

Στις παραπάνω συνθέσεις, χρησιμοποιήθηκαν τα επιφανειοδραστικά μόρια

CnPyBr (n = 12, 14, 16, 18, 20, 22). Τα διαγράμματα ακτίνων Χ του κάθε υλικού

ακολουθούν (σχήμα 1.13). Τα υλικά που συντέθηκαν χρησιμοποιώντας

επιφανειοδραστικά μόρια με n = 16, 18, 20, 22 παρουσιάζουν τέσσερις οξείες και

έντονες κορυφές σε χαμηλές γωνίες, η παρουσία των οποίων δηλώνει την καλή

εξαγωνική οργάνωση του πορώδους της δομής τους. Στην περίπτωση του C14PyBr το

προκύπτον στερεό δεν παρουσίασε τόσο καλή διάταξη πόρων όπως με τα παραπάνω,

καθώς από το διάγραμμα ακτίνων Χ απουσιάζει η κορυφή που αντιστοιχεί σε δείκτες

Miller 210. Επίσης, τα στερεά των οποίων η σύνθεση πραγματοποιήθηκε με C12PyBr

παρουσίασαν δομές με ακανόνιστο πορώδες. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην

υπόθεση ότι καθώς το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας του οργανικού μορίου

μικραίνει και συγκεκριμένα για τιμές n μικρότερες του 14, οι ηλεκτροστατικές ή

άλλου είδους αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του ανόργανου σκελετού

23 K.K. Rangan, P.N. Trikalitis, T.Bakas, M.G. Kanatzidis, Chem.Commun., 2001, 809
24 P.N.Trikallitis, M.G. Kanatzidis, Mat.Res.Soc.Symp.Proc., 2002, 703
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και των κατιοντικών επιφανειοδραστικών μορίων, δεν είναι ικανές να οδηγήσουν σε

εξαγωνική διάταξη των πόρων.24

Σχήμα 1.13 Διαγράμματα ακτίνων Χ των μεσοδομημένων υλικών τύπου CnPyPtGeS, όπου

n= 12,14,16,18,20,22.

Μεσοδομημένα στερεά μετάλλου-χαλκογονιδίου βασισμένα σε ανιοντικές ομάδες
[SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-

Η επιτυχημένη σύνθεση υλικών, παρόμοιων των πυριτικών, αλλά με

αυξανόμενες ιδιότητες στον σκελετό τους, ήταν γεγονός. Πλέον οι επιστήμονες

στρέφονται στην σύνθεση υλικών που να διαθέτουν διαφορετικές ανιοντικές ομάδες

από την [Ge4S10]4- όπως οι [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-. Οι τελευταίες αποτελούνται από

παρόμοια στοιχεία αλλά έχουν διαφορετική ένταξη στον χώρο. Για παράδειγμα οι
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ανιοντικές ομάδες [SnSe4]4- και [SnΤe4]4- είναι δομικά ανάλογες με την [SiO4]4-. Από

την άλλη η διμερής ανιοντική ομάδα [Sn2Se6]4- είναι ξεχωριστή περίπτωση γιατί δεν

δίνει μόνο διαφορετικές δομές αλλά οδηγεί σε μία διαφορετική κατηγορία κυβικών

υλικών όταν συνδυαστεί με Pt2+.

Χρησιμοποιώντας παρόμοια μέθοδο σύνθεσης όπως και στην ανιοντική ομάδα

τύπου αδαμαντανίου προκύπτει η οικογένεια υλικών τύπου (CP)4–2xMxSnSe4

(1.0<x<1.3; M= Mn, Fe, Co, Zn, Cd, Hg, Pd και Pt)25,26. Από τις εικόνες TEM

φαίνεται το ομοιόμορφο μέγεθος των πόρων τους (σχήμα 1.14). Η οργάνωση του

πορώδους εξαρτάται από το μέταλλο και τις μεθόδους σύνθεσης. Το πιο σημαντικό

αποτέλεσμα είναι στο σύστημα CP/Zn/SnSe4 που προκύπτει στερεό με κυβική

συμμετρία πόρων τύπου (Iα-3d)25. Επίσης το στερεό (CP)4–2xHgxSnSe4 έχει

ενεργειακό χάσμα στα 1.4 eV, κοντά σε πολλά φωτοβολταϊκά υλικά.25

Σχήμα 1.14  Εικόνες ΤΕΜ μεσοδομημένων υλικών. (Α) Κυβικό υλικό τύπου CP/SnSe4. Η

κυβική διάταξη φαίνεται μέσα στο τετράγωνο πλαίσιο. (Β) Εξαγωνικό υλικό τύπου CP/Hg-

SnSe4 κοιτάζοντας κάτω στον άξονα των πόρων. (C) Εξαγωνικό υλικό τύπου CP/Hg-SnSe4

κάθετα στα κανάλια των πόρων.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην έρευνα των συγκεκριμένων υλικών ήταν η

χρησιμοποίηση ως συνδετικού μετάλλου Pt2+
, την ανιοντική ομάδα [Sn2Se6]4- και ως

επιφανειοδραστικά μόρια τα CnH2n+1Py+ (n=18-20). Τα διαγράμματα των ακτίνων-Χ

(σχήμα 1.15) επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για κυβικά υλικά με γυροειδής μορφή και

συμμετρία τύπου Iα-3d.27

25 P.N.Trikallitis, M.G. Kanatzidis, Nature, 2001, 410,671-675
26 P.N.Trikallitis, M.G. Kanatzidis, J.Am. Chem.Soc., 2004, 126, 15326-153327
27 P. N. Trikalitis, K. K. Rangan, T. Bakas, M. G. Kanatzidis, J. Am.Chem. Soc. 2002, 124, 12 255
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Σχήμα 1.15 Διάγραμμα ακτίνων Χ υλικού τύπου (C20Py)2PtSn2Se6 και μοναδιαία κυψελίδα

με σύστημα πόρων μεσοπορώδους στερεού με κυβική συμμετρία πόρων Ia-3d. Με κόκκινο

και μπλέ τονίζονται τα δύο ξεχωριστά κανάλια τα οποία και αποτελούν εναντιομερές ζεύγος.

Τα κυβικά υλικά είναι μία πολύ σημαντική κατηγορία, ακόμα και στην

περίπτωση των πυριτικών λόγω της ιδιαίτερης δομής των πόρων. Σε αντίθεση με τα

εξαγωνικά οργανωμένα στερεά τα οποία εμφανίζουν μονοδιάστατα κανάλια, στο

κυβικό στερεό συμμετρία Iα-3d εμφανίζεται ένα εναντιομερές ζεύγος καναλιών το

οποίο διατρέχει την δομή από τις τρεις διαστάσεις. Επομένως, με στόχο την

εφαρμογή αυτών σε διάφορες διεργασίες όπως η κατάλυση και οι διαχωρισμοί, τα

συγκεκριμένα κυβικά στερεά είναι πιο επιθυμητά λόγω ελάττωσης των τυχόν

προβλημάτων διάχυσης. Παρόλα αυτά, η σύνθεση τους είναι αρκετά πιο δύσκολη

ακόμα και στην περίπτωση των καθαρά πυριτικών υλικών.

Η χημεία του ανιόντος [SnSe4]4- που συνδέεται με το σχηματισμό του

σκελετού είναι αρκετά περίπλοκη και δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Τα πιο

σημαντικά εντοπίζονται στην ύπαρξη ή όχι αυτών των ανιόντων στον σκελετό του

τελικού προϊόντος καθώς επίσης και εάν υπάρχουν άλλα ανιόντα τα οποία προέκυψαν

από μερική διάσπαση των αρχικών. Επίσης αναπάντητο ερώτημα παραμένει, γιατί τα

στερεά που προκύπτουν σε Η2Ο και σε φορμαμίδιο είναι διαφορετικά τόσο ως προς

τον βαθμό οργάνωσης των πόρων όσο και ως προς τη χημική τους σύσταση.

Η φασματοσκοπία 119Sn-ΝMR έχει δώσει μερικές απαντήσεις στο τι

συμβαίνει στην ανιοντική ομάδα [SnSe4]4- όταν αυτή βρίσκεται σε διαλύτη
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φορμαμίδιο ή νερό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ανιόν [SnSe4]4– είναι σταθερό

στο νερό αλλά όχι και στο φορμαμίδιο, στο οποίο συμπυκνώνεται σχηματίζοντας

διμερή και τετραμερή ανιόντα όπως φαίνεται στο σχήμα 1.16. Η παρουσία πρωτονίων

καθώς και των συνδετικών μεταλλικών κατιόντων Μn+ ως οξέα Lewis καταλύουν τις

αντιδράσεις συμπύκνωσης.28

Σχήμα 1.16 Χαρακτηριστικά φάσματα NMR 119Sn των ανιοντικών ομάδων  (a) K4SnSe4 σε

διαλύτη νερό, (b) K4SnSe4 σε διαλύτη φορμαμίδιο, (c) K4SnΤe4 σε διαλύτη νερό, (d) K4SnΤe4

σε διαλύτη φορμαμίδιο.

28 P. N. Trikalitis, T. Bakas, M. G. Kanatzidis, J. Am.Chem. Soc. 2005, 125, 3910-3920
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Μεσοδομημένα χαλκογονίδια βασισμένα σε ανιοντικές ομάδες
[SnΤe4]4- και [Sn2Τe6]4-

Οι προσπάθειες που έγιναν για την σύνθεση υλικών με τη χρήση της

ανιοντικής ομάδας [SnTe4]4–και διάφορα μέταλλα σύνδεσης όπως Ni2+,Cο2+, Zn2+,

Cd2+ και Hg2+ σε διαλύτη φορμαμίδιο οδήγησε σε άμορφες φάσεις. Η χρήση όμως

του κατιόντος Pt2+ έδωσε πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα.28 Ένας λόγος φαίνεται πως

είναι η αύξηση της κινητικότητας της αντίδρασης στο σύστημα Pt2+/[SnTe4]4- σε

σχέση με το σύστημα Pt2+/[ SnSe4]4-.

Τα μεσοδομημένα στερεά που βασίζονται σε ανιοντικές ομάδες τελλουρίου

έχουν ερευνηθεί λιγότερο, επειδή τα πρόδρομα ανιόντα [MTe4]4–, [M2Te6]4–,

[M4Te10]4– (M=Ge, Sn) είναι αφενός δυσκολότερα να παρασκευαστούν και αφετέρου

είναι πολύ πιο ευαίσθητα στην υδρόλυση. Κατά αναλογία με το σύστημα [SnSe4]4–

/Pt2+ που παρουσιάζουν άριστα οργανωμένα εξαγωνικά υλικά οι επιστήμονες

έστρεψαν το ενδιαφέρον  τους στην σύνθεση υλικών με την χρήση της ανιοντικής

ομάδας [SnTe4]4-. Καλά οργανωμένο υλικό προκύπτει στο σύστημα

CnN(CH3)(CH2CH2OH)2-Pt_SnTe4 (n = 16). Όπως φαίνεται στην εικόνα TEM το

υλικό εμφανίζει εξαγωνική διάταξη πόρων (σχήμα 1.17).

Σχήμα 1.17 Εικόνα ΤΕΜ μεσοδομημένου υλικού τύπου CnN(CH3)(CH2CH2OH)2-Pt_SnTe4

(n=16).

Τα συγκεκριμένα υλικά είναι αρκετά πιο ενδιαφέρουσα, επειδή μπορούν να

δώσουν στενότερα ενεργειακά χάσματα και ενδεχομένως πιο ενδιαφέρουσες

ηλεκτρικές ιδιότητες. Τα οπτικά φάσματα απορρόφησης υλικών τύπου

CnN(CH3)(CH2CH2OH)2-Pt_SnTe4 παρουσιάζονται στο σχήμα 1.18. Τα ενεργειακά
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χάσματα εμφανίζονται στην περιοχή 0.5–0.7eV και είναι τα χαμηλότερα μεταξύ των

μεσοδομημένων στερεών χαλκογονιδίων που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Σχήμα 1.18 Φάσμα οπτικής απορρόφησης μεσοδομημένων υλικών με τρία διαφορετικά

επιφανειοδραστικά μόρια. Το ενεργειακό χάσμα όπως φαίνεται είναι χαμηλότερο από 0.7eV.

1.3 Απομάκρυνση των επιφανειοδραστικών μορίων από τα κανάλια της δομής.

Η απομάκρυνση των επιφανειοδραστικών μορίων από τα ημιαγώγιμα

μεσοδομημένα υλικά είναι ένας σημαντικός στόχος για την ανάπτυξη μεσοπορωδών

στερεών. Οι θερμικές κατεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην αντίστοιχη

περίπτωση των πυριτικών, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα.

Πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα κατιοντικά επιφανειοδραστικά μόρια

κατά την διάρκεια της θέρμανσης διασπώνται και αποσπούν άτομα χαλκογονιδίου

από τον ανόργανο σκελετό σχηματίζοντας πτητικές ενώσεις. Κάτι τέτοιο έχει ως

αποτέλεσμα την κατάρρευση της δομής.

Επομένως, για να απομακρυνθούν τα επιφανειοδραστικά μόρια και να υπάρξει

πρόσβαση στους πόρους πρέπει να αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες. Αυτές θα

μπορούσαν να βασιστούν στις διαδικασίες ιονανταλλαγής των μεγάλων

επιφανειοδροστικών μορίων με μικρότερα (π.χ. C16H33 –Py+ με το CH3–Py+ ). Μία
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μέθοδος έχει αποδειχθεί πρόσφατα επιτυχής στην ανάπτυξη υψηλής επιφάνειας

μεσοπορώδους γερμανίου.29,30

29 G. Armatas, M. G. Kanatzidis, Nature, 2006, 441, 1122-1125
30 G. Armatas, M. G. Kanatzidis, Science, 2006, 313, 817-820.
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Στόχος της Ερευνητικής Εργασίας

Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα στο πεδίο των μεσοδομημένων

υλικών βασιζομένων σε μέταλλα-χαλκογονίδια βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Το

μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η πρόσβαση

στους πόρους της δομής, ενώ ταυτόχρονα η σύνθεσή τους έχει επιτευχθεί με

εμπειρικό και όχι συστηματικό τρόπο. Η μελέτη του μηχανισμού σύνθεσης τέτοιων

υλικών σε ένα λιγότερο περίπλοκο σύστημα πρόκειται να συνεισφέρει στην

κατανόηση της χημείας σχηματισμού τους. Απώτερο στόχο αποτελεί ο συστηματικός

σχεδιασμός ημιαγώγιμων μεσοποροδών ή μεσοδομημένων στερεών.

Στην παρούσα εργασία στοχεύοντας στην απάντηση των διαφόρων

ερωτημάτων, αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε για πρώτη φορά μια νέα μέθοδος

για την σύνθεση μεσοδομημένων ημιαγώγιμων υλικών βασισμένα στα πρόδρομα

ανιόντα [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4- από καθαρά υδατικά διαλύματα. Μέχρι σήμερα, σε

όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις ο διαλύτης ήταν το φορμαμίδιο. Τα λαμβανόμενα

στερεά είναι νέες ενώσεις μιας και διαφέρουν στην χημική σύσταση σε σχέση με τα

στερεά που παρασκευάζονται από φορμαμίδιο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας

μίγματα διαφόρων μετάλλων μετάπτωσης, ανιοντικών ομάδων [SnSe4]4- και

[Sn2Se6]4- και επιφανειοδραστικά μόρια ως εκμαγεία (templates), επιτεύχθηκε η

ανάπτυξη μεσοδομημένων στερεών σε ένα στάδιο με κυβική, εξαγωνική ή

ακανόνιστη διευθέτηση πόρων. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά

διότι: α) δείχνουν ότι στα συγκεκριμένα συστήματα, για την ανάπτυξη οργανωμένων

ημιαγώγιμων στερεών απαιτείται η παρουσία περισσοτέρων του ενός είδους δομικών

ομάδων όπως τα ανιόντα [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-, β) νέα στερεά με ελεγχόμενες

φυσικοχημικές ιδιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και γ) η μέθοδος σύνθεσης είναι

απλή περιλαμβάνοντας ένα και μόνο στάδιο.

Το τελικό συνθετικό πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε είναι αποτέλεσμα ενός

πολύ μεγάλου αριθμού πειραμάτων στα οποία μελετήθηκε διεξοδικά η επίδραση

όλων των πειραματικών συνθηκών όπως τα αρχικά αντιδραστήρια, η θερμοκρασία

αντίδρασης, οι αναλογίες και η συγκέντρωση των αντιδρώντων, ο χρόνος αντίδρασης

και ο τρόπος έψησης των πρόδρομων λαμβανομένων μεσοδομημένων στερεών.

Όλα τα στερεά χαρακτηρίστηκαν με πληθώρα τεχνικών

συμπεριλαμβανομένων ακτίνων-Χ σε δείγματα σκόνης, θερμική ανάλυση
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(TGA/DSC), στοιχειακή ανάλυση (C,H,N), διάχυτης ανακλαστικότητας UV-vis/near

IR, ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ).
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Αποτελέσματα –Συζήτηση

Κεφάλαιο 2: Σύνθεση Yλικών

2.1 Σύνθεση πρόδρομων στερεών K4SnSe4 και K4Sn2Se6

Τα πρόδρομα στερεά K4SnSe4 και K4Sn2Se6 προέκυψαν από αντίδραση

στερεάς κατάστασης μεταξύ στοιχειομετρικών ποσοτήτων K2Se, Sn και Se σύμφωνα

με τις παρακάτω αντιδράσεις:

2K2Se + Sn + 2Se → K4SnSe4

2K2Se + 2Sn + 4Se → K4Sn2Se6

Συγκεκριμένα, για το στερεό K4SnSe4, 1.596g (10.15 mmol) K2Se, 0.603g

(5.08 mmol) Sn και 0.802g (10.15 mmol) Se, τοποθετήθηκαν σε σωλήνα quartz (12.5

mm εξωτερική διάμετρος και 1 mm πάχος) μέσα σε glove box, υπό ατμόσφαιρα

αζώτου. Η χρήση του glove box είναι απαραίτητη λόγω της αστάθειας του K2Se

παρουσία οξυγόνου και υγρασίας. Τονίζεται επίσης ότι το συγκεκριμένο

αντιδραστήριο δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο και παρασκευάστηκε στο εργαστήριο

αντιδρώντας στοιχειομετρικές ποσότητες στοιχειακού Κ και Se σε υγρή αμμωνία

στους -76 οC. Στη συνέχεια, ο σωλήνας σφραγίστηκε υπό κενό σε κατάλληλη γραμμή

χρησιμοποιώντας φλόγα ασετιλίνης/οξυγόνου. Ακολούθως ο σωλήνας θερμάνθηκε

προσεκτικά με την χρήση φλόγας μέχρι σημείου όπου λαμβάνεται ένα ομογενές υγρό

(melt). Ο συγκεκριμένος τρόπος αντίδρασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμος και

αποτελεσματικός διότι αφενός είναι εξαιρετικά γρήγορος (μερικά λεπτά), αφετέρου

το προϊόν αντίδρασης είναι πολύ καθαρό. Αντίθετα, όταν έγινε έψηση σε φούρνο

υψηλής θερμοκρασίας στους 800 οC για 12h, παρατηρήθηκε σημαντική προσβολή

του quartz από τα αντιδραστήρια (glass attack) και σε ορισμένες περιπτώσεις ο

σωλήνας έσπασε. Με ανάλογο τρόπο παρασκευάστηκε η ένωση K4Sn2Se6 ζυγίζοντας

1.087g (6.92 mmol) K2Se, 0.821g (6.91 mmol) Sn και 1.092g (13,83 mmol) Se

αντίστοιχα. Μετά την αντίδραση με την χρήση φλόγας, οι σωλήνες μεταφέρθηκαν

μέσα στο glove box αζώτου όπου και ανοίχθηκαν και οι ενώσεις τοποθετήθηκαν σε

κατάλληλα μπουκαλάκια. Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι ασταθείς στο αέρα και για

τον λόγο αυτό οι πιο κατάλληλες τεχνικές για την ταυτοποίηση τους είναι οι ακτίνες-

Χ σε δείγμα σκόνης καθώς και η φασματοσκοπία 119Sn Mössbauer.
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2.2 Σύνθεση επιφανειοδραστικών μορίων

Για την ανάπτυξη των μεσοδομημένων στερεών χρησιμοποιήθηκαν τόσο

εμπορικά διαθέσιμες ενώσεις όπως hexadecyl-trimethylammonium bromide (CTABr)

και hexadecyl-pyridinium bromide (C16PyBr) της εταιρείας Aldrich, όσο και μόρια τα

οποία παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, με στόχο την μελέτη της

επίδρασης του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας στην ποιότητα των τελικών στερεών,

παρασκευάστηκαν τα alkyl-pyridinium bromides CnPyBr για n=12, 14, 18 και 20. Η

σύνθεση των συγκεκριμένων μορίων πραγματοποιήθηκε αντιδρώντας το αντίστοιχο

alkyl bromide με περίσσεια πυριδίνης σε διαλύτη αιθανόλη υπό συνθήκες βρασμού.

Η τελικές καθαρές ενώσεις με υψηλή απόδοση (>90 %) απομονώθηκαν ύστερα από

ανακρυστάλλωση με CHCl3-ethylacetate.

2.3 Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων μεσοδομημένων ημιαγώγιμων στερεών

Για την ανάπτυξη των μεσοδομημένων ημιαγώγιμων στερεών

χρησιμοποιώντας ως δομικές ομάδες μετάλλου-χαλκογονιδίου τα ανιόντα [SnSe4]4-

και [Sn2Se6]4- αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης το Η2Ο το οποίο δεν

έχει αναφερθεί σε καμία μελέτη έως σήμερα. Ο πιο βασικό λόγος είναι ότι σε

αντίθεση με το φορμαμίδιο, σε υδατικά διαλύματα έχει αναφερθεί ότι τα

συγκεκριμένα ανιόντα είναι σταθερά και επομένως δίνεται σημαντική δυνατότητα

ελέγχου της χημικής σύστασης των τελικών στερεών, η οποία στην συνέχεια μπορεί

να συσχετιστεί με το είδος των ανιοντικών ομάδων ώστε να εξαχθούν σημαντικά

συμπεράσματα.

Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν μέσα σε glove-box υπό ατμόσφαιρα αζώτου.

Μετά από εκτέλεση σημαντικού αριθμού πειραμάτων η γενική πειραματική πορεία

είναι η ακόλουθη: Ποσότητα επιφανειοδραστικού μορίου 4g διαλύονταν σε 20ml

Η2Ο στους 80οC. Στις αντιδράσεις που χρησιμοποιείται K4SnSe4 καθώς και μίγμα

K4SnSe4-K4Sn2Se6 οι αντίστοιχες ποσότητες (π.χ. 0.5g ένωσης K4SnSe4)

προστίθενται σε στερεή μορφή στο διάλυμα του επιφανειοδραστικού  μορίου. Το

μίγμα στην συνέχεια αναδεύεται για περίπου 2h μέχρι να προκύψει διαυγές διάλυμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα στην περίπτωση του μίγματος K4SnSe4-

K4Sn2Se6 απαιτείται θέρμανση στους 120 οC για περίπου 1h ώστε να σχηματιστεί

διάλυμα και στη συνέχεια η θερμοκρασία μειώνεται ξανά στους 80 οC. Σε

περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην συνθετική πορεία, θα γίνεται
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αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο. Στη συνέχεια, σε ξεχωριστή φιάλη

παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 5 ml του άλατος του μετάλλου μετάπτωσης

σε αναλογία 1:1 με τις ενώσεις των χαλκογονιδίων, το οποίο μετά την θέρμανση του

στους 80οC προστίθεται στο παραπάνω διάλυμα σταγόνα-σταγόνα. Μία

χαρακτηριστική αντίδραση φαίνεται παρακάτω:

xsCnPyBr + K4SnSe4 + MX  CnPyM_SnSe4-w* + 4KX(Br)

(n=12, 14, 16, 18, 20; M=Zn2+, Cd2+, Fe2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+)

* Το σύμβολο w υποδηλώνει “water” και χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση των

συγκεκριμένων στερεών από τα αντίστοιχα που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία σε

διαλύτη φορμαμίδιο. Τα στερεά που παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας K4Sn2Se6

περιγράφονται με τον γενικό τύπο CnPyM_Sn2Se6-w, ενώ στην περίπτωση μίγματος

K4SnSe4-K4Sn2Se6 με τον τύπο CnPyMSnSe-w.

Με την προσθήκη του μετάλλου μετάπτωσης σχηματίζεται αμέσως στερεό και

το μίγμα παραμένει για ανάδευση στους 80 οC για περίπου 12h. Ακολουθεί προσθήκη

αιθανόλης και το μίγμα φιλτράρεται υπό κενό. Το λαμβανόμενο στερεό εκπλένεται

συνολικά με 100 ml ζεστού νερού και ξηραίνεται υπό κενό (10-3 mbar). Όλα τα

στερεά παραμένουν στο glove box σε ατμόσφαιρα αζώτου. Το χρώμα των στερεών

είναι συνάρτηση του μετάλλου μετάπτωσης που χρησιμοποιείται και ανεξάρτητο από

το είδος της ανιοντικής ομάδας [SnSe4]4-, [Sn2Se6]4- ή μίγματος αυτών. Οπότε το

χρώμα των στερεών που προκύπτουν είναι πορτοκαλί ή σε ορισμένες περιπτώσεις

κίτρινο.
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Κεφάλαιο 3: Μελέτη του Συστήματος CnPyBr/ZnSO4/[Sn2Se6]4-

3.1 Σύνθεση Μεσοδομημένων Στερεών CnPyBr/ZnSO4/[Sn2Se6]4- (n=12, 14, 16,

18)

Στα σχετικά πειράματα, κατά την προσθήκη του Κ4Sn2Se6 ως στερεό στο

διάλυμα του επιφανειοδραστικού μορίου, ακόμα και σε θερμοκρασία 130 0C δεν

σχηματίστηκε διαυγές διάλυμα. Για το λόγο αυτό, έγινε προσθήκη του υδατικού

διαλύματος K4Sn2Se6 στο διάλυμα του επιφανειοδραστικού μορίου ταυτόχρονα με το

διάλυμα του άλατος του συνδετικού μεταλλικού κατιόντος (Zn2+). Τα διαγράμματα

ακτίνων-Χ των αντίστοιχων στερεών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο σχήμα 3.1

παρακάτω.

Σχήμα 3.1 Διαγράμματα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w.

Από το σχήμα 3.1 παρατηρούμε πως όλα τα στερεά εμφανίζουν μια έντονη

ανάκλαση τύπου Bragg σε χαμηλές γωνίες στην περιοχή 2-5ο υποδηλώνοντας ότι

πρόκειται για μεσοδομημένα στερεά, όπως ακριβώς εμφανίζουν τα πορώδη πυριτικά

στερεά. Αντίθετα, σε υψηλές γωνίες (>10ο) δεν εμφανίζεται καμία ανάκλαση γεγονός

που συνδέεται με την απουσία περιοδικότητας σε ατομικό επίπεδο. Με άλλα λόγια

πρόκειται για υλικά άμορφα σε ατομικό επίπεδο με μεσοσκοπική περιοδικότητα λόγω
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ύπαρξης καναλιών μεγέθους ~20Å. Στις περιπτώσεις των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w

(n=12 και 18) η ύπαρξη μόνο μιας ανάκλασης σε χαμηλές γωνίες υποδηλώνει ότι το

πορώδες στα συγκεκριμένα στερεά δεν εμφανίζει κάποια οργάνωση (disordered).

Αντιθέτως, η επίδραση του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας στην οργάνωση αυτών

των καναλιών και γενικότερα στην ποιότητα των τελικών στερεών φαίνεται στην

περίπτωση των επιφανειοδραστικών μορίων C14PyBr και C16PyBr. Συγκεκριμένα, το

διάγραμμα ακτίνων-Χ των δύο στερεών εμφανίζει εκτός της ισχυρής ανάκλασης,

επιπλέον δυο ασθενείς, αλλά διακριτές ανακλάσεις. Οι τρεις αυτές ανακλάσεις

ταιριάζουν σε εξαγωνική κυψελίδα με αντίστοιχους δείκτες miller (100), (110) και

(200), όπως ακριβώς εμφανίζονται στα πυριτικά στερεά τύπου MCM-41 (βλέπε

σχήμα 3.2 και 3.3).

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού C14PyZn_Sn2Se6-w. Η πάνω γραμμή

αντιστοιχεί σε μεγέθυνση του διαγράμματος, τονίζοντας τις ανακλάσεις (110) και (200).
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Σχήμα 3.3 Διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού C16PyZn_Sn2Se6-w. Η πάνω γραμμή

αντιστοιχεί σε μεγέθυνση του διαγράμματος, τονίζοντας τις ανακλάσεις (110) και (200).

Το μέγιστο της (100) ανάκλασης εμφανίζεται σε χαμηλότερες γωνίες 2θ όσο

το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας μεγαλώνει και αντιπροσωπεύει την μέση

απόσταση μεταξύ των πόρων. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα

οδηγεί σε μεγαλύτερη μέση απόσταση πόρων (pore-pore separation).

Στον πίνακα 1 αναγράφονται οι τιμές dhkl, καθώς και οι τιμές της σταθεράς

μοναδιαίας κυψελίδας (a0) για εξαγωνικά στερεά.

Πίνακας 1 Δεδομένα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w (n=14, 16).

Πλεγματικές Αποστάσεις (Å)
Μέγεθος Εξαγωνικής

Κυψελίδας
Στερεό

d100 d110 d200 d210 ao (Å)

C14Py+/ Zn2+/ [Sn2Se6]4- 28.1 16.1 15.6 - 31.6

C16Py+/ Zn2+/ [Sn2Se6]4- 32.7 19.3 16.3 - 35.6

Η ύπαρξη εξαγωνικής συμμετρίας των πόρων της δομής επιβεβαιώνεται

ελέγχοντας τους λόγους d100/d110, d100/d200 και d100/d210 οι οποίοι πρέπει να ισούται με
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0.55, 0.5 και 0.33 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρακάτω μαθηματικές σχέσεις που

συνδέουν τις πλεγματικές αποστάσεις dhkl, τους δείκτες Miler και τις σταθερές της

μοναδιαίας κυψελίδας για εξαγωνικό σύστημα:

nλ=2dsinθ

(για n=1) 1/d2=4sin2θ/λ2

1/d2=(4/3)(`(h2+hk+k2)/a2)+l2/c2

Το μέγεθος της μοναδιαίας κυψελίδας (aο) που προκύπτει από τα πειραματικά

δεδομένα στα στερεά που παρουσιάζουν εξαγωνική διευθέτηση πόρων,

αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο πόρων του μεσοδομημένου

στερεού όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4 και περιλαμβάνει εκτός από τις ακτίνες των

πόρων και το ανόργανο τοίχωμα που βρίσκεται ενδιάμεσα.

aο=2r+w
aο: μέγεθος μοναδιαίας κυψελίδας

r: ακτίνα μεσοπόρων

w: πάχος ανόργανου τοιχώματος

Σχήμα 3.4 Μοντέλο δομής εξαγωνικά μεσοδομημένου στερεού

W: Πάχος ανόργανου σκελετού
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3.2 Σύνθεση Μεσοδομημένων Στερεών CnPyBr/ZnSO4/[Sn2Se6]4- με χρήση

EDTA2- ως συμπλοκοποιητή.

Στην προσπάθεια βελτίωσης της δομής των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w

(n=12, 14, 16 και 18) ακολουθήθηκε η ίδια πειραματική διαδικασία με την διαφορά

ότι το άλας του συνδετικού μετάλλου διαλύθηκε σε νερό και προστέθηκε ποσότητα

Na2EDTA σε γραμμομοριακή αναλογία 1:2. Η χρήση του Na2EDTA γίνετε με σκοπό

την δράση του ως συμπλοκοποιητή στα μεταλλικά κατιόντα ώστε να οδηγήσει σε

σταδιακή απελευθέρωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως ο σχηματισμός του τελικού

προϊόντος είναι πιο αργός με αποτέλεσμα την δημιουργία υλικών με υψηλότερη

οργάνωση. Από όλα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, σημαντική

διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στην περίπτωση των υλικών C16PyZn_Sn2Se6 και

C18PyZn_Sn2Se6. Συγκριτικά, τα διαγράμματα ακτίνων-Χ των δύο στερεών που

προέκυψαν με ή χωρίς της προσθήκη Na2EDTA φαίνονται στα σχήματα 3.5 και 3.6

παρακάτω.

Σχήμα 3.5 Διαγράμματα ακτίνων-Χ του στερεού C16PyZn_Sn2Se6-w που προέκυψε με την

χρήση ή όχι Na2EDTA.
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Σχήμα 3.6 Διαγράμματα ακτίνων-Χ στερεών C18PyZn_Sn2Se6-w με την χρήση ή όχι

συμπλοκοποιητή Na2EDTA.

Τα υλικά C16PyZn_Sn2Se6-w και C18PyZn_Sn2Se6-w έχουν καλύτερη

εξαγωνική οργάνωση μεσοπόρων, γεγονός που αποδεικνύετε από την ύπαρξη των

ανακλάσεων (110) και (200). Το υλικό C16PyZn_Sn2Se6-w εμφανίζει την μεγαλύτερη

οργάνωση από τα υπόλοιπα υλικά αυτής της κατηγορίας γεγονός που πιστοποιείται

από την σχετική υψηλή ένταση των ανακλάσεων (110) και (200). Τα δεδομένα των

ακτίνων-Χ παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η

μοναδιαία κυψελίδα στο στερεό C16PyZn_Sn2Se6-w που προέκυψε με EDTA είναι

μεγαλύτερη κατά 2.2 Å σε σχέση με το αντίστοιχο χωρίς EDTΑ.

Πίνακας 2. Δεδομένα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w (n=16, 18) που προέκυψαν
με την χρήση Na2EDTA.

Πλεγματικές Αποστάσεις (Å)
Μέγεθος Εξαγωνικής

Κυψελίδας

Στερεό
d100 d110 d200 d210 ao (Å)

C16Py+/ Zn2+/ [Sn2Se6]4- 35.4 20.1 17.2 - 37.8

C18Py+/ Zn2+/ [Sn2Se6]4- 35.4 20.0 18.0 - 38.4
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3.3 Σύνθεση Μεσοδομημένων Στερεών C16ΤΑBr/ZnSO4/[Sn2Se6]4-

Τα επιφανειοδραστικά μόρια τύπου CnPyBr έχουν χρησιμοποιηθεί σε

παρόμοια συστήματα με διαλύτη φορμαμίδιο και οδήγησαν στον σχηματισμό

οργανωμένων στερεών. Με στόχο την περαιτέρω κατανόηση των παραμέτρων που

επηρεάζουν την ποιότητα των τελικών υλικών, επιλέξαμε την χρήση του

επιφανειοδραστικού μορίου cetyltrimethyl-ammonium bromide, CTABr. Στο παρόν

σύστημα παρατηρήθηκε ότι το μίγμα CTABr/K4Sn2Se6/H2O σχηματίζει διαυγές

διάλυμα σε θερμοκρασία 80οC (σε αντίθεση με το σύστημα C16Py/K4Sn2Se6/H2O) και

για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικές συνθετικές πορείες: (a)

ταυτόχρονη προσθήκη υδατικού διαλύματος K4Sn2Se6 και άλατος συνδετικού

μετάλλου στο διάλυμα του επιφανειοδραστικού μορίου και (b) σχηματισμός διαυγούς

διαλύματος CTABr/K4Sn2Se6 και ακολούθως προσθήκη υδατικού διαλύματος του

άλατος του συνδετικού μετάλλου. Και στις δύο περιπτώσεις τα λαμβανόμενα στερεά

είναι παρόμοιας ποιότητας εμφανίζοντας μια μόνο κορυφή σε χαμηλές γωνίες, όπως

φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα ακτίνων-Χ του σχήματος 3.7. Σημαντική

βελτίωση της ποιότητας των στερεών παρατηρήθηκε με την μέθοδο (b) κατά την

προσθήκη Na2EDTA (βλέπε σχήμα 3.7c).

Σχήμα 3.7. Διαγράμματα ακτίνων-Χ στερεών CTAZn_Sn2Se6-w που προέκυψαν με την

χρήση ή όχι Na2EDTA.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.7c, τρείς ανακλάσεις (100), (110) και (200)

διακρίνονται καθαρά υποδηλώνοντας εξαγωνική διευθέτηση πόρων. Από τις

παρατηρούμενες ανακλάσεις Bragg η τιμή της σταθερά μοναδιαίας κυψελίδας είναι

38.1 Å, η οποία είναι πολύ κοντά με την αντίστοιχη του στερεού C16PyZn-Sn2Se6-w

(37.8 Å). Παρόλα αυτά, ο βαθμός της εξαγωνικής οργάνωσης των μεσοπόρων στο

στερεό CΤΑZn-Sn2Se6-w είναι εμφανώς μικρότερος σε σχέση με το υλικό C16PyZn-

Sn2Se6-w, όπως υποδηλώνει η ένταση των ανακλάσεων (110) και (200).

Από τα παραπάνω, φαίνεται πως για το ίδιο μήκος ανθρακικής αλυσίδας

(C16-) η διαφοροποίηση του υδρόφιλου τμήματος του επιφανειοδραστικού μορίου,

τριμεθυλ-αμμώνιο σε σχέση με πυριδίνιο, επηρεάζει τον βαθμό οργάνωσης. Το

αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την άποψη ότι στα συγκεκριμένα συστήματα ο μηχανισμός

σύνθεσης τους περιλαμβάνει την συνεργιστική αυτό-οργάνωση μεταξύ των

ανόργανων και οργανικών μορίων του διαλύματος κατά την οποία η διαφοροποίηση

της πυκνότητας φορτίου μεταξύ των θετικά φορτισμένων μικκυλίων και του αρνητικά

φορτισμένου σκελετού  καθορίζει το μέγεθος της οργάνωσης (charge density

matching). Κατά συνέπεια, όσο μικρότερη είναι η διαφορά τόσο μεγαλύτερος είναι ο

βαθμός οργάνωσης των πόρων.

3.4 Μελέτη Θερμικής Σταθερότητας και Στοιχειακή Ανάλυση (C, H, N και EDS:

electron dispersive spectroscopy)

Μελέτες θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) των παραπάνω στερεών έδειξαν

ότι ένα σημαντικό ποσοστό του βάρους τους χάνεται κατά την θέρμανσή τους μέχρι

τους 600οC. Τα σχετικά διαγράμματα φαίνονται στο σχήμα 3.8 παρακάτω.
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Σχήμα 3.8. Καμπύλες μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας των στερεών
CnPyZn-Sn2Se6.

Τα παραπάνω μεσοδομημένα στερεά παρουσιάζουν μία πολύ μικρή απώλεια

βάρους (1-2%) μεταξύ των θερμοκρασιών 25-200οC που πιθανόν να οφείλεται σε

υγρασία του δείγματος. Στο διάστημα θερμοκρασιών 200-450 οC παρατηρείται ένα

σημαντικό χάσιμο βάρους το οποίο συνδέεται με την απομάκρυνση των οργανικών

μορίων από την δομή. Στη συνέχεια μεταξύ 450 και 600 οC η παρατηρούμενη

μεταβολή βάρους οφείλετε στην απομάκρυνση σεληνίου. Μετά την απομάκρυνση

των οργανικών μορίων, η οργανωμένη μεσοδομή καταστρέφεται όπως φαίνεται από

το διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού μετά την θέρμανση στους 600 οC (σχήμα 3.9),

λόγω τις απουσίας των Bragg ανακλάσεων σε χαμηλές γωνίες 2θ (<5ο).
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Σχήμα 3.9. Διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού που προέκυψε μετά την θέρμανση του

C16PyZn-Sn2Se6-w σε θερμοκρασία 600οC υπό ροή αζώτου.

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3) παρουσιάζονται συνοπτικά τα

αποτελέσματα TGA καθώς και τα ποσοστά C, H, N που προέκυψαν από στοιχειακή

ανάλυση (C, H, N) όλων των υλικών. Αξίζει να σημειωθεί πως το συνολικό ποσοστό

του οργανικού κάθε δείγματος όπως υπολογίζεται από την στοιχειακή ανάλυση είναι

πάντοτε μικρότερο από το ποσοστό που υπολογίζεται από την αντίστοιχη

θερμοσταθμική. Αυτό συμβαίνει γιατί στην στοιχειακή ανάλυση ως οργανικό

μετριέται μόνο το συνολικό επί τοις εκατό βάρος των στοιχείων C, H, N ενώ στην

θερμοσταθμική, ως η επί τοις εκατό απώλεια βάρους του οργανικού μαζί με άτομα

σεληνίου που αποσπούνται από τον ανόργανο σκελετό. Η ατομική αναλογία των

στοιχείων στα στερεά προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ σε

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (ανιχνευτής EDS: electron dispersive

spectroscopy).

Πίνακας 3 Αποτελέσματα θερμοσταθμικής και στοιχειακής C, H, N, ανάλυσης των
μεσοδομημένων στερεών CnPyZn-Sn2Se6-w (όπου n=12, 14, 16, 18).

Στερεό Απώλεια Βάρους (%) %C %H %N
C12PyZn-Sn2Se6-w 38.31 - - -

C14PyZn-Sn2Se6-w 31.61 22.45 2.54 1.63

C16PyZn-Sn2Se6-w 39.50 31.25 4.90 1.10

C18PyZn-Sn2Se6-w 40.30 - - -
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Από τον συνδυασμό των δεδομένων του Πίνακα 3, προκύπτει πως για το

στερεό C16PyZn-Sn2Se6-w ταιριάζει ο στοιχειομετρικός τύπος (C16Py)2ZnSn2Se6 και

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το συγκεκριμένο στερεό είναι αποτέλεσμα της

χημικής αντίδρασης μετάθεσης:

2C16PyBr + K4Sn2Se6 + ZnSO4 (C16Py)2ZnSn2Se6 + 2KBr + K2SO4

Αντιθέτως, για το υλικό με C14PyBr τα αποτελέσματα συνηγορούν με τον

στοιχειομετρικό τύπο C14PyZn1.5Sn2Se6 και επιβεβαιώνονται από την ανάλυση EDS

όπου η ατομική αναλογία Zn:Sn:Se βρέθηκε 1.45:2:6.18.

Κάνοντας σύγκριση στο υλικό (C16Py)2ZnSn2Se6 με την χρήση ή όχι EDTA

παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα της θερμοσταθμικής και στοιχειακής ανάλυσης

είναι πολύ κοντά μεταξύ τους (βλέπε πίνακα 4). Αυτό δείχνει πως το μόριο του

EDTA παίζει το ρόλο μόνο του συμπλοκοποιητή και δεν παίρνει μέρος στη δομή του

τελικού προϊόντος. Επιπλέον, παρατηρώντας τα διαγράμματα της θερμοσταθμικής

ανάλυσης (βλέπε σχήμα 3.10) φαίνεται πως το υλικό που παρασκευάστηκε με την

χρήση του EDTA είναι πιο σταθερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 350ΟC.

Πίνακας 4 Αποτελέσματα TGA και CHNS των μεσοδομημένων στερεών CnPy+/Zn2+/[SnSe]4-

(όπου n=16,18) με την χρήση ή όχι συμπλοκοποιητή Na2EDTA.
Στερεό Απώλεια Βάρους (%) %C %H %N
C16PyZn_Sn2Se6-w με EDTA 41.37 33.94 5.66 1.31

C16PyZn_Sn2Se6-w χωρίς EDTA 39.50 31.25 4.90 1.10

C18PyZn_Sn2Se6-w με EDTA 45.2 33.29 5.43 1.04

C18PyZn_Sn2Se6-w χωρίς EDTA 42.55 - - -
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Σχήμα 3.10. Καμπύλες μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας  των
στερεών C16PyZn_Sn2Se με χρήση ή όχι EDTA.

Στην περίπτωση των υλικών που συντέθηκαν με επιφανειοδραστική ομάδα το

C18PyBr όπως είναι λογικό περιέχουν περισσότερη ποσότητα οργανικού από τα υλικά

με C16PyBr. Επιπλέον συγκρίνοντας τα δύο υλικά μεταξύ τους (σχήμα 3.11)

παρατηρούμε πως αυτό με τον συμπλοκοποιητή είναι πιο σταθερό σε θερμοκρασίες

άνω των 300oC. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη οργάνωση των πόρων του

στερεού.

Σχήμα 3.11. Καμπύλες μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας των
στερεών C18PyZn_Sn2Se6 με χρήση ή όχι Na2EDTA.
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Μελετώντας το σύστημα CTA_Zn_Sn2Se6 από την θερμοσταθμική ανάλυση

φαίνεται πως το συνολικό οργανικό φορτίο της ένωσης είναι πολύ κοντά με την

περίπτωση του υλικού που για την σύνθεση του χρησιμοποιήθηκε ως

επιφανειοδραστικό μόριο το C16PyBr, ένα μόριο δηλαδή με ίδιο αριθμό ατόμων

άνθρακα. Στο παρακάτω σχήμα 3.12 παραθέτετε το TGA της συγκεκριμένης ένωσης,

Σχήμα 3.12: Καμπύλη μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας  για το

στερεό CTA_Zn_Sn2Se6.
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Κεφάλαιο 4: Μελέτη του Συστήματος CnPyBr/ZnSO4/[SnSe4]4-

(n=12, 14, 16, 18)

4.1 Σύνθεση Μεσοδομημένων Στερεών CnPyBr/ZnSO4/[SnSe4]4- (n=12, 14, 16,
18)

Τα πειράματα στο παρόν σύστημα εκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας τα ανιόντα

[SnSe4]4-, τα οποία εμφανίζουν τετραεδρική τοπολογία ένταξης, σε σχέση με τα

ανιόντα [Sn2Se6]4- τα οποία εμφανίζουν αντίστοιχα, επίπεδη τετραγωνική. Η

διαφορετική τοπολογία ένταξης των ανιόντων μετάλλου-χαλκογονιδίου αναμένεται

να επηρεάζει την δομή των τελικών στερεών. Στο σχήμα 4.1 παρακάτω

παρουσιάζονται τα διαγράμματα ακτίνων-Χ των στερεών που προέκυψαν

χρησιμοποιώντας τα επιφανειοδραστικά μόρια CnPyBr (n=12, 14, 16, 18). Όλα τα

διαγράμματα εμφανίζουν μια οξεία κορυφή σε χαμηλές γωνίες 2θ, η οποία είναι

σχετικά πιο στενή σε σχέση με τα στερεά που προέκυψαν στο σύστημα

CnPy/Zn2+/[Sn2Se6]4- (βλέπε σχήμα 3.1), υποδηλώνοντας σχετικά καλύτερη οργάνωση

των πόρων. Η θέση της συγκεκριμένης κορυφής αντιπροσωπεύει κατά μια καλή

προσέγγιση την μέση απόσταση μεταξύ των πόρων (pore-pore separation).

Σχήμα 4.1 Διαγράμματα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyM_SnSe4-w.
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Από το σχήμα 4.1 φαίνεται καθαρά πως όσο αυξάνεται το μήκος της

ανθρακικής αλυσίδας από C12 σε C18, υπάρχει σταδιακή μετατόπιση της κορυφής σε

χαμηλότερες γωνίες 2θ, υποδηλώνοντας την σταδιακή αύξηση της μέση απόστασης

μεταξύ των πόρων. Με άλλα λόγια, το μέγεθος των πόρων ελέγχεται συστηματικά

από το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας του επιφανειοδραστικού μορίου. Στο

παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα η συγκεκριμένη εξάρτηση. (σχήμα 4.2).

Σχήμα 4.2 Μεταβολή του d-spacing της ισχυρότερης ανάκλασης σαν συνάρτηση του μήκους

της ανθρακικής αλυσίδας στα μεσοδομημένα στερεά CnPyZn_SnSe4-w.

Η πιο σημαντική διαφοροποίηση στα συγκεκριμένα υλικά είναι ο

σχηματισμός στερεών με κυβική συμμετρία πόρων Iα-3d όπως εμφανίζεται στα

πυριτικά στερεά τύπου MCM-48. Συγκεκριμένα, τα διαγράμματα ακτίνων-Χ των

στερεών C12PyZn_SnSe4-w και C14PyZn_SnSe4-w, εκτός από την ισχυρή κορυφή

εμφανίζουν μια ακόμα αρκετά πιο ασθενή, η θέση της οποίας υποδηλώνει τον

σχηματισμό στερεών με κυβική συμμετρία πόρων. Τα διαγράμματα των δύο στερεών

παρουσιάζονται ξεχωριστά στα σχήματα 4.3 και 4.4.
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Σχήμα 4.3  Διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού C12PyZn_SnSe4-w.

Σχήμα 4.4  Διάγραμμα ακτίνων-Χ του στερεού C14PyZn_SnSe4-w.
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Το γεγονός ότι στο στερεό C12PyZn_SnSe4-w η ανάκλαση (220) είναι

λιγότερο διακριτή σε σχέση με την αντίστοιχη του στερεού C14PyZn_SnSe4-w,

υποδηλώνει ότι στη πρώτη περίπτωση η κυβική οργάνωση είναι λιγότερο εκτεταμένη.

Από την άλλη, στην περίπτωση των υλικών CnPyZn_SnSe4-w (n=16,18), τα

αντίστοιχα διαγράμματα ακτίνων-Χ υποδηλώνουν τον σχηματισμό μεσοδομημένων

στερεών χωρίς οργανωμένους πόρους (disordered porous structures).

Στην κυβική συμμετρία πόρων για τον υπολογισμό της σταθεράς της

μοναδιαίας κυψελίδας κατά αναλογία με την εξαγωνική χρησιμοποιείται η παρακάτω

σχέση:

1/d2=(h2+k2+l2)/a2

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιμές dhkl, καθώς και οι τιμές της

σταθεράς μοναδιαίας κυψελίδας (a0) για τα στερεά που διαθέτουν κυβικά

οργανωμένο πορώδες.

Πίνακας 5. Δεδομένα ακτίνων-Χ των κυβικά μεσοδομημένων στερεών.

4.2 Μελέτη επίδρασης της αναλογίας Zn2+:[SnSe4]4- στο σύστημα

CnPyZn_SnSe4-w

Σε όλα τα προηγούμενα πειράματα η αναλογία Zn2+:[Sn2Se6]4- ή

Zn2+:[SnSe4]4-ήταν 1:1. Με στόχο την διερεύνηση της επίδρασης της συγκεκριμένης

αναλογίας στην ποιότητα των τελικών στερεών, έγιναν πειράματα με διαφορετικές

αναλογίες. Επιλέχθηκε το σύστημα C12PyZn_SnSe4-w το οποίο όπως αναφέρθηκε

στην προηγούμενη ενότητα οδηγεί στον σχηματισμό στερεών με καλή κυβική

οργάνωση πόρων. Συγκεκριμένα, έγιναν τέσσερα πειράματα με αναλογίες

Πλεγματικές Αποστάσεις (Å) Μέγεθος Κυβικής
ΚυψελίδαςΣτερεό

d211 d220 ao (Å)

C12PyZn_SnSe4-w 29.8 25.6 72.6

C14PyZn_SnSe4-w 31.6 26.8 76.5
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Zn2+:[SnSe4]4- 0.5:1, 0.7:1, 1:1, 1.5:1. Τα διαγράμματα ακτίνων-Χ των αντίστοιχων

στερεών φαίνονται στο σχήμα 4.5 παρακάτω.

Σχήμα 4.5 Διαγράμματα ακτίνων-Χ των στερεών C12PyZn_SnSe4-w με διαφορετικές

αναλογίες Zn2+:[SnSe4]4-.

Το στερεό με αναλογία 0.5:1 έχει κυβική συμμετρία πόρων εμφανίζοντας τις

χαρακτηριστικές ανακλάσεις τύπου Bragg (211) και (220). Στερεά με κυβική

συμμετρία πόρων σχηματίστηκαν και στις περιπτώσεις με αναλογίες 0.7:1 και 1:1. Η

ποιότητα όμως αυτών, η οποία αναφέρεται στον βαθμό οργάνωσης των πόρων, είναι

αρκετά μικρότερη σε σχέση με το στερεό αναλογίας 0.5:1. Το μέγεθος της ποιότητας

κρίνεται από το εύρος των ανακλάσεων τύπου Bragg στα διαγράμματα των ακτίνων-

Χ. Όσο πιο στενές είναι οι κορυφές αυτές τόσο η οργάνωση των πόρων και επομένως

η ποιότητα των τελικών στερεών μεγαλύτερη. Επίσης, το στενό εύρος των κορυφών

έχει ως αποτέλεσμα την πιο έντονη εμφάνιση τους. Τα αποτελέσματα των ακτίνων-Χ

συνοψίζονται στον πίνακα 6.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν καθαρά πως

στο συγκεκριμένο σύστημα ο σχηματισμός μεσοδομημένων στερεών με κυβική

συμμετρία πόρων απαιτεί συγκεκριμένο εύρος αναλογίας Zn2+:[SnSe4]4- το οποίο

μεταφράζεται σε συγκεκριμένο εύρος χημικής σύστασης του ανόργανου σκελετού.
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Πίνακας 6. Δεδομένα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyZn_SnSe4-w για διαφορετικές αναλογίες
Zn2+:[SnSe4]4-.

Πλεγματικές Αποστάσεις (Å) Μέγεθος Κυβικής
ΚυψελίδαςΑναλογία

Zn2+:[SnSe4]4-

d211 d220 ao (Å)

0.5:1 30.6 26.0 74.3

0.7:1 32.9 28.6 80.7

1:1 29.8 25.6 72.6

4.3 Μελέτη Θερμικής Σταθερότητας και Στοιχειακή Ανάλυση

Τα αποτελέσματα της θερμοσταθμικής ανάλυσης δείχνουν πως τα

συγκεκριμένα στερεά κατά την καύση τους συμπεριφέρονται παρόμοια με τα στερεά

που ως ανιοντική ομάδα διαθέτουν [Sn2Se6]4-. Σημαντικό δηλαδή χάσιμο βάρους

μέχρι τους 600oC. Τα σχετικά διαγράμματα φαίνονται στο σχήμα σχήμα 4.6

παρακάτω.

Σχήμα 4.6. Καμπύλες μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας  στα στερεά

CnPyZn_SnSe4-w.
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Στον πίνακα 7 παρακάτω συνοχίζονται τα αποτελέσματα της θερμοσταθμικής και

στοιχειακής C, H, N ανάλυσης για τα συγκεκριμένα στερεά.

Πίνακας 7. Αποτελέσματα θερμοασταθμικής και στοιχειακής ανάλυσης των μεσοδομημένων
στερεών CnPyZn_SnSe4-w.

Στερεό Απώλεια Βάρους (%) %C %H %N
C12PyZn_SnSe4-w 37.26 29.39 3.91 1.66

C14PyZn_SnSe4-w 41.07 32.32 4.21 2.13

C16PyZn_SnSe4-w 46.5 - - -

C18PyZn_SnSe4-w 59.5 - - -

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται καθαρά πως όσο μεγαλώνει το

μήκος της ανθρακικής αλυσίδας τόσο αυξάνεται και το ποσοστό οργανικού, όπως

αναμένεται. Σημαντική αύξηση βάρους παρατηρείται στο υλικό C18PyZn_SnSe4-w

(60%).

Όπως στην περίπτωση της ανιοντικής ομάδας [Sn2Se6]2- έτσι και εδώ γίνεται

προσπάθεια της εύρεσης του μοριακού τύπου των υλικών που εμφανίζουν καλή

συμμετρία πόρων από τα αποτελέσματα της στοιχειακής ανάλυσης (C, H, N και

EDS). Τα αποτελέσματα δείχνουν τον σχηματισμό μη-στοιχειομετρικών στερεών με

αρκετά πολύπλοκο χημικό τύπο. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα EDS για το στερεό

C12PyZn_SnSe4-w εμφανίζουν αναλογία Zn:Sn:Se περίπου 1.09:1:3.13. Λαμβάνοντας

υπόψη την οξειδωτική κατάσταση αυτών των στοιχείων (Zn2+, Sn4+ Se2-), η

παρατηρούμενη αναλογία των συγκεκριμένων στοιχείων υποδηλώνει σχεδόν

ηλεκτρική ουδετερότητα. Αυτό θα απαιτούσε την πλήρη απουσία

επιφανειοδραστικών μορίων στην δομή ως αντισταθμιστικά, το οποίο όμως

αποκλείεται από τα αποτελέσματα της στοιχειακής C, H και N ανάλυσης, τα οποία

δείχνουν την παρουσία σημαντικού ποσοστού οργανικού φορτίου (βλέπε πίνακα 8).

Παρόμοια πολυπλοκότητα εμφανίζεται και στην περίπτωση του στερεού

C14PyZn_SnSe4-w. Η παρατηρούμενη EDS αναλογία Zn:Sn:Se είναι 1.5:1:3.6 η

οποία επίσης σχεδόν υποδηλώνει εξουδετέρωση φορτίων. Τα αποτελέσματα αυτά

ίσως συνδέονται με την περιπλοκότητα της κυβικής δομής. Σε κάθε περίπτωση,

βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω EDS αναλύσεις με στόχο την διερεύνηση του

προβλήματος.
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Πίνακας 8. Αποτελέσματα στοιχειακής C, H, N ανάλυσης για τα στερεά CnPyZn_SnSe4-w
(n=12, 14).

Στερεό %C %H %N
C12PyZn_SnSe4-w 29.39 3.91 1.66

C14PyZn_SnSe4-w 32.32 4.2 2.13

Οι θερμοσταθμικές αναλύσεις των στερεών C12PyZn_SnSe4-w που

προέκυψαν για διαφορετικές αναλογίες Zn2+:[SnSe4]4- φαίνονται στο σχήμα 4.7. Τα

αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τις στοιχειακές C, H, N αναλύσεις (βλέπε πίνακα

9). Το ποσοστό του οργανικού μέρους μειώνεται όσο αυξάνεται η σχετική ποσότητα

Zn2+ που χρησιμοποιείται στο αρχικό μίγμα. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα

αποτελέσματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν από μετρήσεις EDS.

Σχήμα 4.7. Καμπύλες μεταβολής του βάρους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας  των στερεών

C12PyZn_SnSe4-w για διάφορες αναλογίες Zn:[SnSe4]4- στο αρχικό μίγμα.
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Πίνακας 9. Αποτελέσματα θερμοσταθμικής και στοιχειακής ανάλυσης των στερεών
C12PyZn_SnSe4-w για διάφορες αναλογίες Zn:[SnSe4]4- στο αρχικό μίγμα.

Στερεό Απώλεια Βάρους (%) %C %H %N
C12PyZn_SnSe4-w (1:0.5) 46.50 35.72 5.77 3.17

C12PyZn_SnSe4-w (1:0.7) 45.8 34.08 4.75 2.12

C12PyZn_SnSe4-w (1:1) 37.26 29.39 3.91 1.66

C12PyZn_SnSe4-w (1:1.5) 32.99 - - -
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Κεφάλαιο 5: Μελέτη του Συστήματος CnPyBr/ZnSO4/[SnSe4]4-/

[Sn2Se6]4- (n=12, 14, 16, 18)

5.1 Μεσοδομημένα στερέα με μίγμα ανιόντων [SnSe4]4-και [Sn2Se6]4-

Τα στερεά που παρασκευάστηκαν και αναφέρθηκαν στις παραπάνω ενότητες

προέκυψαν χρησιμοποιώντας τις ανιοντικές ομάδες [SnSe4]4- ή [Sn2Se6]4- οι οποίες

διαφέρουν σημαντικά στην τοπολογία ένταξης τους, τετραεδρική και επίπεδη

τετραγωνική, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κατασκευή ενός

οργανωμένου δικτύου πόρων (είτε κυβικό, είτε εξαγωνικό) είναι πολύ πιθανόν να

απαιτούνται ταυτόχρονα διαφορετικές δομικές ομάδες, μελετήθηκε η σύνθεση υλικών

χρησιμοποιώντας μίγμα ανιόντων [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4- σε αναλογία 1:1. Το πρώτο

σύστημα που μελετήθηκε ήταν αυτό που ως επιφανειοδραστικό χρησιμοποιήθηκε το

C16PyBr και Zn2+ ως συνδετικό μεταλλικό κατιόν και τα αποτελέσματα είναι

εντυπωσιακά. Το διάγραμμα ακτίνων-Χ του συγκεκριμένου στερεού φαίνεται στο

σχήμα 5.1 και εμφανίζει σε χαμηλές γωνίες 2θ έξι διακριτές ανακλάσεις τύπου Bragg,

οι οποίες ταιριάζουν σε κυβική κυψελίδα με ομάδας χώρου συμμετρία Iα-3d και

έχουν δείκτες Miller (211), (220), (321), (400), (420) και (332) αντίστοιχα. Η ύπαρξη

αυτών των ανακλάσεων πιστοποιεί τον σχηματισμό μεσοδομημένου στερεού με

κυβική συμμετρία πόρων τύπου MCM-48.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ποιότητα της οργάνωσης του

συγκεκριμένου στερεού είναι συγκρίσιμη με υψηλής ποιότητας πυριτικά στερεά

τύπου MCM-48. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά τα μεσοπορώδη στερεά με

κυβική συμμετρία πόρων είναι εξαιρετικά πιο ενδιαφέροντα από τα αντίστοιχα

εξαγωνικά επειδή ακριβώς στα πρώτα υπάρχει πρόσβαση στο πορώδες της δομής και

από τις τρεις κατευθύνσεις (στα στερεά με εξαγωνική συμμετρία τα κανάλια είναι

μονοδιάστατα) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση προβλημάτων διάχυσης σε

διάφορες εφαρμογές. Τονίζεται επίσης ότι η σύνθεση τους είναι αρκετά πιο δύσκολη

σε σχέση με τα εξαγωνικά μεσοδομημένα στερεά, ακόμα και στην περίπτωση των

καθαρών πυριτικών υλικών. Η μοναδιαία κυψελίδα ενός μεσοπορώδους στερεού με

κυβική συμμετρία Iα-3d φαίνεται στην εικόνα 1 παρακάτω.
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Σχήμα 5.1 Διάγραμμα ακτίνων-Χ στερεού c-C16PyZn_SnSe-w.

Εικόνα 1. Μοναδιαία κυψελίδα και σύστημα πόρων μεσοπορώδους στερεού με κυβική

συμμετρία πόρων Iα-3d. Με κόκκινο και μπλε τονίζονται τα δύο ξεχωριστά κανάλια τα οποία

και αποτελούν ένα εναντιομερές ζεύγος.

Παρατήρηση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης υψηλής διακριτικής

ικανότητας, δείχνει την πολύ καλή οργάνωση μεσοπόρων με κυβικής συμμετρίας

πιστοποιώντας τα αποτελέσματα των ακτίνων-Χ. Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες

είναι φανερή η αντίθεση (contrast) μεταξύ του ανόργανου σκελετού και των πόρων

της δομής που καταλαμβάνονται από τα οργανικά μόρια.
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Σχήμα 5.2. Φωτογραφίες ΤΕΜ του στερεού c-C16PyZn_SnSe-w
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Στο ίδιο σύστημα, χρησιμοποιώντας επιφανειοδραστικά μόρια με διαφορετικό

μήκος ανθρακικής αλυσίδας, τα αποτελέσματα δείχνουν πως το στερεό με C12PyBr

εμφανίζει επίσης κυβική συμμετρία πόρων (βλέπε σχήμα 5.3 και 5.4) αλλά σε

μικρότερη έκταση σε σχέση με το στερεό βασισμένο σε C16PyBr όπως υποδηλώνει η

παρουσία μόνο των ανακλάσεων (211) και (220) (βλέπε σχήμα 5.4). Αντίθετα για το

στερεό με C14PyBr δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το είδος της

περιοδικότητας, ενώ χρησιμοποιώντας C18PyBr το αντίστοιχο διάγραμμα ακτίνων-Χ

δείχνει τον σχηματισμό φυλλόμορφης δομής (lamellar).

Σχήμα 5.3 Διαγράμματα ακτίνων-Χ των στερεών CnPyZn_SnSe-w χρησιμοποιώντας μίγμα

[SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-.
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Σχήμα 5.4 Διάγραμμα ακτίνων -Χ του στερεού C12PyZn_SnSe-w. Σημειώνεται ότι το

μέγεθος της κυβικής κυψελίδας είναι το μικρότερο που έχει αναφερθεί σε τέτοιου είδους

στερεά.

Στον πίνακα 10 παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές dhkl, καθώς και οι τιμές

της σταθεράς μοναδιαίας κυψελίδας (a0) για κάθε στερεό με κυβική συμμετρία

πόρων.

Πίνακας 10. Δεδομένα ακτίνων-Χ των κυβικά μεσοδομημένων στερεών.

Πλεγματικές Αποστάσεις (Å) Μέγεθος Κυβικής
ΚυψελίδαςΣτερεό

d211 d220 d321 d400 d420 d332 ao (Å)

C12PyZn_SnSe-w 29.2 25.2 - - - - 65.3

C16PyZn_SnSe-w 31.8 27.2 18.2 17.8 17.3 16.5 77.9
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5.2 Μελέτη Θερμικής Σταθερότητας και Στοιχειακή Ανάλυση

Οι μετρήσεις TGA των στερεών που προέκυψαν από τις παραπάνω συνθέσεις

παρουσιάζονται στο σχήμα 5.5 παρακάτω. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις,

παρατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες ένα μικρό ποσοστό χάσιμου βάρους (<2%)

που αντιστοιχεί στην απώλεια νερού. Στην συνέχεια μεταξύ 200 και 4500C

παρατηρείται σημαντική απώλεια ~45% κατά βάρος, η οποία οφείλεται στην

απομάκρυνση (καύση) των οργανικών μορίων.

Σχήμα 5.5. Καμπύλες θερμοσταθμικής ανάλυσης των στερεών CnPyZn_SnSe-w
χρησιμοποιώντας μίγμα [SnSe4]4- και [SnSe6]4-.

Στον πίνακα 11 παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα της

θερμοσταθμικής και στοιχειακής ανάλυσης των στερεών που διαθέτουν καλή

οργάνωση πόρων.
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Πίνακας 11. Αποτελέσματα θερμοσταθμικής και στοιχειακής ανάλυσης των στερεών
CnPyZn_SnSe-w.

Στερεό Απώλεια Βάρους (%) %C %H %N
C12PyZn_SnSe-w 37.65 29.45 4.09 2.09

C14PyZn_SnSe-w 42.60 - - -

C16PyZn_SnSe-w 43.15 32.80 4.69 2.02

C18PyZn_SnSe-w 44.10 - - -

Η στοιχειακή EDS ανάλυση στο στερεό C12PyZn_SnSe-w έδειξε αναλογία

Zn:Sn:Se 1.16:1:2.7 η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη την

αναλογία Sn:Se στα αρχικά ανιόντα [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4- . Είναι πολύ πιθανό στα

συγκεκριμένα στερεά να επέρχεται μερική επιφανειακή οξείδωση Se2- σε Seo με

αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. Τονίζεται ότι το EDS είναι

επιφανειακή τεχνική με μικρό βάθος διείσδυσης και επίσης η παρουσία βαρέων

στοιχείων όπως Sn και Se μειώνουν ακόμα περισσότερο το βάθος από το οποίο

λαμβάνονται οι πληροφορίες. Παρόμοια EDS αποτελέσματα λήφθηκαν και για το

στερεό C16PyZn_SnSe-w.
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Κεφάλαιο 6: Μελέτη Οπτικών Ιδιοτήτων

Τα μεσοδομημένα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα εργασία,

διαθέτουν συνεχείς πόρους που διατρέχουν τον ανόργανο σκελετό αποτελούμενο από

Zn/Sn/Se και χαρακτηρίζονται ως υβριδικά οργανικά/ανόργανα συστήματα. Ο

ανόργανος σκελετός αναμένεται να έχει ημιαγωγιμές ιδιότητες ίδιες με κοινούς

κρυσταλλικούς ή άμορφους ημιαγωγούς. Αυτό σημαίνει ένα καλά καθορισμένο

ενεργειακό χάσμα με μια ζώνη σθένους που αποτελείται κυρίως από τροχιακά των

μετάλλων Zn/Sn και μια ζώνη αγωγιμότητας που αποτελείται από τα τροχιακά του

Se.

Οι οπτο-ηλεκτρονικές ιδιότητες των στερεών μελετήθηκαν με φασματοσκοπία

διάχυτης ανακλαστικότητας υπεριώδους-ορατού-υπερύθρου (diffuse reflectance UV-

vis/near-IR spectroscopy), από όπου και προσδιορίζεται το ενεργειακό τους χάσμα

(band gap). Το όργανο στο οποίο έγιναν οι μετρήσεις είναι Perkin Elmer Precisely

Lambda 950 UV/Vis Spectrometer και το υλικό που χρησιμοποιείται ως αναφορά

είναι BaSO4. Η ανακλαστικότητα των δειγμάτων μετρήθηκε στην περιοχή 250 έως

2500 nm. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (α/S) υπολογίστηκε

χρησιμοποιώντας την εξίσωση Kubelka-Munk:

α/S= (1-R/100)2/2*(R/100),

όπου R είναι η μετρούμενη ανακλαστικότητα (όχι επί τοις εκατό). Από την γραφική

παράσταση α/S σαν συνάρτηση της ενέργειας (eV) υπολογίζεται το ενεργειακό

χάσμα.

Στην περίπτωση της κατηγορίας των υλικών CnPyZn_Sn2Se6-w.με την χρήση

ή όχι του συμπλοκοποιητή εμφανίζονται ενεργειακά χάσματα στην περιοχή των 2eV

όπως φαίνεται και από το σχήμα 6.1. Οι διαφορές στην ποιότητα οργάνωσης των

μεσοπόρων φαίνεται πως δεν επηρεάζει σημαντικά το ενεργειακό χάσμα

υποδηλώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο της χημικής σύστασης τοθ ανόργανου σκελετού

στις οπτικές ιδιότητες των υλικών. Στον πίνακα 12 συνοψίζονται τα ενεργειακά

χάσματα των συγκεκριμένων υλικών.
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Σχήμα 6.1 Φάσματα διάχυτης ανακλαστικότητας των στερεών CnPyZn_Sn2Se6-w.

Πίνακας 12 Ενεργειακά χάσματα (Energy Band Gaps) για τα υλικά τύπου CnPyZn_Sn2Se6-w
(n=14, 16, 18) με την χρήση ή όχι Νa2EDTA.

Στερεό Ενεργειακό Χάσμα (eV)

C14PyZn_Sn2Se6 2.15

C16PyZn_Sn2Se6-w 2.08

C16PyZn_ Sn2Se6-w (EDTA) 2.16

C18PyZn_ Sn2Se6-w (EDTA) 2.14

Τα στερεά CnPyZn_SnSe4-w όπου n=12, 14 τα οποία εμφανίζουν κυβική

συμμετρία πόρων εμφανίζουν έντονη οπτική απορρόφηση σε ενέργειες 2.1και 2.3 eV.

Το μικρότερο ενεργειακό χάσμα στο στερεό C12PyZn_SnSe4-w μπορεί να αποδοθεί

στο μικρότερο μέγεθος πόρων σε σχέση με το υλικό C14PyZn_SnSe4-w. Όσο

περισσότερο ανοικτός είναι ο ανόργανος σκελετός τόσο μεγαλύτερο αναμένεται να

είναι το ενεργειακό χάσμα λόγω μεγαλύτερου περιορισμού ηλεκτρονίων και οπών.

Στο σχήμα 6.2 εμφανίζονται τα φάσματα διάχυτης ανακλαστικότητας των σχετικών

στερεών και στον πίνακα 13 τα αντίστοιχα ενεργειακά χάσματα.
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Σχήμα 6.2 Φάσματα διάχυτης ανακλαστικότητας των στερεών CnPyZn_SnSe4-w.

Πίκακας 13. Ενεργειακά χάσματα (Energy Band Gaps) για τα υλικά τύπου CnPyZn_SnSe4-w

(n=12, 14)

Στερεό Ενεργειακό Χάσμα (eV)

C12PyZn_SnSe4-w (1:1) 2.12

C14PyZn_SnSe-w (1:1) 2.26

Στην περίπτωση των υλικών CnPyZn_SnSe-w όπου n=12, 14, 16, 18 όπως και

στις προηγούμενες περιπτώσεις, όλα τα στερεά είναι ημιαγωγοί ευρέους ενεργειακού

χάσματος εμφανίζοντας έντονη οπτική απορρόφηση στην περιοχή μεταξύ 2.0 και 2.2

eV. Οι σχετικές τιμές εμφανίζονται στον πίνακα 14.
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Σχήμα 6.3 Φάσματα στερεάς κατάστασης διάχυτης ανακλαστικότητας των στερεών

CnPyZn_SnSe-w.

Πίνακας 14 Ενεργειακά χάσματα (Energy Band Gaps) για τα υλικά τύπου CnPyZn_SnSe-w

(n=12, 14, 16, 18)

Στερεό Ενεργειακό Χάσμα (eV)

C12PyZn_SnSe-w 2.17

C14PyZn_SnSe-w 2.01

C16PyZn_SnSe-w 2.11

C18PyZn_SnSe-w 2.10

Οι παρατηρούμενες οπτικές απορροφήσεις παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις

μεταξύ τους. Αυτό δικαιολογείται εάν λάβουμε υπόψη τόσο την παρόμοια χημική

σύσταση του σκελετού όσο και το μέγεθος των μεσοπόρων. Οι δυο αυτοί παράγοντες

καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις ενεργειακές καταστάσεις στα συγκεκριμένα

στερεά.
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα – Προοπτικές

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η

σύνθεση νέων ημιαγώγιμων στερεών από καθαρά υδατικά διαλύματα βασισμένα στις

δομικές ομάδες μετάλλου χαλκογονιδίου [Sn2Se6]4-, [SnSe4]4- και μίγμα αυτών. Ως

συνδετικό κατιόν χρησιμοποιήθηκε Zn2+ και ως επιφανειοδραστικά μόρια CnPyBr

(alkyl-pyridinium bromide) (n=12, 14, 16, 18) και CTABr (cetyl-trimethylammonium

bromide).

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας είναι ότι καλά

οργανωμένα μεσοδομημένα στερεά με ημιαγώγιμες ιδιότητες, τα οποία αποτελούνται

από μέταλλα μετάπτωσης, στοιχεία της κύριας ομάδας (π.χ. Ge, Sn) του περιοδικού

πίνακα και χαλκογονίδια (S, Se, Te), μπορούν να παρασκευαστούν με ελεγχόμενο

τρόπο από καθαρά υδατικά διαλύματα. Συγκεκριμένα, δείξαμε πως ο κατάλληλος

συνδυασμός των ανιοντικών ομάδων [SnSe4]4-, [Sn2Se6]4- επιτρέπει την ανάπτυξη

στερεών με κυβική και εξαγωνική διευθέτηση πόρων. Τα συγκεκριμένα

αποτελέσματα έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα στην σχετική βιβλιογραφία ότι

για την ανάπτυξη οργανωμένων μεσοδομημένων στερεών σε τέτοιου είδους

συστήματα, ο κατάλληλος διαλύτης είναι το φορμαμίδιο και όχι το νερό. Ταυτόχρονα,

τα στερεά που παρασκευάστηκαν διαφέρουν στην χημική σύσταση με τα αντίστοιχα

στερεά που έχουν απομονωθεί σε φορμαμίδιο, δημιουργώντας μια νέα ομάδα

στερεών με ενδιαφέρουσες ιδιότητες.

Στα πορώδη στερεά, είναι εξαιρετικής σημασίας η δυνατότητα ελέγχου τόσο

του μεγέθους και του είδους οργάνωσης των πόρων όσο και της χημικής σύστασης

του ανόργανου σκελετού. Επίσης σημαντικό είναι ο έλεγχος να μην απαιτεί

επαναπροσδιορισμό της μεθόδους σύνθεσης και περίπλοκες πειραματικές συνθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την σύνθεση των μεσοδομημένων στερεών που

αναφέρθηκαν, εφαρμόζεται απλή αντίδραση μετάθεσης μεταξύ διακριτών ιοντικών

ομάδων, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η «ευαισθησία» των συγκεκριμένων

συστημάτων σε μικρές μεταβολές όπως είναι το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας του

επιφανειοδραστικού μορίου. Μελετώντας διεξοδικά πολλές πειραματικές

παραμέτρους, σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των τελικών στερεών έχουν οι εξής

παράγοντες:
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(α) Το είδος του επιφανειοδραστικού μορίου

Τα οργανικά μόρια που χρησιμοποιούνται παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική δομή

του στερεού. Κατά την χρήση των επιφανειοδραστικών μορίων CnPyBr (n=12, 14, 16,

18) παρατηρήθηκε πως όσο μεγαλώνει το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας τόσο

μεγαλώνει και το μέγεθος των καναλιών. Επιπλέον για πρώτη φορά επιτεύχθηκε η

σύνθεση καλής ποιότητας κυβικών υλικών χρησιμοποιώντας ως οργανικό μόριο το

C12PyBr. Σε παρόμοιες συνθέσεις με διαλύτη φορμαμίδιο το μοναδικό υλικό που

ήταν καλά οργανωμένο παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας προήρθε από πειράματα

ιονανταλλαγής.

(β) Η επίδραση της αναλογίας Zn2+-ανιοντικής ομάδας

Σε σειρά πειραμάτων, για το ίδιο επιφανειοδραστικό μόριο, στα οποία μεταβάλλονταν

η συγκέντρωση του συνδετικού μετάλλου παρατηρήθηκε πως η μείωση αυτή οδηγεί

σε καλύτερης ποιότητας κυβικά υλικά. Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει πως για την

ανάπτυξη οργανωμένων στερεών η πυκνότητα φορτίου στον ανόργανο σκελετό, η

οποία καθορίζεται από την σχετική αναλογία των αντιδρώντων, πρέπει να ταιριάζει

με την αντίστοιχη πυκνότητα των επιφανειοδραστικών μορίων που καταλαμβάνουν

τους πόρους (charge density matching).

(γ) Επίδραση της χρήσης συμπλοκοποιητή

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με χρήση συμπλοκοποιητή (Na2EDTA) στο

συνδετικό μέταλλο τα υλικά που προέκυψαν διέθεταν καλύτερη οργάνωση καναλιών.

Αυτό αποδίδεται στην ελάττωση της ταχύτητας της αντίδρασης μετάθεσης που

συμμετέχουν με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει τον χρόνο να διορθώσει τυχόν

ατέλειες. Από θερμοσταθμικές μετρήσεις και στοιχειακή ανάλυση (C, H, N και EDS)

φαίνεται πως ο συμπλοκοποιητής δεν παίρνει μέρος στην τελική δομή του στερεού.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι παρόλο που όπως έχει σωστά αναφερθεί

οι ανιοντικές ομάδες [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4- είναι σταθερές σε υδατικό διάλυμα,

τόσο το μίγμα τους όσο και η αντίδραση με κατιόντα Zn2+ οδηγούν σε χημική

μετατροπή με ταυτόχρονο σχηματισμό νέων ανιόντων. Συγκεκριμένα, προκαταρκτικά

πειράματα 119Sn NMR σε υδατικό μίγμα των ανιόντων [SnSe4]4- και [Sn2Se6]4-

δείχνουν τον σχηματισμό [SnSe3]2- τα οποία ταυτοποιούνται για πρώτη φορά σε νερό.

Επομένως, γίνεται φανερό πως η χημεία των απλών αυτών ανιόντων είναι αρκετά

πολύπλοκη και πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά, σε συνδυασμό με το είδος των

λαμβανομένων στερεών. Με τον τρόπο αυτό θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα
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για τον μηχανισμό σύνθεση τους, εξασφαλίζοντας περισσότερο συστηματικό και όχι

εμπειρικό σχεδιασμό.

Πολύ σημαντική, θα είναι η επίτευξη απομάκρυνσης των οργανικών μορίων

από τα κανάλια της δομής χωρίς την κατάρρευση του ανόργανου σκελετού. Για την

επίτευξη αυτού του στόχου θα γίνουν προσπάθειες έψησης των στερεών υπό κενό με

ελεγχόμενη άνοδο της θερμοκρασία και επίσης προσπάθεια αναγωγής του pyridinium

head group. Εναλλακτικά, θα γίνει συστηματικές προσπάθειες ανάπτυξης στερεών

χρησιμοποιώντας ουδέτερα επιφανειοδραστικά μόρια. Η απομάκρυνση αυτών

αναμένεται πιο εύκολη είτε με μεθόδους ιονανταλλαγής είτε με ήπια θέρμανση.
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Παράρτημα-Τεχνικές Χαρακτηρισμού

Ι. Περίθλαση Ακτίνων Χ σε δείγμα σκόνης (XRD)

Οι ακτίνες Χ αποτελούν μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μήκος

κύματος μεταξύ 10 με 0,01 νανόμετρα (nm). Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής

τους είναι μέσω επιτάχυνσης ηλεκτρονίων από δυναμικό τάξης μεγέθους των

δεκάδων χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο ο οποίος αποτελείται από

μεταλλικό υλικό σχετικά μεγάλου ατομικού αριθμού. Τα ηλεκτρόνια που

προσπίπτουν στο στόχο χάνουν σταδιακά την ενέργεια τους, εφ' όσον υφίστανται

επιβράδυνση από τα άτομα του υλικού του στόχου. Η ενέργεια που αποδίδουν στα

άτομα του στόχου είναι αρκετή για να διεγείρει και ηλεκτρόνια των εσωτερικών

στοιβάδων των ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση αυτών των

στοιβάδων με ηλεκτρόνια από υψηλότερη ενεργειακή στάθμη και έτσι παράγονται

χαρακτηριστικές ακτίνες-Χ.

Σε ένα τυπικό πείραμα περίθλασης ακτίνων-Χ, απαιτείται μία πηγή ακτίνων-

Χ, συνήθως Cu ή Mo, ένας δειγματοφορέας όπου τοποθετείται το δείγμα και ένας

ανιχνευτής, ο οποίος «συλλέγει» τις περιθλώμενες ακτίνες Χ.(σχήμα 1)

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση ενός οργάνου περίθλασης ακτίνων Χ.

Η απαραίτητη συνθήκη για την εμφάνιση του φαινομένου της περίθλασης

εκφράστηκε από τον Bragg και η μαθηματική έκφραση αυτής δίνεται από την

ακόλουθη σχέση, η οποία είναι γνωστή ως νόμος του Bragg:
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2dsinθ = nλ

Στο παραπάνω τύπο n είναι ο μικρός ακέραιος αριθμός που δηλώνει την τάξη

της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, d η απόσταση

μεταξύ των πλεγματικών επιπέδων στην εξεταζόμενη κρυσταλλική διεύθυνση και θ η

γωνία πρόσπτωσης. (σχήμα 2)

Σχήμα 2: Φυσική αναπαράσταση του νόμου του Bragg.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία το περιθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε

ήταν Rigaku D/Max 2000H roating anode με ακτινοβολία χαλκού, CuKα, ενώ η

πλειοψηφία των διαγραμμάτων λήφθηκαν με βήμα 0.1o/1sec (fast scan) και

0.05ο/10sec (slow scan).

IΙ. Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA)
Η θερμοσταθμική ανάλυση είναι μία αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται

για τον προσδιορισμό της θερμικής σταθερότητας των υλικών. Η περιεκτικότητα σε

διαλύτη και η παρουσία πτητικών ειδών μπορούν να προσδιοριστούν με αυτήν την

τεχνική. Αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας το ποσοστό απώλειας βάρους του

υλικού σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Η μέτρηση πραγματοποιείται συνήθως υπό

ροή ατμοσφαιρικού αέρα ή υπό αδρανείς συνθήκες, με αέριο He ή Ne.

Εκτός από τη μεταβολή του βάρους του υλικού, μερικά όργανα έχουν την

ικανότητα να μετράνε και την διαφορά θερμοκρασίας που υφίσταται μεταξύ του

υλικού που αναλύεται και ενός δείγματος αναφοράς (Differential Thermal Analysis,
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DTA) καθώς και την ροή θερμότητας στο δείγμα σε σχέση με το διάγραμμα

αναφοράς (Differential). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα

TGA ενός μεσοδομημένου στερεού.

Σχήμα 3. Διάγραμμα θερμοσταθμικής ανάλυσης μεσοδομημένου στερεού CTA-NiGe4S10

(Mark J. MacLachlan, Neil Coombs & Geoffrey A. Ozin, Nature, 1999, 397, 681–684).

Οι μετρήσεις της θερμοσταθμικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκαν σε όργανο

Perkin Elmer Pyris Diamond υπό ροή Ν2 ή Ar από τους 25οC έως τους 600οC με βήμα

10οC/λεπτό.

III. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΗΔΜ)
Οι μέθοδοι της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας είναι τεχνικές οι οποίες

χρησιμοποιούνται για την μελέτη της υφής των υλικών, όπως μέγεθος και σχήμα

σωματιδίων, καθώς και για την εύρεση ατομικών χαρακτηριστικών.

Στο ΗΜΔ (σχήμα 4), η πηγή ηλεκτρονίων προκύπτει από ένα νήμα

βολφραμίου (ή ακίδα LaB6) που με πυράκτωση, όταν περάσει από αυτό ηλεκτρικό

ρεύμα, εκπέμπει ηλεκτρόνια. Μεταξύ του νήματος, που αποτελεί την κάθοδο και της

ανόδου εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού (συνήθως της τάξης των 60-300 kV) η

οποία επιταχύνει τα ηλεκτρόνια. Η πορεία των ηλεκτρονίων, ρυθμίζεται από τους

ηλεκτρομαγνητικούς φακούς στους οποίους αλλάζοντας την ένταση του ρεύματος

που τους διαπερνάει, μπορούμε να μεταβάλλουμε την ένταση του μαγνητικού τους
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πεδίου (δηλαδή την εστιακή τους απόσταση) και επομένως να εστιάσουμε τη δέσμη

των ηλεκτρονίων πάνω στο δείγμα.

Η εικόνα σχηματίζεται πάνω σε μια οθόνη επικαλυμμένη με φωσφορίζουσα

ουσία η οποία διεγείρεται από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν επάνω της, αφού αυτά

διαπεράσουν το δείγμα. Τα σημεία του παρασκευάσματος που δεν είναι διαπερατά

από τα ηλεκτρόνια, μας δίνουν σκοτεινές περιοχές (ηλεκτρονιόφιλες, ηλεκτρονιακά

πυκνές, electron dense) ενώ αντίθετα τα διαπερατά σημεία (ηλεκτρονιακά διαφανή,

electron lucent) μας δίνουν φωτεινές περιοχές.

Επειδή τα ηλεκτρόνια δε μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα, το όλο σύστημα,

πηγή ηλεκτρονίων, φακοί, παρασκεύασμα, οθόνη και σύστημα φωτογράφησης πρέπει

να βρίσκονται σε υψηλό κενό της τάξης των 10-4 Torr τουλάχιστον. Στην παρούσα

μελέτη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της εταιρεία JEOL μοντέλο JEM-2100LaB6 με

δυναμικό λειτουργίας 200kV.

Σχήμα 4. Σχηματική παράσταση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης.
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IΙΙ. Στοιχειακή Ανάλυση (C, H, N και EDS)
Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων C, H, και Ν χρησιμοποιήθηκε

το εμπορικό σύστημα EA 1110 CHNS EAGER 200 της εταιρείας Carlo-Erba.

Ποσότητα δείγματος 2-3 mg τοποθετείτε σε προζυγισμένο καψάκι κασσιτέρου και

εισάγετε στο όργανο με την βοήθεια αυτόματου δειγματολήπτη. Η θερμοκρασία

καύσης του στερεού είναι 1000ο C και τα προϊόντα που προκύπτουν είναι Η2Ο, CO2,

NO2 τα οποία διέρχονται από κατάλληλη στήλη διαχωρισμού και ανιχνεύονται σε

χρωματογράφο εφοδιασμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD: thermal

conductivity detector). Από τον χρόνο απόκρισης των προϊόντων της καύσης και μετά

από ολοκλήρωση προκύπτουν τα ποσοστά των στοιχείων.

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση όλων των υπολοίπων βαρέων στοιχείων Zn,

Sn και Se πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης το οποίο διέθετε

σύστημα EDS (electron dispersive spectroscopy).
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ntinatsa@chemistry.uoc.gr
ntinatsa@yahoo.gr

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο
Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Διεύθυνση ΡΕΝΙΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΤΣΟΥ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο 6937363380

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ntinatsa@chemistry.uoc.gr

Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ημερομηνία γέννησης 17-12-1982

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2005-σήμερα
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τίτλος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης:
«Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη των οπτοηλεκτρωνικών
ιδιοτήτων νέων ημιαγώγιμων νανοδομημένων υλικών»
(Εργαστήριο Χημείας Υλικών. Επιβλέπων καθηγητής κ.Τρικαλίτης)

2000-2005

Πτυχιούχος του τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γενικός βαθμός “Λίαν καλώς” 6.53

Τίτλος διπλωματικής εργασίας:
«Υβριδικά ανόργανα-οργανικά υλικά ως βιομιμητικοί καταλύτες
οξείδωσης.»
(Βιοανόργανη Χημεία επιβλέπων καθηγήτρια κ. Λουλούδη).

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 1.Τα φάρμακα στην αρχαία Ελλάδα.
 2.Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Επιπτώσεις στην υγεία και στο
περιβάλλον.

ntinatsa@chemistry.uoc.gr
ntinatsa@yahoo.gr
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Συνέδρια που έλαβα μέρος

3-7/7/2008: 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματων Χημείας
Πανεπιστημίου Κρήτης-Κύπρου.(Κύπρος)
1-2/11/2007: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη.
23-26/9/2007: «Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών»,
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Αθήνα
6-9/7/2007:13o Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Χημείας
Πανεπιστημίου Κρήτης.(Σαντορίνη)
7-10/7/2006:12o Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος
Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης (Σαντορίνη).

Συνέδρια-Ημερίδες που παρακολούθησα

20-23/9/05: 20Ο Πανελλήνιο συνέδριο χημείας «Χημεία: Εκπαίδευση,
έρευνα και εφαρμογές»
26-29/9/04:  ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
και Επιστήμης Υλικών
25-26/6/04:  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης
ΘΕΡΜΑ2004
4-5/6/04:     Πόσιμο νερό
26/5/04: Ημερίδα του Δήμου Ιωαννίνων “Το πόσιμο νερό”

 20/4/04:  Κανόνες Ασφαλείας των Εργαστηρίων Χημείας και
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Εργαστηριακών Αποβλήτων
22-24/10/02:  5ο Συνέδριο Χημείας του Τμήματος Χημείας του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 Facile bulk isolation of (Sn4Q10)4- (Q=S, Se, Te) salts and the
development of crystalline open framework chalcogenides
(Me4N)2M[Sn4Se10] (M=MnII, FeII, CoII, ZnII) and
(Me4N)2Mn[Ge4Te10] (to be submitted)

Tsamourtzi K., Bakas T., Trikalitis P., Kanatzidis M.

 Ordered Mesostructured Chalcogenides from Aqueous Solutions:
Controlled Synthesis of Cubic Ia-3d and 2D Hexagonal Tin
Selenide Frameworks Based on [Sn2Se6]4- and [SnSe4]4- Building
Block Precursors (in preperation)

Konstantina Tsamourtzi, Aggelos Philippidis and Pantelis N.
Trikalitis*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

2006: Επικουρικό έργο στα εργαστήρια «Γενικής Χημείας» Β’
Εξαμήνου Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης
2007: Επικουρικό έργο στα εργαστήρια «Ανόργανης Χημείας» Θ’
Εξαμήνου Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

5/7/04-30/8/04
Χημικό Εργαστήριο του Λιγνιτικού Κέντρου ΔΕΗ Πτολεμαΐδος

ntinatsa@chemistry.uoc.gr
ntinatsa@yahoo.gr
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Δίμηνη εργασία (με σύμβαση)

-Χημική και μικροβιολογική ανάλυση σε πόσιμο νερό και λύματα
-Χημικές αναλύσεις σε λάδι μηχανών
-Χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις λιγνίτη και τέφρας

2/7/03-29/8/03
Εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ΣΕΛΙ Σπηλιά Ν. Κοζάνης
Πρακτική άσκηση
-Μικροβιολογικές εξετάσεις νομοθετημένων μικροβιακών στερεοτύπων

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
• Ικανότητα ανάγνωσης [βασικό ]

• Ικανότητα γραφής [βασικό ]
• Ικανότητα ομιλίας [βασικό ]

 Πτυχίο LOWER of Cambridge 1997
 Πτυχίο LOWER of Oxford 1997

ΙΤΑΛΙΚΑ
• Ικανότητα ανάγνωσης [μέτριο ]

• Ικανότητα γραφής [μέτριο ]
• Ικανότητα ομιλίας [μέτριο ]

ΓΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows
 Προγράμματα:Μs-Office (Word, Excel, Power Point),Origin
 Γνώση χρήσης Internet
 Πτυχίο F.C. of Oxford σε γλώσσες προγραμματισμού Ms Dos,

Volks Writer, Basic, Multiplan.

. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Πλήθως τεχνικών χαρακτηρισμού στερεών όπως:
Περίθλαση Ακτίνων-Χ, ΤΕΜ, Ramam, Uv-Vis diffuse reflectance,
Thermal Αnalysis (TGA), Στοιχειακή Ανάλυση, NMR, GC-MS.

ΆΔΕΙΑ(ΕΣ) ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εθελόντρια Σαμαρείτισσα του τμήματος Ερυθρού Σταυρού Παράρτημα
Ιωαννίνων

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

ntinatsa@chemistry.uoc.gr
ntinatsa@yahoo.gr

