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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή έχει ως στόχο τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό 

μεικτών οξειδίων του δημητρίου. Συγκεκριμένα η μελέτη εστιάζεται στη σύνθεση και 

μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων, της κρυσταλλικής δομής και της μορφολογίας των 

ακόλουθων μεικτών τριπλών οξειδίων: (α) VxCuxCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45), (β) VxCu0.4-

xCe0.6O2-y (0.05≤x≤ 0.4), (γ) VxFexCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45) και (δ) VxFe0.4-xCe0.6O2-y 

(0.05≤ x≤ 0.4), καθώς επίσης στο ρόλο της αναλογίας των ετεροατόμων στις ιδιότητες 

των υπο μελέτη οξειδίων. Επίσης συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν τα διπλά μεικτά 

οξείδια: (α) VxCe1-xO2-y (0≤x≤ 0.9), (β) FexCe1-xO2-y (0≤x≤ 0.9) και (γ) CuxCe1-xO2-y (0≤x≤ 

0.9) και το καθαρό οξείδιο του δημητρίου για σκοπούς σύγκρισης με τα τριπλά οξείδια. 

 Αφού ολοκληρώθηκε ο χαρακτηρισμός των μεικτών οξειδίων στόχος ήταν η 

μελέτη του ρόλου των παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Οι 

κυριότερες παράμετροι σύνθεσης που μελετήθηκαν είναι: (α) η συγκέντρωση και το είδος 

της πρόδρομης ένωσης, (β) η θερμοκρασία αντίδρασης (ισοθερμική και μη- ισοθερμική 

αντίδραση), (γ) ο χρόνος γήρανσης, (δ) η μέθοδος σύνθεσης, (ε) ο χρόνος ανάδευσης, (ζ) 

η θερμοκρασία ξήρανσης, (η) ο χρόνος και η θερμοκρασία πύρωσης. Η μελέτη αυτή είχε 

σκοπό την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για τη λήψη νανοκρυστάλλων στερεών που 

να χαρακτηρίζονται από: (α) μεγάλες επιφάνειες, (β) υψηλό πορώδες, (γ) στενή κατανομή 

μεγέθους πόρων και (δ) σταθερή δομή.   

 Αρχικά έγινε σύνθεση των τριπλών μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce και της 

καθαρής δημήτριας με τη μέθοδο της ομοιογενούς αλκαλικής συγκαταβύθισης 

χρησιμοποιώντας ως μέσο καταβύθισης την αμμωνία (1Μ) και στη συνέχεια ακολούθησε ο 

χαρακτηρισμός των υλικών αυτών μετά από ξήρανση (100 0C) και πύρωση (200, 400, 600, 800 
0C). Η προσθήκη βαναδίου, χαλκού και σιδήρου στη δημήτρια επηρεάζει τις δομικές και 

επιφανειακές της ιδιότητες καθώς και τη μορφολογία της. Λαμβάνονται βέλτιστες 

επιφάνειες στα υλικά V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (331 m2/g), V0.1Fe0.3Ce0.6O2 (275 m2/g), 

V0.1Cu0.1Ce0.8O2 (299 m2/g) και V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (294 m2/g) οι οποίες είναι μεγαλύτερες 

από την επιφάνεια του καθαρού οξειδίου δημητρίου (231 m2/g). Συνεπώς με τη χρήση 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο συνδυασμό ετεροατόμων επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της 

επιφάνειας και του πορώδους της δημήτριας. Η κρυσταλλική δομή της δημήτριας είναι 

πολύ σταθερή, επειδή και μετά από προσθήκη μέγιστης ποσότητας V, Cu ή V, Fe δεν 

μεταβάλλεται, αλλά παρατηρείται ο σχηματισμός στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας. 

Επίσης αξιοσημείωτος είναι ο σχηματισμός της σταθερής φάσης CeVO4 η οποία 

σχηματίζεται και στα δύο τριπλά οξείδια V-Cu-Ce και V-Fe-Ce σε υψηλές θερμοκρασίες 
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πύρωσης και μπορεί να βελτιώσει τα υλικά σε καταλυτικές εφαρμογές αφού είναι p- 

ημιαγωγός με ενδιαφέρουσες οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες. η προσθήκη σιδήρου στο 

τριπλό σύστημα VxFe0.4-xCe0.6O2 είναι ευνοϊκή επειδή αυξάνεται η επιφάνεια κατά 25%. 

Επίσης η σύνθεση των τριπλών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce οδηγεί σε υλικά με 

διάφορες μορφολογίες, ανάλογα: (α) με το % ποσοστό των ετεροατόμων που προστίθενται 

στη δημήτρια και (β) με τη θερμική επεξεργασία που υπόκειται το δείγμα. 

 Μετά από μελέτη των διπλών μεικτών οξειδίων CuxCe1-xO2-y, VxCe1-xO2-y και 

FexCe1-xO2-y παρατηρήθηκε κυρίως ότι η επιφάνεια της δημήτριας βελτιώνεται αισθητά 

από τον κατάλληλο συνδυασμό δύο ετεροατόμων στο πλέγμα της και όχι ενός. Η μελέτη 

των διπλών οξειδίων βοήθησε στην κατανόηση των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν από τα 

τριπλά οξείδια. 

 Ταυτόχρονα μελετήθηκε η επίδραση μιας σειράς παραμέτρων για την πλήρη 

κατανόηση του ρόλου τους στη δομή, στη μορφολογία και κυρίως στις επιφανειακές 

ιδιότητες των μεικτών οξειδίων και στην καθαρή δημήτρια. Για το σκοπό αυτό 

μελετήθηκαν τα οξείδια τα οποία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιφάνεια σε συνθήκες 

ξήρανσης. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι ευνοϊκότερες συνθήκες για σύνθεση στερεού τριπλού μεικτού οξειδίου 

δημητρίου με βέλτιστη επιφάνεια, υψηλό πορώδες και σχετικά μικρό μέγεθος 

κρυσταλλιτών υφίσταται με χρήση: (α) μεθόδου συγκαταβύθισης, (β) πρόδρομων νιτρικών 

αλάτων συγκεντρώσεως 0.01Μ, (γ) ανάδευσης 10 λεπτών, (δ) γήρανσης σε θερμοκρασία 

δωματίου και (ε) ξήρανσης στους 100 0C. 

Επιπρόσθετα έγιναν μερικά ενδεικτικά καταλυτικά πειράματα με σκοπό τη μελέτη 

των όξινων και βασικών θέσεων των τριπλών μεικτών οξειδίων που παρασκευαστήκαν. Η 

καταλυτική αντίδραση διάσπασης της ισοπροπανόλης στην επιφάνεια των τριπλών οξειδίων 

κατέδειξε τον βασικό κυρίως χαρακτήρα τους και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό για 

εφαρμογή των οξειδίων αυτών σε καταλυτικές αντιδράσεις που απαιτούν προσρόφηση και 

διάσπαση μορίων σε βασικές θέσεις. Τέλος, έγινε χρήση της χημειομετρικής ανάλυσης 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των πιέσεων προσρόφησης από την τεχνική της ισοθερμικής 

προσρόφησης αζώτου με σκοπό την ομαδοποίηση των τριπλών, διπλών μεικτών οξειδίων και 

της δημήτριας και την εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν τις ιδιότητές τους. 

  

 
 
 
 
 
 

 



Abstract 

ABSTRACT 
 
 The aim of the present PhD thesis is the synthesis and characterisation of several mixed 

cerium oxides. More specifically, it is focused on the synthesis and study of the surface properties, 

crystal structure and morphology of the mixed ternary oxides: (a) VxCuxCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 

0.45), (b) VxCu0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤x≤ 0.4), (c) VxFexCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45) and (d) 

VxFe0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤ x≤ 0.4). In addition, it is focused on the role of the heteroatoms ratio 

as far as the properties of the oxides are concerned. Mixed binary oxides VxCe1-xO2-y (0≤x≤ 

0.9), FexCe1-xO2-y (0≤x≤ 0.9) and CuxCe1-xO2-y (0≤x≤ 0.9) and ceria were also synthesized and 

characterized for comparison perposes with the ternary oxides. After the characterization of 

the mixed oxides was completed, the next aim was to study the role of the synthesis 

parameters, such as: (a) concentration and type of the starting compound, (b) reaction 

temperature (isothermal and non-isothermal reaction), (c) ageing time, (d) method of 

synthesis, (e) stirring time, (f) drying temperature and (g) calcination time and temperature. 

This was carried out with the aim to discover the best conditions resulting in nanocrystalline 

solids, the characteristics of which are: (a) large surfaces areas, (b) high porosity, (c) narrow 

distribution of pore size and (d) stable structure. 

 In the beginning, ternary oxides V-Cu-Ce, V-Fe-Ce and ceria synthesis was carried out 

by the method of alkaline co-precipitation using ammonia (1M) as precipitation agent. 

Characterization of the materials was performed after drying (100 oC) and calcination (200 

oC, 400 oC, 600 oC, 800 oC ). It was shown that vanadium, copper and iron addition in ceria 

influence the structural and surface properties and also the morphology of ceria. The highest 

surface areas were observed for the V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (331 m2/g), V0.1Fe0.3Ce0.6O2 (275 

m2/g), V0.1Cu0.1Ce0.8O2 (299 m2/g) and V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (294 m2/g) materials, there are 

larger than the pure ceria surface area (231 m2/g).  

 So using a suitable combination of heteroatoms, improvement of ceria surface and 

porosity is achieved. The ceria crystal structure is very stable since after the addition of the 

maximum quantity of V, Cu or V, Fe, it does not change, but the formation of ceria type solid 

solution is observed. The formation of a CeVO4 stable phase is also notable which is formed in 

both ternary V-Cu-Ce and V-Fe-Ce oxides at high calcination temperatures and can make 

improve these compounds for catalytic applications, since it is a p-semiconductor with good 

optical and magnetic properties. The addition of iron is propitious in the ternary system 

VxFe0.4-xCe0.6O2 because the surface area increases by 25%. 

 

 

 



Abstract 

 Also the synthesis of ternary V-Cu-Ce and V-Fe-

Ce oxides leads to compounds with different morphologies in proportion: (a) with the 

heteroatoms percentage which are added in ceria and (b) the thermal process, which the 

sample goes through.   

 After the study of the binary mixed oxides CuxCe1-xO2-y, VxCe1-xO2-y and FexCe1-xO2-

y, it was observed that ceria’s surface area increases considerably by the introduction of two 

heteroatoms (in suitable heteroatom ratio) in its lattice instead of one. The study of the binary 

oxides helped the understanding of the results obtained from the study of the ternary oxides. 

 At the same time, the impact of a set of experimental parameters was studied in 

order to fully understand their role in the structure, the morphology and mostly in the 

surface properties of the mixed oxides and of ceria. For this aim, oxides that presented 

large surface areas after drying were studied. From the presented and explained results it is 

concluded that the best conditions for the synthesis of a ternary cerium oxide having the 

best surface area , high porosity and relatively small crystallite size are: (a) co-precipitation 

method usage, (b) usage of nitric salts as precursors in 0.01M concentration, (c) 10 minutes 

stirring (d) ageing in RT and (e) drying at 100 0C. 

 In addition, some catalytic experiments were performed, with the purpose to study 

the acidic and basic sites on the ternary oxide surfaces. The catalytic decomposition 

reaction of isopropanol on the surface of ternary oxides revealed their mainly basic 

character and this is believed to be very attractive for the application of these oxides in 

catalytic reactions in which adsorption and degradation of molecules on basic sites is 

required. Finally chemometric analysis was held using the values of the adsorption 

pressure from the isothermal nitrogen adsorption technique with the purpose of grouping  

the ternary and binary cerium oxides and ceria and of extracting information as far as their 

properties are concerned.  
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Πρωτοτυπία Διδακτορικής Διατριβής  

  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στη σύνθεση και μελέτη μεικτών 

οξειδίων δημητρίου και καθαρού οξειδίου δημητρίου και στη βελτιστοποίηση των 

επιφανειακών ιδιοτήτων τους μελετώντας διάφορες παραμέτρους σύνθεσης.  

Η πρωτοτυπία έγκειται εν μέρει στο γεγονός ότι για πρώτη φορά παρασκευάζονται 

και μελετούνται τριπλά συστήματα δημήτριας παρουσία δύο ετεροατόμων V, Cu ή V, Fe. 

Με βάση τη βιβλιογραφία η παρουσία των δύο ετεροατόμων στη δημήτρια δεν έχει μελετηθεί 

με εξαίρεση δύο αναφορές όπου έγινε προσπάθεια σύνθεσης του οξειδίου V-Cu-Ce με τη 

μέθοδο του εμποτισμού με σκοπό τη χρήση του σε καταλυτικές εφαρμογές. Επίσης για πρώτη 

φορά διερευνάται η επίδραση των παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των τριπλών αυτών οξειδίων και διεξάγεται συστηματική μελέτη όπως ο 

ρόλος: (α) της επίδρασης της θερμοκρασίας καταβύθισης και γήρανσης κατά τη σύνθεση των 

οξειδίων με την αλκαλική  συγκαταβύθιση, (β) της συγκέντρωσης και του είδους των 

πρόδρομων αλάτων, (γ) του χρόνου γήρανσης και ανάδευσης, (δ) της θερμοκρασίας 

ξήρανσης και πύρωσης. Πρωτοτυπία αποτελεί η διερεύνηση του όξινου και βασικού 

χαρακτήρα των τριπλών μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce με την καταλυτική 

αντίδραση διάσπασης της ισοπροπανόλης. Για πρώτη φορά γίνεται μελέτη της 

μορφολογίας τέτοιων τριπλών μεικτών συστημάτων του οξειδίου δημητρίου.  

Επίσης, μεγάλο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αναφέρεται στη σύνθεση και 

μελέτη του καθαρού οξειδίου του δημητρίου για βελτιστοποίηση των παραμέτρων 

σύνθεσης και στη συνέχεια μελέτη των παραγώγων της δημήτριας όπως είναι τα μεικτά 

οξείδια V Cex 1-xO2-y, Cu Cex 1-xO2-y και Fe Cex 1-xO2-y. Επίσης για πρώτη φορά μελετήθηκαν οι 

επιφανειακές ιδιότητες, το μέγεθος των σωματιδίων και η κρυσταλλική δομή της 

δημήτριας μετά από αντίδρασή της με μίγμα διαλύματος βενζαλδεύδης/μεθανόλης. 

 Για πρώτη φορά μελετάται η κατανομή μεγέθους πόρων με τη Θεωρία 

Συναρτησιακής Πυκνότητας (DFT) σε όλα τα δείγματα. 

Πρωτοτυπία επίσης αποτελεί η χημειομετρική ανάλυση των πειραματικών 

δεδομένων της ισόθερμης προσρόφησης αζώτου με σκοπό την ομαδοποίηση των 

δειγμάτων ως προς κάποιες παραμέτρους και ταυτόχρονα την εξαγωγή πληροφοριών που 

αφορούν τις ιδιότητες των δειγμάτων. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η Διδακτορική Διατριβή στοχεύει (α) στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό των τριπλών 

μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce καθώς στη μελέτη του ρόλου της % αναλογίας των 

ετεροατόμων στις επιφανειακές ιδιότητες της δημήτριας με στόχο τη δημιουργία νέων δομών 

και μορφολογιών, (β) στην εύρεση απλής συνθετικής πορείας για την παρασκευή τόσο του 

καθαρού οξειδίου δημητρίου όσο και των διπλών και τριπλών μεικτών οξειδίων του και η 

περαιτέρω μελέτη των ιδιοτήτων τους όπως είναι η μελέτη της δομής και της υφής, (γ) στην 

εφαρμογή της καινούριας μεθόδου κατανομής μεγέθους πόρων, DFT.  

 Συγκεκριμένα η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις: (α) στη 

σύνθεση και στο χαρακτηρισμό των τριπλών μεικτών οξειδίων δημητρίου (V-Cu-Ce και V-Fe-

Ce) καθώς και στην εκτενή μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης στις ιδιότητες τους 

και (β) στη σύνθεση και μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων και της κρυσταλλικής δομής του 

καθαρού οξειδίου δημητρίου και των διπλών μεικτών οξειδίων V Cex 1-xO2-y, Cu Cex 1-xO2-y και 

Fe Cex 1-xO2-y.

 Πιο αναλυτικά στα τριπλά μεικτά οξείδια έγινε συστηματική μελέτη: 

• της επίδρασης της % αναλογίας των ετεροατόμων V, Cu ή V, Fe στις επιφανειακές 

ιδιότητες, στην κρυσταλλική δομή και μορφολογία των τριπλών μεικτών οξειδίων 

V Cu Cex x 1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45) και V Fe Cex x 1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45)  

• της επίδρασης της μεταβολής της  % αναλογίας των ετεροατόμων V, Cu ή V, Fe στα 

τριπλά οξείδια V Cux 0.4-xCe0.6O (0.05≤x≤ 0.4) και V Fe2-y x 0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤ x≤ 0.4) όταν 

η αναλογία της δημήτριας είναι σταθερή στο 60%. 

• της κατανομής μεγέθους πόρων χρησιμοποιώντας τη Θεωρία Συναρτησιακής 

Πυκνότητας 

• της σύνθεσης με χρήση αμμωνίας ως μέσο καταβύθισης και της επίδρασης του είδους 

σύνθεσης στα χαρακτηριστικά των οξειδίων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sol- gel 

• της επίδρασης της συγκέντρωσης των πρόδρομων αλάτων 

• της επίδρασης του είδους των πρόδρομων αλάτων 

• της επίδρασης της θερμοκρασίας ξήρανσης και του χρόνου πύρωσης 

• της επίδρασης του χρόνου γήρανσης 

• της επίδρασης του χρόνου ανάδευσης κατά τη διάρκεια του σταδίου καταβύθισης 

• της επίδρασης του σθένους του μεταλλοιόντος σιδήρου στα τριπλά μεικτά οξείδια 

V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y 
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• της επίδρασης της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της καταβύθισης ή γήρανσης (μη 

ισοθερμική καταβύθιση) ή κατά τη διάρκεια και των δύο σταδίων (ισοθερμική 

καταβύθιση) 

 Μελετήθηκε επίσης ο όξινος και βασικός χαρακτήρας της επιφάνειας των μεικτών 

τριπλών οξειδίων με χρήση της καταλυτικής διάσπασης της ισοπροπανόλης. Η συγκεκριμένη 

μελέτη έγινε σε ένα μικρό  ενδεικτικό δείγμα από τα στερεά που παρασκευάστηκαν. 

Στα πλαίσια του δεύτερου θέματος της διδακτορικής διατριβής επιτεύχθηκε η σύνθεση και 

μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων και της κρυσταλλικής δομής του καθαρού οξειδίου δημητρίου 

και των μεικτών οξειδίων V Cex 1-xO2-y, Cu Ce Ox 1-x 2-y και FexCe1-xO2-y που απώτερος στόχος 

ήταν η σύγκριση με τα τριπλά μεικτά οξείδια καθώς και η επίτευξη στερεών με βέλτιστες 

επιφανειακές ιδιότητες. Πιο αναλυτικά έγινε συστηματική μελέτη  της επίδρασης της 

χημικής σύστασης των μεικτών διπλών οξειδίων και της θερμοκρασίας πύρωσης στις 

επιφανειακές τους ιδιότητες (Σχηματισμός μεικτών οξειδίων V Cex 1-xO2-y, Cu Ce Ox 1-x 2-y και 

Fe Cex 1-xO2-y σε όλες τις αναλογίες βαναδίου, χαλκού και σιδήρου αντίστοιχα). Επίσης 

μελετήθηκαν εκτενώς οι ακόλουθοι παράμετροι σύνθεσης στο οξείδιο του δημητρίου με 

σκοπό (α) τη βελτιστοποίηση των επιφανειακών του ιδιοτήτων και (β) τη σύγκριση με τα 

τριπλά οξείδια μετά από μελέτη της μεταβολής των ίδιων παραμέτρων σύνθεσης έτσι ώστε 

να διερευνηθεί  ο ρόλος της παρουσίας των δύο ετεροατόμων V, Cu ή V, Fe στη δημήτρια. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα εξής:  

•  Επίδραση της θερμοκρασίας της αντίδρασης και της γήρανσης σε συνθήκες απόσταξης με 

ολική επαναρροή (reflux) 

•  Επίδρασης της θερμοκρασίας χωρίς την παρουσία συνθηκών reflux 

•  Επίδραση της συγκέντρωσης των πρόδρομων αλάτων 

•  Επίδραση του χρόνου  γήρανσης κατά τη διάρκεια της μεθόδου παρασκευής 

•  Επίδραση του χρόνου ανάδευσης στο στάδιο της καταβύθισης  

•  Επίδραση της θερμοκρασίας ξήρανσης  

•  Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης 

Μελετήθηκαν  οι επιφανειακές ιδιότητες, το μέγεθος των σωματιδίων και η 

κρυσταλλική δομή της δημήτριας μετά από αντίδρασή της με μίγμα διαλύματος 

βενζαλδεύδης/μεθανόλης. 

   Επιπρόσθετα έγινε χρήση της χημειομετρικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας 

τα δεδομένα των πιέσεων προσρόφησης από την τεχνική της ισοθερμικής προσρόφησης 

αζώτου με σκοπό την ομαδοποίηση των τριπλών, διπλών μεικτών οξειδίων και της 

δημήτριας και τη εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν τις ιδιότητές τους. 
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Κεφάλαιο 1                                                                                Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 Βασικά Στοιχεία Χημείας Στερεάς Κατάστασης 

1.1.1 Τέλειοι και ατελείς κρύσταλλοι 

 Τέλειος κρύσταλλος θεωρείται αυτός του οποίου τα άτομά έχουν σταθερές θέσεις 

στο πλέγμα κάτι που παρατηρείται μόνο σε συνθήκες 0Κ [1, 2]. 

 Οι πραγματικοί κρύσταλλοι, σε αντίθεση με την ιδανική ή τέλεια κρυσταλλική 

δομή (τέλεια περιοδικότητα), εμφανίζουν συνήθως ποικιλία δομικών ατελειών λόγω της 

δόνησης των ατόμων με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η περιοδικότητα [1, 3, 4]. 

 Η ύπαρξη ατελειών στο κρυσταλλικό πλέγμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

φαινόμενα όπως η διάχυση [2], η συσσωμάτωση, η καταβύθιση, η πυρηνογένεση, η 

οξείδωση [5] κ.τ.λ. 

 Επιπλέον αρκετές από τις ιδιότητες των κρυστάλλων οφείλονται στις δομικές 

ατέλειες που παρουσιάζουνται στο κρυσταλλικό τους πλέγμα όπως είναι: (α) η 

αγωγιμότητα ορισμένων ημιαγωγών η οποία οφείλεται αποκλειστικά στα ίχνη χημικών 

προσμείξεων [6], (β) το χρώμα των κρυστάλλων το οποίο προκύπτει από τις ατέλειες και 

(γ) οι μηχανικές και πλαστικές ιδιότητες οι οποίες εξαρτώνται από τις ατέλειες [3]. 

Επιπρόσθετα, οι επιφανειακές ατέλειες καθορίζουν την ενεργότητα και την εκλεκτικότητα 

των στερεών σε διάφορες καταλυτικές αντιδράσεις.  

 

1.1.2 Τύποι ατελειών στους κρυστάλλους- Θερμοδυναμική θεώρηση της δημιουργίας 

ατελειών 

Οι συνηθισμένες ατέλειες είναι: (α) η ενσωμάτωση «ξένων ατόμων» ή ομάδας 

ατόμων στο πλέγμα του κρυστάλλου (χημικές προσμίξεις), (β) οι κενές πλεγματικές θέσεις 

(ατέλειες Schottky) καθώς και (γ) οι μετακινήσεις των ατόμων ώστε να παρεμβάλλονται 

μεταξύ των κανονικών θέσεων του πλέγματος (ατέλειες Frenkel, χημικές ατέλειες) (Σχήμα 

1.1) [2, 3]. 

Σχήμα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση των συνηθισμένων ατελειών στους κρυστάλλους 
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 Συγκεκριμένα, οι ατέλειες είναι δυνατό να ταξινομηθούν στις πιο κάτω κύριες 

κατηγορίες: (α) σημειακές ατέλειες (point defects), (β) ατέλειες γραμμής (line defects), (γ) 

ατέλειες επιπέδου (planar defects) και (δ) ατέλειες όγκου (volume defects). 

Οι σημειακές ατέλειες δημιουργούνται όταν ένα άτομο απουσιάζει ή βρίσκεται σε 

ακανόνιστη θέση μέσα στο πλέγμα. Συγκεκριμένα οι ατέλειες αυτές περιλαμβάνουν: (α) 

αυτό-ενδοπλεγματικά άτομα (ατέλειες Frenkel), (β) ενδοπλεγματικά «ξένα» άτομα και (γ) 

παρουσία ατόμων σε ενδοπλεγματικές θέσεις και κενές θέσεις ανιόντων ή κατιόντων 

(ατέλειες Schottky) [1]. Η κενή θέση είναι άδειος χώρος στο κρυσταλλικό πλέγμα η οποία 

οφείλεται στην απουσία ενός ατόμου και δημιουργείται συνήθως σε υψηλές θερμοκρασίες 

(Σχήμα 1.1). Στον πίνακα 1.1 καταγράφονται οι συμβολισμοί των ατελειών σημείου, που 

δημιουργούνται στον κρύσταλλο σύμφωνα με  τους Kröger και Vink [2]: 

 

  Πίνακας 1.1: Συμβολισμοί Kröger και Vink για τις σημειακές ατέλειες στον κρύσταλλο 

Είδος ατέλειας Σύμβολο Σχόλια 

V Κενή θέση ατόμου Μ M, X: δισθενή ιόντα M΄΄
 Κενή θέση ατόμου Χ VX

.. 2+M , X2-: κατιόν και ανιόν 
x Ιόν σε πλεγματική θέση VM , XX

x x: αφόρτιστο 
 L σε M θέση L L+: ιόν dopant M΄

. Ν σε M θέση L N3+: ιόν dopant M
e΄  Ελεύθερο ηλεκτρόνιο - 
h. Ελεύθερη οπή - 

. αποτελεσματικό θετικό φορτίο  Ενδοπλεγματικό ιόν Μ M..
i  

 Ενδοπλεγματικό ιόν Χ ΄αποτελεσματικό αρνητικό φορτίο X'
i  

 

Οι ατέλειες γραμμής (ή dislocations), είναι περιοχές στις οποίες τα άτομα 

διολισθαίνου εκτός της κρυσταλλικής δομής, και εμφανίζονται όταν ασκηθεί πίεση (σ) 

στον κρύσταλλο (Σχήμα 1.2(α)).  

Σχήμα 1.2: (α)  Άσκηση πίεσης στον κρύσταλλο και (β) Δημιουργία ακμής και έλικας 
dislocations 

σ 

σ 

(α) (β) 
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Υπάρχουν δύο είδη ατελειών γραμμής: (α) edge dislocation, που σχηματίζεται από 

μισό επιπλέον επίπεδο ατόμων και (β) screw dislocation (Σχήμα 1.2(β)).  Ένας τύπος 

επίπεδης ατέλειας είναι το «όριο του κόκκου» (grain boundary). Το στερεό γενικότερα 

αποτελείται από κρυσταλλίτες ή κόκκους. Το «όριο κόκκου» θεωρείται η απόσταση από 

το τέλος του ενός κόκκου μέχρι την αρχή του επόμενου κόκκου. Τέλος, οι ατέλειες όγκου 

δημιουργούνται συνήθως όταν τα «ξένα» άτομα που εισάγονται σε ένα πλέγμα 

ομαδοποιούνται και σχηματίζουν περιοχές διαφορετικής κρυσταλλικής φάσης. Τέτοιου 

είδους ατέλειες καθορίζουν συχνά τις επιφανειακές ιδιότητες του στερεού [6]. 

Οι ατέλειες προκαλούν μείωση της ελεύθερη ενέργειας του συστήματος (Σχήμα 

1.3). Για παράδειγμα, με τη δημιουργία μίας κενής θέσης κατιόντος απαιτείται ενέργεια 

ΔΗ. Λόγω του μεγάλου αριθμού των θέσεων που η κενή αυτή θέση μπορεί να καταλάβει 

παρατηρείται αύξηση της εντροπίας του συστήματος. Εάν ένας κρύσταλλος περιέχει 1 

mole κατιόντος τότε υπάρχουν περίπου 1023 πιθανές θέσεις για κενή θέση [1]. Αυξάνοντας 

την εντροπία του συστήματος, η ενέργεια ΔH που απαιτείται για δημιουργία της ατέλειας 

είναι μικρότερη την αύξηση του εντροπικού όρου, με αποτέλεσμα η ποσότητα ΔGo να 

μειώνεται. 

ενέργεια 

[Ατέλεια]
 1.3: Διάγραμμα μεταβολής ενέργειας με την εισαγωγή ατελειών σε ένα  κρύσταλλο Σχήμα

ΔΗ 

ΔG=ΔΗ-ΤΔS 

-ΤΔS 

 

 1.2 Οξείδιο Δημητρίου- Φυσικοχημικές Ιδιότητες 

 Το δημήτριο παρουσιάζει δύο οξειδωτικές καταστάσεις, +3 και +4, και έχει 

ηλεκτρονική διαμόρφωση 4f25d0 26s . Μπορεί να σχηματίσει ενδιάμεσα οξείδια που να 

βρίσκονται στο εύρος Ce2O - CeO3 2. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.2, το δημήτριο είναι 

ασταθές παρουσία ατμόσφαιρας οξυγόνου με αποτέλεσμα να σχηματίζονται εύκολα τα 

οξείδιά του. Το οξείδιο του δημητρίου έχει τρεις φάσεις: (α) CeO2 με δομή CaF2, (β) 

εξαγωνική δομή (h-) Ce O  και (γ) κυβική δομή (c-) Ce O2 3 2 3 [7, 8]. Η τελική στοιχειομετρία 

του οξειδίου αυτού εξαρτάται τόσο από τη θερμοκρασία όσο και από τη μερική πίεση 

οξυγόνου [7, 9]. Σε υψηλές θερμοκρασίες και σε σχετικά χαμηλή πίεση οξυγόνου το 
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οξείδιο του δημητρίου (ή δημήτρια) ανάγεται λόγω της απομάκρυνσης των ιόντων O2- από 

το πλέγμα του με αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας κενής θέσης ανιόντος σύμφωνα με την 

πιο κάτω εξίσωση [7, 10]:  

 

4+

Πίνακας 1.2: Θερμοδυναμικές ιδιότητες του οξειδίου δημήτριου  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΗο
298(kJ/mol) ΔGο

298(kJ/mol) Sο
298(J/mol) 

Ce + O2 = CeO2 -1089 -1025 61.5 

2Ce + 1.5O2= Ce2O3 -1796 -1708 152 

CeO1.5 + 0.25O2 = CeO2  -191 -172 - 

  

 Το Ce2O3 είναι κρυσταλλικό και ταυτόχρονα πολύ ασταθές κατά την οξείδωση 

[11] με αποτέλεσμα αυξάνοντας την πίεση να σχηματίζονται ομόλογες σειρές του τύπου 

CenO2n-2m [7]. 

 To CeO2 κρυσταλλώνεται σε δομή τύπου φθορίτη (CaF2) με εδrοκεντρωμένη 

κυβική μοναδιαία κυψελίδα (FCC) έχοντας ομάδα σημείου Fm3m (α= 0.541134 nm, 

JCPDS 34- 394) [7, 12, 13]. Το θερμοδυναμικά σταθερότερο επίπεδο στην επιφάνεια είναι 

το (111) [5]. Συγκεκριμένα, κάθε κατιόν δημητρίου είναι συναρμοσμένο με οκτώ 

ισοδύναμα ανιόντα οξυγόνου σε κάθε γωνιά του κύβου και παράλληλα κάθε ανιόν 

οξυγόνου είναι συντονισμένο με ένα τετράεδρο κατιόντων δημητρίου (Σχήμα 1.4) [7, 14-

17]. Η δημήτρια διατηρεί την κυβική δομή φθορίτη από θερμοκρασία δωματίου μέχρι το 

σημείο τήξεως της (~2300 0C) και σε αντίθεση με άλλα οξείδια δεν χαρακτηρίζεται από 

πολυμορφισμό [13, 18-21]. Επίσης, το οξείδιο αυτό έχει κίτρινο χρώμα το οποίο 

αποδίδεται στη μεταφορά φορτίου Ce+4→O2- [13, 22]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4Ce  + O2- 4+ - 4+ → 4Ce  + 2e /□1 + 0.5O2 → 2Ce  + 2Ce3+ (1.1)  + □ + 0.5O2   
1:κενή θέση που προκύπτει από την απομάκρυνση του ιόντος O2-

Σχήμα 1.4: Κρυσταλλική δομή οξειδίου δημητρίου 
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 Η δημήτρια παρουσιάζει ιδιαιτερότητα στη δομή της, η οποία οφείλεται στο 

μεγάλο ποσοστό των κενών θέσεων οξυγόνου που έχει. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται 

από μια συνεχή σειρά μη στοιχειομετρικών φάσεων (CeO IV
2-x) μεταξύ του CeO  (Ce2 ) και 

του Ce IIIO  (Ce2 3 ) [23]. Ως συνέπεια της ατελούς δομής της δημήτριας ευνοείται η εύκολη 

αποθήκευση οξυγόνου από το δημήτριο όχι μόνο από την επιφάνεια αλλά και από το 

εσωτερικό της κρυσταλλικής δομής του.  

 Συγκεκριμένα στη δημήτρια μπορεί να υπάρχουν εσωτερικές ή εξωτερικές 

ατέλειες. Οι εσωτερικές ατέλειες οφείλονται σε θερμική αταξία ή αντίδραση μεταξύ της 

επιφάνειας του στερεού και της ατμόσφαιρας (οξειδοαναγωγική διαδικασία) [7, 24, 25]. 

Προτείνονται τρεις πιθανοί μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί να λάβουν χώρα οδηγώντας σε 

ατέλειες Schottky και Frenkel (§1.1.2), όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5 και στις εξισώσεις 

1.2- 1.4, και δεν περιλαμβάνουν ανταλλαγή με την αέρια φάση [7, 26].  
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Ατέλεια Schottky 

Ατέλεια Frenkel 

 1.5: Σχηματική αναπαράσταση των ατελειών Schottky και Frenkel. 

   

 

 

  

 

  

 
Σχήμα  

 
 CeCe

Ce
Schottky, ΔΕ=3.53 eV 2

'''' 22 CeOVVO Ceo ++↔+ ⋅⋅
Ο

(1.2) 
Κατιόν Frenkel, ΔΕ=11.11 eV ''''

CeiCe VCe +↔ •••• (1.3) 

Ανιόν Frenkel, ΔΕ=3.2 eV ⋅⋅
Ο

+↔ VOO iO
''' (1.4) 

 

 

  

 (Όπου, O  και Ceo Ce: άτομα οξυγόνου και δημητρίου στις πλεγματικές θέσεις, Vö 

και  : κενή θέση οξυγόνου και δημητρίου,  και  : ιόντα δημητρίου και 

οξυγόνου σε ενδοπλεγματική θέση, τελεία (.): θετικό φορτίο του κάθε ιόντος, τόνος (΄): 

αρνητικό φορτίο (Πίνακας 1.1)).  

''
iO''''

CeV •••
iCe

 

 Από τις τιμές των ΔΕ φαίνεται ότι ο επικρατέστερος μηχανισμός ατέλειας είναι ο 

μηχανισμός του ανιόντος Frenkel [7, 26]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό 

ζεύγους κενών θέσεων οξυγόνου και την παρουσία ατόμων οξυγόνου σε εσωτερικές 

θέσεις. Για κάθε άτομο οξυγόνου που απομακρύνεται από την κρυσταλλική δομή 

απαιτείται η εισαγωγή δύο ηλεκτρονίων (σχετίζονται με την αλλαγή φορτίου μεταξύ Ce4+ 
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Κεφάλαιο 1                                                                                Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
3+και Ce ) για να διατηρηθεί η κρυσταλλική ουδετερότητα και το γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται από την εξίσωση 1.5: 

 (g) (1.5) CeO  ↔ 2xCe΄2 Ce + (1-2x)CeCe + xVö + (2-x)Oo + 0.5xO  2

 Σύμφωνα με την εξίσωση 1.5, όταν x moles ατομικού οξυγόνου απομακρύνονται 

από το πλέγμα τότε οι ιοντικές θέσεις του O2- καταλαμβάνονται από κενές θέσεις 

οξυγόνου. Αντίστοιχα, όταν 1-2x moles Ce4+ απομακρύνονται από την κατιοντική θέση 

σχηματίζονται 2x moles Ce3+ (Ce΄Ce) [7].  

 Οι κατιοντικές ενδοπλεγματικές θέσεις είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για τη 

δημιουργία θετικά φορτισμένων ατελειών και μπορούν να σχηματιστούν μετά από 

μεταφορά των επιφανειακών κατιόντων δημητρίου σε ενδοπλεγματική θέση και από την 

απομάκρυνση δύο ανιόντων στην αέρια φάση για κάθε ενδοπλεγματική θέση δημητρίου 

που σχηματίζεται. Η διαδικασία μπορεί απλά να αναπαρασταθεί με την ακόλουθη εξίσωση 

[7]:  
(g) (1.6) (1+x) CeO  

 Οι εξωτερικές ατέλειες προέρχονται τόσο από ακαθαρσίες όσο και από την 

προσθήκη ετεροσθενούς πρόσμιξης. Όταν η ετεροσθενής πρόσμιξη (π.χ M2O3) προστεθεί 

στο στερεό οξείδιο (π.χ CeO2) τότε στο πλέγμα δημιουργείται ανισορροπία φορτίου που 

πρέπει να αντισταθμιστεί. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι εξισώσεις που αναφέρονται: (α) 

στην αντιστάθμιση της κενής θέσης (1.7), (β) στην εσωτερική αντιστάθμιση πρόσμιξης 

(1.8) και (γ) στην εσωτερική αντιστάθμιση για το δημήτριο (1.9) [26].  

  

 

 

 

 

 

 Λήφθηκαν αποτελέσματα και για τους τρεις πιο πάνω μηχανισμούς και βρέθηκε ότι 

ο μηχανισμός αντιστάθμισης της κενής θέσης είναι ο πιο ευνοϊκός για μεγάλα κατιόντα.  

 Το οξείδιο του δημητρίου είναι n- τύπου ημιαγωγός και η ενεργειακή διαφορά 

μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας είναι τέτοια ώστε με αύξηση της 

θερμοκρασίας να επιτρέπεται η μετάβαση από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. 

[23, 27].  

 

 

 

M2O3   ↔    2M΄Ce + Vö + 3Ox
o  (1.7) 

 

CeO2

2M2O3   ↔    3M΄Ce + ...
iM  + 6Ox

o (1.8) 
CeO2

  CeO2
Cex

Ce + 2 Ox
o + 2M2O3  ↔     4M΄Ce + •••

iCe  + 8 Ox
o (1.9) 

2↔ Ce O1+x 2 + xO2
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1.3 Τρόποι Σύνθεσης Οξειδίου Δημητρίου 

 Από διάφορες μελέτες που έγιναν φαίνεται ότι η μέθοδος σύνθεσης δεν επηρεάζει 

την κρυσταλλική δομή (τύπου φθορίτη) της δημήτριας. Αντίθετα επηρεάζει τις 

καταλυτικές [7] και φυσικοχημικές ιδιότητες της όπως: (α) το μέγεθος σωματιδίων, (β) την 

επιφάνεια, (γ) το πορώδες [28] και (δ) τη μορφολογία της [10, 15, 29]. 

 Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί τρόποι σύνθεσης του CeO2 και βασίζονται 

κυρίως σε χημικές μεθόδους. Μερικές συνθετικές διαδικασίες που προτείνονται και 

χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα είναι: (α) η υδροθερμική μέθοδος (hydrothermal 

method), (β) η ομοιογενής καταβύθιση κάτω από ήπιες συνθήκες (precipitation), (γ) η 

πυρόλυση νέφους (spray pyrolysis), (δ) η θερμική αποσύνθεση των ανθρακικών αλάτων, 

(ε) η καταβύθιση σε μικρογαλακτώματα (microemulsion) (ζ) η μέθοδος λύματος- 

πηκτώματος (sol- gel) και (η) η ηλεκτροχημική συγκαταβύθιση [15, 30]. Από αυτές τις 

μεθόδους λαμβάνονται κυρίως μεσοπορώδεις και μακροπορώδεις δομές, νανοσωματίδια 

και υμένια (films) [31].  

 Γενικά έχει αποδειχτεί ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό των συνθηκών και της 

μεθοδολογίας σύνθεσης μπορεί να ληφθεί το οξείδιο του δημητρίου με μέγεθος 

κρυσταλλιτών της τάξης των μερικών νανομέτρων. 

 

1.3.1 Υδροθερμική Σύνθεση 

 Η υδροθερμική μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως 

της ευκολίας ελέγχου των παραμέτρων σύνθεσής της όπως: 1) το pH του διαλύματος, 2) η 

θερμοκρασία και ο χρόνος αντίδρασης, 3) η συγκέντρωση του διαλύματος, 4) το είδος του 

διαλύτη, καθώς επίσης, 5) η ομοιογενής πυρήνωση [32] η οποία επιτυγχάνεται και βοηθά 

στη λήψη ομοιογενών και ομοιόμορφων νανοσωματιδίων με πολύ μικρούς κόκκους και 

υψηλή καθαρότητα [21, 32, 33]. Απαιτεί όμως, υψηλή θερμοκρασία και πίεση που μπορεί 

να οδηγήσουν σε φαινόμενα συσσωμάτωσης και δυσκολία στη λήψη διασπαρμένων 

σωματιδίων [7, 34]. Όταν ακολουθούνται τα τρία στάδια της διαδικασίας (υδροθερμική 

σύνθεση, υδροθερμική οξείδωση και υδροθερμική κρυστάλλωση [7]), λαμβάνονται 

συνήθως λεπτόκοκκα και μονοκρυσταλλικά στερεά με μέγεθος σωματιδίων της τάξης των 

νανομέτρων. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης το νερό (υδροθερμική μέθοδος) αλλά 

αμμωνία ή οργανικός διαλύτης τότε η μέθοδος ονομάζεται διαλυτοθερμική (solvothermal). 

  Μια άλλη ερευνητική ομάδα [35, 36], χρησιμοποίησε τη διαλυτοθερμική μέθοδο 

παρουσία νιτρικού δημητρίου και αμμωνίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό νανοσωλήνων 

CeO2-x με κυβική δομή φθορίτη. Η αντίδραση διεξήχθηκε κάτω από ήπιες συνθήκες, χωρίς 

δηλαδή την παρουσία υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, και φάνηκε ότι τόσο η 
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θερμοκρασία καταβύθισης όσο και η θερμοκρασία γήρανσης επηρεάζουν το σχηματισμό 

των νανοσωλήνων της δημήτριας [36]. Εάν η αμμωνία αντικατασταθεί με φθοριούχο 

πολύ-βιλιδένιο (polynivylidene, PVDF) τα σωματίδια της δημήτριας μεταβάλλουν το 

ραβδοειδές τους σχήμα σε σφαιρικό [37].  

 Για το σχηματισμό ράβδων (νανομεγέθους) ο Z-Y. Yuan και οι συνεργάτες του 

[38] τροποποίησαν την υδροθερμική μέθοδο επιτυγχάνοντας καλύτερο έλεγχο της υφής, 

της δομής και της μορφολογίας των νανοσωματιδίων της δημήτριας. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποίησαν ως πρόδρομο άλας το CeCl . 7H3 2O και ως επιφανειοδραστική ουσία το 

CTAB. Διαπιστώθηκε ότι τόσο η συγκέντρωση της επιφανειοδραστικής ουσίας όσο ο 

χρόνος αλλά και ο ρυθμός ανάδευσης έχουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην τελική 

δομή των στερεών που λήφθηκαν [38].  

 Ταυτόχρονα, ενώ ο Wang κατάφερε να λάβει σωματίδια δημήτριας μεγέθους 30- 

50 nm [39], ο Masui και οι συνεργάτες του [34] χρησιμοποίησαν τα πρόδρομα άλατα 

Ce(SO )4 2, (NH ) Ce(SO )4 2 4 2 και (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 και έλαβαν σωματιδία δημήτριας με 

μέγεθος μικρότερο από 5 nm.  Συγκεκριμένα, όταν το μεταλλικό δημήτριο αντέδρασε με 

2-μεθόξυμεθανόλη λήφθηκαν μικρότερα σωματίδια δημήτριας (μεγέθους 2 nm) [34].  

 

1.3.2 Μέθοδος καταβύθισης 

 Η καταβύθιση θεωρείται ο πιο συνηθισμένος τρόπος εργαστηριακής παρασκευής 

καταλυτών σε μορφή σκόνης [40]. Κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στις μεθόδους 

σύνθεσης στερεών οξειδίων κυρίως λόγω: (α) του χαμηλού κόστους [15], (β) της 

απλότητας και (γ) των ήπιων συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια της μεθόδου 

αυτής [29, 41]. Στηρίζεται σε μια αντίδραση υγρής φάσεως για την καταβύθιση αδιάλυτων 

κρυσταλλικών ή άμορφων ενώσεων. Τα υδατικά διαλύματα των ανόργανων αλάτων του 

δημητρίου μπορεί να είναι: (α) Ce(NO )3 3, (β) CeCl , (γ) Ce(SO ) , (δ) (NH ) Ce(NO )3 4 2 4 2 3 6 [7, 

27] και συνήθως οι ουσίες που προκαλούν καταβύθιση και χρησιμοποιούνται είναι η  

αμμωνία και τα αμμωνιακά άλατα γιατί αυτά απομακρύνονται εύκολα σε μεταγενέστερο 

στάδιο της επεξεργασίας του ιζήματος [14, 29]. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 

ακόμη υδροξείδια των αλκαλίων ή ανθρακικά άλατα [41, 42].  

 Ο D. Terribile και οι συνεργάτες του [30], χρησιμοποίησαν ως μέσο καταβύθισης 

την αμμωνία της οποίας η βασικότητα είναι η κινητήρια δύναμη για την οξείδωση του 

Ce3+ 3+ 4+. Συγκεκριμένα το Ce  μπορεί να θεωρηθεί ως βάση κατά Lewis ενώ το Ce  ως οξύ 

κατά Lewis. Τα βασικά διαλύματα ευνοούν το σχηματισμό του Ce4+ όπως φαίνεται από 

την ισορροπία στην εξίσωση 1.10 [30]. 

 3+ 3+Ce  + H2O ↔ Ce(OH)  + H+ - (1.10)  + e
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4+ Λόγω της χαμηλής βασικότητας και του μεγάλου φορτίου των ιόντων Ce , τα 

κατιόντα αυτά ενυδατώνονται εύκολα και σχηματίζουν σύμπλοκα πρόδρομα με τα ιόντα 

υδροξυλίου και το νερό της μορφής [Ce(H2O)x(OH) ](4-y)+
y . Ακολουθεί πολυμερισμός και 

καταβύθιση των πρόδρομων με αποτέλεσμα να λαμβάνεται το ένυδρο οξείδιο δημητρίου. 

Η αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης από Ce3+ 4+ σε Ce  αποδεικνύεται και από τις 

χρωματικές μεταβολές του διαλύματος, δηλαδή αρχικά από άχρωμο διάλυμα μετατρέπεται 

σε βιολετί, στη συνέχεια σε καφέ και τέλος σε κίτρινο διάλύμα. Το βιολετί χρώμα είναι 

χαρακτηριστικό για την μεικτή οξειδωτική κατάσταση των ενδιάμεσων ειδών [30]. 

 Το 2001, η ομάδα του Tsusuki [43], κατάφερε να συνθέσει νανοσωματίδια 

δημήτριας μέσω της μηχανοχημικής αντίδρασης του τριχλωρικού δημητρίου και του 

υδροξειδίου του νατρίου (εξίσωση 1.11). Στο τέλος, η καθαρή δημήτρια λήφθηκε μετά 

από πύρωση του υδροξειδίου δημητρίου (ΙΙΙ) ( εξίσωση 1.12)[43].  

 

 

 

  

 Η ομάδα του J.G. Li [44], το 2002, σύνθεσε σκόνες, με τη μέθοδο της 

καταβύθισης χρησιμοποιώντας ως μέσο καταβύθισης το ανθρακικό αμμώνιο. Οι τελικές 

σκόνες παρουσίαζαν μεγάλη καταλυτική ενεργότητα ως προς το μονοξείδιο του άνθρακα. 

Επιπρόσθετα, οι Chen και Chang [29] για τη σύνθεση των σκονών, οι οποίες 

συσσωματώνονται πλήρως και σε χαμηλές θερμοκρασίες όπως π.χ 1200 0C, 

χρησιμοποίησαν διάλυμα νιτρικού δημητρίου (ΙΙΙ) και εξαμεθυλενοτετραμίνης [18, 45, 

46]. Ο N.C. Wu και οι συνεργάτες του [33], απέδειξαν ότι η συσσωμάτωση συμβαίνει 

συνήθως λόγω: (α) των ηλεκτροστατικών δυνάμεων, (β) των δυνάμεων Van de Waals και 

(γ) των τριχοειδών δυνάμεων. Οι επιφάνειες των κόκκων (grains) απορροφούν νερό με 

αποτέλεσμα να σχηματίζονται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ δύο κόκκων που πλησιάζουν 

(Σχήμα 1.6) [33].  

 

  

 

 

  

  

  

CeCl3 + 3NaOH→ Ce(OH)3 + 3NaCl (ΔΗ0=-345kJ/mol) (1.11) 

O (1.12) Ce(OH)  + 1/4O → CeO3 2 2 + 1.5H2

Ce O

N+ O-

O

H

O

H

Ce

Σχήμα 1.6: Προσρόφηση νερού σε επιφάνεια των κόκκων της δημήτριας 
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 Εναλλακτική ουσία για αντικατάσταση της εξαμεθυλενοτετραμίνης είναι η ουρία. 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ του (NH )4 2Ce(NO )3 6 (πρόδρομου 

άλατος) και της ουρίας είναι οι 1.13- 1.17 [39]:  

 
CO(NH2)2(aq) + 3H2O → 2NH4

+ + 4OH-
(aq) + CO2(g)       (1.13) 

 (NH4)2Ce(NO3)6(aq) → 2NH4
+

(aq) + 6NO3
-
(aq) + Ce4+

(aq) (1.14) 

                      NH4
+

(aq) + NO3
-
(aq) → NH4NO3(aq)      (1.15) 

               Ce4+
(aq) + 4OH-

(aq) → Ce(OH)4(s)          (1.16) 

                Ce(OH)4(s) → CeO2(s) + 2H2O         (1.17) 

  

 

 

              

 

  
- Από τις αντιδράσεις 1.13, 1.14 και 1.16 φαίνεται τα ΟΗ  που παράγονται (βασικό 

αντιδραστήριο) αντιδρούν με το όξινο αντιδραστήριο, Ce4+, οδηγώντας σε ομοιογενή 

καταβύθιση. Τα νιτρικά ιόντα που λαμβάνονται από τη διάσπαση του (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 

καταναλώνονται από τα αμμωνιακά ιόντα (1.15) [39].  

 Σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν τόσο τη μορφολογία όσο και τις 

επιφανειακές ιδιότητες του στερεού κατά τη διάρκεια της καταβύθισης είναι το pH [10, 

15] και η θερμοκρασία της αντίδρασης [32, 41]. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν τόσο οι 

Yabe και Sato [10] όσο και ο Y. Mei  [15], με την παρατήρηση ότι το σχήμα των 

σωματιδίων της δημήτριας (σφαιρικό ή βελονοειδές) εξαρτάται σημαντικά από το pH του 

διαλύματος που επικρατεί κατά τις αντιδράσεις οξείδωσης του Ce(III) σε Ce(IV) [10]. 

Όταν το pH κατά τη διάρκεια της οξείδωσης του δημητρίου διατηρείται χαμηλότερο από 7 

ή μεγαλύτερο από 8 λαμβάνονται σφαιρικά ή ραβδοειδή σωματίδια αντίστοιχα [10]. Στη 

συνέχεια, η ομάδα του H-Y. Chang [41] έδειξε ότι σε θερμοκρασία 30 0C το σχήμα που 

λαμβάνει το υδροξειδίου του δημητρίου είναι κυβικό ενώ στους 90 0C μεταβάλλεται σε 

εξαγωνικό. 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές για το ρόλο του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (H O2 2) στη σύνθεση της δημήτριας το οποίο ενεργεί ως οξειδωτικό για το 

ζεύγος Ce3+ 4+ /Ce [29, 39, 47]. Η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (εξίσωση 

1.18) και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό του, δίνει την κινητήρια δύναμη για ανταλλαγή 

των οξειδωτικών καταστάσεων της δημήτριας σε υδατικό διάλυμα [48].  

 

  

 Αν και η σύνθεση των νανοσωλήνων της δημήτριας είναι πολύ δύσκολη, ο Zhou 

και οι συνεργάτες του [47] κατάφεραν να συνθέσουν το συγκεκριμένο σχήμα μετά από 

διάλυση του Ce(OH)3 σε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το στερεό που λήφθηκε είχε 

Η2Ο2 → ΗΟ2 + Η+ + e-, Eo = -1.5V (1.18) 
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κοιλότητες οι οποίες είναι επιθυμητές σε διάφορες καταλυτικές εφαρμογές. Ο Djuricic και 

οι συνεργάτες του [49], ανάφεραν ότι η μερικώς συσσωματωμένη δημήτρια μπορεί να 

ληφθεί σε δύο βήματα: στο πρώτο βήμα προστίθεται υπεροξείδιο του υδρογόνου σε 

νιτρικό δημήτριο στους 5 0C και αργότερα με προσθήκη του υδροξειδίου του αμμωνίου 

παρατηρείται ίζημα ενώ στο δεύτερο βήμα το διάλυμα θερμαίνεται ισοθερμικά στους 180 
0C. Η προσθήκη του υπεροξειδίου του υδρογόνου βοηθά εκτός από την ομαλή και αργή 

αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του Ce3+ 4+ σε Ce  και στην ιδανική ομοιογενή 

καταβύθιση με σχηματισμό πυκνών σφαιρικών συσσωματωμάτων. Με τη μέθοδο αυτή 

λήφθηκαν λεπτόκοκκα σωματίδια. Συγκεκριμένα,  κατά την υδρόλυση, το Ce(NO )3 3 

ενεργεί ομοιογενώς με τα μόρια του νερού που βρίσκονται γύρω του με επακόλουθο να 

μετατρέπεται σε πλήρως υδρολυμένο Ce(OH)4 το οποίο σχηματίζει σφαιρικά σωματίδια 

[19, 49]. Τα σωματίδια συσσωματώνονται σε χαμηλό pH και καταβυθίζονται. Οι 

αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης  που πραγματοποιούνται σε όξινο περιβάλλον 

είναι οι  1.19 – 1.21 και σε βασικό περιβάλλον είναι οι 1.22- 1.25 [19]:  

  4+

  

 

 

 

 

 

 

 Προσφάτως, ανακοινώθηκε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την παρασκευή 

μεσοπορωδών υλικών με μεγάλη επιφάνεια. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε για την 

παρασκευή των οξειδίων των μεταβατικών μετάλλων χρησιμοποιώντας οργανικά μόρια 

όπως ανιοντικά, κατιονικά ή αμφοτερικά τασιενεργά. Με βάση αυτή την προσέγγιση έγινε 

προσπάθεια για την παρασκευή μεσοπορώδους CeO2 χρησιμοποιώντας: (α) οργανικά 

μόρια τα οποία δρουν ως επιφανειοδραστικές ουσίες και (β) τη μέθοδο καταβύθισης. Η 

αντίδραση των αλάτων του δημητρίου (χλωριούχου ή νιτρικού)  σε βασικές συνθήκες με 

αμμωνία και σε θερμοκρασία δωματίου οδηγεί σε καταβύθιση του πηκτώματος  (το 

ένυδρο οξείδιο του δημητρίου). Εάν η αντίδραση διεξάγεται παρουσία κατιοντικών 

επιφανειοδραστικών ουσιών τότε το ένυδρο οξείδιο δημητρίου μπορεί να εισάγει το 

οργανικό μόριο με ανταλλαγή επιφανειακών υδροξυλομάδων. Από αυτό προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι το ένυδρο οξείδιο μπορεί να ανταλλάξει κατιόντα ή ανιόντα ανάλογα με 

το pH του μέσου. Εάν το pH είναι μεγαλύτερο από το ισοηλεκτρικό σημείο (Ι.ΣCeO2: 6.75-

Ce  + nH2O ↔ [Ce(H2O)n]4+ (1.19) 

[Ce(H2O)n]4+ + mH2O ↔ [Ce(OH)m(H2O)n-m](4-m)+ + (1.20)  + mH O3

(4-m)+[Ce(OH)m(H2O)n-m]  + H2O ↔ CeO2.nH2O + H3O+ (1.21) 
3+Ce  + H2O2 + 2H+ 4+ ↔ Ce  + 2H2O (1.22) 

4+Ce  + nH2O ↔ [Ce(H2O)n]4+ (1.23) 

[Ce(H2O)n]4+ - + mOH  ↔ [Ce(OH)m(H2O)n-m](4-m)+ O (1.24)  + mH2

(4-m)+[Ce(OH)m(H2O)n-m]  + OH- O (1.25) ↔ CeO .nH O + H2 2 2
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8) του οξειδίου δημητρίου τότε η ενσωμάτωση των κατιοντικών επιφανειοδραστικών 

ουσιών λαμβάνει χώρα όπως φαίνεται στο σχήμα 1.7 [30]. 

 

  
Ce(IV) 

O 

O 
OH Ce(IV)

O 

O 
O- +   H+ 

Σχήμα 1.7: Εισαγωγή κατιοντικών επιφανειοδραστικών ουσιών στο οξείδιο

 

 

  δημητρίου 

 

1.3.2.1 Μέθοδος μικρογαλακτώματος 

 Η μέθοδος μικρογαλακτώματος περιλαμβάνεται στις μεθόδους καταβύθισης 

και εφαρμόζοντας την μπορεί να σχηματιστούν νανοσωματίδια δημήτριας. Το μικρο-

γαλάκτωμα καθορίζεται γενικά ως ένα σταθερό θερμοδυναμικό σύστημα το οποίο 

αποτελείται από δύο αμιγή υγρά (νερό (ν) και λάδι (λ)) και μία επιφανειοδραστική ουσία 

(Σχήμα 1.8). Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για τη δημιουργία λεπτόκοκκων σωματιδίων 

με ελεγχόμενο μέγεθος και μορφολογία. Η απόδοση της μεθόδου ανέρχεται στο 60 με 70% 

[50].  

Σχήμα 1.8: Σχηματική επεξήγηση του σχηματισμού σωματιδίων με τη μέθοδο  
μικρογαλακτώματος  

 

 Η μέθοδος μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: (α) σε υδρογονανθρακικούς 

διαλύτες παρουσία ελαϊκού οξέος (oleic acid) το οποίο έχει το ρόλο της 

επιφανειοδραστικής ουσίας [51] ή (β) σε αιθυλενογλυκόλη με πρόδρομο άλας νιτρικού 

δημητρίου (ΙΙΙ) [29, 50] ή (NH

Ce(NH4)2(NO3)6 → CeO2↓ (nanospheres) + 4H2O +2N2O+ 4NO2 + O2 (1.26) 

4)2Ce(NO3)6 [52]. Το (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 διασπάται σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 185 0C δίνοντας το οξείδιο του δημητρίου (1.26) [52].  

  

  

 Η αιθυλενογλυκόλη παρουσία οξειδωτικού μέσου όπως π.χ, (NH )4 2Ce(NO )3 6 

οξειδώνεται σε καρβοξυλικό οξύ ενώ παράλληλα το δημήτριο ανάγεται από +4 σε +3. Τα 

κατιοντικά κέντρα Ce+3 αλληλεπιδρούν με τις καρβοξυλικές ομάδες στο φορμικό οξύ με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό του φορμικού δημητρίου (Ce(HCOO) ), το οποίο δρα ως 3
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οικοδομικός λίθος για το σχηματισμό μονοδιάστατων δομών με σωματίδια σχήματος 

ράβδου ή  ατράκτου. Οι φορμικές ομάδες δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.  Aυτό 

επιτυγχάνεται με χρήση οξαλικού οξέος το οποίο λαμβάνεται από την οξείδωση της 

αιθυλενογλυκόλης. Συνοπτικά, η αποσύνθεση του (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 και η οξειδοαναγωγική 

αντίδραση μεταξύ του και της αιθυλενογλυκόλη οδηγεί στην ανάπτυξη νανοδομών της 

δημήτριας [52].  

 

1.3.3 Άλλες διαδικασίες σύνθεσης του CeO    2

 Πολύ ενδιαφέρουσα θεωρείται η μέθοδος παρασκευής οξειδίου δημητρίου από 

το πρόδρομο άλας του ανθρακικού υδροξειδίου του δημητρίου, Ce(OH)CO3 [31, 53]. Το 

Ce(OH)CO3 παρουσιάζει πολύ καλές οπτικές ιδιότητες και έχει ορθρορομβική ή 

εξαγωνική δομή. Λαμβάνεται από τις αντιδράσεις του νιτρικού δημητρίου με CTAB, 

καρβαμίδιο και νερό [53] ή από την υδροθερμική μέθοδο χρησιμοποιώντας άλας 

δημητρίου (π.χ CeCl ) και ουρία [31]. 3

 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πυρόλυσης νέφους λαμβάνονται σκόνες 

δημήτριας με χαρακτηριστικά: (α) σφαιρικού σχήματος [54], (β) στενής κατανομής 

μεγέθους πόρων, (γ) ομοιόμορφου μεγέθους σωματιδίων και  (δ) μεγάλη καθαρότητα [50, 

55].  Η τεχνική αυτή στηρίζεται στη μετατροπή του υγρού σε στερεό μέσω ψεκασμού του 

υγρού διαλύματος μέσα σε θερμό αέριο μέσο. Με την ατμοποίηση με υπερήχους 

λαμβάνονται τα σταγονίδια του αερολύματος και ο διαλύτης από τα σταγονίδια 

εξατμίζεται σε αντιδραστήρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα του Oh [54], τα 

διαλύματα των πρόδρομων αλάτων ατμοποιούνται σε σταγόνες όπου στη συνέχεια 

πυρολύονται για την παραγωγή στερεών σωματιδίων.  

 Επιπρόσθετα, ενδιαφέρουσα θεωρείται η σύνθεση ενεργών σκονών δημήτριας 

με τη μέθοδο  ροής αφού αυτή είναι πολύ απλή και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη σκονών 

με επιθυμητά χαρακτηριστικά περιλαμβάνοντας: (α) μικρό μέγεθος σωματιδίων, (β) στενή 

κατανομή, (γ) μονοκρυσταλλικά σωματίδια, (δ) μεγάλη καθαρότητα και (ε) καλή χημική 

ομοιογένεια [56]. Το  μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής εκτός από το χαμηλό της 

κόστος είναι η απουσία της διαδικασίας πύρωσης [56]. Οι αντιδράσεις σε λιωμένα 

μέταλλα δίνουν μια πρωτότυπη μέθοδο για την παρασκευή στερεών οξειδίων δημητρίου. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε και στο παρελθόν για την σύνθεση αρκετών ενώσεων , 

σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, όπως τα διπλά και τριπλά οξείδια και σουλφίδια. Ως 

διαλύτες χρησιμοποιούνται λιωμένα στερεά νιτρικών ή χλωριούχων αλάτων και 

μεταλλικών αλκαλίων. Η χρήση των λιωμένων μετάλλων και συγκεκριμένα του 

ευτηκτικού μίγματος ΚΟΗ- ΝαΟΗ επιταχύνει τις κινητικές σχηματισμού των επιθυμητών 

 16 



Κεφάλαιο 1                                                                                Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

ενώσεων [7]. Τα λιωμένα άλατα έχουν το ρόλο του διαλύτη χωρίς όμως να καταβυθίζονται 

ταυτόχρονα ή να λαμβάνουν μέρος στην αντίδραση με τα πρόσθετα οξείδια [56]. 

Συγκεκριμένα, ο Bondioli και οι συνεργάτες του [56], συνθέσανε σκόνη δημήτριας 

μετά από αντίδραση του (NH ) Ce(NO )  με μίγμα KOH/NaOH, NaNO /KNO4 2 3 6 3 3 και 

LiCl/KCl. Τα βήματα που ακολουθούνται για τη λήψη της δημήτριας με τη μέθοδο ροής 

είναι τα εξής (1.27- 1.30) :  

-

 

 Το προϊόν έχει μέγεθος σωματιδίων στο εύρος 10- 20 nm. Παρόλα αυτά με τη 

συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί το μέγεθος των σωματιδίων και 

ταυτόχρονα το υλικό μολύνεται από τα αλκάλια με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση 

τους [39, 56].  

  Η τεχνική της σύνθεσης του οξειδίου δημητρίου μέσω καύσης παρουσία 

καύσιμων υλών όπως π.χ αμίνη, κιτρικό οξύ, δίνει καθαρές σκόνες σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Οι σκόνες που λαμβάνονται είναι συνήθως συσσωματωμένες. Κατά τη 

διάρκεια της καύσης συμβαίνουν δύο γεγονότα: (α) έκλυση θερμότητας καύσης και (β) 

σχηματισμός επιθυμητής φάσης που είναι συνήθως υπεύθυνη για τη συσσωμάτωση των 

σωματιδίων μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την επιφάνεια [57, 58].  

Η μέθοδος λύματος- πηκτώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 

υλικών: (α) με διαφορετικά μεγέθη και σχήματα [7] καθώς και (β) πολύ λεπτόκκοκων 

οξειδίων σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Από τη μέθοδο λαμβάνονται πηκτώματα. Εάν 

το πήκτωμα ξηρανθεί σε κανονικές συνθήκες τότε ονομάζεται ξηροπήκτωμα, ενώ όταν 

ξηρανθεί σε υπερκρίσιμες συνθήκες ονομάζεται αεροπήκτωμα. Το αεροπήκτωμα είναι 

υψηλού πορώδους υλικού με τρισδιάστατο δίκτυο πόρων και με μεγάλο ποσοστό 

αδρανούς επιφάνειας που είναι εύκολα προσβάσιμη σε αντιδρώσες ουσίες. Η 

αρχιτεκτονική των μεσοπορώδων αεροπηκτωμάτων της δημήτριας παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τους τομείς της κατάλυσης και της ηλεκτροκατάλυσης. Είναι αναγκαία η 

σύνθεση υλικών με μεγάλη επιφάνεια για να επιτευχθεί η αρχιτεκτονική πορώδους 

στερεού για την ενίσχυση διεξαγωγής ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Η χρήση του 

αεροπηκτώματος βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των ηλεκτροδίων για 

ηλεκτροοξείδωση της μεθανόλης στις κυψελίδες καυσίμου ανταλλαγής πρωτονίου 

Ce(NH4)2(NO3)6(aq) → 2NH3 + 2NO3 (aq) + H2O + Ce(NO3)4 (1.27) 
- -  (1.28) Ce(NO )3 4 + 2NO3 (aq) → Ce(NO )  + NO3 4 3 (aq) + NO  +1/2Ο2 2

-Ce(NO3)4 + NO3 (aq) → Ce(NO3)4 + NO2 +1/2Ο2 (1.29) 

 (1.30) )  → CeO  + 4NO  +OCe(NO3 4 2 2 2
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(proton- exchange membrane fuel cells, PEMFCs). Από τη μέθοδο sol-gel σχηματίζεται 

αεροπήκτωμα με πολύ μεγάλη επιφάνεια (~ 245 m2/g) αλλά χωρίς ικανοποιητικά 

αποτελέσματα για: (α) το μέγεθος των πόρων καθώς και (β) την κατανομή του μεγέθους 

πόρων για τον τομέα της κατάλυσης [9, 59]. Μια άλλη ερευνητική ομάδα [60], 

χρησιμοποίησε τη σύνθεση του αεροπηκτώματος δημήτριας μέσω κρύας, υπερκρίσιμης 

ξήρανσης (CO2) όπου ελέγχεται το μέγεθος των κρυσταλλιτών και η δομή του 

αεροπηκτώματος. Τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα για χρήση ως ηλεκτρόδια [60]. Εκτός 

από τα αεροπηκτώματα, με τη μέθοδο λύματος πηκτώματος μπορούν να ληφθούν λεπτά 

υμένια δημήτριας με πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες [59].  

 Εφικτή είναι η εφαρμογή της οξειδοαναγωγικής χημείας του δημητρίου στους 

πολυσακχαρίτες για τη σύνθεση της δημήτριας [48]. Το δημήτριο σε υδατικό διάλυμα 

λαμβάνει κυρίως τη μορφή Ce(OH)  (ή αλλιώς CeO .2H4 2 2O, 1.31). Έτσι στο διάλυμα των 

πολυσακχαριτών του Ce(IV) σχηματίζονται σωματίδια δημήτριας τα οποία μπορούν 

εύκολα να αλλάσσουν οξειδωτικές καταστάσεις όταν εκτεθούν σε ισχυρό οξειδωτικό 

περιβάλλον (π.χ ρίζες).  Όταν το pH είναι μικρότερο από 3.5 λαμβάνεται κίτρινο διάλυμα 

Ce(ΙV) ενώ εάν αυξηθεί πέραν του 3.5 το διάλυμα μετατρέπεται σε καφέ. 

 +4

  

 

 Τέλος, μια νέα μέθοδος σύνθεσης της δημήτριας είναι μέσω της αντίδρασης 

«στερεής φάσεως» με χρήση νιτρικού νατρίου, NaNO3 [61]. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, 

βολική και φθηνή, περιλαμβάνει λίγους διαλύτες και μολυντές και τέλος η απόδοση των 

προϊόντων είναι πολύ αυξημένη. Η μέθοδος στερεής αντίδρασης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη σύνθεση νανοσωματιδίων. Αυτό αποδίδεται κυρίως στο 

ρόλο του NaNO3 το οποίο καλύπτει τα σωματίδια της δημήτριας με αποτέλεσμα να 

εμποδίζεται η περαιτέρω ανάπτυξή τους (και να λαμβάνονται λεπτά σωματίδια) και επίσης 

βοηθά τα σωματίδια αυτά να διαχωρίζονται με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η περαιτέρω 

συσσωμάτωσή τους. Η αντίδραση στερεής φάσεως που πραγματοποιείται μεταξύ του 

πρόδρομου άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 και του υδροξειδίου του νατρίου είναι η εξής [61]: 

 Το οξείδιο του δημητρίου, το οποίο λαμβάνεται πλένεται με σκοπό την 

απομάκρυνση του νιτρικού νατρίου, καθώς επίσης και του νιτρικού αμμωνιακού 

δημητρίου που δεν αντέδρασε [61].  

 

 

(NH4)2Ce(NO3)6 + 6NaOH→ 6NaNO3 + 2NH3 + 4H2O + CeO2 (1.33) 

Ce  + 4OH-  (1.31) → Ce(OH)4

+3Ce  + 3OH-  (1.32) → Ce(OH)3
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1.4 Εφαρμογές οξειδίου δημητρίου 

 Η σημασία της δημήτριας φαίνεται από το μεγάλο αριθμό των βιομηχανικών και 

ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων και των δημοσιευμένων πατέντων που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια [13, 62]. Οι εφαρμογές της σχετίζονται με την οξειδοαναγωγική χημεία που 

περιλαμβάνουν τα Ce(IV) και Ce(III) [7, 12, 48] καθώς και με τη συγγένεια που έχει το 

δημήτριο με το ατομικό οξυγόνο και το θείο [7]. Χρησιμοποιείται κυρίως: (α) στην 

κατάλυση [7, 29], (β) στη βιομηχανία κεραμικών και γυαλιών [7, 28], (γ) στη βιοϊατρική 

και (δ) μεταλλουργία [12]. Γενικά, το οξείδιο του δημητρίου βρίσκει εφαρμογές ως: (α) 

στιλβωτικό μέσο [12, 34, 50], (β) στερεός ηλεκτρολύτης [12, 34, 39], (γ) καταλύτης 

αυτοκινήτων [34, 51], (δ) προσροφητής υπεριώδους ακτινοβολίας [29, 50, 51, 63], (ε) 

υλικό φίλτρων [51], (ζ) υλικό καθοδοφωταύγειας [51], (η) υλικό φωτοκαταλυτικής 

οξείδωσης νερού [51, 64], (θ) καταλύτης σε διάσπαση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου 

(fluid catalytic cracking, (FCC)) [62], (ι) υλικό απομάκρυνσης οργανικών ρύπων από τα 

βοθρολύματα (Catalytic Wet Oxidation, CWO) [38, 62, 65], (κ) αισθητήρας αέριου 

οξυγόνου [29], (λ) πρόσθετη ουσία στα καλλυντικά [63], (μ) οπτικό υλικό [59, 63], (ν) 

αντλία οξυγόνου [39] κ.τ.λ. 

 Λόγω της ανησυχίας που δημιουργήθηκε γύρω από το πρόβλημα της αέριας 

ρύπανσης αναπτύχθηκαν τεχνολογίες αντιμετώπισης της ρύπανσης ή αλλιώς τεχνολογίες 

αντιρύπανσης. Τα βλαβερά αέρια είναι κυρίως: οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (C Hx y), το 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τέλος τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx). Το αυτοκίνητο 

αποτελεί ένα από τους δημιουργούς του προαναφέροντος προβλήματος με αποτέλεσμα οι 

τεχνολογίες αντιρύπανσης να κινηθούν προς την κατεύθυνσή αυτή. Η χρήση κάποιου 

καταλύτη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των αέριων ρύπων με στόχο να 

αντιμετωπίζεται σωστά και αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό χωρίς την ανάγκη χρήσης 

κάποιου εξωτερικού/ αναγωγικού μέσου [66]. 

 Μετά από διάφορες μελέτες, το 1997, βρέθηκε ότι το 50% των εφαρμογών της 

δημήτριας και των στηριζόμενων σε αυτή υλικών αφορά τις διαδικασίες εκπομπής από 

κινητές ή στατικές πηγές και συγκεκριμένα την εφαρμογή της δημήτριας στους τριοδικούς 

καταλυτικούς μετατροπείς (TWCs) [62, 64]. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην ικανότητα του 

δημητρίου να υπόκειται εύκολα και γρήγορα σε αναγωγή σε στοιχειομετρικές φάσεις [67]. 

 Οι κυριότερες αντιδράσεις που αντιμετωπίζει ο καταλύτης είναι (εξισώσεις 1.34- 

1.38) [66, 68-70]: 

    Οξείδωση: 

(1.34) 2CO + O  → 2CO2 2                          

O            (1.35) CH + O → CO  +H2 2 2
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    Αναγωγή: 

                                         2CO + 2NO→ 2CO (1.36)  + N2 2         

(1.37) CH + NO → CO  + H O +N2 2 2  

        (1.38) 2H  + 2NO→ 2H O + N2 2 2

 

 Οι τριοδικοί μετατροπείς που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 1980 περιείχαν κυρίως 

ευγενή μέταλλα Pt, Rh και ως συστατικό αποθήκευσης οξυγόνου χρησιμοποιούσαν το 

οξείδιο του δημητρίου [64] (Σχήμα 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 1.9: Αρχή λειτουργίας στερεού καταλύτη δημήτριας στους TWC 

 

 Η δημήτρια επιλέγεται γιατί είναι συμβατή τόσο με το Pd όσο και με την αλουμίνα 

με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η απόδοση των Pd-καταλυτών τόσο σε υψηλές όσο και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες [71]. Οι εκπομπές των καυσαερίων εξαρτώνται από το λόγο αέρος/ 

καυσίμου (A/F) [72] και στην πλευρά που είναι πλούσια σε καύσιμα παρατηρείται η 

μετατροπή μόνο των ΝOx ενώ στην πλευρά που είναι φτωχή σε καύσιμα μετατρέπονται οι 

υπόλοιποι δύο ρύποι [73]. Η πιο μεγάλη μετατροπή των τριών ρύπων (ΝΟ , CO, C Hx x y) 

συμβαίνει κοντά σε στοιχειομετρικές συνθήκες [64, 71-73]. Η δημήτρια ενεργεί ως 

σταθεροποιητής οξυγόνου απελευθερώνοντας ή αποθηκεύοντας οξυγόνο λόγω του 

οξειδοαναγωγικού ζεύγους Ce4+ 3+/Ce  [64]. Παρατηρείται από μελέτες ότι όσο πιο μεγάλη 

είναι η αποθηκευτική ικανότητα σε οξυγόνο τόσο πιο μεγάλη είναι: (α) η 

αποτελεσματικότητα στην μετατροπή των τριών ρύπων και (β) η αντίσταση έναντι της 

θερμικής απενεργοποίησης. Βασικά η δημήτρια βοηθά στα εξής:  (α) προωθεί τη διασπορά 

των ευγενών μετάλλων [71, 73], (β) αυξάνει τη θερμική σταθερότητα της γ- Al O2 3, (γ) 

προωθεί την αντίδραση water- gas- shift  (CO + H O→ CO + H2 2 2) [71], (δ) ευνοεί την 

καταλυτική ενεργότητα στις θέσεις μετάλλου- υποστρώματος [71], (ε) προωθεί την 

απομάκρυνση του CO μέσω οξείδωσης από το πλεγματικό οξυγόνο και (ζ) 

αποθηκεύει/ελευθερώνει οξυγόνο κάτω από φτωχές/πλούσιες συνθήκες αντίστοιχα [64]. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η δημήτρια αυξάνει τη θερμική σταθερότητα της αλουμίνας 
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γιατί η τελευταία με αύξηση της θερμοκρασίας συντήκεται με αποτέλεσμα να επέρχεται 

μείωση της ειδικής της επιφάνειας με ταυτόχρονη μείωση των ενεργών επιφανειακών της 

κέντρων. Το οξείδιο του δημητρίου σχηματίζει τη σταθερή φάση CeAlO3 με αποτέλεσμα 

να σταθεροποιείται η αλουμίνα [66] ενώ επίσης λαμβάνει μέρος σε αρκετές αντιδράσεις 

στον καταλυτικό μετατροπέα οι οποίες φαίνονται στον πίνακα 1.3 [66, 74, 75].  

 
Πίνακας 1.3:Καταλυτικές αντιδράσεις δημήτριας στον TWC  

Πλούσιες συνθήκες Φτωχές συνθήκες 
2CeO2 + H ↔ Ce O2 2 3 +  H O Ce O  + 0.5O ↔ 2CeO2 2 3 2 2  

2CeO2 + CO↔ Ce O2 3 +  CO Ce O  + NO↔ 2CeO2 2 3 2 + 0.5N2

Ce O  + H O↔ 2CeO + H2 3 2 2 2

  

 Γενικότερα, η δημήτρια έχει την ικανότητα να διευρύνει το παράθυρο 

εκλεκτικότητας του TWC με αποτέλεσμα να επιτρέπει την ταυτόχρονη υψηλή μετατροπή 

και των τριών ρυπών τόσο σε αναγωγικές όσο σε οξειδωτικές συνθήκες [38, 73].  

 Οι κυψελίδες καυσίμων SOFCs βασίζονται σε ένα αγώγιμο ηλεκτρολύτη ιόντος 

οξειδίου (Σχήμα 1.10). Συγκεκριμένα, είναι ηλεκτροχημικές κυψελίδες στις οποίες η 

ενέργεια της αντίδρασης μεταξύ καυσίμου και οξυγόνου μετατρέπεται σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για τις κυψελίδες αυτές 

αφού προσφέρουν καθαρή τεχνολογία χωρίς μόλυνση κατά την παραγωγή ηλεκτρισμού με 

 

 

 

 

πολύ καλά αποτελέσματα [14, 41, 58, 76].  

 

 

Οι SOFC΄s κυψελίδες που βασίζονται στον ηλεκτρολύτη ύττριο- σταθεροποιητή 

ιρκονίου (YSZ) αναπτύχθηκαν για λειτουργία στο θερμοκρασιακό εύρος 900- 10000C. 

ίναι σημαντικό να μειωθεί η λειτουργία των κυψελίδων καυσίμων κάτω από το όριο των 

Σχήμα 1.10: Βασική λειτουργία των SOFC’ s 

 

 

 

 

 

 

ζ

Ε
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600- 800 0C [58, 77] έτσι ώστε να παραταθούν η διάρκεια ζωής και η σταθερότητά τους 

8]. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία σε χαμηλότερη θερμοκρασία μελετήθηκε η 

φαρμογή ενός νέου είδους υλικού τύπου φθορίτη με τιμές αγωγιμότητας μεγαλύτερες από 

υτές τ

τ  

εξτράνη, (β) η γλυκόζη, (γ) η 

οιχείων μετάπτωσης.  

  

 

 

 

  σύσταση 

και δευτερεύον 

συστατικό

 

[5

ε

α ου ηλεκτρολύτη που βασίζεται στο ζιρκόνιο [58]. Βρέθηκε ότι η προσθήκη CeO2 

στο σύστημα Cu-YSZ/SDC αυξάνει σημαντικά την απόδοση της κυψελίδας και 

διευκολύνει ταυτόχρονα την ικανότητα διάχυσης αερίων και εξασφάλιση περιοχής για το 

τριφασικό όριο: ηλεκτρολύτης-ηλεκτρόδιο- αέριο [77].  

 Τέλος, πολύ σημαντική είναι η εφαρμογή της δημήτριας στον τομέα της 

βιοϊατρικής ως καταστολέας ριζών [48]. Η δημήτρια προστατεύει τα κύτταρα από τα 

δραστικά είδη του οξυγόνου (ROS) και ταυτόχρονα από τη ζημιά που προκαλείται από την 

ακτινοβολία. Προϋπόθεση για αποτελεσματική εφαρμογή της δημή ριας στη βιοιατρική 

είναι η σταθεροποίησή της σε υδατικά ή μη υδατικά μέσα [48]. Μερικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται για σταθεροποίηση είναι: (α) η δ

πολυαιθυλενογλυκόλη και (δ) η πολυβινυλοαλκοόλη. Πολύ πρόσφατα, το Ce(IV) 

χρησιμοποιήθηκε για την υδρόλυση του DNA.  

 

1.5  Στερεά διαλύματα 

 Την τελευταία τριαντακονταετία διεξάγεται από αρκετές ομάδες ερευνητών 

εντατική εργασία σε στερεά διαλύματα  (Σχήμα 1.11) των στοιχείων μετάπτωσης (π.χ 

Fe3+,2+ 2+, Cu , V4+ κ.τ.λ). Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η επίλυση προβλημάτων που 

προέρχονται από μερικά χαρακτηριστικά των στ

 

 

 

 

 

 

 

Το στερεό διάλυμα είναι μια κρυσταλλική φάση η οποία έχει μεταβλητή

αποτελείται από τον ξενιστή (διαλύτης ή μήτρα) ο οποίος διαλύει το 

 (διαλυμένη ουσία) (Σχήμα 1.11).  

Οι κυριότεροι τύποι στερεών διαλυμάτων είναι:  

Σχήμα 1.11: Διάγραμμα της διεπιφάνειας του στερεού διαλύματος 
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(α) Στερεά Διαλύματα από αντικατάσταση ιόντος (substitutional solid solutions, Σχήμα 

τομο ή το ιόν που εισάγεται αντικαθιστά άτομο ή ιόν του ίδιου φορτίου στη 

ομή (

μα [1]. 

 

 

υποκατεστημένων 

 . Οι δύο 

ηλεκτροαρνητικότητες πρέπει να ομοιάζουν, διαφορετικά ευνοείται ο σχηματισμός νέων 

ενδιάμεσων φάσεων. 

. Η δι

λη διαφορά στα μεγέθη των ατόμων δύο συστατικών του 

α τάσης στο πλέγμα, όπως φαίνεται στο 

 

 

 

 

 

 

 

1.12) όπου το ά

δ αυτό συμβαίνει σε ενώσεις οξειδίων μετάλλων). Ο εκτεταμένος σχηματισμός του 

στερεού διαλύματος μπορεί να επιτευχθεί σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω της 

ακαταστασίας που συμβαίνει στο στερεό διάλυ

Ενδοπλεγματικό 
άτομο 

 

 

 

 

«Ξένο»άτομο 

Σχήμα 1.12: Υποκατεστημένο στερεό διάλυμα  

 

 Οι κυριότεροι παράγοντες που  επηρεάζουν το σχηματισμό των 

στερεών διαλυμάτων είναι: 

1. Το φορτίο και η ομοιοπολικότητα των ατόμων 

2. Η ηλεκτροαρνητικότητα τόσο του διαλύτη όσο και της διαλυμένης ουσίας

3 αφορά μεγέθους των ατόμων (όχι περισσότερο από 15% διαφορά στις ατομικές 

ακτίνες). Εάν υπάρχει μεγά

στερεού διαλύματος τότε δημιουργείται ενέργει

σχήμα 1.13. 

 

Σχήμα 1.13: Δημιουργία τάσης στο πλέγμα λόγω διαφοράς μεγέθους των ατόμων 
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 Οι μηχανισμοί που ακολουθούνται από την αντικατάσταση των πλεγματικών 

ατιόντων με κατιόντα διαφορετικού φορτίου φαίνονται στο σχήμα 1.14 [1]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

(β) Στ  1.15), 

όπου ίνει κυρίως 

όταν μικρά άτομα όπως υδρογόνο, άζωτο μπορούν να εισαχθούν σε άδειες διάκενες θέσεις 

στο φιλοξενόν οξείδιο). Συνήθως η μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας είναι ≤ 

10%. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό του ενδοπλεγματικού στερεού 

διαλύματος για τις δομές fcc, bcc και hcp οφείλονται στα διάκενα εταξύ των 

φιλοξενόντων ατόμων που είναι σχετικά μικρά με αποτέλεσμα η ατομική ακτίνα της 

διαλυμένης ουσίας να είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του διαλύτη. 

 

 

), όπου κατιόντα 

διαφορετικού φορτίου αλληλο-αντικαθιστώνται. Για να επιτευχθεί ουδετερότητα φορτίου 

απαιτούνται δύο συζευγμένες αντικαταστάσεις. 

κ

Υποκατάσταση από κατιόντα μεγαλύτερου σθένους 

Ενδοπλεγματικό ανιόν Κενή θέση κατιόντος   

Υποκατάσταση από κατιόντα χαμηλότερου σθένους 

 
Ενδοπλεγματικό κατιόν Κενή θέση ανιόντος   

 
Σχήμα 1.14: Μηχανισμοί δημιουργίας στερεών διαλυμάτων  

ερεά Διαλύματα ενδοπλεγματικής θέσης (interstitial solid solutions, Σχήμα

τα εισαγόμενα ιόντα ή άτομα καταλαμβάνουν άδειες θέσεις (αυτό συμβα

μ

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Στερεά Διαλύματα συζευγμένης υποκατάστασης (coupled substitution

Ενδοπλεγματικό άτομο 

«Ξένο»άτομο 
σε διάκενη 

θέση 

Σχήμα 1.15: Στερεό διάλυμα ενδοπλεγματικής θέσης 
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 Για παράδειγμα, διάλυμα το οποίο αποτελείται από δύο άτομα, Α και Β (Σχήμα 

κατάσταση 

 1.16(β)).  

 διαλύματος η ολική ενέργεια που 

 

 Μερικές ιδιότητες των στερεών όπως η αγωγιμότητα και ο σιδηρομαγνητισμός, 

τροποποιούνται με αλλαγή της σύστασης τους και έτσι σχηματίζονται στερεά διαλύματα 

με χαρακτηριστικές  ιδιότητες. 

G ου= n G   + n G ( 1.39) 

 

1.16(α)) , τα οποία έχουν την ίδια κρυσταλλική δομή στη φυσική τους 

μπορούν να σχηματίσουν στερεό διάλυμα με την ίδια κρυσταλλική δομή (Σχήμα

nAGA nΒGΒ

 

 Πριν και μετά το σχηματισμό του στερεού

περικλείει το σύστημα δίδεται από τις εξισώσεις 1.39 και 1.40 και από τα διαγράμματα 

του σχήματος 1.17(α),(β). 

 

 

 Ως πρότυπες αντιδράσεις για τη μελέτη των στερεών διαλυμάτων 

χρησιμοποιούνται: (α) η διάσπαση του Ν2Ο προς Ν2 και Ο2, (β) η οξείδωση του CO προς 

CO2, (γ) η οξείδωση της μεθανόλης σε φορμαλδεύδη και διοξείδιο του άνθρακα, (δ) η 

αφυδρογόνωση του ισοβουτανίου  και τέλος (ε) η διάσπαση της ισοπροπυλικής αλκοόλης 

[78].  

βήματος 1 A A B B 

(Όπου: ΔGmix= ΔΗmix - TΔSmix, ΔΗmix= Hβήματος 2
ου - Hβήματος 1

ου, ΔSmix= Sβήματος 2
ου - Sβήματος 1

ου) 
Gβήματος 2

ου= Gβήματος 1
ου + ΔGmix  (1.40) 

Σχήμα 1.16: Σχηματική πορεία (α) ανάμειξης δύο συστατικών Α,Β για τη (β) δημιουργία στερεού 
B ο αριθμός των moles των συστατικών A, B αντίστοιχα) διαλύματος (όπου nA, n B

(α) (β) 

-RTln(nB) 
(α) (β) 

βήμα 2ο  

nBnB

Σ

Δ

χήμα 1.17: Διάγραμμα ελεύθερης ενέργειας στερεού διαλύματος (α) Πρώτου Βήματος και (β)  

εύτερου Βήματος
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1.5.1 Επίδραση του dopant στη δημήτρια 

 Η δημήτρια όπως αναφέρθηκε στην §1.4 χρησιμοποιείται ευρέως σε αρκετές 

εφαρμογές και κυρίως ως συστατικό των τριοδικών καταλυτικών μετατροπέων λόγω 

 θερμική σταθερότητα και συσσωματώνεται εύκολα σε 

ψηλές  πρόβλημα   

οιείται η κινητικότητα των ιόντων μέσα στο πλέγμα της δημήτριας οδηγώντας στο 

ης με το ντοπάρισμα άλλων ιόντων μπορεί να 

ηφθεί

ύν με την υποκατάσταση του δημητρίου από μεταλλοιόν 

αμηλό

κυρίως: α) της ικανότητας της να μεταβάλλεται μεταξύ των CeO2 και Ce2O3 σε 

οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες ταυτόχρονα, β) των κενών θέσεων οξυγόνου και γ) 

της σχετικά μεγάλης κινητικότητας των ειδών οξυγόνου στο πλέγμα της. Παρόλα αυτά η 

δημήτρια παρουσιάζει χαμηλή

υ  θερμοκρασίες χάνοντας οξυγόνο. Το αυτό μπορεί να επιλυθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Μία προσέγγιση είναι η υποκατάσταση από ένα άλλο μέταλλο ή μεταλλικό 

οξείδιο στο πλέγμα της, που διευκολύνεται από το σχηματισμό του στερεού διαλύματος. 

Όταν αντικαταστηθούν κατιόντα δημητρίου με κατιόντα διαφορετικού μεγέθους ή φορτίου 

τροποπ

σχηματισμό του στερεού διαλύματος. Επίσ

λ  στερεό με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες και καταλυτική συμπεριφορά από 

το αρχικό υλικό [79-81]. 

 Τα μεικτά οξείδια της δημήτριας  (CexM1-x)O είναι πολύ χρήσιμα υλικά ως 

ανταλλάχτες οξυγόνου. Στο θερμοκρασιακό εύρος 400 -800 0C, το οξειδοαναγωγικό 

ζεύγος CeIV III  ↔ Ce διευκολύνει την αποθήκευση και ελευθέρωση οξυγόνου από το 

πλέγμα της δημήτριας με αποτέλεσμα η ιδιότητά αυτή να καθιστά το οξείδιο κατάλληλο 

υλικό για ηλεκτροκαταλυτικές οξειδώσεις στις κυψελίδες καυσίμων. Η εισαγωγή των 

μεταλλοξειδίων (ΜΟx) στο πλέγμα της δημήτριας οδηγεί στο σχηματισμό στερεών 

διαλυμάτων της μορφής Ce1-xMxOy με οξειδοαναγωγικές ιδιότητες και ικανότητα 

αποθήκευσης οξυγόνου πολύ καλύτερες από αυτές της καθαρής δημήτριας [82, 83]. Όταν 

προστεθούν δισθενή ή τρισθενή μεταλλικά κατιόντα στο πλέγμα της δημήτριας τότε 

δημιουργούνται κενές θέσεις οξυγόνου. 

 Η συγκέντρωση των κενών θέσεων οξυγόνου καθώς και η ιοντική αγωγιμότητά 

του μπορεί να αυξηθο
3+χ τερου σθένους (π.χ Μ ). Το ντοπάρισμα ενός τρισθενούς μετάλλου στη δημήτρια, 

π.χ Pr3+ 3+ ή Tb , οδηγεί σε μείωση της ενέργειας της δημήτριας για μετακίνηση του 

οξυγόνου. Ταυτόχρονα το ντοπάρισμα ενός τετρασθενές μετάλλου (ίδιου σθένους με το 

δημήτριο αλλά μικρότερου μεγέθους) οδηγεί στην αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας 

οξυγόνου καθώς και της μείωση της ενέργειας αναγωγής του Ce4+ 3+ → Ce  σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα που δίνει το ντοπάρισμα στη δημήτρια 

συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον η εισαγωγή ιόντων Mn+ στο πλέγμα της και η μελέτη 

των συστημάτων αυτών [84-88]. 
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1.6 Οξείδια Βαναδίου- Φυσικοχημικές ιδιότητες 

 Το στοιχείο βανάδιο έχει ηλεκτρονική δομή 3d34s2 και υπάρχει σε οξειδωτικές 

ν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε υδατικό διάλυμα οι πιο σημαντικές οξειδωτικές καταστάσεις του βαναδίου είναι 

+4 και +5. Η οξειδωτική κατάσταση που είναι παρούσα στο διάλυμα εξαρτάται από: (α) το 

pH, και αυτό φαίνεται από το διάγραμμα Pourbaix (Σχήμα 1.18) καθώς και (β) τη 

συγκέντρωση του βαναδίου στο διάλυμα [92]. Η υδρόλυση του μπορεί να οδηγήσει σε 12 

διαφορετικά μονομερή είδη. Το V+4 είναι σταθερό ως ιόν βαναδυλίου (VO2+). Στο νερό 

έχει δομή τετραγωνικής διπυραμίδας (VO(H2O)5
2+), υδρολύεται και δίνει διμερή είδη. Οι 

οξειδωτικές καταστάσεις +2 και +3 είναι ασταθείς και οξειδώνονται από τον αέρα και το 

νερό, αντίστοιχα [92].  

Τα πιο σημαντικά στερεά οξείδια είναι τα: V2O5, VO2, V2O3 και VO [89, 92] και 

μερικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον πίνακα 1.4. 

 

καταστάσεις από -2 μέχρι +5. Ο μεγάλος αριθμός των οξειδωτικών καταστάσεων του 

προέρχεται από την ευκολία μετατροπής των οξειδίω  διαφορετικής στοιχειομετρίας με 

οξείδωση ή αναγωγή [89]. Η χημεία του στοιχείου αυτού είναι πολύ πλούσια λόγω: (α) της 

ευελιξίας του να λαμβάνει μέρος με διαφορετικούς αριθμούς ένταξης και διαφορετικές 

γεωμετρίες συντονισμού και (β) της εκτεταμένης οξειδοαναγωγικής του χημείας που είναι 

παρούσα ακόμη και σε ήπιες συνθήκες [90]. Το V+5 μπορεί να υπάρχει σε τετραεδρική 

(VO4), πενταεδρική (VO5) και οκταεδρική δομή  (VO6). Το V+4 είναι σταθερό και έχει 

διαμόρφωση τετραγωνικής πυραμίδας ή ψευδοκτάεδρου και τέλος τα V3+ και V+2 είναι 

λιγότερο σταθερά και είναι παρόντα μόνο σε αναγωγικές συνθήκες [91].  

Σχήμα 1.18: Διάγραμμα Pourbaix του βαναδίου σε νερό, Τ= 25 0C 
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Πίνακα

2 5

 του βαναδίου είναι το τελικό προϊόν που λαμβάνεται από 

την αντίδραση

4 3 [93]: 

 
 

  του V2O5 πλησιά η διάταξ ης τετραγωνικής πυραμίδας που 

σχημα ag, ό ται  1.1 ε άτ ίου 

και τα οξυγό ίζουν ίδες V νται 

τις γωνί ας διπ  κ του γρα ονα 

b. Οι υσίδες συνδέονται από τις πλευρές τους και τα στρώματα που προκύπτουν 

σωρεύο

 αποστάσεις V-O (Σχήμα 1.20). Τα 

τρία είδη ατόμων οξυγόνου Ο(1), Ο(2) και Ο(3) που υπάρχουν στη δομή είναι: (α) το 

βαναδυλιακό οξυγόνο Ο(1) το οποίο σχηματίζει μόνο ένα ισχυρό δεσμό  (V-O= 1.58 Å), (β) 

τα τέσσερα γεφυρωμένα οξυγόνα Ο(2) που σχηματίζουν δεσμούς V-O(2)=1.83 Å (V-O(2)-V 

με γωνία να ισούται με 125°) και (γ) το γεφυρωμένο άτομο οξυγόνου Ο(3) που σχηματίζει 

το μακρύτερο δεσμό με μήκος 2.79 Å [89, 92].  

ς 1.4: Χαρακτηριστικά στερεών οξειδίων βαναδίου [72, 92] 

 

Σε κανονική θερμοκρασία και πίεση το θερμοδυναμικά σταθερότερο οξείδιο είναι 

το πεντοξείδιο του βαναδίου (V O ) και για αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε αρκετές 

εφαρμογές [92]. Το πεντοξείδιο

 του μεταλλικού βαναδίου στον αέρα. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος 

παρασκευής του είναι η θερμική αποσύνθεση του NH VO

  

Η δομή ζει τ η τ

τίζεται από ταινίες zig-z πως φαίνε στο σχήμα 9. Το κάθ ομο βαναδ

πέντε κοντινά άτομα νου ματ σχη  πυραμ O  οποίες5, οι  μ ζοοιρά

ες τους σχηματίζοντ λές αλυσίδες ατά μήκος  κρυσταλλο φικού άξ

αλ

νται κατά μήκος της κατεύθυνσης c [92]. 

  

 Ως επακόλουθο, η μονάδα του οξειδίου βαναδίου αποτελείται από συντονισμένα 

οκτάεδρα VO6, που περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικές

Ιδιότητες V O2 5 VO2 V O VO 2 3
Οξειδωτική κατάσταση V5+ (3do) V4+ (3d1) V3+ (3d2) V2+ (3d3) 

Χρώμα Πορτοκαλί Μπλε Μαύρο Γκρίζο 
Σημείο Τήξεως ( οC) 658 1640 1970 950 
Κρυσταλλική δομή Ορθορομβική Ρουτιλίου Κορούνδιο Κυβική 

2NH4VO3→V2O5 + 2NH3 + H2O (1.41)

Σ
τ
χήμα 1.19: Σχηματική αναπαράσταση της δομής V2O5, η οποία λαμβάνεται από ταινίες zig-zag 
ων τετραγωνικών πυραμίδων VO . 5
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Σχήμα 1.20: Τοποθέτηση κέντρων βαναδίου και θέσεων οξυγόνου Ο(1)- Ο(3) [72, 89, 90] 

ρουτιλίου ενώ όταν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από τους 341Κ λαμβάνει μη 

παραμορφωμένη δομή ρουτιλίου. Είναι αμφοτερικό και σε όξινο διάλυμα περιέχονται 

ιόντα [V4O9]2- ενώ σε βασικό διάλυμα σχηματίζονται ιόντα [VO4] [90]. 

Το V2O3 μπορεί να ληφθεί από: (α) αναγωγή πεντοξειδίου βαναδίου με ναγωγικά 

μέσα όπως C, CO ή Η2 ή (β) πυρόλυση υδραζίνης που περιέχει άλας . 

Χρησιμοποιείται συνήθως στη χημεία πολυμερών (ως σύνθετο σε αγώγιμο πολυμερές) και 

στην καταλυτική χημεία [95].  

ν 

χρησιμοποιώντας αναγωγικά μέσα [90].  

 των οξειδίων V O -VO υπάρχουν και άλλα οξείδια του τύπου V O

ανάμεσα

οξειδίων

 

 

Το πεντοξείδιο του βαναδίου χάνει αντιστρεπτά οξυγόνο με θέρμανση και ανάγεται 

από αντιδραστήρια όπως: (α) Η , (β) C, (γ) CO, (δ) SO2 2, (ε) Al και (ζ) Ca. Είναι λίγο 

διαλυτό στο νερό δίνοντας όξινο και κολλοειδές διάλυμα. Σε υψηλά pH είναι αμφοτερικό 

και σχηματίζει ιόν ορθοβαναδίου [VO ]3-
4  ενώ σε ενδιάμεσα pH συμμετέχει σε αντιδράσεις 

υδρόλυσης–πολυμερισμού σχηματίζοντας ισοπολυβαναδάτα είδη [94].  

Το VO  λαμβάνεται από την ήπια αναγω2 γή του V2O5 με αναγωγικά μέσα όπως C, 

CO, SO2 ή οξαλικό οξύ. Σε θερμοκρασία δωματίου λαμβάνει παραμορφωμένη δομή 

α

βαναδίου

Το VO σχηματίζεται από την αναγωγή υψηλότερου σθένους οξειδίω

Μεταξύ 2 5 n 2n+1 

 στα οποία τα σημαντικότερα είναι: (α) V3O , (β) V O  και (γ) V7 4 9 6O13. Μεταξύ 

των  VO  - V O  υπάρχει η σειρά οξειδίων με γενικό τύπο V O2 2 3 n 2n-1, βασισμένη στη 

δομή ρουτιλίου π.χ. V O8 15, V O7 13, V O6 11, V O  και V O5 9 4 7 [92].  
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1.7 Mεικτά οξείδια/ Στερεά Διαλύματα βαναδίου-δημητρίου και Μέθοδοι Σύνθεσης 

μεταβαναδικού δημητρίου (CeVO4) 

 

ε) εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των NOx κ.τ.λ Λόγω 

όμως  θ  

, το δομικό πεντοξείδιο βαναδίου δεν μπορεί να 

χρησιμ

θεί όμως η εκλεκτικότητα 

και η καταλυτική ενεργότητα στις αντιδράσεις αυτές πρέπει η δημήτρια να τροποποιηθεί 

με την  άλλων οξειδίων στη δομή της όπως ορθοβαναδικές ενώσεις σπάνιων 

γαιών [97]. Ο συνδυασμός των οξειδίων βαναδίου και δημητρίου μπορεί να οδηγήσει σε 

σύστημα με ενδιαφέρουσες ιδιότητες και εφαρμογές.  

3), (β) μη υγρός 

ετό ενδιαφέρον λόγω των 

 δομή ζιρκονίου (ZrSiO4) και (β) 

Τα στηριζόμενα υλικά σε βανάδιο χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ως βιομηχανικοί 

καταλύτες για διαδικασίες όπως: (α) εκλεκτική οξείδωση της μεθανόλης σε φορμαλδεύδη, 

(β) εκλεκτική οξείδωση του ο-ξυλενίου σε φθαλικό ανυδρίτη, (γ) απομάκρυνση των SOx, 

(δ) οξείδωση του SO  σε SO , (2 3

του περιορισμού των παραγόντων: (α) της ερμικής σταθερότητας, (β) της 

μηχανικής αντοχής και (γ) της επιφάνειας

οποιηθεί απευθείας ως καταλύτης στη βιομηχανία [96].  

 Οι οξειδοαναγωγικές ιδιότητες και η μεγάλη κινητικότητα των ειδών οξυγόνου στη 

δημήτρια της δίνουν τη δυνατότητα, όπως αναφέρθηκε στην §1.2, να χρησιμοποιείται ως 

καταλύτης σε διάφορες αντιδράσεις οξείδωσης. Για να βελτιω

 προσθήκη

 Μερικές μέθοδοι σύνθεσης καταλυτών στηριζομένων στη βανάδια είναι: (α) 

εμποτισμός αέριων ατμών με VOCl3 (vapor phase grafting with VOCl

εμποτισμός με αλκοξείδια βαναδίου και άλας οξικού βαναδίου, (γ) υγρός εμποτισμός του 

οξαλικού βαναδίου και (δ) ξηρός εμποτισμός με κρυσταλλικό V O2 5. Ανεξάρτητα από τη 

συνθετική πορεία που ακολουθείται σχηματίζονται τα ίδια θερμο-δυναμικά σταθερά είδη 

[98]. Δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές για το διπλό σύστημα V O /CeO2 5 2 [96]. 

 Σε υψηλή θερμοκρασία, το δημήτριο στο σύστημα V O2 5-x/CeO2-y ανάγεται από +4 

σε +3 με επακόλουθο να σχηματίζεται η σταθερή φάση CeVO4 [99]. Τα υλικά 

στηριζόμενα στο μεταβαναδιακό δημήτριο παρουσιάζουν αρκ

εφαρμογών τους σε αρκετά πεδία όπως: (α) αντισταθμιστικά ηλεκτρόδια σε 

ηλεκτροχρωμική συσκευή (counter electrodes in electrochromic device) [99-101], (β) 

καταλύτες οξείδωσης [100-104], (γ) πολωτές (polarizers) [102], (δ) αισθητήρες αερίων, (ε) 

υλικά κυψελίδων καυσίμων [100, 101], (ζ) οπτικά υλικά (προσρόφηση UV στην περιοχή 

300- 500 nm) [102, 104] κ.τ.λ. 

 Γενικά, οι μεταβαναδικές λανθανίδες (LnVO4) κρυσταλλώνονται σε δύο 

πολυμορφικές φάσεις: (α) τετραγωνική φάση (t) με

μονοκλινική φάση (m) με δομή μοναζίτη (CePO4). Όσο αυξάνεται η ιοντική ακτίνα των 

Ln3+ τότε αυξάνεται και η τάση τους να κρυσταλλώνονται σε δομή μοναζίτη, λόγω κυρίως 

του μεγαλύτερου αριθμού συναρμογής οξυγόνου (9) που έχει  η δομή αυτή σε σχέση με τη 
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δομή ζιρκονίου (8). Το LaVO4 είναι το μόνο από τα λανθανίδια που κρυσταλλώνεται με τη 

δομή μοναζίτη ενώ τα υπόλοιπα άλλα με τη δομή ζιρκονίου [102, 103]. Συγκεκριμένα, το 

CeVO  κρυσταλλώνεται με δομή ζιρκονίου [99, 100, 105, 106] η οποία αποτ4 ελείται από 

α  

 για τη σύνθεση του στερεού αυτού είναι η συγκαταβύθιση 

ια τη σύνθεση του CeVO4 χρησιμοποίησαν υδροχλωρικό οξύ αντί 

υρία κ

Cl + H

τετράεδρα VO  που μοιράζονται τις γωνιές τους και τις πλευρές τους με δωδεκάεδρα CeO4 8 

[100, 104, 106, 107] 

 Το CeVO  λαμβάνεται από την στερεή αντίδραση των αλάτων του Ce(III) ή Ce4 2O3 

και V2O5 κάτω από αδρ νή ατμόσφαιρα [99, 100, 103, 104] ή από αναγωγή του Ce(IV) 

κατά τη διάρκεια της στερεής αντίδρασης μεταξύ των CeO  και V O2 2 5 σε αέρα [99-101]. Το 

μειονέκτημα της σύνθεσης αυτής είναι ότι σε υψηλή θερμοκρασία δύσκολα ελέγχεται η 

σύσταση, η ομοιογένεια και το μέγεθος των σωματιδίων των προϊόντων. Επίσης, μερικές 

άλλες μεθόδοι που προτάθηκαν

[42, 107, 108] και η υδροθερμική μέθοδος [99, 104]. Συγκεκριμένα ο R. Cousin και οι 

συνεργάτες του [42], χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της καταβύθισης για το σχηματισμό της 

δημήτριας (πρόδρομο άλας: νιτρικό δημήτριο, μέσο καταβύθισης: NaOH) η οποία στη 

συνέχεια πυρώθηκε στους 500 0C σε ροή ξηρού αέρα. Το βανάδιο εναποτέθηκε στη 

δημήτρια και αφού το στερεό ξηράνθηκε στους 100 0C στη συνέχεια πυρώθηκε στους 500 
0C. Παρατηρήθηκε από τα διαγράμματα XRD η παρουσία της σταθερής φάσεως CeVO4. 

Παράλληλα οι Chahoumakos, Abraham και Boatner [107] συνθέσανε υψηλής ποιότητας 

σκόνες CeVO  χρησιμοποιώντας την ουρία και πρόδρομα οξείδια Ce4 2O  και NH VO3 4 3 σε 

διάλυμα κιτρικού οξέος. Επίσης ο R.C. Ropp και οι συνεργάτες του [108], σύμφωνα με 

την εξίσωση 1.42, γ

Oο αι H2 2 ως οξειδωτικό μέσο. 

 

 

 Υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές για το σχηματισμό του CeVO4 με ελεγχόμενη 

μορφολογία και ελεγχόμενες ιδιότητες για εφαρμογή του ως αισθητήρας αερίων. Η 

υδροθερμική μέθοδος είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για τη σύνθεση του στερεού 

με επιθυμητές ιδιότητες. Ο L. Chen [101] χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή (NH4VO3 σε 

διάλυμα Ce(NO3)36H2O), χωρίς επιφανειοδραστική ουσία και σύνθεσε στερεό CeVO4 με 

διαφορετική μορφολογία. Το pH έχει καθοριστικό ρόλο στη μορφολογία του 

μεταβαναδιακού δημητρίου που λαμβάνεται [100, 101, 106]. Σε βασικό διάλυμα (pH= 9-

12), τα είδη δημητρίου καταβυθίζονται σε μορφή Ce(OH)3 ενώ το βανάδιο βρίσκεται σε 

μορφή ιόντος βαναδίου. Σε ισχυρά βασικό μέσο το υδροξείδιο του δημητρίου είναι πολύ 

πιο σταθερό από το CeVO4 με αποτέλεσμα το πρώτο να υδρολύεται και να δίνει οξείδιο 

του δημητρίου. Η μορφολογία των σωματιδίων σε σχέση με το pH μεταβάλλεται ως εξής: 

Ln3+ +  VO2+ - O (1.42)  + 2Cl  + 2NH OH  + H O  → LnVO ↓ + 2NH4 2 2 4 4 2
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(α) σε pH= 9 λαμβάνεται ομοιόμορφη μορφολογία νανοσωματιδίων ενώ όταν το pH 

αυξηθεί στο 10 παρατηρούνται σωματίδια σε σχήμα ραβδών με ανομοιογενή διασπορά 

μεγέθους και συνυπάρχουν με μερικά σφαιρικά σωματίδια, (β) με περαιτέρω αύξηση του 

pH (pH=11) προκαλείτα  διάλυση των μικρών σωματιδίων, συμπύκνωση  α 

επιφάνεια των ραβδοειδών σωματιδίων (μηχανισμός Ostwald) ακολούθως (γ) σε pH= 12, 

2

σχηματίζονται 

ά  

ν κολλοειδών διαλυμάτων μέσω στερικών και 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. Το Ce3+ εγλκωβίζεται από το ελαϊκό οξύ και στη 

ι  και πιο λεί

παρατηρείται συνύπαρξη μικρού αριθμού ραβδοειδών σωματιδίων με μεγάλο αριθμό 

ακανόνιστων σωματιδίων ενώ (δ) σε pH= 12.5 λαμβάνονται τόσο σφαιρικά όσο και 

επίπεδα σωματίδια τα οποία δεν είναι εμφανείς σε υψηλότερα pH (pH= 13.5). Οι 

ευνοϊκότερες συνθήκες για σύνθεση του CeVO4 είναι όταν το pH διατηρείται χαμηλότερο 

από 12. Όταν το pH αυξηθεί στο 14 σχηματίζεται η καθαρή δημήτρια ενώ εάν βρίσκεται 

στο εύρος 12<pH<14 συνυπάρχουν και οι δύο φάσεις: CeO -CeVO4 [101].  

 Επίσης, ο C.T. Au και οι συνεργάτες του [105], συνθέσανε το CeVO4 μέσω της 

υδροθερμικής μεθόδου παρουσία κιτρικού άλατος ενώ ο F. Luo και οι συνεργάτες του 

[106], χρησιμοποίησαν το EDTA με σκοπό η σύνθεση να γίνεΙ πιο απλή και σταθερή. Το 

EDTA έχει διπλό ρόλο ως: χηλικός υποκαταστάτης και καλυπτικός παράγοντας. Δηλαδή 

από τη μια χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση του συμπλόκου με Ce  και από την άλλη 

δεσμεύεται στην επιφάνεια του κρυστάλλου με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

κρυσταλλικότητα των σωματιδίων. 

  Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο L. Chen [101] απέδειξε ότι τόσο η θερμοκρασία 

όσο και το pH επιδρούν στη μορφολογία του CeVO

3+

4, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από 

τον F. Luo [106]. Δηλαδή οι τελευταίοι έδειξαν ότι  όταν το pH είναι μικρότερο από 4 

παρατηρείται σχηματισμός νιφάδων με κοιλότητες ή σφαίρες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

μονάδες VO 3-
4  αρχίζουν να μετατρέπονται σε πολύ-ορθοβαναδικά ανιόντα δημιουργώντας 

αλυσίδα με κοιλότητες στο διάλυμα. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η πυρήνωση 

συμβαίνει στην επιφάνεια, και η αλυσίδα σπάζει με τα πολύ-ορθοβαναδικά ανιόντα να 

μετατρέπονται σε ιόντα VO 3-
4  και να διαχέονται προς το κέντρο με  αποτέλεσμα να 

σχηματίζεται μια σφαιρική νιφάδα. Όταν το pH αυξηθεί πέρα από το 8 

ραβδοειδή σωματίδια [106]. 

  Παράλληλα, οι  J. Liu at al. [102], σύνθεσαν το στερεό CeVO4 παρουσία ελαϊκού 

οξέος και μη πολικών διαλυτών όπως κυκλοεξάνιο  ή βενζόλιο. Συγκεκριμένα, στο 

Na VO  (NaOH /NH VO3 4 4 3) προστέθηκε μίγμα αιθανόλης/ελαϊκού οξέος και στη συνέχεια 

διάλυμα του νιτρικού δημητρίου. Το ελαικό οξύ από τη μια περιορίζει την ανάπτυξη των 

νανοσωματιδίων μέσω αλληλεπιδρ σεων με τα ιόντα δημητρίου και από την άλλη 

εξασφαλίζει τη σταθερότητα τω
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3-συνέχεια αντιδρά με τα ανιόντα VO4  με αποτέλεσμα το σχηματισμό του 

νανοκρυσταλλικού CeVO   (Σχήμα 1.21)[102]  4

Ce3+ + C O

 

 Επίσης επιτυγχάνεται έλεγχος της μορφολογίας των σωματιδίων του 

μεταβαναδιακού δημητρίου μ  τη sonochemical μέθοδο ωρίς ην παρουσία 

επιφανειοδραστικών ουσιών ή μήτρας [100, 104].  Ο ρόλος του pH είναι καθοριστικός για 

τη μορφολογία του στερεού CeVO

ε  χ τ

 

 4, τα ανιόντα VO3
- μετατρέπονται σε 

ορεία σχηματισμού των ραβοειδών σωματιδίων του CeVO4 παρουσιάζεται  από τις 

 

4 (όπως και στην περίπτωση της υδροθερμικής μεθόδου 

[100, 101, 106]). Όταν το pH είναι μικρότερο από

πολυορθοβαναδάτα ανιόντα [100, 104, 108]. Σε όξινο περιβάλλον τα βαναδιακά είδη 

υπάρχουν σε μορφή ανιοντικών ολιγομερών και το Ce(OH)3 διαλύεται για το σχηματισμό 

ενεργών ειδών Ce3+ (1.43): 

 

 

 Σύμφωνα με την εξίσωση 1.43 σε όξινο διάλυμα ευνοείται ο σχηματισμός ειδών 

Ce3+ τα οποία χρησιμεύουν για τη λήψη των σωματιδίων CeVO4 [100]. 

 Σε βασικό διάλυμα (pH ≥13)  τα ανιόντα OH- που βρίσκονται σε περίσσεια 

συνδέονται με τα Ce3+ με αποτέλεσμα να σχηματίζεται και να καταβυθίζεται το Ce(OH)3 

το οποίο όταν οξειδωθεί στον αέρα δίνει το CeO2. Σε pH=8 βρέθηκε το σχήμα των 

σωματιδίων να είναι ραβδοειδές με μέση διάμετρο 5nm και μήκος γύρω στα 150 nm. Η 

π

εξισώσεις 1.44-1.46 [104]: 

  

 

NH3
C (aq) + 3He 2 → 43+ O     Ce(OH)3 + 3H+(aq) + NH4

+ (aq) (1. 4) 

VO3
-(aq) + OH-(aq) → VO4

3-(aq) + H+(aq) (1.45) 

Ce(OH) + VO3 4
3-(aq) →  CeVO (s)   + 3OH4

- (1.46) 

Σχήμα 1.21: Προτεινόμενη πορεία σχηματισμού σφαιρικών νανοκρυσταλλικών σωματιδίων CeVO4

C O

O

Ce3+

O

VO3
3-

OH

CeVO4
OH-+VO3

-

Ce(OH)3 + 3H+ → Ce3+ + 3H2O (1.43) 
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 Επίσης συχνή είναι η σύνθεση του μεικτού οξειδίου V/Ce με τη μέθοδο του 

εμποτισμού [97, 98, 109]. Ο J.P. Dunn και οι συνεργάτες του [98], συνθέσανε το μεικτό 

οξείδιο μέσω εναπόθεσης του οξειδίου βαναδίου σε οξείδιο δημητρίου. Παρατήρησαν ότι 

οι επιφανειακές δομές και οι οξειδωτικές καταστάσεις των διαφόρων επιφανειακών ειδών 

ης βανάδιας εξαρτώνται πάρα πολύ από το περιβάλλον που επικρατεί (θερμοκρασία, 

γρασία, οξειδωτική και αναγωγική )  ότι τα επιφανειακά 

ίδη τη

άδες (VO4). Τα 

 μερική οξείδωση της μεθανόλης σε φορμαλδεύδη (Σχήμα 

1.22).  

Σχήμα 1.23: Σημαντικότητα βαναδίου στην κατάλυση στηριζόμενων μεταλλικών οξειδίων [92, 
110] 

τ

 ατμόσφαιρα [98]. Επίσης έδειξανυ

ε ς βανάδιας στο δημήτριο παρουσιάζονται σαν απομονωμένες (σε χαμηλή κάλυψη 

βαναδίου) και πολυμερικές (σε υψηλή κάλυψη βαναδίου) μον

απομονωμένα είδη αποτελούνται από ένα δεσμό V=O και τρεις γεφυρωμένους δεσμούς V-

O-M ενώ τα πολυμερικά είδη αποτελούνται είτε από ένα δεσμό V=O και ένα ή δύο 

γεφυρωμένους δεσμούς V-O-M είτε από δύο γεφυρωμένους δεσμούς V-O-M.  

 Με την ίδια μέθοδο, το 2004, η ομάδα του T. Feng. [109], συνθέσανε το οξείδιο 

του βαναδίου στηριζόμενο σε δημήτρια για σκοπό μελέτης της καταλυτικής του 

συμπεριφοράς ως προς την

H

V

O

V

O

OO

 

 Επίσης πρόσφατα αναφέρθηκε η σύνθεση του CeVO4 με τη μέθοδο λύματος- 

πηκτώματος [100, 101, 104]. 

 

1.8 Εφαρμογές Οξειδίων Βαναδίου 

Οι νανοκρύσταλλοι των μεταλλικών οξειδίων παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον 

τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε τεχνολογικές εφαρμογές [95].  

 

 

 

 

 

OCH3OH
OO

O

C
H

H
CH2O

 1.22: Σχηματική πορεία της αντίδρασης της μεθανόλης σε φορμαλδεύδης σε σύστημα 
βανάδιας/ δημήτριας 
Σχήμα
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Το βανάδιο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε 

μορφή οξειδίων ως καταλύτες στη βιομηχανία (Σχήμα 1.23) [92, 110].  Περίπου το 5 % 

ης ετησίας παραγωγής του χρησιμοποιείται στην κατάλυση ποσοστό που κατέχει το 28 % 

λων τ

. Οι καταλύτες που περιέχουν το οξείδιο βαναδίου 

ρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές βιομηχανικές διαδικασίες  οι οποίες περιλαμβάνουν την 

ίτη από το βενζόλιο (και πρόσφατα από το n- 

βουτάν

την ακρολεϊνη [92].  

ε  

ν αζώτου με εκλεκτική καταλυτική αναγωγή).  

ση της εθανόλης 

οξειδίου βαναδίου (Σχήμα 1.24) έχε ον για τη 

ντας την εξετάζεται η δραστικότητα των επιφανειακών 

ν στους στηριζόμεν  πεντοξειδίου 

 και του υποστρώματος . Η 

φορμαλδεΰδης είναι ηματισμό των 

 παραγωγή ) , (β) 

μη, χρησι ς διατηρητικό, 

σκληρυντικό και αναγωγικό μέσο [113]. 

τ

ό ων στηριζόμενων καταλυτών σε μεταλλικά οξείδια που χρησιμοποιούνται στον 

τομέα αυτό (Σχήμα 1.23)

χ

σύνθεση: (α) του μηλεϊνικού ανυδρ

ιο), (β) του φθαλικού ανυδρίτη από το ο-ξυλένιο και (γ) του ακρυλικού οξέως από 

 

 

Στον πίνακα 1.5 παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις πιο συχνές 

βιομηχανικές καταλυτικές διαδικασίες στις οποίες γίνεται χρήση στηριζόμενου και μη 

στηριζόμενου καταλύτη οξειδίου βαναδίου. 

Επιπλέον οι στηριζόμενοι καταλύτες οξ ιδίου βαναδίου θεωρούνται κατάλληλοι 

για την οξείδωση του τολουολίου σε βενζαλδεύδη, της μεθανόλης σε φορμαλδεύδη κ.τ.λ. 

Τα συστήματα αυτά δε χρησιμοποιούνται μόνο για τη βιομηχανική παραγωγή σημαντικών 

χημικών ενώσεων αλλά και για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής μόλυνσης (π.χ 

απομάκρυνση οξειδίω

 Η αντίδραση παραγωγής της φορμαλδεύδης από οξείδω μ

παρουσία καταλύτη πεντ ι μεγάλο ενδιαφέρ

βιομηχανία και μελετώ

οξειδοαναγωγικών θέσεων που είναι παρό ους καταλύτες

βαναδίου ως συνάρτηση της φόρτισης βαναδίου  [93, 111, 112]

σημαντικότερη βιομηχανική χρήση της  στο σχ

φαινολικών ρητινών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την : (α κοντραπλακέ

μοριο σανίδων και (γ) μονωτικού αφρού. Ακό μοποιείται ω

Βιομηχανική διαδικασία Καταλυτικό υλικό 
Πίνακας 1.5: Καταλυτικές διεργασίες παρουσία καταλύτη οξειδίου βαναδίου 

Οξείδωση SO2 σε SO3 [98] V2O5

Οξείδωση του βενζενίου σε μαλεικό ανυδρίτη V2O5

Οξείδωση του ναφθαλενίου σε φθαλικό ανυδρίτη V, Mo οξείδια 

Οξείδωση του βουτυλενίου σε φθαλικό ανυδρίτη V, Ρ οξείδια 

Οξείδωση του ο- ξυλενίου σε φθαλικό ανυδρίτη V, Ti οξείδια 

Εκλεκτική αναγωγή των NOx με αμμωνία (SCR) [42, 109] V O2 5, WO , TiO3 2

Εκλεκτική οξείδωση μεθανόλης σε φορμαλδεύδη [109] V, Ti οξείδια 
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 α προϊόντα που προκύπτουν από την οξείδωση της μεθανόλης φαίνονται στο 

σχήμα 1 ς

3). Παρατηρείται θερμική κινητικότητα του 

διοξυμ

. Τέλος, στο βήμα 10 

 Το διοξείδιο του αζώτου είναι το πρόδρομο για το σχηματισμό του νιτρικού οξέως 

και επιπλέον είναι κύριο συστατικό της όξινης βροχής (εξισώσεις 1.47- 1.50) [117].  

  

  

  

 

Τ

 1.24 [ 12, 114-116]. Αρχικά, η μεθανόλη προσροφάται στι  ενεργές επιφανειακές 

θέσεις βαναδυλίου υπό μορφή μεθόξυ ειδών (βήμα 1). Ακολουθεί οξείδωση των ειδών και 

σχηματισμός της φορμαλδεύδης (βήματα 2+

εθυλενίου και σχηματισμός του διμεθόξυμεθανίου (βήμα 5). Στη συνέχεια 

οξειδώνεται το διμεθόξυμεθάνιο και σχηματίζει τo μυρμηκικό είδος (βήμα 6) που 

παρουσία θέρμανσης αποσυντίθεται σε CO (βήμα 7). Το μυρμηκικό είδος μπορεί να 

αντιδράσει με τη μεθανόλη και να σχηματιστεί ο μυρμηκικός μεθυλεστέρας (βήμα 8) ή να 

ενυδατωθεί και να σχηματιστεί το μυρμηκικό οξύ, HCOOH (βήμα 9)

συμβαίνει αποπρωτονίωση τύπου Cannizzaro και στο βήμα 11 ακολουθεί  συμπύκνωση 

της μεθόξυ ομάδας- μεθανόλης και σχηματισμός του διμεθυλαιθέρα [115, 116].  

  

 

 

 

 

 

CH 3O
H

11

CH3OCH3

 

 

 

 

 

 

 

 Όπως αναφέρθηκε στην §1.3, στα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν αρκετές 

τεχνολογίες κατά της ρύπανσης με σκοπό τη μείωση των βλαβερών ρύπων. Τα αέρια NOx 

είναι βλαβερά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Το ΝΟ οξειδώνεται πολύ γρήγορα 

παρουσία όζοντος, ενώ οι ελεύθερες ρίζες όπως ΟΗ* και ΟΗ2* μετατρέπονται σε ΝΟ2, 

ΗΝΟ2 και ΗΟ2ΝΟ2. Το ΝΟ μετατρέπεται σε ΝΟ2 μέσω φωτοχημικής οξείδωσης.  

V

OH

CH3OH
1

V

OCH3

Ox
2

V

O=CH2

3
HCHO

5
H2C(OCH3)2

CH3OH

8
HCOOCH3

CH3OH

V
O O

H2
C

4

10

6Ox

V
O

H
C

O

T ( 0C) CO

7

H
2 O 9

HCOOH

Σχήμα 1.24: Διάγραμμα προϊόντων οξείδωσης μεθανόλης 

ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2               (1.47) 

ΝΟ + ΗΟ2 → ΝΟ2 + ΟΗ      (1.48) 

ΝΟ + ΟΗ → ΗΝΟ2                     (1.49) 

ΝΟ2 + ΟΗ → ΗΝΟ3                   (1.50) 
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Η κυριότερη τεχνολογία μείωσης των εκπομπών των ό στατικές πηγές 

είναι η Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (Selective Catalytic Reduction) παρουσία 

αμμωνίας, ΝΗ3, ως αναγωγικό μέσο [116, 118-120].  από αρκετές έρευνες και 

μελέτες βρέθηκαν ότι οι στηριζόμενοι καταλύτες οξειδίου βαναδίου ικανοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό τις αρχές της αντίδρασης SCR. Λόγω της ποικιλίας των ενεργών θέσεων 

που υπάρχουν στην επιφάνεια του καταλύτη, έγιναν αρκετές υποθέσεις για το μηχανισμό 

της αντίδρασης. Οι  κυριότεροι μηχανισμοί που προτάθηκαν για εξήγηση της αντίδρασης 

SCR είναι: (α) Eley- Rideal:  Σύμφωνα με τους Murakami et al. [121], η αμμωνία 

προσροφάται πολύ γρήγορα στις θέσεις Brönsted (βήμ ) και αργότερα αντιδρά με το 

ΝΟ της αέριας φάσης, σχηματίζεται σύμπλοκο (βήμα 2  που στη συνέχεια λαμβάνονται 

άζωτο και νερό (βήμα 3). Παρουσία οξυγόνου ο καταλύτης αναδημιουργείται (βήμα 4) 

(Σχήμα 1.25)  

 

 

 

 (β) Langmuir- Hin ru et al. μέσα από διάφορες μελέτες, 

τειναν ότ  ΝΟ οξειδώνεται από το οξυγόνο και α

NO  (x=1,2) απx

Μετά

α 1

)

H
H

N  

 

 

 

 

 

 

 

 shelwood: Οι Tama  [121], 

πρό ι αρχικά το ργότερα προσροφάται ως 

ΝΟ2. Παρουσία νερού αναδημιουργούνται οι θέσεις Bronsted (Σχήμα 1.26).  
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ου s: επιφανειακό είδος

Σχήμα 1.25: Προτεινόμενος ς

Σχήμα 1.26: Προτεινόμενος μηχανισμός Langmuir- Hinshelwood 

μηχανισμό  Eley- Rideal 

Όπου □: ανηγμένη επιφανειακή θέση  
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Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ένας μηχανισμός που να είναι σε θέση να εξηγήσει 

όλες ποδέχονται τους 

μηχανισμούς τύπου Eley- Rideal. 

 

1.9 Οξείδια Χαλκού – Φυσικοχημικές Ιδιότητες 

 Η ηλεκτρονική διαμόρφωση του χαλκού είναι 3d94s2. Το δυναμικό ιονισμού του 

έχει μεγαλύτερη τιμή από την τιμή του δυναμικού ιονισμού του καλίου ε αποτέλεσμα να 

σχηματίζει ομοιοπολικές ενώσεις. Οι ενώσεις του Cu1+ είναι σταθερές σε στερεή 

κατάσταση και σε άνυδρο περιβάλλον. Ο Cu2+, λόγω του υψηλού το φορτίου και της 

μικρής ιοντικής ακτίνας, έχει την τάση να σχηματίζει μεγάλη ποικιλία σταθερών 

συμπλόκων με τους υποκαταστάτες που περιέχουν οξυγόνο, άζωτο και θείο [122]. Τα 

τερεά οξείδια του χαλκού είναι ο κυπρίτης, Cu2O και ο τενορίτης, CuO (Σχήμα 1.27 (α)  

αι (β)

 

 και β=99.54ο) [83, 123, 124] και με μικρή τοπολογική 

ιαστροφή της δομής του μετασχηματίζεται σε δομή του PdO με τα ιόντα Cu2+ να 

και να τοποθετούνται στις γωνιές της 

κυψελίδας. Όταν απομακρυνθούν άτομα οξυγόνου από τη δομή του CuO δημιουργείται 

μια ενδιάμεση δομή η οποία περιέχει μέσα ιόντα Cu2+ και Cu+. Με περαιτέρω 

απομάκρυνση των ατόμων οξυγόνου από τα τετράεδρα Cu2+O4 δημιουργούνται οι δεσμοί 

Cu1+-O. Με μερική διαστροφή της δομής αυτής λαμβάνεται ο κυπρίτης ο οποίος έχει 

κυβική κρυσταλλική δομή (παράμετρο πλέγματος α=4.27Å) [16, 83, 123, 124]. Τα άτομα 

Σχήμα 1.27: Κρυσταλλικές δομές (α) Cu2O και (β) CuO 

ατις πειραματικές παρατηρήσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές 

 μ

υ 

σ

κ ). 

(α)Cu

 

 Ο τενορίτης έχει μονοκλινική κρυσταλλική δομή  (παράμετροι πλέγματος: α= 

4.6837Å, b= 3.4226Å, c= 5.1288 Å

δ

σχηματίζουν δεσμούς με τα άτομα του οξυγόνου 

(β) CuO 2O 
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τ υγόνου είναι διατεταγμένα στις γωνιές και στο κέντρο της μοναδιαίας κυψελίδας 

ενώ τα ιόντα χαλκού είναι στο κέντρο των 4 ή 8 κύβων όπου μοιράζεται η κυψελίδα. Το 

κάθε ιόν οξυγόνου είναι περιτρυγυρισμένο από 4 γειτονικά ιόντα χαλκού στις γωνιές ενώ 

το κάθε ιόν χαλκού είναι εκτεθειμένο σε δύο γειτονικά οξυγόνα [16]. 

 Ο κυπρίτης αρκετές φορές παρουσιάζεται ως μη στοιχειομετρικό οξείδιο με 

κενότητες χαλκού V

ου οξ

 κατάλληλο υλικό για τη δημιουργία films, ηλιακών κελιών [124].  

 Και τα δύο οξείδια είναι ημιαγωγοί τύπου p [123-128] και μελετούνται πάρα πολύ 

κόστους 

οπτικών 

 

Σε 

 έχει 

2O 

2 

2 καθώς και το οξείδιο δημητρίου με dopant, όπως για παράδειγμα χαλκό,  

 και

ιόν δημήτρια

 

  

Cu ή οξυγόνου Vo [123]. Επίσης έχει μεγάλο συντελεστή απορρόφησης 

φωτός στο εύρος (0.35-0.80 μm) με αποτέλεσμα λόγω των ηλεκτρικών του ιδιοτήτων να 

θεωρείται

λόγω: (α) της φυσικής αφθονίας των πρόδρομων τους υλικών, (β) του χαμηλού 

της διεργασία παραγωγής τους, (γ) της μη τοξικότητάς τους, (δ) των πολύ καλών 

και ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων [124] και (ε) των εφαρμογών τους ως ετερογενής

καταλύτες, αισθητήρες αερίων, υλικά για μπαταρίες λιθίου κ.τ.λ [127, 128]. 

θερμοκρασία δωματίου το θερμοδυναμικά σταθερότερο οξείδιο είναι το CuO το οποίο

την τάση να αποσταθεροποιείται σε grains μικρού μεγέθους και να μετατρέπεται σε Cu

αυξάνοντας τον ιοντικό του χαρακτήρα.  

 

1.10 Διπλά μεικτά οξείδια Cu-Ce και στερεά διαλύματα CuxCe1-xO2 

1.10.1 Σύνθεση διπλών μεικτών οξειδίων Cu-Ce και στερεών διαλυμάτων CuxCe1-xO

  Το CeO

χρησιμοποιούνται σε αρκετές εφαρμογές λόγω: (α) της χημικής και φυσικής τους 

σταθερότητα, (β) της μεγάλης κινητικότητας του οξυγόνου καθώς και (γ) της μεγάλης 

συγκέντρωσης των κενοτήτων οξυγόνου. Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό μέρος  

συγκεκριμένα στην §1.3 η παρουσία των οξειδωτικών καταστάσεων +3 και +4 επιτρέπει 

την αντίστροφη προσθήκη και αφαίρεση οξυγόνου από τη δομή του CeO2. 

 Όταν προστεθεί  Cu2+ στη  δημιουργούνται κενότητες ιόντων 

οξυγόνου γύρω από το ιόν του Cu2+ και αυτό οδηγεί σε τοπικές αλλαγές της δομής και 

μείωση των οξειδοαναγωγικών δυναμικών των ειδών του χαλκού στη μήτρα του οξειδίου 

δημητρίου 2+ (εξίσωση 1.51) [129-131]. Όταν ένα κατιόν Cu αντικαταστήσει ένα κατιόν 

Ce4+ δημιουργείται μια κενότητα οξυγόνου [131] και όσο αυξάνεται η ποσότητα του 

χαλκού στο δείγμα τόσο αυξάνεται ο αριθμός των κενοτήτων οξυγόνου και ταυτόχρονα η 

τάση του πλέγματος [83]. 

 
Ce4+ + O2-→ Cu2+ + O (1.51)   

  

vacancy 
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3+ 4+Τα ιόντα Ce  είναι μεγαλύτερα από τα Ce  με αποτέλεσμα να διαστέλλεται η κυψελίδα 

του πλέγματος από την αντικατάσταση μερικών  ιόντων Ce4+ 3+  από Ce (εξίσωση 1.52) 

τ μ ν

λκού και δημητρίου δείχνει ότι η χημική τους 

υγγένεια καθώς και οι ιοντικές τους ακτίνες είναι μη ταιριαστές [133]. 

ριστικό ρόλο στις 

 

νιτρικά άλατα) 

35]. 

υ CO να οφείλεται στην ισχυρή αλληλεπίδραση του οξειδίου 

αλκού με της κενότητες οξυγόνου του CeO2 και συγκεκριμένα στην συμμετοχή του 

u1+ [14

ες των J. Zhu [142] και J. Xiaoyuan. [143] συνθέσανε το μεσοπορώδες 

όσο 

σότητα του χαλ διάκριτη η φάση του 

 με τη σταθερή φάση της δημήτριας. Η απουσία της φάσεως 

υτής, 

  

  

 Δεν υπάρχει φασικό διάγραμμα του συστήματος Ce-Cu-O. Η διαλυτότητα του Cun+ 

στη δημήτρια είναι χαμηλή και αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορετική ιοντική ακτίνα του 

χαλκού και ου δημητρίου. Υπάρχει μια κινητήρια δύναμη για τη ετακί ηση του χαλκού 

στην επιφάνεια της δημήτριας με αποτέλεσμα το σχηματισμό μικρών clusters ή την 

παρουσία κατιόντων στην επιφάνεια των grains της δημήτριας [132]. Το φασικό 

διάγραμμα των μεταλλικών στοιχείων χα

Ce4+

σ

  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η μέθοδος σύνθεσης έχει καθο

ιδιότητες του καταλύτη [134]. Μερικές από τις μεθόδους που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση του στερεού Cu-Ce είναι: (α) συγκαταβύθιση  παρουσία 

αμμωνίας, υδροξειδίου νατρίου, ουρίας, εξαμεθυλενοτετραμίνης [130, 135-140], (β) 

καύση, (γ) εμποτισμός, (δ) συμπύκνωση αδρανούς αερίου κ.τ.λ. [129, 130, 136, 139]. Η 

μέθοδος καύσης οδηγεί σε υλικά ομοιογενή με μεγάλη επιφάνεια χωρίς να απαιτείται η 

πύρωσή τους. Τα χαρακτηριστικά του υλικού εξαρτώνται πολύ από το λόγο 

καυσίμου/οξειδωτικού μέσου (καύσιμο π.χ ουρία και οξειδωτικό μέσο π.χ 

[1 Γενικά από τις μελέτες αυτές φαίνεται ότι ανάλογα με τη μέθοδο σύνθεσης που 

χρησιμοποιείται, τη σύσταση και την θερμική επεξεργασία του στερεού λαμβάνονται 

διαφορετικά είδη όπως: (α) άμορφες διασπαρμένες ενεργές επιφανειακές πλειάδες χαλκού, 

(β) μικροί κρυσταλλίτες CuO στην επιφάνεια της δημήτριας, (γ) ιόντα Cu2+ εισαγμένα στο 

πλέγμα της δημήτριας και (δ) στερεό διάλυμα. Από διάφορα καταλυτικά πειράματα που 

διεξάχθηκαν φάνηκε ότι η μεγάλη ενεργότητα που παρουσιάζει το διπλό σύστημα Cu-Ce 

ως προς την οξείδωση το

χ

ζεύγους Cu2+/C 1]. 

 Οι ομάδ

υλικό CuOx/CeO2 με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού με ταυτόχρονη διάλυση των 

νιτρικών αλάτων τους σε αιθανόλη. Από τα διαγράμματα XRD φαίνεται ότι, 

αυξάνεται η πο κού στο δείγμα (>40%) γίνεται πιο ευ

CuO η οποία συνυπάρχει

α όταν η ποσότητα του δείγματος σε χαλκό είναι  μικρότερη από 30%, αποδίδεται 

στην ενσωμάτωση του χαλκού στο πλέγμα της δημήτριας με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

 + O2- 3+ → 2Ce  + Ovacancy  (1.52) 
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στερεού διαλύματος ή το σχηματισμό μικρών συγκροτημάτων οξειδίου χαλκού στην 

επιφάνεια του CeO2 [142].   

 Ο C.R. Jung και οι συνεργάτες του [138] παρασκεύασαν το μεικτό στερεό CuO- 

CeO2 με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης χρησιμοποιώντας ως μέσο καταβύθισης την 

αμμωνία με σκοπό τη μελέτη του υλικού αυτού ως προς την καταλυτική ενεργότητα του 

τη αν

α α κυρίως

ο  

ο χαλκός μετακινείται προς την επιφάνεια της δημήτριας 

32]. Σ

 σωματιδίων (7 nm) και σχετικά μεγάλη επιφάνεια (90- 110 
2/g). 

σ τίδραση οξείδωσης του CO. Ο καταλύτης CuO- CeO2 παρουσιάζει μεγαλύτερη 

εκλεκτικότητα από τα διπλά οξείδια ξεχωριστά και υτό ποδίδεται  στην ισχυρή 

αλληλεπίδραση των δύο οξειδίων. Όταν η θερμοκρασία πύρωσης και η φόρτιση του 

χαλκού αυξηθούν αισθητά τότε σχηματίζονται στερεά διαλύματα τύπου δημήτριας και 

ξεχωριστή φάση CuO [138]. Την ίδια μεθοδολογία σύνθεσης ακολούθησαν οι Zimmer, 

Tschope και Birringer [144] και ο M. Jobbagy [145] αλλά αντί για αμμωνία 

χρησιμοπ ίησαν εξαμεθυλενοτετραμίνη και ουρία αντίστοιχα. 

 Η ομάδα του A. Tschope, το 1995 [133] και το 1999 [132], παρασκεύασαν το 

μεικτό οξείδιο Cu0.15Ce0.85O2-y με τη μέθοδο magnetron sputtering σε φούρνο με υψηλό 

κενό. Το οξείδιο αυτό είναι το πιο ενεργό σύστημα της σειράς Cu-CeO2-x. Παρατηρήθηκε 

από τα διαγράμματα XRD η εμφάνιση της φάσεως CuO μόνο όταν η θερμοκρασία 

πύρωσης υπερβεί τους 500 0C και αυτό μπορεί να αποδοθεί στην πολύ χαμηλή 

διαλυτότητα του Cun+ 0 στο πλέγμα της δημήτριας. Σε Τ<500 C παρατηρείται μόνο μία 

φάση η οποία αποδίδεται στη δημήτρια και αυτό πιθανότατα να δείχνει τη μεγάλη 

διασπορά του χαλκού που είναι θερμικά σταθερός σε αυτές τις θερμοκρασίες. Επίσης 

λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του χαλκού στη δημήτρια και της μικρής χημικής 

ενεργότητας της φάσεως CuO 

[1 το μεικτό αυτό σύστημα μπορεί να επιτευχθούν τα εξής: (α) σχηματισμός στερεού 

διαλύματος χαλκού-δημητρίου, (β) μετακίνηση χαλκού στην επιφάνεια της δημήτριας 

όταν η θερμοκρασία πύρωσης είναι χαμηλή και (γ) σχηματισμός ξεχωριστής φάσης CuO 

όταν η θερμοκρασία πύρωσης είναι αρκετά υψηλή [133].  

 Ο Y. Liu [146, 147] σύνθεσε το μεικτό οξείδιο Cu- Ce χρησιμοποιώντας διπλή 

συνθετική πορεία. Αρχικά έλαβε τη δημήτρια με τη μέθοδο της καταβύθισης 

χρησιμοποιώντας την ουρία και στη συνέχεια  προστέθηκε ο χαλκός, με υγρό εμποτισμό, 

στο υπόστρωμα της δημήτριας. Με τη μέθοδο αυτή εξασφαλίστηκε μετά από πύρωση 

στους 650 0C μικρό μέγεθος

m Μέχρι το 15% Cu δεν παρατηρήθηκε σχηματισμός δεύτερης φάσης στα 

διαγράμματα XRD, αποτέλεσμα σύμφωνο και με τις πιο πάνω μελέτες που αναφέρθηκαν, 

το οποίο αποδίδεται στον πιθανό σχηματισμό στερεού διαλύματος ή στη διασπορά του 

χαλκού στην επιφάνεια της δημήτριας. Με την ίδια μέθοδο παρασκευάστηκαν τα στερεά 
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Cu-CeO2 από την ομάδα του Qi [146] και επιβεβαίωσαν και αυτοί την απουσία 

νανοσωματιδίων Cu ή CuO όταν η ποσότητα του χαλκού φτάνει μέχρι το 15%. 

 Ο Pintar και οι συνεργάτες του [129], συνθέσανε το στερεό Cu0.15Ce0.85O2-y με 

τρεις διαφορετικές μεθόδους: συγκαταβύθιση, sol- gel με υπεροξείδιο του υδρογόνου [129, 

130] και sol-gel με κιτρικό οξύ [129]. Έδειξαν ότι η οξειδοαναγωγική συμπεριφορά των 

δειγμάτων εξαρτάται από τη μέθοδο σύνθεσης που χρησιμοποιείται.  Το μέγεθος των 

ησαν τα ιόντα Ce4+ στο πλέγμα 

ης Ce

 

 

αν x=0.05-

.3. Όσ

σωματιδίων των στερεών που λήφθηκαν από τις μεθόδους συγκαταβύθισης, sol- gel με 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και sol-gel με κιτρικό οξύ είναι 10 nm, 40-50 nm και 5 nm 

αντιστοίχως.  

 Η μέθοδος της καύσης θεωρείται κατάλληλη για τη λήψη λεπτόκοκκων 

σωματιδίων με μεγάλη επιφάνεα και είναι γρήγορη για την παρασκευή ομοιογενών 

στηριζόμενων καταλυτών [141, 148, 149]. Συγκεκριμένα, τόσο η ομάδα του P. Bera [148, 

150] όσο οι ομάδες των G.R. Rao [141] και A. Gayen [149] χρησιμοποίησαν για τη 

σύνθεση του στερεού Cu Cex 1-xO2-y ως πηγή καυσίμου την υδραζίνη και ένα υδατικό 

οξειδοαναγωγικό μίγμα (νιτρικός χαλκός και αμμωνιακό νιτρικό δημήτριο ή νιτρικό 

δημήτριο) το οποίο θερμάνθηκε στους 350 0C. Τα αέρια που ελευθερώνονταν ήταν 

υπεύθυνα για το σχηματισμό λεπτόκοκκων κρυσταλλιτών στο εύρος 25-35 nm. Από τα 

διαγράμματα XRD φάνηκε ότι ακόμη και εάν τα δείγματα θερμανθούν στους 1000 0C, με 

ποσοστό χαλκού 5-10%, δεν παρατηρείται μετακίνηση των κορυφών της δημήτριας 

πράγμα που υποδηλώνει ότι τα ιόντα Cu2+ δεν υποκατέστ

τ O2 [148]. Σύμφωνα και με άλλες μελέτες, μέχρι το 40% χαλκού δεν παρατηρείται ο 

σχηματισμός της φάσεως CuO [141]. Την ίδια μέθοδο χρησιμοποίησε οι ομάδες των W. 

Shen [82] και G. Marban. [139] αλλά αντί για υδραζίνη χρησιμοποίησαν ως καύσιμο ειδος 

το κιτρικό οξύ και επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του G.R. Rao και των συνεργατών του 

[141] ότι δηλαδή η φάση που αποδίδεται στο CuO γίνεται εμφανής μόνο εάν η ποσότητα 

του χαλκού στο δείγμα γίνει μεγαλύτερη από 40%. Η ευνοϊκότερη θερμοκρασία πύρωσης 

για σχηματισμό της φάσεως αυτής είναι 650 0C [82].  Επίσης παρατήρησαν: (α) μείωση 

των τιμών των παραμέτρων πλέγματος η οποία μπορεί να αποδοθεί στο σχηματισμό του 

στερεού διαλύματος Cu 2+ Cex 1-xO  με την εισαγωγή του Cu (r2 Cu(II)=0.072nm) στο πλέγμα 

της δημήτριας (rce=0.101nm) και στη δημιουργία κενότητας οξυγόνο για να επιτευχθεί 

ουδετερότητα στη δομή και (β) μετακίνηση των κορυφών σε μικρότερα 2θ ότ

0 ο αυξάνεται η ποσότητα του χαλκού στο δείγμα τότε παρατηρείται διαχωρισμός 

των ιόντων Cu2+ από το στερεό διάλυμα [82, 150]. O G. Marban και οι συνεργάτες του 

[139], ανάφεραν ότι το οξείδιο του χαλκού δρα ως μέσο γεφύρωσης μεταξύ δύο 

γειτονικών κρυστάλλων δημητρίου με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξή τους.  
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 Εκτός από εξαμέθυλενοτετραμίνη και υδραζίνη μπορεί στην πιο πάνω μέθοδο να 

χρησιμοποιηθεί η ουρία ως καύσιμη ύλη, διαδικασία που επιτεύχθηκε από τους 

Avgouropoulos και Ioannides [135]. Παρατηρήθηκε το είδος του καύσιμου υλικού να μην 

 του 

O [15

ς

επηρεάζει την παρουσία ή απουσία φάσεων CuO ή Cu2O αφού τα αποτελέσματα που 

λήφθηκαν από τους  Avgouropoulos και Ioannides [135] είναι σύμφωνα με αυτά των πιο 

πάνω ερευνητών δηλαδή των W. Shen [82], G. Marban [139], G.R. Rao [141] και A. 

Gayen [149]. Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, οι Avgouropoulos και Ioannides συνθέσανε 

το ίδιο μεικτό οξείδιο αλλά με διαφορετική διαδικασία σύνθεσης. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποίησαν την υδροθερμική μέθοδο παρουσία κιτρικού οξέως. Με την  προσθήκη 

του κιτρικού οξέως παρατηρείται καταβύθιση του κιτρικού δημητρίου. Με την 

υδροθερμική επεξεργασία του δείγματος πραγματοποιείται ομοιογενή εναπόθεση των 

ειδών του χαλκού επάνω στην επιφάνεια του κιτρικού δημητρίου [136]. Η αλληλεπίδραση 

μεταξύ του οξειδίου χαλκού και της δημήτριας αυξάνει την επιφάνεια και τη θερμική 

σταθερότητα του υλικού [136]. Η συμπεριφορά αυτή είναι αισθητή τόσο σε χαμηλή όσο 

και σε υψηλή περιεκτικότητα χαλκού. Σε σχέση με το στερεό CuO το μεικτό CuO-CeO2 

είναι πιο ενεργό και εκλεκτικό στην αναστολή του CO2 [136]. Η ίδια ερευνητική ομάδα 

που μόλις προαναφέρθηκε, το 2005, σύνθεσε δείγματα CuO-CeO2 με τις μεθόδους: (α) 

συγκαταβύθιση, (β) υδροθερμική διαδικασία παρουσία ουρίας ή κιτρικού οξέως και (γ) 

εμποτισμού [151]. Με σκοπό την εφαρμογή των υλικών για την αντίδραση οξείδωσης του 

CO, τη μεγαλύτερη και μικρότερη επιφάνεια παρουσιάζουν τα δείγματα που λήφθηκαν 

από την υδροθερμική μέθοδο παρουσία κιτρικού οξέος και από τη μέθοδο της 

καταβύθισης αντίστοιχα. Λόγω της ομοιότητας του μεγέθους των ιόντων Ce4+ + και Cu , 

πιθανότατα μερικά κατιόντα του χαλκού να αντικαθιστούν πλεγματικά κατιόντα του 

δημητρίου και να σχηματίζεται το στερεό διάλυμα. Τα δείγματα με το μεγαλύτερο 

ποσοστό εύκολα αναγώμενου επιφανειακού οξειδίου χαλκού παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

ενεργότητα στην οξείδωση του CO. Η χαμηλή καταλυτική απόδοση που παρουσιάζουν τα 

δείγματα της συγκαταβύθισης και του εμποτισμού οφείλεται στο σχηματισμό του CuO το 

οποίο εμφανίζει σχετικά χαμηλή καταλυτική ενεργότητα. Το δείγμα που παρασκευάστηκε 

με την υδροθερμική μέθοδο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ενεργότητα στην οξείδωση

C 1]. 

  Λόγω της ανάγκης για μείωση του κόστους και βελτίωση της εκλεκτικότητα  του 

καταλύτη για οξείδωση του CO με περίσσεια Η2, ο G. Sedmak και οι συνεργάτες του 

[152] συνθέσανε το στερεό Cu Ce0.1 0.9O2-y με τις μεθόδους καταβύθισης και λύματος-

πηκτώματος Παρατήρησαν για τα μεικτά οξείδια Cu Cex 1-xO2-y, ότι ανάλογα με τη μέθοδο 

που χρησιμοποιείται και την ποσότητα του χαλκού που προστίθεται (x), εμφανίζονται 
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ξεχωριστές κρυσταλλογραφικές φάσεις (CuO, CeO2). Σε χαμηλή ποσότητα χαλκού και σε 

χαμηλές ερμοκρασίες εμφανίζεται μόνο η φάση της δημήτριας.  Με την εισαγωγή του 

μετάλλου μετάπτωσης στο πλέγμα της δημήτριας αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα ως 

προς το υδρογόνο και το οξυγόνο λόγω των ανιοντικών ατελειών που δημιουργο νται στα 

στερεά διαλύματα M

θ  

 ύ  

Στη μέθοδο καταβύθισης λαμβάνεται πήκτωμα όπου ορισμένη ποσότητα 

λκού

2+ 4+
xCe 1-xO2-

2-y. Έστω και εάν στο πλέγμα της δημήτριας βρίσκεται 

διαλυμένη πολύ μικρή ποσότητα χαλκού αυτή είναι αρκετή για να αλλάξουν οι ιδιότητές 

της [152]. Το οξυγόνο που λαμβάνει μέρος στην αντίδραση οξείδωσης του CO 

παρουσιάζεται σε δύο μορφές: επιφανειακό προσροφημένο οξυγόνου (Ο - 2- -, Ο , Ο2 2 ) και 

οξυγόνο πλέγματος (Ο2-) που είναι μέρος της δομής του οξειδίου [2]. 

 

  

 Σε καταλύτες CuO/CeO2 το κυριότερο βήμα για την οξείδωση του CO είναι η 

απομάκρυνση ενός πλεγματικού οξυγόνου και η δημιουργία μιας κενότητας [152]. 

 Επίσης, η ομάδα του Harrison [137], το 2000, σύνθεσε το στερεό Cu-CeO2 με τη 

μέθοδο της καταβύθισης και εμποτισμού χρησιμοποιώντας διαλύματα των νιτρικών 

αλάτων και στερεή δημήτρια/ διάλυμα χαλκού αντιστοίχως. Φάνηκε ότι όσο αυξάνεται η 

ποσότητα χαλκού που εισάγεται στο διάλυμα αυξάνεται ταυτόχρονα η ποσότητα χαλκού 

στο τελικό δείγμα. Στη μέθοδο καταβύθισης αυτό μπορεί να αποδοθεί στο σχηματισμό των 

ενώσεων [Cu(OH)4]2- και [Cu(NH3)4]2- λόγω του υψηλού pH και της μεγάλης 

συγκέντρωσης της αμμωνίας ενώ στη μέθοδο εμποτισμού λόγω του σχηματισμού των 

εφυδατωμένων κατιόντων [Cu(OH2)6]2+. Τα υλικά που λαμβάνονται είναι μεσοπορώδη 

(τύπος ισοθέρμου IV). Τα σύμπλοκα [Cu(OH2)6]2+ μπλοκάρουν τους πόρους με 

αποτέλεσμα τα υλικά που προκύπτουν από τη μέθοδο εμποτισμού να έχουν χαμηλότερη 

επιφάνεια. 

)(22 22
222 γμαπλέOOOOO adsadsadsads

−−−− ====

χα  εισάγεται στο πλέγμα της δημήτριας. Σε υψηλή θερμοκρασία πύρωσης ο χαλκός 

αποχωρίζεται από το πλέγμα της δημήτριας με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 

κρυσταλλίτες CuO. Οι κρυσταλλίτες CuO θεωρούνται ανενεργά υλικά. Μόνο ο 

επιφανειακός χαλκός (ΙΙ) είναι ενεργός στην οξείδωση του CO γιατί ο χαλκός που 

βρίσκεται στο εσωτερικό της δομής απαιτεί δύσκολες συνθήκες για να αντιδράσει [137]. 

Και η ομάδα του Zheng [140] σύνθεσε το οξείδιο CuO/CeO2 σε δύο στάδια: αρχικά 

συνδέθηκε η δημήτρια με τη μέθοδο λύματος-πηκτώματος παρουσία κιτρικού οξέος και 

στη συνέχεια το οξείδιο του χαλκού εισάχθηκε στη δημήτρια με τη μέθοδο του 

εμποτισμού. Η μέθοδος λύματος- πηκτώματος βρέθηκε να είναι κατάλληλη για τη 

σύνθεση στερεών με ευνοϊκές ιδιότητες υφής αφού επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της 

συσσωμάτωσης και σταθεροποίηση της μικροδομής των στερεών [134-136] . 
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 Για μελέτη της ενεργότητας του μεικτού οξειδίου Cu-Ce στην καταλυτική 

αντίδραση οξείδωσης της φαινόλης (WCO), οι Hocevar και οι συνεργάτες του [16], 

παρασκεύασαν καταλύτες Cu Cex 1-xO  με δύο μεθόδους: καταβύ2 θιση και λύματος- 

πηκτώματος παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου. Ακόμη και εάν τα υλικά έχουν την 

ίδια χημική σύσταση, οι διαφορετικές μέθοδοι σύνθεσης έδειξαν διαφο

C) της 

8

  

 ρ

επιφανειακή 

ρετικό βαθμό 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των φάσεων των οξειδίων με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

διαφορετική ενεργότητα στην αντίδραση WCO. Τα πυρωμένα δείγματα (500 0

μεθόδου sol-gel παρουσιάζουν χαμηλότερη ενεργότητα στην οξείδωση της φαινόλης παρά 

τα δείγματα της μεθόδου καταβύθισης και αυτό αποδίδεται στην απουσία της φάσεως CuO 

από τα δείγματα της μεθόδου καταβύθισης. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φάση CuO 

είναι καταλυτικά ανενεργή. Επιτυγχάνεται μέγιστη καταλυτική ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα της φαινόλης όταν ο χαλκός είναι διασπαρμένος στην επιφάνεια της 

δημήτριας [16]. 

  

1.10.2 Εφαρμογές μεικτών οξειδίων Cu-Ce 

 Tο μεικτό οξείδιο Cu-Ce μπορεί να χρησιμοποιηθεί: (α) για αναγωγή των ΝΟx [ 3, 

130, 141, 148, 150], (β) για οξείδωση του CO [82, 83, 129, 135, 136, 138, 141, 144, 145, 

151], (γ) για την αντίδραση water gas shift [129, 142, 147], (δ) για την αναγωγή του SO2 

[130, 131, 133, 135, 145], (ε) ως ηλεκτρόδιο στις κυψελίδες καυσίμων και στους 

αισθητήρες αερίων [83, 131, 138], (ζ) για τη σύνθεση μεθανόλης και (η) για την υγρή 

οξείδωση της φαινόλης [16, 83, 130, 131, 135]. Επίσης πολύ σημαντικός είναι ο όλος του 

μεικτού οξειδίου στην αποσύνθεση του H O  αφού μετά από την αλληλεπίδραση του H O2 2 2 2 

με τον καταλύτη προκύπτουν ενεργά είδη οξυγόνου στην επιφάνεια που είναι πολύ 

σημαντικά για την οξείδωση διαφόρων οργανικών υποστρωμάτων [141]. Εκτός από τις πιο 

πάνω τους εφαρμογές, οι καταλύτες Cu-Ce επιλέγονται λόγω της μεγάλης ενεργότητάς και 

του χαμηλού τους κόστους [83]. 

 Η WCO χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό των μολυσμένων νερών από 

οργανικούς μολυντές που βρίσκονται διαλυμένοι στο νερό. Αρκετοί καταλύτες δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντίδραση αυτή γιατί έχουν μεγάλη 

οξύτητα με αποτέλεσμα η επιφάνειά τους να καλύπτεται με πολυμερικά προϊόντα με 

επακόλουθο ο οργανικός μολυντής να μην έχει πρόσβαση στην ενεργή επιφάνεια του 

καταλύτη. Αποτέλεσμα είναι η αντίδραση να σταματά σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο. Από 

τον Hocevar και τους συνεργάτες του [16] έγιναν διάφοροι συνδυασμοί με μέταλλα 

μετάπτωσης και οξείδια όπως π.χ Cu Cex 1-xO . Ο ρόλος της δημήτριας είναι περίπλοκος 2
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στον καταλύτη και λόγω των δύο οξειδωτικών της καταστάσεων (+4, +3) μπορεί να 

ελευθερώνει και να αποθηκεύει οξυγόνο στη δομή της.  

 Τα υλικά που είναι στηριζόμενα στο οξείδιο του χαλκού παρουσιάζουν μεγάλη 

απόδοση στη διαδικασία αφυδρογόνωσης της μεθανόλης σε μυρμηγκικό μεθυλεστέρα και 

φορμαλδεύδη. Η παρουσία του ξειδίου του δημητρίου βελτιώνει την απώλεια επιφάν ιας 

των καταλυτών λόγω σταθεροποίησης της ενεργούς φάσης. Λόγω της ικανότητας της 

δημήτριας να απ

ο ε

οθηκεύει οξυγόνο και λόγω του χαμηλού της αναγωγικού δυναμικού 

ιμοποιηθεί σε αρκετές καταλυτικές αντιδράσεις. Ενώ η δημήτρια αυξάνει 

ρονα αυξάνει τη μετατροπή των CO και CH 

ηλότερη θερμοκρασία, Τ>600 0C, ενώ σε οξείδιο του 

αλκού

uO/CeO2 και τα μεικτά οξείδια 

u0.2Ce

μπορεί να χρησ

την αντίσταση κατά τη συσσωμάτωση ταυτόχ

σε αναγωγικές συνθήκες και του ΝΟ σε οξειδωτικές συνθήκες. [134] . 

 Όπως αναφέρθηκε στην §1.8, τα ΝΟx αποτελούν ένα από τους κύριους μολυντές 

της ατμόσφαιρας και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής καθώς επίσης τη 

δημιουργία της αιθάλης σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Παρουσιάστηκε 

μηχανισμός αναγωγής των ΝΟx με αναγωγικό μέσο την αμμωνία στην αντίδραση SCR 

παρουσία καταλύτη βανάδιας. Για να βελτιωθεί όμως η ενεργότητα της αντίδρασης SCR 

για αναγωγή των NOx μελετήθηκε η χρήση καταλύτη χαλκού στηριζόμενο σε δημήτρια 

[148]. Η οξείδωση της αμμωνίας σε 5%Cu/CeO 0 φάνηκε να αρχίζει γύρω στους 150 2 C 

δίνοντας προιόντα Ν2 και Η Ο ενώ με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας (Τ> 350 0
2 C) 

λαμβάνονται προϊόντα Ν , ΝΟ και Η Ο. Αντιθέτως, η αναγωγή των ΝΟ2 2 x επάνω σε καθαρή 

δημήτρια συμβαίνει σε πολύ υψ

χ  επιτυγχάνεται γύρω στους 350 0C. Η παρουσία του καταλύτη Cu/CeO2 μειώνει τη 

θερμοκρασία λειτουργίας της αντίδρασης SCR και αυτό πιθανότατα να οφείλεται στη 

συνεργιστική αλληλεπίδραση του χαλκού με τη δημήτρια [148]. 

 Το υδρογόνο θεωρείται ένα ικανοποιητικό στοιχείο για επίλυση προβλημάτων 

ενέργειας και έχει το ρόλο του αναγωγικού μέσου για τη μετατροπή των εκπεμπόμενων 

αερίων του θερμοκηπίου σε αβλαβή αέρια. Μπορεί να παραχθεί από: (α) τις κυψελίδες 

καυσίμων, (β) την οξείδωση του CO (2CO+O → 2CO2 2) και (γ) την αντίδραση WGS 

[131]. Απασχόλησε αρκετούς ερευνητές ο ρόλος που έχει η δημήτρια και ο χαλκός στην 

αντίδραση WGS. Ο μεταλλικός χαλκός ή ο χαλκός σε μορφή Cu+ θεωρούνται ως ενεργές 

θέσεις για την αντίδραση WGS [131]. Τα υλικά 5%C

C O  και Cu0.8 2 0.05Ce0.95O2 έχουν καλύτερη ενεργότητα στην αντίδραση WGS από ότι 

η καθαρή δημήτρια ή ο καθαρός τενορίτη. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε και από 

την ομάδα του Y. Liu [147]. Προτάθηκε ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται στη 

συνεργιστική αλληλεπίδραση και εξηγεί την αντίδραση WGS όταν το μέσο οξείδωσης 
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είναι το νερό. Τα μόρια του CO προσροφούνται στις πλειάδες του χαλκού και ακολούθως 

αντιδρούν με οξυγόνο του πλέγματος (Σχήμα 1.28) 

  

  

 

 Στη συνέχεια μεταφέρονται τα σχηματιζόμενα είδη από τη δημήτρια στη 

διεπιφάνεια χαλκού – δημήτριας και το νερό διασπάται μέσα σε μια κενότητα οξυγόνου σε 

H2 και ατομικό οξυγόνο. Το ατομικό οξυγόνο ξαναοξειδώνει τη δημήτρια όπως φαίνεται 

 πιο

 

 εφ

βρέθηκαν

γ

.χ Cu [140]. Τα διπλά μεικτά οξείδια 

 παρουσιάζονται ως αποτελεσματικοί καταλύτες για την οξείδωση του 

CO με πολύ καλή καταλυτική ενεργότητα ακόμη και σε σχέση με τους βιομηχανικούς 

καταλύτες που στηρίζονται σε πολύτιμα μέταλλα ή με την καθαρή δημήτρια [132, 133, 

142, 143]. Η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται κυρίως: (α) σε συνεργιστικό φαινόμενο, (β) στο 

μεγάλο βαθμό διασποράς, (γ) στη δημιουργία ατελειών δομής (π.χ κενότητες οξυγόνου) 

και (δ) στην εύκολη αλληλεπίδραση μεταξύ των οξειδοαναγωγικών ζευγών δημητρίου- 

χαλκού (Cu2+/Cu+ και Ce4+/Ce3+) [82, 142]. Η αντίδραση οξείδωσης του CO σε μεταλλικό 

στις  κάτω αντιδράσεις 1.53 και 1.54 [147].  

 

 

 

 Σε σχέση με άλλα στερεά που μελετήθηκαν όπως π.χ το CuO-Al2O3, το Cu-CeO2 

παρουσιάζει την καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά στην αντίδραση  WGS [147].  

 Επιπλέον η καταλυτική οξείδωση του CO μελετάται ευρέως τα τελευταία χρόνια 

γιατί βρίσκει αρκετές αρμογές  όπως: (α) έλεγχος της μόλυνσης από τις εξατμίσεις των 

αυτοκινήτων, (β) αισθητήρες αερίου CO κ.τ.λ Αρκετά υλικά όπως ευγενή μέταλλα σε 

δημήτρια/ αλουμίνα/ τιτάνια ή perovskites μελετήθηκαν και  να έχουν μεγάλη 

καταλυτική ενεργότητα στην αντίδραση οξείδωσης του CO. Όμως λό ω του μεγάλου 

κόστους των ευγενών μετάλλων και της εύκολης τους δηλητηρίασης από SO2 κρίθηκε 

αναγκαίο η αντικατάστασή τους με μέταλλα όπως π

Η

χαλκού-δημητρίου

2Ο + []-cat → H2 + O-cat (1.53) 

O-cat + CO(a) → CO2 + []-cat (1.54)

Οξείδιο δημητρίου 

Cluster χαλκού  CO H2O 

Σχήμα 1.28: Σχηματική αναπαράσταση της οξείδωσης του CO σε καταλύτη Cu-Ce, όπου 
CO(a) είναι το μονοξείδιο του άνθρακα που είναι προσροφημένο σε μεταλλική πλειάδα 
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οξείδιο εξαρτάται από: (α) το ρόλο του μεταλλικού προωθητή, (β) το ρόλο του 

υποστρώματος, (γ) την αλληλεπίδραση μεταξύ υποστρώματος και προωθητή, (δ) ενεργές 

θέσεις για προσρόφηση CO και Ο2 [137]. Επίσης, η βελτιωμένη καταλυτική ενεργότητα 

μπορεί να αποδίδεται στην παρουσία των ιόντων χαλκού στην επιφάνεια όπου δρούν ως 

ενεργές θέσεις για την προσρόφηση του CO και επίσης τα κατιόντα χαλκού που 

βρίσκονται στα διάκενα και σταθεροποιούν τα ιόντα δημητρίου με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η διαθεσιμότητα για προσροφημένα είδη Ο2
- [133]. Ο J. Zhu και οι συνεργάτες 

του [142], έδειξαν ότι η καταλυτική ενεργότητα προς το CO μειώνεται όσο αυξάνεται η 

υγκέντρωση χαλκού είναι στο 20% γιατί ο καταλύτης έχει το μέγιστο αριθμό ενεργών 

  

 οξυγόνο και παράγουν CO2 όπου στη 

 ανάγεται ο χα της δημήτριας παρέχει ανιόν 

 με αποτέλεσ οποίες γεμίζουν από αέριο 

 [139]. 

ων κρ

Ο καταλύτης CuxCe1-xO2 παρουσιάζει πολύ καλή αγωγιμότητα και θεωρείται πολύ καλό 

φόρτιση σε χαλκό (>40%) λόγω σχηματισμού της δεύτερης φάσεως CuO. Η πιο ευνοϊκή 

σ

θέσεων στην επιφάνεια. Επίσης, ο G. Marban και οι συνεργάτες του [139] πρότειναν ένα 

μοντέλο (εξισώσεις 1.10.3-1.10.8) παρόμοιο με αυτό που είχαν προτείνει οι Sedmak et al. 

[152] τo 2003, και σύμφωνα με αυτό τα μόρια του CO προσροφούνται στη διεπιφάνεια 

του καταλύτη Ce-Cu, αντιδρούν με το πλεγματικό

συνέχεια λκός από +2 σε +1. Το πλέγμα 

οξυγόνου μα να σχηματίζονται κενότητες οι 

οξυγόνο

 Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η καταλυτική ενεργότητα μειώνεται όταν το στερεό 

πυρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μεγέθους 

τ υσταλλιτών CuO ή στη συσσωμάτωσή τους. 

 Το πιο γνωστό υλικό ανόδου για τις κυψελίδες καυσίμων είναι το κεραμικό 

νικελίου-ζιρκόνια και παρόλο της υψηλής του καταλυτικής ενεργότητας παρουσιάζει 

σοβαρό πρόβλημα στην εναπόθεση του άνθρακα όταν αντί για υδρογόνο 

χρησιμοποιούνται υδρογονάνθρακες ως καύσιμο υλικό. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν 

στη θέση του νικελίου χρησιμοποιηθεί άλλο αγώγιμο υλικό όπως χαλκός ο οποίος είναι 

ανενεργός ως προς τον άνθρακα και προσφέρει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα στην άνοδο. 

4+ O2- Cu2+ + COCe 3+ + + COCe Cu 2 

Ce3+ Cu+ + CO CO Ce3+ +  Cu

CO Ce3+ Cu+  

CO Ce3+ Cu+  +    O2 CO Ce4+ Cu2+  O-
2 

CO Ce4+ Cu2+  O-
2 CO Ce4+ Cu2- 2+ +O 2 

 

(1.55) 

(1.56) 

(1.57) 

(1.58) 

(1.59) 

(1.60) 

4+Ce Cu2+ + O2-
2 

 CO 4+2Ce Cu2+ +  O2-
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υλικό οξείδωσης και αναγωγής με αποτέλεσμα παρεμποδίζει το σχηματισμό άνθρακα  στις 

κυψελίδες καυσίμου [149]. 

 

1.11 Οξείδια Σιδήρου – Φυσικοχημικές Ιδιότητες 

Ο σίδηρος και το οξυγόνο μπορούν να σχηματίσουν φάσεις με διαφορετικές 

στοιχειομετρίες και κρυσταλλικές δομές. Οι δομές αυτές είναι: (α) FeO (wustite), (β) 

Fe O (magnetite), (γ) a-Fe O  (hematite), (δ) γ-Fe O  (maghemite) και (ε) ε-Fe O3 4 2 3 2 3 2 3 (Σχήμα 

1.29). Οι δύο τελευταίες δομές συντέθηκαν μόνο τεχνητά ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στη 

φύση και η σταθερότητα τους εξαρτάται από τη μερική πίεση του οξυγόνου και από τη 

θερμοκρασία [153]. 

 

 

σιδήρου

οκτώ

ίση 

ενώ 

όπως

 

ι  η

Ο FeO κρυσταλλώνεται σε δομή χλωριούχου νατρίου όπου τα κατιόντα του 

 βρίσκονται σε διάκενες θέσεις και το κάθε ένα από αυτά είναι συντονισμένο με 

 ισοδύναμα ανιόντα οξυγόνου (Σχήμα 1.29 (2)). Η σταθερά του πλέγματος έχει τιμή 

με 4.28Å. Η φάση αυτή είναι σταθερή μόνο σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 570 0C, 

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μετατρέπεται σε μεταλλικό σίδηρο και Fe3O4 [153-155] 

 φαίνεται από την εξίσωση 1.61 [158]. 

 

 

 Συνήθως, το οξείδιο σιδήρου παρουσιάζε  μεγάλη απόκλιση από τ  στοιχειομετρία 

του, Fe1-xO (x=5-15% ανάλογα με τη μερική πίεση και τη θερμοκρασία) [153]. 

 Το Fe3O4 είναι σιδηρομαγνητικό και κρυσταλλώνεται σε δομή τύπου σπινελίου 

(Σχήμα 1.29(γ)). Τα ιόντα οξυγόνου σχηματίζουν ένα κλειστό πακεταρισμένο πλέγμα με 

τα ιόντα Fe3+ και Fe2+ να εντοπίζονται στα διάκενα. Η μία κατιοντική θέση είναι 

συντονισμένη με τέσσερα ισοδύναμα ανιόντα οξυγόνου και είναι καταλελλειμένη από τα 

1.Fe2O3 2.FeO 3.Fe3O4

Fe 

O 

Fe 
 (Oh θέσεις) 

Fe 
 (Τd θέσεις) 

O 

Σχήμα 1.29: Κρυσταλλικές δομές των οξειδίων σιδήρου

 + Fe (1.61) 4FeO→ Fe O3 4
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ιόντα Fe3+. Η άλλη θέση είναι συντονισμένη με οκτώ ισοδύναμα ανιόντα οξυγόνου και την 

Η σταθερά του πλέγματος έχει τιμή 

, ο γ-Fe2O3 (σιδηρομαγνητικό στερεό), ανάλογα με τη 

θερμοκρασία

οποία 

των 

είναι ο

εξαγωνική

παραμ

μεταλλικό

 

Σύνθεση διπλών μεικτών οξειδίων Fe-Ce και στερεών διαλυμάτων Fe Ce O2 

της  

π

n+ υποκατεστημένων σε α-Fe2O3 (όπου Mn+: 

 λανθανιδών μεγαλύτερ  το σίδηρο) (Σχήμα 1.30)  

 

 

 

2+ 3+καταλαμβάνουν ίσος αριθμός ιόντων Fe  και Fe . 

ίση με 8.39Å. Η μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα που έχει σε θερμοκρασία δωματίου 

οφείλεται κυρίως στη διαδικασία μεταφοράς των ιόντων Fe2+ και Fe3+[153]. 

 Ο γ-Fe O2 3 είναι σχεδόν μια ασταθής φάση με κυβική κρυσταλλική δομή πολύ 

όμοια με τη δομή του Fe O . Όταν οξειδωθεί ο Fe3 4 3O  σε γ-Fe4 2O3 δημιουργούνται στα 

οκταεδρικά κενά κατιοντικές θέσεις με αποτέλεσμα να μειώνεται η σταθερά του 

πλέγματος [153]. Επίσης

,  μπορεί να μετατραπεί στην αντισιδηρομαγνητική ρομβοεδρική του δομή η 

είναι ο αιματίτης (α-Fe2O3) (Σχήμα 1.29(α)) [156]. Με βάση το φασικό διάγραμμα 

οξειδίων αυτών φαίνεται ότι σε θερμοκρασία δωματίου το μοναδικό σταθερό οξείδιο 

 α-Fe2O3 [86, 153, 157]. Το οξείδιο αυτό κρυσταλλώνεται σε δομή κουρουνδίου με 

 μοναδιαία κυψελίδα η οποία έχει σταθερές πλέγματος α= 5.03Å και  c=13.72Å 

[85, 86, 153]. Τα ιόντα Fe3+ βρίσκονται στα διάκενα και είναι διατεταγμένα σε 

ορφωμένα οκτάεδρα [153]. Το οξείδιο αυτό σε αναγωγικές συνθήκες δίνει 

 σίδηρο αφού πρώτα σχηματίσει τα οξείδια Fe3O4 και FeO. 

 1.11.1 x 1-x

 Έγιναν από πολλούς ερευνητές μελέτες για την επίδραση  υποκατάστασης του 

κατιόντος σιδήρου (από στοιχείο σχετικά χαμηλής ιοντικής ακτίνας) στο μέγεθος του 

κρυστάλλου, στις μαγνητικές ιδιότητες και στο χρώμα του [157]. Δεν ερευνήθηκε όμως σε 

μεγάλο βαθμό η υποκατάσταση του ιόντος σιδήρου στον αιματίτη από λανθανίδες ( .χ 

Ce4+) μεγαλύτερης ιοντικής ακτίνας. Ο N.C. Pramanik και οι συνεργάτες του [157], 

παρουσίασαν ενδιαφέρον για τη σύνθεση M

μεταλλοιόντα ης ιοντικής ακτίνας από

Fe(OH)3.Ce(OH)4.xH2O 

 

 

 

 

 

 

 

270 0C 

170 0C 

Fe(OH)3.Ce(OH)4

Fe2(O)(OH)4.Ce(OH)4

Fe2O3.CeO2

Fe2-xCexO3+1/2x

395 C 

1100 C 

0

0
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Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο λύματος –πηκτώματος, με αναλογία Fe: Μn+= 

85:15, 95:5, για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του μεγέθους και του σχήματος των 

σωματιδίων.  Ο σχηματισμός των υποκατεστημένων στερεών διαλυμάτων τύπου αιματίτη 

φαίνεται από το διάγραμμα του σχήματος 1.30 και οφείλεται στην αντίδραση στερ ής 

φάσεως μεταξύ των CeO

ε

 δημήτριας με τις 

υνηθισμένες μεθόδους σύνθεσης λόγω της μικρής διαλυτότητας των ιόντων αυτών [84, 

 o 

i με η

ου 

 πό 

τη φυσική ανάμειξη των πρόδρομων αλάτων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση Fe-O-Ce που εμφανίζεται στα δείγματα που συντέθηκαν με τη 

συγκαταβύθιση [85] καθώς επίσης στην αποτυχία της μεθόδου φυσικής ανάμειξης να 

σχηματίσει στερεά διαλύματα (απουσία αλληλεπίδρασης Fe-Ce) αφού σε υψηλές 

θερμοκρασίες συμβαίνει διαχωρισμός των φυσικών οξειδίων του σιδήρου και  

δημήτριας.  

 Τα μεικτά οξείδια Fe-Ce παρασκευάστηκαν με ποσοστό σιδήρου 100, 95, 85, 80, 

και 50 % με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης [86, 158]. Ο F.J. Perez-Alonso κα οι 

συνεργάτες του [85, 158] χρησιμοποίησαν ως μέσο καταβύθισης την αμμωνία  

σχημάτισαν στερεά διαλύματα Fe-Ce-O τύπου αιματίτη ή δημήτριας. Στην περίπτωση ου 

τα κατιόντα σιδήρου αντικαθιστούν κατιόντα δημητρίου (FeIII ↔ CeIV), παρατηρείται 

2 και Fe2O που συμβαίνει σε θερμοκρασιακό εύρος 1000 0
3 C και 

1200 0C.  

 Οι κεραμικές μέθοδοι επιτρέπουν το σχηματισμό στερεών διαλυμάτων Fe-Ce αλλά 

η θερμοκρασία και ο χρόνος που απαιτείται για τη σύνθεση του ομοιογενούς μίγματος 

εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος των σωματιδίων του αρχικού υλικού. Εναλλακτική 

μέθοδος είναι η συγκαταβύθιση όπου η αλληλεπίδραση των Fe-Ce φαίνεται να συμβαίνει 

μέσω του σχηματισμού στερεών διαλυμάτων τύπου αιματίτη ή δημήτριας [158]. 

 Είναι πολύ δύσκολη η διάλυση των ιόντων Fe3+ στο πλέγμα της

σ

159]. Όμως, όπως αναφέρουν ο F.J. Perez-Alonso και οι συνεργάτες του [85] καθώς και

L  ομάδα του [84], μπορεί να επιτευχθεί η σύνθεση μεικτών οξειδίων Ce1-xFe Ox 2 σε 

ήπιες συνθήκες με την υδροθερμική μέθοδο. Τα ιόντα Fe3+ υψηλού spin μπορούν να είναι 

κατανεμημένα στα διάκενα ή στις θέσεις των μεταλλοκατιόντων Ce4+. Επίσης, η 1η ομάδα 

αναφέρει ότι ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συγκαταβύθισης δημιουργούνται εύκολα 

αλληλεπιδράσεις Fe-Ce στο στερεό που λαμβάνεται. Για τη μελέτη των ενεργών θέσεων 

του σιδήρου που εκτίθενται στην  επιφάνεια χρησιμοποιείται ως πρότυπη αντίδραση η 

υδρογόνωση του CO. Παρατηρείται ότι η καταλυτική απόδοση των οξειδίων π

απροκύπτουν από τη συγκαταβύθιση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που λαμβάνεται

 

 

της

ι 

και

 π
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μείωση των παραμέτρων πλέγματος (από 5.4170Å σε 5.3716Å) και συστολή της 

κυψελίδας αφού το ιόν του FeIII (0.64 Å) είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το ιόν του 

δημητρίου CeIV (r=1.01Å), καθώς και αισθητή μετακίνηση των χαρακτηριστικών κορυφών 

των φάσεων στα διαγράμματα XRD. Ο σχηματισμός του στερεού διαλύματος τύπου 

δημήτριας επιβεβαιώνεται τόσο από τα φάσματα Raman, αφού παρατηρείται μετακίνησή 

τους προς μεγαλύτερη συχνότητα, όσο και από την τιμή της επιφάνειας ΒΕΤ. Τα μεικτά 

τερεά

 

ε μ

 

 

τα μεγάλου κατιόντος δημητρίου [85]. 

σ  διαλύματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη τιμή της επιφάνειας ΒΕΤ σε σχέση με τα 

καθαρά οξείδια. Η μεγαλύτερη τιμή της επιφάνειας αποδίδεται κυρίως στην παρουσία δύο 

ειδών στερεών διαλυμάτων στα δείγματα: τύπου δημήτριας και τύπου αιματίτη. Όταν τα 

κατιόντα δημητρίου αντικαθιστούν τα κατιόντα σιδήρου, η μοναδιαία κυψελίδα του Fe2O3 

διαστέλλεται (από α=5.0368Å, c=13.7601Å σε α=5.0454Å, c=13.7833Å). Η ηλεκτρική
2- ουδετερότητα επιτυγχάνεται με την παρουσία περίσσειας ανιόντων Ο ή ομάδων ΟΗ. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τη μέθοδο καταβύθισης σε σχέση με 

αυτά που λήφθηκαν από τη φυσική ανάμειξη φαίνεται ότι με τη 2η μέθοδο δε λαμβάνονται 

στερεά διαλύματα αφού οι τιμές των παραμέτρν πλέγματος που υπολογίζονται για το 

υλικό της ανάμειξης είναι πολύ κοντινές με αυτές των φυσικών φάσεων.  Αρχικά ο G. Li 

και οι συνεργάτες του [84] και στη συνέχεια ο F.J. Perez-Alonso και οι συνεργάτες του 

[85], εξήγησαν το σχηματισμό του στερεού διαλύματος Ce1-xFe Ox 2-δ με το μηχανισμό 

αντιστάθμισης μέσω εισαγωγής dopant στα διάκενα (dopant interstitial compensation 

mechanism). Συγκεκριμένα τρία κατιόντα σιδήρου (III) αντικαθιστούν τρία κατιόντα 

δημητρίου (IV) και ακόμη ένα κατιόν σιδήρου οδηγείται σε πλεγματικό διάκενο με σκοπό 

να επιτευχθεί ουδετερότητα. Επειδή το ιόν του σιδήρου είναι μικρότερο κατιόν από το 

κατιόν του δημητρίου δεν υνοείται ο ηχανισμός αντιστάθμισης με τη δημιουργία 

κενοτήτων. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον θεωρείται το γεγονός ότι η δημήτρια μπορεί να 

διαλύσει μεγάλο ποσοστό (μέχρι και 90%) σιδήρου και να διατηρήσει τη δομή της.  Το 

οξείδιο του δημητρίου είναι πολύ ευέλικτο σύστημα σε αντίθεση με το τριοξείδιο του 

σιδήρου (Fe O2 3). Ο αιματίτης μπορεί να δεχτεί χωρίς να παραμορφωθεί η δομή πολύ 

μικρή ποσότη

 Οι ομάδες των G. Neri [159], M. Mohapatra  [160] και Y. Zhang [161], έλαβαν 

σκόνες CeO -Fe2 2O3 χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησαν ο F.J. 

Perez-Alonso και οι συνεργάτες του [85] και o Li και οι συνεργάτες του [84],  με τη 

διαφορά ότι η πρώτη ερευνητική ομάδα  θέρμανε το διάλυμα με το ίζημα που παράχθηκε 

στους 80 0C υπό κενό ενώ η δεύτερη και η τρίτη χρησιμοποίησαν ως μέσο καταβύθισης το 

υδροξείδιο του νατρίου. Επιπλέον, ο J.-C. Ryu και οι συνεργάτες του [162] 
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χρησιμοποίησαν ουρία κατά τη συνκαβύθιση και έλαβαν 3% doping Ce σε οξείδιο του 

σιδήρου. 

 Οι Petre και Lara [80] χρησιμοποίησαν για τη σύνθεση των οξειδίων Fe/Ce τη 

μέθοδο της συγκαταβύθισης, με μερικές τροποποιήσεις. Στην συνηθισμένη μέθοδο 

συγκαταβύθισης, τα σύνθετα μεικτά οξείδια σχηματίζονται όταν το διάλυμα που περιέχει 

και τα δύο πρόδρομα μεταλλοιόντα προστεθούν απευθείας με αποτέλεσμα λόγω των 

γρήγορων αλλαγών που συμβαίνουν στο διάλυμα να επέρχεται χαμηλός έλεγχος: (α) της 

καταβύθισης, (β) του μεγέθους των σωματιδίων και (γ) της μορφολογίας. Οι  Petre και 

Lara χρησιμοποίησαν EDTA, ως χηλικό μέσο, κατά τη διάρκεια του σχηματισμού των 

μεικτών οξειδίων Fe/Ce. Παρατηρήθηκε με την προσθήκη δημητρίου στο οξείδιο του 

σιδήρου να αυξάνεται η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ. 

  Το 2006 για να μελετήσουν αρχικά τη φύση των αλληλεπιδράσεων Fe-Ce και το 

ρόλο τους σε καταλυτικές αντιδράσεις καθώς και στη συνέχεια την καταλληλότερη 

μέθοδο σύνθεσης καταλυτών Fe-Ce, ο F.J. Perez-Alonso και οι συνεργάτες του [87] 

εισήγαγαν με τρεις διαφορετικούς τρόπους δημήτριο στη δομή του αιματίτη. Οι τρεις 

τρόποι είναι: (α) εμποτισμό, (β) συγκαταβύθιση και (γ) αντίδραση στερεής φάσεως μεταξύ 

οξειδίου σιδήρου και δημητρίου. Με βάση τα αποτελέσματα που έδωσαν οι τεχνικές XRD 

και Raman, αλλάζοντας τη μέθοδο σύνθεσης παρατηρείται αλλαγή στις κρυσταλλικές 

φάσεις που λαμβάνονται καθώς επίσης φαίνεται να επηρεάζεται η καταλυτική 

συμπεριφορά των στερεών αφού αυτά που προέκυψαν από τις μεθόδους καταβύθισης και 

εμποτισμού είναι πιο ενεργά στην αντίδραση Ficher -Tropsch για τη μετατροπή του CO 

και σχηματισμού CH από ότι οι καταλύτες που λαμβάνονται από φυσική ανάμειξη. Η 

συμπεριφορά αυτή αποδίδεται στην παρουσία των αλληλεπιδράσεων Fe-O-Ce (που 

δημιουργούνται στις μεθόδους καταβύθισης και εμποτισμού και ευνοούν την αναγωγή του 

Ce(IV) σε Ce(III)) [87].  

 Τόσο η ομάδα του Zhang [163] όσο και η ομάδα του Tianshu [164], συνθέσανε 

κόνες

χ ζ

που τα σθένη του δημητρίου και σιδήρου είναι +3 και +2 αντίστοιχα, απαιτείται 

η θέρμανση του μίγματος Fe2O3 και CeO2 στους 1350 0C σε αναγωγική ατμόσφαιρα 

σ  Fe-doped CeO2 με ατομικό λόγο Fe/Ce σε εύρος 0-20% και 0-3% αντίστοιχα, με 

τη βοήθεια της συνηθισμένης μεθόδου μεικτού οξειδίου CeO και Fe O2 2 3. Σύμφωνα με 

βιβλιογραφικές αναφορές, όταν το θερμοκρασιακό εύρος κυμαίνεται από θερμοκρασία 

δωματίου- 1500 0 3+C, η διαλυτότητα του Fe  στη δημήτρια είναι μικρή. H ομάδα του Z. 

Tianshu [164] αναφέρει στη δημοσίευσή της ότι στο διπλό σύστημα CeO -Fe O2 2 3 

υπάρχουν δύο πιθανές ενώσεις σχηματισμού, FeCe O  και FeCeO2 4 3, οι οποίες ρειά ονται 

ειδικές συνθήκες κατά τη σύνθεσή τους. Συγκεκριμένα για τη σύνθεση της 1ης πιθανής 

ένωσης, ό
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CO/CO

 

ο

αδιαία κυψελίδα από τη μια συστέλλεται (5.4170Å→ 5.4096Å) 

όγω τ

 + 0.5 2    

. Για το σχηματισμό τοθυ στερεού FeCeO2 3 απαιτείται πύρωση του στοιχειο-

μετρικού μίγματος CeO2, Fe2O  και μεταλικού Fe στους 820-850 0
3 C. Επίσης, η 

προαναφερθείσα ομάδα παρατήρησε μετά από πύρωση στους 1200 0C, στα 

μικρογραφήματα SEM, να εμφανίζονται μικροθραύσματα τα οποία πιθανότατα να 

αποδίδονται στην απελευθέρωση του οξυγόνου από την αναγωγή του δείγματος από CeO2 

σε Ce  [164] (εξισώσεις 1.62, 1.63): 

  

 
V o

..
 Οο   →               + 2e΄ Ο (1.63) 

2CeO

O2 3

 (1.62)   ή  →   Ce O  + 0.5O2   2 3 2   

 Όπως αναφέρθηκε στην §1.4, η δημήτρια χρησιμοποιείται ως ανοδικό υλικό στις 

κυψελίδες καυσίμων και παρουσιάζει μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν τροφοδοτείται με 

υδρογόνο (καύσιμο) [86]. Τα μεικτά οξείδια Fe-Ce δεν είναι κατάλληλα να 

χρησιμοποιηθούν ως ανοδικά υλικά όταν: (α) υπάρχουν δύο είδη στερεών διαλυμάτων 

(τύπου αιματίτη και τύπου δημήτριας) και (β) το doping της δημήτριας με σίδηρο οδηγεί 

σε χαμηλή συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου και αυτό οφείλεται στην απουσία των 

ιόντων Ce3+ 3+ αφού τα ιόντα υψηλού spin Fe  κατανέμονται στα διάκενα και στις θέσεις 

των Ce4+. Για τους λόγους αυτούς  H. Lv και οι συνεργάτες του [86] παρασκεύασαν 

μεικτά οξείδια του τύπου FexCe1-xO2-δ (x=0.1, 0.2) για περαιτέρω μελέτη της ενεργότητάς 

τους για την ηλεκτροκαταλυτική τους συμπεριφορά ως ανοδικό υλικό για την οξείδωση 

του υδρογόνου στις κυψελίδες καυσίμων. Χρησιμοποίησαν για τη σύνθεση τους, την 

υδροθερμική μέθοδο παρουσία κιτρικού οξέος. Με την προσθήκη του σιδήρου 

επιτυγχάνεται σχηματισμός στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας και κενών θέσεων 

οξυγόνου. Επίσης, η μον
4+ 3+λ ης υποκατάστασης του ιόντος Ce  από το μικρότερο ιόν του Fe  ενώ απ΄την άλλη 

διαστέλλεται όταν το υλικό πυρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία λόγω της αναγωγής των 

ιόντων δημητρίου (CeIV III↔Ce ) παρουσία αερίου Η2. Τα μεικτά οξείδια παρουσίασαν 

μεγάλη ενεργότητα, στο θερμοκρασιακό εύρος 550- 700 0C, για την ηλεκτροχημική 

οξείδωση του υδρογόνου. Επίσης την ίδια πορεία σύνθεσης ακολούθησαν και οι ομάδες 

των Sinha [79] και Kaneko [88], με τη διαφορά ότι οι πρώτη χρησιμοποίησαν CTAB και 

τριαιθανολαμίνη ως καύσιμη ύλη και οι δεύτεροι την ουρία (και όχι κιτρικό οξύ). 

 Ο Wang και ο Gorte [165] συνθέσανε τα μεικτά οξείδια Fe-Ce με τρεις τρόπους: 

αρχικά με τη μέθοδο εμποτισμού, δηλαδή προσθήκη διαλύματος σιδήρου σε δημήτρια, και 

στη συνέχεια με τη μέθοδο λύματος πηκτώματος και με την τεχνική της φυσικής 

ανάμειξης των σκονών CeO  και Fe O2 2 3. Μετά από διάφορες μελέτες βρέθηκε ότι η φάση 

του Fe O  βρίσκεται επάνω στην επιφάνεια της δημήτριας. 2 3
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 Για τη μελέτη της αντίδρασης της μετατρ πής τ ς 3-πεντανόνης σε 1-προπανόλη, ο 

Y. Kamimura και οι συνεργάτες του [166], συνθέσανε δείγματα CeO

 ο η

σία θέρμανσης. Όταν το ποσοστό του σιδήρου στο 

δείγμα είναι  μικρότερο υ 

μέρος των ιόντων Ce+4 αντικαθιστώνται από ιόντα Fe3+. Όταν όμως το  ποσοστό του 

σιδήρου είναι μεγαλύτερο από 50%, λόγω αδυναμίας εισαγωγής περαιτέρω ποσότητας 

ς ν  

αφυδρογόνω

κόστους

(ε) και 

ενεργότητα (σε καθορισμένη 

θερμοκρασία) αυξάνεται με αύξηση της ποσότητας του δημητρίου. Η μέγιστη μετατροπή 

λήφθηκε για το οξείδιο με αναλογία Fe:Ce= 1:1, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

-Fe O2 2 3 με 

διαφορετικές αναλογίες σιδήρου χρησιμοποιώντας μίγμα νιτρικών αλάτων σιδήρου και 

δημήτριας καθώς και κιτρικό οξύ παρου

ου φθορίτη όπο από 50% τότε σχηματίζεται στερεό διάλυμα τύπ

 %

σιδήρου στο πλέγμα της δημήτριας, σχηματίζεται 2η φάση η οποία ταυτοποιείται ως a-

Fe O2 3 και είναι ανενεργή στην αντίδραση παρασκευής της 3-πεντανόνης. Κατά την 

αντίδραση παρασκευή  της 3- πε τανόνης από 1-προπανόλη παρατηρείται η παρουσία 

ενδιάμεσου είδους, προπανάλη και η αντίδραση λαμβάνει χώρα στους 450 0C (Σχήμα 

1.3.1). 

1.11.2 Εφαρμογές μεικτών οξειδίων Fe-Ce  

 Τα οξείδια του σιδήρου χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές. Η σύνθεση 

της αμμωνίας και η αντίδραση Fischer- Tropsch στηρίζονται σε καταλύτες σιδήρου. Στην 

οξειδωτική τους κατάσταση οι καταλύτες αυτοί είναι κατάλληλοι για: (α) την αντίδραση 

WGS, (β) την απομάκρυνση ενώσεων του θείου και (γ) την ση του 

αιθυλενοβεντζολίου [154]. Το Fe2O3 λόγω του χαμηλού του  και της υψηλής του 

αντίστασης στη διάβρωση χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή: (α) αισθητήρων 

αερίου [167], (β) καταλυτών, (γ) βαφών [153], (δ) μαγνητικών υλικών 

βιοφαρμακευτικών συσκευών [156, 167]. 

 Η φυσική δημήτρια ή ο φυσικός αιματίτης δεν είναι πολύ ενεργά οξείδια για την 

αποσύνθεση του N2O. Ο F.J. Perez-Alonso και οι συνεργάτες του [158] έδειξαν ότι το 

μεικτό οξείδιο Fe-Ce παρουσιάζει καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά για τη διάσπαση 

του N2O από ότι ξεχωριστά οι καθαρές του φάσεις. Η 

OH
2 -H2

O O

HO

-H2O O

-H2, H2O
O

2

O

O
Σχήμα 1.31: Πιθανή ία σχηματισμού 3-  από 1-προπανόλη παρ υσία καταλύτη 
CeO

πορε πεντανόνης ο  
3. - Fe O2 2
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υπάρχει μεταξύ των στοιχείων δημητρίου και σιδήρου μια συνεργιστική αλληλεπίδραση. 

Επίσης, σε υψηλές θερμοκρασίες η καθαρή φάση του αιματίτη χάνει την ενεργότητά ης 

λόγω κυρίως της θερμικής απενεργοποίησης (συσσωμάτωση) των δομικών μονάδων του 

FeO

τ

, χρησιμοποίησε το a-Fe2O3. Ο λόγος επιλογής του Fe2O3 στην α του μορφή 

είναι γιατί

επίδρασής

πυκνότητας

 Το

του 

του αέρα

ενδιαφέρον

αρσενικό 

ο του σιδήρου είναι σταθερό σε υδατικό 

 την ενεργοποίηση των ατόμων σιδήρου για 

x. Αυτό φαίνεται και από τις επιφάνειες ΒΕΤ, όπου για τον αιματίτη όσο αυξάνεται η 

θερμοκρασία πύρωσης η επιφάνεια μειώνεται αισθητά ως εξής: 26.7 m2/g (300 0C)→ 13.9 

m2/g (500 0C)→7.5 m2/g (600 0C) ενώ για το μεικτό οξείδιο 50Fe50Ce παρατηρείται πιο 

ομαλή μείωση της επιφάνειας: 73.9 m2/g (300 0C)→ 50.8 m2/g (500 0C)→28 m2/g (600 
0C). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο σχηματισμός στερεού διαλύματος σταθεροποιεί το 

στερεό στη διαδικασία συσσωμάτωσης. 

 Τα σύνθετα ηλεκτροκεραμικά βρίσκουν αρκετές εφαρμογές ως αισθητήρες, 

αντιστάτες και μετατροπής. Για το σχηματισμό του μεικτού οξειδίου Fe-Ce, η ομάδα του 

Zhang [163]

 το α-Fe2O3 είναι πιο σταθερό σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και λόγω της 

 του ως μικρότερου μεγέθους dopant μπορεί να προωθήσει την αύξηση της 

 της κεραμικής δημήτριας. 

 μεικτό σύστημα Ce-Fe παρουσιάζει πολύ καλή ενεργότητα για απομάκρυνση 

τολουενίου με αποτέλεσμα να βρίσκει εφαρμογή ως φωτοκαταλύτης για καθαρισμό 

 [79]. Επίσης, η εισαγωγή μεταλλικών ιόντων στο αιματίτη υποκινεί το 

 για ενεργή περιοχή περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξερεύνηση ορυκτών. Το 

θεωρείται ότι είναι δηλητήριο και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο στον 

άνθρωπο [160, 161, 166, 168]. Το οξείδι

περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο αποτελεσματικό για την απομάκρυνση του 

αρσενικού. Καλύτερη απόδοση για απορρόφηση του αρσενικού παρουσίασε το σύστημα 

σιδήρου-doped σε δημήτρια [161, 168]. Η μεγάλη ικανότητα προσρόφησης του αρσενικού 

από το διπλό σύστημα οφείλεται στο σχηματισμό στερεού διαλύματος το οποίο έχει 

μεγάλη συγκέντρωση ομάδων Μ-ΟΗ (Σχήμα 1.32). Συγκεκριμένα, η προσρόφηση του 

αρσενικού σχετίζεται με την απομάκρυνση της υδροξυλομάδας και την αντικατάσταση 

του. Ο κύριος ρόλος του δημητρίου είναι να σπάζει τη δομή του οξειδίου σιδήρου 

οξειδώνοντας το ιόν Fe2+ και στη συνέχεια

απόκτηση περισσότερων ομάδων Fe-OH [168].  

S O

OH OHOH S O

O
AsS

O
As

OH

OH
O

As
OHOH S

(1) (2) (3)

Σχήμα 1.32: Πιθανές διαμορφώσεις των επιφανειακών συμπλόκων Αρσενικού (1) μονοδοντικό 
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Το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές 

εφαρμογές αφού δεν παράγει καθόλου εκπεμπόμενα βλαβερά αέρια και μπορεί να ληφθεί 

από άλλες ενέργειες όπως: ηλιακή, πυρηνική κ.τ.λ [88, 162]. Οι περισσότερες τεχνολογίες 

για παραγωγή υδρογόνου δεν είναι οικονομικές και ούτε μεγάλης κλίμακας παραγωγής και 

έτσι γίνεται μεγάλη έρευνα για παραγωγή, αποθήκευση και εκμετάλλευση του. Το 2007, ο 

Kaneko και οι συνεργάτες του [88] παρατήρησαν ότι το υδρογόνο μπορεί να ληφθεί μέσα 

από δύο στάδια διασκορπισμού νερού παρουσία μεταλλικών οξειδίων (που 

χρησιμοποιούνται ως οξειδοαναγωγικό ζέυγος). Αυτό παρουσιάζεται ως εξής: 

 

1ο Βήμα (Απελευθέρωση οξυγόνου) 

ΜΟox + θερμική ενέργεια →  ΜΟ  + 1/2Ored 2(g) (1.64) 

2ο Βήμα (Παραγωγή υδρογόνου) 

ΜΟ  + Η Ο  → ΜΟred 2 (g) ox + H2(g) (1.65) 

(όπου, ΜΟox, ΜΟred: οξειδωμένη και ανηγμένη μορφή του οξειδίου μετάλλου) 

 

 Οι αντιδράσεις 1.64 και 1.65 είναι περισσότερο εφικτές παρουσία του 

οξειδοαναγωγικού ζεύγους FeO/ Fe3O4, όμως η θερμοκρασία της αντίδρασης ανέρχεται 

στους 2227 0C [88, 162]. 

 Η δημήτρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για τις εξισώσεις 1.66 και 

1.67. Όσο αυξάνεται το ποσό του οξυγόνου που απελευθερώνεται από τη δημήτρια, τόσο 

διαστέλλεται η κυψελίδα του πλέγματος από την αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του 

δημητρίου από +4 σε +3 και αύξηση της ιοντικής ακτίνας. Η απελευθέρωση του οξυγόνου 

πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 1500 0C ενώ η παραγωγή υδρογόνου σε θερμοκρασία 

1000 0C. Τα στερεά διαλύματα CeO -MO2 x (M:Fe) έχουν πολύ υψηλά σημεία τήξεως και 

μεγάλη αγωγιμότητα με αποτέλεσμα να θεωρούνται ενεργά κεραμικά [88]. 

  

 

 Το υδρόθειο (H2S) είναι αέριος 

μολυντής. Άρχισαν να γίνονται διάφορες μελέτες για καθαρισμό του αέρα από το μολυντή 

Fe O  + 4H  → 3Fe + 4H3 4 2 2O (1.66) 

3Fe + 4H

αυτό με οξειδοαναγωγική προσέγγιση [80]. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε διάλυμα μίγματος 

 

 

 

 

 

οξειδίου ή υδροξειδίου Fe(III)/Ce (FeCeOx) για την οξείδωση του προσροφημένου

μολυντή. Η προσρόφηση του H2S αυξάνεται σε βασικό περιβάλλον και αυτό

επιτυγχάνεται αρχικά με τη διάσπαση του (H2Saq↔ HS- + H+) και στη συνέχεια με την

ετερογενή οξείδωση του με το ιόν του σιδήρου. Η μετατροπή του H2S επιτυγχάνεται μέσω

της οξειδωτικής ενεργοποίησης των επιφανειακών ενεργών θέσεων του Fe(III) δια μέσου

2O → Fe3O4 + 4H2 (1.67) 
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του διαλυτοποιημένου οξυγόνου. Η παρουσία του δημητρίου στο μεικτό οξείδιο FeCeOX 

αυξάνε

ν ο  

(όπου, [*]: καινούρια επιφαν ivalent iron). 

 

ρού από το 

πιφανειακό δισθενές σίδηρο όπως φαίνεται στην εξίσωση 1.72: 

το ρόλο του προωθητή στο σχηματισμό του στοιχειακού θείου 

τά οξείδια τη υλικά για την αντίδραση 

GS  και ο μηχανισμός της α ις 1.74-1.76 [165]: 

σ

2[FeIII(OH)] + Sn-1S2- + HS- + H2O ↔ SnS2- + 2[FeII(OH2)+] + OH-, n=2-8 (1.69) 

7[FeIII(OH)] + S +] + [*] (1.71) 

ι τις προσβάσιμες και ενεργες θέσεις βελτιώνοντας τις οξειδοαναγωγικές ιδιότητες 

του οξειδίου. Συγκεκριμένα η οξείδωση των H S επάνω στα οξείδια FeCeO2 x είναι μια 

ελεγχόμενη αντίδραση της επιφάνειας η οποία οδηγεί στο σχηματισμό δισουλφιδικών 

ειδών [80]: 

 

  

 Ότα  το pH κυμαίνεται στ  εύρος 8-11, λαμβάνονται πολυσουλφίδια και 

στοιχειακό θείο: 

2[FeIII

ειακή θέση Fe(III), Fe2+: leached d

 Όταν το pH είναι μικρότερο από 8, τότε πραγματοποιείται απόσπαση νε

ε

 

  

 Το δημήτριο έχει 

[Fe

σύμφωνα με την αντίδραση 1.73 

 

 

 Γενικά, η συσχέτιση των οξειδίων του σιδήρου με μικρό ποσοστό οξειδίου 

δημητρίου έχει θετική επίδραση στην οξείδωση των ιόντων HS- σε σχέση με το καθαρό 

οξείδιο του σιδήρου. Όσο αυξάνεται η ποσότητα του δημητρίου στα μεικτά οξείδια 

FeCeOx τόσο αυξάνεται η μετατροπή του Η2S [80]. 

2[Fe

 Τα μεικ ς δημήτριας θεωρούνται κατάλληλα 

W ντίδρασης φαίνεται από τις εξισώσε

  

 

  

 

 Σύμφωνα με τις αντιδράσεις 1.74-1.76 το CO προσροφά ε επιφανειακές ενεργές 

θέσεις (σ) και στη συνέχεια οξειδώνεται παρουσία οξυγόνου από τη δημήτρια. Η 

αναγώμενη δημήτρια ξαναοξειδώνεται από το νερό. Η αντίδραση WGS εξαρτάται από τις 

CO + σ → CO

II(OH2)+] + H+→ Fe2+ + [*] + Η2Ο (1.72) 

III(OH)] + 2HS- → SS2- + 2[FeII(OH2)+]  (1.73) 

S8S2- + H+ ↔ S8 + HS- (1.70) 

S2- + H+ + 3H2O→ Fe2+ + S2O3
2- + OH- + 6[FeII(OH2)

(OH)] + 2HS- 2- II +] (1.68)  → SS  + 2[Fe (OH )2

ads (1.74) 

H O + Ce O  → 2CeO  + H2 2 3 2 2 (1.75) 

CO  + σ (1.76) ads + 2CeO  → CO  + Ce O2 2 2 3

 58 



Κεφάλαιο 1                                                                                Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

συνθήκες της αντίδρασης καθώς και από την ομοιοπολικότητα του οξειδοαναγωγικού 

ζεύγους FeIII II↔ Fe  στο τελικό καταλύτη. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η 

ομοιοπολικότητα βελτιώνεται η ενεργότητα στην αντίδραση WGS. Η διάσπαση του νερού 

προκαλεί οξείδωση των κέντρων Fe2+ 3+σε Fe  ελευθερώνοντας υδρογόνο και ταυτόχρονα 

αναγωγή του CO για παραγωγή CO2. Γενικά, οι καταλύτες σιδήρου- δημήτριας έχουν 

μεγάλο ενδιαφέρον μήτριας και  της 

ποτελεσματικής επίδρασης μεταξύ των οξειδίων δημητρίου και σιδήρου αφού τόσο ο 

ι η δημήτρια παρουσιάζουν εύκολα οξειδοαναγωγικά ζεύγη FeIII↔ FeII και 

eIV ↔

κρασίας πιθανότατα να οφείλεται στη βελτίωση του OSC της δημήτριας 

[155]

 Οι Tianshu, Hing, Hua ν τα μεικτά οξείδια σιδήρου- 

δημ ός 

 της 

ημήτριας τα οποία έχουν πολύ μικρό ποσοστό doping σιδήρου φτάνουν σε πλήρη 

ξείδια χρησιμοποιούνται 

υνήθως για την απομάκρυνση των βλαβερών και τοξικών αέριων ρυπών που προέρχονται 

και βιο Μ ος των οξειδίων ως 

ισθητ

 ιδιότητες ως αισθητήρας και ανιχνευτής των αλκοολών. 

 παρουσία της δ  ανιχνευτικές 

ιότητες ως προς την αλκοόλη σε σχέση με το καθαρό οξείδιο του σιδήρου [159]. 

e2O3, όσο αυξάνεται η ποσότητα του 

σης. 

 που λαμβάνονται είναι η φορμαλδεΰδη, ο διαιθυλαιθέρας και ο 

ορμικός μεθυλεστέρας. Από την ων ειδών λαμβάνεται το CO2. 

μα 1.33 παρ ωσης της μεθανόλης στο 

είγμα CeO2-Fe2O3. Η π ι στο θερμοκρασιακό 

ύρος 2

 λόγω της αποθηκευτικής ικανότητας της δη

α

σίδηρος όσο κα
IIIC  Ce . Η αύξηση της ενεργότητας των καταλυτών στην αντίδραση WGS με την 

αύξηση της θερμο

. 

ng και Kilner [164] μελέτησα

O , είναι αποτελεσματικητρίου και συμπέραναν ότι το οξείδιο του σιδήρου, Fe2 3

προωθητής κατά της συσσωμάτωσης για τη σκόνη της δημήτριας. Τα κεραμικά

δ

συσσωμάτωση σε θερμοκρασία κάτω από 1300 0C.  

 Οι ημιαγωγοί που είναι στηριζόμενοι σε μεταλλικά ο

σ

από οικιακές μηχανικές διεργασίες. ελετήθηκε ο ρόλ

α ήρες για την ανίχνευση αλκοολών (π.χ ανθρώπινη αναπνοή). Το τριοξείδιο του 

σιδήρου παρουσιάζει πολύ καλές

Η ημήτριας στο οξείδιο αυτό μπορεί να προσφέρει καλύτερες

ιδ

Συγκεκριμένα, οι αισθητήρες σχηματίζονται με την εναπόθεση του λεπτού film CeO2-

Fe 4+O  σε υπόστρωμα αλουμίνας. Επειδή τα ιόντα Ce2 3  έχουν χαμηλή 

ηλεκτροαρνητικότητα (ΕΙCe(IV)=9.9), η δημήτρια είναι πιο βασική από τον αιματίτη 

(ΕΙ =9.9) αναμένεται στο διπλό οξείδιο CeO -FFe(III) 2

δημητρίου στο δείγμα να αυξάνεται και η βασικότητά του. Η μεθανόλη αντιδρά με το 

οξυγόνο των μεταλλικών οξειδίων και λαμβάνονται προϊόντα οξείδωσης και αφυδάτω

Τα κυριότερα προϊόντα

φ  οξείδωση των ενδιάμεσ

 Στο σχή ουσιάζεται το διάγραμμα της οξείδ

δ λήρης διάσπαση της μεθανόλης συμβαίνε

ε 00- 250 0C με το πιο ενεργό οξείδιο να είναι το 50% CeO -50%Fe2 2O3 αφού δίνει 

100% μετατροπή της μεθανόλης στους 210 0C.   
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 Η μετατροπή της μεθανόλης σε HCHO εξαρτάται από: (α) τις όξινες και βασικές 

θέσεις,

Η2, CH2O 
Αφυδρογόνωση 

CH OH CO3 2

HCOOCH , CH OCH , (CH

 (β)  το μεταλλοκατιόν και το επιφανειακό ιόν οξυγόνου και ευνοείται από τις 

χυρές

O 3+  

ισ  όξινες θέσεις. Η εκρόφηση των προιόντων ευνοείται από την ασθενή όξινη θέση. 

Η ιοντική αγωγιμότητα του μεικτού οξειδίου αυξάνεται λόγω του στερεού διαλύματος το 

οποίο περιλαμβάνει κατιόντα Fe3+ και Ce4+ όπου ηλεκτρόνια μεταπίπτουν από τη μια θέση 

στην άλλη θέση: 

 2+ - 4+ 3+ -

 

Η ανίχνευση των αλκοολών γίνεται μέσω της διαδικασίας της αφυδρογόνωσης. 

Στα μεικτά οξείδια CeO2-Fe2O3, μετά από οξείδωση της μεθανόλης λαμβάνονται κυρίως 

CO2 και HCHO. Βασικά, η ενεργότητα και η οξείδωση της μεθανόλης εξαρτάται από τις 

ενεργές βασικές θέσεις. Συγκεκριμένα, η μεθανόλη  προσροφάται στην επιφάνεια των 

οξειδίων τόσο μοριακά (1) όσο και διασπαστικά (2) δημιουργώντας μεθόξυ ομάδες (σε 

θερμοκρασία δωματίου). Εάν η σχηματιζόμενη μεθόξυ ομάδα χάσει ακόμη ένα υδρογόνο 

από τον α-C τότε δημιουργούνται η φορμαλδεύδη (3) και τα οξειδωμένα είδη (Σχήμα 

1.34) [159].  

Fe 2 Ce  ↔ Fe O2 Ce (1.77)

O O

H O

C

Me

HH
H

O O

H O

C

Me

HH
H

O O

H O

C

Me

H H

H

(1) (2) (3)
Σχήμα 1.34: Προσρόφηση μεθανόλης σε καταλύτη CeO -Fe O , Me:Ce, Fe 2 2 3

3 3 3 3O) CH2 2
αφυδάτωση

Σχήμα 1.33: Διάγραμμα οξείδωσης της μεθανόλης 
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 Συγκεκριμένα η μεθανόλη προσροφάται στην όξινη επιφάνεια του οξειδίου και 

διασπάται δίνοντας μεθόξυ ομάδες (1.78) η οποίες μετά από την απόσπαση του υδρογόνου 

οποία στην 

τα ιόντα 

 μετά 

[159]. 

ματίτη αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι ατέλειες στο δείγμα. 

Οι κετόνες μπορούν να  οξύ (ketonization), (β) 

ους εστέρες, (γ) τις αλδεύδες ) .  καρβοξυλικού οξέως 

παρατη

ρβοξυλικών οξέων σε κετόνη. Επίσης η συμμετρική κετόνη μπορεί να 

ληφθεί και από την αλδεύδη ή την αλκοόλη σε καταλύτες CeO2, Fe2O3 όπως φαίνεται πιο 

από το οξυγόνο του πλέγματος δίνουν την προσροφημένη φορμαλδεύδη η 

συνέχεια εκροφάται (1.79, 1.80). Η εναπομένουσα φορμαλδεύδη αντιδρά με 

οξυγόνου  (1.81) και μέσω των HCOO- δίνει το CO2 (1.82). Τα ηλεκτρόνια

επιστρέφουν στο μεταλλοξέιδιο αυξάνοντας έτσι την αγωγιμότητα του αισθητήρα 

 

(1) CH3OHgas→ CH3Oads + Hads (1.78) 

(2) (a1) CH3Oads + O-
ads→ CH2Oads + 1/2H2O +e- ή (1.79) 

(a2) CH3OHads→ CH2Oads + Hads, (b) CH2Oads→ CH2Ogas (1.80) 

(3)  (a) CH2Oads + O-
ads→ HCOO-

ads + Hads (1.81) 

(b) HCOO-
ads  → CO2gas+ Hads + e- (1.82) 

(c) H  + Hads ads → H2gas (1.83) 

 

 Οι ανιχνευτικές ιδιότητες των υλικών δεν εξαρτώνται μόνο από τα 

καταλυτικά/χημικά χαρακτηριστικά τους αλλά και από την μικροδομή τους. Φάνηκε ότι με 

το σχηματισμό του στερεού διαλύματος μειώνεται το μέγεθος των σωματιδίων σε σχέση 

με τη φάση του αι

  παραχθούν από: (α) το καρβοξυλικό

και (δ τις αλκοόλες Παρουσίατ

ρείται παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα όπως φαίνεται από την εξίσωση 1.84: 

 

 

 Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο μηχανισμοί για την πιο πάνω αντίδραση 

ανάλογα με το είδος του καταλύτη που χρησιμοποιείται: (α) εάν ο καταλύτης είναι Ba, Ca, 

Cu και Mg τότε συμβαίνει θερμική αποσύνθεση των οξικών μετάλλων και (β) εάν ο 

καταλύτης είναι αλουμίνα, ζιρκόνια ή αιματίτης τότε συμβαίνει μια επιφανειακή 

αντίδραση των κα

2RCOOH→ RCO O (1.84) R + CO + H2 2

κάτω: 

 

 Ενδιαφέρον θεωρείται ο σχηματισμός της 3-πεντανόνης από 1-προπανόλη σε 

καταλύτη CeO2-Fe2O3 [160, 166]. Η προσθήκη του αιματίτη στη δημήτρια βελτιώνει την 

μετατροπή της 1-προπανόλης. Η οξειδοαναγωγική ικανότητα καθώς και η βασικότητα του 

καταλύτη έχουν σημαντικό ρόλο στην πιο πάνω αντίδραση [166].  

2RCH2OH → 2RCHO→ 2RCOOH → RCOR + H2O+ CO2 (1.85) 

 61



Κεφάλαιο 1                                                                                Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 1.12 Τριπλά μεικτά οξείδια δημητρίου 

 Γενικά, η προσθήκη των dopants (ετεροσθενών/ομοισθενών, μικρού/μεγάλου 

μεγέθους μετάλλων) στη δημήτρια τροποποιεί τις καταλυτικές και επιφανειακές της 

ιδιότητες. Υπάρχουν λιγοστές βιβλιογραφικές αναφορές για τη σύνθεση, μελέτη και 

εφαρμογή των τριπλών μεικτών οξειδίου δημητρίου και έτσι η περαιτέρω διερεύνηση των 

συστημάτων αυτών αποτελεί πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. 

 Τα υλικά που περιέχουν βανάδιο κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ετερογενή 

κατάλυση. Ο συνδυασμός τ πολύ καλή καταλυτική 

ενεργότητα κατά Reddy και οι 

συνεργάτες του ίδια όπως: 

CeO2/SiO2, CeO2/TiO α συστήματα το 

πεντοξείδιο του βαναδίου τη σταθερή φάση του 

CeVO4. Αυτό οδηγεί στο συ λεπιδρά εκλεκτικά με τα 

συστήματα V2O5/CeO2-MO2 προς σχηματισμό ς ένωσης CeVO4 [169].  

π οξείδιο   

τριας είναι 

α αυξ

ιας 

μποδίζεται η συσσωμάτωση κονίου στη δομή της 

ημήτριας βελτιώνεται η ικανότητα αναγωγής της και ταυτόχρονα οι καταλυτικές της 

 τ ι

μοιογενή διασπορά των συστατικών που επιτυγχάνεται. Μία αποτελεσματική 

εθοδολογία ύθιση με 

ρήση 

O /CeO παρουσίασε ων καταλυτών V2 5 2 

την μετατροπή του προπενίου σε προπυλένιο. Οι B.M. 

 μελέτησαν το ρόλο του V O  σε διάφορα στερεά μεικτά οξε2 5

 και CeO /ZrO . Σε όλα τα προαναφερθείσ2 2 2

σχηματίζει με το οξείδιο του δημητρίου 

μπέρασμα ότι το V O  αλλη2 5

 τη

 Το ιο γνωστό τριπλό μεικτό  είναι το Cu-Ce-Zr το οποίο χρησιμοποιείται 

σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης και συγκεκριμένα στους 

τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς. Θεωρείται ότι το ενεργό συστατικό των μεικτών 

μεταλλικών οξειδίων είναι ο αναγώμενος χαλκός [170, 171]. Ο ρόλος της δημή

ν ήσει την καταλυτική ενεργότητα του συστήματος μέσω των αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου- υποστρώματος και ταυτόχρονα να βελτιώσει τη διασπορά του ενεργού 

μετάλλου. Ταυτόχρονα λόγω της μεγάλης θερμικής σταθερότητας, της δημήτρ

ε  του καταλύτη. Με την εισαγωγή του ζιρ

δ

ιδιότητες. Ο F. Huber και οι συνεργάτες του [171], αναφέρουν ότι τόσο η ενεργότητα όσο 

και η σταθερότητα των μεικτών μεταλλικών οξειδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αλληλεπίδραση των συστατικών του και ότι η καταλυτική ενεργότητα αυξάνεται 

αναλογικά με την αύξηση της επιφάνειας ων ενεργών συστατικών κα  με τη ομοιογενή 

διασπορά των συστατικών του. Ακολουθώντας τη μέθοδο συγκαταβύθισης και όχι τη 

μέθοδο εμποτισμού λαμβάνονται πιο ενεργοί και σταθεροί καταλύτες και αυτό οφείλεται 

στην ο

μ για παρασκευή των τριπλών μεικτών οξειδίων είναι η συγκαταβ

χ ουρίας η οποία θεωρείται μια ετερογενής διαδικασία γιατί τα μεταλλικά ιόντα έχουν 

διαφορετικές ιδιότητες υδρόλυσης με αποτέλεσμα σπάνια να συμβαίνει ταυτόχρονη 

πυρηνογένεση [171].  
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 Οι λιγοστές μελέτες που έγιναν, έδειξαν ότι τα στερεά που προκύπτουν από το 

ς στον άνθρωπο 

τές μελέτες που 

γιναν 

β

συνθήκες δηλαδή, διάλυση του νιτρικού δημητρίου σε υδροξείδιο 

του νατρίου), Ce(OH)4, και μετά από πύρωση λήφθηκε η καθαρή δημήτρια.  Το 2ο βήμα 

συνδυασμό της δημήτριας με τα οξείδια των μετάλλων μετάπτωσης, CuO και V O ,2 5  

χρησιμοποιούνται ως καταλύτες σε αντιδράσεις αντι-ρύπανσης. Τα τρία αυτά οξείδια είναι 

ενεργά στην διεργασία της καταλυτικής καύσης του άνθρακα και ειδικά αυτού που 

προέρχεται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων [172, 173]. Λόγω του μικρού τους 

μεγέθους τα σωματίδια της αιθάλης προκαλούν αρκετά προβλήματα υγεία

[174, 175]. Προτάθηκαν αρκετοί καταλύτες για την οξείδωση του άνθρακα όπως: CeO2, 

V O , Cu-V-K, CuO, MnO . Η μεγάλη ενεργότητα των CuO και V O2 5 2 2 5 αποδίδεται κυρίως 

στο χαμηλό σημείο τήξεως τους το οποίο προσφέρει πολύ καλή επαφή με τα σωματίδια 

της αιθάλης για να επιτευχθεί η οξείδωσή τους. Το πεντοξείδιο του βαναδίου θεωρείται το 

καλύτερο απλό οξείδιο για οξείδωση του άνθρακα παρουσία οξυγόνου [173, 175]. Η 

αποτελεσματική συνεργιστική αλληλεπίδραση μεταξύ των V O2 5/CuO έχει ως 

συνεπακόλουθο την αναγωγή του V5+ σε V4+ και τη δημιουργία ατελειών οξυγόνου που 

είναι υπεύθυνες για την καταλυτική ενεργότητα  [173]. Αναφέρθηκαν αρκε

έ για το σύστημα χαλκού /βαναδίου εναποτεθειμένο σε αλουμίνα, τιτάνια και 

ζιρκόνια. Η εναπόθεση του συστήματος χαλκού /βαναδίου στη δημήτρια αποτελεί μια 

καινούρια έρευνα. Συμπερασματικά, αναμένεται ο συνδυασμός των τριών αυτών οξειδίων 

να οδηγήσει στο σχεδιασμό ενός πολύ υποσχόμενου καταλυτικού συστήματος για 

οξείδωση της αιθάλης με μεγάλη εκλεκτικότητα σε CO2 [173].  

 Ο R. Cousin και οι συνεργάτες του [172] το 2001, σύνθεσαν μεικτά οξείδια που 

περιείχαν δημήτριο, χαλκό και ανάδιο με σκοπό το συνδιασμό των φυσικοχημικών και 

καταλυτικών ιδιοτήτων των τριών αυτών στοιχείων στο ίδιο το στερεό. Το μεικτό οξείδιο 

1Cu1V10Ce (Cu/Ce=0.1, V/Ce=0.1) συντέθηκε με τη μέθοδο του εμποτισμού. 

Συγκεκριμένα, μετά από πύρωση του άλατος του νιτρικού δημητρίου λήφθηκε η καθαρή 

δημήτρια στην οποία εμποτίστηκαν διαλύματα νιτρικού χαλκού και οξαλικού βαναδίου 

(VOC O2 4). Στα ξηραμένα δείγματα παρουσιάζεται η φάση του φθορίτη ενώ όταν το 

στερεό πυρωθεί στους 200 0C και 300 0C εμφανίζεται τη φάση του οξαλικού χαλκού 

(CuC O2 4) η οποία υποδηλώνει την υποκατάσταση του ιόντος βαναδίου με το ιόν του 

χαλκού. Φάνηκε η φάση του CuC O να είναι πολύ πιο σταθερή από η φάση του VOC O2 4  2 4.

 Μετά από 6 χρόνια, η ίδια ομάδα του Cousin [173], ξανασύνθεσε μεικτά τριπλά 

οξείδια 1CuxV10Ce  (x=0,1,5 ή 10) με τα ίδια πρόδρομα που αναφέρθηκαν και ποιο πάνω 

[172] όμως με μια μικρή διαφοροποίηση στη πορεία σύνθεσης της δημήτριας που 

ακολούθησαν. Αρχικά παρασκεύασαν υδροξείδιο του δημητρίου (με τη μέθοδο της 

καταβύθισης σε ήπιες 
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π ολουθήθηκε για την εισαγωγή των άλλων δύο οξειδίων στη δημήτρια είναι όπως 

αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω [172]. Επίσης για συγκριτικούς σκοπούς συντέθηκαν τα 

διπλά μεικτά οξείδια 1V10Ce, 5V10Ce, 10V10Ce, 1Cu10Ce, CeVO

ου ακ

π

εικτά συστήματα V-Cu-Ce 

ν και 

4 και τα απλά οξείδια 

CeO  και V O2 2 5 [173]. Παρατηρήθηκε με αύξηση της ποσότητας του βαναδίου, να 

σχηματίζεται η φάση του V O2 5 και να συνυπάρχει μαζί με τις φάσεις της δημήτριας και 

του CeVO4. Με την αντίδραση της καταλυτικής οξείδωσης του άνθρακα προκύπτει ότι 

σειρά ενεργότητας των οξειδίων έχει ως εξής V O  > CeO > CeVO2 5 2 4. Στην περίπτωση των 

διπλών μεικτών οξειδίων V-Ce η καταλυτική ενεργότητά τους αποδίδεται στη φάση του 

πεντοξειδίου βαναδίου ενώ αντιθέτως η σχηματιζόμενη φάση του μεταβαναδιακού 

δημητρίου μειώνει την καταλυτική μετατροπή.  Στην περίπτωση των διπλών οξειδίων Cu-

Ce, η καταλυτική ενεργότητά τους φάνηκε να είναι παρόμοια με αυτή της καθαρής 

δημήτριας γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρουσία του χαλκού είναι 

μηδαμινή για την οξείδωση του άνθρακα. Στα τριπλά οξείδια V-Cu-Ce, παρατηρήθηκε με 

αύξηση της ποσότητας του βαναδίου, βελτίωση της καταλυτικής συμπεριφοράς του 

συστήματος. Επίσης τα συστήματα αυτά έχουν καλύτερη ενεργότητα από τα αντίστοιχα 

V-Ce, παρατήρηση η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι λόγω της σταθεροποίησης του 

οξειδοαναγωγικού ζεύγους Cu2+/Cu+ από τη δημήτρια, η αλληλεπίδραση των ειδών του 

χαλκού με τις κενότητες οξυγόνου αυξάνει την καταλυτική συμπεριφορά του συστήματος. 

 Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι τα τριπλά μ

α μελετήθηκαν ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά σε αρκετές εφαρμογές 

και ειδικότερα στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης. Έτσι, η περαιτέρω και 

συστηματική μελέτη τους πιθανότατα να οδηγήσει σε σχεδιασμό κατάλληλων στερεών με 

ευρείες και αποτελεσματικές εφαρμογές. 

 Ο Sirichaiprasert και οι συνεργάτες του [176], έδωσαν προσοχή σε καινούριους 

καταλύτες βασισμένους σε οξείδιο του χαλκού λόγω κυρίως του χαμηλού τους κόστους. Η 

διασπορά του χαλκού σε ένα υπόστρωμα έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την καταλυτική 

απόδοση και για την οξείδωση του CO. Η δημήτρια ως υπόστρωμα  από τη μια αυξάνει τη 

διασπορά του χαλκού και την απόδοσή του σε διάφορες καταλυτικές αντιδράσεις αλλά 

ταυτόχρονα δεν παρουσιάζει μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε 

αντιδράσεις με χαμηλή θερμοκρασία. Για βελτίωση του διπλού αυτού συστήματος οι πιο 

πάνω ερευνητές εστιάστηκαν στη προσθήκη του οξειδίου σιδήρου, λόγω της 

αποθηκευτικής ικανότητας του σε οξυγόνο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καύσης παρουσία 

ουρίας [176]. Τα καταλυτικά πειράματα έγιναν κάτω από συνθήκες οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα τα είδη του χαλκού να αντιδρούν με το Ο2 και να σχηματίζονται ενεργά είδη 

οξειδίου χαλκού πάνω στον καταλύτη τα οποία αυξάνουν την ενεργότητα και 
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εκλεκτικότητα ως προς το CO. Η ενεργότητα αυτή ενισχύεται από την παρουσία της 

φάσεως a-Fe2O3 η οποία ενεργοποιεί τα διάφορα είδη και ταυτόχρονα μειώνεται με την 

αυξημένη προσθήκη της ποσότητας χαλκού γιατί προκαλείται συσσωμάτωση των 

διασπαρμένων επιφανειακών ενεργών ειδών CuO [176]. 

 Ο συνδυασμός των οξειδίων βαναδίου (V O ) και σιδήρου (Fe2 5 2O3) προσφέρει 

καλύτερες ιδιότητες στον σχηματιζόμενο καταλύτη για την αντίδραση water-gas- shift και 

αυτό αποδίδεται κυρίως στη δράση του οξειδίου βαναδίου. Τα κατιόντα του βαναδίου και 

σιδήρου έχουν παρόμοιες κατιοντικές ακτίνες με αποτέλεσμα το βανάδιο να μην εισάγεται 

στο πλέγμα του αιματίτη. Η διάχυση του βαναδίου στην επιφάνεια ανάγει την επιφάνεια 

του οξειδίου σιδήρου και ταυτόχρονα την σταθεροποιεί σύμφωνα με τις αντιδράσεις 1.86 

και 1.87 [177]. 

Ο2- 3+  + 2Fe ↔ □○V4+ + □c (1.86) 
( όπου □○, □c: κενή θέση ανιόντος και κατιόντος αντίστοιχα ) 
 

Ο2- 3+ 3+ + 2Fe ↔ 2Fe  + □c  (1.87) 

 

 Κατά τη αντίδραση water gas shift, η επιφάνεια επιδέχεται κυκλικά οξείδωση και 

αναγωγή με οξυγόνο, νερό και ονοξείδιο του άνθρακα για το σχηματισμό διοξειδίου του 

άνθρακα και υδρογόνου (1.88, 1.89). 

μ

θεροποιεί τη δομή του σιδήρου (ΙΙΙ) με τη 

δ υ σ

 

 

Ο   + CO ↔ COads (g) 2(g)+ □c  (1.88) 

H2O(g) + □ ↔ Hc 2(g) + O(ads)  (1.89) 

  

 Η προσθήκη του βαναδίου στα

δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού κενών θέσεων κατιόντων και ταυτόχρονα αυξάνει την 

εκλεκτικότητα λόγω του ότι παρεμποδίζει το σχηματισμό του μεταλλικού σιδήρου καθώς 

και τη συσσωμάτωση. Το βανάδιο θεωρείται πολύ υποσχόμενο dopant γιατί εμποδίζει την 

αναγωγή του οξειδίου σιδήρου και τη συσσωμάτωσή του κατά τη διάρκεια της 

βιομηχανικής διαδικασίας επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής στους καταλύτες [177]. 

Στη βιβλιογραφία εν αναφέρεται καθόλο  η σύνθεση και ο χαρακτηρι μός των τριπλών 

μεικτών οξειδίων Fe-V-Ce. Αντιθέτως, όπως αναφέρθηκε στις §1.7 και §1.10.1, τα διπλά 

μεικτά οξείδια V-Ce και Fe-Ce μελετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό αφού ο συνδυασμός των δύο 

οξειδίων καταλήγει σε στερεά με καλύτερες επιφανειακές και καταλυτικές ιδιότητες από ότι τα 

απλά τους οξείδια. Έτσι η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των τριπλών μεικτών 

οξειδίων Fe-V-Ce θεωρείται ενδιαφέρουσα αφού αναμένονται να είναι υποσχόμενα υλικά σε 

αρκετές μελλοντικές εφαρμογές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 
 Στόχος του κεφαλαίου 2 είναι η παρουσίαση των μεθόδων παρασκευής των απλών  

και των μεικτών οξειδίων δημητρίου, των σταδίων που περιλαμβάνει η παρασκευής τους 

καθώς και των φυσικοχημικών φαινομένων που συνδέονται με αυτά. Επίσης, το κεφάλαιο 

αυτό εστιάζεται στη μέθοδο κατανομής μεγέθους πόρων, DFT, καθώς και στη μελέτη των 

όξινων και βασικών θέσεων της επιφάνειας ενός οξειδίου (καταλυτική αντίδραση 

διάσπασης της ισοπροπανόλης). 

 

2.1 Μέθοδοι παρασκευής απλών και μεικτών οξειδίων δημητρίου 

2.1.1 Μέθοδος καταβύθισης - συγκαταβύθισης  

2.1.1.1 Γενικά 

 
 Η μέθοδος καταβύθισης θεωρείται ο πιο συνηθισμένος τρόπος εργαστηριακής 

παρασκευής οξειδίων [1-3] κατά την οποία σχηματίζονται μία ή περισσότερες στερεές 

φάσεις από μία ή περισσότερες διαλυμένες ουσίες [4]. Με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης 

επιδιώκεται ο σχηματισμός στερεών φάσεων ενός στοιχείου (μεγάλη ειδική επιφάνεια και 

κατάλληλο μέγεθος και σχήμα πόρων) και ταυτόχρονα η σύνθεση στερεών με τη 

μεγαλύτερη ομοιογένεια όπου τα μεταλλικά ιόντα θα αναμιγνύονται όσο γίνεται 

περισσότερο [1]. Τα μέσα καταβύθισης που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι αλκαλικά 

διαλύματα, π.χ NaOH, NH OH και (ΝΗ )4 2 2.CO, ή όξινα διαλύματα ανθρακικού οξέος ή 

οξαλικού οξέος [5]. Τα ιόντα αμμωνίου και τα ανθρακικά ιόντα σε συνθήκες πύρωσης 

αποσυντίθενται εύκολα προς πτητικές ενώσεις οι οποίες απομακρύνονται από το στερεό. Ο 

ρόλος του μέσου καταβύθισης είναι από τη μία η μεταβολή του pH του διαλύματος και 

από την άλλη η εισαγωγή ιόντων στο σύστημα [3]. Τα πρόδρομα άλατα που επιλέγονται 

για τη σύνθεση των στερεών με τη μέθοδο της καταβύθισης είναι νιτρικά, ανθρακικά 

άλατα και μερικές φορές θειϊκά ή χλωριούχα άλατα. Η  χρήση των νιτρικών και 

ανθρακικών αλάτων είναι ευνοϊκή ενώ αρκετές φορές η χρήση των θειικών ή χλωριούχων 

αλάτων επιδρά αρνητικά στην καταλυτική απόδοση του στερεού, λόγω κυρίως 

δηλητηρίασής του, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η χρήση τους [6].  

 Στην τυπική μέθοδο καταβύθισης τα οξείδια λαμβάνονται από την προσθήκη του 

διαλύματος που περιέχει τα μεταλλοϊόντα απευθείας στο διάλυμα του μέσου καταβύθισης. 

Λόγω όμως της απότομης αλλαγής της συγκέντρωσης του διαλύματος δεν επιτυγχάνεται 

καλός έλεγχος του μεγέθους των σωματιδίων καθώς επίσης και της μορφολογίας. Επειδή 
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το pH που απαιτείται για την καταβύθιση του κάθε οξειδίου μπορεί είναι διαφορετικό η 

σύσταση στην αρχή και στο τέλος της καταβύθισης θα είναι πολύ διαφορετική. Το 

μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή της ομοιογενούς καταβύθισης, 

δηλαδή το μέσο καταβύθισης παράγεται και συνυπάρχει ομοιόμορφα στο διάλυμα. Για τη 

σύνθεση των μεικτών οξειδίων χρησιμοποιείται η μέθοδος της συγκαταβύθισης. 

Συγκεκριμένα, άλατα διαφόρων μετάλλων διαλύονται στον ίδιο διαλύτη (π.χ νερό) και 

μετά καταβυθίζεται το ίζημα με την προσθήκη του μέσου καταβύθισης. Δεν μπορεί να 

επιτευχθεί ιδανική κατάσταση γιατί στις διάφορες φάσεις καταβύθισης υφίστανται 

διαφορετικές διαλυτότητες που επηρεάζουν την κινητική καταβύθισης του κάθε 

μεταλλοϊόντος [5].  

Η καταβύθιση ενός στερεού περιλαμβάνει τέσσερα στάδια [5]: (α) σχηματισμός 

της ένωσης [M(OH)z(OH2) ]0
N-z  (η οποία είναι ικανή να συμπυκνωθεί και να σχηματίσει τη 

στερεά φάση και παρασκευάζεται μέσω υδροξυλίωσης του κατιόντος), (β) πυρηνογένεση  

(δημιουργία πυρήνων μέσω της συμπύκνωσης (olation ή oxolation) των πρόδρομων που 

παρασκευάστηκαν), (γ) ανάπτυξη των πυρήνων (αυτό το στάδιο ακολουθεί του ίδιους 

μηχανισμούς όπως στην πυρηνογένεση) και (δ) γήρανση των σωματιδίων μέσα στο 

διάλυμα (οδηγεί σε πάρα πολλές πιθανές τροποποιήσεις των πρωτόγονων σωματιδίων 

μετά από την ανάπτυξη τους).  

 

2.1.1.2 Μηχανισμός σχηματισμού ιζημάτων 

 

 Για να διαχωριστεί μια στερεά φάση από ένα διάλυμα πρέπει το τελευταίο να 

βρεθεί σε μια θερμοδυναμικά ασταθή κατάσταση, δηλαδή να καταστεί υπέρκορο. Η 

προϋπόθεση αυτή επιτυγχάνεται μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία (ανάλογα με τη 

διαλυτότητα ψύχεται ή θερμαίνεται το διάλυμα) το διαλύτη, το pH ή χρησιμοποιώντας 

ουσίες που σχηματίζουν σύμπλοκα [4, 7].  

 Για παράδειγμα, στο σχήμα 2.1(α) φαίνεται ότι η διαλυτότητα εξαρτάται από το 

pH του διαλύματος με την προϋπόθεση ότι οι άλλες παράμετροι που προαναφέρθηκαν 

διατηρούνται σταθερές. Στο διάλυμα σε pH1 (συγκέντρωση C) δεν μπορεί να καθιζάνει η 

στερεά φάση (ακόρεστο διάλυμα) ενώ μετά από αύξησή του σε pH2 αρχίζει η καθίζηση 

γιατί το διάλυμα καθίσταται υπέρκορο. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει γιατί τα σημεία της 

περιοχής που ανήκει το σημείο (2), που ορίζεται από την καμπύλη της διαλυτότητας και 

την καμπύλη της υπερδιαλυτότητας δεν απέχουν πολύ από την καμπύλη διαλυτότητας. 

Στην περιοχή (3) το σύστημα γίνεται ακόμη ασταθέστερο με αποτέλεσμα να προκαλείται 

αυθόρμητη καθίζηση [1, 2]. 
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 Οι διεργασίες που λαμβάνουν χωρά για σχηματισμό ενός στερεού από ένα 

υπέρκορο διάλυμα φαίνονται στο σχήμα 2.1(β). Οι πυρήνες σχηματίζονται μόνο όταν η 

συγκέντρωση των σχηματισθέντων πρόδρομων ξεπερνά από ένα όριο κρίσιμης 

συγκέντρωσης και μετέπειτα ακολουθεί η καταβύθιση. Όταν η συγκέντρωση βρίσκεται 

πάνω από το όριο πυρηνογένεσης τότε σχηματίζονται νέα σωματίδια ενώ όταν βρεθεί 

κάτω από την κρίσιμη συγκέντρωση τότε δεν δημιουργούνται νέα σωματίδια αλλά 

αναπτύσσονται τα είδη υπάρχοντα σωματίδια. 

(1) 

(2) 

(3) 

pHpHpH
pH 

ακόρεστο 
διάλυμα 

ασταθής    
περιοχή 

μετασταθής     
περιοχή 

Καμπύλη        
διαλυτότητας 

Καμπύλη 
 υπερδιαλυτότητας 

Μεταλλοϊόν 

Σταθερά 
πυρηνογέννεσης ίζημα 

Όριο πυρηνογέννεσης 

Πρόδρομο Συγκέντρωση 
ισορροπίας 

χρόνος 

(α) (β) 

Σχήμα 2.1: (α) Εξάρτηση της διαλυτότητας από το pH για μια στερεή φάση (η εξάρτηση αυτή είναι 
εντελώς υποθετική) και (β) Σχηματισμός στερεού από διάλυμα 

 

 Η παράμετρος του υπερκορεσμού (ΔC) ορίζεται από την σχέση 2.1 και ο βαθμός 

υπερκορεσμού (S) από τη σχέση 2.2 [1, 2, 4, 8]. 

 

*C
CS =ΔC=C- C*  (2.1) (2.2)  

 
(όπου, C: συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυμα που θα δώσουν το ίζημα, C*: 

συγκέντρωση των ιόντων στην ισορροπία) 

 

 Για ένα ακόρεστο, κεκορεσμένο και υπέρκορο διάλυμα ισχύουν αντίστοιχα S<1, 

S=1 και S>1 [4].  Στα υπέρκορα διαλύματα διακρίνονται ο ασταθής υπερκορεσμός, στον 

οποίο μπορούν να δημιουργηθούν κέντρα πυρηνοποίησης και να αναπτυχθούν, και ο 

μετασταθής υπερκορεσμός ο οποίος προϋποθέτει τη δημιουργία κέντρων όταν εισαχθούν 

στο διάλυμα ξένες προσμίξεις. Από τη σχέση 2.2 φαίνεται ότι το S αυξάνεται με την 

αρχική συγκέντρωση και μειώνεται καθώς αυξάνεται η διαλυτότητα. Δηλαδή ιζήματα με 

μικρή διαλυτότητα και διαλύματα με μεγάλες αρχικές συγκεντρώσεις συνδέονται με 

υψηλές τιμές υπερκορεσμού. 
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 Είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί ομοιογενές ίζημα γιατί πρέπει να επιτευχθούν 

υψηλές τιμές υπερκορεσμού σε όλο το διάλυμα πριν αρχίσει ο αποχωρισμός της στερεάς 

φάσης [2]. 

 Τα ιζήματα διακρίνονται σε κρυσταλλικά ή άμορφα όπου τα πρώτα αποτελούνται 

από καλώς οργανωμένα σωματίδια [4]. Το ίζημα αποτελείται από πολύ λεπτούς 

κρυσταλλίτες. Λόγω των πολλών ατελειών τους θεωρούνται πρακτικώς άμορφα. Ο 

μηχανισμός σχηματισμού ενός κρυσταλλικού ιζήματος περιλαμβάνει δύο στάδια: (Α) την 

πυρηνογένεση (nucleation) και (Β) την κρυσταλλική ανάπτυξη (crystal growth) [1, 2]. 

 

(Α) Πυρηνογένεση 
 
 Στο στάδιο της πυρηνογένεσης σχηματίζονται οι πυρήνες οι οποίοι έχουν μεγάλη 

ειδική επιφάνεια και επιφανειακή ενέργεια, άρα είναι ασταθείς, και μετά από την 

ανάπτυξή τους παρέχουν τους κρυσταλλίτες. Το στάδιο αυτό οφείλεται στις διαταραχές 

των μορίων, ατόμων ή ιόντων [9].  

 Η πυρηνογένεση διακρίνεται σε ομοιογενή, ετερογενή και δευτερογενή (λόγω 

παρουσίας κρυστάλλων της διαλυμένης ουσίας). Η πρώτη περίπτωση είναι αυθόρμητη και 

αναφέρεται πριν την κρυστάλλωση όταν δεν περιέχονται πυρήνες ή φορτισμένα σωματίδια 

που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις πυρηνοποίησης [4, 8]. Συγκεκριμένα στην 

ομοιογενή πυρηνοποίηση δημιουργείται αρχικά από τη σύγκρουση δύο ή περισσοτέρων 

ιόντων, ένα μικρό και ασταθές σύνολο το οποίο εάν βρεθεί σε περιοχή χαμηλού 

υπερκορεσμού αναδιαλύεται ενώ σε περιοχή υψηλού υπερκορεσμού πιθανότατα να 

σχηματιστεί μια ασταθής αλυσίδα ιόντων από τις επιπρόσθετες συγκρούσεις των ιόντων. 

Οι ωφέλιμες συγκρούσεις τέτοιων αλυσίδων παράγουν επίσης ασταθή, δισδιάστατα 

ιοντικά συγκροτήματα τα οποία μετά από ωφέλιμες συγκρούσεις σχηματίζουν 

τρισδιάστατα τεμάχια τα οποία ονομάζονται έμβρυα (embryos) ή υποκρίσιμοι πυρήνες 

(subcritical  nuclei). Όταν οι πυρήνες αυτοί βρεθούν σε περιοχές υψηλού υπερκορεσμού 

αυξάνονται κατά μέγεθος συγκρουόμενοι με δισδιάστατα συγκροτήματα και με τον τρόπο 

αυτό λαμβάνονται οι πυρήνες κρυστάλλωσης [1, 2, 4].  

 Ο διαχωρισμός ενός στερεού πυρήνα από ένα διάλυμα συνδέεται τόσο με την 

απελευθέρωση ενέργειας εξαιτίας του σχηματισμού της κύριας μάζας όσο και με την 

απορρόφηση ενέργειας εξαιτίας της δημιουργίας της επιφάνειας του στερεού πυρήνα. 

Σύμφωνα με το σχήμα 2.2, το μέγιστο της καμπύλης αντιστοιχεί σε ένα κρίσιμο πυρήνα. 

Όταν η ακτίνα ενός μοριακού συσσωματώματος είναι μικρότερη από την κρίσιμη ακτίνα 

τότε ονομάζεται έμβρυο ή υποκρίσιμος πυρήνας [4]. Για να σχηματιστούν τα 
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συσσωματώματα με r< r* απαιτείται ενέργεια (ελεύθερη ενέργεια ενεργοποίησης της 

πυρηνοποίησης).  

Σχήμα 2.2: Μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας πυρηνοποίησης (ΔG) με το μέγεθος των 
σχηματιζόμενων συσσωματωμάτων 

ΔG 

r* r 

ΔG* 
1 

2 

3 

1: r<r 2: r=r
3: r>r

c c
c

  

 

Η ενέργεια (ΔG*) που απαιτείται για το σχηματισμό i σφαιρικών μορίων 

υπολογίζεται από τη σχέση 2.3 [5, 10, 9, 11]: 

                        
(μσ- μυ)=kTln(Cσ/Cυ)= -kT ln S  (2.4) ΔG*= σ4πri

2 + i(μσ- μυ)  (2.3),  
 

(Όπου, μ μσ, υ: χημικό δυναμικό μορίων στη στερεή φάση και υγρή φάση αντίστοιχα, σ: 

επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας, r: ακτίνα του εμβρύου, Cυ: 

συγκέντρωση των πρόδρομων στο διάλυμα και C : διαλυτότητα της στερεής φάσης). σ

 

 Από το συνδυασμό των σχέσεων 2.3 και 2.4 προκύπτει η σχέση 2.5 όπου ο πρώτος 

δεξιά όρος είναι θετικός και ο δεύτερος αρνητικός με αποτέλεσμα μετά από αυθόρμητη 

καταβύθιση ο σχηματισμός των πυρήνων σε ένα ομοιογενές διάλυμα να περνά από ένα 

μέγιστο σημείο το οποίο ανταποκρίνεται σε ένα ενεργοποιημένο σύμπλοκο το οποίο έχει  

κρίσιμο μέγεθος πυρήνα [5]. 

 2  - ikT ln S        (2.5)ΔG*= σ4πri
  

 Οι σχέσεις που συνδέουν την κρίσιμη ακτίνα (από την εξίσωση Gibbs-Kelvin) με 

την ελεύθερη ενέργεια ενεργοποίησης σε σχέση με τον υπερκορεσμό είναι οι 2.6 και 2.7 

[4, 5, 9, 12-14]: 

 

SkT
Mir ln

23/1)
4
*3(* Μ== σ
π2)ln(3

3316ln2
**

SRT
SkTiG

ρ
πσ Μ==Δ (2.6) (2.7)        
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(Όπου, σ: επιφανειακή τάση μεταξύ της διαλυμένης ουσίας και του διαλύματος, Μ: 

μοριακός όγκος, S: υπερκορεσμός, R: παγκόσμια σταθερά αερίων, k: σταθερά του 

Boltzmann  και T: θερμοκρασία Kelvin.) 

 

Σύμφωνα με τη σχέση 2.7 σε υψηλές τιμές υπερκορεσμού και σε χαμηλή 

επιφανειακή τάση το μέγεθος του κρίσιμου πυρήνα είναι μικρό. Επίσης η πιθανότητα μετά 

τη δημιουργία των κρίσιμων πυρήνων να αναπτυχθούν είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα να διαλυθούν. Ο αριθμός των κρίσιμων πυρήνων εκφράζεται από τη σχέση 2.8 

[15]: 

 

  

 

 Οι D. Turnbull και J.C. Fisher [13], το 1952, εξέφρασαν τη σχέση για το ρυθμό 

σχηματισμό ενός κρίσιμου πυρήνα ανά μονάδα όγκου με τη σχέση 2.9 τύπου Arrhenius 

[3-5, 8, 14-18]:  

 

 
0JJ =

(όπου

i=4πr3/3Vm (2.8) 

, i: κρίσιμοι πυρήνες, Vm: γραμμομοριακός όγκος) 

]/exp[ * kTGΔ− (2.9) 

(Όπου, ΔG*: ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού του κρίσιμου πυρήνα, J: ρυθμός 

πυρηνογένεσης, J : σταθερά όπου αντιστοιχεί στη συχνότητα των συγκρούσεων (No0 ) των 

πρόδρομων μορίων και συνήθως είναι μεταξύ 1010 και 1035 cm-3 -1 [5] και Js o=Noiο [7]) 

  

 Όσο αυξάνεται ο υπερκορεσμός τόσο αυξάνεται και ο ρυθμός πυρηνογένεσης [3]. 

Ο ρυθμός σχηματισμού του κρίσιμου πυρήνα εξαρτάται από: (α) τον υπερκορεσμό, (β) τη 

θερμοκρασία και (γ) την ταχύτητα ανάδευσης. 

  Η ετερογενής πυρηνοποίηση περιλαμβάνει το σχηματισμό στερεών πυρήνων στην 

επιφάνεια κάποιων στερεών σωματιδίων (ξένες προσμίξεις, μέσο καταβύθισης) που 

βρίσκονται μέσα στο διάλυμα [4] που προκαλούν βασικά μείωση της ελεύθερης ενέργειας 

ενεργοποίησης με επακόλουθο να αυξάνεται ο ρυθμός πυρηνογένεσης [5].  

 

(Β) Κρυσταλλική Ανάπτυξη 
 
 Έχουν προταθεί αρκετά πρότυπα για το μηχανισμό της δημιουργίας ιζημάτων 

μεταξύ των οποίων τα πιο σημαντικά πρότυπα είναι: (α) διάχυσης, (β) προσρόφησης 

στρώματος και (γ) σπειρών. Ο μηχανισμός ανάπτυξης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το 

σχήμα των σωματιδίων [15] και εξαρτάται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες 

(υπερκορεσμός, διαλύτης, προσμίξεις) όσο και από εσωτερικούς παράγοντες (δομή 
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δεσμοί, ελαττώματα). Σύμφωνα με το πρότυπο της διάχυσης, η εναπόθεση των δομικών 

μονάδων στη επιφάνεια ενός κρυστάλλου περιλαμβάνει αρχικά τη μεταφορά των δομικών 

μονάδων από το διάλυμα προς την επιφάνεια του αναπτυσσόμενου πυρήνα και στη 

συνέχεια την τακτοποίηση των δομικών μονάδων στο πλέγμα του αναπτυσσόμενου 

κρυσταλλικού πυρήνα. Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει προσρόφηση στην επιφάνεια, 

επιφανειακή διάχυση και ενσωμάτωση στο κρυσταλλικό πλέγμα [1, 2, 4]. Το μοντέλο αυτό 

ισχύει όταν η αντίδραση ενσωμάτωσης είναι πολύ γρήγορη [5]. 

 Στα πρότυπα της προσρόφησης θεωρείται ότι η προσρόφηση γίνεται κατά 

στρώματα επάνω στην κρυσταλλική επιφάνεια. Οι δομικές μονάδες διαχέονται 

επιφανειακά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας δισδιάστατος πυρήνας ο οποίος 

εξαπλώνεται σε όλη την επιφάνεια του αναπτυσσόμενου τρισδιάστατου πυρήνα. Δηλαδή 

σύμφωνα με το πρότυπο της μονοπυρηνικής ανάπτυξης πρώτα ολοκληρώνεται ο 

σχηματισμός και η ενσωμάτωση ενός μονομοριακού στρώματος και στη συνέχεια πάνω 

στο στρώμα αυτό σχηματίζεται ο επόμενος δισδιάστατος πυρήνας. Επακόλουθο αυτού 

είναι η κρυσταλλική ανάπτυξη να προχωρεί μέσα από τη δημιουργία διαδοχικών επιπέδων 

[1, 2, 4].  

 Ο ρυθμός ανάπτυξης του σωματιδίου στο μονοπυρηνικό πρότυπο δίνεται από την 

σχέση 2.10 [5, 15]: 
2 m   (2.10) dr/dt= kmr C

(όπου, km: σταθερά ρυθμού, m: αριθμός των πρόδρομων μορίων που περιέχεται στην 

επιφάνεια του πυρήνα, Cm: συγκέντρωση των πρόδρομων στην επιφάνεια του πυρήνα) 

 

 Εάν επάνω στην επιφάνεια του αναπτυσσόμενου κρυσταλλίτη σχηματιστούν 

περισσότεροι από ένας δισδιάστατοι πυρήνες που θα αναπτύσσονται παράλληλα 

σχηματίζεται μονόστρωμα των χαλαρά συνδεδεμένων δομικών μονάδων και ο μηχανισμός 

αυτός ονομάζεται πρότυπο πολυπυρηνικής ανάπτυξης [1, 2, 4]. Γενικότερα, εάν στους 

επιφανειακούς πυρήνες ο ρυθμός σχηματισμού των δισδιάστατων πυρήνων είναι πολύ 

μικρότερος από το ρυθμό εξάπλωσής τους τότε ισχύει το μονοπυρηνικό πρότυπο 

ανάπτυξης ενώ εάν οι δύο ρυθμοί είναι παρόμοιοι ισχύει το πολυπυρηνικό πρότυπο 

ανάπτυξης [5]. Στην περίπτωση όμως που ο ρυθμός σχηματισμού των δισδιάστατων 

πυρήνων είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό εξάπλωσής τους τότε οι νέοι πυρήνες αρχίζουν 

να σχηματίζονται πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο σχηματισμός των προηγούμενων επιπέδων 

και ο μηχανισμός ονομάζεται πρότυπο γέννησης – εξάπλωσης [1, 2, 4]. 

 Η πιο σύγχρονη θεωρία για την κρυσταλλική ανάπτυξη στηρίζεται στη θεωρεία 

των Burton, Cabrera και Frank [19], δηλαδή ότι σε χαμηλές τιμές υπερκορεσμού πολύ 
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λίγοι κρύσταλλοι αναπτύσσονται μέσω του μηχανισμού των στρωμάτων και αυτό γιατί 

παρατηρείται κρυσταλλική ανάπτυξη ακόμη και όταν η τιμή του υπερκορεσμού δεν 

επιτρέπει το σχηματισμό ενός δισδιάστατου πυρήνα πάνω σε ένα επίπεδο στρώμα [1, 2, 

19]. Οι επιφάνειες των αναπτυσσόμενων κρυσταλλικών πυρήνων παρουσιάζουν ατέλειες 

όπως αυτές που φαίνονται στο σχήμα 2.3. Οι ατέλειες χρησιμεύουν ως ενεργά κέντρα 

κατά τη διάρκεια της κρυσταλλικής ανάπτυξης και δημιουργούνται εξαρθρώσεις 

(dislocations), οι οποίες παρέχοντας συνεχώς κέντρα κρυστάλλωσης καθιστούν μη 

απαραίτητο το σχηματισμό δισδιάστατων πυρήνων. Σύμφωνα με το πρότυπο της 

ανάπτυξης σπειρών, ένα βήμα αυτοπεριστρέφεται και αναπτύσσεται σε σπείρα [2]. 

  
 

κόγχες 

Βήμα ανάπτυξης 

Προσροφημένη 
δομική μονάδα 

Άκρη 

 2.3: Απλοποιημένη απεικόνιση των κρυσταλλικών ατελειών 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα

 

 

2.1.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή των σωματιδίων ενός κρυσταλλικού ιζήματος 

Ο υπερκορεσμός και η ανάδευση επηρεάζουν το μέγεθος των σωματιδίων καθώς 

επίσης τη δομή και τη μορφολογία τους. Συγκεκριμένα όπως παρατηρήθηκε στην §2.1.1.1 

από τη σχέση 2.6 όσο αυξάνεται ο υπερκορεσμός, τόσο αυξάνεται ο ρυθμός 

πυρηνογένεσης και ο λόγος «ρυθμός πυρηνογέννεσης/ ρυθμό κρυσταλλικής ανάπτυξης» 

και τόσο μειώνεται η κρίσιμη ακτίνα των πυρήνων [1]. Μόλις οι πυρήνες σχηματιστούν 

μέσα σε ένα υπέρκορο διάλυμα, αρχίζουν να αναπτύσσονται. Έτσι υπάρχει ανταγωνισμός 

μεταξύ των διαδικασιών της πυρηνογένεσης και της ανάπτυξης του κρυστάλλου. Όσο πιο 

γρήγορη  είναι η πυρηνογένεση, τόσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των σχηματιζόμενων 

πυρήνων με συνέπεια  τη δημιουργία κρυστάλλων με μικρότερο  μέγεθος. Αυτό δίνεται 

από την σχέση 2.11 (νόμος Weimarn)[11]. 

 
(2.11) 

0

S1
S

k
d
= 

 

(όπου, d: μέγεθος του σωματίδιου, k: σταθερά του Boltzmann και So: βαθμός 

υπερκορεσμού στην ισορροπία).  
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 Γενικά σε πολύ υψηλές τιμές υπερκορεσμού σχηματίζονται άμορφα ιζήματα, ενώ 

σε σχετικά χαμηλές τιμές υπερκορεσμού τα ιζήματα περιέχουν μεγαλύτερου μεγέθους 

σωματίδια με υψηλό πορώδες [4].   

 Δεν παρατηρείται γραμμική συσχέτιση μεταξύ της κρυσταλλικής ανάπτυξης και 

του υπερκορεσμού γιατί εξαρτάται από το πρότυπο που ακολουθείται. Στο πρότυπο της 

διάχυσης, όσο αυξάνεται ο υπερκορεσμός αυξάνεται και η συγκέντρωση των δομικών 

μονάδων με συνέπεια την αύξηση του ρυθμού διάχυσης.  Σε μεγάλες τιμές υπερκορεσμού 

τα πρότυπα της μονοπυρηνικής και πολυπυρηνικής ανάπτυξης να δίνουν ικανοποιητική 

προσαρμογή δεδομένων, ενώ σε σχετικά χαμηλότερες τιμές υπερκορεσμού εφαρμόζεται το 

πρότυπο της ανάπτυξης σπειρών. Αντιθέτως, σε πολύ υψηλές τιμές υπερκορεσμού 

ακολουθείται το πρότυπο της γέννησης-εξάπλωσης [1].  

 H χρήση της ανάδευσης κατά τη διάρκεια της προσθήκης του διαλύματος των 

μεταλλοϊόντων στο μέσο καταβύθισης θεωρείται ευεργετική. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

σχηματισμό ομοιόμορφων αναπτυγμένων κρυσταλλικών σωματιδίων [4] και στη 

διευκόλυνση του κάθε στοιχειώδους όγκου του διαλύματος να φτάνει πιο εύκολα σε 

συνθήκες υπερκορεσμού [3].    

 

2.1.1.4 Γήρανση- Διεργασία βελτίωσης των χαρακτηριστικών ενός  ιζήματος  

 

 Μετά το σχηματισμό ενός ιζήματος ακολουθεί προσπάθεια βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του. Τα βήματα της πυρηνογένεσης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης 

σχηματίζουν σωματίδια τα οποία μπορεί να μην είναι θερμοδυναμικά σταθερά. Η γήρανση 

(ή υδροθερμικοί μετασχηματισμοί), η οποία περιγράφει το χρόνο παραμονής του ιζήματος 

με τα μητρικά του υγρά, βοηθά το σύστημα να αποχτήσει σταθερότητα [5].  

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού πραγματοποιούνται διάφορες διεργασίες 

όπως: (α) διάλυση ενός μέρους του ιζήματος, (β) μεταφορά των σωματιδίων που 

διαλύθηκαν στο διάλυμα, (γ) επανακαθίζηση. Τα στάδια αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε: 

(α) αύξηση του μεγέθους των κρυστάλλων ή των συσσωματωμάτων ενός άμορφου 

ιζήματος, (β) μετατροπή ενός άμορφου ιζήματος σε κρυσταλλικό και (γ) μεταβολή της 

κρυσταλλικής δομής ενός ιζήματος. Κατά τη διάρκεια της γήρανσης υπάρχει τάση 

μείωσης της ενέργειας του συστήματος μέσω αύξησης του μεγέθους των σωματιδίων του. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ωρίμανση κατά Ostwald και αρχίζει αμέσως μετά από το 

σχηματισμό των πυρήνων (Σχήμα 2.4) [4, 7, 20] οδηγώντας στη μείωση του αριθμού των 

μικροτεμαχιδίων ενός ιζήματος [1].  
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Cs 

A 

 

 

Συγκεκριμένα το φαινόμενο αυτό είναι συνέπεια του νόμου του Kelvin [21], 

δηλαδή τα μικρά σωματίδια έχουν μεγαλύτερη διαλυτότητα [20]. Ο ρυθμός ωρίμανσης 

Ostwald (v) δίνεται από τη σχέση 2.12 [20, 21] και εξαρτάται βασικά από την κρίσιμη 

ακτίνα των σωματιδίων, rc. Συγκεκριμένα εάν r<rc το σωματίδιο συρρικνώνεται ενώ εάν 

r>rc αυξάνεται ο αριθμός των μορίων σε ένα σωματίδιο με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται 

το σωματίδιο [21]. 

 

 

 

2.1.2 Μέθοδος λύματος – πηκτώματος (sol-gel) 

2.1.2.1 Γενικά για τη μέθοδο sol-gel 

 Ο όρος «διαδικασία sol- gel» υποδεικνύει τη σύνθεση ανόργανων οξειδίων με 

υδατικές μεθόδους [22]. Ανάμεσα στις υδατικές μεθόδους ανήκουν επίσης η καταβύθιση, 

η συγκαταβύθιση και η υδροθερμική μέθοδος [23]. Το λύμα (sol) είναι ένα σταθερό δίκτυο 

κολλοειδών σωματιδίων που αιωρούνται σε διάλυμα. Τα σωματίδια είναι άμορφα ή 

κρυσταλλικά και η συσσώρευση  και καθίζηση αποφεύγεται κυρίως λόγω της  

ηλεκτροστατικής άπωσης που δημιουργείται. Τα σωματίδια σε μερικά λύματα 

αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν ένα συνεχές δίκτυο που ονομάζεται πήκτωμα (gel) [3, 

24]. Αν το πήκτωμα που δημιουργείται ξηρανθεί σε κανονικές συνθήκες τότε 

δημιουργείται τριχοειδής πίεση που προκαλεί τη συμπύκνωση στο πήκτωμα και αυτό που 

λαμβάνεται ονομάζεται ξηροπήκτωμα, ενώ εάν το πήκτωμα ξηρανθεί κάτω από 

υπερκρίσιμες συνθήκες ονομάζεται αεροπήκτωμα [1, 24-27]. Το ξηροπήκτωμα 

Cr

Cr1

r 
r1 

Σχήμα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση μεταφοράς  της διαλυμένης ουσίας από το μικρότερο 
(Cr1) στο μεγαλύτερο κρύσταλλο (Cr) κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης κατά Ostwald. Οι 
κρύσταλλοι απέχουν μεταξύ τους κατά απόσταση Χ.  

x

C(r) = C(∞)exp(a/r)   (2.13) 
9

)(∞aDmC (2.12) 4=v

(όπου, C(r): διαλυτότητα ενός σωματιδίου με ακτίνα r διασπαρμένο σε μια φάση, C(∞): 

διαλυτότητα σωματιδίου άπειρου μεγέθους, α= (2γVm)/ RT (Vm: γραμμομοριακός 

όγκος, γ: επιφανειακή τάση), Dm: συντελεστής μοριακής διάχυσης) 
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παρουσιάζει μεγάλο πορώδες και μεγάλη ειδική επιφάνεια με αποτέλεσμα να θεωρείται 

κατάλληλο υλικό για αρκετές εφαρμογές όπως καταλυτικά υποστρώματα, φίλτρα κ.τ.λ 

[27].  

 Συνήθως η μέθοδος sol-gel εφαρμόζεται για το σχηματισμό στερεών 

ηλεκτρολυτών, τροποποιημένων ηλεκτροδίων ή σύνθετων υλικών [28], κεραμικών όπως 

π.χ BaTiO3, SrTiO3, ZrO2: Y2O3 [29-31], γυαλιών [32] κ.τ.λ 

 Η διαδικασία sol-gel διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τα πρόδρομα 

άλατα που χρησιμοποιούνται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανόργανα πρόδρομα άλατα 

(χλωριούχα, νιτρικά κ.τ.λ) και πρόδρομα αλκοξειδίων. Η τελευταία κατηγορία θεωρείται η 

πιο πολύπλευρη και το σημαντικότερο βήμα της είναι ο σχηματισμός ενός ανόργανου 

πολυμερούς στο στάδιο της υδρόλυσης [27]. Για τη σύνθεση υλικών με τη μέθοδο sol-gel 

σημαντικό ρόλο έχουν: (α) το pH, (β) η στοιχειομετρία των αντιδρώντων μέσων, (γ) η 

θερμοκρασία γήρανσης, (δ) η φόρτιση του μετάλλου και (ε) ο ρυθμός/ σειρά προσθήκης 

των αντιδρώντων ουσιών [33].  

 Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου sol-gel είναι: (α) η δημιουργία ομοιογενών υλικών 

σε υψηλή απόδοση [28, 30, 33, 34], (β) η λήψη μικρού μεγέθους σωματιδίων με μεγάλη 

χημική ενεργότητα λόγω της μεγάλης ειδικής τους επιφάνειας και του υψηλού τους 

πορώδους [23, 29, 33], (γ) η σύνθεση καθαρών σκονών λόγω κυρίως της καθαρότητας των 

πρόδρομων ενώσεων [3, 29, 33, 34], (δ) ο έλεγχος αντιδράσεων [22, 30], (ε) η ικανότητα 

αλλαγής φυσικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα της κατανομής μεγέθους πόρων 

[3], (ζ) η χαμηλή θερμοκρασία σύνθεσης (εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνονται οι 

απώλειες λόγω εξάτμισης και η μόλυνση του αέρα) ανόργανων δομών (ημιαγωγών, 

κεραμικών, γυαλιών) [3, 22, 34-36], (η) η καλά καθορισμένη κατανομή μεγέθους πόρων 

[33], (θ) η βελτίωση της θερμικής σταθερότητας των στηριζόμενων οξειδίων [33]. 

Υπάρχουν όμως και αρκετοί περιορισμοί για να επιτευχθούν τα πιο πάνω όπως: (α) το 

κόστος των πρόδρομων αλάτων, (β) δυσκολίες αναπαραγωγισιμότητας και (γ) η 

επεξεργασία [30, 35]. Τα δύο τελευταία αποδίδονται κυρίως στις διάφορες παραμέτρους 

που περιλαμβάνουν τα στάδια της μεθόδου sol gel όπως είναι η σύσταση, η αντίδραση 

(κατά το σχηματισμό του gel) και η επεξεργασία (μετά το σχηματισμό του gel). Τα στερεά 

που λαμβάνονται έχουν: (α) σταθερές δομές σε χαμηλές θερμοκρασίες, (β) μεγάλες 

επιφάνειες και  (γ) μικρού μεγέθους σωματίδια [33]. 

 Γενικά, η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε ομοιογενή υδρόλυση και συμπύκνωση των 

μεταλλοξειδίων παρουσία διαλυτών όπως φαίνεται στις σχέσεις 2.14- 2.16 [3, 14, 28, 29, 

33, 36, 37]. 
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M(OR)x + xH2O  M(OH)x+ xROH (2.14) 

Η)x + Μ(ΟΗ)x

 
M(O M2Ox+ xH2O

Η)x + Μ(ΟR)x

 

 M(O M2Ox + xROH
ή 

(2.15) 

(2.16) 

 

(Όπου, Μ: μέταλλο π.χ Na, Ba, Cu, Al, Si, Ti, Ge, V, W …, R: αλκυλομάδες π.χ CH3, 

C H , C H  …, M(OH)2 5 3 7 x: ενεργά δίκτυα που μετά από συμπύκνωση σχηματίζουν δεσμούς 

–O-M-O-M-) 

 

 Τα στάδια της υδρόλυσης και της συμπύκνωσης λαμβάνουν χώρα σε διαλύματα 

αλκοολών με αποτέλεσμα να προκαλείται μη ολοκληρωμένη υδρόλυση  που φτάνει σε 

ισορροπία με σημαντικό ποσοστό μη υδρολυμένων ομάδων M(OR) οι οποίες εμποδίζουν 

την αύξηση της πυκνότητας κατά τη διαδικασία συσσωμάτωσης [32]. Αρκετές παράμετροι 

επηρεάζουν το στάδιο της υδρόλυσης όπως είναι π.χ το pH, ο διαλύτης, η θερμοκρασία, οι 

υποκαταστάτες [30] κ.τ.λ. 

  Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται σταδιακά η διαδικασία sol gel [33]. Στο πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας τα πρόδρομα αλκοξείδια υδρολύονται παρουσία νερού και 

ακολουθεί η αντίδραση συμπύκνωσης. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι η διαδικασία 

πήκτωσης όπου τα κολλοειδή σωματίδια και τα συμπυκνωμένα είδη συνδέονται μεταξύ 

τους σχηματίζοντας ένα τρισδιάστατο δίκτυο. 

    1: sol                            2: gel          3: gel σε γήρανση    4: ξηραμένο gel     5: συμπυκωμένο gel        6: γυαλί      

Σωματίδιο 
πηκτώματος 

υγρό υγρό πλέγμα Όχι υγρό πόρος πόρος

Σχήμα 2.5: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας sol gel

  

  Ο σχηματισμός του gel εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους όπως: (α) βαθμωτή 

μεταβολή του pH (η οποία επιτυγχάνεται από διάφορα μέσα όπως NaOH, NH , NaHCO3 3, 

Na CO2 3 κ.τ.λ), (β) συγκέντρωση του πρόδρομου άλατος και του διαλύτη, (γ) σειρά 

ανάμειξης των προϊόντων, (δ) θερμοκρασία (μπορεί να ευνοεί ή να αναστέλλει το 

σχηματισμό του gel) [22]. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της γήρανσης που μπορεί 

να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι και αρκετές μέρες. Κατά τη διάρκεια του σταδίου 

αυτού η πολυσυμπύκνωση συνεχίζει και η σταθερότητα και η ισχύς του πηκτώματος 

αυξάνεται. Για ολοκλήρωση των περαιτέρω ιδιοτήτων του υλικού χρησιμοποιούνται οι 
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διαδικασίες ξήρανσης και πύρωσης σε υψηλές θερμοκρασίες για να απομακρυνθούν οι 

επιφανειακές υδροξυλομάδες από το δίκτυο των πόρων με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

ενός χημικά σταθερού υλικό.   

 

 2.1.2.2 Μηχανισμοί υδρόλυσης και συμπύκνωσης 

 

Η υδρόλυση των αλκοξειδίων γίνεται με την προσθήκη νερού ή διαλύματος 

μίγματος νερού/αλκοόλης με συνέπεια τη δημιουργία της ενεργού υδρόξυ-ομάδας M-OH. 

Συγκεκριμένα ο μηχανισμός της υδρόλυσης περιλαμβάνει τρία στάδια (Σχήμα 2.6 (A)) και 

τόσο αυτό το στάδιο όσο και η συμπύκνωση γίνεται με πυρηνόφιλη προσθήκη 

ακολουθούμενη από μεταφορά πρωτονίου από το μόριο που προσβάλει το αλκοξείδιο  ή 

σε ένα υδρόξο- υποκαταστάτη με απομάκρυνση των πρωτονιωμένων ειδών (alcoxolation, 

Σχήμα 2.6 (B) ) ή νερού (oxolation ή olation Σχήμα 2.7 (Γή Δ)) [14, 22].  

Κατά τη διάρκεια του σταδίου συμπύκνωσης σχηματίζεται μεγάλος αριθμός 

υδροξυλομάδων. Οι υδροξυλομάδες μπορεί να είναι γεφυρωμένες μεταξύ δύο μεταλλικών 

κέντρων ή όχι.  

Alcoxolation

M M M M OR :O

R

H

(RO)2-M-(OR)2    +   ROH

O

H

+ (OR)3 O:

H

M O M

O

H

H
+ M (OR)3 O:

H

H
M OR MHO :O

R

H

(RO)2-M-OH    +   ROH

1ο   2ο   

3ο   Υδρόλυση

(A) 

(B) 

Σχήμα 2.6: Μηχανισμοί υδρόλυσης (Α) και συμπύκνωσης (Β) 

 

H διαδικασία olation οδηγεί στο σχηματισμό της ύδροξοομάδας ή γέφυρας M-OH-

M [22]. Έτσι, η διαδικασία της συμπύκνωσης συμβαίνει με τα πρόδρομα [M(OH)x(OH2) ]N-x
(z-

x)+. Βασικά αυτή η διαδικασία ταιριάζει με το μηχανισμό της πυρηνόφιλης υποκατάστασης 

(SN) όπου το πυρηνόφιλο είναι το M-OH και η αποχωρούσα ομάδα είναι το νερό. 
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Η διαδικασία oxalation συμβαίνει στα πρόδρομα που δεν περιέχουν μόριο νερού 

συντονισμένο στο μεταλλοϊόν. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται συμπύκνωση των δύο 

υδροξυλομάδων ομάδων για σχηματισμό μορίου νερού (μηχανισμός SN2) [23]. Η 

θερμοδυναμική των πιο πάνω αντιδράσεων κατευθύνεται από: (α) την ισχύ του 

εισερχόμενου πυρηνόφιλου, (β) την ηλεκτρονιοφιλικότητα του μετάλλου και (γ) το μερικό 

φορτίο και τη σταθερότητα της αποχωρούσας ομάδας [22]. 

 

Oxolation 

M M M OH :O

R

H

(RO)2-M-(OR)2    +   ROH

O

H

+ O:

H

M OH M O M

(Γ) 

 

 

2.1.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφολογία των πηκτωμάτων 

 Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφολογία των πηκτωμάτων 

όπως είναι το pH, η θερμοκρασία, το είδος και η συγκέντρωση των πρόδρομων αλάτων, η 

ποσότητα και ο ρυθμός προσθήκης νερού στο στάδιο της υδρόλυσης, ο χρόνος γήρανσης, 

η θερμοκρασία ξήρανσης κ.τ.λ.   

 

(Α) pH, είδος πρόδρομων αλάτων, βαθμός υδρόλυσης  

  Σημαντικός παράγοντας για τα στάδια της σύνθεσης είναι το pH του διαλύματος. 

Η σύνθεση των στερεών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία sol-gel μπορεί να γίνει σε όξινες 

(pH: 1.5-6), βασικές (pH: 8-11) ή ουδέτερες (pH: 7) συνθήκες. Σε όξινες συνθήκες, ισχυρά 

οξέα όπως HCl, H2SO4, HF, HNO3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες. Επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ασθενή οξέα ή βάσεις όπως το οξικό οξύ, το οξαλικό 

οξύ, το φορμικό οξύ ή η αμμωνία [33]. Η πρωτονίωση της αλκόξυ ομάδας γίνεται σε ένα 

γρήγορο πρώτο στάδιο κάνοντας το μεταλλοάτομο πιο ηλεκτρονιόφιλο και άρα πιο 

επιδεκτικό στην προσβολή από το νερό [25, 27, 33]. Αυτό οδηγεί σε μια μεταβατική 

κατάσταση (SN2 χαρακτήρας, Σχήμα 2.8(Α)) και στο σχηματισμό μιας πολυμερικής 

μορφής πηκτώματος με γραμμικές αλυσίδες. 

olation M

(Δ) 

O

H

+ M
H
O M:O

R

M
H

+ ROH

Σχήμα 2.7: Μηχανισμοί συμπύκνωσης (Γ και Δ) 
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 Όταν όμως η υδρόλυση πραγματοποιείται σε βασικές συνθήκες (ο ρυθμός 

συμπύκνωσης είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό υδρόλυσης) ακολουθείται ο μηχανισμός 

της πυρηνόφιλης προσβολής, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8 (Β), με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό διακλαδισμένων πηκτωμάτων τα οποία συσσωματώνονται ταχύτατα [1]. 

 Πολύ σημαντικό ρόλο στη μορφολογία και γενικότερα στις ιδιότητες των 

πηκτωμάτων έχει το είδος της πρόδρομης ένωσης. Τα αλκοξείδια των μετάλλων 

θεωρούνται ως πηγή ανόργανων μονομερών τα οποία είναι συνήθως διαλυτά σε αρκετούς 

κοινούς διαλύτες [22, 30, 38] και επιπλέον παρουσιάζουν μεγάλη πτητικότητα και 

καθαρότητα [3]. Η τελευταία τους ιδιότητα είναι πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει τη λήψη 

καθαρών προδρόμων με απόσταξη και οφείλεται κυρίως στο μοριακό μέγεθος και σχήμα 

της αλκόξυ ομάδας [31]. Επειδή τα αλκοξείδια των μετάλλων περιλαμβάνουν στη δομή 

τους δεσμούς M-O-C αναμένεται να είναι πολικές ενώσεις (λόγω της ηλεκτροαρνητικής 

φύσης του οξυγόνου) [38]. Λόγω της ηλεκτροαρνητικότητας των αλκόξυ ομάδων το 

μέταλλο γίνεται επιρρεπές σε πυρηνόφιλη προσβολή [22, 38]. Επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν Μ(Χ) όπου Χ: αλογόνο, NR2 [30].  Γενικά τα πρόδρομα πρέπει να είναι 

διαλυτά στο μέσο της αντίδρασης καθώς και ενεργά κατά τη διαδικασία σχηματισμού του 

gel. Συγκεκριμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλατα (σημαντικό ρόλο κατέχει το είδος 

του ανιόντος γιατί επιδιώκεται η χρήση ανιόντων που αποσυντίθενται εύκολα όπως π.χ 

νιτρικά, οξικά), οξειδία, υδροξείδια, σύμπλοκα, αλκοξείδια, αμίνες [30]. 

 Όταν ο ρυθμός υδρόλυσης και συμπύκνωσης (m) μεταβληθούν τότε επηρεάζεται η 

δομή του πηκτώματος. Ο βαθμός υδρόλυσης, h, ορίζεται ως ο λόγος των moles του νερού 

ως προς τα moles των Μ(ΟR)n  (n: σθένος του μεταλλοιόντος).  

 

 

 (2.17) ])([
][ 2

nORM
OHh =

M OR + H+ Fast
M OR

H

M OR

H

+ HOH O
R

R
M O

H

H

(Α) Όξινες συνθήκες 

n

M-OH+ROH

(Β) Βασικές συνθήκες 
M O-M OH + B + BH+

Σχήμα 2.8: Αντιδράσεις σε συνθήκες (Α) όξινες και (Β) βασικές 
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 Συγκεκριμένα εάν: (α)  h<1 σχηματίζεται κολλοειδές διάλυμα, (β) 1< h< m 

παρατηρείται σχηματισμός πολυμερικών πηκτωμάτων και (γ) h> m λαμβάνεται 

ελεγχόμενο ίζημα [3]. 

 

(Β) Χρόνος γήρανσης 

 Η γήρανση περιγράφει το χρόνο μεταξύ σχηματισμού του gel και της 

απομάκρυνσης του διαλύτη. Μερικές παράμετροι που επηρεάζουν τις διαδικασίες 

γήρανσης είναι η θερμοκρασία, ο χρόνος, το pH του μητρικού υγρού [3, 24]. Κατά τη 

διάρκεια παραμονής του gel στο μητρικό υγρό πραγματοποιούνται διάφορες μετατροπές 

όπως: (α) συναίρεση (syneresis), (β) ωρίμανση (coarsening), (γ) διαχωρισμός (segregation) 

και (δ) πολυσυμπύκνωση (polymerization) [3, 24, 39]. Η συναίρεση  είναι ο αποχωρισμός 

του πηκτώματος από την υγρή φάση [1, 39]. Κατά τη διαδικασία της πολυσυμπύκνωσης 

αυξάνεται η συνεκτικότητα του δικτύου του πηκτώματος. Στο στάδιο της ωρίμανσης 

παρατηρείται αύξηση του μέσου μεγέθους των πόρων, κλείσιμο των μικροπόρων και 

μείωση της ειδικής επιφάνειας του υλικού (§2.1.1.4) και τέλος στο στάδιο του 

διαχωρισμού ένα άμορφο ίζημα μπορεί να ματασχηματιστεί σε κρυσταλλικό [39].   

 

(Γ) Συνθήκες ξήρανσης 

 Η διαδικασία της ξήρανσης είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωση του τελικού 

προϊόντος γιατί στο στάδιο αυτό τα στερεά αποκτούν την τελική, σχεδόν, υφή τους 

προσδιορίζεται και η μηχανική αντοχή τους. Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης 

απομακρύνεται το υγρό που περιέχουν οι πόροι χωρίς να μεταβάλλεται η εσωτερική δομή 

και η μικρή άλλωστε ειδική επιφάνεια του στερεού [2]. Γενικά βασικός στόχος της 

ξήρανσης είναι η απομάκρυνση του μητρικού υγρού από το πήκτωμα. 

 

1 2 3
Μηνίσκος   

υγρού-στερεού 

Στε

  

 

Η ξήρανση ολοκληρώνεται μετά από τρία στάδια τα οποία απεικονίζονται στο 

σχήμα 2.9 [34, 39-41]. Αρχικά το πήκτωμα περιλαμβάνει ένα δίκτυο στερεού που στο 

εσωτερικό του περιέχεται μια συνεχής υγρή φάση (αρχικά η διεπιφάνεια υγρού (υ)/ατμού 

ρεή φάση 
Εξάτμιση- 
Συρρίκνωση 

Υγρή φάση 

Άδειοι   
 πόροι 
Ελάχιστη 
ακτίνα 
μηνίσκου 

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας ξήρανσης 
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(α) είναι επίπεδη) (1) [40, 41]. Ο ρυθμός εξάτμισης στο στάδιο αυτό είναι σταθερός και 

ίσος με το ρυθμό εξάτμισης του νερού όταν το σύστημα αποτελείται από μεγάλους 

πόρους. Σε μικρότερους πόρους ο ρυθμός μειώνεται σημαντικά με αποτέλεσμα να 

επέρχεται μείωση της ακτίνας των πόρων.  Η ταχύτητα εξάτμισης, Ve, υπολογίζεται από τη 

διαφορά μεταξύ της τάσης ατμών στην επιφάνεια εξάτμισης, Ps, και της τάσης ατμών σε 

κανονική ατμόσφαιρα, Pa, και δίνεται από τη σχέση 2.18 [24, 41] : 

 

 

  

 Η τάση ατμών της επιφάνειας (που αποτελείται από μεγάλο αριθμό μικρών 

πόρων), Pv, επηρεάζεται από την ακτίνα των πόρων και περιγράφεται από την εξίσωσή 

Gibbs-Kelvin [24]: 

 

 

(Όπου, PS: τάση ατμών πάνω από τους μηνίσκους του πόρου, P0: τάση των ατμών πάνω 

από μια επίπεδη επιφάνεια (760 Torr), B: γραμμομοριακός όγκος του υγρού (0.18 g/cm3), 

R: παγκόσμια σταθερά αερίων (8.314x10-7), T: θερμοκρασία (K), rm: ακτίνα του μηνίσκου 

(m), γ: επιφανειακή τάση (διαφορά διεπιφανειακών τάσεων στερεού-ατμού (γσα) και 

υγρού-ατμού (γσυ)).  

 

 Με τη διαδικασία της εξάτμισης το υγρό τείνει να διαχυθεί λόγω του ότι η 

διεπιφάνεια στερεού(σ)/ ατμού(α) έχει μεγαλύτερη ενέργεια (γσα) από αυτή της 

διεπιφάνειας στερεού/υγρού(υ) (γσυ). Όσο το υγρό εκτείνεται για να καλύψει το στερεό 

εμφανίζεται μια τάση, η οποία προκαλεί συμπίεση στο δίκτυο του στερεού. Το δίκτυο 

συρρικνώνεται όσο το υγρό εξατμίζεται και ο μηνίσκος παραμένει στην εξωτερική 

επιφάνεια του πηκτώματος (2).  

 Ο μηνίσκος αρχίζει να αναπτύσσει καμπυλότητα και η πίεση του υγρού στην 

εξωτερική επιφάνεια, PE, σχετίζεται με την ακτίνα της καμπύλης του μηνίσκου (r) όπως 

λαμβάνεται από τη σχέση 2.20 [39, 41]. 

      

  

 Όσο το πήκτωμα συρρικνώνεται η ακαμψία και η πίεση στην επιφάνεια τoυ υγρού 

(PE) αυξάνονται ταυτόχρονα μέχρι το σημείο που ο μηνίσκος φτάνει στο μέγιστο της 

καμπυλότητας (αντιστοιχεί στην ακτίνα του πόρου) και έτσι ασκείται στη στερεή φάση 

τριχοειδής πίεση (PR) (3) η οποία υπολογίζεται από τη σχέση 2.21 [39, 41].  

(2.19) 
m

s

rRT
B

P
P 2ln

0

γ
=

Ve = Ke(Ps-Pa)  (2.18) 

PE=2(γσα-γσυ)/r     (2.20) 
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(όπου, Sp και Vp: επιφάνεια και ο όγκος του πόρου αντίστοιχα) 

 

Τελικά το πήκτωμα γίνεται πάρα πολύ σκληρό για να συστέλλεται κάτω από την 

επίδραση του PR και περαιτέρω εξάτμιση οδηγεί τους μηνίσκους υγρού/ατμού εντός του 

πηκτώματος. Στο στάδιο αυτό δεν παρατηρούνται περαιτέρω αλλαγές των διαστάσεων του 

πηκτώματος παρά μόνο μια σταθερή και αργή απώλεια βάρους [39, 41]. 

 Στο στερεό σχηματίζονται πολυάριθμοι πόροι με μικρό μέγεθος, σαν «τριχοειδείς 

σωλήνες». Αποτέλεσμα αυτού είναι το στερεό να έχει μεγάλες τιμές ειδικής επιφάνειας 

κάτι που ευνοεί την καταλυτική δράση. Όταν απομακρύνεται το υγρό από τους τριχοειδείς 

πόρους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναπτύσσεται τριχοειδής πίεση, ΔP, η οποία δίνεται 

από τη σχέση 2.22 σύμφωνα με την εξίσωση του Laplace [2, 4, 24]: 

    

 

(όπου ΔΡ: Διαφορά πιέσεων, σ: επιφανειακή τάση του υγρού με τη διεπιφάνεια υγρού/ 

ατμού, r: ακτίνα πόρου, θ: γωνία επαφής) 

  

 Το μέγεθος της τριχοειδούς πίεσης εξαρτάται από τη σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις 

συστολής (οι οποίες εξαρτώνται από το r και σ) και σε εκείνες που ανθίστανται σε αυτές. 

Η τριχοειδής πίεση προκαλεί μετακινήσεις των τοιχωμάτων των λεπτών πόρων και 

μεταβάλλει την πορώδη δομή, μειώνοντας για παράδειγμά την ειδική επιφάνεια [4]. 

Σύμφωνα με τη σχέση 2.22 η τριχοειδής πίεση  είναι ανάλογη της επιφανειακής τάσης του 

υγρού, με αποτέλεσμα αν το νερό αντικατασταθεί με άλλο διαλύτη μικρότερης σ να 

μειώνεται η τιμή της πίεσης. Άλλοι τρόποι μείωσης της τριχοειδούς πίεσης είναι η ψύξη 

του υγρού μέσα στους πόρους ή η χρήση κρίσιμης θερμοκρασία και πίεσης. Με τον 

τελευταίο τρόπο επέρχεται «απότομη» μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση 

περνώντας από κρίσιμη κατάσταση όπου οι ιδιότητες του υγρού ταυτίζονται με τις 

ιδιότητες του αερίου. Άρα αφού αποφεύγεται το στάδιο της συνύπαρξης της αέριας και της 

υγρής φάσης δεν παρατηρείται η ανάπτυξη της τριχοειδούς πίεσης. Αυτό επιτυγχάνεται με 

χρήση υγρού CO2 [1, 2, 33]. 

  

(Δ) Πύρωση 
 
 Η διαδικασία θέρμανσης ενός ιζήματος ή του πηκτώματος σε υψηλή θερμοκρασία  

μετά από τη ξήρανση ονομάζεται πύρωση [42] και είναι απαραίτητο επειδή: (α) το ίζημα 

PR= (γsv-γsL)Sp/Vp       (2.21) 

r
)(cosP 2 θσ=Δ   (2.22) 
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είναι συνήθως κάποιο υδροξείδιο ή άλας ενώ το ζητούμενο στερεό είναι οξείδιο [1], (β) 

για να αποκτηθεί σταθερή υφή και δομή [4] και (γ) επειδή οι καταλυτικές αντιδράσεις 

γίνονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τη θερμοκρασία ξήρανσης [1, 2]. Η διαδικασία 

της πύρωσης περιλαμβάνει μετακινήσεις στερεάς ύλης που έχουν ως αποτέλεσμα είτε τη 

καταστροφή πόρων και τη δημιουργία νέων, είτε τη συσσωμάτωση κόκκων ή τη μεταβολή 

της κρυσταλλικής δομής. Συνήθως προκαλείται: (α) μείωση της ειδικής επιφάνειας του 

στερεού λόγω αύξησης της μέσης ακτίνας των πόρων (καταστροφή πόρων μικρού 

μεγέθους, δημιουργία μεγαλύτερων), (β) μείωση του πορώδους (κλείσιμο πόρων) και (γ) 

συγκόλληση κόκκων. Η θερμοκρασία από την οποία θα αρχίσει η εκτεταμένη καταστροφή 

των πόρων εξαρτάται από το μέταλλο του οξειδίου [1, 2]. 

  Επίσης στη διεργασία αυτή μπορούν να επιτευχθούν διάφορες αντιδράσεις όπως: 

(α) διασπάσεις νιτρικών, ανθρακικών, αμμωνιακών αλάτων, (β) αφυδατώσεις υδροξειδίων 

(Στερεό  → Στερεό + Αέριο) και (γ) αντιδράσεις ανάμεσα σε στερεά οξείδια (Στερεό +1 2 1  

Στερεό → Στερεό2 3). Η τρίτη περίπτωση συμβαίνει κατά τη σύνθεση των μεικτών οξειδίων 

ενώ οι δύο πρώτες συναντώνται στη σύνθεση των απλών οξειδίων. Έχουν προταθεί 

αρκετοί μηχανισμοί για τις αντιδράσεις ανάμεσα σε στερεά οξείδια οι οποίοι 

περιλαμβάνουν αρχική αντίδραση των στερεών αντιδρώντων για το σχηματισμό της 

αρχικής ποσότητας προϊόντος, αυτοδιάχυση των αντιδρώντων προς την κατεύθυνση του 

προϊόντος, διάχυση της μιας ή και των δύο μέσα από τη μάζα του προϊόντος, διάχυση του 

ενός αντιδρώντος στη μάζα του άλλου και αντίδραση. Γενικά όταν η πύρωση γίνεται σε 

χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγεται η μείωση της ειδικής επιφάνειας και η δημιουργία 

νέων και ίσως ανεπιθύμητων στερεών φάσεων [4].  
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2.3 Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT) και 

εφαρμογή της στο χαρακτηρισμό του πορώδους επιφανειών  

 

2.3.1 Εισαγωγή 
Ο χαρακτηρισμός των επιφανειακών ιδιοτήτων των πορωδών υλικών παρουσιάζει 

τεράστιο τεχνολογικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Αυτό αποδίδεται στις εφαρμογές των 

υλικών αυτών ιδιαίτερα στον τομέα της κατάλυσης [43]. Για να χρησιμοποιηθούν τα 

μικρο- και μεσοπορώδη υλικά σε διάφορες εφαρμογές απαιτείται η γνώση των 

χαρακτηριστικών της πορώδους δομής τους. Η θερμοδυναμική συμπεριφορά ενός υγρού ή 

μίγματος υγρού που προσροφάται σε ένα ενεργό υλικό καθορίζεται από την κατανομή 

μεγέθους πόρων του προσροφητή (Pore Size Distribution, PSD) [44]. Συνήθως ο 

προσδιορισμός της PSD βασίζεται στα δεδομένα της προσρόφησης αζώτου και μερικές 

θεωρίες που αναφέρονται σε αυτή είναι: Barrett, Joyner και Halenda (BJH), Kruk, Jaroniec 

και Sayari (KJS), Broekhoff και de Boer (BdΒ) [45-48].  Η ισόθερμος προσρόφησης 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ετερογένεια και για τη γεωμετρική τοπολογία του 

δείγματος που μελετάται. Ο τύπος της ισοθέρμου επηρεάζεται σημαντικά από την 

ετερογένεια του δείγματος και χρησιμοποιούνται διάφορες μοντέρνες στατιστικές 

μηχανικής και κλασικές θεωρίες για τη συγκεκριμένη μελέτη όπως είναι: (α) η θεωρία 

συναρτησιακής πυκνότητας, (β) οι μοριακές προσομοιώσεις (μέθοδος Monte Carlo ή 

μέθοδος μοριακής δυναμικής) [43, 49] ή (γ) οι κλασικές θεωρίες στηριγμένες στην 

εξίσωση Kelvin [43].  

Συγκεκριμένα ο J. Betz και οι συνεργάτες του [50], αναφέρουν ότι κάθε σημείο της 

ισοθέρμου αντιπροσωπεύει τη μέση πυκνότητα του προσροφητή στον πόρο 

συγκεκριμένου μεγέθους σε συνθήκες ισορροπίας (T, P). Η προσρόφηση αζώτου είναι 

σταθερή διαδικασία για υπολογισμό των PSD των πορωδών στερεών και γίνεται παραδοχή 

ότι η πίεση που πραγματοποιείται η τριχοειδής συμπύκνωση συμβαίνει σε συγκεκριμένο 

πόρο με καθορισμένο μέγεθος [46] άρα η πίεση συμπύκνωσης μπορεί να θεωρηθεί ως 

«δακτυλικό αποτύπωμα» ενός πόρου [47].  

Συγκεκριμένα το μόριο του αζώτου θεωρείται το εξεταζόμενο αέριο για σχεδόν 

όλες τις αναλύσεις PSD επειδή είναι: (α) φθηνό, (β) αδρανές και (γ) ευρέως μελετημένο σε 

ισόθερμες μελέτες προσρόφησης στη βιβλιογραφία [44]. 

Η εξίσωση Kelvin εξάγεται από την κλασική θερμοδυναμική και βασίζεται στις 

υποθέσεις ότι η επιφανειακή τάση μπορεί να προσδιοριστεί και ότι το αέριο έχει ιδανική 

συμπεριφορά (δε λαμβάνονται υπόψιν οι αλληλεπιδράσεις υγρού- υγρού ή υγρού-στερεού) 

[51]. Η ακρίβεια της είναι καλή για μεγάλους πόρους, ενώ αποτυγχάνει όταν εφαρμόζεται 
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σε πόρους μικρότερων διαστάσεων. Συγκεκριμένα, η εξίσωση αυτή δε λαμβάνει υπόψη το 

πάχος των στρωμάτων στα τοιχώματα μικρών πόρων [46] με αποτέλεσμα μετά από 

εφαρμογή των μεθόδων Brunauer (BJH), Barret, Joyner, Halenda, Cranston και Inkley, 

Mikhail και Bodor να λαμβάνεται PSD μικρότερη από την κανονική γεωμετρία PSD [47, 

49, 51]. Αρχικά για βελτίωση της μεθόδου BJH χρησιμοποιήθηκαν άλλες κλασικές 

μέθοδοι όπως: Broekhoff και de Boer, Sonwave & Bhatia, Dubinin-Radushkevich, 

Horvath- Kawazoe (γεωμετρία σχισμής), Saito - Foley (κυλινδρική γεωμετρία) όμως 

παρόλο που οι τεχνικές αυτές έδιναν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους μικροπόρους, 

αδυνατούσαν να χρησιμοποιηθούν για μεσοπορώδη υλικά [51-53]. 

Μετά από διερεύνηση της συμπεριφοράς των υγρών πάνω σε στερεές επιφάνειες 

με πόρους σχισμής ή κυλινδρικούς βρέθηκε ότι η DFT είναι ισχυρή μέθοδος για μελέτη μη 

ομοιογενών υγρών και φυσιοπροσρόφησης [54, 55]. Ο S.F. Gerstenmaier και οι 

συνεργάτες του [49], αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα DFT βρίσκονται σε πλήρη 

συμφωνία με αυτά των μοριακών προσομοιώσεων και ταυτόχρονα ότι η μέθοδος αυτή δεν 

περιορίζεται σε υπερκρίσιμες θερμοκρασίες ή σε μεγάλους πόρους αλλά εκτείνεται σε όλο 

το εύρος των πόρων [51]. Το 1989 οι Seaton, Walton και Quirke δημοσίευσαν την πρώτη 

περιγραφή της μεθόδου κατά την οποία οι ισόθερμες προσρόφησης υπολογίστηκαν από τη 

θεωρία συναρτησιακής πυκνότητας και χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της 

κατανομής μεγέθους πόρων [43]. Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή συσχετίζει την ισόθερμο 

προσρόφησης με τις μικροσκοπικές ιδιότητες του συστήματος, δηλαδή αλληλεπιδράσεις 

υγρού- υγρού ή υγρού- στερεού, μέγεθος πόρων, γεωμετρία πόρων και θερμοκρασία [43]. 

Επίσης, οι υπολογισμοί DFT είναι πολύ χρήσιμοι για τη διερεύνηση πιθανών τρόπων 

αντίδρασης διαφόρων μορίων στις επιφάνειες. Η μέθοδος αυτή δίνει λεπτομερείς 

πληροφορίες για τη γεωμετρία δεσμού, για τις ενέργειες δεσμών και των καταστάσεων 

μετάπτωσης [56] και γενικότερα λαμβάνονται πληροφορίες για τη δομή και για τις 

ιδιότητες των μορίων [57].  

 

2.3.2 Θεωρία DFT- Προσεγγίσεις της DFT 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες θεωρίες που αναφέρθηκαν στην §2.3.1, η μέθοδος 

DFT δίνει ακριβή αποτελέσματα με λιγότερους υπολογισμούς για μη ομοιογενή 

συστήματα [43]. Η τεχνική DFT βασίζεται στην αρχή των Hosenberg και Kohn, ότι 

δηλαδή η συνολική ενέργεια ενός συστήματος είναι συνάρτηση μόνο της πυκνότητας 

των ηλεκτρονίων [57, 58] και ότι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων, p(r), καθορίζει το 

εξωτερικό δυναμικό, v(r), π.χ λόγω της παρουσίας των πυρήνων.  
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H p(r) καθορίζει τον ολικό αριθμό των ηλεκτρονίων (Ν) με χρήση της 

κανονικοποίησης στη σχέση 2.23 [57].  

     (2.23) ∫ =Ndrrp )(
(όπου, r: ηλεκτρόνιο σε κάθε σημείο) 

 

 Σύμφωνα με το μοντέλο DFT, ο πόρος είναι τύπου σχισμής και αποτελείται από 

δύο παράλληλα τοιχώματα που απέχουν απόσταση H (Σχήμα 2.10). Όταν ο πόρος 

βυθιστεί στο υγρό (σε συγκεκριμένη Τ, Ρ), στο εσωτερικό και στα τοιχώματά του 

κατανέμεται υγρό και σε αυτές τις συνθήκες φτάνει σε ισορροπία. Στην κατάσταση 

ισορροπίας, το χημικό δυναμικό σε κάθε σημείο είναι ίσο με το χημικό δυναμικό του 

υγρού. Το υγρό στο εσωτερικό είναι ένα ομοιογενές σύστημα με σταθερή πυκνότητα. Το 

υγρό κοντά στα τοιχώματα δεν παρουσιάζει σταθερή πυκνότητα και το χημικό δυναμικό 

του εξαρτάται από διάφορους παράγοντες ανάλογα με τις θέσεις στις οποίες βρίσκεται [43, 

44, 59].  

  

 2.10: Μοντέλο πόρου τύπου σχισμής με εύρος Η 

Η 

Ζ Δ 

Πόρος τύπου σχισμής 

Μόριο Ν2 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα   

 

Στην ισορροπία το σύστημα έχει την ελάχιστη ελεύθερη ενέργεια Helmholtz ή 

ενέργεια μεγίστου δυναμικού. Η μέθοδος DFT περιγράφει το θερμοδυναμικό αυτό 

δυναμικό συναρτήσει της κατανομής πυκνότητας ενός σωματιδίου. Επομένως κατά τη 

μέθοδο αυτή υπολογίζεται η πυκνότητα στην οποία ελαχιστοποιείται η δυναμική ενέργεια, 

και προκύπτει το προφίλ της πυκνότητας στην ισορροπία [43, 44].  

Το εξωτερικό δυναμικό Vext εξαρτάται μόνο από την απόσταση Ζ του κέντρου της 

μάζας του προσροφούμενου από την επιφάνεια του προσροφητικού [44, 48, 59, 60].   

 
(2.24) )()( zHz sfsf)(zVext −Φ+Φ=  

(όπου, Φsf: δυναμικό που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του προσροφούμενου μορίου 

με ένα από τα τοιχώματα του πόρου)  
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  Σε συνθήκες ισορροπίας, το μέγιστο δυναμικό Ω ελαχιστοποιείται και λαμβάνεται 

η εξίσωση για το προφίλ της πυκνότητας στην ισοροπία όπως φαίνεται από τη σχέση 2.25 

[48, 59, 61].  

 
0)(

)]([ =Ω
rp
rp

δ
δ (2.25)   

 

 Αρχικά γίνονται αρκετές παραδοχές όπως ότι ο προσροφητής αποτελείται από 

πόρους τύπους σχισμής με ομοιογενή επιφάνεια και στη συνέχεια υπολογίζεται η PSD του 

ενεργού υλικού, f(H), λύοντας τη σχέση 2.26 του ολοκληρώματος προσρόφησης [44, 46-

48, 59, 60]: 

  
∫ Γ=Γ max

min

)(),()(
H

H
dHHfHPP (2.26) 

 
 
(όπου,  Γ(P): ειδική προσρόφηση αερίου στη δομή με πίεση P,  Η: πλάτος του πόρου, Hmin 

και Hmax:  μικρότερο και μεγαλύτερο εύρος πόρων αντίστοιχα, f(H)dH: κλάσμα των πόρων 

με μεγέθη μεταξύ του Η και Η+dH) 

 

 Ο ειδικός όγκος πόρων, Vp, το μέσο εύρος πόρων, Hm, και η μέση πυκνότητα του 

υγρού στον πόρο λαμβάνονται από τις σχέσεις (2.27), (2.28) [44] και (2.29) [49] 

αντίστοιχα.  

∫= max

min

)(H

H
dHHfpV

pV

dHHHf
mH

H
H∫=

max
min

)(

∫
∫=〉〈

dr

rpdr
p

)(
(2.27) (2.28) (2.29) 
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2.3 Καταλυτική διάσπαση της ισοπροπανόλης  
 
2.3.1 Επιφανειακή οξύτητα και βασικότητα των στερεών 
 
 Η επιφάνεια ενός μεταλλικού οξειδίου αποτελείται από κρυσταλλικά επίπεδα που 

ενώνονται μεταξύ τους με έδρες και γωνιές και παρουσιάζει κενά, επιπλέον άτομα, σε 

πολλές περιπτώσεις πολλαπλά επίπεδα που δεν αναπτύσσονται ομοιόμορφα αλλά 

δημιουργούν εσοχές με αποτέλεσμα να εμφανίζουν οι στερεές επιφάνειες ετερογένεια. Τα 

επιφανειακά άτομα σε συγκεκριμένες θέσεις έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Ο 

συντονισμός των ιόντων στην επιφάνεια είναι ασυμπλήρωτος σε σχέση με αυτό του 

εσωτερικό. Στην επιφάνεια υπάρχουν όξινες και βασικές θέσεις (Σχήμα 2.11). Η 

αναδομή της επιφάνειας και ταυτόχρονα η αντίδραση των επιφανειακών ιόντων με είδη 

του περιβάλλοντος στοχεύουν στη μείωση της ελεύθερης ενέργειας των ατόμων που 

βρίσκονται στην επιφάνεια [62]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.11: Είδη επιφανειακών θέσεων 
 
 
 Οι επικρατέστερες θεωρίες και ορισμοί για την οξύτητα και βασικότητα είναι οι 

εξής [4, 63-65]: 

• Θεωρία  των Bronsted και Lowry.  Το οξύ είναι οποιοδήποτε είδος το οποίο περιέχει 

υδρογόνο  που μπορεί να προσφερθεί υπό τη μορφή Η+, ενώ βάση είναι κάθε χημικό είδος 

το οποίο μπορεί να ενωθεί με το πρωτόνιο. Δηλαδή σε αυτή τη θεωρία οι οξεοβασικές 

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ενός πρωτονίου από ένα οξύ ΗΑ σε μια 

βάση Β. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της συζυγούς βάσης του οξέος και του 

συζυγούς οξέος της βάσης. 

 

• Θεωρία  του Lewis. Το οξύ είναι κάθε χημικό είδος που μπορεί να δεχτεί ένα ζέυγος 

ηλεκτρονίων λόγω της μη συμπληρωμένης ηλεκτρονιακής του στοιβάδας ενώ βάση είναι 

κάθε είδος το οποίο διαθέτει ένα μη δεσμικό ζεύγος ηλεκτρονίων το οποίο μπορεί να 

προσφερθεί και να σχηματιστεί δοτικός δεσμός ή δεσμός συναρμογής. 
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2.3.2 Μέθοδοι χαρακτηρισμού των όξινων και βασικών θέσεων ενός στερεού 
 
 Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τη μελέτη των όξινων και βασικών ιδιοτήτων της 

επιφάνειας ενός στερεού. Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι: (1) Υδατικές μέθοδοι: 

Θεωρούνται από τις παλιές μεθόδους προσδιορισμού της επιφανειακής οξύτητας μιας 

καταλυτικής επιφάνειας, αλλά μειονεκτούν σε αρκετά σημεία όπως: (α) το νερό μπορεί να 

αντιδράσει με τις όξινες θέσεις Lewis και να δώσει επιπλέον πρωτόνια, (β) οι αντιδράσεις 

στο διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου δεν είναι αντιπροσωπευτικές για την οξύτητα της 

επιφάνειας σε υψηλές θερμοκρασίες που διεξάγονται οι καταλυτικές αντιδράσεις [1], (2) 

Χημειοπροσρόφηση οξυγόνου: Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αναγωγή της επιφάνειας 

του καταλύτη με Η2 και επανοξείδωση με σκοπό τον καθορισμό των επιφανειακών 

ενεργών θέσεων από την ποσότητα του οξυγόνου που προσροφάται. Η μέθοδος αυτή 

μειονεκτεί στο γεγονός ότι επέρχεται αναγωγή της επιφάνειας του μεταλλικού οξειδίου 

[66], (3) Φασματοσκοπικές Μέθοδοι- Προσρόφηση αμμωνίας (ΝΗ3) και διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2): Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι τα δύο αυτά μόρια δεν 

μετρούν όλες τις επιφανειακές θέσεις αφού η αμμωνία προσροφάται μόνο πάνω σε όξινες 

θέσεις Lewis ή Bronsted και το διοξείδιο του άνθρακα προσροφάται μόνο σε βασικές 

επιφανειακές υδροξυλομάδες [1, 66] και (4) Καταλυτική διάσπαση των αλκοολών: 

Θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για χαρακτηρισμό των όξινων, βασικών και οξεοβασικών 

θέσεων ενός στερεού. Συγκεκριμένα επιτρέπει: (α) τη μελέτη των ενεργών θέσεων του 

καταλύτη για να βρεθεί η φύση τους, (β) μελέτη τροποποίησης κάθε τύπου θέσης όταν ο 

καταλύτης υφίσταται κάποια επεξεργασία και (γ) επιλογή του κατάλληλου καταλύτη από 

μια ομάδα καταλυτών [67]. Όταν το στερεό έχει μικρή οξύτητα και χαμηλή επιφάνεια δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι (1), (2) και (3) υπολογισμού της 

οξύτητας και έτσι χρησιμοποιείται η καταλυτική διάσπαση της ΙΡΑ [68]. 

 
 
2.3.3 Γενικά για την αντίδραση και διάσπαση των αλκοολών 
 
 Η προσρόφηση και η αντίδραση των αλκοολών στην επιφάνεια του καταλύτη 

θεωρείται ως χημικό εργαλείο συστηματικής έρευνας για πολλά χρόνια. Γενικά, οι 

αντιδράσεις των αλκοολών μελετούνται με χρήση τεχνικών όπως Θερμο-

προγραμματιζόμενη εκρόφηση (TPD),  in situ φασματοσκοπία, μικροθερμιδομετρία κ.τ.λ 

[66, 69, 70]. 

 Συγκεκριμένα, η διάσπαση της ΙΡΑ χρησιμοποιείται ως αντικείμενο μελέτης των 

επιφανειακών οξεο-βασικών θέσεων ενός στερεού. Θεωρείται εργαλείο για αναγνώριση 

της ανομοιογένειας της επιφάνειας [67, 71-78]. 
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 Μεταξύ της αλκοόλης και των επιφανειακών θέσεων του οξειδίου λαμβάνουν 

χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός δέκτη ζεύγους ηλεκτρονίων (Lewis acid, EPA) και 

ενός δότη ζεύγους ηλεκτρονίων (Lewis base, EPD) (Σχήμα 2.12). 

 
 

 

EPA 

C

H

C

X

EPD EPA- +

EPD 

 2.12: Αλληλεπιδράσεις αλκοόλης (Χ: ΟΗ) με επιφάνεια στερεού οξειδίου

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Σύμφωνα με το σχήμα 2.12, στην αντίδραση λαμβάνουν μέρος οι θέσεις EPA, 

EPD και το αντιδρών μόριο (αλκοόλη). Η θέση EPA προκαλεί την αφαίρεση της ομάδας 

ΟΗ- ενώ η θέση EPD προκαλεί την αφαίρεση ενός κατιόντος υδρογόνου (H+) με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό και την διάσπαση ενός ετερολυτικού δεσμού αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, σε ισχυρά όξινα οξείδια όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός EPA θέσεων, 

συμβαίνει αλληλεπίδραση των θέσεων αυτών με τις υδροξυλομάδες. Στο πρώτο στάδιο 

διασπώνται οι υδροξυλομάδες, μέσω της διαδικασίας αφυδάτωσης, σχηματίζοντας ως 

ενδιάμεσο είδος ένα καρβανιόν. Αντιθέτως, σε βασικό οξείδιο, οι θέσεις EPD αποσπούν 

υδρογόνο με αποτέλεσμα να ακολουθείται η διαδικασία της αφυδρογόνωσης [79].  

Σχήμα

B:       + C CH OH + A
E1cb

B:H+       + -C C OH + A

E1

      + CB: C+H +        AOH

E2

B:       + C C + A + H2O

: Α: Όξινο κέντρο, Β: Βασικό κέντρο 

 2.13: Διάσπαση ισοπροπανόλης σε όξινο και βασικό κέντρο με μηχανισμούς Ε1, Ε2 και E1cb  

Όπου

Σχήμα

  

Υπάρχουν δύο κύρια μονοπάτια που ακολουθεί η διάσπαση της αλκοόλης στην 

επιφάνεια των οξειδίων [66, 68, 69, 72, 74, 76, 79-84]: (α) Αφυδάτωση σε όξινες θέσεις με 
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αποτέλεσμα να λαμβάνεται ολεφίνη ή αιθέρας και νερό και (β) αφυδρογόνωση σε βασικές 

θέσεις δίνοντας τελικά προϊόντα αλδεύδη ή κετόνη και υδρογόνο. Οι 1ης και 2ης τάξης 

αλκοόλες αντιδρούν μέσω του μηχανισμού Ε2 (ζεύγος όξινων- βασικών θέσεων) ενώ οι 

3ης τάξης αλκοόλες αντιδρούν μέσω δύο βημάτων του Ε1 (H+ Bronsted θέση) μηχανισμού 

λόγω της μεγάλης σταθερότητας του ενδιάμεσου καρβανιόντος (Σχήμα 2.14). Ο 

μηχανισμός Ε1 απαιτεί ισχυρές όξινες θέσεις ενώ ο μηχανισμός Ε2 απαιτεί όξινες και 

βασικές θέσεις [71, 73, 74, 84]. Εάν ως αλκοόλη χρησιμοποιηθεί η ισοπροπανόλη (ΙΡΑ) 

προκύπτουν ως κύρια προϊόντα το προπένιο και η ακετόνη [85]. Ο σχηματισμός του 

προπενίου προϋποθέτει την παρουσία όξινων θέσεων ενώ  της ακετόνης βασικών ή 

οξεοβασικών θέσεων [67, 74, 75, 79, 81, 82]. 

  

 

2.3.4 Προτεινόμενοι μηχανισμοί αφυδάτωσης και αφυδρογόνωσης της ισοπροπανόλης 

 

 Στη βιβλιογραφία προτείνονται αρκετοί μηχανισμοί διάσπασης της ΙΡΑ λόγω 

κυρίως της εκτενούς συστηματικής μελέτης της αντίδρασης αυτής για πολλά χρόνια. 

 Το βραδύτερο στάδιο της αφυδρογόνωσης είναι η μετακίνηση των ηλεκτρονίων 

από το αντιδρών μόριο (αλκοόλη) προς τον καταλύτη (συνήθως οξείδιο μετάλλου), ενώ 

της αφυδάτωσης η μετακίνηση των ηλεκτρονίων από τον καταλύτη προς το μόριο που 

αντιδρά. Επομένως, αναμένεται ότι η αφυδρογώνωση συμβαίνει σε p- ημιαγωγός ενώ η 

αφυδάτωση συμβαίνει σε n- ημιαγωγούς [86]. 

 

 
2.3.4.1 Αφυδάτωση ισοπροπανόλης-  Σχηματισμός προπενίου 
 
 Συνήθως ο σχηματισμός της ολεφίνης (προπενίου) συμβαίνει μέσω του Ε2 

μηχανισμού σε γειτονικές κενές επιφανειακές θέσεις και αυτό φαίνεται καλύτερα στο 

σχήμα 2.14 όπου η αλκοόλη έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του στερεού μέσω της 

υδροξυλομάδας και του β-υδρογόνου [79].  

 Γενικά, οι συχνότεροι προτεινόμενοι μηχανισμοί που αναφέρονται βιβλιογραφικά 

για την αφυδάτωση της ΙΡΑ είναι: (α) η αφυδάτωση συμβαίνει σε όξινες θέσεις Bronsted 

μεταξύ των επιφανειακών υδροξυλίων και της προσροφημένης ΙΡΑ οδηγώντας στο 

σχηματισμό των προσροφημένων ισοπροπόξυ ειδών ή (β) η αφυδάτωση προχωρεί μέσω 

όξινων θέσεων Lewis σχηματίζοντας με τον τρόπο το προπένιο  [75, 78, 79, 85].  
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Όπου:

Σχήμα

 S1, S2 κενές επιφανειακές θέσεις 

 2.14: Μηχανισμός σχηματισμού προπενίου με αφυδάτωση της ΙΡΑ 

ΟΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4.2 Αφυδάτωση ισοπροπανόλης-  Σχηματισμός διαιθυλαιθέρα (DIE) 
 
 Οι μηχανισμοί σχηματισμού του αιθέρα ποικίλουν και υπάρχουν αρκετές 

διαφωνίες στη βιβλιογραφία [66]. Μερικές βιβλιογραφικές αναφορές ισχυρίζονται ότι ο 

σχηματισμός του αιθέρα εξαρτάται από τις κενές θέσεις του οξυγόνου (όξινες θέσεις) και 

προκύπτει από πυρηνόφιλη υποκατάσταση μετά από την προσρόφηση ενός μορίου ΙΡΑ σε 

διαφορετικά είδη ενεργών κέντρων Α και βασικών κέντρων Β [78, 87].  

 Άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός σχηματισμού του αιθέρα 

περιλαμβάνει δύο προσροφημένα μόρια αλκοόλης. Υπάρχουν δύο πιθανότητες όσο αφορά 

τη φύση των θέσεων αυτών και τα δύο μόρια αλκοόλης να προσροφούνται στο ίδιο είδος 

θέσεων, Β, που είναι διαφορετικές από τις θέσεις που είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό 

του προπενίου ή και τα δύο μόρια αλκοόλης είναι προσροφημένα σε διαφορετικά είδη 

θέσεων Α και Β [83, 85].  

 

2.3.4.3 Αφυδρογόνωση ισοπροπανόλης-  Σχηματισμός ακετόνης 

 

 Υπάρχουν δύο κύριοι προτεινόμενοι μηχανισμοί της αφυδρογόνωσης  (Α) και (Β) 

(Σχήμα 2.15). Στον (Α) μηχανισμό παρατηρείται ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ατόμου Η της υδροξυλομάδας της ΙΡΑ και του οξυγόνου της επιφάνειας του οξειδίου με 

αποτέλεσμα το σπάσιμο του δεσμού Η-Ο και το σχηματισμό κατιόντων Η και αλκόξυ 

καρβανιόντος είδους (CH -)3 2HCO  τα οποία συνδέονται σε όξινη θέση Lewis. 

Συγκεκριμένα, το α-Η της ΙΡΑ χωρίζεται με το Η- και συνδέεται με το γειτονικό κατιόν. 

Το Η- αντιδρά με ένα άλλο Η+, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα ιόν οξυγόνο του 

πλέγματος, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται το μοριακό υδρογόνο. Σύμφωνα με το (Β) 

 100 



  Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Μέρος 

μηχανισμό η αφυδρογόνωση αρχίζει με τη διάσπαση του β-υδρογόνου και το σχηματισμό 

επιφανειακών enolate ειδών [75, 76, 78, 83, 88]. 

 

Η εκλεκτικότητα και η ενεργότητα των στερεών μπορεί να τροποποιηθεί με 

μόνο από τις όξινες 

 βασι

ς, 

ηλαδή

M
O

H3C
H

C H

 
 
2.3.4.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταλυτική αντίδραση διάσπασης της ΙΡΑ 
 
 
 

διάφορες μεθόδους όπως είναι η στήριξη σε ένα καλό υπόστρωμα, η νόθευση με μικρή 

ποσότητα άλλου οξειδίου, η έκθεση σε ιοντική ακτινοβολία κ.τ.λ [89]. 

 Η αφυδρογόνωση ή αφυδάτωση των αλκοολών δεν εξαρτώνται 

ή κές θέσεις αλλά επηρεάζονται ισχυρά από τις πειραματικές συνθήκες όπως: (α) η 

θερμοκρασία της αντίδρασης, (β) το είδος σύνθεσης των στερεών, (γ) η μερική πίεση της 

αλκοόλης, (δ) η παρουσία του νερού ή του οξυγόνου στο αντιδρών μείγμα [70, 71, 78, 79, 

90]. Γενικά σε χαμηλή θερμοκρασία (Τ<200 0C) σχηματίζεται ακετόνη, σε ενδιάμεσο 

θερμοκρασιακό εύρος (200 0C<Τ<300 0C) συνυπάρχουν η ακετόνη και το προπένιο και σε  

υψηλότερο θερμοκρασιακό εύρος (300<Τ< 400 0C) συνυπάρχουν το προπένιο και ο DIE. 

Η μετατροπή της ΙΡΑ αυξάνεται γραμμικά με αύξηση της θερμοκρασίας της αντίδρασης 

[76, 82]. Η αφυδρογόνωση ή αφυδάτωση δε συμβαίνει σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος. 

Συνήθως δεν συμβαίνει πλήρης αποσύνθεση της ΙΡΑ ακόμη και στους 400 0C [91]. Η 

αφυδρογόνωση και η αφυδάτωση είναι ανεξάρτητες από την επιφάνεια του στερεού. 

Συνήθως όμως ο σχηματισμός ακετόνης ευνοείται από υλικά με χαμηλή επιφάνεια [79]. 

 Η αφυδάτωση της ΙΡΑ επηρεάζεται σημαντικά από το μέσο της αντίδραση

δ  από την παρουσία αέρα ή αζώτου, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι το στάδιο της 

οξείδωσης των μεταλλικών οξειδίων αλλάζει με το μέσο της αντίδρασης και επηρεάζει 

σημαντικά την όξινη φύση του καταλύτη. Επίσης βρέθηκε η ενεργότητα αφυδάτωσης της 

ΙΡΑ μειώνεται γραμμικά στους καταλύτες όσο η θερμοκρασία πύρωσης αυξάνεται και 

O
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Σχήμα 2.15: Προτεινόμενοι μηχανισμοί (Α) και (Β) αντίδρασης της ΙΡΑ για σχηματισμό 
ακετόνης  

Μ: Μεταλλο κατιόν
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αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση της επιφάνειας [68, 92]. Για παράδειγμα, αυξάνοντας 

τη θερμοκρασία πύρωσης στην αλουμίνα μειώνονται οι βασικές θέσεις οι οποίες 

καθορίζονται από τις κενές θέσεις του μετάλλου δηλ. του αλουμινίου. Οι κενές θέσεις του 

αλουμινίου θεωρούνται ενεργά κέντρα. Δεν υπάρχει όμως συσχέτιση μεταξύ των όξινων 

θέσεων και της εκλεκτικότητας του προπενίου[68, 92]. 

 Ο μηχανισμός της αντίδρασης επηρεάζεται τόσο από τις πειραματικές συνθήκες, 

σο κα

ορίες που λαμβάνονται από την καταλυτική διάσπαση της ΙΡΑ 

θερμοκρασίες 

 

  

 

Ο αριθμός και η φύση των θέσεων επηρεάζουν τον προεκθετικό παράγοντα

η ισχύς

lnr= lnA- Ea/RT    (2.35)                                   

ln (r/T)= ln (Kb/h

ό ι από τη φύση του στερεού ή της αλκοόλης [71]. Οι Auroux και Gervasini [71] 

αναφέρουν ότι ο ολικός αριθμός των όξινων θέσεων επηρεάζει σημαντικά την παράμετρο 

της εντροπίας ενώ αντιθέτως η δύναμη των όξινων θέσεων επηρεάζει την ενέργεια 

ενεργοποιήσεως. Με την προσθήκη νερού ή οξυγόνου στο αντιδρών μείγμα παρατηρείται 

αλλαγή στην εκλεκτικότητα των προϊόντων. Τα στερεά οξείδια έχουν κενές θέσεις και 

αυτές οι ατέλειες δομής λαμβάνουν μέρος στις καταλυτικές αντιδράσεις. Επίσης 

παρατηρείται ότι με αύξηση του χρόνου ή της θερμοκρασίας της αντίδρασης η 

εκλεκτικότητα προς ακετόνη μειώνεται. Γενικότερα, η θερμοκρασία της αντίδρασης 

καθώς και η θερμοκρασία πύρωσης επηρεάζουν αισθητά την εκλεκτικότητα των 

προϊόντων. Δεν έχει σχέση η  επιφάνεια με τη βασικότητα. Το στερεό μπορεί να έχει τη 

μεγαλύτερη επιφάνεια αλλά να παρουσιάζει τη χαμηλότερη βασικότητα [83]. Συνοπτικά, 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την αφυδάτωση και αφυδρογόνωση είναι: (α) ο 

γεωμετρικός παράγοντας της επιφανειακής δομής, (β) ο τύπος του ημιαγωγού, (γ) ο όξινος 

ή βασικός χαρακτήρας του στερεού, (δ) το φορτίο ή η ακτίνα του κατιόντος, (ε) οι όξινες 

και βασικές επιφανειακές θέσεις, (ζ) το doping και (ε) η θερμοκρασία πύρωσης του 

στερεού [93-95]. 

  

2.3.4.5 Πληροφ
 

Από το ρυθμό της αντίδρασης που λαμβάνεται σε διαφορετικές  

μπορούν να υπολογιστούν η ενέργεια ενεργοποίησης (Εα), ο προεκθετικός παράγοντας 

(Α) και η εντροπία (ΔS≠). Με βάση τη γραφική παράσταση ln(Ra,die,p) (R: ρυθμός) ως προς 

1/Τ λαμβάνονται οι κινητικές παράμετροι με βάση το νόμο του Arrhenius [72], 

 

 

 Α ενώ 

 των θέσεων επηρεάζει την ενέργεια ενεργοποιήσεως. Η μετατροπή της ΙΡΑ σε 

προπένιο επηρεάζεται από τον αριθμό, τη φύση και την ισχύ των όξινων θέσεων. 

) + ΔS≠/R – ΔΕ/RT + ln Ca – (Δn≠ -1) (2.36) 
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Συγκεκριμένα ο αριθμός και η φύση επηρεάζει τη ΔS ενώ η ισχύς επηρεάζει τη Εa [72]. Η 

ενέργεια ενεργοποιήσεως για σχηματισμό του προπενίου (Ep) είναι πολύ μεγαλύτερη από 

αυτή της ακετόνης (Εα) και αυτό δείχνει ότι ο σχηματισμός της ακετόνης απαιτεί πολύ 

λιγότερες εκλεκτικές θέσεις από ότι ο σχηματισμός του προπενίου [71, 84]. Ο ρυθμός 

αφυδάτωσης (Up) είναι μέτρο της οξύτητας ενώ ο λόγος του ρυθμού αφυδρογώνωσης 

(Ua) προς το ρυθμό αφυδάτωσης (Up) είναι μέτρο της βασικότητας.  

 

2.4 Χημειομετρική Ανάλυση 

 κλάδος της Χημείας που σχετίζεται με την εφαρμογή των 

τάσσονται στις πιο κάτω κύριες ομάδες [96-98]: 

) Δομ ς 

 και ανάλυση διακρίνουσας με βάση 

.4.1 Ανάλυση κύριας Συνιστώσας PCA (Principal Component Analysis) 

ελάττωση της 

της PCA είναι να μετασχηματίζει ένα πίνακα δεδομένων σε κάποιο 

λλο σ

δ

, όπου ο πρώτος περιέχει 

ο βαθ

 Η Χημειομετρία είναι ο

μεθόδων της στατιστικής, των μαθηματικών και της τυπικής λογικής στη Χημεία, με 

στόχο το σχεδιασμό των πειραματικών μετρήσεων και την εξαγωγή της χρήσιμης 

πληροφορίας στο μέγιστο βαθμό [96].  

 Οι  χημειομετρικές μέθοδοι κατα

(α ική Ανάλυση Δεδομένων (Date Structure Analysis), ανάλυση κύριας συνιστώσα

(PCA) και ανάλυση συστάδων (CA, cluster analysis) 

(β) Ταξινόμηση άγνωστων δειγμάτων (Classification)

το προτεινόμενο μοντέλο (CART, KNN, Discriminant Analysis) 

 

2

 Θεωρείται τεχνική πολυπαραγοντικής ισοστάθμισης για την 

διάστασης πινάκων δεδομένων και τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε σειρά 

μετρήσεων αναλυτικών οργάνων ή σε σειρά χαρακτηριστικών των δεδομένων [96].  

Συνήθως αποτελεί το πρώτο μέρος της χημειομετρικής μελέτης για την ανάλυση των 

δεδομένων και ακολουθεί στη συνέχεια η ταξινόμηση και διάκριση με τη χρήση άλλων 

στατιστικών μεθόδων. 

 Ο κύριος ρόλος 

ά τον οποίο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι στήλες είναι άσχετες μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για αναγωγή δεδομένων, απεικόνιση των πολύ-

παραγοντικών εδομένων με κατανοητά διαγράμματα και εύρεση νέων διαστάσεων οι 

οποίες μπορούν να εξηγήσουν τις προσδιοριζόμενες μεταβλητές. 

 Ο πίνακας δεδομένων διασπάται σε τρεις άλλους πίνακες

τ μό συσχέτισης των δειγμάτων με τις νέες συνιστώσες, ο δεύτερος περιέχει τις 

ιδιοτιμές που δείχνουν τη σημασία της κάθε συνιστώσας σε σχέση με τις άλλες και τέλος ο 

τρίτος πίνακας δείχνει τη σχέση των νέων συνιστωσών με τις αρχικές μεταβλητές [96, 99]. 

Και οι τρεις πίνακες απεικονίζονται με διαγράμματα όπου το κάθε δείγμα που μελετάται 
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παριστάνεται με ένα σύμβολο σε ένα διάγραμμα των δύο κύριων συνιστωσών (κυρίως PC1 

και PC2). Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του φορτίου της μεταβλητής (όπου δίνεται σε 

διάγραμμα με άξονες τις συνιστώσες ανά δύο) τόσο πιο σημαντικό είναι. 

 Από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες προκύπτουν τόσες συνιστώσες, όσος και ο 

ν ή

.4.2 Ανάλυση Διακρίνουσας (DA) 

ίλυσης προβλημάτων ταξινόμησης και συγκεκριμένα 

ια ένα

.4.3 Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων (Hierarchical Cluster Analysis) 

την συστηματική 

.  ν

τ

δεδομένα. 

αριθμός  των αρχικών μεταβλητών.  Όλες οι αρχικές πληροφορίες μεταφέρονται και στον 

πίνακα με την επιτυχία κάθε δείγματος. Σκοπός της PCA είναι η μεταφορά περισσότερων 

πληροφοριών σε μερικές από τις πρώτες συνιστώσες, ώστε οι υπόλοιπες να μην 

συνεισφέρουν ουσιαστικά καθόλου. Ένα καλό κριτήριο για τον αριθμό των 

σημαντικότερω  συνιστωσών είναι η επιλογ  των πρώτων συνιστωσών στις οποίες 

αντιστοιχεί το 70-90% των μεταβλητών. Ένα δεύτερο κριτήριο  είναι η δυνατότητα της 

συνιστώσας να ερμηνεύει τις πληροφορίες. 

 

2

 Είναι μία από τις τεχνικές επ

γ  σύνολο παρατηρήσεων τα οποία η ανάλυση κύριας συνιστώσας (PCA) κατατάσσει 

το καθένα σε συγκεκριμένη ομάδα , η DA περιγράφει την κατάταξη αυτή με επακόλουθο 

οι μελλοντικές παρατηρήσεις άγνωστων δειγμάτων να μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα 

την οποία εμφανίζουν το μεγαλύτερο συντελεστή πιθανότητας.  Η DA, σε αντίθεση με την 

PCA, δεν λαμβάνει υπόψιν μόνο την ταξινόμηση των δειγμάτων αλλά ελέγχει και την ισχύ 

των αρχικών μεταβλητών σε ένα δεύτερο γύρο ή ακόμη απεικονίζει το περιεχόμενο των 

ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν απλές αλγεβρικές εκφράσεις της 

συγκέντρωσης των συστατικών. Τέλος, η PCA περιγράφει μεγάλο αριθμό μεταβλητών με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εντοπίσει τα κυριότερα συστατικά που δίνουν τις καλύτερες 

πληροφορίες διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται με την DA. 

 

2

 Η ανάλυση συστάδων έχει εφαρμοστεί επιτυχώς για 

επιστημονική έρευνα  Με τη βοήθεια των κατάλληλων αλγορίθμω , μπορεί να γίνει 

συναρμογή των πειραματικών τιμών σε ομάδες, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα 

σφάλματος [100]. Ο σκοπός της ιεραρχικής ανάλυσης συστάδων είναι ο εντοπισμός 

συστάδων ανάμεσα στα δεδομένα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη 

πληροφορία σχετικά με τις πιθανές άξεις. Δηλαδή δεν απαιτείται να είναι γνωστή η 

ομάδα κατάταξης εκ των προτέρων και να χαρακτηρίζεται από κάποιο κριτήριο [96, 100, 

101] και είναι πολύ χρήσιμη εάν δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου γνώση σχετικά με τα 
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2.4.4 Δένδρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης CART (Classification and Regression 

rees) 

μένως η ανάλυση διακρίνουσας των δεδομένων και η δημιουργία ομάδων με ένα 

T

 Τα δένδρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης λαμβάνονται αφού πραγματοποιηθεί 

προηγου

ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων και έτσι γίνετι έμμεσα γνωστή η ομάδα του με 

αποτέλεσμα την εύρεση του βαθμού της ταξινόμησης. Τα δένδρα ταξινόμησης είναι 

πολυριζικά δένδρα με ποικίλους τρόπους διάσπασης σε άλλα και διαγραμματική 

απεικόνηση των τάξεων που προκύπτουν λόγω αλγόριθμων μετασχηματισμού ή λόγω 

περιστροφής [96]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1 Σύνθεση απλού μεταλλοξειδίου CeO2, διπλών μεικτών μεταλλοξειδίων V-Ce,   

Cu-Ce και Fe-Ce και τριπλών μεικτών μεταλλοξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce 

 

 Όπως αναφέρθηκε στις § 1.3, 1.7, 1.10.1 και 1.11.1 τόσο το καθαρό οξείδιο 

δημητρίου όσο και τα μεικτά οξείδια του μπορούν να παρασκευαστούν με διάφορες 

μεθόδους όπως με την υδροθερμική μέθοδο, τη μέθοδο sol-gel, την καταβύθιση-

συγκαταβύθιση και άλλες. Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση των οξειδίων είναι η αλκαλική (συγ-)καταβύθιση. Οι 

σταθερές παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση των στερεών είναι: (I) 

πρόδρομα άλατα: αμμωνιακό νιτρικό δημήτριο, μεταβαναδιακό αμμώνιο, νιτρικός 

σίδηρος και νιτρικός χαλκός, (ΙΙ) συγκέντρωση πρόδρομων αλάτων: 0.01Μ, (ΙΙΙ) 

συγκέντρωση και είδος μέσου καταβύθισης: 1Μ αμμωνία,  (ΙV) καταβύθιση και 

γήρανση: 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (RT) και (V) θερμοκρασία και ώρα 

ξήρανσης: 100 0C για 24 ώρες. 

 

3.1.1 Σύνθεση απλού μεταλλοξειδίου CeO2 

 Η καταβύθιση πραγματοποιήθηκε σε ήπιες συνθήκες αναμιγνύοντας ίσους όγκους 

υδατικού διαλύματος της πρόδρομης ένωσης (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 (Aldrich) και διαλύματος 

αμμωνίας 1Μ. Μετά την πάροδο περίπου 2 λεπτών και με συνεχή ανάδευση 

παρατηρήθηκε ο σχηματισμός ενός ιζήματος (χρώματος κίτρινου) το οποίο αφέθηκε στο 

μητρικό υγρό για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου για να υποστεί γήρανση. Στη 

συνέχεια το ίζημα απομακρύνθηκε από το μητρικό υγρό με φυγοκέντρηση και ακολούθως 

τοποθετήθηκε σε φούρνο υπό κενό για ξήρανση στους 100 0C για 24 ώρες. Το προκύπτον 

στερεό πυρώθηκε για 2 ώρες στους 200 0C, 400 0C, 600 0C και 800 0C.  

 

3.1.2 Σύνθεση διπλών μεικτών μεταλλοξειδίων V-Ce, Cu-Ce και Fe-Ce και τριπλών 

μεικτών μεταλλοξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce 

Συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν τα τριπλά μεικτά οξείδια: (α) V xCu Cex 1-2xO2-y 

(0.05≤x≤0.45), (β) V Cux 0.4-xCe0.6O (0.05≤x≤0.4), (γ) V2-y xFe Cex 1-2xO2-y (0.05≤x≤0.45),     

(δ) V Fex 0.4-xCe0.6O (0.05≤ x≤ 0.4) και τα διπλά μικτά οξείδια: (α) V Ce2-y x 1-xO2-y (0≤x≤ 

0.9), (β) FexCe1-xO (0≤x≤0.9) και (γ) Cu Ce2-y x 1-xO2-y (0≤x≤0.9) (Πίνακας 3.1) με την ίδια 

πορεία που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση της καθαρής δημήτριας (§3.1.1). Δηλαδή 
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λήφθηκαν τα πιο πάνω στερεά από υδατικά διαλύματα των πρόδρομων ενώσεων 

(NH4)2Ce(NO3)6, Cu(NO3)2.3H2O (Merck), NH4VO3 (Merck) και Fe(NO3)3.9H2O (Merck) 

([Ce (IV)= 0.01M] και με προσθήκη ίσης ποσότητας 1Μ διαλύματος αμμωνίας.  Μετά από 

γήρανση 24 ωρών ακολουθεί φυγοκέντρηση. Τέλος, τα στερεά αφού ξηράνθηκαν στους 

100 0C για 24 ώρες, πυρώθηκαν για 2 ώρες στους 200, 400, 600 και 800 0C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. 
Δείγματος 

Περιγραφή Αρ. 
Δείγματος 

Περιγραφή 

1 CeO2 31 V0.1Cu0.1Ce0.8O2

2 V0.1Ce0.9O2-y 32 V0.15Cu0.15Ce0.7O2

3 V0.2Ce0.8O2-y 33 V0.2Cu0.2Ce0.6O2

4 V0.3Ce0.7O2-y 34 V0.25Cu0.25Ce0.5O2

5 V0.4Ce0.6O2-y 35 V0.3Cu0.3Ce0.4O2

6 V0.5Ce0.5O2-y 36 V0.35Cu0.35Ce0.3O2

7 V0.6Ce0.4O2-y 37 V0.4Cu0.4Ce0.2O2

8 V0.7Ce0.3O2-y 38 V0.45Cu0.45Ce0.1O2

9 V0.8Ce0.2O2-y 39 V0.05Cu0.35Ce0.6O2

10 V0.9Ce0.1O2-y 40 V0.1Cu0.3Ce0.6O2

11 Cu0.1Ce0.9O2-y 41 V0.15Cu0.25Ce0.6O2

12 Cu0.2Ce0.8O2-y 42 V0.25Cu0.15Ce0.6O2

13 Cu0.3Ce0.7O2-y 43 V0.3Cu0.1Ce0.6O2

14 Cu0.4Ce0.6O2-y 44 V0.35Cu0.05Ce0.6O2

15 Cu0.5Ce0.5O2-y 45 V0.05Fe0.05Ce0.9O2

16 Cu0.6Ce0.4O2-y 46 V0.1Fe0.1Ce0.8O2

17 Cu0.7Ce0.3O2-y 47 V0.15Fe0.15Ce0.7 O2

18 Cu0.8Ce0.2O2-y 48 V0.2Fe0.2Ce0.6O2

19 Cu0.9Ce0.1O2-y 49 V0.25Fe0.25Ce0.5O2

21 Fe0.1Ce0.9O2-y 50 V0.3Fe0.3Ce0.4O2

22 Fe0.2Ce0.8O2-y 51 V0.35Fe0.35Ce0.3O2

23 Fe0.3Ce0.7O2-y 52 V0.4Fe0.4Ce0.2O2

24 Fe0.4Ce0.6O2-y 53 V0.45Fe0.45Ce0.1O2

25 Fe0.5Ce0.5O2-y 54 V0.05Fe0.35Ce0.6O2-y

26 Fe0.6Ce0.4O2-y 55 V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y

27 Fe0.7Ce0.3O2-y 56 V0.15Fe0.25Ce0.6O2-y

28 Fe0.8Ce0.2O2-y 57 V0.25Fe0.15Ce0.6O2-y

29 Fe0.9Ce0.1O2-y 58 V0.3Fe0.1Ce0.6O2-y

30 V0.05Cu0.05Ce0.9O2 59 V0.35Fe0.05Ce0.6O2-y

Πίνακας 3.1: Συγκεντρωτικός πίνακας ξηραμένων δειγμάτων (100 0C) 
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3.2 Επίδραση διαφόρων παραμέτρων σύνθεσης στα τριπλά οξείδια: V

(1) Είδος πρόδρομων 
αλάτων 

Οξικός Χαλκός 
Θειϊκός χαλκός 

Ακετυλακετονάτο Σίδηρος 
Οξικός Σίδηρος 

Χλωριούχος σίδηρος 

200 0C 

400 0C 

600 0C 

800 0C 

(9) Συγκέντρωση  
κιτρικού οξέος 

0.05Μ 

0.1Μ

0.1Cu0.1Ce0.8O2-y, 

V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y, V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y, στα διπλά οξείδια 

Fe0.4Ce0.6O2-y, Cu0.8Ce O0.2 2-y, V0.2Ce0.8O2-y και στο καθαρό CeO2  

 

 Στα μεικτά οξείδια V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y, V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y, V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y, 

V0.1Fe0.3Ce0.6O Fe Ce2-y, 0.4 0.6O Cu2-y, 0.8Ce0.2O V2-y, 0.2Ce0.8O2-y, (που παρουσίασαν τη 

μεγαλύτερη επιφάνεια και συντέθηκαν με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης) και στο καθαρό 

CeO2 μεταβλήθηκαν οι παράμετροι σύνθεσης που ήταν σταθερές (§3.1) και μελετήθηκε ο 

ρόλος που διαδραματίζουν στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων 

στερεών. Οι διάφορες παράμετροι σύνθεσης που μελετήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά 

στο σχήμα 3.1. 

 

 

  

  

   

 
(10) Θερμοκρασία 

πύρωσης  

 100% CeO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y 

V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y

V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y

V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y

V0.2Ce0.8O2-y

Cu0.8Ce0.2O2-y 

Fe0.4Ce0.6O2-y

(2) Συγκέντρωση 
διαλύματος πρόδρομων 

αλάτων 
0.05Μ (8) Μέθοδος Λύματος 

πηκτώματος  σύνθεσης 0.1Μ 

0.005Μ 

200 0C 

(3) Θερμοκρασία 
ξήρανσης 

(7) Χρόνος 
ανάδευσης 

1 και 6 ώρες (4) Χρόνος 
γήρανσης 

(6) Χρόνος 
πύρωσης (5) Θερμοκρασία 

αντίδρασης 
1 ώρα 

4 και 7 ώρες 
6 ώρες 

17 ώρες Ισοθερμική 
καταβύθιση 

Μη- Ισοθερμική 
καταβύθιση 24 ώρες 

48 ώρες 

72 ώρες 

Σχήμα 3.1: Συνθήκες παραμέτρων σύνθεσης 
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Για την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην αντίδραση και γήρανση για 

τη σύνθεση του απλού οξειδίου του δημητρίου και των μεικτών οξειδίων του 

παρασκευάστηκαν δείγματα των συγκεκριμένων μεταλλοξειδίων τόσο με ισοθερμική όσο 

και με μη-ισοθερμική καταβύθιση. Στον πίνακα 3.2 δίνονται οι συνθήκες της 

θερμοκρασίας αντίδρασης και γήρανσης τόσο κατά την ισοθερμική όσο και κατά τη μη 

ισοθερμική καταβύθιση 

Πίνακας 3.2: Συνθήκες γήρανσης και θερμοκρασίας αντίδρασης για τη μελέτη της επίδρασης τους στην 
ισοθερμική καταβύθιση και μη ισοθερμική καταβύθιση του απλού μεταλλοξειδίου CeO2 και των 
μεικτών οξειδίων δημητρίου 

Ισοθερμική Μη-Ισοθερμική 

Καταβύθιση  Καταβύθιση 

Θερμοκρασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίδρασης- Γήρανσης 
Θερμοκρασία Θερμοκρασία  
Αντίδρασης Γήρανσης (24h) 

Συνθήκες απόσταξης με ολική  
επαναρροή  

Συνθήκες απόσταξης με ολική 
επαναρροή1 

50 0C (2.5 ώρες) RT 
 

70 0C (2.5 ώρες) RT 
RT  

90 0C (2.5 ώρες) RT 
50 0C  
70 0C  

0 0C (2.5 ώρες) RT 90 0C  

50 0C (2.5 ώρες) 70 0C  
50 0C (2.5 ώρες) 90 0C 

Θερμαντική πλάκα  
 

Θερμαντική πλάκα  

50 0C (2.5 ώρες) RT 
 

 RT 
70 0C (2.5 ώρες) RT 
90 0C (2.5 ώρες) RT 

1Διαδικασία σύνθεσης στερεών σε συνθήκες απόσταξης με ολική επαναρροή 
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3.2.2 Σύνθεση Απλών και Μεικτών Μεταλλοξειδίων δημητρίου με τη Μέθοδο Sol-gel 

χρησιμοποιώντας κιτρικό οξύ  

 Τα στερεά που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιφάνεια παρασκευάστηκαν με τη 

μέθοδο sol gel χρησιμοποιώντας ως μέσω συμπλοκοποίησης το κιτρικό οξύ. 

Συγκεκριμένα, 0.1 mol κιτρικού οξέος διαλύθηκε σε νερό και προστέθηκε σε υδατικό 

διάλυμα των πρόδρομων αλάτων. Το μίγμα θερμάνθηκε στους 90 0C υπό συνεχή 

ανάδευση μέχρι που παρατηρήθηκε ο σχηματισμός διαφανούς πηκτώματος (Σχήμα 3.2). 

Το πήκτωμα ξηράνθηκε για 24 ώρες στους 100 0C υπό κενό και ακολούθησε πύρωση 

στους 200 0C, 400 0C και 600 0C για δύο ώρες [1]. 

 

90 0C

gel

 

 

 

 

 

 
80 0C ξήρανση 

Σχήμα 3.2:  Διαδικασία της μεθόδου λύματος-πηκτώματος 

 

 

 

3.2.3 Μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων και της κρυσταλλικής δομής του CeO2  μετά 

από αντίδραση με μίγμα βενζαλδεύδης/ μεθανόλης  

 Σε 1g δείγματος (ξηραμένου CeO2) προστέθηκαν 20 ml μίγματος x%PhCHO/(100-

x)%CH3OH (όπου 10<%x<90) σε διάφορες αναλογίες. Το σύστημα τοποθετήθηκε σε 

reflux υπό συνεχή ανάδευση και θερμοκρασία στους 50 0C για 24 ώρες. Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση και στη συνέχεια ξήρανση του στερεού σε θερμοκρασία 100 0C για 24 ώρες 

και πύρωση στους 200 και 400 0C για δύο ώρες.  

 

3.2.4 Σύνθεση CeVO4 (μεταβαναδιακό δημήτριο) 

 Το CeVO4 παρασκευάστηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της ερμηνείας των διαφόρων 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη των διπλών και τριπλών μεικτών οξειδίων 

του δημηρίου. Ακολουθήθηκε η μέθοδος αντίδρασης σε στερεή φάση παρουσία αέρα όπως 

ανέφερε στη δημοσίευσή του ο A. Watanabe [2]. Συγκεκριμένα σχηματίστηκε 

στοιχειομετρικό μίγμα CeO2:V2O  σε αναλογία 2:1 και στη συνέχεια πυρώθηκε στους 800 05 C 

για 50 ώρες. 
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3.3 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός των Στερεών Οξειδίων του Δημητρίου 

3.3.1 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτινών-Χ (X-Ray Diffraction, XRD) 

Για την ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων του καθαρού οξειδίου δημητρίου 

και των διπλών και των τριπλών μεικτών οξειδίων του καθώς για τον υπολογισμό του μέσου 

μεγέθους των κρυσταλλιτών τους χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων-

Χ. Για την καταγραφή των διαγραμμάτων XRD χρησιμοποιήθηκε περιθλασίμετρο Shimadzu 

6000 με πηγή ακτινοβολίας CuKα μήκους κύματος 1.5418 Ǻ (τάση ακτινοβολίας 40 kV και 

ένταση ρεύματος 30 mA). Τα διαγράμματα XRD μελετήθηκαν στην περιοχή 10-800 2Τheta 

και με ταχύτητα σάρωσης 20/min. Για τη ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων και 

γενικότερα για επιβεβαίωση της δομής των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες 

αναφορές που περιλαμβάνουν μελέτες με περίθλαση ακτίνων-Χ. 

 Το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την κορυφή με τη 

μεγαλύτερη ένταση σύμφωνα με την εξίσωση Scherrer (3.1):  

          

(3.1) 
θβ

λ
cos
K

d =
hkl 

-  

 

 (όπου, dhkl : μέγεθος του κρυσταλλίτη που αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο <hkl>, λ : 

μήκος κύματος της πηγής του στη συγκεκριμένη περίπτωση ισούται με 1.5418 Ǻ (CuKα1), Κ: 

σταθερά που ισούται με τη μονάδα, β: εύρος της κορυφής,  που αντιστοιχεί στο μισό της 

μέγιστης έντασης σήματος (FWHM, β= (B2
obs- b2) ½ όπου Bobs το πειραματικό FWHM και b 

το FWHM όπως προσδιορίστηκε με εσωτερική βαθμονόμηση του οργάνου με χρήση 

δείγματος αναφοράς οξειδίου πυριτίου) και θ: αντίστοιχη γωνία συμβολής των ακτίνων-Χ 

που περιθλώνται).  

 Επίσης, έγινε ο υπολογισμός των τιμών των παραμέτρων του πλέγματος (a, b, c) 

χρησιμοποιώντας το Software precise lattice constants determination (Shimadzu, P/N 305-

20123-01).  

 

3.3.2 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης- Φασματοσκοπία Σκεδαζόμενης Ενέργειας 

Ακτίνων-Χ (Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Analysis, SEM-EDX) 

Για τη μελέτη της μορφολογίας καθώς και για την εξακρίβωση της χημικής σύστασης 

ορισμένων δειγμάτων που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Οι μετρήσεις SEM-EDX πραγματοποιήθηκαν στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ομάδα Βιομηχανικής Χημείας με τη χρήση 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης τύπου JEOL JSM-5600 το οποίο παρουσιάζει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: μεγέθυνση από 35—30000 φορές, εικόνα δευτερογενών 
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(Secondary) ηλεκτρονίων, εικόνα οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, τάση επιτάχυνσης 0.5-

30 kV, διακριτική ικανότητα 3.5nm σε συνδυασμό με σύστημα στοιχειακής μικροανάλυσης 

σκεδαζόμενης ενέργειας ακτίνων-Χ του τύπου Link ISIS 300 της εταιρίας OXFORD 

Instruments με δυνατότητα ταχύτατης δημιουργίας χαρτών εικόνας ακτίνων-Χ και ποσοτικής 

χαρτογράφησης δειγμάτων. Για την ανάλυση των συγκεκριμένων δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξάχνωσης-επιμετάλλωσης με χρυσό για επικάλυψη των 

δειγμάτων, που κυρίως είναι ημιαγωγοί, συνοδευμένο από αντλία κενού και φιάλη αερίου 

αργού.  

 

3.3.3  Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FTIR)  

Με την υπέρυθρη φασματοσκοπία εξάγονται πληροφορίες για τις χαρακτηριστικές 

λειτουργικές ομάδες που υπάρχουν σε ένα δείγμα.  Για την λήψη των φασμάτων χρησιμοποιήθηκε 

το φασματόμετρο Shimadzu FT-8000 (διακριτική ικανότητα 4cm-1 και 8cm-1). Η μελέτη των 

δειγμάτων έγινε πριν και μετά την πύρωσή τους στην περιοχή 400-4000 cm-1 με ρυθμό 2scan/s. Το 

δείγμα μετριέται υπό μορφή δισκίου KBr.   

 

3.3.4 Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας BET, Όγκου πόρων και Κατανομής Μεγεθών  

Πόρων (Ισόθερμες καμπύλες Προσρόφησης/Εκρόφησης Ν2) 

 Η μέτρηση της ειδικής επιφάνειας καθώς και των υπόλοιπων παραμέτρων (πορώδες, 

κατανομή μεγέθους πόρων) πραγματοποιήθηκε με φυσική προσρόφηση του Ν2 στους 77Κ με 

το όργανο Micromeritics ASAP 2010.  Πριν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρηση τα δείγματα 

απαερώνονται στους 110 0C για 24 ώρες υπό κενό. Η ειδική επιφάνεια υπολογίστηκε από τη 

μέθοδο BET (Brunauer-Emmett-Teller) και η κατανομή μεγεθών πόρων λήφθηκε με τη 

χρήση του προγράμματος της Θεωρίας Συναρτησιακής Πυκνότητας  DFT (DFT  Plus (R) 

V5.03). Λήφθηκαν αποτελέσματα  για τα ξηραμένα (100 0C) καθώς και για τα πυρωμένα 

(200 0 0C, 400 C, 600 0C) δείγματα.  

 

3.3.5 Θερμική Ανάλυση 

 Ανάμεσα στις τεχνικές που περιλαμβάνει η θερμική ανάλυση είναι η 

Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA) και η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της παρουσίας των προσροφημένων μορίων, των 

δομικών μεταβολών και γενικότερα για το χαρακτηρισμό και προσδιορισμό αλλαγών στη 

χημική δομή των στερεών.  
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3.3.5.1  Τεχνική Θερμικής Διαφορικής Σάρωσης (DSC) 

 Η μέθοδος DSC είναι μέθοδος χαρακτηρισμού ενδόθερμων και εξώθερμων 

μεταβολών που παρατηρούνται μετά από θέρμανση των δειγμάτων στο θερμοκρασιακό 

εύρος 40- 500 0C, κάτω από ατμόσφαιρα αζώτου (ροή Ν :2  50 mL/min). Τα πειράματα 

έγιναν με όργανο TA Instrument Universal Analysis 2010 (DSCQ100). Για την προετοιμασία 

του δείγματος ήταν αναγκαία η προσθήκη περίπου 5-10 mg ξηραμένου (100 0C) στερεού σε 

ένα δειγματοφορεά από αλουμίνιο. 

3.3.5.2 Τεχνική Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) 

 Η μέθοδος TGA είναι μέθοδος προσδιορισμού: (α) απώλειας βάρους του 

δείγματος με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας και (β) παρουσίας προσροφημένων 

ειδών σε περιβάλλον αέρα και αζώτου στο θερμοκρασιακό εύρος 30- 800 0C. Για τη 

μέτρηση TGA χρειάζονται περίπου 20 mg στερεού δείγματος. Το στερεό τοποθετείται 

εντός ενός υποδοχέα από πλατίνα. Με την τεχνική TGA χρησιμοποιώντας τον 

θερμοσταθμικό αναλυτή TGA-50 της εταιρείας Shimadzu αναλύθηκαν τα δείγματα που 

παρασκευάστηκαν αμέσως μετά την ξήρανσή τους. 

 

3.3.6 Καταλυτικά Πειράματα Διάσπασης Ισοπροπανόλης 

 Τα πειράματα αυτά γίνονται για να προσδιοριστούν τα όξινα και βασικά κέντρα ενός 

στερεού με χρήση ισοπροπανόλης. Ποσότητα πυρωμένου στερεού δείγματος (m~ 0.25g, 

Τ 0:400 πύρωσης C) τοποθετήθηκε σε αντιδραστήρα PFR και πριν τη διεξαγωγή του 

πειράματος το δείγμα θερμάνθηκε (σε φούρνο) υπό ροή He στους 200 0C για περίπου δύο 

ώρες. Το He χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς και τα προϊόντα που προέκυψαν 

αναλύθηκαν από χρωματογράφο GS-15A (με ανιχνευτή FID) [3-5]. Τα κυριότερα 

προϊόντα της αντίδρασης είναι ακετόνη, προπένιο και διαιθυλαιθέρας. Η μερική πίεση της 

IPA ήταν περίπου 43 mbar. Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ομάδα Βιομηχανικής Χημείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ CeO2 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

 
 Για να μελετηθεί ο ρόλος της προσθήκης των ετεροατόμων (Vή Fe ή Cu ή V-Fe ή V-

Cu) στη δημήτρια θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός και γενικότερα η μελέτη 

του καθαρού οξειδίου δημητρίου και στη συνέχεια ο τρόπος που επηρεάζει η μεταβολή των 

διαφόρων παραμέτρων σύνθεσης τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του στερεού αυτού. Τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν από το χαρακτηρισμό των οξειδίων του δημητρίου (απλών, διπλών και 

τριπλών μεικτών οξειδίων) και από τη μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης είναι εκτενή. 

Για το λόγο αυτό στα κεφάλαια 4, 5, 6 και 7 παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Μεγάλο 

μέρος των υπόλοιπων αποτελεσμάτων αναγράφονται στο παράρτημα (ηλεκρονική μορφή-CD).  

 

4.1 Χαρακτηρισμός καθαρού οξειδίου δημητρίου 

 Το οξείδιο του δημητρίου είναι μεσοπορώδες υλικό (διάμετρος πόρων 2-50nm) και 

έχει δομή τύπου φθορίτη (Κεφάλαιο 1, §1.2). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή το 

καθαρό οξείδιο δημητρίου λήφθηκε με τη διαδικασία της καταβύθισης χρησιμοποιώντας 

ως πρόδρομο άλας το (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 και ως μέσο καταβύθισης την αμμωνία (Κεφάλαιο 

3, §3.1.1). Μετά από μελέτη των διαγραμμάτων XRD τόσο του ξηραμένου δείγματος όσο 

και των πυρωμένων δειγμάτων της δημήτριας παρατηρείται η εμφάνιση κορυφών σε 

2ΘCeO2: 28.6o, 33.3o o, 47.9 , 56.7o o o, 59.3  και 68.4  οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για τη 

δομή τύπου φθορίτη (Σχήμα 4.1) και αποδίδονται στα επίπεδα {111}, {200}, {220}, 

{311}, {222} και {400} αντίστοιχα [1]. 
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 4.1: Συγκριτικά διαγράμματα XRD καθαρού οξειδίου δημητρίου σε συνθήκες ξήρανσης 
ωσης. 
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 Όπως προαναφέρθηκε στο εισαγωγικό μέρος (Κεφάλαιο 1, §1.2) η δομή της 

δημήτριας είναι σταθερή από θερμοκρασία δωματίου μέχρι το σημείο τήξεώς της κάτι το 

 118 



Κεφάλαιο  4                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

οποίο επιβεβαιώνεται και από τα διαγράμματα του σχήματος 4.1 αφού σε υψηλές 

θερμοκρασίες πύρωσης δεν προκαλείται μετατόπιση των κορυφών (μεγέθυνση περιοχής 

20-40 2Θ σχήματος 4.1) ή εμφάνιση καινούριων που να αποδίδονται στο σχηματισμό 

άλλης φάσης όπως π.χ Ce2O .  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2: Συγκριτικό διάγραμμα της επίδρασης της θερμοκρασίας ξήρανσης και πύρωσης στο 
μέγεθος των σωματιδίων και στην τιμή της παραμέτρου πλέγματος της κυψελίδας της δημήτριας 

 Η θερμοκρασία πύρωσης φαίνεται να μην επηρεάζει τη δομή της δημήτριας  αλλά 

αντιθέτως επενεργεί τόσο στο μέγεθος των κρυσταλλιτών όσο και στην τιμή της 

παραμέτρου πλέγματος της κυψελίδας (a). Παρατηρείται με αύξηση της θερμοκρασίας 

πύρωσης να αυξάνονται ταυτόχρονα και τα δύο μεγέθη (Σχήμα 4.2). Αυτό αποδίδεται 

κυρίως στην κατάρρευση μερικών πόρων και στη συσσωμάτωση που επέρχεται στα 

σωματίδια [2]. Η διαδικασία αυτή και απεικονίζεται στο σχήμα 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Επίσης, τόσο από το μέγεθος των σωματιδίων όσο και από τα διαγράμματα XRD 

φαίνεται ότι στο θερμοκρασιακό εύρος 200- 400 0C πραγματοποιείται η διαδικασία της 

κρυστάλλωσης της δημήτριας. Το γεγονός αυτό φανερώνουν και τα διαγράμματα TGA και 

Πύρωση  

↑ θερμοκρασία 

Ξηραμένο στερεό 

Σχήμα 4.3 : Επίδραση της θερμοκρασίας πύρωσης στο μέγεθος των σωματιδίων 
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DSC που θα παρουσιαστούν πιο κάτω. Επίσης, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία πύρωσης 

παρατηρείται σταδιακή μεταβολή του χρώματος της σκόνης της δημήτριας από ανοικτό 

κίτρινο μέχρι τους 400 0  0C σε γκριζοκίτρινο στους 600 C και με περαιτέρω πύρωση στους 

800 0C το κίτρινο χρώμα αντικαθίσταται με άσπρο. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι 

σύμφωνες με τα αποτελέσματα που ανέφεραν το 2000 ο X.Yu και οι συνεργάτες του [3]. 

 Η σταθερότητα της δομής της δημήτριας δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τα  

διαγράμματα XRD του σχήματος 4.1 αλλά και από τα φάσματα FTIR του σχήματος 4.4. 
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 Στα φάσματα του σχήματος 4.4 γίνονται αρχικά εμφανείς τρεις χαρακτηριστικές 

κορυφές. Μια ευρεία κορυφή γύρω στους 3450 cm-1 και μια δεύτερη ταινία γύρω στους 

1630 cm-1 οι οποίες αποδίδονται στο προσροφημένο νερό στην επιφάνεια του οξειδίου 

δημητρίου [4-10]. Η τρίτη κορυφή, γύρω στους 1390 cm-1, η οποία αποδίδεται στη νίτρο 

ομάδα [7, 11, 12] (ΝΟ3
- από τα πρόδρομα άλατα, Σχήμα 4.5) και ταυτόχρονα στη δόνηση 

του δεσμού Ce-OH [9].  

 

 

 

 

 

 

 Τα νιτρικά ιόντα βρίσκονται στην επιφάνεια ή στους πόρους της δημήτριας και δεν 

αντιδρούν πιθανότατα με το υδροξείδιο του δημητρίου για το σχηματισμό του 

παραπροϊόντος Ce(OH)2(NO3)2 (Ce(OH)4 +NO3
- → Ce(OH)2(NO3)2→ CeO(NO3)2→ 

CeO2), αφού δεν παρατηρούνται:  (α) χαρακτηριστικές κορυφές στο XRD που να 
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Σχήμα 4.4: Φάσματα FTIR ξηραμένου δείγματος και πυρωμένων δειγμάτων δημήτριας 
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 4.5: Συχνότητες δόνησης των ΝΟ3
- μετά από προσρόφηση σε επιφάνειες στερεών  Σχήμα
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ο οαποδίδονται στην ένωση αυτή (2θ: 32.05 , 36.95 ) ή (β) αισθητή απώλεια βάρους στα 

διαγράμματα TGA (T: 500 0C) που να δικαιολογεί το σχηματισμό της [13]. 

 Οι κορυφές των υδροξυλίων καθώς επίσης του μοριακού νερού (1630 cm-1) 

μειώνονται και απομακρύνονται όταν το δείγμα πυρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία [14, 15]. 

Η παρουσία του CeO2 (Ce-O) αποδεικνύεται από τις χαρακτηριστικές ταινίες γύρω στους 

790 cm-1 και 550- 460 cm-1 οι οποίες παραμένουν ακόμη και μετά από επεξεργασία σε 

υψηλή θερμοκρασία [10, 16-18].  

 Η παρουσία του προσροφημένου νερού η οποία γίνεται αισθητή στα διαγράμματα 

FTIR επιβεβαιώνεται και από τα συγκριτικά διαγράμματα TGA και DSC του σχήματος 

4.6, όπου γύρω στους 115 0C παρατηρείται απώλεια βάρους (ενδόθερμη κορυφή) η οποία 

οφείλεται στο προαναφερθέν μόριο [16, 19-21]. Επιπλέον, η εξώθερμη κορυφή στο 

θερμοκρασιακό εύρος 200- 420 0C οφείλεται στην μετατροπή της άμορφης φάσεως της 

δημήτριας σε κρυσταλλική [19-21]. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τα διαγράμματα 

XRD στα οποία είναι φανερό ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία πύρωσης οι κορυφές 

γίνονται πιο οξείες λόγω της αυξημένης κρυσταλλικότητας. Επίσης η εξώθερμη κορυφή 

απουσιάζει εάν το πείραμα DSC διεξαχθεί σε πυρωμένο δείγμα CeO2 και αυτό φανερώνει 

την κρυστάλλωση της δημήτριας σε συνθήκες πύρωσης. 
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Σχήμα 4.6: Συγκριτικό διάγραμμα TGA/DSC ξηραμένου (100 0C) στερεού οξειδίου δημητρίου σε 
συνθήκες αέρα, ρυθμός 10 0C/min 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, το οξείδιο του δημητρίου το οποίο συντέθηκε με τη μέθοδο 

της καταβύθισης είναι μεσοπορώδες υλικό. Παρουσιάζει ισόθερμο τύπου ΙV, με βρόχο 

υστέρησης Η2 ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για μη- ομοιόμορφο σχήμα μεσοπόρων 

τύπου μελανοδοχείου (Σχήμα 4.7(α)). Αρχικά πραγματοποιείται συμπλήρωση του 

μονομοριακού στρώματος και στη συνέχεια ακολουθεί πολυστρωματική προσρόφηση. Η 
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πολυστρωματική προσρόφηση λαμβάνει χώρα στους μεσοπόρους που δημιουργούνται 

κατά τη συσσωμάτωση καθώς και στην εξωτερική επιφάνεια. Κατά την πολυστρωματική 

προσρόφηση δε γίνεται μόνο προσρόφηση αερίου αζώτου, αλλά ταυτόχρονα και υγρού 

αζώτου (τριχοειδής συμπύκνωση). Επομένως, κατά την εκρόφηση επέρχεται πρώτα 

απομάκρυνση του υγρού, στη συνέχεια απομάκρυνση του πολυστρώματος και τέλος 

απομάκρυνση του μονοστρώματος. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και μετά από 

πύρωση στους 200 0C και 400 0C με αλλαγές να εμφανίζονται στο προφίλ της κατανομής 

μεγέθους πόρων (Σχήμα 4.7(β)), αφού όσο η θερμοκρασία πύρωσης αυξάνεται η 

κατανομή των πόρων μετακινείται περισσότερο προς τη μεσοπορώδη περιοχή.   
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 4.7: (α) Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 και (β) Κατανομή μεγέθους πόρων DFT, 
 (100 0C) στερεού οξειδίου δημητρίου μετά από απαέρωση στους 110 0C 

Σχήμα
ξηραμένου

  

 Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη επιφάνεια (232 m2/g) της δημήτριας που λήφθηκε, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καταβύθισης, από αυτή τη Διδακτορική Διατριβή αφού 

σύμφωνα με τους M.A. Thundathil at al. [16], οι διάφορες χημικές μέθοδοι σύνθεσης  που 

εφαρμόστηκαν από πολλούς ερευνητές έδωσαν επιφάνεια για τη δημήτρια στο εύρος 100-

200 m2/g. Η επιφάνεια της δημήτριας που λήφθηκε με τη μέθοδο της καταβύθισης δε 

μηδενίζεται ακόμη και μετά από πύρωση στους 600 0C (SBET: 232 m2/g(T:100
0
C), 177 

m2/g(T:200
0
C), 73 m2 0/g(T:400 C), 13 m2/g(T:600

0
C))  με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για καταλυτικούς σκοπούς λόγω της σταθερότητάς της δομής και της επιφάνειας της 

στις υψηλές θερμοκρασίες που λειτουργούν οι καταλυτικές αντιδράσεις. 
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4.1.1 Προτεινόμενος μηχανισμός σύνθεσης οξειδίου δημητρίου σε ήπιες συνθήκες με τη 

μέθοδο της καταβύθισης 

 

Όταν στο διάλυμα του άλατος του (NH4)2Ce(NO3)6 προστεθεί διάλυμα αμμωνίας 

τότε πραγματοποιούνται οι πιο κάτω βασικές αντιδράσεις [22-26]: 

 

 

 (4.3) 
 Ce4+ + mOH- Ce(OH)4→ CeO2(S) + 2H2O 

(4.4) [Ce(OH)m(H2O)n-m](4-m)+ + H2O → CeO2.nH2O + H3O+

(4.1) ΝΗ4ΟΗ (aq) → NH4
+ + OH-

(4.2) (NH4)2Ce(NO3)6 (aq) → 2NH4
+

(aq) + 6NO3
-
(aq) + Ce4+

(aq)

  
+ - και OH Η αμμωνία παρουσία υδατικού μέσου διασπάται σε ιόντα NH4 (4.1). Τα 

ιόντα του υδροξυλίου έχουν το ρόλο της ισχυρής βάσης κατά Lewis ενώ αντιθέτως τα 

κατιόντα δημητρίου Ce4+ (4.2) θεωρούνται ισχυρά οξέα κατά Lewis, με αποτέλεσμα να 

δίνουν την ομοιογενή καταβύθιση (4.3).  

 Τα ενυδατωμένα ιόντα Ce(IV) μπορούν να σχηματίσουν σύμπλοκα με μόρια H2O ή 

ιόντα OH- (4-m)+ (4.4). Τα πολυμερή του συγκεκριμένου υδροξειδίου, [Ce(OH)m(H O)2 n-m] , 

μπορούν να θεωρηθούν ως το πρόδρομο μόριο του αντίστοιχου οξειδίου. Το αρχικό ίζημα 

από το άλας Ce(IV) μπορεί να σχηματιστεί από την πυρηνογένεση του ένυδρου 

[Ce(OH) (4-m)+ 
m(H O)2 n-m] [22, 25-27], οδηγώντας έτσι σε καλοσχηματισμένα πρόδρομα 

(Ce(OH)4) για το ένυδρο οξείδιο, CeO .nH2 2O [24, 25] (Σχήμα 4.8), το οποίο μετά από 

πύρωση, αφού απομακρυνθεί το νερό, σχηματίζεΙ το οξείδιο του δημητρίου [22, 26]. 

Συγκεκριμένα, το νερό ως πολικό μόριο τείνει να αφαιρέσει πρωτόνια από το Ce(OH)4 (η 

διαλυτότητα (Κsp) του Ce(OH)  ισούται με 4 x 10-51 
4 [25, 28]) και να σχηματίσει το 

CeO - O [25, 27]. Τέλος, τα  NO.nH2 2 3 που λαμβάνονται καταναλώνονται από τα ιόντα 

NH +[23]. 4

  

O
H

H
Ce O

O

O

Ce O

O
HH

O Ce O

O H

H

CeO

Ce O

O

Ce O

O

O
H

H

O Ce O

H

CeO

O O
HH

O O H

Σχήμα 4.8: Ένυδρα σωματίδια CeO2.nH2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 123



Κεφάλαιο  4                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Ένας πολύ καλός τρόπος για έλεγχο του σχηματισμού των ενδιάμεσων ειδών είναι 

η προσεκτική παρακολούθηση της εναλλαγής των χρωμάτων κατά τη διάρκεια της 

σύνθεσης [8]. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε χρωματική 

αλλαγή. 

 

4.2 Μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

του οξειδίου δημητρίου 

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των στερεών είναι συνάρτηση των παραμέτρων 

σύνθεσής τους εκ των οποίων οι σημαντικότερες παράμετροι είναι: (α) η μέθοδος 

σύνθεσης, (β) η θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιούνται τα διάφορα στάδια της 

σύνθεσης, (γ) η φύση των χρησιμοποιούμενων διαλυτών καθώς και (δ) η χημική σύσταση 

των πρώτων υλών. Οποιαδήποτε μεταβολή στις προαναφερθείσες παραμέτρους 

πιθανότατα να οδηγήσει στη σύνθεση στερεού με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και 

καταλυτικές ιδιότητες διαφορετικές από τις αναμενόμενες (Σχήμα 4.9)[12, 29, 30]. 

 

Παράμετροι 
Σύνθεσης 

Φυσικοχημικά 
Χαρακτηριστικά 

Καταλυτικές 
Ιδιότητες 

Σχήμα
από τις

 4.9: Η εξάρτηση των καταλυτικών ιδιοτήτων και των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών  
 παραμέτρους σύνθεσης  

 

 Στο πειραματικό μέρος (Κεφάλαιο 3, §3.2) αναφέρθηκαν οι παράμετροι σύνθεσης 

οι οποίες μελετήθηκαν στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή. Λόγω του μεγάλου όγκου 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 

πιο σημαντικά αποτελέσματα. 

 

4.2.1 Επίδραση της θερμοκρασίας της αντίδρασης και της γήρανσης σε συνθήκες 

απόσταξης με ολική επαναρροή (reflux) 

Στις βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται ουσιαστικός λόγος για την επίδραση της 

θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της σύνθεσης στην υφή, στη δομή, στη μορφολογία των 

στερεών που συντέθηκαν με καταβύθιση και γήρανση στην ίδια θερμοκρασία 

(Ισοθερμική Αντίδραση (ή Καταβύθιση)) και στερεά με καταβύθιση σε μια δεδομένη 

θερμοκρασία και στη συνέχεια γήρανση για 24h σε διαφορετική θερμοκρασία (70 0C ή 90 
0C) ή σε θερμοκρασία δωματίου (RT) (Μη-Ισοθερμική Αντίδραση (ή Καταβύθιση)). Η 

θερμοκρασία των 0 0C επιτυγχάνεται με χρήση κυκλοφορητή νερού τόσο για τις 

ισοθερμικές όσο και για μη ισοθερμικές συνθήκες. 
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4.2.1.1 Ισοθερμική καταβύθιση 

 Σύμφωνα με τους Chen και Chang η θερμοκρασία φαίνεται να επηρεάζει την 

κρυσταλλική δομή του CeO2 αφού όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της αντίδρασης από 30 

σε 90 0C το σχήμα των σωματιδίων αλλάζει από τετραγωνικό σε εξαγωνικό. Σημαντικός 

είναι ο ρόλος της θερμοκρασίας στην αύξηση ή μείωση του ρυθμού πυρηνογένεσης [31-

33]. Η επίδραση της θερμοκρασίας στη μορφολογία της δημήτριας μελετήθηκε στη 

βιβλιογραφία με πρόδρομο Ce+3 ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο ρόλο της στη μορφολογία 

της δημήτριας με πρόδρομο Ce+4. 

 Κατά τη μελέτη της επίδρασης του ρόλου της ισοθερμικής καταβύθισης 

παρασκευάστηκαν στερεά CeO2 ρυθμίζοντας την καταβύθιση και γήρανση σε δεδομένη 

θερμοκρασία (0 0C, RT, 50 0C, 70 0C, 90 0C) για 24 ώρες σε συνθήκες reflux. 

 Τo μέγεθος των σωματιδίων (d) για όλα τα δείγματα είναι πολύ μικρό (Πίνακας 

4.1), ενώ δεν παρατηρείται να υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του dXRD και του dΒΕΤ. Με 

βάση αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη μορφολογία των 

δειγμάτων. Η αλλαγή της μορφολογίας με μεταβολή της θερμοκρασίας φαίνεται και από 

τα διαγράμματα XRD αφού ο λόγος των εντάσεων I(111)/I(200) μειώνεται όσο η 

θερμοκρασία καταβύθισης και γήρανσης αυξάνεται [32]. 

     

  

 

Επίσης, η μεταβολή των επιφανειών με την αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να 

αποδοθεί και στο διαφορετικό βαθμό συσσωμάτωσης του κάθε δείγματος, του οποίου ο 

υπολογισμός είναι εφικτός από το λόγο των παραμέτρων dBET/dXRD [36]. Τα αποτελέσματα 

τα οποία προκύπτουν παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2 και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

βαθμό συσσωμάτωσης τόσο για ραβδοειδή όσο και για σφαιρικά σωματίδια έχει το δείγμα 

T 
(0C) 

 

SBET 
(m2/g) 

% Μικρο-
πορωδης 
περιοχή      
(m2/g) 

Διαστάσεις
πλέγματος 

(Å) 

 

I(111)/  
I(200)

d(111)XRD (nm) 

θσ
λ

cos.
9.01 =XRDd

 

dBET (nm)     

A
d BET .

42

ρ
=

 

dBET (nm)  

A
d BET .

63

ρ
=

[34, 35] 
0  185 28 5.425 2.7 2.9 2.97 4.45 

RT 232 25 5.408 2.5 3.12 2.36 3.55 
50  157 6 5.414 2.4 2.43 3.49 5.24 
70  237 3 5.396 2.3 2.74 2.31 3.47 
90  325 6 5.468 1.8 2.44 1.69 2.53 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα CeO  (ξήρανση 100 0C) 2

1 Debye Sherrer  λ: μήκος κύματος=1.54 Å, θ: γωνία περίθλασης σ: μέσο πλάτος του μέγιστου ύψους της 
κορυφής, 2, 3 Εξίσωση ΒΕΤ για ραβδοειδή και σφαιρικά σωματίδια αντίστοιχα όπου: ρ πυκνότητα του υλικού 
και ισούται με 7.28 g/cm3 και Α είναι η επιφάνεια BET. 
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0με τη μικρότερη επιφάνεια όπου υπέστηκε θερμική επεξεργασία στους 50 C. Αντιθέτως 

το μικρότερο βαθμό συσσωμάτωσης παρουσιάζει το δείγμα που έχει τη μεγαλύτερη 

επιφάνεια (90 0C).  

 

  Πίνακας 4.2:Αποτελέσματα για το βαθμό συσσωμάτωσης των δειγμάτων του CeO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνοπτικά η παρουσία υψηλής θερμοκρασίας στα στάδια καταβύθισης και 

γήρανσης ευνοεί σημαντικά την αύξηση της επιφάνειας του οξειδίου δημητρίου. Για 

παράδειγμα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία από RT σε 90 0C, η επιφάνεια αυξάνεται κατά 

28.6%. 

 Από τα διαγράμματα DSC του σχήματος 4.10, φαίνεται ότι η αλλαγή στη 

θερμοκρασία γήρανσης και καταβύθισης έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση τόσο της 

ενδόθερμης (~100- 150 0C) όσο και της εξώθερμης κορυφής (~250- 350 0C) η οποία 

πιθανότατα να σχετίζεται με το ρυθμό σχηματισμού του προϊόντος. Είναι εμφανής η διπλή 

εξώθερμη κορυφή που παρατηρείται στα δείγματα που συντέθηκαν στους 0 0C και RT [22, 

37, 38]. 

 

dBET/ d(111)XRD   

ρ.ABETd = 4
 

dBET/ d(111)XRD

ρ.ABETd = 6
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0( C) 

 
Βαθμός συσσωμάτωσης 

0  1.02 1.53 
RT 0.76 1.13 
50  1.44 2.15 
70  0.84 1.27 
90  0.69 1.04 
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 4.10: Συγκριτικά διαγράμματα DSC της δημήτριας (ξήρανση 100 0C) για διάφορες 
ς (ρυθμός: 10 0C/min) 

Σχήμα
θερμοκρασίε
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 Η μετακίνηση που παρατηρήθηκε στα διαγράμματα DSC είναι εμφανής και στα 

φάσματα FTIR όπου όσο η θερμοκρασία της αντίδρασης αυξάνεται οι χαρακτηριστικές 

κορυφές των δειγμάτων μετακινούνται αισθητά προς μεγαλύτερους κυματάριθμους 

(Σχήμα 4.11). Επιπλέον, είναι αισθητή η παρουσία χαρακτηριστικής κορυφής γύρω στους 

1020 cm-1, η οποία αποδίδεται στη δέσμευση του CO2 στην επιφάνεια του οξειδίου 

(Σχήμα 4.12) [8, 39]. Η ένταση της κορυφής αυτής εξαρτάται κυρίως από την επιφάνεια 

των υλικών αυτών με επακόλουθο να αυξάνεται στις μεγαλύτερες επιφάνειες και να 

ελαττώνεται μετά από πύρωση τους [8]. Η παρουσία των ανθρακικών πιθανόν να 

οφείλεται στον εγκλεισμό του CO2 του περιβάλλοντος στο σύστημα καταβύθισης κάτω 

από συνθήκες reflux. 
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%
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Σχήμα 4.11: Φάσματα FTIR δειγμάτων δημήτριας μετά από ισοθερμική καταβύθιση, 
ξήρανση 100 0C  
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Σχήμα 4.12: Σχηματιζόμενα είδη στην επιφάνεια της δημήτριας μετά από την προσρόφηση του οξειδίου 
του άνθρακα στο CeO2,   (α) διδοντικό, (β) μονοδιδοντικό και (γ) γεφυρωμένο είδος 

 

 Στη μέθοδο καταβύθισης για να επιτευχθεί σχηματισμός ιζήματος σημαντικό και 

πολλές φορές καθοριστικό ρόλο έχει το pH του διαλύματος. Όπως ανέφεραν ο M. Yan και 

οι συνεργάτες του [25], το pH επηρεάζει κυρίως τη μορφολογία των σωματιδίων. Ο 

υπερκορεσμός επιτρέπει τη ρύθμιση του ιζήματος αφού όσο αυξάνεται, τόσο αυξάνεται ο 

ρυθμός πυρηνογένεσης και τόσο μειώνεται η κρίσιμη ακτίνα των πυρήνων (Κεφάλαιο 2, § 
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2.1.1.2). Καθώς αυξάνεται ο υπερκορεσμός επέρχεται μείωση: (α) του μεγέθους, (β) της 

κρυσταλλικότητας του ιζήματος και (γ) της διεργασίας της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι με την αύξηση του υπερκορεσμού οι δομικές μονάδες κατά τη 

συσσώρευσή τους δεν προλαβαίνουν να ενσωματωθούν στο κρυσταλλικό πλέγμα, άρα το 

σύστημα οδηγείται σε σχηματισμό άμορφων σωματιδίων. 

 Κάτω από ισοθερμικές συνθήκες παρατηρείται σταθεροποίηση του pH (~10.5) και 

έτσι διατήρηση του υπερκορεσμού σε μεγάλες τιμές με αποτέλεσμα ο ρυθμός 

πυρηνογένεσης να διατηρείται αυξημένος (ο υπερκορεσμός και ο ρυθμός πυρηνογένεσης 

είναι ευθέως ανάλογα μεγέθη). Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή ο ρυθμός πυρηνογένεσης 

είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό κρυσταλλικής ανάπτυξης με επακόλουθο το σχηματισμό 

μικρών σωματιδίων και στερεών με μεγαλύτερες επιφάνειες. 

 

4.2.1.2 Μη-Ισοθερμική καταβύθιση με τη διαδικασία γήρανσης να επιτυγχάνεται σε ήπιες 

συνθήκες (θερμοκρασία δωματίου, Τ~23 0C) 

 Κατά τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας της αντίδρασης 

παρασκευάστηκαν στερεά CeO2 σε 2 στάδια: καταβύθιση σε δεδομένη θερμοκρασία (0, 

50, 70, 90 0C) για 2.5 ώρες και γήρανση για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου υπό 

συνθήκες reflux (Σχήμα 4.13). Το δείγμα που λήφθηκε μετά από ισοθερμική αντίδραση σε 

θερμοκρασία δωματίου παρεμβάλλεται στα πιο κάτω αποτελέσματα για σκοπούς 

σύγκρισης. 

 

0 0C RT 50 0C 70 0C 90 0C 
 CeO2 

Αντίδραση:2.5h Γήρανση: 

24h, RT 

Σχήμα 4.13: Διαδικασία μη- ισοθερμικής αντίδρασης 
  

 

 Η αλλαγή της θερμοκρασίας καταβύθισης έχει άμεση επίδραση στο μέγεθος των 

σωματιδίων καθώς επίσης και στην ειδική επιφάνεια τους (Σχήμα 4.14). Τη μεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια με το μικρότερο μέγεθος σωματιδίων έχει το υλικό το οποίο συντέθηκε 

σε συνθήκες καταβύθισης 90 0C. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της ισοθερμικής καταβύθισης του πίνακα 4.1 (§4.2.1.1). Χαρακτηριστικές 

είναι οι πολύ μειωμένες τιμές της επιφάνειας της καθαρής δημήτριας κατά τη μη-

ισοθερμική καταβύθιση σε σύγκριση με την ισοθερμική.   
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 Ταυτόχρονα παρατηρείται να υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην 

μικροπορώδη περιοχή και στο μέγεθος των σωματιδίων αφού και τα δύο μειώνονται με 

τον ίδιο τρόπο όσο η θερμοκρασία της αντίδρασης αυξάνεται (Σχήμα 4.15). 

 

 
  

 Τα δείγματα που λαμβάνονται μετά από μη ισοθερμική αντίδραση σε θερμοκρασία 

αντίδρασης 0 0C, 50 0C, 70 0C, 90 0C εμφανίζουν μικροπορώδη περιοχή σχετικά μεγάλου 

ποσοστού (0 0C: 20%, 50 0C: 25%, 70 0C: 13%, 90 0C: 14%) σε αντίθεση με το δείγμα 

που λαμβάνεται σε ισοθερμικές συνθήκες σε RT (4% μικροπορώδη περιοχή).  Η παρουσία 

της μικροπορώδους περιοχής γίνεται διακριτή και από το διάγραμμα του σχήματος 4.15 

και από την κατανομή μεγέθους πόρων στο σχήμα 4.16. 

Σχήμα 4.14: Συγκριτικό διάγραμμα καθαρού CeO2, μεγέθους σωματιδίων (LXRD) και ειδικής επιφάνειας BET
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Σχήμα 4.15: Συγκριτικό διάγραμμα της μικροπορώδους περιοχής και του μεγέθους σωματιδίων του 
καθαρού CeO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας της αντίδρασης 
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 Στο σχήμα 4.17 παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ των 

σωματιδίων CeO2 που παρασκευάστηκαν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όλα τα στερεά 

CeO2 παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές κορυφές της κυβικής δομής τύπου φθορίτη. Δεν 

παρατηρείται μετακίνηση των κορυφών γεγονός που υποδηλώνει ότι η δομή δεν 

επηρεάζεται από την αυξομείωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της καταβύθισης 

και της γήρανσης. Επιπρόσθετα τα δείγματα με την μεγαλύτερη επιφάνεια και κατά 

συνέπεια με το μικρότερο μέγεθος σωματιδίων παρουσιάζουν ευρύτερες κορυφές [32].   
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4.17: Διαγράμματα XRD του CeO2 σε διάφορες θερμοκρασίες αντίδρασης και Σχήμα 
γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου 

Σχήμα 4.16: Κατανομή μεγέθους πόρων του CeO2 σε διάφορες θερμοκρασίες αντίδρασης  

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

1 2 3 4Pore With (nm)

Vo
lu

m
e 

(c
m

3 /g
)

Μεγέθυνση 1-4 nm 

Απουσία 
μικροπορώδους 
περιοχής από το 
δείγμα ισόθερμης 
αντίδρασης σε RT 

Παρουσία μικροπόρων

 130 



Κεφάλαιο  4                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Διαφορετικά αποτελέσματα παρατηρούνται στα θερμογραφήματα TGA ανάλογα 

με το ρυθμό  θέρμανσης (0C/min) που χρησιμοποιείται. Σε αρκετές βιβλιογραφικές 

αναφορές αναφέρεται ότι όσο αυξάνεται ο ρυθμός θέρμανσης, σε περιπτώσεις απώλειας 

βάρους, παρατηρείται μετατόπιση της μέγιστης θερμοκρασίας (Tmax), δηλαδή αναμένονται 

οι αποσυνθέσεις των στερεών να συμβαίνουν σε χαμηλότερες ή υψηλότερες 

θερμοκρασίες. Παράδειγμα θεωρείται η αποσύνθεση του νιτρικού χαλκού όπου με χρήση 

ρυθμού 5 0 0C/min μετακινείται η μέγιστη απώλεια βάρους κατά 20- 50 C σε σχέση με το 

ρυθμό 10C/min [11, 40]. Αντιθέτως, στην εργασία αυτή όπου το καθαρό οξείδιο δημητρίου 

παρασκευάστηκε με μη ισοθερμική καταβύθιση (Σχήμα 4.1.18), παρατηρείται με αύξηση 

του ρυθμού θέρμανσης και μετατόπισης τόσο της Τin (initiation temperature, θερμοκρασία 

όπου το βάρος του δείγματος αρχίζει να μειώνεται δραματικά) όσο και της διπλής 

εξώθερμης κορυφής στα διαγράμματα DSC σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η ίδια 

συμπεριφορά παρατηρείται και με χρήση αδρανούς ατμόσφαιρας αζώτου (μετακίνηση 30-

60 0C) κατά τη διάρκεια λήψης του θερμογραφήματος TGA. 
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 Όπως προανέφερα στο κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην §1.3.2, σημαντικές 

παράμετροι που επηρεάζουν τη μορφολογία και τις επιφανειακές ιδιότητες του στερεού 

κατά τη διάρκεια της καταβύθισης είναι τόσο η θερμοκρασία της αντίδρασης [9, 41] όσο 

και το pH του διαλύματος [8, 42].  

 Στην εργασία αυτή, σε μη-ισοθερμικές συνθήκες, παρατηρείται αλλαγή του pH του 

μητρικού υγρού καθώς η θερμοκρασία καταβύθισης μεταβάλλεται. Συγκεκριμένα, όσο η 

θερμοκρασία της αντίδρασης αυξάνεται, το pH του διαλύματος μειώνεται (T: 0, 50, 70, 90 
0C και pH: 11.1, 10.2, 7.5 και 5.8 αντίστοιχα) όμως η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ δεν είναι 

απόλυτα συνυφασμένη με το pH γιατί στους 0 0C όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη τιμή 

Σχήμα 4.18: Συγκριτικά διαγράμματα ρυθμού θερμότητας (0C/min ) TGA και DSC καθαρού CeO2 

    όπου W: απώλεια βάρους 

30 C/min 10 C/min
20 C/min 30 C/min

 131



Κεφάλαιο  4                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

του pH εμφανίζεται η μικρότερη ειδική επιφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες 

θερμοκρασίες (Σχήμα 4.19). 
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Σχήμα 4.19: Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας BET και pH σε σχέση με τη θερμοκρασία καταβύθισης 

 

4.2.1.3 Σύγκριση ισοθερμικής- μη ισοθερμικής αντίδρασης σε οξείδιο δημητρίου 

 Λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας στις ιδιότητες των στερεών μελετήθηκε ο 

ρόλος της ισοθερμικής (§4.2.1.1) και μη ισοθερμικής αντίδρασης (§4.2.1.2) σε καθαρό 

οξείδιο δημητρίου. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, διαπιστώθηκε ότι οι δύο 

αντιδράσεις επιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε μερικά χαρακτηριστικά των στερεών ενώ σε 

μερικές άλλες ιδιότητες τους επιδρούν διαφορετικά. 

 Συγκεκριμένα φάνηκε ότι τόσο στην ισοθερμική όσο και στη μη ισοθερμική 

αντίδραση τη μεγαλύτερη επιφάνεια με το μικρότερο μέγεθος σωματιδίων και ποσοστό 

μικροπορώδους περιοχής έχει το οξείδιο δημητρίου που προέκυψε θερμαίνοντας το 

μητρικό διάλυμα με το ίζημα στους 90 0C κατά τη διάρκεια της καταβύθισης. Ταυτόχρονα, 

η παρουσία της χαρακτηριστικής δομής φθορίτη είναι ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία 

γήρανσης. 

 Όλα τα στερεά που παρασκευάστηκαν είτε με ισοθερμική καταβύθιση είτε με μη-

ισοθερμική αντίδραση παρουσιάζουν στενή κατανομή μεγέθους πόρων. Ως γνωστό μια 

από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές των νανοπορώδων υλικών προέρχεται από την 

ικανότητα των νανοπόρων να επιτρέπουν εκλεκτικά τη διέλευση κάποιων ουσιών. Η 

διαδικασία μεταφοράς μάζας διαμέσου των στερεών εξαρτάται από το μέγεθος του πόρου 

και την ομοιομορφία της πορώδους δομής [15]. 

 Στην §4.2.1.1, από τα φάσματα FTIR έγινε εμφανής η παρουσία χαρακτηριστικής 

ταινίας η οποία αποδίδεται στα ανθρακικά είδη και πιθανότατα να οφείλεται στον 

εγκλεισμό του CO2 του περιβάλλοντος στο σύστημα καταβύθισης κάτω από συνθήκες 

reflux. Η ένταση της ταινίας αυτής είναι πολύ μειωμένη στα δείγματα της  δημήτριας που 
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προέκυψαν με μη-ισοθερμική καταβύθιση. Επίσης, παρατηρήθηκε η τιμή του pH να 

παραμένει αμετάβλητη σε ισοθερμικές συνθήκες ενώ αντιθέτως σε μη ισοθερμικές 

συνθήκες το pH μειώνεται γραμμικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της αντίδρασης.

 Εμφανείς όμως είναι οι πολύ μειωμένες τιμές της επιφάνειας που εμφανίζει η 

καθαρή δημήτρια κατά τη μη-ισοθερμική καταβύθιση αλλά ταυτόχρονα και οι αυξημένες 

τιμές του ποσοστού της μικροπορώδους περιοχής σε σύγκριση με την ισοθερμική 

καταβύθιση. Τα στερεά που παρασκευάζονται γενικά παρουσία θερμοκρασίας 

μεγαλύτερης από τη θερμοκρασία δωματίου εμφανίζουν καλύτερες επιφανειακές 

ιδιότητες. Έτσι, πιο κάτω θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από τη 

σύνθεση της δημήτριας σε θερμοκρασία αντίδρασης 50 0C (2.5 ώρες) και γήρανσης σε 

υψηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δωματίου (700C  ή 90 0C) για 24 ώρες.  

Κατά το Chen και τους συνεργάτες του [32] σε θερμοκρασία γήρανσης πάνω από 

50 0C το σχήμα των σωματιδίων των ενδιάμεσων ειδών μεταβάλεται τους από ραβδοειδές 

σε εξαγωνικό. Κατόπιν, όταν η θερμοκρασία γήρανσης μειώνεται στους 0 0C, η 

μορφολογία των ιζημάτων παρεμποδίζεται. Έτσι η ραβδοειδής μορφολογία μπορεί να 

διατηρηθεί χωρίς καμιά αξιοσημείωτη αλλαγή. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, γίνεται 

παραδοχή ότι σε θερμοκρασία γήρανσης κάτω από 50 0C παρατηρείται σχηματισμός 

ραβδών ενώ σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες γήρανσης είναι ευδιάκριτος ο σχηματισμός 

σφαιρικών σωματιδίων. Με την υπόθεση αυτή υπολογίστηκαν τα μεγέθη σωματιδίων τόσο 

με τη τεχνική XRD όσο και με την τεχνική ΒΕΤ (Πίνακας 4.1, Πίνακας 4.3).   

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα  επίδρασης διαφορετικών θερμοκρασιών γήρανσης για τα στερεά 
CeO2, όταν η θερμοκρασία καταβύθισης είναι σταθερή  

 

 
Θερμοκρασία Καταβύθισης 50 0C (2.5h) 

 
Θερμοκρασία Γήρανσης 

 

 

 

 

 

1: ραβδοειδή σωματίδια, 2: σφαιρικά σωματίδια (§4.2.1.1, Πίνακας 4.1) 

  

Λαμβάνοντας συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που λήφθηκαν για την επιφάνεια,  

το πορώδες καθώς και το μέγεθος των σωματιδίων (Πίνακας 4.3), απορρέει το 

συμπέρασμα ότι μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία γήρανσης από 70 σε 90 0C η επιφάνεια 

24h 70 0C 24h 90 0C 

SΒΕΤ 
(m2/g) 

V 
(cm3/g) 

1dBET 
(nm) 

2dBET 
(nm) 

dXRD 
(nm) 

SΒΕΤ 
(m2/g) 

V 
(cm3/g) 

1dBET 
(nm) 

2d dBEΤ XRD 
(nm) (nm) 

353 0.28 1.55 2.33 2.52 350 0.47 1.57 2.35 2.58 
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μένει σχεδόν αμετάβλητη σε αντίθεση με το πορώδες, οπου περίπου διπλασιάζεται. Αυτό 

πιθανότατα να οφείλεται και στη διαφορετική μορφολογία που έχουν τα σωματίδια της 

δημήτριας στις δύο περιπτώσεις.  

 Αξιοσημείωτες είναι οι αυξημένες επιφάνειες ΒΕΤ που λαμβάνονται σε σχέση 

με τις άλλες περιπτώσεις που ανάφερα πιο πάνω (παρουσιάζονται με μαύρο βέλος, Σχήμα 

4.20). Οι ψηλές θερμοκρασίες στο στάδιο της γήρανσης επιταχύνουν το ρυθμό 

πυρηνογένεσης, με αποτέλεσμα τη σύνθεση υλικών που αποτελούνται από μικρά 

σωματίδια και κατ’ επέκταση μεγάλες επιφάνειες. Συμπερασματικά η παρουσία υψηλής 

θερμοκρασίας στο στάδιο της γήρανσης βελτιώνει αισθητά τις επιφανειακές ιδιότητες του 

υλικού. 
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 4.20: Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας ΒΕΤ για (α) ισοθερμική αντίδραση, (β) μη 
 αντίδραση με γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου και (γ) μη ισοθερμική αντίδραση 

γήρανση σε θερμοκρασίες 70 0C και 90 0C. 

  
  

 

 Τα φάσματα FTIR (Σχήμα 4.21) που λήφθηκαν μετά την μη– ισοθερμική αντίδραση 

σε υψηλές θερμοκρασίες γήρανσης παρουσιάζουν εντονότερες κορυφές στην περιοχή 

1000- 1100 cm-1 οι οποίες αποδίδονται στα ανθρακικά είδη που εσωκλείονται στο 

σύστημα και προσδένονται στην επιφάνεια της δημήτριας. Επίσης αξιοσημείωτες είναι οι 

ταινίες μεγάλης έντασης που παρουσιάζονται στην περιοχή 2900-3000 cm-1 οι οποίες είναι 

πολύ ασθενείς και σχεδόν αμυδρές στα φάσματα της ισοθερμικής καταβύθισης και της μη 

ισοθερμικής καταβύθισης με γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου.  
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Σχήμα 4.21: Φάσματα FTIR ξηραμένων δειγμάτων CeO2 μετά από μη ισοθερμική αντίδραση  

 

 Μετά από υπολογισμό της μικροπορώδους περιοχής (Σχήμα 4.22), φάνηκε ότι όσο η 

θερμοκρασία γήρανσης αυξάνεται  τόσο μειώνεται η περιοχή αυτή και αυτό πιθανότατα να 

οφείλεται στη συσσωμάτωση των σωματιδίων καθώς και στην μεταβολή της μορφολογίας 

τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μικροπορώδους περιοχής λαμβάνεται σε συνθήκες 

ισοθερμικής καταβύθισης και μη ισοθερμικής καταβύθισης σε θερμοκρασία 0 0C. 

  

Επίσης, κατά τη μελέτη της ισόθερμης προσρόφησης Ν2, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, παρατηρούνται ισόθερμες τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 δηλαδή 

χαρακτηριστικός τύπος ισόθερμης για μεσοπορώδη στερεά. 

Επίσης, κατά τη μελέτη της ισόθερμης προσρόφησης Ν

Σχήμα 4.22: Συγκριτικό % ποσοστό μικροπορώδους περιοχής για (α) ισοθερμική αντίδραση, 
(β) μη ισοθερμική αντίδραση με γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου και (γ) μη ισοθερμική 
αντίδραση με γήρανση σε θερμοκρασίες 70 0C και 90 0C. 

2, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, παρατηρούνται ισόθερμες τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 δηλαδή 

χαρακτηριστικός τύπος ισόθερμης για μεσοπορώδη στερεά. 

Σχήμα 4.22: Συγκριτικό % ποσοστό μικροπορώδους περιοχής για (α) ισοθερμική αντίδραση, 
(β) μη ισοθερμική αντίδραση με γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου και (γ) μη ισοθερμική 
αντίδραση με γήρανση σε θερμοκρασίες 70 0C και 90 0C. 
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Μετά από μελέτη της κατανομής μεγεθών πόρων φαίνεται ότι αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία γήρανσης προκαλείται μετακίνηση της κατανομής σε μεγαλύτερες τιμές. Στο 

σχήμα 4.23 παρουσιάζεται η μετακίνηση αυτή αφού όταν η γήρανση επιτυγχάνεται σε 

θερμοκρασία δωματίου, στους 70 0C ή  90 0C η κατανομή μεγεθών πόρων εστιάζεται στην 

περιοχή 1.5-2.5 nm, 2.2-7.4 nm ή 2.3 - 17 nm αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά 

στηρίζουν τα χαμηλά ποσοστά μικροπορώδους περιοχής που βρέθηκαν στα δείγματα που 

προέκυψαν μετά από γήρανση στους 70 και 90 0C (Σχήμα 4.22)  
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 4.23: Διαγράμματα κατανομής μεγέθους πόρων CeO2 με θερμοκρασία καταβύθισης 50 
και γήρανση για 24h στους 70 0C , 90 0C και  RT 

Σχήμα
0C (2.5 h) 

 

Στο σχήμα 4.24 παρουσιάζονται τα διαγράμματα TGA των τριών διαφορετικών 

δειγμάτων της δημήτριας. Παρατηρούνται τέσσερα βήματα απώλειας βάρους και για τα 

τρία δείγματα. Όπως αναφέρθηκε στην §4.1 τα δύο πρώτα αντιστοιχούν στην απώλεια του 

φυσιοροφημένου νερού και στην κρυστάλλωση της άμορφης φάσης αντίστοιχα ενώ τα δύο 

τελευταία αντιστοιχούν στην απώλεια του χημειοροφημένου νερού και ακολουθεί μικρή 

αλλά αισθητή απώλεια βάρους για τη σταθεροποίηση της δομής σε υψηλότερη 

θερμοκρασία. Παρατηρείται ότι το υλικό της RT σταθεροποιείται σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία (~650 0C) από ότι τα άλλα δύο υλικά (~750 0C). Στον πίνακα 4.4 

παρουσιάζεται το ποσοστό της απώλειας βάρους που αντιστοιχεί σε κάθε βήμα του 

σχήματος 4.24. Μετά από υπολογισμό της συνολικής απώλειας βάρους που αντιστοιχεί σε 

κάθε δείγμα σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος, συμπεραίνεται ότι στη δημήτρια, που 

λήφθηκε σε ισοθερμικές συνθήκες σε RT, το 16.85% της απώλειας βάρους αντιστοιχεί σε 

1.9 mol νερού  (CeO .nH O→CeO2 2 2) το οποίο περιλαμβάνει φυσιοροφημένο και 

χημειοροφημένο νερό που απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης της 
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0 0δημήτριας. Αντιστοίχως, τα δείγματα που υπέστηκαν γήρανση στους 70 C και 90 C   

αποβάλλουν κατά τη διάρκεια της θερμικής τους αποσύνθεσης 2.2 και 2.7 mol νερού 

αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 4.24: Συγκριτικά θερμοδιαγράμματα (TGA) δημήτριας από μη ισοθερμική 
αντίδραση 
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Πίνακας 4.4: Καταγραφή απώλειας βάρους στα θερμογραφήματα TGA των ξηραμένων 
δειγμάτων της δημήτριας 

 

4.2.1.4 Σύγκριση επίδρασης θερμοκρασίας σε συνθήκες reflux και χωρίς συνθήκες reflux 

(μη-ισοθερμική)  

 Για να μελετηθεί η επίδραση του συστήματος σύνθεσης, δηλαδή σε συνθήκες 

χωρίς (Σχήμα 4.25(α)) ή με reflux (Σχήμα 4.25(β)), λήφθηκαν στερεά και για τις δύο 

περιπτώσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες αντίδρασης 50 0C, 70 0C και 90 0C (για 2.5h) 

με γήρανση  στη συνέχεια για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.  

Θερμοκρασιακό Εύρος / Απώλεια% Βήματα 

RT 70 0 0C (24h γήρανση) 90 C (24h γήρανση)

1ο   RT-167 0C/ 4.87%  RT-164.9 0C/ 5.74%  RT-158.1 0C/ 7.34%
2ο 176-287.9/ 3.6% 164.9-323.3/ 5.22% 158.1-344/ 7.46%   
3ο 287.9-589.4/ 7.9% 323.3-688.1/ 6.1% 344-642.8/ 4.77% 
4ο 589.4-650/ 0.48% 688-767.3/ 1.2% 642.8-740/ 2.2% 

Σύνολο 
(1ο+2ο+3ο+4ο) 

16.85% 18.26% 21.77% 
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  Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που λήφθηκαν 

με τις δύο μεθόδους και συγκρίνοντας τα προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη επιφάνεια, το 

μικρότερο μέγεθος σωματιδίων και τη μικρότερη τιμή παραμέτρου πλέγματος σε κάθε 

θερμοκρασία δίνει το σύστημα που λειτουργεί σε συνθήκες reflux. 
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Σχήμα 4.25: Δύο διαφορετικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση του 
οξειδίου δημητρίου (α) θερμαντική πλάκα και (β) reflux, συνεχή ανάδευση 

(α) (β) 

Πίνακας 4.5: Επιφάνεια ΒΕΤ, πορώδες, μέγεθος κρυσταλλίτη και τιμή παραμέτρου πλέγματος  
οξειδίου δημητρίου που λήφθηκε σε διαφορετικές συνθήκες καταβύθισης και γήρανσης 
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Παρόμοια μελέτη διεξάχθηκε πρόσφατα από τον F. Huber και τους συνεργάες του 

[43] σε τριπλό μεικτό οξείδιο Cu-Ce-Zr και ανέφεραν ότι η οργανολογία του συστήματος 

(με θερμαντική πλάκα ή reflux) δεν επηρεάζει τη σύσταση του τελικού προϊόντος αλλά τα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα να θεωρείται σημαντική η μελέτη της 

παραμέτρου αυτής.   

 Και τα έξι στερεά παρουσιάζουν κατανομή μεγέθους πόρων στην μεσοπορώδη 

περιοχή (2-50 nm), με τα δείγματα που συντέθηκαν χρησιμοποιώντας θερμαντική πλάκα 

να εμφανίζουν περισσότερο ευρεία κατανομή. Επίσης, τα δείγματα αυτά έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό της μικροπορώδους περιοχής όπως αποδεικνύεται τόσο από την 

κατανομή μεγέθους των πόρων (Σχήμα 4.26) όσο και από τις τιμές του διαγράμματος του 

σχήματος 4.27. Ταυτόχρονα από το σχήμα 4.27, φαίνεται ότι το προφίλ της 

μικροπορώδους περιοχής είναι πανομοιότυπο και στις δύο περιπτώσεις. 
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Σχήμα 4.26: Συγκριτικά διαγράμματα DFT ξηραμένων δειγμάτων που λήφθηκαν σε συνθήκες 
reflux και σε θερμαντική πλάκα 
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Σχήμα 4.27: Συγκριτικά διαγράμματα ποσοστού μικροπορώδους περιοχής της δημήτριας που 
λήφθηκε σε συνθήκες reflux και σε  θερμαντική πλάκα σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας της 
αντίδρασης 
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 Επειδή τόσο σε συνθήκες σύνθεσης σε reflux όσο και σε θερμαντική πλάκα τα 

δείγματα του CeO  της μη ισοθερμικής αντίδρασης στους 50, 70 και 900
2 C έδωσαν 

παρόμοια αποτελέσματα για την ισόθερμο προσρόφησης Ν2 και για τα γραφήματα DSC, 

πιο κάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.  

 Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα στο σχήμα 4.28 παρουσιάζουν και τα δύο 

ισόθερμο τύπου ΙV με βρόχο υστέρησης Η2 και παρατηρείται σε χαμηλές πιέσεις 0.3-0.4 

P/Po μικρό plateau γεγονός που στηρίζει την παρουσία μικροπορώδους περιοχής [44].  

 

Σχήμα
θερμική

 4.28: Ισόθερμες προσρόφησης Ν2 για τα δείγματα (ξήρανση 100 0C) που υπέστηκαν 
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 Μετά από μελέτη των διαγραμμάτων DSC (Σχήμα 4.29) των δειγμάτων που 

υπέστηκαν θερμική επεξεργασία στους 50 0C παρουσιάστηκε όμοια συμπεριφορά και στα 

δύο δείγματα μέχρι τους 200 0C (απώλεια φυσιοροφημένου νερού). Αυξάνοντας 

περαιτέρω τη θερμοκρασία (2ο βήμα) φαίνεται το δείγμα r να εμφανίζει διπλή κορυφή 

στην περιοχή 200- 300 0C, όπου η άμορφη φάση μετατρέπεται σε κρυσταλλική, και 

ταυτόχρονα σε σχέση με το άλλο σύστημα δεν ευνοεί το φαινόμενο της κρυστάλλωσης 

αφού ολοκληρώνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Για να μελετηθεί και να εξηγηθεί 

καλύτερα η περιοχή αυτή τα δύο δείγματα πυρώθηκαν στους 250 και 300 0C. Όπως 

αναμενόταν δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε αλλαγή στην κρυσταλλική δομή των 

δειγμάτων ή στις χαρακτηριστικές τους ομάδες (XRD ή FTIR). Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των δύο δειγμάτων στη 

συγκεκριμένη περιοχή αποδίδεται στο διαφορετικό τρόπο κρυστάλλωσης της άμορφης 

φάσης σε κρυσταλλική αφού το δείγμα r είναι λιγότερο κρυσταλλικό από το δείγμα ο. 

Επίσης, οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο δείγματα στην περιοχή 300 -500 
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0C αποδίδονται στην απομάκρυνση του νερού που είναι χημειοροφημένο στη δομή των 

δειγμάτων.  

Σχήμα 4.29: Διαγράμματα DSC για τα δείγματα (ξήρανση 100 0C) που λήφθηκαν μετά από μη 
ισοθερμική αντίδραση στους 50 0C 
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4.2.2 Επίδραση του χρόνου  γήρανσης κατά τη διάρκεια της σύνθεσης 

  Μετά από το σχηματισμό του ιζήματος στο στάδιο της καταβύθισης, ακολουθεί 

προσπάθεια βελτίωσης των χαρακτηριστικών του. Αυτό γίνεται συνήθως εάν το ίζημα 

παραμένει σε επαφή με το μητρικό του υγρό για κάποιο χρονικό διάστημα. Στο χρονικό 

αυτό διάστημα (ονομάζεται γήρανση ή υδροθερμικός μετασχηματισμός, aging) λαμβάνουν 

χώρα διάφορα φαινόμενα. Η γήρανση είναι ένα σημαντικό στάδιο της διαδικασίας της 

μεθόδου καταβύθισης-συγκαταβύθισης και για αυτό θεωρείται αναγκαία η μελέτη της 

επίδρασής της στα στερεά. Για τη συγκεκριμένη μελέτη παρασκευάστηκαν στερεά οξείδια 

δημητρίου με χρόνο γήρανσης; 1h, 6h, 24h, 48h και 72h. Κυρίως μελετήθηκαν οι 

επιδράσεις του χρόνου γήρανσης στις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών τόσο σε 

συνθήκες ξήρανσης (100 0 0C) όσο και σε συνθήκες πύρωσης (200 και 400 C για διάρκεια 

2 ωρών). 

 Μελετώντας τα αποτελέσματα της ισόθερμης προσρόφησης N2 παρατηρήθηκε ότι 

όλα τα δείγματα παρουσιάζουν ισόθερμη προσρόφησης τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 

0 0τόσο σε συνθήκες ξήρανσης 100 C όσο και σε συνθήκες πύρωσης 200 C, 400 0C (για 2 

ώρες). Παρατηρείται (Σχήμα 4.30) ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια λαμβάνεται όταν ο χρόνος 
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γήρανσης είναι 24 ώρες ενώ στους υπόλοιπους χρόνους γήρανσης οι επιφάνειες είναι πολύ 

μικρότερες και δε διαφοροποιούνται σχεδόν καθόλου μεταξύ τους.  Ίσως η γήρανση να 

μην ολοκληρώνεται σε αυτούς τους χρόνους γιατί ο σχηματισμός στερεών με μειωμένη 

επιφάνεια και σχετικά μεγάλου μεγέθους σωματιδίων είναι αποτέλεσμα υδροθερμικού 

μετασχηματισμού όπου ένα σύστημα έχει μεγάλο αριθμό θερμοδυναμικά ασταθών 

σωματιδίων με αποτέλεσμα να υπάρχει τάση μείωσης της ενέργειας του μέσω αύξησης του 

μεγέθους των σωματιδίων (ωρίμανση Ostwald). Συμπερασματικά παρατηρείται ότι ο 

βέλτιστος χρόνος γήρανσης είναι οι 24h  και μετά από αυτό το χρόνο παρατηρείται ξανά 

μείωση της ειδικής επιφάνειας. Για αυτό ο λόγο για τη σύνθεση των διπλών και τριπλών 

μεικτών οξειδίων δημητρίου επιλέχτηκε ως χρόνος γήρανσης οι 24h.   
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 Έγινε μελέτη του μεγέθους των σωματιδίων της δημήτριας με τη χρήση της 

εξίσωσης Sherrer καθώς και με τη μέθοδο BET χρησιμοποιώντας την εξίσωση ρ.A
6BETd =  

υποθέτοντας ότι τα σωματίδια του CeO2 είναι σφαιρικά (Πίνακας 4.1, §4.2.1.1). Από το 

σχήμα 4.30 παρατηρείται ότι οι τιμές του μεγέθους των κρυσταλλιτών που βρέθηκαν με 

τις μεθόδους XRD και ισόθερμης προσρόφησης Ν2 δεν βρίσκονται σε συμφωνία. Με βάση 

αυτό αλλά και από το είδος της ισοθέρμου φαίνεται ξεκάθαρα ότι το CeO2 που 

παρασκευάστηκε με τη μέθοδο της αλκαλικής καταβύθισης είναι μεσοπορώδες υλικό με 

μικρό βαθμό κρυσταλλικότητας (XRD) και όχι μη-πορώδες.   

 Επίσης, μεταβάλλοντας το χρόνο γήρανσης παρατηρούνται μικρές αλλαγές στο 

μέγεθος των σωματιδίων (Σχήμα 4.30) και στην κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη 

(Σχήμα 4.31), που παρουσιάζεται σταθερή μέχρι θερμοκρασία 400 0C), λόγω διαφόρων 

μετασχηματισμών που συμβαίνουν. Ένας υδροθερμικός μετασχηματισμός μπορεί να 

1 6 24 48 72χρόνος γήρανσης (ώρες)

Surface Area

Σχήμα
σχέση 

 4.30: Συγκριτικό διάγραμμα μεγέθους σωματιδίων (D) και επιφάνειας ΒΕΤ του CeO2 σε 
με το χρόνο γήρανσης 
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οδηγήσει σε κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες μεταβολές: (α) αύξηση του μεγέθους των 

κρυστάλλων ενός κρυσταλλικού ιζήματος, (β) αύξηση του μεγέθους των 

συσσωματωμέτων ενός άμορφου ιζήματος, (γ) μετατροπή ενός άμορφου ιζήματος σε 

κρυσταλλικό, (δ) μεταβολή της κρυσταλλικής δομής ενός ιζήματος και (ε) σύνθεση μιας 

νέας στερεάς φάσης [30]. 
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Σχήμα 4.31: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των ξηραμένων δειγμάτων της δημήτριας σε 
σχέση με  το  χρόνο γήρανσής τους. 

 

 

 Με βάση το σχήμα 4.31 φαίνεται ότι το υλικό των 24 ωρών γήρανσης είναι πιο 

κρυσταλλικό από τα υπόλοιπα λόγω των πιο οξειών κορυφών που εμφανίζονται στο 

διάγραμμά του. Το γεγονός αυτό στηρίζεται τόσο από τα φάσματα FTIR (Σχήμα 4.32(α)) 

όσο και από τα διαγράμματα TGA και DSC (Σχήμα 4.32(β)) αφού το προανερθέν υλικό 

παρουσιάζει: (α) στα φάσματα FTIR αισθητά μειωμένες τις ταινίες που αποδίδονται στο 

νερό και μετακίνηση κορυφών και (β) ευρεία κορυφή (ενδόθερμο φαινόμενο) στο DSC 

που αποδίδεται στο προσροφημένο νερό. Δηλαδή, το υλικό στο οποίο ο χρόνος γήρανσης 

είναι 24 ώρες ολοκληρώνει τη διαδικασία της κρυστάλλωσής του (μετατροπή άμορφης 

φάσεως σε κρυσταλλική) σε υψηλότερη θερμοκρασία (και απαιτεί μικρότερη θερμότητα) 

από ότι οι υπόλοιποι χρόνοι γήρανσης και αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη 

κρυσταλλικότητά του.  
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 Είναι εμφανής η διπλή εξώθερμη κορυφή που παρουσιάζει το δείγμα των 24 ωρών 

γήρανσης (Σχήμα 4.33) που παρατηρείται στο θερμοκρασιακό εύρος 250 -300 0C. Αυτό 

διαφαίνεται και από το γράφημα TGA αφού παρατηρείται διπλή απώλεια βάρους στη 

συγκεκριμένη θερμοκρασία σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα. 
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4.2.3 Επίδραση του χρόνου ανάδευσης στο στάδιο της καταβύθισης  

 Η ανάδευση θεωρείται σημαντική παράμετρος σύνθεσης γιατί συνεισφέρει 

σημαντικά στο σχηματισμό ομοιόμορφα αναπτυγμένων κρυσταλλικών σωματιδίων [30]. 

Επίσης, όπως αναφέρουν ο N. Kumar και οι συνεργάτες του [45] και ο Y. Cheng και οι 

συνεργάτες του [46], η ανάδευση έχει άμεση επίδραση στη μορφολογία, στην επιφάνεια, 

στις καταλυτικές ιδιότητες καθώς επίσης στην επιφανειακή οξύτητα του υλικού και στις 

κρυσταλλικές φάσεις που εμφανίζονται. 

 Όταν το στερεό για να παρασκευαστεί (με μέθοδο καταβύθισης) ακολουθεί αρχικά 

το στάδιο της καθίζησης χωρίς ανάδευση τότε ο υπερκορεσμός που συμβαίνει γύρω από 

ένα πυρήνα δεν είναι ομοιόμορφος με αποτέλεσμα την ανισότροπη ανάπτυξη των 

κρυσταλλικών επιφανειών [30].  

 Για τη συγκεκριμένη μελέτη παρασκευάστηκαν στερεά οξείδια δημητρίου με 

χρόνους ανάδευσης: 10 λεπτά, 1 ώρα και 6 ώρες. 

 Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου ανάδευσης στο μέγεθος των 

σωματιδίων και στην δομή του τελικού προϊόντος. Τόσο από τα διαγράμματα XRD 

(Σχήμα 4.34) όσο και από τα φάσματα FTIR (χαρακτηριστικές κορυφές Ce-O και Ce-OH) 

δεν παρουσιάζονται αισθητές ή ουσιαστικές μεταβολές αλλάζοντας τον χρόνο ανάδευσης.  
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Σχήμα 4.34: Διαγράμματα XRD ξηραμένων δειγμάτων δημήτριας που λήφθηκαν μετά          
από διαφορετικούς χρόνους ανάδευσης  

Μεγέθυνση  
 

20-40 2θ 

  

 Μικρή αλλαγή παρατηρείται στην αναλογία των εντάσεων των κορυφών (10 min: 

I{111}/I{200}= 4.2, 60min: I{111}/I{200}= 5.1, 360 λεπτά: I{111}/I{200}= 3.8) των δειγμάτων 

(Σχήμα 4.34) και αυτό αποδίδεται κυρίως στο διαφορετικό μέγεθος των σωματιδίων και 

στο διαφορετικό ρυθμό κρυστάλλωσης των στερεών (Σχήμα 4.35). Αν και ο N. Kumar και 

οι συνεργάτες του  [45] ανάφεραν αρχικά ότι ο χρόνος ανάδευσης επηρεάζει τη δομή του 
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υλικού, δηλαδή εάν είναι άμορφο ή κρυσταλλικό, στην παρούσα εργασία και τα τρία 

δείγματα εμφανίζονται σχεδόν το ίδιο κρυσταλλικά (Σχήμα 4.34). 
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Σχήμα 4.35 Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας BET και μεγέθους σωματιδίων σε σχέση με το 
χρόνο ανάδευσης 

   

 Στη συνέχεια παρατήρησαν τόσο ο N. Kumar και οι συνεργάτες του. [45] όσο και ο 

X. Zhang και οι συνεργάτες του [47] ότι όσο αυξάνεται η ώρα ανάδευσης αυξάνεται και το 

μέγεθος του κρυσταλλίτη (σε ζεολιθικό υλικό (ZSM-5)). Αντιθέτως ο S. Schwarz και οι 

συνεργάτες του [48], ανάφεραν ότι η παρουσία της ανάδευσης μειώνει αισθητά το μέγεθος 

των σωματιδίων του ζεολιθικού τους στερεού. Η παρατήρηση αυτή είναι σύμφωνη με τα 

δικά μας αποτελέσματα, όχι όμως με τα αναφερόμενα από τον Kumar. Αυτό αποδίδεται 

στις διαφορετικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται στην κάθε πειραματική  εργασία και 

στο διαφορετικό υλικό που εξετάζεται η επίδραση της παραμέτρου αυτής.  
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 4.36: Διάγραμμα των τιμών της σταθεράς πλέγματος για τα δείγματα δημήτριας που 
 από διαφορετικό χρόνο ανάδευσης 

Σχήμα
λήφθηκαν
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 Γενικότερα, η μεταβολή του χρόνου ανάδευσης οδηγεί σε αύξηση ή μείωση του 

εάζει σχετικά ασθενώς το ποσοστό της 

 10 λεπτά σε 360 λεπτά  

 επιφά

 Αφού ο χρόνος ανάδευσης επηρεάζει το μέγεθος των σωματιδίων αναμένεται να 

τη θερμική σταθερότητα του υλικού. Για να μελετηθεί η υπόθεση αυτή 

 

  

διαφορετικό

μεγέθους των σωματιδίων με συνεπακόλουθο την αυξομείωση των διαστάσεων της 

κυψελίδας του πλέγματος (Σχήμα 4.36) [49]. 

 Επίσης, ο χρόνος ανάδευσης επηρ

μικροπορώδους περιοχής (παρόμοια κατανομή πόρων στην περιοχή 1-2nm, Σχήμα 

4.37(β)) που συνυπάρχει σε ένα δείγμα ενώ είναι αισθητή η επίδρασή του στην επιφάνεια 

αφού παρατηρείται γραμμική συσχέτιση των δύο, δηλαδή όσο ο χρόνος αυτός αυξάνεται 

τότε επέρχεται αύξηση και της επιφάνειας ΒΕΤ (Σχήμα 4.37(α)).  

 Για παράδειγμα, όταν ο χρόνος ανάδευσης μεταβληθεί από

η νεια αυξάνεται κατά 14.8% (Σχήμα 4.36(α)). Επιπρόσθετα, αφού το ποσοστό της 

μικροπορώδους περιοχής παραμένει σχεδόν αμετάβλητο με την αλλαγή του χρόνου 

ανάδευσης, αυτό που ουσιαστικά μεταβάλλεται είναι η μεσοπορώδης περιοχή. 
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Σχήμα 4.37: Συγκριτικό διάγραμμα (α) επιφάνειας ΒΕΤ και ποσοστού μικροπορώδους 
περιοχής και (β) κατανομής μεγέθους πόρων σε σχέση με το χρόνο ανάδευσης  

  

επηρεάζει και 

λήφθηκαν θερμογραφήματα TGA στο θερμοκρασιακό εύρος RT-800 0C (Σχήμα 4.38). Η 

συμπεριφορά των δειγμάτων στα θερμοκρασιακά βήματα RT-300 0C (απώλεια 

προσροφημένου νερού) και 500- 800 0C (σταθερότητα της δομής) είναι σχεδόν 

ταυτόσημη. Παρατηρείται όμως μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο θερμοκρασιακό 

εύρος 300- 500 0C (περιοχή μετατροπής της άμορφης φάσεως σε κρυσταλλική). Η 

εναλλαγή στη συμπεριφορά των τριών δειγμάτων στο εύρος αυτό πιθανότατα να 

αποδίδεται στο  τρόπο κρυστάλλωσης των σωματιδίων της άμορφης 
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δημήτριας σε κάθε δείγμα λόγω διαφορετικού μεγέθους και ρυθμού κρυστάλλωσης των 

σωματιδίων. 

  

 Συμπερασματικά, η σωστή ρύθμιση του χρόνου ανάδευσης μπορεί να οδηγήσει σε 

λικά μ

 

4.2.4 Επίδραση της θερμοκρασίας ξήρανση

ρύνονται σχετικά μικρές ποσότητες νερού 

 άλλ

ή και η μορφή των 

όρων 

υ ε επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως μεγάλη επιφάνεια, μικρό μέγεθος σωματιδίων, 

μεγάλο πορώδες κ.τ.λ. Από τα  πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι με αύξηση του 

χρόνου ανάδευσης, αυξάνεται ταυτόχρονα η επιφάνεια, μειώνεται σε πολύ μικρό βαθμό το 

ποσοστό της μικροπορώδους περιοχής ενώ δεν επηρεάζεται καθόλου η κρυσταλική δομή 

των στερεών. 

ς  

 Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης απομακ

ή ου πτητικού υγρού από τα στερεά υλικά. Θεωρείται πολύπλοκη διεργασία 

ταυτόχρονης μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Οι συνθήκες ξήρανσης είναι πολύ 

σημαντικές γιατί στο στάδιο αυτό το στερεό αποκτά την τελική, σχεδόν, υφή του καθώς 

επίσης προσδιορίζεται η μηχανική αντοχή του. Για το λόγο αυτό μελετάται πιο κάτω μία 

από τις παραμέτρους ξήρανσης που είναι η θερμοκρασία ξήρανσης.  

 Συγκεκριμένα, τόσο η ειδική επιφάνεια όσο και η κατανομ

π (δηλαδή η αρχιτεκτονική του υλικού) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο 

και τις συνθήκες ξήρανσης [30, 50]. Αυτό αποδείχτηκε από αρκετούς ερευνητές ανάμεσα 

στους οποίους είναι ο F. Huber και οι συνεργάτες του [43], οπου χαρακτήρισαν και 

μελέτησαν τριπλά οξείδια Cu-Ce-Zr. Παρατήρησαν ότι μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία 

ξήρανσης από 100 σε 150 0C επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό τα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά των στερεών. Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετήθηκε η 
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 4.38: Συγκριτικά διαγράμματα TGA των δειγμάτων δημήτριας (ξήρανση 100 0C) σε 
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επίδραση της θερμοκρασίας ξήρανσης όταν αυτή υξηθεί  κατά 100 α

αύξηση ή η μείωση της θερμοκρασίας ξήρανσης μπορεί να προκαλέσει: (α) 

  

νακα 4.6 καταγράφονται μερικά από τα χαρακτηριστικά των στερεών τα 

ποία ε

 

Η μείωση της επιφάνειας αποδίδεται κυρίως στην κατάρρευση μερικών πόρων 

όγω τ

μ

0C (Τ : 200 0
ξήρανσης C) 

περισσότερο από τη σταθερή θερμοκρασία που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των 

στερεών. 

 Η 

εξάτμιση του διαλύτη, (β) μετακινήσεις της υγρής φάσης (Σχήμα 4.39), (γ) διάχυση της 

διαλυμένης ουσίας μέσα στο πορώδες σύστημα του υλικού και (δ) καθίζηση φάσεων.  

Περιοχή χρώματος 

Σχήμα 4.39: Διαδοχικές φάσεις απομάκρυνσης της υγρής φάσης με εξάτμιση 

μαύρου: υγρή φάση 

 Στον πί

ο πιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών για τον τρόπο επίδρασης της 

θερμοκρασίας ξήρανσης στο υλικό. Φαίνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ξήρανσης 

προκαλεί μείωση της επιφάνειας, του πορώδους, της διαμέτρου των πόρων και των 

διαστάσεων της κυψελίδας αλλά ταυτόχρονα υπεισέρχεται αύξηση του μεγέθους του 

κρυσταλλίτη.  

Πίνακας 4.6: Επιφάνεια ΒΕΤ, πορώδες, διάμετρος πόρων, μέγεθος κρυσταλλίτη και διαστάσεις 
πλέγματος του οξειδίου δημητρίου που λήφθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες ξήρανσης 

 

λ ης θερμικής τάσης που δημιουργείται. Ο F. Huber και οι συνεργάτες του [43], 

αναφέρουν ότι ο βαθμός κατάρρευσης της δομής εξαρτάται από το είδος του υλικού και 

από τις συνθήκες προετοιμασίας του δείγματος πριν από τη ξήρανση. Δηλαδή, όσο πιο 

συσσωματωμένο είναι το δείγμα τόσο μεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζει για την 

κατάρρευση της δομής του. Συγκεκριμένα, οι πόροι λειτουργούν σαν τριχοειδείς 

σωληνίσκοι με αποτέλεσμα καθώς απομακρύνεται το υγρό ε τη διαδικασία της ξήρανσης 

να αναπτύσσεται τριχοειδής πίεση και λόγω των διαφόρων μετακινήσεων των τοιχωμάτων 

ΔΕΙΓΜΑ          
CeO2                   

[Ce(IV): 0.01M] 

BET 
(m2/g) 

V 
(cm ) 3/g

Διάμετρος 
πόρων       
(nm) 

Μέγεθος Διαστάσεις 
κρυσταλλίτη κυψελίδας 
(nm, XRD) (a, Å) 

Ξήρανση 100 C 0 232 0.13 4.2 3.12 5.431 

Ξήρανση 200 0C 178 0.12 2.3 3.45 5.412 
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των πόρων, μεταβάλλεται η πορώδης δομή και ταυτόχρονα μειώνεται η ειδική επιφάνεια. 

Φαίνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ξήρανσης ευνοεί την ανάπτυξη των τριχοειδών 

δυνάμεων. 

 Παρόλο όμως που η αύξηση της θερμοκρασίας ξήρανσης μεταβάλλει τα 

σ

 
Στο σχήμα 4.40 παρουσιάζεται σε μεγέθυνση μέρος του διαγράμματος XRD (20-

0 2Θ

 αναμενόμενο, στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300 0C τα 

ύο δ

α

επιφανειακά χαρακτηρι τικά του στερεού, δεν επηρεάζει τη δομή τους (FTIR, XRD) αλλά 

μόνο την κρυσταλλικότητά τους. Τόσο από τα διαγράμματα XRD όσο και από την τιμή 

του μεγέθους των σωματιδίων φαίνεται ότι πιο κρυσταλλικό είναι το ξηραμένο δείγμα 

στους 200 0C.  
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 4.40: Διαγράμματα XRD με μεγέθυνση της περιοχής 20-40 2Θ Σχήμα

Ξήρανση 100 0C     

Ξήρανση 200 0C 

 

4 ) το οποίο περιλαμβάνει τις κορυφές που αντιστοιχούν στα επίπεδα {111} και 

{200}. Το εύρος της κορυφής που αντιστοιχεί στο 1ο επίπεδο είναι μεγαλύτερο για το 

ξηραμένο δείγμα στους 100 0C και αυτό φανερώνει την μικρότερη κρυσταλλικότητά του 

δείγματος αυτού σε σχέση με το άλλο στερεό. Επίσης από τον υπολογισμό της αναλογίας 

των εντάσεων των κορυφών που αντιστοιχούν στα επίπεδα {111} και {200} για 

θερμοκρασία ξήρανσης 100 0C (Ι{111}/Ι{200}:4.2) και 200 0C (Ι{111}/Ι{200}:4) φανερώνεται η 

μικρή διαφορά μεγέθους που έχουν τα σωματίδια των δύο δειγμάτων καθώς και η 

διαφορετική μορφολογία τους. 

 Επιπρόσθετα όπως είναι

δ είγματα παρουσιάζουν διαφορετική θερμική συμπεριφορά σύμφωνα με τα 

γραφήματα DSC και TGA (Σχήμα 4.41). Το γεγονός αυτό δικαιολογείται πό το 

διαφορετικό ποσοστό της άμορφης φάσης, που περιέχει το κάθε δείγμα. Η διαδικασία της 
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κρυστάλλωσης λαμβάνει χώρα σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες όταν η ξήρανση είναι στους 

  

100 0C.  

.2.5 Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης- Σύγκριση μεθόδων sol gel και καταβύθιση 

πολύ 

 οξύ, το οποίο παίζει το ρόλο του 

ά μερικά αποτελέσματα που προκύπτουν 

ετά απ
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Σχήμα 4.41: Συγκριτικά διαγράμματα TGA και DSC για τις θερμοκρασίες ξήρανσης 100 και 
200 0C 

 Συμπερασματικά από το αντιπροσωπευτικό μέρος των αποτελεσμάτων που 

παρουσιαστήκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η θερμοκρασία ξήρανσης είναι μια κρίσιμη 

παράμετρος για τον καθορισμό των επιφανειακών και μορφολογικών χαρακτηριστικών 

των στερεών. 

 

4

 Η μέθοδος sol-gel, όπως αναφέρθηκε στην § 2.2 του κεφαλαίου 2, είναι μια 

χρήσιμη μέθοδος παρασκευής οξειδίων μετάλλων. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή 

συντίθενται υλικά με καθορισμένη κατανομή μεγέθους πόρων και μερικά από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι: (α) η καθαρότητα, (β) η ομοιογένεια και (γ) το 

ελεγχόμενο πορώδες των στερεών που προκύπτουν. 

 Κατά τη μέθοδο αυτή προστίθεται κιτρικό

συμπλοκοποιητή (chelating agent), δηλαδή σχηματίζει δακτυλίους από μεταλλικά ιόντα. 

Όπως αναφέρουν ο C.L. Chu και οι συνεργάτες του [51], η παρουσία του κιτρικού οξέος 

φαίνεται να επηρεάζει τη μορφολογία του προϊόντος. Αυτό στηρίζεται από τις εικόνες 

SEM που αποδεικνύουν ότι χωρίς την προσθήκη κιτρικού οξέος σχηματίζονται μεγάλα 

συσσωματώματα ενώ με την προσθήκη κιτρικού οξέος εμποδίζεται η συσσωμάτωση και 

λαμβάνονται σωματίδια μικρότερου μεγέθους.  

 Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αρχικ

μ ό σύγκριση των δύο μεθόδων σύνθεσης: καταβύθιση (συμβολίζεται ως CeO2p) και 

sol-gel (συμβολίζεται ως CeO , [Ce(IV)]: 0.01M, [κιτρικό οξύ]:0.01Μ) και ακολούθως sg
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αναφέρεται η επίδραση της συγκέντρωσης του κιτρικού οξέος κυρίως στα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά και στην κρυσταλλική δομή της δημήτριας. 

  Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα XRD (Σχήμα 4.42) η κρυσταλλική δομή των 

  

θμός κρυσταλλικότητας (Ι{hkl}/I{111} π.χ Ι{200}/Ι{111}) των 

υρωμένων

πυρωμένων δειγμάτων της δημήτριας δεν επηρεάζεται από την προσθήκη του κιτρικού 

οξέος. Παρατηρείται όμως μικρή μετατόπιση των κορυφών. Την ίδια επίδραση φάνηκε να 

έχει το κιτρικό οξύ και στο οξείδιο του ασβεστίου όπως ανάφεραν σε μια δημοσίευσή τους 

ο C.L. Chu και οι συνεργάτες του [51]. 
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2sg C είναι μεγαλύτερος από τα αντίστοιχα δείγματα 

CeO2p και το αποτέλεσμα αυτό είναι συναφές  με το μέγεθος των σωματιδίων όπως 

υπολογίστηκε από την τεχνική XRD. Όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός κρυσταλλικότητας 

τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των σωματιδίων λόγω κυρίως της συσσωμάτωσης που 

επέρχεται στα σωματίδια των δειγμάτων (Σχήμα 4.43). 
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σωματιδίων σε σχέση με τη θερμοκρασία πύρωση 

 4.43: Συγκριτικό διάγραμμα βαθμού κρυσταλλικότητας, Ι{200}/Ι{111}, και μεγέθους 
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 Αν και η ειδική επιφάνεια των δειγμάτων CeO2sg είναι χαμηλή, όπως φαίνονται 

στο σχήμα 4.44, το πορώδες είναι σχετικά υψηλό και αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει 

μεγάλος ελεύθερος εσωτερικός χώρος στα στερεά [52]. 
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Σχήμα 4.44: Συγκριτικό διάγραμμα εμβαδού επιφάνειας και πορώδους σε σχέση με τη 
θερμοκρασία πύρωσης 

 

 Και τα δύο δείγματα παρουσιάζουν τον ίδιο τύπο ισοθέρμου προσρόφησης Ν2 

με διαφορετικό είδος βρόχου υστέρησης, αφού το στερεό CeO  έχει βρόχο υστέρησης Η2sg 3 

(ψευσομεσοπόρους τύπου σχισμής), ενώ το στερεό CeO2p έχει βρόχο υστέρησης Η2 

(μεσοπόρους τύπου μελανοδοχείου) (Σχήμα 45(α)).  

  

 Sol gel: 9%
 

0
0.0005
0.001

0.0015
0.002

0.0025
0.003

0.0035
0.004

0 10 20 30 40 50 60
Pore Width (nm)

Vo
lu

m
e 

(c
m

3 /g
)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Relative Pressure (P/Po)

Vo
lu

m
e 

(c
m

3 /g
)

sol-gel καταβύθιση

Παρουσία 
μικροπορώδους 

περιοχής 

Καταβύθιση: 4% 
(α) 

(β) 

Σχήμα 4.45: (α) Ισόθερμες προσρόφησης Ν2 και (β) Kατανομή μεγέθους πόρων πυρωμένων 
δειγμάτων (400 0C) CeO2p και CeO2sg  
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 Παρατηρείται από τα διαγράμματα DFT (Σχήμα 45(β)) ότι το δείγμα CeO2p 

παρουσιάζει μία στενή κατανομή με μέση διάμετρο πόρων περίπου 2.7nm η οποία 

αποδίδεται στην παρουσία μεσοπόρων ενώ είναι αισθητή η διαφορετική συμπεριφορά του 

δείγματος CeO2sg. Το τελευταίο δείγμα παρουσιάζει δύο διαφορετικές κατανομές μεγέθους 

πόρων όπου η μία εστιάζεται, όπως και στην περίπτωση του δείγματος CeO2p περίπου στα 

2.8nm ενώ η 2η έχει μέση διάμετρο πόρων στα 34 nm επιβεβαιώνοντας τις κενές θέσεις 

που έχει το υλικό αυτό όπως φάνηκε και από το υψηλό σχετικά πορώδες που το 

χαρακτηρίζει (Σχήμα 4.46). 
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Σχήμα 4.46: Συγκριτικό διάγραμμα διαμέτρου των πόρων σε σχέση με τη θερμοκρασία 
πύρωσης 

 
 Από το συγκριτικό διάγραμμα της διαμέτρου των πόρων σε σχέση με τη 

θερμοκρασία πύρωσης φαίνεται για τα στερεά CeO2p όσο αυξάνεται το ένα μέγεθος 

αυξάνεται ταυτόχρονα και το άλλο. Η εικόνα αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση των 

δειγμάτων CeOsg όπου η σχέση αυτή δεν παρουσιάζεται ανάμεσα στη θερμοκρασία 

πύρωσης και στη διάμετρο των πόρων αλλά μεταξύ του εμβαδού επιφάνειας (Σχήμα 4.44) 

και της διαμέτρου των πόρων, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του κιτρικού 

οξέος στη δομή ή στην επιφάνεια των δειγμάτων. 

 Για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του νερού και του κιτρικού οξέος 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά η φασματοσκοπία FTIR. Στο σχήμα 4.47 γίνεται αισθητή η 

παρουσία του νερού (ΟΗ-) και στα έξι δείγματα από τις χαρακτηριστικές ταινίες που 

εμφανίζονται στην περιοχή γύρω στους 3450 cm-1 και 1630 cm-1  (§4.1) [4-9]. Επίσης τόσο 

στα ξηραμένα όσο και στα πυρωμένα δείγματα υπάρχει μια τρίτη κορυφή γύρω στους 

1390 cm-1 -  η οποία αποδίδεται στη νίτρο ομάδα [7, 11, 12] (ΝΟ3 από τα πρόδρομα άλατα, 

Σχήμα 4.5) και στη δόνηση του δεσμού Ce-OH [9]. Επιπλέον, η παρουσία του κιτρικού 

οξέος φαίνεται από τις ταινίες στους 1410 cm-1 (C-O) και 875 cm-1 οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές για CO 2- [51-53].  Οι μικρές μετατοπίσεις οι οποίες εμφανίζονται στα 3
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φάσματα FTIR δικαιολογούνται από τη χημειορρόφηση του κιτρικού οξέος στην 

επιφάνεια του οξειδίου [54]. Δεν υπάρχουν καθόλου ταινίες στην περιοχή 3000-2500cm-1 

και αυτό δείχνει ότι δεν έχει παραμείνει καθόλου κιτρικό οξύ στο εσωτερικό των 

σωματιδίων των πυρωμένων δειγμάτων [4]. 

  

 Αξιοσημείωτη είναι η χρωματική αλλαγή που υπέστηκε το δείγμα, μετά από 

πύρωση στους 200 και 400 0C αφού από καφέ μετατράπηκε σε κίτρινο ανοικτό αντίστοιχα. 

Η απώλεια του καφέ χρώματος αποδίδεται στη θερμική αποσύνθεση του κιτρικού οξέος 

και το τελικό κίτρινο χρώμα που λαμβάνει το στερεό δείχνει την μετατροπή του ένυδρου 

οξειδίου δημητρίου (CeO2.nH2O) σε μη στοιχειομετρικό οξείδιο CeO2.  Την παρατήρηση 

αυτή ενισχύουν τα θερμογραφήματα TGA και τα διαγράμματα DSC του σχήματος 4.48. Η 

μεγάλη απώλεια βάρους του CeO2p αρχίζει σε μεγαλύτερη θερμοκρασία και επιτυγχάνεται 

πιο βαθμιδωτά σε σχέση με το δείγμα CeO2sg. Το κιτρικό οξύ δεν έχει κανονικό σημείο 

βρασμού γιατί διασπάται σε ατμοσφαιρική πίεση πριν το βρασμό. Υπάρχει περίπου 

διαφορά  35 0C για την απώλεια βάρους του 2ου βήματος (190 0C και 225 0C για το CeO2p 

και CeO2sg αντίστοιχα) [54]. Επίσης, ενώ το δείγμα CeO2sg εμφανίζει απώλεια βάρους 

γύρω στο 74%, το δείγμα CeO2p χάνει σχεδόν μόνο το 1/5 του βάρους  (~16%) που έχασε 

το CeO2sg. Η μεγάλη αυτή διαφορά αποδίδεται στην εκρόφηση του κιτρικού οξέος από την 
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Σχήμα 4.47: Φάσματα FTIR των δειγμάτων CeO2p και CeO2sg σε συνθήκες ξήρανσης 100 0C 
και πύρωσης 200 0C και 400 0C. 
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επιφάνεια των σωματιδίων της δημήτριας. Η ισχυρή εξώθερμη κορυφή στο εύρος 200- 

300 0C αποδίδεται στην αποσύνθεση των οργανικών μορίων του κιτρικού οξέος [52, 55]. 
 0 Η μικρή εξώθερμη κορυφή γύρω στους 380 C αποδίδεται στην αποσύνθεση των 

νιτρικών ιόντων που είναι παρόντα στο σύστημα. Οι μικρές εξώθερμες κορυφές που 

παρατηρούνται γύρω στους 500-520 0C σχετίζονται με αέρια που εκπέμπονται από την 

αποσύνθεση του κιτρικού οξέος (π.χ CO ). 2
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1ο 

Σχήμα
και 

 

  

 Συμπερασματικά το είδος της μεθόδου σύνθεσης επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των δειγμάτων αλλά όχι την κρυσταλλική τους δομή. 

Χρησιμοποιώντας το κιτρικό οξύ κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του οξειδίου δημητρίου 

με τη μέθοδο sol gel αν και λαμβάνονται σχετικά χαμηλότερες επιφάνειες από τη μέθοδο 

καταβύθισης επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του πορώδους. Επίσης δεν φαίνεται να 

καταρρέει η δομή των στερεών ακόμη και σε υψηλή θερμοκρασία πύρωσης και αυτό 

αποδίδεται στην παρουσία του κιτρικού οξέος το οποίο από ότι φαίνεται συμπλοκοποιείται 

με την επιφάνεια του οξειδίου δημητρίου. 
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4.2.5.1 Επίδραση της συγκέντρωσης του κιτρικού οξέος στα επιφανειακά χαρακτηριστικά και 

στην κρυσταλλική δομή της δημήτριας 

 

 Το κιτρικό οξύ, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται στη μέθοδο sol-gel ως 

συμπλοκοποιητής. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που να εστιάζονται στο ρόλο 

της συγκέντρωσης του κιτρικού οξέος: (α) στα επιφανειακά χαρακτηριστικά, (β) στη δομή 

και (γ) στη μορφολογία του οξειδίου δημητρίου το οποίο λαμβάνεται από τη μέθοδο 

λύματος πηκτώματος. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των δύο πρώτων 

παραμέτρων (επιφανειακών χαρακτηριστικά και δομή) όταν η συγκέντρωση του άλατος 

δημητρίου διατηρείται σταθερή ([Ce(IV)]:0.01M). Τα σημαντικότερα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και αναλύονται πιο κάτω. 

 Αρχικά, ενδιαφέρον θεωρήθηκε να μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης του 

κιτρικού οξέος  (0.1Μ, 0.05Μ και 0.01Μ) στη δομή των δειγμάτων και  έτσι λήφθηκαν 

διαγράμματα XRD και φάσματα FTIR. Λόγω της ομοιότητας των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται για τις τρεις συγκεντρώσεις από τις διάφορες τεχνικές χαρακτηρισμού, 

επιλέγονται να παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά γραφήματα. 

 

πύρωση 600 0C 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20 25 30 35 402Θ

Ι

0.01M 0.05M

πύρωση 400 0C 

πύρωση 200 0C 

Σχήμα 4.49: Συγκριτικά διαγράμματα XRD συγκεντρώσεων 0.01Μ και 0.05Μ σε συνθήκες 
πύρωσης 

 
 Στο σχήμα 4.49 παρουσιάζεται μέρος του διαγράμματος XRD (2θ:20-40, κορυφές 

που αντιστοιχούν στα κρυσταλλικά επίπεδα {111} και {200} της δημήτριας) σε τρεις 

διαφορετικές θερμοκρασίες πύρωσης. Η συγκέντρωση του κιτρικού οξέος δεν μεταβάλλει 

την κρυσταλλική δομή των δειγμάτων, αφού και τα δύο παρουσιάζουν δομή τύπου 

φθορίτη σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος της πύρωσης, και δεν σχηματίζονται κορυφές 
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που να οφείλονται στο κιτρικό οξύ. Όπως διακρίνεται, τόσο σε θερμοκρασία πύρωσης 200 
0C όσο και 400 0C τα διαγράμματα των δύο συγκεντρώσεων είναι ταυτόσημα, δηλαδή δεν 

παρατηρείται ίχνος μετατόπισης (το ίδιο παρατηρήθηκε και για τη συγκέντρωση 0.1Μ). 

Αντιθέτως σε θερμοκρασία πύρωσης 600 0C τα δύο διαγράμματα διαχωρίζονται (σε 

συγκέντρωση 0.01Μ συμβαίνει μετατόπιση προς μεγαλύτερα 2θ). Αυτό αποδίδεται κυρίως 

: (α) στη συσσωμάτωση (1{200}/Ι{111}) η οποία λαμβάνει χώρα καθώς και (β) στο 

μέγεθος των σωματιδίων το οποίο συγκλίνει στην ίδια περίπου τιμή για θερμοκρασίες 

πύρωσης 200 0 0C και 400 C ενώ αποκλίνει γύρω στο 33% όταν η θερμοκρασία πύρωσης 

αυξηθεί στους 600 0C (Σχήμα 4.50). 

 

 

υμένως αναφέρθηκε ότι η συγκέντρωση ή η παρουσία του κιτρικού οξέος 
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 4.50: Συγκριτικό διάγραμμα Ι{200}/Ι{111} και μεγέθους σωματιδίων σε σχέση με τη 
 πύρωσης  

 
 

Προηγο

ρεάζουν την κρυσταλλική δομή του προϊόντος. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται 

από τα φάσματα FTIR των ξηραμένων δειγμάτων (Σχήμα 4.51). Από τις συνθήκες 

ξήρανσης φαίνεται ότι τα δείγματα και των τριών συγκεντρώσεων παρουσιάζουν τις ίδιες 

χαρακτηριστικές ομάδες με διαφορετική ένταση. Οι ταινίες που αποδίδονται στην 

παρουσία του κιτρικού οξέος βρίσκονται στο εύρος 740-1050 cm-1 και απομακρύνονται σε 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες πύρωσης με επακόλουθο να λαμβάνεται η αρχική δομή της 

καθαρής δημήτριας. 
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Από το σχήμα 4.52 φαίνεται ότι η αλλαγή στη συγκέντρωση του κιτρικού οξέος 

 

 Η παρουσία του προσροφημένου και χημειοροφημένου νερού είναι αισθητή στα 

00-450 0C αντίστοιχα με το δείγμα με συγκέντρωση 0.1Μ να έχει τη μικρότερη απώλεια 

 

επηρεάζει τη θερμική σταθερότητα της δημήτριας. Στο γράφημα επιλέχτηκαν να 

παρουσιαστούν τα δείγματα με τη μεγαλύτερη και μικρότερη συγκέντρωση κιτρικού οξέος 

διαγράμματα DSC από τις ενδόθερμες κορυφές στα θερμοκρασιακά εύρη RT-150 0C και 

4

Σχήμα 4.52: Συγκριτικά διαγράμματα DSC και TGA (ρυθμό 10 0C/min) για συγκέντρωση 
κιτρικού οξέος 0.1Μ και 0.01Μ 
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φυσιοροφημένου νερού. Αυτό αποδίδεται στη μεγάλη συγκέντρωση του κιτρικού οξέος η 

οποία πιθανότατα φράσσει τους πόρους του δείγματος. Σε υψηλότερη θερμοκρασία 

διασπάται το κιτρικό οξύ και εκροφάται υπό μορφή CO  (ενδόθερμες κορυφές ~180 0
2 C-

220 0C και 280 0C). Η εκρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα προκαλεί αύξηση της 

πορώδους δομής των πυρωμένων υλικών των 200 0C σε σχέση με το πορώδες των 

ξηραμένων δειγμάτων στους 100 0 0C ή πυρωμένων δειγμάτων των 400 C (Σχήμα 4.53). 

Ταυτόχρονα φαίνεται μετά από πύρωση στους 400 0C η επιφάνεια του δείγματος 0.1Μ να 

μειώνεται (SBET200> SBET400) ενώ των υπόλοιπων δύο να αυξάνεται (SBET200<SBET400).  

 

 

με βρόχο υστέρησης Η3 σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης (Σχήμα 4.54). 

Σχήμα
συγκέντρωση

Και τα τρία δείγματα παρουσιάζουν τον ίδιο τύπο ισοθέρμου προσρόφησης Ν2 

 4.53: Συγκριτικό διάγραμμα εμβαδού επιφάνειας και πορώδους σε σχέση με τη 
 του κιτρικού οξέος 
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πύ  400 0C ρωση
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 Δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές στο εύρος Ρ/Ρο: 0-0.4. Αλλαγές όμως 

παρατηρούνται στο εύρος Ρ/Ρο: 0.8-1 όπου ενώ η έκταση των βρόχων υστέρησης των 

συγκεντρώσεων 0.05Μ και 0.01Μ είναι όμοια διαφέρει από την έκταση του βρόχου της 

συγκέντρωσης 0.1Μ και αυτό ίσως να αποδίδεται στη διαφορετική πυκνότητα φορτίου 

στην επιφάνεια που έχει το δείγμα αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται και από τα 

γραφήματα DFT, αφού όπως διακρίνεται στο σχήμα 4.55 η κατανομή της συγκέντρωσης 

0.1Μ είναι πολύ πιο ευρεία (προς τη μακροπορώδη περιοχή) σε σχέση με τις κατανομές 

των συγκεντρώσεων 0.05Μ και 0.01 που βρίσκονται μετατοπισμένες σε μικρότερο εύρος 

μεγέθους πόρων (μεσοπορώδη περιοχή) 
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Σχήμα 4.55: Κατανομή μεγέθους πόρων πυρωμένων δειγμάτων (400 0C) με συγκέντρωση 
κιτρικού οξέος 0.05Μ, 0.01Μ και 0.1Μ  

 

 Συμπερασματικά, μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του κιτρικού οξέος κατά τη 

μέθοδο λύματος πηκτώματος δεν επηρεάζεται η κρυσταλλική δομή της δημήτριας αλλά η 

θερμική σταθερότητά καθώς και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της. 

 

4.2.5.2 Πιθανός μηχανισμός σχηματισμού οξειδίου δημητρίου παρουσία κιτρικού οξέος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sol-gel 

 

 Ο σχηματισμός του οξειδίου δημητρίου με χρήση της μεθόδου sol-gel έχοντας ως 

μέσω συμπλοκοποίησης το κιτρικό οξύ θεωρείται πιο περίπλοκος σε σχέση με το 

μηχανισμό καταβύθισης που αναφέρθηκε στην §4.1.1. Όπως φαίνεται στο μηχανισμό του 

σχήματος 4.56 μετά από υδρόλυση του δημητρίου και προσθήκη διαλύματος κιτρικού 

οξέος πιθανότατα σχηματίζονται αλυσίδες συμπλόκων του τύπου Ι, με πενταμελείς και 
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εξαμελείς δακτυλίους, όπου με κατάλληλη θερμοκρασία πύρωσης λαμβάνεται το 

επιθυμητό προϊόν [52,55]. 

 

4.2.6 Μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων και της κρυσταλλικής δομής του CeO2 μετά 

από αντίδραση με μίγμα  βενζαλδεύδης/ μεθανόλης  

 Η βενζαλδεύδη (PhCHO) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο μόριο για 

χαρακτηρισμό των επιφανειών των οξειδίων των μετάλλων. Η αναγωγή της PhCHO δίνει 

τη βενζυλική αλκοόλη (PhCH2OH) ενώ η οξείδωση της το βενζοϊκό οξύ (PhCOOH) και 

αυτό μπορεί να συμβεί με διαδικασία οξείδωσης/ αναγωγής σαν ένα είδος «αντίδρασης 

τύπου Cannizzaro» [56-60].    

 Η προσρόφηση της PhCHO σε οξείδια μετάλλων μελετάται πολύ συχνά όμως δεν 

έχει αναφερθεί μέχρι τώρα η αντίδραση μίγματος PhCHO/ MeOH στη δημήτρια και η 

περαιτέρω μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του CeO2 μετά από την 

αντίδραση αυτή. H σύνδεση της αλδεύδης στην επιφάνεια ενός οξειδίου οδηγεί στο 

σχηματισμό συμπλόκων εστέρα βενζοικού οξέος (benzoate) τα οποία φαίνονται στο 

σχήμα 4.57 [57]: 

C

O

O

M

C

O O

M

C

O O

M M

(α) (β) 

Σχήμα 4.57: Σχηματική αναπαράσταση (α) συμμετρικού και (β) μη συμμετρικών βενζοϊκών 
συμπλόκων 

                             [Ce(H2O)n]4+

Η2Ο CeO2 

Ι

 
 

[Ce(OH)m(H2O)n-m](4-m)+

HO

O

OH

O OH

O

HO
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O -

O

O

O

O

Ce

OH
HO OH

-

mOH-

Πύρωση 

200 0C 

Σχήμα 4.56: Πιθανός μηχανισμός σχηματισμός οξειδίου δημητρίου με τη μέθοδο λύματος-
πηκτώματος παρουσία κιτρικού οξέος 
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 Η προσρόφηση της PhCHO σε οξείδια μετάλλων μετάπτωσης πλούσια σε οξυγόνο 

όπως π.χ V O2 5 οδηγεί σε πλήρη οξείδωση του φαινολικού δακτυλίου. Η οξείδωση 

λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια ως αντίδραση μεταξύ δύο προσροφημένων μορίων 

PhCHO. Το ένα μόριο της PhCHO οξειδώνεται σε εστέρα του βενζοϊκού οξέος και το 

άλλο μόριο ανάγεται σε βενζυλική αλκοόλη λόγω της μεταφοράς του υδρογόνου που 

οφείλεται στο πρώτο προσροφημένο μόριο της PhCHO [57]. 

 Επίσης η αντίδραση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για ταξινόμηση των 

μεταλλικών οξειδίων με βάση τη βασικότητά τους π.χ το V O2 5 παρουσιάζει οξύτητα 

Brönsted ενώ το οξείδιο του δημητρίου παρουσιάζει ισχυρή βασικότητα. Η εκλεκτικότητα 

ως προς το προϊόν PhCH2OΗ έχει ως εξής: CeO2>Fe2O3>V2O5 [60]. 

 Όπως αναφέρθηκε στο πειραματικό μέρος (Κεφάλαιο 3, §3.2.3) μελετήθηκε 

βασικά ο ρόλος του μίγματος %xPhCHO/(100-x)%MeOH (10<x<90), σε σταθερή 

θερμοκρασία υπό συνθήκες reflux, κυρίως στα: (α) επιφανειακά χαρακτηριστικά, (β) στην 

κρυσταλλική δομή και (γ) στη θερμική σταθερότητα της καθαρής δημήτριας.  

 Πιο πάνω αναφέρθηκε ότι το προϊόν οξείδωσης της PhCHO είναι το PhCOOH, του 

οποίου ο σχηματισμός επιβεβαιώνεται από την εξής διαδικασία: Το υγρό το οποίο λήφθηκε 

από τη φυγοκέντρηση των δειγμάτων περιέχει μίγμα προϊόντων PhCHO/ MeOH/ 

PhCH OH/ PhCOOH. Έτσι, θερμάνθηκε πάνω από το σημείο ζέσεως της PhCHO (~ 178 2

0 0C) και της PhCH OH (~ 205 C) αλλά κάτω από το σημείο ζέσεως του PhCΟOΗ (~ 241 2

0C) με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός λευκού κρυσταλλικού στερεού. Μετά από 

ανακρυστάλλωση λήφθηκε το καθαρό βενζοϊκό οξύ το οποίο ταυτοποιήθηκε με: (1) τη 

φασματοσκοπία FTIR, (2) το Σ.Τ (θεωρητικό Σ.Τ: 122 0C) και (3) την τεχνική XRD 

 Το Σ.Τ του στερεού (πειραματικό Σ.Τ: 121 0C) το οποίο λήφθηκε μετά από 

εξάτμιση του υγρού δείγματος 90%PhCHO- 10%MeOH (αντιπροσωπευτικό δείγμα) 

βρέθηκε να είναι σχεδόν ταυτόσημο με αυτό του καθαρού βενζοικού οξέως (θεωρητικό 

Σ.Τ: 122 0C). Για ενίσχυση και επιβεβαίωση των πιο πάνω αποτελεσμάτων λήφθηκαν τα 

συγκριτικά διαγράμματα XRD τα οποία φαίνονται στο σχήμα 4.58. Από μελέτη και των 

δύο διαγραμμάτων προκύπτει ότι παρουσιάζουν τις ίδιες κύριες κορυφές με μικρές 

διαφοροποιήσεις στο μέγεθος των εντάσεων τους. Η ίδια διαδικασία διεξάχθηκε και για τα 

υπόλοιπα δείγματα και τα αποτελέσματα βρέθηκαν να είναι σύμφωνα με τα πιο πάνω.  
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2Theta

PhCOOH from 90%PhCHO liquid PhCOOH
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PhCOOH from 90%PhCHO liquid PhCOOH

Σχήμα
οποίο

 4.58: Συγκριτικά φάσματα XRD βιομηχανικού βενζοικού οξέως και βενζοικού οξέος το 
 λαμβάνεται μετά από εξάτμιση του υγρού που λήφθηκε από φυγοκέντρηση του 

δείγματος 90%PhCHO-10%MeOH 

 

 Η παρουσία του βενζοικού οξέος επιβεβαιώνεται, εκτός από τα διαγράμματα XRD 

και από το Σ.Τ, και από τα φάσματα FTIR του σχήματος  4.59. 

70
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80
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88
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400140024003400 cm-1

%
T

benzoic acid
benzoic acid από εξάτμιση υρού 90%PhCHO-10%MeOH

 4.59: Συγκριτικά φάσματα FTIR βιομηχανικού βενζοϊκού οξέως και βενζοικού οξέος το 
λαμβάνεται μετά από εξάτμιση του υγρού που λήφθηκε από φυγοκέντρηση του δείγματος 

PhCHO-10%MeOH 

Σχήμα
οποίο 
90%
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 Επίσης υπολογίστηκε η ποσότητα του PhCOOH για κάθε δείγμα που λήφθηκε μετά 

την εξάτμιση του υγρού διαλύματος και τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 

4.7. 

 

Πίνακας 4.7: Ποσότητα PhCOOH που λαμβάνεται από την εξάτμιση του υγρού 
φυγοκέντρησης μετά  από την αντίδραση του μείγματος PhCHO/MeOH σε CeO2

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mol που προστίθενται,  2 mol που λαμβάνονται στο μητρικό υγρό του CeO2 μετά από 
αντίδραση με PhCHO/MeOH 
 
   

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.7 εξάγεται το συμπέρασμα ότι σχεδόν όλη η 

ποσότητα του PhCOOH που παράγεται από την αντίδραση βρίσκεται σε χημειοροφημένη 

ή φυσιοροφημένη μορφή στην επιφάνεια του CeO2 ή στο εσωτερικό των πόρων του 

στερεού ή ακόμη και με τις δύο μορφές. Την υπόθεση αυτή στηρίζουν τα αποτελέσμα που 

θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πιο κάτω. Στον πίνακα 4.8 και στο σχήμα 4.60 

φαίνονται και καταγράφονται αντίστοιχα οι χαρακτηριστικές κορυφές των ξηραμένων 

δειγμάτων για όλες τις αναλογίες του μίγματος PhCHO/MeOH που προστίθεται στο 

δείγμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

% PhCHO 
σε CeO2

mol     mol 
1PhCHO PhCΟΟΗ2  

10 0.01965 - 
20 0.0393 2.54 x 10-5

30 0.0589 1.02 x 10-4

40 0.0786 4.32 x 10-4

50 0.0982 1.35 x 10-3

60 0.118 2.95 x 10-3

70 0.137 5.16 x 10-3

80 0.157 5.89 x 10-3

90 0.176 1.35 x 10-3
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Πίνακας 4.8: Χαρακτηριστικές δονήσεις της PhCHO και των δειγμάτων της δημήτριας μετά 
από την αντίδραση με PhCHO/MeOH, ξήρανση 100 0C 
  

Όπου, 1vw: πολύ ασθενής, 2w: ασθενής, 3mw: μέτρια ασθενής, 4sh: ώμος, 5brw: ευρεία ασθενής, 
6m: μέτρια, 7sm: ισχυρή-μέτρια 
  

 Η μεθανόλη παίζει το ρόλο του διαλύτη και οι κορυφές της δεν εμφανίζονται στα 

φάσματα FTIR αφού εξατμίζεται στο στάδιο της ξήρανσης λόγω του χαμηλού της σημείου 

ζέσεως  (Σ.Ζ 64.7 0C). Αντιθέτως είναι αισθητή η παρουσία της PhCHO καθώς και της 

σχηματιζόμενης PhCH2OH (προϊόν αναγωγής) οι οποίες λόγω του υψηλού σημείου 

ζέσεώς τους, Σ.Ζ 178.1 0C και ~ 205 0C αντίστοιχα, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από 

το στερεό κατά τη διάρκεια της ξήρανσης.  

 Η μεθανόλη παίζει το ρόλο του διαλύτη και οι κορυφές της δεν εμφανίζονται στα 

φάσματα FTIR αφού εξατμίζεται στο στάδιο της ξήρανσης λόγω του χαμηλού της σημείου 

ζέσεως  (Σ.Ζ 64.7 0C). Αντιθέτως είναι αισθητή η παρουσία της PhCHO καθώς και της 

σχηματιζόμενης PhCH2OH (προϊόν αναγωγής) οι οποίες λόγω του υψηλού σημείου 

ζέσεώς τους, Σ.Ζ 178.1 0C και ~ 205 0C αντίστοιχα, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από 

το στερεό κατά τη διάρκεια της ξήρανσης.  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ(Ξηραμένα 100 0C)% PhCHO PhCHO

(cm-1) 

[61] 

PhCHO/  

MeOH 

Ξήρανσ

η 100 0C 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40

 

50

 

60

 

70 

  
Κορυφές 

80 90 

3085 3074 - - - - - - - - vw1 =CH 

3030 - - - - - - - - - vw =CH 

2815 2857 vw vw vw vw vw vw vw vw w2 -(H)C=O 

w 2735 2773 vw vw vw vw vw vw vw vw -(H)C=O 

1700 1643 mw3 w w w w w w vw vw C=O [57, 

62] 

1600 - vw vw vw vw vw vw vw w 1596, C=C,  

1583 =C-H 

 1560 w w w w w w w w w O=C=O 

βενζοϊκού 

είδους 

sh 1455 1527  

1290 

mw 

- 

w 

- 

w 

- 

m
w 

- 

m
w 

- 

m
w 

- 

mw 

brw5 brw 

sh4 C=C,CH 

brw 

 1380 brw w w w w w brw brw brw OH, 
O=C=O 
benzoate 

 1072 vw vw vw vw vw vw vw w w Ce-O-C [58]

1020 1026 vw vw vw vw vw vw vw vw vw =C-H 

 880 - - - - - - vw w w C-O 

 732 6m m m m m m m m sm7  
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 Μελετώντας τα φάσματα των ξηραμένων δειγμάτων στο σχήμα 4.60 

παρατηρούνται οι τρεις χαρακτηριστικές κορυφές που παρουσιάζει το καθαρό οξείδιο 

δημητρίου. Συγκεκριμένα, μια ευρεία κορυφή γύρω στους 3450 cm-1 και δεύτερη ταινία 

γύρω στους 1630 cm-1 οι οποίες αποδίδονται στο προσροφημένο νερό στην επιφάνεια του 

οξειδίου δημητρίου και μια τρίτη κορυφή γύρω στους 1390 cm-1 η οποία αποδίδεται στη 

νίτρο ομάδα (ΝΟ - 
3 από τα πρόδρομα άλατα) και στη δόνηση του δεσμού Ce-OH (§4.1).

 Μετά από την αντίδραση της δημήτριας με PhCHO εμφανίζονται νέες κορυφές , η 

ένταση των οποίων εξαρτάται από την ποσότητα του μίγματος PhCHO/MeOH που 

χρησιμοποιείται στην αντίδραση. Με την τεχνική αυτή επιβεβαιώνεται βασικά η παρουσία 

ειδών που οφείλονται στην προσρόφηση της PhCHO στην επιφάνεια του οξειδίου 

δημητρίου.  

50

60

70

80

90

100

110

400900140019002400290034003900 cm-1

%
T
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40%
90%

424
517

1381

1643
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10381072
1273

40090014001900 cm-1

Σχήμα 4.60: Φάσματα FTIR αντιπροσωπευτικών δειγμάτων (% PhCHO) σε συνθήκες ξήρανσης 

200022002400260028003000 cm-1

  

 Όπως διακρίνεται από τον πίνακα 4.7 ανάλογα με την αναλογία της PhCHO που 

προστίθεται στην αντίδραση, διαφοροποιούνται οι εντάσεις ή το είδος των 

χαρακτηριστικών επιφανειακών ομάδων. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν τα 

δείγματα 10-60% PhCHO και 70-90% PhCHO. Γενικότερα όμως, φαίνεται ότι η 

αντίδραση της PhCHO στη δημήτρια για παραγωγή βενζοικού οξέος επιτυγχάνεται σε όλο 

το εύρος της ποσότητας της PhCHO που προστίθεται στο δείγμα. 
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 Το βενζοικό οξύ όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, κρυσταλλώνεται σε υψηλή 

θερμοκρασία (Τ>200 0C) μετά από οξείδωση του βενζοϊκού δημητρίου το οποίο 

δημιουργείται μετά από την προσρόφηση της PhCHO στην επιφάνεια της δημήτριας 

(Σχήμα 4.61). Το βενζοικό οξύ είναι οργανικό μόριο και παρουσιάζει χαρακτήρα 

συζευγμένου αρωματικού δακτυλίου. Η καρβοξυλομάδα έχει δύο ενεργά κέντρα, λόγω της 

παρουσίας των π ηλεκτρονίων του αρωματικού δακτυλίου και των ελεύθερων ζευγών 

ηλεκτρονίων, και αλληλεπιδρά με την επιφάνεια του οξειδίου δημητρίου με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται φυσικά και χημικά επιφανειακά είδη προσρόφησης τα οποία 

επιβεβαιώνονται από τις τεχνικές FTIR, DSC και TGA [15]. 
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3000

Σχήμα
(a=200

 4.61 : Φάσματα FTIR αντιπροσωπευτικών δειγμάτων (% PhCHO) σε συνθήκες πύρωσης 
 0C και b=400 0C) 

   

 Συγκεκριμένα, η PhCHO προσροφάται με δύο μορφές στη δημήτρια: (α) με 

φυσιοροφημένη και (β) με χημειοροφημένη μορφή, όπου η φυσιοροφημένη μορφή της 

μπορεί να εκροφηθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτή της ξήρανσης. Η 

χημειοροφημένη PhCHO μετατρέπεται σε βενζοϊκό δημήτριο (Σχήμα 4.57) το οποίο σε 

υψηλή θερμοκρασία σχηματίζει το βενζοικό οξύ. Παρόλα αυτά υπάρχουν δονήσεις που 

αποδίδονται στην PhCHO οι οποίες σε υψηλότερες θερμοκρασίες πύρωσης απουσιάζουν. 

Έτσι οι δονήσεις αυτές αποδίδονται στη φυσιοροφημένη PhCHO η οποία απομακρύνεται 

σε υψηλότερες θερμοκρασίες πύρωσης [61]  
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Πίνακας 4.9: Χαρακτηριστικές δονήσεις της PhCHO και των δειγμάτων της δημήτριας μετά 
από την αντίδραση με PhCHO/MeOH σε συνθήκες πύρωσης 200 και 400 0C 

  

 Οι μικρές μετατοπίσεις της ομάδας C=O που παρατηρούνται για το μόριο της 

PhCHO, που είναι προσροφημένο στη δημήτρια, σε σχέση με την υγρή PhCHO (π.χ η 

δόνηση C=O της PhCHO βρίσκεται στους 1700cm-1 ενώ μετά από την προσρόφησή της 

στην επιφάνεια του οξειδίου μετατοπίζεται η ταινία αυτή στους 1640 cm-1) οφείλονται 

κυρίως στην αλληλεπίδραση του ατόμου του οξυγόνου της με την επιφάνεια της 

δημήτριας. Λόγω του μειωμένου μεγέθους της οξύτητας που διακατέχει τις επιφανειακές 

ΟΗ ομάδες της δημήτριας οι μετατοπίσεις αυτές γίνονται προς μικρότερους 

κυματάριθμους. Επειδή οι ταινίες που είναι χαρακτηριστικές για τις δονήσεις C-H της 

PhCHO στους 2735 και 2815 cm-1 απουσιάζουν από τα δείγματα (εξαίρεση αποτελεί το 

90%PhCHO) τότε η πιθανή δομή της προσροφημένης αλδεύδης στην επιφάνεια της 

δημήτριας θα είναι υπό μορφή βενζοϊκού δημητρίου (Σχήμα (4.57β))  

 Οι μικρές μετατοπίσεις της ομάδας C=O που παρατηρούνται για το μόριο της 

PhCHO, που είναι προσροφημένο στη δημήτρια, σε σχέση με την υγρή PhCHO (π.χ η 

δόνηση C=O της PhCHO βρίσκεται στους 1700cm

  

  

    

Η αντισυμμετρική δόνηση CO2 η οποία παρατηρείται δείχνει ότι μετά την προσρόφηση της 

PhCHO και το σχηματισμό βενζοϊκού δημητρίου, η σχηματιζόμενη ένωση θα είναι 

δεσμευμένη σε δύο μεταλλοϊόντα δημητρίου.  

Η αντισυμμετρική δόνηση CO

-1 ενώ μετά από την προσρόφησή της 

στην επιφάνεια του οξειδίου μετατοπίζεται η ταινία αυτή στους 1640 cm-1) οφείλονται 

κυρίως στην αλληλεπίδραση του ατόμου του οξυγόνου της με την επιφάνεια της 

δημήτριας. Λόγω του μειωμένου μεγέθους της οξύτητας που διακατέχει τις επιφανειακές 

ΟΗ ομάδες της δημήτριας οι μετατοπίσεις αυτές γίνονται προς μικρότερους 

κυματάριθμους. Επειδή οι ταινίες που είναι χαρακτηριστικές για τις δονήσεις C-H της 

PhCHO στους 2735 και 2815 cm-1 απουσιάζουν από τα δείγματα (εξαίρεση αποτελεί το 

90%PhCHO) τότε η πιθανή δομή της προσροφημένης αλδεύδης στην επιφάνεια της 

δημήτριας θα είναι υπό μορφή βενζοϊκού δημητρίου (Σχήμα (4.57β))  

  

2 η οποία παρατηρείται δείχνει ότι μετά την προσρόφηση της 

PhCHO και το σχηματισμό βενζοϊκού δημητρίου, η σχηματιζόμενη ένωση θα είναι 

δεσμευμένη σε δύο μεταλλοϊόντα δημητρίου.  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ                                                    

(Πυρωμένα 200 0C (a) και 400 0C (b))% PhCHO 
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Μετά από πύρωση σε υψηλή θερμοκρασία συμβαίνει οξείδωση του φαινολικού δακτυλίου 

ή απόσπαση του C=O της PhCHO [57, 61]. 

 Επίσης η δέσμευση του βενζοϊκού στην επιφάνεια της δημήτριας αποδεικνύεται και 

από την ασθενή δόνηση του δεσμού Ce-O-C γύρω στους 1080 cm-1  (Πίνακας 4.8) [10] για 

τα ξηραμένα  και πυρωμένα δείγματα (200 0 0C) ενώ απουσιάζει στους 400 C (Σχήμα 4.61, 

Πίνακας 4.9). Το οξείδιο του δημητρίου μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την 

αντίδραση της PhCHO για παραγωγή του PhCOOH και PhCH2OH γιατί μετά από πύρωση 

σε υψηλότερη θερμοκρασία επανέρχεται στην αρχική του δομή χωρίς να αλλοιώνεται.  

 Από τα συγκριτικά φάσματα των ξηραμένων και πυρωμένων δειγμάτων 

προκύπτουν αρκετές πληροφορίες για τα είδη που δημιουργούνται μετά από την αντίδραση 

η οποία μελετάται. Αυτό βοηθά σημαντικά στην εύρεση μηχανισμού για την αντίδραση. 

Επειδή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω παρατηρείται σχηματισμός της βενζυλικής αλκοόλης 

καθώς και του προσροφημένου βενζοϊκού είδους με δύο μεταλλοιόντα δημητρίου, ο 

μηχανισμός περιλαμβάνει ανάμειξη δύο μορίων PhCHO τα οποία υφίστανται οξείδωση και 

αναγωγή όπως φαίνεται στο σχήμα 4.62. 

  Αρχικά συμβαίνει πυρηνόφιλη προσθήκη της επιφανειακής υδροξυλομάδας στο 

πρώτο μόριο της PhCHO. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει πυρηνόφιλη προσθήκη των 

ενδιάμεσων ειδών υδριδίων στο δεύτερο μόριο της PhCHO με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

των PhCOOH και PhCH OH [60]. 2

  

 Σε συνθήκες ξήρανσης παρατηρείται η παρουσία της βενζυλικής αλκοόλης, της 

φυσιοροφημένης PhCHO αλλά και της χημειοροφημένης υπό τη μορφή των βενζοϊκών 

ιόντων. Όταν η θερμοκρασία πύρωσης αυξηθεί τότε σχηματίζεται το βενζοικό οξύ το 

οποίο στη συνέχεια απομακρύνεται και επανακτάται η αρχική δομή της δημήτριας. 
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 4.62: Προτεινόμενος μηχανισμός της αντίδρασης της PhCHO με οξείδιο δημητρίου 
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 Από τα διαγράμματα XRD στα σχήματα 4.63 παρατηρείται ότι η αντίδραση του 

στερεού με μίγμα PhCHO/ MeOH δεν επηρεάζει τη δομή του αφού όλα τα δείγματα 

παρουσιάζουν πριν και μετά την αντίδραση κυβική δομή φθορίτη. Συγκεκριμένα, η μόνη 

αλλαγή που παρατηρείται είναι στο μέγεθος της έντασης των κορυφών αφού όπως φαίνεται 

από το σχήμα 4.63 το δείγμα που περιέχει το καθαρό οξείδιο δημητρίου κατέχει την πιο 

ευρεία κορυφή και αυτό αποδίδεται στην κρυσταλλικότητα του κάθε δείγματος. Τα ίδια 

αποτελέσματα έδωσαν και τα πυρωμένα δείγματα (200 0 0C και 400 C (Σχήμα 4.63)). 

Αξιοσημείωτη είναι η αισθητή μετατόπιση, σε μικρότερα 2Θ, των δειγμάτων της δημήτριας 

μετά από αντίδραση με PhCHO όταν η θερμοκρασία πύρωσης βρίσκεται στο εύρος των 200 

- 400 0C. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο σχηματισμό των βενζοϊκών ειδών και 

του βενζοϊκού οξέος τα οποία δεν βρίσκονται μόνο στην επιφάνεια του οξειδίου αλλά 

εισάγονται και στο εσωτερικό της δομή του με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το μέγεθος των 

σωματιδίων και οι διαστάσεις του πλέγματος της κυψελίδας.  
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Σχήμα 4.63: Διαγράμματα XRD ξηραμένων και πυρωμένων δειγμάτων (400 0C) σε όλες τις 
αναλογίες της PhCHO (%MeOH=100-%PhCHO) 

 171



Κεφάλαιο  4                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Επίσης, όσο η θερμοκρασία πύρωσης αυξάνεται παρατηρείται ότι: (α) οι κορυφές να 

γίνονται πιο οξείες (Σχήμα 4.63) και ότι (β) αυξάνεται το μέγεθος των κρυσταλλιτών 

(Σχήμα 4.64) και αυτό αποδίδεται κυρίως στη συσσωμάτωση των σωματιδίων. Επίσης 

παρατηρείται σημαντική διαφορά στο μέγεθος των  σωματιδίων του δείγματος με 

90%PhCHO/ 10%MeOH. 

 Από το σχήμα 4.64, φαίνεται ότι με αύξηση της περιεκτικότητας της PhCHO καθώς 

και με αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης αυξάνεται το μέγεθος των σωματιδίων, γεγονός 

που οφείλεται: (α) στην εκρόφηση της PhCHO, PhCH2OH και (β) στο σχηματισμό του 

βενζοϊκού δημητρίου και βενζοικού οξέος. 

  

Τα πιο πάνω αποτελέσματα στηρίζονται και από (α) την τιμή της σταθεράς πλέγματος, a, 

της κυβικής δομής και (β) την τιμή της ενδοατομικής απόστασης με μεταβολή της % 

αναλογίας του μίγματος PhCHO/MeOH. Φαίνεται να μην υπάρχει άμεση συσχέτιση 

ανάμεσα στην παράμετρο a και στην περιεκτικότητα της PhCHO (Σχήμα 4.65). 
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  Όπως φαίνεται από το σχήμα 4.65, τη μεγαλύτερη ενδοατομική απόσταση έχει το 

δείγμα με την μέγιστη περιεκτικότητα σε PhCHO ενώ την μικρότερη έχει το καθαρό 

οξείδιο του δημητρίου. Αισθητή όμως είναι η διαφορά στις τιμές της ενδοατομικής 

απόστασης και της σταθεράς του πλέγματος όλων των δειγμάτων σε σχέση με το καθαρό 

οξείδιο του δημητρίου. Αυτό οφείλεται στην παρουσία διαφόρων ειδών που προέκυψαν 

μετά από την ανάμειξη της δημήτριας με το διάλυμα PhCHO/MeOH, τα οποία εκτός από 

την προσρόφησή τους στην επιφάνεια μπορεί να εντάχθηκαν και στους πόρους του υλικού. 

 Από τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης βρέθηκε ότι τα δείγματα πριν και μετά 

από την αντίδραση με PhCHO/MeOH δίνουν το ίδιο είδος ισόθερμου προσρόφησης αζώτου 

(Σχήμα 4.66). Συγκεκριμένα, εμφανίζουν τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 (πραγματικοί 

μεσοπόροι μη ομοιόμορφου σχήματος). 
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Σχήμα 4.66: Ισόθερμες προσρόφησης Ν2 για τέσσερα αντιπροσωπευτικά δείγματα (ξήρανση       
100 0C) 

  

 

 Το μέγεθος του βρόχου υστέρησης δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά με αύξηση ή 

μείωση της περιεκτικότητας της PhCHO. Δεν έγινε δυνατή η λήψη της ισοθέρμου του 

δείγματος 90%PhCHO. 
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 Επίσης είναι αξιοσημείωτη η απουσία της μικροπορώδους περιοχής (4%) της 

δημήτριας μετά από την αντίδραση με PhCHO και αυτό φαίνεται από την κατανομή 

μεγέθους πόρων στο DFT. Τα προαναφερθέντα δείγματα παρουσιάζουν διπλή κατανομή 

πόρων στα 2.9 και 3.4 nm (μεσοπορώδη περιοχή) (Σχήμα 4.67)  
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 4.67: Διαγράμματα DFT των τεσσάρων δειγμάτων του σχήματος 4.66 Σχήμα

  

 

 

 Από το σχήμα 4.68 φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η ποσότητα (%) της PhCHO η 

επιφάνεια ΒΕΤ να μειώνεται και στο τέλος μηδενίζεται (0.23 m2/g) . 
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Το ξηραμένο δείγμα με περιεκτικότητα 90% PhCHO έχει πρακτικά μηδενική 

επιφάνεια σε συνθήκες ξήρανσης. Σε συνθήκες πύρωσης εκροφάται η φυσιοροφημένη 

μορφή της PhCHO (Σχήμα 4.69). Αξιοσημείωτη είναι  η αύξηση της επιφάνειας που 

παρουσιάζουν τα δείγματα με περιεκτικότητα σε 40% ≤PhCHO< 90%  σε πύρωση 400 0C 

επειδή οι πόροι αποφράσονται από την φυσιοροφημένη και χημειοροφημένη μορφή της  

PhCHO καθώς και από μέρος του PhCOOH που σχηματίστηκε. 
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Σχήμα 4.69: Επιφάνεια ΒΕΤ σε σχέση με την % περιεκτικότητα της PhCHO που προστίθεται 
στο CeO2 

  

 Στο συγκριτικό διάγραμμα του σχήματος 4.70 δε φαίνεται να υπάρχει 

συγκεκριμένη σχέση μεταξύ της διαμέτρου των πόρων και της % ποσότητας της PhCHO 

που προστίθεται στην αντίδραση. Σχετικά μεγάλη διάμετρο πόρων παρουσιάζουν το 

ξηραμένο δείγμα και τα πυρωμένα δείγματα με περιεκτικότητα 60 % PhCHO. Επίσης 

παρόμοια προφίλ της κατανομής της διαμέτρου των πόρων παρουσιάζουν τα ξηραμένα και 

πυρωμένα δείγματα στους 400 0C, παρατήρηση η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

στερεό πιθανώς επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση μετά από πύρωση σε υψηλή 

θερμοκρασία λόγω της απομάκρυνσης των διαφόρων μορίων που υπήρχαν στη δομή και 

στην επιφάνεια του.   
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 Ενώ πιο πάνω αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της % 

οσότητας 

  

τελέσματα που λήφθηκαν από τα γραφήματα DSC ενισχύονται από τα 

αποτελ

 

π της PhCHO και της διαμέτρου των πόρων, στο σχήμα 4.71 φαίνεται  ότι όσο 

αυξάνεται η % ποσότητας της PhCHO αυξάνεται ταυτόχρονα και το πορώδες (Σχήμα 

4.69). Η εικόνα αυτή είναι πανομοιότυπη σε όλες τις συνθήκες δηλαδή τόσο σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (ξήρανση) όσο και σε υψηλότερες (πύρωση). 
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 4.71: Πορώδες σε σχέση με την % περιεκτικότητα της PhCHO που προστίθεται  σε 
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έσματα που λαμβάνονται από τα θερμογραφήματα TGA, αφού παρατηρείται σε όλα 

τα δείγματα μια ενδόθερμη κορυφή γύρω στους 100 0C (Σχήμα 4.72), η οποία οφείλεται 

στην απομάκρυνση του προσροφημένου νερού στους πόρους και στην επιφάνεια των 

πόρων των δειγμάτων (TGA→ απώλεια βάρους 100- 250 0C).  
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Γύρω στους 250 0C τα δείγματα παρουσιάζουν μια ευρεία ενδόθερμη κορυφή η 

οποία είναι συνέχεια της πρώτης ενδόθερμης και αποδίδεται στην εκρόφηση της PhCH2OH 

(Σ.Ζ: 200 0C). Μεταξύ των 200 0C και 300 0C παρατηρείται μια εξώθερμη κορυφή, η οποία 

οφείλεται στη μετατροπή της άμορφης φάσης σε κρυσταλλική φάση (σχηματισμός CeO2, 

κρυστάλλωση PhCOOH) και φαίνεται να μειώνεται η ένταση της μετά την αντίδραση και 

συγκεκριμένα όσο το % ποσοστό της PhCHO αυξάνεται. Επίσης όταν η ποσότητα της 

PhCHO ξεπεράσει το 30% τότε είναι εμφανής η μετακίνηση των κορυφών προς 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Ευδιάκριτη είναι η δεύτερη εξώθερμη κορυφή, η οποία 

εμφανίζεται στα δείγματα με ποσοστό PhCHO≤40% και σχηματίζεται στο θερμοκρασιακό 

εύρος 300- 350 0C. Ίσως στα δείγματα αυτά η κρυστάλλωση του βενζοικού οξέος να 

λαμβάνει χώρα σε υψηλότερη θερμοκρασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ  ΟΞΕΙΔΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Cu Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9), VxCe1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) και            

Fe Cex 1-xO2-y (0.05≤ x≤ 1) 

  

 Από μελέτες φάνηκε ότι το οξείδιο του δημητρίου παρουσιάζει βελτιωμένες 

ιδιότητες όταν μικρή ποσότητα άλλου οξειδίου όπως π.χ ZrO , Fe2 2O , CuO3  εισαχθεί στο 

πλέγμα του [1]. Η εισαγωγή τέτοιων οξειδίων συμβάλλει θετικά στην αποθήκευση και 

ελευθέρωση οξυγόνου, στην ενίσχυση της κινητικότητας οξυγόνου πάνω στην επιφάνεια 

του καταλύτη λόγω των χημικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οξειδίων αυτών και της 

δημήτριας, στο σχηματισμό κενών θέσεων και γενικά στην βελτίωση των 

οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων του οξειδίου [2, 3].  

 Τα στηριζόμενα οξείδια βαναδίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε πάρα πολλές 

βιομηχανικές διεργασίες και κυρίως ως καταλύτες σε διαδικασίες όπως: (α) η οξείδωση 

διοξειδίου του θείου σε τριοξείδιο του θείου, (β) η εκλεκτική οξείδωση της μεθανόλης σε 

φορμαλδεύδη, (γ) η οξείδωση βουτυλενίου σε φθαλικό ανυδρίτη και (δ) η ελαχιστοποίηση 

της περιβαλλοντικής μόλυνσης με απομάκρυνση οξειδίων του αζώτου μέσω της 

αντίδρασης SCR [4-6]. Η νόθευση της δημήτριας με βανάδιο αυξάνει την ενεργότητά της 

επειδή το βανάδιο είναι ικανό να εισάγει επιπλέον κενές θέσεις ανιόντων. Από την 

αλληλεπίδραση του οξειδίου βαναδίου και του οξειδίου δημητρίου σε υψηλή 

θερμοκρασία, προκύπτει η σταθερή ένωση CeVO +3
4 (Ce , V+5) η οποία παρουσιάζει 

μεγάλη καταλυτική ενεργότητα και αγωγιμότητα. 
3+ Η εισαγωγή τρισθενών κατιόντων, όπως π.χ Fe , στη δημήτρια αυξάνει τη 

συγκέντρωση των κενών θέσεων οξυγόνου και την αγωγιμότητα του οξειδίου [7, 8]. Τα 

οξείδια του σιδήρου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για τις βασικές τους 

ιδιότητες που οφείλονται στις πολυσθενείς οξειδωτικές τους καταστάσεις και ταυτόχρονα 

στον άφθονο πολυμορφισμό τους, αλλά και λόγω των τεχνολογικών και βιομηχανικών 

τους εφαρμογών όπως: αισθητήρες, καταλύτες κ.τ.λ. Οι κυριότερες αντιδράσεις στις 

οποίες λαμβάνουν μέρος τα στηριζόμενα οξείδια σιδήρου είναι: (α) σύνθεση αμμωνίας, (β) 

αντιδράσεις Fischer-Tropsch και WGS, (γ) απομάκρυνση θείου και άλλες [9, 10].  

 Η νόθευση του CeO2 με οξείδιο χαλκού αυξάνει την καταλυτική ενεργότητα σε 

διεργασίες όπως: (α) η οξείδωση CO (T= 100-200 0C), (β) η αναγωγή SO2 και ΝΟ, (γ) η 

σύνθεση της μεθανόλης, (δ) η υγρή καταλυτική οξείδωση της φαινόλης (CWO), (ε) η 

αντίδραση WGS. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται 

μεταξύ του χαλκού και του δημητρίου. Το διπλό οξείδιο παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση 
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στο διοξείδιο του άνθρακα, στη δηλητηρίαση από ενώσεις του θείου και χρησιμοποιείται 

κυρίως για αποθήκευση οξυγόνου (OSC) [11, 12]. Βιβλιογραφικά, αναφέρεται ότι ο 

καταλύτης CuO-CeO2 είναι ανώτερος από τους στηριζόμενους καταλύτες Pt και Au σε 

CeO2 γιατί λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και είναι εκλεκτικότερος και θερμικά 

σταθερότερος [13]. Συνοπτικά, το σύστημα Cu-Ce-O επιλέγεται πολύ συχνά γιατί: (α) η 

δημήτρια έχει σταθερή δομή από θερμοκρασία δωματίου μέχρι 2400 0C, (β) ο χαλκός είναι 

ενεργός καταλύτης οξείδωσης και τέλος (γ) τόσο το πρόδρομο του δημητρίου όσο και 

αυτό του χαλκού είναι εμπορικά διαθέσιμα [14]. 

 Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι ο χαρακτηρισμός των τριών διπλών μεικτών 

οξειδίων Cu Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9), V Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) και Fe Cex 1-xO2-y (0.05≤ x≤ 

1) με σκοπό να: (α) υποστηριχτεί στη συνέχεια ο χαρακτηρισμός των τριπλών μεικτών 

οξειδίων δημητρίου και (β) μελετηθεί ο ρόλος ενός τρίτου ετεροατόμου στα διπλά μεικτά 

οξείδια. Πραγματοποιήθηκε εκτός από το χαρακτηρισμό, επιπλέον μελέτη των 

παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των διπλών οξειδίων. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρατίθενται μόνο τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το χαρακτηρισμό 

των διπλών οξειδίων και αναφέρονται επιγραμματικά τα κυριότερα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τη μελέτη των παραμέτρων σύνθεσης. 

 

5.1 Χαρακτηρισμός διπλών μεικτών οξειδίων V Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) 

 Από τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης Ν2 παρατηρήθηκε ότι τα μεικτά 

οξείδια V-Ce. Εμφανίζουν πάντα ισόθερμo προσρόφησης τύπου IV, σύμφωνα με την 

ταξινόμηση IUPAC, με βρόχο υστέρησης τύπου Η , όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1 (α).  2

 

Σχήμα

πόρων

(α) 

 5.1: (α) Ισόθερμες προσρόφησης μερικών μεικτών οξειδίων με περιεκτικότητα σε βανάδιο 10, 
20, 50, 90% και της καθαρής δημήτριας  (ξήρανση 100 0C), (β)  Αντίστοιχη κατανομή μεγέθους 
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 Τα μεικτά οξείδια με υψηλότερες συγκεντρώσεις V (60%, 70%, 80%, 90%V) 

παρουσιάζουν πιο διευρυμένο βρόχο υστέρησης.  Επίσης, όσο η ποσότητα βαναδίου 

αυξάνεται στο διπλό οξείδιο παρατηρείται διεύρυνση της κατανομής μεγέθους πόρων προς 

τη μεσοπορώδη περιοχή (Σχήμα 5.1 (β)). Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και μετά από 

πύρωση των δειγμάτων στους 200 0C. 

 Σύμφωνα με το σχήμα 5.2, η προσθήκη βαναδίου στη δημήτρια φαίνεται να 

επηρεάζει τις επιφανειακές της ιδιότητες με το στερεό V0.2Ce0.8O (288 m2
2-y /g) να 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια σε συνθήκες ξήρανσης. Παρατηρείται αισθητή 

μείωση της επιφάνειας όσο αυξάνεται η % ποσότητα βαναδίου στο δείγμα (για παράδειγμα 

όταν το βανάδιο που προστίθεται στο δείγμα φτάνει το 90%  επέρχεται μείωση 55.8% της 

 

επιφάνειας σε σχέση με την καθαρή δημήτρια). 

Με βάση το σχήμα 5.2 παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του εμβαδού της 

σωματιδίων βάσει της εξίσωσης Scherrer τα οποία θα συζητηθούν αργότερα. 

0
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Surface Area
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%V

BETΑ 233 215 288 246 192 232 202 186 145 103

BETΒ 177 192 210 199 227 125 147 116 135 106

Μικροπορώδη περιοχή Α 24.9 3.6 4.3 2.8 3.8 0.33 1.57 9.02 8.13 8.85

Μικροπορώδη περιοχή Β 1.7 15.2 4.3 15.2 14.2 5.07 5.6 4.8 6.9 4.75
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Σχήμα 5.2: Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας ΒΕΤ και μικροπορώδους περιοχής για τα 
ξηραμένα δείγματα (Α) και τα πυρωμένα δείγματα στους 200 0C (Β) 

 

επιφάνειας για τα μη-πυρωμένα δείγματα μέχρι το 20% V, όπου παρατηρείται η μέγιστη 

επιφάνεια, και στη συνέχεια μείωση της επιφάνειας. Το ίδιο παρατηρείται και για τα 

πυρωμένα δείγματα, αλλά η μέγιστη τιμή παρατηρείται στο 40% V. Όπως διαπιστώνεται, η 

επιφάνεια μειώνεται κατά την πύρωση και αυτό είναι αναμενόμενο, αφού κατά την 

πύρωση επέρχεται συσσωμάτωση των μικρών σωματιδίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

μεγέθους τους και έτσι τη μείωση της επιφάνειας. Η αύξηση του μεγέθους των σωματιδίων 

επιβεβαιώνεται από τα διαγράμματα XRD και από τη μέτρηση του μεγέθους των 
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 Επίσης, από τις μετρήσεις των ισόθερμων προσρόφησης Ν2 παρατηρήθηκε ότι τα 

μη-πυρωμένα υλικά παρουσιάζουν μικρό ποσοστό μικροπορώδους περιοχής στο εύρος 

να δείγματα 

χήμα

 

 

: 100 0C, Σχήμα 5.4 (α)) και αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο σχηματισμό 

1-9%  (όταν η περιεκτικότητα βαναδίου κυμαίνεται από 10-90%), ενώ τα πυρωμένα 

οξείδια παρουσιάζουν μικροπορώδη περιοχή γύρω στο 4-15 % (Σχήμα 5.2).  

 Η μέση διάμετρος των πόρων αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση της % 

περιεκτικότητας σε βανάδιο τόσο στα πυρωμένα όσο και στα μη-πυρωμέ

(Σ  5.3 (α)) και αυτό είναι αναμενόμενο αφού και η κατανομή μεγέθους πόρων 

παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά. Ο όγκος των πόρων αυξάνεται μέχρι κάποια 

συγκέντρωση βαναδίου, και συγκεκριμένα μέχρι το 20% βανάδιο και στη συνέχεια 

μειώνεται  (Σχήμα 5.3 (β)). 

Επίσης, παρατηρείται αισθητή μετακίνηση των κορυφών στα διαγράμματα XRD 

(ξήρανση

στερεού διαλύματος VxCe1-xO2-y τύπου δημήτριας (μετακίνηση σε μεγαλύτερα 2Θ και 

αύξηση της επιφάνειας μέχρι η ποσότητα βαναδίου να γίνει ίση με 40% (rCe(IV) (1.01 Å), 

rFe(III) (0.79Å) και rV(V) (0.68Å)) [15]) το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι τη θερμοκρασία 

πύρωσης των 400 0C και x≤ 0.1.  
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  Επιπρόσθετες κρυσταλλικές φάσεις, σε συνθήκες ξήρανσης, όπως CeVO  και V4 2O5 

δεν είναι φανερές από τα διαγράμματα XRD ή από τα φάσματα FTIR. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία οι προαναφερθείσες φάσεις σχηματίζονται μετά από πύρωση των υλικών σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα πειραματικά αποτελέσματα της 

εργασίας αυτής αφού πέρα από τους 400 0C παρατηρείται ο σχηματισμός των σταθερών 

κρυσταλλικών φάσεων CeVO  και V O . Η κρυσταλλική φάση του V O4 2 5 2 5 απουσιάζει από 

το διάγραμμα XRD των πυρωμένων δειγμάτων στους 600 0C (Σχήμα 5.4 (β)), γεγονός που 

υποδεικνύει ότι όλη η ποσότητα του V O2 5 αντέδρασε προς σχηματισμό της σταθερής 

κρυσταλλικής φάσεως CeVO4 . Επιπλέον, η θερμική επεξεργασία του στερεού οδηγεί στην 

συσσωμάτωση των μικροκρυσταλλιτών σε μεγαλύτερου μεγέθους σωματίδια (Σχήμα 5.5) 

με αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας και του όγκου των πόρων και ταυτόχρονα την 

αύξηση της διαμέτρου των πόρων του στερεού. Όταν η ποσότητα του βαναδίου είναι 

μεγαλύτερη από 40% σε συνθήκες πύρωσης στους 4000 C παρατηρείται αύξηση του 

μεγέθους των σωματιδίων. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο σχηματισμό των φάσεων 

CeVO  και V O  καθώς και στην κρυσταλλικότητα των σωματιδίων.  4 2 5
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δείγματα 

  

 Η εισαγωγή βαναδίου στη δημήτρια προκαλεί μεταβολή των τιμών των παραμέτρων 

όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6. Συγκεκριμένα, η τιμή της παραμέτρου πλέγματος (a) 

μειώνεται καθώς η περιεκτικότητα του βαναδίου αυξάνεται μέχρι 20%, στη συνέχεια 

αυξάνεται και αργότερα μειώνεται σταδιακά. 
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 Τα φάσματα FTIR των διπλών μεικτών οξειδίων V-Ce σε συνθήκες ξήρανσης 

(Σχήμα 5.7(α)) περιέχουν μια ευρεία κορυφή γύρω στους 3450 cm-1 και μια δεύτερη 

ταινία γύρω στους 1630 cm-1, οι οποίες αποδίδονται στο προσροφημένο νερό στην 

επιφάνεια του οξειδίου δημητρίου [16-22], καθώς και μια τρίτη κορυφή γύρω στους 1390 

cm-1 η οποία αποδίδεται στη νίτρο ομάδα [19, 23, 24] (ΝΟ3
- από τα πρόδρομα άλατα) και 

ταυτόχρονα στη δόνηση του δεσμού Ce-OH [21]. Οι κορυφές των υδροξυλίων καθώς 

επίσης του μοριακού νερού (1630 cm-1) μειώνονται και απομακρύνονται όταν το δείγμα 

πυρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία [25, 26]. Η παρουσία του CeO2 (Ce-O) αποδεικνύεται 

από τις χαρακτηριστικές ταινίες γύρω στους 790 cm-1 και στους 550- 460 cm-1[22, 27-29]. 

Στα πυρωμένα δείγματα (400 0C, Σχήμα 5.7(α)), όσο αυξάνεται η ποσότητα βαναδίου 

(x>20%), η κορυφή στο εύρος 708-802 cm-1 γίνεται εντονότερη. Αυτό οφείλεται στο 

σχηματισμό της ένωσης CeVΟ4 (ΧRD: επιβεβαίωση σχηματισμού φάσεως CeVΟ4, 2θ= 

18.2ο, 24.5ο, 44.5ο) [6, 30, 31]. Επίσης υπάρχουν χαρακτηριστικές ταινίες στο εύρος 990-

1100 cm-1 οι οποίες οφείλονται στο V2Ο5. Τέλος μετακινούνται οι κορυφές στην περιοχή 

700-1100 cm-1[32]. 
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 Μελετήθηκαν αρκετές παράμετροι σύνθεσης στο V0.2Ce0.8Ο2-y, που παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη επιφάνεια σε συνθήκες ξήρανσης, και εξήχθηκαν τα εξής σημαντικά 

συμπεράσματα: (α) ο χρόνος γήρανσης (1, 6, 17, 24, 48 και 72 ώρες) επηρεάζει  σημαντικά 

τις ιδιότητες του υλικού και το δείγμα V0.2Ce0.8O (288 m2
2-y /g) αποκτά τη μέγιστη 

επιφάνεια σε χρόνο γήρανσης 24 ώρες ενώ την ελάχιστη επιφάνεια σε χρόνο γήρανσης 1 

ώρα (132 m2/g), (β) η ελάχιστη και βέλτιστη επιφάνεια λαμβάνονται σε συγκεντρώσεις 

0.1Μ και 0.01Μ αντίστοιχα, αποτέλεσμα σύμφωνο με αυτό που προέκυψε από τη μελέτη 

του CeO2 και των τριπλών του οξειδίων (Κεφάλαιο 4 και 6 αντίστοιχα) και (γ) 

μεταβάλλοντας το πρόδρομο άλας δημητρίου δεν παρατηρείται αλλαγή στην κρυσταλλική 

δομή ή στον τύπο της ισοθέρμου αλλά είναι αισθητή η μείωση της επιφάνειας όταν το 

πρόδρομο άλας που χρησιμοποιείται είναι το Ce(NH4)2SO  (149 m2
4 /g) σε σύγκριση με το 

άλας (NH4)2Ce(NO3)  (288 m2/g). 6

 

5.2 Χαρακτηρισμός διπλών μεικτών οξειδίων Fe Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) 

 Από τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης N2 βρέθηκε ότι τα δείγματα δίνουν 

δυο διαφορετικά είδη βρόχων υστέρησης (Σχήμα 5.8 (α)). Συγκεκριμένα, εμφανίζουν 

τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 (πραγματικοί μεσοπόροι μη ομοιόμορφου σχήματος) ή 

τύπου IV με βρόχο υστέρησης H3 (μη-ομοιόμορφοι ψευδομεσοπόροι σχήματος σχισμής). 

Παρατηρείται ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις σιδήρου (5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% και 

60%) οι ισόθερμες έχουν βρόχο υστέρησης Η2 ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (70%, 

80% και 90%) έχουν βρόχο υστέρησης Η3. Η αλλαγή του είδους του βρόχου υστέρησης 

οφείλεται κυρίως στην παρουσία της κρυσταλλικής φάσεως Fe O2 3, η οποία παρατηρείται 

στα δείγματα υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω από τα 

διαγράμματα XRD και από τα φάσματα FTIR. 

 

Σχήμα 5.8: (α) Iσόθερμες προσρόφησης Ν2 και (β) Κατανομή μεγέθους πόρων, των μεικτών 
οξειδίων FeXCe1-XO2  με  %Fe: 10, 30, 40, 70 , 90 % (ξήρανση 100 0C)  
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 Επίσης υπάρχει σημαντικό ποσοστό μικροπορώδους περιοχής στα δείγματα (1%- 

39%). Το αξιοσημείωτο είναι ότι το μικρότερο ποσοστό της περιοχής αυτής παρουσιάζουν 

τα δείγματα με συγκέντρωση σιδήρου μεγαλύτερη από 50% (μικροπορώδης περιοχή < 

7%). Τα δείγματα αυτά όταν πυρωθούν στους 200 0C παρουσιάζουν μικρή αύξηση της 

μικροπορώδους περιοχής και αυτό οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα των μικροπόρων (του 

μικρότερου μεγέθους) που προκαλείται από τη συμπύκνωση των επιφανειακών γειτονικών 

υδροξυλομάδων με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται οι γεφυρωμένοι δεσμοί Ce-O-Ce. Το 

φαινόμενο αυτό παύει να παρατηρείται όταν η θερμοκρασία πύρωσης αυξηθεί περαιτέρω 

[33]. Η κατανομή μεγέθους των πόρων (Σχήμα 5.8(β)) γίνεται  πολύ πλατιά όσο 

αυξάνεται η % ποσότητα Fe αποδεικνύοντας ότι τα δείγματα αυτά έχουν πόρους διαφόρων 

μεγεθών από 2 nm μέχρι τη μεσοπορώδη περιοχή.  

  

 Στο σχήμα 5.9 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα της επιφάνειας BET (m2/g) 

για τα μη πυρωμένα και τα πυρωμένα δείγματα (200 0C για 2 ώρες). Παρατηρείται ότι το 

μεικτό οξείδιο Fe0.4Ce0.6O2-y παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια τόσο σε συνθήκες 

ξήρανσης όσο και σε συνθήκες πύρωσης (280 m2/g και 241 m2/g αντίστοιχα). 

Παρατηρείται συνεχής μείωση της επιφάνειας με αύξηση της % ποσότητας σιδήρου 

(>50%) και αυτό πιθανότατα αποδίδεται στην ενσωμάτωση του σιδήρου στο πλέγμα της 

δημήτριας ή στο σχηματισμό της φάσεως Fe2O3 (εκτός από CeO2) [31]. Η παρουσία της 

δεύτερης φάσεως Fe2O3 αποδεικνύεται από το συνδυασμό των γραφημάτων που 

λαμβάνονται από τις τεχνικές XRD και FTIR. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη των 

διαγραμμάτων XRD των μη πυρωμένων μεικτών οξειδίων (Σχήμα 5.10 (α)), παρατηρείται 

με αύξηση της % ποσότητας σιδήρου (10, 20, 30, 40, 50 %) μετακίνηση κορυφών προς 

μεγαλύτερα 2Θ. Αυτό αποδεικνύει τον πιθανό σχηματισμό στερεού διαλύματος τύπου 
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δημήτριας (solid solution: 2ΘCeO2: 28.6ο, 33.3ο, 47.9ο ο, 56.7 , 59.3ο και 68.4o) κάτι που 

επιβεβαιώνεται από (α) τη μεγάλη επιφάνεια των δειγμάτων, (β) τη μετακίνηση κορυφών 

στο φάσμα FTIR (προς μεγαλύτερη συχνότητα) [13] και (γ) τη μείωση των τιμών των 

παραμέτρων πλέγματος της μοναδιαίας κυψελίδας (r =0.064nm rFe(III) , Ce(IV)=0.097nm) 

(Σχήμα 5.10(β)) [34, 35]. Συγκεκριμένα οι τιμές των παραμέτρων πλέγματος των μεικτών 

οξειδίων είναι μεγαλύτερες από την τιμή της παραμέτρου πλέγματος της καθαρής 

δημήτριας (εξαίρεση αποτελεί το 50%Fe), γεγονός που στηρίζει την εισαγωγή 

μεταλλοιόντων σε πλεγματικές κενές θέσεις ή σε θέσεις υποκατάστασης της δημήτριας με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό στερεού διαλύματος [36].  

  

 Όταν η % ποσότητα σιδήρου γίνει μεγαλύτερη από 60% τα υλικά εμφανίζουν 

μικρής εντάσεως κορυφές (17.8ο, 21.8ο, 34.7ο, 37.2ο, 40.7ο, 42.1ο, 53.9ο και 59.6ο) οι 

οποίες αποδίδονται στην κρυσταλλική φάση του Fe2O3 (εξαγωνική δομή) (Σχήμα 5.11). 

 Σε πολύ αυξημένες ποσότητες σιδήρου (>60% ) σχηματίζεται στερεό διάλυμα 

τύπου αιματίτη με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος κατιόντα δημητρίου να αντικαθιστούν τα 

μικρότερα σε μέγεθος κατιόντα σιδήρου στο εξαγωνικό πλέγμα του αιματίτη και να 

επιτυγχάνεται ουδετερότητα φορτίου από την ταυτόχρονη αντικατάσταση των ιόντων Ο2- 

από τα ιόντα ΟΗ-. Αυτό επιβεβαιώνεται αρχικά από τη μετακίνηση των χαρακτηριστικών 

κορυφών του αιματίτη στα δείγματα 80, 90% Fe προς χαμηλότερα 2θ [34] και από τις 

τιμές των παραμέτρων a, c των μοναδιαίων κυψελίδων της εξαγωνικής δομής των στερεών 

διαλυμάτων του τύπου αιματίτη που είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του καθαρού 

οξειδίου σιδήρου, Fe2O3 [37-39]. Εξαίρεση αποτελεί η τιμή της παραμέτρου πλέγματος a 

του μεικτού οξειδίου 80% Fe-20% Ce η οποία παρουσιάζει μειωμένη τιμή σε σχέση με την 

αντίστοιχη τιμή της παραμέτρου στο Fe2O3 και αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην 

παρουσία ομάδων Ce-O στο επιφανειακό μονόστρωμα όταν προκαλείται αντικατάσταση 
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μερικών ομάδων Fe-Ο στη δομή [40]. Γενικά από τις τιμές των παραμέτρων πλέγματος 

στο σχήμα 5.11 (β) και (γ) συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στο στερεό 

διάλυμα τύπου αιματίτη. 

Σχήμα 5.11: (α) Διαγράμματα XRD των στερεών με συγκεντρώσεις 60% - 90%Fe και 100% 
Fe2O3 (ξηραμένα στους 100 0C) (β) και (γ) παράμετροι πλέγματος c και a αντίστοιχα της 
εξαγωνικής κρυσταλλικής δομής των στερεών με περιεκτικότητα σε σίδηρο 80, 90% και Fe2O3

(γ) 

(β) 

(α) 

 

  Σε μεγάλες συγκεντρώσεις σιδήρου, σύμφωνα με τα φάσματα FTIR (Σχήμα 5.12), 

επιβεβαιώνεται ο σχηματισμός της δεύτερης κρυσταλλικής φάσης όπως αρχικά έγινε 

εμφανής από τα διαγράμματα XRD. Η κρυσταλλική φάση Fe2O3 διαπιστώνεται από την 

παρουσία ισχυρών κορυφών μεταξύ 600 και 900 cm-1 (895, 798 και 640 cm-1), οι οποίες 

οφείλονται στη δόνηση τάσης του δεσμού Fe-ΟΗ.  
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 Στα θερμογραφήματα DSC παρατηρείται σε όλα τα δείγματα μια ενδόθερμη 

κορυφή γύρω στους 100 0C (Σχήμα 5.13), η οποία οφείλεται στην απομάκρυνση του 

προσροφημένου νερού από τους πόρους και από την επιφάνεια των δειγμάτων. Μεταξύ 

των 200 0C και 300 0C παρατηρείται μια εξώθερμη κορυφή, η οποία οφείλεται στη 

μετατροπή της άμορφης φάσης σε κρυσταλλική φάση. Κατά τη μελέτη παρατηρείται ότι 

όσο αυξάνεται η % περιεκτικότητα σε Fe στα υλικά (>70%), η εξώθερμη αυτή κορυφή 

μειώνεται αισθητά και εμφανίζεται μια ευρεία ενδόθερμη κορυφή στο θερμοκρασιακό 

εύρος 250- 330 0C. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω από τα διαγράμματα XRD (Σχήμα 5.11) 

και από τα φάσματα FTIR (Σχήμα 5.12) διαπιστώνεται η παρουσία της φάσεως Fe O2 3 

όταν ο σίδηρος στο μεικτό οξείδιο έχει περιεκτικότητα >60%. Έτσι η προαναφερθείσα 

ενδόθερμη κορυφή (250- 330 0C) πιθανότατα οφείλεται στην απομάκρυνση NO2 για το στο 

σχηματισμό της δεύτερης κρυσταλλικής φάσης (Fe O2 3) όπως φαίνεται από τη θερμική 

διάσπαση του άλατος στην εξίσωση 5.1 [41] και από το γράφημα DSC του Fe2O3 στο 

  

  

σχήμα 5.13: 

 

 τα 

ερμογραφήματα TGA των καθαρών οξειδίων Fe2O3 και CeO2 καθώς και των δύο μεικτών 

ξειδίων με περιεκτικότητα 10% και 70% Fe που παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά 

την κρ  

νερού, ενδόθερμο 

 75 0C,  156 0C, 200 0C (+ H2O + NO2↑), 400 0C 

Fe(NO3)3.9H2O  →  Fe(OH)(NO3)2  e(OH)2NO3  → eOOH  → 2O3 (5.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Για επιπλέον επεξήγηση των πιο πάνω αποτελεσμάτων λήφθηκαν

θ

ο

σ υσταλλική δομή του καθώς και στη θερμική αποσύνθεσή τους. 

 Σύμφωνα με το σχήμα 5.14 τα στερεά CeO2, Fe2O3 και 70%Fe-30%Ce 

παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τη θερμική αποσύνθεσή τους στα 

θερμοκρασιακά εύρη RT-140 0C (απομάκρυνση φυσιοροφημένου 

1ο Βήμα: 2ο Βήμα: 3ο Βήμα: 4ο Βήμα: 

1ο  →  F   F   Fe2ο ο  3 ο  4   
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Σχήμα 5.13: Διαγράμματα DSC των στερεών με συγκεντρώσεις 10% - 90%Fe, CeO2 και 
Fe2O3 (ξηραμένα στους 100 0C  )
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φαινόμενο), 140- 240 C (μετατροπή της άμορφης σε κρυσταλλική, εξώθερμο φαινόμενο), 

240- 330 

0

σ ό ε

  

 Συμπερασματικά, από τη μελέτη των διπλών μεικτών οξειδίων Fe-Ce παρατηρείται 

ότι: (α) τη μεγαλύτερη επιφάνεια ΒΕΤ σε συνθήκες ξήρανσης έχει το οξείδιο που περιέχει 

ς ιδιότητες και τη θερμική σταθερότητα του 

λικού

0C (απομάκρυνση νιτρικών που απέμειναν το στερε , ενδόθερμο φαινόμ νο). 

Το τελευταίο φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο όταν η ποσότητα του σιδήρου είναι 

μεγαλύτερη από 50%. 

40%Fe-60%Ce και  (β) σχηματισμός στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας  (x≤ 0.7) και 

στερεού διαλύματος τύπου αιματίτη (χ>0.7) 

 Από τη μελέτη των παραμέτρων σύνθεσης στο μεικτό οξείδιο Fe0.4Ce0.6O2-y 

παρατηρήθηκαν τα εξής: (α) το είδος του πρόδρομου άλατος σιδήρου (Fe(NO3)39H2O, 

FeCl3) επηρεάζει σημαντικά τις επιφανειακέ

υ  με τη μεγαλύτερη επιφάνεια και το μεγαλύτερο πορώδες να λαμβάνονται με το 

πρόδρομο άλας του νιτρικού σιδηρού, (β) η μεταβολή της συγκέντρωσης των πρόδρομων 

αλάτων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια, το πορώδες και την κρυσταλλικότητα 

των υλικών και τις μεγαλύτερες επιφάνειες με τις πιο πλατιές κατανομές μεγέθους πόρων 

να εμφανίζουν οι χαμηλές  συγκεντρώσεις, 0.01Μ και 0.005Μ, (γ) η μεταβολή του χρόνου 

ανάδευσης δεν έχει σημαντική επίδραση στην κρυσταλλική δομή ή στη συμπεριφορά της 

θερμικής σταθερότητας του υλικού αλλά φαίνεται να επηρεάζει αισθητά τις επιφανειακές 

του ιδιότητες αφού όταν ο χρόνος ανάδευσης αυξηθεί από 10 σε 60 λεπτά παρατηρείται 

μια σημαντική αύξηση της επιφάνειας από 241 σε 391 m2/g, δηλαδή η επιφάνεια 

αυξάνεται κατά 62%, (δ) η μέθοδος λύματος πηκτώματος δίνει πιο ευρείες κατανομές 

πόρων, χαμηλότερες επιφάνειες καθώς και διαφορετική θερμική σταθερότητα από ότι το 

οξείδιο που λαμβάνεται με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης, (ε) αυξάνοντας τη 
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Σχήμα 5.14: Συγκριτικά διαγράμματα TGA (10 0C/min) των καθαρών οξειδίων Fe2O3, CeO2 
και των μεικτών οξειδίων Fe-Ce με 10% και 70% Fe
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θερμοκρασία καταβύθισης και γήρανσης από RT σε 50 0C ή  70 0C ή 90 0C (ισόθερμες 

συνθήκες) αυξάνεται σημαντικά η επιφάνεια (RT: 241 m2 0/g, 50 C: 275 m2 0/g, 70 C: 534 

m2/g κα  90 ι γ

ένων μεικτών οξειδίων 

 5.15), παρατηρείται με αύξηση της ποσότητας χαλκού μετακίνηση των κορυφών 

δεικνύει τον 

ιθανό

τά παρουσιάζουν δομή φθορίτη με κυβική εδροκεντρωμένη συσσώρευση. 

 ίδια 

0C: 330 m2/g) καθώς μειώνεται ραμμικά το μέγεθος των σωματιδίων, (ζ) σε 

μη ισοθερμικές συνθήκες, δηλαδή καταβύθιση σε δεδομένη θερμοκρασία (50, 70, 90 0C) 

για 2.5 ώρες και γήρανση για 24 ώρες σε RT, παρατηρούνται μειωμένες τιμές επιφάνειας 

(50 0C: 270 m2/g, 70 0C: 370 m2/g και 90 0C: 290 m2/g) του μεικτού οξειδίου σε σύγκριση 

με τις επιφάνειες που λαμβάνονται με την ισοθερμική αντίδραση. 

 

5.3 Χαρακτηρισμός διπλών μεικτών οξειδίων Cu Cex 1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) 

 Από τη μελέτη των διαγραμμάτων ΧRD των μη πυρωμ

(Σχήμα

(διακεκομμένες γραμμές στο σχήμα 5.15) προς μεγαλύτερα 2Θ. Αυτό απο

π  σχηματισμό στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας (rCu(ΙΙ)=0.69Å, rCe(ΙV)=1.01Å).  

  

  

 Συγκεκριμένα τα ιόντα χαλκού μπορούν να αντικαταστήσουν μερικά ιόντα 

δημητρίου ή να τοποθετηθούν σε κενές πλεγματικές θέσεις όπως φαίνεται στο σχήμα 5.16. 

Τα δείγματα αυ

Η συμπεριφορά παρατηρείται και για τα πυρωμένα δείγματα στους 200 0C και 400 0C 

(Σχήμα 5.17).  
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Σχήμα 5.15: Διαγράμματα XRD των στερεών δειγμάτων με συγκεντρώσεις 10% - 90%Cu και 
100% CeO2, ξηραμένα στους 100 0C 
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 Όταν τα δείγματα πυρωθούν σε θερμοκρασία 400 0C, παρατηρείται ότι το στερεό 

διάλυμα τύπου δημήτριας παραμένει σταθερό ενώ επίσης δεν σχηματίζονται νέες φάσεις 

πως 

γιναν 

ι

(α) (β) 

ό το οξείδιο του χαλκού. Για να επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός του στερεού διαλύματος 

έ μετρήσεις των τιμών των παραμέτρων πλέγματος και των ενδοατομικών 

αποστάσεων των ξηραμένων και πυρωμένων δειγμάτων. Παρατηρείται ότι σε όλα σχεδόν 

τα δείγματα η τιμή της παραμέτρου πλέγματος (Σχήμα 5.18) μειώνεται όσο η 

θερμοκρασία πύρωσης αυξάνετα .  
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Σχήμα 5.17: (α) Συγκριτικά διαγράμματα XRD των πυρωμένων δειγμάτων (200 0C) με 
περιεκτικότητα 10-40%Cu, 60-80%Cu και CeO2 και (β) Διάγραμμα εύρους κορυφής XRD 
μεταξύ των επιπέδων της δημήτριας {111}-{200} για τα ξηραμένα δείγματα στους 100 0C 
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Σχήμα 5.16: Εισαγωγή Cu(II) στο πλέγμα της δημήτριας 

Σχήμα 5.18: Συγκριτικά διαγράμματα (α) τιμών παραμέτρων πλέγματος και (β) ενδοατομικών 
αποστάσεων των δειγμάτων 10- 90%Cu και CeO2 σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης. 
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  Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα στις τιμές των παραμέτρων πλέγματος, 

που παρατηρούνται σε συνθήκες πύρωσης 400 0C, για τα δείγματα που περιέχουν 10, 20 

και 70% Cu και αυτό δείχνει ότι πιθανότατα αρκετή ποσότητα χαλκού δεν διαλύθηκε στο 

πλέγμα της δημήτριας [42]. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι σύμφωνα με αυτά του M. 

Klimczak και των συνεργατών του [43], που έδειξαν ότι όσο η ποσότητα του χαλκού 

αυξανόταν (2 και 7.5%) στο δείγμα της δημήτριας τόσο μειωνόταν η τιμή της παραμέτρου 

πλέγματος. Στην παρούσα περίπτωση τα δείγματα με  περιεκτικότητα σε χαλκό 10, 30 και 

60% εμφανίζουν διαστολή της κυβικής κυψελίδας του πλέγματος ενώ οι τιμές των 

παραμέτρων πλέγματος των δειγμάτων 20, 40, 50, 80 και 90% δεν παρουσιάζουν αισθητή 

διαφορά από την τιμή της παραμέτρου πλέγματος της καθαρής δημήτριας οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι δε διαλύθηκε αρκετή ποσότητα χαλκού στο πλέγμα της δημήτριας. Η 

παρουσία όμως ατόμων χαλκού στο πλέγμα της δημήτριας επιβεβαιώνεται και από τις 

αυξημένες τιμές των ενδοατομικών αποστάσεων των δειγμάτων που περιέχουν 10-90% Cu 

σε σχέση με αυτή της καθαρής δημήτριας (Σχήμα 5.18(β)).  

 Τα  πυρωμένα δείγματα (200 0C) με μεγάλη περιεκτικότητα χαλκού φαίνονται να είναι 

λιγότερο κρυσταλλικά από τα δείγματα που περιέχουν μικρότερη ποσότητα χαλκού στο 

πλέγμα τους. Αυτό συμβαίνει και στα ξηραμένα δείγματα σύμφωνα με το σχήμα 5.17 (β) . 

 Σύμφωνα με το σχήμα 5.17(β), αναμένεται τα οξείδια με περιεκτικότητα χαλκού 

<50% να έχουν μέσο μέγεθος κρυσταλλίτη μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα οξείδια με 

περιεκτικότητα χαλκού μεγαλύτερη από 60% όπως επιβεβαιώνεται από την τιμή του 

μέσου μεγέθους του κρυσταλλίτη που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.19. 
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Σχήμα 5.19: Σύγκριση του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών για τα μη-πυρωμένα και τα 
πυρωμένα δείγματα (10-90% Cu) 
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 Στους 600 0C φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη 

λόγω κυρίως της συσσωμάτωσης που συμβαίνει [44] και της παρουσίας της κρυσταλλικής 

φάσεως CuO, που αποδεικνύεται στα διαγράμματα XRD (Σχήμα 5.20) και στα φάσματα 

 

FTIR (Σχήμα 5.21).  

 

 

Η παρουσία της φάσεως CuO σε υψηλές θερμοκρασίες στηρίζει την υπόθεση ότι τα 

έχουν μικρή διαλυτότητα στο πλέγμα της δημήτριας [44]. Επίσης, σε 

ε την 

600 0C 
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Σχήμα 5.20: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των πυρωμένων δειγμάτων (600 0C) με 
περιεκτικότητα 10-40%Cu, 60-80%Cu και CuO 

 

άτομα Cu(II) 

χαμηλότερες θερμοκρασίες επιτυγχάνεται ο σχηματισμός στερεού διαλύματος αλλά 

ταυτόχρονα στην επιφάνεια της δημήτριας πιθανότατα συνυπάρχουν επιφανειακά είδη 

Cu2+ καθώς και clusters, τα οποία είναι αδύνατον να ανιχνεύσει η τεχνική XRD [45]. 

 Από τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης Ν2 παρατηρήθηκε ότι τα μεικτά 

οξείδια Cu-Ce. Εμφανίζουν πάντα ισόθερμo προσρόφησης τύπου IV, σύμφωνα μ

ταξινόμηση IUPAC, με βρόχο υστέρησης τύπου Η2. Αυτό δείχνει ότι τα δείγματα 

περιέχουν πραγματικούς μεσοπόρους, με μη-ομοιόμορφο σχήμα μελανοδοχείου. 
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 5.21: Φάσματα FTIR των πυρωμένων δειγμάτων (α) 400 0C και (β) 600 0C 
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 Στo σχήμα 5.22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κατανομής μεγέθους των 

πόρων με τη μέθοδο DFT, όπου παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά για όλα τα δείγματα. 

α δεί

 

 Στα διαγράμματα DSC παρατηρείται σε όλα τα δείγματα μια ενδόθερμη κορυφή 

το θερμοκρασιακό εύρος 100- 160 0C, η οποία οφείλεται στην απομάκρυνση του 

 

 Κατά τη μελέτη παρατηρείται ότι με την προσθήκη ποσότητας χαλκού στα υλικά, η 

ξώθερμη κορυφή μετατοπίζεται (Σχήμα 5.23 (β)). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

σχηματισμό της δεύτερης κρυσταλλικής φάσης (CuO) [46] όπως αποδείχθηκε από την 

Τ γματα παρουσιάζουν σχετικά στενή κατανομή πόρων στην μικροπορώδη και 

μεσοπορώδη περιοχή με πιο ευρείες τις κατανομές των δειγμάτων που περιέχουν αυξημένη 

ποσότητα χαλκού.  
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Σχήμα 5.22: Διαγράμματα DFT των στερεών δειγμάτων με συγκεντρώσεις 10% - 90% Cu και 
100% CeO2, ξηραμένα στους 100 0C 

σ

προσροφημένου νερού από τους πόρους και από την  επιφάνεια των πόρων των δειγμάτων. 

Μεταξύ 200 και 300 0C παρατηρείται μια εξώθερμη κορυφή, η οποία οφείλεται στη 

μετατροπή της άμορφης φάσης σε κρυσταλλική φάση.  
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τ  XRD σύμφωνα με το σχήμα 5.20. Η τρίτη ενδόθερμη κορυφή που εμφανίζεται 

γύρω στους 380 

εχνική

ντιστοιχεί σε ενδόθερμη 

α, ΝA: αριθμός Avogardo, a: τιμή παραμέτροου 

λέγματος, x: ποσότητα χαλκού  0.1, 0.2 ), Μ

 

σθήκη του χαλκού 

 υλικά με μεγαλύτερη (10, 20% Cu) και μικρότερη πυκνότητα 

0-90%

0C αποδίδεται στην απώλεια χημειοροφημένου νερού ή της δεσμευμένης 

αμμωνίας που βρίσκονται στο εσωτερικό των πόρων του υλικού. 

 Οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη μελέτη των διαγραμμάτων DSC συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τα διαγράμματα TGA τα οποία παρουσιάζονται 

στο σχήμα 5.23(α), όπου η μείωση του βάρους στους 100 0C α

μεταβολή, ενώ η επακόλουθη μείωση αντιστοιχεί σε εξώθερμη μεταβολή. Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι με την προσθήκη χαλκού στη δημήτρια, επέρχεται αισθητή μετατόπιση 

των κορυφών. Τη μικρότερη απώλεια βάρους παρουσιάζει το στερεό Cu0.5Ce0.5Ο2, σε 

αντίθεση με τo στερεό Cu0.2Ce0.8Ο2 που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απώλεια. 

 Η θεωρητική πυκνότητα του μεικτού οξειδίου Cu Cex 1-xO2 μπορεί να χρησιμοποιθεί 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση 5.1 [47]: 

 3

: θεωρητική πυκνότητ

d 
 

(όπου, d θεωρητική
π  (π.χ κ.τ.λ : ατομικό βάρος) 

 

 Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν μετά από τον υπολογισμό της θεωρητικής 

πυκνότητας φαίνονται στο διάγραμμα του σχήματος 5.24. Με την προ

στη δημήτρια λαμβάνονται

(3  Cu) από αυτή που έχει η καθαρή δημήτρια. Η μεγαλύτερη πυκνότητα των 

μεικτών οξειδίων αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη κινητικότητα του οξυγόνου που 

επιτυγχάνεται με την προσθήκη χαλκού στο δείγμα [47]. Σημαντική όμως είναι η μείωσή 

της πυκνότητας όσο η περιεκτικότητα σε χαλκό αυξάνεται στο μεικτό οξείδιο. 

 

θεωρητική= 4/(ΝAa ) [(1-x)MCe + x MCu + (2-0.5x)MO] (5.1) 

0

1

2

3

4
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Σχήμα 5.24: Συγκριτικό διάγραμμα της θεωρητικής πυκνότητας των δειγμάτων 10- 90%Cu και 
CeO2 σε συνθήκες ξήρανσης  
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 Η συνεργιστική αλληλεπίδραση του χαλκού και του δημητρίου στα διπλά οξείδια 

ε περι

Παρατηρήθηκε ότι η επίδρασή των παραμέτρων σύνθεσης, στο διπλό οξείδιο 

u0.8Ce α

.4 Συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη των διπλών οξειδίων CuxCe1-xO2-y,         

xCe1-xO2-y, VxCe1-xO2-y και FexCe1-xO2-y σε συνθήκες ξήρανσης, 

νουν 

επιφάνειες με το σχηματισμό στερεών διαλυμάτων V0.2Ce0.8O2, Fe0.4Ce0.6O2 και Cu0.8Ce0.2O2. 

Σχήμα 5.25: Συγκριτικά διαγράμματα επιφάνειας ΒΕΤ και μικροπορώδους περιοχής 

μ εκτικότητα χαλκού 40, 70 και 80% οδηγεί σε αύξηση της επιφάνειας ΒΕΤ σε σχέση 

με την καθαρή δημήτρια, σε συνθήκες ξήρανσης. Αξιοσημείωτες είναι οι αυξημένες τιμές 

της μικροπορώδους περιοχής  που παρουσιάζουν τα δείγματα της δημήτριας με προσθήκη 

χαλκού, τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και σε συνθήκες πύρωσης.  

350 40

 

 

C 0.2O2-y, στις επιφανειακές ιδιότητες και στην κρυσταλλική δομή είν ι παρόμοια με αυτή 

στα διπλά οξείδια V-Ce και Fe- Ce. Για παράδειγμα, με χρήση της μεθόδου sol-gel λαμβάνεται 

ισόθερμος με βρόχο υστέρησης Η3 και SBET:37 m2/g, ενώ με τη μέθοδο συγκαταβύθισης ο 

βρόχος υστέρησης που λαμβάνεται είναι τύπου Η2 με SBET: 119 m2/g (σε πύρωση 200 0C)  

 

5

VxCe1-xO2-y και FexCe1-xO2-y 

  Τα μεικτά οξείδια Cu

δί ένα είδος ισοθέρμου το οποίο αντιστοιχεί στο σχηματισμό στερεού διαλύματος τύπου 

δημήτριας. Τα οξείδια της ομάδας FexCe1-xO2-y σε υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου (70-90%) 

μεταβάλλουν τον τύπο του βρόχου υστέρησης από Η3 σε Η2. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται στο 

σχηματισμό δεύτερης κρυσταλλικής φάσης του Fe2O3. Όσο η ποσότητα των ετεροατόμων V, 

Cu και Fe αυξάνεται στα αντίστοιχα διπλά οξείδια δημητρίου τότε παρατηρείται: (α) 

διεύρυνση της κατανομής μεγέθους πόρων, (β) διεύρυνση της έκτασης του βρόχου υστέρησης 

σε υψηλές πιέσεις καθώς και (γ) μετακίνηση των κορυφών προς μεγαλύτερα 2Θ (διαγράμματα 

XRD) και προς μεγαλύτερους κυματάριθμους (φάσματα FTIR) υποδηλώνοντας το σχηματισμό 

στερεού διαλύματος. Η παρουσία των ετεροατόμων V ή Fe στα αντίστοιχα διπλά οξείδια 

δημητρίου προκαλούν μείωση της μικροπορώδους περιοχής, ενώ αντιθέτως η παρουσία του 

Cu προκαλεί αύξησή της. Τέλος, η επιφάνεια της δημήτριας βελτιώνεται αισθητά με την 

εισαγωγή  κατάλληλου ποσοστού ετεροατόμων και συγκεκριμένα λαμβάνονται βέλτιστες 
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1 2 3 4      Όπου,  

1. Επιφάνεια ΒΕΤ, ξήρανση 100 0C 

2. Επιφάνεια ΒΕΤ, πύρωση 200 0C 

3. Μικροπορώδης περιοχή, ξήρανση 100 0C 

4. Μικροπορώδης περιοχή, πύρωση 200 0C 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΡΙΠΛΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ 

4), 

O2-y (0.05≤x≤ 0.45) και VxFe0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤ x≤ 0.4) 

 ο 

δια αι 

κυρίως: (α ήρου) στη 

μήτρια με σκοπό τη συστηματική μελέτη των μεικτών αυτών οξειδίων και τη 

 

σία ξήρανσης και πύρωσης, (δ) ο χρόνος πύρωσης, (ε) η 

συγκέν

πλού μεικτού οξειδίου VxCuxCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45)   

 πό τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης Ν2 βρέθηκε ότι τα δείγματα δίνουν 

δυο διαφορετικά είδη βρόχων υστερησης (Σχήμα 6.1). Συγκεκριμένα, εμφανίζουν τύπου 

 μη ομοιόμορφου σχήματος) ή τύπου 

ς ισμής). 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: V Cu Cex x 1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45), V Cux 0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤x≤ 0.

V Fe Cex x 1-2x

  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεν είναι συνηθισμένη η μελέτη εισαγωγής δύ

φορετικών ετεροατόμων στη δομή της δήμητριας [1]. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρετ

) στην εισαγωγή δύο ετεροατόμων (βαναδίου/ χαλκού ή βαναδίου/ σιδ

δη

δημιουργία νέων δομών και μορφολογιών, (β) στη μελέτη της επίδρασης της % αναλογίας 

των ετεροατόμων στη μορφολογία, στη δομή και στην υφή της δημήτριας και (γ) στην 

εφαρμογή της μεθόδου κατανομής μεγέθους πόρων DFT (Density Functional Theory) σε 

αυτά τα τριπλά μεικτά οξείδια.  

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην μελέτη των παραμέτρων σύνθεσης στα τριπλά 

μεικτά οξείδια, οι οποίες ήταν: (α) η επίδραση της χημικής σύστασης του μεικτού οξειδίου 

στις επιφανειακές ιδιότητες, (β) η επίδραση του είδους του πρόδρομου άλατος του χαλκού 

και του σιδήρου, (γ) η θερμοκρα

τρωση των πρόδρομων ουσιών σε υδατικά τους διαλύματα (0.1M, 0.05Μ, 0.01M, 

0.005Μ), (στ) ο χρόνος ανάδευσης, (ζ) ο χρόνος γήρανσης (η) η μέθοδος σύνθεσης, (θ) η 

θερμοκρασία αντίδρασης και γήρανσης και (ι) η οξειδωτική κατάσταση του σιδήρου στο 

πρόδρομό του άλας.  

 

 

6.1 Μελέτη τριπλών μεικτών οξειδίων δημητρίου 

6.1.1 Μελέτη του τρι

Α

IV με βρόχο υστέρησης Η2 (πραγματικοί μεσοπόροι

IV με βρόχο υστέρησης H3 (μη-ομοιόμορφοι ψευδομεσοπόροι σχήματο σχ

Παρατηρείται ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις V και Cu (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 

35%) οι ισόθερμες έχουν βρόχο υστέρησης Η2 ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (40% 

και 45%) έχουν βρόχο υστέρησης Η3. Η ίδια εικόνα λαμβάνεται και μετά από πύρωση των 

υλικών στους 200 0 0C και 400 C. Στο σχήμα 6.1 οι ισόθερμες προσρόφησης τύπου IV σε 

χαμηλές πιέσεις εμφανίζουν μικρό plateau (παρουσία μικροπόρων) και στη συνέχεια  σε 

υψηλότερες πιέσεις δεν παρουσιάζουν ισοπέδωση [2]. 
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90
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ς 
(c

m
3 /g

)

 

 Επίσης, παρουσιάζεται (Σχήματα 6.2 και 6.3) ορισμένο ποσοστό μικροπορώδους 

περιοχής στα δείγματα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το μικρότερο ποσοστό της 

μικροπορώδους περιοχής παρουσιάζουν τα δείγματα με % συγκέντρωση V, Cu ίση με 40 

ην τιμή της μικροπορώδους περιοχής (4%) που εμφανίζει η καθαρή δημήτρια. Ίσως αυτό 

α οφε

α

και 45% (6 και 7.5% μικροπορώδης περιοχή αντίστοιχα) και το ποσοστό αυτό πλησιάζει 

τ

ν ίλεται στην κάλυψη των μικροπόρων, στο σχηματισμό στερεού διαλύματος ή 

γενικά στην παρουσία της αυξημένης ποσότητας βαν δίου. Το τελευταίο στηρίζεται στα 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5 (§5.3, 5.4), δηλαδή ότι η παρουσία 

του βαναδίου στη δημήτρια προκαλεί μείωση της μικροπορώδους περιοχής. 
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Σχήμα 6.1: Ισόθερμες προσρόφησης μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce (ξηραμένα 100 0C) 
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Σχήμα 6.2: Συγκριτικό διάγραμμα διαμέτρου πόρων και % μικροπορώδους περιοχής σε σχέση με την 
ποσότητα των V και Cu στο μεικτό οξείδιο 

 203



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Η κατανομή του μεγέθους των πόρων (Σχήμα 6.3) γίνεται  πολύ πλατιά όσο 

στα

 

 

m2/g) 

 

 4: V0.45Cu0.45Ce0.1Ο2, ξήρανση και πύρωση 200 0C αντίστοιχα 

αυξάνεται η % ποσότητα V, Cu αποδεικνύοντας ότι τα δείγματα αυτά έχουν πόρους 

διαφόρων μεγεθών από 2 nm μέχρι τη μεσοπορώδη περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι 

σύμφωνο με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, όπου η παρουσία  

οποιουδήποτε ετεροατόμου Vή Cu ή Fe στη δημήτρια προκαλεί  διεύρυνση της κατανομής 

μεγέθους πόρων. Το δείγμα με περιεκτικότητα V, Cu ίση με 45% παρουσιάζει κατανομή 

τεσάρων κέντρων. Συγκεκριμένα παρουσιάζει διακριτά κέντρα στα 2.7nm, στα 3.4nm , 

 5.9nm και τέλος στα 8.6nm. 

Στο σχήμα 6.4 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα της επιφάνειας BET (SBET, 

για τα μη πυρωμένα και πυρωμένα δείγματα (200 0C για 2 ώρες).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.3: Κατανομή μεγέθους πόρων, όπου 1 και 2: δείγμα V0.05Cu0.05Ce0.9Ο2 ξήρανση και 
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 204 



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Παρατηρείται ότι τα μεικτά οξείδια V0.1Cu0.1Ce0.8O2 (απύρωτο) 

V0.3Cu0.3Ce0.4O2 (πυρωμένο) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια (299 m2/g και

m2/g αντίστοιχα). Είναι εμφανής η συνεχής μείωση της επιφάνειας με αύξηση τη

ποσότητας V, Cu και αυτό πιθανότατα αποδίδεται στην ενσωμάτωση του βαναδίου και

και 

 234 

ς % 

 του 

α XRD και από τη μέτρηση του μεγέθους των σωματιδίων βάσει της 

ξίσωσης Scherrer τα οποία θα αναλυθούν πιο κάτω.  

Τα φάσματα FTIR (Σχήμα 6.5) και σε συνδυασμό με τα διαγράμματα XRD 

 6.6) δείχνουν την παρουσία ετεροατόμων που προκαλούν παραμόρφωση του 

λέγματος. Μελετώντας τα φάσματα FTIR των μεικτών οξειδίων παρατηρούνται τρεις 

αρακτηριστικές κορυφές. Μια ευρεία κορυφή γύρω στους 3450 cm-1 και δεύτερη ταινία 

ύρω στους 1630 cm-1 οι οποίες αποδίδονται στο προσροφημένο νερό στην επιφάνεια του 

εικτού  οξειδίου [5-11] και μια τρίτη κορυφή γύρω στους 1390 cm-1 η οποία αποδίδεται 

τη νίτρο ομάδα (ΝΟ3
- από τα πρόδρομα άλατα) [8, 12, 13] και ταυτόχρονα στη δόνηση 

ου δεσμού Ce-OH [10].  

χαλκού στους πόρους της δημήτριας, με αποτέλεσμα να φράσσονται κάποιοι μικροπόροι ή 

να φράσσεται η επιφάνεια [3]. Επίσης το βανάδιο φαίνεται να συνεισφέρει σε μεγάλο 

βαθμό στην μείωση της επιφάνειας γιατί όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5 (§ 5.1, § 5.3) 

η παρουσία του προκαλεί μείωσή της,  ενώ γενικότερα η παρουσία του χαλκού δεν επιδρά 

σημαντικά στην παράμετρο αυτή. Όπως διαπιστώνεται, η επιφάνεια ΒΕΤ μειώνεται κατά 

την πύρωση, κάτι που είναι αναμενόμενο, αφού επέρχεται συσσωμάτωση των μικρών 

σωματιδίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους τους [4]. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

τα διαγράμματ

ε
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Σχήμα 6.5: Φάσματα FTIR ξηραμένων και πυρωμένων μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce  
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 Οι κορυφές των υδροξυλίων καθώς επίσης και του μοριακού νερού (1630 cm-1) 

μειώνονται και απομακρύνονται όταν το δείγμα πυρωθεί σε υψηλή θερμοκρασία [14, 15]. 

Η παρουσία του CeO -1 αποδεικνύεται από τη χαρακτηριστική ταινία στους 400- 550 cm2 . 

Πέραν όμως από αυτό, παρατηρείται μετατόπιση κορυφών στην περιοχή 700-1100 cm-1. 

Στα πυρωμένα δείγματα (400 0C), όσο αυξάνεται η % ποσότητα βαναδίου (x>35%), η 

κορυφή στο εύρος 780-802 cm-1 γίνεται πιο έντονη. Αυτό αποδίδεται στο σχηματισμό της 

ένωσης CeVO4 (XRD: CeVO4, 2Θ= 18.2 ο  ο, 24.5 , 44.5 ο) η οποία προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση του V O2 5 με το CeO2, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 και 

συγκεκριμένα στην § 1.7. Υπάρχουν χαρακτηριστικές ταινίες γύρω στους 995, 830 και 620 

cm-1 οι οποίες οφείλονται στο δομικό πεντοξείδιο βαναδίου (V5+=O και V-O-V 

αντίστοιχα, XRD: 37.1Ο, 44.1Ο). Παρατηρείται μετατόπιση αυτών των ταινιών λόγω 

αλλαγών της δομής του V2O5 αφού το δημήτριο μπορεί να εισαχθεί στις αλυσίδες του 

βαναδίου και να αλληλεπιδράσει με τους δεσμούς V=O με αποτέλεσμα αυτοί να γίνουν 

μακρύτεροι [16]. Τέλος, η χαρακτηριστική κορυφή που εμφανίζεται στους 580 cm-1 

πιθανότατα οφείλεται στο δεσμό Cu-O (x=45%, T=400 0C).  

 

Σ
(γ) 
χήμα 6.6: Διαγράμματα XRD (α) ξηραμένων δειγμάτων σε όλο το εύρος %V, Cu και (β) και 
πυρωμένων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων στους 400 0C και 600 0C αντίστοιχα 
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 Από τη μελέτη διαγραμμάτων XRD των μη πυρωμένων μεικτών οξειδίων (Σχήμα 

6.6), και από το συνδυασμό των τεχνικών ισόθερμης προσρόφησης Ν2 και FTIR 

παρατηρείται με αύξηση της % ποσότητας V, Cu (5, 10, 15, 20, 25, 30 %): (α) μετατόπιση 

κορυφών προς μεγαλύτερα 2Θ (Σχήμα 6.6), (β) μείωση παραμέτρων πλέγματος (Σχήμα 

6.7), (γ) μεγάλες επιφάνειες (Σχήμα 6.4), (δ) μετατόπιση κορυφών στα φάσματα FTIR 

προς μεγαλύτερη συχνότητα (Σχήμα 6.5) [17]. Αυτό υποδεικνύει τον πιθανό σχηματισμό 

στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας (solid solution: 2ΘCeO2:28.6ο, 33.3ο, 47.9ο, 56.7ο, 

59.3ο και 68.4o). Όταν η % ποσότητα V είναι ίση με 35, 40, 45 τα  είναι σχεδόν 

άμορφα. Το τριπλό οξείδιο V0.45Cu0.45Ce0.1O2 εμφανίζει μικρής εντάσεως κορυφές (35.5 

και 30.5ο οι οποίες τονίζονται με μαύρο βέλος) (Σχήμα 6.6). Επίσης παρατηρείται από το 

σχήμα 6.7 ότι αυξάνεται σχετικά η τιμή της παραμέτρου πλέγματος των οξειδίων με  

περιεκτικότητα σε V 30, 40 ή 45 % σε σχέση με την καθαρή δημήτρια. 

αυξάνονται με

ταυτοποίηση

. Ταυτόχρονα με 

τις φάσεις CeO2 και CeVO4 εμφανίζεται  η φάση CuO (2Θ= 35.5 , 39 ο, 61.6 ο) όταν η 

θερμοκρασία είναι 600 0C και η ποσότητα χαλκού υπερβεί το 15%. Ο εκλεκτικός 

υλικά
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Σχήμα 6.7: Τιμές παραμέτρου πλέγματος σε σχέση με την ποσότητα των V και Cu των τριπλών 
ν 

 

 Μετά από πύρωση στους 400 0C το στερεό διάλυμα παραμένει σταθερό στα στερεά 

με % V, Cu 5<x< 35%  ενώ τα υπόλοιπα υλικά (x>35%) εμφανίζουν νέες κορυφές που 

οφείλονται πιθανότατα στη σχηματιζόμενη σταθερή κρυσταλλική φάση CeVO  (2Θ= 18.24
 

ο  ο, 24.5 , 44.5 ο) και στο V2O5 (2Θ= 37.1 ο  ο 0, 44.1 , DSC: Τ ~300-340 σχηματισμού V2O5 C). Οι 

εντάσεις των κορυφών CeVO4  αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης (Σχήμα 

6.6, πύρωση 600 0C), ενώ αντιθέτως μειώνονται ή εξαφανίζονται οι κορυφές που 

αποδίδονται στο V O2 5. Η  των κορυφών δεν είναι εύκολη γιατί οι κορυφές 

των περισσότερων φάσεων συμπίπτουν είτε κάποιες φάσεις είναι άμορφες
 ο
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σχηματισμός της φάσεως CeVO4 στo τριπλό σύστημα V-Cu-Ce υποδυκνύει ότι το οξείδιο 

του βαναδίου αλληλεπιδρά εκλεκτικά με τη δημήτρια σε υψηλή θερμοκρασία για το 

σχηματισμό της σταθερής αυτής φάσεως. Συγκεκριμένα [3, 18, 19]:  

 

 

 Ο σχηματισμός του στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας μετά την προσθήκη των 

ετεροατόμων μπορεί επίσης να δικαιολογηθεί και από τις τιμές που λαμβάνονται για την  

ενδοατομική απόσταση, d (nλ=2dsinθ). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 6.8, 

όσο αυξάνεται η παρουσία των ετεροατόμων V και Cu στη δημήτρια η τιμή της 

ενδοατομικής απόστασης μειώνεται αισθητά και ιδιαίτερα μετά από το 15%V. Αυτό 

εξηγείται από την πιθανή υποκατάσταση των ιόντων Ce (IV) από τα ιόντα V(V), Cu(ΙΙ) τα 

οποία έχουν χαμηλότερες ιοντικές ακτίνες σε σχέση με αυτή του δημητρίου (rCe(IV)=1.01Å 

rV(V)= 0.68Å και r =0.87Å). Όπως φαίνεται από τo σχήμα 6.9 τα πυρωμένα υλικά 

χουν 

V2O5 + 2CeO2 → V2O5-x. 2CeO2-y→ 2CeVO4 +1/2O2 (6.1) 

, Cu(ΙΙ)

έ μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων από ότι τα αντίστοιχα ξηραμένα λόγω της 

συσσωμάτωσης των σωματιδίων. Συγκεκριμένα το εύρος του μεγέθους των σωματιδίων 

βρίσκεται για τα: (Ι) ξηραμένα δείγματα: 2.4-3.1 nm και (ΙΙ) πυρωμένα δείγματα στους: 

(α) 200 0C: 2.5-3.4 nm, (β) 400 0C: 2.9- 18 nm, (γ) 600 0C: 26.5- 37.9 nm και (δ) 800 0C: 

37.1- 46.7 nm. 
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Σχήμα 6.9: Μέγεθος σωματιδίων σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης όλων των % αναλογιών V 
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 Από τα γραφήματα TGA (Σχήμα 6.10) παρατηρούνται δύο διακριτά στάδια 

απώλειας βάρους. Το πρώτο στάδιο σε χαμηλή θερμοκρασία (Τ<160 0C), το οποίο 

οφείλεται στην απομάκρυνση του νερού και το δεύτερο εμφανίζεται μεταξύ 240-3000C το 

οποίο αποδίδεται στη μετατροπή της άμορφης φάσης σε κρυσταλλική (αποσύνθεση των 

πρόδρομων αλάτων και σχηματισμό κρυσταλλικών φάσεων, DSC). Η διαδικασία της 

κρυστάλλωσης της άμορφης φάσης της δημήτριας πραγματοποιείται σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία (ενδόθερμη κορυφή~2700C) όταν το ποσοστό των V, Cu κυμαίνεται από 35-

45% σε σχέση με τα υπόλοιπα ποσοστά των ετεροατόμων. Από το γεγονός αυτό συνάγεται 

ότι η αυξημένη παρουσία των V και Cu ευνοεί τη διαδικασία της κρυστάλλωσης της 

δημήτριας. Επίσης, στο θερμοκρασιακό εύρος 390-500 0C και 530-600 0C εμφανίζονται 

μικρές μεταβολές απώλειας βάρους στα δείγματα με αυξημένο % ποσοστό V, Cu [18, 20]. 

Η απομάκρυνση της αμμωνίας και του χημειοροφημένου νερού για το σχηματισμό του 

V O  περιγράφο2 5 νται από την ενδόθερμη κορυφή στους 330-340 0C (Σχήμα 6.10) ενώ η 

κορυφή που εμφανίζεται γύρω στους 400-430 0C (x= 35%, 40%, 45% ) αποδίδεται στην 

κρυσταλλική συμβαίνουν διασπάσεις των πρόδρομων αλάτων που πιθανότατα υπάρχουν 

στο στερεό. Το άλας του βαναδίου ακολουθεί τις πιο κάτω μεταβολές μέχρι το σχηματισμό 

του V2O5 το οποίο θα αντιδράσει σε υψηλότερη θερμοκρασία με το δημήτριο για το 

σχηματισμό του CeVO4 [21-23]: 

αποσύνθεση της αμμωνίας στην επιφάνεια του V2O5. Ταυτόχρονα, η εξώθερμη κορυφή 

που εμφανίζεται (ανάλογα με την % ποσότητα των ετεροατόμων στο δείγμα) σε υψηλή 

θερμοκρασία οφείλεται στο σχηματισμό της ένωσης CeVO4.  

  

 Επιπρόσθετα στο πιο πάνω σχήμα διακρίνεται μια μικρή μετατόπιση των κορυφών 

η οποία είναι ιδιαίτερα αισθητή στο θερμοκρασιακό εύρος 200- 300 0C. Στο προαναφερθέν 

θερμοκρασιακό εύρος εκτός από τη διαδικασία μετατροπής της άμορφης φάσεως σε 
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(6.2)  

 

 

 Επιπρόσθετα το άλας του νιτρικού χαλκού διασπάται σε τρία βήματα διάσπασης 

για το σχηματισμό του CuO, ελευθερώνοντας αέρια ΝΟ2 και Ο2 (αντίδραση 6.3) [24]. 

 

 

  

 Η μορφολογία των στερεών V-Cu-Ce (πύρωση 800 0C) με την μικρότερη και 

μεγαλύτερη % ποσότητα V και Cu φαίνεται από τα μικρογραφήματα SEM. Όπως 

διακρίνεται στο σχήμα 6.11(α), το δείγμα V0.05Cu0.05Ce0.9O2 παρουσιάζει μεγάλα 

συσσωματώματα που συνυπάρχουν με σωματίδια εξαγωνικής φύσεως (μπλε βέλος) και 

μικρά σωματίδια (κόκκινο βέλος). Με περαιτέρω αύξηση της ποσότητας των ετεροατόμων 

V, Cu (Σχήμα 6.11(β)) μεταβάλλεται η μορφολογία. Παρατηρούνται «αφρώδη» 

συσσωματώματα με καθόλου ή πολύ λίγους παγιδευμένους πόρους. 

  

3

 

ο  2ο  NH VO4 3   →  V
ο1   

1
O O(NH ) →  V O .H O  →  V O2 5 4 2  2 5 2 2 5 

ο ο ο Βήμα: 175 0C, 2  Βήμα: 300 0 0C, 3 Βήμα: 350 C

οο

        5μm 

5μm 

 

        5μm 

Μεγέθυνση 

(α) 
(α) V0.05Cu0.05Ce0.9O2

21 → CuO (6.3) 3οCu(NO ) .3H O → Cu(NO ) .2.5H O → Cu (OH) NO3 2 2 3 2 2 2 3 3

ο ο1  Βήμα: 40-80 0C, 2  Βήμα: 80-1000C, 3ο 0 Βήμα: 167-205 C 
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(β)

Μεγέθυνση 

        50μm         10μm 

5 m μ

5μm 

Σχήμα 6.11: Εικόνες SEM (α) V0.05Cu0.05Ce0.9O2  (β) V0.45Cu0.45Ce0.1O2, πύρωση 800 0C 

 V0.45Cu0.45Ce0.1O

συνδυασμό με τα φάσματα FTIR και με τα διαγράμματα XRD  (Σχήμα 6.12) 

ότι οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις μορφολογίες των δύο 

 μεικτών οξειδίων οφείλονται κυρίως στις κρυσταλλικές φάσεις που 

 στη συγκεκριμένη θερμοκρασία πύρωσης. Συγκεκριμένα είναι πιο έντονη η 

των φάσεων CeVO4 και CuO στο δείγμα V0.45Cu0.45Ce0.1O2 μετά από πύρωση στους 

μικρά σωματίδια και τα εξαγωνικά σωματίδια που είναι ευδιάκριτα στο σχήμα 

πιθανότατα οφείλονται στο οξείδιο του χαλκού και στο CeVO4 αντίστοιχα. 

2
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 212 

(γ) 

 Από τις παρατηρήσεις αυτές προκύπτει το συμπέρασμα ότι η % αναλογία των 

ετεροατόμων V, Cu επηρεάζει και μεταβάλλει τη μορφολογία των τριπλών μεικτών 

οξειδίων.   

Η ανάλυση EDX η οποία έγινε κατά τη λήψη των εικόνων της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης επιβεβαιώνει την παρουσία του χαλκού και του βαναδίου στο τριπλό 

οξείδιο του δημητρίου και επαληθεύει την ακρίβεια της μεθόδου καταβύθισης μετά από 

υπολογισμό της % ποσότητας των στοιχείων V και Ce (Πίνακας 6.1, Σχήμα 6.13).  

Από τον πίνακα 6.1 είναι ενδεικτική η μικρή απόκλιση των τιμών % Ce και V στο 

δείγμα V0.45Cu0.45Ce0.1O2 όπου παρατηρείται μεγαλύτερη  ποσοστό βαναδίου και 

δημητρίου σε σχέση με το θεωρητικό υπολογισμό. Αυτή η απόκλιση, πιθανόν να οφείλεται 

στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο στερεό δεν παρουσιάζει ομοιόμορφη μορφολογία. Ανάλογα 

δηλαδή από το σημείο που λαμβάνονται οι μετρήσεις EDX παρατηρείται είτε μεγαλύτερη 

είτε μικρότερη ποσότητα βαναδίου σε σχέση με το δημήτριο (Σχήμα 6.13).  

 

 

  

 

 
 

χαλκού

σταθερή

μη 

(

 τιμή για το

 
 
 

6.1.2 Μελέτη του τριπλού μεικτού οξειδίου VxCu0.4-xCe0.6O2 (0.05≤ x≤ 0.4) 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό, μελετάται η επίδραση της προσθήκης βαναδίου και 

 στο τριπλό μεικτό οξείδιο V-Cu-Ce όταν η ποσότητα δημητρίου διατηρείται 

 (60%) στο τριπλό οξείδιο VxCu0.4-xCe0.6O2. Από συγκριτικό διάγραμμα της 

επιφάνειας BET σε σχέση με την περιεκτικότητα σε βανάδιο για τα πυρωμένα (200 0C) και 

πυρωμένα δείγματα (Σχήμα 6.14) δεν παρατηρείται κάποια συστηματική συμπεριφορά. 

Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη επιφάνεια παρουσιάζουν τα δείγματα V0.05Cu0.35Ce0.6O2 

ξήρανση 100 0C) και V0.25Cu0.15Ce0.6O2 (πύρωση 200 0C). Με αύξηση της θερμοκρασίας 

Θεωρητική Σύσταση 
δείγματος 

Αποτελέσματα EDX  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ %V %Ce %V %Ce 

V0.05Cu0.05Ce0.9O2 5 90 5.8 88.9 

V0.45Cu0.45Ce0.1O 45 10 50 17 2

        5μm 

(α) (β) 

χήμα 6.13: Ανάλυση EDX του μεικτού οξειδίου VΣ
υλικό (γενική) και (β) συγκεκριμένο σημείο  

Πίνακας 6.1: Χημική Σύσταση των μεικτών οξειδίων V0.05Cu0.05Ce0.9O2 και V0.45Cu0.45Ce0.1O2

0.45Cu0.45Ce O  για (α) συσσωματωμένο 0.1 2
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διευκολύνεται η μετακίνηση των δομικών μονάδων και για αυτό προκύπτουν στερεά με 

 Cu0.4Ce0.6O2 (Τ=200 0C, 145 m2/g) (Κεφάλαιο 5, §5.1 και § 5.3) σε σχέση 

με τα υ

) στη 

δημήτρ

λα τα δείγματα παρουσιάζουν ισόθερμη προσρόφησης τύπου IV με βρόχο 

στέρησης Η2, αποδεικνύοντας ότι το στερεό είναι μεσοπορώδες. Αυτό ενισχύεται και 

πό τη μελέτη DFT (Σχήμα 6.15) όπου τα δείγματα εμφανίζουν ευρεία κατανομή πόρων 

την περιοχή 2-8 nm τόσο σε μειωμένη όσο και σε αυξημένη % ποσότητα V. Το 

ξιοσημείωτο όμως είναι ότι τα δείγματα με μεγάλο ποσοστό βαναδίου (30%, 35%, 40%) 

ε έση διάμετρο 

όρων 

μειωμένη ποσότητα χαλκού που, όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5, προκαλούν 

μείωση και αύξηση της μικροπορώδους περιοχής αντίστοιχα. Τα πυρωμένα δείγματα, 

έχουν ισόθερμες του ίδιου τύπου όπως αυτές των μη-πυρωμένων δειγμάτων. 

μικρότερη ειδική επιφάνεια. Αξιοσημείωτες είναι οι μειωμένες επιφάνειες που εμφανίζουν 

τα δείγματα V 0
0.4Ce0.6Ο2 (Τ=100 C, 192 m2/g, μικρότερο ποσοστό μικροπορώδους 

περιοχής) και

πόλοιπα τριπλά οξείδια (SBET= 233-293 m2/g για ξηραμένα δείγματα και 157-249 

m2/g για πυρωμένα δείγματα). Συμπερασματικά, το τριπλό σύστημα V Cux 0.4-xCe0.6O2 

(0.05≤ x≤ 0.35) έχει μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια από ότι τα διπλά V0.4Ce0.6Ο2 και 

Cu0.4Ce0.6O άρα ο κατάλληλος συνδυασμός και των δύο ετεροατόμων (V, Cu2, 

ια δίνει καλύτερα αποτελέσματα. 

 

 

  

 Ό

υ

α

σ

α

παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό μικροπορώδους π ριοχής με μικρή μ

π (Σχήμα 6.16).  Αυτό οφείλεται κυρίως στη αυξημένη ποσότητα βαναδίου και στη 

0 5 10 15 25 30 35 40

πύρωση 200 C300

0

50

100SB
E 150

200

250

T(m
)

%V

ξήρανση 100 C

2 /g

Σχήμα 6.14: Επιφάνεια ΒΕΤ ξηραμένων και πυρωμένων δειγμάτων σε σχέση με την % ποσότη
βαναδίου 

τα 
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Σχήμα 6.15: Κατανομή μεγέθους πόρων (DFT) των τεσσάρων δειγμάτων της σειράς 
V

           
Cu

 

 

το 

μεγαλύτερο από αυτό των μη πυρωμένων. 

Κατά τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας πύρωσης, όπως προαναφέρθηκε, 

μέγεθος των κρυσταλλιτών, L, (Σχήμα 6.17) των πυρωμένων δειγμάτων είναι 

5
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0

%Cu

20
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nm
)

L(

ξήρανση 100C
πύρωση 200C
πύρωση 400C
πύρωση 600C
πύρωση 800C

  Σχήμα 6.17: Συσχέτιση μεγέθους σωματιδίων με την % ποσότητα χαλκού στο τριπλό μεικτό οξείδιο
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Σχήμα 6.16: Αποτελέσματα ποσοστού της μικροπορώδους περιοχής και της διαμέτρου των πόρων

x 0.4-xCe0.6O2

 214 



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

  Αυτό αποδεικνύεται και από τα διαγράμματα XRD αφού τα μη πυρωμένα δείγματ

παρουσιάζουν ευρείες κορυφές χαμηλής έντασης σε αντίθεση με τα πυρωμένα πο

παρουσιάζουν οξείες κορυφές (Σχήμα 6.18). Στα μη πυρωμένα δείγματα παρατηρείται 

α 

υ 

ο 

σχηματισμός στερεού διαλύματος, αφού παρατηρείται μετακίνηση των κορυφών σε 

μεγαλύτερα 2Θ όσο αυξάνεται η ποσότητα του βαναδίου (μεγέθυνση σχήματος 6.18). Οι 

κορυφές XRD των στερεών διαλυμάτων είναι παρόμοιες με αυτές του CeO2. Αποδυκνύει τη 

σταθερότητα της δομής του φθορίτη μετά από υποκατάσταση μερικών ιόντων δημητρίου με 

ιόντα βαναδίου ή χαλκού.  

 Επίσης παρατηρείται στο σχήμα 6.17 ότι τα πυρωμένα δείγματα στους 600 0C και 

800 0C παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν συμπεριφορά.   

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

10 30 50 702Θ

I

Ξήρανση 

5% 
10% 

15% 

25% 

30% 

35% 
CeO2

  

 Μετά από υπολογισμό των τιμών των ενδοατομικών αποστάσεων βρέθηκε ότι 

μερικά ιόντα δημητρίου αντικαθίστανται από ιόντα βαναδίου ή χαλκού με αποτέλεσμα να 

Πύρωση 400 0C 

25 27 29 31 33 352Θ

10 30 50 702Θ
Σχήμα 6.18: Διαγράμματα XRD ξηραμένων και πυρωμένων δειγμάτων (%V) και σε μεγέθυνση η 
περιοχή 2θ: 25-35ο των ξηραμένων δειγμάτων  

 215



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

μειώνονται οι ενδοατομικές αποστάσεις σε σχέση με την τιμή της καθαρής δημήτριας που 

 

6.20)

35). H 

της 

35.5

 

 

 

αποδυκνύεται από τα μαύρα βέλη για τα δείγματα με 5% και 15% V στο σχήμα 6.19. 

Τα διαγράμματα XRD (Σχήμα 6.17) σε συνδυασμό με τις τεχνικές DSC (Σχήμα 

 και FTIR (Σχήμα 6.21) υποδυεικνύουν την παρουσία φάσεως CeVO4 όταν η 

θερμοκρασία γίνει περίπου 400 0C (για %V: 30, 35) και 6000C ( για %V: 5, 10, 15, 25, 30, 

παρουσία του χαλκού στα τριπλά οξείδια φαίνεται να επιβραδύνει το σχηματισμό 

φασεως CeVO4 γιατί μετά από ανάλυση των διπλών συστημάτων VxCe1-xO2 στο 

κεφάλαιο 5 (§5.1) βρέθηκε ότι η φάση αυτή εμφανίζεται από τους 400 0C όταν η 

ποσότητα βαναδίου αυξηθεί πάνω από 5%. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση κορυφών (2θ: 
ο, 38.7ο), που είναι χαρακτηριστικές της φάσεως του οξειδίου χαλκού, όταν η 

ποσότητα του χαλκού στο δείγμα είναι σχετικά μεγάλη και ίση με 25, 30 και 35% και η 

θερμοκρασία πύρωσης είναι γύρω στους 600 0C. 

Στο σχήμα 6.20, φαίνεται ότι η αλλαγή της περιεκτικότητας του βαναδίου έχει ως 

αποτέλεσμα τη μετατόπιση κορυφών (↑%V→ μετακίνηση σε ↓Τ (0C): σχηματισμός 

κρυσταλλικών φάσεων) 
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Σχήμα 6.19: Ενδοατομική απόσταση σε σχέση με την ποσότητα του βαναδίου στο τριπλό οξείδιο 
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Σχήμα 6.20: Συγκριτικά διαγράμματα TGA και DSC των δύο αναλογιών 5%V και 35% V 
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 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω (διαγράμματα XRD, DSC), η φάση CeVO4 

0εμφανίζεται όταν x>0.3 και Τ≥ 400 C. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα φάσματα FTIR 

αφού η κύρια κορυφή που αποδίδεται στην ομάδα VO4
3- (820-880 cm-1) γίνεται 

των 

δειγμάτων σε συνθήκες πύρωσης ή (β) η παρουσία της φάσεως CeVO4, λήφθηκαν εικόνες 

SEM για το δείγμα V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y μετά από πύρωσή τους στους 400 και 600 0C. Την 

εντονότερη με την αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, όταν η θερμοκρασία γίνει περίπου 

600 0C (Σχήμα 6.21) αυξάνει η ένταση της κορυφής που αποδίδεται στο δεσμό Cu-O 

(~580 cm-1).   

85

90

95

100

%
T

 
 Στη συνέχεια για να διερευνηθεί: (α) πως επηρεάζεται η μορφολογία 

40090014000 cm-1190

75

80

400140024003400 cm-1

0% 5%
10% 15%
25% 30%
35%

Ξήρανση 

0Πύρωση 400 C 0Πύρωση 600 C 

40090014000 cm-1
190

Συγκριτικά 
V

820

40090014001900 cm-1

ξήρανση 
πύρωση 400C
πύρωση 600C

0.3Cu0.1Ce0.6O2-y 

Σχήμα  6.21: Φάσματα FTIR των μεικτών οξειδίων V-Cu-Ce σε συνθήκες ξήρανσης και 
πύρωσης 
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προαναφερθείσα φάση εμφάνισε το δείγμα σε θερμοκρασία πύρωσης 600 0C, όπως 

φαίνεται από το συγκριτικό διάγραμμα XRD στο σχήμα 6.22 και από το φάσμα FTIR  στο 

σχήμα 6.21. 

  

 Ταυτόχρονα όταν η θερμοκρασία πύρωσης φτάσει τους 600 0C προκαλείται 

αλλαγή τόσο στον τύπο της ισοθέρμου όσο και στο είδος του βρόχου υστέρησης και κατ’ 

επέκταση στο είδος των πόρων και στον τρόπο συσσωμάτωσης των σωματιδίων (Σχήμα 

6.23). Σε χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται ισόθερμοι τύπου IV με βρόχο υστέρησης 

Η2 ενώ στους 600 0C παρατηρούνται ισόθερμοι τύπου ΙΙ με βρόχο Η3 υποδεικνύοντας την 

παρουσία μη ομοιόμορφων ψευδομεσοπόρων σχήματος σχισμής. 
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Σχήμα 6.22: Συγκριτικό διάγραμμα XRD του δείγματος V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y μετά από πύρωση 
στους 400 0C και 600 0C 
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Σχήμα 6.23: Συγκριτικές ισόθερμες προσρόφησης Ν  του δείγματος V2 0.05Cu0.35Ce0.6O2-y σε 
πυρώσεις 400 και 600 0C 
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 Όπως αναφέρθηκε η πύρωση μπορεί να προκαλέσει αρκετές αλλαγές στη 

μορφολογία, στη δομή ή στην υφή του στερεού. Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα 

αναμένεται ότι οι εικόνες SEM (Σχήμα 6.24) των δειγμάτων μετά από τις δύο πυρώσεις 

θα παρουσιάζουν διαφορές, που οφείλονται κυρίως σε διάφορες αντιδράσεις που 

συμβαίνουν ανάμεσα στα οξείδια (σχηματισμός καινούριων κρυσταλλικών φάσεων CuO, 

CeVO4) ή ακόμη στην απομάκρυνση των νιτρικών ειδών που υπάρχουν δεσμευμένα στους 

πόρους τους καθώς η θερμοκρασία πύρωσης αυξάνεται. Επακόλουθο των φαινόμενων 

αυτών είναι να μειώνεται η ειδική επιφάνεια των πυρωμένων δειγμάτων στους 600 0C και 

να αυξάνεται σημαντικά η διάμετρος των πόρων αφού καταστρέφονται οι μικροί πόροι και 

σχηματίζονται άλλοι μεγαλύτεροι (με αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης η 

μικροπορώδης περιοχή μειώνεται). Στο σχήμα 6.24(α) παρατηρούνται μη ομοιόμορφα 

σωματίδια τα οποία δεν παρατρούναι στους 600 0C. Η ανάλυση EDX που διεξάχθηκε στα 

δύο προαναφερθέντα δείγματα έδειξε ότι η σύσταση των δειγμάτων είναι ανεξάρτητη της 

θερμοκρασίας πύρωσης (Πίνακας 6.2). 

 

  

 

 

 

 

Πίνακας 6.2: Χημική Σύσταση των μεικτών οξειδίων V0.05Cu0.35Ce0.6O2  

 

Θεωρητική Σύσταση 
δείγματος 

Αποτελέσματα  
EDX 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
V0.05Cu0.35Ce0.6O2

%V %Ce %V %Ce 

Πύρωση 400 0C 5 60 6 64 
Πύρω  600 0ση C 5 60 6.4 63 

Μεγέθυνση 

400 0C 
(α) 
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 Συμπ μορφολογία του δείγματος V0 0.35Ce0.  μεταβάλλεται 

ανάλογα

 

6.1.3 

 

συνθήκες

υστέρησης

μεγαλύτερο

χαμηλού

εμφανίζεται

μεγαλύτερη

οξειδίων

σύμφωνα

διπλά 

Είναι 

ερασματικά, η .5Cu 6O2

 με τη θερμοκρασία πύρωσης που υπόκειται το δείγμα (Σχήμα 6.24) 

Μελέτη του τριπλού μεικτού οξειδίου VxFexCe1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45)  

Τα μεικτά τριπλά οξείδια VxFexCe1-2xO2 (0.05≤ x≤ 0.45) παρουσιάζουν τόσο σε 

 ξήρανσης όσο και σε συνθήκες πύρωσης ισόθερμο τύπου IV με βρόχο 

 Η2. Όταν η % ποσότητα V και Fe αυξάνεται οι κορυφές μετακινούνται σε 

 εύρος πόρων (μεσοπορώδη περιοχή)  (Σχήμα 6.25). Παρατηρείται η παρουσία 

 ποσοστού μικροπορώδους περιοχής, με το μεγαλύτερο ποσοστό (8.5%) να 

 στο δείγμα V0.05Fe0.05Ce0.9O2 το οποίο σύμφωνα με το σχήμα 6.26 έχει τη 

 επιφάνεια. Τα χαμηλά ποσοστά της μικροπορώδους περιοχής των τριπλών 

 οφείλονται τόσο στην παρουσία του βαναδίου όσο και του σιδήρου αφού 

 με τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5 (§5.1, §5.3) τα ετεροάτομα αυτά στα 

μεικτά οξείδια έχουν την ίδια αρνητική επίδραση  για τη μικροπορώδη περιοχή. 

προφανές ότι η διαδικασία παρασκευής των μεικτών τριπλών οξειδίων μέσω της 

600 0C 
(β) 

Μεγέθυνση 

Σχήμα 6.24: είγ 0.6 2 σε σ  (α) 400 0C   

α

Εικόνες SEM του δ ματος V0.05Cu0.35Ce O  υνθήκες πύρωσης

 600 0C  κ ι (β)
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συγκαταβύθισης οδηγεί σε δείγματα με μεγαλύτερη επιφάνεια από ότι το φυσικό οξείδιο 

δημητρίου.  

  

 Στο σχήμα 6.26 φαίνεται ότι το προφίλ της επιφάνειας των πυρωμένων δειγμάτων 

είναι παρόμοιο με αυτό των ξηραμένων δειγμάτων.  
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 Ίσως οι μεγάλες επιφάνειες που παρουσιάζουν τα δείγματα (Σχήμα 6.26) αυτά να 

οφείλονται στο σχηματισμό του στερεού διαλύματος με δομή φθορίτη (Σχήμα 6.27, 

μετακίνηση σε μεγαλύτερα 2Θ όσο η % ποσότητα V, Fe αυξάνονται [rCe(IV) (1.01 Å), rFe(III) 

(0.79Å) και rV(V) (0.68Å)]) [25]. Η αλληλεπίδραση Fe-Ce φαίνεται να συμβαίνει μέσω 
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Σχήμα 6.25: Διαγράμματα κατανομής μεγέθους πόρων για όλες τις αναλογίες %V (ή Fe), ξήρανση 
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Σχήμα 6.26: Συγκριτικό διάγραμμα εμβαδού επιφάνειας σε σχέση με την % ποσότητα Ce που 
υπάρχει στο τριπλό οξείδιο 
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σχηματισμού στερεών διαλυμάτων [26]. Επίσης από το σχήμα 6.26 φαίνεται ότι οι 

μεγαλύτερες επιφάνειες λαμβάνονται όταν οι περιεκτικότητες σε βανάδιο και σίδηρο στο 

τριπλό

διπλών

  

Για επιβεβαίωση του σχηματισμού του στερεού διαλύματος απαιτείται ο 

απόστασης

45% 

40% 

35% 

 οξείδιο είναι χαμηλές αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα που των 

 οξειδίω V-Ce και V-Fe (Κεφάλαιο 5, §5.1 και §5.3) 

 

 

υπολογισμός των τιμών των παραμέτρων της μοναδιαίας κυψελίδας και της ενδοατομικής 

. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 6.28.  

  

 Σε σχέση με την παράμετρο πλέγματος της καθαρής δημήτριας, τα τριπλά οξείδια 

παρουσία Fe και V παρουσιάζουν μικρότερες τιμές. Αυτό οφείλεται στην υποκατάσταση 

μερικών ιόντων δημητρίου από ιόντα σιδήρου και βαναδίου. Το αποτέλεσμα αυτό 
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Σχήμα 6.27: Διαγράμματα περίθλασης ακτινών –Χ ξηραμένων δειγμάτων 
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ενισχύεται και από τις τιμές της ενδοατομικής απόστασης όπου παρουσιάζεται μια 

καθοδική τάση στα μεικτά οξείδια, όταν κυρίως το ποσό του V ή Fe υπερβεί το 20%, σε 

σχέση με αυτή της καθαρής δημήτριας.  

 Η πύρωση σε υψηλότερες θερμοκρασίες (400, 600 και 800 0C) δίνει πιο οξείες 

περίθλασης και υποδυκνύεται έτσι η καλύτερη κρυστάλλωση των φάσεων. Το 

στερεό διάλυμα παραμένει σταθερό μέχρι θερμοκρασία 400 0C και x<0.35. Σε 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις V, Fe (35, 40, 45%) και θερμοκρασίες (Τ= 400, 600, 800 0C) 

παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τη φάση του οξειδίου δημητρίου νέες κρυσταλλικές 

 

νίζονται (570 cm-1, 470-480 cm-1) οι κορυφές που αποδίδονται στην φάση 

e2O3 (

κορυφές 

φάσεις: CeVO4 (2Θ= 18.2 ο, 24.5 ο, 44.5 ο) και Fe2O3 (2Θ= 54.3 ο, 57.9 ο, 62.3 ο, 64 ο όταν 

Τ>400 0C και %Fe= 40, 45: Σχήμα 6.29) [25]. Η τελευταία φάση παρατηρείται να 

σχηματίζεται σε συνθήκες ξήρανσης όταν η ποσότητα του σιδήρου στο διπλό οξείδιο Fe-

Ce είναι μεγαλύτερη από 60 % (Κεφάλαιο 5, §5.2). Για πιο χαμηλές περιεκτικότητες 

σιδήρου η φάση αυτή εμφανίζεται μετά από πύρωση στους 600 0C, αποτέλεσμα σύμφωνο 

με το σχήμα 6.29 των τριπλών οξειδίων. Ίσως ο σίδηρος να βρίσκεται σε άμορφη φάση 

και να είναι αδύνατο να ανιχνευτεί με τις τεχνικές XRD και FTIR. Το στερεό CeVO4 

λήφθηκε με τη μέθοδο αντίδρασης στερεής κατάστασης (Κεφάλαιο 3, § 3.2.4) [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με  αυτά που λήφθηκαν από την 

τεχνική FTIR (ο πιθανός λόγος απουσίας ορισμένων κορυφών από το FTIR είναι το πολύ 

μικρό μέγεθος των κρυσταλλιτών στα οξείδια, Σχήμα 6.30). Με αύξηση της θερμοκρασίας 

παρατηρείται ότι κορυφή που αποδίδεται στην νιτροομάδα μειώνεται αισθητά, ενώ 

CeVO4

CeO   2
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Fe2O3

45% 
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25% 
5% 

Σχήμα 6.29: Διαγράμματα περίθλασης ακτινών –Χ πυρωμένων δειγμάτων στους 600 0C  

αντιθέτως εμφα

F Fe-O). Επίσης, ο σχηματισμός της σταθερής ένωσης CeVO4 αποδυκνύεται από την 

παρουσία ταινιών στις περιοχές 900-1100 και 700-900 cm-1 οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές για τους δεσμούς V=O και V-O-V αντίστοιχα. Τέλος, η ταινία που 
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εμφανίζεται γύρω στους 460 cm-1, που οφείλεται στο CeO ,  μετατοπίζεται κατά 30 cm-1
2  

με την προσθήκη ετεροατόμων (V, Fe) λόγω κυρίως αύξησης του μήκους δεσμού Ce-O 

[28]. 
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 Όπως φαίνεται στα συγκριτικά διαγράμματα DSC-TGA του σχήματος 6.31, στο 

ίγμα 

(ενδόθερμο φαινόμενο) ενώ οι κορυφές μεγάλης εντάσεως στο εύρος 240-3200C 

αποδίδονται στη μετατροπή της άμορφης φάσεως σε κρυσταλλική (εξώθερμο φαινόμενο). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενδόθερμη μεταβολή που παρατηρείται γύρω  

340<Τ<470  0C για τα δείγματα με χαμηλή περιεκτικότητα V, Fe  (5, 10%) που 

πιθανότατα οφείλεται  στην απομάκρυνση των υδροξυλομάδων, της αμμωνίας και των 

νιτρικών που συνυπάρχουν και παραμένουν στο δείγμα. Οι απώλειες βάρου  που 

οφείλονται σε κάθε βήμα του διαγράμματος του σχήματος 6.31 καταγράφοντα στον 

πίνακα 6.3. 
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Σχήμα 6.31: Συγκριτικό διάγραμμα TGA/DSC των δύο δειγμάτων με ποσοστό βαναδίου 5 και 45%
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Σχήμα 6.30: Φάσματα FTIR μερικών δειγμάτων των τριπλών μεικτών οξειδίων V xFe Cex 1-2xO2-y, 
 0C πύρωση 600
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Πίνακας 6.3: Απώλεια βάρους με αύξηση της θερμοκρασίας στα ξηραμένα δείγματα 
(θερμογραφήματα TGA) που περιέχουν το χαμηλότερο και μεγαλύτερο ποσοστό V και Fe 
 
  

 

ίγμα V0.05Fe0.05Ce0.9O2 μελετήθηκε τόσο σε θερμοκρασία πύρωσης 400 0C 

 

Θερμοκρασιακό Εύρος / % Απώλεια 

 

 

 

  

  

 Μελετήθηκε η μορφολογία δύο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της σειράς των 

τριπλών οξειδίων VxFexCe1-2xO2 και συγκεκριμένα των V0.05Fe0.05Ce0.9O2 και 

V0.45Fe0.45Ce0.1O2. Το πρώτο επιλέχθηκε για το χαμηλό ποσοστό ετεροατόμων που έχει 

στη δομή του και ταυτόχρονα λόγω της μεγάλης επιφάνειας που εμφάνισε σε συνθήκες 

ξήρανσης και το δεύτερο λόγω του αυξημένου ποσοστού των ετεροατόμων V και Fe που 

Βήματα 

V0.45Fe0.45Ce0.1O2-y V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y

1ο   RT-152 0C/ 8.56%  RT-226 0C/ 3.61% 
2ο  152-297.4 0C/ 8% 226-473 0C / 5.5% 
3ο 287.9-506 0C/ 0.86% 473-625 0C / 1% 
4ο 589.4-800 0C/ 0.32% 625-800 0C / 0.2% 

Σύνολο (1ο+2ο+3ο+4ο)

περιέχει. Το δε

(Σχήμα 6.32) όσο και σε 800 0C (Σχήμα 6.33(β)) γιατί όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι 

φάσεις Fe2O3 και CeVO4 εμφανίζονται όταν το δείγμα υποστεί θερμική επεξεργασία σε 

υψηλή θερμοκρασία (XRD, FTIR σχήματα 6.29 και 6.30 αντίστοιχα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.74% 10.3% 

Πύρωση 400 0C 
V0.05Fe0.05Ce0.9O2

Σχήμα 6.32: Εικόνες SEM δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.9O2,  πύρωση 400 0C 
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0 Το δείγμα με το μικρότερο ποσοστό %V, Fe και πυρωμένο στους 800 C (Σχήμα 

6.33(α)) δεν έχει σχεδόν καθόλου πόρους και παρουσιάζει: (α) γωνιές με καλά 

να σωματίδια β) μεγάλα επίπεδα αιχμές. Σε 

, το αντίστοιχό του στους 400 δεν είναι  και 

αρατηρείται να συνυπάρχουν ρωγμές και steps στο εσωτερικό του,  την 

υνένωση κόκκων.  

 

 

 

 

 

καθορισμέ , (  κρυσταλλιτών, (γ) ευδιάκριτες 
0αντίθεση C τόσο συσσωματωμένο

π υποδηλώνοντας

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Πύρωση 800 0C 

(β) Πύρωση 800 0C 

V0.45Fe0.45Ce0.1O2

Σχήμα 6.33: Εικόνες SEM δειγμάτων:  (α) V0.05Fe0.05Ce0.9O2 και (β) V0.45Fe0.45Ce0.1O2,  πύρωση 
800 0C  
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πυρωμένο δείγμα V0.45Fe0.45Ce0.1O2 (Σχήμα 6.33(β)) 

στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν εξαγωνικής, σφαιρικής και κυλινδρικής φύσεως 

σωματίδια τα οποία οφείλονται πιθανότατα στην παρουσία διαφόρων φάσεων. 

Συγκεκριμένα τα κυλινδρικής φύσεως σωματίδια πιθανότατα να οφείλονται στον αιματίτη 

αφού μετά από σύγκριση των μορφολογιών (Σχήμα 6.34) των δύο τριπλών οξειδίων 

V

 

ι V0.45Cu0.45Ce0.1O2  (που παρασκευάστηκαν στις ίδιες συνθήκες και 

α

V0.45Cu0.45Ce0.1O2. Επίσης τα ακανόνιστα σωματίδια χρώματος άσπρου που πάρχουν και 

στα δύο συστήματα πιθανότατα οφείλονται στη φάση CeVO4 ενώ  σωματίδια 

εξαγωνικής μορφολογίας αποδίδονται στη δημήτρια. 

  
ποσότητα των V, Fe και Ce που υπάρχει μέσα στο στερεό δεν επηρεάζεται από 

 καινούριων φάσεων, όπως CeVO4, Fe2O3, οι οποίες λαμβάνονται σε υψηλή 

. Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα EDX που λήφθηκαν για το δείγμα 

Ce0.9O2 σε θερμοκρασίες πύρωσης 400 0C και  800 0C (Πίνακας 6.4). 

0.45Fe0.45Ce0.1O  κα2

ι στο τριπλό πυρώθηκαν στην ίδια θερμοκρασία) τα σωματίδια αυτά δεν εμφανίζοντ

 υ

τα

  Η 

το σχηματισμό

θερμοκρασία

V0.05Fe0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα                  
EDX 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

V0.05Fe0.05Ce0.9O2

%V %Fe %Ce 

Πύρωση 400 0C 7 5 88 

Πύρωση 800 0C 6.3 4.7 89 

Πίνακας 6.4
θερμοκρασίε

: Χημική σύσταση των μεικτών οξειδίων V0.05Fe0.05Ce0.9O2 σε διαφορετικές 
ς πύρωσης 

V0.45Fe0.45Ce0.1O2

5μm 

V0.45Cu0.45Ce0.1O2

Σχήμα 6.34: Εικόνες SEM: (α) V0.45Fe0.45Ce0.1O2 και (β) V0.45Cu0.45Ce0.1O2, πύρωση 800 0C 

(α) (β) 
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6 ελέτη του τριπλού μεικτού οξειδίου V.1.4 Μ

β

 

 

οτελέσματα που φαίνονται στο σχήμα 6.36. 

  

Παρατηρήθ μένα  (2 C) παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

οσοστό μικροπορώδους περιοχής  (2.3-14.2%) από ότι τα αντίστοιχα μη πυρωμένα 

xFe0.4-xCe0.6O2 (0.05≤ x≤ 0.4) 

 Η τεχνική της ισόθερμης προσρόφησης αζώτου έδειξε ότι όλα τα δείγματα (0.05≤ 

x≤ 0.4) παρουσιάζουν ισόθερμο τύπου IV με ρόχο υστέρησης Η2. Η αύξηση της 

ποσότητας βαναδίου και αντίστοιχα η μείωση της ποσότητας σιδήρου οδηγούν σε 

μετατόπιση των καμπύλων κατανομής πόρων προς τη μεσοπορώδη περιοχή (DFT, Σχήμα  

6.35). 

Ταυτόχρονα, από τη μεγέθυνση του σχήματος 6.35 της περιοχής 1.2-2nm 

διακρίνεται μικρή κατανομή πόρων στην μικροπορώδη περιοχή, η οποία ενισχύει τα 
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Σχήμα 6.36: Συγκριτ οπορώδους περι ε σχέση με την ποσότητα του 
αναδίου σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης  

ικό διάγραμμα μικρ οχής σ
β (200 0C)

0

0.002

0.004
0.006

0.008

0.01

2 4 6 8 10Pore Width (nm)

Vo
lu

m
e 

(c
m

3 /g
)

0.012

0.014
0.016

0.018

0.02 35%Fe 30%Fe
15%Fe 10%Fe

1.48
5%Fe

1.86

1.2 1.4 1.6 1.8 2Pore Width (nm)

Μεγέθυνση 
1.2-2nm

Σχήμα 6.35: Κατανομή μεγέθους πόρων ξηραμένων υλικών και μεγέθυνση της μικροπορώδους 
περιοχής 
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δείγματα (1.6-8.5%) (Σχήμα 6.36). Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η παρουσία σιδήρου να 

 οδηγεί σε αύξηση της επιφάνειάς του (αύξηση κατά ~25% σε σχέση με το CeO2). 

  

 

ων στο σχήμα 6.38 παρουσιάζεται  η ίδια 

μειώνεται η μικροπορώδης περιοχή. Για παράδειγμα το στερεό V0.05Fe0.35Ce0.6O2 έχει 

83.7% χαμηλότερη μικροπορώδη περιοχή σε συνθήκες πύρωσης από ότι το στερεό χωρίς 

σίδηρο, δηλαδή το V0.4Ce0.6O2.  

 Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.37 (ξήρανση 100 0C) η προσθήκη σιδήρου στο τριπλό 

οξείδιο
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χήμα 6.37: Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας BET σε σχέση με την ποσότητα βαναδίου 

 

  

 Μελετώντας τη μέση διάμετρο των πόρ

Σ
(Fe=40-%V) 

συμπεριφορά τόσο στα ξηραμένα όσο και στα πυρωμένα δείγματα. Ακολουθείται μια 

αυξητική πορεία με μέγιστη τιμή να κατέχει το δείγμα με ποσοστό βαναδίου 35% (ή 5% 

Fe) και στη συνέχεια λαμβάνεται η κατώτερη τιμή στο 40% V (ή 0% Fe) 
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Σχήμα 6.38: Συγκριτικό διάγραμμα μέσης διαμέτρου των πόρων σε σχέση με την ποσότητα 
του βαναδίου σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης (200 0C) 
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 Η μετακίνηση των κορυφών που παρουσιάζεται στα φάσματα XRD και FTIR (500- 

900 cm-1) των πυρωμένων δειγμάτων υποδηλώνει το σχηματισμό στερεού διαλύματος 

τύπου φθορίτη.  Μετά από πύρωση στους 400 0C, το στερεό διάλυμα μένει σταθερό ενώ 

αντιθέτως με αύξηση της θερμοκρασίας στους 600 0C (Σχήμα 6.39(α)) παρατηρείται η 

ι 

στην 

ν σωματιδίων σε 

συνθήκες 0

εμφάνιση νέων κρυσταλλικών φάσεων (εκτός από  δημήτριας) CeVO  και Fe O4 2 3.  Αυτό 

ενισχύεται και από τα φάσματα FTIR  (Σχήμα 6.39(β)) αφού η κορυφή που αποδίδετα

ομάδα VO4
3- εμφανίζεται εντονότερη στην περιοχή 770-840 cm-1. Επιπλέον  

παρατηρείται η παρουσία δεσμών Fe-O γύρω στους 480-470 cm-1.   

86
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 Στο διάγραμμα του σχήματος 6.40 καταγράφεται το μέγεθος τω

 ξήρανσης και πύρωσης (200, 400  C).  
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 Το δείγμα V0.1Fe0.3Ce0.6O  (ξήρανση 100 0
2 C) έχει το μικρότερο μέγεθος 

σωματιδίων σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του σχήματος 6.37 αφού το δείγμα αυτό 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. 

 Η συνέχεια από τα δεδομένα της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης 

απομονώνεται η περιοχή 200-350 0C με σκοπό να διαφανεί κατά πόσο η παρουσία ή όχι

των Fe, V ευνοεί την κρυστάλλωση της άμορφης φάσεως. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στο συγκριτικό διάγραμμα του σχήματος 6.41 όπου φαίνεται ότι το στερεό με την 

μικρότερη ποσότητα σιδήρου (5%) ευνοεί περισσότερο την κρυστάλ

 

λωση σε χαμηλότερο 

όμων V, Fe επηρεάζει την κρυστάλλωση 

της άμορφης φάσης της δημήτριας και γενικότερα τη θερμική της συμπεριφορά. Η 

θερμοκρασιακό εύρος (280-225 0C).  

-3
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ΔΤ=307- 239= 68 0C 

  

 Είναι αισθητή η μετακίνηση όλων των κορυφών σε σχέση με την καθαρή δημήτρια 

το συμπέρασμα είναι ότι η παρουσία των ετεροατ

μετακίνηση των κορυφών προς μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με την 

καθαρή δημητρία ίσως να οφείλεται στο ότι τόσο το άλας του σιδήρου όσο και το άλας 

βαναδίου (§6.1.1) διασπώνται σε υψηλή θερμοκρασία για το σχηματισμό των φάσεων 

Fe2O3 και CeVO4.  Συγκεκριμένα το νιτρικό άλας του σιδήρου ακολουθεί τις πιο κάτω 

μεταβολές μέχρι το σχηματισμό του α-Fe2O3 [29]: 

  

ΔΤ=280-225= 55 0C

Σχήμα 6.41: Διαγράμματα DSC για τη θερμοκρασιακή περιοχή 200-350 0C σε συνθήκες 
ξήρανσης 

1ο  Fe(NO3)3.9H2O  →  Fe(OH)(NO3)2  →  Fe(OH)2NO3  →  FeOOH  →  Fe2O3
2ο  3ο  4ο  

1ο Βήμα: 75 0C, 2ο Βήμα: 156 0C, 3ο Βήμα: 200 0C, 4ο Βήμα: 400 0C 

(6.4) 

 231



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Κατά τη διάρκεια αποσύνθεσης των νιτρικών αλάτων, ε υψηλή θερμοκρασία, 

απελευθερώνονται αέρια ΝΟ

σ

 

του 

όσο 

και ργασία σε υψηλή 

θερμοκρασία (XRD, FTIR σχήματα 6.30 και 6.31 αντίστοιχα) και (β) κατέχει τη 

μεγαλύτερη επιφάνεια σε .  

 και Ο2 2 τα οποία χαρακτηρίζονται από ενδόθερμο φαινόμενο 

όπως φαίνεται στο σχήμα 6.42. 

  

Επιλέχθηκε να μελετηθεί η μορφολογία και να υπολογιστεί η στοιχειακή σύσταση 

δείγματος V0.1Fe0.3Ce0.6O2, τόσο σε θερμοκρασία πύρωσης 400 0C (Σχήμα 6.43(α)) 

και σε 600 0C (Σχήμα 6. 43(β)) γιατί όπως αναφέρθηκε πιο πάνω: (α) οι φάσεις Fe2O3 

 CeVO4 εμφανίζονται στο δείγμα όταν αυτό υποστεί θερμική επεξε

 συνθήκες ξήρανσης
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Σχήμα 6.42: Διαγράμματα DSC για τη θερμοκρασιακή περιοχή 300-5000C σε συνθήκες 
ξήρανσης 

 Πύρωση 400 0C 
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 Αναμένεται η μορφολογία μετά τις δύο διεργασίες πυρώσης να είναι διαφορετική

επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης από 400 0C σε 600 0C προκαλεί σημαντ

αλλαγές στο δείγμα όπως αύξηση του μέσου μεγέθους του κρυσταλλίτη (Σχήμα 6.40

εμφάνιση νέων φάσεων (Σχήμα 6.41), μείωση της επιφάνειας και μεταβολή του τύπου

ισοθέρμου και του βρόχου υστέρησης: Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατη

ισόθερμος τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 ενώ στους 600 0C παρατηρείται ισόθερμος

τύπου ΙΙ με βρόχο Η3. Η στοιχειακή ανάλυση EDS επιβεβαίωσε τα ποσοστά των V, Fe 

Ce που αναγράφονται στο τριπλό μεικτό οξείδιο (EDS ανάλυση για (α) πύρωση 400 

V: 11%, Fe:27%, Ce: 62% και (β) πύρωση 600 0C V: 11.3%, Fe:27.3%, Ce: 61.3%). 

Όπως φάνηκε, με την αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης στο μεικτό οξείδιο (

6.43(β)) παρατηρείται αλλαγή στη μορφολογία του στερεού με το σχηματισμό 

κρυσταλλικών φάσεων. Υπάρχουν βαθουλώματα στη δομή και είναι αισθητή η συνύπαρξη

, 

ικές 

), 

 της 

ρείται 

 

και 
0C  

Σχήμα 

δύο 

 

Πύρωση 600 0C (β

Σχήμα 6.43: Εικόνες SEM δείγματος V0.1Fe0.3Ce0.6O2 (α)  πύρωση 400 0C και (β) πύρωση 600 0C  

) 
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δύο

Από

της

τα 

steps 

 ειδών μεγάλων συσσωματωμάτων με έντονο γκρίζο χρώμα και άσπρο χρώμα τα οποία 

πιθανότατα να αποδίδονται στο σχηματισμό καινούριων φάσεων.  

 τις εικόνες που παρουσιάζονται στα σχήματα 6.43 (α),(β) επιβεβαιώνεται η επίδραση 

 θερμοκρασίας πύρωσης στη μορφολογία. Παρατηρείται  ότι και στις δύο περιπτώσεις 

υλικά είναι σε μεγάλο βαθμό συσσωματωμένα. Στο σχήμα 6.43 (α) δεν είναι εφικτό να 

διακριθούν σωματίδια που ανήκουν σε διαφορετικές φάσεις γεγονός που υποδηλώνει το 

σχηματισμό στερεού διαλύματος. Ταυτόχρονα στο ίδιο στερεό παρατηρείται η παρουσία 

η οποία χαρακτηρίζει τη συνένωση κόκκων. 

  

V0.4Ce0.6O2

 

 Στο σχήμα 6.43(γ) παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του διπλού οξειδίου 

V0.4Ce0.6O2 για σκοπό σύγκρισης της μορφολογίας του με αυτή του δείγματος 

V0.1Fe0.3Ce0.6O2. Το κοινό χαρακτηριστικό των δύο δειγμάτων είναι οι συνθήκες σύνθεσής 

τους καθώς επίσης το ποσοστό της δημήτριας που περιέχεται στη δομή τους και ανέρχεται 

στο 60%. Παρατηρούνται έντονες διαφορές μεταξύ των μορφολογιών των δύο δειγμάτων 

και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσία του δεύτερου ετεροατόμου και η μείωση 

της ποσότητα του πρώτου οδηγούν σε υλικό με διαφορετική μορφολογία. 

Συμπερασματικά η παρουσία των δύο ετεροατόμων καθώς η μεταβολή της % ποσότητας 

του ετεροατόμου επηρεάζει σημαντικά τη μορφολογία των υλικών που λαμβάνονται. 

 

Σχήμα 6.43: (γ) Εικόνες SEM δείγματος V0.4Ce0.6O2 , πύρωση 400 C  0
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6.1.5 Συμπεράσματα που εξάγονται από το χαρακτηρισμό των τριπλών μεικτών 

οξειδίων δημητρίου 

 Προηγουμένως αναφέρθηκε ο χαρακτηρισμός των τεσσάρων ομάδων των τριπλών 

μεικτών οξειδίων δημητρίου που συντέθηκαν σε αυτή τη Διδακτορική Διατριβή και 

φαίνεται ότι η προσθήκη βαναδίου, χαλκού και σιδήρου στη δημήτρια επηρεάζει τις 

δομικές και επιφανειακές της ιδιότητες καθώς και τη μορφολογία της. Οι μεγαλύτερες 

επιφάνειες σε συνθήκες ξήρανσης παρουσιάζονται στα υλικά: V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (331 

m2/g), V0.1Fe0.3Ce0.6O  (275 m2/g), V2 0.1Cu0.1Ce0.8O2 (299 m2/g) και V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (294 

είναι μεσοπορώδη και περιέχουν μικρό ποσοστό μικροπορώδους περιοχής. 

. 

 

 

< 

 

 

 

 

 

 

ς 

 

η 

σε 

χέση με την καθαρή δημήτρια. Η σύνθεση των τριπλών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce 

δηγεί τ

ε

ε χ τ

μικά 

m2/g) τα οποία 

Ταυτόχρονα τα δείγματα περιέχουν ροφημένο νερό στη δομή τους (DSC, FTIR, TGA)

Παρατηρείται ο σχηματισμός στερεού διαλύματος τύπου δημήτριας (VxCuxCe1-2xO2 μέχρι

Τ=400 0C και x≤ 0.3, VxCu0.4-xCe0.6O2 Τ=400 0C και x< 0.3, VxFexCe1-2xO2 μέχρι Τ=400 
0C και x≤ 0.3 και VxFe0.4-xCe1-2xO2 Τ>400 0C,  XRD και FTIR). Επιπλέον, με αύξηση της

θερμοκρασίας πραγματοποιούνται διάφορες μεταβολές στα δείγματα: ενδόθερμη σε Τ

160 0C (απώλεια προσροφημένου νερού), εξώθερμη σε 210< Τ< 330 0C (μετατροπή

άμορφης φάσεως σε κρυσταλλική), ενδόθερμη 350< Τ< 440 0C  (απομάκρυνση

υδροξυλομάδων). Αξιοσημείωτη είναι η εξώθερμη μεταβολή που παρατηρείται (ανάλογα

με το  δείγματα) σε υψηλή θερμοκρασία και οφείλεται στο σχηματισμό της κρυσταλλικής

φάσεως CeVO4 (TGA, DSC, XRD, FTIR).  Η σταθερή φάση CeVO4 σχηματίζεται και στις

δύο ομάδες των τριπλών οξειδίων: V-Cu-Ce και V-Fe-Ce. Η θερμική επεξεργασία του

στερεού οδηγεί στην συσσωμάτωση των μικροκρυσταλλιτών σε μεγαλύτερου μεγέθου

σωματίδιο με αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας και του όγκου, την αύξηση των

πόρων του στερεού και την μεταβολή της μορφολογίας του. Είναι ευνοϊκή η προσθήκ

σιδήρου στο τριπλό σύστημα VxFe0.4-xCe0.6O2 αφού αυξάνεται η επιφάνεια κατά 25% 

σ

ο σε υλικά με διάφορες μορφολογίες, ανάλογα με το % ποσοστό ων ετεροατόμων 

που προστίθ νται στη δημήτρια και με τη θερμική επεξεργασία που υπόκειται το δείγμα 

(SEM). 

 

6.2 Μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των τριπλών μεικτών οξειδίων δημητρίου 

  Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 πιλέ θηκαν α δείγματα που παρουσίασαν τη 

μεγαλύτερη επιφάνεια  από τη μέθοδο καταβύθισης σε συνθήκες ξήρανσης για να 

μελετηθεί η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων σύνθεσης στα φυσικοχη
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χαρακτηριστικά τους. Τα τριπλά μεικτά οξείδια που μελετούνται εκτενώς πιο κάτω είναι 

τα: V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y, V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y, V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y 

 
6.2.1 Επίδραση της συγκέντρωσης των πρόδρομων αλάτων 
 

   Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, για να ληφθεί ίζημα στη μέθοδο καταβύθισης 

πρέπει το διάλυμα να καταστεί υπέρκορο. Από τις σχέσεις 2.2 και 2.6 του κεφαλαίου 2 

στην § 2.1.1.2 φαίνεται ότι ο ρυθμός της πυρηνογένεσης εξαρτάται ισχυρά από το βαθμό 

υπερκορεσμού άρα και από τη συγκέντρωση των πρόδρομων αλάτων. Οι V.R. Choudhary 

et al. [30] παρασκεύασαν MgO με διάφορες συγκεντρώσεις πρόδρομων αλάτων και 

έδειξαν ότι η θερμική αποσύνθεση και οι επιφανειακές ιδιότητες των MgO επηρεάζονται 

από τη συγκέντρωση. Η L.A. Bruce  και οι συνεργάτες της [31] μελέτησαν το οξείδιο του 

δημητρίου μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του άλατος (NH ) Ce(NO )4 2 3 6 στο εύρος 0.016-

0.05Μ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καταβύθισης παρουσία ανθρακικού αμμωνίου. 

Παρατήρησαν ότι όσο η συγκέντρωση του Ce(IV) αυξανόταν, τόσο η επιφάνεια ΒΕΤ 

μειωνόταν και ταυτόχρονα αυξανόταν η απόδοση του προϊόντος. Για καλύτερη μελέτη της 

συμπεριφοράς των τριπλών μεικτών οξειδίων στην παρούσα Δ.Δ παρασκευάστηκαν 

οξείδια με συγκέντρωση των πρόδρομων αλάτων μικρότερη και μεγαλύτερη από 0.01Μ.  

Από τον πίνακα 6.5 φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη επιφάνεια σε όλα τα δείγματα 

εμφανίζει η συγκέντρωση 0.01Μ τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και σε συνθήκες 

πύρωσης. Είναι φανερή, η μείωση της επιφάνειας σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που 

οφείλεται στο ότι, στα πιο αραιωμένα διαλύματα λόγω της διαφορετικής πυκνότητας 

φορτίου στην επιφάνεια τους υπάρχει σχηματισμός μικρότερων σωματιδίων (Σχήμα 6.43) 

σε σχέση με τα πυκνότερα διαλύματα στα οποία παρατηρείται μεγαλύτερη συσσωμάτωση 

[13, 32]. Αυτό παρατηρείται εντονότερα σε συνθήκες ξήρανσης. 

Πίνακας 6.5: Επίδραση συγκέντρωσης πρόδρομων αλάτων σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης 

Επιφάνεια BET (m2/g) 

Συγκέντρωση  (πύρωση 200 0C ) Συγκέντρωση (Ξήρανση 100 0C) 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ    
0.1 0.05 0.01 0.005 0.1 0.05 0.01 0.005 

V0.05Fe O 90 0.05Ce 54 112 213 157 2.4 331 53 0.9 2-y

V0.1Fe0.3Ce0.6O 137 126 253 230 1.1 68 275 190 2-y

V0.1Cu0.1Ce0.8O 104 132 193 176 0.0066 72 299 189 2-y

V0.5Cu0.35Ce0.6O 50 16 157 97 1.7 79 294 175 2-y
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 Στο σχήμα 6.44 φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των 

πρόδρομων αλάτων τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος των σωματιδίων. 
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Σχήμα 6.44: Μέγεθος σωματιδίων (L, από XRD) όλων ων τριπλών οξειδίων σε συνθήκες 
ξήρανσης 

τ

 
 Η διαφορετική πυκνότητα που παρουσιάζουν τα δείγματα με αλλαγή της 

συγκέντρωσης των πρόδρομων αλάτων τους επηρεάζει σημαντικά την μορφολογία τους 

όπως γ

πάνω από τα οποία 

συνυπάρχουν άλλης φύσεως σωματίδια ως μειονότητα. Μειώνοντας περαιτέρω τη 

λου 

πόρους και να παρουσιάζει: (α) γωνιές μ ωματίδια, (β) μεγάλα 

επίπεδα κρυσταλλιτών ελ  

φά ώς και από τα διαγράμματα XRD στο σχήμα 6.46. Παρόλο που οι 

κρυσταλλικές φάσεις, CeO2, CeVO4 και 2O3,  οι χαρακτηριστικές ομάδες 

ι τρ ίγ , είν ανερή διαφ ική ση ν 

κορυφών ς η μετατόπιση ς. Α  υπ νύ  

αλ ητ ν δ ειγμά Επ τά  υπ ισμ ς 

σης ν επιπέδων 0}/Ι{111} από ιαγρά τα  βρ  

ότι η τιμή αυτή να μεταβάλλεται με αλλαγή της συγκέντρωσης των πρόδρομων αλάτων 

ίνεται προφανές από τις εικόνες της μικροσκοπίας σάρωσης στο σχήμα 6.45.

 Ενδιαφέροντα είναι η παρουσία σωματιδίων υπό μορφή βελονών τα οποία 

συνυπάρχουν με ισχυρά συσσωματωμένα συγκροτήματα και με σφαιρικά σωματίδια όταν 

η συγκέντρωση του πρόδρομου άλατος είναι 0.1Μ (Σχήμα 6.45(α)). Με μείωση της 

συγκέντρωσης στην τιμή 0.05Μ (Σχήμα 6.45(β)) μεταβάλλεται εντελώς η προηγούμενη 

μορφολογία αφού δεν παρατηρείται η ύπαρξη ράβδων αλλά αντιθέτως υπάρχουν αρκετά 

βαθουλώματα με πολύ πυκνά συσσωματωμένα σωματίδια, 

συγκέντρωση στο 0.01Μ φαίνεται ότι το δείγμα (Σχήμα 6.45(γ)) δεν έχει σχεδόν καθό

ε καλά καθορισμένα σ

, (γ) ευδιάκριτες αιχμές. Τα αποτ έσματα αυτά στηρίζονται από τα

σματα FTIR καθ

 Fe και ταυτόχρονα

είναι παρούσες κα στα ία δε ματα αι φ  η ορετ  έντα  τω

χαρακτηριστικών καθώ και  του υτό οδεικ ει τη

διαφορετική κρυστ λικότ α τω ύο δ των. ίσης με από ολογ ό τη

αναλογίας της έντα  τω  Ι{20 τα δ μμα XRD έθηκε
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υποδηλώνοντας τη διαφορετική μορφολογία των στερεών. Συμπερασματικά, η αλλαγή της 

συγκέντρωσης του άλατος έχει άμεση επίδραση στη μορφολογία του τελικού προϊόντος 

γεγονός το οποίο αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές, όπως συγκαταλέγονται ο J.H. Kim 

και οι συνεργάτες του [13], και ο A.A. Burukhin και οι συνεργάτες του [33]. Οι δεύτεροι 

παρατήρησαν ότι η αλλαγή της συγκέντρωσης του πρόδρομου άλατος του σιδήρου από 

0.01Μ σε 0.25Μ οδηγεί στο σχηματισμό αιματίτη με μη πορώδη και μεσοπορώδη 

μορφολογία αντίστοιχα.  

 

 

  

 

 

 

 

 

(α) 0.1Μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηματισμός ράβδων 

Μήκος~ 4μm

(β) 0.05Μ 
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(γ) 0.01Μ 

 

  

 Στα διαγράμματα XRD (Σχήμα 6.46 (α), περιοχή 10-40 2θ), εμφανίζονται πιο 

πρόδρομων αλάτων 

 γιατί και 

οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μετατόπιση των κορυφών σε σχέση με το μέγεθος του 

κρυσταλλίτη (π.χ στο V0.05Fe0.05Ce0.9O2 το μέγεθος του κρυσταλλίτη ακολουθεί την εξής 

σειρά 0.05Μ>0.1Μ>0.01Μ>0.005Μ). Όταν μεγαλώνει το μέγεθός το  κρυσταλλίτη, η 

κορυφή μετατοπίζεται σε μικρότερα 2θ, άρα υπάρχει μεγαλύτερη ενδοατομική απόσταση. 

Σχήμα 6.45: Εικόνες SEM του δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y με συγκεντρώσεις πρόδρομων 
αλάτων (α) 0.1Μ, (β) 0.05Μ και (γ) 0.01Μ, (πύρωση 800 0C, μέγεθος σωματιδί
48nm, 0.05M: 38nm, 0.1Μ: 54nm, SBET 0.01M: 3m2/g, 0.05M: 4m2/g, 0.1Μ: 1m2/g) 

ων 0.01M: 

ευρείες κορυφές όσο η συγκέντρωση του υδατικού διαλύματος των 

αυξάνεται. Στο σχήμα 6.47 επιλέχθηκαν 2 ομάδες των τριπλών μεικτών οξειδίων

υ

20 30 40 50 60 70 802Θ

Ι

0.05M 0.05M
0.01M0.01M

0.1M

4006008000012001400160018002000
cm-1

T%

10

0.1M

Σχήμα 6.46:  Συγκριτικά (α) διαγράμματα XRD και (β) φάσματα FTIR των οξειδίω  V0.05Fe0.05Ce0.9O2 

 (πύρωση 800 0C) με συγκεντρώσεις πρόδρομων αλάτων 0.05M, 0.01M και 0.1M 

(α) (β) 

ν
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 Στο σχήμα 6.48 παρουσιάζεται διαγραμματικά η σχέση μεταξύ του μεγέθους του 

κρυσταλλίτη και της τιμής της παραμέτρου πλέγματος. Σχεδόν και τα τέσσερα οξείδια 

αρου

αυξάνεται

η 

διαλύματος) τόσο το μέγεθος του κρυσταλλίτη μειωνόταν και αυτό αποδίδεται στην 

οξείδωση του Ce3+ σε Ce4+. 

π σιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, δηλαδή τα προαναφερθέντα δύο μεγέθη δεν 

συσχετίζονται γραμμικά σε κανένα από τα οξείδια αλλά από ότι φαίνεται όσο το ένα 

 το άλλο μειώνεται.  

 

 Τα ίδια παρατήρησαν και οι ομάδες των A.I.Y Tok  [34] και S. Tsunekawa[35], 

όταν μελέτησαν το οξείδιο του δημητρίου (με διάφορες συγκεντρώσεις: 0.005Μ, 0.01Μ, 

0.015Μ, 0.02Μ, 0.025Μ) με τη διαφορά ότι οι πρώτοι χρησιμοποίησαν πρόδρομο άλας 

νιτρικού δημητρίου (Ce(III)) σε αντίθεση με την παρούσα περίπτωση όπου 

χρησιμοποιήθηκε άλας Ce(IV).  Ο A.I.Y Tok και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι όσο 

συγκέντρωση του Ce(III) αυξανόταν (με επακόλουθο να αυξάνεται και η οξύτητα του 
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Σχήμα 6.48: Συγκριτικό διάγραμμα παραμέτρου πλέγματος και μέσου μεγέθους κρυσταλλίτη όπου: 
(a) V0. 0.05Fe0.05Ce 9O2, (b) V0.1Cu0.1Ce0.8O2, (c) V0.1Fe0.3Ce0.6O2 και (d) V0.05Cu0. 53 Ce0.6O2
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 Επίσης τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται και από τη μέθοδο DFT (Σχήμα 

6.49), αφού όσο πιο μικρή είναι η συγκέντρωση των πρόδρομων αλάτων τόσο πιο ευρεία 

είναι η κατανομή μεγέθους πόρων με αισθητή τη μετακίνηση προς τη μεσοπορώδη 

περιοχή.  

.2.2 Ε

χ  ς

όντος που προκύπτει όσο και τη θερμική σταθερότητά του. 

0 και cm-1:1380 αντίστοιχα) το 

δείγμα με συγκέντρωση άλατος 0.1Μ παρουσιάζει εκτός από τις χαρακτηριστικές κορυφές 

της δημήτριας, κορυφές που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία NO3
- στο δείγμα 

(Ce(NO3)4.5H2O) [12, 13]. Πιθανόν, η μειωμένη τιμή του πορώδους που εμφανίζει η 

συγκέντρωση 0.1M οφείλεται στην συγκράτηση των νιτρικών ειδών στους πόρους με 

αποτέλεσμα την κάλυψη τους αφού με πύρωση του δείγματος σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες παρατηρείται απομάκρυνση τους με ταυτόχρονη αύξηση της επιφάνειας 

επιφάνειας (400 0C  πύρωση: αύξηση της επιφάνειας κατά 20-60 m2/g).  

 Συμπερασματικά, η χρήση αραιών διαλυμάτων δημητρίου ευνοεί τη δημιουργία 

πιο σταθερών μεσοπορώδων υλικών με μεγάλη επιφάνεια 

.2.2 Ε

χ  ς

όντος που προκύπτει όσο και τη θερμική σταθερότητά του. 

 

 Επίσης, (XRD (Σχήμα 6.47)  και FTIR/ 2θ: 18, 22.50 και cm-1:1380 αντίστοιχα) το 

δείγμα με συγκέντρωση άλατος 0.1Μ παρουσιάζει εκτός από τις χαρακτηριστικές κορυφές 

της δημήτριας, κορυφές που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία NO3
- στο δείγμα 

(Ce(NO3)4.5H2O) [12, 13]. Πιθανόν, η μειωμένη τιμή του πορώδους που εμφανίζει η 

συγκέντρωση 0.1M οφείλεται στην συγκράτηση των νιτρικών ειδών στους πόρους με 

αποτέλεσμα την κάλυψη τους αφού με πύρωση του δείγματος σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες παρατηρείται απομάκρυνση τους με ταυτόχρονη αύξηση της επιφάνειας 

επιφάνειας (400 0C  πύρωση: αύξηση της επιφάνειας κατά 20-60 m2/g).  

 Συμπερασματικά, η χρήση αραιών διαλυμάτων δημητρίου ευνοεί τη δημιουργία 

πιο σταθερών μεσοπορώδων υλικών με μεγάλη επιφάνεια 

  
6 πίδραση του είδους των πρόδρομων αλάτων 
 
 Η φύση του πρόδρομου άλατος παίζει τις περισσότερες φορές καθοριστικό ρόλο 

στα χαρακτηριστικά του στερεού που λαμβάνεται. Στην σύνθεση όλων των μεικτών 

οξειδίων ρησιμοποιηθήκαν νιτρικά πρόδρομα άλατα γιατί η θερμοκρασία διάσπασή  τους 

είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα κατά την πύρωση των στερεών να αποφεύγονται ριζικές 

μεταβολές της υφής και της δομής [36]. Ο A.C. Geiculescu και οι συνεργάτες του [37] 

αναφέρουν ότι τα ιόντα του πρόδρομου άλατος π.χ Cl-, NO3
- ή SO4

2- επηρεάζουν τόσο την 

κρυσταλλική δομή του προϊ

6 πίδραση του είδους των πρόδρομων αλάτων 
 
 Η φύση του πρόδρομου άλατος παίζει τις περισσότερες φορές καθοριστικό ρόλο 

στα χαρακτηριστικά του στερεού που λαμβάνεται. Στην σύνθεση όλων των μεικτών 

οξειδίων ρησιμοποιηθήκαν νιτρικά πρόδρομα άλατα γιατί η θερμοκρασία διάσπασή  τους 

είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα κατά την πύρωση των στερεών να αποφεύγονται ριζικές 

μεταβολές της υφής και της δομής [36]. Ο A.C. Geiculescu και οι συνεργάτες του [37] 

αναφέρουν ότι τα ιόντα του πρόδρομου άλατος π.χ Cl-, NO3
- ή SO4

2- επηρεάζουν τόσο την 

κρυσταλλική δομή του προϊ
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Επιπρόσθετα ο V.R. Choudhary και οι συνεργάτες του [30] συνθέσανε οξείδια μαγνησίου 

με θειικά, χλωριούχα, οξικά και νιτρικά άλατα μαγνησίου και παρατήρησαν ότι έχει 

μεγάλη επίδραση η θερμική τους αποσύνθεση τόσο στην επιφάνεια όσο και στην 

βασικότητα των MgO. Δηλαδή τα ανιόντα Cl-, NO3
-, SO4

2- και CH3COO- επηρεάζουν 

ισχυρά τις ιδιότητες του οξειδίου. 

 

φάση

[13]

είδος

 των δύο αλάτων

  Πιο κάτω παρουσιάζεται ο τρόπος επίδρασης του είδους του πρόδρομου άλατος 

σιδήρου και χαλκού στα τριπλά οξείδια V-Fe-Ce και V-Cu-Ce αντίστοιχα. Τα άλατα που 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς σύγκρισης επιλέχθηκαν κυρίως λόγω του χαμηλού τους 

κόστους και της ευρείας χρήσης τους ως πρόδρομα σε συνθέσεις υλικών. 

Αρκετές φορές η φύση του πρόδρομου άλατος επηρεάζει και την κρυσταλλική 

 του προϊόντος που λαμβάνεται, όπως αναφέρουν ο J.H. Kim και οι συνεργάτες του 

. Στην παρούσα περίπτωση η κρυσταλλική δομή της δημήτριας δεν επηρεάζεται με το 

 του πρόδρομου άλατος, αλλά παρατηρείται ότι η φάση CuO (η οποία αρχίζει να 

εμφανίζεται στους 600 0C) σχηματίζεται στους 700 0C εάν ο νιτρικός χαλκός 

αντικατασταθεί με οξικό χαλκό. Αυτό πιθανότατα αποδίδεται στη διαφορετική 

διαλυτότητα .  

400

600

800

1000

1200

I

 

 Ταυτόχρονα, παρουσία άλατος θειϊκού χαλκού, οξικού χαλκού ή χλωριούχου 

σιδήρου δεν παρατηρείται σχηματισμός νέων φάσεων, Ce2(SO4)3, Ce3(CH3COO)2 ή CeCl3 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.50, και η εικόνα αυτή παρατηρείται και στα 

υπόλοιπα δύο οξείδια  καθώς επίσης και σε θερμοκρασίες πύρωσης 200 και 400 0C. Σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες αρχίζουν να εμφανίζονται καινούριες φάσεις όπως CuO, 

CeVO4 και Fe2O3. 

0

200

10 20 30 40 50 602Θ

V Fe Ce O2 0.05 0.05 0.9
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χήμα 6.50: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των δύο τριπλών οξειδίων με διαφορετικά 
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 Από τα διαγράμματα του σχήματος 6.51 παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια 

με (μικρό σχετικά μέγεθος σωματιδίων) λαμβάνεται και για τα τέσσερα τριπλά οξείδια, 

τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και πύρωσης, όταν το πρόδρομο άλας το οποίο 

χρησιμοποιείται είναι νιτρικό. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγάλη διαλυτότητα που 

παρουσιάζουν τα νιτρικά άλατα στα υδατικά διαλύματα (Cu(NO3)2.3H2O: 130g/100cm3 

εών καθώς και η 

 4000C). Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο άλας το θειικό 

σίδηρος αντίστοιχα και (β) V0.1Cu0.1Ce0.9O2-y και V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y, όπου d, e, f είναι νιτρικός 
χαλκός, 
πυρωμένο πυρ

(β) 

Η Ο, Fe(NO ) .9H O: 138g/100cm3Η Ο, FeCl .9H O: 92g/100cm3
2 3 3 2 2 3 2 Η Ο, CuSO .5H O: 

32g/100cm
2 4 2

3Η Ο, Cu(C H O ) : 7.2g/100cm3
2 2 3 2 2 Η Ο) ή ακόμη στη χαμηλότερη θερμοκρασία 

που απαιτείται για διάσπαση των αλάτων αυτών σε σχέση με τα υπόλοιπα άλατα με 

αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι μεταβολές στην υφή και δομή των στερ

2

δημιουργία ανεπιθύμητων στερεών φάσεων.  

  

 Από τη μελέτη των ισόθερμων προσρόφησης βρέθηκε ότι τα δείγματα των μεικτών 

οξειδίων V-Fe-Ce δίνουν το ίδιο είδος ισοθέρμου (τύπου ΙV και Ι, βρόχο υστέρησης Η2) 

και με τα τρία πρόδρομα άλατα σιδήρου τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και σε συνθήκες 

πύρωσης (200 και

οξικός χαλκός και θειικός χαλκός αντίστοιχα και 1, 3 είναι V

Σχήμα 6.51: Συγκριτικά διαγράμματα επιφάνειας ΒΕΤ και μεγέθους σωματιδίων παρουσία 
διαφορετικών πρόδρομων αλάτων στα μεικτά οξείδια (α) V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και V0.1Fe0.3Ce0.6Ο2-y 
(ξήρανση 100 0C) όπου a, b, c είναι χλωριούχος σίδηρος, νιτρικός σίδηρος και ακετυλακετονάτος 

0.05Cu0.35Ce0.6O2-y ξηραμένο και 
 στους 200 0C και 2, 4 V0.1Cu0.1Ce0.9O2-y ξηραμένο και ωμένο στους 200 0C. 
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χ στην περίπτωση του τριπλού μεικτού οξειδίου με περιεκτικότητα 5%V και 35%Cu  

επηρεάζεται ο βρόχος υστέρησης και άρα το σχήμα των πόρων και ο τρόπος 

συσσωμάτωσης των σωματιδίων (Σχήμα 6.52(γ)).  

 Αυτό που αναφέρθηκε και επεξηγήθηκε πιο πάνω επιβεβαιώνεται και από το 

διάγραμμα της κατανομής μεγέθους πόρων. Είναι ευδιάκριτη η πλατιά κατανομή, η οποία 

έχει μέση τιμή γύρω στα 14.7 nm και είναι σαφώς μετατοπισμένη προς τη μεσοπορώδη 

περιοχή, που παρουσιάζει το δείγμα με το πρόδρομο άλας θειικού χαλκού σε σχέση με τα 

υπόλοιπα δύο που εστιάζονται στην περιοχή 1.5-5 nm. Επίσης, το δείγμα αυτό 

παρουσιάζει και το μικρότερο ποσοστό μικροπορώδους περιοχής (Σχήμα 6.52).  

αλκό 

 του πρόδρομου άλατος του θεϊκού χαλκού δεν ισχύει μόνο σε 

         Σχήμα 6.52: (α) Κατανομή μεγέθους πόρων, (β) Μικροπορώδης περιοχή και (γ) Ισόθερμες  
προσρόφησης N2 σε συνθήκες ξήρανσης σε σχέση με το είδος των πρόδρομων αλάτων  
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 Η επίδραση

συνθήκες ξήρανσης αλλά και σε συνθήκες πύρωσης και αυτό επιβεβαιώνεται από το 

συγκριτικό σχήμα 6.53 των ισοθέρμων προσρόφησης. 
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V

 

 Παρόμοια φάσματα FTIR εμφανίζουν και τα δύο τριπλά οξείδια της ομάδας V-Cu-

Ce με διαφορές να παρουσιάζουν στις εντάσεις των κορυφών των χαρακτηριστικών 

ομάδων. Η παρουσία των οξικών ιόντων γίνεται αισθητή μόνο σε συνθήκες πύρωσης από 

τις χαρακτηριστικές ασθενής ταινίες στους 1550 και 1430 cm-1 [38]. Στο σχήμα 6.54 

παρουσιάζονται δύο φάσματα του μεικτού οξειδίου V0.05Cu0.35Ce0.6Ο2, ένα παρουσία και 

των τριών πρόδρομων αλάτων (400- 4000cm-1) και το άλλο αντιστοιχεί σε πρόδρομο άλας 

θειικού χαλκού όπου το στερεό έχει υποστεί πύρωση σε θερμοκρασίες 200 και 400 0C 

(500- 2000 cm-1).   

 

 Είναι εμφανείς οι ομοιότητες των τριών φασμάτων στο σχήμα 6.54(α) όσο αφορά 

την παρουσία χαρακτηριστικών ταινιών που αποδίδονται στο προσροφημένο νερό καθώς 

πίσης και στη δόνηση του δεσμού Ce-O. Οι ασθενείς κορυφές που διακρίνονται γύρω 

τους 1020 cm-1 και 2300 cm-1 αποδίδονται στο νερό το οποίο προσροφήθηκε από το 

περιβάλλον στην επιφάνεια του μεικτού οξειδίου και στο CO2 του αέρα αντίστοιχα [6]. 
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Σχήμα 6.53: Ισόθερμες προσρόφησης N2 σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης με χρήση πρόδρομου 
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Σχήμα 6.54: Φάσματα FTIR δείγματος V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (α) με διάφορα πρόδρομα άλατα και 
λας θειικού χαλκού σε συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης 

 
(β) πρόδρομο ά
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Δεν εμφανίζονται νέες κορυφές ο οξικό ανιόν αλλά από το σχήμα 6.54(β) 

διακρίνονται μικρές και χαρακτηριστικές ταινίες στην περιοχή 1000- 1200 cm-1 που 

ανήκουν στην ομάδα SO4
2- οι οποίες γίνονται εντονότερες όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

πύρωσης. Άρα τα θειικά ανιόντα δύσκολα φεύγουν από την επιφάνεια ή από το εσωτερικό 

των οξειδίων [37]. Αφού από τα διαγράμματα XRD δεν φαίνεται η παρουσία της φάσεως 

Ce2(SO4)3 ή οποιασδήποτε άλλης φάσης μεταξύ των SO4
2- και των μεταλλοιόντων του 

μεικτού οξειδίου, πιθανότατα οι ομάδες των θειικών ανιόντων είναι δεσμευμένες στην 

επιφάνεια των οξειδίων με κάποιον από τους παρακάτω πιθανούς τρόπους δέσμευσης 

(Σχήμα 6.55) [39]: 

 

τα 

φειλόμενες στο 

H+
O OO

  

Η χρήση των νιτρικών αλάτων είναι πιο ευνοϊκή, αφού όπως φαίνεται από τα 

φάσματα FTIR, τα νιτρικά ιόντα απομακρύνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με 

θειικά ανιόντα. 
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Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα       
απώλειας βάρους                         

Σχήμα 6.56: Συγκριτικά διαγράμματα DSC μεικτών οξειδίων 
V-Fe-Ce όπου,  1: V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y και 2: V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y  
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 Στη συνέχεια μελετάται η συμπεριφορά των μεικτών οξειδίων κατά τη διάρκεια της 

θέρμανσής τους, δηλαδή η θερμική σταθερότητά τους. Στο σχήμα 6.56 παρουσιάζονται 

και τα έξι διαγράμματα DSC που λαμβάνονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και είναι 

φανερό ότι δεν υπάρχουν αισθητές διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή η παρουσία των 

διαφορετικών ιόντων των πρόδρομων αλάτων μεταβάλλει ουσιαστικά την ένταση των 

ενδόθερμων ή εξώθερμων φαινόμενων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο άλας 

τον ακετυλακετονάτο σίδηρο η διαδικασία της κρυστάλλωσης λαμβάνει χώρα σε 

χαμηλότερο θερμοκρασιακό εύρος. Επίσης σε όλα τα δείγματα (εκτός από αυτά του 

πρόδρομου άλατος ακετυλακετονάτου σιδήρου) σε υψηλή θερμοκρασία, περίπου (400- 

450 0C), παρατηρείται μια ασθενής ενδόθερμη κορυφή η οποία αποδίδεται στη απώλεια 

νερού και βασικά ερμηνεύεται ως δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των ατόμων του υδρογόνου 

και του πλεγματικού οξυγόνου [6]. Αυτό στηρίζεται και από τα φάσματα FTIR των 

πυρωμένων δειγμάτων στους 400 και 500 0C τα οποία περιέχουν ασθενείς ταινίες που 

αποδίδονται σε νερό. Στον πίνακα 6.6 καταγράφεται η συνολική  απώλεια βάρους του 

κάθε δείγματος και συμπεραίνεται ότι οι απώλειες βάρους των δύο δειγμάτων με το ίδιο 

πρόδρομο άλας δεν διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. 

 Με τον ίδιο τρόπο μελετηθήκαν και τα δύο τριπλά οξείδια V-Cu-Ce τα οποία 

παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά. Συγκεκριμένα το σχήμα 6.57 αναφέρεται στο 

μεικτό οξείδιο V0.05Cu0.35Ce0.6O2 που λήφθηκε με διάφορα πρόδρομα άλατα χαλκού 

200- 350  0C 

(Σχήμα 6.57) εξηγούνται από το διαφορετικό ποσοστό της μορφης φάσης που έχει το 

υπάρχει σαφής ομοιότητα των αποτελεσμάτων για τα στερεά που για το σχηματισμό τους 

χρησιμοποιήθηκαν πρόδρομα άλατα οξικού και θειϊκού χαλκού.  

  

 Οι διαφορές στις εντάσεις των κορυφών στο θερμοκρασιακό εύρος 
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κάθε δείγμα και ταυτόχρονα από τη θερμοκρασία διάσπασης των πρόδρομων αλάτων. Τα 

ύο δε

  

δ ίγματα των πρόδρομων οξικών ή θειικών αλάτων ευνοούν τη διαδικασία της 

κρυστάλλωσης σε χαμηλότερο θερμοκρασιακό εύρος από ότι το δείγμα με πρόδρομο άλας 

το νιτρικό χαλκό. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενα 

αποτελέσματα (των πρόδρομων αλάτων του σιδήρου) αφού και σε αυτή την περίπτωση η 

διαδικασία της κρυστάλλωσης ευνοείται περισσότερο από τα πρόδρομα άλατα του 

ακέτυλακετονάτου σιδήρου και χλωριούχο σίδηρο σε σχέση με το νιτρικό σίδηρο. 

 Τέλος, το είδος του πρόδρομου άλατος επηρεάζει σημαντικά τη μορφολογία του 

τελικού προϊόντος (Σχήμα 6.58). Στους 800 0C παρατηρείται από τα διαγράμματα XRD 

και από τα φάσματα FTIR (Σχήμα 6.59) η ίδια δομή στα υλικά που προέκυψαν με 

πρόδρομα άλατα νιτρικού και χλωριούχου σιδήρου, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται μια 

μικρή μετατόπιση των κορυφών που οφείλεται στη διαφορετική μορφολογία των 

δειγμάτων και στο διαφορετικό τρόπο συσσωμάτωσης των κρυσταλλιτών 

 

(α) Πρόδρομο: Fe(NO3)39H2O (β) Πρόδρομο: FeCl3

Σχήμα 6.58: Εικόνες μικρογραφίας SEM δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y με πρόδρομα  
Fe(NO3)3.9H2O (SBET: 3m2/g, LXRD:48 nm) (πύρωση 800 0C) και (β) FeCl3 (SBET: 
D: 50nm) 

άλατα: (α) 
1 m2/g, LXR

 248 



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Οι εικόνες της μικροσκοπίας σάρωσης λήφθηκαν μετά από πύρωση και των δύο 

δειγμάτων στους 800 0C για 2 ώρες. Είναι ευδιάκριτη η συσσωμάτωση των σωματιδίων 

και στις δύο περιπτώσεις με μεγαλύτερο βαθμό να συμβαίνει στην περίπτωση του  

πρόδρομου νιτρικού σιδήρου όπου μικρά σωματίδια ή ομάδες μικρών σωματιδίων (άσπρο 

χρώμα) βρίσκονται σε επαφή με μεγάλα πυκνά στρώματα εξαγωνικών συσσωματωμάτων 

(γκρίζο χρώμα).  

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

και

 
 

Ο τύπος του πρόδρομου άλατος (δηλαδή το είδος του ανιόντος) δεν επηρεάζει την 

αναλογία των ειδών V, Fe και Ce (Πίνακας 6.7) ή τη θερμοκρασία σχηματισμού της 

σταθερής φάσεως CeVO4 (XRD, FTIR). 

Γενικότερα, στη σύνθεση των μεικτών οξειδίων τα οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για καταλυτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται νιτρικά πρόδρομα άλατα 

 όχι θειϊκά ή χλωριούχα άλατα γιατί προκαλούν καταλυτική απενεργοποίηση του 

στερεού [40]. 

Αποτελέσματα                  
EDX 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

V0.05Fe0.05Ce0.9O2

%V %Fe %Ce 

FeCl3 6.5 4.8 88.7 

Fe(NO3)39H2O 6.3 4.7 89 

Πίνακας 6.7: Χημική σύσταση των μεικτών οξειδίων V0.05Fe0.05Ce0.9O2 με διαφορετικά πρόδρομα 
άλατα σιδήρου 
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Σχήμα 6.59:  Συγκριτικά (α) διαγράμματα XRD και (β) φάσματα FTIR των οξειδίων 
V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (πύρωση 800 0C) με πρόδρομα οξείδια FeCl3 και Fe(NO3)3. 
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6.2.3 Επίδραση της θερμοκρασίας ξήρανσης και της ώρας πύρωσης 

.2.3.1

 παράμετρος αυτή επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τα χαρακτηριστικά των 

τερεών ανεξάρτητα από τη φύση τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα 

 

 α ε  

, μειώνεται η επιφάνεια ΒΕΤ και αυξάνεται το μέγεθος των 

ωματιδίων κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα γραφήματα XRD (Σχήμα 6.61), 

φού οι κορυφές των ικών στους ρα τα υλικά είναι 

ιο κρυσταλλικά.  

 

 

 

 

 

6  Επίδραση της θερμοκρασίας ξήρανσης 

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 (§4.2.4) η διαδικασία της ξήρανσης είναι πολύ 

σημαντική και αρκετές φορές καθοριστική για τη δομή, την υφή και τη μορφολογία του 

στερεού. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται για τα τριπλά οξείδια εάν η θερμοκρασία 

ξήρανσης μεταβληθεί από 100 0C στους 200 0C είναι σύμφωνα με αυτά της καθαρής 

δημήτριας, άρα η

σ

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της παραμέτρου αυτής.  

 

 Από τα διαγράμματα του σχήματος 6.60 παρ τηρ ίται ότι όσο αυξάνεται η

 ξήρανσηςθερμοκρασία
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Σχήμα 6.60: Συγκριτικά διαγράμματα: (α) Επιφάνειας ΒΕΤ και (β) Μεγέθους σωματιδίων όπου 
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 Τόσο σε θερμοκρασία ξήρανσης 100 0C όσο και  στους 200 0C ο τύπος της 

 υστέρησης Η2). H 

 συσσωμάτωση των μικροκρυσταλλιτών σε 

 200-300 

ιο αυτό αναφέρεται συνοπτικά η επίδραση του χρόνου πύρωσης στα 

0 ται 

εσωτερικό τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα φάσματα FTIR αφού η δομή το

είναι η ίδια και στις τρεις ώρες πύρωσης με μόνη διαφοροποίηση τη μείωση της ης 

των κορυφών που αποδίδονται στο προσροφημένο νερό και στην νιτρομάδα. Αντιθέτως 

στα υπόλοιπα δύο οξείδια προκαλείται αισθητή μείωση των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών τους όσο η ώρα πύρωσης αυξάνεται και αυτό αποδίδεται κυρίως στο 

σχηματισμό μεγαλύτερων συσσωματωμάτων τα οποία φράσσουν τους πόρους 

(επιβεβαίωση από το σχήμα 6.62). 

 

ισοθέρμου και του βρόχου υστέρησης είναι ο ίδιος (τύπου IV, βρόχος

θερμική επεξεργασία του στερεού οδηγεί στην

μεγαλύτερου μεγέθους κρυσταλλίτες, με αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας των 

υλικών και του πορώδους.  

 Επίσης όπως είναι αναμενόμενο, στη θερμοκρασιακή περιοχή 0C τα δύο 

δείγματα παρουσιάζουν διαφορετική θερμική συμπεριφορά σύμφωνα με τις τεχνικές DSC 

και TGA. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από το διαφορετικό ποσοστό της άμορφης 

φάσης, που περιέχει το κάθε δείγμα, το οποίο κρυσταλλώνεται. 

 Συμπερασματικά, αυξάνοντας τη θερμοκρασία ξήρανσης από τη μια μειώνεται η 

ειδική επιφάνεια των οξειδίων (ίσως λόγς αύξησης τριχοειδών πιέσεων και επιτάχυνσης 

της συσσωμάτωσης των σωματιδίων) και από την άλλη αυξάνεται η κρυσταλλικότητα 

τους.  

 

6.2.3.2 Επίδραση του χρόνου πύρωσης 

 Η διαδικασία της πύρωσης είανι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποσκοπεί στη 

σταθεροποίηση της δομής και της υφής των στερεών σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 

αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως. Κατά τη διάρκεια της πύρωσης μπορούν να 

συμβούν διάφορες μεταβολές στο υλικό όπως: (α) καταστροφή πόρων και δημιουργία 

νέων, (β) συγκόλληση κόκκων ή (γ) μεταβολή της κρυσταλλικής δομής. Για τους λόγους 

αυτούς είναι αναγκαίο να μελετάται η συμπεριφορά των στερεών σε συνθήκες πύρωσης. 

Στο υποκεφάλα

επιφανειακά χαρακτηριστικά και στην κρυσταλλική δομή των δειγμάτων. 

 Η αύξηση της επιφάνειας που παρατηρείται στα δείγματα V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y και 

V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y καθώς αυξάνεται η ώρα πύρωσης (Πίνακας 6.8) οφείλεται κυρίως στο 

ότι οι πόροι αποφράσσονται και εκροφούνται  αμμωνιακά- νιτρικά είδη και 

στο 

υ υλικού 

 έντασ

χημειοροφημένο νερό (DSC: ενδόθερμο φαινόμενο  (Τ: 350- 450 C) που βρίσκον
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Πίνακας 6.8: Επίδραση χρόνου πύρωσης  στα 
επιφανειακά χαρακτηριστικά των οξειδίων  

 

 

ύρωσης επιδρά είτε θετικά είτε αρνητικά στα 

ικτά οξείδια με 

ρόνο 

ς

 

 

 

 Συμπερασματικά ο χρόνος π

επιφανειακά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος του οξειδίου που χρησιμοποιείται. 

 

6.2.3 Επίδραση του χρόνου γήρανσης 

 Στο κεφαλαίο 4 και συγκεκριμένα στην § 4.2.2 αναφέρθηκε και επεξηγήθηκε 

εκτενώς η επίδραση του χρόνου γήρανσης στα χαρακτηριστικά της δημήτριας και φάνηκε 

ο καθοριστικός ρόλος του. 

  Για το απλό οξείδιο δημητρίου ο ευνοϊκότερος χρόνος γήρανσης βρέθηκε να είναι 

οι 24 ώρες. Για τη συγκεκριμένη μελέτη παρασκευάστηκαν τριπλά με

χ γήρανσης: (α) 1h, (β) 6h, (γ) 17h, (δ) 24h, (ε) 48h και (ζ) 72h.  Από το συγκριτικό 

διάγραμμα στο σχήμα 6.63, φαίνεται ότι ο χρόνος γήρανσης επηρεάζει τις επιφανειακές 

ιδιότητε  των στερεών και η μέγιστη επιφάνεια για όλα τα στερεά λαμβάνεται όταν ο 

χρόνος αυτός είναι 24 ώρες. 

Δείγμα 
Πύρωση 
200 0C 

SBET  
(m2/g) 

V Διάμετρος 
(cm3/g) (nm) 

(α) V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y

2 ώρες 213 0.16 2.9 
4 ώρες 191 0.12 2.5 
7 ώρες 175 0.10 2.4 

(β) V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y

2 ώρες 193 0.11 2.2 
4 ώρες 201 0.13 2.6 
7 ώρες 215 0.15 2.7 

(γ) V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y

2  157 0.096 2.4 ώρες
4    
7 ώρες 

229      
230 

0.16 
0.17 

2.8         
2.9 

ώρες

(δ) V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y

2 ώρες 253 0.19 3.1 
4 ώρες 184 0.11 2.3 
7 ώρες 189 0.11 2.4 

3.2

3.4

3.6

ν 
(n

m
)

2

2.2

2.4

2.6

2.8

2
χ

Μ
έγ
εθ
ος

 σ
ω
μα

3

4 7
ρόνος πύρωσης (ώρα)

τιδ
ίω

β α γ δ

Σχήμα 6.62: Συγκριτικά διαγράμματα μεγέθο
σωματιδίων για τα τέσσερα οξείδια του πίνακα 6.8

υς 
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Επίσης, μελετώντας τα αποτελελέσματα της ισόθερμης προσρόφησης N2  παρατηρήθηκε ότι 

είγμ παρουσιάζουν ισόθερμη προσρόφησης τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 

υν  10  και σε συνθήκες πύρωσης 200 0C (για 2 ώρες).      

Μεταβάλ ανσης παρατηρούνται μικρές αλλαγές στο μέγεθος των 

στη υσταλ φάση φθορίτη (που παρουσιάζεται σταθερή μέχρι 

ασί  0C  διαφόρων μετασχηματισμών που συμβαίνουν (Σχήμα  6.64). 

    

έσματα της ισόθερμης προσρόφησης N2  παρατηρήθηκε ότι 

είγμ παρουσιάζουν ισόθερμη προσρόφησης τύπου IV με βρόχο υστέρησης Η2 

υν  10  και σε συνθήκες πύρωσης 200 0C (για 2 ώρες).      

Μεταβάλ ανσης παρατηρούνται μικρές αλλαγές στο μέγεθος των 

στη υσταλ φάση φθορίτη (που παρουσιάζεται σταθερή μέχρι 

ασί  0C  διαφόρων μετασχηματισμών που συμβαίνουν (Σχήμα  6.64). 

    

όλα τα δόλα τα δ ατα ατα 

τόσο σε στόσο σε σ θήκες ξήρανσηςθήκες ξήρανσης 0 0C όσο0 

λοντας το χρόνο γήρλοντας το χρόνο γήρ

σωματιδίωνσωματιδίων και  και ν κρν κρ λική λική   

θερμοκρθερμοκρ α 400α 400 ) λόγω) λόγω

  

0C όσο

0 0 150 200 250 300 350
SBET (m2/g)

5 100
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72
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γή
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(h

)

24ρα
νσ

η
1
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ος

 

6

Σ 3: ριτικ γραμμ ιφάνειας ΒΕΤ σε σχέση με το χρόνο γήρανσης σε 
σ  

(α) 

χήμα 6.6 Συγκ ό διά α επ
υνθήκες ξήρανσης

(β)V0.05Fe0.05Ce0.9O2

6h
17h

(γ) V0.05Cu0.35Ce0.6O2
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2Θ
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Σχήμα 6.64: (α) Συγκριτικό διάγραμμα μεγέθους σωματιδίων (ξήρανση 1000C), και  συγκριτικά 
διαγράμματα XRD σε διάφορους χρόνους γήρανσης για (β) V0.05Fe0.05Ce0.9O2 και (γ) 
V0.05Cu0.35Ce0.6O2 

1 6
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 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 όταν το ίζημα βρίσκεται στο μητρικό υγρό του 

πραγματοποιούνται διάφοροι υδροθερμικοί μετασχηματισμοί όπως: (α) μεταφορά δομικών 

μονάδων στο διάλυμα, (β) μερική διάλυση των στερεών φάσεων και (γ) επανακαθίζηση. 

Αυτοί οι μετασχηματισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές όπως είναι η μετατροπή 

ενός άμορφου ιζήματος σε μικροκρυσταλλικό και η αύξηση μεγέθους των σωματιδίων του 

στερεού. Κατά τη διάρκεια της γήρανσης τα μικρότερα σωματίδια διαλύονται εκλεκτικά 

και οι δομικές μονάδες που απελευθερώνονται συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του 

μεγέθους των μεγαλύτερων σωματιδίων μέσω του μηχανισμού της κρυσταλλικής 

ανάπτυξης (φαινόμενο Ostwald).  

Αφού μελετήθηκαν οι επιφανειακές ιδιότητες των υλικών αυτών ερευνήθηκε η 

μορφολογία του στερεού V0.05Fe0.05Ce0.9O2 που προέκυψε μετά από χρόνο γήρανσης 24 και 6 

ώρες ο οποίος αντιστοιχεί στη βέλτιστη και μικρότερη επιφάνεια αντίστοιχα.   

V (α) 24h γήρανση 0.05Fe0.05Ce0.9O2 (α) 6h γήρανση 

 

Σχήμα .65: Εικόνες μικρογραφίας SEM δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y με χρόνο γήρανσης:    6
(α) 24 ώρες και (β) 6 ώρες 
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 Από τις εικόνες SEM φαίνεται η επίδραση του χρόνου γήρανσης. Και τα δύο μεικτ

οξείδια είναι αρκετά συσσωματωμένα. Στο μεικτό οξείδιο του σχήματος 6.65(α

παρατηρούνται να συνυπάρχουν ρωγμές και βήματα στο εσωτερικό του, υποδηλώνοντας τη

συνένωση κόκκων. Συγκρίνοντας τη μορφολογία του στερεού αυτού με το στερεό πο

προέκυψε μετά από γήρανση 6 ωρών παρατηρούνται διαφορές (Σχήματα 6.65(α) και (β)).

Το τελευταίο δείγμα παρουσιάζει ευδιάκριτες ρωγμές. Διαπιστώνεται ότι σχηματίζοντα

μικρότερα σωματίδια, σε μεγαλύτερο χρόνο γήρανσης, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τ

μικρότερο βαθμό συσσωμάτωσης και τις μεγαλύτερες επιφάνειες. Από τη μελέτη τη

μορφολογίας επιβεβαιώνεται η ύπα

ά 

) 

ν 

υ 

 

ι 

ο 

 ς 

ρξη του φαινόμενου ωρίμανσης Ostwald, όπου ως γνωστό 

τα μικρότερα σωματίδια τείνουν να διαλυθούν εκλεκτικά και οι δομικές μονάδες που 

απελευθερώνονται ενισχύουν την αύξηση του μεγέθους των μεγαλύτερων σωματιδίων.  

 

 

 

 

Από τη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρείται ότι ο βέλτιστος χρόνος γήρανσης είναι οι 

24h, ενώ σε χαμηλότερους χρόνους π.χ 6 h δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και για 

αυτό παρουσιάζονται μειωμένες επιφάνειες και χαμηλό πορώδες. Επίσης μετά από μελέτη 

του φάσματος FTIR (Σχήμα 6.66), και συγκεκριμένα της περιοχής 400-2000 cm-1, φαίνεται 

ότι οι δύο χρόνοι γήρανσης οδηγούν σε μικρές διαφορές στις εντάσεις των χαρακτηριστικών 

κορυφών. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και ο Q. Feng και οι συνεργάτες του [42], αφού η 

κρυσταλλική ανάπτυξη των κρυσταλλιτών του οξειδίου μαγγανίου ολοκληρώθηκε γύρω στις 

24 ώρες γήρανσης και όχι σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο γήρανσης.  

76
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84
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40090014001900 cm-1

T%

24h
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Σχήμα 6.66: Φάσματα FTIR των δειγμάτων V0.05Fe0.05Ce0.9O2 σε συνθήκες γήρανσης: 
α) 24 ώρες και (β) 6 ώρες  (
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6 πίδραση του χρόνου ανάδευσης κατά τη διάρκεια του σταδίου καταβύθισης 

 Επειδή η ανάδευση θεωρείται πολύ σημαντική για το σχηματισμό ομοιόμορφων 

σωματιδίων, μελετληθηκε μία από τις παραμέτρους της ανάδευσης που είναι ο χρόνος 

ανάδευσης υπό σταθερό ρυθμό ανάδευσης. Συγκεκριμένα, ο χρόνος αυτός μεταβλήθηκε από 

10 λεπτά σε 1 ώρα και 6 ώρες και ερευνήθηκε η επίδρασή του στο μέγεθος των σωματιδίων 

που λαμβάνονται, στην κρυσταλλική δομή και τέλος στις επιφανειακές ιδιότητές τους. 

 Αρχικά, όπως φαίνεται από τα συγκριτικά διαγράμματα του σχήματος 6.67 ο χρόνος 

ανάδευσης επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την επιφάνεια και ταυτόχρονα τη μικροπορώδη 

περιοχή και ως βέλτιστος χρόνος θεωρείται η ανάδευση των 10 λεπτών αφού σε όλα τα 

μεικτά οξείδια οδηγεί στη μεγαλύτερη επιφάνεια. Ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται βέλτιστος 

και για το απλό οξείδιο δημητρίου αφού όπως φάνηκε στην §4.2.3 η μεγαλύτερη επιφά

.2.4 Ε

νεια 

για το  οξείδιο λαμβάνεται μετά από ανάδευση 360 λεπτών. Συμπερασματικά η 

παρουσία δύο ετεροατόμων V, Fe διαφοροποιεί την επίδραση του χρόνου ανάδευσης στα 

τριπλά

 

τα μεικτά οξείδια. 

Ταυτόχρονα, η κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη είναι σταθερή σε όλους τους χρόνους 

Σχήμα 6.67: Συγκριτικό διάγραμμα επιφάνειας ΒΕΤ και μικροπορώδους περιοχής σε σχέση με 
το χρόνο ανάδευσης όπου, 1:V0.1Cu0.1Ce0.9O2, 2:V0.05Cu0.35Ce0.6O2, 3: V0.05Fe0.05Ce0.9O2, 4: 
V0.1Fe0.

 απλό

 οξείδιο. 
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 Αφού η αυξομείωση του χρόνου ανάδευσης επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις 

επιφανειακές ιδιότητες των οξειδίων, αναμένεται να επιδρά και στο μέγεθος των 

σωματιδίων. Στο σχήμα 6.68 παρουσιάζονται τα συγκριτικά διαγράμματα του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών, όπως λήφθηκαν με τη βοήθεια της τεχνικής XRD, τα οποία επιβεβαιώνουν το 

σχήμα 6.67 αφού ο χρόνος ανάδευσης των 10 λεπτών στον οποίο λαμβάνονται οι βέλτιστες 

επιφάνειες οδηγεί και στο μικρότερο μέγεθος σωματιδίων για όλα 

3Ce0.6O2 και ε: επιφάνεια ΒΕΤ, μ: μικροπορώδης περιοχή 

ε1 ε2
ε3 ε4
μ1 μ2
μ3 μ4
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ανάδευσης έχοντας με αυξομειώσεις στην τιμή της παραμέτρου πλέγματος λόγω της 

 

 Μετά από μελέτη των φασμάτων FTIR (Σχήμα 6.69) παρατηρήθηκε ότι όλα τα 

. 

2-y. 

 

των 

 2 

αύξησης ή μείωσης του μέσου μεγέθους του  κρυσταλλίτη. 

2.8

3

3.2
τιδ

ίω
ν 

(n
m

)

 

δείγματα εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά ως προς τη μεταβολή του χρόνου ανάδευσης

Για το λόγο αυτό πιο κάτω παρουσιάζεται ένα συγκριτικό γράφημα του V0.05Cu0.35Ce0.6O

Η αυξομείωση του χρόνου ανάδευσης δεν επηρεάζει την παρουσία των λειτουργικών

ομάδων παρά μόνο τις εντάσεις των κορυφών. Μετά από υπολογισμό του λόγου 

εντάσεων των κορυφών 1 και 2, Ι1/Ι2 (όπου Ι η ένταση της κορυφής, κορυφές 1 και

ανήκουν στο Η2Ο), βρέθηκε και για τα τρία δείγματα το πηλίκο να κυμαίνεται από 0.89-0.92, 

δηλαδή: Ι1/Ι2 (10 λεπτά) = 0.89, Ι1/Ι2 (60 λεπτά) = 0.90 και Ι1/Ι2 (360 λεπτά) = 0.92 
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Σχήμα 6.69: Φάσματα FTIR του μεικτού οξειδίου V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y με διαφορετικούς χρόνους 
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 6.67 

 257



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Όπως φαίνεται από: (α) το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη, (β) τα φάσματα FTIR και 

(γ) τα διαγράμματα XRD, ο χρόνος ανάδευσης επιδρά σε μικρό βαθμό στην 

κρυσταλλικότητα των δειγμάτων, δηλαδή αυξομειώνοντας το χρόνο αυτό μπορούν να 

(

που 

που 

χρόνους

ελέτη της απλής δημήτριας. Συμπερασματικά, η επίδραση του χρόνου 

ληφθούν περισσότερο ή λιγότερο κρυσταλλικά οξείδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στο 

θερμοκρασιακό εύρος 200- 400 0C, να παρουσιάζει το κάθε δείγμα διαφορετική 

συμπεριφορά ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ανάδευσης που υφίσταται κατά τη 

διάρκεια της καταβύθισης. Στο σχήμα 6.70, παρουσιάζονται τα τέσσερα συγκριτικά 

διαγράμματα στους διαφορετικούς χρόνους ανάδευσης και οι κύριες διαφορές σε όλα τα 

δείγματα βρίσκονται μεταξύ της θερμοκρασιακής περιοχής που μόλις προαναφέρθηκε 

συμβολίζεται με διακεκκομένες μαύρες γραμμές). Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στο βάρος 

χάνεται λόγω της μετατροπής της άμορφης φάσης σε κρυσταλλική. Το πρώτο στάδιο 

αντιστοιχεί σε ενδόθερμο φαινόμενο λόγω απώλειας του φυσιοροφημένου νερού και το 

τελευταίο στάδιο που σταθεροποιείται η δομή είναι σχεδόν ταυτόσημα και για τους τρεις 

 ανάδευσης. Τα ίδια συμπεράσματα, όσο αφορά τη θερμική σταθερότητα προέκυψαν 

και από τη μ

ανάδευσης στη θερμική σταθερότητα ή στην κρυσταλλική δομή είναι η ίδια τόσο στο απλό 

οξείδιο δημητρίου όσο και στα τριπλά  οξείδια του ενώ είναι διαφορετική στις επιφανειακές 

ιδιότητές τους. 
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Σχήμα 6.70: Συγκριτικά διαγράμματα TGA των τεσσάρων μεικτών οξειδίων σε όλους τους 
χρόνους ανάδευσης με ρυθμό 10 0C/min 

 258 



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

6 πίδραση της οξειδωτικής κατάστασης του μεταλλοιόντος του σιδήρου στα 

τριπλά μεικτά οξείδια V

.2.5 Ε

0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y

 Το επόμενο στάδιο της μελέτης των παραμέτρων σύνθεσης είναι η διερεύνηση της 

οξειδωτικής κατάστασης του μεταλλοϊόντος. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η οξειδωτική 

κατάσταση του σιδήρου +2 και +3 χρησιμοποιώντας πρόδρομα άλατα του οξικού σιδήρου 

και του νιτρικού σιδήρου τα οποία θα αναφέρονται πιο κάτω ως Fe(II) και Fe(III) αντίστοιχα. 

 Στο σχήμα 6.71 φαίνονται τα διαγράμματα XRD των δειγμάτων V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y 

και V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y και με τα δύο πρόδρομα άλατα. Η κρυσταλλική δομή και στις δύο 

περιπτώσεις είναι η κυβική δομή τύπου φθορίτη. Στο τριπλό μεικτό οξείδιο με 

περιεκτικότητα σιδήρου 30% παρατηρείται μετατόπιση των κορυφών η οποία οφείλεται στην 

αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του πρόδρομου άλατος από +3 σε +2. Συγκεκριμένα, ο 

Fe2+ 3+ (r =83.5pm) έχει μεγαλύτερη ιοντική ακτίνα από τον Fe  (rFe(II) Fe(III)=73.8pm) με 

αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση των ενδοατομικών αποστάσεων (στην περίπτωση του 

Fe(II)) και των τιμών των παραμέτρων πλέγματος (Πίνακας 6.9) καθώς και μεταπίζεται σε 

μικρότερα 2θ (από το νόμο του Bragg). Η μετατόπιση αυτή δεν είναι αισθητή στο άλλο 

τριπλό οξείδιο κυρίως λόγω του χαμηλού % ποσοστού σιδήρου που περιέχεται στη δομή του. 

 

(α)V Fe

ΔΕΙΓΜΑ Ενδοατομική απόσταση  
(nm) 

Παράμετρος πλέγματος
(nm) 

V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y, Fe(III) 

V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y, Fe(II) 

V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y, Fe(III) 

V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y, Fe(II) 0.630 0.5434 

0.621                  

0.630                  

0.625                  

0.5410               

0.5429               

0.5409               

0

50

10 20 30 40 50 602Θ

100
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250

I

Fe(III)
Fe(II)

0.1 0.3Ce0.6O2-y

0
50

100
150
200
250
300
350
400

10 20 30 40 50 60
2Θ

I

(β)V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y

μετατόπιση 

Σχήμα 6.71: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των τριπλών μεικτών οξειδίων (α) V0.1Fe0.3Ce0.6O2-y και  
(β) V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y με διαφορετικά πρόδρομα άλατα 

Πίνακας 6.9: Ενδοατομική απόσταση και τιμές παραμέτρου πλέγματος για τα μεικτά οξείδια με 
άλατα Fe(II), Fe(III) 
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0 Αυξάνοντας τη θερμοκρασία πύρωσης στους 600 C δημιουργούνται, μαζί με τις 

σταθερές φάσεις της δημήτριας και του CeVO , διαφορ4 ετικές φάσεις σιδήρου. 

Ακολούθως, μελετάται η θερμική συμπεριφορά των στερεών αυξάνοντας σταδιακά 

τη

 

 Από τα διαγράμματα DSC φαίνεται ταξύ των αλάτων Fe( e(III) τόσο 

2-y  όσο και 6O2-y υπάρ τις 

ε ις κυριότερες την περιο Τα 

σ από πρόδρο I) παρουσ ρη 

κ ς να οφείλετα τη διαφορετική συμπεριφορά διάσπασης 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του άλατος Fe(III) σχηματίζεται ο αιματίτης, Fe2O3, ενώ 

στην περίπτωση του άλατος Fe(II) λαμβάνεται ο wustite, FeO. Το FeO αυτό σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία είναι σταθερό μόνο σε θερμοκρασίες πάνω από 570  0C  (Σχήμα 6.72) [43-45].   

 

 

 θερμοκρασία και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο σχήμα 6.73.  

 ότι με II) και F

του μεικτού V0.1Fe0.3Ce0.6O του V0.1Fe0.3Ce0.

να εστιάζονται σ

μα άλατα Fe(I

ι και σ

χουν διαφορές σ

χή 200- 400 ντάσεις των κορυφών με τ

τερεά που προκύπτουν 

ρυσταλλικότητα. Αυτό ίσω

0C. 

ιάζουν μεγλύτε

0
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Ι
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2500 Fe(II) FeO
CeVO4 CeO2
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 6.72: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των πυρωμένων δειγμάτων VΣχήμα

05Fe0.05Ce0.9O2-y και B: V0.1Fe0.3Ce0.6O2-2

0.1Fe0.3Ce0.6O2-y Fe(II) 
και Fe(III) και των καθαρών οξειδίων στους 600 0C  

Σχήμα 6.73: Συγκριτικά διαγράμματα DSC με ρυθμό 10 0C/min για τα μεικτά οξείδια με Fe(II) και 
Fe(III), όπου Α:V0.
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τ ικών και νιτρικών αλάτων. Η ολοκληρωτική αποσύνθεση του οξικού σιδήρου 

αρχίζει γύρω στους

ων οξ

 165 0 ε ε

 

 

= 

ή 

ν 

 αερίων όπως: διοξειδίου του άνθρακα ή οξειδίων του αζώτου αντίστοιχα. Αυτό 

σε 

1ο  Fe(NO3)3.9H2O  →  Fe(OH)(NO3)2  →  Fe(OH)2NO3  →  FeOOH  →  Fe2O3
2ο  3ο  4ο  

1ο Βήμα: 75 0C, 2ο Βήμα: 156 0C, 3ο Βήμα: 200 0C, 4ο Βήμα: 400 0C 

Fe(CH3COO)2 → FeCO3 + CH3COCH3 (6.5) 

FeCO

C [46] και πιτυγχάνεται γύρω στους 400 0C μ  απελευθέρωση 

αερίου διοξειδίου του άνθρακα και φαίνεται από τις πιο κάτω αντιδράσεις  6.5 και 6.6 

[47]: 

  

 

 

Συγκεκριμένα το νιτρικό άλας του σιδήρου ακολουθεί τις πιο κάτω μεταβολές μέχρι το

σχηματισμό του α-Fe2O3 [29]: 

 Η απώλεια βάρους στο προαναφερθέν θερμοκρασιακό εύρος, όπως υπολογίστηκε

από το TGA είναι παρόμοια και για τα τέσσερα δείγματα: (α) AFe(II)= 6.4%, (β) AFe(III)

6.3%, (γ) BFe(II)= 7.7% και (δ) ΒFe(ΙII)= 6.3%. Δεν παρατηρείται επιπλέον εξώθερμες 

ενδόθερμες κορυφές που να αποδίδονται στο σχηματισμό φάσεων FeO, Fe2O3 ή στη

→ FeO +CO (6.6)3 2

εξάτμιση

συμβαίνει επιεδή από τη μια οι στερεές φάσεις του σιδήρου αρχίζουν να σχηματίζονται 

υψηλές θερμοκρασίες  (περίπου 600 0C) και από την άλλη τα αέρια εκροφούνται μαζί με 

το χημειοροφημένο νερό σε θερμοκρασία περίπου 400-450 0C. Πιο πάνω φάνηκε ότι η 

οξειδωτική κατάσταση του μεταλλοιόντος του πρόδρομου άλατος επηρεάζει το 

σχηματισμό κρυσταλλικών φάσεων, τις τιμές των παραμέτρων πλέγματος καθώς επίσης 

και τη θερμική σταθερότητα του υλικού. Σημαντική όμως είναι και η επίδρασή του 

σθένους στις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών. Το Fe(II) μειώνει τόσο την επιφάνεια 

όσο και το πορώδες σε σχέση με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση του Fe 

(III)  (Σχήμα 6.74) 

0 100 200 300 400

Εμβαδ ν επιφάνειας
(m2/g)
ό

F

Fe(III)

e(II)

5V5Fe90Ce 10V30Fe60Ce 5V5Fe90Ce

Fe(III)

Fe(II)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Πορώδες
(cm3/g)
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10V30Fe60Ce(α) (β) 

σχέση
τα πρόδρομα άλατα Fe(II) και Fe(III) 
Σχήμα 6.74: Συγκριτικά διαγράμματα: (α) εμβαδού επιφάνειας και (β) πορώδους σε  με 
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6.2.6 Σύγκριση των μεθόδων sol-gel και καταβύθισης 

 Στο κεφάλαιο 4 και συγκεκριμένα στην §4.2.5 εξηγήθηκαν εκτενώς τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν όταν η δημήτρια συντέθηκε με τη μέθοδο sol-gel. Το είδος 

της μεθόδου σύνθεσης επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις επιφανειακές ιδιότητες καθώς 

σταθερότητα των στερεών.  Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η επίδραση της 

εθόδου sol-gel και δεν επιτεύχθηκε μέχρι 

ώρα σύμφωνα πάντοτε με τ . Λόγω του μεγάλου όγκου των 

αι τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο ένα από τα 

τέσσερα 0.1Cu0.1Ce0.8O2-y  ο τρόπος επίδρασης της μεθόδου sol-gel 

είναι παρόμοιος και στα υπόλοιπα οξείδια. Στην συζήτηση των πιο κάτω αποτελεσμάτων η 

sol-gel συμβολίζεται ως s

 

και τη θερμική 

μ  στα τριπλά οξείδια δημητρίου κάτι το οποίο 

τ ις βιβλιογραφικές αναφορές

αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τη μελέτη της παραμέτρου αυτής πιο κάτω 

καταγράφονται και αναλύοντ

, V , γιατί

g ενώ η καταβύθιση ως p.  

τριπλά οξείδια

 Μεταβάλλοντας τη μέθοδο σύνθεσης, σε διαφορετικές θερμοκρασίες, είναι 

αξιοσημείωτη η παρουσία διαφόρων κρυσταλλικών φάσεων (CeVO4 και CuO) συγχρόνως 

με το στερεό διάλυμα τύπου δημήτριας. Συγκεκριμένα, η σταθερή κρυσταλλική φάση του 

CeVO  αρχίζει να εμφανίζεται από τους 400 0
4 C με τη μέθοδο sg ενώ αντιθέτως στη 

μέθοδο p η φάση αυτή εμφανίζεται στους 600 0C. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 

από τα σχήματα 6.75  και  6.76 των μεθόδων XRD (CeVO4, 2Θ= 18.2 ο, 24.5 ο, 44.5 ο) και 

FTIR (800- 900 cm-1) αντίστοιχα. Τόσο στη sg όσο και στην p μέθοδο με αύξηση της 

θερμοκρασίας πύρωσης οι κορυφές που αποδίδονται στη φάση CeVO4 γίνονται πιο 

έντονες (τόσο στα φάσματα FTIR όσο και στα διαγράμματα XRD).  

10 20 30 40 50 60 70 80
2Θ

I

p
p
sg Πύρωση  

600
sg  0C 

CeVO4
Πύρωση  
400 0C 

Σχήμα 6.75: Συγκριτικά διαγράμματα XRD των μεθόδων p και sg σε συνθήκες πύρωσης 400 
και 600 0C 
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 Στα διαγράμματα XRD και FTIR φαίνονται, εκτός από τις διαφορές στην παρουσία 

μέγεθος του κρυσταλλίτη sg είναι μεγαλύτερο από του κρυσταλλίτη p, ο ρυθμός 

νάπτυξης των κρυσταλλιτών στη μέθοδο sg είναι πιο αργός από ότι στην μέθοδο p. Η 

ανάπτυξη των κρυσταλλιτών δεν είναι όμως συμμετρική γιατί ο ρυθμός ανάπτυξης π.χ των 

κρυσταλλικών φάσεων ή χαρακτηριστικών δονήσεων αντίστοιχα, μικρές μετατοπίσεις των 

κορυφών. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορετική κρυσταλλικότητα των δειγμάτων sg και 

p αφού όπως επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα του σχήματος 6.77 το μέσο μέγεθος του 

κρυσταλλίτη sg είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του κρυσταλλίτη p. Ως επακόλουθο 

αυτού είναι η αλλαγή που παρουσιάζεται και στη τιμή της παραμέτρου πλέγματος. Τις 

μεγαλύτερες τιμές έχουν τα δείγματα sg που έχουν και το μεγαλύτερο μέγεθος 

σωματιδίων. 

 

 Γενικότερα ο ρυθμός ανάπτυξης των κρυσταλλιτών, ΔCr, είναι αντιστρόφως 

ανάλογος του μέσου μεγέθους του κρυσταλλίτη, Cs, δηλαδή ΔCr ~ 1/Cs [48]. Αφού το μέσο 

α
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Σχήμα  FTIR  6.76: Συγκριτικά φασμάτων των μεθόδων p και sg σε συνθήκες πύρωσης 400 και 
600 0C 
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Σχήμα 6.77: Συγκριτικά διαγράμματα μεγέθους σωματιδίων και των τιμών της παραμέτρου 
πλέγματος (a) των δειγμάτων sg και p, όπου 1: παράμετρος πλέγματος, 2: μέγεθος σωματιδίων 
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επιπέδων {111} και {200} της δημήτριας δεν είναι ο ίδιος. Για παράδειγμα μετά από 

υπολογισμό του λόγου της εντάσεως των επιπέδων I{200}/I{111} του στερεού διαλύματος 

της δημήτριας για τα πυρωμένα δείγματα 200 0C και 400 0C της μεθόδου sg, φαίνεται ότι 

με την αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται ο λόγος αυτός (Ι200 {200}/{111}= 0.292, Ι400 

{200}/{111}=0.272) τονίζοντας το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης των επιπέδων {111}. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μεθόδου sg με την παραδοσιακή μέθοδο της 

καταβύθισης φαίνονται αρκετές διαφορές με τις κυριότερες να είναι η αλλαγή: (α) στον 

τύπο του βρόχου υστέρησης (sg: βρόχος υστέρησης Η3, p: βρόχος υστέρησης: Η2 σε 

θερμοκρασίες πύρωσης 200, 400 και 600 0C) (Σχήμα 6.78 (α)), (β) στην κατανομή 

μεγέθους πόρων (Σχήμα 6.78 (β)) (γ) στις τιμές της επιφάνειας (Σχήμα 6.79 (α)), της 

διαμέτρου των πόρων (Σχήμα 6.79 (β)) και του πορώδους. 

 

παρουσιάζο

2.3nm

αποδίδεται

δειγμάτων

μέχρι 

επιφανειών

g όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 6.79, είναι αρκετά χαμηλές, το πορώδες είναι σχετικά 

ψηλό 

Σχήμα 6.78: (α) Ισόθερμες προσρόφησης Ν2  και (β) Κατανομή μεγέθους πόρων στερεών 
πυρωμένων στους 200 και 400 0C   

 

  

Παρατηρείται από τα διαγράμματα DFT (Σχήμα 6.78(β)) ότι τα δείγματα p 

υν μία στενή κατανομή μεγεθ΄ν πόρων με μέση διάμετρο πόρων περίπου 

 και 3.2nm στους 200 0C και 400 0C αντίστοιχα. Η διπλή κατανομή πόρων 

 στην παρουσία μεσοπόρων ενώ είναι αισθητή η διαφορετική συμπεριφορά των 

 sg. Τα δείγματα αυτά  παρουσιάζουν μια ευρεία κατανομή από τη μεσοπορώδη 

τη μακροπορώδη περιοχή επαληθεύοντας βασικά τις μειωμένες τιμές των 

 της μεθόδου sg σε σχέση με τη μέθοδο p. Αν και οι επιφάνειες των δειγμάτων 

s

υ και αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλος ελεύθερος εσωτερικός χώρος στα στερεά 

[49, 50]. 

  Ταυτόχρονα η διάμετρος των πόρων (Σχήμα 6.79(β)) των στερεών sg και p 

που λαμβάνεται τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και πύρωσης διαφέρει λόγω κυρίως της 

παρουσίας του κιτρικού οξέως το οποίο μεταβάλει ουσιαστικά το είδος τον πόρων (από 
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μελανοδοχείου που σχηματίζονται στη μέθοδο p, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sg 

λαμβάνονται ψευδομεσοπόροι τύπου σχισμής) άρα και τη διάμετρο τους. 

 

 Συμπερασματικά, η μέθοδος sg δίνει στερεά με διαφορετικές επιφανειακές 

ιδιότητες, θερμική σταθερότητα και κρυσταλλική δομή σε σχέση με τα αντίστοιχα στερεά 

της μεθόδου p. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιλέχθηκε η μέθοδος p για τη 

σύνθεση τους γιατί: (α) είναι απλή και φθηνή, (β) δεν απαιτείται η χρήση θέρμανσης κατά 

τη διάρκεια παρασκευής τους και (γ) λαμβάνονται καλύτερες επιφανειακές ιδιότητες. 

 

6.2.7 Επίδραση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της καταβύθισης ή γήρανσης (μη 

ισοθερμική καταβύθιση) ή κατά τη διάρκεια και των δύο σταδίων (ισοθερμική 

καταβύθιση) 

 ερμοκρασία στο στάδιο της σύνθεσης έχει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια 

του σχηματισμού της δομής του στερεού. Για παράδειγμα ο A. Adamski και οι συνεργάτες 

του [41] παρατήρησαν ότι η κρυσταλλικ  δομή της ζιρκόνιας μεταβάλλεται από 

τετραγωνική σε μονοκλινική όταν στο στάδιο της καταβύθισης αυξάνεται η θερμοκρασία 

από RT σε 85 

Η θ

ή

ο

με τη μεγαλύτερη διάμετρο πόρων και επιφάνεια. Στη συνέχεια αυξάνοντας τη 

0C. Ο K. De Witte και οι συνεργάτες του [50], σε πολύ πρόσφατη 

δημοσίευση τους, αναφέρουν ότι εάν χρησιμοποιηθεί υψηλή θερμ κρασία (40 0C, 70 0C, 

110 0C) κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της πυρίτιας (SiO2)-τιτάνιας (TiO2) παρατηρούνται 

διαφορές στα πορώδη χαρακτηριστικά μεταξύ των δειγμάτων διαφορετικών 

θερμοκρασιών. Το υλικό που λαμβάνεται στους 70 0C παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

πορώδες 

θερμοκρασία γήρανσης αυξάνεται ταυτόχρονα το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη. Το 

συμπέρασμα αυτό εξάχθηκε και από τον M. Ozawa [51] τέσσερα χρόνια νωρίτερα αφού 

με αύξηση της θερμοκρασίας γήρανσης από 50 σε 90 0C το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη 
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Σχήμα 6.79: Συγκριτικά διαγράμματα (α) Επιφάνειας ΒΕΤ και (β) Διαμέτρου των πόρων σε 
συνθήκες ξήρανσης και πύρωσης 200, 400 και 600 0C 
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διπλασιάστηκε (η επιφάνειας μειώθηκε) και η απόδοση του προϊόντος τετραπλασιάστηκε. 

Το τελευταίο οφείλεται στην εξάρτηση της κινητικής της αντίδρασης από τη θερμοκρασία.  

Γενικότερα οι D.J. Suh και T-J. Park [52] αναφέρουν ότι η οποιαδήποτε μεταβολή στις 

 

 

 (50, 70, 90 0C) για 2.5 ώρες και γήρανση για 24 ώρες σε θερμοκρασία 

Το δείγμα

 ω υ ν

και  σε

παραμέτρους γήρανσης, δηλαδή στο χρόνο ή στη θερμοκρασία γήρανσης, οδηγεί σε 

τροποποίηση των χαρακτηριστικών της υφής των στερεών. Στη δημοσίευσή τους 

στηρίζουν το συμπέρασμα αυτό με τα αποτελέσματα που έλαβαν τροποποιώντας τη 

θερμοκρασία και το χρόνο γήρανσης. Συγκεκριμένα δείχνουν ότι αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία γήρανσης, η επιφάνεια δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά αλλά αυξάνεται η μέση 

διάμετρος των πόρων και το πορώδες. Ταυτόχρονα το προφίλ της κατανομής μεγέθους 

πόρων γίνεται πιο πλατύ και αισθητά μετατοπισμένο σε μεγαλύτερα μεγέθη πόρων. 

6.2.7.1 Μη ισοθερμική καταβύθιση σε συνθήκες reflux 

Κατά τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας της αντίδρασης 

παρασκευάστηκαν μεικτά τριπλά οξείδια σε δύο στάδια: καταβύθιση σε δεδομένη 

θερμοκρασία

δωματίου υπό συνθήκες απόσταξης με ολική επαναρροή.   που λαμβάνεται μετά 

από ισοθερμική αντίδραση σε θερμοκρασία δωματίου παρεμβάλλεται στα πιο κάτω 

αποτελέσματα για συγκριτικούς σκοπούς. 

(α) (β) 
5V35Cu60Ce

 

 Η αλλαγή της θερμοκρασίας καταβύθισης έχει άμεση επίδραση στο πορώδες 

καθώς επίσης στην επιφάνεια (Σχήμα 6.80). Τη μεγαλύτερη επιφάνεια έχουν όλα τα 

μεικτά οξείδια τα οποία συνθέτονται σε θερμοκρασία δ ματίο  και αυτό δε  βρίσκεται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα της ισοθερμικής καταβύθισης του οξειδίου δημητρίου 

(§4.2.1.2). Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με αυτό που παρουσίασαν ο V.R. Choudhary 

και οι συνεργάτες του [30] οι οποίοι έδειξαν ότι με αύξηση της θερμοκρασίας 

Σχήμα 6.80: Συγκριτικά διαγράμματα (α) Επιφάνειας ΒΕΤ  (β) πορώδους  σχέση με τη 
θερμοκρασία καταβύθισης όταν η γήρανση επιτυγχάνεται σε σταθερή θερμοκρασία 
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καταβύθισης από 5 σε 60 0C μειωνόταν ταυτόχρονα η βασικότητα και  η επιφάνεια των 

δειγμάτων MgO ενώ δεν επηρεαζόταν σε  σημαντικό βαθμό η θερμική αποσύνθεσή τους.  

 Σε μερικές περιπτώσεις πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μόνο από το ένα μεικτό οξείδιο γιατί είναι πολύ παρόμοια τα αποτελέσματα 

που λαμβάνονται και από τα υπόλοιπα οξείδια. Φαίνεται τα μεικτά οξείδια V-Fe-Ce και V-

Cu-Ce με ποσοστό δημητρίου 60% να έχουν παρόμοιο προφίλ (Σχήματα 6.80 και 6.81). 

 

 

(

 

 Με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

εμφανίζεται μικροπορώδης περιοχή σχετικά μικρού ποσοστού σε αντίθεση με το δείγμα 

RT που παρουσιάζει γύρω  στο 14% μικροπορώδη περιοχή. Η αντίθετη εικόνα 

παρατηρείται στην καθαρή δημήτρια αφού η παρουσία της υψηλής θερμοκρασίας 

αντίδρασης ευνοεί το μικροπορώδη χαρακτήρα.  
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Σχήμα 6.81: Συγκριτικά διαγράμματα (α) μεγέθους σωματιδίων και (β) τιμών της παραμέτρου 
πλέγματος σε σχέση με τη θερμοκρασία καταβύθισης 

Πίνακας 6.10: % Μικροπορώδης περιοχή 
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Πίνακας 6.11: Σύγκριση της αναλογίας των
εντάσεων των επιπέδων {200} και {111} 

  Η παρουσία της μικροπορώδους περιοχής γίνεται διακριτή από την κατανομή 

μεγέθους πόρων στο σχήμα 6.82. 

   

 

καταβύθισ

φθορίτη που οφείλονται στο CeO2. Στο σχήμα 6.83 παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα 

της περίθλασης ακτίνων-Χ του μεικτού οξειδίου V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y. Παρατηρείται 

ασθενής μετατόπιση των κορυφών υπό την  επίδραση της θερμοκρασίας γεγονός που 

  π αύξηση

 παραμέ  στη

 ανάπτυξης των επιπέδων τους. 

 σε  θερμοκρασία δωματίου έχει 

τη μεγαλύτερη τιμή πηλίκου εντάσεων των δύο επιπέδων ενώ το δείγμα από 90 0C 

καταβύθιση έχει πολύ μικρότερη τιμή. Συμπεραίνεται ότι στο τελευταίο αναπτύσσονται 

ταχύτερα τα επίπεδα {111} παρά στο πρώτο. Ω  αναμ  η 

μορφολογία τους να είναι πολύ διαφορετική,  κάτι  τη

μικρογραφίας σάρωσης στα δείγματα V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y (RT)  V0.05Fe0.05Ce y (90 
0C). Από τις εικόνες του σχήματος 6.84 φαίνεται ότι  το δείγμα (α) είναι συσσωματωμένο 

και παρατηρούνται να συνυπάρχουν ρωγμές και βημάτων στο εσωτερικό του, 

υποδηλώνοντας την συνένωση κόκκων. Εντονότερες είναι οι ρωγμές και τα βήματα στο 

Θερμοκρασία 

 

  

 

 

 

Όλα τα μεικτά οξείδια σε συνθήκες ξήρανσης σε όλες τις θερμοκρασίες 

ης παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές κορυφές της κυβικής δομής τύπου 

υποδηλώνει ότι το πλέγμα έχει υποστεί μετατροπές όπως .χ  ή μείωση των τιμών 

των τρων πλέγματος (διαστολή ή συστολή αντίστοιχα). Για να ριχτεί η 

παρατήρηση αυτή αρχικά υπολογίστηκε ο λόγος της έντασης των δύο κύριων επιπέδων 

της δημητρίας και βρέθηκε ότι είναι πολύ διαφορετικός για τα τέσσερα δείγματα , γεγονός 

που υποδηλώνει το διαφορετικό ρυθμό της κρυσταλλικής

Για παράδειγμα, το δείγμα που προέκυψε από καταβύθιση
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Σχήμα 6.83: Συγκριτικά διαγράμματα XRD του δείγματος 
 V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y σε διαφορετικές θερμοκρασίες καταβύθισης 
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δείγμα (β) στο οποίο τα σωματίδια είναι αρκετά συσσωματωμένα. Η ανάλυση EDX 

πιβεβαίωσε ότι τα ποσοστά των Fe, V και Ce είναι σχεδόν τα ίδια και στα δύο δείγματα.  

 

 

 

 

 

 

 

κ  ι

μεικτού οξειδίου (στην περιοχή 1000- 1100 cm-1) όπως παρουσιαστήκαν κάτω από τις 
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πιβεβαίωσε ότι τα ποσοστά των Fe, V και Ce είναι σχεδόν τα ίδια και στα δύο δείγματα.  
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 Τα φάσματα FTIR (Σχήμα 6.85) που λήφθηκαν μετά την μη– ισοθερμική αντίδραση 

σε υψηλές θερμοκρασίες γήρανσης δεν παρουσιάζουν ορυφές που να αποδίδοντα  στα 

ανθρακικά είδη που εσωκλείονται στο σύστημα και προσδένονται στην επιφάνεια του 

Σχήμα 6.8 : Εικόνες SEM δείγματος V0.05Fe 05Ce0.6O :  (α) καταβύθιση σε θερμοκρασία 
δωματίου και (β) καταβύθιση στους 90 0C 

 

 

 

 

 Τα φάσματα FTIR (Σχήμα 6.85) που λήφθηκαν μετά την μη– ισοθερμική αντίδραση 

σε υψηλές θερμοκρασίες γήρανσης δεν παρουσιάζουν ορυφές που να αποδίδοντα  στα 

ανθρακικά είδη που εσωκλείονται στο σύστημα και προσδένονται στην επιφάνεια του 

Σχήμα 6.8 : Εικόνες SEM δείγματος V

(β) 90 0C 

(α) Θερμοκρασία δωματίου 
V0.05Fe0.05Ce0.9O2

steps 

steps 
0.05Fe 05Ce0.6O :  (α) καταβύθιση σε θερμοκρασία 

δωματίου και (β) καταβύθιση στους 90 0C 
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Πίνακας 6.12: Σύγκριση της αναλογίας 
των εντάσεων των κορυφών Τ  και Τ2

 

αταβύθισης, διαφέρουν από το δείγμα που λήφθηκε σε θερμοκρασία δωματίου.  

  

ίδιες συνθήκες στην καθαρή δημήτρια (§4.2.1.3). Ενώ οι αναλογίες των εντάσεων των 

κορυφών 1 και 2 είναι πολύ κοντά για τα δείγματα που λήφθηκαν σε υψηλή θερμοκρασία
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6.2.7.2 Ισοθερμική καταβύθιση σε συνθήκες reflux 

 Κατά τη μελέτη της επίδρασης του ρόλου της ισοθερμικής καταβύθισης 

παρασκευάστηκαν μεικτά τριπλά οξείδια σε συνθήκες καταβύθισης και γήρανσης σε 

δεδομένη θερμοκρασία (RT, 50 0C, 70 0C, 90 0C) για 24 ώρες σε συνθήκες reflux. 

Σχήμα 6.86: Συγκριτικά διαγράμματα (α) και (γ) Επιφάνειας  ΒΕΤ σε συνθήκες ξήρανσης και 
πύρωσης αντίστοιχα και (β) και (δ) μεγέθους σωματιδίων σε ξήρανση και πύρωση αντίστοιχα 
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 Η υψηλή θερμοκρασία στα στάδια της καταβύθισης και της γήρανσης δεν 

επηρεάζει τον τύπο της ισοθέρμου και το είδος του βρόχου υστέρησης αλλά επιδρά 

σημαντικά στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των υλικών. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται 

π χει ομαλή συσχέτιση μεταξύ 

της επιφάνειας ΒΕΤ και της θερμοκρασίας. Η επιφ

θερμοκρασία δωματίου δεν απέχει αρκετά από αυτή 

συνθήκες ξήρανσης, ενώ στη μη-ισοθερμική αντίδραση συμβ . Αντιθέτως, 

τα πυρωμένα δείγματα στους 200 0C εμφανίζουν μεγαλύτερη  λαμβάνονται 

μετά από ισοθερμική αντίδραση στους 90 0C.  Επίσης, το μέγεθος των σωματιδίων 

διαφοροποιείται ανάλογα με την επιφάνεια που έχει το δείγμα. Συνήθως τα δείγ με 

μεγάλη επιφάνεια παρουσιάζουν μικρό μέγεθος σωματιδίων. 

 Λόγω της διαφοροποίησης του μεγέθους των σωματιδίων  την επίδρ ης 

θερμοκρασίας της καταβύθισης και γήρανσης παρατηρείται στα διαγράμματα XRD μικρή 

μετατόπιση των κορυφών (Σχήμα 6.87 (α) και (β)) και ασθενής αυξομείωση των τιμών 

ή τύπου φθορίτη του στερεού διαλύματος 

σ κ τ  τ  ης  

 

άραπό το συγκριτικό διάγραμμα του σχήματος 6.86 δεν υ

άνεια ΒΕΤ που λαμβάνεται σε 

που λαμβάνεται στους 90 0C σε 

αίνει το αντίθετο

 επιφάνεια όταν

ματα 

υπό αση τ

των παραμέτρων πλέγματος. Φαίνεται ότι η δομ

παραμένει ταθερή ατά ην επίδραση της θερμοκρασίας ης αντίδρασης και της γήρανσ

(μελέτη με XRD και FTIR) 

 
  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φάσματα FTIR αφού η ένταση της κορυφής που 

αντιστοιχεί στην νιτρομάδα (NO3
-, 1349 cm-1) και στη δόνηση του δεσμού Ce-OH είναι 

αισθητά μεγαλύτερη για τα στερεά που συντέθηκαν σε θερμοκρασία RT. Επιπρόσθετα, 

ενδεικτική είναι η παρουσία της κορυφής που οφείλεται στο σχηματισμό διαφόρων 

ανθρακικών ειδών πάνω στην επιφάνεια του οξειδίου τα οποία αποσυντίθενται μετά από 

θερμική επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες [4]. 
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Σχήμα 6.87: (α) Συγκριτικό διάγραμμα XRD δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y και (β) διαγράμματα  
τιμών παραμέτρων πλέγματος και για τα 4 μεικτά οξείδια 

(α) (β) 
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6  Μη –Ισοθερμική αντίδραση με γήρανση σε υψηλή θερμοκρασία  

 Από την ισοθερμική αντίδραση φαίνεται ότι όταν κατά τη διάρκεια της γήρανσης 

θερμαίνεται το ίζημα με το διάλυμα σε υψηλή θερμοκρασία λαμβάνονται καλύτερα 

αποτελέσματα για την επιφάνεια και το πορώδες του στερεού. Πιο κάτω αναλύονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από σύνθεση της δημήτριας σε θερμοκρασία 

καταβύθισης 50 

.2.7.3

αυξάνεται σημαντικά καθώς επίσης αυξάνονται αισθητά το πορώδες και η διάμετρος των 

πόρων σε όλα τα μεικτά οξείδια. Ίσως να επιτυγχάνεται, όταν η γήρανση γίνεται σε υψηλή 

θερμοκρασία, τροποποίηση μερικών φυσικών ιδιοτήτων των στερεών καθώς 

επαναδιάλυση σωματιδίων και καλύτερη διάλυση των πρόδρομων αλάτων [52]. Ο 

ηχανισμός της γήρανσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός. Πιθανότατα, η ψηλή 

 βοηθά στη αύξηση του ρυθμού πυρηνογένεσης με αποτέλεσμα τη 

ν περιοχή 1000- 1100 cm-1 οι οποίες 

.5h) 

0C (2.5 ώρες) και γήρανση σε υψηλότερη θερμοκρασία από τη 

θερμοκρασία δωματίου (700C  ή 90 0C) για 24 ώρες.  

 
Πίνακας 6.13: Αποτελέσματα επίδρασης διαφορετικών θερμοκρασιών γήρανσης στα τα 
μεικτά οξείδια όταν η θερμοκρασία καταβύθισης είναι σταθερή  

Θερμοκρασία Καταβύθισης 50 

, 

0C (2
Θερμοκρασία Γήρανσης 

 

 

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που λαμβάνονται για την επιφάνεια, το 

πορώδες καθώς και τη διάμετρο των πόρων (Πίνακας 6.13), απορρέει το συμπέρασμα ότι 

μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία γήρανσης από RT σε 70 και 90 0C η  επιφάνεια ΒΕΤ 

μ

θερμοκρασία να

σύνθεση υλικών που αποτελούνται από μικρά σωματίδια και κατ’ επέκταση μεγάλες 

επιφάνειες. Συμπερασματικά, η γήρανση σε χαμηλές θερμοκρασίες βελτιώνει αισθητά τις 

επιφανειακές ιδιότητες του υλικού. 

 Τα φάσματα FTIR όλων των οξειδίων (Σχήμα 6.88, μεγέθυνση περιοχής 400-2000 

cm-1) που λαμβάνονται μετά την μη–ισοθερμική αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες 

γήρανσης παρουσιάζουν εντονότερες κορυφές στη

 24h 70 0C 24h 90 0C 24h RT 
Δείγματα SΒΕΤ 

(m2/g) 
V 

(cm3/g) 
D1 

(nm) 

SΒΕΤ 
(m2/g) 

V 
(cm3/g) 

D 
(nm) 

SΒΕΤ 
(m2/g) 

V D 
(cm3/g) (nm) 

281 0.18 2.6 303 0.31 4.1 250 0.11 2.2 V0.05Fe0.05Ce O0.9 2-y

228 0.18 1.8 272 0.23 3.4 214 0.17 3.2 V Fe Ce O0.1 0.3 0.6 2-y

305 0.20 2.6 298 0.27 3.7 240 0.12 2.1 V0.05Cu Ce0.35 0.6O2-y

V0.1Cu0.1Ce0.8O2-y 302 0.23 3 296 0.31 4.3 269 0.15 2.2 

D1: Μέση διάμετρος πόρων 
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αποδίδονται στα ανθρακικά είδη. Επίσης αξιοσημείωτες είναι οι ταινίες μεγάλης έντασης 

ου π παρουσιάζονται στην περιοχή 500-600 cm-1 οι οποίες είναι πολύ ασθενείς στα 

φάσματα της ισοθερμικής καταβύθισης και της μη ισοθερμικής καταβύθισης με γήρανση 

σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

 Μετά από μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των δειγμάτων φαίνεται ότι η 

παρουσία αυξημένης θερμοκρασίας στο στάδιο της γήρανσης δεν επηρεάζει τη διαδικασία 

θερμικής διάσπασης των στερεών ή την κρυστάλλωσή τους αλλά τη θερμοκρασία και το 

40090014001900 cm-1

%
T
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ήμα 6.89: Θερμογραφήματα TGA του δείγματος V

0

0.05Cu0.35Ce0.6O2-y με διάφορες μεγεθύνσεις 
ν θερμοκρασιακών περιοχών που παρουσιάζουν αισθητές απώλειες βάρους 
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βαθμό που συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά.  Ως παράδειγμα στο σχήμα 6.89 

παρουσιάζονται σταδιακά όλες οι μεταβολές που συμβαίνουν όταν το οξείδιο 

V0.05Cu0.35Ce0.6O2-y θερμανθεί από RT μέχρι τους 800 0C με ρυθμό 10 0C/min. Και τα τρία 

γραφήματα έχουν την ίδια μορφή αλλά η % συνολική απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται 

στα 

 

6.2.8 

 

 

μεικτού

μέγεθος

και (

 

 

6.2.9 

 

 

συνθήκες

τύπου 

Ce (

δημήτριας

άλλες 

διάλυμα

Βήμα

 

 

διάφορα βήματά τους διαφέρει  και αυτό ίσως να οφείλεται στο διαφορετικό ρυθμό 

κρυστάλλωσης που επιτυγχάνεται σε αυτά.  

Ευνοϊκότερες πειραματικές συνθήκες σύνθεσης των τριπλών μεικτών οξειδίων 

δημητρίου 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν στις §6.2.1-6.2.7 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ευνοϊκότερες συνθήκες για σύνθεση στερεού τριπλού 

 οξειδίου δημητρίου με βέλτιστη επιφάνεια, μεγάλο πορώδες και σχετικά μικρό 

 κρυσταλλιτών είναι με χρήση: (α) μεθόδου συγκαταβύθισης, (β) πρόδρομων 

νιτρικών αλάτων συγκεντρώσεως 0.01Μ, (γ) ανάδευσης 10 λεπτών,  (δ) γήρανσης σε RT 

ε) ξήρανση στους 100 0C. 

Πιθανός μηχανισμός σχηματισμού μεικτού οξειδίου 

Όπως αναφέρθηκε στο χαρακτηρισμό των τριπλών οξειδίων, στις § 6.1.1-6.1.4, σε 

 ξήρανσης και πύρωσης σε χαμηλή θερμοκρασία σχηματίζεται στερεό διάλυμα 

δημήτριας. Δηλαδή, κάποια μεταλλοιόντα Fe ή Cu ή V αντικαθιστούν μεταλλοιόντα 

Πρώτο Βήμα)  ή ακόμη εισάγονται σε κενές θέσεις της δομής (Δεύτερο Βήμα) της 

. (Σχήμα 6.90). Ανάμεσα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο  στάδιο συμβαίνουν και 

αντιδράσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να μελετηθούν. Σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες το Ce+4 ανάγεται σε Ce3+ σχηματίζεται το CeVO4 και ταυτόχρονα το στερεό 

 διασπάται σε ξεχωριστές κρυσταλλικές φάσεις όπως για π.χ Fe2O3, CuO (Τρίτο 

).  

 274 



Κεφάλαιο  6                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

↑ Τ

  

Μετά από εκτενή  μελέτη της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στη δημήτρια, 

προέκυψε ότι δεν γίνεται πουθενά αναφορά στο μηχανισμό σχηματισμού των μεικτών 

οξειδίων δημητρίου γιατί θεωρείται αρκετά περίπλοκος. 

 

Σχήμα : Μηχανισμός σχηματισμού μεικτού οξειδίου δημητρίου και άλλων κρυσταλλικών
φ  

6.2.10 Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ της δημήτριας των διπλών και των τριπλών 

εικτών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce 

ρίως η σύνθεση και η μελέτη 

ων τριπλών μεικτών οξειδίων της δημήτριας του τύπου V-Cu-Ce και V-Fe-Ce. Για να 

ο

 καθαρή δημήτρια παρουσιάζει επιφάνεια BET 232 m2/g ενώ με την παρουσία 

ατάλληλης ποσότητας ενός ετεροατόμου Fe ή V ή Cu λαμβάνεται μέγιστη επιφάνεια 280 
2/g, 288 m2/g, 303 m2/g στα μεικτά οξείδια Fe0.4Ce0.6O2, V0.2Ce0.8O2 ή Cu0.8Ce0.2O2 

αντίστοιχα (αύξηση 17%, 19.4% ή 23.4% αντίστοιχα). Παρουσία  κατάλληλης αναλογίας 

δύο ετεροατόμων V, Fe ή V, Cu (σε χαμηλή % αναλογία) λαμβάνονται ακόμη 

μεγαλύτερες επιφάνειες στα οξείδια V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (331 m2/g), V0.1Fe0.3Ce0.6O2 (275 

m2/g), V0.1Cu0.1Ce0.8O2 (299 m2/g) και V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (294 m2/g). Είναι ευνοϊκή η 

 6.90  
άσεων

2  Β

μ

 Σκοπός της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι κυ

τ

επιτευχθεί ο στόχος αυτός αρχικά μελετήθηκε η δημήτρια και στη συνέχεια τα διπλά 

μεικτά οξείδια V-Ce, Cu-Ce και Fe-Ce ούτως ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 

πληροφορίες που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των τριπλών μεικτών οξειδίων του 

δημητρίου. Παρατηρείται ότι όλα τα ξηραμένα και πυρωμένα δείγματα στους 200 και 400 
0C είναι μεσοπορώδη υλικά (ισόθερμος τύπου IV) με τα πρώτα και δεύτερα να 

παρουσιάζουν μικρό ποσοστό μικροπορώδους περιοχής. Επίσης από το συνδυασμό των 

τεχνικών DSC, FTIR, TGA εξάγεται τ  συμπέρασμα ότι τα δείγματα  περιέχουν ροφημένο 

νερό στη δομή τους ακόμη και μέχρι τους 500 0C. 

 Η

κ

m
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O
H
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προσθήκη σιδήρου στο τριπλό σύστημα VxFe0.4-xCe0.6O2 αφού αυξάνεται η επιφάνεια ΒΕΤ 

κατά

επιφάνεια

             

στα ακόμη και μετά από την προσθήκη 70%Fe, 90%V και 90%Cu 

στα διπλά οξείδια FexCe1-xO2, VxCe1-xO2, και CuxCe1-xO2 αντίστοιχα ή  5-45 %V (ή Cu) 

στο VxCuxCe1-2xO2,  5-40 %V (ή Cu) στο VxCu0.4-xCe0.6O2,  5-45 %V (ή Fe) VxFexCe1-2xO2  

και  5-40 %V ( xFe0.4-xCe0.6O2 διατηρείται σταθερή (σε συνθήκες ξήρανσης). Το 

στερεό διάλυμα τύπου δημήτριας παραμένει σταθερό περισσότερο στα τριπλά από ότι στα 

διπλά οξείδια. Συγκεκριμένα για τα τριπλά οξείδια: VxCuxCe1-2xO2 μέχρι Τ=400 0C και x≤ 

0.6O2 Τ=400 0C και x< 0.3, VxFexCe1-2xO2 μέχρι Τ=400 0C και x≤ 0.3 και 

VxFe0.4

 και στα δύο τριπλά 

ξείδια V-Cu-Ce και V-Fe-Ce σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 400 0C όταν η 

η με 20%. 

e0.6O2, V0.05Fe0.35Ce0.6O2 και VxFe1-

Ce0.6O

μ ν ι

ε κ ία ο

φ ω

 25% περίπου σε σχέση με την καθαρή δημήτρια. Συμπερασματικά η παρουσία δύο 

ετεροατόμων (σε χαμηλή ποσότητα) στη δημήτρια βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την 

 ΒΕΤ 

Η κρυσταλλική δομή της δημήτριας είναι πολύ ανθεκτική τόσο στα διπλά όσο και 

τριπλά οξείδια αφού 

ή Fe ) V

0.3, V Cux 0.4-xCe

-xCe1-2xO2 Τ>400 C ενώ για τα διπλά οξείδια:  Fe 0
xCe1-xO2 μέχρι Τ=200 C και x≤ 

0.6 και μέχρι Τ=400 C και x≤ 0.4,  V

0

0
xCe1-xO2  μέχρι Τ=400 C και x< 0.1 και Cu0

xCe1-xO2 

μέχρι Τ=600 C και x< 0.3. Η σταθερή φάση CeVO0 σχηματίζεται4 

ο

περιεκτικότητα σε βανάδιο είναι μεγαλύτερη από 30% ενώ στο διπλό οξείδιο σχηματίζεται 

όταν η περιεκτικότητα σε βανάδιο είναι ίσ

 Υπολογίζοντας το μέσο μέγεθος του κρυσταλλίτη βρέθηκε ότι η θερμική 

επεξεργασία των απλών, διπλών και τριπλών οξειδίων δημητρίου οδηγεί συνήθως στην 

συσσωμάτωση των μικροκρυσταλλιτών σε μεγαλύτερου μεγέθους σωματίδια με 

αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας και του πορώδους και την αύξηση της διαμέτρου 

των πόρων του στερεού.  

   Επίσης η παρουσία ενός ή δύο ετεροατόμων στη δημήτρια δεν επηρεάζει τη 

διαδικασία της μετατροπής της άμορφης φάσης του υλικού σε κρυσταλλική αλλά φάνηκε 

σε κάποιες περιπτώσεις ευνοείται περισσότερο ή λιγότερο το φαινόμενο αυτό. 

Συγκεκριμένα τα οξείδια που ευνοούν το φαινόμενο αυτό είναι τα V0.1Ce0.9O2, 

Cu0.9Ce0.1O , Fe2 0.8Ce0.2O , Fe2 0.9Ce0.1O , Fe2 0.4C

22x  (0.2≤x≤0.4). Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι η παρουσία V, Cu στα 

τριπλά οξείδια V-Cu-Ce δεν επιταχύνει τη διαδικασία της μετατροπής της άμορφης 

φάσεως σε κρυσταλλική συμπεραίνοντας ότι η αλληλεπίδραση εταξύ τω  τρ ών 

μεταλλοιόντων δεν είναι και τόσο ευνοϊκή για το φαινόμενο αυτό. Επίσης ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η εξώθερμη μεταβολή που παρατηρείται, στα τριπλά και διπλά συστήματα, 

(ανάλογα με το  δείγματα) σε υψηλή θ ρμο ρασ  και οφείλεται στ  σχηματισμό της 

κρυσταλλικής άσε ς CeVO  (TGA, DSC, XRD, FTIR).  4
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 Ταυτόχρονα τα ετεροάτομα V ή Fe ή Cu ή V, Fe ή V, Cu εισάγονται στο πλέγμα της 

δημήτριας σε θέσεις κενές ή αντικαθιστούν κάποια κατιόντα δημητρίου με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται διάφορες τροποποιήσεις στις παραμέτρους πλέγματος του απλού οξειδίου, 

στο μέγεθος του κρυσταλλίτη καθώς αισθητές μετακινήσεις στα φάσματα FTIR και στα 

άνεια του απλού οξειδίου δημητρίου 

αι τρι

Ε

ή  

ς

 

ζεται είναι η συγκαταβύθιση.  

διαγράμματα XRD. 

 Οποιαδήποτε μεταβολή των παραμέτρων σύνθεσης είτε στο απλό οξείδιο 

δημητρίου είτε στα τριπλά οδηγεί σε υλικά με διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

και καταλυτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, όταν η καταβύθιση γίνεται σε υψηλή 

θερμοκρασία (ισοθερμική καταβύθιση ή μη ισοθερμική καταβύθιση) ή γήρανσης 

επηρεάζει σημαντικά τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της απλής δημήτριας ή των τριπλών 

οξειδίων της  ενώ δεν μεταβάλλεται η κρυσταλλική δομή τους. Η μεγαλύτερη επιφάνεια 

λαμβάνεται για το απλό οξείδιο του δημητρίου στους 90 0C τόσο σε ισοθερμικές όσο και 

σε μη ισοθερμικές συνθήκες (όταν η γήρανση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 

δωματίου). Αντιθέτως  στα τριπλά οξείδια όταν επικρατούν μη ισοθερμικές συνθήκες δεν 

ευνοείται η επιφάνεια BET όταν η καταβύθιση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία ενώ 

παρουσία ισοθερμικών συνθηκών, δηλαδή 90 0C καταβύθιση και γήρανση, λαμβάνονται 

μέγιστες επιφάνειες. 

 Αισθητή είναι η παρουσία του CO  στην επιφ2

κ πλών οξειδίων του όταν τα δείγματα λαμβάνονται σε συνθήκες reflux. Εξαίρεση 

αποτελούν οι συνθήκες μη ισοθερμικής αντίδρασης (50, 70, 90 0C καταβύθιση και 

γήρανση σε RT) στα τριπλά μεικτά οξείδια. πίσης το pH σε ισοθερμικές συνθήκες 

διατηρείται σχεδόν σταθερό τόσο στο απλό οξείδιο δημητρίου όσο και στα μεικτά οξείδια 

του. 

 Επιπλέον όταν η καταβύθιση ή η γήρανση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία 

λαμβάνονται στερεά με πιο πλατιά κατανομή μεγέθους πόρων από αυτή που παρατηρείται 

σε πιες συνθήκες τόσο στο οξείδιο του δημητρίου όσο και στα τριπλά οξείδια του. 

Μεταβάλλοντα   στη δημήτρια τη θερμοκρασία γήρανσης από 70 σε 90 0C, όταν η 

θερμοκρασία καταβύθισης είναι σταθερή στους 50 0C, επιφάνεια ΒΕΤ μένει σχεδόν

αμετάβλητη σε αντίθεση με το πορώδες όπου διπλασιάζεται. Αντιθέτως στα τριπλά οξείδια 

μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία γήρανσης από RT σε 70 και 90 0C η επιφάνεια ΒΕΤ 

αυξάνεται σημαντικά καθώς επίσης αυξάνονται αισθητά το πορώδες και η διάμετρος των 

πόρων. Η βέλτιστη επιφάνεια ΒΕΤ λαμβάνεται τόσο στη δημήτρια όσο και στα τριπλά 

οξείδια όταν: (α) ο χρόνος γήρανσης είναι 24 ώρες, (β) η θερμοκρασία ξήρανσης είναι 

σταθερή στους 100 0C, (γ) το είδος των πρόδρομων αλάτων που χρησιμοποιείται είναι 

νιτρικά άλατα και (δ) η μέθοδος σύνθεσης που εφαρμό
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Επίσης, η οξειδωτική κατάσταση του μεταλλοιόντος του πρόδρομου άλατος επηρεάζει το 

σχηματισμό κρυσταλλικών φάσεων, τις παραμέτρους πλέγματος, τις επιφανειακές 

ιδιότητες  καθώς επίσης και τη θερμική συμπεριφορά του υλικού.  Η επίδραση του χρόνου 

ανάδευσης στη θερμική σταθερότητα, στην κρυσταλλική ή  επιφανειακή δομή είναι η ίδια 

όσο στο απλό οξείδιο δημητρίου όσο και στα τριπλά του ενώ είναι διαφορετική στις 

η

ε  

  

επιφανειακές ιδιότητές τους. Δηλαδή  βέλτιστη επιφάνεια για τη δημήτρια λαμβάνεται 

μετά από ανάδευση 360 λεπτών ενώ για τα τριπλά οξείδια λαμβάνεται μετά από ανάδευση 

μόλις 10 λεπτών. Τη μεγαλύτερη επιφάνεια ΒΕΤ σ  όλα τα δείγματα (απλό και τριπλά 

οξείδια) εμφανίζει η συγκέντρωση 0.01Μ τόσο σε συνθήκες ξήρανσης όσο και σε 

συνθήκες πύρωσης. Τέλος, όλες οι αλλαγές που μελετήθηκαν στις παραμέτρους σύνθεσης 

επηρεάζουν τη μορφολογία του υλικού που λαμβάνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗΣ 

τρικής 

 

ης αυτής είναι η ομαδοποίηση των δειγμάτων και η εξαγωγή πληροφοριών που 

α 

 

 την παράμετρο των πιέσεων προσρόφησης (P/Po) των ισοθέρμων 

ς 

A). Για 

CAN (Software  for 

o ες, με 

άση το είδος του τριπλού και διπλού οξειδίου δημητρίου που ανήκει το κάθε δείγμα. 

 
 

 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χημειομε

ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων της ισόθερμης προσρόφησης Ν2 και ο σκοπός της

ανάλυσ

αφορούν τις ιδιότητές τους. Επίσης παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα αποτελέσματ

των καταλυτικών πειραμάτων που έγιναν σε επιλεγμένα δείγματα. 

 

7.1 Χημειομετρική Ανάλυση 

 Τα δείγματα που μελετήθηκαν χημειομετρικά, παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1. Η

ανάλυση έγινε με βάση

προσρόφησης αζώτου και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές Ανάλυσης Κύριας Συνιστώσα

(PCA), Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων (HCA) και Ανάλυσης Διακρίνουσας (RD

την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο S

Chem metric Analysis). Για το προτεινόμενο μοντέλο ορίστηκαν αρχικά 8 ομάδ

β

Πίνακας 7.1: Τα δείγματα που αναλύθηκαν χημειομετρικά 

No Δείγμα Ομάδα Νο Δείγμα Ομάδα Νο Δείγμα Ομάδα 
1 V0.05Cu0.05Ce0.9O2 1 24 V0.04Fe0.04Ce0.92O2 3 47 V0.9Ce0.1O2 5 
2 V0.1Cu0.1Ce0.8O2 1 25 V0.05Fe0.05Ce0.9O2 3 48 Cu0.1Ce0.9O2 6 
3 V0.15Cu0.15Ce0.7O2 1 26 V0.1Fe0.1Ce0.8O2 3 49 Cu0.2Ce0.8O2 6 
4 V0.2Cu0.2Ce0.6O2 1 27 V0.15Fe0.15Ce0.7 O2 3 50 Cu0.3Ce0.7O2 6 
5 V0.25Cu0.25Ce0.5O2 1 28 V0.2Fe0.2Ce0.6O2 3 51 Cu0.4Ce0.6O2 6 
6 V0.3Cu0.3Ce0.4O2 1 29 V0.25Fe0.25Ce0.5O2 3 52 Cu0.5Ce0.5O2 6 
7 V0.35Cu0.35Ce0.3O2 1 30 V0.35Fe0.35Ce0.3O2 3 53 Cu0.6Ce0.4O2 6 
8 V0.4Cu0.4Ce0.2O2 1 31 V0.4Fe0.4Ce0.2O2 3 54 Cu0.7Ce0.3O2 6 
9 V0.45Cu0.45Ce0.1O2 1 32 V0.45Fe0.45Ce0.1O2 3 55 Cu0.8Ce0.2O2 6 
10 V0.05Cu0.35Ce0.6O2 2 33 V0.05Fe0.35Ce0.6O2 4 56 Cu0.9Ce0.1O2 6 
11 V0.1Cu0.3Ce0.6O2 2 34 V0.1Fe0.3Ce0.6O2 4 57 Fe0.1Ce0.9O2 7 
12 V0.15Cu0.25Ce0.6O2 2 35 V0.15Fe0.25Ce0.6O2 4 58 Fe0.2Ce0.8O2 7 
13 V0.25Cu0.15Ce0.6O2 2 36 V0.25Fe0.15Ce0.6O2 4 59 Fe0.3Ce0.7O2 7 
14 V0.3Cu0.1Ce0.6O2 2 37 V0.3Fe0.1Ce0.6O2 4 60 Fe0.4Ce0.6O2 7 
15 V0.35Cu0.05Ce0.6O2 2 38 V0.35Fe0.05Ce0.6O2 4 61 Fe0.5Ce0.5O2 7 
16 V0.001Fe0.001Ce0.998O2 3 39 V0.1Ce0.9O2 5 62 Fe0.6Ce0.4O2 7 
17 V0.002Fe0.002Ce0.996O2 3 40 V0.2Ce0.8O2 5 63 Fe0.7Ce0.3O2 7 
18 V0.003Fe0.003Ce0.994O2 3 41 V0.3Ce0.7O2 5 64 Fe0.8Ce0.2O2 7 
19 V0.004Fe0.004Ce0.992O2 3 42 V0.4Ce0.6O2 5 65 Fe0.9Ce0.1O2 7 
20 V0.005Fe0.005Ce0.99O2 3 43 V0.5Ce0.5O2 5 66 CeO2 8 
21 V0.01Fe0.01Ce0.98O2 3 44 V0.6Ce0.4O2 5 
22 V0.02Fe0.02Ce0.96O2 3 45 V0.7Ce0.3O2 5 
23 V0.03Fe0.03Ce0.94O2 3 46 V0.8Ce0.2O2 5 
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Στο σχήμα 7.1 παρουσιάζεται το δενδρόγραμμα των δειγμάτων που προέκυψε από 

CA. Η ανάλυση αυτή, αποσκοπεί στον εντοπισμό συστάδων ανάμεσα στα δεδομένα, 

τηριζό  

Ό ι κα ή  7  γ τ  μ ερ ό κύ

 κύ οία περιλαμβάνει  φαίνονται ν  Στ

ίγμα αξιοσ είω η    τριπλών εικτώ

ειδί ου π πε μβ οάτο  V, Fe. ριπλ

στή   ν ετεροατόμων ορού

κολ ύν. Επίσης, α α τα γμα ο θηκα

ν ο  διαφορά π ω ΔP= 2(τέλ όχο P1(αρ

υ υ μιου α τ ρ  στο ρος 1- τίθεσ

τα τα τα ποί ο  μεγ τερ ιμ εύρο

ό.  

α νη δα μάτω έκυψαν ό τ HC ιότητ
λ

 

την Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων (HCA) η οποία στηρίζεται στις κύριες συνιστώσες της 

P

σ μενη στις μετρούμενες παραμέτρους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με τις πιθανές τάξεις. Στηρίζεται μόνο στην απόσταση μεταξύ των 

δειγμάτων, που αποτελεί και το κριτήριο σχετικά με το διαχωρισμό τους. 

Dendrogram
Similarity

    0.00

 
 πω τας φαίνε ι στο σχ μα .1 ι ηταα ομοιό εγαλύτ η απ  9 ο9% πρ πτει 

μία ρια ομάδα η οπ  τα δείγματα που  στο  πίνακα 7.2. α 

δε τα αυτά, είναι ημ τη  παρουσία σχεδόν όλων των  μ ν 

οξ ων του δημητρί ου ριλα άνουν τα ετερ μα Έτσι τα τ ά 

συ ματα V-Fe-Ce ανεξάρτητα από την αναλογία τω  V, Fe μπ ν 

εύ α ν  τα ομ θοα ξιν η παρ τηρ θη  ότ όλή κε ι δεί τα π υ τ ξιν μήα ο ν 

στη μάδα αυτή έχουν ιέσε ν προσρόφησης (  P ος βρ υ υστέρησης – χή 

βρόχο στέρησης)) για τη δη ργί ου β όχου υστέρησης εύ  0.2 0.27 σε αν η 

με υ ό πα εί απ λοι  δ γμ  ο α έχ υ μ ό ε ήν ικρ τερ ς αλύ ες τ ές τοαπό  ς 

αυτ

 
Πίν κας 7.2: Προτεινόμε ομά δειγ ν που προ απ ην A για ομο α 
μεγα ύτερη από 99% 
 Ο άμ δα 1 
Δείγ  16, , 21 , 23, 7, 28, 3 1, 32, 33, 35, 36, 41, 45, 47, 

5, 56, 58, 59, 6 
ματα 4, 5, 12, 14,  20 , 22 24, 25, 26, 2 0, 3

48, 52, 5 61, 6

 

3721 54575150531936265446346406034291843491727164145561555958565248644738281426122066424222133232531353032361310764215119839

   33.33

   66.67

  100.00

Observations

Σχήμα 7.1: Δενδρόγραμμα κατάταξης των 66 δειγμάτων με βάση την παράμετρο της πίεσης 
προσρόφησης 
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Πίνακας 7.3: Διαφορά πίεσης προσρόφησης μεταξύ της αρχής και του τέλους του βρόχου υστέρησης
σε α υπό ανάλυση δείγματα  

 
 όλα τ

 

ίνακας 7.4: Ιδιοδιανύσματα για τις 6 πρώτες συνιστώσες Π

Ιδιοτιμή (Eigenvalue) 
Αναλογία (Proportion) 

Συσσώρευση (Cumulative) 

0.223
0.984
0.984 

0.0028
0.012  
0.997 

0.00041 
0.002 
0.998 

0.00011 
0.000 
0.999 

0.00010
0.000  
0.999 

Ιδιοδιανύσματα           
Μεταβλητή (Variable) 

 PC1        PC2         PC3      PC4      PC5 

P1_P0ads       0.000    -0.002     0.054     0.025    -0.008 

P2_P0ads      -0.001    -0.009     0.172     0.056     0.072 

P3_P0ads      -0.003    -0.057     0.220     0.067     0.046 

P4_P0ads       0.008    -0.159     0.052    -0.001     0.048 

P5_P0ads       0.006    -0.181     0.092     0.014    -0.041 

P6_P0ads       0.005    -0.215     0.070    -0.007    -0.110 

P8_P0ads      -0.007    -0.231     0. 7    -0.134 

 0.019    -0.049    -0.128 

P7_P0ads      -0.006    -0.204     0.068    -0.007    -0.119 

051    -0.01

P9_P0ads      -0.008    -0.264    

No Δείγμα ΔP 

 

Νο Δείγμα ΔP 

 

Νο Δείγμα ΔP 

1 V0.05Cu0.05 4 9Ce0.9O 0.146 24 V2 0.04Fe Ce0.0 0.92O 0.252 47 V Ce O 0.399 2 0. 0.1 2
2 V0.1Cu0.1Ce0.8O 0.149 25 V2 0.05Fe0.05Ce0.9O 0.25 48 Cu Ce O 0.269 2 0.1 0.9 2
3 V0.15Cu0.15Ce0.7O 0.421 26 V2 0.1Fe0.1Ce0.8O 0.248 49 Cu0.2Ce0.8O2 0.2 2
4 V0.2Cu0.2Ce0.6O 0.251 27 V2 0.15Fe0.15Ce0.7 O 0.254 50 Cu0.3Ce0.7O2 0.212 2
5 V0.25Cu0.25Ce0.5O2 0.249 28 V0.2Fe0.2Ce0.6O2 0.248 51 Cu0.4Ce0.6O2 0.148 
6 V0.3Cu0.3Ce0.4O2 0.299 29 V0.25Fe0.25Ce0.5O2 0.312 52 Cu0.5Ce0.5O2 0.213 
7 V0.35Cu0.35Ce0.3O2 0.415 30 V0.35Fe0.35Ce0.3O2 0.252 53 Cu0.6Ce0.4O2 0.2 
8 V0.4Cu0.4Ce0.2O2 0.521 31 V0.4Fe0.4Ce0.2O2 0.251 54 Cu0.7Ce0.3O2 0.213 
9 V0.45Cu0.45Ce0.1O2 0.503 32 V0.45Fe0.45Ce0.1O2 0.25 55 Cu0.8Ce0.2O2 0.219 
10 V0.05Cu0.35Ce0.6O2 0.145 33 V0.05Fe0.35Ce0.6O2 0.27 56 Cu0.9Ce0.1O2 0.162 
11 V0.1Cu0.3Ce0.6O2 0.199 34 V0.1Fe0.3Ce0.6O2 0.3 57 Fe0.1Ce0.9O2 0.195 
12 V0.15Cu0.25Ce0.6O2 0.255 35 V0.15Fe0.25Ce0.6O2 0.249 58 Fe0.2Ce0.8O2 0.171 
13 V0.25Cu0.15Ce0.6O2 0.3 36 V0.25Fe0.15Ce0.6O2 0.25 59 Fe0.3Ce0.7O2 0.171 
14 V0.3Cu0.1Ce0.6O2 0.269 37 V0.3Fe0.1Ce0.6O2 0.42 60 Fe0.4Ce0.6O2 0.314 
15 V0.35Cu0.05Ce0.6O2 0.3 38 V0.35Fe0.05Ce0.6O2 0.35 61 Fe0.5Ce0.5O2 0.269 
16 V0.001Fe0.001Ce0.998O2 0.212 39 V0.1Ce0.9O2 0.283 62 Fe0.6Ce0.4O2 0.484 
17 V0.002Fe0.002Ce0.996O2 0.149 40 V0.2Ce0.8O2 0.32 63 Fe0.7Ce0.3O2 0.59 
18 V0.003Fe0.003Ce0.994O2 0.147 41 V0.3Ce0.7O2 0.25 64 Fe0.8Ce0.2O2 0.489 
19 V0.004Fe0.004Ce0.992O2 0.15 42 V0.4Ce0.6O2 0.298 65 Fe0.9Ce0.1O2 0.332 
20 V0.005Fe0.005Ce0.99O2 0.255 43 V0.5Ce0.5O2 0.287 66 CeO2 0.248 
21 V0.01Fe0.01Ce0.98O2 0.25 44 V0.6Ce0.4O2 0.389
22 V0.02Fe0.02Ce0.96O2 0.249 45 V0.7Ce0.3O2 0.249
23 V0.03Fe0.03Ce0.94O2 0.212 46 V0.8Ce0.2O2 0.298
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P10_P0ad      -0.009    -0.297    -0.015    -0.083    -0.118 

P11_P0ad   13 .352       

P12_P0ad      .038    -0.342     0.144    -0.133     0.118 

0ad 4 .2   7 

0ad 6 .2 6  1 

0ad 1 .1 7  3

0ad 8 .07 41  9

ad 5 .0 3  3

ad 7 4  5 

0ad 1 9 36   2 

d 9 21  .021  6 

ad  33 15  0   

  39 70  3   

0ad 2 60  .229  2 

.401    -0.288 

d         0. 76

        0.0 .669

                             P

   -0.0     -0  0.127    -0.112   0.070 

-0

P13_P      -0.07     -0 69     0.133    -0.100    0.04

P14_P      -0.10     -0 03     0.147    -0.06    0.01

P15_P      -0.13     -0 67     0.162    -0.08   -0.01  

P16_P      -0.16     -0 4     0.195    -0.0   -0.03  

P17_P0      -0.19     -0 32     0.200    -0.05   -0.05  

P18_P0      -0.22      0.028     0.202    -0.05   -0.05

P19_P      -0.26      0.0 3     0.201    -0.0  -0.05

P2 P00_ a      -0.28      0.1    0.247    -0   -0.04

P2 P01_     -0.3      0.2    0.277     0.26    0.087

P22_P0ad     -0.3      0.1    0.180     0.16    0.188

P23_P      -0.34      0.1   -0.187    -0   -0.35

P24_P0ad      -0.312     0.040    -0.307    -0

P25_P0a

P26_P0ad   

 -0.280

 -0.254

   -0.068

   -0.157

 -0.262    -

 -0.321   

277     0.2

27     0

 

 

P27_P0ad      -0.221    -0.136    -0.275     0.163    -0.005 

P28_P0ad      -0.190    -0.181    -0.244     0.420    -0.305 

30_P0ad      -0.164    -0.211    -0.168     0.577    -0.122 

 

 Η Ανάλυ μημένα αρχικά στις 8 

ομάδες που φαίνονται στον πίνακα 7.1. Στο σχήμα 7.3 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

σκέδασης των 66 δειγμάτων, τα οποία ταξινομήθηκαν τελικά σε 2 ομάδες ως προς τις 

κύριες συνιστώσ ς 7.4). Όπως φαίνεται 

από το γράφημα α 7.2) τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά στη  μεταβλητές στην 1η 

κύρια συνιστώσα. Δεν χρειάστηκε να γίνει διόρθωση της κλίμακας επειδή όλες οι 

μεταβλητές έχου

ση Κύριας Συνιστώσας έγινε με τα δείγματα ταξινο

ες που προέκυψαν μετά από ανάλυση PCA (Πίνακα

 του φορτίου 1ης και 2ης κύριας συνιστώσας (Σχήμ

ν κατάταξη έχει η πίεση P23/P  από τις υπόλοιπεςo

ν την ίδια μονάδα μέτρησης.  
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Από την νται σαφώς οι ομάδες 

που προκαθορίσ 30 και 32 δείγματα 

αντίστοιχα ενώ τα δείγματα με αριθμούς 1 και 2 παρουσιάζονται μαζί και απομακρυσμένα 

 Τα δείγματα με αριθμούς 37 και 39 βρίσκονται αρκετά απομακρυσμένα από τα 

0.25

ταξινόμηση των δειγμάτων δε φαίνεται να διακρίνο

τηκαν, αλλά είναι ευδιάκριτες δύο ομάδες με 

από τα υπόλοιπα.  

 

υπόλοιπα. Τα δείγματα 1 και 2 τα οποία αποτελούν την 3η ομάδα, σε σχέση με όλα τα 

άλλα δείγματα παρουσιάζουν τη μικρότερη διαφορά πιέσεων προσρόφησης (ΔP= P2(τέλος 

βρόχου υστέρησης) – P1(αρχή βρόχου υστέρησης)) για τη δημιουργία του βρόχου υστέρησης η οποία 

κυμαίνεται από 0.146-0.149. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.5, ταξινομούνται μαζί σχεδόν 

όλα τα δείγματα των διπλών μεικτών οξειδίων στην 2η ομάδα και τα περισσότερα δείγματα 

των τριπλών οξειδίων ταξινομούνται στην 1η ομάδα. Η παρουσία του τρίτου ετεροατόμου 

επηρεάζει την ταξινομήση των δειγμάτων άρα και τις ροφητικές ιδιότητές τους. 
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Σχήμα 7.3: Διάγρ ομάδες- ως προς την 
1η και 2η κύρια συνιστώσα

αμμα σκέδασης 66 δειγμάτων – ταξινομημένα σε τρεις 
 που προέκυψαν μετά από την ανάλυση PCA 
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Σχήμα 7.2: Γράφημα 1  και 2  κύριας συνιστώσας που προέκυψαν μετά από ανάλυση PCA 
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 Με χρήση της ομαλοποιημένης ανάλυσης διακρίνουσας RDA έγινε περιγραφή της 

κατάταξης από την ανάλυση PCA ούτως ώστε άγνωστα δείγματα να μπορούν να 

ενταχθούν στην ομάδα με την οποία εμφανίζουν το μεγαλύτερο συντελεστή πιθανότητας 

τεχνική CART – Classification and Regression Trees). 

μπεριφορά όλων των δειγμάτων στη δόμηση του μοντέλου και στο 

 7η ομάδα. 

πό την 5η ομάδα ένα δείγμα κατατάσσεται στην 2η ομάδα και ένα στην 7η ομάδα. Στη 

 

 

(

 
 Στο σχήμα 7.4 παρουσιάζεται η επιτυχία δόμησης του μοντέλου των δειγμάτων, 

καθώς επίσης και η επιτυχία ταξινόμησης των δειγμάτων. Στο πρώτο διάγραμμα 

περιγράφεται η συ

δεύτερο διάγραμμα περιγράφεται η ταξινόμηση όλων των δειγμάτων με βάση το 

υφιστάμενο μοντέλο. Στο πρώτο διάγραμμα η συμπεριφορά όλων των δειγμάτων στη 

δόμηση του μοντέλου παρουσιάζει σφάλμα 27.6%, δηλαδή 18 από τα 66 δείγματα 

αδυνατούν να υπακούσουν στο μοντέλο. Συγκεκριμένα, από την 1η ομάδα ένα δείγμα 

κατατάσσεται στην 3η ομάδα και 1 δείγμα στην 5η ομάδα. Από τη 2η ομάδα ένα δείγμα 

κατατάσσεται στην 1η ομάδα και ένα άλλο στην 3η ομάδα. Από την 3η  ομάδα ένα δείγμα 

κατατάσσεται στην 1η ομάδα, ένα στην 2η ομάδα και ένα στην 6η ομάδα. Από την 4η ομάδα 

ένα δείγμα κατατάσσεται στην 1η ομάδα, τέσσερα στην 3η ομάδα και ένα στην

Α

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Δείγματα 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34,  
35, 36, 38, 42, 66 

3, 5, 16, 17, 18, 27, 29, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 , 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65 

1, 2 

CART Class Assignments
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e 
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7654321
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Σχήμα 7.4: Σχηματική συμπεριφορά των 66 δειγμάτων στη δόμηση του μοντέλου και στην 
ταξινόμηση των άγνωστων δειγμάτων με βάση την παράμετρο της πίεσης προσρόφησης 

Πίνακας 7.5: Προτεινόμενες ομάδες που προέκυψαν από την PCA  
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συνέχεια από την 6η ομάδα δύο δείγματα κατατάσσονται στην 7η ομάδα, ένα στην 5η 

 δείγμα της ης ς 

κατατάσσεται ραμμα η 

ταξινόμηση τ σφάλμα 63%,  

δηλαδή 41 απ α ταξινομού . Συγκεκριμένα, από την 1η 

μάδα ένα δείγμα κατατάσσεται στην 2η ομάδα, τέσσερα δείγματα στην 3η ομάδα και 2 
η ομάδα. Από τη 2η ομάδα δύο δείγματα κατατάσσονται στην 1η ομάδα και 

λλα τ

 στην 5η ομάδα και άλλο ένα στην 

1η ομάδα και τέλος 3 δείγματα της 7ης ομάδας κατατάσσονται στην 5η ομάδα και ένα 

δείγμα της στην 6η ομάδα. 

 Αναφέρεται ότι η τεχνική CART δίνει επιτυχή δόμηση του μοντέλου, αδυνατεί 

όμως να ταξινομήσει ικανοποιητικά τα άγνωστα δείγματα. Από τη συμπεριφορά των 

δειγμάτων στη δόμηση του μοντέλου φάνηκε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία στη 

λήψη των αποτελεσμάτων εάν οι ομάδες 1, 2, 3, 4  και 5, 6, 7 ομαδοποιηθούν σε δύο 

ομάδες (επιβεβαίωση από PCA) αντίστοιχα. Δηλαδή τα τριπλά μεικτά οξείδια V-Cu-Ce, 

V-Fe-Ce ανεξάρτητα από την αναλογία των ετεροατόμων V, Cu ή V, Fe ομαδοποιούνται 

ενώ τα διπλά οξείδια σχηματίζουν άλλη ομάδα και αυτό δείχνει το ρόλο του τρίτου 

ετεροατόμου (Cu ή Fe) στις ροφητικές ιδιότητες των οξειδίων (ικανότητα προσρόφησης 

αζώτου) 

.2 Με

ομάδα, και το τελευταί σεται στην 1η ομάδαο  κατατάσ  και τέλος ένα
η

 7  ομάδα

 στην 5η ομάδα και ένα δείγ

ων δειγμάτων με βάση το υφ

ό τα 66 δείγματ

μα στην 1  ομάδα. Στο δεύτερο

ιστάμενο μοντέλο παρουσιάζει 

νται λανθασμένα

 διάγ

ο

δείγματα στην 5

ά ρία στην 3η ομάδα. Από την 3η ομάδα δύο δείγματα κατατάσσονται στην 1η ομάδα, 

άλλα δύο στην 2η ομάδα και ένα στην 4η ομάδα. Από την 5η ομάδα τρία δείγματα 

κατατάσσονται στην 3η ομάδα και άλλα τρία στην 7η ομάδα. Στη συνέχεια από την 6η 

ομάδα δύο δείγματα κατατάσσονται στην 7η ομάδα, ένα

 

7 λέτη όξινων και βασικών θέσεων των τριπλών μεικτών στερεών: Καταλυτική 

διάσπαση της ισοπροπανόλης (IPA) 

 Για τη μελέτη των όξινων και βασικών θέσεων (ενεργών θέσεων) των στερεών 

έγιναν πειράματα καταλυτικής διάσπασης της ισοπροπανόλης. Για τα συγκεκριμένα 

πειράματα επιλέχτηκε ένα δείγμα από κάθε διαφορετική ομάδα των τριπλών οξειδίων του 

δημητρίου που παρουσίασε τη μεγαλύτερη επιφάνεια σε συνθήκες ξήρανσης και 

ταυτόχρονα παρουσίασε και σχετικά μεγάλη επιφάνεια μετά από πύρωση στους 400 0C. 

Για τη μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης στις όξινες και βασικές θέσεις 

των στερεών επιλέχτηκαν τα δείγματα V0.05Fe Ce0.05 0.9O2 σε συνθήκες γήρανσης 24 και 6 

ώρες και μη ισοθερμικής καταβύθισης (90 0C για 2.5h καταβύθιση). Στον πίνακα 7.6 

καταγράφονται τα δείγματα που μελετήθηκαν. 
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Πίνακας 7.6: Δείγματα που μελετήθηκαν σε πειράματα καταλυτικής διάσπασης της IPA 

 

  

 Στο σχήμα 7.5 παρουσιάζονται τα διαγράμματα μετατροπής IPA σε σχέση με τη 

θερμοκρασία για όλα τα δείγματα του πίνακα 7.6. Πριν από την καταλυτική μελέτη τα 

 

 

 

ο ρ  

εκριμένα στο δείγμα αυτό παρατηρείται 

ετατροπή της ΙΡΑ 98.8% σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (220 0C) ενώ τα υπόλοιπα 

δείγματα πυρώθηκαν στους 400 0C για 2 ώρες. Η διάσπαση της IPA έγινε στη 

θερμοκρασιακή περιοχή από 50 0C μέχρι τους 400 0C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Το είδος του τριπλού οξειδίου επηρεάζει την μετατροπή της ΙΡΑ και αυτό 

επιβεβαιώνεται από το σχήμα 7.5. Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο κατέχει η οξύτητα και η 

βασικότητα των ξειδίων που λαμβάνουν μέρος στην αντίδ αση (Fe2O3: μέτριο όξινο και 

βασικό, CeO2: βασικό, CuO: ισχυρό βασικό και V2O5: όξινο [1]). Σύμφωνα με τον Α.Σ. 

Λυκουργιώτη [2] τα οξείδια V2O5, Fe2O3 και CuO είναι από τα πιο σπουδαία σε 

καταλυτική άποψη ημιαγώγιμα οξείδια και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Τη μεγαλύτερη δραστικότητα, σε σχετικά χαμηλή 

θερμοκρασία, παρουσιάζει το δείγμα Ζ. Συγκ

μ

ΔΕΙΓΜΑ, πύρωση 400 0C ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

A                            

B                            

Γ                            

Δ                            
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Ζ 
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V0.05Fe0.05Ce0.9O2, γήρανση  6h              

V0.05Fe0.05Ce0.9O2, μη ισοθερμική αντίδραση 
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δείγματα παρουσιάζουν σχετικά χαμηλότερες μετατροπές στους 400 0C. Συγκεκριμένα οι 

μετατροπές των υπόλοιπων δειγμάτων A, B, Γ, Δ και Ε είναι 96, 84, 62, 93 και 92 % 

αντίστοιχα. Η ου παρουσιάζει τ ποδίδεται 

στην αυξημ ει η οποία προωθεί β ό 

προϊόντος α

 ι το δείγμα Ζ  

μεγαλύτερη μετατρ επιφάνεια ΒΕΤ υ 

εμφάνισε τη χαμ γαλύτερη επιφ ). 

Επακόλουθο των τών είναι ότι η καταλυτική διάσπαση της ΙΡΑ στα 

ριπλά οξείδια είναι ανεξάρτητη από την επιφάνεια τους.  

 

 

εται 

όσο η καταλυτική ενεργότητα αυξάνεται (Σχήμα 7.7(β)) [3], δηλαδή ακολουθείται η  

ειρά:  

ν π

τ

 διαφορετική συμπεριφορά π ο δείγμα Ζ ίσως να α

ένη ποσότητα χαλκού που περιέχ

φυδρογόνωσης σε χαμηλή θερμοκρασία. 

 Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότ

οπή της IPA έχει τη χαμηλότερη 

ηλότερη μετατροπή έχει τη με

παρατηρήσεων αυ

ασικά το σχηματισμ

που παρουσιάζει τη

 ενώ το δείγμα Γ πο

άνεια (Σχήμα 7.6

τ
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Η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης λαμβάνεται από το διάγραμμα 

Arrhenius log ra (ra: ρυθμός) ως προς 1/Τ (Κ) (Σχήμα 7.7 (α)) και φαίνεται να μειών

 εξής

σ Ε> Α> Β> Δ> Γ> Ζ. Οι τιμές της ενέργειας ενεργοποίησης των στερεών αυτών για 

τη συγκεκριμένη καταλυτική αντίδραση ακολουθούν το ίδιο προφίλ με αυτό της 

μετατροπής της ΙΡΑ με εξαίρεση να αποτελούν τα δείγματα Ε και Ζ (Σχήμα 7.7(β)).  

Στο σχήμα 7.7 (α) παρουσιάζεται το διάγραμμα lnX (ανάλογο του ρυθμού ή της 

σταθεράς ταχύτητας) συναρτήσει του 1000/Τ το οποίο χρησιμοποιείται για την εύρεση της 

ενέργειας ενεργοποίησης. Για το  υπολογισμό της Εa λαμβάνονται οι τιμές ου 

αντιστοιχούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και κα ’ επέκταση σε χαμηλούς βαθμούς 

μετατροπής IPA. Δεν λαμβάνονται οι αντίστοιχες τιμές σε υψηλές θερμοκρασίες γιατί: (α) 

παρατηρείται το φαινόμενο της μεταφοράς μάζας (διάχυση) και (β) στις τιμές αυτές 

Ea ΒΕΤ επιφάνεια

Σχήμα 7.6: Συγκριτικά διαγράμματα Ενέργειας ενεργοποίησης (Εa) και ειδικής επιφάνειας (BE ) 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων Α, Β,  Γ, Δ, Ε, Ζ,  πυρωμένα στους 400 0C 

T

 290 



Κεφάλαιο  7                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις μετατροπές της IPA με αποτέλεσμα να μην είναι 

ακριβής η εύρεση της Εa.    

  

 Επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία που εφαρμόζεται λαμβάνονται διαφορετικά

προϊόντα. Σε όλα τα δείγματα σε χαμηλές θερμοκρασίες (Τ<280 0C) το κύριο προϊόν που

λαμβάνεται είναι η ακετόνη (αφυδρογόνωση, οξεοβασικές θέσεις) ενώ σε υψηλότερες

θερμοκρασίες παρατηρείται η ακετόνη να συνυπάρχει με το προπένιο (αφυδάτωση, όξινες

θέσεις). Ταυτόχρονα, σε ορισμένα από αυτά παρατηρείται συνύπαρξη ιχνών διαιθυλαιθέρα

(DIE,<3%, Σχήματα 7.8 (α, β)).  

 

 

 

 

 

 

την διάσπαση της καταλύτες

ol 

δείγματα με αλλαγή ορισμένων παραμέτρων σύνθεσης όπως στην περίπτωση του στερεού 

χήμα 7.7: (α) Διάγραμμα Arrhenius (Χ: ενεργότητα, μmol g-1 s-1) και (β) Συγκριτικά διαγράμματα 
Ενέργειας Eνεργοποίησης (Εa) και μετατροπής για την διάσπαση της IPA πάνω στα μεικτά οξείδια  

  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε ακετόνη 

εμφανίζουν τα δείγματα που περιέχουν χαλκό. Τα ίδια παρατήρησαν οι Rioux και Vannice 

μετά από  καταλυτική   ΙPA σε  Cu/C. Η εκλεκτικότητα σε 

ακετόνη καθορίζεται ως (m ακετόνης)/ (mol ακετόνης + mol προπενίου + mol DIE) [4] 

και με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και η εκλεκτικότητα σε προπένιο. 

 Είναι εμφανής η διαφορετική καταλυτική συμπεριφορά που εμφανίζουν τα 
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V0.05Fe0.05Ce0.9O2-y  που η μεταβολή της ώρας γήρανσης από 24 σε 6 ώρες ή η αύξηση της 

θερμοκρασίας καταβύθισης από RT σε 90 0C, έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της 

καταλυτικής συμπεριφοράς (Σχήματα 7.5- 7.7).  

 Σύμφωνα με τα σχήματα 7.8 (α), (β) η διάσπαση της IPA σε ακετόνη και προπένιο 

(

της

 

ιότητες, την μορφολογία και την κρυσταλλική δομή των υλικών αυτών. 

τροπή της ΙΡΑ εμφανίζει:  

(α) πολύ μικρή διάμετρο πόρων και πορώδες και (γ) στενή κατανομή μεγέθους πόρων 

(Σχήμα 7.8(γ)), χαρακτηριστικό επιθυμητό για τα καταλυτικά πειράματα. 

(α) 

και ίχνη αιθέρα) είναι ανεξάρτητη της ειδικής επιφάνειας. Η μεγαλύτερη όμως μετατροπή 

 σε ακετόνη (Σχήμα 7.8 (α)) συμβαίνει στο στερεό V0.05Cu0.35Ce0.6Ο2-y το οποίο έχει τη 

μικρότερη επιφάνεια [5].   
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δειγμάτων έγινε προσπάθεια συσχέτισης των καταλυτικών αποτελεσμάτων με τις 

επιφανειακές ιδ

 Όπως απεικονίζεται από τα συγκριτικά διαγράμματα του σχήματος 7.9 η 

μετατροπή της ΙΡΑ είναι σχεδόν συναφή με τη διάμετρο και το πορώδες των υλικών 

(εκτός από τα δείγματα Γ και Ζ) με αποτέλεσμα να φαίνεται ο ρόλος των δύο αυτών 

παραμέτρων στα καταλυτικά χαρακτηριστικά των στερεών (οξεοβασικές θέσεις).  
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 Όπως αναφέρθηκε αρχικά σημαντικό ρόλο στην αντίδραση της καταλυτικής 

διάσπασης της IPA και στην εκλεκτικότητα των προϊόντων έχει η οξύτητα ή η βασικότητα 

των οξειδίων που εμπλέκονται καταλυτικά. Μετά από μελέτη της κρυσταλλικής δομής 

(Πίνακας 7.7) των δειγμάτων με τα διαγράμματα XRD εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

πιθανότατα η διαφορετική καταλυτική συμπεριφορά των διαφορών οξειδίων να αποδίδεται 

τη δια

2 (Σχήμα 7.9) που λαμβάνονται σε διαφορετικές συνθήκες 

δ

σ φορετική οξύτητα ή βασικότητα που έχουν: (α) τα στερεά διαλύματά τους ή (β) οι 

άμορφες φάσεις που υπάρχουν 

 
Πίνακας 7.7: Κρυσταλλικές φάσεις κα

 

 Όπως αναφέρουν αρκετοί ερευνητές, ανάμεσα στους οποίους ο F. Pepe και οι 

συνεργάτες του [6], οι θέσεις αφυδάτωσης ή αφυδρογόνωσης εξαρτώνται από τα 

κρυσταλλικά επίπεδα που συνυπάρχουν στην επιφάνεια του στερεού άρα και από τη 

μορφολογία τους. Για παράδειγμα  η ομάδα του B. Grzybowska- Swierkorz [7], μετά από 

μελέτη της αντίδρασης της διάσπασης της ΙΡΑ σε V2O5 παρατήρησαν ότι το κύριο προϊόν 

που λαμβάνεται είναι το προπένιο όπου η εκλεκτικότητά του εξαρτάται από τη 

μορφολογία του πεντοξειδίου βαναδίου. Συγκεκριμένα, η εκλεκτικότητα μειώνεται όσο 

αυξάνεται η κατανομή των επιπέδων (001) στην επιφάνεια του V2O5 γιατί στο 

συγκεκριμένο επίπεδο εκθέτονται οι δεσμοί V=O οι οποίοι σχετίζονται με τη διαδικασία 

της αφυδρογόνωσης [7].  

 Μετά από μελέτη της μορφολογίας των τριών δειγμάτων Α, Β, Γ του οξειδίου 

V0.05Fe0.05Ce0.9O

παρατηρήθηκαν ευδιάκριτες αλλαγές που πιθανότατα να επηρεάζουν την καταλυτική 

συμπεριφορά των ειγμάτων. 

ΔΕΙΓΜΑ, πύρωση 400 0C Κρυσταλλικές φάσεις Μέσο μέγεθος κρυσταλλίτη 
(nm) 

A                        
B 

Στερεό διάλυμα CeO2 
Στερεό διάλυμα CeO2

4.3                           
4.6 

Γ Στερεό διάλυμα CeO2 4 
Δ Στερεό διάλυμα CeO2 3 
Ε Στερεό διάλυμα CeO2 5.4 
Ζ Στερεό διάλυμα CeO2 4.1 

ι μέγεθος σωματιδίων των πυρωμένων δειγμάτων 
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 Σχήμα 7.10: Εικόνες SEM δείγματος V0.05Fe0.05Ce0.6O2:  (α) γήρανση 24 ώρες σε θερμοκρασία 
δωματίου, (β) γήρανση 6 ώρες  και (γ) καταβύθιση στους 90 0C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(γ) 90 0C 

steps 

(β) 6h γήρανση 

V
(α) Θερμοκρασία δωματίου 

0.05Fe0.05Ce0.9O2

steps 
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Από C

Ce λόγω του αυξημένου βασικού ή οξεοβασικού τους χαρακτήρα εμφανίζουν λύτερη 

εκλεκτικότητα ως προς την ακετόνη σε χαμηλή θερμοκρασία μετά από τη διάσπαση της 

IPA. Η αντίδραση αυτή δεν εξαρτάται από την ειδική επιφάνεια ΒΕΤ αλλά απ τον αριθμό 

και την ισχύ των ενεργών όξινων και βασικών κέντρων. Ταυτόχρονα η μεταβολή στο 

χρόνο γήρανσης ή στη θερμοκρασία καταβύθισης έχει ως αποτέλεσμα την  

της καταλυτικής απόδοσης του οξειδίου στη διάσπαση της ΙΡΑ και αυτό  τα 

αποτελέσματα του κεφαλαίου 6 (§ 6.2.3) που αναφέρονται ότι σε χρόνο γήρανσης 6 ώρες 

δεν ολοκληρώνονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υλικού στο βέλτιστο βαθμό 

του. Συγκεκριμένα, το τελευταίο έδειξε απόδοση ως προς διάσπαση της ΙΡΑ ενώ το 

αντίστοιχο στις 24 ώρες γήρανσης παρουσίασε βέλτιστη απόδοση στο 96%. 

Προτεινόμενος Μηχανισμός Καταλυτικής διάσπασης της IPA 

Η αντίδραση ή ο μηχανισμός της καταλυτικής διάσπασης της IΡΑ σε  ή 

τριπλά μεικτά οξείδια V-Ce, Cu-Ce, Fe-Ce ή V-Cu-Ce, V-Fe-Ce αντίστοιχα δεν 

αναφέρεται καθόλου στη βιβλιογραφία. 

 Όπως φαίνεται από το σχήμα 7.8 (α) (§7.2) η μέση διάμετρος των πόρων ια όλα 

τα δείγματα είναι μεγαλύτερη από 2nm. Το μόριο της ΙΡΑ έχει ενεργή διάμετρο 0.59-

0.61nm [8] άρα υπάρχει πιθανότητα προσρόφησης της ΙΡΑ σε διαστρωματικά ανοίγματα ή 

στην επιφάνεια.  

 Τα οξείδια του δημητρίου και του χαλκού δίνουν προϊόντα οξεοβασικών , 

το οξείδιο του σιδήρου δίνει προϊόντα από όξινες και οξεοβασικές θέσεις ενώ το 

πεντοξείδιο του βαναδίου δίνει προϊόντα από όξινες θέσεις [9].  

  

 

 

 

 

 

  

 Ο βαθμός μετατροπής της ΙΡΑ εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Τα δύο  

προϊόντα όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω είναι η ακετόνη και το προπένιο (Σχήμα .11). 

Στο σχήμα 7.12 απεικονίζονται τα διαγράμματα της εκλεκτικότητας (S) των οξειδίω  μετά 

από την διάσπαση της ΙΡΑ ως προς προπένιο και ως προς ακετόνη. Είναι εμφανής  σε 

HC

CH3

e και V-Fe-τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι τα τριπλά μεικτά οξείδια  V-Cu-

 μεγα

ό 

τροποποίηση

 ενισχύει

 84% 

 
7.2.1 
 
 διπλά

γ

θέσεων

  
CH3

OH

CH3COCH3 + H2

CH3CH=CH2 + H2O

Αφυδρογόνωση

Αφυδάτωση

Σχήμα 7.11: Διάσπαση της ΙΡΑ σε ακετόνη και προπένιο (αφυδρογόνωση και 

αφυδάτωση ταυτόχρονα) 

 κύρια

 7

ν

 ότι

 295



Κεφάλαιο  7                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

κάθε θερμοκρασία μεταβάλλεται η συμπεριφορά των δειγμάτων ως προς τα δύο αυτά 

προϊόντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 το κύριο προϊόν που λαμβάνεται είναι η ακετόνη 

νώ σε

ς θέσεις, με τις τελευταίες να υπερτερούν. Όπως αναφέρουν ο D. Haffad 

αι οι σ

 Στον πίνακα 7.8 παρατηρειται ότι ανάλογα με τη θερμοκρασία που εφαρμόζεται 

στην αντίδραση λαμβάνονται διαφορετικά προϊόντα και σε διαφορετική εκλεκτικότητα. 

Συγκεκριμένα, σε χαμηλές θερμοκρασίες

ε  ενδιάμεσες θερμοκρασίες η ακετόνη συνυπάρχει με το προπένιο (δευτερεύον 

προϊόν) και προς το τέλος της αντίδρασης το κύριο προϊόν είναι το προπένιο. Από τα 

προϊόντα που λαμβάνονται προκύπτει το συμπέρασμα ότι στα μεικτά οξείδια υπάρχουν 

όξινες και βασικέ

κ υνεργάτες του [10], το πρώτο προϊόν που λαμβάνεται πάντοτε είναι η ακετόνη. 

 

 Τα έξι δείγματα που εξετάστηκαν στην καταλυτική αντίδραση της ΙΡΑ 

παρουσιάζουν στερεό διάλυμα τύπου δημήτριας με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να 

εξεταστούν πια είδη ενεργών κέντρων υπάρχουν στην επιφάνεια που να είναι υπεύθυνα για 

Θερμοκρασία ( C) 0
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Πίνακας 7.8: Εκλεκτικότητα σε ακετόνη και προπένιο ανάλογα με τη 
χρησιμοποιείται στην αντίδραση 

 296 



Κεφάλαιο  7                                                                               Αποτελέσματα και Συζήτηση 

το σχηματισμό του προπενίου ή  της ακετόνης. Αφού όμως η αφυδρογόνωση λαμβάνει 

χώρα σε βασικές θέσεις ή οξεοβασικές επιφανειακές θέσεις τότε πιθανότατα ο 

 στους 

δεσμούς V=O που είναι προσανατολισμένοι στην επιφάνεια [7, 9] και να συμβαίνει μέσω 

μηχανισμού που περιλαμβάνει αλκόξυ ή ενολικά ενδιάμεσα. Η αφυδάτωση συμβαίνει σε 

υψηλή θερμοκρασία και ο σχηματισμός του προπενίου οφείλεται κυρίως στην 

αλληλεπίδραση της ΙΡΑ με όξινες επιφανειακές θέσεις του καταλύτη και έτσι οφείλεται 

κυρίως σε δεσμούς V-OH και σε μικρό βαθμό στα οξείδια σιδήρου και δημητρίου. 

Μελετήθηκαν δύο μηχανισμοί της αντίδρασης διάσπασης της ΙΡΑ. Στον πρώτο μηχανισμό 

λαμβάνουν μέρος οι επιφανειακές βασικές θέσεις Ο2- και περιλαμβάνονται αλκόξυ 

ενδιάμεσα (Σχήμα 7.13Α (α)) για το σχηματισμό της ακετόνης ενώ η αφ δάτωση 

συμβαίνει σε όξινες θέσεις Bronsted μεταξύ των επιφανειακών υδροξυλίων  της 

προσροφημένης ΙΡΑ οδηγώντας στο σχηματισμό των προσροφημένων ισοπροπό

Σχήμα 7.13: Προτεινόμενοι μηχανισμοί (Α) και (Β) αντίδρασης της ΙΡΑ για σχηματισμό (α) 
ακετόνης και (β) προπενίου 

(β) 

 ήσχηματισμός της ακετόνης να οφείλεται στα οξείδια δημητρίου, χαλκού, σίδηρου

 

υ

 και

ξυ ειδών 

(Σχήμα 7.13Α (β)) [5, 10].  
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 Σύμφωνα με το δεύτερο μηχανισμό, η αφυδρογόνωση λαμβάνει χώρα μέσω 

απόσπασης του β-Η οδηγώντας στο σχηματισμό επιφανειακών ενολικών ειδών ενώ η 

αφυδάτωση προχωρεί μέσω των όξινων θέσεων Lewis σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό 

το προπένιο  (Σχήματα 7.13 Β (α), (β))[5, 10].  

 Συμπερασματικά, η αντίδραση της ΙΡΑ με τις ενεργές θέσεις στην επιφάνεια των 

τριπλών οξειδίων «ανιχνεύει» τον βασικό κυρίως χαρακτήρα τους και αυτό θεωρείται 

ιδιαίτερα ελκυστικό για εφαρμογή των οξειδίων αυτών σε καταλυτικές αντιδράσεις που 

απαιτούν προσρόφηση και διάσπαση μορίων σε βασικές θέσεις όπως π.χ προσρόφηση 

CO2. 
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 Κεφάλαιο 8                Συμπεράσματα 

 
 
 

α κυρ

υσικοχημικά χαρακτηριστικά του. 

 δημητρίου το οποίο λαμβάνεται από τη μέθοδο της καταβύθισης 

ίναι μεσοπορώδες υλικό με μεγάλη επιφάνεια ΒΕΤ (~232 m2/g) και σταθερή 

Οι ευνοϊκότερες πειραματικές συνθήκες για την παρασκευή οξειδίου του 

θισης, (β) με 

οθερμική 

 συστήματος reflux, (δ) με ανάδευση για 

λεπ 0C. 

: 

της θερμοκρασίας πύρωσης του υλικού σε υψηλή θερμοκρασία, (β) του χρόνου 

 επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία δωματίου, με αύξηση της 

ιδίου δημητρίου η 

ζυλική 

ητρίου 

ρυσταλλική δομή του. Η φυσιοροφημένη αλδεύδη φεύγει 

ε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ το βενζοικό οξύ κρυσταλλώνεται με υψηλή 

ερμοκρασία πύρωσης.  

.2 Χαρακτηρισμός των διπλών μεικτών οξειδίων δημητρίου: CuxCe1-xO2-y (0.05≤x≤ 

.9), VxCe1-xO2-y (0.05≤x≤ 0.9) και FexCe1-xO2-y (0.05≤ x≤ 1) 

Τα μεικτά οξείδια CuxCe1-xO2-y και VxCe1-xO2-y, σε συνθήκες ξήρανσης, δίνουν ένα είδος 

ρόχου υστέρησης (τύπου Η2) στις ισόθερμες προσρόφησης. Τα οξείδια της ομάδας 

 σιδήρου (70-90%), μεταβάλλουν τον είδος του 

βρόχου υστέρησης από Η2 σε Η3. Όσο η ποσότητα των ετεροατόμων V, Cu και Fe 

αυξάνεται στα αντίστοιχα διπλά οξείδια δημητρίου τότε παρατηρείται: (α) διεύρυνση της 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τ ιότερα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα Διδακτορική Διατριβή είναι 

τα εξής: 

 
8.1  Χαρακτηρισμός του CeO2 και μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων σύνθεσης 

στα φ

 

 Το οξείδιο του

ε

κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη.  

 

δημητρίου με μέγιστη επιφάνεια ΒΕΤ είναι: (α) με χρήση της μεθόδου καταβύ
0θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες (90 C) κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (ισ

και μη ισοθερμική καταβύθιση), (γ) με  χρήση του

360 τά, (ε) με γήρανση για εικοσιτέσσερις ώρες και (ζ) με ξήρανση στους 100 

 Η κρυσταλλική δομή του οξειδίου δημητρίου δε αλλοιώνεται μετά από μεταβολή

(α) 

γήρανσης, (γ) του χρόνου ανάδευσης, (δ) της μεθόδου σύνθεσης (sol-gel) 

 Σε ισοθερμικές συνθήκες παρατηρείται διατήρηση του pH ενώ σε μη ισοθερμικές 

συνθήκες, όταν η γήρανση

θερμοκρασία της αντίδρασης μειώνεται η τιμή του pH του διαλύματος  

 Στην αντίδραση της βενζαλδεΰδης/μεθανόλης παρουσία οξε

βενζαλδεΰδη οξειδώνεται και ανάγεται σχηματίζοντας βενζοϊκό οξύ και βεν

αλκοόλη αντίστοιχα. Αυτό επηρεάζει τις επιφανειακές ιδιότητες του οξειδίου δημ

χωρίς όμως να αλλοιώνεται η κ

σ

θ

 
8

0

 

β

Fe Cex 1-xO  σε υψηλές συγκεντρώσεις2-y,
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κατανομής μεγέθους πόρων, (β) διεύρυνση της έκτασης του βρόχου υστέρησης σε υψηλές 

πιέσεις και (γ) μετακίνηση των κορυφών προς μεγαλύτερα 2Θ (διαγράμματα XRD) και 

ρος μεγαλύτερους κυμματάριθμους (διαγράμματα FTIR) υποδηλώνοντας το σχηματισμό 

ς μικροπορώδους περιοχής ενώ αντιθέτως η 

αρουσία του Cu προκαλεί αύξησή της.  Τέλος η επιφάνεια της δημήτριας αυξάνεται 

.3 Σύ x

άζει 

ις δομ

ά και περιέχουν 

ικρό 

2 

ι VxFe0.4-xCe1-2xO2 

>400 

δρομου άλατος επηρεάζει σημαντικά τις επιφανειακές ιδιότητες, 

ν  

ν βα ού, δημητρίου ή αλάτων 

  α

σ

π

στερεού διαλύματος. Επίσης η παρουσία των ετεροατόμων V ή Fe στα αντίστοιχα διπλά 

οξείδια δημητρίου προκαλεί μείωση τη

π

σημαντικά με το σχηματισμό στερεών διαλυμάτων V0.2Ce0.8O , Fe2 0.4Ce0.6O2 και 

Cu0.8Ce0.2O2. 

 

8 νθεση και Μελέτη των μεικτών τριπλών οξειδίων δημητρίου: V Cu Ce1-2xOx 2-y 

(0.05≤x≤ 0.45), V Cux 0.4-xCe0.6O (0.05≤x≤ 0.4), V Fe Ce2-y x x 1-2xO2-y (0.05≤x≤ 0.45) και 

V Fex 0.4-xCe0.6O2-y (0.05≤ x≤ 0.4) 

 

  Η προσθήκη ετεροατόμων βαναδίου, χαλκού και σιδήρου στη δημήτρια επηρε

τ ικές και επιφανειακές της ιδιότητες καθώς και τη μορφολογία της. Οι μεγαλύτερες 

επιφάνειες λαμβάνονται στα μεικτά οξείδια: V0.05Fe0.05Ce0.9O , V2 0.1Fe0.3Ce0.6O2, 

V0.1Cu0.1Ce0.8O   και V2 0.05Cu0.35Ce0.6O τα οποία είναι μεσοπορώδη υλικ2, 

μ ποσοστό μικροπορώδους περιοχής. Παρατηρήθηκε ο σχηματισμός στερεού 

διαλύματος τύπου δημήτριας (V 0
xCu Cex 1-2xO μέχρι Τ=400 C και x≤ 0.3, V Cux 0.4-xCe0.6O2 

Τ=400 0 0C και x< 0.3, V Fe Cex x 1-2xO  μέχρι Τ=400 C και x≤ 0.3 κα2

Τ 0C). Σε υψηλή θερμοκρασία πύρωσης σχηματίζεται η σταθερή φάση CeVO  και 

στα δύο τριπλά οξείδια: V-Cu-Ce και V-Fe-Ce.  

Η σύνθεση των τριπλών οξειδίων V-Cu-Ce και V-Fe-Ce οδηγεί σε υλικά με 

διάφορες μορφολογίες, ανάλογα με το % ποσοστό των ετεροατόμων που περιέχεται και με 

τη θερμική επεξεργασία που υπόκειται το κάθε δείγμα. 

Το είδος του πρό

4

την κρυσταλλική δομή και την μορφολογία των τριπλών μεικτών οξειδίω . Η χρήση: (α) 

αραιών διαλυμάτων πρόδρομων αλάτω  ναδίου, χαλκ

βαναδίου, σιδήρου, δημητρίου, (β) χρόνου γήρ νσης 24 ώρες, (γ) χρόνου ανάδευσης 10 

λεπτών, (δ) καταβύθισης σε θερμοκρασία δωματίου (μη ισοθερμικές συνθήκες), (ε) 

γήρανσης ε θερμοκρασία 90 0C, ευνοούν τη δημιουργία πιο σταθερών μεσοπορώδων 

υλικών με μεγάλη επιφάνεια. 

Η οξειδωτική κατάσταση του μεταλλοιόντος του πρόδρομου άλατος επηρεάζει το 

σχηματισμό κρυσταλλικών φάσεων, τις τιμές των παραμέτρων πλέγματος καθώς επίσης τη 

θερμική συμπεριφορά και τις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών  
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8.4 Γενικά συμπεράσματα από τη μελέτη του οξειδίου δημητρίου και των διπλών και 

τριπλών μεικτών οξειδίων του 

 Τα δείγματα  περιέχουν ροφημένο νερό στη δομή τους ακόμη και μέχρι τους 500 
0 2C. Η καθαρή δημήτρια παρουσιάζει επιφάνεια BET 232 m /g ενώ με την παρουσία ενός 

ετεροατόμου Fe ή V ή Cu λαμβάνεται μέγιστη επιφάνεια 280 m2/g ή  288 m2/g ή 303 m2/g 

τα μεικτά οξείδια Fe0.4Ce0.6O2, V0.2Ce0.8O2 ή Cu0.8Ce0.2O2 αντίστοιχα (αύξηση 17%, 

τα οξείδια V0.05Fe0.05Ce0.9O2 (331 m2/g), V0.1Fe0.3Ce0.6O2 

75 m2/g), V0.1Cu0.1Ce0.8O2 (299 m2/g) και V0.05Cu0.35Ce0.6O2 (294 m2/g).  

σ

ο φαινόμενο αυτό.Τα ετεροάτομα V ή Fe 

ή Cu 

 σύνθεσης είτε στο απλό οξείδιο 

δημητρ

μιουργία του βρόχου υστέρησης στο εύρος 0.21-0.27. Από 

το διάγ

ου τρίτου ετεροατόμου 

πηρεάζει την ταξινομήση των δειγμάτων άρα και τις ροφητικές ιδιότητές τους. Η τεχνική 

σ

19.4% ή 23.4% αντίστοιχα).  

 Παρουσία δύο ετεροατόμων V, Fe ή V, Cu (σε χαμηλή % αναλογία) λαμβάνονται 

ακόμη μεγαλύτερες επιφάνειες σ

(2

Συμπερασματικά η προσθήκη κατάλληλης αναλογίας των δύο ετεροατόμων V ,Cu ή V, Fe 

(σε χαμηλή ποσότητα) στη δημήτρια βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τα επιφανειακά της 

χαρακτηριστικά. 

 Η κρυσταλλική δομή της δημήτριας είναι πολύ ανθεκτική τόσο στα διπλά όσο και 

στα τριπλά οξείδια. Το στερεό διάλυμα τύπου δημήτριας παραμένει ταθερό 

περισσότερο στα τριπλά από ότι στα διπλά οξείδια. 

  Η παρουσία ενός ή δύο ετεροατόμων στη δημήτρια δεν επηρεάζει τη διαδικασία 

της μετατροπής της άμορφης φάσης του υλικού σε κρυσταλλική αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις ευνοείται περισσότερο ή λιγότερο τ

ή V, Fe ή V, Cu εισάγονται στο πλέγμα της δημήτριας σε θέσεις κενές ή 

αντικαθιστούν κάποια κατιόντα δημητρίου.  

  Τέλος οποιαδήποτε μεταβολή των παραμέτρων

ίου είτε στα μεικτά οξείδια του οδηγεί σε υλικά με διαφορετικά φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά και καταλυτικές ιδιότητες.  

 

8.5  Χημειομετρική Ανάλυση και Καταλυτική διάσπαση της ΙΡΑ 

 Από την ιεραρχική ανάλυση συστάδων ξεχώρισε μια ομάδα η οποία περιλαμβάνει 31 

δείγματα τα οποία έχουν διαφορά πιέσεων προσρόφησης (ΔP= P2(τέλος βρόχου υστέρησης – 

P1(αρχή βρόχου υστέρησης)) για τη δη

ραμμα σκέδασης ξεχώρισαν δύο ομάδες. Στην μία ομάδα ταξινομούνται μαζί 

σχεδόν όλα τα δείγματα των διπλών μεικτών οξειδίων και στην άλλη ομάδα ταξινομούνται 

τα περισσότερα δείγματα των τριπλών οξειδίων. Άρα η παρουσία τ

ε
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CART δίνει επιτυχή δόμηση του μοντέλου, αδυνατεί όμως να ταξινομήσει ικανοποιητικά 

τα άγνωστα δείγματα 

 Από τα καταλυτικά πειράματα της αντίδρασης της ισοπροπανόλης παρατηρήθηκαν 

ότι: (α) η καταλυτική ενεργότητα είναι ανεξάρτητη της ειδικής επιφάνειας αλλά εξαρτάται 

σημαντικά από το είδος του οξειδίου το οποίο μελετάται και από τη θερμοκρασία της 

αντίδρασης, (β) όσο περισσότερη ποσότητα χαλκού περιέχεται στο τριπλό οξείδιο τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μετατροπ

 

ή της ΙΡΑ και η εκλεκτικότητα προς ακετόνη σε χαμηλή 

όνος γήρανσης 

θερμοκρασία, (γ) οι βασικές θέσεις υπερτερούν σε σχέση με τις όξινες θέσεις, (γ) ο 

σχηματισμός προπενίου σε υψηλές θερμοκρασίες υποδεικνύει την παρουσία όξινων 

επιφανειακών θέσεων, (δ) η μεταβολή  των παραμέτρων σύνθεσης, όπως χρ

ή θερμοκρασία αντίδρασης επηρεάζει τις όξινες και βασικές θέσεις των οξειδίων.
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      Μελλοντική Εργασία 

 

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή θα μπορούσε να επεκταθεί ως ακολούθως: 
 

 Περαιτέρω μελέτη της μορφολογίας του οξειδίου δημητρίου, των διπλών και τριπλών 

μεικτών οξειδίων του που προκύπτουν μετά από επίδραση διαφόρων παραμέτρων με 

τεχνικές SEM, TEM ή AFM.  

 Μελέτη και χαρακτηρισμός των μεικτών οξειδίων με τις τεχνικές Raman και DRIFT-

 IR

 Μελέτη της ισόθερμης προσρόφησης CO2 στα τριπλά μεικτά οξείδια V-Cu-Ce και     

-Fe-Ce V

 Μελέτη της εφαρμογής των τριπλών μεικτών οξειδίων κυρίως στον τομέα της 

τερογενούς κατάλυσης π.χ καταλυτική διάσπαση των ΝΟx ε

 Επέκταση της εφαρμογής της χημειομετρίας και σε άλλα πειραματικά δεδομένα, εκτός 

πό την πίεση προσρόφησης, όπως: (α) πορώδες, (β) επιφάνεια ΒΕΤ, (γ) διάμετρος πόρων, 

) μέγεθος σωματιδίων, (ε) τιμή παραμέτρου πλέγματος και (ζ) ενδοατομική απόσταση 

α

(δ

 Επίστρωση των τριπλών μεικτών οξειδίων της δημήτριας σε επιφάνειες (λεπτά υμένια) 

αι μελέτη ως προς τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές τους ιδιότητες.  

 

κ
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