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Δςσαπιζηίερ 
 

Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ζην 
Τκήκα Φεκείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην εξγαζηήξην Φεκείαο Υιηθψλ, ππφ ηελ 
επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. Παληειή Τξηθαιίηε. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη 
ην Τκήκα Φεκείαο πνπ κε δέρηεθε ζην Μεηαπηπρηαθφ ηνπ Πξφγξακκα θαη κνπ έδσζε 
ηελ επθαηξία λα επεθηείλσ ηηο γλψζεηο κνπ πάλσ ζηελ επηζηήκε πνπ ζπνχδαζα θαη 
αγαπψ, ηελ επηζηήκε ηεο Φεκείαο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Παληειή 
Τξηθαιίηε. Απφ ην πξνπηπρηαθφ θηφιαο κάζεκα πνπ καο έθαλε, εληππσζηάζηεθα κε 
ηνλ δήιν πνπ έδεηρλε γηα ηελ Φεκεία θαη κε ηηο γλψζεηο ηνπ πάλσ ζε απηήλ. Τνλ 
επραξηζηψ ηδηαηηέξσο πνπ απφ ην ηξίην έηνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ κε 
πξφηεηλε ζην Max Planck Institute έηζη ψζηε λα έρσ ηελ επθαηξία λα θάλσ εθεί ηελ 
πξαθηηθή κνπ άζθεζε. Ήηαλ κεγάιε κνπ ηηκή πνπ ζηελ ζπλέρεηα κε εκπηζηεχηεθε θαη 
κε δέρηεθε ζην εξγαζηήξηφ ηνπ γηα λα θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηελ κεηαπηπρηαθή κνπ δηαηξηβή. Φάξε ζε απηφλ έκαζα πνιιά πξάγκαηα 
ηφζν εξγαζηεξηαθά, φζν θαη επηζηεκνληθά. Τνλ επραξηζηψ πνιχ θαη γηα ηελ ππνκνλή 
θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ κνπ έδεημε. 

Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μήιην θαη ηνλ θ. Γηψξγν 
Φξνπδάθε πνπ δέρηεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ κεηαπηπρηαθή κνπ δηαηξηβή. Τνπο 
επραξηζηψ πνιχ θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ηφζν κέζσ ησλ 
πξνπηπρηαθψλ, φζν θαη κέζσ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ κνπ έθαλαλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα παηδηά ζην εξγαζηήξην, ηνλ Κσζηή Τζαγθαξάθε, 
ηνλ Γηάλλε Σπαλφπνπιν, ηελ Σεκίλα Αγγειή θαη ηελ Φξηζηίλα Σαξηζίδνπ γηα ηελ 
ζπλεξγαζία καο, γηα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ έκαζαλ θαη γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ 
έδσζαλ ηνλ θαηξφ πνπ ήκαζηαλ καδί ζην εξγαζηήξην. Τνπο επραξηζηψ φινπο γηα ηηο 
ζπδεηήζεηο θαη ηηο παξέεο πνπ θάλακε θαη θπξίσο πνπ κε έθαλαλ λα 
ζπλεηδεηνπνηήζσ πφζν φκνξθν θαη αλεθηίκεην είλαη λα ζπλεξγάδεηαη θαλείο κε ηφζν 
δηαθνξεηηθνχο απφ απηφλ αλζξψπνπο.  
Απηά ηα ηξία ρξφληα ζην εξγαζηήξην, δελ είλαη κφλν ε γλψζε πνπ έιαβα ζε 
επηζηεκνληθφ επίπεδν ζεκαληηθή γηα εκέλα, αιιά θαη νη πνιιέο εκπεηξίεο δσήο πνπ 
απέθηεζα. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ρσξίο ηνπο νπνίνπο δελ ζα είρα 
θαηαθέξεη ηίπνηα κέρξη ηψξα. Δίλαη πάληα δίπια κνπ, γηα λα κε ζηεξίδνπλ, γηα λα κνπ 
δίλνπλ ψζεζε θαη λα κνπ ππελζπκίδνπλ πσο κε ηελ πξνζπάζεηα, ηελ ππνκνλή θαη 
ηελ επηκνλή επηηπγράλνληαη φια. 

Θα ήζεια αθφκα λα επραξηζηήζσ ηνλ Γεκήηξε πνπ ήηαλ θαη ηα δχν ρξφληα 
απηά δίπια κνπ, κε ζηήξηδε θαη πίζηεπε ζε εκέλα, φηαλ εγψ ε ίδηα δελ πίζηεπα ζηνλ 
εαπηφ κνπ. 

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δχα, ηελ Δηξήλε θαη ηνλ Απνζηφιε, νη 
νπνίνη είλαη ζπλερψο εθεί γηα λα ραξνχλ κε ηελ ραξά κνπ, αιιά θαη γηα λα αθνχζνπλ 
ηηο αλεζπρίεο κνπ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη λα κε ζηεξίμνπλ θάζε θνξά πνπ 
ηνπο έρσ αλάγθε. 
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Πεπίλητη 
 

Τα θιαζζηθά πνξψδε πιηθά, φπσο είλαη ν ελεξγφο άλζξαθαο θαη νη δεφιηζνη 
έρνπλ εδψ θαη ρξφληα κειεηεζεί εθηελψο σο πξνζξνθεηηθά πιηθά ζε δηάθνξεο 
εθαξκνγέο. Παξφια απηά, ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξνζξφθεζε, ηνλ δηαρσξηζκφ 
θαη ηελ απνζήθεπζε αεξίσλ απαηηνχλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πνιχ κεγάιεο 
εηδηθέο επηθάλεηεο, χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη δπλαηφηεηα ρεκηθήο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζθειεηνχ. Όια απηά δελ ηθαλνπνηνχληαη ζηα παξαπάλσ πνξψδε 
πιηθά.  

Τα Metal Organic Frameworks, MOFs, είλαη θαηλνηφκα θξπζηαιιηθά πνξψδε 
πιηθά, ηα νπνία έρνπλ πξνζειθχζεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ 
δνκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ επηθαλεηψλ ηνπο, ηνπ 
πςεινχ πνξψδνπο ηνπο, ηεο ρακειήο θξπζηαιιηθήο ππθλφηεηά ηνπο θαη ηεο ζεξκηθήο 
θαη ρεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπο. Απηά ηα πιηθά έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα 
ηξνπνπνηεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ην δνθνχλ, ψζηε λα ηνπο πξνζδνζνχλ 
επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. 

Τα MOFs βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία. Έλα απφ απηά 
είλαη ε απνζήθεπζε θαη ν δηαρσξηζκφο αεξίσλ πνπ αθνξνχλ θαηά θφξνλ ην 
πεξηβάιινλ. Απηά ηα αέξηα είλαη ην CO2, ην Η2 θαη ην CH4. Γη’ απηήλ ηελ εθαξκνγή 
κειεηήζεθαλ ηα MOFs ζε απηήλ ηελ εξγαζία. 

Σηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζπληέζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ δεθαηέζζεξα 
λέα πιηθά MOFs. Η ζχλζεζε ηνπο βαζίζηεθε ζηνλ ζηνρεπκέλν ζρεδηαζκφ ηνπο αθνχ 
έγηλε πξνζεθηηθή επηινγή θαη πξνζεθηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ επηκέξνπο κεξψλ ηνπο.  
Όια ηα πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ ζε δείγκα ζθφλεο. Γηα ηα 
πιηθά πνπ ήηαλ ζε κνξθή κνλνθξπζηάιινπ έγηλε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ ζε 
κνλνθξχζηαιιν. Όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν έγηλε ζηνηρεηαθή αλάιπζε, EDS. Σηα 
πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πιηθά έγηλε κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπο, θαη ζε ηξία απφ 
απηά έγηλαλ ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο αεξίσλ ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη 
ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε ζχγθξηζε κε δεδνκέλα ηεο 
βηβιηνγξαθίαο.  

Απηά ηα πιηθά έδεημαλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζξφθεζε αεξίσλ, 
γηα δηαθνξεηηθή φκσο εθαξκνγή ην θαζέλα. Τo πιηθφ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6]  
παξνπζηάδεη αξθεηά πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηφζν ηνπ CO2, φζν θαη ηνπ Η2 θαη 
ηνπ CH4 ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά ηνπ είδνπο ηνπ. Τα πιηθά 12, (DMA)4[Mg3(OH)2L2]  
θαη 13, Mg-L εκθαλίδνπλ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε ην CO2, θαηάιιειε γηα ηελ 
εθαξκνγή πνπ ρξεηάδνληαη απηά ηα πιηθά. Τν πιηθφ 12, εκθαλίδεη πνιχ θαιή 
εθιεθηηθφηεηα γηα ην CO2 έλαληη ηνπ CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ, ελψ ην πιηθφ 13 
εκθαλίδεη πνιχ θαιή εθιεθηηθφηεηα γηα ην CO2 έλαληη ηνπ Ν2 ζηνπο 298Κ. 

Αθφκα, έγηλε ε πξνζπάζεηα γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε ηξηψλ πνιιά 
ππνζρφκελσλ πιηθψλ πνπ είραλ ήδε ζπληεζεί ζηνλ παξειζφλ ζην εξγαζηήξην.  

Σε απηήλ ηελ εξγαζία, αθφηνπ γίλεηαη κία εηζαγσγή γηα λα γίλεη γλσζηφο ν 
ζθνπφο ησλ πεηξακάησλ θαη ε ζεσξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηά, παξνπζηάδνληαη 
ηα πιηθά πνπ αλαπηχρζεθαλ, ν πιήξεο ραξαθηεξηζκφο ηνπο θαη ε κειέηε ησλ 
πξνζξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 
 
 
Λέξειρ κλειδιά: πνξψδε πιηθά, MOFs, δηρηπσηή ρεκεία, ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο 
πιηθψλ, απνζήθεπζε αεξίσλ, δηαρσξηζκφο αεξίσλ 
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Abstract 
 
Traditional porous materials, such as activated carbons and zeolites, have 

extensively been studied for several years as adsorbents in various applications. 
However, modern key applications require specific characteristics in terms of gas 
uptake, separation and storage, including high surface areas, functional groups and 
the ability for further chemical modification of the framework. All these are not fulfilled 
in the above materials. 

Metal Organic Frameworks (MOFs), are novel crystalline porous materials that 
have attracted considerable attention due to their unique properties, including high 
surface areas and porosities, and thermal and chemical stability. These materials 
have the advantage that they can be extensively modified, in order to acquire desired 
properties. 

MOFs have applications in many fields. Two of these are gas storage and gas 
separation for gases that are environmentally relevant. These gases are CO2, H2 and 
CH4. In this research, MOFs have been studied for these applications.  

In this work, fourteen new MOFs were synthesized and characterized. Their 
synthesis was based on their targeted design following a judicious selection and 
careful combination of organic and inorganic components. All MOFs were 
characterized using powder X-ray diffraction. Single crystal X-ray diffraction 
measurements were performed in the case of single crystalline materials. Where was 
necessary, elemental analysis, EDS was performed. In most materials their porosity 
have been studied, and in three of them detailed gas adsorption measurements 
under specific conditions of pressure and temperature, which allow direct comparison 
with the literature, were performed. 

These three materials have shown very good results in gas adsorption, but for 
different application each of them. Material 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] exhibits high 
uptake values for CO2, H2 and CH4 compared to other similar non-functionalized 
materials. Materials 12, (DMA)4[Mg3(OH)2L2] and 13, Mg-L have shown quite high 
interactions with CO2. Material 12 exhibits also a very good selectivity of CO2 over 
CH4 at 273Κ and 298K, while material 13 exhibits a quite good selectivity of CO2 over 
N2 at 298Κ. 

Furthermore, many trials have been made to fully activate three quite 
promising materials that had already been synthesized in the laboratory. 

In the present Thesis, after we present the scope of our work, an introduction 
about MOFs takes place, followed by the results and discussion of the synthesized 
materials. 
 
Key words: porous materials, MOFs, reticular chemistry, targeted design of 
materials, gas storage, gas separation  
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Κεθάλαιο 1 - Διζαγυγή 
 
1.1. Σο πεπιβαλλονηικό ππόβλημα 

 
Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, CO2, ην νπνίν ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε πνζνζηφ 76%, έρεη απμεζεί δξακαηηθά απφ ην 1960 (ζρήκα 
1.1).1 
 
 

 
σήμα 1.1. Τν πνζνζηφ ηνπ θάζε αεξίνπ πνπ ζπκβάιεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Τν 
CO2 θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 76%. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ζην παξαηεξεηήξην ηεο Mauna Loa ηεο 
Φαβάεο, ην πνζνζηφ ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα ήηαλ 320 ppm ηελ δεθαεηία ηνπ 60, 
αιιά έρεη ππεξβεί ηα 400 ppm ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (ζρήκα 1.2).2 
 

 
σήμα 1.2. Τν πνζνζηφ ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα ηα ηειεπηαία 55 ρξφληα ζχκθσλα κε ην 
παξαηεξεηήξην ηεο Mauna Loa ηεο Φαβάεο. 
 

Απηή ε πνιχ κεγάιε αχμεζε είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ησλ αλζξσπνγελψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε 
εθθαζάξηζε ησλ δαζψλ θαη ε θαχζε άιισλ βηνκαδψλ, απφ ηηο νπνίεο εθπέκπεηαη ην 
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CO2.
3 Ωζηφζν, νη εθπνκπέο ηνπ CO2 πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ζην κέιινλ, ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. 
 

1.2. ηπαηηγικέρ μεηπίαζηρ πποβλήμαηορ 
 

Οη θχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κεηξίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαθέξνληαη είηε 
ζηελ δέζκεπζε ηνπ CO2 απεπζείαο απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα, είηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνηλψλ νξπθηψλ 
θαπζίκσλ κε άιιεο πεγέο θαπζίκσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ρακειφ – ή κεδεληθφ 
πνζνζηφ άλζξαθα, θαη ζπλεπψο είλαη πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Απηέο είλαη ην 
H2 θαη ην θπζηθφ αέξην.4 
 

1.2.1. Γέζμεςζη CO2 από ηοςρ ζηαθμούρ παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 
 

Γηα λα απνηξαπεί ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε 
ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απνηειεζκαηηθή δέζκεπζε ηνπ 
CO2 απφ ηα ήδε ππάξρνληα ζεκεία εθπνκπψλ απηψλ. 
Τν κείγκα θαπζαεξίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξπθηά θαχζηκα, απνηειείηαη απφ έλα ζεκαληηθφ 
πνζνζηφ Ν2 (73-77%), απφ CO2 (15-16%), πδξαηκνχο, Ο2, θαη απφ άιια ζε κηθξφ 
πνζνζηφ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη ην CO, ηα NOx θαη ηα SΟx θ.α (πίλαθαο 1.1). Ο 
δηαρσξηζκφο ινηπφλ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ ζε ζπγθέληξσζε CO2  απφ ην N2 είλαη 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο. 
 
Πίνακαρ 1.1. Τν ηππηθφ πνζνζηφ ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ απαεξίσλ θαχζεο απφ ζηαζκφ 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί νξπθηά θαχζηκα. 

 

 
 

Έηζη, ε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ επηιεθηηθή δέζκεπζε ηνπ CO2 
απφ ηα απαέξηα θαχζεο ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα 
βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζηελ αηκφζθαηξα CO2.  

Η κεγαιχηεξε πξφθιεζε είλαη ε εχξεζε πιηθψλ ηα νπνία ζα πιεξνχλ φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο, ζα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 
δεζκεχνπλ ην CO2. Σηηο ήδε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη απηφλ 
ηνλ ζθνπφ, ζπγθαηαιέγνληαη ηα πδαηηθά δηαιχκαηα αιθαλνιακηλψλ θαη ηα πνξψδε 
πξνζξνθεηηθά, φπσο νη δεφιηζνη θαη νη ελεξγνί άλζξαθεο. 

Τα πδαηηθά δηαιχκαηα αιθαλνιακηλψλ, ηα νπνία πξνζξνθνχλ ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην CO2 θαη έρνπλ πςειή ζπγγέλεηα γη απηφ, ζρεκαηίδνπλ ρεκηθφ 
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δεζκφ C-N κεηαμχ ηνπ αηφκνπ C ηνπ CO2, θαη ηνπ Ν ηεο άκηλν–νκάδαο πνπ 
ππάξρνπλ ζηα δηαιχκαηα απηά (ρεκεηνξξφθεζε).  Η ζπγγέλεηα απηψλ ησλ κνξίσλ γηα 
ην CO2 εμαξηάηαη απφ ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ακίλεο. Η ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα 
ην ζπάζηκν ηνπ δεζκνχ C–N κε ζθνπφ ηελ αλαγέλλεζε ηνπο είλαη πςειή, θαη απηφ 
έρεη έλα πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Υπνινγίδεηαη φηη ~30% ηεο παξαγφκελεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεηάδεηαη κφλν γηα απηήλ ηελ δηεξγαζία.  

Οη δεφιηζνη έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ CO2. Τν 
ειάηησκα απηψλ, είλαη φηη ιφγσ ησλ πδξαηκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα απαέξηα θαχζεο, 
νη δεφιηζνη έξρνληαη πνιχ εχθνια ζε θνξεζκφ απφ ηνπο πδξαηκνχο θαη έηζη ε 
ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο CO2 κεηψλεηαη ζεκαληηθά.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζνλ αθνξά ηνπο ελεξγνχο άλζξαθεο, νη νπνίνη είλαη 
άκνξθεο πνξψδεηο κνξθέο ηνπ άλζξαθα, εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειή ηθαλφηεηα 
πξνζξφθεζεο CO2 ζε ρακειέο πηέζεηο.  

Τα δηαιχκαηα αιθαλνιακηλψλ θαη ηα πιηθά πνπ αλαθέξζεθαλ θαη έρνπλ 
κειεηεζεί εθηεηακέλα γηα ηελ εθιεθηηθή δέζκεπζε ηνπ CO2, εκθαλίδνπλ αξθεηά 
κεηνλεθηήκαηα. Υπάξρεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα λέα πνξψδε πιηθά, ηα νπνία 
απνηειεζκαηηθά λα πξνζξνθνχλ ην CO2. Έηζη, ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα είλαη αλαγθαία. 

Έλα ζεκαληηθφ αθφκε πξφβιεκα είλαη ε κεηέπεηηα δηαρείξηζε ησλ ηεξάζηησλ 
πνζνηήησλ CO2 πνπ ζα απνζεθεπηνχλ ζε απηά ηα πιηθά. Γχν ιχζεηο είλαη νη 
επηθξαηέζηεξεο. Η κία αλαθέξεη φηη ην CO2 κεηά ηελ εθιεθηηθή δέζκεπζε ηνπ απφ ηα 
απαέξηα θαχζεο ζπκπηέδεηαη θαη εγρέεηαη ζε έλα ππφγεην πεξηβάιινλ ζπγθξάηεζεο 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απνζήθεπζε CO2 ρσξίο δηαξξνέο. Η άιιε πξνηείλεη ηελ 
απνζήθεπζε ηνπ CO2 ζηα βάζε ησλ σθεαλψλ ζε 1000 – 3000 m φπνπ ην CO2 είλαη 
ζε πγξή κνξθή. 
 

1.2.2. Δναλλακηικέρ πηγέρ καςζίμυν και αποθήκεςζη 

 
Με ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ εθπεκπφκελνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα, αιιά θαη 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη, 
έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο – πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ - πεγέο 
θαπζίκσλ. 

Τν Η2 είλαη έλαο απφ ηνπο δχν ππνςήθηνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Τν Η2 έρεη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν 
ελεξγεηαθφ θαηά βάξνο πεξηερφκελν απφ ην πεηξέιαην θαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ  
παξάγεη κφλν Η2Ο. Φξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ην H2 δελ ππάξρεη ζηελ θχζε ζε 
πνζφηεηεο, θαη έηζη απηφ ζα πξέπεη λα παξαρζεί απφ θάπνηα άιιε πεγή ελέξγεηαο. Γη 
απηφλ ηνλ ιφγν, ην Η2 ζεσξείηαη έλαο θνξέαο ελέξγεηαο (φπσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα), 
θαη φρη κηα πξσηνγελήο πεγή ελέξγεηαο (φπσο ν άλζξαθαο).5 

Τν θπζηθφ αέξην, σο δεχηεξνο ππνςήθηνο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη λα γίλεη ην παγθφζκην πξσηεχνλ θαχζηκν γηα ηελ 
κεηαθνξά. Τν θπζηθφ αέξην, απνηεινχκελν θπξίσο απφ CH4, έρεη ηελ κεγαιχηεξε 
αλαινγία Η πξνο C απφ θάζε άιιν νξπθηφ θαχζηκν, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ θαχζε 
ηνπ λα εθπέκπεηαη ιηγφηεξν CO θαη CO2 αλά κνλάδα ελέξγεηαο.6 

Ωζηφζν, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην CH4, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην θπζηθφ 
αέξην, απαηηείηαη ε απνκάθξπλζε απφ απηφ ηφζν ηνπ CO2, φζν ηνπ αηζαλίνπ (C2H6), 
ηνπ πξνπαλίνπ (C3H8) θαη ησλ βαξχηεξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ (C4+) ηα νπνία 
ππάξρνπλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζην αθαηέξγαζην αέξην (πίλαθαο 1.2).7 
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Πίνακαρ 1.2.  Τν ηππηθφ πνζνζηφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.8 

 

 
 

Τφζν ην H2, φζν θαη ην CH4, ινηπφλ είλαη εμαηξεηηθνί ελαιιαθηηθνί ππνςήθηνη 
γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ θνηλψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα 
φκσο, απηή ε αληηθαηάζηαζε παξεκπνδίδεηαη αθνχ δελ ππάξρεη έλαο αζθαιήο, 
θηελφο θαη πξνζηηφο ηξφπνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα 
εχθνιε ρξήζε ηνπο.9 Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, απαηηνχληαη πξνζξνθεηηθά πιηθά ηα νπνία 
ζα είλαη ηθαλά λα απνζεθεχνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηθαλή πνζφηεηα απφ ην θάζε αέξην 
ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ θαη ζε ζρεηηθά ρακειέο πηέζεηο.  

Τν ππνπξγείν ελέξγεηαο ησλ ΗΠΑ (Department of Energy, DOE) ζέηεη ζπρλά 
ζηφρνπο πνπ ηα λέα πξνζξνθεηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ κε ζθνπφ ηελ 
απνζήθεπζε ηνπ CH4 θαη ηνπ Η2.Οη ζηφρνη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ Η2 γηα ην 2017 
είλαη 5.5 wt % θαη 40 g L-1 ζε ιεηηνπξγηθή ζεξκνθξαζία -40 - 60 νC ππφ κέγηζηε πίεζε 
δηαλνκήο 100 atm.10 Δλψ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ην 2012 γηα ην CH4 ήηαλ 0.5 g g-1 θαη 
264 cm3 cm−3 ζε έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ  -40 - 85 νC, ηππηθέο γηα έλα απηνθίλεην ζε 
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.11 
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Κεθάλαιο 2 – Metal Organic Frameworks (MOFs)  
 
2.1. Η ιζηοπία και ηα γενικά σαπακηηπιζηικά ηυν MOFs 

 
Τα Metal Organic Frameworks (MOFs), ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη σο 

πνιπκεξή ζπλαξκνγήο, απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθά ηφληα ή κεηαιιηθέο πιεηάδεο, νη 
νπνίεο γεθπξψλνληαη απφ έλαλ πνιπηνπηθφ ππνθαηαζηάηε γηα λα δψζνπλ 1D,2D θαη 
3D δνκέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ νκνηφκνξθνπο πφξνπο θαη δίθηπα θαλαιηψλ. Τν 
νξγαληθφ θνκκάηη ζπλδέεηαη κε ην αλφξγαλν κέζσ δεζκψλ ζπλαξκνγήο (ζρήκα 2.1). 

 
σήμα 2.1. Τν κεηαιιηθφ ηφλ (κπάια) ζπλδέεηαη κε ηνλ δηηνπηθφ ππνθαηαζηάηε (ξάβδνο) γηα 
λα ζρεκαηίζνπλ έλα 3D δίθηπν.1 

 
Τν πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ πιηθψλ είλαη φηη είλαη δπλαηφλ έλαο κεγάινο 
ζρεηηθά αξηζκφο απφ δηαθνξεηηθέο κεηαιιηθέο πιεηάδεο, (ζρήκα 2.2), λα ζπλδπαζηεί 
κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο ππνθαηαζηάηε (ζρήκα 2.3), γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο πνιχ 
κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ MOFs.  

Τα ζπλήζε ρξεζηκνπνηνχκελα θαηηφληα κεηάιισλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ MOFs 

είλαη θπξίσο ηα θαηηφληα κεηάιισλ κεηάπησζεο ηεο πξψηεο ζεηξάο (κε πην ζπρλά 

παξαηεξνχκελα ζηελ βηβιηνγξαθία απηά ηνπ Cu2+ θαη Zn2+), ηα ηξηζζελή κέηαιια, 

Al3+ θαη In3+, ην Mg2+, ην Zr4+ θαη ην Hf4+ πνπ ππάξρεη έλα ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γχξσ 

απφ απηά ιφγσ ησλ πνιχ ζηαζεξψλ δεζκψλ Zr–ΟOC- θαη Hf–ΟOC- πνπ 

ζρεκαηίδνπλ θαη ζπλεπψο νδεγνχλ ζε ηδηαηηέξσο ζηαζεξά MOFs, θαη ηέινο ηα 

θαηηφληα ιαλζαληδψλ θαη ην Y3+ γηα ηα νπνία δηαθξίλεηαη έλα ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία 

θπξίσο ρξφληα. 

 
σήμα 2.2. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα κεηαιιηθψλ πιεηάδσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 
MOFs. 
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σήμα 2.3. Αληηπξνζσπεπηηθνί ππνθαηαζηάηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε MOFs. 
Γηαθξίλνληαη ηξεηο δηηνπηθνί, δχν ηξηηνπηθνί θαη δχν ηεηξαηνπηθνί.  
 

Τν 1999, ε νκάδα ηνπ Yaghi δεκνζίεπζε ην MOF-5, ην πξψην MOF ην νπνίν 
παξνπζίαδε κφληκν πνξψδεο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ κνξίσλ δηαιχηε απφ ηνπο 
πφξνπο ηνπ.2 Τν MOF–5 απνηειείηαη απφ Zn4O(O2C-)6 νθηάεδξα, ηα νπνία 
γεθπξψλνληαη απφ 6 ππνθαηαζηάηεο BDC2- (1,4-benzenedicarboxylate) γηα λα 
δψζνπλ ην ηειηθφ 3D θπβηθφ δίθηπν (ζρήκα 2.4).  
 

 
σήμα 2.4. Τν MOF-5 απνηειείηαη απφ Zn4O(O2C-)6 νθηάεδξα (αλφξγαλν κέξνο) ηα νπνία 
γεθπξψλνληαη απφ 6 ππνθαηαζηάηεο BDC2- (νξγαληθφ) γηα λα δψζνπλ ην ηειηθφ 3D θπβηθφ 
δίθηπν. Η θίηξηλε ζθαίξα αληηπξνζσπεχεη ηελ κεγάιε θνηιφηεηα, κεγέζνπο 18.5Å.

 

 
Τν MOF απηφ, κεηά απφ κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο αεξίσλ, έδεημε φηη δηαζέηεη κία 
επηθάλεηα BET 2320 m2g-1, ηηκή ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 
γηα ηνπο δεφιηζνπο θαη ηνλ ελεξγφ άλζξαθα.  

Τα επφκελα ρξφληα παξαηεξήζεθε κία ζπλερή εμέιημε ζην πεδίν ησλ MOFs. 
Τν 2004, ην MOF–177 (Zn4O(BTB)2, BTB= 4,4′,4′′-benzene-1,3,5-triyl-tribenzoate) 
παξνπζίαζε ηελ κεγαιχηεξε επηθάλεηα BET κέρξη εθείλε ηελ επνρή κε ηηκή 3780 
m2g-1, ελψ ην 2010 κε ην MOF–210  ((Zn4O)3(BTE)4(BPDC)3, BTE = 4,4′,4′′- 
(benzene-1,3,5-triyl-tris(ethyne-2,1-diyl)) tribenzoate θαη BPDC = biphenyl-4,4′-
dicarboxylate) ε επηθάλεηα BET ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε παξνπζηάδνληαο ηελ ηηκή 
6240 m2g-1.3 

Σήκεξα ππάξρνπλ κεξηθέο ρηιηάδεο δνκέο ζηελ Cambridge Structural Database, νη 
νπνίεο έρνπλ κειεηεζεί θαη θαηαγξαθεί. 
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Τα MOFs δηαζέηνπλ κεγάιεο εηδηθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα θηάζνπλ 
ηα 7000 m2g-1, κεγάιν φγθν πφξσλ ν νπνίνο κπνξεί λα θηάζεη ηελ ηηκή 4.4 cm3g-1, 
πνιχ ρακειέο ππθλφηεηεο κέρξη θαη 0.124 g cm-3 θαη πνηθίια κεγέζε πφξσλ ηα νπνία 
θηάλνπλ κέρξη θαη ηα 98Å.4 5 Κάπνηα δηαζέηνπλ επίζεο πςειή ζεξκηθή θαη ρεκηθή 
ζηαζεξφηεηα. 

Απηά ηα πιηθά, ιφγσ φισλ απηψλ ησλ κνλαδηθψλ ηδηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ, 
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ απνζήθεπζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αεξίσλ (ζρήκα 2.5), ζηελ 
εηεξνγελή θαηάιπζε, ζηελ κεηαθνξά θαη ζηελ εθιεθηηθή απνδέζκεπζε θαξκάθσλ, 
ζηελ απνζήθεπζε θαη κεηαηξνπή ελέξγεηαο, θαη ζηελ βηνταηξηθή απεηθφληζε. 
Βξίζθνπλ επίζεο εθαξκνγή ζαλ ρεκηθνί αληρλεπηέο, ζαλ καγλήηεο θαη ζαλ αγσγνί θαη 
εκηαγσγνί.   
 

 
σήμα 2.5. Αξηζηεξά: Γεμακελέο θαπζίκσλ CH4 εληζρπκέλεο κε MOF. Γεμηά: Volkswagen 
Caddy EcoFuel πξνηφηππν απηνθίλεην.6 

 
Παξφια απηά, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ απνηξέπεη ηελ επξεία 
ρξήζε ησλ MOF ζε βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ε αζηάζεηα ησλ 
πεξηζζφηεξσλ απφ απηψλ ζην λεξφ ή ζε πςειή ζπγθέληξσζε πγξαζίαο.7 
 

2.2. Η δισηςυηή Υημεία ζηα MOFs 
 

Με ζθνπφ λα πεξηγξαθνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ νη δνκέο ησλ MOFs έρεη 
αλαπηπρζεί ε βάζε δεδνκέλσλ Resource Structure Chemistry Structure, RCSR. Η 
ηνπνινγία είλαη ν ηξφπνο πνπ ζπλδένληαη θαη επαλαιακβάλνληαη κε ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία ζπκκεηξίαο ηα κέξε πνπ απνηεινχλ έλα πιηθφ. Η αλάιπζε ηεο ηνπνινγίαο 
ελφο θξπζηαιιηθνχ πιηθνχ φπσο ηα MOFs, ηα νπνία έρνπλ πνιχπινθεο δνκέο, είλαη 
ρξήζηκε γηα ηελ απινχζηεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ ζχγθξηζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ 
δνκψλ ηνπο. Σε απηήλ, ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ θαζνξίδεη ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηνλ 
φγθν ησλ πφξσλ.8 

Οπζηαζηηθά, ε δηρηπσηή ρεκεία (reticular chemistry) κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 
ε δηαδηθαζία ηεο εχζηνρεο ζπλαξκνιφγεζεο ζρεδηαζκέλσλ άθακπησλ κνξηαθψλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο νξγαλσκέλεο δνκέο (δίθηπα), ηα νπνία 
ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηζρπξψλ δεζκψλ.9 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θαη κνξηαθψλ 
δνκηθψλ κνλάδσλ (molecular building block, MBB), απαξαίηεηε είλαη ε αλαγσγή 
απηψλ ζε απινχζηεξα δίθηπα. Η αλαγσγή ή ε αληηζηνίρηζε ελφο MOF ζε έλα δίθηπν ή 
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πιέγκα γίλεηαη αλ νη αλφξγαλεο δνκηθέο νκάδεο (άηνκα ή πιεηάδεο) απνηεινχλ ηνπο 
θφκβνπο (nodes), ελψ νη νξγαληθνί ππνθαηαζηάηεο ηηο αθκέο.8 Οη αλφξγαλεο δνκηθέο 
νκάδεο νη νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο δεπηεξνηαγείο δνκηθέο νκάδεο 
(secondary building units – SBUs) κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ σο έλα απιφ 
γεσκεηξηθφ ζρήκα, φπσο ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, ηεηξάεδξν, νθηάεδξν, ηξηγσληθφ 
πξίζκα θ.α (ζρήκα 2.6.).10 
 

 
σήμα 2.6. Οη δχν δνκηθέο νκάδεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην MOF–5. Η SBU Zn4O(O2C-
)6  αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα νθηάεδξν, ελψ ν ππνθαηαζηάηεο απφ κία ξάβδν. Απηά ηα δχν 
ζπλαξκνινγνχληαη γηα λα δψζνπλ έλα primitive cubic (pcu) δίθηπν. 

 
Καη νη ππνθαηαζηάηεο κπνξεί λα παξαζηαζνχλ σο θφκβνη, φηαλ απηνί δελ είλαη 
επζχγξακκνη. Σεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πεξηγξαθή κίαο ηνπνινγίαο είλαη ε γεσκεηξία 
ησλ ζεκείσλ επέθηαζεο ηφζν ηεο SBU, φζν θαη ηνπ ππνθαηαζηάηε (ζρήκα 2.7). 
 

 
σήμα 2.7. Ο ππνθαηαζηάηεο BTC3- κπνξεί λα παξαζηαζεί απφ έλα ηξίγσλν ηνπ νπνίνπ ηα 
ζεκεία επέθηαζεο είλαη νη C ησλ O2C- . 

 
Τν κέγεζνο ηνπ ππνθαηαζηάηε, νη ηξφπνη θαη ν αξηζκφο ζπλδέζεσλ πνπ δηαζέηεη 
απηφο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή ελφο MOF κε πξνθαζνξηζκέλε 
ηνπνινγία.  
Πην απιά, ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ ππνθαηαζηάηε θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε 
ζπγθεθξηκέλε SBU θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ (ζρήκα 2.8).  
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σήμα 2.8. Τξεηο ελδεηθηηθέο ηνπνινγίεο ησλ MOFs. Η ftw ηνπνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ 
ζπλδπαζκφ ελφο ηεηξάγσλνπ ππνθαηαζηάηε θαη κίαο θπβννθηαεδξηθήο SBU. Η the 
ηνπνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο ηξίγσλνπ ππνθαηαζηάηε θαη κίαο θπβηθήο 
SBU. Τέινο, ε flu ηνπνινγία πξνθχπηεη κεηά ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο ηεηξαεδξηθνχ 
ππνθαηαζηάηε θαη κία θπβηθήο SBU.11 

 
Όπσο έγηλε ινηπφλ ζαθέο, ηα MOFs έρνπλ ην κεγάιν πιενλέθηεκα έλαληη 

άιισλ πνξσδψλ πιηθψλ, φπσο είλαη νη δεφιηζνη θαη ν ελεξγφο άλζξαθαο, λα 
ππνζηνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηξνπνπνίεζε. Υπάξρεη αθφκα ε δπλαηφηεηα 
αιιάδνληαο απιά ηνλ ππνθαηαζηάηε ελφο MOF κε ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγία, κε έλαλ 
κεγαιχηεξνπ κήθνπο ππνθαηαζηάηε ή κε θάπνηνλ πνπ λα δηαζέηεη θάπνηα ιεηηνπξγηθή 
νκάδα, λα πξνθχςεη λέν πιηθφ, ίδηαο ηνπνινγίαο, αιιά κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. 
 

 2.3. Η ζύνθεζη ηυν MOFs 

 
Με θαηάιιειε επηινγή ηνπ ππνθαηαζηάηε θαη ηεο αλφξγαλεο SBU, 

επηηπγράλεηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ MOF, κε ειεγρφκελν κέγεζνο, θαη ζρήκα 
πφξσλ πνπ κπνξεί λα θέξεη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ν ππνθαηαζηάηεο δχλαηαη λα επάγεη ηελ 
δεκηνπξγία  MOF κε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεηδή ε αλφξγαλε 
δνκηθή κνλάδα ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ελψ ν ππνθαηαζηάηεο 
έρεη ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία, κέγεζνο θαη αξηζκφ ζπλδέζεσλ, είλαη απηφο πνπ 
νπζηαζηηθά θαηεπζχλεη ηελ ζχλζεζε ηνπ MOF πξνο κία ζπγθεθξηκέλε δνκή. Η 
επηηπρήο εθαξκνγή ηεο δηθηπσηήο ρεκείαο, απαηηεί ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ 
πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο αλφξγαλεο 
δνκηθήο κνλάδαο παξνπζία ζπγθεθξηκέλνπ ππνθαηαζηάηε.12 

Γεληθά, πνιιέο ζπλζεηηθέο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 
ηελ ζχλζεζε ησλ MOFs. Οη δηαιπηνζεξκηθέο ζπλζέζεηο είλαη νη πην απιέο θαη νη 
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο. Σπλήζσο, ζηελ πην απιή εθδνρή ηεο, γίλεηαη ε αλάκεημε 
ηνπ θαηάιιεινπ κεηαιιηθνχ άιαηνο, κε ηνλ επηζπκεηφ πνιπηνπηθφ ππνθαηαζηάηε ζε 
έλαλ δηαιχηε κε πςειφ ζεκείν δέζεσο, φπσο είλαη ην DMF θαη ην κείγκα ζεξκαίλεηαη 
γηα κεξηθέο ψξεο ή κέξεο. Οη παξάκεηξνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ θαηά θφξνλ ηελ 
ζχλζεζε ελφο MOF είλαη ε αλαινγία κεηάιινπ – ππνθαηαζηάηε, ε θχζε ηνπ δηαιχηε, 
ε χπαξμε ε φρη ζπλδηαιπηψλ, ε θχζε θαη ε πνζφηεηα ηνπ νμένο πνπ έρεη επηιεγεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο αληίδξαζεο. 

Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δεζκνί κεηάιινπ – ππνθαηαζηάηε είλαη πνιχ 
ηζρπξνί (φπσο ζηελ πεξίπησζε Zr–OΟC-) απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο ξπζκηζηή 
(modulator) ν νπνίνο ζα απνηξέςεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ κεηέπεηηα θαηαβχζηζε 
ελφο άκνξθνπ πιηθνχ. Οη ξπζκηζηέο, είλαη ζπλήζσο κνλνηνπηθνί ππνθαηαζηάηεο 
(κεξηθνί απφ απηνχο είλαη ην βελδντθφ νμχ, ην 2–θζνξνβελδνηθφ νμχ,  ην νμηθφ νμχ θαη 



16 
 

ην πδξνριψξην), νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ δεζκνχο κε ην κεηαιιηθφ πξφδξνκν θαηηφλ 
θαη δεκηνπξγείηαη κία πιεηάδα. Καη‘ απηήλ ηελ δηαδηθαζία κεηψλεηαη ε θηλεηηθή ηεο 
αληίδξαζεο θαη επνκέλσο ην ζχζηεκα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ψζηε λα νδεγήζεη 
ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαιά θξπζηαιισκέλσλ πιηθψλ. 

Έλα δχζθνιν θνκκάηη ηεο ζχλζεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη 
λα ζπληεζνχλ κνλνθξχζηαιινη θαηάιιεινπ κεγέζνπο γηα ηελ δηελέξγεηα πεηξακάησλ 
πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο αηνκηθήο δνκήο. 

Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα MOFs πνπ ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία ζηελ 
ζχλζεζε ηνπο, πνιιέο κεηαζπλζεηηθέο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί. Κάπνηεο απφ απηέο 
είλαη νη κεηαζπλζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ε αληαιιαγή ηνπ ππνθαηαζηάηε 
ππνβνεζνχκελε απφ ηνλ δηαιχηε (solvent assisted linker exchange, SALE) θαη ε 
δηακεηάιισζε (transmetalation). 
 

2.4. Η ενεπγοποίηζη ηυν MOFs 
 

Σηα MOFs, ν δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζχλζεζε απηψλ, 
θαηαιακβάλεη ηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ. Δπίζεο,  κπνξεί κέζα ζηνπο πφξνπο λα 
ππάξρεη θαη θάπνηα πνζφηεηα απφ ππνθαηαζηάηε πνπ δελ έρεη αληηδξάζεη. Η 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αθαηξείηαη ν δηαιχηεο, ε νπνηνδήπνηε άιιν κφξην, κέζα 
απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο, ιέγεηαη 
ελεξγνπνίεζε.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ MOF είλαη έλα πνιχ θξίζηκν ζεκείν 
γηα ηνλ κεηέπεηηα ραξαθηεξηζκφ ηνπ. Πνιιά είλαη ηα πιηθά ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη 
κεξηθψο ή θαη νιηθψο κε ηελ απεπζείαο εθαξκνγή θελνχ θαη δείρλνπλ κεησκέλεο ή θαη 
κεδεληθέο επηθάλεηεο. Η θαηάξξεπζε ηεο δνκήο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πςειή 
επηθαλεηαθή ηάζε θαη ηηο ηξηρνεηδείο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηε δνκή απφ ηελ 
αιιαγή θάζεο ησλ παγηδεπκέλσλ κνξίσλ δηαιχηε απφ πγξφ ζε αέξην, εηδηθά φηαλ ν 
δηαιχηεο έρεη πςειφ ζεκείν δέζεσο ή θαη πςειή επηθαλεηαθή ηάζε. 

Έλαο ηξφπνο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελεξγνπνίεζε ελφο πιηθνχ MOF, 
είλαη κε ηελ εθαξκνγή θελνχ, κε ή ρσξίο ζέξκαλζή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη, ζπλήζσο 
κε κεγαιχηεξε επηηπρία, αθνχ πξψηα έρεη αληαιιαρζεί ν δηαιχηεο ηεο αληίδξαζεο κε 
έλαλ άιιν δηαιχηε ρακειφηεξνπ ζεκείνπ δέζεσο.  

Δλαιιαθηηθά, ε επηηπρήο ελεξγνπνίεζε ελφο MOF κπνξεί λα επηηεπρζεί 
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξθξίζηκν CO2. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ 
έρεη απνηχρεη ε πξψηε, θαη ζπλεπψο ην πιηθφ ζεσξείηαη επαίζζεην. Σχκθσλα κε 
απηήλ ηελ δηαδηθαζία, αληαιιάζζεηαη ν δηαιχηεο ηνπ πιηθνχ κε θάπνηνλ κε 
ρακειφηεξν ζεκείν δέζεσο (π.ρ αηζαλφιε), αιιά πνπ λα είλαη αλακίμηκνο κε ην CO2. 
Έπεηηα, ην MOF καδί κε ηνλ δηαιχηε κπαίλνπλ ζε κία θαηάιιειε ζπζθεπή, φπνπ ν 
λένο δηαιχηεο αληαιιάζζεηαη κε πγξφ CO2 αξθεηέο θνξέο. Σηελ ζπλέρεηα, απμάλεηαη 
ε ζεξκνθξαζία ζηνπο 40 - 50ν C, ην πγξφ CO2 κεηαηξέπεηαη ζε ππεξθξίζηκν CO2 θαη 
έηζη ην πγξφ CO2 αληαιιάζζεηαη κε ην ππεξθξίζηκν CO2 αξθεηέο θνξέο. Τέινο, 
γίλεηαη εθηφλσζε ηνπ αεξίνπ. 
Τν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ππάξμεη θαη κε ξνή πγξνχ θαη ππεξθξίζηκνπ CO2. Τν 
πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε εμάιεηςε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ηνπ 
δηαιχηε CO2 ζε ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο πάλσ απφ ην θξίζηκν ζεκείν.13 Πην απιά, 
ην MOF δελ λνηψζεη ηελ αιιαγή θαηά ην πέξαζκα ηνπ δηαιχηε απφ ηελ πγξή ζηελ 
αέξηα θάζε, θαη έηζη απηφ δελ θαηαζηξέθεηαη. 
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2.5. Ο σαπακηηπιζμόρ ηυν MOFs 

 
Μεηά ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ, πξηλ θαη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ, αιιά 

θαη γηα ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ, γίλεηαη ρξήζε κίαο πιεζψξαο ηερληθψλ.  
Αξρηθά, ην πιηθφ ην νπνίν έρεη ζπληεζεί, παξαηεξείηαη ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην, 

ην νπνίν δίλεη κία πξψηε εληχπσζε γηα ηελ κνξθή ηνπ πιηθνχ. Τν πιηθφ κπνξεί λα 
απνηειείηαη απφ κνλνθξπζηάιινπο ή λα είλαη πνιπθξπζηαιιηθφ, ζηελ κνξθή ζθφλεο. 
Σηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ ζην πιηθφ, έηζη ψζηε λα 
πξνζδηνξηζηεί ε χπαξμε ή φρη θξπζηαιιηθφηεηαο, αιιά θαη γηα εμαρζνχλ θαη άιια 
ζπκπεξάζκαηα, φπσο είλαη ην θξπζηαιιηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην πιηθφ θαη νη 
δηαζηάζεηο ηεο θπςειίδαο ηνπ. Αλ ην πιηθφ είλαη θξπζηαιιηθφ ζπλερίδεηαη ν 
ραξαθηεξηζκφο ηνπ. Αλ φκσο ππάξρεη θαη κνλνθξχζηαιινο, γίλεηαη πεξίζιαζε 
αθηίλσλ-Φ ζε κνλνθξχζηαιιν γηα ηελ εχξεζε ηεο δνκήο ηνπ. Αθφκα, γίλνληαη έιεγρνη 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε δηάθνξνπο δηαιχηεο αιιά θαη ζηνλ αέξα. Αλ νη 
θξχζηαιινη είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, αλαγθαία είλαη ε παξαηήξεζε ηνπο θαη ε ιήςε 
θσηνγξαθηψλ κε ηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο. Κάπνηεο θνξέο είλαη 
απαξαίηεηε θαη ε ζηνηρεηαθή αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαζκαηνζθνπία ελέξγεηαο δηαζπνξάο, EDS. Η θαζκαηνζθνπία NMR είλαη επίζεο 
έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ ησλ πιηθψλ. Με ηελ ρξήζε 
απηήο, θαίλεηαη αλ ην πιηθφ έρεη αδεηάζεη ή φρη απφ ηνλ δηαιχηε ηεο ζχλζεζεο κε 
ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα ελεξγνπνίεζε ηνπ, αιιά θαη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ, δίλεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα νξγαληθά κφξηα πνπ ππάξρνπλ ζην πιέγκα ηνπ MOF, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα πνιχ ζπρλά παξαηεξνχκελα θαηηφληα ηνπ δηκέζπιν θνξκακπδίνπ, 
DMA+. 

Γηα ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ πιηθνχ πξαγκαηνπνηνχληα πεηξάκαηα 
θαηαγξαθήο ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ή Ar ζηνπο 87Κ, ζε θαηάιιειν 
εκπνξηθφ ζχζηεκα. Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο ππνινγίδεηαη ε 
εηδηθή επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ, ην κέγεζνο θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ, αιιά θαη ν 
ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ. Τν ίδην ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ηζφζεξκσλ άιισλ 
αεξίσλ φπσο ην CO2, H2 θαη CH4, απφ φπνπ εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα 
ηελ ζπλνιηθή πξνζξνθεκέλε πνζφηεηα αλεγκέλε θαηά βάξνο, ηελ ελέξγεηα 
πξνζξφθεζεο, θαζψο θαη ηελ εθιεθηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

Τέινο, αθφκα κία πνιχ ρξήζηκε ηερληθή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ είλαη 
ε ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε. Με ηελ ρξήζε απηήο, παξαηεξείηαη ε αιιαγή ζην βάξνο 
ηνπ πιηθνχ ζε ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλήζσο ππφ ξνή αδψηνπ ή αέξα, απφ 
φπνπ εμάγνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ πιηθνχ.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηερληθέο απηέο, ε αξρή ιεηηνπξγίαο απηψλ, 
αιιά θαη ε ζεσξία γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ απφ απηέο, παξαηίζεληαη ζην 
παξάξηεκα 3. 

 
2.6. ηπαηηγικέρ βεληίυζηρ πποζπόθηζηρ ηος CO2, H2 και CH4 ζηα MOFs 

 
Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ MOFs έλαληη ησλ άιισλ πνξσδψλ πιηθψλ 

είλαη φηη απηά έρνπλ ξπζκηδφκελν πνξψδεο θαη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ξπζκηδφκελε 
ηξνπνπνίεζε κε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, κε ζθνπφ λα απμάλεηαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο 
κε ηα δηάθνξα αέξηα πνπ κειεηψληαη θαη έηζη λα ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ζηηο ηηκέο 
πξνζξφθεζεο απηψλ. 

Πνιιέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ αλαπηπρζεί αλά ηα ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα 
βειηησζεί ε εθιεθηηθή πξνζξφθεζε ηνπ CO2. Οη αλαθεξφκελεο ζηξαηεγηθέο 
πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία αθφξεζησλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ πξφζδεζεο, 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνθαηαζηάηε κε ηελ εηζαγσγή πνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη 
ηελ θαηαζθεπή εηδηθνχ κεγέζνπο ή θαη ζρήκαηνο πφξσλ.14 Η ηζρχο ηνπ MOF κε ην 
CO2, είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζξφθεζε, ηελ 
εθιεθηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαγέλλεζεο ηνπ πιηθνχ.15 Απηφ επηηπγράλεηαη 
εχθνια αθνχ ε κεγάιε ηεηξαπνιηθή ξνπή πνπ έρεη ην CO2 (13.4 x 10-40 Cm2, έλαληη 
4.7 x 10-40 Cm2 γηα ην N2) ην θάλεη λα αιιειεπηδξά πεξηζζφηεξν κε ην MOF απφ 
άιια αέξηα, φπσο είλαη ην H2 θαη ην CH4 ηα νπνία δελ έρνπλ ηεηξαπνιηθή ξνπή, αιιά 
κπνξνχλ λα πνισζνχλ. 

Σε νξηζκέλα MOFs, ηα άηνκα ησλ κεηάιισλ είλαη ζπλαξκνζκέλα κε κφξηα 
δηαιχηε. Όηαλ απηά ηα κφξηα απνκαθξχλνληαη, δεκηνπξγνχληαη αθφξεζηεο κεηαιιηθέο 
ζέζεηο πξφζδεζεο κέζα ζηνπο πφξνπο MOF. Τέηνηεο ζέζεηο ζπκπεξηθέξνληαη σο 
νμέα θαηά Lewis, νη νπνίεο πνιψλνπλ ηζρπξά ηα κφξηα ηνπ αεξίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ CO2, θαη έηζη είλαη επλντθέο γηα ηζρπξή δέζκεπζε ηνπ 
CO2.

 Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην Mg-MOF-74. 
Δλ ζπλερεία, ε εηζαγσγή πνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ηζρπξή 

αιιειεπίδξαζε κε ην CO2, ζηηο επηθάλεηεο πφξσλ ησλ MOFs είηε απεπζείαο, είηε 
κεηά ηελ ζχλζεζε ηνπ MOF, είλαη κία επθαηξία λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα 
πξνζξφθεζήο ηνπ θαη εθιεθηηθφηεηάο ηνπ. Τέηνηεο νκάδεο κπνξεί λα είλαη νη 
αθφινπζεο: -OH,  -NH2, -NO2, -COOH, -SO3H, -R, νη -OR, -X, -NH θαη εηεξνθπθιηθέο 
νκάδεο. 

Τέινο, έρεη βξεζεί φηη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ ηνπ MOF κεηαμχ 1 θαη 2 nm είλαη 
θαηάιιειν γηα λα επηηεπρζεί πςειή πξνζξφθεζε CO2. Γηα MOFs κε κεγέζε πφξσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην εχξνο, ε κεγάιε πξνζβάζηκε επηθάλεηα θαη ν ειεχζεξνο 
φγθνο νδεγνχλ ζε πςειφηεξε ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο CO2 ζε πηέζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνκεραληθέο ζπλζήθεο.16 

Σθφπηκν είλαη λα αλαθεξζεί φηη δελ απαηηνχληαη πνιχ ηζρπξέο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ MOF θαη ηνπ εθάζηνηε αεξίνπ. Δάλ ε αιιειεπίδξαζε 
είλαη πνιχ ηζρπξή, απηφ νδεγεί ζε πςειή απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθξφθεζε ηνπ 
δεζκεπκέλνπ αεξίνπ θαη έηζη δελ είλαη θαηάιιειν ην MOF γηα ηηο εθαξκνγέο γηα ηηο 
νπνίεο πξννξίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ην NbOFFIVE-1-Ni, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ 
πςειφηεξε βαξπκεηξηθή θαη νγθνκεηξηθή πξφζιεςε (~1.3 mmol g-1 and 51.4 cm3cm-

3) ζηα 400ppm CO2 θαη ζηνπο 298Κ, δηαζέηεη ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο 54 
kJ mol-1, ε νπνία ζεσξείηαη κία πάξα πνιχ θαιή ηηκή.17 Απηή ε ηηκή είλαη αξθεηά 
ρακειφηεξε απφ ηηο ηηκέο ησλ δηαιπκάησλ αιθαλνιακηλψλ νη νπνίεο θηάλνπλ ηα 96 
kJ mol-1, θαη φπσο έρεη αλαθεξζεί ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ηνπο 
είλαη πςειή. 

Όζνλ αθνξά ην H2, νη ζηφρνη ηεο DOE, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα 
ηελ απνζήθεπζε ηνπ κέρξη ην 2017 είλαη 5.5 wt% ζηελ βαξπκεηξηθή ρσξεηηθφηεηα, 
θαη 40g L-1 ζηελ νγθνκεηξηθή, ζε ζεξκνθξαζίεο -40 – 60 νC ππφ κέγηζηε πίεζε 
δηαλνκήο 100 atm.18Αλ θαη θάπνηα πιηθά έρνπλ πξνζεγγίζεη αξθεηά ηηο ηηκέο απηέο, 
απηφ έρεη γίλεη ζε θξπνγνληθέο ζεξκνθξαζίεο (77Κ). Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
κεηψλεηαη δξακαηηθά ε ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηνπ Η2 απφ ηα MOFs θαη έηζη θαλέλα 
ηέηνην πιηθφ δελ έρεη θαηαθέξεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη πξνηείλεη ε DOE 
γηα πξνζξφθεζε H2 ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Η αχμεζε ζηελ ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηνπ Η2 ζηνπο 77Κ θαη ζε πςειέο 
πηέζεηο απαηηεί πςειέο εηδηθέο επηθάλεηεο θαη πςειφ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ ηνπ 
MOF. Η ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηνπ H2 ζηνπο 77 K θαη 1 atm ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 
εηδηθή επηθάλεηα ζηελ πεξηνρή ησλ 100-2000 m2g-1, αιιά δχζθνια ζπζρεηίδεηαη κε 
ηελ επηθάλεηα, φηαλ απηή ππεξβαίλεη ηα 2000 m2 g-1. Η ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηνπ 
H2 ζε ρακειέο πηέζεηο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ πφξσλ, ηελ αιιεινδηείζδπζε 
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πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ δπν πιεγκάησλ ζην MOF, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ππνθαηαζηάηε θαη ηα ειεχζεξα κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο. 

Η επηκήθπλζε ηνπ ππνθαηαζηάηε ελφο MOF, αλ απνθεπρζεί ην ζέκα ηεο 
αιιεινδηείζδπζεο ησλ πιεγκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη ηειηθά λα έρεη 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο επηθάλεηαο, θαηαιήγεη ζε πςειφηεξεο εηδηθέο 
επηθάλεηεο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηαιήγνπλ ζε πςειφηεξεο ηηκέο 
πξνζξφθεζεο H2. Παξάιιεια, πεηξακαηηθά δεδνκέλα, έρνπλ δείμεη φηη, 
αιιεινδηεηζδνχκελα πιέγκαηα ζε MOF, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζξφθεζεο ηνπ H2 ζε ζχγθξηζε κε κε αιιεινδηεηζδνχκελεο δνκέο. Απηφ πηζαλφλ 
λα ζπκβαίλεη επεηδή εληζρχεηαη ην MOF θαη επεηδή νη πφξνη ηνπ γίλνληαη πην ζηελνί. 
Τέινο, γηα λα εληζρπζεί ε πξφζιεςε ηνπ Η2 ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ηζρπξέο 
ζέζεηο πξφζδεζεο πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο πφξνπο έηζη ψζηε λα απμάλεηαη 
θαη ε ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο ηνπ Η2, Qst. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε 
δεκηνπξγία ειεχζεξσλ κεηαιιηθψλ θέληξσλ πξφζδεζεο, αιιά θαη ε εηζαγσγή 
κεηαιιηθψλ ηφλησλ, φπσο είλαη ην Li+, ζηνλ πφξν βνεζάλε ζε απηφ.19 

Όζνλ αθνξά ην CH4, νη ζηφρνη ηεο DOE γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ είλαη 0.5 g g-1 

ζηελ βαξπκεηξηθή ρσξεηηθφηεηα θαη 264 cm3 cm−3 ζηελ νγθνκεηξηθή ρσξεηηθφηεηα ζε 

ζεξκνθξαζίεο -40 – 85 °C , νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα έλα φρεκα πνπ 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.20 

Δδψ, ην  βέιηηζην πιηθφ δελ είλαη απαξαηηήησο απηφ κε ηελ πςειφηεξε ηηκή 
πξνζξφθεζεο, αιιά απηφ πνπ επηηξέπεη ηελ ειάρηζηε πξνζξφθεζε ζε ρακειή πίεζε 
θαη πςειή πξνζξφθεζε ζε πςειφηεξεο πηέζεηο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθή 
πξνζξνθνχκελε πνζφηεηα.3 Η ηειεπηαία νξίδεηαη σο ε πξνζξνθνχκελε πνζφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλν εχξνο πίεζεο (πρ 5-65 ή 5-80 bar).21 Σχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, 
κεγάιε επίδξαζε ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ CH4 έρνπλ ηα ηζρπξά ζεκεία πξφζδεζεο, 
φπσο είλαη ηα ειεχζεξα κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο. Οη ζρεηηθά κηθξνί, αιιά εχθνια 
πξνζβάζηκνη πφξνη, δξνπλ επίζεο ζεηηθά ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ CH4. Τέινο, ζηελ 
πξνζξφθεζε ηνπ CH4 επεξεάδνπλ ηφζν ε κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα πνπ δηαζέηεη ην 
πιηθφ, φζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνλ 
ππνθαηαζηάηε.22 
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κοπόρ ηηρ επγαζίαρ 
 

Τα Metal Organic Frameworks σο πνξψδε θξπζηαιιηθά πιηθά έρνπλ 
πξνζειθχζεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ ηδηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. Τα 
πιηθά απηά απνηεινχληαη απφ δεπηεξνγελείο δνκηθέο κνλάδεο θαη νξγαληθνχο 
ππνθαηαζηάηεο, φπνπ κπνξεί ην θαζέλα απφ απηά λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ην δνθνχλ, 
ψζηε λα πξνζδνζνχλ ζην πιηθφ επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. Έηζη, ηα MOFs βξίζθνπλ 
ρξήζε ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ απνζήθεπζε ηνπ 
CO2, ηνπ Η2 θαη ηνπ CH4, αιιά θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ CO2/CH4 θαη ησλ CO2/Ν2 γηα 
ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

Έρνληαο ζρεδηάζεη θαη ζπλζέζεη πέληε δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο, δχν 
δηηνπηθνχο θαη ηξεηο ηεηξαηνπηθνχο, θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 
ζηνρεπκέλε ζχλζεζε λέσλ πιηθψλ MOFs, ν πιήξεο ραξαθηεξηζκφο ηνπο, αιιά θαη ε 
κειέηε ησλ πξνζξνθεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο κε ηελ αλάπηπμε 
απηψλ ησλ λέσλ πνξσδψλ πιηθψλ, είλαη ηφζν λα γίλεη κία κειέηε, ψζηε λα επηηεπρζεί 
ε θαηαλφεζε θαηλνχξγησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη λα βειηησζνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο 
ηηκέο πξνζξφθεζεο γηα ηα δηάθνξα αέξηα. 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηελ βηβιηνγξαθία, φηη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ππνθαηαζηαηψλ 
πξνζζέηνληάο ηνπο πνιηθέο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, ε δεκηνπξγία αθφξεζησλ 
κεηαιιηθψλ θέληξσλ πξφζδεζεο ζην MOF, θαη ε ξχζκηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ 
ζρήκαηνο ησλ πφξσλ ηνπ πιηθνχ νδεγεί ζε βειηησκέλεο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηνπ 
CO2. Παξάιιεια, απμάλνληαο θαη ηελ επηθάλεηα ελφο πιηθνχ παξαηεξνχληαη 
απμεκέλεο ηηκέο πξνζξφθεζεο Η2 θαη CH4.  

Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ππνθαηαζηάηεο θαη ζπλδπάδνληάο ηνπο κε ηα 
θαηάιιεια κεηαιιηθά θαηηφληα ζθνπφο ήηαλ ε αλάπηπμε κίαο πιεζψξαο ηέηνησλ 
πνξσδψλ πιηθψλ. 

Φξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθνχο επζχγξακκνπο ππνθαηαζηάηεο, ν έλαο 
εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηξνπνπνηεκέλνο κε κία –ΟΗ νκάδα, θαη θαηηφληα ιαλζαληδψλ θαη 
Υ3+, ζηνρεχεηαη ε ζχλζεζε κηαο ζεηξάο πιηθψλ κε ηνπνινγία fcu. Απηά ηα πιηθά 
αλακέλεηαη λα έρνπλ πνιχ θαιέο ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2, αιιά θαη ηζρπξή 
αιιειεπίδξαζε κε απηφ, ιφγσ ηεο –ΟΗ νκάδαο ηνπ ππνθαηαζηάηε ε νπνία βξίζθεηαη 
κέζα ζηνλ πφξν ηνπ πιηθνχ. Σηφρνο, πέξα απφ ηελ ζχλζεζε απηψλ ησλ πιηθψλ, είλαη 
νη βειηησκέλεο ηηκέο πξνζξφθεζεο γηα ηα δηάθνξα αέξηα, ζε ζρέζε κε ηα ήδε 
ππάξρνληα fcu MOFs βαζηζκέλα ζε θαηηφληα ζπαλίσλ γαηψλ. 

Παξάιιεια, έρνληαο ζπλζέζεη ηξεηο ηεηξαηνπηθνχο ππνθαηαζηάηεο, δχν 
νξζνγψληνπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ θέξεη δαθηπιίνπο ηξηαδίλεο, θαη έλαλ 
ηεηξαεδξηθφ, ν νπνίνο θέξεη ηέζζεξεηο –SO2 νκάδεο, ζηνρεχεηαη ε ζχλζεζε MOFs κε 
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνινγίεο.  

Δηδηθφηεξα, ν νξζνγψληνο ππνθαηαζηάηεο ηνπ νπνίνπ ν θεληξηθφο αξσκαηηθφο 
δαθηχιηνο ελψλεηαη κε δχν δαθηπιίνπο ηξηαδίλεο κέζσ αηφκσλ Ο, ζηφρνο είλαη λα 
ζπλδπαζηεί ηφζν κε Cu2+ γηα ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ ην νπνίν ζα δηαζέηεη αθφξεζηα 
κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο, φζν θαη κε θαηηφληα ιαλζαληδψλ αιιά θαη θαηηφληα Al3+ 
γηα ηελ ζχλζεζε πιηθψλ κε ηνπνινγίεο NbO, ftw θαη soc αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζα 
πξνζδψζνπλ ζην MOF ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Η ζχλζεζε ηνπ ηεηξαεδξηθνχ ππνθαηαζηάηε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνζζέηνληαο ηέζζεξεηο –SO2 νκάδεο είλαη πνιχ ειπηδνθφξα φζνλ αθνξά ηελ 
πιεζψξα ησλ λέσλ πιηθψλ πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα ζπληεζνχλ, αιιά θαη ησλ 
κνλαδηθψλ ηηκψλ πξνζξφθεζεο CO2 πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ απηά ηα 
πιηθά. Έηζη, ν ππνθαηαζηάηεο απηφο, ζηφρνο είλαη λα ζπλδπαζηεί ηφζν κε Mg2+ γηα 
ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ ην νπνίν λα δηαζέηεη αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα 
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πξφζδεζεο, φζν θαη κε άιια θαηηφληα κεηάιισλ ηα νπνία, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο, επάγνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ κίαο ηξηππξεληθήο SBU κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 
ηνπνινγία hea, ε νπνία ζα εκθαληζηεί γηα πξψηε θνξά ζε πιηθφ MOF. 

Έλαο αθφκα νξζνγψληνο ππνθαηαζηάηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδπαζηεί 
κε θαηηφληα ιαλζαληδψλ, ψζηε λα ζπληεζεί πιηθφ ην νπνίν ζα έρεη ηνπνινγία she, 
ψζηε λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πνπ απνηεινχληαη 
απφ κεηαιιηθέο πιεηάδεο Zr4+ θαη Hf4+. 

Τέινο, έλαο αθφκε ζηφρνο απηήο ηελ εξγαζίαο είλαη ε πιήξεο ελεξγνπνίεζε, 
ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνχξγηεο κεζφδνπο, θαη ε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ πξνζξφθεζεο 
ηξηψλ πνιιά ππνζρφκελσλ MOFs πνπ είραλ ζπληεζεί ζην παξειζφλ ζην εξγαζηήξην. 
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Κεθάλαιο 3 – Αποηελέζμαηα 
 
3.1. Τποκαηαζηάηερ 
 

Σην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη ππνθαηαζηάηεο πνπ ζπληέζεθαλ θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ζηνρεπκέλε ζχλζεζε MOFs γηα εθαξκνγέο πνπ 
έρνπλ ζηφρν ηελ απνζήθεπζε αεξίσλ φπσο είλαη ην CO2, ην H2, θαη ην CH4 θαη ηνλ 
δηαρσξηζκφ ησλ CO2/N2 ζηα απαέξηα θαχζεο θαη ησλ CO2/CH4 ζην θπζηθφ αέξην. 
Οη ζπλζέζεηο απηψλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 1, ελψ ηα NMR ηνπο ζην 
παξάξηεκα 2. 
 

3.1.1.  Γιηοπικοί 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 

2 
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3 

4 
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3.1.2. Σεηπαηοπικοί 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 
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7
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3.2. ύνθεζη και Υαπακηηπιζμόρ Τλικών 

3.2.1. Τλικά με ηον ςποκαηαζηάηη 1 
 

Σηελ βηβιηνγξαθία, κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε MOFs πνπ ζα έρνπλ απμεκέλε 
πξνζξφθεζε CO2 θαη απμεκέλε ζπγγέλεηα γη απηφ, έγηλε ν ζπλδπαζκφο κεηαιιηθψλ 
θαηηφλησλ ζπαλίσλ γαηψλ κε κία ζεηξά απφ κε θεληξνζπκκεηξηθνχο 
εηεξνιεηηνπξγηθνχο ππνθαηαζηάηεο, νη νπνίνη θέξνπλ ηφζν θαξβνμπινκάδεο, φζν θαη 
νκάδεο ηεηξαδσιίνπ. Έηζη, απνκνλψλνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο 
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ζπληέζεθε γηα πξψηε θνξά κία εμαππξεληθή, βαζηζκέλε ζε 
ζπάληεο γαίεο (Tb3+/Y3+) SBU, ε νπνία έδσζε κία ζεηξά απφ 12–εληαγκέλα MOFs, 
ηνπνινγίαο face centered cubic, fcu.1 Τα MOFs απηά εκθαλίδνπλ απμεκέλεο 
αιιειεπηδξάζεηο κε ην CO2, νη νπνίεο επηβεβαηψλνληαη κε ηελ Qst0 λα θηάλεη ηελ ηηκή 
ησλ 58.1kJ mol-1 γηα έλα απφ απηά ηα πιηθά.  

Δδψ, κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε θαη ηελ κεηέπεηηα κειέηε κηαο ζεηξάο MOFs κε 
ηνπνινγία fcu, ζηνρεχνληαο ζε ίδηεο ή αθφκα θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο πξνζξφθεζεο 
CO2, ζπληέζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν επζχγξακκνο ηξνπνπνηεκέλνο κε κία –ΟΗ 
νκάδα ππνθαηαζηάηεο 1, ν νπνίνο ζπλδπάζηεθε κε θαηηφληα ζπαλίσλ γαηψλ θαη κε 
Y3+, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ 
in situ ζρεκαηηζκφ ηεο επηζπκεηήο εμαππξεληθήο 12-εληαγκέλεο SBU. Με ζθνπφ ηελ 
ζχλζεζε απηήο ηεο ζεηξάο ησλ fcu MOFs, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θαηηφληα Dy3+, Er3+, 
Y3+ θαη Ce3+. 

 
Υιηθφ DMA2 [Dy6(κ3-OH)8L6] - Υιηθφ 1 

 

 Σχλζεζε 
 
10mg H2L–OH (0.043 mmol) θαη 9.5mg Dy(NO3)3.5H2O (0.022 mmol) δηαιχνληαη ζε 
έλα γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 0.8ml DMF, 0.75ml ΔtOH θαη 
150mg 2–θζνξνβελδντθφ νμχ (1.07 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC 
γηα 1 κέξα, φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηαθαλείο δηππξακίδεο. 
 

 
σήμα 3.1. Αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ (DMA)2 
[Dy6(OH)8L6]. 
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 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 
Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 

απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Σπγθξίλνληαο ην κε 
ην ζεσξεηηθφ δηάγξακκα γηα ηα πιηθά fcu πνπ αλακέλακε, δηαπηζηψζεθε φηη ην πιηθφ 
πνπ ζπληέζεθε είλαη ηνπνινγίαο fcu, ηζνδνκηθφ κε ην DMA2[Tb6(κ3-
OH)8(FTZB)6(H2O)6] (ζρήκα 3.2).1 
 

 
σήμα 3.2. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε ην 
ζεσξεηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δνκή. 
 

Αλ θαη ππήξρε κνλνθξχζηαιινο έηζη ψζηε λα γίλεη ε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ 
πιηθνχ, απηφ δελ επηηεχρζεθε. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ν ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ήδε γλσζηή δνκή ηνπ DMA2[Tb6(κ3-OH)8(FTZB)6(H2O)6] 
αληηθαζηζηψληαο ηνλ ππνθαηαζηάηε FTZB κε ηνλ ππνθαηαζηάηε 1. Καζψο ην Tb3+ 
έρεη παξφκνηα ηνληηθή αθηίλα (ειάρηζηα κεγαιχηεξε) (106.3pm) κε ην Dy3+ (105.2pm), 
ε δνκή ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληέζεθε, ζα έρεη ειάρηζηε δηαθνξά ζηηο παξακέηξνπο 
κνλαδηαίαο θπςειίδαο κε ηελ δνκή ηνπ πιηθνχ πνπ ζρεδηάζηεθε. 
Τν πιηθφ DMA2[Tb6(κ3-OH)8L6] θξπζηαιιψλεη ζην θπβηθφ ζχζηεκα κε νκάδα ρψξνπ 

ζπκκεηξίαο Fm ̅m θαη παξάκεηξν κνλαδηαίαο θπςειίδαο a=24.760Å. Αλάιπζε ηεο 
δνκήο απνθαιχπηεη φηη ην πιηθφ απηφ απνηειείηαη απφ κία εμαππξεληθή 12-εληαγκέλε 
SBU. Καζέλα απφ ηα έμη Tb3+ ελψλεηαη κε 4 κ3-ΟΗ θαη κε 4 O2C-  νκάδεο απφ ηνλ 
ππνθαηαζηάηε. Κάζε απνπξσηνλησκέλνο ππνθαηαζηάηεο πηάλεηαη δηδνληηθά ζε δχν 
γεηηνληθά Tb3+. Έηζη πξνθχπηεη ε [Tb6(κ3-OH)8(O2C−)12] SBU (ζρήκα 3.3). 
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σήμα 3.3. Η SBU ησλ fcu MOFs. Κάζε άηνκν Tb3+ ελψλεηαη κε 8 άηνκα O (4 απφ ηα κ3-ΟΗ 

θαη 4 απφ ηα O2C- ηνπ ππνθαηαζηάηε), δίλνληαο ηελ ηειηθή [Tb6(κ3-OH)8(O2C−)12] SBU. 

 

Σηελ εμαππξεληθή [Tb6(κ3-OH)8(O2C−)12] SBU ηα 12 άηνκα C πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηα O2C- ησλ ππνθαηαζηαηψλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζεκεία επέθηαζεο 
θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο θνξπθέο ελφο θπβννθηάεδξνπ. Ο ζπλδπαζκφο κίαο ηέηνηαο SBU 
θαη ελφο επζχγξακκνπ ππνθαηαζηάηε, θαηαιήγεη ζηελ fcu ηνπνινγία (ζρήκα 3.4). 
 

 

σήμα 3.4. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο fcu (2,12).  Απνηειείηαη απφ 
έλαλ επζχγξακκν ππνθαηαζηάηε θαη κία θπβννθηαεδξηθή SBU. Γηαθξίλνληαη δχν είδε πφξσλ, 
έλαο νθηαεδξηθφο (γαιάδηνο) θαη έλαο ηεηξαεδξηθφο (ξνδ). 
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σήμα 3.5. Πάλσ: Η θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ πιηθνχ DMA2[Tb6(κ3-OH)8L6]. Κάησ: Ο 
ηεηξαεδξηθφο θαη ν νθηαεδξηθφο πφξνο ηνπ πιηθνχ 1. 

 
Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε 

απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δνκή πνπ ζρεδηάζηεθε δηαπηζηψλεηαη φηη ε θάζε ηνπ 
πιηθνχ είλαη θαζαξή (ζρήκα 3.6). Όπσο αλακέλεηαη, παξαηεξείηαη πνιχ κηθξή 
κεηαηφπηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ πιηθνχ κε ην Tb3+ πξνο ηα αξηζηεξά, θπξίσο ζε 
πςειφηεξεο γσλίεο 2ζ. Απηφ ππνδειψλεη φηη απηφ ην πιηθφ έρεη ειάρηζηα κεγαιχηεξν 
κέγεζνο θπςειίδαο ζε ζρέζε κε ην πιηθφ κε ην Dy3+. Απηφ εμεγείηαη θαζψο ην Tb3+ 
έρεη ειάρηζηα κεγαιχηεξν κέγεζνο ηνληηθήο αθηίλαο απφ ην Dy3+. 
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σήμα 3.6. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε ην 
Dy3+ κε απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ simulated δνκή ηνπ πιηθνχ κε ην Tb3+. 
 

 
σήμα 3.7. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 1, ηνπ 
πιηθνχ ζην CH3CN θαη κεηά απφ κία εβδνκάδα έθζεζεο ηνπ ζηνλ αέξα. 

 
Έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 1 κε 

ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. Απηή φκσο πνπ έδσζε ηελ 
κεγαιχηεξε πξνζξφθεζε Ar ζηνπο 87Κ είλαη ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN θαη 
απαέξσζε ηνπ κε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
Αλαιπηηθφηεξα, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 εκέξεο κε 
DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ 
εκέξα γηα 5 εκέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR 
(ζρήκα 8, παξάξηεκα 2). Τν δείγκα, κε ζθνπφ ηελ απαέξσζή ηνπ, κπήθε ζε 
δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 30 ψξεο. 
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Όηαλ ην δείγκα απαεξψζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ Ar 
ζηνπο 87Κ (ζρήκα 3.8). 
 

 
σήμα 3.8. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6].  
 

Τν πιηθφ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6]  παξνπζηάδεη κία πιήξσο αληηζηξεπηή ηζφζεξκν Ar 
ζηνπο 87Κ  ηχπνπ 1, ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα κηθξνπνξψδε πιηθά. Τν γφλαην ζε 
ρακειέο P/P0 δείρλεη ην γέκηζκα ησλ κηθξνπφξσλ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζφζεξκν Ar είλαη 0.39 cm3g-1, ελψ ν ζεσξεηηθφο, απηφο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ δνκή, ρσξίο φκσο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αληηζηαζκηζηηθά DMA+, 
είλαη 0.63 cm3g-1. 
Υπνζέηνπκε, φηη ην πιηθφ έρεη ελεξγνπνηεζεί πιήξσο θαζψο ζηελ δνκή δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα αξθεηά νγθψδε DMA+ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληηζηαζκηζηηθά 
ηνπ δηθηχνπ θαη έηζη είλαη αλακελφκελν λα κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ πφξσλ. Η εηδηθή 
επηθάλεηα ΒΔΤ, ε νπνία ππνινγίζηεθε ζηελ πεξηνρή 0.01–0.05 P/P0 ππνινγίζηεθε 
φηη είλαη 1031.3 m2 g-1. 

 

 
σήμα 3.9. ΒΔΤ plot γηα ην πιηθφ 1 απφ ηελ ηζφζεξκν πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ.  
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Η θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ πιηθνχ, ε νπνία ππνινγίζηεθε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ NLDFT κεηά απφ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή κε ηελ ηζφζεξκν 
Ar ζηνπο 87Κ,  παξνπζηάδεη κία δηαθξηηή θαξδηά θνξπθή ζηα 6Å. Υπνζέηνπκε, φηη 
επεηδή ηφζν ν νθηαεδξηθφο, φζν θαη ν ηεηξαεδξηθφο πφξνο είλαη κπινθαξηζκέλνη απφ 
ηα νγθψδε DMA+ αιιά θαη ηηο –ΟΗ νκάδεο ηνπ ππνθαηαζηάηε, εκθαλίδνληαη θαη νη 
δχν καδί ζαλ έλαο πφξνο ζηα 6 Å (ζρήκα 3.10). Οη ηηκή απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξε 
απφ απηέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ δνκή. Οη ζεσξεηηθέο ηηκέο είλαη 8Å θαη 19Å, 
γηα ηνλ ηεηξαεδξηθφ θαη ηνλ νθηαεδξηθφ αληίζηνηρα. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί, 
αθνχ ζηελ δνκή δελ ιακβάλνληαη ππφςε νχηε ηα αληηζηαζκηζηηθά DMA+, αιιά νχηε 
θαη ε –ΟΗ νκάδα ηνπ ππνθαηαζηάηε ηα νπνία πηζαλφλ λα κεηψλνπλ αξθεηά ηελ 
πξφζβαζε ζηνλ πφξν. 

 
σήμα 3.10. Η θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ πιηθνχ 1 ππνινγηζκέλε απφ ηελ NLDFT. 
 

 
σήμα 3.11. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 1 ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 
θαη ε αληίζηνηρε NLDFT πξνζαξκνγή ηεο. 
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Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ θαη 
298Κ κέρξη 1bar (ζρήκα 3.12). Η ηζφζεξκνο ζηνπο 273Κ, ε νπνία έρεη κία 
αμηνζεκείσηε ηηκή πξνζξφθεζεο CO2, 115 cm3g-1 (5.1mmol g-1,18.4%) ζην 1bar, 
εκθαλίδεη ζρεηηθά κέηξηα αξρηθή θιίζε, ε νπνία ππνδειψλεη κία κέηξηα ηζρχ ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ CO2 – MOF.  

 
σήμα 3.12. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar. 

 
Απφ ηηο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ ππνινγίζηεθε ε 
ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, 
εμίζσζε, φζν θαη κε ηελ εμίζσζε virial (ζρήκα 3.13). Απηέο νη δχν ηαπηίδνληαη 
πιήξσο, θαη απμάλνπλ ειάρηζηα κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο. Η Qst0 = 
20.5 kJ mol-1 ζεσξείηαη κία φρη θαη ηφζν θαιή ηηκή. 
 

 
σήμα 3.13. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 ζην πιηθφ 1 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε 
ηελ εμίζσζε virial. 
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Αθνινχζσο, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζηνπο 273Κ, 283Κ, 
298Κ  (ζρήκα 3.14) θαη ζηελ ζεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο ηνπ CH4,112K κέρξη 1bar 
(ζρήκα 3.15). Η ηζφζεξκνο ζηνπο 112Κ είλαη ηχπνπ I, ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα 
κηθξνπνξψδε πιηθά. Οη ηζφζεξκνη ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά 
πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο CH4, 34.6 cm3g-1, 24.9 cm3g-1 θαη 13.8 cm3g-1 αληίζηνηρα. 
Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη απηέο έρνπλ ζρεηηθά απφηνκεο θιίζεηο, νη νπνίεο 
καξηπξνχλ ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CΗ4 – MOF.  
 

 
σήμα 3.14. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CΗ4 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar. 
 

 
σήμα 3.15. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CΗ4 ζηνπο 112K κέρξη 1bar. 
 

Οη ζρεηηθά ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CΗ4 – MOF επηβεβαηψλνληαη θαη 
απφ ηελ ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CΗ4 ππνινγηζκέλε απφ ηηο ηζφζεξκνπο 
ζηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο (273Κ, 283Κ θαη 298Κ), ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – 
Clapeyron, φζν θαη κε ηελ εμίζσζε virial, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη (ζρήκα 3.16). Η 
ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CΗ4, απμάλεηαη ειάρηζηα ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, θαη παξνπζηάδεη κία αξθεηά κεγάιε, ζχκθσλα κε ηελ 
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βηβιηνγξαθία, Qst0 = 24.5 kJ mol-1. Η παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο ηζνζηεξηθήο 
ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο νθείιεηαη ζηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ CΗ4. 

 
σήμα 3.16. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CΗ4 ζην πιηθφ 1 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε 
ηελ εμίζσζε virial. 
 

Μεηξήζεηο πξνζξφθεζεο έγηλαλ θαη γηα ην Η2 ζηνπο 77Κ θαη 87Κ κέρξη 1 bar 
(ζρήκα 3.17). Απηέο επίζεο έδεημαλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο 170 cm3g-1 
(1.4% θαη 7.6 mmol g-1) ζηνπο 77Κ θαη 1bar θαη 116 cm3g-1 (1% θαη 5.15 mmol g-1 ) 
ζηνπο 87Κ θαη 1bar. Οη θακπχιεο απηέο παξνπζίαζαλ επίζεο ζρεηηθά απφηνκεο 
θιίζεηο, ππνδειψλνληαο απμεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο H2 – MOF.  
 

 
σήμα 3.17. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο Η2 ζηνπο 77Κ θαη 87Κ κέρξη 1bar. 
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Η ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο  ηνπ Η2, ππνινγηζκέλε απφ ηηο ηζφζεξκνπο 
ζηηο  ζεξκνθξαζίεο 77Κ θαη 87Κ, ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη 
κε ηελ εμίζσζε virial εκθαλίδεη ηηκή Qst0 = 6.7 kJ mol-1, ε νπνία ζεσξείηαη κέηξηα ηηκή 
γηα ηελ απνζήθεπζε H2 (ζρήκα 3.18). Παξαηεξείηαη φηη ηζνζηεξηθή ελζαιπία 
πξνζξφθεζεο  κεηψλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο. 
 

 
σήμα 3.18. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο Η2 ζην πιηθφ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6]   ζε 
ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – 
Clapeyron, φζν θαη κε ηελ εμίζσζε virial. 

 
Τέινο, έγηλε ππνινγηζκφο ηεο εθιεθηηθφηεηαο ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4 ζηνπο 

273Κ θαη 298Κ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ IAST (ζρήκα 3.19). Απηέο παξνπζηάδνπλ ηηκέο 
3.8 θαη 4.7 αληίζηνηρα, θαη παξακέλνπλ θαη νη δχν ζηαζεξέο κε ηελ αχμεζε ηεο 
πίεζεο. Οη ηηκέο απηέο είλαη ρακειέο, θάηη ην νπνίν φκσο δηθαηνινγείηαη αθνχ ην πιηθφ 
1, DMA2 [Dy6(κ3-OH)8L6] παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηφζν γηα CO2,φζν 
θαη γηα ην CH4 θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη κία αμηνζεκείσηε Qst0 = 24.5 kJ mol-1 γηα 
ην CH4. 

 
σήμα 3.19. Κακπχιεο εθιεθηηθφηεηαο ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4 ζηηο ππνδεηθλπφκελεο 
ζεξκνθξαζίεο γηα ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ IAST γξακκνκνξηαθφ κείγκα 5/95 CO2/CH4. 
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Μεηά ην πέξαο απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ιήθζεθε θάζκα 1Η NMR απφ πνζφηεηα 
ηνπ απαεξσκέλνπ δείγκαηνο (ζρήκα 9, παξάξηεκα 2). Σην θάζκα απηφ παξαηεξείηαη 
ε χπαξμε CH3CN θαη ησλ DMA+, πνπ αλακελφηαλ. Λφγσ ηνπ φηη ην Dy3+ είλαη 
παξακαγλεηηθφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νινθιεξψζεηο έηζη ψζηε λα 
δηαπηζησζνχλ πνζνηηθά ην CH3CN θαη ηα DMA+. Πηζαλνινγνχκε φκσο φηη ζηνλ ηχπν 
ηνπ πιηθνχ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6], αληί λα ππάξρνπλ ηα έμη κφξηα Η2Ο πνπ 
ππάξρνπλ ζην DMA2[Tb6(κ3-OH)8(FTZB)6(H2O)6], ππάξρνπλ αληίζηνηρα κφξηα 
CH3CN. 

Σηελ ππφινηπε πνζφηεηα δείγκαηνο, κεηά ηελ απαέξσζή ηνπ, έγηλε 
ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε (ζρήκα 3.20). Η θακπχιε παξνπζηάδεη δχν απψιεηεο 
βάξνπο ηνπ πιηθνχ. Η πξψηε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 200ν C, 
απνδίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο (~ 7.6%) θαη ε δεχηεξε απψιεηα (~ 
24%), κεηαμχ πεξίπνπ 300 θαη 600 ° C απνδίδεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δνκήο θαη 
ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππνθαηαζηάηε απφ ην πιηθφ (ζρήκα 3.20). 
 

 
σήμα 3.20. Η θακπχιε TGA γηα ην απαεξσκέλν πιηθφ 1, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ππφ ξνή Ν2 
κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 5 deg min-1. 

 
Σην πιηθφ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6], ιφγσ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+ πνπ 

δηαζέηεη, κπνξνχλ λα γίλνπλ πεηξάκαηα αληηθαηάζηαζεο απηψλ ησλ θαηηφλησλ απφ 
άιια θαηηφληα, ψζηε λα πξνζδνζνχλ ζην πιηθφ λέεο ηδηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 
πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ: 
 

 Αληαιιαγή ησλ DMA+ ηνπ πιηθνχ κε NH4
+ 

 
Λφγσ ηεο χπαξμεο ησλ πνιχ κεγάισλ DMA+ κέζα ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηνπ DMF θαηά ηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ, είλαη 
πνιχ πηζαλφλ λα κπινθάξεηαη ν πφξνο ηνπ πιηθνχ θαη έηζη λα είλαη παξεκπνδηζκέλε 
ε πξφζβαζε ησλ δηαθφξσλ αεξίσλ ζε απηφλ. Με ζθνπφ ινηπφλ ηελ αχμεζε ηεο 
πξφζβαζεο ησλ αεξίσλ ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, θξίζεθε αλαγθαία ε απνκάθξπλζε 
ησλ DMA+ θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ απφ άιια θαηηφληα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Τα 
πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ είραλ σο ζηφρν ηελ αληαιιαγή ησλ DMA+ κε NH4

+. 
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Σε 14mg (0.0054 mmol) πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] πξνζηέζεθαλ 3ml 
δηαιχκαηνο DMF ην νπνίν πεξηείρε 1.5mg NH4NO3 (0.018 mmol). Τν δηάιπκα 
αλαδεχηεθε πνιχ θαιά θαη παξέκεηλε ζε ειαηφινπηξν ζηνπο 50ν C γηα 18 ψξεο. Μεηά 
ην πέξαο ησλ 18 σξψλ, απνρχζεθε ην δεζηφ ππεξθείκελν DMF θαη πξνζηέζεθαλ 4ml 
θξέζθνπ DMF. Σηελ ζπλέρεηα ην πιηθφ εθπιχζεθε ηξεηο θνξέο κε DMF.  
Δπαλαιήθζεθε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα αθφκα κία θνξά θαη έπεηηα ην πιηθφ 
εθπιελφηαλ 4 θνξέο ηελ κέξα γηα δχν κέξεο κε 4ml θξέζθνπ DMF γηα λα θχγεη ε 
φπνηα πεξίζζεηα DMA+ θαη NH4

+. 
Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN γηα λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ 
πξνζξφθεζε Ν2 ζηνπο 77Κ, αλ ηα νγθψδε κφξηα DMA+ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα 
πνιχ κηθξφηεξα κφξηα NH4

+. Αλ απηφ είρε ζπκβεί, ζα παξαηεξνχηαλ κεγάιε αχμεζε 
ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ Ν2 ζηνπο 77Κ απφ ην πιηθφ. Η αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN 
γηλφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 5 κέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF 
δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 10, παξάξηεκα 2).  
Τν δείγκα, κε ζθνπφ ηελ απαέξσζή ηνπ, κπήθε ζε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ γηα 20 ψξεο. 

Όηαλ ην δείγκα απαεξψζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ 
ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.21). 
 

 
σήμα 3.21. Σχγθξηζε ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ηνπ πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-
OH)8L6] (κπιε θακπχιε) θαη ηνπ πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ κε 
δηάιπκα DMF/NH4NO3 (κσβ θακπχιε). 
 

Σπγθξίλνληαο ηηο δχν ηζφζεξκνπο πέληε ζεκείσλ παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κία 
ειάρηζηε αχμεζε ηεο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ζην πιηθφ κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ 
κε ην δηάιπκα DMF/NH4NO3, ε νπνία είλαη ακειεηέα. Σε πεξίπησζε πνπ είραλ 
αληηθαηαζηαζεί ηα DMA+ απφ ηα ΝΗ4

+ ζα παξαηεξνχηαλ πνιχ κεγαιχηεξε αχμεζε. 
Σπλεπψο πεξαηηέξσ κεηξήζεηο δελ έγηλαλ.  
 

 Αληαιιαγή ησλ DMA+ ηνπ πιηθνχ κε Ag+ 
 

Σχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε χπαξμε Ag+ ζηνλ πφξν ελφο πιηθνχ κπνξεί λα 
απμήζεη ηελ εθιεθηηθή πξνζξφθεζε ηνπ πξνππιελίνπ έλαληη ηνπ πξνπαλίνπ. Απηφ 
ζπκβαίλεη επεηδή ζρεκαηίδεηαη έλα π ζχκπινθν, κε ην πξνππιέλην ζαλ δφηε 
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ειεθηξνλίσλ, ειεθηξφληα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ δηπιφ δεζκφ, θαη κε ηνλ Ag+ 
ζαλ δέθηε απηψλ. Τα ειεθηξφληα απφ ην γεκάην π ηξνρηαθφ ηνπ πξνππιελίνπ 
δίλνληαη ζηα θελά 5s ηξνρηαθά ηνπ Ag+ θαη ζηελ ζπλέρεηα, ειεθηξφληα απφ ηα d 
γεκάηα ηξνρηαθά ηνπ Ag+ δίλνληαη πίζσ ζηα θελά π* ηξνρηαθά ηνπ πξνππιελίνπ.2 Οη 
δεζκνί ινηπφλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηηφλησλ Ag+ θαη ηεο νιεθίλεο είλαη 
ηζρπξφηεξνη απφ ηελ θπζηνξξφθεζε κέζσ δπλάκεσλ Van der Waals κε ηελ 
παξαθίλε. Απφ ηελ άιιε φκσο, νη δεζκνί απηνί είλαη αξθεηά αδχλακνη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ζπάζνπλ ζρεηηθά εχθνια κε δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε ζέξκαλζε ή/θαη κε 
εθαξκνγή θελνχ. Έηζη, ν δηαρσξηζκφο νιεθηλψλ / παξαθηλψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 
ελεξγεηαθά πην εχθνια.3 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ κηγκάησλ νιεθηλψλ θαη παξαθηλψλ 
είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δχζθνινπο ρεκηθνχο δηαρσξηζκνχο ζηελ πεηξνρεκεία 
ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο ζρεηηθήο πηεηηθφηεηαο θαη ησλ θνληηλψλ κνξηαθψλ κεγεζψλ 
πνπ δηαζέηνπλ απηά ηα κφξηα.4 Μέρξη ζήκεξα, ν βηνκεραληθά ρξεζηκνπνηνχκελνο 
ηξφπνο δηαρσξηζκνχ απηψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ε θξπνγνληθή απφζηαμε, 
κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξή ιφγσ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη 
ησλ πςειψλ πηέζεσλ πνπ απαηηνχληαη.5  
 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δηεμήρζεζαλ πεηξάκαηα αληαιιαγήο ησλ DMA+ ηνπ πιηθνχ 
1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] κε Ag+. 
 

Σε 16mg (0.0062 mmol) πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] πξνζηέζεθαλ 5ml 
δηαιχκαηνο DMF ην νπνίν πεξηείρε 2mg AgNO3 (0.012 mmol). Τν δηάιπκα 
αλαδεχηεθε πνιχ θαιά θαη παξέκεηλε ζε ειαηφινπηξν ζηνπο 50ν C γηα 24 ψξεο. Μεηά 
ην πέξαο ησλ 24 σξψλ, απνρχζεθε ην δεζηφ ππεξθείκελν DMF θαη πξνζηέζεθαλ 4ml 
θξέζθνπ DMF. Σηελ ζπλέρεηα ην πιηθφ εθπιελφηαλ ηξεηο θνξέο ηελ κέξα γηα δχν 
κέξεο κε DMF γηα λα θχγεη ε φπνηα πεξίζζεηα DMA+ θαη Ag+. 
Γηα λα δηαπηζησζεί φηη ηα θξχζηαιια ηνπ πιηθνχ είραλ παξακείλεη θαζαξά κεηά ηελ 
θαηεξγαζία ηνπο κε ην δηάιπκα DMF/AgNO3, θαη δελ ππήξρε ζηελ επηθάλεηά ηνπο 
ζηνηρεηαθφο Ag, ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ AgNO3 ζην θσο, θξίζεθε αλαγθαία ε ιήςε 
θσηνγξαθηψλ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ (ζρήκα 3.22).6 
 

 
σήμα 3.22. Αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-
OH)8L6] κεηά ηελ θαηεξγαζία απηνχ κε δηάιπκα DMF/AgNO3. Γηαθξίλνληαη ηα θξχζηαιια ηνπ 
πιηθνχ ρσξίο ζσκαηίδηα ζηνηρεηαθνχ Ag ζηελ επηθάλεηα ηνπο. 
 

Απφ ηηο θσηνγξαθίεο SEM δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ 
θξπζηάιισλ ζσκαηίδηα ζηνηρεηαθνχ Ag. 
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Παξάιιεια, έγηλε θαη ζηνηρεηαθή αλάιπζε κε EDS ζην πιηθφ έηζη ψζηε λα 
δηαπηζησζεί ε χπαξμε Ag+ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ε αλαινγία Dy:Ag ζην 
πιηθφ κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ κε δηάιπκα DMF/AgNO3 (ζρήκα 3.23, πίλαθαο 3.1). 
 

 
σήμα 3.23. Φάζκα EDS ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ πνπ έρνπλ θαηεξγαζηεί κε δηάιπκα 
DMF/ AgNO3. Παξαηεξείηαη ε παξνπζία Ag+. 
 
Πίνακαρ 3.1. Τα απνηειέζκαηα ηνπ EDS ηνπ πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] κεηά ηελ 
θαηεξγαζία απηνχ κε δηάιπκα DMF/AgNO3. 
 

 Dy : Ag 

1ν EDS 1 : 0.31 

2ν EDS 1 : 0.34 

3ν EDS 1 : 0.44 

4ν EDS 1 : 0.36 

5ν EDS 1 : 0.35 

6ν EDS 1 : 0.40 

Μ.Ο 1 : 0.37 

 
Η ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ ιφγνπ Dy:Ag γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ DMA+ 

απφ Ag+ είλαη 1:0.33 ε νπνία είλαη πνιχ θνληά ζηελ πεηξακαηηθή ηηκή. Έηζη, 
ζπκπεξαίλεηαη φηη έρεη αληηθαηαζηαζεί φιε ε πνζφηεηα ηνπ DMA+, πνπ ππάξρεη ζαλ 
αληηζηαζκηζηηθφ θαηηφλ ζην πιηθφ, απφ Ag+. 
Σπλεπψο ν ρεκηθφο ηχπνο ηνπ πιηθνχ γίλεηαη: Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6]. 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαη γηα ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο 
ηνπ, έγηλε ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN. Η αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN 
γηλφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 5 κέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF 
δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 11, παξάξηεκα 2).Τν δείγκα, κε ζθνπφ ηελ 
απαέξσζή ηνπ, κπήθε ζε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 20 ψξεο. 
Όηαλ ην δείγκα απαεξψζεθε, έγηλε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.24). 
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σήμα 3.24. Σχγθξηζε ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ηνπ πιηθνχ DMA2 [Dy6(κ3-
OH)8L6] (κπιε θακπχιε) θαη ηνπ πιηθνχ Ag2 [Dy6(κ3-OH)8L6] (πνξηνθαιί θακπχιε). 
 

Σπγθξίλνληαο ηηο δχν ηζφζεξκνπο πέληε ζεκείσλ παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κία κηθξή 
κείσζε ηεο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ζην πιηθφ κε ηνλ Ag+. Απηφ κπνξεί λα 
νθείιεηαη ζην φηη ην πιηθφ κε ηα Ag+ έρεη πςειφηεξν κνξηαθφ βάξνο απφ ην πιηθφ κε 
ηα DMA+.  
Σηελ ζπλέρεηα έγηλε θαη θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ γηα 
δηαπηζησζεί αλ ηα Ag+ πνπ ππάξρνπλ ζην πιηθφ είραλ θάπνηα επίδξαζε θαη εθεί 
(ζρήκα 3.25). 
 

 
σήμα 3.25. Σχγθξηζε ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar ηνπ πιηθνχ 
DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] (θφθθηλε θακπχιε) θαη ηνπ πιηθνχ Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6] (πξάζηλε 
θακπχιε) θαη ζηνπο 298Κ (ξνδ θαη ιαραλί θακπχιε αληίζηνηρα). 

 
Σπγθξίλνληαο ηηο δχν ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ παξαηεξείηαη 
φηη ππάξρεη κία κηθξή κείσζε ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ CO2 ζην πιηθφ κε ηνλ Ag+. Όζνλ 
αθνξά ηηο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 298Κ είλαη ίδηεο θαη γηα ηα δχν 
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πιηθά. Οη ηζνζηεξηθέο ελζαιπίεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ησλ δχν πιηθψλ ζηνπο 273Κ 
θαη 298Κ δείρλνπλ φηη ην Qst0 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20kJ mol-1. Η κφλε δηαθνξά είλαη 
φηη γηα ην πιηθφ κε ηα Ag+ ε Qst κεηψλεηαη ειάρηζηα κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
θάιπςεο, ελψ γηα ην πιηθφ ρσξίο ηα Ag+ ε Qst παξακέλεη ζηαζεξή κε ηελ αχμεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο (ζρήκα 3.26).  
 

 
σήμα 3.26. Σχγθξηζε ηζνζηεξηθψλ ελζαιπηψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ππνινγηζκέλεο κε ηελ 
εμίζσζε Clausius – Clapeyron απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο ζηνπο 273Κ 
θαη 298Κ ησλ πιηθψλ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] (θφθθηλε θακπχιε) θαη ηνπ πιηθνχ Ag2[Dy6(κ3-
OH)8L6] (κπιε θακπχιε) 
 

Η ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ 1, DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] θαη ε κεηέπεηηα αληηθαηάζηαζε ησλ 
DMA+ ηνπ κε ηα Ag+, φπσο πξνείπακε, έγηλε κε ζθνπφ λα γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ 
ηζφζεξκσλ πξνζξφθεζεο πξνππιελίνπ θαη πξνπαλίνπ κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε 
χπαξμε ηεο εθιεθηηθήο πξνζξφθεζεο ηνπ πξνππιελίνπ έλαληη ηνπ πξνπαλίνπ ιφγσ 
ησλ Ag+ πνπ ππάξρνπλ ζην πιηθφ (ζρήκαηα 3.27 θαη 3.28). 
 

 
σήμα 3.27. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο πξνππιελίνπ θαη πξνπαλίνπ ζηνπο 25ν C θαη ζηνπο 
50ν C κέρξη 6bar. 
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σήμα 3.28. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο πξνππιελίνπ θαη πξνπαλίνπ ζηνπο 25ν C θαη ζηνπο 
50ν C κέρξη 6bar ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα. 

 

Με ζθνπφ λα παξαηεξεζεί θαιχηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζφζεξκσλ 
πξνζξφθεζεο γηα ην πξνππιέλην θαη ην πξνπάλην, απηέο έγηλαλ θαη κε ινγαξηζκηθή 
θιίκαθα ζηνλ άμνλα ρ (ζρήκα 3.28). Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη ην πιηθφ ζηνπο 25ν C 
πξνζξνθάεη ζε ρακειφηεξεο πηέζεηο ην πξνππιέλην απφ φηη ην πξνπάλην, ην νπνίν 
καξηπξάεη φηη ην πιηθφ Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6] έρεη ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε ην 
πξνππιέλην. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ φηη κπνξεί λα πξνζξνθεζεί εθιεθηηθά ην 
πξνππιέλην έλαληη ηνπ πξνπαλίνπ. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη απηή ε εθιεθηηθφηεηα έρεη 
κεησζεί ζεκαληηθά ζηνπο 50ν C αθνχ ην πιηθφ πξνζξνθάεη ζε θνληηλέο πηέζεηο ην 
πξνππιέλην θαη ην πξνπάλην.  

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ απηή ε εθιεθηηθφηεηα ηνπ πξνππιελίνπ έλαληη ηνπ 
πξνπαλίνπ ζε απηφ ην πιηθφ νθείιεηαη ζηα Ag+, πξέπεη λα γίλνπλ αληίζηνηρα 
πεηξάκαηα θαη γηα ην πιηθφ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6], ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί 
θαηεξγαζία κε ην δηάιπκα DMF/AgNO3. 

 
Υιηθφ DMA2 [Er6(κ3-OH)8L6] - Υιηθφ 2 

 

 Σχλζεζε 
 
20mg H2L–OH (0.086 mmol) θαη 20mg Er(NO3)3.5H2O (0.045 mmol) δηαιχνληαη ζε 
έλα γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 1ml DMF, 1.5ml ΔtOH θαη 
100mg 2-θζνξνβελδντθφ νμχ (0.71 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC 
γηα 2 κέξεο, φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηαθαλείο δηππξακίδεο. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ απηφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Δπίζεο, 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ απηφ είλαη ηζνδνκηθφ κε ην DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] (ζρήκα 
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3.29). Όπσο αλακέλεηαη, παξαηεξείηαη ειάρηζηε κεηαηφπηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ 
πιηθνχ κε ην Er3+ πξνο ηα δεμηά (ε κεηαηφπηζε γίλεηαη πην επδηάθξηηε ζε κεγαιχηεξεο 
γσλίεο ζην δηάγξακκα). Απηφ ππνδειψλεη φηη απηφ ην πιηθφ έρεη  κηθξφηεξν κέγεζνο 
θπςειίδαο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ πιηθνχ κε ην Dy3+. Απηφ εμεγείηαη θαζψο ην Er3+ έρεη 
ειάρηζηα κηθξφηεξν κέγεζνο ηνληηθήο αθηίλαο (103pm) απφ ην Dy3+ (105.2pm). 
 

 
σήμα 3.29. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
DMA2[Er6(κ3-OH)8L6] κε ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6]. 

 
Δλεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ, θαη 

ζχγθξηζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πιηθνχ DMA2 [Dy6(κ3-
OH)8L6],δελ έγηλε επεηδή ε απφδνζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ είλαη κηθξή. 
 

Υιηθφ DMA2 [Y6(κ3-OH)8L6] - Υιηθφ 3 

 

 Σχλζεζε 
 
20mg H2L–OH (0.086 mmol) θαη 16mg Y(NO3)3.6H2O (0.042 mmol) δηαιχνληαη ζε 
έλα γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 1ml DMF, 1.5ml ΔtOH θαη 
100mg 2-θζνξνβελδντθφ νμχ (0.71 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC 
γηα 2 κέξεο, φπνπ ζρεκαηίδνληαη άρξσκεο δηππξακίδεο. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Δπίζεο, ζπκπεξαίλεηαη 
φηη ην πιηθφ απηφ είλαη ηζνδνκηθφ κε ην DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] θαη ζπλεπψο θαη κε ην 
DMA2[Er6(κ3-OH)8L6] (ζρήκα 3.30). Όπσο αλακέλεηαη, παξαηεξείηαη ειάρηζηε 
κεηαηφπηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ πιηθνχ κε ην Y3+ πξνο ηα δεμηά (ε κεηαηφπηζε 
γίλεηαη πην επδηάθξηηε ζε κεγαιχηεξεο γσλίεο ζην δηάγξακκα). Απηφ ππνδειψλεη φηη 
απηφ ην πιηθφ έρεη  κηθξφηεξν κέγεζνο θπςειίδαο ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ πιηθνχ κε ην 
Dy3+. Απηφ εμεγείηαη θαζψο ην Υ3+ έρεη ειάρηζηα κηθξφηεξν κέγεζνο ηνληηθήο αθηίλαο 
(104pm) απφ ην Dy3+ (105.2pm). 
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σήμα 3.30. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
DMA2[Y6(κ3-OH)8L6] κε ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-
OH)8L6]. 

 
Δλεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ, θαη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πιηθνχ DMA2 [Dy6(κ3-
OH)8L6], δελ έγηλε επεηδή ε απφδνζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη κηθξή. 
 

Υιηθφ κε Ce(NO3)3.6H2O  θαη ηνλ H2L-ΟΗ - Υιηθφ  4 

 
 Σχλζεζε 

 
20mg H2L–OH (0.086 mmol) θαη 19mg Ce(NO3)3.6H2O (0.043 mmol) δηαιχνληαη ζε 
έλα γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 1ml DMF, 1.5ml ΔtOH θαη 
100mg 2-θζνξνβελδντθφ νμχ (0.071 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC 
γηα 1 κέξα, φπνπ ζρεκαηίδεηαη άζπξν ζηεξεφ. 

 
 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 

 
Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Η ζχγθξηζε ηνπ 
πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 4 κε ην δηάγξακκα ηνπ 
πιηθνχ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] δείρλεη φηη ηα πιηθά δελ είλαη ηζνδνκηθά (ζρήκα 3.31).  
Λφγσ ηνπ φηη δελ ππήξρε κνλνθξχζηαιινο, ε επίιπζε ηεο δνκήο απηνχ ηνπ πιηθνχ, 
δελ επηηεχρζεθε.  
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σήμα 3.31. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε ην 
Ce3+ κε ην DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6]. 

 
Τν πιηθφ, αλ θαη ήηαλ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο, πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφο κε 

ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ δελ έγηλε ιφγσ φηη δελ ππήξραλ 
κνλνθξχζηαιινη απφ απηφ. Δπίζεο, αλ θαη έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
παξαιαβή κνλνθξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ απηνχ, απηφ δελ επηηεχρζεθε. 
 

3.2.2 – Τλικό με ηον ςποκαηαζηάηη 2 

 
Μία πνιχ γλσζηή νηθνγέλεηα MOFs είλαη ηα UiO ηα νπνία εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα έρνπλ πξνζειθχζεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ζεξκηθήο θαη ρεκηθήο 
ζηαζεξφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ. Τν UiO–67 απνηειείηαη απφ κία 12–εληαγκέλε 
εμαππξεληθή Zr6O4(OH)4(O2C-)12 SBU, θαη ηνλ ππνθαηαζηάηε 2.7 Η ηνπνινγία ηνπ 
UiO–67 είλαη επίζεο fcu. 

Σηφρνο απηή ηελ θνξά ήηαλ ε ζχλζεζε ελφο πιηθνχ φπσο είλαη ην UiO–67, 
αιιά κε SBU απνηεινχκελε απφ θαηηφληα ιαλζαλίδσλ θαη φρη απφ Zr4+, θαη κειέηε 
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ έλαληη ηνπ UiO–67.  

 
Υιηθφ DMA2[Dy6(κ3-OH)8L6] – Υιηθφ 5 

 
 Σχλζεζε 

 
21mg H2L (0.087 mmol) θαη 19mg Dy(NO3)3.5H2O (0.034 mmol)  δηαιχνληαη ζε έλα 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 5ml DMF, 1.5ml ΔtOH θαη 200mg 2-
θζνξνβελδντθφ νμχ (1.43 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC γηα 2 
κέξεο, φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηαθαλείο δηππξακίδεο. 

 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 

 
Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη 
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θαη απηφ ην πιηθφ είλαη ηνπνινγίαο fcu, φπσο θαη ηα πιηθά 1,2 θαη 3, αιιά θαη ην UiO-
67 (ζρήκα 3.32).Σπκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη επηηεχρζεθε ε ζχλζεζε ελφο UiO-67 MOF, 
κε ηελ θπβνθηαεδξηθή [Dy6(κ3-OH)8(O2C−)12] SBU, κε θαηηφληα ιαλζαληδψλ αληί γηα 
Zr4+.  
Παξφιν πνπ ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη γηα λα ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ, απηφ δελ ήηαλ 
δπλαηφ. 

 
σήμα 3.32. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε ην 
ζεσξεηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ fcu. 

 
Τν πιηθφ αλ θαη ήηαλ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο, πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφο κε 

ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ θαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ πξνζξφθεζεο κε 
απηέο ηνπ πιηθνχ UiO-67, ηειηθά δελ έγηλε. 
 

3.2.3 – Τλικά με ηον ςποκαηαζηάηη 3 

Απηφο ππνθαηαζηάηεο ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε δχν MOFs 
πνπ ήδε ππήξραλ ζην εξγαζηήξην, κε ζθνπφ φκσο λα γίλνπλ πην εληαηηθέο 
πξνζπάζεηεο ηφζν γηα ηελ απνκφλσζε κνλνθξπζηάιισλ γηα ηελ κεηέπεηηα επίιπζε 
ηεο δνκήο ηνπο, φζν θαη γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπο. 
Τν πιηθφ 6 είλαη έλα πιηθφ ηζνδνκηθφ κε ηα UiO MOFs ηνπνινγίαο fcu, ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ ηελ 12–εληαγκέλε εμαππξεληθή Zr6O4(OH)4(O2C-)12 SBU θαη ηνλ 
επζχγξακκν ππνθαηαζηάηε 3, ηνπ νπνίνπ ην κήθνο είλαη πνιχ κεγάιν. Απηφ ην πιηθφ, 
ιφγσ ηνπ ππνθαηαζηάηε πνπ δηαζέηεη, είλαη έλα UiO πιηθφ κε κεγάιν κέγεζνο 
κνλαδηαίαο θπςειίδαο, ην νπνίν αλακελφηαλ λα έρεη πνιχ κεγάινπο πφξνπο θαη λα 
παξνπζηάζεη κία πνιχ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα, αλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ γηλφηαλ κε 
επηηπρία. 

 
Υιηθφ Zr6Ο4(ΟΗ)4L6 - Υιηθφ 6 
 

 Σχλζεζε 
 
30mg H2L (0.061 mmol) θαη 14mg ZrCl4 (0.060 mmol) δηαιχνληαη ζε έλα γπάιηλν 
κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 10ml DMF, 0.7ml CH3COOH. Τν 
κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120o C γηα 2 κέξεο κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 0.06 °C/min, 
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θξαηείηαη ζηνπο 120ν C γηα 24h θαη ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, φπνπ 
ζρεκαηίδεηαη κπεδ ζθφλε. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 
απηφ δηαπηζηψζεθε, φηη παξά ην γεγνλφο φηη ην πιηθφ είλαη ζε κνξθή ζθφλεο είλαη  
πνιχ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Τν δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ έδεημε φηη ην πιηθφ είλαη 
ηζνδνκηθφ κε ηεο γλσζηήο νηθνγέλεηαο MOFs, ηα UiO (ζρήκα 3.33). 
 

 
σήμα 3.33. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 6  

Zr6Ο4(ΟΗ)4L6 κε ην ζεσξεηηθφ θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ simulated δνκή ηνπ. 

 

Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο κε ζθνπφ ηνλ ζρεκαηηζκφ 
κνλνθξπζηάιισλ ηθαλψλ λα ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ, παξφια απηά νη πξνζπάζεηεο 
δελ απέδσζαλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δνκή ζρεδηάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ήδε 
γλσζηή δνκή ηνπ UiO-66 αληηθαζηζηψληαο ηνλ  ππνθαηαζηάηε BDC κε ηνλ 
ππνθαηαζηάηε 5.8 

Τν πιηθφ 6, φπσο θαη ην UiO-66, θξπζηαιιψλεη ζην θπβηθφ ζχζηεκα κε νκάδα 

ρψξνπ ζπκκεηξίαο Fm‐3m θαη παξακέηξνπο κνλαδηαίαο θπςειίδαο: a=b=c=42.731Å 
θαη α=β=γ=90ν. Κάζε εμαππξεληθή Zr6(κ3-O)4(κ3-OH)4(O2C-)12 SBU ηνπ MOF 
ελψλεηαη κε δψδεθα ππνθαηαζηάηεο. Τν πιηθφ απηφ είλαη κεζνπνξψδεο, κε δχν 
πφξνπο, έλαλ νθηαεδξηθφ θαη έλαλ ηεηξαεδξηθφ, κεγέζνπο 35,8Å θαη 22,4Å αληίζηνηρα, 
θαη κε φγθν πφξσλ 2.8 ml g-1 (ζρήκα 3.36). 

 



51 
 

 
σήμα 3.34. Η Zr6O4(OH)4(O2C-)12 SBU ηνπ πιηθνχ 6. 

 
 

 
σήμα 3.35. Η ζρεδηαζκέλε θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ πιηθνχ 6. 

 
 

 
σήμα 3.36. Οη δχν πφξνη ηνπ πιηθνχ 6. Σηα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη ν νθηαεδξηθφο πφξνο, 
κεγέζνπο 35,8Å, ελψ ζηα δεμηά δηαθξίλεηαη ν ηεηξαεδξηθφο, κεγέζνπο 22,4Å. 
 

Απηφ ην πιηθφ, ιφγσ ησλ πνιχ κεγάισλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη, αλακέλεηαη, κεηά 
ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, λα έρεη κία πνιχ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα, θαη ζπλεπψο λα 
ήηαλ θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε αεξίσλ φπσο CH4 θαη Η2. Σπγρξφλσο φκσο, 
ιφγσ ησλ ειεχζεξσλ –ΟΗ νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ πφξν απφ ηνλ 
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ππνθαηαζηάηε, αλακέλεηαη λα έρεη θαη ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ηφζν κε ην CO2, φζν 
θαη κε ην CH4 θαη έηζη λα είλαη θαηάιιειν θαη γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρεκηθή θαη ηελ ζεξκηθή 
ζηαζεξφηεηα ησλ Zr – MOFs θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ ηνπ 
MOF. 
 

 
σήμα 3.37. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ, ηνπ 
πιηθνχ ζην CHCl3 θαη ζηελ MeOH. 

 

Έγηλαλ ηξεηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ 
κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ, επεηδή ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ 
πφξσλ πνπ δηαζέηεη, αλακελφηαλ λα έρεη θαη κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα. Απηή φκσο πνπ 
έδσζε ηελ κεγαιχηεξε πξνζξφθεζε Ν2 ζηνπο 77Κ είλαη ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε 
MeOH θαη έπεηηα ελεξγνπνίεζε απηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην flow SCD. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο κε MeOH είλαη: πνζφηεηα ηνπ 
πιηθνχ εθπιελφηαλ 2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 3 εκέξεο κε DMF. Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ 
ηνπ φηη ην πιηθφ απηφ ήηαλ ζε κνξθή ζθφλεο, ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο 
θπγφθεληξνπ. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε MeOH ζην πιηθφ 2 
θνξέο ηελ εκέξα γηα 7 εκέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 
1Η NMR (ζρήκα 12, παξάξηεκα 2).  
Τν δείγκα ζηελ ζπλέρεηα κπήθε ζε ζπζθεπή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ξνή 
ππεξθξίζηκνπ CO2. Δθεί, αξρηθά γηα κηάκηζε ψξα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηεο MeOH κε 
πγξφ CO2, θαη ην πιηθφ έκεηλε γηα 18 ψξεο ζηαηηθφ ζε πγξφ CO2. Έπεηηα, γηα αθφκα 
κηάκηζε ψξα ην πιηθφ ήηαλ ππφ ξνή πγξνχ CO2 θαη κεηά γηα κία ψξα ππφ ξνή SCD. 
Τν πιηθφ έκεηλε γηα 18 ψξεο ζηαηηθφ ζε SCD. Τέινο, γηα κηάκηζε ψξα ην πιηθφ ήηαλ 
θαη πάιη ππφ ξνή SCD. Η εθηφλσζε έγηλε ζε 15ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τν 
δείγκα κεηαθέξζεθε ζε glovebox, γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ 
νξγάλνπ φπνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο, ρσξίο λα έξζεη απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη 
θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.38). 
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σήμα 3.38. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ Zr6Ο4(ΟΗ)4L6. 

 
Απφ απηή ηελ ηζφζεξκν πέληε ζεκείσλ ήηαλ αδχλαην λα ππνινγηζζεί ε εηδηθή 

επηθάλεηα BET θαζψο ην C ήηαλ αξλεηηθφ. Η Langmuir φκσο έδσζε κία επηθάλεηα 
1341.5 m2g-1. Η επηθάλεηα φκσο αλακελφηαλ λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε. Ωζηφζν, 
έγηλε θαη ε ζχγθξηζε ηνπ πεηξακαηηθνχ φγθνπ ησλ πφξσλ κε ηνλ ζεσξεηηθφ. Ο 
πεηξακαηηθφο ζπλνιηθφο φγθνο πφξσλ είλαη 0.40 cm3g-1, ελψ ν ζεσξεηηθφο 2.8 cm3g-

1. Απφ απηήλ ηελ ζχγθξηζε ινηπφλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ θαη πάιη δελ 
ελεξγνπνηήζεθε πιήξσο ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ κέζνδν ελεξγνπνίεζεο. Τν 
πιηθφ είηε θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, είηε νη πφξνη ηνπ είλαη 
εγθισβηζκέλνη θαη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηνχο. 
Λφγσ ηνπ φηη είραλ ήδε γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ ηνπ 
πιηθνχ, δελ έγηλαλ άιιεο. 
 

Δλ ζπλερεία, ην πιηθφ 7 είλαη έλα πιηθφ ηζνδνκηθφ κε ηα MOF–74, θαη 
απνηειείηαη απφ ηνλ ππνθαηαζηάηε 3 θαη κία ειηθνεηδή Μ–Ο–C SBU, ηελ M2O2(O2C-). 

Τα MOFs απηά παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2, ιφγσ 
ηνπ φηη κεηά απφ ζέξκαλζε ππφ θελφ, απνκαθξχλνληαη ηα ηεξκαηηθά κφξηα Η2Ο θαη 
έηζη δεκηνπξγνχληαη κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο αθφξεζηα απφ άπνςε 
ζπλαξκνγήο.9 10 11 Γηα ην πιηθφ απηφ επίζεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα απνκφλσζε 
κνλνθξπζηάιινπ απφ απηφ, αιιά θαη γηα ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ. 
 

Υιηθφ Zn2O2L, Zn-MOF-74 - Υιηθφ 7 

 
 Σχλζεζε 

 
35mg H2L (0,072 mmol) θαη 85mg (0,28 mmol) Zn(NO3)2.6H2O δηαιχνληαη ζε έλα 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml πνπ πεξηέρεη 7ml DMF θαη 3ml EtOH. Τν κπνπθαιάθη 
ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120ν C γηα 2 κέξεο, φπνπ ζρεκαηίδεηαη θαθέ ζθφλε. 
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 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο θαη φηη απηφ είλαη 
ηζνδνκηθφ κε ηα πιηθά ηεο γλσζηήο νηθνγέλεηαο MOF, ηα MOF-74 (ζρήκα 3.39). 

 
 

 
σήμα 3.39. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ Zn - 
MOF-74 κε ην ζεσξεηηθφ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ γηα ηα MOF-74. 

 

Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο κε ζθνπφ ηνλ ζρεκαηηζκφ 
κνλνθξπζηάιισλ ηθαλψλ λα ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ, παξφια απηά νη πξνζπάζεηεο 
δελ απέδσζαλ. 

Γλσξίδνληαο απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ηα Μ-MOF–74 (Mg, Zn, Co, Ni) δηαζέηνπλ 
1D εμαγσληθά θαλάιηα (ζρήκα 3.40 β). Σηελ M2O2(O2C-) SBU, ην θάζε Μ2+ είλαη 
νθηαεδξηθά εμαεληαγκέλν. Τα M2+ είλαη ζπλαξκνζκέλα κε πέληε Ο2+ απφ ηνπο 
ππνθαηαζηάηεο θαη κε έλα Ο2+ απφ έλα ηεξκαηηθφ κφξην Η2Ο (ζρήκα 3.40 α). 

 

 
σήμα 3.40. α) Η M2O2(O2C-), (Μ = Mg, Zn, Co, Ni) SBU ησλ MOF-74. β) Τα 1D 
θαλάιηα ησλ M – MOF-74.  
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σήμα 3.40. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ, ηνπ 
πιηθνχ ζηελ MeOH, ζην CH3CN θαη ζην THF. 

 
Έγηλαλ δχν πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ 

κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
πιηθνχ πνπ έγηλαλ ήηαλ: αληαιιαγή ηνπ DMF κε dry THF θαη έπεηηα ελεξγνπνίεζε 
ρξεζηκνπνηψληαο ην flow SCD θαη αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN θαη έπεηηα 
απαέξσζε ηνπ κε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Καη νη δχν ηξφπνη 
ελεξγνπνίεζεο έδσζαλ πνιχ ρακειή ηηκή πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ. Δπεηδή 
ινηπφλ ζεσξήζεθε φηη δελ έγηλε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, δελ έγηλαλ 
πεξαηηέξσ κεηξήζεηο γηα ην CO2 φπνπ θαη πεξηκέλακε λα δνχκε πνιχ πςειέο ηηκέο. 
Τν πιηθφ είηε θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, είηε νη πφξνη ηνπ είλαη 
παξεκπνδηζκέλνη θαη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηνχο. 
 

3.2.4 – Τλικό με ηον ςποκαηαζηάηη 4 

 
Καη απηφο ν ππνθαηαζηάηεο ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε ελφο 

MOF πνπ επίζεο ππήξρε ζην εξγαζηήξην, κε ζθνπφ φκσο λα γίλνπλ πην εληαηηθέο 
πξνζπάζεηεο ηφζν γηα ηελ απνκφλσζε κνλνθξπζηάιισλ απφ απηφ ην πιηθφ γηα ηελ 
κεηέπεηηα επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ, φζν θαη γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ. 

Τν πιηθφ 8 είλαη ηζνδνκηθφ κε ηα UiO MOFs αιιά θαη κε ην πιηθφ 6, ηνπνινγίαο 
fcu. Απνηειείηαη απφ ηελ 12–εληαγκέλε εμαππξεληθή Zr6O4(OH)4(O2C-)12 SBU θαη 
ηνλ κεγάιν επζχγξακκν ππνθαηαζηάηε 4, ν νπνίνο είλαη θαηά έλα θαηλχιην 
κηθξφηεξνο απφ ηνλ ππνθαηαζηάηε 3. Απηφ ην πιηθφ, ιφγσ ηνπ επίζεο κεγάινπ 
ππνθαηαζηάηε πνπ δηαζέηεη, είλαη έλα UiO πιηθφ κε κεγάιν κέγεζνο θπςειίδαο θαη 
αλακέλεηαη λα έρεη πνιχ κεγάινπο πφξνπο θαη λα παξνπζηάζεη κία πνιχ κεγάιε 
εηδηθή επηθάλεηα, αλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ γηλφηαλ κε επηηπρία. Καζψο ε πιήξεο 
ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 6 δελ επηηεχρζεθε, έγηλε ε ππφζεζε φηη ίζσο απηφ λα 
θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ. Όκσο, θαζψο ην πιηθφ 8 απνηειείηαη απφ 
έλαλ κηθξφηεξν θαη πηζαλφλ πην άθακπην ππνθαηαζηάηε απφ φηη ην πιηθφ 6, ππήξρε ε 
άπνςε φηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 8 ζα γηλφηαλ κε επηηπρία. 
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Υιηθφ Zr6Ο4(ΟΗ)4L6 - Υιηθφ 8 

 
 Σχλζεζε 

 
30mg H2L (0.068 mmol) θαη 16mg ZrCl4 (0.068 mmol) δηαιχνληαη ζε έλα γπάιηλν 
κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 10ml DMF, 0.8ml CH3COOH. Τν 
κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120o C γηα 2 κέξεο κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 0.06°C/min, 
θξαηείηαη ζηνπο 120ν C γηα 24h θαη ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, φπνπ 
ζρεκαηίδεηαη κπεδ ζθφλε. 

 
 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 

 
Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 

απηφ δηαπηζηψζεθε, φηη παξά ην γεγνλφο φηη ην πιηθφ είλαη ζε κνξθή ζθφλεο είλαη 
πνιχ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Τν δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ έδεημε φηη θαη ην πιηθφ απηφ 
είλαη ηζνδνκηθφ κε ηα UiO MOFs, φπσο αλακελφηαλ. 
Γελ έγηλε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ, αθνχ δελ ππήξρε κνλνθξχζηαιινο, αιιά 
νχηε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο, φπσο έγηλε κε ην πιηθφ 6. 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
απηνχ, απηφ έρεη κηθξφηεξε θπςειίδα απφ ην πιηθφ 6 θαζψο ην δηάγξακκα 
πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ είλαη κεηαηνπηζκέλν πξνο ηα δεμηά ζε ζρέζε κε ην πιηθφ 6 
(ζρήκα 3.41). Απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ ν ππνθαηαζηάηεο ηνπ πιηθνχ 8 είλαη 
κηθξφηεξνο θαηά έλα θαηλχιην απφ ηνλ ππνθαηαζηάηε ηνπ πιηθνχ 6. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ, αλακέλεηαη θαη απηφ ην πιηθφ λα είλαη κεζνπνξψδεο κε έλαλ νθηαεδξηθφ θαη 
έλαλ ηεηξαεδξηθφ πφξν, ιίγν κηθξφηεξνπο απφ απηνχο ηνπ πιηθνχ 6. 
 

 
σήμα 3.41. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 8 κε ην 
ζεσξεηηθφ θαη κε ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 6 θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ 
δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 8 ζηελ MeOH. 
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Δπεηδή ην πιηθφ 8 έρεη κηθξφηεξνπο πφξνπο απφ ην πιηθφ 6, ίζσο λα είλαη 
ιηγφηεξν επαίζζεην θαη πην άθακπην θαη έηζη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λα κελ 
θαηαζηξέθεηαη. 

Με ζθνπφ ινηπφλ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ πιηθνχ απηνχ, πνζφηεηα ηνπ 
πιηθνχ εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 3 κέξεο κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε 
αληαιιαγή ηνπ DMF κε MeOH ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 10 κέξεο. Η πιήξεο 
απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 13, παξάξηεκα 2).  
Τν δείγκα κπήθε ζε ζπζθεπή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ξνή ππεξθξίζηκνπ CO2. Η 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ζπλέρεηα είλαη ε ίδηα πνπ κε απηή γηα ην πιηθφ 6.  
Τν δείγκα κεηαθέξζεθε ζε glovebox, γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ 
νξγάλνπ πνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο, ρσξίο λα έξζεη απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη 
θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.42). 

 

 
σήμα 3.42. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ 8. 
 

Απφ ηα πέληε ζεκεία ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ ήηαλ 
αδχλαην λα ππνινγηζζεί ε εηδηθή επηθάλεηα BET θαζψο ην C θαη πάιη ήηαλ αξλεηηθφ, 
φκσο ε Langmuir εηδηθή επηθάλεηα ππνινγίζηεθε φηη είλαη 540.3 m2g-1, ηηκή ε νπνία 
είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε απηή πνπ αλακελφηαλ θαη πάιη. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ 
πφξσλ απηνχ ηνπ πιηθνχ ππνινγίζηεθε απφ ηελ παξαπάλσ ηζφζεξκν πξνζξφθεζεο 
Ν2 φηη είλαη 0.18 cm3 g-1, πνιχ ρακειφηεξν απφ φηη ζα πεξηκέλακε. Οχηε απηφ ην 
πιηθφ ινηπφλ δελ ελεξγνπνηήζεθε πιήξσο, κε απηή ηελ κέζνδν ελεξγνπνίεζεο. Τν 
πιηθφ είηε θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, είηε νη πφξνη ηνπ είλαη 
παξεκπνδηζκέλνη θαη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηνχο. 

Πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ δελ 
έγηλαλ. 

 
3.2.5 – Τλικά με ηον ςποκαηαζηάηη 5 

 
Ο ππνθαηαζηάηεο 5 είλαη έλαο νξζνγψληνο ηεηξαθαξβνμπιηθφο ππνθαηαζηάηεο ηνπ 
νπνίνπ ν θεληξηθφο θαηλπιηθφο δαθηχιηνο ελψλεηαη κε ηνπο δχν δαθηπιίνπο ηξηαδίλεο 
κέζσ αηφκσλ Ο (ζρήκα 3.43). Τα άηνκα N πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δχν δαθηπιίνπο ηνπ 
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ππνθαηαζηάηε ιεηηνπξγνχλ ζαλ βάζεηο θαηά Lewis θαη θαηά ζπλέπεηα αλακέλεηαη λα 
πξνζδψζνπλ ζηα πιηθά απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε CO2. 
 

 
σήμα 3.43. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ππνθαηαζηάηε 5 ζηελ βειηηζηνπνηεκέλε γεσκεηξία ηνπ. Τν 
κήθνο ηνπ είλαη 13.7Å θαη ην χςνο ηνπ 17.2Å. 

 
Αξρηθά, έγηλε ν ζπλδπαζκφο ηνπ νξζνγψληνπ ππνθαηαζηάηε 5 κε Cu2+, κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο MOF ην νπνίν ζα πεξηέρεη έλα δηκεξέο 
paddlewheel,Cu2(O2C−)4, φπνπ ην θάζε Cu2+ ζα έρεη ηεηξαγσληθή ππξακηδηθή CuO5 
γεσκεηξία (ζρήκα 3.44). Κάζε paddlewheel δηαζέηεη ζπλαξκνζκέλα δχν κφξηα 
δηαιχηε ζηηο αμνληθέο ζέζεηο, ηα νπνία κε ζέξκαλζε ππφ θελφ κπνξνχλ λα 
απνκαθξπλζνχλ θαη έηζη λα ζρεκαηηζηνχλ αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο. 
Απηέο νη ζέζεηο είλαη επηζπκεηέο θαζψο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηνπ 
CO2. 

 
σήμα 3.44. Τν δηκεξέο paddlewheel Cu2+,Cu2(O2C−)4. 
 

H γεσκεηξία ζχλδεζεο ηεο paddlewheel SBU είλαη ηεηξάγσλε. Σπλδπάδνληάο ηελ κε 
ηνλ νξζνγψλην ππνθαηαζηάηε 5 ζα πξνέθππηε έλα πιηθφ κε ηελ ηνπνινγία ΝbΟ 
(ζρήκα 3.45).12 
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σήμα 3.45. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο ΝbΟ (4,4).  Απνηειείηαη απφ 
έλαλ νξζνγψλην ππνθαηαζηάηε θαη κία ηεηξάγσλε SBU. 

 
Υιηθφ κε Cu(NO3)2.3H2O  θαη ηνλ H4L - Υιηθφ 9 

 
 Σχλζεζε 

 
40mg H4L (0,049 mmol) θαη 51mg (0,21 mmol) Cu(NO3)2.3H2O δηαιχνληαη ζε έλα 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml πνπ πεξηέρεη 6ml DMF θαη ηξεηο ζηαγφλεο CH3COOH. 
Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 85ν C γηα 1 κέξα, φπνπ ζρεκαηίδνληαη ζθνχξα 
πξάζηλα θξχζηαιια. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 
απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Παξφια απηά, δελ 
ππήξρε κνλνθξχζηαιινο γηα επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ. Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ 
πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε ην ζεσξεηηθφ 
δηάγξακκα NbO δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ πνπ ζπληέζεθε δελ είλαη ηνπνινγίαο NbO 
(ζρήκα 3.46). Δπίζεο, κεηά απφ έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθία, ην πιηθφ 9 δελ βξέζεθε 
λα είλαη ηζνδνκηθφ κε θάπνην άιιν πιηθφ.  

 

 
σήμα 3.46. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 9 κε ην 
ζεσξεηηθφ πνπ πξνθχπηεη γηα πιηθά κε ηελ ηνπνινγία NbO θαη κε ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα 
πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 9 ζε THF. 
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Αλ θαη δελ ήηαλ γλσζηή ε δνκή ηνπ πιηθνχ, έγηλε πξνζπάζεηα κειέηεο ηνπ 
πνξψδνπο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ 
εκέξα γηα 3 κέξεο κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε THF ζην 
πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 10 κέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF 
δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 14, παξάξηεκα 2). 
Τν δείγκα κπήθε ζε ζπζθεπή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ξνή ππεξθξίζηκνπ CO2. Δθεί, 
αξρηθά γηα δχν ψξεο γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ THF κε πγξφ CO2, ζηελ ζπλέρεηα γηα 
ηξεηο ψξεο γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ πγξνχ CO2 κε ππεξθξίζηκν CO2 θαη ηέινο ε 
εθηφλσζε έγηλε ζε 15ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
Τν δείγκα κεηαθέξζεθε ζε glovebox, γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ 
νξγάλνπ πνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο, ρσξίο λα έξζεη απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη 
θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.47). 

 

 
σήμα 3.47. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ 9. 
 

Απφ ηελ κέηξεζε πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ Ν2 ζηνπο 77Κ, ππνινγίζηεθε φηη ην 
πιηθφ δηαζέηεη επηθάλεηα Langmuir 350 m2g-1 θαη έλαλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ 0.11 
cm3 g-1. Αλ θαη δελ έρεη ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε ηνλ 
φγθν ησλ πφξσλ θαη κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ηα απνηειέζκαηα, θαη νη δχν απηέο 
ηηκέο είλαη αξθεηά ρακειέο. Παξφια απηά, έγηλε θαη θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ ηνπ 
CO2 ζηνπο 273Κ (ζρήκα 3.48). Υπνζέζακε φηη ιφγσ ηνπ φηη ην CO2 έρεη κηθξφηεξε 
θηλεηηθή δηάκεηξν (3.30Å) απφ ην N2 (3.64Å), κπνξεί ην πιηθφ λα πξνζξνθάεη ην CO2 
εθιεθηηθά. 
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σήμα 3.48. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 9. 

 
Τν πιηθφ απηφ πξνζξνθάεη 55 cm3 g-1 CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar, ηηκή ε 

νπνία είλαη αξθεηά ρακειή. Σπλεπψο, πεξαηηέξσ κεηξήζεηο δελ έγηλαλ. 
Καζψο δελ ππήξρε ιπκέλε δνκή ηνπ πιηθνχ, δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζεσξεηηθφο 
ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ ηνπ. Έηζη, δελ κπνξεί λα γίλεη λα γίλεη ε ζχγθξηζε ηνπ 
ζεσξεηηθνχ κε ηνλ πεηξακαηηθφ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ θαη λα εθηηκεζεί αλ έρεη 
ελεξγνπνηεζεί πιήξσο ην πιηθφ.  

Έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε κνλνθξπζηάιισλ ηνπ 
πιηθνχ, αιιά απηφ ηειηθά δελ επηηεχρζεθε. Αθνχ δελ ππήξρε νχηε ιπκέλε δνκή απφ 
ην πιηθφ δελ έγηλαλ θαη άιιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 
θαη ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. 
 

Σηελ ζπλέρεηα, ε ηδέα ήηαλ ν νξζνγψληνο ηεηξαθαξβνμπιηθφο ππνθαηαζηάηεο 5 
λα ζπλδπαζηεί κε θαηηφληα ζπαλίσλ γαηψλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ 
απαηηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ ξπζκηζηή 2– θζνξνβελδντθνχ νμένο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε 
12-ππνθαηεζηεκέλε εμαππξεληθή ζπάλησλ γαηψλ SBU (ζρήκα 3.49), κε ηειηθφ ζηφρν 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ftw ηνπνινγίαο (ζρήκα 3.50).13 
 

 

σήμα 3.49. Αξηζηεξά ε 12-ππνθαηεζηεκέλε εμαππξεληθή ζπάλησλ γαηψλ SBU, [RE6(κ3-
ΟΗ)8(O2C-)12]. Γεμηά, ε γεσκεηξία ζχλδεζεο ηεο SBU. Παξαηεξείηαη φηη νη ζέζεηο ησλ αηφκσλ 
C ζρεκαηίδνπλ έλα θπβννθηάεδξν. Η ζπγθεθξηκέλε SBU είλαη απηή πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηα 
fcu MOFs. 
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σήμα 3.50. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο ftw (4,12).  Απνηειείηαη απφ 
έλαλ νξζνγψλην ππνθαηαζηάηε θαη κία θπβνθηαεδξηθή SBU. 

 
Η βαζηζκέλε ζε ζπάληεο γαίεο ftw ηνπνινγία δίλεη ηελ πνιχ ζεκαληηθή 

δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηείηαη ν ππνθαηαζηάηεο, ηφζν κε ηελ πξνζζήθε δηάθνξσλ 
ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ, φζν θαη κε ηελ επέθηαζε απηνχ, θαη έηζη ε επίδξαζε ηεο 
ιεηηνπξγηθήο νκάδαο πνπ ππάξρεη ζηνλ πφξν ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 
πφξσλ λα δίλνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζηελ πξνζξφθεζε ησλ δηαθφξσλ αεξίσλ 
πνπ κειεηψληαη. 

 
Υιηθφ κε Tb(NO3)3.5H2O θαη ηνλ H4L - Υιηθφ 10 

 
 Σχλζεζε 

 
14mg H4L (0.017 mmol) θαη 15mg Tb(NO3)3.5H2O  (0.034 mmol) δηαιχνληαη ζε έλα 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 2ml DMF, 70mg 2-θζνξνβελδντθφ 
νμχ (0.5 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC γηα 1 κέξα, φπνπ 
ζρεκαηίδνληαη άρξσκεο βειφλεο. 
 

 
σήμα 3.51. Αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ 10. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Αξρηθά, ην πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 
απηφ παξαηεξείηαη φηη ην πιηθφ είλαη πνιχ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο (ζρήκα 3.52). 
Έγηλε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ θαζψο ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη, 
αιιά απηφ δελ ήηαλ δπλαηφ. 
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σήμα 3.52. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 10 κε 
ην ζεσξεηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πνπ πξνθχπηεη γηα πιηθά κε ηελ ηνπνινγία 
ftw. 
 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ κε ην 
ζεσξεηηθφ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ πνπ είρε ζηνρεπηεί, δελ ζπληέζεθε 
ηειηθά. Δπίζεο, κεηά απφ έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθία, δελ βξέζεθε λα είλαη ηζνδνκηθφ 
κε θάπνην άιιν πιηθφ.  

Όκσο, ην πιηθφ 10 δηαζέηεη πνιχ πςειή θξπζηαιιηθφηεηα θαη γη’ απηφ ην ιφγν 
έγηλε ε πξνζπάζεηα κειέηεο ηνπ πνξψδνπο ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα γηλφηαλ 
πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηεο δνκήο ηνπ. 
 

 
σήμα 3.53. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 10, ηνπ 
πιηθνχ 10 ζηελ MeOH θαη ζην CH3CN. 
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Με ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ πιηθνχ απηνχ, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ 
εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 3 κέξεο κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε 
αληαιιαγή ηνπ DMF κε αθεηφλε ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 6 κέξεο. Η πιήξεο 
απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 15, παξάξηεκα 2).  
Τν δείγκα ελεξγνπνηήζεθε κε ππεξθξίζηκν CO2. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 
είλαη ε ίδηα πνπ κε απηή γηα ην πιηθφ 9. Σηελ ζπλέρεηα, ην δείγκα κεηαθέξζεθε ζε 
glovebox, γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ νξγάλνπ ρσξίο λα έξζεη 
απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ησλ πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.54). 

 

 
σήμα 3.54. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ 10. 

 
Απφ ηελ θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ Ν2 ζηνπο 77Κ, ππνινγίζηεθε φηη 
ην πιηθφ δηαζέηεη κία εηδηθή επηθάλεηα Langmuir 742 m2g-1 θαη έλαλ ζπλνιηθφ φγθν 
ησλ πφξσλ 0.25 cm3g-1. Αλ θαη δελ έρεη ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ, έηζη ψζηε λα 
γλσξίδνπκε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ ηνπ θαη λα κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ηα 
απνηειέζκαηα, θαη νη δχν απηέο ηηκέο είλαη αξθεηά ρακειέο. Παξφια απηά, έγηλε 
θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ, θαζψο ιφγσ ηνπ φηη ην CO2 έρεη 
κηθξφηεξε θηλεηηθή δηάκεηξν απφ ην N2, κπνξεί ην πιηθφ απηφ λα είλαη ηθαλφ λα 
πξνζξνθάεη ην CO2 εθιεθηηθά. 
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σήμα 3.55. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar  γηα ην πιηθφ 10. 
 

Τν πιηθφ απηφ πξνζξνθάεη 56 cm3g-1 CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar, ηηκή ε 
νπνία είλαη αξθεηά ρακειή. Πεξαηηέξσ κεηξήζεηο ινηπφλ δελ έγηλαλ. 
Δπεηδή νη ηφζν κηθξέο ηηκέο, ηφζν γηα ηελ πξνζξφθεζε ηνπ Ν2 ζηνπο 77Κ, φζν θαη γηα 
ηελ πξνζξφθεζε ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ δελ αλακελφηαλ, ην πιηθφ πηζαλφλ λα κελ 
ελεξγνπνηήζεθε ζσζηά θαη λα θαηαζηξάθεθε νιηθψο ή κεξηθψο, είηε λα κελ ππάξρεη 
πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο. 
 

Υιηθφ κε Dy(NO3)3.5H2O θαη ηνλ H4L - Υιηθφ 11 

 
 Σχλζεζε 

 

14mg H4L (0.017 mmol) θαη 16mg Dy(NO3)3.5H2O (0.034 mmol) δηαιχνληαη ζε έλα 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 2ml DMF, 70mg 2-θζνξνβελδντθφ 
νμχ (0.5mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 115νC γηα 1 κέξα, φπνπ 
ζρεκαηίδνληαη δηαθαλείο βειφλεο. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Αξρηθά, ην πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 
απηφ δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πνιχ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο.  
Σηφρνο, φπσο θαη ζην πιηθφ 10, ήηαλ ε ζχλζεζε ελφο πιηθνχ κε ηνπνινγία ftw. 
Σπγθξίλνληαο ηα πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 10 θαη ηνπ 
πιηθνχ 11, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ηζνδνκηθά κεηαμχ ηνπο (ζρήκα 3.56). 
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σήμα 3.56. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 10 
(Tb3+) κε ην πιηθφ 11 (Dy3+). 
 

Απηφ ην πιηθφ, αλ θαη δηέζεηε επίζεο πςειή θξπζηαιιηθφηεηα, δελ έγηλε θάπνηα 
πξνζπάζεηα γηα ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ αθνχ ε ζχλζεζε ηνπ ππνθαηαζηάηε 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ, έρεη κηθξή απφδνζε . 
 

Υιηθφ κε Al (III) θαη ηνλ H4L 

 
Αθφκα κία ηδέα πνπ αθνξνχζε απηφλ ηνλ νξζνγψλην ηεηξαθαξβνμπιηθφ 

ππνθαηαζηάηε, ήηαλ απηφο λα ζπλδπαζηεί κε Al3+, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε ηξηππξεληθή Μ(ΙΙΙ) (M = In, Al, Fe θιπ.) πιεηάδα 
[Μ3(κ3-Ο)(Ο2C-)6], φπνπ ηα ηξία Μ ελψλνληαη κέζσ κίαο κ3-Ο γέθπξαο (ζρήκα 3.57), 
κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο πιηθνχ πνπ δηαζέηεη soc (square octahedral) 
ηνπνινγία (ζρήκα 3.58).14 
 

 
σήμα 3.57. Αξηζηεξά, ε ηξηππξεληθή 6-ππνθαηεζηεκέλε M(III) SBU, [Μ3(κ3-Ο)(Ο2C-)6]. 
Γεμηά, νη ζέζεηο ησλ αηφκσλ άλζξαθα ζε απηή ηελ SBU ζρεκαηίδνπλ έλα ηξηγσληθφ πξίζκα. 
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σήμα 3.58. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο soc (4,6).  Απνηειείηαη απφ 
κία ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο SBU θαη έλαλ νξζνγψλην ππνθαηαζηάηε. 

 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα MOFs κε soc ηνπνινγία δηαζέηνπλ πνιχ 

ελδηαθέξνληα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τν πνξψδεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 
θνηιφηεηεο θαη θαλάιηα, κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ κηθξνπνξψδνπο, 
αιιάδνληαο απιά ην κέγεζνο ηνπ ππνθαηαζηάηε. 
Με ζθνπφ ινηπφλ ηελ ζχλζεζεο ελφο πιηθνχ κε soc ηνπνινγία ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
ππνθαηαζηάηε 5 έγηλαλ αξθεηέο ζπλζέζεηο ρσξίο φκσο θάπνην αμηφινγν απνηέιεζκα. 
Να ζεκεησζεί πσο ζαλ πεγή κεηάιινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ην AlCl3, φζν θαη ην 
Al(NO3)3.9H2O.  
 

3.2.6 – Τλικά με ηον ςποκαηαζηάηη 6 
 

Ο ππνθαηαζηάηεο 6 (ζρήκα 3.59) είλαη έλαο ηεηξαεδξηθφο ππνθαηεζηεκέλνο κε 
ηέζζεξεηο –SO2 νκάδεο ππνθαηάζηαηεο. Οη ηεηξαεδξηθνί ππνθαηαζηάηεο ζπλήζσο 
έρνπλ πςειή ζπκκεηξία θαη θαηαιήγνπλ ζε MOFs κε πςειή ζπκκεηξία. Όκσο, ν 
ζπγθεθξηκέλνο ππνθαηαζηάηεο ιφγσ ησλ –SO2 νκάδσλ πνπ δηαζέηεη, ράλεη ηελ 
πςειή ζπκκεηξία ηνπ επεηδή νη –SO2 νκάδεο ηνλ ζηξεβιψλνπλ.  
 

 
σήμα 3.59. Ο ηεηξαεδξηθφο ππνθαηαζηάηεο 6 ζηελ βειηηζηνπνηεκέλε γεσκεηξία ηνπ. 

 
Αξρηθή ηδέα γηα ζχλζεζε πιηθνχ κε απηφλ ηνλ ππνθαηαζηάηε, ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηνπ 
κε Mg2+. Η ηδέα απηή πξνέθπςε κεηά απφ κία πξνεγνχκελε κειέηε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
Σε πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζπληέζεθε ν ηξνπνπνηεκέλνο κε –SO2 
νκάδα ππνθαηαζηάηεο 2 θαη ζπγθξίζεθαλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πιηθνχ 
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UiO–67–SO2 κε απηέο ηνπ κε ηξνπνπνηεκέλνπ. Παξαηεξήζεθε φηη ην ηξνπνπνηεκέλν 
κε –SO2 νκάδεο  πιηθφ έδεημε κία αμηνζεκείσηε αχμεζε 122% ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ 
CO2, θζάλνληαο ηα 4,8 mmolg-1 ζε 1bar θαη ζηνπο 273 K.15 Έηζη, πξνηάζεθε ε 
ζχλζεζε ηνπ ππνθαηαζηάηε 6, ν νπνίνο είλαη ηεηξαηνπηθφο θαη νπζηαζηηθά 
απνηειείηαη απφ 4 ηξνπνπνηεκέλνπο κε –SO2 νκάδεο ππνθαηαζηάηεο 2. Αθφκα κία 
ηδέα εδψ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ππνθαηαζηάηεο 6 θαη λα ζπλδπαζηεί κε Mg2+, θαη 
φρη κε Zr4+. Τν Mg2+ είλαη έλα ζθιεξφ νμχ θαηά Lewis θαη ζα παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο 
πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 εάλ ην πξνθχπηνλ MOF έρεη θαη αθφξεζηεο κεηαιιηθέο ζέζεηο 
πξφζδεζεο Mg2+. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα MOFs ηα νπνία έρνπλ ην πνιχ ειαθξχ 
Mg2+ έρνπλ ρακειφ κνξηαθφ βάξνο θαη έηζη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε 
ηεο βαξπκεηξηθήο ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο.16 Έηζη, ζπληέζεθε ην πιηθφ 12. 

 
Υιηθφ (DMA)4[Mg3(OH)2L2] - Υιηθφ 12 
 

 Σχλζεζε 

 
40mg H4L (0.038 mmol) θαη 20mgr (0,078 mmol) Mg(NO3)2.6Η2Ο δηαιχνληαη ζε 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 4ml DΜF, 3 ζηαγφλεο π. HCl θαη κία 
ζηαγφλα Η2Ο. Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 85ν C γηα δχν κέξεο, φπνπ 
ζρεκαηίδνληαη άρξσκνη νξζνγψληνη κνλνθξχζηαιινη. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 
Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 

απηφ δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ ήηαλ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο (ζρήκα 3.60). 
 

 
σήμα 3.60. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
(DMA)4[Mg3(OH)2L2] κε απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιπκέλε δνκή ηνπ πιηθνχ. 
 

Η δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ πξνζδηνξίζηεθε κε πείξακα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ 
απφ κνλνθξχζηαιιν. Τν πιηθφ απηφ θξπζηαιιψλεη ζην κνλνθιηλέο C2/m ζχζηεκα κε 
νκάδα ρψξνπ ζπκκεηξίαο θαη κε παξακέηξνπο κνλαδηαίαο θπςειίδαο a=32.924Å, b = 
35.819Å, c= 25.594Å, α=γ=90ν θαη β= 105.457ν. Η επζχγξακκε SBU απνηειείηαη απφ 
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ηξία Mg2+, ηα νπνία ελψλνληαη κέζσ κ2-ΟΗ γεθπξψλ. Καη ηα ηξία Mg2+ είλαη 
νθηαεδξηθά εμαεληαγκέλα (ζρήκα 3.61). Καζέλα απφ ηα δχν αθξηαλά Mg2+ ελψλεηαη 
κε έμη άηνκα Ο, ην έλα πξνέξρεηαη απφ έλα γεθπξσηηθφ κ2-ΟΗ, ηα ηέζζεξα απφ O2C- 
απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ππνθαηαζηάηεο θαη ην έθην πηζαλφλ απφ ηεξκαηηθν Η2Ο. 
Τν κεζζαίν Mg2+ ελψλεηαη θαη πάιη κε έμη άηνκα Ο ,ηα δχν πξνέξρνληαη απφ ηα δχν 
γεθπξσηηθά κ2-ΟΗ θαη ηα ηέζζεξα ππφινηπα απφ O2C- απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο 
ππνθαηαζηάηεο. Ο θάζε ππνθαηαζηάηεο ελψλεηαη κε έμη Mg2+. Σηελ SBU νη δχν 
αθξηαλνί ππνθαηαζηάηεο είλαη ζπλαξκνζκέλνη κνλνδνληηθά ζηελ SBU, ελψ νη 
ηέζζεξηο ππφινηπνη δηδνληηθά. 
Τα κ2-ΟΗ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαλφλα αζξνίζκαηνο ζζέλνπο 
δεζκψλ (BVS). Τν κνληέιν ζζέλνπο δεζκνχ ζρεηίδεη ην κήθνο R ελφο δεζκνχ κε ην 
ζζέλνο δεζκνχ s θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 
εξκελεία θαη ηελ πξφβιεςε ησλ αηνκηθψλ δηαηάμεσλ ζηνπο θξπζηάιινπο.17 
Τα DMA+ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηζνζηάζκηζε ηνπ θνξηίνπ ηεο δνκήο 
δηαπηζηψζεθαλ κε NMR.  
 

 
 
σήμα 3.61. Η επζχγξακκε ηξηππξεληθή Mg2+ SBU ηνπ πιηθνχ 12.  
 
 

 
σήμα 3.62. Η θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ πιηθνχ 12. 
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Σχκθσλα κε ηελ θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ, απηφ θαίλεηαη λα έρεη 
δχν ηεηξάγσλνπο πφξνπο ησλ 10.8Å θαη 17.7Å (ζρήκα 3.63). 

 
σήμα 3.63. Οη δχν ηεηξάγσλνη πφξνη ηνπ πιηθνχ 12, κεγέζνπο 10.9Å θαη 17.7Å 
 

 
σήμα 3.64. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 
(DMA)4[Mg3(OH)2L2], ηνπ πιηθνχ ζην THF θαη ζηελ EtOH. 

 
Έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ 

κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. Οη δχν πνπ έδσζαλ ηελ 
κεγαιχηεξε πξνζξφθεζε Ar ζηνπο 87Κ ήηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε THF θαη 
έπεηηα ελεξγνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ξνή SCD, θαη ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε 
ΔtOH θαη έπεηηα ελεξγνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο  ξνή SCD.  Γηα ηελ δεχηεξε 
πξνζπάζεηα φκσο ππάξρνπλ νη νινθιεξσκέλεο κεηξήζεηο γηα φια ηα αέξηα πνπ 
κειεηψληαη. 
Αλαιπηηθφηεξα, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ κέξα γηα 2 κέξεο κε 
DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε EtOH ζην πιηθφ 3 θνξέο ηελ 
εκέξα γηα 5 κέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR 
(ζρήκα 16, παξάξηεκα 2).  
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Τν δείγκα ελεξγνπνηήζεθε κε ππεξθξίζηκν CO2. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 
είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ έγηλε γηα ην πιηθφ 9. Τν δείγκα κεηαθέξζεθε ζε glovebox γηα 
λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ νξγάλνπ πνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο, 
ρσξίο λα έξζεη απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 
87Κ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ (ζρήκα 3.65). 
 

 
σήμα 3.65. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 12. 
 

Η ηζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ εκθαλίδεη πζηέξεζε. Σε ρακειέο πηέζεηο 
ππάξρεη κεγάιε θιίζε πνπ απνθαιχπηεη ην γέκηζκα ησλ κηθξνπφξσλ ηνπ πιηθνχ, ελψ 
ην ζθαινπάηη ζηελ 0.8 ζρεηηθή πίεζε, απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ πνζνζηνχ 
κεζνπφξσλ ζην πιηθφ. Απηφ ην πνζνζηφ κεζνπφξσλ πηζαλφλ λα εκθαλίζηεθε κεηά 
ηελ θαηεξγαζία ηνπ πιηθνχ κε ην DMF. Η εηδηθή επηθάλεηα BET θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο 
ησλ πφξσλ είλαη 452.3 m2 g-1 θαη 0.28 cm3 g-1 αληίζηνηρα. Απηέο νη ηηκέο δελ κπνξνχλ 
λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ έρεη γίλεη ε 
πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, αθνχ ζηελ θξπζηαιιηθή δνκή ηα DMA+ δελ είλαη 
πεξηνδηθά θαη έηζη δελ βγαίλεη αζθαιέο ζπκπέξαζκα. 
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σήμα 3.66. ΒΔΤ plot γηα ην πιηθφ 12 απφ ηελ ηζφζεξκν πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ.  

 
Η θακπχιε θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ε νπνία ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ NLDFT κεηά απφ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή κε ηελ ηζφζεξκν Ar ζηνπο 87Κ,  
παξνπζηάδεη δχν δηαθξηηέο θνξπθέο ζηα 11Å θαη 16Å, ηα νπνία δείρλνπλ ηελ χπαξμε 
δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πφξσλ. Οη ηηκέο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 
ππνινγίδνληαη απφ ηελ δνκή, νη νπνίεο είλαη 10.8Å θαη 17.7Å (ζρήκα 3.63). Απηφ 
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αλ ιεθζνχλ ππφςε νη απνζηάζεηο Van der Waals θαη ηα 
αληηζηαζκηζηηθά DMA+  ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ δνκή. Οη δχν επξείεο θνξπθέο 
ζηα 60Å θαη 70Å αλαθέξνληαη ζην πνζνζηφ ησλ κεζνπφξσλ πνπ πηζαλφλ λα 
εκθαλίζηεθε κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ πιηθνχ κε ην DMF. 
 

 
σήμα 3.67. Η θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ πιηθνχ 12 ππνινγηζκέλε απφ ηελ NLDFT 
αλάιπζε. 

 



73 
 

 

 
σήμα 3.68. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 12 ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 
θαη ε αληίζηνηρε NLDFT  πξνζαξκνγή ηεο. 
 

Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ θαη 
298Κ (ζρήκα 3.69), αιιά θαη ζηελ ζεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο ηνπ CO2, 195Κ (ζρήκα 
3.70), κέρξη 1bar. Οη ηζφζεξκνη, ηφζν ζηνπο 273Κ, φζν θαη ζηνπο 298Κ κέρξη 1bar 
παξνπζηάδνπλ κέηξηεο ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2, 70.2 cm3g-1 (3 mmol g-1, 12%) θαη 
50 cm3g-1 (2.2 mmol g-1, 9%) αληίζηνηρα. Παξφια απηά, θαη νη δχν ηζφζεξκνη 
παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά απφηνκε αξρηθή θιίζε, ε νπνία ππνδειψλεη ηζρπξέο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CO2 – MOF. 
 

 
σήμα 3.69. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 12. 
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σήμα 3.70. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 195Κ θαη κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 12. 
 

Απφ ηηο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ ππνινγίζηεθε ε 
ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, 
φζν θαη κε ηελ εμίζσζε virial (ζρήκα 3.71). Απηέο νη δχν ηαπηίδνληαη πιήξσο, θαη 
κεηψλνληαη αηζζεηά κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν νη 
ηζρπξέο ζέζεηο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πιηθνχ αξρίδνπλ λα θαιχπηνληαη απφ ηα κφξηα 
ηνπ αεξίνπ, θάζε λέν κφξην αεξίνπ πνπ εηζέξρεηαη ζην πιηθφ, λνηψζεη φιν θαη ιηγφηεξν 
ηηο ηζρπξέο ζέζεηο πξφζδεζεο ηνπ πιηθνχ. Οη ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CO2 – 
MOF, πνπ θαίλεηαη απφ ηηο απφηνκεο θιίζεηο ησλ ηζφζεξκσλ, επηβεβαηψλνληαη απφ 
ηελ ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο, ε νπνία είλαη 31 kJ mol-1 ζε κεδεληθή 
θάιπςε. Η Qst0 = 31 kJ mol-1 ζεσξείηαη κία πνιχ θαιή ηηκή γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 
πξννξίδεηαη ην CO2, θαζψο δελ απαηηείηαη κεγάιε ελέξγεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ 
πιηθνχ. 

 
σήμα 3.71. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 γηα ην πιηθφ 12 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε 
ηελ εμίζσζε virial. 
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Αθνινχζσο, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ 
κέρξη 1bar (ζρήκα 3.72). Οη ηζφζεξκνη ζηνπο 273Κ θαη 298Κ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά 
ρακειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο CH4. Όκσο, παξαηεξείηαη λα έρνπλ ζρεηηθά απφηνκεο 
αξρηθέο θιίζεηο, νη νπνίεο καξηπξνχλ ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CΗ4 – MOF.  
 

 
σήμα 3.72. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CH4 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 12. 
 

Οη ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CΗ4–MOF επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ 
ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CΗ4 ππνινγηζκέλε απφ ηηο δχν ηζφζεξκνπο 
ζηνπο 273Κ θαη 298Κ, ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε ηελ 
εμίζσζε virial, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη (ζρήκα 3.73). Η ηζνζηεξηθή ελζαιπία 
πξνζξφθεζεο CΗ4, απμάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο, θαη 
παξνπζηάδεη κία αξθεηά κεγάιε, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, Qst0 = 24.5 kJ mol-1. 
Η αχμεζε ηεο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο φζν απμάλεη ην πνζνζηφ 
θάιπςεο δηθαηνινγείηαη ιφγσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κνξίσλ CΗ4. 

 

 
σήμα 3.73. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CH4 γηα ην πιηθφ 12 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε 
ηελ εμίζσζε virial. 
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Αθφηνπ ππνινγίζηεθαλ νη ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 θαη CH4 ζηηο δχν 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, έγηλε ππνινγηζκφο ηεο εθιεθηηθφηεηαο CO2/CH4 ζηνπο 
273Κ θαη 298Κ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ IAST (ζρήκα 3.74). Η εθιεθηηθφηεηα ηνπ CO2 / 
CH4 γηα ην πιηθφ 12 είλαη 11.9 ζηνπο 273Κ θαη 11.5 ζηνπο 298Κ. Παξαηεξείηαη φηη ε 
εθιεθηηθφηεηα ηνπ CO2 / CH4 γηα ην πιηθφ 12 είλαη ίδηεο θαη ζηηο δχν ζεξκνθξαζίεο θαη 
παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξέο κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Σπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο 
απηέο κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο ζηελ βηβιηνγξαθία, ην πιηθφ 12 
έρεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα εθιεθηηθφηεηα ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4. 
 

 

 
σήμα 3.74. Κακπχιεο εθιεθηηθφηεηαο ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4 ζηηο ππνδεηθλπφκελεο 
ζεξκνθξαζίεο γηα ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ IAST γξακκνκνξηαθφ κείγκα 5/95 CO2/CH4. 
 

Μεηά ην πέξαο απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ιήθζεθε θάζκα 1Η NMR απφ πνζφηεηα 
ηνπ απαεξσκέλνπ δείγκαηνο (ζρήκα 17, παξάξηεκα 2). Σην θάζκα απηφ 
παξαηεξείηαη φηη ν ππνθαηαζηάηεο δελ δίλεη ζήκα, πηζαλφλ επεηδή απηφο δελ 
δηαιχεηαη ζην D2O ζην νπνίν ιακβάλεηαη ην θάζκα, φκσο παξαηεξείηαη ε χπαξμε 
ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+. Λφγσ ηνπ φηη δελ παξαηεξνχληαη νη θνξπθέο ηνπ 
ππνθαηαζηάηε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νινθιεξψζεηο έηζη ψζηε λα 
ππνινγηζηνχλ ηα DMA+.  

Σηελ ππφινηπε πνζφηεηα δείγκαηνο, κεηά ηελ απαέξσζή ηνπ, έγηλε 
ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε (ζρήκα 3.75). Η θακπχιε παξνπζηάδεη δχν απψιεηεο 
βάξνπο ηνπ πιηθνχ. Η πξψηε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 350ν C, 
απνδίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο (~ 25%) θαη ε δεχηεξε απψιεηα (~ 
49%), κεηαμχ 400 θαη 600 ° C απνδίδεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δνκήο θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ ππνθαηαζηάηε ηνπ πιηθνχ (ζρήκα 3.75). 
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σήμα 3.75. Η θακπχιε TGA γηα ην απαεξσκέλν πιηθφ 12, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ππφ ξνή 
Ν2 κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 5 deg min-1. 

 

 Αληαιιαγή ησλ DMA+ ηνπ πιηθνχ κε NH4
+ 

 
Λφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζρεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο θαηηφλησλ DMA+ κέζα 

ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κπινθάξεηαη ν πφξνο ηνπ πιηθνχ 
θαη έηζη λα είλαη παξεκπνδηζκέλε ε πξφζβαζε ησλ αεξίσλ ζε απηφλ. Με ζθνπφ 
ινηπφλ ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αεξίσλ ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, θξίζεθε 
αλαγθαία ε απνκάθξπλζε ησλ DMA+ θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε άιια θαηηφληα 
κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, φπσο είλαη ηα NH4

+. Τα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ είραλ σο ζηφρν 
ηελ αληαιιαγή ησλ DMA+ κε NH4

+. 
 
Σε 28mg πιηθνχ (0.0127 mmol) πξνζηίζεηαη 4ml δηαιχκαηνο THF ζην νπνίν 
πεξηέρνληαη 9mg NH4NO3 (0.114 mmol). Τν δηάιπκα αλαδεχεηαη πνιχ θαιά. Μεηά ην 
πέξαο ησλ 18 σξψλ, απνρχλεηαη ην ππεξθείκελν THF θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 
εθπιχζεηο κε THF 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 4 κέξεο. Μεηά ηελ ηέηαξηε κέξα 
παξαηεξήζεθε φηη ηα θξχζηαιια είραλ ραιάζεη, ην νπνίν επηβεβαηψζεθε θαη κε 
πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ (ζρήκα 3.76). 
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σήμα 3.76. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ 
πιηθνχ κε ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κεηά ηελ θαηεξγαζία 
ηνπ κε δηάιπκα THF/NH4NO3. 

 
Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε άιιε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληαιιαγή ησλ DMA+ κε θάπνην 
πην κηθξφ απφ απηφ θαηηφλ ή κε άιιεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. 

 
Σηελ ζπλέρεηα, ζθνπφο ήηαλ ε ζχλζεζε πιηθψλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνθαηαζηάηε 6 θαη ηα Mg2+, Co2+ θαη Mn2+. Λφγσ ηνπ φηη ζα 
γηλφηαλ ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ζχλζεζε απηψλ ησλ 
πιηθψλ ζε ζρέζε κε ην πιηθφ 12, αλακελφηαλ ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. 
Σηφρνο ήηαλ ε in situ ζχλζεζε ηεο ηξηππξεληθήο ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο κεηαιιηθήο 
πιεηάδαο ηνπ εθάζηνηε Μ2+ (ζρήκα 3.78), θαη ν ζπλδπαζκφο απηήο κε ηνλ 
ηεηξαεδξηθφ ππνθαηαζηάηε 6.18 
MOFs ηα νπνία έρνπλ δνκηθή κνλάδα ηελ ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο, ηξηππξεληθή 
κεηαιιηθή πιεηάδα, δηαθξίλνληαη γηα ηελ κεγάιε ζηαζεξφηεηά ηνπο. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ 
κνξίνπ δηαιχηε πνπ ζπλαξκφδεηαη ζε θάζε Μ2+, ζπλνιηθά ηξία ζε φιε ηελ SBU, κεηά 
ηελ ζέξκαλζε ππφ θελφ ηνπ πιηθνχ πξνθχπηνπλ αθφξεζηεο κεηαιιηθέο ζέζεηο 
πξφζδεζεο θαη έηζη κπνξεί λα απμεζεί ε πξνζξφθεζε ησλ δηαθφξσλ αεξίσλ.   
Μεηά απφ κειέηε, ε κφλε επηηξεπηή ηνπνινγία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ε hea 
(ζρήκα 3.77). Αλ απηφ είρε επηηπρία, ε ηνπνινγία hea ζα παξαηεξνχηαλ γηα πξψηε 
θνξά ζε πιηθφ MOF. 

 
σήμα 3.77. Η ηνπνινγία hea. Η ηνπνινγία απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο 
ηεηξαεδξηθνχ θφκβνπ θαη ελφο ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο θφκβνπ. 
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σήμα 3.78. Η ηξηππξεληθή κεηαιιηθή πιεηάδα Μ2+ (Μ = Mg, Co, Mn, Ni, Fe) ζρήκαηνο 
ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο. Απνηειείηαη απφ έλα κ3-O ην νπνίν γεθπξψλεη ηξία M2+. Κάζε Μ2+ 
ελψλεηαη κε έμη άηνκα Ο (έλα ην θεληξηθφ κ3-Ο, έλα απφ ην Η2Ο θαη 4 απφ ηα O2C- ηνπ 
ππνθαηαζηάηε) δίλνληαο ηελ ηειηθή Μ3Ο(O2C-)6(H2O)3  SBU. 
 

Φξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ ηηο θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επάγνπλ 
ηνλ in situ ζρεκαηηζκφ ηεο επηζπκεηήο ηξηππξεληθήο ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο SBU, 
ζπληέζεθαλ ηα  πιηθά 13, 14, 15. 
 
Υιηθφ κε Mg(NO3)2.6Η2Ο  θαη ηνλ Η4L - Υιηθφ 13 

 
 Σχλζεζε 

 
4.5mg H4L (0.0042 mmol) θαη 7.5mg (0,029 mmol) Mg(NO3)2.6Η2Ο δηαιχνληαη ζε 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 2.240ml DΜF, 300κL CH3COOH θαη 
60κL CF3COOH. Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 150ν C γηα ηέζζεξεηο κέξεο, 
φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηάθαλνη πνιχεδξνη κνλνθξχζηαιινη. 
Τα θξχζηαιια εθπιέλνληαη θαηεπζείαλ πνιιέο θνξέο κε DMF γηαηί κε ηελ παξακνλή 
ηνπο ζην κεηξηθφ πγξφ θαηαζηξέθνληαη. 
 

 
σήμα 3.79. Αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ 13. 

 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ (ζρήκα 3.80). Σηελ 
ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ, αιιά βξέζεθε φηη νη 
θξχζηαιινη ήηαλ δίδπκνη θαη έηζη απηφ εκπφδηζε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δνκήο. 
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σήμα 3.80. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 13 κε 
ην calculated δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πιηθνχ κε ηνπνινγία hea, θαη κε ην 
πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ ζε THF. 
 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
13 κε ην calculated δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πιηθνχ κε ηνπνινγία hea, 
δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ 13 δελ έρεη απηή ηελ ηνπνινγία θαη ζπλεπψο δελ έρεη 
ζπληεζεί ε επηζπκεηή ηξηππξεληθή κεηαιιηθή πιεηάδα Mg2+. 

Δπηπξφζζεηα, αλ ην πιηθφ ήηαλ ηνπνινγίαο hea, ν ρεκηθφο ηχπνο ηνπ πιηθνχ 
ζα ήηαλ (Mg3)2L3 κε  αλαινγία Mg:S = 1:2.  
Γηα λα δηαπηζησζεί ε αλαινγία Mg:S ζην πιηθφ πνπ ζπληέζεθε, έγηλε ιήςε θάζκαηνο 
EDS (ζρήκα 3.81, πίλαθαο 3.2).  
 

 
σήμα 3.81. Φάζκα EDS ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ 13. 

 
Πίνακαρ 3.2. Τα απνηειέζκαηα ηνπ EDS ηνπ πιηθνχ 13. 

 

 Mg:S 

1ν EDS 1 : 1.2 

2ν EDS 1 : 1.35 

3ν EDS 1 : 1.31 

Μ.Ο 1 : 1.28 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία Mg:S, γηα λα έρεη ην πιηθφ ηελ ηνπνινγία πνπ 
είρε πξνβιεθζεί, ζα έπξεπε λα είλαη 1:2, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ EDS δείρλνπλ φηη 
ζην πιηθφ ε αλαινγία Mg:S  είλαη 1:1.28, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ 13 δελ είλαη 
ηνπνινγίαο hea θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη ζπληεζεί ην επηζπκεηφ ηξηκεξέο ηνπ Mg2+. 
 

Παξάιιεια θξίζεθε αλαγθαία ε ζχγθξηζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαγξακκάησλ 
αθηίλσλ-Φ κεηαμχ ηνπ (DMA)4[Mg3(OH)2L2]  (πιηθνχ 12) κε ην θαηλνχξγην πιηθφ 13 
(ζρήκα 3.82). Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη δχν δηαθνξεηηθά πιηθά. 
Έηζη, απνδεηθλχεηαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην ππνθαηαζηάηε (ππνθαηαζηάηε 6) 
θαη Mg2+ θάησ απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, επηηπγράλεηαη ε 
ζχλζεζε δχν δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. Να ζεκεησζεί, φηη ζηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ 13, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ξπζκηζηήο ην CF3COOH. Απηφ ην νμχ, πέξα απφ ην φηη είλαη 
έλα πνιχ ηζρπξφ νμχ κε pka = 0.23, είλαη έλα πδξνθνβηθφ κφξην. Όηαλ ηέηνηα κφξηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ξπζκηζηέο επάγνπλ ηελ ζχλζεζε ελφο MOF ρσξίο ηα DMA+ 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηνπ DMF θαηά ηελ ζέξκαλζή ηνπ. Έηζη 
πηζαλνινγείηαη φηη ην πιηθφ 13 δελ ζα έρεη ηελ πιεζψξα ησλ DMA+ πνπ ππάξρνπλ 
ζην πιηθφ 12. 
 

 
σήμα 3.82. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 13 κε 
ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 12. 

 
Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ ηνπ λένπ πιηθνχ έγηλε κηα πξνζπάζεηα. Πνζφηεηα 

ηνπ πιηθνχ εθπιχζεθε 5 θνξέο ζε κία κέξα κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε 
αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH2Cl2 ζην πιηθφ 6 θνξέο ηελ εκέξα γηα 14 κέξεο. 
Λακβάλνληαο θάζκα 1Η NMR παξαηεξείηαη φηη ην πιηθφ δελ αδεηάδεη απφ ην DMF κε 
ηελ ρξήζε CH2Cl2 (ζρήκα 18, παξάξηεκα 2). 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ ζπλέρεηα ην πιηθφ εθπιελφηαλ 4 θνξέο ηελ εκέξα, γηα 6 
κέξεο κε THF. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 
19, παξάξηεκα 2). 
Τν δείγκα ελεξγνπνηήζεθε κε ππεξθξίζηκν CO2. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 
είλαη απηή πνπ αθνινπζήζεθε θαη γηα ηα ππφινηπα πιηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν 
ελεξγνπνίεζεο. Τν δείγκα ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε ζε glovebox γηα λα γίλεη ε 
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κεηαθνξά ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ νξγάλνπ πνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο ρσξίο λα έξζεη 
απηφ ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη θαηαζηξαθεί. 
Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ 
(ζρήκα 3.83). 
 

 
σήμα 3.83. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 13. 

 
Τν πιηθφ 13 παξνπζηάδεη κία πιήξσο αληηζηξεπηή ηζφζεξκν Ar ζηνπο 87Κ  ηχπνπ Ι, ε 
νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα κηθξνπνξψδε πιηθά. Τν γφλαην ζε ρακειέο P/P0 
δείρλεη ην γέκηζκα ησλ κηθξνπφξσλ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ ηζφζεξκν Ar είλαη 0.30 cm3g-1, επεηδή φκσο δελ ππάξρεη ε δνκή ηνπ πιηθνχ, 
δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ ζεσξεηηθή ηηκή θαη έηζη λα δηαπηζησζεί αλ έρεη 
επηηεπρζεί ε πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 
Η εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΤ, ε νπνία ππνινγίζηεθε ζηελ 0.006–0.079 P/P0 πεξηνρή 
ππνινγίζηεθε φηη είλαη 678.9 m2 g-1. 
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σήμα 3.84. ΒΔΤ plot γηα ην πιηθφ 13 απφ ηελ ηζφζεξκν πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ.  

 
Η θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ πιηθνχ, ε νπνία ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ NLDFT κεηά απφ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή κε ηελ ηζφζεξκν 
Ar ζηνπο 87Κ,  παξνπζηάδεη κία δηαθξηηή θνξπθή ζηα 6.8Å ε νπνία καξηπξάεη ηελ 
χπαξμε ελφο κφλν είδνπο πφξνπ (ζρήκα 3.85).  
 

 
σήμα 3.85. Η θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ πιηθνχ 13 ππνινγηζκέλε απφ ηελ NLDFT 
αλάιπζε. 
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σήμα 3.86. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ar ζηνπο 87Κ γηα ην πιηθφ 13 ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 
θαη ε NLDFT πξνζαξκνγή ηεο. 
 

Καη απφ ηελ θακπχιε θαηαλνκήο πφξσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ 13 δελ 
είλαη ίδην κε ην πιηθφ 12. Τν πιηθφ 13 θαίλεηαη λα έρεη έλαλ πφξν, ελψ ην πιηθφ 12 
δχν. Μάιηζηα, ν πφξνο ηνπ πιηθνχ 13 έρεη κέγεζνο 6.8Å, ελψ ηνπ πιηθνχ 12 νη πφξνη 
είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνη κε ηηκέο 11Å θαη 16Å. 

Σηελ ζπλέρεηα, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ, 
298Κ (ζρήκα 3.87) θαη ζηελ ζεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο ηνπ CO2, 195K (ζρήκα 3.88), 
κέρξη 1bar. Οη ηζφζεξκνη ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειέο 
ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2 106 cm3 g-1 (4.7mmol g-1, 17.2%), 85 cm3 g-1 (3.79mmol g-1, 
14.3%) θαη 60 cm3 g-1 (2.68mmol g-1, 10.5%) ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ ζε 1 bar 
αληίζηνηρα, αξθεηά κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ παξνπζηάδεη ην πιηθφ 12. Δπίζεο θαη 
νη ηξεηο ηζφζεξκνη παξνπζηάδνπλ απφηνκε θιίζε, ε νπνία ππνδειψλεη ηζρπξέο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ CO2 – MOF. 

 
σήμα 3.87. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ, 283K θαη 298Κ κέρξη 1bar γηα ην 
πιηθφ 13. 
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σήμα 3.88. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 195Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 13. 

 

Απφ ηηο ηζφζεξκνπο CO2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ ππνινγίζηεθε ε ηζνζηεξηθή 
ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 ηφζν κε ηελ εμίζσζε Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε 
ηελ εμίζσζε virial (ζρήκα 3.89). Απηέο νη δχν ηαπηίδνληαη πιήξσο, θαη κεηψλνληαη 
ειάρηζηα κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο. Η Qst0 = 31.1kJ mol-1 ζεσξείηαη κία 
πάξα πνιχ θαιή ηηκή γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ πξννξίδεηαη ην CO2, θαζψο δελ 
απαηηείηαη κεγάιε ελέξγεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ πιηθνχ. 
 

 
σήμα 3.89. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CO2 γηα ην πιηθφ 13 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ Clausius Clapeyron εμίζσζε, φζν θαη κε ηελ 
virial. 
 

Παξαηεξείηαη φηη θαη ην πιηθφ 13, αιιά θαη ην πιηθφ 12 παξνπζηάδνπλ ηηκέο Qst0 = 31 
kJ mol-1 γηα ην CO2. Απηφ πηζαλνινγείηαη φηη νθείιεηαη ζηηο ηέζζεξεηο –SO2 νκάδεο 
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πνπ δηαζέηεη ν ππνθαηάζηαηεο θαη απμάλνπλ θαηά πνιχ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
CO2 – MOF. 

Αθνινχζσο, έγηλε κέηξεζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζηνπο 273Κ, 283Κ, 
298Κ κέρξη 1bar (ζρήκα 3.90). Οη ηζφζεξκνη ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ 
παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο CH4, αξθεηά πςειφηεξεο απφ 
απηέο γηα ην πιηθφ 12. 
 

 
σήμα 3.90. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CΗ4 ζηνπο 273Κ,283K θαη 298Κ κέρξη 1bar γηα ην 
πιηθφ 13. 
 

Απφ ηηο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο CH4 ζηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο 273Κ, 283Κ θαη 
298Κ ππνινγίζηεθε ε ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CΗ4 ηφζν κε ηελ εμίζσζε 
Clausius – Clapeyron, φζν θαη κε ηελ εμίζσζε virial (ζρήκα 3.91). Απηέο νη δχν εδψ 
δελ ηαπηίδνληαη πιήξσο, απμάλνπλ φκσο ειάρηζηα κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
θάιπςεο. Η Qst0 = 29.8 kJ mol-1 ζεσξείηαη κία απφ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο Qst0 γηα ην 
CH4. 

 
σήμα 3.91. Ιζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο CH4 γηα ην πιηθφ 13 ζε ζπλάξηεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θάιπςεο, ππνινγηζκέλε ηφζν κε ηελ Clausius Clapeyron εμίζσζε, φζν θαη κε ηελ 
virial. 
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Αθφηνπ ππνινγίζηεθαλ νη ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο CO2 θαη CH4 ζηηο ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, έγηλε ππνινγηζκφο ηεο εθιεθηηθφηεηαο CO2/CH4 ζηνπο 
273Κ, 283Κ θαη 298Κ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ IAST (ζρήκα 3.92). Απηέο παξνπζηάδνπλ 
ζρεηηθά πςειέο ηηκέο 8.9, 7.8 θαη 8.7 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ αληίζηνηρα, θαη 
κεηψλνληαη αηζζεηά κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Καη νη ηξεηο απηέο ηηκέο ζεσξνχληαη 
θαιέο ηηκέο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ CO2/CH4. 
 

 
σήμα 3.92. Κακπχιεο εθιεθηηθφηεηαο ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4 ζηηο ππνδεηθλπφκελεο 
ζεξκνθξαζίεο γηα ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ IAST γξακκνκνξηαθφ κείγκα 5/95 CO2/CH4. 
 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα έγηλαλ θαη κεηξήζεηο πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 
273Κ, 283Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar. Λφγσ ηεο πςειήο ηθαλφηεηαο πξνζξφθεζεο CO2 
πνπ έρεη απηφ ην MOF, αιιά θαη ηεο πςειήο ζπγγέλεηαο ηνπ MOF πξνο ην CO2, ην 
νπνίν θαίλεηαη απφ ηελ ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο, απηφ ην δείγκα 
αλακέλεηαη λα έρεη θαη πςειή εθιεθηηθφηεηα CO2/N2. Απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη 
ρξήζηκνο γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ηα απαέξηα θαχζεο. Όπσο αλακέλεηαη, ην 
πιηθφ 13 πξνζξνθάεη πνιχ ιίγε πνζφηεηα Ν2 ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ζρήκα 
3.93). 
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σήμα 3.93. Ιζφζεξκνη πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 273Κ,283K θαη 298Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 
13. 

 
Έηζη, έγηλε ππνινγηζκφο ηεο εθιεθηηθφηεηαο CO2/Ν2 ζηνπο 273Κ, 283Κ θαη 298Κ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ IAST (ζρήκα 3.94). Απηέο παξνπζηάδνπλ κέηξηεο ηηκέο 16.6 θαη 
19.7 γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 273Κ θαη 283Κ αληίζηνηρα. Όκσο, παξνπζηάδεηαη κία 
αξθεηά πςειή ηηκή εθιεθηηθφηεηαο CO2/Ν2, 24.4 ζηνπο 298Κ. 
 

 
σήμα 3.94. Κακπχιεο εθιεθηηθφηεηαο ηνπ CO2 έλαληη ηνπ N2 ζηηο ππνδεηθλπφκελεο 
ζεξκνθξαζίεο γηα ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ IAST γξακκνκνξηαθφ κείγκα 5/95 CO2/N2. 
 

Μεηά ην πέξαο απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ιήθζεθε θάζκα 1Η NMR απφ πνζφηεηα 
ηνπ απαεξσκέλνπ δείγκαηνο (ζρήκα 20, παξάξηεκα 2). Σην θάζκα απηφ 
παξαηεξείηαη φηη ν ππνθαηαζηάηεο δελ δίλεη ζήκα φπσο θαη ζην πιηθφ 12, φκσο 
παξαηεξείηαη ε χπαξμε ηνπ THF θαη ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+. Λφγσ ηνπ φηη δελ 
παξαηεξνχληαη νη θνξπθέο ηνπ ππνθαηαζηάηε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ νινθιεξψζεηο έηζη ψζηε λα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηα ηνπ THF θαη 
ηνπ DMA+ πνπ ππάξρνπλ ζηελ δνκή.  

Σηελ ππφινηπε πνζφηεηα δείγκαηνο, κεηά ηελ απαέξσζή ηνπ, έγηλε 
ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε (ζρήκα 3.95). Η θακπχιε παξνπζηάδεη δχν απψιεηεο 
βάξνπο ηνπ πιηθνχ. Η πξψηε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 250ν C, 
απνδίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο (~ 17.5%) θαη ε δεχηεξε απψιεηα (~ 
27.3%), κεηαμχ 300 θαη 600 ° C απνδίδεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δνκήο θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ ππνθαηαζηάηε ηνπ πιηθνχ (εηθφλα). 
 

 
σήμα 3.95. Η θακπχιε TGA γηα ην απαεξσκέλν πιηθφ 13, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ππφ ξνή 
Ν2 κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 5 deg min-1. 

 

Υιηθφ κε CoCl2.4Η2Ο θαη ηνλ Η4L - Υιηθφ 14 

 
 Σχλζεζε 

 
4.5mg H4L (0.0042 mmol) θαη 7.5mg (0,029 mmol) CoCl2.4Η2Ο δηαιχνληαη ζε γπάιηλν 
κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 2.480ml DΜF, θαη 250κL CF3COOH. Τν 
γαιάδην δηάιπκα κεηαθέξεηαη ζε απηφθιεηζην ζχζηεκα θαη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 150ν C 
γηα 12h, φπνπ ζρεκαηίδνληαη ξνδ plates.  
Τα θξχζηαιια εθπιέλνληαη θαηεπζείαλ πνιιέο θνξέο κε DMF γηαηί κε ηελ παξακνλή 
ηνπο ζην κεηξηθφ πγξφ θαηαζηξέθνληαη. 
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σήμα 3.96. Αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ 14. 

 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ (ζρήκα 3.97). Απφ 
απηφ ην δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Αλ θαη 
ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη δελ έγηλε ε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ.  
Σθνπφο θαη εδψ ήηαλ ε in situ ζχλζεζε ηνπ ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο ηξηππξεληθήο 
πιεηάδαο ηνπ Co2+, θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηνλ ηεηξαεδξηθφ απηφλ ππνθαηαζηάηε. Η 
κφλε επηηξεπηή ηνπνινγία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ε hea. 
 

 
σήμα 3.97. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 14 κε 
ην calculated δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πιηθνχ κε ηνπνινγία hea θαη κε ην 
πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 13. 

 
Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ 

πιηθνχ 14 κε ην calculated δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πιηθνχ κε ηνπνινγία 
hea, δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ 14 δελ έρεη απηή ηελ ηνπνινγία. Παξαηεξείηαη αθφκα, 
φηη ην πιηθφ 14 δελ είλαη ηζνδνκηθφ κε ην πιηθφ 13, φπσο πεξηκέλακε, ιφγσ ηνπ φηη 
ρξεζηκνπνηήζακε παξφκνηεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζαλ ξπζκηζηή ην CF3COOH. 
Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαζψο γηα ην πιηθφ κε ην Co2+ απαηηνχληαλ άιιε πεγή 
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κεηάιινπ, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξε πνζφηεηα CF3COOH, πξάγκα πνπ έθαλε 
αλαγθαίν ηελ αληίδξαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηφθιεηζην ζχζηεκα φπνπ 
απμάλεηαη ζεκαληηθά ε πίεζε. 

Δπηπξφζζεηα, αλ ην πιηθφ ήηαλ ηνπνινγίαο hea, ν ρεκηθφο ηχπνο ηνπ πιηθνχ 
ζα ήηαλ (Co3)2L3 κε  αλαινγία Co:S = 1:2.  
Γηα λα δηαπηζησζεί ε αλαινγία Co:S ζην πιηθφ πνπ ζπληέζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε 
ιήςε θάζκαηνο EDS (ζρήκα 3.98, πίλαθαο 3.3) 
 

 
σήμα 3.98. Φάζκα EDS ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ 14. 
 
Πίνακαρ 3.3. Τα απνηειέζκαηα ηνπ EDS ηνπ πιηθνχ 14. 

 

 Co : S 

1ν EDS 1 : 2.74 

2ν EDS 1 : 2.85 

3ν EDS 1 : 2.76 

4ν EDS 1 : 2.95 

5ν EDS 1 : 2.76 

Μ.Ο 1 : 2.81 

 
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία Co:S, γηα λα έρεη ην πιηθφ ηελ ηνπνινγία πνπ 
είρε πξνβιεθζεί, ζα έπξεπε λα είλαη 1:2, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ EDS δείρλνπλ φηη 
ζην πιηθφ ε αλαινγία Co:S  είλαη 1:2.81, ζπκπεξαίλεηαη θαη πάιη φηη ην πιηθφ 14 δελ 
είλαη ηνπνινγίαο hea. 
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σήμα 3.99. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 14, ηνπ 
πιηθνχ ζην THF, ζηελ MeOH θαη ζην CH2Cl2. 

 
Έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 14 θαη 

γηα ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. Απηή φκσο πνπ έδσζε ηελ κεγαιχηεξε 
πξνζξφθεζε Ν2 ζηνπο 77Κ είλαη ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε THF, έπεηηα 
ελεξγνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην flow SCD θαη ηέινο ζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ ππφ 
δπλακηθφ θελφ ζηνπο 50ν C. 
Αλαιπηηθφηεξα, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ εθπιχζεθε 8 θνξέο ζε κία κέξα κε DMF. Σηελ 
ζπλέρεηα γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε THF ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 5 
κέξεο. Η πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 21, 
παξάξηεκα 2). 
Τν δείγκα ελεξγνπνηήζεθε κε ππεξθξίζηκν CO2. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 
είλαη απηή πνπ αθνινπζήζεθε θαη γηα ηα ππφινηπα πιηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν 
ελεξγνπνίεζεο. Τν δείγκα κεηαθέξζεθε ζε glovebox γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ 
ζηελ θπςειίδα ηνπ νξγάλνπ πνπ κειεηάηαη ην πνξψδεο ρσξίο λα έξζεη απηφ ζε 
επαθή κε ηνλ αέξα θαη θαηαζηξαθεί. 

Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.100, κπιε θακπχιε). Τν πιηθφ ζεξκάλζεθε 
ζηνπο 50ν C ππφ θελφ θαη μαλαέγηλε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.100, πξάζηλε θακπχιε). Να ζεκεησζεί φηη 
κεηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη θαηά ηελ ζέξκαλζε ίζσο έθπγε θάπνηνο δηαιχηεο (π.ρ THF) πνπ ήηαλ 
ζπλαξκνζκέλνο θαη πηζαλφλ λα κπιφθαξε ηνπο πφξνπο. 
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σήμα 3.100. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ 14 (κπιε θακπχιε) θαη 
ηζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ κεηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο 50ν C (πξάζηλε 
θακπχιε).    
 

Απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ, ππνινγίζηεθε φηη ην 
πιηθφ δηαζέηεη επηθάλεηα Langmuir 628 m2 g-1 θαη έλαλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ 
0.22 cm3 g-1. Αλ θαη δελ έρεη ιπζεί ε δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε 
ηνλ φγθν ησλ πφξσλ θαη λα κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ηα απνηειέζκαηα, θαη νη δχν 
απηέο ηηκέο είλαη αξθεηά ρακειέο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αλ έρεη 
ελεξγνπνηεζεί πιήξσο ην πιηθφ κε θάπνηα απφ ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
Παξφια απηά, έγηλε θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ, θαζψο ιφγσ ηνπ 
φηη ην CO2 έρεη κηθξφηεξε θηλεηηθή δηάκεηξν απφ ην N2, κπνξεί ην πιηθφ λα κπνξεί λα 
πξνζξνθήζεη CO2 εθιεθηηθά. 
 

 
σήμα 3.101. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar γηα ην πιηθφ 14. 
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Τν πιηθφ απηφ πξνζξνθάεη 78 cm3g-1 CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar, ηηκή ε νπνία είλαη 
κέηξηα ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία. Η ηζφζεξκνο έρεη κία αξθεηά κεγάιε θιίζε. 
Μεηξήζεηο ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 283Κ θαη 298Κ κε ζθνπφ λα 
ππνινγηζηεί ε Qst ηνπ CO2 ηνπ πιηθνχ, δελ έγηλαλ. 

Δπεηδή νη ηφζν κηθξέο ηηκέο, ηφζν γηα ην Ν2 ζηνπο 77Κ, φζν θαη γηα ην CO2 
ζηνπο 273Κ δελ αλακελφηαλ, θαη επεηδή δελ ππάξρεη δνκή γηα λα εθηηκεζεί θαηά 
πφζν ην πιηθφ ελεξγνπνηήζεθε ζσζηά, αθνχ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν 
ζεσξεηηθφο φγθνο ησλ πφξσλ θαη λα ζπγθξηζεί κε ηνλ πεηξακαηηθφ, πεξαηηέξσ 
κεηξήζεηο δελ έγηλαλ. 
 

Υιηθφ κε MnCl2.4Η2Ο θαη ηνλ Η4L- Υιηθφ 15 

 
 Σχλζεζε 

 
4.5mg H4L (0.0042 mmol) θαη 3.4mg (0,017 mmol) MnCl2.4Η2Ο δηαιχνληαη ζε 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 2.320ml DΜF, θαη 80κL CF3COOH. 
Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 150ν C γηα 18 ψξεο, φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηάθαλα 
plates. 
Τα θξχζηαιια εθπιέλνληαη θαηεπζείαλ πνιιέο θνξέο κε DMF γηαηί κε ηελ παξακνλή 
ηνπο ζην κεηξηθφ πγξφ θαηαζηξέθνληαη. 
 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο θαη φηη είλαη ηζνδνκηθφ κε 
ην πιηθφ 14 (ζρήκα 3.102).  
Αλ θαη ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη δελ έγηλε ε επίιπζε ηεο δνκήο νχηε απηνχ ηνπ 
πιηθνχ.  
 

 
σήμα 3.102. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 15 κε 
ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 14 θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο 
πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 15 ζην THF. 
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Γηα λα δηαπηζησζεί ε αλαινγία Mn:S ζην πιηθφ πνπ ζπληέζεθε έγηλε ιήςε θάζκαηνο 
EDS (ζρήκα 3.103, πίλαθαο 3.4).  
 

 
σήμα 3.103. Φάζκα EDS ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ 15. 
 
Πίνακαρ 3.4. Τα απνηειέζκαηα ηνπ EDS ηνπ πιηθνχ 15. 

 

 Mn : S 

1ν EDS 1 : 2.85 

2ν EDS 1 : 3.49 

3ν EDS 1 : 2.95 

4ν EDS 1 : 3.35 

5ν EDS 1 : 3.32 

6ν EDS 1 : 3.40 

Μ.Ο 1 : 3.22 

 
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία Mn:S, γηα λα έρεη ην πιηθφ ηελ ηνπνινγία πνπ 
είρε πξνβιεθζεί, ζα έπξεπε λα είλαη 1:2, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ EDS δείρλνπλ φηη 
ζην πιηθφ ε αλαινγία Mn:S  είλαη 1:3.22, ζπκπεξαίλεηαη θαη πάιη φηη ην πιηθφ 14 δελ 
είλαη ηνπνινγίαο hea. 

Σπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο αλαινγίεο Co:S θαη Mn:S απφ ηα 
θάζκαηα ησλ δχν EDS γηα ηα πιηθά 14 θαη 15 αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη ην παξάδνμν 
φηη αθφκα θαη αλ ηα δχν πιηθά είλαη ηζνδνκηθά θαη ζα έπξεπε νη δχν απηέο αλαινγίεο 
λα είλαη ίζεο, απηέο δελ είλαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, Co:S = 1:2.81 , ελψ Mn:S = 1:3.22. 

Τν πιηθφ, αλ θαη ήηαλ πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο, πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφο κε 
ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ πιηθνχ 14 δελ έγηλε, αθνχ ε ζχλζεζε ηνπ ππνθαηαζηάηε γηα ηελ 
ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα. 
 

3.2.7 – Τλικά με ηον ςποκαηαζηάηη 7 

 
Απφ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην καο, ζπλδπαζκφο ηνπ 

ππνθαηαζηάηε 7 κε Zr4+ θαηαιήγεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο Zr MOF κε ηνπνινγία she. 
Η ηνπνινγία she απνηειείηαη απφ κία δηαθνξεηηθή Zr6 κεηαιιηθή πιεηάδα. Σην UiO-
66, ε κεηαιιηθή πιεηάδα Zr6 ζπλαξκφδεηαη κε 12 θαξβνμπιηθέο νκάδεο θαη 
παξνπζηάδεη ζπκκεηξία Oh. Δδψ, ηέζζεξεηο απφ ηηο ζπλαξκνζκέλεο ζηελ κεηαιιηθή 
πιεηάδα θαξβνμπιηθέο νκάδεο αληηθαζίζηαληαη απφ –ΟΗ νκάδεο. Ωο απνηέιεζκα, ε 
ζπκκεηξία Oh ηεο κεηαιιηθήο πιεηάδαο Zr6 κεηψλεηαη ζε κία απφ ηηο  ππννκάδεο ηνπ, 
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D4h. Κάζε κεηαιιηθή πιεηάδα Zr6(OH)8 ζπλαξκφδεηαη κε έμη ππνθαηαζηάηεο. Έηζη νη C 
ησλ έμη O2C- ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζεκεία επέθηαζεο θαη ζρεκαηίδνπλ κία εμαγσληθή 
SBU.19 Έλα ηέηνην MOF είλαη ηνπνινγίαο she, δηαζέηεη 3D θαλάιηα θαη παξνπζηάδεη 
πςειή ζηαζεξφηεηα έλαληη ελφο επξχ θάζκαηνο pΗ. 
 

 
σήμα 3.104. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο she (4,6).  Απνηειείηαη απφ 
έλαλ επίπεδν ηεηξαγσληθφ ππνθαηαζηάηε θαη κία εμαγσληθή SBU. 

 
Γεληθά ηα MOFs, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ Zr4+ θαη θαξβνμπιηθέο νκάδεο 

δηαθξίλνληαη απφ κία πςειή ζηαζεξφηεηα ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ δεζκνχ πνπ 
ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ Zr4+ θαη ησλ O2C-. Σην ζπγθεθξηκέλν φκσο MOF, ιφγσ ηνπ 
φηη ε κεηαιιηθή πιεηάδα πεξηέρεη –ΟΗ νκάδεο, απμάλεηαη ε ζθιεξφηεηα ηεο SBU ηνπ, 
θαη έηζη εληζρχεηαη πεξαηηέξσ ν δεζκφο κεηαμχ Zr4+ θαη O2C-.  

Υπήξμε ε αλάγθε γηα ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ MOF κε ηελ ίδηα ηνπνινγία κε 
ηνλ ίδην ππνθαηαζηάηε 7 θαη θαηηφληα ζπαλίσλ γαηψλ. Οη κεηαιιηθέο πιεηάδεο 
ζπαλίσλ γαηψλ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κεηαιιηθψλ πιεηάδσλ Zr / Hf, 
θαζψο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ηδηνηήησλ (π.ρ νπηηθψλ ηδηνηήησλ) ηνπ 
πξνθχπηνληνο πιηθνχ κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ ζπαλίσλ γαηψλ. 
Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επάγνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο SBU θαη θάπνηεο παξαιιαγέο απηψλ, έγηλε ε απνκφλσζε δχν 
δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. Λφγσ ηνπ φηη νη ζπάληεο γαίεο ζπλήζσο ζρεκαηίδνπλ ηηο SBU 
πνπ ζρεκαηίδνπλ θαη ηα Zr/Hf, αλακελφηαλ ν ζρεκαηηζκφο ηεο αληίζηνηρεο SBU αθνχ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Απηφ φκσο δελ έγηλε. Δηδηθφηεξα :  
 

Υιηθφ [Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8] – Υιηθφ 16 
 

 Σχλζεζε 
 

5.3mg H4L (0.009 mmol) θαη 14.8mg Tb(NO3)3.5H2O (0.034 mmol) δηαιχνληαη ζε 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 3ml DΜF, 1ml CH3COOH θαη 300mg 
2-θζνξνβελδντθφ νμχ (2.14 mmol). Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120ν C γηα 18h, 
φπνπ ζρεκαηίδνληαη δηάθαλα εμαγσληθά blocks.  
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σήμα 3.105. Αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ ηνπ πιηθνχ 16 . 

 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ απηφ ην 
δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιηθφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. Λφγσ ηνπ φηη 
ππήξρε κνλνθξχζηαιινο, έγηλε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο δνκήο, αιιά απηφ δελ ήηαλ 
εθηθηφ. Τν πεηξακαηηθφ δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ ζπγθξίζεθε κε απηφ πνπ αλακέλεηαη αλ 
ην πιηθφ είρε ηελ ηνπνινγία she. Απφ ηελ ζχγθξηζε δηαπηζηψζεθε φηη δελ έγηλε ε 
ζχλζεζε πιηθνχ κε απηήλ ηελ ηνπνινγία. Παξ’ φια απηά ππάξρεη ιπκέλε δνκή ηνπ 
ηζνδνκηθνχ πιηθνχ, κε ηνλ ίδην ππνθαηαζηάηε θαη ην Υ3+ θαη έγηλε κε απηφ ε ζχγθξηζε 
(ζρήκα 3.106). 
 

  
σήμα 3.106. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 
[Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8], κε ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιπκέλε 
δνκή γηα ην πιηθφ [Υ4(κ3-Ο)2(O2C-)8] θαη ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ κε 
Zr4+ θαη ηνλ ππνθαηαζηάηε 7 (she). 

 
Λφγσ ηνπ φηη ην Tb3+ έρεη παξφκνηα ηνληηθή αθηίλα (ειάρηζηα κεγαιχηεξε,106.3pm) κε 
ην Υ3+ (104pm), ηα δχν πιηθά αλακέλεηαη λα έρνπλ παξφκνηεο παξακέηξνπο 
κνλαδηαίαο θπςειίδαο θαη επίζεο παξφκνην κέγεζνο πφξσλ.  
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Γηα ην ιφγν απηφ, ε δνκή ηνπ πιηθνχ [Υ4(κ3-Ο)2(O2C-)8] πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά 
παξαθάησ. 

Τν πιηθφ κε ην Υ3+ θξπζηαιιψλεη ζην εμαγσληθφ P6/mmm ζχζηεκα κε νκάδα 
ρψξνπ ζπκκεηξίαο θαη παξακέηξνπο κνλαδηαίαο θπςειίδαο a=b=26.220 Å, c=16.639, 
α=β=90ν θαη γ=120ν . Σηελ θξπζηαιιηθή δνκή, θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα Y3+ ελψλεηαη 
κε έλα κ3-Ο θαη κε 4 Ο2C- νκάδεο απφ ηνλ ππνθαηαζηάηε, δίλνληαο κία ηειηθή [Υ4(κ3-
Ο)2(O2C-)8] SBU. Η γεσκεηξία ηεο SBU είλαη παξακνξθσκέλε θπβηθή θαη 
ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ηεηξάγσλν ππνθαηαζηάηε 7 γηα λα δψζεη ηελ csq ηνπνινγία 
(ζρήκα 3.107).20 
 

 
σήμα 3.107. Η απεηθνληζηηθή ζπλαξκνιφγεζε ηεο ηνπνινγίαο csq (4,8).  Απνηειείηαη απφ 
έλαλ ηεηξάγσλν ππνθαηαζηάηε θαη κία θπβηθή SBU. 

 
Η δνκή ηνπ πιηθνχ απηνχ πεξηέρεη εμαγσληθά θαη ηξηγσληθά 1D θαλάιηα.  
 

 
σήμα 3.108. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 16  θαη 
ηνπ πιηθνχ ζην CH3CN. 

 
Με ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ πιηθνχ [Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8], πνζφηεηα 

ηνπ πιηθνχ εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 κέξεο κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα 
γηλφηαλ ε αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 3 κέξεο. Η 
πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 22, παξάξηεκα 2). 
Τν δείγκα, κε ζθνπφ ηελ απαέξσζή ηνπ, κπήθε ζε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ γηα 30 ψξεο. 
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Όηαλ ην δείγκα απαεξψζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ 
ηεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ (ζρήκα 3.109). 
 

 
σήμα 3.109. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο Ν2 ζηνπο 77Κ γηα ην πιηθφ 16. 
 

Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πέληε ζεκείσλ ηεο ηζφζεξκνπ Ν2 ζηνπο 77Κ, 
ππνινγίζηεθε φηη ην πιηθφ δηαζέηεη επηθάλεηα Langmuir 576.1 m2 g-1 θαη έλαλ 
ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ 0.18 cm3g-1. Απφ ηελ δνκή ηνπ ηζνδνκηθνχ πιηθνχ [Υ4(κ3-
Ο)2(O2C-)8] ν ζεσξεηηθφο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ είλαη 0.84 cm3g-1. Σπλεπψο 
θαη γηα ην πιηθφ [Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8] αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ ηφζνο αθνχ ην Tb3+ 
θαη ην Y3+ έρνπλ παξφκνηεο ηνληηθέο αθηίλεο θαη ζπλεπψο ηα δχν πιηθά αλακέλεηαη λα 
έρνπλ παξφκνην κέγεζνο πφξσλ. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ έρεη γίλεη πιήξεο 
ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε απηή ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
Έγηλαλ αξθεηέο πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, 
αιιά απηφ θαη πάιη δελ επηηεχρζεθε. 
 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ 16 θαη γηα ηελ απνκφλσζε 
κνλνθξπζηάιισλ απφ απηφ, δηάθνξνη παξάκεηξνη ζηελ ζχλζεζε κεηαβαιιφηαλ θάζε 
θνξά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ελφο αθφκα πιηθνχ κε ηνλ 
ππνθαηαζηάηε 7 θαη ηα Tb3+. 

 
Υιηθφ κε Tb(NO3)3.5H2O θαη ηνλ H4L- Υιηθφ 17 
 

 Σχλζεζε 
 

5.3mg H4L (0.009 mmol) θαη 31.3mg Tb(NO3)3.5H2O (0.071 mmol) δηαιχνληαη ζε 
γπάιηλν κπνπθαιάθη ησλ 20ml ην νπνίν πεξηέρεη 3ml DΜF, 1.7ml CH3COOH θαη1.5ml 
EtOH. Τν κπνπθαιάθη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120ν C γηα 18h, φπνπ ζρεκαηίδνληαη 
δηάθαλα ακχγδαια.  
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σήμα 3.110. Αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα ην πιηθφ Tb3+ θαη ηνλ 
Η4L. 

 

 Ιδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζκφο 
 

Τν πιηθφ αξρηθά ραξαθηεξίζηεθε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ. Απφ ην δηάγξακκα 
πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ θαίλεηαη φηη ην πιηθφ απηφ είλαη πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο. 
Σπγθξίλνληαο ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ απηνχ ηνπ πιηθνχ κε ην 
δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ [Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8] παξαηεξείηαη φηη ηα 
δχν πιηθά δελ είλαη ηζνδνκηθά, θαη ζπλεπψο ζπληέζεθε θαηλνχξγην πιηθφ (ζρήκα 
3.111). 

 

 
σήμα 3.111. Σχγθξηζε πεηξακαηηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ 17 κε 
ην πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ πιηθνχ [Tb4(κ3-Ο)2(O2C-)8]. 
 

Αλ θαη ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη, δελ έγηλε ε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ 
απηνχ. Παξφια απηά, έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. 
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σήμα 3.112. Πεηξακαηηθά δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ 17, ην 
πιηθνχ 17 ζηελ MeOH θαη ζην CH3CN. Πεηξακαηηθφ δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ ηνπ 
πιηθνχ 17 κεηά απφ ηελ έθζεζή ηνπ γηα 1 εβδνκάδα ζηνλ αέξα. 
 

Με ζθνπφ ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ πιηθνχ απηνχ, πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ 
εθπιελφηαλ 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 κέξεο κε DMF. Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ ε 
αληαιιαγή ηνπ DMF κε CH3CN ζην πιηθφ 4 θνξέο ηελ εκέξα γηα 4 κέξεο. Η πιήξεο 
απνκάθξπλζε ηνπ DMF δηαπηζηψζεθε κε 1Η NMR (ζρήκα 23, παξάξηεκα 2). 
Τν δείγκα, κε ζθνπφ ηελ απαέξσζή ηνπ, κπήθε ζε δπλακηθφ θελφ ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ γηα 18 ψξεο. 
Όηαλ ην δείγκα απαεξψζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή πέληε ζεκείσλ ηεο 
ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ. Απφ ην απνηέιεζκα απηήο θάλεθε φηη δελ 
ππάξρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, είηε επεηδή απηφ θαηαζηξάθεθε θαηά 
ηελ ελεξγνπνίεζε, είηε επεηδή δελ είρε αδεηάζεη εληειψο απφ ηνπο δηαιχηεο. Έηζη, ην 
πιηθφ ζεξκάλζεθε ππφ δπλακηθφ θελφ ζηνπο 60ν C γηα 18 ψξεο. Καη πάιη δελ ππήξμε 
πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ κέηξεζε ηεο 
ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο N2 ζηνπο 77Κ.  
Παξφια απηά, επεηδή θάπνην πιηθφ κπνξεί λα έρεη πνιχ κηθξνχο πφξνπο θαη λα κελ 
κπνξεί λα πξνζξνθήζεη ην Ν2 ην νπνίν έρεη θηλεηηθή δηάκεηξν 3.64Å, αιιά λα κπνξεί 
λα πξνζξνθήζεη ην CO2 ην νπνίν έρεη 3.30Å, έγηλε θαηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ 
πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ. 
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σήμα 3.113. Ιζφζεξκνο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ γηα ην πιηθφ 17. 

 
Τν πιηθφ απηφ πξνζξνθάεη 53 cm3 g-1 CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar, ηηκή ε 

νπνία είλαη κέηξηα. 
Καζψο δελ ππήξρε ιπκέλε δνκή ηνπ πιηθνχ, δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν 

ζεσξεηηθφο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ ηνπ. Έηζη, δελ κπνξεί λα γίλεη λα γίλεη ε 
ζχγθξηζε ζεσξεηηθνχ κε πεηξακαηηθνχ φγθνπ πφξσλ θαη λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα 
ζπκπεξάζκαηα. Γη απηφλ ηνλ ιφγν δελ έγηλαλ άιιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε 
ελεξγνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπ. 
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Κεθάλαιο 4 – ςμπεπάζμαηα και Πποοπηικέρ 
 

Σηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε ζηνρεπκέλε ζχλζεζε λέσλ πνξψδσλ 
πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο θαη ν πιήξεο ραξαθηεξηζκφο ηνπο. Έλα απφ ηα πην 
ζεκαληηθά κέξε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ήηαλ ε κειέηε ηνπ πνξψδνπο θαη ε ηθαλφηεηα 
ηνπο σο πξνο ηελ εθιεθηηθή πξνζξφθεζε CO2, Η2 θαη CH4, αιιά θαη άιισλ 
πδξνγνλαζξάθσλ.  

Αξρηθά, ζπληέζεθαλ ηξία θαηλνχξγηα πιηθά ηνπνινγίαο fcu ρξεζηκνπνηψληαο 
ηνλ επζχγξακκν ηξνπνπνηεκέλν κε κία –ΟΗ νκάδα ππνθαηαζηάηε 1 θαη ηα Dy3+, 
Er3+, Y3+ (Υιηθά 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα). Σηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ζηελ πξνζξφθεζε 
ηνπ CO2 ιφγσ ηεο αλακελφκελεο κεγάιεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πιηθνχ κε ην CO2. Τν 
πιηθφ απηφ πεξηέρεη –ΟΗ νκάδεο κέζα ζηνπο πφξνπο ηνπ. Οη –ΟΗ νκάδεο αλακέλεηαη 
λα αλαπηχζζνπλ δπλάκεηο επαγφκελνπ δηπφινπ κε ην CO2. Παξάιιεια, απφ 
ππνινγηζηηθέο κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη –ΟΗ νκάδεο απμάλνπλ ηελ ηζνζηεξηθή 
ελζαιπία πξνζξφθεζεο.1 Αθφκα, ζηφρνο ήηαλ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ 
πξνζξφθεζεο γηα ηα δηάθνξα αέξηα ηνπ πιηθνχ 1 κε δχν δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο 
MOFs ηα νπνία δηαζέηνπλ fcu ηνπνινγία θαη ηελ βαζηζκέλε ζε RE θπβνθηαεδξηθή 
SBU.2 3 

Καηαγξαθή ηεο ηζφζεξκνπ Ar ζηνπο 87Κ έδεημε φηη ην πιηθφ 1 είλαη 
κηθξνπνξψδεο κε κέγεζνο πφξνπ ~6Å, κε επηθάλεηα BET 1031 m2g-1 θαη ζπλνιηθφ 
φγθν πφξσλ 0.39 cm3g-1. Τν πνξψδεο απηφ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα πιηθά πνπ 
έρνπλ ηνπνινγία fcu. Τα πιηθά απηά, θαζψο δηαζέηνπλ κεγαιχηεξνπο, ζε κήθνο, 
ππνθαηαζηάηεο, έρνπλ θαη κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 904–2410 
m2g-1 θαζψο θαη ζπλνιηθφ φγθν πφξσλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 0.39–0.94 cm3g-1. 
Δμαίξεζε απνηειεί ην Eu-1,4-NDC-MOF, ην νπνίν δηαζέηεη επηθάλεηα BET 465 m2g-1 
θαη 0.19 cm3g-1, θάηη ην νπνίν αλακέλεηαη αθνχ έρεη θαη κηθξφηεξνπ κήθνπο 
ππνθαηαζηάηε απφ απηφλ πνπ δηαζέηεη ην πιηθφ 1. 
Τν πιηθφ 1 εκθαλίδεη κία πνιχ πςειή ηηκή πξνζξφθεζεο CO2, 115 cm3g-1 (5.1 mmol 
g-1,18.4%) ζηνπο 273Κ θαη 1bar. Τν ελδηαθέξνλ απηήο ηεο ηηκήο είλαη φηη είλαη ζε 
πςειή ζεξκνθξαζία θαη ρακειέο πηέζεηο. Λφγσ ηεο ρακειήο κεξηθήο πίεζεο ηνπ CO2 

ζηα απαέξηα θαχζεο (~0,15 bar), απαξαίηεηε είλαη ε βειηίσζε ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ 
CO2 ζηα MOFs ζε ρακειέο πηέζεηο. 

Σπγθξίλνληαο ηελ ηηκή απηή κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ fcu MOFs πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ην πιηθφ 1 θαηέρεη ηελ ζέζε 3, κεηά ηα πιηθά 
πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ππνθαηαζηάηε H2FTZB θαη Tb3+ θαη Υ3+ αληίζηνηρα (πίλαθαο 4.1). 
Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηεο –OH νκάδαο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ 
αιιειεπίδξαζε επαγφκελνπ δηπφινπ κε ην CO2. 
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Πίνακαρ 4.1. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ κέρξη 1bar ηνπ 
πιηθνχ 1 κε ηα άιια πιηθά κε ηνπνινγία fcu βαζηζκέλα ζε RE θπβνθηαεδξηθή SBU. Γίλεηαη 
ζχγθξηζε θαη ηεο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

 

MOF 
CO2 Uptake 

at 273K, 
mmol g-1 

CO2 Uptake 
at 298K, 
mmol g-1 

Qst0, 
kJ mol-1 

Υιηθφ 1 5.1 2.79 20.5 

Tb-FTZB-MOF (1) 5.86 3.54 58.1 

Y-FTZB-MOF (2) 6.46 4.12 46.1 

Tb-TZB-MOF (3) 4.53 2.50 46.6 

Tb-FTZBP-MOF (4) 2.75 1.64 36.7 

Y-FTZBP-MOF (5) 2.81 1.59 27.2 

Tb-FBPDC-MOF (6) 2.40 1.37 39.1 

Tb-DFBPDC-MOF (7) 2.63 1.36 41.6 

Eu-1,4-NDC-MOF (8) 2.7 2.01 34.4 
. 

Παξά ηελ πςειή ηηκή πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ θαη 1bar, ην πιηθφ 1 
εκθαλίδεη ρακειή Qst, κε Qst0 = 20.5 kJ mol-1. Απφ ηελ ζρεηηθή ζχγθξηζε 
παξαηεξείηαη φηη ην πιηθφ 1 δηαζέηεη ηελ κηθξφηεξε ηζνζηεξηθή ελζαιπία 
πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. Απηφ εμεγείηαη θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
άιια πιηθά δηαζέηνπλ νκάδεο ηεηξαδσιίνπ ή/θαη –F νκάδεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε 
ζπγγέλεηα κε ην CO2. 

Παξάιιεια, θξίζεθε αλαγθαία ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ηνπ πιηθνχ 1 κε άιια πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία 
ηα νπνία επίζεο δηαζέηνπλ ππνθαηαζηάηε πνπ πεξηέρεη ηελ –ΟΗ νκάδα (πίλαθαο 
4.2). Να ζεκεησζεί φηη ην OH-IRMOF-8 είλαη έλα πιηθφ πνπ έρεη ζπληεζεί  ζην 
εξγαζηήξην καο θαη πεξηέρεη ηνλ 2,6 NDC-2OH θαη ηελ Zn4O(-CO2)6 SBU.4 

 
Πίνακαρ 4.2. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ ή/θαη 298Κ κέρξη 1bar, ηνπ 
πιηθνχ 1 κε πιηθά ηα νπνία δηαζέηνπλ ππνθαηαζηάηε πνπ πεξηέρεη επίζεο ηελ –ΟΗ νκάδα. 
Γίλεηαη ζχγθξηζε θαη ηεο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

 

MOF 
CO2 Uptake, 

wt% 
Qst0, 

kJ mol-1 

Υιηθφ 1 18.4 (273K) / 10.9 (298K) 20.5 

OH-IRMOF-8 ~9.7 (273K) / ~5.4 (298K) 12.5 

[Zn(BDC-OH)(TED)0.5]5 
 

23.7 (278K) / 13.0 (298K) 26.9 

Cu(BDC-OH)(4,4’-bipy)3Gx 
UTSA - 156 

6.4 (296K) 40.6 

Cu(BDC-OH)7 9.2 (296K) 26.2 

Al-MIL-5325
1 8.8 (298K) ~59 

Al-MIL-5350 8.5 (298K) ~45 

Al-MIL-5375 4.8 (298K) ~35 

Al-MIL-53100 4.2 (298K) ~40 

 
Σπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηεο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 γηα ην πιηθφ 1 κε ηηο ηηκέο πνπ 
ππάξρνπλ γηα ηα ππφινηπα πιηθά ηα νπνία έρνπλ ππνθαηαζηάηε ν νπνίνο λα πεξηέρεη 
–ΟΗ νκάδα, παξαηεξνχκε φηη, αλ εμαηξεζεί ην πιηθφ [Zn(BDC-OH)(TED)0.5], ην πιηθφ 
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εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο πξνζξφθεζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πίεζε 1 
bar. Καη πάιη γίλεηαη θαλεξφ φηη απηφ δηαζέηεη κία αξθεηά ρακειή Qst0. Όια ηα 
ππφινηπα πιηθά, κε εμαίξεζε ην OH-IRMOF-8, έρνπλ πνιχ θαιέο Qst0 γηα ηηο 
εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ην CO2. 
Αμίδεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ηξνπνπνηεκέλα κε –ΟΗ νκάδεο, πιηθά Al-MIL-
53 ηνπ πίλαθα. Γηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ηνπ 2,5-dihydroxy terephthalic acid ζην MOF, 
θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο πξνζξφθεζεο CO2, κε κεγαιχηεξε ηηκή λα δηαζέηεη 
ην πιηθφ κε ην 25% πνζνζηφ ζε 2,5-dihydroxy terephthalic acid. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο ρακειήο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο 
πξνζξφθεζεο θαη ηεο πςειήο πξνζξφθεζεο CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1 bar ηνπ πιηθνχ 
1, πξνζθέξεη ην πνιχ κεγάιν νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρακειήο απαίηεζεο 
ελέξγεηαο γηα ηελ κεηέπεηηα εθθξφθεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ αεξίνπ. 
 
Δλ ζπλερεία, ην πιηθφ 1 εκθαλίδεη επίζεο κία αξθεηά θαιή ηηκή πξνζξφθεζεο Η2 
ζηνπο 77Κ θαη 1bar, 1.4 wt% θαη 7.6 mmol g-1. Σπγθξίλνληαο ηελ ηηκή απηή κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ fcu MOFs πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ην πιηθφ 1  
κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηά ηα πιηθά. Αλ εμαηξέζνπκε ηα πιηθά 1 θαη 2 ηα νπνία 
εκθαλίδνπλ αξθεηά πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο Η2, φια ηα ππφινηπα θπκαίλνληαη ζηα 
ίδηα επίπεδα κε ην πιηθφ 1, παξά ηελ κηθξή εηδηθή επηθάλεηα πνπ απηφ δηαζέηεη, ζε 
ζρέζε κε ηα άιια fcu MOFs (πίλαθαο 4.3).  
 
Πίνακαρ 4.3. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ Η2 ζηνπο 77Κ κέρξη 1bar ηνπ πιηθνχ 1 κε ηα 
άιια πιηθά κε fcu ηνπνινγία βαζηζκέλα ζε RE θπβνθηαεδξηθή SBU. Γίλεηαη ζχγθξηζε θαη ηεο 
ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

 

MOF 
H2 Uptake 

at 77K, wt% 
Qst0, 

kJ mol-1 

Υιηθφ - 1 1.4 6.7 

Tb-FTZB-MOF (1) 1.96 8.69 

Y-FTZB-MOF (2) 2.19 9.18 

Tb-TZB-MOF (3) 1.47 8.45 

Tb-FTZBP-MOF (4) 1.34 8.65 

Y-FTZBP-MOF (5) 1.52 8.52 

Tb-FBPDC-MOF (6) 1.37 6.84 

Tb-DFBPDC-MOF (7) 1.36 7.05 

 
Καη πάιη, ην πιηθφ 1 δηαζέηεη ηελ κηθξφηεξε ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε 
κεδεληθή θάιπςε, Qst0 = 6.7 kJ mol-1, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πιηθά. Απηή ε ηηκή 
ζεσξείηαη κία κέηξηα ηηκή γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ Η2. 
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 4.4) γίλεηαη ε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα πιηθά πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία ηα νπνία έρνπλ ππνθαηαζηάηε ν νπνίνο λα πεξηέρεη – 
ΟΗ νκάδα. Παξαηεξνχκε φηη ην πιηθφ 1 εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πξνζξφθεζεο 
Η2 ζηνπο 77Κ θαη πίεζε 1 bar. Δκθαλίδεη επίζεο ηελ κεγαιχηεξε Qst0. 
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Πίνακαρ 4.4. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ H2 ζηνπο 77Κ θαη 1bar, ηνπ πιηθνχ 1 κε 
πιηθά ηα νπνία δηαζέηνπλ ππνθαηαζηάηε πνπ πεξηέρεη ηελ –ΟΗ νκάδα. Γίλεηαη ζχγθξηζε θαη 
ηεο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

 

MOF 
H2 Uptake at 77K, 

wt% 
Qst0, 

kJ mol-1 

Υιηθφ - 1 1.4 6.7 

OH-IRMOF-8 0.95 5.2 

[Zn(BDC-OH)(TED)0.5] 1.8 5.5 

Cu(BDC-OH) 1.12 - 

 
Όζνλ αθνξά ην CH4, ην πιηθφ 1 έδσζε πςειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο απηνχ ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο, 273Κ, 283Κ θαη 298Κ  κέρξη 1bar, 34.1 cm3g-1, 24.1 cm3g-1 θαη 13.7 
cm3g-1 αληίζηνηρα. Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνζξφθεζεο CH4 γηα ηα MOFs κε fcu 
ηνπνινγία, φκσο νη ηηκέο ηνπ πιηθνχ 1 κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ Cu–
tbo–MOF-5, νη νπνίεο είλαη ~45 cm3g-1, ~35 cm3g-1 θαη ~ 20 cm3g-1 αληίζηνηρα. Τν 
MOF Cu–tbo–MOF-5 ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα MOFs γηα απνζήθεπζε CH4.

8 
Γελ ππάξρνπλ φκσο γηα ζχγθξηζε αξθεηά δεδνκέλα πξνζξφθεζεο CH4 γηα ηα 
θαιχηεξα πιηθά ζε ρακειέο πηέζεηο (κέρξη 1bar), επεηδή ε απνζήθεπζε CH4 κειεηάηαη  
ζε πςειέο πηέζεηο (κέρξη 80bar). Δπίζεο ην πιηθφ 1 έδσζε κία πνιχ θαιή ηηκή Qst0, 
24.5 kJ mol-1. Η ηηκή απηή κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο Qst0 ησλ θαιχηεξσλ πιηθψλ γηα 
απνζήθεπζε CH4 (πίλαθαο 4.5).9 

 
Πίνακαρ 4.5. Τηκέο ηζνζηεξηθψλ ελζαιπηψλ πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε γηα ηα 
θαιχηεξα πιηθά γηα ηελ απνζήθεπζε CH4 . 

 

MOF 
Qst0, 

kJ mol-1 

Cu-tbo–MOF-5 20.4 

Ni MOF-74 21.4 

PCN-14 18.7 

UTSA-20 18.2 

HKUST - 1 17 

 
Αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνζξφθεζεο CH4 γηα ηα 
MOFs κε fcu ηνπνινγία, ππάξρνπλ ηηκέο γηα κεξηθά πιηθά ηα νπνία έρνπλ 
ππνθαηαζηάηε ν νπνίνο λα θέξεη –ΟΗ νκάδα θαη κε απηά ζα γίλεη ε ζχγθξηζε 
(πίλαθαο 4.6).  
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Πίνακαρ 4.6. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζηνπο 273Κ, 296K θαη 298Κ κέρξη 1bar, 
ηνπ πιηθνχ 1 κε πιηθά ηα νπνία δηαζέηνπλ ππνθαηαζηάηε πνπ πεξηέρεη ηελ –ΟΗ νκάδα. 
Γίλεηαη ζχγθξηζε θαη ηεο ηζνζηεξηθήο ελζαιπίαο πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 
 

MOF 
CH4 Uptake, 

cm3 g-1 
Qst0, 

kJ mol-1 

Υιηθφ - 1 13.7 (298Κ)  24.5 

OH-IRMOF-8 ~8 (273K) / ~5 (298K) 12 

[Zn(BDC-OH)(TED)0.5] ~10 (298K) - 

Cu(BDC-OH)(4,4’-bipy)3Gx 
UTSA - 15 

2.5 (296K) 13.6 

Cu(BDC-OH) 13 (296K) 18.5 
 

Η εθιεθηηθφηεηα ηνπ CO2 έλαληη ηνπ CH4 ηνπ πιηθνχ 1 έρεη αξθεηά ρακειέο ηηκέο, 3.8 
θαη 4.7 ζηνπο 273Κ θαη 298Κ αληίζηνηρα, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ ην πιηθφ 
απηφ παξνπζηάδεη πνιχ θαιέο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηφζν γηα ην CO2 φζν θαη γηα ην 
CH4. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε δνκή ηνπ πιηθνχ 1 πεξηέρεη αληηζηαζκηζηηθά DMA+ ζηνλ 
πφξν ηνπ. Σηελ πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπο απφ άιια θαηηφληα, φπσο είλαη ην 
NH4

+ θαη ην Ag+ ππήξραλ δχν δηαθνξεηηθνί ζηφρνη.  Απφ ηελ κία κεξηά, γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ DMA+ κε ην NH4

+, ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ ρψξνπ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ηα θαηηφληα, έηζη ψζηε λα ππάξμεη αχμεζε ζηελ ηθαλφηεηα 
πξνζξφθεζεο. Απηή ε πξνζπάζεηα δελ είρε επηηπρία.  

Ο άιινο ζηφρνο, φπσο εμεγήζεθε ζην θεθάιαην 3, ήηαλ  ε αχμεζε ηεο 
εθιεθηηθήο πξνζξφθεζεο ηνπ πξνππιελίνπ έλαληη ηνπ πξνπαλίνπ αληηθαζηζηψληαο 
ηα DMA+ κε ηα Αg+. Με ηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο απνδείρηεθε φηη απηή ε 
αληηθαηάζηαζε έγηλε κε επηηπρία. Μεηξήζεηο πξνζξφθεζεο πξνππιελίνπ θαη 
πξνπαλίνπ ζηνπο 25ν C κέρξη 6bar, έδεημαλ φηη ην πιηθφ Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6] 
πξνζξνθάεη ζε ρακειφηεξεο πηέζεηο ην πξνππιέλην απφ φηη ην πξνπάλην, θάηη ην 
νπνίν καξηπξάεη φηη ην πιηθφ έρεη ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε ην πξνππιέλην. Τν πιηθφ 
απηφ ινηπφλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρσξίζεη εθιεθηηθά κείγκαηα πξνππιελίνπ – 
πξνπαλίνπ.  
Σηελ βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα πξνζξφθεζε πξνπαλίνπ θαη 
πξνππιελίνπ κέρξη 6bar, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη κέρξη 1bar. Τν 
πιηθφ Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6] πξνζξνθάεη 3.65 mmol g-1 πξνπάλην ζε πίεζε 1bar, ελψ 
πξνζξνθάεη 4.03 mmol g-1 πξνππιέλην ζε πίεζε 0.93bar. Απηέο νη ηηκέο κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ Mg-MOF-74, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα πιηθά γη 
απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ,  νη νπνίεο είλαη ~7 mmol g-1 πξνπάλην ζε πίεζε κέρξη 1bar θαη 
~8mmol g-1 πξνππιέλην ζε πίεζε 1bar ζηνπο 25ν C.10 Σπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη 
ηηκέο πξνζξφθεζεο πξνππιελίνπ θαη πξνπαλίνπ ηνπ πιηθνχ Ag2[Dy6(κ3-OH)8L6] είλαη 
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. 

Όζνλ αθνξά απηά ηα πιηθά, νη πξννπηηθέο ηνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε είλαη 
ζεκαληηθέο. Μία θαιή ηδέα πξνέξρεηαη απφ ηα Al–MIL–53, φπνπ δηαθνξεηηθφ 
πνζνζηφ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ππνθαηαζηάηε 2,5-dihydroxy terephthalic acid, 
θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2.

 Έηζη, ηα επφκελα πεηξάκαηα 
ζηα δηθά καο πιηθά, είλαη πεηξάκαηα γηα αλάπηπμε πιηθνχ κε ηνπνινγία fcu θαη κε 
SBU βαζηζκέλε ζε θαηηφληα ζπαλίσλ γαηψλ, ηφζν κε ηνλ ππνθαηαζηάηε 1, φζν θαη κε 
ηνλ κε ηξνπνπνηεκέλν 2,6 NDC ππνθαηαζηάηε ζε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 
αλαινγίεο. Έηζη ζα γίλεη κία κειέηε γηα ηηο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 πνπ ζα 
παξνπζηάζνπλ ηα πιηθά απηά. 
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Μία αθφκα πνιχ θαιή ηδέα είλαη λα γίλεη ζπλδπαζκφο κεηάιισλ θαηά ηελ 
ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ 1. Υιηθφ ην νπνίν ζα έρεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Dy3+ θαη Er3+ 
ζηελ κεηαιιηθή πιεηάδα ζα είλαη έλα πνιιά ππνζρφκελν πιηθφ γηα barcoding. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, είλαη γλσζηφ φηη ηα Ln(III) ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ νμείεο, κε 
επηθαιππηφκελεο θαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο δψλεο εθπνκπψλ ηφζν ζην νξαηφ φζν 
θαη ζην near–IR, ησλ νπνίσλ ηα κήθε θχκαηνο δελ επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, 
έρνπλ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα γηα δεκηνπξγία πιηθψλ πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην 
barcoding. Έηζη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ηελ ζχλζεζε δηκεηαιιηθψλ Ln(III) MOFs, ε 
ηαπηφρξνλε εθπνκπή κεξηθψλ αλεμάξηεησλ near–IR ζεκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη 
απφ ηα δηαθνξεηηθά  Ln(III). Έηζη, ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ barcodes κπνξεί λα 
απμεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ιφγσλ Ln1 / Ln2.

11 12 
Έλα αθφκα πνιχ ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη φηη 

έγηλε  επηηπρήο αλάπηπμε θαη ν πιήξεο ραξαθηεξηζκφο δχν λέσλ πιηθψλ, ηνπ πιηθνχ 
12 θαη ηνπ πιηθνχ 13. Τν ηδηαίηεξν ζεκείν εδψ είλαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
ηεηξαεδξηθφ κε ηέζζεξεηο –SO2 νκάδεο ππνθαηαζηάηε θαη θαηηφληα Mg2+ θάησ απφ 
δχν δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, έγηλε ε ζχλζεζε δχν λέσλ πιηθψλ κε 
δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Απηφ είλαη κία απφδεημε φηη ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο ζηελ 
αλάπηπμε ελφο MOF. 
Αξρηθά, ζπληέζεθε ην πιηθφ 12, (DMA)4[Mg3(OH)2L2]. Τν πιηθφ 12 δηαζέηεη κία εηδηθή 
επηθάλεηα BET θαη έλαλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ 452.3 m2g-1 θαη 0.28 cm3 g-1 
αληίζηνηρα. Τν πιηθφ απηφ έρεη επίζεο δχν είδε πφξσλ, ν έλαο κεγέζνπο 11Å, ελψ ν 
άιινο 16Å. Απφ ηελ άιιε, ην πιηθφ 13 δηαζέηεη κία εηδηθή επηθάλεηα BET θαη έλαλ 
ζπλνιηθφ φγθν ησλ πφξσλ 678.9 m2g-1 θαη 0.30 cm3 g-1 αληίζηνηρα. Τν πιηθφ απηφ 
δηαζέηεη έλαλ πφξν κεγέζνπο 6.8Å. 
Βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ είλαη φηη κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ πιηθνχ  13, 
απηφ δελ εκθάληζε θάπνην πνζνζηφ κεζνπφξσλ, Ωζηφζν, θαη ηα δχν πιηθά 
εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειέο εηδηθέο επηθάλεηεο θαη κηθξνχο ζπλνιηθνχο φγθνπο ησλ 
πφξσλ, κε ην πιηθφ 13 λα δηαζέηεη ιίγν κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην πιηθφ 12. 
Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο CO2 ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κέρξη 
1bar απηψλ ησλ δχν πιηθψλ, εκθαλίδνπλ θαη ηα δχν κέηξηεο ηηκέο, κε ην πιηθφ 13 λα 
πξνζξνθάεη θαηά 1.7 mmol g-1 πεξηζζφηεξν απφ ην πιηθφ 12. Καη ηα δχν πιηθά 
παξνπζηάδνπλ κία Qst0 ησλ 31 kJ mol-1, ε νπνία είλαη πνιχ θαιή ηηκή γηα ηελ 
απνζήθεπζε ηνπ CO2, γηαηί ην CO2 ελψ είλαη ηζρπξά δεζκεπκέλν, δελ είλαη 
ππεξβνιηθά πνιχ ψζηε λα ππάξρεη πςειή απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ κεηέπεηηα 
εθθξφθεζε ηνπ αεξίσλ. Πηζαλνινγείηαη φηη απηέο νη ηηκέο νθείινληαη ζηηο πνιηθέο -
SO2 νκάδεο πνπ δηαζέηεη ν ππνθαηαζηάηεο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην CO2. Δπίζεο 
ίζσο ππάξρνπλ αθφξεζηα κεηαιιηθά θέληξα πξφζδεζεο ζηα δχν πιηθά. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ηνπ πιηθνχ 12 κεηψλεηαη αξθεηά κε ηελ 
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο, ελψ ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ηνπ πιηθνχ 13 
παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή, θάηη πνπ είλαη πνιχ επηζπκεηφ γηα έλα πιηθφ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ηέηνηεο εθαξκνγέο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ 
ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CO2, αιιά θαη ηηκψλ ησλ ηζνζηεξηθψλ ελζαιπηψλ 
πξνζξφθεζεο ησλ δχν απηψλ λέσλ πιηθψλ, κε ην UiO–67-SO2 θαη κε ηα θαιχηεξα 
πιηθά γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ CO2 (πίλαθαο 4.7). Να ζεκεησζεί φηη ν ζρεδηαζκφο γηα 
ηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ 12 έγηλε κεηά ηελ παξαηήξεζε φηη ην ηξνπνπνηεκέλν κε –
SO2 νκάδα UiO-67 έδσζε κία αμηνζεκείσηε αχμεζε, 122% ζηελ πξνζξφθεζε ηνπ 
CO2, θζάλνληαο ηα 4,8 mmol g-1 ζηνπο 273 K θαη 1 bar.13 Τν πιηθφ 12 δελ έδεημε 
βειηησκέλε  πξνζξφθεζε ζην CO2 ζε ζρέζε κε ην UiO–67-SO2, αιιά ην πιηθφ 13 
έδεημε ηηκή ζρεδφλ ίζε κε απηφ. 
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Πίνακαρ 4.7. Σχγθξηζε ηηκψλ πξνζξφθεζεο ηνπ CO2 ζηνπο 273Κ κέρξη 1bar ησλ πιηθψλ 12 
θαη 13 κε ην UiO–67-SO2, θαη κε ηα πιηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο πξνζξφθεζεο 
CO2. Γίλεηαη ζχγθξηζε θαη ησλ ηζνζηεξηθψλ ελζαιπηψλ πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. 

 

MOF CO2 Uptake 
at 273K, mmol g-1 

Qst0, 
kJ mol-1 

(DMA)4[Mg3(OH)2L2]–
Υιηθφ 12 3 31 

Υιηθφ 13 4.7 31.1 

UiO–67-SO2 4.8 26.45 

Acetone – functionalized  
Cu-MOF14 10.6 31.3 

CPM-23115 10.37 20.4 

Mg MOF - 7415 10.2 47 

NOTT-12516 9.1 25.4 

NbO-Pd-116 9 24.8 

 
Αθνινχζσο, ην πιηθφ 12 εκθαλίδεη ρακειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο ηνπ CH4 ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 273K θαη 298Κ θαη 1bar (23 cm3g-1 θαη 10.1 cm3g-1). Παξφια απηά 
εκθαλίδεη κία ζρεηηθά πςειή Qst0 = 24.5 kJ mol-1, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ησλ Qst0 
ησλ θαιχηεξσλ πιηθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε CH4 (πίλαθαο 4.5). Η ηηκή φκσο απηή δελ 
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εχθνια θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ πεηξάκαηα. Η ρακειή 
πξνζξφθεζε ηνπ CH4 απφ απηφ ην πιηθφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ρακειή εηδηθή 
επηθάλεηα πνπ απηφ δηαζέηεη, αιιά ε αξθεηά πςειή Qst, ε νπνία απμάλεη κε ηελ 
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο, πηζαλφλ νθείιεηαη θαη πάιη ζηηο πνιηθέο –SO2 
νκάδεο ηνπ ππνθαηαζηάηε.  

Τν πιηθφ απηφ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο ηηκέο εθιεθηηθφηεηαο θαη ζηνπο 273Κ 
αιιά θαη ζηνπο 298Κ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξέο κε ηελ αχμεζε ηεο 
πίεζεο. Σπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο απηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο πνπ ππήξραλ ήδε ζηελ 
βηβιηνγξαθία γηα δηάθνξα MOFs, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηηκήο ηεο εθιεθηηθφηεηαο 
CO2/CH4 ζην πιηθφ απηφ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
βηβιηνγξαθία (πίλαθαο 4.8).17 
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Πίνακαρ 4.8. Τα MOFs κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο εθιεθηηθφηεηαο CO2/CH4 ζηνπο 273Κ ή/θαη 
298Κ κέρξη ηψξα. 
 

MOF Selectivity CO2/CH4 

(DMA)ZnLi(PTCA) 35 (273K), 26 (298K) 

USTSA-49 34.8 (273K), 33.7 (298K) 

SIFSIX-2-Cu-i 33 (298K) 

(DMA)4[Mg3(OH)2L2] 11.9 (273K), 11.5 (298K) 

UiO–67-SO2 9.8 (273K), 6.8 (298K) 

NOTT-125 9.2 (273K), 4.8 (298K) 

NbO-Pd-1 8.4 (298K) 

CPM-231 7.46 (273K) 

HKUST 1 7.4 (293K) 

ZJNU-44a 5.5 (296K) 

 
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην πιηθφ 13 παξνπζηάδεη αξθεηά πςειέο ηηκέο 

πξνζξφθεζεο CH4 ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 273K, 283Κ θαη 298Κ θαη 1bar, 37.2 
cm3g-1, 29.1 cm3g-1 θαη 13.5 cm3g-1 αληίζηνηρα. Απηέο νη ηηκέο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ 
κε ηηο ηηκέο ηνπ Cu–tbo–MOF-5, νη νπνίεο είλαη ~45 cm3g-1, ~35 cm3g-1 θαη ~ 20 cm3g-

1 αληίζηνηρα, ην νπνίν είλαη απφ ηα θαιχηεξα πιηθά γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ CH4.  
Ωζηφζν απηφ ην πιηθφ εκθαλίδεη κία πνιχ πςειή Qst0=29.8 kJ mol-1, ε νπνία 
μεπεξλάεη θαηά πνιχ, ηηο Qst0 ησλ θαιχηεξσλ πιηθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε CH4 
(πίλαθαο 4.5). Καη πάιη φκσο απηή ε ηηκή απηή δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εχθνια 
θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ πεηξάκαηα. 

Απφ ηηο ηζφζεξκνπο πξνζξφθεζεο Ν2 θαη CO2 ζε ζεξκνθξαζίεο 273Κ θαη 
298Κ ππνινγίζηεθε ε εθιεθηηθφηεηα ηνπ CO2 /Ν2. Αλ θαη νη ηηκέο ζηνπο 273Κ θαη 
ζηνπο 283Κ είλαη κέηξηεο ηηκέο, ε ηηκή 24.4 ζηνπο 298Κ είλαη αξθεηά πςειή, 
παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο 
ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ζεσξνχληαη ηα θαιχηεξα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ CO2 /Ν2 (πίλαθαο 
4.9).17 
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Πίνακαρ 4.9.  Τα MOFs κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο εθιεθηηθφηεηαο CO2/N2 ζηνπο 298Κ κέρξη 
ηψξα. 

MOF 
Selectivity CO2/Ν2 

at 298K 

SIFSIX-2-Cu-i 140 

(DMA)ZnLi(PTCA) 126 

USTSA-49 95.8 

TIFSIX-1-Cu 30 

SIFSIX-1-Cu 27 

Υιηθφ 13 24.4 

SNFSIX-1-Cu 22 

 
Μειινληηθά, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ 12 θαη 13, 

ζηφρνο είλαη λα αληαιιαρζεί ε πιεζψξα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+ κε θαηηφληα Li+. 
Απηά, εθηφο ηνπ φηη έρνπλ πην κηθξφ κέγεζνο απφ φηη ηα DMA+ θαη είλαη ηθαλά λα 
μεκπινθάξνπλ ηνπο πφξνπο θαη ησλ δχν πιηθψλ ψζηε λα απμεζεί θαηά πνιχ ε εηδηθή 
επηθάλεηα ηνπο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα MOFs πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πφξν ηνπο Li+, 
εκθαλίδνπλ ηεξάζηηα αχμεζε ζηελ πξνζξφθεζε H2. 
 

Δλ ζπλερεία, έγηλε ε αλάπηπμε θαη ε κειέηε ελλέα αθφκα πιηθψλ, εθ ησλ 
νπνίσλ γηα ηα πέληε έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνξψδνπο ηνπο.  

Τα ηξία απφ απηά ήηαλ ην Tb3+ κε ηνλ ππνθαηαζηάηε 5 πνπ είρε σο ζηφρν ηελ 
ζχλζεζε ελφο πιηθνχ κε ηνπνινγία ftw (πιηθφ 10), ν Cu2+ επίζεο κε ηνλ 
ππνθαηαζηάηε 5 πνπ είρε σο ζηφρν ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ κε ηνπνινγία NbO ην 
νπνίν λα πεξηέρεη SBU κε paddlewheel Cu2+ (πιηθφ 9) θαη ην Co2+ κε ηνλ 
ππνθαηαζηάηε 6 πνπ είρε σο ζηφρν ηελ ζχλζεζε ελφο πιηθνχ πνπ λα έρεη 
ηξηππξεληθή SBU  ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο θαη ζπλεπψο ηνπνινγία hea (πιηθφ 14). 
Τφζν ζην πξψην, φζν θαη ζην ηξίην ππήξραλ κνλνθξχζηαιινη γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δνκήο ηνπ πιηθνχ, αιιά απηφ δελ επηηεχρζεθε. Καη ζηα ηξία έγηλαλ πνιιέο 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη ηελ κειέηε ηνπ πνξψδνπο ηνπο, αιιά 
παξνπζίαζαλ αξθεηά ρακειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο θαη έηζη δελ κειεηήζεθαλ 
πεξαηηέξσ. 

Παξάιιεια, έγηλε γηα αθφκα κία θνξά, ζχλζεζε δχν λέσλ πιηθψλ, ηνπ πιηθνχ 
16 θαη ηνπ πιηθνχ 17, ηα νπνία έρνπλ ηνλ ίδην ππνθαηαζηάηε (ππνθαηαζηάηε 7) θαη 
θαηηφληα Tb3+. Καη πάιη απηφ επηηεχρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο 
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, φρη φκσο ηφζν δηαθνξεηηθέο φζν γηα ηελ ζχλζεζε ησλ πιηθψλ 
12 θαη 13. Τν πιηθφ 16 είλαη ηνπνινγίαο csq θαη είλαη ηζνδνκηθφ κε ην Y3+ ηνπ νπνίνπ 
ππάξρεη ιπκέλε δνκή. Γηα ην πιηθφ 17 δελ έγηλε ε επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ. Καη γηα ηα 
δχν πιηθά έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη ηελ κειέηε ηνπ 
πνξψδνπο ηνπο, αιιά παξνπζίαζαλ ρακειέο ηηκέο πξνζξφθεζεο, θαη έηζη επίζεο 
δελ κειεηήζεθαλ πεξαηηέξσ.  

Τέινο, έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα απνκφλσζε κνλνθξπζηάιινπ, αιιά θαη γηα ηελ 
πιήξε ελεξγνπνίεζε ηξηψλ πνιιά ππνζρφκελσλ πιηθψλ πνπ είραλ ήδε ζπληεζεί ζην 
εξγαζηήξην καο, αιιά νη ζηφρνη ηειηθά δελ επηηεχρζεθαλ. 

Οινθιεξψλνληαο, ζε απηή ηελ εξγαζία έγηλε ε αλάπηπμε δεθαηεζζάξσλ λέσλ 
πνξσδψλ πνιπκεξψλ ζπλαξκνγήο, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία εκθαλίδνπλ πνιχ θαιέο 
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ηδηφηεηεο ζηελ πξνζξφθεζε αεξίσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηελ απνζήθεπζε ηνπ CO2 (πιηθφ 1), θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο δηαρσξηζκνχο CO2 

/CH4 (πιηθφ 12) θαη CO2/N2 (πιηθφ 13). 
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Παπάπηημα 1 – ςνθέζειρ Τποκαηαζηαηών 

Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 1 
 
 

 
σήμα 1. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 1. 
 

Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 25ml ηνπνζεηνχληαη 1g dimethyl naphthalene 2,6 
dicarboxylate (4mmol) θαη 5ml oleum 20% (H2SO4, 20% SO3) (0.098mol). Τν κείγκα 
αθήλεηαη ζηνπο 50ν C (reflux) ππφ αλάδεπζε γηα 18 ψξεο. 
Τν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη γίλεηαη απφρπζε απηνχ ζε 20ml 
πάγνπ. Πξνζηίζεληαη 1.5ml π.HCl γηα λα γίλεη θαηαβχζηζε ιεπθνχ ζηεξενχ θαη έπεηηα 
πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε. 
Τν ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε EtOAc θαη γίλεηαη μήξαλζε απηνχ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο.  
 
Απνκνλψλεηαη 1g πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
 

   

     
 x 100 = 84.4 % 

 

1.4g πξντφληνο απφ ην πξψην ζηάδην (4.7mmol) θαη 2.3g NaOH (57mmol) 
ιεηνηξηβνχληαη πνιχ θαιά έσο φηνπ γίλεη έλα γθξη νκνγελέο κείγκα. Πξνζηίζεληαη 5 
ζηαγφλεο δηαιχκαηνο NaOH 5N θαη ην κείγκα μαλαιεηνηξηβείηαη. Τν γθξη ζηεξεφ 
μεξαίλεηαη ζηνπο 120ν C γηα 2 κέξεο. Τν μεξφ ιεπθφ κείγκα θιείλεηαη ππφ θελφ ζε 
έλαλ 25cm Pyrex ζσιήλα. Ο ζσιήλαο ηνπνζεηείηαη ζε θνχξλν θαη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 
350ν C κε ξπζκφ ζέξκαλζεο 3 °C/min, θξαηείηαη ζηνπο 350 °C γηα 90 ιεπηά θαη 
ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Ο ζσιήλαο αλνίγεηαη κε έλαλ θφπηε γπαιηνχ θαη 
ην θίηξηλν ζηεξεφ δηαιχεηαη ζε 150ml απηνληζκέλνπ λεξνχ. Τν κείγκα δηεζείηαη ζε 
πνξζειάλε θαη ην ιαραλί δηήζεκα κεηαθέξεηαη ζε κία θσληθή θηάιε ησλ 250ml, φπνπ 
3ml ππθλνχ HCl πξνζηίζεληαη ζηάγδελ ππφ αλάδεπζε. Τφηε ζρεκαηίδεηαη θίηξηλν 
ζηεξεφ, ην νπνίν απνκνλψλεηαη κε δηήζεζε ππφ θελφ. Τν ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε 2ml 
CH3CN θαη μεξαίλεηαη ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Τέινο αθνινπζεί μήξαλζε απηνχ ζε 
γξακκή θελνχ. 
.  
Απνκνλψλνληαη 378mg ηειηθνχ πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
   

   

   
 x 100 = 34.68 % 
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Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 2 
 
 

 
σήμα 2. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 2. 
 

Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 50ml πξνζηίζεληαη 1gr dimethyl biphenyl 4,4’ 
dicarboxylate (3mmol) θαη 10ml THF, 10ml MeOH θαη 10ml NaOH 5N. Τν κείγκα 
αθήλεηαη ζηνπο 80ν C (reflux) ππφ αλάδεπζε γηα 18ψξεο. 
Τν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα δεθαπέληε ιεπηά, θαη γίλεηαη νμίληζε 
απηνχ κε HCl 3N HCl κέρξη pH = 1. Πξαγκαηνπνηνχληαη δηήζεζε ηνπ κείγκαηνο, 
εθπιχζεηο κε απηνληζκέλν Η2Ο θαη μήξαλζε ηνπ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Αθνινπζεί 
μήξαλζε απηνχ ζε γξακκή θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 720mg ηειηθνχ πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
   

   

 
 x 100 = 99 % 
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Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 3 

 
 

 

 
σήμα 3. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 3. 

 
Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 50ml πξνζηίζεληαη 2gr dimethyl naphthalene 2,6 

dicarboxylate (8.19mmol), 20ml THF, 20ml MeOH θαη 20ml NaOH 5N. Τν κείγκα 
αθήλεηαη ζηνπο 80ν C (reflux) ππφ αλάδεπζε γηα 18 ψξεο. 
Τν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα δεθαπέληε ιεπηά, γίλεηαη ε 
απνκάθξπλζε δηαιπηψλ ζηνλ ξφηνξα θαη έπεηηα αθνινπζεί νμίληζε ηνπ δηαιχκαηνο κε 
HCl 3N κέρξη pH = 1. Πξαγκαηνπνηνχληαη δηήζεζε ηνπ κείγκαηνο, εθπιχζεηο απηνχ 
κε Η2Ο θαη μήξαλζε ηνπ ζηνπο 85ν C γηα 18 ψξεο. Τέινο αθνινπζεί μήξαλζε απηνχ 
ζε γξακκή θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 1.73g πξντφληνο ηα νπνία μεξαίλνληαη ζε γξακκή θελνχ. 
 

Σηελ ζπλέρεηα, ζε πξνμεξακέλε δίιαηκε ζθαηξηθή ησλ 25ml φπνπ επηθξαηεί 
ξνή N2 ηνπνζεηνχληαη 0.5g μεξακέλνπ πξντφληνο (2.31mmol) ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ζηαδίνπ ζε 40ml dry THF. Καηφπηλ γίλεηαη ζηάγδελ πξνζζήθε 5ml oxalyl chloride 
(50.9mmol). Τν κείγκα παξακέλεη ζηνπο 80ν C γηα 18h.  
Γίλεηαη απνκάθξπλζε δηαιπηψλ ζην ξφηνξα ζρεδφλ κέρξη μεξνχ. Σηελ ζπλέρεηα ε 
ζθαηξηθή ηνπνζεηείηαη ζηνπο  0νC (παγφινπηξν) θαη ππφ ξνή αξγνχ πξνζηίζεληαη 
25ml dry DMA, 0.11g  DMAP (0.92mmol) θαη 0.88g  4-aminosalicylic acid 
(5.78mmol). Τν κείγκα παξακέλεη ππφ αλάδεπζε θαη ζηνπο 0νC γηα πεξίπνπ 30 
ιεπηά θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 18 ψξεο.  
Γίλεηαη πξνζζήθε H2O ζην κείγκα θαη έηζη γίλεηαη θαηαβχζηζε ηνπ πξντφληνο. Τν 
κείγκα ςχρεηαη θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε θαη εθπιχζεηο ηνπ ζηεξενχ κε 
Η2Ο, MeOH θαη CH2Cl2 θαη μήξαλζε ηνπ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Τέινο αθνινπζεί 
μήξαλζε απηνχ ζε γξακκή θελνχ. 
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Απνκνλψλνληαη 1.1g ηειηθνχ πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
    

   

    
 x 100 = 97.8 % 

 

Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 4 

 

 
σήμα 4. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 4. 

 
Σε πξνμεξακέλε δίιαηκε ζθαηξηθή ησλ 25ml φπνπ επηθξαηεί ξνή N2 

ηνπνζεηνχληαη 0.5g μεξακέλνπ ζε γξακκή θελνχ ηεξεθζαιηθνχ νμένο (3mmol) ζε 
40ml dry THF. Καηφπηλ γίλεηαη ζηάγδελ πξνζζήθε 6ml oxalyl chloride (66.2mmol). Τν 
κείγκα παξακέλεη ζηνπο 80ν C γηα 18h.  
Γίλεηαη απνκάθξπλζε δηαιπηψλ ζην ξφηνξα ζρεδφλ κέρξη μεξνχ. Σηελ ζπλέρεηα ε 
ζθαηξηθή ηνπνζεηείηαη ζηνπο  0νC (παγφινπηξν) θαη ππφ ξνή αξγνχ πξνζηίζεληαη 
25ml dry DMA, 0.15g  DMAP (1.20mmol) θαη 1.2g  4-aminosalicylic acid (7.52mmol). 
Τν κείγκα παξακέλεη ππφ αλάδεπζε θαη ζηνπο 0νC γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 18 ψξεο.  
Γίλεηαη πξνζζήθε H2O ζην κείγκα θαη έηζη γίλεηαη θαηαβχζηζε ηνπ πξντφληνο. Τν 
κείγκα ςχρεηαη θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε θαη εθπιχζεηο ηνπ ζηεξενχ κε 
Η2Ο, MeOH θαη CH2Cl2 θαη μήξαλζε ηνπ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Τέινο αθνινπζεί 
μήξαλζε απηνχ ζε γξακκή θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 1.2g ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

Απφδνζε % = 
    

   

 
 x 100 = 91.67 % 
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Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 5 
 
 

 
σήμα 5. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 5. 

Σε πξνμεξακέλε δίιαηκε ζθαηξηθή ησλ 100ml, ε νπνία θέξεη πξνζζεηηθή 
θηάιε, φπνπ επηθξαηεί ξνή N2, ηνπνζεηνχληαη 560mg θπαλνπξηθνχ νμένο (3.03mmol) 
ζε 10ml THF (dry) ππφ ξνή Ν2 ζηνπο 0νC (παγφινπηξν). Πξνζηίζεηαη γηα δχν ψξεο 
κείγκα ην νπνίν πεξηέρεη 167mg πδξνθηλφλεο (1.51mmol), 0,66ml N,N 
δηηζνπξφππιαηζπιακίλεο (DIPEA) ζε 7ml δηαιχηε THF (dry). Μεηά ην πέξαο ηεο 
πξνζζήθεο, ε αληίδξαζε αθήλεηαη γηα δπφκηζε ψξεο ζηνπο 0νC. 
Τν κείγκα δηεζείηαη κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ ακκσληαθψλ αιάησλ θαη έπεηηα 
γίλεηαη απνκάθξπλζε ηνπ THF ζηνλ ξφηνξα. Γίλεηαη δηάιπζε ηνπ  άζπξνπ ζηεξενχ ζε 
EtOAc θαη πξαγκαηνπνηείηαη εθρχιηζε κε 0,5Μ ΗCl. Παξαιακβάλεηαη ε νξγαληθή 
θάζε θαη μεξαίλεηαη MgSO4. Τέινο, γίλεηαη απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηψλ ζηνλ ξφηνξα 
θαη παξαιαβή ιεπθνθίηξηλνπ ζηεξενχ. 
Απνκνλψλνληαη 385mg πξντφληνο. 
 

Απφδνζε % :  
   

   

    
 x 100 = 31.3 % 
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Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 50ml ηνπνζεηνχληαη 650mg 4 – άκηλνβελδνηθoχ 

νμένο (PABA) (4.74mmol) θαη γίλεηαη πξνζζήθε 11ml H2O. Έπεηηα γίλεηαη ζηαδηαθή 
πξνζζήθε 398mg NaHCO3 (4.74mmνl), φπνπ εθιχεηαη CO2 θαη γίλεηαη δηάιπζε ηνπ 
ζηεξενχ. Σηελ ζθαηξηθή πνπ πεξηέρεη ηα 385mg ρισξηδίνπ (0,95mmol) πξνζηίζεληαη 
14 ml 1,4 δηνμάλην θαη γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ δηαιχκαηνο ζηελ ζθαηξηθή ηεο 
αληίδξαζεο. Τν κείγκα αθήλεηαη γηα πέληε κέξεο ζηνπο 110ν C ππφ αλάδεπζε 
(reflux). 
Τν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα δεθαπέληε ιεπηά θαη γίλεηαη νμίληζε 
κε 20% HCl κέρξη pH = 3. Πξαγκαηνπνηνχληαη δηήζεζε ηνπ κείγκαηνο, εθπιχζεηο κε 
Η2Ο θαη μήξαλζε απηνχ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Αθνινπζεί μήξαλζε απηνχ ζε 
γξακκή θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 514mg ηειηθνχ πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
   

   

    
 x 100 = 67.3 % 
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Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 6 

 
 

 

 
σήμα 6. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 6. 
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Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 50ml ηνπνζεηνχληαη 1g (3.6mmol) 
ηξηθαίλπινκεζπινρισξηδίνπ θαη 2ml αληιίλεο. Τν κίγκα αθήλεηαη γηα 5’ ζηνπο 200ν C 
θαη έπεηηα κεηαθέξεηαη ζε ειαηφινπηξν ζηνπο 90ν C γηα 30’. Σηελ ζπλέρεηα 
πξνζηίζεληαη 8ml HCl 2N θαη 5ml MeOH. Τν κίγκα αθήλεηαη γηα 30’ ππφ αλάδεπζε. 
Σηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη δηήζεζε ηνπ ζηεξενχ. Τν ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε MeOH θαη 
ηνπνζεηείηαη ζε ζθαηξηθή θηάιε ησλ 50ml φπνπ δηαιχεηαη ζε 10ml EtOH. Πξνζηίζεηαη 
αθφκα 1ml H2SO4 98%. Τν κείγκα ςχρεηαη ζηνπο -10ν C. Πξνζηίζεληαη 0.8ml 
ηζνπέληπιληηξηιίνπ θαη ην κίγκα παξακέλεη ζηνπο -10ν C γηα 30’. Έπεηηα, γίλεηαη 
πξνζζήθε 1.7ml Η3PO2 50% ζηνπο -10ν C θαη ηέινο ην κίγκα αθήλεηαη ππφ αλάδεπζε 
γηα 30’. Γίλεηαη δηήζεζε ηνπ ζηεξενχ, εθπιχζεηο απηνχ κε EtOH θαη ηέινο μήξαλζε 
ηνπ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο.  
 
Απνκνλψλνληαη 700mg πξντφληνο. 
 

Απφδνζε % = 
   

   

      
 x 100 = 60.7% 

 
Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 25ml ηνπνζεηνχληαη 700mg (2.18mmol) απφ ην 

πξντφλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ θαη 4ml Br2. Τν κείγκα παξακέλεη ππφ αλάδεπζε 
γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
Μεηά ην πέξαο ηεο αληίδξαζεο θξχα αηζαλφιε πξνζηίζεηαη ζην κείγκα θαη ε ζθαηξηθή 
θηάιε παξακέλεη ζηνπο -20ν C γηα 16ψξεο. Πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε ηνπ ζηεξενχ 
θαη έθπιπζε απηνχ κε θξχα αηζαλφιε. Τν ζηεξεφ μεξαίλεηαη ζηνπο 75ν C.  
Απνκνλψζεθαλ 900mg ζηεξενχ. 
 

Απφδνζε % = 
   

   

   
 x 100 = 88.9% 

 
Σε δίιαηκε ζθαηξηθή ησλ 100ml ηνπνζεηνχληαη 920mg βνξνληθνχ εζηέξα 

(5.1mmol) θαη 650mg βξσκηδίνπ (1.02 mmol) πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ην 
πξνεγνχκελν ζηάδην ζε 40ml δηαιχηε THF (dry) ππφ ξνή αδψηνπ. Πξνζηίζεληαη 
επίζεο 20ml Na2CO3 θαη 55mgr Pd(PPh3)4. Τν κείγκα αθήλεηαη επηά εκέξεο ζηνπο 
85ν C ππφ αλάδεπζε (reflux) ππφ αηκφζθαηξα αδψηνπ.  
Τν καχξν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη εθπιέλεηαη κε THF. Έπεηηα 
γίλεηαη δηήζεζε ππφ θελφ θαη πιχζηκν ηνπ ζηεξενχ κε απεζηαγκέλν λεξφ. Τέινο ην 
γθξί ζηεξεφ μεξαίλεηαη ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. 
 

Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 100ml ηνπνζεηείηαη ην ζηεξεφ πνπ απνκνλψζεθε 
απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην. Πξνζηίζεληαη αθφκα 20ml MeOH, 20ml THF θαη 20ml 
NaOH 5N. Τν κείγκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 80ν C γηα 18 ψξεο. 
Τν κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη έπεηηα απνκαθξχλεηαη ε MeOH κε 
ηελ ρξήζε ξφηνξα. Σην ζηεξεφ πξνζηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα 15ml HCl 3N. Τν κείγκα 
δηεζείηαη θαη ην ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε απεζηαγκέλν Η2Ο. Τέινο γίλεηαη μήξαλζε ηνπ 
ζηεξενχ ζηνπο 85ν C. 
 
Απνκνλψλνληαη 780mgr ζηεξενχ. 
 

Απφδνζε % = 
   

   

    
 x 100 = 95.6 % 
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Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ησλ 25ml ηνπνζεηνχληαη 100mg (0.125 mmole) 
ζηεξενχ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη 1ml ClSO3H. Τν κείγκα αθήλεηαη ππφ 
αλάδεπζε ζηνπο 145ν C γηα 1 ψξα. 
Τν θφθθηλν κείγκα απνρχλεηαη ζε 50ml πάγνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε ηνπ 
κείγκαηνο θαη εθπιχζεηο απηνχ κε απεζηαγκέλν Η2Ο θαη ηέινο CH2Cl2. Γίλεηαη 
μήξαλζε απηνχ ζηνπο 85ν C γηα 20 ψξεο. Αθνινπζεί μήξαλζε απηνχ ζε γξακκή 
θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 110mg κσβ ζηεξενχ. 
 

Απφδνζε % = 
   

    

     
 x 100 = 84 % 

 

Σχλζεζε ππνθαηαζηάηε 7 

 
 

 

 
σήμα 7. Σπλζεηηθή πνξεία ηνπ ππνθαηαζηάηε 7. 

 
Σε κνλφιαηκε ζθαηξηθή ηνπνζεηνχληαη 1g 2,5 dimethyl 3,4 

diphenylcyclopentadienone (dimer) (1.92mmol), 1g diphenylacetylene (5.6mmol) θαη 
2.5ml diphenyl ether (0.0158mol). Τν κείγκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 230ν C γηα 3h. ην 
κείγκα απφ ζθνχξν θφθθηλν γίλεηαη πνξηνθαιί. 
Μεηά ην πέξαο ησλ 2 σξψλ γίλεηαη ζηαδηαθή ςχμε ηεο ζθαηξηθήο κέρξη ηελ 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη έπεηηα ην κείγκα αθήλεηαη γηα ιίγν ζηνπο 0ν C. Τφηε 
ζρεκαηίδνληαη θξχζηαιινη θαη γίλεηαη απνκφλσζε απηψλ κε ηελ πξνζζήθε εμαλίνπ. 
Πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε θαη ην ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε εμάλην θαη γίλεηαη μήξαλζε 
απηνχ ζηνπο 85ν C. 
 
Απνκνλψλνληαη 1.22gr ζηεξενχ. 
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Σε δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε φπνπ επηθξαηνχλ αδξαλείο ζπλζήθεο Ar 
ηνπνζεηνχληαη 270mg απφ ην πξντφλ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ (0.657mmol). Καηφπηλ 
ζηνπο 0ν C (παγφινπηξν) πξνζηίζεληαη 0.57ml oxalyl chloride (6.57mmol) θαη ηέινο 
438mg AlCl3 (3.285mmol). Τν κείγκα αθήλεηαη ζηνπο 0νC γηα 90’. Τν ρξψκα ηνπ 
κείγκαηνο θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ γίλεηαη απφ θαθέ, καχξν. Σηελ ζπλέρεηα, ζηνπο 
0νC πξνζηίζεληαη επηπιένλ 400mg AlCl3 θαη 5ml CH2Cl2. Τν κείγκα παξακέλεη ππφ 
αλάδεπζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 18 ψξεο. 
Τν κείγκα απνρχλεηαη ζε 50ml πάγνπ φπνπ παξαηεξείηαη θαη ε θαηαβχζηζε κπεδ 
ζηεξενχ. Γίλεηαη πξνζζήθε HCl 3M έσο pH=3 θαη ην κείγκα αθήλεηαη ππφ αλάδεπζε 
γηα 15’. Σηελ ζπλέρεηα αθήλεηαη ζηνπο 0νC γηα 1 ψξα.  
Πξαγκαηνπνηείηαη δηήζεζε ηνπ κείγκαηνο θαη ην ζηεξεφ εθπιέλεηαη κε Η2Ο. Γίλεηαη 
μήξαλζε ηνπ ζηεξενχ ζηνπο 85ν C γηα 18 ψξεο θαη έπεηηα μήξαλζε ζηελ γξακκή 
θελνχ. 
 
Απνκνλψλνληαη 330mg ηειηθνχ πξντφληνο. 
 

Απφδνζε %: 
   

   

     
 x 100 = 85.6 % 
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Παπάπηημα 2 – NMR Τποκαηαζηαηών και ηυν MOFs 

NMR Υπνθαηαζηαηψλ 

 
σήμα 1. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 1 ζε DMSO – d6 (300Hz).  

 

 
σήμα 2.  Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 2 ζε DMSO – d6 (300Hz).  
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σήμα 3. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 3 ζε DMSO – d6 (500Hz).  
 
 

 
σήμα 4. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 4 ζε DMSO – d6 (500Hz).  
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σήμα 5. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 5 ζε DMSO – d6 (500Hz). 
 

 
σήμα 6. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 6 ζε DMSO – d6 (500Hz). 
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σήμα 7. Φάζκα 1H NMR ηνπ ππνθαηαζηάηε 7 ζε DMSO – d6 (300Hz). 
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NMR ησλ MOFs 

 

 
σήμα 8. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH3CN θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (500Hz).  Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 
2.9 θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 

 
σήμα 9. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ ηελ απαέξσζε ηνπ δείγκαηνο κε δπλακηθφ θελφ θαη  
δηάιπζε πνζφηεηαο απηνχ ζε δηάιπκα NaOH / D2O  (500Hz).  Παξαηεξείηαη ε χπαξμε CH3CN 
θαη αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+. 
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σήμα 10. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH3CN θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz).  Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 
2.9 θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 
 

 
σήμα 11. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH3CN θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz).  Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 
2.9 θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
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σήμα 12. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε MeOH θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz).  Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 
2.9 θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 

 
σήμα 13. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε MeOH θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 
θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 

 
σήμα 14. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε THF θαη δηάιπζε 
ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 θαη 7.9 
ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 
 

 
σήμα 15. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε αθεηφλε θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 
θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
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σήμα 16. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε EtOH θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 
θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 

 
σήμα 17. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ ηελ απαέξσζε ηνπ δείγκαηνο κε δπλακηθφ θελφ θαη  
δηάιπζε πνζφηεηαο απηνχ ζε δηάιπκα NaOH / D2O  (500Hz). Οη θνξπθέο ηνπ ππνθαηαζηάηε 
δελ δίλνπλ ζήκα. Παξαηεξείηαη φκσο ε χπαξμε αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+. 
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σήμα 18. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH2Cl2 θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (500Hz). Η παξνπζία  θνξπθψλ ζηα 2.7, 
2.9 θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ DMF ζην δείγκα κεηά απφ 14 κέξεο 
αληαιιαγήο ηνπ DMF κε CH2Cl2. 
 
 
 

 
σήμα 19. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε THF θαη δηάιπζε 
ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 θαη 7.9 
ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
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σήμα 20. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ ηελ απαέξσζε ηνπ δείγκαηνο κε δπλακηθφ θελφ θαη  
δηάιπζε πνζφηεηαο απηνχ ζε δηάιπκα NaOH / D2O  (500Hz). Οη θνξπθέο ηνπ ππνθαηαζηάηε 
δελ δίλνπλ ζήκα. Παξαηεξείηαη φκσο ε χπαξμε δηαιχηε THF θαη αληηζηαζκηζηηθψλ DMA+. 
 
 

 
σήμα 21. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε THF θαη δηάιπζε 
ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (500Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 θαη 7.9 
ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
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σήμα 22. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH3CN θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 
θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
 
 
 
 

 
σήμα 23. Φάζκα 1H NMR κεηά απφ αληαιιαγή ηνπ DMF ηνπ δείγκαηνο κε CH3CN θαη 
δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα HCI / DMSO-d6 (300Hz). Η απνπζία θνξπθψλ ζηα 2.7, 2.9 
θαη 7.9 ppm επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ DMF απφ ην δείγκα. 
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Παπάπηημα 3 – Σεσνικέρ Υαπακηηπιζμού ηυν MOFs  
 
3.1.  Πεπίθλαζη Ακηίνυν Υ1  

 
3.1.1. Κπςζηαλλικά ηεπεά 
 

Σθφπηκν είλαη, πξηλ γίλεη ε πεξηγξαθή ηεο πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ λα 
εμεγεζνχλ  θάπνηεο έλλνηεο, ζεκαληηθέο, γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο ηεο 
πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ-Φ.  
Κξπζηαιιηθά είλαη ηα ζηεξεά ζηα νπνία ηα άηνκα, ηα ηφληα ή ηα µφξηα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα µε πεξηνδηθφ ηξφπν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ 
θαιείηαη θξπζηαιιηθφ πιέγκα (π.ρ NaCl, ζρήκα 1). 

Έλα ηξηζδηάζηαην θξπζηαιιηθφ ζηεξεφ απνηειείηαη απφ ηελ κνλαδηαία 
θπςειίδα, ε νπνία είλαη ε  κηθξφηεξε (ζηνηρεηψδεο) κνλάδα. Δπαλάιεςε ηεο 
κνλαδηαίαο θπςειίδαο ζχκθσλα µε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκκεηξίαο ζρεκαηίδνπλ 
ην θξπζηαιιηθφ ζηεξεφ. 

Τα επηά θξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα είλαη ην θπβηθφ, ην ηεηξαγσληθφ, ην 
νξζνξνκβηθφ, ην ηξηγσληθφ, ην εμαγσληθφ, ην κνλνθιηλέο θαη ην ηξηθιηλέο, ην θαζέλα 
απφ ηα νπνία δηαζέηεη δηαθνξεηηθνχο παξακέηξνπο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. 
 

 
σήμα 1. Η θπβηθή κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaCl. 

 
3.1.2. Πεπίθλαζη Ακηίνυν-Υ – Νόμορ ηος Bragg 

 
Οη αθηίλεο-Φ είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θχκαηνο ~1Å 

(0.1nm), νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα αλάκεζα ζηηο αθηίλεο-γ  
θαη ζηελ ππεξηψδε (UV) πεξηνρή. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, κία δέζκε απφ ειεθηξφληα επηηαρχλεηαη ζε θαηάιιειν 
δπλακηθφ (45-50 kV) θαη πξνζπίπηεη ζε έλαλ κεηαιιηθφ ζηφρν, ζπλήζσο, Cu. Τα 
πξνζπίπηνληα ειεθηξφληα έρνπλ επαξθή ελέξγεηα γηα λα απνκαθξχλνπλ θάπνηα 
ειεθηξφληα απφ ηελ 1s ζηηβάδα ηνπ Cu. Σηελ ζπλέρεηα, έλα ειεθηξφλην απφ ηελ 
εμσηεξηθή ζηηβάδα κεηαπίπηεη γηα λα θαηαιάβεη ην θελφ 1s επίπεδν θαη ε ελέξγεηα 
πνπ εθιχεηαη ζηελ κεηάβαζε εκθαλίδεηαη ζαλ αθηίλεο-Φ. Οη ελέξγεηεο κεηάπησζεο 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. Γηα ηνλ Cu, ε κεηάπησζε 2p  1s νλνκάδεηαη Kα θαη έρεη 
κήθνο θχκαηνο 1.5418Å θαη ε 3p  1s κεηάπησζε νλνκάδεηαη Kβ κε κήθνο θχκαηνο 
1.3922Å. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα πεξίζιαζεο, κηα κνλνρξσκαηηθή δέζκε 
αθηίλσλ-Φ είλαη επηζπκεηή, θαη φρη έλα ζπλερέο θάζκα. Σην θάζκα ησλ αθηίλσλ-Φ 
πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνλ Cu, ε Kα είλαη ε πην έληνλε, θαη έηζη απαηηείηαη λα 
θηιηξάξνληαη φια ηα άιια κήθε θχκαηνο. Γηα ηνλ Cu ρξεζηκνπνηείηαη θίιηξν Ni ην 
νπνίν ‘’θφβεη’’ ηελ Kβ. 



139 
 

 

 
σήμα 2. Πείξακα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ. 

 
Σε έλα πείξακα πεξίζιαζεο αθηίλσλ-X, κία επζπγξακκηζκέλε δέζκε 

κνλνρξσκαηηθψλ αθηίλσλ-X θαηεπζχλεηαη πξνο ην δείγκα θαη ε πεξηζιψκελε 
αθηηλνβνιία παξαθνινπζείηαη σο ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο πεξίζιαζεο ζ (ζρήκα 2). 
 
Νφκνο ηνπ Bragg 
 

Η πξνζέγγηζε ηνπ Bragg γηα ηε πεξίζιαζε ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε 
νηθνγελεηψλ πιεγκαηηθψλ επηπέδσλ. Κάπνηεο απφ ηηο αθηίλεο-Φ αληαλαθιψληαη απφ 
έλα επίπεδν, κε γσλία αλάθιαζεο ίζε κε ηελ γσλία πξφζπησζεο. 
 

 
σήμα 3. Σρεκαηηθή απφδεημε ηνπ λφκνπ ηνπ Bragg. 

 
Γχν αθηίλεο–Φ, ε 1 θαη ε 2, αλαθιψληαη απφ δχν γεηηνληθά επίπεδα ηνπ θξπζηάιινπ, 
Α θαη Β. Η αθηίλα 22’ πξέπεη λα δηαλχζεη ηελ επηπιένλ απφζηαζε xyz ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ αθηίλα 11’ γηα λα είλαη απηέο νη δχν αθηίλεο ζε θάζε. Γηα λα είλαη ε 1’ θαη ε 2’ ζε 
θάζε, ε απφζηαζε xyz ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε έλα αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ 
κήθνπο θχκαηνο, ι ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Η απφζηαζε κεηαμχ δχν 
γεηηνληθψλ επηπέδσλ είλαη d θαη ε πξνζπίπηνπζα γσλία είλαη ζ. 
 
Η απνζηάζεηο xy θαη yz ζρεηίδνληαη κε ηελ γσλία ζ, απφ ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα: 

xy = yz = d εκζ  (1) 
 
νπφηε,    xy + yz = xyz = 2d εκζ 
 
θαη αθνχ βξίζθνληαη ζε θάζε:   xyz = n ι (2) 
 
απφ (1) θαη (2):    2d εκζ = n ι   Νόμος τοσ  Bragg 
 
 
φηαλ ηθαλνπνηείηαη ν λφκνο ηνπ Bragg, νη αλαθιψκελεο αθηίλεο είλαη ζε θάζε θαη 
ζπλεπψο ππάξρεη εληζρπηηθή ζπκβνιή. Οη ππφινηπεο αλαθιάζεηο πνπ δελ 
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ηθαλνπνηνχλ ηνλ λφκν ηνπ Bragg, είλαη εθηφο θάζεο θαη ππάξρεη θαηαζηξεπηηθή 
ζπκβνιή. 
Αλ θαη φπσο έγηλε εκθαλέο, ν λφκνο ηνπ Bragg αλαθέξεηαη ζε αλάθιαζε, θαη φρη ζε 
πεξίζιαζε, νη ίδηεο εμηζψζεηο είλαη ηθαλέο λα εμεγήζνπλ θαη ηελ πεξίζιαζε. 

Σεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε θχζε ηνπ 
δείγκαηνο. Απηφ κπνξεί λα είλαη κνλνθξχζηαιινο ή πνιπθξπζηαιιηθφ δείγκα ζε 
κνξθή ζθφλεο.  

Σην πείξακα πεξίζιαζεο αθηίλσλ–Φ ζε δείγκα ζθφλεο, ην δηάγξακκα πνπ ζα 
ιεθζεί είλαη ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα ηνπ δείγκαηνο θαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πνιχ 
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γη απηφ. Απφ ηηο ζέζεηο ησλ αλαθιάζεσλ Bragg κπνξεί λα 
ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, κπνξεί λα γίλεη 
γλσζηφ ην θξπζηαιιηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην θξπζηαιιηθφ δείγκα θαη λα γίλεη 
πνηνηηθή ηαπηνπνίεζε ηεο θάζεο. Απφ ηελ έληαζε ησλ αλαθιάζεσλ κπνξεί λα 
βξεζνχλ νη ζέζεηο θαη ην είδνο ησλ αηφκσλ ζηελ θπςειίδα, λα γίλεη πνζνηηθή 
αλάιπζε ηεο θάζεο, θαη λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηξία.  
Σην πείξακα πεξίζιαζεο αθηίλσλ–Φ ζε κνλνθξχζηαιιν κπνξεί λα γίλεη ε πιήξεο 
επίιπζε ηεο δνκήο ηνπ θξπζηάιινπ. 

 
3.2. Ηλεκηπονική Μικποζκοπία άπυζηρ, SEM2 

 
Αλ ην πιηθφ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ζχλζεζε δελ απνηειείηαη απφ κεγάια 

θξχζηαιια, αιιά απφ θξπζηάιινπο κηθξνχ κεγέζνπο, ησλ νπνίσλ ε παξαηήξεζε ζην 
νπηηθφ κηθξνζθφπην είλαη αδχλαηε, αλαγθαία είλαη ε παξαηήξεζε ηνπο κε ην 
ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο (Scanning Electron Microscopy,SEM). 
 

 
σήμα 4.  Η αλαηνκία ελφο SEM. 

 
Τν ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

Έλα φπιν ειεθηξνλίσλ (electron gun) ζηελ θνξπθή ηεο θνιψλαο παξάγεη κία 
ειεθηξνληθή δέζκε, ε νπνία εζηηάδεηαη ζε κία ιεπηή θειίδα δηακέηξνπ 1nm ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. Η ειεθηξνληθή δέζκε αιιειεπηδξά κε ην δείγκα. 
Μία απφ ηηο πην ζπνπδαίεο κε-ειαζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζην SEM είλαη απηή θαηά 
ηελ νπνία παξάγνληαη δεπηεξεχνληα ειεθηξφληα (secondary electrons). Απηά 
παξάγνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο θαη αζζελψο 
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δεζκεπκέλσλ ειεθηξνλίσλ ηεο ζηνηβάδαο αγσγηκφηεηαο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. 
Η εηθφλα ζην SEM ζρεκαηίδεηαη απφ απηά ηα ειεθηξφληα (ζρήκα 5). 
 

 
σήμα 5: Γεκηνπξγία εηθφλαο ζην SEM. 

 
Κάπνηεο θνξέο σζηφζν θνξέο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζην πιηθφ θαη 

ζηνηρεηαθή αλάιπζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζκαηνζθνπία ελέξγεηαο δηαζπνξάο 
(Energy-Dispersive Spectroscopy, EDS). 

Γηα λα γίλεη ζηνηρεηαθή αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαζκαηνζθνπία 
ελέξγεηαο δηαζπνξάο. Μία δέζκε ειεθηξνλίσλ ‘’ρηππάεη’’ ην δείγκα. Τφηε, θάπνην 
ειεθηξφλην απφ ηελ εζσηεξηθή ζηνηβάδα (Κ,L) ελφο αηφκνπ θεχγεη θαη αληηθαζίζηαηαη 
απφ θάπνην πνπ είλαη ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ. Η ελέξγεηα απφ ηελ 
κεηάπησζε ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ηελ εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή ζηνηβάδα είλαη 
ραξαθηεξηζηηθή γηα ην θάζε άηνκν θαη αλήθεη ζηελ πεξηνρή ησλ αθηίλσλ Φ.  
Έηζη κε απηήλ ηελ θαζκαηνζθνπία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ αηφκσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζην πιηθφ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο ηνπο αλαινγίαο.  
 

3.3. Πποζπόθηζη αεπίυν3 4 5 

 
3.3.1. Γενικά Υαπακηηπιζηικά Πποζπόθηζηρ 
 

Η πξνζξφθεζε αεξίσλ είλαη κία απφ ηηο πνιιέο δηαζέζηκεο πεηξακαηηθέο 
κεζφδνπο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πνξσδψλ πιηθψλ. Απηή είλαη θαη ε πην επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελε αθνχ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε κηαο επξείαο θιίκαθαο κεγέζνπο 
πφξσλ απφ 0,35 nm έσο > 100 nm. Σχκθσλα κε ηελ IUPAC νη πφξνη ηαμηλνκνχληαη 
ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην εζσηεξηθφ πιάηνο ησλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα ε 
ηαμηλφκεζε γίλεηαη σο εμήο:  
 
Α) κηθξνπνξψδε, φηαλ ην εζσηεξηθφ πιάηνο είλαη < 2nm 
Β) κεζνπνξψδε, φηαλ ην εζσηεξηθφ πιάηνο είλαη κεηαμχ 2nm θαη 50nm 
Γ) καθξνπνξψδε, φηαλ ην εζσηεξηθφ πιάηνο είλαη > 50nm 
 
Όπνηε, κε ηελ πξνζξφθεζε αεξίσλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη ησλ 
ηξηψλ εηδψλ πνξσδψλ πιηθψλ.  

Πξνζξφθεζε είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία κφξηα ελφο αεξίνπ ή πγξνχ 
έξρνληαη ζε επαθή θαη πξνζθνιιψληαη ζε κία ζηεξεή επηθάλεηα. Δθξφθεζε είλαη ε 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw2tzH5ZTUAhXD8ywKHceABrQQFggvMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnergy-dispersive_X-ray_spectroscopy&usg=AFQjCNE1bKSRFuTLevOrkFz0BmYY8-VeNA&sig2=-fuiIqu74qdeb7Kb_Q10Zw
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αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Σηελ αέξηα πξνζξφθεζε, ε νπνία θαη καο ελδηαθέξεη, 
ππάξρεη ην αέξην θαη ε ζηεξεή επηθάλεηα. Τν ζηεξεφ ιέγεηαη πξνζξνθεηήο, ελψ ην 
αέξην, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα πξνζξνθεζεί, ιέγεηαη πξνζξνθνχκελν.  

Τν πνζφ αεξίνπ πνπ πξνζξνθάηαη ζε κία ζηεξεή επηθάλεηα εμαξηάηαη απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πιηθνχ θαη αεξίνπ, E. Έηζη, ζε 
θάπνηα πίεζε, P θαη ζεξκνθξαζία ηζνξξνπίαο, T ην βάξνο W ηνπ πξνζξνθεκέλνπ 
αεξίνπ αλά κνλαδηαίν βάξνο πξνζξνθεηηθνχ δίλεηαη σο W = F (P, T, E). Δπεηδή ε 
πνζφηεηα πνπ πξνζξνθάηαη κεηξηέηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ηζρχεη: 
W = F (P, E). Μία θακπχιε κε ην πνζφ ηνπ πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ ζε ζπλάξηεζε 
ηεο πίεζεο, ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία νλνκάδεηαη ηζφζεξκνο πξνζξφθεζεο 
θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην ζχζηεκα πιηθφ – αέξην. 

Βαζηδφκελνη ζηελ ηζρχ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξνζξνθεηηθνχ θαη 
πξνζξνθνχκελνπ, ε πξνζξφθεζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ 
θπζηθή (θπζηνξξφθεζε) θαη ρεκηθή πξνζξφθεζε (ρεκεηνξξφθεζε).  
Φπζηθή πξνζξφθεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία αέξηα κφξηα πξνζξνθψληαη 
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο ζηεξενχ θαη δελ αιιάδεη ε θχζε ηνπο (ζρεηηθά αζζελείο 
δπλάκεηο).  

Η πξνζξφθεζε είλαη κία απζφξκεηε δηαδηθαζία ( DG<0 ) θαη έλα κεγάιν κέξνο 
ηεο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη είλαη ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ βαζκψλ 
ειεπζεξίαο ηνπ αεξίνπ ην νπνίν είλαη πξνζξνθεκέλν ( DS<0 ).  
 

3.3.2. Καηηγοπιοποίηζη ηυν Ιζόθεπμυν Πποζπόθηζηρ 
 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ θακππιψλ ηζνζέξκσλ 
πξνζξφθεζεο φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ηελ IUPAC (εηθφλα 6). Απηέο δηαθξίλνληαη ζε 
έμη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο:  

 

 
σήμα 6. Οη έμη δηαθνξεηηθέο ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ηελ IUPAC. 
 

Τχπνο Ι: Οη ηζφζεξκνη ηχπνπ Ι ιακβάλνληαη φηαλ ε πξνζξφθεζε πεξηνξίδεηαη ζε ιίγα 
κφλν κνξηαθά ζηξψκαηα. Σηε ρεκεηνξφθεζε, ε αζπκπησηηθή πξνζέγγηζε δείρλεη φηη 
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φιεο νη ζέζεηο ηεο επηθάλεηαο είλαη θαηεηιεκκέλεο. Όζνλ αθνξά ηελ θπζηνξξφθεζε, 
νη ηζφζεξκνη ηέηνηνη ηχπνπ ιακβάλνληαη ζηα κηθξνπνξψδε πιηθά. Τν γέκηζκα ηνπ 
κηθξνπνξψδνπο, αιιά θαη ηα κεγάιεο ηηκέο πξνζξφθεζεο παξαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά 
ρακειέο πηέζεηο, ιφγσ ηνπ ζηελνχ πιάηνπο ηνπ πφξνπ θαη ηνπ πςεινχ δπλακηθνχ 
πξνζξφθεζεο. 
 
Τχπνο ΙΙ: Οη ηζφζεξκνη ηχπνπ II ιακβάλνληαη ζηελ πεξίπησζε κε πνξψδνπο ή 
καθξνπνξψδνπο πιηθνχ, φπνπ απεξηφξηζηε πνιπζηξσκαηηθή πξνζξφθεζε κπνξεί 
λα ππάξμεη. Τν ‘’γφλαην’’ ηεο ηζφζεξκνπ καξηπξάεη φηη έρεη γίλεη ε θάιπςε ηεο 
κνλνζηηβάδαο θαη μεθηλάεη ε πνιπζηξσκαηηθή πξνζξφθεζε. 
 
Τχπνο ΙΙΙ: Η πιήξσο αληηζηξεπηή ηζφζεξκνο ηχπνπ III είλαη θπξηή πξνο ηνλ άμνλα 
P/P0 ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή απηνχ, θαη δελ παξνπζηάδεη ζεκείν γνλάηνπ. Απηφο ν 
ηχπνο ηζφζεξκνπ αληηπξνζσπεχεη θάπνην ζχζηεκα πιηθνχ – αεξίνπ ην νπνίν 
ραξαθηεξίδεηαη απφ αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν. Οη ηζφζεξκνη 
ηέηνηνπ ηχπνπ δελ είλαη ζπρλά παξαηεξνχκελεο. 
 
Τχπνο IV: Η ηζφζεξκνο ηχπνπ IV είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα κεζνπνξψδε πιηθά. Σε 
απηφλ ηνλ ηχπν ηζφζεξκνπ παξαηεξείηαη κία πζηέξεζε, ε νπνία καξηπξάεη ηελ 
ζπκπχθλσζε ησλ πφξσλ. Τν πιαηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζε πςειά P/P0  δείρλεη ην 
πιήξεο γέκηζκα ησλ πφξσλ. 
 
Τχπνο V: Απηφο ν ηχπνο θακπχιεο ηζφζεξκνπ κνηάδεη κε ηνλ ηχπν IV. Απηή ε 
ηζφζεξκνο φκσο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ‘’γφλαηνπ’’, ραξαθηεξίδεηαη απφ αζζελείο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πιηθνχ θαη αεξίνπ. 
 
Τχπνο VI: Σε απηφλ ηνλ ηχπν ηζφζεξκνπ παξαηεξείηαη πξνζξφθεζε θαηά ζηάδηα. 
Απηή ε ηζφζεξκνο παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη πνιπζηξσκαηηθή πξνζξφθεζε ζε 
νκνηφκνξθε, κε πνξψδε επηθάλεηα. 
 

3.3.3. Βαζικέρ Απσέρ Μέηπηζηρ Πποζπόθηζηρ 
 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο πνπ 
πξνζξνθάηαη ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο είλαη ε νγθνκεηξηθή κέζνδνο θαη ε βαξπκεηξηθή 
κέζνδνο. Η βαξπκεηξηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε κία επαίζζεηε κηθξνδπγαξηά θαη ζε 
έλαλ κεηξεηή πίεζεο. Η νγθνκεηξηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε βαζκνλνκεκέλνπο φγθνπο 
θαη πηέζεηο εθαξκφδνληαο ηελ γεληθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ. Πνιινί ηχπνη 
κεραλεκάησλ νγθνκεηξηθήο πξνζξφθεζεο ππάξρνπλ, φκσο φια έρνπλ θάπνηα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη κηα αληιία θελνχ, κία ή πεξηζζφηεξεο παξνρέο αεξίσλ, 
έλα δνρείν γηα ηα δείγκαηα, έλα βαζκνλνκεκέλν καλφκεηξν θαη ςπθηηθφ κέζν (εηθφλα 
7). 
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σήμα 7. Μία απινπζηεπκέλε εθδνρή νγθνκεηξηθήο πξνζξφθεζεο. 

 
Με ζθνπφ λα γίλεη ε θαηαγξαθή κηαο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο, γλσζηή 

πνζφηεηα αεξίνπ εηζάγεηαη  κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δφζεσλ (manifold) ζηελ θπςειίδα 
ηνπ δείγκαηνο. Τν αέξην πξνζξνθάηαη απφ ην δείγκα, ε πίεζε κεηψλεηαη, κέρξη λα 
επέιζεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ θαη ηνπ κε πξνζξνθεκέλνπ, 
ην νπνίν ζα θαζνξίζεη θαη ηελ πίεζε. Τν πνζφ πνπ έρεη πξνζξνθεζεί είλαη ε δηαθνξά 
ηεο πνζφηεηαο αεξίνπ εηζάγεηαη ζηνλ ειεχζεξν ρψξν ηεο θπςειίδαο (θελφο φγθνο) 
απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ εηζάγεηαη ζηελ θπςειίδα πνπ ππάξρεη θαη ην 
πξνζξνθεηηθφ. Απηφ απαηηεί λα είλαη γλσζηφο ν αθξηβήο φγθνο ηνπ manifold, αιιά 
θαη ηνπ θελνχ φγθνπ. Ο θελφο φγθνο ππνινγίδεηαη εηζάγνληαο He  ζε έλαλ 
βαζκνλνκεκέλν φγθν αλαθνξάο θαη εθαξκφδνληαο έπεηηα ηελ γεληθή εμίζσζε ησλ 
αεξίσλ. 

 
3.3.4. Θευπία και Τπολογιζμοί 
 

Φαξαθηεξηζηηθά ησλ πνξσδψλ πιηθψλ είλαη ε επηθάλεηα πνπ δηαζέηνπλ, ν 
ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ ηνπο, αιιά θαη ε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ 
ηνπο. Οη ηηκέο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηηο ηζφζεξκνπο 
πξνζξφθεζεο είηε Ar ζηνπο 87Κ, είηε Ν2 ζηνπο 77Κ, αλ εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε 
ζεσξία πνπ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο πξνζξφθεζεο ή θαη ηεο εθθξφθεζεο.  
 
Δηδηθή επηθάλεηα  
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ελφο πνξψδνπο πιηθνχ, δχν είλαη νη πην 
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη. Η κία είλαη ε BET θαη ε άιιε είλαη ε Langmuir. 
 

Η εμίζσζε Langmuir ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 
ρεκεηνξξφθεζε θαη ζηελ θπζηνξξφθεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηζφζεξκνο είλαη 
ηχπνπ I, κε ηελ παξαδνρή φηη ε πξνζξφθεζε ζπκβαίλεη ζε κνλνζηνηβάδα.  
Η εμίζσζε Langmuir έρεη ηελ κνξθή: 
 

 

 
 = 

 

    
 +  

 

  
 (1) 
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 
 

 
 σο πξνο ηελ P θαηαιήγεη ζε κία επζεία 

γξακκή κε θιίζε ηνλ φξν 
 

  
 θαη ηνκή ηνλ φξν 

 

   
.  

 
Φξεζηκνπνηψληαο απηνχ ηνπο φξνπο, ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ: 
 

         
   ̅   

 ̅
   

 

φπνπ,    ε ελεξγφο δηαηνκή θαη  ̅ ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ αηφκνπ ηνπ αεξίνπ.  ̅ ν 
αξηζκφο ηνπ Avogadro. 
 

Οη Brunauer, Emmett, and Teller, επέθηεηλαλ ηελ ζεσξία ηνπ Langmuir ζηελ 
πνιπζηξσκαηηθή πξνζξφθεζε. Η ζεσξία BET παξαδέρεηαη φηη ηα κφξηα ζηηο 
αλψηαηεο πξνζξνθεκέλεο ζηνηβάδεο βξίζθνληαη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία κε ηα κφξηα 
ησλ κε πξνζξνθεκέλσλ αεξίσλ. Αθφκα, γίλνληαη νη παξαδνρέο φηη ε επηθάλεηα είλαη 
ελεξγεηαθά νκνηνγελήο, δειαδή φιεο νη ζέζεηο πξνζξφθεζεο είλαη ελεξγά 
ηαπηφζεκεο, φηη δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ηα πιεπξηθά πξνζξνθνχκελα κφξηα 
θαη φηη ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο γηα ην δεχηεξν ζηξψκα ηεο πξνζξφθεζεο θαη 
πάλσ ηαπηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα ηεο πγξνπνίεζεο. 
 
Έηζη, ε εμίζσζε BET είλαη ε εμήο: 
 

 

   
  
 

   
 = 

 

    
 + 

   

    
 (

 

  
)   (2) 

 
φπνπ, W είλαη ε πνζφηεηα αεξίνπ πνπ έρεη πξνζξνθεζεί, P ε πίεζε ζηελ ηζνξξνπία 

ζηελ ζεξκνθξαζία ηεο πξνζξφθεζεο,    ε πίεζε θνξεζκνχ ζηελ ζεξκνθξαζία ηεο 
πξνζξφθεζεο,    ε πνζφηεηα ηνπ πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ ζηελ κνλνζηνηβάδα θαη 
C ε ζηαζεξά ηεο BET. 
Η ζηαζεξά ηεο BET, C ζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα πξνζξφθεζεο ζην πξψην 
πξνζξνθεκέλν ζηξψκα θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηεο είλαη κηα έλδεημε ηνπ κεγέζνπο 
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πιηθνχ – αεξίνπ. 
 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 
 

   
  
 

   
 σο πξνο 

 

  
  θαηαιήγεη ζε κία 

επζεία γξακκή κε θιίζε ηνλ φξν 
   

   
 = s θαη ηνκή ηνλ φξν 

 

   
 = i.  

Ιζρχεη φηη    = 
 

     
. 

 
Φξεζηκνπνηψληαο απηνχ ηνπο φξνπο, ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ: 
 

   = 
            

 
  

 

φπνπ, M ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ αηφκνπ ηνπ αεξίνπ,     ε ελεξγφο δηαηνκή ηνπ, θαη N 
ν αξηζκφο ηνπ Avogadro. 
 
Η εηδηθή επηθάλεηα ελφο πιηθνχ, S κπνξεί λα ππνινγηζηεί: 
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φπνπ W ην βάξνο ηνπ δείγκαηνο. 
 
Σπλνιηθφο Όγθνο ησλ πφξσλ 
 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο πφξσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ ζε κηα ζρεηηθή πίεζε, θνληά ζηελ  
 

  
 = 1, ππνζέηνληαο φηη νη 

πφξνη ηνπ πιηθνχ ζηε ζπλέρεηα γεκίδνληαη κε πγξφ πξνζξνθνχκελν. 

Ο φγθνο ηνπ αεξίνπ πνπ έρεη πξνζξνθεζεί     , κεηαηξέπεηαη ζε φγθν πγξνχ πνπ 
πεξηέρεηαη ζηνπο πφξνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε: 
 

      
               

  
 

 

φπνπ, P θαη T ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία αληίζηνηρα θαη    ν κνξηαθφο φγθνο ηνπ 
πγξνχ πξνζξνθνχκελνπ. 
 
Καηαλνκή Μεγέζνπο ησλ Πφξσλ 
 

Η θαηαλνκή ηνπ φγθνπ ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ πφξσλ, 
νλνκάδεηαη θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ. Η Density Functional Theory (DFT) 
παξέρεη κία πνιχ αθξηβή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ, 
αθνχ πεξηγξάθεη ηελ πξνζξφθεζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θάζεο ησλ ξεπζηψλ ζηνπο 
ζηελνχο πφξνπο ζε έλα κνξηαθφ επίπεδν.  
Η Non – Local Density Functional Theory (NLDFT) πεξηγξάθεη ηελ ηνπηθή δνκή ησλ 
ξεπζηψλ θνληά ζηνπο θακππισηνχο ζηεξενχο ηνίρνπο. Οη ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο 
ζηνπο πφξνπο ησλ κνληέισλ πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηα ελδνκνξηαθά δπλακηθά ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ ξεπζηνχ-ξεπζηνχ θαη ζηεξενχ-ξεπζηνχ. Η ζρέζε κεηαμχ ησλ 
ηζφζεξκσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηέο ηηο  κηθξνζθνπηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε 
πεηξακαηηθή ηζφζεξκνο ζε έλα πνξψδεο ζηεξεφ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ζαλ φξνη 
ηεο γεληθεπκέλεο ηζφζεξκνπ πξνζξφθεζεο (Generalized Adsorption Isotherm, GAI) 
εμίζσζεο: 
 

  (
 

  
)   ∫   (

 

  
  )       

    

    
  (3) 

 

φπνπ,    
 

  
   ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πξνζξφθεζεο, W ην πιάηνο ηνπ 

πφξνπ,    
 

  
     ε ηζφζεξκνο ζε έλαλ κφλν πφξν πιάηνπο W,      ε εμίζσζε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ. 
 

Με ηελ GAI  εμίζσζε γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε ζπλνιηθή ηζφζεξκνο 
απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ μερσξηζηψλ  ‘’κεκνλσκέλσλ πφξσλ’’ ηζφζεξκσλ 
πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηε ζρεηηθή ηνπο θαηαλνκή, f (W), ζε έλα εχξνο ηηκψλ απφ 

κεγέζε πφξσλ. Τν ζχλνιν ησλ    
 

  
     ηζνζεξκσλ γηα έλα ζχζηεκα 

πξνζξνθεκέλνπ  – πξνζξνθεηή κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ DFT ππνινγηζηηθή 
πξνζνκνίσζε.  
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Η θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ ιακβάλεηαη κε επίιπζε ηεο εμίζσζεο GAI 
κέζσ ελφο γξήγνξνπ κε αξλεηηθνχ αιγφξηζκνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

Δθηφο απφ ηηο κεηξήζεηο ηζφζεξκσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνξψδνπο ελφο πιηθνχ, γίλνληαη θαη κεηξήζεηο γηα λα 
δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο πνπ δηαζέηεη έλα πιηθφ γηα ηα δηάθνξα αέξηα 
ελδηαθέξνληνο, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ην CO2, ην H2 θαη ην CH4. 

Η πξνζξφθεζε φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη κία απζφξκεηε δηαδηθαζία θαη 
έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηελ απψιεηα ησλ 
βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ. Τν πνζφ ελέξγεηαο πνπ 
απειεπζεξψλεηαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ ζπγγέλεηα πνπ έρεη ην πξνζξνθεκέλν 
αέξην κε ην πιηθφ θαη είλαη θξίζηκε γηα ηελ κεηέπεηηα αλαγέλλεζε ηνπ πιηθνχ. 
 
Δλζαιπία Πξνζξφθεζεο  
 

Η ελζαιπία πξνζξφθεζεο ηνπ εθάζηνηε αεξίνπ ινηπφλ είλαη κηα πνιχ 
ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ελφο δεδνκέλνπ 
πιηθνχ γηα ηηο εθαξκνγέο απνζήθεπζεο αεξίσλ.  

Η ηηκή Qst είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ κέζε ελζαιπία 
πξνζξφθεζεο γηα έλα κφξην αεξίνπ πξνζξφθεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε θάιπςε 
επηθάλεηαο. Απηή ζπλήζσο ππνινγίδεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηζφζεξκνπο 
απνξξφθεζεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε παξφκνηεο ζεξκνθξαζίεο (ζπλήζσο κε δηαθνξά 
10 Κ κεηαμχ ηνπο). 
Η ελζαιπία πξνζξφθεζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δχν δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο. 
Η κία είλαη ε Clausius Clapeyron, ε νπνία έρεη ηελ κνξθή: 
 

         (
   

 
) (

 

 
)     (4) 

 
Όπνπ, Τ ε ζεξκνθξαζία, R  θαη C κία ζηαζεξά. 
Η Qst ζε θάζε ζεκείν βξίζθεηαη απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο        ζε ζπλάξηεζε 

ηεο 
 

 
 .  

 
Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε Qst0, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ελζαιπία 
πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη κία έλδεημε γηα ηελ ηζρχ 
ησλ ηζρπξφηεξσλ ζέζεσλ δέζκεπζεο ζην πιηθφ.  
 

Η άιιε εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελζαιπίαο 
πξνζξφθεζεο είλαη ε ηχπνπ virial ε νπνία έρεη ηελ κνξθή: 
 

         
 

 
 ∑    

  ∑    
  

   
 
    (5) 

 
φπνπ, ai θαη bi είλαη νη ζπληειεζηέο virial, θαη m θαη n είλαη ν αξηζκνί ησλ ζπληειεζηψλ 
virial πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ ηζφζεξκσλ. 
Όπνηε ε ηζνζηεξηθή ελζαιπία πξνζξφθεζεο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
έθθξαζε:  
 

        ∑    
  

      (6) 

 
Καη έηζη ε ελζαιπία πξνζξφθεζεο ζε κεδεληθή θάιπςε δίλεηαη απφ: 
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Δθιεθηηθφηεηα Αεξίσλ κε ηελ IAST 
 

Η Ideal Adsorbed Solution Theory (IAST) είλαη κία απφ ηηο πην αμηφπηζηεο θαη 
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ ηζνξξνπία 
πξνζξφθεζεο ζε κείγκα αεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο ηζφζεξκνπο 
πξνζξφθεζεο ησλ θαζαξψλ ζπζηαηηθψλ. Η ζεσξία απηή έρεη ηξεηο βαζηθέο 
παξαδνρέο: ηα πξνζξνθνχκελα κφξηα ηνπ κείγκαηνο έρνπλ ίδηα πξφζβαζε ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ πξνζξνθεηηθνχ, ε επηθάλεηα ηνπ πξνζξνθεηηθνχ είλαη 
νκνηνγελήο, θαη ηέινο ε πξνζξνθνχκελε θάζε είλαη έλα ηδαληθφ δηάιπκα  ηνπ νπνίνπ 
νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ηζρχ είλαη ηζνδχλακεο.  
Σε απηήλ ηελ κέζνδν, φπνπ νη ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο γηα ην θάζε αέξην κεηξψληαη 
ζηηο ίδηεο ζεξκνθξαζίεο, εθαξκφδεηαη ε IAST γηα λα πξνβιεθζεί ε εθιεθηηθφηεηα ηνπ 
πιηθνχ. 
Οη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζχκθσλα κε κηα θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη ηζφζεξκνη πξνζξφθεζεο ελφο ζπζηαηηθνχ πεξηγξάθνληαη κε ην 
fitting ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε ηχπνπ virial: 
 

   
 

 
            

      
      

    (7) 

 
φπνπ, P ε πίεζε ζε Torr, n ε πνζφηεηα πνπ έρεη πξνζξνθεζεί ζε mmol g-1, Κ ε 
ζηαζεξά ηνπ Henry ζε mmol g-1 Torr-1 θαη ci νη ζηαζεξέο ηεο εμίζσζεο virial. 
 
Η ειεχζεξε ελέξγεηα ηεο εθθξφθεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε 
ηνπ αεξίνπ, ιακβάλεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή νινθιήξσζε ηεο εμίζσζεο 7: 
 

            ∫
 

 

 

 
         

 

 
   

  
 

 
    

  
 

 
    

   
 

 
    

    (8) 

 
Η ειεχζεξε ελέξγεηα ηεο εθθξφθεζεο είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

πίεζεο         θαη πεξηγξάθεη ην ειάρηζην έξγν (ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs) πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εθθξφθεζε ηνπ αεξίνπ απφ ην πιηθφ.  
 
Γηα έλα κείγκα δχν ζπζηαηηθψλ i θαη j, ε εμίζσζε 8 απνδίδεη ηηο κεκνλσκέλεο 

‘’θαζαξέο’’ πνζφηεηεο   
 θαη   

  ζηελ ίδηα ειεχζεξε ελέξγεηα εθθξφθεζεο: 

 

  
     

      
     

     (9) 

 
Η κεξηθή πίεζε ηνπ ζπζηαηηθνχ i θαη ηνπ ζπζηαηηθνχ j ζε έλα ηδαληθφ κίγκα 
πξνζξφθεζεο δίλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο: 
 

        
     

        (10) 

         
  (  

 )      (11) 

 
φπνπ,             θαη            είλαη ην γξακκνκνξηαθφ θιάζκα ηνπ ζπζηαηηθνχ i 

ζηελ αέξηα θαη ζηελ πξνζξνθεκέλε θάζε αληίζηνηρα θαη   
  θαη   

  ε πίεζε ηνπ 

θαζαξνχ ζπζηαηηθνχ i θαη j αληίζηνηρα. Απφ ηηο εμηζψζεηο 9 – 11 θαη απφ ηελ 6, ε 
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εθιεθηηθφηεηα ησλ πξνζξνθνχκελσλ i θαη j (    ) θαη ε ζπλνιηθή πίεζε (p) ηνπ 

κείγκαηνο ησλ αεξίσλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο 12 θαη 13 αληίζηνηρα: 
 

      

   
  
  

  

  
  
  

  
    (12) 

 

   ∑    
     

 
   (13) 
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3.4. Θεπμοζηαθμική Ανάλςζη 6 
 

Τέινο, κία ηερληθή πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 
πνιιά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ είλαη ε ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε. 
Η ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε (thermogravimetric analysis, TGA) είλαη κία ηερληθή ε 
νπνία κεηξάεη ηηο αιιαγέο ζηελ κάδα ηνπ δείγκαηνο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ φηαλ ε 
ζεξκνθξαζία ζην δείγκα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε έλα ειεγρφκελν πξφγξακκα 
ζεξκνθξαζίαο. Τν πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη είηε ηζνζεξκηθφ, Τ(t) = ζηαζεξφ, είηε 
φρη.  

Η ζπζθεπή πνπ θάλεη απηή ηελ κέηξεζε νλνκάδεηαη ζεξκνδπγφο, ην νπνίν είλαη 
έλαο ζπλδπαζκφο κίαο επαίζζεηεο αλαιπηηθήο δπγαξηάο θαη ελφο ειεθηξηθνχ 
πξνγξακκαηηζκέλνπ θνχξλνπ. Έλα ηππηθφ εχξνο ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξεί λα 
δηαζέηεη έλαο θνχξλνο είλαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έσο θαη 1600ν C. Δλψ ν 
ξπζκφο ζέξκαλζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε έλα εχξνο κέρξη θαη εθαηνληάδεο ν C / 
min, κε ηελ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε πεξηνρή λα είλαη 1-20 ν C / min. Τα 
πεηξάκαηα ζπλήζσο δηεμάγνληαη θάησ απφ κία ειεγρφκελε αηκφζθαηξα, φπνπ έλα 
αέξην δηαρέεηαη γχξσ απφ ην δείγκα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ ξνήο. Τν αέξην 
κπνξεί λα είλαη είηε έλα αδξαλέο αέξην (π.ρ Ν2, Ηe, Ar), είηε δξαζηηθφ (π.ρ Ο2, CO2, 
H2) αλάινγα κε ηελ αλάιπζε πνπ απαηηείηαη.  
Οη πην απιέο εθαξκνγέο ηεο ζεξκνζηαζκηθήο αλάιπζεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο 
ζχζηαζεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζεξκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Καηά ηελ 
ζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ, απηφ πθίζηαηαη αιιαγέο ζην βάξνο ηνπ. Παξαδείγκαηα πνπ 
ζπλεπάγνληαη ην ράζηκν βάξνπο ηνπ πιηθνχ είλαη ε δηάζπαζε θαη ε απνζχλζεζε ηνπ 
πιηθνχ, ε εμάηκηζε ησλ πγξψλ, είηε πγξψλ πνπ έρνπλ πξνζξνθεζεί απφ ζηεξεά, ε 
εμάρλσζε, ε αλαγσγή ησλ νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ ζε κέηαιια θαη ε εθθξφθεζε ησλ 
αεξίσλ. 

Τν απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ ηεο ζεξκνζηαζκηθήο αλάιπζεο είλαη κία 
ζεξκνζηαζκηθή θακπχιε. Σηελ αθέξαηα κνξθή ηεο (θακπχιε TG), ε κάδα, ε απφιπηε 
ζε γξακκάξηα ή ε ζρεηηθή ζε % ηεο αξρηθήο κάδαο, παξνπζηάδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ 
ρξφλνπ ή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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