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Αφ ιέ ρ ω σ η

Στους γονείς μου Λεύτερη και Αθηνά 

και στον αρραβωνιαστικό μου Φίλιππο
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Δ η λ ω σ η

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

H παρούσα Διδακτορική Διατριβή διεξήχθη από εμένα στο Ερευνητικό Εργαστήριο 

Περιβαλλοντικής και Ραδιοαναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Ιωάννη 

Πασχαλίδη, (Σεπτέμβριος 2007 - Δεκέμβριος 2010).

Οι μετρήσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) έγιναν στο Εργαστήριο 

Νάνο- και Μίκρο- Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου από τη Δρ. Κυριακή Πολυχρονοπούλου.

Οι μετρήσεις TEM διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας (Λευκωσία) 

από το Δρ. Κυριάκο Κυριάκου.

Οι μετρήσεις XPS διεξήχθησαν με αποστολή δειγμάτων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών 

Υψηλής Θερμοκρασίας, στην Πάτρα, Ελλάδα από τη Δρ. Ελίνα Σιόκου.

Οι μετρήσεις θερμοσταθμικής ανάλυσης έγιναν στο Εργαστήριο Πορώδων υλικών υπό την 

επίβλεψη της Δρ. Χριστοθέας Αττίπα.

Τέλος, τα πειράματα χρονικά αναλυόμενου φθορισμού (TRLFS), Raman και υπεριώδους 

ορατού διάχυτης ανάκλασης έγιναν από εμένα στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας του 

Πανεπιστημίου του Potsdam στη Γερμάνια, υπό την επίβλεψη του Δρ. Michael Kumke.

Ημερομηνία 

Υπογραφή...
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Φτάνοντας στο τέλος ενός μεγάλου στόχου, και με την ολοκλήρωση μίας μακρινής και 

δύσκολης πορείας, νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω λίγες γραμμές ευχαριστώντας 

ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα και συνυπήρξα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Ιωάννη Πασχαλίδη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον ευχαριστώ 

για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια, την επιστημονική 

καθοδήγηση, τη θερμή υποστήριξη και αμέριστη συμπαράστασή του, αλλά και για το 

αμείωτο ενδιαφέρον του, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και συγγραφής της 

διατριβής αυτής. Η συμβολή του στην υλοποίηση της Διατριβής, από την ανάθεση του 

θέματος μέχρι την ολοκλήρωση της, υπήρξε καθοριστική. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 

για τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που μου έδωσε και για όλες τις 

ευκαιρίες που μου προσέφερε απλόχερα στη συνέχεια, μέσω των οποίων έλαβα τόσο 

γνώσεις αλλά και εμπειρίες ζωής που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή Δρ. Χάρη Ρ. Θεοχάρη και τη 

Λέκτορα Δρ. Κωνσταντίνα Π. Καπνίση -  Χριστοδούλου, του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αξιολόγησης της 

ερευνητικής μου εργασίας και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις / υποδείξεις τους για τη 

βελτίωση της εργασίας αυτής. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λέκτορα στο 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Κώστα 

Κώστα και την Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- 

Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ευγενή αποδοχή τους να 

συμμετάσχουν στη σύνθεση της εξεταστικής μου επιτροπής καθώς και για τις υποδείξεις 

τους στην επιμέλεια του τελικού κειμένου της διατριβής.

Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω το Δρ. Michael Kumke και το μεταπτυχιακό φοιτητή 

ΑπάΓΟ Gessner από το Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου Potsdam στη 

Γερμανία, για τη βοήθειά τους στη διεξαγωγή των μετρήσεων TRLFS, την πολύ καλή 

συνεργασία αλλά και τη φιλοξενία που μου προσέφεραν κατά την παραμονή μου στο 

εξωτερικό. Ευχαριστώ ακόμη την ομάδα Πορώδων Υλικών και το Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και το Ινστιτούτο Γενετικής και 

Νευρολογίας για την παραχώρηση του εξοπλισμού τους και τη διεκπεραίωση κάποιων
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

πειραμάτων στις εγκαταστάσεις τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δρ. Κυριακή 

Πολυχρονοπούλου για την πολύτιμη βοήθεια της στις μετρήσεις SEM. Επίσης να 

ευχαριστήσω τη Δρ. Ελίνα Σιόκου του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και 

Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, στην Πάτρα, για τις μετρήσεις XPS.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας για τη χρηματοδότησή μου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

Διδακτορικής μου Διατριβής.

Θα ήθελα ακόμα, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους “συνοδοιπόρους” - ερευνητές 

- φίλους στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής και Ραδιοαναλυτικής Χημείας για την 

εποικοδομητική μας συνεργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στη Δρ. 

Κωνσταντίνα Κολοκασίδου και τη Δρ. Μαρία Κωνσταντίνου γιατί η γνωριμία μας μέσω 

της ομάδας αυτής στάθηκε η αφορμή για να θέσουμε γερές βάσεις σε μια φιλία που 

είμαι σίγουρη θα κρατήσει για πάντα. Ευχαριστώ ακόμα τους διπλωματικούς μου 

φοιτητές, Μελπωμένη Προδρόμου και Μάριο Πέτσα για την πειραματική συνεισφορά 

τους σε μέρος της διατριβής αυτής.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους δικούς μου ανθρώπους που πάντα ήταν εκεί 

να με στηρίζουν και να με εμψυχώνουν για να συνεχίσω το δύσκολο αυτό αγώνα.

Ευχαριστώ τις φίλες μου και κουμέρες μου Τώνια Ιωάννου και Γαλάτεια Πιερίδου που για 

τόσα χρόνια είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία.

Εκτός από τους παραπάνω, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 

αρραβωνιαστικό μου Φίλιππο Ιωάννου, για τη συνεχή ενθάρρυνση, την υπομονή και τη 

βοήθεια του όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ που ήσουν και είσαι πάντα δίπλα μου. Σε 

ευχαριστώ για όλα...

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ από όλα το αφιερώνω στους γονείς μου Λευτέρη και Αθηνά που 

ήταν πάντα δίπλα μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαι ευγνώμων για όσα μου έχουν 

προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα σε αυτούς χρωστάω τα πάντα. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ γιατί είσαστε ε σ ε ίς . .
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής αποτελεί η επίδραση της φυσικής οργανικής 

ύλης και ειδικότερα των χουμικών οξέων (ΗΑ) στη σταθερότητα και διαλυτότητα στερεών 

φάσεων τρισθενών, τετρασθενών και εξασθενών μεταλλοϊόντων. Η έρευνα αυτή 

εντάσσεται στα πλαίσια των ερευνητικών μελετών για κατανόηση του ρόλου της 

οργανικής ύλης στη χημική συμπεριφορά και διασπορά ρύπων στο περιβάλλον. Τα 

σχετικά πειράματα επικεντρώθηκαν στην επίδραση της οργανικής ύλης στις ακόλουθες 

ιδιότητες των στερεών φάσεων (i) χημική σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, 

Raman και UV-DRS, (ii) υφή με SEM (iii) στη θερμική συμπεριφορά με TGA, (iv) 

κρυσταλλικότητα με XRD, (v) οξειδοαναγωγική σταθερότητα με XPS και (vi) 

διαλυτότητα με UV-Vis.

Η μελέτη διακρίνεται βασικά σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην επίδραση 

των ΗΑ στη σταθερότητα ανθρακικών, υδρόξοανθρακικών και φωσφορικών ιζημάτων 

τρισθενών μεταλλοϊόντων. Ως εκπρόσωποι των τρισθενών μεταλλοϊόντων 

χρησιμοποιήθηκαν το νεοδύμιο και το σαμάριο. Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα οι 

στερεές φάσεις M(OH)CO3, M 2(CO3) 3 και MPO4 είναι σταθερές ακόμα και στην παρουσία 

αυξημένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0.5 g/L HA). Ακόμη και παρουσία χουμικών συμπλόκων 

των μεταλλοϊόντων, η αλκαλική καταβύθιση έχει σαν αποτέλεσμα το διαχωρισμό του 

ομοιογενούς συστήματος σε δύο ξεχωριστές φάσεις, την ανόργανη (M(OH)CO3, 

M 2(CO3)3, MPO4) και την οργανική (ΗΑ), η οποία προσροφάται στην επιφάνεια των 

σωματιδίων της στερεάς φάσης που σχηματίζεται. Όμως, η παρουσία οργανικής ύλης 

επηρεάζει το μέσο μέγεθος των σωματιδίων, οδηγώντας σε αύξηση στην περίπτωση των 

ιζημάτων του Nd και σε μείωση στην περίπτωση των ιζημάτων του Sm. Όπως φάνηκε τα 

ανθρακικά ιζήματα του Nd και Sm επηρεάζονται περισσότερο από την παρουσία 

οργανικής ύλης ενώ τα φωσφορικά ιζήματα, που είναι τα πιο σταθερά, επηρεάζονται 

λιγότερο. Για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Sm(III) διεξήχθησαν και 

μετρήσεις χρονικά αναλυόμενου φθορισμού λόγω των καλών φθορισμομετρικών 

ιδιοτήτων που παρουσιάζει και προσδιορίστηκαν οι χρόνοι αποδιέγερσης των ιζημάτων 

απουσία και παρουσία ΗΑ. Επιπλέον, με τη χρήση χρονικά εξαρτώμενου φθορισμού 

διεξήχθησαν πειράματα με έμμεση διέγερση του Sm(III) μέσω ΗΑ στα 325nm και όπως 

φάνηκε δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας από to  HΑ στο μεταλλοϊόν γεγονός που 

υποδυκνύει ότι δεν υπάρχει σχηματισμός δεσμού μεταξύ του Μ ^  και του HA στο ίζημα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην επίδραση των ΗΑ στη σταθερότητα υδρόξο ιζημάτων 

τετρασθενών μεταλλοϊόντων. Ως εκπρόσωποι των τετρασθενών μεταλλοϊόντων 

χρησιμοποιήθηκαν το θόριο και το ζιρκόνιο. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο αυτό 

περιλαμβάνει και τη μελέτη των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων του HA καθώς και τη 

μελέτη επίδρασης της οργανικής ύλης στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων 

τετρασθενών μεταλλοϊόντων (Ce(IV)). Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα οι στερεές 

φάσεις M(OH ) 4 είναι σταθερές ακόμα και στην παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων ΗΑ 

(0.5 g/L HA). Η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει το μέσο μέγεθος των σωματιδίων των 

στερεών φάσεων M(OH)4, σε αντίθεση με τις στερεές φάσεις M(OH)CO3, M2(CO3) 3 και 

MO2CO3. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αυξημένη σταθερότητα των M(OH ) 4  ιζημάτων 

σε σχέση με τα M 2(CO3) 3 και M(OH)CO3 ιζήματα. Όσον αφορά την επίδραση των ΗΑ στο 

σχηματισμό στερεών φάσεων οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων όπως π.χ. 

(Ce(IV)) έχει βρεθεί ότι το ποσό του μεταλλοϊόντος που ανάγεται στη στερεή φάση 

εξαρτάται γραμμικά από τη συγκέντρωση της οργανικής ύλης στο υπό μελέτη διάλυμα, 

υποδικνύωντας το σημαντικό ρόλο της οργανικής ύλης στη σταθερότητα ιζημάτων 

οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων Μ ^.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην επίδραση των ΗΑ στη σταθερότητα ανθρακικών 

ιζημάτων εξασθενών μεταλλοϊόντων. Ως εκπρόσωπος των εξασθενών μεταλλοϊόντων 

χρησιμοποιήθηκε το ουράνιο. Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα η στερεά φάση 

UO2CO3 είναι σταθερή ακόμα και στην παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0.5 g/L 

HA). Παρόλ’ αυτά η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει την υφή και το μέσο μέγεθος 

των σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, με αύξηση της συγκέντρωσης του ΗΑ το μέσο 

μέγεθος των σωματιδίων της στερεάς φάσης μειώνεται. Το γινόμενο διαλυτότητας για την 

καθαρή στερεή φάση UO2CO3 βρέθηκε ίσο με logKsp = -13.7±0.2, ενώ για τα συστήματα 

που περιέχουν χουμικό βρέθηκε ίσο με logKsp = -13.2±0.3. Η διαφορά αυτή αποδίδεται 

βασικά σε φαινόμενα μικροδιαλυτότητας.

Γενικά, σε αντίθεση με το ρόλο της οργανικής ύλης στη σταθερότητα Μ ^  στο διάλυμα, 

όπου είναι καθοριστικός, ο ρόλος της αναφορικά με το σχηματισμό και σταθερότητα της 

στερεάς φάσης των M(z) είναι δευτερεύουσας σημασίας επιδρώντας μόνο σε μικρό βαθμό 

στο γινόμενο διαλυτότητας και ως εκτούτου στην κινητικότητα των M(z) ιόντων σε 

περιβαλλοντικά υδατικά συστήματα.
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ABSTRACT

ΑΒSTRACT

The present Doctoral Thesis aims to investigate the effect of natural organic matter (NOM) 

and particularly humic acids (HA) on the stability and solubility of solid phases of 

trivalent, tetravalent and hexavalent metal ions. Generally, this research study is carried out 

to understand the role of organic matter in the chemical behavior and dispersion of 

pollutants in the environment. The experiments were focused on the effect of organic 

matter on the following properties of the solid phases i) the chemical composition of the 

solid phase by FTIR-ATR, Raman and UV-DRS ii) the texture by SEM, iii) the thermal 

behavior by TGA, iv) the crystallinity by XRD, v) the redox stability by XPS and vi) the 

solubility by UV-Vis.

The study is basically distinguished in three parts. The first part deals with the effect of HA 

in the stability of carbonate, hydroxocarbonate and phosphate solid phases of trivalent 

metal ions. Keodymium and Samarium were used as representatives of trivalent metal 

ions. According to the experimental data the M(OH)CO3, M 2(CO3) 3 and MPO4 solid 

phases are stable even in the presence of increased humic acid concentration (0.5 g/L HA) 

in solution. Even in the presence of humic complexes of metaloins, the alkaline 

precipitation results in the separation of the homogenous system in two distinct phases, the 

inorganic (M(OH)CO3, M2 (CO3)3, MPO4) and the organic (HA), which is adsorbed on the 

particle surface of the former. However, the presence of organic matter affects the particle 

size, leading in size-increase, in the case of Nd(III) solids and in size-decrease, in the case 

of Sm(III) solids. The carbonate solids of Nd(III) and Sm(III) are affected significantly 

stronger by the presence of organic matter, while the phosphate solids, which are the most 

stable solid phases, are affected to a lesser degree. For the carbonate and the 

hydroxocarbonate solids of Sm(III) time-resolved fluorescence measurements were also 

performed due to the excellent fluorescent properties of Sm(III), and the decay times of the 

solids were calculated in the absence and presence of organic matter. Moreover, 

experiments using time-resolved fluorescence with indirect excitation of Sm(III) via HA at 

325 nm were carried out. These experiments demonstrated that there is no energy transfer 

from the HA to the metal ion and so there is no bond formation between the metal ion and 

the humic acid in the solid phase.
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ABSTRACT

The second part deals with the effect of HA on the stability of hydroxo solids of tetravalent 

metal ions. Thorium and Zirconium were used as representatives of tetravalent metal ions. 

Additionally, this chapter includes the study of the redox properties of HA as well as the 

study of the effect of organic matter on the stability of redox sensitive tetravalent metal 

ions (Ce(IV)). According to the experimental data, M(OH )4  solid phases are stable even in 

the presence of increased humic acid concentration (0.5 g/L HA). The presence of organic 

matter does not affect the particle size of M(OH )4  solid phases, in contrast with the 

M(OH)CO3, M 2(CO3)3 and MO2CO3 solid phases. This fact is attributed to the increased 

stability of M(OH )4  solid phases compared to M(OH)CO3 and M2(CO3)3 solid phases. 

Regarding the effect of HA on the formation of solid phases of redox sensitive metal ions, 

e.g. (Ce(IV)), it could be shown by XPS measurements that the amount of the metal ion 

reduced in the solid phase depends linearly from the concentration of organic matter on the 

solution under study, indicating the important role of organic matter in the stability of 

redox sensitive Mz+ solid phases.

The third part, deals with the effect of HA on the stability of carbonate solids of hexavalent 

metal ions. Uranium was used as representative of hexavalent metal ions. According to the 

experimental data UO2CO3 solid phase is stable even in the presence of increased humic 

acid concentration (0.5 g/L HA). However, the presence of organic matter affects the 

texture and the particle size of the solid phase. More specific, increasing humic acid 

concentration results in a decrease in crystallite size of the solid phase. The solubility 

product for the humic acid-free solid phase UO2CO3 was estimated to be equal to logKsp = 

-13.7±0.2, while for the humic acid containing solid phases was estimated to be equal to 

logKsp = -13.2±0.2. This difference is basically attributed to microsolubility effects.

As a general conclusion, it may be stated that, in contrast to the significant role of organic 

matter on the stability of Mz+ in solution, the role of organic matter on the formation and 

stability of M(z) solid phases, is of minor relevance, affecting, only in a small degree, the 

solubility products, and therefore the mobility of M(z) ions in environmental aquatic 

systems.
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ΚΕΦΑΛΑΣΟ 1 ΕIΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαχρονικά ασφαλής διαχείριση αποβλήτων που παράγονται σε σημαντικές ποσότητες, 

κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες, και περιέχουν (ραδιο)τοξικούς ρύπους, είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής πάνω στη γη 

και ηθική υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου έναντι στις επερχόμενες γενεές. Η 

αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων στο υπέδαφος αποτελεί σήμερα τον πλέον 

εφαρμόσιμο και οικονομικά αποδεκτό τρόπο διαχείρισης τους, που διασφαλίζει σε 

ικανοποιητικό βαθμό την αποτελεσματική απομάκρυνση και απομόνωση των 

(ραδιο)τοξικών ουσιών από το εγγύς ανθρώπινο περιβάλλον και γενικά τη βιόσφαιρα. 

Μακροπρόθεσμα όμως, ακόμη και η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων σε υπόγειους 

γεωλογικούς σχηματισμούς δε συνεπάγεται την απόλυτη απομάκρυνση και απομόνωση 

των (ραδιο)τοξικών ουσιών από τη βιόσφαιρα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η διείσδυση 

νερού, η διαλυτοποίηση και διασπορά των (ραδιο)τοξικών ουσιών μέσω υδροφορέων στη 

γεώσφαιρα και στο εγγύς ανθρώπινο περιβάλλον. Η εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης, της 

ταυτοποίησης και χαρακτηρισμού των ρύπων αλλά και του ρυθμού διασποράς τους 

αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την κατανόηση της χημικής συμπεριφοράς και 

διασποράς των ρύπων στο γεωλογικό υπόστρωμα, για εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, και για διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και αξιολόγηση της ασφάλειας 

των γεωλογικών αποθηκών [Dozol and Hagemann, 1993].

Η διαλυτότητα, η οποία είναι καθοριστική παράμετρος όσον αφορά τα επίπεδα ρύπων σε 

υδατικά συστήματα, εξαρτάται από τον τύπο (χημική σύσταση) και την υφή (μέγεθος 

σωματιδίων/κρυσταλλικότητα) της στερεάς φάσης, η οποία περιέχει τον εκάστοτε ρύπο 

και βρίσκεται σε ισορροπία με την υδατική φάση [Choppin, 2006]. Όσον αφορά 

μεταλλικούς ρύπους και συγκεκριμένα ιόντα βαρέων και (ραδιο)τοξικών μετάλλων, τα 

οξείδια/υδροξείδια [Fanghanel and Neck, 2002; Diakonv et al., 1998], ανθρακικά [Runde 

et al., 2000] και θειούχα άλατα [Moll et al., 2004] τους αποτελούν τις πλέον συνήθεις 

στερεές φάσεις και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαλυτότητα τους σε φυσικά υδατικά 

συστήματα και τη διασπορά τους στη γεώσφαιρα [Nitsche, 1991]. Συνήθως η επαφή 

στερεών φάσεων μεταλλοϊόντων με (φυσικά) υδατικά διαλύματα έχει σαν αποτέλεσμα τη 

διαλυτοποίηση αλλά και την ανακαταβύθιση τους με σχηματισμό δευτερογενών στερεών 

φάσεων με συχνά πολύ διαφορετική χημική σύσταση και υφή και προφανώς σταθερότητα 

και διαλυτότητα. Η παρουσία οργανικών υποκαταστατών και ιδιαίτερα των χουμικών που 

είναι τα κυρίαρχα οργανικά είδη σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα, διαδραματίζει
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ΚΕΦΑΛΜΟ 1 ΕIΣΑΓΩΓΗ

πολύπλευρο και καθοριστικό ρόλο στη διασπορά ρύπων μέσω του μητρικού υδροφορέα 

στο υπέδαφος και αναμένεται ότι επιδρά στη σταθερότητα δευτερογενών στερεών 

φάσεων. Έτσι η μελέτη και η κατανόηση της επίδρασης των χουμικών στη σταθερότητα 

ιζημάτων, που σχηματίζονται κυρίως με ιόντα βαρέων μετάλλων, είναι βασικής σημασίας 

τόσο σε αξιολογήσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης σχετικά με την αποθήκευση 

(ραδιο)τοξικών ουσιών στο υπέδαφος όσο και στο σχεδιασμό σεναρίων απορρύπανσης και 

αποκατάστασης επιβαρυμένων χώρων. Όλα τα μεταλλοϊόντα που μελετούνται στην 

παρούσα εργασία, συνυπάρχουν στις αποθήκες ραδιενεργών αποβλήτων και γ ι’ αυτό η 

μελέτη τους παρουσιάζει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ως οργανική ύλη χρησιμοποιήθηκε 

to εμπορικό χουμικό οξύ της εταιρείας Aldrich. Συγκεκριμένα, το χουμικό που 

χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στη μορφή άλατος νατρίου και έχει πηγή προέλευσης του, το 

γαιάνθρακα.

Το πρώτο μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορά το χαρακτηρισμό 

ανθρακικών, υδρόξοανθρακικών και φωσφορικών ιζημάτων τρισθενών μεταλλοϊόντων
3_ |_  Τ_|_

(Nd και Sm ) απουσία και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων χουμικών. Οι 

λανθανίδες γαίες (Nd και Sm) χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη σαν ομόλογα των 

τρισθενών ακτινίδων γαίων (Αm(ΠI), Cm(III), Pu(III)), επειδή παρουσιάζουν πολύ 

παρόμοια χημική συμπεριφορά σε υδατικά διαλύματα και έχουν το πλεονέκτημα να μην 

είναι ραδιενεργά και να έχουν πολύ καλές φασματοσκοπικές και φθορισμομετρικές 

ιδιότητες [Seaborg, 1993; Choppin, 1995]. Για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά 

ιζήματα του Sm(III) διεξήχθησαν και μετρήσεις χρονικά αναλυόμενου φθορισμού λόγω 

των καλών φθορισμομετρικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει και προσδιορίστηκαν οι χρόνοι 

αποδιέγερσης των ιζημάτων απουσία και παρουσία οργανικής ύλης. Επιπλέον, με τη 

χρήση χρονικά εξαρτώμενου φθορισμού διεξήχθησαν πειράματα με έμμεση διέγερση 

Sm(III) μέσω ΗΑ για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μεταφορά ενέργειας από to HΑ στο 

μεταλλοϊόν.

To δεύτερο μέρος αφορά το χαρακτηρισμό υδρόξο ιζημάτων τετρασθενών μεταλλοϊόντων 

(Th4+ και Zr4+) απουσία και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων χουμικών. Στα 

υδατικά διαλύματα τους, το Th και το Zr σταθεροποιούνται μόνο στην oξειδωτική 

κατάσταση +4. Επιπρόσθετα το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και τη μελέτη των 

οξειδοανγωγικών ιδιοτήτων του HA καθώς και τη μελέτη επίδρασης της οργανικής ύλης 

στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων (Ce(IV)).
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ΚΕΦΑΛΜΟ 1 ΕIΣΑΓΩΓΗ

Το τρίτο μέρος αφορά το χαρακτηρισμό ανθρακικών ιζημάτων εξασθενών μεταλλοϊόντων 

(UO22+) απουσία και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων χουμικών. Το ουράνιο 

ανήκει στην οικογένεια των ακτινίδων, είναι βαρύ, τοξικό και φυσικά ραδιενεργό στοιχείο. 

Στην παρούσα εργασία το ουράνιο χρησιμοποιείται αφενός για το λόγω ότι αποτελεί την 

πρώτη καύσιμη ύλη στους πυρηνικούς αντιδραστήρες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και αφετέρου σαν χημικό ομόλογο του Pu(VI) και Np(VI) για το λόγω ότι έχουν παρόμοια 

χημική συμπεριφορά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, αρχικά γίνεται αναφορά στο χαρακτηρισμό και ταυτοποίηση των 

ιζημάτων που παράχθηκαν και ακολούθως συζητείται η επίδραση των χουμικών τόσο στη 

στερεή φάση όσο και zto διάλυμα. Πιο συγκεκριμένα οι παράμετροι που μελετήθηκαν 

είναι η επίδραση της οργανικής ύλης (i) στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR- 

ATR, Raman και UV-DRS, (ii) στην υφή με SEM (iii) στη θερμική συμπεριφορά με TGA, 

(iv) στην κρυσταλλικότητα με XRD, (v) στην οξειδοαναγωγική σταθερότητα με XPS και 

(vi) στη διαλυτότητα με UV-Vis.

Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι παρά την πληθώρα των 

εργασιών για τα υδρόξο- και ανθρακικά ιζήματα ιόντων λανθανίδων, μόνο σε μια 

αναφορά μελετάται η επίδραση των χουμικών στη στερεά φάση. Γενικά στη βιβλιογραφία 

δεν υπάρχουν αναφορές που να σχετίζονται με την επίδραση της οργανικής ύλης και 

συγκεκριμένα των ΗΑ στη σταθερότητα στερεών φάσεων και γι’ αυτό η μελέτη 

σχηματισμού και σταθερότητας στερεών φάσεων αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Στόχοι και Π ρωτοτυπία Διδακτορικής Διατριβής

Ευρύτερος στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η κατανόηση του ρόλου 

της οργανικής ύλης στη χημική συμπεριφορά και διασπορά ρύπων στο περιβάλλον. Η 

μελέτη σχετίζεται με την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων σε υπόγειους γεωλογικούς 

σχηματισμούς και τη διασπορά των ακτινίδων γαίων (Τ ^  U, Pu, Am, Cm), που 

περιέχονται σε αυτά σε σχετικά μεγάλες ποσότητες, μέσω υδροφορέων στη γεώσφαιρα. 

Ειδικότερα για το σκοπό αυτό μελετάται η επίδραση της οργανικής ύλης και συγκεκριμένα 

των χουμικών οξέων στην υφή, χημική σύσταση, θερμική συμεπριφορά, 

κρυσταλλικότητα, διαλυτότητα και οξειδοαναγωγική σταθερότητα ιζημάτων (υδροξειδίων, 

ανθρακικών και υδρόξοανθρακικών) που σχηματίζουν τα ιόντα λανθανίδων και ακτινίδων 

γαίων σε υδατικά διαλύματα.

Όσον αφορά την πρωτοτυπία της Διδακτορικής Διατριβής αυτή συνοψίζεται στα 

ακόλουθα σημεία:

• Μελέτη επίδρασης χουμικών οξέων στη σταθερότητα ανθρακικών, υδρόξο, 

υδρόξοανθρακικών και φωσφορικών ιζημάτων ιόντων λανθανίδων (Nd(III), 

Sm(III)) και ακτινίδων γαίων (U(VI), Th(IV)) και των χημικά ομόλογων ιόντων 

μεταβατικών στοιχείων (Zr(IV), Ce(IV)).

• Προσδιορισμός των γινομένων διαλυτότητας των ιζημάτων αυτών από μετρήσεις 

διαλυτότητας πριν και κυρίως μετά την προσθήκη χουμικών.

• Μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων 

μεταλλοϊόντων.

• Χρήση φασματοσκοπίας χρονικά αναλυόμενου φθορισμού για τον προσδιορισμό 

των χρόνων αποδιέγερσης των ιζημάτων.

• Χρήση φασματοσκοπίας Raman και φασματοσκοπίας υπεριώδους ορατού διάχυτης 

ανάκλασης για τη μελέτη της επίδρασης των ΗΑ στη χημική σύσταση του 

ιζήματος.

• Χρήση φωτοηλεκτρονικής φασματοσκοπίας ακτίνων-Χ (XPS) για τη μελέτη 

επίδρασης των ΗΑ στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων.
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ΚΕΦΑΛΑ!Ο 2 ΠΕΡIΒΑΛΛΟNTIΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά ι) με τις ακτινίδες και 

ειδικότερα με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά και την υδατική τους χημεία και ιι) 

με την οργανική ύλη του εδάφους με ιδιαίτερη έμφαση στις χουμικές ουσίες. Αρχικά, 

γίνεται αναφορά στο περιβαλλοντικό πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων και 

γενικότερα των βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν βαρέα τοξικά μέταλλα και 

ραδιονουκλίδια. Ακολουθεί αναφορά στα μεταλλοϊόντα που μελετήθηκαν στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής και στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα 

μεταλλοϊόντα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις ακτινίδες, την υδατική τους χημεία και 

στη φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού λανθανίδων και ακτινίδων. Ακολούθως γίνεται 

αναφορά στην οργανική ύλη του εδάφους με έμφαση στις χουμικές ενώσεις. 

Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των χουμικών ενώσεων και γίνεται αναφορά 

στο χαρακτηρισμό τους ως προς τη σύσταση, τη δομή και το μέγεθος. Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τη συμπλοκοποίηση των 

χουμικών οξέων με ακτινίδες και λανθανίδες. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με 

αναφορά στη χρήση της φασματοσκοπίας χρονικά αναλυόμενου φθορισμού (TRLFS) στη 

μελέτη της συμπλοκοποίησης λανθανίδων και ακτινίδων με χουμικά.

2.1 Το περιβαλλοντικό πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμη και η πιο στοιχειώδης έχει άμεσες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον του. Όταν δε μία δραστηριότητα διεξάγεται σε βιομηχανική κλίμακα, τότε οι 

επιπτώσεις, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον είναι τεραστίων διαστάσεων και μη- 

αντιστρεπτές, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον. Κατά τη διάρκεια των πυρηνικών 

αντιδράσεων παράγονται νέα ραδιενεργά στοιχεία (Pu, Am κ.α.) με σχετικό ψηλό 

ραδιοτοξικό δυναμικό που διαρκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι εκατοντάδες 

χιλιάδες χρόνια, και όπως έδειξε ξεκάθαρα το ατύχημα του Chernobyl οι ρύποι δεν 

γνωρίζουν σύνορα.

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς, από την πρώτη κιόλας στιγμή, 

τη στιγμάτισαν και αμαύρωσαν ανεξίτηλα το όνομά της. Οι ατμοσφαιρικές πυρηνικές 

δοκιμές στις δεκαετίες του ’50 και ’60 είχαν σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση και 

διασπορά μεγάλων ποσοτήτων ραδιενέργειας, η οποία προέρχονταν κυρίως από τα 

προϊόντα διάσπασης. Αρχικά μπορεί τα ραδιενεργά σωματίδια να είχαν εκτοξευθεί μέχρι 

τη στρατόσφαιρα όμως σταδιακά εξαπλώθηκαν και στη συνέχεια κατακάθισαν με τη
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βροχή ή τη ξηρή απόθεση στην επιφάνεια της γης και μέσω της τροφικής αλυσίδας 

έφθασαν μέχρι τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους τελικούς αποδέκτες αυτής 

της αλυσίδας. Σε όλο τον κύκλο του πυρηνικού υλικού, που φαίνεται στο Σχήμα 2.1, και 

συγκεκριμένα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η διαχείριση και η τελική 

διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο. Μπορεί η εξόρυξη 

και κατεργασία των κοιτασμάτων ουρανίου να σχετίζεται με σωρία περιβαλλοντικών 

προβλημάτων όπως τη ρύπανση εδαφών και υδροφορέων, αυξημένες συγκεντρώσεις 

ραδονίου σε κατοικίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν δομικά υλικά / παραπροϊόντα 

ορυχείων και την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων απεπλουτισμένου ουρανίου με 

εφαρμογές στην πολεμική βιομηχανία, όμως οι πιθανές επιπτώσεις από λανθασμένες 

επιλογές όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων αποτελεί το αγωνιώδες 

πρόβλημα της πυρηνικής βιομηχανίας.

— —- - ·  · - -  — “  -  —— —“

Σχήμα 2.1: Κύκλος του πυρηνικού υλικού, που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας παγκόσμια

Η παραγωγή τεχνητών ραδιονουκλιδίων όπως π.χ. τα υπερουράνια στοιχεία (Np, Pu, Am 

κ.α), αλλά και προϊόντων σχάσης (Cs-137, Sr-90, I-131 κ.α.) με ψηλό ραδιοτοξικό 

δυναμικό στον πυρηνικό αντιδραστήρα καθώς επίσης και ο σχετικά μεγάλος χρόνος 

ημιζωής μεγάλου αριθμού ραδιοπυρήνων καθιστά τη διαχείριση των πυρηνικών 

αποβλήτων ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Στο Σχήμα 2.2 δίνεται η σχετική ραδιοτοξικότητα 

(σε σχέση με ίση ποσότητα φυσικού ουρανίου) πυρηνικών αποβλήτων σε συνάρτηση με 

το χρόνο για τρία διαφορετικά σενάρια κατεργασίας των αποβλήτων πριν την αποθήκευση 

τους. Η πρώτη είναι αυτή χωρίς καμία κατεργασία, κατά την οποία ο χρόνος που 

απαιτείται για να φθάσει το υλικό σε επίπεδα ραδιενέργειας, τα οποία θα αντιστοιχούσαν 

σε ίση ποσότητα φυσικού ουρανίου, ανέρχεται σε περίπου 300000 χρόνια. Μετά από
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αφαίρεση του πλουτωνίου, ο αντίστοιχος χρόνος μειώνεται σε 2 0 0 0 0  χρόνια και μετά από 

αφαίρεση των άλλων ακτινίδων (minor actinides) ο χρόνος φυσιολογικών επιπέδων 

ραδιενέργειας των πυρηνικών αποβλήτων μειώνεται σε περίπου 400 χρόνια, επειδή στα 

απόβλητα θα περιέχονται πλέον τα σχετικά βραχύβια προϊόντα σχάσης (fission products).

10 100 1000 10000 100000

χρόνος / έτη

Σχήμα 2.2: Σχετική ραδιοτοξικότητα (σε σχέση με ίση ποσότητα φυσικού ουρανίου) πυρηνικών αποβλήτων 

σε συνάρτηση με το χρόνο για τρία διαφορετικά σενάρια κατεργασίας των αποβλήτων πριν την

αποθήκευση τους

Μεταξύ των πιθανών σεναρίων διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων, που προτάθηκαν κατά 

καιρούς όπως π.χ. η αποστολή τους στο διάστημα, η καταβύθιση τους στα βάθη των 

ωκεανών, ο εγκλωβισμός τους σε πολικούς πάγους κ.α., ο ενταφιασμός τους σε βαθιά 

γεωλογικά στρώματα αποτελεί (τουλάχιστον σήμερα) το πλέον αποδεκτό και εφαρμόσιμο 

σενάριο διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων. Διάφοροι γεωλογικοί σχηματισμοί όπως π.χ. 

γρανιτικά στρώματα, πηλώδη ορυκτά κ.α. έχουν προταθεί σαν χώροι τελικής αποθήκευσης 

πυρηνικών αποβλήτων [Πασχαλίδης, 2010].

Επειδή όμως τα φυσικά συστήματα είναι σύνθετα τόσο όσον αφορά τη σύνθεση / σύσταση 

όσο και τη διαχρονική μεταβλητότητα τους, επισταμένες και μακροχρόνιες μελέτες είναι 

απαραίτητες για διασφάλιση της καταλληλότητας τους και τη μελέτη και κατανόηση των 

χαρακτηριστικών παραμέτρων και ιδιοτήτων τους. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός του 

γεωλογικού υποστρώματος και των υδροφορέων του, που αποτελούν τον κατεξοχήν 

φορέα των ραδιοτοξικών ρύπων καθώς επίσης και το σύνολο των γεωχημικών 

αντιδράσεων που καθορίζουν τη σταθερότητα και διαλυτότητα των ραδιοπυρήνων στο 

υδατικό σύστημα είναι θεμελιώδους σημασίας αναφορικά με την εκτίμηση των επιπέδων 

και των ρυθμών διασποράς των υπό μελέτη ρύπων. Όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η
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κατανόηση και η θερμοδυναμική περιγραφή των επι μέρους γεωχημικών διεργασιών / 

αντιδράσεων τόσο πιο ορθή θα είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας αποθηκών πυρηνικών 

αποβλήτων, η εκτίμηση της διασποράς ραδιοπυρήνων και ραδιολογικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για περιορισμό πιθανών κινδύνων. 

Μόνο ένα ορθό και ολοκληρωμένο σενάριο μπορεί να διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την 

ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας, που σχετίζεται με τη διαχρονικά ασφαλή λειτουργία 

των πυρηνικών αποθηκών.

2.2 Γ ενικά στοιχεία για τις ακτινίδες

Οι ακτινίδες είναι μια σειρά 15 διαδοχικών χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα 

μεταξύ του ακτίνιου που συμβολίζεται με Ac και έχει ατομικό αριθμό 89, και του 

λωρένσιου που συμβολίζεται με Lr ή Lw και έχει ατομικό αριθμό 103. Η ομάδα των 

ακτινίδων περιλαμβάνει επίσης το θόριο (Th), πρωτακτίνιο (Pa), ουράνιο (U), ποσειδώνιο 

(Np), πλουτώνιο (Pu), αμερίκιο (Am), κιούριο (Cm), μπερκέλιο (Bk), καλιφόρνιο (Cf), 

αινστάνιο (Es), φέρμιο (Fm), μεντελέβιο (Md) και νομπέλιο (No). Η τοποθέτηση τους 

γίνεται με βαθμιαία προσθήκη ενός ηλεκτρονίου στα 5f τροχιακά. Σαν ομάδα οι ακτινίδες 

είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, εξαιτίας της ραδιενέργειας τους. Αρκετά στοιχεία της 

ομάδας βρίσκονται στη φύση, τα περισσότερα όμως έχουν παρασκευαστεί τεχνητά 

[Huheey, 1993].

Εξαιτίας της ομοιότητας της διάταξης των ηλεκτρονίων γύρω από τους πυρήνες των 

ατόμων τους, οι ακτινίδες παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες. Οι ακτινίδες 

χαρακτηρίζονται από βαθμιαία πλήρωση της υποστοιβάδας 5f. Οι χημικές ιδιότητες των 

ακτινίδων επαναλαμβάνονται αρκετά σ’αυτές των λανθανίδων (οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από βαθμιαία πλήρωση της υποστοιβάδας 4f). Για το λόγο αυτό, αφού γενικά οι 

λανθανίδες σε αντίθεση με τις ακτινίδες δεν είναι ραδιενεργές και παρουσιάζουν φυσικές 

και χημικές ιδιότητες που επιτρέπουν την εφαρμογή μεγάλου φάσματος αναλυτικών 

μεθόδων για την ανάλυση τους, χρησιμοποιούνται συχνά σαν στοιχεία μοντέλα για τη 

μελέτη της υδατικής χημείας των ακτινίδων. Παρόλο που η πρόβλεψη των ιδιοτήτων των 

ακτινίδων κατά αναλογία προς τη σειρά των λανθανίδων αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη δεν 

θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η σειρά των ακτινίδων είναι απλώς μια επανάληψη αυτής των 

λανθανίδων. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο σειρών που 

σχετίζονται κυρίως με τις διαφορές μεταξύ των τροχιακών 4f και 5f. Η κύρια διαφορά 

μεταξύ αυτών των στοιβάδων οφείλεται στις σχετικές ενέργειες τους. Οι 4f στοιβάδες των 

λανθανίδων είναι αρκετά χαμηλής ενέργειας και τα ηλεκτρόνια τους σπάνια αποβάλλονται
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ή μοιράζονται. Τα ηλεκτρόνια αυτά βρίσκονται βαθιά μέσα στο άτομο και δεν 

επηρεάζονται από το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, τα 5f ηλεκτρόνια 

(τουλάχιστον στα πρώτα στοιχεία της σειράς των ακτινίδων) είναι κατάλληλα για δεσμούς 

με αποτέλεσμα κάποιες από τις ακτινίδες να έχουν αριθμούς οξείδωσης +5, + 6  και +7. Τα 

ηλεκτρόνια 5f είναι αρκετά μακριά από το θετικά φορτισμένο πυρήνα και έτσι 

απομακρύνονται εύκολα, με συνέπεια την εμφάνιση μεγαλύτερων αριθμών οξείδωσης. 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται βαθμιαία αύξηση του αριθμού οξείδωσης της σειράς των 

ακτινίδων από το Αc στο Np μέχρι αριθμό οξείδωσης +7 ενώ αμέσως μετά υπάρχει τάση 

για μείωση της μέγιστης κατάστασης οξείδωσης όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1 

[Αναγνωστόπουλος, 1989].

Πίνακας 2.1: Οξειδωτικές καταστάσεις των ακτινίδων και των λανθανίδων

Λανθανίδες Ακτινίδες

Σύμβολο + 2 +3 +4 Σύμβολο + 2 +3 +4 +5 + 6 +7

La + Ac +

Ce (+) + + Th (;) (;) +

Pr + (+) Pa + +

Nd (+) + (+) U + + + +

Pm + Np + + + + +

Sm (+) + Pu + + + + (+)
Eu + + Am (+) + + + +

Gd + Cm + +

Tb + (+) Bk + +

Dy + (+) Cf (;) +

Ho + Es (;) +

Er + Fm (;) +

Tm (+) + Md + +

Yb + + No + +

Lu + Lr +

συμβολισμοί: + στο διάλυμα, (+) μόνο στερεό, (;) αμφίβολο

Λόγω του ότι τα f  τροχιακά προστατεύουν ελλιπώς τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών 

στοιβάδων, με αύξηση του πυρηνικού φορτίου έχουμε ισχυρότερη έλξη του ηλεκτρονικού 

περιβλήματος. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ακτινιδική συστολή και αποτελεί 

σημαντική ιδιότητα των ακτινίδων. Αποτέλεσμα της ισχυρότερης αυτής έλξης είναι η 

ελάττωση της ακτίνας των ατόμων με αύξηση του ατομικού αριθμού.
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Όλες οι ακτινίδες είναι βαριά μέταλλα και ραδιοτοξικά. Είναι ασταθείς και υφίστανται 

ραδιενεργό διάσπαση. Ο λόγος που το ακτίνιο, το θόριο, το πρωτακτίνιο και το ουράνιο 

βρίσκονται στη φύση σε αξιόλογες ποσότητες είναι γιατί μερικά από τα ισότοπα τους είναι 

ασυνήθιστα σταθερά και άλλα σχηματίζονται συνεχώς από διάσπαση ισοτόπων με μεγάλο 

χρόνο ημιζωής.

2.2.1 Σαμάριο και Νεοδύμιο

Το νεοδύμιο και το σαμάριο ανήκουν στην ομάδα των λανθανίδων που χαρακτηρίζονται 

από πλήρωση της υποστοιβάδας 4f. Το σαμάριο (Sm) είναι ένα χημικό στοιχείο με 

ατομικό αριθμό 62 και ατομικό βάρος 150.4 g/mol. Η ηλεκτρονιακή του διαμόρφωση είναι 

[Xe]6s24f6. Έχει θερμοκρασία τήξης 1072 °C, θερμοκρασία βρασμού 1900 °C και
ο

πυκνότητα 7.54 g/cm [wi]. Το νεοδύμιο (Nd) έχει ατομικό αριθμό 60 και ατομικό βάρος 

144.24 g/mol. Έχει θερμοκρασία τήξης 1010 °C, θερμοκρασία βρασμού 3127 °C και 

πυκνότητα 7.01 g/cm3 [w2]. Η ηλεκτρονιακή του διαμόρφωση είναι [Xe]6s24f4. To Nd(III) 

και Sm(III) χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία σαν ομόλογα των τρισθενών 

ακτινίδων γαίων Αm(III) και Cm(III) [Seaborg, 1993; Choppin, 1995], που περιέχονται 

στα πυρηνικά απόβλητα σε σχετικά μεγάλες ποσότητες και συνεπώς αποτελούν 

περιβαλλοντικό πρόβλημα. Το Nd και το Sm παρουσιάζουν πολύ παρόμοια χημική 

συμπεριφορά με το Αm(III) και Cm(III), σε υδατικά διαλύματα και έχουν το πλεονέκτημα 

να μην είναι ραδιενεργά και να έχουν πολύ καλές φασματοσκοπικές και φθορισμομετρικές 

ιδιότητες [Seaborg, 1993]. Στα υδατικά διαλύματα τους, το Nd και το Sm 

σταθεροποιούνται στην οξειδωτική κατάσταση +3.

2.2.2 Ουράνιο

Το ουράνιο (U) είναι ένα φυσικό, ασθενώς ραδιενεργό στοιχείο, το οποίο ανήκει στην 

οικογένεια των ακτινίδων. Τα έξι εξωτερικά ηλεκτρόνια του κατανέμονται στις στοιβάδες
3 1 2s, d και f  ως ακολούθως, 5f 6 d 7s [Meinrath, 1998]. Χαρακτηρίζεται ως το βαρύτερο από 

όλα τα φυσικά στοιχεία [Kalin et al., 2005], έχει ατομικό αριθμό 92, ατομική μάζα 

238.029 g/mol, σημείο τήξης 1132.3 °C, σημείο βρασμού 3818 °C και ειδικό βάρος 18.95 

g/cm3. Το φυσικό ουράνιο αποτελεί μείγμα τριών ραδιενεργών ισοτόπων του με μαζικούς 

αριθμούς 238, 235 και 234 με αναλογία 99.275 %, 0.72 %, και 0.0054 %, αντίστοιχα. 

Είναι ένα τοξικό και ραδιενεργό βαρύ μέταλλο με χρόνο ημιζωής 4.5x109 χρόνια. Η 

ραδιενεργός του φύση ανακαλύφθηκε το 1896 από το Γάλλο φυσικό Henri Becquerel. 

[Μανουσάκη, 1994].
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Όπως είναι γνωστό, το ουράνιο απαντάται τόσο στους ωκεανούς, θάλασσες, ποταμούς και 

λίμνες, όσο και σε διάφορα εδάφη και ορυκτά [Shawky et al., 2005]. Συγκεκριμένα, ο 

φλοιός της γης περιέχει περίπου 1014 τόνους ουρανίου, ενώ οι ωκεανοί 1010 τόνους. Το 

υδατικό ουράνιο προέρχεται από το ουράνιο που διαλύεται από τα πετρώματα και το 

έδαφος. Σε υδατικά διαλύματα, το ουράνιο μπορεί να υπάρχει στις οξειδωτικές 

καταστάσεις III, IV, V και VI. Σε φυσικά υδατικά συστήματα όμως, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν μόνο οι οξειδωτικές καταστάσεις IV και VI καθώς το U(V), είναι ασταθές 

[Allard et al., 1980; Runde, 2000] και οξειδώνεται εύκολα σε U(VI) ή ανάγεται εύκολα σε 

U(IV). Συγκεκριμένα, σε ορυκτά και εδάφη σταθεροποιείται κυρίως ως U(IV) και στα 

υδατικά συστήματα ως U(VI). Η χημική συμπεριφορά του ουρανίου σε φυσικά υδατικά 

συστήματα επηρεάζεται σημαντικά από το οξειδοαναγωγικό δυναμικό Εη και το pH των 

συστημάτων, τα οποία καθορίζουν την πιο σταθερή οξειδωτική κατάσταση του ουρανίου 

και τα χημικά του είδη σε αυτά [Konstantinou and Pashalidis, 2004]. Λόγω της 

πολυπλοκότητας των φυσικών υδατικών συστημάτων, η χημική συμπεριφορά του 

ουρανίου σε αυτά είναι αρκετά πολύπλοκη και πολύμορφη. Αρχικά, αλλαγές του pH 

προκαλούν υδρόλυση του ουρανίου, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητά του, να 

οδηγήσει τόσο σε σχηματισμό απλών προϊόντων υδρόλυσης (απλά και σύνθετα 

σύμπλοκα), όσο και σε σχηματισμό πολυπυρηνικών ειδών και κολλοειδών σωματιδίων 

(ειδικά σε ψηλότερες συγκεντρώσεις), καθώς επίσης και σε καταβύθιση των ιόντων υπό 

μορφή υδροξειδίων. Από την άλλη τα ανθρακικά, τα οποία αποτελούν ένα από τους πλέον 

διαδεδομένους φυσικούς υποκαταστάτες στο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσουν σε 

σχηματισμό σταθερών συμπλόκων με το ουράνιο και συνεπώς σε αύξηση της 

διαλυτότητάς του καθώς παρουσιάζουν μεγάλη χημική συγγένεια προς αυτό. Επομένως, 

τόσο η υδρόλυση όσο και η συμπλοκοποίηση του ουρανίου με ανθρακικά αποτελούν τις 

σημαντικότερες αντιδράσεις σε υδατικά συστήματα, με τα υδροξύλια OH- και τα 

ανθρακικά CO32- να αποτελούν τους κυριότερους υποκαταστάτες που μπορούν να 

συμπλοκοποιήσουν το ουράνιο [Kalin et al., 2005]. Επιπρόσθετα τα χουμικά και τα 

φουλβικά οξέα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαλυτότητα του 

ουρανίου σε υδροφορείς πλούσιους σε οργανική ύλη [Runde, 2000].

Γενικά, το ουράνιο θεωρείται ένα περιβαλλοντικά σημαντικό στοιχείο. Η σημαντικότητα 

του έγκειται τόσο στο γεγονός ότι είναι ένα βαρύ μέταλλο κάτι που το καθιστά τοξικό όσο 

και στο γεγονός ότι είναι ένα ασθενώς ραδιενεργό στοιχείο. Η περιβαλλοντική χημεία του 

ουρανίου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή διάφορες 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων του στο
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περιβάλλον σε επίπεδα πολύ ψηλότερα από τα φυσιολογικά. Οι σημαντικότεροι 

ανθρωπογενείς παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αύξηση των συγκεντρώσεων του 

ουρανίου στο περιβάλλον είναι:

(α) Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικά απόβλητα:

Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού καθώς και με τη συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας 

απαιτείται όλο και περισσότερη κατανάλωση ενέργειας. Στα πλαίσια αναζήτησης νέων 

πηγών ενέργειας μια από τις εναλλακτικές λύσεις είναι και το ουράνιο, το οποίο θεωρείται 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πυρηνικό “καύσιμο” για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες [Bleise et al., 2003]. Για το λόγο αυτό, 

εξορύσσεται, κατεργάζεται και χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε χιλιάδες τόνους ετησίως 

και λόγω της ραδιοτοξικότητάς του σαν ασθενές ραδιενεργό μέταλλο, αποτελεί ένα 

σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε όλα τα στάδια του κύκλου του πυρηνικού υλικού 

[Morrison and Spangler, 1992; Kalin et al., 2005]. Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 

προκαλεί και η παρουσία του σε μεγάλες ποσότητες στα πυρηνικά απόβλητα, λόγω της μη 

ολοκληρωτικής διάσπασής του κατά τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας.

(β) Χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου (DU) στην πολεμική βιομηχανία:

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του ουρανίου και η αφθονία του το καθιστούν πολύ 

ελκυστικό σαν πρώτη ύλη στην πολεμική βιομηχανία [Bleise et al., 2003]. Το 

απεμπλουτισμένο ουράνιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή βλημάτων για διάτρηση 

θωράκισης, όπως αυτές που έχουν τα άρματα, στην κατασκευή της διατρητικής κεφαλής 

(κώνου) σε πυραύλους και στην κατασκευή θωράκισης των αρμάτων και άλλων 

στρατιωτικών οχημάτων. Τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου θεωρούνται συμβατικά 

και χρησιμοποιούνται ευρέως από ένοπλες δυνάμεις. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο 

προτιμάται σε σχέση με άλλα μέταλλα, επειδή έχει μεγάλη πυκνότητα, έχει πυροφορικές 

ιδιότητες (αυτοαναφλέγεται σε θερμοκρασίες 600-700 °C και ψηλές πιέσεις) και γίνεται 

περισσότερο αιχμηρό με αδιαβατική θλίψη όταν διεισδύει στο κέλυφος του άρματος.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έχει μελετηθεί η επίδραση της οργανικής ύλης στη 

σταθερότητα και διαλυτότητα του ανθρακικού ουρανυλίου. Από την επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει την υφή και 

το μέσο μέγεθος των σωματιδίων του υδροξειδίου του ουρανυλίου [Kolokassidou and 

Pashalidis, 2009]. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η παρουσία χουμικών 

προκαλεί i) σημαντική μείωση στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών της στερεάς φάσης
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UO2(OH) 2 και ii) σημαντική αύξηση στη διαλυτότητα του U(VI) λόγω της 

συμπλοκοποίησης του από τα χουμικά οξέα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αναφορές που να 

σχετίζονται με την επίδραση της οργανικής ύλης και συγκεκριμένα των ΗΑ στη 

σταθερότητα του ανθρακικού ουρανυλίου.

2.2.3 Θόριο και Ζιρκόνιο

Το θόριο (Th), είναι ένα ασθενώς ραδιενεργό στοιχείο με ατομικό αριθμό 90 και ατομικό 

βάρος 232.038 g/mol. Ανήκει στην ομάδα των ακτινίδων και βρίσκεται στη φύση με τη 

μορφή 9 ισοτόπων. Το Th-232 αποτελεί το πρώτο μέλος της ραδιενεργούς οικογένειας και 

έχει το μεγαλύτερο χρόνο ζωής με χρόνο υποδιπλασιασμού 14 δισεκατομμύρια χρόνια 

[w3]. Κάποιες από τις σπουδαιότερες ενώσεις του θορίου είναι το ThO2 και Th(OH ) 4 οι 

οποίες μελετώνται στην παρούσα εργασία. Το Ζιρκόνιο (Zr), είναι μέταλλο με ατομικό 

αριθμό 40 και ατομικό βάρος 91.224 g/mol [w4]. Στα υδατικά διαλύματα τους, το Th και 

το Zr σταθεροποιούνται μόνο στην οξειδωτική κατάσταση +4. Η υδρόλυση είναι η 

κυρίαρχη αντίδραση, ενώ τα ανθρακικά σύμλποκα δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επίσης 

είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι το Th όταν βρίσκεται σε ψηλές συγκεντρώσεις στα 

υδατικά διαλύματα σχηματίζει κολλοειδή τα οποία αυξάνουν τη διαλυτότητα του 

[Fanghanel and Neck, 2002].

2.2.4 Δημήτριο

Το Δημήτριο (Ce), είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 58 και ατομικό βάρος 140.12 g/mol 

[w5]. Είναι ένα οξειδοαναγωγικά ευαίσθητο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται στην 

παρούσα εργασία σαν χημικό ομόλογο του Pu, για τη μελέτη επίδρασης της οργανικής 

ύλης στη σταθερότητα οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων. Σχηματίζει δύο 

σειρές αλάτων προερχόμενες από τα οξείδια Ce2O3 και CeO2 δηλαδή χημικές ενώσεις 

τρισθενούς και τετρασθενούς δημητρίου.
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2.3 Χημική συμπεριφορά ακτινίδων σε φυσικά υδατικά συστήματα

Η χημική συμπεριφορά των ακτινίδων σε υδατικά διαλύματα παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον, ειδικά σε σχέση με την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων στη γεώσφαιρα 

και την πιθανή διασπορά των ραδιοτοξικών αποβλήτων μέσω των υπόγειων υδροφορέων 

στη βιόσφαιρα. Η κατανόηση της χημικής συμπεριφοράς ραδιοτοξικών στοιχείων στο 

περιβάλλον και ειδικά σε φυσικά συστήματα, είναι βασικής σημασίας για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων που συνεπάγεται η αποθήκευση πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων στο 

υπέδαφος, αλλά και σημαντική για τη λήψη ορθών μέτρων μετά από κάποιο ατύχημα και 

απελευθέρωση ραδιοτοξικών ουσιών στο περιβάλλον [Fanghanel and Neck, 2002; Cachoir 

et al., 2003; Choppin, 2006]. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός του γεωλογικού 

υποστρώματος και των υδροφορέων του, που αποτελούν τον κατεξοχήν φορέα των 

ραδιοτοξικών ρύπων καθώς επίσης και το σύνολο των γεωχημικών αντιδράσεων που 

καθορίζουν τη σταθερότητα και διαλυτότητα των ραδιοπυρήνων στο υδατικό σύστημα 

είναι θεμελιώδους σημασίας αναφορικά με την εκτίμηση των επιπέδων και των ρυθμών 

διασποράς των υπό μελέτη ρύπων. Ένα τέτοιο σύνολο γεωχημικών αντιδράσεων που 

καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά μεταλλικών ρύπων σε επιφανειακά υδατικά 

συστήματα δίνεται παραστατικά και σε πολύ γενική μορφή στο Σχήμα 2.3. Οι βασικές 

αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε τέτοια υδατικά συστήματα είναι η υδρόλυση, η 

συμπλοκοποίηση με φυσικούς ανόργανους υποκαταστάτες (π.χ. ανθρακικά, χλωριούχα, 

θειώδη, φωσφορικά, φθοριούχα) και οργανικούς υποκαταστάτες (π.χ. χουμικά), 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, αλληλεπίδραση με κολλοειδή και επιφάνειες ορυκτών 

εδάφους, αλληλεπίδραση με βιομόρια και μικροοργανισμούς και καταβύθιση [Jang et al., 

2006].

Προσρόφηση C jiii(O H )g ^  Κοιοβύθιση 

Σχήμα 2.3: Γενική σχηματική απεικόνιση της συμπεριφοράς των ακτινίδων στο περιβάλλον
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Οι διεργασίες αυτές περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια:

i. Φαινόμενα Ραδιόλυσης: Στην περίπτωση των πυρηνικών / ραδιενεργών υλικών 

φαινόμενα ραδιόλυσης, από την εκπομπή υψηλοενεργειακών σωματιδίων (α, β, γ,) στο 

σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ δραστικά προϊόντα ραδιόλυσης που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη χημική συμπεριφορά των ραδιοστοιχείων τουλάχιστον στο εγγύς 

πεδίο των πυρηνικών αποβλήτων. Η ισχυρή ακτινοβολία που εκπέμπουν οι ακτινίδες αλλά 

και τα προϊόντα διάσπασης οδηγεί σύμφωνα με σχετικά πειράματα τόσο σε επιτάχυνση 

της διάβρωσης των δοχείων και του πυρηνικού υλικού, όσο και στη ραδιόλυση του νερού 

σε διάφορα υδατικά διαλύματα οδηγώντας στο σχηματισμό ισχυρά οξειδωτικών 

προϊόντων όπως π.χ. Η2Ο2 [Pashalidis et al.,1993; Kelm et al., 1999]. H παρουσία αυτών 

των προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού των υδατικών διαλυμάτων και σαν συνέπεια σταθεροποίηση των υψηλότερων 

οξειδοαναγωγικών καταστάσεων των οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων στοιχείων και 

μετατόπιση της χημείας αυτών των στοιχείων στις ψηλότερες οξειδοτικές τους βαθμίδες 

[Kim, 1993; Choppin, 1988; Pashalidis et al.,1993].

ii. Οξειδοαναγωγικά Φαινόμενα: Οι ακτινίδες σε αντίθεση με τις λανθανίδες, όπου 

προεξάρχουσα οξειδωτική κατάσταση σε διαλύματα είναι η τρισθενής οξειδωτική 

κατάσταση (Ln(III)), καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των οξειδωτικών καταστάσεων 

μεταξύ +II και +VII και με περισσότερες από δύο πιθανές οξειδωτικές καταστάσεις για 

ορισμένα στοιχεία. Στα πλαίσια αυτά πολύπλοκης οξειδοαναγωγικής συμπεριφοράς σαν 

ξεχωριστό παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το πλουτώνιο, που είναι θερμοδυναμικά 

σταθερό και μπορεί να βρίσκεται σε υδατικά διαλύματα ταυτόχρονα σε τέσσερις 

οξειδωτικές καταστάσεις την III, IV, V και VI. Σε αντίθεση με τις χαμηλότερες 

οξειδωτικές καταστάσεις (III και IV) στις οποίες οι ακτινίδες συναντώνται σαν απλά 

ενυδατωμένα ιόντα στις ψηλότερες οξειδωτικές καταστάσεις βρίσκονται υπό τη μορφή
+ 9+οξοκατιόντων AnO2+ και AnO22+. Αν και γενικά αναμένεται μείωση της σταθερότητας 

των οξοκατιόντων με το pH, πιθανή συμπλοκοποίηση τους σε φυσικά υδατικά συστήματα 

μπορεί να τα σταθεροποιήσει στις ψηλότερες οξειδωτικές βαθμίδες ακόμη και σε σχετικά 

όξινα διαλύματα. Η αλληλεπίδραση των ακτινίδων γενικά σε όλες τους τις οξειδωτικές 

καταστάσεις με ανιοντικούς υποκαταστάτες έχουν καθαρά ιοντικό χαρακτήρα και η τάση 

για συμπλοκοποίηση των σταθερών σε υδατικά διαλύματα οξειδοαναγωγικών ειδών έχει 

ως ακολούθως:

An(IV) > An (VI) > An(III) > An(V)
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Μπορεί οι An(VI) απόλυτα να έχουν φορτίο +2, όμως το ενεργό φορτίο στην ισημερινή 

περιοχή του οξοκατιόντος είναι +3.2 και γ ι’αυτό η τάση των An(VI) για συμπλοκοποίηση 

είναι πολύ πιο ισχυρή από αυτή των An(III) [Kim, 1993; Choppin, 1988].

iii. Υδρόλυση και Συμπλοκοποίηση: Η υδρόλυση αποτελεί τη βασικότερη αντίδραση 

σε υδατικά διαλύματα, επειδή ο ίδιος ο διαλύτης δρα σαν αντιδραστήριο. Η υδρόλυση 

μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σχηματισμό απλών προϊόντων υδρόλυσης όσο και σε 

σχηματισμό πολυπηρηνικών ειδών και κολλοειδών σωματιδίων καθώς επίσης και σε 

καταβύθιση των ιόντων υπό μορφή υδροξειδίων σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις 

αντιδράσεων του Πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2: Χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τις αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπλοκοποίησης

ακτινίδων με ανθρακικά και οι αντίστοιχες σταθερές ισορροπίας

Αn2On + n. H2O ~  2. Ann+ + 2n. OH- Ksp

Αn(OΗ)n ~  Ann+ + n. OH- Ksp

Ann+ + m. OH- ~  Αn(OΗ)m(n-m)+ β 1ω

xΑn(OΗ2)nZ+ ~  Αnχ(OΗ)y(Η2O)nχ-my(xz-y)+ + yH+ + (m-1 )yH2O βχy

Ann+ + mCO32- ~  An(CO3)m(n-2m)+ β ^

Ann+ + m. OH- + qCO32- ~  An(OH)m(CO3)q(n-m-2q)+ β ^

Η αλληλεπίδραση ιόντων ακτινίδων με φυσικούς και τεχνητούς υποκαταστάτες που 

συναντώνται σε φυσικά υδατικά συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό σταθερών 

συμπλόκων και συνεπώς σε αύξηση της διαλυτότητας. Καθοριστικοί παράγοντες για τον 

τύπο των συμπλόκων που θα σχηματιστούν αλλά και για το ποιο θα είναι το προεξάρχον 

είδος παίζουν η σταθερά συμπλοκοποίησης και η συγκέντρωση των υποκαταστατών που 

βρίσκονται στα υπό μελέτη συστήματα. Πιθανοί υποκαταστάτες και οι αντίστοιχες 

σταθερές συμπλοκοποίησης για το πρώτο σύμπλοκο δίνονται στο Σχήμα 2.4.
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Σχήμα 2.4: Πρώτη σταθερά σχηματισμού συμπλόκου ακτινίδων σε διαφορετικές οξειδωτικές βαθμίδες 

με πιθανούς υποκαταστάτες φυσικών υδατικών συστημάτων

Ιόντα όπως τα φωσφορικά ή τα θειικά, βρίσκονται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις στα 

φυσικά νερά και δεν συμπλοκοποιούν τις ακτινίδες. Αντίθετα, μερικά οργανικά προϊόντα 

βιοδιάσπασης όπως τα χουμικά και τα φουλβικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαλυτότητα και κατ’ επέκταση στη διασπορά των ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον.

iv. Σχηματισμός Κολλοειδών: Οι ακτινίδες μπορούν να σχηματίσουν κολλοειδή τα 

οποία κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα ιδιοκολλοειδή δηλαδή τα είδη που 

σχηματίζονται από την υδρόλυση των ίδιων των ακτινίδων ή ενώσεων τους και στα

ετεροκολλοειδή ή ψευδοκολλοειδή δηλαδή τα είδη που σχηματίζονται από την

αλληλεπίδραση / δέσμευση ιόντων ακτινίδων σε άλλα ανόργανα και οργανικά κολλοειδή 

(χουμικά). Η αλληλεπίδραση των ακτινίδων με χουμικά έχει μελετηθεί εκτεταμένα, επειδή 

τα χουμικά μαζί με τα ανθρακικά αποτελούν τους πιο διαδεδομένους φυσικούς

υποκαταστάτες στο περιβάλλον και δείχνουν επίσης σχετικά μεγάλη χημική συγγένεια

προς τις ακτινίδες γαίες [Kim, 1993; Kim et al., 1992]. Γενικά φαίνεται ότι κάτω από 

κανονικές συνθήκες τα χουμικά παίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη διαλυτότητα 

στην ελαφρά όξινη και ουδέτερη περιοχή του pH, ενώ σε αλκαλικά διαλύματα η αυξημένη 

παρουσία ανθρακικών ιόντων καθορίζει τη χημεία των ακτινίδων στο υδατικό σύστημα 

[Kim, 1993]. Τα κολλοειδή παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διασπορά των 

ακτινίδων στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η απροσδόκητα αυξημένη μεταφορά και
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διασπορά του πλουτωνίου που παρατηρείται μέσω υπόγειων υδροφορέων από ραδιενεργά 

επιβαρημένα σημεία στο ευρύτερο περιβάλλον αποδίδεται στο σχηματισμό και τη 

μεταφορά κολλοειδών σωματιδίων του στοιχείου [Kersting et al., 1999].

v. Προσρόφηση σε επιφάνειες ορυκτών: Η προσρόφηση και δέσμευση σε 

επιφάνειες ορυκτών διαφόρων ειδών των ακτινίδων αποτελεί μαζί με την καταβύθιση τους 

δύο βασικούς παράγοντες περιορισμού των ακτινίδων στη στερεά (στατική) φάση και 

προφανώς δύο αρνητικές παραμέτρους όσον αφορά τη διαλυτότητα και διασπορά τους στη 

γεώσφαιρα. Η επιλογή συστημάτων με μεγάλη ικανότητα δέσμευσης ακτινίδων αλλά και 

μικρής διαπερατότητας για υδατικά διαλύματα αποτελεί μία από τις σημαντικές 

παραμέτρους όσον αφορά την ασφαλή και διαχρονική αποθήκευση ισχυρά ραδιενεργών 

αποβλήτων στο υπέδαφος [Kim, 1993]. Μελέτες αναφορικά με τους μηχανισμούς 

δέσμευσης αλλά και τα προεξάρχοντα είδη που σχηματίζονται σε αυτή τη διεργασία είναι 

βασικής σημασίας για την κατανόηση των διεργασιών που καθορίζουν τη διασπορά των 

ακτινίδων σε υδροφόρα στρώματα. Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών βασισμένων 

σε φασματοσκοπικές μεθόδους φθορισμού Laser (LFS) και ακτίνων Χ (ΕΧΑFS, XANES) 

για το χαρακτηρισμό προσροφημένων ειδών σε υδατικά διαλύματα έχει δώσει νέα ώθηση 

στη σχετική έρευνα. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα η δέσμευση ακτινίδων σε 

επιφάνειες θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν άμεση συμπλοκοποίηση με ενεργές ομάδες της 

επιφάνειας ορυκτών ή μέσω άλλων χημικά ενεργών ουσιών (όπως π.χ. χουμικά κολλοειδή) 

που είναι προσροφημένα στην επιφάνεια ορυκτών, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.5 

[Chung et al., 1998].

Σχήμα 2.5: Προσρόφηση ακτινίδων σε επιφάνειες ορυκτών άμεσα μέσω δραστικών ομάδων (π.χ. ομάδων

υδροξυλίων ή ανθρακικών)

vi. Αλληλεπίδραση με βιολογικά συστήματα: Ο ρόλος των βιολογικών συστημάτων 

όπως των βακτηριδίων αλλά και προϊόντων βιολογικής δραστηριότητας αναμένεται ότι θα 

επηρεάζει σημαντικά τη χημική συμπεριφορά των ακτινίδων σε φυσικά υδατικά
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συστήματα. Η παρουσία βιογενούς δραστηριότητας αναμένεται ότι θα ρυθμίζει αφενός το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό του συστήματος και συνεπώς θα καθορίσει τη σταθερότητα 

διαφόρων οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων ειδών και αφετέρου παίζει καθοριστικό ρόλο 

όσον αφορά τη διαλυτότητα και την κινητικότητα των ακτινίδων στη γεώσφαιρα επειδή 

βιογενείς ενώσεις όπως π.χ. τα σιδηροφόρα (DFO) και άλλα βιοπολυμερή επιδεικνύουν 

πολύ ισχυρή τάση για συμπλοκοποίηση ακτινίδων [Neu et al., 2000; Seth et al., 2001].

vii. Καταβύθιση και σχηματισμός στερεών φάσεων: Η καταβύθιση των ακτινίδων 

έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό στερεών φάσεων. Ο σχηματισμός στερεών φάσεων, 

όπου εστιάζεται η παρούσα εργασία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η στερεά 

φάση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαλυτότητα. Όσον αφορά το σχηματισμό 

στερεών φάσεων οι μελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ασχολούνται κυρίως με το 

χαρακτηρισμό καθαρών ιζημάτων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για τα 

μεταλλοϊόντα U(VI) και Nd(III), αναμένεται, κάτω από 100 % ατμόσφαιρα CO2, ο 

σχηματισμός των ιζημάτων Nd2(CO3) 3 [Runde et al., 1992; Meinrath and Kim, 1991] και 

UO2CO3 [Paschalidis et al., 1993; Paschalidis et al., 1997] αντίστοιχα. Επίσης στη 

βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στα καθαρά ιζήματα Nd(OH)CO3 [Runde et al., 1992], 

NaNd(CO3) 2 [Fannin et al., 2002], Ε^ ( ^ 3) 3 [Runde et al., 2000], Eu(OH)CO3 [Song and 

Rongjun, 1996], UO2(OH) 2 [Kolokassidou and Paschalidis, 2009] και Th(OH ) 4 [Altmaier 

et al., 2004]. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και πολλά παραδείγματα που αναφέρονται σε άλλες 

σύνθετες καθαρές στερεές φάσεις όπως ^ ^ P O ^ ^ O ?  [Brandel et al., 2001], 

Ca3 [Zr(OH)6]4+, Ca4 [Th(OH)8]4+ [Brendebach et al., 2007] κτλ. Από την επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι παρά την πληθώρα των εργασιών για τα υδρόξο- 

και ανθρακικά ιζήματα ιόντων λανθανίδων, μόνο σε μια αναφορά μελετάται η επίδραση 

των χουμικών στη στερεά φάση. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εργασία [Kolokassidou and 

Paschalidis, 2009], μελετάται η επίδραση των χουμικών οξέων στη σταθερότητα και 

διαλυτότητα της στερεάς φάσης UO2(OH)2 . Συνοπτικά, από την εργασία αυτή βρέθηκε ότι 

η παρουσία χουμικών οξέων επηρεάζει τόσο την υφή όσο και το μέγεθος των σωματιδίων 

της στερεάς φάσης. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στην επίδραση της 

οργανικής ύλης στην υφή στερεών φάσεων. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές η παρουσία 

οργανικής ύλης επηρεάζει τόσο την ανάπτυξη των κρυστάλλων όσο και την υφή 

ανόργανων στερεών [Kitano et al., 1969; Kodona et al., 2007]. Για τους λόγους αυτούς 

στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετάται η επίδραση των χουμικών στη χημική 

σύσταση, στη θερμική συμπεριφορά, στην κρυσταλλικότητα, στην υφή, στη διαλυτότητα 

και στην οξειδοαναγωγική σταθερότητα μιας ευρύτερης σειράς στερεών φάσεων.
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2.4 Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού λανθανίδων και ακτινίδων

Τα φάσματα απορροφήσεως αρκετών τρισθενών κατιόντων λανθανιδίων φαίνονται στο 

Σχήμα 2.6. Τα φάσματα αυτά προκύπτουν από μεταπτώσεις f  -  f  κατά τρόπο ανάλογο 

προς τις μεταπτώσεις d -  d των στοιχείων μεταπτώσεως. Αντίθετα όμως με τα στοιχεία 

μεταπτώσεως, τα τροχιακά 4f στα λανθανίδια είναι βαθιά θαμμένα μέσα στο άτομα και 

κατά συνέπεια το φαινόμενο τις διαπλάτυνσης των δονήσεων του υποκαταστάτη 

ελαχιστοποιείται. Έτσι τα φάσματα απορροφήσεως των κατιόντων των λανθανιδίων 

αποτελούνται από τυπικά οξείες ταινίες αντίθετα με τις ευρείες ταινίες των μετάλλων 

μεταπτώσεως ^uheey , 1993].

Φάσματα απορροφήσεως μερικών τυπικών στοιχείων ακτινίδων φαίνονται στο Σχήμα 2.7.
_ι_3

Μπορούν εύκολα να διαχωριστούν σε δύο ομάδες: 1) του Am και των βαρύτερων 

ακτινιδίων που έχουν φάσματα που μοιάζουν με αυτά των λανθανιδίων και 2) του Pu+3 και 

των ελαφρύτερων ακτινιδίων που έχουν φάσματα που μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο, έχουν 

όμως μια τάση για διαπλάτυνση των κορυφών, όπως η διαπλάτυνση που εμφανίζεται στα 

μέταλλα μετάπτωσης. Είναι φανερό ότι τα 5f τροχιακά “εξέχουν” περισσότερο στα 

ελαφρύτερα στοιχεία των ακτινιδίων και το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση τροχιακών μετάλλου-υποκαταστάτη με συνέπεια τη 

διαπλάτυνση των ταινιών εξαιτίας φαινομένων δονήσεως. Καθώς αυξάνεται το πυρηνικό 

φορτίο, τα 5f τροχιακά συμπεριφέρονται περισσότερο όπως τα 4f στα λανθανίδια και τα 

φάσματα τότε των βαρύτερων ακτινιδίων μοιάζουν περισσότερο προς αυτά των 

λανθανιδίων ^uheey , 1993].
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Σχήμα 2.6: φάσματα απορροφήσεως τρισθενών κατιόντων λανθανίδων [Huheey, 1993]

tfl 3* 3 Ϊ  3  ,Μ »  L1 13 Ε * t

Συχνότητα (κΚ)

Σχήμα 2.7: Φάσματα απορροφήσεως τυπικών στοιχείων ακτινίδων [Huheey, 1993]
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2.4.1 Φ ωτομετρικός προσδιορισμός ακτινίδων με Arsenazo(III)

Σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ακτινίδων ή λανθανίδων, οι ταινίες απορρόφησης στο 

υπεριώδες-ορατό έχουν πολύ μικρή ένταση με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λήψη 

αξιόπιστων φασμάτων. Έτσι, για το φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό των λανθανίδων 

και των ακτινίδων χρησιμοποιούνται κάποιοι υποκαταστάτες οι οποίοι έχουν την 

ικανότητα να συμπλοκοποιούν τα μεταλλοϊόντα αυτά, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 

κορυφές πολύ μεγαλύτερης έντασης. Η συμπλοκοποίηση με τέτοιους υποκαταστάτες, 

καθιστά τον προσδιορισμό τους εφικτό ακόμη και αν βρίσκονται σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Το Arsenazo (III) είναι μια χρωμοφόρα ένωση η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως για το φωτομετρικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ιόντων των λανθανίδων 

και των ακτινίδων [Hosten and Rohwer, 1997]. Το αντιδραστήριο αυτό είναι πολύ 

ευαίσθητο, έχει χαμηλή εκλεκτικότητα καθώς επίσης και την ικανότητα να σχηματίζει 

σταθερά σύμπλοκα σε ευρύ φάσμα pH [Khan et al., 2006]. Η δομή του αντιδραστηρίου 

φαίνεται στο Σχήμα 2.8.

Arsenazo
Σχήμα 2.8: Υποκαταστάτης Arsenazo (III) [Shi et al., 1998]

Οι 4 ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου που διαθέτει το Arz(III), οι οποίοι σχηματίζονται 

μεταξύ των υδροξυλίων και της αντίστοιχης γειτονικής ομάδας των αρσενικών και των 

υδροξυλίων και της αντίστοιχης αζο -  ομάδας σπάζουν όταν δεσμεύεται το μεταλλοϊόν 

και δημιουργούνται σταθερά χηλικά σύμπλοκα, τα οποία παρουσιάζουν ταινία 

απορρόφησης σε συγκεκριμένο μήκος κύματος στην περιοχή υπεριώδους-ορατού [Kato et 

al., 1994].
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2.4.2 Συμπλοκοποίηση ακτινίδων και λανθανίδων με Arz (III)

Η συμπλοκοποίηση λανθανίδων με Arz (III) έχει μελετηθεί με φασματοσκοπικές και 

θερμοδυναμικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι έχουν δείξει ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

Arz(III), σε αραιό όξινο περιβάλλον και σε μοριακή απορρόφηση 650 nm μόνο το 1:1 

σύμπλοκο σχηματίζεται [Shi et al., 1998]. Το σύμπλοκο αυτό είναι χηλικό και πολύ 

σταθερό. Η δομή του συμπλόκου αυτού φαίνεται στο Σχήμα 2.9.

Σχήμα 2.9: Δομή συμπλόκου [Shi et al., 1998]
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2.5 Οργανική ύλη του εδάφους

Η οργανική ύλη του εδάφους (Natural Organic Matter, NOM) αποτελείται από ένα μίγμα 

φυτικών και ζωικών προϊόντων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Με σκοπό την 

απλοποίηση του πολύπλοκου αυτού μίγματος, το οργανικό υλικό διαχωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: α) τα μη χουμικά συστατικά και β) τα χουμικά συστατικά [Sparks, 2003]. Ο 

διαχωρισμός της οργανικής ύλης του εδάφους στις διάφορες κατηγορίες δίδεται και 

παραστατικά στο Σχήμα 2.10.

Οργανική Ύλη Εδάφους I
Μη Χουμικές Ουσίες

Χουμικές Ουσίες

]

]

Διαλυτά σε Οξύ 
Διαλυτά σε Βάση

ΦΟΥΛΒΙΚΑ ΟΞΕΑ

Διαχωρισμός Βάση Διαλυτότητας

Αδιάλυτα σε Οξύ 
Διαλυτά σε βάση

Αδιάλυτες σε Οξύ 
Αδιάλυτες σε Βάση

ΧΟΥΜΙΚΑ ΟΞΕΑ

Σχήμα 2.10: Διαχωρισμός οργανικής ύλης εδάφους

Στην κατηγορία των μη χουμικών συστατικών περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που 

παρουσιάζουν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, οι 

πρωτεΐνες, τα πεπτίδια, τα αμινοξέα, τα λίπη και άλλα μικρού μοριακού βάρους οργανικά 

υλικά [Sparks, 2003]. Στη δεύτερη κατηγορία, αυτή των χουμικών συστατικών, 

περιλαμβάνεται η κύρια ποσότητα της οργανικής ύλης (περίπου 80 % του NOM) [Davies 

et al., 2001]. Τα χουμικά είναι προϊόντα αποσύνθεσης ζωικής και φυτικής ύλης από 

μικρόβια και απαντώνται κυρίως στο έδαφος, στα υπόγεια νερά και σε γεωλογικά ιζήματα 

[Beckett, 1990]. Έχουν από κίτρινο έως μαύρο χρώμα και είναι ενώσεις πλούσιες σε 

άνθρακα [Davies et al., 2001]. Γενικά τα χουμικά είναι ετερογενείς ενώσεις, υψηλού 

μοριακού βάρους με χαρακτήρα πολυηλεκτρολύτη [Beckett, 1990; Sparks, 2003]. Τα 

χουμικά χαρακτηρίζονται ως άμορφες ενώσεις, οι οποίες δεν έχουν συγκεκριμένα χημικά 

ή φυσικά χαρακτηριστικά όπως τα άλλα διακριτά οργανικά είδη του εδάφους. Έτσι, αν και 

τα χουμικά είναι πολύ διαδεδομένα στη φύση, πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη 

αναπάντητα σχετικά με την προέλευση τους, τη σύνθεση και τη χημική τους δομή. Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, θα γίνει αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν τα 

χουμικά σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα.
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2.5.1 Χουμικά και Σπουδαιότητα τους

Η παρουσία χουμικών σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα παίζει πολύπλευρο και 

καθοριστικό ρόλο σε διάφορες διεργασίες. Τα χουμικά ως επί το πλείστον βρίσκονται σε 

κολλοειδή μορφή σε ένα φυσικό σύστημα [Kim, 1991]. Κολλοειδή συστήματα, είναι τα 

συστήματα εκείνα που αποτελούνται από μια διασπαρμένη ή ασυνεχή φάση η οποία είναι 

κατανεμημένη ομοιόμορφα σε ένα μέσο διασποράς ή συνεχή φάση. Ιδιότητες κολλοειδούς 

χαρακτήρα εμφανίζονται όταν μια τουλάχιστο χαρακτηριστική διάσταση της 

διασπαρμένης φάσης είναι μεταξύ 1 nm και 1 μm. Λόγω της κατανομής αυτής, τα 

σωματίδια έχουν μεγάλη ειδική επιφάνεια και έτσι παρουσιάζουν μεγάλη ικανότητα 

ρόφησης διαφόρων ενώσεων [Hiemenz and Rajagopalan, 1997]. Η κολλοειδής φύση αλλά 

και οι δραστικές ομάδες που χαρακτηρίζουν τα χουμικά, όπως π.χ. οι αρωματικοί 

δακτύλιοι, τα φαινολικά υδροξύλια και τα καρβοξυλικά οξέα [Davies et al., 2001] αφενός 

τα καθιστούν πολύ σταθερά σε υδατικά διαλύματα, και αφετέρου επαυξάνουν τη χημική 

τους συγγένεια τόσο για οργανικούς (μη-πολικούς) όσο και για ανόργανους (ιοντικούς) 

ρύπους. Συνεπώς, τα χουμικά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη 

δέσμευση αλλά και διασπορά, διαφόρων ενώσεων του υποστρώματος. Σε περίπτωση που 

τα χουμικά είναι προσροφημένα στο ορυκτό υπόστρωμα τότε παρατηρείται αυξημένη 

κατακράτηση και μειωμένη διασπορά, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που τα χουμικά 

βρίσκονται διαλυμένα στην υδατική φάση, παρατηρείται περιορισμένη κατακράτηση και 

αυξημένη διασπορά διαφόρων ενώσεων στον υδροφορέα. Ανάλογα με τη διαδικασία στην 

οποία συμμετέχουν στο εδαφικό περιβάλλον, τα χουμικά μπορούν να επιδράσουν είτε 

θετικά, είτε αρνητικά στις διάφορες διεργασίες ενός φυσικού συστήματος.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι τα χουμικά συστατικά έχουν μεγάλη επίδραση στην 

παραγωγικότητα των εδαφών βελτιώνοντας τις φυσικές ιδιότητες τους όπως τον αερισμό, 

την υδατοϊκανότητα και τη συνεκτικότητα τους. Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και 

στο Σχήμα 2.11 (αριστερά), είναι δυνατό σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα, τα διάφορα 

στρώματα πηλού να έλκονται τόσο πολύ μεταξύ τους σχηματίζοντας τρισδιάστατες 

σφικτές δομές. Τα χουμικά λόγω ακριβώς της ικανότητας δέσμευσης διαφόρων ουσιών, 

δεσμεύουν και απομακρύνουν τα ιόντα των αλάτων που βρίσκονται πάνω στα στρώματα 

των πηλών, με αποτέλεσμα το αρνητικό φορτίο που δημιουργείται να απωθεί τα στρώματα 

μεταξύ τους (Σχήμα 2.11, δεξιά). Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργικές ομάδες που 

διαθέτουν τα χουμικά μπορούν να αντιδράσουν με τα θετικά ιόντα των στρωμάτων, με 

αποτέλεσμα την εξασθένιση της ελκτικής δύναμης μεταξύ της ακμής ενός στρώματος και 

της επίπεδης επιφάνειας ενός άλλου στρώματος [w6].
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Σχήμα 2.11: αριστερά: Δομές πηλών σε φυσικά συστήματα, δεξιά: Δομές πηλών σε φυσικά συστήματα

παρουσία χουμικών [W6]

Με τη διάνοιξη των στρωμάτων διευκολύνεται έτσι η ανάπτυξη των ριζών και των 

σπόρων, όπως επίσης και η διείσδυση νερού στα φυτά. Επιπρόσθετα, τα χουμικά 

συστατικά, διευκολύνουν τη μεταφορά και αφομοίωση θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα 

ιχνοστοιχείων (Ν, P, S), αφού λόγω της εξαιρετικής συμπλεκτικής ικανότητας που 

παρουσιάζουν για μεταλλοϊόντα, μπορούν να δεσμεύουν και να μεταφέρουν ιχνοστοιχεία 

στο φυτό, είτε μέσω του εδάφους, είτε μέσω του νερού [Davies and Ghabbour, 1998].

Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή τάση που παρουσιάζουν τα χουμικά για δέσμευση 

διαφόρων ουσιών από εδαφικά διαλύματα, μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό σύστημα. Αν οι ουσίες που θα ροφηθούν από τα χουμικά είναι ρύποι, τότε η 

δέσμευση τους στα χουμικά, έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των ρύπων αυτών, τη 

μεταφορά τους μακριά από το χώρο δέσμευσης και την πιθανή είσοδο τους στην τροφική 

αλυσίδα μέσω των φυτών και των ζώων. Γι’ αυτό η μελέτη και κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης χουμικών με ανόργανους και οργανικούς ρύπους είναι βασικής σημασίας 

τόσο σε αξιολογήσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης σχετικά με την αποθήκευση τοξικών 

ουσιών στο υπέδαφος, όσο και στο σχεδιασμό σεναρίων απορρύπανσης και 

αποκατάστασης επιβαρημένων χώρων.
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2.5.2 Κατηγορίες Χουμικών

Τα χουμικά διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες κυρίως, ανάλογα με τη διαλυτότητα τους 

σε οξύ ή βάση [Davies et al., 2001].

(Α) Χουμικά οξέα, (humic acids): Το κλάσμα των χουμικών ουσιών το οποίο είναι 

διαλυτό σε βασικούς διαλύτες αλλά αδιάλυτο σε οξίνα διαλύματα και στο νερό. Τα 

χουμικά οξέα έχουν χρώμα σκούρο καφέ προς μαύρο.

(Β) Φουλβικά οξέα, (fulvic acids): Είναι το κλάσμα το οποίο είναι διαλυτό σε βασικά, 

σε όξινα διαλύματα και στο νερό. Έχουν χρώμα κίτρινο προς καφέ.

(Γ) Χουμίνες, (humins): Το κλάσμα των χουμικών ουσιών που είναι αδιάλυτο τόσο σε 

όξινους όσο και σε αλκαλικούς διαλύτες. Έχουν χρώμα μαύρο [w7].

Οι διαφορές στη διαλυτότητα οφείλονται στο διαφορετικό μοριακό βάρος, τα διαφορετικά 

ποσοστά άνθρακα, υδρογόνου και οξυγόνου που περιέχουν, καθώς και στις διαφορετικές 

ενεργές ομάδες που φέρουν. Τα φουλβικά οξέα για παράδειγμα, παρουσιάζουν μικρότερο 

μοριακό βάρος, μικρότερο αρωματικό χαρακτήρα και μεγαλύτερο ποσοστό σε ενεργές 

ομάδες που περιέχουν οξυγόνο, σε σχέση με το μεγαλύτερο μοριακό βάρος κλάσμα 

χουμικών ουσιών, τα χουμικά οξέα [w7]. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί πως τα φουλβικά οξέα 

περιέχουν περισσότερες λειτουργικές ομάδες του τύπου -COOH. Επίσης, τα φουλβικά 

οξέα επικρατούν σε εδάφη με δάση και σε επιφανειακά νερά, ενώ τα χουμικά οξέα είναι τα 

κυρίαρχα είδη σε εδάφη με γρασίδι και τύρφη. Οι χουμίνες από την άλλη μεριά, είναι το 

χουμικό κλάσμα το οποίο δεν διαλύεται σε υδατικά διαλύματα και συνδέεται με τη 

ρόφηση του σε εδαφικά ανόργανα κολλοειδή [Davies and Ghabbour, 1998].

Παρόλο που στη βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο διαχωρισμός των κλασμάτων των 

χουμικών βάση διαλυτότητας, εντούτοις τα ‘όρια’ μεταξύ των διαφόρων κλασμάτων δεν 

είναι ξεκάθαρα. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν τα χουμικά και φουλβικά οξέα ως ένα 

κλάσμα, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως τα φουλβικά οξέα δεν αποτελούν 

ξεχωριστό κλάσμα χουμικών, αλλά πρέπει να θεωρηθούν ως πρόδρομες ενώσεις των 

χουμικών ουσιών [Davies and Ghabbour, 1998]. Επιπρόσθετα, ο διαχωρισμός βάση 

διαλυτότητας υποστηρίζεται ότι δεν είναι απόλυτα ορθός, εφόσον η απομόνωση των 

χουμικών οξέων με καταβύθιση τους σε pΗ 1 ή 2 , είναι δυνατό να προκαλέσει και τη 

συγκαταβύθιση βιομορίων όπως πεπτιδίων και σακχάρων. Οι Hausler and Hayes [Hausler 

and Hayes, 1996] υποστηρίζουν ότι η χρήση της ρητίνης XAD-8 , βοηθά στην 

απομάκρυνση όλων των ενώσεων που συγκαταβυθίζονται με τα χουμικά οξέα. Η χρήση 

των ρητινών XAD - 8  και XAD-4, προτείνεται άλλωστε και βιβλιογραφικά, ως ένας
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εναλλακτικός τρόπος απομόνωσης και διαχωρισμού χουμικών και φουλβικών οξέων 

[Malcolm and MacCarthy, 1992].

2.5.3 Σχηματισμός χουμικών ουσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα χουμικά συστατικά είναι προϊόντα αποσύνθεσης ζωικής ή 

φυτικής ύλης. Βιβλιογραφικά αναφέρονται διάφορα πιθανά σενάρια για το σχηματισμό 

των χουμικών, μερικά εκ των οποίων αναφέρονται στη συνέχεια. Τα υψηλού μοριακού 

βάρους συστατικά, όπως τα χουμικά οξέα και οι χουμίνες αντιπροσωπεύουν τα πρώτα 

στάδια της χουμικοποίησης. Στα επόμενα στάδια τα υλικά αυτά μετατρέπονται σε 

φουλβικά οξέα και τελικά σε CO2 και Η2Ο. Η χουμικοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

αργή και σταδιακή μετατροπή των φυτικών υπολειμμάτων με τη δράση μικροοργανισμών, 

προς σχηματισμό χουμικών ουσιών. Μια άλλη πιθανότητα είναι η διάσπαση της φυτικής 

ύλης σε μικρότερα μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τα μικρόβια ως πηγές ενέργειας. 

Στη συνέχεια τα μικρόβια συνθέτουν από τα υλικά αυτά φαινόλες και αμινοξέα, τα οποία 

αφού υποστούν οξειδώσεις και πολυμερισμούς σχηματίζουν τα χουμικά συστατικά. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται, ότι τα χουμικά συστατικά μπορούν να σχηματισθούν από 

αυτόλυση των κυττάρων των φυτών και των μικροβίων μετά από το θάνατο τους. Μια 

τέταρτη εκδοχή είναι η σύνθεση των χουμικών συστατικών μέσα στο σώμα των 

μικροοργανισμών και η απελευθέρωση τους έπειτα από το θάνατο των οργανισμών αυτών. 

Είναι δύσκολο να λεχθεί ποια από τις προτεινόμενες πορείες ακολουθείται, αλλά το 

πιθανότερο είναι ότι όλες οι παραπάνω διαδικασίες εξελίσσονται παράλληλα και οδηγούν 

στο σχηματισμό των χουμικών [Stevenson, 1982; w8].

Όσον αφορά τη διαδικασία χουμικοποίησης, αναφέρονται βιβλιογραφικά τέσσερις πιθανοί 

μηχανισμοί σχηματισμού χουμικών οι οποίοι παρουσιάζονται παραστατικά στο Σχήμα 

2 .1 2 .
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Υπολείμματα

ι
Μετατροπή από 

μικροοργανισμούς

Σάκχαρα

λυοΠο ςελόινόd Άμινο
α Ενώσεις

Κινόνες

2

Χουμικές Ουσίες

Τροποποιημένες
Λιγνίνες

Π
Προϊόντα

αποσύνθεσης
λιγνινών

Κινόνες

Μηχανισμοί για το σχηματισμό χουμικών ουσιών

34

Σχήμα 2.12: Μηχανισμοί σχηματισμού χουμικών ουσιών [Stevenson, 1982]

O πρώτος μηχανισμός που αναφέρεται ως θεωρία της λιγνίνης, είναι και ο παλαιότερος 

μηχανισμός που έχει προταθεί από το Selman Waksman [Waksman, 1925]. Σύμφωνα με 

αυτόν, τα χουμικά προέρχονται από μια πρόδρομη οργανική ένωση, τη λιγνίνη. Οι λιγνίνες 

προσβάλλονται από μικροοργανισμούς του εδάφους και οι τροποποιημένες πλέον λιγνίνες 

που προκύπτουν, μέσα από διάφορες περίπλοκες χημικές διαδικασίες σχηματίζουν αρχικά 

χουμικά οξέα και στη συνέχεια φουλβικά οξέα. Στο Σχήμα 2.13 παρουσιάζεται η 

πρόδρομη ένωση των χουμικών, η λιγνίνη, καθώς και οι πιθανές αλλαγές που υφίσταται, 

ώστε τελικά να προκόψουν τα χουμικά.

oxida tion and 
dem ethyla tion

Σχήμα 2.13: Αλλαγές στο μόριο της λιγνίνης για σχηματισμό των χουμικών [W8]
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Σύμφωνα με τους μηχανισμούς 2 και 3 ή αλλιώς σύμφωνα με τη θεωρία των 

πολυφαινολών, η προσβολή λιγνινών από μικροοργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία φαινολικών αλδεύδων και οξέων. Οι ενώσεις αυτές πολυμερίζονται σε 

πολυφαινόλες και στη συνέχεια μετά από ενζυματική οξείδωση σε κινόνες. Οι κινόνες 

παρουσία άμινο ενώσεων σχηματίζουν τελικά χουμικές ενώσεις. Η διαφορά των 

μηχανισμών 2 και 3 είναι ότι στο μηχανισμό 2 οι πολυφαινόλες δεν προέρχονται από 

λιγνίνες αλλά από άλλες πηγές όπως η κυτταρίνη [Stevenson, 1982; w8].

Η τέταρτη θεωρία (θεωρία συμπύκνωσης σακχάρων-αμινών) περιλαμβάνει αντίδραση 

μεταξύ της αμινομάδας άμινο ενώσεων με την ομάδα της αλδεύδης σακχάρων. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο σχηματισμός γλυκοσιλαμινών και παράγωγων αυτών. Στη 

συνέχεια μετά από διάσπαση και αφυδάτωση παράγονται ενώσεις που παρουσία άμινο 

ενώσεων πολυμερίζονται σε χουμικά [Stevenson, 1982; w8].

Σε γενικές γραμμές παρόλο που και οι τέσσερις μηχανισμοί είναι πιθανό να συμβαίνουν 

στο έδαφος, συνήθως μόνο ένας μηχανισμός είναι αυτός που κυριαρχεί. Για παράδειγμα, 

έχει βρεθεί πως ο μηχανισμός της λιγνίνης πιθανώς κυριαρχεί σε εδάφη που παρουσιάζουν 

μεγάλα ποσοστά υγρασίας, ενώ σε εδάφη με δάση πιθανώς κυριαρχούν οι μηχανισμοί των 

πολυφαινολών [Sparks, 2003; w8].

2.5.4 Χαρακτηρισμός Χουμικών

Ο χαρακτηρισμός των χουμικών καθίσταται σημαντικός όχι μόνο λόγω της 

πολυπλοκότητας των ίδιων των χουμικών, αλλά και για το λόγο ότι για μελέτες 

συμπλοκοποίησης, ο χαρακτηρισμός των χουμικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. 

Επιπρόσθετα, για την εκτίμηση της διασποράς βαρέων μετάλλων από χουμικά, είναι 

αναγκαία η γνώση της κατανομής μεγεθών των χουμικών [Kim et al., 1990]. Έτσι, στη 

συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, αναφέρονται τόσο βασικά στοιχεία που αφορούν τα 

χουμικά αλλά και νεώτερες προσεγγίσεις σε σχέση με τρεις βασικές παραμέτρους: τη 

σύσταση, τη δομή και το μέγεθος των χουμικών.
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2.5.4.1 Χαρακτηρισμός ως προς Σύσταση

Ο χαρακτηρισμός των χουμικών ως προς τη σύσταση έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό των 

κυριότερων στοιχείων των χουμικών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα κυριότερα χημικά 

στοιχεία των χουμικών καθώς και η σχετική τους περιεκτικότητα, συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.3.

Πίνακας 2.3: Κυριότερα χημικά στοιχεία χουμικών [Sparks, 2003]

Χουμικά Οξέα (%) 
(Humic acids)

Φουλβικά Οξέα (%) 
(Fulvic acids)

Άνθρακας (Carbon) 53.8 -  58.7 40.7 -  50.6

Υδρογόνο (Hydrogen) 3.2 -  6.2 3.8 -  7.0

Οξυγόνο (Oxygen) 32.8 -  38.3 39.7 -  49.8

Άζωτο (Nitrogen) 0.8 -  4.3 0.9 -  3.3

Θείο (Sulfur) 0.1 -  1.5 0.1 -  3.6

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.3, τα κυριότερα στοιχεία στα χουμικά είναι ο C, το Η, το 

Ν, το Ο και το S, με τον C και το Ο να βρίσκονται σε μεγαλύτερες αναλογίες, ενώ το N 

και το S να βρίσκονται σε μικρότερες αναλογίες [Sparks, 2003]. Επιπρόσθετα, τα 

φουλβικά οξέα έχουν μικρότερες ποσότητες άνθρακα σε σχέση με τα χουμικά οξέα, αλλά 

μεγαλύτερες ποσότητες σε οξυγόνο. Ενδεικτικοί εμπειρικοί τύποι που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία είναι C 10H 12O5N και C 12H 12O9N για τα χουμικά και φουλβικά οξέα, 

αντίστοιχα [Sparks, 2003]. Τα κυριότερα στοιχεία στα χουμικά προσδιορίζονται συνήθως 

με στοιχειακό αναλυτή.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά και οι ατομικές αναλογίες Η/C και Ο/C, οι οποίες 

δίνουν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη δομή των χουμικών. 

Συγκεκριμένα, ο λόγος H/C μπορεί να δώσει πληροφορίες σε σχέση με το βαθμό 

συμπύκνωσης του χουμικού, ενώ ο λόγος O/C συνδέεται με το ποσοστό υδατανθράκων 

στην ένωση. Τιμές λόγου H/C μεγαλύτερες της μονάδας υποδηλώνουν την ύπαρξη κυρίως 

αλειφατικών δομών, και ψηλές τιμές του λόγου O/C υποδηλώνουν μεγάλα ποσοστά 

υδατανθράκων [Visser, 1983; Kim et al., 1990; Novak et al., 2001]. Σε γενικές γραμμές, τα 

χουμικά οξέα παρουσιάζουν τιμές λόγων Η/C και Ο/C μικρότερες των φουλβικών οξέων 

γεγονός που υποδεικνύει το μεγαλύτερο αρωματικό χαρακτήρα για τα χουμικά οξέα σε 

σχέση με τα φουλβικά οξέα [Artinger et al., 2000].
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Εκτός από τα κύρια στοιχεία που παρατηρούνται στα χουμικά και αναφέρονται πιο πάνω, 

ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί, είναι η παρουσία μεταλλοϊόντων στη δομή 

των χουμικών, τόσο σε ιχνοποσότητες όσο και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Σε μετρήσεις 

που διεξήχθησαν στα εδαφικά χουμικά οξέα Aldrich και Gohy-573, παρατηρήθηκε πως σε 

μεγαλύτερες ποσότητες παρουσιάζονται στοιχεία όπως το Ca2+, Na+, Fe2+ και σε 

μικρότερες ποσότητες διάφορα μεταλλοϊόντα υψηλότερου φορτίου. Είναι σημαντικό ότι 

μετά τον καθαρισμό των χουμικών οξέων, πολλά από τα μεταλλοϊόντα που βρίσκονταν σε 

μεγάλες ποσότητες μειώνονται, ενώ αυτά δεν παρατηρείται για τα μεταλλοϊόντα με φορτίο 

z > 3 [Kim et al., 1990]. Αυτό υποδεικνύει την ισχυρή τάση για συμπλοκοποίηση που 

παρουσιάζουν τα χουμικά για μεταλλοϊόντα, ιδιαίτερα μεγαλύτερου φορτίου. Μάλιστα 

έχει παρατηρηθεί πως οι συγκεντρώσεις μεταλλοϊόντων με z > 3, παρουσιάζονται 

αυξημένες σε εδάφη πλούσια με χουμικά, λόγω ακριβώς της ισχυρής τάσης που 

παρουσιάζουν τα μεταλλοϊόντα για δέσμευση τους, σε υδατικά χουμικά. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 2.14 όπου παρατηρείται πως οι 

συγκεντρώσεις μεταλλοϊόντων ιδιαίτερα μεγαλύτερου φορτίου όπως Ce, Eu, Sm, Hf, Zr, 

Th και U αυξάνονται με την αύξηση του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (Dissolved 

Organic Carbon, DOC) [Kim, 1991].

Σχήμα 2.14: Διάγραμμα log[Mz+] ως προς log[DOC] [Kim, 1991]

2.5.4.2 Χαρακτηρισμός ως προς Δομή

Η δομή των χουμικών είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ την επιστημονική 

κοινότητα στο πέρασμα των χρόνων. Παρόλο που τα χουμικά είναι τα πιο διαδεδομένα 

οργανικά συστατικά του εδάφους, ωστόσο η ακριβής δομή των χουμικών παραμένει
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ακόμη άγνωστη. Το πρόβλημα σε σχέση με τη δομή των χουμικών περιλαμβάνει τρεις 

κυρίως παραμέτρους.

Η δομή και οι ιδιότητες χουμικών διαφορετικής προέλευσης δεν είναι συγκρίσιμες, αφού 

το περιβάλλον και οι συνθήκες σχηματισμού τους (τύπος εδάφους, βιολογία εδάφους, 

χλωρίδα, πανίδα εδάφους κ.α.), διαφέρουν.

Η δεύτερη πτυχή του προβλήματος προκύπτει από την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν 

τα ίδια τα χουμικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ένα φυσικό υδάτινο σύστημα, τα χουμικά 

μπορούν να δεσμεύουν μεταλλοϊόντα και βιοπολυμερή, όπως επίσης και να ροφούνται σε 

πηλούς και άλλες ανόργανες επιφάνειες. Αποτέλεσμα όμως των ιδιοτήτων αυτών, είναι η 

δυσκολία στον πλήρη καθορισμό τους. Είναι γνωστό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων των χουμικών, είναι η απομάκρυνση οποιοδήποτε 

προσμίξεων.

Τέλος, η δυσκολία στη λήψη πληροφοριών σε σχέση με τη δομή τους, προκύπτει από την 

τάση που παρουσιάζουν τα χουμικά να συσσωματώνονται μέσω φυσικοχημικών 

αλληλεπιδράσεων. Έτσι, τεχνικές όπως η χρωματογραφία πηκτής και η σκέδαση του 

φωτός, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν επιτυχώς για τα χουμικά και να ανιχνεύσουν 

συγκεκριμένες δομές, όπως εφαρμόζονται για άλλα πολυμερή [Davies and Ghabbour, 

1998; Abbt-Braun et al., 2004].

Παρόλο που δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής μια συγκεκριμένη δομή για τα χουμικά, κατά 

καιρούς έχουν προταθεί διάφορες δομές για τα χουμικά και φουλβικά οξέα. Κάποιες από 

τις δομές αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.15. Οι αρχικές δομές που είχαν προταθεί για 

τα χουμικά, εστιάζονταν κυρίως στο γεγονός ότι τα χουμικά έχουν κυρίως αρωματικό 

χαρακτήρα [Beckett, 1990], (Σχήμα 2.15-Α). Σύμφωνα όμως με πιο πρόσφατες μελέτες, 

(Σχήμα 2.15Β-Ε), προτείνεται ότι τα χουμικά παρουσιάζουν και αλειφατικό χαρακτήρα, με 

τις αλειφατικές αλυσίδες να συνδέουν τους αρωματικούς δακτυλίους. Συγκεκριμένα, έχει 

βρεθεί πως στα υδατικά χουμικά μόνο 20 -  40% των ανθράκων είναι αρωματικοί. Γενικά 

τα φουλβικά οξέα είναι πιο αλειφατικά από τα χουμικά οξέα, ενώ τα χουμικά οξέα που 

προέρχονται από το έδαφος είναι πιο αρωματικά από τα χουμικά οξέα που προέρχονται 

από νερά [Beckett, 1990].
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Όπως φαίνεται και από τις δομές που έχουν προταθεί, τα χουμικά διαθέτουν διάφορα είδη 

λειτουργικών ομάδων όπως καρβοξυλικές, καρβονυλικές, φαινολικές, άμινο ομάδες, 

αιθέρες και εστέρες [Beckett, 1990; Davies and Ghabbour, 1998; Sparks, 2003]. Οι 

κυριότερες ομάδες που βρίσκονται στα χουμικά, συνοψίζονται στον Πίνακα 2.4. Οι 

ομάδες ωστόσο που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αναλογίες στα χουμικά είναι οι 

καρβοξυλικές και οι φαινολικές ομάδες σε ποσότητες 5-6 meq/g και 2-4 meq/g αντίστοιχα 

[Davies et al., 2001]. Τα φουλβικά οξέα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι πιο 

όξινα από τα χουμικά οξέα, με τα φουλβικά οξέα να περιέχουν σχετικά μεγαλύτερο αριθμό 

καρβοξυλικών ομάδων και μικρότερο αριθμό υδροξυλικών ομάδων, κινονών και κετονών 

[Sparks, 2003]. Συγκεκριμένα, η ολική οξύτητα των φουλβικών οξέων (900-1400 

meq/100g) είναι μεγαλύτερη από αυτή των χουμικών οξέων (400-870 meq/100g) [Sparks, 

2003]. Επίσης αξίζει να αναφερθεί, ότι τα αποτελέσματα πειραμάτων τιτλοδοτήσεων που 

διεξήχθησαν σε διάφορα χουμικά οξέα, υπέδειξαν ότι στην οξύτητα των χουμικών οξέων 

συνεισφέρουν τρεις διαφορετικοί τύποι ομάδων, δύο στην περιοχή των καρβοξυλικών 

οξέων και μια στην περιοχή των φαινόλων, με pKai, 3.3, 5.8 και 10.9, αντίστοιχα [Buckau,

2003].

ΝΗ
C  - S t e v e n s o n ,  1 9 8 2  I

D  -  B u t  fie, 1 9 7 7  Ε  -  S t e e l i n k ,  1 9 8 5

Σχήμα 2.15: Προτεινόμενες δομές χουμικών [Beckett, 1990]
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Πίνακας 2.4: Κυριότερες λειτουργικές ομάδες χουμικών [Sparks, 2003]

Λειτουργική ομάδα Δομή
Όξινες ομάδες

καρβοξυλική R-C=O(-OH)

ενόλη R-CH=CH-OH

φαινολικό ΟΗ Ar-OH

κινόνη Ar=O

Ουδέτερες ομάδες
αλκοόλη R-CH2-OH

εθέρας R-CH2-O-CH2-R

κετόνη R-C=O(-R)

αλδεύδη R-C=O(-H)

εστέρας R-C=O(-OR)

Βασικές ομάδες
αμίνη R-CH2-NH2

αμίδιο R-C=O(-NH-R)

Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πληροφοριών όσον αφορά τη 

δομή των χουμικών και συγκεκριμένα όσον αφορά τις κυριότερες λειτουργικές τους 

ομάδες είναι η φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού, η φασματοσκοπία υπερύθρου και η
13φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ( C) [Abbt-Braun et al., 2004].

Το φάσμα υπεριώδους-ορατού των χουμικών, δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικές κορυφές, 

αλλά μια συνεχή αύξηση της απόσβεσης με μείωση του μήκους κύματος. Έτσι πολλές 

φορές, ο χαρακτηρισμός των χουμικών βάση αυτής της μεθόδου, διεξάγεται με μέτρηση 

της απόσβεσης σε συγκεκριμένο μήκος κύματος ή με υπολογισμό του λόγου των 

αποσβέσεων σε δύο συγκεκριμένες τιμές μήκους κύματος [Kim et al., 1990; Artinger et 

al., 2000]. Συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ο λόγος Ε4/Ε6, που ισούται με το λόγο 

των αποσβέσεων στα 465 nm και στα 665 nm [Kim et al., 1990]. Ο λόγος αυτός, σύμφωνα 

με πειραματικά δεδομένα, μειώνεται με αύξηση του μοριακού βάρους και με αύξηση της 

αρωματικότητας [Kim et al., 1990]. Η φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού, παρουσιάζει 

περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά το χαρακτηρισμό των χουμικών, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διάκριση των χουμικών από διαφορετικές 

πηγές [Artinger et al., 2000].
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Με τη φασματοσκοπία υπερύθρου, είναι δυνατή η ταυτοποίηση των κυριότερων ομάδων 

του χουμικού. Στον Πίνακα 2.5 συνοψίζονται οι κυριότερες κορυφές χουμικών που 

εμφανίζονται στα φάσματα υπερύθρου.

Πίνακας 2.5: Κυριότερες κορυφές χουμικών στο φάσμα IR [Davies and Ghabbour, 1998]

Κυμματαριθμός (cm'1) Δεσμός

3450 cm-1 Δονήσεις τάσης υδροξυλίων, -ΟΗ

3150 cm-1 Δονήσεις τάσης υδροξυλίων από δεσμούς υδρογόνου

2900 cm-1 και 1450 cm-1 Δονήσεις τάσης αλειφατικών δεσμών, C-H

1680 cm-1 - 1750 cm-1 Δονήσεις τάσης καρβοξυλίων, C=O

1600 cm-1 - 1650 cm-1 Δονήσεις τάσης δεσμών C=C, C=O

1 2 2 0  cm-1 Δονήσεις τάσης δεσμών C-O

13Η φασματοσκοπία C-NMR, δίνει επίσης τη δυνατότητα για χαρακτηρισμό των 

κυριότερων ομάδων του χουμικού που περιέχουν άνθρακα. Οι κυριότερες κορυφές που
13εμφανίζονται στα φάσματα C-NMR παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6 [Abbt-Braun et al.,

2004].

Πίνακας 2.6: Κυριότερες κορυφές χουμικών στο φάσμα 13C-NMR [Abbt-Braun et al., 2004]

Χ ημική Μ ετατόπιση (ppm) Δεσμός

0 -  50 ppm C=C

50 -  112 ppm C=O

112 -  145 ppm Αρωματικός C

145 -  163 ppm Φαινολικός C

163 - 190 ppm Καρβοξυλικός C
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2.5.4.3 Χαρακτηρισμός ως προς Μέγεθος

Ο χαρακτηρισμός των χουμικών ως προς μέγεθος είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασπορά βαρέων μετάλλων από χουμικά. Όσο πιο μικρό το 

μέγεθος των χουμικών τόσο πιο πολύ τα χουμικά είναι ευκίνητα σε ένα φυσικό υδατικό 

σύστημα.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το μοριακό βάρος των χουμικών ποικίλει από 3,000 έως 

1.000.000 Da, ενώ για τα φουλβικά οξέα που είναι μικρότερα από 500 έως 5000 Da 

[Sparks, 2003]. Η ευρεία αυτή κατανομή που δίνεται στη βιβλιογραφία, οφείλεται στην 

εξάρτηση των μοριακών βαρών από την προέλευση και το είδος των προς ανάλυση 

χουμικών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως χουμικά που προέρχονται από ποταμούς 

παρουσιάζουν μικρότερα μοριακά βάρη σε σχέση με εδαφικά χουμικά οξέα [Beckett, 

1990]. Σε γενικές γραμμές χουμικά οξέα που προέρχονται από υδατικές πηγές 

παρουσιάζουν μικρότερα μοριακά βάρη, από αυτά που προέρχονται από μη υδατικές 

πηγές [Beckett, 1990].

Για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους των χουμικών εφαρμόζεται ένα ευρύ 

φάσμα αναλυτικών τεχνικών, όπως η υπερδιήθηση [Moon et al., 1990; Li et al., 2004], η 

χρωματογραφία πηκτής (GPC) [Artinger et al., 1999; Yamada et al., 2000; Perminova et 

al., 2003] και πιο πρόσφατα ο διαχωρισμός πεδίου ροής (FFFF) [Schimpf and Petteys, 

1997; Thang et al., 2001; Prestel et al., 2005] και μέθοδοι φασματοσκοπίας μάζας, όπως 

TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) [Szymczak et al., 2000; 

Pena-Mendez et al., 2005]. Αποτελέσματα που λήφθηκαν από τις τεχνικές FFFF και TOF- 

SIMS, δεικνύουν κατανομές βαρών των χουμικών της τάξεως των 500 Da ως 2000 Da 

[Sutton and Sposito, 2005].
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2.5.5 Συμπλοκοποίηση χουμικών με οργανικούς ρύπους

Όσον αφορά τους οργανικούς ρύπους σε ένα φυσικό σύστημα, έχει αποδειχθεί ότι τα 

χουμικά θεωρούνται από τις σημαντικότερες ενώσεις που παρουσιάζουν ικανότητα 

ρόφησης διαλυμένων οργανικών ουσιών και συνεπώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

βιοδιαθεσιμότητα και μεταφορά τους [Pignatello, 1998]. Στον όρο ρόφηση, 

περιλαμβάνεται τόσο η δέσμευση ρύπων πάνω σε διαλυμένη χουμική ύλη, όσο και η 

δέσμευση ρύπων πάνω σε στερεές επιφάνειες του υποστρώματος καλυμένες με χουμικά. 

Στην πρώτη περίπτωση η δέσμευση έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της μεταφοράς 

τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η δέσμευση έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση 

τους. Παρόλα αυτά όμως, έχει βρεθεί ότι οι συντελεστές ρόφησης των οργανικών ρύπων 

σε διαλυμένη χουμική ύλη, είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι από αυτών για τις στερεές 

επιφάνειες, άρα συμπεραίνεται ότι παρουσία χουμικών, οι οργανικού ρύποι γίνονται 

ευκίνητοι, σε ένα φυσικό σύστημα [Laor and Rebhun, 2002].

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά παραδείγματα ρόφησης οργανικών ρύπων πάνω σε 

χουμικά. Ενδεικτικά, έχει βρεθεί ότι τα χουμικά παρουσιάζουν ισχυρή τάση για ρόφηση 

διαφόρων οργανικών ρύπων, όπως τρινιτροτολουένιο, (ΤΝΤ) [Li et al., 1997], 

βενζοπυρένιο, (BaP) και πενταχλωροφαινολών (PCP) [Paolis and Kukkonen, 1997], 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, (PAH) [Kublicki and Apitz, 1999], 

τασιενεργών και παρασιτοκτόνων, π.χ (chlordane) [Lofredo et al., 1999] κ.α.

2.5.6 Συμπλοκοποίηση χουμικών με βαρέα μέταλλα

Τα χουμικά παρουσιάζουν ισχυρή τάση ρόφησης μεταλλοϊόντων και για αυτό το λόγο τα 

χουμικά σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα είναι συμπλοκοποιημένα με μέταλλα της 

υδατικής φάσης όπως Ca2+, Fe3+ και Fe2+, Ν +  και βρίσκονται στη μορφή κολλοειδών 

[Kim, 1991]. Τα κολλοειδή αυτά είναι δυνατό να σχηματίσουν ψευδοκολλοειδή, π.χ με 

βαρέα μέταλλα ή ακτινίδες [Kim, 1991]. Με αυτό τον τρόπο τα χουμικά μπορούν να 

προκαλέσουν είτε διευκόλυνση της μεταφοράς των βαρέων μετάλλων μακριά από το χώρο 

αποθήκευσης τους, είτε κατακράτηση τους, παράγοντες που εξαρτώνται από τις χημικές 

και φυσικές ιδιότητες του συστήματος. Έτσι, η γνώση του τρόπου μεταφοράς τοξικών 

ουσιών σε ένα φυσικό σύστημα είναι πολύ σημαντική και μπορεί να δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για μακροχρόνιες εκτιμήσεις, όσον αφορά την αποθήκευση αποβλήτων στα 

υπόγεια συστήματα.
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Τα χουμικά συμπλοκοποιούν μεταλλοϊόντα κυρίως μέσω των καρβοξυλικών και 

φαινολικών ομάδων που περιέχουν, όπως φαίνεται από το Σχήμα 2.16.

Ο

Ο

Σχήμα 2.16: Συμπλοκοποίηση χουμικών με μεταλλοϊόντα

Σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα το μεταλλοϊόν μπορεί να δεσμευτεί πάνω σε χουμικά που 

βρίσκονται διαλυμένα στην υδατική φάση, πάνω σε χουμικά που επικαλύπτουν τις στερεές 

επιφάνειες του υποστρώματος ή πάνω σε αιωρούμενη επιφάνεια καλυμμένη με χουμικό, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.17 [Sparks, 2003].

Σχήμα 2.17: Πιθανές μορφές δέσμευσης μεταλλοϊόντων σε φυσικά συστήματα [Sparks, 2003]

Επίσης, στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη συμπλοκοποίηση των ΗΑ στο 

διάλυμα με ακτινίδες και λανθανίδες. Στον Πίνακα 2.7 δίνονται οι σταθερές σχηματισμού 

από τη συμπλοκοποίηση των ΗΑ με διάφορες ακτινίδες και λανθανίδες γαίες [Monsallier 

et al., 2001; Kautenburger and Beck, 2007; Franz et al., 1997].
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Πίνακας 2.7: Σταθερές σχηματισμού (log β) από τη συμπλοκοποίηση των ΗΑ με διάφορες ακτινίδες και

λανθανίδες γαίες

Μ-ΗΑ Σταθερές σχηματισμού (logP)
Eu-ΗΑ 6.37±0.10
Gd-ΗΑ 6.16
Am-ΗΑ 6 .6 ±0 . 2

Sm-ΗΑ 7.1±0.2
Cm-ΗΑ 6.4±0.1

2.5.7 Διασπορά βαρέων μετάλλων από χουμικά

Ο τρόπος μεταφοράς τοξικών μετάλλων σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα, είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για μακροχρόνιες εκτιμήσεις 

όσον αφορά την αποθήκευση αποβλήτων στα υπόγεια συστήματα. Από μελέτες που 

αναφέρονται τόσο σε συνθήκες εργαστηρίου, όσο και σε συνθήκες ενός πραγματικού 

φυσικού συστήματος, έχει αποδειχθεί ότι τα υδατικά κολλοειδή αυξάνουν την 

κινητικότητα των βαρέων μετάλλων [Artinger et al., 2002]. Τα χουμικά, είναι τα κυρίαρχα 

οργανικά κολλοειδή σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα, (περίπου 100 mg/L) [Artinger et al.,

2 0 0 0 ] και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι αυτά σχηματίζουν σύμπλοκα με τοξικά μέταλλα, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη διασπορά των βαρέων μετάλλων.

Τα αποτελέσματα πειραμάτων στατικών συνθηκών που διεξήχθησαν από το Jandl et al, 

φαίνονται συνοπτικά στο Σχήμα 2.18. Όπως φαίνεται, το χουμικό δεν επηρεάζει την 

κινητικότητα του Am(III) για ποσότητες χουμικού εώς 150 mg. Ωστόσο για μεγαλύτερες 

ποσότητες χουμικού, περισσότερο από 95% του Am(III) που βρισκόταν αρχικά 

δεσμευμένο στο έδαφος, έχει περάσει στο διάλυμα και συνεπώς έχει γίνει ευκίνητο [Jandl 

and Novosad, 1995].

Σχήμα 2.18: Κινητικότητα Am(III) παρουσία χουμικών [Jandl and Novosad, 1995]
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Επιπρόσθετα, από πειράματα δυναμικών συνθηκών, έχει βρεθεί πως το Am(III) απουσία 

χουμικού βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους στη στήλη, ενώ μετά από ανάμιξη με το 

χουμικό, το Am(III) διασπείρεται σε ολόκληρη τη στήλη [Jandl and Novosad, 1995].

Ωστόσο, για τη σωστή εκτίμηση της συμπεριφοράς τοξικών μετάλλων σε ένα φυσικό 

υδατικό σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Έτσι, ένα 

μέταλλο μπορεί να δεσμευτεί πάνω σε χουμικό κολλοειδές και να γίνει ευκίνητο ή μπορεί 

να ροφηθεί πάνω στην επιφάνεια και να κατακρατηθεί όπως για παράδειγμα το Am(III) το 

οποίο παρουσιάζει ισχυρή τάση ρόφησης σε επιφάνειες οξειδίου του σιδήρου και έτσι 

κατακρατείται στο σύστημα [Artinger et al., 2002]. Επίσης, πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν από το Wu et al. για το χαλκό, παρουσία χουμικού και καολινίτη 

έδειξαν πως, το χουμικό παρουσία καολινίτη παραμένει ακίνητο για pH εώς 8  αφού 

ροφάται μέσω των αρνητικά φορτισμένων ομάδων του πάνω στον καολινίτη, ενώ για pH 

πάνω από 8 , οι ομάδες του καολινίτη γίνονται ουδέτερες, πράγμα που οδηγεί στην 

απελευθέρωση του χουμικού. Άρα, ο καολινίτης μειώνει την κινητικότητα του χουμικού 

για τιμές pH κάτω από 8 . Παρουσία καολινίτη, χουμικού και χαλκού, ο χαλκός είναι 

ευκίνητος για τιμές pH πάνω από 7 με τη μορφή συμπλόκου χουμικού-χαλκού [Wu et al.,

2 0 0 1 ].

Άρα λοιπόν, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ενός μοντέλου που θα συμπεριλαμβάνει τα πιο 

πάνω. Το μοντέλο KICAM, (κινητικά διαθέσιμο ελεγχόμενο μοντέλο), που έχει 

αναπτυχθεί από τους Artinger et al., βασίζεται στην κινητική των ακτινίδων και 

συγκεκριμένα του Am(III), μεταξύ χουμικών κολλοειδών και στερεών επιφανειών 

[Artinger et al., 2002; Schuessler et al., 2000]. Παραστατικά η αρχή του μοντέλου αυτού 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.19.

sed im en t H um ic co llo id  H um ic co llo id

Σχήμα 2.19: Κινητικά Διαθέσιμο Ελεγχόμενο Μοντέλο, (KICAM) [Artinger et al., 2002]

Συνοπτικά, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα είδη: το Amio που μπορεί να είναι το υδατικό 

ιόν Am(III) ή τα υδρόξο και ανθρακικά είδη του Am(III), to Amsurf που είναι το ροφημένο 

ιόν Am(III) πάνω στην επιφάνεια και δύο είδη Am(III) που είναι ροφημένα πάνω σε
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χουμικά κολλοειδή. Τα ροφημένα είδη του Am(III) με χουμικά κολλοειδή που είναι 

γρήγορα, Am(HAfast) και αυτά που είναι αργά, Αm(HAslow). Το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει έξι σταθερές ταχύτητας, Ki που μπορούν να υπολογιστούν με συνδιασμό 

πειραμάτων στήλης και κατά παρτίδα [Artinger et al., 2002; Schuessler et al., 2000].

Το μοντέλο KICAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

μοντελοποίηση της μεταφοράς μετάλλων από χουμικά κολλοειδή λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο τη δυνατότητα ρόφησης ενός μεταλλοϊόντος πάνω σε χουμικά αλλά και πάνω στο 

υπόστρωμα. Ωστόσο το μοντέλο αυτό βασίζεται σε στατικά και δυναμικά πειράματα που 

έχουν διάρκεια από μερικά λεπτά έως μερικές χιλιάδες ώρες, συνθήκες όμως διαφορετικές 

από ένα πραγματικό φυσικό σύστημα. Γ ι’αυτό και το μοντέλο δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο παρών στάδιο για μακροχρόνιες προβλέψεις σε ένα φυσικό υδατικό 

σύστημα [Artinger et al., 2002].
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2.6 Φθορισμομετρικές Τεχνικές

Μια κατηγορία τεχνικών που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη αλληλεπίδρασης χουμικών 

με μεταλλοϊόντα είναι οι τεχνικές φθορισμού. Η επιλογή της μεθόδου αυτής βασίστηκε 

στο γεγονός, ότι πέραν των πληροφοριών για την ισχύ του δεσμού χουμικών -  

μεταλλοϊόντων, μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για τη δομή του συμπλόκου σε 

μοριακό επίπεδο. Στα πλαίσια των πειραμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε χρονικά 

εξαρτώμενος φθορισμός. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά αναφορά, σε θεωρητικά 

στοιχεία που αφορούν το φθορισμό και ακολούθως περιγράφεται η οργανολογία και οι 

συνθήκες των σχετικών πειραμάτων. Επίσης γίνεται αναφορά και στο φαινόμενο Αntenna 

^ n te n a  effect).

2.6.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
2.6.1.1 Βασικές αρχές

Η εκπομπή υπεριώδους, ορατής ή υπέρυθρης ακτινοβολίας από ηλεκτρονικά διεγερμένα 

μόρια ονομάζεται φωταύγεια (luminescence). Ο φθορισμός και ο φωσφορισμός είναι 

συγκεκριμένες περιπτώσεις φωταύγειας κατά τις οποίες τα μόρια μετακινούνται σε 

διεγερμένες ηλεκτρονιακές στάθμες ως αποτέλεσμα απορρόφησης φωτονίων, και 

αποδιεγείρονται εκπέμποντας φωτόνια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φωτοφωταύγεια 

και είναι ένα από τα συχνότερα δυνατά φαινόμενα που μπορούν να συμβούν όταν το φως 

αλληλεπιδρά με την ύλη [Valeur, 2002].

Ένα μόριο στην απλή κατάσταση, (singlet state) έχει όλα του τα ηλεκτρόνια συζευγμένα. 

Η θεμελιώδης κατάσταση των περισσότερων μορίων είναι μια απλή κατάσταση. Όταν ένα 

από τα συζευγμένα ηλεκτρόνια ενός μορίου, διεγείρεται σε ψηλότερα ενεργειακά επίπεδα 

σχηματίζεται μια απλή ή μια τριπλή κατάσταση, (triplet state). Στη διεγερμένη απλή 

κατάσταση το ενεργειακά ανυψούμενο ηλεκτρόνιο εξακολουθεί να αποτελεί ζεύγος με το 

ηλεκτρόνιο της βασικής κατάστασης ως προς τα spin τους. Ωστόσο στην τριπλή 

κατάσταση τα spin των δύο ηλεκτρονίων αποσυζεύγονται και γίνονται παράλληλα. Οι 

καταστάσεις αυτές, μπορούν να παρασταθούν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.20, όπου τα 

τόξα δείχνουν την κατάσταση της στροφορμής [Skoog et al., 2002].
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Βασική απλή Δ ιέγερ σ η Διεγερμένη
κατασταση αττλη κατάσταση τριπλή κατάσταση

Σχήμα 2.20: Ηλεκτρονιακές απλές και τριπλές καταστάσεις [Skoog et al., 2002]

Η τριπλή κατάσταση είναι λίγο χαμηλότερης ενέργειας από την αντίστοιχη απλή, επειδή 

δύο συζευγμένα ηλεκτρόνια έχουν υψηλότερη ενέργεια από δύο μονήρη. Διέγερση ενός 

μορίου με ακτινοβολία από τη βασική κατάσταση στην τριπλή είναι λιγότερο πιθανή. Για 

το λόγο αυτό οι κορυφές απορρόφησης, που οφείλονται στο φαινόμενο αυτό, είναι κατά 

μερικές τάξεις μεγέθους μικρότερης έντασης από αυτές της απλής-απλής μετάπτωσης. 

Ωστόσο όπως θα λεχθεί πιο κάτω, μια διεγερμένη τριπλή κατάσταση μπορεί να 

συνυπάρχει με μερικά μόρια που βρίσκονται στη διεγερμένη απλή κατάσταση. Το τελικό 

αποτέλεσμα του μηχανισμού αυτού ονομάζεται φωσφορισμός [Skoog et al., 2002].

2.6.1.2 Ενεργειακό διάγραμμα Jablonski

Όταν ένα μόριο διεγερθεί με απορρόφηση φωτονίου, μπορεί να επιστρέψει στη θεμελιώδη 

κατάσταση με διάφορους τρόπους. Με τη βοήθεια του διαγράμματος Jablonski που 

φαίνεται στο Σχήμα 2.21 μπορούν να εξηγηθούν οι διάφορες διαδικασίες αποδιέγερσης 

που μπορεί να συμβούν όταν ένα μόριο διεγερθεί.

Στο Σχήμα 2.21, οι απλές καταστάσεις, (singlet) δηλώνονται σαν S0, (θεμελιώδης 

κατάσταση), S1, S2 και οι τριπλές καταστάσεις, Τ 1, Τ2 . Από τις λεπτές οριζόντιες γραμμές 

φαίνεται ότι σε κάθε μία από τις ηλεκτρονιακές καταστάσεις αντιστοιχεί μεγάλος αριθμός 

δονητικών ενεργειακών επιπέδων [Skoog et al., 2002].

Η απορρόφηση φωτονίου από κάποιο μόριο ξεκινά από το χαμηλότερο επίπεδο δόνησης 

της S0, γιατί η πλειοψηφία των μορίων βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο σε θερμοκρασία 

δωματίου, και το μόριο μετά την απορρόφηση φωτονίου βρίσκεται σε ένα από τα επίπεδα 

δόνησης της S1 ή S2 [Pecsok et al., 1980]. Η απ' ευθείας διέγερση του μορίου στην τριπλή 

κατάσταση δεν παρουσιάζεται στο διάγραμμα, επειδή η μετάπτωση αυτή περιλαμβάνει μια 

αλλαγή πολλαπλότητας, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως έχει αναφερθεί, έχει πολύ μικρή
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πιθανότητα εμφάνισης, (μια μετάπτωση τόσο χαμηλής πιθανότητας ονομάζεται 

απαγορευμένη) [Skoog et al., 2002].

Απλές διεγερμένες καταστάσεις Τριπλή διεγερμένη κατάσταση

κατάσταση λ 2 λ 'Γ λ , λ ,

Σχήμα 2.21: Ενεργειακό διάγραμμα Jablonski [Skoog et al., 2002]

2.6.1.3 Μ ηχανισμοί αποδιέγερσης

Η αποδιέγερση (ή επαναφορά) ενός διεγερμένου μορίου προς τη βασική κατάσταση του 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνδυασμό διάφορων μηχανισμών, μερικοί εκ των οποίων 

θα εξεταστούν στη συνέχεια. Όπως δείχνεται με τα ευθύγραμμα κάθετα τόξα του 

Σχήματος, δύο από τους μηχανισμούς αυτούς, ο φθορισμός και ο φωσφορισμός, 

πραγματοποιούνται με εκπομπή φωτονίου. Τα άλλα στάδια αποδιέγερσης, που δείχνονται 

με κυματιστά τόξα, αποτελούν μηχανισμούς χωρίς εκπομπή ακτινοβολίας.

• Φθορισμός συντονισμού, (resonance fluorescence)

Η διαδικασία απορρόφησης μπορεί να αντιστραφεί αμέσως με την εκπομπή ενός φωτονίου 

της ίδιας ενέργειας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φθορισμός συντονισμού, (resonance 

fluorescence) και είναι η βάση μιας τεχνικής γνωστής σαν ατομικός φθορισμός, (atomic 

fluorescence) [Pecsok et al., 1980].

45

ΣΤ
ΕΛ
ΛΑ

 ΕΛ
. Α
ΝΤ
ΩΝ
ΙΟ
Υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• Εσωτερική μετατροπή, (internal conversion)

Αν το διεγερμένο μόριο είναι σε διάλυμα, είναι πολύ πιθανό να χάσει την ενέργεια 

δόνησης με συγκρούσεις με τα γειτονικά του μόρια και να πέσει στη χαμηλότερη στάθμη 

δόνησης της S2, μια διαδικασία που ονομάζεται δόνηση επαναφοράς (vibrational 

relaxation). Γενικά, θα υπάρχουν διεγερμένες στάθμες στην επόμενη χαμηλότερη απλή 

κατάσταση (S1) που θα έχουν ενέργειες συγκρίσιμες με τη χαμηλότερη κατάσταση της S2 . 

Έτσι η μετάβαση από την S2 στην S1 ευνοείται πολύ και ονομάζεται εσωτερική μετατροπή 

(internal conversion). Στη συνέχεια το μόριο χάνει γρήγορα ενέργεια με πρόσθετες 

συγκρούσεις ώσπου να φτάσει στη χαμηλότερη στάθμη της χαμηλότερης διεγερμένης 

απλής κατάστασης S1 . H εσωτερική μετατροπή είναι μια διαδικασία που δεν συνοδεύεται 

από εκπομπή ακτινοβολίας και πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις της ίδιας 

πολυπλοκότητας [Valeur, 2002]. Από την Si θεωρητικά είναι δυνατό να γίνει εσωτερική 

μετατροπή στην S0, αλλά η διαδικασία αυτή δεν ευνοείται τόσο, όσο η μετάβαση από την 

S2 στην S1 λόγω του μεγάλου ενεργειακού κενού μεταξύ S1 και S0.

• Φθορισμός, (fluorescence)

Όταν το μόριο βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη της χαμηλότερης διεγερμένης απλής 

κατάστασης S1 πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Μπορεί απλά να γυρίσει στη 

θεμελιώδη κατάσταση με άλλες συγκρούσεις καταναλίσκοντας την ενέργεια σαν μη 

ακτινοβολούμενη θερμότητα

Μπορεί να γυρίσει όμως αμέσως από τη στάθμη S1 στη θεμελιώδη κατάσταση 

εκπέμποντας ένα φωτόνιο. Η διαδικασία αυτή, η εκπομπή δηλαδή φωτονίου από την 

S1 ^  S0 ονομάζεται φθορισμός. Στην απλή διεγερμένη κατάσταση, (S1) το ηλεκτρόνιο 

είναι συζευγμένο, (με αντίθετο spin) με το ηλεκτρόνιο της θεμελιώδους κατάστασης, (S0). 

Έτσι, η μετάπτωση στη βασική κατάσταση είναι spin επιτρεπτή, και η μετάπτωση αυτή 

γίνεται πολύ γρήγορα με την εκπομπή φωτονίου [Pecsok et al., 1980].

Το φάσμα φθορισμού, είναι ένα διάγραμμα της έντασης φθορισμού ως προς μήκος 

κύματος ή κυματαριθμό. Τα φάσματα φθορισμού ποικίλουν και εξαρτώνται πολύ από τη 

δομή της ένωσης και το διαλύτη [Valeur, 2002].

Συνήθως η μετάπτωση 0-0, είναι η ίδια για την απορρόφηση και το φθορισμό. Παρόλα 

αυτά, το φάσμα φθορισμού βρίσκεται πάντα σε ψηλότερα μήκη κύματος, (μικρότερη 

ενέργεια) σε σχέση με το φάσμα απορρόφησης και αυτό συμβαίνει λόγω απώλειας
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ενέργειας στη διεγερμένη κατάσταση από τη δόνηση επαναφοράς. Έτσι σύμφωνα με το 

νόμο του Stokes το μήκος κύματος μιας κορυφής φθορισμού πρέπει να είναι πάντα 

μεγαλύτερο από αυτό της κορυφής απορρόφησης. Το κενό, (εκφρασμένο σε μήκος 

κύματος) μεταξύ του μέγιστου της κορυφής απορρόφησης και του μέγιστου της κορυφής 

φθορισμού ονομάζεται μετατόπιση Stokes, (Stokes shift) [Valeur, 2002].

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η διαδικασία εκπομπής φωτονίου είναι τόσο γρήγορη όσο και 

η απορρόφηση φωτονίου, (~ 10-15s). Οι χρόνοι των διαφόρων διαδικασιών που 

περιγράφονται, δίνονται στον Πίνακα 2.8. Παρόλα αυτά, τα διεγερμένα μόρια παραμένουν 

στην S1 για κάποιο χρονικό διάστημα, (από μερικές δεκάδες picoseconds έως και κάποιες 

εκατοντάδες nanoseconds, εξαρτάται ο χρόνος αυτός από το μόριο και το διαλύτη), έως 

ότου εκπέμψουν φωτόνιο ή ακολουθήσουν άλλες διαδικασίες αποδιέγερσης όπως 

εσωτερική μετατροπή ή εσωτερική διασταύρωση, (intersystem crossing) [Valeur, 2002].

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ενώσεων οι οποίες φθορίζουν, κυρίως αρωματικές 

ενώσεις, και χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Π.χ. η κινίνη είναι συστατικό του 

τονικού νερού, η πράσινη λάμψη που παρατηρείται σε αντιψυχτικά, οφείλεται στη 

ροδαμίνη, το POPOP χρησιμοποιείται στον απαριθμητή σπινθηρισμών και η κουμαρίνη 

χρησιμοποιείται σαν φθορισμομετρικός αισθητήρας σε μελέτες που αφορούν ένζυμα. 

Εκτός από τις αρωματικές ενώσεις, υπάρχουν και κάποιες ανόργανες ενώσεις που 

φθορίζουν όπως οι λανθανίδες, (π.χ. Ε^+, Tb3+), όπου ο φθορισμός οφείλεται σε 

μεταπτώσεις μεταξύ των f  τροχιακών. Λόγω του ότι τα f  τροχιακά είναι βαθιά 

θωρακισμένα στον πυρήνα, οι λανθανίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερους χρόνους 

φθορισμού [Lakowicz, 1998].

Πίνακας 2.8: Τυπικοί χρόνοι διαδικασιών αποδιέγερσης [Valeur, 2002]

απορρόφηση
(absorption) 1 0 -15s
δόνηση επαναφοράς 
(vibrational relaxation) 1 0 -12- 1 0 -10s
διάρκεια ζωής διεγερμένης κατάστασης S1 

(lifetime of the excited state S1) 1 0 -10- 1 0 -7s
Εσωτερική διασταύρωση 
(intersystem crossing) 1 0 -10- 1 0 -8s
Εσωτερική μετατροπή 
(internal conversion) 1 0 -11- 1 0 -9s
διάρκεια ζωής διεγερμένης κατάστασης 
T 1 (lifetime of the excited state T1) 1 0 -6- 1 s
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• Εσωτερική διασταύρωση, (intersystem crossing)

Μια τρίτη δυνατότητα αποδιέγερσης από την S1 κατάσταση, είναι ότι το μόριο μπορεί να 

μεταπέσει από την απλή κατάσταση στην αντίστοιχη τριπλή (S1 ^  Τ1), ένα φαινόμενο που 

ονομάζεται εσωτερική διασταύρωση (intersystem crossing) [Pecsok et al., 1980]. Η 

εσωτερική διασταύρωση είναι μια διαδικασία που δεν συνοδεύεται από εκπομπή 

ακτινοβολίας και πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο ισοενεργειακές στάθμες, 

διαφορετικής πολυπλοκότητας [Valeur, 2002]. Η εσωτερική διασταύρωση, είναι αρκετά 

γρήγορη διαδικασία ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί με τις διαδικασίες φθορισμού και 

εσωτερικής μετατροπής. H διασταύρωση αυτή έχει σαν συνέπεια την αναστροφή του spin 

του διεγερμένου ηλεκτρονίου, με αποτέλεσμα την αλλαγή της πολλαπλότητας. Το μόριο 

βρίσκεται σε μια διεγερμένη στάθμη δόνησης και μια δόνηση επαναφοράς θα φέρει το 

μόριο γρήγορα στη χαμηλότερη στάθμη Τ 1 [Skoog et al., 2002].

• Φωσφορισμός, (phosphorescence)

Σε θερμοκρασία δωματίου, λόγω του ότι η ενέργεια της κατάστασης Τ 1 είναι χαμηλότερη 

της S1, ένα μόριο στην τριπλή κατάσταση είναι πιο πιθανό να χάσει την ενέργεια του με 

συγκρούσεις, χωρίς την εκπομπή ακτινοβολίας. Η μετάπτωση Τ 1 ^  S0, είναι 

απαγορευμένη αλλά είναι δυνατό να παρατηρηθεί λόγω σύζευξης των ηλεκτρονίων 

[Skoog et al., 2002].

Όμως είναι δυνατό από την τριπλή κατάσταση Τ 1, το μόριο να μεταπέσει στη θεμελιώδη 

κατάσταση S0 με εκπομπή φωτονίου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωσφορισμός και 

παρατηρείται συνήθως σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου η διάρκεια ζωής της τριπλής 

κατάστασης είναι μερικά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Το ηλεκτρόνιο στη διεγερμένη 

κατάσταση έχει την ίδια spin κατεύθυνση με το ηλεκτρόνιο της βασικής κατάστασης. 

Έτσι, η μετάπτωση από τη διεγερμένη στη βασική κατάσταση είναι απαγορευμένη και για 

αυτό οι χαρακτηριστικοί χρόνοι διάρκειας φωσφορισμού είναι αρκετά μεγάλοι, ( 1 0 -6- 1 s) 

[Pecsok et al., 1980]. Οι εσωτερικές και εξωτερικές μεταπτώσεις επίσης ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικά το μηχανισμό φωσφορισμού, ώστε αυτό το είδος εκπομπής να 

παρατηρείται μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε ιξώδη διαλύματα ή σε μόρια που έχουν 

προσροφηθεί σε επιφάνειες στερεών [Skoog et al., 2002].

Το φάσμα φωσφορισμού, βρίσκεται σε ψηλότερα μήκη κύματος από το φάσμα φθορισμού 

λόγω του ότι το τελευταίο επίπεδο δόνησης της Τ 1 κατάστασης είναι χαμηλότερο σε 

ενέργεια από το αντίστοιχο της S1 κατάστασης [Valeur, 2002].

48

ΣΤ
ΕΛ
ΛΑ

 ΕΛ
. Α
ΝΤ
ΩΝ
ΙΟ
Υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

2.6.1.4 Χρόνοι ζωής διεγερμένων καταστάσεων, (Excited state lifetimes)

Το Σχήμα 2.22 είναι ένα απλοποιημένο διάγραμμα Jablonski στο οποίο φαίνονται μόνο οι 

διεγερμένες καταστάσεις S1, T1 και η βασική S0, καθώς και οι σταθερές ταχύτητας των 

πιθανών διαδικασιών αποδιέγερσης.

k sr : σταθερά ταχύτητας αποδιέγερσης S1 ^  S0 με εκπομπή φθορισμού.

k sc: σταθερά ταχύτητας εσωτερικής μετατροπής, (internal conversion), S1 ^  S0

k isc: σταθερά ταχύτητας εσωτερικής διασταύρωσης, (intersystem crossing)

Ο όρος k sm αντιπροσωπεύει την ολική σταθερά ταχύτητας των διαδικασιών αποδιέγερσης,

S1 ^  S0 που δεν συνοδεύονται από εκπομπή ακτινοβολίας, και ισούται με το άθροισμα 

των σταθερών ταχύτητας της εσωτερικής μετατροπής και εσωτερικής διασταύρωσης.

( k snr = kfc + k lsc)

k Tr : σταθερά ταχύτητας αποδιέγερσης Τ 1 ^  S0 με εκπομπή φωσφορισμού

k Tnr: ολική σταθερά ταχύτητας διαδικασιών αποδιέγερσης, Τ 1 ^  S0 που δεν συνοδεύονται

από εκπομπή ακτινοβολίας.

Σχήμα 2.22: Απλοποιημένο διάγραμμα Jablonski [Valeur, 2002]

Αν ένα είδος με συγκέντρωση Α, (mol/L), διεγερθεί, τότε σε χρόνο 0 κάποια από τα μόρια 

του θα βρεθούν στη διεγερμένη κατάσταση S1. Από εκεί τα μόρια είτε θα επιστρέψουν στη 

βασική κατάσταση με ή χωρίς εκπομπή ακτινοβολίας, είτε θα κάνουν εσωτερική 

διασταύρωση. Ο ρυθμός με τον οποίο τα διεγερμένα μόρια θα αποδιεγερθούν από τη 

διεγερμένη κατάσταση είναι ο ακόλουθος:
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d[ A*] „ s= (11, + k l )[A ] Ε ξίσω σ η  2 .1 )
dt

Λύση της εξίσωσης αυτής οδηγεί:

[ A* ] = [ A* ] 0 exp (——) Ε ξίσω σ η  2.2)
τ,

όπου [A*] η συγκέντρωση των διεγερμένων μορίων, [A*]0 η συγκέντρωση των

διεγερμένων μορίων σε χρόνο 0 , t o συνολικός χρόνος που χρειάζεται το μόριο για να 

αποδιεγερθεί και ^  μια σταθερά, που δίνει ουσιαστικά το μέσο χρόνο που έκαναν τα 

μόρια στη διεγερμένη κατάσταση Si και ισούται με:

τ ° = k ,  + k s φ ^ ^ σ η  2.3)r

Η ένταση φθορισμού, ορίζεται ως η ποσότητα σε φωτόνια που εκπέμπονται ανά μονάδα 

χρόνου και όγκου. Η ένταση φθορισμού, iF σε χρόνο t μετά τη διέγερση, είναι ανάλογη 

της συγκέντρωσης των διεγερμένων μορίων, [A* ]. Έτσι:

iF (t) = k s [A*] = ks [A*]0 exp(— —) Ε ξίσω σ η  2.4)
τι

Όπως φαίνεται από την εξίσωση 2.4, η ένταση φθορισμού μειώνεται μονοεκθετικά με το 

χρόνο. Αν κατά τη διαδικασία αποδιέγερσης κάποια μόρια βρίσκονται στην τριπλή 

κατάσταση τότε από εκεί μπορούν να αποδιεγερθούν με εκπομπή ή όχι ακτινοβολίας. Τότε 

η σταθερά τΤ, που δίνει το χρόνο που τα μόρια έκαναν στη τριπλή κατάσταση θα δίνεται 

από την εξίσωση 2.5:

τ τ = 1 T (Εξίσωση 2.5)
k  ̂ ^  k ,.r nr

2.6.1.5 Απόδοση φθορισμού

Η κβαντική απόδοση (quantum yield) για το φθορισμό ή το φωσφορισμό είναι απλά, ο 

λόγος του αριθμού των μορίων τα οποία φωταυγάζουν προς τον ολικό αριθμό των 

διεγερμένων μορίων. Για μόρια που έχουν υψηλά επίπεδα φθορισμού, όπως είναι π.χ. η 

φλουορεσκεΐνη, η κβαντική απόδοση πλησιάζει υπό ορισμένες συνθήκες τη μονάδα. 

Ουσίες που δεν φθορίζουν αισθητά, έχουν τιμές κβαντικής απόδοσης που πλησιάζουν το 

μηδέν [Skoog et al., 2002].

Η κβαντική απόδοση φθορισμού Φρ για μια ένωση, σύμφωνα με τα πιο πάνω 

προσδιορίζεται από τις σταθερές σχετικών ταχυτήτων k ., (rate constants) των διάφορων

μηχανισμών με τους οποίους η κατώτατη διεγερμένη απλή κατάσταση αποδιεγείρεται.
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Δηλαδή του φθορισμού, k r , της εσωτερικής μετατροπής, k ic και της εσωτερικής 

διασταύρωσης, k isc [Valeur, 2002]. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να εκφρασθούν με την 

εξίσωση 2 .6 :

k s
= , , (Εξίσωση 2.6)

όπου οι όροι k i είναι οι αντίστοιχες σταθερές ταχύτητας των διαφόρων μηχανισμών, που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η εξίσωση 2.6 επιτρέπει την ποιοτική ερμηνεία πολλών από τους δομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την ένταση του φθορισμού. Αυτές οι 

μεταβλητές, που αυξάνουν τη σταθερά ταχύτητας k ! και μειώνουν τις άλλες σταθερές 

ταχύτητας, k snr ενισχύουν το φθορισμό [Skoog et al., 2002].

Η απόδοση φωσφορισμού, ΦP δίδεται αντίστοιχα από την εξίσωση 2.7 [Valeur, 2002]:

k  
k T  + kΦ ρ  =  lT T J T  (Εξίσωση 2.7)

r  η τ

Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το φθορισμό είναι ο τύπος της μετάπτωσης, η δομή 

της ένωσης, η δομική ακαμψία, η θερμοκρασία, ο διαλύτης, το ιξώδες και η συγκέντρωση.

Όσον αφορά τον τύπο της μετάπτωσης σπάνια παρατηρείται φθορισμός που οφείλεται σε 

μεταπτώσεις σ* ^  σ. Αντίθετα, για τις περισσότερες φθορίζουσες ενώσεις, η ακτινοβολία 

παράγεται με μεταπτώσεις n ^  π* ή π ^  π*, ανάλογα με το ποια από αυτές είναι λιγότερο 

ενεργητική [Skoog et al., 2002]. Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι ο φθορισμός 

εμφανίζεται συχνότερα σε ενώσεις στις οποίες η κατώτερη ενεργειακή μετάπτωση είναι η 

π ^  π* και όχι σε ενώσεις με κατώτατη ενεργειακή μετάπτωση n ^ -π*.

Οι περισσότερες ενώσεις οι οποίες φθορίζουν είναι αρωματικές. Ενώσεις που περιέχουν 

αλειφατικές και αλεικυκλικές καρβονυλικές δομές ή δομές διπλών δεσμών υψηλής 

συζυγίας, εμφανίζουν επίσης φθορισμό, αλλά ο αριθμός τους είναι μικρός σε σύγκριση με 

το μεγάλο αριθμό των αρωματικών συστημάτων [Skoog et al., 2002]. Σε γενικές γραμμές, 

οι κβαντικές αποδόσεις συνήθως αυξάνουν με τον αριθμό των δακτυλίων και το βαθμό 

συμπύκνωσης τους. Οι απλές ετεροκυκλικές ενώσεις, όπως η πυριδίνη, το φουράνιο, το
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θειοφαίνιο και το πυρρόλιο, δεν φθορίζουν. Αντίθετα, οι συμπυκνωμένες δομές φθορίζουν 

[Lakowicz, 1998].

Στις ετεροκυκλικές ενώσεις, πιστεύεται ότι οι χαμηλότερες ενεργειακά ηλεκτρονιακές 

μεταπτώσεις, περιλαμβάνουν ένα σύστημα n ^  π*, που ταχύτατα μετατρέπεται σε μια 

τριπλή κατάσταση και παρεμποδίζει το φθορισμό με αποτέλεσμα η κβαντική απόδοση για 

αυτές τις ενώσεις να είναι μικρή [Skoog et al., 2002].

Σε υποκατεστημένες αρωματικές ενώσεις με βαρέα άτομα, παρατηρείται ελάττωση του 

φθορισμού, γιατί παρουσία βαρέων ατόμων αυξάνεται η πιθανότητα της εσωτερικής 

διασταύρωσης. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα μηχανισμού εσωτερικής διασταύρωσης είναι 

ανάλογη του Ζ4, όπου Ζ ο ατομικός αριθμός του υποκατεστημένου ατόμου [Valeur, 2002].

Υποκατάσταση ενός βενζολικού δακτυλίου με καρβονυλική ή καρβοξυλική ομάδα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του φθορισμού. Στις ενώσεις αυτές η ενέργεια της μετάπτωσης n 

^  π* είναι μικρότερη απ' ότι αυτή της π ^  π*. Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε η απόδοση 

φθορισμού στα συστήματα του πρώτου τύπου είναι συνήθως μικρή [Lakowicz, 1998].

Εμπειρικά έχει βρεθεί ότι ο φθορισμός ευνοείται σε μόρια με άκαμπτη δομή. Η ευκαμψία 

σε ένα μόριο προκαλεί ενίσχυση της εσωτερικής μετατροπής και συνεπώς αύξηση της 

πιθανότητας για μη ακτινοβόλο αποδιέγερση. Ένα τμήμα ενός εύκαμπτου μορίου μπορεί 

να εμφανίσει δονήσεις χαμηλής συχνότητας σε σχέση με άλλα τμήματα και να προκαλέσει 

μερική απώλεια ενέργειας [Skoog et al., 2002].

Η κβαντική απόδοση φθορισμού των περισσοτέρων μορίων μειώνεται με αύξηση της 

θερμοκρασίας, επειδή η αύξηση του ρυθμού κρούσεων στις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει 

και την πιθανότητα αποδιέγερσης με εξωτερική μετατροπή. Μείωση του ιξώδους του 

διαλύτη αυξάνει επίσης την πιθανότητα εμφάνισης εξωτερικής μετατροπής και οδηγεί στο 

ίδιο αποτέλεσμα. Ο φθορισμός ενός μορίου μειώνεται σε διαλύτες, που περιέχουν βαρέα 

άτομα ή άλλα συστατικά του διαλύματος με τέτοια άτομα στο μόριο τους [Lakowicz, 

1998].

Ο φθορισμός μιας αρωματικής ένωσης με όξινους ή βασικούς υποκαταστάτες συνήθως 

εξαρτάται από το pH. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φαινόλη και η ανιλίνη, όπου οι 

αλλαγές στην εκπομπή αυτών των ενώσεων οφείλονται στο διαφορετικό αριθμό μορφών
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συντονισμού, τα οποία συνδέονται με την όξινη και βασική μορφή των μορίων. Για 

παράδειγμα, η ανιλίνη παρουσιάζει διάφορες μορφές συντονισμού, ενώ το ιόν του 

ανιλινίου έχει μόνο μία, δηλαδή οι επιπλέον μορφές συντονισμού οδηγούν σε σταθερότερη 

πρώτη διεγερμένη κατάσταση με αποτέλεσμα να φθορίζει η ένωση στην υπεριώδη περιοχή 

[Skoog et al., 2002].

Η σχέση η οποία συνδέει την ένταση φθορισμού με τη συγκέντρωση δίδεται από την 

εξίσωση 2.8. Σύμφωνα με τη σχέση αυτή, η ένταση φθορισμού ενός διαλύματος ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης της φθορίζουσας ουσίας είναι γραμμική.

I  = K  C (Εξίσωση 2.8)

2.6.1.6 Είδη φθoρισμoμετρικών τεχνικών

Οι μετρήσεις φθορισμού διαχωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Στις μετρήσεις 

στατικού φθορισμού, (steady-state) και στις μετρήσεις φθορισμού εξαρτώμενες από το 

χρόνο, (time-ressolved) [Lakowicz, 1998]. Οι μετρήσεις στατικού φθορισμού 

πραγματοποιούνται κάτω από σταθερή ακτινοβολία και παρατήρηση, όπου το δείγμα 

διεγείρεται με συνεχή πηγή ακτινοβολίας και καταγράφεται η διέγερση ή αποδιέγερση σε 

σχέση με το μήκος κύματος [Lakowicz, 1998].

Στις μετρήσεις φθορισμού, στις οποίες υπάρχει εξάρτηση από το χρόνο, το δείγμα 

ακτινοβολείται με παλμούς φωτός και η ένταση αποδιέγερσης καταγράφεται με 

ανιχνευτικά συστήματα υψηλής ταχύτητας, σε σχέση με το χρόνο αποδιέγερσης. Οι 

μετρήσεις αυτού του τύπου απαιτούν περίπλοκη και υψηλού κόστους οργανολογία, αλλά 

είναι πολύ σημαντικές γιατί δίνουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα φαινόμενα 

αποδιέγερσης [Lakowicz, 1998]. Περαιτέρω πληροφορίες για τη τεχνική αυτή δίνονται 

στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού.

2.6.1.7 Οργανολογία

Τα διάφορα τμήματα των οργάνων μέτρησης φωτοφωταύγειας, σε γενικές γραμμές είναι 

όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα φωτόμετρα ή φασματοφωτόμετρα ορατού- 

υπεριώδους. Η διαφορά μεταξύ των οργάνων απορρόφησης και φθορισμού, είναι ότι κατά 

τη μέτρηση απορρόφησης, η ένταση της ακτινοβολίας που διαπερνά το δείγμα μετριέται 

σε σχέση με την ένταση μηδενικού δείγματος. Αντίθετα, κατά τη μέτρηση φθορισμού δε 

χρησιμοποιούνται μηδενικά δείγματα, γιατί αυτά δε δίνουν σήμα, έτσι δε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διορθώσεις διακυμάνσεων [Skoog et al., 2002].
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Υπάρχουν δύο τύποι πηγών οι συνεχείς πηγές (continuum sources) οι οποίες εκπέμπουν 

ακτινοβολία της οποίας η ένταση μεταβάλλεται κατά τρόπο συνεχή με το μήκος κύματος 

και πηγές γραμμών (line sources), οι οποίες εκπέμπουν έναν αριθμό γραμμών ή ταινιών 

ακτινοβολίας που καλύπτουν περιορισμένη περιοχή μήκους κύματος. Για περιπτώσεις στις 

οποίες απαιτούνται ισχυρές εντάσεις, χρησιμοποιούνται λυχνίες τόξου που περιέχουν 

κάποιο αέριο, όπως αργό, ξένο ή ατμούς υδραργύρου σε υψηλή πίεση. Τα λέιζερ είναι 

χρησιμότατες πηγές, επειδή εκπέμπουν ακτινοβολίες υψηλών εντάσεων, στενού εύρους 

ταινιών και συνεκτικού και σύγχρονου (coherent) χαρακτήρα [Lakowicz, 1998].

Ο φθορισμός εκπέμπεται από το δείγμα προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά παρατηρείται σε 

γωνία 90ο ως προς την ακτινοβολία διέγερσης, διότι σε άλλες γωνίες παρουσιάζεται 

αυξημένη σκέδαση από το διάλυμα και τα τοιχώματα της κυψελίδας. Η σκέδαση αυτή 

μπορεί να προκαλέσει μεγάλα σφάλματα στη μέτρηση της έντασης. Για την επιλογή του 

μήκους κύματος της ακτινοβολίας διέγερσης και της ακτινοβολίας εκπομπής φθορισμού 

χρησιμοποιούνται φίλτρα απορρόφησης και φίλτρα συμβολής. Πολλά 

φασματοφθορισμόμετρα είναι εφοδιασμένα με έναν τουλάχιστον και μερικές φορές με δύο 

μονοχρωμάτορες φράγματος [Skoog et al., 2002].

Στη συνέχεια, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία φθάνει στο μεταλλάκτη. Ένα τυπικό σήμα 

φθορισμού είναι συνήθως χαμηλής έντασης και για το λόγο αυτό οι συνηθέστεροι τύποι 

μεταλλακτών στα ευαίσθητα φθορισμόμετρα είναι οι φωτοπολλαπλασιαστές. Για να 

βελτιωθεί ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο συχνά οι μεταλλάκτες αυτοί λειτουργούν ως 

απαριθμητές φωτονίων. Στη φασματοφθορισμομετρία χρησιμοποιούνται επίσης και 

συστοιχίες φωτοδιόδων. Στη συνέχεια, το σήμα από το φωτοπολλαπλασιαστή διαβιβάζεται 

στο όργανο ανάγνωσης και καταγράφεται [Skoog et al., 2002].

2.6.1.8 Time-Resolved Fluorescence (TRLF spectroscopy)

Οι μετρήσεις φθορισμού εξαρτώμενες από το χρόνο, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη 

φασματοσκοπία φθορισμού και αυτό γιατί δίνουν περισσότερες πληροφορίες από τα 

δεδομένα στατικού φθορισμού. Οι μετρήσεις του τύπου αυτού, δίνουν πληροφορίες 

σχετικά με τα φαινόμενα αποδιέγερσης, μέσα στα οποία κρύβονται σημαντικές 

πληροφορίες για τα μόρια. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση όπου ένα μόριο, 

σταθεροποιείται σε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις, οι μετρήσεις εξαρτώμενες από το 

χρόνο θα δώσουν δύο διαφορετικές τιμές τ, ενώ αντίθετα οι μετρήσεις στατικού
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φθορισμού, θα έδιναν μια τιμή που θα αποτελούσε το μέσο όρο των δύο [Takahashi et al.,

Στις μετρήσεις φθορισμού με εξάρτηση από το χρόνο, υπάρχουν δύο πιθανότητες 

μέτρησης, και αυτές είναι μέτρηση χρόνου ή συχνότητας. Στην πρώτη περίπτωση, και 

στην οποία θα εστιαστεί η παρούσα μελέτη, το δείγμα διεγείρεται με παλμικό φως, και 

καταγράφεται η ένταση του φωτός που εκπέμπεται, σε σχέση με το χρόνο. Η σταθερά τ, 

προσδιορίζεται από την κλίση του διαγράμματος, log I(t) ως προς t όπως φαίνεται 

διαγραμματικά στο Σχήμα 2.23. Ως συνήθως η μέτρηση της έντασης πραγματοποιείται σε 

γωνιά 54.70 σε σχέση με τον κάθετο z άξονα. Στη δεύτερη περίπτωση, η διέγερση του 

δείγματος πραγματοποιείται με συντονισμένο φως, (συνήθως ημιτονοειδές κύμα), (Σχήμα 

1.28). Η μέτρηση της μετατόπισης φάσης, (Φ) χρησιμοποιείται για υπολογισμό της 

σταθεράς τ [Lakowicz, 1998].

Σχήμα 2.23: Αρχή φασματοσκοπίας TRLFS, με μέτρηση χρόνου ή συχνότητας [Lakowicz, 1998]

Η ανάλυση των δεδομένων από αυτού του είδους τις μετρήσεις, βασίζεται συνήθως στη 

μέθοδο μη γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων, (nonlinear least squares). Βασική αρχή της

ορίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων της πειραματικής και 

υπολογισμένης απόκρισης και δίδεται από την ακόλουθη σχέση, όπου Ν ο ολικός αριθμός 

σημείων και σ(ί) η απόκλιση του κάθε σημείου [Valeur, 2002]:

2 0 0 2 ].

EMISSION

MO DU LA TE D
EXCITATION

TIME

μεθόδου αυτής είναι η ελαχιστοποίηση του παράγοντα χ2, που εκφράζει τη διαφορά
2

μεταξύ των πειραματικών και προσαρμοσμένων, (fitted) δεδομένων. O παράγοντας χ

2

Ε ξίσω σ η  2.9)
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω, για να υπάρχει καλή συμφωνία μεταξύ πειραματικών και 

προσαρμοσμένων δεδομένων, ο όρος χ2 πρέπει να είναι κοντά στη μονάδα. Τιμές μεταξύ

0.8-1.2 είναι επίσης αποδεκτές [Lakowicz, 1998].

Για τις παλμικές μετρήσεις φθορισμού, που είναι και οι πιο διαδεδομένες συνήθως 

χρησιμοποιείται η μέθοδος time-correlated single photon counting. Η τεχνική αυτή 

βασίζεται στο γεγονός ότι στο σύστημα περιέχονται τέτοιες ρυθμίσεις, ώστε για κάθε 

παλμό, ανιχνεύεται από το φωτοπολλαπλασιαστή μόνο ένα φωτόνιο. Δηλαδή, το δείγμα 

διεγείρεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή φωτονίου φθορισμού. Μόλις ο 

ανιχνευτής ανιχνεύσει φωτόνιο, σταματά τη λειτουργία του και περιμένει το επόμενο 

φωτόνιο που θα παραχθεί από τον επόμενο παλμό. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 

εκατομμύρια φορές και στο τέλος παράγεται ένα ιστόγραμμα με τα διάφορα σημεία που 

αντιπροσωπεύουν την καμπύλη αποδιέγερσης. H τεχνική αυτή απαιτεί περίπλοκη και 

υψηλού κόστους τεχνολογία, που περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικών και 

ανιχνευτών. Ως πηγές διέγερσης χρησιμοποιούνται συνήθως lasers, όπως π.χ. laser Ar+ ή 

laser Ti:sapphire που έχει τη δυνατότητα παραγωγής παλμών μεγάλου εύρους μήκων 

κύματος και σε κλίμακα picoseconds [Lakowicz, 1998; Geipel et al., 2004].

Στην περίπτωση όπου η αποδιέγερση ενός μορίου ακολουθεί μονοεκθετικό χαρακτήρα, η 

συνάρτηση της εντάσεως ως προς το χρόνο, δίδεται από την ακόλουθη σχέση [Valeur, 

2 0 0 2 ]:

I(t) = a exxp(-t / τ)  Ε ξίσω σ η  2.10)

Όταν η μονοεκθετική προσαρμογή δε δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τότε

εφαρμόζεται πολυεκθετική προσαρμογή, η οποία περιλαμβάνει δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ

εκθετικό όρο. Στη περίπτωση πολυεκθετικής προσαρμογής που περιλαμβάνει n όρους, η 

συνάρτηση της εντάσεως ως προς το χρόνο, δίδεται από την ακόλουθη σχέση [Valeur,

2 0 0 2 ]:

n

I ( t ) = ^ a  exp(-t / τ ) Ε ξίσω σ η  2 .1 1 )
i=1
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2.6.1.9 Εφαρμογές φασματοσκοπίας TRLFS, σε μελέτες συμπλοκοποίησης 

λανθανίδων / ακτινίδων

Η φασματοσκοπία TRLFS, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε μελέτες συμπλοκοποίησης 

λανθανίδων και ακτινίδων με διάφορους οργανικούς ή ανόργανους υποκαταστάτες, και 

αυτό λόγω των καλών φθορισμομετρικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν κάποια από τα 

μεταλλοϊόντα αυτά [Thomanson et al., 1996; Klenze et al., 1998; Plancque et al., 2003; 

Kumke et al., 2005]. Ο φθορισμός που παρατηρείται οφείλεται σε μεταπτώσεις μεταξύ των 

f  τροχιακών. Όσο μεγαλύτερο το ενεργειακό κενό μεταξύ των f  τροχιακών, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η απόδοση φθορισμού [Lakowicz, 1998]. Έτσι, ικανοποιητική απόδοση 

φθορισμού παρουσιάζουν μόνο κάποιες λανθανίδες και ακτινίδες και σε συγκεκριμένες 

οξειδωτικές καταστάσεις, όπως π.χ. από τα f7 τροχιακά, το Gd(III) και Cm(III), από τα f6  

το Eu(III) και Am(III) και από τα f8 to Tb(III) και Bk(III).

Σε περιβαλλοντικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστά φαινόμενα, όπως η 

δημιουργία συμπλόκων μεταλλοϊόντων με φυσικούς υποκαταστάτες, η ειδοταυτοποίηση 

τους δηλαδή, όπως επίσης και φαινόμενα που περιλαμβάνουν τη ρόφηση μεταλλοϊόντων 

σε ανόργανες επιφάνειες που οδηγεί στην ακινητοποίηση τους ή τη σταθεροποίηση τους 

στον υδροφορέα σαν κολλοειδή [Monsallier et al., 2001; Plancque et al., 2003]. Η 

φασματοσκοπία ΤRLFS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη μελέτη τέτοιων 

φαινομένων αφού είναι μη καταστροφική και ευαίσθητη μέθοδος, και συνεπώς οι μελέτες 

είναι δυνατό να διεξαχθούν σε συνθήκες παρόμοιες των φυσικών συστημάτων [Monsallier

et al., 2001]. Χαρακτηριστικά, τα ανιχνευτικά όρια της τεχνικής αυτής για το Cm(III),
12είναι έως και 10- mol/L [Klenze et al., 1998]. Ανάμεσα στους υποκαταστάτες που 

υπάρχουν σε φυσικά υδατικά συστήματα και έχουν τη δυνατότητα συμπλοκοποίησης με 

λανθανίδες ή ακτινίδες είναι ανόργανα ιόντα όπως τα υδροξείδια και τα ανθρακικά ή 

οργανικοί υποκαταστάτες, όπως τα χουμικά και φουλβικά οξέα.

Η εφαρμογή της φασματοσκοπίας TRLFS σε μελέτες συμπλοκοποίησης, παρουσιάζει 

επιπλέον τα εξής πλεονεκτήματα. Είναι δυνατή η επιλογή μήκους κύματος διέγερσης με τη 

χρήση συγκεκριμένων συστημάτων laser, τα φάσματα αποδιέγερσης είναι χαρακτηριστικά 

για το ιόν που φθορίζει, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ ελεύθερου και 

συμπλοκοποιημένου μεταλλοϊόντος και τέλος οι χρόνοι αποδιέγερσης οι οποίοι είναι 

χαρακτηριστικοί για συγκεκριμένα περιβάλλοντα, δίνουν πληροφορίες για τα είδη που 

βρίσκονται στο διάλυμα [Tiseanu et al., 1998]. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται εμπειρικές σχέσεις που προκύπτουν από μετρήσεις χρόνου αποδιέγερσης σε
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Η20  και D2O, για τον προσδιορισμό του αριθμού μορίων νερού στην πρώτη σφαίρα 

ένταξης του μεταλλοϊόντος, πληροφορία χρήσιμη για μελέτες συμπλοκοποίησης αφού ο 

αριθμός των μορίων νερού που απομακρύνονται, δίνει πληροφορίες για τη φύση της 

συμπλοκοποίησης [Kimura and Choppin, 1994]. Ενδεικτικά, για το Ε^ΠΓ) και Cm(III) 

αναφέρονται οι ακόλουθες σχέσεις, όπου Kobs η πειραματική σταθερά συμπλοκοποίησης 

[Kimura and Choppin, 1994]:

n m olesH 1O ( E u )  =  1 0 7 K o b s ~  0  6 2  (Εξίσωση 2.12)

n m olesH 2O ( C m )  = 0 6 5 K o b s  -  0  8 8  (Εξίσωση 2.13)

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα γίνει αναφορά σε κάποια παραδείγματα που 

αφορούν τη συμπλοκοποίηση μεταλλοϊόντων με χουμικά με τη χρήση του TRLFS.

Σε μια μελέτη από τους Klenze et al., έχει γίνει με τη χρήση του TRLFS, μελέτη της 

συμπλοκοποίησης Cm(III) και Tb(III) με το χηλικό αρωματικό υποκαταστάτη 5-σούλφο- 

σαλικιλικό οξύ, (SSA). Εδώ να σημειωθεί ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται οργανικές 

ενώσεις σαν χημικά ομόλογα των χουμικών, γιατί η μελέτη πιο απλών συστημάτων μπορεί 

να δώσει πληροφορίες για πιο περίπλοκα συστήματα. Στο Σχήμα 2.24 παρουσιάζονται τα 

φάσματα εκπομπής του υδατικού Cm(III) και του Cm(III) με τον υποκαταστάτη SSA για 

διάφορες τιμές pH και για διάφορες συγκεντρώσεις υποκαταστάτη. Παρατηρείται ότι η 

χαρακτηριστική κορυφή του υδατικού Cm(III) εμφανίζεται στα 593.8 nm, ενώ με 

προσθήκη του υποκαταστάτη παρατηρείται μετατόπιση των φασμάτων και εμφάνιση δύο 

καινούριων κορυφών στα 597.8 nm και 603.5 nm [Klenze et al., 1998].
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580 590 600 610 620
Wavelength / nm

Σχήμα 2.24: Φάσματα εκπομπής Cm(III)aq και Cm(III)-SSA [Klenze et al., 1998]

Στο Σχήμα 2.25 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των κορυφών για το 

φάσμα του Cm(III) σε συγκεκριμένο pH και συγκέντρωση του υποκαταστάτη. 

Παρατηρείται ότι εκτός από το υδατικό Cm(III), συνυπάρχουν ακόμα τρία είδη, το
ο

Cm(SSA) και το Cm(SSA ) 2 - που αντιστοιχούν στην εμφάνιση των δύο καινούριων 

κορυφών, και το Cm(OH) που φαίνεται ότι είναι αμελητέο για pH 6.2. Παρόμοια 

αποτελέσματα έχουν βρεθεί και για το Tb(III), που είναι μια τρισθενής λανθανίδα και 

συμπεριφέρεται ανάλογα με τις ακτινίδες [Klenze et al., 1998].
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580  590 600  610 620
Wavelength / nm

Σχήμα 2.25: Ανάλυση κορυφών φάσματος εκπομπής Cm(III) [Klenze et al., 1998]

Ο Μoon et al., μελέτησε την αλληλεπίδραση Cm(III) με χουμικά χρησιμοποιώντας την 

τεχνική TRLFS. Στα Σχήματα 2.26 και 2.27 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης 

και εκπομπής του Cm(III)aq, (a) και του Cm με χουμικά, (b) [Moon, 1991].
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Σχήμα 2.26: φάσματα απορρόφησης Cm(III)aq και Cm-HA [ Moon, 1991]

Wavelength [nm]

Σχήμα 2.27: φάσματα εκπομπής Cm(III)aq και Cm-HA [Moon, 1991]

Το φάσμα απορρόφησης του υδατικού Cm(III) παρουσιάζει τρεις κορυφές που 

προέρχονται από τις f-f μεταπτώσεις από τη Ζ βασική κατάσταση στις διεγερμένες G, H 

και F. Με την προσθήκη χουμικού το φάσμα διαφοροποιείται, με διαπλάτυνση των 

κορυφών και μετατόπιση τους γεγονός που επιβεβαιώνει το σχηματισμό του συμπλόκου
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CmHA. Από τα φάσματα εκπομπής παρατηρείται η χαρακτηριστική κορυφή του υδατικού 

Cm(III) στα 593.8 nm, ενώ με την προσθήκη χουμικού παρατηρείται μετατόπιση της 

κορυφής και εμφάνιση της στα 601.4 nm, κάτι που επίσης επιβεβαιώνει το σχηματισμό 

του συμπλόκου. Μάλιστα η κορυφή στα 601.4nm έχει παρατηρηθεί και για το σύμπλοκο 

Cm(III) με ανθρακικά, πράγμα που δίνει μιαν ένδειξη πως η συμπλοκοποίηση προχωρά 

μέσω των καρβοξυλικών ομάδων του χουμικού [Moon, 1991].

Επίσης ο χρόνος αποδιέγερσης είναι ακόμα μια παράμετρος που μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για τη συμπλοκοποίηση. Η ανταλλαγή των μορίων νερού γύρω από τη 

σφαίρα ένταξης του μετάλλου με άλλους υποκαταστάτες, προκαλεί αλλαγή στο χρόνο 

αποδιέγερσης [Moon, 1991; Geipel et al., 2004]. Συγκεκριμένα, όσο πιο μεγάλος ο 

υποκαταστάτης που ανταλλάσεται τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποδιέγερσης [Kim 

et al., 1994]. Αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.28, όπου η προσθήκη ενός και δύο μορίων 

ανθρακικών στο Eu(CO3)+ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αποδιέγερσης.

Σχήμα 2.28: Χρόνοι αποδιέγερσης για σύμπλοκα Eu με ανθρακικά

Στη μελέτη της αλληλεπίδρασης Cm(III) με χουμικά, έχει βρεθεί πως το υδατικό Cm(III) 

δίνει χρόνο αποδιέγερσης 72ks ενώ το σύμπλοκο Cm-HA δίνει μεγαλύτερο χρόνο 

αποδιέγερσης, 141ks. Ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος με το χρόνο αποδιέγερσης του 

συμπλόκου του Cm(III) με ανθρακικά, κάτι που επιβεβαιώνει πως υπάρχει σχηματισμός 

συμπλόκου, πιθανότατα μέσω των καρβοξυλικών ομάδων του χουμικού [Moon, 1991].

Σε ένα φυσικό σύστημα εκτός από την αλληλεπίδραση χουμικών με μεταλλοϊόντα στην 

υδατική φάση, σημαντική διεργασία είναι και η ρόφηση τους πάνω στο υπόστρωμα.
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Παρόλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού και μιας νέας φάσης σε ένα φυσικό 

σύστημα, που μπορεί να επηρεάσει τη συμπλοκοποίηση μεταλλοϊόντων, και αυτή 

σχηματίζεται από τη ρόφηση χουμικών πάνω στο υπόστρωμα και το σχηματισμό 

ανόργανο-οργανικών υβριδίων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η μελέτη που έγινε από τον 

Takahashi et al., όπου με τη χρήση του TRLFS έγινε κατορθωτός ο απευθείας 

προσδιορισμός των ειδών Cm(III) που ροφούνται πάνω στο υβρίδιο μοντμοριλονίτη- 

φουλβικού οξέος [Takahashi et al., 2002].

Στο Σχήμα 2.29 παρουσιάζονται τα φάσματα φθορισμού για δύο τιμές pH για τα 

συστήματα Cm-φουλβικό οξύ, Cm-μοντμοριλονίτης και Cm-φουλβικό οξύ- 

μοντμοριλονίτης.

1 1 ' ' I ...................... .. ........................
 Cm/FA system
 Cm/Mon system
 Cm/FA/mon system

* I

I . . . .  1 . . . .  I . . . .  I

570 580 590 600 610 620
Wavelength/nm

Σχήμα 2.29: Φάσματα φθορισμού για τα συστήματα Cm/FA, Cm/mon, Cm/FA/mon [Takahashi et al., 2002]

Για pH=3.2 παρατηρείται ότι στο σύστημα με τα τρία είδη (Cm/FA/mon), παρουσιάζεται 

ένας ώμος στη περιοχή που βρίσκεται η κύρια κορυφή του συστήματος Cm/mon και 

επίσης μια κορυφή στη περιοχή της κύριας κορυφής του συστήματος Cm/FA. Τα πιο πάνω
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συνιστούν πως σε αυτή τη τιμή pH, συνυπάρχουν δύο είδη του Cm(III). Αυτό που είναι 

ροφημένο απευθείας στο μοντμοριλονίτη και το Cm(III) που ροφάται πάνω στο στερεό, 

σαν σύμπλοκο Cm-FA. Στο pH=7.3 ο ώμος στο σύστημα Cm/FA/mon εξαφανίζεται κάτι 

που υποδεικνύει πως τα σύμπλοκα Cm-FA είναι τα κυρίαρχα είδη που ροφούνται στο 

υβρίδιο [Takahashi et al., 2002].

2.6.1.10 Φαινόμενο Αντέννα (Antenna Effect)

O φθορισμός για τις λανθανίδες αποτελεί την πλέον μελετημένη φασματοσκοπική ιδιότητα 

τους και ο λόγος είναι τα μικρά συστήματα αντένας που δημιουργούνται με τη 

συμπλοκοποίηση τους με χηλικούς (πολυδοντικούς) υποκαταστάτες. Τα κριτήρια για να 

δράσουν οι υποκαστάτες σαν αντένες μέσα στο σύμπλοκο είναι τα ακόλουθα:

i. να απορροφούν ενέργεια στην υπεριώδη περιοχή

ii. να έχουν μεγάλο απεντοπισμό του ηλεκτρονιακού τους νέφους

iii. να έχουν φορτίο ώστε να πραγματοποιείται η μεταφορά φορτίου προς το 

μέταλλο

iv. οι θέσεις ένταξης του μετάλλου να συμπληρώνονται από άτομα δότες του 

υποκαταστάτη και όχι από μόρια διαλύτη (νερό) που πιθανόν να 

αποδιεγείρουν τη διεγερμένη κατάσταση (μέσω δονήσεων δεσμού Ο-Η)

v. η τριπλή διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση του υποκαστάτη να έχει ιδανική 

κατά το δυνατό διαφορά ενέργειας με την ενεργειακή κατάσταση εκπομπής 

του λανθανοϊόντος

vi. να σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με τα λανθανοϊόντα

Όταν ο υποκαταστάτης παρουσιάζει τις συγκεκριμένες ιδιότητες τότε μέσω δονήσεων του 

όλου συμπλόκου προκαλείται παραμόρφωση της γεωμετρίας του συμπλόκου με 

αποτέλεσμα να εντείνονται οι f-f ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις και να αυξάνεται ο 

φθορισμός [Sabbatini and Guardigli, 1993]. Συγκεκριμένα ο υποκαταστάτης (δότης) 

απορροφά ενέργεια (φως), τη μεταφέρει μέσω της διεγερμένης του κατάστασης στη 

κατάσταση εκπομπής του μετάλλου (δέκτης), το οποίο θα εκπέμψει φθορισμό. Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ δότη και δέκτη αποτελεί μια πολύ ασθενή αλληλεπίδραση 

διπόλου-διπόλου.

Οι συνηθέστεροι προτεινόμενοι τρόποι μεταφοράς ενέργειας από τον υποκαταστάτη 

(δότη) στο μέταλλο (δέκτη), είναι είτε μέσω δεσμού ή μέσω χώρου με αλληλεπίδραση
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διπόλου-διπόλου. Στην τελευταία περίπτωση ύψιστη σημασία έχει η απόσταση μεταξύ του 

χρωμοφόρου τμήματος του υποκαταστάτη με το μέταλλο, ενώ στην πρώτη ο αριθμός των 

δεσμών ανάμεσα τους. Ένας καλός τρόπος περιγραφής της μεταφοράς ενέργειας μέσα σε 

ένα λανθανιδικό σύμπλοκο όπως για παράδειγμα του Eu3+ δίνεται στο Σχήμα 2.30.

Συγκεκριμένα ο υποκαταστάτης απορροφά ενέργεια και μεταπίπτει σε ένα δονητικό 

επίπεδο της πρώτης διεγερμένης απλής κατάστασης (So ^ S i) .  Ακολούθως με εσωτερική 

μετατροπή κατόπιν αλληλεπίδρασης με μόρια διαλύτη μεταπίπτει σε ένα χαμηλότερο 

δονητικό επίπεδο. Από εκεί αποδιεγείρεται είτε επιστρέφοντας στη βασική κατάσταση με 

παράλληλη εκπομπή μοριακού φθορισμού είτε μέσω μεταπτώσεως και παράλληλης 

αλλαγής του spin τοποθετείται στην τριπλή διεγερμένη κατάσταση Τ1.

Σχήμα 2.30: Ενεργειακό διάγραμμα μεταφοράς ενέργειας Λανθανιδικών Συμπλόκων [Soini and Lovgren,

1987]

Από εκεί μπορεί να επιστρέψει στη βασική κατάσταση (Τ1 ^ S 0) πράγμα απαγορευμένο με 

εκπομπή μοριακού φωσφορισμού αλλά και να μεταπέσει και να μεταφερθεί σε 

χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση του λανθανοϊόντος (0 έως 6 ) [Soini and Lovgren, 

1987; Sabbatini and Guardigli, 1993].
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Οι χαμηλότερες αυτές ενεργειακές καταστάσεις των λανθανοϊόντων από όπου με 

αποδιέγερση είναι εφικτή η εκπομπή φθορισμού προκύπτουν από την 4f ηλεκτρονική 

διαμόρφωση τους. Άρα το λανθανοϊόν μπορεί είτε να αποδιεγερθεί σε χαμηλότερη 

ενεργειακή κατάσταση και να δώσει τις χαρακτηριστικές οξείες κορυφές εκπομπής 

φθορισμού συντονισμού είτε να αποδιεγερθεί χωρίς εκπομπή φθορισμού.

Οι οξείες χαρακτηριστικές κορυφές εκπομπής των μετάλλων προκύπτουν μόνο από 

συγκεκριμένα ενεργειακά επίπεδα τα οποία ονομάζονται επίπεδα συντονισμού. Στο Σχήμα 

2.31 παρουσιάζονται για μερικά λανθανοϊόντα τα συγκεκριμένα επίπεδα από τα οποία 

προκύπτουν οξείες χαρακτηριστικές κορυφές για το κάθε μεταλλοϊόν ενώ οι μεταπτώσεις 

από άλλα ενεργειακά επίπεδα δεν δίνουν αντίστοιχες κορυφές.

35

Σχήμα 2.31: Ενεργειακά επίπεδα συντονισμού μερικών τρικατιόντων των λανθανίδων [Soini and

Lovgren, 1987]

Κατά κόρον δεν επιλέγονται οι άλλες μεταπτώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει εκπομπή 

φθορισμού συντονισμού και παρόλο που η αρχική μετάπτωση μπορεί να γίνει σε 

διαφορετικό ενεργειακό επίπεδο από τα επίπεδα συντονισμού, η ενέργεια διέγερσης
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μεταφέρεται σε χαμηλότερα του λανθανοϊόντος έως ότου βρεθεί το κατάλληλο επίπεδο 

συντονισμού.

Όπως γίνεται κατανοητό για τη διέγερση ενός λανθανιδικού ιόντος με μεταφορά ενέργειας 

από διεγερμένο υποκαταστάτη σε αυτό, με αποτέλεσμα τις χαρακτηριστικές οξείες 

κορυφές, είναι απαραίτητο η χαμηλότερη τριπλή ενεργειακή κατάσταση του 

υποκαταστάτη στο σύμπλοκο να είναι ίση και λίγο πιο πάνω από το επίπεδο συντονισμού 

(κατάσταση εκπομπής) του μετάλλου. Συνεπώς η ένταση της εκπομπής φθορισμού για ένα 

συγκεκριμένο μέταλλο μπορεί να ρυθμιστεί διαφοροποιώντας τον υποκαταστάτη (αλλαγή 

στη δομή), οπόταν και τη θέση της τριπλής κατάστασης του συμπλόκου.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το φαινόμενο Antenna για να διαπιστωθεί αν το 

ΗΑ σχηματίζει δεσμό με το μεταλλοϊόν (Sm(III)). Συγκεκριμένα έγινε έμμεση διέγερση 

του Sm(III) μέσω του HA στα 325nm για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μεταφορά ενέργειας 

από τον υποκαταστάτη (ΗΑ) στο μεταλλοϊόν (Sm(III)).
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στην οργανολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων και περιγράφονται αναλυτικά τα πειράματα που διεξήχθησαν 

σε σχέση με την παρασκευή και το χαρακτηρισμό των στερεών φάσεων απουσία και 

παρουσία οργανικής ύλης (ΗΑ).

3.1 Παρασκευή στερεών φάσεων

3.1.1 Παρασκευή στερεών φάσεων Nd(OH)CO 3 και Sm(OH)CO 3

Τα υδρόξοανθρακικά ιζήματα των Nd(III) και Sm(III) παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την 

ακόλουθη διαδικασία: Συγκεκριμένη ποσότητα (1 g) του κάθε άλατος Nd(NO3)3 .6 H2O 

(Aldrich Co) και Sm(NO3)3 .6 H2O (Aldrich Co) ζυγίστηκαν και διαλυτοποιήθηκαν σε 

απεσταγμένο νερό κάτω από κανονική ατμόσφαιρα (0.03% CO2). Στη συνέχεια 

προστέθηκε στάγδην και υπό συνεχή ανάδευση διάλυμα NaOH 0,1 Μ (35-40 ml) έτσι 

ώστε να προκύψουν αλκαλικά διαλύματα (pH=10). Τα διαλύματα αφέθηκαν σε ηρεμία και 

εν συνεχεία παρατηρήθηκε η παραγωγή μώβ ιζήματος για το Nd(OH)CO3 και υποκίτρινου 

ιζήματος για το Sm(OH)CO3. Επιπρόσθετα, παρασκευάστηκαν κάτω από κανονική 

ατμόσφαιρα ιζήματα Nd(III) και Sm(III) με αλκαλική καταβύθιση παρουσία αυξανόμενων 

συγκεντρώσεων χουμικού οξέος (0.1 g/L, 0.3 g/L και 0.5 g/L) για να μελετηθεί η επίδραση 

τους στη χημική συμπεριφορά των λανθανιδοϊόντων τόσο στο διάλυμα όσο και στη 

στερεή φάση. Για την παρασκευή των ιζημάτων αυτών ακολουθήθηκε η προαναφερθείσα 

διαδικασία με τη διαφορά ότι για την αλκαλική καταβύθιση χρησιμοποιήθηκε αλκαλικό 

χουμικό διάλυμα.

3.1.2 Παρασκευή στερεών φάσεων Nd2 (CO 3) 3 και Sm2 (CO3) 3

Τα ανθρακικά ιζήματα των Nd(III) και Sm(III) απουσία και παρουσία ΗΑ 

παρασκευάστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1 με 

τη διαφορά ότι η διαδικασία διεξήχθηκε κάτω από 100 % ατμόσφαιρα CO2 για διασφάλιση 

περίσσειας ανθρακικών ιόντων.

3.1.3 Παρασκευή στερεών φάσεων NdPO 4 και SmPO 4

Τα φωσφορικά ιζήματα των Nd(III) και Sm(III) απουσία και παρουσία ΗΑ 

παρασκευάστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1 με 

τη διαφορά ότι για την καταβύθιση χρησιμοποιήθηκε όξινο φωσφορικό νάτριο, NaH2PO4 

0.1 M (B.D.H. Laboratory Reagent).
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3.1.4 Παρασκευή στερεών φάσεων Th(OH)4, Z r(O H ) 4 και Ce(OH )4

Τα υδρόξο ιζήματα των Th(IV), Zr(IV) και Ce(IV) απουσία και παρουσία ΗΑ 

παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Συγκεκριμένη ποσότητα (1 g) 

του κάθε άλατος Th(NO3)4 .5H2O (Merck Co), ZrO(NO3)2 .xH2O (Aldrich Co) και 

Ce(NO3) 4 (Kristallhandel Kelpin) ζυγίστηκαν και διαλυτοποιήθηκαν σε απεσταγμένο νερό 

κάτω από κανονική ατμόσφαιρα (0.03% CO2). Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία 

που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1.

3.1.5 Παρασκευή στερεών φάσεων UO2CO 3

Τα ανθρακικά ιζήματα του U(VI) απουσία και παρουσία ΗΑ παρασκευάστηκαν σύμφωνα 

με την ακόλουθη διαδικασία: Συγκεκριμένη ποσότητα (1 g) του άλατος UO2(NO3)2 .6 H2O 

(Merck Co) ζυγίστηκαν και διαλυτοποιήθηκαν σε απεσταγμένο νερό κάτω από κανονική 

ατμόσφαιρα (0.03% CO2). Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται 

στην παράγραφο 3.1.1 με τη διαφορά ότι η διαδικασία διεξήχθηκε κάτω από 100% 

ατμόσφαιρα CO2 για διασφάλιση περίσσειας ανθρακικών ιόντων.

3.2 Χαρακτηρισμός στερεών φάσεων

Τα ιζήματα που παρασκευάστηκαν, διαχωρίστηκαν από το διάλυμα με φυγοκέντριση 

(φυγόκεντρος Hettich EBA 3S), ξηράνθηκαν με τη μέθοδο της λυοφιλίωσης (freeze 

drying) και χαρακτηρίστηκαν με τις ακόλουθες τεχνικές: FTIR-ATR, Raman, UV-DRS, 

SEM-EDX, TRLFS, TGA, XRD, XPS και TEM.

3.2.1 Υπέρυθρη φασματοσκοπία Μ ετασχηματισμού Fourier Εξασθενισμένης Ολικής 

Ανάκλασης (Fourier T ransform  Infrared  Spectroscopy-Attenuated Total Reflectance 

FTIR)

H τεχνική της υπέρυθρης ακτινοβολίας ήταν μία από τις φασματοσκοπικές μεθόδους που 

εφαρμόστηκαν για το χαρακτηρισμό της επιφάνειας των υπό μελέτη στερεών. Μέσα από 

την εφαρμογή αυτού του τύπου φασματοσκοπικής τεχνικής λαμβάνονται φάσματα, τα 

οποία παρουσιάζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων (4000 cm-1 - 400 cm-1) μία 

ζώνη απορρόφησης χαρακτηριστική για κάθε δραστική ομάδα.

Για τη λήψη των φασμάτων FTIR χρησιμοποιήθηκε φασματόμετρο Εξασθενιμένης Ολικής 

Ανάκλασης (FTIR-ATR 8900, IR Prestige-21 Shimadzu) εξοπλισμένο με κρύσταλλο ZnSe 

(PIKE Technologies). Συγκεκριμένα, περίπου 30 mg κάθε στερεού σε μορφή σκόνης 

τοποθετείτο απευθείας πάνω στον κρύσταλλο και μετά από 45 σαρώσεις λαμβάνονταν το
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μέσο φάσμα για κάθε στερεό. Τα φάσματα έχουν συλλεχθεί με διακριτική ικανότητα 

4 cm-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από κάθε μέτρηση λαμβανόταν το υπόστρωμα 

(background) στο οποίο παρατηρούνταν οι κορυφές που αντιστοιχούν σε απορροφήσεις 

H2O από την υγρασία και σε CO2 από τον αέρα.

3.2.2 Ηλεκτρονική Μ ικροσκοπία Σάρωσης και Μ ικροανάλυση Ακτίνων X (Scanning 

Electron Microscopy -  Energy Dispersive X-ray Analysis SEM-EDX)

H ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της υφής των 

στερεών καθώς και της χημικής σύστασης τους. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη 

χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης μοντέλου Vega της εταιρείας Tescan το 

οποίο βρίσκεται στο Εργαστήριο Νανο- και Μικρο- Συστημάτων του Τμήματος 

Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδυασμένο 

με μικροαναλυτή ακτίνων-Χ (BDX-Microanalysis).

Για τη λήψη των μικροφωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε τάση (HV) 20 KV, το ρεύμα 

εκπομπής (emission current) ήταν 112 mA και η απόσταση μεταξύ του αντικειμενικού 

φακού και του δείγματος (WD, working distance) ήταν 25 mm. Ο ανιχνευτής που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτός των δευτερογενών ηλεκτρονίων (Secondary Electron 

Detector, SE).

Τα δείγματα υπό μορφή σκόνης τοποθετήθηκαν αρχικά σε κολλητική ταινία άνθρακα 

(carbon adhesive tape) και στη συνέχεια σε κατάλληλο υποδοχέα αλουμινίου (Al sample 

holder) του οργάνου. Στη συνέχεια έλαβε χώρα η ανάλυση των δειγμάτων η οποία 

βασίστηκε στη λήψη μεγάλου αριθμού μικροφωτογραφιών SEM από διάφορες περιοχές 

και στη μελέτη της χημικής σύστασης στις περιοχές αυτές.

3.2.3 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-X (X-Ray Diffraction, XRD)

Η φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ταυτοποίηση 

των διαφόρων κρυσταλλικών φάσεων όσο και για τον προσδιορισμό του μέσου μεγέθους 

των κρυσταλλιτών. Για την καταγραφή των φασμάτων XRD χρησιμοποιήθηκε το 

περιθλασόμετρο Shimadzu XRD-6000 Series με πηγή ακτινοβολίας CuKa (λ=1,5418 Α) 

με τάση ακτινοβολίας 40 kv και ένταση ρεύματος 30 mA. Tα δείγματα μελετήθηκαν στην 

περιοχή 2 0  - 80° 2 θ και με ταχύτητα σάρωσης 2 ° / min. Tα δείγματα πριν τοποθετηθούν 

στο ειδικό δισκίο για μέτρηση, κονιοποιήθηκαν σε μέγεθος κόκκων μικρότερο από 2 0 0  

mesh. Η τεχνική XRD χρησιμοποιήθηκε επίσης, για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους
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των κρυσταλλιτών (dXRD). Αυτό έγινε εφικτό, με τη χρήση της εξίσωσης Debye-Scherrer, 

η οποία δίνεται πιο κάτω:

τ κ .λ
< L  > ------ η  (Εξίσωση 3·1)

β . cos θ
Όπου,

<L>: μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών

λ: μήκος κύματος της προσπίπτουσας μονοχρωματικής δέσμης ακτίνων-Χ 

β: εύρος της παρατηρούμενης κορυφής σε μέσο ύψος (FWHM) 

θ: αντίστοιχη γωνία συμβολής των περιθλώμενων από ένα υλικό ακτίνων-Χ 

(λαμβάνει ακριβώς καθορισμένες τιμές χαρακτηριστικές για κάθε υλικό) 

κ: σταθερά (συνήθως λαμβάνεται ίση με τη μονάδα)

3.2.4 Θερμοσταθμική ανάλυση (Therm ogravim etry Analysis, TGA)

Η θερμοσταθμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη πληροφοριών όσον αφορά 

μετατροπές φάσεων, δομικές διαρρυθμίσεις ή ύπαρξη προσροφημένων μορίων και μορίων 

κρυσταλλικού ύδατος. Για τη θερμοσταθμική ανάλυση, μικρή ποσότητα δειγμάτων (0.02 

g) θερμάνθηκαν με σταθερό ρυθμό (5 °^λεπτό) μέχρι τους 800 °C ξεκινώντας από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (25 °C). Οι θερμοσταθμικές μετρήσεις έγιναν με τη χρήση 

του θερμοσταθμικού αναλυτή TGA-50 της εταιρείας Shimadzu.

3.2.5 Φασματοσκοπία χρονικά αναλυόμενου φθορισμού (Time Resolved Laser 

Fluorescence Spectroscopy, TRLFS)

Με τη χρήση της φασματοσκοπίας ΤRLFS λήφθηκαν τα φάσματα φθορισμού των 

ανθρακικών και υδρόξοανθρακικών ιζημάτων του Sm(m) απουσία και παρουσία 

αυξανομένων συγκεντρώσεων HA και προσδιορίστηκαν οι χρόνοι αποδιεγέρσης των 

ιζημάτων με διέγερση σε μήκος κύματος 405 και 464 nm. Επιπλέον διεξήχθηκε έμμεση 

διέγερση του Sm(III) μέσω ΗΑ στα 325nm για να διαπιστωθεί αν to HΑ σχηματίζει δεσμό 

με το μεταλλοϊόν.

Οι μετρήσεις ΤRLFS διεξήχθησαν σε θερμοκρασία δωματίου με τη χρήση laser Nd:YAG 

(Ekspla NT240 series) και ανιχνευτικού συστήματος CCD κάμερα (Andor DH720-18H- 

13) εφοδιασμένο με φασματογράφο (Andor Shamrock SR-303i-A). Ως μήκος κύματος για 

τη διέγερση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα Xex = 464 nm και 405 nm. Η χρονική 

καθυστέρηση (delay after laser pulse) ήταν At= 1 0 0  ns και το εύρος της οπτικής διόδου 

(gate width) ήταν At=20 μs. Το χρονικό οπτικό βήμα (gate step) ρυθμιζόταν ανάλογα με
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τη χρονική διάρκεια της φωταύγειας. Οι καμπύλες απόσβεσης του φθορισμού αναλύθηκαν 

με προσομοίωση των ολοκληρωμένων παλμών στα όρια που αντιστοιχούσαν στις 

μεταπτώσεις του Sm(nT), με μονοεκθετική προσαρμογή (εξίσωση 3.2):

n

f  (t) = ^  A  exP / τ ) + B  (Eξίσωση 3.2)
i =1

όπου A t το εύρος της κορυφής (amplitude), B η μετατόπιση της γραμμής βάσης (baseline 

offset) (σταθερό) και τ· ο χρόνος αποδιέγερσης (decay time). Οι μετρήσεις χρονικά 

αναλυόμενου φθορισμού διεξήχθησαν από εμένα στο εργαστήριο της φυσικοχημείας του 

πανεπιστημίου Potsdam στη Γερμανία.

3.2.6 Φασματοσκοπία Ram an

H φασματοσκοπία Raman χρησιμοποιήθηκε για να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη 

χημική σύσταση των ιζημάτων. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο σκεδασμό του φωτός όταν 

το δείγμα διεγείρεται με μονοχρωματική ακτινοβολία (laser). Tα φάσματα Raman 

μετρήθηκαν με τη χρήση του alpha300 Raman microscope, WITec, χρησιμοποιώντας δύο 

διαφορετικά μήκη κύματος στα λ ^ ι -  = 532 nm και 785 nm. Το τελευταίο μήκος κύματος, 

λ^ο- = 785 nm χρησιμοποιήθηκε για να ελαχιστοποιηθούν οι παρεμποδίσεις οι οποίες 

οφείλονται στην οργανική ύλη που περιέχουν κάποια από τα δείγματα. Οι μετρήσεις 

Raman διεξήχθησαν από εμένα στο εργαστήριο της φυσικοχημείας του πανεπιστημίου 

Potsdam στη Γερμανία.

3.2.7 Φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης (Diffuse Reflection 

Spectroscopy U ltra Violet Visible, DRS UV-Vis)

H φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης χρησιμοποιήθηκε για να 

ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύσταση των ιζημάτων. Τα φάσματα 

λήφθηκαν στην περιοχή 200-2000 nm με τη χρήση του οργάνου Perkin-Elmer 750. Οι 

μετρήσεις υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης διεξήχθησαν από εμένα στο 

εργαστήριο της φυσικοχημείας του πανεπιστημίου Potsdam στη Γερμανία.

3.2.8 Ηλεκτρονική Μ ικροσκοπία Διέλευσης Δέσμης (Transmission Electron 

M icroscopy, TEM)

Με σκοπό να διαπιστωθεί αν σχηματίζονται κολλοειδή σωματίδια στο διάλυμα, που 

οδηγούν σε αύξηση της διαλυτότητας, έχουν ληφθεί φωτογραφίες ηλεκτρονιακής 

μικροσκοπίας διέλευσης, ΤΕΜ. Οι μετρήσεις TEM έγιναν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
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Γενετικής και Νευρολογίας (Λευκωσία) με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου JEOL 

1 0 1 0 .

3.2.9 Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-X (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS)

H Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 

επίδρασης της οργανικής ύλης στη σταθερότητα οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων στερεών 

φάσεων. Οι μετρήσεις XPS διεξήχθησαν με αποστολή δειγμάτων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών 

Υψηλής Θερμοκρασίας, στην Πάτρα, Ελλάδα. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν μετά από 

διαχωρισμό και θερμική κατεργασία των στερεών στους 100 °C υπό κενό.

3.3 Μ ετρήσεις διαλυτότητας

Οι μετρήσεις διαλυτότητας των ιζημάτων, διεξήχθησαν σε υδατικά διαλύματα 0.1 Μ 

NaClO4, υπό κανονική ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, στα ιζήματα προστέθηκε διάλυμα 0.1 

Μ NaClO4, το οποίο αποτελεί τον υποστρωματικό ηλεκτρολύτη για διατήρηση σταθερής 

ιοντικής ισχύος και αφέθηκαν να ισορροπήσουν για τουλάχιστο δύο μέρες. Το pH 

ρυθμιζόταν με προσθήκη 0.1 Μ NaOH και 0.1 Μ HClO4, αντίστοιχα. Για κάθε τιμή pH 

λαμβανόταν κάποια ποσότητα δείγματος (περίπου 1 ml) το οποίο διηθείτο με ηθμό 

μεμβράνης (Chromafil, τύπου ΤypA-45/25) με διάμετρο πόρων 0.22 μm για διασφάλιση 

της απουσίας κόκκων της στερεής φάσης. Οι μετρήσεις pH πραγματοποιούντο με 

εκλεκτικό ηλεκτρόδιο υάλου (Hanna Instruments pH 211). Η συγκέντρωση των 

μεταλλοϊόντων στο διάλυμα προσδιορίζετο με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV 

2401 PC Shimadzu) και συγκεκριμένα μέσω της συμπλοκοποίησης με το αντιδραστήριο 

Arsenazo(III).

3.3.1 Φασματοσκοπία Υπεριώδους Ορατού (Ultra Violet Visible, UV-Vis)

Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων διαλυτότητας, ο προσδιορισμός της ελεύθερης 

συγκέντρωσης του μεταλλοϊόντος στα υπό μελέτη διαλύματα έγινε φωτομετρικά με τη 

χρήση φασματοφωτομέτρου (UV 2401 PC) της εταιρείας Shimadzu. Συγκεκριμένα για τον 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης των μεταλλοϊόντων στα υπό μελέτη διαλύματα 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συμπλοκοποίησης με τον υποκαταστάτη Arsenazo(III) 

(C22H 18As2N 4O14S2, Aldrich) ο οποίος χρησιμοποιείται για το φωτομετρικό προσδιορισμό 

των κατιόντων βαρέων μετάλλων και κυρίως των λανθανίδων [Rohwer et al., 1995;
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Hosten and Rohwer, 1997; Lu et al., 2004] και των ακτινίδων [Savvin, 1961; Rohwer et 

al., 1997; Khan et al., 2006].

3.3.2 Βαθμονόμηση Φασματοφωτομέτρου

Πρίν τον υπολογισμό της ελεύθερης συγκέντρωσης των μεταλλοϊόντων στα άγνωστα 

διαλύματα, έγινε βαθμονόμηση των συστημάτων Sm(III) -  Arz(III), Nd(III) -  Arz(III), 

Th(IV) -  Arz(III), Zr(IV) -  Arz(III) και U(VI) -  Arz(III) με γνωστές συγκεντρώσεις 

μεταλλοϊόντων. Στόχος των βαθμονομήσεων ήταν ο προσδιορισμός του συντελεστή 

μοριακής απόσβεσης των συμπλόκων, ο οποίος διεξάγεται βάσει του νόμου Lambert-Beer:

Α = εχ. C. d  Ε ξίσω σ η  3.3)

Όπου

Α: απορρόφηση

ελ: μοριακός συντελεστής απόσβεσης (L.mol-1.cm-1)

C: συγκέντρωση της ουσίας που αναλύεται 

d: πάχος της κυψελίδας

Από το γράφημα της απορρόφησης ως προς τη συγκέντρωση, A=f(C), και συγκεκριμένα 

από την κλίση του συγκεκριμένου διαγράμματος μπορεί να υπολογιστεί ο μοριακός 

συντελεστής απόσβεσης του κάθε συμπλόκου. ‘Οσον αφορά το πάχος των κυψελίδων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, αυτό ήταν ίσο με 1 cm. Παρασκευάζοντας έτσι 

διαλύματα σαμαρίου, νεοδημίου, θορίου, ζιρκονίου και ουρανίου γνωστής συγκέντρωσης 

και μετρώντας τα φωτομετρικά (με χρήση του Arsenazo) σε συγκεκριμένο μήκος κύματος 

για κάθε μεταλλοϊόν, έγινε εφικτός ο προσδιορισμός του συντελεστή μοριακής 

απόσβεσης, ελ των συμπλόκων.

Για τη διαδικασία βαθμονόμησης με πρότυπα δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν 

διαλύματα Nd(III) με συγκεντρώσεις (1x10-4 M, 7.5x10-5 M, 5x10-5 M, 3x10-5 M, 1x10-5 

M και 7.5x10-6 M), διαλύματα Sm(III) με συγκεντρώσεις (1x10-4 M, 7.5x10-5 M, 5x10-5 

M, 3x10-5 M και 1x10-5 M), διαλύματα Ώ (Γ ν) με συγκεντρώσεις (7.5x10-6 M, 5x10-6 M, 

3x10-6 M, 1x10-6 M, 5x10-7 M, 1x10-7 M και 5x10-8 M), διαλύματα Zr(IV) με 

συγκεντρώσεις (5x10-4 M, 3x10-4 M, 1x10-4 M, 7.5x10-5 M, 5x10-5 M, 3x10-5 M, 1x10-5 

και 5x10-6 M) και διαλύματα U(VI) με συγκεντρώσεις (1x10-4 M, 5x10-5 M, 1x10-5 M, 

5x10-6 M, 1x10-6 M, 5x10-7 M και 1x10-7 M). Για τις αραιώσεις χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 

HClO4 0.01M. Στη συνέχεια, τα διαλύματα που παρασκευάστηκαν αναμίχθηκαν με 

διαλύματα Αγζ(ΓΠ) με τέτοιο τρόπο ώστε το Α ^(ΙΙΙ) να βρίσκεται σε περίσσεια. Η χρήση
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περίσσειας Arz(m) αποσκοπούσε στη διασφάλιση της πλήρους συμπλοκοποίησης των 

μεταλλοϊόντων με το χρωμοφόρο Α^(ΠΙ). Με αυτό τον τρόπο η πιθανότητα σφάλματος 

λόγω μερικής συμπλοκοποίησης στον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των 

μεταλλοϊόντων ελαχιστοποιείται.

Για την κατασκευή της καμπύλης βαθμονόμησης του φασματοφωτομέτρου λαμβάνεται 

φάσμα απορρόφησης υπεριώδους-ορατού για κάθε δείγμα Μ2+ - Arz(m), από το οποίο 

υπολογίζεται η απόσβεση. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η μορφή ενός χαρακτηριστικού 

φάσματος υπεριώδους-ορατού του μίγματος Nd- Arz(III). Ο άξονας χ αντιστοιχεί στο 

μήκος κύματος (σε nm) και ο άξονας ψ στην απορρόφηση / απόσβεση (Α). Στο φάσμα 

διακρίνονται δύο κορυφές. Η ευρεία και ισχυρή κορυφή στα 540 nm οφείλεται στην 

απορρόφηση του Arz(III) ενώ η ασθενέστερη κορυφή στα 648 nm οφείλεται στην 

απορρόφηση του συμπλόκου Nd(nT) - Arz(III). Το ύψος της κορυφής του συμπλόκου 

Nd(ffl) - Arz(III) αντιστοιχεί στην απόσβεση.

οωC2.ΟΌ
S

400 500 600 700
μήκος κύματος (nm)

800

Σχήμα 3.1: Φάσμα υπεριώδους -  ορατού του συμπλόκου Nd(lll) - Arz(III)

Στα Σχήματα 3.2 (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) δίνονται οι καμπύλες βαθμονόμησης του 

φασματοφωτομέτρου για τον προσδιορισμό των συντελεστών απόσβεσης των συμπλόκων 

του σαμαρίου, νεοδυμίου, θορίου, ζιρκονίου και ουρανίου με το Αrsenazo. Τα πρωτογενή 

δεδομένα των καμπύλων βαθμονόμησης παρατίθενται στο Παράρτημα, στους Πίνακες 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 και 8.5. (Κεφάλαιο 8.3.1, σελ 171).
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0.0E+00 1.0E-06 2.0E-06
[U(VI)]tot/ (mol/L)

Σχήμα 3.2: Καμπύλες βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόσβεσης των συμπλόκων (A) 

Sm(III) -  Arz(III), (B) Nd(III) -  Arz(III), (Γ) Zr(IV) -  Arz(III), (Δ) Th(IV) -  Arz(III) και (E) U(VI) -  Arz(III)

Οι συντελεστές απόσβεσης που προσδιορίστηκαν για κάθε σύμπλοκο συνοψίζονται στον 

Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Μοριακοί συντελεστές απόσβεσης για όλα τα υπό μελέτη συστήματα

Σύμπλοκο ε (L .m ot1.c m 1) λ  (nm)

υ (ν Ι )  -  Ακ(ΠΓ) 53172 650

Th(rV) -  Ακ(ΠΓ) 39129 656

Zr(rV) -  Α^(ΓΓΓ) 2414 661

N d(m ) -  Ακ(ΠΓ) 196639 649

Sm(m) -  Ακ(ΠΓ) 113518 648

Για τα ιζήματα του Nd(Iir) και Sm(Iir), για τη μέτρηση της διαλυτότητας σε χαμηλές τιμές 

pH, πραγματοποιήθηκε ξανά βαθμονόμηση με πρότυπα διαλύματα Nd(Iir) και Sm(m) 

χωρίς όμως τη χρήση του υποκαταστάτη Arz(Iir). Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις βαθμονομήσεις ήταν για το Nd(Iir): 0.4 M, 0.3 M, 0.25 M, 0.20 

M, 0.15 M, 0.10 M και 0.05 M και για το Sm(Iir): 0.5 M, 0.4 M, 0.3 M, 0.25 M, 0.2 M και 

0.15 M. Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η μορφή ενός φάσματος υπεριώδους-ορατού του 

Nd(m).
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400 450 500 550 600 650 700 750 800

μήκος κύματος (nm)

Σχήμα 3.3: Φάσμα υπεριώδους -  ορατού διαλύματος Nd(lll) 0.4 Μ

Για κάθε δείγμα μετρήθηκε η απόσβεση στα 740 nm για τα διαλύματα του Nd(III) και στα 

401 nm για τα διαλύματα του Sm(III) και από τις μετρήσεις κατασκευάστηκαν οι 

καμπύλες βαθμονόμησης οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.4 (Α) και (Β). Τα 

πρωτογενή δεδομένα των καμπύλων βαθμονόμησης παρατίθενται στο Παράρτημα, στους 

Πίνακες 8 . 6  και 8.7 (Κεφάλαιο 8.3.1 σελ 172).

[Nd(III)tot] /  (mol/L)

[Sm(NI)] /  (mol/L)

Σχήμα 3.4: Καμπύλες βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόσβεσης (A) Nd(III) και (B)

Sm(III) χωρίς τη χρήση του Arz(lll)
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Από τις κλίσεις των καμπύλων βαθμονόμησης προσδιορίστηκε ο συντελεστής μοριακής 

απόσβεσης και βρέθηκε ίσος με 6 . 6  L.mol"1.cm"1 για το Nd(III) και 3.3 L.mol"1.cm"1 για το 

Sm(III).

3.3.3 Βαθμονόμηση του πεχαμέτρου

Η βαθμονόμηση του πεχαμέτρου αποτελεί μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε 

φορά πριν τη χρήση του. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία, ώστε να γίνεται εφικτή η 

αντιστοίχηση των δυναμικών (mV) που λαμβάνονται από το πεχάμετρο, με τις τιμές του 

pH. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία για τη βαθμονόμηση του πεχαμέτρου 

χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα (buffers) με pH 2, 4, 7 και 10 (Merck 

Co), για τα οποία λαμβάνονταν τα αντίστοιχα δυναμικά σε mV για τη βαθμονόμηση του 

οργάνου. Με τη χρήση των τιμών αυτών είναι δυνατή η κατασκευή της καμπύλης 

βαθμονόμησης του πεχαμέτρου. Με βάση την καμπύλη αυτή πραγματοποιούνταν όλες οι 

μετρήσεις που απαιτούνταν να ληφθούν για κάθε πειραματική εργασία. Στο Σχήμα 3.5 

παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική καμπύλη βαθμονόμησης του πεχαμέτρου. Τα 

πρωτογενή δεδομένα της καμπύλης βαθμονόμησης παρατίθενται στο Παράρτημα, στον 

Πίνακα 8 .8 , σελ. 172.
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Σχήμα 3.5: Καμπύλη βαθμονόμησης πεχαμέτρου
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3.4 Μελέτη οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων ΗΑ

Με σκοπό τη μελέτη των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των ΗΑ διεξήχθηκαν κάποιες 

μετρήσεις με φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού. Συγκεκριμένα παρασκευαστήκαν 

δείγματα τα οποία περιείχαν KMnO4 και στα οποία προστίθονταν ΗΑ διαλύματα σε 

διάφορες συγκεντρώσεις. Η σύσταση και οι όγκοι των δύο αντιδραστηρίων (KMnO4 / ΗΑ) 

στα δείγματα ήταν οι εξής: 3 ml KMnO4, 2 ml KMnO4 + 1 ml 0.1 g/L HA, 2 ml KMnO4 + 

1 ml 0.3 g/L HA και 2 ml KMnO4 + 1ml 0.5 g/L HA.

3.4.1 Τιτλοδότηση ΗΑ

Επιπρόσθετα διεξήχθηκε και τιτλοδότηση του ΗΑ με πρότυπο διάλυμα KMnO4 . Η 

συγκέντρώση του KMnO4 ήταν 0.02 Μ και του ΗΑ 0.5 g/L. H τιτλοδότηση διεξήχθηκε 

κάτω από όξινες συνθήκες παρουσία 2 Μ H2 SO4 .
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα 

πειράματα χαρακτηρισμού των στερεών φάσεων απουσία και παρουσία οργανικής ύλης 

(HA). Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το 

χαρακτηρισμό ανθρακικών, υδρόξοανθρακικών και φωσφορικών ιζημάτων τρισθενών 

μεταλλοϊόντων (Nd3+ και Sm3+) και τις μετρήσεις χρονικά αναλυόμενου φθορισμού που 

διεξήχθησαν για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Sm3+. To δεύτερο μέρος 

αφορά το χαρακτηρισμό υδρόξο ιζημάτων τετρασθενών μεταλλοϊόντων ( Ih 4+ και Zr4+) 

και την επίδραση των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των χουμικών σε οξειδοανγωγικά 

ευαίσθητα τετρασθενή μεταλλοϊόντα (Ce(IV)). Το τρίτο μέρος αφορά το χαρακτηρισμό 

ανθρακικών ιζημάτων εξασθενών μεταλλοϊόντων (UO22+). Σε όλα τα μέρη, αρχικά γίνεται 

αναφορά στο χαρακτηρισμό και ταυτοποίηση των ιζημάτων που παρασκευάστηκαν και 

ακολούθως συζητείται η επίδραση των χουμικών τόσο στη στερεή φάση όσο και aro 

διάλυμα. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση της οργανικής ύλης (i) στη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, Raman και UV-DRS, (ii) στην υφή με SEM 

(iii) στη θερμική συμπεριφορά με TGA, (iv) στην κρυσταλλικότητα με XRD, (v) στην 

οξειδοαναγωγική σταθερότητα με XPS και (vi) στη διαλυτότητα με UV-Vis.
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4.1 Επίδραση ΝΟΜ στη σταθερότητα ιζημάτων τρισθενών λανθανίδων

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα πειράματα 

χαρακτηρισμού των ανθρακικών, υδρόξοανθρακικών και φωσφορικών ιζημάτων του 

Nd(III) και Sm(III) απουσία και παρουσία χουμικών. Το Nd(III) και Sm(III) όπως 

προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία σαν ομόλογα των τρισθενών 

ακτινίδων Αm(ΠI) και Cm(III). Επιπρόσθετα για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά 

ιζήματα του Sm(III) διεξήχθησαν και μετρήσεις χρονικά αναλυόμενου φθορισμού λόγω 

των καλών φθορισμομετρικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει και περιγράφεται η μέθοδος 

που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των χρόνων αποδιέγερσης των ιζημάτων 

απουσία και παρουσία οργανικής ύλης.

4.1.1 Χαρακτηρισμός ανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III)

Ο χαρακτηρισμός των ανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) εστιάστηκε στη μελέτη 

επίδρασης των ΗΑ στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, Raman και 

UV-DRS, στην υφή με SEM, στη θερμική συμπεριφορά με TGA, στην κρυσταλλικότητα 

με XRD και στη διαλυτότητα με UV-vis.

4.1.1.1 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln 2(CO 3)3  με FTIR-ATR

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έχουν παρασκευαστεί τα ιζήματα Nd2(CO3) 3 και 

Sm2(CO3) 3 κάτω από 100% ατμόσφαιρα CO2. Στο Σχήμα 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα 

υπέρυθρα φάσματα των ανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) αντίστοιχα, σε 

ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA).

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
κυματαριθμός cm"1

Σχήμα 4.1: Φάσματα FTIR-ATR του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
κυματαριθμός cm"1

Σχήμα 4.2 : Φάσματα FTIR-ATR του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα υπέρυθρα φάσματα λήφθηκαν μετά από ξήρανση των δειγμάτων στους 120 °C έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν παρεμποδίσεις από τις κορυφές του νερού. Όπως φαίνεται από τα 

Σχήματα 4.1 και 4.2, τα φάσματα των ιζημάτων που ήρθαν σε επαφή με χουμικά 

διαλύματα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά φάσματα και αυτό αποτελεί μια αρχική 

ένδειξη ότι η παρουσία χουμικών δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση του ιζήματος. Στα 

υπέρυθρα φάσματα των ανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III), παρατηρούνται και 

για τις δύο στερεές φάσεις, οι κορυφές στους 1320 cm-1 και 1381 cm-1 που αντιστοιχούν 

στη συμμετρική και ασύμμετρη δόνηση των ανθρακικών, αντίστοιχα [Runde et al., 1992; 

Song et al., 1999]. Η παρουσία πολλαπλών κορυφών στην περιοχή των ανθρακικών 

υποδεικνύει ότι στο μόριο υπάρχουν δύο μη ισοδύναμα ανθρακικά ιόντα [Song et al., 

1999; Turcotte et al., 1969]. Πιο συγκεκριμένα, ίσως υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι 

σύνδεσης των ανθρακικών με το μεταλλοϊόν, μονοδοντικά και διδοντικά. Επίσης, στα 

φάσματα παρατηρείται μια ευρεία κορυφή στους 3050 cm-1, χαρακτηριστική της 

παρουσίας μορίων νερού στο ίζημα και όχι ενταγμένων υδροξυλίων γύρω από το 

μεταλλοϊόν επιβεβαιώνοντας το σχηματισμό των ανθρακικών ιζημάτων Nd2(CO3) 3 και 

Sm2(CO3)3. Η απουσία χαρακτηριστικών κορυφών του ΗΑ στο φάσμα υποδεικνύει ότι η 

ποσότητα του ΗΑ που προσροφάται στο στερεό είναι μικρή. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν και 

τα φάσματα FTIR-ATR για τα ιζήματα του ανθρακικού Nd(III) και Sm(III), χωρίς 

ξήρανση των δειγμάτων στους 120 °C τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα στα 

Σχήματα 8.1 και 8.2 (σελ. 173).
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4.1.1.2 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln 2 (CO3 )3  με Ram an

Με σκοπό να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της οργανικής ύλης 

στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης, τα υπό μελέτη ιζήματα χαρακτηρίστηκαν και με 

άλλες πιο ευαίσθητες τεχνικές όπως είναι η φασματοσκοπία Raman. Στα Σχήματα 4.3 και

4.4 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman των ανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) 

αντίστοιχα, σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ, που λήφθηκαν με διέγερση στα 

532nm.

r  A

κυματαριθμος cm'

Σχήμα 4.3: Φάσματα Raman του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 532nm

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

κυματαριθμός cm-1

Σχήμα 4.4 : Φάσματα Raman του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 532nm
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Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.3 και 4.4 τα φάσματα Raman είναι ίδια απουσία και 

παρουσία οργανικής ύλης επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει τη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης. Η κορυφή που εμφανίζεται στους 1100 cm-1 και για τις δύο 

στερεές φάσεις οφείλεται στα ανθρακικά [Ray et al., 2009]. H κορυφή των ανθρακικών 

ταυτοποιήθηκε και από το φάσμα Raman ανθρακικού καλίου που λήφθηκε το οποίο 

παρατίθεται στο Παράρτημα (Σχήμα 8.7, Κεφ.8.4.2, σελ. 176). Στα φάσματα του Σχήματος

4.4 που λήφθηκαν από τα ιζήματα του Sm2(CO3) 3 παρατηρούνται επιπλέον κορυφές στους 

2000 και 3500cm-1 οι οποίες είναι κορυφές συντονισμού Raman και οφείλονται στο Sm το 

οποίο παρουσιάζει απορρόφηση στο συγκεκριμένο μήκος κύματος (532 nm). Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται και από το φάσμα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης (Σχήμα 

4.8), όπου παρατηρείται ισχυρή απορρόφηση του Sm στο συγκεκριμένο μήκος κύματος. Η 

αύξηση του υποστρώματος που παρατηρείται στα φάσματα των ιζημάτων που περιέχουν 

οργανική ύλη, οφείλεται στο χουμικό του οποίου οι χρωμοφόρες ομάδες διεγείρονται από 

την ακτινοβολία προκαλώντας παρεμποδίσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το φάσμα 

Raman που λήφθηκε από δείγμα το οποίο περιείχε HA, το οποίο παρατίθεται στο Σχήμα 

8 .8 , στο Παράρτημα. Η αύξηση του υποστρώματος που παρατηρείται στα φάσματα Raman 

των δειγμάτων που περιέχουν οργανική ύλη, αποδεικνύει ότι στο στερεό υπάρχει 

ποσότητα ΗΑ. Με σκοπό να αποφευχθεί η αύξηση του υποστρώματος και να ληφθούν πιο 

ξεκάθαρες πληροφορίες για τη χημική σύσταση των στερεών φάσεων λήφθηκαν τα 

φάσματα Raman στα 785 nm όπου η πιθανότητα απορρόφησης του HA είναι μειωμένη. Τα 

φάσματα Raman των ανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) που λήφθηκαν 

απουσία και παρουσία ΗΑ με διέγερση στα 785 nm παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.5 και 

4.6.

0 500 1000 1500
κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.5 : Φάσματα Raman του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 785nm
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κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.6: Φάσματα Raman του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 785nm

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.6, τα φάσματα Raman του Sm2(CO3)3, που λήφθηκαν με 

διέγερση στα 785 nm δίνουν πιο ξεκάθαρες πληροφορίες σε σχέση με τα φάσματα που 

λήφθηκαν στα 532 nm. Τα φάσματα του Sm2(CO3)3 είναι ίδια απουσία και παρουσία ΗΑ 

επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία οργανικής ύλης δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση της 

στερεάς φάσης. Από την άλλη πλευρά, στο Σχήμα 4.5, όπου παρουσιάζονται τα φάσματα 

Raman του Nd2(CO3)3 που λήφθηκαν με διέγερση στα 785 nm, παρατηρείται μεγάλη 

αλλαγή στη μορφή του φάσματος σε σύγκριση με τα φάσματα του Σχήματος 4.3 που 

λήφθηκαν στα 532 nm. Η διπλή και ευρεία κορυφή που παρατηρείται στους 1300 cm-1, 

στο Σχήμα 4.5, οφείλεται στο φαινόμενο συντονισμού Raman. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το φάσμα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης το οποίο 

παρουσιάζεται πιο κάτω στο Σχήμα 4.7, όπου παρατηρείται ισχυρή απορρόφηση του 

Nd(III) στα 785 nm.

4.1.1.3 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln 2 (CO3 )3  με UV-DRS

Για τη μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης λήφθηκαν 

επιπρόσθετα τα φάσματα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης των ανθρακικών 

ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III), απουσία και παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων 

ΗΑ, τα οποία παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.7 και 4.8 αντίστοιχα.
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200 600 1000 1400 1800
μήκος κύματος / nm

Σχήμα 4.7: Φάσματα UV-DRS του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

200 600 1000 1400 1800
μήκος κύματος / nm

Σχήμα 4.8: Φάσματα UV-DRS του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα φάσματα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης, τα οποία είναι ίδια μεταξύ τους 

απουσία και παρουσία ΗΑ και για τις δύο στερεές φάσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η
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παρουσία οργανικής ύλης δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση της στερεάς φάσης και ότι η 

μόνη στερεή φάση που σχηματίζεται είναι των καθαρών ανθρακικών ιζημάτων. Η 

διαφορετική συμπεριφορά που παρατηρείται στα φάσματα των ιζημάτων που περιέχουν 

ΗΑ στην περιοχή 200-800 nm στα Σχήματα 4.7 και 4.8 είναι χαρακτηριστική και 

οφείλεται στην παρουσία οργανικής ύλης στο δείγμα, καθώς τα ΗΑ παρουσιάζουν 

απορρόφηση στην περιοχή 200-600 nm. Η απορρόφηση των ΗΑ οφείλεται σε ένα μείγμα 

χρωμοφόρων τα κυριότερα από τα οποία είναι οι αρωματικές δομές και οι δομές κινόνης 

και μειώνεται εκθετικά με την αύξηση του μήκους κύματος.

Από όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της οργανικής 

ύλης στη χημική σύσταση της στερεής φάσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παρουσία ΗΑ δεν 

επηρεάζει τη χημική σύσταση της στερεάς φάσης. Από τα φάσματα Raman και UV-DRS 

επιβεβαιώνεται ότι στο στερεό υπάρχει ΗΑ, αλλά η ποσότητα του είναι μικρή καθώς στα 

φάσματα FTIR-ATR δεν υπάρχουν χαρακτηριστικές κορυφές που να οφείλονται στο HA.

4.1.1.4 Μελέτη επίδρασης NOM στην υφή Ln2 (CO3) 3 με SEM

Για τη μελέτη της υφής των ιζημάτων αλλά και της χημικής σύστασης λήφθηκαν 

φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στα Σχήματα 4.9 και 4.10 

παρουσιάζονται οι μικροφωτογραφίες SEM και τα φάσματα EDX που λήφθηκαν για τα 

ιζήματα του Nd2(CO3) 3 και Sm2(CO3) 3 απουσία και παρουσία ΗΑ (περισσότερες 

φωτογραφίες SEM παρατίθενται στα Σχήματα 8.9 και 8.10 στο Παράρτημα, Κεφάλαιο

8.4.3 σελ. 177).
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Σχήμα 4.9: (α,β) Εικόνες SEM Nd2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ (γ,δ) Φάσματα EDX Nd2(CO3)3

απουσία και παρουσία ΗΑ

Σχήμα 4.10: (α,β) Εικόνες SEM Sm2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ (γ,δ) Φάσματα EDX Sm2(CO3)3

απουσία και παρουσία ΗΑ
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Από τις εικόνες SEM του Σχήματος 4.9 παρατηρείται ότι η παρουσία οργανικής ύλης 

επηρεάζει την υφή του ιζήματος. Πιο συγκεκριμένα το καθαρό ίζημα του Nd2(CO3) 3 

(Σχήμα 4.9 α) παρουσιάζει φυλλοειδή δομή ενώ παρουσία οργανικής ύλης (Σχήμα 4.9 β) 

η υφή του ιζήματος αλλάζει και γίνεται βελονοειδής. Από τις εικόνες SEM του Σχήματος

4.10 παρατηρείται ότι η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει την υφή του ιζήματος και 

στην περίπτωση του Sm2(CO3) 3 καθώς όπως φαίνεται η παρουσία οργανικής ύλης οδηγεί 

σε βελονοειδή δομή. Στο Σχήμα 4.9 (γ) και 4.10 (γ), όπου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μικροανάλυσης ακτίνων-Χ, φαίνονται τα στοιχεία που αποτελούν τις 

στερεές φάσεις του Nd2(CO3) 3 και Sm2(CO3)3, αποδεικνύοντας την καθαρότητα των 

ιζημάτων.

4.1.1.5 Μελέτη επίδρασης NOM στη θερμική συμπεριφορά Ln2(CO 3)3  με TGA

Τα θερμογραφήματα που λήφθηκαν για τα ανθρακικά ιζήματα του Nd(III) και Sm(III) 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.11 και 4.12 αντίστοιχα.

5 0 ______1______1______1______1___ I—1______1______1___ I—I_'___ 1______1_____ h______>______ι___ι___
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Τ in °C

Σχήμα 4.11: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Nd2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ
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Σχήμα 4.12: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Sm2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Από τα θερμογραφήματα που λήφθηκαν απουσία και παρουσία ΗΑ, κατά τα πρώτα στάδια 

για όλες τις στερεές φάσεις, υπάρχει απώλεια νερού το οποίο βρίσκεται προσροφημένο 

στο ίζημα ως υγρασία. Ακολουθεί απώλεια δύο μορίων νερού, δύο μορίων CO2 και τέλος 

απώλεια ενός μορίου CO2 και σχηματισμός του Nd2O3. Οι αντιδράσεις που διεξάγονται με 

την αύξηση της θερμοκρασίας οι οποίες επιβεβαιώνουν το σχηματισμό των στερεών 

φάσεων φαίνονται στη συνέχεια όπου Μ =Μ (!Π), Sm(III):

M2(CO3)3.2H2O —— M2(CO3)3 (-2H2O)

M2(CO3)3^ M2O2CO3 (-2CO2)

M2O2CO3—— M2O3 (-CO2)

Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 δίνεται η πειραματική απώλεια βάρους για κάθε στάδιο και 

συγκρίνεται με τη θεωρητική μεταβολή βάρους, στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα 

βιβλιογραφικά δεδομένα [ffinode et al., 1990].
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Πίνακας 4.1: Πειραματικά δεδομένα από μετρήσεις θερμοσταθμικής ανάλυσης του Nd2(CO3)3 απουσία και 

παρουσία ΗΑ

Είδος απώλειας Π ειραματική Μεταβολή 

βάρους(% )

Θεωρητική μεταβολή 

βάρους (% )

0g/L HA 0.1g/L HA 0g/L HA

Φυσιοροφημενό Η2Ο 1 2 15 1 2

2  Η2Ο 7 1 2 9

2 CO2 9 14 9

CO2 7 6 9

Συνολική απώλεια 35 47 39

Πίνακας 4.2: Πειραματικά δεδομένα από μετρήσεις θερμοσταθμικής ανάλυσης του Sm2(CO3)3 απουσία και 

παρουσία ΗΑ

Είδος απώλειας Πειραματική Μεταβολή βάρους(% )

0g/L HA 0.1g/L HA

Φυσιοροφημενό Η 2Ο 9 1 1

2 Η2Ο 3 1 2

2CO2 14 1 0

CO2 5 9

Συνολική απώλεια 31 42

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 4.1 και 4.2, στην περίπτωση των ιζημάτων που 

περιέχουν ΗΑ παρατηρείται μεγαλύτερη συνολική απώλεια βάρους σε σχέση με τα 

καθαρά ιζήματα. Η μεγαλύτερη απώλεια βάρους οφείλεται τόσο στην αυξημένη 

περιεκτικότητα των ιζημάτων που περιέχουν ΗΑ σε φυσιορροφημένο νερό λόγω της 

παρουσίας οργανικής ύλης στα δείγματα αυτά όσο και στην αποσύνθεση του ίδιου του ΗΑ 

που βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα.

4.1.1.6 Μελέτη επίδρασης NOM στην κρυσταλλικότητα Ln2 (CO3)3  με XRD

Με σκοπό τη μελέτη της κρυσταλλικότητας των στερεών φάσεων και τον προσδιορισμό 

του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών λήφθηκαν τα φάσματα XRD τα οποία 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.13 και 4.14. Συγκρίνοντας τα φάσματα XRD που 

λήφθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής για τις καθαρές στερεές φάσεις, με αντίστοιχα 

φάσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Song et al., 1999] επιβεβαιώνεται ο 

σχηματισμός των εν λόγω ιζημάτων.
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Σχήμα 4.13: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα 

χουμικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Σχήμα 4.14: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα 

χουμικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα φάσματα XRD δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορετικότητα μεταξύ τους γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η κρυσταλλική δομή δεν αλλάζει παρουσία οργανικής ύλης.

Με βάση την εξίσωση Debye-Scherrer (εξίσωση 3.1), η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο 

3 (σελ. 71), υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών των στερεών, οι τιμές των 

οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.3.
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Πίνακας 4.3: Τιμές μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών των ανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) απουσία και 

παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0.1, 0.3, 0.5g/L HA)

Στερεό Γ ωνία (2Θ) ° FWHM (β) Μέσο Μέγεθος 
Κρυσταλλιτών (nm)

Nd2 (CO3)3 21.19 0 . 2 2 36.8±0.1
Nd2 (CO3)3+0.1g/LHA 21.05 0.05 17.9±0.1
Nd2 (CO3)3+0.3g/LHA 21.14 0.56 14.4±0.1
Nd2 (CO3)3+0.5g/LHA 20.90 0.57 14.2±0.1

Sm2 (CO3)3 2 1 . 2 1 0.37 2 1 .8 ±0 . 1

Sm2 (CO3)3+0.1g/LHA 21.24 0.33 24.2±0.1

Sm2 (CO3)3+0.3g/LHA 20.90 0.29 27.5±0.1
Sm2 (CO3)3+0.5g/LHA 21.15 0.15 54.5±0.1

Σημ: Οι τιμές της γωνίας 2θ και του β  υπολογίστηκαν στο σημείο όπου I/Imax=100

Το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος σε σχέση με τη 

διαλυτότητα και κατ’ επέκταση τη διασπορά των ρύπων στο περιβάλλον καθώς τα 

μικρότερα σωματίδια είναι πιο διαλυτά και συνεπώς ο ρύπος ο οποίος αντιστοιχεί σε 

μικρότερα σωματίδια μπορεί να μεταφερθεί και να διασπαρεί μέσω υδροφορέων στη 

βιόσφαιρα πιο εύκολα. Αυτό φαίνεται και από την εξίσωση 4.1 η οποία συνδέει τη 

διαλυτότητα με τη διεπιφανειακή ενέργεια.

logKsp = logKsp(o) + 2/3 γ S/RT (Εξίσωση 4.1 )

όπου

fep : γινόμενο διαλυτότητας

Ksp (o): γινόμενο διαλυτότητας για μεγάλα σωματίδια 

γ: διεπιφανειακή ενέργεια 

S: εμβαδό επιφάνειας 

R: παγκόσμια σταθερά αερίων 

T: θερμοκρασία

Aπό την εξίσωση 4.1 φαίνεται ότι το γινόμενο διαλυτότητας και η διεπιφανειακή ενέργεια 

είναι ανάλογα μεγέθη. Όσο αυξάνεται η διεπιφανειακή ενέργεια αυξάνεται και το γινόμενο 

διαλυτότητας. Η διεπιφανειακή ενέργεια είναι ένα μέγεθος το οποίο σχετίζεται άμεσα και 

με το μέγεθος των σωματιδίων, καθώς όσο μικρότερο είναι ένα σωματίδιο τόσο 

μεγαλύτερη είναι η διεπιφανειάκη του ενέργεια. Έτσι, τα μικρότερα σωματίδια έχουν 

μικρότερο γινόμενο διαλυτότητας και συνεπώς είναι πιο διαλυτά. Από τον Πίνακα 4.3
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φαίνεται ότι στην περίπτωση των ιζημάτων του Nd(III), η παρουσία ΗΑ στο ίζημα οδηγεί 

σε μείωση του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών σε αντίθεση με την περίπτωση των 

ιζημάτων του Sm(III) όπου η παρουσία ΗΑ οδηγεί σε αύξηση του μέσου μεγέθους των 

κρυσταλλιτών. Όπως φαίνεται οι δύο λανθανίδες, Sm(III) και Nd(III) συμπεριφέρονται 

διαφορετικά και αυτό ίσως οφείλεται στη διαφορετική ιοντική τους ακτίνα.

4.1.1.7 Μ ετρήσεις διαλυτότητας Ln2 (CO3)3  με UV-vis

Οι καμπύλες διαλυτότητας, δηλαδή τα γραφήματα του pH ως προς το λογάριθμο της 

συγκέντρωσης του μεταλλοϊόντος στο διάλυμα, είναι χαρακτηριστικές για κάθε στερεή 

φάση. Στα Σχήματα 4.15 και 4.16 παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες διαλυτότητας 

που προσδιορίστηκαν για τα ιζήματα του Nd2(CO3) 3 και Sm2(CO3) 3 απουσία και παρουσία 

οργανικής ύλης. Τα πρωτογενή δεδομένα για τις καμπύλες διαλυτότητας παρατίθενται 

στους Πίνακες 8.9 και 8.10 στο Παράρτημα (Κεφάλαιο 8.4.5).

pH

Σχήμα 4.15: Καμπύλες διαλυτότητας Nd2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ
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pH

Σχήμα 4.16 : Καμπύλες διαλυτότητας Sm2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Όσον αφορά το Nd2(CO3)3, είναι εμφανές από το Σχήμα 4.15, ότι η παρουσία ΗΑ σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις (0.5g/L HA) προκαλεί μικρή αύξηση στη διαλυτότητα. Σε

αντίθεση, στην περίπτωση του Sm2(CO3)3 (Σχήμα 4.16), παρατηρείται ότι η παρουσία ΗΑ

σε αυξημένες συγκεντρώσεις (0.5g/L HA) προκαλεί μικρή μείωση στη διαλυτότητα. 

Επίσης από τα Σχήματα 4.15 και 4.16 επιβεβαιώνεται και πάλι ότι η παρουσία ΗΑ επιδρά 

διαφορετικά στις δυο λανθανίδες Sm(III) και Nd(III) γεγονός που συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν από τα διαγράμματα XRD. Από τα δεδομένα των μετρήσεων 

διαλυτότητας, και συγκεκριμένα από την ολική συγκέντρωση μεταλλοϊόντος και από το 

pH  έχουν προσδιοριστεί τα γινόμενα διαλυτότητας των ιζημάτων. Οι υπολογισμοί 

διεξήχθησαν βάσει του πειραματικού γινομένου διαλυτότητας (conditional solubility 

product), που ορίζεται για τα υπό μελέτη συστήματα ως ακολούθως:

K*sp(Nd2(CO3)3) = [Nd3+]2 [CO32-]3 (Εξίσωση 4.2)

K*sp(Sm2(CO3)3) = [Sm3+]2 [CO32-]3 (Εξίσωση 4.3)

3_|_ Τ_|_
H συγκέντρωση του ελεύθερου μεταλλοϊόντος ([Nd ], [Sm ]) για pH<6 , ισούται 

προσεγγιστικά με την ολική συγκέντρωση του μεταλλοϊόντος στο διάλυμα. Η 

συγκέντρωση των ανθρακικών για κανονική ατμόσφαιρα δίνεται από τη σχέση 4.4:

log[CO32-] = -17.62 -3.5 + 2 pH (0.03 % CO2) (Εξίσωση 4.4)
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Το γινόμενο διαλυτότητας για τα ανθρακικά ιζήματα του N d(m ) και Sm(nT) δίνεται από 

την ακόλουθη σχέση:

logK*sp = 2log[Ln3+] - 63.36 + 6 pH (Εξίσωση 4.5)

Οι τιμές των γινομένων διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν βάσει των πιο πάνω 

εξισώσεων, συνοψίζονται στους Πίνακες 4.4 και 4.5.

Πίνακας 4.4: Τιμές γινομένων διαλυτότητας Nd2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Nd2(CO3) 3 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού Nd2(CO3) 3

0 g/L HA -34.7±0.3 -31. 54±0.11 [Meinrath and Takeishi, 1993]

0.1 g/L HA -33.9±0.6 -31.35±0.12 [Runde et al., 1992]

0.3 g/L HA -33.6±0.5 -34.10± 0.48 [Firsching and Mohammadzel, 1986]

0.5 g/L HA -33.6±0.5 -33.0 [Smith and Martel, 1976]

Πίνακας 4.5: Τιμές γινομένων διαλυτότητας Sm2(CO3)3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Sm2(CO3)s logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού Sm 2(CO3) 3

0 g/L HA -34.6±0.3 -34.41±0,48 [Firsching and Mohammadzel, 1986]

0.1 g/L HA -34.7±0.6 -32.5 [Smith and Martel, 1976]

0.3 g/L HA -35.3±0.3
0.5 g/L HA -35.6±0.4

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι στην περίπτωση των ιζημάτων του Μ 2( ^ 3)3, η 

παρουσία ΗΑ προκαλεί μικρή αύξηση στο γινόμενο διαλυτότητας ενώ στην περίπτωση 

του Sm2(CO3) 3 η παρουσία ΗΑ προκαλεί μικρή μείωση στο γινόμενο διαλυτότητας. Το 

γεγονός αυτό σύμφωνα και με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το XRD και οφείλεται 

σε φαινόμενα μικροδιαλυτότητας [Kellner et al., 1998]. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία όταν
ο

έχω πολύ μικρά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από 1 0 - mm ( = 1 0 0 0  nm) τότε με 

περαιτέρω μείωση του μεγέθους των σωματιδίων η διαλυτότητα αυξάνεται λογαριθμικά. 

Συγκρίνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα για τις καθαρές στερεές φάσεις του 

ανθρακικού Nd(III) και Sm(III), με τις τιμές που δίνονται στη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι 

οι πειραματικές τιμές είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες θεωρητικές και αυτό ίσως 

οφείλεται στο σχηματισμό πιο κρυσταλλικών στερεών φάσεων.
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4.1.2 Χαρακτηρισμός υδρόξο-ανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III)

Ο χαρακτηρισμός των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) εστιάστηκε στη 

μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, Raman 

και UV-DRS, στην υφή με SEM, στη θερμική συμπεριφορά με TGA, στην 

κρυσταλλικότητα με XRD και στη διαλυτότητα με UV-vis.

4.1.2.1 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln(OH)CO 3 με FTIR-A TR

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έχουν παρασκευαστεί τα ιζήματα Nd(OH)CO3 και 

Sm(OH)CO3 κάτω από κανονική ατμόσφαιρα. Στα Σχήματα 4.17 και 4.18 

παρουσιάζονται τα υπέρυθρα φάσματα των υδόξοανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και 

Sm(III) αντίστοιχα, σε επαφή με διάλυμα 0.1 Μ NaClO4 και σε επαφή με αυξανόμενες 

συγκεντρώσεις χουμικών. Τα υπέρυθρα φάσματα λήφθηκαν μετά από ξήρανση των 

δειγμάτων στους 120°C έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμποδίσεις από τις κορυφές του 

νερού.

40 00  3500  3000  2500  2000  1500 1000 500

κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.17: Φάσματα FTIR-ATR του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε 

διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
κυματαριθμός cm-1

Σχήμα 4.18: Φάσματα FTIR-ATR του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε 

διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.17 και 4.18, τα φάσματα των ιζημάτων που ήρθαν σε 

επαφή με χουμικά διαλύματα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά φάσματα και αυτό 

αποτελεί μια αρχική ένδειξη ότι η παρουσία χουμικών δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση 

του ιζήματος. Στα υπέρυθρα φάσματα των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και 

Sm(III), παρατηρούνται και για τις δύο στερεές φάσεις, οι κορυφές στους 1368 cm-1 και 

1087 cm-1 που αντιστοιχούν στη συμμετρική και ασύμμετρη δόνηση των ανθρακικών 

αντίστοιχα [Runde et al., 1992; Runde et al., 2000]. Η κορυφή στους 1638 cm-1 αντιστοιχεί 

στη δόνηση κάμψης του νερού. Συγκρίνοντας τα υπέρυθρα φάσματα των καθαρών 

ανθρακικών ιζημάτων (Σχήμα 4.1 και 4.2) με τα υπέρυθρα φάσματα των καθαρών 

υδρόξοανθρακικών ιζημάτων (Σχήμα 4.17 και 4.18) φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για 

δύο διαφορετικές στερεές φάσεις. Στα υπέρυθρα φάσματα των υδρόξοανθρακικών 

ιζημάτων παρατηρείται η κορυφή στους 3610 cm-1 η οποία είναι χαρακτηριστική της 

ύπαρξης ενταγμένων υδροξυλίων στο μόριο [Runde et al., 2000]. Το γεγονός αυτό 

διασφαλίζει το σχηματισμό των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων Nd(OH)CO3 και 

Sm(OH)CO3. Σε αντίθεση στα υπέρυθρα φάσματα των ανθρακικών ιζημάτων (Σχήματα

4.1 και 4.2) παρατηρείται μια ευρεία κορυφή στους 3050 cm-1, χαρακτηριστική της 

παρουσίας μορίων νερού στο ίζημα και όχι ενταγμένων υδροξυλίων γύρω από το 

μεταλλοϊόν επιβεβαιώνοντας το σχηματισμό των ανθρακικών ιζημάτων Nd2(CO3) 3 και 

Sm2(CO3)3. Η απουσία χαρακτηριστικών κορυφών του ΗΑ στο φάσμα υποδεικνύει ότι η 

ποσότητα της οργανικής ύλης που προσροφάται στο στερεό είναι μικρή. Επίσης λήφθηκαν 

και τα φάσματα FTIR-ATR για τα ιζήματα του υδρόξοανθρακικού Nd(III) και Sm(III),
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χωρίς ξήρανση των δειγμάτων στους 120 °C τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα στα 

Σχήματα 8.3 και 8.4 (σελ.174).

4.1.2.2 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln(OH)CO 3 με Ram an

Με σκοπό να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της οργανικής ύλης 

στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης, τα υπό μελέτη ιζήματα χαρακτηρίστηκαν και με 

φασματοσκοπία Raman και φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης. Στα 

Σχήματα 4.19 και 4.20 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman των υδρόξοανθρακικών 

ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) αντίστοιχα, σε επαφή με διάλυμα 0,1 Μ NaClO4 και σε 

επαφή με αυξανόμενες συγκεντρώσεις χουμικών, που λήφθηκαν με διέγερση στα 532 nm.

κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.19: Φάσματα Raman του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaC!O4με διέγερση στα 532 nm

κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.20: Φάσματα Raman του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaC!O4 με διέγερση στα 532 nm
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Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.19 και 4.20 τα φάσματα Raman είναι ίδια απουσία και 

παρουσία οργανικής ύλης επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει τη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης. Η κορυφή που εμφανίζεται στους 1100 cm-1 και για τις δύο 

στερεές φάσεις οφείλεται στα ανθρακικά [Ray et al., 2009]. Στα φάσματα του Σχήματος 

4.20 που λήφθηκαν από τα ιζήματα του Sm(OH)CO3 παρατηρούνται επιπλέον κορυφές 

στους 2000 και 3400 cm-1, οι οποίες είναι κορυφές συντονισμού Raman και οφείλονται 

στο Sm το οποίο παρουσιάζει απορρόφηση στα 532 nm. Η αύξηση του υποστρώματος που 

παρατηρείται στα φάσματα των ιζημάτων που περιέχουν οργανική ύλη, οφείλεται στο 

χουμικό, του οποίου οι χρωμοφόρες ομάδες διεγείρονται από την ακτινοβολία 

προκαλώντας παρεμποδίσεις. Η αύξηση του υποστρώματος αποδεικνύει ότι στο στερεό 

υπάρχει ποσότητα ΗΑ. Με σκοπό να αποφευχθεί η αύξηση του υποστρώματος και να 

ληφθούν πιο ξεκάθαρες πληροφορίες για τη χημική σύσταση των στερεών φάσεων 

λήφθηκαν τα φάσματα Raman στα 785 nm όπου η πιθανότητα απορρόφησης του HA είναι 

μειωμένη. Τα φάσματα Raman των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) 

που λήφθηκαν απουσία και παρουσία ΗΑ με διέγερση στα 785 nm παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 4.21 και 4.22.

κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.21 : Φάσματα Raman του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 785 nm
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Σχήμα 4.22: Φάσματα Raman του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 με διέγερση στα 785 nm

Συγκρίνοντας τα φάσματα Raman που λήφθηκαν για τις στερεές φάσεις Ln(OH)CO3, με 

διέγερση στα 532 nm και 785 nm, φαίνεται ότι στην περίπτωση του Sm(III) τα φάσματα 

είναι ίδια μεταξύ τους όπως αναμενόταν. Στην περίπτωση όμως του Nd(III), φαίνεται ότι η 

μορφή του φάσματος αλλάζει με την αλλαγή του μήκους διέγερσης. Τα φάσματα Raman 

που λήφθηκαν για τα ιζήματα του Nd(OH)CO3 με διέγερση στα 785 nm, παρουσιάζουν 

πολύ ισχυρές και ευρείες κορυφές στους 1265 cm-1. To γεγονός αυτό οφείλεται στο 

φαινόμενο συντονισμού Raman, το οποίο προκαλείται όταν το μήκος κύματος της πηγής 

(μήκος διέγερσης), είναι κοντά στο μήκος κύματος όπου ο αναλύτης (Nd(III)) παρουσιάζει 

ταινία απορρόφησης. Η ύπαρξη του φαινόμενου συντονισμού Raman στα 785 nm 

επιβεβαιώνεται και από το φάσμα υπεριώδους ορατού διάχυτής ανάκλασης το οποίο 

παρουσιάζεται πιο κάτω στο Σχήμα 4.23, όπου παρατηρείται ισχυρή απορρόφηση του 

Nd(III) στα 785 nm. Σε αντίθεση στο φάσμα υπεριώδους ορατού του Sm(OH)CO3 (Σχήμα 

4.24), δεν παρουσιάζεται καμία κορυφή στα 785 nm.

4.1.2.3 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση Ln(OH)CO 3 με UV-DRS

Τα φάσματα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων 

του Nd(III) και Sm(III), απουσία και παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ, 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.23 και 4.24 αντίστοιχα.
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200 600 1000 1400 1800
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Σχήμα 4.23: Φάσματα UV-DRS του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

200 600 1000 1400 1800
μήκος κύματος / (nm)

Σχήμα 4.24: Φάσματα UV-DRS του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα φάσματα υπεριώδους ορατού διάχυτης ανάκλασης, τα οποία είναι ίδια μεταξύ τους 

απουσία και παρουσία ΗΑ και για τις δύο στερεές φάσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η 

παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση της στερεάς φάσης και ότι η μόνη στερεή 

φάση που σχηματίζεται, ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις ΗΑ, είναι των καθαρών 

υδρόξοανθρακικών ιζημάτων. Η διαφορετική συμπεριφορά που παρατηρείται στα
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φάσματα των ιζημάτων που περιέχουν ΗΑ στην περιοχή 200-800 nm στα Σχήματα 4.23 

και 4.24 είναι χαρακτηριστική και οφείλεται στην παρουσία οργανικής ύλης στο δείγμα. 

Από όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της οργανικής 

ύλης στη στερεή φάση φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει τη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης.

4.1.2.4 Μελέτη επίδρασης NOM στην υφή Ln(OH)CO 3 με SEM

Για τη μελέτη της υφής των ιζημάτων λήφθηκαν φωτογραφίες ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στα Σχήματα 4.25 και 4.26 παρουσιάζονται οι 

μικροφωτογραφίες SEM που λήφθηκαν για τα ιζήματα του Μ ( Θ Η ^ 0 3 και S m ^^C O ;?  

απουσία και παρουσία ΗΑ (περισσότερες φωτογραφίες SEM παρατίθενται στα Σχήματα

8.11 και 8.12 στο Παράρτημα, Κεφάλαιο 8.4.3, σελ. 178, 179).

Σχήμα 4.25: Εικόνες SEM Nd(OH)CO3 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L

HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5 g/L HA
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Σχήμα 4.26: Εικόνες SEM Sm(OH)CO3 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L

HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5 g/L HA

Από τις μικροφωτογραφίες SEM είναι φανερό ότι η παρουσία των χουμικών οξέων 

επηρεάζει την υφή των ιζημάτων στην περίπτωση του Nd(OH)CO3 , οδηγώντας σε 

σπογγώδη υφή. Στην περίπτωση του Sm(OH)CO3 δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές 

στην υφή της στερεάς φάσης παρουσία οργανικής ύλης.

4.1.2.5 Μελέτη επίδρασης NOM στη θερμική συμπεριφορά Ln(OH)CO 3 με TGA

Τα θερμογραφήματα που λήφθηκαν για τα υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Nd(III) και 

Sm(III) παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.27 και 4.28 αντίστοιχα.
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3 5   i ι___ i ι____L ι____· ι___ ι U __ι ι__- ι . _
O 100 2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  S 00

T  in*c

Σχήμα 4.27: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Nd(OH)CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Ο 100 2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0

Τ  in °C

Σχήμα 4.28: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Sm(OH)CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Η συνολική απώλεια μάζας για τα καθαρά υδρόξοανθρακικά ιζήματα είναι περίπου 25%. 

Τα θερμογραφήματα για τα ιζήματα που περιέχουν χουμικά είναι της ίδιας μορφής με τα 

θερμογραφήματα των καθαρών ιζημάτων, με τη διαφορά όμως ότι η συνολική απώλεια 

μάζας αυξάνεται στο 35%. Στην περίπτωση των ιζημάτων που περιέχουν ΗΑ, 

παρατηρείται 5% μεγαλύτερη απώλεια μάζας για το Sm(OH)CO3 και 10% μεγαλύτερη 

απώλεια μάζας για το Nd(OH)CO3 σε σχέση με τα καθαρά ιζήματα. Στα γραφήματα
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παρατηρούνται γενικά τρία στάδια απώλειας μάζας παρουσία και απουσία χουμικών 

οξέων. Κατά τα πρώτα στάδια για όλες τις στερεές φάσεις, υπάρχει απώλεια νερού το 

οποίο βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα ως υγρασία. Στη συνέχεια παρατηρείται 

απώλεια ενός μορίου νερού και ενός μορίου CO2 και σε τελικό στάδιο απώλεια ενός 

μορίου CO2 και σχηματισμός του οξειδίου του νεοδυμίου (Nd2O3) και οξειδίου του 

σαμαρίου (Sm2O3). Οι αντιδράσεις που διεξάγονται με την αύξηση της θερμοκρασίας οι 

οποίες επιβεβαιώνουν το σχηματισμό των στερεών φάσεων φαίνονται στη συνέχεια όπου 

M=Nd(III), Sm(III):

M(OH)CO3 . H2O ^  M(OH)CO3 (- H2O)

2M(OH)CO3 ^  Μ2 O2CO3 (-Η2Ο, - CO2)

M2O2CO3 ^  Μ2 O3 (- CO2)

Στους Πίνακες 4.6 και 4.7 δίνεται η πειραματική απώλεια βάρους για κάθε στάδιο και 

συγκρίνεται με τη θεωρητική μεταβολή βάρους, στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα 

βιβλιογραφικά δεδομένα [Hinode et al., 1990].

Πίνακας 4.6: Πειραματικά δεδομένα από μετρήσεις θερμοσταθμικής ανάλυσης του Nd(OH)CO3 απουσία και 

παρουσία ΗΑ

Είδος απώλειας Πειραματική Μεταβολή 

βάρους(%)

Θεωρητική μεταβολή 

Βάρους (%)

0g/L HA 0.5g/L HA 0g/L HA

Φυσιοροφημενό Η2Ο 5 1 0 3

Η2Ο, CO2 9 14 13

CO2 8 1 1 1 2

Συνολική απώλεια 2 2 35 25

Πίνακας 4.7: Πειραματικά δεδομένα από μετρήσεις θερμοσταθμικής ανάλυσης του Sm(OH)CO3 απουσία και 

παρουσία ΗΑ

Είδος απώλειας Πειραματική Μεταβολή 

βάρους(%)

0g/L HA 0.5g/L HA

Φυσιοροφημενό Η2Ο 1 0 1 1

Η2Ο, CO2 1 0 16

CO2 7 8

Συνολική απώλεια 27 35
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Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 4.6 και 4.7, στην περίπτωση των ιζημάτων που 

περιέχουν HΑ παρατηρείται μεγαλύτερη συνολική απώλεια βάρους σε σχέση με τα 

καθαρά ιζήματα. H μεγαλύτερη απώλεια βάρους οφείλεται τόσο στην αυξημένη 

περιεκτικότητα των ιζημάτων που περιέχουν HΑ σε φυσιορροφημένο νερό λόγω της 

παρουσίας οργανικής ύλης στα δείγματα αυτά όσο και στην αποσύνθεση του ίδιου του HΑ 

που βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα

4.1.2.6 Μελέτη επίδρασης NOM στην κρυσταλλικότητα Ln(OH)CO 3 με XRD

Με σκοπό τη μελέτη της κρυσταλλικότητας των στερεών φάσεων και τον προσδιορισμό 

του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών λήφθηκαν τα φάσματα XRD τα οποία 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.29 και 4.30. Συγκρίνοντας τα φάσματα XRD που 

λήφθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής για τις καθαρές στερεές φάσεις, με αντίστοιχα 

φάσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Zhao et al., 2008] επιβεβαιώνεται ο 

σχηματισμός των εν λόγω ιζημάτων.

2  θ
Σχήμα 4.29: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα 

χουμικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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50 60
2  θ

Σχήμα 4.30: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα 

χουμικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα διαγράμματα XRD δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορετικότητα μεταξύ τους γεγονός 

που υποδεικνύει ότι τα ιζήματα έχουν την ίδια κρυσταλλική δομή απουσία και παρουσία 

ΗΑ. Με βάση την εξίσωση Debye-Scherrer (εξίσωση 3.1), υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος 

των κρυσταλλιτών των στερεών, οι τιμές των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.8.

Πίνακας 4.8: Τιμές μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών των υδρόξοανθρακικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) 

απουσία και παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0.1, 0.3, 0.5g/L HA)

Στερεό Γ ωνία (2Θ) ° FWHM (β) Μέσο Μέγεθος 
Κρυσταλλιτών (nm)

Nd(OH)CO3 28.99 0.79 10.3±0.1
Nd(OH)CO3 +0.1 g/LHA 29.15 0.87 9.4±0.1
Nd(OH)CO3 +0.3 g/LHA 29.22 0.97 8.5±0.1
Nd(OH)CO3 +0.5 g/LHA 29.21 1 . 0 2 8 .1±0 . 1

Sm(OH)CO3 29.55 0.57 14.5±0.1
Sm(OH)CO3+0.1 g/LHA 29.52 0.52 15.8±0.1

Sm(OH)CO3+0.3 g/LH 29.42 0.51 16.0±0.1

Sm(OH)CO3+0.5 g/LHA 29.39 0.50 16.5±0.1
Σημ: Οι τιμές της γωνίας 2θ και του β  υπολογίστηκαν στο σημείο όπου I/Imax=100
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.8, φαίνεται ότι στην περίπτωση των ιζημάτων του 

Nd(OH)CO3 , η παρουσία χουμικών προκαλεί μικρή μείωση στο μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών περίπου δύο μονάδες, ενώ στην περίπτωση των ιζημάτων του Sm(OH)CO3, 

η παρουσία χουμικών προκαλεί μικρή αύξηση στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών 

περίπου δύο μονάδες. Η ίδια επίδραση παρατηρήθηκε και για τα ανθρακικά ιζήματα στα 

οποία όμως η παρουσία ΗΑ επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών.

4.1.2.7 Μ ετρήσεις διαλυτότητας Ln(OH)CO 3 με UV-vis

Για περαιτέρω χαρακτηρισμό των ιζημάτων, έχουν διεξαχθεί μετρήσεις διαλυτότητας των 

Nd(OH)CO3 και Sm(OH)CO3 απουσία και παρουσία οργανικής ύλης. Στο Σχήμα 4.31 και 

4.32 παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν για τα 

ιζήματα Nd(OH)CO3 και Sm(OH)CO3 και συγκρίνονται με τις θεωρητικές καμπύλες 

διαλυτότητας. Για τον υπολογισμό των θεωρητικών καμπύλων διαλυτότητας, λήφθηκαν 

υπόψη όλα τα είδη που υπάρχουν στο διάλυμα, όπως τα προϊόντα υδρόλυσης και τα 

ανθρακικά σύμπλοκα. Τα είδη που συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς και οι σταθερές 

σχηματισμού τους, παρατίθονται στους Πίνακες 8.22 και 8.23 στο Παράρτημα (σελ. 197). 

Τα πρωτογενή δεδομένα για την κατασκευή των καμπύλων διαλυτότητας παρατίθονται 

στο Παράρτημα στους Πίνακες 8.11 και 8.12 (σελ.190,191).

Σχήμα 4.31: Καμπύλες διαλυτότητας Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε 

διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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ε

TO

pH

Σχήμα 4.32: Καμπύλες διαλυτότητας Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε 

διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Στην περίπτωση των ιζημάτων του Nd(OH)CO3 η παρουσία ΗΑ οδηγεί σε μικρή αύξηση 

της διαλυτότητας. Αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το XRD, 

όπου παρατηρήθηκε ότι η προσθήκη ΗΑ μειώνει σε μικρό βαθμό το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών. Σε αντίθεση, στην περίπτωση των ιζημάτων του Sm(OH)CO3 η παρουσία 

ΗΑ οδηγεί σε μικρή μείωση της διαλυτότητας γεγονός που οφείλεται στο σχηματισμό 

μεγαλύτερων κόκκων. Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.30 και 4.31, οι πειραματικές τιμές 

που λήφθηκαν σε pH = 6.5-8, είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες θεωρητικές. Το 

γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [Fanghanel and Neck,

2000], σε υψηλές τιμές pH (7-8) σχηματίζονται πολυπυρηνικά είδη τα οποία αυξάνουν τη 

διαλυτότητα, καθιστώντας τον προσδιορισμό του γινομένου διαλυτότητας μη αξιόπιστο. 

Για το λόγο αυτό λήφθηκαν ορισμένες μετρήσεις σε χαμηλότερα pH με απευθείας 

μέτρηση των διαλυμάτων Nd(III) και Sm(III), δηλαδή χωρίς τη χρήση της χρωμοφόρας 

ένωσης Arz(III). Για τη μέτρηση της διαλυτότητας σε χαμηλές τιμές pH, 

πραγματοποιήθηκε ξανά βαθμονόμηση με πρότυπα διαλύματα Nd(III) και Sm(III) χωρίς 

όμως τη χρήση του υποκαταστάτη Arz(III) και προσδιορίστηκαν οι συντελεστές μοριακής 

απόσβεσης για το Nd(III) και Sm(III).

Σε χαμηλές τιμές pH, η συγκέντρωση του ελεύθερου μεταλλοϊόντος ισούται 

προσεγγιστικά με τη συγκέντρωση των ελεύθερων μεταλλοϊόντων Nd(III) και Sm(III) στο
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διάλυμα, καθιστώντας εφικτό τον ορθό προσδιορισμό του γινομένου διαλυτότητας. Οι 

υπολογισμοί διεξήχθησαν βάσει του πειραματικού γινομένου διαλυτότητας που ορίζεται 

για τα υπό μελέτη συστήματα ως εξής:

^ ( L ^ O H l T O )  = [Ln3+][OH-][  [CO32-] (Εξίσωση 4.6)

Η συγκέντρωση των ανθρακικών σε κανονική ατμόσφαιρα δίδεται από την ακόλουθη 

σχέση:

log[CO32-] = -17.62 -3.5 + 2pH  (Εξίσωση 4.7)

Η συγκέντρωση των υδροξυλίων δίδεται από τη σχέση:

log[OH-] = pH -13.88 (Εξίσωση 4.8)

Το γινόμενο διαλυτότητας για τα υδροξοανθρακικά ιζήματα δίδεται από τη σχέση:

logK*sp = log[Ln3+] -  35.06 + 3pH  (Εξίσωση 4.9)

Οι τιμές των γινομένων διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν βάσει των πιο πάνω

εξισώσεων, συνοψίζονται στους Πίνακες 4.9 και 4.10:

Πίνακας 4.9: Τιμές γινομένων διαλυτότητας Nd(OH)CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ
Nd(OH)CO3 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού Nd(OH)CO3

0g/L HA -19.1±0.3 -20.12±0.19 [Meinrath and Takeishi, 1993]

0.1g/L HA -19.0± 0.2 -19.94±0.16 [Runde et al., 1992]

0.3g/L HA -18.8±0.1 -19.19±0.08 [Meinrath and Kim, 1991]

0.5g/L HA -18.7±0.1

Πίνακας 4.10: Τιμές γινομένων διαλυτότητας Sm(OH)CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ
Sm(OH)CO3 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού Sm(OH)CO3

0g/L HA -21.3±0.1 -21.7 [Duro et al., 2006]

0.1g/L HA -21.5±0.2

0.3g/L HA -21.7±0.2

0.5g/L HA -21.8±0.3

Τα γινόμενα διαλυτότητας που λήφθηκαν για τις καθαρές στερεές φάσεις συμφωνούν με 

βιβλιογραφικά δεδομένα επιβεβαιώνοντας και μέσα από τα πειράματα διαλυτότητας των 

σχηματισμό των εν λόγω ιζημάτων. Από τα δεδομένα των γινομένων διαλυτότητας 

φαίνεται ότι η παρουσία χουμικών στην περίπτωση του Nd(OH)CO3 προκαλεί μικρή 

αύξηση στη διαλυτότητα, ενώ στην περίπτωση του Sm(OH)CO3 προκαλεί μικρή μείωση.
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H διαφορά αυτή δεν είναι σημαντική καθώς βρίσκεται στα πλαίσια του πειραματικού 

σφάλματος και στο εύρος των τιμών που δίνεται στη βιβλιογραφία.

4.1.3 Χαρακτηρισμός φωσφορικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III)

Ο χαρακτηρισμός των φωσφορικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) εστιάστηκε στη μελέτη 

επίδρασης των ΗΑ στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, στην υφή με 

SEM, στη θερμική συμπεριφορά με TGA, στην κρυσταλλικότητα με XRD και στη 

διαλυτότητα με UV-vis.

4.1.3.1 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση LnPO 4 με FTIR-ATR

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έχουν παρασκευαστεί τα ιζήματα NdPO4 και SmPO4 κάτω 

από κανονική ατμόσφαιρα. Στα Σχήματα 4.33 και 4.34 παρουσιάζονται τα υπέρυθρα 

φάσματα των φωσφορικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III) αντίστοιχα, σε ισορροπία με 

υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA). Τα υπέρυθρα 

φάσματα λήφθηκαν μετά από ξήρανση των δειγμάτων στους 120°C.

r  Λ

κυματαριθμος cm'

Σχήμα 4.33: φάσματα FTIR-ATR του NdP0 4  σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClCu
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κυματαριθμός cm'1

Σχήμα 4.34: Φάσματα FTIR-ATR του SmPCu σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.33 και 4.34, τα φάσματα των ιζημάτων που ήρθαν σε 

επαφή με χουμικά διαλύματα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά φάσματα υποδεικνύοντας 

ότι η παρουσία χουμικών δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση του ιζήματος. Στα υπέρυθρα 

φάσματα των φωσφορικών ιζημάτων του Nd(III) και Sm(III), παρατηρούνται και για τις 

δύο στερεές φάσεις, οι χαρακτηριστικές κορυφές των δονήσεων των φωσφορικών στους 

616 cm-1 και 999cm"1 [Lucas et al., 2004; Assaaoudi et al., 2000; Hezel et al., 1966]. H 

απουσία χαρακτηριστικών κορυφών του ΗΑ στα φάσματα υποδεικνύει ότι η ποσότητα του 

ΗΑ που προσροφάται στο στερεό είναι μικρή.

4.1.3.2 Μελέτη επίδρασης NOM στην υφή LnPO 4 με SEM

Για τη μελέτη της υφής των ιζημάτων λήφθηκαν φωτογραφίες ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στα Σχήματα 4.35 και 4.36 παρουσιάζονται οι 

μικροφωτογραφίες SEM που λήφθηκαν για τα ιζήματα του NdPO4 και SmPO4 απουσία 

και παρουσία ΗΑ (περισσότερες φωτογραφίες SEM παρατίθενται στα Σχήματα 8.13 και 

8.14 στο Παράρτημα, Κεφ. 8.4.3, σελ.180, 181).
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(P)+0.1g/L ΗΑ

& \V  · *

; r

Σχήμα 4.35: Εικόνες SEM NdPO4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L HA,

(γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5 g/L HA
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Σχήμα 4.36: Εικόνες SEM SmPCu παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L HA,

(γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5 g/L HA

Από τις εικόνες SEM του Σχήματος 4.35 και 4.36 παρατηρείται ότι η παρουσία οργανικής 

ύλης επηρεάζει σε μικρό βαθμό την υφή του ιζήματος. Σε όλες τις στερεές φάσεις 

παρατηρούνται συσσωματώματα, με τα ιζήματα που περιέχουν οργανική ύλη να 

εμφανίζουν συσσωματώματα μικρότερου μεγέθους.

4.1.3.3 Μελέτη επίδρασης NOM στην κρυσταλλικότητα LnPO 4 με XRD

Με σκοπό τη μελέτη της κρυσταλλικότητας των στερεών φάσεων και τον προσδιορισμό 

του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών λήφθηκαν τα φάσματα XRD, τα οποία 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.37 και 4.38.

2  θ

Σχήμα 4.37: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων NdPO4 σε ισορροπία με uδατικά διαλύματα χουμικών 

σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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1----- '----- !----- '----- !----- 1------ '-----  '----- !----- '----- Γ

20 30 40 50 60
2 θ

Σχήμα 4.38: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων SmPO4 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών 

σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα φάσματα XRD δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορετικότητα μεταξύ τους απουσία και 

παρουσία ΗΑ, γεγονός που υποδεικνύει ότι η κρυσταλλική δομή δεν αλλάζει παρουσία 

οργανικής ύλης.

Με βάση την εξίσωση Debye-Scherrer (εξίσωση 3.1), υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών των στερεών, οι τιμές των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.11.

Πίνακας 4.11: Τιμές μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών των φωσφωρικών ιζημάτων Nd(III) και Sm(III) απουσία 

και παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0.1, 0.3, 0.5g/L HA)

Στερεό Γ ωνία (2Θ) ° FWHM (β) Μέσο Μέγεθος 
Κρυσταλλιτών (nm)

NdPO 4 26.00 1.18 6.9±0.1
NdPO 4+0.1g/LHA 25.68 1.18 6 .8 ±0 . 1

NdPO 4+0.3g/LHA 25.58 1.26 6.5±0.1
NdPO 4+0.5g/LHA 25.68 1 . 2 2 6 .6 ±0 . 1

SmPO4 26.04 1.16 7.0±0.1
SmPO4+0.1g/LHA 25.98 1.17 6.9±0.1
SmPO4+0.3g/LHA 26.06 1 . 2 1 6.7±0.1
SmPO4+0.5g/LHA 26.02 1 . 2 0 6 .8 ±0 . 1

Σημ: Οι τιμές της γωνίας 2θ και του β  υπολογίστηκαν στο σημείο όπου I/Imax=100
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Από τον Πίνακα 4.11 φαίνεται ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών γεγονός που αποδίδεται στη μεγάλη σταθερότητα των φωσφωρικών 

ιζημάτων.

4.1.3.4 Μ ετρήσεις διαλυτότητας LnPO 4 με UV-vis

Στα Σχήματα 4.39 και 4.40 παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες διαλυτότητας που 

προσδιορίστηκαν για τα ιζήματα ΝάΡΘ4 και SmPO4. Τα πρωτογενή δεδομένα για τις 

καμπύλες διαλυτότητας παρατίθενται στους Πίνακες 8.15 και 8.16 στο Παράρτημα 

(Κεφάλαιο 8.4.5, σελ. 193, 194).

toο
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Σχήμα 4.39: Καμπύλες διαλυτότητας NdPO4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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Σχήμα 4.40: Καμπύλες διαλυτότητας SmPO4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.39 και 4.40, η παρουσία ΗΑ ακόμα και σε υψηλές 

συγκεντρώσεις δεν επηρεάζει τη διαλυτότητα, γεγονός που συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν από τα διαγράμματα XRD. Από τα δεδομένα των μετρήσεων 

διαλυτότητας, και συγκεκριμένα από την ολική συγκέντρωση μεταλλοϊόντος και από το 

pH, έχουν προσδιοριστεί τα γινόμενα διαλυτότητας των ιζημάτων. Οι υπολογισμοί 

διεξήχθησαν βάσει του πειραματικού γινομένου διαλυτότητας (conditional solubility 

product), που ορίζεται για τα υπό μελέτη συστήματα ως ακολούθως:

K*sp(NdPO4) = [Nd3+][PO43-] (Εξίσωση 4.10)

K*sp(SmPO4) = [Sm3+][PO43-] (Εξίσωση 4.11)

ο

H συγκέντρωση των φωσφορικών, [PO4 -], δίνεται από τη σχέση (4.12)

log[PO43-] = -21,72 +3.pH + log[Ln3+] (Εξίσωση 4.12)

3_ι_
Για τη διεξαγωγή των υπολογισμών έγινε η παραδοχή ότι για pH<2 η [H3PO4] = [Ln ], 

καθώς για pH<2 όπου διεξήχθησαν οι μετρήσεις διαλυτότητας το κυρίαρχο είδος είναι το 

φωσφορικό οξύ ^ ^ ^ 2 . 1 5 ) .  Οι υπολογισμοί που διεξήχθησαν φαίνονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Κεφάλαιο 8.4.7 σελ. 199.

Το γινόμενο διαλυτότητας για τα φωσφορικά ιζήματα του Nd(III) και Sm(III) δίνεται από 

την ακόλουθη σχέση:

logK*sp = log[Ln3+] - 21.72 + 3pH  (Εξίσωση 4.13)

Οι τιμές των γινομένων διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν βάσει των πιο πάνω 

εξισώσεων, συνοψίζονται στους Πίνακες 4.12 και 4.13.

Πίνακας 4.12: Τιμές γινομένων διαλυτότητας NdPO4 απουσία και παρουσία ΗΑ

NdPO4 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού NdPO4

0g/L HA -25.4±0.6 -25.42 [Firsching and Brune, 1991]

0.1g/L HA -25.4±0.6
0.3g/L HA -25.4±0.5
0.5g/L HA -25.1±0.6

119

ΣΤ
ΕΛ
ΛΑ

 ΕΛ
. Α
ΝΤ
ΩΝ
ΙΟ
Υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Ln(III)

Πίνακας 4.13: Τιμές γινομένων διαλυτότητας SmPO4 απουσία και παρουσία ΗΑ

SmPO4 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού SmPO4

0g/L HA -25.2±0.2 -25.31 [Firsching and Brune, 1991

0.1g/L HA -25.2±0.3
0.3g/L HA -25.4±0.4
0.5g/L HA -25.6±0.2

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει το γινόμενο 

διαλυτότητας των ιζημάτων. Συγκρίνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα για τις καθαρές 

στερεές φάσεις του φωσφορικού Nd(III) και Sm(III), με τις τιμές που δίνονται στη 

βιβλιογραφία, φαίνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία επιβεβαιώνοντας και μέσα από 

τα πειράματα διαλυτότητας το σχηματισμό των εν λόγω ιζημάτων.
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4.1.4 Φθορισμομετρικές Τεχνικές

Για τη μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη σταθερότητα ιζημάτων τρισθενών λανθανίδων 

διεξήχθησαν επίσης και μετρήσεις φθορισμού. Στα πλαίσια των πειραμάτων φθορισμού 

χρησιμοποιήθηκε χρονικά εξαρτώμενος φθορισμός. Η μέθοδος εφαρμόστηκε μόνα στα

Συγκεκριμένα λήφθηκαν τα φάσματα φθορισμού των ανθρακικών και υδρόξοανθρακικών 

ιζημάτων του Sm(nT) απουσία και παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων HA, 

προσδιορίστηκαν οι χρόνοι αποδιέγερσης των ιζημάτων με διέγερση σε μήκος κύματος 

405 και 464 nm και επιπλέον διεξήχθηκε έμμεση διέγερση του Sm(III) μέσω του ΗΑ στα 

325nm για να διαπιστωθεί αν το ΗΑ σχηματίζει δεσμό με το μεταλλοϊόν.

4.1.4.1 Φθορισμομετρικές ιδιότητες Sm(III)

Στο Σχήμα 4.41 παρουσιάζονται τα φάσματα διέγερσης που λήφθηκαν από τα ιζήματα του 

υδρόξοανθρακικού Sm(m) απουσία και παρουσία οργανικής ύλης που λήφθηκαν με 

διέγερση στα 464.

Από τα πιο πάνω φάσματα παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση τόσο οι κορυφές που 

εμφανίζονται σε κάθε φάσμα, όσο και οι αναλογίες των κορυφών είναι ίδιες, απουσία και 

παρουσία οργανικής ύλης υποδεικνύοντας ότι η παρουσία χουμικών δεν οδηγεί στο 

σχηματισμό δευτερογενών φάσεων. Από το φάσμα διέγερσης, παρατηρούνται τέσσερις 

κύριες κορυφές στα 564 nm, 601 nm, 650 nm και 708 nm που αντιστοιχούν στις 

μεταπτώσεις 4G5/2 ^  6H j , όπου J=5/2, 7/2, 9/2 και 11/2, αντίστοιχα.

ιζήματα του Sm(m) λόγω των καλών φθορισμομετρικών ιδιοτήτων του λανθανοϊόντος.

1.0-f

550 575 €00 625 630 675 700 725 750 
λ  /n m

Σχήμα 4.41: Φάσματα διέγερσης Sm(OH)CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ
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4.1.4.2 Προσδιορισμός των χρόνων αποδιέγερσης των ιζημάτων του Sm(III)

Για τον προσδιορισμό των χρόνων αποδιέγερσης τ (decay time), από τις μετρήσεις 

TRLFS, τα πρωτογενή δεδομένα αναλύθηκαν με μονοεκθετική προσαρμογή, από την 

οποία προσδιορίστηκαν οι χρόνοι αποδιέγερσης (τ) για κάθε σύστημα που μελετήθηκε σε 

μήκος κύματος 464nm και 405nm. Στην περίπτωση όπου η αποδιέγερση ενός μορίου 

ακολουθεί μονοεκθετικό χαρακτήρα, η συνάρτηση της έντασης ως προς το χρόνο, δίνεται 

από την ακόλουθη σχέση:

Τα σχετικά αποτελέσματα που λήφθηκαν με διέγερση στα 464 nm παρουσιάζονται στα 

διαγράμματα 4.42 και 4.43, για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα αντίστοιχα. 

Τα διαγράμματα της έντασης φθορισμού ως προς το χρόνο που λήφθηκαν για τα 

ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Sm(III) με διέγερση στα 405 nm 

παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8.4.4 του Παραρτήματος, στα Σχήματα 8.17 και 8.18 

αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, η μονοεκθετική προσαρμογή 

(monoexponential fit), είναι αρκετά κοντά στα πειραματικά δεδομένα.

I = I0 + Αχ.ε (Εξίσωση 4.14)

0  1 0 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0  4 0 0 0  5 0 0 0 Q 1000 2QQ0 3000 4000 5000

Time / ( ns) Time / (ns)

122

ΣΤ
ΕΛ
ΛΑ

 ΕΛ
. Α
ΝΤ
ΩΝ
ΙΟ
Υ



Re
lat

ive
 

Int
en

sit
y 

Re
lat

ive
 

In
ten

sit
y

ΚΕΦΑΛΑ!Ο 4 ΧΑΡΑKΤHΡIΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Ln(III)

Time / (ns) T i m e / ( n s )

Σχήμα 4.42: Χρονική αποδιέγερση Sm2(CO3)3 με (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5 g/L 

HA, 1ex=464 nm (■ πειραματικά δεδομένα, --προσαρμοσμένη ευθεία)

T im e / ( n s )  T im e / ( n s )

T ime / (ns) T ime  ̂ (ns)

Σχήμα 4.43: Χρονική αποδιέγερση Sm(OH)CO3 με (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L HA, (γ) 0.3 g/L HA και 

(δ) 0.5 g/L HA, 1ex=464 nm (■ πειραματικά δεδομένα, --προσαρμοσμένη ευθεία)
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Οι σταθερές τ που προσδιορίστηκαν για τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του 

Sm(III) με διέγερση σε μήκος κύματος 464 και 405 nm, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.14.

Πίνακας 4.14: Τιμές σταθερών τ για τα ιζήματα Sm2(CO3)3 και Sm(OH)CO3 απουσία και παρουσία χουμικού 

σε λex=464 nm και λex=405 nm

Δείγμα Χρόνος αποδιέγερσης (ns) 

464 nm

Χρόνος αποδιέγερσης (ns) 

405 nm

Sm2(CO3)3 946 ±5 978 ±16

Sm2(CO3)3-0.1 HA 1013 ± 6

Sm2(CO3)3-0.3 HA 1019 ± 7 1015 ±23

Sm2(CO3)3-0.5 HA 1 0 1 1  ± 8 925 ±15

Sm(OH)CO3 171 ± 1 168 ± 1

Sm(OH)CO3-0 . 1  HA 183 ± 1 162 ± 1

Sm(OH)CO3-0 . 3  HA 165 ± 1 164 ±1

Sm(OH)CO3-0 . 5  HA 161 ± 1 165 ±1

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.14, η παρουσία ΗΑ δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή 

στο χρόνο αποδιέγερσης ούτε στην περίπτωση του Sm2(CO3) 3 ούτε και στην περίπτωση 

του Sm(OH)CO3 επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία οργανικής ύλης δεν οδηγεί στο 

σχηματισμό νέας φάσης. Επίσης, τα αποτελέσματα που λήφθηκαν στα λ^=464 nm 

βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που λήφθηκαν στα λ^=405 nm. 

Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στους χρόνους αποδιέγερσης 

μεταξύ των ιζημάτων Sm2(CO3) 3 (τ=946 ns) και Sm(OH)CO3 (τ= 171 ns), η οποία 

επιβεβαιώνει το σχηματισμό δύο διαφορετικών στερεών φάσεων. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στην παρουσία του OH- στο Sm(OH)CO3, το οποίο αποδιεγείρεται γρήγορα. 

Επιπλέον, συγκρίνοντας, από βιβλιογραφικά δεδομένα, τους χρόνους αποδιέγερσης του 

Sm(III) στο νερό (2.3 μs < τΗ20 < 2.7 μs) [Takaumi and Yoshiharu, 1995; Choppin and 

Peterman, 1998] ή σε άλλα στερεά όπως οξείδια και οργανικά σύμπλοκα (500 μs < τ  < 3.1 

ms) [Grazyna, 2005; Zhefeng et al., 2008; Saleem et al., 2009; Marcin et al., 2008], με τους 

χρόνους αποδιέγερσης που προσδιορίστηκαν για τα ιζήματα του Sm(OH)CO3 και 

Sm2(CO3)3 , φαίνεται ότι οι τελευταίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι, γεγονός που οφείλεται
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στους γρήγορους μηχανισμούς αποδιέγερσης των ενταγμένων ανθρακικών και υδροξυλίων 

στο στερεό.

4.1.4.3 Έμμεση διέγερση Sm(III) μέσω HA

Με σκοπό να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες και να εξακριβωθεί αν το χουμικό 

σχηματίζει δεσμό με το μεταλλοϊόν, λήφθηκαν φάσματα φθορισμού διεγείροντας το ΗΑ 

στα λ^=325 nm. Σύμφωνα με το φαινόμενο antenna που περιγράφεται στην παράγραφο 

2.6.1.10, εάν το ΗΑ σχηματίζει δεσμό με το μεταλλοϊόν, Sm(III), τότε το ΗΑ θα μεταφέρει 

την ενέργεια του μέσω της διεγερμένης κατάστασης του στο λανθανοϊόν. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.44 και 4.45.

Sm2 (C03 )3 

+0.5 g/L Η A

5 00  5 50  600  6 50  700  750  800

μήκος κύματος / (nm)

Σχήμα 4.44: Φάσματα φθορισμού Sm2(CO3)3 με και χωρίς ΗΑ, λβχ=325 nm

Sm(0H)C03 

-+0.5g/L ΗΑ

500 550 600 650 700 750 800
μήκος κύματος / (nm)

Σχήμα 4.45: Φάσματα φθορισμού Sm(OH)CO3 με και χωρίς ΗΑ, λβχ=325 nm
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Στα Σχήματα 4.44 και 4.45, δεν παρατηρείται κάποια διαφορετικότητα στα φάσματα 

απουσία και παρουσία ΗΑ υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας από το 

ΗΑ στο μεταλλοϊόν και συνεπώς δεν υπάρχει σχηματισμός δεσμού. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση του ιζήματος.

Επιπρόσθετα λήφθηκαν φάσματα χρονικά αναλυόμενου φθορισμού με σάρωση του 

δείγματος στο διάστημα 392-412nm. Τα φάσματα που λήφθηκαν παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 4.46 και 4.47.

em iss ion  (nm ) em iss ion  (nm)

Σχήμα 4.46: Φάσματα φθορισμού Sm2(CO3)3 (α) απουσία και (β) παρουσία 0.5 g/L ΗΑ σε 1ex=392-412 nm

e m i s s i o n  ( n m )

Σχήμα 4.47: Φάσματα φθορισμού Sm(OH)CO3 (α) απουσία και (β) παρουσία 0.5 g/L ΗΑ σε 1ex=392-412nm

Από τα Σχήματα 4.46 και 4.47, παρατηρούμε ότι οι κορυφές που εμφανίζονται στα 

φάσματα είναι ίδιες απουσία και παρουσία ΗΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία ΗΑ δεν 

οδηγεί στο σχηματισμό δευτερογενών φάσεων. Στο Σχήμα 4.47 (β), παρατηρείται μια 

επιπρόσθετη κορυφή στα 625 nm η οποία οφείλεται στο δοχείο όπου τοποθετείται το 

δείγμα για μέτρηση (sample holder).
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4.2 Επίδραση ΝΟΜ στη σταθερότητα ιζημάτων τετρασθενών μεταλλοϊόντων

Στo κεφαλαίο αυτό, παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα πειράματα 

χαρακτηρισμού των υδρόξο ιζημάτων του Th(IV) και Zr(IV) απουσία και παρουσία 

χουμικών. Επιπρόσθετα το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τη μελέτη των οξειδοανγωγικών ιδιοτήτων του HA και τη μελέτη επίδρασης της 

οργανικής ύλης στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων

4.2.1 Χαρακτηρισμός υδρόξο ιζημάτων Th(IV) και Zr(IV)

Ο χαρακτηρισμός των ιζημάτων εστιάστηκε στη μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, στην υφή με SEM, στη θερμική συμπεριφορά 

με ΤGA, στην κρυσταλλικότητα με XRD στην οξειδοαναγωγική σταθερότητα με XPS, 

και στη διαλυτότητα με UV-vis.

4.2.1.1 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση M (OH ) 4 με FTIR-A TR

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έχουν παρασκευαστεί τα υδρόξο ιζήματα του Th(IV) και 

Zr(IV) κάτω από κανονική ατμόσφαιρα απουσία και παρουσία ΗΑ. Στο Σχήμα 4.48 και 

4.49 παρουσιάζονται τα υπέρυθρα φάσματα που λήφθηκαν από τα υδρόξο ιζήματα του 

Th(IV) και Zr(IV) απουσία και παρουσία ΗΑ μετά από ξήρανση των δειγμάτων στους 

120 °C.

4 0 0 0  3 5 0 0  3 0 0 0  Ζ 500 Ζ 000 1 5 0 0  Τ0 0 0  5 0 0
κυματαριθμός cm 1

Σχήμα 4.48: Φάσματα FTIR-ATR του Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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4 0 0 0  3 5 0 0  3 0 0 0  2 5 0 0  2 0 0 0  1 5 0 0  1 0 0 0  5 0 0

κυματαριθμός cm 1

Σχήμα 4.49: Φάσματα FTIR-ATR του Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 4.48 και 4.49, τα φάσματα των ιζημάτων που ήρθαν σε 

επαφή με χουμικά διαλύματα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά φάσματα υποδεικνύοντας 

ότι η παρουσία χουμικών δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση του ιζήματος. Στα υπέρυθρα 

φάσματα των Σχημάτων 4.48 και 4.49, παρατηρούνται για όλες τις στερεές φάσεις οι 

κορυφές δόνησης και κάμψης του νερού στους 3440 cm-1 και 1629 cm-1. Στα φάσματα 

παρατηρείται επίσης και η κορυφή δόνησης τάσης του M(IV)-OH, στους 1081 και 1074 

cm-1 για το Th και Zr αντίστοιχα. Επίσης λήφθηκαν και τα φάσματα FTIR-ATR για τα 

υδρόξο ιζήματα του Th(IV) και Zr(IV), χωρίς ξήρανση των δειγμάτων τα οποία 

παρατίθενται στο Παράρτημα στα Σχήματα 8.5 και 8 . 6  (σελ.175).

4.2.1.2 Μελέτη επίδρασης NOM στην υφή M (OH ) 4 με SEM

Για τη μελέτη της υφής των ιζημάτων αλλά και της χημικής σύστασης λήφθηκαν 

φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στα Σχήματα 4.50 και 4.51 

παρουσιάζονται οι μικροφωτογραφίες SEM και τα φάσματα EDX που λήφθηκαν για τα 

ιζήματα του ^ ( O H ) 4 και Zr(OH ) 4 απουσία και παρουσία ΗΑ (περισσότερες φωτογραφίες 

SEM παρατίθενται στα Σχήματα 8.15 και 8.16 στο Παράρτημα, Κεφάλαιο 8.4.3, σελ. 182, 

183).
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Σχήμα 4.50: (α,β) Εικόνες SEM Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ (γ,δ) Φάσματα EDX Th(OH)4 απουσία

και παρουσία ΗΑ
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Σχήμα 4.51: (α,β) Εικόνες SEM Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ (γ,δ) Φάσματα EDX Zr(OH)4 απουσία

και παρουσία ΗΑ

Όπως φαίνεται από τις μικροφωτογραφίες SEM του Σχήματος 4.50, η παρουσία οργανικής 

ύλης επηρεάζει την υφή της στερεάς φάσης οδηγώντας σε σπογγώδη υφή. Σε αντίθεση 

στην περίπτωση των ιζημάτων του Zr(OH ) 4 δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές στην 

υφή του ιζήματος παρουσία οργανικής ύλης.

4.2.1.3 Μελέτη επίδρασης NOM στη θερμική συμπεριφορά Μ (ΟΗ ) 4 με TGA

Τα θερμογραφήματα που λήφθηκαν για τα υδρόξο ιζήματα του Th(IV) και Zr(IV) απουσία 

και παρουσία ΗΑ, παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.52 και 4.53.

_ 3 5  ______'_____ '______'______ι______'______ι______'______L-I____ '______ι______'______ι______■______ι______■______

Ο 100 200 300 400 500 600 700 800

Τ in °C

Σχήμα 4.52: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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Σχήμα 4.53: Θερμογραφήματα των ιζημάτων Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Σχημάτων 4.52 και 4.53, στα θερμογραφήματα των 

καθαρών υδρόξο ιζημάτων του Th(IV) και Zr(IV), παρατηρείται συνολική απώλεια μάζας 

περίπου 27%. Μετά την επαφή με χουμικά διαλύματα η απώλεια μάζας αυξάνεται και 

ισούται με 33% περίπου. Η μεγαλύτερη απώλεια βάρους οφείλεται τόσο στην αυξημένη 

περιεκτικότητα των ιζημάτων που περιέχουν ΗΑ σε φυσιορροφημένο νερό λόγω της 

παρουσίας οργανικής ύλης στα δείγματα αυτά όσο και στην αποσύνθεση του ίδιου του ΗΑ 

που βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα

4.2.1.4 Μελέτη επίδρασης NOM στην κρυσταλλικότητα Μ (ΟΗ ) 4 με XRD

Τα φάσματα XRD που λήφθηκαν για τις στερεές φάσεις του Th(OH ) 4 και Zr(OH ) 4 

απουσία και παρουσία ΗΑ παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.54 και 4.55. Συγκρίνοντας τα 

φάσματα XRD που λήφθηκαν για τις καθαρές στερεές φάσεις, με αντίστοιχα φάσματα που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Kobayashi et al., 2007; Neck et al., 2003] επιβεβαιώνεται 

ο σχηματισμός των εν λόγω ιζημάτων.
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20 30 40 50 60
2  θ

Σχήμα 4.54: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

20 30 40 50 60
2  θ

Σχήμα 4.55: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

Τα διαγράμματα XRD δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορετικότητα μεταξύ τους γεγονός 

που υποδεικνύει ότι τα ιζήματα έχουν την ίδια κρυσταλλική δομή απουσία και παρουσία 

ΗΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κορυφές που παρατηρούνται στα διαγράμματα XRD για τα 

ιζήματα του ^ ^ H ) ^  είναι ευρείες και αυτό υποδηλώνει ότι η στερεά φάση που 

σχηματίζεται έχει χαμηλή κρυσταλλικότητα. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα [Keck 

et al., 2003], η μορφή του φάσματος που λήφθηκε για τη στερεά φάση του ^ ^ H ) ^
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αντιστοιχεί στο ThO2 x H2O (microcryst.). Μετά από πάροδο χρόνου περίπου 2 χρόνια από 

την παρασκευή των ιζημάτων λήφθηκαν ξανά τα φάσματα XRD, τα οποία παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 4.56.

1----- 1----- !----- '----- !----- 1----- !----- 1----- 1----- 1----- !----- 1----- Γ

20 30 40 50 60
2  θ

Σχήμα 4.56: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ, μετά από

περίοδο 2  χρόνων από την παρασκευή τόπο

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.56, μετά από περίοδο 2 χρόνων τα δείγματα γίνονται πιο 

κρυσταλλικά και οι κορυφές που λαμβάνονται στο XRD, είναι οξείες. Με βάση την 

εξίσωση Debye-Scherrer (εξίσωση 3.1), υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών, οι τιμές των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.15.

Πίνακας 4.15: Τιμές μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών των υδρόξο ιζημάτων Th(IV) και Zr(IV) απουσία και 

παρουσία αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ

Στερεό Γ ωνία (2Θ) ° FWHM (β) Μέσο Μέγεθος 
Κρυσταλλιτών (nm)

Th(OH)4 28.99 0.79 8 .0 ±0 . 1

Th(OH)4+0.1g/LHA 29.15 0.87 7.5±0.1

Zr(OH)4 29.55 0.57 9.4±0.1
Zr(OH)4+0 .1 g/LHA 29.52 0.52 9.0±0.1
Zr(OH)4+0.3g/LHA 29.42 0.51 9.3±0.1
Zr(OH)4+0.5g/LHA 29.39 0.50 9.2±0.1

Σημ: Οι τιμές της γωνίας 2θ και του β  υπολογίστηκαν στο σημείο όπου I/Imax=100

133

ΣΤ
ΕΛ
ΛΑ

 ΕΛ
. Α
ΝΤ
ΩΝ
ΙΟ
Υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΑΣΕΩΝ M(IV)

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.15, φαίνεται ότι η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει το 

μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών. Το γεγονός αυτό, το οποίο βρίσκεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν για την επίδραση των ΗΑ στο μέσο μέγεθος των 

κρυστραλλιτών άλλων στερεών φάσεων (π.χ. UO2CO3, UO2(OH) 2 [Kolokassidou and 

Pashalidis, 2009], Νd2(CO3)3) κ.τ.λ., αποδίδεται στη μεγαλύτερη σταθερότητα των 

στερεών φάσεων M(IV) σε σύγκριση με άλλες στερεές φάσεις, όπως για παράδειγμα του 

U(VI), οι οποίες είναι λιγότερο σταθερές και συνεπώς επηρεάζονται περισσότερο από την 

παρουσία οργανικής ύλης.

4.2.1.5 Μελέτες διαλυτότητας M (OH ) 4 με UV-vis

Για περαιτέρω χαρακτηρισμό των ιζημάτων, έχουν διεξαχθεί μετρήσεις διαλυτότητας των 

ιζημάτων του ^ ( O H ) 4 και Zr(OH ) 4 απουσία και παρουσία οργανικής ύλης. Στο Σχήμα 

4.57 και 4.58 παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες διαλυτότητας που 

προσδιορίστηκαν για τα ιζήματα ^ ( O H ) 4 και Zr(OH ) 4 και συγκρίνονται με τη θεωρητική 

καμπύλη διαλυτότητας. Για τον υπολογισμό των θεωρητικών καμπύλων διαλυτότητας, 

λήφθηκαν υπόψη όλα τα είδη που υπάρχουν στο διάλυμα, όπως τα προϊόντα υδρόλυσης 

και τα ανθρακικά σύμπλοκα. Τα είδη που συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς και οι 

σταθερές σχηματισμού τους, παρατίθενται στο Παράρτημα (Κεφ. 8.4.5, Πίνακας 8.21, 

σελ.197). Τα πρωτογενή δεδομένα των καμπύλων διαλυτότητας παρατίθονται στο 

Παράρτημα στους Πίνακες 8.17 και 8.18.

 θεωρητική
° Th(OH)4  

δ Th(OH)4 /HA a

-9
2 . 0 0 4.00 6 . 0 0 8 . 0 0

pH

Σχήμα 4.57: Καμπύλες διαλυτότητας Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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CS -4 
Ο

ο Zr(OH)4

□ Zr(OH)4/0.1g/L HA 

AZr(OH)4/ ■ 0.3g/L HA 

xZr(OH)4/ 0.5g/L HA

o
x

*
Δ

Δ

□

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

pH
Σχήμα 4.58: Καμπύλες διαλυτότητας Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.57, τα πειραματικά δεδομένα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό 

με τα αντίστοιχα θεωρητικά, επιβεβαιώνοντας και μέσα από τα πειράματα διαλυτότητας το 

σχηματισμό του εν λόγω ιζήματος. Επίσης από το Σχήμα 4.57, παρατηρούνται 

διακυμάνσεις στις συγκεντρώσεις του Th(IV) και αυτό σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

[Fanghanel and Neck, 2002] οφείλεται στο σχηματισμό κολλοειδών σωματιδίων σε pH 3

5. Για την επιβεβαίωση του σχηματισμού κολλοειδών σωματιδίων, διεξήχθησαν μετρήσεις 

διαλυτότητας για συγκεκριμένες τιμές pH, μετά από διήθηση του διαλύματος με φίλτρα 

διαφορετικής διαμέτρου πόρων (0.45 μm, 0.22 μm, 30 kD,100 kD). Από τα αποτελέσματα 

που λήφθηκαν τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.59 φάνηκε ότι με μείωση της 

διαμέτρου των πόρων η συγκέντρωση του θορίου μειώνεται επιβεβαιώνοντας ότι οι 

διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του Th(IV) οφείλονται στο σχηματισμό κολλοειδών τα 

οποία σταθεροποιούνται στο διάλυμα αυξάνοντας έτσι τη συγκέντρωση του στην υδατική 

φάση.
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Σχήμα 4.59: Διαλυτότητα Th(OH)4 μετά από διήθηση με φίλτρα διαφορετικής διαμέτρου πόρων

(0.45 μπ, 0.22 μπ, 30 kD, 100 kD)

Αφού επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός κολλοειδών σωματιδίων Th(IV), διεξήχθησαν 

επιπρόσθετα και μετρήσεις με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης (TEM) για την 

εξακρίβωση του τύπου των κολλοειδών που σχηματίζονται στο διάλυμα παρουσία 

οργανικής ύλης. Στο Σχήμα 4.60 παρουσιάζονται κάποιες φωτογραφίες ηλεκτρονιακής 

μικροσκοπίας διέλευσης, ΤΕΜ, που λήφθηκαν από διάλυμα Th(OH) 4 απουσία και 

παρουσία ΗΑ με μεγέθυνση (α) 15.000, (β) 50.000, (γ) 10.000 και (δ) 30.000.

(α)

Κόκκος 
Ιζήματος

Σχήμα 4.60: Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης από διάλυμα Th(OH)4 (α, β) απουσία ΗΑ (γ,δ) 

παρουσία 0.5 g/L HA, με μεγέθυνση (α) 15.000, (β) 50.000, (γ) 10.000 και (δ) 30.000
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Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.60 (α) και (β), στο διάλυμα της καθαρής στερεάς φάσης 

του Th(OH ) 4 παρατηρούνται μόνο κόκκοι ιζήματος. Σε αντίθεση, στο Σχήμα 4.60 (β) και 

(γ), όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας, σχηματίζονται 

κολλοειδή σωματίδια στο διάλυμα και συγκεκριμένα σχηματίζονται μικτά κολλοειδή, 

(‘coating colloids’). Τα κολλοειδή αυτά, όπως φαίνεται από το επισημασμένο με κόκκινο 

χρώμα σωματίδιο, συνιστώνται από κόκκους ιζήματος που φαίνονται με μαύρες κηλίδες οι 

οποίοι περιβάλλονται από το χουμικό το οποίο φαίνεται με γκρίζο χρώμα. Ο σχηματισμός 

των κολλοειδών σωματιδίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαλυτότητας και 

συνεπώς το μη αξιόπιστο προσδιορισμό του γινομένου διαλυτότητας. Αυτός είναι και ο 

λόγος για τον οποίο στη βιβλιογραφία υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στις τιμές του γινομένου 

διαλυτότητας της στερεάς φάσης Th(OH ) 4 [Fanghanel and Neck, 2002; Neck and Kim,

2 0 0 1 ].

4.2.2 Οξειδοαναγωγικές ιδιότητες HA

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η οργανική ύλη μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και 

διαλυτότητα ιζημάτων είναι οξειδοαναγωγικά. Η οξειδοαναγωγική δράση των ΗΑ 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οφείλεται κυρίως στο σύστημα κινόνης / υδροκινόνης, όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 4.61.

ΝΗ/

Σχήμα 4.61: Σύστημα κινόνης υδροκινόνης

Έτσι, με σκοπό τη μελέτη των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των ΗΑ, διεξήχθηκαν κάποιες 

μετρήσεις με φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν τα φάσματα 

UV-vis από δείγματα που περιείχαν KMnO4 και στα οποία προστίθονταν ΗΑ διαλύματα 

σε διάφορες συγκεντρώσεις. Τα φάσματα που λήφθηκαν φαίνονται στο Σχήμα 4.62.
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διάφορες αναλογίες

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.62, με αύξηση της συγκέντρωσης του ΗΑ η κορυφή που 

οφείλεται στην απορρόφηση του KMnO4 μειώνεται. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 

οξειδοαναγωγική δράση των ΗΑ σε οξειδοαναγωγικά ευαίσθητα συστήματα. 

Επιπρόσθετα, διεξάχθηκε και τιτλοδότηση του ΗΑ με πρότυπο διάλυμα KMnO4. Τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.63. Τα πρωτογενή δεδομένα 

για την κατασκευή της καμπύλης τιτλοδότησης παρατίθονται στο Παράρτημα στον 

Πίνακα 8.24, σελ.198.

V(mL) KMnO4

Σχήμα 4.63: Καμπύλη τιτλοδότησης διαλύματος ΗΑ από πρότυπο διάλυμα KMnO4 ([KMnO4]=0 . 0 2  M,

[HA]=0.5 g/L, Ι.Σ.=4 mL)
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Από το ισοδύναμο σημείο προσδιορίστηκε η οξειδοαναγωγική ικανότητα του ΗΑ, η οποία 

βρέθηκε ίση με 8  mmole"/gHA. Η τιμή αυτή, αν και συμφωνεί ικανοποιητικά με 

βιβλιογραφικά δεδομένα [Peretyazhko and Sposito, 2006], είναι ενδεικτική και δεν ισχύει 

για άλλες συνθήκες ή φυσικά συστήματα, καθώς προσδιορίστηκε κάτω από συνθήκες 

ισχυρά όξινου περιβάλλοντος (2 Μ H2 SO4) και παρουσία υψηλής συγκέντρωσης χουμικού 

οξέος.

4.2.3 Μελέτη επίδρασης ΝΟΜ στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων Mz+

Mε σκοπό τη μελέτη της επίδρασης των ΗΑ στη σταθερότητα οξεοβασικά ευαίσθητων 

μεταλλοϊόντων, παρασκευάστηκαν τα ιζήματα του υδροξειδίου του δημητρίου. Το Ce 

είναι ένα οξειδοαναγωγικά ευαίσθητο στοιχείο το οποίο κάτω από κατάλληλες συνθήκες 

μπορεί να αλλάξει οξειδωτική κατάσταση σχηματίζοντας νέες φάσεις. Τα ιζήματα του 

Ce(OH) 4 χαρακτηρίστηκαν με XPS και τα φάσματα που λήφθηκαν φαίνονται στο Σχήμα 

4.64.

Binding Energy /eV

Σχήμα 4.64: Φάσματα XPS των ιζημάτων του Ce(OH)4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (0, 0.05,

0.3, 0.5 g/L HA)
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Από τα φάσματα XPS προσδιορίστηκε το ποσοστό του τετρασθενούς και τρισθενούς Ce 

σε κάθε δείγμα και τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 4.16.

Πίνακας 4.16: Ποσοστό Ce4+ και Ce3+ σε κάθε δείγμα

Sample R=u /̂Itot % Ce4+ % Ce3+

Ce(OH)4 0.14 8 6 14

Ce(OH)4/0.05HA 0.135 83 17

Ce(OH)4/0 .3 HA 0 . 1 2 74 26

Ce(OH)4/0 .5 HA 0 . 1 1 6 8 32

Από τα δεδομένα του Πίνακα 4.16 κατασκευάστηκε το διάγραμμα του ποσοστού του 

τετρασθενούς δημητρίου συναρτήσει της συγκέντρωσης του HA που περιέχεται σε κάθε 

δείγμα το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 4.65.

[ΗΑ] / g/L

Σχήμα 4.65: Ποσοστό Ce4+ συναρτήσει της συγκέντρωσης του HA

Όπως φαίνεται με αύξηση της συγκέντρωσης του ΗΑ το ποσοστό του τετρασθενούς 

δημητρίου μειώνεται γραμμικά. Η αντίδραση η οποία διεξάγεται είναι η ακόλουθη:

O

+ Ce(OH)4
+e"

+ Ce(OH)3 + H+ (Αντίδραση 4.1)

R R

e
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μεταλλοϊόντα τα οποία αποτελούν περιβαλλοντικό 

πρόβλημα και περιέχονται στα πυρηνικά απόβλητα μπορούν να υπάρξουν σε περισσότερες 

από μια οξειδωτικές καταστάσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες, είναι φανερό ότι η 

παρουσία χουμικών σε οξειδοαναγωγικά ευαίσθητα συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε 

αλλαγές στη σύσταση του συστήματος και συνεπώς στο σχηματισμό νέων στερεών 

φάσεων επηρεάζοντας έτσι τόσο τη σταθερότητα όσο και τη διαλυτότητα τους. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το Pu το οποίο μπορεί να πάρει 5 διαφορετικές 

οξειδωτικές καταστάσεις Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI) και Pu(VII).
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4.3 Μελέτη επίδρασης ΝΟΜ στη σταθερότητα ιζημάτων εξασθενών μεταλλοϊόντων

Στο κεφαλαίο αυτό, παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα πειράματα 

χαρακτηρισμού των ιζημάτων του ανθρακικού ουρανυλίου απουσία και παρουσία 

οργανικής ύλης. Το ουράνιο ανήκει στην οικογένεια των ακτινίδων, είναι βαρύ, τοξικό και 

φυσικά ραδιενεργό στοιχείο. Στα φυσικά υδατικά συστήματα συναντάτε υπό τη μορφή του 

γραμμικού ιόντος ουρανύλιο, UO22+. Στην παρούσα εργασία το ουράνιο χρησιμοποιείται 

αφενός για το λόγω ότι αποτελεί την πρώτη καύσιμη ύλη στους πυρηνικούς αντιδραστήρες 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου σαν χημικό ομόλογο του Ρυ(νΐ)και 

Np(VI) για το λόγω ότι έχουν παρόμοια χημική συμπεριφορά.

2_|_
4.3.1 Χαρακτηρισμός ανθρακικών ιζημάτων UO2

Ο χαρακτηρισμός των ιζημάτων εστιάστηκε στη μελέτη επίδρασης των ΗΑ στη χημική 

σύσταση της στερεάς φάσης με FTIR-ATR, στην υφή με SEM, στη θερμική συμπεριφορά 

με TGA, στην κρυσταλλικότητα με XRD και στη διαλυτότητα με UV-vis.

4.3.1.1 Μελέτη επίδρασης NOM στη χημική σύσταση UO2CO 3 με FTIR-ATR

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έχουν παρασκευαστεί τα ιζήματα UO2CO3 κάτω από 100% 

ατμόσφαιρα CO2 απουσία και παρουσία ΗΑ. Στο Σχήμα 4.66 παρουσιάζονται τα 

υπέρυθρα φάσματα που λήφθηκαν από τα ιζήματα του ανθρακικού ουρανυλίου σε 

ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3 g/L HA).

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
κυματαριθμός cm 1

Σχήμα 4.66: Φάσματα FTIR-ATR του UO2CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα χουμικών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.66 τα φάσματα των ιζημάτων που ήρθαν σε επαφή με 

χουμικά διαλύματα είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά φάσματα υποδεικνύοντας ότι η 

παρουσία χουμικών δεν επηρεάζει τη χημική σύσταση του ιζήματος. Έτσι, η 

θερμοδυναμικά σταθερή φάση κάτω από 1 0 0  % ατμόσφαιρα CO2 είναι το UO2CO3 . Στα 

υπέρυθρα φάσματα των ιζημάτων του U(VI) που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.66, 

παρατηρούνται για όλες τις στερεές φάσεις οι κορυφές δόνησης και κάμψης του νερού 

στους 3440 cm-1 και 1638 cm-1, η ασύμμετρη δόνηση του UO2 στους 948 cm-1, και οι 

κορυφές των ανθρακικών στους 1500 cm-1 και 1411 cm-1 .

4.3.1.2 Μελέτη επίδρασης NOM στην υφή UO2CO 3 με SEM

Για τη μελέτη της υφής των ιζημάτων λήφθηκαν φωτογραφίες ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στο Σχήμα 4.67 φαίνονται οι μικροφωτογραφίες SEM που 

λήφθηκαν για τα ιζήματα του UO2CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ.

........................  1 1 1 1 1 __I
δΟμηι

Σχήμα 4.67: Εικόνες SEM του ιζήματος UO2CO3 παρουσία (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 g/L HA και (γ) 0.3 g/L HA

Όπως φαίνεται από τις μικροφωτογραφίες SEM του Σχήματος 4.67 η παρουσία οργανικής 

ύλης επηρεάζει την υφή της στερεάς φάσης. Συγκεκριμένα, παρουσία χουμικών η υφή του 

ιζήματος αλλάζει και γίνεται σπογγώδης.
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4.3.1.3 Μελέτη επίδρασης NOM στη θερμική συμπεριφορά UO2CO 3 με TGA

Τα θερμογραφήματα που λήφθηκαν για τα ανθρακικά ιζήματα του U(VI) απουσία και 

παρουσία ΗΑ, παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.68.

T / ° C
Σχήμα 4.68: Θερμογραφήματα των ιζημάτων UO2CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Σχήματος 4.68, στο θερμογράφημα του καθαρού 

ανθρακικού ουρανυλίου, παρατηρείται συνολική απώλεια μάζας περίπου 18%. Μετά την 

επαφή με χουμικά διαλύματα η απώλεια μάζας αυξάνεται και ισούται με 40% περίπου. 

Κατά τα πρώτα στάδια για όλες τις στερεές φάσεις παρατηρείται απώλεια νερού το οποίο 

βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα ως υγρασία και είναι περίπου 15% μεγαλύτερη στην 

περίπτωση των ιζημάτων που περιέχουν οργανική ύλη. Στη συνέχεια έχουμε απώλεια ενός 

μορίου CO2 στους 450 °C περίπου και σχηματισμό του UO2. Στην περίπτωση των 

ιζημάτων που περιέχουν οργανική ύλη παρατηρείται μεγαλύτερη συνολική απώλεια 

βάρους σε σχέση με τα καθαρά ιζήματα. Η μεγαλύτερη απώλεια βάρους οφείλεται τόσο 

στην αυξημένη περιεκτικότητα των ιζημάτων που περιέχουν ΗΑ σε φυσιορροφημένο νερό 

λόγω της παρουσίας οργανικής ύλης στα δείγματα αυτά όσο και στην αποσύνθεση του 

ίδιου του ΗΑ που βρίσκεται προσροφημένο στο ίζημα.
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4.3.1.4 Μελέτη επίδρασης NOM στην κρυσταλλικότητα UO2CO 3 με XRD

Τα φάσματα XRD που λήφθηκαν για τις στερεές φάσεις του UO2CO3 απουσία και 

παρουσία οργανικής ύλης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.69. Συγκρίνοντας το φάσμα XRD 

που λήφθηκε για τη καθαρή στερεή φάση του ανθρακικού ουρανυλίου στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής, με αντίστοιχα φάσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Sowder et 

al., 1999] επιβεβαιώνεται ο σχηματισμός του εν λόγω ιζήματος.

 Γ1 !---------1---------!---------1---------!---------1---------!---------1---------

2  θ

Σχήμα 4.69: Περιθλασογράμματα XRD των ιζημάτων UO2CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα 

χουμικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

Τα διαγράμματα XRD δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορετικότητα μεταξύ τους γεγονός 

που υποδεικνύει ότι τα ιζήματα έχουν την ίδια κρυσταλλική δομή απουσία και παρουσία 

ΗΑ. Με βάση την εξίσωση Debye-Scherrer (εξίσωση 3.1), υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος 

των κρυσταλλιτών των στερεών, οι τιμές των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.17.

Πίνακας 4.17: Τιμές μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών των ιζημάτων UO2CO3 απουσία και παρουσία 

αυξανομένων συγκεντρώσεων ΗΑ (0, 0.1, 0.3 g/L HA)

Στερεό Γ ωνία (2Θ) ° FWHM (β) Μέσο Μέγεθος 
Κρυσταλλιτών (nm)

UO2CO 3 34.12 0 . 2 0 40±0.1

UO2CO3+0 .1 g/LHA 34.16 0.83 1 0 ±0 . 1

UO2CO3+0.3g/LHA 34.14 0.83 1 0 ±0 . 1

Σημ: Οι τιμές της γωνίας 2θ και του β  υπολογίστηκαν στο σημείο όπου I/Imax=100
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.17, φαίνεται ότι η παρουσία ΗΑ προκαλεί σημαντική 

μείωση στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που 

λήφθηκαν για το ανθρακικό ουρανύλιο, με βιβλιογραφικά δεδομένα για το υδρόξο 

ουρανύλιο [Kolokassidou and Pashalidis, 2009], φαίνεται ότι η παρουσία χουμικών 

επηρεάζει περισσότερο το μέγεθος των κρυσταλλιτών στην περίπτωση των ανθρακικών 

ιζημάτων. Σύμφωνα με τους Kolokassidou et al., στην περίπτωση του UO2(OH)2 η 

παρουσία ΗΑ προκαλεί μείωση στο μέγεθος των κρυσταλλιτών της τάξης των 10 nm.

4.3.1.5 Μελέτες διαλυτότητας UO2CO3 με UV-vis

Για περαιτέρω χαρακτηρισμό των ιζημάτων, έχουν διεξαχθεί μετρήσεις διαλυτότητας των 

ιζημάτων του UO2CO3 απουσία και παρουσία οργανικής ύλης. Στο Σχήμα 4.70 

παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν για τα 

ιζήματα UO2CO3 και συγκρίνονται με τη θεωρητική καμπύλη διαλυτότητας. Για τον 

υπολογισμό των θεωρητικών καμπύλων διαλυτότητας, λήφθηκαν υπόψη όλα τα είδη που 

υπάρχουν στο διάλυμα, όπως τα προϊόντα υδρόλυσης και τα ανθρακικά σύμπλοκα. Τα 

είδη που συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς με τις σταθερές σχηματισμού τους και τα 

πρωτογενή δεδομένα για την κατασκευή της καμπύλης διαλυτότητας UO2CO3, απουσία 

και παρουσία ΗΑ παρατίθενται στους Πίνακες 8.20 και 8.19 του Παραρτήματος 

αντίστοιχα (Κεφ. 8.4.5, σελ.197, 196) [Guillaumont et al., 2003].

1 1
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•  experimental (without ΗΑ

1

)

1 ;

..  ·  0.1 g L 1 HA.......................
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..  Ύ Ω η 1 1 HA......................
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— ---- -j —
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•  /
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•

•
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> ·  · · · !
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.......... .....'  ·

- 1 1 ,
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Σχήμα 4.70: Καμπύλη διαλυτότητας UO2CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ
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Τα ανθρακικά ιζήματα του UO2CO3 σε επαφή με 0.1 g/L και 0.3 g/L ΗΑ, αυτορυθμίζονται 

σε τιμές pH γύρω στο 5. Σε αντίθεση με βιβλιογραφικά δεδομένα για το υδρόξο ίζημα του 

ουρανίου [Kolokassidou and Pashalidis, 2009], στο ανθρακικό ίζημα δεν παρατηρήθηκαν 

ξεκάθαρες τάσεις για τη διαλυτότητα. Από το Σχήμα 4.70 παρατηρείται ότι η παρουσία 

ΗΑ οδηγεί σε μικρή αύξηση της διαλυτότητας. Από τα δεδομένα των μετρήσεων 

διαλυτότητας προσδιορίστηκαν τα γινόμενα διαλυτότητας των ιζημάτων απουσία και 

παρουσία ΗΑ. Οι υπολογισμοί διεξήχθησαν βάσει του πειραματικού γινομένου 

διαλυτότητας που ορίζεται για το υπό μελέτη συστήματα ως εξής:

K*sp(UO2CO3) = [UO22+][ [CO32-] (Εξίσωση 4.16)

Το γινόμενο διαλυτότητας για τα ανθρακικά ιζήματα του U(VI) δίδεται από τη σχέση:

logK*sp = log[UO22+] -  17.65 + logPCO2 + 2.pH (Εξίσωση 4.17)

Οι τιμές των γινομένων διαλυτότητας που προσδιορίστηκαν βάσει των πιο πάνω 

εξισώσεων, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.18.

Πίνακας 4.18: Τιμές γινομένων διαλυτότητας UO2CO3 απουσία και παρουσία ΗΑ
UO2CO3 logKsp Βιβλιογραφικές τιμές logKsp καθαρού UO2CO3

0g/L HA -13.7±0.2 -13.35±0.3 [Pashalidis et al., 1993]

0.1g/L HA -13.2±0.2 -13.29 [Kramer et al., 1992]

0.3g/L HA -13.2±0.2

To γινόμενo διαλυτότητας που προσδιορίστηκε για την καθαρή στερεή φάση του 

ανθρακικού ουρανυλίου συμφωνεί με βιβλιογραφικά δεδομένα [Pashalidis et al., 1993; 

Kremer et al., 1992] επιβεβαιώνοντας και μέσα από τα πειράματα διαλυτότητας των 

σχηματισμό του εν λόγω στερεού. Από τα δεδομένα των γινομένων διαλυτότητας φαίνεται 

ότι η παρουσία χουμικών προκαλεί μικρή αύξηση στη διαλυτότητα. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται σε φαινόμενα μικροδιαλυτότητας [Kellner et al., 1998] καθώς η παρουσία ΗΑ 

όπως φάνηκε από τα δεδομένα των πειραμάτων XRD, οδηγεί στο σχηματισμό μικρότερων 

κόκκων.
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4.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και συγκρίνονται μεταξύ τους 

τα αποτελέσματα που λήφθηκαν για κάθε στερεή φάση όσον αφορά το μέσο μέγεθος των 

κρυσταλλιτών και το γινόμενο διαλυτότητας.

4.4.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων μέσου μεγέθους σωματιδίων

Στον Πίνακα 4.19 δίνονται συνοπτικά το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών που 

προσδιορίστηκε για κάθε στερεή φάση απουσία και παρουσία οργανικής ύλης και το 

ποσοστό μεταβολής που προκαλεί η οργανική ύλη στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών 

της στερεής φάσης σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας 4.19: Ποσοστό ̂ μεταβολής στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών παρουσία οργανικής ύλης
Δείγμα g/L HA d % Μεταβολή στο 

d παρουσία ΗΑ

Φωσφορικά 0 6.9

m p o 4 NdPO4 0.1 6.8 4.3
0.3 6.4
0.5 6.6
0 7.0

SmPO4 0.1 6.9 2.9
0.3 6.7
0.5 6.8

Υδροξείδια Th(OH)4 0 8.0 6.3

M(OH)4 0.1 7.5
0 9.4

Zr(OH)4 0.1 9.0 4.3
0.3 9.3
0.5 9.2

Υ δρόξοανθρακικά 0 10.3

M(OH)CO3 Nd(OH)CO3 0.1 9.4 21.4
0.3 8.5
0.5 8.1
0 14.5

Sm(OH)CO3
0.1 15.8 12.1
0.3 16.0
0.5 16.5
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Aνθρακικά

M2(CO3)3 Nd2(CO3)3

0

0 .1

0.3

0.5

36.8

17.9 

14.4 

14.2

61.4

Sm2(CO3)3

0

0 .1

0.3

0.5

2 1 . 8

24.2

27.5

54.5

60.0

Υδρόξο & 0 40.0

Aνθρακικά UO22+ UO2CO3 0 .1 1 0 . 0
75.0

0.3 1 0 . 0

UO2CO3 UO2(OH)2 0 2 2 . 0

UO2(OH)2 [Kolokassidou and 0 .1 18.0
45.5

Pashalidis, 2009]
0.3 1 2 . 0

Από τον Πίνακα 4.19 φαίνεται ότι η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει σε πολύ μικρό 

βαθμό το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών στην περίπτωση των φωσφορικών ιζημάτων 

του Nd(III) και Sm(III) και των υδρόξο ιζημάτων του Th(IV) και Zr(IV). Τα ιζήματα αυτά 

είναι πολύ σταθερά και για το λόγω αυτό επηρεάζονται ελάχιστα από την παρουσία 

οργανικής ύλης. Τα ανθρακικά ιζήματα τα οποία δεν είναι και τόσο σταθερά συστήματα 

φαίνεται να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την παρουσία ΗΑ στο σύστημα. Τα 

ανθρακικά ιζήματα όπως είναι γνωστό είναι κρυσταλλικά και θα μπορούσε να λεχθεί ότι η 

παρουσία ΗΑ στα ανθρακικά ιζήματα εμποδίζει την κρυστάλλωση οδηγώντας σε μείωση 

του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών. Όσον αφορά τα υδρόξοανθρακικά ιζήματα τα 

οποία βρίσκονται σε κάποια μέση κατάσταση σε σχέση με τη σταθερότητα, επηρεάζονται 

σε μέτριο βαθμό από την παρουσία οργανικής ύλης στο σύστημα. Tα υδρόξο και 

ανθρακικά ιζήματα του UO22+ επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα άλλα 

υδρόξο και ανθρακικά ιζήματα λόγω της μεγάλης χημικής συγγένειας που παρουσιάζουν 

τα ΗΑ για το ανθρακικό ουρανύλιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.19 όσο 

πιο σταθερό είναι ένα σύστημα τόσο λιγότερο η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει το 

μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τα 

ανθρακικά ιζήματα του Sm(III), η παρουσία ΗΑ οδηγεί σε μέγεθος σωματιδίων μικρότερο 

από 15nm. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα ιζήματα του Sm(III) η παρουσία οργανικής ύλης 

οδηγεί σε αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων σε αντίθεση με όλες τις άλλες 

στερεές φάσεις όπου η παρουσία οργανικής ύλης προκαλεί μείωση του μέσου μεγέθους 

των σωματιδίων.
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4.4.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων γινομένου διαλυτότητας

Στον Πίνακα 4.20 δίνονται συνοπτικά το γινόμενο διαλυτότητας που προσδιορίστηκε για 

κάθε στερεή φάση απουσία και παρουσία οργανικής ύλης και το ποσοστό μεταβολής που 

προκαλεί η οργανική ύλη στο logKsp της στερεής φάσης σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας 4.20: Ποσοστό μεταβολής στο γινόμενο διαλυτότητας παρουσία οργανικής ύλης
Δείγμα g/L HA logKsp % Μεταβολή στο 

logKsp παρουσία ΗΑ

Φωσφορικά

MPO4 NdPO4

0
0.1
0.3
0.5

-25.4
-25.4
-25.4
-25.1

1.2

0 -25.2

SmPO4 0.1 -25.5 1.6
0.3 -25.4
0.5 -25.6

Y δρόξοανθρακικά 0 -19.1

M(OH)CO3 Nd(OH)CO3 0.1 -19.0 2.1
0.3 -18.8
0.5 -18.7
0 -21.3

Sm(OH)CO3 0.1 -21.5 2.3
0.3 -21.7
0.5 -21.8

Ανθρακικά 0 -34.7

M2(CO3)3 Nd2(CO3)3 0.1 -33.9 3.1
0.3 -33.6
0.5 -33.6
0 -34.6

Sm2(CO3)3 0.1 -34.7 2.8
0.3 -35.3
0.5 -35.6

Υδρόξο & 

Aνθρακικά UO22+

UO2CO 3

UO2(OH)2

UO2CO3

0
0.1

0.3

-13.7
-13.2

-13.20

3.6

UO2(OH)2
[Kolokassidou and 
Pashalidis, 2009]

0

0.3

-22.0

-21.7

1.4
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Από τον Πίνακα 4.21 φαίνεται ότι η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει γενικά σε πολύ 

μικρό βαθμό το γινόμενο διαλυτότητας όλων των στερεών φάσεων. Η μικρότερη επίδραση 

παρατηρείται στα φωσφορικά ιζήματα του Nd(III) και Sm(III) τα οποία είναι και τα πιο 

σταθερά. Μικρές αλλαγές στο γινόμενο διαλυτότητας αποδίδονται κυρίως σε φαινόμενα 

μικροδιαλυτότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρουσία οργανικής ύλης προκαλεί αύξηση 

στο γινόμενο διαλυτότητας σε όλες τις στερεές φάσεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις των 

ιζημάτων του Sm(III) όπου η παρουσία οργανικής ύλης προκαλεί μείωση στο γινόμενο 

διαλυτότητας γεγονός το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία και με τα αποτελέσματα 

που λήφθηκαν από το XRD.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κυριότερα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την παρούσα διδακτορική διατριβή 

συνοψίζονται στη συνέχεια και διαχωρίζονται σε αυτά που αφορούν την επίδραση της 

οραγανικής ύλης στη σταθερότητα και διαλυτότητα ιζημάτων (i) τρισθενών 

μεταλλοϊόντων, (ii) τετρασθενών μεταλλοϊόντων και (iii) εξασθενών μεταλλοϊόντων.

Όσον αφορά την επίδραση των ΗΑ στη σταθερότητα ιζημάτων τρισθενών μεταλλοϊόντων 

(Μ (ΠΙ), Sm(III)), έχει βρεθεί από τα πειράματα FTIR-ATR, Raman και UV-DRS, ότι η 

παρουσία ΗΑ δεν οδηγεί σε αλλαγές στη χημική σύσταση των στερεών φάσεων. Οι 

στερεές φάσεις Μ ( Ο Η ) ^ 3, M2(CO3)3 και MPO4 (όπου Μ =Μ(ΙΠ), Sm(III)) είναι 

σταθερές ακόμα και στην παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ΗΑ (0.5 g/L HA). Η 

παρουσία ΗΑ επηρεάζει το μέσο μέγεθος των σωματιδίων κυρίως στην περίπτωση των 

ανθρακικών ιζημάτων του Μ (ΙΠ ) και Sm(III), τα οποία δεν είναι και τόσο σταθερά 

συστήματα και φαίνεται να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την παρουσία ΗΑ στο 

σύστημα. Σε αντίθεση η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει σε πολύ μικρότερο βαθμό το 

μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών των φωσφορικών ιζημάτων του Μ (ΙΠ ) και Sm(III), 

καθώς τα ιζήματα αυτά είναι πολύ σταθερά και για το λόγω αυτό επηρεάζονται ελάχιστα 

από την παρουσία οργανικής ύλης στο σύστημα. Εδώ να σημειωθεί ότι η παρουσία 

οργανικής ύλης επιδρά διαφορετικά στις στερεές φάσεις του Sm(III) και Nd(III), καθώς 

στην περίπτωση όλων των ιζημάτων του Sm(III) οδηγεί σε αύξηση του μέσου μεγέθους 

των σωματιδίων ενώ στην περίπτωση όλων των ιζημάτων του Nd(III) οδηγεί σε μείωση 

του μέσου μεγέθους των σωματιδίων. Όσον αφορά την επίδραση της οργανικής ύλης στη
3_ι_

θερμική συμπεριφορά των στερεών φάσεων Μ3+ έχει βρεθεί ότι η παρουσία ΗΑ οδηγεί σε 

μεγαλύτερη συνολική απώλεια βάρους σε σχέση με τα καθαρά ιζήματα. Η μεγαλύτερη 

απώλεια βάρους οφείλεται τόσο στην αυξημένη περιεκτικότητα των ιζημάτων που 

περιέχουν ΗΑ σε φυσιορροφημένο νερό λόγω της παρουσίας οργανικής ύλης στα 

δείγματα αυτά όσο και στην αποσύνθεση του ίδιου του ΗΑ που βρίσκεται προσροφημένο 

στο ίζημα. Από τα δεδομένα των μετρήσεων διαλυτότητας έχουν προσδιοριστεί τα 

γινόμενα διαλυτότητας των ιζημάτων απουσία και παρουσία οργανικής ύλης. Όπως 

φάνηκε η παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει γενικά σε πολύ μικρό βαθμό το γινόμενο 

διαλυτότητας όλων των στερεών φάσεων. Η μικρότερη επίδραση παρατηρείται στα 

φωσφορικά ιζήματα του Nd(III) και Sm(III) τα οποία είναι και τα πιο σταθερά. Οι μικρές 

αλλαγές στο γινόμενο διαλυτότητας αποδίδονται κυρίως σε φαινόμενα μικροδιαλυτότητας. 

Από τις μετρήσεις χρονικά αναλυόμενου φθορισμού που διεξήχθησαν για τα ανθρακικά
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και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Sm(III) προσδιορίστηκαν οι χρόνοι αποδιέγερσης των 

ιζημάτων απουσία και παρουσία ΗΑ και βρέθηκαν ίση με 946<τ<1019 και 161<τ<183 για 

τα ανθρακικά και υδρόξοανθρακικά ιζήματα του Sm(III) αντίστοιχα. Όπως φάνηκε η 

παρουσία οργανικής ύλης δεν προκαλεί ουσιαστικές αλλαγές στους χρόνους αποδιέγερσης 

που να δικαιολογεί το σχηματισμό νέας φάσης. Επίσης με έμμεση διέγερση του Sm(III) 

μέσω ΗΑ στα 325nm έχει εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας από το ΗΑ 

στο Sm(III) και συνεπώς δεν υπάρχει σχηματισμός δεσμού.

Όσον αφορά την επίδραση των ΗΑ στη σταθερότητα ιζημάτων τετρασθενών 

μεταλλοϊόντων (Th(IV), Zr(IV)), έχει βρεθεί από τα πειράματα FTIR-ATR ότι η παρουσία 

ΗΑ δεν οδηγεί σε αλλαγές στη χημική σύσταση των στερεών φάσεων. Οι στερεές φάσεις 

Μ(ΟΗ)4 (όπου M=Th(IV), Zr(IV)) είναι σταθερές ακόμα και στην παρουσία υψηλών 

συγκεντρώσεων ΗΑ (0.5 g/L HA). Η παρουσία ΗΑ δεν επηρεάζει το μέσο μέγεθος των 

σωματιδίων των στερεών φάσεων M(OH)4, σε αντίθεση με τις στερεές φάσεις M(OH)CO3, 

M 2(CO3)3 και MO2CO3, καθώς τα ιζήματα αυτά είναι πολύ σταθερά και για το λόγω αυτό 

επηρεάζονται ελάχιστα από την παρουσία οργανικής ύλης στο σύστημα. Από τις 

μετρήσεις διαλυτότητας έχει βρεθεί ότι παρουσία οργανικής ύλης σχηματίζονται 

κολλοειδή σωματίδια στο διάλυμα αυξάνοντας έτσι τη συγκέντρωση του ^ ^ V )  στην 

υδατική φάση. Όσον αφορά την επίδραση των ΗΑ στο σχηματισμό στερεών φάσεων 

οξειδοαναγωγικά ευαίσθητων μεταλλοϊόντων, Ce(IV), έχει βρεθεί ότι το πόσο του 

μεταλλοϊόντος που ανάγεται στη στερεή φάση, παρουσία οργανικής ύλης, εξαρτάται 

γραμμικά από τη συγκέντρωση της οργανικής ύλης στο υπό μελέτη διάλυμα. Από τα 

πειράματα αυτά είναι φανερό ότι η παρουσία χουμικών σε οξειδοαναγωγικά ευαίσθητα 

συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη σύσταση του συστήματος και συνεπώς 

στο σχηματισμό νέων στερεών φάσεων επηρεάζοντας έτσι τόσο τη σταθερότητα όσο και 

τη διαλυτότητα τους.

Όσον αφορά την επίδραση των ΗΑ στη σταθερότητα ιζημάτων εξασθενών μεταλλοϊόντων 

(U(VI)), έχει βρεθεί από τα πειράματα FTIR-ATR ότι η παρουσία ΗΑ δεν οδηγεί σε 

αλλαγές στη χημική σύσταση της στερεάς φάσης UO2CO3 . Η στερεά φάση UO2CO3 είναι 

σταθερή ακόμα και στην παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ΗΑ (0.5 g/L HA). Η 

παρουσία οργανικής ύλης επηρεάζει την υφή και το μέσο μέγεθος των σωματιδίων. Πιο 

συγκεκριμένα με αύξηση της συγκέντρωσης του ΗΑ το μέσο μέγεθος των σωματιδίων της 

στερεάς φάσης μειώνεται κατά 30nm περίπου. Το γινόμενο διαλυτότητας για την καθαρή 

στερεή φάση UO2CO3 βρέθηκε ίσο με logKsp = -13.7±0.2, ενώ για τα συστήματα που
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περιέχουν χουμικό βρέθηκε ίσο με logKsp = -13.2±0.3. Η παρουσία οργανικής ύλης 

προκαλεί μικρή αύξηση στο γινόμενο διαλυτότητας η οποία αποδίδεται σε φαινόμενα 

μικροδιαλυτότητας καθώς η παρουσία ΗΑ οδηγεί στο σχηματισμό μικρότερων 

σωματιδίων.

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα που λήφθηκαν με όλες τις τεχνικές είναι ξεκάθαρο 

ότι παρόλο που στο διάλυμα τα ΗΑ παρουσιάζουν ισχυρή τάση για δέσμευση διαφορών 

ουσιών, στη στερεή φάση αυτό δε συμβαίνει. Κατά την καταβύθιση της οργανικής ύλης 

έχουμε διαχωρισμό της ανόργανης φάσης (M(OH)CO3, M 2(CO3)3, MPO4, M(OH)4, 

MO2CO3) από την οργανική (ΗΑ), η οποία προσροφάται στην επιφάνεια των σωματιδίων 

της στερεάς φάσης που σχηματίζεται. Γενικά, η παρουσία οργανικής ύλης επιδρά 

περισσότερο στα ανθρακικά ιζήματα για το λόγο ότι είναι λιγότερο σταθερά σε σχέση με 

τα υδρόξο ιζήματα. Γενικά, τα πειράματα έδειξαν ότι όσο πιο ασταθές είναι ένα σύστημα, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδραση της οργανικής ύλης σε αυτό.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι σε αντίθεση με το ρόλο της οργανικής ύλης στη σταθερότητα 

Μ ^ στο διάλυμα, όπου είναι καθοριστικός, ο ρόλος της αναφορικά με το σχηματισμό και 

σταθερότητα της στερεάς φάσης των Μ ^ είναι δευτερεύουσας σημασίας, επιδρώντας μόνο 

σε μικρό βαθμό στο γινόμενο διαλυτότητας και ως εκτούτου στην κινητικότητα των Μ ^ 

σε περιβαλλοντικά υδατικά συστήματα.
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6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ως μελλοντική εργασία για συμπλήρωση καθώς και για επέκταση της ερευνητικής αυτής

εργασίας, θα μπορούσε να μελετηθούν:

• Ο σχηματισμός μεικτών κολλοειδών με αυξημένη σταθερότητα στην υδατική φάση και 

καθοριστική σημασία στη διασπορά των ρύπων.

• Ο ρόλος της παρουσίας της φυσικής οργανικής ύλης (ΝΟΜ) στο ρυθμό 

μετασχηματισμού στερεών φάσεων.

• Η επίδραση φυσικής οργανικής ύλης ΟC-HA ^ l iv e  Cake-Ηumic Αcid / πυρηνόξυλο) 

καθώς και άλλων ειδών φυσικής οργανικής ύλης διαφορετικής προέλευσης, στη 

σταθερότητα και διαλυτότητα των υπό μελέτη στερεών φάσεων με πανομοιότυπα 

πειράματα.
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWY-40YT0Y4-2C&_user=577946&_coverDate=07%2F15%2F1995&_alid=1271344476&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5575&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=13&_acct=C000059654&_version=1&_urlVersion=0&_userid=577946&md5=87b8e5fdf5fb984dda189d1ad1925898
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VM7-4T656MR-8&_user=577946&_coverDate=10%2F31%2F2008&_alid=1271355888&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6143&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=12&_acct=C000059654&_version=1&_urlVersion=0&_userid=577946&md5=0a0134001e0ed240b91e24bf4b0c189e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VM7-4T656MR-8&_user=577946&_coverDate=10%2F31%2F2008&_alid=1271355888&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6143&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=12&_acct=C000059654&_version=1&_urlVersion=0&_userid=577946&md5=0a0134001e0ed240b91e24bf4b0c189e
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8.1 Κατάλαγος Σχημάτων Παραρτήματος

Σχήμα 8.1 Φάσματα FTIR-ATR του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά

διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L 

HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 

Σχήμα 8.2 Φάσματα FTIR-ATR του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά

διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 

g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 

Σχήμα 8.3 Φάσματα FTIR-ATR του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με

υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 

0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 

Φάσματα FTIR-ATR του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με 

υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 0.1, 

0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4 

Φάσματα FTIR-ATR του Th(OH) 4  απουσία και παρουσία ΗΑ 

Φάσματα FTIR-ATR του Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ 

Φάσματα Raman ανθρακικών ενώσεων (K2CO3 , NaHCO3, 

Na2CO3, K2CO3)

Φάσματα Raman ΗΑ

Εικόνες SEM Nd2(CO3)3 (α) απουσία και (β) παρουσία ΗΑ 

Εικόνες SEM Sm2(CO3)3 (α) απουσία και (β) παρουσία ΗΑ 

Εικόνες SEM Nd(OH)CO3 παρουσία διαφόρων 

συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ) 0.3 g/L 

HA και (δ) 0.5g/L HA 

Σχήμα 8.12 Εικόνες SEM Sm(OH)CO3 παρουσία διαφόρων

συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ) 0.3 g/L 

HA και (δ) 0.5g/L HA 

Σχήμα 8.13 Εικόνες SEM NdPO4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ

(α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5g/L HA 

Σχήμα 8.14 Εικόνες SEM SmPO4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων

ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 

0.5g/L HA

Σχήμα 8.15 Εικόνες SEM Th(OH)4 (α,β) απουσία και (γ,δ) παρουσία ΗΑ

Σχήμα 8.16 Εικόνες SEM Zr(OH)4 (α,β) απουσία και (γ,δ) παρουσία ΗΑ

Σχήμα 8.17 Διαγράμματα έντασης φθορισμού ως προς χρόνο για το

Σχήμα 8.4

Σχήμα 8.5 

Σχήμα 8.6 

Σχήμα 8.7

Σχήμα 8.8 

Σχήμα 8.9 

Σχήμα 8.10 

Σχήμα 8.11
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173
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175
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176
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Sm2(CO3)3 με (α) 0g/L HA, (β) 0.3g/L HA και (γ) 0.5g/L HA, 

1ex=405 nm (■ πειραματικά δεδομένα, --προσαρμοσμένη 

ευθεία)

Σχήμα 8.18 Διαγράμματα έντασης φθορισμού ως προς χρόνο για το 

Sm(OH)CO3 με (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ) 0.3g/L και (δ) 

0.5g/L HA, 1ex=405 nm (■ πειραματικά δεδομένα, -

προσαρμοσμένη ευθεία)

8.2 Κατάλαγος Πινάκων Παραρτήματος

Πίνακας 8.1

Πίνακας 8.2

Πίνακας 8.3

Πίνακας 8.4

Πίνακας 8.5

Πίνακας 8.6

Πίνακας 8.7

Πίνακας 8.8 

Πίνακας 8.9

Πίνακας 8.10

Πίνακας 8.11

Πίνακας 8.12

Πίνακας 8.13

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Sm(III)

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Nd(III)

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Zr(IV)

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Th(IV)

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης U(IV)

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Sm(III) χωρίς τη χρήση Arz(III) 

Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης Nd(III) χωρίς τη χρήση Arz(III) 

Βαθμονόμηση πεχαμέτρου με ρυθμιστικά διαλύματα 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd2(CO3)3, 

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm2(CO3)3, 

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd(OH)CO3, 

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm(OH)CO3, 

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd(OH)CO3, 

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA που
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Πίνακας 8.14

Πίνακας 8.15 

Πίνακας 8.16 

Πίνακας 8.17 

Πίνακας 8.18 

Πίνακας 8.19 

Πίνακας 8.20 

Πίνακας 8.21 

Πίνακας 8.22 

Πίνακας 8.23 

Πίνακας 8.24

λήφθηκαν χωρίς τη χρήση της χρωμοφόρας ένωσης Arz(III) 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm(OH)CO3, 192

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA που 

λήφθηκαν χωρίς τη χρήση της χρωμοφόρας ένωσης Arz(III) 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας SmPO4, 193

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας NdPO4, 194

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Th(OH)4, 194

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1 g/L ΗΑ

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Zr(OH)4, 195

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1 g/L ΗΑ

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας UO2CO3, 196

απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 0.5 g/L HA 

Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης 197

διαλυτότητας U(VI)

Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης 197

διαλυτότητας Th(IV)

Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης 197

διαλυτότητας Sm(III)

Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης 197

διαλυτότητας Nd(III)

Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης τιτλοδότησης διαλύματος 198

HA από πρότυπο διάλυμα Κ Μ η04 ([KMnO4]=0.02 M, 

[HA]=0.5 g/L)
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8.3 Πρωτογενή δεδομένα γραφημάτων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 

(Πειραματικό Μέρος)

8.3.1 Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου

Πίνακας 8.1: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Sm(III)

Cδ (mol / L) ν δ  (ml) ν κ  (ml) Ck (mol / L) A
1.00E-04 0 , 2 3 6.67E-06 0.7601
7.50E-05 0 , 2 3 0.000005 0.5758
5.00E-05 0 , 2 3 3.33E-06 0.3674
3.00E-05 0 , 2 3 0 . 0 0 0 0 0 2 0.2147
1.00E-05 0 , 2 3 6.67E-07 0.073

Πίνακας 8.2: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Nd(III)

Cδ (mol / L) ν δ  (ml) ν κ  (ml) Ck (mol / L) A
1.00E-04 0 , 2 3 6.67E-06 1.3364
7.50E-05 0 , 2 3 0.000005 0.9625
5.00E-05 0 , 2 3 3.33E-06 0.6329
3.00E-05 0 . 2 3 0 . 0 0 0 0 0 2 0.402
1.00E-05 0 , 2 3 6.67E-07 0.1249
7.50E-06 0 , 2 3 5E-07 0.0895

Πίνακας 8.3: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Zr(IV)

Cδ (mol / L) ν δ  (ml) ν κ  (ml) Ck (mol / L) Α
5.00E-04 0.5 3 8.33E-05 0.2013
3.00E-04 0.5 3 5.00E-05 0.1183
1.00E-04 0.5 3 1.67E-05 0.0403
7.50E-05 0.5 3 1.25E-05 0.0346
5.00E-05 0.5 3 8.33E-06 0.0225
3.00E-05 0.5 3 5.00E-06 0.0167
1.00E-05 0.5 3 1.67E-06 0.0082
5.00E-06 0.5 3 8.33E-07 0.0046

Πίνακας 8.4: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Th(IV)

Cδ (mol / L) ν δ  (ml) ν κ  (ml) Ck (mol / L) Α
7.50E-06 1 3 2.50E-06 0.0963
5.00E-06 1 3 1.66E-06 0.0667
3.00E-06 1 3 1.00E-06 0.0394
1.00E-06 1 3 3.33E-07 0.015
5.00E-07 1 3 1.66E-07 0.0056
1.00E-07 1 3 3.33E-08 0.0039
5.00E-08 1 3 1.66E-08 0.003
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Πίνακας 8.5: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης U(VI)

Cδ (mol / L) ν δ ^ ΐ ) ν κ  (ml) Ck (mol / L) Α
1.00E-04 0.05 3 1.67E-06 0.091
5.00E-05 0.05 3 8.33E-07 0.047
1.00E-05 0.5 3 1.67E-06 0.088
5.00E-06 1 3 1.67E-06 0.086
1.00E-06 1 3 3.33E-07 0.016
5.00E-07 1 3 1.67E-07 0.007
1.00E-07 1 3 3.33E-08 0.004

Πίνακας 8 .6 : Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Sm(III) χωρίς τη

χρήση Arz(III)

Cδ (mol / L) ν δ ^ ο ν κ  (ml) Ck (mol / L) A
0.5 3 3 0.5 1.6459
0.4 3 3 0.4 1.2967
0.3 3 3 0.3 0.9766

0.25 3 3 0.25 0.8358
0 . 2 3 3 0 . 2 0.6627

0.15 3 3 0.15 0.5004

Πίνακας 8.7: Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης Nd(III) χωρίς τη

χρήση Arz(III)

Cδ (mol / L) ν δ ^ ο ν κ  (ml) Ck (mol / L) A
0.4 3 3 0.4 2.5418
0.3 3 3 0.3 2.0007

0.25 3 3 0.25 1.6775
0 . 2 3 3 0 . 2 1.3625

0.15 3 3 0.15 1.0419
0 . 1 3 3 0 . 1 0.7117

0.05 3 3 0.05 0.3537

8.3.2 Βαθμονόμηση περαμέτρου

Πίνακας 8 .8 : Βαθμονόμηση πεχαμέτρου με ρυθμιστικά διαλύματα
pH E (mV)

2 292
4 165
7 - 6

1 0 -180
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8.4 Γραφήματα και Πρωτογενή δεδομένα γραφημάτων που αναφέρονται στο 

Κεφάλαιο 4 (Αποτελέσματα και Συζήτηση)

8.4.1 Υπέρυθρη φασματοσκόπια Μετασχηματισμού Fourier εξασθενημένης ολικής 

Ανάκλασης (FTIR-ATR)

wavenumber cm-1

Σχήμα 8.1: Φάσματα FTIR-ATR του Nd2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaC!O4

wavenumber cm -1

Σχήμα 8.2: Φάσματα FTIR-ATR του Sm2(CO3)3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaC!O4
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wavenumber cm-1

Σχήμα 8.3: Φάσματα FTIR-ATR του Nd(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4

wavenumber cm-1

Σχήμα 8.4: Φάσματα FTIR-ATR του Sm(OH)CO3 σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα ΗΑ σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0, 0.1, 0.3, 0.5 g/L HA), ιοντικής ισχύος 0.1 Μ NaClO4
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wavenumber cm-1

Σχήμα 8.5: Φάσματα FTIR-ATR του Th(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ

wavenumber cm-1 

Σχήμα 8 .6 : Φάσματα FTIR-ATR του Zr(OH)4 απουσία και παρουσία ΗΑ
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8.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Σχήμα 8.7: Φάσματα Raman ανθρακικών ενώσεων (K2CO3, NaHCO3, Na2CO3, K2CO3)

Σχήμα 8.8: Φάσματα Raman ΗΑ
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8.4.3 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Σχήμα 8.9: Εικόνες SEM Nd2(CO3)3 (α) απουσία και (β) παρουσία ΗΑ

2 0 0 μιm

Σχήμα 8.10: Εικόνες SEM Sm2(CO3)3 (α) απουσία και (β) παρουσία ΗΑ
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Γ____
(δ)Nd(OH)CO3 +0.5g/L HA

Σχήμα 8.11: Εικόνες SEM Nd(OH)CO3 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L

HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5g/L HA
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Σχήμα 8.12: Εικόνες SEM Sm(OH)CO3 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L

HA, (γ) 0.3 g/L HA και (δ) 0.5g/L HA
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Σχήμα 8.13: Εικόνες SEM NdPO4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ)

0.3 g/L HA και (δ) 0.5g/L HA
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Σχήμα 8.14: Εικόνες SEM SmPO4 παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΗΑ (α) 0g/L HA, (β) 0.1g/L HA, (γ)

0.3 g/L HA και (δ) 0.5g/L HA
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Σχήμα 8.15: Εικόνες SEM Th(OH)4 (α,β) απουσία και (γ,δ) παρουσία ΗΑ
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8.4.4 Φασματοσκοπία χρονικά αναλυόμενου φθορισμού (TRLFS)

600000 ■

500000 ■

400000 ■

300000 ■

200000 ■
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500000 ■

400000 ■

300000 -

200000 -

100000 -

1000

Data: 405nm
Model: ExpDecI
Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0

ChiA2/DoF = 830.54272  
RA2 = 0.98936

(γ)

2415.78623 ±578.39073
527100.26096 ±8489.37808  
925.45033 ±14.69978

2000 3000 4000 5000

nm

Σχήμα 8.17: Διαγράμματα έντασης φθορισμού ως προς χρόνο για το Sm2(CO3)3 με (α) 0 g/L HA, (β) 

0.3 g/L HA και (γ) 0.5 g/L HA, 1ex=405 nm (■ πειραματικά δεδομένα, --προσαρμοσμένη ευθεία)
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500000
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Data: 405nm
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Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0
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200000

150000-
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50000 -

200 400

Data: 405nm
Model: ExpDecI
Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0

ChiA2/DoF = 35.27401 
RA2 = 0.99859

(δ)

y0
A1
t1

1751.08237
351174.81984
165.42862

±51.9909
±2755.81975
±0.83741

600 800 

Time (ns)

1000 1200 1400

0

0

Σχήμα 8.18: Διαγράμματα έντασης φθορισμού ως προς χρόνο για το Sm(OH)CO3 με (α) 0 g/L HA, (β) 0.1 

g/L HA, (γ) 0.3 g/L και (δ) 0.5 g/L HA, 1ex=405 nm (■ πειραματικά δεδομένα, --προσαρμοσμένη ευθεία)
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8.4.5 Καμπύλες διαλυτότητας

Πίνακας 8.9: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd2(CO3)3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3

και 0.5 g/L HA

Nd2(CO3)3 +0.1 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
6.2 -3.7408839 6.4 -4.1557843
5.8 -3.0813721 5.8 -2.744487
5.4 -2.4093558 5.5 -2.5202654
5.6 -2.6511484 5.7 -2.7018807
5.4 -2.3880599 6 -2.8172161
5.3 -2.2474106 5.6 -2.6042153
5.4 -2.7805952 6.3 -3.8757263
5.5 -2.9730513 6.1 -3.4562139
5.9 -3.1497866 5.9 -3.1746872
6.3 -4.2120257 6.5 -4.0062592
6.1 -3.8619276 6.2 -3.3062149
6 -3.6360313

6.2 -3.7251766
6.3 -3.9701958
5.7 -2.8643453

+0.3HA g/L HA +0.5 HA g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
5.8 -2.43631063 5.6 -2.6501109
5.7 -2.66670828 5.7 -2.6956437
5.8 -2.459414872 5.9 -3.0160038
5.5 -2.443947911 5.8 -2.6512474
6.2 -3.313837033 6.1 -3.3188711
6.6 -3.937332092 6 -2.8471379
5.9 -2.76947659 6.5 -3.6675807
6 -2.872173576 6.3 -3.3709653

6.4 -3.964689985 6.4 -3.6258799
6.1 -3.496483978 6.2 -3.5263829
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Πίνακας 8.10: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm2(CO3)3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3

και 0.5 g/L HA

Sm2(CO3)3 +0.1 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
5.7 -2.5659497 6.3 -4.083696013
5.8 -2.9380848 5.6 -2.688577417
6 -3.236099 5.9 -3.188375365

6.3 -3.3632753 5.7 -3.182216017
6.2 -3.6167365 6 -3.189159999
6.4 -3.784276 6.6 -4.319746516
6.1 -3.3883029 6.2 -3.683165745
5.9 -3.113774
5.6 -2.4580175
6.6 -3.8099781

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
7 -5.1756791 5.9 -3.5540406

6.7 -4.8369433 6 -3.4140584
6.1 -4.2712671 5.4 -2.6513463
6 -3.8737233 5.5 -2.7272933

5.8 -3.4998226 5.6 -3.1077876
6.6 -4.3460322 6.4 -4.2475863
6.2 -4.2005417 6.1 -3.9634022
6.1 -3.9951529 5.7 -3.2028965
6.6 -4.2690863 5.3 -2.4809335
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Πίνακας 8.11: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd(OH)CO3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1,

0.3 και 0.5 g/L HA

Nd(OH)CO3 +0.1 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
8.2 -4.315626 7.6 -3.230919
7.9 -4.130359 7.5 -3.210705
7.9 -3.846248 7.7 -3.130091
8.1 -4.271365 7.8 -3.263515
7.8 -3.750782 7.8 -3.299947
7.6 -3.426462 7.9 -3.434261
7.4 -3.167116 7.7 -3.346138
7.3 -3.163819 7.7 -3.256582
7.3 -3.172701 7.6 -3.231426
7.2 -2.978455 7.6 -3.109191
7.1 -2.929719 7.5 -2.992488
7 -2.836545 7.4 -3.201177

7.3 -2.923953
7.2 -2.843975
7.1 -2.762357
7 -2.847039

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
8 -3.354825 7.6 -3.4239218

7.8 -3.355876 7.7 -3.4534067
7.9 -3.437787 7.7 -3.3301888
7.7 -3.359727 7.4 -3.2124304
7.6 -3.276845 7.6 -3.2418806
7.7 -3.191184 7.9 -3.3177556
7.5 -3.091658 8.1 -4.1681884
7.6 -3.009758 8 -4.300013
7.4 -2.87345 7.9 -3.961211
7.3 -2.785423 7.8 -3.7873676
7.2 -2.816114 7.7 -3.571925
7.1 -2.849141 7.6 -3.4617487
7 -2.692468 7.5 -3.2954757

7.6 -3.2233731
7.4 -3.0643078
7.3 -2.9878563
7.2 -2.8539897
7.1 -2.815594
7 -2.7355974

6.9 -2.6969297
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Πίνακας 8.12: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm(OH)CO3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1,

0.3 και 0.5 g/L HA

Sm(OH)CO3 +0.1 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
8 -3.578613 7.5 -2.893593

7.9 -3.704781 7.5 -2.765082
7.7 -3.410463 7.3 -2.609666
7.7 -3.24115 7.3 -2.516585
7.6 -3.018486 7.8 -3.358206
7.5 -2.880783 7.7 -3.430707
7.4 -2.739366 7.9 -3.73719
7.4 -2.660145 7.7 -3.29136
7.2 -2.519863 7.6 -3.328411
7.1 -2.523387 7.5 -3.025316
7.1 -2.362766 7.4 -2.825635
7.3 -2.519023 7.5 -2.504738

7.4 -2.550495
7.3 -2.482004
7.3 -2.445917
7.2 -2.381125
7.1 -2.399463
7.1 -2.2268027
7 -2.1272421

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
7.7 -4.275537 7.2 -3.632869
7.8 -3.836913 8 -5.2586292
7.5 -3.502835 7.4 -3.9127378
7.6 -3.269004 7.5 -3.6224
7.5 -2.752783 7.1 -3.2125491
7.5 -2.76792 7.5 -3.5445197
7.7 -3.662677 7.9 -4.4763109
7.8 -3.315524 7.6 -4.0371137
7.5 -3.71303 8 -5.1286194
7.6 -4.071417 7.6 -3.9900642
7.5 -3.014357 7.7 -3.8371467
7.1 -2.857005 7.3 -3.3067992
7.5 -2.694549 7.5 -3.592517
7.1 -2.79064 7.3 -3.3587783

7.2 -3.21298
7.1 -3.0290629
7 -2.9055685

6.9 -2.8000456
6.8 -2.656049
6.7 -2.5803824
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Πίνακας 8.13: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Nd(OH)CO3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1,

0.3 και 0.5 g/L HA που λήφθηκαν χωρίς τη χρήση της χρωμοφόρας ένωσης Arz(III)

Nd(OH)CO3 +0.1 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
5.7 -1.382835269 5.7 -1.3138809
5.8 -1.392833857 5.8 -1.2972816
5.9 -1.393466479 5.9 -1.4316601

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
5.8 -1.2332162 5.8 -1.1649136
5.9 -1.3587502 5.9 -1.3748691
5.9 -1.3449950 5.9 -1.3224334

Πίνακας 8.14: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Sm(OH)CO3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1,

0.3 και 0.5 g/L HA που λήφθηκαν χωρίς τη χρήση της χρωμοφόρας ένωσης Arz(III)

Sm(OH)CO3 +0.1 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
4.9 -1.1367901 4.9 -1.4167901
5 -1.2490545 5 -1.4822996

5.1 -1.5522324 5.1 -1.5383942
+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA

pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
4.9 -1.5130061 4.9 -1.7920504
5 -1.5391210 5 -1.6290541

5.1 -1.7313301 5.1 -1.7336990
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Πίνακας 8.15: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας SmPO4, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 

0.5 g/L HΑ

SmPO4 +0.1 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
1.1 -2.8836798 1.1 -2.968261528
1.2 -3.0724074 1.2 -3.273417476
1.3 -3.6702258 1.3 -3.67446744
1.4 -3.7922798 1.5 -4.101994303
1.5 -3.6854436 1.6 -4.263823495
1.6 -4.0560333 1.7 -4.334298947
1.7 -4.4306472 1.8 -4.815913038
1.8 -4.3563961
1.9 -4.5604157

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Sm(III)] pH log[Sm(III)]
1.0 -2.7957852 1.0 -2.7797963
1.2 -2.929062 1.1 -2.9941783
1.3 -3.3951072 1.3 -3.4342044
1.4 -3.4692593 1.4 -3.4517219
1.5 -3.6370676 1.5 -3.6463767
1.6 -4.000914 1.6 -3.9560539
1.7 -4.1910764 1.9 -4.9164889
1.8 -4.674624
1.9 -4.8968907
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Πίνακας 8.16: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας NdPO4, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3 και 

0.5 g/L HA

NdPO4 +0.1 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
1 -2.4836494 1.1 -2.713543743

1.2 -2.928125 1.2 -2.846144835
1.3 -3.0488412 1.5 -3.183663386
1.4 -3.2098954 1.7 -4.035694516
1.4 -3.4031361 1.8 -4.594208884
1.5 -3.3934644 1.9 -5.020148694
1.6 -3.7636055 2.0 -5.216851194
1.7 -4.0545639 2.1 -5.320177211
1.8 -4.8191053
1.9 -4.9464782
2.0 -5.0267544

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Nd(III)] pH log[Nd(III)]
1.0 -2.5540406 0.9 -2.5623466
1.2 -2.9150334 1.0 -2.6841786
1.2 -2.9688162 1.0 -2.5542384
1.3 -3.0442678 1.1 -2.4978719
1.4 -3.1963904 1.2 -3.0101987
1.5 -3.4652754 1.3 -2.9661723
1.7 -4.0912155 1.5 -3.705902
1.8 -4.5449599 1.6 -3.7245904
1.9 -4.9340485 1.8 -4.3570992

1.9 -4.870572

Πίνακας 8.17: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Th(OH)4, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1 g/L ΗΑ

Th(OH)4 +0.1 g/L HA
pH log[Th(IV)] pH log[Th(IV)]
3.2 -3.4721223 3.1 -3.67196
3.9 -3.904257 3.2 -3.6762
3.6 -4.0841711 3.3 -3.76165
3.7 -3.8984203 3.5 -3.2539
3.5 -3.8046842 3.6 -4.8596
3.6 -3.8340032 3.8 -3.41217
3.3 -3.4608159 4 -4.40653
4.1 -3.1646233 4.1 -4.45489
4.3 -3.8405272 4.2 -5.17636
3.9 -4.9951327 4.3 -5.39439
3.7 -4.2159948 4.4 -6.23314

3.9 -5.01123
3.7 -4.00846
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Πίνακας 8.18: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας Zr(OH)4, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1 g/L ΗΑ

Zr(OH)4 +0.1 g/L HA
pH log[Zr(IV)] pH log[Zr(IV)]
1.7 -4.10353 1.7 -4.617814281
1.5 -4.04071 1.6 -4.542631171
1.5 -4.01837 1.6 -4.336632479
1.4 -3.82885 1.5 -4.394178309
1.3 -2.94844 1.4 -3.51116433
1.2 -2.66084 1.3 -3.309238867

+0.3 g/L HA +0.5 g/L HA
pH log[Zr(IV)] pH log[Zr(IV)]
1.7 -4.423695873 1.7 -4.069714155
1.5 -4.274849241 1.5 -4.033654097
1.6 -4.498508496 1.5 -4.017249281
1.4 -3.239191639 1.4 -3.106413355
1.3 -3.153567563 1.3 -3.05681131
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Πίνακας 8.19: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης διαλυτότητας UO2CO3, απουσία ΗΑ και παρουσία 0.1, 0.3

και 0.5 g/L HA

UO2CO 3 +0.1 g/L HA
pH log[U(VI)] pH log[U(VI)]

4,96 -4,1791 4,84 -4,2976
4,74 -4,2328 4,8 -3,7496
4,36 -4,3152 5,1 -3,8416
4,97 -4,5406 4,85 -3,8962
4,86 -4,3585 +0.3 g/L HA
4,96 -4,2676 pH log[U(VI)]
5,44 -4,2299 4,78 -3,9747
5,45 -3,7496 4,68 -4,0931
5,46 -3,7055 4,85 -3,062
5,6 -3,8182 4,86 -3,433

5,54 -2,9830 4,9 -3,5768
5,71 -3,3152 4,82 -3,9281
5,39 -2,7905 4,9 -4,1238
5,65 -3,0278 4,83 -4,0857
5,85 -3,0301 +0.5 g/L HA
5,62 -2,6576 pH log[U(VI)]
5,65 -2,5969 5,79 -3,5784
5,8 -3,2660 5,88 -3,1361

5,65 -3,4260 5,78 -3,1068
5,61 -3,5768 5,82 -3,059
5,15 -4,1427 5,67 -3,0953
4,5 -4,1409

4,99 -4,1752
4,79 -4,3820
4,58 -4,4609
4,34 -4,2857
4,7 -4,2526

4,71 -4,2815
4,49 -4,2588
4,7 -4,2848

4,56 -4,4737
4,76 -4,2541
4,39 -3,6253
4,37 -3,9101
4,68 -4,1090
4,38 -4,2190
4,43 -4,2240
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Πίνακας 8.20: Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης διαλυτότητας U(VI)

Βιβλιογραφική πηγή: [Guillaumont et al., 2003]

U(VI) species log β01
UO2CO3(aq) 8,93

UO2(CO3)22- 15,3
UO2(CO3)24- 21,0

lgK0,1Sp(UO2CO3(S))= -13,35

Πίνακας 8.21: Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης διαλυτότητας Th(IV)

Th(IV) species log β01
Th(OH)3+ 11,8
Th(OH)22+ 21,4
Th(OH)3+ 30,6
Th(OH)4 39,0
ThCO32+ 1017
Th(CO3)2 29,9

Th(CO3)32- 39,1
Th(CO3)44- 42,9
Th(CO3)56- 44,5

lgK0,1Sp(Th(OH)4)= -47,00

Πίνακας 8.22: Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης διαλυτότητας Sm(III)

Sm(III) species log β01
SmOH2+ 5,9

Sm(OH)2+ 12,8
Sm(OH)3 12,8

Sm2(OH)33+ 14,14
Sm3(OH)54+ 41,5

SmCO3+ 6,8
Sm(CO3)2- 12,3

lgK0,1Sp(Sm(OH)CO3)= -21,7

Πίνακας 8.23: Σταθερές για υπολογισμό της θεωρητικής καμπύλης διαλυτότητας Nd(III)

Nd(III) species log β01
NdOH2+ 5,9

Nd(OH)2+ 12,8
Nd(OH)3 12,8

Nd2(OH)33+ 14,14
Nd3(OH)54+ 41,5

NdCO3+ 6,8
Nd (CO3)2- 12,3

lgK0,1Sp(Nd(OH)CO3)= -19,1
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8.4.6 Καμπύλη Τιτλοδότησης

Πίνακας 8.24: Πρωτογενή δεδομένα καμπύλης τιτλοδότησης διαλύματος HA από πρότυπο διάλυμα KMnO4 

([KMn0 4 ]=0 . 0 2  M, [HA]=0.5 g/L)

V(mL) E(mV)
0 473

0.5 447
1 437

1.5 445
2 447

2.5 467
3 497

3.5 650
4 1129

4.5 1150
5 1158

5.5 1163
6 1168

6.5 1171
7 1174

7.5 1176
8 1179
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8.4.7 Υπολογισμός Ksp για τα LnPO4

Εξίσωση 8.1) 

Εξίσωση 8.2) 

Εξίσωση 8.3)

LnPO 4 ~  Ln + PO43-

Ksp = [Ln3+] . [PO43-]

logKsp = log[Ln3+] + log[PO43-]

H 3PO 4 ~  H+ + H2PO4- Ka1 (pKa1=2.15)

Ka2 (pKa2=7 .2 0 ) 

Ka3 (pKa3= 1 2 .3 7 )

H2PO4- ~  H+ + HPO42

HPO42- ~  H+ + PO43-

H 3PO 4 ~  3H+ + PO43- K* = Ka1. Ka2 . Ka3

Σημ: Για pH <2, όπου διεξήχθησαν οι μετρήσεις μας, κυρίαρχο είδος είναι το H3PO4 και

συνεπώς για pH <2 [H3PO4]= [Ln3+]

K* =
[ H  + ]3.[ P O I  ] 

[ H  3 PO 4]
[H + ]3.[ PO Γ ]

[Ln3+ ]
^  log K * = 3 .logH + ] + log PO4- ] -  log Ln3  ] 
^  log PO3- ] = log K  * -3 .lo g H + ] + log Ln3+ ] 
^  log PO3- ] = -p K  * +3.p H  + log Ln3+ ]

(pH = -log [H+]) 
(Eξίσωση 8.4)

Αντικαθιστώ στην εξίσωση 8.3 την εξίσωση 8.4:

logKsp = log[Ln3+] + log[PO43]

^  logKsp = log[Ln3+] -  p K  * +3.pH  + log Ln3  ]

^  fogKsp = 2. log[Ln3+] -  p K  * +3.pH
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8.5 Προσδιορισμός σφαλμάτων

Τα σφάλματα στην παρούσα εργασία δίδονται ως τυπική απόκλιση από επαναληπτικές 

μετρήσεις, σύμφωνα με την εξίσωση 8.5.

Σ (x - x)2
Εξίσωση 8.5)

N  - 1

Όπου:

s, η τυπική απόκλιση

Ν, ο αριθμός πειραματικών μετρήσεων

x , o μέσος όρος των μετρήσεων

xi, η τιμή μέτρησης
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