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1.Ειςαγωγθ-ποπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ : 

Ωσ πορϊδθ χαρακτθρίηονται τα υλικά τα που περιζχουν κανάλια 

(πόρουσ, διάκενα, κοιλότθτεσ) τα οποία ζχουν μεγαλφτερο βάκοσ 

απ’ό,τι πλάτοσ. Θ φπαρξθ πόρων προςδίδει ςτα πορϊδθ υλικά 

μοναδικζσ ικανότθτεσ και τα κακιςτά βαςικοφσ υποψιφιουσ ςε 

εξαιρετικά ςθμαντικζσ εφαρμογζσ, όπωσ θ αποκικευςθ-διαχωριςμόσ 

αερίων, το φιλτράριςμα νεροφ-αζρα, θ κατάλυςθ κτλ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα τζτοιου είδουσ υλικϊν είναι οι ηεόλικοι που είτε 

ςυναντϊνται ωσ φυςικά ορυκτά, είτε ςυντίκεται με εργαςτθριακζσ 

μεκόδουσ. Οι ηεόλικοι είναι γνωςτοί, κυρίωσ για τθν χριςθ τουσ ωσ 

ετερογενείσ καταλφτεσ πυρόλυςθσ ςτθν βιομθχανία πετρελαίου, αλλά 

και για τθν ιονικι τουσ αγωγιμότθτα. Οι μζταλλο-οργανικοί ςκελετοί ( 

Metal Organic Frameworks, MOFs) αποτελοφν μια κατθγορία 

κρυςταλλικϊν πορωδϊν υλικϊν. Οι μεγάλεσ ειδικζσ επιφάνειεσ ανά 

γραμμάριο υλικοφ, θ φπαρξθ πόρων, θ δυνατότθτα  τροποποίθςθσ του 

υλικοφ με προςκικθ λειτουργικϊν ομάδων, οι ακόρεςτεσ κζςεισ 

ςυναρμογισ, θ ςτακερότθτα, αποτελοφν μερικζσ από τισ ιδιότθτεσ που 

κακιςτοφν τα MOFs ζνα ςπουδαίο και χριςιμο εργαλείο ςτα χζρια των 

ερευνθτϊν. Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία εςτιάςαμε ςτθν 

καταλυτικι ιδιότθτα MOFs βαςιςμζνων ςε ιόντα ςπάνιων γαιϊν (Rare 

Earth MOFs, RE-MOFs) και ςυγκεκριμζνα ςτθν χριςθ δυο Y3+,Ho3+-MOFs 

τοπολογίασ csq (cubic square), ωσ ετερογενείσ καταλφτεσ για τθν 

αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια. Θ αντίδραςθ αυτι 

απαιτεί τθν φπαρξθ ενόσ οξζωσ κατά Lewis ι ενόσ οξζωσ κατά Brønsted, 

οπότε τα MOFs είναι ιδανικοί υποψιφιοι καταλφτεσ κακϊσ περιζχουν 

είτε ακόρεςτεσ κζςεισ ςυναρμογισ (coordination unsaturated sites) είτε 

υπάρχουν ςυναρμοςμζνα μόρια ςτον ςκελετό του υλικοφ που δρουν ωσ 

Brønsted οξζα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ αξιοποίθςθ ενόσ 

αδρανοφσ αερίου που ςυμβάλει ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. Το 

ελάχιςτο οικονομικό κόςτοσ κακιςτά το CO2 ςπουδαίο αρχικό 

αντιδραςτιριο για τθν παραγωγι κυκλικϊν ανκρακικϊν αλάτων τα 

οποία με τθν ςειρά τουσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ θλεκτρολφτεσ ι 

ωσ μονομερι για τθν ςφνκεςθ πολυμερϊν. 
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2.Metal organic Frameworks (MOFs) : 

To 1965, o Tomic αναφζρκθκε ςε πολυμερι ςυναρμογισ ςυντικζμενα 

από διτοπικά και τετρατοπικά καρβοξυλικά οξζα ωσ υποκαταςτάτεσ που 

ςυναρμόηονταν με διςκενι, τριςκενι ι τετραςκενι μζταλλα. Θ κερμικι 

ςτακερότθτα των πολυμερϊν αυτϊν μελετικθκε και ςυςχετίςτθκε τόςο 

με το ςκζνοσ του μετάλλου που χρθςιμοποιικθκε, όςο και με τον 

αρικμό των πικανϊν κζςεων ςυναρμογισ του οργανικοφ πολυτοπικοφ 

υποκαταςτάτθ. Οι πολλά υποςχόμενεσ ιδιότθτεσ αυτϊν των υλικϊν που 

αργότερα χαρακτθρίςτθκαν ωσ μζταλλο-οργανικοί ςκελετοί (Metal 

organic frameworks, MOFs) είχαν ξεκινιςει να μελετϊνται ςε βάκοσ και 

με μεγάλο ενδιαφζρον. Ρερίπου εικοςιπζντε χρόνια αργότερα οι 

Hoskins και Robson είχαν ενδείξεισ ότι τζτοιου είδουσ υλικά με 

τριςδιάςτατο ςκελετό, άδειεσ κοιλότθτεσ (κανάλια, πόρουσ) και χαμθλι 

πυκνότθτα, κα ζπρεπε να ζχουν μοναδικζσ ιδιότθτεσ όπωσ τθν 

αποτελεςματικι προςρόφθςθ, κα είχαν μεγάλθ κερμικι, χθμικι και 

μθχανικι ςτακερότθτα και κα μποροφςαν να βρουν εφαρμογι ωσ 

καταλφτεσ. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Yaghi  και οι ςυνεργάτεσ του 

ανζφεραν τθν χριςθ υδροκερμικισ ςφνκεςθσ (hydrothermal synthesis) 

προκειμζνου να λθφκοφν τριςδιάςτατα κρυςταλλικά πορϊδθ ςτερεά 

ςτα οποία αποδόκθκε ο όροσ Metal Organic Frameworks. Τα υλικά αυτά 

εξετάςτθκαν πρωτίςτωσ για αποκικευςθ μεκανίου. Το 1999, ο Yaghi 

κατάφερε να ςυνκζςει επιτυχϊσ το MOF-5 (εικόνα 1), το πρϊτο MOF 

που παρουςίαηε μόνιμο πορϊδεσ και δεν κατζρρεε όταν 

απομακρφνονταν από αυτό τα μόρια διαλφτθ που βρίςκονταν 

εγκλωβιςμζνα ςτο εςωτερικό των πόρων. Αργότερα, μζςω τθσ 

υπολογιςτικισ χθμείασ ςυλλζχκθκαν τα κατάλλθλα δεδομζνα που 

οδθγοφςαν πλζον ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν ςφνκεςθ MOFs με μεγάλο 

μζγεκοσ πόρων (30-35Å) και μεγάλεσ ειδικζσ επιφάνειεσ ανά γραμμάριο 

ςυντικζμενου υλικοφ. 

Δεδομζνου ότι τα MOFs ςυντίκενται από μια ποικιλία ανόργανων 

μεταλλικϊν πλειάδων (αναφζρονται ωσ κόμβοι ι ωσ secondary building 

units, SBUs) και διάφορουσ οργανικοφσ υποκαταςτάτεσ, ο αρικμόσ των 

μζταλλο-οργανικϊν ςυνδυαςμϊν και κατ’επζκταςθ οι διαφορετικζσ 

δομικζσ δυνατότθτεσ είναι ςχεδόν απεριόριςτεσ. Θ δυνατότθτα να 
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ρυκμίηονται οι ιδιότθτεσ των MOFs ςε ςυνδυαςμό με τα χαρακτθριςτικά 

τουσ, δίνει ςε τζτοια υλικά το προνόμιο να ςυμμετάςχουν ςε 

εφαρμογζσ όπωσ θ αποκικευςθ-απελευκζρωςθ αερίων, ο διαχωριςμόσ 

αερίων, ο χθμικόσ διαχωριςμόσ, θ κατάλυςθ χθμικϊν αντιδράςεων, θ 

μεταφορά φαρμάκων, θ ςυγκζντρωςθ ενζργειασ-ακτινοβολίασ και θ 

απομάκρυνςθ τοξικϊν ουςιϊν από αζρα και νερό. 

2.1.Σοπολογικι ανάλυςθ: 

Οι επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ που ςχετίηονται με τα MOFs 

αναφζρονται πάντα ςτθν τοπολογία του δικτφου που ςχθματίηει ο 

ςκελετόσ. Θ τοπολογικι μελζτθ αποτελεί περιγραφι τθσ δομισ του 

ςκελετοφ όχι μόνο με τουσ κλαςςικοφσ χθμικοφσ όρουσ (άτομα 

ςυνδεδεμζνα με δεςμοφσ, κρυςταλλικότθτα τθσ δομισ) αλλά και με 

όρουσ περιοδικϊν δικτφων (μακθματικι και γεωμετρικι προςζγγιςθ). 

Τα χθμικά είδθ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ δομι του MOF 

παρομοιάηονται προςεγγιςτικά με κάποιο είδοσ γραφικισ παράςταςθσ 

όπου οι μεταλλικζσ πλειάδεσ (κόμβοι, SBUs) ςυνδζονται με 

γραμμζσ/άκρεσ (οργανικοί υποκαταςτάτεσ ). Ο ςκελετόσ ενόσ MOF 

ςχεδιάηεται με τθν οργάνωςθ κατάλλθλων υπζρ-μοριακϊν δομικϊν 

μονάδων ( SBUs-nodes) με ςυγκεκριμζνθ ςυνδεςιμότθτα που οδθγεί 

ςτον ςχθματιςμό ενόσ δικτφου με ςυγκεκριμζνθ τοπολογία. Συνεπϊσ τα 

πολφεδρα ςυναρμογισ του μετάλλου (τρίγωνα, τετράγωνα, τετράεδρα, 

οκτάεδρα), τα οποία ςχθματίηονται in situ ςτο ςφςτθμα και 

αναφζρονται ωσ secondary building units ( SBUs, ι nodes) ςυνδζονται 

με οργανικοφσ πολυτοπικοφσ υποκαταςτάτεσ κακοριςμζνθσ γεωμετρίασ 

με αποτζλεςμα να δθμιουργείται ζνα περιοδικό δίκτυο με 

ςυγκεκριμζνθ τοπολογία. Γίνεται άμεςα κατανοθτό το γεγονόσ ότι οι 

ςυνδυαςμοί SBUs με διαφορετικοφσ οργανικοφσ υποκαταςτάτεσ οδθγεί 

ςτθν παραγωγι τεράςτιου αρικμοφ δικτφων με διαφορετικζσ 

τοπολογίεσ, που μποροφν να βρεκοφν ςε μια βάςθ τοπολογικϊν 

δεδομζνων, τθν RCSR. H τοπολογία του δικτφου ςυμβολίηεται με ζναν 

κωδικό τριϊν γραμμάτων ο οποίοσ είναι μοναδικόσ και περιγράφει 

αποτελεςματικά το περιοδικό δίκτυο. Οι κωδικοί αυτοί μπορεί να 

ςχετίηονται με το γεγονόσ ότι θ τοπολογία του δικτφου μοιάηει αρκετά 

με αυτι ςυγκεκριμζνων ορυκτϊν : dia (diamond like topology), pcu 
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(primitive cubic topology), sql (square lattice topology), qtz (quartz). Σε 

άλλεσ περιπτϊςεισ οι κωδικοί αναφζρονται ςτθν χθμικι φόρμουλα που 

απαρτίηει το δίκτυο : cds ( το δίκτυο των ατόμων κείου και καδμίου ςτο 

CdSO4), crb ( το δίκτυο που ςχθματίηεται από τα άτομα βορίου ςτο 

CrB4). Τζλοσ, οι κωδικοί μπορεί να αναφζρονται ςτθν γεωμετρία των 

δομικϊν μονάδων που ςυνδυάηονται, πχ. csq (cubic square).  

Για παράδειγμα ςτο MOF-5, δθμιουργοφνται in situ 6-c (six connected, 

μεταλλικζσ πλειάδεσ με 6 ςθμεία ςυναρμογισ με τον οργανικό 

υποκαταςτάτθ ) SBUs Zn4O(-CO2)6, οκταεδρικισ γεωμετρίασ, οι οποίεσ 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ζναν γραμμικό διτοπικό ( 2-c, 2 ςθμεία 

ςυναρμογισ, 2 καρβοξυλικζσ ομάδεσ) υποκαταςτάτθ τερεφκαλικοφ 

οξζοσ. Ο ςυνδυαςμόσ τζτοιου είδουσ SBUs με τον ςυγκεκριμζνο 

οργανικό υποκαταςτάτθ οδθγεί ςτον ςχθματιςμό ενόσ δικτφου 

τοπολογίασ pcu ( primitive cubic, εικόνα 1 ).  

   

 

 

     

 

 

  

                                                         

 

 

 

Εικόνα 1. a) Οκταεδρικό SBU Zn4O(-CO2)6 , b) γραμμικόσ οργανικόσ διτοπικόσ 
υποκαταςτάτθσ τερεφκαλικοφ οξζοσ. Η ςφνδεςθ των a), b) οδθγεί ςτον ςχθματιςμό 
ενόσ περιοδικοφ δικτφου τοπολογίασ pcu c) ([6]). 
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Στο HKUST-1 οι 4-c SBUs Cu2(-CO2)4 , που αναφζρονται ςυχνά ωσ 

«τροχόσ πλοίου» (paddle wheel ) , ςυμβολίηονται ωσ τετράγωνα που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ζναν οργανικό τριτοπικό οργανικό 

υποκαταςτάτθ  (3-c, trimesic acid, TMA, H3BTC) που ςυμβολίηεται ςαν 

τρίγωνο, οδθγϊντασ ζτςι ςτον ςχθματιςμό ενόσ περιοδικοφ δικτφου 

τοπολογίασ tbo ( twisted boracite, εικόνα 2 ) 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. a) SBU Cu2(-CO2)4 , 4-c, b) Σριτοπικόσ οργανικόσ υποκαταςτάτθσ. Η 

ςφνδεςθ των a), b) οδθγεί ςτον ςχθματιςμό ενόσ περιοδικοφ δικτφου τοπολογίασ tbo 

c) ([6]).                  

2.2.φνκεςθ MOFs :  

Οι ςυνκικεσ για τθν ςφνκεςθ των MOFs  επιλζγονται με ςτόχο να 

επιτευχκεί θ δθμιουργία των απαραίτθτων δεςμϊν μεταξφ μετάλλου 

και οργανικοφ υποκαταςτάτθ. Ταυτόχρονα όμωσ, κα πρζπει να ζχει το 

ςφςτθμα τον χρόνο και τθν ικανότθτα να ςπάει και να δθμιουργεί εκ 

νζου δεςμοφσ, προκειμζνου να διορκωκοφν τα πικανά δομικά λάκθ και 

να επιτευχκεί θ κατάλλθλθ επζκταςθ τθσ δομισ ςτο επικυμθτό 

κρυςταλλικό ςτερεό. Τζτοιου είδουσ δεςμοί χαρακτθρίηονται ωσ 

«δυναμικοί δεςμοί» ( dynamic bonds ) και αποτελοφν το κλειδί για τον 

ςχθματιςμό κρυςταλλικϊν διατεταγμζνων υλικϊν. Θ μζκοδοσ ςφνκεςθσ 
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που χρθςιμοποιείται κατά κόρον περιλαμβάνει τθν ςφνκεςθ του υλικοφ 

ςε κατάλλθλο διαλφτθ και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (solvothermal 

synthesis). Σε αυτιν τθν ςυνκετικι πορεία το άλασ του μετάλλου 

αναμειγνφεται με ζναν πολυτοπικό οργανικό υποκαταςτάτθ ςε ζναν 

διαλφτθ με υψθλό ςθμείο βραςμοφ (DMF, DEF, DMA). Το μίγμα 

τοποκετείται ςε ζνα γυάλινο φιαλίδιο ςφνκεςθσ (vial) και κερμαίνεται 

είτε ςε φοφρνο, είτε ςε ςιλικονζλαιο για 12-48 ϊρεσ. Σε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ οι διαλφτεσ που προαναφζρκθκαν είναι δυνατόν να 

μετατραποφν ςτισ αντίςτοιχεσ αμίνεσ και να διευκολφνουν τθν 

αποπρωτονίωςθ των καρβοξυλομάδων που βρίςκονται ςτουσ 

οργανικοφσ υποκαταςτάτεσ. Θ τοπολογία, το μζγεκοσ των κρυςτάλλων 

και θ κακαρότθτα του υλικοφ επθρεάηονται άμεςα από παράγοντεσ 

όπωσ θ κερμοκραςία τθσ αντίδραςθσ, ο χρόνοσ τθσ αντίδραςθσ, ο 

διαλφτθσ, οι ςυγκεντρϊςεισ των αντιδραςτθρίων και το pH. Σε αυτιν 

τθν τυπικι μζκοδο ςφνκεςθσ το πολφεδρο ςυναρμογισ του μετάλλου, 

που ςχθματίηεται in situ (SBU), και ο οργανικόσ υποκαταςτάτθσ πρζπει 

να είναι διαλυτά όταν το μίγμα φκάςει ςτθν επικυμθτι κερμοκραςία. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι θ αναλογία μετάλλου-

υποκαταςτάτθ (molar ratio) κακορίηεται με βάςθ τθν επικυμθτι 

τοπολογία.  

Θ ςφνκεςθ των MOFs είναι ζνα δυναμικό φαινόμενο και μπορεί να 

αποδειχκεί αρκετά ευαίςκθτθ ςε μικρζσ αλλαγζσ ςτο μίγμα τθσ 

αντίδραςθσ. Για παράδειγμα, αν χρθςιμοποιιςουμε ζνα χλωρίδιο 

μετάλλου και τον οργανικό υποκαταςτάτθ κα παραχκεί μικρι ποςότθτα 

HCl (H+ από τθν αποπρωτονίωςθ των καρβοξυλομάδων + Cl- από το 

άλασ του μετάλλου) ωσ παραπροϊόν, το οποίο αποτελεί ζνα ιςχυρό οξφ 

που μπορεί να παρεμποδίςει τον ςχθματιςμό των κρυςτάλλων. 

Αντίκετα, αν χρθςιμοποιθκεί ζνα άλασ μετάλλου M(acac)x , παράγεται 

ωσ παραπροϊόν ακετυλακετόνθ (pKa~9) θ οποία δεν παρεμποδίηει τθν 

κρυςτάλλωςθ. 
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2.3.Ρυκμιςτζσ (Modulators) : 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ιδιαίτερα όταν οι δεςμοί μετάλλου-οργανικοφ 

υποκαταςτάτθ είναι πολφ ιςχυροί, ζνασ ρυκμιςτισ (modulator) 

χρθςιμοποιείται για να παρεμποδίςει τον ςχθματιςμό άμορφου υλικοφ 

και να ευνοθκεί ο ςχθματιςμόσ μια κρυςταλλικισ περιοδικισ δομισ. Οι 

ρυκμιςτζσ είναι μονοτοπικοί υποκαταςτάτεσ όπωσ το βενηοϊκό οξφ, το 

οξικό οξφ, το υδροχλωρικό οξφ κτλ. , που μποροφν να δθμιουργιςουν 

τουσ κατάλλθλουσ δεςμοφσ με το μζταλλο προκειμζνου να ςχθματιςτεί 

in situ το υψθλά διατεταγμζνο πολφεδρο ςυναρμογισ (SBU) και να 

βοθκιςουν ςτθν επιβράδυνςθ τθσ δθμιουργίασ δομικϊν δεςμϊν (που 

πικανϊσ οδθγοφν ςε καταβφκιςθ άμορφου υλικοφ) κακϊσ 

ανταγωνίηονται τουσ οργανικοφσ υποκαταςτάτεσ για τισ πικανζσ κζςεισ 

ςυναρμογισ. Ουςιαςτικά λοιπόν, οι ρυκμιςτζσ χρθςιμοποιοφνται ϊςτε 

να δθμιουργθκοφν τα SBUs και ςτθν ςυνζχεια αντικακιςτϊνται υπό 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ από τισ καρβοξυλομάδεσ του πολυτοπικοφ 

υποκαταςτάτθ. Οι ρυκμιςτζσ  χρθςιμοποιικθκαν αρχικά κυρίωσ για τθν 

ςφνκεςθ Zr-MOFs (UiO-66) κακϊσ ο δεςμόσ Zr4+-O είναι πολφ ιςχυρόσ. 

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται ωσ επί το πλείςτον βενηοϊκό 

οξφ ωσ ρυκμιςτισ. Θ χριςθ του βενηοϊκοφ οξζοσ παράγει ςχεδόν τθν 

ιδανικι δομι ςτθν οποία τα Zr6-SBUs  ςυνδζονται με 12 δομικοφσ 

υποκαταςτάτεσ. Αν γίνει όμωσ χριςθ υδροχλωρικοφ οξζοσ ωσ 

ρυκμιςτισ, τότε παράγεται μια παραμορφωμζνθ δομι όπου κάποιοι 

δομικοί υποκαταςτάτεσ λείπουν από τθ δομι του ςκελετοφ 

δθμιουργϊντασ «ατζλειεσ» ( defects, για παράδειγμα SBUs που 

τερματίηονται με υδροξυλομάδεσ, νερό ι υποκαταςτάτεσ χλωριδίου). Θ 

φπαρξθ των «ατελειϊν» δεν ςθμαίνει απαραίτθτα ότι θ δομι υςτερεί 

και δεν είναι λειτουργικι. Είναι πικανό να προςδίδουν ςτο υλικό 

επιπρόςκετεσ ιδιότθτεσ, πχ. χριςθ ςε καταλυτικζσ αντιδράςεισ από τθν 

ςτιγμι που υπάρχουν Brønsted οξζα (-ΟΘ, -ΟΘ2) ςτθ δομι του MOF. Οι 

ρυκμιςτζσ λοιπόν, ανάλογα με τθν δομι και τθν ςυγκζντρωςθ τουσ 

μποροφν να κακορίςουν και να επθρεάςουν τθν φπαρξθ «ατελειϊν», να 

ζχουν επίδραςθ ςτο μζγεκοσ του κρυςτάλλου και ςτθν τοπολογία του 

υλικοφ που παράγεται.  
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2.4.Προςχθματιςμόσ των SBUs και εναλλακτικζσ ςυνκετικζσ πορείεσ 

MOFs : 

Μια παραλλαγι του κλαςςικοφ τρόπου ςφνκεςθσ αποτελεί ο 

προςχθματιςμόσ των SBUs ( δθμιουργία του κατάλλθλου ςυμπλόκου 

μετάλλου). Για παράδειγμα, ςτθν ςφνκεςθ του UiO-66 αντί να 

χρθςιμοποιθκεί ZrCl4 χρθςιμοποιείται μια προςυντικζμενθ μεταλλικι 

πλειάδα Zr6O4(OH)4(OMc)12 ,όπου OMc : methacrylate. Ζνα διαφορετικό 

παράδειγμα αποτελεί θ ςφνκεςθ των MOFs που περιζχουν τριμερι 

SBUs ςιδιρου. Για τζτοιου είδουσ MOFs ςυντίκεται αρχικά το ςφμπλοκο 

[Fe3O(OOCCH3)OH] και ςτθ ςυνζχεια αυτι θ πρόδρομθ πλειάδα 

αναμιγνφεται με τον πολυτοπικό οργανικό υποκαταςτάτθ ςτον 

κατάλλθλο διαλφτθ ςφνκεςθσ, παράγοντασ τθν επικυμθτι δομι. 

Εναλλακτικζσ ςυνκετικζσ πορείεσ MOFs περιλαμβάνουν τθν 

θλεκτροχθμικι, τθν μθχανοχθμικι και τθν ςφνκεςθ υποβοθκοφμενθ 

από μικροκφματα. Για MOFs που είναι δφςκολο να ςυντεκοφν de novo, 

διάφορεσ μεταςυνκετικζσ τροποποιιςεισ ζχουν αναπτυχκεί όπωσ, θ 

μετά-ςυνκετικι τροποποίθςθ ( ςφνκεςθ αρχικοφ MOF και ζπειτα 

τροποποίθςθ αυτοφ με λειτουργικζσ ομάδεσ), θ ανταλλαγι 

υποκαταςτάτθ υποβοθκοφμενθ από διαλφτθ (ανταλλαγι μορίων 

οργανικοφ υποκαταςτάτθ με άλλον υποκαταςτάτθ) ι ανταλλαγι 

μετάλλου.   
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Εικόνα 3. Μερικά παραδείγματα χαρακτθριςτικϊν MOFs. Παρουςιάηονται οι SBUs 

(metal nodes = SBUs) και οι οργανικοί υποκαταςτάτεσ που ςυνδυάηονται 

προκειμζνου να παραχκεί το αντίςτοιχο MOF.([1])  

               

 



                       
                       
                       

15 
 

3.Ενεργοποίθςθ των MOFs : 

Κατά τθν διάρκεια τθσ ςφνκεςθσ των MOFs παγιδεφονται αναπόφευκτα 

μόρια διαλφτθ ςτουσ πόρουσ του υλικοφ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ θ 

περίςςεια υποκαταςτάτθ είναι επίςθσ δυνατόν να παγιδευτεί ςτουσ 

πόρουσ. Επίςθσ, υπάρχει το ενδεχόμενο τα μόρια του διαλφτθ να ζχουν 

δομικό ρόλο και να βρίςκονται ςυναρμοςμζνα ςτθν μεταλλικι πλειάδα. 

Για να λθφκοφν αξιόπιςτα και ζγκυρα αποτελζςματα και να 

εξαςφαλιςτοφν το βζλτιςτο πορϊδεσ, οι υψθλότερεσ ειδικζσ επιφάνειεσ 

και οι επικυμθτζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ, είναι απαραίτθτθ θ ολικι 

απομάκρυνςθ των μορίων του διαλφτθ. Θ απομάκρυνςθ των μορίων 

διαλφτθ επιτυγχάνεται με μια διαδικαςία που ονομάηεται 

ενεργοποίθςθ.  

3.1.Ξιρανςθ υπό κενό και ανταλλαγι διαλφτθ : 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μια απλι κζρμανςθ του  MOF υπό κενό 

αμζςωσ μετά τθν ςφνκεςθ του ίςωσ να είναι αρκετι. Ωςτόςο, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ απευκείασ εφαρμογι κζρμανςθσ υπό κενό 

οδθγεί ςε χαμθλότερεσ ειδικζσ επιφάνειεσ, λόγω κατάρρευςθσ του 

ςκελετοφ. Θ κατάρρευςθ του MOF αποδίδεται ςυχνά ςτθν υψθλι 

επιφανειακι τάςθ και ςτισ τριχοειδείσ δυνάμεισ που αναπτφςςονται 

κατά τθν μετατροπι των μορίων διαλφτθ από τθν υγρι ςτθν αζρια 

φάςθ, ειδικά όταν ο διαλφτθσ ζχει υψθλό ςθμείο βραςμοφ και υψθλι 

επιφανειακι τάςθ (ςυνδζονται ςυνικωσ μεταξφ τουσ). Ο ευκολότεροσ 

τρόποσ να ξεπεραςτεί αυτό το πρόβλθμα είναι θ ανταλλαγι του 

αρχικοφ διαλφτθ ςφνκεςθσ με ζναν διαλφτθ χαμθλότερου ςθμείου 

βραςμοφ και χαμθλότερθσ επιφανειακισ τάςθσ, προτοφ γίνει θ 

κζρμανςθ υπό κενό. Θ διαδικαςία ανταλλαγισ διαλφτθ γίνεται μζςω 

τακτικϊν εκπλφςεων του υλικοφ με τον νζο διαλφτθ, προκειμζνου να 

απομακρυνκεί θ περίςςεια των αρχικϊν αντιδραςτθρίων τα οποία είναι 

δυνατόν να παγιδευτοφν ςτουσ πόρουσ, οδθγϊντασ ςε χαμθλότερεσ 

ειδικζσ επιφάνειεσ ανά γραμμάριο υλικοφ. Πταν γίνεται ανταλλαγι με 

ζναν διαλφτθ χαμθλότερου ςθμείου βραςμοφ πρζπει να δοκεί ςτο 

ςφςτθμα κάποιοσ χρόνοσ ϊςτε να διειςδφςουν τα μόρια του νζου 

διαλφτθ ςτουσ πόρουσ. Αυτό μπορεί να διαρκζςει είτε overnight είτε για 
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διάςτθμα αρκετϊν θμερϊν. Θ πλιρθσ αντικατάςταςθ του διαλφτθ 

ελζγχεται με φαςματοςκοπία NMR. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα επιτυχθμζνθσ ενεργοποίθςθσ με 

ανταλλαγι διαλφτθ (εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4. Ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ και εκρόφθςθσ αηϊτου για το MOF NU-1000. 
Παρατθρείται ότι θ ενεργοποίθςθ με κζρμανςθ υπό κενό κοντά ςτο ςθμείο βραςμοφ 
του νεροφ δίνει χαμθλότερθ προςρόφθςθ ενϊ όταν γίνει ανταλλαγι του νεροφ με 
ακετόνθ και το MOF ενεργοποιθκεί με κζρμανςθ υπό κενό, θ προςρόφθςθ και 
ςυνεπϊσ θ ειδικι επιφάνεια ανά γραμμάριου υλικοφ είναι μεγαλφτερεσ. Σο νερό 
ζχει υψθλό ςθμείο βραςμοφ και μεγάλθ επιφανειακι τάςθ, ενϊ θ ακετόνθ ζχει 
χαμθλότερο ςθμείο βραςμοφ, χαμθλότερθ επιφανειακι τάςθ και ςυνεπϊσ 
απομακρφνεται πιο ιπια χωρίσ να επθρεάςει τθν δομι του MOF. ([1]) 

3.2.Τπερκρίςιμθ ξιρανςθ : 

Θ ενεργοποίθςθ με υπερκρίςιμο CO2 υπερκρίςιμοCO2 αποτελεί μια 

θπιότερθ μζκοδο ενεργοποίθςθσ θ οποία ςυνικωσ επιλζγεται για πιο 

ευαίςκθτα υλικά όπωσ για παράδειγμα μζςο-πορϊδθ MOF. Θ θπιότθτα 

τθσ τεχνικισ αποδίδεται ςτο γεγονόσ ότι αποφεφγεται θ μετατροπι των 

μορίων διαλφτθ από τθν υγρι ςτθν αζρια φάςθ και αντί αυτοφ 

εφαρμόηεται μια υπερκρίςιμθ κατάςταςθ θ οποία εξαλείφει τθν 

επιφανειακι τάςθ και ςυνεπϊσ τισ τριχοειδείσ δυνάμεισ.(εικόνα 5)  
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Εικόνα 5.  φγκριςθ επιφανειακισ τάςθσ κοινϊν οργανικϊν διαλυτϊν με το υγρό 
CO2. ([1]) 

Για να προετοιμαςτεί ζνα δείγμα MOF για τζτοιου είδουσ 

ενεργοποίθςθ, γίνεται αρχικά ανταλλαγι του διαλφτθ ςφνκεςθσ με ζναν 

διαλφτθ που είναι αναμίξιμοσ με το CO2 (αικανόλθ, μεκανόλθ). Πταν το 

δείγμα εκπλυκεί με τον κατάλλθλο διαλφτθ, ακολουκεί ο εμποτιςμόσ 

του δείγματοσ ςτον διαλφτθ overnight ςε ζνα πλακίδιο ξιρανςθσ όπου 

το δείγμα κακιηάνει ςτον πάτο του πλακιδίου. Μετά τον εμποτιςμό, ο 

διαλφτθσ πρζπει να αφαιρεκεί προςεκτικά από το δείγμα, με χριςθ 

πιπζτασ αφινοντασ μόνο μια λεπτι ςτρϊςθ διαλφτθ ςτθν επιφάνεια 

του υλικοφ. Είναι ςθμαντικό το MOF να παραμείνει επιδιαλυτομζνο 

κακϊσ ολικι ξιρανςθ οδθγεί ςε κατάρρευςθ του υλικοφ. Το δείγμα 

τοποκετείται ςε ζναν ξθραντιρα υπερκρίςιμου CO2 , ψφχεται ςε 

κερμοκραςία 2-10 Co και ο διαλφτθσ αντικακιςτάται από υγρό CO2. Θ 

κερμοκραςία δεν πρζπει να φκάςει παρακάτω από τουσ 0 Co, ϊςτε να 

αποφευχκοφν προβλιματα που ςχετίηονται με τθν φπαρξθ ιχνϊν νεροφ 

ςτον διαλφτθ τα οποία είναι πικανό να επθρεάςουν τθ δομι του υλικοφ 

κατά τθν ξιρανςθ. Το υγρό CO2 πρζπει να φιλτράρεται κάκε 1-2 ϊρεσ 

και να ανταλλάςςεται με φρζςκο CO2. Μετά από 3-4 κφκλουσ 

ανταλλαγισ και φιλτραρίςματοσ το δείγμα κερμαίνεται ςε κρίςιμεσ 

ςυνκικεσ ( κερμοκραςία 31 Co, πίεςθ 73 atm) και το αζριο CO2 

απελευκερϊνεται από το δείγμα (μια διαδικαςία που αποκαλείται 

bleeding). Ρροτοφ γίνουν οι μελζτεσ προςρόφθςθσ ςτο υλικό, πρζπει να 

κερμανκεί ιπια προκειμζνου να απομακρυνκοφν τα μόρια CO2 που 

ζχουν πικανϊσ προςροφθκεί φυςικά ςτο υλικό. 

Τα δεδομζνα που προκφπτουν από το ενεργοποιθμζνο MOF 

ςυγκρίνονται με τα υπολογιςτικά αποτελζςματα προκειμζνου να 

επιβεβαιωκεί θ εγκυρότθτα των πειραματικϊν αποτελεςμάτων και θ 

επιτυχισ ενεργοποίθςθ του υλικοφ.  
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4.υνικεισ μζκοδοι χαρακτθριςμοφ των MOFs : 

Τα βαςικά δεδομζνα χαρακτθριςμοφ για τα MOFs λαμβάνονται από το 

PXRD (powder x-ray diffraction), ϊςτε να εξακριβωκοφν θ 

κρυςταλλικότθτα, θ κακαρότθτα φάςθσ του υλικοφ, και οι ιςόκερμεσ 

προςρόφθςθσ/ εκρόφθςθσ N2 προκειμζνου να προςδιοριςτεί το 

πορϊδεσ και θ ειδικι επιφάνεια του υλικοφ. Επιπρόςκετεσ μζκοδοι 

χαρακτθριςμοφ περιλαμβάνουν : τον προςδιοριςμό τθσ κερμικισ 

ςτακερότθτασ του υλικοφ με τθν μζκοδο TGA (thermogravimetric 

analysis), τον ζλεγχο τθσ ςτακερότθτα του υλικοφ ςε νερό και ςε 

διαφορετικζσ τιμζσ pH, τον προςδιοριςμό του μεγζκουσ και τθσ 

μορφολογίασ των κρυςτάλλων με SEM (scanning electron microscopy) 

και τθν ςτοιχειακι ανάλυςθ που επιτυγχάνεται ςτθν περίπτωςθ που το 

SEM είναι ςυηευγμζνο με φαςματοςκοπία ακτινϊν χ ενεργειακισ 

διαςποράσ (EDS). Το φάςμα NMR δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

κακαρότθτα, τον λόγο των υποκαταςτατϊν ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε 

ζνα ςφνκετο MOF με διαφορετικοφσ υποκαταςτάτεσ και πιςτοποιεί τθν 

επιτυχι ανταλλαγι διαλφτθ. Τζλοσ το single crystal XRD παρζχει 

δεδομζνα που οδθγοφν ςτον προςδιοριςμό τθσ απόλυτθσ δομισ του 

MOF. 

4.1.PXRD : 

Τα διαγράμματα που προκφπτουν από το PXRD χρθςιμοποιοφνται για 

τον προςδιοριςμό τθσ κρυςταλλικότθτασ του δείγματοσ. Θ κακαρότθτα 

φάςθσ του υλικοφ πιςτοποιείται ςυγκρίνοντασ το πειραματικό 

διάγραμμα με υπολογιςτικά διαγράμματα που προκφπτουν από τα 

δεδομζνα του single crystal XRD (προςδιορίηεται θ ακριβισ δομι και ωσ 

αποτζλεςμα αυτοφ εξάγονται τα κεωρθτικά διαγράμματα PXRD). Το 

δείγμα τοποκετείται ςε κατάλλθλο πλακίδιο και αφαιρείται το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ποςότθτασ του διαλφτθ. Αυτόσ ο τρόποσ 

προετοιμαςίασ δείγματοσ είναι αποτελεςματικόσ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που μελετϊνται κρφςταλλοι με 

ιδιόμορφθ μορφολογία (πχ. κρφςταλλα που μοιάηουν με βελόνα), όταν 

αυτοί τοποκετθκοφν ςτο πλακίδιο μζτρθςθσ είναι πικανό να 

αποκτιςουν προτιμϊμενο προςανατολιςμό κατά τθν προετοιμαςία του 
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δείγματοσ. Δεδομζνου ότι τα υπολογιςτικά διαγράμματα PXRD 

ςχθματίηονται βαςιηόμενα ςτθν παραδοχι ότι οι κρφςταλλοι ζχουν 

τυχαίο προςανατολιςμό, εξαιτίασ αυτοφ παρατθροφνται ςυγκεκριμζνεσ 

διαφορζσ ςτισ εντάςεισ των κορυφϊν μεταξφ κεωρθτικϊν και 

πειραματικϊν διαγραμμάτων. Για να αντιμετωπιςτοφν τζτοιου είδουσ 

κζματα προςανατολιςμοφ, το δείγμα πρζπει να περιςτρζφεται διαρκϊσ 

κατά τθν ςυλλογι δεδομζνων. Τζλοσ από το διάγραμμα PXRD είναι 

εφικτό να προβλεφκοφν τυχόν «ατζλειεσ» του ςυντικζμενου υλικοφ 

ανάλογα με τισ εντάςεισ και τισ αποςτάςεισ των κορυφϊν ςε 

πειραματικά και κεωρθτικά διαγράμματα αντίςτοιχα. 

Εικόνα 6. Παράδειγμα PXRD διαγράμματοσ για το Ho-csq-MOF-1. Σο κόκκινο 

διάγραμμα αντιςτοιχεί ςτα υπολογιςτικά δεδομζνα, ενϊ το μαφρο διάγραμμα 

αντιςτοιχεί ςτα πειραματικά δεδομζνα. 
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4.2.Ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ N2 : 

Θ προςρόφθςθ είναι μια ιδιότθτα που εμφανίηεται ςε πολλά υλικά ςτθ 

φφςθ και κυρίωσ ςε αυτά που ζχουν πόρουσ. Θ προςρόφθςθ αποτελεί 

ζνα επιφανειακό δυναμικό φαινόμενο ιςορροπίασ και διαχωρίηεται είτε 

ςτθν φυςικι είτε ςτθν χθμικι προςρόφθςθ. Στθν φυςικι προςρόφθςθ 

το είδοσ που προςροφάται δεν υφίςταται αλλαγι ςτθν χθμικι δομι 

αλλά αλλθλεπιδρά μζςω αςκενϊν δυνάμεων με τθν επιφάνεια του 

υλικοφ. Στθν χθμικι προςρόφθςθ ζχουμε δζςμευςθ του είδουσ που 

προςροφάται και αλλαγι τθσ χθμικισ του δομισ πχ. NH3 προςροφάται 

ςε ηεόλικουσ και μετατρζπεται ςε NH4
+. Θ ενζργεια δζςμευςθσ ςτθν 

χθμικι προςρόφθςθ είναι πολφ μεγαλφτερθ από αυτιν τθσ φυςικισ 

προςρόφθςθσ. Οι ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ αδρανϊν αερίων 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ ειδικισ επιφάνειασ ανα 

γραμμάριο πορϊδουσ υλικοφ, του μεγζκουσ του πόρου και τον 

διακζςιμο όγκο του πόρου. Ανάλογα με το μζγεκοσ του πόρου τα υλικά 

χωρίηονται ςε : μίκρο-πορϊδθ με μζγεκοσ πόρων μικρότερο των 2 nm, 

μζςο-πορϊδθ με μζγεκοσ πόρων μεταξφ 2 και 50 nm και μάκρο-

πορϊδθ με μζγεκοσ πόρων μεγαλφτερο των 50 nm. Τα MOFs είναι 

κρυςταλλικά πορϊδθ υλικά και ςυνεπϊσ είναι απαραίτθτο να 

μελετθκοφν οι ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ προκειμζνου να 

προςδιοριςτοφν τα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τουσ. Οι ιςόκερμεσ 

προςρόφθςθσ λαμβάνονται με τθν χριςθ N2 ςε κρυογενικζσ 

κερμοκραςίεσ. Το ςχιμα τθσ ιςόκερμου προςρόφθςθσ μπορεί να δϊςει 

πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για το υλικό. Το Ν2 ςτουσ 77 Κ χρθςιμοποιείται 

κυρίωσ για αυτόν τον ςκοπό. Ρροκειμζνου να λθφκοφν αξιόπιςτα 

δεδομζνα τα MOFs πρζπει αρχικά να ενεργοποιθκοφν πριν τθν 

διαδικαςία τθσ προςρόφθςθσ αηϊτου. Θ ποςότθτα του δείγματοσ είναι 

κακοριςτικόσ παράγοντασ. Σφμφωνα με ζναν γενικό κανόνα, κα πρζπει 

θ ποςότθτα του δείγματοσ ςε γραμμάρια πολλαπλαςιαηόμενθ με τθν 

ειδικι επιφάνεια ανά γραμμάριο του υλικοφ να είναι μεγαλφτερθ θ ίςθ 

των 100 m2 ϊςτε τα δεδομζνα να είναι αξιόπιςτα. Θ κεωρία BET 

(Brunauer, Emmett, Teller)  αποτελεί τον πλζον αποτελεςματικό 

μοντζλο μελζτθσ ιςόκερμων προςρόφθςθσ, για τον προςδιοριςμό τθσ 
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ειδικισ επιφάνειασ και το μζγεκοσ των πόρων υλικϊν που εμφανίηουν 

πολυςτρωματικι προςρόφθςθ (εικόνα 7) όπωσ τα μζςο-πορϊδθ και τα 

μάκρο-πορϊδθ. Θ κεωρία Langmuir βρίςκει εφαρμογι μόνο ςτθν 

μονοςτρωματικι προςρόφθςθ και κατ’επζκταςθ ςτα μίκρο-πορϊδθ 

υλικά με αποτζλεςμα αν χρθςιμοποιθκεί θ εξίςωςθ Langmuir (εξίςωςθ 

1) για τθν μελζτθ υλικϊν με πόρουσ μεγαλφτερουσ των 2 nm, οδθγεί ςε 

υπερεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων.  

 

  Εικόνα 7. Μονοςτρωματικι vs Πολυςτρωματικι προςρόφθςθ μορίων.  

𝑷

𝑽
=

𝟏

𝑲𝑽𝒎
+

𝑷

𝑽𝒎 
 (𝜺𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏) 

Ππου V είναι ο όγκοσ του αερίου που προςροφάται ςε πίεςθ P, Vm 

είναι θ χωρθτικότθτα τθσ μονοςτιβάδασ ςε όγκο αερίου ςε STP 

ςυνκικεσ και K είναι θ ςτακερά χαρακτθριςτικι για κάκε ηεφγοσ 

επιφάνειασ-αερίου. 

Θ εξίςωςθ BET (εξίςωςθ 2) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον 

προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν του MOF ςχεδιάηοντασ ζνα 

διάγραμμα *(p/p0)/n(1-p/p0)] vs p/p0 όπου n είναι θ ποςότθτα του N2 

που προςροφικθκε, p είναι θ πίεςθ και p0 είναι θ πίεςθ κορεςμοφ του 

N2. Από αυτό το διάγραμμα πρζπει να επιλεχκεί μια γραμμικι περιοχι 

με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια που προτάκθκαν από τον Rouquerol 

(εικόνα 8) . 

𝑷/𝑷𝒐

𝒏  𝟏 −
𝑷
𝑷𝒐

 
=

𝟏

𝒏𝒎𝑪
+

𝑪 − 𝟏

𝒏𝒎𝑪
 
𝑷

𝑷𝒐
  (𝜺𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟐) 

Ππου nm είναι θ χωρθτικότθτα τθσ μονοςτοιβάδασ και C μια ςτακερά. 
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Εικόνα 8. a) Rouquerol plot όπου επιλζγονται μόνα τα ςθμεία που βρίςκονται 

αριςτερά τθσ διακεκομμζνθσ μπλε γραμμισ, b) ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ και 

εκρόφθςθσ N2 που δείχνουν τισ περιοχζσ που επιλζχκθκαν από τισ BET plots 

(πράςινθ και ρόη), ενϊ τα διαγράμματα c,d αντιςτοιχοφν ςτα plots που πλθροφν τα 

κριτιρια Rouquerol. ([1]) 
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4.2.1 Σφποι ιςόκερμων προςρόφθςθσ : 

 

Εικόνα 9.  Σφποι ιςόκερμων προςρόφθςθσ. ([9]) 

Στο διάγραμμα προςρόφθςθσ τφπου I το είδοσ που προςροφάται 

παρουςιάηει ζνα πλατό κακϊσ αυξάνει το P/P0. Στθν περίπτωςθ τθσ 

χθμικισ προςρόφθςθσ το πλατό αυτό υποδθλϊνει τθν κατάλθψθ των 

διακζςιμων κζςεων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ φυςικισ προςρόφθςθσ το 

διάγραμμα αυτό αντιςτοιχεί ςε μίκρο-πορϊδθ υλικά. Αυξανόμενθσ τθσ 

πίεςθσ τα μόρια προςροφόνται ςτθν μονοςτοιβάδα μζχρι μια μζγιςτθ 

τιμι προςροφόμενου όγκου. Ζπειτα όςο και να αυξάνεται θ πίεςθ δεν 

υπάρχουν άλλεσ διακζςιμεσ κζςεισ ςτον πόρο οπότε τα μόρια δεν 

προςροφόνται και το διάγραμμα I παρουςιάηει το ςυγκεκριμζνο πλατό. 

Οι ιςόκερμεσ τφπου ΙΙ αφοροφν ςυνικωσ μάκρο-πορϊδθ υλικά τα 

οποία εμφανίηουν τόςο πολυςτρωματικι όςο και μονοςτρωματικι 
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προςρόφθςθ. Αρχικά, ςυμπλθρϊνεται θ μονοςτοιβάδα, εμφανίηεται το 

λεγόμενο «γόνατο»( rounded knee, ςθμείο που ζχει ςυμπλθρωκεί θ 

μονοςτοιβάδα ) και ζπειτα ξεκινά θ πολυςτρωματικι προςρόφθςθ. Οι 

ιςόκερμεσ τφπου ΙΙΙ είναι καμπφλεσ ςε όλο το εφροσ τουσ και δεν 

παρουςιάηουν «γόνατο». Συναντϊνται ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ και 

υποδθλϊνουν τθν αςκενι αλλθλεπίδραςθ ρευςτοφ-επιφάνειασ. Εκτόσ 

από αυτά, οι ιςόκερμεσ προςρόφθςθσ τφπου IV είναι χαρακτθριςτικζσ 

για τα μζςο-πορϊδθ υλικά και παρουςιάηουν υςτζρθςθ. Το πλατό τθσ 

καμπφλθσ κοντά ςτθν πίεςθ κορεςμοφ υποδθλϊνει τθν πλιρωςθ των 

πόρων. Τζλοσ, οι ιςόκερμεσ τφπου V εμφανίηουν επίςθσ υςτζρθςθ ςε 

αντίκεςθ όμωσ με τισ ιςόκερμεσ τφπου IV δεν παρουςιάηει «γόνατο» 

και μοιάηει περιςςότερο με τισ ιςόκερμεσ τφπου ΙΙΙ, γεγονόσ που 

υποδθλϊνει και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ τισ αςκενείσ αλλθλεπιδράςεισ 

ρευςτοφ-επιφάνειασ. 

4.3.TGA analysis (Thermogravimetric analysis) :  

Θ TGA αποτελεί μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό 

τθσ κερμικισ ςτακερότθτασ και τθσ μάηασ διαλφτθ που μπορεί να 

βρίςκεται εγκλωβιςμζνοσ ςτουσ πόρουσ. Πταν ςυλλζγονται τα 

δεδομζνα από τθν TGA το φζρον αζριο (Ο2, αζρασ, Ν2) που επιλζγεται 

είναι κομβικισ ςθμαςίασ και πρζπει πάντα να γίνεται αναφορά ςε αυτό 

κακϊσ το διάγραμμα αποδιάταξθσ του MOF διαφζρει ανάλογα με το 

αζριο (εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. TGA analysis του MOF ΝU-1000 ςε αδρανι ατμόςφαιρα N2 και ςε 

ατμόςφαιρα αζρα. τθν περίπτωςθ που θ ανάλυςθ γίνεται παρουςία αζρα 

βλζπουμε ότι το MOF αποδιατάςςεται γρθγορότερα και ςε χαμθλότερθ 

κερμοκραςία κακϊσ το Ο2 που βρίςκεται ςτον αζρα επιταχφνει τθν καφςθ. ([1]) 
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4.4.Τδατικι ςτακερότθτα και ςτακερότθτα ςε διάφορεσ τιμζσ pH : 

Τα MOFs ςυχνά προτείνονται ωσ ςτακερά υλικά ιδανικά για κατάλυςθ 

και χθμικι αποκικευςθ. Για μερικζσ από αυτζσ τισ εφαρμογζσ, θ 

υδατικι ςτακερότθτα και θ ςτακερότθτα ςε ακραίεσ τιμζσ pH 

αποτελοφν πλθροφορίεσ φψιςτθσ ςθμαςίασ. Για τθν υδατικι 

ςτακερότθτα μικρζσ ποςότθτεσ του υλικοφ τοποκετοφνται ςε 

τεράςτιουσ όγκουσ νεροφ του οποίου ζχει ελεγχκεί το pH (πχ. 20 mg 

υλικοφ ςε 10 ml Θ2Ο) και παρατθρείται θ ςυμπεριφορά του υλικοφ. 

Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ όξινθ ι θ βαςικι ςτακερότθτα, 

χρθςιμοποιοφνται διαλφματα HCl θ ΝaOH με κακοριςμζνεσ τιμζσ pH. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ χθμικι ταυτότθτα των ρυκμιςτικϊν 

διαλυμάτων (πχ. φωςφορικά διαλφματα) και των αντιςτακμιςτικϊν 

ιόντων (πχ. F-) κακϊσ μποροφν να οδθγιςουν ςε διάφορων ειδϊν 

παρερμθνείεσ. Για παράδειγμα, θ αποδιάταξθ του MOF λόγω 

δζςμευςθσ του μετάλλου από ιςχυρό θλεκτρολφτθ μπορεί να αποδοκεί 

λανκαςμζνα ςε αποδιάταξθ λόγω υδρόλυςθσ. Το υλικό αφινεται ςτο 

όξινο θ βαςικό διάλυμα για 12 ϊρεσ. Ζπειτα το υλικό «αναγεννιζται» 

κακϊσ γίνονται εκπλφςεισ με τον κατάλλθλο διαλφτθ και το MOF 

ενεργοποιείται. Για να προςδιοριςτεί προςεγγιςτικά ο βακμόσ 

αλλοίωςθσ υπολογίηεται το ποςοςτό του λόγου τθσ αναγεννθμζνθσ 

μάηασ MOF προσ τθν μάηα του αρχικοφ MOF και τελικά ακολουκεί θ 

μελζτθ των ιςόκερμων προςρόφθςθσ του αναγεννθμζνου υλικοφ που 

οδθγεί ςε πιο αςφαλι αποτελζςματα. 

4.5. SEM (Scanning electron microscopy) : 

Το SEM είναι χριςιμο για τθν μζτρθςθ του μεγζκουσ των κρυςτάλλων 

και τον προςδιοριςμό τθσ μορφολογίασ τουσ. Εάν το SEM είναι 

ςυηευγμζνο με EDS είναι δυνατόν να λθφκοφν πλθροφορίεσ για τθν 

ςχετικι αφκονία των ατόμων ςτθ δομι του κρυςτάλλου (εικόνα 10). 
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Εικόνα 11. a) Εικόνα SEM για το MOF PCN-222, όπου θ λευκι μπάρα αντιςτοιχεί ςε 

μζγεκοσ 5 μm, b) Φαςματοςκοπία EDS μζςω τθσ οποίασ προςδιορίηεται θ ςχετικι 

αφκονία των ατόμων ςτον κρφςταλλο για το PCN-222. ([1])  

4.6.NMR : 

Θ φαςματοςκοπία πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ δίνει πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ για το MOF. Αρχικά, ελζγχεται θ κακαρότθτα του MOF, 

προςδιορίηεται ο λόγοσ των υποκαταςτατϊν ςτθν περίπτωςθ που 

λαμβάνεται mixed ligand MOF και πιςτοποιείται θ απουςία θ παρουςία 

διαλφτθ ζπειτα από τθν ενεργοποίθςθ. Τα περιςςότερα MOFs δεν είναι 

διαλυτά ςτουσ περιςςότερουσ κοινοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ, απαιτείται 

θ «πζψθ» τουσ (digestion), μια διαδικαςία που περιλαμβάνει τθν 

διάλυςθ του MOF ςε 0.5 ml  DMSO-d6 και μια ςταγόνα πυκνοφ HCl 

οξζωσ. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και NaOD 0.1 Μ.  

 

Εικόνα 12. Επιβεβαίωςθ τθσ απομάκρυνςθσ των μορίων του ρυκμιςτι και 

προςδιοριςμόσ τθσ κακαρότθτασ του NU-1000 μζςω φαςματοςκοπίασ NMR.([1]) 



                       
                       
                       

27 
 

5.φνκεςθ Y3+, Ho3+-csq-MOFs :  

Στθν πλειοψθφία των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν γίνεται λόγοσ κυρίωσ 

είτε για εξαπυρθνικά SBUs (ςε fcu τοπολογίασ δίκτυα, Eddaoudi et al.) 

είτε για εννιαπυρθνικά SBUs (ςε gea τοπολογίασ δίκτυα,Eddaoudi et al. ) 

ςπάνιων γαιϊν. Τα πρϊτα MOFs με τετραπυρθνικά SBUs ςπάνιων γαιϊν 

ςυντζκθκε επιτυχϊσ το 2017 (Trikalitis et al.). Ρρόκειται για MOFs 

τοπολογίασ csq (cubic square, RE-csq-MOF-1) τα οποία αποτελοφνται 

από 8-c τετραπυρθνικά SBUs ςπάνιων γαιϊν [RE4-(μ3Ο)2(COO)8] τα 

οποία ςυνδζονται με ζναν 4-c τετρατοπικό τετράγωνο υποκαταςτάτθ 

τον 1,2,4,5-τετράκισ(4-καρβοξυφαίνυλο), 3, 6 διμζκυλο βενηόλιο 

(εικόνα 13). Οι δυο μεκυλομάδεσ που προςδζνονται ςτον κεντρικό 

βενηολικό δακτφλιο ακινθτοποιοφν τισ 4 περιφερειακζσ καρβοξυ-

φαίνυλο ομάδεσ ςε μια ορκογϊνια/ κατακόρυφθ κζςθ, κακιςτϊντασ με 

αυτόν τον τρόπο τον υποκαταςτάτθ άκαμπτο. Θ ςυνκετικι πορεία 

ιςχφει και είναι αποτελεςματικι για τθν πλειοψθφία των ιόντων τθσ 

ςειράσ  ςπάνιων γαιϊν, ωςτόςο ςτο άρκρο γίνεται αναφορά κυρίωσ ςτα 

Y-csq-MOF-1 και Ho-csq-MOF-1. Οι ρυκμιςτζσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ 

επί το πλείςτον ςτθν ςφνκεςθ των RE-csq-MOFs είναι το οξικό οξφ και 

το 2-φκοροβενηοϊκό οξφ (2-FBA). Το 2-FBA αποτρζπει τον ςχθματιςμό 

μεταλλικϊν πλειάδων με μορφι αλυςίδασ και προωκεί τθν 

κρυςτάλλωςθ των τελικϊν προϊόντων. Οι λανκανίδεσ ζχουν τεράςτια 

ςυγγζνεια για τα μόρια του νεροφ και εμφανίηουν μεγάλθ κινθτικότθτα 

για αυτά, οπότε με το 2-FBA εξαςφαλίηεται ζνα περιςςότερο υδρόφοβο 

περιβάλλον το οποίο ευνοεί τον ςχθματιςμό τθσ τετραπυρθνικισ 

πλειάδασ και του τελικοφ κρυςταλλικοφ προϊόντοσ. Βλζποντασ τθν δομι 

που προκφπτει από το single crystal XRD (εικόνα 14) παρατθρείται ότι 

μόρια διαλφτθ είναι ςυναρμοςμζνα ςτισ SBUs. Επομζνωσ, θ 

ενεργοποίθςθ του υλικοφ (απομάκρυνςθ διαλφτθ) κα οδθγιςει ςτθν 

δθμιουργία ακόρεςτων κζςεων ςυναρμογισ ςτο υλικό. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα το υλικό να παρουςιάηει Lewis οξφτθτα, μια ιδιότθτα 

εξαιρετικά χριςιμθ για τθν κατάλυςθ διαφόρων αντιδράςεων (πχ. 

αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια).  
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Εικόνα 13. Ο ςυνδυαςμόσ του τετραπυρθνικοφ SBU (a) με τον τετρατοπικό H4L 

υποκαταςτάτθ οδθγεί ςτθν ςφνκεςθ μια ςειράσ RE-csq-MOF-1 (a). ([3]) 
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Εικόνα 14. Δομι Τ-csq-MOF-1 όπωσ αυτι προκφπτει από τα δεδομζνα του single 

crystal ΧRD. Με γαλάηιο χρϊμα απεικονίηονται τα άτομα του Y, με μπλε χρϊμα 

απεικονίηοντα τα άτομα του N, με κόκκινο χρϊμα τα άτομα O, με γκρι τα άτομα 

άνκρακα ενϊ με άςπρο απεικονίηονται τα άτομα H. το τμιμα που απομονϊκθκε 

(πράςινο τετράγωνο) παρατθρείται ότι μόρια διαλφτθ ςυναρμόηονται ςτισ SBUs 

(πράςινο κυκλικό πλαίςιο)([4]) 

6.Κυκλοπροςκικθ CO2 ςε εποξείδια : 

Το CO2 αποτελεί ζνα αδρανζσ αζριο το οποίο ςυμμετζχει και ευκφνεται 

άμεςα για το φαινόμενο του κερμοκθπίου. Ωςτόςο, δεν παφει να 

αποτελεί μια άμεςθ και οικονομικι πθγι ενόσ ατόμου άνκρακα, θ 

οποία μπορεί να αξιοποιθκεί προσ χθμικό όφελοσ. Συνεπϊσ, θ 

ςτακεροποίθςθ του CO2 (CO2 fixation), δθλαδι θ ζνταξθ του ςε 

οργανικζσ ενϊςεισ ι θ χριςθ του ωσ αρχικό αντιδραςτιριο για τθν 

ςφνκεςθ χριςιμων χθμικϊν ειδϊν, αποτελεί μια εξαιρετικά 

ενδιαφζρουςα διαδικαςία με τεράςτιεσ προοπτικζσ. Θ αντίδραςθ 

κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια οδθγεί ςτθν ςφνκεςθ κυκλικϊν 

ανκρακικϊν αλάτων, μορίων με ςπουδαία βιομθχανικι αξία 

(θλεκτρολφτεσ ςε μπαταρίεσ λικίου, χριςθ ωσ μονομερι για τθν 

ςφνκεςθ πολυμερϊν, κτλ.). Θ ςυγκεκριμζνθ αντίδραςθ αποτελεί 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτακεροποίθςθσ CO2 όπου το CO2 

χρθςιμοποιείται ωσ χθμικό αρχικό αντιδραςτιριο, κακιςτϊντασ με 
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αυτόν τον τρόπο τθν ςυγκεκριμζνθ αντίδραςθ 100% οικονομικι αν 

ςυμμεριςτεί κανείσ τθν αφκονία του CO2.  

6.1.MOFs ωσ ετερογενείσ καταλφτεσ ςτθν αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ 

CO2 ςε εποξείδια :  

Θ αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 απαιτεί ζναν όξινο καταλφτθ (είτε 

οξφ κατά Lewis, είτε οξφ κατά Brønsted). Θ χριςθ ομογενϊν καταλυτϊν 

αποτελεί ζνα μεγάλο πρόβλθμα ςτον χϊρο τθσ βιομθχανίασ κακϊσ ο 

διαχωριςμόσ τουσ από το διάλυμα τθσ αντίδραςθσ είναι επίπονοσ και 

κοςτίηει ακριβά. Γίνεται άμεςα κατανοθτό, το γεγονόσ ότι είναι 

απαραίτθτθ θ εφρεςθ κατάλλθλων ετερογενϊν καταλυτϊν με Lewis ι 

Brønsted οξφτθτα. Τα MOFs είναι ςτερεά κρυςταλλικά πορϊδθ υλικά με 

μεγάλθ κερμικι και χθμικι ςτακερότθτα. Οπότε λαμβάνοντασ υπόψθ 

ότι τα MOFs : 1) ζχουν πόρουσ και μεγάλεσ ειδικζσ επιφάνειεσ ανά 

γραμμάριο υλικοφ, 2) ζχουν μεγάλθ χθμικι και κερμικι ςτακερότθτα, 3) 

θ ενεργοποίθςθ τουσ οδθγεί ςτθν δθμιουργία ακόρεςτων κζςεων 

ςυναρμογισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ Lewis όξινεσ κζςεισ, 4) 

ζχουν είτε λειτουργικζσ ομάδεσ είτε ατζλειεσ (τερματικά –OH, -OH2) που 

μποροφν να δράςουν ωσ οξζα κατά Brønsted, είναι προφανζσ ότι 

τζτοιου είδουσ υλικά πλθροφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και ζχουν 

τεράςτιεσ προοπτικζσ για χριςθ ςτθν ετερογενι κατάλυςθ τθσ 

αντίδραςθσ κυκλοπροςκικθσ του CO2 ςε εποξείδια.  

6.2.RE-MOFs ςτθν αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια : 

Τα MOFs ςπάνιων γαιϊν ζχουν ςθμαντικι προοπτικι για τθν κατάλυςθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ αντίδραςθσ κακϊσ ζχουν όξινεσ κζςεισ Lewis και 

μποροφν να τροποποιθκοφν με επιπρόςκετεσ λειτουργικζσ ομάδεσ. 

Εκτόσ αυτοφ, ςε αντίκεςθ με τα MOFs άλλων μετάλλων, οι 

διακυμάνςεισ, θ ικανότθτα ρφκμιςθσ των αρικμϊν ςυναρμογισ 

οδθγοφν ςτον ςχθματιςμό νζων καταλυτικϊν κζντρων. Ιδιαίτερα 

ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι τα διαφορετικά μζταλλα τθσ ςειράσ των 

ςπάνιων γαιϊν ςχθματίηουν ιςοδομικά (ακολουκϊντασ τθν ίδια 

ςυνκετικι πορεία λαμβάνονται υλικά με τθν ίδια τοπολογία) MOFs των 

οποίων θ καταλυτικι δραςτικότθτα μπορεί να διαφζρει ανάλογα με το 

είδοσ του μετάλλου. Ο Eddaoudi και οι ςυνεργάτεσ τουσ εξζταςαν τθν 
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καταλυτικι δραςτικότθτα των RE-gea-MOF-1 για τθν ςυγκεκριμζνθ 

αντίδραςθ ([2]). Θ αντίδραςθ είχε απόδοςθ που ζφταςε ζωσ και  ̴94% 

ςε ςυνκικεσ : 120 Co,20 atm CO2 , ταχφτθτα ανάδευςθσ 800 rpm(rounds 

per minute) για 6 ϊρεσ. Στθν ενότθτα 5 ζγινε λόγοσ για τα Υ3+, Θο3+-csq-

MOFs, όπου τονίςτθκε ότι θ ενεργοποίθςθ τουσ οδθγεί ςτθν δθμιουργία 

Lewis όξινων κζςεων. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυνολικά δεδομζνα, τα 

RE-csq-MOFs ζχουν όλα τα απαραίτθτα χαρακτθριςτικά προκειμζνου να 

εξεταςκοφν για τθν κατάλυςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αντίδραςθσ.      

6.3.Προτεινόμενοσ μθχανιςμόσ : 

 

Εικόνα 15. Προτεινόμενοσ μθχανιςμόσ τθσ αντίδραςθσ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε 

εποξείδια. Η αντίδραςθ ξεκινά με τθν δζςμευςθ του εποξειδίου ςτον όξινο καταλφτθ 

(1). Ακολουκεί πυρθνόφιλθ προςβολι του ενεργοποιθμζνου εποξειδίου από ζναν 

ςυγκαταλφτθ (τυπικά χρθςιμοποιοφνται αλογονίδια τετρααλκυλαμμωνίου(2)) προσ 

ςχθματιςμό ενόσ αλογόνο-αλκοξειδίου (3). Σο ενδιάμεςο (3) αντιδρά με το CO2 μζςο 

κυκλοπροςκικθσ ςχθματίηοντασ το (5). το ενδιάμεςο (5) το βρϊμιο αποτελεί μια 

καλι αποχωροφςα ομάδα οπότε λαμβάνει χϊρα μια πυρθνόφιλθ υποκαταςτάςθ 

όπωσ φαίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο (5). Σο Br – που παράγεται δεςμεφεται από 

τετρααλκυλαμμϊνιο +NR’
4 και ο ςυγκαταλφτθσ αναγεννιζται με αυτόν τον τρόπο (5’). 

το βιμα (6) το εποξείδιο (7) δεςμεφεται ςτον όξινο καταλφτθ οδθγϊντασ ζτςι ςτθν 

απελευκζρωςθ του κυκλικοφ ανκρακικοφ άλατοσ (8) και ςτθν ενεργοποιθμζνθ 

μορφι του εποξειδιοφ (Activated). Πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ ότι είναι 

απαραίτθτθ θ χριςθ του ςυγκαταλφτθ προκειμζνου να «ανοίξει» o δακτφλιοσ και να 

λάβει χϊρα θ κυκλοπροςκικθ του CO2. ([5]) 
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7. Πειραματικό μζροσ : 

7.1.Οργανικι ςφνκεςθ του 1,2,4,5 τετράκισ(4-καρβοξυφαίνυλ)3,6-

διμζκυλο-βενηόλιο : 

 

Εικόνα 16. χθματικι απεικόνιςθ τθσ ςφνκεςθσ του τετρατοπικοφ υποκαταςτάτθ 

([4]). 

φνκεςθ ζνωςθσ Α (1,4-διμζκυλο-2,3,5,6-τετραφαινυλοβενηόλιο) : 

Αντιδραςτιρια, διαλφτεσ : 

 2,5-διμζκυλο-3,4-

διφαινυλοκυκλοπενταδιόνθ,fw=520.66g/mol,1g,1.92mmol 

 Διφαίνυλακετυλζνιο, fw=178.23, 1g, 5.61 mmol 

 Διφαινυλαικζρασ 2.5 ml 

 Εξάνιο  

Σε ςφαιρικι φιάλθ των 50 ml προςτίκεται μίγμα 2,5-διμζκυλο-3,4-

διφαινυλοκυκλοπενταδιόνθ ( 1g, 1.92 mmol) και διφαίνυλο ακετυλζνιο ( 

1g, 5.61 mmol) ςε διαλφτθ διφαινυλαικζρα (2.5 ml) και ακολουκεί 

κζρμανςθ για 4 ϊρεσ ςε reflux ςυνκικεσ. Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα 
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το χρϊμα του μίγματοσ αλλάηει από βακφ κόκκινο ςε πορτοκαλί. Γίνεται 

ιπια ψφξθ ςε κερμοκραςία δωματίου και ςτθ ςυνζχεια ψφξθ ςτουσ 0 οC 

για 15 λεπτά κατά τθν οποία ςχθματίηονται κρφςταλλοι. Οι κρφςταλλοι 

ςυλλζγονται με διικθςθ υπό κενό, ακολουκοφν εκπλφςεισ με εξάνιο και 

ξιρανςθ ςε φοφρνο δίνοντασ το λευκό ςτερεό 1,4-διμζκυλο-2,3,5,6-

τετραφαινυλοβενηόλιο (1.260 g, 3.073mmol, 80%)  

Φάςμα Η-NMR ζνωςθσ Α : 

Από το φάςμα πιςτοποιείται ότι θ ςυντικζμενθ ζνωςθ είναι το 1,4-

δι,εκυλ-2,3,5,6-τετραφαινυλοβενηόλιο. 

 

Εικόνα 17. Φάςμα 1H NMR για τθν ζνωςθ (Α) (CDCl3, 500MHz). Από το φάςμα 

πιςτοποιείται θ επιτυχισ ςφνκεςθσ τθσ ζνωςθσ (Α).([4]) 

Απόδοςθ αντίδραςθσ : 

Θεωρθτικά ζπρεπε να παραχκοφν 2x1.92=3.84 mmol ζνωςθσ. Ρρακτικά 

παριχκθςαν 1.260g/410g/mol=3.073 mmol : 

𝛼 =
𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑚𝑜𝑙 
=

3.073 𝑚𝑚𝑜𝑙

3.84 𝑚𝑚𝑜𝑙
= 80  % 
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φνκεςθ ζνωςθσ Β (H4L) (1,2,4,5 τετράκισ(4-καρβοξυφαίνυλ)3,6-

διμζκυλο-βενηόλιο) : 

Αντιδραςτιρια, διαλφτεσ : 

 Ζνωςθ Α 1.06 g, 2.58 mmol 

 Διχλωρομεκάνιο 20 ml  

 Οξαλυλοχλωρίδιο 3 ml, 25.8 mmol 

 AlCl3 1.7 g(12.7mmol) και μετά από 1.5h επιπρόςκετα 1.5g 

(11.2mmol) 

 HCl 3M 

Σε δίλαιμθ ςφαιρικι φιάλθ, θ οποία είχε ξθρακεί με τθ χριςθ heat gun 

υπό ροι αργοφ, προςτίκεται θ ζνωςθ Α (1.06g) και διαλφεται ςε 

διχλωρομεκάνιο (20 ml). Το διάλυμα ψφχεται ςτουσ 0 οC και ακολουκεί 

προςκικθ οξαλυλοχλωριδίου (3 ml) και AlCl3 (1.7g). Κατά τθ διάρκεια 

τθσ τελευταίασ προςκικθσ το χρϊμα του διαλφματοσ άλλαξε από καφζ 

ςε μαφρο. Μετά το πζρασ 1.5h υπό ςυνεχι ανάδευςθ ςτουσ 0οC γίνεται 

προςκικθ 1.5 g AlCl3.  Το μίγμα ανακινείται για 18 ϊρεσ ςε 

κερμοκραςία δωματίου υπό ροι αργοφ. Μετά το πζρασ αυτοφ του 

διαςτιματοσ το μίγμα μεταφζρκθκε ςε ποτιρι ηζςεωσ 50 ml που 

περιζχει 25 ml πάγου. Καταβυκίηεται κίτρινο ςτερεό. Ακολουκεί οξίνιςθ 

του μίγματοσ με HCl 3M μζχρι pH=3. Το διχλωρομεκάνιο εξατμίςτθκε 

υπό κενό και το υποκίτρινο ςτερεό ςυλλζχτθκε με διικθςθ. 

Ακολοφκθςαν εκπλφςεισ με νερό,  και το προϊόν ξθράκθκε overnight.  
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Φάςμα Η-NMR ζνωςθσ B : 

 

Εικόνα 18. Φάςμα 1H NMR για τθν ζνωςθ (Β) (DMSO-d6, 500MHz). Από το φάςμα 

πιςτοποιείται θ επιτυχισ ςφνκεςθσ τθσ ζνωςθσ (B).([4]) 

Απόδοςθ αντίδραςθσ : 

Θεωρθτικά ζπρεπε να παραχκοφν 2.58 mmol ζνωςθσ. Ρρακτικά 

παριχκθςαν 1.273g/586.59g/mol=2.272 mmol : 

𝛼 =
𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑚𝑜𝑙 
=

2.17𝑚𝑚𝑜𝑙

2.58𝑚𝑚𝑜𝑙
= 84 % 
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7.2.φνκεςθ Τ-csq-MOF-1 (NG1-5-3) : 

Ποςότθτεσ : 

 Τ(ΝΟ3)3·6Η2Ο, 0.036 mmol , Mr=383.01 
𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍
 

 H4L, 5.3 mg, 0.009 mmol 

 DMF, 3 ml 

 CH3COOH, 0.75 ml  

 2-FBA, 500mg  

Πειραματικι διαδικαςία: 

Ρραγματοποιικθκε θ ίδια ςυνκετικι πορεία για 10 αντιδράςεισ(x 10 

vial), οπότε αρχικά παραςκευάςτθκαν τα stock διαλφματα : 

 Stock ligand H4L : 53 mg ςτερεοφ ligand διαλφκθκαν ςε 10 ml 

DMF. Θ διάλυςθ ιταν αργι και το τελικό διάλυμα είχε κίτρινο 

διαυγζσ χρϊμα. 

 Stock Υ(ΝΟ3)3·6Θ2Ο : Σκοπόσ ιταν το τελικό διάλυμα να ζχει 

ςυγκζντρωςθ 0.1 M ςυνεπϊσ : 

𝑛 = 𝐶 × 𝑉 → 𝑉 = 0.36 𝑚𝑙 

Για 10 ml DMF προκειμζνου να παραςκευαςτεί το τελικό διάλυμα 

0.1 M : 

𝑛 = 𝐶 × 𝑉 =
𝑚

𝑀𝑟
→ 𝑚 = 0.38301 𝑔𝑟 

Άρα 0.383 gr του Υ(ΝΟ3)3·6Θ2Ο διαλφκθκαν ςε 10 ml DMF. Θ 

διάλυςθ ιταν γριγορθ και το διάλυμα ιταν άχρωμο και διαυγζσ. 

ε κάκε ζνα vial : 

Αρχικά, προςτζκθκαν 500 mg 2-FBA και 0.75 ml CH3COOH. Στθ ςυνζχεια 

ζγινε θ προςκικθ 1 ml stock H4L και 0.36 ml stock Υ(ΝΟ3)3·6Θ2Ο. 

Ρροκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν τα 3 ml ςυνολικοφ DMF ζγινε θ 

προςκικθ 1.64 ml DMF(3-1.36). Θ διαδικαςία επαναλιφκθκε για 

κακζνα από τα 10 vial τα οποία τοποκετικθκαν ςε φοφρνο ςτουσ 120 οC 

για τρείσ μζρεσ. Το κάκε ζνα vial περιείχε αςκενζσ κίτρινο διαυγζσ 

διάλυμα. Μετά το πζρασ 3ων θμερϊν παρατθρικθκαν ςτα vial λευκοί 
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(προσ κίτρινο) κρφςταλλοι. Θ ςυνολικι ποςότθτα κρυςτάλλων 

ςυλλζχκθκε ςε ζνα vial και ακολοφκθςαν εκπλφςεισ με φρζςκο DMF. 

Διάγραμμα PXRD : 

 

Εικόνα 19. Διάγραμμα PXRD. To άνωκεν διάγραμμα επιβεβαιϊνει το γεγονόσ ότι το 

υλικό  NG1-5-3 πρόκειται για το  Y-csq-MOF-1. 

Εικόνεσ SEM : 

 

Εικόνα 20. Εικόνεσ από θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ. Παρατθρείται ότι το Y-

csq-MOF-1 πρόκειται για ζνα εξαγωνικό κρυςταλλικό ςφςτθμα. Η μαφρθ μπάρα 

αντιςτοιχεί ςε μζγεκοσ 20 μm. ([4]) 
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Ανταλλαγι διαλφτθ : 

Το DMF αντικακιςτάται από ακετόνθ με ςταδιακζσ εκπλφςεισ(5-6 

εκπλφςεισ τθν θμζρα ανά 2 θμζρεσ).  

 

Εικόνα 21.  Φάςμα 1H NMR του Τ-csq-MOF-1 (DMSO-d6, 500 MHz). Προκειμζνου να 

λθφκεί το φάςμα του υλικοφ, αυτό διαλφεται ςε 0.5 ml DMSO-d6 με μια ςταγόνα 

πυκνοφ HCl (MOF digestion). Παρατθρείται απουςία τθσ κορυφισ του DMF 

επομζνωσ ο αρχικόσ διαλφτθσ ςφνκεςθσ αντικαταςτικθκε επιτυχϊσ από τθν 

ακετόνθ. 

Ενεργοποίθςθ Τ-csq-MOF-1 (NG1-5-3) : 

Το MOF ενεργοποιικθκε με 2 τρόπουσ : 1) Degas ςε κερμοκραςία 

120oC, 2) Degas ςε κερμοκραςία δωματίου. Για τθν μελζτθ τθσ 

καταλυτικισ αντίδραςθσ υπάρχουν τα αντίςτοιχα αποτελζςματα για 

κάκε τρόπο ενεργοποίθςθσ. 

 

 

 

 

 



                       
                       
                       

39 
 

7.3.φνκεςθ Ho-csq-MOF-1 NG1-9-5 : 

Ποςότθτεσ : 

 Ho(ΝΟ3)3·5Η2Ο, 0.036 mmol , Fw=441.02 g/mol 

 H4L(kt2_70), 5.3 mg, 0.009 mmol, Fw = 586.59 g/mol 

 DMF, 3 ml 

 CH3COOH, 0.75 ml  

 2-FBA, 500mg  

Πειραματικι διαδικαςία: 

Ρραγματοποιικθκε θ ίδια ςυνκετικι πορεία για 10 αντιδράςεισ(x 10 

vial), οπότε αρχικά παραςκευάςτθκαν τα stock διαλφματα : 

 Stock ligand H4L : 53 mg ςτερεοφ ligand διαλφκθκαν ςε 10 ml 

DMF. Θ διάλυςθ ιταν αργι και το τελικό διάλυμα είχε κίτρινο 

διαυγζσ χρϊμα. 

 Stock Ho(ΝΟ3)3·5Θ2Ο : Σκοπόσ ιταν το τελικό διάλυμα να ζχει 

ςυγκζντρωςθ 0.1 M ςυνεπϊσ : 

𝑛 = 𝐶 × 𝑉 → 𝑉 = 0.36 𝑚𝑙 

Για 10 ml DMF προκειμζνου να παραςκευαςτεί το τελικό διάλυμα 

0.1 M : 

𝑛 = 𝐶 × 𝑉 =
𝑚

𝐹𝑤
→ 𝑚 = 0.441 𝑔𝑟 

Άρα 0.441 gr του Ho(ΝΟ3)3·5Θ2Ο διαλφκθκαν ςε 10 ml DMF. Θ 

διάλυςθ ιταν γριγορθ και το διάλυμα ιταν ροηζ και διαυγζσ. 

ε κάκε ζνα vial : 

Αρχικά, προςτζκθκαν 500 mg 2-FBA και 0.75 ml CH3COOH. Στθ ςυνζχεια 

ζγινε θ προςκικθ 0.36 ml stock Θο(ΝΟ3)3·5Θ2Ο και 1 ml stock H4L. 

Ρροκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν τα 3 ml ςυνολικοφ DMF ζγινε θ 

προςκικθ 1.64 ml DMF(3-1.36). Θ διαδικαςία επαναλιφκθκε για 

κακζνα από τα 10 vial τα οποία τοποκετικθκαν ςε φοφρνο ςτουσ 120 οC 

για τρείσ μζρεσ. Το κάκε ζνα vial περιείχε αςκενζσ κίτρινο διαυγζσ 

διάλυμα. Μετά το πζρασ 3ων θμερϊν παρατθρικθκαν ςτα vial ελαφρϊσ 

ροηζ κρφςταλλοι. Θ ςυνολικι ποςότθτα κρυςτάλλων ςυλλζχτθκε ςε ζνα 

vial και ακολοφκθςαν εκπλφςεισ με φρζςκο DMF. 
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Διάγραμμα PXRD : 

 

Εικόνα 22.  Διάγραμμα PXRD. To άνωκεν διάγραμμα επιβεβαιϊνει το γεγονόσ ότι το 

υλικό  NG1-9-5 πρόκειται για το  Ηο-csq-MOF-1. 

Εικόνεσ SEM : 

 

Εικόνα 23. Εικόνεσ από θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ. Παρατθρείται ότι το Ηο-

csq-MOF-1 πρόκειται για ζνα εξαγωνικό κρυςταλλικό ςφςτθμα. Η μαφρθ μπάρα 

αντιςτοιχεί ςε μζγεκοσ 20 μm. ([4]) 
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Ανταλλαγι διαλφτθ : 

 

Εικόνα 24. Φάςμα 1H NMR του Ηο-csq-MOF-1 (DMSO-d6, 500 MHz). Προκειμζνου να 

λθφκεί το φάςμα του υλικοφ, αυτό διαλφεται ςε 0.5 ml DMSO-d6 με μια ςταγόνα 

πυκνοφ HCl (MOF digestion). Παρατθρείται απουςία τθσ κορυφισ του DMF 

επομζνωσ ο αρχικόσ διαλφτθσ ςφνκεςθσ αντικαταςτικθκε επιτυχϊσ από τθν 

ακετόνθ. 

Ενεργοποίθςθ Ηο-csq-MOF-1 (NG1-9-5) : 

Degas overnight ςε κερμοκραςία δωματίου. 
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7.4. Αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια : 

 

Γενικι πειραματικι διαδικαςία : 

Αρχικά πραγματοποιικθκε ξιρανςθ υπό κενό του ςυγκαταλφτθ TBAB 

για 2 h. Στθ διάρκεια των 2 ωρϊν θ ςφαιρικι φιάλθ που περιείχε το 

TBAB κερμαινόταν με he at gun ανά μιςι ϊρα. Μετά το πζρασ αυτοφ 

του χρονικοφ διαςτιματοσ, ςε τρίλαιμθ ςφαιρικι φιάλθ τοποκετικθκε 

μαγνιτθσ ανάδευςθσ. Ζπειτα, ανοίχτθκε θ ροι CO2 προκειμζνου να 

εγκλωβιςτεί ποςότθτα αερίου ςτθν αρχι του ςυςτιματοσ(ςτον 

αριςτερό λαιμό τθσ ςφαιρικισ). Ακολοφκθςε ροι αργοφ ςε όλο το 

ςφςτθμα. Το septum ιταν ζτοιμο ϊςτε να γίνει αμζςωσ θ προςκικθ 

μπαλονιοφ CO2. Στθν τρίλαιμθ ςφαιρικι εν ςυνεχεία γινόταν προςκικθ 

του TBAB, του ενεργοποιθμζνο ΜΟF, που βριςκόταν ςε ποςότθτα 

ςυγκεκριμζνου διαλφτθ, και τζλοσ με μεγάλθ προςοχι και ταχφτθτα 

γινόταν θ προςκικθ του εποξειδίου. Ακολουκοφςε θ ψφξθ του 

ςυςτιματοσ με τθν βοικεια υγροφ αηϊτου και θ ενεργοποίθςθ τθσ 

αντλίασ προκειμζνου να απομακρυνκεί το αργό. Αφοφ γινόταν ζνα 

τελευταίο φλαςάριςμα με CO2 ακολουκοφςε θ προςκικθ μπαλονιοφ 

CO2 και το ςφράγιςμα του ςυςτιματοσ. Θ ταχφτθτα ανάδευςθσ του 

ςυςτιματοσ ιταν 200 rpm και τα δείγματα μελετοφνταν με 

φαςματοςκοπία NMR για τον ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ αντίδραςθσ . Για 

κάκε ςφςτθμα που μελετικθκε αναγράφονται οι ςυνκικεσ ςτο 

αντίςτοιχο τμιμα(7.4.1.Καταλυτικά ςυςτιματα). 
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7.4.1.Καταλυτικά ςυςτιματα : 

 Τ-csq-MOF-1 and propylene oxide : 

Ενεργοποίθςθ Y-csq-MOF-1 (NG-1-5-3) : Degas overnight ςτουσ 120o C. 

 

Ποςότθτεσ : 

 Τ4(μ3-Ο)2L2,  Fw=1553 g/mol, 42.2mg (0.38mol%) 

 TBAB, Fw=322.368 g/mol, 0.1354  (6mol%) 

 Propylene oxide, fw=58.08 g/mol, 0.83 g/ml, 490μl, 7 mmol 

(1eq) 

 ACN, 2ml 

υνκικεσ : 

 κ=55οC 

 200 rpm 

Τπολογιςμοί : 

𝑛Υ4 μ3−Ο 2L2 =
0.0422

1553
= 𝟎.𝟎𝟐𝟕𝟏𝟕 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Ανάγω τισ αναλογίεσ ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol propylene oxide καταλφονται από 0.38 mol Y-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.02717 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.02717×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 =

𝟕.𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒐𝒍 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 

 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒  𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.410 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.410𝑔

0.83
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟒𝟗𝟎𝝁𝒍 
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Τα 100 mol propylene oxide απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles του 

propylene oxide που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 7.00 mmol : 

100𝑚𝑜𝑙

7.00 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 4.2 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟏𝟑𝟓𝟒 𝒈 

Μελζτθ 1Η-ΝΜR : 

 

Εικόνα 25.  Φάςμα 1Η-NMR για το αντιδρϊν propylene oxide ςε διαλφτθ CDCl3 

 

 

Εικόνα 26.  Φάςμα 1Η-NMR για δείγμα (Propylene oxide +Y-csq-MOF-1) μετά από 1 h 
καταλυτικισ αντίδραςθσ. Ζχει παραχκεί πολφ μικρι ποςότθτα προϊόντοσ.  
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Εικόνα 27.  Φάςμα 1Η-NMR για δείγμα (Propylene oxide +Y-csq-MOF-1) μετά από 3 h 
καταλυτικισ αντίδραςθσ. Δεν είναι αρκετι θ ποςότθτα του προϊόντοσ ϊςτε να γίνει 
ςωςτι θ ολοκλιρωςθ των κορυφϊν.  

 

Εικόνα 28. Φάςμα 1Η-NMR για δείγμα (Propylene oxide +Y-csq-MOF-1) από τθν 
καταλυτικι αντίδραςθ, 20h(overnight). 

Από τθν ολοκλιρωςθ των κορυφϊν προκφπτει θ απόδοςθ τθσ 

μετατροπισ αντιδρϊντοσ ςε προϊόν : 

𝛼 =
0.7392

1,7392
× 100 = 𝟒𝟐.𝟓% 
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Εικόνα 29.  Φάςμα 1Η-NMR για δείγμα (Propylene oxide +Y-csq-MOF-1) από τθν 

καταλυτικι αντίδραςθ μετά από 24h. 

Από τθν ολοκλιρωςθ των κορυφϊν προκφπτει θ απόδοςθ τθσ 

μετατροπισ αντιδρϊντοσ ςε προϊόν : 

𝛼 =
1,5088

2,5088
× 100 = 𝟔𝟎.𝟏% 

 

 Τ-csq-MOF-1  and epichlorohydrin : 

 

Ενεργοποίθςθ Y-csq-MOF-1 (NG_1_6_3) : Degas overnight ςε 

κερμοκραςία δωματίου. 

Ποςότθτεσ : 

 Τ4(μ3-Ο)2L2, Fw=1553 g/mol, 25.8mg (0.38mol%) 

 TBAB,Fw=322.368 g/mol, 85mg (6mol%) 

 Epichlorohydrin, fw=92.52 g/mol, d=1.18 g/ml, 342 μl (1eq) 

 DCM, 2ml 
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υνκικεσ :  

 κ=40οC 

 200 rpm 

Τπολογιςμοί : 

𝑛Υ4 μ3−Ο 2L2 =
0.0258

1553
= 𝟎.𝟎𝟏𝟔𝟔 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Οι αναλογίεσ ανάγονται ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol epichlorohydrin καταλφονται από 0.38 mol Y-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.0166 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.0166×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 = 𝟒.𝟑𝟕 𝒎𝒎𝒐𝒍 𝑒𝑝𝑖𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛 

 𝑛𝑒𝑝𝑖𝑐 ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.404 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.404𝑔

1.18
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟑𝟒𝟐 𝝁𝒍 

Τα 100 mol epichlorohydrin απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles 

epichlorohydrin που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 4.37 mmol : 

100𝑚𝑜𝑙

4.37 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 2.62 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟎𝟖𝟓 𝒈 

 
Εικόνα 30. Φάςματα 1H-NMR για : epichlorohydrin (μπλζ), φάςματα για : 3h 
(κόκκινο), 20h( πράςινο), 24h (μϊβ), 27h(κίτρινο). 
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Εικόνα 31 . Φάςμα 1H-NMR για 3h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με epichlorohydrin.  

Από τθν εικόνα 31 προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται με: 

𝛼 =
0.1698

1.1698
× 100 = 𝟏𝟒.𝟓% 

 

Εικόνα 32. Φάςμα 1H-NMR για 20h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με epichlorohydrin.  

Από τθν εικόνα 32 προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται με: 

𝛼 =
0.3286

1.3286
× 100 = 𝟐𝟒.𝟕% 
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Εικόνα 33 . Φάςμα 1H-NMR για 24h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με epichlorohydrin.  

Από τθν εικόνα 33 προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται με: 

𝛼 =
0.4096

1.4096
× 100 = 𝟐𝟗.𝟏% 

 

Εικόνα 34 . Φάςμα 1H-NMR για 27h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με epichlorohydrin.  

Από τθν εικόνα 34  προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται 

με: 

𝛼 =
0.7112

1.7112
× 100 = 𝟒𝟏.𝟔% 
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 Τ-csq-MOF-1 and 1,2 epoxybutane : 

 

Ενεργοποίθςθ Y-csq-MOF-1 (NG_1_17_3) : Degas overnight ςε 

κερμοκραςία δωματίου. 

Ποςότθτεσ : 

 Τ4(μ3-Ο)2L2, Fw=1553 g/mol, 26.4mg (0.38mol%) 

 TBAB,Fw=322.368 g/mol, 87mg  (6mol%) 

 1,2 Epoxybutane, fw=72.11 g/mol, d=0.829 g/ml, 342 μl  (1eq) 

 DCM, 2ml 

υνκικεσ : 

 κ=40οC 

 200 rpm 

Τπολογιςμοί : 

𝑛Υ4 μ3−Ο 2L2 =
0.0264

1553
= 𝟎.𝟎𝟏𝟕𝟎 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Οι αναλογίεσ ανάγονται ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol 1,2 epoxybutane καταλφονται από 0.38 mol Y-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.0170 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.0170×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 = 𝟒.𝟒𝟕 𝒎𝒎𝒐𝒍 1,2 𝑒𝑝𝑜𝑥𝑦𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 

 𝑛1,2𝑒𝑝𝑜𝑥𝑦𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.322 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.322𝑔

0.829
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟑𝟗𝟎 𝝁𝒍 

Τα 100 mol 1,2 epoxybutane απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles 1,2 

epoxybutane που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 4.47 mmol : 
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100𝑚𝑜𝑙

4.47 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 2.7 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟎𝟖𝟕 𝒈 

 

Εικόνα 35. Φάςματα 1H-NMR για : 1,2 epoxybutane (μπλζ), φάςματα για : 3h 
(κόκκινο), 21h( πράςινο), 23h (μϊβ). 

 

Εικόνα 36.  Φάςμα 1H-NMR για 3h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με 1,2 epoxybutane. Δεν 

ζχει παραχκεί αρκετι ποςότθτα προϊόντοσ προκειμζνου να γίνει ολοκλιρωςθ 

κορυφϊν και να βρεκεί θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ. 
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Εικόνα 37. Φάςμα 1H-NMR για 21h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με 1,2 epoxybutane.

  

Από τθν εικόνα 37  προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται 

με: 

𝛼 =
0.1135

1.1135
× 100 = 𝟏𝟎.𝟐 % 

 

Εικόνα 38. Φάςμα 1H-NMR για 23h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με 1,2 epoxybutane.   
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Από τθν εικόνα 38 προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται με: 

𝛼 =
0.1279

1.1279
× 100 = 𝟏𝟏.𝟑 % 

 Τ-csq-MOF-1 and propylene oxide : 

Ενεργοποίθςθ Y-csq-MOF-1 (NG_1_22_3) : Degas overnight ςε 

κερμοκραςία δωματίου. 

 

Ποςότθτεσ : 

 Τ4(μ3-Ο)2L2, Fw=1553 g/mol, 41.7mg (0.38mol%) 

 TBAB,Fw=322.368 g/mol, 0.1367g (6mol%) 

 Propylene oxide, fw=58.08 g/mol, 0.83 g/ml, 490μl,(1eq) 

 DCM, 3ml 

υνκικεσ : 

 κ=40οC 

 200 rpm 

Τπολογιςμοί : 

𝑛Υ4 μ3−Ο 2L2 =
0.0417

1553
= 𝟎.𝟎𝟐𝟔𝟖𝟓 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Ανάγω τισ αναλογίεσ ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol propylene oxide καταλφονται από 0.38 mol Y-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.02685 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.02685×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 =

𝟕.𝟎𝟕 𝒎𝒎𝒐𝒍 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 
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 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒  𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.410 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.410𝑔

0.83
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟒𝟗𝟎𝝁𝒍 

Τα 100 mol propylene oxide απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles του 

propylene oxide που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 7.07 mmol : 

100𝑚𝑜𝑙

7.07 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 4.242 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟏𝟑𝟔𝟕 𝒈 

 

Εικόνα 39. Φάςματα 1H-NMR για : propylene oxide (μπλζ), φάςματα για : 3h 
(κόκκινο), 5h( πράςινο), 20h (μϊβ), 24h(κίτρινο) 

 

Εικόνα 40. Φάςμα 1H-NMR για 3h αντίδραςθσ Τ-csq-MOF-1 με propylene 

oxide.Φαίνεται να ζχει παραχκεί μικρι ποςότθτα προϊόντοσ 
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Εικόνα 41. Φάςμα 1H-NMR για 5h αντίδραςθσ Τ-csq-MOF-1 με propylene 

oxide.Φαίνεται να ζχει παραχκεί μικρι ποςότθτα προϊόντοσ 

 

Εικόνα 42 . Φάςμα 1H-NMR για 20h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με propylene oxide.

  

Από τθν εικόνα 42 προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται με: 

𝛼 =
0.0733

1.0733
× 100 = 𝟔.𝟖 % 
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Εικόνα 43. Φάςμα 1H-NMR για 24h αντίδραςθσ Y-csq-MOF-1 με propylene oxide.  

Από τθν εικόνα 43  προκφπτει ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ιςοφται 

με: 

𝛼 =
0.0797

1.0797
× 100 = 𝟕.𝟒 % 

 Ηο-csq-MOF-1 and propylene oxide : 

 

Ενεργοποίθςθ Ho-csq-MOF-1 (NG_1_17_5) : Degas overnight ςε 

κερμοκραςία δωματίου. 

Ποςότθτεσ : 

 Ho4(μ3-Ο)2L2, Fw=1857 g/mol, 70mg (0.38mol%) 

 TBAB, Fw=322.368 g/mol, 0.192g (6mol%) 

 Propylene oxide, fw=58.08 g/mol, 0.83 g/ml, 700μl,(1eq) 

 DCM, 3ml 
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υνκικεσ : 

 κ=40οC 

 200 rpm 

Τπολογιςμοί : 

𝑛Ho 4 μ3−Ο 2L2 =
0.070

1857
= 𝟎.𝟎𝟑𝟕𝟕 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Ανάγω τισ αναλογίεσ ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol propylene oxide καταλφονται από 0.38 mol Ho-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.03770 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.03770×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 =

𝟗.𝟗𝟐 𝒎𝒎𝒐𝒍 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 

 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒  𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.576 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.694𝑔

0.83
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟔𝟗𝟎 𝝁𝒍 

Τα 100 mol propylene oxide απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles του 

propylene oxide που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 9.92 mmol : 

100𝑚𝑜𝑙

9.92 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 5.952 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟏𝟗𝟐 𝒈 
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Εικόνα 44. Φάςματα 1H-NMR για : propylene oxide (μπλζ), φάςματα για : 3h 
(κόκκινο), 20h( πράςινο), 25h (μϊβ). 

 

Εικόνα  45. Φάςμα 1H-NMR για 3h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1 με propylene oxide. 

Ζχει παραχκεί πολφ μικρι ποςότθτα προϊόντοσ και δεν είναι εφικτι θ ολοκλιρωςθ 

των κορυφϊν προκειμζνου να βρεκεί θ απόδοςθ.  



                       
                       
                       

59 
 

Εικόνα 46.  Φάςμα 1H-NMR για 20h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1 με propylene oxide.  

Η ποςότθτα starting material φαίνεται να είναι αμελθτζα. Η αντίδραςθ φαίνεται να 

ζχει προχωριςει ςτο 100% . 
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Εικόνα 47. Φάςμα 1H-NMR για 25h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1 με propylene oxide. Η 

ποςότθτα starting material είναι αμελθτζα. Η αντίδραςθ φαίνεται να ζχει 

προχωριςει ςτο 100% . 

 Ηο-csq-MOF-1 and propylene oxide 2nd cycle: 

 

Ενεργοποίθςθ Ho-csq-MOF-1 (NG_1_17_5) : Degas overnight ςε 

κερμοκραςία δωματίου. 

Ποςότθτεσ : 

 Ho4(μ3-Ο)2L2, Fw=1857 g/mol, 36.4mg (0.38mol%) 

 TBAB, Fw=322.368 g/mol, 0.192g (6mol%) 

 Propylene oxide, fw=58.08 g/mol, 0.83 g/ml, 700μl,(1eq) 

 DCM, 3ml 

υνκικεσ : 

 κ=40οC 

 200 rpm 
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Τπολογιςμοί : 

𝑛Ho 4 μ3−Ο 2L2 =
0.0364

1857
= 𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟔 𝒎𝒎𝒐𝒍 

Ανάγω τισ αναλογίεσ ςτθν ποςότθτα του MOF : 

Τα 100 mol propylene oxide καταλφονται από 0.38 mol Ho-csq-MOF-1, 

ενϊ θ ςυντικζμενθ ενεργοποιθμζνθ ποςότθτα του ΜOF ιςοφται με 

0.0196 mmol : 

 
100𝑚𝑜𝑙

𝑥
=

0.38𝑚𝑜𝑙

0.0196×10−3𝑚𝑜𝑙
→ 𝑥 = 𝟓.𝟏𝟔 𝒎𝒎𝒐𝒍 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 

 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒  𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 =
𝑚

𝐹𝑤
 →  𝑚 = 0.300 𝑔 →  𝑑 =

𝑚

𝑣
→ 𝑉 =

0.300𝑔

0.83
𝑔

𝑚𝑙
 
= 𝟑𝟔𝟎 𝝁𝒍 

Τα 100 mol propylene oxide απαιτοφν 6 mol TBAB, ενϊ τα moles του 

propylene oxide που υπολογίςτθκαν αντιςτοιχοφν ςε 5.16 mmol : 

100𝑚𝑜𝑙

5.16 × 10−3𝑚𝑜𝑙
=

6 𝑚𝑜𝑙

𝑦
→ 𝑦 = 3.096 × 10−4𝑚𝑜𝑙 → 𝑚 = 𝟎.𝟏𝟎𝟎 𝒈 

 

Εικόνα 48. Φάςματα 1H-NMR για : propylene oxide (μπλζ), φάςματα για : 3h 
(κόκκινο), 20h( πράςινο), 24h (μϊβ). 
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Εικόνα 49. Φάςμα 1H-NMR για 3h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1(2nd cycle) με propylene 

oxide. Η ποςότθτα του προϊόντοσ είναι ςχεδόν αμελθτζα και δεν είναι εφικτι θ 

ολοκλιρωςθ των κορυφϊν προκειμζνου να βρεκεί θ απόδοςθ.  

 

Εικόνα 50. Φάςμα 1H-NMR για 20h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1 με propylene oxide. 

Ζχει παραχκεί πολφ μικρι ποςότθτα προϊόντοσ και δεν είναι εφικτι θ ολοκλιρωςθ 

των κορυφϊν προκειμζνου να βρεκεί θ απόδοςθ.  
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Εικόνα 51. Φάςμα 1H-NMR για 24h αντίδραςθσ Ho-csq-MOF-1 με propylene oxide. 

Ζχει παραχκεί πολφ μικρι ποςότθτα προϊόντοσ και δεν είναι εφικτι θ ολοκλιρωςθ 

των κορυφϊν προκειμζνου να βρεκεί θ απόδοςθ.  

8. υμπεράςματα : 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία ζγινε μια ειςαγωγι ςτο ατελείωτο 

και άκρωσ ενδιαφζρον πεδίο των MOFs. Αυτά τα κρυςταλλικά πορϊδθ 

υλικά κεωροφνται ιδανικοί υποψιφιοι για τθν αποκικευςθ αερίων, τον 

χθμικό διαχωριςμό, τθν κατάλυςθ διαφόρων αντιδράςεων και άλλων 

πολλϊν εφαρμογϊν. Θ καταλυτικι δραςτικότθτα αποτελεί το κφριο 

αντικείμενο μελζτθσ αυτισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Συγκεκριμζνα, 

μελετικθκε θ δράςθ των Υ3+,Θο3+-csq-MOF-1 ωσ ετερογενείσ καταλφτεσ 

για τθν αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια. Στισ 

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ θ ςυγκεκριμζνθ αντίδραςθ πραγματοποιείται 

ςε υψθλζσ τιμζσ κερμοκραςίασ (120 Co), πίεςθσ CO2 (20 atm,), 

ανάδευςθσ (800 rpm),(Eddaoudi et al.) και ςυνικωσ οι ποςότθτεσ του 

εποξειδίου που χρθςιμοποιοφνται είναι μεγάλεσ. Με αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ αυξάνεται αποτελεςματικά θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ. Τα 

πειράματα τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ πραγματοποιικθκαν 

ςε πολφ πιο ιπιεσ ςυνκικεσ (κ~35-40οC, 1 atm CO2, 200rpm) δίνοντασ 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Λαμβάνοντασ λοιπόν υπόψθ αυτά τα 

δεδομζνα, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα Υ3+, Θο3+-csq-MOF-1 

αποτελοφν αποτελεςματικοφσ καταλφτεσ για τθν αντίδραςθ 
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κυκλοπροςκικθσ CO2 ςε εποξείδια και ζχουν αρκετά περικϊρια 

βελτίωςθσ προκειμζνου να δϊςουν ακόμα μεγαλφτερεσ αποδόςεισ αν 

αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα όπωσ θ πειραματικι διάταξθ και θ 

ευαιςκθςία των MOFs.  

9. Βιβλιογραφία : 

[1].Best Practices for the Synthesis, Activation, and Characterization of 

Metal–Organic Frameworks , Ashlee J. Howarth, Aaron W. 

Peters, Nicolaas A. Vermeulen, Timothy C. Wang, Joseph T. Hupp, 

and Omar K. Farha 

[2].Discovery and introduction of a (3,18)-connected net as an ideal 

blueprint for the design of metal–organic frameworks,Valerio 

D'Elia, Łukasz Wojtas, Karim Adil & Mohamed Eddaoudi 

[3].Reticular Chemistry and the Discovery of a New Family of Rare 
Earth (4, 8)-Connected Metal-Organic Frameworks with csq Topology 
Based on RE4(μ3-O)2(COO)8 Clusters, Giasemi K. Angeli, Christina 
Sartsidou,, Ioannis Spanopoulos, Constantinos Tsangarakis, Andreas 
Kourtellaris, Emmanuel Klontzas†, George E. Froudakis, Anastasios 
Tasiopoulos, and Pantelis N. Trikalitis 

[4].pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.7b16380 

[5].Metal–organic framework-based catalysts: Chemical fixation of 
CO2 with epoxides leading to cyclic organic carbonates, M. Hassan 
Beyzavi, Casey J. Stephenson, Yangyang Liu, Olga Karagiaridi,Joseph T. 
Hupp and Omar K. Farha 

[6].Topological Analysis of Metal-Organic Frameworks with Polytopic 
Linkers and/or Multiple Building Units and the Minimal Transitivity 
Principle, Mian Li, Dan Li, Michael O’Keeffe and Omar M. Yaghi 

[7].Dependence of solvents, pH, molar ratio and temperature in tuning 
metal organic framework architecture,R. Seetharaj , P.V. Vandana , P. 
Arya , S. Mathew 

https://pubs.acs.org/author/Howarth%2C+Ashlee+J
https://pubs.acs.org/author/Peters%2C+Aaron+W
https://pubs.acs.org/author/Peters%2C+Aaron+W
https://pubs.acs.org/author/Peters%2C+Aaron+W
https://pubs.acs.org/author/Vermeulen%2C+Nicolaas+A
https://pubs.acs.org/author/Wang%2C+Timothy+C
https://pubs.acs.org/author/Hupp%2C+Joseph+T
https://pubs.acs.org/author/Farha%2C+Omar+K
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-5
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-5
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-5
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-6
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-7
https://www.nature.com/articles/nchem.1982#auth-8
https://pubs.acs.org/author/Angeli%2C+Giasemi+K
https://pubs.acs.org/author/Sartsidou%2C+Christina
https://pubs.acs.org/author/Sartsidou%2C+Christina
https://pubs.acs.org/author/Sartsidou%2C+Christina
https://pubs.acs.org/author/Spanopoulos%2C+Ioannis
https://pubs.acs.org/author/Tsangarakis%2C+Constantinos
https://pubs.acs.org/author/Kourtellaris%2C+Andreas
https://pubs.acs.org/author/Kourtellaris%2C+Andreas
https://pubs.acs.org/author/Kourtellaris%2C+Andreas
https://pubs.acs.org/author/Klontzas%2C+Emmanuel
https://pubs.acs.org/author/Froudakis%2C+George+E
https://pubs.acs.org/author/Tasiopoulos%2C+Anastasios
https://pubs.acs.org/author/Tasiopoulos%2C+Anastasios
https://pubs.acs.org/author/Tasiopoulos%2C+Anastasios
https://pubs.acs.org/author/Trikalitis%2C+Pantelis+N
http://www.frontiersin.org/people/u/169011
http://www.frontiersin.org/people/u/169011
http://www.frontiersin.org/people/u/169011
http://www.frontiersin.org/people/u/200004
http://www.frontiersin.org/people/u/169257
http://www.frontiersin.org/people/u/200975
http://www.frontiersin.org/people/u/172388
http://www.frontiersin.org/people/u/172388
http://www.frontiersin.org/people/u/172388
http://www.frontiersin.org/people/u/166778


                       
                       
                       

65 
 

[8].Lanthanide Metal-organic Frameworks, chapter 4, 4.2, Peng Cheng 

[9].http://www.chemistry.uoc.gr/ptrikalitis/My_Papers_in%20PDF/Sor
ption_Isotherms.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


