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Abstract 

This thesis presents a study into the surface stucture of adsorbents that have the 

potential of being used in environmental applications. The surface properties of synthetic 

template-free Na-ZSM-5 rnicroporous zeolites, of a sample of the pure silica end member 

of the MFI seήes, Silicalite 1, and of synthetic goethite, α-FeOOH, were studied by Ν2 
adsorption isotherm measurements, FTIR Ι DRIFTS spectroscopy and TGA analysis. 

The isothermal experimental results of the four ZSM-5 zeolites that had been 

synthesized without the presence of organic base under varying conditions confirmed the 

rnicroporosity of the samples. The aggregation of the relatively small crystallites caused 

the appearance of hysteresis all along the pressure axis of the isotherms. Απ anomalous 

shape of adsorption type 1 isotherm was obtained for one of the samples of high 

NaOH:Si02, exhibiting a descending curvature towards higher relative pressures. This 

was attήbuted to the reorganization of clathrate structures within the zeolitic voids and 

areas of defects, effected by the increase in -ΟΗ. This increase resulted to the change in 

alurninium distήbution within the sample and to an increase of intemal structure defects 

duήng synthesis. The presence of clathrate water was evidenced by ί. r spectroscopy, ίη 

which the characteήstic H-bonded -ΟΗ peaks were present at all working temperatures. 

Α double-stepped isotherm along with its low pressure hysteresis was observed 

regarding the sample of Silicalite 1, as far as the adsorption of nitrogen is concemed. 

These results agree with those of other researchers. However, a more diffuse hysteresis 

loop characteήsing these samples was evident towards higher relative pressures. This can 

be attributed to defects occuring ίη the sample. The two substeps 'α' and 'β', both 

attributed to special packing arrangements of the sorbate molecules inside the 

microporous channels, correspond to a phase transition of the adsorbed nitrogen, οη 

physisorption, from a lower to a higher densification state. The spectroscopic 

measurements which were carried out to characterise the surface structure of Silicalite 

Ι confirmed the anomalous abundance of -ΟΗ groups that dominate the crystal . The 

chernisorption of pyήdine οη this zeolite identified its acid centres as being of Lewis acid 

character. 

Experimental results showed that α-FeOOH undergoes a structural change to a 

corrundum α-F~03-like structure at elevated temperatures, thus altering its surface and 

consequently its cationic exchanging properties. The adsorption of Cu2+ οη the 

mesoporous surface of goethite led to the conclusion that protons are exchanged for 

copper ions ίη a ratio of 1: 1 via an inner sphere surface complex. 
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Σχήμα 6.4: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργασμέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ (σελ.243) 

Σχήμα 6.5: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργασμέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ (σελ.243) 

Σχήμα 6.6: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργασμέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ (σελ.244) 

Σχήμα 6.7: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του διαπυριψέvου84 .. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 3ΟΟΚ (σελ.244) 

Σχήμα 6.8: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του διαπυριψέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ (σελ.245) 

Σχήμα 6.9: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργασμέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ (σελ.247) 

Σχήμα 6.10: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργασμέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ - Επανελημμένες μετρήσεις (Α) 

(σελ.247) 
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Σχήμα 6.11: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θεwικά επεξεργαq.ιέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ - Επαναλ. (Α) (σελ.248) 

Σχήμα 6.12: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θεwικά επεξεργαq.ιέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ, Απευθείας μέτρηση (η 

(σελ.248) 

Σχήμα 6.13: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θεwικάεπεξεργαq.ιέvου837. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ (σελ.250) 

Σχήμα 6.14: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαq.ιέvου837. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ - Επαναλ. (σελ.250) 

Σχήμα 6.15: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θεwικά επεξεργαq.ιέvου 837. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ - Επαναλ. (Α) (σελ.251) 

Σχήμα 6.16: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θεwικά επεξεργαq.ιέvου 837. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ, Παραμονή σε Ξηραντήρα 

(σελ.251) 

Σχήμα 6.17: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαq.ιέvου 837. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ - Επαναλ., Παραμονή σε 

Ξηραντήρα (σελ.252) 

Σχήμα 6.18: Ισόθερμοι του θεwικά επεξεργαφέvου 837, Απαέρωση: 623Κ. 

(α) απευθείας (β)επαναλήψεις (1) άμεσης θέρμανσης 

(2) σε ξηραντήρα (σελ.252) 

Σχήμα 6.19: Φάσματα FTIR του 82. (σελ.260) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα στους 473Κ 

και 623Κ) 

Σχήμα 6.20: Φάσματα DRIFTS του Β2. (σελ.261) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα στους 473Κ 

και 623Κ) 
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Σχήμα 6.21: Φάσματα FTIR του 82. (σελ.261) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγμα μετά από έκθεση σε CsCI σε 

300Κ) 

Σχήμα 6.22: Φάσματα FTIR του 84. (σελ.262) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και 623Κ) 

Σχήμα 6.23: Φάσματα DRIFTS του 84. (σελ.263) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και623Κ) 

Σχήμα 6.24: Φάσματα DRIFTS- HTEC του "δείγματος αναφοράς"84. (σελ.264) 

(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 823Κ) 

Σχήμα 6.25: Φάσματα DRIFTS - HTEC του διαπυρψέvου 84. (σελ.265) 

(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 823Κ, με επιστροφή 

στους 300Κ) 

Σχήμα 6.26: Φάσματα FTIR του 813. (σελ.266) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και 623Κ) 

Σχήμα 6.27: Φάσματα DRIFTS του 813. (σελ.267) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και 623Κ) 

Σχήμα 6.28: Φάσματα FTIR του 837. (σελ.268) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και 623Κ) 

Σχήμα 6.29: Φάσματα DRIFTS του 837. (σελ.269) 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ και 

623Κ) 

Σχήμα 6.30: Φάσματα DRIFTS - HTEC του θερμικά επεξεργαq.ιέvου 837. 
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(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 623Κ) (σελ.270) 

Σχήμα 6.31: Φάσματα DRIFTS - HTEC του θερμικά επεξεργαομέvου 837. 

(Δείγμα σε θερμοκρασία 300Κ και από 673Κ μέχρι 873Κ, 

με επιστροφή στους 300Κ) (σελ.271) 

Σχήμα 6.32: Φάσματα DRIFTS του δείγματος 84 

("δείγματος αναφοράς" και απαερωμένου σε 300Κ) πριν και μετά 

την έκθεση του σε ατμόσφαιρα 0 20. (σελ.275) 

Σχήμα 7.1: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α). 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ (σελ.296) 

Σχήμα 7.2: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α). 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ (σελ.296) 

Σχήμα 7.3: Ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α). 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ και 573Κ (σελ.297) 

Σχήμα 7.4: Συσχέτιση προσροφημένου όγκου στους 300Κ και 573Κ. (σελ.298) 

Σχήμα 7.5: Συσχέτιση εκροφημένου όγκου στους 3ΟΟΚ και 573Κ. (σελ.298) 

Σχήμα 7.6: Φάσματα FTIR του γκαιτίτη - δείγμα (Α) 

Απαέρωση: 300Κ - 573Κ. (σελ.303) 

Σχήμα 7.7: Φάσματα DRIFTS του γκαιτίτη - δείγμα Α, Απαέρωση: 300-573Κ. 

(σελ.304) 

Σχήμα 7.8: Οδοί συμπύκνωσης στο σχηματισμό του α-FeOOH. (σελ.311) 

Σχήμα 7.9: Διάγραμμα του ηλεκτρικού δυναμικού (Ε) Ι mν συναρτήσει της 

συγκέντρωσης των προτύπων διαλυμάτων Cu 2+. (σελ.314) 

Σχήμα 7.10: Διάγραμμα αποτελεσμάτων από του Πίνακα 7.8, όπου 

παρουσιάζεται η μείωση ιόντων [Cu2+] στο διάλυμα συναρτήσει 

του χρόνου. (σελ.318) 
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Σχήμα 7.11: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. (σελ.322) 

"δείγμα αναφοράς" (Ζ) 

Σχήμα 7.12: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. (σελ.322) 

Αντίδραση με Cu2
+, Χρόνος: 36 ώρες, Συνεχής ανάδευση 

Σχήμα 7.13: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. (σελ.323) 

Αντίδραση με Cu2
+, Χρόνος: 36 ώρες, Συνεχής ανάδευση, 

Μέγιστη φόρτιση 

Σχήμα 7.14: Ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. (σελ.323) 

("δείγμα αναφοράς" σε σύγκριση με το δείγμα μέγιστης φόρτισης Cu2+) 

Σχήμα 7.15: Φάσματα DRIFTS του γκαιτίτη μετά από παραμονή σε Cu2
+. 

("δείγμα αναφοράς"συγκρινόμενο με δείγματα φορτωμένα με χαλκό) 

(σελ.327) 
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Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1.1: Βασικές ομάδες πορωδών υλικών. (σελ.4) 

Πίνακας 1.2: Ιστορική εξέλιξη Μοριακών Ηθμών. (σελ.5) 

Πίνακας 1.3: Σημαντικές εφαρμογές των μικροπορωδών υλικών. (σελ.6) 

Πίνακας 3.1: Διαστάσεις κυψελίδας Σιλικαλίτη μετά από διαπύρωση . (σελ.84) 

Πίνακας 3.2: Φυσικές ιδιότητες Σιλικαλίτη 1 και ZSM-5. (σελ.85) 

Πίνακας 3.3: Φυσικές και χημικές ιδιότητες των οξειδίων FeOOH. (σελ.106) 

Πίνακας 3.4: Διαγνωστικά κριτήρια από μεθόδους χαρακτηρισμού. (σελ.113) 

Πίνακας 4.1: Μοριακές διαστάσεις προσροφουμένων μέσων. (σελ.134) 

Πίνακας 4.2: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του αζώτου. (σελ.135) 

Πίνακας 4.3: Σύσταση και συνθήκες παρασκευής των δειγμάτων Β2, Β4, Β13 

και 837. (σελ.137) 

Πίνακας 4.4: Προέλευση δειγμάτων του γκαιτίτη. (σελ.140) 

Πίνακας 4.5: Βασικά λειτουργικά του αναλυτή Micromeritics ASAP 201 Ο. 

(σελ.145) 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του σιλικαλίτη 

μετά από απαέρωση για 24 ώρες. (σελ.168) 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του σιλικαλίτη 

μετά από απαέρωση σε θερμοκρασία 348Κ. (σελ.169) 

Πίνακας 5.3: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR από το φάσμα του 

Σιλικαλίτη 1, με απαέρωση στους 473Κ. (σελ.203) 

Πίνακας 5.4: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών HTEC - DRIFTS από το 

φάσμα του Σιλικαλίτη 1 στους 473Κ. (σελ.204) 
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Πίνακας 5.5: Προσδιορισμός των ομάδων Ο - Η στα HTEC - DRIFTS φάσματα 

του Σιλικαλίτη 1. (σελ.215) 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 82. 

(σελ.239) 

Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 84. 

(σελ.242) 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 813. 

(σελ.246) 

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 837. 

(σελ.249) 

Πίνακας 6.5: Περιπτώσεις εμφάνισης της κορυφής γύρω στα 1720 cm-1
. 

(σελ.273) 

Πίνακας 6.6: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR του δείγματος Β2. 

(σελ.277) 

Πίνακας 6.7: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών DRIFTS από τα φάσματα 

του ζεολιθικού δείγματος Β2. (σελ.278) 

Πίνακας 6.8: Ποσοστιαία απώλεια βάρους των δειγμάτων 82, 84, 814 και 

837 στους 393Κ και 773Κ κατά τη θερμοσταθμική τους 

ανάλυση. (σελ.281) 

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα επιφανειακής οξύτητας των 82, 84, 813 και 

837 σε αντιπαράθεση με την αναλογία NaOH : Si02 και 

Si02 : ΑΙ203 στη σύνθεση. (σελ.282) 

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη. 

(Δείγμα (Α)) (σελ.294) 
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Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα ανάλυσης ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου 

στους 300Κγια τα δείγματα του Γκαιτίτη ποικίλης προέλευσης. 

(σελ.295) 

Πίνακας 7.3: Ποσοστιαία απώλεια βάρους δειγμάτων γκαιτίτη κατά την 

ανάλυση TGA. (σελ.302) 

Πίνακας 7.4: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR του γκαιτίτη. 

(σελ.306) 

Πίνακας 7.5: Προσδιορισμός των κορυφών DRIFTS του γκαιτίτη. (σελ.307) 

Πίνακας 7.6: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. (σελ.315) 

Περιοδική ανάδευση μειγμάτων γκαιτίτη Ι Cu 2+. 

Πίνακας 7.7: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. (σελ.316) 

Περιοδική ανάδευση του ιδίου μείγματος γκαιτίτη Ι Cu 2+. 

Πίνακας 7.8: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. (σελ.316) 

Συνεχής ανάδευση του ιδίου μείγματος γκαιτίτη / Cu 2+. 

Πίνακας 7.9: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη 

μετά από προσρόφηση Cu2
+ με περιοδική ανάδευση. (σελ.320) 

Πίνακας 7.10: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη 

μετά από προσρόφηση Cu2
+. (σελ.321) 
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Κατάλογος Συντομογραφιών και Συμβόλων 

ΑΙΡΟ4 

ASAP 

BDDT 

ΒΕΤ 

CPU 

DGLATGS 

DR 

DRIFTS 

DTA 

EDX 

FAU 

FTIR 

HTEC 

HTREM 

IR 

IUPAC 

LPG 

LTA 

MeAPO 

MRI 

MTG 

NMR 

PBU 

Aluminophosphate (Αργιλοφωσφορικά) 

Accelerated Surface Area and Porosimetry 

Brunauer, Deming, Deming και Teller 

Brunauer, Emett, Teller 

Central Processing Unit (κεντρική μονάδα επεξεργασίας) 

Deuterium L-alanine triglyceride sulphide 

Dubinin - Radushkevich 

Diffuse Reflectance lnfra Red Spectroscopy 

Differential Thermal Analysis 

Energy Dispersiνe X-ray analysis 

Faujasite 

Fourier Transform lnfra-Red 

High Temperature Environmental Chamber 

High resolution electron microscopy 

υπέρυθρα 

lnternational Union of Pure and Applied Chemists 

Liquid Propane Gas 

Linde Type Α 

Metal Aluminophosphate 

Magnetic Resonance lmaging 

Methanol to Gasoline 

Nuclear Magnetic Resonance 

Primary Building Unit (πρωτοταγής δομική μονάδα) 
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PSA Pressure Swing Adsorption 

ρ- ξυλένιο παρα-ξυλένιο 

SAPO Silico-aluminophosphates (πυριτιο-φωσφορικά) 

SBU Secondary Building unit (δευτερεύουσα δομική μονάδα) 

SSU Structural Subunit (δομική υπομονάδα) 

Σιλ Σιλικαλίτης 

Σιλ-Να Σιλικαλίτης με πρόσμειξη Na ως ξένες ουσίες 

ΤΕΜ Transmission Electron Microscopy 

TGA Thermogravimetric Analysis (θερμοσταθμική ανάλυση) 

XRD X-ray Diffraction 

ZSM-5 Zeolite Socony Mobil 

αδ. αδύνατος 

αερ. αέριο 

αρ. αριθμός 

βλ. βλέπε 

δείγ . δείγμα 

δηλ. δηλαδή 

δείγ. δείγμα 

διαπ. διαπυρωμένο 

Ε. Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Εξ. Εξίσωση 

Επαναλ. Επανάληψη 

Επαν. 

εκροφ. εκ ρόφηση 

θερμοκρ. θερμοκρασία 
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... 

θερμ. θερμαινόμενο 
θερμικά 

κ.τ.λ και τα λοιπά 

Πίν. Πίνακας 

προσροφ.προσρόφηση 

π. χ. παραδείγματος χάρην 

στερ. στερεό 

Σχ. Σχήμα 

ψηλ. ψηλή 

Σύμβολα 

Α Δυναμικό προσρόφησης 

Β Χαρακτηριστικό της δομής του πόρου του προσροφητή 

β Σταθερά εξίσωσης DR 

C Σταθερά προσρόφησης ΒΕΤ 

c Συγκέντρωση προσροφουμένου 

γ Επιφανειακή τάση μηνίσκου 

ΔG Αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας του συστήματος 

ΔΗ Αλλαγή της ενθαλπίας 

ΔS Αλλαγή της εντροπίας 

Ε Ηλεκτρικό Δυναμικό 

Ε 1 Ενέργεια προσρόφησης για το πρώτο στρώμα 

Ει Ενέργεια υγροποίησης του προσροφουμένου 

ε (r) Δυναμικό Lennard-Jones 

Φ(z) Δυναμικό αλληλεπίδρασης ενός μορίου σε απόσταση z από την 

επιφάνεια του στερεού 

χχ 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Φο Δυναμικό αλληλεπίδρασης των ελκτικών δυνάμεων διασποράς 

ΦR Δυναμικό των δυνάμεων απώθησης μικρής εμβέλειας 

φp Δυναμικό αλληλεπίδρασης της πολικότητας 

ΦFμ Δυναμικό διπολικής ροπής 

ΦFο Δυναμικό τετραπολικής ροπής 

ΦΗ Δυναμικό από δεσμούς υδρογόνου 

n Ποσότητα προσροφημένης ουσίας 

nm Μέγιστος όγκος ρόφησης αερίου για μονομοριακό στρώμα 

Παναφ. Ποσό προσρόφησης υλικού αναφοράς 

Ππροτ. Ποσό προσρόφησης υλικού αναφοράς σε κάποια πρότυπη 

κατάσταση 

ρ Πίεση ισορροπίας πάνω από το στερεό του αερίου που προσροφάται 

ρ0 Πίεση κεκορεσμένου ατμού του προσροφητικού 

q Ποσότητα προσροφουμένου σε mol, g ή cm3 αερίων Ι g προσροφητού 

Γ m Ακτίνα πόρου 

ρ* Πυκνότητα του προσροφουμένου στους μικροπόρους 

σ Πάχος ενός μονομοριακού στρώματος 

Τ Άτομο υποκαταστάτης στη ζεολιθική δομή 

Τ Θερμοκρασία 

t Μέση τιμή του πάχους της στρώσης 

W Προσροφημένος όγκος υγρού 

W0 Ολικός όγκος του μικροπορώδους συστήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενική Εισαγωγή στα Πορώδη Υλικά. 

1.2 Γενική Επισκόπηση των Ζεολίθων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

"Sea water becomes sweet if it runs through sand and leaνes behind all its salt" 

"Το θα~άσσιο ύδωρ γίνεται γλυκό όταν περάσει διά μέσου της άμμου και 

αφήνει πίσω όλο το αλάτι" 

Αλχημιστής Glauber 

1.1 Γενική Εισαγωγή στα Πορώδη Υλικά 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν δύο γνωστές κατηγορίες πορωδών ροφητών+ : 

"η άμμος" και "το κάρβουνο" . Η άμμος χρησιμοποιόταν για αφαλάτωση 

υδάτων, ο πηλός θεωρείτο σαν μέσο αποξήρανσης και λεύκανσης, ενώ ο 

άνθρακας ήταν αντίδοτο προς τις δηλητηριάσεις. 

Αυτά είναι τα πρώτα γνωστά παραδείγματα από μια σπουδαία τάξη 

στερεών, την τάξη των πορωδών υλικών τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα εφαρμογών σε πολλά πεδία . Η ικανότητα τέτοιων στερεών να 

προσροφούν αέρια ή άλλα υλικά με ή χωρίς διόγκωση του όγκου τους, ήταν 

γνωστή και χρησιμοποιόταν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Οι πάπυροι της 

Στοκχόλμης, 1 που χρονολογούνται από το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα 

και είναι γραμμένοι σε Αλεξανδρ ινά ελληνικά , αναφέρονται στις 

προσροφητικές ιδιότητες των υλικών αυτών περιγράφοντας το χρωματισμό 

λίθων σε σμαραγδί πράσινο χρώμα μετά από προσρόφηση ιόντων 

χαλκα μμωνίου. 

Το "κάρβουνο" ήταν ενεργός πορώδης άνθρακας που χρησιμοποιόταν 

ακόμα και κατά τα προϊστορικά χρόνια σαν προσροφητής με τη μορφή 

απανθρακωμένου ξύλου μετά από καύση . Η πρώτη ένδειξη βρίσκεται σε 

Αιγυπτιακούς παπύρους που αναφέρουν τη χρήση άνθρακα από τους 

Αιγυπτίους2 για ιατρικούς σκοπούς και καθαρισμό διαφόρων ουσιών γύρω 
στα 1500 π.Χ. ενώ στην Ινδία ενεργός άνθρακας χρησιμοποιόταν για 

καθαρισμό πόσιμου ύδατος. 

+ Επεξήγηση των ορών 'ρόφηση', 'απορρόφηση' και 'προσρόφηση' δίνεται 
στο Κεφάλαιο 2, που περιγράφει τη θεωρία της προσρόφησης. 
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Με βάση την ανακάλυψη του Lowitz το 1785 για τις αποχρωματιστικές 

του ιδιότητες, η χρήση του άνθρακα στο ραφινάρισμα της ζάχαρης βρήκε 

ευρεία εφαρμογή . Παρόλα αυτά , η παραγωγή αυτού σε βιομηχανική κλίμακα 

δεν έγινε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα , όπου τα πρώτα υλικά 

χρησιμοποιούνταν σε πολύ απλές διαδικασίες . Η ανάγκη κάποιου 

ανθεκτικού υλικού ψηλής προσροφητικότητας για χρήση σε μάσκες αερίων 

και καθαρισμού αέρος σε υποβρύχια κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο3 

αύξησε το ενδιαφέρον για χρήση πορώδους άνθρακα για διαχωρισμό αερίων 

σε μεγαλύτερη κλίμακα. Από το 1918, διάφορες τεχνικές έχουν προταθεί4 για 

παραγωγή πορώδους ενεργού άνθρακα από ξύλο, γαιάνθρακα, λιγνίτη, 

λιθάνθρακα , τύρφη ακόμη και από περίβλημα ξηρών καρπών. Τελευταίως, 

διάφορα πολυμερή και υφαντικά υλικά χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό . 

Οι εξελίξεις στις τεχνικές παραγωγής που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν 

κάποιο βαθμό ελέγχου του μεγέθους των πόρων στο τελικό προϊόν, πράγμα 

που οδήγησε στην ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων ειδών πορώδους άνθρακα . 

Το εύρος των εφαρμογών τέτοιων υλικών έχει αυξηθεί και σήμερα η χρήση 

πορώδους ενεργού άνθρακα για καθαρισμό του αέρα , νερού , διαφόρων 

αερίων και υγρών από ρύπους είναι ευρέως διαδεδομένη . 

Ο ενεργός άνθρακας, ως ένα καλό παράδειγμα πορώδους υλικού , έχει 

εισάξει την έννοια του πόρου . " Πόρος" ορίζεται σαν ο κενός όγκος όπου η 

είσοδος της επιφάνειας που τον περιβάλλει είναι μέσω ενός πολύ στενού 

περιοριστικού ανοίγματος. Τα πορώδη υλικά κατατάσσονται5 στις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πλάτος του πόρου , σύμφωνα 

με την ταξινόμηση IUPAC (lnternational Union of Pure and Applied Chemists): 

α) Μικροπορώδη που έχουν άνοιγμα πόρου με πλάτος λιγότερο από 2.0 nm 

β) Μεσοπορώδη με πλάτος μεταξύ 2.0 και 50 nm 

γ) Μακροπορώδη με πλάτος μεγαλύτερο από 50 . Ο nm 
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Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι διάφορες ομάδες πορωδών υλικών 

που έχουν βιομηχανικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται, τα 

μικροπορώδη στερεά είναι εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

Πίνακας 1.1: Βασικές ομάδες πορωδών υλικών. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΟΥ 

Ενεργός Άνθρακας 

Μοριακός Διηθητικός Άνθρακας 

Ζεόλιθοι 

Αργιλοφωσφορικά 

Ενεργός Άργιλος 

Ενεργή Αλουμίνα 

Πηκτή Πυριτίου 

Πολυμερή και Ρητίνη 

ΠΟΡΩΔΕΣ 

Μικροπόροι - Μεσοπόροι - Μακροπόροι 

Μικροπόροι 

Μικροπόροι 

Μικροπόροι - Μεσοπόροι 

Διάφοροι 

Μικροπόροι - Μεσοπόροι 

Μικροπόροι - Μεσοπόροι 

Διάφοροι 

Τα μικροπορώδη υλικά χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά 

οι τεχνολογικές εξελίξεις τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες δημιούργησαν 

ένα αυξημένο βιομηχανικό ενδιαφέρον όσον αφορά τις ιδιότητες και 

εφαρμογές τους. Ο μικροπορώδης χαρακτήρας τέτοιων στερεών επιτρέπει 

εκλεκτικά σε διάφορα μόρια να προσροφηθούν στα τοιχώματα των πόρων με 

βάση το μέγεθος τους ενώ οι ιονανταλλακτικές τους ιδιότητες επιτρέπουν 

την εφαρμογή κάθε είδους ιοντικής εναλλαγής. Συνεπώς, τα υλικά αυτά 

συμπεριφέρονται και ταξινομούνται ως "Μοριακοί Ηθμοί". Ταυτόχρονα, η 

εσωτερική οξύτητα που διαθέτουν και η μεγάλη θερμική τους σταθερότητα 

τους καθιστά ιδανικούς στην κατάλυση διαφόρων οργανικών αντιδράσεων. 

Οι Μοριακοί Ηθμοί έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και προσδιορισμού 

καινούργιων δομών και έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη συνθετικών υλικών με 

βελτιωμένες ιδιότητες για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η ιστορική εξέλιξη που 

παρουσίασε η τάξη των μοριακών ηθμών τα τελευταία χρόνια συνοψίζεται 

στον Πίνακα 1.2.6 
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Η ιστορία των ζεολίθων και μοριακών ηθμών αρχίζει από την ανακάλυψη 

του πρώτου ζεολιθικού ορυκτού το 1756 από το Σουηδό ορυκτολόγο 

Cronstedt7 και φθάνει μέχρι την ανάπτυξη καινούργιων δομών τέτοιων στερεών 

στη δεκαετία του 1980. Η εποχή των συνθετικών ζεολίθων ξεκίνησε από την 

πρωτοποριακή εργασία πάνω σε σχετικά θέματα του R. Μ. Barrer.8
-
10 

Οι εμπορικά σημαντικοί συνθετικοί ζεόλιθοι Α, Χ και Υ ανακαλύφθηκαν από 

τους R. Μ. Milton και D. W. Breck 11
-
13 στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Η 

εταιρεία Union Carbide τους εισήγαγε το 1959 ως μια κατηγορία βιομηχανικών 

προσροφητών και καταλυτών αναμόρφωσης υδρογονανθράκων. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου και σε χημικές 

βιομηχανίες ως εκλεκτικοί καταλύτες και ιοντοεναλλάκτες 

αντιπροσωπεύοντας μια βιομηχανία που υπολογίζεται ότι φτάνει ετησίως τα 

250 εκατομμύρια δολλάρια σε πωλήσεις. Στον Πίνακα 1.3 συνοψίζονται 

μερικές από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των μικροπορωδών 

προσροφητών. 14 

Πίνακας 1.2: Ιστορική εξέλιξη Μοριακών Ηθμών. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

Τέλη 1940 - Αρχές 1950 

Μέσα - Τέλη 1960 

Αρχές 1970 

Τέλη 1970 

Τέλη 1970 - Αρχές 1980 

Τέλη 1970 

Αρχές 1980 - Μέσα 1980 

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΗΘΜΟΙ 

Ζεόλιθοι με μικρό λόγο Si : ΑΙ 

Ζεόλιθοι με μεγάλο λόγο Si : ΑΙ 

Μοριακοί Ηθμοί Si02 

Μοριακοί Ηθμοί ΑΙΡΟ4 
Μοριακοί Ηθμοί SAPO και MeAPO 

Μεταλλο-πυριτικά, αργιλοπυριτικά στερεά 

Μοριακοί Ηθμοί με βάση τις δομές ΑΙΡΟ4 
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Πίνακας 1.3: Σημαντικές εφαρμογές των μικροπορωδών υλικών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Κατάλυση 

Περιβαλλοντική Προστασία 

Αναπνευστική Προστασία 

Διαχωρισμός Αερίων 

Αποθήκευση Αερίων 

Καθαρισμός Ι Διήθηση 

Βελτίωση Εδάφους 

1.2 Γενική Επισκόπηση των Ζεολίθων 

Υποστηρικτές Καταλυτών 

Ανάκτηση Διαλυτών 

Επεξεργασία Λυμάτων 

Σύνθεση Απορρυπαντικών 

Ιατρικές Εφαρμογές 

Διαχείρηση Ύδατος 

Επεξεργασία Ορυκτών 

Από εμπορική άποψη οι ζεόλιθοι θεωρούνται οι πιο διαδεδομένοι μοριακοί 

ηθμοί και παίζουν σημαντικό ρόλο σαν καταλύτες στην πετρελαιοχημική 

βιομηχανία και ειδικά στην παραγωγή αμόλυβδης βενζίνης με ψηλό δείκτη 

οκτανίων. Η ιστορία τους άρχισε το 1756 όταν ο βαρόνος Axel Cronstedt7 

αναγνώρισε ένα καινούριο είδος αργιλοπυριτικού ορυκτού, εξετάζοντας 

τα μικρά κοιλώματα ηφαιστειακών πετρωμάτων. Παρατήρησε ότι οι 

υδρατμοί που είχαν παραχθεί θερμαίνοντας έντονα δείγμα του ορυκτού, το 

οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως στιλβίνης (Na4 Ca4 [Si52 Al200 144]. 56 Η20), 

έκαναν το στερεό να φαίνεται σαν να κόχλαζε. Γι· αυτό το λόγο, ο 

Cronstedt επινόησε την ονομασία "ΖΕΟΛΙΘΟΣ" από τις ελληνικές λέξεις 

"ζέω" και "λίθος " (η πέτρα που κοχλάζει) για να περιγράψει αυτή την 

καινούργια τάξη υλικών. 

Μέχρι τώρα έχουν αναγνωρισθεί γύρω στους 40 ζεόλιθους στη φύση, οι 

περισσότεροι από τους οποίους είναι ηφαιστειογενούς προέλευσης, 

ταξινομημένοι σε έξι διαφορετικές δομικές ομάδες. 15-17 Μια καλή αναφορά 
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για τη δομή των φυσικών ζεολίθων, μερικοί από τους οποίους είναι ο 

νατρόλιθος (1756), ο σκολεκίτης (1801), ο μορδενίτης (1864), ο γκαρονίτης 

(1942), δίνεται από τον Gottardi. 18 

Αρχική μελέτη των φυσικών ζεολίθων από τους Thompson και Way19 το 

1850 και τον Eichorn20 το 1858 έδειξε ότι ο χαμπασίτης (chabasite) και ο 

νατρόλιθος μπορούσαν να διαχωρίσουν ιόντα νατρίου, ασβεστίου και 

αμμωνίου από αραιά διαλύματα και ότι η αντίδραση ήταν αντιστρεπτή . Την 

ίδια εποχή ο Damour21 ανακάλυψε ότι ήταν δυνατό να αφυδατώσει και να 

επανυδατώσει ζεόλιθους χωρίς καμιά δομική μορφολογική αλλαγή. 

Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε μια σοβαρή 

επιστημονική προσπάθεια για τη μελέτη των ζεολιθικών ιδιοτήτων. Οι 

προσροφητικές ιδιότητες τέτοιων στερεών εξετάστηκαν αρχικά από τον 

Tamman,22 ο οποίος χρησιμοποίησε ποσοτικές μετρήσεις ισορροπίας ύδατος 

Ι ζεόλιθου σε θερμοκρασία δωματίου. Ο Grandjean23 μελέτησε τη ρόφηση 

αερίων, όπως αέρα , υδρογόνου, διθειούχου άνθρακα , υδροθείου, ιωδίου 

μέχρι και υδραργύρου σε χαμπασίτη . Το γεγονός ότι ο χαμπασίτης προσροφά 

εύκολα μεθανόλη , αιθανόλη , μεθανοϊκό οξύ και ύδωρ αλλά δεν δύναται να 

προσροφήσει ακετόνη , αιθέρα ή βενζόλιο οδήγησε τον McBain24 να 

συμπεράνει ότι το άνοιγμα του πόρου του χαμπασίτη είναι μικρότερο από 0.5 

nm σε διάμετρο. Έτσι , ο όρος "Μοριακός Ηθμός" εισήχθηκε από τον McBain 

ειδικά για να περιγράψει την ιδιότητα τέτοιων υλικών να προσροφούν 

εκλεκτικά διάφορα μόρια. 

Οι πρώτες προσπάθειες για παρασκευή τέτοιων στερεών έγιναν το 1862 

από τον Claire Deνille25 ο οποίος συνέθεσε λεβινίτη θερμαίνοντας ένα 

διάλυμα νατρίου και πυριτικού καλίου στους 443Κ μέσα σε ένα σφραγισμένο 

υάλινο σωλήνα. Ο G. Friedel26 εισήγαγε την ιδέα ότι οι ζεόλιθοι έχουν ανοικτά 

δομικά συμπλέγματα παρατηρώντας την προσρόφηση διαφόρων υγρών στη 

δομή τους. Παρόλα αυτά, αργότερα μετά την ανακάλυψη της περίθλασης 

των ακτίνων-Χ από τον Bragg, ο ζεολιθικός σκελετός αποδείχθηκε ότι 

αποτελείται από τετράεδρες μονάδες του τύπου ΤΟ4 . Τα άτομα Τ είναι 

άτομα πυριτίου ή αργιλίου , τα οποία ενώνονται με γέφυρες οξυγόνου 
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δημιουργώντας έτσι το γενικό σκελετικό σχηματισμό των nT02. Η παρουσία 

ιόντων για αντιστάθμιση του φορτίου είναι αναγκαία για τα τετραεδρικά 

συμπλοκοποιημένα άτομα αργιλίου. Διάφοροι συνδυασμοί για διαρύθμιση 

τέτοιων ΤΟ4 τετραέδρων οδηγούν στην παρουσία διαφορετικών δομών, γι' 

αυτό και οι ζεόλιθοι έχουν την ιδιαιτερότητα της παρουσίας πορωδών 

δικτύων και κελλίων στη δομή τους. Είναι μέσα σε αυτά τα πορώδη δίκτυα 

και κελλία όπου η προσρόφηση ύδατος και άλλων μορίων λαμβάνει χώρα. 

Συστηματική έρευνα για σύνθεση φυσικών ζεολίθων πρωτοξεκίνησε από 

τον Barrer8
-
10 στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με την επιτυχή παρασκευή 

ζεόλιθων καθαρής φάσης. Τότε, μεγάλοι βιομηχανικοί οργανισμοί έδειξαν 

ειδικό ενδιαφέρον για να εισαγάγουν τα στερεά αυτά σε διάφορες εφαρμογές. 

Ειδικά το ερευνητικό τμήμα Linde του οργανισμού Union Carbide Corporation 

μελέτησε τη χρήση των ζεόλιθων για την κλασματική απόσταξη του αέρα.Το 

πραγματικά αποφασιστικό βήμα έγινε από τον R. Μ. Milton και τους 

συνεργάτες του, 11
-
13 οι οποίοι πρώτοι παρασκεύασαν, με υδροθερμικές 

μεθόδους χαμηλής πίεσης, τους καθαρά συνθετικούς ζεόλιθους A(L ΤΑ) και 

X(FAU), οι οποίοι δεν έχουν κανένα φυσικό αντίστοιχο. 

Μια περαιτέρω εξέλιξη στην πορεία της ζεολιθικής τεχνολογίας έγινε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 από τους Barrer και Denny27
• 

28 με τη 

ταυτόχρονη χρήση της οργανικής και ανόργανης χημείας στη σύνθεση των 

ζεόλιθων. Χρησιμοποίησαν κατιόντα αλκυλο-αμμωνίου ως "μητρικά" μόρια 

για ανάπτυξη της ζεολιθικής δομής γύρω από αυτά . Τέτοια μητρικά μόρια 

επέτρεψαν τη σύνθεση ζεολίθων καθαρής μορφής με μεγαλύτερη αναλογία 

πυριτίου σε αργίλιο και, συνεπώς, με μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα. 

Σε μελέτες της εταιρείας Mobil Oil6 το 1969 αναφέρεται για πρώτη φορά 

η σύνθεση των ζεολίθων Βήτα και ZSM-5, ενώ το 1982 ο Wilson και οι 

συνεργάτες του στον οργανισμό Union Carbide σύνθεσαν μοριακούς ηθμούς 

που δεν περιείχαν πυρίτιο.29 • 30 Αυτά τα αργιλοφωσφορικά (ALPOs) 

μικροπορώδη κρυσταλλικά στερεά αποτέλεσαν την αρχή μιας νέας ομάδας 

ζεολίθων που περιλαμβάνει τους SAPO (πυριτιο-φωσφορικά), MeAPO 

(Me=Co, Fe, Mg, Mn, Zn), ΕΙΑΡΟ (El=As, 8, Be, Ga, Ge, Li, Τί) και EIAPSO. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν παρασκευασθεί μεταλλο-πυριτικοί 

μοριακοί ηθμοί, όπου σίδηρος, τιτάνιο, γερμάνιο, γάλλιο και άλλα μέταλλα 

έχουν ενσωματωθεί σε σκελετούς πυριτίου ή αργιλοπυριτίου κατά τη 

σύνθεση και ειδικά σε αυτούς που έχουν την τοπολογία των ζεολίθων ZSM-5 

του είδους MFl.31 

Προφανώς, η χημεία σύνθεσης και επιφανειακών ιδιοτήτων των ζεολίθων 

προχώρησε σε μεγάλο βαθμό από τις αρχικές παρατηρήσεις του Cronstedt 

και την πρωτοποριακή δουλειά των Barrer, Milton και Wilson. Τα τελευταία 

χρόνια γίνεται μια δραματική εξέλιξη στο ποσό των καινούργιων ζεολιθικών 

στερεών που παρασκευάζονται στα διάφορα εργαστήρια. Υπάρχουν περίπου 

λίγο περισσότεροι από 100 συνθετικοί ζεόλιθοι από τους οποίους ξεχωρίζουν 

65 διαφορετικά δομικά είδη . 32 Υπολογίζεται ότι ανακαλύπτονται κάθε 

χρόνο δύο καινούργιες δομές. Πρόσφατα έχουν εξευρεθεί συστήματα στα 

οποία δεν χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες στην παρασκευή . Αυτά τα 

στερεά "χωρίς μητρικούς οργανικούς διαλύτες",33-35 όπως ονομάζονται, έχουν 

το επιπλέον πλεονέκτημα να είναι πιο οικονομικά στη σύνθεση τους και πιο 

φιλικά στο περιβάλλον, παρά τη δυσκολία εξεύρεσης ιδανικών συνθηκών για 

τη σύνθεση τους. 

Το γεγονός ότι η σύνθεση τέτοιων στερεών μπορεί να ρυθμιστεί ούτως 

ώστε να παραχθούν υλικά κατάλληλα για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. 

μέγεθος κρυστάλλων, πορώδες) δικαιολογεί το αυξημένο ενδιαφέρον της 

βιομηχανίας για χρήση και αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους. 

1.3 Κύριες Εφαρμογές των Ζεολίθων 

Οι τρεις βασικές ιδιότητες που παρουσιάζουν οι ζεόλιθοι όπως: 

α) ιονοανταλλάκτες, β) εκλεκτικότητα και γ) δυνατότητα προσρόφησης μορίων , 

βρίσκουν άμεση βιομηχανική εφαρμογή . 
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Η εκλεκτικότητα και η ικανότητα υψηλής προσροφητικότητας τους 

δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά και 

καθαριστικά μέσα υγρών και αερίων. Το νερό, που μπορεί να υπάρχει σαν 

πρόσμιξη σε διάφορες τροφοδοσίες χημικών διεργασιών και μπορεί κατά 

περίπτωση να προκαλέσει προβλήματα στη βιομηχανική παραγωγή, αφαιρείται 

αποδοτικά με ζεόλιθους διαφόρων μορφών του τύπου Α (π.χ. 3Α, 4Α, 5Α). Οι 

ζεόλιθοι 4Α (LTA) και 13Χ χρησιμοποιούνται συχνά ως ξηραντές πολλών 

αερίων, διαχωριστές σακχάρων, στην αφαίρεση οσμών από την ατμόσφαιρα 

και στην αποαλκοολοποίηση της μπίρας. Οι ζεόλιθοι 3Α και 4Α 

χρησιμοποιούνται εκτενέστερα ως ξηραντές υγρών υδρογονανθράκων, 

ειδικά υγρού προπανίου (Liquid Propane Gas, LPG), αλογονανθράκων και 

φυσικού αερίου, ενώ ο ζεόλιθος 5Α αποτελεί το κύριο διαχωριστικό μέσο 

στην εξαγωγή των γραμμικών υδρογονανθράκων c10 - c18 από τα 

διακλαδιζόμενα ισομερή. Ο διαχωρισμός αζώτου και οξυγόνου από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα επιτυγχάνεται με τη χρήση του ζεόλιθου Ca5A (LTA) μέσω 

προσρόφησης με εναλλαγή πίεσης (pressure swing adsorption, PSA). 36 

Ταυτόχρονα, η αυξημένη ευκολία εμπορικής διαθεσιμότητας των 

υδρόφοβων ζεολίθων με υψηλή περιεκτικότητα πυριτίου, όπως οι ζεόλιθοι 
1 

ZSM-5, προκάλεσε το ενδιαφέρον για λήψη υδρογονανθράκων από υδατικά 

διαλύματα37 (π.χ. αλκοόλη από ζύμωση καλλιέργειας βακτηριδίων) και για 

άλλες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. 

Οι ιονοανταλλακτικές ιδιότητες των ζεολίθων είναι και αυτές 

εκμεταλλεύσιμες. Η αποσκλήρυνση ύδατος από τα ιόντα Ca 2+ και Mg 2+ με 

ανταλλαγή άλλων στοιχείων, όπως επίσης, η αφαίρεση των ιόντων αμμωνίου 

από υδατικά λύματα και ιόντων sr2+ και Cs + από ραδιενεργά λύματα, 
επιτυγχάνονται με τη χρήση ζεολίθων. 38 Στην αγροτική βιομηχανία 

χρησιμοποιούνται ορισμένα λιπάσματα που περιέχουν ζεόλιθους, οι οποίοι 

σταδιακά απελευθερώνουν ιόντα ΝΗ4 + και κ+ στο έδαφος για βελτίωση της 
σοδειάς . 

Παρόλες τις πιο πάνω εφαρμογές τους, οι συνθετικοί ζεόλιθοι 

μειονεκτούν ως ιονοανταλλάκτες καθώς η παρασκευή τους δεν επιτρέπει τη 

δημιουργία κρυστάλλων μεγέθους μεγαλύτερου των 0.1 - 1 Ο μm . Αυτό το 
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μέγεθος δυσκολεύει τη μεταφορά υγρών μέσω του στρώματος των 

σωματιδίων. Επίσης, ακόμη ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε αυτό το 

σημείο είναι η σχετική αστάθεια των ζεολίθων ως ιονοανταλλάκτες σε 

διαλύματα χαμηλού ρΗ. Σε όξινο περιβάλλον αφαιρούνται τα ιόντα του 

αργιλίου από το σκελετό των ζεολίθων με χαμηλή περιεκτικότητα πυριτίου 

και αυτό οδηγεί στην κατάρρευση της δομής. Γενικά το όριο της 

ανθεκτικότητας σε οξύ κυμαίνεται στην περιοχή ρΗ 3 - 4, παρόλο που 

ζεόλιθοι με μεγαλύτερη αναλογία Si:AI έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 

χαμηλά ρΗ . 

Ο ι ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σαν καταλύτες αντιδράσεων, 

όπως η αλκυλίωση , η ισομερίωση , η υδρογόνωση και ο πολυμερισμός. Από το 

μεγάλο αριθμό των συνθετικών ζεολίθων, οι ζεόλιθοι του είδους MFI με το 

γενικό χημικό τύπο Nan [Si96_n Aln 0 192] . 16Η20 (n ~8) , 39 και κυρίως η δομή 

ZSM-5, παρουσιάζουν σημαντικό ακαδημαϊκό και βιομηχανικό ενδιαφέρον 

στο πεδίο της κατάλυσης. Η ίδια η δομή αποτελείται από ένα δικτυωτό 

πλέγμα γραμμικών και ημιτονοειδών μικροπόρων (βλ. Κεφ. 3), ενώ οι δύο 

κύριες εφαρμογές βρίσκονται στον τομέα της βιομηχανίας του πετρελαίου . 

Πρώτον, οι ζεόλιθοι ZSM-5 καταλύουν τη μετατροπή της τολουόλης σε 

ρ- ξυλένιο και βενζόλιο χωρίς τη δημιουργία σημαντικών ποσοτήτων 

οπτάνθρακα .40 Το παρα-ξυλένιο είναι ένα από τα μονομερή, στη μορφή του 

τερεφθαλικού οξέος , που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην παρασκευή 

του συνθετικού πολυμερούς Terelene. 

Η δεύτερη κύρια χρήση του ZSM-5 βρίσκεται στη μετατροπή της 

μεθανόλης σε βενζίνη (Methanol to Gasoline, MTG).41 Αυτή η μέθοδος 

ενδιαφέρει χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία που έχουν λιγοστά αποθέματα 

πετρελαίου (δηλ. υδρογονανθράκων c5 - C 11 ) αλλά πλούσια αποθέματα 

φυσικού αερίου . Οι ζεόλιθοι είναι θερμικά σταθεροί σε υψηλές 

θερμοκρασίες κάτι που εμποδίζει τη δηλητηρίαση του καταλύτη , σε 

αντίθεση με τη χρήση της μεθόδου Fischer - Tropsch που εφαρμοζόταν 

προηγουμένως. Επίσης, τα μικροπορώδη δίκτυα παρέχουν κάποιο 

περιορισμό μεγέθους και αυτό περιορίζει την παραγωγή αρωματικών ειδών 

με πολλές διακλαδώσεις . Η συνθετική βενζίνη που παράγεται δεν περιέχει 
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παραπροϊόντα SOx και ΝΟ χ και η αναλογία των αλυσίδων C5 - C 11 προς τον 

ολικό αριθμό υδρογονανθράκων είναι υψηλή . Το επίπεδο οκτανίων της 

συνθετικής βενζίνης είναι επίσης υψηλό και κατάλληλο για μηχανές εσωτερικής 

καύσης. 

Άλλες καταλυτικές χρήσεις των ζεολίθων ZSM-5 περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων, τη μετατροπή της μεθανόλης σε ολεφίνη, την απομάκρυνση 

κηρών από υδρογονάνθρακες με μήκος αλυσίδας ~ c18 για βελτίωση της 

ρευστότητας του πετρελαίου, την εκλεκτική οξείδωση φαινολών, αλδευδών 

και κετονών για παραγωγή υδροκινόνης και τη διάσπαση αλυσίδων C - C. 

Επίσης, πρόσφατα μελετώνται πιθανές χρήσεις τους στον εκλεκτικό καταλυτικό 

καθαρισμό των ενώσεων ΝΟχ από τα καυσαέρια εξαγωγής οχημάτων. 

Παρόλο που η τωρινή χρήση των ζεολίθων έχει ευρείς εφαρμογές, το 

σημερινό ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και της βιομηχανίας εστιάζεται 

στις ανάγκες του μέλλοντος. Το μέλλον των στερεών αυτών φαίνεται ότι είναι 

σημαντικό. Καινούργιες εφαρμογές κινούν το ενδιαφέρον σε διάφορους 

τομείς της χημείας,42-44 όπως στον τομέα που ονομάζεται "νανοχημεία". 

Αρχικές έρευνες για χρήση των ζεόλιθων ως μεμβράνες για διαχωρισμό 

υγρών και αερίων αποδεικνύονται πολύ ενθαρρυντικές . 

Έχει ήδη γίνει μια ενδιαφέρουσα επιστημονική στροφή για διερεύνηση της 

εκμετάλλευσης των μοριακών ηθμών ως προηγμένων υλικών στερεάς 

μορφής προχωρημένου επιπέδου. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Ozin, 42 

που αποκαλεί τους ζεόλιθους ως "μικροπορώδη ηλεκτρονικά υλικά με 

νανομετρικές διαστάσεις δικτύων και αρχιτεκτονικών κελλίων, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν καινούρια σύνορα για τη χημεία στερεών με τεράστιες 

ευκαιρίες για καινοτομική έρευνα και ανάπτυξη". Οι εφαρμογές που 

περιγράφονται τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος περιλαμβάνουν 

μοριακά ηλεκτρονικά, ζεολιθικά ηλεκτρόδια, μπαταρίες, μη-γραμμικά 

οπτικά υλικά και χημικούς ανιχνευτές. 

Ταυτόχρονα, γίνονται μελέτες για χρήση των ζεολίθων Α, Χ και Υ στην 

ιατρική , κατάλληλα διαμορφωμένων με παραμαγνητικά υλικά και σαν πιθανών 

ανιχνευτών στη μέθοδο Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic 

Resonance lmaging, MRl).45 Συνεπώς, ραδιολόγοι και ασθενείς θα έχουν την 
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ευκαιρία να επωφεληθούν και αυτοί από τη χημεία των ζεολίθων. 

1.4 Αφορμή της Παρούσας Ερευνητικής Εργασίας 

Το ευρέως διαδεδομένο ενδιαφέρον για τα πορώδη υλικά έχει ήδη 

προαναφερθεί. Η ανάγκη για αξιολόγηση της χημικής συμπεριφοράς και 

τεχνολογικής εφαρμογής τέτοιων στερεών με βάση αποτελέσματα 

πειραματικών μετρήσεων διαφόρων χαρακτηριστικών τους ιδιοτήτων γίνεται 

ολοένα και πιο σημαντική. Αυτό γίνεται περισσότερο αισθητό ειδικά με τη 

σύνθεση νέων υλικών με ειδικές εφαρμογές όπως επίσης και καταλυτών με 

εκλεκτικές καταλυτικές ιδιότητες οι οποίες βασίζονται στο πορώδες σχήμα αυτών 

των υλικών. Τέτοιες εφαρμογές απαιτούν πιο εξειδικευμένες τεχνικές 

χαρακτηρισμού . 

Ο όρος "χαρακτηρισμός'', όπως εφαρμόζεται στα πορώδη συστήματα, 

έχει δύο έννοιες οι οποίες εξαρτώνται από το σκοπό που εξυπηρετούν τα 

διάφορα πειραματικά δεδομένα . Από τη μια , ζητούμενο μπορεί να είναι η 

οποιαδήποτε πληροφορία με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως η 

πυκνότητα, το ολικό πορώδες και η υποδιαίρεση αυτού σε ανοικτούς και 

θυλακοειδείς πόρους, το εμβαδά της ειδικής επιφάνειας, το μέγεθος και η 

κατανομή των πόρων καθώς το σχήμα και ο τρόπος σύνδεσης τους. Από την 

άλλη, σημαντικός είναι ο τομέας ο οποίος ασχολείται με θέματα όπως: οι 

προσροφητικές ιδιότητες και η εξάρτηση τους σε μοριακό επίπεδο, οι 

καταλυτικές ιδιότητες, η κινητική της προσρόφησης και εκρόφησης, η ροή 

υγρών και το ποσοστό κατάκλυσης στα υπ' όψιν υλικά . 

Προφανώς, ως αρχή, αυτές οι δύο ομάδες ιδιοτήτων είναι αλληλένδετες 

παρόλο που σε πραγματικά συστήματα αυτή η σχέση είναι κάπως πιο 

πολύπλοκη. Στον τομέα αυτό, κύριος στόχος θεωρείται η καθιέρωση ή η 

ανεύρεση σχέσεων αυτού του τύπου. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό η 

χρήση μιας σειράς πειραματικών δεδομένων να βοηθήσει στην καταγραφή 

πορώδων χαρακτηριστικών που, με τη δική τους σειρά, να δώσουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για πιθανά θεωρητικά συμπεράσματα κάτω από 

13 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



πειραματικές συνθήκες. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι σε όλα τα πορώδη συστήματα η δομή του 

πόρου προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά του . 

Μέθοδοι για καθορισμό του μεγέθους και όγκου των πόρων έχουν αναπτυχθεί 

εδώ και αρκετό καιρό και παρόλο που δεν ικανοποιούν πλήρως πειραματικά 

δεδομένα έχουν καθιερωθεί για χαρακτηρισμό πορωδών υλικών . Τέτοιες 

μέθοδοι είναι: προσρόφηση αερίων, ποροσιμετρία υδραργύρου, οπτική 

μικροσκοπία, χρωματογραφία, θερμιδομετρία, διάχυση ακτινοβολίας μικρής 

γωνίας (ακτίνων-χ και νετρονίων) και πυκνομετρία. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, η κύρια τεχνική για 

χαρακτηρισμό των πορωδών υλικών θεωρείται η μέτρηση της φυσικής 

προσρόφησης στον εσωτερικό χώρο του πορώδους συστήματος. Παρόλη την 

αναγνωρισμένη αξία της και την επιτυχία των θεωριών ΒΕΤ, BJH και άλλων 

σχετικών θεωριών που ώθησαν την τεχνολογία να δημιουργήσει τον 

κατάλληλο αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, η τεχνική αυτή υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς. Αυτοί οφείλονται στις πειραματικές διαδικασίες 

που επεισέρχονται στην προετοιμασία του δείγματος, οι οποίες μπορεί να 

είναι καταστροφικές για το δείγμα, στις υποθέσεις που έχουν γίνει για 

ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων, οι οποίες προϋποθέτουν την 

επιλογή ενός γεωμετρικού μοντέλου κατάλληλου για να περιγράψει 

πορώδεις δομές, όπως επίσης και στη διαθεσιμότητα του πορώδους στο 

προσροφούμενο αέριο. 

Τα μακροπορώδη και μεσοπορώδη στερεά μπορούν εύκολα να 

χαρακτηριστούν με προσρόφηση. Οι ισόθερμες προσρόφησης αζώτου 

δίνουν ακριβείς μετρήσεις για το εμβαδά ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ, m2/g) και 

τον ειδικό ολικό όγκο του πόρου (cm3/g) όταν παρουσιάζουν βρόγχους 

υστέρησης του τύπου Η1 και Η246 και θεωρώντας ότι η πυκνότητα του 

αζώτου που έχει προσροφηθεί λόγω τριχοειδών συνθηκών ροής ισούται με αυτή 

του υγρού αζώτου. Παρά ταύτα, στην περίπτωση των μικροπορώδων υλικών, 

η προσρόφηση αερίων στους μικροπόρους παρουσιάζει ορισμένα 

προβλήματα.47 Οι μηχανισμοί που διέπουν την προσρόφηση δεν είναι 
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πλήρως κατανοητοί λόγω της πολύπλοκης φύσης του φαινομένου. 5 Η 

καταλληλότητα του προσροφητού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή εξαρτάται 

από ιδιότητες όπως: η γεωμετρία και η χωρητικότητα του πόρου, η 

πολικότητα της επιφάνειας του πόρου, το μέγεθος και η κατανομή του 

μεγέθους των πόρων. 

Επίσης, προβλήματα παρουσιάζονται στη δυσκολία καθορισμού μιας 

πρότυπης κατάστασης αναφοράς του δείγματος . Η αρχική σύνθεση και η 

εν συνέχεια απαέρωση του δείγματος είναι σημαντικοί παράγοντες που 

χρειάζονται ελεγχόμενες συνθήκες. Μια ελεγχόμενη συνθετική μέθοδος είναι 

σημαντική στη δυνατότητα παρασκευής κρυστάλλων μεγάλου μεγέθους, οι 

οποίοι, κατά την προσρόφηση, ελαχιστοποιούν το ποσό προσρόφησης το 

οποίο οφείλεται στην εξωτερική επιφάνεια σε σχέση με αυτό της εσωτερικής 

μικροπορώδους επιφάνειας. Η παρουσία δομικών ανωμαλιών, τα οποία 

μπορεί να διαταράξουν την προσρόφηση στην κρυσταλλική δομή, γίνεται 

εμφανής κατά τη σύνθεση, τη διαπύρωση και πιθανόν κατά την απαέρωση. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη κατανόησης των σχετικών ρόλων που 

παίζουν τέτοιες πειραματικές παράμετροι στους μηχανισμούς της 

προσρόφησης. Η βασική κατανόηση της σχέσης και των ιδιοτήτων ενός 

υλικού όσον αφορά τη κατανομή του μεγέθους του πόρου και το εμβαδά της 

επιφάνειας του, ως επίσης και της επίδρασης του σχήματος των πόρων θα 

βοηθήσει στην παραγωγή καινούργιων μικροπορωδών προσροφητών με 

βελτιωμένες ιδιότητες και θα επιτρέψει τη χρήση συστημάτων προσρόφησης 

για αυξημένη αποδοτικότητα σε σχετικές διεργασίες. 

1.5 Σκοπός της Παρούσας Διδακτορικής Διατριβής 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, μπορεί εύκολα να κατανοηθεί στο 

σημείο αυτό οι λόγοι οι οποίοι μας ώθησαν στην παρούσα ερευνητική 

εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την εποπτεία του Καθ. Χ. Ρ. Θεοχάρη 

στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Σκοπός της εργασίας αυτής, η οποία στοχεύει στην εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής, είναι η μελέτη και κατανόηση της επιφανειακής υφής 

ζεολιθικών δειγμάτων ZSM-5 τα οποία παρασκευάστηκαν χωρίς μητρικούς 

οργανικούς διαλύτες κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τέτοια υλικά 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από ακαδημαϊκή όσο και από 

περιβαλλοντική σκοπιά αφού έχει επιτυχώς αποδειχθεί ότι η προαναφερθείσα 

τεχνική παρασκευής τους είναι φιλική στο περιβάλλον. 

Η σύνθεση των υπό μελέτη δειγμάτων ZSM-5 έγινε από τον Δρ . Μ. Ρ. 

Keung, σαν μέρος της διδακτορικής του εργασίας στο Πανεπιστήμιο του 

Brunel στην Αγγλία. Η μελέτη της επιφάνειας τέτοιων στερεών έγινε κυρίως 

με ανάλυση ισόθερμων προσρόφησης αζώτου και με υπέρυθρη 

φασματοσκοπία (FTIR και DRIFTS). Η φασματοσκοπία FTIR (Fourier Transform 

lnfra-Red) επιτρέπει τον προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του 

δείγματος, των ελεύθερων θέσεων για προσρόφηση μορίων στην επιφάνεια 

και διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών που ενδιαφέρουν κατά την προσρόφηση. 

Η φασματοσκοπία DRIFTS (Diffuse Reflectance IR) είναι μια πιο ευαίσθητη 

τεχνική για προσδιορισμό μοριακών ειδών στην επιφάνεια του στερεού. 

Ο χαρακτηρισμός των μικροπόρων σε τέτοια δείγματα είναι αναγκαίος 

καθώς η αυξημένη εκλεκτικότητα των ζεολίθων βασίζεται στο μέγεθος των 

ενδοκρυσταλλικών πόρων. Οι πόροι αποκλείουν ή δέχονται μόρια με βάση 

την σχέση του μοριακού μεγέθους και μεγέθους του πορώδους ανοίγματος. 

Μετρήσεις των διαστάσεων του πόρου με μεθόδους που βασίζονται στην 

κρυσταλλική δομή (π.χ. περίθλαση ακτίνων-Χ) δεν υπολογίζουν την επίδραση 

της δυναμικής της κρυσταλλικής δομής, της δυναμικής των προσροφημένων 

μορίων ή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζεολιθικού πόρου και 

προσροφουμένου μορίου . Οι κρύσταλλοι ή/και η προσροφούμενη φάση μετά 

τη ρόφηση μπορεί να διαφέρουν δομικά από τη φάση του κενού χώρου του 

ζεόλιθου. Το μέγεθος του πόρου που δίνεται από μετρήσεις με ακτίνες-χ 

μπορεί να διαφέρει από εκείνο που παρουσιάζεται κατά την προσρόφηση.48 

Συνεπώς, είναι προτιμότερο και σωστότερο η μορφολογία του συγκεκριμένου 

ζεόλιθου να μελετάται in- situ σε συνδυασμό με δομικές και προσροφητικές 

μετρήσεις . Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα μελέτης τόσο των 

ζεολιθικών κρυστάλλων και της προσροφουμένης φάσης, όσο και της 
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επίδρασης του ποσού των προσροφουμένων αερίων και των ενεργών 

μικροπορωδών διαστάσεων στη διεργασία προσρόφησης. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται επίσης η μελέτη των επιφανειακών 

ιδιοτήτων ενός δεύτερου ζεολιθικού δείγματος, του Σιλικαλίτη 1, που ανήκει 

στην ίδια ομάδα ζεολίθων του τύπου ZSM-5. Ο Σιλικαλίτης 

παρασκευάστηκε από την BASF με διαφορετική μέθοδο, η οποία αυτή τη 

φορά βασίζεται στη χρήση οργανικών μορίων. Ο σκοπός της μελέτης αυτού 

του ζεόλιθου στην παρούσα εργασία είναι διπλός. Αφ ·ενός μεν στοχεύει στην 

επισήμανση των φαινομένων που ωθούν την απόκλιση της ισοθέρμου 

προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη από τις συνηθισμένες ισοθέρμους 

Τύπου 1 οι οποίες παρατηρούνται για μικροπορώδη στερεά, αφ ·ετέρου δε 

για λόγους σύγκρισης με τα προαναφερθέντα άλλα ζεολιθικά δείγματα. 

Παρόλο που έχει ήδη γίνει αρκετή εργασία για το ζεόλιθο αυτό (Si:AI 

μεγαλύτερη του 1000), που θεωρείται ως το "ελεύθερο από αργίλιο" 

ανάλογο ZSM-5, η μελέτη ενός εμπορικού δείγματος με τα συγκεκριμένα 

υπό μελέτη δείγματα αποβλέπει στο να αποβεί χρήσιμη κάτω από τις ίδιες 

εξεταζόμενες πειραματικές συνθήκες. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ, όσον αφορά το ανώμαλο 

σχήμα της ισοθέρμου το οποίο εμφανίζει βρόγχους υστέρησης και μετάβαση, 

συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνητών, 49
-
51 μολονότι ο βρόγχος υστέρησης 

που χαρακτηρίζει τα υπό μελέτη δείγματα φαίνεται να είναι πιο 

διακεχυμένος. 

Οι προαναφερθέντες ερευνητές49-51 μελέτησαν την προσρόφηση 

αζώτου στην επιφάνεια αρκετών ζεολιθικών δειγμάτων της ομάδας των 

ZSM-5. Από τις έρευνες τους ο Σιλικαλίτης 1 έδειξε να εμφανίζει ένα ανώμαλο 

σχήμα υστέρησης στο μικροπορώδες μέρος της ισοθέρμου . Αρχικά, μια 

βαθμίδα (β) φάνηκε στην ισόθερμο του Σιλικαλίτη, η οποία ερμηνεύτηκε ως 

αποτέλεσμα διαφορετικού γεμίσματος. 52
-
54 Αργότερα όμως, με τη χρήση 

ισοθερμικής θερμιδομετρίας παρατηρήθηκε μια δεύτερη μικρότερη 

βαθμίδα (α) στο σχήμα της ισοθέρμου. 50 Οι μέθοδοι της θερμιδομετρίας και 

περίθλασης νετρονίων οδήγησαν στην εξήγηση ότι αμφότερες οι βαθμίδες 

προκύπτουν από αλλαγές της πυκνότητας στη φάση του προσροφουμένου 
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αερίου . 51 · 55 Η χρήση 15Ν NMR 56
·
57 σε δείγματα ZSM-5, επιβεβαιώνει την 

παρουσία διαφορετικών καταστάσεων (φάσεων) του αζώτου που 

προσροφήθηκε στους μικροπόρους του ζεόλιθου . Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

προσρόφηση διαφόρων άλλων αερίων, όπως CO, Kr, Ar, 02, στην επιφάνεια 

Σιλικαλίτη επίσης παρουσίασε υστέρηση και μετάβαση φάσης με μετρήσεις 

θερμιδομετρίας και ισοθερμικής προσρόφησης. Έχει εξίσου παρατηρηθεί 

ότι η παρουσία αργιλίου και η ατμοποίηση του ζεολιθικού δείγματος 

εξαλείφουν την υστέρηση . 48 

Μια περαιτέρω μελέτη της δομής του Σιλικαλίτη 1 χρησιμοποιώντας 

φασματοσκοπία FTIR και DRIFTS εξετάζει την ανώμαλη αφθονία των 

ομάδων -ΟΗ , η οποία προκαλείται από την παρουσία ατελειών, παρόμοιων 

των ατομικών, τα οποία δημ ιουργούν είτε ομάδες υδροξυλίων επιφάνειας 

είτε κατιονικές περιοχές. Συνεπώς, προκαλούνται συγκεκριμένες 

αλληλεπιδράσεις προσροφουμένου Ι προσροφητού, οι οποίες κανονικά δεν 

θα εμφανίζονταν κάτω από άλλες συνθήκες. Το γεγονός ότι στη δομή του 

Σιλικαλίτη δεν αναμένεται η παρουσία υδροξυλικών ομάδων λόγω του 

υδρόφοβου και ελεύθερου από αργίλιο χαρακτήρα του καθιστά το ζεόλιθο 

αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό. 

Παράλληλα με τη μελέτη των μικροπορωδών ζεολίθων, εξετάστηκε 

επίσης η χημεία επιφάνειας συνθετικού μεσοπορώδους γκαιτίτη (α-FeOOH) , 

στα πλαίσια ενός τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος για το περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

("Human Capital and Mobility Scheme") ήταν σε συνεργασία με εργαστήρια 

της Ελλάδας, Αγγλίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου και είχε ως σκοπό 

τη μελέτη της χρήσης συγκεκριμένων μεσοπορωδών προσροφητών στην 

αφαίρεση βαρέων μεταλλικών ιόντων από αστικά και βιομηχανικά λύματα. 

Ο γκαιτίτης είναι ένα από τα υλικά το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατιονικός ανταλλαγέας για 

καθαρισμό του νερού από βαρέα μέταλλα και ραδιενεργούς ρύπους, ως 

επίσης και στη πυρηνική βιομηχανία σαν ανόργανο στήριγμα . Πρόσφατες 

μελέτες έχουν αποδείξει το μηχανισμό στον οποίο βασίζεται η ικανότητα του 

γκαιτίτη για καθαρισμό των υδάτων. Ο ακριβής μηχανισμός της αντίδρασης 
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του στερεού δεν είναι όμως γνωστός . 

Μέρος της εργασίας αυτής ασχολείται με τη μελέτη της επιφάνειας 

συνθετικού γκαιτίτη και το ρόλο που παίζει το είδος της επιφάνειας, το 

μέγεθος και το σχήμα των πόρων στη διεξαγωγή της προσρόφησης. Επίσης, 

πέραν της θεωρητικής μελέτης τέτοιων μηχανισμών, έχει μελετηθεί η 

προσρόφηση χαλκού (Cu 11) στους πόρους του γκαιτίτη με μεθόδους υγρής 

χημείας, όπως με ογκομετρία και ηλεκτροχημεία. 

Το κύριο θεωρητικό τμήμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 2 και 3. Στο Κεφάλαιο 2 καλύπτεται μια 

βασική άποψη της θεωρίας της προσρόφησης. Στο κεφάλαιο 3, στο πρώτο 

μέρος περιγράφεται η δομή των ζεολίθων MFI και οι μέθοδοι σύνθεσης τους 

ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται μια αναφορά στη δομή και στη χρήση του 

μεσοπορώδους γκαιτίτη . 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η πειραματική μεθοδολογία και 

συγκεκριμένα οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, όπως επίσης και το είδος της 

υγρής Χημείας στη μελέτη του γκαιτίτη. 

Τα Κεφάλαια 5 και 6 αναφέρονται στο χαρακτηρισμό των 

επιφανειακών ιδιοτήτων του ζεολιθικού δείγματος, "Σιλικαλίτη Ι" και των 

ζεολιθικών δειγμάτων 82, 84, 813 και 837 του τύπου ZSM-5 που 

παρασκευάστηκαν χωρίς μητρικούς οργανικούς διαλύτες, αντίστοιχα. Τα 

Κεφάλαια αυτά αποτελούνται από διάφορες ενότητες, στις οποίες 

παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων που 

διεξήχθηκαν. 

Η παρουσίαση και συζήτηση των πειραματικών αποτελεσμάτων για 

τη μελέτη της επιφάνειας του συνθετικού γκαιτίτη δίνεται στο Κεφάλαιο 7 και 

τα γενικά συμπεράσματα δίνονται στο Κεφάλαιο 8. 

19 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Αναφορές 

1 Ρ. L. Llewellyn and C. R. Theocharis, J. Chem. Teech. Biotechnol., 52, 473, 

(1982). 

2 R. C. Bansal , J-8. Donnet and F. Stoeckli , 'Άctive Carbon", Marcel Dekker 

Ιnc., (NewYork, 1982). 

3 Ε. Robens, ίn Characterίzation of Porous Solids 111, "Studies ln Surface Science 

and Catalysis", Eds. J. Rouquerol et al., 87, 109-118, (Elsevier, Amsterdam, 

1994). 

4 J. W. Hassler, 'Ή istori cal Reviews, Activated Carbon", Chemical Publ. Co., 

(New York, 1963). 

5 Κ. S. W. Sing and S. J. Gregg, "Adsorption, Surface Area and Porosity", 

Second Edition, Academic Press, (New York, 1982). 

6 Ε. Μ. Flanigen, in lntroduction to Zeolite Science and Practice, "Studies ln 

Surface Science and Catalysis", Eds. Η. van Bekkum, Ε. Μ. Flanigen and J. C. 

Jansen, 58, 13-34, (Elsevier, Amsterdam, 1991 ). 

7 Α. F. Crondstedt, Akad. Handl. Stockholm, 18, 120-130, (1756). 

8 R. Μ. Barrer, J. Chem. Soc., 127, (1948). 

9 R. Μ. Barrer and D. W. Riley, J. Chem. Soc. , 133, (1948). 

10 R. Μ. Barrer, J. Chem. Soc., 2158, (1948). 

11 R. Μ. Milton, U.S. Patent Νο. 2 882 243, (1953). 

12 R. Μ. Milton, U.S. Patent Νο. 2 882 244, (1953). 

13 R. Μ. Milton, " Zeolite Synthesis", Eds. M.L. Occelli and Η. Ε. Robson, ACS 

Sympos. Ser. 398, Am. Chem. Soc .. , Washington, D.C., 1-10, (1989). 

14 L. Moscou, in lntroduction to Zeolite Science and Practice, "Studies ln Surface 

Science and Catalysis", Eds. Η . van Bekkum, Ε. Μ . Flanigen and J. C. 

20 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Jansen, 58, 1-12, (Elsevier, Amsterdam, 1991 ). 

15 Ο. W .8reck, "Zeolite Molecular Sieve, Structure, Chemistry and Use", John 

Wiley & Sons Ltd, (Chichester, 1974). 

16 Α. Dyer, Chem. lnd. , 7, 241 , (1984). 

17 Α. Dyer, "An lntroduction to Zeolite Molecular Sieves", John Wiley & Sons 

Ltd, (Chichester, 1988). 

18 G. Gottardi, "Natural Zeolites", Springer Verlag, (8erlin, 1985). 

19 Η. S. Thompson, J. Roy. Agr. Soc. Engl., 11, 68, (1850); J. Τ. Way, ibid., 

p.313. 

20 Η. Eichorn, Poggendori Ann. Phys. Chem., 105, 126, (1858). 

21 Α. Damour, Ann. Mines., 17, 191 , ( 1840). 

22 G. Tamman, Ζ. Phys. Chem., 27, 323, (1898) . 

23 Μ. Grandjean, 8ull . Soc. Fr. Mineral ., 33, 5, (1910). 

24 Ε. G. W. Mc8ain, "The Sorption of Gases and Vapours by Solids", Routedge 

& Sons Ltd, Chapter 5, (London, 1988). 

25 Ο . W.8reck, "Zeolite Molecular Sieves", Wiley, (NewYork, 1974). 

26 G. Friedel , 8ull . Soc. Franc. Mineral . Cristallogr., 19, 94-118, (1896). 

27 R. Μ. 8arrerand Ρ . J. Denny, J. Chem. Soc., 971 , (1961). 

28 R. Μ. 8arrer Ε. Μ . Flanigen and Ρ . J. Denny, U.S. Patent Νο. 3 306 922, 

(1962). 

29 Ε. Μ. Flanigen, 8. Μ. Lok, R. L. Patton and S. Τ. Wilson, in Studies in Surface 

Science and Catalysis, "Studies ln Suriace Science and Catalysis", Eds. Υ. 

Murakami, Α lijima and Η Knozinger, 28, 103, (Elsevier, Amsterdam, 1986). 

30 S. Τ. Wilson, 8. Μ. Look, C. Α. Messina, Τ. R. Cannan and Ε. Μ. Flanigen, J. 

Am. Chem. Soc., 104, 1146-47, (1982). 

21 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



31 R. Szostak, "Molecular Sieves, Principles of Synthesis and \dentification" , Van 

Norstrand Reinhold, 205-77, (NewYork, 1989). 

32 W. Μ. Meier and D. Η. Olson, ''Atlas of Zeolite Structure Types", Third Edition, 

Butterworth-Heinemann, (London, 1992). 

33 A.Tiβler, Ph.D Thesis, Mainz University, Germany, (1989). 

34 R.W .Grose and E.M.Flanigen, US Patent Νο. 2 457 885, (1985). 

35 Μ.Ρ.Ο. Keung, Ph.D Thesis, Brunel University, U . Κ. , (1993). 

36 D. Domine and L. Hay, "Molecular Sieves", Soc. Chem. lnd, 204, (London, 

1992). 

37 Ε. Μ . Flanigen, R. W. Grose, J. Μ . Bennet, J. Ρ . Cohen, J. V. Smith, R. Μ. 

Kirchnerand R. L. Patton, Nature, 271, 512, (1978) . 

38 \. L. Ames Jnr., Amer. Mineral. , 45, 689, (1960). 

39 J. Jansen, ίn Catalysis and Adsorption of Zeolites, Eds. G. Ohlman et al, 77, 

(Elsevier, Amsterdam, 1991 ). 

40 D. Α. Whan, Chem. ln Britain, 17, 532, (1981 ). 

41 D. Ε. Pearson, J.C.S. Chem. Commun., 397, (1974). 

42 G. Α. Ozin, Α. Kuperman and Α. Stein, Angew. Chem. lnt. Ed. Eng.,3, 359-

76, (1989). 

43 G. Α. Ozin, Ad. Mater., 4(10), 612, (1992) . 

44 Ε. R. Gevs, J. Shoonmann and Η . Van Bekkum, in Synthesis, Characterisation 

and Novel Applications of Molecular Sieve Materials of Zeolites, Eds. R. L. 

Bedard,T. Bein, Μ. Ε. Davies, J. Garces, V. Α. Maroni and G. D. Stucky, 157, 

(Pittsburg, 1991 ). 

45 Κ. J. Balkus, 1. Bresinska, S, Kowalak and S. W . Young, in Synthesis, 

Characterisation and Novel Applications of Molecular Sieve Materials of 

22 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Zeolites, Eds. R.L. Bedard,T. Bein, Μ. Ε. Davies, J. Garces, V. Α. Maroni and 

G. D. Stucky, 157, (Pittsburg, 1991 ). 

46 Κ.S.W.Sing, D. Η. Everett, R. Α. W. Haul, L. Moscou, R. Α. Pierotti, J. 

Rouquerol, Τ. Siemieniewska, Pure and Applied Chem., 57, 603-19, (1985). 

47 J. Rouquerol, F. Rouquerol, Υ. Grillet and Μ. J. Torralvo, "Fundamentals of 

Adsorption'', Α. L. Myers and G. Bedford Eds., 501, (New York, 1984 ). 

48 S. W. Webb and W. C. Conner, in Characterization of Porous Solids 11, 

"Studies ln Surface Science and Catalysis'', Eds. F. Rodriguez-Reinoso et al., 

62, 31, (Elsevier, Amsterdam, 1991 ). 

49 U. Mάller and Κ. Κ. Unger, in Characterization of Porous Solids, "Studies ln 

Surface Science and Catalysis", Eds. Κ. Κ. Unger et al., 39, 101, (Elsevier, 

Amsterdam, 1988). 

50 U. Muller, Κ. Κ. Unger, D. Pan, Α. Mersmann, Υ. Grillet, F. Rouquerol, J. 

Rouquerol, in Zeolites as Catalysts, Sorbents, and Detergent Builders, 46, 

665, (Elsevier, Amsterdam, 1989). 

51 Η. Reichert, U. Muller, Κ. Κ. Unger, Υ. Grillet, F. Rouquerol, J. Rouquerol, 

J. Ρ . Coulomb, in Characterization of Porous Solids 11, "Studies ln Surface 

Science and Catalysis'', Eds. F. Rodriguez-Reinoso et al., 62, 535, (Elsevier, 

Amsterdam, 1991 ). 

52 Ρ. J. Μ. Carrot and Κ. S. W Sing, Chem. lnd., 64, 128, (1986). 

53 U. Muller, Κ. Κ. Unger, Fortschr. Mineral., 39, 833, (1987). 

54 Ρ. Α. Jacobs, Η. Κ. Beyer, J. Valyon, Zeolites, 1, 161, (1986). 

55 U. Muller, Η. Reichert, Κ. Κ. Unger, Υ. Grillet, Ε. Robens, F. Rouquerol, J. 

Rouquerol, D. Pan, Α. Mersmann, Ζ. Fresenius, Anal. Chem., 333, 433, 

(1989). 

56 W. Conner, Μ. Ferrero, J. Bornardet and J. Fraissard, J. Chem. Soc., Faraday 

23 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Transactions, 89(3), 833, (1993). 

57 J. Bornardet, J. Fraissard, Μ. Ferrero, Κ. Unger, D. Kumar, J. Ragle and W. 

Conner in Characterization of Porous Solids 111, "Studies ln Surface Science 

and Catalysis", Eds. J. Rouquerol et al., 81, 319, (Elsevier, Amsterdam, 

1994). 

24 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ 

2.1 Εισαγωγή στην Προσρόφηση. 

2.2 Προσρόφηση και Ισόθερμος. 

2.3 Πειραματικά Δεδομένα Ισοθέρμων. 

2.4 Ο Νόμος του Henry. 

2.5 Η Ισόθερμος Langmuir. 

2.6 Η Ισόθερμος Temkin. 

2.7 Η Ισόθερμος Freundlich. 

2.8 Γενική Εξίσωση με Συντελεστές Viήal. 

2.8 Η Ισόθερμος ΒΕΤ. 

2.9 Οι Ισόθερμοι BDDT. 

2.10 Οι Ισόθερμοι Dubinin - Radushkevich και Dubinin -Astakhov. 

2.11 Μέθοδοι Διαγραμμάτων "-t" και "-a5 ". 

25 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ 

2.1 Εισαγωγή στην Προσρόφηση 

Από πολύ νωρίς είχε παρατηρηθεί ότι όλες οι επιφάνειες των στερεών 

ουσιών εξασκούν λίγο ή πολύ ελκτικές δυνάμεις διότι τα άτομα ή τα ιόντα 

τους είναι μονόπλευρα κεκορεσμένα. Απομένουν έτσι ελεύθερες μονάδες 

συγγένειας στις επιφάνειες ή διεπιφάνειες των στερεών που μπορούν να 

συγκρατήσουν με ισχυρές δυνάμεις ξένα άτομα ή μόρια που βρίσκονται σε 

επαφή με αυτά . Ο Fontana 1 το 1777 παρατήρησε ότι πρόσφατα 

διαπυρωμένος ενεργός άνθρακας, ψυχθείς κάτω από υδράργυρο μπορούσε 

να συγκρατήσει μεγάλες ποσότητες διαφόρων αερίων, τα οποία 

αναλογούσαν σε όγκο πολλαπλάσιο εκείνο του στερεού. Ταυτόχρονα , ο 

Scheele2 καταγράφει ότι ο αέρας που αποβάλλεται θερμαίνοντας ενεργό 

άνθρακα , επαναπροσροφάται καθώς ψύχεται . 

Το φαινόμενο αυτό της συγκράτησης ατόμων, μορίων και ιόντων άλλων 

ουσιών, στις επιφάνειες των στερεών και υγρών ονομάστηκε γενικά 

προσρόφηση , ένας όρος που εισήχθηκε το 1881 από τον Kayser. 3 Για την 

ακρίβεια , "προσρόφηση" ορίζεται4 ως ο εμπλουτισμός της επιφάνειας 

μεταξύ δύο φάσεων από ένα ή περισσότερα συστατικά . Η προσροφούσα 

φάση λέγεται προσροφητικό μέσο ή απλώς προσροφητικό , η δε 

προσροφούμενη φάση, προσροφούμενη ουσία ή απλώς προσροφούμενο. 5 

Όταν τα σωματίδια της προσροφούμενης ουσίας διεισδύουν μεταξύ των 

ατόμων, των ιόντων ή των μορίων του προσροφητικού μέσου , τότε θεωρείται 

ότι λαμβάνει χώρα απορρόφηση για να γίνεται διάκριση από το κυρίως 

φαινόμενο της προσρόφησης που γίνεται στη διεπιφάνεια. 
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2.2 Προσρόφnση και Ισόθερμος 

Όπως και σε άλλα φαινόμενα , έτσι και στην προσρόφηση αερίου μετά την 

πάροδο ορισμένου χρόνου αποκαθιστάται ισορροπία μεταξύ της 

προσροφημένης και της αέριας κατάστασης. Αυτή η ισορροπία 

προσρόφησης περ ιγράφεται από την πιο κάτω συνάρτηση : 

f ( q, ρ , Τ ) = Ο ή f ( q, c, Τ) =Ο (2.1) 

όπου, 

Τ = θερμοκρασία 

ρ =πίεση ισορροπίας πάνω από το στερεό του αερίου που προσροφάται 

q =η ποσότητα προσροφημένης ουσίας ανά μονάδα βάρους 

c = συγκέντρωση ισορροπίας της ουσίας που προσροφάται . 

Στις μελέτες των ισορροπιών προσρόφησης, μία από τις τρεις μεταβλητές 

των εξισώσεων 2.1 τηρείται σταθερά , οπότε έχουμε τις απλούστερες 

συναρτήσεις:6 

Όταν Τ =σταθερά , q = f (ρ) ή q = f (c), __. ισόθερμοι προσρόφησης (2.2) 

ρ =σταθερά , q = f (Τ) , --. ισοβαρείς προσρόφησης 

q =σταθερά , ρ = f (Τ) ή c = f (Τ) , __. ισόχωροι προσρόφησης 

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις θεωρούνται οι ισόθερμοι 

προσρόφησης, όπου σταθερά είναι η θερμοκρασία . 

Αν Τ = χαμηλότερη της κρίσιμης θερμοκρασίας ενός δεδομένου 

αερίου (αερ . ) προσροφημένου σε κάποιο στερεό (στερ.), 

ο εναλλακτικός και πιο χρήσιμος τύπος της πιο πάνω εξίσωσης είναι : 

ο 
q = f ( p/p ) Τ. στερ. αερ. 

όπου , 
ρ0 είναι η πίεση κεκορεσμένου ατμού του προσροφητικού . 

(2.3) 

Οι εξισώσεις 2.2 και 2.3 δίνουν τις ισόθερμες προσρόφησης, δηλ. τη σχέση 

μεταξύ της ποσότητας του προσροφημένου αερίου Ι ουσίας και της πίεσης 

ή σχετικής πίεσης αντιστοίχως . 
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Η διαφορά μεταξύ της προσρόφησης και απορρόφησης μπορεί να 

καταδε:ιχθε:ί με: τη βοήθεια των παρακάτω διαγραμμάτων, 7 (Σχήμα 2.1 ), στα 

οποία παρουσιάζεται η μεταβολή της ποσότητας η που απορροφάται από 

1 γραμμάριο προσροφητικού (q = n/m), σε: συνάρτηση με: την πίεση για την 

περίπτωση δέσμευσης αερίου από ένα στε:ρε:ό σώμα σε: μια ορισμένη 

θερμοκρασία . 

η η k Ρ 1ιχ = = kp 
m m 

q q 

Ρ Ρ 

Προσρόφηση Απορρόφηση 

Τ= σταθερά Τ= σταθε ρά 

Σχήμα 2.1 : Σύγκριση ισοθέρμων προσρόφησης και απορρόφησης. 

Από την ισόθερμο της προσρόφησης φαίνεται ότι το ποσοστό του 

συγκρατούμε:νου αερίου είναι εκθετική συνάρτηση της εκάστοτε πίεσης 

ισορροπίας, ενώ η ισόθερμη της απορρόφησης δεικνύει ότι το ποσοστό αυτό 

σχετίζεται με γραμμική συνάρτηση . Αυτό άλλωστε , για την περίπτωση γενικά 

της απορρόφησης, προκύπτει και από το γνωστό νόμο του Henry, 

(βλ. τμήμα 2.4). 

Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι η προσρόφηση συνοδεύεται 

εν μέρει και από απορρόφηση . Γι' αυτό το λόγο και για τα δύο αυτά 

φαινόμενα χρησιμοποιείται συχνά ο όρος ρόφηση . 
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Κατά τη ρόφηση αερίων σε στερεά, το ροφούμενο αέριο είτε 

συγκρατείται με φυσικές δυνάμεις [δυνάμεις νan der Waals, δυνάμεις έλξης 

δίπολου με άπολο (για δίπολο στερεό ή για δίπολο αέριο), δυνάμεις έλξης 

δίπολου με δίπολο (για δίπολο στερεό και αέριο)) είτε σχηματίζει γνωστό 

χημικό δεσμό με το στερεό. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για "φυσική", ενώ 

στη δεύτερη για "χημική" ρόφηση ή "χημορόφηση". 

Η φυσική προσρόφηση είναι ένα σύστημα, όπου το προσροφημένο μόριο 

έχει λιγότερους βαθμούς ελευθερίας πάνω στην εμπλεκόμενη επιφάνεια 

από ότι είχε στην αέρια κατάσταση. Αυτό οδηγεί στη μείωση της εντροπίας 

(ΔS = Sπροσ. - Sαερ.-< Ο), καθώς επίσης και της ελεύθερης ενέργειας του 

συστήματος (ΔG -< Ο). Εφόσον η αλλαγή της ενθαλπίας, ΔΗ, γίνεται αρνητική 

(ΔG =ΔΗ - ΤΔS -< Ο), η διαδικασία της φυσικής προσρόφησης είναι πάντοτε 

εξώθερμη με αλλαγή ενθαλπίας της τάξης των θερμοτήτων υγροποίησης 

των αερίων, δηλ. ( 42 KJ mole-1
. Η χημορόφηση όμως μπορεί να είναι 

(σπάνια) και ενδόθερμη, αλλά πάντοτε η ΔΗ στην περίπτωση αυτή είναι της 

τάξης των συνηθισμένων απλών χημικών αντιδράσεων, δηλ. από 42 - 21 Ο KJ 

mole-1.7 Για τα περισσότερα αέρια, η χημορόφηση πάνω στις διάφορες 

διεπιφάνειες (στερεών-αερίων) γίνεται συνήθως σε σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες, ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. κοντά στο σημείο 

βρασμού του προσροφούμενου αερίου) έχουμε σχεδόν πάντοτε φυσική 

προσρόφηση αερίων πάνω σε στερεά σώματα . 

Το πρώτο μονομοριακό στρώμα συγκρατείται με έντονες διεπιφανειακές 

δυνάμεις οι οποίες οδηγούν στο σχηματισμό χημικού δεσμού. 

Οι δυνάμεις που εμπλέκονται στη φυσική προσρόφηση είναι τέτοιες που, 

σε ισορροπία της κατανομής του φορτίου, δεν υπάρχει ούτε μεταφορά ούτε 

συμμερισμός ηλεκτρονίων. Επιπλέον, διατηρείται η ατομικότητα των 

διαφόρων σωματιδίων. Αυτό το είδος της προσρόφησης προέρχεται από την 

επίδραση μεταξύ του δυναμικού πεδίου του προσροφητού και της 

ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης των προσροφουμένων μορίων. Είναι δυνατό να 

υπολογιστούν θεωρητικά, με τον προσδιορισμό της κβαντομηχανικής 

κατάστασης του συστήματος, οι δυνάμεις αλληλεπιδράσεων παρόλο που 

στην πράξη πολλοί υπολογισμοί γίνονται αναγκαστικά κατά προσέγγιση . 
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Η πιο κοινώς αποδεκτή σχέση για το δυναμικό αλληλεπίδρασης Φ(z) ενός 

μορίου σε απόσταση z από την επιφάνεια του στερεού κατά τον Barrer 8·
9 

εκφράζεται ως ακολούθως: 

(2.4) 

Το μέγεθος της ενέργειας αλληλεπίδρασης προσδιορίζει το πόσο ισχυρά 

κάποιο προσροφούμενο μόριο δεσμεύεται στον προσροφητή. Οι παράμετροι 

που δίνονται στην εξίσωση 2.4 κατατάσσονται σε δύο ομάδες: στις μη

ειδικές ενέργειες, Φο και φR , οι οποίες βρίσκονται σε κάθε σύστημα 

στερεού/αερίου και στις ειδικές ενέργειες, φp, ΦFμ, ΦFa και φ Η ' που είναι 

σημαντικές μόνο όταν το προσροφών υλικό παρουσιάζει ετεροπολικότητα ή 

ιονικότητα και το προσροφούμενο μόριο είνα ι πολικό . 

Ο όρος Φο αντιπροσωπεύει την ενέργεια αλληλεπίδρασης των ελκτικών 

δυνάμεων διασποράς ενώ η αντίστοιχη ενέργεια των δυνάμεων απώθησης 

μικρού εύρους δεικνύεται από τον όρο ΦR - Αν το στερεό είναι πολικό , τότε, 

το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται θα οδηγήσει στη δημιουργία δίπολου 

με αποτέλεσμα η ενέργεια αλληλεπίδρασης της πολικότητας (φp) να 

σημειώσει αύξηση . Αν, επιπρόσθετα , το μόριο αερίου έχε ι μόνιμη δίπολη ή 

τετράπολη ροπή , τότε εμπλέκονται οι όροι ΦFμ και ΦFa αντιστοίχως , ενώ η 

συνεισφορά από δεσμούς υδρογόνου αντιπροσωπεύεται από το ΦΗ . 

Στις πιο απλές περιπτώσεις, η ενέργεια αλληλεπίδρασης εμπλέκει μόνο 

τις μη-ειδικές ενέργειες, φ0 και ΦR - Η ενέργεια διασποράς, που 

αναγνωρίστηκε πρώτα από τον London, 10 παράγεται από γρήγορες 

διακυμάνσεις της πυκνότητας των ηλεκτρονίων, οι οποίες διεγείρουν μια 

στιγμιαία διπολική ροπή . Αυτή , με τη σειρά της , δημιουργεί μια ενδοφασική 

μετατόπιση του φορτίου των γειτονικών ατόμων, η οποία κατά μέσο όρο δεν 

ισούται με μηδέν. Η αλληλεπίδραση διασποράς έχει ως αποτέλεσμα την 

ολική έλξη δύο ατόμων που , ταυτόχρονα με τις δυνάμεις απώθησης μικρού 

εύρους λόγω της διείσδυσης των ηλεκτρονιακών τους νεφών, δίνουν την 

ολική μη-ειδική δυναμική ενέργεια μεταξύ αυτών, η οποία εκφράζεται στην 

εξίσωση 2.5 ως συνάρτηση του δυναμικού Lennard-Jones:11 
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ε (r) = - C r -5 + Β r -12 
(2.5) 

όπου , 

Β και C είναι εμπειρικές σταθερές. 

Στο Σχήμα 2.2 απεικονίζεται η γραφική παράσταση του δυναμικού 

Lennard-Jones, όπου φαίνεται η απότομη μείωση της δυναμικής ενέργειας 

με αύξηση της απόστασης, r, μεταξύ των κέντρων δύο απομονωμένων 

μορίων. Παρόλο που η εξίσωση 2.4 εφαρμόζεται μόνο για ιδανικά 

συστήματα και είναι ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός, η γενική μορφή της 

γραφικής παράστασης Φ(z) συναρτήσει του z τείνει να μοιάζει με αυτή στο 

Σχήμα 2.2. 

ε (r) 

r 

Σχήμα 2.2: Η γραφική παράσταση του δυναμικού Lennard-Jones. 

Η εξίσωση 2.4 δεν εφαρμόζεται στις στερεές επιφάνειες λόγω, εν μέρει, της 

πολύπλοκης και ενεργειακά ετερογενούς φύσης τους. 5 Η ένταση του 

δυναμικού πεδίου στην επιφάνεια δεν είναι ομοιόμορφη λόγω της ύπαρξης , 

για παράδειγμα , δομικών ανωμαλιών, ή λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας 

και ύπαρξης κέντρων ξένων ουσιών. Η φύση του δυναμικού πεδίου και η 
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έκταση των αλληλεπιδράσεων προσροφουμένου Ι προσροφητού επηρεάζει 

τη δύναμη και πιθανόν τη φύση αυτών των αλληλεπιδράσεων, ειδικά στα 

αρχικά στάδια της προσρόφησης. Καθώς όμως η διαδικασία της 

προσρόφησης προχωρεί, οι περιοχές υψηλής ενέργειας καλύπτονται από τα 

προσροφημένα μόρια, εξομαλύνοντας έτσι το δυναμικό αλληλεπίδρασης. 

Στην περίπτωση των ειδικών δυνάμεων αλληλεπίδρασης, η θέση και η 

συγκέντρωση των χημικών ομάδων της επιφάνειας έχει σημαντική επιρροή 

πάνω στην ενέργεια αλληλεπίδρασης. 

2.3 Ανάλυση Πειραματικών Καμπύλων Προσρόφησης 

Σε μελέτες προσρόφησης σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο (volumetric 

adsorption), το ποσό αερίου που προσροφήθηκε σε μια δεδομένη 

θερμοκρασία μετριέται ως συνάρτηση της πίεσης αερίου Q σε ισορροπία με 

το στερεό . Το δοχείο που περιέχει τον προσροφητή βρίσκεται σε λουτρό 

σταθερής θερμοκρασίας και διαχωρίζεται με απομονωτική βαλβίδα από το 

προσροφούμενο αέριο . Ο αριθμός των γραμμομορίων αερίου, n, που 

προσροφήθηκε στο στερεό δείγμα μπορεί να υπολογιστεί (μέσω του νόμου 

για ιδανικά αέρια) από την αλλαγή πίεσης αερίου που παρατηρείται όταν 

το δείγμα εκτεθεί στο αέριο . Εναλλακτικώς, το n μπορεί να βρεθεί 
παρατηρώντας την έκταση ενός ελατηρίου απ' όπου αιωρείται το δοχείο 

του προσροφητού (graνimetric technique ). 

Επαναλαμβάνοντας το πείραμα με διαφορετικές αρχικές πιέσεις, 

καταγράφεται μια σειρά από τιμές προσροφημένων γραμμομορίων n 
συναρτήσει της πίεσης ισορροπίας αερίου - προσροφητικού σε σταθερή 

θερμοκρασία, η ούτως καλουμένη ισόθερμος (Σχήμα 2.1 ). 

Συνήθως οι ισόθερμες κατασκευάζονται με το προσροφημένο ποσό να 

εκφράζεται ως όγκος αερίου (cc STP/g) προσροφημένος ανά γραμμάριο 

προσροφητικού. Ο όγκος είναι ευθέως ανάλογος του q (n/m). 

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές αναλύσεις στη μελέτη των ισοθέρμων για 

την εξαγωγή χρήσιμων παραμέτρων, οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω. 

32 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



2.4 Ο Νόμος του Henry 

Σε μικρή κάλυψη , η ποσότητα που προσροφάται είναι γραμμικά ανάλογη 

με τη συγκέντρωση ή πίεση του προσροφουμένου . 1 5 Ο λόγος γι' αυτό είναι 

ότι σε αυτή την περιοχή της ισοθέρμου, η συγκέντρωση του προσροφουμένου 

είναι χαμηλή κι έτσι οι επιδράσεις μεταξύ των προσροφουμένων μορίων και 

προσροφουμένου Ι προσροφητικού θεωρούνται ως μηδαμινές . Συνεπώς, το 

προσροφούμενο συμπεριφέρεται σαν ιδανικό αέριο, επιτρέποντας έτσι μια 

αναλογία με το νόμο του Henry για μείγματα αερίων - υγρών: 

όπου , 

n = β c ή n = β' Ρ 

n = ποσότητα προσροφημένης ουσίας 

c = συγκέντρωση προσροφουμένου 
ρ = πίεση αερίου 

β' , β = σταθερές ισορροπίες πίεσης ή συγκέντρωσης ανάλογα 

(2.6) 

Από το νόμο των ιδανικών αερίων, προκύπτει ότι: β = β' RT (2.7) 

Επίσης, η εξάρτηση θερμοκρασίας της σταθεράς του Henry σχετίζεται 

με την εξίσωση Van't Hoff, ώστε: 

ή 

ln β = β' - (ΔΗ0 /R) . (ΙΠ) 

ln β = β' - (ΔU0 /R) . (ΙΠ) 

(2.8) 

(2.9) 

όπου , 
ΔΗ0 = αλλαγή στην ενθαλπία 

ΔU0 = αλλαγή στην εσωτερική ενέργεια } 
των προσροφημένων 

και αερίων φάσεων. 

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η γραφική παράσταση του Ιnβ σε 

συνάρτηση με 1Π οδηγεί σε γραμμική σχέση. 

2.5 Η Ισόθερμος Langmuir 

Το 1918 ο Langmuir16 χρησιμοποίησε ένα απλό μοντέλο στερεάς 
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επιφάνειας για να εξαγάγει θεωρητικώς μια εξίσωση για την ισόθερμο 

προσρόφησης, η οποία στηρίζεται στο πρότυπο ενός μονομοριακού 

, φ , , 17 1s Τ , , , 
στρωματος προσρο ημενων μοριων. · ο προτυπο αυτο αντανακλα τη 

χημορόφηση. 

Η εξαγωγή της ισοθέρμου Langmuir βασίζεται στις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

(α) Το προσροφούμενο αέριο συμπεριφέρεται ιδανικώς στην αέρια φάση . 

(β) Το προσροφούμενο είναι περιορισμένο σαν μονομοριακό στρώμα . 

(γ) Η επιφάνεια θεωρείται ενεργειακώς ομοιογενής, δηλ. η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης (χημική ισχύς) των μορίων αερίου στην επιφάνεια είναι η ίδια . 

(δ) Δεν υπάρχουν παράπλευρες επιδράσεις μεταξύ των προσροφουμένων. 

(ε) Τα προσροφούμενα μόρια είναι εντοπισμένα σε ορισμένες θέσεις 

(ενεργά κέντρα) της επιφάνειας του στερεού , δηλ. δεν κινούνται πάνω 

στην επιφάνεια (immobile adsorption). 

Παρόλο που η πρώτη (α) υπόθεση είναι καλή σε χαμηλές πιέσεις, η 

δεύτερη (β) σχεδόν πάντοτε καταρρέει με την αύξηση της πίεσης του 

προσροφουμένου αερίου . Καθώς η πίεση προσεγγίζει την πίεση 

κεκορεσμένου ατμού , αν η γωνία επαφής είναι μηδέν, τότε ο αριθμός 

μορίων συμπυκνώνεται χωρίς όριο πάνω σε όλες τις επιφάνειες . 

Πολυμοριακή προσρόφηση είναι κιόλας συνηθισμένο φαινόμενο στη 

φυσιορόφηση . 

Η τρίτη (γ) υπόθεση είναι αδύνατη γιατί όλες οι πραγματικές επιφάνειες 

είναι ετερογενείς . Η ενέργεια αλληλεπίδρασης των μορίων αερίου είναι 

διαφορετική σε διαφορετικές κρυσταλλικές έδρες και ατέλειες. Η 

ετερογένεια οδηγεί σε μείωση της ενθαλπίας σχηματισμού του 

χημοροφημένου είδους καθώς αυξάνεται η κάλυψη της επιφάνειας. Έτσι, 

συχνά η ενθαλπία της προσρόφησης, η οποία σχετίζεται έμμεσα με την 

συνάφεια μεταξύ των προσροφουμένων μορίων και της επιφάνειας, γίνεται 

λιγότερο αρνητική με την αύξηση του ΘΑ (κλάσμα ακάλυπτης επιφάνειας) 

πράγμα που δείχνει ότι οι ενεργειακά πιο ευνοϊκές θέσεις θα γεμίσουν 

πρώτα. 
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Η ανακρίβεια της τέταρτης (δ) υπόθεσης αρχικά παρουσιάστηκε 

πειραματικώς όταν βρέθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ενθαλπία 

προσρόφησης μπορεί να μειωθεί με την επιφανειακή συγκέντρωση των 

προσροφουμένων μορίων (ΔΗ= ΔΗ0 . (1 - α.ΘΑ)). 

Η πέμπτη (ε) υπόθεση είναι ανακριβής γιατί υπάρχουν πολλές 

πειραματικές ενδείξεις ως προς την κινητικότητα των προσροφουμένων. Αυτή 

η κινητικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη για φυσιοροφούμενα παρά για 

χημοροφούμενα μόρια και, επιπρόσθετα, μεγαλώνει με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

Η εξίσωση της ισοθέρμου του Langmuir μπορεί να αναπτυχθεί ως 

ακολούθως: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μορίων του αερίου τα οποία 

προσκρούουν στην επιφάνεια ανά μοναδιαίο εμβαδό και μοναδιαίο χρόνο είναι 

ανάλογος με την πίεση και με το ποσοστό της επιφάνειας το οποίο είναι ακάλυπτο, 

ο ρυθμός μπορεί να γραφεί ως εξής: 

όπου, 

(2.10) 

ΘΑ= κάλυψη της επιφάνειας, δηλ. το ποσοστό της επιφάνειας ή των 

ενεργών θέσεων που είναι καλυμένες με ροφημένο αέριο Α 

ΘΑ= κλάσμα ακάλυπτης επιφάνειας 

Ι<a = κινητικός συντελεστής ρόφησης 

Ο ρυθμός της εκρόφησης είναι ανάλογος προς την κάλυψη της επιφάνειας. 

Συνεπώς, 

(2.11) 
όπου, 

kd = κινητικός συντελεστής εκρόφησης του Α. 

Σε κατάσταση ισορροπίας οι ρυθμοί προσρόφησης και εκρόφησης είναι ίσοι: 

(2.12) 
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Η λύση των εξισώσεων αυτών ως προς ΘΑ δίνε ι: 

(2.13) 

όπου , 

ΚΑ = Ι<α Ι kd είναι η σταθερά ισορροπίας ρόφησης του Α 

Η παραπάνω σχέση είναι η εξίσωση της ισοθέρμου του Langmuir. 

Η αρχική ανάπτυξη της ισοθέρμου ήταν κινητική στη φύση της. Στη γενική 

περίπτωση χημορόφησης ενός αερίου στην επιφάνεια στερεού, ο ρυθμός της 

χημορόφησης εξαρτάται από: 

1. Την πίεση, η οποία ορίζει τον αριθμό των συγκρούσεων των μορίων του 

αερίου με την επιφάνεια . 

2. Την ενέργεια ενεργοποίησης της χημορόφησης, Ε0 , η οποία ορίζει το 

ποσοστό των συγκρουομένων μορίων τα οποία έχουν την απαραίτητη 

κινητική ενέργεια για να χημοροφηθούν . 

3. Το ποσοστό της επιφάνειας το οποίο είναι ακάλυπτο , f (Θ). Η 

συνάρτηση f (Θ) είναι ίση με (1 - Θ) μόνον όταν κάθε ροφημένο μόριο 

καταλαμβάνει μια μόνο θέση ή κέντρο στην επιφάνεια . 

4. Ένα συντελεστή πιθανότητας ρόφησης (sticking coefficient) σ, ο οποίος 

μπορεί να οριστεί σαν το ποσοστό των μορίων που συγκρούονται με την 

επιφάνεια , και τα οποία έχουν την απαιτούμενη ενέργεια , που καταλήγει 

σε χημορόφηση . 

Με τις παραδοχές αυτές, ο ρυθμός χημορόφησης μπορεί να γραφεί ως: 

Ρ 
Γ0 = σ . . f (Θ) . exp ( - Ε0 Ι RT) 

1/2 
(2.π.m .~ . Τ) 

(2.14) 

Από την κινητική θεωρία των αερίων, ρ Ι (2 .π. m.~. Τ)112 είναι ο αριθμός 

των μορίων μάζας m που συγκρούονται με μοναδιαία επιφάνεια σε μοναδιαίο 

χρόνο . ~ είναι η σταθερά του Boltzman. 
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Παρόμοια, ο ρυθμός εκρόφησης δίνεται από τη σχέση : 

(2.15) 
όπου, 

kd = συντελεστής εκρόφησης 

φ ( Θ) = συνάρτηση της κάλυψης της επιφάνειας 
(φ (Θ)= Θ μόνον όταν η εκρόφηση γίνεται από θέσεις (κέντρα) 

που είναι κατειλλημένα από ένα μόνο ροφημένο μόριο) 

Ed = ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης 

Εξισώνοντας τους ρυθμούς ρόφησης και εκρόφησης σε κατάσταση ισορροπίας, 

ρ = (2.π.m . ~. Τ)112 . k.L exp ( - Ed + Ε0 
σ RT 

J φ (Θ) 
f (Θ) 

Επίσης, 

Ed - Ε0 = Q = - Ed + Ε0 = -Q (θερμότητα ρόφησης) 

Για την ειδική περίπτωση όπου κάθε μόριο καταλαμβάνει μία μόνο θέση , 

φ (Θ)= Θ και f (Θ)= 1 - Θ 

λύνοντας την πάραπανω σχέση ως προς Θ , 

όπου , 

bp 
Θ=-

1 + b ρ 

1 / b = (2 .π. m.~ . Τ) 112 . kd . exp( _ ~ ) 
σ RT 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

Οι εξισώσεις (2.13) περιγράφουν γεωμετρικώς υπερβολές που διέρχονται 

από την αρχή των αξόνων και έχουν τη μια τους ασύμπτωτο παράλληλο 

προς τον άξονα ρ . 

Στο Σχήμα 2.3 απεικονίζεται η γραφική παράσταση που αντιπροσωπεύει 

τη γεωμετρική υπερβολή της ισοθέρμου Langmuir.19 

37 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



-c -::> 
ο ,_, 
Q. 

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nm 

1 
ω 
σ 

::> 
υ ο 
ο > 

·ω 
~ ::1.. >-
ο 

f::'" 
9-
ο 
Q. 
t> 
ο 
Q. 

r:: 

Πίεση (p) 

Σχήμα 2.3: Ισόθερμος προσρόφησης Langmuir. 

Δύο οριακές περιπτώσεις της εξίσωσης 2.13 παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

(α) Σε υψηλές πιέσεις (KA.p >->- 1) σημειώνεται η μέγιστη τιμή της 

προσροφημένης ποσότητας, nm, όπου , 

nm = ποσό προσροφουμένου σε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας 

(το μονομοριακό στρώμα αντιστοιχεί σε Θ=1) 

Έτσι η τιμή nm προσεγγίζεται ασυμπτωτικά . Μετά την πλήρη αυτή κάλυψη 

αρχίζει για μεγαλύτερη πίεση πολυμοριακή κάλυψη που δεν περιγράφεται 

με την εξίσωση Langmuir. 

(β) Σε χαμηλές πιέσεις, (KAp<<1 ), η προσροφημένη ποσότητα γίνεται απλώς 

ανάλογη προς την πίεση (ρ) . 

Θ = ΚΑ. ρ (2.20) 

Έτσι , σε χαμηλές πιέσεις η ισόθερμος γίνεται γραμμική . 

Η εξίσωση 2.20 είναι ανάλογη με το νόμο του Henry (Εξ. 2.6: n = β . ρ) . 

Μάλιστα ο συντελεστής ΚΑ αναφέρεται και εδώ ως συντελεστής κατανομής. 
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Η χρήση του όρου nm στην εξίσωση 2.13 δίνει την τελική μορφή της 

ισόθερμου Langmuir: 

n= (2.21) 
1 + ΚΑ . Ρ 

Η χρήση της εξίσωσης 2.21 είναι πιο εύκολη στη γραμμική της μορφή . 

Η εξίσωση 2.22 προκύπτει από την εξίσωση 2.21 κατόπι διαίρεσης με ρ: 

(2.22) 

Συνεπώς, η γραφική παράσταση του p/n έναντι της p, η οποία δίδεται στο 

Σχήμα 2.4, δίνει ευθεία με κλίση 1 Ι nm και αποτέμνουσα 1 Ι nm ΚΑ-

p/n 

κλίση= 1/nm 

η 1 κ ~ -~[_._____ __ 
m Α/ 

αποτέμνουσα 
Ρ 

Σχήμα 2.4: Γραμμική μορφή της ισοθέρμου Langmuir. 
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2.6 Η Ισόθερμος Temkin 

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να διορθωθούν αυτές οι 

αποκλίσεις της ισοθέρμου Langmuir που αναφέρονται πιο πάνω. 

Η ισόθερμος Temkin 20 (εξίσωση 2.17), έχει επινοηθεί για να απαλειφθεί 

η υπόθεση της ομοιογένειας της επιφάνειας. Προϋποθέτει ότι η ενθαλπία της 

προσρόφησης αλλάζει γραμμικά με την πίεση και ταυτόχρονα με την 

κάλυψη . 

(2.23) 

όπου , 

C1 , C2 = σταθερές, οι τιμές των οποίων εξαρτώνται από την αρχική 

ενθαλπία προσρόφησης 

2.7 Η Ισόθερμος Freundlich 

Με την κάλυψη της επιφάνειας με μονομοριακό στρώμα που προϋποθέτει 

γενικά η χημορόφηση , αρχίζει παραπέρα ρόφηση αερίου σε πολλαπλές 

στοιβάδες. Για τη ρόφηση αυτή, είτε είναι χημική είτε φυσική , ισχύει η 

εμπειρική εξίσωση Ostwald - Boeldeher που εξάχθηκε και θεωρητικά από τον 

Freundlich τον 190 αιώνα , (Εξ. 2.18). 20
•
21 

(2.24) 

όπου , 

C1, C2 =σταθερές εξαρτώμενες από το σύστημα και τη θερμοκρασία. 

1 /C2 = εκθέτης προσρόφησης < 1 

n = ποσό που ροφάται από cm2 ή g στερεού 

ρ = πίεση ισορροπίας αερίου. 

Η εξίσωση αυτή που λέγεται "εξίσωση Ostwald - Boedeker - Freundlich" ή 

απλά "εξίσωση Freundlich", όπως συνηθίζεται , έχει τη γραφική παράσταση 

του Σχήματος 2.5.21 
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η 

Εξίσωση 
.__ __ Freundlich 

Εξίσωση 
Langmuir 

Ρ 

Σχήμα 2.5: Η ισόθερμος Freundlich. 

Είναι φανερό ότι μέχρι την κάλυψη της επιφάνειας με μονομοριακό 

· στρώμα , η εξίσωση αυτή δεν ισχύει και η ισχύς της αρχίζει από το σημείο Α, 

(βλ. Σχήμα 2.5). Αλλά επειδή, κατά την εξαγωγή της εξίσωσης δεν 

υπολογίστηκε η μονομοριακή ρόφηση Langmuir και η εξίσωση προβλέπει τιμές 

για μηδενική κάλυψη, η γραφική παράσταση της εξίσωσης Freundlich είναι 

συνεχής καμπύλη, δηλ. ακολουθεί και τη διακομμένη γραμμή που, όμως, δεν 

πραγματοποιείται. 

Παρόλα αυτά , επειδή το τμήμα της καμπύλης που περιγράφει τη 

μονομοριακή ρόφηση είναι πολύ μικρό λόγω του ότι τελειώνει για πολύ 

μικρές πιέσεις, το σφάλμα στο τμήμα αυτό για πολυμοριακή ρόφηση είναι 

ασήμαντο αν θεωρηθεί ότι ισχύει η εξίσωση Freundlich, (αντί η εξίσωση 

Langmuir) . Έτσι, γενικά, αφού πρόκειται για πολυμοριακή ρόφηση , 

θεωρείται ότι ισχύει η εξίσωση Freundlich από την αρχή των συντεταγμένων. 

Πάντως για την ακρίβεια η εξίσωση Freundlich δεν ισχύει ικανοποιητικά 

σε πολύ μικρές πιέσεις ισορροπίας αλλά ούτε και σε πολύ μεγάλες. Όμως 

είναι πολύ συχνά πιο ακριβής από την ισόθερμο Langmuir για μεσαίες 
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, 7 
πιεσεις. 

Έτσι , περιληπτικά , από την εξίσωση αυτή , η μη απόδοση της πορείας των 

ισόθερμων προσρόφησης σε πολύ μικρές πιέσεις αποδίδεται στο γεγονός ότι 

στην αρχή της προσρόφησης η επιφανειακή κάλυψη Θ είναι μικρή και κατόπιν 

προσροφάται το αέριο σε μεγαλύτερη ποσότητα . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξίσωση Freundlich είναι συχνά εφαρμόσιμη σε 

προσρόφηση διαλυμένων ουσιών από υγρά διαλύματα πάνω σε στερεά. 

Τότε η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας, C, αντικαθιστά τον όρο p. 

Λογαριθμώντας την εξίσωση Freundlich, 

1 
log n = log (C1 ) + - log p , 

C2 

η εξάρτηση του log (η) από το log (p} δίνει μια ευθεία γραμμή , 

όπου, 

1 /C2 = η κλίση ευθείας 
log (C1 ) = η τεταγμένη επί την αρχή . 

log η 

Ιοg Ρ 

Σχήμα 2.6: Παράσταση της εξίσωσης Freundlich. 
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2.8 Γενικό Εξίσωση με Δυναμικούς Συντελεστές 

Μια άλλη χρήσιμη προσέγγιση ως προς την περιοχή της χαμηλής 

πίεσης της ισοθέρμου είναι και η εξίσωση δυναμικών συντελεστών. 22
-
28 

(Εξίσωση 2.26). 

Θεωρείται ως χρήσιμη γραφική παράσταση αφού : 

(α) δεν μπαίνουν προϋποθέσεις για μηχανισμούς προσρόφησης, 

(β) σε χαμηλές πιέσεις ανάγεται στο νόμο του Henry,29 

(γ) εφαρμόζεται εξίσου καλά σε μικροπορώδη και μη πορώδη στερεά . 24 

Η εξίσωση με συντελεστές Virial εκφράζεται ως ακολούθως: 22 

2 ln (n Ι p) = Α0 + Α1 n + Α2 n + ..... (2.26) 
όπου, 

n = προσροφημένη ποσότητα σε πίεση ρ . 

Νοουμένου ότι μόνο οι πρώτοι δύο όροι29 • 30 είναι χρήσιμοι για απλή 

γραμμική σχέση, δίνεται η εξίσωση: 

ln (n Ι ρ) = Ασ + Α1 n (2.27) 

Ο όρος Ασ σχετίζεται με τη σταθερά του νόμου Henry ως Κ1 = exp (Α0) 

και αποφασίζεται μόνο από αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσροφουμένου/ 

προσροφητικού . Ο δεύτερος συντελεστής Α1 σχετίζεται με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προσροφημένων μορίων κάτω από την 

επίδραση των δυνάμεων επιφάνειας . 26 

2.8 Η Ισόθερμος ΒΕΤ 

Με τις εξισώσεις των Langmuir και Freundlich έχει παρουσιασθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό η ποσοτική περιγραφή του φαινομένου της χημορόφησης 

αερίων σε στερεά . Η εξίσωση Freundlich ισχύει και για φυσικές 

πολυμοριακές ροφήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύονται και από άλλες 

εξισώσεις. Και αυτό γιατί, εκτός από τη ρόφηση Freundlich όπου τα αέρια 
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που ροφούνται συμπεριφέρονται γενικά σαν δισδιάστατα σχεδόν ιδανικά 

αέρια , πραγματοποιείται συμπίεση του φυσιοροφημένου αερίου σε πορώδη 

υλικά σε συνθήκες έντονων ελκτικών δυνάμεων ή μεγάλων πιέσεων. Μπορεί 

επίσης να υπάρξει και 'Τριχοειδής συμπύκνωση" (σε μεγάλες πιέσεις) , όπου 

μέρος ή όλο το ποσό του ροφημένου αερίου υγροποιείται. Παραπέρα 

αύξηση της πίεσης οδηγεί σε "συμπιεσμένο υγρό" (Polanyi), 31 ακόμη και 

στερεό. Δικαιολογείται έτσι η γειτονική τιμή της θερμότητας που εκλύεται 

κατά τη φυσική ρόφηση με τη θερμότητα υγροποίησης, όπως και η κάπως 

μεγαλύτερη τιμή της πρώτης. 

Για όλες τις περιπτώσεις αυτές ισχύει ο τύπος Brunauer, Emett και Teller 

ή, πιο απλά, η εξίσωση ΒΕΤ (1938-1943).14 Ισχύει για μονομοριακά και 

πολυμοριακά στρώματα προσρόφησης, όπου στη δεύτερη περίπτωση το 

αρχικό μονομοριακό στρώμα γίνεται υπόστρωμα για περαιτέρω 

προσροφήσεις. 

Η εξίσωση που περιγράφει την ισόθερμο ΒΕΤ (Εξ. 2.28), είναι η ακόλουθη : 

n C . (p/po) 
= (2.28) 

nm (1 -ptp0
) . (1 + (C-1) . ptp0

) , 

ενώ η εξίσωση που διαμορφώνεται σε γραμμική μορφή εκφράζεται ως: 

Ρ 1 
= 

n . (po-p) 

όπου , 

ρ = πίεση ισορροπίας προσρόφησης 

+ 
(C - 1) ρ 

ο 
nm· C . Ρ 

(2.29) 

ρ0 =πίεση που αντιστοιχεί στην κατάσταση κορεσμού, δηλ. τάση ατμών 

αερίου που υγροποιείται στη θερμοκρασία ρόφησης 

nm = μέγιστος όγκος ρόφησης αερίου για μονομοριακό στρώμα 

C = σταθερά προσρόφησης 
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{ 
ΙΟpΙ - ΙΟιΙ } 

C = exp 
RT 

όπου , 

R =σταθερά αερίων 

Τ =απόλυτη θερμοκρασία 

QP =θερμότητα ρόφησης ανά mol 

για το μονομοριακό στρώμα 

Οι = θερμότητα υγροποίησης 

'Οταν ρ ~ ρ0 , το αέριο συμπυκνώνεται σε: υγρό . 

Η σταθερά C και η τιμή nm μπορούν να εξαχθούν από την κλίση και την 

αποτέμνουσα της γραμμικής μορφής , όπως στο Σχήμα 2.7. 

Ρ 

n (ρο - p) 

~1 -τ- ---------------
nm C t 

p/ρο 

Σχήμα 2.7: Γραμμική μορφή εξίσωσης ΒΕΤ. 

Η θεωρητική επεξεργασία της εξίσωσης ΒΕΤ βασίζεται στο κινητικό 

μοντέλο της διαδικασίας προσρόφησης, το οποίο εισηγήθηκε: ο Langmuir, 16 

όπου η επιφάνεια του στερεού θεωρείται ως μια σειρά από προσροφητικές 

περιοχές . Σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας η ταχύτητα με: την οποία 

φθάνουν τα μόρια από την αέρια φάση και συγκεντρώνονται (ή 

συμπυκνώνονται) στις άδειες περιοχές είναι ίση με: την ταχύτητα που τα 

μόρια εξαερώνονται από τις κατηλε:ιμένε:ς περιοχές. 
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Αν θεωρηθεί ότι , 

θ = κλάσμα κατηλειμένων περιοχών 

θ0 = κλάσμα ελεύθερων περιοχών, (δηλ. θ + θ0 = 1 }, 

τότε , όπως και με την εξίσωση Langmuir, 

ταχύτητα εκρόφησης ανά μονάδα επιφάνειας = α1 κ ρ θ0 

όπου , 
ρ =πίεση 

κ = σταθερά εξαγόμενη από την κινητική θεωρία των αερίων 

κ = 0.5 . L Ι (Μ R Τ) 112 

L =σταθερά Aνogadro 

(2.30) 

α1 = συντελεστής συμπύκνωσης, δηλ. το κλάσμα των προσπιπτόντων 

μορίων που πραγματικά προσροφούνται στην επιφάνεια . 

Η εκρόφηση ενός προσροφημένου μορίου από την επιφάνεια είναι 

ουσιαστικά μια ενεργοποιημένη διεργασία, στην οποία η ενέργεια 

ενεργοποίησης μπορεί να ισούται με την ισοστερική θερμότητα 

προσρόφησης, q1. 

Η ταχύτητα εκρόφησης από κάθε μονάδα επιφάνειας ισούται με : 

Ζ θ V e-q /RT 
m 1 1 1 

όπου , 

zm = αριθμός περιοχών ανά μονάδα επιφάνειας 

(zm θ1 =αντίστοιχος αριθμός προσροφημένων μορίων) 

(2.31) 

V1 = μοριακή συχνότητα κρούσεων σε πορεία κάθετη της επιφάνειας. 

Έτσι σε κατάσταση ισορροπίας : 

θ _ θ V -q Ι RT 
α1 Κ Ρ ο - zm 1 1 e 1 (2.32) 

και εφόσον θ0 = 1 - θ1 , 

= (2.33) 
α κ Ρ + Ζ ν e -q Ι RT 

1 m 1 1 
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Αν θεωρηθεί ότι , 

n = ποσότητα γραμμομορίων προσροφουμένων Ι g προσροφητού , 

τότε, 

(2.34) 

όπου, 

nm = χωρητικότητα μονομοριακού στρώματος. 

Η εισαγωγή του πιο πάνω όρου στην εξίσωση 2.33, έχει ως αποτέλεσμα : 

όπου , 

Bp 
n/n = -m 

1 + Β p 

Β=--
-q Ι R 

e 1 

(2.35) 

(2.36) 

Η εξίσωση 2.35 είναι η γνωστή ισόθερμος του Langmuir, 14 για την 

περίπτωση όπου η προσρόφηση περιορίζεται στο μονομοριακό στρώμα . Ο 

όρος Β είναι μια εμπειρική σταθερά , που δυστυχώς όμως, η τιμή του δεν 

μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση 2.36. 

Ο Langmuir18 αναφέρθηκε στην πιθανότητα ότι ο μηχανισμός εκρόφησης -

συμπύκνωσης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο δεύτερο και σε 

περισσότερα μονομοριακά στρώματα . Η εξίσωση που είχε εξαχθεί για την 

ισόθερμο ήταν περίπλοκη και προφανώς, δεν χρησιμοποιήθηκε 

εκτενέστερα . Με την υιοθέτηση όμως κάποιων απλοποιημένων υποθέσεων, 

οι Brunauer, Emmet και Teller14 το 1938 έφθασαν στη γνωστή εξίσωση για 

πολυστρωματική προσρόφηση . 

Θεωρήθηκε ότι η επιφάνεια περιέχει ομοιογενείς περιοχές εντοπισμένες 

σε ορισμένες θέσεις, όπου η προσρόφηση σε μια ορισμένη περιοχή δεν 

επηρεάζει την προσρόφηση στις γειτονικές , όπως με τη θεωρία του 

Langmuir. 

Περαιτέρω, υπήρξε η υπόθεση ότι τα μόρια μπορούν να προσροφηθούν 

στο 2ο, 3ο, ...... χ στρώμα, όπου το εμβαδά επιφάνειας το οποίο υπάρχει για 

το χ στρώμα , ισοδυναμεί με την κάλυψη του (Χ - 1) στρώματος. Η ενέργεια 
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προσρόφησης για το πρώτο στρώμα, Ε1 , θεωρείται σταθερή. Ταυτόχρονα, 

η ενέργεια συμπύκνωσης για τα επόμενα στρώματα θεωρείται να είναι η 

ενέργεια υγροποίησης του αερίου, Ει, η οποία ισοδυναμεί με τη 

γραμμομοριακή θερμότητα συμπύκνωσης. 

Συνεπώς, οι συνθήκες εκρόφησης Ι προσρόφησης είναι οι ίδιες σε όλα 

τα στρώματα εκτός από το πρώτο, δηλ. 

χ2=χ3= ·· ·· · Χϊ και 

Επίσης, θεωρήθηκε ότι όταν ρ = ρ0 , το προσροφούμενο αέριο 

συμπυκνώνεται σε υγρό στην επιφάνεια του στερεού, δηλ. τα στρώματα 

γίνονται αμέτρητα. (ρ0= πίεση κορεσμού του ατμού). 

Στην προέκταση για το δεύτερο στρώμα στο μηχανισμό του Langmuir, η 

ταχύτητα προσρόφησης των μορίων από την αέρια φάση πάνω στα ήδη 

προσροφημένα μόρια του πρώτου στρώματος ισούται με την ταχύτητα 

εκρόφησης από το δεύτερο στρώμα, δηλ., 

θ - θ V -q /RT 
α2 Κ ρ 1 - Zm 2 2 e 2 

και για το στρώμα ί, 

θ _ θ V -q Ι RT 
α; κ ρ 1 - ; - zm ; ; e ί (2.37) 

Προφανώς, το μοντέλο αυτό υπονοεί ότι σε οποιαδήποτε πίεση κάτω 

από την πίεση κορεσμένου ατμού , το κλάσμα της επιφάνειας καλυμμένης με 

1, 2, .... , ί μόρια είναι θ1 , θ2 , .. ... , θ;, αντιστοίχως, ούτως ώστε το πάχος του 

προσροφημένου στρώματος δεν παραμένει σταθερό καθ' όλη την έκταση. 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός, Ζ, των προσροφημένων μορίων πάνω σε 

κάποια ορισμένη επιφάνεια, Α, είναι: 

(2.38) 

ούτως ώστε, το ποσό των προσροφημένων γραμμομορίων, n, είναι : 

Azm ι 
n= Σ (iθ;) (2.39) 

ι 1 

Η άθροιση των πιο πάνω, οδηγεί στην απλή ΒΕΤ εξίσωση, όπως δεικνύεται 

στην εξίσωση 2.28. 
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Χρησιμοποιώντας αυτές τις υποθέσεις είναι δυνατό να παραχθεί η 

εξίσωση για τον όγκο του αερίου V m που προσροφήθηκε , όταν ολόκληρη η 

επιφάνεια του προσροφητικού καλυφτεί με το μονομοριακό στρώμα. 

Βρίσκοντας το Vm, γίνεται γνωστός ο αριθμός των μορίων του αερίου για την 

κάλυψη του μονομοριακού στρώματος και έτσι το εμβαδά επιφάνειας του 

προσροφητικού στερεού υπολογίζεται βάσει της τιμής για το εμβαδά 

επιφάνειας καλυμμένης από ένα προσροφούμενο μόριο. 

Το μοντέλο ΒΕΤ έχει αντιμετωπίσει μερικές επικρίσεις . 15 · 32-38 Παρόλο 

που έχει θεωρηθεί ότι όλες οι προσροφητικές περιοχές της επιφάνειας είναι 

ενεργειακά όμοιες , συνήθως στην πράξη είναι συχνά ενεργειακά 

ετερογενείς . Όπως και στη θεωρία του Langmuir, πειραματικές ενδείξεις 

(παραστατικές καμπύλες της ενθαλπίας προσρόφησης σε συνάρτηση με το 

προσροφημένο ποσό) δείχνουν ότι ο βαθμός ετερογένειας είναι αρκετά 

σημαντικός. Πράγματι οι Brunauer, Emmett και Teller απέδωσαν το λόγο της 

αποτυχίας της εξίσωσης τους για αναπαραγωγή των πειραματικών 

δεδομένων στις χαμηλές πιέσεις σε αυτή την ανομοιογένεια . 

Μια δεύτερη κριτική είναι ότι δεν δίνεται η κατάλληλη σημασία στις 

δυνάμεις μεταξύ των προσροφουμένων μορίων και των μορίων του 

προσροφητή , δηλ. στις κάθετες αλληλεπιδράσεις. Συνάμα , παραμελούνται 

οι δυνάμεις μεταξύ των προσροφουμένων μορίων στο ίδιο στρώμα , δηλ. οι 

παράλληλες. Από τη φύση των ενδομοριακών δυνάμεων είναι σίγουρο ότι 

όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να είναι αρκετά σημαντικές όταν το 

σύστημα πλησιάζει την πλήρη κάλυψη και συνεπώς, όταν η μέση απόσταση 

μεταξύ των μορίων είναι μικρή σε σχέση με το μέγεθος τους. 

Είναι επίσης αμφίβολο κατά πόσο τα μόρια στα επόμενα , μετά το πρώτο, 

στρώματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως ισοδύναμα. Από τη θεωρία της 

δυναμικής ενέργειας, συνεπάγεται ότι οι αλληλεπιδράσεις θα πρέπει να 

μειώνονται αρκετά με την αύξηση της απόστασης από την επιφάνεια . Αυτή 

η μείωση αποτελεί τη βάση της θεωρίας του Halsey34 για την περιοχή της 

ισόθερμου που σχετίζεται με πολυμοριακή κάλυψη . 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν μπορούν να 
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εξαλειφθούν τελείως ούτε υιοθετώντας μια στατιστικο-μηχανική προσέγγιση 

στη θέση της θεωρίας ΒΕΤ. Παρόλο που αυτή η μέθοδος είναι η πιο ευρέως 

διαδεδομένη στη χρήση της για υπολογισμό του εμβαδού επιφάνειας, ο 

Ruthνen39 δηλώνει ότι τα πειραματικά δεδομένα που δόθηκαν σε μετρήσεις 

επιφανείας ορισμένων στερεών που εξέτασε ήταν ακριβή μόνο κατά 20 - 25 %. 

Αρκετές άλλες προσπάθειες έχουν γίνει40-42 για τροποποίηση της 

εξίσωσης ΒΕΤ με σκοπό να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα για τα 

δεδομένα της πειραματικής ισόθερμου στην περιοχή των πολυμοριακών 

στρωμάτων. Μια από τις τελευταίες, είναι αυτή των Brunauer και 
, 42 

συνεργατων, 

όπου, 

k . (ρ/ρο) 

n . (1 - k . (ρ/ρ0 )) 
= 

1 c - 1 
+-

nm . C Πm . C 

ο k . (ρ/ρ ) 1 (2.40) 

η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι ο αριθμός των μοριακών στρωμάτων 

στην πίεση κορεσμού, ρ0, είναι περιορισμένος (σε 5 ή 6), ακόμα και πάνω σε 

ανοικτή επιφάνεια και ότι το κλάσμα n/nm τείνει να είναι άπειρο μόνο σε 

κάποια υποθετική πίεση που υπερβαίνει το ρ0 . Αυτή η υπόθεση γίνεται 

αποδεκτή , εισάγοντας τον συντελεστή k με τιμή μικρότερη της μονάδας 

(k<1 ). 

Δυστυχώς, όπως και με το μοντέλο Langmuir, η εξίσωση ΒΕΤ δεν πρέπει 

να εφαρμόζεται αυστηρά για μικροπορώδη υλικά, εφόσον ο μηχανισμός 

προσρόφησης τους είναι διαφορετικός από ότι προϋποθέτει η θεωρία. Για 

τις ισόθερμους Τύπου 1, η γραμμική περιοχή της γραφικής παράστασης ΒΕΤ 

είναι συχνά μικρότερη σε μήκος και βρίσκεται σε χαμηλότερες σχετικές 

πιέσεις από την περιοχή των ισόθερμων Τύπου Ι και IV. Παρόλο που διάφοροι 

αντισταθμιστικοί παράγοντες συντείνουν σε κάποια ορθή τιμή για το 

εσωτερικό εμβαδά επιφάνειας,43 θα πρέπει να θεωρηθεί, όπως έχει 

εισηγηθεί με αρκετές επιφυλάξεις από τον F. Rouquerol,44 ότι "τα 

ισοδύναμα" εμβαδά επιφάνειας ΒΕΤ για τα μικροπορώδη στερεά είναι 

χρήσιμα μόνο ως ποιοτικές παράμετροι συγκρίσεως. 38
·
43

-
46 
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2.9 Οι Ισόθερμοι BDDT 

Η προέκταση της θεωρίας ΒΕΤ από τους Brunauer, Deming, Deming και 

Teller,47 η οποία είναι γνωστή ως "θεωρία BDDT", είχε σαν αποτέλεσμα την 

ταξινόμηση των ισοθέρμων προσρόφησης σε έξι είδη , τα οποία 

απεικονίζονται στο Σχήμα 2.8. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μορφές των ισοθέρμων και των βρόγχων 

υστέρησης δεν πίπτουν πάντα σε μια από τις αναφερόμενες κατηγορίες 

αλλά κάποιος συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων τύπων μπορεί να 

επεξηγήσει τα πειραματικά αποτελέσματα . 

1 ΙΙ ΙΙΙ 

1 "' Α ~Β 
. 

g. 
ν VI ο 

Q. 
t:) 
ο 
Q. 
c= 
c 

Ρ / Ρ
0 

Σχήμα 2.8: Ταξινόμηση των BDDT ισοθέρμων προσρόφησης από την IUPAC 

(1) Τύπου 1, (11) Τύπου 11 , (111) Τύπου 111, (IV) Τύπου IV, (V) Τύπου V, (VI) Τύπου VI 

Η ισόθερμος Τύπου 1 δείχνει μια απότομη αύξηση στο ποσό που 

προσροφήθηκε σε χαμηλές πιέσεις. Η προσρόφηση δεν αυξάνεται συνεχώς 

αλλά φτάνει σε μια οριακή τιμή (σε ένα πλατό) . Συνήθως αυτή η ισόθερμος 
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είναι χαρακτηριστική των μικροπορωδών υλικών, 5 των οποίων η εσωτερική 

επιφάνεια είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με την εξωτερική που είναι 

μικρότερη και περιέχει ατέλειες επιφάνειας . Εφόσον οι ζεόλιθοι, το 

μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αυτής, ανήκουν στην ομάδα των 

μικροπορωδών υλικών, είναι ένας λόγος παραπάνω για να δοθεί κάποια πιο 

εκτενέστερη ανάλυση για την αναφερόμενη ισόθερμο . 

Για αρκετά χρόνια, η απότομη αυτή αύξηση αποδιδόταν σύμφωνα με τη 

θεωρία του Langmuir σε μονομοριακή προσρόφηση. Για το μονομοριακό 

στρώμα , η εξίσωση ΒΕΤ παίρνει τη μορφή, 

(2.41) 

η οποία είναι εντελώς ανάλογη με τη μορφή της γραμμικής εξίσωσης 

προσρόφησης που διαμορφώθηκε από τον Langmuir.16
-
18 Συνεπώς, η 

παρουσία της μορφής της καμπύλης Τύπου 1, καθιστά δύσκολο το έργο 

διαχωρισμού φυσικής και χημικής ρόφησης. 

Είναι τώρα αποδεκτό ότι η ισόθερμος Τύπου 1 σχετίζεται με μοριακή 

κάλυψη των μικροπόρων, παρόλο που ο μηχανισμός προσρόφησης είναι ο 

λιγότερο κατανοητός σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. Οι μικροπόροι δεν 

επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλών στρωμάτων στην επιφάνεια λόγω 

στερεοχημικών περιορισμών. Έτσι στην ισόθερμο Τύπου 1, το όριο υπάρχει 

γιατί οι πόροι είναι τόσο στενοί που δεν μπορούν να περιλάβουν πάνω από 

ένα στρώμα μορίων στα τοιχώματα τους. Το πλατό αντιστοιχεί στη 

συμπλήρωση του μονομοριακού στρώματος των πολύ μικρών πόρων με 

προσροφούμενα μόρια. 

Η φυσιορόφηση των μορίων αερίου στους μικροπόρους, οι οποίοι 

μπορούν να θεωρηθούν ως στενά δίκτυα , λαμβάνει χώρα με πλήρωση του 

όγκου των μικροπόρων σε χαμηλές σχετικές πιέσεις. 48 Δεν εξαρτάται από 

τη δημιουργία μηνίσκου και συνεπώς, διαφέρει από την τριχοειδή 

συμπύκνωση που δημιουργείται στη περίπτωση πόρων σε μεγαλύτερες 

σχετικές πιέσεις. 

Από το σχήμα της ισοθέρμου Τύπου 1 στο Σχήμα 2. 7 μπορεί να προσέξει 
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κανείς ότι το γέμισμα των πόρων που συμβαίνει σε πολύ χαμηλή τιμή ρ/ρ0 

δημιουργεί δυσκολίες στη μελέτη προσρόφησης των μικροπόρων με τις 

καθιερωμένες τεχνικές. Περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών των μικροπόρων 

πηγάζει από το γεγονός ότι, παρόλο που το μέγεθος των πόρων αυτών έχει 

οριστεί ως -< 2 nm, οι ακριβείς συνθήκες (ρ/ρ0 και Τ) οι οποίες ελέγχουν την 

ύπαρξη ενός ορισμένου μηχανισμού εξαρτώνται από τις αλληλεπιδράσεις 

προσροφουμένου Ι προσροφητού και, πιο ειδικά, από την αναλογία του 

μεγέθους του πόρου με τη διάμετρο του προσροφουμένου. 

Τελευταίως, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την 

κατανόηση του μηχανισμού της πλήρωσης των μικροπόρων. Ο Sing και 

συνεργάτες 49
-
52 έχουν εισηγηθεί ότι ο μηχανισμός περιλαμβάνει δύο 

στάδια: 

(α) μια στοιχειώδη διαδικασία αυξημένων αλληλεπιδράσεων 

προσροφουμένου Ι προσροφητού σε πολύ στενούς πόρους (ή αλλιώς 

επικαλούμενους στοιχειώδεις πόρους) μέχρι 0.01 ρ/ρ0 , 

(β) μια δευτερεύουσα ή συνεργιστική διαδικασία για δημιουργία ημι

πολυμοριακού στρώματος (quasi-multilayer formation) σε πιο πλατιούς 

πόρους, οι οποίοι ονομάζονται και δευτερεύοντες μικροπόροι. 

Το ολικό προσροφημένο ποσό δεν εξαρτάται από το εμβαδά της 

επιφάνειας αλλά από το μέγεθος του προσπελάσιμου όγκου των πόρων. Η 

επικάλυψη των δυναμικών πεδίων των απέναντι μοριακών τοιχωμάτων λόγω 

της εγγύτητας τους περιπλέκει τη διαδικασία προσρόφησης, αυξάνοντας 

έτσι τη δύναμη έλξης των προσροφημένων μορίων. Αυτή η αύξηση καθιστά 

την ενέργεια προσρόφησης μεταξύ των μικροπόρων υψηλή σε σχέση με την 

ανοικτή επιφάνεια . Συνεπώς, σημειώνεται παραμόρφωση της ισοθέρμου 

στην κατεύθυνση αυξημένης προσρόφησης. Η επικάλυψη του δυναμικού 

πεδίου των δύο μοριακών τοιχωμάτων ή των απέναντι πλευρών κυλινδρικών 

πόρων θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Ανωμαλίες στο μικροπορώδες 

δίκτυο περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση. 

Η ισόθερμος Τύπου 11 είναι χαρακτηριστική μακροπορωδών ή μη

πορωδών στερεών, όπου γίνεται προσρόφηση σε πολυμοριακά στρώματα. 

Η ενέργεια προσρόφησης για το πρώτο στρώμα είναι συνήθως δύο μέχρι 
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πέντε φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια υγροποίησης του 

προσροφουμένου , δηλ. Ε1 >Ει. Το σημείο "Β", που παρουσιάζεται ως καμπή , 

σημαδεύει την αρχή της γραμμικής περιοχής της ισοθέρμου, η οποία 

αντιστοιχεί στη συμπλήρωση του μονομοριακού στρώματος και την αρχή της 

πολυμοριακής προσρόφησης. Ταυτόχρονα, φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των προσροφημένων μορίων από τη μια και προσροφητικού Ι 

προσροφουμένου σε σχέση με τη θερμοκρασία από την άλλη. 

Οι ισόθερμες Τύπου 111 και V παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον. Ο 

Τύπος 111 λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει μείωση της ισχύος των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ προσροφητικού Ι προσροφουμένου, δηλ. Ε1 "' Ει. 

Συνεπώς, το σημείο "Β" είναι αδύνατο να εντοπιστεί και η προσρόφηση 

συμβαίνει κυρίως μέσω των αλληλεπιδράσεων των προσροφούμενων μορίων. 

Ο Τύπος V, σε χαμηλές πιέσεις, σχετίζεται με τον Τύπο 111 στο ότι οι 

επιδράσεις προσροφητικού Ι προσροφουμένου είναι αδύνατες. Όμως, στις 

περιπτώσεις μεσοπορωδών δειγμάτων σε ψηλότερες σχετικές πιέσεις, οι 

μεσοπορώδεις περιοχές μπορούν να γεμίσουν μέσω του μηχανισμού της 

τριχοειδούς συμπύκνωσης από δυνάμεις αλληλεπιδράσεων των 

προσροφουμένων μορίων. Υστέρηση μπορεί να υπάρξει λόγω της παρουσίας 

των μεσοπόρων. 

Ο Τύπος IV, που χαρακτηρίζει μεσοπορώδη υλικά, κατά κανόνα 

παρουσιάζει βρόγχο υστέρησης όπου η ισόθερμος ακολουθεί διαφορετική 

πορεία στην εκρόφηση απ' ότι στην προσρόφηση, μέχρι την σχετική πίεση 

του αζώτου (αν αυτό είναι το πειραματικό αέριο) που είναι γενικά 0.45. Σε 

χαμηλές σχετικές πιέσεις, η προσρόφηση συμβαίνε ι όπως και στον Τύπο 111 

αλλά σε υψηλές πιέσεις, πέρα από κάποιο σημείο, δεν παρουσιάζεται 

περαιτέρω προσρόφηση με την αύξηση της πίεσης. Κάτω από τη σχετική 

πίεση όπου τελειώνει το κύκλωμα της υστέρησης, οι Τύποι 111 και IV 

μοιάζουν. 5 

Έτσι και στον Τύπο ΙV, το σημείο "Β" σημαδεύει τη συμπλήρωση του 

μονομοριακού στρώματος. Η υστέρηση αρχίζει μετά το σημείο "Β", αφού ήδη 

έχουν δημιουργηθεί μερικά στρώματα προσροφουμένων μορίων στην 
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επιφάνεια, (τριχοειδής συμπύκνωση). 53 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

εκρόφηση συμπυκνωμένου αερίου από τους στενούς πόρους δεν συμβαίνει 

τόσο εύκολα όσο η συμπύκνωση του . Κι αυτό γιατί το μόριο που εκροφάται 

από ένα κυρτό μηνίσκο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για ξανασυμπύκνωση 

από άλλο μόριο που εκροφάται από μια επίπεδη επιφάνεια . Το αποτέλεσμα 

αυτό συζητήθηκε από το Λόρδο Κέλβιν54 και περιγράφεται με την ακόλουθη 

εξίσωση: 

-2 Vι γ 
ln (p/p0

) = cos ζ (2.42) 
Γm R Τ 

όπου , 

Vι =γραμμομοριακός όγκος υγρού 

γ = επιφανειακή τάση μηνίσκου 

r m = ακτίνα πόρου 

ζ =γωνία επαφής (συνήθως ισούται με μηδέν) 

Η σχετική πίεση όπου γίνεται η συμπύκνωση σε πόρο κάποιου μεγέθους 

μπορεί να υπολογιστεί και η ισόθερμος να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί το 

μεγέθος του . 

Η ισόθερμος Τύπος νι αντιστοιχεί με πολυμοριακή προσρόφηση πάνω σε 

ενεργειακά ομοιόμορφη μη-πορώδη επιφάνεια . Είναι αποτέλεσμα 

σημαντικών διαφορών στο δυναμικό μεταξύ διαδοχικών μοριακών 

στρωμάτων. Συνεπώς, κάθε βαθμίδα αντιπροσωπεύει τη συμπλήρωση του 

αντίστοιχου στρώματος . 

Τα διάφορα είδη των βρόγχων υστέρησης, που παρατηρούνται και 

διαφέρουν μεταξύ τους σε μέγεθος και σχήμα, είχαν αρχικά ταξινομηθεί 

από τον de Boer.55 Η τελική ταξινόμηση, που ομαδοποιεί τους βρόγχους σε 

τέσσερα είδη, έγινε από την IUPAC 4 και παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.9. 
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Η1 Η2 Η3 

1 
ά. 
r:: 
c.: ./ h 

/ /, 
./ 

p/po 

Σχήμα 2.9: Ταξινόμηση των βρόγχων υστέρησης κατά IUPAC. 

Βρόγχοι υστέρησης: ί) Τύπου Η1, ίί) Τύπου Η2, ίίί) Τύπου Η3, ίν) Τύπου Η4 

Ο τύπος Η1 εμφανίζεται από στενούς κυλινδρικούς πόρους με ανοικτές 

άκρες, ενώ ο τύπος Η2 από συστήματα που δεν είναι τόσο καλά 

καθορισμένα . Αυτός ο τύπος είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών μεταξύ 

εξαέρωσης και συμπύκνωσης μέσα σε πόρους με στενότερο στόμιο από τη 

βάση. Οι τύποι Η3 και Η4 είναι αποτέλεσμα πόρων που μοιάζουν με σχισμές. 

Υστέρηση παρατηρείται ακόμη και σε πιο χαμηλές σχετικές πιέσεις. Αυτό 

το είδος της υστέρησης συχνά σχετίζεται με την αδυναμία του δείγματος για 

εκρόφηση στη δεδομένη πειραματική θερμοκρασία λόγω έντονης 

φυσιορόφησης ή χημορόφησης. 5 'Ενας άλλος λόγος για την υστέρηση αυτή 

αποδίδεται στη διείσδυση του προσροφουμένου σε μικρά στενώματα μέσα 

στο στερεό σε ψηλές σχετικές πιέσεις όπου δημιουργείται μια μη-αντιστρεπτή 

παραμόρφωση στη δομή του πόρου. 
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2.10 Οι Ισόθερμοι Dubinin - Radushkevich (DR) και Dubinin -Astakhov 

Τα μοντέλα Langmuir και ΒΕΤ εκφράζουν προσρόφηση πάνω σε ορισμένες 

περιοχές επιφάνειας με κινήσεις των μορίων. Την ίδια περίπου εποχή με τον 

Langmuir, ο Polanyi56 εισηγήθηκε ένα μοντέλο προσρόφησης διαφορετικής 

φύσης, όπου η δύναμη προσρόφησης εκτείνεται πέρα από το μονομοριακό 

στρώμα που μειώνεται σε ισχύ με την απόσταση από την επιφάνεια. 

Αυτή η "δυναμική θεωρία" ερμηνεύει τα φαινόμενα προσρόφησης με τη 

χρήση ενός μοντέλου που λαμβάνει υπόψιν, επίσης, το χώρο προσρόφησης 

στη γειτονική περιοχή του προσροφητικού. Αυτός ο χώρος χαρακτηρίζεται 

από μια σειρά με ισοδύναμες επιφάνειες, οι οποίες έχουν μια ορισμένη τιμή 

δυναμικού προσρόφησης, Α. Σαν Δυναμικό προσρόφησης ορίζεται το έργο 

που χρειάζεται να μεταφερθεί ένα μόριο που βρίσκεται στην αέρια φάση 

σε ισορροπία με το στερεό σε μια ορισμένη πίεση ρ, σε κάποιο ορισμένο 

όγκο, W, του χώρου προσρόφησης. 

Ο Dubinin σε συνεργασία με τον Radushkeνich57 · 58 ανέπτυξε μια εξίσωση 

για τον υπολογισμό του όγκου των μικροπόρων από τις περιοχές των 

χαμηλών και μέτριων πιέσεων της ισοθέρμου . Η θεωρία τους αντιπροσωπεύει 

κάποια προσαρμογή της αρχικής θεωρίας προσρόφησης του Polanyi, 56 όπου 

μια βασική ποσότητα, Α, ορίζεται ως: 

Α = RT ln (p/p0
) (2.43) 

= -ΔG (ελεύθερη ενέργεια προσρόφησης) 

Η παράμετρος Α είναι αυτή που ορίστηκε αρχικά από τον Polanyi ως 

δυναμικό προσρόφησης. Ο Dubinin, όμως, προτίμησε τον ορισμό 

γραμμομοριακό έργο προσρόφησης. 

Η θεωρία ορίζει τη πλήρωση των μικροπόρων με όγκο παρά με 

προσρόφηση συνεχόμενων στρωμάτων στα τοιχώματα των πόρων. 

Θεωρήθηκε ότι τα προσροφούμενα μόρια μέσα στους μικροπόρους 

συμπεριφέρονται σαν υγρά, παρόλο που οι ιδιότητες του υγρού 

προσροφουμένου διαφέρουν από αυτές του υγρού στην ίδια θερμοκρασία 
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λόγω της επίδρασης του πεδίου του προσροφητή . 

Συνεπώς μια δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι ο βαθμός πλήρωσης 

των μικροπόρων, ορίζεται ως: 

θ = W /W0 

όπου , 

W0 =ολικός όγκος του μικροπορώδους συστήματος 

νν = πλήρης όγκος στη σχετική πίεση ptp0 

Μια βασική παραδοχή είναι ότι ο όρος θ είναι συνάρτηση του Α , 

θ=φ(Α) 

(2.44) 

(2.45) 

Μια επιπρόσθετη υπόθεση είναι ότι ο λόγος Α1 : Α2 για οποιοδήποτε 

ζεύγος προσροφουμένων είναι ανεξάρτητος της τιμής θ . 

Υποθέτοντας ότι η διανομή του μεγέθους του πόρου είναι Gaussian, οι 

Dubinin και Radushkevich εξίσωσαν το θ με : 

θ = exp [ - k ( Α Ι β) 2
] (2.46) 

όπου , 

k , β= χαρακτηριστικές παράμετροι 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 2.44 - 2.46, η εξίσωση DR εκφράζετα ι ως : 

ή αλλιώς , 

όπου , 

Β = 2.303 R 2 
/ k 

-k 
W = W 0 . exp [ - (RT ln ptp0

) 
2

] 
β2 

W Τ - = exp. [ - Β ( - )2 log2 (p/p0
)] 

Wa β 

Λογαριθμίζοντας, η εξίσωση 2.48 μετατρέπεται σε: 

log W = log W 0 - D . log2 (ptp0
) 

όπου , 
D = Β (ΤΙ β) 2 

Β = χαρακτηριστικό της δομής του πόρου του προσροφητή 

νν = προσροφημένος όγκος υγρού 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

W = n /ρ* (ρ* = πυκνότητα του προσροφουμένου στους μικροπόρους) 
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Σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες από το κρίσιμο σημείο, κοντά στο 

σημείο ζέσεως του προσροφουμένου, ο όρος ρ* θεωρείται ίσος με την 

κανονική πυκνότητα ρι του υγρού όγκου του προσροφουμένου. 

Σύμφωνα με την εξίσωση 2.49, η παράσταση DR του log W σε συνάρτηση 

με το Ιοg2 (ρ/ρ0) είναι ευθεία, όπου η αποτέμνουσα ισούται με τον ολικό όγκο 

μικροπόρων (W0). 

Για ένα σημαντικό αριθμό συστημάτων, ειδικά για μικροπορώδεις 

άνθρακες, η εξίσωση DR δίνει μια ικανοποιητική ευθεία γραμμή, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.1 Ο που πρέκυψε από πειράματα προσρόφησης 

βενζολίου59 σε ενεργούς άνθρακες. 

Το γεγονός ότι η γραμμικότητα συνεχίζει μέχρι και σε σχετικές πιέσεις 

κοντά στη μονάδα είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί σε αυτή την περιοχή 

δεν πρέπει κανονικά να συμβαίνει πλήρωση των μικροπόρων αλλά 

προσρόφηση στη μικρή εξωτερική επιφάνεια και στους λίγους μεσοπόρους 

που πιθανό να υπάρχουν. 

Κάποτε όμως, η παράσταση DR αποκλίνει από τη γραμμικότητα με 

διάφορους τρόπους και έτσι γίνεται κυρτή ως προς τον άξονα log2(p/p0
) . Τότε 

δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο η τιμή του όγκου του μικροπόρου είναι 

η τιμή κορεσμού ή αν πρέπει να πάρει κανείς την προέκταση από το 

γραμμικό μέρος της ισοθέρμου στις χαμηλές πιέσεις. Άλλες φορές, η 

ισόθερμος DR παρουσιάζει ανοδική καμπή καθώς πλησιάζει την πίεση 

κορεσμού. Η προέκταση τότε για την τιμή του όγκου του μικροπόρου θα 

πρέπει να διορθωθεί για προσρόφηση σε μεσοπόρους. 

Οι λόγοι για αυτές τις αποκλίσεις συμπεριλαμβάνουν:60 

(α) την αλλαγή στο μηχανισμό προσρόφησης λόγω του μέγεθους του πόρου 

(β) την αλλαγή στο δυναμικό προσρόφησης λόγω του μέγεθους του πόρου 

(γ) ομάδες επιφάνειας, δηλ. ετερογένεια επιφάνειας 

(δ) εισχώρηση ή διάχυση σε στενούς μικροπόρους. 
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Σχήμα 2.10: Γραμμική παράσταση της εξίσωσης DR μετά από προσρόφηση 

βενζολίου σε ενεργούς άνθρακες . 

Περιληπτικά , η μέθοδος DR έχει τρία βασικά μειονεκτήματα : 

(α) Σε χαμηλές συγκεντρώσεις δεν συγκλίνει στο νόμο του Henry. 

Αυτό είναι μια απαραίτητη θεωρητική προϋπόθεση για οποιανδήποτε 

θεωρητικά ευσταθή ισόθερμη εξίσωση . 

(β) Ο υπολογισμός του γραμμομοριακού όγκου μέσω αυτής της μεθόδου 

είναι αμφισβητήσιμος . 39 

(γ) Δεν ισχύει για αρκετά συστήματα , ειδικά αν είναι πολικά. 

(δ) Έστω και με την παρουσία γραμμικής παράστασης DR, η ύπαρξη 

μικροπόρων δεν αποδεικνύεται . Έχει αποδειχτεί ότι γραμμικότητα 

παρουσιάζεται επίσης με μη-πορώδη στερεά ή σε σχετικές πιέσεις 

αρκετά υψηλές για πλήρωση των μικροπόρων. 61 ·62 

Σε προσπάθεια να επεκταθεί η χρήση της DR, ο Dubinin με τον Astakhoν63 

εισηγήθηκαν μια πιο γενική εξίσωση που βασίζεται στην κατανομή για μεγέθη 

των πόρων του Weibull αντί του Gauss: 
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θ = exp [- (A/E)m] (2.50) 

όπου , 

m = μικρός ακέραιος αριθμός 

Ε = χαρακτηριστική ελεύθερη ενέργεια προσρόφησης ισοδύναμη με 

τη τιμή Α όταν : 1 
θ =- = 0.368 

e 

Η εξίσωση Dubinin - Astakhov βάσει της Εξ. 2.50 εκφράζεται ως: 

θ = exp [ - (RT/ ε )m lnm (ptp0
)] 

ή αλλιώς, 
log W = log W0 - D' logm (ptp0

) 

όπου, 

D' = 2.303m-1 
. (RT/ ε)m 

(2.51) 

(2.52) 

Η αρχική εξίσωση DR είναι μια ειδική περίπτωση της εξίσωσης Dubinin -

Astakhov, όπου m=2 για ενεργούς άνθρακες. Δημοσίευση του Dubinin64 

δείχνει ότι η εξίσωση δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα . Άλλες 

διαρυθμίσεις65-67 της εξίσωσης DR επιτρέπουν την εφαρμογή της σε 

προσροφητές με ευρύτερη κατανομή των πόρων, παρόλο που αυτές οι 

εξισώσεις είναι πολύπλοκες και βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο 

επεξεργασίας. 

2.11 Μέθοδοι Διαγραμμάτων "-t" και "-a5 " 

Οι εμπειρικές μέθοδοι διαγραμμάτων "-t" και "-a5 ", οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για μετρήσεις της μικροπορότητας, δεν βασίζονται σε 

οποιεσδήποτε υποθέσεις για το μηχανισμό της προσρόφησης. Και οι δύο 

τρόποι είναι μέσα σύγκρισης μιας πειραματικής ισοθέρμου με μια πρότυπη 

ισόθερμο που μετρήθηκε για κάποιο μη-πορώδες υλικό αναφοράς, το οποίο 

έχει παρόμοια χημική υφή με το εξεταζόμενο δείγμα. 
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Η μέθοδος "-t" αναπτύχθηκε από τους de Boer και Lippens,68 οι οποίοι 

έθεσαν την ιδέα μιας "καθολικής ισοθέρμου". 69 Η σχετική προσροφουμένη 

ποσότητα, na/nam• θεωρείται ότι ισούται με τον αριθμό των στατιστικών 

μοριακών στρωμάτων και συνεπώς, πολλαπλασιάζεται με το πάχος, σ, ενός 

μονομοριακού στρώματος. Αυτό δίνει τη μέση τιμή, t, του πάχους της 

στρώσης (t = σ na / na m ). 

Το προσροφημένο ποσό είναι στην προς ανάλυση ισόθερμο ξανά ως 

συνάρτηση του ι του οποίου η κάθε τιμή έχει ληφθεί από το πρότυπο στην 

ίδια πίεση . Σε άλλες περιπτώσεις, οι τιμές 1 έχουν υπολογιστεί μέσω της 

εξίσωσης 2.53, η οποία περιγράφει την "καθολική ισόθερμο" : 

t = 13.99 / [ Ιοg (p/p0
) + 0.034] (2.53) 

Στα μη-πορώδη υλικά, η γραφική παράσταση του na (ή νa) συναρτήσει 

του 1 είναι μια ευθεία γραμμή . Η παρουσία μικροπορότητας και 

μεσοπορότητας οδηγεί στην απόκλιση της γραμμικότητας. Η ειδική 

επιφάνεια , Α , σχετίζεται με την κλίση της ευθείας, St και εκφράζεται ως: 

Α= am . σ . L . St (2.54) 

Επομένως, μπορεί να προσδιοριστεί η γραμμική περιοχή του 

διαγράμματος "-t" (μετά από την απόκλιση σε χαμηλότερες t-τιμές) , της 

οποίας η κλίση αντιπροσωπεύει την προσπελάσιμη εξωτερική επιφάνεια και 

η τομή δίνει τον όγκο των μικροπόρων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτή η μέθοδος αντιμετωπίζει 

αρκετές επικρίσεις. 5·70 Η συμπαγής συσσώρευση του μοριακού στρώματος 

που προϋποθέτει το μοντέλο, η αμφιβολία στην επιλογή των τιμών που 

αλλάζουν κατά μήκος της επιφάνειας και η επιλογή του προτύπου είναι 

συζητήσιμα . 

Ο Sing εισηγήθηκε την αντικατάσταση του na m με τον παράγοντα na s· 

Ο όρος a5 θεωρείται ως η αναλογία του ποσού προσρόφησης για το υλικό 

αναφοράς (nαναφ) στην ίδια σχετική πίεση και του ποσού προσρόφησης για 

το υλικό αναφοράς σε κάποια πρότυπη κατάσταση (nπροτ), 

δηλ. as=Παναφ. / Ππροτ. · 
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Ο όρος na s θεωρείται ως το ποσό το οποίο προσροφήθηκε σε μια 

ορισμένη πίεση, ρ/ρ0=Ο.4. 70 Συνεπώς, η τιμή a5 ισούται με μονάδα στη 

σχετική πίεση 0.4 για διάφορους λόγους: η προσρόφηση αζώτου στους 77Κ, 

η κάλυψη του μονομοριακού στρώματος και το γέμισμα των μικροπόρων 

λαμβάνουν χώρα σε σχετικές πιέσεις (0.4, ο βρόγχος υστέρησης που 

σχετίζεται με τριχοειδή συμπύκνωση βρίσκεται σε μεγαλύτερες σχετικές 

πιέσεις ενώ το ποσό Ππροτ. αναγνωρίζεται πιο εύκολα σε 0.4 ρ/ρ0 . 

Η γραφική παράσταση του na/nas συναρτήσει του ρ/ρ0 για κάποιο μη

πορώδες πρότυπο υλικό, όπως με τη μέθοδο "-t'Ί δίνει το διάγραμμα "-a5" για 

ένα δεδομένο προσροφητή. 

Για το προς εξέταση δείγμα προσροφητή, η σχέση: 

n0.4 (δείγ.) Α (δείγ.) 
= = (2.55) 

n0.4 (αναφ.) Α (αναφ.) 

επιτρέπει τον υπολογισμό του εμβαδού επιφάνειας του δείγματος, αν η 

αντίστοιχη τιμή του προτύπου αναφοράς είναι γνωστή. 

Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι απαιτείται η κατάλληλη προσοχή στην 

εκλογή των πειραματικών δεδομένων αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Sing συστήνει τη χρήση ενός μη-πορώδους στερεού που έχει την ίδια ή 

παρόμοια χημική επιφανειακή υφή με το δείγμα υπό εξέταση. 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τις αποκλίσεις από την ευθεία 

γραμμή σε μεγαλύτερες και μικρότερες a5 - τιμές για μεσοπορώδη και 

μικροπορώδη υλικά αντιστοίχως, αντικατοπτρίζεται στο Σχήμα 2.11. 

Γενικά, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η παρουσία μικροπορότητας 

έχει ως αποτέλεσμα μια θετική τομή ως προς τον άξονα. Με αυτό τον τρόπο 

η ανίχνευση μικροπορότητας επιτρέπεται επίσης σε δείγματα που δεν 

δείχνουν καθαρά ότι είναι Τύπου 1, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις 

επισκιάζεται από μια αντισταθμιστική επίδραση μεταξύ προσρόφησης στους 

μικροπόρους και τριχοειδούς συμπύκνωσης σε μεσοπόρους, η οποία 

εμφανίζει μια ανοδική καμπή στο διάγραμμα "-a5 " σε υψηλές σχετικές 

πιέσεις. 
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9-
0 
Q. 

8 
Q. 
ι:: 

c 

(α) 

Τύπος 11 

(δ) .· .·· .. 

Τύπος 1 

(y) 

(στ) 

Σχήμα 2.11 : Διαγράμματα "-a5 " που αντιστοιχούν στους διάφορους Τύπους 

των ισοθέρμων. 

(α) Τύπος 11, 111 (β) Τύπος 1ν, ν 

(δ) Διάγραμμα "-a5 " για Τύπους 11 , 111 , 

(ε) Διάγραμμα "-a5 " για Τύπους IV, V, 

(στ) Διάγραμμα "-a5 " για Τύπο 1. 

(γ) Τύπος 1 

Παρόλο που οι διάφορες ισόθερμοι περίπου συμφωνούν πειραματικώς 

σε περιορισμένες περιοχές πίεσης, δεν παύουν να είναι εμπειρικές. 

Εμπειρικές μεν αλλά όχι άχρηστες στη μελέτη επιφανειακών χαρακτηριστικών 

πορωδών υλικών . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

3.1 Η δομή των ζεολίθων ZSM-5 του είδους MFI. 

3.1.1 Η δομή του Σιλικαλίτη 1. 

3.1.2 Η οξύτητα των ζεολίθων ZSM-5. 

3.1.3 Διαχωρισμός σε ζώνες της δομής των ζεολίθων ZSM-5. 

3.1.4 Η σύνθεση των ζεολίθων ZSM-5. 

3.2 Ο μεσοπορώδης Γκαιτίτης. 

3.2.1 Η δομή του Γκαιτίτη. 

3.2.2 Η σύνθεση του Γκαιτίτη. 

3.2.3 Επισκόπηση σε συναφείς μελέτες και χρήσεις του Γκαιτίτη. 
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ΚΕΦΑΛΑ/Ο 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η κρυσταλλική δομή και άλλες 

ιδιότητες των ζεολίθων ZSM-5 του είδους MFI και του γκαιτίτη, καθώς και η 

μέθοδος παρασκευής τους. Ειδικά, όσον αφορά τα ζεολιθικά "χωρίς 

οργανική μήτρα" στερεά, η σύνθεση τους θεωρείται σημαντική αφού μόνο τα 

τελευταία χρόνια έγιναν δυνατές τέτοιες παρασκευές με την απουσία 

οργανικών μορίων. 

3.1 Η δομή των ζεολίθων ZSM-5 του είδους MFI 

Ο Liebau 1•
2 ορίζει το ζεόλιθο ως ένα αργιλοπυριτικό στερεό που περιέχει 

"tunnels or larger polyhedral caνities interconnected by windows large enough to 

allow diffusion of the polyatomic guest species through the crystal". 

Συγκεκριμένα, ο δομικός ορισμός δίνεται ως ένα αργιλοπυριτικό υλικό 

με ανιονικό σκελετό , ο οποίος βασίζεται σε ένα άπειρα εκτεταμένο 

τρισδιάστατο δίκτυο ιόντων οξυγόνου. 1 -4 Τα ανοίγματα των πόρων Ι δικτύων 

που δημιουργούνται ποικίλουν από 0.3 - 0.8 nm ενώ ο όγκος των πόρων 

μπορεί να κυμαίνεται από 0.10 - 0.35 cm3g-1
, αναλόγως της δομής. Τα δίκτυα 

και τα διάκενα περιέχουν κατιόντα και μόρια ύδατος. 

Ανάμεσα στους συνθετικούς ζεόλιθους καθαρής φάσης που άρχισαν 

να παρασκευάζονται στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, ξεχωριστή θέση 

κατέχει ο ζεόλιθος ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil - 5). Το αργιλοπυριτικό αυτό 

υλικό παρασκευάστηκε το 1972 από τους Argauer και Landolt5 του 

οργανισμού Mobil Oil Corporation. Η δομή του αναγνωρίστηκε από τον 

Kokotailo και τους συνεργάτες του 6 το 1978 με περίθλαση ακτίνων-Χ. 

Την ίδια εποχή, οι Grose και Flanigen7
•
8 ανακοίνωσαν τη σύνθεση του 

Σιλικαλίτη 1, (Silicalite /), ο οποίος παρουσιάζει τη δομή του ζεολίθου ZSM-5 

και θεωρείται ως η καθαρή πυριτική μορφή του. Ήταν τότε που έγινε 
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αντιληπτή η δυνατότητα επεξεργασίας των ιδιοτήτων τους. 

Και οι δύο αυτοί ζεόλιθοι έχουν το γενικό χημικό τύπο Nan [Si96_n Aln 0 192] 

. 16Η20 (n~B). 6 · 9-12 Προφανώς, η αναλογία περιεκτικότητας πυριτίου Ι 

αργιλίου , (Si:AI), μπορεί να διαφοροποιηθεί για τη δημιουργία μιας σειράς 

υλικών με τον ίδιο βασικό σκελετό αλλά διαφορετικές ιδιότητες επιφάνειας . 

'Οπως αναφέρεται και πιο κάτω, η αναλογία αυτή επηρεάζει το βαθμό 

υδροφιλικότητας, μικροπορότητας, ιοντικών εναλλαγών, ως επίσης και άλλων 

παραμέτρων του στερεού. Για παράδειγμα, ο Σιλικαλίτης, ως ακραίο μέλος 

της σειράς αυτής με αναλογία Si:Al >- 1000, δεν έχει κατιοεναλλακτικές 

ιδιότητες αλλά παρουσιάζει ένα υδρόφοβο χαρακτήρα που του δίνει την 

ικανότητα να είναι οργανοφιλικός και προσροφά οργανικά μόρια με σχετική 

ευκολία . Συνεπώς, το στερεό αυτό θεωρείται ιδανικό για την κατάλυση 

διαφόρων οργανικών αντιδράσεων. 11 

Ο αργιλοπυριτικός ζεόλιθος ZSM-5 και το "ελεύθερο από αργίλιο" 

ανάλογο του, ο Σιλικαλίτης 1, συμπεριλαμβάνονται στην τάξη των ζεολίθων 

MFI (Mobil Fiνe), οι οποίοι ταξινομήθηκαν από τους Meier και Olson 13 και 

έχουν τον ακόλουθο χημικό τύπο ανά κυψελίδα: 

όπου : 

q θεωρείται η ποσότητα του ιόντος αντιστάθμισης, Μ , 

στα μικροπορώδη δίκτυα 

Μ αντιπροσωπεύει τα ανταλλάξιμα κατιόντα , σθένους η. 

Αυτά συνήθως είναι ιόντα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, όπως 

επίσης ΝΗ4 +, Η+, οργανικά κατιόντα αζώτου, ιόντα ευγενών 

μετάλλων και λανθανιδών, τα οποία προσθέτονται κατά τη 

σύνθεση ή με ιοντοεναλλαγή μετά τη σύνθεση 

w είναι ο αριθμός των μορίων ύδατος, ο οποίος ποικίλει ανάλογα 

με τη φύση και ποσότητα των παρευρισκομένων ατόμων Τ 

Τ είναι το άτομο υποκαταστάτης 

η ποικίλει από Ο - 4 (ακέραιος) . 
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Μέχρι το 1982, οι κρυσταλλικοί μοριακοί ηθμοί περιορίζονταν στους 

ζεόλιθους που περιείχαν μόνο πυρίτιο και αργίλιο. Τώρα όμως, το 

τετρασθενές πυρίτιο που βρίσκεται στο δομικό πλέγμα του MFI μπορεί να 

αντικατασταθεί με άτομα διαφόρων σθενών στη θέση του συνήθως 

τρισθενούς αργιλίου . Τα ισόμορφα που δημιουργούνται μπορεί να περιέχουν 

Τ-άτομα , όπως το δισθενές βηρύλλιο, το τρισθενές βόριο, 14
·
15 γάλλιο, 17 

χρώμιο , ο τρισθενής σίδηρος, 16 και τα τετρασθενή στοιχεία του 

γερμανίου(Ge), 18 τιτανίου (Τί), 19 ζιρκονίου(Ζr) και κασσίτερου(Sn). 

Η διαφορά των ισόμορφων από τους κλασικούς ζεόλιθους βρίσκεται 

στο ότι το φορτίο του δομικού σκελετού ποικίλει . Αυτή η ικανότητα 

αντικατάστασης των μεταλλικών ατόμων με άλλα στοιχεία δίνει τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης του σκελετού των ζεολίθων ZSM-5 και της ρύθμισης 

της οξύτητας τους, πράγμα το οποίο είναι επιθυμητό για εφαρμογή τους στην 

κατάλυση . 

Η δομή του τύπου MFI διαγράφεται σε βάθος στη βιβλιογραφία . 6
• 

11
· 

20
-
23 Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συναρμολόγηση συμπλόκων που 

αποκαλούνται "5-1 σύμπλοκα" και θεωρούνται ως οι δευτερεύουσες δομικές 

μονάδες του ζεολίθου (secondary building units, SBUs). Τα σύμπλοκα αυτά, 

που ταξινομήθηκαν αρχικά το 1968 από τον Meier,24 αποτελούνται από 

γεωμετρικά συγκροτήματα τετράεδρων ΤΟ4 μονάδων, όπου Τ = Si, ΑΙ και 

διάφορα άλλα άτομα που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτές οι μορφές 

θεωρούνται ως οι πρωτοταγείς δομικές μονάδες (primary building units, PBUs) 

που σχηματίζουν το σκελετό των ζεολίθων. Οι δομικές ομοιότητες Ι διαφορές 

μεταξύ των ζεόλιθων πηγάζουν από τη διαρύθμιση των πρωτοταγών αυτών 

μονάδων στο χώρο. 

Ο ζεολιθικός σκελετός του ZSM-5 αποτελείται από μια καινοφανή 

διαμόρφωση των τετράεδρων [ Si04 ] 
4

- και [ΑΙΟ4 ] 5
- πρωτοταγών μονάδων 

που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του επιμερισμού κορυφών των ατόμων 

οξυγόνου. Αυτή η σύνδεση ευθύνεται για τη δημιουργία του περιοδικού 

τρισδιάστατου ανοικτού δικτύου και για την ύπαρξη της ανισοτροπίας που 
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χαρακτηρίζει τους ζεολίθους . 3· 
25

· 
26 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οξείδια αργιλίου μπορούν επίσης να θεωρηθούν 

ως μορφές ΑΙΟ2-. Συνεπώς, ο σκελετός έχει αρνητικό φορτίο που 

εξουδετερώνεται από ένα κατιόν, Μ, το οποίο δεν είναι μέρος του βασικού 

σκελετού . Αυτά τα ανταλλάξιμα κατιόντα βρίσκονται σε καλά 

προσδιορισμένες περιοχές μέσα στα ζεολιθικά κενά. Το μέγεθος, το σχήμα 

και ο αριθμός οξείδωσης των υπομονάδων μπορούν να ρυθμιστούν 

κατάλληλα ούτως ώστε οι προσροφητικές ιδιότητες και ο όγκος του πόρου 

να διαμορφωθούν αναλόγως των αναγκών. 

Τα τετράεδρα δημιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη δακτυλίων που 

αποτελούνται από 4 μέχρι 12 μονάδες και δημιουργούν εισόδους σε 

κανάλια και κλωβούς, ορίζοντας έτσι το μέγεθος του πόρου μιας ορισμένης 

δομής. Αυτοί οι δακτύλιοι είναι οι αποκαλούμενες δευτερεύουσες δομικές 

μονάδες, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1. 

Περίπου 64 διαφορετικοί σκελετοί ΤΟ4 αναφέρονται στον Άτλαντα των 

Ζεολιθικών Δομικών Τύπων, 13 μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το είδος του 

συμπλόκου 5-1 που χαρακτηρίζει τους ζεόλιθους της τάξης MFI και τους 

χαρίζει το όνομα "πεντασίλες" (pentasils). 
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D ο ο ο 
4 6 8 5 

8 @9 f§ q 
4 - 4 6 - 6 8 - 8 6 - 2 

d Θ q d 
4- 1 6 • 1 5-2 5- 1 

tJ ~ w Δ 
4 ·1 4 -4· 1 5 -3 Spiro- 5 

Σχήμα 3.1 : Δευτερεύουσες δομικές μονάδες των ζεολίθων. 

Τα άτομα οξυγόνου βρίσκονται μεταξύ των Τ-ατόμων, τα οποία 

επισημαίνονται στην εγκάρσιο τομή και στον τερματισμό των γραμμών. 

Τα πενταπυριτικά σύμπλοκα ενώνονται καθ· όλη την έκταση του 

πλέγματος για να δημιουργήσουν πενταπυριτικές αλυσίδες , οι οποίες 

θεωρούνται ως οι δομικές υπομονάδες (structural subunits, SSUs). Όλες οι 

δομικές υπομονάδες πηγάζουν είτε από συμπύκνωση δακτυλίων, 

(τετραμελών ή εξαμελών) , είτε από υδρόλυση του διπλού τετραμελούς 

δακτυλίου. 

Οι πενταπυριτικές αλυσίδες συνδυάζονται έτσι ώστε να αποτελούν την 

τρισδιάστατη πορώδη δομή . Οι πόροι είναι εγκλεισμένοι από δεκαμελείς 

δακτυλίους Si04 και δημιουργούν δομικά φύλλα . Η δομή MFI παράγεται 

όταν η σύνδεση των φύλλων γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κέντρο 

συμμετρίας (ί) . 
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Τα βασικά δομικά στοιχεία της δομής MFI παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 3.2 - 3.4.
28 

(α) (β) 

Σχήμα 3.2: Δομικά στοιχεία των ζεολίθων MFI . 

(α) Σύμπλοκο 5-1 (β) Πενταπυριτική μονάδα 

(α) (β) 

Σχήμα 3.3: Δομικά στοιχεία των ζεολίθων MFI . 

Δημιουργία πενταπυριτικής αλυσίδας (β) από μια πενταπυριτική μονάδα (α) . 
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Ζ 

Σχήμα 3.4: Προβολή δομικού φύλλου των ζεολίθων ZSM-5 στο επίπεδο z-x. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή MEL είναι εφικτή 

όταν η σύνδεση των δομικών φύλλων γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 

επίπεδο κάτοπτρο (m), παρόλο που πρακτικά είναι δύσκολο να 

παρασκευαστεί χωρίς την ύπαρξη σημαντικής ποσότητας της δομής ΜFΙ . 29 

Το αντίστοιχο στερεό, ελεύθερο από αργίλια , της δομής MEL είναι ο 

Σιλικαλίτης 11 . 

Η δομή MFI , όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.5 το οποίο δείχνει δομικά 

φύλλα δύο διαφορετικών επιπέδων, περιέχει δύο διαφορετικά συστήματα 

πορωδών δικτύων. Το ενδιαφέρον είναι ότι αποτελείται από ένα ζιγκ-ζαγκ 

σύστημα δικτύων με δεκαμελείς δακτυλίους (Σχήμα 3.6), το οποίο τέμνει ένα 

δεύτερο ευθύγραμμο σύστημα δεκαμελών δακτυλίων. 

Συνεπώς, αυτό το ζεολιθικό στερεό περιέχει εσωτερικά κενά , τα 

οποία δημιουργούνται από το ενδιαφέρον αυτό σύστημα δικτύων. 

Η μικροπορώδης δομή του MFI απεικονίζεται στο Σχήμα 3.7. 
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b 

(α) Επίπεδο a,c (b) Επίπεδο b,c 

Σχήμα 3.5: Δομικά φύλλα δύο διαφορετικών επιπέδων στη δομή ΜFΙ. 27 

~ ΤΤ 
1 1 

1 1 
1 1 
1-1"'5.1 Α 

Ε1 

Σχήμα 3.6: Αλυσίδα ζιγκ-ζαγκ στη δομή ΜFΙ . 27 

(α) αλυσίδα που δημιουργήθηκε από ΤΟ4 μονάδες, 

(β) συμβολική απεικόνιση των συνδέσεων Τ - Τ μόνο , 

(γ) η διπλή αλυσίδα και η προβολή της κατά μήκος του άξονα της . 
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Σχήμα 3.7: "Διάκενος σωληνίσκος" : η μικροπορώδης δομή ΜFΙ . 28 

Το ένα από τα δύο συστήματα δικτύων είναι παράλληλο με το επίπεδο 

[100] κατά μήκους του επιπέδου ac. Αυτό το είδος των ημιτονοειδών (ζιγκ

ζαγκ) δικτύων έχουν ελλειψοειδή ελεύθερα ανοίγματα μεγέθους 0.51 nm Χ 

0.55nm. Η γωνία μεταξύ διαδοχικών διακλαδιζομένων συνδέσεων είναι 113°. 

Το δεύτερο σύνολο δικτύων, το οποίο είναι παράλληλο με το επίπεδο [01 Ο] 

κατά μήκους του b-άξονα , είναι ευθύγραμμο και αποτελείται από 

ημικυκλικούς μικροπόρους , μεγέθους 0.53nm Χ 0.56nm σε εγκάρσιο τομή 

(Σχήμα 3.8). 

Τα δύο αυτά συστήματα δικτύων διατέμνονται και δημιουργούν 

σχεδόν σφαιρικά φατνία τα οποία έχουν διάμετρο 0.8 - 0.9 nm. Υπάρχουν 

τέσσερεις τέτοιες τομές σε κάθε μονάδα κυψελίδας , μία από τις οποίες 

απεικονίζεται στο Σχήμα 3.9. 

Ο κενός χώρος που σχηματίζεται μέσα στον κρύσταλλο καταλαμβάνει 

περίπου το 33% του ολικού κρυσταλλικού όγκου ενώ ο θεωρητικός 

μικροπορώδης όγκος προσεγγίζει τα 0.18 -1 .99 cm3g-1 
.
11

·
12 

79 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Ευθύγραμμο δίκτυο 

(κατά μήκος [010]) 

Ημιτονοειδές δίκτυο 

(κατά μήκος (100]) 

Σχήμα 3.8: Τα δύο είδη πορωδών ανοιγμάτων στους ζεόλιθους ZSM-5. 

0.53x0.56 n..,... 

O . S 1 χ0 . S 5 n,.,,... 

Σχήμα 3.9: Τομή της δομής ζεολίθων του είδους MFI . 
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Όσον αφορά τον κρυσταλλογραφικό χαρακτηρισμό, η δομή MFI 

παρουσιάζει δύο διαφορετικές μορφές.20 ·26 ·30 'Οταν χρησιμοποιηθεί μήτρα 

κατά τη σύνθεση, τότε οι κρύσταλλοι ZSM-5 κρυσταλλώνονται σε 

σρθορομβική συμμετρία , έχοντας ομάδα χώρου Pnma. 30 Κάθε κυψελίδα 

περιέχει 12 από τα 96 τετράεδρα ΤΟ4 της δομής, τα οποία είναι 

κρυσταλλικώς μη-ισοδύναμα. Οι κρυσταλλογραφικές παράμετροι ανά 

κυψελίδα μπορεί να ποικίλουν αναλόγως της φύσης και ποσότητας, q, των 

Τ-ατόμων που αντικαθιστούν το πυρίτιο . 

Μετά τη διαδικασία διαπύρωσης για αφαίρεση της συνθετικής 

μήτρας, μια ελαφρά παραμόρφωση της δομής MFI τείνει συνήθως να 

διαμορφώνει την ομάδα χώρου σε P2/n,26 δίνοντας τη μονοκλινική 

συμμετρία στον κρύσταλλο. Η μονάδα κυψελίδας της μονοκλινικής μορφής 

μοιάζει κατά πολύ με αυτή της ορθορομβικής συμμετρίας, με τη διαφορά 

ότι έχει 24 μη-ισοδύναμα ΤΟ4 από το σύνολο των 96 τετραέδρων. 

Οι αντίστοιχες κρυσταλλογραφικές παράμετροι ανά κυψελίδα αλλάζουν 

ως ακολούθως: 26 

Μονοκλινική συμμετρία - Ορθορομβική συμμετρία 

a c 

b a 

c b 

Η μετάβαση από τη μία ομάδα χώρου στην άλλη εξαρτάται από το 

βαθμό αντικατάστασης του πυριτίου από τρισθενή ιόντα στο ζεολιθικό 

σκελετό. Ζεόλιθοι του είδους MFI που περιέχουν, κατά το πλείστον, πυρίτιο, 

όπως ο Σιλικαλίτης, ως επίσης κρύσταλλοι που έχουν τετρασθενή στοιχεία 

στη θέση του πυριτίου πάντα υϊοθετούν τη μονοκλινική συμμετρία μετά τη 

διαπύρωση. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η μετάβαση επηρεάζεται και από το 

είδος των τρισθενών ιόντων. 31 -33 'Εχει παρατηρηθεί ότι διαπυρωμένα 

δείγματα που περιέχουν τρισθενή ιόντα μπορεί να υιοθετήσουν μονοκλινική 
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ή ορθορομβική συμμετρία αναλόγως της φύσης και βαθμού αντικατάστασης 

του στοιχείου . Για παράδειγμα, τα ζεολιθικά δείγματα ΑΙ-ΜFΙ31 · 32 και 8-MFI 
33 με αναλογία Si:AI ή Si:B >- 85-100 αντιστοίχως, παρουσιάζουν μόνο τη 

μονοκλινική μορφή σε θερμοκρασία δωματίου ενώ δείγματα Fe-MFΙ 16 

υιοθετούν τη συμμετρία αυτή μόνο όταν η αναλογία Si:AI υπερβεί τα 60-70. 

Παράλληλα , τέτοιες φασικές μεταπτώσεις μονοκλινικής -

ορθορομβικής συμμετρίας της δομής των MFI έχουν επίσης παρατηρηθεί 

κατά την προσρόφηση οργανικών μορίων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος34-

36 με μεθόδους 29Si NMR και περίθλασης ακτίνων-Χ. 32
•
37-4° Επιπλέον, μείωση 

της θερμοκρασίας των ζεόλιθων του είδους MFI οδηγεί σε φασική 

μετάπτωση μεταξύ 170Κ και 178Κ. 41 Η μικρ.ή ενθαλπία μετατροπής που 

αντιστοιχεί περίπου με 3.5 KJ/moι-1 ανά κυψελίδα διευκολύνει αυτή τη 

διαδικασία . 42 

Οι ζεόλιθοι είναι χημικά μετασταθείς φάσεις και , επομένως, πρέπει να 

υπόκεινται μόνο σε ήπιες χημικές διεργασίες. Είναι όμως θερμικά σταθεροί 

παρόλο που σε μερικούς παρατηρούνται φασικές μεταπτώσεις (π.χ. ο 

ζεόλιθος VPl-5 διαμορφώνεται σε ΑΙΡΟ4 8-)
44 

. 

Μια άλλη αλλαγή που παρατηρείται σε ζεολιθικές δομές προάγεται 

από αφαίρεση ύδατος και μπορεί να οδηγήσει σε 3 πιθανά αποτελέσματα : 

(α) στη διαμόρφωση καινούργιας δομής 

(β) στην κατάρρευση της δομής προς άμορφο υλικό 

(γ) στην κρυστάλλωση του στερεού σε κάποιο άλλο μη-ζεολιθικό υλικό . 

Αυτές οι μεταβολές συμβαίνουν σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. 

Ζεόλιθοι χαμηλής σταθερότητας, όπως ο πολιγκίτης, ανακρυσταλλώνονται 

σε νέες φάσεις γύρω στους 523Κ ενώ οι ζεόλιθοι ZSM-5, που θεωρούνται πιο 

σταθεροί, αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες μεταξύ 873 - 1073Κ. 45 
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3.1.1 Η δομή του Σιλικαλίτη Ι 

Ο Σιλικαλίτης 1 θεωρείται ως η πιο καθαρή , σε πυρίτιο , μορφή των 

ζεολίθων ZSM-5 με αναλογία Si:AI 71000. Παρουσιάζει σε ατομικό επίπεδο 

μια περίπλοκη εσωτερική επιφάνεια , η οποία ανταποκρίνεται στη δομική 

περιγραφή του είδους MFI που έχει περιγραφεί πιο πάνω . 6 · 12 · 31 .46 

Αυτή η περιπλοκή της επιφάνειας οφείλεται στα δύο διαφορετικά 

συστήματα μικροπόρων που συνυπάρχουν (ευθύγραμμοι μικροπόροι, 

ημιτονοειδείς και οι τομές τους) , όπως επίσης και στη διαφορετική τοπική 

συμμετρία των περιοχών προσρόφησης (τετραγωνική, πενταγωνική και 

εξαγωνική συμμετρία) . Τα 96 τετράεδρα Si04 της κάθε κυψελίδας 

σχηματίζουν ένα δομικό σκελετό τεσσάρων συνδέσεων, ο οποίος 

παρουσιάζει ένα σύστημα τεμνομένων δικτύων που καθορίζονται από 

δεκαμελείς δακτυλίους οξυγόνου στις τρεις διαστάσεις (Σχήμα 3.1 Ο) . 

Ελλιπτικός δεκαμελής δακτύλιος 
του ευθύγραμμου δικτύου 

Σχεδόν κυκλικός 
δεκαμελής δακτύλιος 
του ημιτονοειδούς 

δικτύου 

Σχήμα 3.1 Ο : Εξιδαvικευμέvο σύστημα δικτύων της δομής του Σιλικαλίτη 1. 
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Το κενό το οποίο προκύπτει καταλαμβάνει περίπου 33% του 

κρυσταλλικού όγκου, ενώ το τρισδιάστατο δίκτυο θεωρείται ικανοποιητικά 

μεγάλο, ούτως ώστε να μπορεί να προσροφά και να εσωκλείει μόρια με 

διάμετρο μέχρι 6 Α0 . 11 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σταθερότητα του Σιλικαλίτη 1. Είναι 

δυνατό να θερμανθεί μέχρι 1300°C χωρίς καμία αλλοίωση . Από το σημείο 

αυτό και πέρα, η αποσύνθεση του σε άμορφη ύαλο γίνεται με αργό ρυθμό. 

Είναι επίσης σταθερός στα περισσότερα μεταλλικά οξέα αλλά αντιδρά με 

HF κατά τρόπο παρόμοιο με το χαλαζία. 47 

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο Σιλικαλίτης εμφανίζει πάντα τη 

μονοκλινική συμμετρία σε θερμοκρασία δωματίου μετά τη διαπύρωση. 

Στον Πίνακα 3.1 καταγράφονται οι τυπικές παράμετροι για τη στοιχειώδη 

κυψελίδα ενός δείγματος Σιλικαλίτη 1 μετά από διαπύρωση . 15 

Πίνακας 3.1 : Διαστάσεις κυψελίδας Σιλικαλίτη 1 μετά από διαπύρωση. 

1 

Δείγμα 

1 

a/nm 
1 

b/nm 
1 

c/nm 
1 

'Ογκος / nm3 I 
MFI 1.3383 2.0107 1.9887 5.351 

Si :Al>18000 ±0.0004 ±0.0004 ±0.0004 ±0.004 

Σιλικαλίτης 1 

Μία σύγκριση των φυσικών ιδιοτήτων του Σιλικαλίτη με ζεόλιθο ZSM-5, 

ο οποίος περιέχει αργίλιο , παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. 12 

84 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Πίνακας 3.2: Φυσικές ιδιότητες Σιλικαλίτη 1 και ZSM-5.10 

[ ΦΥΣΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 

ZSM-5 

Δομικό είδος ZSM-5 

Φάσμα ακτίνων-Χ Ταυτόσημο 

Δείκτης διάθλασης (298Κ) 1.48α 

Μέγεθος δικτύωνβ Ι nm 

Ευθύγραμμο (b-άξονας) 0.54 χ 0.56 

Ημιτονοειδές( ac-άξονας) 0 . 51χ0. 55 

'Ογκος μικροπόρων Ι cm3 g-1 0.18v 

Πυκνότητα Ι g cm-3 1 . 77α 

Πυκνότητα σκελετού 
Τ-άτομα 1 ΟΟΟΑ-3 17.9 

(όπου : α =γραμμομοριακή αναλογία Si02 : ΑΙ203 = 6400, 

β = βασισμένο σε ακτίνα οξυγόνου = 0.135 nm, 

1 

ΣΙΛΙ ΚΑΛΙΤΗΣ 1 

ZSM-5 

Ταυτόσημο 

1.39 

0.50 χ 0.56 

0.53 

0.19 

1.76 

18.1 

v =γραμμομοριακή αναλογία Si02 : ΑΙ203 = 75 για δείγμα HZSM-5.) 

Η σύνθεση μεγάλων κρυστάλλων Σιλικαλίτη τα τελευταία χρόνια 

(όπως και HZSM-5)48
-
50 και η έλλειψη κατιοανταλλακτικών ιδιοτήτων του 

στερεού αυτού λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε πυρίτιο, το 

καθιστούν ιδανικό στη μελέτη των μηχανισμών μικροπορώδους 

προσρόφησης. Ο λόγος γι· αυτό βρίσκεται στις μηδαμινές αλληλοεπιδράσεις 

μεταξύ των διαφόρων σωματιδίων στην εξωτερική επιφάνεια . 

85 

1 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



3.1.2 Η οξύτητα των ζεολίθων ZSM-5 

Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι καταλυτικές ιδιότητες των 

ζεολίθων συνδέονται άμεσα με τη δομή τους. Η καταλυτική δραστικότητα και 

η εκλεκτικότητα των ζεολίθων ZSM-5 προσδιορίζονται από όξινες περιοχές 

μέσα στους πόρους, οι οποίες πηγάζουν από την ισοστάθμιση του άνισου 

φορτίου μεταξύ των ιόντων αργιλίου και πυριτίου στη δομή . 

Το κάθε τρισθενές αργίλιο που έχει τετραεδρική γεωμετρία στο 

τρισδιάστατο πλέγμα δημιουργεί μια πιθανή ενεργή περιοχή λόγω του 

αρνητικού φορτίου που προκύπτει , το οποίο ισοσταθμίζεται από ένυδρα 

ανταλλάξιμα κατιόντα σε περιοχές στα ζεολιθικά φατνία . Ειδικά, αν τα 

κατιόντα αυτά είναι πολυσθενή , δημιουργείται ένα ισχυρό ηλεκτροστατικό 

πεδίο μέσα στο δίκτυο λόγω της διαφοράς φορτίου51 με αποτέλεσμα την 

πόλωση των υδροξυλικών ομάδων που υπάρχουν στην επιφάνεια . Συνεπώς, 

τα υδροξύλια παρουσιάζουν μια αυξημένη οξύτητα. 

Οι ενεργές περιοχές της ζεολιθικής δομής κατατάσσονται σε δύο είδη : 

(α) στις όξινες ομάδες Lewis 52 οι οποίες αποτελούνται από τριγωνικώς 

συμπλοκοποιημένα άτομα αργιλίου . Τα άτομα αυτά είναι ελλιπή σε 

ηλεκτρόνια και , ως εκ τούτου , είναι αποδέκτες ηλεκτρονίων 

(β) στις όξινες περιοχές Br0nsted 53 οι οποίες δημιουργούνται όταν τα 

κατιόντα , τα οποία ισοσταθμίζουν το φορτίο που δημιουργείται από 

την ενσωμάτωση των ΑΙ3+ , είναι πρωτόνια . 'Ετσι, προκύπτει οξύτητα 

δότη πρωτονίου . 

Η οξύτητα των ζεολίθων πηγάζει κυρίως από την παρουσία περιοχών 

Br0nsted αλλά παρουσιάζονται ταυτόχρονα όξινες περιοχές Lewis, ειδικά 

μετά από αύξηση της θερμοκρασίας. Η διεργασία ενεργοποίησης για το 

είδος των όξινων περιοχών που προκύπτει επηρεάζεται από : 

(α) το είδος της ιονοανταλλαγής, (β) το βαθμό της ιοντοεναλλαγής, 

(γ) τις συνθήκες διαπύρωσης. 

Κατά τη σύνθεση , όταν η αργιλοπυριτική ξηροπήκτη αφυδατωθεί, τα 

πρωτόνια των υδροξυλικών ομάδων στην επιφάνεια παρουσιάζουν οξύτητα 
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και συνεπώς, θεωρούνται ως όξινες περιοχές Br0nsted. Όταν όμως ο ζεόλιθος 

εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 773Κ), οι περιοχές Br0nsted 

μετατρέπονται σε όξινες περιοχές Lewis, καθώς αφαιρούνται ομάδες -ΟΗ 

από τη δομή . Ταυτόχρονα, άτομα αργιλίου εκτίθενται στην επιφάνεια. 54 

Αυτή η αντίδραση είναι αντιστρεπτή . Το Σχήμα 3.11 παρουσιάζει τη σχέση 

των όξινων περιοχών. 

Η Η +Η20 + 
ο ο 

ϊ--j 

ο 1 1 /""' L--1 /""' /""' ...ι...__ /""' -r 
Si Al Si Al Si Al Si Al - Η20 

Όξινες περιοχές Br0nsted Όξινες περιοχές Lewis 

Σχήμα 3.11: Ισορροπία όξινων περιοχών Br0nsted και Lewis. 55 

Στη δεύτερη περίπτωση, η κατιονική ισχύς του πεδίου πολώνει το 

φλοιό διαλυτότητας γύρω του κατά την αύξηση της θερμοκρασίας με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πρωτονίων, τα οποία δύνανται να 

προσκολληθούν σε άτομο οξυγόνου στο πλέγμα και να δημιουργήσουν 

όξινες δομικές ομάδες, όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 3.12. 56 

:ι Ca(OH)+ 

' 
' 

ο Ο, Ο 

""' / ""' / ',,__ / ""' / 
Α1 Si ΑΙ Si 

/ ""' / ""' / ""' / ""' ο ο ο 

Σχήμα 3.12: Δημιουργία ισοροπίας όξινων δομικών ομάδων. 
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'Εχει γίνει εκτεταμένη εργασία57 για μελέτη της ισχύος, υφής, αριθμού 

και τοποθέτησης των όξινων αυτών περιοχών στους ζεόλιθους ZSM-5. 

Επομένως, υπάρχει ένας πλήρης χαρακτηρισμός της οξύτητας για 

καλύτερη χρήση τέτοιων υλικών σε καταλυτικές εφαρμογές. 

Οι πιο σημαντικές από τις μεθόδους ανάλυσης της ζεολιθικής 

οξύτητας συμπεριλαμβάνουν: 58 

- ογκομετρικές μεθόδους, 

- προσρόφηση Ι εκρόφηση βάσεων, όπως αμμωνίας και πυριδίνης , 

- υπέρυθρη φασματοσκοπία • υδροξυλικών ομάδων • προσροφημένων 

βάσεων, 

- φασματοσκοπία NMR • υδροξυλικών ομάδων • προσροφημένων βάσεων. 

Από διάφορες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η ισχύς και των δύο ειδών 

όξινων περιοχών59 αυξάνεται με μείωση της περιεκτικότητας του αργιλίου , 

ενώ το είδος, η θέση των ανταλλάξιμων κατιόντων και η διαρύθμιση των 

ιόντων Si και ΑΙ στο σκελετό επηρεάζουν την οξύτητα.60 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τοπικές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, 

ο Goursot και οι συνεργάτες του61 μελέτησαν τη δημιουργία γεφυρών 

υδρογόνου , η οποία είναι ένα στοιχειώδες στάδιο στις όξινες αντιδράσεις 

Bni'nsted. Με βάση το γεγονός ότι το ηλεκτροστατικό δυναμικό του ζεολιθικού 

τοιχώματος κοντά στη θέση όπου βρίσκεται το πρωτόνιο μπορεί να δώσει μια 

καλή προσέγγιση της ισχύος του δεσμού οξυγόνου - πρωτονίου , οι ερευνητές 

αυτοί χρησιμοποίησαν μοντέλα τετράεδρων συμπλόκων, παρόμοια με τη 

δομή του οφρετίτη που περιείχαν διαφορετική αναλογία 

Si : ΑΙ . Το δυναμικό για το πρωτόνιο σε θέση απέναντι στο οξυγόνο που 

γεφυρώνει ένα άτομο Si και ένα άτομο ΑΙ έδειξε μια σημαντική αύξηση (από 

-221 kcal mοΓ1 σε -276 kcal mοΓ1 ) συγκρίνοντας δύο τετράεδρες αλυσίδες, 

η μια από τις οποίες περιείχε ένα άτομο ΑΙ στη θέση του Si ενώ η άλλη 

αλυσίδα είχε δύο αργίλια . Το επιπρόσθετο αυτό αργίλιο αύξησε το αρνητικό 

φορτίο στα άτομα οξυγόνου . Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με την 

πειραματική παρατήρηση της μείωσης της οξύτητας Br121nsted με την 

αυξανόμενη αναλογία Al :Si . 
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Τα ολικά ιοντικά φορτία των σκελετικών ατόμων και οι δεσμικές 

ενέργειες των ανταλλάξιμων κατιόντων έχουν προσδιοριστεί θεωρητικώς . 63 

το συμπέρασμα που έχει εξαχθεί είναι η αύξηση της ηλεκτροσυγγένειας, και 

συνεπώς της οξύτητας, με την αύξηση της συγκέντρωσης αργιλίου. 

Υπολογισμοί δεσμικής ενέργειας έχουν δείξει ότι διαφορετικές αναλογίες Si 

: ΑΙ τείνουν να επηρεάζουν τη θέση προτίμησης του κατιόντος, η οποία θέση 

με τη σειρά της φαίνεται να επηρεάζει την οξύτητα . 

3.1.3 Διαχωρισμός της δομής των ζεολίθων ZSM-5 σε ζώνες 

Η ενσωμάτωση των τρισθενών ιόντων στη δομή των ζεολίθων ZSM-5 

φαίνεται να οδηγεί σε περαιτέρω προβληματισμούς για τον τρόπο 

διαμόρφωσης της συγκεκριμένης δομής τους. Για πρώτη φορά το 1981 έγινε 

αναφορά για ένδειξη διαχωρισμού σε ζώνες της δομής κρυστάλλων ZSM-5 

από τους Von Ballmoos και Meier.64 Η αρχική ανίχνευση των ζωνών έγινε 

μετά από ανάλυση ενεργειακής διάχυσης με ακτίνες-Χ (Energy Dispersive 

X-ray analysis, EDX) κρυστάλλων μήκους 50μm με τη χρήση μικροανάλυσης 

ηλεκτρονίων, η οποία παρουσίασε μια σημαντική μείωση της συγκέντρωσης 

αργιλίου από το φλοιό του κρυστάλλου προς τον πυρήνα. 

Μέχρι τώρα έχουν παρατηρηθεί τέσσερα είδη κατανομής του 

αργιλίου σε ζώνες που εξαρτώνται από τις συνθήκες παρασκευής: 

(α) ομοιογενής κατανομή αργιλίου στον κρύσταλλο65 ·66 

(β) πλούσιος σε αργίλιο πυρήνας με παράλληλη κένωση του φλοιού από 

ΑΙ 67 

(γ) αύξηση στην περιεκτικότητα του αργιλίου από τον πυρήνα προς το 

φλοιό του κρυστάλλου με ελάχιστη συγκέντρωση ΑΙ στο πυρήνα του 

κρυστάλλου 68 

(δ) μείωση στην περιεκτικότητα του αργιλίου από το φλοιό προς τον 

πυρήνα του κρυστάλλου . 69 
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Αυτός ο διαχωρισμός σε ζώνες έχει επεξηγηθεί με βάση τους 

μηχανισμούς σύνθεσης και κρυστάλλωσης των δειγμάτων ενώ, παράλληλα, 

έχει σημειωθεί ότι η συνθετική μήτρα επιδρά σημαντικά στην κατανομή του 

αργιλίου. Ο Μ. Padoνan70 υποστηρίζει ότι πολύ γρήγορα δημιουργείται μια 

δομή του είδους MFI, η οποία δεν περιέχει καθόλου αργίλιο. Καθώς, όμως, 

η πηκτή κενώνεται από πυρίτιο, ολοένα και περισσότερο αργίλιο 

ενσωματώνεται στη δομή. Συνεπώς, ο πλούσιος σε πυρίτιο πυρήνας του MFI 

ξαναδιαλύεται σταδιακά και αρχίζει να ενσωματώνει οντότητες αργιλίου 

στο σκελετό του. Αυτή η πλούσια σε ΑΙ φάση αναπτύσσεται με επιταξιακό 

τρόπο σε πυρήνες με αυξημένη συγκέντρωση σε πυρίτιο. Ο L. Β. Sand71 

υποστηρίζει τη θεωρία αυτή αποδεικνύοντας ότι οι φαινομενικές ενέργειες 

ενεργοποίησης της δημιουργίας πυρήνων βρίσκονται σε αρκετά 

χαμηλότερα επίπεδα για τη σύνθεση του Σιλικαλίτη 1 και ταυτόχρονα, ότι ο 

χρόνος επώασης αυξάνεται με την παρουσία αλουμίνας στο μείγμα 

αντίδρασης. 

Παράλληλα, ο V. Ν . Rommanikoν72 απέδειξε ότι ο ρυθμός 

κρυστάλλωσης του ZSM-5 αυξάνεται με τη μείωση της συγκέντρωσης 

αργιλίου στην πηκτή, κρατώντας σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους. 

Συνεπώς, αυτή η απόδειξη υποδηλώνει ότι οι ΑΙ-μορφές ελευθερώνονται στο 

διάλυμα σύνθεσης κατά το τελικό στάδιο της παρασκευής. Η προσθήκη 

αργιλικών ιόντων στο σύστημα οδηγεί στη συμπύκνωση τους με τα πυριτικά 

ιόντα και ως εκ τούτου , στη δημιουργία αργιλοπυριτικών συμπλόκων. Αυτά 

τα σύμπλοκα είναι λιγότερο διαλυτά σε αλκαλικούς φορείς73 και 

ιζηματοποιούνται σε πηκτή . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των 

συμπλόκων του ΑΙ σε μορφή ΑΙ(ΟΗ)4- είναι σημαντική σε τιμές ρΗ ~ 10.5. Έχει, 

επίσης, προταθεί από τον Jacobs74 ότι αργιλοπυριτικά στερεά , πλούσια σε 

πυρίτιο με αναλογία Si : ΑΙ >-5, περιέχουν τη σχετικά σταθερή μορφή, 

Al(0Si03)4
13

-, η οποία θεωρείται ως πιθανό ενδιάμεσο ενσωματωμένο στο 

στερεό κατά την κρυστάλλωση. 

Μελέτες παρασκευής ζεολίθων ZSM-5 με βάση το βρωμιούχο 

τετραπροπυλαμμώνιο ως μητρικό μέσο75 έδειξαν ότι δεν υπήρξε σημαντική 

διαφορά στο είδος της κατανομής ΑΙ (μείωση [ΑΙ] από φλοιό προς πυρήνα), 

παρά τη χρήση πυριτίου σε ποικίλες μορφές. Αυτό υποδηλώνει ότι το μητρικό 

90 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



κατιόν ελέγχει κατά κάποιο τρόπο την ενσωμάτωση του αργιλίου στην 

κρυσταλλική δομή. Περαιτέρω ένδειξη παρέχεται από τη σύνθεση ζεολίθων 

zsM-5 είτε με τη χρήση 1, 6- εξανοδιόλης είτε με το σύστημα ανόργανης 

ξηροπηκτής χωρίς μητρικούς οργανικούς διαλύτες, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την ομοιογενή κατανομή ΑΙ. 66 ·76 

Επίσης, εργασία που εκπονήθηκε από τον Althoff 76 παρουσίασε την 

ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων κατιόντων για αντιστάθμιση του 

φορτίου των αργιλικών μορφών στο διάλυμα. Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία 

κατιόντων νατρίου οδηγεί στην ομοιογενή ενσωμάτωση του αργιλίου. Το 

γεγονός αυτό πιστεύεται ότι συμβαίνει λόγω αποτελεσματικότερης 

αλληλεπίδρασης των ιόντων νατρίου με τις αργιλικές μορφές οι οποίες 

ενσωματώνονται με περισσότερη ευκολία στο ζεολιθικό σκελετό. 

Περιληπτικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η κατανομή αργιλίου επηρεάζεται 

από την αλλαγή της συνθετικής μήτρας ή την παράλειψη της από το μείγμα 

της αντίδρασης. Προφανώς, η ομοιογενής κατανομή αργιλίου στα δείγματα 

ZSM-5 που παρασκευάστηκαν χωρίς οργανικούς μητρικούς διαλύτες 

φαίνεται να οφείλεται στην επίδραση του μητρικού κατιόντος( Να+) κατά την 

παρασκευή. 

3.1.4 Η σύνθεση των ζεολίθων ZSM-5 

Οι ζεόλιθοι ZSM-5 παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της υδροθερμικής 

κρυστάλλωσης, η οποία βασικά είναι κρυστάλλωση από ένα υδάτινο 

διάλυμα σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Όλοι γενικά οι ζεόλιθοι 

κρυσταλλώθηκαν από ένα ομοιογενές υπέρκορο διάλυμα Ι πηκτή κάτω από 

υδροθερμικές συνθήκες. 

Οι αρχικές παρασκευές εκτελέστηκαν κάτω από πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες στην προσπάθεια μίμησης των φυσικών διαδικασιών. Η 

εργασία των Breck77 και Milton,78
•
79 κατά τη δεκαετία του 1950, οδήγησε στη 
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δημιουργία της κλασικής πλέον μεθόδου σύνθεσης, η οποία αποδείκτηκε 

ιδανική για την ανάπτυξη πυριτικών και αργιλοπυριτικών μορφών από 

υδατικά βασικά διαλύματα . Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει: 

(α) αυτογενή πίεση, 

(β) θερμοκρασία αντίδρασης μεταξύ 298Κ και 473Κ, 

(γ) διαλύματα με σχετικά υψηλό ρΗ, 

(δ) μεγάλο βαθμό υπερκορεσμού στην πηκτή αντίδρασης για δημιουργία 

πυρήνων. 

Η εργαστηριακή παρασκευή των ζεολίθων ZSM-5 είναι σχετικά 

εύκολη. Αρχικά ετοιμάζεται το διάλυμα των συστατικών του συνθετικού 

μείγματος, το οποίο λόγω κορεσμού καταλήγει σε μορφή ξηροπηκτής, από 

όπου ξεκινούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην κρυστάλλωση των 

αργιλοπυριτικών μορφών. Η ξηροπηκτή θεωρείται ως ένα ετερογενές 

κολλοειδές σύστημα (αποτελείται από φάσεις στερεών Ι υγρών) οι οποίες 

διαφέρουν στη χημική τους σύσταση κατά πολύ. 

Η γενική σύσταση αυτής της πηκτής αποτελείται από ξεχωριστές 

πηγές αργιλικών και πυριτικών μορφών, οι οποίες αναμειγνύονται για να 

δημιουργήσουν ένα γαλακτώδες παχύρρευστο διάλυμα. Μόρια που είναι 

σημαντικά στη δημιουργία ενώσεων εγκλεισμού προστίθενται στο μείγμα . 

Τέτοια μόρια μπορεί να είναι οργανικά , συνήθως αμίνες , ή ανόργανα , π . χ . 

ιόντα Na +_ Έπειτα , προστίθεται μια βάση η οποία παρέχει τα ιόντα υδροξυλίου 

που ελέγχουν τις μονομερείς ή πολυμερείς μορφές του διαλύματος. Το κάθε 

συστατικό συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στην κρυστάλλωση ενώ, 

παράλληλα, αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα .48-sο,sο Τελικά, το συνθετικό μείγμα 

σφραγίζεται σε ένα αυτόκλειστα και θερμαίνεται. Μετά από ορισμένο 

χρόνο, που εξαρτάται από το είδος της σύνθεσης, η αντίδραση τερματίζεται 

και ακολουθεί διήθηση και πλύσιμο του προϊόντος. Αυτό έπειτα μπορεί να 

διαπυρωθεί προς αφαίρεση οργανικών μορίων από τη δομή. 

Η σύνθεση των ζεολίθων συμπεριλαμβάνει τρία βασικά στάδια πριν τη 

δημιουργία του τελικού προϊόντος. Τα πιο κάτω στάδια μπορεί να 
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συμβαίνουν ταυτόχρονα, παρόλο που αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδανική 

κρυστάλλωση πρέπει να αποτελείται μόνο από ελεγχόμενες σταδιακές 

διαδικασίες. 

(a} Επίτευξη κορεσμού. 

Η εναπόθεση στερεάς κρυσταλλικής φάσης πραγματοποιείται μόνο 

όταν υπάρχει κάποιος βαθμός υπερκορεσμού στο σύστημα. Διαλύματα 

καθαρής μορφής, ψυχθέντα με αργό ρυθμό χωρίς καμία διαταραχή σε 

καθαρά δοχεία, μπορούν πολύ εύκολα να παρουσιάσουν υπερκορεσμό, ο 

οποίος έχει χαρακτηριστεί από τον W. Ostwald ως "ενεργός" ή "μετασταθής", 

όροι που εξαρτώνται από το κατά πόσο λαμβάνει χώρα ή όχι αυθόρμητη 

εναπόθεση της στερεής φάσης, αντίστοιχα, απουσία στερεών πυρήνων. 81
-
85 

(β} Δημιουργία κρυσταλλικώv πυρήvωv. 

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στάδιο της σύνθεσης κατά το οποίο 

δημιουργείται ένας αριθμός μικροσκοπικών στερεών σωμάτων, που 

ονομάζονται κέντρα κρυστάλλωσης ή πυρήνες. 86
•
87 Αυτή η διαδικασία 

προκαλείται είτε αυτόματα είτε με τη βοήθεια σωματιδίων κόνεως και είναι 

ομοιογενής ή ετερογενής, αντιστοίχως. 85 Ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ 

της ανάμειξης των συνθετικών συστατικών και του σημείου πριν ακριβώς την 

εμφάνιση πυρήνων αποκαλείται "χρόνος επώασης". 88-93 

(γ) Αvάπτυξη τωvκρυστάλλωv, 

Η εναπόθεση του συνθετικού υλικού στους σταθερούς πυρήνες 

πραγματοποιείται αυθόρμητα . 94 Η συνεχής ανάπτυξη του κρυστάλλου 

λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του. Συνεπώς, η δομή της επιφάνειας, η 

κρυσταλλική ανάπτυξη και διάφορες ατομικές διεργασίες γύρω από την 

επιφάνεια είναι στενά συνδεδεμένες. 95
-
99 

Υπάρχουν δύο θεωρίες που αφορούν το μηχανισμό της κρυστάλλωσης 

των ζεολίθων. Από τη μια, η θεωρία του μετασχηματισμού στερεής - στερεής 

φάσης υποστηρίζει ότι η κρυστάλλωση λαμβάνει χώραν απευθείας από τη 

στερεή άμορφη φάση ξηροπηκτής στην κρυσταλλική φάση με μια σειρά από 

μονομερείς και πολυμερείς αντιδράσεις. Η θεωρία αυτή, βασισμένη σε 

πειραματικά στοιχεία, προτάθηκε από τους Breck4 και Flanigen. 101 Ιόντα 
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υδροξυλίου συμπεριφέρονται ως καταλύτες που απο-πολυμερίζουν τις 

μορφές της πηκτής, οι οποίες δημιουργούν τετράεδρα και ομαδοποιούνται 

ξανά γύρω από ένυδρα ιόντα νατρίου για να δημιουργήσουν βασικές 

πολύεδρες ομάδες. 

Η δεύτερη θεωρία μηχανισμού περιλαμβάνει τη δημιουργία πυρήνων 

από τη φάση του διαλύματος.93 • 101 · 102 Βάσει της θεωρίας μεταφοράς στερεής 

μάζας σε σταθερή κατάσταση, αργιλοπυριτικές μορφές παρέχονται στο 

διάλυμα από τη ξηροπηκτή και ταυτόχρονα μεταφέρονται στον 

αναπτυσσόμενο κρύσταλλο μέχρι την ολοκληρωτική τους αφαίρεση. Στο 

σημείο αυτό σταματά η ανάπτυξη του κρυστάλλου . Μελέτες που 

διεκπεραιώθηκαν από τον S. Ρ. Zhdanoν παρέχουν αποδείξεις για την 

ύπαρξη του προαναφερόμενου μηχανισμού. 103 

Παρόλο που υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία υποστηρίζουν την 

ύπαρξη και των δύο μηχανισμών για την ανάπτυξη των κρυστάλλων, δεν είναι 

δυνατό να πει κανείς με σιγουριά κατά πόσο η δημιουργία κρυστάλλων και 

η ανάπτυξη τους γίνεται στη στερεή φάση ή στη φάση διαλύματος. 

Η διαδικασία σύνθεσης που αναφέρεται πιο πάνω θεωρείται ως η 

βάση για τις ακόλουθες παραλλαγές που αναπτύχθηκαν για τις 

παρασκευές των ζεολίθων ZSM-5: 

(α) Κλασική μέθοδος - Απαιτείται η παρουσία νατρίου, αργιλίου, 

πυριτίου , όπως επίσης οργανικής βάσης και ύδατος. 50 · 80 · 105 · 106 

(β) Μέθοδος χωρίς οργανική μήτρα - Όπως η κλασική μέθοδος χωρίς την 

παρουσία οργανικής βάσης. 8•
65

•
76

•
107

-
116 

Με τη μέθοδο χωρίς οργανική μήτρα έχει παρασκευαστεί η σειρά 

μερικών από τα δείγματα που μελετώνται σε αυτή την εργασία.76 Αυτό το 

τελείως ανόργανο σύστημα προϋποθέτει την παρουσία ενός κατιόντος και 

πολύ αλκαλικού διαλύματος. Εκτός από τα πλεονεκτήματα του ως πιο φιλικά 

διακείμενου στο περιβάλλον και φθηνότερο στην παρασκευή, το σύστημα 

αυτό παρουσιάζει και μειονεκτήματα. Από τη μια, μπορεί να εφαρμοστεί 

μόνο σε μερικά είδη μοριακών ηθμών (ZSM-5,40
•
107

-
114 VPl-5, 117 

μορδενίτη 118
·
119

) και από την άλλη, υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση 
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ιδανικών συνθετικών συνθηκών για ένα προϊόν μονοφασικής φύσης. 

(γ) Μέθοδος χωρίς βάση - Όπως η κλασική μέθοδος με τη διαφορά ότι η 

αμμ~νία αντικαθιστά το νάτριο.48 · 120-122 

(δ) Μέθοδος φθορίου - Φθοριούχο αμμώνιο αντικαθιστά το νάτριο της 

κλασικής μεθόδου . 123-125 

(ε) Κρυστάλλωση με εισαγωγή κρυσταλλικών φύτρων - Η δημιουργία 

περαιτέρω κρυστάλλων επιταχύνεται με την προσθήκη 

κρυσταλλιτών. 75 , 107 , 126-128 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί κανείς στις διάφορες 

φυσικοχημικές παραμέτρους που επηρεάζουν την κρυστάλλωση των 

ζεολίθων. Αυτές είναι : 

α) η θερμοκρασία , β) ο χρόνος αντίδρασης , 

γ) η αναλογία Si:AI , δ) το είδος και η συγκέντρωση των αντιδρώντων, 

ε) η μέθοδος ετοιμασίας της πηκτής . 

Με μια πρώτη ματιά είναι δυνατό να συγκεντρώσει κανείς τους 

παράγοντες που είναι σημαντικοί στην παρασκευή, παρόλο που ο ακριβής 

ρόλος της κάθε παραμέτρου είναι σχεδόν αδύνατο να οριστεί. 

Η αναλογία πυριτίου σε αργίλιο (Si:AI) της πηκτής στην αρχή της 

αντίδρασης επηρεάζει τη σύσταση του ζεολιθικού σκελετού , εφόσον 

δημιουργείται ένα ορισμένο αρνητικό φορτίο για το κάθε ΑΙ 3
+ που 

αντικαθιστά τα ιόντα Si 4+ στις τετράεδρες θέσεις για τη δημιουργία μιας 

αργιλοπυριτικής περιοχής . 

Ο ρυθμός της κρυστάλλωσης και η μορφολογία των κρυστάλλων 

διαμορφώνονται σε σχέση με την αναλογία Si:AI. Έχει , όντως , παρατηρηθεί 

αύξηση του ρυθμού κρυστάλλωσης34 και μείωση του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών με την αύξηση της περιεκτικότητας ΑΙ σε ζεόλιθους ZSM-5 

καθώς δημιουργούνται τα διάφορα σύμπλοκα της δομής. Αυξάνοντας την 

περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ολοένα και λιγότερα κατιόντα καταλαμβάνουν 

τις ελεύθερες περιοχές μέσα στους πόρους. Αυτό δίνει την τιμή της 
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πραγματικής διαμέτρου του πόρου να πλησιάζει αυτή της διαμέτρου του 

σκελετικού πόρου . 

Γενικά , η μείωση της συγκέντρωσης αργιλίου στο δείγμα προκαλεί 

αύξηση του βαθμού υδροφοβικότητας, της περιεκτικότητας σε κατιόντα και 

της ικανότητας για κατιονικές εναλλαγές, ως επίσης και της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης σε πολικούς προσροφητές. Παράλληλα , παρατηρείται 

μείωση της θερμικής σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του ζεολιθικού 

στερεού σε οξύ. 129 

Τα ιόντα υδροξυλίου υποβοηθούν τη μεταφορά των αργιλικών και 

πυριτικών μορφών από την άμορφη φάση της ξηροπηκτής στον 

αναπτυσσόμενο ζεολιθικό κρύσταλλο. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η 

ανάπτυξη των κρυσταλλιτών. 

Ο χρόνος επώασης στη σύνθεση επίσης επηρεάζεται από τη 

συγκέντρωση των υδροξυλίων. Η αύξηση στο ποσό τέτοιων ιόντων τείνει στη 

μείωση του χρόνου επώασης εφόσον προκαλούν τη διαλυτότητα των 

αργιλικών και πυριτικών μορφών στο βασικό διάλυμα. Καθώς η συγκέντρωση 

των αντιδρώντων αυξάνεται , η δημιουργία πυρήνων γίνεται ολοένα και πιο 

πιθανή , μιας και ο αριθμός των συγκρουομένων μορφών στο διάλυμα 

μεγαλώνει και τα ενδιάμεσα σύμπλοκα σταθεροποιούνται στο βασικό 

μείγμα . Επιπρόσθετα, η καθαρότητα φάσης ρυθμίζεται από τα ΟΗ- με την 

επιρροή του ρυθμού μεταφοράς των πυριτικών μορφών από τη μια 

κρυσταλλική φάση σε άλλη . 

Αλλος σημαντικός ρόλος που διαδραματίζεται από τα ιόντα 

υδροξυλίου σχετίζεται με την οξύτητα του διαλύματος αντίδρασης. Τα ιόντα 

ΟΗ- ελέγχουν το βαθμό πολυμερισμού των πυριτικών μορφών στο διάλυμα . 

Αυξάνοντας το ρΗ ευνοείται η δημιουργία λιγότερο συμπυκνωμένων μορφών, 

όπως Si (ΟΗ) ..... -+ (-Si-0)3SiOH και συνεπώς, η αύξηση της συγκέντρωσης 

των υδροξυλίων προκαλεί μείωση στο μέγεθος των πολυμερών μορφών. 

Οι αργιλικές μορφές στο μείγμα αντίδρασης επίσης εξαρτώνται από 

τη συγκέντρωση των υδροξυλίων. Τα ιόντα ΑΙ επηρεάζουν την πορεία 

κρυστάλλωσης ελέγχοντας το βαθμό αφυδάτωσης του συστήματος. 130 

Αύξηση των ΗΟ- και συνεπώς του ρΗ οδηγεί στη βαθμιαία ενυδάτωση του 
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Al3+ σε ΑΙ(ΟΗ) 2
+ . ... ΑΙ(ΟΗ)4 - και στη δημιουργία πολυμερών μορφών, 

διαφοροποιώντας έτσι τη κατανομή του αργιλίου στο δείγμα . 

Αμεσα συνδεδεμένη με το ρόλο του pH στο διάλυμα φαίνεται να είναι 

και η δημιουργία δομικών αταξιών στο ζεολιθικό σκελετό. Αυξάνοντας το ρΗ , 

παρατηρούνται δομικές αταξίες σε ενδότερες περιοχές του σκελετού. Αυτό 

οφείλεται στο ότι σε υψηλές τιμές pH δεν λαμβάνει χώρα πολυσυμπύκνωση 

των πυριτικών μορφών, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία ομάδων ΞSίΟ- και 

, θ, Τ , 131132 Σ , , , , 
χηρευοντων εσεων -ατομων. · ε αυτο το σημειο πρεπει να σημειωθει 

ότι το συνθετικό διάλυμα είναι σταθερό μόνο σε υψηλό pH λόγω της 

αυξημένης εντροπίας του συστήματος που προκαλείται από την αύξηση των 

δομικών αταξιών με την αύξηση της αλκαλικότητας. 

Αρκετά σημαντική στη σύνθεση των ζεολίθων είναι η παρουσία του 

ύδατος . Το νερό , το οποίο οδηγεί στην παρουσία των ιόντων υδροξυλίου, 

αλληλεπιδρά με τα κατιόντα στο διάλυμα για να σχηματίσει σταθερές 

ενώσεις εγκλεισμού . 133 Τα μόρια ύδατος , που αποτελούν ένα τετράεδρο 

δίκτυο γύρω από το πρώτο στρώμα του κατιόντος και μπορεί να 

αντικατασταθούν μερικώς από αργιλικά και πυριτικά ανιοντικά τετράεδρα , 

επιδρούν με αυτό το τρόπο ως κατευθυντήρια δομής. Επίσης, ρυθμίζουν την 

αλλαγή μεγέθους των ένυδρων και άνυδρων κατιόντων, έχοντας έτσι μια 

επιρροή πάνω στη δομή του κλωβού του ζεολίθου . 

Αυτές οι ενώσεις εγκλεισμού κατιόντος - Η20 μεταγενέστερα δρουν 

ως πληρωτές κενών στο ζεολιθικό σκελετό και σταθεροποιούν τους διπλούς 

πυριτικούς δακτυλίους . Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρόλος της δομής του 

ύδατος για να σχηματίσει ενώσεις εγκλεισμού στα ανοικτά ζεολιθικά 

πλέγματα εξετάστηκε αρχικά από τον Beloν. 134 

Μεταξύ άλλων, οι μεταφορικές ιδιότητες του νερού προμηθεύουν το 

διάλυμα με Τ-άτομα (T=Si, ΑΙ, κτλ.) στις πιο εύχρηστες τους μορφές, δηλαδή 

σε αυτές που περιέχουν συμπυκνωμένους δότες (π.χ.ΞΤ- ΟΗ) και σε αυτές 

που είναι τετραγωνικά συμπλοκοποιημένες, οι οποίες είναι σημαντικές στη 

σύνθεση του σκελετού με κάποιο ικανοποιητικό ρυθμό. Με αυτόν το τρόπο, 

ο βαθμός διαλυτότητας του μείγματος σύνθεσης ρυθμίζει τη συγκέντρωση 

των συστατικών στο αρχικό διάλυμα και συνεπώς, τη σχετική συγκέντρωση 
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των ποικίλων μορφών στη φάση του διαλύματος . 

Οι περισσότερες παρασκευές των μοριακών ηθμών απαιτούν την 

παρουσία ενός οργανικού μορίου , το οποίο είναι κοινώς γνωστό ως 

"πρόδρομη οργανική ένωση ή μήτρα" . 67 • 120 • 121 · 135-145 Οι πιο συνήθεις 

οργανικές μήτρες για τη σύνθεση των ζεολίθων MFI είναι ιόντα 

τεταρτογενούς αζώτου , αμίνες και σε μερικές περιπτώσεις αλκοόλες με 

μακριές αλειφατικές αλυσίδες. Δεν είναι ειδικές για ένα συγκεκριμένο 

ζεολιθικό προϊόν, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι η δομική επίδραση του 

μητρικού παράγοντα είναι τελείως ασήμαντη στη γεωμετρία του. 

Αβεβαιότητα , όμως, υπάρχει στον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο 

ενεργεί το μητρικό μόριο , παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι η ζεολιθική δομή 

αναπτύσσεται γύρω από το μόριο αυτό και σταθεροποιεί δομικές 

υπομονάδες, δρώντας ως πληρωτής κενών. Το μητρικό διάλυμα επίσης 

φαίνεται να παρουσιάζει κατευθυντήριες ιδιότητες, λειτουργεί ως 

ρυθμιστικό διάλυμα και υποβοηθά στη δημιουργία μικυλλίων.65 • 122 • 147-149 

Χημικές και φυσικές αλληλεπιδράσεις της οργανικής μήτρας με άλλα 

συστατικά της ξηροπηκτής διαφοροποιούν το χαρακτήρα της. Φυσικές 

αλληλοεπιδράσεις συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά γήρανσης, 

διαλυτότητα των διαφόρων μορφών και θερμικές ιδιότητες. Το μητρικό 

κατιόν σταθεροποιεί τη δημιουργία των δομικών μονάδων, οι οποίες 

πιστεύεται ότι είναι οι πρόδρομοι των κρυσταλλικών ζεολιθικών μορφών που 

τελικά λαμβάνονται . 

Τα ζεολιθικά συστήματα που εξευρέθησαν τελευταίως, 8 •65 •76 · 107-116 τα 

οποία δεν απαιτούν τη χρήση οργανικού υλικού , προϋποθέτουν την 

παρουσία κατιόντος (π.χ. τα πλείστα αλκαλικά ιόντα) στο μείγμα σύνθεσης . 

Το κατιόν αυτό συμπεριφέρεται ως "μήτρα" και κατευθυντήριο μέσο κατά 

την αντίδραση . Η ισοστάθμιση του σκελετικού φορτίου , το οποίο 

δημιουργείται από τα ιόντα ΑΙ3+ που αντικαθιστούν τα Si4+ στις τετραγωνικές 

θέσεις, επιτυγχάνεται από την παρουσία των ανόργανων κατιόντων. 

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις από αυτά τα ιόντα αντιστάθμισης και 

το αρνητικό φορτίο του σκελετού, ως επίσης δυνάμεις Van der Waals 

σταθεροποιούν τη δομή . 131 
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Αυτή η συνθετική παράμετρος επίσης επιδρά πάνω στη μορφολογία, 

καθαρότητα και παραγωγή του κρυσταλλικού προϊόντος. 129 Η παρουσία 

αλκαλικών κατιόντων στη σύνθεση των ζεολίθων ZSM-5 φαίνεται να 

επηρεάζει το μέγεθος των κρυστάλλων. Κατιόντα Li+ ώθησαν τη δημιουργία 

αρκετά μεγάλων κρυστάλλων ενώ η χρήση κατιόντων Na + έδειξε να 

συντείνει σε περισσότερο κατευθυντήριο χαρακτήρα. Ρυθμίζοντας το 

μέγεθος του κατιόντος, οι διηθητικές και εκλεκτικές με βάση το σχήμα 

ιδιότητες των ζεολίθων ποικίλουν καθώς το ιόν αντιστάθμισης επιδρά πάνω 

στον ολικό κενό διαθέσιμο χώρο και συνεπώς, στο μέγεθος του πορώδους 
, 12 

ανοιγματος . 

Μεταξύ άλλων, το είδος των κατιόντων στο διάλυμα διαμορφώνει την 

αναλογία Si:AI του προϊόντος, όπου παράγονται ζεόλιθοι μεγαλύτερης 

περιεκτικότητας σε πυρίτιο με τη χρήση είτε μονοσθενών κατιόντων είτε 

ογκωδών οργανικών κατιόντων. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό του φορτίου 

αντιστάθμισης που παρέχουν τέτοια μόρια . Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

η αναλογία ανόργανου κατιόντος : Si02 επηρεάζει την κατανομή του 

κατιόντος και του αργιλίου στη δομή. 

Οι αλληλεπιδράσεις κατιόντος - ύδατος για να σχηματίσουν ενώσεις 

εγκλεισμού εμπλέκουν το θετικό ιόν ως κατευθυντήριο δομής και ως 

πληρωτή κενών στο ζεολιθικό σκελετό. Παράλληλα, η παρουσία κατιόντων 

είναι βασική προϋπόθεση στην παρασκευή των ζεολίθων χωρίς οργανική 

μήτρα. Το ιόν μπορεί να θεωρηθεί ως περισσότερο ένυδρο με πολύ 

μεγαλύτερη σφαίρα επίδρασης από το άνυδρο ιόν, δημιουργώντας έτσι τις 

γνωστές ενώσεις εγκλεισμού . Η σύνθεση ζεολίθων παρουσία Na + έδωσε 

κρυστάλλους με διαφορετική μορφολογία και απόδοση από εκείνους που 

παρασκευάστηκαν με κατιόντα αμμωνίου και φθορίου. 150 

Η θερμοκρασία της σύνθεσης επηρεάζει τqσο το ρυθμό της 

αντίδρασης, όσο και το είδος των προϊόντων.65 · 107 Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας παρατηρείται αύξηση του ρυθμού διάχυσης των αντιδρώντων 

στο διάλυμα και, συνεπώς, αύξηση του ρυθμού δημιουργίας πυρήνων και 

της ανάπτυξης των κρυστάλλων. Ο χρόνος επώασης τότε μειώνεται ως 

αποτέλεσμα αυτών των αυξημένων ρυθμών διάχυσης. 
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Η θερμοκρασία, επίσης, διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην κατανομή 

των πυριτικών μορφών στο διάλυμα . 28 Με την αύξηση της παρατηρείται μια 

σχετικά μεγαλύτερη ποσότητα μονομερών στο διάλυμα . Αυτό γίνεται, όμως, 

σε βάρος των πολυμερών μορφών που συνυπάρχουν. Η αλλαγή αυτή είναι 

αντιστρεπτή. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επιρροή του θερμικού παράγοντα στο 

ποσό των δομικών αταξιών στο κρυσταλλικό πλέγμα. Υψηλές θερμοκρασίες 

οδηγούν σε εύκολη υδρόλυση των ομάδων Si - ο- και έτσι δημιουργούνται 

λιγότερες δομικές αταξίες. 

Περαιτέρω παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση εξαρτώνται από 

το ιστορικό της όλης διαδικασίας. Παράμετροι που συμπεριλαμβάνουν τη 

γήρανση της πηκτής, τον τρόπο παρασκευής της και τη σειρά προσθήκης 

των συστατικών130 πρέπει να ληφθούν υπόψη . Το είδος της ανακίνησης 

επηρεάζει τη συχνότητα σύγκρουσης των αντιδρώντων και συνεπώς, το 

ρυθμό αντίδρασης. Μέχρι και η αλλεπάλληλη χρήση του ίδιου δοχείου 

παρατηρήθηκε να επηρεάζει το χρόνο δημιουργίας των πυρήνων, πιθανώς 

λόγω παρουσίας ξένων ουσιών από την προηγούμενη αντίδραση. 
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3.2 Ο μεσοπορώδης Γκαιτίτης 

Ο γκαιτίτης (goethite), το μεσοπορώδες αυτό στερεό που ονομάστηκε 

προς τιμή του Γερμανού ποιητή Johannes νοn Goethe, 151 θεωρείται ως ένα 

από τα πιο σημαντικά και χρήσιμα οξείδια του σιδήρου 111 . Είναι ένα βασικό 

οξείδιο και έχει το χημικό τύπο α-FeO(OH). 

Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται ως χρωστική και ως πρόδρομος του 

οξειδίου maghemite (γ-Fe203 ) με το οποίο παρασκευάζονται οι μαγνητικές 

, 152 153 Σ , . , β , , , 
ταινιες . · το εργαστηριο, το στερεο αυτο ρισκει ευρεια χρηση για 

μελέτες προσρόφησης ιόντων και μορίων στην επιφάνεια του, φωτοχημικών 

αντιδράσεων, κινητικής της διαλυτότητας, μαγνητικών αλληλεπιδράσεων και 

μετατροπής φάσεων. 152 Ο γκαιτίτης θεωρείται κατάλληλος για τέτοιες 

μελέτες διότι (α) η χημεία της επιφάνειας και η κρυσταλλική του μορφολογία 

έχουν χαρακτηριστεί σε βάθος και (β) υπάρχει σε αφθονία στη φύση και 

μπορεί ταυτόχρονα να παρασκευαστεί στο εργαστήριο. Εξίσου σημαντική 

θεωρείται η χρήση του σε πεδία όπως η βιολογία , γεωλογία, ορυκτολογία , 

επιστήμη εδάφους και στη διάβρωση. 154 

Η μέθοδος σύνθεσης του γκαιτίτη μπορεί να επηρεάσει τις 

κρυσταλλικές του ιδιότητες (μορφολογία, μέγεθος, κρυσταλλικότητα) που 

επιδρούν, μεταξύ άλλων, στις προσροφητικές του ιδιότητες οι οποίες είναι 

σημαντικές παράμετροι στη παρούσα έρευνα . Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά 

το ότι η γενική περιγραφή της χημείας του γκαιτίτη είναι πλέον δεδομένη, ο 

μηχανισμός της αντίδρασης προσρόφησης δεν είναι αρκετά γνωστός. 

Στη φύση ο φαιοκίτρινος γκαιτίτης βρίσκεται, όπως όλα τα οξείδια του 

σιδήρου, σε μεγάλες ποσότητες σε εδάφη, πετρώματα, λίμνες, ποταμούς, 

στη θάλασσα και σε ζωντανούς οργανισμούς. 151 · 154 'Εχει επίσης διαπιστωθεί 

η παρουσία του ανόργανου αυτού στερεού σε μερικά μαλάκια (πεταλίδες, 

χιτώνες) ως μέσο σκλήρυνσης των δοντιών τους. 154 Σαν φυσικό ορυκτό 

προέρχεται από την αποσάθρωση ορυκτών του σιδήρου που βρίσκονται σε 

πρωτογενή μαγματικά πετρώματα λόγω καιρικών συνθηκών κάτω από 
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οξειδωτικές συνθήκες σε κανονικές θερμοκρασίες. Τέτοια ορυκτά 

συμπεριλαμβάνουν τον πυρίτη (FeS2 ), μαγνητίτη (Fe 30 4 ), σιδηρίτη (FeC03), 

γλαυκονίτη και την ολιβίνη (Fe 2Sί0 4). Επίσης, σχηματίζεται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον με απευθείας χημική καταβύθιση και σχετίζεται τότε με το 

λειμονίτη (ένυδρο τριοξείδιο σιδήρου) και τον αιματίτη (Fe20 3). 

Για παράδειγμα, η δημιουργία του γκαιτίτη από πέτρωμα ολιβίνης ή 

από πυρίτη παρουσιάζεται από τις ακόλουθες χημικές εξισώσεις: (Εξ. 3.1, 

Εξ. 3.2 αντιστοίχως). 154 

Σε αυτές τις αντιδράσεις το οξυγόνο χρησιμεύει ως δέκτης ηλεκτρονίων. ~ 

Το οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου που προκύπτει είναι δυσδιάλυτο . 

Συνεπώς, μετρήσιμες ποσότητες εν διαλύσει ιόντων Fe3
+ βρίσκονται μόνο σε 

ισχυρά όξινα διαλύματα , π . χ . στην περίπτωση οξείδωσης του πυρίτη . Αφού 

εισχωρήσει στην αποσαθρωμένη περιοχή, δηλ. στον εδαφικό μανδύα , ο 

γκαιτίτης μπορεί να γυρίσει πίσω στη δισθενή οξειδωτική κατάσταση του 

σιδήρου κάτω από αναερόβιες συνθήκες με τη βοήθεια μικροβιακής 

αναγωγής. Με αυτή τη μορφή μπορεί να κατανεμηθεί πάλι στο περιβάλλον 

(Εξ. 3.3).154 

(3.3) 

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ενζυματική μεταφορά 

ηλεκτρονίων με τη βοήθεια μικρο-οργανισμών από την οργανική βιομάζα 

(που ορίζεται ως CH20) σε Fe(lll). Η προκύπτουσα συγκέντρωση ιόντων Fe2
+ 

στο διάλυμα αυξάνεται με τη μείωση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού (με 

την αύξηση της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων) και του ρΗ (από Εξ. 3.3). 

Προφανώς, η καταβύθιση , διαλυτότητα και ανακαταβύθιση οξειδίων 

του σιδήρου στη φύση εξαρτώνται αρκετά από παράγοντες όπως η 
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Θερμοκρασία, pH, Eh και ενέργεια ύδατος. Ειδικά για αυτό το λόγο, τα 

διάφσρα οξείδια του σιδήρου χρησιμεύουν ως δείκτες για το είδος του 

περιβάλλοντος στο οποίο δημιουργούνται. Ο γκαιτίτης, όπως και ο αιματίτης 

(Fe
2
0 3), είναι θερμοδυναμικώς τα πιο σταθερά σιδηρούχα οξείδια κάτω από 

αερόβιες επιφανειακές συνθήκες και ως εκ τούτου, θεωρούνται κατά το 

πλείστον τα πιο διαδεδομένα του είδους τους σε εδάφη και πετρώματα. Η 

αναλογία γκαιτίτη : αιματίτη ποικίλει ανάλογα των συνθηκών και είναι, 

συνεπώς, ένας περιβαλλοντικός δείκτης. Το ίδιο ισχύει για το ποσοστό 

αντικατάστασης του σιδήρου με άτομα αργιλίου, (ΑΙ), όπου για τον γκαιτίτη 

εντοπίζεται μεταξύ Ο - 33 mol% ενώ για τον αιματίτη βρίσκεται μεταξύ Ο - 16 

ι Οl 154 mo ιο. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο γκαιτίτης καταβυθίζεται απευθείας σε 

διαλύματα με τη διαδικασία δημιουργίας πυρήνων και κρυσταλλικής 

ανάπτυξης ενώ ο αιματίτης δημιουργείται παρουσία υδριδίου του σιδήρου . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί καμία μετατροπή 

στερεής φάσης γκαιτίτη σε αιματίτη με απλή αφυδάτωση κάτω από 

επιφανειακές συνθήκες, παρόλο που μπορεί να λάβει χώρα μετά από 

ιζηματογενή ενταφιασμό . Μολονότι ο γκαιτίτης παρουσιάζει μια ινώδη και 

ακιδωτή υφή, ενώ ο αιματίτης φαίνεται ως εξαγωνικές πλάκες, τα δύο 

οξείδια είναι συνήθως ισομετρικά και έχουν ακανόνιστο σχήμα. 

3.2.1 Η δομή του Γκαιτίτη 

Ο γκαιτίτης σαν συνθετικός ή φυσικό ορυκτό κρυσταλλώνεται στο 

ορθορομβικό σύστημα. Η βασική δομική του μονάδα, όπως σε όλα τα 

σιδηρούχα οξείδια, είναι το οκτάεδρο, όπου το κάθε άτομο Fe περιβάλλεται 

από ιόντα οξυγόνου και υδροξυλίου. Η στοιχειώδης κυψελίδα έχει τέσσερα 

μόρια του τύπου FeOOH. 154
•
155 

Σαν απλό οξείδιο, ο γκαιτίτης δεν έχει ομοιοπολικό δεσμό με το 

υδροξύλιο του. Τα κατιονικά του πρωτόνια βρίσκονται σε διπλό συντονισμό 
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με τα ιόντα του οξυγόνου και συνεπώς, παρουσιάζεται ως FeO(O-)H+. Αυτά 

τα ιόντα οξυγόνου σχηματίζουν στοιβάδες και εξαγωνική συμπαγή δομή με 

τα ιόντα του σιδήρου, τα οποία βρίσκονται στα οκταεδρικά κενά που 

δημιουργούνται μεταξύ τριών ατόμων Ο ή ομάδων ΟΗ στο ένα επίπεδο και 

του ανιόντος στη στοιβάδα από πάνω. Η αντίστοιχη δομή του γκαιτίτη 

(τετράγωνη συμπαγή στίβαξη) θεωρείται ως γ-φάση και ονομάζεται 

λεπιδοκροκίτης ενώ η β-φάση αποκαλείται ακαγανεϊτης. Γενικά , οι α

φάσεις είναι πιο σταθερές από τις γ-μορφές. 154 

Οι τρεις μορφές FeOOH, δηλ. ο γκαιτίτης , ο λεπιδοκροκίτης και ο 

ακαγανεϊτης, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήμα 3.13, αποτελούνται από 

διπλές ταινίες οκταεδρικών Fe03(0H)3 που μοιράζονται τις γωνιές. Οι 

διαφορές μεταξύ των τριών αυτών μορφών βρίσκονται κυρίως στη 

διαρρύθμιση των οκταέδρων του σιδήρου . 

Στον γκαιτίτη, (α-FeOOH) , όπως και στο διάσπορο (α-ΑΙΟΟΗ), οι 

διπλές ταινίες συνδέονται με επιμερισμό γωνιών κατά τέτοιο τρόπο, ούτως 

ώστε να σχηματίζουν 2 Χ 1 οκταεδρικές "σήραγγες" απέναντι από γέφυρες 

υδρογόνου. 

Ο ακαγανεϊτης (β-FeOOH) περιέχει δίκτυα, τα οποία είναι 

οριοθετημένα από διπλά οκτάεδρα και συνεπώς, δίνουν μια διαρρύθμιση 

2 Χ 2. Αυτά τα δίκτυα σταθεροποιούνται από τις διάφορες ποσότητες 

χλωριούχων ιόντων και ύδατος που βρίσκονται στα δομικά κενά . 

Οι διπλές οκταεδρικές ταινίες στη δομή του λεπιδοκροκίτη, (γ-FeOOH) , 

μοιράζονται τις γωνιές για να δημιουργήσουν στρώματα ζιγκ-ζαγκ τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου . 

Σε όλες τις δομές FeOOH μόνο τα μισά τετράεδρα διαστήματα είναι 

κατελημμένα από ιόντα Fe3+. 
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Γκαιτίτης 

Ακαγανείτης 

Λεπιδοκροκίτης 

Σχήμα 3.13: Εξιδανικευμένες δομές του γκαιτίτη , λεπιδοκροκίτη και 

ακαγανεϊτη. 

Οι διπλές γραμμές (γκαιτίτης , λεπιδοκροκίτης) αντιπροσωπεύουν Η -
δεσμούς. 

Μια σύνοψη των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του γκαιτίτη με μια 

παράλληλη σύγκριση των άλλων δύο μορφών παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3.3_154 
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Πίνακας 3.3: Φυσικές και χημικές ιδιότητες των οξειδίων FeOOH. 

(+ η αντικατάσταση με ΑΙ είναι δυνατή) 

ΓΚΑΙΤΙΤΗΣ Ακαγανεϊτης Λεπιδοκροκίτης 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ α - FeOOH β- FeOOH γ- FeOOH 

Κρυσταλλικό σύστημα :Jρθορομβικό Τετραγωνικό Ορθορομβικό 

Διαστάσεις α = 0.4608 α = 1.048 α = 0.388 
κυψελίδας b = 0.9956 c = 0.460 b = 1.254 

/nm c = 0.30215 c = 0.3070 

Μονάδες 4 8 4 
ανά κυψελίδα , Ζ 

4.26 3.56 4.09 
Πυκνότητα Ι g cm-3 

1/2 1/2 1/2 
Οκταεδρική 

κατάληψη 

1/3 1/2 + 
Μέγιστη αντι -

κατάσταση Fe από ΑΙ 

Ελεύθερη ενέργεια -489156 άγνωστο -476.5156 

σχηματισμού , ΔG0 

Ι kJ mοΓ1 αντισιδηρομαγν αντισιδηρομαγν αντισιδηρομαγν 

Είδος μαγνητισμού 
295 400 77 

Θερμοκρασία Neel Ι Κ 

Παράγοντας 
άγνωστο 

διαλυτότητας 43.3-44.0 40.6 -42.5 

(π Fe + 3 π ΟΗ) 
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Στο Σχήμα 3.14 που ακολουθεί απεικονίζεται με περισσότερη 

λεπτομέρεια σε ατομικό επίπεδο , η μεσοπορώδης δομή του γκαιτίτη . 

, 8 = Fe 

ο =ο 

~ ..--@ =ΟΗ 

' ' 

Σχήμα 3.14: Μεσοπορώδης δομή του γκαιτίτη . 

107 

r 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων της δομής έχουν ως εξής: 

(α) Fe - Ο= 1.89 Α0 και 2.02 Α0 

(όταν το οξυγόνο σχετίζεται με γέφυρaαpρογόνου) , 

(β) Fe - Fe = 3.01 Α0 και 3.28 Α0 

(κατά μήκους των οκταεδρικών άκρων), 

(γ) Fe - Fe = 3.46 Α0 

(μεταξύ των κορυφών). 

Όπως φαίνεται από το σχήμα που παρουσιάζει τη δομή του γκαιτίτη 

και συνάμα από μελέτες που έγιναν πάνω σε οξείδια του σιδήρου, 157
-
161 οι 

ομάδες υδροξυλίων που ενυδατώνουν το στρώμα της επιφάνειας μπορούν 

να διαχωριστούν και να συνδεθούν ξανά , όπως επίσης να παράσχουν τα 

πρωτόνια για κατιονικές ανταλλαγές , (εξίσωση 3.4). 

(Μ+ = κατιόν) (3.4) 

Η ιδιομορφία των κρυστάλλων του γκαιτίτη είναι αρκετά 

χαρακτηριστική. 154 Οι κρύσταλλοι είναι συνήθως ακιδωτοί και μακρόστενοι 

κατά μήκους του κρυσταλλογραφικού c - άξονα και μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως πρισματικοί με ραβδωτή υφή, (Σχήμα 3.15). Η χρήση 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας υψηλής ανάλυσης έδειξε ότι οι ακιδωτοί 

κρύσταλλοι είναι οριοθετημένοι από [11 Ο] έδρες κατά μήκους του άξονα c 162 

και από [021] έδρες στις άκρες τους . 163 

Συχνά οι κρύσταλλοι αυτοί περιέχουν αλληλοπροσχωρήσεις ή 

περιοχές οι οποίες επιταχύνουν τη διάλυση του γκαιτίτη και παράλληλα 

επιβραδύνουν την εκρόφηση ιόντων που παγιδεύονται σε σχισμές στα όρια 

των χώρων αυτών. 164 
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b 
+ ' 

- Γ,. 

Σχήμα 3.15: Ακιδωτός κρύσταλλος του γκαιτίτη . 

Μορφές: πινακοειδής b (01 Ο] , 

ρομβικά πρισματοειδής y (120] , m (11 Ο] , e (021 ], 

ρομβικά πυραμιδοειδής ρ (121 ]. 

Οι μέθοδοι χαρακτηρισμού της δομής και της καθαρότητας του 

βασικού αυτού σιδηρούχου οξειδίου συμπεριλαμβάνουν τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για μικροσωματίδια. Οι πιο σημαντικές τεχνικές 

είναι η ηλεκτρονική μικροσκοπία και η περίθλαση ακτίνων-Χ. Επιπρόσθετα , 

η φασματοσκοπία Mδssbauer, η υπέρυθρη φασματοσκοπία και η θερμική 

ανάλυση δίνουν αρκετά χρήσιμες πληροφορίες. 165 'Οπως όλα τα οξείδια του 

σιδήρου , έτσι και ο γκαιτίτης, έχει έντονο χρώμα με το οποίο μπορεί να 

χαρακτηριστεί . 

Μια σύντομη αναφορά δίνεται πιο κάτω για τις μεθόδους 

χαρακτηρισμού του γκαιτίτη . Παράλληλα, στον Πίνακα 3.4 συνοψίζονται τα 

πιο σημαντικά διαγνωστικά κριτήρια του γκαιτίτη, λεπιδοκροκίτη και 

ακαγανεϊτη , όπως επίσης του αιματίτη τα οποία προήλθαν από τις μεθόδους 

χαρακτηρισμού . 
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(Α} Χριψα : 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των οξειδίων του σιδήρου είναι τα έντονα 

χρώματα αυτών των στερεών. Οι κύριες ηλεκτρονικές μεταπτώσεις οι οποίες 

ευθύνονται για την ύπαρξη χρώματος σε αυτά τα οξείδια είναι η μεταφορά 

φορτίου και σε μικρότερο βαθμό, οι d-d μεταπτώσεις. 154 · 166 Η μεταφορά 

φορτίου οφείλεται στην απορρόφηση ενέργειας φωτός, η οποία χρησιμεύει 

στη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από κάποιο υποκαταστάτη σε ένα μοριακό 

τροχιακό που βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό μεταλλικό ιόν, 

hv 
πχ για τον γκαιτίτη, Fe 3+_ Ο 2- Fe 2+- ο - (3.4). 

Οι d - d μεταπτώσεις οφείλονται στη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από 

την αρχική θεμελιώδη κατάσταση του ιόντος μετάλλου μετάπτωσης σε 

κάποια διηγηρμένη κατάσταση αυτού . Αυτό συμβαίνει λόγω του 

ασυμπλήρωτου d - φλοιού του τρισθενούς σιδήρου με 5 d - ηλεκτρόνια . Το 

ηλεκτρικό πεδίο που παρέχεται από τον αρνητικά φορτισμένο 

υποκαταστάτη προκαλεί τη διαίρεση του d - φλοιού σε διάφορα ηλεκτρονιακά 

επίπεδα , παρέχοντας τη δυνατότητα ύπαρξης ενός αριθμού ηλεκτρονικών 

μεταπτώσεων, μερικές από τις οποίες προσροφούν στην ορατή περιοχή . 

Τα πιο σημαντικά συστήματα για σύγκριση χρώματος θεωρούνται τα 

εξής:1 54 

(α) η θεωρία Kubelka - Munk 

(β) η ταξινόμηση χρώματος Munsell 

(γ) το σύστημα CIE/CIELAB. 

(Β) Περίθλαση ακτίvωv-Χ(ΧRD) : 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και έλεγχο 

καθαρότητας του στερεού . Επιπρόσθετα , παρέχει πληροφορίες που 

αφορούν το μέγεθος του κρυστάλλου, την αταξία της δομής, άλλες δομικές 

παραμέτρους, το βαθμό ισόμορφης αντικατάστασης και την ολική 

επιφάνεια.167-169 

Με τη περίθλαση των ακτίνων - Χ παρατηρούνται οι αλληλεπιδράσεις 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μεταξύ των διαφόρων ατόμων στον 
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κρύσταλλο . Οι αποστάσεις μεταξύ των ατομικών επιπέδων (τιμές d) 

υπολογίζονται με την εξίσωση του Bragg (nλ = 2 dhkΙ sin θ) . 

(Π Ηλεκτρονική Μικροσκοπία : 

Η μέθοδος αυτή δίνει απευθείας μετρήσεις των κρυσταλλικών 

διαστάσεων και μορφολογίας και παράλληλα , δεικνύει την παρουσία 

άμορφου υλικού ή ιχνών σιδηρούχου οξειδίου που δεν ανιχνεύτηκαν με XRD. 

Για παράδειγμα, η χρήση ΤΕΜ απεκάλυψε την παρουσία ελάχιστης 

ποσότητας γκαιτίτη σε παρασκευή που, σύμφωνα με την τεχνική XRD, 

αποτελείτο μόνο από αιματίτη . 

Οι μέσες διαστάσεις, η μορφολογία και η πυκνότητα των κρυστάλλων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του εμβαδού επιφάνειας του 

δείγματος. Γενικά όμως, παρατηρείται μόνο 5 - 10 % ακρίβεια σε σχέση με 

τις τιμές που δίνονται από μετρήσεις με τη μέθοδο προσρόφησης 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση ΒΕΤ. Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο δείγματα 

στερεού γκαιτίτη , τα οποία έχουν παρόμοιο μήκος και πλάτος, είναι πιθανό 

να παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές ολικής επιφάνειας μεταξύ τους κατά 

δύο ή και τρεις φορές. Αυτό οφείλεται στις διαφορές του μέσου ύψους των 

κρυστάλλων των δύο δειγμάτων. Περαιτέρω απόκλιση μπορεί να προέρχεται 

απο το γεγονός ότι στον υπολογισμό του εμβαδού θεωρείται δεδομένη η 

ύπαρξη ομαλότητας στην επιφάνεια ενώ, στην πραγματικότητα, αυτό δεν 

ευσταθεί . 

(Δ) Φαφατοσκοπία Mδssbauer: 

Ανάμεσα στις φασματοσκοπικές μεθόδους, η φασματοσκοπία 

Mδssbauer έχει το πλεονέκτημα να είναι εξειδικευμένη για συγκεκριμένα 

χημικά στοιχεία. Ο σίδηρος μπορεί να μελετηθεί με αυτό το τρόπο αφού είναι 

ένα από τα ενεργά στοιχεία . Με την τεχνική αυτή μπορούν να δοθούν 

πληροφορίες για το μαγνητικό πεδίο του πυρήνα, το σθένος του Fe, το είδος 

της συμπλοκοποίησης και το βαθμό της στο φλοιό του υποκαταστάτη . Είναι 

δυνατό να αναγνωριστεί η ενσωμάτωση αργιλίου στη δομή του γκαιτίτη αφού 

οι διαμαγνητικές ιδιότητες του στοιχείου αυτού μειώνουν τη μαγνητική 

θερμοκρασία του οξειδίου. 175 · 176 
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( Ε) Υπέρυθρη Φασματοσκοπία 

Η υπέρυθρη φασματοσκοπία παρέχει ένα γρήγορο τρόπο 

ταυτοποίησης αν το σιδηρούχο οξείδιο είναι κρυσταλλικό. Στην περίπτωση του 

γκαιτίτη , είναι μια χρήσιμη τεχνική για την ταυτοποίηση του δείγματος και για 

ανίχνευση ξένων ουσιών οι οποίες δεν αφαιρέθηκαν από το προϊόν κατά τη 

σύνθεση . Τέτοιες ουσίες συμπεριλαμβάνουν νιτρώδη (- 1440 cm-1
) και 

ανθρακικά (- 1300, 1500 cm-1
) άλατα. Επιπρόσθετα , ίχνη γκαιτίτη (1 - 2%) 

μπορούν να ανιχνευτούν σε παρασκευές αιματίτη. 

(ΣΤ) Θερμοαvάλυση : (TGA), (DTA). 

Η θερμοσταθμική ανάλυση (Thermograνimetry ,TGA) παρέχει 

πληροφορίες για προσροφημένα και μόρια κρυσταλλικού ύδατος που 

βρίσκονται στο στερεό, όπως επίσης για φασικές μεταπτώσεις και 

μετασχηματισμούς . 

Με τη διαφορική θερμική ανάλυση , (Differential Thermal Analysis, 

DTA),177
-
179 το δείγμα θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό ( - 10Κ min-1 

) και 

καταγράφεται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του δείγματος και ενός 

αδρανούς υλικού . Διαφορές στη θερμοκρασία παρατηρούνται αν οι 

αντιδράσεις είναι εξώθερμες ή ενδόθερμες , όπου στην περίπτωση των 

σιδηρούχων οξειδίων πηγάζουν από μετασχηματισμούς φάσεων (π.χ. γ

Fe203 --.. α-Fe203 ) ή από αφαίρεση προσροφημένων και δομικών μορίων 

ύδατος, αντιστοίχως. Εξώθερμες αντιδράσεις προκαλούνται επίσης από 

ανακρυστάλλωση μικρών κρυστάλλων σε μεγαλύτερους . 

(Ζ) Προσρόφηση (για μέτρηση επιφανειακής υφής) 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον προσδιορισμό του εμβαδού της 

επιφάνειας και του μεγέθους των πόρων των ανόργανων υλικών είναι η 

προσρόφηση μορίων αερίου στους πόρους του στερεού . 

Οι μέθοδοι προσρόφησης, TGA και υπέρυθρης φασματοσκοπίας 

περιγράφονται με περισσότερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 4, εφόσον είναι 

οι ενόργανες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη . 
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Πίνακας 3.4: Διαγνωστικά κριτήρια από μεθόδους χαρακτηρισμού. 154 

Διαγνωστικό Γκαιτίτης Ακαγανεϊτης Λεπιδοκροκ. Αιματίτης 

κριτήριο α - FeOOH β- FeOOH β- FeOOH Fe20 3 

Χρώμα κιτρινο-καφέ κιτρινο-καφέ πορτοκαλί βαθύ κόκκινο 

(Munsell) 7.5R - 10YR 5R-10YR 5R- 7.5R 5R-2.5YR 

Κρυσταλλικό βελονοειδές, σωματοειδές, πρισματικό εξαγωνικές 

σχήμα πρισματικό ραβδοειδές πλάκες 

XRDα 0.418 0.333 0.626, 0.329 0.270 

διαστήματα 0.245 0.255 0.1937 0.368 

/nm 0.269 0.747 0.247 0.252 

Ζώνες 890 840 1026 345 

απορόφησης 797 640 1161 470 

IR Ι cm-1 753 540 

Μαγνητικό 1. β 38.2 - - 51.8 

2 . Υ 50.3 47.1, 46.7,45.3 - 54.2 / 53.5ε 

υπέρλεπτο 48.9, 47.8, 

πεδίο 3.δ 50.6 47.3 45.8 54.2 / 53 . 5ε 

DTA Ενδόθερμη Ενδόθερμη Ενδόθερμη 

κατάσταση 553 -673 543 573 -623 

/Κ Εξώθερμη 

643 - 773 

(όπου : 

α = τα εντονότερα διαστήματα, διαρυθμισμένα με μειωμένη σχετική 

ισχύ, 

β = 295 κ 
1 

γ= 77 κ 
1 

ε =με και χωρίς μετάπτωση Morin (spin flip σε 260 Κ), αντιστοίχως . ) 
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3.2.2 Η σύνθεση του Γκαιτίτη 

Ο γκαιτίτης μπορεί να παρασκευαστεί στο εργαστήριο από συστήματα 

που περιλαμβάνουν είτε ιόντα Fe(lll) ή Fe(ll) με σχετικά εύκολο τρόπο. Αξίζει 

να σημειωθεί, όμως, ότι η διαδικασία σύνθεσης χρειάζεται προσοχή αν 

σκοπός είναι να παρασκευαστούν ποσότητες μικρότερες από αυτές που 

αναγράφονται στην προκαθορισμένη μέθοδο. Υπάρχουν κρίσιμοι 

παράγοντες που επηρεάζουν το είδος του προϊόντος καθώς αυξομειώνονται 

τα διάφορα συστατικά για την επιθυμητή απόδοση. Τέτοιοι παράγοντες 

συμπεριλαμβάνουν τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση του αιωρήματος, την 

αναλογία ΑΙ (ΟΗ : Fe ή οξειδωτικό : Fe), το ρΗ και τους ρυθμούς 

ανάδευσης. 

Η σύνθεση του γκαιτίτη από συστήματα Fe(lll) περιλαμβάνει την 

ουδετεροποίηση ενός διαλύματος τρισθενούς σιδηρούχου άλατος με βάση 

και τη μετέπειτα παραμονή αυτού του καταβυθισμένου υδρίτη του σιδήρου 

σε ΚΟΗ (pH >- 12) για αρκετές μέρες. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά από τον Bδhm, το 1925.180 Σε αλκαλικό περιβάλλον το ίζημα διαλύεται 

για να ελευθερώσει τα διαλυτά υδροξοσύμπλοκα Fe(ΟΗ)4-του Fe(lll), από τα 

οποία ο λιγότερο ευδιάλυτος γκαιτίτης σχηματίζει πυρήνες και 

αναπτύσσεται. 

Η παρασκευή είναι καλύτερα να γίνεται σε φιάλες πολυαιθυλενίου 

λόγω του ότι υπάρχει πιθανότητα να διαλυθούν μικροποσότητες πυριτικών 

αλάτων με τη χρήση υάλινων δοχείων κάτω από ισχυρές αλκαλικές 

συνθήκες. Τα άλατα αυτά καθυστερούν το μετασχηματισμό του σιδηρούχου 

υδριδίου σε γκαιτίτη και μπορεί, επίσης, να κατακρατηθούν από το 

προϊόν. 154 

Αναγκαία είναι επίσης η έκπλυση του προϊόντος προς αφαίρεση των 

ιόντων ΟΗ -, ΝΟϊ και CI - που σχετίζονται με τα συστατικά παρασκευής. Η 

παρουσία ΝΟ3- μπορεί να αναγνωριστεί με υπέρυθρη φασματοσκοπία 

(κορυφή στα 1400 cm-1)_ 

Οι κρύσταλλοι μικραίνουν με την αύξηση της συγκέντρωσης των 

υδροξυλίων από 0.1 Μ σε 2 Μ, με αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγαλύτερα 

εμβαδά επιφάνειας. 154 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός 
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κρυστάλλωσης αυξάνεται με τη συγκέντρωση των υδροξυλικών ομάδων 

καθώς υπάρχει αύξηση υπερκορεσμού σε σχέση με τον γκαιτίτη. 

Η δημιουργία μείγματος γκαιτίτη και αιματίτη συμβαίνει όταν η 

συγκέντρωση του καυστικού καλίου είναι μεγαλύτερη από 0.01 - 4 Μ. Το ίζημα 

έχει , τότε , ένα πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα , το οποίο εξαρτάται από τη 

ποσότητα του αιματίτη στο δείγμα. Στο Σχήμα 3.16 φαίνεται η σχέση μεταξύ 

της έκτασης του σχηματισμού του γκαιτίτη και του αιματίτη σε συνάρτηση 

με τη συγκέντρωση των υδροξυλίων και αργιλικών αλάτων. 181 
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Μοριακότητα Υδροξυλίων 

Σχήμα 3.16: Περιοχές σχηματισμού γκαιτίτη και αιματίτη σε διάγραμμα 

συγκεντρώσεων αργιλικών αλάτων - αλκάλεως. 

Επίσης , η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της σύνθεσης είναι ένας 

βασικός παράγοντας για να αποφευχθεί η δημιουργία αιματίτη με 

αφυδάτωση . Θερμοκρασίες πέραν των 353Κ οδηγούν στη σύνθεση αιματίτη , 

ακόμα και σε ρΗ = 12. Αντίθετα, ο ρυθμός της δημιουργίας γκαιτίτη μειώνεται 

με τη μείωση της θερμοκρασίας (ιδανική θεωρείται αυτή των 343Κ) . 182 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποικίλες ημιτροπικές μορφές των 
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κρυστάλλων του γκαιτίτη, οι οποίες δημιουργούνται κάτω από ορισμένες 

συνθήκες και σχετίζονται πάντοτε με ακιδωτούς κρυστάλλους. 163 Το 

φαινόμενο της ημιτροπίας φαίνεται να προκαλείται απο συνθήκες που 

προωθούν τη συσσωμάτωση του σιδηρούχου υδριδίου. Ημιτροπικά 

δενδριτικά χημικά είδη σχηματίζονται από αιωρήματα υψηλών 

συγκεντρώσεων σε ρΗ = 11.5 - 12 ή επωάζονται από ξένα προσροφημένα 

ιόντα (πχ Mn). Ημιτροπικά χημικά είδη σε σχήμα αστέρα δημιουργούνται από 

πολύ ψηλές συγκεντρώσεις σε ρΗ 12 - 13 ενώ επιταξιακοί ημιτροπικοί 

κρύσταλλοι, οι οποίοι αποτελούνται από κέντρα αιματίτη που έχουν γύρω 

τους μέχρι έξι χημικά είδη γκαιτίτη, σχηματίζονται σε ρΗ 10.5 - 11.5 όταν 

υπάρχει ταυτόχρονη δημιουργία Fe20 3. 

Η σύνθεση του γκαιτίτη από συστήματα Fe(ll) γίνεται με την οξειδωτική 

υδρόλυση διαλυμάτων που περιέχουν ιόντα δισθενούς σιδήρου. Ο γκαιτίτης 

που παρασκευάζεται με θειούχο σίδηρο είναι περισσότερο κρυσταλλικός 

από αυτόν με χλωριούχο σίδηρο. Το αρχικό ίζημα μπορεί να ονομασθεί και 

"πράσινη σκουριά". 183 · 184 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται δείγματα γκαιτίτη που έχουν 

παρασκευαστεί με τρισθενή ιόντα . Για το λόγο αυτό δεν θα υπάρξει 

περαιτέρω αναφορά για το σύστημα Fe(ll). Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η 

παρουσία ανθρακικών αλάτων εμποδίζει τη δημιουργία λεπιδοκροκίτη. 185-187 

Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα παραγωγής μαύρου μαγνητίτη σε περιοχές 

αυξημένης τοπικής οξύτητας αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανάδευση του 

αιωρήματος. 154 

Η παραγωγή γκαιτίτη, στη δομή του οποίου άτομα του σιδήρου 

αντικαθιστούνται μερικώς από ΑΙ, Mn ή Cr ( = Μ), ακολουθεί την ίδια μέθοδο 
όπως στην περίπτωση του καθαρού στερεού με τη μόνη διαφορά ότι το 

διάλυμα είναι μείγμα Fe - Μ. Αλλάζοντας την αναλογία Μ Ι (Μ + Fe), 

δημιουργούνται διάφοροι βαθμοί αντικατάστασης. Η κρυστάλλωση συχνά 

επιβραδύνεται από την παρουσία ξένων κατιόντων με αποτέλεσμα ο χρόνος 

μετασχηματισμού να είναι μεγαλύτερος από εκείνον για τον καθαρό 

γκαιτίτη. 154 
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3.2.3 Επισκόπηση σε συναφείς μελέτες και χρήσεις του Γκαιτίτη 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο σκοπός του τρέχοντος ερευνητικού 

προγράμματος υπό το "Human Capital and Mobility Scheme" είναι η μελέτη της 

χρήσης συγκεκριμένων μεσοπορώδων προσροφητών στην αφαίρεση βαρέων 

μεταλλικών ιόντων από τα υδατικά λύματα . Εφόσον η χημεία επιφάνειας του 

γκαιτίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό των υδάτων από τέτοια 

ιόντα , μια αναφορά σε μερικά αξιόλογα πρόσφατα παραδείγματα μελετών 

και χρήσεων του μεσοπορώδους αυτού ανόργανου υλικού θεωρείται 

χρήσιμη και δίνεται στη συνέχεια . 

Η δυνατότητα εξαγωγής ανιόντων, όπως τα χρωμικά, με άμορφο 

γκαιτίτη έχει αποδεικτεί από τον J. Μ . Zachara και τους συνεργάτες του . 188 

Τονίζεται ότι οι ανιονικοί ρυπαντές , όπως το αρσενικό , αντίθετα με τα 

πολυσθενή μεταλλικά κατιόντα δεν είναι δυνατό να καταβυθιστούν με απλή 

ρύθμιση του ρΗ του διαλύματος. Ο Μ . Djafer έδειξε ότι η σειρά με την οποία 

τα παρακάτω ανιόντα προσροφούνται στον γκαιτίτη είναι : φωσφορικά >

οξαλικά >- βενζοϊκά , 189 ενώ ο Μ . Hudson ήταν ο πρώτος που παρασκεύασε 

και χρησιμοποίησε τροποποιημένο γκαιτίτη για ρόφηση του ρηνίου . 

Η ρόφηση ποσειδωνίου πάνω σε φυσικά ορυκτά του σιδήρου σε 

υδατικά διαλύματα 0.1 Μ NaN03 έδειξε την ισχυρή αλληλεπίδραση του 

γκαιτίτη σε τιμές ρΗ ) 6. 190 Η προσρόφηση ουρανίου στον γκαιτίτη από 

υπόγεια νερά έδειξε ότι χρειαζόταν τρεις βδομάδες για την επίτευξη 

ισορροπίας. 191 

Ο πιθανός μηχανισμός προσρόφησης και εκρόφησης του μολύβδου 

από τη διεπιφάνεια γκαιτίτη - ύδατος προτάθηκε από τους Κ. F. Hayes και 

J. C. Teckie 193 ενώ, λίγο αργότερα , δημοσιεύτηκε ένα μοντέλο για την 

επίδραση της ιονικής ισχύος στη ρόφηση των κατιόντων μολύβδου και 

καδμίου σε ένυδρα οξείδια . 192 

Η επίπλευση ως μέθοδος εμπλουτισμού του ορυκτού γκαιτίτη είναι 

γενικά αποδεκτή . 194 Στο εργαστήριο του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης έχει εφαρμοστεί η επίπλευση με τις διάφορες τεχνικές της 

για την απομάκρυνση ιόντων μετάλλων από αραιά υδατικά διαλύματα , με 
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απώτερο σκοπό την υδρομεταλλουργία . 195-197 Στη μεταλλουργία , ο σίδηρος 

είναι συχνά ανεπιθύμητος και καταβυθίζεται από διαλύματα σαν 
, 198 

γκαιτιτης. 

Τέλος, μετρήθηκε το ισοηλεκτρικό σημείο του γκαιτίτη ως pH 6.5, τιμή 

η οποία είναι συγκρίσιμη με το σημείο μηδενικού φορτίου στην απουσία 

φ , ' 199 
προσρο ημενων ιοντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Υλικά. 

4.1.1 Προσροφούμενες Ουσίες. 

4.1.2 Πορώδη Προσροφητικά: τα εξεταζόμενα δείγματα . 

4.2 Πειραματικές Μέθοδοι . 

4.2.2 Υπέρυθρη Φασματοσκοπία. 

4.2.3 Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA). 

4.2.3 Μέθοδοι Υγρής Χημείας. 

(α) Υδατικές ογκομετρήσεις για μετρήσεις οξύτητας 

(β) Ηλεκτροχημικές αναλύσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού 

για μέτρηση κατιονικών ανταλλακτικών χωρητικοτήτων 

4.2.4 Αλλες Μέθοδοι . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία παρέχουν μια 

ανασκόπηση των υλικών (προσροφουμένων και προσροφητών) που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα αυτή και των πειραματικών μεθόδων 

ανάλυσης και χαρακτηρισμού των προσροφητών. Ο τρόπος παρασκευής και 

ορισμένες άλλες συναφείς πληροφορίες για τα υπό μελέτη δείγματα 

αναφέρονται στο αντίστοιχο μέρος. Οι κύριες πειραματικές τεχνικές της 

παρούσας εργασίας συμπεριλαμβάνουν ισόθερμη ογκομετρική 

προσρόφηση , υπέρυθρη φασματοσκοπία και σε λιγότερο βαθμό, 

θερμοσταθμική ανάλυση. Οι μέθοδοι υγρής χημείας για μελέτη ρόφησης 

ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα στην επιφάνεια του γκαιτίτη 

συμπεριλαμβάνουν ηλεκτροχημικές μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια 

ιόντων και ογκομετρία. Στις μελέτες ρόφησης ιόντων χαλκού έγινε επίσης 

χρήση υπεριώδους φασματοσκοπίας. 

4.1 Υλικά 

4.1.1 Προσροφούμενες Ουσίες 

Τα μέσα που συνήθως βρίσκουν χρήση στην τεχνική της ογκομετρικής 

προσρόφησης για να δώσουν πληροφορίες για το μέγεθος του πορώδους 

συστήματος έχουν ποικίλο μέγεθος . Μόνο μόρια με κινητική διάμετρο 

μικρότερη από αυτή του πορώδους ανοίγματος μπορούν να προσροφηθούν 

ενώ σε οριακές περιπτώσεις απαιτείται μια ελάχιστη αύξηση της 

θερμοκρασίας. Η κινητική διάμετρος Lennard-Jones είναι η πιο κατάλληλη 

στην πρόβλεψη προσιτότητας ενός προσροφητού για ένα ορισμένο 

προσροφούμενο. Στον Πίνακα 4.1 δίνονται οι διαστάσεις μερικών μορίων που 

χρησιμοποιούνται ως προσροφούμενα μέσα. 1 Αξίζει να σημειωθεί, για 

συγκριτικούς σκοπούς, ότι τα ανοίγματα εξα-, οκτα-, δεκα- και δωδεκα-
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μελών δακτυλίων Si04 είναι περίπου 270 pm, 430 pm, 600 pm και 770 pm, 
, 2 

αvτιστοιχως. 

Πίνακας 4.1: Μοριακές διαστάσεις προσροφουμένων μέσων. 

Pauling Κινητική διάμετρος 

Π ροσροφούμενες Lennard-Jones 
Ουσίες Μήκος Διάμετρος 

Ε Ε 
Ε 

He 300 260 

Η2 240 289 

Ne 320 275 

Ar 384 340 

Kr 420 396 360 

Xe 390 436 396 

co 410 370 376 

02 390 280 346 

Ν2 410 300 364 

Η20 315 265 

ΝΗ3 650 380 260 

CH4 420 380 

C3Hs 490 430 

βενζόλιο 660 585 

κυκλοεξάνιο 670 600 

Προσροφούμενα μόρια, σύμφωνα με εισήγηση του Kiseleν, 3 

ταξινομούνται σε τρεις ομάδες: 

(α) συμμετρικά, σφαιρικά χωρίς μόνιμη ηλεκτρική ροπή, π . χ. CH4, Kr, Ar 

(β) γραμμικά, με μόνιμη ηλεκτρική (διπολική ή τετραπολική) ροπή, 

π.χ. CO, Ν2 , 0 2 

(γ) συμμετρικά, μη-γραμμικά με μόνιμη ηλεκτρική ροπή, π.χ. Η20. 

Οι μετρήσεις προσρόφησης στην παρούσα εργασία βασίζονται στις 
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μοριακές διαστάσεις και ιδιότητες του Ν2 για τον προσδιορισμό της 

επιφανειακής υφής των ζεολιθικών δειγμάτων και του γκαιτίτη. Το άζωτο 

είναι το πιο συνηθισμένο μόριο στη μελέτη προσρόφησης πορωδών υλικών. 3 

'Εχει αποδειχθεί ότι υποκινεί τη δημιουργία ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων 

λόγω της τετραπολικής ροπής που διαθέτει. 1 Το μήκος του δεσμού Ν - Ν είναι 

Ο.1097 nm.4 

Μερικά από τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του μορίου Ν2 
συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2 ενώ οι μοριακές του διαστάσεις και κινητική 

διάμετρος αναγράφονται στον Πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.2: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του αζώτου. 

ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙ ΚΟ ΑΖΩΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 

Μοριακή μάζα 4 28.0134 Κρίσιμη θερμοκρ . 126.20 

ΜΙ g mοΓ1 8 T3c Ι Κ 

Διατομή 0.162 Κρίσιμη 50.43 

επιφάνειας5 πίεση, P3c 
8 

/ 105 Pa 

σι nm2 

Πυκνότητα υγρού 0.809 

Πολωσιμότητα 6 1.76 (77 Κ) 8 Ι g cm-3 

α / 10-3 nm3 

Πυκνότητα στερεού 0.945 

Διπολική ροπή Ο.Ο (77Κ) 8 Ι g cm-3 

μ / 10-3° Cm 

Ενθαλπία 5.57 
Τ ετραπολική ροπή 6 -5.0 υγροποίησης 7 

Q / 10-40 Cm2 
-Δuyρ. Η Ι KJ mοΓ1 

Σημείο ζέσεως 8 77.35 

/Κ 
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Το αέριο άζωτο (Linde Gas, U.Κ.) που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 

προσρόφησης είχε βαθμό καθαρότητας 99.999%. 

Παράλληλα με τα προσροφούμενα αέρια σε μελέτες επιφανειών, 

εξίσου σημαντική θεωρείται η πιθανή προσρόφηση διαφόρων ιόντων στη 

δομή των εξεταζομένων προσροφητών. 

Στην παρούσα έρευνα, η διερεύνηση προσρόφησης ιόντων δισθενούς 

χαλκού, Cu 2+, στην επιφάνεια του γκαιτίτη έγινε σε υδατικό διάλυμα 0.01 Μ 

CuSO 4 που είχε παρασκευασθεί από το αντίστοιχο ένυδρο άλας CuSO 4 . 5Η20 

(BDH, καθαρότητα >- 98.5%). 

4.1.2 Πορώδη Προσροφητικά: τα εξεταζόμενα δείγματα 

Τα πορώδη στερεά δείγματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εργασάι αυτή ως προσροφητικά μέσα ελήφθησαν από διάφορες πηγές και 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες ομάδες. 

Α) Ζεολιθικά Δείγματα ZSM - 5 

Τα ζεολιθικά δείγματα ZSM-5 (Β2 , Β4, Β13 και 837) 

παρασκευάστηκαν με την κλασική μέθοδο υδροθερμικής κρυστάλλωσης 

αργιλοπυριτούχας ξηροπηκτής, χωρίς την προσθήκη οργανικής μήτρας, από 

τον Δρ. Μ. Ρ. Keung στο Πανεπιστήμιο του Brunel.9 Η σύνθεση των στερεών 

αυτών σε μορφή Na-ZSM-5 έγινε παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του 

νατρίου κάτω από διαφορετικές συνθήκες (Πίνακας 4.3). 

Η γενική εικόνα για τον τρόπο σύνθεσης των ζεολίθων ZSM-5 έχει ήδη 

δοθεί στο Κεφάλαιο 3. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασκευάστηκαν 

τα ζεολιθικά αυτά στερεά χωρίς οργανικές μήτρες είναι πιο αυστηρές σε 

σύγκριση με την κανονική κλασική μέθοδο . 9-
15 Περιοριστικά "παράθυρα" 

θέτουν όρια στις διάφορες συνθετικές παραμέτρους για παραγωγή ζεολίθων 

καθαρής φάσης. 
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Η διαδικασία παρασκευής των πιο πάνω δειγμάτων συνοπτικά 

βασίζεται στην ετοιμασία της συνθετικής ξηροπηκτής από δύο διαφορετικά 

διαλύματα Α και 8. 
9 Το διάλυμα Α, το οποίο παρέχει το αλκαλικό υδροξείδιο 

και τα πυριτικά άλατα , ετοιμάστηκε διαλύοντας με ανάδευση NaOH και 

Aerosil 200 (Si02) σε απεσταγμένο νερό. Ως πηγή αργιλικών ιόντων, το στερεό 

ΑΙ2(S04)3 .18Η20 διαλύθηκε σε Η20 , αναδεύοντας σταθερά για επίτευξη 

ενός ομοιογενούς διαλύματος 8, το οποίο προσθέθηκε αργά στο διάλυμα Α 

με συνεχή ανάδευση. Η χρήση δοχείων πολυπροπυλενίου εξαλείφει την 

πιθανότητα μόλυνσης των διαλυμάτων από πυριτικά είδη που προέρχονται από 

τη διάλυση των τοιχωμάτων των υάλινων φιαλών . Στη συνέχεια, η πηκτή που 

σχηματίστηκε θερμάνθηκε σε κλίβανο . 

Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει τις συνθήκες σύνθεσης των δειγμάτων 82, 

84, 813 και 837.9 

Πίνακας 4.3: Σύσταση και συνθήκες παρασκευής των δειγμάτων 

82, 84, 813 και 837. 

Η20 Si02 NaOH NaHC03 Χρόνος 
Δείγμα 

: Si02 : ΑΙ203 : Si02 : Si02 /ώρες 

82 80 50 0.25 - 72 

84 80 110 0.25 - 72 

813 80 50 0.40 - 66 

837 80 50 0.30 0.30 113 

Θερμοκ. 

/Κ 

453 

453 

453 

453 

Σε όλη τη σειρά των δειγμάτων η αναλογία Η20 Si02 και η 

θερμοκρασία κρατήθηκαν σταθερές. 

Μεταβλήθηκε συστηματικά η αναλογία της συγκέντρωσης του καυστικού 
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νατρίου και πυριτικών αλάτων (0.20 - 0.40). Η παράμετρος αυτή επηρεάζει το 

κρυσταλλικό μέγεθος και τη μορφολογία του συστήματος. 

Παράλληλα, η περιεκτικότητα Si και ΑΙ παρέμεινε σταθερή σε τρία 

από τα δείγματα ενώ στο δείγμα 84 υπήρχε αύξηση της ποσότητας 

πυριτικών αλάτων. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική λόγω του ότι 

επηρεάζει τον αριθμό των ενεργών περιοχών που είναι διαθέσιμες προς 

κατάλυση καθώς και το μέγεθος των κρυστάλλων που παράγονται. 

Ο χρόνος αντίδρασης ήταν επίσης μεταβλητός. Μελέτες9 έχουν δείξει 

πως το ιδανικότερο χρονικό διάστημα κατά την κρυστάλλωση για 

παρασκευή προϊόντος καθαρής φάσης κυμαίνεται μεταξύ 70 - 72 ωρών. Ο 

κίνδυνος δημιουργίας χαλαζία θεωρείται αυξημένος όταν ο χρόνος 

αντίδρασης ξεπεράσει αυτό το όριο. 

Η μόνη ουσία η οποία δεν αναγράφεται στη γενική διαδικασία 

σύνθεσης που αναφέρθηκε πιο πάνω και που χρησιμοποιήθηκε για το δείγμα 

837 ήταν το ρυθμιστικό διάλυμα NaHC03. Ενσωματώνεται στη ξηροπηκτή 

αντίδρασης, ως μέρος του διαλύματος Α, μετά από τη διάλυση του 

καυστικού νατρίου και πριν ακριβώς από την προσθήκη του Aerosil 200. Η 

ρυθμιστική δράση του όξινου ανθρακικού ιόντος οφείλεται στις ισορροπίες 

των ανθρακικών ιόντων. Ο Keung παρατήρησε ότι η χρήση του ρυθμιστή στη 

σύνθεση τέτοιων ζεολίθων βελτιώνει την κρυσταλλική μορφολογία. 9 

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης του, ο Keung συμπέρανε9 ότι οι 

ιδανικότερες συνθήκες για τη δημιουργία ζεολίθων καθαρής φάσης στο 

σύστημα ZSM-5 χωρίς οργανική μήτρα είναι ο χρόνος σύνθεσης να μη 

ξεπερνά τις 72 ώρες σε μια θερμοκρασία 453Κ. Παράλληλα, οι τιμές 80, 100 

και 0.30 για τις αναλογίες Η20 : Si02, Si02 : ΑΙ203 και NaOH : Si02, 

αντιστοίχως, ικανοποιούν την πιο ιδανική σύσταση της ξηροπηκτής. 

Είναι σημαντικό να λάβει κανείς υπόψη τα πιο πάνω στη μελέτη της 

επιφανειακής υφής των ζεολίθων. Παρόλο που δεν δόθηκαν οι ακριβείς τιμές 

του μεγέθους των συγκεκριμένων δειγμάτων, το συμπέρασμα που εξάχθηκε, 

λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος που προέκυψε από παρόμοια δείγματα 

κάτω από τις διάφορες πειραματικές παραμέτρους στη διατριβή του 

Keung, 9 είναι ότι η μέση διάμετρος των κρυσταλλιτών κυμαίνεται από 12 - 30 
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nm. Υπάρχει μόνο αναφορά για τις διαστάσεις του δείγματος 84, του οποίου 

το μέσο μέγεθος του κρυστάλλου δίνεται ως 12 nm. 

Β) Σιλικαλίτης Ι 

Το δεύτερο είδος των πορωδών προσροφητών που εξετάστηκαν στην 

παρούσα διατριβή ήταν ένα ζεολιθικό δείγμα Σιλικαλίτη 1. Η παροχή του 

ελεύθερου από αργίλια στερεού αυτού έγινε μέσω του Δρ . Κουλουμπρή 

από την BASF. Η παρασκευή έλαβε χώρα με τη χρήση οργανικής μήτρας. 

Σημειωτέον ότι η μείωση της συγκέντρωσης αργιλίου κατά τη σύνθεση 

ζεολίθων ZSM-5 χωρίς οργανικές μήτρες αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας 

α-χαλαζία . 

Το στερεό αυτό χαρακτηρίστηκε με προσροφητικές και 

φασματοσκοπικές μετρήσεις . 

Γ) Γκαιτίτης 

Η τρίτη ομάδα υλικών η οποία μελετήθηκε στην έρευνα αυτή ως 

μέσον προσρόφησης συμπεριλαμβάνει δείγματα γκαιτίτη, FeOOH (Α - Ζ). 

Τα δείγματα (Α) και (Β) παρασκευάστηκαν στο Reading Uniνersity (Dr. 

Μ. Hudson).16 Η σύνθεση των δειγμάτων (Α) και (Β) ξεκίνησε με την παρασκευή 

διαλύματος Fe(N03)3. 9Η20 (202 g) σε 500 cm3 ύδατος και την προσθήκη του 

σε διάλυμα αμμωνίας (0.88 Μ, 120 cm3
) σε απεσταγμένο νερό (380 cm\ 

17 Η 
υδρόλυση επιτυγχάνεται με ανάδευση του μείγματος για 15 λεπτά. Το 

προκύπτον καφέ παχύρρευστο μείγμα φυγοκεντρήθηκε στα 1500 rpm και 

μετά ξεπλύθηκε αρκετές φορές με απεσταγμένο νερό για αφαίρεση νιτρικών 

αλάτων, η απουσία των οποίων επιβεβαιώθηκε με την εφαρμογή της 

ποιοτικής ανάλυσης του "καφέ δακτυλίου". 18 

Το δείγμα ακολούθως παρέμεινε σε διάλυμα ΚΟΗ (2Μ, 540 cm
3

) για 
γήρανση σε θερμοκρασία δωματίου. Το ίζημα που δημιουργήθηκε 
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ξεπλύθηκε έξι φορές με απεσταγμένο νερό (2 L) για απομάκρυνση 

χλωριούχων ιόντων (έλεγχος με AgCI) 19 και άλλων ξένων ουσιών. Το τελικό 

προϊόν ξηράνθηκε στους 333Κ και τέλος κοσκινίστηκε δια μέσου πλέγματος 

ανοίγματος 250nm. 

Στο εργαστήριο μας επίσης παρασκευάστηκαν δείγματα γκαιτίτη 

όπου οι συνθήκες ήταν οι ίδιες με τις προαναφερθείσες, με μόνη διαφορά 

την ταχύτητα φυγοκέντρησης στα 3000 rpm (Γ) και την κονιοποίηση του 

δείγματος σε γουδί μετά τη σύνθεση του (Δ) . Στο δείγμα (Ε) σαν 

αντιδραστήριο σύνθεσης χρησιμοποιήθηκε χλωριούχος τρισθενής σίδηρος 

(135.15 g) ενώ το δείγμα (ΣΤ), το οποίο παρασκευάστηκε στο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης, ήταν λειοτριμμένο και προσφέρθηκε για το σκοπό της 

έρευνας από τους Δρ. Α. Ζουμπούλη και Κ. Μάτη . Το δείγμα (Ζ), το οποίο 

παρασκευάστηκε όπως το δείγμα (Γ) με ένυδρο νιτρικό τρισθενή σίδηρο, 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη προσρόφησης ιόντων χαλκού. 

Ο Πίνακας 4.4 δίνει συνοπτικά την προέλευση των ποικίλων δειγμάτων 

του γκαιτίτη που μελετήθηκαν. Η καθαρότητα των κυρίων χημικών ουσιών 

οι οποίες ενεπλάκησαν στη σύνθεση των δειγμάτων (Γ) - (Ε) και (Ζ), όπως και 

άλλων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πειραματικής εργασίας, καταγράφονται στο Παράρτημα 1. 

Πίνακας 4.4: Προέλευση δειγμάτων του γκαιτίτη. 

Δείγμα Γκαιτίτη Προέλευση 

(Α) και (Β) Reading Uniνersity (Dr. Μ. Hudson) 

(Γ) , (Δ) , Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(Ε) και (Ζ) (Μ . Ε. Ελευθερίου) 

(Ση Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Δρ. Α. Ζουμπούλης, Δρ. Κ. Μάτης) 
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Στο Πανεπιστήμιο του Reading, παράλληλα με την παρασκευή των 

δειγμάτων (Α) και (Β), έγινε η θερμοσταθμική τους ανάλυση , η οποία έδειξε 

ότι γύρω στους 473 Κ χάνεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του βάρους. Αυτό 

αντικατοπτρίζει ότι κάποια αλλαγή λαμβάνει χώρα στη δομή. Το Σχήμα 4.1 

παρουσιάζει την ανάλυση TGA του γκαιτίτη που στάλθηκε με τα δείγματα . 

Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο μας επίσης 

υποβλήθηκαν σε αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδωσαν διαγράμματα 

παρόμοια του τύπου που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1. Στο Παράρτημα 2 

παρουσιάζεται το θερμοσταθμικό διάγραμμα του δείγματος Γ - γκαιτίτη . 

υ 

1 
1 1 1 1 1 

Ν α "' "' .... Ν ο -C) ID 
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Σχήμα 4.1: Θερμοσταθμική ανάλυση του γκαιτίτη (Reading Uniνersity) . 
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4.2 Πειραματικές Μέθοδοι 

Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφοvrαι οι διάφορες πειραματικές 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία . Οι κύριες 

ενόργανες μέθοδοι χαρακτηρισμού της επιφανειακής υφής των στερεών 

πορωδών δειγμάτων συμπεριλαμβάνουν την ισοθερμική ογκομετρική 

προσρόφηση, την υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR Ι DRIFTS) και σε 

μικρότερο βαθμό, τη θερμοσταθμική ανάλυση. Οι μέθοδοι υγρής χημείας που 

ενεπλάκησαν ήταν ογκομετρικές μετρήσεις για τον προσδιορισμό της 

οξύτητας των ζεολιθικών στερεών και ηλεκτροχημικές μετρήσεις, 

ογκομετρία και υπεριώδης φασματοσκοπία κατά τη μελέτη ρόφησης ιόvrων 

χαλκού από υδατικά διαλύματα στην επιφάνεια του γκαιτίτη. 

4.2.1 Ισοθερμική Ογκομετρική Προσρόφηση 

Η θεωρία της προσρόφησης και η γενική διαδικασία μέτρησης των 

διαφόρων σχετικών επιφανειακών παραμέτρων με βάση τη θεωρία αυτή 

έχουν ήδη δοθεί στο Κεφάλα ιο 2. 

Εν συvrομία, σε μελέτες ογκομετρικής προσρόφησης το ποσό αερίου 

που προσροφάται σε μια ορισμένη θερμοκρασία μετριέται ως συνάρτηση 

της πίεσης του αερίου , ρ, σε ισορροπία με το στερεό. Διαδοχικά σημεία 

προσρόφησης λαμβάνοvrαι με σταδιακή αύξηση της πίεσης. Συνεπώς, η 

γραφική παράσταση της ισοθέρμου μπορεί να κατασκευαστεί. Η εκρόφηση 

μελετάται με την αvrίθετη διαδικασία. Συνήθως, το προσροφημένο ποσό 

εκφράζεται ως όγκος αερίου (cc STP Ι g) προσροφημένος ανά γραμμάριο 

προσροφητικού . 

Η ισοθερμική ογκομετρική προσρόφηση χωρίζεται σε δύο είδη: στη 

"στατική" και τη ''συνεχή" μέθοδο εισαγωγής του προσροφουμένου στο 

σύστημα.20 Κατά τη "στατική" μέθοδο, προκαθορισμένες τιμές πίεσης ή 

όγκου σταματούν τη ροή του προσροφουμένου σε τακτά διαστήματα 

επιτρέποvrας την ισορροπία του συστήματος πριν τη μέτρηση του σημείου 

προσρόφησης. Στη "συνεχή" μέθοδο,20•21 η ροή του αερίου είναι σταθερή και 
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ρυθμίζεται από βαλβίδα. Αυτό είναι και η μόνη βασική διαφορά στη δομή του 

0ργάνου της μεθόδου αυτής σε σύγκριση με τη στατική μέθοδο. Η πίεση 

μεταβάλλεται και το προσροφημένο ποσό καταγράφεται. 

Η τεχνική της "στατικής" προσρόφησης βρίσκει σε; πιο ευρεία χρήση 

και εφαρμόστηκε; στην παρούσα έρευνα . Ένα σχηματικό διάγραμμα της 

βασικής δομής του στατικού ογκομετρικού οργάνου δίνεται στο Σχήμα 4.2. 

Ar Ν 2 
-7 

He 
-7 

Μεταφορέας πίεσης 

Α 

Δ 

Μεταφορέας 
πίεσης 

Θερμόμετρο 

Β 

Γ 

Ε 

Χώρος 
Δείγματος 

Σχήμα 4.2: Βασική δομή του οργάνου στατικής ογκομετρικής προσρόφησης. 

Το όργανο αποτελείται από έξι βασικά μέρη: το προσροφάν μέσο, την 

πηγή He, το χώρο δείγματος, το σύστημα κενού, το μεταφορέα πίεσης και 

το θερμικό μετρητή . Η πηγή He προσδιορίζει τον όγκο "νεκρού" χώρου 

μεταξύ του πώματος του δείγματος (Ε) και της βαλβίδας (Γ) , όπως επίσης 
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τον όγκο του δοχείου δείγματος. Το ακριβές ποσό του προσροφόντος αερίου 

που εισήχθηκε στο δείγμα υπολογίζεται με τη βοήθεια του μεταφορέα . Το 

Θερμόμετρο χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της τάσης ατμών του 

nροσροφουμένου στην πειραματική θερμοκρασία. Η αυτοματοποίηση της 

τεχνικής αυτής έχει οδηγήσει σε ορισμένες τροποποιήσεις του θεμελιώδους 

αυτού οργάνου. 

Στην παρούσα μελέτη, οι μετρήσεις των ισοθέρμων προσρόφησης 

έγιναν με τη βοήθεια του αυτόματου αναλυτή επιφάνειας Micromeritics ASAP 

201 Ο (Accelerated Surface Area and Porosimetry). 

Το σύστημα αυτό δίνει την επιφάνεια ΒΕΤ και Langmuir των διαφόρων 

δειγμάτων, χρησιμοποιώντας τις σχετικές εξισώσεις (Κεφ. 2, Εξ. 2.13, 2.28). 

Το μέγεθος και η κατανομή του μεγέθους των πόρων υπολογίζονται με τη 

μέθοδο BJH, ενώ για τα μικροπορώδη υλικά μπορεί να γίνει η χρήση ενός 

από τα δύο μοντέλα των t - διαγραμμάτων (Halsey ή Harkins - Jura). Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης των τιμών μέτρησης μικροπόρων με τις 

μεθόδους ΜΡ, Dubinin και Horvath-Kawazoe. 

Το όργανο ASAP 2010 αποτελείται από τον αναλυτή, το συντελεστή 

ελέγχου και το διαμετωπικό ρυθμιστή, ο οποίος ρυθμίζει τις διάφορες 

αναλύσεις. Το σύστημα είχε περαιτέρω ενισχυθεί με μοριακή αντλία 

τηρβώδους ροής του είδους MDP 5011 Alcatel, η οποία επιτρέπει την επίτευξη 

κενού μέχρι 1 Χ 1 Ο-5 mmHg για ανάλυση μικροπορωδών υλικών. 'Οταν η 

αντλία αυτή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, το κενό φτάνει μέχρι 5 Χ 10-5 

mmHg. 

Ο αναλυτής απεικονίζεται στο Σχήμα 4.3 ενώ, παράλληλα, τα 

διάφορα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται και οι λειτουργίες τους 

συνοψίζονται στον Πίνακα 4.4. 
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Πίνακας 4.4: Βασικά λειτουργικά του αναλυτή Micromeritics ASAP 201 Ο . 

Εξάρτημα Λειτουργία 

Πίνακας ρύθμισης Ι ελέγχου Θέτει παραμέτρους χειρισμού για την 

προετοιμασία του δείγματος και το κενό 

για την ανάλυση. 

Περίκλειστο αντλιών κενού Εσωκλείνει δύο ανεξάρτητες αντλίες 

- για ανάλυση και για απαέρωση . 

Χώροι προετοιμασίας Δύο ανεξάρτητοι χώροι για απαέρωση. 

Χώρος ανάλυσης Περιέχει σωληνίσκο κορεσμένης πίεσης 

για ακριβείς αναλύσεις . 

Κρύα παγίδα Εξαλείφει την οπισθοροή ανεπιθύμητων 

αερίων 

Ισοθερμικό περίβλημα Εξαλείφει σφάλματα νεκρού χώρου. 

Δοχείο Dewar υγρού Ν2 Συνδυασμένος με το ισοθ . περίβλημα δίνει 

μέχρι 60 ώρες ανεπίβλεπτη ανάλυση . 

Ανυψωτής θέρμου Dewar Ανεβοκατεβάζει το λουτρό υγρού Ν2. 

Πλαστικό κάλυμμα Περικλείει το χώρο χειρισμού με 

ασφάλεια . 

Διακλαδωμένη σωλήνωση Αποτελείται από μαγνητικά συρόμενες 

(εσωτερικά) βαλβίδες και μεταφορέα θερμοκρασίας. 

Συνεπώς, εμποδίζει θερμικές 

διακυμάνσεις διατηρώντας την ακρίβεια 

των μετρήσεων. 

Βαλβίδες εισόδου Ν2 , He ή Επιτρέπουν την είσοδο διαφόρων αερίων. 

άλλων προσροφούντων 
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Διακόπτης 
μοριακής 
οπισθέλκουσας 
αντλίας 

Χώροι 
προετοιμασίας 

Περίκλειστο 
αντλίων κενού 

Π ίνακας ρυθμ ίσεων 
και ελέγχου 

Σχήμα 4.3: Ο αναλυτής Micromeritics ASAP 201 Ο . 

Χώρος ανάλυσης 

Δοχείο Dewar 
υγρού Ν2 

Ανυψωτής δοχείου Dewar 

Πριν από κάθε ανάλυση για μέτρηση της ισοθέρμου , η απαέρωση του 

δείγματος θεωρείται απαραίτητη για αφαίρεση φυσιοροφημένων και 

χημοροφημένων ουσιών, όπως μορίων νερού . Άρα , η απαέρωση συντελεί στην 

ενεργοποίηση της επιφάνειας . Αυτό επιτυγχάνεται με την έκθεση του 

δείγματος σε υψηλές πιέσεις (500 mmHg) και θερμοκρασίες, οι οποίες 

κυμαίνονταν, στην παρούσα έρευνα , μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου και 

623Κ για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα . Το δείγμα ακολούθως μεταφέρεται 

στο χώρο ανάλυσης ο οποίος βρίσκεται υπό κενό και έπειτα γεμίζει με το 

προσροφούμενο με τη βοήθεια των κατάλληλων βαλβίδων στη διακλαδωμένη 

σωλήνωση (Σχήμα 4.4). Το προσροφούμενο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη 

αυτή ήταν το αέριο άζωτο. 
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Ο προσδιορισμός του "νεκρού" όγκου του συστήματος μέτρησης 

επιτυγχάνεται με το γέμισμα του συστήματος με He (Linde Gas, 99.999% 

καθαρότητα) σε 925 mmHg, μετά από τη δημιουργία κενού στη σωλήνωση . 

Μετά την αφαίρεση He λαμβάνουν χώρα η εισαγωγή του προσροφουμένου 

στη διακλαδωμένη σωλήνωση και η προσρόφηση του στην επιφάνεια του 

δείγματος . Προκαθορισμένες τιμές σχετικής πίεσης ελέγχονται σε τακτά 

διαστήματα επιτρέποντας έτσι την ισορροπία του συστήματος πριν τη 

μέτρηση του σημείου προσρόφησης. Με τη μέτρηση του προσροφημένου 

ποσού στην ατμοσφαιρική πίεση ξεκινά η εκκένωση του συστήματος. 

Συνεπώς, είναι δυνατή η κατασκευή της καμπύλης εκρόφησης από τα 

αποτελέσματα της οποίας υπολογίζεται η κατανομή του μεγέθους των 

πόρων στο δείγμα . 

Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται το σύστημα της διακλαδωμένης 

σωλήνωσης, όπως παρουσιάζεται στην οθόνη του συντελεστή ελέγχου . Η 

κατάσταση των μαγνητικών βαλβίδων, του μετρητή κενού , του σταδίου που 

βρίσκεται η μέτρηση , όπως επίσης και η θέση του δοχείου Dewar δεικνύονται 

με διάφορα γραφικά διακριτικά. 

Κενό 

1 2 

θ 

Θάλαμος 

διαβάθμισης · Μεταφορέας 

He 

3 

v 

Μετρητής 
κενού 

6 

11 

~ C!ίκτης 
σταδίου 

-~μέτρησης 

P sat 

Σωληνάριο · 
πίεσης 
κορεσμού 

Θέση 

δοχείου 
Dewar 

Δοχείο δείγματος 

Σχήμα 4.4: Το σύστημα της διακλαδωμένης σωλήνωσης του ASAP 2010. 

147 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Οι μετρήσεις των ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 όλων των δειγμάτων 
υπό την παρούσα έρευνα έγιναν με τη βοήθεια του ASAP 201 Ο στη 

θερμοκρασία υγρού αζώτου (77Κ) με αρχική πίεση 0.13 Pa (1atm=10 5 Pa) 

Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας ΒΕΤ χρησιμοποιήθηκε μόνο μια 

ορισμένη περιοχή της ισοθέρμου . Γνωρίζοντας το βάρος του εξεταζομένου 

στερεού , τον όγκο του αερίου που προσροφήθηκε και την πίεση ισορροπίας , 

η επιφάνεια αυτή μπορεί να υπολογιστεί από τη γραμμική μορφή της 

εξίσωσης ΒΕΤ, 22 

(p/p
0
)/[V(1-p/p

0
)]=1 /(Vm· C)+[(C-1)/(Vm .C)]. (ρ/ρ0) 

με άξονες (ρ Ι ρ0 ) Ι [V (1 - ρ Ι ρ0)] ως προς (ρ Ι ρ0). 

όπου: 

C = σταθερά προσρόφησης 

ν m = μέγιστος όγκος ροφήσεως αερίου για μονομοριακό στρώμα 

(4.1) 

V = όγκος προσροφημένου αερίου ανά μονάδα βάρους προσροφητού 

ρ Ι ρ0 = σχετική πίεση 

Η σταθερά C και η τιμή V m, δηλ. ο αριθμός των μορίων του αερίου για 

την κάλυψη του μονομοριακού στρώματος μπορούν να εξαχθούν από την 

κλίση και την αποτέμνουσα της γραμμικής μορφής (Σχήμα 2.6, Κεφ. 2) με τη 

βοήθεια του αυτοματοποιημένου συστήματος που είναι ενσωματωμένο στο 

όργανο της προσρόφησης. Από την τιμή αυτή , το εμβαδά επιφάνειας ΒΕΤ 

μπορεί να υπολογιστεί, θεωρώντας ότι τα μόρια του αζώτου βρίσκονται σε 

συμπαγή συσσώρευση πάνω στην επιφάνεια και ότι το καθένα καλύπτει 

2 0.162 nm . 

Επειδή η εξίσωση ΒΕΤ δεν πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά για 

μικροπορώδη υλικά, εφόσον ο μηχανισμός προσρόφησης για τα υλικά αυτά 

είναι διαφορετικός και το εύρος της γραμμικής περιοχής της γραφικής 

παράστασης είναι συχνά μικρότερο από ότι προϋποθέτει η θεωρία , σε όλες 

τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν πέντε σημεία μεταξύ 0.01 - 0.1 p/p0 πάνω 

στη γραμμική περιοχή της εξίσωσης ΒΕΤ 

Παρόλο που έχει υποστηριχθεί23 ότι διάφοροι αντισταθμιστικοί 
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παράγοντες στην εξίσωση ΒΕΤ συντείνουν σε ορθή τιμή για το εσωτερικό 

εμβαδά επιφάνειας, η εμπειρική μέθοδος διαγράμματος "-t" είχε 

χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μικροπορότητας των δειγμάτων του 

Σιλικαλίτη 1 και των ζεολίθων ZSM-5 χωρίς οργανική μήτρα. 

Στη μέθοδο "-t", η οποία δεν βασίζεται σε οποιανδήποτε υπόθεση για 

το μηχανισμό της προσρόφησης αλλά στην ιδέα μιας "καθολικής ισόθερμου", 

η σχετική προσροφουμένη ποσότητα, n/nm, πολλαπλασιάζεται με το πάχος, 

σ, ενός μονομοριακού στρώματος. Αυτό δίνει τη μέση τιμή, t, του πάχους της 

στρώσης (t=σ n/nm ). 5,24-26 

Με τη βοήθεια του αυτοματοποιημένου συστήματος του 

προσροφητικού οργάνου, οι τιμές _t_ έχουν υπολογιστεί μέσω της Εξίσωσης 

4.2 που περιγράφει την "καθολική ισόθερμο" του πρότυπου στερεού, ενός μη

πορώδους υλικού αναφοράς, το οποίο έχει παρόμοια χημική υφή με το 

εξεταζόμενο δείγμα. 

t = 13.99 / [ log (ρ/ρ0 ) + 0.034] (4.2) 

Η διακύμανση των τιμών πάχους στις μετρήσεις της παρούσας μελέτης ήταν 

± 0.5 nm ενώ τιμές για τον προσροφημένο όγκο αερίου λήφθηκαν για 16 

σημεία στην περιοχή 1Χ10-5 - 0.2 (ρ/ρ0). 

Στα μη-πορώδη υλικά, η γραφική παράσταση του προσροφημένου 

όγκου συναρτήσει του 1 είναι μια ευθεία γραμμή. Η παρουσία 

μικροπορότητας οδηγεί στην απόκλιση από τη γραμμικότητα. Όταν 

προσδιοριστεί η γραμμική περιοχή του διαγράμματος "-t" (μετά από την 

απόκλιση σε χαμηλότερες t-τιμές) , μια ευθεία γραμμή μπορεί να χαραχτεί της 

οποίας η κλίση αντιπροσωπεύει την εξωτερική επιφάνεια και η αποτέμνοuσα 

δίνει τον όγκο των μικροπόρων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι επικρίσεις5•26 που αντιμετωπίζει 

αυτή η μέθοδος, οι οποίες περιλαμβάνουν την αμφιβολία στην επιλογή των 

τιμών που αλλάζουν κατά μήκος της επιφάνειας και την επιλογή του 

προτύπου, καθιστούν τη μέθοδο αυτή ως μέσο σύγκρισης των διαφόρων 

επιφανειακών παραμέτρων μεταξύ των εξεταζομένων προσροφητών. 
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Πριν από κάθε ανάλυση για μέτρηση της ισοθέρμου, η απαέρωση των 

δειγμάτων του γκαιτίτη γινόταν κάτω από την ίδια πίεση το λιγότερο για 8 

ώρες σε διαφορετικές θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 

Θερμοκρασίας δωματίου και 573Κ (Πίν. 7.1, 7.2, Κεφάλαιο 7). Στις μετρήσεις 

που έγιναν για μελέτη της επίδρασης των ιόντων δισθενούς χαλκού στην 

επιφάνεια του γκαιτίτη η απαέρωση των δειγμάτων έγινε για 24 ώρες στους 

373Κ. 

Τα δείγματα του Σιλικαλίτη περιλήφθησαν σε δύο σειρές μετρήσεων. 

Στην πρώτη σειρά μετρήσεων τα δείγματα απαερώθηκαν σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες (300Κ - 623Κ) για 24 ώρες ενώ στη δεύτερη σειρά μετρήσεων 

η απαέρωση έλαβε χώρα σε σταθερή θερμοκρασία (348Κ) κάτω από την ίδια 

πίεση με μόνη διαφορά τον χρόνο απαέρωσης (6, 12, 24, 48 ώρες). 

Οι μετρήσεις των ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου των ζεολίθων ZSM-5 

χωρίς οργανική μήτρα έγιναν μετά από απαέρωση των δειγμάτων επί 24 

ώρες σε διάφορες θερμοκρασίες: στους 473Κ και 623Κ (δείγμα 82), στους 

300Κ, 573Κ και 623Κ (δείγμα 84) και στους 300Κ και 623Κ (δείγματα 813 και 

837). Πριν την ανάλυση τους, τα δείγματα αυτά θερμάνθηκαν σε φούρνο 

(Heraeus, VTR 5022) στους 423Κ επί 72 ώρες. Το δείγμα 84 περαιτέρω 

διαπυρώθηκε σε ψηλότερες θερμοκρασίες (773Κ) με τη βοήθεια αυλωτού 

κλιβάνου (Thermolyne, F21100). 

4.2.2 Υπέρυθρη Φασματοσκοπία 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε υπέρυθρο φασματοφωτόμετρο 

με μετασχηματισμό Fourier (Fourier Transform lnfra Red, FTIR) του οίκου 

Shimadzu (FTIR - 8000 Series). 

Στην τεχνική της υπέρυθρης φασματοσκοπίας δεν παρατηρείται κανένα 

σήμα απευθείας από τον ανιχνευτή , αλλά μια συμβολή κυμάτων (το 

λεγόμενο συμβολόγραμμα) παράγεται από τα κινούμενα κάτοπτρα του 

συμβολομέτρου. Το συμβολόγραμμα υποβάλλεται σε μετασχηματισμό Fourier 
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ότrοu μετατρέπεται στο φάσμα που ανιχνεύεται και καταγράφεται. Ο υπολογισμός 

εκτελείται από ψηφιακό υπολογιστή . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος FTIR παρουσιάζει αρκετά 

nλεονε:κτήματα σε: σχέση με: την πιο συνηθισμένη τεχνική σκέδασης 

μονοχρωματικού φωτός. Πλεονεκτήματα όπως αυτά της οπής και multiplex 

Θεωρούνται σημαντικά λόγω του ότι βελτιώνουν την ευαισθησία του 

οργάνου . 

Μια γενική εικόνα της δομής του φασματοφωτομέτρου FTIR 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.5. 

Συμβολόμετρο 

ακίνητο κάτοπτρο 

Πηγή φωτός 

κάτοπτρο 

Δείγμα 

Ανιχνευτής 

% Τ 

~ 
Μετασχηματισμός 

Fourier 
4000 400cπϊ' 

Συμβολόγραμμα Υπέρυθρο φάσμα 

Σχήμα 4.5: Γενική δομή υπέρυθρου φασματοφωτομέτρου 

με: μετατροπή Fourier. 
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το φασματοφωτόμετρο Shimadzu FTIR - 8000 Series αποτελείται από τη 

φ<Χσματοφωτομετρική μονάδα , τη μονάδα ελέγχου και τον υπολογιστή . Όπως 

φαίνεται στα Σχήματα 4.6 και 4.7, στη φασματοφωτομετρική μονάδα 

ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, η πηγή φωτός, το συμβολόμετρο, ο χώρος 

δείγματος, ο ανιχνευτής , το laser. Η μονάδα ελέγχου συμπεριλαμβάνει δύο 

ταμπλό κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), οδηγό δίσκου , σκληρό 

δίσκο, γραφικό θερμικό εκτυπωτή. 

[13] 

[11] . 

[12] 

[9] 

[5] 

--~ l ___ 

[4] 

[3] 

[1] 

[2] 

-[17] 

[16] 

[18] 

Σχήμα 4.6: Οπτικό σύστημα φασματοφωτόμετρου FTIR - 8000 Series. 
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[1] Πηγή φωτός: θερμαινόμενο, μαυρο-επιστρωμένο καλώδιο 

[2] Σφαιρικό κάτοπτρο 

[3] Οπή 

[4] Παραβολοειδές κάτοπτρο ευθυγράμμισης 

[5] Διαχωριστής υπέρυθρης ακτινοβολίας : Ge επιστρωμένο σε πλάκα KBr 

[6] Ζυγός αιώρησης (KBr) 

[7] Αμετάβλητο κάτοπτρο 

[8] Κινούμενο κάτοπτρο 

[9] Κυλινδρικό κάτοπτρο 

[10] Σφαιρικό κάτοπτρο 

[11] Ελλειπτικό κάτοπτρο συλλογής 

[12] Πυροηλεκτρικός ανιχνευτής 

[13] Laser He - Ne 

[14] Έλασμα 1/8λ μήκους κύματος 

[15] Κάτοπτρο laser He - Ne 

[16] Πολωμένος διαχωριστής ακτινοβολίας 

[17) Ανιχνευτής laser He - Ne 

[18) Ανιχνευτής laser He - Ne 

[19) Κάτοπτρο εισαγωγής ακτίνας laser He - Ne 

Η διαμόρφωση του συστήματος και ειδικά της μονάδας ελέγχου 

απεικονίζονται στο Σχήμα 4.7. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αφ ·ενός εκτελεί 

το μετασχηματισμό Fourier για το συμβολόγραμμα που καταγράφεται στον 

ανιχνευτή και αφ ·ετέρου ρυθμίζει το κινούμενο κάτοπτρο για να καταστεί 

δυνατή η παροχή σήματος όπως επίσης και τη περισυλλογή του. 

Παράλληλα , η χρήση του στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι 

αναγκαία . 
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οθόνη 

/εκτυπωτή 

Κεντρική μονάδα 
L επεξεργασίας 

/ οδηγός ι - - ( CPU) 

· δcσ·ι<συ · 

Επεξεργαστής 

... ----- -. . -·:,..·_;.;--: ... : .. :.:....·. -. ----.. -

Βοηθητική 
μονάδα 

, επεξεργασίας 1--, -_,, 

-- Σήμα Σήμα 

IFC 

Πηγή ενεργείας...... \aser 

1 πληκτρολόγιο J 

Συμβολόμετρο 

Σχήμα 4.7: Γενική εικόνα του συστήματος Shimadzu FTIR - 8000 Series. 

Το οπτικό σύστημα που υιοθετεί το φασματοφωτόμετρο FTIR - 8000 

Series είναι ένα σύστημα απλής δέσμης και παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6. 

Η δέσμη εξέρχεται από τη θερμαινόμενη πηγή φωτός [1] , περνά μέσα από 

την οπή [3] και ανακλάται στο κάτοπτρο ευθυγράμμισης, όπου μετατρέπεται 

σε παράλληλη δέσμη . Εισέρχεται , τότε, στο συμβολόμετρο του είδους 

Michelson (γωνία προσπτώσεως 30°) και χωρίζεται στα δύο από το 

διαχωριστή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η μία δέσμη ανακλάται πάνω στο 

κινούμενο κάτοπτρο [8], η άλλη στο ακίνητο κάτοπτρο [7] και οι δύο μετά 

καταλήγουν πίσω στο διαχωριστή . Περαιτέρω ανάκλαση των δεσμών αυτών 

ακολουθεί πάνω στο κυλινδρικό [9] και σφαιρικό [10] κάτοπτρο, 

δημιουργώντας έτσι το είδωλο της οπής στο χώρο δείγματος . Η δέσμη φωτός 

η οποία περνά διαμέσου του δείγματος συλλέγεται στον ανιχνευτή [12] από 
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tνα ελλειπτικό κάτοπτρο (11) . Κατά τη συλλογή των μετρήσεων 

χρησιμοποιείται laser He - Ne ενώ ο πυροηλεκτρικός ανιχνευτής έχει 

eερμοστοιχείο DGLATGS (deuterium L-alanine triglyceride sulphide). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η λήψη μετρήσεων απορρόφησης του 

δείγματος και η διαδικασία Fourier μπορούν να λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα λόγω της γρήγορης ταχύτητας που εκτελείται ο 

μετασχηματισμός με τη βοήθεια του επεξεργαστή . Το φάσμα της κάθε 

σάρωσης εμφανίζεται στην οθόνη παρόλο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια 

μικρή διαφορά εξαρτώμενη από την ταχύτητα κατόπτρου ή την ακρίβεια 

διαχωρισμού . 

Παράλληλα με τα φάσματα FTIR, μετρήθηκαν και υπέρυθρα 

φάσματα διάχυτης αντανακλαστικότητας (Diffuse reflectance, DRIFTS) με 

τη χρήση της προσάρτησης διάχυτης αντανακλαστικότηταςSρectra - Tech 

Collector (Σχήμα 4.8) στο φασματοφωτόμετρο Shimadzu FTIR - 8000 Series. 

MS Μ3 

Μ 1 - Μ 7 = κάτοπτρα 

Μ 4 = κάτοπτρο ή δείγμα 

Σχήμα 4.8: Spectra - Tech Collector για μετρήσεις DRIFTS (κεντρώα όψη) . 
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Αυτή η μέθοδος μετράει την ακτινοβολία η οποία διαπερνά μέσα στο 

ι<σνιοποιημένο δείγμα, όπου κατόπιν ανακλάται και επανέρχεται στην 

επιφάνεια του στερεού. Τα φάσματα DRIFTS είναι πιο χρήσιμα για σκοπούς 

μελέτης επιφανειακής υφής σε σύγκριση με τα φάσματα FTIR λόγω του ότι 

η πρώτη μέθοδος είναι πιο ευαίσθητη για την επιφάνεια από την τελευταία. 

Η σύνδεση του Collector DRIFTS με το θάλαμο ελεγχομένων συνθηκών, 

αρ. μοντέλου 0030-103 της Spectra - Tech (High Temperature Enνironmental 

Chamber, HTEC) επέτρεψε την απευθείας εκτέλεση μετρήσεων των 

δειγμάτων σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τέτοιες μετρήσεις HTEC - DRIFTS 

είναι προτιμότερες από τα φάσματα DRIFTS δειγμάτων μετά από ανάλυση 

προσρόφησης στις ίδιες θερμοκρασίες, αν σκοπός είναι η εξέταση της 

επιφάνειας τους συναρτήσει της θερμοκρασίας. Προφανώς, η πιθανότητα 

μόλυνσης των δειγμάτων από διάφορες ξένες ουσίες (π. χ. οργανικά από την 

αντλία κενού) ή υγρασίας κατά τη μεταφορά εξαλείφεται με αυτό τον 

τρόπο . 

Οι μετρήσεις των υπέρυθρων φασμάτων FTIR για τα διάφορα 

δείγματα του γκαιτίτη , του Σιλικαλίτη 1 και των ζεολίθων ZSM-5 χωρίς 

οργανική μήτρα , πριν και μετά την προσρόφηση ακολουθούμενη από 

απαέρωση στις διάφορες θερμοκρασίες, εκτελέστηκαν με τη χρήση 

πεπιεσμένων δισκίων βρωμιούχου καλίου (KBr, standard IR grade, Aldrich). Οι 

βασικές παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις ήταν: αριθμός 

σαρώσεων= 60, διαχωριστικότητα = 8 cm-1
. 

Ακολούθως, τα υπέρυθρα φάσματα DRIFTS μετρήθηκαν για τα πιο 

πάνω δείγματα χρησιμοποιώντας την προσάρτηση διάχυτης 

αντανακλαστικότητας στο φασματοφωτόμετρο Shimadzu FTI R - 8000 Series 

(αρ . σαρώσεων= 60, διαχωριστικότητα = 8 cm-1
). Παράλληλα, εκτελέστηκε 

ακόμη μια νέα σειρά μετρήσεων για δείγματα του Σιλικαλίτη, 84, 813, 817 

και του γκαιτίτη, τα οποία δεν υποβλήθηκαν προηγουμένως σε καμιά άλλη 

μέτρηση , με τη βοήθεια του θαλάμου ελεγχομένων συνθηκών (HTEC) σε 

θερμοκρασίες παρόμοιες με εκείνες που έλαβε χώρα η απαέρωση (αρ . 

σαρώσεων= 60, διαχωρ . = 8 cm-1)_ 
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Μελετήθηκε επίσης με FTIR (δισκία KBr) και DRIFTS η έκθεση 

δείγματος Σιλικαλίτη σε ατμόσφαιρα πυριδίνης για 72 ώρες στη θερμοκρ . 

δωματίου (αρ . σαρώσεων= 60, διαχωριστικότητα = 8 cm-1) . Τα φάσματα 

αυτά συγκρίθηκαν με εκείνα του δείγματος που δεν υπέστη καμία 

προηγούμενη μέτρηση . 

4.2.3 Θερμοσταθμικό ανάλυση (TGA) 

Αυτή η αναλυτική τεχνική δίνει πληροφορίες για μετατροπές φάσεων, 

δομικές διαρυθμίσεις και δεικνύει την ύπαρξη προσροφημένων μορίων όπως 

επίσης και μορίων κρυσταλλικού ύδατος . Κατά την ανάλυση το δείγμα 

θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό και η απώλεια βάρους καταγράφεται ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας . 

Στην παρούσα έρευνα , θερμοσταθμικές μετρήσεις έγιναν με τη χρήση 

του θερμοσταθμικού αναλυτή TGA - 50 της εταιρείας Shimadzu, του οποίου 

η εξωτερική όψη απεικονίζεται στο Σχήμα 4.9. 

Τμήμα σύνδεσης 

Μονάδα 
κλιβάνου 

Ταμπλώ 

= = 

Τμήμα 
TG 

Μηχανισμός 
ισοβάρησης 

Διακόπτης ισχύος 

/ 
[iJ 

Ηλεκτρικό 
τμήμα 

·3 
3 .< 
b ι:: 
·~ ::1. cd 

1-' 

Καλώδιο 
ισχύος 

Σχήμα 4.9: Θερμοσταθμικός αναλυτής TGA - 50 (Shimadzu). 
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ισοδύναμα με το δείγμα βάρη τοποθετούνται στο δίσκο βάρους για 

να ισοβαρήσουν τη δοκό σύνδεσης. Όταν λάβει χώρα αλλαγή βάρους με την 

αύξηση της θερμοκρασίας, η δοκός αυτή παρουσιάζει μια κλίση η οποία 

ανιχνεύεται από τα φωτοηλεκτρικά θερμοστοιχεία του οργάνου και 

ενισχύεται . Το ρεύμα το οποίο παράγεται δίνει ένα ενιαίο μαγνητικό πεδίο 

για ισορροπία της περιστροφικής ροπής που προκύπτει από την αλλαγή 

βάρους του δείγματος. Με αυτό τον τρόπο, η θέση της συνδετικής δοκού 

παραμένει σταθερή. Λόγω της ευθύγραμμης σχέσης που έχει η στρεπτική 

ροπή με το ρεύμα, οι μετρήσεις της αλλαγής βάρους του δείγματος 

λαμβάνουν χώρα με εξακολουθητικό ρυθμό και με ακρίβεια καθώς το 

ρεύμα συλλέγεται και καταγράφεται . Το σύστημα TGA - 50 παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 4.1 Ο. 

Η θερμοκρασία ανάλυσης κυμαίνεται μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου -

1273 Κ και καθορίζεται από το θερμοζεύγος κράματος χρωμίου Ι αργιλίου 

που βρίσκεται συνδεδεμένο με την κυψελίδα πλατίνας, η οποία περιέχει το 

δείγμα. Το βάρος του δείγματος δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 γραμμάριο. 

Αφού τοποθετηθεί η στερεά ουσία στην κυψελίδα, μεταφέρεται πάνω στο 

δίσκο δείγματος ο οποίος είναι κρεμασμένος στο σωλήνα αντίδρασης όπου 

παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου δονήσεων από τη γύρω περιοχή. 

Οι μετρήσεις δειγμάτων του γκαιτίτη που παρασκευάστηκαν στο 

εργαστήριο μας και του δείγματος (Στ) από τη Θεσσαλονίκη έγιναν με 

ρυθμό θέρμανσης 5 Κ min-1 μέχρι 673 Κ. Η θερμοσταθμική ανάλυση των 

ζεολιθικών δειγμάτων χωρίς οργανική μήτρα έγινε με αλλαγή του ρυθμού 

θέρμανσης: αρχικά 5 Κ min-1 μέχρι 773 Κ, στάση στη θερμοκρασία αυτή για τρία 

λεπτά και ακολούθως 1 Ο Κ min-1 μέχρι 1073 Κ. Οι συνθήκες μέτρησης 

δείγματος του Σιλικαλίτη ήταν οι ίδιες με αυτές του γκαιτίτη. 

Όλες οι μετρήσεις έγιναν κάτω από ατμόσφαιρα αζώτου (purge gas) 

(Linde Gas, καθαρότητα 99.999%) που περνούσε με ρυθμό 25 cm3 min-1. Η 

συνεχής καταγραφή των μετρήσεων έγινε με τη χρήση καταγραφέα του οίκου 

Alltech. 
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Λάμπα 

Αέριο πήνιον έντασης 

Σύρμα 

αιώρησης 

.g ::J 1 

::1.CfO Δ ' 1 

~ 6 .ε; ισκος 1 

~Ι~ δείγματος 
C" "' " '" 1 ::1 . 

Γ: 
1 ι _____ j 
1 
1 

-ενισχυτής 

σήματος 
θερμοκρασίας 

κύκλωμα 
ρύθμισης 

θερμοκρασίας 

ρύθμιση 
~--------< · κίνησης 

κλιβάνου 

μετατροπέας 

A - D 

CPU 

Μηχανισμός 
ισοβάρησης 

1 

1 

Φωτοηλεκτρικά 
θερμοστοιχεία 

καταγραφέας 

1 

Σχήμα 4.10: Απεικόνιση της λειτουργίας θερμοσταθμικού αναλυτή TGA - 50 

(Shimadzu). 
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4.2.3 Μέθοδοι υγρής Χημείας 

(α) Ποτενσιομετpικές τιτλοδοτήσεις για προσδιορισμό οξύτητας 

Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή 

της παρούσας έρευνας για προσδιορισμό της οξύτητας Br0nsted και Lewίs 

των δειγμάτων. Η τεχνική αυτή στηρίζεται σε ιοντικές ανταλλαγές , όπου τα 

πρωτόνια της επιφάνειας αντικαθιστούνται από άλλα ένυδρα κατιόντα . 27 

Βασίζεται στην επίτευξη ισορροπίας του στερεού δείγματος με ένα βασικό 

υδατικό διάλυμα γνωστής μοριακότητας και στην επακόλουθη τιτλοδότηση 

της επιφανειακής περίσσειας υδροξυλίου . 

Στις μετρήσεις οξύτητας της επιφάνειας των εξεταζομένων δειγμάτων 

γκαιτίτη , Σιλικαλίτη 1 και των ζεολίθων ZSM-5 χωρίς οργανική μήτρα , σε 0.1 g 

του στερεού δείγματος προστέθηκαν 1 Ο cm3 0.1 Μ ΝαΟΗ υπό συνεχή 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες. Το διάλυμα κατόπιν 

διηθήθηκε και το διήθημα προστέθηκε σε 1 Ο cm3 0.1 Μ HCI. Ακολούθησε η 

ογκομέτρηση του διαλύματος με 0.1 Μ ΝαΟΗ χρησιμοποιώντας 

φαινολοφθαλε"lνη ως δείκτη (ΡΚa = 9.5). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μέθοδος παρουσιάζει δύο 

μειονεκτήματα : (α) Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις όξινες περιοχές 

διαφορετικής ισχύος και (β) η προσθήκη ύδατος δημιουργεί την πιθανότητα 

δημιουργίας καινούργιων όξινων περιοχών Br0nsted στο σύστημα . 

(β) Ηλεκτροχημικές αναλύσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού 

για μέτρηση κατιονικής εναλλαγής 

Η ικανότητα του γκαιτίτη ως κατιονικός ανταλλαγέας εξετάστηκε με τη 

χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων για ιόντα. Συγκεκριμένα , παρακολουθήθηκε 

η προσρόφηση κατιόντων χαλκού (Cu2+) στα μεσοπορώδη ανοίγματα του 

γκαιτίτη . Η ποσότητα κατιονικής εναλλαγής μετρήθηκε με το εκλεκτικό 
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ηλεκτρόδιο χαλκού WTW- Cu 500 (όριο ανίχνευσης 10-8 -0.1 mol ι-1)_ 

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει ένα εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης των ιόντων. Το ηλεκτρόδιο αποτελείται από μια μεμβράνη 

Θειούχου χαλκού και παρέχει ένα δυναμικό μεταξύ του εξωτερικού 

ηλεκτροδίου αναφοράς και του εξεταζόμενου δείγματος. Η μετατροπή στο 

δυναμικό (Ε) που προκαλείται από τη διαφορετική συγκέντρωση των ιόντων 

χαλκού στο αναλυόμενο διάλυμα καταγράφεται ως mV. 28
•
29 

Το ηλεκτρόδιο αναφοράς ήταν του τύπου R502 της WTW με γέφυρα 

ηλεκτρολύτη Ag Ι AgCI. Η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου Cu2
+ έγινε με 

κατάλληλα πρότυπα διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης χαλκού . Οι 

μετρήσεις του δείγματος καταγράφηκαν από το μικροεπεξεργαστή WTW, 

ρΗ 537 σε mV και μετατράπηκαν σε mg ι-1 από την ευθεία γραμμή του 

διαγράμματος του ηλεκτρικού δυναμικού Ι mν συναρτήσει της 

συγκέντρωσης των προτύπων. 

Η ποσότητα κατιονικής εναλλαγής στη δομή του γκαιτίτη μετρήθηκε ως 

εξής: Το δείγμα (δείγμα Ζ) το οποίο παρασκευάστηκε στο εργαστήριο μας 

ρυθμίστηκε σε pH = 4 μετά τη σύνθεση του για αποφυγή πιθανής υδρόλυσης 

και συμπλοκοποίησης με υδρογόνο. Ποσότητα 0.5g του στερεού ζυγίστηκε σε 

ένα δοχείο και προστέθηκαν 25 cm3 διαλύματος χαλκού (- 10 mg ι-1 , -1.5 Χ 

1 Ο-4 mol ι-1 ) του οποίου μετρήθηκε η ακριβής αρχική συγκέντρωση με το 

ηλεκτρόδιο (μηδενικό δείγμα). Η τιμή του δυναμικού καταγράφηκε αμέσως 

μετά την προσθήκη του διαλύματος στον γκαιτίτη . 

Η τελική μέτρηση της συγκέντρωσης των ιόντων χαλκού στο διάλυμα 

καταγράφηκε στο τέλος μια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, κατά την 

οποία το δοχείο με το μείγμα ανεκινείτο από καιρού εις καιρόν. Μια σειρά 

μετρήσεων λήφθηκε σε συνάρτηση με το χρόνο παραμονής του γκαιτίτη 

στο διάλυμα . Η μείωση της συγκέντρωσης Cu2
+ στο διάλυμα σε σύγκριση με 

το μηδενικό διάλυμα θεωρείται έμμεσα μέτρηση της ποσότητας κατιονικής 

εναλλαγής και συνεπώς, της ικανότητας του γκαιτίτη για κατιοεναλλαγή . 

Με στόχο την εξέταση πιθανών αλλαγών στην επιφάνεια του γκαιτίτη 

μετά την προσρόφηση των ιόντων χαλκού , το μείγμα φυγοκεντρήθηκε στο 

τέλος κάθε μέτρησης. Το στερεό, μετά από ξήρανση σε φούρνο στους 333Κ, 

χαρακτηριζόταν με τη μέθοδο προσρόφησης αζώτου. Επίσης έγινε 
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χαρακτηρισμός της δομής του γκαιτίτη μετά από μέγιστη φόρτωση χαλκού 

συγκέντρωσης 0.1 Μ. 

Λόγω της ανάγκης για ανάκτηση του στερεού μετά τη μέτρηση του 

δυναμικού, διεξάχθηκε μια δεύτερη σειρά μετρήσεων στην οποία το ίδιο 

δείγμα γκαιτίτη χρησιμοποιήθηκε για όλες τις χρονικές περιόδους. Ελαβε 

χώρα επίσης μια τρίτη σειρά μετρήσεων όπου το δείγμα γκαιτίτη βρισκόταν 

σε συνεχή ανάδευση . Λίγο πριν τη λήξη του χρονικού ορίου που ετέθετο, 

σταματούσε η ανάδευση και καταγραφόταν το αποτέλεσμα μετά από 

φυγοκέντρηση . Αυτό γινόταν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπλοκή με 

το ηλεκτρόδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πείραμα που σχεδιάστηκε για 

συνεχή μέτρηση και αυτόματη καταγραφή με ανάδευση, έχοντας τα 

ηλεκτρόδια μέσα στο μείγμα καθ· όλη τη διάρκεια του χρόνου είχε 

αποτύχει μετά από περίπου 8 ώρες. Η απουσία οφείλεται στη δημιουργία ενός 

λεπτού στρώματος γκαιτίτη στην επιφάνεια της μεμβράνης του ηλεκτροδίου 

που εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτροδίου . 

4.2.4 Αλλες μέθοδοι 

Η προσρόφηση κατιόντων χαλκού στη δομή του γκαιτίτη μετρήθηκε 

επίσης με τη χρήση του υπεριώδους φασματοφωτομέτρου Shimadzu UV -

160Α Uν-Vis. Η διερεύνηση της προσρόφησης έλαβε χώρα με τη χρήση ενός 

αποθέματος υδατικού διαλύματος 0.01 Μ CuS04, το οποίο αραιώθηκε σε 

συγκέντρωση 1 Χ 10-3 Μ και ήταν σε ρΗ = 4, (αρχικό διάλυμα). Προστέθηκαν 

5 cm3 από το αρχικό αυτό διάλυμα σε 0.1 g γκαιτίτη που ρυθμίστηκε σε 

pH=4, (δείγμα Ζ). Το μείγμα ανακουνήθηκε , αφέθηκε για λίγες ώρες να 

αντιδράσει και φυγοκεντρήθηκε . Το αιώρημα μετρήθηκε στο 

φασματοφωτόμετρο. Καταγράφηκε επίσης η απορρόφηση Cu2
+ του αρχικού 

διαλύματος. Συγκρίνοντας τις τιμές των δύο διαλυμάτων μπορεί να 

υπολογιστεί η συγκέντρωση του χαλκού στο τελικό διάλυμα μετά από 

προσρόφηση στην επιφάνεια του γκαιτίτη. 
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Η οξύτητα της επιφάνειας του γκαιτίτη σε pH = 4 και του στερεού 

δείγματος που κατακάθισε στη φυγοκέντριση μετά από την προσρόφηση 

χαλκού από το αρχικό διάλυμα είχε παράλληλα προσδιοριστεί με 

τιτλοδότηση (ενότητα 4 . 2.3(α)). Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών της 

επιφανειακής οξύτητας οφείλεται στην αντικατάσταση των πρωτονίων στην 

επιφάνεια του δείγματος από τα ένυδρα κατιόντα . 

Σύγκριση της ποσότητας Cu2
+ που προσροφήθηκε στην επιφάνεια του 

γκαιτίτη (φασματοφωτομετρικά αποτελέσματα) και του ποσού των 

πρωτονίων που αντικαταστάθηκαν από τα κατιόντα (μετρήσεις οξύτητας) 

έδωσε ημι-ποσοτική αναλογία του αριθμού των ιόντων Η+ που αφαιρούνται 

από τη δομή του γκαιτίτη για να αντικατασταθούν από τα ιόντα του χαλκού . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΣΙΛΙΚΑΛΙΤΗΣ 1 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 Ισοθερμική Προσρόφηση Αζώτου. 

5.1.1 Αποτελέσματα Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

5.1.2 Ανάλυση των Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

5.1.2 Περαιτέρω Συζήτηση για τις Ισόθερμους . 

5.2.1 Αποτελέσματα Φασματοφωτομετρικών Αναλύσεων. 

5.2.2 Ανάλυση Φασματοφωτομετρικών Μετρήσεων. 

5.2.2(1) Συζήτηση που αφορά τις δονήσεις σκελετού . 

5.2.2(1) Συζήτηση που αφορά τις υδροξυλικές ομάδες του Σιλικαλίτη . 

5.2.2(3) Προσρόφηση Πυριδίνης στο Σιλικαλίτη 1. 

5.3 Αποτέλεσμα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης. 

5.4 Μέτρηση Επιφανειακής Οξύτητας . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΙΛΙΚΑΛΙΤΗΣ 1 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με το χαρακτηρισμό των επιφανειακών 

ιδιοτήτων του ζεολιθικού δείγματος Σιλικαλίτη 1. Αποτελείται από διάφορες 

ενότητες στις οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων που διεξήχθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Η πρώτη ενότητα ασχολείται με την παρουσίαση και ανάλυση των 

ισοθερμικών μετρήσεων στις διάφορες συνθήκες απαέρωσης του δείγματος 

του Σιλικαλίτη. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις φασματοφωτομετρικές 

μετρήσεις της δομής του Σιλικαλίτη. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων αφορά: 

α) την ταυτοποίηση των κορυφών στα διάφορα φάσματα οι οποίες 

σχετίζονται από τη μια με δονήσεις του ζεολιθικού σκελετού και από την 

άλλη με την ανώμαλα υψηλή συγκέντρωση υδροξυλικών ομάδων 

και β) την προσρόφηση πυριδίνης στη μικροπορώδη δομή του δείγματος 

(είδος της οξύτητας στην επιφάνεια του). Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα 

παρουσιάζονται οι θερμοσταθμικές και ογκομετρικές μετρήσεις, αντίστοιχα. 

5.1 Ισοθερμική προσρόφηση αζώτου 

Η παρουσία των κατιόντων αντιστάθμισης στο Σιλικαλίτη, του οποίου 

ο δομικός σκελετός θεωρείται ως ηλεκτρονικά ουδέτερος με τη παρουσία 

αυτών των κατιόντων, πιθανό να παρέχει στερικά εμπόδια στο προσροφόν 

αέριο μέσα στους μικροπόρους της δομής MFI. Αυτό επιτρέπει την 

προσεκτική εξέταση των διαφόρων προσροφήσεων που προκύπτουν. 

5.1.1 Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης 

Η χρήση του αζώτου ως προσροφούμενο μόριο με συμπεριφορά διπόλου 
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στις δύο σειρές μετρήσεων προσρόφησης στην επιφάνεια του σιλικαλίτη 

έδωσε επαναλήψιμα αποτελέσματα . 

Η πρώτη σειρά μετρήσεων, όπου τα δείγματα απαερώθηκαν σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες (300Κ - 623Κ) για 24 ώρες κάτω από την ίδια 

πίεση παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. Τα αποτελέσματα της δεύτερης 

σειράς, όπου οι μετρήσεις έλαβαν χώρα σε σταθερή θερμοκρασία (348Κ) 

συναρτήσει του χρόνου απαέρωσης (6 - 48 ώρες) δίνονται στον Πίνακα 5.2. 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του δείγματος 

Σιλικαλίτη μετά από απαέρωση για 24 ώρες. 

Δείγμα Εμβαδά Εμβαδά Ολικός 

Σιλικαλίτη 1 Επιφάνειας Επιφάνειας Όγκος 
Απώλεια 

απαερωμένο ΒΕΤ* Μικροπόρων Πόρων 
Βάρους 

σε θερμοκρ . Ι m2g-1 Ι m2g-1 σε 0.987 p/p0 % 

Τ/Κ Ι cm3g-1 

300 322 265 0.18 4.3 

348 337 289 0.20 11.0 

373 342 300 0.20 11 .6 

423 330 297 0.19 3.7 

473 328 299 0.19 2.8 

523 330 296 0.19 3.0 

573 324 290 0.19 2.7 

623 325 287 0.19 2.9 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 p/p0 
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Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του δείγματος 

Σιλικαλίτη μετά από απαέρωση σε θερμοκρασία 348Κ. 

-
Χρόνος Εμβαδά Εμβαδά Ολικός Ποσοστιαία 

Απαέρωσης Επιφάνειας Επιφάνειας Όγκος Απώλεια 

δείγματος ΒΕΤ* Μικροπόρων Πόρων Βάρους 

/ώρες Ι m2g-1 Ι m2g-1 σε 0.987ptp0 /% 

Ι cm3a-1 

6 340 284 0.19 10.3 

12 344 287 0.20 11.6 

24 347 289 0.20 11.0 

48 392 334 0.22 14.9 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 ρ/ρ0 

Οι ισόθερμες προσρόφησης αζώτου των διαφόρων μετρήσεων για το 

δείγμα του Σιλικαλίτη 1 παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.1 - 5.12. 

Τα Σχήματα 5.1 - 5.5 δείχνουν τις ισόθερμους που λήφθηκαν από την 

πρώτη σειρά μετρήσεων (Πίνακας 5.1) όπου η απαέρωση των δειγμάτων 

έγινε στους 300Κ, 348Κ, 373Κ, 473Κ και 573Κ, αντίστοιχα . Οι ισόθερμες με 

θερμοκρασία απαέρωσης στους 423Κ, 523Κ και 623Κ δεν παρουσίασαν 

πρακτικά καμιά μεταβολή σε σύγκριση με αυτές σε γειτονικές θερμοκρασίες 

και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρουσίαση. Σε γενικές 

γραμμές όλες παρουσιάζουν την ίδια ποιοτική συμπεριφορά. 

Τα Σχήματα 5.6 και 5. 7 παρουσιάζουν τις ισόθερμες οι οποίες λήφθηκαν 

από τη δεύτερη σειρά μετρήσεων με απαέρωση σε σταθερή θερμοκρασία 

στους 348Κ για 6 ώρες κα ι 48 ώρες, αντιστοίχως. (βλ. Πίνακα 5.2). 

Η ισόθερμος του δείγματος που απαερώθηκε στους 573Κ (Πίνακας 5.1) 

παρουσιάζεται σε μεγέθυνση στα Σχήματα 5.8 - 5.12, με σκοπό τον 

καλύτερο προσδιορισμό της περιοχής χαμηλών σχετικών πιέσεων. 
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Σχήμα 5.1: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ 
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Σχήμα 5.2: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 348Κ 
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Σχήμα 5.3: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 373Κ 
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Σχήμα 5.4: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 473Κ 
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Σχήμα 5.5: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ 
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Σχήμα 5.6: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 348Κ, Χρόνος: 6 ώρες 
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Σχήμα 5.7: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 348Κ, Χρόνος: 48 ώρες 
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Σχήμα 5.8: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ, Δεικνύει το βρόγχο Γ. 
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Σχήμα 5.9: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ, ρ/ρ0 : Ο - 0.4 
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Σχήμα 5.10: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ, ρ/ρ0 : 0.13 - 0.35 
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Σχήμα 5.11: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ, Υποβαθμίδες "α" και "β" 
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Σχήμα 5.12: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ, Υποβαθμίδα "α" 
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5.1.2 Ανάλυση των ισοθέρμων προσρόφησης 

Ένας από τους στόχους της έρευνας αυτής είναι η μελέτη και 

διερεύνηση των φαινομένων στα οποία οφείλεται η απόκλιση της ισοθέρμου 

προσρόφησης αζώτου του Σιλικαλίτη 1 από τις συνηθισμένες ισόθερμους 

Τύπου 1, οι οποίες παρατηρούνται για μικροπορώδη στερεά . 

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.1 - 5.12, η προσρόφηση αζώτου στην 

επιφάνεια του Σιλικαλίτη 1 έχει χαρακτήρα Τύπου 1, σύμφωνα με την 

ταξινόμηση IUPAC. Η κατανομή της ρόφησης παρουσιάζει παρόμοια μορφή 

με αυτήν άλλων ισόθερμων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία . 1 -7 Το 

ανώμαλο σχήμα της ισόθερμου, η οποία εμφανίζει βρόγχους υστέρησης και 

μετάβασης μελετήθηκε εκτενώς από τους Unger και Muller.1-
3 

Από το σχήμα των ισοθέρμων, στις πολύ χαμηλές πιέσεις παρατηρείται 

μια απότομη προσρόφηση η οποία είναι ενδεικτική της παρουσίας 

μικροπόρων, 8 όπου γίνεται στοιχειώδης πλήρωση. Είναι εύκολο να δει κανείς 

ότι δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα που 

λήφθηκαν (επίδραση Τ) στην περιοχή των σχετικών πιέσεων μέχρι 0.2 p/p0
. 

Όλες οι ισόθερμες δείχνουν την ίδια τιμή της ποσότητας Ν2 που 

προσροφήθηκε στην περιοχή p/p0 = 0.85. Επίσης, αποτελέσματα στη 

βιβλιογραφία 5
-
7 δείχνουν τα ίδια επίπεδα ρόφησης με αυτά της παρούσας 

εργασίας. Αυτό αντικατοπτρίζει την ελάχιστη επίδραση του εμβαδού της 

εξωτερικής επιφάνειας σε σύγκριση με το εμβαδά της εσωτερικής 

μικροπορώδους δομής MFI και σε λιγότερο βαθμό, την κρυσταλλικότητα του 

στερεού. 

Στις ψηλές σχετικές πιέσεις (p/p0= 0.9 - 1.0), η ισόθερμος στα διάφορα 

σχήματα δεν παρουσιάζει ισοπέδωση . Αυτό οφείλεται στην παρουσία μη

καλά προσδιορισμένων περιοχών πορότητας, όπως αυτών που 

δημιουργούνται από τον τρόπο συσσωμάτωσης των διαφόρων σωματιδίων 

στη δομή. 9 Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει κυρίως όπου υπάρχει εμφανής η 

παρουσία μικροπορότητας και λαμβάνει χώρα στοιχειώδης, όπως επίσης 
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, λ, , , 10-13 
σuνεργιστικη, π ηρωση των στενων πορων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της ισοθέρμου για ptp0 = 0.35 - Ο . 85, 

όπου βρίσκεται ένας ευκρινής βρόγχος, παρουσιάζει μια σχετικά οριζόντια, 

σταθερή ρόφηση , γεγονός ότι το στερεό διαθέτει μόνο ένα μικρό εμβαδά 

εξωτερικής επιφάνειας σε σχέση με αυτό των μικροπόρων. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος που δεν είναι μικροπορώδης. 

Αυτό φαίνεται , επίσης, από τον Πίνακα 5.1 που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα των ισοθέρμων προσρόφησης του Σιλικαλίτη σχετικά με τις 

επιφανειακές του ιδιότητες. Οι τιμές εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ (πέντε σημεία 

για τον υπολογισμό, μεταξύ 0.01 - 0.1 p/p0
) και μικροπόρων είναι χρήσιμες 

από συγκριτική σκοπιά αφού η μικρή διαφορά των τιμών αυτών σε όλες τις 

μετρήσεις δεικνύει τη μικροπορότητα του δείγματος, όπου η εσωτερική 

επιφάνεια είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με την εξωτερική. 8 

Στον Πίνακα 5.1 είναι προφανές ότι απαερώνοντας στις διάφορες 

θερμοκρασίες δεν σημειώνεται αξιόλογη αλλαγή ούτε στο εμβαδά της 

επιφάνειας αλλά ούτε και στον ολικό όγκο προσροφητού (σε p/p0 = 0.987). 

Απαερώνοντας το δείγμα από τη θερμοκρασία δωματίου στους 373Κ 

παρατηρείται μια μικρή αύξηση στο εμβαδά των μικροπόρων, η οποία 

αντιστοιχεί στον αριθμό των μορίων που προσροφούνται στις χαμηλές 

σχετικές πιέσεις . Με την αύξηση της θερμοκρασίας, παρατηρείται 

αφαίρεση του μοριακού ύδατος, το οποίο είναι φυσιοροφημένο στους 

πόρους του στερεού, αφήνοντας έτσι περισσότερο χώρο διαθέσιμο για 

προσρόφηση . 

Η μικρή αύξηση των τιμών του εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ, του 

εμβαδού των μικροπόρων, του ολικού πορώδους όγκου, όπως επίσης της 

ποσοστιαίας μείωσης του βάρους με την αύξηση του χρόνου απαέρωσης, 

παρουσιάζεται καθαρά στον Πίνακα 5.2. Αυτό δεικνύει ότι ίχνη 

φυσιοροφημένου νερού βρίσκονται ακόμη στους πόρους του δείγματος, είτε 

δεσμευμένα είτε παγιδευμένα στο σύστημα των δικτύων. Επίσης, μπορεί να 

σημειωθεί ότι διαφαίνεται έμμεσα η ανάγκη επεξεργασίας όλων των 

δειγμάτων με τον ίδιο τρόπο για μετρήσεις μιας ορισμένης σειράς 
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πειραμάτων. 

Η επίδραση της παρουσίας μορίων νερού είναι παράλληλα εμφανής 

στο σχήμα των ισοθέρμων. Η περιοχή μεταξύ των δύο βρόγχων υστέρησης, 

δηλαδή μεταξύ των σχετικών πιέσεων 0.33 - 0.4 ρ/ρ0 , δείχνει ότι οι οδοί 

προσρόφησης και εκρόφησης δεν συναντιούνται στις χαμηλές 

θερμοκρασίες απαέρωσης, όπως στους 300Κ - 24 ώρες, 348Κ - 6 ώρες 

(Σχήματα 5.1 και 5.6, αντιστοίχως). 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας (Σχήμα 5.5) ή του χρόνου 

απαέρωσης (Σχήμα 5. 7), παρατηρείται μια τάση των δύο οδών να 

πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο με αποτέλεσμα την επίτευξη 

κλεισίματος τους στην πρώτη περίπτωση . Το ατελές κλείσιμο στη δεύτερη 

περίπτωση δεικνύει το γεγονός ότι η πλείστη ποσότητα ύδατος αλλά, όχι 

όλη, έχει αφαιρεθεί με αποτέλεσμα να προκύπτει μια δομή σχεδόν 

εξιδανικευμένη . 

Το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι μετρήσεις αυτές , 

όμως , βρίσκεται στους δύο βρόγχους υστέρησης που παρουσιάζει η 

ισόθερμος. 

Ένας ευκρινής βρόγχος (Γ) παρατηρείται κατά μήκος της έκτασης 

των σχετικών πιέσεων 0.4 - 1.0 ρ/ρ0 , όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.8. Αυτό 

οφείλεται στη διόγκωση Τύπου 1, η οποία είναι μια μη-αναστρέψιμη 

παραμόρφωση στη δομή του προσροφητού που συμβαίνει σε περιοχές 

σφαλμάτων (ρήγματα ή ατέλειες δομής) μέσα στον κρύσταλλο. 

Όταν προσροφούμενα μόρια εισχωρήσουν σε αυτές τις περιοχές 

σφαλμάτων σε κάποια δεδομένη σχετική πίεση , η παραμόρφωση της δομής του 

προσροφητού που λαμβάνει χώρα εμποδίζει τα μόρια αυτά να αφαιρεθούν κατά 

την εκρόφηση κάτω από τις ίδιες πιέσεις. Συνήθως χρειάζονται μεγαλύτερες 

δυνάμεις (πιέσεις) για να σπρωχθούν τα μόρια μακρυά από την επήρεια των 

σφαλμάτων και συνεπώς, δημιουργείται ο βρόγχος υστέρησης. Επίσης, η 

παραμόρφωση αυτή παρατηρείται μεταξύ κρυσταλλιτών μέσα στη 

συσσωμάτωση. 

Κατά τη προσρόφηση, η διόγκωση παραμορφώνει τη δομή, 
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απομακρύνοντας, για παράδειγμα, χαλαρές διακλαδώσεις και δημιουργεί 

κενά, τα οποία προηγουμένως ήταν απρόσιτα στα προσροφούμενα. 8 

Εφόσον η παραμόρφωση δεν είναι τέλεια ελαστική , μερικά μόρια 

παγιδεύονται και εκφεύγουν μόνο με πολύ αργό ρυθμό, ή πιθανόν και 

καθόλου, κατά την εκρόφηση . Αυτή η αργή διείσδυση των μορίων στα 

στενώματα μέσα στο στερεό ή μεταξύ συσσωματωμένων σωματιδίων που 

σχηματίζουν κενά στη δομή του σιλικαλίτη , οφείλεται στις δυνάμεις 

συνάφειας του μηνίσκου Ν2 στα πορώδη τοιχώματα και στην επιφανειακή 

τάση οδηγώντας έτσι σε υστέρηση κατά την εκρόφηση. Συνεπώς, η 

ισόθερμος ακολουθεί διαφορετική πορεία στην εκρόφηση απ' ότι στην 

προσρόφηση, μέχρι την σχετική πίεση του αζώτου , ~ 0.4 p/p0. 

Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο είδος υστέρησης χαμηλής πιέσεως 

λαμβάνει χώρα στην περιοχή σχετικής πίεσης από 0.15 p/p0 μέχρι 0.3 p/p0 στην 

ισόθερμο προσρόφησης. 

Από τα πειράματα προσρόφησης, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι 

γίνεται μια αλλαγή στο είδος της προσρόφησης μέσα στους πόρους του 

δείγματος. 

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τη χρήση μεθόδων θερμιδομετρίας 

κα ι περίθλασης νετρονίων 2-4, 
1
4-

16 έδωσαν την εξήγηση ότι η υστέρηση αυτή 

οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα μόρια Ν2 συσσωρεύονται 

μέσα στους πόρους του Σιλικαλίτη . Συνεπώς, είναι συνυφασμένη με μια 

μετάβαση φάσης που αφορά το άζωτο, δηλαδή την προσροφούμενη φάση 

και δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε δομικής διαμόρφωσης της δομής 

του Σιλικαλίτη. 

Η μετάβαση φάσης αντιστοιχεί στην αλλαγή στο είδος της 

προσρόφησης: "από μια κινητή σε μια εντοπισμένη προσρόφηση", η οποία 

εγείρεται από μια ανακατάταξη των προσροφημένων μορίων αζώτου από 

τη φάση "α" στη φάση "β", αντίστοιχα, μέσα στα μικροπορώδη δομικά 

δίκτυα . 17 Αυτό οδηγεί σε μια διαφορετική πυκνότητα συσσώρευσης του 

προσροφημένου Ν2 , προκαλώντας διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των μορίων του αζώτου και των πορωδών τοιχωμάτων με αποτέλεσμα τη 
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δημιουργία της υστέρησης. 

Οι ερευνητές Unger και Muller, 1-
3 όπως και ο Sing με τους συνεργάτες 

του μετά από μελέτες, 4 · 10 είχαν παρατηρήσει αυτό το βρόγχο υστέρησης σε 

άλλα δείγματα Σιλικαλίτη περίπου στην ίδια σχετική πίεση με αυτόν από τα 

δείγματα υπό εξέταση , μολονότι εκτεινόταν σε μικρότερο εύρος πίεσης 

(~Ο.05 p/p0
) και ήταν περισσότερο συμμαζεμένος . Ο βρόγχος στην παρούσα 

έρευνα ήταν πιο επεκταμένος στα δεξιά, προς τις ψηλότερες πιέσεις 

(Σχήματα 5.9 - 5.1 Ο). 

Ο συγκεκριμένος αυτός βρόγχος χαμηλής πίεσης βρίσκεται σε μια 

σχετικά μεγάλη βαθμίδα , η οποία ορίζεται ως "υποβαθμίδα β" (Σχήμα 5.11) 

και αντιστοιχεί σε αλλαγές πυκνότητας στη φάση του προσροφουμένου Ν2 . 

Πριν την υποβαθμίδα β , το άζωτο προκαλεί την εμφάνιση μιας μικρότερης 

βαθμίδας στην ισόθερμο του Σιλικαλίτη , της αποκαλούμενης "υποβαθμίδας 

α" , η οποία επίσης οφείλεται σε φασικές αλλαγές2-4 , 14
-
16 (Σχήματα 5.11, 

5.12). 

Περαιτέρω επεξήγηση των αλλαγών αυτών δίνεται στη συζήτηση που 

ακολουθεί. 

5.1.2 Περαιτέρω συζήτnσn για τις ισόθερμους 

Πριν οποιασδήποτε περαιτέρω συζήτησης των αποτελεσμάτων του 

εξεταζόμενου δείγματος, αξίζει να γίνει κάποια ανασκόπηση των διαφόρων 

συμπερασμάτων των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι τώρα . 

Οι ερευνητές Unger και Muller 1-
3 μελέτησαν την προσρόφηση αζώτου 

στην επιφάνεια αρκετών ζεολιθικών δειγμάτων της ομάδας ZSM-5. Από τις 

έρευνες τους μόνο ο Σιλικαλίτης Ι έδειξε να φέρει ένα ανώμαλο βαθμιδωτό 

σχήμα υστέρησης στο μικροπορώδες μέρος της ισοθέρμου , όπου 

παρατηρούνται οι υποβαθμίδες "α" κα ι "β", όπως έχουν αποκαλεσθεί. 
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Αρκετά άλλα προσροφούμενα υλικά είχαν παράλληλα χρησιμοποιηθεί 

φ ' λ ' 2 14-16 18-26 ' ' 
από δια ορους με ετητες · · με σκοπο την παρατηρηση πιθανών 

διαφορών στην προσροφητική τους συμπεριφορά σε σχέση με το Σιλικαλίτη . 

το μεθάνιο έδωσε μια αναμενόμενη ισόθερμο τύπου 1 με όλα τα δείγματα 

που εξετάστηκαν. Αντιθέτως, η προσρόφηση διαφόρων άλλων αερίων, όπως 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), κρύπτον (Kr) , αργόν (Ar), δευτέριο (02) και 

άζωτο (Ν2 ) στην επιφάνεια του Σιλικαλίτη επίσης παρουσίασε υστέρηση με 

υποβαθμίδες της μετάβασης φάσης "β" αξιοσημείωτου μεγέθους. Από τα πιο 

πάνω συστήματα , μόνο το άζωτο (Ν2 ) και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

υποκίνησαν την εμφάνιση της μικρότερης σε μέγεθος υποβαθμίδας "α". 

Στο Σχήμα 5.13 δίδονται οι ισόθερμες προσρόφησης των 

προαναφερθέντων αερίων στους 77Κ σε δείγματα Σιλικαλίτη 1. 

Ar Κr co ---- ~ - -

30 ,,,,,..- / ~--

Ι 

{β β Ι β 1 β 
/ 

Ι 
-.... ·· - · ·-· · ' 

(J 
20 

~ 

α 
d --.... / a. 

1 / •Ο 
:::1 10 ~ / 1 - 1 / 

<tl 

~ Ζ 

ο 
1 

-4 -3 -2 - 1 

log Ρ / Ρ
0 

Σχήμα 5.13: Ισόθερμοι προσρόφησης στους 77Κ στην επιφάνεια 

Σιλικαλίτη 1. 

(Προσροφούμενα : CH4, Ν2 , Ar, Kr, CO.) 
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Έχει παρατηρηθεί ότι η μετάπτωση "α" λαμβάνει χώρα μόνο με μόρια 

που έχουν είτε μόνιμη ηλεκτρική τετραπολική είτε μόνιμη ηλεκτρική διπολική 

ροπή. 

Η μόνιμη τετραπολική ροπή του μόριου του αζώτου είναι της τάξης των 

5 χ 1 0-21 3 21 Η , , 'ζ , , 
Ο.1 esu cm . παραμετρος αυτη παι ει σημαντικο ρολο στο 

μηχανισμό της προσρόφησης στους πόρους του Σιλικαλίτη . Οι 

αλληλεπιδράσεις διπόλου - διπόλου αυξάνονται περιορίζοντας την 

κινητικότητα των μορίων λόγω των διαφόρων αλληλεπιδράσεων μέσα στο 

δίκτυο των πόρων του Σιλικαλίτη . 

Το τρισδιάστατο μικροπορώδες δίκτυο της θεωρητικά ηλεκτρονιακώς 

ουδέτερης δομής του Σιλικαλίτη, παρέχει στο στερεό μια περιορισμένη και 

οριοθετημένη γεωμετρία. Συνεπώς, αυτό το ελεύθερο από αργίλιο ζεολιθικό 

ανάλογο του ZSM-5 μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα στο οποίο τα μόρια 

του προσροφουμένου έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και στις τρεις 

διαστάσεις της συγκεκριμένης αυτής γεωμετρίας. 

Η σταδιακή αύξηση της οριοθέτησης των μορίων σε χώρους με 

μεγαλύτερη περιοριστικότητα έχει ως αποτέλεσμα την αυξητική τάση των 

διπολικών αλληλεπιδράσεων. Συνεπώς, η μετάβαση "α" φαίνεται να 

προκύπτει από συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις προσροφουμένου -

προσροφητικού μέσα στη τρισδιάστατη προσροφημένη φάση. 

Η φάση "β" λαμβάνει χώρα σε μόρια με μόνιμη διπολική ή τετραπολική 

ηλεκτρομαγνητική ροπή, όπως Ν2 και CO, ή σε μόρια χωρίς τέτοιες ροπές. 

Διάφοροι ερευνητές14-26 θεωρούν ότι η μετάβαση "β" αντιστοιχεί σε αλλαγή 

φάσης υψηλότερης συμμετρίας. Συνεπώς, η φάση του προσροφουμένου 

μπορεί να μεταβεί σε μια φάση υψηλότερης διάστασης, επιτρέποντας έτσι 

μια πιο συμπυκνωμένη συσσώρευση των μορίων. 

Οι υποβαθμίδες "α" και "β" μελετήθηκαν αρχικά από τον Muller, 14 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, και στη συνέχεια από τον Rouquerol και τους 

συνεργάτες του 15
-
16 με τη βοήθεια της ισοθερμικής μικροθερμιδομετρίας 

και περίθλασης νετρονίων. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν την εξέταση της 
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δομής κατά τη διεξαγωγή της προσρόφησης. Προφανώς, επιτυγχάνεται μια 

πιο εξειδικευμένη και προσεκτική μελέτη των αλλαγών που προκύπτουν με 

την προσρόφηση Ν2. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση των μορίων αερίου του αζώτου, 

οι πιο πάνω ερευνητές αποφάνθηκαν ότι η πρώτη υποβαθμίδα "α" αντιστοιχεί 

σε φασική μετάπτωση του αζώτου από μια "άτακτη ρευστή φάση" σε μια 

"εvτσπιφέvη φάση, παρψοια-με-ρευστή". 

Η δεύτερη μετάβαση, "β", φαίνεται να αντιστοιχεί σε μια περαιτέρω 

συμπύκνωση από μια "εvτοπιφέvη φάση, παρψοια-με-ρευστή" σε μια 

"σργαvrψέvη φάση, παρψοια-με-στερεή". 

Η επικρατέστερη αιτία για τη "β"- μετάβαση φαίνεται να βρίσκεται στη 

συμβατή θέση του προσροφημένου αζώτου μέσα στη μικροπορώδη δομή του 

ζεολιθικού MFI. Τα φάσματα περίθλασης νετρονίων υποδηλώνουν ότι η 

διαμόρφωση αυτής της φάσης με ψηλή συμπύκνωση επιβάλλεται από το 

μικροπορώδες πλέγμα του Σιλικαλίτη, τονίζοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό 

συμμετρικότητας. 

Αυτά τα φάσματα περίθλασης μοιάζουν με εκείνα αμφοτέρων των 

προσροφουμένων Ar και Kr στην περιοχή όπου παρουσιάζουν μια οριακή 

τιμή. 15 Από την παρατήρηση αυτή φαίνεται ότι και τα τρία προσροφούμενα 

έχουν την ίδια συμμετρική δομή στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Από αυτό 

συνεπάγεται ότι η προσρόφηση στους μικροπόρους λαμβάνει χώρα 'σε 

συγκεκριμένα κέντρα' μέσα στο μικροπορώδες πλέγμα των ζεολίθων MFI με 

κάποια ορισμένη συμμετρία. Συνεπώς, η προσρόφηση δεν διεξάγεται με 

διαφορική πλήρωση των μικροπόρων, όπως είχαν αποφανθεί άλλοι 

ερευνητές . 14,28,29 

Η χρήση 15Ν NMR από τον Bonarhet και τους συνεργάτες του 30·31 σε 

δείγματα ZSM-5 Ι Σιλικαλίτη 1, επιβεβαιώνει την παρουσία διαφορετικών 

καταστάσεων (φάσεων) του αζώτου που προσροφήθηκε στους μικροπόρους 

του ζεολίθου. Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν τα φάσματα 15Ν NMR σε 

θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 4Κ - 9Κ και σχετικές πιέσεις 

μεταξύ 0.08 - 0.25 p/p0
. Το δείγμα διατηρόταν περίπου στους 77Κ από τη 
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στιγμή που γινόταν η προσρόφηση μέχρι τη διεξαγωγή της μέτρησης NMR. 

Παράλληλα , οι σχετικές πιέσεις της προσρόφησης αζώτου προσήκαν τις 

μετρήσεις στους 77Κ. Κάτω από τις πιο πάνω συνθήκες αναφέρεται ότι, 

τουλάχιστο, δύο καταστάσεις αζώτου ήταν εμφανείς. Παρόλα αυτά, δεν 

υπήρξε καμία ένδειξη στερεής μορφής αζώτου . 

Τα φάσματα NMR για το άζωτο που προσροφήθηκε στις πιέσεις 0.08 

ρ/ρ0 σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία (90Κ, 77Κ, 63Κ, 50Κ, 35Κ) έδειξαν μια 

διαφορά στο πλάτος του σήματος NMR. Μείωση της θερμοκρασίας είχε ως 

αποτέλεσμα μια πιο πλατιά και έντονη κορυφή. Η οξεία γραμμή που 

παρατηρήθηκε για το δείγμα στους 77Κ είναι χαρακτηριστική του αζώτου 

στη στερεή κατάσταση μόνο. Ένα πλατύτερο σήμα, σε σύγκριση με αυτό 

των σχετικών πιέσεων 0.08 ρ/ρ0 , ήταν επίσης εμφανές στα φάσματα σε 0.25 

ρ/ρ0. Εφόσον η κίνηση περιστροφής του Ν2 είναι ουσιαστικά πιο περιορισμένη 

σε ψηλότερες πιέσεις, η σταδιακή αλλαγή από παρόμοιο-με- υγρό σε 

πλατύτερο σήμα με την αύξηση της πίεσης της αέριας φάσης και Ι ή με τη 

μείωση της θερμοκρασίας εκδηλώνει την παρουσία ενός πιο περιοριστικού 

χώρου . 

Μειώνοντας τη θερμοκρασία από 77Κ στους 50Κ παρατηρήθηκε ο 

διαχωρισμός του σήματος σε δύο μέρη στα φάσματα NMR για το άζωτο που 

προσροφήθηκε αρχικά στους 77Κ και 0.25 ρ/ρ0 . Το πλατύτερο από τα δύο 

σήματα που προέκυψαν ήταν εντονότερα εμφανές. Οι αλλαγές αυτές στο 

μέγεθος του σήματος NMR οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μια φασική 

μετάβαση λαμβάνει χώρα από το παρόμοιο-με-υγρό συμπύκνωμα σε ένα 

περιορισμένο και οριοθετημένο υγρό με μειωμένη μοριακή κινητικότητα. Η 

μετάβαση, όμως, από αυτή την κατάσταση στη φάση του στερεού δεν είχε 

παρατηρηθεί. 

Οι μικροπόροι περιορίζουν τη μοριακή κινητικότητα και ταυτόχρονα, 

αλλάζουν (μειώνουν) τη θερμοκρασία ισορροπίας υγρού - στερεού για το 

συμπυκνωμένο άζωτο. Συνεπώς, η κινητικότητα αυτή μπορεί να μεταβάλει 

τη φύση του προσροφημένου αζώτου. Οι πορώδεις περιοχές προφανώς 

παρέχουν κάποιο περιορισμένο χώρο μέσα στον οποίο η κινητικότητα 

σημειώνει μείωση και ως εκ τούτου, αυξάνονται οι διπολικές 
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αλληλεπιδράσεις . Αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή 

"φασική" μετάβαση από υγρή σε μια πιο περιορισμένη κατάσταση , η οποία 

λαμβάνει χώρα σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση στον όγκο 

του υλικού . Ο λόγος γι ' αυτό βρίσκεται στην περίπλοκη φύση του κενού 

πλέγματος, ως επίσης στις συγκεκριμένες μοριακές κινήσεις, οι οποίες 

μπορούν να ρυθμίσουν την επίδραση των στερικών αλληλεπιδράσεων. 

Οι δύο "φάσεις" που παρουσιάζονται ταυτόχρονα μέσα στους 

ζεολιθικούς πόρους δεν εναλλάσσονται εύκολα στο χρονικό πλαίσιο της 

τεχνικής NMR και συνεπώς, είναι εμφανή δύο φάσματα. Αυτό οφείλεται στο 

διαφορετικό εντοπισμό των δύο φάσεων μέσα στο χώρο που βρίσκονται, 

δηλαδή οι δύο φάσεις δημιουργούνται σε διαφορετικές περιοχές μέσα στο 

ζεολιθικό μικροπορώδες δίκτυο. 

Εφόσον η καινούρια φάση που εμφανίζεται είναι πιο περιορισμένη 

στην περιστροφική της κίνηση από την παρόμοια-με-υγρό φάση, η οποία 

είναι επίσης παρούσα, οι πιο πάνω ερευνητές εισηγήθηκαν 30
·
31 ότι κάποια 

φάση είναι δυνατό να δημιουργείται μέσα στις μικρότερες διαστάσεις του 

κενού πλέγματος , πιθανόν αρχικά , μέσα στα ημιτονοειδή ανοίγματα . 

Έπειτα , με την αύξηση της πίεσης , γίνεται δυνατός ο σχηματισμός της στα 

ευθύγραμμα ανοίγματα και τέλος στις τομές των δικτύων. 

Συνεπώς, η θεωρία η οποία είχε προταθεί με βάση τα φάσματα 

περίθλασης νετρονίων, ότι η προσρόφηση του αζώτου λαμβάνει χώρα 'σε 

συγκεκριμένα κέντρα' μέσα στο μικροπορώδες πλέγμα των ζεολίθων MFI με 

κάποια ορισμένη συμμετρία, μπορεί κάλλιστα να υποδηλωθεί επίσης από τις 

μελέτες NMR. 

Έχοντας αναφέρει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα διαφόρων 

ερευνητών, μπορεί να εξηγήσει κανείς την προέλευση και των δύο 

υποβαθμίδων "α" και "β" οι οποίες παρατηρούνται στις ισοθέρμους 

προσρόφησης αζώτου των δειγμάτων του Σιλικαλίτη στην παρούσα έρευνα. 

Από τις μετρήσεις προσρόφησης διαφαίνεται ότι η υστέρηση οφείλεται σε 

ειδικές διαρυθμίσεις της συσσώρευσης ενώ οι επιπρόσθετες μέθοδοι που 

χρησιμοποίησαν οι διάφοροι ερευνητές αποδίδουν τη συσσώρευση αυτή να 
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οφείλεται στη φύση των προσροφουμένων αερίων μέσα στα μικροπορώδη 

δίκτυα. 

Αμφότερες οι υποβαθμίδες που παρουσιάζονται στις μετρήσεις της 

παρούσας μελέτης αντιστοιχούν σε μια μετάβαση φάσης του 

προσροφημένου αζώτου κατά τη φυσιορόφηση από μια κατάσταση 

χαμηλότερης σε μια άλλη πιο ψηλής συμμετρίας (ή πυκνότητας). Οι δύο 

ροφούμενες φάσεις χαρακτηρίζονται από μια βραχείας εμβέλειας και από 

μία περιοδική, μακράς εμβέλειας, ατομική τάξη. Το αποτέλεσμα είναι η 

αλλαγή στο είδος της προσρόφησης από μια κινητή σε μια εντοπισμένη (πιο 

περιορισμένη) προσρόφηση σε συγκεκριμένες περιοχές μέσα στο 

μικροπορώδες MFI πλέγμα. 

Είναι πιο σωστό, η μετάβαση "β" να αποδίδεται ως μια αλλαγή στη φάση 

του αζώτου προς κάποια 'δομή ψηλότερης τάξης' σε αντίθεση με μια 

'παρόμοια- με-στερεό φάση', η οποία αναφέρεται σε Ν2 τριών διαστάσεων. 

Κατά τη διεξαγωγή της προσρόφησης σε επιφάνειες το άζωτο εμφανίζεται 

ως δισδιάστατο, σύμφωνα με τον Rouquerol και τους συνεργάτες του 32
•
33 οι 

οποίοι μελέτησαν το σύστημα αζώτου - γραφίτη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα δημιουργίας της φάσης υψηλής 

τάξης του προσροφουμένου μειώνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας 

του αργιλίου στη δομή του Σιλικαλίτη . Η εμφάνιση της υστέρησης ή των 

υποβαθμίδων σταδιακά χάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων προσροφουμένου - προσροφητή 

(αζώτου - ζεολίθου) με την αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων 

αντιστάθμισης στο ζεολιθικό σκελετό. Συνεπώς, το άζωτο είναι πιο δύσκολο 

να συγκρατήσει τη δομή ψηλής τάξης. 1 

Έχει εξίσου παρατηρηθεί ότι η παρουσία ατμών νερού στο πορώδες του 

ζεολιθικού δείγματος, επιπρόσθετα της παρουσίας αργιλίου, εξαλείφει την 

υστέρηση. 15 Πριν την εξαφάνιση της υστέρησης, η αύξηση της 

περιεκτικότητας του Σιλικαλίτη σε αργίλιο οδηγεί στη σταδιακή κλίση του 

βρόγχου προς τα αριστερά, προς την περιοχή χαμηλότερων σχετικών 

πιέσεων. 1 
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Ως εκ τούτου, η εισαγωγή οποιονδήποτε ξένων ουσιών στη δομή του 

σιλικαλίτη και η απομάκρυνση των κρυστάλλων του στερεού από την πλήρη 

καθαρότητα έχουν ως αποτέλεσμα την απόκλιση του όλου συστήματος από 

την ιδανική συμπεριφορά. Ο βρόγχος στην παρούσα έρευνα ήταν πιο 

επεκταμένος στα δεξιά, προς τις ψηλότερες σχετικές πιέσεις, σε σύγκριση 

με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών όπως των Unger και Muller1
-
3 των 

οποίων ελήφθηκε σε μικρότερο φάσμα πίεσης (~ 0.05 p/p0) και ήταν 

περισσότερο συμμαζεμένος. 

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι το δείγμα του Σιλικαλίτη 1, το οποίο 

μελετήθηκε εδώ, αποκλίνει από το εξιδανικευμένο. Η παρουσία αργιλίου στο 

δείγμα αποκλείεται λόγω της μεριάς που ακολουθεί η κλίση του βρόγχου 

(δεξιά, όχι αριστερά). Η παρουσία δομικών αταξιών τείνει να προκαλεί τη 

διάχυση του βρόγχου προς τις υψηλότερες σχετικές πιέσεις, επηρεάζοντας 

τις αλληλεπιδράσεις του αζώτου μέσα στα ρήγματα και τα ελαπώματα του 

σκελετού . 

Συνεπώς, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το παρόν δείγμα του 

Σιλικαλίτη 1 παρουσιάζει αρκετές δομικές αταξίες, οι οποίες εκδηλώνονται με 

το χαρακτήρα που διαμορφώνει ο βρόγχος της υστέρησης χαμηλών πιέσεων σε 

πειράματα φυσιορόφησης Ν2 . 

Με σκοπό την ολοκλήρωση της εικόνας για το σχήμα της ισοθέρμου 

προσρόφησης αζώτου στην επιφάνεια του Σιλικαλίτη 1, αξίζει να αναφερθεί 

ότι μελέτες μικροθερμιδομετρίας και περίθλασης νετρονίων έδειξαν ότι η 

αρχική προσρόφηση (αρχική κάθετη βαθμίδα) στην ισόθερμο αντιστοιχεί με 

20 μόρια ανά κυψελίδα. 15 • 16 

Σε αυτή την περιοχή πίεσης λαμβάνει χώρα πρωτοταγής πλήρωση των 

μικροπόρων για μικροπορώδη δείγματα. Στις μετρήσεις 

μικροθερμιδομετρίας φάνηκε μια ομοιογένεια της μικροπορώδους 

επιφάνειας του Σιλικαλίτη προς το άζωτο. Σύμφωνα με τους Vernoν και 

Steele 34 στις μελέτες τους για προσρόφηση ξένου (Xe) στην επιφάνεια του 

ζεολίθου "Ρο'', αυτή η ομοιογένεια προκύπτει από μια αντιστάθμιση των 

αλληλεπιδράσεων προσροφουμένου ζεολίθου και μεταξύ των 
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προσροφουμένων μορίων. Τα αποτελέσματα της περίθλασης νετρονίων στην 

ίδια περιοχή παρουσίασαν μια μεγάλη μείωση στην ένταση των κορυφών, 

δηλώνοντας την πολύ πιθανή δημιουργία παρεμβολών μεταξύ 

προσροφουμένου και προσροφητικού. Η μείωση αυτή είναι αρκετά μεγάλη 

και, ουσιαστικά, δεν μπορεί να αποδοθεί σε μετάβαση της 

κρυσταλλογραφικής δομής που μπορεί να υποστεί ο ζεολιθικός τύπος MFI. 

Αναφέρεται35 ότι ο Σιλικαλίτης 1 μετατρέπεται σταδιακά από μονοκλινική 

σε ορθορομβική κρυσταλλική δομή μόλις προσροφήσει μόρια αζώτου σε 

οποιαδήποτε θερμοκρασία . 36 

Μόλις τα πρώτα 20 μόρια Ι κυψελίδα πάρουν τις θέσεις τους, 

σχηματίζεται η πρώτη υποβαθμίδα "α", η οποία αντιστοιχεί σε κάλυψη γύρω 

στα 23 μέχρι 25 μόρια ανά κυψελίδα . Η δεύτερη υποβαθμίδα "β" 

παρατηρείται σε μια κάλυψη 26 - 31 μορίων ανά κυψελίδα και αντιστοιχεί 

σε μια αύξηση της διαφορικής ενθαλπίας στην καμπύλη του 

μικροθερμιδογραφήματος , δεικνύοντας τη συμπύκνωση της φάσης του 

προσροφουμένου . 15 · 16 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι μελλοντικά σχέδια της 

ομάδας μας για τη μελέτη επιφανειών συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ύδατος 

ως το προσροφούμενο. 

Παρόλο που έχουν ήδη γίνει μελέτες από άλλους ερευνητές για 

προσρόφηση Η20 στην επιφάνεια του Σιλικαλίτη 1,37
-
39 το ενδιαφέρον 

βρίσκεται στις πιθανές διαφορές που μπορεί να προκύψουν με το 

συγκεκριμένο αυτό εξεταζόμενο δείγμα , το οποίο παρουσιάζει αρκετές 

δομικές ατέλειες. Είναι γνωστό ότι η παρουσία περιοχών με δομικές ατέλειες 

τείνει να προκαλεί αλληλεπιδράσεις προσροφουμένου Ι προσροφητικού 

μικρής ισχύος λόγω της χαμηλής πολωσιμότητας του μορίου ύδατος. 39
·
40 

Εκτός από τη χαμηλή πολωσιμότητα του Η20, η ανομοιόμορφη 

κατανομή φορτίου προκαλεί μια μεγάλη μόνιμη διπολική ροπή παρέχοντας 

στο μόριο τη δυνατότητα να σχηματίζει γέφυρες υδρογόνου.41 Οι δεσμοί -Η 

του δίνουν μια μοναδικότητα ως προς τη δομή της προσροφούμενης φάσης, 

όπου σε αρκετά μοντέλα που έχουν προταθεί,4245 η 'δομή πάγου' θεωρείται 
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να παραμένει σε αισθητό βαθμό έχοντας, όμως, μια κατάσταση 

ελαστικότητας χωρίς περιοδική τάξη μεγάλης εμβέλειας. 

Οι ισόθερμοι προσρόφησης ύδατοςπου παρατηρήθηκαν σε δείγματα 

Σιλικαλίτη από άλλους ερευνητές παρουσίασαν μια διαφορετική μορφή από 

αυτές της προσρόφησης αζώτου. Βασικά, ήταν του τύπου 11 σύμφωνα με την 

ταξινόμηση IUPAC και είχαν μόνο ένα βρόγχο υστέρησης, ο οποίος έκλεινε 

σε - 0.35 p/p0
. 

37 

Στις χαμηλές σχετικές πιέσεις ήταν εμφανής μια μικρή βαθμίδα. Αυτή 

οφειλόταν στην προσρόφηση που λαμβάνει χώρα σε θέσεις δομικής 

ανωμαλίας, οι οποίες σχετίζονται με ομάδες -ΟΗ (ακραίες ομάδες σιλανόλων, 

'φωλίες υδροξυλίων - βλ. Κεφάλαιο 5.2.2.1) και βρίσκονται στη δομή αρκετών 

δειγμάτων Σιλικαλίτη. 38.46-51 Το μόριο Η20 προσροφάται με ισχυρές δυνάμεις 
σε αυτές τις πολικές περιοχές μέσω αυξημένων αλληλεπιδράσεων 

προσροφουμένου Ι προσροφητικού. 

Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι μερικά δείγματα σιλικαλίτη είχαν 

παρουσιάσει αυξημένη ρόφηση ύδατος σε χαμηλές p/p0
. Αυτά ήταν κάπως 

μη-καλά προσδιορισμένα και περιείχαν άμορφες μορφές, παρέχοντας έτσι 

ένα σημαντικό αριθμό δυνατών ειδικών περιοχών. 37 Το σημείο αυτό 

υποδηλώνει την πιθανότητα τέτοιου αποτελέσματος για το δείγμα της 

παρούσας έρευνας, αφού παρουσιάζει δομικές ανωμαλίες. 

Πάνω από τις σχετικές πιέσεις - 0.2 p/p0
, το σχήμα της ισοθέρμου Η20 

ήταν παρόμοιο με το αντίστοιχο του Ν2 . Ο βρόγχος υστέρησης, ο οποίος 

ήταν αρκετά καλά προσδιορισμένος, οφείλεται, το πιο πιθανό, στη 

μεσοπορότητα που δημιουργείται από σχίσματα στους διαπυρωμένους 

κρυστάλλους. 37 Μόνο ένας μικρός αριθμός μορίων ύδατος προσροφάται 

στους πόρους του Σιλικαλίτη ενώ η μεγαλύτερη ρόφηση γίνεται στην 

εξωτερική επιφάνεια εφόσον τα μόρια Η20 είναι αρκετά ευκίνητα μέσα στα 

πορώδη δίκτυα εκτός εάν σχετίζονται με ειδικές περιοχές προσρόφησης. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε από μετρήσεις NMR52
-
54 και άλλες μελέτες.49 • 55 

Αξιοσημείωτη επίσης, ήταν η μειωμένη ρόφηση Η20 που 

παρατηρήθηκε σε σύγκριση με το άζωτο σε όλες τις πιέσεις. Φαίνεται 
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καθαρά ότι τα μόρια ύδατος δεν γεμίζουν τον πορώδη όγκο του Σιλικαλίτη. 

Μετρήσεις έδειξαν ότι μόνο 5.5 μόρια Η20 προσροφούνται ανά κυψελίδα σε 

σύγκριση με 30 μόρια Ν2 σε σχετικές πιέσεις πλησίον της μονάδας. 37 Αυτή 

η συμπεριφορά δεν είναι αναμενόμενη εφόσον ο Σιλικαλίτης Ι παρουσιάζει 

πόρους μεγέθους 0.55 nm, οι οποίοι προσροφούν τα πιο ογκώδη μόρια Ν2 
(Ο.36 nm) και δεν αφήνουν με τόση ευκολία τα μόρια Η20 (0.265 nm) να 

εισχωρήσουν. Συνεπώς, η δομή του στερεού αυτού θεωρείται πραγματικά 

υδρόφοβη λόγω στερικών εμποδίων. 

Η εξήγηση της πιο πάνω συμπεριφοράς βρίσκεται στη σχέση της 

πορώδους γεωμετρίας του δείγματος με τις ιδιότητες του όγκου του υγρού 

Η2Ο.37 'Οπως έχει ήδη αναφερθεί, το μόριο ύδατος στην υγρή φάση διατηρεί 

μέρος της δομής από τη 'μορφή του πάγου' λόγω των τρισδιάστατων δεσμών 

υδρογόνου που δημιουργούνται . Η τρισδιάστατη αυτή διάταξη δεν μπορεί 

εύκολα να εισχωρήσει μέσα στους ενδοκρυσταλλικούς κυλινδρικούς πόρους 

του Σιλικαλίτη 1, χωρίς να υπάρξει κάποια παραμόρφωση των 

κατευθυντήριων γεφυρών -Η. 

Διάφοροι υπολογισμοί43 έχουν δείξει ότι η απόσταση του δεσμού 0-0 

για το γεφυρωμένο με -Η μόριο ύδατος είναι - 0.30 nm. Συνεπώς, παρόλο 

που ένας αριθμός μορίων προσροφούνται σε δυνατές ειδικές περιοχές, τα 

στενά κυλινδρικά δίκτυα με διάμετρο 0.55 nm δεν επιτρέπουν το σχηματισμό 

του τρισδιάστατου δικτύου Η20. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι ευνοείται η 

προσρόφηση των μορίων ύδατος στην εξωτερική επιφάνεια των κρυστάλλων 

όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια σταθερή διαρρύθμιση . 

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι η υδροφοβικότητα του Σιλικαλίτη 1 

οφείλεται στο κυλινδρικό σχήμα των πόρων στη δομή του . Σε δείγματα 

άλλων πορωδών υλικών, όπως μικροπορώδεις άνθρακες, τα οποία έχουν 

πόρους που μοιάζουν με σχισμές56 παρατηρήθηκε ότι είχαν γεμίσει όλοι οι 

πόροι με μόρια ύδατος. Επίσης, όταν η διάμετρος των κυλινδρικών δικτύων 

αυξηθεί σε - 0.8 nm (ALP0-5) ή σε 1.2 nm (VPl-5) μπορεί να δημιουργηθεί μια 

περιορισμένη τρισδιάστατη δομή ύδατος με αποτέλεσμα την ολική 

προσρόφηση στους πόρους. 37 
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Συνεπώς, η πιο βασική παράμετρος στην προσρόφηση Η20 είναι η 
χημεία της επιφάνειας, η κατανομή του πορώδους μεγέθους και το σχήμα 

του πόρου . Επίσης, η αυξημένη συγκέντρωση των ειδικών κέντρων 

προσρόφησης (δομικές ατέλειες) φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη 

διεξαγωγή της προσρόφησης. 

5.2.1 Αποτελέσματα φασματοφωτομετρικών αναλύσεων 

Υπέρυθρα φάσματα με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) για τα υπό 

ανάλυση δείγματα του Σ ιλικαλίτη 1, τα οποία μετρήθηκαν στις διάφορες 

θερμοκρασίες με τη χρήση πεπιεσμένων δισκίων βρωμιούχου καλίου, 

απεικονίζονται στα Σχήματα 5.14 και 5.15. Τα φάσματα παρουσιάζονται υπό 

κλίμακα διαπερατότητας στην περιοχή 4000 - 400 cm-1 συναρτήσει της 

θερμοκρασίας απαέρωσης. Οι μετρήσεις αυτές συγκρίθηκαν με εκείνες του 

στερεού δείγματος που δεν υπέστη καμιά προηγούμενη μέτρηση ("δείγμα 

αναφοράς") . 

Το Σχήμα 5.16, όπως και το Σχήμα 5.17, παρουσιάζουν τα φάσματα 

διάχυτης αντανακλαστικότητας (DRIFTS) συναρτήσει της θερμοκρασίας 

απαέρωσης για τα πιο πάνω δείγματα, παράλληλα με το "δείγμα αναφοράς". 

Τα φάσματα μετρήθηκαν υπό συνθήκες αντανακλαστικότητας . 

Οι μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση του θαλάμου ελεγχομένων 

συνθηκών (HTEC - DRIFTS) για δείγματα του Σιλικαλίτη, τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν προηγουμένως σε καμιά άλλη μέτρηση σε θερμοκρασίες 

παρόμοιες με εκείνες που έλαβε χώρα η απαέρωση, παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 5.18 - 5.19. Μερικές επιπλέον μετρήσεις λήφθηκαν σε ψηλότερες 

θερμοκρασίες (723Κ, 873Κ) . 

Τα Σχήματα 5.20 και 5.21 απεικονίζουν τα FTIR και DRIFTS φάσματα 

του "δείγματος αναφοράς" σε σύγκριση με το δείγμα του Σιλικαλίτη το οποίο 

εκτέθηκε σε ατμόσφαιρα πυριδίνης για μερικές μέρες. 
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Σχήμα 5.14: Φάσματα FTIR του Σιλικαλίτη 1. 

1000 400 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα μέχρι 423Κ) 
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Σχήμα 5.15: Φάσματα FTIR του Σιλικαλίτη 1. 

1000 400 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα μέχρι 623Κ) 
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Σχήμα 5.16: Φάσματα DRIFTS του Σιλικαλίτη 1. 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα μέχρι 423Κ) 
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Σχήμα 5.17: Φάσματα DRIFTS του Σιλικαλίτη 1. 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα μέχρι 623Κ) 

195 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



423Κ 

373Κ ,,......_ 
l.f\ 
-ω 
:::::i. 
~ 

1-" 

l.f\ 
ω 

~ 
Οι 348Κ 
-~ 
(j 

CD 
~ 

< '-" 

(j 
343Κ 

1-" 
~ 
1-" 
-ο 
χ 
~ 

1-" 
ο 
(j 

,,< 333Κ 

8 s 
1-" 
~ 

< 
300Κ 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 5.18: Φάσματα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη 1. 

("δείγμα αναφοράς" (300Κ) συγκρινόμενο με δείγματα σε θερμοκρασία 

μέχρι 423Κ) 
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Σχήμα 5.19: Φάσματα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη 1. 

("δείγμα αναφοράς" (300Κ) συγκρινόμενο με δείγματα σε θερμοκρασία 

μέχρι 873Κ) 
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Σχήμα 5.20: Φάσματα FTIR του Σιλικαλίτη 1. 

1000 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγμα κάτω από πυριδίνη 

σε θερμοκρασία δωματίου) 
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Σχήμα 5.21: Φάσματα DRIFTS του Σιλικαλίτη 1. 

1000 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγμα κάτω από πυριδίνη 

σε θερμοκρασία δωματίου) 
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5.2.2 Ανάλυση φασματοφωτομετρικών μετρόσεων 

Μελετώντας τα FTIR φάσματα των δειγμάτων του Σιλικαλίτη ι στα 

Σχήματα 5. 14 και 5.15, είναι εύκολο να προσέξει κανείς ότι η δομή του 

στερεού δεν υφίσταται σημαντικές αλλαγές με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Μόνο οι πλατιές χαρακτηριστικές -ΟΗ κορυφές57 στα 3435 

cn,-1 και 1632 cm-1 μειώθηκαν για τα δείγματα που απαερώθηκαν στις 

ψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με το "δείγμα αναφοράς" λόγω της 

αφαίρεσης του μοριακού ύδατος από τους πόρους του στερεού. 

Η πιο ευαίσθητη για την επιφάνεια τεχνική DRIFTS δίνει μια πιο 

ακριβή εικόνα της δομής, ειδικά στην περιοχή όπου εμφανίζονται οι 

υδροξυλομάδες. Για τα δείγματα που απαερώθηκαν στους 348Κ και 373Κ 

παρατηρείται κάποια μικρή μείωση της πλατιάς κορυφής στην περιοχή 3600 

- 3000 cm-1
, η οποία αντιπροσωπεύει την απομάκρυνση του μοριακού 

ύδατος, για τα δείγματα αυξημένων θερμοκρασιών. Εμφανής γίνεται η 

παρουσία μιας κορυφής στα 1740 cm-1
. Εκτός από τα σημεία αυτά, οι 

μετρήσεις των φασμάτων δεν παρουσίασαν άλλες αξιόλογες αλλαγές. 

Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές μεταβολές στα φάσματα HTEC -

DRIFTS (Σχήμα 5.18 - 5.19) με την αλλαγή της θερμοκρασίας και σε 

σύγκριση με τις μετρήσεις DRIFTS. Μόνο η εμφάνιση μιας αμυδρής, 

πολυσύνθετης πλατιάς κορυφής στην περιοχή γύρω στα 3800 - 3500 cm-1 

παρατηρήθηκε με την αύξηση της θερμοκρασίας. Για την ακρίβεια, η 

παρουσία της κορυφής αυτής , η οποία ήταν απούσα από τα φάσματα 

DRIFTS, δεν ήταν εμφανής σε θερμοκρασία δωματίου αλλά βαθμιαία με τη 

θέρμανση του δείγματος από τους 333Κ μέχρι τις ψηλότερες θερμοκρασίες. 

Μια μικρή πλευρική κορυφή στα 1720 cm-1 παρουσιάστηκε μετρώντας 

τα HTEC - DRIFTS φάσματα των δειγμάτων που θερμάνθηκαν πάνω από 

333Κ. Αυτή η κορυφή ήταν εμφανής στα DRIFTS φάσματα του Σιλικαλίτη 

που απαερώθηκε σε 348Κ και 373Κ, μολονότι εξαφανίστηκε στις ψηλότερες 

θερμοκρασίες. 
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Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε να εξαλειφθεί η πιθανότητα μόλυνσης των 

δειγμάτων από διάφορες ξένες ουσίες (πχ οργανικά από την αντλία κενού) 

ή υγρασίας κατά τη μεταφορά για σκοπούς πιο ορθού προσδιορισμού των 

κορυφών του "δείγματος αναφοράς" του Σιλικαλίτη. Συνεπώς, η μελέτη και η 

ανάλυση των φασμάτων στην παρούσα εργασία αναφέρονται στις μετρήσεις 

HTEC - DRIFTS. Εφόσον η αρχή της τεχνικής αυτής είναι όμοια με τη μέθοδο 

DRIFTS, ο προσδιορισμός των κορυφών αναφέρεται και στα φάσματα DRIFTS. 

Οι οποιεσδήποτε υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των φασμάτων DRIFTS : 

HTEC - DRIFTS σημειώνονται κατά τη συζήτηση. 

Οι τιμές για τις κύριες κορυφές για τα υπέρυθρα φάσματα FTIR και 

HTEC - DRIFTS των δειγμάτων στη περιοχή 4000 - 400 cm-1 δίνεται 

αντίστοιχα στους Πίνακες 5.3 και 5.4. 

Η ταυτοποίηση των κορυφών βασίστηκε στην τεκμηρίωση τους από τη 

βιβλιογραφία7 ·47 · 57-65 και από τις πλέον καθορισμένες,γνωστές τιμές άλλων 

ζεολιθικών δειγμάτων63 που συμφωνούν με τα αναλυθέντα φάσματα. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον προσδιορισμό των κορυφών του Σιλικαλίτη 

θεωρήθηκαν τα φάσματα που μετρήθηκαν σε θερμοκρασία 473Κ. 

Συνοπτικά, μπορεί να αναφερθεί κανείς σε αυτό το σημείο ότι οι 

δονήσεις σκελετού63 του Σιλικαλίτη στις μετρήσεις FTIR καλύπτουν την 

περιοχή 1300 - 400 cm-1 ενώ στα φάσματα HTEC - DRIFTS παρατηρούνται 

γύρω στα 2000 - 400 cm-1
. Περαιτέρω ανάλυση των φασμάτων δίνεται στην 

ανάλογη συζήτηση που ακολουθεί. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κορυφή που παρουσιάζεται στα 

διάφορα φάσματα στην περιοχή 2400 - 2200 cm-1 οφείλεται στην έκταση της 

ομάδας C =Ο από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα. 

Αξιοσημείωτες, όμως, αλλαγές παρατηρήθηκαν στα υπέρυθρα 

φάσματα του Σιλικαλίτη μετά από την έκθεση του δείγματος σε ατμόσφαιρα 

πυριδίνης. 
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Από το Σχήμα 5.20 αρκετά εμφανής είναι η παρουσία μιας οξείας 

κορυφής στα 700 cm-1
, η οποία δεν παρατηρείται στο FTIR φάσμα του 

"δείγματος αναφοράς" . Αυτή η κορυφή είναι χαρακτηριστική του μορίου της 

πυριδίνης, το οποίο έχει δεσμούς συντονισμού με τις όξινες ομάδες Lewis του 

ζεολίθου. 

Οι μετρήσεις DRIFTS παρουσιάζουν την εμφάνιση κορυφών στα 1450 

cm-1
, 1487 cm-1, 1596 cm-1 και 707 cm-1, οι οποίες χαρακτηρίζουν πάλι το 

συντονισμό της πυριδίνης μέσω του ζεύγους ηλεκτρονίων του αζώτου με τις 

ομάδες Lewis 66 (Σχήμα 5.21 ). Επίσης, η προσρόφηση πυριδίνης είχε ως 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση της κορυφής στα 3600 cm-1
, η οποία είχε 

παρατηρηθεί για το "δείγμα αναφοράς" ενώ, παράλληλα, η εμφάνιση μιας 

πλάγιας κορυφής στην περιοχή εκτάσεων των ομάδων -ΟΗ που δεν 

διαμορφώνουν γέφυρες -Η, έγινε αρκετά αντιληπτή γύρω στα 37 40 cm-1
. 
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Πίνακας 5.3: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR από το φάσμα του 

Σιλικαλίτη 1, με απαέρωση στους 473Κ (Σχήμα 5.15). 

Κυματαριθμός Προσδιορισμός Κορυφών 

vl cm·1 

3435 'Εκταση Ο-Η με γέφυρες υδρογόνου 7·
57 

1632 Δόνηση κάμψης μοριακού Η-0-Η 57 

1234 Α - δόνηση από Τ 2 : Ασύμμετρη έκταση του 

πενταμελούς δακτυλίου Si-0-Si 58
•
59 

1105 Β - δόνηση από Τ 2 : Δόνηση δακτυλίου Si-0-Si 58
·
59 

1026 Β - δόνηση από Τ 2 : Ασύμμετρη έκταση Si-0-Si 47
•
58

·
60 

799 Συμμετρική έκταση Si-0-Si (Α1 - δόνηση) 47
·
58

·
60 

700 - 500 Ζώνες κρυσταλλικότητας (ευαίσθητες σε μεταβολές 

δομής) 58,62 

629 Εξωτερική σύνδεση του πενταμελούς δακτυλίου 63 

588 Εξωτερική σύνδεση του πενταμελούς δακτυλίου 63 

548 Παραμορφωμένος διπλός πενταμελής δακτύλιος 
47,60 

448 
Παραμόρφωση δόνησης O-Si-0 (δομικά 

αδιάφορη )47
·
60 
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Πίνακας 5.4: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών HTEC - DRIFTS από το 

φάσμα του Σιλικαλίτη 1 στους 473Κ (Σχήμα 5.17). 

Κυματαριθμός 
Πgοσδιοgισb!ός Κοgυmών 

ν Ι cm-1 

3800-3550 Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η που 

δεvεμπλέκοvταισε γέφυρες υδρογόνου 71 

3550-3100 Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η 

με δεφούς υδρογόvου 71 

2008 Ασύμμετρη παραμόρφωση Si-0-Si 47
•
60 

1882 Συμμετρική παραμόρφωση Si-0-Si 47
·
60 

1635 Δόνηση κάμψης μοριακού Η-0-Η 76 

1371 Συνδυασμός έκτασης Ι παραμόρφωσης Si-0-Si 59 

1220 Συνδυασμός δονήσεων έκτασης Ι παραμόρφωσης 

Si-0-Si (Α - δόνηση από Τ 2) 
58

·
59 

1028 Α , , s· ο s· (Β δ, , Τ ) 47 58 60 
συμμετρη εκταση ι- - ι - ονηση απο 2 · • 

968 'Εκταση Si-0-H 58
•
61 

818 Σ , , s· ο s· (Α δ, ) 47 58 60 υμμετρικη εκταση ι- - ι 1 - ονηση · · 

700-500 Ζώνες κρυσταλλικότητας 58
•
62 

602 Παραμορφώσεις διπλού δακτυλίου 63 

558 π φ , δ λ, λ , δ , λ 47 60 αραμορ ωμενος ιπ ος πενταμε ης ακτυ ιος · 
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5.2.2(1) Συζήτηση που αφορά τις δονήσεις σκελετού 

'Οπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, οι δονήσεις σκελετού63 του 

Σιλικαλίτη καλύπτουν την περιοχή 1300 - 400 cm-1 στις μετρήσεις FTIR. Στο 

Σχήμα 5.22 παρουσιάζεται το αντιπροσωπευτικό φάσμα για τον 

προσδιορισμό των κορυφών (Πιν. 5.3) του Σιλικαλίτη που μετρήθηκε σε 

θερμοκρασία 473Κ. 

799cm- 1 

t 
~ I026cm- 1 588cm -ι 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 5.22: Φάσμα FTIR του Σιλικαλίτη 1 στα 1300 - 400 cm-1
. 

Η ταυτοποίηση των κορυφών του φάσματος συμφωνεί με τις πλέον 

καθορισμένες τιμές άλλων ζεολιθικών δειγμάτων. 63 Οι δονήσεις πλέγματος 

στα υπέρυθρα φάσματα των ζεολίθων βρίσκονται στην περιοχή 1300 - 400 

cm-1 και χωρίζονται στις ευαίσθητες σε μεταβολές δομής και στις δομικά 

σταθερές. Η Flanigen ομαδοποιεί αυτές τις κορυφές σε μια από τις 

δημοσιεύσεις της ως ακολούθως:61 •63 
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Δονήσεις ευαίσθητες σε μεταβολές δομής 

- ασύμμετρη παραμόρφωση 

- συμμετρική παραμόρφωση 

- Τ - Ο κάμψη 

Δφικά σταθερές δοvήσεις 

- ασύμμετρη παραμόρφωση 

- συμμετρική παραμόρφωση 

- δονήσεις διπλού δακτυλίου 

- δόνηση ανοίγματος πόρου 

1250 - 950 cm-1 

720 - 650 cm-1 

500 - 420 cm-1 

1150 - 1 050 cm -1 

820 - 750 cm-1 

650 - 500 cm-1 

420 - 300 cm-1 

Οι κορυφές στην περιοχή 1300 - 750 cm-1 σχετίζονται με δονήσεις 

έκτασης του δεσμού Sί - Ο. 62
·
64

·
65 Η αντιπροσώπευση των κινήσεων μιας 

απομονωμένης τετραεδρικής μονάδας [Sί04] παραβάλλεται ως 

(5.1) 

όπου, Τ2 : ενεργήΙR και Α1 : ανενεργός IR 

Η συσσώρευση των μονάδων [Sί04] που προκύπτει από τη συνεισφορά 

των γωνιών του τετραέδρου για να δημιουργηθεί η ζεολιθική δομή 

παρουσιάζει ως αποτέλεσμα δύο συνέπειες: 58 

(α) Η τοπική 'περιοχή' συμμετρίας για την κάθε πρωτοταγή δομική 

[Sί04] μονάδα μειώνεται σε C2.
65 Συνεπώς, η τριπλή εκφυλισμένη Τ2 κίνηση 

αποτελείται από τρία συστατικά μέρη, τα οποία παρουσιάζουν μια αδύνατη 

(Α) και δύο έντονες (Β) δονήσεις. 

(β) Λόγω του μεγάλου αριθμού των μονάδων [Sί04] (96 τετράεδρα) 

που σχηματίζουν την κυψελίδα, αναμένονται πλατιές κορυφές στα φάσματα. 

Το μέγεθος τους προκύπτει από την περαιτέρω σχάση του κάθε συστατικού 

μέρους σε 96, το μέγιστο, υποδιαιρέσεις. 
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Με βάση τα πιο πάνω, το υπέρυθρο φάσμα του Σιλικαλίτη στην 

περιοχή των εκτάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής: 58 

(α) Οι κορυφές διαπερατότητας στα - 1230 cm-1 και 1105 cm-1 σχετίζονται 

με τις Α και Β δονήσεις της πρωτοταγούς δομικής μονάδας. Διαπλατύνονται 

από την επιρροή της κυψελικής σχάσης που προκύπτει . 

(β) Η περίπλοκη, κεντρώα στα 1230 cm-1
, κορυφή παράγεται από τη δόνηση 

Α1 που είναι αδρανής στις υπέρυθρες φασματοσκοπικές μετρήσεις. 

(γ) Οι κορυφές των χαμηλότερων συχνοτήτων προσδιορίζουν τις δονήσεις 

σκελετού (παραμόρφωσης ή κάμψης). Συγκεκριμένα, η κορυφή στα - 550 

cm-1 δεν παρουσιάζεται σε άμορφο πυρίτιο και θεωρείται ως κορυφή 

"κρυσταλλικότητας" (ευαίσθητη σε δομικές μεταβολές).62 Είναι ένα χρήσιμο 

ερευνητικό μέσο για ανίχνευση της παρουσίας του σκελετού ZSM-5.67
·
68 

Η οπτική πυκνότητα (ή , αλλιώς , η αναλογία διαπερατότητας) των 

κορυφών που βρίσκονται στα 550 cm-1 και 450 cm-1 είναι παράμετρος 

χαρακτηριστική της κρυσταλλικότητας . Η παράμετρος αυτή κυμαίνεται 

μεταξύ Ο. 7 - 0.8 για διαπυρωμένα δείγματα ZSM-5, τα οποία είναι καλά 

κρυσταλλωμένα .67 •68 Το δείγμα του Σιλικαλίτη στην παρούσα έρευνα 

παρουσίασε μια τιμή γύρω στα 0.76 (αναλογία διαπερατότητας) . Συνεπώς, 

αυτό δηλώνει ότι η κρυσταλλικότητα του δείγματος βρίσκεται σε σχετικά 

ψηλά επίπεδα . 

Όπως έχει , επίσης, ήδη αναφερθεί και παρουσιάστηκε στον Πίνακα 5.4, 

οι δονήσεις του πλέγματος στα φάσματα HTEC - DRIFTS, παρατηρούνται 

γύρω στα 2000 - 400 cm-1. Το Σχήμα 5.23 δείχνει το αντιπροσωπευτικό φάσμα 

του Σιλικαλίτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των κορυφών σε 

θερμοκρασία 473Κ στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή συχνοτήτων. 
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t 
122Dcm- 1 

t 602 cm- 1 

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 5.23: Φάσμα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη στα 2000 - 400 cm-1 σε 

θερμοκρασία 473Κ. 

Οι κορυφές HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη 1 στην περιοχή των 

εκτάσεων ερμηνεύονται ακριβώς όπως τα αντίστοιχα φάσματα FTIR, 

έχοντας ως βάση τις συνέπειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι οποίες 

εγείρονται από τη συσσώρευση των τετραέδρων [Si04] για να σχηματίσουν 

τη ζεολιθική δομή . 58 

Σε αυτό το σημείο θεωρείται αναγκαία μια παρεμβολή που αφορά τη 

σύνθεση του Σιλικαλίτη 1. Σύμφωνα με την κλασική μέθοδο παρασκευής του 

που εφεύραν οι Grose και Flanigen (U.S. Patent),69 ο σιλικαλίτης περιέχει, ως 

ξένες ουσίες, ιόντα ΑΙ και Na. Τα ιόντα αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν 

τελείως με τις διάφορες επεξεργασίες που υπόκειται το στερεό στο τέλος 

της σύνθεσης, είτε πριν είτε μετά τη διαπύρωση του . 

Με εξαίρεση δύο αναφορές,69.7° όλοι οι ερευνητές που μελέτησαν το 

Σιλικαλίτη δεν δίνουν πλήρεις λεπτομέρειες για την περιεκτικότητα του 
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στερεού σε αργίλιο και νάτριο (ξένες ουσίες). Αυτό, πιθανό, να οφείλεται 

στο γεγονός ότι φαίνεται να μη θεωρούν τη συγκέντρωση των 'ξένων' ιόντων 

ως σημαντική ούτως ώστε να επηρεάσει τις ιδιότητες των ζεολίθων. 

Σε μια από τις έρευνες τους για το χαρακτηρισμό του Σιλικαλίτη, ο 

zecchina και οι συνεργάτες του 58 σύγκριναν καθαρά δείγματα Σιλικαλίτη 

Ι, (Σιλ), τα οποία παρασκευάστηκαν με μια μέθοδο που σχεδιάστηκε για να 

αποκλείσει την οποιαδήποτε παρουσία νατρίου , έναντι διαφόρων άλλων 

δειγμάτων Σιλικαλίτη, (Σιλ-Να) , που περιείχαν, ως ξένες ουσίες, ιόντα Na και 

παρασκευάστηκαν με την πιο καθιερωμένη κλασική οδό. 69 Οι 

φασματοσκοπικές μετρήσεις FTIR, τις οποίες είχαν διεξάγει για 

χαρακτηρισμό της δομής, τους οδήγησαν στα ακόλουθα σχόλια: 

(α) Οι δομικά ευαίσθητες ζώνες κρυσταλλικότητας (700 - 500 cm-1) ήταν 

πιο καλά προσδιορισμένες στα δείγματα Σιλ-Νa σε σύγκριση με τα 

δείγματα Σιλ. 

(β) Η κορυφή στα 800 cm-1 παρουσίασε μια καλύτερα προσδιορισμένη 

δομή για τα δείγματα Σιλ-Νa. 

(γ) Στο δείγμα Σιλ παρατηρήθηκε μια πλατιά και σύνθετη κορυφή στα 960 

- 930 cm-1 η οποία ήταν πολύ πιο αδύνατη στο ζεόλιθο Σιλ-Νa. 

(δ) Οι δύο κορυφές που έχουν σχέση με τις δονήσεις Α και Β της 

πρωτοταγούς μονάδας και που διαπλατύνονται από την επιρροή της 

κυψελικής σχάσης στην περιοχή 1300 - 1000 cm-1
, είχαν παρατηρηθεί 

στα 1115 cm -1 (έντονη και πλατιά) και στα 1230 cm-1 (μέτρια και 

στενή) για το δείγμα Σιλ. 

( ε) Ο προσδιορισμός του φάσματος του Σιλ-Νa δεν ήταν εφικτός μεταξύ 

1150 - 1020 cm-1
. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το φάσμα 

θεωρήθηκε αναξιόπιστο λόγω της υπερβολικής αντανακλαστικότητας 

που δημιουργιόταν από την αναπόφευκτη αντανάκλαση των 

κατόπτρων του οργάνου πάνω στους μεγάλους μικροκρυστάλλους στη 

συγκεκριμένη αυτή περιοχή . Η επίδραση αυτή προκαλεί το 

διπλασιασμό του μεγέθους της πιο έντονης κορυφής στα 1115 cm-1
. 
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Όταν το δείγμα κονιοποιήθηκε σε γουδί για αρκετό χρόνο, η επίδραση 

δεν ήταν πλέον εμφανής. Παράλληλα, όμως, είχε παρατηρηθεί η ανάπτυξη 

της κορυφής στην περιοχή 960 - 930 cn,-1
. 

Η κορυφή στην περιοχή 960 - 930 cm-1 φαίνεται να βρίσκεται περίπου 

μεταξύ των αρχικών δονήσεων Τ2 και Α 1 στην απομονωμένη τετράεδρη 

μονάδα , δεικνύοντας έτσι την επιρροή αποζευγμένων ταλαντωτών. 

Συγκεκριμένα, οφείλεται στη δόνηση έκτασης των ομάδων Si-OH (με και 

χωρίς δεσμούς υδρογόνου),71 οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε 

μικροανοίγματα. Η ταυτοποίηση αυτή υποστηρίζεται από την παρατήρηση 

όπου η κορυφή είναι αδύνατη σε δείγματα Σιλ-Νa, αλλά γίνεται εντονότερη 

με την κονιοποίηση . Η ελάττωση μεγέθους των κρυστάλλων με κονιοποίηση 

οδηγεί στη δημιουργία νέων επιφανειών, πλούσιων σε σιλανόλες (ομάδες Si

OH) ενδυναμώνοντας έτσι την ένταση της κορυφής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, 

επαναλήφθηκε η πιο πάνω διαδικασία της κονιοποίησης του δείγματος. 

Ήταν εμφανές ότι η συγκεκριμένη αυτή κορυφή, έγινε πιο οξεία και λίγο 

εντονότερη, παρόλο που ήταν ακόμη αδύνατη. 

Πριν τη συζήτηση για τις δονήσεις του σκελετού του Σιλικαλίτη \, 

μπορεί να θεωρηθεί σχετική και συνεπώς, αξιοσημείωτη η παρουσία μιας 

σύνθετης , πλατιάς κορυφής στην περιοχή 3000 - 2500 cm-1 περίπου στα 

φάσματα HTEC - DRIFTS σε ψηλές θερμοκρασίες. 

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο αυτό δεν ήταν εμφανές στο δείγμα που 

απαερώθηκε σε θερμοκρασία δωματίου αλλά παρατηρήθηκε στο δείγμα 

με απαέρωση στους 333Κ, παρουσιάζοντας σταδιακή αύξηση στις 

ψηλότερες θερμοκρασίες. 

Παρόλο που δεν βρέθηκε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από τη 

βιβλιογραφία , μπορεί κανείς να εισηγηθεί ότι αυτή η κορυφή είναι πιθανό 

να οφείλεται στη μετάβαση φάσης της δομής από μονοκλινική σε 

ορθορομβική , την οποία υπόκειται σταδιακά ο Σιλικαλίτης σε θερμοκρασίες 

των 330Κ. 72 
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5.2.2(1) Συζήτηση που αφορά τις υδροξυλικές ομάδες του Σιλικαλίτη 

Η συζήτηση αυτή αναφέρεται κυρίως στην ταυτοποίηση των κορυφών 

στα διάφορα φάσματα σε σχέση με την ανώμαλη αυξημένη συγκέντρωση 

υδροξυλομάδων, η οποία δεν αναμένεται λόγω του υδροφοβικού και 

ελεύθερου από αργίλια χαρακτήρα του Σιλικαλίτη 1. Θεωρητικά, οι ομάδες 

-ΟΗ δεν έπρεπε κανονικά να υπάρχουν. 

Αυτή η αφθονία των υδροξυλίων φαίνεται να προκαλείται από την 

παρουσία δομικών αταξιών, οι οποίες εγείρουν τη δημιουργία υδροξυλομάδων 

στην επιφάνεια και κατιονικών περιοχών. Συνεπώς, δημιουργούνται 

συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις προσροφουμένου Ι προσροφητικού, οι 

οποίες δεν θα παρουσιάζονταν κάτω από άλλες συνθήκες. 1 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα FTIR φάσματα του Σιλικαλίτη στα 

Σχήματα 5.14 και 5.15, παρουσιάζουν δύο κορυφές στα 3435 cm-1 και1632 

cm -1, χαρακτηριστικές των ομάδων Ο-Η , 57 οι οποίες οφείλονται σε δονήσεις 

έκτασης των δεσμευμένων με υδρογόνο υδροξυλομάδων και σε δονήσεις 

κάμψης Η-0-Η , αντίστοιχα . Με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι κορυφές 

αυτές σημείωσαν μείωση λόγω της αφαίρεσης του μοριακού ύδατος από 

τους πόρους του στερεού . Η πλατιά κορυφή στα 3435 cm-1 λόγω του 

μεγέθους της, καλύπτει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν τα 

υδροξύλια. 

Αντίθετα , τα φάσματα HTEC - DRIFTS και DRIFTS 

παρουσίασαν μια πιο ακριβή εικόνα για καλύτερη ταυτοποίηση των 

υδροξυλομάδων. Όσον αφορά την απομάκρυνση του μοριακού Η20 , σε 

υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκε κάποια μικρή μείωση γύρω στα 3400 cm-1 

(πλατιά κορυφή) για τα φάσματα DRIFTS των δειγμάτων. Το γεγονός ότι η 

παρουσία της δεν ήταν καθόλου αισθητή στα φάσματα HTEC - DRIFTS μετά 

την απαέρωση των δειγμάτων πάνω από 373Κ δεικνύει ότι οι δεσμοί 

υδρογόνου εξαφανίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, 

υποδηλώνει ότι υγρασία κατά τη μεταφορά (από το όργανο προσρόφησης 

στο φασματοφωτόμετρο) είχε προσροφηθεί στην επιφάνεια του Σιλικαλίτη. 

Συνεπώς, η μελέτη της παρουσίας υδροξυλομάδων στη συζήτηση αυτή 

παρουσιάζει τις μετρήσεις HTEC - DRIFTS στην περιοχή 4000 - 2500 cm-
1

. Στο 
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Σχήμα 5.24 φαίνεται το φάσμα του δείγματος που απαερώθηκε στους 300Κ 

ενώ το Σχήμα 5.25 παρουσιάζει μια επιλογή μετρήσεων για να επιδείξει τα 

συγκεκριμένα σημεία που σημαίνουν προσοχής. 

Κορυφ! i \ 
Γ Κορυφή Κορυφή 

Β R 

4000 3700 3400 3100 2800 2500 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 5.24: Φάσμα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη στα 4000 - 2500 cπ,-1 . 
Θερμοκρασία: 300Κ, Κορυφή Α, Β, Γ. 
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/ Γ 

4000 3800 3600 3400 3200 3000 

Κ υματαρυθμός / cm- 1 

Σχήμα 5.25: Φάσματα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη στα 4000 - 2500 cm-
1

. 

Κορυφή Γ, Δ (Επιλογή μετρήσεων). 
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Οι κορυφές στα Σχήματα 5.24 και 5.25 μπορούν να ταξινομηθούν, 

γενικώς , σε δύο ομάδες: (α) σε αυτές που βρίσκονται στην περιοχή 3550 -

3100 cn,-1 και (β) σε αυτές που κυμαίνονται μεταξύ 3800 - 3550 cn,-1
. 

Σημειωτέον είναι ότι αυτή η υποδιαίρεση σχετίζεται, επίσης, με την ισχύ των 

όξινων περιοχών που χαρακτηρίζουν το ζεολιθικό δείγμα. Η οξύτητα 

εξαρτάται από τη συχνότητα των δονήσεων έκτασης, όπου παρατηρείται 

μείωση της ισχύος του δεσμού Ο-Η με τη μείωση των συχνοτήτων αυτών. 73 

Ως εκ τούτου, οι κορυφές που βρίσκονται στις χαμηλότερες συχνότητες 

μεταξύ 3550 - 3100 cm-1 παρουσιάζουν αυξημένη ισχύ οξύτητας και 

συνεπώς, περισσότερες όξινες περιοχές αφού τα πρωτόνια μπορούν να 

αφαιρεθούν ευκολότερα . 

(α) Περιοχή δονήσεων στα 3550 - 3100 cm-1 

Η πλατιά δέσμη στα 3550 - 3100 cm-1 αποτελείται από δύο κορυφές, οι 

οποίες φαίνονται στο φάσμα στους 300Κ, (Σχ. 5.24 ). Η κορυφή Α είναι ώμος 

και βρίσκεται κεντρώα στα 3200 cm-1 ενώ η δεύτερη κορυφή , Β, κυμαίνεται 

στα 3450 - 3350 cm-1. Η κορυφή Α εξαφανίστηκε πρώτα ενώ η κορυφή Β 

μειώθηκε σταδ ιακά και δεν ήταν καθόλου εμφανής στο δείγμα στους 473Κ. 

(β) Περιοχή δονήσεων στα 3800 - 3550 cm-1 

Η περιοχή 3800 - 3550 cm-1 παρουσιάζει δύο αρκετά ευκρινείς κορυφές, 

των οποίων το μέγεθος ποικίλει αναλόγως της θερμοκρασίας μέτρησης . 

Η κορυφή Γ, η οποία παρατηρείται στα 3600 cm-1 στο δείγμα χαμηλών 

θερμοκρασιών, μειώθηκε σε ένταση και οξύτητα μέχρις ότου εξαφανίστηκε 

τελείως από το επεξεργασμένο δείγμα στους 873Κ. Ταυτόχρονα, ο 

κυματαριθμός στο κέντρο της κορυφής υποβλήθηκε σε μια μικρή 

μετακίνηση. 

Η κορυφή Δ, εμφανής ως ένας μη-καλά προσδιορισμένος ώμος στο 

δείγμα χαμηλών θερμοκρασιών στα 37 40 cm-1
, έγινε εντονότερη στα δείγματα 

αυξημένων θερμοκρασιών. Αυτή η συμπεριφορά είναι χαρακτηριστική των 

απομονωμένων υδροξυλικών μορφών. 
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Με βάση τις διάφορες μελέτες στη βιβλιογραφία που αφορούν τις 

κορυφές των υδροξυλικών ομάδων στο πυρίτιο και σε άλλα πυριτικά 
, 73-84 δ , , δ δ , , 

στερεα , οι υο ομα ες των ονησεων που παρατηρουνται στα φάσματα 

του Σιλικαλίτη 1 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5. 

Πίνακας 5.5: Προσδιορισμός των ομάδων Ο - Η 

στα HTEC - DRIFTS φάσματα του Σιλικαλίτη /. 

Κυματαριθμός 
ΠQοσδιοQισb!ός ΚοQυmών 

ν Ι cn,-1 

3800-3550 Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η που 

δεv εμπλέκοvται σε γέφυρες υδρογόνου 73 

3740 Συμπεριλαμβάνουν (α) απομονωμένα ΟΗ 
3600 (β) ακραία ΟΗ 

(εσωτερικά ή εξωτερικά) 

3550-3100 Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η 

με δεσμούς υδρογόvου 73 

3400 

3200 
(εσωτερικά και εξωτερικά) 

Πριν οποιαδήποτε πιο λεπτομερή ταυτοποίηση επιχειρηθεί, είναι αναγκαία 

η διευκρίνιση κατά πόσο οι κορυφές που παρατηρούνται σχετίζονται με 

υδροξυλικές ομάδες στην εξωτερική επιφάνεια του Σιλικαλίτη ή 

παρατηρούνται , παράλληλα , εσωτερικές. 

Ο Zecchina και οι συνεργάτες του85 διερεύνησαν το πιο πάνω ζήτημα, 

εξετάζοντας τη δομή των πιο κοινά εκτεθειμένων εδρών με τη βοήθεια 

γραφικών προσομοιώσεων συνδυασμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας ψηλής διακριτικότητας (HRTEM). 
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Τέσσερεις περιπτώσεις είχαν ληφθεί υπόψη: 

(α) Εδρα Ά' {01 Ο} : οι ομάδες των υδροξυλίων που βρίσκονται στην έδρα αυτή 

έχουν μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους (ΟΗ ···ΟΗ) των Ο.36 nm, όπως 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.26. 

Λόγω των ασθενών δεσμών υδρογόνου που παρουσιάζονται σε αυτή την 

απόσταση, οι υδροξυλικές αυτές ομάδες είναι απομονωμένες 

(αδιατάραχτες). 

/Η 
ο 

1 

Si Si 

/Ι"- / Ι" 
ο 

Σχήμα 5.26: Ομάδες υδροξυλίων στην έδρα 'Α' (και 'Β) του Σιλικαλίτη 1. 

(β) Εδρα 'Β {11 Ο} : τα υδροξύλια της έδρας αυτής επίσης παρουσιάζουν μια 

ελάχιστη ΟΗ · · ·ΟΗ απόσταση των 0.36 nm και η συγκέντρωση τους είναι 

παρόμοια με αυτή της δομικής επιφάνειας στο Σχήμα 5.26. 

Οι σιλανόλες βρίσκονται απομονωμένες, όπως στην πιο πάνω περίπτωση. 

(γ) Εδρα 'Γ {001} : Παρατηρείται η ταυτόχρονη παρουσία των δομικών 

μορφών που φαίνονται στο Σχήμα 5.27. 

Οι ελάχιστες ΟΗ· ··ΟΗ αποστάσεις είναι 0.25 nm (δεύτερη δομική μορφή 

στο Σχήμα 5.27). Αυτή η απόσταση θεωρείται αρκετά μικρή ούτως ώστε να 

επιτρέψει τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου και να δικαιολογήσει την 

κορυφή στην περιοχή 3550 - 3300 cm-1
. 
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απομονωμένο 

i Η 
ακραίο 

Ι / 
ο Η-Ο ο- Η ,....-::Η ,,,,,,,,, ' 
1 \/ //ο 

Si Si ακραίο 

//"' 
Si 

!\ / '"'-

Σχήμα 5.27: Ομάδες υδροξυλίων στην έδρα 'Γ (και 'Δ') του Σιλικαλίτη Ι. 

(δ) Εδρα 'Δ' {101}: στην περίπτωση αυτή τα υδροξύλια είναι παρόμοια με 

αυτά που βρίσκονται στις 'Γ έδρες, έχοντας την ελάχιστη QH ... QH απόσταση 

των 0.25 nm. 

Οι ερευνητές85 υπολόγισαν με τη χρήση γραφικών προσομοιώσεων και 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας ψηλής διακριτικότητας (HRTEM) ότι η 

συγκέντρωση των ομάδων -ΟΗ στην επιφάνεια είναι περίπου 6 Χ 1ο 19 ΟΗ/ g-1
, 

εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό (- 90%) είναι απομονωμένες. Μόνο ένα 

μικρό μέρος (- 10%) έχει δεσμούς υδρογόνου. Το αποτέλεσμα αυτό όμως δεν 

είναι σύμφωνο με τις θερμοστατικές αναλύσεις που διεξήγαγαν, οι οποίες 

έδωσαν μια τιμή της τάξης των - 9 Χ 1020 ΟΗ Ι g-1 που είναι δέκα φορές 

μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι: (α) οι εξωτερικές ομάδες -ΟΗ 

αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των ολικών, (6 - 7%) και (β) η 

πλειοψηφία των υδροξυλομάδων βρίσκεται στο εσωτερικό της δομής των 

μικροκρυστάλλων. 

Παρόλο που έχει διαφανεί η ταυτόχρονη παρουσία αμφοτέρων των 

απομονωμένων -ΟΗ και των υδροξυλίων με δεσμούς υδρογόνου στις πλευρές 

του σιλικαλίτη, οι φασματοσκοπικές μετρήσεις παρουσιάζουν και 
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επιβεβαιώνουν την ανώμαλη αφθονία υδροξυλομάδων στις εσωτερικές 

περιοχές των κρυστάλλων. 

Εύκολα μπορεί να προσέξει κανείς, όπως σημειώθηκε και από τον 

zecchina, 85 ότι η σχετική συγκέντρωση αυτών των μορφών (δηλ. 

απομονωμένων έναντι δεσμευμένων με -Η) δεν αντιστοιχεί με τα 

πειραματικά αποτελέσματα των φασμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

ψηλές σχετικές εντάσεις των υδροξυλίων με γέφυρες υδρογόνου . Επιπλέον, 

ούτε και στα δείγματα που θερμάνθηκαν σε ψηλές θερμοκρασίες (873Κ) 

δεν είναι εμφανής η χαρακτηριστική κορυφή στα 3750 cm-1 που 

αντιπροσωπεύει απομονωμένες, εξωτερικές υδροξυλομάδες, οι οποίες 

μετρήθηκαν σε δείγματα του μη-πορώδους πυριτίου Aerosil. 85 Αυτό 

οφείλεται στην επισκίαση της από την πλατύτερη και ένουρη κορυφή Δ στα 

3742 cm-1
. 

Αυτό το καθαρά φασματοφωτομετρικό αποτέλεσμα δείχνει ότι οι 

σιλανόλες βρίσκονται άφθονες στις εσωτερικές περιοχές και 

αντιπαραβάλλει το μοντέλο εξιδανικευμένων ζεολιθικών δειγμάτων, όπου τα 

υδροξύλια θεωρούνται εντοπισμένα μόνο σε εξωτερ ικές επιφάνειες . Με τη 

σειρά του , το γεγονός αυτό υπαινίσσεται ότι τα πλεονάζοντα -ΟΗ 

σχετίζονται με δομικές ατέλειες. 

Ατέλειες στις ζεολιθικές δομές συμπεριλαμβάνουν την παρουσία 

ρηγμάτων των επιπέδων (fault planes) και Ι ή στοιβάδων (stacking faults). 

Επίσης, ένα άλλο είδος δομικών ατελειών που μπορεί να παρουσιαστεί και 

είναι σχετικό με τα δείγματα του Σιλικαλίτη εμπλέκει τις ομάδες υδροξυλίων 

ως ακολούθως63 : 

(α) Οι "ακραίες ομάδες σιλανόλων'' που βρίσκονται πάντα στην εξωτερική 

επιφάνεια των ζεολιθικών κρυστάλλων για να θέσουν σε τέρμα τη δομή 

(Σχήμα 5.28, - η διακεκομμένη γραμμή διαχωρίζει τα ακραία υδροξύλια 

στην εξωτερική επιφάνεια από την υπόλοιπη δομή) . 
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Η Η Η Η Η 
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Σχήμα 5.28: Ατέλειες δομής - ''Ακραίες ομάδες σιλανόλων''. 

(β) Το δεύτερο είδος ομάδων Si-0-H, (Σχήμα 5.29), σχηματίζεται όταν ένας 

δεσμός Si-0-Si διασπαστεί, αντιδρώντας με Η20. Όπως φαίνεται από την 

αντίδραση, το είδος αυτό βρίσκεται πάντα σε ζεύγη. 

1 Η2Ο 
Si- Ο - Si- :::::::;~;:::=~ - Si- ΟΗ ΗΟ- Si-

1 1 1 
Διάσπαση δεσμού 

Σχήμα 5.29: Ατέλειες δομής - Διάσπαση Si-0-Si, σε ζεύγη. 

(γ) Σιλανολικές ομάδες δημιουργούνται με την απουσία ενός Τ - ατόμου 

από τη δομή. Αυτό το είδος της ατέλειας οδηγεί σε ομαδοποίηση των 

σιλανόλων ή, όπως αποκαλείται, σε "φωλιά υδροξυλίων'' (Σχήμα 5.30). 
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1 1 1 1 Η 
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HQ-Si-
1 

ο 

1 "φωλιά 
υδροξυλίων" - Si-

1 

Σχήμα 5.30: Ατέλειες δομής - "Φωλιά υδροξυλίων" . 

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό του Σιλικαλίτη, η ουσιαστική απουσία 

εκτεταμένων δομικών ατελειών που φάνηκαν από τις έρευνες με HRTEM85 

δείχνει ότι αυτά τα σφάλματα έχουν διαστάσεις ατομικής κλίμακας (νίde 

infra), περιλαμβάνοντας μόνο μια έκταση περιορισμένου αριθμού δομικών 

μονάδων [Sί04]. 

Συνεπώς, αυτά τα νανοσφάλματα και μικροκενά παράγονται από μία 

ή περισσότερες απούσες τετραεδρικές μονάδες [Si04] στο ζεολιθικό 

σκελετό. 

Ο κορεσμός των μικροκενών που δημιουργούνται από ομάδες -ΟΗ 

στοχεύει στη διατήρηση της στοιχειομετρίας. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται 

αρκετά κοντά και ως εκ τούτου, μπορούν να σχηματίσουν υδροξυλικές 

αλυσίδες, οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια του μικροκενού, 

αλληλοεπιδρώντας μέσω γεφυρών υδρογόνου. Τέσσερεις υδροξυλομάδες 

πρέπει να υπάρχουν για κάθε τετράεδρο που λείπει με ελάχιστη OH ... QH 

απόσταση 0.25 nm. 

Αυτή η περίσσεια παρουσία των μορφών με δεσμούς -Η μπορεί να 

εξηγήσει τον πλατύ χαρακτήρα της ταινίας στα 3550 - 3100 cm-
1

. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μερικά από τα ανοίγματα που 
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δημιουργούνται στη ζεολιθική δομή βρίσκονται αρκετά βαθιά στα 

εσωτερικά κενά και κατά συνέπεια, είναι απρόσιτα σε ροφούμενα αέρια, 

άλλα συνδέονται με μόνο ένα δίκτυο και το απομένον συνδέει δύο 

ευθύγραμμα δίκτυα. Το μοντέλο αυτό των περιοχών με δομικές ατέλειες είναι 

παρόμοιο με εκείνο που εισηγήθηκε ο van Santen και οι συνεργάτες του . 86 

Έχοντας αναγνωρίσει την παρουσία αμφοτέρων των εσωτερικών και 

εξωτερικών υδροξυλομάδων, τα επόμενα θέματα είναι ο προσδιορισμός των 

δύο ειδών ομάδων -ΟΗ στη δομή και η ταυτοποίηση των φασματοσκοπικών 

κορυφών που τις εκπροσωπούν. 

Ο σκοπός των πειραμάτων στην παρούσα έρευνα δεν ήταν η ποσοτική 

απάντηση στο πρώτο θέμα . Στη βιβλιογραφία85 αναφέρεται ότι οι κορυφές 

ΙR στην περιοχή των δονήσεων έκτασης -ΟΗ που παρατηρούνται σε 

δείγματα Σιλικαλίτη οφείλονται , βασικά, στις εσωτερικές υδροξυλομάδες 

ενώ η συνεισφορά των ομάδων στην εξωτερική επιφάνεια είναι μικρή. 

Ποιοτική και λεπτομερής ταυτοποίηση των κορυφών Α - Δ δίνεται στην 

ανάλυση πιο κάτω. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι κορυφές έχουν ήδη 

αποδοθεί σε ακραίες και δεσμευμένες με -Η μορφές, η πλειονότητα των 

οποίων εντοπίζεται σε εσωτερικές περιοχές. 

- Κορυφές Α και Β (3550 - 3100 cm-1
) : Με βάση τη θερμική τους 

συμπεριφορά, τη συχνότητα και το εύρος τους, οι κορυφές αυτές 

προσδιορίζουν υδροξυλομάδες της δομής που έχουν γέφυρες υδρογόνου. 

- Κορυφές Γ και Δ (3800 - 3550 cm-1) : Η συμπεριφορά τους κατά τη θερμική 

επεξεργασία υποδηλώνει ότι σχετίζονται με ουσιαστικά αδιατάραχτες (n 
και απομονωμένες (Δ) μορφές. 85 Ο λόγος γι· αυτό βρίσκεται στην αντίθετη 

επίδραση που έχει η θερμική τους μεταχείριση στις φασματοσκοπικές 

μετρήσεις, όπου η κορυφή Γ μειώνεται ενώ η κορυφή Δ παρουσιάζει 

αύξηση . 

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, η ακόλουθη εικόνα για τον 

προσδιορισμό των υδροξυλίων του δείγματος Σιλικαλίτη 1 μπορεί να 

σκιαγραφηθεί: 
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Τα υδροξύλια που βρίσκονται σε εσωτερικές δομικές ατέλειες 

ομαδοποιούνται, κατά το πλείστον, για να σχηματίσουν αλυσίδες ποικίλου 

μεγέθους και σχήματος. Αυτό εξαρτάται από τη φύση της δομικής ατέλειας. 

Η συμμετοχή 'διδύμων' ομάδων -ΟΗ δεν αποκλείεται. Μπορεί να εξηγηθεί 

η διαπλάτυνση των κορυφών και η μικρή αλλαγή στην ένταση τους μεταξύ 

των δειγμάτων στις διάφορες θερμοκρασίες. 

Στο Σχήμα 5.31 παρουσιάζεται μια πιθανή αλυσίδα των υδροξυλίων 

της δομής, όπως επίσης και απομονωμένες μορφές. Μπορεί να συμπεράνει 

κανείς ότι οι υδροξυλομάδες σε ακραίες θέσεις οδηγούν στις κορυφές Γκαι 

Δ, ενώ οι υπόλοιπες έχουν δεσμούς υδρογόνου (Α και Β κορυφές). 

Β Α 
' 

Γ(;) 
1 
1 
1 

Α r 
' ' ' ' ' Η ~ Η t Τ '. 

ο/ '''ι. ,; ι,, ,; Η 111 ,,, Η ΤΗ Η ~ Η 
Ιι ο / ο / ο' ο/ Ιιιι ο/ Ιιιlιι ο/ 

1 1 \ / 1 
Si Si Si 

/Ι' /Ι' /(' 
Si /' Si 

/Ι' 

Λ 
' ' 
Jπ 
ο 
1 

Si 
/(' 

Σχήμα 5.31: Εικόνα προσδιορισμού των υδροξυλίων στον Σιλικαλίτη 1. 

Τα δύο είδη των αδιατάραχτων ακραίων υδροξυλίων δεν φαίνονται να 

ξεχωρίζουν στα φάσματα των παρόντων μετρήσεων. Συνεπώς, δεικνύονται 

ως Γ- κορυφή. Η συμπύκνωση των σιλανόλων και η αφαίρεση του μοριακού 

ύδατος λόγω θερμικής επεξεργασίας οδήγησαν στη μείωση του μήκους των 

γεφυρωμένων με -Η αλυσίδων και στην αύξηση των απομονωμένων μορφών. 

Αυτό εξηγεί τη μικρή αλλά σταδιακή μετακίνηση των κορυφών που 

οφείλονται σε ομάδες QH ... Q με τη διεξαγωγή της αφυδροξυλίωσης. 
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Τέλος, μπορεί να εξηγήσει κανείς το λόγο για τον οποίο οι μη-όξινες 

απομονωμένες υδροξυλομάδες σε εσωτερικές δομικές ατέλειες (κορυφή Δ), 

χαρακτηρίζονται από συχνότητες χαμηλότερες αυτών που παρατηρήθηκαν 

σε δείγματα μη-πορώδους πυριτίου επεξεργασμένα στις ίδιες 

θερμοκρασίες. Απομονωμένες σιλανόλες που βρίσκονται σε κάποιο δίκτυο 

ή πόρο αρκετά μικρής ακτίνας δεν είναι ακριβώς απομονωμένες επειδή 

παρουσιάζουν την επιρροή του φατνίου (cage effect) στους πόρους και/ ή στα 

τοιχώματα των δικτύων. Αυτή είναι φυσικώς παρόμοια με την επίδραση 

'διαλύτη' (solνent effect) και μπορεί να προκαλέσει μια μικρή μετακίνηση 

προς τις χαμηλότερες συχνότητες δονήσεων έκτασης παράλληλα με μια 

αύξηση του εύρους των κορυφών. Αυτή η επίδραση, η οποία είναι δύσκολο 

να προσδιοριστεί ποσοτικώς, εξαρτάται από το μέγεθος των μικροπόρων και 

την κατάσταση της αφυδροξυλίωσης. Σε συμφωνία με αυτή την άποψη, 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι κορυφές έκτασης -ΟΗ στα υπέρυθρα φάσματα 

μικροπορωδών πυριτικών δειγμάτων παρατηρούνται πάντοτε σε λίγο 

χαμηλότερες συχνότητες και είναι πιο πλατιές σε σύγκριση με μη-πορώδη 

δείγματα. 83
•
84 

Πριν τη συζήτηση για τις δονήσεις του δεσμού -ΟΗ στη δομή του 

Σιλικαλίτη, μπορεί να θεωρηθεί σχετική και συνεπώς αξιοσημείωτη η 

παρουσία της μικρής πλευρικής κορυφής στα 1720 cn,-1 στα HTEC - DRIFTS 

φάσματα των δειγμάτων που θερμάνθηκαν πάνω από 333Κ. Αυτή η κορυφή 

ήταν εμφανής στα DRIFTS φάσματα του Σιλικαλίτη που απαερώθηκε σε 

348Κ και 373Κ, μολονότι εξαφανίστηκε στις ψηλότερες θερμοκρασίες. 

Παράλληλα, η εμφάνιση της πολυσύνθετης πλατιάς κορυφής στην περιοχή 

γύρω στα 3800 - 3500 cm-1
, η οποία ήταν απούσα από τα φάσματα DRIFTS, 

επίσης παρατηρήθηκε στις μετρήσεις HTEC-DRIFTS με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Παρόλο που δεν γίνεται καμιά αναφορά για την 

παρουσία των κορυφών αυτών στη βιβλιογραφία, είναι πιθανό να οφείλονται 

σε αλληλεπιδράσεις του μοριακού ύδατος μέσα στη δομή του Σιλικαλίτη που 

εκδηλώνονται ως μοριακές δονήσεις. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, 

πάνω από 373Κ, η αφαίρεση των μορίων ύδατος εξαφανίζει τέτοιες 

παρεμβολές και συνεπώς, εμποδίζει την εμφάνιση αυτών των κορυφών. 
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5.2.2(3) Προσρόφηση πυριδίνης στον Σιλικαλίτη Ι 

Η υπέρυθρη φασματοσκοπία είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για 

μέτρηση της επιφανειακής οξύτητας. 87 Η τεχνική αυτή επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της έκτασης της εισφοράς πρωτονίων μιας χημοροφημένης 

βάσης στο δείγμα . Συνεπώς, η οξύτητα Lewis μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει 

από την οξύτητα Br0nsted. Η πυριδίνη, αφού είναι πιο αδύνατη βάση από την 

αμμωνία, είναι περισσότερο εκλεκτική για τις πιο ισχυρές όξινες περιοχές 

και ως εκ τούτου , έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από αρκετούς ερευνητές για 

το χαρακτηρισμό των ζεολιθικών όξινων περιοχών. 88
-
93 

Η πυριδίνη μπορεί εξίσου να αντιδράσει με τις όξινες ομάδες Lewis 

και με τις όξινες περιοχές Br0nsted των ζεολίθων. 85 Η αντίδραση με το 

κέντρο οξύτητας Br0nsted έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ιόντος 

πυριδινίου ενώ το μόριο της πυριδίνης σχηματίζει δεσμούς συντονισμού με τις 

όξινες ομάδες Lewis του ζεολίθου μέσω του ζεύγους ηλεκτρονίων του 

αζώτου (Σχήμα 5.32). Συνεπώς, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δύο ειδών 

όξινων περιοχών στα ζεολιθικά στερεά ενώ, παράλληλα, η ένταση των 

κορυφών στα φάσματα δίνει πληροφορίες για τον αριθμό τέτοιων περιοχών. 

Παρόλα ταύτα , η ισχύς της οξύτητας δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η 

εμφάνιση των κορυφών δείχνει, μόνο , ότι υπάρχουν οι όξινες περιοχές με 

ικανοποιητικά υψηλή οξύτητα που μπορούν να αντιδρούν με το ανιχνευτικό 

βασικό μόριο πυριδίνης . 

Η προσρόφηση πυριδίνης στις όξινες περιοχές Br0nsted παρουσιάζει 

δονήσεις στα 1545 cm-1
, οι οποίες οφείλονται στο ιόν πυριδινίου ενώ η 

κορυφή στην περιοχή 1440 - 1465 cm-1 παρατηρείται με την προσρόφηση 

πάνω στις όξινες περιοχές Lewis λόγω της δημιουργίας συντονισμένης 

πυριδίνης. Η κορυφή γύρω στα 1490 cm-1 είναι κοινή και για τα δύο είδη των 

ομάδων, άρα δεν είναι χρήσιμη σε θέματα διαχωρισμού . 66 

224 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



(α) Lewis 

Si 

1 

(β) Bronsted -

ΟΗ 

Σχήμα 5.32: Αντίδραση πυριδίνης με όξινες περιοχές 

(α) Lewis (β) Br0nsted. 

Όπως έχει σημειωθεί από το Σχήμα 5.20 και φαίνεται πιο καθαρά στο 

Σχήμα 5.33, το δείγμα που εκτίθηκε σε πυριδίνη παρουσιάζει στα φάσματα 

FTIR μια οξεία κορυφή στα 700 cm-1
, η οποία είναι χαρακτηριστική του 

συντονισμένου μορίου της πυριδίνης με τις όξινες ομάδες Lewis του 

ζεολίθου.66 • 85 
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Χρήση 

πυρ ιδίνης 

1000 

700 cm -Ι 

Δε ίγμα αναφοράς 

900 800 700 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 5.33: Φάσματα FTIR του Σιλικαλίτη. 

600 500 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγμα κάτω από πυριδίνη στους 300Κ. 

Οι μετρήσεις DRIFTS στα Σχήματα 5.21 και 5.34 πιο κάτω είχαν ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση κορυφών στα 1450 cm-1, 1487 cm-1
, 1596 cm-1 και 

707 cm-1
, οι οποίες, πάλι, χαρακτηρίζουν το συντονισμό της πυριδίνης μέσω 

του ζεύγους ηλεκτρονίων του αζώτου με τις ομάδες Lewis.66 Επίσης, η 

προσρόφηση πυριδίνης οδήγησε στην εξαφάνιση της κορυφής στα 3600 cm-1 

που είχε παρατηρηθεί για το "δείγμα αναφοράς", η οποία οφείλεται σε 

αδιατάραχτες ακραίες μορφές -ΟΗ σε προσιτούς νανοπόρους. Παράλληλα 

όμως, έγινε αρκετά αισθητή, γύρω στα 3740 cm-1, η εμφάνιση μιας κορυφής 

στην περιοχή εκτάσεων των υδροξυλομάδων που δενέχουν γέφυρες 

υδρογόνου. 
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1487 cm - 1 707 cm - 1 

1700 1500 1300 1100 900 700 

Κυματαριθμός / cm-1 

500 

Σχήμα 5.34: Φάσμα HTEC - DRIFTS του Σιλικαλίτη κάτω από πυριδίνη. 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι όξινες περιοχές Lewis 

κυριαρχούν στο δείγμα του Σιλικαλίτη της παρούσας έρευνας εφόσον δεν 

παρατηρείται η κορυφή στα 1545 cn,-1 που οφείλεται στο ιόν πυριδινίου. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος για την εκτίμηση της επιφανειακής οξύτητας 

βρίσκεται στην παρακολούθηση μείωσης της δόνησης έκτασης -ΟΗ γύρω 

στα 3600 cn,-1
. Η μείωση της κορυφής αυτής δείχνει ότι πρέπει να οφείλεται 

στις πιο ισχυρές ή περισσότερο προσιτές όξινες περιοχές. Κατά την 

προσρόφηση της πυριδίνης στις περιοχές αυτές, η αναλογία των 

απομονωμένων ακραίων υδροξυλίων αυξάνεται σε σύγκριση με τις 

αδιατάραχτες ακραίες -ΟΗ ομάδες και ως εκ τούτου, αρκετά εμφανής 

παρατηρείται η κορυφή στα 3720 cn,-1
. 
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Συνεπώς, ο Σιλικαλίτης 1 παρουσιάζει μια ισχύ οξύτητας αρκετά 

μεγάλη ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει τις όξινες ομάδες Lewis κατά 

τη διεξαγωγή της προσρόφησης. Η ύπαρξη των όξινων περιοχών Br0nsted 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτη όσον αφορά το δείγμα στην παρούσα μελέτη. 

5.3 Αποτέλεσμα θεpμοσταθμικής ανάλυσης 

Η θερμοσταθμική μέτρηση που υπέστη το δείγμα επιβεβαίωσε ότι η δομή 

του στερεού δεν υφίσταται σημαντικές αλλαγές με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, εφόσον η απώλεια βάρους του στερεού δεν ήταν σημαντική . 

Προφανώς, η αφαίρεση του μοριακού ύδατος δικαιολογεί την ελάχιστη αυτή 

απώλεια που σημειώθηκε. Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται το 

θερμοσταθμικό διάγραμμα του εξεταζόμενου δείγματος του Σιλικαλίτη 1. 

5.4 Μέτρηση επιφανειακής οξύτητας 

Η υδατική ογκομετρική μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για μέτρηση 

της οξύτητας των δειγμάτων έδειξε ότι η οξύτητα της επιφάνειας του 

δείγματος του σιλικαλίτη ήταν γύρω στα 9 mmol / 100 g. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί με το γεγονός ότι η ψηλή αναλογία Si:AI στη ζεολιθική δομή οδηγεί 

στη μείωση της επιφανειακής οξύτητας. Μικρότερος αριθμός αρνητικών 

φορτίων δημιουργείται με τη μείωση του αργιλίου στη δομή, άρα λιγότερα πρωτόνια 

παρέχονται ως ιόντα αντιστάθμισης και αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη οξύτητα . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

ZSM-5: ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1 Ισοθερμική Προσρόφηση Αζώτου. 

6.1.1 Αποτελέσματα Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

6.1.2 Ανάλυση των Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

6.2.1 Αποτελέσματα Φασματοφωτομετρικών Αναλύσεων. 

6.2.2 Συζήτηση των Φασματοσκοπικών Μετρήσεων. 

6.3 Αποτελέσματα Θερμοσταθμικών Αναλύσεων. 

6.4 Μέτρηση της Επιφανειακής Οξύτητας. 

6.5 Γενική Συζήτηση . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ZSM-5: ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων για την επιφανειακή υφή των ζεολιθικών δειγμάτων 82, 84, 

813 και 837 του τύπου ZSM-5 τα οποία παρασκευάστηκαν χωρίς μητρικούς 

οργανικούς διαλύτες. 1 

Ακολουθεί μια γενική συζήτηση, όπου γίνεται μια αναφορά στις 

ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αυτού συστήματος σύνθεσης και στη 

δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου για παρασκευή Σιλικαλίτη Ι. 

6.1 Ισοθερμική προσρόφηση αζώτου 

Τα δείγματα 82, 84, 813 και 837, σε μορφή Na-ZSM-5, παρουσίασαν 

μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά μετρήσεων ισοθερμικής προσρόφησης αζώτου. 

Στις αναλύσεις αυτές, όπου το δείγμα 813 παρουσίασε ένα ανώμαλο σχήμα 

ισοθέρμου , και σε συνδυασμό με τη χρήση της υπέρυθρης φασματοσκοπίας 

κατανοήθηκε περισσότερο ο ρόλος που παίζει το είδος της μήτρας στη 

σύνθεση των ζεολίθων. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι αλλαγές στις 

συνθήκες της σύνθεσης διαφοροποιούν τις προσροφητικές ιδιότητες των 

δειγμάτων. 

Πριν την ανάλυση τους, τα δείγματα εκτός από το 82 θερμάνθηκαν 

σε φούρνο στους 423Κ επί 72 ώρες. 

Το δείγμα 84 διαπυρώθηκε στη συνέχεια στους 773Κ γιατί δεν 

μπορούσε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του κενού στο σύστημα λόγω της μη

ικανοποιητικής απαέρωσης στις διάφορες θερμοκρασίες. Αυτό, πιθανό, 

οφειλόταν στο ποσό των μορίων ύδατος στην επιφάνεια των στερεών, το 

οποίο ήταν τόσο μεγάλο που εμπόδιζε την πλήρη απελευθέρωση τους από 

την επιφάνεια. 
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Η διαπύρωση έγινε για να αφαιρεθούν άλλες ουσίες που 

παρεμπόδιζαν την ομαλή διεξαγωγή της προσρόφησης, οι οποίες 

αφαιρούνται σε πολύ πιο ψηλές θερμοκρασίες. 

6.1.1 Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης 

Οι αναλύσεις των ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου των ζεολίθων ZSM-5 

χωρίς οργανική μήτρα έγιναν μετά από απαέρωση των δειγμάτων επί 24 

ώρες στους 473Κ και 623Κ (δείγμα 82), στους 300Κ, 573Κ και 623Κ (δείγμα 

84) και στους 300Κ και 623Κ (δείγμα 813 και 837). Οι μετρήσεις αυτές ήταν 

επαναλήψιμες. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ισοθέρμων για τα δείγματα 82, 

84, 813 και 837 αναγράφονται στους Πίνακες 6.1 - 6.4, αντιστοίχως. Για το 

κάθε δείγμα δίδονται οι σχετικές ισόθερμες καμπύλες μετά τον αντίστοιχο 

πίνακα αποτελεσμάτων. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να γίνει κάποια συνοπτική αναφορά στον 

υπολογισμό των τιμών που προκύπτουν από τις ισοθερμικές αναλύσεις των 

μικροπορωδών αυτών δειγμάτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα Κεφάλαια 2 και 4, για τον 

προσδιορισμό της ειδικής επιφάνειας 8ΕΤ χρησιμοποιήθηκαν πέντε σημεία 

μεταξύ 0.01 - 0.1 p/p0 πάνω στη γραμμική μορφή της εξίσωσης 8ΕΤ2 σε όλες 

τις μετρήσεις. Γνωρίζοντας το βάρος του προσροφητικού, τον όγκο του 

προσροφημένου αερίου και την πίεση ισορροπίας, μπορεί να υπολογιστεί το 

εμβαδά αυτό. 

Τα Σχήματα 6.1 και 6.2 δείχνουν τις ισόθερμους προσρόφησης 

αζώτου του δείγματος 82 με απαέρωση στους 473Κ και 623Κ, αντίστοιχα. 

Στο Σχήμα 6.3 συγκρίνονται άμεσα οι δύο αυτές μετρήσεις. 
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Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος Β2. 

Δείγμα Β2 Εμβαδά Εμβαδά Ολικός Όγκος Ποσοστιαία 

απαερωμένο Επιφάνειας Επιφάνειας Πόρου Απώλεια 

σε θερμοκρ. ΒΕΤ * Μικροπόρων (Ο. 986 p/p0
) Βάρους 

/Κ Ι 2 -1 mg Ι m2g-1 Ι cm3g-1 /% 

473 268 228 0.12 6.5 

623 357 308 0.15 8.2 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 p/p0 
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Σχήμα 6.1: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του δείγματος Β2. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 473Κ 
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Σχήμα 6.2: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του δείγματος 82. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ 
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Σχήμα 6.3: Ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του δείγματος 82. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 473Κ σε σύγκριση με 623Κ 
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Στα Σχήματα 6.4 - 6.6 απεικονίζονται οι μετρήσεις μετά από 

απαέρωση στους 300Κ, 573Κ και 623Κ, αντίστοιχα, αφού προηγήθηκε 

θέρμανση του δείγματος στους 423Κ για 72 ώρες. Η μορφή της ισοθέρμου με 

απαέρωση στους 573Κ δεν παρουσίασε καμία αξιόλογη μεταβολή σε 

σύγκριση με αυτή που ελήφθη στους 300Κ. Η περαιτέρω διαπύρωση του 

δείγματος και η ανάλυση του με απαέρωση στους 300Κ και 623Κ οδήγησε 

στις ισόθερμους των Σχημάτων 6. 7 και 6.8. 

Λόγω της απρόβλεπτης μορφής της ισοθέρμου του δείγματος 813 

κατόπιν απαέρωσης σε θερμοκρασία δωματίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

6.9, το ίδιο δείγμα (813 -Α) μετρήθηκε επανειλημμένως τόσο στους 300Κ 

όσο και μετά από απαέρωση στους 623Κ πριν την ανάλυση. Η εκτέλεση της 

ίδιας διαδικασίας έδωσε επαναλήψιμα αποτελέσματα, τα οποία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3 λόγω της ιδιομορφίας του δείγματος, 

(813 - 8). 

Τα Σχήματα 6.1 Ο και 6.11 δείχνουν τις ισόθερμους προσρόφησης των 

επανειλημμένων μετρήσεων στους 300Κ και 623Κ, αντιστοίχως. Επίσης, 

λήφθηκαν μετρήσεις απευθείας μετά την απαέρωση στους 623Κ (813 - η, 

οι οποίες οδηγούν στο Σχήμα 6.12. 

Επανειλημμένες μετρήσεις έγιναν εξίσου για το δείγμα 837, το οποίο, 

αφού θερμάνθηκε στους 423Κ, απαερώθηκε αμέσως στη μια σειρά 

αναλύσεων, (Σχήματα 6.13 - 6.15), ενώ στην άλλη σειρά απαερώθηκε μετά 

από παραμονή σε ξηραντήρα για 48 ώρες (Σχήματα 6.16 - 6.18). 

Το Σχήμα 6.13 δείχνει την ισόθερμο της πρώτης σειράς των 

μετρήσεων με απαέρωση σε θερμοκρασία δωματίου ενώ τα Σχήματα 6.14 

και 6.15 απεικονίζουν τις επανειλημμένες μετρήσεις στους 300Κ και μετά 

από απαέρωση στους 623Κ πριν την ανάλυση. 

Το Σχήμα 6.16 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

δείγματος 837, το οποίο παρέμεινε σε ξηραντήρα μετά από απαέρωση 

στους 300Κ, ενώ το Σχήμα 6.17 παρουσιάζει τις ισόθερμους προσρόφησης 

των επανειλημμένων μετρήσεων σε αυτή τη θερμοκρασία. Οι μετρήσεις του 

δείγματος με απαέρωση στους 623Κ παρουσιάζονται στις ισόθερμους στο 
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Σχήμα 6.18, όπου η ανάλυση έγινε απευθείας μετά την απαέρωση και μετά 

τις επανειλημμένες μετρήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αντιστοίχως. 

Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 84. 

Δείγμα 84 Εμβαδά Εμβαδά Ολικός Ποσοστιαία 

απαερωμένο Επιφάνειας Επιφάνειας Όγκος Απώλεια 

σε θερμοκρ . ΒΕΤ* Μικροπόρων Πόρου Βάρους 

/Κ Ι m2g-1 Ι m2g-1 σε Ο. 987 p/p0 /% 

Ι cm3g-1 

300 20 ο 0.07 2.0 

300 - θερμ. 17 ο 0.07 2.5 

573 - θερμ. 33 13 0.07 2.7 

623 - θερμ. 48 41 0.05 6.7 

300-διαπ. 162 107 0.04 6.2 

523 -διαπ. 165 115 0.12 7.2 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 p/p0 
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Σχήμα 6.4: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαq.ιέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ 
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Σχήμα 6.5: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαq.ιέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ 
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Σχήμα 6.6: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαq;έvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ 
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Σχήμα 6. 7: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του διαπυρψέvου 84 .. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 3ΟΟΚ 
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Σχήμα 6.8: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του διαπυρψέvου 84. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ 
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Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 813. 

Δείγμα 813 Εμβαδά Εμβαδά Ολικός Όγκος Ποσοστιαία 

απαερωμένο Επιφάνειας Επιφάνειας Πόρου Απώλεια 

σε θερμοκρ. ΒΕΤ* Μικροπόρων σε 0.987 ρ/ρ0 Βάρους 

/Κ Ι m2g-1 Ι m2g-1 Ι cm3g-1 
/% 

300 -

Αρχικό (Α) 46 39 0.02 4.3 

300-
32 23 0.02 

Επαναλ. 1 (Α) 

300-
11 2 0.01 

Επαναλ. 2(Α) 

623 -
303 278 0.13 7.7 

Επαναλ. 3(Α) 

--------------------~------ -------
300 -

44 34 0.025 5.0 
Αρχικό (Β) 

300 -
31 20 0.02 

Επαναλ. 1 (Β) 

623-
300 275 0.12 6.2 

Επαναλ. 2(8) 

-------~-----~------~------ -------

623 - (Γ) 317 289 1.13 12.8 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 ρ/ρ0 
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Σχήμα 6.9: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ 
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Σχήμα 6.10: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ - Επανειλημμένες μετρήσεις (Α) 
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Σχήμα 6.11: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ - Επαναλ. (Α) 
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Σχήμα 6.12: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 813. 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ, Απευθείας μέτρηση (Γ) 
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Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης Ν2 του δείγματος 837. 

Δείγμα 837 Εμβαδό Εμβαδό Ολικός Όγκος Ποσοστιαία 

απαερωμένο Επιφάνειας Επιφάνειας Πόρου Απώλεια 

σε θερμοκρ . ΒΕΤ* Μικροπόρων σε 0.987 p/p0 
Βάρους 

/Κ Ι m2g-1 Ι m2g-1 Ι cm3g-1 
/% 

300 -

Αρχικό (α) 
264 219 0.11 11 

300 -

Επαν. 1 (α) 
264 222 0.12 

623 -

Επαν. 2(α) 
312 265 0.13 13.8 

-------1------- -------------- -------
300 -Ξηραν. 

Αρχικό (β) 
255 213 0.11 5.5 

300 - Ξηραν. 

Επαν. 1(β) 
253 213 0.11 

300 - Ξηραν. 
208 0.11 

Επαν. 2(β) 
251 

623 - Ξηραν. 

Επαν. 3(β) 
315 274 0.13 8.0 

1-------------- -------~------1--------

623 316 274 0.13 8.0 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 p/p0 
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Σχήμα 6.13: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαομέvου 

837. Θερμοκρασία απαέρωσης: 3ΟΟΚ 
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Σχήμα 6.14: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαομέvου 

837. Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ- Επαναλ. 
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Σχήμα 6.15: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 

837. Θερμοκρασία απαέρωσης: 623Κ - Επαναλ. (Α) 

..--.. 80 
Α-ι 
Ε--
C/) 

75 ΟΙ) ...._ 
u 
u 
'-" 70 ...._ 
\JΊ 
ο 
χ 

65 >-
ο 

:i 60 ~ -tr-- ΠΡΟΣΡΟΦ. 
& 
ο ... ΕΚΡΟΦ . 
Οι 55 ο 
ο 
Οι 

~ 50 
ο 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Σχετική Πίεση (p / p0
) 

Σχήμα 6.16: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 

837. Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ, Παραμονή σε Ξηραντήρα 
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Σχήμα 6.17: Ισόθερμοι προσρόφησης Ν2 του θερμικά επεξεργαφέvου 

837. Θερμοκρ. απαέρωσης: 300Κ - Επαναλ., Παραμονή σε Ξηραντήρα 
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Σχήμα 6.18: Ισόθερμοι του θερμ.επεξεργαφέvουΒ37 , Απαέρωση: 623Κ. 

(α) απευθείας (β) επαναλήψεις (1) άμεσης θέρμανσης (2) σε ξηραντήρα 
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6.1.2 Ανάλυση των ισοθέρμων προσρόφησης 

Δείγμα 82 

Η ισοθερμική ανάλυση του δείγματος 62 δείχνει την ύπαρξη 

μικροπόρων στο στερεό. Στον Πίνακα 6.1, όπου συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, οι τιμές του εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ και 

μικροπόρων σε αμφότερες τις θερμοκρασίες απαέρωσης δεικνύουν ότι η 

εσωτερική επιφάνεια είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με την εξωτερική. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, παρατηρείται μια αύξηση στις πιο πάνω 

τιμές λόγω δημιουργίας περισσότερης επιφάνειας διαθέσιμης για προσρόφηση 

στους πόρους του στερεού λόγω αφαίρεσης Η20. Η αυξημένη απώλεια 

βάρους στους 623Κ επιβεβαιώνει τέτοια δημιουργία. 

Στα Σχήματα 6.2 - 6.3 φαίνεται το σχήμα τύπου 1 της ισοθέρμου 

προσρόφησης αζώτου του δείγματος Β2 μετά από απαέρωση στους 473Κ 

και 623Κ. Η απότομη αύξηση στο ποσό του προσροφημένου αζώτου στις 

χαμηλές σχετικές πιέσεις, η οποία καταλήγει σε οριακή τιμή λόγω του 

κορεσμού των μικροπόρων με μόρια αζώτου, σχετίζεται με το μικροπορώδες 

του δείγματος.4 Στις ψηλές σχετικές πιέσεις (p/p0= 0.95 - 1.0), η ισόθερμος 

δεν παρουσιάζει πλατώ. Αυτό σχετίζεται με την παρουσία ατελώς 

προσδιορισμένων περιοχών πορότητας, όπως αυτών που δημιουργούνται 

από τον τρόπο συσσωμάτωσης των διαφόρων σωματιδίων στη δομή . 5 

Σε όλο το μήκος της ισοθέρμου του δείγματος που απαερώθηκε στους 

473Κ παρατηρείται μια ομοιόμορφα συνεχής υστέρηση , η οποία οφείλεται 

στο μέγεθος των κρυστάλλων (~12-20 μm) και στη συσσωμάτωση που οδηγεί 

στη δημιουργία εφήμερων μεσοπόρων και μακροπόρων. Το σχήμα της 

υστέρησης φαίνεται να είναι του τύπου Η4 που οφείλεται σε πόρους οι οποίοι 

μοιάζουν με σχισμές . 

Υστέρηση σε όλο το μήκος, επίσης, παρουσιάζει η ισόθερμος του Β2 

με απαέρωση στους 623Κ μολονότι το σχήμα φέρει ταυτόχρονα ένα είδος 

ορθογωνικότητας στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.4 - Ο . 9 p/p0
. Αυτό τείνει 

σε υστέρηση τύπου Η2, ο οποίος εμφανίζεται από συστήματα που δεν είναι 
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τόσο καλά καθορισμένα. Διαφαίνεται, όμως, ότι αυτός ο τύπος είναι 

αποτέλεσμα της διαφοράς διαδικασιών μεταξύ εξαέρωσης και 

συμπύκνωσης μέσα σε πόρους με στενότερο στόμιο από τη βάση 

(φιαλοειδής πόρος). Συνεπώς, η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί στην 

αλλαγή συσσωμάτωσης των σωματιδίων και του σχήματος των πόρων. 

Δείγμα 84 

Τα αποτελέσματα της ισοθερμικής προσρόφησης αζώτου (Πίνακας 6.2) 

στους πόρους του ζεολίθου Β4 που απαερώθηκε σε θερμοκρασία δωματίου 

και των θερμικά επεξεργασμένων δειγμάτων στους 300Κ, 573Κ και 623Κ 

φαίνονται χαμηλά, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη μικροπορότητα 

του στερεού . Ειδικά, τα δείγματα που απαερώθηκαν στους 300Κ δεν 

παρουσίασαν μικροπόρους, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των αντίστοιχων 

τιμών της ειδικής επιφάνειας. Μια μικρή σταδιακή αύξηση στο εμβαδά της 

επιφάνειας 8ΕΤ παρατηρήθηκε με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ ο 

ολικός όγκος των πόρων εμφάνισε μια σταδιακή πτώση. 

Η διαπύρωση του δείγματος 84, όμως, προκάλεσε μια ενδιαφέρουσα 

αύξηση στις τιμές του εμβαδού επιφάνειας 8ΕΤ και μικροπόρων, οι οποίες 

δεικνύουν το μικροπορώδες του δείγματος, όπου η εσωτερική επιφάνεια 

είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με την εξωτερική . 4 Συγκρίνοντας τις τιμές 

αυτές με τα αποτελέσματα του δείγματος 82, όπως επίσης με αυτά του 

δείγματος 837, είναι βέβαιο ότι είναι ακόμη σχετικά χαμηλές . Αξιοσημείωτη 

διαπιστώθηκε η απότομη αύξηση του ολικού όγκου των πόρων 

απαερώνοντας το διαπυρωμένο δείγμα στους 623Κ, η οποία δεικνύει την 

αφαίρεση όχι μόνον του μοριακού ύδατος αλλά και άλλων ξένων μορίων 

μέσα στους πόρους του ζεολιθικού αυτού στερεού. Συνεπώς, οι 

μικροπορώδεις περιοχές του δείγματος, οι οποίες ήταν κατειλημμένες από 

τα διάφορα αυτά μόρια ελευθερώνονται . 

Αυτό φαίνεται, επίσης, από τη συνεχή απώλεια βάρους κατά τη 

σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας απαέρωσης και επεξεργασίας των 

δειγμάτων και από τα σχήματα των ισοθέρμων που παρατηρήθηκαν. 
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Στα Σχήματα 6.4 - 6.6, όπου παρουσιάζονται οι ισόθερμοι των θερμικά 

επεξεργασμένων δειγμάτων, φαίνεται καθαρά η έλλειψη μικροπορότητας 

αφού δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη ρόφηση στις χαμηλά σχετικές 

πιέσεις ενώ η αύξηση του προσροφημένου όγκου ήταν αρκετά αισθητή στις 

ψηλές πιέσεις, όπου προσρόφηση πραγματοποιείται σε πιο μεγάλους πόρους. 

Στο δείγμα που απαερώθηκε σε θερμοκρασία δωματίου, εκτός του 

ότι δεν σημειώθηκε καμία απολύτως ρόφηση στις χαμηλές πιέσεις, η οδός 

εκρόφησης μπλέκεται, και σε μερικά σημεία βρίσκεται σε χαμηλότερα 

επίπεδα από την οδό προσρόφησης (μεταξύ 0.4 - 0.9 p/p0
) . Αυτό πιθανό να 

οφείλεται στις συγκεχυμένες περιοχές των ανοιγμάτων που δημιουργούνται 

από τις αλλαγές της συσσωμάτωσης των σωματιδίων λόγω των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών και των ξένων μορίων που συνυπάρχουν 

στους πόρους. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας στους 573Κ (Σχήμα 6.5), η οδός 

εκρόφησης επανήλθε στην κανονική της μορφή, δηλ. παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ποσότητα προσροφημένου όγκου Ν2 από ότι η προσρόφηση. 

Παρόλα αυτά, όμως, οι δύο οδοί είναι παράλληλοι και δεν κλείνουν κατά 

μήκος της ισοθέρμου μολονότι η απόσταση μεταξύ τους είναι μηδαμινή. Μια 

πολύ μικρή ρόφηση διαφαίνεται στις χαμηλές σχετικές πιέσεις, η οποία 

έδειξε μια ελάχιστη αύξηση στο δείγμα που απαερώθηκε στους 623Κ 

(Σχήμα 6.6). Η ισόθερμος του συγκεκριμένου αυτού δείγματος παρουσίασε, 

επίσης, μια ελαφρώς σιγμοειδή μορφή, όπου η οδός εκρόφησης βρίσκεται 

σε κάποιο επίπεδο μεγαλύτερης ρόφησης από ότι η οδός προσρόφησης στις 

χαμηλές πιέσεις, έρχεται στα ίδια επίπεδα και μετά αυξάνεται πάλι. 

Η διαπύρωση του δείγματος Β4 επανέφερε το σχήμα της ισοθέρμου 

στην αναμενόμενη μορφή τύπου 1, όπου ρόφηση στις χαμηλές πιέσεις 

λαμβάνει χώρα λόγω της κατάληψης των μικροπόρων από τα μόρια του 

αζώτου. Η διεργασία της διαπύρωσης οδήγησε στην εμφάνιση της 

μικροπορότητας με την αφαίρεση των οργανικών μορίων που υπήρχαν μέσα 

στους πόρους, απελευθερώνοντας έτσι την επιφάνεια. Η σχετικά οριζόντια, 

σταθερή ρόφηση μεταξύ 0.3 - o:'asj}/p0 που παρατηρείται ειδικά στο δείγμα 
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με απαέρωση στους 623Κ, δεικνύει ότι το στερεό διαθέτει μικρό εμβαδά 

εξωτερικής επιφάνειας σε σχέση με αυτό των μικροπόρων. 3 Αυτό 

επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 6.2. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος που δεν είναι μικροπορώδης. Η 

παρουσία ατελώς προσδιορισμένων περιοχών πορότητας φαίνεται από το 

γεγονός ότι στις ψηλές σχετικές πιέσεις, (p/p0= 0.9 - 1.0), η ισόθερμος δεν 

παρουσιάζει πλατώ. 5 

Υστέρηση σε όλο το μήκος, παρόμοιας μορφής με το θερμικά 

επεξεργασμένο δείγμα των 573Κ, επίσης παρουσίασαν οι ισόθερμοι των 

διαπυρωμένων δειγμάτων. Αυτό οφείλεται στη συσσωμάτωση που οδηγεί στη 

δημιουργία εφήμερων μεσοπόρων και μακροπόρων. Συνεπώς, η αύξηση της 

θερμοκρασίας οδηγεί στην αλλαγή συσσωμάτωσης των σωματιδίων μετά την 

απελευθέρωση της επιφάνειας από τα διάφορα μόρια που ήταν 

προσροφημένα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Δείγμα 813 

Αξιοσημείωτη είναι η απρόβλεπτη μορφή της ισοθέρμου του δείγματος 

Β13 κατόπιν απαέρωσης σε θερμοκρασία δωματίου , όπου το αναμενόμενο 

σχήμα τύπου 1 παρουσιάζει μια ανώμαλα κατερχόμενη καμπύλη προς τις 

ψηλές πιέσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.9. Η ύπαρξη υστέρησης 

παρατηρείται σε όλο το μήκος της ισοθέρμου . Επίσης , ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι οι καμπύλες της προσρόφησης και εκρόφησης δεν κλείνουν στις 

χαμηλές σχετικές πιέσεις. 

Γνωρίζοντας ότι τα μικροπορώδη στερεά δίνουν μεγάλες τιμές ειδικής 

επιφάνειας ΒΕΤ, 3 τα αποτελέσματα του δείγματος 813 με απαέρωση σε 

θερμοκρασία δωματίου (Πίνακας 6.1) φαίνονται σχετικά χαμηλά τόσο όσον 

αφορά το εμβαδά επιφάνειας και μικροπόρων όσο και τον ολικό όγκο των 

πόρων. Όλες οι επανειλημμένες μετρήσεις φέρουν ομοιόμορφη και σταδιακή 

πτώση στους 300Κ, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 6.1 Ο. 
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Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αισθητή αύξηση των τιμών στους 623Κ 

που συνοδεύεται με αλλαγή στη μορφή της ισόθερμου. Στο Σχήμα 6.11 η 

αλλαγή αυτή οδηγεί στο κλείσιμο της καμπύλης στις πολύ χαμηλές πιέσεις 

παρόλο που η υστέρηση εξακολουθεί να υπάρχει κατά μήκος όλης της 

ισοθέρμου. Η απαέρωση του δείγματος (813 - Γ) απευθείας στους 623Κ 

έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα των δειγμάτων που είχαν υποστεί 

επανειλημμένες μετρήσεις (813 - Α, 813 - 8). 

Η μικρή διαφορά των τιμών μεταξύ εμβαδού επιφάνειας μικροπόρων 

και 8ΕΤ σε όλες τις μετρήσεις δεικνύει πάλι τη μικροπορότητα του 

δείγματος. Αξίζει να αναφερθεί για ακόμη μια φορά ότι στα μικροπορώδη 

στερεά η εσωτερική επιφάνεια είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με την 

εξωτερική που είναι μικρότερη και περιέχει δομικές ατέλειες. 4 

Η παρουσία περιοχών πορώδους που εμφανίζονται με το είδος 

συσσωμάτωσης των σωματιδίων φανερώνεται από το γεγονός ότι οι ισόθερμοι 

των δειγμάτων 813 σε όλες τις αναλύσεις δεν παραμένουν επίπεδες στις 

ψηλές σχετικές πιέσεις (0.9-1 .0 p/p0
) . Συμβαίνει παρουσία μικροπορώδους, 

όπου στοιχειώδης και συνεργιστική προσρόφηση λαμβάνει χώρα στους 

στενούς πόρους. β-9 

Η απάντηση στην ανώμαλη συμπεριφορά του ζεολιθικού δείγματος 

813 όσον αφορά την καμπύλη προσρόφησης φαίνεται να βρίσκεται στις 

συνθήκες της σύνθεσης, όπου μόνον η αναλογία NaOH Ι Si02 και ο χρόνος 

μεταβάλλονται. Συνοπτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι η αύξηση της 

συγκέντρωσης-ΟΗ διαφοροποιεί τη διανομή του αργιλίου στο δείγμα 81310 

και δημιουργούνται αυξημένα εσωτερικά δομικές ατέλειες , ενώ παράλληλα 

η παρουσία νατρίου επίσης επηρεάζει το ποσόν τέτοιων σφαλμάτων. 11 

Η ύπαρξη υστέρησης και η σταδιακή πτώση των τιμών των 

επιφανειακών ιδιοτήτων (όπως της ειδικής επιφάνειας και του εμβαδού των 

μικροπόρων) στους 300Κ σχετίζονται με ανακατατάξεις μορίων ύδατος 

"ενώσεων εγκλεισμού" μέσα στα ζεολιθικά κενά και με την ταυτόχρονη 

ύπαρξη ατελειών. Η αφαίρεση του μοριακού ύδατος με την αύξηση της 
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θερμοκρασίας προκαλεί την αύξηση των τιμών. Περαιτέρω ανακατάταξη 

μέσα στους πόρους φαίνεται να οδηγεί στο κλείσιμο της καμπύλης στις πολύ 

χαμηλές πιέσεις. 

Μια πιο αναλυτική εξήγηση των πιο πάνω δίνεται στη γενική συζήτηση 

που ακολουθεί (Ενότητα 6.5). 

Δείγμα 837 

Οι ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του δείγματος Β37 με απαέρωση 

στη θερμοκρασία δωματίου, απευθείας μετά τη θερμική τους επεξεργασία 

και κατόπιν παραμονής τους σε ξηραντήρα κάτω από ατμόσφαιρα Ρ205 για 

48 ώρες (Σχήματα 6.13 - 6.15 και 6.16 - 6.18, αντιστοίχως) παρουσιάζουν 

παρόμοια μορφή, τύπου 1, με αυτή του δείγματος Β2 που απαερώθηκε 

στους 473Κ. 

Οι επανειλημμένες μετρήσεις του δείγματος στους 300Κ δεν 

παρουσίασαν οποιανδήποτε σημαντική πτώση, όπως φαίνεται από τον 

Πίνακα 6.4. Στο Σχήμα 6.15, η απαέρωση του δείγματος στους 623Κ δεν 

άλλαξε σημαντικά το σχήμα της ισοθέρμου. Μόνο μια ανεπαίσθητη 

ορθογωνικότητα διακρίνεται στην ισόθερμο στην περιοχή των σχετικών 

πιέσεων 0.4 - 0.6 ρ/ρ0 λόγω της αλλαγής στη συσσωμάτωση των σωματιδίων 

με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Το μικροπορώδες του δείγματος φαίνεται από την απότομη αύξηση 

στο ποσόν του προσροφημένου αζώτου στις χαμηλές πιέσεις3 ενώ η 

παρουσία ατελώς προσδιορισμένων περιοχών πορώδους δεν οδηγεί στο 

πλατώ της ισοθέρμου στην περιοχή ψηλών σχετικών πιέσεων (ρ/ρ0 = 0.9 - 1.0). 

Η ομοιόμορφα συνεχής υστέρηση σε όλο το μήκος της ισοθέρμου, η οποία 

φαίνεται να είναι του τύπου Η4, οφείλεται στο μέγεθος των κρυστάλλων και 

στη συσσωμάτωση. Η εκρόφηση διεξάγεται κάτω από διαφορετικές σχετικές 

πιέσεις σε σύγκριση με τη προσρόφηση λόγω της διαφοροποίησης των περιοχών 

από τη συσσωμάτωση. 

Οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι αρκετά συγκρίσιμες με τις 

μετρήσεις του δείγματος Β2. Είναι προφανές ότι απαερώνοντας το δείγμα 
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από τους 300Κ στους 623Κ παρατηρείται μια αύξηση στο εμβαδά των 

μικροπόρων λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των μορίων που προσροφούνται 

στις χαμηλές σχετικές πιέσεις. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, η 

αφαίρεση του μοριακού ύδατος που είναι φυσιοροφημένο στους πόρους του 

στερεού αφήνει περισσότερο χώρο διαθέσιμο για προσρόφηση . 

Σε όλες τις μετρήσεις η τιμή του εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ είναι 

μεγαλύτερη από το εμβαδά επιφάνειας των μικροπόρων δεικνύοντας έτσι 

τη μικροπορότητα του δείγματος.4 Μια μικρή, έστω, πτώση των τιμών αυτών 

παρατηρείται για τα δείγματα που παρέμειναν σε ξηραντήρα και 

απαερώθηκαν στους 300Κ σε σύγκριση με αυτά που απαερώθηκαν αμέσως 

μετά τη θερμική τους επεξεργασία . Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην 

προσρόφηση υγρασίας στα πορώδη ανοίγματα από την παραμονή αυτή 

λόγω ακατάλληλου πιθανόν ξηραντήρα. 

Η απαέρωση του δείγματος 837 απευθείας στους 623Κ έδωσε παρόμοια 

αποτελέσματα με εκείνα των δειγμάτων που είχαν υποστεί επανελημμένες 

μετρήσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.4 και στο Σχήμα 6.18. 

6.2.1 Αποτελέσματα φασματοφωτομετρικών αναλύσεων 

Οι μετρήσεις των υπέρυθρων φασμάτων FTIR και DRIFTS για τα 

δείγματα 82, 84, 813 και 837 που έλαβαν χώρα μετά την απαέρωση τους 

κάτω από τις διάφορες προαναφερθείσες συνθήκες στην περιοχή 4000 -

400 cm-1 (Κεφ. 4) απεικονίζονται στα Σχήματα 6.19 - 6.31 . 'Ολα τα φάσματα 

(εκτός από το Σχήμα 6.21) αναφέρονται στη θερμοκρασία απαέρωσης. Τα 

πλείστα συγκρίθηκαν με εκείνα του "δείγματος αναφοράς". Για τα δείγματα 

84 και 837 διεξήχθησαν παράλληλα μετρήσεις DRIFTS - HTEC. 

Στα Σχήματα 6.19 και 6.20 απεικονίζονται τα FTIR και DRIFTS 

φάσματα του δείγματος 82. Το αποτέλεσμα αιώρησης του δείγματος σε 

διάλυμα CsCI στους 300Κ για 24 ώρες φαίνεται από το φάσμα FTIR στο 

Σχήμα 6.21. Το στερεό 82 (0.5 g) προσθέθηκε σε 1 Ο cm3 υδατικού 

διαλύματος χλωριούχου καισίου (1 Μ) και παρέμεινε αιωρημένο (αδιάλυτο 
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σε ύδωρ) για 72 ώρες, αναδεύοντας περιστασιακά. Η μετέπειτα συλλογή 

του στερεού για τη μέτρηση του φάσματος του έγινε με φυγοκέντριση . 

623Κ 

473Κ 

'Δείγμα αναφοράς' 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.19: Φάσματα FTIR του 82. 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα στους 473Κ 

και 623Κ) 
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623Κ 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κ υματαριθμός / cm- 1 

Σχήμα 6.20: Φάσματα DRIFTS του 82. ("δείγμα αναφοράς" 
συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα στους 473Κ και 623Κ) 

Χρήση 
CsCI (300Κ) 

'Δείγμα αναφοράς' 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.21: Φάσματα FTIR του 82. ("δείγμα αναφοράς" 

συγκρινόμενο με δείγμα μετά από έκθεση σε CsCI σε 300Κ) 
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Τα φάσματα FTIR για το δείγμα 84 παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.22 

ενώ το Σχήμα 6.23 δεικνύει τις μετρήσεις DRIFTS. Αμφότερα τα είδη των 

φασματοφωτομετρικών αναλύσεων παρουσιάζουν το "δείγμα αναφοράς" σε 

σύγκριση με αυτό που απαερώθηκε στους 300Κ και ακολουθούν τα 

δείγματα , τα οποία θερμάνθηκαν ή διαπυρώθηκαν. Οι μετρήσεις DRIFTS -

HTEC για το "δείγμα αναφοράς" 84 και για το δείγμα μετά τη διαπύρωση του 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.24 και 6.25, αντιστοίχως. 

Διαπυρ. σε 773Κ 

Απαέρ. 623Κ 

Διαπυρ. σε 773Κ 

Απαέρ. 300Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ 

300Κ 

4000 3400 

'Δείγμα αναφοράς' 

2800 2200 1600 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.22: Φάσματα FTIR του 84. ("δείγμα αναφοράς" 

1000 400 

συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ και 623Κ) 
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4000 3400 

Διαπυρ. σε 773Κ 
Απαέρ. 623Κ 

Διαπυρ. σε 773Κ 
Απαέρ. 300Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ 

300Κ 

'Δείγμα αναφοράς' 

2800 2200 1600 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.23: Φάσματα DRIFTS του 84. 

1000 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ 

και 623Κ) 
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300Κ 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.24: Φάσματα DRIFTS - HTEC του "δείγματος αναφοράς" 84. 

(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 823Κ) 
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300Κ - Επιστροφή 

4000 3400 2800 2200 1600 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.25: Φάσματα DRIFTS - HTEC του διαπυρψέvου Β 

1000 400 

(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 823Κ, με επιστροφή στους 3QOK) 
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Στα Σχήματα 6.26 και 6.27 απεικονίζονται οι μετρήσεις FTIR και DRIFTS 

του δείγματος 813, αντιστοίχως. Το φάσμα του "δείγματος αναφοράς" 

συγκρίνεται με τα φάσματα των δειγμάτων, τα οποία: 

(α) απαερώθηκαν απευθείας στους 300Κ, 

(β) θερμάνθηκαν στους 423Κ και απαερώθηκαν σε 300Κ(β1) και 623Κ (β2), 

(γ) θερμάνθηκαν στους 423Κ με τελική απαέρωση στους 623Κ 

μετά από επανειλημμένες μετρήσεις στους 300Κ. 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ επαν. , 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ 

Θερμ. σε 423Κ 

4000 3400 

'Δείγμα αναφοράς' 

2800 2200 1600 

Κ υματαριθμός / cm-1 

1000 

Σχήμα 6.26: Φάσματα FTIR του 813. ("δείγμα αναφοράς" 

400 

συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ και 623Κ) 
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Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ επαν. , 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
παέρ. 300Κ 

Θερμ. σε 423Κ 

'Δείγμα αναφοράς' 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Σχήμα 6.27: 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Φάσματα DRIFTS του 813. 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα 

σε 300Κ και 623Κ) 
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Τα Σχήματα 6.28 και 6.29 παρουσιάζουν τις μετρήσεις FTIR και 

DRIFTS για το δείγμα 837, αντιστοίχως. Το φάσμα του "δείγματος αναφοράς" 

συγκρίνεται με τα φάσματα του στερεού με απαέρωση απευθείας σε 

θερμοκρασία δωματίου (300Κ) και στους 423Κ και 623Κ μετά από τη 

θέρμανση του. Το δείγμα 837, το οποίο θερμάνθηκε στους 423Κ, επίσης 

ενεπλάκηκε σε μετρήσεις DRIFTS - HTEC μέχρι τη θερμοκρασία των 873Κ 

(Σχήματα 6.30 και 6.31 ). 

,..-.. 
VΊ 
-ω 
::i. 
....;;, 

\-> 

VΊ 
ω 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 623Κ 

~ 
οι Θερμ. σε 423Κ 
'5 Απαέρ. 300Κ 
a::> 

$ 

Θερμ. σε 423Κ 

4000 3400 

'Δείγμα αναφοράς' 

2800 2200 1600 1000 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.28: Φάσματα FTIR του 837. ("δείγμα αναφοράς" 

400 

συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα σε 300Κ και 623Κ) 
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4000 3400 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 623Κ 

Θερμ. σε 423Κ 
Απαέρ. 300Κ 

Θερμ. σε 423Κ 

'Δειγμα αναφοράς' 

2800 2200 1600 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.29: Φάσματα DRIFTS του 837. 

1000 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα απαερωμένα 

σε 300Κ και 623Κ) 
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300Κ 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κ υματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.30: Φάσματα DRIFTS - HTEC του θερμικά επεξεργαομέvου 837. 

(Δείγμα σε θερμοκρασία από 300Κ μέχρι 623Κ) 
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300Κ - Επιστροφή 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 6.31: Φάσματα DRIFTS - HTEC του θερμικά επεξεργαομέvου 837. 

(Δείγμα σε θερμοκρασία 300Κ και από 673Κ μέχρι 873Κ, 

με επιστροφή στους 3ΟΟΚ) 
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6.2.2 Συζήτηση των φασματοσκοπικών μετρήσεων 

Μελετώντας τα υπέρυθρα φάσματα των τεσσάρων ζεολίθων ZSM-5 

που παρασκευάστηκαν χωρίς τη χρήση οργανικής μήτρας (Σχήματα 6.19 -

6.31 ), οι γενικές παρατηρήσεις που σημειώθηκαν έχουν ως ακολούθως: 

(α) Η ταυτοποίηση των κύριων κορυφών των μετρήσεων FTIR, DRIFTS και 

HTEC - DRIFTS για όλα τα δείγματα είναι σύμφωνη με τις πλέον γνωστές 

και καθορισμένες τιμές 12 των ζεολίθων ZSM-5. 

(β) Οι κύριες κορυφές για όλα τα δείγματα, οι οποίες έχουν σχέση με τις 

δονήσεις του ζεολιθικού σκελετού δεν παρουσιάζουν οποιανδήποτε 

σημαντική μετατόπιση. Αυτό ισχύει σε όλες τις θερμοκρασίες και συνθήκες 

ανάλυσης για τα αντίστοιχα φάσματα. 

(γ) Η βασική δομή των στερεών δεν υφίσταται σημαντικές αλλαγές με την 

αύξηση της θερμοκρασίας στα όρια θερμοκρασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 

(δ) Η πιο ευαίσθητη για την επιφάνεια τεχνική DRIFTS δίνει μια πιο ακριβή 

εικόνα της δομής, ειδικά στην περιοχή όπου εμφανίζονται οι υδροξυλομάδες 

γύρω στα 3700 - 3000 cπ,-1 . 13-15 

Η παρουσία υδροξυλίων είναι πολύ έντονη σε όλα τα δείγματα. 

( ε) Η σταθερή ύπαρξη ύδατος στη δομή των δειγμάτων Β2, Β4 , Β 13 και Β37 

υποστηρίζεται από τις χαρακτηριστικές κορυφές -ΟΗ με δεσμούς υδρογόνου 

(3435 cm-1 και 1640 cm-1
) λόγω κάμψης μοριακού Η - Ο - Η, 13-15 οι οποίες 

παραμένουν σε όλες τις θερμοκρασίες. Μείωση κάποιου βαθμού της 

πλατιάς κορυφής στην περιοχή 3600 - 3000 cm-1
, η οποία αντιπροσωπεύει 

την απομάκρυνση του μοριακού ύδατος, παρατηρείται για δείγματα 

αυξημένων θερμοκρασιών. 

(στ) Το δείγμα Β4 έχει παρουσιάσει επιπλέον κορυφές μεταξύ 2900 -

2600cm-1 οι οποίες φαίνονται καθαρά στα φάσματα DRIFTS και HTEC -

DRIFTS. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτές οι κορυφές οι 

οποίες παρατηρούνται στην περιοχή δονήσεων οργανικών μορίων 

εμφανίζονται για το ατόφιο δείγμα και μετά τη θερμική του επεξεργασία 

στους 423Κ αλλά είναι ανύπαρκτες μετά τη διαπύρωση στους 773Κ. 

272 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



Αυτό δεικνύει ότι το δείγμα 84 έχει ροφήσει οργανικά μόρια στη δομή 

του , τα οποία αφαιρούνται με την επεξεργασία της διαπύρωσης. 

(ζ) Εμφανής γίνεται η παρουσία μιας κορυφής γύρω στα 1720 cm-1 σε 

ορισμένες μετρήσεις. 

Στον Πίνακα 6.5 συνοψίζονται οι περιπτώσεις εμφάνισης της 

συγκεκριμένης αυτής κορυφής, η οποία παρατηρήθηκε εξίσου σε DRIFTS 

και HTEC - DRIFTS φάσματα δειγμάτων του Σιλικαλίτη 1 που απαερώθηκαν 

σε 348Κ και 373Κ και θερμάνθηκαν πάνω από 333Κ, αντιστοίχως . 

Πίνακας 6.5: Περιπτώσεις εμφάνισης της κορυφής γύρω στα 1720 cm-1. 

Δείγμα Είδος φάσματος Συνθήκες - απαέρωση 

FTIR 473Κ 

82 DRIFTS 473Κ, 623Κ 

FTIR Σε διάλυμα CsCI - 300Κ 

FTIR Διαπυρωμένο - 300Κ 
84 

DRIFTS 300Κ, 

Θερμικά επεξεργ. - 300Κ, 

Διαπυρωμένο - 300Κ, 

Διαπυρωμένο - 623Κ 

813 DRIFTS Θερμικά επεξεργασμένο 

Θερμικά επεξεργ . - 300Κ 

FTIR Θερμικά επεξεργ. - 300Κ 
837 

DRIFTS Θερμικά επεξεργ. - 300Κ 
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Η παρουσία αυτής της κορυφής γύρω στα 1720 cπ,-1 είχε αποδοθεί, 

κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων του Σιλικαλίτη 1, στην πιθανότητα 

αλληλεπιδράσεων του μοριακού ύδατος μέσα στη ζεολιθική δομή . Καμία 

αναφορά όμως δεν βρέθηκε στη βιβλιογραφία που να στηρίζει αυτή την 

υπόθεση. Με σκοπό την εξακρίβωση της συνεισφοράς των μοριακών 

δονήσεων Η-0-Η στην εμφάνιση της κορυφής στα 1720 cm-1, ένα από τα 

δείγματα και συγκεκριμένα, το δείγμα 84, εκτέθηκε σε ατμόσφαιρα 020 σε 

θερμοκρασία δωματίου για μερικές μέρες. Αυτό έγινε με την τοποθέτηση του 

δείγματος σε ξηραντήρα , στον οποίο υπήρχε ποτήρι ζέσεως που περιείχε 0 20 

(υγρό). 

Μετρήσεις φασμάτων DRIFTS του δείγματος απευθείας μετά την 

παραμονή του σε 0 20 και μετά από απαέρωση σε 300Κ είχαν ληφθεί και 

συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα φάσματα που μετρήθηκαν κάτω από τις 

κανονικές συνθήκες (σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος). 

Η παρουσία των μορίων του δευτεριωμένου ύδατος μετά από 

προσρόφηση στην επιφάνεια του δείγματος έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση δύο κορυφών στο φάσμα για κάθε δόνηση, οι οποίες έχουν 

παρόμοια μορφή. Η μια κορυφή στις ψηλότερες συχνότητες αντιπροσωπεύει 

τις δονήσεις Ο-Η ενώ η άλλη οφείλεται στις αντίστοιχες δονήσεις 0-D. 

Στο Σχήμα 6.32 η παρουσία της κορυφής γύρω τα 1720 cm-1 είναι 

εμφανής στο απαερωμένο δείγμα κάτω από κανονικές συνθήκες (κορυφή 

Α1) και μετά από την έκθεση του σε 0 20 (κορυφή Α2 ). Για να εξακριβωθεί 

κατά πόσο η κορυφή αυτή είχε την αντίστοιχη της (κορυφή Α') λόγω 

δονήσεων 0-D (χημικά ροφημένου 0 20) σε χαμηλότερες συχνότητες, 

καταγράφηκε η απόσταση μεταξύ των κορυφών γύρω στα 3670 cm-1 

(κορυφή Β) και 2700 cm-1 (κορυφή Β ) που οφείλονται σε εκτάσεις Ο-Η 

χωρίςγέφυρες υδρογόνου και στις αντίστοιχες δονήσεις 0-D. Η κορυφή Α' 

θα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλότερες συχνότητες στην ίδια απόσταση με 

την πιο πάνω εφόσον το άτομο δευτερίου είναι βαρύτερο από αυτό του 

υδρογόνου. Το σημείο που αναμένεται, όμως, η κορυφή αυτή φαίνεται να 

συμπίπτει με άλλες δονήσεις του ζεολιθικού σκελετού και να επισκιάζεται. 

Συνεπώς, το αποτέλεσμα της χρήσης 0 20 παρουσιάζει μόνο την πιθανότητα 
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της εμφάνισης της κορυφής αυτής μέσα στην ταινία δονήσεων γύρω στα 750 

cπ,-1 . Παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται ότι η παρουσία της κορυφής στα 1720 

cn,-1 οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις του μοριακού Η20 μέσα στη ζεολιθική 
δομή, αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πιθανή εξήγηση. 

Έκθεση σε 

0 20 
Απαέρ . 300Κ 

Απαέρ. 300Κ 

'Δείγμα αναφοράς ' 

4000 3400 2800 2200 1600 1000 400 

Σχήμα 6.32: 

Κυματαριθμός / cm-1 

Φάσματα DRIFTS του δείγματος Β4 

("δείγματος αναφοράς" και απαερωμένου σε 300Κ) 

πριν και μετά την έκθεση του σε ατμόσφαιρα 0 20. 
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(η) Η (αντεστραμμένη) κορυφή που παρουσιάζεται στα διάφορα φάσματα 

στην περιοχή 2400 - 2200 cm-1 οφείλεται στην έκταση της ομάδας C = Ο 

από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα . 

Ο προσδιορισμός των κορυφών για τα υπέρυθρα φάσματα των 

ζεολιθικών δειγμάτων 82, 84, 813 και 837 βασίστηκε στις καθορισμένες 

τιμές άλλων ζεολίθων και από τη βιβλιογραφία. 12-23 

Η ταυτοποίηση των κορυφών για τα υπέρυθρα φάσματα FTIR και 

DRIFTS του δείγματος 82 στην περιοχή 4000 - 400 cm-1 δίνεται στους 

Πίνακες 6.6 και 6.7, αντιστοίχως. Οι διαφορές στο FTIR φάσμα του "δείγματος 

αναφοράς" 82 σε σύγκριση με το δείγμα που αιωρήθηκε σε διάλυμα 

χλωριούχου καισίου αναφέρονται μετά τον προσδιορισμό των κορυφών 

στους πίνακες που ακολουθούν. 

Το στερεό 82 μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για 

την ταυτοποίηση των κορυφών των υπόλοιπων ζεολιθικών δειγμάτων (84, 813 

και 837). Τυχόν διαφορές σε συγκεκριμένα φάσματα αναφέρονται στη 

συνέχεια. Γενικά, όμως, οι φασματοφωτομετρικές μετρήσεις δεν 

παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές. 
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Πίνακας 6.6: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR του δείγματος 82 

Κυματαριθμ. vl cm-1 

Προσδιορισμός 

Ατόφιο Δείγμα με Δείγμα με 
ΚορυΦών 

δείγμα απαέρωση απαέρωση 

στους 473Κ στους 623Κ 

3672 3672 3674 Έκταση 0-Η χωρίςγέφυρες 

υδρογόνου 15 

3510, 3515, 3508 Έκταση Ο-Η με γέφυρες 

3274 (αδ . ) 3274 (αδ.) υδρογόνου 13
•
14 

1882 (αδ . ) 1884 (αδ . ) 1884 (αδ . ) Συμμετρ . κάμψη Si-0-Si 18
·
19 

1643 1643 1641 Κάμψη μοριακού Η-0-Η 14 

1234 1232 1232 Ασύμμετρη έκταση 

δακτυλίου Si-0-Si 16
'
17 

1093 1095 1092 Δόνηση Si-0-Si 16
•
17 

1028 1031 1029 Ασύμμ. έκταση Si-O-Si16
'
18

'
19 

795 795 795 Συμμετρ. έκταση Si-O-Si16
·
18

'
19 

700 - 500 700 - 500 700 - 500 Ταινίες κρυσταλλικότητας 

(δομικά ευαίσθητες) 16
'
21 

619 (ώμος) 620 (ώμος) 619 (ώμος) Εξωτερική σύνδεση του 
λ , δ λ' 12 

πενταμε ους ακτυ ιου 

546 546 546 Παραμορφωμένος διπλός 
λ' δ ' λ 1819 πενταμε ης ακτυ ιος · 

447 447 447 Κάμψη 0-Si-O 18
'
19 
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Πίνακας 6.7: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών DRIFTS 

από τα φάσματα του ζεολιθικού δείγματος 82. 

Κυματαριθμ. vl cm-1 

Προσδιορισμός 
Ατόφιο Δείγμα με Δείγμα με Κορυφών 

απαέρωση απαέρωση 

δείγμα στους 473Κ στους 623Κ 

3653 3649 3651 Έκταση Ο-Η χωρίςγέφυρες 

υδρογόνου 15 

3481, 3473, 3475, Έκταση Ο-Η με γέφυρες 

3262 3263 3265 υδρογόνου 13
·
14 

1988 1977 1979 Ασύμμετρη κάμψη Si-0-Si 18
·
19 

1866 1868 1869 Συμμετρ. κάμψη Si-0-Si 18
·
19 

------ 1717 (έντ. ) 1715 (μέτρ.) * Βλ. συζήτηση 

1631 1630 1632 Κάμψη μοριακού Η-0-Η 14 

1342 1335 1342 Ασύμμετρ . έκταση Si-O-Si16
·
17 

1205 1202 1205 Δόνηση Si-0-Si 16
•
17 

1039 1038 1038 Ασύμμ. έκταση Si-O-Si16
·
18

'
19 

800 802 802 
Σ , 8 . 0 8 .1618 19 
υμμετρ. εκταση ι- - ι · · 

700 - 500 700- 500 700 - 500 Τ , λλ , 16 21 
αινιες κρυστα ικοτητας · 

594 597 598 Παραμορφωμένος διπλός 
λ' δ 'λ 1819 πενταμε ης ακτυ ιος · 

477 497 499 κ, ο s· ο 1819 αμψη - ι- · 
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Το FTIR φάσμα του δείγματος 82 που αιωρήθηκε σε διάλυμα 

χλωριούχου καισίου (CsCI) συγκρινόμενο με αυτό του "δείγματος αναφοράς" 

παρουσίασε κάποιες διαφορές που σχετίζονται κυρίως με τις δονήσεις 

δεσμών Ο-Η. 13-15 Παρατηρείται μια μετακίνηση των κορυφών -ΟΗ με 

γέφυρες υδρογόνου γύρω στα 3375 cπϊ1 (από 3510 cm-1
) προς την περιοχή 

χαμηλότερων συχνοτήτων όπου ο δεσμός Ο-Η είναι πιο αδύνατος, ενώ η 

κορυφή γύρω στα 3280 cm-1 είναι περισσότερο έντονη. Η κορυφή κάμψης 

μοριακού Η-0-Η 14 μετακινείται στα 1662 cm-1 (από 1643 cm-\ ενώ η 

κορυφή έκτασης Ο-Η χωρίς γέφυρες υδρογόνου παρέμεινε σταθερή στη 

θέση της. Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το χλωριούχο καίσιο οργανώνει τα 

μόρια ύδατος μέσα στη δομή του ζεολιθικού δείγματος. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον Πίνακα 6.5, εμφανής γίνεται η 

παρουσία της κορυφής στα 1715 cm-1
. Από το ρόλο που διαδραματίζει το 

CsCI σε σχέση με τα μόρια ύδατος έμμεσα διαφαίνεται η αλληλένδετη σχέση 

της συγκεκριμένης αυτής εμφάνισης με το ζεολιθικό νερό. 

Το δείγμα Β4 παρουσιάζει κορυφές που σχετίζονται με δονήσεις από 

οργανικά μόρια, οι οποίες εξαφανίζονται μετά τη διαπύρωση (Σχήμα 6.23). 

Συγκρίνοντας τα FTIR και DRIFTS φάσματα του ζεολίθου αυτού με τα 

φάσματα του 82, στη δομή του 84 παρατηρείται μειωμένη η παρουσία 

ύδατος, το οποίο αφαιρείται με τη διαπύρωση . Τα DRIFTS και HTEC -

DRIFTS φάσματα των αυξημένων θερμοκρασιών παρουσιάζουν μια ακραία 

κορυφή γύρω στα 3730 cm-1
, η οποία είναι χαρακτηριστική απομονωμένων, 

μη-όξινων υδροξυλικών μορφών χωρίς δεσμούς υδρογόνου. 15 

Γενικά, τα φάσματα του δείγματος 813 δεν παρουσίασαν οξείες 

κορυφές όσον αφορά τις ομάδες υδροξυλίων. Μείωση της πλατιάς κορυφής 

στην περιοχή 3600 - 3000 cm-1
, η οποία αντιπροσωπεύει την απομάκρυνση 

του μοριακού ύδατος, παρατηρήθηκε για δείγματα αυξημένων 

θερμοκρασιών. Η εμφάνιση της κορυφής γύρω στα 1720 cm-1
, η οποία 

οφείλεται σε σκελετικές δονήσεις μετά από αλληλεπίδραση με τα μόρια ύδατος, 

παρατηρήθηκε μόνο για το θερμικά επεξεργασμένο δείγμα σε μετρήσεις 

DRIFTS. 
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Η παρουσία μιας μικρής κορυφής στα 1772 cm-1 (μεταξύ των κορυφών 

στα 1866 cm-1 και 1630 cm-1
) στις μετρήσεις DRIFTS του θερμικά 

επεξεργασμένου δείγματος 837 με απαέρωση στους 300Κ και 623Κ ήταν 

μια από τις διαφορές που σημειώθηκαν, συγκρίνοντας τα αντίστοιχα 

φάσματα του 82. Επίσης, εμφανίστηκε μια επιπρόσθετη μικρή κορυφή γύρω 

στα 880 cm-1 η οποία σταδιακά γινόταν πιο εμφανής με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

Παράλληλα , παρατηρήθηκε ο διαχωρισμός της πλατιάς δέσμης του 

'στερεού' δείγματος που προσδιορίζει την ασύμμετρη έκταση Si-0-Si 16
•
17 

(1342 cm-1
) σε δύο κορυφές γύρω στα 1460 cm-1 και1340 cm-1 στις μετρήσεις 

DRIFTS και HTEC - DRIFTS. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός είχε 

παραμείνει κατά την επιστροφή του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου 

στα φάσματα HTEC - DRIFTS. 

Μείωση της πλατιάς κορυφής στην περιοχή 3600 - 3000 cm-1
, 

παρατηρείται στις μετρήσεις HTEC - DRIFTS για δείγματα αυξημένων 

θερμοκρασιών λόγω της αφαίρεσης του μοριακού ύδατος. 

6.3 Αποτελέσματα θεpμοσταθμικών αναλύσεων 

Οι θερμοσταθμικές αναλύσεις των δειγμάτων παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 2. Το θερμοσταθμικό διάγραμμα του δείγματος 82 επιβεβαίωσε 

ότι η δομή του στερεού δεν υφίσταται έντονες αλλαγές με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Η κύρια απώλεια βάρους, η οποία σημειώθηκε στις χαμηλές 

θερμοκρασίες οφειλόταν στην αφαίρεση του μοριακού ύδατος. Μια 

ελαφρώς απότομη απώλεια επίσης σημειώθηκε μεταξύ 633Κ και 713Κ. 

Η ανάλυση του "δείγματος αναφοράς" 84 επιβεβαιώνει τη σταδιακή 

αφαίρεση μορίων ύδατος από τους πόρους με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει μια σημαντική απώλεια βάρους 

μεταξύ 678Κ - 758Κ, η οποία οφείλεται στην αφαίρεση των οργανικών 

μορίων και μορίων ύδατος που περιείχε η δομή . Αυτό αποδεικνύεται, εξίσου, 

από τα ΙR φάσματα του διαπυρωμένου δείγματος. 

Τα θερμοσταθμικά διαγράμματα των δειγμάτων 813 και 837 που 
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συμπεριλαμβάνονται παρουσιάζουν τις αναλύσεις των στερεών πριν και 

μετά τη θερμική τους επεξεργασία . Η σημαντική μείωση βάρους που 

παρουσίασαν κυμαινόταν από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι τους 473Κ. 

Η θερμική επεξεργασία που είχαν υποστεί τα δείγματα οδήγησε σε 

μικρότερη απώλεια βάρους στις αντίστοιχες θερμοκρασίες. Αυτό 

επιβεβαιώνει το σημαντικό αριθμό μορίων ύδατος στους πόρους αυτών των 

ζεολίθων. 

Ο Πίνακας 6.8 δείχνει συγκεντρωτικά την ποσοστιαία απώλεια 

βάρους των δειγμάτων με βάση τη θερμοκρασία στους 393Κ και 773Κ. 

Όπως παρατηρείται, η θερμική επεξεργασία των δειγμάτων στους 423Κ 

συντείνει στην αφαίρεση μορίων ύδατος με αποτέλεσμα τη μικρότερη 

απώλεια βάρους σε σύγκριση με τα "δείγματα αναφοράς". Παράλληλα, 

φαίνεται ότι το δείγμα 837 κρατάει τη μεγαλύτερη ποσότητα 

προσροφημένου ύδατος ενώ το δείγμα 84 εμφανίζει μειωμένη την 

περιεκτικότητα αυτή , γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τα υπέρυθρα 

φάσματα. 

Πίνακας 6.8: Ποσοστιαία απώλεια βάρους των δειγμάτων 82, 84, 

814 και 837 στους 393Κ και 773Κ κατά τη θερμοσταθμική τους ανάλυση . 

Δείγμα Απώλεια βάρους Απώλεια βάρους 

% στους 393Κ % στους 773Κ 

82 3.8 8.3 

84 1.7 5.9 

813 - "Δείγμα αναφοράς" 5.20 10.1 

- Θερμ. επεξεργασμένο 3.5 7.9 

837 - "Δείγμα αναφοράς" 6.0 10.6 

- Θερμ. επεξεργασμένο 3.2 7.4 
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6.4 Μέτρηση της επιφανειακής οξύτητας 

Τα αποτελέσματα της οξύτητας για την επιφάνεια των ζεολιθικών 

δειγμάτων 82, 84, 813 και 837 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.9. Οι 

μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο της ποτενσιομετρικής τιτλοδότησης, όπως 

ακριβώς με τα δείγματα του Σιλικαλίτη . Είναι προφανές ότι μια σύγκριση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι ενδιαφέρουσα. 

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα επιφανειακής οξύτητας των 82, 84, 813 

και 837 σε αντιπαράθεση με την αναλογία NaOH : Si02 και Si02 : ΑΙ203 
στη σύνθεση. 

Ζεολιθικό NaOH : Si02 Si02 : ΑΙ203 Επιφανειακή Οξύτητα 

Δείγμα Ι mmol ( g) ·1 Χ 102 

82 0.25 50 9 

84 0.25 110 2.5 

813 0.40 50 5 

837 0.30 50 7 

Οι τιμές της οξύτητας για τα δείγματα 82, 813 και 837, οι οποίες 

προσδιορίζουν τις όξινες περιοχές 8r0nsted και Lewis φαίνεται να έχουν 

άμεση σχέση με το λόγο NaOH : Si02 των συνθηκών σύνθεσης των δειγμάτων 

λόγω της παράλληλης σχέσης που παρατηρείται. Σε αυτά τα τρία δείγματα 

μόνο η αναλογία αυτή και ο χρόνος σύνθεσης μεταβάλλονται. (Πίνακας 6.9). 

Με την αύξηση της αναλογίας NaOH : Si02 παρατηρείται μια μείωση στη 

τιμή της επιφανειακής οξύτητας. 

Στο δείγμα 84, η μόνη σημαντική παράμετρος που διαφέρει είναι η 

αναλογία Si02 : ΑΙ 20 3, η οποία διπλασιάζεται σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δείγματα (από 50 γίνεται 110). Ως δείγμα σύγκρισης με το 84, θεωρείται το 

82 εφόσον και τα δύο δείγματα έχουν την ίδια αναλογία NaOH : Si02. 
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Παρατηρείται μείωση της οξύτητας με την αύξηση της περιεκτικότητας του 

δείγματος 84 σε πυρίτιο . Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, η αναλογία 

Si: ΑΙ φαίνεται να συντείνει στη διαμόρφωση της οξύτητας. 

Η αναλογία πυριτίου σε αργίλιο (Si:AI) της πηκτής στην αρχή της 

αντίδρασης επηρεάζει τη σύσταση του ζεολιθικού σκελετού, εφόσον 

δημιουργείται μείωση φορτίου για το κάθε ΑΙ3+ που αντικαθιστά τα ιόντα 

Si 4+ στις τετραεδρικές θέσεις. Το κάθε τρισθενές αργίλιο που ενσωματώνεται 

στο τρισδιάστατο πλέγμα προμηθεύει μια πιθανή ενεργή περιοχή και 

ισοσταθμίζεται από ένυδρα ευκίνητα κατιόντα μέσα στα ζεολιθικά φατνία . 

Δημιουργείται, τότε, ένα ισχυρό ηλεκτροστατικό πεδίο μέσα στο δίκτυο λόγω 

της διαφοράς φορτίου24 με αποτέλεσμα την πόλωση των υδροξυλομάδων 

που υπάρχουν στην επιφάνεια . Συνεπώς, τα υδροξύλια παρουσιάζουν μια 

αυξημένη οξύτητα και δημιουργούν τις όξινες περιοχές Bn~nsted και Lewis. 

Αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ολοένα και λιγότερα 

κατιόντα καταλαμβάνουν τις ελεύθερες περιοχές μέσα στους πόρους. Οι 

ομάδες Br0nsted 25 που δημιουργούνται όταν τα κατιόντα ισοστάθμισης 

φορτίου είναι πρωτόνια, όπως και οι όξινες ομάδες Lewis 26 οι οποίες 

αποτελούνται από τριγωνικά συμπλοκοποιημένα άτομα αργιλίου και είναι 

αποδέκτες ηλεκτρονίων, φαίνονται να λιγοστεύουν στο δείγμα 84. Αυτό 

παρατηρείται λόγω της μείωσης του αρνητικού φορτίου με την αύξηση του 

πυριτίου και τη μείωση των ιόντων ΑΙ 3+ που αντικαθιστούν τα ιόντα Si 
4+ στις 

τετραεδρικές θέσεις . 

Επιπρόσθετα, η αύξηση της αναλογίας NaOH : Si02 στα δείγματα 82, 

837 και 813 οδηγεί στην αντίστοιχη μείωση της επιφανειακής οξύτητας λόγω 

της αύξησης των κατιόντων Να+ στη δομή . Μιας και η περιεκτικότητα 

πυριτίου σε σχέση με το αργίλιο παραμένει σταθερή και το αρνητικό φορτίο 

μένει το ίδιο, τα κατιόντα Να+ παίρνουν τη θέση πρωτονίων που δημιουργούν 

τις ομάδες Br0nsted. Παράλληλα, οι ομάδες Lewis μπορούν να δεκτούν 

ηλεκτρόνια από τις υδροξυλικές ομάδες που αυξάνονται με την αύξηση σε 

[NaOH]. Συνεπώς, παρουσιάζεται μια δικαιολογημένη πτώση στις ανάλογες 

τιμές της επιφανειακής οξύτητας. 
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6.5 Γενική Συζήτηση 

Τα δείγματα 82, 84, 813 και 837, σε μορφή Na-ZSM-5, τα οποία 

παρασκευάστηκαν χωρίς τη χρήση οργανικών διαλυτών, 1· 27-39 προϋποθέτουν 

την αναγκαία παρουσία κατιόντος στο μείγμα σύνθεσης. Η ισοστάθμιση του 

σκελετικού φορτίου, το οποίο δημιουργείται από τα ιόντα Αι3+ που 

αντικαθιστούν τα Si
4

+ στις τετραεδρικές θέσεις, επιτυγχάνεται από την 

παρουσία των ανόργανων αυτών κατιόντων. Ως εκ τούτου, ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις, όπως επίσης δυνάμεις Van der Waals σταθεροποιούν τη 

δομή_4ο 

Το κατιόν αυτό, και συγκεκριμένα το Na + στην παρούσα έρευνα, 

συμπεριφέρεται ως "μήτρα" και κατευθυντήριο μέσο κατά την αντίδραση. 

Το ιόν μπορεί να θεωρηθεί ως περισσότερο ένυδρο παρουσία ύδατος κατά 

τη σύνθεση με ισχυρότερη επίδραση από το άνυδρο ιόν, δημιουργώντας έτσι 

τις γνωστές ενώσεις εγκλεισμού. Οι αλληλεπιδράσεις κατιόντος-ύδατος για 

να σχηματίσουν ενώσεις εγκλεισμού θέτουν το θετικό ιόν ως κατευθυντήριο 

δομής και ως πληρωτή κενών στο ζεολιθικό σκελετό . Συνεπώς, η παρουσία 

κατιόντων είναι βασική προϋπόθεση στην παρασκευή των ζεόλιθων χωρίς 

οργανική μήτρα . 

Αυτή η συνθετική παράμετρος επίσης επιδρά πάνω στη μορφολογία, 

καθαρότητα και παραγωγή του κρυσταλλικού προϊόντος. Κατιόντα Li+ 

ώθησαν τη δημιουργία αρκετά μεγάλων κρυστάλλων ενώ η χρήση κατιόντων 

Na+ έδειξε να συντείνει περισσότερο σε κατευθυντήριο χαρακτήρα.41 Η 

σύνθεση τέτοιων ζεολίθων με τη χρήση Na + έδωσε κρυστάλλους με 

διαφορετική μορφολογία και παραγωγή από εκείνους που 

παρασκευάστηκαν με κατιόντα αμμωνίου και φθορίου. 42 

Μεταξύ άλλων, το είδος των κατιόντων στο διάλυμα φαίνεται να 

διαμορφώνει την αναλογία Si:AI του προϊόντος, όπου παράγονται ζεόλιθοι 

μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε πυρίτιο με τη χρήση είτε μονοσθενών 

κατιόντων, όπως στην παρούσα περίπτωση, είτε ογκωδών οργανικών 

κατιόντων. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό στο φορτίο αντιστάθμισης που 

παρέχουν τέτοια μόρια. 
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Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναλογία ανόργανου κατιόντος : Si0
2 

επηρεάζει την κατανομή του κατιόντος και του αργιλίου στη δομή. Το 

μητρικό κατιόν ελέγχει κατά κάποιο τρόπο την ενσωμάτωση του αργιλίου 

στην κρυσταλλική δομή . Η σύνθεση ζεολίθων ZSM-5 με το σύστημα 

ανόργανης ξηροπήκτης χωρίς μητρικούς οργανικούς διαλύτες είχε ως 

αποτέλεσμα την ομοιογενή κατανομή ΑΙ . 1 ·29 

Εργασία που εκπονήθηκε από τον Althoff29 παρουσίασε την ύπαρξη 

ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων κατιόντων για αντιστάθμιση του φορτίου των 

αργιλικών μορφών στο διάλυμα . Διαπιστώθηκε επίσης ότι η παρουσία 

κατιόντων Na +οδηγεί στην ομοιογενή ενσωμάτωση του αργιλίου. Το γεγονός 

αυτό πιστεύεται ότι συμβαίνει λόγω αποτελεσματικότερης αλληλεπίδρασης 

των ιόντων νατρίου με τις αργιλικές μορφές, οι οποίες ενσωματώνονται με 

περισσότερη ευκολία στο ζεολιθικό σκελετό . 

Περιληπτικά , μπορεί να ειπωθεί ότι η κατανομή αργιλίου επηρεάζεται 

από την αλλαγή της συνθετικής μήτρας ή την παράλειψη της από το μείγμα 

της αντίδρασης. Προφανώς, η ομοιογενής κατανομή αργιλίου στα δείγματα 

ZSM-5 που παρασκευάστηκαν χωρίς οργανικούς μητρικούς διαλύτες 

φαίνετα ι να οφείλεται στην επίδραση του μητρικού κατιόντος κατά την 

παρασκευή. 

Παράλληλα , η μορφολογία και η καθαρότητα των στερεών αυτών 

επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του αργιλίου και πυριτίου στο 

συνθετικό μείγμα. Σύμφωνα με τον Keung,1 η αναλογία Si : ΑΙ που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την παρασκευή των δειγμάτων χωρίς οργανική 

μήτρα φάνηκε να παρουσιάζει ένα όριο τιμής . Η αύξηση της αναλογίας 

αυτής πέραν του 11 Ο ώθησε τη δημιουργία ενός συστήματος μεικτής φάσης, 

όπου το ζεολιθικό προϊόν ήταν ανάμεικτο με α - χαλαζία. Επίσης, η μείωση 

της συγκέντρωσης του αργιλίου στην παρασκευή έδωσε μεγαλύτερους 

κρυστάλλους. Αυτό οφείλεται στη σταθερότητα που παρέχει η καθαρή σε 

πυρίτιο δομή , η οποία σχηματίζεται χωρίς την παρουσία όξινων περιοχών και 

ως εκ τούτου, όλοι οι δεσμοί είναι ισοδύναμοι παρέχοντας έτσι τις 

ιδανικότερες συνθήκες σύνθεσης. Από τα εξεταζόμενα δείγματα, η 

μεγαλύτερη αναλογία Si : ΑΙ χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του 84 
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και ήταν 110. Προφανώς, η σύνθεση του ζεολίθου 84 φτάνει το όριο της 

καθαρής φάσης. 

Τα πιο πάνω μπορούν να θεωρηθούν ότι ισχύουν και στην περίπτωση του 

Σιλικαλίτη 1, όπου το ελεύθερο από αργίλιο ζεολιθικό στερεό ZSM-5 μπορεί 

να σχηματίσει κρυστάλλους που φθάνουν σε μήκος τα 600 _ 800 μm.43-46 

Λόγω του ότι η μείωση της συγκέντρωσης αργιλίου κατά τη σύνθεση 

ζεολίθων ZSM-5 χωρίς οργανικές μήτρες τείνει στην αύξηση της 

πιθανότητας δημιουργίας α-χαλαζία , η δομή του σιλικαλίτη δεν μπορεί να 

παραχθεί με ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό, όπως έχει εισηγηθεί και από άλλους 

ερευνητές, μπορεί να οφείλεται στην απουσία των οργανικών ιόντων για 

σταθεροποίηση της δομής. 47 

Έχοντας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το συγκεκριμένο αυτό 

σύστημα της παρούσας έρευνας, σε αυτό το σημείο αξίζει να σχολιαστεί το 

ενδ ιαφέρον αποτέλεσμα που παρουσίασε η προσρόφηση αζώτου στο δείγμα 

813. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως κατά την ανάλυση των ισοθερμικών 

αποτελεσμάτων, η απάντηση στην ανώμαλη συμπεριφορά του ζεολιθικού 

δείγματος 813 όσον αφορά την καμπύλη προσρόφησης φαίνεται να 

βρίσκεται στις αλλαγές των συνθηκών σύνθεσης , όπου μόνον η αναλογία 

NaOH/Sί02 και ο χρόνος σύνθεσης μεταβάλλονται. 

Διάφορες μελέτες10 έχουν δείξει ότι το υδροξύλιο υποβοηθά τη 

μεταφορά των πυριτικών και αργιλικών ιόντων στο μείγμα παρασκευής, 

αυξάνοντας έτσι το ρυθμό της ανάπτυξης και μέγεθος των κρυστάλλων. 1 Η 

αύξηση της συγκέντρωσης -ΟΗ μειώνει το χρόνο της συνθετικής επώασης 

. Συνεπώς, φαίνεται ότι ο χρόνος σύνθεσης επηρεάζεται από την αναλογία 

Na0H/Sί02 . 

Άμεση σχέση με τη συγκέντρωση υδροξυλίων φαίνεται να έχει το είδος 

των αργιλικών μορφών στο μείγμα σύνθεσης. Τα ιόντα ΑΙ επηρεάζουν την 

πορεία κρυστάλλωσης ελέγχοντας τον βαθμό εφυδάτωσης του 

συστήματος.48 Αύξηση των -ΟΗ και συνεπώς του ρΗ οδηγεί στη βαθμιαία 

εφυδάτωση του ΑΙ3+ σε ΑΙ(ΟΗ) 2+ . . .. ΑΙ(ΟΗ)4 - και στη δημιουργία πολυμερών 
μορφών, διαφοροποιώντας έτσι τη διανομή του αργιλίου στο δείγμα 813.

10 

Αυτό είναι συνυφασμένο με το ρόλο του ρΗ στο διάλυμα όπου με την αύξηση 

του δημιουργούνται αυξημένα εσωτερικά σφάλματα δομής κατά τη 
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, θ , , θ , 295· NMR 40 49 
συν εση, τα οποια εχουν παρατηρη ει με ι . · Αυτά οφείλονται 

στην ατελή πολυσυμπύκνωση των πυριτικών ομάδων λόγω ύπαρξης 

μεμονωμένων ΑΙ(ΟΗ)4- που οδηγεί στη δημιουργία ομάδων ΞSί-0- και κενών 

θ , λ' 4049soH , , , , 
εσεων αργι ιου. · · παρουσια νατριου επισης επηρεαζει το ποσόν των 

δομικών σφαλμάτων λόγω δημιουργίας δεσμών ΑΙ-0-Να που εμποδίζουν τον 

ολοκληρωμένο σχηματισμό του ζεολιθικού σκελετού. 11 

Ενεργός είναι επίσης ο ρόλος του Να+ στη σύνθεση του δείγματος 

Β13 . Το κατιόν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως "μήτρα"1 και ως 

κατευθυντήριος συντελεστής δομής καθώς περιβάλλει και αλληλεπιδρά με 

μόρια Η20 για να σχηματίσει σταθερές "ενώσεις εγκλεισμού". 10· 50 Αυτές 01 

"μήτρες" κατιόντος-Η20 μεταγενέστερα δρουν ως πληρωτές κενών στο 

ζεολιθικό σκελετό και σταθεροποιούν τους διπλούς πυριτικούς δακτυλίους. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η ύπαρξη υστέρησης, οι καμπύλες της 

προσρόφησης και εκρόφησης που δεν κλείνουν στις χαμηλές πιέσεις και η 

σταδιακή πτώση των τιμών των επιφανειακών ιδιοτήτων στους 300Κ 

σχετίζονται με ανακατατάξεις μορίων ύδατος "ενώσεων εγκλεισμού" μέσα 

στα ζεολιθικά κενά και με την ταυτόχρονη ύπαρξη δομικών ατελειών. Η 

αφαίρεση του μοριακού ύδατος από τους πόρους του ζεολίθου με την 

αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί περισσότερο χώρο για προσρόφηση 

αζώτου , γεγονός το οποίο προκαλεί την αύξηση των τιμών. Περαιτέρω 

ανακατάταξη μέσα στους πόρους φαίνεται να οδηγεί στο κλείσιμο της 

καμπύλης στις πολύ χαμηλές πιέσεις. 

Η σταθερή ύπαρξη των "ενώσεων εγκλεισμού" νερού υποστηρίζεται 

από τα φάσματα FTIR και DRIFTS, όπου οι χαρακτηριστικές κορυφές -ΟΗ 

με δεσμούς υδρογόνου στα 3435 cm-1 και 1640 cm -1 παραμένουν σε όλες 

τις θερμοκρασίες. Αυτό παρατηρείται, επίσης, στα υπόλοιπα τρία δείγματα 

(Β2, Β4 και Β37) που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

ΓΚΑΙΤΙΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

7.1 Ισοθερμική Προσρόφηση Αζώτου. 

7.1.1 Αποτελέσματα Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

7.1.2 Ανάλυση των Ισοθέρμων Προσρόφησης. 

7.2 Μέτρηση Επιφανειακής Οξύτητας. 

7.3 Θερμοστατική Μέτρηση . 

7.4.1 Αποτελέσματα Φασματοφωτομετρικών Αναλύσεων. 

7.4.2 Ανάλυση Φασματοφωτομετρικών Αποτελεσμάτων. 

7.5 Περαιτέρω Συζήτηση. 

7.6 Εκτίμηση της Κατιονικής Ανταλλαγής του Γκαιτίτη με ιόντα Cu
2

+. 

7.6.1 Μετρήσεις Κατιονικής Ανταλλακτικής Χωρητικότητας - Εκλεκτικά 

Ηλεκτρόδια ιόντων Χαλκού. 

7.6.2 Προσρόφηση Αζώτου μετά την Κατιονική Ανταλλαγή με Χαλκό. 

7.6.3 Φασματοφωτομετρικές Αναλύσεις μετά την Προσρόφηση Cu
2

+. 

7.6.4 Υπεριώδης Φασματοφωτομετρία Ι Μετρήσεις Προσρόφησης Cu2
+. 

7.6.5 Ογκομετρήσεις για Μέτρηση Οξύτητας Ι Προσρόφηση Cu
2

+. 

7.6.6 Σύγκριση Μετρήσεων Οξύτητας της Επιφάνειας : Φασματομετρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΚΑΙΤΙΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Παράλληλα με τη μελέτη των μικροπορωδών ζεολίθων, εξετάστηκε 

η χημεία επιφάνειας του συνθετικού μεσοπορώδους γκαιτίτη, (α-FeOOH) , 

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ''Human Capital and Mobility 

Scheme" για το περιβάλλον. Ο γκαιτίτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατιονικός ή ανιονικός εναλλάκτης για 

καθαρισμό του νερού από βαρέα μέταλλα και ραδιενεργούς ρύπους. 

Πρόσφατες μελέτες 38
·
47

·
59

·
60 έχουν αποδείξει το γενικό μηχανισμό 

στον οποίο βασίζεται η ικανότητα του γκαιτίτη για καθαρισμό των υδάτων. 

Ο ακριβής μηχανισμός της αντίδρασης του υλικού ως προς το μοριακό 

επίπεδο στη στερεή φάση δεν είναι όμως γνωστός. Σκοπός του κεφαλαίου 

αυτού είναι η παρουσίαση και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

που λήφθηκαν ως μέρος της παρούσας εργασίας για τη μελέτη της 

επιφάνειας συνθετικού γκαιτίτη (προσρόφηση αζώτου, επιφανειακή οξύτητα, 

FTIR, κατιονική εναλλαγή με ιόντα Cu 2+). 

7.1 Ισοθερμική προσρόφησn αζώτου 

Η μελέτη της επιφάνειας του υπό εξέταση συνθετικού γκαιτίτη έχει 

παρουσιάσει αποτελέσματα τα οποία επιτρέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

κατανόηση των προσροφητικών του ιδιοτήτων. 

Οι μετρήσεις των ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου των δειγμάτων του 

γκαιτίτη έγιναν στους 77Κ με αρχική πίεση 0.13 Pa. Μια πρώτη σειρά 

μετρήσεων αφορούσε την επίδραση της θερμοκρασίας απαέρωσης στη 

συμπεριφορά της προσρόφησης Ν2 (η απαέρωση των δειγμάτων έγινε σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 300Κ και 573Κ) . 

Η δεύτερη σειρά των ισοθερμικών αναλύσεων με απαέρωση στους 300Κ 
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αφορούσε τη μελέτη επίδρασης των συνθηκών παρασκευής στην επιφανειακή 

υφή του συνθετικού γκαιτίτη . 

7.1.1 Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόΦησης 

Τα αποτελέσματα της πρώτης σειρά μετρήσεων, όπου η απαέρωση των 

δειγμάτων έγινε σε διαφορετικές θερμοκρασίες μεταξύ 300 - 573Κ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 .1. 

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη. 

(Δείγμα (Α)) 

Δείγμα (Α) Εμβαδά Εμβαδά Ολικός Όγκος Μέση 

Γκαιτίτη Επιφάνειας Επιφάνειας Πόρου Διάμετρος 

απαερωμένο ΒΕΤ* Μικροπόρων (0.995 ρ/ρ0) Πόρου 

σε ΤΙΚ Ι m2g-1 Ι m2g-1 Ι cm3g-1 /nm 

300 144 17 0.69 18.6 

373 150 16 0.68 17.1 

473 147 6 0.74 19.6 

523 123 5 0.77 24.0 

573 79 9 0.70 32.6 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 ρ/ρ0 

Στον πίνακα 7.2 δίνονται περιληπτικά τα αποτελέσματα των 

ισοθέρμων προσρόφησης του γκαιτίτη των διαφόρων δειγμάτων των οποίων 

η προέλευση και ο τρόπος σύνθεσης αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4. 
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Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα ανάλυσης ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου 

στους 300Κ για τα δείγματα Γκαιτίτη ποικίλης προέλευσης. 

Δείγμα Γκαιτίτη Εμβαδά Επιφάνειας Μέση Διάμετρος 

*Δείγμα - ΒΕΤ ** Ι m2g-1 
Πόρου/nm 

Α 144 18.6 

Β 141 18.1 

Γ 148 11.3 

Δ 154 14.3 

Ε 161 11.4 

ΣΤ 139 14.5 

* Βλέπε Πίνακα 4.4 

**Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 ρ/ρ0 

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Πίνακες 7.1 και 7.2, όλα τα δείγματα 

φαίνονται να είναι μεσοπορώδη εφόσον η μέση διάμετρος των πόρων 

κυμαίνεται περίπου μεταξύ 17 - 33 nm. 1 

Την παρουσία μεσοπορότητας επιβεβαιώνει η μορφή της ισοθέρμου που 

είναι χαρακτηριστικό του τύπου ΙV 1•
2 και φαίνεται στα Σχήματα 7.1 - 7.3. 

Τα Σχήματα 7.1 και 7.2 δείχνουν τις ισόθερμους που λήφθηκαν από 

την πρώτη σειρά μετρήσεων, όπου η απαέρωση των δειγμάτων έγινε σε 

θερμοκρασία 300Κ και 573Κ, αντιστοίχως. Σε γενικές γραμμές, οι ισόθερμοι 

όλων των μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της δεύτερης 

σειράς, παρουσίαζαν παρόμοια μορφή. 

295 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



,.-._ 

~ 
V) 400 
ΟΙ) 

u-
u ...._, 

......... 300 
VΊ 
ο 
χ 

>-
ο 200 
::i 
~ 
& 
& 100 
ο 
ο 
OJ 
~ 

ο 

--ι:r-- ΠΡΟΣΡΟΦ. 

~ ΕΚΡΟΦ . 

ο 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Σχετική Πίεση (p / p0
) 

Σχήμα 7.1: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α) . 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ 
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Σχήμα 7.2: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α) . 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 573Κ 
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Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζονται οι δύο ισόθερμοι από τα δείγματα (Α) 

που απαερώθηκαν στους 300Κ και 573Κ για συγκριτικούς λόγους . 
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Σχήμα 7.3: Ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του Γκαιτίτη - δείγμα (Α) . 

Θερμοκρασία απαέρωσης: 300Κ και 573Κ 

Είναι προφανές ότι υπάρχουν μικρές διαφορές στη λεπτομερή μορφή 

των ισοθέρμων. Η διαφορά επιβεβαιώνεται από τις καμπύλες συσχέτισης του 

προσροφημένου (Σχήμα 7.4) και του εκροφημένου (Σχήμα 7.5) όγκου για τις 

δύο θερμοκρασίες απαέρωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από την 
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ευθεία γραμμή διαμέσου της αρχής των συντεταγμένων, τόσο πιο πολλές οι 

διαφορές . 
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Σχήμα 7.4: Συσχέτιση προσροφημένου όγκου στους 300Κ και 573Κ. 
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Σχήμα 7.5: Συσχέτιση εκροφημένου όγκου στους 300Κ και 573Κ. 
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7.1.2 Ανάλυση των ισοθέρμων προσρόφησης 

Στον Πίνακα 7.1 είναι προφανές ότι απαερώνοντας στις χαμηλές 

θερμοκρασίες μέχρι 473Κ, δεν σημειώνεται αξιόλογη αλλαγή στο εμβαδά 

της επιφάνειας αλλά παρατηρείται μείωση στο εμβαδά των μικροπόρων, η 

οποία αντιστοιχεί στον αριθμό των μορίων που προσροφούνται στις χαμηλές 

σχετικές πιέσεις . Επίσης, παρατηρείται μια μικρή αύξηση στον ολικό όγκο 

προσροφητού (σε p/p0=0.995) και στη μέση διάμετρο των πόρων. Με την 

αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται σημαντικά η μέση διάμετρος των 

πόρων, μειώνεται απότομα το εμβαδό της επιφάνειας ΒΕΤ, αλλά ο ολικός 

όγκος προσροφητού παραμένει πρακτικά ο ίδιος. 

Η σημαντική διαφορά των τιμών μεταξύ του εμβαδού της επιφάνειας 

ΒΕΤ και μικροπόρων σε όλες τις μετρήσεις (Πίνακας 7.1) είναι επίσης 

αξιοσημείωτη, αφού δεικνύει ότι η εξωτερική επιφάνεια είναι σχετικά 

μεγάλη σε σύγκριση με την εσωτερική και συνεπώς, αποκλείει το 

μικροπορώδες του δείγματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δείγματα γκαιτίτη που παρασκευάστηκαν με 

τη χρήση Fe(N03)3 / Fe 2(S04) σε άλλες μελέτες3-5 παρουσίασαν έντονη την 

ύπαρξη μικροπορώδους στις καμπύλες των ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου. 

Η αναλογία μικρο- : μεσο- πόρων έδειξε αύξηση με την αύξηση της 

συγκέντρωσης S04 
2

-, του αρχικού ρΗ στο διάλυμα σύνθεσης και της 

θερμοκρασίας υδρόλυσης. Ο Kandori 5.7 παρατήρησε, επίσης, ότι η αναλογία 

μικρο- : μεσο- πόρων με ακτίνα μικρότερη από 1.6 nm αυξάνεται με την 

αύξηση της συγκέντρωσης πυριτικών και φωσφορικών μορφών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχήμα του βρόγχου 

υστέρησης, το οποίο είναι τύπου Η1 . Το διάστημα της πίεσης που βρίσκεται 

ο βρόγχος είναι μικρό και αυτό φανερώνει ότι ο γκαιτίτης έχει κυλινδρικούς, 

τριχοειδείς πόρους με ανοικτές άκρες1 •2 και μικρό εύρος διακύμανσης 

τιμών. Στην ισόθερμο του δείγματος που απαερώθηκε στους 573Κ, ο 

βρόγχος υστέρησης αρχίζει σε λίγο χαμηλότερες σχετικές πιέσεις ενώ 

ταυτόχρονα μεγαλύτερος όγκος προσροφάται από το δείγμα για κάθε 

αντίστοιχη πίεση σε σχέση με το δείγμα απαέρωσης στους 300Κ (Σχήμα 7.3). 
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Είναι προφανές ότι η αύξηση της θερμοκρασίας απαέρωσης των δειγμάτων 

οδηγεί στην αλλαγή των επιφανειακών ιδιοτήτων του γκαιτίτη. Η αλλαγή 

αυτή επιβεβαιώνεται από τις θερμοσταθμικές αναλύσεις που διεξήχθησαν 

σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος, οι οποίες δείχνουν σημαντική απώλεια βάρους 

γύρω στους 473Κ Αξίζει να σημειωθεί ότι το κιτρινοκαφέ χρώμα του στερεού 

μετατρέπεται σε βαθύ κοκκινο-μώβ με την αύξηση της θερμοκρασίας (γύρω 

στους 473Κ). 

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τον Πίνακα 7.2, οι μετρήσεις των 

διαφόρων δειγμάτων του γκαιτίτη με απαέρωση στους 300Κ έδωσαν 

παρόμοια εμβαδά επιφάνειας ΒΕΤ αλλά διαφορετικές διαμέτρους πόρων. 

Τα δείγματα (Α) και (Β), τα οποία παρασκευάστηκαν κάτω από παρόμοιες 

συνθήκες, έδωσαν αρκετά όμοια αποτελέσματα . Αισθητή, όμως, ήταν η 

μείωση του μεγέθους των πόρων που παρουσίασαν τα δείγματα (Γ) και (Δ), 

όπου η μόνη διαφορά κατά την παρασκευή τους ήταν η ταχύτητα 

φυγοκέντρισης και το αντιδραστήριο σύνθεσης. Μείωση της διαμέτρου του 

πόρου, αλλά σε μικρότερο βαθμό, παρατηρήθηκε για τα δείγματα (Δ) και 

(ΣΤ) στα οποία ο τρόπος κονιοποίησης ήταν διαφορετικός. 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα μπορούμε να υποθέσουμε ότι, με την 

αύξηση της θερμοκρασίας και την αφαίρεση του μοριακού ύδατος, η δομή 

ανοίγει με αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου του πόρου και τη μείωση 

του εμβαδού της επιφάνειας. Επίσης, πιθανή συσσωμάτωση των κρυστάλλων 

γκαιτίτη με αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγούσε σε μείωση της επιφάνειας ΒΕΤ. 

Οι διαφορές όμως που προκύπτουν οφείλονται μάλλον σε αλλαγές 

στον τρόπο συσσωμάτωσης, κάτι που μπορεί να εξηγήσει τις αλλαγές στον 

όγκο του πόρου και της διαμέτρου χωρίς σημαντικές αλλαγές στο εμβαδά 

της επιφάνειας. Αυτού του είδους οι διαφορές συμβαίνουν σε πολλά 

συστήματα, όπου το μέγεθος του ιδίου του κρυσταλλίτη σε μια ομάδα είναι 

το ίδιο, απλώς είναι ο τρόπος που συσσωματώνονται οι κρυσταλλίτες που 

αλλάζει . Το γεγονός ότι το δείγμα αποτελείται από χαλαρή συσσωμάτωση 

σωματιδίων επιβεβαιώνεται από τα παρόμοια εμβαδά επιφάνειας αλλά 

διαφορετικές διαμέτρους πόρων που έδωσαν οι μετρήσεις των διαφόρων 

δειγμάτων με απαέρωση στους 300Κ (Πίνακας 7.2). Αυτό αποδεικνύει ότι 
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είναι αυτή η χαλαρή συσσωμάτωση των σωματιδίων και όχι το μέγεθος του 

πόρου που επηρεάζεται από τις συνθήκες παρασκευής. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο όγκος του πόρου είναι σχετικά μεγάλος για τα μικρά αυτά σωματίδια, 

δηλώνοντας την ύπαρξη συσσωμάτωσης σε μεγάλο βαθμό. 

7.2 Μέτρηση επιφανειακής οξύτητας 

Η ποτενσιομετρική τιτλοδότηση έδειξε ότι η οξύτητα της επιφάνειας του 

του γκαιτίτη ήταν γύρω στα 1.2 mmol / ( g-1)_ Η τιμή αυτή δείχνει μια μεγάλη 

επιφανειακή οξύτητα, συγκρίνοντας με μετρήσεις που παρουσίασαν τιμές 

μεταξύ 0.055 - 0.1 mmol Ι ( g-1
) οι οποίες έχουν θεωρηθεί μικρές. 3 Η 

παρουσία των όξινων περιοχών Breιnsted που προσδιορίζονται από την 

τεχνική αυτή φαίνεται να έχει σχέση με τη μέθοδο παρασκευής. Οι χαμηλές 

τιμές οξύτητας που παρατηρήθηκαν σε άλλες μελέτες3 βρέθηκε να 

επηρεάζονται από την αναλογία S04 
2
-: Fe3

+ σε δείγματα γκαιτίτη που 

παρασκευάστηκαν με τη χρήση μείγματος Fe(N03)3 Ι Fe2(S04) ως 

συνθετικός πρόδρομος. 

7.3 Θερμοσταθμικές μετρήσεις 

Οι θερμοσταθμικές αναλύσεις των διαφόρων δειγμάτων γκαιτίτη 

παρουσίασαν σημαντική απώλεια βάρους γύρω στους 473Κ, 

επιβεβαιώνοντας ότι η δομή του στερεού υφίσταται σημαντικές μεταβολές 

με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Στο Σχήμα Π8 (Παράρτημα 2) παρουσιάζεται το θερμοσταθμικό 

διάγραμμα δείγματος του γκαιτίτη (δείγμα (Γ)) που παρασκευάστηκε στο 

εργαστήριο μας. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό όλων των δειγμάτων (μια 

μικρή βαθμίδα μέχρι τους 373Κ που αντιστοιχεί στην αφαίρεση μοριακού 

ύδατος, και έπειτα, μια δεύτερη μεγαλύτερη βαθμίδα περίπου από τους 

473Κ μέχρι 573Κ η οποία καταλήγει σε πλατώ μέχρι τους 1073Κ). Η δεύτερη 

αυτή βαθμίδα οφείλεται στη μετατροπή του γκαιτίτη σε αιματίτη. 3 Η 
θερμοκρασία της μετατροπής είναι σχετικά χαμηλή, πιθανώς λόγω της 

χαμηλής κρυσταλλικότητας και μεγάλου εμβαδού επιφάνειας των 
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δειγμάτων. Ο Schwertmann8 παρατήρησε ότι κρυσταλλικότητα χαμηλού 

βαθμού σε γκαιτίτη οδηγεί στην ολική μετατροπή του στερεού σε αιματίτη 

θερμοκρασίες, ενώ αύξηση της κρυσταλλικότητας ωθεί τη μετατροπή αυτή 

να παρατηρείται σε αυξημένες θερμοκρασίες. 

Η μορφή της καμπύλης της θερμοσταθμικής ανάλυσης του γκαιτίτη (δείγμα 

(Γ)) ήταν παρόμοια με το θερμοσταθμογράφημα που στάλθηκε από το 

Reading Uniνersity (δείγμα(Α)) όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1 . Έχοντας ως 

σημείο αναφοράς τους 503Κ (από το Σχήμα 4.1) στον Πίνακα 7.3 

παρουσιάζεται η % απώλεια βάρους στα εξετασθέντα δείγματα γκαιτίτη. Οι μικρές 

διαφορές οφείλονται στον ελαφρά διαφορετικό αριθμό των προσροφημένων 

μορίων Η20. 

Πίνακας 7.3: Ποσοστιαία απώλεια βάρους δειγμάτων γκαιτίτη 

κατά την ανάλυση TGA. 

Δείγμα Γκαιτίτη Ποσοστιαία απώλεια βάρους 

στους 503 Κ 

(Α) 9.7 (Reading), 9.8 (Κύπρος) 

(Β) 9.5 

(Γ) 8.4 

(Δ) 8.7 

(Ε) 9.1 

(ΣΤ) 8.5 

7.4.1 Αποτελέσματα φασματοφωτομετρικών αναλύσεων 

Οι μετρήσεις των υπέρυθρων φασμάτων FTIR και DRIFTS για τα 

δείγματα του γκαιτίτη διεξήχθησαν μετά την απαέρωση τους στις διάφορες 

θερμοκρασίες στην περιοχή 4000 - 400 cm-1 και παρουσιάζονται στα Σχήματα 
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7.6 και 7.7, αντιστοίχως. Ο σκοπός των μετρήσεων αυτών ήταν η μελέτη των 

αλλαγών στη δομή του γκαιτίτη με την αύξηση της θερμοκρασίας. Καμία 

διαφορετική αλλαγή δεν παρουσίασαν οι μετρήσεις των άλλων δειγμάτων 

(Β - ΣΤ) κάτω από τις ίδιες θερμοκρασίες. 
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-ω 
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1-" 

tf\ 
ω 
1-" 
ω 
Οι 

,...;;, 
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1-" 
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-ο 373Κ 1-" 
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Οι 
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...;;, 

<1 

3 00Κ 

4000 3400 2800 2200 1600 

Κ υματαριθμός / cm- 1 

Σχήμα 7.6: Φάσματα FTIR του γκαιτίτη - δείγμα (Α) 

Απαέρωση : 300Κ - 573Κ. 
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Σχήμα 7.7: Φάσματα DRIFTS του γκαιτίτη - δείγμα Α , 

Απαέρωση: 300-573Κ. 
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7.4.2 Ανάλυση φασματοφωτομετρικών αποτελεσμάτων 

Συγκρίνοντας τα FTIR φάσματα των δειγμάτων με θερμοκρασία 

απαέρωσης 300Κ και 473Κ (Σχήμα 7.6), στο δείγμα των 473Κ είναι εμφανής 

η εξαφάνιση των κορυφών στα 887 cn,-1 και 795 cn,-1. Οι κορυφές αυτές 

οφείλονται στην ύπαρξη ομάδων Fe-OH. 3·9 Παράλληλα, η παραμονή της 

κορυφής στα 630 cn,-1 και η πιο έντονη παρουσία μιας άλλης στα 495 cm -1 

με την αύξηση της θερμοκρασίας οφείλονται σε δονήσεις έκτασης Fe-0, 

δηλώνοντας την αλλαγή της δομής του στερεού σε μια μορφή η οποία έχει 

δεσμούς Fe - Ο αλλά όχι Fe - ΟΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Cambier11 

παρατήρησε πως η κορυφή στα 630 cm-1 επηρεάζεται από το σχήμα των 

σωματιδίων. 

Επίσης εμφανής είναι η δραστική μείωση των κορυφών στα 3160 cm-1 

και 1632 cm-1. Η κορυφή στα 3160 cm-1 οφείλεται, κατά το πλείστον, σε 

δονήσεις υδροξυλικών ομάδων της δομής με Η - δεσμούς που συνδέονται με 

δύο ή τρία ιόντα Fe3
+ και σε λιγότερο βαθμό, στη συνεισφορά των δονήσεων 

έκτασης του προσροφημένου μοριακού ύδατος. 12 Η μείωση της κορυφής 

στα 1632 cm-1 που προέρχεται από δονήσεις κάμψης Η-Ο-Η 13 σε 

συνδυασμό με αυτή στα 3160 cm-1 οφείλεται στην αφαίρεση μοριακού Η20. 
Η κορυφή στα 3421 cm-1 που παραμένει στις πιο ψηλές θερμοκρασίες 

οφείλεται σε -ΟΗ της δομής με δεσμούς υδρογόνου. 14 · 15 Το αποτέλεσμα αυτό 

δείχνει ότι η αφαίρεση υδροξυλίων δεν είναι πλήρης. Σύμφωνα με τον J. D. 

Russel et a/ 14 αυτά τα ΟΗ βρίσκονται συμπλοκοποιημένα με μόνο ένα Fe3
+, 

έχοντας μήκος δεσμού 3 Ε και συνεπώς δύνανται να δημιουργήσουν 

γέφυρες υδρογόνου . Επιβεβαίωση της ύπαρξης τέτοιων γεφυρών δόθηκε 

από την έλλειψη δραστικότητας αυτών των υδροξυλίων με τριμεθυλιο

χλωροσιλάνιο.16 

Οι μετρήσεις DRIFTS στο Σχήμα 7.7 είναι παρόμοιες με τα φάσματα 

FTIR. Η πλατιά κορυφή στην περιοχή 3550 - 3000 cm-1 συμπεριλαμβάνει τις 

δονήσεις των υδροξυλομάδων της δομής και των προσροφημένων μορίων 

ύδατος. Η μόνη σημαντική διαφορά βρίσκεται στην εμφάνιση μιας οξείας 

κορυφής στα 3691 cm-1 με την αύξηση της θερμοκρασίας που οφείλεται σε 
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υδροξύλια χωρίς δεσμούς υδρογόνου. 14 Αυτά προφανώς είναι υδροξύλια 

σταθερά και απομονωμένα σε σφάλματα δομής μέσα στον πόρο που δεν 

αφαιρούνται με αφυδροξυλίωση λόγω έλλειψης γειτονικών ομάδων -ΟΗ. 

Οι υδροξυλικές αυτές ομάδες θεωρούνται ως ακραίες και είναι 

συμπλοκοποιημένες με ένα μόνο ιόν Fe3
+ στη δομή του γκαιτίτη. Αυτή η 

άποψη επιβεβαιώθηκε από μελέτες προσρόφησης μορίων 

εξαφθοριοακετόνης35 ή ακετόνης17 στο στερεό, όπου παρατηρήθηκε η 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου με τα συγκεκριμένα αυτά υδροξύλια με 

υπέρυθρη φασματοφωτομετρία. 

Οι κορυφές στα 131 Ο cm-1 που βρίσκονται σε όλες τις θερμοκρασίες 

φ 'λ δ , , δ , F Ο 9 10 ο ει ονται σε ονησεις εκτασης του εσμου e- . · 

Η ταυτοποίηση των κορυφών στα υπέρυθρα φάσματα του γκαιτίτη 

στην περιοχή 4000 - 400 cm-1 συνοψίζεται στους Πίνακες 7.4 και 7.5, 

αντιστοίχως. Ο προσδιορισμός τεκμηριώθηκε από τη βιβλιογραφία. 3 • 9-18 

Πίνακας 7.4: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών FTIR του γκαιτίτη. 

Κυματαριθμός 

vl cm-1 

3421 

3159 

1631 

887, 798 

630, 455 

(ψηλ.θερμ.) 

Προσδιορισμός Κορυφών 

Υδ ξ 'λ δ , 'φ δ , 1415 ρο υ ια ομης με γε υρες υ ρογονου · 

Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η με Η - δεσμούς 12 

(α) της δομής που συνδέονται με δύο ή τρία ιόντα Fe+3 

(β) του προσροφημένου μοριακού Η20 

Δ , ' 'ΗΟΗ 13 
ονηση καμψης μοριακου - -

Δονήσεις κάμψης Fe-0-H 3
•
9 

Δ , , F Ο 910 
ονησεις εκτασης e- · 
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Πίνακας 7.5: Προσδιορισμός των κύριων κορυφών DRIFTS του γκαιτίτη . 

Κυματαριθμός 
v/ cm-1 Προσδιορισι,Jός Κορυφών 

3691 Υδροξύλια δομής χωρίς δεσμούς υδρογόνου 14 

3550 - 3000 Δονήσεις έκτασης ομάδων Ο-Η με Η - δεσμούς 14
·
15 

(α) της δομής (β) του μοριακού Η20 

1630 Δόνηση κάμψης μοριακού Η-0-Η 13 

131 Ο Δονήσεις έκτασης Fe-0 9·
10 

630, 455 Δονήσεις έκτασης Fe-0 9
·
10 

7.5 Περαιτέρω συζήτηση 

Η μελέτη της χρήσης συγκεκριμένων μεσοπορωδών προσροφητών 

στην αφαίρεση βαρέων μεταλλικών ιόντων από τα λύματα στα πλαίσια του 

τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος για το περιβάλλον έφερε στην 

επιφάνεια την πιθανότητα χρήσης του ανόργανου γκαιτίτη. Η φθηνή και 

εύκολη σύνθεση του καθιστά το στερεό αυτό ως ένα πιθανό σημαντικό 

υλικό με ιδιότητες κατιονικού εναλλαγέα για καθαρισμό του νερού από βαρέα 

μέταλλα και ραδιενεργούς ρύπους σε πρακτικές εφαρμογές. 

Σε γενικές γραμμές η περιγραφή της χημείας του στερεού γκαιτίτη 

(FeOOH) είναι γνωστή 19
-
22 από αρκετά χρόνια . Κρυσταλλώνεται στο 

ορθορομβικό σύστημα, είτε συνθετικός είναι είτε φυσικό ορυκτό, έχοντας 
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4 μονάδες τύπου (4xFeOOH) ανά κυψελίδα. 

Αυτό το βασικό οξείδιο του σιδήρου παίρνει διάφορους τύπους δομής 

ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής του. Στο δείγμα της παρούσας μελέτης, 

το οποίο παρασκευάστηκε23 με αλκαλική υδρόλυση υδατικού διαλύματος 

τρισθενούς σιδήρου, φάνηκε να υπάρχουν εκτεταμένες γέφυρες υδρογόνου 

(από τις φασματοσκοπικές μετρήσεις) . Αυτό δηλώνει ότι το συγκεκριμένο 

στερεό έχει τη δομή του α-FeOOH σε αντίθεση με τη γ-μορφή που δεν έχει 

δεσμούς-Η. Ο ιοντικός σίδηρος δεν έχει ομοιοπολικό δεσμό με το υδροξείδιο 

του αλλά κατιονικά πρωτόνια σε διπλό συντονισμό με τα ιόντα του οξυγόνου 

FeO(O-)H+ δημιουργώντας έτσι τις εκτεταμένες αυτές γέφυρες. 

Οι συνθήκες σύνθεσης επηρεάζουν τις ιδιότητες του προϊόντος και 

ειδικά, την κρυσταλλική μορφολογία, το βαθμό της κρυσταλλικότητας, το 

εμβαδά επιφάνειας και την περιεκτικότητα του σε ύδωρ. Αντιδράσεις 

υδρόλυσης και συμπύκνωσης λαμβάνουν χώρα στη δημιουργία του στερεού 

μεταλλικού αλκοξειδίου . Αρκετές μονομερείς και πολυμερείς μορφές 

συνυπάρχουν όταν το μεταλλικό άλας διαλυθεί σε υδατικό διάλυμα.24 

Αρκετές πληροφορίες για την περιγραφή της υδρόλυσης των 

μεταλλικών κατιόντων βρίσκονται στη βιβλιογραφία24 ·25 αλλά ελάχιστα είναι 

γνωστά περί συμπύκνωσης. Παρόλα ταύτα, είναι γνωστό ότι τα ανιόντα 

συμπλοκοποίησης (CI -, F -, CΙΟ4 -, ΝΟ3 -, 804 
2
-), έχουν ένα σημαντικό ρόλο 

στη διαφοροποίηση της δομής και της χημικής δραστικότητας του 

στερεού26-29 μολονότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση με το μηχανισμό της 

υδρόλυσης και συμπύκνωσης. Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για την επίδραση 

των ιόντων SO/- στη δημιουργία του α-γκαιτίτη3σ-37 . Καμία συστηματική όμως 

έρευνα δεν διεκπεραιώθηκε για το είδος και το βαθμό της επίδρασης 

ανιόντων, όπως ΝΟ3- και CI - , τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρούσα 

έρευνα στην παρασκευή και ιδιότητες επιφάνειας του δείγματος. 

Η διάλυση ανόργανων αλάτων σε υδατικά διαλύματα οδηγεί σε 

υδρόλυση των θετικών μεταλλικών ιόντων από τα δίπολα μόρια ύδατος. 

Κατιόντα χαμηλού σθένους (z (4) σχηματίζουν ένυδρα ιόντα M(OH2)nJ z+ σε 

χαμηλό ρΗ σε αντίθεση με κατιόντα που έχουν σθένος z ) 4 τα οποία δίνουν 

οξύ-ανιόντα [MOn](2n-z) σε ψηλό ρΗ. 38 Ο τρισθενής σίδηρος (Fe3+ ) που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρασκευή του γκαιτίτη βρίσκεται ως ένυδρο ιόν με 
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μορφή [Fe(H20)6]
3
+ σε χαμηλό ρΗ . 

Κατά την υδρόλυση του άλατος του σιδήρου η βαθμιαία αφαίρεση 

πρωτονίων από τα έξι μόρια ύδατος που περιβάλλουν το κεντρικό κατιόν Fe 

και σχηματίζει μονο- και δι-πυρηνικές μορφές. Αυτές, με τη σειρά τους , 

αντιδρούν για την περαιτέρω δημιουργία πολυμερών μορφών, οι οποίες 

τελικά ιζηματοποιούνται με την αντίδραση της συμπύκνωσης. 24 Η αντίδραση 

υδρόλυσης για τον γκαιτίτη συνοψίζεται στην εξίσωση 7.1. 

Fe3
+ + 2 Η20 -+ FeOOH + 3Η + (7.1) 

Η υδρόλυση εγείρεται κατά την παρασκευή είτε με την προσθήκη 

βάσης είτε με θέρμανση του διαλύματος. 19 Στην παρούσα περίπτωση, η 

προσθήκη αμμωνίας ως βάση ώθησε την έναρξη της υδρόλυσης, στην οποία 

παρατηρείται πτώση του ρΗ στο σύστημα κατά τα αρχικά στάδια εφόσον 

ελευθερώνονται πρωτόνια . 

Ο μηχανισμός της αντίδρασης είναι αυτός της συμπύκνωσης μέσω 

νουκλεοφιλικής προσθήκης αρνητικά φορτισμένων ομάδων -ΟΗ στα θετικά 

μεταλλικά κατιόντα . Αυτό οδηγεί στην οξόλυση με την αποχώρηση των 

συμπλοκοποιημένων μορίων ύδατος και στη δημιουργία γεφυρών 'ΌΗ" , ως 

εξής : 

δ- δ+ δ+ Ο δ- Μ Ο Μ Η Ο Μ - ΟΗ + Μ -ΟΗ2 - Μ - ΟΗ - Μ - Η2 - - Η - + 2 (7.2) 

Η δημιουργία πολυκατιόντων συνδεδεμένων με υδροξύλια μέσω 

δεσμών -Ο λαμβάνει χώρα στα αρχικά στάδια της συμπύκνωσης ενώ η 

ιζηματοποίηση των υδροξειδίων ή των οξυ-υδροξειδίων παρατηρείται γύρω 

στο σημείο του μηδενικού φορτίου, 38 το οποίο για τον γκαιτίτη βρίσκεται 

περίπου στο ρΗ=6. 39 

Αξ'ζ φ θ , ' θ , , , F 3+ ΑΙ3+ C 3 
ι ει να ανα ερ ει οτι τα τρισ ενη κατιοντα, οπως e , και r 

αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς.40 Παρόλο 
που είναι παρόμοια ιόντα δίνουν διαφορετικές μορφές κατά τη συμπύκνωση 

σε υδάτινα διαλύματα . Το Cr3+ δίνει σταθερά πολυκατιόντα ή πηκτές ενώ το 

ΑΙ3+ σχηματίζει το γνωστό δεκατριαμερές 'ΆΙ 13" . Τέτοιες μορφές, όμως, δεν 

έχουν παρατηρηθεί για τα ιόντα Fe3
+, τα οποία δίνουν άμορφα κολλοειδή 

σωματίδια κάτω από τις ίδιες συνθήκες με την προσθήκη βάσης. Αυτό 
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εύκολα μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη θεωρία των τροχιακών. Στην 

περίπτωση του Fe3
+ (3d5

), τα πέντε 3d τροχιακά έχουν όλα μονήρη 

ηλεκτρόνια και συνεπώς η μεταφορά ηλεκτρονίων στο ιόν του σιδήρου 

γίνεται ασήμαντη. Οι γέφυρες μ3-ΟΗ δεν είναι πλέον όξινες και η δημιουργία 

πολυκατιόντων μεγάλου μεγέθους δεν καθίσταται δυνατή. 

Επίσης, υδρόλυτα αργιλικά διαλύματα κάτω από όξινες συνθήκες 

μετατρέπονται με αργό ρυθμό σε βοεμίτη, γ - ΑΙΟΟΗ, ενώ ο σίδηρος δίνει 

γκαιτίτη στη μορφή α-FeOOH. 38 Η δημιουργία κρυσταλλικών βασικών 

υδροξειδίων FeOOH με τη γήρανση (στην παρούσα έρευνα) ή την ελαφρά 

θέρμανση του συνθετικού διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα, συνήθως, την 

παρουσία της α-μορφής του γκαιτίτη που είναι δομικά παρόμοια με το 

διασπορίτη, α-ΑΙΟΟΗ. Ο λεπιδοκροκίτης, γ-FeOOH, που είναι δομικά 

ισόμορφος με το βοεμίτη, σπάνια παρατηρείται. Αυτό οφείλεται στον 

αδύνατο όξινο χαρακτήρα της ομάδας μ3-ΟΗ. Κατά τη διεξαγωγή της 

σύνθεσης, η σύνδεση με το τέταρτο οκτάεδρο [Fe06] γίνεται μέσω 

συμπύκνωσης με τις ακραίες ομάδες μΤΟΗ, σχηματίζοντας έτσι επίπεδες 

τετραμερείς μορφές [Fe4(0H)12(H20)4] 
0

. Πολυσυμπύκνωση των προδρόμων 

αυτών των μορφών οδηγεί στη δημιουργία πολυμερών που έχουν διπλές 

αλυσίδες παρόμοιες με το ρουτίλιο. Στη συνέχεια, η περαιτέρω συμπύκνωση 

των υδροξυλίων σχηματίζει το τρισδιάστατο δίκτυο της φάσης του 

γκαιτίτη 38 (Σχήμα 7.8). 

Επιπρόσθετα, η δημιουργία υδροξειδίων Cr(OH)3 και ΑΙ(ΟΗ)3 είναι 

δυνατή σε αντίθεση με το Fe3
+, το οποίο ιζηματοποιεί μόνο βασικά 

υδροξείδια, (ΜΟΟΗ). Η αστάθεια του Fe(OH)3 οφείλεται στη μεγάλη 

ηλεκτροσυγγένεια του Fe. 38 Υπολογισμοί μερικού φορτίου στις μορφές, 

Μ(ΟΗ)3 +-+ ΜΟ(ΟΗ)(Η20) +-+ ΜΟΟΗ + Η20 

δίνουν αρνητικό φορτίο δ(Η20)= -0.01 για Μ=ΑΙ 

και θετικό δ(Η20)= +Ο.07 για M=Fe. 

(7.3) 

Συνεπώς, το θετικά φορτισμένο μόριο ύδατος δεν μπορεί να 

παραμείνει δεσμευμένο στο ιόν Fe3
+ και η ισορροπία μετατοπίζεται προς τη 

δημιουργία FeOOH παρά της μορφής Fe(OH)3.
41 
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Συμπύκνωση 

Οξόλυση 

α - FeOOH 

Σχήμα 7.8: Οδοί συμπύκνωσης στο σχηματισμό του α-FeOOH. 

Γνωστό επίσης είναι ότι το στερεό α-FeOOH μετατρέπεται σε α-Fe203 
όταν θερμανθεί . 20 Οι μετρήσεις FTIR και DRIFTS επιβεβαιώνουν ότι το 

εξεταζόμενο δείγμα έχει πάρει μία μορφή παρόμοια με τη δομή του 

κορούνδιου α-Fe203 . 22 

Πρόσφατες μελέτες42-46 που έγιναν πάνω σε οξείδια του σιδήρου 

έχουν αποδείξει το μηχανισμό στον οποίο βασίζεται η ικανότητα του γκαιτίτη 

για καθαρισμό των υδάτων. Αρχικά , απλή προσρόφηση των μετάλλων με 

δυνάμεις Van der Waals λαμβάνει χώρα στη θέση των πρωτονίων που 

βρίσκονται στα ανοίγματα της επιφάνειας και έπειτα, ακολουθεί κατιονική 

ανταλλαγή των πρωτονίων με τα βαρέα μέταλλα, (εξίσωση 7.4). 

(Μ+ = κατιόν) (7.4) 

Το σημαντικό αποτέλεσμα που παρουσίασε η παρούσα μελέτη είναι 

ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αντίδραση του στερεού σε σχέση με το 

είδος της επιφάνειας και των πόρων στη διεξαγωγή της προσρόφησης. 
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Από τα πιο πάνω πειραματικά αποτελέσματα φαίνεται ότι καθώς το 

δείγμα θερμαίνεται σταδιακά έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση αρχικά 

του μοριακού νερού και μετά των υδροξυλίων που οδηγεί πρώτα στην 

εξουδετέρωση των στενών πόρων και στη μετέπειτα συγχώνευση με τους 

μεσοπόρους. Έτσι, αυξάνοντας τη θερμοκρασία η δομή ανοίγει και 

καταρρέει με αποτέλεσμα τη μείωση του εμβαδού της επιφάνειας και την 

αύξηση της διαμέτρου του πόρου και του μεγέθους των σωματιδίων. 

Οι μετρήσεις FTIR και DRIFTS επιβεβαιώνουν ότι με την αύξηση της 

θερμοκρασίας το δείγμα του γκαιτίτη αλλάζει μορφή και διαμορφώνει μια 

δομή παρόμοια με αυτή του κορούνδιου α-Fe203 . Τα ιόντα του οξυγόνου 

σχηματίζουν εξάγωνες συμπαγείς συσσωρεύσεις με τα ιόντα του σιδήρου 

που λόγω στοιχειομετρίας γεμίζουν τα 2/3 των οκταεδρικών θέσεων.22 Το 

σημαντικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο αφορά τις 

ιδιότητες του όγκου και της επιφάνειας του δείγματος του γκαιτίτη. 

Ο όγκος οξυγόνου στο α-Fe203 δεν είναι ίδιος με εκείνον των δύο 

υδροξυλίων στη μορφή του α-FeOOH και οι αποστάσεις των δεσμών Fe - Fe 

διαφοροποιούνται . Με την αλλαγή της κρυσταλλικής δομής του δείγματος 

δημιουργούνται τάσεις μέσα στο στερεό. Συνεπώς, η μηχανική σταθερότητα 

του δείγματος μειώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση 

της συμπαγούς δομής του γκαιτίτη . Συσσωμάτωση των σωματιδίων είναι 

δυνατή αλλά διαφορετική στις δύο δομές λόγω, για παράδειγμα, 

διαφορετικής επιφάνειας, υδροφιλίας και φορτίων, διαφοροποιώντας έτσι 

τις προσροφητικές ιδιότητες του υλικού. 

Σε χαμηλές θερμοκρασίες οι κρυσταλλίτες του δείγματος φαίνεται να 

έχουν σταθερό μέγεθος αλλά χαλαρή συσσωμάτωση η οποία επηρεάζεται 

από τις συνθήκες παρασκευής. 

Αποτέλεσμα της δομικής του αλλαγής είναι το γεγονός ότι ο γκαιτίτης 

χάνει την ιδιότητα του ως κατιονικός εναλλάκτης. Είναι προφανές ότι η 

μελέτη των επιφανειακών του ιδιοτήτων βοηθά στην εξεύρεση κατάλληλων 

συνθηκών στην αξιοποίηση του για καθαρισμό των υδάτων από βαρέα 

μέταλλα. 
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7.6 Εκτίμηση της Κατιονικής Εναλλαγής του Γκαιτίτη με ιόντα Cu2
+ 

Η ικανότητα του γκαιτίτη ως κατιοντοεναλλάκτη εξετάστηκε μέσω της 

προσρόφησης ιόντων χαλκού (Cu 11) στους πόρους του γκαιτίτη με 

ηλεκτροχημικές μεθόδους και τιτλοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, η κατιονική 

εναλλακτική ικανότητα στην επιφάνεια του δείγματος (σε ρΗ= 4) μετρήθηκε 

με τη χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων Cu2
+ και υπεριώδους 

φασματοφωτομέτρου. 

Η οξύτητα της επιφάνειας του γκαιτίτη, πριν και μετά από την 

προσρόφηση χαλκού, είχε επίσης προσδιοριστεί με τη μέθοδο της 

ποτενσιομετρικής τιτλοδότησης (Κεφάλαιο 4, ενότητα 4.2.3(α)). Η διαφορά 

μεταξύ των δύο τιμών της επιφανειακής οξύτητας οφείλεται στην 

αντικατάσταση των πρωτονίων στην επιφάνεια του δείγματος από τα 

ένυδρα κατιόντα. 

Μια σύγκριση της ποσότητας Cu2
+ που προσροφήθηκε στην επιφάνεια 

του γκαιτίτη (φασματοφωτομετρικά αποτελέσματα) και του ποσού των 

πρωτονίων που αντικαταστάθηκαν από τα κατιόντα (μετρήσεις οξύτητας) 

έδωσε μια ημι-ποσοτική αναλογία του αριθμού των ιόντων Η+ που 

αφαιρούνται από τη δομή του γκαιτίτη για να αντικατασταθούν από τα 

ιόντα του χαλκού. 

7.6.1 Μετρήσεις κατιονικής εναλλακτικής ικανότητας με εκλεκτικά 

ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού 

Η κατιονική εναλλακτική ικανότητα της επιφανειακής δομής του γκαιτίτη 

μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το δείγμα Ζ, το οποίο παρασκευάστηκε στο 

εργαστήριο μας και ρυθμίστηκε σε ρΗ= 4 μετά τη σύνθεση του. 

25 cm3 διαλύματος χαλκού (-10 mg ι-1 ,-1.5 Χ 10-4 mol ι-1 , μηδενικό 

δείγμα) προστέθηκαν σε 0.5g γκαιτίτη και η τιμή του δυναμικού του 

διαλύματος καταγραφόταν συναρτήσει του χρόνου. Η μέτρηση της 

συγκέντρωσης των ιόντων χαλκού στο διάλυμα υπολογιζόταν από την ευθεία 

γραμμή του διαγράμματος του ηλεκτρικού δυναμικού ( mν ) συναρτήσει της 

συγκέντρωσης των προτύπων (Σχήμα 7.9). 
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Σχήμα 7.9: Διάγραμμα του ηλεκτρικού δυναμικού (Ε) Ι mν συναρτήσει της 

συγκέντρωσης των προτύπων διαλυμάτων Cu 2+. 

Μια σειρά μετρήσεων λήφθηκε σε συνάρτηση με το χρόνο παραμονής 

του γκαιτίτη στο διάλυμα, όπου το μείγμα αναδευόταν περιοδικά. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 7.6, όπου παρουσιάζονται οι μέσες 

τιμές των επαναλήψιμων μετρήσεων της σειράς που έγιναν εις διπλούν. 

Με στόχο την εξέταση πιθανών αλλαγών στην επιφάνεια του γκαιτίτη 

μετά την προσρόφηση των ιόντων χαλκού, φυγοκέντριση του μείγματος 

λάμβανε χώρα στο τέλος κάθε μέτρησης και το στερεό χαρακτηριζόταν με 

τη μέθοδο προσρόφησης αζώτου όπως επίσης και με φασματοσκοπικές 

DRIFTS μετρήσεις. 

Λόγω της πιο πάνω ανάγκης για ανάκτηση του στερεού μετά τη 

μέτρηση του δυναμικού, διεξήχθηκε μια δεύτερη σειρά μετρήσεων στην 

οποία το ίδιο δείγμα γκαιτίτη χρησιμοποιήθηκε για τις αντίστοιχες χρονικές 

περιόδους. 
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Επίσης, μια τρίτη σειρά μετρήσεων έλαβε χώρα όπου το ίδιο δείγμα 

γκαιτίτη βρισκόταν σε συνεχή ανάδευση. Λίγο πριν τη χρονική λήξη, 

σταματούσε η ανάδευση και καταγραφόταν το αποτέλεσμα μετά από 

φυγοκέντριση. Οι μετρήσεις (κατά μέσον όρον) φαίνονται στον Πίνακα 7.8. 

Σε όλες τις μετρήσεις που έγιναν (Πίνακες 7.6 - 7.8) τα ακόλουθα 

πειραματικά δεδομένα παρέμειναν σταθερά: 

Μηδενικό δεί}1.Jα Cu 2+: Διαφορά δυναμικού (mν) α: της αγωγιμότητας 

= 189mν ~ [Cu 2+]= 10.83mgL-1 =1.7X104 molL-1 

(από την εξίσωση της ευθείας στο Σχήμα 7.9) 

Ποσότητα Γκαιτίτη = 0.5 g Όγκος διαλύματος Cu 2+ = 25 cm3 

Πίνακας 7.6: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. 

Περιοδική ανάδευση μειγμάτων γκαιτίτη Ι Cu 2+. 

Γκαιτίτης Διαφορά [ Cu 2+] Ποσότητα % απώλεια 

σε διάλυμα δυναμικού* στο τέλος Cu 2+ Cu 2+ από το 
Cu 2+ στο τέλος προσθήκης σε 500 mg διάλυμα 

για ώρες προσθήκης σε γκαιτίτη γκαιτίτη (προσροφήθηκε 

Cu 2+ Ι mν Ι mg ι-1 /mg στον γκαιτίτη) 

6 176 3.47 0.18 68 

9 173.5 2.79 0.20 73 

12 173 2.68 0.21 76 

18 165.5 1.38 0.235 87.5 

24 162.5 1.07 0.245 90 

36 149 0.33 0.26 97 

*Διαφορά δυναμικού (mν) ιχ της αγωγιμότητας 
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Πίνακας 7.7: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. 

Περιοδική ανάδευση του ιδίου μείγματος γκαιτίτη Ι Cu 2+. 

Γκαιτίτης Διαφορά [ Cu 2+] Ποσότητα % απώλεια 

σε διάλυμα δυναμικού* στο τέλος Cu 2+ Cu 2+ από το 
Cu 2+ στο τέλος προσθήκης σε 500 mg διάλυμα 

για ώρες προσθήκης σε γκαιτίτη γκαιτίτη (προσροφήθηκε 

Cu 2+ Ι mν Ι mg ι-1 /mg στον γκαιτίτη) 

6 176 3.47 0.18 68 

12 172 2.44 0.21 77 

18 166 1.44 0.23 87 

24 163 1.11 0.24 90 

36 149 0.33 0.26 97 

Πίνακας 7.8: Μετρήσεις με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων χαλκού. 

Συνεχής ανάδευση του ιδίου μείγματος γκαιτίτη Ι Cu 2
+. 

Γκαιτίτης Διαφορά [ Cu 2+] Ποσότητα % απώλεια 

σε διάλυμα δυναμικού* στο τέλος Cu 2+ Cu 2+ από το 
Cu 2+ στο τέλος προσθήκης σε 500 mg διάλυμα 

για ώρες προσθήκης σε γκαιτίτη γκαιτίτη (προσροφήθηκε 

Cu 2+ Ι mν Ι mg ι-1 /mg στον γκαιτίτη) 

6 175 3.17 0.19 71 

12 168 1.72 0.23 84 

24 151 0.39 0.26 96 

36 137 0.11 0.27 99 

48 114 0.02 0.27 100 
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*Διαφορά δυναμικού (mν) α: της αγωγιμότητας 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κατιονικής εναλλακτικής 

ικανότητας της επιφάνειας του γκαιτίτη με τη χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων 

Cu
2

+ φαίνονται αρκετά ικανοποιητικά όσον αφορά την προσρόφηση χαλκού. 

Οι Πίνακες 7.6 - 7.8 παρουσιάζουν τη σταδιακή μείωση [ Cu 2+] μετά 

από την ανάμειξη του υδατικού διαλύματος κατιόντων χαλκού Ι γκαιτίτη με 

το πέρασμα του χρόνου. Είναι εμφανές ότι η μείωση της συγκέντρωσης των 

κατιόντων χαλκού πρέπει να οφείλεται στην αφαίρεση τους από το διάλυμα 

με τη διαδικασία της κατιοντοεναλλαγής με άλλα κατιόντα και της 

επακόλουθης προσρόφησης στην επιφάνεια του γκαιτίτη. 

Στο Σχήμα 7.1 Ο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

συνεχούς ανάδευσης, ήτοι η μείωση της ποσότητας χαλκού στο διάλυμα 

συναρτήσει του χρόνου ανάμειξης. Είναι εμφανές ότι η μέγιστη προσρόφηση 

διεξάγεται κατά τα αρχικά στάδια της ανάμειξης με μικρή επακόλουθη 

αντίδραση μέχρι την πλήρη απώλεια χαλκού από το διάλυμα. Η ποσοστιαία 

απώλεια Cu2
+ από το διάλυμα, η οποία φθάνει το 100% μετά από συνεχή 

ανάδευση του μίγματος γκαιτίτη Ι χαλκού για 48 ώρες, δείχνει ότι πλήρης 

προσρόφηση των ιόντων Cu2
+ έλαβε χώρα στη δομή του γκαιτίτη. 

Μια άλλη παρατήρηση που σημειώνεται από τα αποτελέσματα 

σχετίζεται με το είδος ανάδευσης του μίγματος. Η συνεχής ανάδευση 

οδήγησε το δείγμα να προσροφήσει περισσότερο χαλκό σε αντίστοιχο χρόνο 

συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της περιοδικής ανάδευσης του 

αντιδρώντος. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού ο ρυθμός αντίδρασης 

εξαρτάται κιόλας από την κινητική. Οι μετρήσεις που λήφθηκαν από τα 

διάφορα μίγματα στον Πίνακα 7.6 ήταν συγκρίσιμες με αυτές που 

παρουσίcισε το ίδια δ~jγμα, όπου υπήρχε περιοδική ανάδευση και στις δύο 

περιπτώσεις~flίν. 7.7). 
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Σχήμα 7.10: Διάγραμμα αποτελεσμάτων του Πίνακα 7.8, όπου παρουσιάζεται 

η μείωση ιόντων [Cu2+] στο διάλυμα συναρτήσει του χρόνου. 

Μόνο σε μια μέτρηση υπήρξε αλλαγή στη συγκέντρωση Cu2
+ που 

χρησιμοποιήθηκε. Αυτή η μέτρηση ήταν επιπρόσθετη των τριών σειρών που 

διεξήχθησαν και έλαβε χώρα για να μελετηθεί η προσρόφηση ιόντων Cu2
+ 

για μέγιστη φόρτιση χαλκού στο διάλυμα με ανάδευση για 48 ώρες. Σε αυτή 

την περίπτωση το διάλυμα Cu 2+ ήταν - Ο.05Μ. 

Μηδεvικό δεί'γμα Cu 2+: Αγωγιμότητα = 254 mν 

~ [ Cu 2+] = 3227 mg ι-1 = 0.051 mol ι- 1 

Αποτελέσματα: 

Αγωγιμότητα στο τέλος προσθήκης Cu2
+ = 241 mν 

[ Cu 2+] στο τέλος προσθήκης σε γκαιτίτη = 1032. 7 mg ι-1 

Απώλεια από το διάλυμα = 68% 

Ποσότητα Cu 2+ σε 500 mg γκαιτίτη = 55 mg 

Ποσοστιαία ποσότητα Cu 2+ που προσροφήθηκε σε σχέση με τον γκαιτίτη 

= 11% 
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Από τα αποτελέσματα της φόρτισης ιόvrων χαλκού Ο.05Μ φαίνεται ότι 

η μέγιστη ποσότητα Cu 2+ που μπορεί να προσροφηθεί πάνω στην επιφάνεια 

0.5 g γκαιτίτη είναι 55 mg. Αυτή η ποσότητα χαλκού είναι περίπου 11 % κ.β. 

Η ποσοστιαία απώλεια χαλκού από το διάλυμα, η οποία έχει τιμή 68% σε 

συνθήκες όπου σε μικρότερες συγκεvrρώσεις έφτανε τα 100%, υποστηρίζει 

ότι η ποσότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η μέγιστη φόρτιση. 

Τέτοιο ποσό είναι ικανοποιητικό αν λάβουμε υπόψη ότι η μέγιστη 

ποσοστιαία ποσότητα χαλκού που προσροφήθηκε ήταν 0.05% σε σχέση με 

τον γκαιτίτη στις τρεις σειρές των μετρήσεων που διεξήχθησαν. 

Το ενδιαφέρον αποτέλεσμα, όμως, που παρουσίασε η επιφάνεια του 

γκαιτίτη όσον αφορά την προσρόφηση της μέγιστης ποσότητας ιόvrων 

χαλκού σχετίζεται με τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν σχετικά με τις 

ιδιότητες της. 

7.6.2 Προσρόφηση αζώτου μετά την κατιονική εναλλαγή με χαλκό 

Η εξέταση πιθανών αλλαγών στην επιφάνεια του γκαιτίτη μετά την 

προσρόφηση των ιόvrων χαλκού διεξήχθηκε με τη μέθοδο προσρόφησης 

αζώτου . 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως τα 'τελικά προϊόvrα 

της πρώτης σειράς μετρήσεων, όπου το μίγμα αναδευόταν περιοδικά. Η 

απαέρωση όλων των δειγμάτων έγινε στην ίδια θερμοκρασία (373Κ) για 24 

ώρες κάτω από την ίδια πίεση. 

Τα αποτελέσματα των ισοθερμικών μετρήσεων προσρόφησης αζώτου 

αυτών των δειγμάτων συνοψίζοvrαι στον Πίνακα 7.9, όπου παρουσιάζοvrαι, 

παράλληλα, οι μετρήσεις της σειράς εις διπλούν. 
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Πίνακας 7.9: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη 

μετά από προσρόφηση Cu2
+ με περιοδική ανάδευση. 

Δείγμα Εμβαδά Ολικός Μέση 

Γκαιτίτη (Ζ) Επιφάνειας Όγκος Διάμετρος 

σε διάλυμα Cu2
+ ΒΕΤ* Πόρου Πόρου 

Χρόνος/ h 1 m2
9

-1 / cm3g-1 /nm 

0-Α 140 0.58 16.6 

-Β 132 0.56 17.0 

6-Α 128 0.49 15.5 

-Β 134 0.53 15.9 

9-Α 130 0.50 15.5 

-Β 125 0.50 16.1 

12 -Α 127 0.49 15.4 

-Β 129 0.51 15.9 

18-Α 140 0.57 16.2 

-Β 135 0.56 16.4 

24-Α 132 0.50 15.3 

-Β 131 0.51 15.6 

36-Α 127 0.50 15.8 

-Β 133 0.53 15.9 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 p/p0 

Μετρήσεις του δείγματος μετά από συνεχή ανάδευση για 48 ώρες και 

του στερεού μετά από τη μέγιστη φόρτιση είχαν επίσης πραγματοποιηθεί. 

Οι κατά μέσον όρον τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1 Ο σε σύγκριση με 

το 'στερεό' δείγμα (Ζ). 
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Πίνακας 7.10: Αποτελέσματα ισοθέρμων προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη 

μετά από προσρόφηση Cu2
+. 

Δείγμα Εμβαδά Ολικός Μέση 
Γκαιτίτη Επιφάνειας Όγκος Διάμετρος 
σε Cu2

+ ΒΕΤ* Πόρου Πόρου 
1 m29-1 Ι cm3g-1 /nm 

'Στερεό' 136 0.57 16.8 

Ανάδευση για 48 ώρες 
116.5 0.40 15.5 

Μέγιστη φόρτιση 89.5 0.34 14.0 

*Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στην περιοχή σχετικών πιέσεων 0.01 - 0.1 ρ/ρ0 

Συνοπτικά, τα πιο πάνω αποτελέσματα μετά από προσρόφηση Cu2
+ 

στην επιφάνεια του γκαιτίτη δείχνουν ότι για χαμηλές συγκεντρώσεις χαλκού 

με περιστασιακή ανάδευση δεν εγείρεται καμία σημαντική αλλαγή στις 

ιδιότητες της επιφάνειας. Η αύξηση του ρυθμού αντίδρασης με συνεχή 

ανάδευση προκάλεσε μια μεγαλύτερη μείωση των τιμών του εμβαδού 

επιφάνειας ΒΕΤ, του ολικού όγκου και της μέσης διαμέτρου των πόρων. Η 

αξιοσημείωτη αλλαγή, όμως, προκλήθηκε από τη φόρτιση της δομής του 

γκαιτίτη με τη μέγιστη ποσότητα Cu2
+. Περαιτέρω συζήτηση δίνεται 

παρακάτω. 

Τα Σχήματα 7 .11 - 7 .13 δείχνουν τις ισόθερμους, τύπου IV, 1 
·
2 που 

λήφθηκαν για το 'στερεό' δείγμα γκαιτίτη (Ζ), . για το δείγμα μετά τις 36 ώρες 

αντίδρασης με τα ιόντα χαλκού από την πρώτη σειρά μετρήσεων και για το 

στερεό μέγιστης φόρτισης, αντιστοίχως. 

Στο Σχήμα 7.14 συγκρίνονται οι ισόθερμοι του 'στερεού' γκαιτίτη και του 

δείγματος μετά από προσρόφηση σε μέγιστη περιεκτικότητα Cu2
+. 
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Σχήμα 7.11: Ισόθερμος προσρόφησης Ν2 του γκαιτίτη."δείγμα αναφοράς" (Ζ) 
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Σχήμα 7.12: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. 

Αντίδραση με Cu2
+, Χρόνος: 36 ώρες, Συνεχής ανάδευση 
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Σχήμα 7.13: Ισόθερμος προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. 

Αντίδραση με Cu2
+, Χρόνος: 36 ώρες, Συνεχής ανάδευση , Μέγιστη φόρτιση 
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Σχήμα 7.14: Ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του γκαιτίτη. 

"δείγμα αναφοράς" σε σύγκριση με το δείγμα μέγιστης φόρτισης Cu2
+ 
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Σε γενικές γραμμές, οι ισόθερμοι όλων των μετρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν παρουσιάζονται διαγραμματικά, 

είχαν παρόμοια μορφή (τύπου IV) 1
•
2

, όπως και τα υπόλοιπα δείγματα 

γκαιτίτη (Α) - (ΣΤ), επιβεβαιώνοντας έτσι την παρουσία μεσοπορότητας. Οι 

διαφορές που προκύπτουν βρίσκονται στις τιμές του όγκου που 

προσροφάται από το 'τελικό προϊόν' για κάθε αντίστοιχη πίεση σε σχέση με 

το 'στερεό' δείγμα. 

Στις ψηλές σχετικές πιέσεις (p/p0= 0.9 - 1.0), η ισόθερμος δεν 

παρουσιάζει πλατώ λόγω της παρουσίας ατελώς προσδιορισμένων περιοχών 

πορώδους, όπως αυτών που δημιουργούνται από τον τρόπο συσσωμάτωσης 

των διαφόρων σωματιδίων στη δομή. 9 

Είναι εμφανές από το Σχήμα 7.14 ότι υπάρχουν μικρές διαφορές στη 

λεπτομερή μορφή των ισοθέρμων του 'στερεού' δείγματος με αυτό της 

μεγίστης φόρτισης σε αυτή τη περιοχή πιέσεων. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή 

συσσωμάτωσης των σωματιδίων σε αυτές τις ατελώς προσδιορισμένες 

περιοχές με την προσρόφηση χαλκού λόγω της χαλαρής αυτής συσσωμάτωσης. 

Οι τιμές των αποτελεσμάτων (Πίν. 7.1 Ο) και το σχήμα της ισοθέρμου 

προσρόφησης αζώτου στην επιφάνεια του γκαιτίτη μετά από τη μέγιστη 

φόρτιση του με ιόντα δισθενούς χαλκού (Σχήμα 7.13), επιβεβαιώνουν ότι 

κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε η μέγιστη κατιονική ανταλλαγή και 

προσρόφηση στους πόρους του μεσοπορώδους γκαιτίτη. 

Η σημαντική μείωση των τιμών του εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ, του 

ολικού όγκου του πόρου και της διαμέτρου του πόρου επιβεβαιώνουν την 

αλλαγή που διεξήχθηκε στις επιφανειακές ιδιότητες του στερεού λόγω της 

ανταλλαγής του μικρού σε μέγεθος Η+ με το δισθενές κατιόν Cu2+. 

Περισσότερος όγκος καταλαμβάνεται από τα ιόντα Cu2
+ στα κενά του 

γκαιτίτη σε σύγκριση με τα πρωτόνια, οδηγώντας έτσι στη μείωση του 

προσροφημένου όγκου Ν2 (Σχήμα 7.14). Σε αυτό το αποτέλεσμα συντείνει 

η χαλαρή συσσωμάτωση των κρυσταλλιτών του γκαιτίτη. 

Από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του γκαιτίτη που αναμείχθηκαν 
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Από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του γκαιτίτη που αναμείχθηκαν 

στο διάλυμα Cu2
+ με περιοδική ανάδευση (Πίν. 7.9), δεν φαίνεται να υπήρξε 

καμία σημαντική αλλαγή στο εμβαδά της επιφάνειας ΒΕΤ. Σε γενικές 

γραμμές, διαφαίνεται μόνο μια μικρή μείωση στον όγκο του πόρου και της 

διαμέτρου συγκρίνοντας το 'στερεό' δείγμα (Ζ) με τα υπόλοιπα δείγματα, τα 

οποία είχαν αύξηση στο χρόνο παραμονής τους σε Cu2
+. 

Στη σειρά αυτή των μετρήσεων, όπου η μέγιστη ρόφηση ήταν 97% για 

τις χαμηλές συγκεντρώσεις χαλκού που χρησιμοποιήθηκαν, η προσρόφηση 

των ιόντων αυτών έγινε με ήπιο τρόπο στην εξωτερική επιφάνεια του 

γκαιτίτη, διαφοροποιώντας ελαφρώς το εμβαδά της επιφάνειας. Οι τιμές των 

ιδιοτήτων του πόρου παρουσίασαν μια μείωση λόγω της ρόφησης αυτής. 

Επίσης, εύκολο είναι να παρατηρήσει κανείς ότι οι τιμές των ιδιοτήτων 

της επιφάνειας στον Πίνακα 7.9 για το κάθε δείγμα για τον ίδιο χρόνο 

παραμονής του σε χαλκό δεν ήταν και τόσο επαναλήψιμες. 

Για παράδειγμα, το εμβαδά επιφάνειας ΒΕΤ για το 'στερεό' δείγμα 

δίνεται ως 140 m2g-1 (μέτρηση -Α) και ως 132 m2g-1 (μέτρηση -Β) ενώ για το 

δείγμα - 36 ώρες σημειώθηκε ως 127 m2g-1 και 133 m2g-1
. 

Αυτή η διαφορά των τιμών κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες 

οφείλεται στην ανομοιογένεια του κάθε δείγματος που αναλύεται , στην 

οποία είχε συντείνει και ο διαφορετικός βαθμός κονιοποίησης του γκαιτίτη 

στο κάθε στάδιο επεξεργασίας του. 

Ενδιαφέρον αποτέλεσμα παρατηρήθηκε από την αλλαγή του ρυθμού 

ανάδευσης του μείγματος γκαιτίτη Ι χαλκού (Πίνακας 7.1 Ο) . Η αύξηση του 

ρυθμού αντίδρασης με συνεχή ανάδευση για 48 ώρες προκάλεσε μια 

μεγαλύτερη μείωση των τιμών του εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ, του ολικού 

όγκου και της μέσης διαμέτρου των πόρων για την ίδια συγκέντρωση ιόντων 

χαλκού σε σχέση με τις μετρήσεις που έγιναν με περιοδική ανάδευση . 

Η συνεχής ανάδευση αύξησε την πιθανότητα προσρόφησης 

προσφέροντας περισσότερες περιοχές επιφάνειας του γκαιτίτη στα ιόντα 

χαλκού . Η ανταλλαγή Cu2
+ μέσα στους πορώδεις χώρους του στερεού με 

άλλα κατιόντα οδήγησε σε 100% απώλεια των ιόντων αυτών από το αρχικό 
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διάλυμα. Συνεπώς, προσρόφηση έλαβε χώρα σε μεγαλύτερη έκταση και σε 

ενδότερες περιοχές της δομής, μειώνοντας έτσι το εμβαδά επιφάνειας. 

Επίσης, κατά τη διεξαγωγή της συνεχούς ανάδευσης, πιθανό να 

υπήρξε και αλλαγή της χαλαρής συσσωμάτωσης των κρυσταλλιτών του 

γκαιτίτη, η οποία έδωσε μεγαλύτερη μείωση στον ολικό όγκο του πόρου σε 

συνδυασμό με την προσρόφηση των ιόντων του χαλκού στα μεσοπορώδη 

κενά. 

7.6.3 Φασματοφωτομετρικές αναλύσεις μετά την προσρόφηση Cu2
+ 

Οι μετρήσεις των υπέρυθρων φασμάτων DRIFTS για τα δείγματα του 

γκαιτίτη, τα οποία έλαβαν μέρος στην προσρόφηση ιόντων χαλκού, 

διεξάχθηκαν μετά την ανάλυση τους με ισοθερμική προσρόφηση αζώτου. 

Τα φάσματα μετρήθηκαν στην περιοχή 4000 - 400 cn,-1 συναρτήσει του 

χρόνου παραμονής του γκαιτίτη στο διάλυμα Cu2
+. 

Η εξέλιξη των υπέρυθρων φασμάτων DRIFTS για τα υπό ανάλυση 

δείγματα του γκαιτίτη απεικονίζεται στο Σχήμα 7.15, όπου παρουσιάζονται 

εκλεκτικά οι μετρήσεις των δειγμάτων που έτυχαν περιστασιακό 

ανακούνημα και μέγιστη φόρτιση ιόντων χαλκού. Οι μετρήσεις αυτές 

συγκρίθηκαν με εκείνες του 'στερεού' δείγματος. 
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Κυματαριθμός / cm-1 

Σχήμα 7.15: Φάσματα DRIFTS του γκαιτίτη μετά από παραμονή σε Cu2
+. 

("δείγμα αναφοράς" συγκρινόμενο με δείγματα φορτωμένα με χαλκό) 

Σκοπός των μετρήσεων αυτών ήταν η μελέτη πιθανών αλλαγών κυρίως 

στην επιφανειακή δομή του γκαιτίτη συναρτήσει του χρόνου παραμονής του 

στο διάλυμα ιόντων χαλκού, όπως επίσης το μέγιστου ποσού φόρτισης. Η 
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ταυτοποίηση των κορυφών στα υπέρυθρα φάσματα του γκαιτίτη έχει ήδη 

συνοψιστεί στον Πίνακα 7.5. 3
·
9
-
18 

Καμία σημαντική αλλαγή δεν παρουσίασαν οι μετρήσεις των 

φασμάτων στην περιοχή των σκελετικών δονήσεων, ούτε στις 36 ώρες 

παραμονής του γκαιτίτη σε χαλκό αλλά ούτε κατά τη μέγιστη φόρτιση του. 

Οι δονήσεις στα 880 cn,-1 και 800 cm-1 που οφείλονται σε ομάδες Fe-OH 3
·
9 

και οι κορυφές στα 1310 cm-1
, 630 cm-1 και 495 cm-1 λόγω δονήσεων έκτασης 

Fe-0, δηλώνουν ότι η βασική δομή του στερεού παρέμεινε όπως είχε. 

Πιθανές δονήσεις δεσμών Cu - Ο, οι οποίες είναι δυνατό να υπάρχουν αν η 

κατιονική ανταλλαγή έγινε στη θέση των πρωτονίων, δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν γιατί είναι αδύνατες και χάνονται μέσα στις πιο έντονες κορυφές. 

Η πλατιά κορυφή στην περιοχή 3550 - 3000 cm-1 συμπεριλαμβάνει τις 

δονήσεις των υδροξυλομάδων της δομής και των προσροφημένων μορίων 

ύδατος . Η μόνη σημαντική διαφορά που παρατηρήθηκε βρίσκεται στην 

εμφάνιση μιας οξείας κορυφής στα 3691 cm-1 με την αύξηση του χρόνου 

παραμονής του γκαιτίτη στο διάλυμα χαλκού μέχρι τις 18 ώρες. Από το 

σημείο αυτό και πέρα (δηλ. 36 ώρες παραμονής) και στη περίπτωση της 

μέγιστης φόρτισης, η κορυφή αυτή παρουσίασε αισθητή μείωση . Η δόνηση 

αυτή οφείλεται σε υδροξύλια χωρίς δεσμούς υδρογόνου 14 τα οποία είναι 

σταθερά και απομονωμένα σε σφάλματα δομής μέσα στον πόρο και δεν 

αφαιρούνται με αφυδροξυλίωση λόγω έλλειψης γειτονικών ομάδων -ΟΗ . Οι 

ακραίες αυτές υδροξυλομάδες που είναι συμπλοκοποιημένες με ένα μόνο 

ιόν Fe3
+ στη δομή του γκαιτίτη παρουσιάζουν μια φαινομενική αύξηση κατά 

τα αρχικά στάδια της προσρόφησης των ιόντων χαλκού, η οποία μειώνεται 

με την περαιτέρω φόρτιση . 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 7.4.2, η επιφάνεια του 

γκαιτίτη αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη υδροξυλικών ομάδων, τα 

, , , δ λ , , λ , , δ θ , , F 3+ 12 14 11 48 
οποια εχουν μονο, ιπ ο η τριπ ο συν εσμο με το τρισ ενες ιον e . ' ' ' 

Σύμφωνα με τον Hiemstra και τους συνεργάτες του, υπάρχει ένας ίσος 

αριθμός των μονά- και διπλά συμπλοκοποιημένων υδροξυλίων στην 

επιφάνεια του γκαιτίτη, αποτελώντας, το καθένα, περίπου 43% του ολικού 

αριθμού των περιοχών των λειτουργικών ομάδων. Οι υπόλοιπες 14% 
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περιοχές αποτελούνται από Ο-Η που συνδέονται με τρία ιόντα Fe3
+_ 'Εχει 

εισηγηθεί ότι στην περιοχή ρΗ 4 - 6, οι διπλά συνδεδεμένες ομάδες 

βρίσκονται κυρίως σε ουδέτερη μορφή, έχοντας έτσι μεγαλύτερη τάση προς 

τα ιόντα Cu2
+_

47 

Συνεπώς, κατά την προσρόφηση χαλκού στο παρόν δείγμα του 

γκαιτίτη (ρΗ= 4) τα πρωτόνια προέρχονται κυρίως από τις υδροξυλομάδες 

της επιφάνειας που συνδέονται με δύο ιόντα Fe3
+. Η μείωση του αριθμού των 

-ΟΗ οδηγεί σε αλλαγή του ρΗ, όπου εμφανίζονται τα άλλλα υδροξυλικά είδη. 

Αυτό μπορεί να εξηγήσει την εμφάνιση της κορυφής στα 3691 cπ,-1 η οποία 

παρατηρείται κατά τα αρχικά στάδια της προσρόφησης των ιόντων χαλκού 

και μειώνεται με την περαιτέρω φόρτιση. Τα διπλώς συντονισμένα υδροξύλια 

μειώνονται αρχικά, οδηγώντας σε μια φαινομενική συγκριτικά αύξηση των 

υδροξυλίων χωρίς δεσμούς υδρογόνου, 14 όπου τα τελευταία είναι 

συμπλοκοποιημένα με ένα μόνο ιόν Fe3
+ στη δομή του γκαιτίτη. 

7.6.4 Υπεριώδης φασματοφωτομετρία για μετρήσεις προσρόφησης Cu2
+ 

Η προσρόφηση κατιόντων χαλκού στη δομή του γκαιτίτη μετρήθηκε 

επίσης με τη χρήση υπεριώδους φασματοφωτομετρίας. Κατά τη διερεύνηση 

της προσρόφησης, 5 cm3 υδατικού διαλύματος CuS04 (10-3 Μ) σε ρΗ= 4, 

προστέθηκε σε 0.1 g γκαιτίτη, (δείγμα (Ζ) σε ρΗ= 4). Το αιώρημα μετρήθηκε 

στο φασματοφωτόμετρο όπως επίσης και η απορρόφηση Cu2
+ του αρχικού 

διαλύματος. Συγκρίνοντας τις τιμές των δύο διαλυμάτων, η συγκέντρωση του 

χαλκού στο τελικό διάλυμα μετά από προσρόφηση στην επιφάνεια του 

γκαιτίτη μπορεί να υπολογιστεί. 

Αποτελέσματα: 

Αρχικό διάλυμα CuS04 σε ρΗ= 4: 

Μοριακότητα CuS04 = 1 Χ 10-3 Μ 

Q Συγκέντρωση Cu2
+ = 9.2 Χ 10-4 mol ι-1 

Μέγιστη απορρόφηση= 0.011 μονάδες στα 829 nm 
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Τελικό διάλυμα Cu2
+ : 

Μέγιστη απορρόφηση= 0.007 μονάδες στα 829 nm 

Q Συγκέντρωση Cu2+ = 5.8 Χ 10-4 mol ι-1 

Q Q [ Cu2+] που προσροφήθηκε = (9.2 - 5.8) Χ 1 Ο-4 = 3.4 Χ 1 σ4 mol ι-1 

7.6.5 Ποτενσιομετρικές Τιτλοδοτήσεις για μέτρηση οξύτητας μετά την 

προσρόφηση Cu2
+ 

Η οξύτητα της επιφάνειας του γκαιτίτη σε pH= 4 και του στερεού 

δείγματος μετά από φυγοκέντρηση, η οποία ακολούθησε την προσρόφηση 

χαλκού από το αρχικό διάλυμα κατά την πιο πάνω φασματοσκοπική 

ανάλυση είχε παράλληλα προσδιοριστεί. Αυτό έγινε με τη μέθοδο της 

ποτενσιομετρικής τιτλοδότησης (ενότητα 4 . 2.3(α)) με τη μόνη διαφορά ότι 

χρησιμοποιήθηκε δείκτης πορτοκαλί του μεθυλίου αντί φαινολοφθαλε·Ινη και 

0.2 9 αντί 0.1 9 δείγματος. Η τεχνική αυτή στηρίζεται σε ιοντικές 

ανταλλαγές, όπου τα πρωτόνια της επιφάνειας αντικαθιστούνται από άλλα 

ένυδρα κατιόντα. Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών της επιφανειακής 

οξύτητας παρουσιάζει την αντικατάσταση των πρωτονίων στην επιφάνεια 

του δείγματος από τα ένυδρα κατιόντα. 

Αποτελέσματα Επιφανειακής Οξύτητας: 

Δείγμα γκαιτίτη (Ζ) σε pH= 4 = 61.9 mmol / (100 9-1
) 

Δείγμα γκαιτίτη (Ζ) σε pH= 4 

μετά από προσρόφηση Cu2+ = 63.1 mmol ( 100 9-1
) 

Q Διαφορά [Η+]= 63.1 - 61 .9 = 1.2 Χ 10-3 mol (100 9-1
) 

330 

Μα
ρία

 - Έ
λε
να

 Ε
λε
υθ
ερ
ίου



7.6.6 Σύγκριση μετρήσεων οξύτητας της επιφάνειας: φασματομετρίας 

Συγκρίνοντας την ποσότητα Cu2
+ που προσροφήθηκε στην επιφάνεια 

του γκαιτίτη (φασματοφωτομετρικά αποτελέσματα) με το ποσό των 

πρωτονίων που αντικαταστάθηκαν από ένυδρα κατιόντα (μετρήσεις 

οξύτητας) είναι δυνατό να εξαχθεί η αναλογία του αριθμού των ιόντων Η+ 

που αφαιρούνται από τη δομή του γκαιτίτη για να αντικατασταθούν από 

ιόντα χαλκού. 

Από τα φασματοφωτομετρικά αποτελέσματα: 

Q [ Cu2+] που προσροφήθηκε = 3.4 Χ 10-6 mol / 0.2 g γκαιτίτη . 

Από τις μετρήσεις οξύτητας της επιφάνειας: 

Q Δ[ Η+] = 2.4 Χ 10-6 mol / 0.2 g γκαιτίτη. 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποσότητα του 

προσροφημένου Cu2
+ πάνω σε 0.2 g γκαιτίτη έχει περίπου την ίδια τιμή με τα 

πρωτόνια που αφαιρούνται από τη δομή του δείγματος μετά την 

προσρόφηση. Συνεπώς, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ένα κατιόν 

δισθενούς χαλκού χρειάζεται στην ιοντοεναλλαγή για να πάρει τη θέση του 

πρωτονίου που αφαιρείται από τη δομή του FeOOH. Μελέτες άλλων 

ερευνητών με τη χρήση της τεχνικής pressure-jump relaxation στην 

προσρόφηση ιόντων δισθενούς χαλκού σε γκαιτίτη επιβεβαίωσαν την 1 : 1 

αναλογία Cu2+: Η+ σε ρΗ= 4_47.49 

Η κινητική και ο μηχανισμός της προσρόφησης Ι εκρόφησης στην 

επιφάνεια του α-FeOOH των ιόντων Cu2
+, Pb2

+, 
47

·
50 όπως επίσης και 

συμπλόκων δισθενούς μετάλλου, Μ - EDTA 51
-
59 (Μ = Ca, Zn, Νί, Cu, Co 11 και 

Pb) προσδιόρισαν την εμπλοκή ενός μονοδοντικού συμπλόκου Cu2
+ Ι γκαιτίτη 

εσωτερικής σφαίρας στην επιφάνεια του α-FeOOH . Τα δισθενή μεταλλικά 

κατιόντα σχηματίζουν τέτοια σύμπλοκα στην επιφάνεια των οξειδίων, όπου 

ένα πρωτόνιο ελευθερώνεται για κάθε ιόν χαλκού που προσροφείται . Αυτό 

το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε από μετρήσεις pH-stat proton release σε ρΗ= 

4, οι οποίες ακολούθησαν τις μελέτες κινητικής και ισορροπίας των πιο πάνω 

συστημάτων. 47
·
59 
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Με σκοπό την προσομοίωση της προσρόφησης Cu2+ στον γκαιτίτη, 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο τριπλής στρώσης που περιγράφεται με 

λεπτομέρεια από τους Hayes και Sposito.47
·
59

•
60 Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

τα ιόντα προσρόφησης μπορούν να δημιουργήσουν σύμπλοκα επιφάνειας 

εσωτερικής, όπως επίσης και εξωτερικής σφαίρας. Οι ακόλουθες 

αντιδράσεις θεωρήθηκαν να λαμβάνουν χώραν κατά την προσρόφηση:47 

ΧΟΗ2 + r" ΧΟΗ + Η+ (7.5) 

ΧΟΗ r" χο- + Η+ (7.6) 

ΧΟΗ + Cu2++ H20 r" ΧΟ -...... CuOH++ 2Η+ (7.7) 

ΧΟ Η + Cu2+ r" XOCu + + Η+ (7.8) 

όπου, 

ΧΟΗ αντιπροσωπεύει μια ουδέτερη περιοχή στη δομή του γκαιτίτη , ενώ 

οι μορφές ΧΟΗ2 + και χο- είναι οι αντίστοιχες πρωτονιομένες και 

αποπρωτονιομένες περιοχές της επιφάνειας . 

Η εξίσωση 7.7 παρουσιάζει τη δημιουργία συμπλόκων επιφάνειας 

εξωτερικής σφαίρας, ενώ η εξίσωση 7.8 αντιπροσωπεύει το σχηματισμό του 

συμπλόκου Cu Ι FeOOH εσωτερικής σφαίρας. Είναι εμφανές ότι στην πρώτη 

περίπτωση δύο πρωτόνια ελευθερώνονται και αντικαθιστώνται από ένα 

κατιό χαλκού ενώ στην περίπτωση της εσωτερικής σφαίρας η εξίσωση 

συμφωνεί με τα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και των 

άλλων μελετών,47 •49 όπου ένα πρωτόνιο αναλογεί σε ένα Cu2+. 

Είναι, παράλληλα, γνωστό ότι το σύμπλοκο επιφάνειας 

εσωτερικής σφαίρας είναι πιο σταθερό από αυτό της εξωτερικής. Αυτό 

οφείλεται στη δομή του συμπλόκου της εσωτερικής σφαίρας, όπου το ιόν 

μετάλλου είναι δεσμευμένο απευθείας στη λειτουργική ομάδα της 

επιφάνειας.48 Συνεπώς, δεν υπάρχουν συντονισμένα μόρια ύδατος μεταξύ 

των δύο μονάδων και ως εκ τούτου ο δεσμός του συμπλόκου επιφάνειας 

μπορεί να είναι είτε ιονικός είτε ομοιοπολικός. Σε αντίθεση, το σύμπλοκο 

εξωτερικής επιφάνειας παρουσιάζει δεσμούς κουλομβικής φύσης, με ένα, 

τουλάχιστο, μόριο Η20 να αλληλοεπιδρά μεταξύ του μετάλλου και της 

λειτουργικής ομάδας επιφάνειας. 48 
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Συνεπώς, η προσρόφηση ιόντων χαλκού στο δείγμα του γκαιτίτη (ρΗ=4) 

στην παρούσα έρευνα λαμβάνει χώρα μέσω του συμπλόκου επιφάνειας 

εσωτερικής σφαίρας με ανταλλαγή ενός Cu2+ στη θέση ενός Η+ στην 

επιφανειακή δομή του γκαιτίτη. Φαίνεται, όμως, από τις εξισώσεις 7.5, 7.6 και 

7.8 ότι δύο είναι ουσιαστικά τα εμπλεκόμενα πρωτόνια στην αντίδραση . Το 

ένα Η+ σχετίζεται με τις πρωτονιομένες περιοχές της επιφάνειας ενώ το 

δεύτερο πρωτόνιο είναι αυτό που δημιουργείται από την ιοντοεναλλαγή 

χαλκού . Ο λόγος που δεν φαίνεται στην αναλογία είναι γιατί φεύγει κατά 

την προσρόφηση . Τα πρωτόνια προέρχονται αρχικά, κυρίως, από τις 

υδροξυλικές ομάδες της επιφάνειας που συνδέονται με δύο ιόντα Fe3
+. Η 

μείωση των -ΟΗ οδηγεί σε αλλαγή του ρΗ, όπου ακολουθεί η εμπλοκή των 

άλλων υδροξυλικών ειδών. 

Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι αποτελέσματα άλλων ερευνών 

47
·
49

·
59

•
61 έχουν δείξει ότι ο ρυθμός προσρόφησης δισθενών μεταλλικών 

κατιόντων είναι άμεσα συνδεδεμένος με το ρυθμό αφαίρεσης ενός μορίου 

ύδατος από την πρωτοταγή σφαίρα ενυδάτωσης του συγκεκριμένου 

δισθενούς κατιόντος. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός συμπλόκου 

επιφάνειας εσωτερικής σφαίρας απαιτεί την αφαίρεση ενός μορίου Η20 

που περιβάλλει το μεταλλικό ιόν. Κατά συνέπεια , αν ο ρυθμός 

απελευθέρωσης Η20 είναι αργός, τότε η προσρόφηση του μεταλλικού 

κατιόντος στη δραστική ομάδα της επιφάνειας του στερεού δεν διεξάγεται 

γρήγορα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

'Ίt ίs not hard to make decisions 

when you know what your values are." 

- Roy Disney 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε σαν σκοπό τη μελέτη της 

επιφανειακής υφής πορωδών υλικών που έχουν περιβαλλοντικές εφαρμογές. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων οδήγησαν στα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

(1) Σιλικαλίτπc Ι 

(1α) Το δείγμα του Σιλικαλίτη 1, το οποίο ανήκει στην ομάδα ζεολίθωντου 

τύπου ZSM-5 (MFI) και παρασκευάστηκε από τη BASF, παρουσίασε 

αποτελέσματα που συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνητών, όσον αφορά την 

προσρόφηση αζώτου στο μικροπορώδες δίκτυο της δομής. Στις μετρήσεις 

αυτές παρατηρήθηκαν τρεις βρόγχοι υστέρησης κατά μήκος της ισοθέρμου . 

(1 β) Ο βρόγχος που παρατηρείται στην περιοχή των σχετικών πιέσεων 

0.4 - 1.0 ρ/ρ0 οφείλεται στη διόγκωση Τύπου 1 που λαμβάνει χώρα σε 

περιοχές σφαλμάτων μέσα στον κρύσταλλο ή μεταξύ κρυσταλλιτών μέσα στη 

συσσωμάτωση. 

(1γ) Το δεύτερο είδος υστέρησης χαμηλής πιέσεως εμφανίζεται στη 

σχετική πίεση - 0.15 ρ/ρ0 και καλύπτει μια έκταση πίεσης - 0.15 ρ/ρ0 . Ο 

βρόγχος στην παρούσα έρευνα ήταν πιο εκτεταμένος στα δεξιά, προς τις 

ψηλότερες πιέσεις σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των Unger και Mίiller, 

όπως και του Sing. Οι ερευνητές αυτοί είχαν παρατηρήσει το συγκεκριμένο 

βρόγχο υστέρησης περίπου στην ίδια σχετική πίεση με αυτόν που 

δημιουργήθηκε από τα δείγματα υπό εξέταση, μολονότι εκτεινόταν σε 

μικρότερο εύρος πίεσης (- 0.05 ρ/ρ0). 

Είναι γνωστό ότι η αύξηση της περιεκτικότητας του σιλικαλίτη σε 
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αργίλιο οδηγεί στη σταδιακή κλίση του βρόγχου προς την περιοχή 

χαμηλότερων σχετικών πιέσεων, καταλήγοντας στην εξαφάνιση της 

υστέρησης. Σε αντίθεση, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν 

ότι η παρουσία σφαλμάτων στη δομή τείνει να προκαλεί τη διάχυση του 

βρόγχου προς τις υψηλότερες σχετικές πιέσεις, επηρεάζοντας τις 

αλληλεπιδράσεις του αζώτου μέσα στα ρήγματα και τα ελαπώματα του 

σκελετού. Η παρουσία αργιλίου στο δείγμα αποκλείεται λόγω της φοράς που 

ακολουθεί η κλίση του βρόγχου υστέρησης χαμηλών πιέσεων (προς τα δεξιά, 

όχι προς τα αριστερά). Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι το δείγμα του Σιλικαλίτη 

1, το οποίο εξετάσθηκε στην παρούσα μελέτη, αποκλίνει από την ιδανική δομή. 

Συνεπώς, το εξετασθέν ζεολιθικό δείγμα παρουσιάζει αρκετά 

σφάλματα στη δομή, τα οποία εκδηλώνονται με τη διάχυση του βρόγχου 

υστέρησης χαμηλών πιέσεων, παρόλο που η κρυσταλλικότητα του βρίσκεται 

σε σχετικά ψηλά επίπεδα, όπως έδειξαν οι φασματοσκοπικές μετρήσεις που 

διεξήχθησαν . 

(1δ) Ο τρίτος βρόγχος του Σιλικαλίτη 1 στο μικροπορώδες μέρος της 

ισοθέρμου έχει ένα ανώμαλο βαθμιδωτό σχήμα (υποβαθμίδες "α" και "β"). Από 

τα πειράματα προσρόφησης Ν2 , μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι γίνεται 

μια αλλαγή στο είδος της προσρόφησης μέσα στους πόρους του δείγματος. 

Σε συνδυασμό με επιπρόσθετες μεθόδους που χρησιμοποίησαν άλλοι 

ερευνητές, η προέλευση και των δύο υποβαθμίδων "α" και " β" οφείλεται σε 

ειδικές διαρρυθμίσεις της συσσώρευσης του προσροφουμένου Ν2 μέσα στα 

μικροπορώδη δίκτυα του Σιλικαλίτη. Αμφότερες οι υποβαθμίδες αντιστοιχούν 

σε μια μετάπτωση φάσης του προσροφημένου αζώτου κατά τη φυσιορόφηση 

από μια κατάσταση χαμηλότερης σε μια άλλη πιο ψηλής συμμετρίας (ή 

πυκνότητας). Αυτό οδηγεί σε μια αλλαγή στο είδος της προσρόφησης από 

μια κινητή σε μια εντοπισμένη προσρόφηση σε συγκεκριμένες περιοχές 

μέσα στα ημιτονοειδή και ευθύγραμμα ανοίγματα του μικροπορώδους MFI 

πλέγματος . 

( 1 ε) Οι φασματοσκοπικές μετρήσεις που διεξήχθησαν για το χαρακτηρισμό 

της δομής του Σιλικαλίτη επιβεβαίωσαν την περίσσεια των ομάδων -ΟΗ. Η 
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δημιουργία υδροξυλομάδων στην επιφάνεια δεν αναμένεται λόγω του 

υδροφοβικού και ελεύθερου από αργίλια χαρακτήρα του ζεολίθου αυτού 

αλλά οφείλεται στην παρουσία δομικών ατελειών. 

(1 στ) Από τα υπέρυθρα φάσματα για τον προσδιορισμό των υδροξυλίων του 

δείγματος Σιλικαλίτη 1 διαφαίνεται ότι τα υδροξύλια που βρίσκονται σε 

εσωτερικές ατέλειες είτε ως απομονωμένες μορφές είτε έχοντας δεσμούς 

υδρογόνου ομαδοποιούνται, κατά το πλείστον, για να σχηματίσουν αλυσίδες 

ποικίλου μεγέθους και σχήματος. Αυτό εξαρτάται από τη δομή του 

σφάλματος. 

Η αφαίρεση του μοριακού ύδατος λόγω θερμικής επεξεργασίας 

μεταξύ δύο γειτονικών -ΟΗ οδηγούν στη μείωση του μήκους των γεφυρωμένων 

με -Η αλυσίδων και στην αύξηση των απομονωμένων μορφών. 

(1ζ) Η προσρόφηση πυριδίνης στις όξινες περιοχές του Σιλικαλίτη Ι έδωσε 

τη δυνατότητα προσδιορισμού των όξινων κέντρων του δείγματος. Η οξύτητα 

της επιφάνειας οφείλεται στις ομάδες Lewis. 

(2) Ζεόλιθοι κωρίς ορvαvικέcuάτρες 

(2α) Η μελέτη της επιφανειακής δομής των ζεολιθικών δειγμάτων Β2, Β4, 

Β13 και Β37 του τύπου ZSM-5 που παρασκευάστηκαν χωρίς μητρικούς 

οργανικούς διαλύτες κάτω από διαφορετικές συνθήκες από τον Δρ. Μ. Ρ. 

Keung στο Πανεπιστήμιο του Brunel οδήγησε σε ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα . Αυτά με τη σειρά τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

συνθήκες παρασκευής επηρεάζουν το σχηματισμό της δομής . 

(2β) Όλα τα δείγματα παρουσίασαν ισόθερμους προσρόφησης αζώτου 

Τύπου 1, επιβεβαιώνοντας τη μικροπορότητα τους . Τα σχήματα των 

ισοθέρμων, όμως, δεν ήταν τα πιο αντιπροσωπευτικά του Τύπου αυτού αλλά 

το κάθε δείγμα είχε την ιδιαιτερότητα του. Στις ψηλές σχετικές πιέσεις 

(ρ/ρ0= 0.95 - 1.0), οι ισόθερμοι δεν παρουσίασαν οριζόντιο σχήμα . Αυτό 
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σχετίζεται με την παρουσία ατελών προσδιορισμένων περιοχών πορώδους, 

όπως αυτών που δημιουργούνται από τον τρόπο συσσωμάτωσης των 

διαφόρων σωματιδίων στη δομή τέτοιων στερεών. 

(2γ) Σε όλο το μήκος της ισοθέρμου του δείγματος Β2 παρατηρήθηκε μια 

ομοιόμορφα συνεχής υστέρηση, η οποία οφείλεται στο μέγεθος των 

κρυστάλλων και στη συσσωμάτωση που οδηγεί στη δημιουργία εφήμερων 

μεσοπόρων και μακροπόρων. Οι πόροι αυτοί που αρχικά μοιάζουν με 

σχισμές, έχοντας σχήμα υστέρησης τύπου Η4, διαμορφώνονται σε πόρους 

με στενότερο στόμιο από τη βάση με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό 

φαίνεται από το σχήμα της υστέρησης, τύπου Η2, που εμφανίζεται από 

συστήματα που δεν είναι τόσο καλά καθορισμένα . 

Συνεπώς, η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί στην αλλαγή 

συσσωμάτωσης των σωματιδίων και του σχήματος των πόρων. 

(2δ) Οι ισόθερμοι προσρόφησης αζώτου του δείγματος Β37 παρουσίασαν 

παρόμοια μορφή, τύπου 1, με αυτή του δείγματος 82 που απαερώθηκε 

στους 473Κ. Η ομοιόμορφα συνεχής υστέρηση σε όλο το μήκος της 

ισόθερμου, η οποία φαίνεται να είναι του τύπου Η4, οφείλεται στο μέγεθος 

των κρυστάλλων και στη συσσωμάτωση των σωματιδίων. 

(2ε) Από την ανάλυση των φασματοσκοπικών μετρήσεων φάνηκε ότι το 

δείγμα Β4 είχε ροφήσει οργανικά μόρια στη δομή του κατά ή μετά τη 

σύνθεση. Η διαπύρωση του δείγματος 84 οδήγησε στην εμφάνιση 

μικροπορώδους μετά την απομάκρυνση των ξένων μορίων που υπήρχαν στους 

πόρους και στην αλλαγή συσσωμάτωσης των σωματιδίων μετά την 

απελευθέρωση της επιφάνειας από τα διάφορα αυτά μόρια. Υστέρηση σε 

όλο το μήκος, παρόμοιας μορφής με τα πιο πάνω δύο δείγματα των 573Κ, 

παρουσίασαν επίσης οι ισόθερμοι των διαπυρωμένων δειγμάτων. 

(2στ) Το αναμενόμενο σχήμα τύπου 1 της ισοθέρμου του δείγματος Β13 

κατόπιν απαέρωσης σε θερμοκρασία δωματίου παρουσίασε μια ανώμαλα 

κατερχόμενη καμπύλη προς τις ψηλές πιέσεις. Η εξήγηση στην ανώμαλη αυτή 
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συμπεριφορά του δείγματος όσον αφορά την καμπύλη προσρόφησης 

φαίνεται να σχετίζεται με ανακατατάξεις μορίων ύδατος "ενώσεων 

εγκλεισμού" μέσα στα ζεολιθικά κενά και σε περιοχές σφαλμάτων κατά την 

προσρόφηση . 

Ενώσεις εγκλεισμού σχηματίζονται κατά τη σύνθεση τέτοιων ζεολίθων 

καθώς το κατιόν και συγκεκριμένα, το Na+ στην παρούσα έρευνα , 

περιβάλλεται και αλληλεπιδρά με μόρια Η20. Ως εκ τούτου, μπορεί να 

ειπωθεί ότι το κατιόν αυτό συμπεριφέρεται ως "μήτρα" στην παρουσία 

ύδατος. Αυτές οι σταθερές "μήτρες" κατιόντος - Η20 πληρούν τα κενά του 

ζεολιθικού σκελετού και σταθεροποιούν τους διπλούς πυριτικούς 

δακτυλίους. 

(2ζ) Οι αλλαγές των παραμέτρων σύνθεσης και συγκεκριμένα της 

αναλογίας NaOH Ι Sί02 είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του ανώμαλου 

σχήματος της ισοθέρμου στο στερεό Β13, η οποία δεν παρατηρήθηκε σε 

άλλα δείγματα. 

Η αύξηση της συγκέντρωσης -ΟΗ διαφοροποιεί τη διανομή του 

αργιλίου στο δείγμα 813. Δημιουργούνται αυξημένες εσωτερικες δομικές 

ατέλειες ενώ, παράλληλα η παρουσία νατρίου επηρεάζει το ποσστό τέτοιων 

ατελειών. Με την αύξηση των δομικών ατελειών αυξάνεται ο αριθμός των 

ενώσεων εγκλεισμού που ανακατατάσσονται κατά τη ρόφηση αζώτου στα 

κενά που σχηματίζονται. 

(2η) Η ύπαρξη υστέρησης, οι καμπύλες της προσρόφησης και εκρόφησης 

που δεν έκλειναν στις χαμηλές πιέσεις και η σταδιακή πτώση των τιμών των 

επιφανειακών ιδιοτήτων με επανειλημμένες μετρήσεις στους 300Κ ήταν 

επίσης σημαντικά αποτελέσματα που παρουσίασε το δείγμα Β13. Αυτά 

σχετίζονται με με ανακατατάξεις μορίων ύδατος "ενώσεων εγκλεισμού" 

μέσα στα ζεολιθικά κενά και με την ταυτόχρονη ύπαρξη ατελειών στη δομή 

του στερεού. 

(2θ) Η συνεχιζόμενη ύπαρξη των ενώσεων εγκλεισμού νερού σε όλες τις 

θερμοκρασίες ενισχύεται από τα υπέρυθρα φάσματα των δειγμάτων στην 
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παρούσα εργασία . 

(2ι) Η αφαίρεση του μοριακού ύδατος από τους πόρους του ζεολίθου Β13 

με την αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί επιπλέον χώρο για 

προσρόφηση αζώτου, γεγονός το οποίο προκαλεί την αύξηση του όγκου 

προσρόφησης αερίου . Περαιτέρω ανακατάταξη των μορίων μέσα στους 

πόρους φαίνεται να οδηγεί στο κλείσιμο της καμπύλης στις πολύ χαμηλές 

πιέσεις. 

(2κ) Η αύξηση της αναλογίας NaOH : Si02 οδηγεί στην αντίστοιχη μείωση 

της επιφανειακής οξύτητας λόγω της αύξησης των κατιόντων Να+ στη δομή . 

Τα ιόντα αυτά παίρνουν τη θέση πρωτονίων που δημιουργούν τις ομάδες 

Br0nsted. Παράλληλα, οι ομάδες Lewis μπορούν να δεχτούν ηλεκτρόνια από 

τις υδροξυλικές ομάδες που αυξάνονται με την αύξηση σε [NaOH]. 

(2λ) Η αναλογία Si:AI φάνηκε να επηρεάζει την οξύτητα της επιφάνειας. 

Αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ολοένα και λιγότερα κατιόντα 

καταλαμβάνουν τις ελεύθερες περιοχές μέσα στους πόρους. Αυτό 

παρατηρείται λόγω της μείωσης του αρνητικού φορτίου με την αύξηση του 

πυριτίου και τη μείωση των ιόντων ΑΙ 3+ που αντικαθιστούν τα ιόντα Si 4+ στις 

τετράεδρες θέσεις. Οι ομάδες Br0nsted,25 που δημιουργούνται όταν τα 

κατιόντα ισοστάθμισης φορτίου είναι πρωτόνια, όπως και οι όξινες ομάδες 

Lewis,26 οι οποίες αποτελούνται από τριγωνικά συμπλοκοποιημένα άτομα 

συνεπώς λιγοστεύουν, μειώνοντας έτσι τη τιμή της επιφανειακής οξύτητας 

(3) Γκαιτίτπς 

(3α) Η χημεία επιφάνειας του συνθετικού μεσοπορώδους γκαιτίτη (α

FeOOH), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατιονικός ή ανιονικός 

ανταλλάκτης, έχει δείξει ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας το στερεό 

αλλάζει μορφή και διαμορφώνει μια δομή παρόμοια με αυτή του 

κορούνδιου α-Fe203 . 
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2 FeOOH -+ 

(3β) Ο όγκος οξυγόνου στο α-Fe203 δεν είναι ίδιος με εκείνον των δύο 

υδροξυλίων στη μορφή του α-FeOOH και οι αποστάσεις των δεσμών Fe - Fe 

διαφοροποιούνται. Με την αλλαγή της κρυσταλλικής δομής του δείγματος 

δημιουργούνται εντάσεις μέσα στο στερεό, μειώνοντας έτσι τη μηχανική 

σταθερότητα του δείγματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση 

της συμπαγούς δομής του γκαιτίτη . Επακόλουθη συσσωμάτωση των 

σωματιδίων είναι εφικτή αλλά διαφορετική στις δύο δομές, διαφοροποιώντας 

έτσι τις προσροφητικές ιδιότητες του υλικού . 

(3δ) Συνεπώς, ο γκαιτίτης χάνει την ιδιότητα να δρα ως κατιονικός 

ανταλλάκτης. Είναι προφανές ότι σε θερμοκρασίες πέραν των 473Κ, δεν είναι 

δυνατή η χρήση του στερεού αυτού για καθαρισμό του νερού από βαρέα 

μέταλλα και ραδιενεργούς ρύπους με απλή προσρόφηση των μετάλλων στη 

θέση των πρωτονίων που βρίσκονται στα ανοίγματα της επιφάνειας και 

επακόλουθη κατιονική ανταλλαγή . 

(3ε) Η κατάρρευση της δομής προκαλείτα ι από την αφαίρεση του 

μοριακού νερού και των υδροξυλίων με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η 

επακόλουθη εξαφάνιση των στενών πόρων κα ι η μετέπειτα συγχώνευση με 

τους μεσοπόρους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών της επιφάνειας 

ΒΕΤ και την αύξηση της διαμέτρου του πόρου και του μεγέθους των 

σωματιδίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Τύπου IV ισοθέρμων 

προσρόφησης Ν2 . 

(3στ) Σε χαμηλές θερμοκρασίες οι κρυσταλλίτες του δείγματος έχουν 

σταθερό μέγεθος αλλά χαλαρή συσσωμάτωση, η οποία επηρεάζεται από 

αλλαγές στις συνθήκες παρασκευής. Το μέγεθος του ιδίου του κρυσταλλίτη 

σε μια ομάδα είναι το ίδιο, απλώς αλλάζει ο τρόπος που συσσωρεύονται οι 

κρυσταλλίτες αυτοί. 

(3ζ) Η προσρόφηση ιόντων Cu2
+ στην επιφάνεια του γκαιτίτη λαμβάνει 
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χώρα μέσω του συμπλόκου επιφάνειας εσωτερικής σφαίρας με ανταλλαγή 

ενός Cu2+ στη θέση ενός Η+ στη δομή του στερεού. Τα πρωτόνια 

προέρχονται αρχικά, κυρίως, από τις υδροξυλικές ομάδες της επιφάνειας 

που συνδέονται με δύο ιόντα Fe3
+. Η μείωση των -ΟΗ οδηγεί σε αλλαγή του 

ρΗ, όπου ακολουθεί η παρουσία των άλλων υδροξυλικών ειδών. 

(3η) Είναι εμφανές από τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κατιονικής 

εναλλακτικής ικανότητας του γκαιτίτη με τη χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων 

Cu2
+ ότι η μέγιστη προσρόφηση διεξάγεται κατά τα αρχικά στάδια της 

ανάμειξης. 

(3θ) Η φόρτιση της δομής του γκαιτίτη με τη μέγιστη ποσότητα του 

δισθενούς ιόντος Cu2
+ παρουσίασε τη μέγιστη κατιονική εναλλαγή και 

προσρόφηση στους πόρους του μεσοπορώδους γκαιτίτη . Κάτω από τις 

συνθήκες αυτές παρατηρήθηκε μια αλλαγή στις επιφανειακές ιδιότητες του 

στερεού λόγω της εναλλαγής του μικρού σε μέγεθος Η+ με το δισθενές 

κατιόν Cu2
+. Αυτό διαφαίνεται από τη σημαντική μείωση των τιμών του 

εμβαδού επιφάνειας ΒΕΤ, του ολικού όγκου των πόρων και της διαμέτρου . 

Περισσότερος όγκος καταλαμβάνεται από τα ιόντα Cu2
+ στα κενά του 

γκαιτίτη σε σύγκριση με τα πρωτόνια , οδηγώντας έτσι στη μείωση του 

προσροφημένου Ν2 . Σε αυτό το αποτέλεσμα συντείνει η χαλαρή 

συσσωμάτωση των κρυσταλλιτών του γκαιτίτη . 

(3ι) Η προσρόφηση των ιόντων αυτών για τις χαμηλές συγκεντρώσεις 

χαλκού συμβαίνει στην εξωτερική επιφάνεια του γκαιτίτη, διαφοροποιώντας 

μόνο ελαφρώς το εμβαδά της επιφάνειας. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές των 

ιδιοτήτων του πόρου παρουσίασαν μόνο μια μικρή μείωση λόγω της ρόφησης 

αυτής. 

(3κ) Η αλλαγή του ρυθμού ανάδευσης του μείγματος γκαιτίτη Ι χαλκού, 

επηρεάζει το βαθμό προσρόφησης των ιόντων. Η αυξημένη και συνεχής 

ανάδευση προκάλεσε μια αυξημένη ρόφηση στην επιφάνεια για την ίδια 

συγκέντρωση ιόντων χαλκού σε σχέση με τις μετρήσεις που έγιναν με 
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περιοδική ανάδευση. Κατά τη διεξαγωγή της συνεχούς ανάδευσης, πιθανό 

να υπήρξε αλλαγή της χαλαρής συσσωμάτωσης των κρυσταλλιτών του 

γκαιτίτη, η οποία συνέτεινε στη μείωση του ολικού όγκου του πόρου, όπως 

επίσης και αύξηση στο ρυθμό μεταφοράς μάζας (ιόντων) από το κυρίως διάλυμα 

στην εξωτερική επιφάνεια του δείγματος. 

Μελλοντικά Ερευνητικά Σχέδια 

Μελλοντικά σχέδια για τη συνέχεια αυτού του ερευνητικού έργου 

συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ύδατος ως το προσροφουμένου μορίου. 

Η πιο βασική παράμετρος στην προσρόφηση Η20 είναι η χημεία της 

επιφάνειας, η κατανομή του μεγέθους πορώδους και το σχήμα του πόρου. 

Η αυξημένη συγκέντρωση των ειδικών κέντρων προσρόφησης επηρεάζει 

εξίσου σημαντικά τη διεξαγωγή της προσρόφησης. 

Συνεπώς, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα για το ποια 

αποτελέσματα θα δώσει η προσρόφηση ύδατος στις πορώδεις περιοχές της 

δομής των δειγμάτων του γκαιτίτη, του Σιλικαλίτη 1 και των ζεόλιθων 82, 84, 

813 και 837 που έπαιξαν το ρόλο του προσροφητή στην παρούσα έρευνα. 
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Παράρτημα 1 

Καθαρότητα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα: 

Ένυδρος νιτρικός τρισθενής σίδηρος, BDH, GPR™ 

Ελάχιστη καθαρότητα 98 % CI 

Fe(N03)3. 9Η20 S04 

Cu 

Pb 

Mn 

Ένυδρος χλωριούχος τρισθενής σίδηρος, BDH, GPR™ 

Καθαρότητα 98 - 102% 

Fe(Cl)3.6H20 

Αμμωνία 0.880, BDH, GPR™ 

ΝΗ3 

Ένυδρος θειϊκός χαλκός, BDH, GPR™ 

Ελάχιστη καθαρότητα 

CuS04. 5Η20 

98.5 % 

348 

Ca 

Fe(ll) 

Pb 

Mg 

Ν 

κ 

Na 

Zn 

s 
Ρ 

Μη - πτητική ύλη 

CI 

S04 

C03 

Cu 

Pb 

Fe 

CI 

Fe 

Pb 

0.01 % 

0.02 % 

0.01 % 

0.005 % 

0.05 % 

-< 0.01 % 

-< 0.002 % 

-< 0.002 % 

-< 0.005 % 

-< 0.002 % 

-< 0.005 % 

-< 0.02 % 

-< 0.01 % 

-< 0.01 % 

-< 0.002 % 

0.01 % 

0.001 % 

0.002 % 

0.01 % 

0.01 % 

0.001 % 

0.001 % 

0.01 % 

0.01 % 

0.01 % 
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Ουσίες που δεν ιζηματοποιούνται 

με H2S ως θειϊκά άλατα 0.2 % 

Υδροξείδιο καλλίου, BDH, Analar® 

ΚΟΗ pellets 

Οξείδιο Δευτερίου, Aldrich 

Ελάχιστη καθαρότητα 98 % 

0
2
0 Περιεκτικότητα σε : D άτομα 99.9% 

Χλωριούχο καίσιο, Heraeus 

CsCI 

Χλωριούχος άργυρος, Sigma 

AgCI 

Τρίτιο 150 dpm/ml 

Ελάχιστη καθαρότητα 98 % 

Ελάχιστη καθαρότητα 99.9 % 

'Ενυδρος θειϊκός δισθενής σίδηρος, BDH, GPR™ 

Ελάχιστη καθαρότητα 99 - 104 % CI 0.01 % 

Fe(S04).7H20 Cu 0.003 % 

Pb 0.001 % 

Mn 0.1 % 

Fe (111) 0.2% 

Πυριδίνη, Heraeus Ελάχιστη καθαρότητα 99.5+% 

Θειϊκό οξύ, BDH, GPR™ 

Καθαρότητα 98.07 % Μη - πτητική ύλη 0.01 % 

H2S04 
HCI 0.001 % 

ΗΝΟ3 0.01 % 

As 0.0002 % 

Pb 0.002 % 

Fe 0.0005 % 

Αναγωγικές ουσίες 0.02 mlN % 
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Παράρτημα 2 

Διαγράμματα των Θεpμοσταθμικών Αναλύσεων των δειγμάτων: 

1. Σιλικαλίτης 

2. Ζεόλιθος 82 -Δείγμα Αναφοράς 

3. Ζεόλιθος 84 - Δείγμα Αναφοράς 

4. Ζεόλιθος 813 - Δείγμα Αναφοράς 

5. Ζεόλιθος 813 - Θερμικά επεξεργασμένο δείγμα 

6. Ζεόλιθος 837 - Δείγμα Αναφοράς 

7. Ζεόλιθος 837 - Θερμικά επεξεργασμένο δείγμα 

8. Γκαιτίτης - Δείγμα (η, παρασκευασμένο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

1. Δείγμα ΣΙΛΙΚΑΛΙΤΗ 

L/) L/) 

~ 
,ω 

ο :::i. 
~ 

Ο; Ε-< 'tj 
~ L/) 

ω 
tj !;) ~ 

ω Ο; 
.-< '~ 

'8 tj 

!=; c::D 
<!; ~ -

293 433 773 

Θερμοκρασία / Κ 
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2. Δείγμα Β2 

- Δείγμα Αναφοράς 

\_/Ί \_/Ί 

~ -ω 
:i. g, ~ 

-(j Ε-< 

~ \_/Ί 
ω 

<:::\ !;j 
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ω Οι « -~ 
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3. Δείγμα Β4 

- Δείγμα Αναφοράς 
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4. Δείγμα Β13 

- Δείγμα Αναφοράς 

\.}) \.}) 

~ -ω 

& ::i. 
~ 

-ζj Ε--

~ \.}) 
ω 

ζj ~ ~ 

ω Οι <-< -~ 

'3 ζj 

~ ~ -
298 473 623 773 873 

Θερμοκρασία / Κ 

5. Δείγμα Β13 

- Θερμικά επεξεργασμένο 

\.}) \.}) 

5 -~ 
~ 

Οι Ε--
-ςj 

~ \.}) 
ω 

(j ~ ~ 

ω Οι 
<-< -~ 

-3 ζj 
φ 

~ ~ -
298 423 598 773 

Θερμοκρασία / Κ 
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6. Δείγμα Β37 

- Δείγμα Αναφοράς 

Lf\ Lf\ 
~ 

-ω 
~ 

ο ~ 

Οι Ε-< -<:5 
~ Lf\ -----------ω 

c:5 ~ ~ 

ω Οι ..-< -~ 

-8 c:5 

~ 
CD 

~ -
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Θερμοκρασία / Κ 

7. Δείγμα Β37 

- Θερμικά επεξεργασμένο 
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~ Lf\ 
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8. Δείγμα ΓΚΑΙΤΙΤΗ 

LfΊ LfΊ 

:;:> -ω 
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