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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ 

Η παρούσα Διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή 

Διδακτορικού Τίτλου Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποτελεί προϊόν πρωτότυπης 

εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητώς μέσω 

βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων και άλλων δηλώσεων. Η παρούσα Διδακτορική 

Διατριβή διεξήχθη από εμένα, στο Ερευνητικό Εργαστήριο Πορωδών Υλικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δρ. Χάρη Ρ. Θεοχάρη, κατά τη 

χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 - Μάιος 2018 (περίοδος διεξαγωγής πειραμάτων). 

Οι οξεο/βασικές τιτλοδοτήσεις, οι μετρήσεις pH, οι φασματοσκοπικές μετρήσεις 

απορρόφησης UV-Vis, ATR-FTIR και UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης 

διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Ραδιοαναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας στο Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι μετρήσεις SEM πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μικρός αριθμός μετρήσεων ισοθερμικής προσρόφησης Ν2 (BET/BJH) ολοκληρώθηκε 

τόσο στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου όσο και στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης στο Τμήμα Περιβαλλοντικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

Οι μετρήσεις Raman έγιναν στο Τμήμα Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου Potsdam 

(Universitat Potsdam) στη Γερμανία. 

Τέλος, οι μετρήσεις XPS έλαβαν χώρα στο Τμήμα Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου 

Oldenburg (Carl νοη Ossietzky Universitat Oldenburg) στη Γερμανία. 

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή: 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τιτάνια και η δηµήτρια βρίσκουν ευρεία εφαρµογή σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές 

(π.χ. ετερογενής κατάλυση, φωτοκατάλυση, προσρόφηση, παραγωγή χρωστικών ουσιών) 

εξαιτίας των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων, της σταθερότητας και της διαθεσιµότητας τους. 

Επιπρόσθετα, η τιτάνια και η δηµήτρια αναµένεται να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε πολλά πεδία 

ζωτικής σηµασίας, όπως η παραγωγή ενέργειας και οι τεχνολογίες απορρύπανσης. Στα πλαίσια 

αυτά η παρασκευή στερεών µε ελεγχόµενο µέγεθος πόρων και γενικά επιφανειακών 

χαρακτηριστικών παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον και αποτελεί µέχρι σήµερα αντικείµενο 

πολλών µελετών. 

Αντικείµενο µελέτης της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η ρύθµιση του πορώδους 

µεσοπορωδών στερεών τιτάνιας και δηµήτριας µε χρήση αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους µη ιονικών επιφανειοδραστικών Triton X και των µεταλλο-

οργανικών πρόδροµων ενώσεων ισοπροποξειδίου του τιτανίου και των συντιθέµενων 

ισοπροποξειδίων τετρα/τρισθενούς δηµητρίου, αντίστοιχα. Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά 

των υπό µελέτη στερεών µε χρήση οργανικής µήτρας συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα που 

παρασκευάστηκαν χωρίς τη χρήση µήτρας και συγκεκριµένα µέσω καταβύθισης σε υδατικά 

συστήµατα σε pH 2 και διαλυτοθερµικής µεθόδου µε βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ. 

Οι πρόδροµες ουσίες, τα πηκτώµατα και τα στερεά εξετάσθηκαν µε τις τεχνικές: 1H/13C 

NMR, TGA, DSC, ATR-FTIR, UV-Vis absorption, XRD powder, ΒΕΤ/DFT/BJH, FTIR, 

DRUV-Vis, SEM, Raman & XPS. Οι παραπάνω µέθοδοι εφαρµόστηκαν µε στόχο: (α) την 

ταυτοποίηση των συντιθέµενων πρόδροµων ενώσεων, (β) την εύρεση της θερµοκρασίας 

καύσης της οργανικής µήτρας, τη διερεύνηση ενδόθερµων και εξώθερµων διαδικασιών που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη θέρµανση του δείγµατος, τη χηµική σύσταση και την επίδραση του 

µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton X στο µέγεθος των σωµατιδίων εντός των 

υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων στα πηκτώµατα, (γ) τον προσδιορισµό της 

µεταβολής του πορώδους, της κρυσταλλικής δοµής, της ύπαρξης λειτουργικών οµάδων στη 

σωµατιδιακή επιφάνεια, της υφής µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου 

µεγέθους Triton X και (δ) των συνθετικών πορειών χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική και µη 

φάση, για σκοπούς σύγκρισης. 

Η αξιολόγηση των πειραµατικών δεδοµένων της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής δείχνει 

σαφώς ότι το µήκος της αλυσίδας του τασιενεργού Triton X παίζει καθοριστικό ρόλο όσον 

αφορά το πορώδες και την υφή των παραχθέντων στερεών. Συγκεκριµένα, αυξανοµένου του 

µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) πολικής αλυσίδας του Triton X ρυθµίζονται και αυξάνονται µε 
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ευθέως ανάλογο τρόπο η ειδική επιφάνεια BET, ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των 

πόρων. Συνεπώς, τα w/o µικρογαλακτώµατα Triton X θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

µικρο-αντιδραστήρες για σύνθεση στερεών µε καθορισµένο πορώδες και µορφολογία.  

Η διερεύνηση του µηχανισµού αλληλεπίδρασης των υδρόφιλων επιφανειοδραστικών 

ουρών Triton X µε τα πρόδροµα ανόργανα ολιγοµερή αποκαλύπτει ότι και στις τρείς 

περιπτώσεις των δειγµάτων TiO2, CeO2 & CeO2
* το ενδιάµεσο µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) 

αλυσίδας (TrX-114) ευνοεί τη βέλτιστη διείσδυση και αλληλεπίδραση των τασιενεργών ουρών 

µε τα πρόδροµα είδη οδηγώντας στη βέλτιστη διαµόρφωση δικτύου µεσοπόρων µεγάλης 

εµβέλειας. Γενικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πολικών τασιενεργών αλυσίδων Triton X 

και των ανόργανων ειδών είναι πιο ισχυρές στις περιπτώσεις των πηκτωµάτων της τιτάνιας και 

της δηµήτριας από τρισθενή πρόδροµη ένωση. Στις περιπτώσεις των CeO2 & CeO2
* 

αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης τα δείγµατα από το µεγαλύτερο TrX-100 δίνουν 

ισόθερµους που τείνουν να µοιάσουν περισσότερο στην ισόθερµο τύπου ΙV µε βρόχο 

υστέρησης τύπου Η2 που παρουσιάζουν τα κανονικά µεσοπορώδη στερεά εξαιτίας των 

ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων και αλληλοδιεισδύσεων του συγκεκριµένου µήκους πολικής 

αλυσίδας TrX-100 µε τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή. 

Η χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X µεταβαλλόµενου µεγέθους δίνει στερεά TiO2 και 

CeO2 µε ρυθµιζόµενα χαρακτηριστικά πορώδους και υφής έναντι των µεθόδων χωρίς χρήση 

µήτρας σε υδατική και µη φάση. Τα δείγµατα από τις προαναφερθείσες µεθόδους 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες ειδικές επιφάνειες σε χαµηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης αλλά 

χαρακτηρίζονται από µειωµένη θερµική σταθερότητα και µη ρυθµιζόµενα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά την προσρόφηση U(VI) από στερεά τιτάνιας και δηµήτριας, η µεσοπορώδης 

επιφάνεια παίζει σηµαντικό ρόλο κυρίως σε µεγάλα σωµατίδια µε σχετικά µικρή εξωτερική 

επιφάνεια. Ο αριθµός των υδροξυλοµάδων της επιφάνειας είναι καθοριστικός για την 

προσροφητική ικανότητα και ο τρόπος δέσµευσης του ουρανιλίου είναι διαφορετικός στην 

τιτάνια από ότι στη δηµήτρια, λόγω της διαφορετικής ακτίνας των µεταλλοϊόντων στα στερεά. 
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ABSTRACT

Titania and ceria are widely used in many industrial applications (for example 

heterogeneous catalysis, photocatalysis, adsorption, pigments) because of there electronic 

properties, stability and availability. Moreover, titania and ceria are expected to play a key role 

in a number of high-impact fields, such as energy production and clean technologies. In this 

context, the preparation of mesoporous TiO2 and CeO2 materials with a high surface area and 

controlled pore size is of particular interest and has so far been the subject of many studies.  

The present PhD thesis focuses on the preparation of mesoporous titania and ceria solids 

with triggered surface properties using reversed micelles of non-ionic Triton X surfactants (e.g. 

Triton X-100, Triton X-114 and Triton X-45) with variable tail length and the inorganic 

precursor compounds (e.g. titanium- and cerium(IV/III)-isopropoxide).  The surface properties 

of the respective solids have been compared with the properties of corresponding solids 

prepared without the use of any matrix by precipitation in aqueous solutions at pH 2 and a 

solvothermal method using benzyl alcohol and glacial acetic acid. 

The precursor compounds and gels as well as the titania and ceria solids, which have been 

prepared in the frame of the present thesis have been characterised by 1H/13C NMR, TGA, 

DSC, ATR-FTIR, UV-Vis absorption, XRD powder, ΒΕΤ/DFT/BJH, FTIR, DRUV-Vis, SEM, 

Raman & XPS. These methods have been applied in order to (a) specify the synthesized 

precursor compounds, (b) determine the combustion temperature of the organic matrix, 

investigation of endo- and exothermic processes during thermal sample treatment, chemical 

composition and the effect of the tail length of the Triton X surfactants on the size of particles 

formed within the reversed micelles (c) evaluate the changes in the texture, porosity, 

crystallinity and surface active groups of the solids, which are related to the tail length of the 

Triton X surfactants, (d) compare the properties of solids formed by different synthesis paths. 

Evaluation of the data obtained from the present PhD study clearly indicate that the tail 

length of the Triton X surfactant plays a key role regarding the porosity and the texture of the 

formed solids. Specifically, increasing the length of the poly(ethylenoxy) polar tail of Triton X 

results in linear increase of the BET specific area, specific pore volume and the average pore 

diameter. Hence, the w/o microemulsions of Triton X could be characterized as microreactors 

for the synthesis of solids with defined porosity and texture. 

Investigation of the interaction between the hydrophilic tail of the Triton X surfactants and 

the inorganic precursors reveals that in all cases the interaction is favoured when Triton X-114 

is used. This strong interaction leads to the formation of a well-organized and long-range 
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ordered mesoporous network. Generally, the interactions are stronger in the case of titania and 

ceria(III) precursors. In addition, ceria solids obtained from gels corresponding to the 

ceria(III/IV) precursors and the Triton X-100 surfactant present real IV-type isotherms and H2 

hysteresis loops when calcined at increased temperatures due to favoured interactions between 

the polar tails of Triton X-100 and the inorganic precursor compounds. 

The titania and ceria solids prepared using Triton X reversed micelles are superior to 

corresponding solids prepared in (non) aqueous phase without any matrix. The latter solids 

may present higher specific surface areas at low calcination temperatures but are thermally less 

stable and with non adjustable surface properties. 

Regarding the U(VI) adsorption by the titania and ceria solids, the mesoporous area plays a 

significant role particularly in solids consisting of large particles with relatively small external 

surface area. The number of surface hydroxyl groups determines the adsorption capacity and 

the adsorption modus of uranium on titania and ceria differs from one another because of the 

different ionic radius of the metal ions in the solids. 
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Αφιερωµένο στους γονείς µου 

και στους ανθρώπους που µου συµπαραστέκονται.... 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση του δύσκολου αυτού ταξιδιού και την εκπλήρωση ενός δηµιουργικού 

στόχου που έθεσα στον εαυτό µου από το προπτυχιακό στάδιο των σπουδών µου, την 

απόκτηση διδακτορικού τίτλου, νιώθω υποχρεωµένη να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους 

ανθρώπους που µε το δικό τους τρόπο ο καθένας, βοήθησαν σε αυτό το σηµαντικό για µένα 

σκοπό. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τον ερευνητικό µου σύµβουλο και Καθηγητή 

Δρ. Χάρη Ρ. Θεοχάρη, ο οποίος αποδέχθηκε το 2014 την αίτηση µου για εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής στο Ερευνητικό Εργαστήριο Πορωδών Υλικών και επέδειξε 

εµπιστοσύνη προς το πρόσωπο µου. Ο κύριος Θεοχάρης είχε την υποµονή και την καλή 

διάθεση να µου µεταφέρει τις γνώσεις και την απαραίτητη επιστηµονική καθοδήγηση, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εργασίας µου στο εργαστήριο του και φεύγοντας από αυτό νιώθω γεµάτη 

από πολύτιµες γνώσεις που θεωρώ ότι θα αποδειχθούν χρήσιµες στα µελλοντικά µου 

επαγγελµατικά σχέδια. Νιώθω ιδιαίτερη εκτίµηση προς το πρόσωπο του, επειδή απέδειξε ότι 

οι γνώσεις και η µόρφωση του δεν περιορίζονται µόνο στον Τοµέα της Χηµείας Επιφανειών 

και Πορωδών Υλικών, αλλά και σε πολλά άλλα πεδία της Χηµείας. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή Δρ. Άγγελο Μ. Ευσταθίου και 

τον Καθηγητή Δρ. Αναστάσιο Τασιόπουλο του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή αξιολόγησης της ερευνητικής µου 

σταδιοδροµίας, αλλά και τις πολύτιµες υποδείξεις τους για βελτίωση της παρούσας εργασίας. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα, τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Γιαπιντζάκη του Τµήµατος Μηχανικών 

Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, 

καθώς και τον Καθηγητή Δρ. Παντελή Ν. Τρικαλίτη του Τµήµατος Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την ευγενική τους αποδοχή να συµµετέχουν στη σύνθεση της 

εξεταστικής µου επιτροπής, καθώς και για το χρόνο που διέθεσαν για τη διεξαγωγή της 

εξέτασης για απόκτηση του διδακτορικού µου τίτλου. 

Θα πρέπει επίσης, να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή Δρ. Michael Kumke και τον Δρ. 

Sascha Eidner από το Τµήµα Φυσικοχηµείας του Πανεπιστηµίου Potsdam στη Γερµανία, για 

τη βοήθεια τους σχετικά µε τις µετρήσεις Raman, τον Δρ. Carsten Dosche από το Τµήµα 

Φυσικοχηµείας του Πανεπιστηµίου Oldenburg στη Γερµανία, για τη βοήθεια του σχετικά µε 

τις µετρήσεις XPS, τη συνεργασία, αλλά και τη φιλοξενία που προσέφεραν κατά τη διάρκεια 

της παραµονής µου στο εξωτερικό. Θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω τον Καθηγητή 
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5.3.15 Επίδραση της διεργασίας εκχύλισης των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο 

στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των δειγµάτων δηµήτριας 199 
5.3.16 Σύνοψη των αποτελεσµάτων της επίδρασης της εκχύλισης των 

πηκτωµάτων στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των υλικών τετρασθενούς 
δηµήτριας 202 
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µικυλίων 202 
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6.3.8 Σύνοψη των µετρήσεων ισοθερµικής προσρόφησης και XRD των 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήµα 2.1: Δοµές επιλεγµένων επιφανειοδραστικών µορίων (Khadzhiev et al., 2013). 
Σχήµα 2.2: Υποθετικές περιοχές φάσεων των συστηµάτων µικρογαλακτώµατος (Malik et al., 2012). 
Σχήµα 2.3: Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας ανταλλαγής σταγονιδίων ΜΕ δείχνοντας τους προτεινόµενους 
µηχανισµούς καναλιών νερού και συγχώνευσης σταγονιδίων υπό δύο περιοριστικές συνθήκες: (a) η διαδικασία 
ανταλλαγής γρηγορότερη από την ταχύτητα αντίδρασης, ενώ (b) η ταχύτητα αντίδρασης πιο γρήγορη από τη 
διαδικασία ανταλλαγής (Bumajdad et al., 2009). 
Σχήµα 2.4: Σχηµατική παράσταση της µεθόδου µονού ΜΕ που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση νανοσωµατιδίων 
(αριστερά), σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου διπλού ΜΕ που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση νανοσωµατιδίων 
(δεξιά) (Bumajdad et al., 2009). 
Σχήµα 2.5: Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα ανόργανα είδη και τις πολικές οµάδες των επιφανειοδραστικών σε 
συµφωνία µε τα πιθανά συνθετικά µονοπάτια σε όξινες, βασικές και ουδέτερες συνθήκες. Ηλεκτροστατικές: S+I-, 
S+Χ-I+, S-M+I-, S-I+, δια µέσου των δεσµών υδρογόνου: S0I0/Ν0Ι0, S0(ΧΙ)0 (Hoffmann et al., 2006). 
Σχήµα 2.6: Επιφανειοδραστικό µόριο Triton X µε n αριθµό επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων (Jaiswal et 
al., 2016). 
Σχήµα 2.7: Σχηµατική απεικόνιση ποικίλων µηχανισµών της ρόφησης ενός ιόντος στη διεπιφάνεια γεώσφαιρας και 
νερού: (a) προσρόφηση ιόντος µέσω σχηµατισµού συµπλόκου εξωτερικής σφαίρας, (b) απώλεια µορίων νερού 
ενυδάτωσης και σχηµατισµού συµπλόκου εσωτερικής σφαίρας, (c) διάχυση και ισοµορφική υποκατάσταση εντός της 
δοµής ορυκτού, (d) γρήγορη πλευρική διάχυση και σχηµατισµός επιφάνειας πολυµερών ή (e) προσρόφηση σε 
προεξοχή (η οποία µεγιστοποιεί τον αριθµό των δεσµών του ατόµου), (f) κατά την ανάπτυξη των σωµατιδίων, τα 
επιφανειακά πολυµερή καταλήγουν να ενσωµατώνονται στη δοµή και τέλος (g) το προσροφηµένο ιόν δύναται να 
διαχυθεί πίσω στο διάλυµα, είτε ως αποτέλεσµα της δυναµικής ισορροπίας είτε ως προϊόν των επιφανειακών 
οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων (Sparks, 2005). 
Σχήµα 4.1.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των παραχθέντων πηκτωµάτων τιτάνιας µε τα τρία διαφορετικά 
τασιενεργά: TrX-100, TrX-114 και TrX-45. 
Σχήµα 4.1.2: Φάσµατα ATR-FTIR των παραχθέντων πηκτωµάτων τιτάνιας µε τα τρία διαφορετικά 
επιφανειοδραστικά: TrX-100, TrX-114 και TrX-45. 
Σχήµα 4.1.3: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του TiO2 από τα τρία διαφορετικά ηλεκτρικώς 
ουδέτερα επιφανειοδραστικά. 
Σχήµα 4.1.4: Θερµογραφήµατα (αριστερά) TGA και (δεξιά) DSC για τα παρασκευασθέντα πηκτώµατα του TiO2 µε 
χρήση των τριών διαφορετικής ανθρακικής αλυσίδας µη ιονικών τασιενεργών. 
Σχήµα 4.1.5: Φωτογραφίες των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων µέσω της χρήσης των εξής τασιενεργών: (α) 
Triton X-100, (β) Triton X-114 και (γ) Triton X-45. 
Σχήµα 4.1.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) µε τη γωνία 
2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του κρυσταλλίτη (LXRD) των 
σωµατιδίων τιτάνιας στα πηκτώµατα. 
Σχήµα 4.1.7: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) µε το µήκος 
κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του κρυσταλλίτη των στερεών TiO2 στο 
εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. 
Σχήµα 4.2.1: Ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων µέσω των τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες. 
Σχήµα 4.2.2: Κατανοµές µεγέθους πόρων για τα πηκτώµατα που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 ώρες µε τη χρήση 
των επιφανειοδραστικών Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.2.3: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων για τα προπυρωµένα 
στερεά TiO2, που παρασκευάστηκαν µε χρήση των τριών διαφορετικών αµφιφίλων και πυρώθηκαν περαιτέρω στους 
500 oC για 2 h. 
Σχήµα 4.2.4: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων για τα προπυρωµένα 
στερεά TiO2, που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
Σχήµα 4.2.5: Γραφήµατα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου πόρων και της κατανοµής µεγέθους πόρων βάσει της 
µεθόδου DFT συναρτήσει του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυµάδων, Χ, των πυρωµένων στερεών 
τιτάνιας στους 400 oC για 2 ώρες, για τα τρία διαφορετικής πολικής αλυσίδας επιφανειοδραστικά. 
Σχήµα 4.2.6: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των πυρωµένων στερεών οξειδίου του τιτανίου 
προερχόµενα από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων. 
Σχήµα 4.2.7: Περιθλασογράµµατα XRD των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των πηκτωµάτων 
για τα επιφανειοδραστικά Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες. 
Σχήµα 4.2.8: Περιθλασογράµµατα XRD των υλικών TiO2 που πάρθηκαν από την πύρωση στους 500 oC για 2 ώρες 
των προπυρωµένων στους 400 oC στερεών για τα τασιενεργά Triton X-100, 114 και 45. 
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Σχήµα 4.2.9: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ σωµατιδίων TiO2 που πυρώθηκαν στους 600 oC για 2 ώρες από 
προπυρωµένα στερεά στους 400 oC, για τα τρία διαφορετικά αµφίφιλα. 
Σχήµα 4.2.10: Φάσµατα FTIR των δειγµάτων τιτάνιας από την πύρωση των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων 
στους 400 oC για 2 ώρες. 
Σχήµα 4.2.11: Φάσµατα FTIR των στερεών τιτάνιας που προέρχονται από την πύρωση στους 500 oC για 2 h των 
προπυρωµένων στερεών, για τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
Σχήµα 4.2.12: Φάσµατα FTIR των σωµατιδίων TiO2 που προέρχονται από την πύρωση των προπυρωµένων 
στερεών στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά. 
Σχήµα 4.2.13: Η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και το κρυσταλλικό µέγεθος σωµατιδίων τιτάνιας συναρτήσει της 
θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών για τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων. 
Σχήµα 4.2.13.1: Εικόνες SEM των στερεών TiO2 από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων: (Α 
και Δ) Triton X-100, (Β και E) Triton X-114 και (Γ και Ζ) Triton X-45 πυρωµένων στους 400 oC για 2h και σε 
διαφορετικές µεγεθύνσεις. 
Σχήµα 4.2.13.2: Εικόνα SEM υλικού τιτάνιας από το πήκτωµα του ενδιάµεσου Triton X-114 µε σταδιακή και αργή 
πύρωση για µία ώρα στους 350 οC και κατόπιν για 3 ώρες στους 400 οC. 
Σχήµα 4.2.14: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των προπυρωµένων στους 400 oC στερεών που πυρώθηκαν 
περαιτέρω σε ψηλότερες θερµοκρασίες, (αριστερά) 700 oC και (δεξιά) 800 oC, για τα τρία διαφορετικά συστήµατα 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων. 
Σχήµα 4.2.15: Υπέρυθρα φάσµατα των προπυρωµένων στερεών τιτάνιας που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 700 oC 
για δύο ώρες, για τα επιφανειοδραστικά Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.2.16: Υπέρυθρα φάσµατα των προπυρωµένων στερεών TiO2 που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 800 oC για 
δύο ώρες, για τα αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.2.17: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο κρυσταλλικό µέγεθος, στο FWHM και στην ενδο-ατοµική 
απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων των στερεών τιτάνιας από τα Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.2.17.1: (Α) Φάσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των στερεών TiO2 από το Triton X-45 πυρωµένων 
σε διάφορες θερµοκρασίες και (Β) επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο ενεργειακό χάσµα των δειγµάτων 
τιτάνιας από τα Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.2.17.2: Εικόνες SEM των στερεών τιτάνιας από τα αντίστροφα µικύλια (Α) TrX-114 και (Β) TrX-45 
πυρωµένων στους 600 oC για 2 h και (Γ) και (Δ) TrX-100 πυρωµένων στους 800 oC για 2 h σε δύο µεγεθύνσεις 1 
και 7 kx, αντίστοιχα. 
Σχήµα 4.2.18: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων µέσω των τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες µε και χωρίς την εκχύλιση 
µε κυκλοεξάνιο. 
Σχήµα 4.2.19: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα πηκτώµατα που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 ώρες µε τη 
χρήση των τριών επιφανειοδραστικών µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 
Σχήµα 4.2.20: Περιθλασιγράµµατα XRD των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των τριών 
πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 
Σχήµα 4.2.21: Γραφήµατα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου και κατανοµής µεγέθους πόρων DFT, κρυσταλλικού 
σωµατιδιακού µεγέθους XRD και ενδο-ατοµικής απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων των στερεών τιτάνιας 
που προέκυψαν πριν (Tr100, Tr114 & Tr45) και µετά (TC100, TC114 & TC45) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο και 
επακόλουθη πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h. 
Σχήµα 4.2.21.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 
400 oC για 2 h πριν και µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους Triton-X. 
Σχήµα 4.2.21.2: Εικόνες SEM των δειγµάτων τιτάνιας (Α) από το Triton X-100 πυρωµένο στους 400 oC για 2 h 
χωρίς την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο, (Β) από το Triton X-100 πυρωµένο στους 400 oC για 2 h µετά 
από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο και (Γ) από το Triton X-114 πυρωµένο στους 400 oC για 2 h µετά 
από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο σε µεγαλύτερη µεγέθυνση. 
Σχήµα 4.2.22: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των στερεών οξειδίου του τιτανίου που 
προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο: (πάνω) ισόθερµες 
προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και (κάτω) αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων. 
Σχήµα 4.2.23: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά και υπο-επιφανειακά χαρακτηριστικά των 
δειγµάτων τιτάνιας βάσει των µετρήσεων XRD για το κάθε σύστηµα αντίστροφων µικυλίων χωριστά. 
Σχήµα 4.2.24: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά και υπο-επιφανειακά χαρακτηριστικά των 
υλικών TiO2 όπως φαίνονται στα υπέρυθρα φάσµατα FTIR για το κάθε σύστηµα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων 
χωριστά. 
Σχήµα 4.2.25: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των στερεών τιτάνιας που παρασκευάστηκαν από την 
πύρωση των προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h στερεών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
στους 500 oC για 2 h και οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου πόρων. 
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Σχήµα 4.2.26: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των οξειδίων τιτανίου που προέκυψαν από την πύρωση 
των προπυρωµένων στερεών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 600 oC για 2 h και 
(δεξιά) οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου πόρων. 
Σχήµα 4.2.27: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών τιτάνιας που σχηµατίστηκαν από την πύρωση των 
προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h υλικών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 500 
oC για 2 h. 
Σχήµα 4.2.28: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών οξειδίου του τιτανίου από την πύρωση των 
προπυρωµένων στερεών και των στερεών που λήφθηκαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 600 
oC για 2 h. 
Σχήµα 4.2.29: Συσχέτιση του πορώδους (SpA, Vsp και dBJH) και των χαρακτηριστικών XRD (LXRD και dBragg) των 
στερεών τιτάνιας που προέκυψαν από την απευθείας και τη σταδιακή πύρωση των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων 
στους 500 και 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 4.2.29.1: Εικόνες SEM των στερεών τιτάνιας από (Α) τη σταδιακή και (Β) απευθείας πύρωση των 
πηκτωµάτων TrX-100 και (Γ) από τη σταδιακή και (Δ) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων TrX-114 στους 600 oC 
για δύο ώρες. 
Σχήµα 4.2.30: Επίδραση του τρόπου σύνθεσης στο πορώδες (αριστερά) και στην κατανοµή µεγέθους πόρων (δεξιά) 
των οξειδίων του τιτανίου για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια: α) όταν το δείγµα που προέρχεται από την 
πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400 oC για 2 h και πυρώνεται περαιτέρω στους 
500 oC για 2 h (500 oC), β) στην περίπτωση που το πήκτωµα (χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 
500 oC για 2 h (gel 500 oC) και γ) όταν µέρος του πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε 
κυκλοεξάνιο πυρωθεί στους 400 oC για 2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 
500 oC για 2 h (cyc 500 oC). 
Σχήµα 4.2.31: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των υλικών τιτάνιας που παρασκευάστηκαν µε τους εξής τρεις 
τρόπους: α) το δείγµα που προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 
400 oC για 2 h πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h (500 & 600 oC), β) το πήκτωµα (χωρίς καµιά 
επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 και 600 oC για 2 h (gel 500 oC & gel 600 oC) και γ) µέρος του 
πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο πυρώνεται στους 400 oC για 2 h και 
στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h (cyc(lohexane) 500 oC & 
cyc(lohexane) 600 oC), αντίστοιχα. 
Σχήµα 4.3.1: Απεικόνιση ενός τυπικού αντίστροφου µικυλίου των τασιενεργών µορίων Triton X-45. Οι πολικές 
ουρές κατευθύνονται προς τα µέσα αλληλεπιδρώντας µε την υδατική φάση και οι µη-πολικές κεφαλές κατευθύνονται 
προς τα έξω εγγίζοντας την οργανική φάση. 
Σχήµα 4.3.2: Σχηµατική παράσταση αντίστροφου µικυλίου που σχηµατίζουν τα αµφίφιλα µόρια µε τη µικρότερη 
πολική αλυσίδα Triton X-45. Εδώ, οι στερεοχηµικές παρεµποδίσεις είναι ελάχιστες. 
Σχήµα 4.3.3: Σχηµατική περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των δεσµών υδρογόνου που επισυµβαίνουν µεταξύ των 
ανόργανων πρόδροµων ειδών της τιτάνιας, των µορίων του νερού (µπλε τριγωνάκια) και των πολικών αλυσίδων 
των επιφανειοδραστικών Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 4.3.4: Σχηµατική παράσταση της απλής µεθόδου (single-method) σύνθεσης αντίστροφων 
µικρογαλακτωµάτων. Πρώτα δηµιουργείται ένα σύστηµα αντίστροφων µικυλίων και στη συνέχεια προστίθεται σε 
αυτό το διάλυµα της πρόδροµης ένωσης. 
Σχήµα 4.3.5: Σχηµατική παράσταση των ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων (µεγαλύτερη διείσδυση και σε µεγαλύτερο 
βαθµό) των πολικών αλυσίδων του µεσαίου επιφανειοδραστικού Triton X-114 µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη 
τιτάνιας εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών που παρέχει το κατάλληλο αυτό µήκος αλυσίδας. 
Σχήµατα 4.4.1: Θερµογραφήµατα TGA και 4.4.2: DSC για τα ξηραµένα δείγµατα τιτάνιας από τις δύο µεθόδους 
χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική (pH 2) και µη-υδατική φάση (διαλυτοθερµική µέθοδος µε βενζυλική αλκοόλη και 
ξηρό οξικό οξύ). 
Σχήµα 4.4.3: Ισόθερµοι προσρόφησης και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών TiO2 από την ξήρανση στους 
100 oC για 24 h των στερεών τιτάνιας µέσω της υδρόλυσης, των πυρωµένων στερεών στους 400 oC για 2 h και των 
στερεών διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 
Σχήµα 4.4.4: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400 oC που παράχθηκαν µέσω των 
τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε κυκλοεξάνιο) και των στερεών της υδρόλυσης 
σε υδατικό σύστηµα πριν και µετά την πύρωση στους 400 oC και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά 
από πύρωση στους 400 oC. 
Σχήµα 4.4.5: Κατανοµές διαµέτρου πόρων των στερεών TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών 
αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε κυκλοεξάνιο) και των στερεών της υδρόλυσης σε υδατικό σύστηµα 
πριν και µετά την πύρωση στους 400 oC και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 
400 oC. 
Σχήµα 4.4.6: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400  oC για 2 h µέσω των 
τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των πυρωµένων σωµατιδίων στους 400 oC για 2 h των κολλοειδών 
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υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 
h. 
Σχήµα 4.4.7: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h από τα τρία 
διαφορετικά πηκτώµατα µετά από εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο, των πυρωµένων σωµατιδίων στους 400 oC των 
κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 
Σχήµα 4.4.8: Υπέρυθρα φάσµατα των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά 
αντίστροφα µικύλια, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.9: Ισόθερµοι προσρόφησης και κατανοµές διαµέτρου πόρων των στερεών TiO2 από τα κολλοειδή 
συστήµατα σε όξινες συνθήκες µε τους δύο τρόπους πύρωσης: α) απευθείας πύρωση του ξηραµένου στους 500 oC 
για 2 h και β) σταδιακή πύρωση του προπυρωµένου στους 400 oC για 2 h υλικού στους 500 oC για 2 h. 
Σχήµα 4.4.10: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών 
TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h, που παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων 
µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.11: Διαγράµµατα XRD των σωµατιδίων TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h που παράχθηκαν µέσω 
των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής 
σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.12: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των υλικών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h µέσω των τριών 
διαφορετικών αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής 
σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.13: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών 
TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που συντέθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων 
µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής µεθόδου. 
Σχήµα 4.4.14: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και 
της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.15: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που σχηµατίστηκαν 
µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής 
διαδικασίας. 
Σχήµα 4.4.16: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 700  oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε 
pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.17: Υπέρυθρα φάσµατα των υλικών TiO2 πυρωµένων στους 700 oC για 2 h που παρασκευάστηκαν µέσω 
της χρήσης µήτρας Triton X, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.18: Γραφήµατα συσχέτισης και σύγκρισης του πορώδους (SpA, Vsp και dDFT) και των χαρακτηριστικών 
XRD (LXRD και dBragg) των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h που παρασκευάστηκαν µέσω των τριών 
διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.19: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες (SpA, Vsp και dDFT) και στα χαρακτηριστικά 
XRD (LXRD και dBragg) των δειγµάτων TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών, 
των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Σχήµα 4.4.20: Φάσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης και συγκριτικό γράφηµα της συσχέτισης του ενεργειακού 
διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης όλων των υπό µελέτη δειγµάτων TiO2 (µε και χωρίς τη χρήση µήτρας) 
αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης.  
Σχήµα 4.4.21: Εικόνες SEM για τα στερεά τιτάνιας από υδατικά κολλοειδή πυρωµένα στους 100 oC για 24 h (Α), 
στους 400 oC (Β) και στους 600 oC για 2 h (Γ) σε διαφορετικές µεγεθύνσεις. 
Σχήµα 4.4.22: Φωτογραφίες SEM για τα υλικά TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο πυρωµένα στους 400 oC στις 
µεγεθύνσεις 500 x (Α) και 1.5 kx (Β), στους 600 oC (Γ) και στους 700 oC για 2 h (Δ) σε µεγέθυνση των 500 x. 
Σχήµα 4.6.1: Πιθανό µονοπάτι του µηχανισµού της αντίδρασης που οδηγεί στο σχηµατισµό των πυρήνων σε 
νανοµέγεθος τιτάνιας στη δοµή του ανατάση µέσω των αντιδράσεων olation & oxolation/alkoxolation. 
Σχήµα 4.7.1: Φάσµατα Raman και τα αντίστοιχα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ δειγµάτων τιτάνιας από όλες τις 
υπό µελέτη συνθέσεις µε και χωρίς χρήση µήτρας µε διαφορετικό ποσοστό ανατάση σε διάφορες θερµοκρασίες. 
Σχήµα 4.7.2: Γράφηµα επίδρασης του ποσοστού ανατάση στο ενεργειακό χάσµα των υπό µελέτη δειγµάτων τιτάνιας. 
Σχήµα 5.1.1: Φάσµατα 1H- (αριστερά) και 13C-NMR (δεξιά) του διαλύµατος της παρασκευασθείσας µεταλλο-
οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV). 
Σχήµα 5.1.2: Υπέρυθρο φάσµα της µεταλλο-οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV) στο εύρος 4000 
- 400 cm-1.
Σχήµα 5.1.3: Περιθλασόγραµµα του άλατος NaNO3.
Σχήµα 5.1.4: Φάσµα FTIR του ξηραµένου λευκού ιζήµατος νιτρικού νατρίου.
Σχήµα 5.1.5: Γραφήµατα XRD του κρυσταλλικού άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά την ξήρανση υπό κενό
στους 130 oC για 72 ώρες.
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Σχήµα 5.1.6: Υπέρυθρα φάσµατα του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση υπό κενό στους 
130 oC για 72 h. 
Σχήµα 5.2.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των πηκτωµάτων CeO2 από τα τρία διαφορετικά συστήµατα 
αντίστροφων µικυλίων Triton-X. 
Σχήµα 5.2.2: Θερµογραφήµατα (αριστερά) TGA και (δεξιά) DSC για τα πηκτώµατα CeO2 των τριών αντίστροφων 
µικρογαλακτωµάτων Triton X-100, 114 και 45. 
Σχήµα 5.2.3: Υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 µε την πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4. 
Σχήµα 5.2.4: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του CeO2 από τα τρία διαφορετικά ηλεκτρικώς 
ουδέτερα επιφανειοδραστικά. 
Σχήµα 5.2.5: Φωτογραφίες (α) των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων CeO2 µέσω της χρήσης των τασιενεργών: 
Triton X-100, Triton X-114 & Triton X-45 και (β) του πηκτώµατος όπου η υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης έγινε 
έξω από τα αντίστροφα µικύλια, πριν την εισδοχή της στους πυρήνες. 
Σχήµα 5.2.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) µε τη γωνία 
2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του κρυσταλλίτη (LXRD) των 
σωµατιδίων δηµήτριας στα πηκτώµατα. 
Σχήµα 5.2.7: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) µε το µήκος 
κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του κρυσταλλίτη των στερεών CeO2 στο 
εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. 
Σχήµα 5.3.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 για τα πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικού µήκους πολικής 
αλυσίδας επιφανειοδραστικά Triton-X του CeO2 που πυρώθηκαν (αριστερά) στους 300 oC για 2 h  και (δεξιά) στους 
350  oC για 2 h από το µεγαλύτερο TrX-100.   
Σχήµα 5.3.2: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικά αντίστροφα 
µικρογαλακτώµατα Triton-X του CeO2 που πυρώθηκαν στους 300 oC για 2 h (αριστερά) και στους 350  oC για 2 h 
από το µεγαλύτερο TrX-100 (δεξιά). 
Σχήµα 5.3.3: Σύγκριση του πορώδους (ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, µέσης διαµέτρου πόρων βάσει της µεθόδου BJH 
και του ειδικού όγκου πόρων) των στερεών δηµήτριας πυρωµένων στους 300  oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά 
συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X µε αριθµό επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής 
ουράς, Χ = 5, 8 και 10, για τις δύο περιπτώσεις της πύρωσης του πηκτώµατος από το µεγαλύτερο Triton X-100 
στους 300 oC και 350 oC, αντίστοιχα για 2 h. 
Σχήµα 5.3.4: Περιθλασογράµµατα των δειγµάτων CeO2 που προήλθαν από την πύρωση των πηκτωµάτων από τα 
τρία διαφορετικού µήκους τασιενεργά Triton-X (αριστερά) στους 300 oC για 2 ώρες  και (δεξιά) από το µεγαλύτερο 
επιφανειοδραστικό TrX-100 στους 350 oC για 2 h. 
Σχήµα 5.3.5: Επίδραση του διαφορετικού µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας Triton-X (Χ = 5, 8 & 10) στην 
κρυσταλλική δοµή των πυρωµένων στερεών CeO2 και στις αλλαγές στα χαρακτηριστικά XRD µε την πύρωση του 
πηκτώµατος από το µεγαλύτερο αµφίφιλο από τους 300 oC στους 350 oC. 
Σχήµα 5.3.5.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων του οξειδίου του 
δηµητρίου από τη χρήση των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 πυρωµένων 
στους 300 oC και στους 350 oC για την περίπτωση του µεγαλύτερου Triton X-100. 
Σχήµα 5.3.5.2: Εικόνες SEM των στερεών του CeO2 από τα (Α), (Γ) & (Δ) Triton X-100, 114 & 45 στους 300 oC, 
αντίστοιχα και (Β) στους 350 oC για το δείγµα από το µεγαλύτερο Triton X-100. 
Σχήµα 5.3.6: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 για τα ήδη πυρωµένα στους 300  oC για 2 h δείγµατα CeO2 
που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC µε τη χρήση των τριών διαφορετικού µήκους πολικής ουράς 
επιφανειοδραστικών Triton-X.  
Σχήµα 5.3.7: Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X στο πορώδες (ειδική 
επιφάνεια ΒΕΤ, µέση διάµετρος πόρων βάσει της µεθόδου BJH και ειδικός όγκος πόρων) των ήδη πυρωµένων 
στους 300  oC για 2 h δειγµάτων CeO2 που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 5.3.8: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα ήδη πυρωµένα στους 300  oC για 2 h στερεά CeO2 που 
πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC µε τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων 
Triton-X. 
Σχήµα 5.3.9: Διαγράµµατα XRD των προπυρωµένων στους 300  oC για 2 h δειγµάτων CeO2 που πυρώθηκαν 
περαιτέρω στους 400, 500 και 600 oC και που λήφθηκαν µε τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X.  
Σχήµα 5.3.10: Επίδραση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της ουράς Triton-X στα 
χαρακτηριστικά (LXRD, FWHM και dBragg) της κρυσταλλικής δοµής των δειγµάτων CeO2 αυξανοµένης της 
θερµοκρασίας πύρωσης.  
Σχήµα 5.3.11: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου των υλικών δηµήτριας που προέκυψαν από την απευθείας πύρωση 
των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
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Σχήµα 5.3.12: Επίδραση της απευθείας και έµµεσης πύρωσης (πύρωση των προπυρωµένων στους 300 oC 
δειγµάτων CeO2 σε ψηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης) των πηκτωµάτων από τα Triton-X µε διαφορετικό αριθµό 
επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής ουράς, Χ = 5, 8 και 10, στο πορώδες των στερεών CeO2. 
Σχήµα 5.3.13: Κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών δηµήτριας που παράχθηκαν από την απευθείας πύρωση 
των πηκτωµάτων από τα διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 
h. 
Σχήµα 5.3.14: Περιθλασογράµµατα XRD των υλικών δηµήτριας που προέκυψαν από την απευθείας και έµµεση 
πύρωση των πηκτωµάτων από τα διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X στους 400, 
500 και 600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 
Σχήµα 5.3.15: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών µεγεθών XRD (LXRD και dBragg) µε τον αριθµό επαναλαµβανόµενων 
αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής αλυσίδας, Χ = 5, 8 και 10, από την έµµεση και απευθείας πύρωση των 
πηκτωµάτων από τα Triton X-45, 114 και 100 στους 400, 500 και 600 oC για 2 h.  
Σχήµα 5.3.15.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2 από τη σταδιακή 
και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων Triton-X στους 400  oC για 2 h. 
Σχήµα 5.3.15.2: Επίδραση του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton-X και του τρόπου της πύρωσης (α: 
σταδιακής και β: απευθείας) των πηκτωµάτων στο ενεργειακό διάκενο των δειγµάτων CeO2 αυξανοµένης της 
θερµοκρασίας πύρωσης. 
Σχήµα 5.3.15.3: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 από τη σταδιακή (Α, Β και Γ) και απευθείας (Δ, Ε και Ζ) πύρωση 
των πηκτωµάτων TrX-100, TrX-114 και TrX-45 στους 400 oC για δύο ώρες. 
Σχήµα 5.3.15.4: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης των σωµατιδίων CeO2 από τη (αριστερά) σταδιακή 
και (δεξιά) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων TrX-100 (Α και Β) και TrX-45 (Γ και Δ) στους 600 oC για δύο 
ώρες. 
Σχήµα 5.3.16: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και κατανοµές µεγέθους πόρων των δειγµάτων δηµήτριας 
που προέκυψαν από (αριστερά) τη σταδιακή και (δεξιά) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα αντίστροφα 
µικύλια Triton X-100 στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 5.3.17: Συσχέτιση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ µε τη θερµοκρασία πύρωσης των στερεών CeO2 από την 
απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα αντίστροφα µικύλια Triton X-100, 114 και 45.  
Σχήµα 5.3.18: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των στερεών δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και πυρώθηκαν στους 300 oC για 2 h. Για σκοπούς σύγκρισης 
παρατίθεται και το υπέρυθρο φάσµα του πηκτώµατος του CeO2 από το Triton X-100. 
Σχήµα 5.3.19: Υπέρυθρα φάσµατα των πυρωµένων στους 300 oC στερεών CeΟ2 από τη χρήση των αντίστροφων 
µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 που πυρώθηκαν στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 5.3.20: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών CeO2 που προέκυψαν 
από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο Triton X-114 στους 
300 oC για 2 h, αντίστοιχα. 
Σχήµα 5.3.21: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε (Γ και Δ) ή 
χωρίς (Α και Β) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο Triton X-114 στους 400 oC για 2 h σε δύο 
µεγεθύνσεις 1 kx (αριστερά) και 7 kx (δεξιά). 
Σχήµα 5.3.22: Συσχέτιση (Α) της ειδικής επιφάνειας και (Β) του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους των 
δειγµάτων CeO2 µε τη θερµοκρασία πύρωσης. 
Σχήµα 5.4.1: Σχηµατική παράσταση πιθανών αλληλεπιδράσεων του µεγαλύτερου µήκους πολικής αλυσίδας TrX-
100 µε τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή. 
Σχήµα 5.4.2: Σχηµατική απεικόνιση των ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων των πολικών αλυσίδων του µεσαίου 
επιφανειοδραστικού Triton X-114 µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη CeO2 εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών που 
παρέχει το κατάλληλο αυτό µήκος αλυσίδας. 
Σχήµα 5.5.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 και περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων CeO2 
πυρωµένων στους 400 oC για 2 h που παρασκευάστηκαν µέσω διαλυτοθερµικής µεθόδου σε µη υδατική φάση µε 
χρήση βενζυλικής αλκοόλης και τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου και εκείνων που προέκυψαν από την ανάµιξη 
των δύο προαναφερθέντων αντιδραστηρίων µε ξηρό οξικό οξύ.   
Σχήµα 5.5.2: Συσχέτιση της ειδικής επιφάνειας και του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους µε την θερµοκρασία 
πύρωσης των υλικών CeO2 από τις διαλυτοθερµικές µεθόδους µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και Ce(OiPr)4 και 
εκείνων που προέκυψαν από την ανάµιξη των δύο προαναφερθέντων αντιδραστηρίων µε ξηρό οξικό οξύ. 
Σχήµα 5.5.3: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 των δειγµάτων CeO2 πυρωµένων στους 300 oC και 400 oC 
για 2 h από τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων Triton-X µεταβαλλόµενου 
µεγέθους και µέσω των διαλυτοθερµικών µεθόδων σε υδατική και µη-υδατική φάση.  
Σχήµα 5.5.4: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT των δειγµάτων CeO2 µέσω των συνθετικών µονοπατιών χωρίς τη 
χρήση µήτρας στους 300 και 400 oC για 2 h. 
Σχήµα 5.5.5: Ειδική επιφάνεια συναρτήσει της θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών δηµήτριας από τα τρία 
διαφορετικά Triton-X (έµµεση και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων) και τις συνθέσεις σε υδατική (υδατικά 
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κολλοειδή συστήµατα σε pH = 2) και µη-υδατική φάση (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ σε αυτόκλειστο 
αντιδραστήρα). 
Σχήµα 5.5.6: Διαγράµµατα XRD των πυρωµένων σωµατιδίων CeO2 στους 300 και 400 oC για 2 h µέσω των πέντε 
διαφορετικών συνθετικών πορειών µε και χωρίς χρήση µήτρας.  
Σχήµα 5.5.7: Συγκριτικά διαγράµµατα του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους συναρτήσει της θερµοκρασίας 
πύρωσης των στερεών δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X (έµµεση και απευθείας πύρωση των 
πηκτωµάτων) και τις συνθέσεις σε υδατική και µη-υδατική φάση. 
Σχήµα 5.5.8: Εικόνες SEM των σωµατιδίων CeO2 από το ξηραµένο δείγµα των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων 
σε pH = 2 (Α), των πυρωµένων στερεών από την ίδια µέθοδο (Β, Γ και Δ) και των πυρωµένων υλικών από τη 
διαλυτοθερµική διαδικασία µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος στους 400 και 600 oC (Ε και Ζ) 
σε δύο µεγεθύνσεις των 500 x και 1.5 kx. 
Σχήµα 6.1.1: Φάσµατα 1H- (αριστερά) και 13C-NMR (δεξιά) της παρασκευασθείσας µεταλλο-οργανικής ένωσης 
ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(III). 
Σχήµα 6.1.2: Υπέρυθρο φάσµα της µεταλλο-οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IΙΙ) στο εύρος 4000 
- 400 cm-1.
Σχήµα 6.1.3: Περιθλασογράµµατα XRD του κρυσταλλικού άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά την ξήρανση υπό
κενό στους 180 oC για 24 ώρες.
Σχήµα 6.1.4: Υπέρυθρα φάσµατα του εξαένυδρου νιτρικού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση υπό κενό στους
180 oC για 24 h.
Σχήµα 6.2.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των πηκτωµάτων CeO2

* από τα τρία διαφορετικά συστήµατα
αντίστροφων µικυλίων Triton-X.
Σχήµα 6.2.2: Θερµογραφήµατα TGA (αριστερά) και DSC (δεξιά) για τα πηκτώµατα CeO2

* των τριών αντίστροφων
µικρογαλακτωµάτων Triton X-100, 114 και 45.
Σχήµα 6.2.3: Υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3.
Σχήµα 6.2.4: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του CeO2

* από τα τρία διαφορετικά ηλεκτρικώς
ουδέτερα επιφανειοδραστικά.
Σχήµα 6.2.5: Φωτογραφίες (α) των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων CeO2

* µέσω της χρήσης των τασιενεργών:
Triton X-100, Triton X-114 & Triton X-45 και (β) του πηκτώµατος όπου η υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης έγινε
έξω από τα αντίστροφα µικύλια, πριν την εισδοχή της στους πυρήνες.
Σχήµα 6.2.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) µε τη γωνία
2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του κρυσταλλίτη (LXRD) των
σωµατιδίων τρισθενούς δηµήτριας στα πηκτώµατα.
Σχήµα 6.2.7: Συνάρτηση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) µε το µήκος
κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του κρυσταλλίτη των στερεών CeO2

*

στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων.
Σχήµα 6.3.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων για τα
πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικού µήκους πολικής αλυσίδας επιφανειοδραστικά Triton-X του CeO2

* που
πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h.
Σχήµα 6.3.2: Περιθλασογράµµατα των δειγµάτων CeO2

* που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων από
τα τρία διαφορετικού µήκους τασιενεργά Triton-X στους 400 oC για 2 ώρες.
Σχήµα 6.3.3: Σύγκριση του πορώδους (ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, µέσης διαµέτρου πόρων βάσει της µεθόδου BJH
και του ειδικού όγκου πόρων) των στερεών CeO2

* πυρωµένων στους 400  oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά
συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X µε αριθµό επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής
ουράς, Χ = 5, 8 και 10.
Σχήµα 6.3.4: Επίδραση του διαφορετικού µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας Triton-X (Χ = 5, 8 και 10) στα
χαρακτηριστικά XRD (dBragg, FWHM & LXRD) των πυρωµένων στερεών CeO2

* στους 400 oC για 2 h.
Σχήµα 6.3.4.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων του οξειδίου του
δηµητρίου(III) από τη χρήση των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 & 45 πυρωµένων
στους 400 oC για 2 h.
Σχήµα 6.3.4.2: Εικόνες SEM των στερεών CeO2

* από τα (Α & Δ), (Β & Ε) & (Γ και Ζ) Triton X-100, 114 και 45
στους 400 oC για 2 h, αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις των 500 x και 7000 x.
Σχήµα 6.3.5: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 των δειγµάτων CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων
στους 500 & 600 oC για 2 h µε τη χρήση των τριών διαφορετικού µήκους πολικής ουράς επιφανειοδραστικών Triton-
X.
Σχήµα 6.3.6: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT των στερεών CeO2

* που προέκυψαν από την πύρωση των
πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC για 2 h µε τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων
Triton-X.
Σχήµα 6.3.7: Διαγράµµατα XRD των δειγµάτων CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 500 & 600 oC για
2 h µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X.
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Σχήµα 6.3.8: Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X στο πορώδες (ειδική 
επιφάνεια ΒΕΤ, µέση διάµετρος πόρων βάσει της µεθόδου BJH και ειδικός όγκος πόρων) των πυρωµένων 
δειγµάτων CeO2

* στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 6.3.9: Επίδραση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της ουράς Triton-X στα 
χαρακτηριστικά (dBragg, FWHM & LXRD) της κρυσταλλικής δοµής των δειγµάτων CeO2

* αυξανοµένης της 
θερµοκρασίας πύρωσης.  
Σχήµα 6.3.10: Φάσµατα FTIR των στερεών δηµήτριας(III) που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των αντίστροφων 
µικυλίων Triton X-100, 114 & 45 και πυρώθηκαν στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. Για σκοπούς σύγκρισης 
παρατίθεται και το υπέρυθρο φάσµα του πηκτώµατος του CeO2

* από το TrX-114. 
Σχήµα 6.3.10.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2

* από την πύρωση 
των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων Triton-X στους 500  oC για 2 h (αριστερά) και γράφηµα 
συσχέτισης του ενεργειακού διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης για σκοπούς σύγκρισης (δεξιά). 
Σχήµα 6.3.10.2: Εικόνες SEM των στερεών CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων (Α και Δ), (Β και Ε) και (Γ 
και Ζ) Triton X-100, 114 και 45 στους 600 oC για 2 h, αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις των 500 x και 7000 x. 
Σχήµα 6.3.11: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου των υλικών δηµήτριας(III) που προέκυψαν από την απευθείας 
πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h, 
αντίστοιχα. 
Σχήµα 6.3.12: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και κατανοµές µεγέθους πόρων των δειγµάτων CeO2

* που 
προέκυψαν από την απευθείας και σταδιακή πύρωση των πηκτωµάτων από τα αντίστροφα µικύλια Triton X-100, 
114 και 45 στους 600 oC για 2 h. 
Σχήµα 6.3.13: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών CeO2

* που προέκυψαν 
από την πύρωση των πηκτωµάτων από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h µετά από ή χωρίς εκχύλιση 
τους µε κυκλοεξάνιο. 
Σχήµα 6.3.14: Φωτογραφίες SEM των στερεών CeO2

* που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε (Β 
και Δ) ή χωρίς (Α και Γ) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h, 
αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις 1.5 kx (πάνω) και 7 kx (κάτω). 
Σχήµα 6.5.1: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των στερεών CeO2 (Α) και CeO2

* (Β) από την πύρωση των αντίστοιχων 
πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h και συγκριτικό διάγραµµα (Γ) συσχέτισης της ειδικής επιφάνειας των δειγµάτων 
µε τη θερµοκρασία πύρωσης. 
Σχήµα 6.5.2: (Α) Μεταβολή του κρυσταλλικού µεγέθους των δειγµάτων µε τη θερµοκρασία πύρωσης και (Β) 
φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2 και CeO2

* από την πύρωση των 
αντίστοιχων πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h. 
Σχήµα 6.5.3: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 (Α) & CeO2

* (Β) από την πύρωση των πηκτωµάτων TrX-100 στους 
400 oC για 2 h. 
Σχήµα 6.5.4: Φάσµατα XPS (α) επισκόπησης (β) Ce 3d και (γ) O 1s για τα δείγµατα οξειδίου του δηµητρίου από 
το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 µε χρήση της διαφορετικής πρόδροµης ένωσης Α: Ce(OiPr)4 και Β: Ce(OiPr)3 
στους 400 oC για 2 ώρες. 
Σχήµα 6.5.5: Φάσµατα Raman για τα στερεά οξειδίου του δηµητρίου από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 µε 
χρήση της διαφορετικής πρόδροµης ένωσης Α: Ce(OiPr)4 και Β: Ce(OiPr)3 στους 400 oC για 2 h. 
Σχήµα 7.1.1: Εικόνες SEM των δειγµάτων TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS600) και τη χρήση αντίστροφων 
µικυλίων Triton X (ΤΗ600) πυρωµένων στους 600 oC. 
Σχήµα 7.1.2: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων TiO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ) 
και τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένων σε διαφορετικές θερµοκρασίες και του εµπορικά διαθέσιµου 
δείγµατος TiO2.  
Σχήµα 7.1.3: Εικόνες SEM των δειγµάτων TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS400 και TS600) και τη χρήση 
αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ400 και ΤΗ600) πυρωµένων στους 400 oC και 600 oC. 
Σχήµα 7.1.4: Πειραµατικά δεδοµένα (κουκκίδες) και προσαρµοσµένες ισόθερµοι προσρόφησης Freundlich 
(διακεκοµµένες γραµµές) για την προσρόφηση ουρανίου από δείγµατα TiO2 από τη χρήση µήτρας (ΤΗ) και τη 
διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένα σε διαφορετικές θερµοκρασίες, καθώς επίσης και του εµπορικά διαθέσιµου 
δείγµατος TiO2. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 10 ml υδατικών διαλυµάτων µε 0.05 g TiO2, για [U(VI)]o 
ανάµεσα σε 10-5 mol l-1 και 5x10-4 mol l-1, σε pH 3 και T = 23 ± 2 oC, 3 µέρες διάρκειας ισορροπίας. 
Σχήµα 7.1.5: Σχηµατική απεικόνιση πιθανών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις επιφανειακές υδροξυλοµάδες TiO2 
και τα κατιόντα ουρανιλίου. 
Σχήµα 7.1.6: Γράφηµα συσχέτισης του συντελεστή κατανοµής (Kd) της προσρόφησης ουρανίου από TiO2, της 
ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και του ειδικού όγκου πόρων για τα δείγµατα TiO2 µε διαφορετικά σωµατιδιακά µεγέθη. 
Σχήµα 7.1.7: Σχηµατική απεικόνιση µηχανισµού δέσµευσης των κατιόντων ουρανιλίου στην εξωτερική 
σωµατιδιακή επιφάνεια και στην εσωτερική επιφάνεια. 
Σχήµα 7.1.8: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 του δείγµατος TiO2 Triton X-45 στους 400 oC για 2 h πριν 
και µετά την προσρόφηση ουρανίου. 
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Σχήµα 7.1.9: Καµπύλες τιτλοδότησης οξέος/βάσεως για τα δείγµατα TiO2 µε χρήση µήτρας Triton X-114 και από 
τη διαλυτοθερµική µέθοδο, στους 400 και 500 oC σε ιοντική ισχύ 0.1 Μ. 
Σχήµα 7.2.1: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων CeO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X-100. 
Τα δείγµατα µε τη σηµείωση g προήλθαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων CeO2, ενώ τα υπόλοιπα 
δείγµατα πυρώθηκαν στις επιλεγµένες θερµοκρασίες κατόπιν προηγούµενης θερµικής κατεργασίας στους 300 oC. 
Σχήµα 7.2.2: Εικόνες SEM των δειγµάτων CeO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X-100 και 
πυρωµένων στους 600 oC κατόπιν θερµικής προ-κατεργασίας και απευθείας πύρωσης («g»). 
Σχήµα 7.2.3: Πειραµατικά δεδοµένα (κουκκίδες) και προσαρµοσµένες ισόθερµοι προσρόφησης Langmuir 
(διακεκοµµένες γραµµές) για την προσρόφηση ουρανίου από δείγµατα CeO2 από τη χρήση µήτρας και πυρωµένα 
απευθείας (µε τη σηµείωση g) ή κατόπιν θερµικής προ-κατεργασίας σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. Τα 
πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 10 ml υδατικών διαλυµάτων µε 0.03 g CeO2, για 10-5 mol l-1 < [U(VI)]o < 5x10-

4 mol l-1, σε pH 3 και T = 23 ± 2 oC και 3 µέρες διάρκειας ισορροπίας. 
Σχήµα 7.2.4: Σχηµατική απεικόνιση πιθανών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις επιφανειακές υδροξυλοµάδες CeO2 
και τα κατιόντα ουρανιλίου. 
Σχήµα 7.2.5: Φάσµατα FTIR των στερεών CeO2 µετά την προσρόφηση U(VI). 
Σχήµα 7.2.6: Διάγραµµα µέγιστης προσροφητικής ικανότητας (qmax) για την προσρόφηση ουρανίου από CeO2 
συναρτήσει της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ των στερεών CeO2. 
Σχήµα 7.2.7: Καµπύλες τιτλοδότησης οξέος/βάσεως για τα δείγµατα CeO2 µε χρήση µήτρας Triton X-100 στους 
400 και 600 oC σε ιοντική ισχύ 0.5 Μ και γράφηµα γραµµικής συσχέτισης µεταξύ της ειδικής συγκέντρωσης των 
επιφανειακών υδροξυλοµάδων (n(-OH)/(mol kg-1)) που προσδιορίστηκε από τις τιτλοδοτήσεις οξέος/βάσεως και 
της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ (m2 g-1) που υπολογίστηκε από την ισοθερµική ογκοµετρική προσρόφηση Ν2. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.1: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των συνθετικών µονοπατιών µε και χωρίς χρήση µήτρας σε µη-
υδατική φάση (Pinna and Niederberger, 2008). 
Πίνακας 2.2: Κύριες διαφορές ανάµεσα στα γαλακτώµατα και στα µικρογαλακτώµατα (Khadzhiev et al., 2013). 
Πίνακας 2.3: Χαρακτηριστικά της σειράς των τασιενεργών Triton X (Šolcová et al., 2008; Suzuki et al., 1997). 
Πίνακας 3.1: Σύνοψη πειραµατικών αποτελεσµάτων που λήφθηκαν στα πλαίσια της Δ.Δ.  
Πίνακας 4.1.1: Δεδοµένα XRD των πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
Πίνακας 4.1.2: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα για τις κορυφές των φασµάτων ATR-FTIR των 
πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran 
et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 2001; Kluson et al., 
2003; Socrates, 2004; Lee et al., 2005). 
Πίνακας 4.1.3: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
Πίνακας 4.1.4: Δεδοµένα TGA και DSC των τριών πηκτωµάτων TiO2. 
Πίνακας 4.2.1: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης Ν2 για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 h δείγµατα TiO2 
προερχόµενα από τα τρία διαφορετικού µήκους ουράς αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 45. 
Πίνακας 4.2.2: Δεδοµένα πορώδους για τα στερεά τιτάνιας, προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h, που πυρώθηκαν 
περαιτέρω στους 500 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά. 
Πίνακας 4.2.3: Δεδοµένα πορώδους για τα προπυρωµένα στερεά οξειδίου του τιτανίου, που πυρώθηκαν περαιτέρω 
στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά αµφίφιλα. 
Πίνακας 4.2.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες δείγµατα προερχόµενα 
από τα τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 45. 
Πίνακας 4.2.5: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 500 oC για 2 ώρες δείγµατα προερχόµενα 
από τα προπυρωµένα στους 400 oC στερεά µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων. 
Πίνακας 4.2.6: Δεδοµένα XRD για τα πυρωµένα στερεά στους 600 oC για 2 h µετά από προπύρωση στους 400 oC, 
για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια. 
Πίνακας 4.2.7: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα FTIR των πυρωµένων στερεών τιτάνιας για τα συστήµατα 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 (Bagheri et al., 2012; Beranek and Kisch, 2008; Al-Omair et al., 
2014; Parra et al., 2008). 
Πίνακας 4.2.8: Δεδοµένα XRD για τα πυρωµένα στους 700 και 800 oC για 2 h στερεά TiO2, που προπυρώθηκαν 
στους 400 oC, για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικρογαλακτώµατα. 
Πίνακας 4.2.8.1: Δεδοµένα µετρήσεων DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων TiO2 από τα Triton X-
100, 114 και 45 πυρωµένων σε διάφορες θερµοκρασίες. 
Πίνακας 4.2.9: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης Ν2 για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες δείγµατα TiO2 
προερχόµενα από τα τρία πηκτώµατα µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 
Πίνακας 4.2.10: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες δείγµατα προερχόµενα 
από τα τρία πηκτώµατα µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 
Πίνακας 4.2.10.1: Αποτελέσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων TiO2 πυρωµένων στους 400 oC 
για 2 h πριν και µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X. 
Πίνακας 4.2.11: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης οξειδίων του τιτανίου που σχηµατίστηκαν από την απευθείας 
και τη µη απευθείας πύρωση των τριών διαφορετικών τζιελιών στους 500 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.2.12: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 που προήλθαν από την απευθείας και τη σταδιακή πύρωση 
των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων στους 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.2.13: Δεδοµένα XRD των δειγµάτων TiO2 από την απευθείας και τη σταδιακή πύρωση των τριών 
διαφορετικών τζιελιών στους 500 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.2.14: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των δειγµάτων τιτάνιας από την απευθείας και τη µη απευθείας 
πύρωση των τριών διαφορετικών τζιελιών στους 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.2.15: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών TiO2 που σχηµατίζονται όταν α) το δείγµα που 
προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400 oC για 2 h πυρώνεται 
περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h, β) στην περίπτωση που το πήκτωµα (χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται 
απευθείας στους 500 και 600 oC για 2 h και γ) όταν µέρος του πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της 
εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο πυρωθεί στους 400 oC για 2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται 
περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.2.16: Δεδοµένα XRD των σωµατιδίων TiO2 που προκύπτουν όταν α) το δείγµα που προέρχεται από την 
πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400 oC για 2 h πυρώνεται περαιτέρω στους 500 
και 600 oC για 2 h, β) στην περίπτωση που το πήκτωµα (χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 
και 600 oC για 2 h και γ) όταν µέρος του πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο 
πυρωθεί στους 400 oC για 2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600
oC για 2 h. 
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Πίνακας 4.2.17: Σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων των συντιθέµενων δειγµάτων της τιτάνιας µε 
βιβλιογραφικά δεδοµένα. 
Πίνακες 4.4.1: και 4.4.2: Δεδοµένα TGA και DSC για τα ξηραµένα στερεά TiO2 από τις δύο µεθόδους χωρίς τη 
χρήση µήτρας σε υδατική (pH 2) και µη-υδατική φάση (διαλυτοθερµική µέθοδος µε βενζυλική αλκοόλη και ξηρό 
οξικό οξύ). 
Πίνακας 4.4.3: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 από την ξήρανση στους 100 oC για 24 h των στερεών 
τιτάνιας µέσω της υδρόλυσης, των πυρωµένων στερεών στους 400 oC για 2 h και των στερεών διαλυτοθερµικής 
σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 
Πίνακας 4.4.4: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών 
αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε κυκλοεξάνιο) και των στερεών της υδρόλυσης σε υδατικό σύστηµα 
πριν και µετά την πύρωση στους 400 oC και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 
400 oC. 
Πίνακας 4.4.5: Δεδοµένα µετρήσεων XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400  oC για 2 h µέσω των τριών 
διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των πυρωµένων σωµατιδίων στους 400 oC για 2 h των κολλοειδών υδατικών 
συστηµάτων σε pH 2 και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.4.6: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των κορυφών FTIR των στερεών TiO2 από τα τρία 
διαφορετικά αντίστροφα µικύλια, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης 
(Bhattacharyya et al., 2015; Parra et al., 2008; Socrates, 2004; Colomer et al., 2006). 
Πίνακας 4.4.7: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες µε τους 
δύο τρόπους πύρωσης: α) απευθείας πύρωση του ξηραµένου στους 500 oC για 2 h και β) σταδιακή πύρωση του 
προπυρωµένου στους 400 oC για 2 h υλικού στους 500 oC για 2 h. 
Πίνακας 4.4.8: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h που συντέθηκαν µέσω 
των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Πίνακας 4.4.9: Δεδοµένα XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά 
αντίστροφα µικύλια, την υδροθερµική µέθοδο και τη διαλυτοθερµική σύνθεση. 
Πίνακας 4.4.10: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και 
µέσω της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Πίνακας 4.4.11: Αποτελέσµατα XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που παρασκευάστηκαν 
µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 
Πίνακας 4.4.12: Μετρήσεις XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 700 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά 
αντίστροφα µικύλια, τα κολλοειδή όξινα συστήµατα και τη διαλυτοθερµική τεχνική. 
Πίνακας 4.4.13: Δεδοµένα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης όλων των υπό µελέτη δειγµάτων TiO2 χωρίς τη χρήση 
µήτρας (κολλοειδή υδατικά συστήµατα και διαλυτοθερµική µέθοδος) αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης. 
Πίνακας 4.7.1: Περιεκτικότητα φάσεων ανατάση και ρουτηλίου όπως προσδιορίστηκε από τα δεδοµένα των 
µετρήσεων Raman, ενεργειακού χάσµατος και κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους στερεών TiO2 από όλες τις 
υπό µελέτη συνθέσεις µε και χωρίς χρήση µήτρας σε διάφορες θερµοκρασίες. 
Πίνακας 5.1.1: Πειραµατικά δεδοµένα NMR 1Η και 13C (ppm) για το Ce(OiPr)4 σε διαλύτη CDCl3 (Fulmer et al., 
2010). 
Πίνακας 5.1.2: Αποτελέσµατα FTIR-ATR της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4 (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 
1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005). 
Πίνακας 5.1.3: Αποτελέσµατα FTIR του ιζήµατος NaNO3 (Soren et al., 2015; Miller and Wilkins, 1952; Irish and 
Davis, 1968; Fournier et al., 2016; Li et al., 2016; Singh et al., 2017; Hernández-Paredes et al., 2008; 
Vijayakumar et al., 2008; Socrates, 2004).  
Πίνακας 5.1.4: Αριθµητικά δεδοµένα από τις αναλύσεις XRD για το άλας (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά την 
ξήρανση υπό κενό στους 130 oC για 72 h. 
Πίνακας 5.1.5: Δεδοµένα FTIR του πρόδροµου άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 (Patil and Shukla, 2016; Rahul et al., 
2014; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 1967; Socrates, 2004; Vijayakumar et al., 2008; Hernández-Paredes 
et al., 2008; Singh et al., 2017). 
Πίνακας 5.2.1: Δεδοµένα XRD για τα πηκτώµατα της δηµήτριας από τα τρία διαφορετικού µήκους πολικής 
αλυσίδας Triton-X. 
Πίνακας 5.2.2: Αποτελέσµατα TGA & DSC των πηκτωµάτων CeO2 από τα Triton X-100, 114 & 45. 
Πίνακας 5.2.3: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα της ταυτοποίησης των κορυφών των φασµάτων ATR-
FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990; 
Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 2003; 
Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi et al., 2017). 
Πίνακας 5.2.4: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
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Πίνακας 5.3.1: Δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας που πυρώθηκαν στους 300 oC για 
2 h από τα πηκτώµατα των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton-X και στους 350  oC για 2 h από το 
πήκτωµα του TrX-100. 
Πίνακας 5.3.2: Δεδοµένα XRD για τα στερεά δηµήτριας που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων από τα 
τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton-X στους 300 oC για 2 h και από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 350
oC για 2 h. 
Πίνακας 5.3.2.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών του CeO2 από τη χρήση 
των τριών διαφορετικών τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 πυρωµένων στους 300 oC και στους 350 oC για την 
περίπτωση του µεγαλύτερου Triton X-100. 
Πίνακας 5.3.3: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των ήδη πυρωµένων στους 300  oC για 2 h στερεών δηµήτριας 
που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X.  
Πίνακας 5.3.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των ήδη πυρωµένων στους 300  oC για 2 h σωµατιδίων CeO2 που 
πυρώθηκαν περαιτέρω στους 400, 500 και 600 oC από τα τασιενεργά Triton X-100, 114 και 45. 
Πίνακας 5.3.5: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των δειγµάτων δηµήτριας που προήλθαν από την απευθείας 
πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 5.3.6: Δεδοµένα XRD των στερεών δηµήτριας που προήλθαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
από τα διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 5.3.6.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των υλικών CeO2 από την έµµεση 
και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών Triton-X στους 400, 
500 και 600  oC για 2 h. 
Πίνακας 5.3.7: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων FTIR των στερεών δηµήτριας από τα τρία 
διαφορετικά Triton-X στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h (Wang et al., 2010; Sreeremya et al., 2012; 
Sreeremya et al., 2014; Socrates, 2004; Sujana et al., 2008; Ledwa and Kępiński, 2017; Ansari, 2010; Yan and 
Zhu, 2008; Ketzial and Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014). 
Πίνακας 5.3.8: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των υλικών δηµήτριας(ΙV) που προήλθαν από την πύρωση 
των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο Triton X-114 στους 300, 400, 500 και 
600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 
Πίνακας 5.3.9: Δεδοµένα XRD των στερεών CeO2 από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση µε 
κυκλοεξάνιο από το µεσαίο Triton X-114 στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h. 
Πίνακας 5.5.1: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης και XRD των στερεών δηµήτριας(ΙV) που πυρώθηκαν στους 
400 και 500 oC για 2 h από τις δύο διαφορετικές διαλυτοθερµικές διαδικασίες.  
Πίνακας 5.5.2: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙV) που πυρώθηκαν στους 300, 400, 
500 και 600 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X και τις συνθέσεις σε υδατική (υδατικά κολλοειδή συστήµατα 
σε pH = 2) και µη-υδατική φάση (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα).  
Πίνακας 5.5.3: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των ξηραµένων και πυρωµένων σωµατιδίων CeO2 στους 300, 
400, 500 και 600 oC για 2 h από τις παρασκευές σε υδατική και µη-υδατική φάση. 
Πίνακας 6.1.1: Δεδοµένα 1Η- και 13C-NMR  για το Ce(OiPr)3 σε διαλύτη CDCl3 (Fulmer et al., 2010). 
Πίνακας 6.1.2: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα FTIR-ATR της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 (Gradeff et 
al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et 
al., 2005). 
Πίνακας 6.1.3: Αριθµητικά δεδοµένα από τις µετρήσεις XRD για το άλας Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά την 
ξήρανση υπό κενό στους 180 oC για 24 h. 
Πίνακας 6.1.4: Δεδοµένα FTIR του πρόδροµου άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο (Hamlaoui et al., 2009; Ozkazanc et al., 
2012; Carneiro et al., 2012; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 1967; Socrates, 2004; Vijayakumar et al., 2008; 
Hernández-Paredes et al., 2008; Singh et al., 2017). 
Πίνακας 6.2.1: Δεδοµένα XRD για τα πηκτώµατα της τρισθενούς δηµήτριας από τα τρία διαφορετικού µήκους 
πολικής αλυσίδας Triton-X. 
Πίνακας 6.2.2: Αποτελέσµατα TGA & DSC των πηκτωµάτων CeO2

* από τα Triton X-100, 114 και 45. 
Πίνακας 6.2.3: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα της ταυτοποίησης των κορυφών των φασµάτων ATR-
FTIR των πηκτωµάτων τρισθενούς δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et 
al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 
2003; Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi et al., 2017). 
Πίνακας 6.2.4: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων δηµήτριας(III) από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
Πίνακας 6.3.1: Αριθµητική ανάλυση της ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙΙΙ) που πυρώθηκαν 
στους 400 oC για 2 h από τα πηκτώµατα των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton-X.  
Πίνακας 6.3.2: Δεδοµένα XRD για τα στερεά δηµήτριας(III) που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων 
από τα τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton-X στους 400 oC για 2 h. 
Πίνακας 6.3.2.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών του CeO2

* από τη χρήση 
των τριών διαφορετικών τασιενεργών Triton X-100, 114 & 45 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h. 
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Πίνακας 6.3.3: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙΙΙ) που πυρώθηκαν στους 500 & 600 

oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X.  
Πίνακας 6.3.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των πυρωµένων σωµατιδίων CeO2

* στους 500 & 600 oC για 2 h 
από τα τασιενεργά Triton X-100, 114 & 45. 
Πίνακας 6.3.5: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων FTIR των στερεών CeO2

* από τα τρία 
διαφορετικά Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h (Wang et al., 2010; Sreeremya et al., 2012; Sreeremya et 
al., 2014; Sujana et al., 2008; Ledwa and Kępiński, 2017; Ansari, 2010; Socrates, 2004; Yan and Zhu, 2008; 
Ketzial and Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014; Ksapabutr et al., 2006). 
Πίνακας 6.3.5.1: Δεδοµένα DRUV-Vis solid state των υλικών CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των 
τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών Triton-X στους 500 & 600  oC για 2 h. 
Πίνακας 6.3.6: Δεδοµένα πορώδους των δειγµάτων δηµήτριας(ΙΙΙ) που προήλθαν από την απευθείας και σταδιακή 
πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 
Πίνακας 6.3.7: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών που προήλθαν από την πύρωση των πηκτωµάτων 
δηµήτριας(ΙΙΙ) και από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h µετά από ή χωρίς την εκχύλιση µε 
κυκλοεξάνιο. 
Πίνακας 6.3.8: Δεδοµένα XRD των σωµατιδίων CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση 
µε κυκλοεξάνιο από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h. 
Πίνακας 6.6.1: Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και κρυσταλλικού σωµατιδιακού 
µεγέθους των υπό µελέτη δειγµάτων CeO2 και CeO2

* από τις δύο πρόδροµες ενώσεις Ce(OiPr)4 και Ce(OiPr)3, 
αντίστοιχα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. 
Πίνακας 7.1.1: Δεδοµένα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου και µέσης διαµέτρου πόρων των δειγµάτων TiO2 από 
τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ) και τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένων σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες και χρόνους κατεργασίας και του εµπορικά διαθέσιµου δείγµατος TiO2.  
Πίνακας 7.1.2: Αποτελέσµατα υπολογισµένων σταθερών για τα µοντέλα ισόθερµων Langmuir, Freundlich και Kd. 
Πίνακας 7.1.3: Συνοπτικά αποτελέσµατα τιτλοδότησης αιωρηµάτων TiO2, που παράχθηκαν µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους σύνθεσης και πυρώθηκαν σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες, σε τρεις διαφορετικές ιοντικές ισχύες. 
Πίνακας 7.2.1: Δεδοµένα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου, µέσης διαµέτρου πόρων, ειδικής συγκέντρωσης των 
επιφανειακών υδροξυλοµάδων και κρυσταλλικού µεγέθους (L) των δειγµάτων CeO2 από την απευθείας (µε τη 
σηµείωση g) και σταδιακή πύρωση στις τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. 
Πίνακας 7.2.2: Αποτελέσµατα σταθερών που προσδιορίστηκαν από τα µοντέλα ισοθέρµων Langmuir, Freundlich 
και Linear στα πειραµατικά δεδοµένα προσρόφησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

AMS Accelerator Mass Spectrometry 
AOT sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate 
ASAP Accelerated Surface Area Porosimetry 
ATR-FTIR Attenuated Total Reflectance Fourier 

Transform Infra Red 
BET Brunauer Emmett Teller 
BJH Barrett Joyner Halenda 
CAN Ceric Ammonium Nitrate 
CeO2 οξείδιο του δηµητρίου 
CeO2

* οξείδιο του δηµητρίου από τρισθενή 
πρόδροµη ένωση (Ce(OiPr)3) 

CMC Critical Micelle Concentration 
CTAB or CTABr cetyltrimethylammonium bromide 
dBJH µέση διάµετρος πόρων βάσει BJH 
dBragg ενδο-ατοµική απόσταση διαδοχικών 

κρυσταλλικών επιπέδων 
DDABr dodecyltrimethyl-ammonium bromide 
dDFT µέση διάµετρος πόρων βάσει DFT 
DEPT Distortionless Enhancement by Polarization 

Transfer  
DFT Density Functional Theory 
DLS Dynamic Light Scattering 
DME 1,2-dimethoxyethane 
DRUV-Vis Diffuse Reflectance Ultra Violet-Visible 

solid state 
DSC Differential Scanning Calorimetry 
DSSCs Dye-Sensitized Solar Cells 
E Emulsions 
EXAFS Extended X-ray Absorption Fine Structure 
FCC Face Centered Cubic 
FTIR Fourier Transform Infra Red 
FWHM Full Width at Half Maximum 
HRTEM High-Resolution Transmission Electron 

Microscopy 
HTAB (11-hydroxyundecyl)trimethylammonium 

bromide 
IPA isopropanol 
IUPAC International Union of Pure and Applied 

Chemistry 
JCPDS Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards 
LXRD κρυσταλλικό µέγεθος σωµατιδίου 
ME MicroEmulsions 
NMR Nuclear Magnetic Resonance 
o/w or L1 oil in water 
OSC Oxygen Storage Capacity 
OTABr octadecyltrimethyl-ammonium bromide 
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P-XRD X-Ray Powder Diffraction
PE/B-b-PEO poly(ethylene-co-butylene)-b-

poly(ethylene) oxide
Pluronic P123 poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene

glycol)-block-poly(ethylene glycol)
Pluronic PE 6800 poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene

glycol)-block-poly(ethylene glycol), 80 %
of polyethylene glycol in molecule

PTFE polytetrafluoroethylene
PVP polyvinylpyrrolidone
pzc zero point of charge
qmax µέγιστη χωρητικότητα (mg g-1)
r = [H2O]/[M] µοριακός λόγος νερού προς µέταλλο
SAXS Small-Angle X-ray Scattering
SDA Structure Directing Agent
SEM Scanning Electron Microscopy
SpABET ειδική επιφάνεια ΒΕΤ
TGA Thermo Gravimetric Analysis
TiO2 οξείδιο του τιτανίου
Triton X alkylphenol hydroxypolyethelene, 4-

(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl-
polyethylene glycol, t-octylpheno-
xypolyethoxyethanol, polyethylene glycol
tert-octylphenyl ether

Triton X-100 or TrX-100 or TrX100 t-octylphenoxypolyethoxyethanol, number
of polymerized ethylene oxides: n or X = 10

Triton X-114 or TrX-114 or TrX114 polyethylene glycol tert-octylphenyl ether,
number of polymerized ethylene oxides: n
or X = 8

Triton X-45 or TrX-45 or TrX45 polyethylene glycol 4-tert-octylphenyl
ether, number of polymerized ethylene
oxides: n or X = 5

TRLFS Time-Resolved Laser Fluorescence
Spectroscopy

TTIP titanium tetra-isopropoxide
UV-Vis Ultra Violet-Visible Absorption
VOCs Volatile Organic Compounds
VSp ειδικός όγκος πόρων
w/o or L2 water in oil
Wo or RW µοριακός λόγος νερού προς τασιενεργό
XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
___________________________________________________________________________ 

1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα µεσοπορώδη οξείδια µετάλλων µετάπτωσης έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της 

επιστηµονικής κοινότητας καθώς παρουσιάζουν τόσο τις οπτικές και ηλεκτρονιακές ιδιότητες 

των µετάλλων µετάπτωσης όσο και τα πλεονεκτήµατα µεσοπορωδών υλικών. Από τους 

ανόργανους ηµιαγωγούς µόνο η τιτάνια και η δηµήτρια (TiO2 & CeO2) δείχνουν να είναι οι 

πιο υποσχόµενοι καταλύτες. Στην περίπτωση της τιτάνιας το προαναφερθέν οφείλεται στην 

κατάλληλη δοµή ηλεκτρονιακών ζωνών, την φωτοσταθερότητα, την χηµική σταθερότητα και 

την εµπορική διαθεσιµότητα της (Chowdhury et al., 2016; Patra et al., 2016; Vivero-Escoto et 

al., 2012). Η µεσοπορώδης τιτάνια αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης και στην καταπολέµηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης (Chen and 

Mao, 2007). Γενικά, το οξείδιο του τιτανίου βρίσκει ευρεία βιοµηχανική εφαρµογή στην 

ετερογενή κατάλυση, προσρόφηση, φωτοκατάλυση και σαν λευκό πιγµέντο (Nursam et al., 

2016). 

Το οξείδιο του δηµητρίου (CeO2) ως ένα από τα πιο δραστικά µεταλλοξείδια των σπανίων 

γαιών τράβηξε την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας λόγω της ευρείας γκάµας των 

εφαρµογών του στην κατάλυση, σε αισθητήρες οξυγόνου, σε στερεά κελιά καυσίµων, σε 

τεχνολογίες απορρύπανσης, στη βιοτεχνολογία, σε οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές. Επίσης, 

πολύ σηµαντική είναι η αποθηκευτική ικανότητα του CeO2 σε οξυγόνο (Lotfi and Khorrami, 

2016; Ledwa and Kępiński, 2017; Sun et al., 2012), η οποία συνδέεται µε την κρυσταλλική 

δοµή του φθορίτη που παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στην κατάρρευση της δοµής και 

κατά την αποµάκρυνση ατόµων οξυγόνου από το πλέγµα. Η διαφορά φορτίων που προκύπτει 

στο πλέγµα αντισταθµίζεται από το σχηµατισµό του κατιόντος Ce(III) δηµιουργώντας έτσι µη-

στοιχειοµετρικό CeO(2-x) (Yuan et al., 2009; Chowdhury and Lin, 2011). Γενικά, λόγω των 

προαναφερθέντων ιδιαίτερων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων της, η δηµήτρια παίζει σηµαντικό 

ρόλο σε πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Στα πλαίσια αυτά, η µελέτη πιθανών συνθετικών µονοπατιών παρασκευής µεσοπορωδών 

στερεών τιτάνιας και δηµήτριας µε µεγάλη ειδική επιφάνεια, ρυθµιζόµενο µέγεθος πορώδους 

και µεσοπορώδη κρυσταλλική δοµή µεγάλης εµβέλειας είναι θεµελιώδους σηµασίας για 

αύξηση του αριθµού των ενεργών κέντρων και αποτελεσµατικής µεταφοράς µάζας και 

παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον τόσο στην κατάλυση όσο και στις τεχνολογίες 

απορρύπανσης του περιβάλλοντος (Zielinska-Jurek et al., 2012; Liying et al., 2015; Bumajdad 

et al., 2009). 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
___________________________________________________________________________ 

2 

Η χρήση αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων της κατηγορίας των κολλοειδών συστηµάτων 

συνδυασµού επιτρέπει τον έλεγχο του µεγέθους των σωµατιδίων και εποµένως έλεγχο της 

ειδικής επιφάνειας των στερεών TiO2 και CeO2 (Paul and Moulik, 2001; Eastoe et al., 2006; 

Pal and Bhaumik, 2013; Malik et al., 2012; Khadzhiev et al., 2013). Γενικά τα 

επιφανειοδραστικά πέραν της εισαγωγής στερικής σταθεροποίησης αλλάζουν το µικρο-

περιβάλλον της αντίδρασης και συνεπώς ελέγχουν τον τρόπο ανάπτυξης των σωµατιδίων και 

την εκλεκτικότητα σε ειδικές κρυσταλλικές φάσεις (Pal and Bhaumik, 2013; Malik et al., 2012; 

Khadzhiev et al., 2013; Bumajdad et al., 2009; Eastoe et al., 2006). 

Ως εκ τούτου στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η συστηµατική µελέτη 

της επίδρασης διαφόρων παραµέτρων όπως το µεταβαλλόµενο µήκος της πολικής τασιενεργής 

ουράς Triton-X, η χρήση αλκοξειδίων των τιτανίου και τετρα/τρισθενούς δηµητρίου ως 

πρόδροµων ενώσεων, το pH του αντιδρώντος µίγµατος, η θερµοκρασία αντίδρασης, η 

θερµοκρασία και ο τρόπος πύρωσης και το είδος της συνθετικής διαδικασίας στα 

χαρακτηριστικά δοµής, επιφάνειας, πορώδους, µορφολογίας και υφής των στερεών TiO2 και 

CeO2. Στο τελευταίο περιλαµβάνονται η σύγκριση αντίστροφων µικυλίων έναντι 

διαλυτοθερµικών µεθόδων, ο τύπος της πρόδροµης ουσίας (π.χ. Ce(OiPr)4 έναντι Ce(OiPr)3) 

στο αντιδρών µίγµα και η εκχύλιση πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο πριν την πύρωση τους για 

αποµάκρυνση της οργανικής µήτρας. Επίσης, πραγµατοποιείται η διερεύνηση του µηχανισµού 

της αλληλεπίδρασης των πρόδροµων ολιγοµερών µε τις πολικές αλυσίδες του Triton X και της 

πυρήνωσης των σωµατιδίων εντός των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. 

Επιπρόσθετα, τα δεδοµένα των επιφανειακών παραµέτρων των προϊόντων που λήφθηκαν από 

τα αντίστροφα µικρογαλακτώµατα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα επιφανειακά αποτελέσµατα 

των υλικών προερχόµενα από τις διαλυτοθερµικές (σε υδατική και µη φάση) µεθόδους. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας συµπεριλαµβάνεται η σύνθεση της 

τετρασθενούς & τρισθενούς πρόδροµης ένωσης (τετρα/τρι-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου) και 

της ακόλουθης ενσωµάτωσης τους σε αντίστροφα µικρογαλακτώµατα Triton-X (Triton X-100, 

114 & 45) για την παρασκευή νανο-σωµατιδίων δηµήτριας και τη µελέτη του ρόλου των 

πρόδροµων ενώσεων Ce(OiPr)4 και Ce(OiPr)3 στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των 

παραγοµένων στερεών CeO2. Τέλος, γίνεται συστηµατική διερεύνηση της επίδρασης των 

παραµέτρων υφής επιλεγµένων δειγµάτων TiO2 και CeO2 στη µέγιστη προσροφητική 

ικανότητα σε εξασθενές ουράνιο. ΠΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.0 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά µία βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τις 

συνθετικές µεθόδους παρασκευής οξειδίων του τιτανίου και δηµητρίου και την επιλογή της 

χρήσης αντίστροφων µικυλίων ηλεκτρικά ουδέτερων επιφανειοδραστικών µορίων για τη 

βελτίωση και ρύθµιση του πορώδους και των χαρακτηριστικών υφής των στερεών µε σκοπό 

την αύξηση της απόδοσης τους στην προσρόφηση, στην κατάλυση και γενικότερα στις 

τεχνολογίες απορρύπανσης του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ακολουθεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο της παρούσας διατριβής, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα υπό µελέτη 

πορώδη στερεά οξειδίων των µετάλλων, τις συνθετικές πορείες που εφαρµόστηκαν στα 

πλαίσια της εργασίας αυτής, τα είδη αλληλεπιδράσεων µεταξύ της οργανικής µήτρας και των 

ανόργανων πρόδροµων ολιγοµερών και την προσρόφηση (ραδιο)τοξικών στοιχείων και 

συγκεκριµένα εξασθενούς ουρανίου. 

2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται πολλές µέθοδοι παρασκευής των TiO2 και CeO2 µε στόχο 

τη µεγάλη ειδική επιφάνεια µέσω ενίσχυσης του πορώδους ή µείωσης του µεγέθους των 

σωµατιδίων (Gupta and Tripathi, 2012; Bumajdad et al., 2009). Οι διαλυτοθερµικές (Pucci and 

Pinna, 2010; Walton, 2011) & υδροθερµικές διαδικασίες σχετίζονται µε τον έλεγχο χρόνου 

αντίδρασης (Yu et al., 2007; Litwinowicz et al., 2014), τη χρήση υψηλής θερµοκρασίας και 

πίεσης (Akilavasan et al., 2013; Mishra et al., 2018). Άλλες τεχνικές είναι η πυρόλυση (Wang 

et al., 2005; Suresh et al., 2015), η θερµική αποσύνθεση (Chin et al., 2010; Kamruddin et al., 

2004), η υδατική αλκαλική καταβύθιση µε ΝΗ3(aq), NaOH(aq) κ.ά. (Usman et al., 2017; Hafez, 

2009; Lu et al., 2013), οι µέθοδοι υγρής και στερεάς καύσης (Youping et al., 2007; Mukherjee 

et al., 2008), οι µηχανοχηµικές & ηλεκτροχηµικές µέθοδοι (Yin et al., 2003; Rani et al., 2010; 

Hadi and Yaacob, 2007; Wang and Golden, 2016), οι µέθοδοι λύµατος-πηκτώµατος (Masson 

et al., 2009), η συµπύκνωση αέριας φάσης (Shi et al., 2000; Guillou et al., 1997), η θέρµανση 

µε µικροκύµατα (Wu et al., 2005; Soren et al., 2015) και οι µέθοδοι µε χρήση υπερήχων (Yang 

et al., 2003; Pinjari and Pandit, 2011). 

Μερικές από αυτές τις µεθόδους, όπως η καταβύθιση και η τεχνική λύµατος-πηκτώµατος 

έχουν εφαρµοσθεί σε κολλοειδή συστήµατα όπως τα γαλακτώµατα και τα µικρογαλακτώµατα 
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(µαλακή µήτρα), ή στην παρουσία επιφανειοδραστικών και πολυµερών, τα οποία πλεονεκτούν 

έναντι των άλλων µεθόδων καθώς στοχεύουν στην ενίσχυση φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων 

όπως π.χ. ειδική επιφάνεια, στενή κατανοµή µεγέθους πόρων, καθορισµένη µορφολογία 

σωµατιδίων, ανθεκτικότητα στη σύντηξη και συσσωµάτωση, εκλεκτική ενεργότητα σε 

συγκεκριµένη αντίδραση κ.ά., καθώς επίσης και στη µείωση κόστους παραγωγής υψηλής 

καθαρότητας στερεών (Paul and Moulik, 2001; Bumajdad et al., 2009; Eastoe et al., 2006; Pal 

and Bhaumik, 2013). Ο πρωταρχικός σκοπός της χρήσης τασιενεργών, µικυλίων, 

µικρογαλακτωµάτων, πολυµερών και άλλων κολλοειδών συστηµάτων είναι ο έλεγχος του 

µεγέθους των σωµατιδίων και της ειδικής επιφάνειας των υλικών τιτάνιας και δηµήτριας 

(Malik et al., 2012; Khadzhiev et al., 2013; Paul and Moulik, 2001; Eastoe et al., 2006). Τόσο 

τα κολλοειδή συστήµατα συνδυασµού (Masson et al., 2009) όσο και τα κολλοειδή συστήµατα 

διασποράς (Ohya et al., 2003) έχουν χρησιµοποιηθεί ως µήτρες ή πρόσθετα για τη σύνθεση 

τιτάνιας και δηµήτριας, εντούτοις τα κολλοειδή συστήµατα συνδυασµού βρίσκουν µεγαλύτερη 

εφαρµογή. Η µέθοδος των κολλοειδών συστηµάτων συνδυασµού διακρίνεται σε υπο-µεθόδους 

όπως είναι τα υδατικά διαλύµατα επιφανειοδραστικών (Σχήµα 2.1), τα διαλύµατα των 

πολυµερών (συµπεριλαµβανοµένου της χρήσης πολυµερούς ως υπόστρωµα), τα 

µικρογαλακτώµατα (ή αντίστροφα µικύλια) και τα γαλακτώµατα.  

Σχήµα 2.1: Δοµές επιλεγµένων επιφανειοδραστικών µορίων (Khadzhiev et al., 2013). 
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Διαφορετικοί τύποι τασιενεργών (κατιονικοί, ανιοντικοί & ηλεκτρικά ουδέτεροι) έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή τιτάνιας και δηµήτριας µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο του 

µεγέθους σωµατιδίων και της πολυδιασποράς, της µορφολογίας, του πορώδους και των 

φυσικοχηµικών ιδιοτήτων (Vivero-Escoto et al., 2012; Zielinska-Jurek et al., 2012; Gupta and 

Tripathi, 2012; Paul and Moulik, 2001; Lee and Chen, 2001; Nabih et al., 2011; Gu et al., 2007; 

Nagy and Dékány, 2009; Hadi and Yaacob, 2007; Bumajdad et al., 2004; Pournajaf et al., 2014; 

Bumajdad et al., 2009).  

Όµως, µόνο η χρήση αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων της κατηγορίας των κολλοειδών 

συστηµάτων συνδυασµού επιτρέπει τον έλεγχο του µεγέθους των σωµατιδίων και εποµένως 

έλεγχο της ειδικής επιφάνειας των στερεών TiO2 και CeO2 (Khadzhiev et al., 2013; Paul and 

Moulik, 2001; Eastoe et al., 2006). Γενικά τα επιφανειοδραστικά πέραν της εισαγωγής 

στερικής σταθεροποίησης αλλάζουν το µικρο-περιβάλλον της αντίδρασης και συνεπώς 

ελέγχουν τον τρόπο ανάπτυξης των σωµατιδίων. Επίσης, µε τη «διαµερισµατοποίηση» της 

αντίδρασης καθορίζουν το ρυθµό υδρόλυσης της πρόδροµης ένωσης (σηµαντικό φαινόµενο 

για τη µέθοδο λύµατος-πηκτώµατος).  

Άλλη διαδικασία που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της σύνθεσης είναι η ανταλλαγή 

του περιεχοµένου µεταξύ µικυλίων και τα σχετικά κινητικά φαινόµενα, τα οποία καθορίζονται 

σε µεγάλο βαθµό από τη δοµή των τασιενεργών (µεγαλύτερο µήκος υδρογονανθρακικής 

αλυσίδας και µικρότερη πολική κεφαλή σχετίζεται µε µικρότερο ρυθµό διαµικυλιακής 

ανταλλαγής). Επιπλέον, ένα πλεονέκτηµα της χρήσης τασιενεργών είναι το ότι παρεµποδίζουν 

τη συσσωµάτωση λόγω αλληλεπιδράσεων van der Waals’ ή της ωρίµανσης µετά το πέρας της 

αύξησης του µεγέθους των σωµατιδίων (Bumajdad et al., 2009; Eastoe et al., 2006; Pal and 

Bhaumik, 2013; Malik et al., 2012; Khadzhiev et al., 2013). Επιπρόσθετα, τα συνθετικά 

µονοπάτια µε χρήση µήτρας επιτρέπουν τον συνολικό έλεγχο της ανάπτυξης των 

νανοσωµατιδίων οξειδίου του µετάλλου, οδηγώντας έτσι στο σχηµατισµό σχεδόν τέλεια 

µονοδιάσπαρτων δειγµάτων (Park et al., 2007).  

Η ικανότητα των τασιενεργών να καλύπτουν την επιφάνεια των σωµατιδίων, ορισµένες 

φορές συνδυάζεται µε την εκλεκτικότητα σε ειδικές κρυσταλλικές φάσεις, παρέχοντας 

διάφορα πλεονεκτήµατα όπως είναι ο καθορισµός συγκεκριµένου σχήµατος, η τάση για 

µειωµένη συσσωµάτωση, η οµοιόµορφη διασπορά σε οργανικούς διαλύτες και η δυνατότητα 

ρύθµισης των χαρακτηριστικών υφής των στερεών (Bumajdad et al., 2009; Paul and Moulik, 

2001; Eastoe et al., 2006; Pal and Bhaumik, 2013; Malik et al., 2012; Khadzhiev et al., 2013). 

Με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα (Bumajdad et al., 2009; Khadzhiev et al., 2013; Tanev 

and Pinnavaia, 1995; Jaiswal et al., 2016; Johnson, 2013) επιλέγηκε η χρήση του ηλεκτρικά 
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ουδέτερου τασιενεργού Triton-X λόγω: α) των ασθενών αλληλεπιδράσεων άπωσης µε 

αποτέλεσµα το µεγαλύτερο βαθµό συµπύκνωσης και πολυµερισµού, β) της βελτίωσης της 

θερµικής σταθερότητας και του µεσοπορώδους των προϊόντων, γ) της εύκολης αποµάκρυνσης 

της µήτρας µε απλή εκχύλιση µε διαλύτη ή πύρωση χωρίς τη συνεπακόλουθη κατάρρευση της 

µεσοπορώδους δοµής και δ) του περιορισµένου αριθµού µελετών για συστηµατική διερεύνηση 

του συγκεκριµένου αµφιφίλου µε διαφορετικά µήκη πολικής αλυσίδας.  

Επίσης, επιλέγηκε το ισοπροποξείδιο των τιτανίου και δηµητρίου ως πρόδροµη ένωση 

επειδή: α) παρέχει το βέλτιστο ρυθµό ελέγχου της υδρόλυσης, πολυσυµπύκνωσης και 

πολυµερισµού, β) δρα µερικώς ως µέσο κατεύθυνσης δοµής, γ) ευνοεί τη βέλτιστη 

στερεοχηµική σταθεροποίηση, δ) συντελεί στην ελαχιστοποίηση των οργανικών καταλοίπων 

και ε) αντικαθιστά τα ανόργανα πρόδροµα άλατα που οδηγούν σε απότοµη και ανοµοιογενή 

καταβύθιση (Mahshid et al., 2006; Uekawa et al., 2012; Matějová et al., 2013; Kluson et al., 

2001; Scardi et al., 2010; Niederberger et al., 2007).  

Επιπρόσθετα, επειδή το τετρα-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου είναι σχετικά ασταθές και 

οξειδώνεται άµεσα παρουσία αέρα, η διάθεση του στην αγορά είναι πολύ περιορισµένη και θα 

πρέπει να παρασκευάζεται in-situ (Aspinall et al., 2011) και οι σχετικές µελέτες και οι 

αντίστοιχες δηµοσιεύσεις είναι σχετικά περιορισµένες (Scardi et al., 2010; Niederberger et al., 

2007; Ribot et al., 1991; Khalil et al., 2005).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για σύνθεση τιτάνιας µε Triton-X µε χρήση µεθόδων 

ξήρανσης µε ψεκασµό, εναπόθεσης πηκτωµάτων υµενίων σε πυριτικά υποστρώµατα (σκληρή 

µήτρα), υπό πίεση εκχύλιση υγρού και επακόλουθης υπερκρίσιµης ξήρανσης (pressurized fluid 

extraction and supercritical drying) κ.ά. (Vivero-Escoto et al., 2012; Zielinska-Jurek et al., 

2012; Gupta and Tripathi, 2012; Šolcová et al., 2008; Matějová et al., 2012; Stathatos et al., 

1997; Inaba et al., 2006).  

Όσον αφορά τη δηµήτρια υπάρχουν µελέτες για σύνθεση της µε Triton-X, (NH4)2Ce(NO3)6 

και Ce(NO3)3.6H2O, ως πρόδροµες ενώσεις, µε χρήση µεθόδων ξήρανσης µε ψεκασµό, 

εναπόθεσης υµενικών πηκτωµάτων σε πυριτικά υποστρώµατα (σκληρή µήτρα), µε εκχύλιση 

υγρού και επακόλουθη υπερκρίσιµη ξήρανση (pressurized fluid extraction and supercritical 

drying) κ.ά. (Lotfi and Khorrami, 2016; Ledwa and Kępiński, 2017; Masson et al., 2009; 

Czerwinski and Szpunar, 1997; Rebellato et al., 2008; Nabih et al., 2011; Bai et al., 2006; 

Matějová et al., 2015; Dědková et al., 2013; Matějová et al., 2014; Matějováb et al., 2015; 

Natile et al., 2008; Hernández-Alonso et al., 2004; Gu et al., 2007). Όµως οι µελέτες σχετικά 

µε αντίστροφα µικρογαλακτώµατα Triton-X για TiO2 είναι σχετικά περιορισµένες και χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνησης (Kluson et al., 2001; Kluson et al., 2003; Das and Nath, 2007; François 
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et al., 1998; Mori et al., 2001; Anukunprasert et al., 2007; Papoutsi et al., 1994; Sajfrtová et 

al., 2016; Kočí et al., 2009; Šolcová et al., 2011; Šolcová et al., 2008; Andersson et al., 2002; 

Matějová et al., 2012; Khomane, 2011; Matějová et al., 2010; Bouras et al., 2004; Kim and 

Hahn, 2001; Stathatos et al., 1997; Inaba et al., 2006; Rajalakshmi et al., 2012; Keswani et al., 

2010) και CeO2 (Masson et al., 2009; Rebellato et al., 2008; Nabih et al., 2011; Bai et al., 2006; 

Natile et al., 2008; Hernández-Alonso et al., 2004; Gu et al., 2007). 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η πρωτοτυπία της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής εστιάζεται στη: 

ü Συστηµατική µελέτη παρασκευής TiO2 και CeO2 µέσω µικρογαλακτωµάτων w/o µε τη

χρήση ηλεκτρικά ουδέτερων και διαφορετικού µήκους πολικής αλκυλ-αλυσίδας

τασιενεργών Triton-X (π.χ. single-method reverse micelles).

ü Μελέτη της επίδρασης του µεταβαλλόµενου µήκους της πολικής τασιενεργής ουράς Triton-

X, της θερµοκρασίας και του τρόπου πύρωσης και του είδους της συνθετικής διαδικασίας

(π.χ. αντίστροφα µικύλια µε Ti(OiPr)4, Ce(OiPr)4 έναντι του Ce(OiPr)3) στα επιφανειακά

χαρακτηριστικά (π.χ. πορώδες, δοµή & µορφολογία) της τιτάνιας και της δηµήτριας.

ü Διερεύνηση και περιγραφή του µηχανισµού της αλληλεπίδρασης των πολικών ουρών Triton

X µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη και της πυρήνωσης των σωµατιδίων εντός των υδάτινων

πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων.

ü Εκχύλιση των παραχθέντων πηκτωµάτων από τα διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων

µικυλίων µε κυκλοεξάνιο και µελέτη της επίδρασης της στις επιφανειακές ιδιότητες των

δειγµάτων.

ü Σύνθεση των πρόδροµων ενώσεων ισοπροποξειδίων των τρισθενούς και τετρασθενούς

δηµητρίου.

ü Σύγκριση των χαρακτηριστικών υφής των στερεών CeO2 µε τη χρήση αντίστροφων

µικυλίων µεταβαλλόµενου µήκους Triton-X από τις πρόδροµες ενώσεις Ce(OiPr)4 και

Ce(OiPr)3.

ü Σύγκριση της συνθετικής πορείας αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου µήκους Triton-

X µε συνθετικά µονοπάτια χωρίς τη χρήση µήτρας, όπως είναι οι διαλυτοθερµικές (σε

υδατική και µη φάση) µέθοδοι διαλυµάτων αλκοξειδίων των τιτανίου και δηµητρίου.

ü Συστηµατική διερεύνηση της επίδρασης των παραµέτρων υφής επιλεγµένων δειγµάτων

TiO2 και CeO2 στη µέγιστη προσροφητική ικανότητα τους για εξασθενές ουράνιο.ΠΟ
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2.2 Μεσοπορώδη στερεά οξειδίων των µετάλλων Ti(IV) και Ce(IV/III) 

Σύµφωνα µε τον ορισµό κατά IUPAC, τα πορώδη υλικά κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες: α) τα µικροπορώδη στερεά, µε άνοιγµα πόρων < 2 nm, β) τα µεσοπορώδη υλικά, 

µε διάµετρο πόρων µεταξύ 2 και 50 nm και γ) τα µακροπορώδη στερεά, µε άνοιγµα πόρων > 

50 nm (Theocharis, 1993). Οι τεχνολογικές εφαρµογές των µεσοπορωδών υλικών µε διάµετρο 

πόρων µεταξύ 2 και 50 nm είναι σηµαντικές και ποικίλες, ο έλεγχος τόσο του ανοίγµατος όσο 

και ο καθορισµός της επιφάνειας, της υφής και της κατανοµής των πόρων αποτέλεσε την 

κινητήρια δύναµη για έρευνα. Με βάση τη θεωρία ΒΕΤ οι Brunauer, Emmett και Teller 

κατέταξαν τις ισοθέρµους προσρόφησης αζώτου σε τύπους I(a), I(b), II, III, IV(a), IV(b), V 

και VI σε στερεά υλικά και τους βρόχους υστέρησης Η1, Η2(a), H2(b), Η3, Η4 και Η5 ανάλογα 

µε το σχήµα και το µέγεθος τους από το διεθνές σύστηµα IUPAC (Brunauer et al., 1938; 

Thommes et al., 2015). Η κατανοµή µεγέθους πόρων συνήθως χρησιµοποιείται ως ένας 

ποσοτικός χαρακτηρισµός της πορώδους δοµής των προσροφητικών στερεών σε σχέση µε την 

ετερογένεια τους (Sing et al., 1985; Rouquerol et al., 2014; Sing, 2001). Δύο µέθοδοι 

προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων εφαρµόζονται στην παρούσα Διδακτορική 

Διατριβή και είναι η Θεωρία της Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory, 

DFT) (Dombrowski et al., 2000) και η µέθοδος BJH (Barrett Joyner Halenda) (Barrett et al., 

1951).  

Η τιτάνια απαντάται σε δύο κύριες µορφές, το σταθερό ρουτήλιο και το µετασταθή 

ανατάση. Αυτές οι πολυµορφές εκθέτουν διαφορετικές ιδιότητες και συνεπώς διαφορετικές 

φωτοκαταλυτικές συµπεριφορές. Ο ανατάσης µετατρέπεται µη-αντιστρεπτά σε ρουτήλιο σε 

ψηλές θερµοκρασίες.  

Το TiO2 είναι από τα πιο σηµαντικά οξείδια των µετάλλων µετάπτωσης καθώς παρουσιάζει: 

(α) υψηλούς δείκτες διάθλασης του ανατάση (2.54) και του ρουτηλίου (2.79), που οδηγούν 

στη µεγάλη διαθλαστικότητα από τις επιφάνειες, (β) µεγάλη ειδική επιφάνεια που οδηγεί σε 

µεγαλύτερη πυκνότητα εντοπισµένων καταστάσεων, που περιλαµβάνουν ηλεκτρόνια µε 

ενέργειες ανάµεσα στη ζώνη αγωγιµότητας και σθένους, (γ) σχετικά χαµηλό ρυθµό 

ανασυνδιασµένου φορέα φορτίου και ενεργειακά διάκενα πέραν των 3.0 eV και (δ) υψηλή 

απορρόφηση στην υπεριώδη περιοχή.  

Οι κύριες βιοµηχανικές εφαρµογές που βρίσκει η τιτάνια είναι ως λευκό πιγµέντο, 

χρωστικές τροφίµων, καλλυντικά, οδοντόκρεµες, πολυµερή κ.ά., ως πληρωτής στην ετερογενή 

κατάλυση (προωθητής, καταλυτικό υπόστρωµα), στην φωτοκατάλυση. Στον τοµέα της 

ενέργειας η τιτάνια χρησιµοποιείται στην ηλεκτρόλυση νερού για παραγωγή υδρογόνου, στα 
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ηλιακά κελιά ανίχνευσης χρωµάτων - dye-sensitised solar cells (DSSCs) και στο περιβάλλον, 

στις τεχνολογίες απορρύπανσης, επεξεργασία υδάτων (προσροφητές) (Nursam et al., 2016; 

Chowdhury et al., 2016; Hanaor and Sorrell, 2011; Chen and Mao, 2007). 

Η δηµήτρια, δηλαδή το οξείδιο του δηµητρίου - CeO2, είναι στερεό µε κυβική δοµή τύπου 

φθορίτη και θεωρείται ως το πιο σηµαντικό από τα οξείδια των µετάλλων της κατηγορίας των 

σπανίων γαιών, επειδή υπάρχουν πολλές τεχνολογικές εφαρµογές που σχετίζονται µε αυτό. Το 

τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η δηµήτρια οφείλεται στις σηµαντικές βιοµηχανικές 

εφαρµογές της οι οποίες περιλαµβάνουν την κατάλυση, τα οπτικοηλεκτρονικά και τη χρήση 

του CeO2 ως µέσο αποθηκευτικής ικανότητας οξυγόνου (Oxygen Storage Capacity - OSC). Η 

τελευταία ιδιότητα συνδέεται µε την κρυσταλλική δοµή του φθορίτη που παρουσιάζει υψηλή 

ανθεκτικότητα στην κατάρρευση της δοµής, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί αποµάκρυνση 

ατοµικών οξυγόνων από το πλέγµα. Τα κενά ιόντων που προκύπτουν στο πλέγµα 

αντισταθµίζονται από τον σχηµατισµό του κατιόντος Ce(III) δηµιουργώντας έτσι µη- 

στοιχειοµετρικό CeO(2-x). Ας σηµειωθεί ότι οι αλλαγές συµβαίνουν χωρίς την αλλαγή φάσης 

και είναι αντιστρεπτές σε επανειληµµένη έκθεση σε ατµόσφαιρα οξυγόνου. Ας αναφερθεί ότι 

η δοµή του φθορίτη στη δηµήτρια παραµένει σταθερή χωρίς να επισυµβεί φασική µετάπτωση 

πέραν του σηµείου τήξεως (2400 οC) (Zhou et al., 2003). Όµως οι παράµετροι µοναδιαίας 

κυψελίδας του πλέγµατος ποικίλουν αναλόγως της στοιχειοµετρίας καθώς το κατιόν Ce(III) 

έχει µεγαλύτερη ιοντική ακτίνα από το κατιόν Ce(IV), 128.3 pm και 111 pm αντίστοιχα. Το 

οξείδιο του δηµητρίου έχει, επίσης, ενδιαφέρουσες οπτικές ιδιότητες µε υψηλό δείκτη 

διάθλασης µε αριθµητική τιµή 2.1 στο ορατό φως και 2.2 στο υπέρυθρο. Επιπρόσθετα, το 

στερεό της στοιχειοµετρικά καθαρής δηµήτριας είναι ελαφρώς κίτρινο, αλλά όσο µετατρέπεται 

σταδιακά σε µη-στοιχειοµετρικό αλλάζει χρώµα από µπλε σε µαύρο, λόγω της αλλαγής της 

ζώνης αγωγιµότητας και του σθένους της δοµής (Masson et al., 2009; Bumajdad et al., 2009). 

Το οξείδιο του δηµητρίου λόγω των προαναφερθέντων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων 

χρησιµοποιείται ως υλικό στους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς στις εξατµίσεις των 

αυτοκινήτων (Teschner et al., 2001), για έλεγχο και περιορισµό της εκποµπής τοξικών ρύπων 

(π.χ. CO, NOx, VOCs και υδρογονάνθρακες) στο περιβάλλον, είτε ως καταλύτης είτε ως 

προωθητής ή και σαν καταλυτικό υπόστρωµα. Επιπλέον, έχει µελετηθεί η χρήση της 

δηµήτριας σε κελιά καυσίµου στερεού οξειδίου είτε σαν ηλεκτρολύτης είτε ως άνοδος, σε 

αισθητήρες αερίων (Masson et al., 2009), στην αποµάκρυνση/οξείδωση ρύπων από υδατικά 

απόβλητα (ως προσροφητικό υλικό) καθώς επίσης και στη βιοτεχνολογία δηλαδή στην 

ενίσχυση της αντιµικροβιακής δράσης (Xiao et al., 2009; Bumajdad et al., 2009; Yadav et al., 

2017; Sangsefidi et al., 2017; Mishra et al., 2018). 
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2.3 Υπό µελέτη συνθετικές πορείες 

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή εφαρµόστηκαν συνολικά πέντε συνθετικές πορείες: 

η σύνθεση των µεταλλο-οργανικών πρόδροµων ενώσεων, η τεχνική λύµατος-πηκτώµατος, η 

χρήση αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου µεγέθους µη-ιονικών επιφανειοδραστικών 

µορίων, καταβύθιση µέσω υδατικών κολλοειδών συστηµάτων σε pH 2 και η διαλυτοθερµική 

µέθοδος µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος. Τα δύο τελευταία συνθετικά 

µονοπάτια χωρίς τη χρήση οργανικής µήτρας σε υδατική και µη φάση, αντίστοιχα 

πραγµατοποιήθηκαν για σκοπούς σύγκρισης των χαρακτηριστικών υφής των παραχθέντων 

στερεών µε τα αντίστοιχα από τη σύνθεση των υλικών µέσω των αντίστροφων µικυλίων. 

2.3.1 Παρασκευή µεταλλο-οργανικών πρόδροµων ενώσεων 

Η παρασκευή της µεταλλο-οργανικής πρόδροµης ένωσης του ισοπροποξειδίου του 

δηµητρίου (Ce(OiPr)4 και Ce(OiPr)3) µε την αντίδραση του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου ή 

εξαένυδρου νιτρικού δηµητρίου µε ισοπροποξείδιο του νατρίου (ισοπροπανόλη και µεταλλικό 

νάτριο) σε 1,2-διµεθοξυαιθάνιο (DME) και ισοπροπανόλη (IPA) περιγράφεται από τις δύο 

ακόλουθες Εξισώσεις 2.1, 2.2 & 2.3 (Vaartstra et al., 1990; Gradeff et al., 1986; Strydom and 

van Vuuren, 1987; Aspinall et al., 2011; Scardi et al., 2010). 

Na(s) + iPrOH à NaOiPr            (2.1) 

(NH4)2Ce(NO3)6 + 6NaOiPr à Ce(OiPr)4 + 6NaNO3 + 2NH3(g) + 2iPrOH           (2.2) 

Ce(NO3)3 + 3NaOiPr à Ce(OiPr)3 + 3NaNO3            (2.3) 

2.3.2 Τεχνική λύµατος-πηκτώµατος 

Η µέθοδος λύµατος-πηκτώµατος βασίζεται στις αντιδράσεις ανόργανου πολυµερισµού. 

Αυτή η σύνθεση περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: υδρόλυση, πολυσυµπύκνωση, ξήρανση και 

θερµική αποσύνθεση. Η υδρόλυση των πρόδροµων ουσιών των αλκοξειδίων των µετάλλων ή 

µη µεταλλικών στοιχείων λαµβάνει χώρα µε το νερό ή αλκοόλες (Εξίσωση 2.4). 

Μ(ΟR)4 + 4H2O à Μ(ΟH)4 + 4RΟH  (υδρόλυση)           (2.4) 
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Όπου Μ = µέταλλο και R = αλκυλοµάδα. 

Πέραν του νερού και της αλκοόλης, επίσης ένα οξύ ή µία βάση βοηθούν στην υδρόλυση 

της πρόδροµης ένωσης. Κατόπιν της συµπύκνωσης του διαλύµατος σε πήκτωµα, ο διαλύτης 

αφαιρείται (Εξίσωση 2.5). 

Μ(ΟΗ)4 à ΜΟ2 + 2Η2Ο  (συµπύκνωση)           (2.5) 

Πύρωση σε υψηλότερες θερµοκρασίες απαιτείται για την αποσύνθεση των οργανικών 

πρόδροµων ουσιών. Το µέγεθος των σωµατιδίων του λύµατος εξαρτάται από τη σύσταση του 

διαλύµατος, το pH και τη θερµοκρασία. Με τον έλεγχο αυτών των παραγόντων, επιτυγχάνεται 

η ρύθµιση του µεγέθους των σωµατιδίων (Burda et al., 2005). Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα 

της διαδικασίας λύµατος-πηκτώµατος για οπτικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές είναι: (1) η 

παρασκευή λύµατος και η επεξεργασία πηκτώµατος γίνεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, 

(2) οµογένεια προϊόντων, (3) σύντηξη χαµηλής θερµοκρασίας, (4) ευκολία σύνθεσης υλικών

πολλαπλών συστατικών και (5) καλός έλεγχος του σωµατιδιακού µεγέθους των σκονών, του

σχήµατος όπως επίσης και της κατανοµής µεγέθους σωµατιδίων (Ganguli, 1992; Gupta and

Tripathi, 2012; Masson et al., 2009; Ansari, 2010).

2.3.3 Αντίστροφα µικύλια 

Οι αντιδράσεις που γίνονται σε µη-υδατικά συστήµατα µπορούν χονδρικά να διαχωριστούν 

στα συνθετικά µονοπάτια που ελέγχονται από τα επιφανειοδραστικά (matrix-µήτρα) και σε 

αυτές που καθορίζονται από τον διαλύτη. Οι συνθετικές πορείες µε χρήση µήτρας 

περιλαµβάνουν τη µετατροπή των πρόδροµων ειδών στα αντίστοιχα οξείδια στην παρουσία 

σταθεροποιητικών υποκαταστατών σε ένα τυπικό εύρος θερµοκρασίας που κυµαίνεται µεταξύ 

των 250 και 350 oC. Η πιο δηµοφιλής και επιτυχηµένη προσέγγιση αυτής της στρατηγικής 

είναι η µέθοδος της εν θερµώ έγχυσης (hot-injection method), όπου τα αντιδρώντα εισάγονται 

στο ζεστό διάλυµα των µικυλίων. Αυτή η µέθοδος εφαρµόστηκε επιτυχώς στη σύνθεση 

ηµιαγωγικών νανοκρυστάλλων (Donegá et al., 2005). 

Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοινοί οργανικοί διαλύτες που δρουν και ως 

αντιδρώντα όπως επίσης και µέσα ελέγχου αύξησης του µεγέθους σωµατιδίων, καθιστώντας 

εφικτή τη σύνθεση υψηλής καθαρότητας νανοσωµατιδίων σε µέσο απαλλαγµένο από 
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τασιενεργά. Σε σύγκριση µε τη σύνθεση οξειδίων των µετάλλων στην παρουσία των µικυλίων 

οι τεχνικές που ελέγχονται από τον διαλύτη είναι απλουστευµένες, επειδή το αρχικό µίγµα 

αντιδρώντων αποτελείται µόνο από δύο ουσίες, την πρόδροµη ένωση του οξειδίου του 

µετάλλου και τον οργανικό διαλύτη. Ο µικρός αριθµός των αντιδρώντων απλοποιεί τον 

χαρακτηρισµό του τελικού διαλύµατος αντίδρασης και εποµένως τη διευκρίνηση των 

µηχανισµών της χηµικής αντίδρασης. Η θερµοκρασία σύνθεσης βρίσκεται στο εύρος µεταξύ 

50 και 200 oC, το οποίο είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της εν θερµώ έγχυσης µεθόδου. 

 Συγκρίνοντας µε βάση τη βιβλιογραφία τις δύο τεχνικές είναι προφανές ότι τα συνθετικά 

µονοπάτια µε χρήση µήτρας επιτρέπουν τον συνολικό έλεγχο πέραν της αύξησης των 

νανοσωµατιδίων οξειδίου του µετάλλου, οδηγώντας στον σχηµατισµό σχεδόν τέλειων 

µονοδιάσπαρτων δειγµάτων (Park et al., 2007). Η ικανότητα των επιφανειοδραστικών να 

καλύπτουν την επιφάνεια των σωµατιδίων, ορισµένες φορές συνδυάζεται µε την 

εκλεκτικότητα σε ειδικές κρυσταλλικές φάσεις, παρέχοντας πολλαπλά πλεονεκτήµατα όπως 

είναι ο καθορισµός συγκεκριµένου σχήµατος, τάση για µειωµένη συσσωµάτωση, η 

οµοιόµορφη διασπορά σε οργανικούς διαλύτες και η δυνατότητα ρύθµισης των επιφανειακών 

ιδιοτήτων. Όµως, προκύπτουν µειονεκτήµατα από την επιφανειακή προσρόφηση των 

τασιενεργών που ευθύνονται για τη µειωµένη προσβασιµότητα στη σωµατιδιακή επιφάνεια 

και τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις εφαρµογές της κατάλυσης ή και των 

αισθητήρων αερίων. Αν και οι συνθέσεις που κατευθύνονται από τον διαλύτη γενικά 

καταλήγουν σε µερική συσσωµάτωση, εντούτοις η ικανότητα διασποράς των σωµατιδίων 

µπορεί να βελτιωθεί µε ένα µεταγενέστερο συνθετικό στάδιο προσθήκης λειτουργικών 

οµάδων στην επιφάνεια των νανοσωµατιδίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις µικρή ποσότητα 

τασιενεργών αρκεί για τη δηµιουργία πλήρως διαφανών διασπορών νανοσωµατιδίων. Παρόλα 

ταύτα, οι συνθετικές πορείες µε και χωρίς χρήση µήτρας συνοδεύονται τόσο από προτερήµατα 

όσο και από περιορισµούς. Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τα υπέρ και κατά των δύο στρατηγικών 

υπογραµµίζοντας ότι είναι µάλλον συµπληρωµατικές (Pinna and Niederberger, 2008). 

Τα µικρογαλακτώµατα είναι διαφανή (ή ηµιδιαφανή), οιονεί οµοιογενή, θερµοδυναµικώς 

σταθερά µίγµατα δύο µη-αναµίξιµων υγρών, το ένα εκ των οποίων είναι πολικό όπως το νερό 

και το άλλο είναι µη-πολικό δηλαδή ένα οργανικό λάδι. Αυτά τα µίγµατα σταθεροποιούνται 

από επιφανειοδραστικά µόρια (ή µίγµα τασιενεργών). Ορισµένα σκευάσµατα 

µικρογαλακτωµάτων απαιτούν την προσθήκη αλκοόλης που έχει µικρή αλειφατική 

υδρογονανθρακική ουρά σε σχέση µε το επιφανειοδραστικό (co-surfactant). ΠΟ
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Πίνακας 2.1: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των συνθετικών µονοπατιών µε και χωρίς χρήση 
µήτρας σε µη-υδατική φάση (Pinna and Niederberger, 2008). 

Με χρήση µικρογαλακτωµάτων�
(Surfactant-directed approaches) 

Χωρίς χρήση µικρογαλακτωµάτων 
(Solvent-controlled approaches) 

Υπέρ 

• Έλεγχος κρυσταλλικού µεγέθους
• Στενή κατανοµή µεγέθους
• Έλεγχος µορφολογίας κρυστάλλου
• Μικρή τάση για συσσωµάτωση
• Καλή επαδιασπορά

• Μικρή ποσότητα οργανικών
υπολειµµάτων

• Μη τοξικοί διαλύτες
• Απλά και ευρέως εφαρµοζόµενα
πρωτόκολλα σύνθεσης

• Καλή πρόσβαση στην επιφάνεια των
νανοσωµατιδίων

Κατά 
• Μεγάλη ποσότητα οργανικών
υπολειµµάτων

• Τοξικότητα τασιενεργών ενώσεων
• Περιορισµένη πρόσβαση στην
επιφάνεια των νανοσωµατιδίων

• Σύνθετα µίγµατα αντιδρώντων

• Περιορισµένος έλεγχος κρυσταλλι-
κού µεγέθους και µορφολογίας

• Ευρεία κατανοµή µεγέθους
• Μεγάλη τάση για συσσωµάτωση
• Περιορισµένη επαδιασπορά

Ο Kahlweit (Kahlweit, 1999) έδωσε τον εξής ορισµό για τα µικρογαλακτώµατα: «.... το 

διεσπαρµένο υγρό εκθέτει τις ιδιότητες µίας υπο-επιφανειακής (κυρίου όγκου) φάσης (bulk 

phase)» που σηµαίνει ότι το µέγεθος των σωµατιδίων θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο για να 

πληροί αυτή τη συνθήκη. Αν και τα µικρογαλακτώµατα είναι µακροσκοπικά οµοιογενή ή 

οιονεί οµοιογενή, εντούτοις µικροσκοπικά είναι δοµηµένα. Με τη χρήση ενός «αδύναµου» 

αµφίφιλου για την οµοιογενοποίηση του νερού µε το λάδι συνήθως προκύπτει ένα «ασθενώς» 

δοµηµένο διάλυµα, όπου τα συστατικά είναι µοριακά διασκορπισµένα παρά συσσωµατωµένα. 

Ο Kahlweit (Kahlweit, 1994) και ο Schubert µε τους συνεργάτες του (Schubert et al., 1994) 

έχουν συντάξει ένα καλώς καθορισµένο όριο για να διακρίνουν το µικρογαλάκτωµα από ένα 

ασθενώς δοµηµένο διάλυµα. 

Τα µικρογαλακτώµατα δύναται να είναι διασπορές (dispersions) νερού σε λάδι (αναφέρεται 

ως w/o - water in oil ή L2) ή λαδιού σε νερό (αναφερόµενο ως o/w - oil in water ή L1), όπου το 

δεύτερο συστατικό σε αυτές τις περιγραφές συνιστά τη συνεχή φάση. Ασυνεχείς δοµές είναι 

επίσης γνωστές, µόνο που εδώ τόσο το λάδι όσο και το νερό είναι συνεχείς φάσεις. Παρ΄ όλο 

που τα σταγονίδια (droplets) των µικρογαλακτωµάτων του τύπου w/o ή o/w είναι συνήθως 

σφαιρικά, άλλες δοµές όπως κύλινδροι είναι επίσης πιθανόν. Τυπικές δοµικές διαστάσεις των 

µικρογαλακτωµάτων βρίσκονται στην περιοχή των 2-50 nm, πολύ πιο µικρό εύρος από ότι 

εκείνο του χαρακτηριστικού µήκους κύµατος του φωτός, κάτι που εξηγεί τη διαφάνεια του 

διαλύµατος των µικρογαλακτωµάτων (Bumajdad et al., 2009). Τα µικρογαλακτώµατα 

διαφέρουν πολύ από τα γαλακτώµατα και δεν µπορεί να θεωρηθούν ως γαλακτώµατα µε 
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µικρού µεγέθους σταγονίδια. Τα γαλακτώµατα είναι θερµοδυναµικώς ασταθή συστήµατα και 

αναπόφευκτα διίστανται σε µακροφάσεις µετά τη διαδικασία µείωσης της ελεύθερης 

επιφανειακής ενέργειας. Τα µικρογαλακτώµατα είναι θερµοδυναµικώς σταθερά συστήµατα 

και σχηµατίζονται αυθόρµητα µε δοµή και ιδιότητες ανεξάρτητα από τη µέθοδο της 

παρασκευής. Τα τελευταία χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά µικρές διαφασικές τάσεις, 10-3-

10-4 mN/m, (ειδική διεπιφανειακή ελεύθερη ενέργεια), που αποτελούν τη βάση της περιγραφής

της θερµοδυναµικής σταθερότητας. Στον Πίνακα 2.2 (Khadzhiev et al., 2013) αναγράφονται

οι διαφορές ανάµεσα στα γαλακτώµατα (emulsions - E) και µικρογαλακτώµατα

(MicroEmulsions - ME).

Πίνακας 2.2: Κύριες διαφορές ανάµεσα στα γαλακτώµατα και στα µικρογαλακτώµατα (Khadzhiev et al., 
2013). 

Γαλακτώµατα 
(Emulsions) 

Μικρογαλακτώµατα 
(Microemulsions) 

• Ασταθή, κατακάθονται µε το χρόνο
• Σχετικά µικρά σταγονίδια (1-10 µm)
• Σχετικά στατικά συστήµατα
• Σχετικά µικρή διεπιφάνεια, που
σταθεροποιείται µε χαµηλές
συγκεντρώσεις τασιενεργών

• Μικρή διεπιφανειακή καµπυλότητα w/o

• Θερµοδυναµικά σταθερά συστήµατα
• Μικρά σταγονίδια (1-100 nm)
• Δυναµικά συστήµατα
• Πολύ µεγάλη διεπιφάνεια, που σχηµατίζεται
σε ψηλές συγκεντρώσεις τασιενεργών

• Διεπιφανειακά υµένια w/o µε µεγάλη
διεπιφανειακή καµπυλότητα

Τα επιφανειοδραστικά µόρια διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες για να σχηµατίσουν 

σφαιροειδή συσσωµατώµατα, που λέγονται αντίστροφα µικύλια. Εδώ, η πολική κεφαλή είναι 

στραµµένη στο εσωτερικό του πυρήνα όπου υπάρχει µία πολική φάση, συνήθως υδατική, και 

αλληλεπιδρά µε το νερό µε στερικές, ηλεκτροστατικές δυνάµεις και δεσµούς υδρογόνου. Η 

µη-πολική, υδρογονανθρακική ουρά βρίσκεται στην εξωτερική οργανική φάση και 

αλληλεπιδρά µε υδροφοβικές van der Waals δυνάµεις µε τα µόρια διαλύτη. Αντίστροφα 

µικύλια µπορούν να σχηµατιστούν στην παρουσία ή απουσία του νερού. Αν στο µέσο δεν 

υπάρχει νερό τότε τα συσσωµατώµατα είναι πολύ µικρά, ενώ η παρουσία νερού κάνει τα 

µικύλια να έχουν µεγάλη διάµετρο. Το νερό βρίσκεται εντός του πολικού πυρήνα και 

ονοµάζεται περιεχόµενο «υδατικής δεξαµενής» («water pool» content). Αυτές οι δεξαµενές 

χαρακτηρίζονται µε το γράµµα W, δηλαδή ο µοριακός λόγος νερού προς τασιενεργό. Όταν τα 

συσσωµατώµατα περιέχουν µικρή ποσότητα νερού (Wo < 15) συνήθως ονοµάζονται 

αντίστροφα µικύλια ενώ αυτά που αντιστοιχούν σε σταγονίδια που φέρουν µεγάλη ποσότητα 

νερού (Wo > 15) λέγονται µικρογαλακτώµατα. Ανάλογα µε το λόγο των ποικίλων συστατικών 

και την υδρόφιλη - λιπόφιλη τιµή ισορροπίας των τασιενεργών, τα µικρο-σταγονίδια µπορούν 

να υπάρξουν σε µικύλια διεσπαρµένα σε o/w ΜΕ ή σε w/o ΜΕ ή όπως αλλιώς ονοµάζονται 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
___________________________________________________________________________ 

15 

αντίστροφα µικρογαλακτώµατα ή αντίστροφα µικύλια. Μεταβάλλοντας την τιµή Wo εύκολα 

ελέγχεται το µέγεθος και το σχήµα του υδατικού πυρήνα. Αυτά τα νανο-σταγονίδια δύναται 

να εφαρµοστούν ως νανο-αντιδραστήρες για τη διεξαγωγή χηµικών αντιδράσεων προς τελική 

καταβύθιση ανόργανων στερεών. 

Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης µη-πολικών ουρών σε µη-πολικούς διαλύτες, οι 

αριθµοί συσσωµάτωσης είναι γενικά µεγάλοι, ενώ η συσσωµάτωση πολικών οµάδων 

τασιενεργού σε µη-πολικά µέσα είναι περίπλοκη και οι αριθµοί συσσωµάτωσης είναι µικροί 

(συνήθως κάτω από 20). Έτσι, η µετάβαση από το µοριακό διάλυµα επιφανειοδραστικού στο 

σχηµατισµό µικυλίων είναι βαθµιαία και για κάποια κατιονικά και ηλεκτρικώς ουδέτερα 

τασιενεργά η κρίσιµη συγκέντρωση µικυλιοποίησης (CMC) δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

καθόλου. Ανιονικά επιφανειοδραστικά χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερους αριθµούς 

συσσωµάτωσης (25-30) σε αντίστροφα µικύλια, και η CMC εκτιµάται περισσότερο ή λιγότερο 

αξιόπιστα. Για κοινά αµφίφιλα η αυτο-οργάνωση σε µη-πολικό µέσο χαρακτηρίζεται από 

αλληλουχία και οδηγεί στο σχηµατισµό µικρών και πολυδιάσπαρτων συσσωµατωµάτων. 

Όµως, στην παρουσία ίχνους νερού (π.χ. ατµοσφαιρικό) η δηµιουργία αντίστροφων µικυλίων 

είναι µειωµένη. Σε µια τέτοια περίπτωση για να γίνει εφικτή η παραγωγή ΜΕ απαιτείται 

συγκέντρωση τασιενεργών της τάξης 10 CMC (Khadzhiev et al., 2013; Malik et al., 2012). 

Μία ιδιαιτερότητα των µικρογαλακτωµάτων στηρίζεται στη λεγόµενη «φάση αναστροφής» 

που επισυµβαίνει σε δοθείσα αναλογία συγκεντρώσεων νερού προς λαδιού (Σχήµα 2.2).  

Σχήµα 2.2: Υποθετικές περιοχές φάσεων των συστηµάτων µικρογαλακτώµατος (Malik et al., 2012). 

Σε µικρότερη ποσότητα νερού τα µικρογαλακτώµατα συνίστανται από πολύ µικρά υδατικά 

σταγονίδια διεσπαρµένα στο λάδι (W/Ο), ενώ σε µεγαλύτερες ποσότητες νερού η κατάσταση 

αντιστρέφεται και το σύστηµα περιλαµβάνει σταγονίδια λαδιού διεσπαρµένα στο νερό (Ο/W). 
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Ανάµεσα σε αυτές τις δύο φάσεις υπάρχει µία ενδιάµεση κατάσταση στην οποία το σύστηµα 

περιέχει στρώµατα τασιενεργών που διαχωρίζουν εναλλασσόµενα στρώµατα νερού και 

λαδιού. Εντούτοις, στην πλευρά w/o φαίνεται να υφίστανται πιο πολύπλοκες δοµές. Με 

αύξηση του περιεχοµένου του νερού, αρχικά αυξάνεται ελαφρώς η ακτίνα των υδάτινων 

σταγονιδίων και µετέπειτα το σχήµα τους υπόκειται σε αλλαγή και γίνεται επιµήκης 

κύλινδρος. Τελικά, όταν επέλθει η πολυστρωµατική κατάσταση, από την οποία αυξάνοντας 

και πάλι το περιεχόµενο του νερού, το σύστηµα περνά κατευθείαν στην κατάσταση των 

σταγονιδίων o/w. Η ύπαρξη αυτού του είδους δοµικών αλλαγών έχει επιβεβαιωθεί στη βάση 

πολλών µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων ακτίνων Χ, οπτικών ιδιοτήτων, 

ιξωδοµετρίας και φασµατοσκοπίας πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού. 

Το µικρογαλάκτωµα νερού σε λάδι σχηµατίζεται όταν το νερό διεσπαρεί σε 

υδρογονανθρακική συνεχή φάση και τοποθετείται κανονικά στο λάδι στην κορυφή του 

διαγράµµατος της τριγωνικής φάσης νερό/λάδι/τασιενεργό (Σχήµα 2.2). Σε εκείνη την 

περιοχή, θερµοδυναµικά τα αµφίφιλα αυτο-οργανώνονται παράγοντας συσσωµατώµατα, 

γνωστά ως αντίστροφα ή αντεστραµµένα µικύλια. Τα σφαιρικά αντίστροφα µικύλια, τα οποία 

ελαχιστοποιούν την επιφανειακή ενέργεια, είναι τα ευρέως διαδοµένα. Εφόσον προστεθούν 

πολικά ή ιοντικά συστατικά θα διαµερισµατοποιηθούν στους κεντρικούς πυρήνες των 

αντίστροφων µικυλίων και εποµένως θα επιτευχθεί καλή διασπορά των ανόργανων και 

οργανικών υλικών στο λάδι (Malik et al., 2012). 

Όταν χρησιµοποιούνται τα µικρογαλακτώµατα ως µικρο-αντιδραστήρες, η πρωταρχική 

ιδέα είναι να διεξαχθούν οι αντιδράσεις (λύµατος/πηκτώµατος, καταβύθισης κ.λπ.) στους 

πυρήνες των διεσπαρµένων σταγονιδίων, παρά στη συνεχή φάση, µε την πιθανότητα άσκησης 

κάποιου ελέγχου στην ανάπτυξη και διαµόρφωση των σωµατιδίων. Το προαναφερόµενο 

φαινόµενο µπορεί να επιτευχθεί εξαιτίας της βραδύτερης κινητικής αντίδρασης σε σύγκριση 

µε τις αντιδράσεις σε µονοφασικά συστήµατα (bulk reactions), αφού το ρυθµορυθµιστικό 

βήµα, γενικά, θα είναι η διάχυση και συγχώνευση των σταγονιδίων και όχι η αντίδραση από 

µόνη της. Η διαδικασία της νανο-διαµερισµατοποιηµένης διάχυσης/συγχώνευσης εξαρτάται 

από την ακαµψία της µεµβράνης επιφανειοδραστικών, που καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες όπως είναι η γεωµετρία του τασιενεργού, η διείσδυση του λαδιού στη µεµβράνη 

των τασιενεργών, η χρήση συνεπιφανειοδραστικού κ.λπ.  

Το Σχήµα 2.3 περιγράφει τους δύο διαφορετικούς προτεινόµενους µηχανισµούς για τη 

διαδικασία ανταλλαγής σταγονιδίων µικρογαλακτώµατος. Ο πρώτος λέγεται «µηχανισµός 

καναλιών νερού» («water channels mechanism»), όπου η ανταλλαγή επισυµβαίνει διαµέσου 

ενός παροδικού καναλιού που δηµιουργείται µεταξύ των σταγονιδίων. Στον δεύτερο, γνωστό 
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ως «µηχανισµό ανταλλαγής σταγονιδίων» («droplet exchange mechanism»), η ανταλλαγή 

συµβαίνει λόγω της συνένωσης των σταγονιδίων. Αν η ταχύτητα της αντίδρασης σχηµατισµού 

νανοσωµατιδίου είναι µία τάξη µεγέθους γρηγορότερη από ότι εκείνη της διαδικασίας 

ανταλλαγής, η κινητική της αντίδρασης κατευθύνεται κυρίως από τις ιδιότητες της διαδικασίας 

ανταλλαγής, όπως είναι ο µηχανισµός ανταλλαγής (καναλιών νερού ή συνένωσης 

σταγονιδίων), η κίνηση Brown του σταγονιδίου και η ακαµψία της µεµβράνης (Bumajdad et 

al., 2009).  

Σχήµα 2.3: Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας ανταλλαγής σταγονιδίων ΜΕ δείχνοντας τους 
προτεινόµενους µηχανισµούς καναλιών νερού και συγχώνευσης σταγονιδίων υπό δύο περιοριστικές 
συνθήκες: (a) η διαδικασία ανταλλαγής γρηγορότερη από την ταχύτητα αντίδρασης, ενώ (b) η ταχύτητα 
αντίδρασης πιο γρήγορη από τη διαδικασία ανταλλαγής (Bumajdad et al., 2009). 

Η κίνηση Brown των µικυλίων οδηγεί στις διαµικυλιακές συγκρούσεις και όσες από αυτές 

έχουν επαρκώς ενέργεια κατευθύνονται σε ανάµιξη των µικυλιακών τους περιεχοµένων. Τότε 

η χηµική αντίδραση ξεκινά όταν υπάρχουν φαινόµενα σχάσης-σύντηξης ανάµεσα στα 

σταγονίδια ως επιµίσθιο για την ανάµιξη των αντιδρώντων. Μετά τη χηµική αντίδραση που 

έλαβε χώρα στα νανο-σταγονίδια, παράγεται κρίσιµος αριθµός µορίων (Νcrit), που συντελεί 

στην ανάπτυξη της πυρήνωσης και µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη των νανο-σωµατιδίων, 

δηλαδή στην κρυστάλλωση (Malik et al., 2012). Από την άλλη πλευρά, όταν η διαδικασία 

ανταλλαγής είναι γρηγορότερη από την ταχύτητα αντίδρασης, η κινητική καθορίζεται από τις 

συνθήκες που επικρατούν στο εγγύς περιβάλλον όπως το pH, η πολικότητα και άλλα των 

µορίων του νερού, ο βαθµός ιονισµού του αντισταθµιστικού ιόντος κ.λπ. Παρά τη δυναµική 

φύση των σταγονιδίων ΜΕ, όταν το µέγεθος του παραχθέντος σωµατιδίου φθάσει µία κρίσιµη 
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τιµή, κάποια τασιενεργά θα προτιµήσουν να προσροφηθούν στη διεπιφάνεια στερεού-υγρού 

παρά στη διεπιφάνεια υγρού-υγρού για δύο λόγους: (α) οι περισσότερες πρόδροµες ενώσεις 

είναι ευδιάλυτες στο νερό και (β) αντιδράσεις σε w/o (γνωστό ως αντίστροφη καµπυλότητα) 

ΜΕ είναι πολύ πιο εύκολο να πραγµατοποιηθούν από ότι σε o/w (γνωστό ως κανονική 

καµπυλότητα) ΜΕ, λόγω της απουσίας (ή της ελαχιστοποίησης) των διασταγονιδιακών 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων.  

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει προσπάθειες για παρασκευή δηµήτριας µέσω χρήσης o/w ΜΕ. 

Άλλος ένας λόγος είναι η διαθεσιµότητα αρκετά µεγάλου εύρους περιοχών σταθεροποιητικής 

φάσης, που οδηγεί σε σφαιρικές δοµές σταγονιδίων. Ως εκ τούτου, οι πλείστοι ερευνητές 

γενικώς χρησιµοποιούν w/o ΜΕ και σε περίπτωση που έχουν µη-υδατοδιαλυτές πρόδροµες 

ενώσεις (π.χ. αλκοξείδια) προσαρµόζουν την πολικότητα του σταγονιδιακού πυρήνα µε την 

ανάµιξη νερού και κατάλληλης αλκοόλης.  

Από τις δύο κύριες συνθέσεις της δηµήτριας σε µικρογαλακτώµατα, που έχουν 

δηµοσιευθεί, η πρώτη επιτυγχάνεται µε την ανάµιξη δύο ΜΕ, όπου το ένα περιέχει την 

πρόδροµη ουσία και το άλλο το µέσο καταβύθισης (µέθοδος διπλού ΜΕ - double 

microemulsion method). Ενώ, στη δεύτερη, λιγότερο διαδεδοµένη σύνθεση, προστίθεται η 

υδατική φάση που περιέχει το µέσο καταβύθισης σε ΜΕ που περιλαµβάνει την πρόδροµη 

ένωση (µέθοδος µονού ΜΕ - single microemulsion method). Μια παραλλαγή (Malik et al., 

2012) της µεθόδου µονού ΜΕ-πρόσθετου αντιδρώντος, είναι ότι το µέσο καταβύθισης πρώτα 

διαλύεται στους πολικούς πυρήνες των σταγονιδίων του ΜΕ και στη συνέχεια το διάλυµα που 

περιέχει το µέταλλο (π.χ. οργανική πρόδροµη ένωση) προστίθεται στο ΜΕ. Το Σχήµα 2.4 

δείχνει παραστατικά τις δύο συνθετικές πορείες (Bumajdad et al., 2009). 

Η συνολική διαδικασία της σύνθεσης νανοσωµατιδίων στα µικρογαλακτώµατα καθορίζεται 

από ορισµένους κανόνες συγχώνευσης-σχάσης: 

• Η σύγκρουση ανάµεσα σε δύο µη-εµπύρηνα (µη-άδεια) µικύλια συντελεί στη µεταφορά

ολόκληρου διαλύµατος στο ένα µικύλιο και στο σχηµατισµό ενός άδειου µικυλίου.

• Η συγχώνευση ανάµεσα σε δύο µικυλία που περιέχουν διαφορετικά αντιδραστήρια οδηγεί

στην εξ’ ολοκλήρου ανάµιξη των διαλυµάτων και ακολούθως στην επίτευξη αντίδρασης

στο ένα µικύλιο και στη δηµιουργία ενός άδειου µικυλίου.

• Η σύγκρουση µεταξύ ενός εµπύρηνου µικυλίου και ενός µη-εµπύρηνου (µη-άδειου)

µικυλίου προκύπτει στη µεταφορά όλου του διαλύµατος στο µικύλιο που περιέχει

πυρήνες, οδηγώντας στην ανάπτυξη των υπαρχόντων πυρήνων και στο σχηµατισµό ενός

άδειου µικυλίου.

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
___________________________________________________________________________ 

19 

• Η σύγκρουση οποιωνδήποτε µικυλίων µε ένα άδειο µικύλιο δεν οδηγεί σε καµία αλλαγή.

Το φαινόµενο αυτοκατάλυσης έχει θεωρηθεί ότι συµβαίνει για συγκρούσεις µεταξύ

µικυλίων που περιέχουν πυρήνες οξειδίου του µετάλλου (Malik et al., 2012). 

Σχήµα 2.4: Σχηµατική παράσταση της µεθόδου µονού ΜΕ που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση 
νανοσωµατιδίων (αριστερά), σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου διπλού ΜΕ που χρησιµοποιείται για 
τη σύνθεση νανοσωµατιδίων (δεξιά) (Bumajdad et al., 2009). 

2.3.4 Καταβύθιση µέσω υδατικών κολλοειδών συστηµάτων σε pH 2 

Η παρασκευή κολλοειδών τιτάνιας και δηµήτριας σε εύρος νανοµέτρων γίνεται επιτυχώς 

µε την υδρόλυση και τη συµπύκνωση των αλκοξειδίων του τιτανίου και δηµητρίου σε υδατικά 

µέσα. Συγκεκριµένα, η υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης στην παρουσία περίσσειας νερού 

είναι γρήγορη και ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα (Vorkapic and Matsoukas, 1998). Με 

στόχο τη µετρίαση της υψηλής δραστικότητας, τα αλκοξείδια διαλύονται συνήθως στην 

αλκοόλη πριν την ανάµιξη τους µε το νερό.  
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Το µέγεθος, η σταθερότητα και η µορφολογία του λύµατος που παράγεται από τα 

αλκοξείδια καθορίζεται ισχυρά από το µοριακό λόγο νερού προς µετάλλου (r = [H2O]/[M]). 

Αυτός ο λόγος χαρακτηρίζεται από δύο συνθήκες: (1) σε χαµηλές τιµές r (r ≤ 10), 

επιτυγχάνεται λήψη σφαιρικών, σχετικά µονο-διάσπαρτων σωµατιδίων µε διάµετρο µεταξύ 

0.5 και 1 mm. (2) Σε υψηλότερες τιµές r, τα σωµατίδια που σχηµατίζονται είναι κολλοειδή, 

ασταθή και καθιζάνουν σε µεγάλα συσσωµατώµατα. Αυτά τα συσσωµατώµατα δύναται να 

χωνευτούν χηµικά σε τελικά µεγέθη που είναι συνήθως κάτω από 100 nm σε διάµετρο (Look 

et al., 1990; Look and Zukoski, 1992; Look and Zukoski, 1995; Nagpal et al., 1994).  

Η δηµιουργία κολλοειδών τιτάνιας και δηµήτριας σε µεγάλους λόγους r είναι µεγάλου 

ενδιαφέροντος, εξαιτίας του µικρού µεγέθους των σωµατιδίων που σχηµατίζονται κάτω από 

αυτές τις συνθήκες. Επιπρόσθετα, το pH του διαλύµατος έχει ισχυρή επίδραση στην κατανοµή 

µεγέθους των νανο-σωµατιδίων. Όταν το pH του διαλύµατος είναι µεγαλύτερο από 2, λευκό 

εναιώρηµα ακατέργαστων ιζηµάτων δηµιουργείται µόλις οι αντιδράσεις υδρόλυσης 

ξεκινήσουν. Αλλιώς, όταν το pH του διαλύµατος είναι 2, τότε σχηµατίζεται οµογενές 

εναιώρηµα καλοσχηµατισµένων σωµατιδίων (Mahshid et al., 2006; Gupta and Tripathi, 2012; 

Lim et al., 2010; Lee and Zuo, 2004; Uekawa et al., 2012; Zhou et al., 2002; Oh et al., 2010; 

Liu et al., 2013; Ksapabutr et al., 2006; Khalil et al., 2005; Scardi et al., 2010).  

2.3.5 Διαλυτοθερµική µέθοδος 

Η διαλυτοθερµική σύνθεση περιλαµβάνει οργανικούς διαλύτες τόσο ως καταλύτες όσο και 

περιστασιακά ως συστατικά των στερεών φάσεων αυξανοµένης της θερµοκρασίας (> 100 oC) 

και της πίεσης (περισσότερα από λίγα bars). Αυτή η τεχνική είναι κατάλληλη για παραγωγή 

µονο-διάσπαρτων και πολύ οµοιογενών νανο-σωµατιδίων και για την κατεργασία νανο-

υβριδικών και νανο-σύνθετων υλικών ευρέως διαδεδοµένα στη βιοµηχανία κεραµικών. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες µελέτες για τη συστηµατική επίδραση ποικίλων παραµέτρων 

όπως είναι η θερµοκρασία, η πειραµατική διάρκεια, η πίεση (ποσοστό πλήρωσης), ο τύπος 

διαλύτη και η εκκίνηση φόρτισης στο προϊόν στα χαρακτηριστικά υφής των στερεών. Η 

σύνθεση των οξειδίων των µετάλλων συνήθως πραγµατοποιείται σε µικρούς αυτόκλειστους 

αντιδραστήρες τύπου Morey, επενδυµένους µε Teflon. Οι συνθήκες παρασκευής των 

σωµατιδίων τιτάνιας και δηµήτριας είναι T < 250 oC, P < 100 bars. Η επένδυση Teflon στους 

αυτόκλειστους αντιδραστήρες βοηθά στη λήψη καθαρών και οµοιογενών σωµατιδίων (Qian, 

1999).  
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Η διαλυτοθερµική µέθοδος µπορεί να οριστεί ως χηµική αντίδραση ή µετασχηµατισµός σε 

έναν οργανικό διαλύτη όπως η µεθανόλη (Yin et al., 2003), 1,4-βουτανόλη (Kang, 2003), 

τολουόλιο (Kim et al., 2003) κάτω από υπερκρίσιµη πίεση και θερµοκρασία (Chen and Xu, 

1998). Γενικά, µία ακόλουθη θερµική κατεργασία απαιτείται για την κρυστάλλωση του 

τελικού υλικού. Η σωµατιδιακή µορφολογία, η κρυσταλλική φάση και η χηµεία επιφανειών 

της διαλυτοθερµικής σύνθεσης των στερεών δύναται εύκολα να ελεγχθεί µε τη ρύθµιση της 

σύστασης της πρόδροµης ένωσης, της θερµοκρασίας αντίδρασης, της πίεσης, των ιδιοτήτων 

του διαλύτη και του χρόνου γήρανσης (Carp et al., 2004). Σε σύγκριση µε τη υδροθερµική 

τεχνική, η διαλυτοθερµική µέθοδος επιτρέπει την απαλλαγή του προϊόντος από ξένα ανιόντα 

επειδή το οργανικό διάλυµα, µε χαµηλή σχετική διαπερατότητα, είναι ελεύθερο από ιονικά 

είδη (Chen and Xu, 1998). Η διαλυτοθερµική κατεργασία παρέχει εξαιρετική χηµική 

οµοιογένεια και τη δυνατότητα σχηµατισµού µοναδικών µετασταθών δοµών σε χαµηλές 

θερµοκρασίες αντίδρασης.  

Τέλος, η χρήση πρόσθετων διαλύµατος έχει δύο ρόλους στον έλεγχο της διαλυτοθερµικής 

σύνθεσης σωµατιδίων: πρώτον τον έλεγχο της κρυσταλλικής ανάπτυξης, του µεγέθους και του 

σχήµατος και δεύτερο στην αποτελεσµατική διασπορά των νανο-κρυσταλλιτών προς αποφυγή 

της συσσωµάτωσης (Gupta and Tripathi, 2012; Walton, 2011; Niederberger et al., 2007; Pucci 

and Pinna, 2010; Vajedi and Dehghani, 2016; Hosokawa et al., 2011; Datta and Torrente-

Murciano, 2018).  

2.4 Μέσο κατεύθυνσης δοµής - µήτρα: πιθανές πορείες για παραγωγή µεσοφάσης 

Η σύνθεση µεσοδοµών βασίζεται στα µικύλια ή στις υγρές κρυσταλλικές διευθετήσεις των 

µικυλίων ως κατευθυντές δοµής (µήτρα) για οργάνωση και συνεπακόλουθο πολυµερισµό των 

ανόργανων πρόδροµων ενώσεων στην διεπιφάνεια επιφανειοδραστικών - διαλύµατος. Η 

πυρηνοποίηση και η ανάπτυξη της µεσοπορώδους δοµής εξαρτούνται σε µεγάλο βαθµό από 

τη συνύπαρξη τασιενεργών µορίων και πρόδροµων ενώσεων πυρίτιας και την πυκνότητα του 

φορτίου στη διεπιφάνεια επιφανειοδραστικών - ανόργανων ειδών στους υγρούς εξαγωνικούς 

κρυστάλλους, η οποία ελέγχει τη διαδικασία αυτο-οργάνωσης και εν τέλει το σχηµατισµό της 

µεσοπορώδους δοµής. Έτσι η θεµελιώδης προϋπόθεση είναι να επιτευχθεί ελκτική 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στην υγρή κρυσταλλική φάση των επιφανειοδραστικών (µήτρα) και 

στα πρόδροµα µόρια της πυρίτιας ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του κατευθυντή 

δοµής (structure-directing agent - SDA) χωρίς να λάβει χώρα διαχωρισµός φάσεων. Στο Σχήµα 
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2.5 απεικονίζονται οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις που µπορεί να επισυµβούν ανάµεσα στα 

ανόργανα είδη και στις πολικές οµάδες των επιφανειοδραστικών. Σύµφωνα µε τις προτάσεις 

του Huo και των συνεργατών του (Huoa et al., 1994; Huob et al., 1994), αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως.  

Εάν η αντίδραση λαµβάνει χώρα κάτω από βασικές συνθήκες (όπου τα είδη της πυρίτιας 

εµφανίζονται ως ανιόντα) και ως κατευθυντές δοµής (SDA) χρησιµοποιούνται τα 

επιφανειοδραστικά τεταρτοταγή αµµωνιακά κατιόντα, το συνθετικό µονοπάτι ορίζεται ως S+I- 

(Σχήµα 2.5 (a), S: surfactant, I: inorganic species).  

Σχήµα 2.5: Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα ανόργανα είδη και τις πολικές οµάδες των 
επιφανειοδραστικών σε συµφωνία µε τα πιθανά συνθετικά µονοπάτια σε όξινες, βασικές και ουδέτερες 
συνθήκες. Ηλεκτροστατικές: S+I-, S+Χ-I+, S-M+I-, S-I+, δια µέσου των δεσµών υδρογόνου: S0I0/Ν0Ι0, 
S0(ΧΙ)0 (Hoffmann et al., 2006). 

Η παρασκευή µπορεί επίσης να συµβεί κάτω από όξινες συνθήκες (κάτω από το 

ισοηλεκτρικό σηµείο των ανόργανων ειδών που φέρουν την οµάδα της σιλανόλης, Si-OH, pH 

≈ 2), όπου τα είδη της πυρίτιας είναι θετικά φορτισµένα. Για να δηµιουργηθεί αλληλεπίδραση 

µε το κατιονικό επιφανειοδραστικό είναι απαραίτητο να προστεθεί µεσολαβητικό ιόν Χ- 

(συνήθως ένα αλογονίδιο) (S+Χ-I+, µονοπάτι (b)). Σε πολλές περιπτώσεις, τα αντισταθµιστικά 

ιόντα που είναι παρόντα σε στοιχειοµετρικές ποσότητες παίζουν το ρόλο του µεσολαβητή.  

Αντιστρόφως, δύναται αρνητικά φορτισµένα επιφανειοδραστικά (π.χ. φωσφορικά µεγάλης 

υδρογονανθρακικής αλυσίδας) να χρησιµοποιούνται ως SDA, κάτω από βασικές συνθήκες, 
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όπου πάλι πρέπει να προστεθεί ένα αντισταθµιστικό ιόν Μ+ για τη δηµιουργία αλληλεπίδρασης 

ανάµεσα στα εξίσου αρνητικά φορτισµένα πυρητικά είδη (S-M+I-, µονοπάτι (c)). Ως ανιονικά 

τασιενεργά χρησιµοποιούνταν λιπιδικές ενώσεις σουλφονικών, φωσφορικών και 

καρβοξυλικών αλάτων.  

Εναλλακτικά, κάτω από όξινες συνθήκες δεν απαιτείται αντισταθµιστικό ιόν και οπότε 

ακολουθείται το συνθετικό µονοπάτι (d) µε τα αλληλοεπιδρώντα είδη S- I+ να κυριαρχούν. 

Έτσι, οι επικρατούσες αλληλεπιδράσεις στα συνθετικά µονοπάτια (a-d) είναι ηλεκτροστατικής 

φύσης. 

Επιπλέον, είναι δυνατόν οι ελκτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ µήτρας και ανόργανων ειδών 

να πραγµατοποιούνται µέσω δεσµών υδρογόνου. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούνται 

µη ιονικά επιφανειοδραστικά, όπως S0: αµίνη µεγάλης υδρογονανθρακικής αλυσίδας (Tanev 

and Pinnavaia, 1995) ή Ν0: πολυαιθυλενοξείδιο ή συµπολυµερή πολυαιθυλενοξειδίου - 

πολυπροπυλενοξειδίου - πολυαιθυλενοξειδίου (Bagshaw et al., 1995), τα ανόργανα είδη όπως 

είναι αναµενόµενο είναι ηλεκτρικώς ουδέτερα (S0I0/Ν0Ι0, µονοπάτι (e)). Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ανόργανο είδος ιοντικό ζεύγος οπότε ακολουθείται το συνθετικό µονοπάτι 

(f) µε αλληλοεπιδρώντα είδη S0(ΧΙ)0 (Hoffmann et al., 2006).

Η χρήση ουδέτερων επιφανειοδραστικών ως µήτρα µέσω αλληλεπιδράσεων δεσµών

υδρογόνου πλεονεκτεί σε σχέση µε τα συνθετικά µονοπάτια που βασίζονται σε 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ επιφανειοδραστικών και ανόργανων ειδών. 

Επιτυγχάνεται εύκολη αποµάκρυνση της µήτρας µέσω εκχύλισης µε µη διαβρωτικούς διαλύτες 

ή µεθόδων εξάτµισης. Λόγω των ασθενέστερων απωστικών δυνάµεων ανάµεσα στα ουδέτερα 

πρόδροµα µόρια των οξειδίων των µετάλλων στη διεπιφάνεια επιφανειοδραστικών - 

διαλύµατος απ’ ότι στα ιονικά πρόδροµα µόρια και συνεπώς τον επακόλουθο µεγαλύτερο 

βαθµό συµπύκνωσης και πολυµερισµού των πρόδροµων ανόργανων ενώσεων, η συνθετική 

πορεία µε χρήση ουδέτερης µήτρας οδηγεί στη δηµιουργία παχύτερου τοιχώµατος σκελετικών 

δοµών βελτιώνοντας έτσι τη σταθερότητα και τη µεσοπορώδη υφή των παραχθέντων υλικών, 

αποτρέποντας την καταστροφή της διευθετηµένης µεσοδοµής κατά την αποµάκρυνση της 

µήτρας (Tanev and Pinnavaia, 1995). 

Οι σειρές των µη-ιονικών επιφανειοδραστικών Triton X παρασκευάζονται από την 

αντίδραση της οκτυλφαινόλης (octylphenol) µε οξείδιο του αιθυλενίου (ethylene oxide). Τα 

προϊόντα περιγράφονται συνήθως ως αλκοόλες alkylaryl polyether και έχουν τον ακόλουθο 

γενικό δοµικό τύπο (Σχήµα 2.6).  ΠΟ
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Σχήµα 2.6: Επιφανειοδραστικό µόριο Triton X µε n αριθµό επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων 
(Jaiswal et al., 2016). 

Διάφορες άλλες ονοµασίες του Triton X είναι alkylphenol hydroxypolyethelene, 4-(1,1,3,3-

tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, t-octylphenoxypolyethoxyethanol, poly-

ethylene glycol tert-octylphenyl ether. Σε αυτό το τασιενεργό µόριο το γράµµα n δείχνει τον 

µέσο αριθµό των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων στην πολική, υδροφιλική 

πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδα (Πίνακας 2.3). Ενώ η υδρόφοβη κεφαλή είναι µία αρωµατική 

λιπόφιλη ανθρακική οµάδα και συγκεκριµένα την 4-(1,1,3,3-τετραµεθυλβουτυλ)-

φαινυλοµάδα. Τα αντιδραστήρια των Triton X είναι διαυγή, άχρωµα και ιξώδη υγρά. 

Πίνακας 2.3: Χαρακτηριστικά της σειράς των τασιενεργών Triton X (Šolcová et al., 2008; Suzuki et al., 
1997). 

Triton X- Molecular formula Number of polymerized 
ethylene oxides (n) 

15 C17H28O2.5 1.5 
45 C23H40O5.5 4.5 

114 C29H52O8.5 7 - 8 
100 C33H60O10.5 9 - 10 
102 C39H72O13.5 12 - 13 
165 C46H86O17 16 
405 C94H182O41 40 

Οι κύριες χρήσεις αυτών των αµφιφίλων είναι στη βιοµηχανία, στις εφαρµογές οικιακών 

απορρυπαντικών και στα µέσα γαλακτωµατοποίησης. Η οικογένεια των Triton X 

χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλους τους τύπους υγρών, πολτών και κονιοποιηµένων 

καθαριστικών ουσιών, που κυµαίνονται από βαριά βιοµηχανικά προϊόντα έως απαλά 

απορρυπαντικά για λεπτά υφάσµατα. Αυτά τα επιφανειοδραστικά είναι επίσης σηµαντικά 

συστατικά των µιγµάτων πρωτογενών γαλακτωµατοποιητών που χρησιµοποιούνται στην 

παρασκευή πολυµερών γαλακτώµατος, σταθεροποιητών σε πολυµερή λατέξ (latex), 

γαλακτωµατοποιητών για συµπυκνώµατα γεωργικών γαλακτωµάτων και διαβρέξιµων 

λεπτόκοκκων στερεών (Jaiswal et al., 2016; Johnson, 2013; Šolcová et al., 2008; Suzuki et al., 
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2.5 Προσρόφηση U(VI) σε στερεά TiO2 & CeO2 

Η προσρόφηση ακτινίδων σε οξείδια µετάλλων και σε ορυκτά είναι θεµελιώδους σηµασίας 

καθώς οι αντιδράσεις προσρόφησης/εκρόφησης είναι καθοριστικής σηµασίας όσον αφορά τη 

χηµική συµπεριφορά και κινητικότητα των ραδιονουκλιδίων στη γεώσφαιρα (Σχήµα 2.7) (Fu 

and Wang, 2011).  

Σχήµα 2.7: Σχηµατική απεικόνιση ποικίλων µηχανισµών της ρόφησης ενός ιόντος στη διεπιφάνεια 
γεώσφαιρας και νερού: (a) προσρόφηση ιόντος µέσω σχηµατισµού συµπλόκου εξωτερικής σφαίρας, (b) 
απώλεια µορίων νερού ενυδάτωσης και σχηµατισµού συµπλόκου εσωτερικής σφαίρας, (c) διάχυση και 
ισοµορφική υποκατάσταση εντός της δοµής ορυκτού, (d) γρήγορη πλευρική διάχυση και σχηµατισµός 
επιφάνειας πολυµερών ή (e) προσρόφηση σε προεξοχή (η οποία µεγιστοποιεί τον αριθµό των δεσµών του 
ατόµου), (f) κατά την ανάπτυξη των σωµατιδίων, τα επιφανειακά πολυµερή καταλήγουν να 
ενσωµατώνονται στη δοµή και τέλος (g) το προσροφηµένο ιόν δύναται να διαχυθεί πίσω στο διάλυµα, 
είτε ως αποτέλεσµα της δυναµικής ισορροπίας είτε ως προϊόν των επιφανειακών οξειδοαναγωγικών 
αντιδράσεων (Sparks, 2005). 

Επιπρόσθετα, τα δεδοµένα θερµοδυναµικής προσρόφησης είναι θεµελιώδους σηµασίας στα 

πλαίσια της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητες εξόρυξης 

ουρανίου και της αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στο υπέδαφος (Geckeis and Rabung, 

2008; Geckeis et al., 2013). Οι θεωρητικοί υπολογισµοί για εκτίµηση της διασποράς των 

ακτινίδων στη γεώσφαιρα και η µοντελοποίηση για αξιολόγηση της λειτουργίας (performance 

assessment) χώρων διάθεσης πυρηνικών/ραδιενεργών αποβλήτων χρησιµοποιούν ακόµη τους 

συντελεστές κατανοµής (Kd) που λαµβάνονται από πειράµατα προσρόφησης.  

Η ποσοτικοποίηση της διαδικασίας προσρόφησης συνήθως διεξάγεται σε πειράµατα τύπου 

batch σε καθορισµένες πειραµατικές συνθήκες µεταβάλλοντας µία παράµετρο-κλειδί (π.χ. pH, 

συγκέντρωση ακτινιδικού ιόντος). Τα πειράµατα τύπου batch επιτρέπουν τον προσδιορισµό 

των συντελεστών κατανοµής (Kd) και τη χρήση των ισοθέρµων προσρόφησης (π.χ. 

Freundlich, Langmuir) για την περιγραφή των διαδικασιών προσρόφησης των 

ραδιονουκλιδίων στις διεπιφάνειες στερεού - υγρού. Ωστόσο, τα µακροσκοπικά πειραµατικά 
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δεδοµένα δεν σχετίζονται άµεσα µε τις στοιχειώδεις χηµικές αντιδράσεις και οι πληροφορίες 

που λαµβάνονται έχουν περιορισµένη ισχύ. Για την κατανόηση της ακριβούς περιγραφής του 

µηχανισµού προσρόφησης και τον καθορισµό των ειδών που σχηµατίζονται στην επιφάνεια 

του στερεού, απαιτείται η εφαρµογή εξελιγµένων φασµατοσκοπικών τεχνικών (π.χ. TRLFS, 

EXAFS κ.λπ.) (Geckeis et al., 2013; Tan et al., 2010).  

Η τιτάνια έχει εξετασθεί εκτενώς ως µοντέλο ορυκτού για µελέτες προσρόφησης λόγω της 

εξαιρετικά χαµηλής διαλυτότητας της, σχεδόν ουδέτερου σηµείου µηδενικού φορτίου (pzc - 

point of zero charge) και γνωστών φυσικοχηµικών ιδιοτήτων (Comarmond et al., 2011). Η 

χηµεία επιφανειών καθώς επίσης και η χηµεία στη διεπιφάνεια στερεού - υγρού σχετικές µε το 

TiO2 αναφέρονται εκτεταµένα σε άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τον Bourika και 

τους συνεργάτες του (Bourikas et al., 2014). Η τιτάνια παρουσιάζει υψηλή συγγένεια µε το 

ουράνιο, το οποίο σε περιβαλλοντικά συστήµατα προσροφάται κατά προτίµηση από φάσεις 

πλούσιες σε τιτάνιο, άργιλο και άµµο (Humelnicu et al., 2009; Tykva et al., 2009; Kaneko et 

al., 1980; Bonato et al., 2012; Veliscek-Carolan et al., 2013; Jaffrezic-Renault and Andrade-

Martins, 1980; Konstantinou and Pashalidis, 2008; Kuncham et al., 2017). Πρόσφατα, το TiO2 

έχει χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό του 236U µε την εφαρµογή φασµατοµετρίας µάζας 

AMS (accelerator mass-spectrometry) (Špendlíková et al., 2017) και της φωτοκαλυτικής 

αποµάκρυνσης ουρανίου από υδατικά διαλύµατα (Li et al., 2017). 

Όσον αφορά την προσρόφηση ουρανίου από TiO2 έχουν διεξαχθεί διάφορες µελέτες που 

αποσκοπούν στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στη διεπιφάνεια 

στερεού - διαλύµατος (Humelnicu et al., 2009; Tykva et al., 2009; Kaneko et al., 1980; Bonato 

et al., 2012). Η δέσµευση των ιόντων ουρανιλίου στην επιφάνεια των ορυκτών, συγκεκριµένα 

του TiO2 δύναται να συµβεί µέσω σχηµατισµού συµπλόκων εξωτερικής και εσωτερικής 

σφαίρας. Αν και δεν ήταν αναµενόµενο, η δηµιουργία συµπλόκων εξωτερικής σφαίρας του 

U(VI) στην επιφάνεια TiO2 έχει παρατηρηθεί ακόµη και σε όξινες συνθήκες (pH 3). Εντούτοις, 

ο σχηµατισµός συµπλόκων εσωτερικής σφαίρας U(VI) στην επιφάνεια TiO2 κυριαρχεί 

εξαιτίας των ισχυρών ιονικών και οµοιοπολικών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στο U(VI) και 

στα επιφανειακά άτοµα οξυγόνου του στερεού. Η δηµιουργία συµπλόκων εσωτερικής σφαίρας 

υποστηρίζεται από φασµατοσκοπικές και θεωρητικές µελέτες, που υποδεικνύουν το 

σχηµατισµό διαφορετικών τύπων διδοντικών επιφανειακών συµπλόκων (Geckeis et al., 2013; 

Tan et al., 2010; Den Auwer et al., 2003). Η επίδραση της κρυσταλλικής µορφής, των 

επιφανειακών ιδιοτήτων και του pzc καθώς επίσης και των ποικίλων πειραµατικών 

παραµέτρων όπως είναι ο χρόνος επαφής, η αλµυρότητα, το χουµικό οξύ και ο ρόλος των 

ανταγωνιστικών µεταλλικών ιόντων έχει αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
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(Comarmond et al., 2011; Veliscek-Carolan et al., 2013; Konstantinou and Pashalidis, 2008). 

Συγκεκριµένα, ο Comarmond και η οµάδα του (Comarmond et al., 2011) διερεύνησαν τέσσερα 

διαφορετικά υλικά TiO2 και έδειξαν ότι πέραν της κρυσταλλογραφικής δοµής και ειδικής 

επιφάνειας, το σωµατιδιακό µέγεθος επιδρά στις ιδιότητες ρόφησης των ποικίλων υλικών TiO2 

(Comarmond et al., 2011). 

Η δηµήτρια και τα νανο-δοµικά υλικά βασισµένα στο CeO2 είναι τεχνολογικώς σηµαντικά 

υλικά λόγω των εφαρµογών τους στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (π.χ. 

τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς, κελιά καυσίµων, χαµηλής θερµοκρασίας αντίδραση water-

gas shift), όπως επίσης και των βιοτεχνολογικών εφαρµογών τους (Sun et al., 2012). 

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η νανο-κρυσταλλική δηµήτρια (Kuncham et al., 2017) και τα 

υλικά βασισµένα σε CeO2 (El-Sherif et al., 2017) δύναται να εφαρµοστούν επιτυχώς ως 

προσροφητικά υλικά για αποτελεσµατική αποµάκρυνση του ουρανίου από υδατικά µέσα και 

βιοµηχανικά υδατικά απόβλητα.  

Επιπλέον, η επίδραση ποικίλων φυσικοχηµικών παραµέτρων όπως το pH, η αρχική 

συγκέντρωση ουρανίου, η θερµοκρασία και ο χρόνος επαφής στην απόδοση προσρόφησης έχει 

διερευνηθεί και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η προσρόφηση ουρανίου από τη δηµήτρια και 

τα υλικά βασισµένα στο CeO2 ευνοείται κοντά σε ουδέτερο pH (5 < pH < 6), ακολουθεί το 

µοντέλο ισοθέρµου προσρόφησης Langmuir, είναι µία ενδόθερµη διαδικασία, κατευθυνόµενη 

από φαινόµενα εντροπίας και µπορεί να περιγραφεί από µία ψευδο-δεύτερης τάξης αντίδραση 

(Kuncham et al., 2017; El-Sherif et al., 2017). Επιπρόσθετα, η µέθοδος έχει εφαρµοστεί σε 

πραγµατικά δείγµατα όπως είναι βιοµηχανικά υδατικά απόβλητα και υδατικά απόβλητα 

ορυχείων. Η πραγµατοποίηση µελετών ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης αποκάλυψε ότι 

η νανο-κρυσταλλική δηµήτρια και τα υλικά βασισµένα στο CeO2 δύναται να είναι ελκυστικά 

ως προσροφητικά στερεά για την ανάκτηση ουρανίου ακόµη και από περίπλοκα υδατικά 

διαλύµατα όπως τα βιοµηχανικά διαλύµατα επεξεργασίας, τα λύµατα και τα υδατικά απόβλητα 

ορυχείων (Kuncham et al., 2017; El-Sherif et al., 2017).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3.1 Συνθέσεις δειγµάτων τιτάνιας και δηµήτριας µε και χωρίς χρήση µήτρας 

3.1.1 Σύνθεση νανοσωµατιδίων τιτάνιας µε χρήση αντίστροφων µικυλίων ως µήτρα 

Δείγµατα νανοσωµατιδίων οξειδίου του τιτανίου συντέθηκαν από το ισοπροποξείδιο του 

τιτανίου (97%, Aldrich) ως πρόδροµη ένωση σε µία τροποποιηµένη διαδικασία τύπου 

λύµατος-πηκτώµατος, όπου ο έλεγχος του ρυθµού υδρόλυσης επιτεύχθηκε µε χρήση 

αντίστροφων µικυλίων, ή όπως ονοµάζονται διαφορετικά αντίστροφα µικρογαλακτώµατα 

νερού σε λάδι (Masson et al., 2009). Συγκεκριµένα, τρία χωριστά µίγµατα αντίστροφων 

µικυλίων σχηµατίστηκαν µε την προσθήκη της ηλεκτρικά ουδέτερης επιφανειοδραστικής 

ουσίας, Triton X-100 (supplied by Fisher Chemical, extra pure), Triton X-114 (extra pure, 

Sigma-Aldrich) και Triton X-45 (extra pure, Sigma-Aldrich), σε διαλύτη κυκλοεξανίου 

(99.98%, Fisher Chemical) µε κατά βάρος µοριακότητα 1.22 mol kg-1, η οποία είναι πολύ 

µεγαλύτερη της κρίσιµης συγκέντρωσης µικυλιοποίησης. Στη συνέχεια, προστέθηκε το νερό 

(Merck Millipore, deionized water) µε µοριακή αναλογία των 0.83. Το µίγµα αναδευόταν 

στους 30 oC κάτω από ατµόσφαιρα αζώτου για µία ώρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διασπορά 

του νερού µέσα στα µικύλια. Κατόπιν, το τετρα-ισοπροποξείδιο του τιτανίου (TTIP) 

προστέθηκε στο προκύπτον διάλυµα µε µοριακή αναλογία ίση µε τη µονάδα προς το νερό (µε 

την υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης πραγµατοποιούνται η αλλαγή χρώµατος από διαφανές 

σε κίτρινο και η θέρµανση της φιάλης). Το παραχθέν λύµα αποχύθηκε σε ποτήρι ζέσεως και 

αφέθηκε να πήξει σε κανονικές συνθήκες για 48 ώρες. Εναλλακτικά, τα πηκτώµατα 

αναµιγνύονταν µε την τριπλάσια σε όγκο ποσότητα διαλύτη κυκλοεξανίου και αναδεύονταν 

για 16 ώρες. Ακολούθως, το περιεχόµενο αφηνόταν και διαχωρίζονταν η υγρή από τη στερεά 

φάση. Τέλος, µέρη του πηκτώµατος πυρώθηκαν σε θερµοκρασίες 400 oC, 500 oC και 600 oC 

µε ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. Για σκοπούς σύγκρισης, µέρη 

πυρωµένου στερεού TiO2 στους 400 oC (θερµοκρασία καύσης της οργανικής µήτρας) 

πυρώθηκαν σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες 500 oC, 600 oC, 700 oC και 800 oC µε ρυθµό αύξησης 

της θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 

3.1.2 Σύνθεση νανοσωµατιδίων τιτάνιας χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική φάση 

Για σκοπούς σύγκρισης νανοσωµατίδια τιτάνιας παρασκευάστηκαν και µε την 

τροποποιηµένη µέθοδο υδρόλυσης και χώνευσης διαλύµατος ισοπροποξειδίου του τιτανίου 
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(Mahshid et al., 2006). Αρχικά, παρασκευάστηκε το διάλυµα πρόδροµης ένωσης µε την 

προσθήκη 5 ml Ti(OiPr)4 σε 15 ml ισοπροπανόλης (99.95 %, Fisher Chemical). Ένα ξεχωριστό 

υδατικό διάλυµα, που αποτελεί τον καταλύτη της υδρόλυσης, προέκυψε µε την στάγδην 

προσθήκη 8 Μ νιτρικού οξέος (70 %, Sigma-Aldrich Chemical) σε 250 ml απιονισµένου νερού 

µέχρι το pH να ισούται µε δύο. Η διαδικασία σχηµατισµού του πηκτώµατος ξεκίνησε µε την 

ανάµιξη των δύο προαναφερθέντων διαλυµάτων υπό έντονη ανάδευση. Με την υδρόλυση του 

TTIP δηµιουργήθηκε θολό, γαλακτώδες, κολλοειδές διάλυµα, το οποίο θερµαινόταν στους 65 
oC για 24 ώρες. Το προκύπτον αιώρηµα είχε σχετικά µεγάλο ιξώδες και λευκή-µπλε απόχρωση. 

Ακολούθως, το συλλεχθέν ίζηµα εκπλύθηκε αρκετές φορές µε υψηλής καθαρότητας αιθανόλη 

(99.5 %, Sigma-Aldrich) και ξηράνθηκε στους 100 oC υπό κενό για µερικές ώρες. Τέλος, µέρη 

του ξηραµένου στερεού πυρώθηκαν σε θερµοκρασίες 400 oC, 500 oC, 600 oC και 700 oC µε 

ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 

3.1.3 Σύνθεση νανοσωµατιδίων τιτάνιας χωρίς τη χρήση µήτρας σε µη υδατική φάση 

Οξείδιο του τιτανίου συντέθηκε και µέσω µίας διεργασίας σε µη υδατική φάση µε τη χρήση 

βενζυλικής αλκοόλης (Walton, 2011). Σε αυτή την τροποποιηµένη διαλυτοθερµική µέθοδο 

(Niederberger et al., 2007; Marco et al., 2010; Parra et al., 2008), αναµίχθηκαν σε αυτόκλειστο 

αντιδραστήρα, χωρητικότητας 100 ml, από ανοξείδωτο χάλυβα (Teflon lined Hydrothermal 

Synthesis Autoclave Reactor, PTFE lined vessel) τα εξής αντιδραστήρια: 10 ml TTIP, 

βενζυλική αλκοόλη (99.0%, Sigma-Aldrich) µε µοριακό λόγο προς το Ti(OiPr)4 ίσο µε τη 

µονάδα και ξηρό οξικό οξύ (100%, Merck) µε µοριακή αναλογία προς το TTIP να ισούται µε 

4:1. Ο καλά σφραγισµένος αυτόκλειστος αντιδραστήρας µεταφέρθηκε σε φούρνο όπου 

θερµαινόταν στους 150 oC για δύο µέρες. Ακολούθως, ο αντιδραστήρας αφέθηκε να ψυχθεί σε 

θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια το παραχθέν λευκό-πορτοκαλί ίζηµα αφαιρέθηκε από 

το υπερκείµενο µητρικό υγρό και ξηράνθηκε στον απαγωγό για µία µέρα κάτω από κανονικές 

συνθήκες. Τέλος, µέρη του ξηραµένου στερεού πυρώθηκαν σε θερµοκρασίες 400 oC, 500 oC, 

600 oC και 700 oC µε ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 
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3.1.4 Σύνθεση πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου 

Για την παρασκευή της πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου 

(Ce(OiPr)4) ακολουθήθηκε η εξής διαφοροποιηµένη και πρωτότυπη συνθετική πορεία 

(Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990). Αρχικά το ισοπροποξείδιο του νατρίου (NaOiPr) 

παρασκευάστηκε µε την αντίδραση 2.52 g µεταλλικού νατρίου - Na(s) (Fisher Chemical, 

laboratory reagent grade) σε 22 ml ισοπροπανόλης - iPrOH (99.95%, Fisher Chemical) και 14 

ml 1,2-διµεθοξυαιθανίου - 1,2-dimethoxyethane - DME (≥ 99%, Sigma-Aldrich) στους 50 oC 

υπό άζωτο και µε τη χρήση του συστήµατος reflux. Όταν αντέδρασε όλο το µεταλλικό Na, 10 

ml DME προστέθηκαν στο αντιδρόν µίγµα σε θερµοκρασία δωµατίου. Χωριστά, 

παρασκευάστηκε, υπό ατµόσφαιρα αζώτου, σκούρο πορτοκαλο-κόκκινο διάλυµα/εναιώρηµα 

ξηρού άλατος νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου - ammonium cerium(IV) nitrate - CAN (extra 

pure, HiMedia,) σε 14 ml DME και 12 ml iPrOH, το οποίο κατόπιν µεταφέρθηκε ποσοτικά στο 

αντιδρόν µίγµα του διαυγούς διαλύµατος του ισοπροποξειδίου του νατρίου. Με την ανάµιξη 

των δύο διαλυµάτων ελευθερώθηκε αµέσως αέρια αµµωνία (NH3) και σχηµατίστηκε λευκό 

ίζηµα νιτρικού νατρίου (NaNO3) µε την παράλληλη έκλυση θερµότητας. Το παραχθέν µίγµα 

αναδευόταν καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε ατµόσφαιρα αζώτου. Στη συνέχεια, το σκούρο 

πορτοκαλο-κόκκινο υπερκείµενο διαυγές διάλυµα διηθήθηκε από το λευκό ίζηµα µε διήθηση 

υπό κενό και αδρανή ατµόσφαιρα αζώτου. Το λευκό ίζηµα που έµεινε στο διηθητικό χωνί 

Pyrex ξεπλύθηκε µε 10 ml DME και 5 ml iPrOH. Ακολούθως, το διήθηµα συµπυκνώθηκε υπό 

κενό µε τη χρήση αντλίας τέφλον µέχρι να εξατµιστεί αρκετή ποσότητα διαλύτη. Τέλος, το 

εναποµένον πορτοκαλο-κόκκινο διαυγές διάλυµα φυλάχθηκε σε ατµόσφαιρα αζώτου και 

χρησιµοποιήθηκε στις επόµενες συνθέσεις νανοσωµατιδίων δηµήτριας(IV) µε ή χωρίς χρήση 

µήτρας. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το άλας CAN ((NH4)2Ce(NO3)6) πριν τη χρήση του στη 

σύνθεση του Ce(OiPr)4 ξηραινόταν πρώτα στο φούρνο υπό κενό στους 130 oC για 72 ώρες. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαλύτες (DME και iPrOH) ξηραίνονταν πριν τη χρήση τους στη σύνθεση 

µε molecular sieves και αποθηκεύονταν σε ατµόσφαιρα αζώτου.  

3.1.5 Σύνθεση νανοσωµατιδίων δηµήτριας(IV) µε τη χρήση αντίστροφων 

µικρογαλακτωµάτων 

Δείγµατα νανοσωµατιδίων τετρασθενούς οξειδίου του δηµητρίου συντέθηκαν από το 

τετρα-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου (περιγραφή σύνθεσης του στο Κεφάλαιο 3.1.4) ως 
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πρόδροµη ένωση σε µία τροποποιηµένη διαδικασία τύπου λύµατος-πηκτώµατος, όπου ο 

έλεγχος του ρυθµού υδρόλυσης επιτεύχθηκε µε χρήση αντίστροφων µικυλίων (Masson et al., 

2009). Συγκεκριµένα, τρία χωριστά µίγµατα αντίστροφων µικυλίων σχηµατίστηκαν µε την 

προσθήκη της ηλεκτρικά ουδέτερης επιφανειοδραστικής ουσίας, Triton X-100 (extra pure, 

Fisher Chemical), Triton X-114 (extra pure, Sigma-Aldrich) και Triton X-45 (extra pure, 

Sigma-Aldrich), σε διαλύτη κυκλοεξανίου (99.98%, Fisher Chemical) µε κατά βάρος 

µοριακότητα 1.22 mol kg-1, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη της κρίσιµης συγκέντρωσης 

µικυλιοποίησης. Στη συνέχεια, προστέθηκε το νερό (απιονισµένο νερό, Merck Millipore) µε 

µοριακή αναλογία των 0.83. Το µίγµα αναδευόταν στους 30 oC κάτω από ατµόσφαιρα αζώτου 

για µία ώρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διασπορά του νερού µέσα στα µικύλια. Κατόπιν, το 

τετρα-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου (Ce(OiPr)4) προστέθηκε στο προκύπτον διάλυµα µε 

µοριακή αναλογία ίση µε τη µονάδα προς το νερό (µε την υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης 

πραγµατοποιούνται η αλλαγή χρώµατος από πορτοκαλο-κόκκινο σε µελί). Το παραχθέν λύµα 

αποχύθηκε σε ποτήρι ζέσεως και αφέθηκε να πήξει σε κανονικές συνθήκες για 48 ώρες. 

Εναλλακτικά, τα πηκτώµατα αναµιγνύονταν µε την τριπλάσια σε όγκο ποσότητα διαλύτη 

κυκλοεξανίου και αναδεύονταν για 16 ώρες. Ακολούθως, το περιεχόµενο αφηνόταν και 

διαχωρίζονταν η υγρή από τη στερεά φάση. Τέλος, µέρη του πηκτώµατος πυρώθηκαν σε 

θερµοκρασίες 300 oC, 400 oC, 500 oC και 600 oC µε ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min 

για δύο ώρες. Για σκοπούς σύγκρισης, µέρη πυρωµένου στερεού CeO2 στους 300 oC 

(θερµοκρασία καύσης της οργανικής µήτρας) πυρώθηκαν σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες 400
oC, 500 oC και 600 oC µε ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 

3.1.6 Σύνθεση νανοσωµατιδίων δηµήτριας(IV) χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική φάση 

Για σκοπούς σύγκρισης νανοσωµατίδια δηµήτριας παρασκευάστηκαν και µε την 

τροποποιηµένη µέθοδο υδρόλυσης και χώνευσης διαλύµατος τετρα-ισοπροποξειδίου του 

δηµητρίου (Mahshid et al., 2006). Αρχικά, παρασκευάστηκε το διάλυµα πρόδροµης ένωσης 

µε την προσθήκη του σκούρου πορτοκαλο-κόκκινου διαυγούς διαλύµατος του τετρα-

ισοπροποξειδίου του δηµητρίου σε 15 ml ισοπροπανόλης (99.95%, Fisher Chemical). Ένα 

ξεχωριστό υδατικό διάλυµα, που αποτελεί τον καταλύτη της υδρόλυσης, προέκυψε µε την 

στάγδην προσθήκη 8 Μ νιτρικού οξέος (70%, Sigma-Aldrich Chemical) σε 250 ml 

απιονισµένου νερού µέχρι το pH να ισούται µε δύο. Η διαδικασία σχηµατισµού του 

πηκτώµατος ξεκίνησε µε την ανάµιξη των δύο προαναφερθέντων διαλυµάτων υπό έντονη 
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ανάδευση. Με την υδρόλυση του Ce(OiPr)4 δηµιουργήθηκε θολό, κίτρινο, γαλακτώδες και 

κολλοειδές διάλυµα, το οποίο θερµαινόταν στους 65 oC για 24 ώρες. Το προκύπτον αιώρηµα 

είχε σχετικά µεγάλο ιξώδες και πορτοκαλο-κίτρινη απόχρωση. Ακολούθως, το συλλεχθέν 

ίζηµα εκπλύθηκε αρκετές φορές µε υψηλής καθαρότητας αιθανόλη (99.5%, Sigma-Aldrich) 

και ξηράνθηκε στους 100 oC υπό κενό για µερικές ώρες. Τέλος, µέρη του ξηραµένου στερεού 

πυρώθηκαν σε θερµοκρασίες 300 oC, 400 oC, 500 oC και 600 oC µε ρυθµό αύξησης της 

θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 

3.1.7 Σύνθεση στερεών δηµήτριας(IV) χωρίς τη χρήση µήτρας σε µη υδατική φάση 

Επιπρόσθετα, συντέθηκε τετρασθενές οξείδιο του δηµητρίου µέσω µίας διεργασίας σε µη 

υδατική φάση µε τη χρήση βενζυλικής αλκοόλης (Walton, 2011). Σε αυτή την τροποποιηµένη 

διαλυτοθερµική µέθοδο (Niederberger et al., 2007; Marco et al., 2010; Parra et al., 2008), 

αναµίχθηκαν σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα, χωρητικότητας 100 ml, από ανοξείδωτο χάλυβα 

(Teflon lined Hydrothermal Synthesis Autoclave Reactor, PTFE lined vessel) τα εξής 

αντιδραστήρια: σκούρο πορτοκαλο-κόκκινο διαυγές διάλυµα Ce(OiPr)4, βενζυλική αλκοόλη 

(99.0 %, Sigma-Aldrich) µε µοριακό λόγο προς το Ce(OiPr)4 ίσο µε τη µονάδα και ξηρό οξικό 

οξύ (100 %, Merck) µε µοριακή αναλογία προς το Ce(OiPr)4 να ισούται µε 4:1. Ο καλά 

σφραγισµένος αυτόκλειστος αντιδραστήρας µεταφέρθηκε σε φούρνο όπου θερµαινόταν στους 

150 oC για δύο µέρες. Ακολούθως, ο αντιδραστήρας αφέθηκε σε περιβάλλουσες συνθήκες για 

να πέσει η θερµοκρασία σε αυτή του δωµατίου και στη συνέχεια το παραχθέν σκούρο καφέ 

ίζηµα αφαιρέθηκε από το υπερκείµενο καφέ-πορτοκαλί µητρικό υγρό και ξηράνθηκε σε 

περιβάλλουσες συνθήκες, στον απαγωγό, για µία µέρα. Τέλος, µέρη του ξηραµένου στερεού 

πυρώθηκαν σε θερµοκρασίες 300 oC, 400 oC, 500 oC και 600 oC µε ρυθµό αύξησης της 

θερµοκρασίας 6 oC/min για δύο ώρες. 

3.1.8 Παρασκευή πρόδροµης ένωσης τρι-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου 

Αρχικά, παρασκευάστηκε ισοπροποξείδιο του νατρίου µε την αντίδραση 1.258 g Na(s) 

(laboratory reagent grade, Fisher Chemical) σε 11 ml iPrOH (99.95%, Fisher Chemical) και 7 

ml DME (≥ 99%, Sigma-Aldrich) στους 50 oC, µε τη χρήση συστήµατος reflux και µε παροχή 

αζώτου. Με την ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκαν στο διαυγές διάλυµα του NaOiPr 

5 ml DME σε θερµοκρασία δωµατίου. Χωριστά και σε ατµόσφαιρα αζώτου σχηµατίστηκε 
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ελαφρώς κίτρινο διάλυµα/εναιώρηµα ~ 6g ξηρού άλατος εξα-ένυδρου νιτρικού δηµητρίου - 

Ce(NO3)3.6H2O (Fluka, ≥99.0 %) σε 8 ml DME και 7 ml iPrOH. Με την ανάµιξη των δύο 

µιγµάτων δηµιουργήθηκε αµέσως λευκό ίζηµα και σκούρο καφέ υπερκείµενο υγρό µε την 

παράλληλη έκλυση θερµότητας. Το προκύπτον µίγµα αναδευόταν όλη τη νύκτα υπό αδρανή 

ατµόσφαιρα αζώτου. Ακολούθως το διάλυµα διαχωρίσθηκε από το ίζηµα υπό κενό και αδρανή 

ατµόσφαιρα και το διήθηµα συγκεντρώθηκε µε χρήση κενού. Το συµπυκνωµένο σκούρο καφέ 

διάλυµα Ce(OiPr)3 φυλάχθηκε σε ατµόσφαιρα αζώτου και χρησιµοποιήθηκε στις επόµενες 

συνθέσεις νανο-σωµατιδίων οξειδίου του τρισθενούς δηµητρίου (Gradeff et al., 1986; 

Vaartstra et al., 1990). 

Ας σηµειωθεί, ότι το άλας Ce(NO3)3.6H2O ξηράνθηκε πριν τη χρήση του στη σύνθεση του 

Ce(OiPr)3 στο φούρνο υπό κενό στους 180 oC για 24 ώρες (Strydom and van Vuuren, 1987). 

Επιπλέον, οι διαλύτες (DME και iPrOH) πριν τη χρήση τους είχαν ξηρανθεί και φυλάγονταν 

σε φιάλες µε molecular sieves και σε ατµόσφαιρα αζώτου. 

3.1.9 Σύνθεση νανοσωµατιδίων CeO2
* µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton-X 

Στερεά νανοσωµατιδίων τρισθενούς οξειδίου του δηµητρίου συντέθηκαν από το Ce(OiPr)3 

ως πρόδροµη ένωση σε µία τροποποιηµένη διαδικασία τύπου λύµατος-πηκτώµατος, όπου ο 

έλεγχος του ρυθµού υδρόλυσης επιτεύχθηκε µε χρήση αντίστροφων µικυλίων (Masson et al., 

2009). Συγκεκριµένα, τρία χωριστά µίγµατα αντίστροφων µικυλίων σχηµατίστηκαν µε την 

προσθήκη της ηλεκτρικά ουδέτερης επιφανειοδραστικής ουσίας, Triton X-100 (extra pure, 

Fisher Chemical), Triton X-114 (extra pure, Sigma-Aldrich) και Triton X-45 (extra pure, 

Sigma-Aldrich), σε διαλύτη κυκλοεξανίου (99.98%, Fisher Chemical) µε κατά βάρος 

µοριακότητα 1.22 mol kg-1, που είναι πολύ µεγαλύτερη της κρίσιµης συγκέντρωσης 

µικυλιοποίησης. Ακολούθως, προστέθηκε το νερό (deionized water, Merck Millipore) µε 

µοριακή αναλογία των 0.83. Το µίγµα τοποθετήθηκε σε ανάδευση στους 30 oC υπό 

ατµόσφαιρα αζώτου για µία ώρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διασπορά του νερού µέσα στα 

µικύλια. Κατόπιν, το τρι-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου µεταφέρθηκε ποσοτικά στο 

προκύπτον διάλυµα µε µοριακή αναλογία ίση µε τη µονάδα προς το νερό. Το παραχθέν λύµα 

αποχύθηκε σε ποτήρι ζέσεως και αφέθηκε να πήξει σε κανονικές συνθήκες για 48 ώρες. 

Εναλλακτικά, τα πηκτώµατα αναµίχθηκαν µε την τριπλάσια σε όγκο ποσότητα διαλύτη 

κυκλοεξανίου και αφέθηκαν σε ανάδευση για 16 ώρες. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε ο 

διαχωρισµός της υγρής από τη στερεά φάση και µέρη του πηκτώµατος πυρώθηκαν σε 
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θερµοκρασίες 400 oC, 500 oC και 600 oC µε ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για 

δύο ώρες. Για σκοπούς σύγκρισης, µέρη πυρωµένου στερεού CeO2
* στους 400 oC 

(θερµοκρασία αποσάθρωσης της οργανικής µήτρας) πυρώθηκαν στους 600 oC µε ρυθµό 

αύξησης της θερµοκρασίας 6 oC/min για 2 h. 

Για σκοπούς διάκρισης του οξειδίου του δηµητρίου από τετρασθενή πρόδροµη ένωση 

(Ce(OiPr)4) από το αντίστοιχο από τρισθενή πρόδροµη ένωση (Ce(OiPr)3) στην πρώτη 

περίπτωση αναφέρεται κανονικά ως CeO2 ενώ στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται ως CeO2
*, 

δηλαδή συνοδεύεται µε αστεράκι. 

3.2 Πειράµατα προσρόφησης ουρανίου, U(VI), σε επιλεγµένα στερεά TiO2 και CeO2 

3.2.1.1 Πειράµατα προσρόφησης U(VI) σε δείγµατα TiO2 µέσω χρήσης µήτρας (TrX-114 

και TrX-45), διαλυτοθερµικής µεθόδου και εµπορικής τιτάνιας 

Όλα τα πειράµατα προσρόφησης διεξήχθησαν κάτω από κανονικές ατµοσφαιρικές 

συνθήκες. Η παρασκευή των υπό µελέτη διαλυµάτων ουρανίου επιτεύχθηκε µε τη διάλυση 0.1 

Μ διαθέσιµου, πρότυπου διαλύµατος U(VI), το οποίο παρασκευάστηκε µε τη διάλυση του 

άλατος UO2(NO3)2.6H2O (Merck) σε απεσταγµένο νερό. Οι ποτενσιοµετρικές µετρήσεις (pH) 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση εµπορικού εκλεκτικού ηλεκτροδίου υάλου (SENTEK) 

(Hanna Instruments, pH 211), το οποίο βαθµονοµείτο πριν από κάθε πείραµα µε µία σειρά από 

πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH 2, 4, 7 & 10 (Scharlau Chemie). Συνολικά δέκα δείγµατα 

TiO2 µελετήθηκαν συµπεριλαµβανοµένου και ενός δείγµατος εµπορικής τιτάνιας (Merck). Τα 

έξι δείγµατα (TH400, TH400*, TH400**, TH500, TH600, TH700) παρασκευάστηκαν µέσω 

της χρήσης αντίστροφων µικυλίων Triton X-114 & 45 (η συνθετική πορεία περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 3.1.1) και τα υπόλοιπα τρία (TS400, TS500, TS600) µε τη χρήση διαλυτοθερµικής 

µεθόδου (το συνθετικό µονοπάτι αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.1.3). Αυτές οι µέθοδοι έχουν 

επιλεχθεί για την παρασκευή των δειγµάτων επειδή το µέγεθος, το σχήµα και η 

κρυσταλλικότητα των υλικών TiO2 δύναται να ελεγχθούν καλύτερα από ότι στην περίπτωση 

των υδροθερµικών διαδικασιών. Με την εξαίρεση των δειγµάτων TH400* και TH400**, που 

προέρχονται από την απευθείας πύρωση του πηκτώµατος του TrX-45 στους 400 oC και την 

πύρωση του υλικού από το TrX-114 στους 400 oC για 16 ώρες, αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 

δείγµατα TiO2 πυρώθηκαν σε διαφορετικές θερµοκρασίες (400, 500, 600 και 700 oC) για δύο 

ώρες. Επιπρόσθετα, το εµπορικά διαθέσιµο δείγµα (Tcom), χρησιµοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία.  
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Τα πειράµατα προσρόφησης πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων 

τύπου batch σε ισορροπία και σε κλειστά δοχεία πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 20 ml κάτω 

από κανονικές ατµοσφαιρικές συνθήκες στους 23 ± 2 oC. Τα δείγµατα, που ήταν υδατικά 

εναιωρήµατα TiO2 (χωρίς να υπάρχει υποστρωµατικός ηλεκτρολύτης), είχαν συνολικό όγκο 

των 10 ml και περιείχαν 0.05 g προσροφητικού υλικού και προσροφούµενο διάλυµα σε 

διάφορες συγκεντρώσεις, σε pH 3. Προκαταρκτικά πειράµατα έχουν δείξει ότι κάτω από αυτές 

τις συνθήκες δεν παρατηρείται καθίζηση υδροξειδίου του ουρανίου. Για διασφάλιση της 

αποκατάστασης της ισορροπίας, το σύστηµα υγρού/στερεού παρέµεινε κλειστό και υπό 

συνεχή ανάδευση σε θερµοστάτη µε σύστηµα ανάδευσης (orbital incubator shaker 

Gallenkamp) για τρεις µέρες. Μετά το πέρας της προσρόφησης, ακολούθησε διήθηση των 

διαλυµάτων προσρόφησης µε φίλτρα µεµβράνης διαµέτρου πόρων 220 nm (Sartorius Stedim 

Biotech Gmbh). Η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης του µετάλλου µελετήθηκε µε 

πειράµατα µεταβολής της συγκέντρωσης U(VI) στο εύρος ανάµεσα στα 10-5 και 5x10-4 mol l-

1. Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης ουρανίου που παραµένει στο διάλυµα µετά την

προσρόφηση, πραγµατοποιήθηκε φασµατοφωτοµετρικά µε τη χρήση φασµατοσκοπίας

υπεριώδους-ορατού (UV 2401 PC Shimadzu), για να γίνει εφικτός ο υπολογισµός της

ποσότητας των µεταλλοϊόντων που προσροφήθηκε στα υπό µελέτη στερεά. Συγκεκριµένα,

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος συµπλοκοποίησης του µετάλλου µε τη χρωµοφόρα ένωση

Arsenazo(III) (Fluka Chemie) (Khan et al., 2006), η οποία παρέχει τη δυνατότητα λήψης

κορυφών πολύ µεγάλης έντασης, 100 µL διαλύµατος ουρανίου σε 2900 µL Arsenazo(III) σε

πλαστικές κυψελίδες χωρητικότητας 3 ml (Prodromou, 2015).

3.2.1.2 Προσδιορισµός οξεοβασικής συµπεριφοράς της επιφάνειας των στερεών TiO2 µε 

ποτενσιοµετρική τιτλοδότηση οξέος - βάσεως 

Με στόχο τον προσδιορισµό του Σηµείου Μηδενικού Φορτίου (pzc) και του αριθµού των 

επιφανειακών υδροξυλοµάδων (mol/g) των υπό µελέτη στερεών διεξήχθησαν οξεο/βασικές 

τιτλοµετρήσεις σε τρεις διαφορετικές τιµές ιοντικής ισχύος, 0.01 Μ, 0.1 Μ και 0.5 Μ υδατικού 

διαλύµατος αδρανούς ηλεκτρολύτη NaClO4 (Fluka). Συγκεκριµένα, 0.1 g στερεού 

προστέθηκαν σε 20 ml υδατικού διαλύµατος ηλεκτρολύτη κατάλληλης συγκέντρωσης µέσα 

σε πλαστικά vials χωρητικότητας 50 ml. Το διάλυµα αναδευόταν συνεχώς και στο δοχείο 

βρισκόταν µόνιµα τοποθετηµένο εκλεκτικό ηλεκτρόδιο υάλου για τη συνεχή µέτρηση και 

καταγραφή του pH, η οποία γινόταν µε τη βοήθεια pHµέτρου (Hanna Instruments, Lutron pH-

206, membrane pHmeter). Ακολούθως, σε ίσα περίπου χρονικά διαστήµατα, γινόταν 

προσθήκη καθορισµένων µικροποσοτήτων υδροξειδίου του νατρίου (0.1 Μ NaOH - πρότυπο 
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διάλυµα τιτλοδότησης - Titrisol) και καταγραφόταν το pH µέχρι η τιµή του να φθάσει περίπου 

στο 12. Η τιτλοδότηση γινόταν µε τη βοήθεια αυτόµατου τιτλοδότη (Denver Instrument 

Titrator 280) εφοδιασµένου µε σωληνώσεις παροχής πρότυπου διαλύµατος, σύστηµα 

ανάδευσης και υποδοχέα ηλεκτροδίου. Μετά το τέλος των εν λόγω µετρήσεων, 

παρασκευάστηκε ξανά το ίδιο διάλυµα αδρανούς ηλεκτρολύτη και στερεού, αλλά αυτή τη 

φορά γινόταν προσθήκη µικροποσοτήτων υδροχλωρικού οξέος (0.1 M HCl - πρότυπο διάλυµα 

τιτλοδότησης - Titrisol) ακριβώς όπως και στην περίπτωση της βάσης και καταγραφόταν το 

pH έως ότου η τιµή του φθάσει περίπου στο 2. Οι παραπάνω διαδικασίες ποτενσιοµετρικών 

τιτλοδοτήσεων έλαβαν χώρα για τρία υδατικά αιωρήµατα TiO2 µε διαφορετική τιµή ιοντικής 

ισχύος, για όλα τα υπό µελέτη δείγµατα, καθώς επίσης και για τα αντίστοιχα τυφλά τους 

διαλύµατα (ο ηλεκτρολύτης µε την αντίστοιχη ιοντική ισχύ χωρίς την τιτάνια). 

3.2.2.1 Πειράµατα προσρόφησης U(VI) σε στερεά CeO2 µέσω των αντίστροφων µικυλίων 

TrX-100 

Παρόµοια πειράµατα προσρόφησης (περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3.2.1.1) 

έγιναν και σε στερεά δηµήτριας µε τις διαφορές ότι σε αυτή την περίπτωση συνολικά έξι 

δείγµατα CeO2 µελετήθηκαν. Τα στερεά παρασκευάστηκαν µέσω της χρήσης αντίστροφων 

µικυλίων Triton X-100 (η συνθετική πορεία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.1.5). Αυτή η 

µέθοδος έχει επιλεχθεί για την παρασκευή των υπό µελέτη δειγµάτων επειδή η ειδική 

επιφάνεια BET των υλικών CeO2 µπορεί να ελεγχθεί καλύτερα, συγκεκριµένα σε συνδυασµό 

µε διαφορετικές θερµικές προ-επεξεργαστικές µεθόδους. Στην παρούσα µελέτη, τα δείγµατα 

που σηµειώνονται µε “g” προέκυψαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων CeO2 στην 

αντίστοιχη θερµοκρασία (400, 500 και 600 oC), ενώ τα δείγµατα χωρίς καµία σηµείωση 

πυρώθηκαν πρώτα στους 300 oC για δύο ώρες για την καύση της οργανικής µήτρας και στη 

συνέχεια πυρώθηκαν για δύο ώρες στη σηµειωµένη θερµοκρασία (400, 500 και 600 oC). Οι 

δύο διαφορετικοί τρόποι θερµικής κατεργασίας έχουν εφαρµοσθεί για την κάλυψη µεγάλου 

εύρους ειδικών επιφανειών ΒΕΤ. 

Σε αυτήν την περίπτωση στα πειράµατα προσρόφησης τύπου batch σε ισορροπία τα 

δείγµατα, που ήταν υδατικά εναιωρήµατα CeO2 (χωρίς να υπάρχει υποστρωµατικός 

ηλεκτρολύτης), είχαν συνολικό όγκο των 10 ml και περιείχαν 0.03 g προσροφητικού υλικού 

και προσροφούµενο διάλυµα σε διάφορες συγκεντρώσεις, σε pH 3. ΠΟ
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3.2.2.2 Προσδιορισµός οξεοβασικής συµπεριφοράς της επιφάνειας των υλικών CeO2 µε 

ποτενσιοµετρική τιτλοδότηση οξέος - βάσεως 

Ανάλογες οξεο/βασικές τιτλοµετρήσεις (η πειραµατική πορεία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

3.2.1.2) σε τρεις διαφορετικές τιµές ιοντικής ισχύος, 0.1 Μ, 0.5 Μ και 1 Μ υδατικού 

διαλύµατος αδρανούς ηλεκτρολύτη NaClO4 (Fluka) πραγµατοποιήθηκαν και στα υπό µελέτη 

δείγµατα CeO2. Συγκεκριµένα, 0.05 g στερεού προστέθηκαν σε 20 ml υδατικού διαλύµατος 

ηλεκτρολύτη κατάλληλης συγκέντρωσης µέσα σε πλαστικά vials χωρητικότητας 50 ml.  

3.3 Μέθοδοι φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού των υπό µελέτη δειγµάτων 

3.3.1 Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού 1H- και 13C - Nuclear 

Magnetic Resonance (1H- και 13C-NMR) 

Τα φάσµατα 1H- και 13C-NMR καταγράφηκαν στο όργανο Bruker Avance 500 (στα 500 και 

125 MHz, αντίστοιχα). Το 13C-DEPT NMR χρησιµοποιήθηκε για την ταυτοποίηση 

τεταρτοταγών και τριτοταγών ανθράκων. Το CDCl3 (ξηρό δευτεριωµένο χλωροφόρµιο) 

χρησιµοποιήθηκε ως δευτεριωµένος διαλύτης για οµοπυρηνική αποσύζευξη και τα σήµατα 

των δειγµάτων έχουν ως σηµείο αναφοράς τις κορυφές του δευτεριωµένου διαλύτη (Koutentis 

et al., 2011; NMR Manual, 1997). 

3.3.2 Θερµοσταθµική ανάλυση - ThermoGravimetric Analysis (TGA) 

Η θερµική συµπεριφορά των πηκτωµάτων εξετάστηκε µε θερµοσταθµική ανάλυση 

χρησιµοποιώντας µία συσκευή Shimadzu TGA-50. Η θερµοσταθµική ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε στον αέρα µε ρυθµό θέρµανσης 10 oC/min µε σαρώσεις από τους 25 oC 

µέχρι τους 800 oC. Για τις µετρήσεις TGA λαµβάνονταν περίπου 10 mg του δείγµατος και 

τοποθετούνταν σε υποδοχέα από λευκόχρυσο (Thermogravimetric Manual, 1989; Theocharis 

et al., 2008). 

3.3.3 Διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης - Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

Οι αναλύσεις διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης εκτελέστηκαν µε το όργανο TA 

Universal Analysis 2010 Quantachrome DSC (Q100 model) στο θερµοκρασιακό εύρος από τη 

θερµοκρασία δωµατίου στους 400 oC µε ρυθµό θέρµανσης 10 oC/min στον αέρα. Για τις 

µετρήσεις DSC περίπου 5-10 mg του δείγµατος µεταφέρονταν σε υποδοχέα από αλουµίνιο µε 
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κάλυµµα. Το άζωτο χρησιµοποιήθηκε ως αέριο-φορέας για τις µετρήσεις DSC µε ρυθµό ροής 

40 ml/min (Thermal Advantage Universal Manual, 2002; Theocharis et al., 2008). 

3.3.4 Φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier εξασθενηµένης ολικής 

ανάκλασης - Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infra Red (ATR-FTIR) 

Τα υπέρυθρα φάσµατα µε µετασχηµατισµό Fourier ATR-FTIR (εξασθενηµένη ολική 

ανάκλαση) των διαφορετικών δειγµάτων λήφθηκαν µε φασµατοφωτόµετρο Shimadzu 

(IRPrestige-21). Τα δείγµατα λειοτριβήκαν πριν τη µέτρηση και χρησιµοποιήθηκαν χωρίς 

άλλη επεξεργασία. Τα φάσµατα ATR καταγράφηκαν µε τη χρήση ενός ATR κρυστάλλου από 

γερµάνιο και για κάθε φάσµα λήφθηκαν 50 σαρώσεις µε ανάλυση των 2 cm-1 µεταξύ 4000 και 

400 cm-1, σε περιβάλλουσες συνθήκες (FTIR Instruction Manual, 2000).  

3.3.5 Φασµατοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού - Ultra Violet-Visible 

absorption (UV-Vis) 

Όλα τα φάσµατα απορρόφησης UV-Vis των πηκτωµάτων λήφθηκαν χρησιµοποιώντας ένα 

φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης Shimadzu (UV-2401PC) UV-Vis στο εύρος µεταξύ 200 

και 800 nm µε στόχο τη µελέτη της επίδρασης του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας 

στο σωµατιδιακό µέγεθος (UV-Vis Manual, 2013).  

3.3.6 Τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ για στερεά - X-Ray Powder Diffraction 

(P-XRD) 

Η κρυσταλλική δοµή των δειγµάτων καθορίστηκε µε περίθλαση X-ray για στερεά 

χρησιµοποιώντας ακτινοβολία Cu Kα (λ = 0.15418 nm) µε τη χρήση ενός περιθλασόµετρου 

Shimadzu XRD-6000. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν στο εύρος 2θ από 10 έως 80o και µε ρυθµό 

σάρωσης 2o/min. Τα µέσα κρυσταλλικά µεγέθη προσδιορίστηκαν από τις µετρήσεις 

διεύρυνσης των κορυφών και συγκεκριµένα των κορυφών µε τη µεγαλύτερη ένταση, 

χρησιµοποιώντας την εξίσωση Debye-Scherrer, L = Kλ/(βcosθ) (XRD-6000 Shimadzu 

Manual, 2015; Attipa and Theocharis, 2009). 

3.3.7 Ισοθερµική προσρόφηση αζώτου - Nitrogen Isothermal Adsorption (BET - BJH - 

DFT) 

Οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των δειγµάτων µετρήθηκαν στους -196 oC από 

την αρχική πίεση των 0.15 Pa, έπειτα από απαέρωσή τους στους 120 oC για 20 h κάτω από 

συνθήκες κενού, µε τη χρήση της συσκευής ASAP2010 Micromeretics. Οι ειδικές επιφάνειες 
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υπολογίστηκαν από τα δεδοµένα προσρόφησης εφαρµόζοντας τη µέθοδο Brunauer - Emmett 

- Teller, ενώ οι κατανοµές µεγέθους πόρων εκτιµήθηκαν από τις ισοθέρµους µε τη χρήση τόσο

της DFT µεθόδου (πρόγραµµα που παρέχεται στο όργανο) εφαρµόζοντας το µοντέλο του

πόρου σχήµατος µελανοδοχείου στα δείγµατα τιτάνιας και του τύπου σχισµής για τα στερεά

της δηµήτριας, όσο και της BJH µεθόδου (Porosimetry System Operator’s Manual, 1996;

Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014; Tillirou and Theocharis, 2008; Thommes et al.,

2015).

3.3.8 Φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier - Fourier Transform Infra 

Red (FTIR) 

Τα πειράµατα υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FT-IR) διεξήχθησαν σε 

θερµοκρασία δωµατίου µε τη χρήση ενός φασµατοφωτοµέτρου Shimadzu (FT-8900) σε εύρος 

4000-400 cm-1, µε ανάλυση 8 cm-1 και λήψη 40 διαδοχικών σαρώσεων (FTIR Instruction 

Manual, 2000; Attipa and Theocharis, 2009). 

3.3.9 Φασµατοσκοπία υπεριώδους - ορατού διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης - 

Diffuse Reflectance Ultra Violet-Visible solid state (DRUV-Vis) 

Οι οπτικές ιδιότητες των στερεών προσδιορίστηκαν µε τη χρήση φασµατοσκοπίας UV-Vis 

διάχυτης ανάκλασης. Οι µετρήσεις διεξήχθησαν χρησιµοποιώντας ένα φασµατόµετρο 

(USB2000+UV-VIS) της Ocean optics, συζευγµένο µε ανιχνευτή ανάκλασης (Ocean optics) 

και µία πηγή φωτός UV-Vis-NIR (DH-2000, Ocean optics). Ο ανιχνευτής ανάκλασης 

συνίσταται από µία δέσµη επτά οπτικών ινών (6 ίνες εκποµπής γύρω από µία ίνα συλλογής 

φωτός) στο εύρος µήκους κύµατος µεταξύ 200 και 900 nm. Σαν φάσµα αναφοράς για όλες τις 

µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε η ανάκλαση ενός καθρέφτη από άργυρο και ο υποδοχέας των υπό 

µελέτη δειγµάτων ήταν κατασκευασµένος από αλουµίνιο (Ocean Optics Manual, 2017).  

3.3.10 Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης - Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Η µορφολογία των στερεών εξετάστηκε µε ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (SEM, 

Vega TS5136LS-Tescan) για να διερευνηθεί η µορφολογία και η υφή της επιφάνειας των υπό 

µελέτη δειγµάτων. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν αρχικά υπό µορφή σκόνης σε κολλητική 

ταινία άνθρακα (carbon adhesive tape) στους υποδοχείς αλουµινίου και ακολούθως 

επικαλύφτηκαν µε χρυσό (~15 nm, sputtering system K575X Turbo Sputter Coater – Emitech) 

πριν την ανάλυση SEM. Για τη λήψη µικροφωτογραφιών των στερεών χρησιµοποιήθηκε 

υψηλή ηλεκτρική τάση, 30 kV για τα δείγµατα τιτάνιας και 10-20 kV για τα δείγµατα 
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δηµήτριας, ρεύµα εκποµπής (emission current, EC) 112 mA και απόσταση του αντικειµενικού 

φακού και του δείγµατος (working distance, WD) 10 mm για τα δείγµατα τιτάνιας και 11.5 

mm για τα δείγµατα δηµήτριας. Το ηλεκτρονιακό µικροσκόπιο σάρωσης ήταν εξοπλισµένο µε 

ανιχνευτή δευτερογενών ηλεκτρονίων (secondary electrons, SE) (Scanning Electron 

Microscope Manual, 2011; Savva et al., 2016). 

3.3.11 Φασµατοσκοπία Raman 

Η λήψη των φασµάτων Raman πραγµατοποιήθηκε στο όργανο alpha 300 confocal Raman 

microscope, WITec, εξοπλισµένο µε iCCD camera, µε τη χρήση δύο διαφορετικών µηκών 

κύµατος laser στα llaser = 532 και 785 nm, αντίστοιχα. Η τελευταία πηγή laser χρησιµοποιήθηκε 

για την ελαχιστοποίηση συνεισφορών φθορισµού προερχόµενων από οργανικά κατάλοιπα 

ορισµένων δειγµάτων. Ο φασµατογράφος απέδιδε φασµατική ανάλυση Δν = 2 cm-1 (Antoniou 

et al., 2011). 

3.3.12 Φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων Χ - X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS) 

Οι µελέτες XPS διεξήχθησαν στο φωτοηλεκτρονικό φασµατογράφο τύπου ESCALAB 250 

Xi, Thermo Fisher, East Grinstead, UK, εξοπλισµένο µε ηµισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων 

και µονοχρωµατική πηγή ακτίνων Χ Al Kα (hv = 1486.6 eV). Η αντιστάθµιση του φορτίου 

στους φακούς έγινε για την εξουδετέρωση του φορτίου που παράγεται από τα δείγµατα µε τη 

φωταψία ακτίνων Χ. Τα φάσµατα επισκόπησης µετρήθηκαν µε ενέργεια διέλευσης των 100 

eV, ενώ τα επιµέρους φάσµατα για το Ο 1s και το Ce 3d µε ενέργεια διέλευσης των 10 eV. Οι 

καταγραφόµενες τιµές της ενέργειας σύνδεσης (Binding Energy, BE) αναφέρονται ως προς 

την κορυφή C 1s του sp2 άνθρακα στα 284.3 eV που χρησιµοποιήθηκε σαν εσωτερικό πρότυπο. 

Η ανάλυση των δεδοµένων επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή του λογισµικού Avantage (version 

5.952). Πριν τη µέτρηση, µικρή ποσότητα δείγµατος (µερικά mg) τοποθετείτο υπό πίεση σε 

ενσωµατωµένους υποδοχείς δείγµατος σκόνης (Liatsou et al., 2017). 

Στον Πίνακα 3.1 συνοψίζονται όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα και όλες οι µέθοδοι 

φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού των υπό µελέτη δειγµάτων (παρασκευασθέντων πρόδροµων 

ενώσεων, πηκτωµάτων και στερεών) στα πλαίσια της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. ΠΟ
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Πίνακας 3.1: Σύνοψη πειραµατικών αποτελεσµάτων που λήφθηκαν στα πλαίσια της Δ.Δ. 
4 κύκλοι πειραµάτων 

Τιτάνια Δηµήτρια(IV) Δηµήτρια(III) 

Εµπορική πρόδροµη ένωση 
- Ti(OiPr)4

Παρασκευή πρόδροµης 
ένωσης - (NH4)2Ce(NO3)6 
à Ce(OiPr)4

Παρασκευή πρόδροµης 
ένωσης - Ce(NO3)3.6H2O à 
Ce(OiPr)3 

Αντίστροφα µικύλια 
(διάφορες συνθετικές 
παράµετροι) 

Αντίστροφα µικύλια 
(διάφορες συνθετικές 
παράµετροι) 

Αντίστροφα µικύλια 
(διάφορες συνθετικές 
παράµετροι) 

Διαλυτοθερµική µέθοδος 
(µη-υδατική φάση) 

Διαλυτοθερµική µέθοδος 
(µη-υδατική φάση) Πειράµατα προσρόφησης 

U(VI) στα στερεά TiO2 & 
CeO2, οξεο/βασικές 

τιτλοδοτήσεις, µετρήσεις pH 
& UV-Vis µετρήσεις 

Υδρόλυση και χώνευση 
διαλύµατος ισοπροποξειδίου 
του τιτανίου σε 
ισοπροπανόλη σε όξινο (pH 
= 2) υδατικό σύστηµα 

Υδρόλυση και χώνευση 
διαλύµατος ισοπροποξειδίου 
του δηµητρίου σε 
ισοπροπανόλη σε όξινο (pH 
= 2) υδατικό σύστηµα 

1H/13C NMR, TGA, DSC, ATR-FTIR, UV-Vis absorption, XRD powder, ΒΕΤ/DFT/BJH, 
FTIR, DRUV-Vis, SEM, Raman & XPS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

4.0 Εισαγωγή 

Το οξείδιο του τιτανίου, λόγω των προαναφερθέντων ιδιαίτερων φυσικοχηµικών του 

ιδιοτήτων χρησιµοποιείται ευρέως στην κατάλυση και φωτοκατάλυση, και σε 

περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρµογές (Chen and Mao, 2007; Hanaor and Sorrell, 

2011). Ως εκ τούτου, η παρούσα διδακτορική διατριβή διαπραγµατεύεται τη σύνθεση 

νανοσωµατιδίων τιτάνιας µέσω της εφαρµογής αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων ως µήτρα, 

λόγω των προτερηµάτων της έναντι άλλων συνθετικών µεθόδων, καθώς επίσης και τη 

µελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη δοµή, υφή και το πορώδες των 

παραγοµένων στερεών. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε σύνθεση και µελέτη των επιφανειακών 

ιδιοτήτων οξειδίου του τιτανίου µέσω διαφόρων συνθετικών µονοπατιών για σκοπούς 

σύγκρισης. Οι παράµετροι σύνθεσης που µελετήθηκαν είναι: (α) το µήκος ανθρακικής 

αλυσίδας του µη ιονικού τασιενεργού, (β) η επίδραση του pH στο αντιδρόν µίγµα, (γ) το 

είδος συνθετικού µονοπατιού, (δ) η θερµοκρασία αντίδρασης, (ε) η θερµοκρασία πύρωσης 

και (ζ) το είδος πύρωσης δηλαδή είτε απευθείας από το πήκτωµα είτε από το προπυρωµένο 

δείγµα στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας. 

4.1 Χαρακτηρισµός πηκτωµάτων τιτάνιας µε χρήση αντίστροφων µικυλίων ως µήτρα 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα που 

λήφθηκαν από τον φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού 

µήκους αλυσίδας ηλεκτρικά ουδέτερα επιφανειοδραστικά, Triton X-100, Triton X-114 και 

Triton X-45, χρησιµοποιώντας ως πρόδροµη ένωση το ισοπροποξείδιο του τιτανίου. 

4.1.1 Μετρήσεις Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) 

Για τη µελέτη της επίδρασης διαφορετικού µήκους πολικής ουράς τασιενεργών ουσιών 

στη δοµή και µορφολογία των πηκτωµάτων λήφθηκαν περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ 

(XRD) και φάσµατα υπέρυθρης φασµατοσκοπίας εξασθενηµένης ολικής ανάκλασης µε 

µετασχηµατισµό Fourier (ATR-FTIR). Από τα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ που 

παρατίθενται στο Σχήµα 4.1.1 επιβεβαιώνεται ότι παράγονται νανοσωµατίδια οξειδίου του 
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τιτανίου στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων από την 

υδρόλυση του ισοπροποξειδίου του τιτανίου, καθώς παρατηρούνται µια µεγαλύτερης 

έντασης κορυφή στις 2θ ~ 20.68ο, µια µικρότερης έντασης κορυφή στις 43.58ο και µία 

µικρότερης έντασης κορυφή στις 60.72ο που αντιστοιχούν στα επίπεδα (101), ((103), (004), 

(112)) και (200), και αποτελούν περιθλάσεις της θερµικά µετασταθούς µορφής του ανατάση 

(Kluson et al., 2003).  

Σχήµα 4.1.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των παραχθέντων πηκτωµάτων τιτάνιας µε τα τρία 
διαφορετικά τασιενεργά: TrX-100, TrX-114 και TrX-45. 

Οι κορυφές είναι χαρακτηριστικές της τιτάνιας (Castro et al., 2008) και η κύρια κορυφή της 

τιτάνιας τοποθετείται γύρω στις 25.22ο ενώ στα πηκτώµατα η αντίστοιχη κορυφή είναι 

µετατοπισµένη σε χαµηλότερες τιµές 2θ (20.68ο) λόγω του ότι το στερεό βρίσκεται στο 

εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων και δεν είναι τόσο κρυσταλλικό. Ας σηµειωθεί ότι µε 

µείωση του µήκους της ανθρακικής αλυσίδας του τασιενεργού, µειώνεται η ένταση και το 

πλάτος (FWHM) των κορυφών περίθλασης. Συγκεκριµένα, το κρυσταλλικό µέγεθος, 

υπολογισµένο βάσει της εξίσωσης Debye-Scherrer (Swapna and Haridas, 2015), των 

σωµατιδίων στο πήκτωµα του TrX-100, TrX-114 και TrX-45 ισούται µε 4.99 nm, 5.26 nm 

και 10.52 nm, αντίστοιχα (Πίνακας 4.1.1). 

Πίνακας 4.1.1: Δεδοµένα XRD των πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 
δείγµα - TiO2 2θBragg (ο) επίπεδο dBragg (Å) FWHM (ο) LXRD (nm) 
gel TrX-100 25.19 (101) 3.5324 1.7066 4.99 
gel TrX-114 25.57 (101) 3.4809 1.62 5.26 
gel TrX-45 26.05 (101) 3.4179 0.81 10.52 ΠΟ
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Προφανώς µε µείωση της επιφανειοδραστικής πολικής ουράς η διάµετρος των αντίστροφων 

µικυλίων µειώνεται και ως εκ τούτου ο διαθέσιµος χώρος στο εσωτερικό των υδάτινων 

πυρήνων είναι µικρότερος. Επίσης, επειδή η συγκέντρωση της πρόδροµης ένωσης που 

προστίθεται στα αντίστροφα µικύλια είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, σχηµατίζεται 

µικρότερος αριθµός σωµατιδίων µε µεγαλύτερο µέγεθος στα αντίστοιχα πηκτώµατα. 

Αντίθετα, όσο αυξάνεται ο υδάτινος χώρος παράγονται περισσότερα σωµατίδια µε µικρότερη 

διάµετρο εξαιτίας των βασικών συνθηκών που επικρατούν και που οδηγούν στον 

υπερκορεσµό και εποµένως στην αύξηση του ρυθµού της πυρηνογένεσης (Oh et al., 2010). 

Εποµένως, στο µικροπεριβάλλον των πηκτωµάτων η µείωση της πολικής τασιενεργής 

αλυσίδας έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της κρυσταλλικότητας των σωµατιδίων της 

τιτάνιας και γι’ αυτό τα δείγµατα από το µικρότερο αµφίφιλο Triton X-45 αναµένεται ότι θα 

παρουσιάζουν τη µικρότερη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη. Η 

διαπίστωση αυτή έρχεται σε συµφωνία µε την ανάλυση αποτελεσµάτων των Nagy και 

Dékány (Nagy and Dékány, 2009) που παρατήρησαν ότι αυξάνοντας τη συγκέντρωση του 

πρόδροµου ιόντος επέρχεται µικρή µείωση στο µέγεθος. Πολύ πιθανόν µε αύξηση της 

συγκέντρωσης των εισερχόµενων πρόδροµων ιόντων στο αντιδρόν σύστηµα, το µέγεθος το 

σωµατιδίων δεν µπορεί να µεγαλώσει περαιτέρω λόγω έλλειψης χώρου και έτσι σχηµατίζεται 

µεγαλύτερος αριθµός µικρότερων σωµατιδίων εντός των σταγονιδίων στο αντίστροφο 

µικύλιο (Nagy and Dékány, 2009). Ο υδάτινος χώρος αυξάνει µε αύξηση του µήκους της 

επιφανειοδραστικής πολικής ουράς διότι όσο αυξάνεται το µήκος, το κάθε τασιενεργό µόριο 

καταλαµβάνει περισσότερο χώρο στο αντίστροφο µικύλιο µε αποτέλεσµα η κάθε πολική 

αλυσίδα να βρίσκεται πιο µακριά από τη διπλανή της και έτσι να µεγαλώνει η διάµετρος του 

εσωτερικού πυρήνα.  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τους αντίστοιχους λόγους: ITrX-100/ITrX-114 = XTrX-100/XTrX-

114 ~ 1.2, ITrX-100/ITrX-45 = XTrX-100/XTrX-45 ~ 1.7 και ITrX-114/ITrX-45 = XTrX-114/XTrX-45 ~ 1.6, µε 

µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας του τασιενεργού η κύρια κορυφή γίνεται πιο οξεία, 

µετατοπίζεται ελάχιστα σε πιο ψηλές τιµές 2θ και η ένταση της κορυφής µειώνεται ευθέως 

ανάλογα µε τη µείωση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων των επιφανειοδραστικών 

ενώσεων (Χ = 10 > 8 > 5). Τέλος, όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 4.1.1 µε 

αύξηση του µήκους της επιφανειοδραστικής πολικής ουράς παρατηρείται µικρή αύξηση στις 

τιµές των ενδοατοµικών αποστάσεων του κρυσταλλικού πλέγµατος, d, των παραχθέντων 

στερεών όπως αυτές υπολογίστηκαν µε τη χρήση της σχέσης του Bragg (West, 1988). 

Συνεπώς, η µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας οδηγεί σε µερική συστολή του 

κρυσταλλικού πλέγµατος του στερεού και γι’ αυτό, όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, το 
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οξείδιο του τιτανίου που παράγεται µε τη χρήση Triton X-100 µε τη µεγαλύτερη αλυσίδα 

χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. 

4.1.2 Μετρήσεις ATR-FTIR 

Οι µετρήσεις ATR-FTIR πραγµατοποιήθηκαν για να ληφθεί µια πιο ολοκληρωµένη 

εικόνα για τη δοµική σύσταση των παρασκευασµένων πηκτωµάτων. Στο Σχήµα 4.1.2 

παρουσιάζονται τα φάσµατα ATR των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά.  

Σχήµα 4.1.2: Φάσµατα ATR-FTIR των παραχθέντων πηκτωµάτων τιτάνιας µε τα τρία διαφορετικά 
επιφανειοδραστικά: TrX-100, TrX-114 και TrX-45. 

Οι κυµαταριθµοί των κορυφών και οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές δονήσεις των 

λειτουργικών οµάδων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1.2 (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 

1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 

2005; Kluson et al., 2001; Kluson et al., 2003; Socrates, 2004; Lee et al., 2005). Από τα 

φάσµατα διαπιστώνεται ότι στο εύρος τιµών 1500-1130 cm-1 οι κορυφές για τα τρία 

διαφορετικά τασιενεργά διαφέρουν σηµαντικά αποτελώντας έτσι το χαρακτηριστικό 

δακτυλικό αποτύπωµα της κάθε επιφανειοδραστικής ουσίας (Kluson et al., 2001). 

Επιπρόσθετα, η παρουσία δυνατών ζωνών απορρόφησης στο εύρος 900-500 cm-1 που 

αποδίδονται στην χαρακτηριστική δόνηση τάσης των δεσµών Ti-O-Ti στο κρυσταλλικό 

πλέγµα της τιτάνιας, υποδεικνύει την παρουσία νανοσωµατιδίων τιτάνιας στο εσωτερικό των 

πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Ας σηµειωθεί ότι αυτές οι ζώνες απορρόφησης 

διαφέρουν από τασιενεργό σε τασιενεργό εξαιτίας της διαφορετικής αλληλεπίδρασης 

ανόργανων ειδών µε τις πολικές ουρές των επιφανειοδραστικών. Εποµένως, το µήκος της 
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πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του τασιενεργού επηρεάζει διαφορετικά τη µορφολογία του 

παραχθέντος στερεού. 

Πίνακας 4.1.2: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα για τις κορυφές των φασµάτων ATR-FTIR 
των πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 
1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; 
Kluson et al., 2001; Kluson et al., 2003; Socrates, 2004; Lee et al., 2005). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental 
characteristic absorption 

(cm-1) 
stretching vibration of H2O  3400 3425 

anti-symmetric vibration of alkyl chains 2920 2954 
symmetric vibration of alkyl chains 2850 2870 

bending vibration of -OH- 1620 1616 
para-disub phenol 1530 1512 

bending vibration of -C-H 1480 1477 
para-disub phenol 1450 1456 

stretching vibration of COO & Ti-O-C 1385 & 1280 1391 
CH3-C-CH3 stretching modes of the 

isopropoxy group 1350 1352 
ether linkage 1150 1130 

stretching conjugated vibration of -C-O 1050 1054 
C-C stretching vibration within the

isopropoxy group < 1000 833 
stretching vibration of the Ti-O 900-500 930-540

Εν κατακλείδι, τα εν λόγω φάσµατα έρχονται σε συµφωνία µε εκείνα της ερευνητικής 

οµάδας του Kluson (Kluson et al., 2001). Συγκεκριµένα, εµφανίζονται και στο Σχήµα 4.1.2 

οι χαρακτηριστικές δυνατές κορυφές απορρόφησης που συνδέονται µε τις ασύµµετρες και 

συµµετρικές δονήσεις των αλκυλ-αλυσίδων στους 2920 και 2850 cm-1, αντίστοιχα. Επιπλέον, 

η παρουσία του αιθερικού συνδέσµου αποτυπώνεται στην ισχυρή απορρόφηση γύρω στους 

1150 cm-1. Από τα φάσµατα FTIR επιβεβαιώνεται η παρουσία της κάθε επιφανειοδραστικής 

ουσίας στα αντίστοιχα αντίστροφα µικύλια. Το φάσµα του καθαρού τασιενεργού είναι 

παρόµοιο µε το φάσµα του αντίστοιχου πηκτώµατος εκτός από την αυξηµένη ένταση των 

κορυφών στους 1616 cm-1 στο φάσµα του πηκτώµατος, που προφανώς οφείλεται στις 

επιφανειακές υδροξυλοµάδες του οξειδίου του τιτανίου και στα προσροφηµένα µόρια του 

νερού. Η παρουσία του νερού υποδεικνύεται από την εµφάνιση κορυφής που αντιστοιχεί 

στην κάµψη του νερού (δH2O) στους 1648 cm-1 και η οποία δεν εµφανίζεται στο φάσµα του 

καθαρού τασιενεργού (Kluson et al., 2001). ΠΟ
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4.1.3 Μετρήσεις UV-Vis 

Για καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της συνθετικής παραµέτρου της χρήσης 

διαφορετικού τασιενεργού στο µέγεθος των συντιθέµενων σωµατιδίων έλαβαν χώρα 

µετρήσεις φασµατοσκοπίας υπεριώδους-ορατού (UV-Vis). Στο Σχήµα 4.1.3 δίνονται τα 

φάσµατα UV-Vis των πηκτωµάτων που λήφθηκαν από τις τρεις διαφορετικές 

επιφανειοδραστικές ουσίες στο εύρος 200 - 800 nm. Από τα φάσµατα UV-Vis (Σχήµα 4.1.3) 

και τα αντίστοιχα δεδοµένα που συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1.3, είναι φανερό ότι µε 

αύξηση του µεγέθους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του τασιενεργού, αφενός οι κορυφές 

των φασµάτων γύρω στα 230 nm µετατοπίζονται ελαφρώς σε µικρότερα µήκη κύµατος και 

αφετέρου µειώνεται σε κάποιο βαθµό το εύρος των κορυφών. Είναι γνωστό ότι µε µείωση 

του µεγέθους των σωµατιδίων ενισχύεται το φαινόµενο της απορρόφησης και οι κορυφές 

γίνονται πιο ισχυρές και οξείες (Dharma and Pisal, 2009; Bagheri et al., 2012).  

Σχήµα 4.1.3: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του TiO2 από τα τρία διαφορετικά 
ηλεκτρικώς ουδέτερα επιφανειοδραστικά. 

Πίνακας 4.1.3: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 

δείγµα κορυφή TiO2 
(nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

ενεργειακό 
χάσµα TiO2 

(eV) 
gel TrX-100 225.5 277.8 285.6 5.5 
gel TrX-114 227.2 277.8 285.6 5.46 
gel TrX-45 228.3 277.8 285.6 5.43 

Στην προκειµένη περίπτωση το πήκτωµα από το µεγαλύτερο τασιενεργό, Triton X-100, 

χαρακτηρίζεται από το µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος, ακολουθεί το Triton X-114 και 

τέλος το Triton X-45. Συνεπώς τα πειραµατικά δεδοµένα που δείχνουν µπλε-µετατόπιση 
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(blue-shift) µε αύξηση του µήκους αλυσίδας του τασιενεργού, γεγονός που αποδίδεται στη 

µείωση του κρυσταλλικού µεγέθους, συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα των σχετικών 

µετρήσεων XRD και FTIR. Από την άλλη πλευρά, οι διπλές κορυφές γύρω στα 278 και 285 

nm είναι σχεδόν πανοµοιότυπες και αποδίδονται στην παρα-υποκατεστηµένη φαινυλοµάδα 

(Zhu and Schelly, 1992) των υπό µελέτη τασιενεργών. Το ενεργειακό χάσµα (Ε) 

υπολογίζεται από την Εξίσωση 4.1.1 (Dharma and Pisal, 2009):  

Band gap energy E( ) = hc
λ

,  (4.1.1) 

όπου, h: η σταθερά του Plank, 6.626 x 10-34 Js, 
         c: η ταχύτητα του φωτός, 3.0 x 108 m/s και 
         λ: το µήκος κύµατος σε nm. 

Οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος που υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε την Εξίσωση 4.1.1 

παρατίθενται στον Πίνακα 4.1.3 και τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι µε µείωση του µεγέθους 

των σωµατιδίων αυξάνεται το ενεργειακό διάκενο/χάσµα. Μικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος 

σηµαίνει µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα, εφόσον λιγότερα µοριακά τροχιακά συµµετέχουν σε 

πιθανές ενεργειακές καταστάσεις των σωµατιδίων. Ως εκ τούτου, η απορρόφηση συµβαίνει 

σε υψηλότερες ενέργειες και η αντίστοιχη µετατόπιση σε χαµηλότερα µήκη κύµατος 

(Bagheri et al., 2012). 

4.1.4 Μετρήσεις TGA και DSC 

Όσον αφορά τη θερµική σταθερότητα των πηκτωµάτων, τη θερµοκρασία καύσης της 

µήτρας και τη µελέτη των ενδόθερµων/εξώθερµων διεργασιών που επισυµβαίνουν κατά τη 

θέρµανση του δείγµατος, έχουν διεξαχθεί µετρήσεις TGA και DSC. Στα θερµογραφήµατα 

θερµοσταθµικής ανάλυσης (TGA) του Σχήµατος 4.1.4 των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων 

του οξειδίου του τιτανίου διακρίνονται 4 στάδια απώλειας βάρους, εκτός από την περίπτωση 

του Triton X-100, όπου υπάρχουν µόνο τρία. Και στα τρία πηκτώµατα, το πρώτο στάδιο στο 

θερµοκρασιακό εύρος 30-170 oC συνδέεται µε την εξάτµιση του διαλύτη κυκλοεξανίου 

(Kluson et al., 2003) και της πολύ µικρής ποσότητας νερού που εγκλωβίστηκε στο πήκτωµα 

(Masson et al., 2009) ή στα προσροφηµένα µόρια νερού στην επιφάνεια των σωµατιδίων 

(Zhao et al., 1998). Ταυτόχρονα, στο προαναφερθέν θερµοκρασιακό εύρος, διακρίνεται µία 

ενδόθερµη κορυφή στα διαγράµµατα διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης - DSC (Σχήµα 
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4.1.4), που αποδίδεται στην πρόσληψη ενέργειας από το σύστηµα για εξαέρωση των 

διαλυτών. 

Σχήµα 4.1.4: Θερµογραφήµατα (αριστερά) TGA και (δεξιά) DSC για τα παρασκευασθέντα πηκτώµατα 
του TiO2 µε χρήση των τριών διαφορετικής ανθρακικής αλυσίδας µη ιονικών τασιενεργών. 

Στο διάστηµα µεταξύ των 200 και 400 oC παρατηρείται απώλεια µάζας ίση µε ~ 65% που 

αποδίδεται στην αποµάκρυνση του CO2 και H2O από τα υλικά που περιέχουν άνθρακα στη 

δοµή τους όπως ισοπροπυλοµάδες και τις επιφανειοδραστικές ουσίες που παγιδεύτηκαν στο 

εσωτερικό του πηκτώµατος (Masson et al., 2009). Επίσης, όπως φαίνεται στα γραφήµατα 

DSC του Σχήµατος 4.1.4, αρχικά γύρω στους 250 oC πραγµατοποιείται µια ενδόθερµη 

διεργασία, όπως επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη µικρής ενδόθερµης κορυφής 

ακολουθούµενη από µία µεγάλη εξώθερµη κορυφή που υποδεικνύει εξώθερµη διαδικασία. 

Τα δεδοµένα αυτά σχετίζονται αρχικά µε την πρόσληψη ενέργειας για την έναρξη 

αποσάθρωσης της µήτρας και ακολούθως µε την απελευθέρωση µεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας, λόγω της καύσης που είναι µία εξώθερµη διεργασία. Ας σηµειωθεί ότι παράλληλα 

επισυµβαίνει η µετατροπή της άµορφης σε κρυσταλλική φάση.  

Από τα σχετικά γραφήµατα (Σχήµα 4.1.4) και τα αντίστοιχα δεδοµένα που συνοψίζονται 

στον Πίνακα 4.1.4 εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

α) µε µείωση της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του τασιενεργού τα διαστήµατα θερµοκρασίας 

όπου επισυµβαίνουν τα εξώθερµα και ενδόθερµα φαινόµενα µετατοπίζονται σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες.  

β) µε την αύξηση της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς αυξάνεται το ποσό οργανικών 

καταλοίπων στο πήκτωµα και εποµένως µεγαλώνει το βήµα απώλειας βάρους. Κατ’ 

αναλογία η αντίστοιχη εξώθερµη κορυφή γίνεται όλο και µεγαλύτερη που οφείλεται στη 

µεγαλύτερη αριθµητική τιµή της σχετικής ενθαλπίας. 
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Πίνακας 4.1.4: Δεδοµένα TGA και DSC των τριών πηκτωµάτων TiO2. 
TGA - δείγµα - 

TiO2 
θερµοκρασιακό 
εύρος (oC) 

απώλεια 
βάρους (%)* 

gel Triton X-100 
34.1 - 177.4 6.05 
208.1 - 400 69.35 

562.9 - 721.5 3.03 

gel Triton X-114 

34.1 - 167.2 2.32 
209.8 - 392.3 57.93 
397.4 - 481 2.32 
682.3 - 800 2.32 

gel Triton X-45 

30.7 - 160.3 6.8 
194.5 - 339.4 56.59 
385.5 - 475.9 2.19 
486.1 - 593.6 3.89 

* Οι τιµές της απώλειας βάρους είναι κανονικοποιηµένες.

DSC - δείγµα - 
TiO2 

θερµοκρασιακό 
εύρος (oC) 

θερµοκρασία 
µεγίστου 

κορυφής (oC) 

ενθαλπία 
(J/g) 

gel Triton X-100 
28.9 - 93.9 63.4 endo: 32.4 
276.4 – 314 289.7 endo: 5.2 

315.2 - 387.4 367.6 exo: 94.7 

gel Triton X-114 
28.3 - 96.9 66.4 endo: 57.2 
293.7 – 342 299.4 endo: 106.5 

343.2 - 392.7 356 exo: 57.2 

gel Triton X-45 

30.7 - 102.3 70.5 endo: 64.1 
243 - 293.7 276.8 endo: 9.7 

296.7 - 336.7 320.2 exo: 42.8 
343.8 - 388.6 350.8 exo: 41.2 

Εδώ ας σηµειωθεί, ότι παραδόξως η ενδόθερµη κορυφή πριν τη διεργασία της 

αποσύνθεσης της µήτρας στην περίπτωση του Triton X-114 (µεσαίου µήκους αλυσίδας) 

παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ενδόθερµη ενθαλπία και στο γράφηµα TGA η καµπύλη του 

Triton X-114 είναι µετατοπισµένη σε πιο ψηλές θερµοκρασίες από ότι οι άλλες δύο. Αυτό 

ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το µήκος του συγκεκριµένου επιφανειοδραστικού ευνοεί 

την καλύτερη διείσδυση και δέσµευση της πολικής ουράς µε τις ανόργανες ενώσεις που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Όσο πιο 

ισχυρή είναι η αλληλεπίδραση της πολικής ουράς µε τα ανόργανα είδη τόσο µεγαλύτερη 

πρόσληψη ενέργειας απαιτείται από το σύστηµα για την έναρξη της αποσάθρωσης της 

µήτρας. Αυτό πιθανόν να εξηγεί και τη µειωµένη θερµική σταθερότητα των σωµατιδίων 

τιτάνιας του µεσαίου µήκους αλυσίδας τασιενεργού Triton X-114, όπως θα αναφερθεί στη 

συνέχεια.  
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Τέλος, παρατηρούνται δύο διαδοχικές µικρές απώλειες µάζας στις καµπύλες TGA των 

δύο µικρότερων επιφανειοδραστικών και ένα µόνο στάδιο στο µεγαλύτερο τασιενεργό στα 

θερµοκρασιακά εύρη που αναγράφονται στον Πίνακα 4.1.4. Το πρώτο στάδιο αποδίδεται στη 

συµπύκνωση των επιφανειακών υδροξυλοµάδων της τιτάνιας προς αποβολή νερού ενώ το 

δεύτερο στάδιο αντιστοιχεί στη συµπύκνωση υπο-επιφανειακών υδροξυλοµάδων µε 

επαγόµενη αποβολή νερού προς µεγαλύτερο αριθµό δεσµών Ti-O-Ti στο κρυσταλλικό 

πλέγµα και οδηγεί στη σύντηξη των σωµατιδίων. Το τελευταίο στάδιο δεν εµφανίζεται στο 

πήκτωµα από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό, γεγονός που σχετίζεται µε τη µεγάλη 

θερµική σταθερότητα που το χαρακτηρίζει.  

Ας σηµειωθεί ότι η επιπλέον εξώθερµη κορυφή (41.2 J/g) στο µικρότερο τασιενεργό 

αποδίδεται σε µετατροπή µιας λιγότερο κρυσταλλικής φάσης σε πιο κρυσταλλική φάση. 

Αυτή η µετατροπή στο πήκτωµα του µικρότερου τασιενεργού επισυµβαίνει σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες από ότι στις άλλες δύο περιπτώσεις και συνεπώς αυτό το στερεό είναι 

λιγότερο ανθεκτικό στη θερµική σύντηξη. Στα άλλα δύο στερεά η µετατροπή αυτή 

επισυµβαίνει σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες, που βρίσκονται έξω απο το θερµοκρασιακό 

εύρος λειτουργίας του οργάνου (25 oC µέχρι 400 oC). Επίσης οι µικρές θερµοκρασιακές 

διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των δεδοµένων TGA και DSC οφείλονται στο γεγονός 

ότι η προετοιµασία των δειγµάτων ήταν διαφορετική και ότι οι µετρήσεις έγιναν σε δύο 

διαφορετικά όργανα. 

Γενικά τα δεδοµένα TGA της παρούσας µελέτης βρίσκονται σε ικανοποιητική συµφωνία 

µε βιβλιογραφικά δεδοµένα (Kluson et al., 2001; Kluson et al., 2003). Συγκεκριµένα, γύρω 

στους 200 oC ξεκινά µία απότοµη πτώση που συνδέεται πρώτα µε την οξείδωση της 

πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας (υδρόφιλο µέρος του τασιενεργού Triton X-100) και µετέπειτα 

της τερµατικής αλκυλ-οµάδας της υδρόφοβης κεφαλής (Lopez et al., 1992). Μετρήσεις 

φασµατοσκοπίας µάζας έδειξαν παρουσία διοξειδίου του άνθρακα, που είναι προϊόν πλήρους 

οξείδωσης, και ακεταλδεΰδης και ακετόνης ως ενδιάµεσων προϊόντων. Η υδρόφοβη 

επιφανειοδραστική κεφαλή παρουσιάζει µεγαλύτερη αντίσταση στην οξείδωση. Μέχρι και τη 

θερµοκρασία των 400 oC αυτή η κεφαλή σταθεροποιείται µέσω της δοµής της κινόνης µε 

µάζα των 134 ((CH3)2C=C6H4=O). Πέραν των 400 oC η προαναφερθείσα δοµή οξειδώνεται 

όπως φαίνεται και από τη µικρή πτώση στο αντίστοιχο θερµογράφηµα TGA (Kluson et al., 

2003). Αυτή η µικρή πτώση φαίνεται και στα θερµογραφήµατα TGA του Σχήµατος 4.1.4 και 

αποδίδεται στην προαναφερθείσα διεργασία. Η αποσύνθεση πρακτικά ολοκληρώνεται στους 

550 oC όπου το στερεό µπορεί να χαρακτηριστεί απαλλαγµένο από οργανικά κατάλοιπα 

(Kluson et al., 2003).  
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Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα τρία πηκτώµατα του οξειδίου του τιτανίου 

που παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών ενώσεων Triton 

X-100, 114 και 45 παρουσιάζουν παρόµοια υφή και διαύγεια (Σχήµα 4.1.5). Όµως σε

αντίθεση µε τα άλλα δύο πηκτώµατα που τα χαρακτηρίζει το ωχρό κίτρινο χρώµα, το

πήκτωµα του Triton X-114 είναι έντονα κίτρινο. Αυτή η διαφορά πιθανόν να σχετίζεται µε το

γεγονός ότι οι υδρόφιλες ουρές του µεσαίου µήκους τασιενεργού διεισδύουν πιο πολύ στα

επιφανειακά ανόργανα είδη των παραχθέντων σωµατιδίων, στο εσωτερικό των αντίστροφων

µικυλίων.

(α)    (β)    (γ)
Σχήµα 4.1.5: Φωτογραφίες των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων µέσω της χρήσης των εξής 
τασιενεργών: (α) Triton X-100, (β) Triton X-114 και (γ) Triton X-45. 

Ας σηµειωθεί ότι η µεγάλη διαύγεια που παρατηρείται και στα τρία πηκτώµατα (Σχήµα 

4.1.5) αποδίδεται στο γεγονός ότι ο σχηµατισµός των σωµατιδίων της τιτάνιας επιτυγχάνεται 

αποκλειστικά στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Αντιθέτως, 

εάν η υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης συνέβαινε έξω από τα µικύλια, πριν την εισδοχή της 

στους πυρήνες τότε τα πηκτώµατα θα ήταν θολά µε λασπώδη υφή. Όσον αφορά την τιµή του 

pH στο εσωτερικό των υδατικών πυρήνων των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων στο 

προκύπτον λύµα αυτή αναµένεται να είναι σχετικά βασική, λόγω της παρουσίας του 

ισοπροποξειδίου του τιτανίου και πιθανόν της παρουσίας ιχνοποσοτήτων του ισοπροποξυ-

νατρίου. Πειραµατικά, το pH του λύµατος προσδιορίστηκε µε ειδικό πεχαµετρικό χαρτί και 

βρέθηκε γύρω στα 10-11. 

4.1.5 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων από πηκτώµατα αντίστροφων 

µικυλίων 

Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις XRD και UV-Vis των υπό µελέτη πηκτωµάτων 

συνοψίζονται διαγραµµατικά στα Σχήµατα 4.1.6 και 4.1.7. Στα διαγράµµατα αυτά 
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συσχετίζεται ο αριθµός των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής αλυσίδας των 

επιφανειοδραστικών ουσιών (Χ = 10 > 8 > 5 = Triton X-100 > Triton X-114 > Triton X-45, 

όπου Χ = επαναλαµβανόµενη οµάδα = -(OCH2CH2)x) µε τις διάφορες παραµέτρους/µεγέθη 

που λήφθηκαν από τις µετρήσεις XRD και UV-Vis όπως είναι η γωνία 2Θ, η ενδο-ατοµική 

απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg), το µέγεθος κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων 

και το ενεργειακό χάσµα. 

Σχήµα 4.1.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) 
µε τη γωνία 2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του 
κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων τιτάνιας στα πηκτώµατα. 

Από το Σχήµα 4.1.6 είναι φανερό ότι όταν µικραίνει η γωνία 2θ αυξάνεται η απόσταση 

µεταξύ διαδοχικών επιπέδων των ατόµων στον κρύσταλλο, σύµφωνα µε την εξίσωση Bragg.  

Σχήµα 4.1.7: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) 
µε το µήκος κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του 
κρυσταλλίτη των στερεών TiO2 στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. 

Εποµένως, µε αύξηση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων οµάδων της πολικής αλυσίδας 

των τασιενεργών, αυξάνεται η διάµετρος των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων 
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και ως εκ τούτου µειώνεται το µέγεθος των κρυσταλλιτών του οξειδίου του τιτανίου για το 

λόγο που προαναφέρθηκε. Σύµφωνα µε το Σχήµα 4.1.7, αυξανοµένου του αριθµού των 

αιθερικών συνδέσµων της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς µετατοπίζεται σε χαµηλότερες 

τιµές µήκους κύµατος το µέγιστο της κορυφής στο γράφηµα UV-Vis (Σχήµα 4.1.3). Αυτό 

σχετίζεται µε αύξηση του ενεργειακού διάκενου/χάσµατος και σµίκρυνση του σωµατιδιακού 

µεγέθους.  

4.2 Σύνθεση και χαρακτηρισµός στερεών τιτάνιας από αντίστροφα µικρογαλακτώµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν από 

τον φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό των στερεών που προέκυψαν από την πύρωση των 

πηκτωµάτων που περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η συνθετική πορεία για την 

παρασκευή του οξειδίου του τιτανίου παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιφανειακές και 

φυσικοχηµικές ιδιότητες των παραγόµενων στερεών (Noh et al., 2016) και ως εκ τούτου 

µελέτες προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεµελιώδους σηµασίας. 

4.2.1 Επίδραση θερµοκρασίας πύρωσης των 400, 500 και 600 oC στο πορώδες των 

στερεών τιτάνιας 

Δείγµατα των πηκτωµάτων πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 ώρες για την αποµάκρυνση της 

µήτρας µε βάση τα σχετικά γραφήµατα TGA (Σχήµα 4.1.4). Στο Σχήµα 4.2.1 

παρουσιάζονται οι ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των δειγµάτων οξειδίου του 

τιτανίου µετά από πύρωση των πηκτωµάτων, που λήφθηκαν µε τη χρήση των τριών 

διαφορετικού µήκους υδρόφιλης αλυσίδας τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45, στους 400 
oC. Από τα γραφήµατα των ισοθέρµων είναι φανερό ότι πρόκειται για ισοθέρµους τύπου IV 

µε βρόχο υστέρησης H2, που αντιστοιχεί σε πόρους τύπου µελανοδοχείου, σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση κατά IUPAC (Theocharis, 1993) ή τύπου IV(a) µε βρόχο Η2(b) (Thommes et al., 

2015). Τα στερεά της τιτάνιας που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίζονται ως µεσοπορώδη 

υλικά καθώς υπάρχει κλίση των ισοθέρµων στην πολυστρωµατική περιοχή που υποδηλώνει 

ότι γίνεται τριχοειδής συµπύκνωση σε µεσοπόρους. Ο βρόχος υστέρησης που παρουσιάζεται 

υποδεικνύει ότι η εκρόφηση ακολουθεί διαφορετική οδό από την προσρόφηση (Sing, 2001).  ΠΟ
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Σχήµα 4.2.1: Ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την 
πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες. 

Από τις ισοθέρµους των δειγµάτων (Σχήµα 4.2.1) εξάγεται το συµπέρασµα πως µε αύξηση 

του µήκους της πολικής ουράς της επιφανειοδραστικής ουσίας αυξάνονται η ειδική 

επιφάνεια, ο ειδικός όγκος και η διάµετρος των πόρων. Έτσι, µε επιλογή κατάλληλου µήκους 

αλυσίδας τασιενεργών µορίων µπορεί σε µεγάλο βαθµό να προκαθορισθούν τα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά πορωδών στερεών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το δείγµα που 

λαµβάνεται από τα αντίστροφα µικύλια του µεσαίου µήκους υδρόφιλης αλυσίδας Triton X-

114 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια BET µετά από την πύρωση στους 400 oC. 

Τα δεδοµένα από την ισοθερµική προσρόφηση, που συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2.1, 

δείχνουν ότι µε µείωση του µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του τασιενεργού 

µειώνεται ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων. Το φαινόµενο αυτό αποδίδεται 

στο γεγονός ότι καθώς αυξάνεται το µήκος της πολικής ουράς, αυξάνονται οι στερεοχηµικές 

παρεµποδίσεις µεταξύ των ανόργανων πρόδροµων ενώσεων και των πολυ-αιθερικών 

συνδέσµων των αλυσίδων που αλληλεπιδρούν µε δυνάµεις Van der Waals’ και δεσµούς 

υδρογόνου. Συνεπώς η µεταξύ τους απόσταση αυξάνεται και υπάρχει περισσότερος 

διαθέσιµος χώρος στους πόρους των στερεών και εποµένως µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και 

περισσότερα ενεργά κέντρα για τυχόν καταλυτικές αντιδράσεις. Αντιθέτως, στο µικρότερο 

τασιενεργό, Triton X-45, οι αλυσίδες έχουν σχεδόν το µισό µήκος από εκείνες του 

µεγαλύτερου επιφανειοδραστικού και εποµένως χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη 

κινητικότητα και διεισδύουν ευκολότερα στα συσσωµατώµατα ή ολιγοµερή των ανόργανων 

πρόδροµων ενώσεων. 
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Πίνακας 4.2.1: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης Ν2 για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 h 
δείγµατα TiO2 προερχόµενα από τα τρία διαφορετικού µήκους ουράς αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 
45. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% microporosity 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 0.128 3.35 5.04 11.8 
TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 0.116 3.07 4.29 10.8 
TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 0.105 3.04 4.53 16.7 

Γενικά τα πειραµατικά δεδοµένα δείχνουν ότι ο βρόχος υστέρησης αυξάνει µε αύξηση του 

µήκους της πολικής ουράς. Όµως, στην περίπτωση του µεσαίου µήκους τασιενεργού, Triton 

X-114, φαίνεται ότι µάλλον το µήκος της αλυσίδας ευνοεί την καλύτερη διείσδυση και

αλληλεπίδραση µε τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή κατευθύνοντας τη βέλτιστη διάταξη

των µεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας στην κρυσταλλική δοµή των δειγµάτων µε αποτέλεσµα

τη βέλτιστη ειδική επιφάνεια. Εντούτοις, η διαφορά της ειδικής επιφάνειας των στερεών από

το µεγαλύτερο και ενδιάµεσο αµφίφιλο είναι πολύ µικρή και ο λόγος είναι ότι τα σωµατίδια

από το µεγαλύτερο τασιενεργό Triton X-100 είναι πιο κρυσταλλικά (όπως θα διαφανεί και

πιο κάτω από τις µετρήσεις XRD) από ότι εκείνα του ενδιάµεσου τασιενεργού οπότε η

κρυσταλλικότητα αντισταθµίζει το µήκος της πολικής ουράς µε αποτέλεσµα η ειδική

επιφάνεια να είναι ελάχιστα πιο µικρή. Τα συµπεράσµατα αυτά αναδεικνύονται σε µεγάλο

βαθµό από την κατανοµή µεγέθους πόρων µε τη µέθοδο DFT (Dombrowski et al., 2000) των

υλικών που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 ώρες (Σχήµα 4.2.2).

Σχήµα 4.2.2: Κατανοµές µεγέθους πόρων για τα πηκτώµατα που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 ώρες 
µε τη χρήση των επιφανειοδραστικών Triton X-100, 114 και 45. ΠΟ
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Οι µέσες τιµές των µεγίστων από την κατανοµή, που κυµαίνονται στα 4-5 nm, διαφέρουν 

λίγο από τις υπολογισθείσες τιµές βάσει της µεθόδου BJH (Barrett et al., 1951). Από τα 

αριθµητικά δεδοµένα τόσο της κατανοµής του Σχήµατος 4.2.2 όσο και του Πίνακα 4.2.1 η 

διάµετρος των πόρων των παραχθέντων υλικών βρίσκεται στο εύρος µεταξύ 2 και 50 nm και 

συνεπώς τα στερεά είναι µεσοπορώδη υλικά, σύµφωνα µε την κατάταξη της IUPAC 

(Theocharis, 1993). Επίσης το εµβαδόν της κορυφής από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο 

τασιενεργό µειώνεται σταδιακά υποδηλώνοντας τη σταδιακή µείωση του ειδικού όγκου και 

του εύρους κατανοµής των πόρων. Τέλος, στο γράφηµα κατανοµής διακρίνεται και στα τρία 

δείγµατα µικρό ποσοστό µικροπορώδους περιοχής, που κυµαίνεται γύρω στα 11-17 %. 

Σύµφωνα µε τις ισοθέρµους του Σχήµατος 4.2.3 µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης 

από τους 400 oC στους 500 oC (τα προπυρωµένα στους 400 oC στερεά πυρώθηκαν ακόµη 

δύο ώρες στους 500 oC) η ειδική επιφάνεια ελαττώνεται, ενώ ο ειδικός όγκος και η µέση 

διάµετρος των πόρων αυξάνονται, όπως υποδεικνύει η αύξηση του βρόχου υστέρησης των 

ισοθέρµων.  

Σχήµα 4.2.3: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων για τα 
προπυρωµένα στερεά TiO2, που παρασκευάστηκαν µε χρήση των τριών διαφορετικών αµφιφίλων και 
πυρώθηκαν περαιτέρω στους 500 oC για 2 h. 

Οι ισόθερµοι παραµένουν τύπου IV, που είναι χαρακτηριστικές µεσοπορωδών υλικών µε 

βρόχο υστέρησης τύπου Η2, ο οποίος αντιστοιχεί σε πραγµατικούς µεσοπόρους µη 

οµοιόµορφου σχήµατος µελανοδοχείου (Rouquerol et al., 2014). Είναι γεγονός πως µε 

αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης επέρχεται η σύντηξη και συσσωµάτωση µε αποτέλεσµα 

να καταρρέει σταδιακά η µεγάλης εµβέλειας διάταξη µεσοπόρων στο υλικό. Επίσης, 

αξιοσηµείωτη είναι η επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο εµβαδόν BET του δείγµατος 

από το ενδιάµεσου µήκους τασιενεργό, Triton X-114. Υπάρχει µεγάλη πτώση της ειδικής 
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επιφάνειας σε ποσοστό µεγαλύτερο ακόµη και από το µικρότερο επιφανειοδραστικό 

(Πίνακας 4.2.2).  

Πίνακας 4.2.2: Δεδοµένα πορώδους για τα στερεά τιτάνιας, προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h, που 
πυρώθηκαν περαιτέρω στους 500 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% microporosity 

TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 0.097 3.97 6.36 7.3 
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 0.064 3.63 6.24 11.8 
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 0.062 3.55 5.93 9.3 

Το φαινόµενο αυτό σχετίζεται προφανώς µε το γεγονός ότι οι ενδιάµεσες πολικές ουρές 

διεισδύουν και αλληλεπιδρούν πιο ισχυρά µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη από ότι οι 

υπόλοιπες υπό µελέτη αλυσίδες και συνεπώς η αποµάκρυνση της µήτρας κατά τη διάρκεια 

της πύρωσης είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στους 

400 oC το πυρωµένο στερεό παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια καθώς η δυσκολία 

αποµάκρυνσης της µήτρας προστατεύει τα σωµατίδια του στερεού από τη συσσωµάτωση 

κατά την πύρωση στην εν λόγω θερµοκρασία. Όµως στους 500 oC επέρχεται µερική 

κατάρρευση του πορώδους λόγω µειωµένης ανθεκτικότητας του υλικού σε ψηλότερες 

θερµοκρασίες.  

Αντιθέτως, το υλικό που προέρχεται από το µεγαλύτερο αµφίφιλο, Triton X-100, 

εµφανίζει την υψηλότερη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη στους 500 
oC, καθώς παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Για τον χαρακτηρισµό του 

πορώδους των συντιθέµενων στερεών µελετήθηκε η κατανοµή µεγέθους πόρων µε τη µέθοδο 

DFT και όπως φαίνεται από το Σχήµα 4.2.3 παρατηρείται µετακίνηση της κατανοµής του 

µεγέθους των πόρων σε µεγαλύτερες τιµές και οι κατανοµές γίνονται πιο στενές. 

Συγκεκριµένα, τα µέγιστα των κορυφών τοποθετούνται στα 6.36, 6.24 και 5.93 nm µε 

φθίνουσα σειρά του µήκους των πολικών αλυσίδων των τασιενεργών. Από τα δεδοµένα, 

γίνεται σαφές ότι η διαφορά εµβαδού κορυφής που αντιστοιχεί στο δείγµα από το 

µεγαλύτερο τασιενεργό, Triton X-100, είναι µεγαλύτερη από εκείνες των υπόλοιπων 

κορυφών. Συνεπώς, το στερεό που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο τασιενεργό χαρακτηρίζεται 

από µέγιστη θερµική σταθερότητα και αντίσταση στη συσσωµάτωση στους 500 oC, επειδή 

διατηρείται το σύστηµα µεσοπόρων µε στενή κατανοµή και έχει το µεγαλύτερο ειδικό όγκο 

πόρων. Παράλληλα παρατηρείται, µείωση του ποσοστού µικροπόρων στα παραχθέντα 

στερεά, που µετά την πύρωση στους 500 oC κυµαίνεται περίπου στα 7-12 %. Προφανώς, το 
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συνολικό ποσοστό µικροπόρων είναι πιο µικρό από ότι εκείνο στη θερµοκρασία πύρωσης 

στους 400 oC διότι όσο αυξάνεται η θερµοκρασία πύρωσης το εύρος διαµέτρου των πόρων 

µετατοπίζεται από τη µεσοπορώδη στη µακροπορώδη περιοχή. 

Η επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης 600 oC στις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών 

που προπυρώθηκαν στους 400 oC αντικατοπτρίζεται στις ισόθερµες προσρόφησης αζώτου 

που απεικονίζονται στο Σχήµα 4.2.4.  

Σχήµα 4.2.4: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων για τα 
προπυρωµένα στερεά TiO2, που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά 
τασιενεργά. 

Σε αυτή τη θερµοκρασία πύρωσης (600 oC) εµφανίζονται δραµατικές αλλαγές στα στερεά 

από το ενδιάµεσο και µικρότερο αµφίφιλο. Η ειδική επιφάνεια BET µειώνεται σηµαντικά και 

µικραίνει ο βρόχος υστέρησης της ισοθέρµου για το ενδιάµεσο Triton X-114 και προφανώς ο 

αντίστοιχος ειδικός όγκος. Για το µικρότερο τασιενεργό, Triton X-45, η ισόθερµος 

προσρόφησης αζώτου παρουσιάζει τιµές κοντά στο µηδέν και συνεπώς το αντίστοιχο στερεό 

έχει µηδαµινή ειδική επιφάνεια. Οι ισόθερµοι των δειγµάτων για το ενδιάµεσο και 

µεγαλύτερο αµφίφιλο είναι τύπου IV χαρακτηριστικές των µεσοπορωδών υλικών µε βρόχο 

υστέρησης τύπου H2 που αντιστοιχεί σε πόρους τύπου µελανοδοχείου (Matějová et al., 

2013). Είναι σαφές ότι ακόµη και µετά από έκθεση στους 600 oC τα στερεά αυτά διατηρούν 

τη µεσοπορώδη δοµή τους, ενώ στο στερεό που αντιστοιχεί στο µικρότερο αµφίφιλο 

επέρχεται πλήρης κατάρρευση του µεσοπορώδους, που σχετίζεται µε τη µικρή θερµική 

ανθεκτικότητα του στη σύντηξη.  

Το υλικό που αντιστοιχεί στο µακρύτερης αλυσίδας επιφανειοδραστικό, Triton X-100, 

έχει εµβαδόν ΒΕΤ 31 m2/g που είναι πολύ πιο µεγάλο σε σχέση µε τις άλλες τιµές που 

πλησιάζουν τη µονάδα. Επιπρόσθετα, ο βρόχος υστέρησης είναι πιο µεγάλος από ότι ο 
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αντίστοιχος στους 500 oC και ο ειδικός όγκος πόρων µικραίνει µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας πύρωσης, γεγονός που σηµαίνει ότι αυξάνοντας τη θερµοκρασία πύρωσης 

επέρχεται σταδιακή κατάρρευση του πορώδους. Η µείωση της ειδικής επιφάνειας και κατά 

συνέπεια ο λιγότερο διαθέσιµος χώρος στους πόρους είναι σε συµφωνία µε τα αριθµητικά 

δεδοµένα του Πίνακα 4.2.3 και την αντίστοιχη κατανοµή µεγέθους πόρων (Σχήµα 4.2.4), η 

οποία µετατοπίζεται σε µεγαλύτερες τιµές διαµέτρου πόρων, που είναι περίπου 9.29 nm για 

το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό, και είναι πιο διευρυµένη από την αντίστοιχη στους 

500 oC.  

Πίνακας 4.2.3: Δεδοµένα πορώδους για τα προπυρωµένα στερεά οξειδίου του τιτανίου, που 
πυρώθηκαν περαιτέρω στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά αµφίφιλα. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% microporosity 

TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 0.06 4.85 9.29 3.3 
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 0.006 3.31 8.6 14.7 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 0.000 2.64 - - 

Το στερεό που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο τασιενεργό συνεχίζει να έχει τη µεγαλύτερη 

θερµική σταθερότητα και αντίσταση στη συσσωµάτωση µε µεγάλη διαφορά από τα στερεά 

που αντιστοιχούν στο ενδιάµεσο και µικρότερο αµφίφιλο. Η κατανοµή για το δείγµα του 

ενδιάµεσου τασιενεργού είναι πολύ πιο διευρυµένη και το µέγιστο της κορυφής της 

βρίσκεται πολύ πιο χαµηλά από εκείνη του µεγαλύτερου τασιενεργού υποδεικνύοντας την 

εκτεταµένη κατάρρευση του µεσοπορώδους δικτύου. Για το µικρότερο τασιενεργό δεν 

υπάρχει κατανοµή µεγέθους πόρων υποδεικνύοντας την πλήρη κατάρρευση των µεσοπόρων. 

Τέλος, µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης το ποσοστό του µικροπορώδους δικτύου 

µειώνεται στις περιπτώσεις των TrX-100 και 45, αλλά αυξάνεται στα δείγµατα του 

ενδιάµεσου TrX-114 (Πίνακας 4.2.3).  

Το στερεό από το Triton X-100 παρουσιάζει αυξηµένη θερµική αντοχή για τους εξής 

λόγους: (α) η µακρύτερη πολική αλυσίδα εξαιτίας της µειωµένης εντροπίας αλληλεπιδρά 

ασθενέστερα µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις και εποµένως η µέση διάµετρος και ο 

ειδικός όγκος των πόρων παίρνουν µεγαλύτερες τιµές και έτσι επιβραδύνεται η διαδικασία 

της συσσωµάτωσης και (β) µακρύτερη αλυσίδα σηµαίνει περισσότερα άτοµα άνθρακα και 

εποµένως καύση περισσότερων οργανικών καταλοίπων και συνεπώς λιγότερη έκθεση των 

σωµατιδίων του στερεού στις υψηλές θερµοκρασίες πύρωσης, επιβραδύνοντας έτσι τη 

διαδικασία της σύντηξης. Η περίσσεια οργανικών καταλοίπων στην επιφάνεια των 
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σωµατιδίων του οξειδίου του τιτανίου αφενός µειώνουν την ειδική επιφάνεια και τον αριθµό 

των ενεργών κέντρων, αφετέρου παρεµποδίζουν τη συσσωµάτωση κατά την έκθεση του 

υλικού σε ψηλές θερµοκρασίες πύρωσης. 

4.2.2 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων επίδρασης της θερµοκρασίας πύρωσης 

των 400, 500 και 600 oC στο πορώδες των στερεών τιτάνιας 

Στα Σχήµατα 4.2.5 και 4.2.6 αποτυπώνονται παραστατικά η συνάρτηση της ειδικής 

επιφάνειας ΒΕΤ µε τον ειδικό όγκο και τη µέση διάµετρο των πόρων για τα 

παρασκευασθέντα στερεά τιτάνιας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά και η επίδραση της 

θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των δειγµάτων που παρασκευάστηκαν από τα τρία 

διαφορετικά συστήµατα των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων. 

Σχήµα 4.2.5: Γραφήµατα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου πόρων και της κατανοµής µεγέθους πόρων 
βάσει της µεθόδου DFT συναρτήσει του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυµάδων, Χ, των 
πυρωµένων στερεών τιτάνιας στους 400 oC για 2 ώρες, για τα τρία διαφορετικής πολικής αλυσίδας 
επιφανειοδραστικά. 

Από το Σχήµα 4.2.5 γίνεται σαφές ότι µε αλλαγή του µήκους των πολικών αλυσίδων των 

τασιενεργών αυξάνει η ειδική επιφάνεια και ο ειδικός όγκος πόρων. Επίσης, αξιοσηµείωτο 

είναι το γεγονός ότι αν και το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό (Χ = 10) 

χαρακτηρίζεται από τον µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων εντούτοις το στερεό από το µεσαίο 

τασιενεργό (Χ = 8) παρουσιάζει τη µέγιστη ειδική επιφάνεια λόγω της καλύτερης διείσδυσης 

και αλληλεπίδρασης των ανόργανων πρόδροµων ενώσεων και των αιθερικών συνδέσµων 

των πολικών ουρών, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό σωµατιδίων τιτάνιας µε τις βέλτιστες 

επιφανειακές ιδιότητες. Το στερεό αυτό αν και έχει µικρότερο ειδικό όγκο πόρων έχει 

µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια από το στερεό του µεγαλύτερου τασιενεργού και προφανώς το 
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δείγµα από το Triton X-114 χαρακτηρίζεται από περισσότερους πόρους µε µικρότερο ειδικό 

όγκο και µικρότερη µέση διάµετρο πόρων ή από ένα ιδιαίτερο δίκτυο πόρων που ευνοεί τη 

µεγιστοποίηση της ειδικής επιφάνειας. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί επίσης 

στη δυσκολία αποµάκρυνσης της µήτρας και παρεµπόδισης της συσσωµάτωσης των 

σωµατιδίων κατά την πύρωση του υλικού. Στο γράφηµα του Σχήµατος 4.2.5 (δεξιά) φαίνεται 

ότι η ειδική επιφάνεια και η µέση διάµετρος των πόρων αυξάνονται παράλληλα και συνεπώς 

και ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα από το 

µεσαίο αµφίφιλο µε κατά µέσο όρο οκτώ επαναλαµβανόµενες αιθυλενοξυ-οµάδες, το οποίο 

παρουσιάζει τη µικρότερη µέση διάµετρο πόρων και το µέγιστο εµβαδόν BET. Αυτό 

συµβαίνει επειδή το υλικό αυτό συνίσταται από περισσότερους πόρους µε µικρότερη µέση 

διάµετρο και µεγαλύτερη επιφάνεια.  

Σχήµα 4.2.6: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των πυρωµένων στερεών οξειδίου 
του τιτανίου προερχόµενα από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων. 

Στα διαγράµµατα του Σχήµατος 4.2.6 περιγράφεται παραστατικά η επίδραση της 

θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των παρασκευασθέντων στερεών. 

Στους 400 oC το στερεό του ενδιάµεσου Triton X-114 παρουσιάζει τη µέγιστη ειδική 

επιφάνεια µετά ακολουθεί το υλικό από το µεγαλύτερο αµφίφιλο, Triton X-100, και τέλος το 

δείγµα από το µικρότερο Triton X-45. Στους 500 oC τα υλικά από το ενδιάµεσο και 

µικρότερο τασιενεργό παρουσιάζουν παρόµοιο εµβαδόν BET ενώ υπερτερεί το δείγµα από 
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το µακρύτερης αλυσίδας επιφανειοδραστικό. Στην τελευταία θερµοκρασίας πύρωσης, 600 
oC, αυξάνεται η διαφορά της ειδικής επιφάνειας του υλικού από το µεγαλύτερο τασιενεργό 

από εκείνες των άλλων. Δεύτερο στη σειρά έρχεται το δείγµα από το ενδιάµεσο αµφίφιλο και 

τελευταίο το υλικό µε χρήση του µικρότερου επιφανειοδραστικού. Τα ίδια ισχύουν και για 

τον ειδικό όγκο πόρων µε τη µόνη διαφορά ότι και στις τρεις θερµοκρασίες πύρωσης το 

δείγµα από το µεγαλύτερο τασιενεργό υπερτερεί µε µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Στο 

τρίτο γράφηµα του Σχήµατος 4.2.6 ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 

υλικό από το ενδιάµεσο τασιενεργό έχει τη µικρότερη µέση διάµετρο πόρων βάσει της 

µεθόδου DFT. Στις υπόλοιπες θερµοκρασίες πύρωσης αυξανοµένου του µήκους της πολικής 

αλυσίδας του τασιενεργού µορίου αυξάνει και η µέση διάµετρος των πόρων. Καταληκτικά µε 

αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης µειώνονται η ειδική επιφάνεια και ο ειδικός όγκος 

πόρων ενώ αυξάνεται η µέση διάµετρος των πόρων και µεγαλώνει ο βρόχος υστέρησης της 

ισοθέρµου. Το γεγονός ότι αυτά τα στερεά παρουσιάζουν σχετικά µικρότερη ειδική 

επιφάνεια αλλά πολύ µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων οφείλεται στον τρόπο συσσωµάτωσης 

των πρωτοταγών σωµατιδίων. Συγκεκριµένα, λόγω της έκθεσης των σωµατιδίων σε υψηλή 

θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι επόµενο ότι τα πρωτογενή σωµατίδια 

συντήκονται σε µεγάλα συσσωµατώµατα και συνεπώς ο χώρος µεταξύ των δευτεροταγών 

σωµατιδίων µεγαλώνει.  

4.2.3 Μετρήσεις XRD των στερεών τιτάνιας µετά από πύρωση των δειγµάτων στους 

400, 500 και 600 oC 

Για περαιτέρω κατανόηση της δοµής και την εξακρίβωση των κρυσταλλικών φάσεων που 

χαρακτηρίζουν τα παρασκευασµένα οξείδια του τιτανίου διεξήχθησαν µετρήσεις περίθλασης 

ακτίνων Χ. Στο Σχήµα 4.2.7 παρατίθενται τα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των στερεών 

που λήφθηκαν από την πύρωση των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων στους 400 oC για δύο 

ώρες. Οι κορυφές στο γράφηµα αντιστοιχούν στα επίπεδα περίθλασης ακτίνων Χ των 

σωµατιδίων του οξειδίου του τιτανίου, σύµφωνα µε την κάρτα JCPDS Card Files, No. 77-

0441 (Swapna and Haridas, 2015). Υπάρχουν 11 κορυφές που τοποθετούνται κατά σειρά στις 

εξής τιµές 2θ: 25.25ο, 36.96ο, 37.83ο, 39ο, 47.97ο, 53.91ο, 54.78ο, 62.61ο, 68.7ο, 70.14ο και 

75.07ο και αντιστοιχούν στις εξής κρυσταλλικές έδρες: (101), (103), (004), (112), (200), 

(105), (211), (204), (116), (220) και (215). 
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Σχήµα 4.2.7: Περιθλασογράµµατα XRD των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων για τα επιφανειοδραστικά Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες. 

Αυτές οι κορυφές είναι χαρακτηριστικές της θερµικά µετασταθούς µορφής του ανατάση, που 

έχει τετραγωνική κρυσταλλική δοµή και οµάδα χώρου (space group) I4/amd. Η δοµή του 

ανατάση συνίσταται από συνεχόµενα οκτάεδρα TiO6 που µοιράζονται µεταξύ τους 4 άκρα 

(Hanaor and Sorrell, 2011). Η πρώτη και θεµελιώδους τάξεως κορυφή που αντιστοιχεί στο 

κρυσταλλικό επίπεδο (101) διαφέρει ανάλογα µε το τασιενεργό (Σχήµα 4.2.7). Η λιγότερο 

διευρυµένη και χαµηλότερης έντασης κορυφή αντιστοιχεί στο δείγµα της µεγαλύτερης 

διαµέτρου αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, η αµέσως επόµενη αντιστοιχεί στο 

µικρότερο αµφίφιλο Triton X-45 και η µεγαλύτερης έντασης και η πιο διευρυµένη κορυφή 

αντιστοιχεί στο ενδιάµεσο Triton X-114. Αυτά τα αποτελέσµατα (Πίνακας 4.2.4) συµφωνούν 

µε τα αντίστοιχα δεδοµένα από την ανάλυση του πορώδους των στερεών. Συγκεκριµένα, το 

στερεό από το ενδιάµεσο επιφανειοδραστικό αποτελείται από τα πιο άµορφα σωµατίδια µε 

το µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος και εποµένως τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια BET. Το 

µέγεθος των κρυσταλλιτών υπολογίσθηκε µε βάση την εξίσωση Debye-Scherrer (Swapna 

and Haridas, 2015) και ισούται µε 8.03 nm.    

Πίνακας 4.2.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες δείγµατα 
προερχόµενα από τα τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 45. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 25.25 (101) 3.5244 0.98 8.68 
TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 25.25 (101) 3.5239 1.0603 8.03
TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 25.26 (101) 3.5234 1.0047 8.47
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Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι υπάρχει καλύτερη διείσδυση και 

αλληλεπίδραση της πολικής ουράς του Triton X-114 µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις, 

που έχει σαν αποτέλεσµα τη δύσκολη αποµάκρυνση της µήτρας κατά την πύρωση και 

συνεπώς την επιβράδυνση της διαδικασίας συσσωµάτωσης. Στη σειρά ακολουθεί το στερεό 

από το Triton X-45 και µετά το στερεό από το Triton X-100, που παρουσιάζει και το 

µεγαλύτερο µέγεθος κρυσταλλιτών. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από τα αντίστοιχα 

δεδοµένα του Πίνακα 4.1.1 και αυτό οφείλεται µάλλον στη διαδικασία της πύρωσης και τον 

τρόπο καύσης της µήτρας, που προφανώς επιδρά στο µέγεθος των κρυσταλλικών 

σωµατιδίων. Επίσης, οι διαφορές µπορεί να οφείλονται στον τρόπο πύρωσης των δειγµάτων 

που δεν ήταν σταδιακή αλλά τα δείγµατα εξετίθεντο απευθείας στην ψηλή θερµοκρασία 

µέχρι την πλήρη αποµάκρυνση της µήτρας κάτι που ευνοεί τη διαδικασία σύντηξης. Τη 

µεγαλύτερη διαφορά στις τιµές την παρουσιάζουν τα στερεά από το µεγαλύτερο τασιενεργό 

Triton X-100 και αυτό µάλλον οφείλεται στη µεγαλύτερη διάµετρο των αντίστοιχων 

αντίστροφων µικυλίων µε αποτέλεσµα στο εσωτερικό τους να σχηµατίζονται περισσότερα 

σωµατίδια µε µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος, που κατά την πύρωση και αποσάθρωση της 

µήτρας συντήκονται σε µεγαλύτερα κρυσταλλικά σωµατίδια. 

Με την αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης των προπυρωµένων στερεών στους 500 oC οι 

κορυφές στο διάγραµµα XRD του Σχήµατος 4.2.8 γίνονται πιο οξείες και αυξάνεται η 

έντασή τους.  

Σχήµα 4.2.8: Περιθλασογράµµατα XRD των υλικών TiO2 που πάρθηκαν από την πύρωση στους 500 oC 
για 2 ώρες των προπυρωµένων στους 400 oC στερεών για τα τασιενεργά Triton X-100, 114 και 45. ΠΟ
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Επειδή µε την αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης αυξάνεται το µέγεθος των κρυσταλλιτών 

λόγω του φαινοµένου σύντηξης και οι κορυφές στο φάσµα µετατοπίζονται σε χαµηλότερες 

2θ τιµές εξαιτίας της θερµικής διαστολής του πλέγµατος (Chen and Mao, 2007). Οι κορυφές 

είναι ταυτόσηµες των κορυφών που αντιστοιχούν στις περιθλάσεις της θερµικά µετασταθούς 

µορφής του ανατάση (Al-Omair et al., 2014). Η µεγέθυνση των θεµελιωδών κορυφών που 

αντιστοιχούν στην έδρα (101) δείχνει αύξηση της διαφοράς του στερεού που προέρχεται από 

το ενδιάµεσο στερεό από εκείνα των άλλων υλικών, επειδή το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται 

από µειωµένη θερµική σταθερότητα και µειωµένη ανθεκτικότητα στη συσσωµάτωση. 

Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4.2.5 το κρυσταλλικό µέγεθος αυξάνεται µε 

µείωση της πολικής ουράς των αµφιφίλων ως εξής: 11.93 < 13.22 < 14.79 nm. Μολονότι οι 

κορυφές των στερεών από το µεγαλύτερο και µικρότερο επιφανειοδραστικό είναι παρόµοιες, 

µε αύξηση της πολικής αλυσίδας των τασιενεργών αυξάνει η θερµική σταθερότητα και η 

ανθεκτικότητα των σωµατιδίων στη σύντηξη. Αυτό είναι αναµενόµενο επειδή µε αύξηση των 

οργανικών καταλοίπων απαιτείται περισσότερη ώρα για αποσύνθεση και αποµάκρυνση τους 

και εποµένως λιγοστεύει ο χρόνος για σύντηξη τους. Επιπλέον, πιθανή παγίδευση οργανικών 

υπολειµµάτων στους πόρους των προπυρωµένων στερεών µπορεί να παρεµποδίσει τη 

σύντηξη των σωµατιδίων. 

Πίνακας 4.2.5: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 500 oC για 2 ώρες δείγµατα 
προερχόµενα από τα προπυρωµένα στους 400 oC στερεά µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων 
αντίστροφων µικυλίων. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 25.28 (101) 3.5202 0.7132 11.93
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 25.25 (101) 3.5239 0.6439 13.22
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 25.25 (101) 3.5243 0.5753 14.79

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στους 600 oC τα πυρωµένα στερεά 

έχουν ακόµη την κρυσταλλική δοµή του ανατάση (Σχήµα 4.2.9), ενώ για θερµοκρασία 

πύρωσης άνω των 600 oC αρχίζει ο µετασχηµατισµός του ανατάση σε ρουτήλιο που αποτελεί 

την θερµικά και κινητικά σταθερότερη δοµή του οξειδίου του τιτανίου (Deorsola and 

Vallauri, 2009).  ΠΟ
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Σχήµα 4.2.9: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ σωµατιδίων TiO2 που πυρώθηκαν στους 600 oC για 2 
ώρες από προπυρωµένα στερεά στους 400 oC, για τα τρία διαφορετικά αµφίφιλα. 

Γενικά τιτάνια που παρασκευάστηκε χωρίς τη χρήση αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων µε 

πύρωση στους 600 oC σταθεροποιείται στη δοµή του ρουτηλίου (Mahshid et al., 2006; Lim et 

al., 2010; Niederberger et al., 2002). Όµως η παρουσία της µήτρας Triton X µε τις 

διαφορετικού µήκους πολυ-αιθερικές αλυσίδες φαίνεται να ευνοεί τη σταθεροποίηση της 

θερµικά µετασταθούς δοµής του ανατάση σε θερµοκρασίες άνω των 600 oC (Inaba et al., 

2006).  

Όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 4.2.6 το µέσο κρυσταλλικό σωµατιδιακό 

µέγεθος του στερεού από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό είναι 16.55 nm ενώ εκείνου του 

αµέσως µικρότερου τασιενεργού είναι σχεδόν έξι µονάδες πιο πάνω (22.55 nm). Η µεγάλη 

διαφορά υποδεικνύει την αυξηµένη θερµική σταθερότητα του υλικού µε χρήση των 

αντίστροφων µικυλίων µε τη µεγαλύτερη πολική ουρά. Επίσης, από το µεγαλύτερο 

τασιενεργό παράγονται στους 400 oC πιο κρυσταλλικά σωµατίδια µε συµπαγή δοµή και από 

πόρους µε παχύτερο/η τοίχωµα/σκελετική δοµή καθότι απαρτίζονται από µεγαλύτερο αριθµό 

δεσµών Ti-O-Ti. Το δείγµα από το µικρότερο τασιενεργό χαρακτηρίζεται και από τη 

µικρότερη θερµική αντοχή, LXRD = 28.72 nm. 

Πίνακας 4.2.6: Δεδοµένα XRD για τα πυρωµένα στερεά στους 600 oC για 2 h µετά από προπύρωση 
στους 400 oC, για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 25.24 (101) 3.5254 0.5142 16.55
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 25.27 (101) 3.5211 0.3859 22.05
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 25.24 (101) 3.5262 0.2963 28.72
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4.2.4 Μετρήσεις FTIR των στερεών τιτάνιας µετά από πύρωση των δειγµάτων στους 

400, 500 και 600 oC 

Στο Σχήµα 4.2.10 (Πίνακας 4.2.7) παρατίθενται τα υπέρυθρα φάσµατα µε 

µετασχηµατισµό Fourier για τα δείγµατα οξειδίου του τιτανίου που πυρώθηκαν στους 400 oC 

για δύο ώρες, για τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων. Η πλατιά κορυφή 

στους 3430 cm-1 σχετίζεται µε τη δόνηση τάσης των επιφανειακών υδροξυλ-οµάδων ή του 

φυσιοροφηµένου νερού στην επιφάνεια της παραχθείσας τιτάνιας (Bagheri et al., 2012). Η 

κορυφή στους 1626 cm-1 αποδίδεται στη δόνηση κάµψης του φυσιοροφηµένου νερού 

(Beranek and Kisch, 2008). Η οξεία κορυφή στους 1391 cm-1 σχετίζεται µάλλον µε οργανικά 

υπολείµµατα που πιθανόν παγιδεύτηκαν στους πόρους κατά την πύρωση, όµως θα µπορούσε 

να αποδοθεί και σε δονήσεις Ti-OH (Al-Omair et al., 2014). Η παρουσία της διευρυµένης 

ζώνης γύρω στους 478 cm-1 αποδίδεται στην παρουσία δονήσεων τάσης των δεσµών Ti-O 

και Ti-O-Ο στο κρυσταλλικό πλέγµα του οξειδίου του τιτανίου (Al-Omair et al., 2014; Kim 

and Hahn, 2001; Parra et al., 2008).  

Σχήµα 4.2.10: Φάσµατα FTIR των δειγµάτων τιτάνιας από την πύρωση των τριών διαφορετικών 
πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες. 

Ας σηµειωθεί ότι αυξανοµένης της πολικής αλυσίδας του αµφιφίλου από το Triton X-45 στο 

Triton X-100 η ζώνη στους 850-400 cm-1 διευρύνεται σταδιακά, υποδεικνύοντας διαφορά 

στην ενδο-ατοµική απόσταση του δεσµού Ti-O ανάλογα µε το σύστηµα αντίστροφων 

µικυλίων.  

Οι κορυφές που αποδίδονται στα Triton X-100, 114 και 45 (Σχήµα 4.1.2) απουσιάζουν 

µετά την πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC υποδεικνύοντας πετυχηµένη αποµάκρυνση 

της µήτρας. 
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Πίνακας 4.2.7: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα FTIR των πυρωµένων στερεών τιτάνιας για 
τα συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 (Bagheri et al., 2012; Beranek and 
Kisch, 2008; Al-Omair et al., 2014; Parra et al., 2008). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of H2O  3400 3430 
asymmetric stretch of CO2 2350 2346 
stretching vibration of the 

hydrogen bonded C=O group 1715 1769 
bending vibration of –OH- 1620 1626 

stretching vibration of C-O-C at 
para-disub phenol 1500 1391 

stretching vibration of COO & Ti-
O-C (or Ti-OH) 1385 & 1280 1391 

stretching vibration of the Ti-O-Ti 640 671 
stretching vibration of the Ti-O & 

Ti-O-Ti 900-500 (846 & 640) 478 
stretching vibration of the Ti-O & 

Ti-O-Ti in rutile structure 695 & 525 671 & 521 

Οι ασθενείς κορυφές που υπάρχουν σε όλα τα φάσµατα γύρω στους 2346 cm-1 οφείλονται 

µάλλον στην παρουσία ανθρακικών, επειδή τα δείγµατα είναι εκτεθειµένα στην ατµόσφαιρα 

και προσροφούν/αντιδρούν µε το CO2 (Bhattacharyya et al., 2015), λόγω των βασικών 

επιφανειακών ιόντων «Ο2-» (Chen et al., 2016).   

Τα φάσµατα FTIR των προπυρωµένων στερεών µετά από πύρωση τους στους 500 oC 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2.11.  

Σχήµα 4.2.11: Φάσµατα FTIR των στερεών τιτάνιας που προέρχονται από την πύρωση στους 500 oC 
για 2 h των προπυρωµένων στερεών, για τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. ΠΟ
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Οι κορυφές των υπέρυθρων φασµάτων είναι σχεδόν πανοµοιότυπες µε τις αντίστοιχες των 

δειγµάτων πυρωµένων στους 400 oC. Η διαφορά είναι η µείωση της έντασης των κορυφών 

στους 1626 cm-1 που οφείλεται στη µείωση της ποσότητας του φυσιοροφηµένου νερού στην 

επιφάνεια των στερεών µε την πύρωση (Kim and Hahn, 2001). Οι κορυφές στους 1391 cm-1 

παραµένουν αναλλοίωτες υποδεικνύοντας ότι ακόµη και πάνω από τους 400 oC να µην 

αποµακρύνονται πλήρως τα οργανικά υπολείµµατα που εγκλωβίστηκαν στους πόρους και 

αντέδρασαν µε επιφανειακές οµάδες (Al-Omair et al., 2014). Τέλος, η κορυφή στους 478 cm-

1 του στερεού από το µικρότερο Triton X-45 είναι λίγο πιο διευρυµένη από προηγουµένως 

ενώ οι δύο άλλες κορυφές παραµένουν ως έχουν. 

Με αύξηση της θερµοκρασίας από τους 500 oC στους 600 oC οι κορυφές στους 500 cm-1 

(Σχήµα 4.2.12) µετατοπίζονται σε µεγαλύτερους κυµατάριθµους και διευρύνονται σταδιακά 

µε το φαινόµενο να γίνεται εντονότερο µε µείωση της πολικής τασιενεργής ουράς. Αυτό 

βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και 

XRD όσον αφορά τη θερµική σταθερότητα των παραχθέντων στερεών.  

Σχήµα 4.2.12: Φάσµατα FTIR των σωµατιδίων TiO2 που προέρχονται από την πύρωση των 
προπυρωµένων στερεών στους 600 oC για 2 h, για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά. 

Το στερεό που προέρχεται από το µικρότερο τασιενεργό χαρακτηρίζεται από τη µικρότερη 

θερµική σταθερότητα, το µεγαλύτερο κρυσταλλικό µέγεθος σωµατιδίων και συνεπώς η 

κορυφή στους 500 cm-1, που σχετίζεται άµεσα µε τη δοµή του κρυσταλλικού πλέγµατος, 

είναι πιο διευρυµένη στα αντίστοιχα φάσµατα. Επίσης, οι κορυφές στους 1391 cm-1 ακόµη 

και στους 700 oC πύρωσης παραµένουν ως έχουν και διαφοροποιούνται µόνο στους 700 oC, 

υποδεικνύοντας πιθανή σχέση µε το µετασχηµατισµό φάσης από ανατάση σε ρουτήλιο 

(Πίνακας 4.2.7). 
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4.2.5 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων επίδρασης της θερµοκρασίας πύρωσης 

των 400, 500 και 600 oC στις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών τιτάνιας 

Στο Σχήµα 4.2.13 παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις της ειδικής επιφάνειας BET και 

του κρυσταλλικού µεγέθους των σωµατιδίων συναρτήσει της θερµοκρασίας πύρωσης για τα 

στερεά τιτάνιας από τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων 

µικρογαλακτωµάτων. 

Σχήµα 4.2.13: Η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και το κρυσταλλικό µέγεθος σωµατιδίων τιτάνιας συναρτήσει 
της θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών για τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων. 

Προφανώς, αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης µειώνεται η ειδική επιφάνεια ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος (Σχήµα 4.2.13). Εξαίρεση 

αποτελεί το στερεό από το ενδιάµεσο αµφίφιλο Triton X-114 που στους 400 oC 

χαρακτηρίζεται από το µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος και εποµένως τη µεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια. Το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό έχει το µεγαλύτερο σωµατιδιακό 

µέγεθος ακολουθούµενο από το στερεό του µικρότερου αµφιφίλου. Για τις υπόλοιπες 

θερµοκρασίες πύρωσης αυξανοµένου του µήκους της πολικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας 

αυξάνεται σταδιακά το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος, υποδεικνύοντας ότι µε αυτή τη 

σειρά µεγαλώνει η θερµική αντοχή και αυξάνεται η ανθεκτικότητα των υλικών στη 

συσσωµάτωση. Εν κατακλείδι το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό παρουσιάζει και το 

µεγαλύτερο ειδικό εµβαδόν µε µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα υλικά. ΠΟ
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4.2.5.1 Μελέτες SEM των δειγµάτων τιτάνιας πυρωµένων στους 400 oC 

Στο Σχήµα 4.2.13.1 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των στερεών τιτάνιας. Τα σωµατίδια 

και στα τρία συστήµατα αντίστροφων µικυλίων στους 400 οC χαρακτηρίζονται ως νιφάδες 

ακανόνιστων σχηµάτων και µεγεθών. Από τις εικόνες µε τη µεγαλύτερη µεγέθυνση φαίνεται 

ότι το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 (Σχήµα 4.2.13.1 Δ) παρουσιάζει τις 

λιγότερες ρωγµές ενώ το υλικό από το ενδιάµεσο αµφίφιλο (Σχήµα 4.2.13.1 Ε) τις 

περισσότερες ρωγµές, µάλλον λόγω των οργανικών υπολειµάτων. Στην περίπτωση του 

µικρότερου TrX-45 εµφανίζεται από τους 400 οC συσσωµάτωµα τύπου νιφάδας µε πολλαπλά 

στρώµατα λόγω της µειωµένης θερµικής σταθερότητας του (Σχήµα 4.2.13.1 Γ και Ζ).  

(Α) (Β) (Γ)

(Δ) (Ε) (Ζ)
Σχήµα 4.2.13.1: Εικόνες SEM των στερεών TiO2 από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων 
µικυλίων: (Α και Δ) Triton X-100, (Β και E) Triton X-114 και (Γ και Ζ) Triton X-45 πυρωµένων στους 
400 oC για 2h και σε διαφορετικές µεγεθύνσεις. 

Σταδιακή και αργή πύρωση (µία ώρα στους 350 οC και 3 ώρες στους 400 οC) του 

πηκτώµατος από το ενδιάµεσο αµφίφιλο οδηγεί σε στερεά µε πολύ µικρότερο αριθµό 

ρωγµών που οδηγεί όµως στη µείωση της ειδικής επιφάνειας από 117.6 m2/g σε 43.3 m2/g 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.2.13.2. ΠΟ
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Σχήµα 4.2.13.2: Εικόνα SEM υλικού τιτάνιας από το πήκτωµα του ενδιάµεσου Triton X-114 µε 
σταδιακή και αργή πύρωση για µία ώρα στους 350 οC και κατόπιν για 3 ώρες στους 400 οC. 

4.2.6 Μετρήσεις XRD και FTIR των στερεών τιτάνιας µετά από πύρωση των δειγµάτων 

στους 700 και 800 oC 

Μετά από πύρωση των ήδη πυρωµένων στους 400 oC στερεών σε πολύ ψηλές 

θερµοκρασίες (700 oC και 800 oC) δεν είναι δυνατή η µέτρηση των αντίστοιχων 

επιφανειακών χαρακτηριστικών, λόγω κατάρρευσης του πορώδους δικτύου των υλικών. 

Όµως τα στερεά αυτά µπορούν να µελετηθούν όσον αφορά τη δοµή και τη µορφολογία τους 

µε τις τεχνικές XRD και FTIR. Τα σχετικά περιθλασιγράµµατα (Σχήµα 4.2.14) 

παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε σχέση µε εκείνα των στερεών που πυρώθηκαν στους 400, 

500 και 600 oC, και ειδικότερα ο µετασχηµατισµός του ανατάση σε ρουτήλιο για τα 

πυρωµένα στερεά στους 700 oC, που αντιστοιχούν στο ενδιάµεσο και µικρότερο τασιενεργό, 

Triton X-114 και 45. 

Σχήµα 4.2.14: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των προπυρωµένων στους 400 oC στερεών που 
πυρώθηκαν περαιτέρω σε ψηλότερες θερµοκρασίες, (αριστερά) 700 oC και (δεξιά) 800 oC, για τα τρία 
διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων. 
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Οι κορυφές που αντανακλούν τις περιθλάσεις της θερµικά και κινητικά σταθερής φάσης του 

ρουτηλίου τοποθετούνται στις ακόλουθες τιµές 2θ: 27.39ο, 35.94ο, 39.13ο, 41.15ο, 43.91ο, 

54.2ο, 56.52ο, 63.91ο, 69.13ο και 69.85ο και αντιστοιχούν στις εξής έδρες: (110), (101), (200), 

(111), (210), (211), (220), (002), (301) και (112) (Deorsola and Vallauri, 2009; 

Anukunprasert et al., 2007). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στερεό που προέρχεται 

από το µεγαλύτερο τασιενεργό Triton X-100, το οποίο ακόµη και στους 700 oC διατηρεί τη 

θερµικά µετασταθή φάση του ανατάση. Συνεπώς µε χρήση του τασιενεργού µε τη 

µεγαλύτερη πολική ουρά συντίθενται στερεά που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη θερµική 

σταθερότητα όσον αφορά τη µετατροπή τους από ανατάση σε ρουτήλιο. Επιπρόσθετα, το 

φαινόµενο µετασχηµατισµού από ανατάση σε ρουτήλιο είναι πιο έντονο στο υλικό από το 

ενδιάµεσο τασιενεργό Triton X-114 στη θερµοκρασία πύρωσης 700 oC, καθώς οι αντίστοιχες 

κορυφές είναι µεγαλύτερης έντασης, επαληθεύοντας το γεγονός ότι το στερεό αυτό 

χαρακτηρίζεται από τη µικρότερη θερµική αντοχή. Οι θεµελιώδεις και µεγαλύτερης έντασης 

κορυφές των στερεών που αντιστοιχούν στο ενδιάµεσο και µικρότερο τασιενεργό είναι 

σχεδόν πανοµοιότυπες, ενώ η κορυφή του στερεού από το µεγαλύτερο αµφίφιλο είναι η πιο 

πλατιά και έχει το µικρότερο µέγιστο. Το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων (Πίνακας 

4.2.8) αυξάνεται µε τη µείωση του µήκους των πολικών αλυσίδων για τους 700 oC ως εξής: 

28.72 < 35.12 < 38.31 nm.  

Πίνακας 4.2.8: Δεδοµένα XRD για τα πυρωµένα στους 700 και 800 oC για 2 h στερεά TiO2, που 
προπυρώθηκαν στους 400 oC, για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικρογαλακτώµατα. 

δείγµα 2θBragg (ο) επίπεδο dBragg (Å) FWHM (ο) LXRD (nm) 
TiO2 TrX-100 700 oC 2h 25.23 (101) 3.5271 0.2963 28.72 
TiO2 TrX-114 700 oC 2h 25.25 (101) 3.5246 0.2423 35.12 
TiO2 TrX-45 700 oC 2h 25.26 (101) 3.523 0.2221 38.31 
TiO2 TrX-100 800 oC 2h 27.51 (110) 3.2392 0.1695 50.44 
TiO2 TrX-114 800 oC 2h 27.5 (110) 3.2413 0.1506 56.76 
TiO2 TrX-45 800 oC 2h 27.48 (110) 3.2428 0.1405 60.84 

Τα περιθλασογράµµατα των στερεών που πυρώθηκαν στους 800 oC για δύο ώρες (Σχήµα 

4.2.14) είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα των 700 oC. Το στερεό από το ενδιάµεσο 

επιφανειοδραστικό (Triton X-114) παρουσιάζει µόνο τις κορυφές περίθλασης των επιπέδων 

της δοµής του ρουτηλίου, εποµένως το στερεό συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά από 

ρουτήλιο (Πίνακας 4.2.4). Με αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης τα στερεά από το 

ενδιάµεσο τασιενεργό τείνουν να παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερο τις κορυφές 
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περίθλασης της δοµής ρουτηλίου καθώς σε αυτή τη φάση το κρυσταλλικό πλέγµα 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη πυκνότητα, danatase = 3894 kg m-3 Vs drutile = 4250 kg m-3 

(Hanaor and Sorrell, 2011).  

Το υλικό από το µεγαλύτερο τασιενεργό παρουσιάζει σε µεγαλύτερο ποσοστό τη δοµή 

του ρουτηλίου και σε µικρότερο ποσοστό τη δοµή του ανατάση εφόσον συνυπάρχουν και τα 

δύο είδη κορυφών. Στην περίπτωση του µικρότερου αµφιφίλου υπερτερεί η ύπαρξη της 

δοµής του ρουτηλίου όµως υπάρχει και σε σχετικά µεγάλο ποσοστό η φάση του ανατάση. Το 

κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων υπολογίζεται µε βάση τη µεγαλύτερης έντασης 

κορυφή που αντιστοιχεί στο επίπεδο (110) του ρουτηλίου και για τα τρία στερεά 

προερχόµενα από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων. Το κρυσταλλικό 

σωµατιδιακό µέγεθος (Πίνακας 4.2.8) αυξάνεται µε τη µείωση του µήκους των πολικών 

αλυσίδων στους 800 oC ως εξής: 50.44 < 56.76 < 60.84 nm. 

Τα φάσµατα FTIR των στερεών τιτάνιας που πυρώθηκαν στους 700 oC και 800 oC 

(Σχήµατα 4.2.15 και 4.2.16) δείχνουν ότι στους 700 oC επέρχεται περαιτέρω διεύρυνση των 

κορυφών στους 500 cm-1 και το φαινόµενο γίνεται εντονότερο µε µείωση της πολικής ουράς 

των αντίστροφων µικυλίων. Η ζώνη στους 500 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση τάσης των 

δεσµών Ti-O-Ti και Ti-O-Ο (Al-Omair et al., 2014) και η διεύρυνση της υποδεικνύει αλλαγή 

των ενδο-ατοµικών αποστάσεων που µάλλον σχετίζεται µε το µετασχηµατισµό της φάσης 

από ανατάση σε ρουτήλιο. Επίσης, στο υπέρυθρο φάσµα του στερεού από το µικρότερο 

τασιενεργό και συγκεκριµένα στους 671 cm-1 υπάρχει µία µικρή κορυφή που µάλλον 

σχετίζεται µε την υδρόλυση του ισοπροποξειδίου του τιτανίου και το σχηµατισµό Ti-O-Ti 

(Parra et al., 2008; Song and Pratsinis, 2000). Γενικά, µετά από πύρωση των στερεών στους 

700 oC η οξεία κορυφή στους 1391 cm-1 αρχίζει να διευρύνεται και αυτό το φαινόµενο 

γίνεται εντονότερο µε µείωση του µεγέθους της πολικής αλυσίδας των τασιενεργών, 

υποδεικνύοντας ότι αυτή η κορυφή σχετίζεται µάλλον µε το µετασχηµατισµό της φάσης από 

ανατάση σε ρουτήλιο (Πίνακας 4.2.7). Το στερεό από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό 

Triton X-100 χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη θερµική αντοχή, επειδή η διαδικασία σε αυτή 

την περίπτωση πραγµατοποιείται µε τον πιο αργό ρυθµό. 

Τέλος, σε θερµοκρασία πύρωσης των 800 oC (Σχήµα 4.2.16), οι ζώνες στους 521 cm-1 

διευρύνονται ακόµα πιο πολύ και µειώνεται σηµαντικά η ένταση τους µε αυτή που 

αντιστοιχεί στο τελευταίο αµφίφιλο να µην φαίνεται σχεδόν καθόλου. Η µικρή κορυφή στους 

671 cm-1 µετατοπίστηκε τώρα στους 828 cm-1 και εµφανίζεται στα φάσµατα και των τριών 

στερεών υποδεικνύοντας αποκλειστικά τη δοµή του ρουτηλίου (Song and Pratsinis, 2000). 
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Σχήµα 4.2.15: Υπέρυθρα φάσµατα των προπυρωµένων στερεών τιτάνιας που πυρώθηκαν περαιτέρω 
στους 700 oC για δύο ώρες, για τα επιφανειοδραστικά Triton X-100, 114 και 45. 

Επίσης, οι οξείες κορυφές που στην προηγούµενη θερµοκρασία πύρωσης εντοπίζονταν στους 

1391 cm-1, τώρα έχουν µετατοπισθεί στους 1384 cm-1, προφανώς λόγω της κυρίαρχης δοµής 

ρουτηλίου στα δείγµατα (Πίνακας 4.2.7). Σε αυτή τη θερµοκρασία πύρωσης εµφανίζεται για 

πρώτη φορά και µια µικρότερη κορυφή στους 1769 cm-1 και στα τρία στερεά, η οποία ίσως 

να οφείλεται στη δόνηση τάσης των δεσµών C=O στην επιφάνεια των στερεών (Parra et al., 

2008).  

Σχήµα 4.2.16: Υπέρυθρα φάσµατα των προπυρωµένων στερεών TiO2 που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 
800 oC για δύο ώρες, για τα αµφίφιλα Triton X-100, 114 και 45. 

4.2.7 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων επίδρασης της θερµοκρασίας πύρωσης 

των 700 και 800 oC στις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών τιτάνιας 

Στο Σχήµα 4.2.17 αποτυπώνεται παραστατικά η επίδραση των ψηλότερων θερµοκρασιών 

πύρωσης στα χαρακτηριστικά του κρυσταλλικού πλέγµατος µε βάση τις µετρήσεις XRD. Τα 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

77 

σχετικά γραφήµατα δείχνουν ότι στη θερµοκρασία πύρωσης των 400 oC τα παραχθέντα 

στερεά οξειδίου του τιτανίου έχουν σχεδόν παρόµοιο κρυσταλλικό µέγεθος. Με αύξηση της 

θερµοκρασίας πύρωσης αυξάνει το σωµατιδιακό µέγεθος και µάλιστα αντιστρόφως ανάλογα 

µε το µήκος της πολικής ουράς των αµφιφίλων. Πάνω από τους 700 oC το στερεό από το 

µεγαλύτερο Triton X-100 έχει πολύ µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος από εκείνα των 

υπόλοιπων στερεών. Γενικά µε πύρωση στους 400 oC και 700 oC τα σωµατίδια από το 

µέγιστο αµφίφιλο παρουσιάζουν και τις µεγαλύτερες ενδο-ατοµικές αποστάσεις, οι οποίες 

µειώνονται µε τη µείωση του µήκους της πολικής ουράς. Στους 500, 600 και 800 oC 

υπερτερούν τα υλικά από το µικρότερο τασιενεργό. Τέλος, στους 800 oC µειώνονται απότοµα 

οι τιµές dBragg και στα τρία υλικά, λόγω της εκτεταµένης σύντηξης των κρυσταλλιτών 

(Diebold, 2003; Bouras et al., 2004). 

Σχήµα 4.2.17: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο κρυσταλλικό µέγεθος, στο FWHM και στην 
ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων των στερεών τιτάνιας από τα Triton X-100, 
114 και 45. ΠΟ
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4.2.7.1 Εξέταση της επίδρασης της θερµοκρασίας πύρωσης στα χαρακτηριστικά υφής 

των δειγµάτων TiO2 µε τις µεθόδους DRUV-Vis solid state και SEM 

Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2.17.1 και στα φάσµατα η απορρόφηση, F(R) υπολογίζεται από 

την ανάκλαση R µε την εξίσωση του µοντέλου Kubelka-Munk (Castrejón-Sánchez et al., 

2014). Γενικά µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης µεγαλώνει το σωµατιδιακό µέγεθος και 

ως εκ τούτου µικραίνει το ενεργειακό χάσµα (Σχήµα 4.2.17.1, Πίνακας 4.2.8.1).  

(Α)    (Β)
Σχήµα 4.2.17.1: (Α) Φάσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των στερεών TiO2 από το Triton X-45 
πυρωµένων σε διάφορες θερµοκρασίες και (Β) επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο ενεργειακό 
χάσµα των δειγµάτων τιτάνιας από τα Triton X-100, 114 και 45. 

Πίνακας 4.2.8.1: Δεδοµένα µετρήσεων DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων TiO2 από τα 
Triton X-100, 114 και 45 πυρωµένων σε διάφορες θερµοκρασίες. 

δείγµα κορυφή TiO2 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
TiO2 (eV) LXRD (nm) 

TiO2 TrX-100 500 oC 2h 360.7 3.44 11.93 
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 362.8 3.42 13.22 
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 358.1 3.46 14.79 
TiO2 TrX-100 600 oC 2h 366.7 3.38 16.55 
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 368.8 3.36 22.05 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 365.8 3.39 28.72 
TiO2 TrX-100 700 oC 2h 370.1 3.35 28.72 
TiO2 TrX-114 700 oC 2h 389.3 3.19 35.12 
TiO2 TrX-45 700 oC 2h 376.5 3.3 38.31 
TiO2 TrX-100 800 oC 2h 397.4 3.12 50.44 
TiO2 TrX-114 800 oC 2h 399.6 3.1 56.76 
TiO2 TrX-45 800 oC 2h 397.9 3.12 60.84 

Όµως όπως φαίνεται το στερεό από το µικρότερο Triton X-45 παρουσιάζει διαφορετική 

συµπεριφορά στη µέτρηση του ενεργειακού χάσµατος καθώς στις ψηλότερες θερµοκρασίες 

πύρωσης συνυπάρχουν οι δύο δοµές ανατάση και ρουτηλίου (Σχήµα 4.2.17.1). Η µείωση του 
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ενεργειακού χάσµατος λόγω αύξησης του σωµατιδιακού µεγέθους αντισταθµίζεται µε την 

αύξηση του ενεργειακού χάσµατος εξαιτίας της συνύπαρξης των δύο δοµών και της αύξησης 

του ποσοστού της δοµής ρουτηλίου στο στερεό (Castrejón-Sánchez et al., 2014). 

Στο Σχήµα 4.2.17.2 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM, που δείχνουν ότι µε αύξηση της 

θερµοκρασίας πύρωσης τα σωµατίδια της τιτάνιας συντήκονται όλο και περισσότερο, 

µειώνεται ο αριθµός των ρωγµών και συνεπώς µειώνεται η ειδική επιφάνεια και ο ειδικός 

όγκος πόρων (Σχήµα 4.2.17.2 Α, Β και Δ). Μετά την πύρωση στους 800 οC εµφανίζεται η 

µορφολογία της νιφάδας µε πολλαπλά στρώµατα (Σχήµα 4.2.17.2 Γ) και στα τρία στερεά, µε 

το φαινόµενο να είναι εντονότερο στο µικρότερο τασιενεργό. Ας σηµειωθεί ότι η 

µορφολογία συνδέεται µε τη δοµή ρουτηλίου (Andersson et al., 2002). 

(Α)   (Β)

(Γ)   (Δ)
Σχήµα 4.2.17.2: Εικόνες SEM των στερεών τιτάνιας από τα αντίστροφα µικύλια (Α) TrX-114 και (Β) 
TrX-45 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h και (Γ) και (Δ) TrX-100 πυρωµένων στους 800 oC για 2 h σε 
δύο µεγεθύνσεις 1 και 7 kx, αντίστοιχα. ΠΟ
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4.2.8 Επίδραση της εκχύλισης των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο στα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας 

Ένα από τα µειονεκτήµατα των στερεών τιτάνιας που συντίθενται µε τη χρήση µήτρας και 

συγκεκριµένα των αντίστροφων µικυλίων των επιφανειοδραστικών Triton X-100, 114 και 45 

είναι η µειωµένη ειδική επιφάνεια ΒΕΤ λόγω της κάλυψης της εξωτερικής επιφάνειας των 

πόρων των σωµατιδίων µε παγιδευµένα οργανικά κατάλοιπα που εναποµένουν µετά την 

πύρωση των στερεών στη θερµοκρασία αποσάθρωσης της µήτρας και συγκεκριµένα στους 

400 oC (Donegá et al., 2005; Park et al., 2007; Pinna and Niederberger, 2008). Για µείωση 

των οργανικών υπολειµµάτων (επιφανειοδραστική ένωση και οργανικά παραπροϊόντα του 

ισοπροποξειδίου του τιτανίου) έχει διεξαχθεί εκχύλιση των πηκτωµάτων µε τον οργανικό 

διαλύτη (κυκλοεξάνιο). Στο Σχήµα 4.2.18 δίνονται οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης 

αζώτου των στερεών τιτάνιας µετά από πύρωση στους 400 oC για 2 h των πηκτωµάτων που 

προέκυψαν µετά από την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο και για τα τρία διαφορετικού µήκους 

τασιενεργά (Χ = 10, 8 και 5). Για σκοπούς σύγκρισης παρατίθενται και οι αντίστοιχες 

ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 για τα στερεά που λήφθηκαν από την πύρωση των πηκτωµάτων 

χωρίς την εκχύλιση µε το κυκλοεξάνιο.  

Σχήµα 4.2.18: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την 
πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες µε 
και χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

Οι ισόθερµοι (Σχήµα 4.2.18, Πίνακας 4.2.9) δείχνουν ότι η κατεργασία µε κυκλοεξάνιο έχει 

σαν αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και του βρόχου 

υστέρησης. Η αύξηση της επιφάνειας και του ειδικού όγκου των πόρων επιβεβαιώνει την 

αποµάκρυνση των οργανικών καταλοίπων από τους πόρους των σωµατιδίων. Όλοι οι 
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ισόθερµοι είναι όπως και πριν τύπου IV µε βρόχο υστέρησης H2, σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση κατά IUPAC (Zubieta et al., 2011).  

Πίνακας 4.2.9: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης Ν2 για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες 
δείγµατα TiO2 προερχόµενα από τα τρία πηκτώµατα µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 0.128 3.35 5.04 
TiO2 TrX-100 cyc 400 oC 2h 182.2 0.196 3.26 5.04 
TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 0.116 3.07 4.29 
TiO2 TrX-114 cyc 400 oC 2h 199.3 0.201 3.14 4.67 
TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 0.105 3.04 4.53 
TiO2 TrX-45 cyc 400 oC 2h 146.3 0.124 2.92 3.4 

Εξαίρεση αποτελεί το στερεό που λήφθηκε από το ενδιάµεσο τασιενεργό, που παρουσιάζει 

τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και ειδικό όγκο πόρων. Αυτό αποδίδεται στην αποτελεσµα-

τικότερη αλληλεπίδραση των τασιενεργών µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις 

κατευθύνοντας τη βέλτιστη διάταξη των µεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας αλλά και την 

αύξηση της µέσης διαµέτρου των πόρων µετά την εκχύλιση. Η αύξηση διαµέτρου των πόρων 

αποδίδεται στη µειωµένη ποσότητα των οργανικών καταλοίπων στο εσωτερικό των πόρων 

λόγω της εκχύλισης των πηκτωµάτων. Στο Σχήµα 4.2.19 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα κατανοµών µεγέθους πόρων όπως υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο DFT. 

Σχήµα 4.2.19: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα πηκτώµατα που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 
ώρες µε τη χρήση των τριών επιφανειοδραστικών µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

Το εµβαδόν των κορυφών µετά από εκχύλιση αυξάνει πολύ περισσότερο υποδεικνύοντας ότι 

αυξάνει ο ειδικός όγκος των πόρων και η µέση διάµετρος πόρων. Συνεπώς, λόγω της 
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µειωµένης ποσότητας παγιδευµένων οργανικών υπολειµµάτων στο εσωτερικό των πόρων τα 

στερεά µετά την πύρωση παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό πόρων µε µεγαλύτερη 

διάµετρο. Το φαινόµενο αυτό είναι πολύ πιο εµφανές στην περίπτωση του στερεού που 

λήφθηκε από το ενδιάµεσο τασιενεργό. Τέλος, η αύξηση του εµβαδού των κορυφών είναι 

ευθέως ανάλογη της αύξησης του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων των τασιενεργών (Χ = 5, 

8 και 10). 

Η εξέταση της δοµής και κρυσταλλικότητας των στερεών που προέκυψαν από την 

πύρωση στους 400 oC για 2 h των µε κυκλοεξάνιο κατεργασµένων πηκτωµάτων έγινε µε 

µετρήσεις XRD και τα αντίστοιχα φάσµατα παρατίθενται στο Σχήµα 4.2.20. Επίσης για 

σκοπούς σύγκρισης στο ίδιο γράφηµα δίνονται και τα περιθλασιγράµµατα των δειγµάτων 

από την πύρωση των πηκτωµάτων χωρίς κατεργασία µε κυκλοεξάνιο.  

Σχήµα 4.2.20: Περιθλασιγράµµατα XRD των στερεών τιτάνιας που λήφθηκαν από την πύρωση των 
τριών πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

Από το σχετικό γράφηµα είναι προφανές ότι οι κορυφές περίθλασης των στερεών που 

προέρχονται από την πύρωση των επεξεργασµένων µε κυκλοεξάνιο πηκτωµάτων είναι 

µικρότερης έντασης, πιο διευρυµένες και µετατοπισµένες ελάχιστα σε µεγαλύτερες τιµές 2θ. 

Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη πιο άµορφων σωµατιδίων και για αυτό το λόγο αυτά τα στερεά 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Η ταυτοποίηση των κορυφών υποδεικνύει την 

παρουσία ανατάση (Andersson et al., 2002; Castro et al., 2008) και από την θεµελιώδους 

τάξης κορυφή (Σχήµα 4.2.20) σε 2θ ίσο µε 25.37ο, 25.39ο, 25.33ο, 25.25ο, 25.25ο και 25.26ο 

υπολογίζεται το κρυσταλλικό µέγεθος ίσο µε 6.31, 5.89, 6.3, 8.68, 8.03 και 8.47 nm, 

αντίστοιχα (Πίνακας 4.2.10).  
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Πίνακας 4.2.10: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ για τα πυρωµένα στους 400 oC για 2 ώρες δείγµατα 
προερχόµενα από τα τρία πηκτώµατα µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 25.25 (101) 3.5244 0.98 8.68 
TiO2 TrX-100 cyc 400 oC 2h 182.2 25.37 (101) 3.5082 1.3491 6.31

TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 25.25 (101) 3.5239 1.0603 8.03 
TiO2 TrX-114 cyc 400 oC 2h 199.3 25.39 (101) 3.5048 1.4457 5.89

TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 25.26 (101) 3.5234 1.0047 8.47 
TiO2 TrX-45 cyc 400 oC 2h 146.3 25.33 (101) 3.5139 1.3514 6.3 

Ας σηµειωθεί ότι το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων είναι µικρότερο από το 

αντίστοιχο των στερεών που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων χωρίς τη 

διαδικασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο. Το πιο µικρό κρυσταλλικό µέγεθος το έχουν τα 

σωµατίδια από το ενδιάµεσο τασιενεργό (LXRD = 5.89 nm) που είναι και τα πιο άµορφα και 

εποµένως έχουν τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Η διαφορά του κρυσταλλικού µεγέθους 

των σωµατιδίων µεταξύ του µεγαλύτερου και µικρότερου τασιενεργού είναι πιο µικρή αυτή 

τη φορά καθώς µε την αποµάκρυνση µεγάλης ποσότητας της µήτρας µειώνεται η θερµική 

σταθερότητα του στερεού από το µικρότερο επιφανειοδραστικό Triton X-45. Σύµφωνα µε 

την εξίσωση Bragg η µετατόπιση της θεµελιώδους τάξης κορυφής σε µεγαλύτερες γωνίες 2θ 

δείχνει ότι η ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ των επιπέδων του κρυσταλλικού πλέγµατος 

είναι πιο µικρή (West, 1988) και ως εκ τούτου αυτά τα σωµατίδια χαρακτηρίζονται από 

βελτιωµένο σύστηµα µεσοπόρων. 

4.2.9 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων της επίδρασης της εκχύλισης των 

πηκτωµάτων στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας 

Στο Σχήµα 4.2.21 παρουσιάζονται γραφήµατα που συνοψίζουν την επίδραση της 

εκχύλισης των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των 

δειγµάτων (ειδική επιφάνεια ΒΕΤ-SSpA, ειδικός όγκος-V και κατανοµή µεγέθους πόρων-dDFT, 

κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος-LXRD και ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών 

επιπέδων του κρυσταλλικού πλέγµατος-dBragg). Από τα διαγράµµατα είναι προφανές ότι η 

διαδικασία της εκχύλισης των πηκτωµάτων µε τον οργανικό διαλύτη κυκλοεξάνιο αλλάζει 

δραµατικά τις επιφανειακές ιδιότητες των παραχθέντων στερεών τιτάνιας. 
ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

84 

Σχήµα 4.2.21: Γραφήµατα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου και κατανοµής µεγέθους πόρων DFT, 
κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους XRD και ενδο-ατοµικής απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών 
επιπέδων των στερεών τιτάνιας που προέκυψαν πριν (Tr100, Tr114 & Tr45) και µετά (TC100, TC114 
& TC45) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο και επακόλουθη πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h. 

4.2.9.1 Μελέτες DRUV-Vis solid state και SEM των δειγµάτων TiO2 µετά από εκχύλιση 

των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο 

Το Σχήµα 4.2.21.1 δείχνει τα φάσµατα υπεριώδους - ορατού διάχυτης ανάκλασης στερεάς 

κατάστασης των στερεών τιτάνιας πριν και µετά την εκχύλιση για τα τρία διαφορετικού 

µήκους αµφίφιλα. Το ενεργειακό χάσµα προσδιορίζεται από την προέκταση του γραµµικού 

τµήµατος της καµπύλης στο σηµείο [F(R)hv]1/2=0 βάσει του µοντέλου Kubelka-Munk 

(Castrejón-Sánchez et al., 2014). Τα στερεά µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων 

απορροφούν σε µικρότερα µήκη κύµατος (Πίνακας 4.2.10.1) και η µπλε-µετατόπιση των 

καµπυλών οφείλεται στην επίδραση του κβαντικού µεγέθους (quantum size effect). Σύµφωνα 

µε αυτό το φαινόµενο µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος σηµαίνει µεγαλύτερο ενεργειακό 

χάσµα επειδή λιγότερα µοριακά τροχιακά προστίθενται σε πιθανές ενεργειακές καταστάσεις 

του σωµατιδίου και ως εκ τούτου, η απορρόφηση µετατοπίζεται σε ψηλότερες ενέργειες 

(Bagheri et al., 2012; Belhekar et al., 2002). Οι τιµές των ενεργειακών χασµάτων (Πίνακας 

4.2.10.1) είναι µεγαλύτερες από την τιµή ~ 3 eV, που αντιστοιχεί στη δοµή ρουτηλίου, και 
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υποδηλώνουν ότι σε όλα τα δείγµατα των 400 oC κυριαρχεί η φάση του ανατάση (~ 3.59 eV) 

(Hanaor and Sorrell, 2011). 

Σχήµα 4.2.21.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών TiO2 
πυρωµένων στους 400 oC για 2 h πριν και µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων από τα τρία 
διαφορετικού µήκους Triton-X. 

Πίνακας 4.2.10.1: Αποτελέσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων TiO2 πυρωµένων 
στους 400 oC για 2 h πριν και µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους 
Triton-X. 

δείγµα κορυφή TiO2 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
TiO2 (eV) LXRD (nm) 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 359.8 3.45 8.68 
TiO2 TrX-100 cyc 400 oC 2h 351.2 3.53 6.31 

TiO2 TrX-114 400 oC 2h 333.8 3.72 8.03 
TiO2 TrX-114 cyc 400 oC 2h 324.4 3.82 5.89 

TiO2 TrX-45 400 oC 2h 350 3.54 8.47 
TiO2 TrX-45 cyc 400 oC 2h 346.2 3.58 6.3 

Σύµφωνα µε φωτογραφίες SEM (Σχήµα 4.2.21.2) µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων µε 

κυκλοεξάνιο τα σωµατίδια γίνονται πολύ πιο µικρά και οµοιόµορφα. Συγκεκριµένα, 

παρατηρείται ότι το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων µειώνεται µε τη µείωση της διαµέτρου 

των αντίστροφων µικυλίων Triton-X, µε την εξής σειρά: 150 > 140 > 111 µm για TrX-100 > 

114 > 45. Το δείγµα από το ενδιάµεσο επιφανειοδραστικό, που αποτελείται από µικρότερα 

σωµατίδια και έχει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια, παρουσιάζει τις περισσότερες ρωγµές. 
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(Α) (Β) (Γ)
Σχήµα 4.2.21.2: Εικόνες SEM των δειγµάτων τιτάνιας (Α) από το Triton X-100 πυρωµένο στους 400 
oC για 2 h χωρίς την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο, (Β) από το Triton X-100 πυρωµένο 
στους 400 oC για 2 h µετά από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο και (Γ) από το Triton X-
114 πυρωµένο στους 400 oC για 2 h µετά από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο σε 
µεγαλύτερη µεγέθυνση. 

4.2.10 Επίδραση των συνθετικών παραµέτρων και της θερµοκρασίας πύρωσης για κάθε 

αµφίφιλο χωριστά στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας 

Ακολούθως, παρουσιάζεται σχηµατικά η επίδραση της κάθε παραµέτρου σύνθεσης και 

της θερµοκρασίας πύρωσης στα χαρακτηριστικά πορώδους και δοµής/µορφολογίας των 

δειγµάτων του κάθε αµφιφίλου χωριστά µε βάση τα δεδοµένα που λήφθηκαν από τις 

διάφορες τεχνικές φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού. Η επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης 

στο πορώδες των παραχθέντων στερεών τιτάνιας µε χρήση των τριών διαφορετικών 

συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων και µετά από εκχύλιση των πηκτωµάτων µε 

κυκλοεξάνιο αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά στις αντίστοιχες ισοθέρµους προσρόφησης 

και κατανοµές µεγέθους πόρων (Σχήµα 4.2.22). Από τις ισοθέρµους προσρόφησης αζώτου 

και τις αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων του Σχήµατος 4.2.22 φαίνεται ξεκάθαρα ότι 

το στερεό τιτάνιας από το µεγαλύτερο αµφίφιλο Triton X-100 χαρακτηρίζεται από τη 

µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα, ακολουθούµενο από το υλικό από το ενδιάµεσο 

τασιενεργό και ακολούθως από το δείγµα του µικρότερου Triton X-45. Η µείωση της ειδικής 

επιφάνειας και η αλλαγή της µέσης διαµέτρου και του ειδικού όγκου πόρων µε αύξηση της 

θερµοκρασίας πύρωσης στην περίπτωση του Triton X-100 είναι σχετικά µικρή. Για τα 

στερεά από το Triton X-114 οι εν λόγω αλλαγές είναι µεγαλύτερες αλλά είναι πάλι 

οµοιόµορφες και στην τρίτη περίπτωση του µικρότερου τασιενεργού (Triton X-45) οι 

αλλαγές είναι δραµατικές. ΠΟ
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Σχήµα 4.2.22: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των στερεών οξειδίου του τιτανίου 
που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε και χωρίς εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο: (πάνω) 
ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και (κάτω) αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων. 

Από τα αντίστοιχα περιθλασογράµµατα (Σχήµα 4.2.23) εξάγονται τα εξής: α) ο 

µετασχηµατισµός της φάσης από ανατάση σε ρουτήλιο επισυµβαίνει στο στερεό του 

µεγαλύτερου αµφιφίλου Triton X-100 στους 800 oC, χαρακτηριστικό της αυξηµένης του 

θερµικής αντοχής, ενώ για τα υπόλοιπα τασιενεργά λαµβάνει χώρα από τους 700 oC και 

εµφανίζεται πιο έντονα στα σωµατίδια του ενδιάµεσου Triton X-114, β) η απόσταση 

ανάµεσα στη θεµελιώδους τάξης κορυφή της δοµής ανατάση (101) και σε εκείνη της φάσης 

του ρουτηλίου (110) µειώνεται µε τη µείωση της πολικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας και 

γ) η ένταση της θεµελιώδους τάξης κορυφής του ανατάση (101) είναι πολύ µικρή στο 

µέγιστο αµφίφιλο, παίρνει µηδενική τιµή στην περίπτωση του ενδιάµεσου Triton X-114 και 

στο µικρότερο Triton X-45 είναι ελάχιστα πιο µικρή από εκείνη του ρουτηλίου. 

Από τα υπέρυθρα φάσµατα (Σχήµα 4.2.24) εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) η 

ζώνη απορρόφησης στους 500 cm-1 διευρύνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης, β) η 

κορυφή στους 1391 cm-1 από οξεία διευρύνεται απότοµα στους 800 oC και γ) η εµφάνιση 

κορυφών που αποδίδονται στις δονήσεις δεσµών Ti-O-Ti στη δοµή ρουτηλίου επέρχεται σε 

θερµοκρασίες πύρωσης πάνω από 700 oC. ΠΟ
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Σχήµα 4.2.23: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά και υπο-επιφανειακά 
χαρακτηριστικά των δειγµάτων τιτάνιας βάσει των µετρήσεων XRD για το κάθε σύστηµα αντίστροφων 
µικυλίων χωριστά. 

Σχήµα 4.2.24: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά και υπο-επιφανειακά 
χαρακτηριστικά των υλικών TiO2 όπως φαίνονται στα υπέρυθρα φάσµατα FTIR για το κάθε σύστηµα 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων χωριστά. 
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4.2.11 Επίδραση της απευθείας πύρωσης των πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την απευθείας πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC. Στο Σχήµα 4.2.25 παρουσιάζονται οι γραφικές 

παραστάσεις ισοθέρµων προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των στερεών που παράχθηκαν 

από την πύρωση των προπυρωµένων στερεών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 500 oC για 2 h, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου 

πόρων. Όταν τα πηκτώµατα πυρώνονται απευθείας στους 500 oC τα στερεά που προκύπτουν 

παρουσιάζουν λίγο µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια, καθώς η αντίστοιχη ισόθερµος τύπου IV 

τοποθετείται λίγο πιο ψηλά (Πίνακας 4.2.11) και παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερο βρόχο 

υστέρησης τύπου Η2 (Rouquerol et al., 2014), που συνεπάγεται ότι χαρακτηρίζονται από 

µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων. Αντίθετα είναι τα αποτελέσµατα για το στερεό από το 

µικρότερο τασιενεργό Triton X-45 όπου µε την απευθείας πύρωση του πηκτώµατος στους 

500 oC επέρχεται δραµατική µείωση στην ειδική επιφάνεια ΒΕΤ, στον ειδικό όγκο πόρων και 

στο µέγεθος του βρόχου υστέρησης υποδηλώνοντας πολύ µειωµένη θερµική σταθερότητα 

και ανθεκτικότητα στη συσσωµάτωση.  

Σχήµα 4.2.25: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των στερεών τιτάνιας που 
παρασκευάστηκαν από την πύρωση των προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h στερεών και εκείνων από 
την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 500 oC για 2 h και οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου 
πόρων. 

Με την πύρωση του προπυρωµένου στερεού στους 500 oC τα σωµατίδια που προκύπτουν 

παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερο ειδικό εµβαδόν ΒΕΤ, βρόχο υστέρησης, ειδικό όγκο και 

διάµετρο πόρων, υποδεικνύοντας αυξηµένη θωράκιση στη θερµική σταθερότητα και 

σύντηξη.  
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Πίνακας 4.2.11: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης οξειδίων του τιτανίου που σχηµατίστηκαν από 
την απευθείας και τη µη απευθείας πύρωση των τριών διαφορετικών τζιελιών στους 500 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 0.097 3.97 6.36 
TiO2 TrX-100 gel 500 oC 2h 77.2 0.099 3.58 5.44 
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 0.064 3.63 6.24 
TiO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 53.9 0.068 3.54 5.39 
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 0.062 3.55 5.93 
TiO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 23.6 0.022 3.19 5.05 

Αντιθέτως όταν το ίδιο πήκτωµα πυρώνεται σε ψηλότερη θερµοκρασία αποµακρύνεται η 

µήτρα µε πιο γρήγορο ρυθµό και τα σωµατίδια εκτίθενται άµεσα στις ψηλές θερµοκρασίες µε 

αποτέλεσµα τη µερική κατάρρευση του µεσοπορώδους συστήµατος. Όπως φαίνεται από την 

αντίστοιχη κατανοµή µεγέθους πόρων (Σχήµα 4.2.25, δεξιά) τα στερεά που προέρχονται από 

την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων παρουσιάζουν µικρότερη µέση διάµετρο και 

στενότερη κατανοµή µεγέθους πόρων (Πίνακας 4.2.11). Εξαίρεση αποτελεί το στερεό από το 

µικρότερο αµφίφιλο που εµφανίζει πολύ µικρό εµβαδόν και πολύ µικρότερο εύρος 

κατανοµής µεγέθους πόρων, µε µέση διάµετρος πόρων d = 5.05 nm. Αυτό αποδίδεται στο 

γεγονός ότι τα στερεά προέρχονται από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων και 

συνεπώς τα σωµατίδια προστατεύονται από τα οργανικά κατάλοιπα της µήτρας κατά τη 

διάρκεια της πύρωσης µε αποτέλεσµα να επιβραδύνεται/παρεµποδίζεται η σύντηξη τους και 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Ενώ τα σωµατίδια που προέρχονται από την 

πύρωση προπυρωµένων στερεών αν και έχουν υποστεί µερική σύντηξη εντούτοις 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα όπως φαίνεται από σχετικά δεδοµένα των 

στερεών που πυρώθηκαν στους 600 oC (Σχήµα 4.2.26). 

Η πύρωση στους 600 oC αλλάζει δραµατικά τις ιδιότητες και τα παραγόµενα στερεά 

παρουσιάζουν καλύτερα επιφανειακά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

Σχήµατος 4.2.26 οι ισόθερµες προσρόφησης αζώτου τύπου IV (Brunauer et al., 1938) 

παρουσιάζουν ψηλότερες τιµές και µεγαλύτερους βρόχους υστέρησης Η2 (Sing et al., 1985) 

και συνεπώς χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και µεγαλύτερο ειδικό όγκο 

πόρων (Πίνακας 4.2.12). Οι ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου για το στερεό από το µικρότερο 

τασιενεργό παίρνουν ουσιαστικά µηδενικές τιµές, επέρχεται πλήρης κατάρρευση του 

µεσοπορώδους δικτύου. 
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Σχήµα 4.2.26: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των οξειδίων τιτανίου που προέκυψαν από 
την πύρωση των προπυρωµένων στερεών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
στους 600 oC για 2 h και (δεξιά) οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου πόρων. 

Πίνακας 4.2.12: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 που προήλθαν από την απευθείας και τη 
σταδιακή πύρωση των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων στους 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 0.06 4.85 9.29 
TiO2 TrX-100 gel 600 oC 2h 22.5 0.045 4.8 9.3 
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 0.006 3.31 8.6 
TiO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 3.1 0.005 3.54 9.25 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 0.000 2.64 - 
TiO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 0.2 - - - 

Εν κατακλείδι τα υλικά που προέρχονται από την πύρωση των προπυρωµένων στους 400 
oC στερεών σε ακόµη ψηλότερες θερµοκρασίες παρουσιάζουν βελτιωµένη θερµική 

σταθερότητα και µεγάλη αντίσταση στη συσσωµάτωση επειδή προφανώς τα προπυρωµένα 

στερεά παρουσιάζουν σταθερότερη σκελετική δοµή και βελτιωµένη µεσοπορώδη υφή. Στη 

διάρκεια της προπύρωσης στους 400 oC ολοκληρώνεται η µετατροπή των πρόδροµων 

ανόργανων ειδών σε σωµατίδια οξειδίου του τιτανίου και αυξάνεται ο αριθµός δεσµών Ti-O-

Ti, που προσδίδουν αυξηµένη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη. Ως εκ 

τούτου η προπύρωση των δειγµάτων παρουσιάζει πλεονεκτήµατα που την κάνουν πιο 

ελκυστική, όσον αφορά την παρασκευή νανοσωµατιδίων τιτάνιας. Τα αντίστοιχα δεδοµένα 

κατανοµής µεγέθους πόρων στο Σχήµα 4.2.26 συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε τα 

προηγούµενα αποτελέσµατα. Το στερεό που λαµβάνεται από το µεγαλύτερο Triton X-100 

και µε σταδιακή πύρωση του αντίστοιχου πηκτώµατος παρουσιάζει στενότερη κατανοµή 

διαµέτρων πόρων µε µεγαλύτερο εµβαδόν και ψηλότερη τιµή µεγίστου και συνεπώς 

µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων (Πίνακας 4.2.12). Επιπλέον, οι κατανοµές των στερεών από 
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την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων είναι µετατοπισµένες σε µεγαλύτερες τιµές 

διαµέτρων πόρων υποδηλώνοντας αυξηµένη σύντηξη των σωµατιδίων. Ανάλογα 

αποτελέσµατα, αλλά µε τα µέγιστα κορυφών να τοποθετούνται σε πολύ πιο χαµηλές τιµές 

ειδικού όγκου πόρων και µε τα αντίστοιχα διαστήµατα µεγέθους πόρων να είναι µικρότερα, 

παρουσιάζουν τα στερεά που προέρχονται από το ενδιάµεσο αµφίφιλο Triton X-114. 

Οι κρυσταλλικές δοµές των οξειδίων του τιτανίου που έχουν παρασκευασθεί µε την 

απευθείας ή τη σταδιακή πύρωση των πηκτωµάτων προερχοµένων από τα τρία διαφορετικά 

αντίστροφα µικύλια έχουν µετρηθεί µε περίθλαση ακτίνων Χ στην περιοχή 20ο<2θ<80ο. Τα 

περιθλασιγράµµατα των πυρωµένων δειγµάτων στους 500 και 600 oC για 2 ώρες φαίνονται 

στα Σχήµατα 4.2.27 και 4.2.28.  

Σχήµα 4.2.27: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών τιτάνιας που σχηµατίστηκαν από την 
πύρωση των προπυρωµένων στους 400 oC για 2 h υλικών και εκείνων από την απευθείας πύρωση των 
πηκτωµάτων στους 500 oC για 2 h. 

Οι κορυφές και στις δύο θερµοκρασίες πύρωσης είναι πανοµοιότυπες και αντιστοιχούν 

αποκλειστικά στα επίπεδα κρυσταλλικής δοµής του θερµικά µετασταθούς ανατάση και 

συνεπώς τα σχετικά στερεά είναι καθαρά οξείδια του τιτανίου (Šolcová et al., 2008). Οι 

κορυφές των στερεών από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων είναι πιο διευρυµένες, 

µικρότερης έντασης και µετατοπισµένες σε µεγαλύτερες τιµές 2θ, υποδηλώνοντας ότι τα 

αντίστοιχα σωµατίδια είναι πιο άµορφα, µε µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος (Πίνακας 

4.2.13), και ως εκ τούτου παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια ΒΕΤ. Αντίθετα, από 

τις κορυφές θεµελιώδους τάξης (Σχήµα 4.2.27) είναι σαφές ότι τα υλικά που προέρχονται 

από την πύρωση των προπυρωµένων στερεών παρουσιάζουν πιο οξείες, µεγαλύτερης 

έντασης κορυφές και µετατοπισµένες σε µικρότερες τιµές 2θ, υποδηλώνοντας ότι 

συνίστανται από µεγαλύτερου µεγέθους κρυσταλλικά σωµατίδια (Πίνακας 4.2.13). Αυτό 
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έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα µετρήσεων επιφανειακής ανάλυσης, που δείχνουν 

µικρότερη ειδική επιφάνεια στα αντίστοιχα στερεά.  

Πίνακας 4.2.13: Δεδοµένα XRD των δειγµάτων TiO2 από την απευθείας και τη σταδιακή πύρωση των 
τριών διαφορετικών τζιελιών στους 500 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 25.28 (101) 3.5202 0.7132 11.93
TiO2 TrX-100 gel 500 oC 2h 77.2 25.36 (101) 3.5092 0.8426 10.1
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 25.25 (101) 3.5239 0.6439 13.22
TiO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 53.9 25.42 (101) 3.5012 0.7082 12.02
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 25.25 (101) 3.5243 0.5753 14.79
TiO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 23.6 25.37 (101) 3.5078 0.5793 14.69

Όµως, στην περίπτωση του στερεού από το µικρότερο αµφίφιλο Triton X-45 τα δεδοµένα 

διαφέρουν σηµαντικά. Η κορυφή των σωµατιδίων που προέρχονται από την απευθείας 

πύρωση του πηκτώµατος είναι λίγο µεγαλύτερης έντασης και έχει περίπου το ίδιο εύρος µε 

την αντίστοιχη του στερεού από την προπύρωση του πηκτώµατος. Το κρυσταλλικό µέγεθος 

των σωµατιδίων από την απευθείας πύρωση του πηκτώµατος είναι 14.69 nm ενώ των άλλων 

είναι οριακά µεγαλύτερο και ίσο µε 14.79 nm. Συνεπώς, στην περίπτωση του µικρότερου 

τασιενεργού το στερεό που προέρχεται από την απευθείας πύρωση του πηκτώµατος 

χαρακτηρίζεται από µειωµένη θερµική σταθερότητα και πολύ µικρή αντίσταση στη 

συσσωµάτωση και για αυτό το λόγο υπάρχει δραµατική µείωση στο ειδικό εµβαδόν ΒΕΤ. 

Τα δεδοµένα XRD των δειγµάτων που πυρώθηκαν στους 600 oC για δύο ώρες βρίσκονται 

σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των µετρήσεων του πορώδους. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 

4.2.28 οι κορυφές περίθλασης των στερεών που πυρώθηκαν απευθείας από τα πηκτώµατα 

είναι πιο οξείες, µεγαλύτερης έντασης και µετατοπισµένες πιο δεξιά. Εποµένως αυτά τα 

υλικά είναι πολύ πιο κρυσταλλικά, απαρτίζονται από σωµατίδια πολύ µεγαλύτερου 

κρυσταλλικού µεγέθους (Πίνακας 4.2.14) και ως εκ τούτου παρουσιάζουν πολύ µικρότερη 

ειδική επιφάνεια (Σχήµα 4.2.28). Η αξιολόγηση των δεδοµένων δείχνει σαφώς ότι η πύρωση 

σε ψηλότερες θερµοκρασίες των σε θερµοκρασία καύσης της µήτρας (για δύο ώρες σε 400 
oC) προπυρωµένων υλικών οδηγεί σε στερεά που χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερη 

θερµική αντοχή και αντίσταση στη σύντηξη σε σχέση µε εκείνα που παράγονται από την 

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων. ΠΟ
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Σχήµα 4.2.28: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών οξειδίου του τιτανίου από την πύρωση των 
προπυρωµένων στερεών και των στερεών που λήφθηκαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
στους 600 oC για 2 h. 

Το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στην περίπτωση του µικρότερου τασιενεργού Triton X-

45 όπου η πολική ουρά είναι η µισή σε σχέση µε τα άλλα αµφίφιλα. Επιπρόσθετα, τα στερεά 

τιτάνιας που πυρώνονται απευθείας από τα πηκτώµατα παρουσιάζουν µικρότερη ενδο-

ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών επιπέδων, dBragg, γεγονός που δείχνει ότι το 

κρυσταλλικό πλέγµα των σωµατιδίων παρουσιάζει µεγαλύτερη συστολή και εποµένως 

µειωµένη θερµική αντοχή.  

Πίνακας 4.2.14: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των δειγµάτων τιτάνιας από την απευθείας και τη µη 
απευθείας πύρωση των τριών διαφορετικών τζιελιών στους 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 25.24 (101) 3.5254 0.5142 16.55
TiO2 TrX-100 gel 600 oC 2h 22.5 25.36 (101) 3.5089 0.4897 17.38
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 25.27 (101) 3.5211 0.3859 22.05
TiO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 3.1 25.37 (101) 3.508 0.359 23.71 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 25.24 (101) 3.5262 0.2963 28.72
TiO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 0.2 25.4 (101) 3.504 0.2908 29.27

4.2.12 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων της επίδρασης της απευθείας 

πύρωσης των πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των 

στερεών τιτάνιας 

Στο Σχήµα 4.2.29 σνοψίζονται παραστατικά οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των 

στερεών που παράγονται από τους δύο διαφορετικούς τρόπους πύρωσης των δειγµάτων. Στα 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

95 

γραφήµατα συσχετίζονται η θερµοκρασία πύρωσης µε την ειδική επιφάνεια και το 

κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος (συµπεριλαµβανοµένου και των παραµέτρων dBragg και 

FWHM), για τα στερεά από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων και για 

τους δύο τρόπους πύρωσης. 

Σχήµα 4.2.29: Συσχέτιση του πορώδους (SpA, Vsp και dBJH) και των χαρακτηριστικών XRD (LXRD και 
dBragg) των στερεών τιτάνιας που προέκυψαν από την απευθείας και τη σταδιακή πύρωση των τριών 
διαφορετικών πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC για 2 h. 

4.2.12.1 Μελέτη της µορφολογίας των σωµατιδίων TiO2 µε τη µέθοδο SEM από την 

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 600 oC  

Από τις εικόνες SEM του Σχήµατος 4.2.29.1 Α και Β για τα δείγµατα τιτάνιας από τη 

σταδιακή και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 600 oC του TrX-100, διαπιστώνεται 

ότι τα σωµατίδια από την απευθείας πύρωση χαρακτηρίζονται από πολύ περισσότερες 

ρωγµές. Επίσης, το µέσο µέγεθος των συσσωµατωµάτων στην απευθείας πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 600 oC είναι µεγαλύτερο από εκείνων της σταδιακής πύρωσης. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Σχήµα 4.2.29.1 Γ Vs Δ το µέσο µέγεθος είναι 137 µm και 178 

µm για τη σταδιακή και απευθείας πύρωση του πηκτώµατος TrX-114, αντίστοιχα.  ΠΟ
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(Α)   (Β)

(Γ)   (Δ)
Σχήµα 4.2.29.1: Εικόνες SEM των στερεών τιτάνιας από (Α) τη σταδιακή και (Β) απευθείας πύρωση 
των πηκτωµάτων TrX-100 και (Γ) από τη σταδιακή και (Δ) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων TrX-
114 στους 600 oC για δύο ώρες. 

4.2.13 Επίδραση των συνθετικών παραµέτρων και της θερµοκρασίας πύρωσης στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας για το µικρότερο Triton X-45 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν για τα στερεά 

TiO2, τα οποία παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο των αντίστροφων µικυλίων του µικρότερου 

τασιενεργού Triton X-45 και πυρώθηκαν στους 500 oC για δύο ώρες µε τους εξής τρεις 

διαφορετικούς τρόπους: α) µετά από καύση της µήτρας στους 400 oC για 2 ώρες (500 oC), β) 

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων χωρίς προπύρωση (gel 500 oC) και γ) µετά από 

εκχύλιση των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο και καύση της µήτρας στους 400 oC για 2 ώρες 

(cyc 500 oC). Στο Σχήµα 4.2.30 φαίνονται οι ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου για 

τα στερεά που συντέθηκαν µε τους τρεις διαφορετικούς τρόπους, καθώς επίσης και οι 

αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων βάσει της µεθόδου DFT (Dombrowski et al., 2000).  ΠΟ
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Σχήµα 4.2.30: Επίδραση του τρόπου σύνθεσης στο πορώδες (αριστερά) και στην κατανοµή µεγέθους 
πόρων (δεξιά) των οξειδίων του τιτανίου για τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια: α) όταν το 
δείγµα που προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400
oC για 2 h και πυρώνεται περαιτέρω στους 500 oC για 2 h (500 oC), β) στην περίπτωση που το πήκτωµα 
(χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 oC για 2 h (gel 500 oC) και γ) όταν µέρος 
του πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο πυρωθεί στους 400 oC 
για 2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 500 oC για 2 h (cyc 500
oC). 

Το στερεό που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια ΒΕΤ, το µεγαλύτερο βρόχο 

υστέρησης και εποµένως το µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων προέρχεται από τη σταδιακή 

πύρωση του πηκτώµατος χωρίς καµιά επεξεργασία (500 oC), δεύτερο στη σειρά έρχεται το 

δείγµα από τη σταδιακή πύρωση του πηκτώµατος που εκχυλίστηκε µε κυκλοεξάνιο (cyc 500
oC) και τελευταίο είναι το υλικό που προέρχεται από την απευθείας πύρωση του πηκτώµατος 

χωρίς καµιά κατεργασία (gel 500 oC). Όλοι οι ισόθερµοι είναι τύπου IV µε βρόχο υστέρησης 

τύπου Η2 (Matějová et al., 2010; Šolcová et al., 2011) όµως οι τιµές της µιας διαφέρουν 

σηµαντικά από τις αντίστοιχες τιµές της άλλης. Το στερεό που προέρχεται από την 

επεξεργασία µε κυκλοεξάνιο παρουσιάζει µικρότερη ειδική επιφάνεια διότι µπορεί η 

κατεργασία µε κυκλοεξάνιο να οδηγεί σε υλικά µε µεγαλύτερη επιφάνεια όµως τα σωµατίδια 

αυτά χαρακτηρίζονται από µειωµένη θερµική σταθερότητα σε ψηλότερες θερµοκρασίες 

πύρωσης. Προφανώς η αποµάκρυνση των οργανικών καταλοίπων από το πήκτωµα λόγω της 

εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο ευνοεί τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων σε ψηλότερες 

θερµοκρασίες. Τα στερεά από τη σταδιακή πύρωση των πηκτωµάτων χαρακτηρίζονται από 

αυξηµένη θερµική αντοχή και ανθεκτικότητα στη σύντηξη εξαιτίας του παχύτερου 

τοιχώµατος και της βελτιωµένης µεσοπορώδους υφής που σχετίζεται µε το µεγαλύτερο 

βαθµό συµπύκνωσης και πολυµερισµού των δεσµών Ti-O-Ti. Τα προαναφερθέντα 

βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των κατανοµών µεγέθους 

πόρων (Σχήµα 4.2.30, Πίνακας 4.2.15).  
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Πίνακας 4.2.15: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών TiO2 που σχηµατίζονται όταν α) το 
δείγµα που προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400
oC για 2 h πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h, β) στην περίπτωση που το πήκτωµα 
(χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 και 600 oC για 2 h και γ) όταν µέρος του 
πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο πυρωθεί στους 400 oC για 
2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 0.062 3.55 5.93 
TiO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 23.6 0.022 3.19 5.05 
TiO2 TrX-45 cyc 500 oC 2h 37.5 0.042 3.27 5.23 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 0.000 2.64 - 
TiO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 0.2 - - - 
TiO2 TrX-45 cyc 600 oC 2h 0.4 - - - 

Το στερεό από τη σταδιακή πύρωση του πηκτώµατος παρουσιάζει την πιο διευρυµένη, 

µεγαλύτερης έντασης και µεγαλύτερου εµβαδού κατανοµή µεγέθους πόρων, µε το πιο 

µεγάλο µέσο άνοιγµα πόρων να κυµαίνεται γύρω στα 5.93 nm. Καθώς µειώνεται η ειδική 

επιφάνεια των στερεών η κατανοµή γίνεται πιο στενή, µικρότερης έντασης και οι µέσες 

διάµετροι των πόρων µετατοπίζονται σε χαµηλότερες τιµές (Πίνακας 4.2.15). Η µείωση είναι 

ευθέως ανάλογη της µείωσης της ειδικής επιφάνειας και όλα τα στερεά ανήκουν στη 

µεσοπορώδη περιοχή (Khomane, 2011; Matějová et al., 2014).  

Στο Σχήµα 4.2.31 παρατίθενται τα διαγράµµατα περίθλασης ακτίνων Χ των στερεών της 

τιτάνιας που παρασκευάστηκαν µε τους τρεις διαφορετικούς τρόπους στις θερµοκρασίες 

πύρωσης 500 και 600 oC, αντίστοιχα.  

Σχήµα 4.2.31: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των υλικών τιτάνιας που παρασκευάστηκαν µε τους εξής 
τρεις τρόπους: α) το δείγµα που προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά 
επεξεργασία) στους 400 oC για 2 h πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h (500 & 600 oC), 
β) το πήκτωµα (χωρίς καµιά επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 και 600 oC για 2 h (gel 500
oC & gel 600 oC) και γ) µέρος του πηκτώµατος που έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε 
κυκλοεξάνιο πυρώνεται στους 400 oC για 2 h και στη συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται 
περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h (cyc(lohexane) 500 oC & cyc(lohexane) 600 oC), αντίστοιχα. 
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Οι κορυφές και στις δύο θερµοκρασίες πύρωσης αντιστοιχούν αποκλειστικά στις περιθλάσεις 

των επιπέδων της κρυσταλλικής δοµής του θερµικά µετασταθούς ανατάση (Sui et al., 2004; 

Matějová et al., 2012; Kočí et al., 2009). Από τα δεδοµένα είναι σαφές ότι και στις δύο 

θερµοκρασίες πύρωσης τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις XRD έρχονται σε συµφωνία µε 

εκείνα της επιφανειακής ανάλυσης. Με τη σειρά των δειγµάτων 500 oC > cyclohexane 500 oC 

> gel 500 oC η αντίστοιχη κορυφή της θεµελιώδους τάξης (Σχήµατα 4.2.31) γίνεται πιο οξεία,

αυξάνεται η ένταση της και µετατοπίζεται ελάχιστα σε µεγαλύτερες τιµές 2θ. Επίσης,

αυξάνει το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων και αυτή η αύξηση της κρυσταλλικότητας

(Reli et al., 2015) µπορεί να αποδοθεί στη βαθµιαία µείωση της θερµικής αντοχής και της

ανθεκτικότητας των στερεών στη σύντηξη (Πίνακας 4.2.16).

Πίνακας 4.2.16: Δεδοµένα XRD των σωµατιδίων TiO2 που προκύπτουν όταν α) το δείγµα που 
προέρχεται από την πύρωση κανονικού πηκτώµατος (χωρίς καµιά επεξεργασία) στους 400 oC για 2 h 
πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h, β) στην περίπτωση που το πήκτωµα (χωρίς καµιά 
επεξεργασία) πυρώνεται απευθείας στους 500 και 600 oC για 2 h και γ) όταν µέρος του πηκτώµατος που 
έχει υποστεί την επεξεργασία της εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο πυρωθεί στους 400 oC για 2 h και στη 
συνέχεια το στερεό που προκύπτει πυρώνεται περαιτέρω στους 500 και 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 25.25 (101) 3.5243 0.5753 14.79
TiO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 23.6 25.37 (101) 3.5078 0.5793 14.69
TiO2 TrX-45 cyc 500 oC 2h 37.5 25.35 (101) 3.5106 0.6109 13.93
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 25.24 (101) 3.5262 0.2963 28.72
TiO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 0.2 25.4 (101) 3.504 0.2908 29.27
TiO2 TrX-45 cyc 600 oC 2h 0.4 25.34 (101) 3.5114 0.2935 29 

Σύµφωνα µε την εξίσωση Bragg (West, 1988) όταν η γωνία περίθλασης 2θ µετατοπίζεται σε 

µεγαλύτερες τιµές η απόσταση µεταξύ ατοµικών επιπέδων στο κρυσταλλικό πλέγµα 

µειώνεται και άρα επέρχεται συστολή του κρυσταλλικού πλέγµατος. Ακριβώς αυτό 

συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση για τη σειρά των στερεών 500 oC > cyclohexane 500
oC > gel 500 oC καθώς µικραίνει η θερµική αντοχή και ευνοείται η σύντηξη µε αποτέλεσµα 

την κλιµακωτή συρρίκνωση του κρυσταλλικού πλέγµατος (Rajalakshmi et al., 2012). Το 

φαινόµενο αυτό γίνεται πιο έντονο στη θερµοκρασία πύρωσης των 600 oC. 

Τα παρασκευασθέντα στερεά οξειδίου του τιτανίου βρίσκονται στη µορφή λευκής σκόνης 

που αποτελείται από λεπτόκοκκα οµοιόµορφα κρυσταλλικά σωµατίδια. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι ίσες ποσότητες των στερεών που παρασκευάστηκαν από τη χρήση των τριών 

διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων µετά από την πύρωση των 
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πηκτωµάτων στους 400 oC για δύο ώρες καταλαµβάνουν διαφορετικό όγκο. Συγκεκριµένα µε 

αύξηση της πολικής αλυσίδας στις επιφανειοδραστικές ενώσεις (Triton X-45 < 114 < 100) 

αυξάνεται ευθέως ανάλογα ο όγκος του αντίστοιχου στερεού.  

4.2.14 Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων TiO2 µε βιβλιογραφικά δεδοµένα 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της ειδικής επιφάνειας και του σωµατιδιακού µεγέθους 

των συντιθέµενων δειγµάτων τιτάνιας συγκρίνονται µε βιβλιογραφικά δεδοµένα όπως αυτά 

συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2.17.  

Πίνακας 4.2.17: Σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων των συντιθέµενων δειγµάτων της 
τιτάνιας µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Method Temperature 
condition (oC) 

Surface area 
(m2/g) 

Particle 
size (nm) References 

TiO2 TrX-100 cyc 400 182.2 6.31 - 
TiO2 TrX-114 cyc 400 199.3 5.89 - 
TiO2 TrX-45 cyc 400 146.3 6.3 - 
cyclohexane/Triton X-
114/water/Ti(OC3H7)4 = 11/1/1/1 
(volume ratio TrX-114/cyclohexane 
= 0.49)  

400 139 6.3 Matějová et 
al., 2010 

TiO2 film TiCl4/Triton X-100/water ~ 400 44.6 60 Al-Omair et 
al., 2014 

RM-TiO2: cyclohexane/Triton X-
114/water/Ti(OC3H7)4 = 11/1/1/1 
24 hrs. gel 

400 48 12 Rajalakshmi 
et al., 2012 

sol-gel: cyclohexane/Triton X-
114/water/Ti(IV) n-butoxide = 
11/1/1/1 (volume ratio TrX-114 
/cyclohexane = 0.49) 

400 106 6 Kočí et al., 
2009 

Από τη σύγκριση γίνεται σαφές ότι οι συνθήκες σύνθεσης που εφαρµόστηκαν στα πλαίσια 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής δίνουν προϊόντα µε πολύ καλύτερα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, αυτές οι συνθετικές πορείες παρέχουν τη δυνατότητα της 

ενίσχυσης και της ρύθµισης του πορώδους των στερεών µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton-X και της πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του 
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4.3 Μηχανισµός σχηµατισµού σωµατιδίων τιτάνιας µέσω των αντίστροφων µικυλίων 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του πιθανού µηχανισµού που λαµβάνει χώρα κατά 

τη σύνθεση των αντίστροφων µικυλίων και στη συνέχεια την ανάπτυξη των σωµατιδίων 

TiO2 στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των µικυλίων.  

Ο σχηµατισµός αντίστροφων µικυλίων (Σχήµα 4.3.1) µε σχετικά µικρή διάµετρο (της 

τάξης µερικών nm) που αποτελεί έναν από τους βασικούς συνθετικούς στόχους απαιτεί: 1) 

προσθήκη ιχνοποσοτήτων νερού, 2) χρήση σχετικά µεγάλης ποσότητας οργανικού διαλύτη 

(κυκλοεξάνιο), ώστε να αποτελεί την προεξέχουσα φάση και 3) ποσότητα της 

επιφανειοδραστικής ουσίας πολύ µεγαλύτερης από την κρίσιµη συγκέντρωση 

µικυλιοποίησης (CMCTriton-X = 0.2-0.9 mM, 20-25 oC) (Jaiswal et al., 2016; Bumajdad et al., 

2009). Μετά την καλή ανάµιξη των τριών προαναφερθέντων συστατικών, το νερό 

διασπείρεται οµοιογενώς στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. Έτσι οι πολικές 

αλυσίδες του τασιενεργού Triton X διευθετούνται προς τα µέσα (υδατική φάση) όπου 

αλληλεπιδρούν µε τα µόρια του νερού και οι µη-πολικές κεφαλές διευθετούνται προς τα έξω 

και αλληλεπιδρούν µε τα µόρια της οργανικής φάσης (Kluson et al., 2001). Στην περίπτωση 

των επιφανειοδραστικών µορίων Triton X-100, 114 και 45 η κινητήρια δύναµη για τη 

διευθέτηση και αυτο-οργάνωση των αµφιφίλων µορίων βασίζεται σε διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις. Έτσι οι πολικές αλυσίδες που απαρτίζονται από τις πολυ-αιθυλενοξυ-

οµάδες και είναι υδρόφιλες αλληλεπιδρούν µε το νερό µε δεσµούς υδρογόνου και 

ηλεκτροστατικές δυνάµεις Coulomb. Από την άλλη πλευρά, οι µη-πολικές κεφαλές που 

αποτελούνται από τετραµεθυλ-βουτυλ-φαινυλ-οµάδες είναι υδρόφοβες και αλληλεπιδρούν 

µε τα µόρια του διαλύτη (κυκλοεξάνιο) µε υδροφοβικές δυνάµεις τύπου van der Waals 

(Malik et al., 2012). Οι σχετικές αλληλεπιδράσεις των αντίστροφων µικυλίων απεικονίζονται 

παραστατικά στο Σχήµα 4.3.1.  

Η θερµοκρασία που εφαρµόζεται για το σχηµατισµό των µικυλίων είναι 35 oC για 

κινητοποίηση των επιφανειοδραστικών µορίων προς σχηµατισµό των αντίστροφων 

µικρογαλακτωµάτων και διασποράς του νερού σε όσο το δυνατόν περισσότερα µικύλια. 

Εφαρµογή ψηλότερης θερµοκρασίας θα είχε σαν αποτέλεσµα την χαλάρωση και καταστροφή 

των µικυλίων. Επιπρόσθετα, το αντιδρόν µίγµα βρίσκεται κάτω από ατµόσφαιρα αζώτου για 

να διασφαλίζεται η προστασία των τασιενεργών µορίων από πιθανή οξείδωση τους από το 

οξυγόνο της ατµόσφαιρας λόγω της έντονης ανάδευσης και της σχετικά αυξηµένης 

θερµοκρασίας (35 oC). 
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Σχήµα 4.3.1: Απεικόνιση ενός τυπικού αντίστροφου µικυλίου των τασιενεργών µορίων Triton X-45. Οι 
πολικές ουρές κατευθύνονται προς τα µέσα αλληλεπιδρώντας µε την υδατική φάση και οι µη-πολικές 
κεφαλές κατευθύνονται προς τα έξω εγγίζοντας την οργανική φάση. 

Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση του αζώτου για να αποφευχθεί η ύπαρξη επιφανειοδραστικών 

µορίων στη διεπιφάνεια υγρού και ατµοσφαιρικού αέρα λόγω της ύπαρξης οξυγόνου και 

υγρασίας, µε αποτέλεσµα την πιθανή ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους (Eastoe et al., 

2006). 

Ο αριθµός συσσωµάτωσης για το σχηµατισµό του αντίστροφου µικυλίου ισούται µε 100-

155 και συνεπώς απαιτούνται τουλάχιστον 100 αµφίφιλα µόρια για να δηµιουργήσουν ένα 

µικύλιο (Johnson, 2016). Η διάµετρος των υδατικών πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων 

διαφέρει από τασιενεργό σε τασιενεργό διαφορετικού µήκους πολικής αλυσίδας (Khadzhiev 

et al., 2013). Είναι προφανές ότι τα τασιενεργά µόρια Triton X-100 µε το µεγαλύτερο µήκος 

πολικής αλυσίδας σχηµατίζουν µικύλια µε τη µεγαλύτερη διάµετρο επειδή βάσει των 

φαινοµένων εντροπίας οι πολικές ουρές δεν είναι εκτεταµένες αλλά συρρικνωµένες σε 

µορφή ζικ-ζακ όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.3.1. Επίσης, λόγω στερικών παρεµποδίσεων 

και άπωσης µεταξύ των αλυσίδων η διάµετρος των εσωτερικών πυρήνων είναι σχετικά 

µεγάλη. Αντίθετα, µε τη µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας οι στερεοχηµικές 

παρεµποδίσεις µειώνονται και συνεπώς µειώνεται και η διάµετρος των αντίστροφων 

µικυλίων (Σχήµα 4.3.2).  
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Σχήµα 4.3.2: Σχηµατική παράσταση αντίστροφου µικυλίου που σχηµατίζουν τα αµφίφιλα µόρια µε τη 
µικρότερη πολική αλυσίδα Triton X-45. Εδώ, οι στερεοχηµικές παρεµποδίσεις είναι ελάχιστες. 

Όµως, πέρα από τις στερεοχηµικές παρεµποδίσεις αναπτύσσονται και ελκτικές 

αλληλεπιδράσεις συνοχής µεταξύ των γειτονικών µη-πολικών κεφαλών, οι οποίες βασίζονται 

εκτός από τις υδροφοβικές δυνάµεις van der Waals και σε δυνάµεις π-π stacking που 

διακρίνονται σε face-to-face και edge-to-face (C-H-π interactions) εξαιτίας της παρουσίας 

των τετραµεθυλ-βουτυλ-φαινυλ-οµάδων. Οι δυνάµεις π-π stacking εµφανίζονται µόνο όταν 

υπάρχουν βενζόλια ή υποκατεστηµένα βενζόλια (Steed and Atwood, 2009). Επιπλέον, 

αναπτύσσονται δυνάµεις µεταξύ των πολικών αλυσίδων και οι οποίες διακρίνονται σε 

δεσµούς υδρογόνου, van der Waals, ηλεκτροστατικές δυνάµεις Coulomb και διπόλου-

διπόλου (Hoffmann et al., 2006). 

Όταν το διάλυµα των αντίστροφων µικυλίων είναι έτοιµο τότε προστίθεται σε αυτό η 

υπολογισθείσα ποσότητα της πρόδροµης ένωσης (σε υγρή µορφή), που στην προκειµένη 

περίπτωση είναι το ισοπροποξείδιο του τιτανίου, υπό έντονη ανάδευση για να διεσπαρεί 

οµοιόµορφα στους εσωτερικούς υδάτινους πυρήνες των αντίστροφων µικυλίων και να 

ξεκινήσει η διεργασία της υδρόλυσης, πολυσυµπύκνωσης και πολυµερισµού όπως 

απεικονίζεται παραστατικά στο Σχήµα 4.3.3 και περιγράφεται µε τις Εξισώσεις 4.3.1 και 

4.3.2 (Simonsen and Søgaard, 2010).  
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Σχήµα 4.3.3: Σχηµατική περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των δεσµών υδρογόνου που επισυµβαίνουν 
µεταξύ των ανόργανων πρόδροµων ειδών της τιτάνιας, των µορίων του νερού (µπλε τριγωνάκια) και 
των πολικών αλυσίδων των επιφανειοδραστικών Triton X-100, 114 και 45. 

Ti(O%Pr)) 	+ 	4H.O	 → 	Ti(OH))	 +	4%PrOH     (υδρόλυση)        (4.3.1) 

01(23))	 → 	012.	43.2	 +	 2 − 4 3.2     (συµπύκνωση)         (4.3.2) 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εφαρµόζεται η απλή µέθοδος 

σύνθεσης αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων (Σχήµα 4.3.4), καθώς παράγεται ένα σύστηµα 

αντίστροφων µικυλίων και στη συνέχεια προστίθεται σε αυτό το διάλυµα της πρόδροµης 

ένωσης (Bumajdad et al., 2009). Η ανάµιξη του ισοπροποξειδίου του τιτανίου µε νερό οδηγεί 

άµεσα στην καταβύθιση άµορφου/κολλοειδούς ιζήµατος οξειδίου του τιτανίου 

([(TiOHx).yH2O]z), χωρίς κανένα έλεγχο του ρυθµού υδρόλυσης και συµπύκνωσης. 

Αντίθετα, ο ρυθµός υδρόλυσης, πολυσυµπύκνωσης και πολυµερισµού του ισοπροποξειδίου 

του τιτανίου στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων είναι σε µεγάλο βαθµό ελεγχόµενος 

επειδή η παρουσία των ισοπροπυλ-οµάδων του τετρα-ισοπροποξειδίου του τιτανίου δρα 

µερικώς ως µέσο κατεύθυνσης της δοµής καθώς µέσα στον υδάτινο πυρήνα ο χώρος είναι 

πολύ περιορισµένος και συνεπακόλουθα ευνοεί τη βέλτιστη στερική σταθεροποίηση (Paul 

and Moulik, 2001). Μόλις διεσπαρεί το ισοπροποξείδιο του τιτανίου στην εσωτερική υδατική 

φάση των αντίστροφων µικυλίων αναπτύσσονται ελκτικές αλληλεπιδράσεις µέσω δεσµών 

υδρογόνου µεταξύ των πολικών αλυσίδων της µήτρας (πολυαιθυλενοξυ-οµάδες) και των 

ισοπροπυλ-οµάδων του τιτανίου, επίσης παρεµβάλλονται και τα µόρια του νερού (µπλε 

τριγωνάκια στο Σχήµα 4.3.3). Παράλληλα, ξεκινά και η υδρόλυση του ισοπροποξειδίου του 

τιτανίου, η πολυσυµπύκνωση και ο πολυµερισµός και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη 

σωµατιδίων από τους πρώτους πυρήνες (ολιγοµερή) τιτάνιας (Stathatos et al., 1997). 
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Σχήµα 4.3.4: Σχηµατική παράσταση της απλής µεθόδου (single-method) σύνθεσης αντίστροφων 
µικρογαλακτωµάτων. Πρώτα δηµιουργείται ένα σύστηµα αντίστροφων µικυλίων και στη συνέχεια 
προστίθεται σε αυτό το διάλυµα της πρόδροµης ένωσης. 

Δεδοµένου ότι η συγκέντρωση της επιφανειοδραστικής ουσίας όπως επίσης και η 

ποσότητα της προστιθέµενης πρόδροµης ένωσης είναι πανοµοιότυπη και στα τρία 

διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων αναµένεται ότι στην περίπτωση του 

µεγαλύτερου τασιενεργού (Triton X-100) θα υπάρχει περισσότερος διαθέσιµος χώρος και 

συνεπώς θα αναπτυχθούν λιγότερα σωµατίδια µε µεγαλύτερο κρυσταλλικό µέγεθος, επειδή η 

διάµετρος των αντίστοιχων αντίστροφων µικυλίων είναι η µεγαλύτερη. Τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα για τα πηκτώµατα και τα στερεά της τιτάνιας, που πυρώθηκαν στους 400 oC 

για δύο ώρες, βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε το µηχανισµό αυτό. Όσο µικραίνει η 

διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων λόγω περιορισµού του διαθέσιµου χώρου µικραίνει 

και το µέγεθος των σωµατιδίων. Όµως στην περίπτωση του ενδιάµεσου τασιενεργού Triton 

X-114 παράγονται σωµατίδια µε το µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος και αυτό πιθανόν να

οφείλεται στη µεγαλύτερη διείσδυση και εντονότερη αλληλεπίδραση των πολικών αλυσίδων

µε τις πρόδροµες ανόργανες ενώσεις λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που παρέχει το

συγκεκριµένο µήκος της αλυσίδας, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 4.3.5. Είναι προφανές ότι

το µικροπεριβάλλον της αντίδρασης, δηλαδή ο διαθέσιµος χώρος (σχήµα, µέγεθος, µορφή), ο

τρόπος αλληλεπίδρασης των ανόργανων πρόδροµων ενώσεων µε τη µήτρα και οι

στερεοχηµικές παρεµποδίσεις που υφίστανται από τις ισοπροπυλ-οµάδες και τις οργανικές

οµάδες από τα επιφανειοδραστικά µόρια των µικυλίων επιδρούν στον τρόπο ανάπτυξης των

σωµατιδίων και καθορίζουν το σχήµα, τη µορφολογία, την κρυσταλλική δοµή και το

πορώδες των παραγοµένων στερεών (Zielinska-Jurek et al., 2012).
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Σχήµα 4.3.5: Σχηµατική παράσταση των ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων (µεγαλύτερη διείσδυση και σε 
µεγαλύτερο βαθµό) των πολικών αλυσίδων του µεσαίου επιφανειοδραστικού Triton X-114 µε τα 
ανόργανα πρόδροµα είδη τιτάνιας εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών που παρέχει το κατάλληλο αυτό 
µήκος αλυσίδας. 

Όπως προαναφέρθηκε (Κεφάλαιο 4.1) το pH στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των 

αντίστροφων µικυλίων στα υπό µελέτη πηκτώµατα κυµαίνεται µεταξύ 10-11 και συνεπώς 

επικρατούν βασικές συνθήκες στο αντιδρόν µίγµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

συνεχόµενη αύξηση του ρυθµού πυρηνογένεσης και µείωση της διαλυτότητας που υποβοηθεί 

τη µείωση του ρυθµού της κρυσταλλικής ανάπτυξης, λόγω της αυξανόµενης καταβύθισης 

των συµµετεχόντων ανιόντων (OH-). Κάτω από βασικές συνθήκες, το γινόµενο διαλυτότητας 

είναι πολύ µεγαλύτερο από τη σταθερά του γινοµένου διαλυτότητας και συνεπώς ο 

υπερκορεσµός (S) σύµφωνα µε την Εξίσωση 4.3.3 είναι σχετικά µεγάλος (Zhou et al., 2002). 

7 = 9:;< =>? ;

@AB
       (4.3.3) 

όπου, 
S: αριθµητική τιµή υπερκορεσµού διαλύµατος και 
KSP: σταθερά γινοµένου διαλυτότητας του Ti(OH)4. 

Μεγάλες τιµές υπερκορεσµού σχετίζονται µε αυξηµένο αριθµό πυρήνων λόγω 

δευτερογενούς πυρήνωσης που οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού καταβύθισης των 

συµµετεχόντων ανιόντων και µείωση της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Εποµένως, το µέγεθος 

των κρυσταλλιτών και το σωµατιδιακό µέγεθος της τιτάνιας µειώνεται και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση της διαµέτρου των πόρων και την αύξηση της ειδικής επιφάνειας (Oh 

et al., 2010). Συνοπτικά, ο ρυθµός πυρηνογένεσης παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του στερεού και εξαρτάται άµεσα και µε ευθέως ανάλογο τρόπο από τον υπερκορεσµό του 

διαλύµατος και µε τη σταθερά γινοµένου διαλυτότητας που αντιστοιχεί στο ίζηµα το οποίο 

καταβυθίζεται. 
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4.4 Παρασκευή οξειδίων του τιτανίου χωρίς χρήση µήτρας σε µη-υδατική και υδατική 

φάση 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, παρασκευάστηκαν στερεά τιτάνιας σε 

υδατική και µη υδατική φάση χωρίς τη χρήση µήτρας µε απώτερο στόχο τη µελέτη των 

επιφανειακών τους ιδιοτήτων και τη σύγκρισή τους µε τα σωµατίδια οξειδίου του τιτανίου 

που συντέθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων 

µικρογαλακτωµάτων. Η επιλογή των συνθετικών µονοπατιών τόσο των κολλοειδών 

υδατικών διαλυµάτων (Mahshid et al., 2006) µε καταβύθιση σε pH = 2 όσο και της 

διαλυτοθερµικής µεθόδου (solvothermal method) σε µη-υδατική φάση µε χρήση βενζυλικής 

αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος (Marco et al., 2010) βασίζεται στο γεγονός ότι αυτές οι 

µέθοδοι παρασκευής είναι αντιπροσωπευτικές πολλών συνθετικών διαδικασιών που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία και όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφική ανασκόπιση (Κεφάλαιο 

2) δίνουν στερεά µε βελτιωµένα επιφανειακά χαρακτηριστικά (Gupta and Tripathi, 2012;

Pucci and Pinna, 2010; Pinna and Niederberger, 2008). Οι σχετικοί µηχανισµοί που οδηγούν

στη σύνθεση των υλικών περιγράφονται και συζητώνται στα Κεφάλαια 4.5 και 4.6.

4.4.1 Μετρήσεις TGA και DSC 

Μετά την αποµόνωση και ξήρανση των στερεών (βλ. Κεφάλαια 3.1.2 και 3.1.3), 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θερµοσταθµικής ανάλυσης (TGA) και διαφορικής 

θερµιδοµετρίας σάρωσης (DSC) για την εύρεση της βέλτιστης θερµοκρασίας πύρωσης των 

στερεών κατά την οποία καίγονται όλα τα οργανικά υπολείµµατα και προκύπτουν καθαρά 

στερεά TiO2, καθώς επίσης και για την περιγραφή τυχόν ενδόθερµων και εξώθερµων 

διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πύρωσης. 

Στα Σχήµατα 4.4.1 και 4.4.2 δίνονται τα θερµογραφήµατα TGA και DSC, αντίστοιχα, των 

ξηραµένων στερεών από τις δύο µεθόδους σε υδατική και µη-υδατική φάση χωρίς τη χρήση 

µήτρας. Σύµφωνα και µε τα αντίστοιχα δεδοµένα των Πινάκων 4.4.1 και 4.4.2 οι απώλειες 

µάζας µε τις συνοδευόµενες ενδόθερµες ή εξώθερµες κορυφές χωρίζονται σε τρεις 
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Σχήµατα 4.4.1: Θερµογραφήµατα TGA και 4.4.2: DSC για τα ξηραµένα δείγµατα τιτάνιας από τις δύο 
µεθόδους χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική (pH 2) και µη-υδατική φάση (διαλυτοθερµική µέθοδος µε 
βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ). 

Στο πρώτο εύρος θερµοκρασιών (25 - 150) oC οι απώλειες βάρους TGA και οι κορυφές DSC 

οφείλονται στις ενδόθερµες διαδικασίες εκρόφησης προσροφηµένων µορίων νερού και 

άλλων πτητικών ενώσεων (π.χ. ισοπροπανόλη). Στο εύρος θερµοκρασιών από 150-400 oC 

λαµβάνουν χώρα οι διεργασίες οξείδωσης και καύσης (εξώθερµες κορυφές DSC) των 

(οργανικών) καταλοίπων όπως π.χ. ισοπροπυλ-οµάδες, νιτρικές οµάδες για τα υδατικά 

κολλοειδή συστήµατα σε pH 2, βενζυλική αλκοόλη και οξικό οξύ για τη διαλυτοθερµική 

µέθοδο. Επίσης, σε αυτή την περιοχή θερµοκρασιών αρχίζει και η συµπύκνωση των 

επιφανειακών υδροξυλοµάδων (ενδόθερµο φαινόµενο) των νανο-σωµατιδίων και της 

επακόλουθης κρυσταλλικής ανάπτυξης/σύντηξης των σωµατιδίων (εξώθερµο φαινόµενο). 

Στο τελευταίο εύρος θερµοκρασιών (400 <) oC πραγµατοποιείται περαιτέρω συµπύκνωση 

υπο-επιφανειακών υδροξυλοµάδων και συσσωµάτωση των σωµατιδίων τιτάνιας (Uekawa et 

al., 2012; Parra et al., 2008). 

Πίνακες 4.4.1: και 4.4.2: Δεδοµένα TGA και DSC για τα ξηραµένα στερεά TiO2 από τις δύο µεθόδους 
χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική (pH 2) και µη-υδατική φάση (διαλυτοθερµική µέθοδος µε βενζυλική 
αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ). 

TGA - δείγµα - 
TiO2 

θερµοκρασιακό 
εύρος (oC) 

απώλεια 
βάρους (%)* 

pH 2 - dried 
22.2 - 127.9 9.78 
127.9 - 402.6 7.09 
402.6 - 566.3 1.29 

benz alc & acet ac 
- dried

30.7 - 179.1 3.43 
179.1 - 406 9.2 
406 - 600.4 1.09 

600.4 - 769.3 0.95 
* Οι τιµές της απώλειας βάρους είναι κανονικοποιηµένες.
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DSC - δείγµα - 
TiO2 

θερµοκρασιακό 
εύρος (oC) 

θερµοκρασία 
µεγίστου 

κορυφής (oC) 

ενθαλπία 
(J/g) 

pH 2 - dried 

70.1 - 115.4 91.8 endo: 28.7 
132.7 - 195.9 157.2 exo: 55.9 
232.3 - 321.8 242.8 endo: 34.9 
352.8 - 372.5 358.1 endo: 1.2 

benz alc & acet ac 
- dried

52.8 - 94 71.2 endo: 4.6 
99.3 - 224 141.2 exo: 17 

247.2 - 295.5 269.5 exo: 2.7 
330.1 - 346.8 337.3 endo: 0.6 

Το πρώτο βήµα απώλειας βάρους στην καµπύλη TGA (Σχήµα 4.4.1) και η πρώτη 

ενδόθερµη κορυφή DSC (Σχήµα 4.4.2) του δείγµατος από την υδατική φάση σε pH 2 είναι 

µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του στερεού της διαλυτοθερµικής µεθόδου. Το προαναφερθέν 

είναι αποτέλεσµα της χρήσης µεγάλων ποσοτήτων νερού κατά τη διάρκεια της σύνθεσης (βλ. 

Κεφάλαιο 3.1.2). Επιπρόσθετα, το δείγµα από τη διαλυτοθερµική µέθοδο, λόγω της χρήσης 

βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος που δρουν µερικώς ως µέσο κατεύθυνσης 

δοµής και λόγω των έντονων συνθηκών σύνθεσης (υψηλή πίεση και θερµοκρασία - βλ. 

Κεφάλαιο 3.1.3), παρουσιάζει µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. Εποµένως σε αυτό το 

στερεό οι απώλειες µάζας στην καµπύλη TGA και οι εξώθερµες και οι ενδόθερµες κορυφές 

στο θερµογράφηµα DSC είναι µικρότερες και µετατοπισµένες σε υψηλότερες θερµοκρασίες 

από ότι εκείνες του δείγµατος από τα υδατικά κολλοειδή συστήµατα (Σχήµατα και Πίνακες 

4.4.1 και 4.4.2). Αντιθέτως, το υλικό από την υδατική υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης σε 

pH 2 απαρτίζεται από πολύ λιγότερα οργανικά υπολείµµατα και εποµένως χαρακτηρίζεται 

από µεγαλύτερη εξώθερµη κορυφή (Πίνακες 4.4.1 και 4.4.2) καθώς γίνεται πλήρης καύση 

των οργανικών καταλοίπων και ξεκινά πιο γρήγορα η διαδικασία της κρυστάλλωσης των 

σωµατιδίων (µικρότερη θερµική σταθερότητα). 

Από τη σύγκριση των θερµογραφηµάτων TGA και DSC των δειγµάτων τιτάνιας από τις 

δύο µεθόδους χωρίς τη χρήση µήτρας (Σχήµατα και Πίνακες 4.4.1 και 4.4.2) µε τα 

αντίστοιχα των στερεών TiO2 µε χρήση των αντίστροφων µικυλίων Triton-X 

µεταβαλλόµενου µεγέθους (Σχήµα 4.1.4 και Πίνακας 4.1.4) είναι σαφές ότι τα δείγµατα από 

τις µεθόδους χωρίς τη χρήση µήτρας αποτελούνται από πολύ λιγότερα οργανικά κατάλοιπα 

και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται από πολύ µικρότερες απώλειες βάρους και µικρότερες 

εξώθερµες και ενδόθερµες κορυφές, που είναι µετατοπισµένες σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες. 
ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

110 

4.4.2 Επίδραση της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης των 400 oC στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας - µετρήσεις XRD και FTIR  

Στο Σχήµα 4.4.3 απεικονίζονται οι ισόθερµες προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου και οι 

αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών TiO2. Τα στερεά έχουν ληφθεί µετά 

από ξήρανση στους 100 oC για 24 ώρες των ιζηµάτων που παράχθηκαν µέσω της υδρόλυσης 

διαλύµατος ισοπροποξειδίου του τιτανίου σε όξινο (pH = 2) υδατικό σύστηµα στους 65 oC 

για 24 ώρες. Στο ίδιο γράφηµα περιλαµβάνονται οι ισόθερµοι των στερεών που λήφθηκαν 

µετά από πύρωση στους 400 oC καθώς επίσης και των στερεών που λήφθηκαν µέσω της 

διαλυτοθερµικής σύνθεσης µε χρήση της βενζυλικής αλκοόλης και οξικού οξέος σε µη-

υδατική φάση µετά από πύρωση για 2 h στους 400 oC.   

Σχήµα 4.4.3: Ισόθερµοι προσρόφησης και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών TiO2 από την 
ξήρανση στους 100 oC για 24 h των στερεών τιτάνιας µέσω της υδρόλυσης, των πυρωµένων στερεών 
στους 400 oC για 2 h και των στερεών διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 

Από τις γραφικές παραστάσεις παρατηρείται ότι οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης του 

αζώτου για τα ξηραµένα και πυρωµένα στους 400 oC σωµατίδια τιτάνιας που προήλθαν από 

τα κολλοειδή συστήµατα είναι τύπου IV (Brunauer et al., 1938) µε βρόχο υστέρησης Η2 

(Sing et al., 1985) ή τύπου IV(a) µε βρόχο Η2(b) (Thommes et al., 2015). Η ισόθερµος του 

οξειδίου του τιτανίου που παράχθηκε από τη διαλυτοθερµική µέθοδο είναι επίσης τύπου IV 

και παρουσιάζει µεγαλύτερο βρόχο υστέρησης τύπου Η2, µετατοπισµένο σε µεγαλύτερες 

µερικές πιέσεις. Όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων (Σχήµα 4.4.3, 

Πίνακας 4.4.3) τα πυρωµένα στους 400 oC σωµατίδια της διαλυτοθερµικής µεθόδου 

παρουσιάζουν ευρεία κατανοµή διαµέτρου πόρων, µε τη µέση διάµετρο να κυµαίνεται γύρω 

στα 16 nm (Dombrowski et al., 2000). Ο ειδικός όγκος πόρων του υλικού φθάνει στα 0.393 
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cm3/g και η ειδική επιφάνεια ισούται µε 121.1 m2/g. Η µέτρηση του πορώδους του στον αέρα 

ξηραµένου στερεού που λήφθηκε από τη διαλυτοθερµική διαδικασία δεν ήταν εφικτή επειδή 

οι πόροι του υλικού ήταν πληρωµένοι µε οργανικά κατάλοιπα βενζυλικής αλκοόλης και 

οξικού οξέος. 

Πίνακας 4.4.3: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 από την ξήρανση στους 100 oC για 24 h των 
στερεών τιτάνιας µέσω της υδρόλυσης, των πυρωµένων στερεών στους 400 oC για 2 h και των στερεών 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 pH = 2 100 oC 24h 270.7 0.167 2.97 3.37 
TiO2 pH = 2 400 oC 2h 139 0.158 3.38 5.06 
TiO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 121.1 0.393 10.01 16 

Με µεγάλη διαφορά ακολουθεί το πυρωµένο στους 400 oC στερεό οξειδίου του τιτανίου από 

τα κολλοειδή συστήµατα (σε pH 2). Το υλικό αυτό παρουσιάζει πολύ στενότερη και πολύ 

µικρότερου εµβαδού κατανοµή, µε τη µέση διάµετρο πόρων να ισούται 5.06 nm. Η τιµή αυτή 

είναι πολύ πιο µικρή από εκείνη του υλικού από τη διαλυτοθερµική µέθοδο και το εµβαδόν 

ΒΕΤ είναι ίσο µε 139 m2/g, ενώ ο ειδικός όγκος πόρων είναι ο µισός εκείνου της 

διαλυτοθερµικής µεθόδου και είναι ίσος µε 0.158 cm3/g. Τέλος το ξηραµένο στους 100 oC 

στερεό τιτάνιας από τα κολλοειδή συστήµατα παρουσιάζει τη µέγιστη ειδική επιφάνεια που 

ισούται µε 271 m2/g και έχει τη µικρότερη µέση διάµετρο (3.37 nm) µε το µεγαλύτερο ειδικό 

όγκο πόρων (0.167 cm3/g). Ας σηµειωθεί ότι η µέθοδος κολλοειδών υδατικών συστηµάτων 

σε όξινες συνθήκες και κάτω από ήπια θέρµανση οδηγεί σε στερεά TiO2 µε µικρότερη µέση 

διάµετρο και µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων, που συνεπάγεται και µεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια.  

Από την άλλη πλευρά κατά τη διαλυτοθερµική µέθοδο ο σχηµατισµός των σωµατιδίων 

TiO2 λαµβάνει χώρα κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης (3MPa) και µεγάλης θερµοκρασίας 

(150 oC) µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη κρυσταλλικότητα, µικρότερη 

ειδική επιφάνεια µε πολύ µεγαλύτερο ειδικό όγκο και µέση διάµετρο πόρων. Έτσι, ο 

αντίστοιχος βρόχος υστέρησης (Σχήµα 4.4.3) µετατοπίζεται σε υψηλότερες µερικές πιέσεις 

και µεγαλύτερους ειδικούς όγκους καθώς απαιτείται περισσότερο άζωτο για να γεµίσουν οι 

πόροι µέχρι την πίεση κορεσµού. Εντούτοις η ειδική επιφάνεια είναι σχετικά µεγάλη (121.1 

m2/g) καθώς τα σύµπλοκα βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος δρουν µερικώς ως 

µέσο κατεύθυνσης δοµής (µήτρα) και εποµένως καθορίζουν την κρυσταλλική δοµή και τα 

πορώδη χαρακτηριστικά των παραγοµένων οξειδίων του τιτανίου.  
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Για σκοπούς σύγκρισης στο Σχήµα 4.4.4 παρατίθενται τα γραφήµατα ισοθέρµων 

προσρόφησης Ν2 των στερεών τιτάνιας από κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες στους 

100 και 400 oC, από τη διαλυτοθερµική µέθοδο και τα τρία διαφορετικά συστήµατα 

αντίστροφων µικυλίων πυρωµένα στους 400 oC. Από το Σχήµα 4.4.4 και τα σχετικά 

δεδοµένα που συνοψίζονται στον Πίνακα 4.4.4 είναι φανερό ότι τα στερεά TiO2 από τη 

σύνθεση χωρίς τη χρήση µήτρας υπερτερούν όσον αφορά το πορώδες σε θερµοκρασία 

πύρωσης στους 400 oC και η σειρά είναι: pH 2 > solvothermal method > Triton X-100 > 

Triton X-114 > Triton X-45.  

Σχήµα 4.4.4: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400 oC που 
παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε 
κυκλοεξάνιο) και των στερεών της υδρόλυσης σε υδατικό σύστηµα πριν και µετά την πύρωση στους 400
oC και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 

Όλα τα υλικά παρουσιάζουν παρόµοιες ισόθερµες τύπου IV µε βρόχο υστέρησης Η2 

(Uekawa et al., 2012) µε σχετικά µικρό βρόχο υστέρησης και ύψος, υποδηλώνοντας ότι οι 

ειδικοί όγκοι και οι µέσες διάµετροι πόρων έχουν παραπλήσιες διαστάσεις (Πίνακας 4.4.4). 

Γενικά τα σωµατίδια οξειδίου του τιτανίου από το συνθετικό µονοπάτι µε χρήση µήτρας 

παρουσιάζουν µικρότερη ειδική επιφάνεια από εκείνα που συντέθηκαν χωρίς τη χρήση 

µήτρας. Στο Σχήµα 4.4.4 δίνονται οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 των στερεών 

τιτάνιας από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες στους 100 και 400 oC, από τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο και τα τρία διαφορετικά πηκτώµατα των αντίστροφων µικυλίων 

επεξεργασµένα µε την εκχύλιση κυκλοεξανίου και πυρωµένα στους 400 oC. Από το Σχήµα 

4.4.4 και τα δεδοµένα του Πίνακα 4.4.4 είναι σαφές ότι τα στερεά TiO2 που παράγονται από 

αντίστροφα µικύλια παρουσιάζουν µε µεγάλη διαφορά τις µεγαλύτερες τιµές ειδικής 

επιφάνειας και ειδικού όγκου πόρων και έχουν τη µικρότερη µέση διάµετρο πόρων έναντι 
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των στερεών TiO2 που λήφθηκαν από τις συνθετικές πορείες χωρίς τη χρήση µήτρας και για 

θερµοκρασία πύρωσης 400 oC. 

Πίνακας 4.4.4: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών 
διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε κυκλοεξάνιο) και των στερεών της 
υδρόλυσης σε υδατικό σύστηµα πριν και µετά την πύρωση στους 400 oC και των στερεών της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 pH = 2 100 oC 24h 270.7 0.167 2.97 3.37 
TiO2 pH = 2 400 oC 2h 139 0.158 3.38 5.06 
TiO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 121.1 0.393 10.01 16 
TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 0.128 3.35 5.04 
TiO2 TrX-100 cyc 400 oC 2h 182.2 0.196 3.26 5.04 
TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 0.116 3.07 4.29 
TiO2 TrX-114 cyc 400 oC 2h 199.3 0.201 3.14 4.67 
TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 0.105 3.04 4.53 
TiO2 TrX-45 cyc 400 oC 2h 146.3 0.124 2.92 3.4 

Η σειρά είναι Triton X-114 > Triton X-100 > Triton X-45 > pH 2 > solvothermal method. Η 

αλλαγή στη σειρά οφείλεται στην εκχύλιση των πηκτωµάτων µε το κυκλοεξάνιο, επειδή 

µεγάλη ποσότητα οργανικών υπολειµµάτων µεταφέρεται από τα πηκτώµατα και 

συγκεκριµένα από το εσωτερικό των πόρων των σωµατιδίων της τιτάνιας στην οργανική 

φάση (Masson et al., 2009).  

Στην περίπτωση των σωµατιδίων τιτάνιας από τη διαλυτοθερµική µέθοδο η αντίστοιχη 

ισόθερµος προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερο βρόχο υστέρησης από 

ότι οι άλλες ισόθερµοι. Το γεγονός ότι αυτά τα στερεά παρουσιάζουν σχετικά µικρότερη 

ειδική επιφάνεια αλλά πολύ µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων οφείλεται στον τρόπο 

συσσωµάτωσης των πρωτοταγών σωµατιδίων. Επιπρόσθετα στην προαναφερθείσα ισόθερµο 

δεν σχηµατίζεται πλατό στην πίεση κορεσµού διαπίστωση που υποδηλώνει ότι οι δυνάµεις 

συνοχής ανάµεσα στα συσσωµατώµατα είναι ασθενέστερες. 

Αντιθέτως, στις ισοθέρµους των στερεών τιτάνιας από την υδροθερµική µέθοδο και τη 

χρήση αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων παρατηρείται πλατό που οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των πρωτοταγών σωµατιδίων και των συσσωµατωµάτων 

είναι ισχυρότερες και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή περεταίρω συµπύκνωση υγρού στους 

πόρους στην πίεση κορεσµού (Theocharis, 1993). 
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Τα προαναφερθέντα συµφωνούν µε τις µετρήσεις κατανοµής διαµέτρου πόρων βάσει της 

θεωρίας DFT (Dombrowski et al., 2000), που συνοψίζονται γραφικά στο Σχήµα 4.4.5.  

Σχήµα 4.4.5: Κατανοµές διαµέτρου πόρων των στερεών TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών 
διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων (µε και χωρίς εχκύλιση µε κυκλοεξάνιο) και των στερεών της 
υδρόλυσης σε υδατικό σύστηµα πριν και µετά την πύρωση στους 400 oC και των στερεών της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης µετά από πύρωση στους 400 oC. 

Οι κατανοµές µεγέθους πόρων για τα στερεά οξειδίου του τιτανίου από κολλοειδή 

συστήµατα και αντίστροφα µικύλια είναι πολύ πιο στενές, έχουν µικρότερο ειδικό όγκο 

πόρων, είναι µετατοπισµένες σε πολύ χαµηλότερες τιµές διαµέτρου πόρων και περιέχουν 

µικρό ποσοστό µικροπόρων. Επίσης, µετά την εκχύλιση των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο το 

εµβαδό και το ύψος των κορυφών κατανοµής των υλικών TiO2 µε χρήση µήτρας γίνονται 

µεγαλύτερα από εκείνα των δειγµάτων από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες. 

Αντίθετα, η κατανοµή που αντιστοιχεί στα υλικά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο παρουσιάζει 

καλύτερα χαρακτηριστικά λόγω εφαρµογής της ψηλής πίεσης και θερµοκρασίας κατά τη 

διάρκεια της σύνθεσης των σωµατιδίων TiO2. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4.4.4 η 

σειρά της µέσης διαµέτρου πόρων για τις περιπτώσεις χωρίς και µε εφαρµογή της 

διαδικασίας εκχύλισης µε κυκλοεξάνιο στα πηκτώµατα είναι η εξής: α) TrX-114 < TrX-45 < 

TrX-100 < pH 2 << solvothermal και β) TrX-45 < TrX-114 < TrX100 < pH 2 << 

solvothermal.   

Οι κορυφές περίθλασης των γραφηµάτων XRD (Σχήµα 4.4.6) αντανακλούν τα 

κρυσταλλικά επίπεδα των στερεών TiO2 από τα κολλοειδή συστήµατα σε pH 2 µετά από 

ξήρανση και ακολούθως πύρωση στους 400 oC και των στερεών από τη διαλυτοθερµική 

µέθοδο που πυρώθηκαν στους 400 oC για δύο ώρες.  ΠΟ
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Σχήµα 4.4.6: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400  oC για 2 h 
µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των πυρωµένων σωµατιδίων στους 400 oC για 2 
h των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης που 
πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h. 

Οι µετρήσεις (Σχήµα 4.4.6) δείχνουν ότι και οι κορυφές περίθλασης των στερεών χωρίς τη 

χρήση µήτρας όπως και εκείνες µε χρήση µήτρας ταυτίζονται µε εκείνες της θερµικά 

µετασταθούς δοµής του ανατάση (Marco et al., 2010). Όµως στο γράφηµα περίθλασης 

ακτίνων Χ των στερεών τιτάνιας από τα κολλοειδή συστήµατα εµφανίζεται ευδιάκριτα µία 

επιπλέον κορυφή στις 30.58ο η οποία πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία µικρών ποσοστών 

ρουτηλίου. Το υλικό από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες είναι το µόνο που 

παρουσιάζει κάποια διαφορετική κρυσταλλική δοµή και µορφολογία σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα δείγµατα. Επιπλέον, οι κορυφές περίθλασης των στερεών από τα κολλοειδή 

συστήµατα είναι πολύ διευρυµένες και µε µικρότερη ένταση, λόγω των 

άµορφων/κολλοειδών σωµατιδίων που σχηµατίζονται.  

Αντίθετα, οι κορυφές περίθλασης των δειγµάτων από τη διαλυτοθερµική µέθοδο είναι οι 

πιο οξείες και υψηλότερης έντασης υποδεικνύοντας σχηµατισµό κρυσταλλικών σωµατιδίων 

κάτω από τις συνθήκες σύνθεσης. Η µεγέθυνση της θεµελιώδους τάξης κορυφής που 

αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο περίθλασης (101) φανερώνει ότι η κορυφή των 

σωµατιδίων από κολλοειδή συστήµατα είναι πιο διευρυµένη από εκείνη που λήφθηκαν από 

τη διαλυτοθερµική µέθοδο. Η κρυσταλλικότητα των στερεών από τα αντίστροφα µικύλια 

βρίσκεται στη µέση και πλησιέστερα µε εκείνη των κολλοειδών συστηµάτων. Σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα του Πίνακα 4.4.5 το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος αυξάνεται µε την εξής 

σειρά: pH 2 < TrX-114 < TrX-45 < TrX-100 < solvothermal.  

Όταν τα πηκτώµατα εκχυλίζονται µε κυκλοεξάνιο τα πράγµατα αλλάζουν σηµαντικά 

(Σχήµα 4.4.7). 
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Πίνακας 4.4.5: Δεδοµένα µετρήσεων XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400  oC για 2 h µέσω 
των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των πυρωµένων σωµατιδίων στους 400 oC για 2 h των 
κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε pH 2 και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης που 
πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 pH = 2 100 oC 24h 270.7 25.33 (101) 3.513 1.556 5.47 
TiO2 pH = 2 400 oC 2h 139 25.34 (101) 3.5122 1.1633 7.32
TiO2 benz alc & ac ac dried - 25.33 (101) 3.5137 0.7838 10.86
TiO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 121.1 25.35 (101) 3.5111 0.6904 12.33
TiO2 TrX-100 400 oC 2h 111.9 25.25 (101) 3.5244 0.98 8.68 
TiO2 TrX-100 cyc 400 oC 2h 182.2 25.37 (101) 3.5082 1.3491 6.31
TiO2 TrX-114 400 oC 2h 117.6 25.25 (101) 3.5239 1.0603 8.03
TiO2 TrX-114 cyc 400 oC 2h 199.3 25.39 (101) 3.5048 1.4457 5.89
TiO2 TrX-45 400 oC 2h 109.7 25.26 (101) 3.5234 1.0047 8.47
TiO2 TrX-45 cyc 400 oC 2h 146.3 25.33 (101) 3.5139 1.3514 6.3

Συγκεκριµένα, οι κορυφές περίθλασης των οξειδίων του τιτανίου από τα τρία διαφορετικά 

αντίστροφα µικύλια είναι οι πιο διευρυµένες και συνεπώς τα αντίστοιχα στερεά είναι άµορφα 

µε πολύ µικρό κρυσταλλικό µέγεθος. Εδώ το κρυσταλλικό µέγεθος (Πίνακας 4.4.5) βάσει 

των µετρήσεων XRD αυξάνεται µε την εξής σειρά: TrX-114 < TrX-45 < TrX-100 < pH 2 < 

solvothermal.    

Σχήµα 4.4.7: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h 
από τα τρία διαφορετικά πηκτώµατα µετά από εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο, των πυρωµένων σωµατιδίων 
στους 400 oC των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και των στερεών της διαλυτοθερµικής σύνθεσης 
µετά από πύρωση στους 400 oC. 

Στο Σχήµα 4.4.8 δίνονται τα υπέρυθρα φάσµατα για όλα τα στερεά και από τις πέντε 

συνθετικές µεθόδους στη θερµοκρασία πύρωσης των 400 oC για δύο ώρες. Στα φάσµατα 
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όλων των δειγµάτων εµφανίζονται οι πέντε χαρακτηριστικές κορυφές στους 3430 cm-1, 2346 

cm-1, 1626 cm-1, 1391 cm-1 και 478 cm-1 που αποδίδονται στις δονήσεις τάσης των

επιφανειακών υδροξυλ-οµάδων, στις δονήσεις των προσροφηµένων ανθρακικών οµάδων,

στις δονήσεις κάµψης του φυσιοροφηµένου νερού, στις επιφανειακές υπολειµµατικές

οργανικές οµάδες ή στις δονήσεις Ti-OH και στις δονήσεις τάσης των δεσµών Ti-O στο

κρυσταλλικό πλέγµα του οξειδίου του τιτανίου, αντίστοιχα. Τα δεδοµένα συνοψίζονται στον

Πίνακα 4.4.6 (Bhattacharyya et al., 2015; Parra et al., 2008).

Σχήµα 4.4.8: Υπέρυθρα φάσµατα των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h από τα τρία 
διαφορετικά αντίστροφα µικύλια, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής 
σύνθεσης. 

Η κορυφή στους 1391 cm-1 για το στερεό οξειδίου του τιτανίου που συντέθηκε µέσω της 

διαλυτοθερµικής µεθόδου µε βενζυλική αλκοόλη και παγόµορφο οξικό οξύ παρουσιάζεται 

ως ζώνη και σε πολύ µεγαλύτερη ένταση από ότι οι αντίστοιχες των άλλων στερεών. Επειδή 

τα σχετικά στερεά είναι τα πλέον κρυσταλλικά η ζώνη στους 478 cm-1 είναι πολύ διευρυµένη 

και κάπως παραµορφωµένη καθώς ο αριθµός των δεσµών µεταξύ Ti-O-Ti αυξάνεται 

δραµατικά µε τη συµπύκνωση των Ti-OH. Επίσης η βενζυλική αλκοόλη µε το οξικό οξύ 

σχηµατίζουν οξικό βενζυλεστέρα που δρα µερικώς ως µέσο κατεύθυνσης δοµής και 

πιθανότατα σχηµατίζει δεσµούς τύπου Ti-O-C-R ή R-C-Ti-O. Γενικά, τα στερεά µέσω των 

συνθετικών µονοπατιών χωρίς τη χρήση µήτρας παρουσιάζουν πιο πεπλατυσµένη ζώνη 

στους 478 cm-1 από ότι τα υλικά µε τη χρήση µήτρας. Στην περίπτωση των στερεών από τα 

κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες τα σωµατίδια απαρτίζονται από µεγαλύτερο 

αριθµό δεσµών Ti-O-Ti και Ti-OH (Socrates, 2004; Colomer et al., 2006). ΠΟ
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Πίνακας 4.4.6: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των κορυφών FTIR των στερεών TiO2 από 
τα τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης (Bhattacharyya et al., 2015; Parra et al., 2008; Socrates, 2004; Colomer et 
al., 2006). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of H2O  3400 3430 
asymmetric stretch of CO2 2350 2346 
bending vibration of -OH- 1620 1626 

stretching vibration of COO & Ti-
O-C (or Ti-OH) 1385 & 1280 1391 

stretching vibration of the Ti-O & 
Ti-O-Ti 846 & 640 478 

stretching vibration of the Ti-O & 
Ti-O-Ti in rutile structure 695 & 525 671 & 521 

4.4.3 Επίδραση της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης των 500 oC στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας - µετρήσεις XRD και FTIR 

Στο Σχήµα 4.4.9 δίνονται οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και οι αντίστοιχες 

κατανοµές µεγέθους πόρων που αντιστοιχούν στα στερεά τιτάνιας από τα κολλοειδή 

συστήµατα σε όξινες συνθήκες που παράχθηκαν µε δύο διαφορετικούς τρόπους πύρωσης: α) 

απευθείας πύρωση του ξηραµένου δείγµατος στους 500 oC για 2 h και β) µετά από πύρωση 

στους 500 oC για δύο ώρες του προπυρωµένου στους 400 oC υλικού. Και οι δύο ισόθερµοι 

είναι τύπου IV µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 (Guo et al., 2003). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

για το πορώδες (Πίνακας 4.4.7) η ειδική επιφάνεια µειώνεται µόνο κατά 17.8 m2/g, ο ειδικός 

όγκος πόρων 0.031 cm3/g και η µέση διάµετρος των πόρων αυξάνεται κατά 0.02 nm. Στο 

Σχήµα 4.4.9 παρατίθενται οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων βάσει της µεθόδου DFT 

για τα στερεά TiO2 από τα κολλοειδή συστήµατα που πυρώθηκαν µε τους διαφορετικούς 

τρόπους στους 500 oC και τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε εκείνα των ισοθέρµων 

προσρόφησης. Στην έµµεση πύρωση το µέγιστο της αντίστοιχης κατανοµής εµφανίζεται σε 

πιο χαµηλές τιµές, καταλαµβάνει µικρότερο εµβαδόν επειδή ο ειδικός όγκος είναι µικρότερος 

και το εύρος τιµών διαµέτρου πόρων ταυτίζεται µε εκείνο της απευθείας πύρωσης στους 500
oC. 
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Σχήµα 4.4.9: Ισόθερµοι προσρόφησης και κατανοµές διαµέτρου πόρων των στερεών TiO2 από τα 
κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες µε τους δύο τρόπους πύρωσης: α) απευθείας πύρωση του 
ξηραµένου στους 500 oC για 2 h και β) σταδιακή πύρωση του προπυρωµένου στους 400 oC για 2 h 
υλικού στους 500 oC για 2 h. 

Πίνακας 4.4.7: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες 
συνθήκες µε τους δύο τρόπους πύρωσης: α) απευθείας πύρωση του ξηραµένου στους 500 oC για 2 h και 
β) σταδιακή πύρωση του προπυρωµένου στους 400 oC για 2 h υλικού στους 500 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 pH = 2 500 oC 2h 94.2 0.156 4.61 6.81 
TiO2 pH=2 400 oC @ 500 oC 2h 76.4 0.125 4.4 6.83 

Για σκοπούς σύγκρισης παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.4.10 οι ισόθερµοι 

προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου για τα στερεά τιτάνιας µε τους πέντε διαφορετικούς 

τρόπους σύνθεσης µετά από πύρωση στους 500 oC και οι αντίστοιχες κατανοµές διαµέτρου 

πόρων. Όλοι οι ισόθερµοι είναι τύπου IV µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 (Chowdhury et al., 

2016). Οι βρόχοι υστέρησης των ισοθέρµων των δειγµάτων από τα αντίστροφα µικύλια είναι 

οι πιο µικροί και πεπλατυσµένοι καθώς αντιστοιχούν σε στερεά µε µικρότερο ειδικό όγκο 

πόρων. Κυρίαρχη θέση όσον αφορά την ειδική επιφάνεια ΒΕΤ καταλαµβάνουν τα στερεά 

από τα συνθετικά µονοπάτια χωρίς τη χρήση µήτρας όπως δείχνουν τα πειραµατικά 

δεδοµένα (Πίνακας 4.4.8) και η σειρά έχει ως εξής: pH 2 > solvothermal > TrX-100 > TrX-

114 > TrX-45. Η σειρά αυτή είναι αναµενόµενη επειδή ακόµη και µε την πύρωση τα 

οργανικά κατάλοιπα από τα αντίστροφα µικύλια που παγιδεύονται στους πόρους του 

οξειδίου του τιτανίου είναι πολύ δύσκολο να αποµακρυνθούν. Επιπλέον, η µέση διάµετρος 

πόρων για τα στερεά µε χρήση µήτρας είναι µικρότερη από εκείνη των υλικών χωρίς τη 

χρήση µήτρας. ΠΟ
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Σχήµα 4.4.10: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων των 
στερεών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h, που παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Πίνακας 4.4.8: Δεδοµένα πορώδους των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h που 
συντέθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων, των υδατικών συστηµάτων και της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 pH = 2 500 oC 2h 94.2 0.156 4.61 6.81 
TiO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 87.9 0.302 10.52 15.9 
TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 0.097 3.97 6.36 
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 0.064 3.63 6.24 
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 0.062 3.55 5.93 

Αυτό υποδεικνύει ότι η χρήση διαφορετικού µήκους πολικής αλυσίδας τασιενεργών ρυθµίζει 

µε συγκεκριµένο τρόπο το πορώδες και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των παραγοµένων 

στερεών. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των µετρήσεων XRD το κρυσταλλικό σωµατιδιακό 

µέγεθος ρυθµίζεται από το είδος του τασιενεργού. Συγκεκριµένα, µε µείωση της πολικής 

αλυσίδας των αντίστροφων µικυλίων µειώνονται η ειδική επιφάνεια, ο ειδικός όγκος και το 

µέσο άνοιγµα των πόρων. Αντίθετα, τα στερεά που συντίθενται χωρίς τη χρήση µήτρας 

παρουσιάζουν τυχαία χαρακτηριστικά πορώδους µε µεγαλύτερη µέση διάµετρο πόρων. Οι 

αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων (Σχήµα 4.4.10) ακολουθούν την ίδια σειρά όσον 

αφορά τη µείωση του εύρους διαµέτρου πόρων, ύψους των κορυφών και του εµβαδού της 

επιφάνειας των κατανοµών, καθώς επίσης και τη µετατόπιση της διαµέτρου πόρων σε 

χαµηλότερες τιµές. Η σειρά είναι ως εξής: pH 2 > solvothermal > TrX-100 > TrX-114 > 

TrX-45.  

Τα δεδοµένα από τα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ για τα πέντε δείγµατα τιτάνιας από 

τα πέντε διαφορετικά συνθετικά µονοπάτια µε και χωρίς τη χρήση µήτρας και µετά από 
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πύρωση στους 500 oC για δύο ώρες (Σχήµα 4.4.11) βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε όσα 

έχουν προαναφερθεί. Για τα δείγµατα που λήφθηκαν από τη διαλυτοθερµική µέθοδο και τα 

αντίστροφα µικύλια οι κορυφές είναι πιο οξείες, υψηλότερης έντασης και αντιστοιχούν στη 

δοµή του ανατάση (Suprabha et al., 2009). Όµως, για το στερεό από τα κολλοειδή 

συστήµατα σε pH 2 µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης εµφανίζονται περισσότερες 

κορυφές περίθλασης, που η ένταση τους αυξάνεται σταδιακά και αντιστοιχούν σε 

κρυσταλλικά επίπεδα του ρουτηλίου (Prasad et al., 2010). Τα µαύρα τετραγωνάκια πάνω από 

τις κορυφές στις 30.58ο, 36.09ο, 42.46ο, 45.94ο και 57.1ο αποδίδονται στα επίπεδα (101), 

(200), (111), (210) και (220), αντίστοιχα. Η ταυτοποίηση των κορυφών σε ψηλές 

θερµοκρασίες πύρωσης γίνεται µε κάποια επιφύλαξη λόγω µετατόπισης των κορυφών µε 

αύξηση της θερµοκρασίας. Οι κορυφές του ρουτηλίου σε θερµοκρασία πύρωσης 700 oC 

βρίσκονται σε τιµές 2θ: 27.39ο, 35.94ο, 39.13ο, 41.15ο, 43.91ο, 54.2ο, 56.52ο, 63.91ο, 69.13ο 

και 69.85ο και αντιστοιχούν στις εξής έδρες: (110), (101), (200), (111), (210), (211), (220), 

(002), (301) και (112). Εν κατακλείδι, µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης το στερεό του 

οξειδίου του τιτανίου που προέρχεται από την υδρόλυση και χώνευση διαλύµατος 

ισοπροποξειδίου του τιτανίου σε όξινο υδατικό σύστηµα (pH = 2) µετατρέπεται σταδιακά 

από ανατάση σε ρουτήλιο.  

Σχήµα 4.4.11: Διαγράµµατα XRD των σωµατιδίων TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h που 
παράχθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών 
συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 4.4.9 είναι προφανές ότι επέρχεται διαπλάτυνση και µείωση 

της έντασης της κορυφής και συνεπώς µείωση της κρυσταλλικότητας των σωµατιδίων, που 

ακολουθεί την εξής σειρά: solvothermal > TrX-114 > TrX-45 > TrX-100 > pH 2. 
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Πίνακας 4.4.9: Δεδοµένα XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h από τα τρία 
διαφορετικά αντίστροφα µικύλια, την υδροθερµική µέθοδο και τη διαλυτοθερµική σύνθεση. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg

(Å) 
FWHM 

(ο) 
LXRD 
(nm) 

TiO2 pH = 2 500 oC 2h 94.2 25.32 (101) 3.5151 0.8984 9.47
TiO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 87.9 25.34 (101) 3.5115 0.5718 14.88
TiO2 TrX-100 500 oC 2h 67.5 25.28 (101) 3.5202 0.7132 11.93
TiO2 TrX-114 500 oC 2h 46.1 25.25 (101) 3.5239 0.6439 13.22
TiO2 TrX-45 500 oC 2h 47.2 25.25 (101) 3.5243 0.5753 14.79

Όσον αφορά το κρυσταλλικό µέγεθος η σειρά έχει ως εξής: pH 2 < TrX-100 < TrX-114 < 

TrX-45 < solvothermal. Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε τα προηγούµενα 

και δείχνουν ότι τα στερεά που προέρχονται από τα κολλοειδή συστήµατα παρουσιάζουν τη 

µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια από τα αντίστοιχα που παράγονται από τη διαλυτοθερµική 

µέθοδο. Τα οξείδια του τιτανίου από το µεγαλύτερο αµφίφιλο Triton X-100 και από τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη θερµική αντοχή και ανθεκτικότητα 

στη συσσωµάτωση. 

Τα φάσµατα FTIR των πέντε δειγµάτων TiO2 που λήφθηκαν από τους πέντε 

διαφορετικούς τρόπους παρασκευής και µετά από πύρωση στους 500 oC για δύο ώρες 

συνοψίζονται στο Σχήµα 4.4.12. 

Σχήµα 4.4.12: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των υλικών TiO2 πυρωµένων στους 500 oC για 2 h µέσω των 
τριών διαφορετικών αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων και της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Από τα φάσµατα είναι προφανές ότι η ζώνη γύρω στους 500 cm-1 είναι πιο διευρυµένη για τα 

στερεά από τα αντίστροφα µικρογαλακτώµατα σε σχέση µε τα στερεά από τα συνθετικά 

µονοπάτια χωρίς τη χρήση µήτρας. Επιπρόσθετα, εµφανίζονται δύο κορυφές παρόµοιας 
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έντασης στους 671 cm-1 και 464 cm-1. Οι κορυφές αυτές είναι ορατές για το δείγµα από τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο ακόµη και στα φάσµατα των δειγµάτων που πυρώθηκαν στους 400
oC και γίνεται πιο εµφανές στα φάσµατα των δειγµάτων που πυρώθηκαν στους 500 oC. 

Αντίθετα στα φάσµατα των δειγµάτων που λήφθηκαν από τα κολλοειδή συστήµατα η 

σχετική κορυφή γίνεται ορατή µετά από πύρωση στους 700 oC και για τα στερεά από τα 

αντίστροφα µικυλία µετά από πύρωση στους 800 oC. Από τα προηγούµενα είναι σαφές ότι η 

µήτρα των αντίστροφων µικυλίων Triton-X ευνοεί και καθορίζει το σχηµατισµό 

συγκεκριµένου κρυσταλλικού πλέγµατος οξειδίου του τιτανίου.  

Επίσης, µε την αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης µειώνεται η ένταση της κορυφής 

στους 1626 cm-1 λόγω µείωσης της ποσότητας φυσιοροφηµένου νερού στην επιφάνεια και 

υπο-επιφάνεια των σωµατιδίων TiO2 καθώς επίσης και συµπύκνωσης οµάδων Ti-OΗ προς 

σχηµατισµό δεσµών Ti-O-Ti (Πίνακας 4.4.6). Οι κορυφές στους 1391 cm-1 παραµένουν ως 

έχουν υποδεικνύοντας ότι τα οργανικά κατάλοιπα καίγονται σε µεγάλο βαθµό ήδη από τους 

400 oC. Εποµένως, οι επιφανειακές οργανικές οµάδες που εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του 

κρυσταλλικού πλέγµατος κατά τη διάρκεια της πύρωσης πιθανόν να είναι ισοπροπυλ-οµάδες 

ή µόρια οξικού βενζυλεστέρα που έχουν σχηµατίσει χηµικούς δεσµούς τύπου Ti-O-C-R ή R-

C-Ti-O (Song and Pratsinis, 2000; Lee and Zuo, 2004). 

4.4.4 Επίδραση της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης των 600 oC στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών τιτάνιας - µετρήσεις XRD και FTIR 

Στο Σχήµα 4.4.13 παρουσιάζονται οι ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου που είναι τύπου IV 

µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 (Nursam et al., 2016) για τα δείγµατα µετά από πύρωση 

στους 600 oC για 2 h. Αυτά τα δείγµατα της τιτάνιας έχουν παραχθεί από τα κολλοειδή 

συστήµατα σε pH 2, τη διαλυτοθερµική µέθοδο και τη χρήση των τριών διαφορετικών 

τασιενεργών Triton-X. Από τα δεδοµένα είναι φανερό ότι το υλικό από τη διαλυτοθερµική 

µέθοδο έχει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια ΒΕΤ (45.3 m2/g), ακολουθεί το στερεό από το 

µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό µόριο Triton X-100 (31 m2/g), το δείγµα από τα κολλοειδή 

συστήµατα σε όξινο pH (27.8 m2/g), µετά ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά από τα 

προηγούµενα το στερεό από το ενδιάµεσο Triton X-114 και τελευταίο είναι το στερεό από το 

µικρότερο αµφίφιλο Triton X-45. Ο βρόχος υστέρησης που σχετίζεται άµεσα µε τον ειδικό 

όγκο πόρων ακολουθεί την εξής σειρά: TrX-45 < TrX-114 < TrX-100 < pH 2 < 

solvothermal. 
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Σχήµα 4.4.13: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων 
των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που συντέθηκαν µέσω των τριών διαφορετικών 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής 
µεθόδου. 

Τα δεδοµένα δείχουν ότι το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό έχει τη µικρότερη µέση 

διάµετρο πόρων, µεγάλο ειδικό όγκο πόρων και τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια ακόµη και 

από τα στερεά των κολλοειδών συστηµάτων, υποδεικνύοντας ότι το υλικό χαρακτηρίζεται 

από µεγάλη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη κατά την πύρωση. Από τα 

δεδοµένα του Πίνακα 4.4.10 και τα γραφήµατα για τις κατανοµές µεγέθους πόρων στο 

Σχήµα 4.4.13 είναι σαφές ότι η κατανοµή της διαµέτρου των πόρων που αντιστοιχεί στο 

στερεό από τη διαλυτοθερµική µέθοδο, µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης, γίνεται όλο 

και πιο στενή µε µικρότερο εύρος τιµών διαµέτρου πόρων. Παράλληλα το µέγιστο της 

κορυφής µετατοπίζεται σε µικρότερες τιµές διαµέτρου πόρων και το εµβαδόν της κατανοµής 

µικραίνει καθώς µειώνεται ο ειδικός όγκος πόρων (Yu et al., 2007).  

Πίνακας 4.4.10: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 
2 h που παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών 
συστηµάτων σε pH 2 και µέσω της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

TiO2 pH = 2 600 oC 2h 27.8 0.069 6.58 10.9 
TiO2 benz alc & ac ac 600 oC 2h 45.3 0.154 10 14.75 
TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 0.06 4.85 9.29 
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 0.006 3.31 8.6 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 0.000 2.64 -ΠΟ
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Ας σηµειωθεί ότι στο εν λόγω στερεό µε αύξηση της θερµοκρασίας όχι µόνο δεν αυξάνεται 

αλλά (έστω και ελάχιστα) µειώνεται (16 > 15.9 > 14.75 nm) η µέση διάµετρος πόρων DFT 

(Rouquerol et al., 2014). Επίσης η αντίστοιχη κατανοµή αντί να διερύνεται γίνεται πιο οξεία. 

Η δεύτερη µεγαλύτερη κατανοµή και µε µεγάλη διαφορά από την πρώτη αντιστοιχεί στα 

στερεά από τα όξινα υδατικά κολλοειδή διαλύµατα. Η κατανοµή αυτή είναι πιο διευρυµένη 

και το µέγιστο της κορυφής είναι µετατοπισµένο σε µεγαλύτερες τιµές διαµέτρου πόρων. Οι 

κατανοµές ανοίγµατος πόρων των δειγµάτων από το µεγαλύτερο τασιενεργό και τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο είναι και οι δύο στενές που αντανακλά τη µεγάλη θερµική αντοχή 

και τη διατήρηση της κρυσταλλικής δοµής της τιτάνιας και του µεσοπορώδους συστήµατος. 

Η κατανοµή διαµέτρου πόρων για το υλικό από το ενδιάµεσο τασιενεργό είναι διευρυµένη 

και µε πολύ µικρό εµβαδόν υποδεικνύοντας εκτεταµένη κατάρρευση του µεσοπορώδους 

δικτύου, λόγω περιορισµένης θερµικής σταθερότητας. 

Οι µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ των στερεών που πυρώθηκαν στους 600 oC για δύο 

ώρες και παράχθηκαν µε τους πέντε διαφορετικούς τρόπους συγκεντρώνονται στο Σχήµα 

4.4.14.  

Σχήµα 4.4.14: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h 
που παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών 
συστηµάτων σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Γενικά, οι κορυφές περίθλασης γίνονται πιο οξείες και µεγαλύτερης έντασης και, ειδικά για 

τα στερεά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο και από τη χρήση των τριών διαφορετικών 

αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων, παρουσιάζουν κορυφές που αντιστοιχούν στα 

κρυσταλλικά επίπεδα της θερµικά µετασταθούς δοµής του ανατάση (Cheng et al., 2016). 

Αντίθετα το γράφηµα XRD των στερεών από κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες 
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παρουσιάζει περισσότερες κορυφές που οφείλονται και στην παρουσία ρουτηλίου. 

Συγκεκριµένα, διακρίνεται καθαρά η θεµελιώδους τάξης κορυφή του ρουτηλίου που 

αποδίδεται στο κρυσταλλικό επίπεδο (110) (Mahshid et al., 2006) και οι άλλες κορυφές του 

ρουτηλίου, που εµφανίζονται στις τιµές 2θ ίσες µε 27.39ο, 35.94ο, 41.16ο και 56.52ο και 

αντιστοιχούν στις κρυσταλλικές έδρες περίθλασης (110), (101), (111) και (220), αντίστοιχα 

(Patra et al., 2016). Η κορυφή στα 2θ = 30.58ο η οποία απουσιάζει στα γραφήµατα των 

στερεών µετά από πύρωση στους 700 oC, αποδίδεται στην παρουσία ανατάση. Από τη 

θεµελιώδους τάξης κορυφή (Πίνακας 4.4.11) είναι σαφές ότι η κορυφή του στερεού από τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ένταση, έχει το µεγαλύτερο πλάτος 

(FWHM) και το µέγιστο της είναι µετατοπισµένο σε µεγαλύτερες τιµές γωνίας 2θ. Αυτό 

σχετίζεται µε την αυξηµένη κρυσταλλικότητα, λόγω υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης κατά 

τη σύνθεση.  

Πίνακας 4.4.11: Αποτελέσµατα XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων 
σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg

(Å) 
FWHM 

(ο) 
LXRD 
(nm) 

TiO2 pH = 2 600 oC 2h 27.8 25.26 (101) 3.5225 0.3908 21.78
TiO2 benz alc & ac ac 600 oC 2h 45.3 25.36 (101) 3.5095 0.4298 19.8 
TiO2 TrX-100 600 oC 2h 31 25.24 (101) 3.5254 0.5142 16.55
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 4.6 25.27 (101) 3.5211 0.3859 22.05
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 0.7 25.24 (101) 3.5262 0.2963 28.72

Δεύτερη κορυφή και µε µεγάλη διαφορά όσον αφορά την ένταση είναι εκείνη του δείγµατος 

από το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114, ακολουθεί το στερεό από το µικρότερο αµφίφιλο, 

µετά το υλικό από τα κολλοειδή υδατικά συστήµατα και τέλος η µικρότερης έντασης και 

σχετικά διευρυµένη κορυφή αντιστοιχεί στο στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό (Triton 

X-100). Το κρυσταλλικό µέγεθος, που υπολογίστηκε µε την εξίσωση Debye-Scherrer

(Swapna and Haridas, 2015), αυξάνεται µε την εξής σειρά: TrX-100 < solvothermal < pH 2 <

TrX-114 < TrX-45. Από τη σειρά είναι σαφές ότι τα στερεά από το µεγαλύτερο αµφίφιλο

TrX-100 και ακολούθως από τη διαλυτοθερµική µέθοδο παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη

θερµική σταθερότητα.

Τα φάσµατα FTIR των στερεών µετά από πύρωση στους 600 oC για δύο ώρες 

τοποθετούνται στο Σχήµα 4.4.15.  
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Σχήµα 4.4.15: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 600 oC για 2 h που 
σχηµατίστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων σε 
pH 2 και της διαλυτοθερµικής διαδικασίας. 

Από τα φάσµατα είναι σαφές ότι η ζώνη γύρω στους 500 cm-1 διευρύνεται ακόµη πιο πολύ 

για τα στερεά από τα αντίστροφα µικρογαλακτώµατα ενώ στενεύει για τα υλικά από τα 

συνθετικά µονοπάτια χωρίς τη χρήση µήτρας. Επιπρόσθετα, στους 671 cm-1 διακρίνεται 

µόνο µία πολύ µικρή κορυφή, ενώ εκείνη στους 464 cm-1 είναι µικρότερης έντασης και πολύ 

πιο στενή από την αντίστοιχη στη θερµοκρασία πύρωσης των 500 oC. Επιπλέον, η κορυφή 

στους 1626 cm-1 µόλις που διακρίνεται στα φάσµατα υποδεικνύοντας περαιτέρω 

συµπύκνωση των οµάδων Τi-ΟΗ προς σχηµατισµό δεσµών Ti-O-Ti. Οι κορυφές στους 1391 

cm-1 για τα στερεά χωρίς χρήση µήτρας και για το υλικό από το µικρότερο

επιφανειοδραστικό µόριο Triton X-45 διευρύνονται κάπως (Πίνακας 4.4.6), υποδεικνύοντας

σταδιακή αλλαγή στον τύπο των χηµικών δεσµών Ti-O-C-R ή R-C-Ti-O ή Ti-OH και της

διάταξης των ατόµων στο κρυσταλλικό πλέγµα (Vajedi and Dehghani, 2016).

Καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία πύρωσης το κρυσταλλικό πλέγµα συρρικνώνεται και 

αρχίζει ο µετασχηµατισµός της θερµικά µετασταθούς δοµής του ανατάση στη θερµικά 

σταθερή κρυσταλλική δοµή του ρουτηλίου. Ας σηµειωθεί ότι οι κρυσταλλικές δοµές 

αποτελούνται από συνεχόµενα οκτάεδρα TiO6 που στην περίπτωση του ανατάση 

µοιράζονται τέσσερα οξυγόνα ενώ στο ρουτήλιο δύο οπότε γίνεται µετάβαση από τον αριθµό 

4 κοινών ατόµων οξυγόνου στον αριθµό 2. Καταληκτικά, η κρυσταλλική δοµή των στερεών 

τιτάνιας σχετίζεται άµεσα µε την κορυφή στους 1391 cm-1 και τη ζώνη στους 500 cm-1 (Yu et 
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4.4.5 Επίδραση της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης των 700 oC στα 

χαρακτηριστικά δοµής των δειγµάτων τιτάνιας 

Για τη µελέτη και σύγκριση των επιφανειακών χαρακτηριστικών των στερεών µετά από 

πύρωση στους 700 oC έγιναν µετρήσεις προσρόφησης Ν2, XRD και FTIR. Ας σηµειωθεί ότι 

δεν έγινε κατορθωτή η µέτρηση πορώδους των στερεών µετά από πύρωση στους 700 oC 

καθώς σε αυτές τις ψηλές θερµοκρασίες επέρχεται σχεδόν πλήρης κατάρρευση του 

µεσοπορώδους δικτύου. Οι µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ των στερεών που παράχθηκαν 

από τους πέντε διαφορετικούς τρόπους σύνθεσης συνοψίζονται στο Σχήµα 4.4.16.  

Σχήµα 4.4.16: Περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 700  oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών, των κολλοειδών υδατικών 
συστηµάτων σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Οι κορυφές περίθλασης γίνονται ακόµη πιο οξείες και µεγαλύτερης έντασης και µόνο εκείνες 

των στερεών τιτάνιας από τη διαλυτοθερµική µέθοδο και τη χρήση του Triton X-100 

αντιστοιχούν αποκλειστικά στα κρυσταλλικά επίπεδα του ανατάση (Niederberger et al., 

2002; Cheng et al., 2016). Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς αυτά τα δύο υλικά 

χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη. 

Συγκεκριµένα, το στερεό από το Triton X-100 είναι το πιο σταθερό από όλα και παρουσιάζει 

το µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος, LXRD = 28.72 nm, (Πίνακας 4.4.12). Οπότε σε αυτά τα 

υλικά ο µετασχηµατισµός του ανατάση σε ρουτήλιο γίνεται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 

από 700 oC. Το γράφηµα XRD των στερεών που παράχθηκαν από κολλοειδή συστήµατα σε 

όξινες συνθήκες παρουσιάζει σε πολύ µεγαλύτερη ένταση τις κορυφές που αποδίδονται στο 

ρουτήλιο, που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κυρίαρχη µορφή τιτάνιας (Mahshid et al., 

2006). Στο περιθλασόγραµµα εµφανίζονται όλες οι κορυφές ρουτηλίου σε τιµές 2θ: 27.39ο, 
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36.09ο, 39.13ο, 41.3ο, 43.91ο, 54.2ο, 56.52ο, 64.06ο, 68.99ο και 69.71ο και που αποδίδονται 

στις κρυσταλλικές έδρες περίθλασης (110), (101), (200), (111), (210), (211), (220), (002), 

(301) και (112), αντίστοιχα (Patra et al., 2016). Οι κορυφές που αντιστοιχούν στη δοµή του

ανατάση είναι σχετικά πολύ µικρές. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι η κορυφή στην τιµή 2θ

= 30.58ο απουσιάζει στα δείγµατα µετά από πύρωση στους 700 oC, γεγονός που υποδεικνύει

επιπρόσθετα ότι τα στερεά από τα κολλοειδή συστήµατα συνίστανται κυρίως από ρουτήλιο.

Από τη θεµελιώδους τάξης κορυφή της δοµής του ανατάση (Σχήµα 4.4.16, Πίνακας 4.4.12),

είναι προφανές ότι οι κορυφές των σωµατιδίων TiO2 από τη χρήση του ενδιάµεσου (Triton

X-114) και µικρότερου τασιενεργού (Triton X-45) χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη

ένταση και παρουσιάζουν παρόµοιο πλάτος κορυφής (FWHM) υποδηλώνοντας αυξηµένη

κρυσταλλικότητα, λόγω της µειωµένης θερµικής σταθερότητας του πρόδροµου υλικού.

Πίνακας 4.4.12: Μετρήσεις XRD των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 700 oC για 2 h από τα τρία 
διαφορετικά αντίστροφα µικύλια, τα κολλοειδή όξινα συστήµατα και τη διαλυτοθερµική τεχνική. 

δείγµα 
2θBragg 

(ο) 
επίπεδο 

dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

TiO2 pH = 2 700 oC 2h 27.43 (110) 3.249 0.1956 43.7 
TiO2 benz alc & ac ac 700 oC 2h 25.32 (101) 3.5154 0.2406 35.37
TiO2 TrX-100 700 oC 2h 25.23 (101) 3.5271 0.2963 28.72
TiO2 TrX-114 700 oC 2h 25.25 (101) 3.5246 0.2423 35.12
TiO2 TrX-45 700 oC 2h 25.26 (101) 3.523 0.2221 38.31

Δεύτερη κορυφή και µε αρκετή διαφορά όσον αφορά την ένταση έρχεται εκείνη του 

δείγµατος από τη διαλυτοθερµική σύνθεση και τέλος το στερεό από το µεγαλύτερο αµφίφιλο. 

Όσον αφορά τα σωµατίδια TiO2 των κολλοειδών συστηµάτων παρουσιάζουν ως κορυφή 

θεµελιώδους τάξης εκείνη της φάσης του ρουτηλίου (110). Τα δείγµατα από το ενδιάµεσο 

και µικρότερο αµφίφιλο εµφανίζουν µία πολύ µικρή αλλά διακριτή κορυφή θεµελιώδους 

τάξης που αντιστοιχεί στη δοµή του ρουτηλίου, υποδεικνύοντας ότι σε αυτή τη θερµοκρασία 

πύρωσης (700 oC) ξεκινά ο µετασχηµατισµός του ανατάση σε ρουτήλιο. Το κρυσταλλικό 

µέγεθος (Marco et al., 2010; Swapna and Haridas, 2015) των οξειδίων του τιτανίου 

αυξάνεται µε την εξής σειρά: TrX-100 < TrX-114 < solvothermal < TrX-45 < pH 2. Γενικά 

τα δεδόµενα δείχνουν ότι τα στερεά TiO2 κυρίως από το µεγαλύτερο αµφίφιλο TrX-100 και 

το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114, και µετά τα στερεά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. 

Στο Σχήµα 4.4.17 δίνονται τα φάσµατα FTIR των πυρωµένων στους 700 oC δειγµάτων 

τιτάνιας που παρασκευάστηκαν µε τους πέντε διαφορετικούς τρόπους σύνθεσης.  
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Σχήµα 4.4.17: Υπέρυθρα φάσµατα των υλικών TiO2 πυρωµένων στους 700 oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω της χρήσης µήτρας Triton X, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της 
διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Από τα φάσµατα (Σχήµα 4.4.17) παρατηρείται ότι η ζώνη γύρω στους 500 cm-1 

διευρύνεται ακόµη πιο πολύ για τα στερεά από τα αντίστροφα µικύλια και τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο σε σχέση µε τα σωµατίδια από τα κολλοειδή συστήµατα. 

Επιπρόσθετα, οι κορυφές στους 521 cm-1 και στους 671 cm-1 στα φάσµατα των δειγµάτων 

από τα κολλοειδή συστήµατα σε όξινες συνθήκες και από το µικρότερο αµφίφιλο, Triton X-

45 αντίστοιχα, οφείλονται (Πίνακας 4.4.6) στις δονήσεις των δεσµών Ti-O-Ti και Ti-O που 

είναι χαρακτηριστικές για το ρουτήλιο (Song and Pratsinis, 2000; Farmer, 1974).  

Επιπλέον, η κορυφή στους 1626 cm-1 µικραίνει περισσότερο λόγω περαιτέρω 

συµπύκνωσης των οµάδων Τi-ΟΗ προς σχηµατισµό δεσµών Ti-O-Ti. Οι κορυφές στους 

1391 cm-1 για τα στερεά χωρίς χρήση µήτρας και για τα υλικά από το ενδιάµεσο και 

µικρότερο επιφανειοδραστικό µόριο (Triton X-114 και Triton X-45) διευρύνονται, 

υποδηλώνοντας τη βαθµιαία αλλαγή του µήκους των ενδο-ατοµικών δεσµών (Ti-O-C-R ή R-

C-Ti-O ή Ti-OH) και της διάταξης των ατόµων στο κρυσταλλικό πλέγµα (Vajedi and 

Dehghani, 2016). Αυτή η βαθµιαία αλλαγή σχετίζεται µε τη συρρίκνωση του κρυσταλλικού 

πλέγµατος και το µετασχηµατισµό του µετασταθή ανατάση στο θερµικά σταθερότερο 

ρουτήλιο (Yu et al., 2003). 
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4.4.6 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων της επίδρασης της πορείας σύνθεσης 

και της θερµοκρασίας πύρωσης στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών 

τιτάνιας  

Στα Σχήµατα 4.4.18 και 4.4.19 συσχετίζονται τα δεδοµένα των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών που εξάχθηκαν από τις µετρήσεις του πορώδους και της περίθλασης 

ακτίνων Χ µε τους πέντε διαφορετικούς τρόπους παρασκευής σωµατιδίων τιτάνιας 

αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης. 

Σχήµα 4.4.18: Γραφήµατα συσχέτισης και σύγκρισης του πορώδους (SpA, Vsp και dDFT) και των 
χαρακτηριστικών XRD (LXRD και dBragg) των στερεών TiO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h που 
παρασκευάστηκαν µέσω των τριών διαφορετικών τασιενεργών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων 
σε pH 2 και της διαλυτοθερµικής σύνθεσης. 

Από τα πιο πάνω διαγράµµατα είναι φανερό ότι:  

α) η εκχύλιση των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της ειδικής 

επιφάνειας και του ειδικού όγκου πόρων και βελτίωση των επιφανειακών χαρακτηριστικών 

(µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος και µικρότερες ενδο-ατοµικές αποστάσεις στο 

κρυσταλλικό πλέγµα) των παραγοµένων στερεών τιτάνιας από τα αντίστροφα µικύλια σε 

σηµείο που να υπερτερούν των υλικών που παράχθηκαν χωρίς τη χρήση µήτρας. 

β) σε όλες τις θερµοκρασίες πύρωσης τα στερεά από τα αντίστροφα µικύλια παρουσιάζουν 

µικρότερες τιµές ειδικού όγκου και µέσης διαµέτρου πόρων και µεγαλύτερες τιµές ενδο-

ατοµικών αποστάσεων από τα υλικά που παρασκευάστηκαν χωρίς χρήση µήτρας. 

γ) αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης το κρυσταλλικό µέγεθος αυξάνει µε πιο αργό 

ρυθµό στα στερεά από τα αντίστροφα µικύλια από ότι σε εκείνα χωρίς τη χρήση µήτρας. 
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δ) τα στερεά από το µεγαλύτερο τασιενεργό Triton X-100 και τη διαλυτοθερµική µέθοδο 

χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη. 

Σχήµα 4.4.19: Επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες (SpA, Vsp και dDFT) και στα 
χαρακτηριστικά XRD (LXRD και dBragg) των δειγµάτων TiO2 που παράχθηκαν µέσω των τριών 
διαφορετικών επιφανειοδραστικών, των κολλοειδών υδατικών συστηµάτων και της διαλυτοθερµικής 
σύνθεσης. 

4.4.7 Μελέτες DRUV-Vis στερεάς κατάστασης και SEM των δειγµάτων TiO2 χωρίς τη 

χρήση µήτρας αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης 

Τα φάσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης όλων των υπό µελέτη δειγµάτων TiO2 

χωρίς τη χρήση µήτρας (Σχήµα 4.4.20) αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης λήφθηκαν 

µε στόχο την εύρεση των φασµατικών τους αποκρίσεων, τη σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες 

µετρήσεις DRUV-Vis των στερεών τιτάνιας από τη χρήση των αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton-X και τον προσδιορισµό του ενεργειακού χάσµατος των 

στερεών (Reli et al., 2015). Η ζώνη του ενεργειακού χάσµατος του δείγµατος αποτελεί 

σηµαντικό χαρακτηριστικό στην φωτοκατάλυση. Η θεωρητική ελάχιστη ενέργεια του 

φωτονίου που απαιτείται για να παραχθεί ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής στον φωτοκαταλύτη 

καθορίζεται από τη ζώνη του ενεργειακού χάσµατος. Από το συγκριτικό γράφηµα της 

συσχέτισης του ενεργειακού διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης όλων των υπό µελέτη 

δειγµάτων του Σχήµατος 4.4.20 είναι σαφές ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα βρίσκονται σε 

συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα ισοθερµικής προσρόφησης, XRD και FTIR. 
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Σχήµα 4.4.20: Φάσµατα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης και συγκριτικό γράφηµα της συσχέτισης του 
ενεργειακού διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης όλων των υπό µελέτη δειγµάτων TiO2 (µε και χωρίς 
τη χρήση µήτρας) αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης.  

Γενικά τα στερεά τιτάνιας µε δοµή ανατάση παρουσιάζουν τιµές ενεργειακού χάσµατος 

πάνω από 3.2 eV (3.23-3.6 eV), ενώ τα στερεά µε δοµή ρουτηλίου δίνουν ενεργειακό χάσµα 

µε χαµηλότερες τιµές (3.02-3.24 eV) (Hanaor and Sorrell, 2011). Σύµφωνα και µε τα 

δεδοµένα των Πινάκων 4.2.8.1, 4.2.10.1 και 4.4.13 το µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος δίνει 

µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα και είναι χαρακτηριστικό για τα στερεά από το ενδιάµεσο 

επιφανειοδραστικό TrX-114 και τα κολλοειδή υδατικά συστήµατα σε pH 2. Όµως στην 

περίπτωση του ενδιάµεσου TrX-114 τα δείγµατα παρουσιάζουν µεγάλο ενεργειακό χάσµα 

στους 400 oC και µετά ακολουθεί η σταδιακή πτώση των τιµών, λόγω της σταδιακά 

αυξανόµενης παρουσίας της φάσης του ρουτηλίου στο κρυσταλλικό τους πλέγµα. Τα υλικά 

από τη µέθοδο σε υδατική φάση σε pH 2 στους 400 και 500 oC παρουσιάζουν µεγάλο 

ενεργειακό διάκενο, µεγαλύτερο από εκείνο του καθαρού ρουτηλίου, εξαιτίας της 

συνύπαρξης των δύο φάσεων ανατάση και ρουτηλίου, κάτι που συµβαίνει και στα στερεά 

από το µικρότερο αµφίφιλο TrX-45 µετά τους 500 oC. Ενώ στους 600 και 700 oC τα υλικά 

από τα κολλοειδή συστήµατα σε pH 2 προβάλλουν τη µικρότερη τιµή ενεργειακού 

χάσµατος, λόγω του ότι αποτελούνται µόνο από ρουτήλιο. 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

134 

Πίνακας 4.4.13: Δεδοµένα DRUV-Vis στερεάς κατάστασης όλων των υπό µελέτη δειγµάτων TiO2 
χωρίς τη χρήση µήτρας (κολλοειδή υδατικά συστήµατα και διαλυτοθερµική µέθοδος) αυξανοµένης της 
θερµοκρασίας πύρωσης. 

δείγµα κορυφή TiO2 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
TiO2 (eV) LXRD (nm) 

TiO2 pH = 2 100 oC 24h 339.3 3.66 5.47 
TiO2 pH = 2 400 oC 2h 345.7 3.59 7.32 
TiO2 pH = 2 500 oC 2h 356.4 3.48 9.47 
TiO2 pH = 2 600 oC 2h 383.3 3.24 21.78 
TiO2 pH = 2 700 oC 2h 391 3.17 43.7 
TiO2 benz alc & ac ac dried 336.8 3.68 10.86 
TiO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 350.4 3.54 12.33 
TiO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 356.8 3.48 14.88 
TiO2 benz alc & ac ac 600 oC 2h 361.1 3.44 19.8 
TiO2 benz alc & ac ac 700 oC 2h 367.1 3.38 35.37 

Τέλος, στα δύο δείγµατα από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό TrX-100 και τη 

διαλυτοθερµική µέθοδο αντιστοιχούν καµπύλες µε µικρές µεταβολές ενεργειακού διάκενου 

αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης. Επιπρόσθετα, τα αντίστοιχα διάκενα έχουν τιµές 

πάνω από 3.2 eV, υποδεικνύοντας ότι ο ανατάσης είναι η κυρίαρχη φάση. Το αξιοσηµείωτο 

είναι ότι τα στερεά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο πάνω από τους 500 oC παρουσιάζουν το 

µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα, λόγω της µεγάλης θερµικής ανθεκτικότητας τους. Συνεπώς ο 

τρόπος σύνθεσης των σωµατιδίων τιτάνιας είναι καθοριστικός για τη δοµή των στερεών 

(ανατάσης ή και ρουτήλιο) και συνεπώς για το ενεργειακό τους χάσµα και τις οπτικές τους 

ιδιότητες (Pournajaf et al., 2014). 

Σύµφωνα µε τις φωτογραφίες SEM των Σχηµάτων 4.4.21 Α και Γ και 4.4.22 Β και Δ των 

στερεών τιτάνιας από τις µεθόδους χωρίς τη χρήση µήτρας σε υδατική και µη-υδατική φάση, 

αντίστοιχα, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν ρωγµές στην επιφάνεια των στερεών και όλα τα 

δείγµατα συνίστανται από θραύσµατα ακανόνιστων σχηµάτων µε λείες επιφάνειες.  

Α Β Γ
Σχήµα 4.4.21: Εικόνες SEM για τα στερεά τιτάνιας από υδατικά κολλοειδή πυρωµένα στους 100 oC για 
24 h (Α), στους 400 oC (Β) και στους 600 oC για 2 h (Γ) σε διαφορετικές µεγεθύνσεις. 
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Επιπρόσθετα, τα υλικά από τα δύο συνθετικά µονοπάτια χωρίς τη χρήση µήτρας δεν 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένη µορφολογία ή σχήµα, ούτε από καθαρές φάσεις ανατάση 

ούτε στη φάση ρουτηλίου. 

(Α)   (Β)

(Γ)   (Δ)
Σχήµα 4.4.22: Φωτογραφίες SEM για τα υλικά TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο πυρωµένα στους 
400 oC στις µεγεθύνσεις 500 x (Α) και 1.5 kx (Β), στους 600 oC (Γ) και στους 700 oC για 2 h (Δ) σε 
µεγέθυνση των 500 x. 

Τα στερεά τιτάνιας από τις διαλυτοθερµικές µεθόδους είναι πολύ καλοσχηµατισµένα και 

λεπτόκοκκα, σε µορφή σκόνης και το µέσο µέγεθος των συσσωµατωµάτων βάσει των 

µετρήσεων SEM κυµαίνεται γύρω στα 48 µm (Σχήµατα 4.4.21 Β και 4.4.22 Α). Η µέση τιµή 

που χαρακτηρίζει τα σωµατίδια TiO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων είναι 130 µm 

(Σχήµα 4.2.21.2).  

Στην περίπτωση των υδατικών κολλοειδών συστηµάτων και σύµφωνα µε τις εικόνες 

SEM, αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων 

µεταβάλλεται ως εξής: 48, 61 και 87 µm για τους 400, 600 και 700 oC, αντίστοιχα. Γεγονός 

που δείχνει σύντηξη των σωµατιδίων µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης και εποµένως 

τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται από µειωµένη θερµική σταθερότητα (Mahshid et al., 2006). 
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Αντιθέτως, το µέσο µέγεθος των συσσωµατωµάτων της διαλυτοθερµικής µεθόδου αλλάζει 

ελάχιστα µε αύξηση της θερµοκρασίας και µεταβάλλεται για 400, 600 και 700 oC σε 48, 47 

και 56 µm, αντίστοιχα. Συνεπώς, τα στερεά αυτά χαρακτηρίζονται από µεγάλη θερµική 

σταθερότητα (Marco et al., 2010). 

4.5 Μηχανισµός σχηµατισµού νανοσωµατιδίων TiO2 σε υδατική φάση χωρίς χρήση 

µήτρας 

Στο κεφάλαιο αυτό  γίνεται αναφορά στο µηχανισµό που λαµβάνει χώρα για σχηµατισµό 

των νανοσωµατιδίων TiO2 µέσω της υδρόλυσης ισοπροποξειδίου του τιτανίου (σε 

ισοπροπανόλη) και χώνευσης (γήρανσης) του κολλοειδούς ιζήµατος σε περίσσεια νερού και 

όξινες συνθήκες (pH 2). 

Η παρασκευή των κολλοειδών σωµατιδίων TiO2 µπορεί να λάβει χώρα µέσω της πολυ-

υδρόλυσης και της πολυσυµπύκνωσης των αλκοξειδίων του τιτανίου παρουσία νερού. Κατά 

την αντίδραση τους µε το νερό, τα αλκοξείδια του τιτανίου υδρολύονται και ακολούθως 

πολυµερίζονται για να σχηµατίσουν τρισδιάστατο δίκτυο πηκτώµατος οξειδίου του τιτανίου 

(Vorkapic and Matsoukas, 1998). Αυτές οι αντιδράσεις µπορεί να περιγραφούν γενικά µε τις 

Εξισώσεις 4.5.1 και 4.5.2 ως ακολούθως (Mahshid et al., 2006):  

Ti(O%Pr)) 	+ 	4H.O	 → 	2Ti(OH))	 +	4%PrOH     (υδρόλυση)        (4.5.1) 

01(23))	 → 	012.	43.2	 +	 2 − 4 3.2     (συµπύκνωση)         (4.5.2) 

Η υδρόλυση στην παρουσία περίσσειας ποσότητας νερού είναι ακαριαία και ολοκληρώνεται 

εντός δευτερολέπτων. Για περιορισµό της υψηλής δραστικότητας, τα αλκοξείδια του τιτανίου 

διαλύονται συνήθως σε αλκοόλη πριν την ανάµειξη µε το νερό. Το µέγεθος, η σταθερότητα 

και η µορφολογία του παραχθέντος λύµατος από το τετρα-ισοπροποξείδιο του τιτανίου 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από το µοριακό λόγο νερού προς τιτάνιο (r = [H2O]/[Ti]). Ο 

µοριακός αυτός λόγος, r, για (i) χαµηλές τιµές (r ≤ 10), οδηγεί σε σχηµατισµό σφαιρικών, 

σχετικά µονοδιάσπαρτων σωµατιδίων µε διαµέτρους που να κυµαίνονται από 0.5 σε 1 mm 

και (ii) για ψηλότερες τιµές (r > 10) σε κολλοειδή σωµατίδια που είναι ασταθή και 

καταβυθίζονται υπό τη µορφή µεγάλων συσσωµατωµάτων. Αυτά τα συσσωµατώµατα είναι 

δυνατόν να «χωνευθούν» µε χηµικές διεργασίες σε σωµατίδια µε διάµετρο της  τάξης 100 nm 

και κάτω (Look and Zukoski, 1992; Look and Zukoski, 1995; Nagpal et al., 1994). Ο 
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σχηµατισµός κολλοειδών σωµατιδίων τιτάνιας σε µεγάλους µοριακούς λόγους, r, 

παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, επειδή κάτω από αυτές τις συνθήκες σχηµατίζονται τα 

µικρού µεγέθους σωµατίδια.  

Για περιγραφή του ρόλου του µοριακού λόγου (r) στο σχηµατισµό νανοσωµατιδίων 

τιτάνιας οι Look και Zukoski (1995) πρότειναν έναν µηχανισµό ανάπτυξης όπου η 

σταθερότητα των κολλοειδών σωµατιδίων αποδίδεται στον συνδυασµό ηλεκτροστατικών 

δυνάµεων και δυνάµεων άπωσης µικρής εµβέλειας, η οποία οδηγεί σε σχηµατισµό 

σωµατιδίων κατά ζεύγη και µε τα οποία ακολούθως µπορούν να συντηχθούν. Οι απωστικές 

δυνάµεις αποδίδονται µερικώς και στη στερεοχηµική παρεµπόδιση που οφείλεται στις 

επιφανειακές ισοπροπυλοµάδες. Εάν το επιφανειακό δυναµικό των σωµατιδίων είναι αρκετά 

µεγάλο, η κίνηση Brown δεν είναι καθοριστική και παράγεται ίζηµα που απαρτίζεται από 

οµοιόµορφου µεγέθους σωµατίδια. Η κολλοειδής σταθερότητα και µορφολογία των 

σωµατιδίων της τιτάνιας στο ίζηµα περιγράφεται από το µοντέλο του επιφανειακού 

δυναµικού µικρής εµβέλειας δυνάµεων άπωσης, σύµφωνα µε την προσέγγιση Derjaguin για 

εκθετικά φθίνουσες δυνάµεις ενυδάτωσης µεταξύ επίπεδων επιφανειών (Bogush and Zukoski 

IV, 1991) σύµφωνα µε την Εξίσωση 4.5.3:  

CD	 = 	E7FGDH	I4J − H GD K∗ − 	2  (4.5.3) 
όπου,  
Sa = 1.5x10-3 J.m-2 = ονοµαστικές αριθµητικές τιµές του δυναµικού επαφής για επίπεδες επιφάνειες, 
ls = 10-9 m = µήκος παρακµής, 
α = σωµατίδια ίσης ακτίνας και 
r* = r/α (r: διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών κέντρων - center-to-center separation).  

Για υπολογισµό του δυναµικού ζεύγους προστίθενται οι δυνάµεις van der Waals, οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και οι δυνάµεις ενυδάτωσης που αντιστοιχούν στην 

συνολική ενέργεια αλληλεπιδράσεων (Look et al., 1990) ως VT = Va + Ve + Vs. Σε αυτό το 

µοντέλο, η αλληλεπίδραση µικρής εµβέλειας δυνάµεων άπωσης (SRR) παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη σταθερότητα µικρών κολλοειδών σωµατιδίων και ευνοεί την οµοιόµορφη 

ανάπτυξη τους επειδή παράγεται ένα δευτερεύον ελάχιστο δυναµικό στο οποίο παγιδεύονται 

τα σωµατίδια. Όταν το σωµατιδιακό επιφανειακό δυναµικό αυξάνεται (µε την προσθήκη 

νιτρικού οξέος - δηµιουργία όξινων συνθηκών) οι αλληλεπιδράσεις SRR συνεχίζουν να 

παρέχουν κολλοειδή σταθερότητα για µικρά σωµατίδια (Σχήµα 5 - Look and Zukoski, 1995). 

Όταν τα σωµατίδια έχουν αρκετά µεγάλο επιφανειακό δυναµικό, η διάχυση είναι ΠΟ
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περιορισµένη, δεν σχηµατίζονται παροδικά ζεύγη σωµατιδίων και συνεπώς, στο τέλος της 

αντίδρασης, παρατηρούνται οµοιόµορφα ιζήµατα (Look and Zukoski, 1995). 

Οι τρεις ακόλουθοι µηχανισµοί είναι καθοριστικοί όσον αφορά την πυκνότητα των 

σωµατιδίων στα αρχικά στάδια της αντίδρασης καθίζησης και για το πόσο η ανάπτυξη µέσω 

της συσσωµάτωσης αποτελεί το ευνοϊκότερο µονοπάτι. Στον πρώτο µηχανισµό, τα 

συσσωµατώµατα µικρών πρωτογενών σωµατιδίων (2-10 nm σε διάµετρο) δύναται εύκολα να 

εξοµαλυνθούν µε περαιτέρω συσσωµάτωση ή προσκόλληση των καθιζανόντων ειδών τα 

οποία είναι παρόµοιου µεγέθους µε τα σωµατίδια στο συσσωµάτωµα (µορφή νιφάδας) σε 

αντίθεση µε τη βραδύτερη αντίδραση όπου τα συσσωµατώµατα είναι πολύ µεγαλύτερα από 

ότι τα καθιζάνοντα σωµατίδια. Στο δεύτερο µηχανισµό, ο ρυθµός απώλειας των ειδών της 

διαλυτής τιτάνιας είναι πολύ γρήγορος στα αρχικά στάδια της αντίδρασης. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα, τα σωµατίδια ίσως να αναπτύσσονται γρήγορα µέσω του αρχικού σταδίου του 

ασταθούς κολλοειδούς συστήµατος. Ο τρίτος µηχανισµός περιλαµβάνει αναδιευθέτηση εντός 

των νιφάδων και απαιτεί τον αργό σχηµατισµό µη-αντιστρεπτών δεσµών ανάµεσα στα µικρά 

σωµατίδια δίνοντας έτσι το χρόνο στα συσσωµατώµατα να έρθουν πιο κοντά το ένα µε το 

άλλο µέσω της ανακατάταξης (Look and Zukoski, 1995). 

Επιπλέον, το pH του διαλύµατος έχει ισχυρή επίδραση στην κατανοµή µεγέθους των 

νανοσωµατιδίων TiO2. Όταν το pH στο διάλυµα είναι µεγαλύτερο από δύο, τότε 

σχηµατίζεται άσπρο εναιώρηµα ακατέργαστων ιζηµάτων αµέσως µόλις ξεκινήσει η 

αντίδραση της υδρόλυσης. Όταν το pH του διαλύµατος είναι 2, τότε σχηµατίζεται οµοιογενές 

εναιώρηµα λεπτόκοκκων σωµατιδίων (Mahshid et al., 2006). Ως γνωστό στη µέθοδο της 

συγκαταβύθισης το pH παίζει σηµαντικό ρόλο κυρίως στο στάδιο της πυρηνογένεσης αφού 

καθορίζεται ο υπερκορεσµός και έτσι ο ρυθµός σχηµατισµού των πυρήνων. Μέσω της 

Εξίσωσης 4.5.4 υπολογίζεται ο υπερκορεσµός και εκτιµάται ο ρυθµός πυρηνογένεσης 

(Tsevis et al., 1998; Zhou et al., 2002).  

7 = 9:;< =>? ;

@AB
       (4.5.4) 

όπου, 
S: αριθµητική τιµή υπερκορεσµού διαλύµατος και 
KSP: σταθερά γινοµένου διαλυτότητας. 

Στην προκειµένη περίπτωση το pH είναι όξινο (pH = 2) οπότε η συγκέντρωση των [OH-] 

είναι πολύ µικρή και εποµένως ο υπερκορεσµός είναι πολύ µικρός άρα η πυρηνογένεση 

γίνεται µε πολύ αργό ρυθµό µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται µικρός αριθµός σωµατιδίων µε 
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µεγάλο µέγεθος κρυσταλλίτη εξαιτίας της ευνοούµενης κρυσταλλικής ανάπτυξης (Oh et al., 

2010). Εντούτοις, αυτά τα συσσωµατώµατα είναι δυνατόν να «χωνευτούν» µε χηµικό τρόπο 

προς σχηµατισµό σωµατιδίων µε το µέγεθος να ισούται µε 5.47 nm σύµφωνα µε τις 

πειραµατικές µετρήσεις XRD (Πίνακας 4.4.5) και τους προαναφερθέντες µηχανισµούς. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιείται περίσσεια νερού µε συγκεκριµένο 

µοριακό λόγο ως προς την συγκέντρωση της πρόδροµης ένωσης της τιτάνιας. Κατόπιν 

θέρµανσης του µίγµατος στους 60-70 oC για σχεδόν 18-20 ώρες, ο όγκος του εναιωρήµατος 

µειώνεται στα 50 mL και προκύπτει θολό γαλακτώδες πήκτωµα. Μετά την έκπλυση του 

πηκτώµατος µε αιθανόλη και ξήρανσής του στους 100 oC λαµβάνεται λεπτόκοκκη σκόνη 

ανοικτο-κίτρινου χρώµατος. 

4.6 Μηχανισµός σχηµατισµού νανοσωµατιδίων TiO2 σε µη-υδατική φάση χωρίς χρήση 

µήτρας µε διαλυτοθερµική µέθοδο 

Η σύνθεση του οξειδίου του τιτανίου µέσω µίας διαλυτοθερµικής (solvothermal) 

διεργασίας έλαβε χώρα σε µη υδατική φάση µε τη χρήση βενζυλικής αλκοόλης και 

ισοπροποξειδίου του τιτανίου µε µοριακή αναλογία ίση µε τη µονάδα (Walton, 2011; 

Niederberger et al., 2007). Όµως µετά από µία µέρα θέρµανσης στους 150 oC δεν παράχθηκε 

κάποιο ίζηµα. Ως εκ τούτου, η χρήση παγόµορφου οξικού οξέος (Marco et al., 2010) στη 

συνθετική διαδικασία (TTIP/acetic acid molar ratio = 1:4) θεωρήθηκε αναγκαία και για 

επιτάχυνση του ρυθµού της υδρόλυσης και της συµπύκνωσης. Η χηµική τροποποίηση του 

ισοπροποξειδίου του τιτανίου µε παγόµορφο οξικό οξύ (Parra et al., 2008) επισυµβαίνει σε 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας και διαµέσου του σχηµατισµού ενός σταθερού συµπλόκου, 

που θα συζητηθεί πιο κάτω. Αυτή η χηµική τροποποίηση απαιτείται για να περιοριστεί η 

διαθεσιµότητα των οµάδων που δύναται να υδρολυθούν και να συµπυκνωθούν γρήγορα 

(Parra et al., 2008). Οι χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στο αντιδρόν µίγµα 

περιγράφονται από τις Εξισώσεις 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 και 4.6.4.  

Ti(O%Pr)) 	+ 	4H.O	 → 	2Ti(OH))	 +	4%PrOH     (υδρόλυση)         (4.6.1) 

01(23))	 → 	012.	43.2	 +	 2 − 4 3.2     (συµπύκνωση)         (4.6.2) 

01(2:MK)) 	+ 	4N3ON223	 → 	01(23))	 +	4:MK22NN3O     (εστεροποίηση)        (4.6.3) 

NP3QN3.23	 + 	N3ON223	 → 	NP3QN3.22NN3O 	+ 	3.2     (εστεροποίηση)        (4.6.4) 
ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑΣ 
___________________________________________________________________________ 

140 

Το µέγεθος και το σχήµα των αναπτυσσόµενων σωµατιδίων τιτάνιας ελέγχονται από τη 

δυνατότητα συντονισµού του οξικού οξέος µέσω των καρβοξυλικών υποκαταστατών που 

προσροφούνται στη σωµατιδιακή επιφάνεια των συµπλόκων του οξικού βενζυλεστέρα (Chen 

and Mao, 2007). Ας σηµειωθεί ότι αυτή η µέθοδος παρασκευής δεν απαιτεί το νερό ως 

διαλύτη, επειδή η αντίδραση της εστεροποίησης µεταξύ της βενζυλικής αλκοόλης και του 

οξικού οξέος που δεν αντέδρασε ελευθερώνει σταδιακά νερό στο περιβάλλον της 

αντίδρασης.  

Σύµφωνα µε αυτή τη συνθετική προσέγγιση, οι οργανικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται 

στη σύνθεση παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη βέλτιστη διασπορά των νανοσωµατιδίων TiO2 

ακόµη και µετά το πέρας της συνθετικής πορείας. Αυτές οι οργανικές ουσίες ενεργούν, στην 

πράξη, ως µαλακή (soft) µήτρα που κρατούν τα νανοσωµατίδια καλά-διαχωρισµένα και την 

ίδια στιγµή είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία µιας µεσοπορώδους δοµής κατά την 

επακόλουθη σύντηξη (Marco et al., 2010). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Marco et al., 2010; 

Parra et al., 2008; Walton, 2011; Niederberger et al., 2007) προτείνεται ο ακόλουθος 

τροποποιηµένος µηχανισµός της αντίδρασης (Σχήµα 4.6.1) για σχηµατισµό 

νανοκρυσταλλιτών τιτάνιας µε δοµή ανατάση. Στο αντιδρόν µίγµα (βενζυλικής 

αλκοόλης:TTIP:ξηρού οξικού οξέος = 1:1:4) ελαχιστοποιείται η ελευθέρωση νερού λόγω 

των αντιδράσεων της εστεροποίησης/µετεστεροποίησης. Με την ελεγχόµενη παραγωγή 

µορίων νερού, το πρώτο στάδιο οδηγεί στη συµπύκνωση των πρόδροµων ενώσεων τιτάνιας 

(TTIP), που περιλαµβάνει το σχηµατισµό ζεύγους οκταέδρων που µοιράζονται δύο άτοµα 

οξυγόνου (µία κοινή άκρη - an edge-sharing) όπως δείχνει το στάδιο (a) στο Σχήµα 4.6.1. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, η συµπύκνωση λαµβάνει χώρα διαµέσου της 

αντίδρασης olation εξαιτίας της µεγαλύτερης αστάθειας του νερού σε σχέση µε τις οµάδες 

των -OH, -OiPr και των µονοδοντικών ή/και διδοντικών οξικών υποκαταστατών. Η 

πρόσδεση του τρίτου οκταέδρου που καθορίζει την κρυσταλλική δοµή εξαρτάται από το αν 

τοποθετείται γραµµικά ή σχηµατίζει ελισσόµενη (στρεβλωµένη) αλυσίδα µε το διµερές 

(Jolivet, 1994; Lee and Zuo, 2004). Εντούτοις, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα το τρίτο 

προσδεµένο οκτάεδρο να µοιράζεται δύο οξυγόνα (µία άκρη) στη στρεβλωµένη (twisted) 

αλυσίδα, επειδή αυτή η σχετική τοποθέτηση µεταξύ των δύο αντιδρώντων υποκαταστατών 

του διµερούς (π.χ. -OH2, -OH ή -OiPr) προσανατολίζει κατάλληλα τη συµπύκνωση και ως εκ 

τούτου οδηγεί στη δοµή ανατάση. Τα στάδια (b) και (c) απεικονίζουν την πιθανή διαδικασία 

ολιγοµερισµού των εµβρυικών πυρήνων που προχωρεί µέσω των αντιδράσεων oxolation και 

alkoxolation. 
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Σχήµα 4.6.1: Πιθανό µονοπάτι του µηχανισµού της αντίδρασης που οδηγεί στο σχηµατισµό των 
πυρήνων σε νανοµέγεθος τιτάνιας στη δοµή του ανατάση µέσω των αντιδράσεων olation & 
oxolation/alkoxolation. 

Επιπλέον, στα ολιγοµερή, το άτοµο του τιτανίου γενικά συνδέεται και µε τα δύο οξυγόνα που 

προέρχονται από τους διδοντικούς υποκαταστάτες του οξικού βενζυλεστέρα, που είναι 

προϊόν εστεροποίησης της βενζυλικής αλκοόλης µε το ξηρό οξικό οξύ. Το σύµπλοκο του 

οξικού βενζυλεστέρα δρα ως µέσο κατεύθυνσης δοµής και αποτελεί ακόµη έναν παράγοντα 

που κατευθύνει τη συµπύκνωση των ολιγοµερών προς στη δηµιουργία της φάσης του 

ανατάση. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της χηµικής τροποποίησης του Ti(OiPr)4 µε ξηρό οξικό οξύ 

είναι ότι περιορίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η διαθεσιµότητα των ευάλωτων οµάδων 

που υδρολύονται και συµπυκνώνονται εύκολα µέσω του σχηµατισµού των συµπλόκων 

Ti(OCOCH3)(OiPr)2 & Ti(OCH2C6H5OCH3)(OiPr)2. Συνεπώς, η χρήση του ξηρού οξικού 

οξέος ως τροποποιητή (modifier) επιτρέπει τον έλεγχο του ρυθµού τόσο του βαθµού 

συµπύκνωσης όσο και του ολιγοµερισµού και κατευθύνει την εκλεκτική κρυστάλλωση της 

τιτάνιας στη φάση του ανατάση. Χωρίς τον έλεγχο του ρυθµού των αντιδράσεων της 

συµπύκνωσης, λαµβάνεται µία άµορφη µάζα συσσωµατωµένων σωµατιδίων αµέσως µετά 

την επαφή µε ίχνος νερού. Αυτό σηµαίνει ότι µε το ξηρό οξικό οξύ ως διδοντικό 

υποκαταστάτη και κάτω από ήπιες όξινες συνθήκες, οι αντιδράσεις συµπύκνωσης 

προχωρούν ως ένα σηµείο το οποίο οι πυρήνες νανοκρυσταλλιτών δεν αναπτύσσονται 

περαιτέρω, επειδή δεν ευνοείται περαιτέρω συµπύκνωση των εναποµεινάντων 

υποκαταστατών µέσω αντιδράσεων oxolation ή alkoxolation (Parra et al., 2008). 
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4.7 Μελέτες Raman σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα τιτάνιας 

Οι φωτοκαταλύτες τιτάνιας µε µικτές φάσεις ανατάση/ρουτηλίου σε διάφορες αναλογίες 

παρουσιάζουν ενισχυµένη δραστικότητα σε σχέση µε τα στερεά που συνίστανται µόνο από 

µία φάση. Αυτό οφείλεται στη συνεργική δραστικότητα του ρουτηλίου µε τον ανατάση 

(Castrejón-Sánchez et al., 2014). Οι µετρήσεις Raman που πραγµατοποιήθηκαν σε 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα TiO2 από τις µεθόδους µε χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton-

X µεταβαλλόµενου µεγέθους και από τις δύο συνθέσεις χωρίς χρήση µήτρας σε υδατική και 

µη φάση επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα XRD και DRUV-Vis των υπό µελέτη στερεών. 

Τέλος, θα µελετηθεί η επίδραση µικτών φάσεων ανατάση και ρουτηλίου στο ενεργειακό 

χάσµα, που προσδιορίστηκε µε µετρήσεις διάχυτης ανάκλασης. 

Η κρυσταλλική δοµή ανατάση χαρακτηρίζεται από έξι ενεργούς τρόπους δόνησης Raman: 

µία ισχυρή κορυφή εµφανίζεται στους 144 cm-1 ακολουθούµενη από χαµηλής έντασης 

κορυφές που τοποθετούνται στους 197, 399, 513, 519 και 641 cm-1. Οι ζώνες απορρόφησης 

στους 513 και 519 cm-1 αλληλεπικαλύπτονται και εµφανίζονται ως µία ζώνη. Η φάση 

ρουτηλίου παρουσιάζει τέσσερις ενεργούς τρόπους δόνησης Raman στους 143, 236, 447 και 

613 cm-1 (Castrejón-Sánchez et al., 2014). Σύµφωνα µε τους Clegg (Clegg et al., 2001) και 

Castrejón-Sánchez (Castrejón-Sánchez et al., 2014) και των συνεργατών τους, ο 

προσδιορισµός των ποσοστών των φάσεων ανατάση και ρουτηλίου βασίζεται στην ένταση 

των κορυφών στους 399 και 447 cm-1, αντίστοιχα. 

Στο Σχήµα 4.7.1 προβάλλονται για σκοπούς σύγκρισης τα φάσµατα Raman και τα 

αντίστοιχα περιθλασιγράµµατα ακτίνων Χ στερεών τιτάνιας από όλες τις υπό µελέτη 

συνθέσεις (µε και χωρίς χρήση µήτρας) µε διαφορετικό ποσοστό ανατάση σε διάφορες 

θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4.7.1 στα στερεά των υδατικών 

κολλοειδών συστηµάτων εµφανίζονται κορυφές Raman του ρουτηλίου από τους 400 oC και 

η περιεκτικότητα του υπολογίσθηκε ότι είναι 12 % στη δοµή, κάτι που συµφωνεί µε τα 

δεδοµένα από την ανάλυση των αποτελεσµάτων XRD (Κεφάλαιο 4.4.2).  
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Σχήµα 4.7.1: Φάσµατα Raman και τα αντίστοιχα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ δειγµάτων τιτάνιας 
από όλες τις υπό µελέτη συνθέσεις µε και χωρίς χρήση µήτρας µε διαφορετικό ποσοστό ανατάση σε 
διάφορες θερµοκρασίες. 

Επίσης, µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης αυξάνεται το ποσοστό ρουτηλίου στην 

κρυσταλλική δοµή των δειγµάτων και εµφανίζονται περισσότερες και µεγαλύτερης έντασης 

κορυφές ρουτηλίου τόσο στα φάσµατα Raman όσο και στα περιθλασιγράµµατα XRD 

(Κεφάλαια 4.4.3, 4.4.4 και 4.4.5). Στην περίπτωση των υλικών TiO2 µε χρήση αντίστροφων 

µικυλίων TrX-114 και 45 στους 600 oC δεν εµφανίζονται κορυφές ρουτηλίου στα 

περιθλασιγράµµατα XRD αλλά µε την τεχνική Raman ανιχνεύεται η ύπαρξη µικρού 

ποσοστού ρουτηλίου και το ποσοστό αυτό µεγαλώνει µε µείωση του µεγέθους Triton-X, 

προφανώς λόγω της µείωσης της θερµικής σταθερότητας (Κεφάλαιο 4.2.3). Τα στερεά TrX-

100 στους 400 oC και τα στερεά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο στους 700 oC παρουσιάζουν 

µόνο τις κορυφές ανατάση τόσο στο XRD όσο και στα φάσµατα Raman, υποδεικνύοντας τη 
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µεγάλη θερµική σταθερότητα που χαρακτηρίζει τα εν λόγω στερεά (Κεφάλαια 4.2.3, 4.2.6 

και 4.4.5). 

Πίνακας 4.7.1: Περιεκτικότητα φάσεων ανατάση και ρουτηλίου όπως προσδιορίστηκε από τα δεδοµένα 
των µετρήσεων Raman, ενεργειακού χάσµατος και κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους στερεών TiO2 
από όλες τις υπό µελέτη συνθέσεις µε και χωρίς χρήση µήτρας σε διάφορες θερµοκρασίες. 

δείγµα 
ποσοστό 
ανατάση 

(%) 

ποσοστό 
ρουτηλίου 

(%) 

ενεργειακό 
χάσµα TiO2 

(eV) 
LXRD (nm) 

TiO2 TrX-100 400 oC 2h 100 0 3.45 8.68 
TiO2 pH = 2 400 oC 2h 88 12 3.59 7.32 
TiO2 pH = 2 500 oC 2h 58 42 3.48 9.47 
TiO2 pH = 2 600 oC 2h 55 45 3.24 21.78 
TiO2 TrX-114 600 oC 2h 93 7 3.36 22.05 
TiO2 TrX-45 600 oC 2h 90 10 3.39 28.72 
TiO2 TrX-100 700 oC 2h 100 0 3.35 28.72 
TiO2 TrX-114 700 oC 2h 65 35 3.19 35.12 
TiO2 TrX-45 700 oC 2h 67 33 3.3 38.31 
TiO2 TrX-100 800 oC 2h 56 44 3.12 50.44 
TiO2 benz alc & acet ac 700 oC 2h 100 0 3.38 35.37 

Στους 700 oC το δείγµα από το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114 απαρτίζεται από µεγαλύτερο 

ποσοστό ρουτηλίου από εκείνο του µικρότερου TrX-45 όπως φαίνεται από τα φάσµατα 

Raman και τα περιθλασιγράµµατα XRD (Σχήµα 4.7.1 και Πίνακας 4.7.1). Τέλος, στο στερεό 

από το TrX-100 που πυρώθηκε στους 800 oC το ποσοστό ανατάση είναι 56 % σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα των µετρήσεων Raman ενώ στο αντίστοιχο περιθλασίγραµµα XRD οι κορυφές του 

ρουτηλίου είναι πολύ µεγαλύτερης έντασης (Σχήµα 4.7.1 και Πίνακας 4.7.1). Αυτό συµβαίνει 

λόγω του µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος του ανατάση που έχει σαν αποτέλεσµα οι 

αντίστοιχες κορυφές στο Raman να είναι πιο ενισχυµένες και ως εκ τούτου να υπερεκτιµάται 

η συγκέντρωση του στα στερεά (Castrejón-Sánchez et al., 2014).  

Στο Σχήµα 4.7.2 απεικονίζεται το γράφηµα της επίδρασης του ποσοστού ανατάση στο 

ενεργειακό χάσµα. Παρατηρείται ότι µε αύξηση του ποσοστού ανατάση στο κρυσταλλικό 

πλέγµα των συντιθέµενων στερεών αυξάνεται το ενεργειακό χάσµα µε ευθέως ανάλογο 

τρόπο (ερµηνεία αποτελεσµάτων DRUV-Vis στα Κεφάλαια 4.2.7.1, 4.2.9.1 και 4.4.7). Αυτή 

η καµπύλη δύναται να θεωρηθεί ως καµπύλη βαθµονόµησης και για ένα δείγµα που είναι 

γνωστό το ποσοστό ανατάση και έτσι είναι εφικτός ο προσδιορισµός του ενεργειακού 

χάσµατος από το γράφηµα (Σχήµα 4.7.2) ή και αντίστροφα. ΠΟ
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Σχήµα 4.7.2: Γράφηµα επίδρασης του ποσοστού ανατάση στο ενεργειακό χάσµα των υπό µελέτη 
δειγµάτων τιτάνιας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  

5.0 Εισαγωγή 

Το οξείδιο του δηµητρίου ως ένα από τα πιο δραστικά οξείδια των µετάλλων των σπανίων 

γαιών προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας λόγω της ευρείας γκάµας των 

εφαρµογών του όπως π.χ. στην κατάλυση, στους αισθητήρες οξυγόνου, στα στερεά κελιά 

καυσίµων, στους προσροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας, στις τεχνολογίες απορρύπανσης κ.ά. 

Γενικά, λόγω των προαναφερθέντων ιδιαίτερων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων τα δοµικά 

χαρακτηριστικά της δηµήτριας παίζουν σηµαντικό ρόλο στις βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Πρόσφατα, η δηµήτρια απασχόλησε τους επιστήµονες λόγω της µεσοπορώδους δοµής και της 

υψηλής ειδικής επιφάνειας που παρέχουν περισσότερα ενεργά κέντρα (Lotfi and Khorrami, 

2016; Ledwa and Kępiński, 2017). Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής και 

κατόπιν συστηµατικής µελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας (Bumajdad et al., 2009; Masson et 

al., 2009) έγινε προσπάθεια πρωτότυπης σύνθεσης και µελέτης της τετρασθενούς πρόδροµης 

ένωσης, τετρα-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου και της ακόλουθης χρήσης της σε αντίστροφα 

µικρογαλακτώµατα Triton-X διαφορετικού µήκους πολικής τασιενεργής ουράς µε απώτερο 

στόχο την παρασκευή νανοσωµατιδίων δηµήτριας. Συγκεκριµένα, διεξάγεται συστηµατική 

µελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη δοµή, υφή και το πορώδες των 

παρασκευασθέντων στερεών. 

Στο Κεφάλαιο 4 µελετήθηκαν εκτενώς τα νανοσωµατίδια τιτάνιας που παρασκευάστηκαν 

µε τη χρήση της εµπορικής πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του τιτανίου και των 

αντίστροφων µικυλίων ως µήτρα. Στο Κεφάλαιο 5 θα µελετηθούν τα στερεά της δηµήτριας 

που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση Ce(OiPr)4 και των αντίστροφων µικυλίων ως µήτρα και 

θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα στερεά της τιτάνιας. Ας σηµειωθεί ότι η πρόδροµη ένωση 

Ce(OiPr)4 δεν ήταν εµπορική αλλά συντέθηκε στο εργαστήριο µας. Συγκεκριµένα, στόχοι της 

παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση και µελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων οξειδίου του 

δηµητρίου µέσω διαφόρων συνθετικών µονοπατιών. Οι παράµετροι σύνθεσης που 

µελετήθηκαν είναι: (α) το µήκος ανθρακικής αλυσίδας του µη ιονικού τασιενεργού Triton-X, 

(β) η επίδραση του pH στο αντιδρών µίγµα, (γ) ο τύπος του συνθετικού µονοπατιού, (δ) η 

θερµοκρασία αντίδρασης, (ε) η θερµοκρασία πύρωσης και (ζ) ο τρόπος πύρωσης, είτε 

απευθείας από το πήκτωµα, είτε από το ήδη πυρωµένο δείγµα στη θερµοκρασία καύσης της 

µήτρας. 
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5.1 Χαρακτηρισµός της παρασκευασθείσας πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4 (1H και 13C 

NMR και ATR-FTIR)  

Το τετρα-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου είναι σχετικά ασταθές ειδικά σε περιβάλλουσα 

ατµόσφαιρα και είναι σχετικά ακριβό χηµικό (Aspinall et al., 2011). Ως εκ τούτου, η µεταλλο-

οργανική πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 (Vaartstra et al., 1990) παρασκευάστηκε στο ερευνητικό 

µας εργαστήριο και για σκοπούς ταυτοποίησης χαρακτηρίστηκε µε τις φασµατοσκοπίες 

πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού - NMR (Nuclear Magnetic Resonance) και υπερύθρου µε 

µετασχηµατισµό Fourier. Η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού παρέχει έναν 

«χάρτη» του όλου ανθρακικού σκελετού µε τα υδρογόνα και τα άτοµα άνθρακα στη µεταλλο-

οργανική πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 (Σχήµα 5.1.1) ενώ η υπέρυθρη φασµατοσκοπία δίνει 

πληροφορίες για τις λειτουργικές οµάδες που υπάρχουν στην πρόδροµη ουσία (Σχήµα 5.1.2). 

Σχήµα 5.1.1: Φάσµατα 1H- (αριστερά) και 13C-NMR (δεξιά) του διαλύµατος της παρασκευασθείσας 
µεταλλο-οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV). 

Το ισοπροποξείδιο του δηµητρίου(IV) παρασκευάστηκε από την αντίδραση 

ισοπροποξειδίου του νατρίου µε ξηρό άλας νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου(IV). Η αντίδραση 

είναι ποσοτική καθώς παράγονται ίζηµα (νιτρικό νάτριο) και αέριο (αµµωνία) ευνοώντας την 

παραγωγή του Ce(OiPr)4. Στο φάσµα 1H NMR (Σχήµα 5.1.1) παρατηρούνται έξι κορυφές εκ 

των οποίων οι τέσσερις είναι απλές, υπάρχει µία διπλή και µία επταπλή κορυφή. Οι 

ταυτοποιήσεις αυτών των κορυφών δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.1.1 (Fulmer et al., 

2010). Η παρουσία των κορυφών NMR της ισοπροπυλ-οµάδας (µία διπλή, 1.201 και 1.213 

ppm, και µία επταπλή, 3.988, 4, 4.012, 4.025, 4.037, 4.049 και 4.061 ppm) υποδεικνύει σαφώς 

την επιτυχή σύνθεση  της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4. 
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Πίνακας 5.1.1: Πειραµατικά δεδοµένα NMR 1Η και 13C (ppm) για το Ce(OiPr)4 σε διαλύτη CDCl3 
(Fulmer et al., 2010). 

1Η NMR 13C NMR 
δ (ppm) compound δ (ppm) compound 

(1.201 & 1.213) 
doublet, 24 H isopropoxide (CH3) 25.35, 8 C isopropoxide (CH3) 

1.423 single water (OH) 59.06 DME (CH3) 
3.392 single DME (CH3) 64.43, 4 C isopropoxide (CH) 
3.542 single DME (CH2) 71.8 DME (CH2) 

(3.988, 4, 4.012, 
4.025, 4.037, 4.049 
& 4.061) septet, 4 H 

isopropoxide (CH) (76.74, 77 & 77.25) solvent (CDCl3) 
signals 

7.26 solvent (CDCl3) 
residual signals 

Η σταθερά σύζευξης της διπλής κορυφής στο φάσµα 1H NMR του Ce(OiPr)4 είναι ίση µε JH-H 

= 6.1 Hz (Vaartstra et al., 1990). Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε 

τα αντίστοιχα της επιστηµονικής οµάδας του Gradeff (Gradeff et al., 1986). Επίσης, το γεγονός 

ότι οι χηµικές µετατοπίσεις των κορυφών NMR στο φάσµα του Ce(OiPr)4 διαφέρουν 

σηµαντικά (δ-CH3: 1.201 ppm και δ-CH: 4.025 ppm) από τις αντίστοιχες της ελεύθερης 

ισοπροπανόλης, λόγω του ότι τα πρωτόνια της µεθυλ-οµάδας είναι πιο προστατευµένα από τα 

αντίστοιχα της καθαρής ισοπροπανόλης (Fulmer et al., 2010), υποδεικνύει ότι το άτοµο του 

τετρασθενούς δηµητρίου δεσµεύεται χηµικά µε τέσσερις ισοπροπυλ-οµάδες και χάνει 

σηµαντικό µέρος της ηλεκτραρνητικότητας του. Επιπρόσθετα, στο φάσµα 1H NMR 

παρατηρούνται και κορυφές που αντιστοιχούν στο 1,2-διµεθοξυαιθάνιο καθώς αυτός ο 

διαλύτης χρησιµοποιήθηκε τόσο στη σύνθεση του ισοπροποξειδίου του νατρίου όσο και του 

Ce(OiPr)4. Τέλος, διακρίνεται και µία µικρής έντασης κορυφή στα δ: 1.423 ppm που µάλλον 

αντιστοιχεί στα πρωτόνια του νερού λόγω µερικής υδρόλυσης της µεταλλο-οργανικής ένωσης 

στην πορεία της σύνθεσης.  

Στο φάσµα 13C NMR (Σχήµα 5.1.1, δεξιά) υπάρχουν πέντε κορυφές, τέσσερις απλές και µία 

τριπλή που αντιστοιχεί σε σήµατα του δευτεριωµένου διαλύτη χλωροφορµίου. Η ταυτοποίηση 

των κορυφών συνοψίζεται στον Πίνακα 5.1.1 (Fulmer et al., 2010). Οι χηµικές µετατοπίσεις 

στα 59.06 δ και 71.8 δ αποδίδονται στις κορυφές 13C NMR που δίνει ο διαλύτης DME. Η 

κορυφή που εντοπίζεται στα 25.35 δ και που οφείλεται στα άτοµα άνθρακα των δύο µεθυλ-

οµάδων του ισοπροποξειδίου του δηµητρίου είναι µετατοπισµένη πιο αριστερά από την 

αντίστοιχη της καθαρής ισοπροπανόλης (25.14 δ) γεγονός που δείχνει ότι αυτά τα άτοµα είναι 

πιο αποπροστατευµένα λόγω του ότι οι ισοπροπυλ-οµάδες είναι συντονισµένες µε το 
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τετρασθενές δηµήτριο. Από την άλλη πλευρά το άτοµο άνθρακα της οµάδας -CH του 

ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV) είναι λίγο πιο προστατευµένο από το αντίστοιχο του 

διαλύτη της ισοπροπανόλης (64.5 δ) λόγω των ηλεκτρονίων από τις τέσσερις ισοπροπυλ-

οµάδες που υπάρχουν γύρω του. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρατηρώντας τα 

φάσµατα 1H και 13C NMR του Σχήµατος 5.1.1 δεν υπάρχει ελεύθερο ισοπροποξείδιο του 

νατρίου στο διάλυµα (Evans et al., 1989) και ο απλός συντονισµός 1H NMR υποδεικνύει ότι η 

υπό µελέτη δοµή δεν είναι άκαµπτη στο διάλυµα (Evans et al., 1989). Σχετικές µελέτες 

δείχνουν ότι τα αλκοξείδια του δηµητρίου(IV) είναι πιο σταθερά σε διάλυµα παρά σε στερεά 

µορφή (Sen et al., 1992). Άλλες µελέτες NMR µε σύµπλοκα αλκοξειδίων του δηµητρίου(IV) 

µε λειτουργικές οµάδες που δίνουν ηλεκτρόνια, όπως τα [Ce(OBut)4] & [Ce2(OiPr)8(HOiPr)2], 

δείχνουν ότι τα σύµπλοκα είναι σταθερά σε διάλυµα και σε θερµοκρασία δωµατίου και ότι δεν 

παρατηρούνται αντιδράσεις συµπύκνωσης προς σχηµατισµό oxo-γεφυρωµένων πλειάδων ή 

αντιδράσεις αναγωγής σε Ce(ΙΙΙ) των συµπλόκων [Ce(OBut)4] και [Ce2(OiPr)8(HOiPr)2] 

(Aspinall et al., 2011). 

Το φάσµα υπερύθρου της πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου δίνεται 

στο Σχήµα 5.1.2. Η ταυτοποίηση των κορυφών µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας (Gradeff et 

al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 

1983; Krunks et al., 2005) συνοψίζεται στον Πίνακα 5.1.2.  

Σχήµα 5.1.2: Υπέρυθρο φάσµα της µεταλλο-οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV) στο 
εύρος 4000 - 400 cm-1. 

Συγκεκριµένα, στο εύρος κυµατάριθµων 2966 - 2852 cm-1 (τρεις κορυφές σε ζώνη) 

συµπεριλαµβάνονται όλες οι υπέρυθρες δονήσεις τάσης του δεσµού -C-H των αλκυλ-οµάδων 

της ισοπροποξυ-οµάδας. Η µικρή διακριτή κορυφή στους 1462 cm-1 αποδίδεται στη δόνηση 

κάµψης του δεσµού -C-H. Η ευρεία και µεγάλης έντασης διπλή κορυφή στους 1360 cm-1 
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οφείλεται στις δονήσεις τάσης των δεσµών CH3-C-CH3 (gem-dimethyl structure) στην 

ισοπροποξυ-οµάδα. Τα δεδοµένα αυτά συµφωνούν µε αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδοµένα 

(Lynch et al., 1964; Krunks et al., 2005). 

Πίνακας 5.1.2: Αποτελέσµατα FTIR-ATR της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4 (Gradeff et al., 1986; 
Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et 
al., 2005). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental 
characteristic absorption 

(cm-1) 
stretching vibration of hydroxyl groups 3500 3330 

-C-H elongation vibration 2968 2966 
anti-symmetric stretching vibration of 

-C-H 2930 2923 
symmetric stretching vibration of -C-H 2868 2852 

bending vibration of -OH- 1600 1633 
bending vibration of -C-H 1480 1462 

CH3-C-CH3 stretching modes of the 
isopropoxy group 1350 1360 

stretching conjugated vibration of -C-
O 1050 1041 

C-C stretching vibration within the
isopropoxy group  < 1000 835 

skeletal vibration of the isopropoxy 
group 841 820 

symmetrical skeletal vibration of the 
isopropoxy group  785 727 

skeletal vibration of the isopropoxy 
group 566 550 

stretching vibration of Ce-OR 406 407 

Η οξεία κορυφή που βρίσκεται στους 1041 cm-1 αντιστοιχεί στη συζευγµένη δόνηση τάσης 

του δεσµού -C-O καθώς το οξυγόνο σχηµατίζει οµοιοπολικό δεσµό µε το µέταλλο του 

δηµητρίου και είναι µετατοπισµένος σε µικρότερους κυµατάριθµους από ότι ο αντίστοιχος 

δεσµός στις ελεύθερες αλκοόλες (Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983). Επίσης, ο 

δεσµός -C-O στο µεθοξείδιο του νατρίου εµφανίζεται ως διπλή κορυφή στους 1070 και 1088 

cm-1, το οποίο διαφέρει σηµαντικά από το δεσµό -C-O στη µεθανόλη που τοποθετείται στους

1032 cm-1 (Chandran et al., 2006). Παρόµοιες µετατοπίσεις παρατηρούνται στο δεσµό -C-O

του αιθοξειδίου του νατρίου και στο αλειφατικό προποξείδιο του νατρίου από τους

αντίστοιχους δεσµούς -C-O των αλκοολών και οφείλονται στην ενίσχυση του δεσµού -C-O

στα αλκοξείδια και συνεπώς υπάρχει µπλε µετατόπιση της κορυφής -C-O του αλκοξειδίου στο

φάσµα (Chandran et al., 2006). Η µεγάλης έντασης κορυφή στους 835 cm-1 σχετίζεται µε τη

δόνηση τάσης του δεσµού C-C στο σύµπλοκο του ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IV) (Lynch
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et al., 1964). Η περιοχή από τους 820 cm-1 ως τους 550 cm-1, που αποτελεί το «δακτυλικό 

αποτύπωµα» του συµπλόκου, έχει άµεση σχέση µε τη συµµετρική σκελετική δόνηση της 

ισοπροποξυ-οµάδας που είναι συνδεδεµένη µε το µεταλλικό κέντρο (Lynch et al., 1964; Zaki 

and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005). Η κορυφή στους 407 cm-1 οφείλεται στη δόνηση 

τάσης του δεσµού Ce-OR (Vaartstra et al., 1990) και βρίσκεται µετατοπισµένη σε µικρούς 

κυµατάριθµους επειδή το δηµήτριο είναι ένα σχετικά βαρύ µέταλλο. 

5.1.1 Μελέτη του παραπροϊόντος και ιζήµατος NaNO3 (XRD και FTIR) 

Με την ανάµιξη των αντιδρώντων του ισοπροποξειδίου του νατρίου και του ξηρού 

αµµωνιακού νιτρικού δηµητρίου(IV) προέκυψαν τρία προϊόντα στη σφαιρική φιάλη: α) το 

σκούρο πορτοκαλί διάλυµα του Ce(OiPr)4, β) λευκό ίζηµα κρυσταλλικού άλατος νιτρικού 

νατρίου και γ) αέρια αµµωνία. Με στόχο την ταυτοποίηση του ιζήµατος έγινε φυσικοχηµικός 

χαρακτηρισµός µε περίθλαση ακτίνων Χ και φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό 

Fourier. Στο Σχήµα 5.1.3 βρίσκεται το περιθλασόγραµµα του άλατος στο εύρος 2θ: (20-80) ο.  

Σχήµα 5.1.3: Περιθλασόγραµµα του άλατος NaNO3. 

Από το γράφηµα XRD διαπιστώνεται ότι είναι πανοµοιότυπο µε αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

περιθλασογράµµατα (Li et al., 2016). Όλες οι κορυφές περίθλασης αντιστοιχούν ακριβώς στα 

επίπεδα περίθλασης της κρυσταλλικής τριγωνικής και ροµβο-εδρικής δοµής του νιτρικού 

νατρίου (R-3c, ICSD, No. 014185). Η υψηλότερης έντασης κορυφή που τοποθετείται στις 

29.29ο (2θ) αντανακλά το επίπεδο περίθλασης (104) και αποτελεί τη θεµελιώδους τάξης 

κορυφή της δοµής του NaNO3. Οι άλλες δυνατές κορυφές περίθλασης βρίσκονται στις τιµές 
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2θ: 31.74ο, 38.95ο, 42.46ο και 47.97ο και αντιστοιχούν στα επίπεδα περίθλασης (006), (113), 

(202) και (018) (Li et al., 2016). Το πλήρες εύρος στο µισό ύψος (FWHM - full width at half

maximum) της θεµελιώδους τάξης κορυφής του επιπέδου περίθλασης (104) δείχνει ότι

πρόκειται για πολύ κρυσταλλικό άλας. Συγκεκριµένα, µε βάση τις αναλύσεις XRD η ενδο-

ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, dBragg, προσδιορίστηκε ίση µε

3.0463 Å, το FWHM = 0.1811ο και το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος, µε βάση την

εξίσωση Scherrer (Zhang et al., 2017), ίσο µε LXRD = 47.39 nm.

Το υπέρυθρο φάσµα του άλατος που λήφθηκε µετά από ξήρανση του ιζήµατος φαίνεται στο 

Σχήµα 5.1.4. Ας σηµειωθεί ότι το φάσµα είναι πανοµοιότυπο µε αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

φάσµατα (Miller and Wilkins, 1952; Li et al., 2016). Η ταυτοποίηση όλων των κορυφών και 

ζωνών απορρόφησης συνοψίζεται στον Πίνακα 5.1.3 (Soren et al., 2015; Miller and Wilkins, 

1952; Irish and Davis, 1968; Fournier et al., 2016; Li et al., 2016; Singh et al., 2017; 

Hernández-Paredes et al., 2008; Vijayakumar et al., 2008; Socrates, 2004). Συγκεκριµένα, η 

ευρεία κορυφή στους 2438 cm-1 αποδίδεται στη δόνηση τάσης του δεσµού N-O της νιτρικής 

οµάδας (Irish and Davis, 1968; Li et al., 2016).  

Σχήµα 5.1.4: Φάσµα FTIR του ξηραµένου λευκού ιζήµατος νιτρικού νατρίου. 

Τα ανόργανα νιτρικά ανιόντα παρουσιάζουν µία ή δύο ασθενείς υπέρυθρες ζώνες 

απορρόφησης στην περιοχή 1734 - 1790 cm-1, οι οποίες συσχετίζονται µε το συνδυασµένο 

τρόπο συµµετρικής τάσης και εκτός επιπέδου παραµορφωµένης δόνησης τάσης του δεσµού 

N-O (Vijayakumar et al., 2008). Η ευρεία και υψηλής έντασης ζώνη απορρόφησης στους 1376

cm-1 είναι αποτέλεσµα της ασύµµετρης δόνησης τάσης του δεσµού N-O της νιτρικής οµάδας

(Fournier et al., 2016; Singh et al., 2017; Hernández-Paredes et al., 2008). Τόσο η συµµετρική

δόνηση τάσης του δεσµού N-O όσο και η εκτός επιπέδου παραµορφωµένη δόνηση τάσης του
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δεσµού N=O (Singh et al., 2017) συνεισφέρουν στην ένταση της οξείας κορυφής στους 835 

cm-1. Η µικρή και διακριτή κορυφή στους 671 cm-1 σχετίζεται µε την εντός επιπέδου

παραµορφωµένη δόνηση τάσης του δεσµού N=O στο νιτρικό ανιόν (Vijayakumar et al., 2008).

Τέλος, οι δύο µικρής έντασης ζώνες απορρόφησης γύρω στους 3465 cm-1 και 1640 cm-1 του

υπέρυθρου φάσµατος σχετίζονται µε τη δόνηση τάσης και κάµψης των υδροξυλοµάδων (Soren

et al., 2015) λόγω της απορρόφησης νερού από το πολύ υγροσκοπικό άλας του NaNO3.

Πίνακας 5.1.3: Αποτελέσµατα FTIR του ιζήµατος NaNO3 (Soren et al., 2015; Miller and Wilkins, 1952; 
Irish and Davis, 1968; Fournier et al., 2016; Li et al., 2016; Singh et al., 2017; Hernández-Paredes et 
al., 2008; Vijayakumar et al., 2008; Socrates, 2004).  

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental 
characteristic absorption 

(cm-1) 
stretching vibration of hydroxyl groups 

of H2O  3427 3465 
N-O stretching vibration 2428 2438 

combination of N-O symmetric 
stretching vibration and out of plane 

stretching deformation 
1790, 1768 1790 

bending vibration of -OH- of H2O 1627 1640 
N-O asymmetric stretching vibration 1358 1376 
N-O symmetric stretching vibration,

N=O out of plane stretching
deformation 

836 835 

N=O in - plane stretching deformation 676 671 

5.1.2 Εξέταση του πρόδροµου άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 (XRD και FTIR) 

Η επιτυχής σύνθεση της πρόδροµης ένωσης του Ce(OiPr)4 προϋποθέτει καλή ξήρανση του 

πρόδροµου ανόργανου άλατος νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου(IV), έτσι διεξήχθησαν 

µετρήσεις XRD και FTIR για φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό του (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά 

την ξήρανση του σε φούρνο υπό κενό στους 130 oC για 72 ώρες. Τα περιθλασογράµµατα του 

άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά την ξήρανση παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.1.5.  
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Σχήµα 5.1.5: Γραφήµατα XRD του κρυσταλλικού άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά την ξήρανση 
υπό κενό στους 130 oC για 72 ώρες. 

Το περιθλασόγραµµα του εµπορικού άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 παρουσιάζει τη µονοκλινική 

κρυσταλλική δοµή µε οµάδα χώρου P21/n (No. 14), η οποία είναι σε συµφωνία µε την κάρτα 

JCPDS No. 33-0049 και οι παράµετροι κυψελίδας είναι α = 13.06 Å, b = 6.846 Å, c = 8.173 Å 

και β = 91.36ο (Shu et al., 2015; Dhakshinamoorthy and Pitchumani, 2009). Στον Πίνακα 5.1.4 

αναγράφονται τα δεδοµένα από τις αναλύσεις XRD για το άλας (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά 

την ξήρανση. Από τα δεδοµένα του Πίνακα 5.1.4 παρατηρείται ότι η υψηλότερης έντασης 

κορυφή µετατοπίζεται σε αρκετά µεγαλύτερες γωνίες 2θ µετά την ξήρανση µε αποτέλεσµα η 

ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, dBragg, να µειώνεται 

σηµαντικά. Επιπρόσθετα, το εύρος της κορυφής µειώνεται σηµαντικά µετά την ξήρανση, 

υποδεικνύοντας θερµική συστολή λόγω συσσωµάτωσης και αποµάκρυνσης προσροφηµένου 

νερού, αλλά τυχόν µικρής έκτασης αποσύνθεσης αµµωνιακών ή νιτρικών οµάδων προς έκλυση 

αµµωνίας και οξειδίων του αζώτου, αντίστοιχα.  

Πίνακας 5.1.4: Αριθµητικά δεδοµένα από τις αναλύσεις XRD για το άλας (NH4)2Ce(NO3)6 πριν και µετά 
την ξήρανση υπό κενό στους 130 oC για 72 h. 

sample 2θBragg (ο) FWHM (ο) dBragg (Å) LXRD (nm) 
(NH4)2Ce(NO3)6 

commercial 12.85 0.1834 6.8842 45.56 

(NH4)2Ce(NO3)6 
dried 35.22 0.0724 2.5465 120.33 

Τα υπέρυθρα φάσµατα του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση του 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.1.6 και η ταυτοποίηση των κορυφών FTIR συνοψίζεται στον 

Πίνακα 5.1.5 (Patil and Shukla, 2016; Rahul et al., 2014; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 
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1967; Socrates, 2004; Vijayakumar et al., 2008; Hernández-Paredes et al., 2008; Singh et al., 

2017). Η εµφανής µείωση της έντασης της ζώνης στο εύρος 3679 - 3051 cm-1 (δόνηση τάσης 

των προσροφηµένων υδροξυλίων) και της κορυφής στους 1633 cm-1 (δόνηση κάµψης των 

προσροφηµένων υδροξυλίων) (Yucel et al., 2013) µετά την ξήρανση σχετίζεται προφανώς µε 

την αποµάκρυνση του νερού από το άλας (NH4)2Ce(NO3)6, λόγω ξήρανσης. Οι δύο διακριτές 

κορυφές στους 3423 cm-1 και 3222 cm-1 αποδίδονται στην ασύµµετρη δόνηση τάσης και στη 

συµµετρική δόνηση τάσης, αντίστοιχα, του δεσµού N-H της αµµωνιακής οµάδας που 

σχηµατίζει δεσµό µε το άτοµο του Ce (Patil and Shukla, 2016; Rahul et al., 2014). Η υψηλής 

έντασης οξεία κορυφή στους 1391 cm-1 οφείλεται στη δόνηση τάσης του δεσµού N-O στο 

άλας του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου (Vijayakumar et al., 2008).  

Σχήµα 5.1.6: Υπέρυθρα φάσµατα του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση υπό 
κενό στους 130 oC για 72 h. 

Επίσης, στο φάσµα εµφανίζονται τρεις µικρότερες κορυφές στους 1034 cm-1, 806 cm-1 και 742 

cm-1, που σχετίζονται µε τη δόνηση τάσης εντός επιπέδου του δεσµού N=O, µε τη δόνηση

τάσης εκτός επιπέδου του δεσµού N=O (Hernández-Paredes et al., 2008) και τη δόνηση

κάµψης εκτός επιπέδου του δεσµού N-H (Rahul et al., 2014), αντίστοιχα. Η µικρή αλλά

διακριτή κορυφή στους 671 cm-1 που εµφανίζεται µόνο στο φάσµα FTIR του ξηραµένου

άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 είναι αποτέλεσµα της παραµορφωµένης δόνησης τάσης εντός

επιπέδου του δεσµού N=O (Singh et al., 2017) και υποδεικνύει µερική αλλαγή στην

κρυσταλλική δοµή και εποµένως στα µήκη δεσµών µεταξύ των ατόµων στο ξηραµένο άλας.

Η διεξοδική ξήρανση του πρόδροµου άλατος νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου(IV) είναι πολύ

σηµαντική καθώς η ύπαρξη ακόµη και µικρών ποσοτήτων νερού στο άλας µπορεί να οδηγήσει

στην υδρόλυση της µεταλλο-οργανικής ένωσης Ce(OiPr)4.
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Πίνακας 5.1.5: Δεδοµένα FTIR του πρόδροµου άλατος (NH4)2Ce(NO3)6 (Patil and Shukla, 2016; Rahul 
et al., 2014; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 1967; Socrates, 2004; Vijayakumar et al., 2008; 
Hernández-Paredes et al., 2008; Singh et al., 2017). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental 
characteristic absorption 

(cm-1) 
stretching vibration of hydroxyl groups 

of H2O  3543 3679 - 3051 
N-H asymmetric stretch vibration of

NH4
+ group 3342 3423 

N-H symmetric stretch vibration of
NH4

+ group 3196 3222 
bending vibration of -OH- of H2O 1629 1633 
N-O stretching vibration in metal

nitrates 1384 1391 
N=O stretching: in plane 1052 1034 

N=O stretching: out of plane 816 806 
N-H out of plane bend vibration 750 742 

N=O in - plane stretching deformation 676 671 

5.2 Χαρακτηρισµός των πηκτωµάτων CeO2 µέσω των αντίστροφων µικυλίων Triton-X 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα που 

λήφθηκαν από τον φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό των πηκτωµάτων µε τη χρήση των 

αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου µήκους Triton-X και του Ce(OiPr)4 ως πρόδροµη 

ένωση. 

5.2.1 Μετρήσεις XRD 

Στο Σχήµα 5.2.1 δίνονται τα περιθλασογράµµατα και στον Πίνακα 5.2.1 τα δεδοµένα της 

ανάλυσης XRD των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους αντίστροφα µικύλια 

Triton-X της δηµήτριας. Οι κορυφές XRD που τοποθετούνται στις 28.41o, 46.52o, 56.23o και 

77.83o αντανακλούν τα επίπεδα περίθλασης (111), (220), (311) και ((331), (420)), αντίστοιχα 

και παραπέµπουν στην εδροκεντρωµένη κυβική δοµή τύπου φθορίτη του CeO2 (Masson et al., 

2009; Ushakov et al., 2008; Zhang et al., 2014). Οι πολύ διευρυµένες κορυφές στα 

περιθλασογράµµατα των ακατέργαστων πηκτωµάτων υποδεικνύουν την ύπαρξη µεγάλης 

εµβέλειας διάταξης εντός των πηκτωµάτων (Masson et al., 2009). Επίσης η διεύρυνση των 

κορυφών ίσως να οφείλεται στη µειωµένη κρυσταλλικότητα ή και την παρουσία φάσης 

πολλαπλών τοµέων (Masson et al., 2009). 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

157 

Σχήµα 5.2.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των πηκτωµάτων CeO2 από τα τρία διαφορετικά 
συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X. 

Παρατηρώντας τις κορυφές περίθλασης της θεµελιώδους τάξης που αντιστοιχούν στο 

κρυσταλλικό επίπεδο (111) η κορυφή γίνεται πιο οξεία και η τιµή FWHM µειώνεται σχεδόν 

στο µισό µε αύξηση του µεγέθους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X. Αυτό δείχνει 

ότι τα σωµατίδια της δηµήτριας στο εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων 

µικυλίων γίνονται όλο και πιο κρυσταλλικά και πιο µεγάλα. Συγκεκριµένα, καθώς µειώνεται 

η διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων TrX-100 > 114 > 45 το κρυσταλλικό µέγεθος, που 

υπολογίζεται από την εξίσωση Scherrer (Lotfi and Khorrami, 2016) ισούται µε: 4.75 > 3.77 > 

3.44 nm, αντίστοιχα.  

Πίνακας 5.2.1: Δεδοµένα XRD για τα πηκτώµατα της δηµήτριας από τα τρία διαφορετικού µήκους 
πολικής αλυσίδας Triton-X. 
δείγµα - CeO2 2θBragg (ο) επίπεδο dBragg (Å) FWHM (ο) LXRD (nm) 
gel TrX-100 27.87 (111) 3.0131 1.8 4.75 
gel TrX-114 27.41 (111) 3.2516 2.27 3.77 
gel TrX-45 26.95 (111) 3.306 2.48 3.44 

Όσο µεγαλώνει το µήκος της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς Triton-X αυξάνονται οι 

στερεοχηµικές παρεµποδίσεις και οι απώσεις µεταξύ των πολικών αλυσίδων στα αντίστροφα 

µικύλια και συνεπώς µεγαλώνει η διάµετρος των υδάτινων σταγονιδίων. Μεγαλύτερη 

διάµετρος σηµαίνει ότι υπάρχει περισσότερος διαθέσιµος χώρος και εποµένως περισσότερο 

νερό εντός του σταγονιδίου του αντίστροφου µικυλίου. Εφόσον η συγκέντρωση της 

πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4 είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις συνεπάγεται εκεί που θα 

υπάρχει περισσότερο νερό θα γίνεται πιο γρήγορα η υδρόλυση, συµπύκνωση και 

πολυµερισµός οπότε θα αναπτύσσονται πιο γρήγορα οι πρώτοι πυρήνες CeO2. Επίσης, η 
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αύξηση του µεγέθους του σταγονιδίου και εποµένως του νερού οδηγεί στη µείωση του ρυθµού 

εισαγωγής επιφανειοδραστικών µορίων στο σύστηµα µε αποτέλεσµα να µειώνεται η 

σταθεροποιητική αλληλεπίδραση µεταξύ των πολικών αλυσίδων µε τα πρόδροµα είδη, 

συνθήκη που ευνοεί το σχηµατισµό µικρότερου αριθµού σχετικά µεγαλύτερων σωµατιδίων. 

Στα µεγαλύτερα σταγονίδια δίνεται η δυνατότητα για αύξηση του µεγέθους κατά την 

πυρήνωση (Kockrick et al., 2008; Kockrickb et al., 2008; Nagy and Dékány, 2009). Σύµφωνα 

µε σχετικές µελέτες DLS, SAXS, TEM και XRD (Kockrick et al., 2008; Kockrickb et al., 2008) 

το µέγεθος των σωµατιδίων µειώνεται µε µείωση του λόγου νερού προς επιφανειοδραστικό 

(RW) και της υδροδυναµικής διαµέτρου των µικυλίων. Γενικά, για τιµές του RW κάτω από 0.1 

διαπιστώνεται ότι δεν πραγµατοποιείται σωµατιδιακή ανάπτυξη ούτε συσσωµάτωση κατά τη 

διάρκεια σχηµατισµού πυρήνων δηµήτριας εντός των µικυλίων. Συνεπώς, τα αντίστροφα 

µικρογαλακτώµατα δύναται να εφαρµοστούν ως νανο-αντιδραστήρες επειδή το µέγεθος των 

σωµατιδίων ελέγχεται και καθορίζεται κυρίως από τον έλεγχο του µεγέθους του σταγονιδίου 

στο µικρογαλάκτωµα (Nagy and Dékány, 2009). Πειράµατα δυναµικής σκέδασης φωτός και 

υπολογιστικά µοντέλα προσδιορισµού θεωρητικού µεγέθους σωµατιδίων έδειξαν ότι το µέσο 

µέγεθος του σταγονιδίου αυξάνεται τόσο µε αύξηση του λόγου νερού προς επιφανειοδραστικό 

όσο και µε αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας του τασιενεργού (Nagy and Dékány, 2009).  

Η κορυφή που αντιστοιχεί στο επίπεδο περίθλασης (111) µετατοπίζεται ελάχιστα σε πιο 

µικρές τιµές 2θ και ως εκ τούτου η ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών 

επιπέδων, dBragg, αυξάνεται µε µείωση του µήκους της πολικής τασιενεργής ουράς Triton-X: 

TrX-100 = 3.0131 Å < TrX-114 = 3.2516 Å < TrX-45 = 3.306 Å. Ειδικά στην περίπτωση του 

µεγαλύτερου TrX-100 σχηµατίζονται µεγαλύτεροι κρυσταλλίτες δηµήτριας και λόγω της 

µεγαλύτερης τασιενεργής αλυσίδας τα µόρια TrX-100 επιδρούν αποτελεσµατικότερα στην 

ανάπτυξη των πυρήνων και καθορίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την κρυσταλλική δοµή τους 

(Nagy and Dékány, 2009). Η κορυφή περίθλασης στις 27.87ο που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο 

αµφίφιλο παρουσιάζει µικρότερη ένταση από τις υπόλοιπες υποδεικνύοντας ότι οι νανο-

κρυσταλλίτες δηµήτριας στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων, που δρουν ως µαλακή 

µήτρα, επικαλύπτονται µε τα µόρια Triton X-100 εξαιτίας της υψηλής ελεύθερης επιφανειακής 

ενέργειας (Gu et al., 2007). Συνεπώς, η ένταση των κορυφών είναι µειωµένη λόγω της 

περίσσειας των οργανικών καταλοίπων στο πήκτωµα, που περιορίζουν το φαινόµενο 

περίθλασης, και γενικά η ένταση των σχετικών κορυφών αυξάνεται από το µεγαλύτερο στο 
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5.2.2 Συζήτηση αποτελεσµάτων TGA και DSC 

Η θερµοσταθµική ανάλυση διεξάχθηκε για να προσδιορισθεί η θερµοκρασία καύσης της 

µήτρας, να διευκρινιστεί σε ποια θερµοκρασία επισυµβαίνει η κρυσταλλική ανάπτυξη της 

άµορφης δηµήτριας και να ταυτοποιηθούν οι ενδόθερµες και εξώθερµες διεργασίες κατά την 

πύρωση των δειγµάτων. Οι µετρήσεις αυτές είναι χρήσιµες για αξιολόγηση της επίδρασης του 

µήκους της πολικής αλυσίδας Triton-X στη διαµόρφωση της δοµής, του πορώδους και της 

µορφολογίας των παραχθέντων στερεών δηµήτριας που δηµιουργούνται εντός των υδάτινων 

σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων στα πηκτώµατα. Στο Σχήµα 5.2.2 βρίσκονται τα 

θερµογραφήµατα TGA και DSC και στον Πίνακα 5.2.2 συνοψίζονται τα αντίστοιχα δεδοµένα 

για τα τρία διαφορετικά πηκτώµατα των αντίστροφων µικυλίων Triton-X.  

Σχήµα 5.2.2: Θερµογραφήµατα (αριστερά) TGA και (δεξιά) DSC για τα πηκτώµατα CeO2 των τριών 
αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton X-100, 114 και 45. 

Αρχικά και στις τρεις καµπύλες TGA διακρίνονται διαδοχικά ένα µικρό και ένα µεγαλύτερο 

βήµα απώλειας βάρους στα θερµοκρασιακά εύρη (30.7 - 143.3) oC και (131.3 - 187.6) oC και 

µε απώλειες βάρους γύρω στα 5.05 % και 17.96 %, αντίστοιχα. Η πρώτη απώλεια βάρους 

οφείλεται στην εξάτµιση τυχόν διαλυτών που εγκλωβίστηκαν στα διαυγή πηκτώµατα και 

έχουν σχετικά µικρό σηµείο ζέσεως όπως π.χ. το 1,2-διµεθοξυαιθάνιο και το κυκλοεξάνιο. Το 

δεύτερο βήµα απώλειας σχετίζεται µε την ποσότητα νερού και ισοπροπανόλης που παραµένει 

στο πήκτωµα και µετά την ξήρανση, προφανώς λόγω του µεγαλύτερου σηµείου ζέσεως και 

των δεσµών υδρογόνου (Rebellato et al., 2008). Στα δύο πρώτα βήµατα απώλειας µάζας στην 

καµπύλη TGA (Σχήµα 5.2.2) αντιστοιχεί µία ενδόθερµη κορυφή που εµφανίζεται µόνο στα 

θερµογραφήµατα DSC (Σχήµα 5.2.2) του µεγαλύτερου και ενδιάµεσου τασιενεργού. Η 

ενδόθερµη διεργασία που λαµβάνει χώρα γύρω στους 133 oC και 111.7 oC, αντίστοιχα 

(Πίνακας 5.2.2) σχετίζεται µε την ενέργεια που απαιτείται για την εξάτµιση των διαλυτών (Gu 

et al., 2007) αλλά και την έναρξη της αποσάθρωσης της οργανικής µήτρας. 
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Πίνακας 5.2.2: Αποτελέσµατα TGA & DSC των πηκτωµάτων CeO2 από τα Triton X-100, 114 & 45. 
TGA - δείγµα - 

CeO2 
θερµοκρασιακό εύρος (oC) απώλεια βάρους (%)* 

gel Triton X-100 

34.1 - 143.3 7.58 
145 - 187.6 17.96 

192.8 - 320.7 91.02 
324.1 - 385.5 1.2 

gel Triton X-114 

30.7 - 127.9 2.7 
131.3 - 179.1 23.89 
182.5 - 325.8 68.98 
329.2 - 586.8 5.01 
598.7 - 765.9 5.4 

gel Triton X-45 

40.9 - 131.3 5.05 
133.1 - 179.1 11.3 
179.1 - 327.5 62.44 
358.2 - 557.8 1.19 

* Οι τιµές της απώλειας βάρους είναι κανονικοποιηµένες.

DSC - δείγµα - 
CeO2 

θερµοκρασιακό 
εύρος (oC) 

θερµοκρασία 
µεγίστου 

κορυφής (oC) 

ενθαλπία 
(J/g) 

συνολική 
ενθαλπία 
καύσης (J/g) 

gel Triton X-100 

130.9 - 140.5 133.2 endo: 2.7 
142.9 - 190.6 170.5 exo: 326 
191.8 - 206.7 196.4 exo: 5.4 exo: 414.8 
265.1 - 333.1 302.3 endo: 32.4 

gel Triton X-114 

97.5 - 127.4 111.7 endo: 22.5 
135.1 - 187.6 173 exo: 174.9 
188.8 - 206.1 195.2 exo: 15.9 exo: 304.9 
215.6 - 274.7 243.2 endo: 20 
318.8 - 392.7 363.1 exo: 25.4 

gel Triton X-45 

129.7 - 189.4 170.8 exo: 389.4 
190.6 - 206.1 196.3 exo: 44.4 exo: 515.3 
208.5 - 247.8 231.1 exo: 48.4 
256.8 - 341.4 297.9 endo: 47 
357 - 393.3 383.5 exo: 7.6 

Στο γράφηµα του πηκτώµατος από το µικρότερο TrX-45 δεν εµφανίζεται ενδόθερµη κορυφή 

καθώς αυτό το πήκτωµα συνίσταται από τα λιγότερα οργανικά κατάλοιπα λόγω της 

µικρότερης πολικής αλυσίδας και στο σχετικό γράφηµα DSC εµφανίζεται αρχικά µία µεγάλη 

εξώθερµη κορυφή στους 170.8 oC.  
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Ακολούθως, στο θερµογράφηµα TGA µεταξύ των 129.7 oC και 206.7 oC (Πίνακας 5.2.2) 

πραγµατοποιείται απότοµη και µεγάλη απώλεια µάζας που αποδίδεται στην αποβολή CO2 και 

H2O, που είναι προϊόντα καύσης της οργανικής µήτρας και των οργανικών καταλοίπων από 

τους οργανικούς διαλύτες, που παγιδεύτηκαν στα παρασκευασθέντα πηκτώµατα (Masson et 

al., 2009; Gu et al., 2007). Ας σηµειωθεί ότι η απώλεια µάζας είναι ανάλογη του αριθµού των 

επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής αλυσίδας Triton-X και το ποσοστό 

µειώνεται µε µείωση  του µήκους της υδρόφιλης τασιενεργής ουράς. Επίσης, παρατηρείται ότι 

το πήκτωµα από το µικρότερο αµφίφιλο TrX-45 καίγεται σε µικρότερες θερµοκρασίες καθώς 

η αντίστοιχη καµπύλη TGA είναι µετατοπισµένη πιο αριστερά (Σχήµα 5.2.2). Ας σηµειωθεί 

ότι η καµπύλη TGA του ενδιάµεσου TrX-114 συµπίπτει µε εκείνη από το µεγαλύτερο 

επιφανειοδραστικό TrX-100, υποδεικνύοντας δυσκολία στην αποµάκρυνση της µήτρας. Αυτό 

θα πρέπει να αποδοθεί στις ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις πολικές 

πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδες TrX-114 και στα ανόργανα πρόδροµα είδη συνθήκη που ευνοεί το 

συγκεκριµένο µήκος του τασιενεργού λόγω των κατάλληλων εντροπικών φαινοµένων.  

Στο γράφηµα DSC η διαδικασία αποσύνθεσης της µήτρας δίνει από µία µεγάλη κορυφή, 

που συνίσταται από δύο εξώθερµες κορυφές, για κάθε σύστηµα αντίστροφων µικυλίων εκτός 

από το µικρότερο τασιενεργό που δίνει τρεις κορυφές (και µία µικρότερη στους 231.1 oC). Οι 

εξώθερµες κορυφές γύρω στους 170 oC και 196 oC (Πίνακας 5.2.2) σχετίζονται µε την έκλυση 

θερµότητας από την καύση των οργανικών υπολειµµάτων η οποία γίνεται σε δύο στάδια (ένα 

µεγαλύτερης και το δεύτερο µικρότερης έκτασης) και εµφανίζονται σαν δύο ενωµένες κορυφές 

στο γράφηµα DSC του Σχήµατος 5.2.2. Η τρίτη κορυφή στο πήκτωµα από το µικρότερο 

αµφίφιλο σχετίζεται τόσο µε την ευκολότερη καύση της µήτρας όσο και µε τη µειωµένη 

θερµική σταθερότητα του στερεού, που οδηγεί στην πρόωρη ανάπτυξη (σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες) όπως δείχνουν τα σχετικά δεδοµένα από τις µετρήσεις XRD. Από τις τιµές της 

συνολικής ενθαλπίας καύσης (Πίνακας 5.2.2) συµπεραίνεται ότι τη µεγαλύτερη τιµή την 

παρουσιάζει το πήκτωµα από το µικρότερο TrX-45 λόγω της ευκολότερης καύσης της µήτρας 

και των λιγότερων οργανικών καταλοίπων. Αντίθετα, τη µικρότερη τιµή παρουσιάζει το 

πήκτωµα από το ενδιάµεσο TrX-114 λόγω δυσκολότερης αποµάκρυνσης της µήτρας, που 

οφείλεται µάλλον σε ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις της ενδιάµεσης πολικής αλυσίδας µε τις 

ανόργανες πρόδροµες ενώσεις.  

Ας σηµειωθεί ότι η δεύτερη εξώθερµη κορυφή στο γράφηµα DSC (Σχήµα 5.2.2) µειώνεται 

µε αύξηση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων των αντίστροφων 

µικυλίων και υποδεικνύει την αύξηση της δυσκολίας της καύσης αλλά συνάµα και την 

παγίδευση περισσότερων οργανικών καταλοίπων στους πόρους των στερεών. Αυτό το 
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αποτέλεσµα δείχνει ότι η οργανική µήτρα αλληλεπιδρά εκτενώς µε τα ανόργανα πρόδροµα 

ολιγοµερή και καθορίζει το πορώδες, τη δοµή και τη µορφολογία των παραχθέντων υλικών. Η 

παρουσία µεγάλης και οξείας εξώθερµης κορυφής στο θερµογράφηµα DSC έρχεται σε 

συµφωνία µε αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Masson et al., 2009).  

Στο θερµοκρασιακό εύρος από 324.1 - 385.5 oC οι καµπύλες TGA των πηκτωµάτων του 

µεγαλύτερου και µικρότερου επιφανειοδραστικού παρουσιάζουν µόνο ένα µικρό βήµα 

απώλειας βάρους που οφείλεται στην περαιτέρω συµπύκνωση των επιφανειακών και υπο-

επιφανειακών χηµειοροφηµένων υδροξυλοµάδων προς σχηµατισµό δεσµών Ce-O-Ce, 

αποβολή νερού και ανάπτυξη των σωµατιδίων στις ψηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης (Huang 

et al., 2011). Για το µεγαλύτερο τασιενεργό αυτό το µικρό βήµα θα µπορούσε να αποδοθεί και 

στην καύση οργανικών υπολειµµάτων που παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό των πόρων του 

υλικού. Στο γράφηµα TGA του µεγαλύτερου αµφιφίλου (Σχήµα 5.2.2) δεν υπάρχουν άλλες 

απώλειες µάζας µετά τους 385.5 oC υποδεικνύοντας τη µεγάλη θερµική σταθερότητα και 

ανθεκτικότητα στη συσσωµάτωση που χαρακτηρίζουν το συγκεκριµένο στερεό.  

Όσον αφορά το γράφηµα TGA του ενδιάµεσου TrX-114, αυτό παρουσιάζει δύο διαδοχικά 

µικρά βήµατα µε απώλεια βάρους ~ 5 % που αποδίδονται στην αποσάθρωση τυχόν οργανικών 

καταλοίπων µήτρας που εγκλωβίστηκαν στους πόρους του δείγµατος αλλά και την απώλεια 

νερού από περαιτέρω συµπύκνωση επιφανειακών και υπο-επιφανειακών υδροξυλοµάδων προς 

δηµιουργία δεσµών Ce-O-Ce (Zhang et al., 2001). Με κρυσταλλική ανάπτυξη σχετίζεται και 

το τελευταίο βήµα απώλειας µάζας στο εύρος (598.7 - 765.9) oC. Τα αποτελέσµατα DSC 

συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις TGA και XRD. 

5.2.3 Πειραµατικά δεδοµένα ATR-FTIR 

Τα φάσµατα FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των 

αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 µε την πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.2.3 και επιβεβαιώνουν τον σχηµατισµό των νανο-σωµατιδίων 

CeO2 εντός των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων από την υδρόλυση του τετρα-

ισοπροποξειδίου του δηµητρίου.  
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Σχήµα 5.2.3: Υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη 
χρήση των αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 µε την πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4. 

Στον Πίνακα 5.2.3 συνοψίζονται τα δεδοµένα για ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών 

κορυφών και ζωνών απορρόφησης των πηκτωµάτων δηµήτριας µε τη χρήση αντίστροφων 

µικυλίων Triton-X και συγκρίνονται µε αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Gradeff et al., 

1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 

1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 2003; Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi 

et al., 2017). Στα υπέρυθρα φάσµατα των πηκτωµάτων συνυπάρχουν κορυφές των 

λειτουργικών οµάδων της πρόδροµης ένωσης, των ενώσεων Triton-X και του οξειδίου του 

δηµητρίου. Σε µεγάλους κυµατάριθµους διακρίνονται δύο ενωµένες κορυφές σε πολύ ευρεία 

ζώνη µεταξύ 3430 και 3216 cm-1, και σχετίζονται µε τις δονήσεις τάσης των επιφανειακά 

προσροφηµένων υδροξυλ-οµάδων του νερού και εκείνων που προέρχονται από την υδρόλυση 

της πρόδροµης ένωσης, αντίστοιχα. Η κορυφή στους 1612 cm-1 ανήκει στην κάµψη του νερού 

(δΗ2Ο). Στο εύρος 2952 - 2874 cm-1 συµπεριλαµβάνονται όλες οι υπέρυθρες δονήσεις τάσης 

του δεσµού -C-H των αλκυλ-οµάδων της ισοπροποξυ-οµάδας και των τασιενεργών Triton-X 

(Gu et al., 2007).  

Συγκεκριµένα, οι ζώνες απορρόφησης στους 2958, 2921 και 2874 cm-1 είναι πανοµοιότυπες 

µε τις χαρακτηριστικές ζώνες απορρόφησης του Triton X-100 (Gu et al., 2007). Οι τρεις 

κορυφές στους 1512, 1484 και 1455 cm-1 αποδίδονται σε δονήσεις τάσης και κάµψης 

λειτουργικών οµάδων των µορίων Triton-X (Πίνακας 5.2.3), και η οξεία και σχετικά µεγάλης 

έντασης κορυφή στους 1248 cm-1 οφείλεται στις δονήσεις τάσης των δεσµών CH3-C-CH3 

(gem-dimethyl structure) στην ισοπροποξυ-οµάδα (Lynch et al., 1964; Krunks et al., 2005). Η 

δε παρουσία του αιθερικού συνδέσµου αποτυπώνεται στην ισχυρή απορρόφηση γύρω στους 

1099 cm-1. Η οξεία, µικρή αλλά διακριτή κορυφή που βρίσκεται στους 1042 cm-1 αντιστοιχεί 
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στη συζευγµένη δόνηση τάσης του δεσµού -C-O καθώς το οξυγόνο σχηµατίζει οµοιοπολικό 

δεσµό µε το δηµήτριο. Στους 949 και 828 cm-1 βρίσκονται δύο µεγάλης έντασης κορυφές που 

σχετίζονται µε τη δόνηση τάσης του δεσµού C-C στο ισοπροποξείδιο του δηµητρίου(IV). Η 

τελευταία κορυφή στους 407 cm-1 οφείλεται στη δόνηση τάσης του δεσµού Ce-OR. 

Πίνακας 5.2.3: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα της ταυτοποίησης των κορυφών των 
φασµάτων ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X (Gradeff et al., 
1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; 
Krunks et al., 2005; Kluson et al., 2003; Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi et al., 2017). 

functional group 
bibliographical 
characteristic 

absorption (cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of H2O  3400 3430 
stretching vibration of hydroxyl groups 
confirming the hydrolysis of Ce(OiPr)4 

3200 3216 

anti-symmetric vibration of alkyl chains 2920 2952 
symmetric vibration of alkyl chains 2850 2874 

bending vibration of -OH- 1620 1612 
stretching vibration of C-O-C at para-

disub phenol 1530 1512 

bending vibration of -C-H 1480 1484 
para-disub phenol 1450 1455 

stretching vibration of COO & Ce-O-C 1385 & 1280 1348 
CH3-C-CH3 stretching modes of the 

isopropoxy group 1350 1248 

ether linkage 1150 1099 
stretching conjugated vibration of -C-O 1050 1042 

C-C stretching vibration within the
isopropoxy group < 1000 949 & 828 

Ce-O-Ce stretching vibration  723 735 
stretching vibration of the Ce-O 562 550 
stretching vibration of Ce-OR 406 407 

Ας σηµειωθεί ότι οι κορυφές των λειτουργικών οµάδων της ισοπροπυλ-οµάδας της πρόδροµης 

ένωσης εµφανίζονται σε µικρότερους κυµατάριθµους από τους αντίστοιχους της 

βιβλιογραφίας, επειδή τα βιβλιογραφικά δεδοµένα αναφέρονται όχι σε διαλύµατα αλλά σε 

στερεό Ce(OiPr)4. Η ταυτοποίηση των κορυφών των υπέρυθρων φασµάτων είναι ανάλογη µε 

την αντίστοιχη των πηκτωµάτων της τιτάνιας στο Κεφάλαιο 4.1 καθώς παρουσιάζουν 

παρόµοιες κορυφές που τοποθετούνται σε παραπλήσιες τιµές κυµατάριθµων. Παρατηρώντας 

τα υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR του Σχήµατος 5.2.3 φαίνεται ότι στο εύρος τιµών 1512 - 

1099 cm-1 οι κορυφές για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά διαφέρουν αρκετά 

αποτελώντας έτσι το χαρακτηριστικό δακτυλικό αποτύπωµα της κάθε τασιενεργής ένωσης 

(Kluson et al., 2001). Επιπλέον, η ύπαρξη δυνατών ζωνών απορρόφησης στο εύρος 735 - 550 

cm-1 που ανήκουν στην χαρακτηριστική δόνηση τάσης των δεσµών Ce-O-Ce στο κρυσταλλικό
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πλέγµα του οξειδίου του δηµητρίου, υποδεικνύει την παρουσία νανο-κρυσταλλιτών δηµήτριας 

στο εσωτερικό των πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Ας τονισθεί ότι, αυτές οι ζώνες 

απορρόφησης διαφέρουν από αµφίφιλο σε αµφίφιλο και µάλιστα µειώνεται η ένταση τους µε 

µείωση του µήκους της πολικής ουράς του Triton-X λόγω της διαφορετικής αλληλεπίδρασης 

των πρόδροµων ολιγοµερών µε τις υδρόφιλες αλυσίδες των τασιενεργών µορίων. Αυτό γίνεται 

σαφές από την κορυφή στους 1348 cm-1 που συνδέεται µε τη δόνηση τάσης των δεσµών COO 

και Ce-O-C. Συνεπώς, όπως ισχύει και για τα πηκτώµατα της τιτάνιας, το µήκος της 

πολυ(αιθυλενοξυ) ουράς του επιφανειοδραστικού καθορίζει µε διαφορετικό τρόπο τη 

µορφολογία του παραχθέντος στερεού.  

5.2.4 Μετρήσεις απορρόφησης UV-Vis 

Τα φάσµατα απορρόφησης UV-Vis των πηκτωµάτων από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων 

Triton X-100, 114 και 45 και τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου (Σχήµα 5.2.4) εµφανίζουν 

µία διευρυµένη ζώνη απορρόφησης µεταξύ 200 και 250 nm, η οποία αποδίδεται στη µεταφορά 

φορτίου ανάµεσα στα µοριακά τροχιακά O2p και Ce4f των ηλεκτρονιακών καταστάσεων O2- 

και Ce4+ (Maniglia et al., 2017). Επιπρόσθετα, η τιµή της µπλε-µετατόπισης (blue shift) είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της διαµέτρου των σωµατιδίων του στερεού (Gu et al., 

2007). Στα φάσµατα του Σχήµατος 5.2.4 παρατηρείται µπλε-µετατόπιση και µείωση του 

εύρους της ζώνης απορρόφησης στα 230 nm καθώς µειώνεται το µήκος της επιφανειο-

δραστικής αλυσίδας του Triton-X και προφανώς η διάµετρος των σωµατιδίων (Πίνακα 5.2.4). 

Το φαινόµενο αυτό, που είναι µάλλον αποτέλεσµα του κβαντικού περιορισµού (Gu et al., 

2007), σχετίζεται µε το µέγεθος των σωµατιδίων και όταν µικραίνει η διάµετρος τους 

ενισχύεται η απορρόφηση και οι κορυφές γίνονται πιο ισχυρές και οξείες (Maniglia et al., 

2017). Τα πειραµατικά δεδοµένα UV-Vis συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων XRD και FTIR. Οι διπλές κορυφές γύρω στα 277 nm και 284 nm είναι σχεδόν 

πανοµοιότυπες και αποδίδονται στην παρα-υποκατεστηµένη φαινυλοµάδα των υπό µελέτη 

τασιενεργών (Zhu and Schelly, 1992).  
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Σχήµα 5.2.4: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του CeO2 από τα τρία διαφορετικά 
ηλεκτρικώς ουδέτερα επιφανειοδραστικά. 

Οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος (Εξίσωση 4.1.1; Κεφάλαιο 4.1) παρατίθενται στον Πίνακα 

5.2.4 και τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι µε µείωση του µεγέθους των σωµατιδίων αυξάνεται 

το ενεργειακό διάκενο/χάσµα (Ε).  

Πίνακας 5.2.4: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 

δείγµα κορυφή 
CeO2 (nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

ενεργειακό 
χάσµα CeO2 

(eV) 

LXRD 
(nm) 

gel TrX-100 229.1 277.4 284.2 5.42 4.75 
gel TrX-114 225.6 277.4 284.2 5.5 3.77 
gel TrX-45 224.4 277.4 284.2 5.53 3.44 

Ας σηµειωθεί ότι τα τρία πηκτώµατα της δηµήτριας που συντέθηκαν µέσω των τριών 

διαφορετικών επιφανειοδραστικών ενώσεων Triton X-100, 114 και 45 παρουσιάζουν 

παρόµοια υφή και είναι διαυγή, χρώµατος µελιού και ιξώδη πηκτώµατα (Σχήµα 5.2.5 (α)). Η 

µεγάλη διαύγεια που παρατηρείται και στα τρία πηκτώµατα (Σχήµα 5.2.5 (α)) οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα σωµατίδια της δηµήτριας σχηµατίζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό των 

υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Αντιθέτως, εάν η υδρόλυση της πρόδροµης 

ένωσης συµβεί έξω από τα αντίστροφα µικύλια, πριν την ενσωµάτωση της στα µικύλια τότε 

τα πηκτώµατα είναι θολά και µε λασπώδη υφή (Σχήµα 5.2.5 (β)). Όσον αφορά το pH στο 

εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων στο προκύπτον 

λύµα αυτό αναµένεται να είναι σχετικά βασικό, λόγω της παρουσίας του τετρα-

ισοπροποξειδίου του δηµητρίου και πιθανόν της παρουσίας ιχνοποσοτήτων ισοπροποξυ-
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νατρίου. Πειραµατικά, το pH του λύµατος προσδιορίστηκε µε ειδικό πεχαµετρικό χαρτί και 

βρέθηκε γύρω στα 10-11. 

(α)      (β) 
Σχήµα 5.2.5: Φωτογραφίες (α) των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων CeO2 µέσω της χρήσης των 
τασιενεργών: Triton X-100, Triton X-114 & Triton X-45 και (β) του πηκτώµατος όπου η υδρόλυση της 
πρόδροµης ένωσης έγινε έξω από τα αντίστροφα µικύλια, πριν την εισδοχή της στους πυρήνες. 

5.2.5 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων των πηκτωµάτων δηµήτριας από τα 

αντίστροφα µικύλια Triton-X και Ce(OiPr)4 

Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις XRD και UV-Vis των υπό µελέτη πηκτωµάτων 

συνοψίζονται διαγραµµατικά στα Σχήµατα 5.2.6 και 5.2.7. Στα γραφήµατα αυτά συσχετίζεται 

ο αριθµός των αιθυλενοξυ-οµάδων της υδρόφιλης ουράς των τασιενεργών ουσιών (Χ = 10 > 

8 > 5 = Triton X-100 > Triton X-114 > Triton X-45, όπου Χ = επαναλαµβανόµενη οµάδα = -

(OCH2CH2)x) µε τις διάφορες παραµέτρους/µεγέθη που λήφθηκαν από τις µετρήσεις XRD και 

UV-Vis όπως είναι η γωνία 2θ, η ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg), το 

µέγεθος κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων και το ενεργειακό χάσµα. 

Από το Σχήµα 5.2.6 είναι φανερό ότι καθώς αυξάνει η τιµή της γωνίας 2θ µειώνεται η 

απόσταση µεταξύ διαδοχικών επιπέδων των ατόµων στον κρύσταλλο, σύµφωνα µε την 

εξίσωση Bragg. Εποµένως, µε την αύξηση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων οµάδων της 

πολικής αλυσίδας των επιφανειοδραστικών, αυξάνεται η διάµετρος των υδάτινων πυρήνων 

των αντίστροφων µικυλίων καθώς επίσης και το µέγεθος των κρυσταλλιτών του οξειδίου του 

δηµητρίου. Για αυτό τα σωµατίδια στο πήκτωµα από το Triton X-100 χαρακτηρίζονται από τη 

µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα λόγω της καλύτερης συµπαγούς κρυσταλλικής δοµής 

(µικρότερη dBragg και µέγιστο LXRD). ΠΟ
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Σχήµα 5.2.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) 
µε τη γωνία 2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του 
κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων δηµήτριας στα πηκτώµατα. 

Σχήµα 5.2.7: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) µε 
το µήκος κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του κρυσταλλίτη 
των στερεών CeO2 στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.2.7, αυξανοµένου του αριθµού των αιθερικών συνδέσµων της 

υδρόφιλης τασιενεργής ουράς το µέγιστο της κορυφής στο γράφηµα UV-Vis µετατοπίζεται σε 

υψηλότερες τιµές µήκους κύµατος (Σχήµα 5.2.4). Αυτό σχετίζεται µε µείωση του ενεργειακού 

διάκενου/χάσµατος και αύξηση του σωµατιδιακού µεγέθους. 

5.3 Χαρακτηρισµός στερεών CeO2 µε χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton-X 

Ακολούθως παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα από τον φυσικοχηµικό 

χαρακτηρισµό των δειγµάτων CeO2 που προήλθαν από την πύρωση των προαναφερθέντων 

πηκτωµάτων. Η επιλογή της συνθετικής πορείας για την παρασκευή στερεών CeO2 παίζει 

καθοριστικό ρόλο στα χαρακτηριστικά υφής των παραγοµένων υλικών (Ledwa and Kępiński, 

2017) και ως εκ τούτου οι σχετικές µελέτες είναι θεµελιώδους σηµασίας. 
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5.3.1 Μελέτη πορώδους των στερεών δηµήτριας στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας 

Στο αριστερό µέρος του Σχήµατος 5.3.1 απεικονίζονται οι ισόθερµοι προσρόφησης/ 

εκρόφησης N2 για τα πηκτώµατα του CeO2 που πυρώθηκαν στους 300 oC για 2 h από τα τρία 

διαφορετικού µήκους πολικής αλυσίδας επιφανειοδραστικά Triton-X. Όλες οι ισόθερµοι είναι 

τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης τύπου Η3 σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά IUPAC 

(Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014). 

Σχήµα 5.3.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 για τα πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικού 
µήκους πολικής αλυσίδας επιφανειοδραστικά Triton-X του CeO2 που πυρώθηκαν (αριστερά) στους 300 
oC για 2 h  και (δεξιά) στους 350  oC για 2 h από το µεγαλύτερο TrX-100.   

Οι ισόθερµοι είναι χαρακτηριστικές για ψευδοµεσοπορώδη υλικά και ο βρόχος υστέρησης Η3 

αναφέρεται σε πόρους τύπου σχισµής µε µη-οµοιόµορφο σχήµα. Η συσσωµάτωση των 

σωµατιδίων στα στερεά έχει σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό πόρων τύπου σχισµής (διάκενα 

µεταξύ των συσσωµατωµάτων) και έχουν τέτοιο µέγεθος, ώστε να γίνεται τριχοειδής 

συµπύκνωση. Όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 5.3.1, το στερεό της δηµήτριας 

από το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια, 117.4 

m2/g, ακολουθεί το υλικό από το µικρότερο αµφίφιλο και τέλος εκείνο από το µεγαλύτερο 

TrX-100. Αντιθέτως, ο βρόχος υστέρησης µειώνεται µε µείωση του µήκους της πολικής 

αλυσίδας του τασιενεργού και συνεπώς ο ειδικός όγκος πόρων και η µέση διάµετρος των 

πόρων κατά BJH (Barrett et al., 1951). ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

170 

Πίνακας 5.3.1: Δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας που πυρώθηκαν στους 
300 oC για 2 h από τα πηκτώµατα των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton-X και στους 
350  oC για 2 h από το πήκτωµα του TrX-100. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2 TrX-100 300 oC 2h 77.8 0.216 11.55 12.53 - 
CeO2 TrX-100 gel 350 oC 2h 134.8 0.282 6.53 9.16 13.9 
CeO2 TrX-114 300 oC 2h 117.4 0.199 10.28 9.3 42.4 
CeO2 TrX-45 300 oC 2h 84.4 0.083 5.44 3.85 32.1 

Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων µειώνεται 

ευθέως ανάλογα µε τη µείωση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων (Χ = 10, 8 & 5) της 

υδρόφιλης αλυσίδας Triton-X. Συνεπώς, το µήκος της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς 

Triton-X καθορίζει τόσο τη διάµετρο των σταγονιδίων των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων 

όσο και τον τρόπο αλληλεπίδρασης τους µε τα ανόργανα ολιγοµερή και έτσι παίζει 

καθοριστικό ρόλο στο πορώδες και στο σωµατιδιακό µέγεθος των δειγµάτων. Σύµφωνα µε τα 

περιθλασογράµµατα XRD (Σχήµα 5.2.1) των αντίστοιχων πηκτωµάτων µε αύξηση του µήκους 

της πολικής τασιενεργής αλυσίδας αυξάνεται η διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων, υπάρχει 

περισσότερος διαθέσιµος χώρος και δηµιουργούνται µεγαλύτερα συσσωµατώµατα και 

εποµένως σχηµατίζονται µεγαλύτερα διάκενα µεταξύ των σωµατιδίων. Όµως, όπως δείχνουν 

και τα θερµογραφήµατα TGA (Σχήµα 5.2.3), η µήτρα από το µεγαλύτερο τασιενεργό καίγεται 

σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 300 oC. Για αυτό το λόγο το αντίστοιχο στερεό παρουσιάζει 

µειωµένη ειδική επιφάνεια εξαιτίας της παρουσίας οργανικών καταλοίπων στους πόρους του. 

Ως εκ τούτου, µε την πύρωση του πηκτώµατος από το Triton X-100 στους 350 oC για 2 h 

(Σχήµα 5.3.1) το υλικό από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό Triton X-100 υπερτερεί µε 

µεγάλη διαφορά τόσο όσον αφορά την ειδική επιφάνεια, που αυξήθηκε από 77.8 m2/g σε 134.8 

m2/g, όσο και τον ειδικό όγκο πόρων, που αυξήθηκε από 0.216 cm3/g σε 0.282 cm3/g καθώς 

αποµακρύνονται πιο αποτελεσµατικά τα οργανικά υπολείµµατα στην ψηλότερη θερµοκρασία. 

Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η δραµατική µείωση της µέσης διαµέτρου των πόρων, που 

υπολογίσθηκε βάσει της µεθόδου BJH από 11.55 nm σε 6.53 nm, και υποδηλώνει ότι το υλικό 

αυτό συνίσταται από µεγαλύτερο αριθµό πόρων µε µικρότερη διάµετρο και ως εκ τούτου 

αυξάνεται και ο αντίστοιχος ειδικός όγκος των πόρων. Η σχετική ισόθερµος τείνει να 

σχηµατίσει πλατό καθώς οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των συσσωµατωµάτων είναι πιο ισχυρές 

και εποµένως δεν δύναται να συµπυκνωθεί επιπλέον άζωτο στους πόρους. Παράλληλα αλλάζει 

και το σχήµα του βρόχου υστέρησης και είναι πολύ µεγαλύτερος καθώς αλλάζει το δίκτυο 

διάταξης των ψευδοµεσοπόρων στο συγκεκριµένο υλικό (Theocharis, 1993). Έτσι η επιλογή 
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αυξανοµένου µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X επιδρά µε ευθέως ανάλογο 

τρόπο στην ειδική επιφάνεια, στον ειδικό όγκο και στη µέση διάµετρο των πόρων των στερεών 

CeO2. Ανάλογες παρατηρήσεις αναφέρονται και στη βιβλιογραφία, σύµφωνα µε τις οποίες η 

ειδική επιφάνεια και η διάµετρος των πόρων των στερεών αυξάνουν µε αύξηση του µήκους 

της αλκυλ-αλυσίδας του τασιενεργού. Το µεγαλύτερο τασιενεργό σταθεροποιεί σηµαντικά και 

καθορίζει σε µεγαλύτερο βαθµό τη δοµή των παραγοµένων στερεών οδηγώντας στην αύξηση 

του ειδικού εµβαδού ΒΕΤ (Nagy and Dékány, 2009).  

Οι υπόλοιπες ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου (Σχήµα 5.3.1) δεν παρουσιάζουν 

πλατό στην πίεση κορεσµού, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι δυνάµεις συνοχής ανάµεσα στα 

συσσωµατώµατα είναι ασθενέστερες και συνεπώς µπορεί να συµπυκνωθεί και άλλο άζωτο 

στους πόρους. Επιπρόσθετα, στο εύρος µεταξύ 0.2 και 0.6 p/po οι ισόθερµοι δεν είναι επίπεδες 

αλλά παρουσιάζουν κλίση και εποµένως υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια έξω από τους πόρους 

και ως εκ τούτου επιτυγχάνεται πολυστρωµατική προσρόφηση στα εν λόγω στερεά 

(Theocharis, 1993; Sing, 2001). 

Στο Σχήµα 5.3.2 παρατίθενται οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων κατά DFT 

(Dombrowski et al., 2000) για τα υλικά CeO2 που προέκυψαν από την πύρωση των 

πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X στους 300 

oC για 2 h και στους 350 oC για 2 h για το στερεό από το µεγαλύτερου µήκους τασιενεργό TrX-

100.  

Σχήµα 5.3.2: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικά αντίστροφα 
µικρογαλακτώµατα Triton-X του CeO2 που πυρώθηκαν στους 300 oC για 2 h (αριστερά) και στους 350 
oC για 2 h από το µεγαλύτερο TrX-100 (δεξιά). 

Στους 300 oC τα στερεά παρουσιάζουν ευρεία κατανοµή µεγέθους πόρων εκτός από το δείγµα 

από το µικρότερο αµφίφιλο TrX-45 που χαρακτηρίζεται από στενή κατανοµή µεγέθους πόρων 

στο εύρος 0 - 50 nm. Τα µέγιστα των κορυφών στο εύρος 2 - 50 nm έχουν παραπλήσιες τιµές 
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µε τις αντίστοιχες που υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο BJH (Πίνακας 5.3.1). Για αυτό το λόγο τα 

στερεά µάλλον συνίστανται από ψευδοµεσοπόρους τύπου σχισµής σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση κατά IUPAC (Theocharis, 1993; Brunauer et al., 1938). Όπως και στον βρόχο 

υστέρησης έτσι και εδώ παρατηρείται ότι το εµβαδόν της κατανοµής µειώνεται ευθέως 

ανάλογα µε τη µείωση του µήκους της πολικής επιφανειοδραστικής αλυσίδας Triton-X. Τέλος 

όπως φαίνεται και στη µεγέθυνση του Σχήµατος 5.3.2 όλα τα δείγµατα εκτός από εκείνο από 

το µεγαλύτερο αµφίφιλο TrX-100 συνιστώνται µερικώς και από µικροπόρους (Πίνακας 5.3.1) 

και το µεγαλύτερο ποσοστό µικροπόρων το παρουσιάζει το δείγµα από το ενδιάµεσο Triton 

X-114.

Σε θερµοκρασία πύρωσης 350 oC (Σχήµα 5.3.2, δεξιά) αλλάζει δραµατικά η κατανοµή

µεγέθους πόρων για το στερεό από το µεγαλύτερο Triton X-100. Από πολύ διευρυµένη γίνεται 

πολύ στενή κατανοµή που περιορίζεται µόνο στο εύρος της µεσοπορώδους περιοχής 2 - 50 nm 

µε µέγιστο στα 9.16 nm. Επιπρόσθετα, το εµβαδόν της κατανοµής µεγαλώνει δραµατικά και 

υποδεικνύει αύξηση του ειδικού όγκου πόρων. Όσον αφορά τη µικροπορώδη περιοχή το 

ποσοστό της κυµαίνεται στα 13.9 %, παρουσιάζει µέγιστο στα 1.35 nm και το εµβαδόν της 

κατανοµής του µικροπορώδους δικτύου µειώνεται µε µείωση του µήκους της υδρόφιλης ουράς 

των αντίστροφων µικυλίων Triton-X (Πίνακας 5.3.1). 

5.3.2 Σύνοψη αποτελεσµάτων πορώδους των στερεών δηµήτριας στη θερµοκρασία 

καύσης της µήτρας 

Τα προηγούµενα δεδοµένα συνοψίζονται στα συγκριτικά διαγράµµατα του Σχήµατος 5.3.3 

για τις δύο περιπτώσεις της πύρωσης του πηκτώµατος από τα αντίστροφα µικρογαλακτώµατα 

του µεγαλύτερου τασιενεργού Triton X-100 στους 300 oC και 350 oC, για δύο ώρες και 

δείχνουν παραστατικά τη δραµατική αλλαγή και βελτίωση των χαρακτηριστικών του 

πορώδους στο εν λόγω στερεό µε µικρή αλλαγή στη θερµοκρασία πύρωσης. 
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Σχήµα 5.3.3: Σύγκριση του πορώδους (ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, µέσης διαµέτρου πόρων βάσει της 
µεθόδου BJH και του ειδικού όγκου πόρων) των στερεών δηµήτριας πυρωµένων στους 300  oC για 2 h 
από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X µε αριθµό επαναλαµβανόµενων 
αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής ουράς, Χ = 5, 8 και 10, για τις δύο περιπτώσεις της πύρωσης του 
πηκτώµατος από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 300 oC και 350 oC, αντίστοιχα για 2 h. 

5.3.3 Μετρήσεις XRD των σωµατιδίων CeO2 από την πύρωση των πηκτωµάτων στη 

θερµοκρασία αποσάθρωσης της µήτρας 

Στο Σχήµα 5.3.4 παρουσιάζονται τα περιθλασογράµµατα των δειγµάτων που προήλθαν από 

την πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους τασιενεργά Triton-X στους 

300 oC για 2 ώρες, καθώς επίσης και από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό στους 350 oC για 

2 h, για σκοπούς σύγκρισης. 
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Σχήµα 5.3.4: Περιθλασογράµµατα των δειγµάτων CeO2 που προήλθαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους τασιενεργά Triton-X (αριστερά) στους 300 oC για 2 ώρες 
και (δεξιά) από το µεγαλύτερο επιφανειοδραστικό TrX-100 στους 350 oC για 2 h. 

Όλες οι κορυφές στα περιθλασογράµµατα όλων των δειγµάτων ανήκουν στην καθαρή 

εδροκεντρωµένη κυβική δοµή του CeO2 µε οµάδα χώρου: Fm 3 m (κάρτα ICPDS µε αριθµό 

34-0394). Οι κορυφές περίθλασης ακτίνων Χ γύρω στους 28.41ο, 32.9ο, 47.39ο, 56.23ο, 58.84ο,

69.28ο, 76.52ο και 78.99ο αποδίδονται στα επίπεδα περίθλασης (111), (200), (220), (311),

(222), (400), (331) και (420), αντίστοιχα (Pournajaf et al., 2014). Από τις κορυφές περίθλασης

ακτίνων Χ των στερεών δηµήτριας που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων στους

300 oC, τα δεδοµένα του Πίνακα 5.3.2 και τις κορυφές της θεµελιώδους τάξης (Σχήµα 5.3.4)

διαπιστώνεται ότι µε µείωση της πολικής αλυσίδας του Triton-X µειώνεται ευθέως ανάλογα η

ένταση των κορυφών και γίνονται πιο διευρυµένες.

Πίνακας 5.3.2: Δεδοµένα XRD για τα στερεά δηµήτριας που προέκυψαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton-X στους 300 oC για 2 h και από το 
µεγαλύτερο Triton X-100 στους 350 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2 TrX-100 300 oC 2h 77.8 28.48 (111) 3.132 0.8238 10.4
CeO2 TrX-100 gel 350 oC 2h 134.8 28.65 (111) 3.1134 1.3025 6.58
CeO2 TrX-114 300 oC 2h 117.4 28.49 (111) 3.1309 1.2105 7.08
CeO2 TrX-45 300 oC 2h 84.4 28.45 (111) 3.1347 1.22 7.02 

Η µείωση και διεύρυνση των κορυφών δείχνει ότι τα σωµατίδια της δηµήτριας γίνονται πιο 

άµορφα και λιγότερα κρυσταλλικά. Δεν υπάρχει µετατόπιση των κορυφών οπότε µόνο µία 

φάση της κυβικής δηµήτριας χαρακτηρίζει όλα τα δείγµατα και η ενδο-ατοµική απόσταση 

µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, dBragg, δίνει παραπλήσιες τιµές: ~ 3.13 Å 

(Πίνακας 5.3.2). Το µέσο κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων που προσδιορίστηκε βάσει 

της εξίσωσης Scherrer (Zhang et al., 2017) από τα δεδοµένα της κορυφής του επιπέδου 
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περίθλασης (111) µειώνεται καθώς µικραίνει το µήκος της πολικής τασιενεργής ουράς των 

αντίστροφων µικυλίων TrX-100, TrX-114 και TrX-45 από 10.4 nm σε 7.08 nm και 7.02 nm, 

αντίστοιχα. Αυτό σχετίζεται µε τη διάµετρο του πυρήνα των αντίστροφων µικυλίων, που είναι 

µεγαλύτερη για TrX-100, και µικρότερη για το TrX-45 (Bumajdad et al., 2009; Nagy and 

Dékány, 2009). Όταν υπάρχει διαθέσιµος χώρος εντός του υδάτινου πυρήνα στο αντίστροφο 

µικύλιο µπορεί να αναπτυχθούν πολλά σωµατίδια µε µεγαλύτερο µέγεθος και αντίστροφα 

όπως έδειξαν τα δεδοµένα XRD για τα πηκτώµατα TrX-100, TrX-114 και TrX-45 (Πίνακας 

5.2.1) και συµφωνούν µε τα δεδοµένα από σχετικές βιβλιογραφικές µελέτες (Kockrick et al., 

2008; Kockrickb et al., 2008). Επίσης, είναι προφανές ότι η επίδραση της θερµοκρασίας 

πύρωσης στην κρυσταλλική σύντηξη και συσσωµάτωση είναι εντονότερη όταν τα σωµατίδια 

στο πήκτωµα έχουν µεγαλύτερο µέγεθος.  

Στην περίπτωση της πύρωσης του πηκτώµατος από το µεγαλύτερο TrX-100 στους 350 oC 

αλλάζουν δραµατικά τα χαρακτηριστικά περίθλασης ακτίνων Χ του αντίστοιχου στερεού 

(Πίνακας 5.3.2). Από τις κορυφές περίθλασης αυτού του υλικού (Σχήµα 5.3.4) είναι προφανές 

ότι µειώνεται η ένταση της θεµελιώδους τάξης κορυφής του επιπέδου περίθλασης (111), 

µετατρέπεται στην πιο διευρυµένη κορυφή και µετατοπίζεται ελάχιστα σε µεγαλύτερες τιµές 

2θ. Συνεπώς, το στερεό γίνεται πολύ πιο άµορφο και λιγότερο κρυσταλλικό µε το µέσο 

σωµατιδιακό µέγεθος να ισούται µε 6.58 nm. Αντιθέτως, επέρχεται µικρή συστολή του 

κρυσταλλικού πλέγµατος αφού η ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών, dBragg, επιπέδων 

από 3.132 Å µειώνεται σε 3.1134 Å. Αυτό είναι αναµενόµενο επειδή σε αυτή τη θερµοκρασία 

πύρωσης αποµακρύνεται ποσοτικά η οργανική µήτρα και εποµένως µειώνεται η διάµετρος των 

πόρων και επιτυγχάνεται καλύτερη διάταξη των πόρων και πιο συµπαγής διαµόρφωση της 

κρυσταλλικής δοµής του στερεού (Gu et al., 2007; Nagy and Dékány, 2009). Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα XRD συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από την 

ανάλυση της ισοθερµικής προσρόφησης αζώτου.  

5.3.4 Σύνοψη των µετρήσεων XRD των σωµατιδίων CeO2 από την πύρωση των 

πηκτωµάτων στη θερµοκρασία αποσάθρωσης της µήτρας 

Στο Σχήµα 5.3.5 απεικονίζονται διαγραµµατικά για σκοπούς σύγκρισης η επίδραση του 

διαφορετικού µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας Triton-X στην κρυσταλλική δοµή των 

πυρωµένων στερεών και οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά XRD µε την πύρωση του πηκτώµατος 
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από το µεγαλύτερο αµφίφιλο από τους 300 oC στους 350 oC. Όλα τα αποτελέσµατα περίθλασης 

ακτίνων Χ συµφωνούν µε τα αντίστοιχα δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης. 

Σχήµα 5.3.5: Επίδραση του διαφορετικού µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας Triton-X (Χ = 5, 8 & 10) 
στην κρυσταλλική δοµή των πυρωµένων στερεών CeO2 και στις αλλαγές στα χαρακτηριστικά XRD µε την 
πύρωση του πηκτώµατος από το µεγαλύτερο αµφίφιλο από τους 300 oC στους 350 oC. 

5.3.5 Αποτελέσµατα DRUV-Vis των πυρωµένων δειγµάτων στους 300-350 oC 

Το Σχήµα 5.3.5.1 παρουσιάζει τα φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς 

κατάστασης των σωµατιδίων του οξειδίου του δηµητρίου από τη χρήση των τριών 

διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 & 45 πυρωµένων στους 300 oC και 

στους 350 oC για την περίπτωση του µεγαλύτερου Triton X-100. Στα γραφήµατα αυτά η 

απορρόφηση, F(R), σχετίζεται µε την ανάκλαση R βάσει της εξίσωσης του µοντέλου Kubelka-

Munk (Choudhury and Choudhury, 2012). Τα φάσµατα απορρόφησης των σωµατιδίων 

δηµήτριας εµφανίζουν ευρεία κορυφή γύρω στα 305 - 350 nm, που οφείλεται στις µεταπτώσεις 

µεταφοράς φορτίου από το µοριακό τροχιακό 2p του ανιόντος Ο2- στο τροχιακό 4f του 

κατιόντος Ce4+ (Pournajaf et al., 2014). Το φαινόµενο της µπλε-µετατόπισης (Πίνακας 5.3.2.1) 

παρατηρείται έντονα τόσο στα δείγµατα µε µείωση της πολικής αλυσίδας του τασιενεργού όσο 

και στο στερεό από το Triton X-100 που πυρώθηκε στους 350 oC µε µείωση του αντίστοιχου 

σωµατιδιακού µεγέθους. Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στη µπλε-µετατόπιση είναι η 

µοριακής κλίµακας διαστάσεις και το κβαντικό µέγεθος των σωµατιδίων (Tsunekawa et al., 

2003; Yin et al., 2002). Συνεπώς, τόσο το µήκος της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton-X 

όσο και ο τρόπος πύρωσης των πηκτωµάτων καθορίζει το σχήµα, το µέγεθος και τη 

µορφολογία των παρασκευασθέντων σωµατιδίων CeO2 και κατ’ επέκταση το ενεργειακό τους 

χάσµα. Γενικά, τα αποτελέσµατα UV-Vis συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων XRD, FTIR και πορώδους.  
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Σχήµα 5.3.5.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων του οξειδίου 
του δηµητρίου από τη χρήση των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 
πυρωµένων στους 300 oC και στους 350 oC για την περίπτωση του µεγαλύτερου Triton X-100. 

Πίνακας 5.3.2.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών του CeO2 
από τη χρήση των τριών διαφορετικών τασιενεργών Triton X-100, 114 και 45 πυρωµένων στους 300 oC 
και στους 350 oC για την περίπτωση του µεγαλύτερου Triton X-100. 

δείγµα 
κορυφή CeO2 

(nm) 
ενεργειακό χάσµα 

CeO2 (eV) 
LXRD (nm) 

CeO2 TrX-100 300 oC 2h 349.2 3.55 10.4 
CeO2 TrX-114 300 oC 2h 323.1 3.84 7.08 
CeO2 TrX-45 300 oC 2h 309.4 4.01 7.02 

CeO2 TrX-100 gel 350 oC 2h 305.1 4.07 6.58 

5.3.6 Εξέταση της υφής των πυρωµένων δειγµάτων στους 300-350 oC µε την τεχνική SEM 

Στο Σχήµα 5.3.5.2 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των στερεών του CeO2 από τα Triton 

X-100, 114 και 45 µετά από πύρωση στους 300 oC και 350 oC για το δείγµα από το µεγαλύτερο

Triton X-100. Η µορφολογία των σωµατιδίων και των τριών αµφιφίλων στους 300 oC είναι

σπογγώδης και το δείγµα από το µεγαλύτερο Triton X-100 συνίσταται από µεγαλύτερου

µεγέθους σωµατίδια (layer-like morphology) (Ketzial and Nesaraj, 2011). Το υλικό από το

ενδιάµεσο TrX-114 αποτελείται από τα πιο µικρά και καλοσχηµατισµένα συσσωρευµένα

σωµατίδια και σχετικά µικρά διάκενα µεταξύ των συσσωµατωµάτων. Το στερεό από το

µικρότερο TrX-45 απαρτίζεται από οµοιόµορφα, πορώδη σωµατίδια µε σφαιροειδή

µορφολογία (circular morphology) (Ansari, 2010). Τέλος, στην περίπτωση του δείγµατος από

το TrX-100 στους 350 oC (Σχήµα 5.3.5.2 Β) το στερεό συνίσταται από θραύσµατα

ακανόνιστων σχηµάτων, µικρότερου µεγέθους από τα αντίστοιχα στους 300 oC µε λείες

επιφάνειες και σχισµές.
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(Α)   (Β)

(Γ)   (Δ)
Σχήµα 5.3.5.2: Εικόνες SEM των στερεών του CeO2 από τα (Α), (Γ) & (Δ) Triton X-100, 114 & 45 στους 
300 oC, αντίστοιχα και (Β) στους 350 oC για το δείγµα από το µεγαλύτερο Triton X-100. 

5.3.7 Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X 

στο πορώδες των υλικών CeO2 στους 400, 500 & 600 oC 

Στο Σχήµα 5.3.6 παρατίθενται οι αντίστοιχες ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και στο 

Σχήµα 5.3.7 περιγράφεται η επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) 

αλυσίδας του Triton-X στο πορώδες των δειγµάτων µετά από πύρωση στους 400, 500 & 600 

oC και αφού προηγουµένως πυρώθηκαν στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας, 300 oC, για δύο 

ώρες.  
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Σχήµα 5.3.6: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 για τα ήδη πυρωµένα στους 300  oC για 2 h δείγµατα 
CeO2 που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC µε τη χρήση των τριών διαφορετικού µήκους πολικής 
ουράς επιφανειοδραστικών Triton-X.  

Καταρχάς σε όλες τις υπό µελέτη θερµοκρασίες πύρωσης οι ισόθερµοι 

προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου είναι τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης τύπου Η3 (Sing et al., 

1985; Supakanapitak et al., 2012). Παρατηρώντας τόσο τις ισοθέρµους (Σχήµα 5.3.6) όσο και 

τα συγκριτικά διαγράµµατα επίδρασης της θερµοκρασίας πύρωσης και του µεταβαλλόµενου 

µήκους πολικής ουράς Triton-X στα χαρακτηριστικά πορώδους στους 400 oC (Σχήµα 5.3.7) 

είναι σαφές ότι το υλικό από το ενδιάµεσο τασιενεργό συνεχίζει να παρουσιάζει τη µέγιστη 

ειδική επιφάνεια, ακολουθεί εκείνη από το µικρότερο και τέλος η ειδική επιφάνεια από το 

µεγαλύτερο αµφίφιλο. Όµως, παρατηρείται µείωση του βρόχου υστέρησης και της µέσης 

διαµέτρου των πόρων στην περίπτωση TrX-114 και του ειδικού όγκου πόρων.  

Σχήµα 5.3.7: Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X στο 
πορώδες (ειδική επιφάνεια ΒΕΤ, µέση διάµετρος πόρων βάσει της µεθόδου BJH και ειδικός όγκος πόρων) 
των ήδη πυρωµένων στους 300  oC για 2 h δειγµάτων CeO2 που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC 
για 2 h. 

Στις δύο άλλες περιπτώσεις του µεγαλύτερου και µικρότερου επιφανειοδραστικού αυξάνονται 

ο βρόχος υστέρησης, ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων. Στους 500 oC η σειρά 

των ειδικών επιφανειών έχει ως εξής: TrX114 = 74.2 m2/g > TrX100 = 63.8 m2/g > TrX45 = 

49.1 m2/g. Επίσης, ο βρόχος υστέρησης, ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων 
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µειώνονται στα στερεά από το µεγαλύτερο και ενδιάµεσο αµφίφιλο ενώ αυξάνονται στο 

µικρότερο TrX-45 (Πίνακας 5.3.3).  

Πίνακας 5.3.3: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των ήδη πυρωµένων στους 300  oC για 2 h στερεών 
δηµήτριας που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X.  

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2 TrX-100 400 oC 2h 69.1 0.229 13.21 18.79 - 
CeO2 TrX-114 400 oC 2h 110.5 0.175 9.33 9.64 - 
CeO2 TrX-45 400 oC 2h 79.6 0.089 6.03 5.04 - 
CeO2 TrX-100 500 oC 2h 63.8 0.202 11.66 11.75 - 
CeO2 TrX-114 500 oC 2h 74.2 0.142 9.02 9.34 - 
CeO2 TrX-45 500 oC 2h 49.1 0.088 7.81 7.95 - 
CeO2 TrX-100 600 oC 2h 23.3 0.089 20.36 21.45 - 
CeO2 TrX-114 600 oC 2h 24.5 0.152 27.92 27.23 - 
CeO2 TrX-45 600 oC 2h 12.9 0.057 16.12 15.9 - 

Στη θερµοκρασία πύρωσης των 600 oC η ειδική επιφάνεια είναι παραπλήσια στα δύο 

µεγαλύτερα τασιενεργά και ο ειδικός όγκος πόρων µειώνεται σε όλα τα αµφίφιλα εκτός από 

το ενδιάµεσο τασιενεργό, όπου παρατηρείται κάποια αύξηση. Η µέση διάµετρος πόρων 

αυξάνεται ειδικά στην περίπτωση του ενδιάµεσου τασιενεργού. Είναι φανερό ότι µε µείωση 

της πολικής αλυσίδας του Triton-X µειώνεται ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων 

µε ευθέως ανάλογο τρόπο µε τον αριθµό των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων (Χ = 

10, 8 και 5). Εξαίρεση αποτελεί η θερµοκρασία πύρωσης στους 600 oC όπου το δείγµα από τα 

αντίστροφα µικύλια του ενδιάµεσου TrX-114 υπερτερεί µε µεγάλη διαφορά όσον αφορά τον 

ειδικό όγκο και µέση διάµετρο πόρων. Επιπρόσθετα, το υλικό από το ενδιάµεσο TrX-114 

παρουσιάζει τη µέγιστη ειδική επιφάνεια καθώς συνίσταται από µεγαλύτερο αριθµό πόρων µε 

µικρή διάµετρο. Προφανώς το συγκεκριµένο µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας ευνοεί την 

αποτελεσµατικότερη αλληλεπίδραση των τασιενεργών αλυσίδων µε τα πρόδροµα είδη 

οδηγώντας στη βέλτιστη διαµόρφωση δικτύου ψευδοµεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας. Για αυτό 

και στους 600 oC παρουσιάζει αύξηση του ειδικού όγκου πόρων καθώς εδώ η συσσωµάτωση 

των σωµατιδίων γίνεται µε διαφορετικό τρόπο από ότι στα υπόλοιπα δείγµατα. Στην 

περίπτωση του µεγαλύτερου TrX-100, εξαιτίας των περισσότερων οργανικών υπολειµµάτων 

που καλύπτουν το εσωτερικό των πόρων του εν λόγω στερεού, η ειδική επιφάνεια είναι πιο 

µικρή από την αντίστοιχη του υλικού από το ενδιάµεσο TrX-114. Όµως αυτή η επικάλυψη της 

επιφάνειας των πόρων προσδίδει στο υλικό µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα καθώς 

παρεµποδίζει τη σύντηξη των σωµατιδίων σε υψηλές θερµοκρασίες και την κατάρρευση των 
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ψευδοµεσοπόρων που οδηγεί σε µείωση του ειδικού όγκου και της µέσης διαµέτρου των 

πόρων. Για αυτό όπως φαίνεται και στα συγκριτικά διαγράµµατα του Σχήµατος 5.3.7 οι 

µεταβολές των παραµέτρων της ισοθερµικής προσρόφησης στο δείγµα από το µεγαλύτερο 

αµφίφιλο TrX-100 είναι πιο µικρές και αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης η ειδική 

επιφάνεια του υλικού γίνεται η µεγαλύτερη. Ενώ η διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων στο 

µικρότερο τασιενεργό είναι η µικρότερη, λόγω µικρότερης ποσότητας οργανικών 

υπολειµµάτων. Στο σχετικό στερεό ο ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος των πόρων παίρνουν 

τη µικρότερη τιµή, επειδή σχηµατίζονται στερεά µε µικρότερη ειδική επιφάνεια και είναι πιο 

επιρρεπή στη θερµική σύντηξη αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης. Γενικά, µε µείωση 

του µεγέθους του Triton-X µειώνεται η θερµική σταθερότητα των αντίστοιχων στερεών. Τα 

προαναφερθέντα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα δεδοµένα που παρουσιάζονται 

στις κατανοµές µεγέθους πόρων DFT (Σχήµα 5.3.8).  

Σχήµα 5.3.8: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT για τα ήδη πυρωµένα στους 300  oC για 2 h στερεά CeO2 
που πυρώθηκαν στους 400, 500 και 600 oC µε τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων 
αντίστροφων µικυλίων Triton-X. 

Στους 400 oC µε µείωση του µήκους της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς µειώνεται 

ευθέως ανάλογα το εµβαδόν της κατανοµής µεγέθους των πόρων. Επίσης µε αύξηση της 
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θερµοκρασίας µειώνεται και το ποσοστό του µικροπορώδους δικτύου, καθώς µετατοπίζονται 

οι κατανοµές σε µεγαλύτερες τιµές διαµέτρου πόρων και στους 600 oC οι µικροπόροι 

απουσιάζουν από όλα τα στερεά. 

5.3.8 Επίδραση του µεταβαλλόµενου µεγέθους του Triton-X στην κρυσταλλικότητα των 

σωµατιδίων CeO2 στους 400, 500 & 600 oC 

Στο Σχήµα 5.3.9 παρατίθενται τα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ και στο Σχήµα 5.3.10 

απεικονίζονται τα συγκριτικά γραφήµατα των προπυρωµένων στους 300 oC υλικών από τα 

τρία διαφορετικά αντίστροφα µικύλια Triton-X µετά από πύρωση τους στους 400, 500 και 600
oC.  

Σχήµα 5.3.9: Διαγράµµατα XRD των προπυρωµένων στους 300  oC για 2 h δειγµάτων CeO2 που 
πυρώθηκαν περαιτέρω στους 400, 500 και 600 oC και που λήφθηκαν µε τη χρήση των τριών διαφορετικών 
συστηµάτων αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X.  

Από την θεµελιώδους τάξης κορυφή των διαγραµµάτων XRD (Σχήµα 5.3.9), τα δεδοµένα του 

Πίνακα 5.3.4 και τα συγκριτικά διαγράµµατα του Σχήµατος 5.3.10 γίνεται σαφής η επίδραση 

του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της ουράς Triton-X στα 
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χαρακτηριστικά (κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος, FWHM και dBragg) της κρυσταλλικής 

δοµής των δειγµάτων αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης.  

Σχήµα 5.3.10: Επίδραση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της ουράς Triton-
X στα χαρακτηριστικά (LXRD, FWHM και dBragg) της κρυσταλλικής δοµής των δειγµάτων CeO2 
αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης.  

Από τους 300 oC στους 600 oC αυξάνεται η ένταση των κορυφών των σωµατιδίων δηµήτριας 

από το ενδιάµεσο (TrX-114), το µεγαλύτερο τασιενεργό (TrX-100) και το µικρότερο 

αµφίφιλο, το οποίο παρουσιάζει τη µικρότερη ένταση κορυφών.  

Πίνακας 5.3.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των ήδη πυρωµένων στους 300  oC για 2 h σωµατιδίων 
CeO2 που πυρώθηκαν περαιτέρω στους 400, 500 και 600 oC από τα τασιενεργά Triton X-100, 114 και 
45. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2 TrX-100 400 oC 2h 69.1 28.48 (111) 3.1316 0.8773 9.77 
CeO2 TrX-114 400 oC 2h 110.5 28.46 (111) 3.1335 1.1593 7.39 
CeO2 TrX-45 400 oC 2h 79.6 28.47 (111) 3.1323 1.2498 6.85 
CeO2 TrX-100 500 oC 2h 63.8 28.47 (111) 3.1328 0.8313 10.31
CeO2 TrX-114 500 oC 2h 74.2 28.48 (111) 3.1316 1.0607 8.08 
CeO2 TrX-45 500 oC 2h 49.1 28.47 (111) 3.1323 1.0111 8.47 
CeO2 TrX-100 600 oC 2h 23.3 28.48 (111) 3.1318 0.4437 19.31
CeO2 TrX-114 600 oC 2h 24.5 28.49 (111) 3.1306 0.4901 17.48
CeO2 TrX-45 600 oC 2h 12.9 28.51 (111) 3.1285 0.4861 17.63

Τα στερεά από το TrX-100 παρουσιάζουν το µεγαλύτερο κρυσταλλικό µέγεθος σε όλες τις 

θερµοκρασίες πύρωσης επειδή στο αντίστοιχο πήκτωµα σχηµατίζονται οι µεγαλύτεροι νανο-

κρυσταλλίτες. Όµως καθώς αυξάνει η θερµοκρασία πύρωσης τόσο µικραίνει η διαφορά 

µεταβολής του κρυσταλλικού µεγέθους των σωµατιδίων ανάµεσα στο στερεό από το 

µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνα του ενδιάµεσου και του µικρότερου επιφανειοδραστικού 

µορίου. Η καλύτερη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη σύντηξη που χαρακτηρίζουν 
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τα στερεά της δηµήτριας από το µεγαλύτερο TrX-100 οφείλεται σε δύο παράγοντες: (α) τη 

µεγαλύτερη ποσότητα οργανικών καταλοίπων που προστατεύουν τα σωµατίδια από την 

έκθεση σε ψηλές θερµοκρασίες επιβραδύνοντας τη συσσωµάτωση τους και (β) τη µεγαλύτερη 

διάµετρο πυρήνα των αντίστοιχων αντίστροφων µικυλίων και το σχηµατισµό µεγαλύτερων 

σωµατιδίων στο πήκτωµα που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του φαινοµένου της σύντηξης 

τους σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες πύρωσης. Όσο µειώνεται ο αριθµός των αιθυλενοξυ-

οµάδων στα αντίστροφα µικύλια τόσο µειώνεται η θερµική σταθερότητα και αυξάνεται η τάση 

για συσσωµάτωση των αντίστοιχων στερεών αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης.  

Στο Σχήµα 5.3.10 συνοψίζεται παραστατικά η επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης στην 

ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, dBragg. Αυξανοµένης της 

θερµοκρασίας πύρωσης η dBragg µεταβάλλεται ελάχιστα στο στερεό από το µεγαλύτερο TrX-

100 υποδεικνύοντας µεγάλη θερµική σταθερότητα και συνεπώς στους 500 και 600 oC το 

κρυσταλλικό πλέγµα των στερεών από το µεγαλύτερο TrX-100 έχει τη µεγαλύτερη τιµή dBragg. 

Με µείωση του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας οι µεταβολές γίνονται µεγαλύτερες 

υποδεικνύοντας µείωση της θερµικής αντοχής στη σύντηξη.  

Ας σηµειωθεί ότι στους 500 και 600 oC το υλικό από το ενδιάµεσο τασιενεργό αποτελείται 

από τα µικρότερα σωµατίδια και αυτό αποδίδεται στις ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις της 

ενδιάµεσης πολικής αλυσίδας µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις (Σχήµα 5.2.3).  

Η διαπλάτυνση των κορυφών XRD και η µικρή πτώση του κρυσταλλικού µεγέθους των 

σωµατιδίων που παρατηρείται στα στερεά από το µεγαλύτερο και µικρότερο τασιενεργό 

(Σχήµα 5.3.10) από 10.4 και 7.02 nm σε 9.77 και 6.85 nm (Πίνακας 5.3.4), αντίστοιχα, µε 

αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης από τους 300 στους 400 oC είναι µάλλον αποτέλεσµα της 

αποσταθεροποίησης των κυβικών φάσεων παρά της πραγµατικής συρρίκνωσης των 

κρυσταλλιτών. Αυτή η αποσταθεροποίηση ίσως να οφείλεται στη δοµική µετάπτωση του 

οξείδιου του δηµητρίου λόγω συµπύκνωσης επιφανειακών υδροξυλοµάδων και αποβολής 

νερού που µπορεί να προκαλέσει µείωση της κρυσταλλικότητας του στερεού (Pournajaf et al., 

2014). Επίσης, ο µειωµένος λόγος του νερού προς το επιφανειοδραστικό, που οδηγεί σε 

µείωση της διαµέτρου των σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων, αυξάνει τη 

σταθεροποιητική επίδραση της µήτρας στα αναπτυσσόµενα σωµατίδια και έτσι 

παρεµποδίζεται η σύντηξη του στερεού κατά την πύρωση από τους 300 στους 400 oC (Nagy 

and Dékány, 2009). Γενικά, τα αποτελέσµατα XRD συµφωνούν µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα της ισοθερµικής προσρόφησης. ΠΟ
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5.3.9 Επίδραση της απευθείας πύρωσης των πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των δειγµάτων της δηµήτριας 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα από την επίδραση 

της απευθείας πύρωσης των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων 

µικρογακαλακτωµάτων Triton-X στο πορώδες των παραγοµένων στερεών CeO2. Στο Σχήµα 

5.3.11 παρατίθενται οι ισόθερµες προσρόφησης αζώτου των υλικών που προέκυψαν από την 

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 

500 και 600 oC, και στο Σχήµα 5.3.12 τα συγκριτικά διαγράµµατα επίδρασης της απευθείας 

και σταδιακής πύρωσης των ήδη προπυρωµένων δειγµάτων CeO2 σε ψηλότερες θερµοκρασίες. 

Σχήµα 5.3.11: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου των υλικών δηµήτριας που προέκυψαν από την 
απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 
600 oC για 2 h. 

Οι ισόθερµοι είναι τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης τύπου Η3 (Rouquerol et al., 2014) και από τα 

συγκριτικά γραφήµατα φαίνονται αρκετές αλλαγές σε σχέση µε τις αντίστοιχες ισοθέρµους 

του Σχήµατος 5.3.1. Στους 400 oC η ειδική επιφάνεια αυξάνεται ευθέως ανάλογα µε αύξηση 

του µήκους των αµφιφίλων Triton-X και παίρνει πολύ µεγαλύτερες τιµές (Πίνακας 5.3.5) από 

ότι στην περίπτωση της πύρωσης στους 400 oC των προπυρωµένων στους 300 oC στερεών. Το 

στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό έχει το µεγαλύτερο αριθµό πόρων και τη µικρότερη 

διάµετρο. Αυτό συµβαίνει επειδή σε αυτή τη θερµοκρασία πύρωσης αποµακρύνονται πλήρως 

τα οργανικά κατάλοιπα και από το εσωτερικό των πόρων. Επιπλέον ο βρόχος υστέρησης και 

ο ειδικός όγκος πόρων µειώνονται αντιστρόφως ανάλογα µε αύξηση του µεγέθους των 

τασιενεργών. Όµως είναι πολύ µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της σταδιακής πύρωσης 

και µάλιστα η διαφορά γίνεται εντονότερη όσο µικραίνει η διάµετρος των αντίστροφων 

µικυλίων, δηλαδή µε µείωση του µήκους των επιφανειοδραστικών πολικών αλυσίδων.  ΠΟ
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Σχήµα 5.3.12: Επίδραση της απευθείας και έµµεσης πύρωσης (πύρωση των προπυρωµένων στους 300 
oC δειγµάτων CeO2 σε ψηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης) των πηκτωµάτων από τα Triton-X µε 
διαφορετικό αριθµό επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής ουράς, Χ = 5, 8 και 10, 
στο πορώδες των στερεών CeO2. 

Επίσης, η µέση διάµετρος των πόρων µεταβάλλεται αντίστροφα από ότι στην περίπτωση 

της έµµεσης πύρωσης και µειώνεται µε αύξηση του µήκους της πολικής τασιενεργής ουράς. 

Ο βρόχος υστέρησης του µεγαλύτερου τασιενεργού έχει διαφορετικό σχήµα από τους δύο 

άλλους βρόχους και τείνει να σχηµατίσει πλατό στην πίεση κορεσµού που σηµαίνει ότι οι 

δυνάµεις συνοχής µεταξύ των συσσωµατωµάτων στο συγκεκριµένο υλικό είναι πιο ισχυρές 

και για αυτό η διαφορά των µεταβολών των χαρακτηριστικών του πορώδους εδώ είναι πιο 

µικρή καθώς το στερεό χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. Γενικά, η 

θερµική σταθερότητα µειώνεται µε µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας του τασιενεργού 

και το ίδιο συµβαίνει σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες πύρωσης. Για αυτό στην απευθείας 

πύρωση στους 500 oC το στερεό από το µικρότερο αµφίφιλο παρουσιάζει µικρότερη µέση 

διάµετρο πόρων από ότι στους 400 oC. Συνοπτικά σε όλες τις θερµοκρασίες πύρωσης 

υπερτερούν µε µεγάλη διαφορά τα υλικά δηµήτριας από την απευθείας πύρωση των 

πηκτωµάτων. Αυτό συµβαίνει επειδή στην απευθείας πύρωση τα σωµατίδια της δηµήτριας 

προστατεύονται από τα τασιενεργά στα πηκτώµατα και διαρκεί λιγότερη ώρα η σύντηξη τους 

µε αποτέλεσµα οι σχισµές µεταξύ των συσσωµατωµάτων να είναι µικρότερες. Ας σηµειωθεί 

και εδώ γενικά το στερεό από το ενδιάµεσο τασιενεργό παρουσιάζει λίγο µεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια από τα υπόλοιπα, λόγω της ιδιαίτερης αλληλεπίδρασης των πολικών 

επιφανειοδραστικών αλυσίδων του συγκεκριµένου µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις. 

Οι κατανοµές µεγέθους πόρων (Σχήµα 5.3.13) στην απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 

σε όλες τις θερµοκρασίες γίνονται πιο στενές, µετατοπίζονται σε µικρότερες τιµές διαµέτρου 

πόρων και το εµβαδόν της κατανοµής µειώνεται µε αύξηση του µήκους της πολικής αλυσίδας 
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Πίνακας 5.3.5: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των δειγµάτων δηµήτριας που προήλθαν από την 
απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 
600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2 TrX-100 gel 400 oC 2h 136.3 0.317 7.58 6.84 10.7 
CeO2 TrX-114 gel 400 oC 2h 136.1 0.407 11.27 11.81 - 
CeO2 TrX-45 gel 400 oC 2h 131.1 0.532 14.39 14.69 - 
CeO2 TrX-100 gel 500 oC 2h 92.8 0.23 7.42 7.41 - 
CeO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 114 0.376 11.38 11.75 - 
CeO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 98.9 0.375 12.65 12.65 - 
CeO2 TrX-100 gel 600 oC 2h 40.3 0.175 13.24 13.61 - 
CeO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 44 0.262 17.53 17.23 - 
CeO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 42.7 0.269 22.92 23.37 - 

Το µέγιστο της κατανοµής µετατοπίζεται, επίσης σε χαµηλότερες τιµές µε αύξηση του 

µεγέθους του τασιενεργού και µάλιστα το στερεό από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 

παρουσιάζει στενή κατανοµή παρόµοια µε εκείνη που παρουσιάζουν τα κανονικά 

µεσοπορώδη. Το φαινόµενο είναι πιο εµφανές στους 600 oC και η σχετική ισόθερµος µοιάζει 

µάλλον µε ισόθερµο τύπου ΙV µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 (Masson et al., 2009; Matějová 

et al., 2015) ή τύπου IV(a) µε βρόχο Η2(b) (Thommes et al., 2015). Συνεπώς οι συγκεκριµένες 

αλληλεπιδράσεις της πολικής αλυσίδας του TrX-100 µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις 

ευνοούν το σχηµατισµό µεσοπορώδους δοµής. Αυτό είναι πιο έντονο στα στερεά που 

λαµβάνονται από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων σε ψηλότερες θερµοκρασίες 

πύρωσης. Η εµφάνιση της µεσοπορώδους δοµής σε στερεά από TrX-100 αναφέρεται και στη 

βιβλιογραφία (Gu et al., 2007) και ερµηνεύεται µε την επικάλυψη των νανοκρυσταλλιτών 

εντός των αντίστροφων µικυλίων, που δρουν ως µαλακή µήτρα, µε τα µόρια του Triton X-100 

λόγω της υψηλής ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας (Gu et al., 2007). Όσον αφορά το στερεό 

από το ενδιάµεσο τασιενεργό στους 600 oC παρουσιάζει στενότερη κατανοµή µεγέθους πόρων 

µε το µέγιστο της να µετατοπίζεται σε χαµηλότερες τιµές διαµέτρου πόρου από το αντίστοιχο 

στους 500 oC. 

Επίσης είναι σαφές, ότι µικροπορώδες δίκτυο παρατηρείται µόνο στο στερεό από το 

µεγαλύτερο τασιενεργό και αυτό περίπου 11% και µόνο στους 400 oC (Πίνακας 5.3.5). Στις 

υπόλοιπες θερµοκρασίες πύρωσης και σε όλα τα στερεά δεν υπάρχει µικροπορώδες δίκτυο 

λόγω της συρρίκνωσης του ψευδοµεσοπορώδους δικτύου από τη σύντηξη των σωµατιδίων. 

Επιπρόσθετα, στους 400 και 500 oC το υλικό από το µεγαλύτερο αµφίφιλο παρουσιάζει το 

µεγαλύτερο εµβαδόν κατανοµής µεσοπόρων. Στους 600 oC το εµβαδόν κατανοµής των πόρων 
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του στερεού από το ενδιάµεσο τασιενεργό έχει συγκρίσιµο µέγεθος µε το αντίστοιχο του 

µεγαλύτερου τασιενεργού. 

Σχήµα 5.3.13: Κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών δηµήτριας που παράχθηκαν από την απευθείας 
πύρωση των πηκτωµάτων από τα διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X στους 400, 
500 και 600 oC για 2 h. 

5.3.10 Επίδραση της απευθείας πύρωσης των πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC στα 

κρυσταλλικά χαρακτηριστικά των σωµατιδίων CeO2 

Στο Σχήµα 5.3.14 φαίνονται τα περιθλασογράµµατα των στερεών που λήφθηκαν από την 

έµµεση και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων των τριών διαφορετικών συστηµάτων 

αντίστροφων µικυλίων Triton-X στις ψηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης.  
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Σχήµα 5.3.14: Περιθλασογράµµατα XRD των υλικών δηµήτριας που προέκυψαν από την απευθείας και 
έµµεση πύρωση των πηκτωµάτων από τα διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων 
Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 

Στο Σχήµα 5.3.15 συγκρίνονται παραστατικά τα χαρακτηριστικά µεγέθη XRD από την έµµεση 

και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων (Πίνακας 5.3.6). Από τη µεγέθυνση θεµελιώδους 

τάξης κορυφής του επιπέδου περίθλασης (111) είναι προφανές ότι µε την απευθείας πύρωση 

των πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC σταδιακά µειώνονται και διευρύνονται οι κορυφές  

υποδεικνύοντας ότι µε την απευθείας πύρωση προκύπτουν σωµατίδια µε πολύ µικρότερο 

κρυσταλλικό µέγεθος.  

Επίσης, οι κορυφές των στερεών από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 

µετατοπίζονται σε µεγαλύτερες γωνίες 2θ καθώς τα στερεά αυτά παρουσιάζουν πολύ 

µικρότερη ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, όπως 

φαίνεται και στο σχετικό συγκριτικό διάγραµµα dBragg (Σχήµα 5.3.15). Αυτό συµβαίνει επειδή 

µε την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων τα σωµατίδια δηµήτριας εκτίθενται λιγότερη ώρα 

σε ψηλές θερµοκρασίες οπότε επιβραδύνεται η σύντηξη και λόγω της αλληλεπίδρασης των 

πολικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων µε ανόργανες πρόδροµες ενώσεις κατά την απευθείας 

πύρωση παράγονται συµπαγή υλικά µε καλύτερη διάταξη και διαµόρφωση της κρυσταλλικής 

δοµής, που συνεπάγεται αύξηση αριθµού πόρων και ειδικής επιφάνειας.  

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

190 

Λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης το στερεό από το µεγαλύτερο TrX-100 παρουσιάζει πολύ 

µειωµένη dBragg στους 400 oC ειδικά στην απευθείας πύρωση. Αντιθέτως στους 600 oC το εν 

λόγω υλικό παρουσιάζει τη µέγιστη dBragg λόγω της µεγαλύτερης θερµικής ανθεκτικότητας στη 

σύντηξη. Γενικά όµως οι ενδο-ατοµικές αποστάσεις dBragg µεταβάλλονται ελάχιστα µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης υποδηλώνοντας τη θερµική σταθερότητα του 

κρυσταλλικού πλέγµατος που χαρακτηρίζει τη δηµήτρια (Πίνακας 5.3.6).  

Σχήµα 5.3.15: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών µεγεθών XRD (LXRD και dBragg) µε τον αριθµό 
επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής αλυσίδας, Χ = 5, 8 και 10, από την έµµεση και 
απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα Triton X-45, 114 και 100 στους 400, 500 και 600 oC για 2 
h.  

Πίνακας 5.3.6: Δεδοµένα XRD των στερεών δηµήτριας που προήλθαν από την απευθείας πύρωση των 
πηκτωµάτων από τα διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2 TrX-100 gel 400 oC 2h 136.3 28.63 (111) 3.1151 1.2433 6.89 
CeO2 TrX-114 gel 400 oC 2h 136.1 28.57 (111) 3.1215 1.3283 6.45 
CeO2 TrX-45 gel 400 oC 2h 131.1 28.57 (111) 3.1216 1.2375 6.92 
CeO2 TrX-100 gel 500 oC 2h 92.8 28.58 (111) 3.1213 1.009 8.49 
CeO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 114 28.6 (111) 3.1191 1.1413 7.51 
CeO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 98.9 28.59 (111) 3.1202 1.0681 8.02 
CeO2 TrX-100 gel 600 oC 2h 40.3 28.59 (111) 3.1201 0.583 14.7 
CeO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 44 28.62 (111) 3.1171 0.6862 12.49
CeO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 42.7 28.59 (111) 3.1198 0.5748 14.91

Το δείγµα δηµήτριας από το µικρότερο αµφίφιλο αν και εµφανίζει τη µικρότερη θερµική 

σταθερότητα εντούτοις παρουσιάζει το ίδιο κρυσταλλικό µέγεθος στους 400 oC για τη 

σταδιακή και απευθείας πύρωση του πηκτώµατος. Επιπρόσθετα, αν και στην απευθείας 
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πύρωση τα στερεά από το µικρότερο τασιενεργό χαρακτηρίζονται από µικρότερο κρυσταλλικό 

µέγεθος εντούτοις παρουσιάζουν κορυφές υψηλότερης έντασης κάτι που υποδεικνύει την 

καλύτερη καύση της µήτρας και την περαιτέρω απογύµνωση της επιφάνειας των σωµατιδίων 

από τα οργανικά κατάλοιπα. Στην απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων σε όλες τις 

θερµοκρασίες πύρωσης το κρυσταλλικό µέγεθος µεγαλώνει µε την εξής σειρά: TrX-114 < 

TrX-100 < TrX-45 µε εξαίρεση στους 500 oC που έχει ως εξής: TrX-114 < TrX-45 < TrX-100. 

Τα προαναφερθέντα συµβαδίζουν µε την αντίστοιχη ανάλυση του πορώδους των στερεών από 

την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων. 

5.3.11 Μετρήσεις DRUV-Vis στα στερεά CeO2 από τη σταδιακή και απευθείας πύρωση 

των πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC 

Στο Σχήµα 5.3.15.1 δίνονται τα φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης 

των στερεών CeO2 από τη σταδιακή και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων των τριών 

διαφορετικών αµφιφίλων Triton-X στους 400 oC για 2 h και στον Πίνακα 5.3.6.1 συνοψίζονται 

τα σχετικά δεδοµένα για όλες τις θερµοκρασίες πύρωσης.  

Σχήµα 5.3.15.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2 από τη 
σταδιακή και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων Triton-X 
στους 400  oC για 2 h. 

Τα σωµατίδια δηµήτριας από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα καθώς είναι µικρότερα στο µέγεθος. Επίσης, το ενεργειακό 

χάσµα µειώνεται µε αύξουσα σειρά του µήκους της υδρόφιλης τασιενεργής ουράς καθώς η 

αντίστοιχη διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων γίνεται µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα να 

µεγαλώνει το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων. Συνοπτικά και για σκοπούς σύγκρισης 
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οι διαφορές του ενεργειακού διάκενου των σωµατιδίων δηµήτριας από την έµµεση και 

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων των Triton X-100, 114 και 45 απεικονίζονται στα 

γραφήµατα συσχέτισης του ενεργειακού διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης στο Σχήµα 

5.3.15.2.  

Πίνακας 5.3.6.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των υλικών CeO2 από την 
έµµεση και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών 
Triton-X στους 400, 500 και 600  oC για 2 h. 

δείγµα κορυφή CeO2 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
CeO2 (eV) LXRD (nm) 

CeO2 TrX-100 400 oC 2h 363.3 3.42 9.77 
CeO2 TrX-114 400 oC 2h 356.4 3.48 7.39 
CeO2 TrX-45 400 oC 2h 319.7 3.88 6.85 

CeO2 TrX-100 gel 400 oC 2h 338 3.67 6.89 
CeO2 TrX-114 gel 400 oC 2h 303.4 4.09 6.45 
CeO2 TrX-45 gel 400 oC 2h 347.4 3.57 6.92 
CeO2 TrX-100 500 oC 2h 363.7 3.41 10.31 
CeO2 TrX-114 500 oC 2h 321.8 3.86 8.08 
CeO2 TrX-45 500 oC 2h 333.3 3.72 8.47 

CeO2 TrX-100 gel 500 oC 2h 343.2 3.62 8.49 
CeO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 308.1 4.03 7.51 
CeO2 TrX-45 gel 500 oC 2h 315.8 3.93 8.02 
CeO2 TrX-100 600 oC 2h 431.6 2.87 19.31 
CeO2 TrX-114 600 oC 2h 404.7 3.07 17.48 
CeO2 TrX-45 600 oC 2h 413.7 3 17.63 

CeO2 TrX-100 gel 600 oC 2h 376.9 3.29 14.7 
CeO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 367.1 3.38 12.49 
CeO2 TrX-45 gel 600 oC 2h 395.3 3.14 14.91 

 (α)    (β)
Σχήµα 5.3.15.2: Επίδραση του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton-X και του τρόπου της 
πύρωσης (α: σταδιακής και β: απευθείας) των πηκτωµάτων στο ενεργειακό διάκενο των δειγµάτων CeO2 
αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης. 

Με αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης των δειγµάτων (Σχήµα 5.3.15.1) παρατηρείται 

κόκκινη µετατόπιση (red-shift) των φασµάτων και η ένταση της απορρόφησης αυξάνεται 
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αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης και αποδίδεται µάλλον στο γεγονός ότι η 

κρυσταλλική ανάπτυξη οδηγεί σε ενίσχυση της απορρόφησης (Pournajaf et al., 2014). Από το 

Σχήµα 5.3.15.2 διαπιστώνεται ότι η τιµή του ενεργειακού χάσµατος µειώνεται µε αύξηση της 

θερµοκρασίας πύρωσης. Όµως οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος (Πίνακας 5.3.6.1) 

κυµαίνονται εντός του εύρους τιµών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Pournajaf et al., 

2014).  

5.3.12 Εικόνες SEM των υλικών CeO2 από τη σταδιακή και απευθείας πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC 

Στο Σχήµα 5.3.15.3 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των στερεών CeO2 από τη σταδιακή 

και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων TrX-100, TrX-114 και TrX-45 στους 400 oC για 2 h. 

(Α)  (Β)  (Γ)

(Δ)  (Ε)  (Ζ)
Σχήµα 5.3.15.3: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 από τη σταδιακή (Α, Β και Γ) και απευθείας (Δ, Ε και 
Ζ) πύρωση των πηκτωµάτων TrX-100, TrX-114 και TrX-45 στους 400 oC για δύο ώρες. 

Τα σωµατίδια από την έµµεση πύρωση είναι σπογγώδη και έχουν µεγαλύτερο µέγεθος από τα 

αντίστοιχα στους 300 oC. Όµως η απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων δίνει υλικά που 

συνίστανται από µικρότερου µεγέθους σωµατίδια από ότι η σταδιακή πύρωση των δειγµάτων. 

Σε ψηλές θερµοκρασίες πύρωσης, στις οποίες ευνοείται η σύντηξη και η συσσωµάτωση των 
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σωµατιδίων µειώνεται η ειδική επιφάνεια (Pournajaf et al., 2014), κάτι που επιβεβαιώνεται και 

από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των µετρήσεων πορώδους και XRD. Επίσης, µε αύξηση της 

θερµοκρασίας µπορεί να ενεργοποιηθεί η διάχυση στην επιφάνεια που οδηγεί σε σχηµατισµό 

πόρων µε µορφολογία λαιµού ή διαπλεκόµενων καναλιών και περαιτέρω συσσωµάτωση 

(Hasanzadeh-Tabrizi et al., 2010). Και στις δύο περιπτώσεις της πύρωσης των δειγµάτων 

παρατηρείται ότι µε µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας του τασιενεργού µειώνεται η 

θερµική σταθερότητα των αντίστοιχων στερεών και έτσι τα υλικά από το TrX-45 αποτελούνται 

από µεγαλύτερα συσσωµατώµατα. 

(Α)  (Β) 

(Γ)  (Δ)
Σχήµα 5.3.15.4: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης των σωµατιδίων CeO2 από τη (αριστερά) 
σταδιακή και (δεξιά) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων TrX-100 (Α και Β) και TrX-45 (Γ και Δ) στους 
600 oC για δύο ώρες. 

5.3.13 Επίδραση των συνθετικών παραµέτρων και του τρόπου πύρωσης του πηκτώµατος 

από το TrX-100 στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των στερεών CeO2 

Το στερεό από το µεγαλύτερο Triton X-100 παρουσιάζει περισσότερα χαρακτηριστικά 

µεσοπορωδών υλικών, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε αντίστοιχα αποτελέσµατα 

ισοθερµικής προσρόφησης της ερευνητικής οµάδας του Masson (Masson et al., 2009) που 
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παρασκεύασε δηµήτρια µε χρήση µεθόδου λύµατος-πηκτώµατος αντίστροφων µικυλίων TrX-

100. Το συγκεκριµένο στερεό παρουσιάζει πολλές και εµφανείς διαφορές από τη σταδιακή και

απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων σε όλες τις θερµοκρασίες (Σχήµα 5.3.16).

Σχήµα 5.3.16: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και κατανοµές µεγέθους πόρων των δειγµάτων 
δηµήτριας που προέκυψαν από (αριστερά) τη σταδιακή και (δεξιά) απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
από τα αντίστροφα µικύλια Triton X-100 στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.3.17 αλλάζει ο βρόχος υστέρησης των ισοθέρµων, αυξάνεται η ειδική 

επιφάνεια (136.3 m2/g στους 400 oC) και ο ειδικός όγκος πόρων και µειώνεται η µέση 

διάµετρος των πόρων (µεγαλύτερος αριθµός πόρων µε µικρότερη διάµετρο), λόγω αλλαγής 

στον τρόπο συσσωµάτωσης των πρωτοταγών σωµατιδίων και της διαφορετικής διαµόρφωσης 

του πορώδους δικτύου των στερεών. Οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων γίνονται πολύ 

πιο στενές, µικραίνει το εµβαδόν τους και µετατοπίζονται κυρίως εντός της µεσοπορώδους 

περιοχής. Γενικά, τα στερεά παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό µεσοπόρων στη δοµή στο 

θερµοκρασιακό εύρος από 350-500 oC όπως φαίνεται και από τις κατανοµές µε την απευθείας 

πύρωση των πηκτωµάτων Triton X-100 (Σχήµα 5.3.16).   

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

196 

Σχήµα 5.3.17: Συσχέτιση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ µε τη θερµοκρασία πύρωσης των στερεών CeO2 
από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα αντίστροφα µικύλια Triton X-100, 114 και 45.  

5.3.14 Μετρήσεις FTIR των στερεών CeO2 

Στα Σχήµατα 5.3.18 και 5.3.19 δίνονται τα φάσµατα FTIR στο εύρος 4000 - 400 cm-1 των 

στερεών δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 

114 και 45 και πυρώθηκαν στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h. Στον Πίνακα 5.3.7 

αναγράφονται οι κορυφές απορρόφησης των λειτουργικών οµάδων των δειγµάτων CeO2 και 

τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Wang et al., 2010; Sreeremya et al., 2012; Sreeremya 

et al., 2014; Sujana et al., 2008; Ledwa and Kępiński, 2017; Ansari, 2010; Socrates, 2004; Yan 

and Zhu, 2008; Ketzial and Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014).  

Σχήµα 5.3.18: Υπέρυθρα φάσµατα FTIR των στερεών δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και πυρώθηκαν στους 300 oC για 2 h. Για σκοπούς 
σύγκρισης παρατίθεται και το υπέρυθρο φάσµα του πηκτώµατος του CeO2 από το Triton X-100. ΠΟ
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Σχήµα 5.3.19: Υπέρυθρα φάσµατα των πυρωµένων στους 300 oC στερεών CeΟ2 από τη χρήση των 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 που πυρώθηκαν στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. 

Οι διευρυµένες κορυφές που εµφανίζονται στους 3437 cm-1 (3750 - 3440 cm-1) αντι-

στοιχούν στη δόνηση τάσης της οµάδας ΟΗ- του µονοδοντικού Ce-OH και τριδοντικού 

Ce(OH)3, αντίστοιχα (Sreeremya et al., 2012). Η ζώνη που παρατηρείται γύρω στους 3417 cm-

1 σχετίζεται µε τη δόνηση τάσης των υδροξυλοµάδων των φυσιοροφηµένων µορίων του νερού 

στην επιφάνεια των στερεών (Ansari, 2010). Η διπλή κορυφή στους 2353 cm-1 (2400 cm-1) 

αντιστοιχεί στο προσροφηµένο CO2 (Ketzial and Nesaraj, 2011). Η ζώνη απορρόφησης (1640 

- 1548 cm-1) που παρατηρείται µόνο στους 300 oC σχετίζεται µε τη δόνηση κάµψης δεσµών Ο-

Η των φυσιοροφηµένων µορίων του νερού ή µπορεί να συνδέεται µε ίχνη ανθρακικών (Ledwa

and Kępiński, 2017). Η πλατιά ζώνη απορρόφησης στους 1548 cm-1 αποδίδεται στην

ασύµµετρη δόνηση τάσης του δεσµού C-O-C της παρα-δι-υποκατεστηµένης φαινόλης στο

Triton-X (Yan and Zhu, 2008) ή και την ασύµµετρη δόνηση τάσης της οµάδας RCOO-

(Sreeremya et al., 2012). Με αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης η ζώνη αυτή µειώνεται και

στο τέλος εξαφανίζεται γεγονός που δείχνει τη µερική οξείδωση και µετέπειτα την πλήρη

καύση των οργανικών καταλοίπων που εγκλωβίστηκαν στους πόρους των δειγµάτων. Η

κορυφή στους 1640 cm-1 που µειώνεται αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης οφείλεται

βασικά στην αποµάκρυνση µορίων του H2O από τα στερεά.

Όλα τα υπέρυθρα φάσµατα των δειγµάτων παρουσιάζουν µία δυνατή ζώνη απορρόφησης 

στους 1391 cm-1 η οποία είναι χαρακτηριστική του CeO2 (Yan and Zhu, 2008; Ketzial and 

Nesaraj, 2011). Όµως, η κορυφή στους 1391 cm-1 µπορεί και να σχετίζεται µε τη δόνηση τάσης 
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των δεσµών COO, Ce-O-C και Ce-O-Ce (Sreeremya et al., 2012; Sreeremya et al., 2014). Ας 

σηµειωθεί ότι αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης η κορυφή στους 1391 cm-1 από οξεία 

γίνεται διευρυµένη και αυξάνεται η ένταση της. Το φαινόµενο αυτό γίνεται εντονότερο µε 

µείωση της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton-X. Ο λόγος είναι ότι αυξανοµένης της 

θερµοκρασίας πύρωσης συντήκονται περισσότερο τα σωµατίδια, σχηµατίζονται περισσότεροι 

δεσµοί Ce-O-Ce. Για τον ίδιο λόγο µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών 

αυξάνεται και η ένταση των κορυφών στους 835 και 671 cm-1 που αποδίδονται στις δονήσεις 

τάσης των δεσµών Ce-O και Ce-O-Ce (Πίνακας 5.3.7). 

Πίνακας 5.3.7: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων FTIR των στερεών δηµήτριας 
από τα τρία διαφορετικά Triton-X στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h (Wang et al., 2010; Sreeremya 
et al., 2012; Sreeremya et al., 2014; Socrates, 2004; Sujana et al., 2008; Ledwa and Kępiński, 2017; 
Ansari, 2010; Yan and Zhu, 2008; Ketzial and Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of 
physisorbed H2O or OH- 

stretching frequency of unidentate 
Ce-OH  

3440 3437 

asymmetric stretch of CO2 2350 2353 
stretching vibration of the 

hydrogen bonded C=O group  1783 1769 

bending vibration of -OH- 1620 1640 
asymmetric stretching vibration of 

C-O-C at para-disub phenol or
asymmetric stretching vibration of 

the RCOO-  

1540 1548 

stretching vibration of COO & 
Ce-O-C or Ce-O-Ce 1380  1391 

stretching vibration of Ce-O 850 835 
stretching vibration of the Ce-O-

Ce 710 671 

stretching vibration of the Ce-O 500 500 
δ(Ce-O...O) stretching mode of 

vibration 534, 526 & 497 500-400

Οι κορυφές FTIR γύρω στους 1373 και 877 cm-1 είναι παρόµοιες µε εκείνες της εµπορικά 

διαθέσιµης δηµήτριας και γενικά των υπό µελέτη δειγµάτων (Wang et al., 2010). Η ζώνη στους 

1054 cm-1 ανήκει στην πρώτη αρµονική της θεµελιώδους δόνησης των 550 cm-1 (Sreeremya 

et al., 2012) και η κορυφή στους 710 cm-1 αντιστοιχεί στις δονήσεις των δεσµών Ce-O-Ce 

(Pournajaf et al., 2014). Οι κορυφές που παρατηρούνται στους 534, 526 και 492 cm-1 

σχετίζονται µε τη δόνηση τάσης δ(Ce-O...O) (Sujana et al., 2008) και η αδύναµη κορυφή που 

εµφανίζεται στους 533 cm-1 αποδίδεται στη δόνηση τάσης του δεσµού Ce-O του CeO2 (Ansari, 
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2010). Τέλος, η µικρή αλλά ευδιάκριτη κορυφή στους 1769 cm-1, που εµφανίζεται µετά από 

την πύρωση των στερεών στους 400 oC οφείλεται στη δόνηση τάσης του δεσµού C=O, που 

είναι µάλλον αποτέλεσµα της µερικής οξείδωσης της λειτουργικής οµάδας του τασιενεργού 

που εγκλωβίστηκε στους πόρους της δηµήτριας (Yan and Zhu, 2008).  

Ας σηµειωθεί ότι ήδη από τους 300 oC εξαφανίζονται οι κορυφές απορρόφησης των 

λειτουργικών οµάδων των αµφιφίλων Triton-X (Σχήµα 5.3.18) υποδεικνύοντας αποµάκρυνση 

σηµαντικού ποσοστού της οργανικής µήτρας. Επίσης, όπως και στην περίπτωση των υλικών 

της τιτάνιας (Κεφάλαιο 4.2) αυξανοµένου του µήκους της πολικής αλυσίδας του τασιενεργού 

από το Triton X-45 στο Triton X-100 η ζώνη στο εύρος 640 - 400 cm-1 στενεύει όλο και 

περισσότερο και µειώνεται η ένταση της. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε διαφοροποίηση της 

ενδο-ατοµικής απόστασης του δεσµού Ce-O από το ένα σύστηµα αντίστροφων 

µικρογαλακτωµάτων στο άλλο.  

5.3.15 Επίδραση της διεργασίας εκχύλισης των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των δειγµάτων δηµήτριας 

Η εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο του πηκτώµατος από τη χρήση του ενδιάµεσου 

επιφανειοδραστικού TrX-114 (Κεφάλαιο 3.1.5) έχει ως στόχο τη µελέτη των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών των στερεών CeO2 όταν σηµαντική ποσότητα οργανικών υπολειµµάτων 

αποµακρύνεται πριν την πύρωση τους. Οι ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και οι αντίστοιχες 

κατανοµές µεγέθους πόρων DFT των στερεών δηµήτριας από την πύρωση των πηκτωµάτων 

στους 300 oC για 2 h µε και χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο παρουσιάζονται στο Σχήµα 

5.3.20 και τα αντίστοιχα δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης και XRD στους Πίνακες 

5.3.8 και 5.3.9.  

Το δείγµα µετά την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο παρουσιάζει πολύ 

µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια, ειδικό όγκο πόρων, πολύ µεγαλύτερο βρόχο υστέρησης και 

ελάχιστα µικρότερη µέση διάµετρο πόρων (Πίνακας 5.3.8). Όλες οι ισόθερµοι είναι τύπου ΙΙ 

µε βρόχο υστέρησης Η3 χαρακτηριστικό για ψευδοµεσοπορώδη στερεά µε ανοµοιόµορφους 

πόρους τύπου σχισµής (Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014). Επιπρόσθετα, η κατανοµή 

µεγέθους πόρων του υλικού από την εκχύλιση του πηκτώµατος είναι πιο στενή, 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερο εµβαδόν µε το µέγιστο της να µετατοπίζεται σε πιο µεγάλες 

τιµές διαµέτρου πόρων και δεν έχει µικροπορώδη περιοχή. Τα δεδοµένα αυτά έρχονται σε 

συµφωνία µε τα δεδοµένα των µετρήσεων XRD (Πίνακας 5.3.9). 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

200 

Σχήµα 5.3.20: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών CeO2 που 
προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο 
Triton X-114 στους 300 oC για 2 h, αντίστοιχα. 

Γενικά, η εκχύλιση της οργανικής φάσης από το πήκτωµα πριν την πύρωση του έχει σαν 

αποτέλεσµα την ευκολότερη καύση/αποµάκρυνση της µήτρας κατά την πύρωση και συνεπώς 

το σχηµατισµό εκτεταµένου ψευδοµεσοπορώδους δικτύου και κρυσταλλικού πλέγµατος 

µεγάλης εµβέλειας. 

Πίνακας 5.3.8: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των υλικών δηµήτριας(ΙV) που προήλθαν από την 
πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο Triton X-114 στους 
300, 400, 500 και 600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2 TrX-114 gel cyc 300 oC 2h 133.2 0.39 10.51 14.82 - 
CeO2 TrX-114 gel 300 oC 2h 117.4 0.199 10.28 9.3 42.4 
CeO2 TrX-114 gel cyc 400 oC 2h 116.4 0.396 12.45 18.43 - 
CeO2 TrX-114 gel 400 oC 2h 136.1 0.407 11.27 11.81 - 
CeO2 TrX-114 gel cyc 500 oC 2h 102.6 0.384 12.54 25.06 - 
CeO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 114 0.376 11.38 11.75 - 
CeO2 TrX-114 gel cyc 600 oC 2h 44.2 0.246 18.43 27.11 - 
CeO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 44 0.262 17.53 17.23 - 

Η εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο φαίνεται να ευνοεί την καλύτερη αναδιοργάνωση 

και αναδιάταξη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πολικών αλυσίδων TrX-114 και των 

ανόργανων πρόδροµων ενώσεων και εποµένως στη δηµιουργία σωµατιδίων CeO2 µε τα 

βέλτιστα χαρακτηριστικά πορώδους και κρυσταλλικού πλέγµατος κατά την καύση της µήτρας 

στους 300 oC (Πίνακας 5.3.9).  
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Πίνακας 5.3.9: Δεδοµένα XRD των στερεών CeO2 από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς την 
εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το µεσαίο Triton X-114 στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2 TrX-114 gel cyc 300 oC 2h 133.2 28.57 (111) 3.1221 1.2491 6.86
CeO2 TrX-114 gel 300 oC 2h 117.4 28.49 (111) 3.1309 1.2105 7.08
CeO2 TrX-114 gel cyc 400 oC 2h 116.4 28.59 (111) 3.1201 1.2407 6.91
CeO2 TrX-114 gel 400 oC 2h 136.1 28.57 (111) 3.1215 1.3283 6.45
CeO2 TrX-114 gel cyc 500 oC 2h 102.6 28.6 (111) 3.1184 1.0859 7.89
CeO2 TrX-114 gel 500 oC 2h 114 28.6 (111) 3.1191 1.1413 7.51
CeO2 TrX-114 gel cyc 600 oC 2h 44.2 28.58 (111) 3.1206 0.6307 13.59
CeO2 TrX-114 gel 600 oC 2h 44 28.62 (111) 3.1171 0.6862 12.49

Προφανώς η εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο επιδρά και στην υφή του πηκτώµατος που αλλάζει 

δραµατικά και από διαυγές λείο πήκτωµα µετατρέπεται σε ινώδες ίζηµα. Επίσης, τα στερεά 

που παράγονται µετά από πύρωση διαφέρουν σηµαντικά (Σχήµα 5.3.21). 

(Α)   (Β)

(Γ)   (Δ)
Σχήµα 5.3.21: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 που προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µε 
(Γ και Δ) ή χωρίς (Α και Β) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το ενδιάµεσο Triton X-114 στους 400 oC 
για 2 h σε δύο µεγεθύνσεις 1 kx (αριστερά) και 7 kx (δεξιά). 
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5.3.16 Σύνοψη των αποτελεσµάτων της επίδρασης της εκχύλισης των πηκτωµάτων στα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των υλικών τετρασθενούς δηµήτριας 

Στο Σχήµα 5.3.22 παρουσιάζονται συγκριτικά γραφήµατα της ειδικής επιφάνειας και του 

κρυσταλλικού µεγέθους συναρτήσει της θερµοκρασίας πύρωσης. Γενικά η αποµάκρυνση 

οργανικής µήτρας από το πήκτωµα έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της θερµικής 

σταθερότητας των στερεών κατά την πύρωση, την εκτεταµένη σύντηξη τους και την 

επακόλουθη µείωση της ειδικής τους επιφάνειας (Πίνακες 5.3.8 και 5.3.9). 

(Α)  (Β)
Σχήµα 5.3.22: Συσχέτιση (Α) της ειδικής επιφάνειας και (Β) του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους 
των δειγµάτων CeO2 µε τη θερµοκρασία πύρωσης. 

5.4 Μηχανισµός σχηµατισµού σωµατιδίων CeO2 µέσω των αντίστροφων µικυλίων 

Ο µηχανισµός πυρήνωσης των νανο-σωµατιδίων δηµήτριας από την πρόδροµη ένωση 

Ce(OiPr)4 στο εσωτερικό των υδάτινων σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton-X (Jaiswal et al., 2016; Bumajdad et al., 2009; Malik et al., 

2012; Khadzhiev et al., 2013) είναι ανάλογος µε αυτόν της τιτάνιας που περιγράφεται 

διεξοδικά στο Κεφάλαιο 4.3. Οι µόνες διαφορές είναι ότι αντί Ti(OiPr)4 εδώ χρησιµοποιείται 

η πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 και εποµένως το κρυσταλλικό µέγεθος των δειγµάτων για κάθε 

σύστηµα αντίστροφων µικυλίων διαφέρει εφόσον διαφέρουν και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

ανόργανων πρόδροµων ολιγοµερών και πολικών τασιενεργών αλυσίδων. Μία επιπρόσθετη 

διαφορά είναι ότι οι αλληλεπιδράσεις του µεγαλύτερου µήκους πολικής αλυσίδας TrX-100 µε 

τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή ευνοούν το σχηµατισµό της µεσοπορώδους δοµής των 

σωµατιδίων CeO2 (Σχήµα 5.4.1). 
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Σχήµα 5.4.1: Σχηµατική παράσταση πιθανών αλληλεπιδράσεων του µεγαλύτερου µήκους πολικής 
αλυσίδας TrX-100 µε τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις οφείλονται στην αυξηµένη επιφανειακή τάση των µορίων του 

µεγαλύτερου TrX-100 όπως επεξηγήθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.3. Όπως και στην 

περίπτωση των στερεών TiO2 έτσι και εδώ το ενδιάµεσο µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) 

αλυσίδας (TrX-114) ευνοεί τη βέλτιστη διείσδυση και αλληλεπίδραση των 

επιφανειοδραστικών ουρών µε τα πρόδροµα είδη οδηγώντας στη βέλτιστη διαµόρφωση 

δικτύου ψευδοµεσοπόρων και κρυσταλλικού πλέγµατος µεγάλης εµβέλειας (Σχήµα 5.4.2). 

Σχήµα 5.4.2: Σχηµατική απεικόνιση των ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων των πολικών αλυσίδων του 
µεσαίου επιφανειοδραστικού Triton X-114 µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη CeO2 εξαιτίας των ευνοϊκών 
συνθηκών που παρέχει το κατάλληλο αυτό µήκος αλυσίδας. ΠΟ
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5.5 Παρασκευή στερεών CeO2 χωρίς χρήση µήτρας σε υδατική και µη φάση 

Αποσκοπώντας στη σύγκριση των χαρακτηριστικών υφής των νανο-σωµατιδίων δηµήτριας 

από την τετρασθενή πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 µε και χωρίς χρήση της µήτρας, έγινε σύνθεση 

στερεών CeO2 σε υδατική και µη-υδατική φάση χωρίς τη χρήση οργανικής µήτρας (Mishra et 

al., 2018) και οι αντίστοιχες συνθετικές πορείες περιγράφονται στα πειραµατικά µέρη 3.1.6 

και 3.1.7. 

5.5.1 Σύγκριση των επιφανειακών ιδιοτήτων των στερεών µέσω διαλυτοθερµικής 

µεθόδου µε και χωρίς τη χρήση ξηρού οξικού οξέος  

Στο Σχήµα 5.5.1 παρατίθενται οι ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 και τα περιθλασογράµµατα 

ακτίνων Χ των δειγµάτων CeO2 πυρωµένων στους 400 oC για δύο ώρες που παρασκευάστηκαν 

µέσω διαλυτοθερµικής µεθόδου σε µη υδατική φάση µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και 

τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου και εκείνων που προέκυψαν από την ανάµιξη των δύο 

προαναφερθέντων αντιδραστηρίων µε ξηρό οξικό οξύ.  

Σχήµα 5.5.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 και περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων 
CeO2 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h που παρασκευάστηκαν µέσω διαλυτοθερµικής µεθόδου σε µη 
υδατική φάση µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και τετρα-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου και εκείνων που 
προέκυψαν από την ανάµιξη των δύο προαναφερθέντων αντιδραστηρίων µε ξηρό οξικό οξύ.   

Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του Πίνακα 5.5.1 το στερεό από τη χρήση βενζυλικής αλκοόλης 

και παγόµορφου οξικού οξέος δίνει πολύ καλύτερα επιφανειακά αποτελέσµατα πορώδους και 

κρυσταλλικότητας από το δείγµα µε τη χρήση µόνο της βενζυλικής αλκοόλης. Συγκεκριµένα, 

το στερεό αυτό χαρακτηρίζεται από ισόθερµο τύπου Ι µε βρόχο υστέρησης Η4 (Liu et al., 

2013) ή τύπου I(b) µε βρόχο Η4 (Thommes et al., 2015), που είναι πολύ µεγαλύτερος από το 
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βρόχο υστέρησης του υλικού που παράχθηκε χωρίς οξικό οξύ. Και οι δύο βρόχοι υποδεικνύουν 

ανοµοιόµορφους πόρους τύπου σχισµής. Ο βρόχος Η4 είναι χαρακτηριστικός της ισοθέρµου 

τύπου Ι, που χαρακτηρίζει τα στερεά που παράγονται από τη χρήση της βενζυλικής αλκοόλης. 

Αυτός ο τύπος ισοθέρµου υποδεικνύει γρήγορη αλλαγή του προσροφηµένου αζώτου σε 

χαµηλές σχετικές πιέσεις και ύπαρξη οριακής τιµής (plateau). Η ισόθερµος αυτή αντιστοιχεί 

σε µονοστρωµατική προσρόφηση και χαρακτηρίζει µικροπορώδη στερεά (Theocharis, 1993; 

Rouquerol et al., 2014).  

Πίνακας 5.5.1: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης και XRD των στερεών δηµήτριας(ΙV) που 
πυρώθηκαν στους 400 και 500 oC για 2 h από τις δύο διαφορετικές διαλυτοθερµικές διαδικασίες.  

δείγµα SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
micro-

porosity 
CeO2 benz alc 400 oC 2h 69.5 0.014 2.39 2.17 60.3 
CeO2 benz alc 500 oC 2h 18.5 0.007 2.48 2.73 28.3 
CeO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 100.5 0.076 2.89 4.86 - 
CeO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 77.3 0.07 3.04 4.97 - 

δείγµα SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) επίπεδο dBragg 

(Å) 
FWHM 

(ο) 
LXRD 
(nm) 

CeO2 benz alc 400 oC 2h 69.5 28.58 (111) 3.1209 1.2228 7.01 
CeO2 benz alc 500 oC 2h 18.5 28.6 (111) 3.1191 1.0077 8.5
CeO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 100.5 28.57 (111) 3.1222 1.267 6.76 
CeO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 77.3 28.55 (111) 3.124 1.0766 7.96 

Τα σωµατίδια CeO2 από τη χρήση της βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος δίνουν 

πιο διευρυµένες και µικρότερης έντασης κορυφές περίθλασης ακτίνων Χ (Yadav et al., 2017) 

υποδηλώνοντας ότι είναι πιο µικρά, άµορφα (Πίνακας 5.5.1) και µε µεγαλύτερη θερµική 

σταθερότητα (µεγαλύτερη τιµή dBragg). Τα προαναφερθέντα συνοψίζονται παραστατικά και 

στα συγκριτικά γραφήµατα της ειδικής επιφάνειας και του κρυσταλλικού σωµατιδιακού 

µεγέθους συναρτήσει της θερµοκρασίας πύρωσης του Σχήµατος 5.5.2. 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙV) 
___________________________________________________________________________ 

206 

Σχήµα 5.5.2: Συσχέτιση της ειδικής επιφάνειας και του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους µε την 
θερµοκρασία πύρωσης των υλικών CeO2 από τις διαλυτοθερµικές µεθόδους µε χρήση βενζυλικής 
αλκοόλης και Ce(OiPr)4 και εκείνων που προέκυψαν από την ανάµιξη των δύο προαναφερθέντων 
αντιδραστηρίων µε ξηρό οξικό οξύ. 

Ας σηµειωθεί, ότι η κλίση της ευθείας είναι µεγαλύτερη (αυξανοµένης της θερµοκρασίας 

πύρωσης) στο δείγµα από τη χρήση µόνο της βενζυλικής αλκοόλης. Συνεπώς, η µελέτη αυτή 

εστιάζεται στο δείγµα CeO2 από τη χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού οξέος. Ο 

µηχανισµός σύνθεσης αυτών των σωµατιδίων δηµήτριας µέσω της διαλυτοθερµικής µεθόδου 

µε χρήση των προαναφερθέντων οργανικών ενώσεων (Niederberger et al., 2007; Scardi et al., 

2010) περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.4. 

5.5.2 Επίδραση της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης στο πορώδες των 

δειγµάτων CeO2 

Στο Σχήµα 5.5.3 παρουσιάζονται οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου των 

στερεών CeO2 πυρωµένων στους 300 oC και 400 oC για 2 h από τη χρήση των τριών 

διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων Triton-X µεταβαλλόµενου µεγέθους και 

µέσω των διαλυτοθερµικών µεθόδων σε υδατική φάση (υδατικά κολλοειδή συστήµατα σε pH 

= 2) και µη (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα) 

(Niederberger et al., 2007; Walton, 2011).  
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Σχήµα 5.5.3: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 των δειγµάτων CeO2 πυρωµένων στους 300 oC και 
400 oC για 2 h από τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων Triton-X 
µεταβαλλόµενου µεγέθους και µέσω των διαλυτοθερµικών µεθόδων σε υδατική και µη-υδατική φάση.  

Τα δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης συνοψίζονται στους Πίνακες 5.5.2, 5.3.1 και 5.3.5 και 

όλες οι ισόθερµοι (εκτός από εκείνη της διαλυτοθερµικής µεθόδου) είναι τύπου ΙΙ µε βρόχο 

υστέρησης Η3, που είναι χαρακτηριστικό για ψευδοµεσοπορώδη στερεά µε ανοµοιόµορφους 

πόρους τύπου σχισµής (Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014). Τα δείγµατα από τη χρήση 

µήτρας υπερτερούν έναντι εκείνων χωρίς χρήση µήτρας. Συγκεκριµένα, αυτά τα υλικά 

παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερη και ρυθµιζόµενη ειδική επιφάνεια αναλόγως του µήκους του 

τασιενεργού, µεγαλύτερο βρόχο υστέρησης και εποµένως µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων.  

Πίνακας 5.5.2: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙV) που πυρώθηκαν στους 
300, 400, 500 και 600 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X και τις συνθέσεις σε υδατική (υδατικά 
κολλοειδή συστήµατα σε pH = 2) και µη-υδατική φάση (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ σε 
αυτόκλειστο αντιδραστήρα).  

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2 pH = 2 300 oC 2h 13.1 0.034 16.15 23.37 57.7 
CeO2 pH = 2 400 oC 2h 10.9 0.059 33.01 37.11 9.1 
CeO2 pH = 2 500 oC 2h 11.8 0.057 26.86 27.23 12.6 
CeO2 pH = 2 600 oC 2h 9.9 0.079 33.51 39.52 - 
CeO2 benz alc & ac ac 300 oC 2h 95.2 0.085 3.06 4.52 - 
CeO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 100.5 0.076 2.89 4.86 - 
CeO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 77.3 0.07 3.04 4.97 - 
CeO2 benz alc & ac ac 600 oC 2h 37.9 0.042 3.97 8.57 - 

Όµως, τα υλικά από τη διαλυτοθερµική µέθοδο παρουσιάζουν µικρότερη µέση διάµετρο 

πόρων (Πίνακες 5.5.2, 5.3.1 και 5.3.5) επειδή χρησιµοποιείται µεγαλύτερη θερµοκρασία (150
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oC έναντι 30 oC) και υψηλή πίεση κατά τη σύνθεση οπότε δηµιουργούνται πιο συµπαγή 

σωµατίδια χωρίς πολλά οργανικά υπολείµµατα. Το υλικό από την υδατική φάση (pH = 2 στους 

70 oC) παρουσιάζει πολύ µικρή ειδική επιφάνεια, µικρό βρόχο υστέρησης και ειδικό όγκο 

πόρων και µεγάλη µέση διάµετρο πόρων. Αυτό συµβαίνει επειδή όταν το Ce(OiPr)4 προστεθεί 

σε µεγάλη ποσότητα νερού αµέσως υδρολύεται και καταβυθίζεται απότοµα κολλοειδές ίζηµα 

(Oh et al., 2010), χωρίς να υπάρχει έλεγχος της ανάπτυξης των σωµατιδίων κάτι που γίνεται 

µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων ή µε τη χρήση υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης. Τα 

προαναφερθέντα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα των κατανοµών µεγέθους πόρων DFT που 

απεικονίζονται στο Σχήµα 5.5.4 και αφορούν τα υλικά που παρασκευάστηκαν µέσω των 

διαφορετικών συνθετικών µονοπατιών χωρίς τη χρήση µήτρας. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο εµβαδόν κατανοµής και πιο στενές κατανοµές µε το µέγιστο τους να µετατοπίζεται 

σε µικρότερες τιµές διαµέτρου πόρων στην περίπτωση της διαλυτοθερµικής µεθόδου. 

Σχήµα 5.5.4: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT των δειγµάτων CeO2 µέσω των συνθετικών µονοπατιών 
χωρίς τη χρήση µήτρας στους 300 και 400 oC για 2 h. 

Όταν τα πηκτώµατα από τα αντίστροφα µικύλια TrX-100, 114 και 45 πυρωθούν στους 400 

oC τότε προκύπτουν στερεά που έχουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά πορώδους (Πίνακες 

5.5.2, 5.3.1 και 5.3.5) µε µεγάλη διαφορά από τα δείγµατα από τις συνθετικές διαδικασίες 

χωρίς τη χρήση οργανικής µήτρας (Σχήµα 5.5.5).  
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Σχήµα 5.5.5: Ειδική επιφάνεια συναρτήσει της θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών δηµήτριας από τα 
τρία διαφορετικά Triton-X (έµµεση και απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων) και τις συνθέσεις σε υδατική 
(υδατικά κολλοειδή συστήµατα σε pH = 2) και µη-υδατική φάση (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ 
σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα). 

Από τα δεδοµένα γίνεται σαφές ότι τα υλικά µε χρήση µήτρας παρουσιάζουν σε χαµηλές 

θερµοκρασίες πύρωσης µικρές ειδικές επιφάνειες λόγω παρουσίας οργανικών καταλοίπων 

στους πόρους των στερεών, τα οποία αποµακρύνονται αποτελεσµατικά µόνο σε ψηλότερες 

θερµοκρασίες πύρωσης. Όµως η οργανική µήτρα αποτελεί µέσο κατεύθυνσης της δοµής των 

σωµατιδίων, ελέγχει το ρυθµό της υδρόλυσης της πρόδροµης ένωσης, παρεµποδίζει το 

φαινόµενο της σύντηξης σε ψηλές θερµοκρασίες και επιτρέπει τη ρύθµιση των σωµατιδίων µε 

επιλογή κατάλληλου µεγέθους και τύπου επιφανειοδραστικών µορίων. 

5.5.3 Εξέταση των χαρακτηριστικών κρυσταλλικού πλέγµατος των σωµατιδίων CeO2 

βάσει της πορείας σύνθεσης και της θερµοκρασίας πύρωσης 

Στο Σχήµα 5.5.6 απεικονίζονται τα διαγράµµατα XRD (Ksapabutr et al., 2006) για τα 

δείγµατα CeO2 πυρωµένα στους 300 oC και 400 oC για 2 h από τη χρήση των τριών 

διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικυλίων Triton-X µεταβαλλόµενου µεγέθους και 

µέσω των διαλυτοθερµικών µεθόδων σε υδατική (υδατικά κολλοειδή συστήµατα σε pH = 2) 

και µη-υδατική φάση (βενζυλική αλκοόλη και ξηρό οξικό οξύ σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα). 
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Σχήµα 5.5.6: Διαγράµµατα XRD των πυρωµένων σωµατιδίων CeO2 στους 300 και 400 oC για 2 h µέσω 
των πέντε διαφορετικών συνθετικών πορειών µε και χωρίς χρήση µήτρας.  

Τα δεδοµένα των µετρήσεων XRD συνοψίζονται στους Πίνακες 5.5.3, 5.3.2, 5.3.4 και 5.3.6. 

Επιπλέον για σκοπούς σύγκρισης στο Σχήµα 5.5.7 συµπεριλαµβάνονται τα γραφήµατα 

συσχέτισης του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους µε τη θερµοκρασία πύρωσης για όλα 

τα υπό µελέτη στερεά µε και χωρίς χρήση µήτρας. Από τα σχετικά δεδοµένα είναι σαφές ότι 

κατά την πύρωση στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας το µέγεθος των σωµατιδίων µεγαλώνει 

µε την εξής σειρά: Triton-X < solvothermal < pH 2 colloidal systems. Συµπαγή σωµατίδια µε 

βέλτιστα χαρακτηριστικά κρυσταλλικού πλέγµατος, δηλαδή µείωση της ενδο-ατοµικής 

απόστασης µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων επιτυγχάνεται µε τη σειρά: Triton-X 

< solvothermal < pH 2 colloidal systems. Επίσης, η µεταβολή των κρυσταλλογραφικών 

παραµέτρων και πορώδους πραγµατοποιείται µε τη σειρά: solvothermal < Triton-X < pH 2 

colloidal systems (Σχήµατα 5.5.5 και 5.5.7).  

Πίνακας 5.5.3: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των ξηραµένων και πυρωµένων σωµατιδίων CeO2 
στους 300, 400, 500 και 600 oC για 2 h από τις παρασκευές σε υδατική και µη-υδατική φάση. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2 pH = 2 dried - 28.38 (111) 3.1428 0.42 20.39
CeO2 pH = 2 300 oC 2h 13.1 28.44 (111) 3.1358 1.2638 6.78
CeO2 pH = 2 400 oC 2h 10.9 28.51 (111) 3.1286 1.1971 7.16
CeO2 pH = 2 500 oC 2h 11.8 28.47 (111) 3.1327 0.9412 9.1
CeO2 pH = 2 600 oC 2h 9.9 28.49 (111) 3.1308 0.4831 17.73
CeO2 benz alc & ac ac dried - 28.47 (111) 3.1331 1.06 8.08 
CeO2 benz alc & ac ac 300 oC 2h 95.2 28.54 (111) 3.1255 1.1283 7.59
CeO2 benz alc & ac ac 400 oC 2h 100.5 28.57 (111) 3.1222 1.267 6.76
CeO2 benz alc & ac ac 500 oC 2h 77.3 28.55 (111) 3.124 1.0766 7.96
CeO2 benz alc & ac ac 600 oC 2h 37.9 28.56 (111) 3.1228 0.7053 12.15
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Τα σωµατίδια από τη διαλυτοθερµική µέθοδο (Hosokawa et al., 2011) σχηµατίζονται σε 

συνθήκες αυτοκλείστου αντιδραστήρα µε πολύ υψηλή θερµοκρασία (150 oC έναντι 30 oC και 

70 oC) και µεγάλη πίεση, οπότε χαρακτηρίζονται από βελτιωµένα χαρακτηριστικά XRD και 

µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. 

Τα ξηραµένα στερεά από τις µεθόδους χωρίς τη χρήση µήτρας παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

κρυσταλλικό µέγεθος (Πίνακας 5.5.3), το οποίο  µειώνεται µετά την πύρωση. Το φαινόµενο 

αυτό είναι ακόµη πιο έντονο στα στερεά που σχηµατίζονται σε υδατική φάση (pH = 2), λόγω 

της ανοµοιογενούς καταβύθισης του ιζήµατος και του σχηµατισµού κολλοειδών σωµατιδίων 

ένεκα της αυξηµένης δραστικότητας του Ce(OiPr)4 µε το νερό (Zhou et al., 2002). Ο 

µηχανισµός που λαµβάνει χώρα κατά το σχηµατισµό κολλοειδών σωµατιδίων CeO2 σε 

υδατικά συστήµατα και pH = 2 περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.4 (Ribot et al., 1991). 

Σχήµα 5.5.7: Συγκριτικά διαγράµµατα του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους συναρτήσει της 
θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X (έµµεση και απευθείας 
πύρωση των πηκτωµάτων) και τις συνθέσεις σε υδατική και µη-υδατική φάση. 

5.5.4 Μελέτες SEM της µορφολογίας των στερεών CeO2 

Οι εικόνες SEM για τα υλικά CeO2 από τις µεθόδους σε υδατική και µη-υδατική φάση χωρίς 

τη χρήση µήτρας παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.5.8. Το ξηραµένο δείγµα των υδατικών 

κολλοειδών συστηµάτων σε pH = 2 αποτελείται από συσσωµατώµατα µε µορφολογία 

διαπλεκόµενων καναλιών (Hasanzadeh-Tabrizi et al., 2010), που είναι πακεταρισµένα (layer-

like morphology) (Ketzial and Nesaraj, 2011) και έχουν σχετικά µεγάλο µέγεθος (Σχήµα 5.5.8 

Α). Τα δε πυρωµένα στερεά απαρτίζονται από µεγάλα σωµατίδια, ενιαία, χωρίς σχισµές και 

λείες συµπαγείς επιφάνειες (Σχήµα 5.5.8 Β, Γ και Δ). Από την άλλη πλευρά, τα πυρωµένα 
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υλικά από τη διαλυτοθερµική διαδικασία µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού 

οξέος συνίστανται από µικρότερα σωµατίδια και είναι σπογγώδη θραύσµατα µε πολλές 

σχισµές και οπές (Σχήµα 5.5.8 Ε και Ζ). Τα στερεά από τη χρήση µήτρας αποτελούνται από 

µικρά σε µέγεθος σωµατίδια µε ρωγµές και πορώδη µορφολογία (Σχήµατα 5.3.15.3 και 

5.3.15.4).  

Α Β Γ

Δ Ε Ζ
Σχήµα 5.5.8: Εικόνες SEM των σωµατιδίων CeO2 από το ξηραµένο δείγµα των υδατικών κολλοειδών 
συστηµάτων σε pH = 2 (Α), των πυρωµένων στερεών από την ίδια µέθοδο (Β, Γ και Δ) και των 
πυρωµένων υλικών από τη διαλυτοθερµική διαδικασία µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού 
οξέος στους 400 και 600 oC (Ε και Ζ) σε δύο µεγεθύνσεις των 500 x και 1.5 kx. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΕΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙΙΙ) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

6.0 Εισαγωγή 

Μεταξύ των οξειδίων των µετάλλων των σπανίων γαιών η δηµήτρια, όπως προαναφέρθηκε 

στο Κεφάλαιο 5.0, είναι το πιο σηµαντικό οξείδιο λόγω της εκτεταµένης χηµικής και θερµικής 

σταθερότητας του. Οι βιοµηχανικές εφαρµογές που βρίσκει το CeO2 είναι στην κατάλυση, σε 

φωτοκαταλυτικά υλικά, κυψελίδες καυσίµων στερεού οξειδίου, συλλέκτες ελεύθερων ριζών, 

αισθητήρες αερίων, καλλυντικά υλικά, προσροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας, τεχνολογίες 

απορρύπανσης, οπτικά πρόσθετα κ.ά (Matějováb et al., 2015; Verma et al., 2015; Janoš et al., 

2017; Mishra et al., 2018). Από την οπτική γωνία της βιοτεχνολογίας, η νανο-κρυσταλλική 

δηµήτρια ενισχύει και κατευθύνει την αντιµικροβιακή δράση λόγω της µη - στοιχειοµετρίας 

των ανιόντων οξυγόνου στο πλέγµα της. Το προαναφερθέν οδηγεί στην ικανότητα του CeO2 

να παρέχει ή να προσλαµβάνει ανιόντα οξυγόνου βάσει οξειδοαναγωγικών εναλλαγών µεταξύ 

κατιόντων Ce4+/Ce3+ (Nabih et al., 2011; Soren et al., 2015; Asghar et al., 2017). Τα τελευταία 

χρόνια η µελέτη πιθανών µονοπατιών για παρασκευή µεσοπορώδους δηµήτριας απασχόλησε 

ευρέως τους επιστήµονες µε απώτερο στόχο τη δυνατότητα ρύθµισης του πορώδους της δοµής 

και της υψηλής ειδικής επιφάνειας. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής και 

κατόπιν συστηµατικής µελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε προσπάθεια πρωτότυπης 

σύνθεσης και µελέτης της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης, τρι-ισοπροποξείδιο του δηµητρίου 

και της ακόλουθης χρήσης της στα αντίστροφα µικρογαλακτώµατα Triton-X µεταβαλλόµενου 

µήκους πολικής τασιενεργής αλυσίδας µε τελικό στόχο την παρασκευή νανοσωµατιδίων 

CeO2
* (Bumajdad et al., 2009; Masson et al., 2009). Στα πλαίσια αυτά διεξάγεται συστηµατική 

µελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη δοµή, την υφή και το πορώδες των 

παρασκευασθέντων στερεών. Για σκοπούς διάκρισης της δηµήτριας από τετρασθενή 

πρόδροµη ένωση (Ce(OiPr)4) από την αντίστοιχη από τρισθενή πρόδροµη ένωση (Ce(OiPr)3) 

στην πρώτη περίπτωση ονοµάζεται κανονικά ως CeO2 ενώ στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται 

ως CeO2
*. 

Στο Κεφάλαιο 5 πραγµατοποιήθηκε µελέτη και εκτενής χαρακτηρισµός των νανο-

κρυσταλλιτών CeO2 µε τη χρήση της πρόδροµης ένωσης τετρα-ισοπροποξειδίου του 

δηµητρίου, που παρασκευάστηκε επί τούτου στο ερευνητικό µας εργαστήριο και εφαρµογή 

του µε χρήση αντίστροφων µικυλίων ως µήτρα, λόγω των προαναφερθέντων προτερηµάτων 

της εν λόγω µεθόδου έναντι άλλων συνθετικών µεθόδων. Ως εκ τούτου, θα γίνει σύγκριση των 

δεδοµένων των επιφανειακών παραµέτρων των στερεών της δηµήτριας µε τη χρήση της 
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τετρασθενούς πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)4 µε τα αντίστοιχα επιφανειακά αποτελέσµατα των 

υλικών προερχόµενα από την τρισθενή πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)3.  

Ανάµεσα στους στόχους της παρούσας µελέτης είναι η σύνθεση σωµατιδίων CeO2
* και η 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών υφής, δοµής, µορφολογίας και πορώδους στερεών που 

παράχθηκαν από το Ce(OiPr)3 µε τη χρήση των τριών διαφορετικού µεγέθους αντίστροφων 

µικυλίων Triton-X και σύγκρισης µε τα αντίστοιχα δείγµατα που παράχθηκαν από το 

Ce(OiPr)4. Επιπρόσθετα µελετήθηκε και περιγράφηκε ο µηχανισµός πυρήνωσης των 

σωµατιδίων CeO2
* εντός των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων. Οι παράµετροι 

σύνθεσης που µελετήθηκαν είναι: (α) το µήκος πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του ηλεκτρικά 

ουδέτερου αµφιφίλου Triton-X, (β) η επίδραση της εκχύλισης του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο 

στο πορώδες του CeO2
*, (γ) η θερµοκρασία πύρωσης και (δ) ο τρόπος πύρωσης, δηλαδή είτε 

απευθείας από το πήκτωµα είτε από το ήδη πυρωµένο δείγµα στη θερµοκρασία αποσάθρωσης 

της µήτρας. 

6.1 Χαρακτηρισµός της παρασκευασθείσας πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 µε 1H- και 13C-

NMR και ATR-FTIR  

Εξ΄όσων έχουµε υπόψη στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποια αναφορά για σύνθεση της 

τρισθενούς πρόδροµης ένωσης τρι-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου. Εποµένως, η µεταλλο-

οργανική πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)3 παρασκευάστηκε επί τούτου στο ερευνητικό µας 

εργαστήριο και η ταυτοποίηση της έλαβε χώρα φασµατοσκοπικά µε τις τεχνικές 1H- και 13C-

NMR και FTIR. Η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού παρέχει πληροφορίες 

σχετικά µε τον ανθρακικό σκελετό και ειδικά για τα υδρογόνα και τα άτοµα άνθρακα στην 

πρόδροµη µεταλλο-οργανική ένωση Ce(OiPr)3 (Σχήµα 6.1.1) ενώ η υπέρυθρη φασµατοσκοπία 

δίνει πληροφορίες για τις λειτουργικές οµάδες που υπάρχουν στην πρόδροµη ένωση (Σχήµα 

6.1.2).  

Η αντίδραση σύνθεσης του Ce(OiPr)3 (Κεφάλαιο 3.1.8) είναι ποσοτική καθώς στο αντιδρόν 

µίγµα µη-υδατικής φάσης παράγεται ίζηµα µετατοπίζοντας την ισορροπία διεξοδικά προς την 

παραγωγή των προϊόντων. Στο φάσµα 1H NMR (Σχήµα 6.1.1) παρατηρούνται έξι κορυφές εκ 

των οποίων οι τέσσερις είναι απλές, υπάρχει µία διπλή και µία επταπλή κορυφή, όπως και στην 

περίπτωση του φάσµατος 1H NMR του Ce(OiPr)4 (Σχήµα 5.1.1). Οι ταυτοποιήσεις αυτών των 

κορυφών καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.1.1 (Fulmer et al., 2010). Η παρουσία των 

κορυφών NMR της ισοπροπυλ-οµάδας (µία διπλή, 1.112 & 1.124 ppm και µία επταπλή, 3.883, 
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3.895, 3.907, 3.92, 3.932, 3.944 & 3.956 ppm) στο αντίστοιχο φάσµα υποδεικνύει την επιτυχή 

σύνθεση της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3.  

Σχήµα 6.1.1: Φάσµατα 1H- (αριστερά) και 13C-NMR (δεξιά) της παρασκευασθείσας µεταλλο-οργανικής 
ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(III). 

Πίνακας 6.1.1: Δεδοµένα 1Η- και 13C-NMR  για το Ce(OiPr)3 σε διαλύτη CDCl3 (Fulmer et al., 2010). 
1Η NMR 13C NMR 

δ (ppm) Compound δ (ppm) compound 
0.826 single water (OH) 25.04, 6 C isopropoxide (CH3) 

(1.112 & 1.124) 
doublet, 18 H isopropoxide (CH3) 58.82 DME (CH3) 

3.315 single DME (CH3) 63.83, 3 C isopropoxide (CH) 
3.47 single DME (CH2) 71.61 DME (CH2) 

(3.883, 3.895, 3.907, 
3.92, 3.932, 3.944 & 

3.956) septet, 3 H 
isopropoxide (CH) (76.74, 77, 77.2 & 

77.25) 
solvent (CDCl3) 

signals 

7.26 solvent (CDCl3) 
residual signals 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε την ερµηνεία των αντίστοιχων 

του Ce(OiPr)4 στο Κεφάλαιο 5.1. Με τη µόνη διαφορά ότι οι χηµικές µετατοπίσεις της 

τρισθενούς µεταλλο-οργανικής ένωσης είναι τοποθετηµένες ελάχιστα σε πιο µικρές τιµές δ (σε 

υψηλότερο µαγνητικό πεδίο) από ότι οι αντίστοιχες της τετρασθενούς πρόδροµης ένωσης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τρισθενές κατιόν του δηµητρίου είναι λιγότερο 

ηλεκτραρνητικό από το τετρασθενές εποµένως οι ισοπροπυλ-οµάδες περιβάλλονται από 

πυκνότερο ηλεκτρονιακό νέφος και ως εκ τούτου είναι πιο προστατευµένες. Στο φάσµα 1H 

NMR παρατηρούνται και κορυφές που αντιστοιχούν στο 1,2-διµεθοξυαιθάνιο καθώς αυτός ο 

διαλύτης χρησιµοποιήθηκε στη σύνθεση του ισοπροποξειδίου του νατρίου και του Ce(OiPr)3.  

Στο γράφηµα 13C-NMR (δεξιά, Σχήµα 6.1.1) υπάρχουν πέντε κορυφές, τέσσερες απλές και 

µία τετραπλή που αντιστοιχεί σε σήµατα του διαλύτη, δευτεριωµένο χλωροφόρµιο. Οι 
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σχετικές  χηµικές µετατοπίσεις (δ) των κορυφών αναγράφονται στον Πίνακα 6.1.1 (Fulmer et 

al., 2010). Συγκεκριµένα, οι χηµικές µετατοπίσεις στα 58.82 ppm και 71.61 ppm αποδίδονται 

στις κορυφές 13C-NMR του διαλύτη DME. Ας σηµειωθεί ότι και εδώ, όπως και στην 

περίπτωση των χηµικών µετατοπίσεων του φάσµατος 1H-NMR, οι κορυφές του τρισθενούς 

Ce(OiPr)3 είναι µετατοπισµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες του Ce(OiPr)4 για τον ίδιο λόγο 

που αναφέρθηκε προηγουµένως. Επίσης, τα φάσµατα 1H- και 13C-NMR (Σχήµα 6.1.1) 

επιβεβαιώνουν ότι η αντίδραση του ισοπροποξείδιο του νατρίου ήταν ποσοτική. 

Στο Σχήµα 6.1.2 παρατίθεται το υπέρυθρο φάσµα (FTIR-ATR) της µεταλλο-οργανικής 

ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IΙΙ) στο εύρος 4000 - 400 cm-1.  

Σχήµα 6.1.2: Υπέρυθρο φάσµα της µεταλλο-οργανικής ένωσης ισοπροποξειδίου του δηµητρίου(IΙΙ) στο 
εύρος 4000 - 400 cm-1. 

Η λεπτοµερής ταυτοποίηση των κορυφών µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας (Gradeff et al., 

1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 

1983; Krunks et al., 2005) αναγράφεται στον Πίνακα 6.1.2. Οι κορυφές απορρόφησης της 

τρισθενούς πρόδροµης ένωσης είναι σχεδόν πανοµοιότυπες µε τις αντίστοιχες του υπέρυθρου 

φάσµατος της τετρασθενούς ένωσης (Σχήµα 5.1.2 και Πίνακας 5.1.2) εκτός από τρία ακόλουθα 

σηµεία. (α) Οι µικρές µετατοπίσεις στη θέση και τη σχετική ένταση των κορυφών και των 

ζωνών απορρόφησης που παρατηρούνται λόγω του ότι το Ce(OiPr)3 περιέχει µία ισοπροπυλ-

οµάδα λιγότερη, (β) η απουσία της κορυφής γύρω στους 1600 cm-1 γεγονός που υποδεικνύει 

απουσία υγρασίας και ότι η ζώνη απορρόφησης στους 3423 cm-1 οφείλεται αποκλειστικά στη 

δόνηση τάσης των υδροξυλοµάδων της ισοπροπανόλης και (γ) στο υπέρυθρο φάσµα του 

Ce(OiPr)3 εµφανίζονται επιπλέον τρεις νέες κορυφές στους 1291, 1113 & 948 cm-1 που 

αποδίδονται στις διάφορες δονήσεις τάσης της ισοπροποξυ-οµάδας (Πίνακας 6.1.2) (Krunks 
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et al., 2005). Οι δονήσεις αυτές στο µόριο του Ce(OiPr)3 που περιέχει µόνο τρεις αντί τέσσερις 

ισοπροπυλ-οµάδες οφείλονται στη µικρότερη στερεοχηµική παρεµπόδιση και εποµένως την 

αύξηση της πιθανότητας επιπρόσθετων δονήσεων. 

Πίνακας 6.1.2: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα FTIR-ATR της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 
(Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and 
Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of hydroxyl groups 3500 3423 
-C-H elongation vibration 2968 2973 

anti-symmetric stretching vibration of 
-C-H 2930 2930 

symmetric stretching vibration of -C-H 2868 2880 
bending vibration of -C-H 1480 1462 

CH3-C-CH3 stretching mode of the 
isopropoxy group - CH3 umbrella 1360 1369 

stretching mode of the isopropoxy 
group 1280 1291 

stretching mode of the isopropoxy 
group 1120 1113 

stretching conjugated vibration of -C-
O 1050 1034 

CH3-C-CH3 stretching mode of the 
isopropoxy group 932 948 

C-C stretching vibration within the
isopropoxy group  < 1000 849 

skeletal vibration of the isopropoxy 
group 841 821 

symmetrical skeletal vibration of the 
isopropoxy group  785 735 

skeletal vibration of the isopropoxy 
group 566 564 

stretching vibration of Ce-OR 406 414 

Από την αντίδραση του ισοπροποξειδίου του νατρίου και του νιτρικού δηµητρίου(IΙΙ) 

προέκυψε εκτός από το διαλυµένο Ce(OiPr)3 και  λευκό ίζηµα, που όπως έδειξαν τα σχετικά 

φάσµατα FTIR και τα περιθλασογράµµατα XRD και ήταν αναµενόµενο, πρόκειται για το 

νιτρικό νάτριο. Τα δεδοµένα είναι πανοµοιότυπα µε τα αντίστοιχα των Σχηµάτων 5.1.3 & 5.1.4 

και η σχετική συζήτηση των αποτελεσµάτων γίνεται εκτενώς στο Κεφάλαιο 5.1.  
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6.1.1 Μελέτη του πρόδροµου άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο (XRD και FTIR) 

Ας σηµειωθεί ότι για την επιτυχή σύνθεση της πρόδροµης ένωσης του Ce(OiPr)3 η διεξοδική 

ξήρανση του πρόδροµου ανόργανου άλατος εξαένυδρου νιτρικού δηµητρίου (Ce(NO3)3.6Η2Ο) 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση, επειδή η παρουσία νερού παρεµποδίζει τη σύνθεση του 

Ce(OiPr)3 λόγω της άµεσης υδρόλυσης του από τα µόρια του κρυσταλλικού νερού. Η επίτευξη 

της διεξοδικής ξήρανσης του πρόδροµου άλατος (Ce(NO3)3.6Η2Ο) επιβεβαιωνόταν κάθε φορά 

µε µετρήσεις XRD και FTIR του άλατος πριν (λευκό κρυσταλλικό στερεό) και µετά (κίτρινο 

λεπτόκοκκο άµορφο στερεό) την ξήρανση του σε φούρνο στους 180 oC υπό κενό για 24 ώρες. 

Τα περιθλασογράµµατα του άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά την ξήρανση 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.1.3.  

Σχήµα 6.1.3: Περιθλασογράµµατα XRD του κρυσταλλικού άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά την 
ξήρανση υπό κενό στους 180 oC για 24 ώρες. 

Πριν την ξήρανση το άλας παρουσιάζει τις κορυφές περίθλασης του Ce(NO3)3.6Η2Ο 

(Polezhaeva et al., 2008; Singh et al., 2010) ενώ µετά την ξήρανση το ξηραµένο άλας Ce(NO3)3 

παρουσιάζει εντελώς διαφορετικές κορυφές που αντιστοιχούν στα επίπεδα περίθλασης της 

κυβικής δοµής τύπου φθορίτη (Hamlaoui et al., 2009). Πριν την ξήρανση οι κορυφές είναι 

πολύ οξείες και µεγάλης έντασης ενώ µετά τη ξήρανση του άλατος επέρχεται µεγάλη 

διεύρυνση, µείωση της έντασης και µετατόπιση σε µεγαλύτερες τιµές 2θ των κορυφών. Αυτές 

οι αλλαγές στις κορυφές περίθλασης υποδεικνύουν αλλαγές στην κρυσταλλική δοµή του 

άλατος µετά την ξήρανση. Στον Πίνακα 6.1.3 καταγράφονται τα αριθµητικά δεδοµένα από τις 

αναλύσεις XRD για το άλας Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά την ξήρανση.  

Μελετώντας τα δεδοµένα του Πίνακα 6.1.3 παρατηρείται ότι η υψηλότερης έντασης 

κορυφή µετατοπίζεται σε αρκετά µεγαλύτερες γωνίες 2θ µετά τη ξήρανση µε αποτέλεσµα η 
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ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων, dBragg, να µειώνεται 

πολύ, µάλλον λόγω της αποµάκρυνσης των ενδοπλεγµατικών µορίων νερού. Επιπρόσθετα, 

µετά την ξήρανση η κορυφή διευρύνεται δραµατικά υποδεικνύοντας ότι το άλας γίνεται πολύ 

πιο µικρόκοκκο και άµορφο.  

Πίνακας 6.1.3: Αριθµητικά δεδοµένα από τις µετρήσεις XRD για το άλας Ce(NO3)3.6Η2Ο πριν και µετά 
την ξήρανση υπό κενό στους 180 oC για 24 h. 

sample 2θBragg (ο) FWHM (ο) dBragg (Å) LXRD (nm) 
Ce(NO3)3.6H2O 

commercial 19.08 0.3581 4.649 23.51 

Ce(NO3)3.6H2O 
dried 28.54 1.085 3.1248 7.9 

Τα υπέρυθρα φάσµατα του εξαένυδρου νιτρικού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση του 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.1.4 και τα αντίστοιχα δεδοµένα των κορυφών FTIR 

αναγράφονται στον Πίνακα 6.1.4 (Hamlaoui et al., 2009; Ozkazanc et al., 2012; Carneiro et 

al., 2012; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 1967; Socrates, 2004; Vijayakumar et al., 2008; 

Hernández-Paredes et al., 2008; Singh et al., 2017). Στο σχετικό φάσµα η ζώνη απορρόφησης 

στους 3430 cm-1 (δόνηση τάσης του κρυσταλλικού νερού) και η κορυφή στους 1640 cm-1 

(δόνηση κάµψης του κρυσταλλικού νερού) (Yucel et al., 2013) µειώνονται δραµατικά µετά 

την ξήρανση, πράγµα που σηµαίνει ότι κατά την ξήρανση αποµακρύνονται τα ενδοπλεγµατικά 

µόρια νερού από το άλας Ce(NO3)3.6Η2Ο. Η υψηλής έντασης οξεία κορυφή στους 1391 cm-1 

οφείλεται στη συµµετρική δόνηση τάσης του δεσµού N-O στο άλας του νιτρικού δηµητρίου 

(Vijayakumar et al., 2008; Hamlaoui et al., 2009; Ozkazanc et al., 2012).  

Σχήµα 6.1.4: Υπέρυθρα φάσµατα του εξαένυδρου νιτρικού δηµητρίου πριν και µετά την ξήρανση υπό 
κενό στους 180 oC για 24 h. 
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Πίνακας 6.1.4: Δεδοµένα FTIR του πρόδροµου άλατος Ce(NO3)3.6Η2Ο (Hamlaoui et al., 2009; 
Ozkazanc et al., 2012; Carneiro et al., 2012; Yucel et al., 2013; Miller and Irish, 1967; Socrates, 2004; 
Vijayakumar et al., 2008; Hernández-Paredes et al., 2008; Singh et al., 2017). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

axial stretching vibration of hydroxyl 
groups of H2O  3543 3430 

bending vibration of -OH- of H2O 1629 1640 
asymmetric N-O stretching mode of 

coordinated nitrate  1472 1469 

N-O symmetric stretching vibration in
metal nitrates 1384 1391 

stretching vibration of the NO3
- ion 1300 1305 

N=O stretching: in plane 1052 1042 
N=O stretching: out of plane 816 821 

stretching mode of the NO3
- ion 745 749 

N=O in - plane stretching deformation 676 678 

Η σχετική ένταση της κορυφής στους 1391 cm-1 αυξάνει µετά την ξήρανση λόγω της 

αποµάκρυνσης του κρυσταλλικού νερού. Επίσης, οι ζώνες απορρόφησης που εµφανίζονται 

αριστερά και δεξιά της οξείας κορυφής στους 1391 cm-1 και συγκεκριµένα αυτές στους 1469 

cm-1 και 1305 cm-1 µειώνονται δραµατικά µετά την ξήρανση του άλατος και αποδίδονται στον

ασύµµετρο τρόπο δόνησης του δεσµού Ν-Ο του συντονισµένου νιτρικού ιόντος (Ozkazanc et

al., 2012; Singh et al., 2017) και στη δόνηση τάσης του νιτρικού ιόντος (Carneiro et al., 2012),

αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, παρατηρείται µείωση της έντασης και των κορυφών στους 1042 cm-

1, 821 cm-1, 749 cm-1 και 678 cm-1 που σχετίζονται µε τη δόνηση τάσης εντός επιπέδου του

δεσµού N=O, τη δόνηση τάσης εκτός επιπέδου του δεσµού N=O (Hernández-Paredes et al.,

2008; Hamlaoui et al., 2009), τη δόνηση τάσης του νιτρικού ιόντος (Ozkazanc et al., 2012) και

την παραµορφωµένη δόνηση τάσης εντός επιπέδου του δεσµού N=O (Singh et al., 2017),

αντίστοιχα. Η µείωση των προαναφερθέντων ζωνών και κορυφών οφείλεται κυρίως στη

συστολή του κρυσταλλικού πλέγµατος, εξαιτίας της αποµάκρυνσης των ενδοπλεγµατικών

µορίων νερού, και εποµένως σε αλλαγές στον τρόπο δόνησης των νιτρικών.

Συνοπτικά, τόσο τα περιθλασογράµµατα XRD όσο και τα φάσµατα FTIR επιβεβαιώνουν 

τη διεξοδική ξήρανση του άλατος (Ce(NO3)3.6Η2Ο), που είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 

επιτυχή σύνθεση της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3. 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΕΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ(ΙΙΙ) 
___________________________________________________________________________ 

221 

6.2 Φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός των πηκτωµάτων CeO2
* µέσω των αντίστροφων 

µικυλίων Triton-X 

Ακολουθεί η παρουσίαση και συζήτηση των πειραµατικών δεδοµένων για τα πηκτώµατα 

του CeO2
* που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 

και των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X µεταβαλλόµενου µήκους. Οι τεχνικές 

φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού που χρησιµοποιήθηκαν για το χαρακτηρισµό των πηκτωµάτων 

περιγράφονται στο πειραµατικό µέρος (Κεφάλαιο 3). 

6.2.1 Μετρήσεις XRD 

Όλες οι κορυφές περίθλασης (Σχήµα 6.2.1) των πηκτωµάτων του CeO2
* από τα τρία 

διαφορετικά Triton X-100, 114 και 45 και την τρισθενή πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)3 

παρουσιάζουν την εδροκεντρωµένη (FCC), συµµετρική και κρυσταλλική δοµή τύπου φθορίτη 

και µε οµάδα χώρου Fm-3m (No. 225 - JCPDS No. 34-0394).  

Σχήµα 6.2.1: Περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των πηκτωµάτων CeO2
* από τα τρία διαφορετικά 

συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X. 

Συγκεκριµένα, οι διευρυµένες κορυφές (µειωµένη κρυσταλλικότητα) τοποθετούνται στις εξής 

τιµές 2θ: 28.12o, 46.96o, 56.09o, 69.57o & 77.1o και αντιστοιχούν στα επίπεδα περίθλασης 

(111), (220), (311), (400) & ((331), (420)) (Bai et al., 2006; Krishnan et al., 2013).  

Από τις κορυφές περίθλασης της θεµελιώδους τάξης, που αντιστοιχούν στο κρυσταλλικό 

επίπεδο (111), και τα σχετικά δεδοµένα του Πίνακα 6.2.1 είναι προφανές ότι η κορυφή γίνεται 

πιο οξεία (µείωση FWHM), µε µείωση του µεγέθους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του 

Triton-X πράγµα που σηµαίνει ότι τα σωµατίδια της τρισθενούς δηµήτριας στο εσωτερικό των 

υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων γίνονται όλο και πιο κρυσταλλικά και 
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µεγαλώνει το µέγεθος τους. Συγκεκριµένα για τη φθίνουσα σειρά µείωσης της διαµέτρου των 

αντίστροφων µικυλίων TrX-100 > 114 > 45 το κρυσταλλικό µέγεθος βάσει της εξίσωσης 

Scherrer (Lotfi and Khorrami, 2016) αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα και ισούται µε: 2.56 < 2.85 

< 4.97 nm, αντίστοιχα. Όσο µεγαλώνει το µήκος της πολικής ουράς του Triton-X τόσο 

αυξάνονται οι στερεοχηµικές παρεµποδίσεις και απώσεις µεταξύ των πολικών αλυσίδων στα 

αντίστροφα µικύλια, λόγω εντροπικών φαινοµένων, οπότε µεγαλώνει και η διάµετρος των 

πυρήνων των µικυλίων. Μεγαλύτερη διάµετρος σηµαίνει ότι υπάρχει περισσότερος διαθέσιµος 

χώρος και εποµένως περισσότερο νερό στον πυρήνα του αντίστροφου µικυλίου. Επειδή η 

συγκέντρωση της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 είναι σταθερή και η τρισθενής ένωση του Ce 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια ((ΝΗ4)2Ce(NO3)6 = 63.23 mN/m & 

Ce(NO3)3.6H2O = 64.92 mN/m) (Supakanapitak et al., 2012) παράγεται µεγαλύτερος αριθµός 

σωµατιδίων µε µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος.  

Πίνακας 6.2.1: Δεδοµένα XRD για τα πηκτώµατα της τρισθενούς δηµήτριας από τα τρία διαφορετικού 
µήκους πολικής αλυσίδας Triton-X. 
δείγµα - CeO2

* 2θBragg (ο) επίπεδο dBragg (Å) FWHM (ο) LXRD (nm) 
gel TrX-100 29.46 (111) 3.0291 3.36 2.56 
gel TrX-114 28.33 (111) 3.1482 3 2.85 
gel TrX-45 27.39 (111) 3.254 1.72 4.97 

Επίσης, η αύξηση του µεγέθους του τασιενεργού οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό 

αλληλεπίδρασης και αλληλοδιείσδυσης των επιφανειοδραστικών πολικών αλυσίδων µε τα 

ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή, επειδή τα µόρια Triton X-100 έχουν υψηλή ελεύθερη 

επιφανειακή ενέργεια (Gu et al., 2007). Συνεπώς αυξάνεται η σταθεροποιητική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των πολικών ουρών και των πρόδροµων ειδών, γεγονός που ευνοεί το 

σχηµατισµό µεγαλύτερου αριθµού µικρότερων σωµατιδίων (Kockrick et al., 2008; Kockrickb 

et al., 2008; Nagy and Dékány, 2009).  

Η κορυφή που αντιστοιχεί στο επίπεδο περίθλασης (111) µετατοπίζεται ελάχιστα σε πιο 

µικρές τιµές 2θ υποδεικνύοντας αύξηση της ενδο-ατοµικής απόστασης (dBragg) µεταξύ 

διαδοχικών κρυσταλλικών επιπέδων (Marani et al., 2018) µε µείωση του µήκους της πολικής 

τασιενεργής ουράς Triton-X: TrX-100 = 3.0291 Å < TrX-114 = 3.1482 Å < TrX-45 = 3.254 Å 

(Πίνακας 6.2.1). Λόγω της µεγαλύτερης τασιενεργής αλυσίδας τα µόρια TrX-100 επιδρούν 

στην ανάπτυξη των πυρήνων µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και καθορίζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την κρυσταλλικότητα τους οδηγώντας σε σχηµατισµό µικρότερων 

κρυσταλλιτών (Nagy and Dékány, 2009). 
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6.2.2 Αποτελέσµατα TGA & DSC 

Η θερµοσταθµική ανάλυση χρησιµεύει στον εντοπισµό της θερµοκρασίας καύσης της 

µήτρας και έναρξης της κρυσταλλικής ανάπτυξης της δηµήτριας, καθώς επίσης και του 

εντοπισµού ενδόθερµων και εξώθερµων φαινοµένων/διεργασιών κατά την πύρωση. Επίσης, 

τα σχετικά δεδοµένα είναι σηµαντικά για την αξιολόγηση της επίδρασης του µήκους της 

πολικής αλυσίδας Triton-X και του επακόλουθου µηχανισµού πυρήνωσης των σωµατιδίων 

στη διαµόρφωση της δοµής, του πορώδους και της µορφολογίας των παραχθέντων στερεών 

CeO2
* που σχηµατίζονται εντός των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων στα 

πηκτώµατα. Στο Σχήµα 6.2.2 παρουσιάζονται τα θερµογραφήµατα TGA και τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα DSC, και στον Πίνακα 6.2.2 συνοψίζονται τα αντίστοιχα αριθµητικά δεδοµένα 

για τα τρία διαφορετικά πηκτώµατα των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X.  

Σχήµα 6.2.2: Θερµογραφήµατα TGA (αριστερά) και DSC (δεξιά) για τα πηκτώµατα CeO2
* των τριών 

αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton X-100, 114 και 45. 

Αρχικά και στις τρεις καµπύλες TGA διακρίνεται ένα βήµα απώλειας βάρους στο 

θερµοκρασιακό εύρος περίπου (27.3 - 194.5) oC µε απώλεια µάζας γύρω στα 2 - 4 % εκτός 

από το µικρότερο TrX45 που στην αντίστοιχη (µπλε) καµπύλη διακρίνονται δύο βήµατα 

µείωσης µάζας (Πίνακας 6.2.2). Το πρώτο βήµα σχετίζεται µε την εξάτµιση διαλυτών που 

εγκλωβίστηκαν στα πηκτώµατα όπως είναι το 1,2-διµεθοξυαιθάνιο, το κυκλοεξάνιο, το νερό 

και η ισοπροπανόλη. Το δεύτερο βήµα απώλειας µάζας στο µικρότερο τασιενεργό αποδίδεται 

στην καύση της µήτρας στα αρχικά της στάδια (Rebellato et al., 2008; Masson et al., 2009). 

Λόγω της µικρότερης πολικής αλυσίδας το πήκτωµα από το µικρότερο TrX-45 περιέχει 

λιγότερα οργανικά κατάλοιπα και εποµένως έχει µικρότερο σηµείο ανάφλεξης. Στο διάστηµα 

95 - 129 oC (Σχήµα 6.2.2, Πίνακας 6.2.2) και στα τρία θερµογραφήµατα DSC εµφανίζεται µία 

ενδόθερµη κορυφή, που στο µικρότερο αµφίφιλο είναι διπλή, και υποδεικνύει την πρόσληψη 
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θερµότητας από το περιβάλλον για την εξάτµιση των διαλυτών (Gu et al., 2007) αλλά και 

πιθανή έναρξη της αποσάθρωσης της οργανικής µήτρας. 

Πίνακας 6.2.2: Αποτελέσµατα TGA & DSC των πηκτωµάτων CeO2
* από τα Triton X-100, 114 και 45. 

TGA - δείγµα - CeO2
* θερµοκρασιακό εύρος (oC) απώλεια βάρους (%)** 

gel Triton X-100 

46.1 - 194.5 2.32 
199.6 - 395.7 85.52 
397.4 - 457.1 2.61 
458.9 - 539 2.61 

gel Triton X-114 

39.2 - 133.1 4.2 
157 - 417.9 68.31 
423 - 566.3 1.84 

585.1 - 738.6 2.36 

gel Triton X-45 

27.3 - 116 1.99 
119.4 - 172.3 3.61 
174 - 358.2 42.45 

359.9 - 504.9 0.9 
511.7 - 689.1 1.63 

** Οι τιµές της απώλειας βάρους είναι κανονικοποιηµένες. 

DSC - δείγµα - CeO2
* θερµοκρασιακό 

εύρος (oC) 

θερµοκρασία 
µεγίστου 

κορυφής (oC) 
ενθαλπία (J/g) 

συνολική 
ενθαλπία καύσης 

(J/g) 

gel Triton X-100 

119 - 140.5 129.1 endo: 28.3 

exo: 189.2 
142.3 - 190 170 exo: 94.9 

195.3 - 216.2 201.2 exo: 8.9 
263.3 - 337.9 280.4 endo: 70.6 
357.6 - 393.9 383.8 exo: 4.1 

gel Triton X-114 

89.2 - 123.8 101.8 endo: 30.4 

exo: 203.4 
137.5 - 196.5 170.1 exo: 69.8 
197.7 - 217.4 202.6 exo: 7.7 
251.4 - 338.5 293.5 endo: 62.1 
351 - 386.2 369.2 exo: 9 

gel Triton X-45 

85 - 111.3 95.2 endo: 10.9 

exo: 177.4 

119 - 136.9 124.2 endo: 9 
152.4 - 180.4 168.9 exo: 34.4 
182.2 - 222.2 205.3 exo: 43.5 
237.7 - 262.7 249.9 endo: 4.2 
264.5 - 280 270.8 endo: 2.5 

296.1 - 392.7 327.9 exo: 44.9 

Στις καµπύλες TGA και µεταξύ των θερµοκρασιών 157 oC και 417.9 oC (Πίνακας 6.2.2) 

πραγµατοποιείται απότοµη και µεγάλη ελάττωση µάζας που αποδίδεται στην αποβολή CO2 

και H2O, που είναι προϊόντα της αποσύνθεσης της οργανικής µήτρας, αλλά και οργανικών 

καταλοίπων από τους οργανικούς διαλύτες (ισοπροπανόλης, 1,2-διµεθοξυαιθανίου κ.ά.), που 

παγιδεύτηκαν στα παρασκευασθέντα πηκτώµατα (Masson et al., 2009; Gu et al., 2007; Khalil 

et al., 2005). Ας σηµειωθεί, ότι η απώλεια µάζας είναι ανάλογη του αριθµού των 
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επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής αλυσίδας Triton-X. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το πήκτωµα από το µικρότερο αµφίφιλο TrX-45 καίγεται σε µικρότερες 

θερµοκρασίες καθώς η αντίστοιχη (µπλε) καµπύλη TGA είναι µετατοπισµένη πιο αριστερά 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.2.2. Ας σηµειωθεί ότι η καµπύλη TGA του ενδιάµεσου TrX-114 

είναι πολύ κοντά σ’ εκείνη από το µεγαλύτερο TrX-100 και συνεπώς η καµπύλη του TrX-114 

είναι µετατοπισµένη σε ψηλότερες θερµοκρασίες (το ίδιο συµβαίνει και µε τις αντίστοιχες 

κορυφές DSC) υποδεικνύοντας δύσκολη αποµάκρυνση της µήτρας. Η δυσκολία στην 

αποµάκρυνση της µήτρας σχετίζεται µάλλον µε τις ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις 

πολικές πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδες του TrX-114 µε τα ανόργανα πρόδροµα είδη, κάτι που 

ευνοείται από το συγκεκριµένο µήκος του τασιενεργού, λόγω ευνοϊκών εντροπικών 

φαινοµένων. Για αυτό και η πρώτη κορυφή ενδόθερµης διεργασίας του ενδιάµεσου 

τασιενεργού είναι µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες δύο άλλες κορυφές (~ 30 J/g) καθώς 

απαιτείται µεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας για την έναρξη της καύσης της µήτρας.  

Στα θερµογραφήµατα DSC (Σχήµα 6.2.2, δεξιά) η διαδικασία της αποσύνθεσης της µήτρας 

δίνει από µία ευρεία κορυφή που συνίσταται από δύο εξώθερµες κορυφές (µία µεγάλη και µία 

µικρότερη) για κάθε σύστηµα αντίστροφων µικυλίων. Οι εξώθερµες κορυφές γύρω στους 170
oC και 200 oC (Πίνακας 6.2.2) αντιστοιχούν στην έκλυση θερµότητας στο περιβάλλον από την 

καύση των οργανικών υπολειµµάτων και στην οξείδωση του τρισθενούς κατιόντος δηµητρίου 

σε τετρασθενές δηµήτριο (Sujana et al., 2008). Επίσης είναι σαφές, ότι η πρώτη εξώθερµη 

κορυφή µειώνεται ευθέως ανάλογα µε τη µείωση του µήκους της υδρόφιλης τασιενεργής 

αλυσίδας του Triton X και εποµένως της ποσότητας των οργανικών καταλοίπων στο 

αντίστοιχο πήκτωµα (Πίνακας 6.2.2). Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη εξώθερµη κορυφή του 

µικρότερου αµφιφίλου χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ενθαλπία (~ 43.5 J/g) και υποδεικνύει 

αφενός την ευκολότερη καύση της µήτρας και το χαµηλότερο σηµείο ανάφλεξης του 

πηκτώµατος και αφετέρου τη µειωµένη θερµική σταθερότητα του στερεού και την έναρξη της 

κρυσταλλικής ανάπτυξης των σωµατιδίων σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα δεδοµένα από την ανάλυση XRD το συγκεκριµένο πήκτωµα συνίσταται από τα 

µεγαλύτερα σωµατίδια δηµήτριας. Επίσης, στις εξώθερµες διεργασίες στο εύρος 

θερµοκρασιών ~ (170 - 200) oC συγκαταλέγονται και οι διαδικασίες συµπύκνωσης των 

επιφανειακών υδροξυλοµάδων προς σχηµατισµό δεσµών Ce-O-Ce µε αποβολή νερού και την 

κρυσταλλική ανάπτυξη των σωµατιδίων (Suresh et al., 2013).  

Επιπρόσθετα, παρατηρώντας και τα τρία θερµογραφήµατα DSC διαπιστώνεται ότι η 

συνολική ενθαλπία της διπλής εξώθερµης κορυφής στους 170.2 oC (203.4 J/g) της καύσης της 

οργανικής µήτρας είναι µεγαλύτερη στο πήκτωµα του ενδιάµεσου TrX-114 λόγω των 
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προαναφερθέντων ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων µεταξύ ανόργανων ειδών και των ενδιάµεσων 

πολικών αλυσίδων. Στη συνέχεια ακολουθεί το πήκτωµα από το µεγαλύτερο TrX-100 (170.2
oC & 189.2 J/g) εξαιτίας της καύσης των περισσότερων οργανικών καταλοίπων από τη 

µακρύτερη πολική ουρά του επιφανειοδραστικού µορίου. Τελευταίο είναι το πήκτωµα από το 

µικρότερο TrX-45 (169.5 oC & 177.4 J/g) που χαρακτηρίζεται από τη µικρότερη συνολική 

εξώθερµη ενθαλπία καύσης, λόγω της µικρότερης πολικής τασιενεργής αλυσίδας. Τα 

προαναφερθέντα επιβεβαιώνονται και από την ανάλογη µετατόπιση στις τιµές των 

θερµοκρασιακών ευρών που λαµβάνουν χώρα οι εξώθερµες διεργασίες στα γραφήµατα TGA 

και DSC. Τα αποτελέσµατα DSC συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις 

αναλύσεις TGA και XRD.  

Σε όλες τις καµπύλες TGA των πηκτωµάτων εµφανίζονται δύο διαδοχικά, µικρά βήµατα 

απώλειας βάρους (Πίνακας 6.2.2) που οφείλονται στην περαιτέρω συµπύκνωση των 

επιφανειακών και υπο-επιφανειακών χηµειοροφηµένων υδροξυλοµάδων των στερεών 

δηµήτριας προς σχηµατισµό δεσµών Ce-O-Ce και αποβολή νερού. Η τελευταία διεργασία 

οδηγεί στην κρυσταλλική ανάπτυξη των σωµατιδίων στις υψηλές θερµοκρασίες πύρωσης και  

την περαιτέρω οξείδωση των κατιόντων Ce3+ προς Ce4+ (Suresh et al., 2013). Βεβαίως δεν 

αποκλείεται και η περαιτέρω καύση οργανικών καταλοίπων που εγκλωβίστηκαν στο 

εσωτερικό των πόρων των στερεών. Το τελευταίο υποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι τιµές 

µείωσης µάζας είναι σχετικά µικρότερες καθώς µειώνεται το µέγεθος του επιφανειοδραστικού 

µορίου. Ας σηµειωθεί ότι τα οργανικά κατάλοιπα στο πήκτωµα από το µικρότερο τασιενεργό 

καίγονται διεξοδικά σε µικρότερες θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε τα γραφήµατα DSC του 

Σχήµατος 6.2.2 όσο αυξάνεται το µήκος της ουράς του τασιενεργού τόσο αυξάνονται και οι 

αντίστοιχες κορυφές της διεργασίας (280 - 290 oC) υποδεικνύοντας την αύξηση της δυσκολίας 

της καύσης και της παγίδευσης περισσότερων οργανικών υπολειµµάτων στο εσωτερικό των 

πόρων των στερεών µε αύξηση του µήκους του τασιενεργού. Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι 

η οργανική µήτρα αλληλοεπιδρά εκτενώς µε τα ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή και προφανώς 

παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά το πορώδες, τη δοµή και τη µορφολογία των 

παραχθέντων στερεών. Όµως, στην περίπτωση του µικρότερου TrX-45 εµφανίζονται δύο 

συνεχόµενες µικρές ενδόθερµες κορυφές στους 249.9 και 270.8 oC πράγµα που επιβεβαιώνει 

τη µειωµένη θερµική σταθερότητα αυτών των σωµατιδίων και την πρόσληψη ενέργειας για 

την επιπρόσθετη σύντηξη τους.  

Σε όλα τα θερµογραφήµατα DSC µετά την τελευταία ενδόθερµη, που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη των νανο-κρυσταλλιτών δηµήτριας, εµφανίζεται µία εξώθερµη κορυφή που 

αντιστοιχεί στην περαιτέρω συµπύκνωση των υπο-επιφανειακών υδροξυλοµάδων προς 
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παραγωγή νερού και δηµιουργία δεσµών Ce-O-Ce (Zhang et al., 2001). Μάλιστα η ενθαλπία 

της τελευταίας εξώθερµης διεργασίας για τα αντίστροφα µικύλια του µικρότερου TrX-45 είναι 

πολύ µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες δύο (44.9 J/g) και η συγκεκριµένη κορυφή εκτείνεται σε 

µεγαλύτερο θερµοκρασιακό εύρος (296.1 - 392.7 oC) εξαιτίας της προαναφερθείσας 

µειωµένης θερµικής σταθερότητας αυτών των δειγµάτων. Από την άλλη πλευρά στην καµπύλη 

TGA του µεγαλύτερου αµφιφίλου (Σχήµα 6.2.2) δεν υπάρχουν άλλες απώλειες µάζας µετά 

τους 539 oC υποδεικνύοντας τη µεγάλη θερµική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στη 

συσσωµάτωση που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριµένα στερεά. Τα αποτελέσµατα DSC 

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις TGA και XRD.  

6.2.3 Πειραµατικά δεδοµένα ATR-FTIR 

Τα φάσµατα ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση 

των αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 

δίνονται στο Σχήµα 6.2.3. Στον Πίνακα 6.2.3 υπάρχουν βιβλιογραφικά και πειραµατικά 

δεδοµένα από την ανάλυση των φασµάτων ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας µε τη 

χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton-X (Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran 

et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 

2003; Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi et al., 2017). Όπως ήταν αναµενόµενο 

στα υπέρυθρα φάσµατα των πηκτωµάτων συνυπάρχουν οι κορυφές των λειτουργικών οµάδων 

της πρόδροµης ένωσης, των ενώσεων Triton-X και του CeO2
*. Η συζήτηση των σχετικών 

δεδοµένων είναι πανοµοιότυπη µε αυτή των αντίστοιχων πηκτωµάτων που λήφθηκαν µε τη 

χρήση τετρασθενούς πρόδροµης ένωσης (Κεφάλαιο 5.2) καθότι και τα υπέρυθρα φάσµατα 

είναι πανοµοιότυπα µεταξύ τους (Σχήµα 5.2.3) µε τη µόνη διαφορά ότι στα υπέρυθρα φάσµατα 

της τρισθενούς δηµήτριας η ένταση της κορυφής στους 3216 cm-1 είναι πολύ πιο µειωµένη και 

σχεδόν µηδαµινή.  

Από τα υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR του Σχήµατος 6.2.3 φαίνεται ότι στο εύρος τιµών 

1512 - 1099 cm-1 οι κορυφές για τα τρία διαφορετικά επιφανειοδραστικά διαφέρουν αρκετά 

αποτελώντας έτσι το χαρακτηριστικό δακτυλικό αποτύπωµα της κάθε τασιενεργής ένωσης 

(Kluson et al., 2001). Επιπλέον, η ύπαρξη δυνατών ζωνών απορρόφησης στο εύρος 735 - 550 

cm-1 που ανήκουν στην χαρακτηριστική δόνηση τάσης των δεσµών Ce-O-Ce στο κρυσταλλικό

πλέγµα του CeO2
*, υποδεικνύει την παρουσία νανο-κρυσταλλιτών δηµήτριας στο εσωτερικό

των πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων.
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Σχήµα 6.2.3: Υπέρυθρα φάσµατα ATR-FTIR των πηκτωµάτων δηµήτριας που παρασκευάστηκαν µε τη 
χρήση των αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και της πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3. 

Πίνακας 6.2.3: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα της ταυτοποίησης των κορυφών των 
φασµάτων ATR-FTIR των πηκτωµάτων τρισθενούς δηµήτριας από τα τρία διαφορετικά Triton-X 
(Gradeff et al., 1986; Vaartstra et al., 1990; Chandran et al., 2006; Lynch et al., 1964; Zaki and 
Sheppard, 1983; Krunks et al., 2005; Kluson et al., 2003; Socrates, 2004; Yadav et al., 2017; Sangsefidi 
et al., 2017). 

functional group 
bibliographical 
characteristic 

absorption (cm-1) 

experimental characteristic 
absorption (cm-1) 

stretching vibration of H2O  3400 3430 
anti-symmetric vibration of alkyl chains 2920 2952 

symmetric vibration of alkyl chains 2850 2874 
bending vibration of -OH- 1620 1612 

stretching vibration of C-O-C at para-
disub phenol 1530 1512 

bending vibration of -C-H 1480 1484 
para-disub phenol 1450 1455 

stretching vibration of COO & Ce-O-C 1385 & 1280 1348 
CH3-C-CH3 stretching modes of the 

isopropoxy group 1350 1248 

ether linkage 1150 1099 
stretching conjugated vibration of -C-O 1050 1042 

C-C stretching vibration within the
isopropoxy group < 1000 949 & 828 

Ce-O-Ce stretching vibration  723 735 
stretching vibration of the Ce-O 562 550 
stretching vibration of Ce-OR 406 407 

Ας τονισθεί ότι, αυτές οι ζώνες απορρόφησης διαφέρουν από αµφίφιλο σε αµφίφιλο και 

µάλιστα µειώνεται η ένταση τους µε µείωση του µήκους της πολικής ουράς του Triton-X, λόγω 

της διαφορετικής αλληλεπίδρασης των πρόδροµων ολιγοµερών µε τις υδρόφιλες αλυσίδες των 

τασιενεργών µορίων. Το τελευταίο σχετίζεται µε την κορυφή στους 1348 cm-1 που αποδίδεται 

στη δόνηση τάσης των δεσµών COO και Ce-O-C. Συνεπώς, όπως ισχύει και για τα πηκτώµατα 
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της τιτάνιας και της τερασθενούς δηµήτριας το µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) ουράς του 

επιφανειοδραστικού καθορίζει µε διαφορετικό τρόπο τη µορφολογία του παραχθέντος 

στερεού. 

6.2.4 Μετρήσεις φασµατοσκοπίας απορρόφησης UV-Vis 

Τα φάσµατα απορρόφησης UV-Vis των πηκτωµάτων CeO2
* µε τη χρήση αντίστροφων 

µικυλίων Triton X-100, 114 και 45 και τρι-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου (Σχήµα 6.2.4) 

εµφανίζουν µία διευρυµένη ζώνη απορρόφησης µεταξύ 200 και 250 nm, η οποία σχετίζεται 

µάλλον µε τη µεταφορά φορτίου ανάµεσα στα µοριακά τροχιακά O2p και Ce4f των 

ηλεκτρονιακών καταστάσεων O2- και Ce3+/Ce4+ (Maniglia et al., 2017).  

Σχήµα 6.2.4: Φάσµατα UV-Vis για τα παραχθέντα πηκτώµατα του CeO2
* από τα τρία διαφορετικά 

ηλεκτρικώς ουδέτερα επιφανειοδραστικά. 

Επιπρόσθετα, είναι θεωρητικά υπολογισµένο ότι η τιµή της µπλε-µετατόπισης (blue shift), που 

προκύπτει από τη µείωση του σωµατιδιακού µεγέθους είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

τετραγώνου του µεγέθους (Gu et al., 2007). Εποµένως στα φάσµατα του Σχήµατος 6.2.4 

παρατηρείται µικρή µετατόπιση σε µικρότερα µήκη κύµατος (blue shift) της ζώνης 

απορρόφησης γύρω στα 230 nm και µείωση του εύρους των κορυφών καθώς αυξάνεται το 

µήκος της επιφανειοδραστικής αλυσίδας του Triton-X, και προφανώς σχετίζεται µε µείωση 

του σωµατιδιακού µεγέθους, όπως δείχνουν και τα δεδοµένα του Πίνακα 6.2.4. Το φαινόµενο 

της µπλε-µετατόπισης θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα του κβαντικού περιορισµού (Gu et 

al., 2007) και µε µείωση του µεγέθους των σωµατιδίων ενισχύεται η απορρόφηση και οι 

κορυφές γίνονται πιο ισχυρές και οξείες (Maniglia et al., 2017). Τα πειραµατικά δεδοµένα UV-
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Vis συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων µετρήσεων XRD και FTIR. 

Από την άλλη πλευρά, οι διπλές κορυφές γύρω στα 277 και 284 nm είναι σχεδόν 

πανοµοιότυπες και αποδίδονται στην πάρα-υποκατεστηµένη φαινυλοµάδα των υπό µελέτη 

τασιενεργών (Zhu and Schelly, 1992).  

Το ενεργειακό χάσµα (Ε) υπολογίζεται σύµφωνα µε την Εξίσωση 4.1.1 στο Κεφάλαιο 4.1 

της τιτάνιας. Οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος που υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα εξίσωση παρατίθενται στον Πίνακα 6.2.4 και τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι 

µε µείωση του µεγέθους των σωµατιδίων αυξάνεται το ενεργειακό διάκενο/χάσµα. 

Πίνακας 6.2.4: Δεδοµένα UV-Vis των πηκτωµάτων δηµήτριας(III) από τα τρία διαφορετικά τασιενεργά. 

δείγµα κορυφή 
CeO2

* (nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

κορυφή para-
disub phenol 

(nm) 

ενεργειακό 
χάσµα CeO2

* 
(eV) 

LXRD 
(nm) 

gel TrX-100 222.6 277.4 284.2 5.57 2.56 
gel TrX-114 223.5 277.4 284.2 5.55 2.85 
gel TrX-45 229.5 277.4 284.2 5.41 4.97 

Ας σηµειωθεί, ότι και τα τρία πηκτώµατα του CeO2
* που συντέθηκαν µέσω των τριών 

διαφορετικών επιφανειοδραστικών ενώσεων Triton X-100, 114 και 45 παρουσιάζουν 

παρόµοια υφή (αυξηµένο ιξώδες), διαύγεια και σκούρο καφέ χρώµα (Σχήµα 6.2.5 (α)).  

(α)       (β)
Σχήµα 6.2.5: Φωτογραφίες (α) των παρασκευασθέντων πηκτωµάτων CeO2

* µέσω της χρήσης των 
τασιενεργών: Triton X-100, Triton X-114 & Triton X-45 και (β) του πηκτώµατος όπου η υδρόλυση της 
πρόδροµης ένωσης έγινε έξω από τα αντίστροφα µικύλια, πριν την εισδοχή της στους πυρήνες. 

Η µεγάλη διαύγεια που παρατηρείται και στα τρία πηκτώµατα (Σχήµα 6.2.5 (α)) οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο σχηµατισµός των σωµατιδίων της δηµήτριας επιτυγχάνεται αποκλειστικά στο 

εσωτερικό των υδάτινων πυρήνων των αντίστροφων µικυλίων και τα σωµατίδια είναι σχετικά 

µικρά. Αντιθέτως, εάν η υδρόλυση της πρόδροµης ένωσης λάβει χώρα έξω από τα αντίστροφα 

µικύλια, πριν την εισδοχή της στους πυρήνες τότε τα πηκτώµατα είναι γενικά θολά και µε 
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λασπώδη υφή (Σχήµα 6.2.5 (β)). Όσον αφορά την τιµή του pH στο εσωτερικό των υδατικών 

πυρήνων των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων στο προκύπτον λύµα αυτή αναµένεται να 

είναι σχετικά βασική, λόγω της παρουσίας του τρι-ισοπροποξειδίου του δηµητρίου και πιθανόν 

της παρουσίας ιχνοποσοτήτων του ισοπροποξυ-νατρίου. Το pH του λύµατος προσδιορίστηκε 

µε ειδικό πεχαµετρικό χαρτί και βρέθηκε γύρω στα 10 - 11. 

6.2.5 Σύνοψη των πειραµατικών αποτελεσµάτων των πηκτωµάτων CeO2
* από 

αντίστροφα µικύλια Triton-X και Ce(OiPr)3 

Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις XRD και UV-Vis των υπό µελέτη πηκτωµάτων 

συνοψίζονται διαγραµµατικά στα Σχήµατα 6.2.6 και 6.2.7. Στα γραφήµατα αυτά συσχετίζεται 

ο αριθµός των αιθυλενοξυ-οµάδων της υδρόφιλης ουράς των τασιενεργών ουσιών (Χ = 10 > 

8 > 5 = Triton X-100 > Triton X-114 > Triton X-45, όπου Χ = επαναλαµβανόµενη οµάδα = -

(OCH2CH2)x) µε τις διάφορες παραµέτρους/µεγέθη που λήφθηκαν από τις µετρήσεις XRD και 

UV-Vis όπως είναι η γωνία 2θ, η ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg), το 

µέγεθος κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων και το ενεργειακό χάσµα.  

Σχήµα 6.2.6: Συσχέτιση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των τασιενεργών (Χ) 
µε τη γωνία 2θ, την ενδο-ατοµική απόσταση κρυσταλλικών επιπέδων (dBragg) και το µέγεθος του 
κρυσταλλίτη (LXRD) των σωµατιδίων τρισθενούς δηµήτριας στα πηκτώµατα. 

Από το Σχήµα 6.2.6 είναι φανερό ότι όταν µεγαλώνει η γωνία 2θ µειώνεται η απόσταση µεταξύ 

διαδοχικών επιπέδων των ατόµων στον κρύσταλλο, σύµφωνα µε την εξίσωση Bragg (Marani 

et al., 2018). Εποµένως, µε την αύξηση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων οµάδων της 

πολικής αλυσίδας των επιφανειοδραστικών, αυξάνεται η διάµετρος των υδάτινων πυρήνων 

των αντίστροφων µικυλίων και ως εκ τούτου µειώνεται το µέγεθος των κρυσταλλιτών του 

CeO2
* για το λόγο που αναφέρθηκε προηγουµένως. Για αυτό τα σωµατίδια στο πήκτωµα από 
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το Triton X-100 χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα λόγω της 

καλύτερης συµπαγούς κρυσταλλικής δοµής (µικρότερη dBragg και µικρότερο LXRD).  

Σχήµα 6.2.7: Συνάρτηση του αριθµού των αιθυλενοξυ-οµάδων της πολικής ουράς των αµφιφίλων (Χ) µε 
το µήκος κύµατος των µεγίστων των κορυφών, το ενεργειακό διάκενο και το µέγεθος του κρυσταλλίτη 
των στερεών CeO2

* στο εσωτερικό των αντίστροφων µικυλίων. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 6.2.7, αυξανοµένου του αριθµού των αιθερικών συνδέσµων της 

υδρόφιλης τασιενεργής ουράς µετατοπίζεται σε χαµηλότερες τιµές µήκους κύµατος το µέγιστο 

της κορυφής στο γράφηµα UV-Vis (Σχήµα 6.2.4). Αυτό σχετίζεται µε αύξηση του ενεργειακού 

διάκενου/χάσµατος και µείωση του σωµατιδιακού µεγέθους. 

6.3 Μελέτη των στερεών CeO2
* από τα αντίστροφα µικύλια Triton-X και Ce(OiPr)3 

Αποσκοπώντας στη µελέτη της επίδρασης του διαφορετικού µήκους της πολικής αλυσίδας 

του τασιενεργού Triton-X στο πορώδες, τη δοµή, τα χαρακτηριστικά υφής και τη µορφολογία 

των δειγµάτων CeO2
* ακολούθως θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα από 

τον χαρακτηρισµό των στερεών οξειδίου του τρισθενούς δηµητρίου µε τις µεθόδους 

φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. 

6.3.1 Μελέτη πορώδους των δειγµάτων CeO2
* στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας 

Στο Σχήµα 6.3.1 περιγράφεται η επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολικής αλυσίδας 

Triton-X στο πορώδες (ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 και αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους 

πόρων DFT (Dombrowski et al., 2000)) των παραγοµένων στερεών από την πύρωση των 

αντίστοιχων πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα TGA 

(Σχήµα 6.2.2) για τον προσδιορισµό της θερµοκρασίας καύσης της µήτρας. Όλες οι ισόθερµοι 
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είναι τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3, που είναι χαρακτηριστικός για ψευδοµεσοπορώδη 

στερεά µε ανοµοιόµορφους πόρους τύπου σχισµής, σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά IUPAC 

(Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014).  

Σχήµα 6.3.1: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων για 
τα πηκτώµατα από τα τρία διαφορετικού µήκους πολικής αλυσίδας επιφανειοδραστικά Triton-X του 
CeO2

* που πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h.   

Συγκεκριµένα, µε αύξηση του µεγέθους της υδρόφιλης τασιενεργής ουράς Triton-X η 

ισόθερµος τείνει να µοιάσει περισσότερο στην ισόθερµο τύπου ΙV µε βρόχο υστέρησης τύπου 

Η2 που παρουσιάζουν τα κανονικά µεσοπορώδη στερεά µε ανοµοιόµορφους πόρους σχήµατος 

µελανοδοχείου. Επιπρόσθετα, ο βρόχος τείνει να σχηµατίσει πλατό, γεγονός που δείχνει ότι οι 

δυνάµεις συνοχής µεταξύ των συσσωµατωµάτων είναι πιο ισχυρές και ως εκ τούτου είναι πιο 

δύσκολο να συµπυκνωθεί και άλλο άζωτο στους υπό µελέτη πόρους (Theocharis, 1993).  

Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης του Πίνακα 6.3.1 τα στερεά του 

οξειδίου του τρισθενούς δηµητρίου, αυξανοµένου του µεγέθους της επιφανειοδραστικής 

αλυσίδας, χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια, αύξηση του µεγέθους του 

βρόχου υστέρησης και µείωση της µέσης διαµέτρου των πόρων κατά BJH (Barrett et al., 1951). 

Όµως, το υλικό από το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114 παρουσιάζει το µεγαλύτερο ειδικό όγκο 

πόρων και ακολουθεί το δείγµα από το µεγαλύτερο αµφίφιλο TrX-100 και τέλος εκείνο από 

το µικρότερο TrX-45. Σύµφωνα και µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων των αντίστοιχων 

πηκτωµάτων στο Κεφάλαιο 6.2, η χρήση αυξανόµενου µεγέθους Triton-X παράγει αντίστροφα 

µικύλια µε µεγαλύτερη διάµετρο. Εφόσον η συγκέντρωση της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης 

παραµένει η ίδια τότε σχηµατίζεται µεγαλύτερος αριθµός µικρότερων σωµατιδίων (Kockrick 

et al., 2008; Kockrickb et al., 2008; Nagy and Dékány, 2009). Όπως έχει προαναφερθεί, αυτό 

οφείλεται αφενός στην τρισθενή πρόδροµη ένωση που έχει µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια 

από την τετρασθενή πρόδροµη ένωση (Supakanapitak et al., 2012) και αφετέρου στο Triton 
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X-100 που χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη επιφανειακή τάση και αποτελεσµατικότερη

αλληλεπίδραση και αλληλοδιείσδυση των τασιενεργών πολικών αλυσίδων µε τις ανόργανες

πρόδροµες ενώσεις (Gu et al., 2007).

Πίνακας 6.3.1: Αριθµητική ανάλυση της ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙΙΙ) που 
πυρώθηκαν στους 400 oC για 2 h από τα πηκτώµατα των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων 
Triton-X.  

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2
* TrX-100 gel 400 oC 2h 94.8 0.242 8.21 9.28 - 

CeO2
* TrX-114 gel 400 oC 2h 81 0.273 11.19 11.81 - 

CeO2
* TrX-45 gel 400 oC 2h 64.4 0.23 12.11 14.67 - 

Όπως έχει προαναφερθεί, µε µείωση του µεγέθους του αµφιφίλου µειώνεται η διάµετρος των 

αντίστροφων µικυλίων και συνεπώς µειώνεται ο διαθέσιµος χώρος εντός του υδάτινου πυρήνα 

και ως εκ τούτου παράγεται µικρότερος αριθµός σωµατιδίων µε µεγαλύτερο µέγεθος. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται η µέση διάµετρος των πόρων και οι αντίστοιχοι πόροι να 

σχηµατίζονται ουσιαστικά από τα διάκενα/σχισµές µεταξύ των συσσωµατωµένων σωµατιδίων 

(Theocharis, 1993). Προφανώς οι διαστάσεις των διάκενων είναι ανάλογες του µεγέθους των 

συσσωµατωµάτων.  

Συνεπώς, το στερεό από το µεγαλύτερο Triton X-100 συνίσταται από το µεγαλύτερο αριθµό 

πόρων µε τη µικρότερη διάµετρο και για αυτό χαρακτηρίζεται από το µεγαλύτερο βρόχο 

υστέρησης και µε µεγάλο ειδικό όγκο πόρων. Τέλος στην περίπτωση των αντίστροφων 

µικυλίων του ενδιάµεσου TrX-114 προκύπτουν στερεά µε το µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων, 

που σύµφωνα µε τα δεδοµένα TGA και DSC (Σχήµα 6.2.2, Πίνακας 6.2.2) αυτό µάλλον 

οφείλεται στη βέλτιστη διείσδυση και αλληλεπίδραση των πολικών ενδιάµεσων αλυσίδων 

Triton X-114 µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις της τρισθενούς δηµήτριας και συνεπώς το 

σχηµατισµό ψευδοµεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας. 

Η ανάλυση της κατανοµής µεγέθους πόρων DFT (Σχήµα 6.3.1, δεξιά) δείχνει ότι µε αύξηση 

του µεγέθους του Triton-X η κατανοµή στενεύει, το εµβαδόν της κατανοµής αυξάνεται και το 

µέγιστο της µετατοπίζεται σε πιο µικρές τιµές διαµέτρου πόρων (Πίνακας 6.3.1). Συνεπώς τα 

στερεά από το µεγαλύτερο TrX-100 τείνουν να µοιάσουν µάλλον σε «καθαρά» µεσοπορώδη 

στερεά. Μικροπορώδες δίκτυο δεν εµφανίζεται πουθενά και ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση 

της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης η επιφανειακή ενέργεια είναι µεγαλύτερη οπότε 

επιτυγχάνεται µεγαλύτερη και πιο έντονη αλληλεπίδραση των υδροφιλικών τασιενεργών 

αλυσίδων µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις, όπως υπέδειξαν και οι αντίστοιχες µετρήσεις 
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TGA και DSC. Έτσι, οι κατανοµές της διαµέτρου των πόρων όλων των υπό µελέτη δειγµάτων 

βρίσκονται σε ένα εύρος τιµών που καλύπτει τη µεσοπορώδη µέχρι και τη µακροπορώδη 

περιοχή (Sing, 2001). 

6.3.2 Μετρήσεις XRD των σωµατιδίων CeO2
* από την πύρωση των πηκτωµάτων στη 

θερµοκρασία αποσάθρωσης της µήτρας 

Για διερεύνηση της κρυσταλλικής δοµής και της επίδρασης του µήκους της πολικής 

τασιενεργής ουράς Triton-X στα χαρακτηριστικά του κρυσταλλικού πλέγµατος και στη 

θερµική σταθερότητα των παραχθέντων στερεών της δηµήτριας από το Ce(OiPr)3 στο Σχήµα 

6.3.2 παρατίθενται τα περιθλασογράµµατα ακτίνων Χ των δειγµάτων που προέκυψαν από την 

πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h. Οι κορυφές που τοποθετούνται στις τιµές 2θ 

28.55o, 33.04o, 47.54o, 56.23o, 59.13o, 69.57o, 76.81o και 79.13o και αντιστοιχούν στα επίπεδα 

περίθλασης (111), (200), (220), (311), (222), (400), (331) και (420) δείχνουν ότι όλα τα 

δείγµατα αντιστοιχούν σε µία και µόνο συµµετρική φάση του CeO2 και δεν παρατηρείται 

µετατόπιση των κορυφών µε µεταβολή του µεγέθους Triton-X. Το διοξείδιο του δηµητρίου 

κρυσταλλώνεται σε δοµή τύπου φθορίτη (CaF2) µε εδροκεντρωµένη κυβική µοναδιαία 

κυψελίδα (Face Centered Cubic) έχοντας οµάδα σηµείου Fm3m (παράµετροι πλέγµατος: α = 

b = c = 0.541134 nm) [No. 225, JCPDS No. 34-0394] (Yadav et al., 2017) µε το θερµοδυναµικά 

σταθερότερο επίπεδο στο πλέγµα να είναι το (111) (Balavi et al., 2013).  

Από τη µεγέθυνση της θεµελιώδους τάξης κορυφής που αντιστοιχεί στο επίπεδο 

περίθλασης (111) και τα δεδοµένα ανάλυσης των µετρήσεων XRD του Πίνακα 6.3.2 

διαπιστώνεται ότι µε αύξηση του αριθµού των αιθερικών συνδέσµων της υδροφιλικής 

επιφανειοδραστικής αλυσίδας Triton-X µειώνεται ευθέως ανάλογα η ένταση και αυξάνει το 

εύρος της κορυφής. Δηλαδή τα δείγµατα αποτελούνται από σωµατίδια µικρά, άµορφα και µε 

µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. Όπως έχει συζητηθεί διεξοδικά στο Κεφάλαιο 6.2 των 

πηκτωµάτων (Πίνακας 6.2.1), µε αύξηση του µεγέθους του αµφιφίλου αυξάνεται η διάµετρος 

των υδάτινων πυρήνων των µικυλίων και εποµένως σχηµατίζονται σωµατίδια µε µικρότερο 

κρυσταλλικό µέγεθος λόγω της αυξηµένης επιφανειακής ενέργειας της τρισθενούς πρόδροµης 

ένωσης και των µορίων του µεγαλύτερου TrX-100.  ΠΟ
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Σχήµα 6.3.2: Περιθλασογράµµατα των δειγµάτων CeO2
* που προέκυψαν από την πύρωση των 

πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους τασιενεργά Triton-X στους 400 oC για 2 ώρες. 

Πίνακας 6.3.2: Δεδοµένα XRD για τα στερεά δηµήτριας(III) που προέκυψαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µήκους αµφίφιλα Triton-X στους 400 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 400 oC 2h 94.8 28.57 (111) 3.1221 1.805 4.75 

CeO2
* TrX-114 gel 400 oC 2h 81 28.55 (111) 3.1238 1.6667 5.14

CeO2
* TrX-45 gel 400 oC 2h 64.4 28.65 (111) 3.1132 1.2012 7.13

Συνεπώς, µε την καύση της οργανικής µήτρας στους 400 oC προκύπτουν σωµατίδια µε 

µικρότερο µέγεθος καθώς επιβραδύνεται το φαινόµενο της σύντηξης. Η µειωµένη 

κρυσταλλικότητα των σωµατιδίων µε αύξηση του µεγέθους του τασιενεργού οφείλεται σε 

τρεις παράγοντες: (α) στην αυξηµένη ποσότητα των οργανικών καταλοίπων που καθυστερούν 

εκτενή συσσωµάτωση των µικροκρυσταλλιτών, (β) στις αλληλεπιδράσεις των 

επιφανειοδραστικών πολικών αλυσίδων µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις και (γ) στο 

αρχικό µέγεθος των σωµατιδίων στο αντίστοιχο πήκτωµα. Είναι προφανές ότι στο πήκτωµα 

από το µικρότερο TrX-45 δηµιουργούνται σωµατίδια µε το µεγαλύτερο µέγεθος (Πίνακας 

6.2.1) και εποµένως στους 400 oC η σύντηξη µεγαλύτερων σωµατιδίων δίνει µεγαλύτερα 

συσσωµατώµατα. Επιπρόσθετα, ευνοείται η σύντηξη καθώς τα οργανικά υπολείµµατα εδώ 

είναι τα λιγότερα και τα σωµατίδια είναι λιγότερο προστατευµένα και εκτεθειµένα για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε ψηλές θερµοκρασίες. Για αυτό και τα σωµατίδια του 

µικρότερου TrX-45 χαρακτηρίζονται από τη µικρότερη ειδική επιφάνεια, το µικρότερο ειδικό 

όγκο και τη µεγαλύτερη µέση διάµετρο πόρων. Γενικά τα αποτελέσµατα XRD έρχονται σε 

απόλυτη συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της ισοθερµικής προσρόφησης. ΠΟ
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6.3.3 Σύνοψη αποτελεσµάτων πορώδους και XRD των στερεών CeO2
* στη θερµοκρασία 

καύσης της µήτρας 

Στα Σχήµατα 6.3.3 και 6.3.4 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα πορώδους και XRD για τα 

στερεά οξειδίου του τρισθενούς δηµητρίου από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC 

και παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράµµατα για την επίδραση του µεγέθους του Triton-X σε 

SpABET, Vsp, dBJH, dBragg, FWHM και LXRD.  

Σχήµα 6.3.3: Σύγκριση του πορώδους (ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, µέσης διαµέτρου πόρων βάσει της 
µεθόδου BJH και του ειδικού όγκου πόρων) των στερεών CeO2

* πυρωµένων στους 400  oC για 2 h από 
τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων Triton-X µε αριθµό επαναλαµβανόµενων 
αιθυλενοξυ-οµάδων της τασιενεργής ουράς, Χ = 5, 8 και 10. 

Σχήµα 6.3.4: Επίδραση του διαφορετικού µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας Triton-X (Χ = 5, 8 και 10) 
στα χαρακτηριστικά XRD (dBragg, FWHM & LXRD) των πυρωµένων στερεών CeO2

* στους 400 oC για 2 h. 
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Από τα γραφήµατα των Σχηµάτων 6.3.3 και 6.3.4 συµπεραίνεται ότι ο έλεγχος και η 

ρύθµιση του πορώδους και των χαρακτηριστικών υφής επιτυγχάνεται µε επιλογή κατάλληλου 

µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) πολικής ουράς του επιφανειοδραστικού µορίου Triton-X στα 

αντίστροφα µικύλια που αποτελούν τη µήτρα για το σχηµατισµό των σωµατιδίων CeO2
*. 

6.3.4 Μετρήσεις DRUV-Vis των πυρωµένων υλικών στους 400 oC 

Τα φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης (DRUV-Vis solid state) των νανο-

σωµατιδίων CeO2
* που προέρχονται από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h 

µέσω της χρήσης των τριών διαφορετικών τασιενεργών Triton-X παρουσιάζονται στο Σχήµα 

6.3.4.1. Στα φάσµατα αυτά η απορρόφηση, F(R), σχετίζεται µε την ανάκλαση R βάσει της 

εξίσωσης του µοντέλου Kubelka-Munk (Choudhury and Choudhury, 2012). Τα δείγµατα 

απορροφούν στην υπεριώδη περιοχή (253 nm – 352 nm), και αυτό οφείλεται στη µεταφορά 

φορτίου από τη ζώνη σθένους 2p του ανιόντος Ο2- στη ζώνη 4f του κατιόντος Ce4+. Στο CeO2, 

η ζώνη σθένους συνίσταται από το επίπεδο 2p του Ο µε πλάτος των 4 eV και η ζώνη 

αγωγιµότητας από το επίπεδο 5d του Ce. Το επίπεδο 4f του Ce εµφανίζεται ανάµεσα σε αυτές 

τις δύο καταστάσεις και ακριβώς πάνω από το επίπεδο Fermi (Shi et al., 2009). Το φαινόµενο 

της µπλε-µετατόπισης (Πίνακας 6.3.2.1) πραγµατοποιείται µε ευθέως ανάλογο τρόπο στα 

δείγµατα µε αύξηση της πολικής αλυσίδας του επιφανειοδραστικού καθώς µειώνεται το 

αντίστοιχο σωµατιδιακό µέγεθος για τους λόγους που αναλύθηκαν προηγουµένως. Τα 

αποτελέσµατα DRUV-Vis συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις 

XRD, FTIR και πορώδους. 

Σχήµα 6.3.4.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των σωµατιδίων του οξειδίου 
του δηµητρίου(III) από τη χρήση των τριών διαφορετικών αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 & 
45 πυρωµένων στους 400 oC για 2 h. 
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Πίνακας 6.3.2.1: Δεδοµένα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών του CeO2
* 

από τη χρήση των τριών διαφορετικών τασιενεργών Triton X-100, 114 & 45 πυρωµένων στους 400 oC 
για 2 h. 

δείγµα 
κορυφή CeO2

* 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
CeO2

* (eV) 
LXRD (nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 400 oC 2h 253.2 4.9 4.75 

CeO2
* TrX-114 gel 400 oC 2h 266 4.66 5.14 

CeO2
* TrX-45 gel 400 oC 2h 351.5 3.53 7.13 

6.3.5 Εξέταση της υφής των πυρωµένων δειγµάτων στους 400 oC µε την τεχνική SEM 

Οι περιγραφές των εικόνων SEM του Σχήµατος 6.3.4.2 των στερεών του CeO2
* από τα 

Triton X-100, 114 και 45 στους 400 oC για 2 ώρες έρχονται σε συµφωνία µε τις µελέτες 

ισοθερµικής προσρόφησης, XRD και UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης. Τα 

σωµατίδια και των τριών αµφιφίλων στους 400 oC απαρτίζονται από θραύσµατα ακανόνιστων 

σχηµάτων µε πολλαπλές πακεταρισµένες λείες επιφάνειες και πολλές ρωγµές (layer-like 

morphology) (Ketzial and Nesaraj, 2011). Παρατηρώντας τις εικόνες SEM σε µεγέθυνση των 

500 x του Σχήµατος 6.3.4.2 Α, Β και Γ διαπιστώνεται ότι µε µείωση του µεγέθους του Triton-

X αυξάνεται το µέγεθος των συσσωρευµένων σωµατιδίων. Επιπρόσθετα, σε µεγαλύτερη 

µεγέθυνση των 7000 x (Σχήµα 6.3.4.2 Δ, Ε και Ζ), φαίνεται ότι µε φθίνουσα σειρά του µήκους 

της πολικής αλυσίδας του Triton-X η σωµατιδιακή επιφάνεια γίνεται πιο σπογγώδης. Ειδικά, 

το στερεό από το µικρότερο TrX-45 απαρτίζεται από µικρά οµοιόµορφα, συνεχόµενα, 

σωµατίδια µε σφαιροειδή µορφολογία (circular morphology) (Ansari, 2010) όπως ακριβώς και 

στην περίπτωση των σωµατιδίων της τετρασθενούς δηµήτριας από το µικρότερο TrX-45 

(Σχήµα 5.3.5.2 Δ). Προφανώς µε µείωση του µεγέθους του τασιενεργού Triton-X µειώνεται η 

θερµική σταθερότητα µε αυξανόµενη τάση για σύντηξη των αντίστοιχων σωµατιδίων. 

(Α) (Β) (Γ)
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(Δ) (Ε) (Ζ)
Σχήµα 6.3.4.2: Εικόνες SEM των στερεών CeO2

* από τα (Α & Δ), (Β & Ε) & (Γ και Ζ) Triton X-100, 
114 και 45 στους 400 oC για 2 h, αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις των 500 x και 7000 x. 

6.3.6 Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X 

στο πορώδες των στερεών CeO2
* στους 500 & 600 oC 

Η πύρωση των πηκτωµάτων στους 500 oC και 600 oC για δύο ώρες αντίστοιχα δίνει στερεά 

CeO2
* των οποίων οι ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης αζώτου απεικονίζονται στο Σχήµα 

6.3.5 µε τα αντίστοιχα δεδοµένα να συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.3.  

Σχήµα 6.3.5: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης N2 των δειγµάτων CeO2
* από την πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 500 & 600 oC για 2 h µε τη χρήση των τριών διαφορετικού µήκους πολικής ουράς 
επιφανειοδραστικών Triton-X.  

Στους 500 oC τα στερεά και από τα τρία διαφορετικά συστήµατα αντίστροφων µικυλίων 

εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ισόθερµους τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 ενώ η 

ισόθερµος του στερεού από το µεγαλύτερο TrX-100 τείνει να µοιάσει περισσότερο µε την 

ισόθερµο µεσοπορωδών στερεών, δηλαδή τύπου ΙV µε βρόχο υστέρησης Η2 ή τύπου IV(a) µε 

βρόχο Η2(b) (Thommes et al., 2015). Στους 600 oC το δείγµα CeO2
* από το µεγαλύτερο TrX-

100 είναι µεσοπορώδες στερεό µε ανοµοιόµορφους πόρους σχήµατος µελανοδοχείου και 
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εποµένως δίνει οριακά ισόθερµο τύπου ΙV µε βρόχο υστέρησης Η2 (Rouquerol et al., 2014). 

Το προαναφερθέν οφείλεται στο γεγονός ότι το µόριο του TrX-100 χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη επιφανειακή ενέργεια όπως αναλυτικά επεξηγήθηκε και στο Κεφάλαιο 5.3 της 

τετρασθενούς δηµήτριας. Εποµένως οι συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις και αλληλο-

διεισδύσεις του συγκεκριµένου µήκους πολικής αλυσίδας TrX-100 µε τις ανόργανες 

πρόδροµες ενώσεις ευνοούν το σχηµατισµό της µεσοπορώδους δοµής των στερεών.  

Πίνακας 6.3.3: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών δηµήτριας(ΙΙΙ) που πυρώθηκαν στους 
500 & 600 oC για 2 h από τα τρία διαφορετικά Triton-X.  

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2
* TrX-100 gel 500 oC 2h 67.2 0.177 8.08 8.77 - 

CeO2
* TrX-114 gel 500 oC 2h 50.5 0.264 17.26 25.13 - 

CeO2
* TrX-45 gel 500 oC 2h 48.2 0.168 11.38 12.65 - 

CeO2
* TrX-100 gel 600 oC 2h 48.8 0.125 7.52 8.68 - 

CeO2
* TrX-114 gel 600 oC 2h 23.6 0.149 20.25 27.23 - 

CeO2
* TrX-45 gel 600 oC 2h 23.3 0.115 14.88 21.69 - 

Στους 600 oC το υλικό από το ενδιάµεσο TrX-114 παρουσιάζει ισόθερµο τύπου V µε βρόχο 

υστέρησης Η2(b) εφόσον χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό ποσοστό προσρόφησης σε 

χαµηλές πιέσεις και δεν υπάρχει σηµείο καµπής, Β. Ενώ το στερεό από το µικρότερο TrX-45 

σε όλες τις θερµοκρασίες πύρωσης των πηκτωµάτων παρουσιάζει ισόθερµο τύπου ΙΙ µε βρόχο 

υστέρησης Η3 (Theocharis, 1993; Brunauer et al., 1938; Thommes et al., 2015). Επιπρόσθετα, 

και σε αυτές τις δύο ψηλές θερµοκρασίες πύρωσης (500 και 600 oC) µε µείωση του µεγέθους 

του επιφανειοδραστικού Triton-X µειώνονται η ειδική επιφάνεια, ο βρόχος υστέρησης και ο 

ειδικός όγκος πόρων µε τη µεγαλύτερη τιµή Vsp να αντιστοιχεί στο στερεό από το ενδιάµεσο 

αµφίφιλο. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά πορώδους του στερεού από το µεγαλύτερο TrX-100 

υπερτερούν µε µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα εξαιτίας της προαναφερθείσας πολύ 

µεγαλύτερης θερµικής του σταθερότητας.  

Αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης µειώνεται ο ειδικός όγκος πόρων (µείωση του 

εµβαδού κατανοµής, Σχήµα 6.3.6) σε όλα τα δείγµατα και η µέση διάµετρος των πόρων 

παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά σε κάθε υλικό. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από 

τα δεδοµένα του Πίνακα 6.3.3 στα σωµατίδια από το µεγαλύτερο TrX-100 η µέση διάµετρος 

των πόρων µειώνεται (µετατόπιση του µεγίστου της αντίστοιχης κατανοµής σε µικρότερες 

τιµές) µε αύξηση της θερµοκρασίας ενώ σε εκείνα του ενδιάµεσου τασιενεργού αυξάνεται. Το 

υλικό από το µικρότερο TrX-45 συνίσταται από πόρους µικρότερου ανοίγµατος στους 500 oC 
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και ακολούθως στους 600 oC η µέση διάµετρος των πόρων γίνεται µεγαλύτερη ακόµη και από 

την αντίστοιχη στους 400 oC.  

Σχήµα 6.3.6: Κατανοµές µεγέθους πόρων DFT των στερεών CeO2
* που προέκυψαν από την πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 500 και 600 oC για 2 h µε τη χρήση των τριών διαφορετικών συστηµάτων 
αντίστροφων µικυλίων Triton-X. 

Το στερεό από το πήκτωµα των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων του µεγαλύτερου TrX-100 

δίνει και τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια µε µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα στερεά και η 

διάµετρος των πόρων µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης διότι δεν επέρχεται 

κατάρρευση του µεσοπορώδους δικτύου. Αυτό οφείλεται προφανώς στην αυξηµένη 

επιφανειακή ενέργεια των πολικών επιφανειοδραστικών αλυσίδων και της τρισθενούς 

πρόδροµης ένωσης που έχει σαν αποτέλεσµα την αργή καύση της µήτρας. Έτσι το στερεό 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερο αριθµό πόρων µε σχετικά µικρή διάµετρο και βέλτιστη 

διάταξη κανονικών µεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας.  

Αντιθέτως, στην περίπτωση του στερεού CeO2
* που παράχθηκε από τα αντίστροφα µικύλια 

του ενδιάµεσου TrX-114 επέρχεται κατάρρευση του ψευδοµεσοπορώδους δικτύου στις 

ψηλότερες θερµοκρασίες πύρωσης που οδηγεί σε µεγαλύτερο ειδικό όγκο (πολύ µεγαλύτερο 

εµβαδόν κατανοµής µεγέθους πόρων σε σχέση µε τα υπόλοιπα) και µέση διάµετρο πόρων. 

Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις των πολικών τασιενεργών ενδιάµεσων 

αλυσίδων µε τις ανόργανες πρόδροµες ενώσεις και εντροπικά φαινόµενα που καθιστούν 

δύσκολη την αποµάκρυνση της µήτρας στους 400 oC. Τα διάκενα µεταξύ των 

συσσωµατωµάτων καταλαµβάνουν µεγαλύτερο χώρο που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

ενεργών κέντρων και εποµένως τη µείωση της ποσότητας του προσροφηµένου αερίου για αυτό 

και στους 600 oC το συγκεκριµένο στερεό παρουσιάζει ισόθερµο τύπου V.  

Για τα σωµατίδια τρισθενούς δηµήτριας που προέρχονται από το µικρότερο TrX-45, µε 

αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης από τους 400 oC στους 500 oC η µέση διάµετρος των 
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πόρων µειώνεται ελάχιστα, λόγω της περιορισµένης συρρίκνωσης των πόρων. Όµως, µε 

περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης στους 600 oC, το µέγιστο της κατανοµής 

µεγέθους πόρων (Σχήµα 6.3.6) µετατοπίζεται σε µεγαλύτερες τιµές. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι σε αυτό το θερµοκρασιακό εύρος επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο 

της συσσωµάτωσης και συνεπώς µεγαλώνουν τα διάκενα µεταξύ των συσσωµατωµένων 

σωµατιδίων.  

Τα δεδοµένα ανάλυσης των ισοθέρµων όλων των πυρωµένων δειγµάτων στους 500 oC και 

600 oC συµφωνούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα δεδοµένα των κατανοµών µεγέθους πόρων 

(Σχήµα 6.3.6). Επίσης, οι κατανοµές στενεύουν όλο και περισσότερο και εµφανίζεται πιο 

έντονα το µέγιστο της κορυφής αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης υποδεικνύοντας ότι 

όλα τα υπό µελέτη σωµατίδια τείνουν να µοιάσουν σε µεσοπορώδη στερεά. Το φαινόµενο 

είναι πιο εµφανές στο υλικό από το µεγαλύτερο TrX-100, όπου το αντίστοιχο µέγιστο της 

κατανοµής µετατοπίζεται σε πιο µικρές διαµέτρους πόρων. 

6.3.7 Επίδραση του µεταβαλλόµενου µεγέθους του Triton-X στα χαρακτηριστικά XRD 

των σωµατιδίων CeO2
* στους 500 και 600 oC 

Στο Σχήµα 6.3.7 δίνονται τα διαγράµµατα περίθλασης ακτίνων Χ των πυρωµένων στερεών 

CeO2
* στους 500 oC και 600 oC από τα τρία διαφορετικά πηκτώµατα µεταβαλλόµενου 

µεγέθους Triton-X αντίστροφων µικυλίων. Όλες οι κορυφές σε όλες τις υπό µελέτη 

θερµοκρασίες πύρωσης αντιστοιχούν στην κυβική δοµή τύπου φθορίτη, όπως και στην 

περίπτωση των 400 oC και δεν πραγµατοποιείται καµία µετατόπιση των κορυφών 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη µίας µόνο φάσης στο κρυσταλλικό πλέγµα όλων των δειγµάτων 

(Li et al., 2012; Zagaynov and Kutsev, 2014).  

Από τη µεγέθυνση της θεµελιώδους τάξης κορυφής του επιπέδου περίθλασης (111) στους 

500 oC διαπιστώνεται ότι καθώς µειώνεται το µήκος της πολικής αλυσίδας του Triton-X η 

κορυφή γίνεται πιο οξεία και αυξάνεται η ένταση της υποδηλώνοντας ότι τα σωµατίδια 

γίνονται πιο κρυσταλλικά και µεγαλύτερου µεγέθους (Πίνακας 6.3.4) και προφανώς είναι 

µειωµένη η αντίστοιχη θερµική σταθερότητα τους. Το στερεό από το µεγαλύτερο TrX-100 

χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη ενδο-ατοµική απόσταση dBragg, λόγω της µεγαλύτερης 

ανθεκτικότητας του στη σύντηξη ενώ το υλικό από το ενδιάµεσο TrX-114 έχει τη µικρότερη 

dBragg προφανώς λόγω των ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων µεταξύ τασιενεργών υδροφιλικών 
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ουρών και ανόργανων πρόδροµων ενώσεων. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα XRD συµφωνούν µε 

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της ισοθερµικής προσρόφησης και της µελέτης των πηκτωµάτων. 

Σχήµα 6.3.7: Διαγράµµατα XRD των δειγµάτων CeO2
* από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 500 & 

600 oC για 2 h µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων Triton-X.  

Πίνακας 6.3.4: Δεδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ των πυρωµένων σωµατιδίων CeO2
* στους 500 & 600

oC για 2 h από τα τασιενεργά Triton X-100, 114 & 45. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο 
dBragg

(Å) 
FWHM 

(ο) 
LXRD 
(nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 500 oC 2h 67.2 28.67 (111) 3.1115 1.3433 6.38

CeO2
* TrX-114 gel 500 oC 2h 50.5 28.7 (111) 3.1082 1.1525 7.44

CeO2
* TrX-45 gel 500 oC 2h 48.2 28.68 (111) 3.1104 0.995 8.61 

CeO2
* TrX-100 gel 600 oC 2h 48.8 28.61 (111) 3.1172 1.0725 7.99

CeO2
* TrX-114 gel 600 oC 2h 23.6 28.62 (111) 3.1164 0.4798 17.86

CeO2
* TrX-45 gel 600 oC 2h 23.3 28.64 (111) 3.1142 0.4764 17.99

Στη θερµοκρασία πύρωσης των 600 oC φαίνεται ότι η κορυφή της θεµελιώδους τάξης των 

σωµατιδίων CeO2
* από το µεγαλύτερο TrX-100 είναι πολύ µικρότερης έντασης και η πιο 

διευρυµένη από τις υπόλοιπες (Πίνακα 6.3.4), λόγω της υψηλής θερµικής σταθερότητας τους. 

Από την άλλη πλευρά τα σωµατίδια από το ενδιάµεσο TrX-114 παρουσιάζουν τις κορυφές µε 

τη µεγαλύτερη ένταση υποδεικνύοντας µειωµένη θερµική σταθερότητα και αυτό βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τη µελέτη του πορώδους. Γενικά, αυξανοµένου 

του µεγέθους του τασιενεργού η ενδο-ατοµική απόσταση µεταξύ διαδοχικών κρυσταλλικών 

επιπέδων αυξάνεται ενώ µειώνεται το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος. Όλα τα δεδοµένα 

XRD συµφωνούν µε τα αντίστοιχα δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης και υποδεικνύουν 

ότι το µήκος της πολικής επιφανειοδραστικής ουράς Triton-X καθορίζει το πορώδες και τα 

χαρακτηριστικά του κρυσταλλικού πλέγµατος των στερεών. ΠΟ
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6.3.8 Σύνοψη των µετρήσεων ισοθερµικής προσρόφησης και XRD των δειγµάτων CeO2
* 

από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 400, 500 και 600 oC 

Στα Σχήµατα 6.3.8 και 6.3.9 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά πορώδους (SpABET, Vsp & 

dBJH) και κρυσταλλικού πλέγµατος (dBragg, FWHM & LXRD) µέσα από συγκριτικά γραφήµατα 

επίδρασης του διαφορετικού µεγέθους Triton-X αντίστροφων µικυλίων στις παραµέτρους 

υφής των στερεών CeO2
* που προέκυψαν από την πύρωση των αντίστοιχων πηκτωµάτων 

στους 400, 500 & 600 oC για 2 h.  

Σχήµα 6.3.8: Επίδραση του διαφορετικού µήκους της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας του Triton-X στο 
πορώδες (ειδική επιφάνεια ΒΕΤ, µέση διάµετρος πόρων βάσει της µεθόδου BJH και ειδικός όγκος πόρων) 
των πυρωµένων δειγµάτων CeO2

* στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. 

Σχήµα 6.3.9: Επίδραση του αριθµού των επαναλαµβανόµενων αιθυλενοξυ-οµάδων της ουράς Triton-X 
στα χαρακτηριστικά (dBragg, FWHM & LXRD) της κρυσταλλικής δοµής των δειγµάτων CeO2

* αυξανοµένης 
της θερµοκρασίας πύρωσης.  

Από αυτά τα διαγράµµατα φαίνεται καθαρά η µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα των 

σωµατιδίων που αντιστοιχούν στο µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 και η οποία ελαττώνεται 

µε µείωση του µήκους της πολικής τασιενεργής ουράς. ΠΟ
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6.3.9 Μετρήσεις FTIR των στερεών CeO2
* 

Στο Σχήµα 6.3.10 παρουσιάζονται τα υπέρυθρα φάσµατα των στερεών CeO2
* που 

προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών συστηµάτων 

αντίστροφων µικυλίων TrX-100, 114 & 45 στους 400, 500 και 600 oC για 2 h. Η ταυτοποίηση 

των κορυφών απορρόφησης µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα συνοψίζεται στον Πίνακα 

6.3.5 (Wang et al., 2010; Sreeremya et al., 2012; Sreeremya et al., 2014; Sujana et al., 2008; 

Ledwa and Kępiński, 2017; Ansari, 2010; Socrates, 2004; Yan and Zhu, 2008; Ketzial and 

Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014; Ksapabutr et al., 2006) και οι κορυφές/λειτουργικές 

οµάδες στα στερεά CeO2
* είναι παρόµοιες µε τις αντίστοιχες στο Κεφάλαιο 5.3 εκτός από την 

εµφάνιση δύο νέων κορυφών στους 1455 και 885 cm-1. Η µικρή ζώνη στους 1455 cm-1 (κοντά 

στην κορυφή στους 1391 cm-1) που εµφανίζεται µόνο στα δείγµατα από το µικρότερο 

τασιενεργό TrX-45 και στους 500 και 600 oC αντιστοιχεί στη δόνηση τάσης των δεσµών Ce-

O-Ce (Ketzial and Nesaraj, 2011). Επιπλέον µε µείωση του µεγέθους Triton-X η κορυφή στους

1391 cm-1 (που σχετίζεται µε τις δονήσεις του δεσµού Ce-OΗ και Ce-O-C (Ksapabutr et al.,

2006)) γίνεται πιο διευρυµένη και αυξάνεται η ένταση της. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και µε

τη ζώνη στους 500 cm-1 που αποτελεί το δακτυλικό αποτύπωµα του κρυσταλλικού πλέγµατος

των στερεών δηµήτριας. Με αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης οι κορυφές στους 1391 και

500 cm-1 διευρύνονται και αυξάνει η ένταση τους σε όλα τα υπό µελέτη στερεά. Αυτό

σχετίζεται µε το σχηµατισµό περισσότερων δεσµών Ce-O-Ce µε αύξηση της θερµοκρασίας

πύρωσης, λόγω σύντηξης των σωµατιδίων και µείωσης της θερµικής σταθερότητας των

στερεών µε µείωση της υδρόφιλης επιφανειοδραστικής αλυσίδας.
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Σχήµα 6.3.10: Φάσµατα FTIR των στερεών δηµήτριας(III) που παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των 
αντίστροφων µικυλίων Triton X-100, 114 & 45 και πυρώθηκαν στους 400, 500 & 600 oC για 2 h. Για 
σκοπούς σύγκρισης παρατίθεται και το υπέρυθρο φάσµα του πηκτώµατος του CeO2

* από το TrX-114. 

Για τον ίδιο λόγο αυξάνεται και η ένταση των κορυφών στους 885 cm-1 (Wang et al., 2010) 

και 835 cm-1, που αποδίδονται στις δονήσεις τάσης των δεσµών Ce-O και Ce-O-Ce, (Πίνακας 

6.3.5) µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης των στερεών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

η αύξηση της έντασης των κορυφών στους 885 και 835 cm-1 καθυστερεί περισσότερο µε 

αύξηση του µεγέθους του αµφιφίλου Triton-X λόγω της αυξανόµενης θερµικής σταθερότητας 

των αντίστοιχων σωµατιδίων CeO2
*. Συνεπώς τα αποτελέσµατα FTIR συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα µελετών ισοθερµικής προσρόφησης και XRD για τα στερεά.  

Ας σηµειωθεί ότι στους 400 oC εξαφανίζονται οι κορυφές απορρόφησης των λειτουργικών 

οµάδων των αµφιφίλων Triton-X όπως δείχνει το πρώτο υπέρυθρο φάσµα του Σχήµατος 

6.3.10, υποδεικνύοντας ότι έχει πραγµατοποιηθεί η καύση/αποµάκρυνση της οργανικής 

µήτρας. Επίσης, όπως και στις ανάλογες περιπτώσεις των στερεών της τιτάνιας (Κεφάλαιο 4.2) 

και της τετρασθενούς δηµήτριας (Κεφάλαιο 5.3), αυξανοµένου του µήκους της πολικής 

αλυσίδας του τασιενεργού από το Triton X-45 στο Triton X-100 η ζώνη στο εύρος 640 - 400 

cm-1 στενεύει όλο και περισσότερο και µειώνεται η ένταση της. Αυτό πιθανόν να οφείλεται

στη διαφοροποίηση της ενδο-ατοµικής απόστασης του δεσµού Ce-O από το ένα σύστηµα

αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων στο άλλο, λόγω της διαφορετικής αλληλεπίδρασης των

υδρόφιλων ουρών των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών µε τις πρόδροµες ανόργανες

ενώσεις, της διαφορετικής διαµέτρου των αντίστροφων µικυλίων και της διαθεσιµότητας

χώρου στο εσωτερικό του υδάτινου πυρήνα.
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Πίνακας 6.3.5: Βιβλιογραφικά και πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων FTIR των στερεών CeO2
* από 

τα τρία διαφορετικά Triton-X στους 400, 500 και 600 oC για 2 h (Wang et al., 2010; Sreeremya et al., 
2012; Sreeremya et al., 2014; Sujana et al., 2008; Ledwa and Kępiński, 2017; Ansari, 2010; Socrates, 
2004; Yan and Zhu, 2008; Ketzial and Nesaraj, 2011; Pournajaf et al., 2014; Ksapabutr et al., 2006). 

functional group 
bibliographical 

characteristic absorption 
(cm-1) 

experimental characteristic
absorption (cm-1)

stretching vibration of 
physisorbed H2O or OH- 

stretching frequency of unidentate 
Ce-OH  

3440 3437 

bending vibration of -OH- 1620 1583 
stretching mode of Ce-O-Ce 1447 1455 

stretching vibration of COO & 
Ce-O-C, Ce-OH or Ce-O-Ce 1380 1391 

stretching frequency of Ce-O 884 885 
stretching vibration of Ce-O 850 835 

stretching vibration of the Ce-O 500 500 
δ(Ce-O…O) stretching mode of 

vibration 534, 526 & 497 500 - 400 

6.3.10 Αποτελέσµατα DRUV-Vis των υλικών CeO2
* στις υπό µελέτη θερµοκρασίες 

πύρωσης 

Τα φάσµατα DRUV-Vis solid state (Choudhury and Choudhury, 2012) των στερεών CeO2
* 

(Σχήµα 6.3.10.1) από την πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων 

Triton-X στους 500 oC για 2 h και τα αντίστοιχα δεδοµένα του Πίνακα 6.3.5.1 για όλες τις υπό 

µελέτη θερµοκρασίες πύρωσης βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

XRD, FTIR και της ισοθερµικής προσρόφησης. Για σκοπούς σύγκρισης οι υπολογισµένες 

τιµές του ενεργειακού διάκενου των στερεών δηµήτριας(ΙΙΙ) από την πύρωση των πηκτωµάτων 

των Triton X-100, 114 και 45 παρουσιάζονται στα γραφήµατα συσχέτισης του ενεργειακού 

διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης (Σχήµατος 6.3.10.1, δεξιά). Το ενεργειακό χάσµα 

µειώνεται µε φθίνουσα σειρά του µήκους της υδρόφιλης τασιενεργής ουράς. Επιπρόσθετα, 

πραγµατοποιείται κόκκινη µετατόπιση (red shift) των καµπυλών µε παράλληλη µείωση του 

ενεργειακού χάσµατος αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης των δειγµάτων (Pournajaf et 

al., 2014) (Σχήµα 6.3.10.1). Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι η τιµή της ζώνης του ενεργειακού 

διάκενου εξαρτάται από τη θερµοκρασία πύρωσης και κατ’ επέκταση από το κρυσταλλικό 

µέγεθος των σωµατιδίων. ΠΟ
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Σχήµα 6.3.10.1: Φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2
* από 

την πύρωση των πηκτωµάτων µέσω των τριών διαφορετικών αµφιφίλων Triton-X στους 500  oC για 2 h 
(αριστερά) και γράφηµα συσχέτισης του ενεργειακού διάκενου µε τη θερµοκρασία πύρωσης για σκοπούς 
σύγκρισης (δεξιά). 

Πίνακας 6.3.5.1: Δεδοµένα DRUV-Vis solid state των υλικών CeO2
* από την πύρωση των πηκτωµάτων 

µέσω των τριών διαφορετικών επιφανειοδραστικών Triton-X στους 500 & 600  oC για 2 h. 

δείγµα 
κορυφή CeO2

* 
(nm) 

ενεργειακό χάσµα 
CeO2

* (eV) 
LXRD (nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 500 oC 2h 339.2 3.66 6.38 

CeO2
* TrX-114 gel 500 oC 2h 357.9 3.47 7.44 

CeO2
* TrX-45 gel 500 oC 2h 372.9 3.33 8.61 

CeO2
* TrX-100 gel 600 oC 2h 366.5 3.39 7.99 

CeO2
* TrX-114 gel 600 oC 2h 414.5 2.99 17.86 

CeO2
* TrX-45 gel 600 oC 2h 421.5 2.94 17.99 

6.3.11 Εικόνες SEM των δειγµάτων CeO2
* από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 600

oC 

Στο Σχήµα 6.3.10.2 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των στερεών CeO2
* από την πύρωση 

των πηκτωµάτων TrX-100, TrX-114 και TrX-45 στους 600 oC για 2 h. Στις εικόνες µε 

µεγέθυνση 500 x (Σχήµα 6.3.10.2 Α, Β και Γ) παρατηρείται ότι µε φθίνουσα σειρά του 

µεγέθους του τασιενεργού αυξάνεται το µέγεθος των δευτεροταγών σωµατιδίων, δηλαδή των 

συσσωµατωµάτων. Επιπλέον εξετάζοντας σε µεγέθυνση 7000 x (Σχήµα 6.3.10.2 Δ, Ε και Ζ) 

πάλι µε µείωση του µεγέθους του Triton-X το φαινόµενο της σύντηξης παίρνει µεγαλύτερες 

διαστάσεις. Τα προαναφερθέντα συµφωνούν και µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα πορώδους, 

FTIR, DRUV-Vis solid state και XRD. Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι µε αύξηση της 

θερµοκρασίας, µπορεί να ενεργοποιηθεί η επιφανειακή διάχυση που οδηγεί στο σχηµατισµό 

µορφολογίας λαιµού ή διαπλεκόµενων καναλιών και περαιτέρω συσσωµάτωση (Hasanzadeh-
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Tabrizi et al., 2010). Γενικά, µε µείωση του µήκους της πολικής αλυσίδας του αµφιφίλου 

µειώνεται η θερµική σταθερότητα των αντίστοιχων δειγµάτων και έτσι τα υλικά από το TrX45 

αποτελούνται από τα µεγαλύτερα σωµατίδια. Έτσι σύµφωνα µε τις εικόνες SEM (Σχήµα 

6.3.10.2) τα συσσωµατώµατα από την πύρωση των πηκτωµάτων TrX45 είναι µεγάλα 

θραύσµατα µε λείες επιφάνειες και λιγότερες σχισµές καθώς ευνοείται η σύντηξη. 

(Α) (Β) (Γ)

(Δ) (Ε) (Ζ)
Σχήµα 6.3.10.2: Εικόνες SEM των στερεών CeO2

* από την πύρωση των πηκτωµάτων (Α και Δ), (Β και 
Ε) και (Γ και Ζ) Triton X-100, 114 και 45 στους 600 oC για 2 h, αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις των 500 
x και 7000 x. 

6.3.12 Μελέτη των χαρακτηριστικών ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών CeO2
* 

στους 600 oC µε σταδιακή πύρωση  

Στο Σχήµα 6.3.11 συνοψίζονται οι ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου των δειγµάτων οξειδίου 

του Ce(ΙΙΙ) αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης για το κάθε αµφίφιλο Triton-X χωριστά. 

Από τα γραφήµατα είναι προφανές ότι αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης και στις τρεις 

περιπτώσεις των αντίστροφων µικυλίων TrX-100, 114 και 45 η ισόθερµος από τύπου ΙΙ µε 

βρόχο υστέρησης Η3 τείνει να µοιάσει µε εκείνη τύπου IV µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 που 

αντιστοιχεί στα µεσοπορώδη στερεά. Το φαινόµενο γίνεται πιο έντονο στη θερµοκρασία 

πύρωσης των 600 oC και στην περίπτωση των δειγµάτων από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-

100 λόγω της αυξηµένης επιφανειακής ενέργειας του συγκεκριµένου επιφανειοδραστικού 
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µορίου όπως έχει προαναφερθεί. Συνεπώς για περαιτέρω διερεύνηση τα στερεά CeO2
* που 

προέκυψαν από την πύρωση των τριών διαφορετικών πηκτωµάτων στους 400 oC 

(θερµοκρασία καύσης της µήτρας) πυρώθηκαν επιπρόσθετα στους 600 oC για δύο ώρες και οι 

αντίστοιχες ισόθερµες προσρόφησης Ν2 µε τις κατανοµές µεγέθους πόρων δίνονται στο Σχήµα 

6.3.12.  

Σχήµα 6.3.11: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου των υλικών δηµήτριας(III) που προέκυψαν από την 
απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 400, 500 και 
600 oC για 2 h, αντίστοιχα. 

Σχήµα 6.3.12: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 και κατανοµές µεγέθους πόρων των δειγµάτων 
CeO2

* που προέκυψαν από την απευθείας και σταδιακή πύρωση των πηκτωµάτων από τα αντίστροφα 
µικύλια Triton X-100, 114 και 45 στους 600 oC για 2 h. 

Στα αντίστροφα µικύλια του µεγαλύτερου TrX-100 το στερεό από την απευθείας πύρωση του 

πηκτώµατος στους 600 oC δίνει ισόθερµο τύπου IV µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2 ενώ το 

υλικό από την πύρωση του ήδη πυρωµένου στερεού στους 400 oC σε θερµοκρασία πύρωσης 

των 600 oC χαρακτηρίζεται από ισόθερµο τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 (Theocharis, 1993; 
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Rouquerol et al., 2014). Όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 6.3.6 επέρχεται 

µεγάλη µείωση της ειδικής επιφάνειας και του ειδικού όγκου πόρων αλλά αυξάνεται η µέση 

διάµετρος πόρων, που σηµαίνει ότι τα σωµατίδια καθώς εκτίθενται για περισσότερο χρονικό 

διάστηµα σε ψηλές θερµοκρασίες συντήκονται σε µεγαλύτερο βαθµό και εποµένως 

πραγµατοποιείται κατάρρευση του µεσοπορώδους δικτύου. Έτσι τα σωµατίδια συνίστανται 

από ψευδοµεσοπόρους και µακροπόρους αντί από µεσοπόρους.  

Πίνακας 6.3.6: Δεδοµένα πορώδους των δειγµάτων δηµήτριας(ΙΙΙ) που προήλθαν από την απευθείας και 
σταδιακή πύρωση των πηκτωµάτων από τα τρία διαφορετικού µεγέθους Triton-X στους 600 oC για 2 h, 
αντίστοιχα. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 600 oC 2h 48.8 0.125 7.52 8.68 

CeO2
* TrX-100 600 oC 2h 17.6 0.11 19.34 25.3 

CeO2
* TrX-114 gel 600 oC 2h 23.6 0.149 20.25 27.23 

CeO2
* TrX-114 600 oC 2h 12.7 0.081 13.97 21.69 

CeO2
* TrX-45 gel 600 oC 2h 23.3 0.115 14.88 21.69 

CeO2
* TrX-45 600 oC 2h 17.6 0.085 14.23 18.55 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του ενδιάµεσου TrX-114 και τα δύο δείγµατα από 

την απευθείας και σταδιακή πύρωση του αντίστοιχου πηκτώµατος παρουσιάζουν ισόθερµο 

τύπου V µε βρόχο υστέρησης Η2. Όµως το υλικό από την πύρωση στους 600 oC του ήδη 

πυρωµένου στερεού σε θερµοκρασία καύσης της µήτρας χαρακτηρίζεται από µικρότερο βρόχο 

υστέρησης που µοιάζει περισσότερο στον τύπο Η2 καθώς παρουσιάζει και πλατό (Theocharis, 

1993; Rouquerol et al., 2014). Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του Πίνακα 6.3.6 επέρχεται 

µείωση της ειδικής επιφάνειας και του ειδικού όγκου πόρων αλλά επίσης και µείωση της µέσης 

διαµέτρου πόρων. Αυτό οφείλεται στην εκτεταµένη σύντηξη των σωµατιδίων λόγω της 

δυσκολίας της αποµάκρυνσης της µήτρας εξαιτίας των προαναφερθέντων ιδιαίτερων 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ενδιάµεσων πολικών αλυσίδων και των ανόργανων πρόδροµων 

ολιγοµερών. Για αυτό µειώνεται σηµαντικά ο χώρος στα διάκενα µεταξύ των 

συσσωµατωµάτων και περιορίζεται η ποσότητα αζώτου που µπορεί να προσροφηθεί στους 

πόρους, µε αποτέλεσµα η ισόθερµος να είναι τύπου V µε τάση για σχηµατισµό πλατό και µε 

πολύ χαµηλό ποσοστό προσρόφησης σε χαµηλές πιέσεις και απουσία σηµείου καµπής, Β.  

Τέλος στην περίπτωση των αντίστροφων µικρογαλακτωµάτων του µικρότερου TrX-45 και 

τα δύο στερεά παρουσιάζουν ισόθερµο τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης που τείνει να γίνει Η3 

(Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014). Το αξιοσηµείωτο είναι ότι το υλικό από τη 

σταδιακή πύρωση του πηκτώµατος δίνει τέλειο βρόχο υστέρησης τύπου Η3 γεγονός που 
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σηµαίνει ότι επιτεύχθηκε εκτεταµένη συσσωµάτωση των σωµατιδίων και κατάρρευση των 

µεσοπόρων προς σχηµατισµό ψευδοµεσοπόρων. Αυτό υποδεικνύει τη µειωµένη θερµική 

σταθερότητα των δειγµάτων CeO2
* από το µικρότερο TrX-45. Συνεπώς, η µήτρα που 

αποτελείται από τα αντίστροφα µικύλια µεταβαλλόµενου µήκους Triton-X επηρεάζει και 

καθορίζει τα χαρακτηριστικά υφής των παραγοµένων στερεών. Προφανώς και µετά την 

πύρωση στη θερµοκρασία καύσης της µήτρας η µικρή ποσότητα οργανικών υπολειµµάτων 

που παραµένει εγκλωβισµένη στο εσωτερικό των πόρων των σωµατιδίων είναι καθοριστικής 

σηµασίας για τις ιδιότητες των παραγοµένων στερεών. 

6.3.13 Επίδραση της διεργασίας εκχύλισης των πηκτωµάτων µε κυκλοεξάνιο στις 

επιφανειακές παραµέτρους των στερεών από τρισθενή δηµήτρια  

Όπως και στις περιπτώσεις του οξειδίου του τιτανίου (Κεφάλαιο 4.2) και του οξειδίου του 

τετρασθενούς δηµητρίου (Κεφάλαιο 5.3), πραγµατοποιήθηκε εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο του 

πηκτώµατος από τη χρήση του µεγαλύτερου επιφανειοδραστικού TrX-100. Μετά την 

εκχύλιση τα δείγµατα πυρώθηκαν στους 400 oC για δύο ώρες και ακολούθως χαρακτηρίσθηκαν 

τα στερεά που λήφθηκαν (CeO2
*) και µελετήθηκε ο ρόλος της εκχύλισης στα επιφανειακά τους 

χαρακτηριστικά. Οι ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους 

πόρων DFT των στερεών οξειδίου του Ce(ΙΙΙ) από την πύρωση των πηκτωµάτων στους 400
oC για 2 h µε και χωρίς την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο προβάλλονται στο Σχήµα 6.3.13 και τα 

αντίστοιχα αριθµητικά δεδοµένα της ισοθερµικής προσρόφησης και περίθλασης ακτίνων Χ 

συνοψίζονται στους Πίνακες 6.3.7 και 6.3.8.  

Σχήµα 6.3.13: Ισόθερµοι προσρόφησης αζώτου και κατανοµές µεγέθους πόρων των στερεών CeO2
* που 

προέκυψαν από την πύρωση των πηκτωµάτων από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h µετά 
από ή χωρίς εκχύλιση τους µε κυκλοεξάνιο. 
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Η επίδραση της εκχύλισης του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο στο πορώδες του δείγµατος είναι 

σηµαντική. Συγκεκριµένα, η ισόθερµος από τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 µετατρέπεται 

σαφώς σε τύπο IV(a) µε βρόχο υστέρησης Η2(b) και µάλιστα ο βρόχος αλλάζει µορφή και 

σχηµατίζει εκτεταµένο πλατό σε ψηλές σχετικές πιέσεις (Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 

2014; Thommes et al., 2015). Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του Πίνακα 6.3.7 η ειδική 

επιφάνεια γίνεται πολύ πιο µεγάλη, µειώνεται λίγο ο ειδικός όγκος πόρων και η µέση 

διάµετρος διάµετρος πόρων γίνεται πολύ πιο µικρή.  

Πίνακας 6.3.7: Δεδοµένα ισοθερµικής προσρόφησης των στερεών που προήλθαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων δηµήτριας(ΙΙΙ) και από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h µετά από ή χωρίς 
την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

VSp 
(cm3/g) 

dBJH 
(nm) 

dDFT 
(nm) 

% 
microporosity 

CeO2
* TrX-100 gel 400 oC 2h 94.8 0.242 8.21 9.28 - 

CeO2
* TrX-100 gel cyc 400 oC 2h 169.3 0.203 3.98 5.88 13.8 

Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται και στην κατανοµή µεγέθους πόρων του Σχήµατος 6.3.13 το 

εµβαδόν της κατανοµής στενεύει πολύ και περιορίζεται αποκλειστικά στη µεσοπορώδη 

περιοχή µε το µέγιστο της κατανοµής να µετατοπίζεται σε πιο µεγάλες τιµές ειδικού όγκου και 

σε πολύ πιο χαµηλές τιµές διαµέτρου πόρων. Επίσης, µετά την εκχύλιση του πηκτώµατος 

σχηµατίζεται µικροπορώδες δίκτυο (~14 %).  

Πίνακας 6.3.8: Δεδοµένα XRD των σωµατιδίων CeO2
* από την πύρωση των πηκτωµάτων µε ή χωρίς 

την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το µεγαλύτερο Triton X-100 στους 400 oC για 2 h. 

δείγµα 
SpABET 
(m2/g) 

2θBragg 
(ο) 

επίπεδο
dBragg 
(Å) 

FWHM 
(ο) 

LXRD 
(nm) 

CeO2
* TrX-100 gel 400 oC 2h 94.8 28.57 (111) 3.1221 1.805 4.75 

CeO2
* TrX-100 gel cyc 400 oC 2h 169.3 28.56 (111) 3.1227 1.74 4.92 

Προφανώς µετά την εκχύλιση η αποµάκρυνση της µήτρας κατά την πύρωση είναι πιο 

αποτελεσµατική και αυτό ευνοεί το σχηµατισµό µεσοπορώδους/µικροπορώδους δικτύου και 

κρυσταλλικού πλέγµατος µεγάλης εµβέλειας. Η ύπαρξη πλατό υποδηλώνει ότι το στερεό 

απαρτίζεται µόνο από µεσοπόρους και όχι από ψευδοµεσοπόρους εποµένως οι δυνάµεις 

συνοχής µεταξύ των συσσωµατωµάτων είναι πολύ πιο ισχυρές και δεν δύναται να 

συµπυκνωθεί και άλλο άζωτο στους πόρους. Ενώ στην περίπτωση του υλικού που προέρχεται 

από το πήκτωµα χωρίς την εκχύλιση του µε κυκλοεξάνιο η ισόθερµος δεν παρουσιάζει πλατό 
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και παρουσιάζει πολύ διευρυµένη κατανοµή µεγέθους πόρων κάτι που υποδεικνύει την 

παρουσία ψευδοµεσοπόρων.  

Αν και το στερεό από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο χαρακτηρίζεται από 

µικρότερο ειδικό όγκο πόρων και µεγαλύτερο κρυσταλλικό µέγεθος (Πίνακας 6.3.8) εντούτοις 

παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια καθώς συνίσταται από µεγαλύτερο αριθµό 

πόρων και αποκλειστικά στη µεσοπορώδη περιοχή. Όπως προαναφέρθηκε η τρισθενής 

πρόδροµη ένωση έχει µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια και σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 

επιφανειακή τάση που χαρακτηρίζει το µεγαλύτερο αµφίφιλο TrX-100 οι αλληλεπιδράσεις και 

οι αλληλοδιεισδύσεις ανάµεσα στις πολικές τασιενεργές αλυσίδες και τις ανόργανες 

πρόδροµες ενώσεις είναι πολύ ισχυρές. Συνεπώς η εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο 

ευνοεί τη βέλτιστη αναδιοργάνωση και αναδιάταξη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

πολικών αλυσίδων TrX-100 και των ανόργανων ενώσεων και συνεπώς το σχηµατισµό 

στερεών CeO2
* µε βέλτιστα χαρακτηριστικά πορώδους και κρυσταλλικού πλέγµατος κατά την 

καύση της µήτρας στους 400 oC.  

Το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος µετά από εκχύλιση του πηκτώµατος είναι ελάχιστα 

µεγαλύτερο λόγω της αποτελεσµατικότερης συµπύκνωσης των σωµατιδίων µετά από την 

αποµάκρυνση µεγάλου ποσοστού της οργανικής µήτρας.  

Οι εικόνες SEM στο Σχήµα 6.3.14 που αντιστοιχούν στο δείγµα CeO2
* από την εκχύλιση 

του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο δείχνουν ότι το στερεό αποτελείται από σωµατίδια µε 

περισσότερες σχισµές και περισσότερα ακανόνιστα θραύσµατα διαφόρων µεγεθών (Ketzial 

and Nesaraj, 2011). Συγκεκριµένα, στις εικόνες SEM της µεγέθυνσης 7 kx του Σχήµατος 

6.3.14 Γ και Δ τα σωµατίδια CeO2
* από την εκχύλιση του πηκτώµατος µε κυκλοεξάνιο 

χαρακτηρίζονται από πιο συµπαγή και λεία επιφάνεια (δηλαδή το ποσοστό σπογγώδους και 

πορώδους µορφολογίας είναι µικρότερο) καθώς εδώ γίνεται καλύτερη καύση της µήτρας. 

(Α)   (Β)
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(Γ)   (Δ)
Σχήµα 6.3.14: Φωτογραφίες SEM των στερεών CeO2

* που προέκυψαν από την πύρωση των 
πηκτωµάτων µε (Β και Δ) ή χωρίς (Α και Γ) την εκχύλιση µε κυκλοεξάνιο από το µεγαλύτερο Triton X-
100 στους 400 oC για 2 h, αντίστοιχα σε δύο µεγεθύνσεις 1.5 kx (πάνω) και 7 kx (κάτω). 

6.4 Μηχανισµός σχηµατισµού σωµατιδίων CeO2
* µέσω των αντίστροφων µικυλίων 

Ο µηχανισµός πυρήνωσης των νανο-σωµατιδίων δηµήτριας από την τρισθενή πρόδροµη 

ένωση Ce(OiPr)3 στο εσωτερικό των υδάτινων σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton-X (Jaiswal et al., 2016; Bumajdad et al., 2009; Malik et al., 

2012; Khadzhiev et al., 2013; Blin et al., 2016; Chowdhury and Lin, 2011) περιγράφεται 

αναλυτικά στα Κεφάλαια 4.3 και 5.4. Οι µόνες διαφορές είναι ότι αντί Ti(OiPr)4 και Ce(OiPr)4 

εδώ χρησιµοποιείται η πρόδροµη ουσία Ce(OiPr)3 και εποµένως το κρυσταλλικό µέγεθος των 

δειγµάτων για κάθε σύστηµα αντίστροφων µικυλίων διαφέρει εφόσον διαφέρουν και οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανόργανων πρόδροµων ενώσεων και πολικών τασιενεργών 

αλυσίδων. Επιπρόσθετα, αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι πιο ισχυρές από τις αντίστοιχες της 

τετρασθενούς δηµήτριας εξαιτίας της µεγαλύτερης επιφανειακής ενέργειας που χαρακτηρίζει 

την τρισθενή πρόδροµη ένωση όπως περιγράφηκε και επεξηγήθηκε στα Κεφάλαια 6.2 και 6.3 

των πηκτωµάτων και των στερεών οξειδίου του Ce(IΙΙ), αντίστοιχα. 

6.5 Σύγκριση των χαρακτηριστικών υφής των δειγµάτων οξειδίων του Ce(IV) και Ce(ΙΙΙ) 

από τη χρήση των αντίστροφων µικυλίων Triton-X 

Στις ισόθερµους του Σχήµατος 6.5.1 των στερεών CeO2 (Α) και CeO2
* (Β) από την πύρωση 

των αντίστοιχων πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h παρατηρείται ότι στην περίπτωση του 

οξειδίου του Ce(IV), η ειδική επιφάνεια αυξάνεται ενώ ο βρόχος υστέρησης, ο ειδικός όγκος 

και η µέση διάµετρος των πόρων µειώνονται µε αύξηση του µήκους των επιφανειοδραστικών 
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Triton-X. Αντιθέτως στα δείγµατα του CeO2
* ο βρόχος υστέρησης, ο ειδικός όγκος πόρων και 

η ειδική επιφάνεια αυξάνονται αυξανοµένου του µεγέθους του Triton-X και µειώνεται η µέση 

διάµετρος των πόρων (Πίνακες 5.3.5 και 6.3.1).  

(Α) (Β) (Γ)
Σχήµα 6.5.1: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των στερεών CeO2 (Α) και CeO2

* (Β) από την πύρωση των 
αντίστοιχων πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h και συγκριτικό διάγραµµα (Γ) συσχέτισης της ειδικής 
επιφάνειας των δειγµάτων µε τη θερµοκρασία πύρωσης. 

Όµως, όλες οι ισόθερµοι είναι τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 και γενικά τα στερεά από την 

τετρασθενή πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4 έχουν πολύ µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και πορώδες 

(Σχήµα 6.5.1 Γ). Τα δείγµατα CeO2
* χαρακτηρίζονται από ισόθερµους µε πλατό, που είναι 

τύπου IV(a) µε βρόχο υστέρησης Η2(b) και οι αντίστοιχες κατανοµές µεγέθους πόρων είναι 

λιγότερο διευρυµένες (Theocharis, 1993; Rouquerol et al., 2014; Thommes et al., 2015).  

Όλες οι κορυφές στα περιθλασογράµµατα των Σχηµάτων 5.3.14 και 6.3.2 σε όλα τα υλικά 

CeO2 και CeO2
* αντιστοιχούν στην καθαρά εδροκεντρωµένη κυβική δοµή του CeO2 µε οµάδα 

χώρου: Fm 3 m (Yadav et al., 2017). Από την κορυφή του επιπέδου περίθλασης (111) είναι 

προφανές ότι αυξανοµένου του µήκους της υδρόφιλης ουράς Triton-X µειώνονται και 

διευρύνονται σταδιακά οι κορυφές υποδεικνύοντας ότι τα σωµατίδια γίνονται πιο µικρά, 

άµορφα και µε µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα. Αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης 

το κρυσταλλικό µέγεθος µεγαλώνει µε την εξής σειρά: TrX-114 < TrX-100 < TrX-45 στα 

δείγµατα CeO2 ενώ στα υλικά CeO2
*: TrX-100 < TrX-114 < TrX-45. Όµως, τα στερεά CeO2

* 

από το µεγαλύτερο TrX-100 και ενδιάµεσο TrX-114 παρουσιάζουν µικρότερο κρυσταλλικό 

µέγεθος από τα αντίστοιχα του CeO2 (Πίνακες 5.3.6, 6.3.2 και 6.3.4 και Σχήµα 6.5.2 A).  
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(Α)   (Β)
Σχήµα 6.5.2: (Α) Μεταβολή του κρυσταλλικού µεγέθους των δειγµάτων µε τη θερµοκρασία πύρωσης και 
(Β) φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης των στερεών CeO2 και CeO2

* από την 
πύρωση των αντίστοιχων πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 h. 

Όπως δείχνουν και τα αποτελέσµατα XRD & UV-Vis των Πινάκων 5.2.1, 5.2.4, 6.2.1 και 6.2.4 

των αντίστοιχων πηκτωµάτων µε αύξηση του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας 

αυξάνεται η διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων και υπάρχει περισσότερος διαθέσιµος 

χώρος (Kockrick et al., 2008; Kockrickb et al., 2008; Nagy and Dékány, 2009). Αλλά στην 

περίπτωση των οξειδίων του Ce(IV) δηµιουργούνται σταδιακά µεγαλύτερα σωµατίδια ενώ µε 

χρήση της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης Ce(OiPr)3 σχηµατίζονται µικρότερα σωµατίδια. Το 

µέσο σωµατιδιακό µέγεθος µεγαλώνει ελαφρώς µε αύξηση της επιφανειακής τάσης 

((ΝΗ4)2Ce(NO3)6 = 63.23 mN/m και Ce(NO3)3.6H2O = 64.92 mN/m). Όταν η πρόδροµη ένωση 

έχει πιο χαµηλή επιφανειακή τάση διασπείρεται πιο εύκολα σε µικρότερα σταγονίδια του 

µικρογαλακτώµατος οδηγώντας στο σχηµατισµό µικρότερων σωµατιδίων (Supakanapitak et 

al., 2012; Soren et al., 2015). Η συσσωµάτωση των νανο-σωµατιδίων από τρισθενή πρόδροµη 

ένωση οφείλεται στη συρρίκνωση των εκτεθειµένων κρυσταλλικών επιπέδων µε στόχο τη 

µείωση της επιφανειακής ενέργειας (Liu et al., 2011). Όµως, η τρισθενή πρόδροµη ένωση έχει 

µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια οπότε τα πρόδροµα ολιγοµερή εντός του υδάτινου πυρήνα 

αλληλεπιδρούν περισσότερο µε τις υδρόφιλες ουρές Triton-X σχηµατίζοντας µικρότερα 

σωµατίδια (Lee et al., 2012). Η τρισθενής πρόδροµη ένωση έχει µεγαλύτερη επιφανειακή 

ενέργεια και ανισοτροπία από την τετρασθενή επειδή το κατιόν Ce(III) έχει µεγαλύτερη 

ιοντική ακτίνα (128.3 pm) από το κατιόν Ce(IV) (111 pm) και εποµένως η πόλωση του είναι 

µεγαλύτερη. Για αυτό οι αλληλεπιδράσεις µε την οργανική µήτρα βοηθούν στη µείωση της 

επιφανειακής ενέργειας των αναπτυσσόµενων σωµατιδίων (Ushakov et al., 2008; Liu et al., 

2011).  
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Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η χρήση του νιτρικού αµµωνιακού δηµητρίου αποτελεί την 

πρόδροµη ένωση επιλογής, καθώς οδηγεί σε σωµατίδια µε τη µέγιστη ειδική επιφάνεια και το 

µικρότερο µέσο κρυσταλλικό µέγεθος. Ακολουθούν τα άλατα νιτρικού δηµητρίου µε έξι νερά 

και του χλωριούχου δηµητρίου µε επτά νερά (CeCl3.7H2O = 65.35 mN/m), µε πολύ µικρή 

διαφορά µεταξύ τους (Supakanapitak et al., 2012). Η µεγάλη διαφορά µε το πρώτο οφείλεται 

στο γεγονός ότι στο πρόδροµο άλας (ΝΗ4)2Ce(NO3)6 δεν υπάρχουν νερά στο κρυσταλλικό 

πλέγµα και έτσι διευκολύνεται ο πολυµερισµός και η συµπύκνωση υδροξυλοµάδων και 

εποµένως ο σχηµατισµός µικρότερων σωµατιδίων στερεού. Ενώ όσο αυξάνεται ο αριθµός των 

συντονισµένων µορίων νερού µειώνεται η ειδική επιφάνεια κάτι που σηµαίνει ότι τα 

ενδοπλεγµατικά µόρια νερού ευνοούν το σχηµατισµό µεγαλύτερων κρυστάλλων. 

Τα προαναφερθέντα (ανάλυση XRD και ισοθερµική προσρόφηση) επιβεβαιώνονται και 

από τα φάσµατα UV-Vis διάχυτης ανάκλασης στερεάς κατάστασης (Choudhury and 

Choudhury, 2012) των στερεών δηµήτριας (Σχήµα 6.5.2 Β). Τα δείγµατα CeO2
* παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα και απορροφούν σε χαµηλότερα µήκη κύµατος καθώς είναι 

µικρότερα στο µέγεθος (Πίνακες 6.3.2.1 Vs 5.3.6.1). 

Παρατηρώντας τις εικόνες SEM των στερεών CeO2 και CeO2
* από την πύρωση των 

πηκτωµάτων TrX-100 στους 400 oC για 2 h (Σχήµα 6.5.3 Α και Β) διαπιστώνεται ότι τα 

σωµατίδια του οξειδίου του Ce(IV) είναι µεγαλύτερα και ταυτόχρονα πιο πορώδη από εκείνα 

του Ce(IΙΙ). Επίσης, όλα τα δείγµατα απαρτίζονται από θραύσµατα ακανόνιστων σχηµάτων µε 

πολλαπλές πακεταρισµένες λείες επιφάνειες και πολλές ρωγµές (layer-like morphology) 

(Ketzial and Nesaraj, 2011). 

(Α)   (Β)
Σχήµα 6.5.3: Εικόνες SEM των στερεών CeO2 (Α) & CeO2

* (Β) από την πύρωση των πηκτωµάτων TrX-
100 στους 400 oC για 2 h. 
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Όσο αυξάνει η θερµοκρασία πύρωσης τα στερεά CeO2 και CeO2
* από το µεγαλύτερο 

τασιενεργό TrX-100 δίνουν ισόθερµους που τείνουν να µοιάσουν µάλλον σε ισόθερµο τύπου 

ΙV(a) µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2(b) (Σχήµατα 5.3.16 και 6.3.11) που παρουσιάζουν τα 

«καθαρά» µεσοπορώδη στερεά. 

Το ενδιάµεσο µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας (TrX-114) ευνοεί τη βέλτιστη 

διείσδυση και αλληλεπίδραση των τασιενεργών ουρών µε τα πρόδροµα είδη οδηγώντας στη 

βέλτιστη διαµόρφωση δικτύου ψευδοµεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας και στις δύο περιπτώσεις 

των δειγµάτων CeO2 και CeO2
*. Ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερος χρόνος για την καύση 

της µήτρας. Για αυτό στα θερµογραφήµατα TGA η αντίστοιχη καµπύλη είναι µετατοπισµένη 

σε πιο ψηλές θερµοκρασίες και στα αντίστοιχα θερµογραφήµατα DSC (Σχήµατα 5.2.2 και 

6.2.2) εµφανίζεται µεγαλύτερη κορυφή ενδόθερµης διεργασίας (~ 30 J/g). 

Τα υπέρυθρα φάσµατα ATR - FTIR τόσο των πηκτωµάτων (Σχήµατα 5.2.3 και 6.2.3, 

Πίνακες 5.2.3 και 6.2.3) όσο και των στερεών (Σχήµατα 5.3.19 και 6.3.10, Πίνακες 5.3.7 και 

6.3.5) CeO2 και CeO2
* εµφανίζουν παρόµοιες κορυφές απορρόφησης υποδεικνύοντας την 

παρουσία διοξειδίου του δηµητρίου. 

Στα δείγµατα οξειδίου του δηµητρίου από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 µε χρήση 

της διαφορετικής πρόδροµης ένωσης στους 400 oC λήφθηκαν µετρήσεις φωτοηλεκτρονικής 

φασµατοσκοπίας ακτίνων Χ (XPS) και Raman για την εξέταση της δοµής CeO2. Βασικά η 

οξειδωτική κατάσταση του CeO2 είναι σηµαντική παράµετρος της δοµής του. Το τετρασθενές 

Ce βρίσκεται στη µορφή του διοξειδίου του δηµητρίου (CeO2), το οποίο χαρακτηρίζεται από 

κυβικό πλέγµα τύπου φθορίτη. Ενώ το τρισθενές Ce σχηµατίζει το Ce2O3 µε εξαγωνική δοµή. 

Στο Ce2O3 ένα ηλεκτρόνιο κάθε κατιόντος καταλαµβάνει τη ζώνη Ce 4f, η οποία είναι άδεια 

στο CeO2 (Verma et al., 2015). Στο Σχήµα 6.5.4α προβάλλονται τα φάσµατα XPS επισκόπησης 

για τα δύο υπό µελέτη δείγµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται από παρόµοιες κορυφές ατόµων 

άνθρακα, οξυγόνου και δηµητρίου. Συγκεκριµένα στο φάσµα XPS που αντιστοιχεί στο στερεό 

Β από την τρισθενή πρόδροµη ένωση η κορυφή του άνθρακα είναι υψηλότερης έντασης κάτι 

που δείχνει την παγίδευση περισσότερων οργανικών καταλοίπων στους πόρους του 

συγκεκριµένου δείγµατος, όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 6.3 και που συµφωνεί µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα TGA, DSC και πορώδους.  
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(α)

(β)    (γ)
Σχήµα 6.5.4: Φάσµατα XPS (α) επισκόπησης (β) Ce 3d και (γ) O 1s για τα δείγµατα οξειδίου του 
δηµητρίου από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-100 µε χρήση της διαφορετικής πρόδροµης ένωσης Α: 
Ce(OiPr)4 και Β: Ce(OiPr)3 στους 400 oC για 2 ώρες. 

Στο φάσµα XPS του βασικού επιπέδου Ce 3d του Σχήµατος 6.5.4β οι κορυφές ταυτίζονται 

µε τις διάφορες ενεργειακές καταστάσεις της δηµήτριας. Συγκεκριµένα, τα σύµβολα V, V’, V” 

και V”’ αποδίδονται στις κορυφές των ενεργειακών καταστάσεων Ce 3d5/2 του Ce4+ και τα 

σύµβολα U, U’, U” και U”’ στις κορυφές του Ce 3d3/2. Οι κορυφές ενέργειας δέσµευσης στα 

885.01 και 902.4 eV αποδίδονται στο κατιόν Ce3+ (χαρακτηριστικές κορυφές του Ce2O3) στην 

επιφάνεια του δείγµατος (Óvári et al., 2013). Όµως στα φάσµατα του Σχήµατος 6.5.4β 

εµφανίζεται µόνο η κορυφή στα 881.9 eV, που σηµαίνει ότι η παρουσία του τρισθενούς Ce 

είναι περιορισµένη. Επιπρόσθετα, η παρουσία των κατιόντων Ce3+ επιβεβαιώνεται και από την 

εµφάνιση των κορυφών στα 897.8 και 907 eV που οφείλονται στην οξειδωτική κατάσταση 

Ce3+ (Σχήµα 6.5.4β). Στην περίπτωση της οξειδωτικής κατάστασης Ce4+ εµφανίζονται και οι 

τρεις αντίστοιχες κορυφές στα 916.1, 900.4 και 888.4 eV και είναι υψηλότερης έντασης, 

γεγονός που σηµαίνει ότι το κατιόν Ce4+ στα δείγµατα είναι το κυρίαρχο, άρα τα υπό µελέτη 

υλικά είναι βασικά CeO2.  
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Στο Σχήµα 6.5.4γ η κορυφή ενέργειας δέσµευσης στα 528.8 eV (Ο 1s) σχετίζεται µε τις 

κενές θέσεις ανιόντων οξυγόνου εντός του κρυσταλλικού πλέγµατος. Ενώ η κορυφή στα 530.9 

eV συνδέεται µε τα προσροφηµένα νερά στην επιφάνεια των στερεών (Janoš et al., 2017). 

Παρατηρείται, ότι στο δείγµα Β µε τη χρήση της τρισθενούς πρόδροµης ένωσης η κορυφή στα 

530.9 eV είναι µεγαλύτερης έντασης. Αυτό συµφωνεί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα XRD 

που υποδεικνύουν µικρότερο σωµατιδιακό µέγεθος µε µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και 

συνεπώς περισσότερα προσροφηµένα µόρια νερού. 

Η ζώνη Raman στους 464.4 cm-1 (Σχήµα 6.5.5) αποδίδεται στον τριπλά εκφυλισµένο τρόπο 

δόνησης F2g του δεσµού Ce-O στην κυβική φάση του CeO2 (Verma et al., 2015). Αυτή η ζώνη 

µετατοπίζεται ελαφρώς σε χαµηλότερους κυµατάριθµους (κόκκινη µετατόπιση), διευρύνεται, 

γίνεται ασύµµετρη και µειώνεται η ένταση της εξαιτίας της παρουσίας κενών θέσεων ανιόντων 

οξυγόνου και της µεταβολής των διατοµικών δυνάµεων (Wu et al., 2010) στην περίπτωση του 

δείγµατος Α από την τετρασθενή πρόδροµη ουσία (ύπαρξη µικτών φάσεων στη δοµή). Επίσης, 

στο φάσµα Raman του δείγµατος Α από τη χρήση του Ce(OiPr)4 εµφανίζονται δύο ασθενείς 

δεύτερης τάξης κορυφές στους 256.6 και 604.9 cm-1. Η πρώτη κορυφή αποδίδεται στον 

εγκάρσιο τρόπο δόνησης και η τελευταία στο µη εκφυλισµένο διαµήκη τρόπο δόνησης, λόγω 

της παρουσίας ατελειών στην κρυσταλλική δοµή του στερεού, που προκύπτουν από το 

σχηµατισµό κενών θέσεων ανιόντων οξυγόνου (Avisar and Livneh, 2016).  

Η κόκκινη µετατόπιση, η διεύρυνση και η µείωση της έντασης της κορυφής στους 464.4 

cm-1 (F2g) είναι αποτέλεσµα του κβαντικού περιορισµού, των ατελειών και των

παραµορφώσεων στο κρυσταλλικό πλέγµα των νανο-σωµατιδίων δηµήτριας. Στην περίπτωση

της καθαρής κυβικής δοµής της δηµήτριας, η σκέδαση Raman πρώτης τάξης των κβάντων

υπακούει στον κανόνα επιλογής k=0 µε την ακόλουθη συµβολή των κβάντων από το κέντρο

της ζώνης brillouin. Για αυτό το λόγο λαµβάνεται συµµετρική κορυφή στα αµιγή στερεά CeO2

(Aškrabić et al., 2013).
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Σχήµα 6.5.5: Φάσµατα Raman για τα στερεά οξειδίου του δηµητρίου από το µεγαλύτερο τασιενεργό TrX-
100 µε χρήση της διαφορετικής πρόδροµης ένωσης Α: Ce(OiPr)4 και Β: Ce(OiPr)3 στους 400 oC για 2 h. 

Αντιθέτως, η απόκλιση από τον κανόνα επιλογής k=0 είναι εφικτή µόνο στα αµιγή στερεά 

CeO2 εξαιτίας του µικρού σωµατιδιακού µεγέθους και του µεγάλου κβαντικού περιορισµού. 

Εποµένως, λόγω αυτής της απόκλισης από τον κανόνα, το φάσµα είναι αποτέλεσµα µίας 

συνεισφοράς από ολόκληρη τη ζώνη brillouin µε τη δηµιουργία ασύµµετρης και διευρυµένης 

κορυφής Raman συντελώντας στην κόκκινη µετατόπισή της (Verma et al., 2015). 

Τα προαναφερθέντα πειραµατικά αποτελέσµατα Raman για τα δύο υπό µελέτη δείγµατα µε 

τη χρήση τετρασθενούς και τρισθενούς πρόδροµης ένωσης συµφωνούν µε τις µελέτες του Liu 

και των συνεργατών του (Liu et al., 2011). Συγκεκριµένα, οι επιστήµονες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι τα νανο-σωµατίδια CeO2 από το άλας (ΝΗ4)2Ce(NO3)6 σε σύγκριση µε τις 

νανο-ράβδους CeO2 από το Ce(NO3)3 παρουσιάζουν µεγαλύτερη παραµόρφωση στο 

κρυσταλλικό τους πλέγµα, µε την ακόλουθη µεγαλύτερη δραστικότητα για αναγωγή ΝΟ. Το 

προαναφερθέν οι ερευνητές το αποδίδουν σε κβαντικά φαινόµενα σωµατιδιακού νανο-

µεγέθους που βελτιώνουν την ενδογενή αναγωγικότητα των επιφανειακών οξυγόνων και 

διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό το σχηµατισµό κενών θέσεων ανιόντων οξυγόνου (Liu et al., 

2011). 

6.6 Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων CeO2 και CeO2
* µε βιβλιογραφικά δεδοµένα 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και κρυσταλλικού σωµατιδιακού 

µεγέθους των υπό µελέτη δειγµάτων CeO2 και CeO2
* από τις δύο πρόδροµες ενώσεις Ce(OiPr)4 

και Ce(OiPr)3, αντίστοιχα, συγκρίνονται µε βιβλιογραφικά δεδοµένα όπως αυτά συνοψίζονται 

στον Πίνακα 6.6.1.  
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Πίνακας 6.6.1: Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και κρυσταλλικού 
σωµατιδιακού µεγέθους των υπό µελέτη δειγµάτων CeO2 και CeO2

* από τις δύο πρόδροµες ενώσεις 
Ce(OiPr)4 και Ce(OiPr)3, αντίστοιχα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Method 
Temperature 

condition 
(oC) 

Surface 
area 

(m2/g) 

Particle 
size 
(nm) 

References 

CeO2 TrX-100 gel ((NH4)2Ce(NO3)6) 400 136.3 6.89 - 
CeO2 TrX-114 gel 400 136.1 6.45 - 
CeO2 TrX-45 gel 400 131.1 6.92 - 
CeO2

* TrX-100 gel cyc (Ce(NO3)3.6H2O) 400 169.3 4.92 - 
CeO2

* TrX-100 gel 400 94.8 4.75 - 
CeO2

* TrX-114 gel 400 81 5.14 - 
CeO2

* TrX-45 gel 400 64.4 7.13 - 
PE/B-b-PEO/cyclohexane/aqueous phase 
pH 10.7/Ce(NO3)3.6H2O/ ultrasonication 
bath 

400 158 5 Nabih et al., 
2011 

CTAB/cyclohexane/aqueous phase pH 
10.7/Ce(NO3)3.6H2O/ ultrasonication bath 400 164 5 Nabih et al., 

2011 
Pluronic P123/cyclohexane/ aqueous phase 
pH 10.7 /Ce(NO3)3.6H2O/ ultrasonication 
bath 

400 186 5 Nabih et al., 
2011 

Pluronic PE 6800/cyclohexane/ aqueous 
phase pH 10.7 /Ce(NO3)3.6H2O/ 
ultrasonication bath 

400 188 6 Nabih et al., 
2011 

Ce2(CO3)3/Triton X-100/cyclohexane/n-
hexacohol/ Ce(NO3)3 hydrous 
solution/NH4HCO3 hydrous solution/ 
nanofibers 

400 54.4 3-9 Gu et al., 
2007 

Ce2(CO3)3/Triton X-100/cyclohexane/n-
hexacohol/ Ce(NO3)3 hydrous 
solution/NH4HCO3 hydrous solution/ 
nanobelts 

400 114.9 3-5 Gu et al., 
2007 

ME/Toluene/DDABr/Ce(NO3)3/NH3xH2O/ 
pentanol 400 101.8 4.3 

Nagy and 
Dékány, 

2009 

ME/Toluene/CTABr/Ce(NO3)3/NH3xH2O/ 
pentanol 400 112.5 5.9 

Nagy and 
Dékány, 

2009 

ME/Toluene/OTABr/Ce(NO3)3/NH3xH2O/ 
pentanol 400 126.7 3.78 

Nagy and 
Dékány, 

2009 

Double RM: HTAB/n-octane/butanol/ 
Ce(NO3)3.6H2O/NaOH 400 127 ~ 15 

Hadi and 
Yaacob, 

2007 
Double RM: heptane/AOT/aqueous 
cerium(III) nitrate solution/ammonia 
solution 

400 118 9 Bumajdad et 
al., 2004 

Με τη χρήση µεταβαλλόµενου µεγέθους επιφανειοδραστικών µορίων της ίδιας οικογένειας 

αντίστροφων µικυλίων καθίσταται εφικτή η διαδοχική ρύθµιση και η ενίσχυση του πορώδους 
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και του σωµατιδιακού µεγέθους των παραχθέντων στερεών δηµήτριας. Μάλιστα, η χρήση 

ηλεκτρικώς ουδέτερων τασιενεργών δίνει υλικά µε καλύτερα χαρακτηριστικά πορώδους και 

υφής από εκείνα που προκύπτουν από αντίστροφα µικύλια ηλεκτρικά φορτισµένων αµφιφίλων 

(κατιονικά και ανιονικά). Η διαπίστωση ότι η χρήση της τετρασθενούς πρόδροµης ένωσης του 

Ce δίνει στερεά µε καλύτερα επιφανειακά, δοµικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά συµφωνεί 

µε τις περισσότερες βιβλιογραφικές παραποµπές του Πίνακα 6.6.1 (Gu et al., 2007; Nagy and 

Dékány, 2009; Hadi and Yaacob, 2007; Bumajdad et al., 2004). Όµως αυτή η παρατήρηση 

είναι σχετική διότι συµβάλλουν δύο παράγοντες για την επιτυχή/επιθυµητή σύνθεση των 

υλικών CeO2, που είναι τόσο η χρήση της ιδανικής πρόδροµης ένωσης όσο και η εύρεση των 

βέλτιστων συνθηκών σύνθεσης µε την επιλογή των κατάλληλων αντιδρώντων σε σωστές 

αναλογίες (Nabih et al., 2011). Ας σηµειωθεί ότι, όπως έδειξε και η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Κεφάλαιο 2), υπάρχουν ελάχιστες δηµοσιεύσεις µε χρήση της πρόδροµης 

ένωσης (ΝΗ4)2Ce(NO3)6 σε αντίστροφα µικύλια και δεν υπάρχει καµία µελέτη µε χρήση των 

πρόδροµων ενώσεων αλκοξειδίων του δηµητρίου σε συστήµατα αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton X. 

6.7 Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων TiO2, CeO2 και CeO2
* 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκαν τα οξείδια TiO2, CeO2 και CeO2
* από 

την χρήση των αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton X-100 > 114 > 45 µε 

τις πρόδροµες ενώσεις αλκοξειδίων των µετάλλων Ti(OiPr)4, Ce(OiPr)4 και Ce(OiPr)3, 

αντίστοιχα. Από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών τους γενικά φαίνεται ότι µε αύξουσα σειρά 

του µεγέθους του επιφανειοδραστικού µορίου Triton X η διάµετρος των αντίστροφων 

µικυλίων µεγαλώνει. Όµως το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων στο εσωτερικό των 

σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων στα πηκτώµατα αυξάνεται στην περίπτωση του CeO2 

από τετρασθενή πρόδροµη ένωση, ενώ µειώνεται στα TiO2 και CeO2
* από τρισθενή πρόδροµη 

ουσία (Πίνακες 4.1.1, 5.2.1 και 6.2.1). Η καύση της οργανικής µήτρας πραγµατοποιείται στους 

300 oC για τα πηκτώµατα CeO2 ενώ στα πηκτώµατα TiO2 και CeO2
* η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιτυγχάνεται στους 400 oC (Σχήµατα 4.1.4, 5.2.2 και 6.2.2).  

Η απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες δίνει στερεά TiO2 µε 

ισόθερµο τύπου IV(a) µε βρόχο υστέρησης Η2(b), στερεά CeO2 που παρουσιάζουν ισόθερµο 

τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 και στερεά CeO2
* που χαρακτηρίζονται από ισόθερµους 

οριακά τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 που τείνουν να µοιάσουν στην ισόθερµο τύπου IV(a) 
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µε βρόχο υστέρησης Η2(b) (Σχήµατα 4.2.1, 5.3.11 και 6.3.1). Τα υλικά που παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια είναι της δηµήτριας από Ce(OiPr)4 µετά ακολουθούν εκείνα της 

τιτάνιας και τέλος της δηµήτριας από Ce(OiPr)3. Στην περίπτωση των σωµατιδίων CeO2
* µε 

µείωση του µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton X µειώνεται η ειδική επιφάνεια 

και αυξάνεται το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος. Ενώ τα δείγµατα CeO2 και TiO2 από το 

ενδιάµεσο αµφίφιλο Triton X-114 συνίστανται από το µικρότερο κρυσταλλικό σωµατιδιακό 

µέγεθος. Επίσης, παρατηρείται ότι µε µεταβολή του µεγέθους Triton X ρυθµίζονται µε 

ανάλογο τρόπο το πορώδες και τα χαρακτηριστικά υφής των δειγµάτων εκτός από τα 

σωµατίδια τιτάνιας από το ενδιάµεσο τασιενεργό TrX-114 που παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια από εκείνα του µεγαλύτερου TrX-100 και µικρότερου TrX-45 (Πίνακες 4.2.4, 

5.3.6 και 6.3.2). 

Σε όλα τα υπό µελέτη δείγµατα TiO2, CeO2 & CeO2
* η εκχύλιση των πηκτωµάτων µε 

κυκλοεξάνιο δίνει στερεά µε βελτιωµένα επιφανειακά χαρακτηριστικά και µε µεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια (Πίνακες 4.2.10, 5.3.9 και 6.3.8) (Matějová et al., 2013). 

Όσον αφορά τον προτεινόµενο µηχανισµό αλληλεπίδρασης των υδρόφιλων 

επιφανειοδραστικών ουρών Triton X µε τα πρόδροµα ανόργανα ολιγοµερή και στις τρεις 

περιπτώσεις των δειγµάτων TiO2, CeO2 & CeO2
* παρατηρείται ότι το ενδιάµεσο µήκος της 

πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας (TrX-114) ευνοεί τη βέλτιστη διείσδυση και αλληλεπίδραση των 

τασιενεργών ουρών µε τα πρόδροµα είδη οδηγώντας στη βέλτιστη διαµόρφωση δικτύου 

µεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας. Γενικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πολικών τασιενεργών 

αλυσίδων Triton X και των ανόργανων ειδών είναι πιο ισχυρές στις περιπτώσεις των 

πηκτωµάτων της τιτάνιας και της δηµήτριας από τρισθενή πρόδροµη ένωση (Κεφάλαια 4.3, 

5.4 και 6.4). 

Οι διαφορές στα στερεά οφείλονται στη διαφορετική ακτίνα Pauling των κατιόντων Ti(IV) 

= 75.5 pm, Ce(IV) = 111 pm και Ce(III) = 128.3 pm (Haffad et al., 2001). Συγκεκριµένα, µε 

αύξηση της ακτίνας του κατιόντος αυξάνεται η δραστικότητα της αντίστοιχης ένωσης: 

Ti(OiPr)4 < Ce(OiPr)4 < Ce(OiPr)3. Στις περιπτώσεις των πηκτωµάτων τιτάνιας και δηµήτριας 

από τρισθενή πρόδροµη ένωση οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολικών επιφανειοδραστικών 

αλυσίδων Triton X και ανόργανων ειδών είναι πιο ισχυρές διότι αφενός το άτοµο Ti(IV) έχει 

µικρή ιοντική ακτίνα, οπότε µειώνονται οι στερεοχηµικές παρεµποδίσεις και αφετέρου το 

Ce(III) λόγω της µεγαλύτερης ιοντικής ακτίνας έχει µεγαλύτερη πολωσιµότητα και εποµένως 

το πρόδροµο άλας Ce(NO3)3.6H2O από το οποίο προέκυψε το Ce(OiPr)3 χαρακτηρίζεται από 

µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 6.5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ U(VI) ΣΕ ΤΙΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑ

7.0 Εισαγωγή 

Μελέτες προσρόφησης ουρανίου και άλλων ακτινίδων σε οξείδια µετάλλων (TiO2, CeO2) 

και σε επιφάνειες ορυκτών είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών 

απορρύπανσης, µε σκοπό την αποµάκρυνση και ανάκτηση πολύτιµων στοιχείων από 

βιοµηχανικά υδατικά απόβλητα και για την κατανόηση της συµπεριφοράς και της 

κινητικότητας (ραδιο)τοξικών στοιχείων στο περιβάλλον (Geckeis et al., 2013; Špendlíková et 

al., 2017; Kuncham et al., 2017). 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συστηµατική διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων 

επιφανειακών παραµέτρων (π.χ. ειδική επιφάνεια/ειδικός όγκος πόρων) και χαρακτηριστικών 

υφής (σωµατιδιακό µέγεθος/εξωτερική επιφάνεια) στην προσρόφηση U(VI) σε επιλεγµένα 

δείγµατα TiO2 και CeO2. Δείγµατα τιτάνιας και δηµήτριας µεταβαλλόµενης ειδικής επιφάνειας 

έχουν παρασκευαστεί (Κεφάλαιο 3) και οι επιφανειακές τους ιδιότητες συσχετίζονται µε τη 

µέγιστη προσροφητική ικανότητα τους σε U(VI). 

7.1 Επίδραση των χαρακτηριστικών υφής στην προσρόφηση U(VI) από TiO2 

Τα δείγµατα TiO2 που διερευνώνται στην παρούσα µελέτη χωρίζονται σε δύο διαφορετικές 

οµάδες βάσει του κρυσταλλικού σωµατιδιακού µεγέθους, το οποίο βασικά εξαρτάται από τη 

µέθοδο παρασκευής. Σύµφωνα µε τις εικόνες SEM (Σχήµα 7.1.1) η χρήση αντίστροφων 

µικυλίων Triton X οδηγεί σε στερεά TiO2 µε µεγάλο σωµατιδιακό µέγεθος και διάσταση 

σωµατιδίου πέραν των 100 µm (ΤΗ), ενώ η διαλυτοθερµική µέθοδος παράγει µικρού µεγέθους 

σωµατίδια µε διαστάσεις γενικά κάτω των 20 µm (TS). 

Είναι προφανές ότι τα δείγµατα TS παρουσιάζουν σηµαντικά µεγαλύτερη σωµατιδιακή 

εξωτερική επιφάνεια από τα δείγµατα TH, που αναµένεται να επηρεάσει τη συµπεριφορά τους 

στην προσρόφηση U(VI) (Geckeis et al., 2013). Επιπρόσθετα, για την εκτίµηση του ρόλου της 

νανο-πορώδους επιφάνειας των στερεών TiO2 στην προσρόφηση U(VI), λήφθηκαν ισόθερµοι 

προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων TiO2 και αξιολογήθηκαν η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ καθώς 

επίσης ο αντίστοιχος ειδικός όγκος και η µέση διάµετρος πόρων (Špendlíková et al., 2017). 

Το Σχήµα 7.1.2 παρουσιάζει τις ισόθερµους προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων TiO2 που 

παρασκευάστηκαν µε τη χρήση των αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ) και τη 

διαλυτοθερµική (TS) µέθοδο και πυρώθηκαν σε διαφορετικές θερµοκρασίες. Για σκοπούς 

ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ U(VI) 
___________________________________________________________________________ 

268 

σύγκρισης, το Σχήµα 7.1.2 συµπεριλαµβάνει επίσης και την ισόθερµο προσρόφησης του 

εµπορικά διαθέσιµου δείγµατος TiO2. Όλες οι ισόθερµοι είναι τύπου IV(a) βάσει της 

ταξινόµησης IUPAC (Theocharis, 1993), το σχήµα του βρόχου υστέρησης τύπου Η2(b) δείχνει 

την παρουσία πόρων σχήµατος µελανοδοχείου και πιο περίπλοκων δοµών πόρων, στις οποίες 

οι επιδράσεις του δικτύου πόρων είναι σηµαντικές (Theocharis, 1993; Thommes et al., 2015). 

Σχήµα 7.1.1: Εικόνες SEM των δειγµάτων TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS600) και τη χρήση 
αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ600) πυρωµένων στους 600 oC. 

Επίσης, ο βρόχος υστέρησης της ισόθερµου προσ/εκρόφησης Ν2 που αντιστοιχεί στα δείγµατα 

TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο είναι σηµαντικά στενότερος από το βρόχο υστέρησης των 

δειγµάτων µε τη χρήση αντίστροφων µικυλίων. Το γεγονός ότι αυτά τα στερεά παρουσιάζουν 

µικρότερη ειδική επιφάνεια και µεγαλύτερο ειδικό όγκο πόρων αποδίδεται στον τρόπο 

συσσωµάτωσης των πρωτοταγών σωµατιδίων TiO2, που είναι σχετικά µεγάλα (Theocharis, 

1993).  

Σχήµα 7.1.2: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων TiO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων 
Triton X (ΤΗ) και τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένων σε διαφορετικές θερµοκρασίες και του 
εµπορικά διαθέσιµου δείγµατος TiO2.  
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Επιπλέον, το µικρό πλατό κοντά στην πίεση συµπύκνωσης (po) δείχνει ότι οι δυνάµεις συνοχής 

ανάµεσα στα συσσωµατώµατα είναι ασθενείς. Αντιθέτως, οι ισόθερµοι των δειγµάτων από τα 

αντίστροφα µικύλια παρουσιάζουν εκτεταµένο πλατό στην πίεση κορεσµού (po), 

επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ισχυρών δυνάµεων συνοχής ανάµεσα στα πρωτοταγή σωµατίδια 

που σχηµατίζουν τους µεσοπόρους (Theocharis, 1993). Οι τιµές της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, 

ειδικού όγκου και µέσης διαµέτρου πόρων συνοψίζονται στον Πίνακα 7.1.1. 

Πίνακας 7.1.1: Δεδοµένα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου και µέσης διαµέτρου πόρων των δειγµάτων 
TiO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ) και τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένων 
σε διαφορετικές θερµοκρασίες και χρόνους κατεργασίας και του εµπορικά διαθέσιµου δείγµατος TiO2.  

TiO2 sample BET surface area 
(m2 g-1) 

Pore Volume 
(cm3 g-1) 

Pore Diameter 
(nm) 

TH400 199.3 0.201 3.1 
TH400* 109.7 0.105 3.5 

TH400** 52.1 0.074 3.9 
TH500 23.6 0.022 3.2 
TH600 4.6 0.006 3.0 
TH700 0.2 0.000 0.0 
TS400 121.1 0.390 10.0 
TS500 87.9 0.302 10.5 
TS600 45.3 0.154 10.0 
Tcom 10.9 0.040 25.0 

Σύµφωνα µε τις ισόθερµους του Σχήµατος 7.1.2 και τα δεδοµένα του Πίνακα 7.1.1 η 

µέθοδος παρασκευής, που καθορίζει ισχυρά το σωµατιδιακό µέγεθος, έχει µικρότερη επίδραση 

στον ειδικό όγκο µεσοπόρων. Η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και ο όγκος πόρων επηρεάζονται πολύ 

από τη θερµική κατεργασία και αυτό οφείλεται στην κατάρρευση της νανο-πορώδους δοµής 

κατά τη διάρκεια της συµπύκνωσης των επιφανειακών υδροξυλοµάδων, που ταυτόχρονα 

συντελεί στην κρυσταλλική ανάπτυξη των υλικών (Marszewski and Jaroniec, 2013). Αυτό το 

φαινόµενο µπορεί να παρατηρηθεί στα δείγµατα που πυρώθηκαν στους 700 oC και στο 

εµπορικά διαθέσιµο TiO2. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο ή λιγότερο 

περιορισµένη στα σωµατίδια και επηρεάζει µόνο οριακά την κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων 

των στερεών TiO2 όπως δείχνει η ανάλυση SEM (Σχήµα 7.1.3). Από την άλλη πλευρά η µέση 

διάµετρος πόρων επηρεάζεται ελάχιστα από τη θερµική κατεργασία και καθορίζεται 

αποκλειστικά από τη µέθοδο παρασκευής. 

Προκειµένου να εκτιµηθεί ο ρόλος των χαρακτηριστικών πορώδους και υφής των στερεών 

TiO2 στην αποτελεσµατικότητα τους για προσρόφηση U(VI), πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

προσρόφησης τύπου batch και τα αντίστοιχα δεδοµένα παρουσιάζονται σε µορφή 
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διαγράµµατος q συναρτήσει του Ce (Σχήµα 7.1.4), όπου q είναι η ποσότητα U(VI) που 

προσροφήθηκε στο στερεό (g kg-1) και Ce η συγκέντρωση του ουρανίου στο διάλυµα σε 

ισορροπία ([U(VI)] σε mol l-1).  

Σχήµα 7.1.3: Εικόνες SEM των δειγµάτων TiO2 από τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS400 και TS600) και 
τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X (ΤΗ400 και ΤΗ600) πυρωµένων στους 400 oC και 600 oC. 

Τα πειραµατικά δεδοµένα προσαρµόστηκαν µε τα µοντέλα ισοθέρµων Langmuir, 

Freundlich και µε το γραµµικό µοντέλο (Kd) και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα συνοψίζονται 

στον Πίνακα 7.1.2. Η ισόθερµος Langmuir βασίζεται στις υποθέσεις ότι η προσρόφηση 

περιορίζεται στη µονοστρωµατική επικάλυψη της επιφάνειας και ότι όλα τα ενεργά κέντρα 

είναι παρόµοια µεταξύ τους και ανεξάρτητα από τα επιφανειακά κέντρα των γειτονικών τους 

θέσεων. Επιπρόσθετα, η µέγιστη προσροφητική ικανότητα qmax αναµένεται να συµπίπτει µε 

το µέγιστο αριθµό επιφανειακών ενεργών κέντρων που είναι διαθέσιµα για προσρόφηση. Από 

την άλλη πλευρά, στο µοντέλο Freundlich θεωρείται ότι υπάρχει µεγάλη ετερογένεια στην 

επιφάνεια και οι αντίστοιχες σταθερές KF και n είναι δείκτες της απόδοσης της προσρόφησης 

και της ευκολίας της διαδικασίας της προσρόφησης, αντίστοιχα (Reed and Matsumoto, 1993). 

Μεταξύ των κλασικών µοντέλων ισοθερµικής προσρόφησης, το µοντέλο Freundlich 

ταιριάζει περισσότερο (R2 > 0.97) µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύοντας την 

ύπαρξη διαφορετικών ενεργών κέντρων στην επιφάνεια και το σχηµατισµό διαφορετικών 

συµπλόκων στην επιφάνεια TiO2. Εκτός τούτου, η τιµή του εκθέτη είναι µεγαλύτερη της 
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µονάδας, θεωρώντας τη δηµιουργία µίας κατανοµής ενεργών επιφανειακών κέντρων και την 

εξασθένηση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα κατιόντα U(VI) και τα άτοµα οξυγόνου µε 

την αύξηση της επιφανειακής πυκνότητας.  

Σχήµα 7.1.4: Πειραµατικά δεδοµένα (κουκκίδες) και προσαρµοσµένες ισόθερµοι προσρόφησης 
Freundlich (διακεκοµµένες γραµµές) για την προσρόφηση ουρανίου από δείγµατα TiO2 από τη χρήση 
µήτρας (ΤΗ) και τη διαλυτοθερµική µέθοδο (TS) πυρωµένα σε διαφορετικές θερµοκρασίες, καθώς επίσης 
και του εµπορικά διαθέσιµου δείγµατος TiO2. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 10 ml υδατικών 
διαλυµάτων µε 0.05 g TiO2, για [U(VI)]o ανάµεσα σε 10-5 mol l-1 και 5x10-4 mol l-1, σε pH 3 και T = 23 
± 2 oC, 3 µέρες διάρκειας ισορροπίας. 

Πίνακας 7.1.2: Αποτελέσµατα υπολογισµένων σταθερών για τα µοντέλα ισόθερµων Langmuir, 
Freundlich και Kd. 

Langmuir isotherm Freundlich isotherm Linear isotherm 

Adsorbent qmax 
(mmol/g) 

K 
(ml g-1) R2 n KF R2 Kd 

(ml g-1) R2 

TH400 0.085 22400 0.95 2.2 3.9 0.99 5900 0.93 
TH400* 0.083 18100 0.97 1.8 7.5 0.99 3042 0.95 
TH400** 0.100 10200 0.94 1.8 7.3 0.97 1650 0.93 
TH500 0.054 22500 0.97 2.1 2.2 0.99 1338 0.97 
TH600 0.044 28900 0.97 2.5 1.1 0.98 589 0.98 
TH700 0.030 22400 0.97 2.5 0.8 0.99 455 0.98 
TS400 0.090 18800 0.91 2.1 4.4 0.98 8600 0.98 
TS500 0.086 12000 0.93 2.4 2.2 0.99 6615 0.95 
TS600 0.075 11200 0.94 2.3 2.2 0.99 5545 0.93 
Tcom 0.057 13700 0.88 2.2 2.2 0.97 4418 0.98 

Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε φασµατοσκοπικές και θεωρητικές µελέτες που αναφέρονται 

το σχηµατισµό διαφορετικών διδοντικών επιφανειακών συµπλόκων των ιόντων U(VI) (π.χ. 

δηµιουργία συµπλόκων µεταξύ δύο γεφυρωτικών ατόµων οξυγόνου (bb), δύο τερµατικών 

ατόµων οξυγόνου (tt) ή ακόµη και ενός γεφυρωτικού και ενός τερµατικού ατόµου οξυγόνου 

(bt)) (Geckeis et al., 2013; Tan et al., 2010; Den Auwer et al., 2003). Στο Σχήµα 7.1.5 
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απεικονίζονται σχηµατικά οι πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις επιφανειακές 

υδροξυλοµάδες TiO2 και τα κατιόντα ουρανιλίου. 

Σχήµα 7.1.5: Σχηµατική απεικόνιση πιθανών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις επιφανειακές 
υδροξυλοµάδες TiO2 και τα κατιόντα ουρανιλίου. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθµός των πειραµατικών σηµείων σε ψηλές συγκεντρώσεις 

U(VI) είναι περιορισµένος, η αβεβαιότητα των παραµέτρων που λήφθηκαν από τα σύµπλοκα 

της προσαρµογής των µοντέλων Langmuir και Freundlich είναι σχετικά υψηλή. Μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις U(VI) δεν χρησιµοποιήθηκαν για την αποφυγή αντιδράσεων επιφανειακού 

πολυµερισµού και καταβύθισης (Hadjittofi and Pashalidis, 2015). Συνεπώς, έχει επιλεγεί η 

συσχέτιση των τιµών των συντελεστών γραµµικής κατανοµής (Kd σε mol kg-1) µε τις 

επιφανειακές παραµέτρους των στερεών για αξιολόγηση της προσροφητικής ικανότητας των 

υλικών TiO2 για U(VI). Οι τιµές Kd για τα διαφορετικά δείγµατα TiO2 αντιστοιχούν στην κλίση 

της γραµµικής περιοχής των ισοθέρµων προσρόφησης και συνοψίζονται στον Πίνακα 7.1.2. 

Αυτές οι τιµές δύναται να υπολογιστούν επίσης ως ο λόγος του ποσού του U(VI) στο στερεό 

([U(VI)]ads σε mol kg-1) ως προς το U(VI) που παραµένει στο διάλυµα σε ισορροπία ([U(VI)]aq 

σε mol l-1), Kd = [U(VI)]ads/[U(VI)]aq (σε ml g-1). Οι τιµές Kd που προσδιορίστηκαν σε αυτή τη 

µελέτη είναι παρόµοιες µε εκείνες της βιβλιογραφίας για στερεά TiO2 (Tan et al., 2010; 

Comarmond et al., 2011). Η συσχέτιση των τιµών µεταξύ του Kd και της αντίστοιχης ειδικής 

επιφάνειας ΒΕΤ και του ειδικού όγκου πόρων για τα διαφορετικά υπό µελέτη δείγµατα TiO2 

προβάλλεται γραφικά στο Σχήµα 7.1.6. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.1.6 υπάρχει γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στις τιµές Kd και ειδικής 

επιφάνειας ΒΕΤ/όγκου πόρων κάτι που δείχνει ότι οι µεσοπόροι των στερεών TiO2 παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην προσρόφηση U(VI) και ότι τα ενεργά κέντρα (υδροξυλοµάδες) στην 
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επιφάνεια τους δύναται να δεσµεύσουν αποτελεσµατικά τα ιόντα U(VI) µε το σχηµατισµό 

συµπλόκων εσωτερικής σφαίρας (Geckeis et al., 2013; Humelnicu et al., 2009; Kaneko et al., 

1980; Veliscek-Carolan et al., 2013).  

Σχήµα 7.1.6: Γράφηµα συσχέτισης του συντελεστή κατανοµής (Kd) της προσρόφησης ουρανίου από TiO2, 
της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ και του ειδικού όγκου πόρων για τα δείγµατα TiO2 µε διαφορετικά 
σωµατιδιακά µεγέθη. 

Παροµοίως, το σωµατιδιακό µέγεθος καθορίζει πολύ ισχυρά την απόδοση προσρόφησης των 

στερεών TiO2 για U(VI). Εξάλλου, είναι σαφές ότι τα στερεά µε µικρότερο σωµατιδιακό 

µέγεθος προσροφούν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσά U(VI) και αυτό οφείλεται στην πολύ 

µεγαλύτερη εξωτερική ειδική επιφάνεια τους. Ο µηχανισµός δέσµευσης είναι παρόµοιος τόσο 

για την εξωτερική όσο και για την εσωτερική ειδική επιφάνεια ΒΕΤ (Σχήµα 7.1.7).  

Σχήµα 7.1.7: Σχηµατική απεικόνιση µηχανισµού δέσµευσης των κατιόντων ουρανιλίου στην εξωτερική 
σωµατιδιακή επιφάνεια και στην εσωτερική επιφάνεια. 
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Η δέσµευση U(VI) γίνεται µέσω του σχηµατισµού συµπλόκων εσωτερικής σφαίρας µεταξύ 

των επιφανειακών υδροξυλοµάδων και των κατιόντων UO2
2+ (Geckeis et al., 2013; Tan et al., 

2010; Comarmond et al., 2011; Den Auwer et al., 2003), τα οποία είναι τα κυρίαρχα είδη U(VI) 

σε pH 3 (Konstantinou and Pashalidis, 2004). Το ποσό των επιφανειακών υδροξυλοµάδων 

είναι ανάλογο της επιφάνειας που είναι διαθέσιµη για τη δέσµευση των ιόντων U(VI) και ως 

εκ τούτου θερµική κατεργασία των δειγµάτων που οδηγεί στη σταδιακή κατάρρευση της 

εσωτερικής µεσοπορώδους επιφάνειας συντελεί ανεξαρτήτως του σωµατιδιακού µεγέθους, σε 

σχεδόν παρόµοια µείωση της προσροφητικής ικανότητας. 

Για την επιβεβαίωση της προσρόφησης κατιόντων ουρανιλίου στην εσωτερική ειδική 

επιφάνεια των σωµατιδίων τιτάνιας, λήφθηκαν µετρήσεις ισοθερµικής ογκοµετρικής 

προσρόφησης αζώτου σε ένα από τα υπό µελέτη δείγµατα TiO2 πριν και µετά την προσρόφηση 

U(VI) (Σχήµα 7.1.8).  

Σχήµα 7.1.8: Ισόθερµοι προσρόφησης/εκρόφησης Ν2 του δείγµατος TiO2 Triton X-45 στους 400 oC για 
2 h πριν και µετά την προσρόφηση ουρανίου. 

Στο δείγµα µετά την προσρόφηση ουρανίου, µειώνεται η ειδική επιφάνεια από 109.7 σε 96.5 

m2/g και ο ειδικός όγκος πόρων από 0.105 σε 0.1 cm3/g. Επίσης µειώνεται ο βρόχος υστέρησης 

της αντίστοιχης ισόθερµου, γεγονός που δείχνει ότι κατιόντα U(VI) δεσµεύονται 

αποτελεσµατικά και από τις επιφανειακές υδροξυλοµάδες στο εσωτερικό των πόρων των 

στερεών TiO2.  

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν τιτλοδοτήσεις οξέος/βάσεως στα υπό µελέτη δείγµατα τιτάνιας 

µε στόχο τη διερεύνηση και τον συσχετισµό του αριθµού των επιφανειακών υδροξυλοµάδων, 

που είναι διαθέσιµες για συµπλοκοποίηση µε τα κατιόντα ουρανιλίου, µε τη µέγιστη 

προσροφητική ικανότητα των δειγµάτων σε U(VI). Τα αποτελέσµατα (Πίνακας 7.1.3) 

δείχνουν ότι αυξανοµένης της θερµοκρασίας πύρωσης υπάρχουν λιγότερες προς τιτλοδότηση 
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επιφανειακές υδροξυλοµάδες. Ο αριθµός των υδροξυλοµάδων προσδιορίζεται από το 

συνολικό όγκο προσθήκης οξέος και βάσεως µέχρι το σηµείο τοµής της καµπύλης του υπό 

µελέτη δείγµατος µε εκείνη του τυφλού διαλύµατος (Konstantinou and Pashalidis, 2008; 

Szekeres and Tombácz, 2012) (Σχήµα 7.1.9). 

Σχήµα 7.1.9: Καµπύλες τιτλοδότησης οξέος/βάσεως για τα δείγµατα TiO2 µε χρήση µήτρας Triton X-114 
και από τη διαλυτοθερµική µέθοδο, στους 400 και 500 oC σε ιοντική ισχύ 0.1 Μ. 

Πίνακας 7.1.3: Συνοπτικά αποτελέσµατα τιτλοδότησης αιωρηµάτων TiO2, που παράχθηκαν µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους σύνθεσης και πυρώθηκαν σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες, σε τρεις 
διαφορετικές ιοντικές ισχύες. 

TiO2 - Triton X-114 

I = 0.01 M 0.1 M 0.5 M 
T (oC) = 400 500 400 500 400 500 
ΔVa (ml) = - - 0.6 0.4 0.6 0.2 
ΔVb (ml) = - - 1.4 0.6 2.6 0.2 
ΔVtot (ml) = - - 2.0 1.0 3.2 0.4 

TiO2 - Solvothermal 

ΔVa (ml) = - - 1.0 1.0 1.1 1.1 
ΔVb (ml) = - - 2.7 2.7 2.6 2.6 
ΔVtot (ml) = - - 3.7 3.7 3.7 3.7 

Στην περίπτωση του 0.01 Μ, οι µετρήσεις δεν παρουσιάζουν τόσο καλή συµφωνία µε τις 

υπόλοιπες των µεγαλύτερων ιοντικών ισχύων και αυτό ίσως να οφείλεται στην αλλαγή της 

ιοντικής ισχύος στο διάλυµα κατά την προσθήκη του σχετικά πυκνού διαλύµατος τιτλοδότη 

(Lützenkirchen et al., 2012). Η σηµαντική αλλαγή στην ιοντική ισχύ έχει άµεση επίδραση στη 

µέτρηση της ενεργότητας των πρωτονίων µε το εκλεκτικό ηλεκτρόδιο υάλου.  

Τα δείγµατα της διαλυτοθερµικής µεθόδου παρουσιάζουν µεγαλύτερο αριθµό διαθέσιµων 

επιφανειακών υδροξυλοµάδων, γεγονός που οφείλεται στη σχετικά µικρή διάµετρο των 
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δευτεροταγών σωµατιδίων που σχηµατίζονται (Σχήµατα 7.1.1 και 7.1.3). Το προαναφερθέν 

βρίσκεται σε συµφωνία µε τα πειράµατα προσρόφησης ουρανίου, τα οποία επίσης δείχνουν 

ότι η ποσότητα του ουρανίου που προσροφάται από τα υπό µελέτη υλικά της διαλυτοθερµικής 

µεθόδου είναι σχεδόν διπλάσια (Σχήµα 7.1.6 και Πίνακας 7.1.2). 

Επίσης, είναι προφανές ότι η διαφορά του αριθµού των επιφανειακών υδροξυλοµάδων 

µεταξύ των υλικών της διαλυτοθερµικής τεχνικής στους 400 και 500 oC είναι µηδαµινή. Αυτό 

προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η εξωτερική επιφάνεια στα στερεά της διαλυτοθερµικής 

µεθόδου καθορίζει τον αριθµό των επιφανειακών υδροξυλοµάδων και συνεπώς την 

προσροφητική ικανότητα του υλικού, όπως αναλύθηκε προηγουµένως. Επίσης, στα στερεά 

από τη χρήση µήτρας, κατά την οποία σχηµατίζονται σωµατίδια µε σχετικά µεγάλη διάµετρο 

(Σχήµατα 7.1.1 και 7.1.3), η αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης οδηγεί στη µείωση του 

αριθµού των επιφανειακών υδροξυλοµάδων. Διαπίστωση που σηµαίνει ότι η εσωτερική ειδική 

επιφάνεια καθορίζει την προσροφητική ικανότητα του υλικού. 

7.2 Επίδραση των επιφανειακών ιδιοτήτων των στερεών CeO2 στην προσρόφηση U(VI) 

Στο Σχήµα 7.2.1 προβάλλονται οι ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων CeO2 

συντιθέµενων µέσω των αντίστροφων µικυλίων Triton X-100. Τα δείγµατα που σηµειώνονται 

µε «g» προήλθαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων CeO2 στις αντίστοιχες 

θερµοκρασίες, ενώ τα δείγµατα χωρίς καµία ένδειξη προέκυψαν πρώτα από την πύρωση των 

πηκτωµάτων στους 300 oC για αποµάκρυνση της οργανικής µήτρας και την επακόλουθη 

πύρωση για δύο ώρες στις σηµειωµένες θερµοκρασίες. Όλες οι ισόθερµοι είναι τύπου ΙΙ 

σύµφωνα µε την ταξινόµηση IUPAC (Theocharis, 1993; Thommes et al., 2015) και ο βρόχος 

υστέρησης τύπου Η3 δείχνει την παρουσία µεσοπόρων ή και κενών διαστηµάτων σχήµατος 

σχισµής ανάµεσα στα σωµατίδια (Theocharis, 1993). Όµως, αυξανοµένης της θερµοκρασίας 

πύρωσης οι ισόθερµοι τείνουν να µοιάσουν στην ισόθερµο τύπου IV(a) µε βρόχο υστέρησης 

Η2(b). Επιπρόσθετα, η πύρωση οδηγεί στη σταδιακή αύξηση του κρυσταλλικού µεγέθους και 

στη µείωση της ειδικής επιφάνειας εξαιτίας της επιφανειακής απο-υδροξυλίωσης, που 

συντελεί στην κρυσταλλική ανάπτυξη και σύντηξη των σωµατιδίων. Η κατάρρευση των 

µεσοπορωδών δοµών λόγω της συµπύκνωσης των επιφανειακών υδροξυλοµάδων οδηγεί στην 

αύξηση της κρυσταλλικότητας και επιδρά ισχυρά στην ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και στον ειδικό 

όγκο πόρων των υλικών (Marszewski and Jaroniec, 2013).  
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Σχήµα 7.2.1: Ισόθερµοι προσρόφησης Ν2 των δειγµάτων CeO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων 
Triton X-100. Τα δείγµατα µε τη σηµείωση g προήλθαν από την απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων 
CeO2, ενώ τα υπόλοιπα δείγµατα πυρώθηκαν στις επιλεγµένες θερµοκρασίες κατόπιν προηγούµενης 
θερµικής κατεργασίας στους 300 oC. 

Η διαδικασία φαίνεται να παρεµποδίζεται από την ύπαρξη της οργανικής µήτρας κατά την 

απευθείας πύρωσης των πηκτωµάτων και ως εκ τούτου τα στερεά «g» παρουσιάζουν 

σηµαντικά µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια από τα προ-κατεργασµένα δείγµατα που έχουν 

πυρωθεί στις αντίστοιχες θερµοκρασίες. Οι τιµές της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ, των αντίστοιχων 

ειδικού όγκου και µέσης διαµέτρου πόρων, της ειδικής συγκέντρωσης των επιφανειακών 

υδροξυλοµάδων και του κρυσταλλικού µεγέθους (L) προσδιορισµένου από τις µετρήσεις XRD 

συνοψίζονται στον Πίνακα 7.2.1. 

Πίνακας 7.2.1: Δεδοµένα ειδικής επιφάνειας, ειδικού όγκου, µέσης διαµέτρου πόρων, ειδικής 
συγκέντρωσης των επιφανειακών υδροξυλοµάδων και κρυσταλλικού µεγέθους (L) των δειγµάτων CeO2 
από την απευθείας (µε τη σηµείωση g) και σταδιακή πύρωση στις τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. 

CeO2 sample BET surface 
area (m2 g-1) 

Pore Volume 
(cm3 g-1) 

Pore Diam. 
(nm) 

n(-OH) 
(moles/g) 

LXRD 
(nm) 

400 69.1 0.229 13.2 3.0 9.8 
400g 136.3 0.317 7.6 5.0 6.9 
500 63.8 0.202 11.7 3.1 10.3 
500g 92.8 0.23 7.4 3.8 8.5 
600 23.3 0.089 20.4 2.0 19.3 
600g 40.3 0.175 13.3 2.3 14.7 

Επίσης, η επίδραση της θερµοκρασίας πύρωσης και της µεθόδου παρασκευής στις 

επιφανειακές ιδιότητες επιβεβαιώνονται και από τα δεδοµένα των µετρήσεων XRD (LXRD, 

Πίνακας 7.2.1) και τις µελέτες µικροσκοπίας SEM (Σχήµα 7.2.2).  ΠΟ
ΛΥ
ΞΕ
ΝΗ

 Π
ΑΣ
ΧΑ
ΛΙΔ
ΟΥ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ U(VI) 
___________________________________________________________________________ 

278 

Σχήµα 7.2.2: Εικόνες SEM των δειγµάτων CeO2 από τη χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X-100 και 
πυρωµένων στους 600 oC κατόπιν θερµικής προ-κατεργασίας και απευθείας πύρωσης («g»). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα XRD το κρυσταλλικό µέγεθος αυξάνεται συντελώντας στη 

µείωση της ειδικής επιφάνειας και του αριθµού των επιφανειακών υδροξυλοµάδων, ενώ οι 

εικόνες SEM δείχνουν µεγαλύτερο βαθµό κρυσταλλικότητας στα υλικά που πυρώθηκαν 

κατόπιν της θερµικής προ-κατεργασίας. 

Με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης των επιφανειακών χαρακτηριστικών στην 

απόδοση της προσρόφησης των στερεών CeO2 σε σχέση µε την προσρόφηση U(VI), 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα προσρόφησης τύπου batch και τα αντίστοιχα δεδοµένα 

µετατράπηκαν σε γράφηµα της µορφής qe = f(Ce) (Σχήµα 7.2.3). Τα πειραµατικά δεδοµένα 

έχουν προσαρµοστεί στα µοντέλα ισοθέρµων Langmuir, Freundlich και Kd (γραµµικό µοντέλο) 

και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 7.2.2.  

Από τα κλασικά µοντέλα ισοθερµικής προσρόφησης το µοντέλο Langmuir περιγράφει 

καλύτερα τα πειραµατικά δεδοµένα υποδεικνύοντας την επικράτηση ενός τύπου συµπλόκου, 

που σχηµατίζεται στις επιφάνειες των σωµατιδίων CeO2. Αυτό διαφέρει από την προσρόφηση 

U(VI) σε επιφάνειες TiO2, η οποία ακολουθεί το µοντέλο Freundlich υποδεικνύοντας τη 

δηµιουργία διαφορετικών επιφανειακών ειδών και το οποίο πιθανόν να αποδίδεται στη 

σηµαντική διαφορά στις ιοντικές ακτίνες ανάµεσα στα κατιόντα Ce(IV) και Ti(IV). Οι ιοντικές 

ακτίνες Pauling για τα Ti(IV) και Ce(IV) είναι 75.5 pm και 111 pm, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι 

τιµές qmax που υπολογίστηκαν σε αυτή τη µελέτη είναι µικρότερες από εκείνες που δίνονται 

στη βιβλιογραφία για νανο-σωµατίδια CeO2 (Kuncham et al., 2017; El-Sherif et al., 2017) και 

σηµαντικά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές για την προσρόφηση U(VI) σε δείγµατα 

TiO2. Το πρώτο οφείλεται στη µεγαλύτερη εξωτερική ειδική επιφάνεια των νανο-

κρυσταλλικών υλικών, ενώ το τελευταίο σχετίζεται µε τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια των 

στερεών CeO2 από εκείνων του TiO2 (Κεφάλαιο 7.1).  
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Σχήµα 7.2.3: Πειραµατικά δεδοµένα (κουκκίδες) και προσαρµοσµένες ισόθερµοι προσρόφησης 
Langmuir (διακεκοµµένες γραµµές) για την προσρόφηση ουρανίου από δείγµατα CeO2 από τη χρήση 
µήτρας και πυρωµένα απευθείας (µε τη σηµείωση g) ή κατόπιν θερµικής προ-κατεργασίας σε τρεις 
διαφορετικές θερµοκρασίες. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 10 ml υδατικών διαλυµάτων µε 0.03 
g CeO2, για 10-5 mol l-1 < [U(VI)]o < 5x10-4 mol l-1, σε pH 3 και T = 23 ± 2 oC και 3 µέρες διάρκειας 
ισορροπίας. 

Πίνακας 7.2.2: Αποτελέσµατα σταθερών που προσδιορίστηκαν από τα µοντέλα ισοθέρµων Langmuir, 
Freundlich και Linear στα πειραµατικά δεδοµένα προσρόφησης. 

Langmuir isotherm Freundlich isotherm Linear isotherm 
Adsorbent qmax (mmol/g) R2 KF R2 Kd (ml g-1) R2 

400 0.134 0.95 2.9 0.92 - - 
400g 0.162 0.99 13.2 0.99 9259 0.94 
500 0.122 0.99 8.5 0.99 3597 0.89 
500g 0.131 0.98 4 0.97 6888 0.82 
600 0.108 0.99 2.4 0.95 3426 0.84 
600g 0.109 0.99 2.5 0.94 5704 0.97 

Στο Σχήµα 7.2.4 απεικονίζονται σχηµατικά οι πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις 

επιφανειακές υδροξυλοµάδες CeO2 και στα κατιόντα ουρανιλίου. Η επιφανειακή δέσµευση 

του U(VI) επιβεβαιώνεται επίσης και από τα φάσµατα FTIR (Σχήµα 7.2.5). Συγκεκριµένα, 

αυξανοµένης της συγκέντρωσης U(VI) αυξάνεται η ένταση της µικρής κορυφής στους 970 cm-

1, η οποία σχετίζεται µε την ασύµµετρη δόνηση τάσης των κατιόντων ουρανιλίου (Hadjittofi 

and Pashalidis, 2015). 

Η συσχέτιση των τιµών µεταξύ της µέγιστης προσροφητικής ικανότητας (qmax) και της 

αντίστοιχης ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ των διαφορετικών υπό µελέτη δειγµάτων CeO2 δίνεται 

γραφικά στο Σχήµα 7.2.6.  ΠΟ
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Σχήµα 7.2.4: Σχηµατική απεικόνιση πιθανών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις επιφανειακές 
υδροξυλοµάδες CeO2 και τα κατιόντα ουρανιλίου. 

Σχήµα 7.2.5: Φάσµατα FTIR των στερεών CeO2 µετά την προσρόφηση U(VI). 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.2.6 υπάρχει γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στο qmax και την ειδική 

επιφάνεια ΒΕΤ/ειδικό όγκο πόρων υποδεικνύοντας ότι το µεσοπορώδες των στερεών CeO2 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσρόφηση U(VI) και ότι τα ενεργά κέντρα (π.χ. 

υδροξυλοµάδες) στην επιφάνεια τους δύναται να δεσµεύσουν αποτελεσµατικά τα ιόντα U(VI) 

µε το σχηµατισµό συµπλόκων εσωτερικής σφαίρας όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία 

(Geckeis and Rabung, 2008; Kuncham et al., 2017; El-Sherif et al., 2017).  
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Σχήµα 7.2.6: Διάγραµµα µέγιστης προσροφητικής ικανότητας (qmax) για την προσρόφηση ουρανίου από 
CeO2 συναρτήσει της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ των στερεών CeO2. 

Ο αριθµός των επιφανειακών υδροξυλοµάδων είναι ανάλογος της επιφάνειας που είναι 

διαθέσιµη για δέσµευση του U(VI) (Σχήµα 7.2.7) και ως εκ τούτου η πύρωση των δειγµάτων 

που οδηγεί στη σταδιακή κατάρρευση της εσωτερικής µεσοπορώδους επιφάνειας συντελεί 

ανεξαρτήτως του σωµατιδιακού µεγέθους σε σχεδόν παρόµοια µείωση της προσροφητικής 

ικανότητας. 

Σχήµα 7.2.7: Καµπύλες τιτλοδότησης οξέος/βάσεως για τα δείγµατα CeO2 µε χρήση µήτρας Triton X-
100 στους 400 και 600 oC σε ιοντική ισχύ 0.5 Μ και γράφηµα γραµµικής συσχέτισης µεταξύ της ειδικής 
συγκέντρωσης των επιφανειακών υδροξυλοµάδων (n(-OH)/(mol kg-1)) που προσδιορίστηκε από τις 
τιτλοδοτήσεις οξέος/βάσεως και της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ (m2 g-1) που υπολογίστηκε από την 
ισοθερµική ογκοµετρική προσρόφηση Ν2. ΠΟ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που εξάγονται από την παρούσα Διδακτορική Διατριβή 

συνοψίζονται στη συνέχεια και σχετίζονται µε την επίδραση των αντίστροφων µικυλίων 

µεταβαλλόµενου µεγέθους Triton X στα χαρακτηριστικά υφής των παραχθέντων στερεών 

τιτάνιας και δηµήτριας, τη σύγκριση των επιφανειακών παραµέτρων των προϊόντων µε και 

χωρίς χρήση µήτρας και το ρόλο του πορώδους και των ιδιοτήτων υφής στη µέγιστη 

προσροφητική ικανότητα των υπό µελέτη δειγµάτων σε U(VI). 

Με αύξουσα σειρά του µεγέθους του επιφανειοδραστικού µορίου Triton X αυξάνει η 

διάµετρος των αντίστροφων µικυλίων. Όµως το κρυσταλλικό µέγεθος των σωµατιδίων στο 

εσωτερικό των σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων στα πηκτώµατα αυξάνει στην 

περίπτωση του CeO2 από τετρασθενή πρόδροµη ένωση και µειώνει στα TiO2 και CeO2
* από 

τρισθενή πρόδροµη ένωση.  

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις TGA και DSC η καύση της οργανικής µήτρας πραγµατοποιείται 

στους 300 oC για τα πηκτώµατα CeO2 ενώ στα πηκτώµατα TiO2 και CeO2
* η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιτυγχάνεται στους 400 oC.  

Η απευθείας πύρωση των πηκτωµάτων στους 400 oC για 2 ώρες δίνει στερεά TiO2 µε 

ισόθερµο τύπου IV(a) µε βρόχο υστέρησης Η2(b), στερεά CeO2 που παρουσιάζουν ισόθερµο 

τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 και στερεά CeO2
* που χαρακτηρίζονται από ισόθερµους 

οριακά τύπου ΙΙ µε βρόχο υστέρησης Η3 που τείνουν να µοιάσουν στην ισόθερµο τύπου IV µε 

βρόχο υστέρησης Η2. Στις περιπτώσεις των CeO2 και CeO2
* αυξανοµένης της θερµοκρασίας 

πύρωσης τα δείγµατα από το µεγαλύτερο TrX-100 δίνουν ισόθερµους που τείνουν να 

µοιάσουν περισσότερο στην ισόθερµο τύπου ΙV(a) µε βρόχο υστέρησης τύπου Η2(b) που 

παρουσιάζουν τα κανονικά µεσοπορώδη στερεά. Τα υλικά που παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια είναι της δηµήτριας από Ce(OiPr)4 µετά ακολουθούν εκείνα της τιτάνιας και 

τέλος της δηµήτριας από Ce(OiPr)3. Στην περίπτωση των σωµατιδίων CeO2
* µε µείωση του 

µήκους της πολικής τασιενεργής αλυσίδας Triton X µειώνεται η ειδική επιφάνεια και 

αυξάνεται το κρυσταλλικό σωµατιδιακό µέγεθος. Ενώ τα δείγµατα CeO2 και TiO2 από το 

ενδιάµεσο αµφίφιλο Triton X-114 συνίστανται από το µικρότερο κρυσταλλικό σωµατιδιακό 

µέγεθος. 

Το στερεό που αντιστοιχεί στο Triton X-100 (µε τη µακρύτερη αλυσίδα) παρουσιάζει τη 

µέγιστη ανθεκτικότητα στη συσσωµάτωση, η οποία µειώνεται µε µείωση του µήκους της 

πολικής τασιενεργής ουράς. 
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Σε όλα τα υπό µελέτη δείγµατα TiO2, CeO2 και CeO2
* η εκχύλιση των πηκτωµάτων µε 

κυκλοεξάνιο δίνει στερεά µε βελτιωµένα επιφανειακά χαρακτηριστικά και µε µεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια. 

Όσον αφορά τον προτεινόµενο µηχανισµό αλληλεπίδρασης των υδρόφιλων 

επιφανειοδραστικών ουρών Triton X µε τα πρόδροµα ανόργανα ολιγοµερή και στις τρείς 

περιπτώσεις των δειγµάτων TiO2, CeO2 και CeO2
* παρατηρείται ότι το ενδιάµεσο µήκος της 

πολυ(αιθυλενοξυ) αλυσίδας (TrX-114) ευνοεί τη βέλτιστη διείσδυση και αλληλεπίδραση των 

τασιενεργών ουρών µε τα πρόδροµα είδη, οδηγώντας στη βέλτιστη διαµόρφωση δικτύου 

µεσοπόρων µεγάλης εµβέλειας. Γενικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πολικών τασιενεργών 

αλυσίδων Triton X και των ανόργανων ειδών είναι πιο ισχυρές στις περιπτώσεις των 

πηκτωµάτων της τιτάνιας και της δηµήτριας από τρισθενή πρόδροµη ένωση. 

Στα δείγµατα τιτάνιας, οι µήτρες Triton-X αυξανοµένου µεγέθους σταθεροποιούν 

περισσότερο τη δοµή ανατάση παρεµποδίζοντας το µετασχηµατισµό της σε ρουτήλιο, που 

επισυµβαίνει σε T > 700 oC. Το µήκος της αµφίφιλης υδρόφιλης αλυσίδας επιδρά σηµαντικά 

στο πορώδες και στη µορφολογία των παραγοµένων στερεών σύµφωνα µε τις µελέτες 

ισοθερµικής ογκοµετρικής προσρόφησης Ν2 και SEM, αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας τα στερεά των Ce(IV) και Ce(IΙΙ) πολύ µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και 

καλύτερο πορώδες δίνουν τα δείγµατα από την τετρασθενή πρόδροµη ένωση Ce(OiPr)4. 

Αυξανοµένου του µήκους της υδρόφιλης ουράς Triton-X τα σωµατίδια µικραίνουν, γίνονται 

δηλαδή πιο άµορφα και µεγαλώνει η θερµική σταθερότητα. Τα στερεά CeO2
* από το 

µεγαλύτερο TrX-100 και ενδιάµεσο TrX-114 παρουσιάζουν µικρότερο κρυσταλλικό µέγεθος 

από τα αντίστοιχα του CeO2 βάσει της ανάλυσης XRD και DRUV-Vis για στερεά. Τα στερεά 

τόσο του Ce(IV) όσο και του Ce(IΙΙ) παρουσιάζουν την κρυσταλλική κυβική δοµή του CeO2 

όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα XRD, Raman και XPS. Σύµφωνα µε τις µελέτες FTIR-ATR 

και SEM το µήκος της πολυ(αιθυλενοξυ) ουράς του επιφανειοδραστικού καθορίζει µε 

διαφορετικό τρόπο τη µορφολογία και τα χαρακτηριστικά υφής του παραχθέντος στερεού. 

Τα πειραµατικά δεδοµένα δείχνουν ότι µε µεταβολή του µεγέθους Triton X ρυθµίζονται µε 

ανάλογο τρόπο το πορώδες και τα χαρακτηριστικά υφής όλων των υπό µελέτη δειγµάτων 

(αυξανοµένου του µήκους πολυ(αιθυλενοξυ) πολικής αλυσίδας του Triton X ρυθµίζονται και 

αυξάνονται µε ευθέως ανάλογο τρόπο η ειδική επιφάνεια BET, ο ειδικός όγκος και η µέση 

διάµετρος των πόρων). Συνεπώς, τα µικρογαλακτώµατα νερού σε λάδι Triton X θα µπορούσαν 

να χαρακτηρισθούν ως µικρο-αντιδραστήρες για σύνθεση στερεών µε καθορισµένο πορώδες 

και µορφολογία. 
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Η χρήση αντίστροφων µικυλίων Triton X µεταβαλλόµενου µεγέθους δίνει στερεά TiO2 και 

CeO2 µε ρυθµιζόµενα χαρακτηριστικά πορώδους και υφής έναντι των µεθόδων χωρίς χρήση 

µήτρας όπως η διαλυτοθερµική µέθοδος µε χρήση βενζυλικής αλκοόλης και ξηρού οξικού 

οξέος, και τα υδατικά κολλοειδή συστήµατα σε pH 2. Τα δείγµατα από τις προαναφερθείσες 

µεθόδους παρουσιάζουν µεγαλύτερες ειδικές επιφάνειες σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

πύρωσης αλλά χαρακτηρίζονται από µειωµένη θερµική σταθερότητα και από σταθερά και µη 

ρυθµιζόµενα επιφανειακά χαρακτηριστικά. 

Η προσρόφηση U(VI) από δείγµατα TiO2 προσαρµόζεται περισσότερο στην ισόθερµο 

Freundlich υποδεικνύοντας το σχηµατισµό διαφορετικών επιφανειακών συµπλόκων U(VI) 

στις επιφάνειες TiO2. Οι τιµές του συντελεστή γραµµικής κατανοµής (Kd) κυµαίνονται µεταξύ 

450 και 8600 ml g-1, που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά επιφάνειας και υφής του υλικού. 

Αυτό συµβαδίζει µε το γεγονός ότι µικρότερα σωµατίδια παρουσιάζουν σηµαντικά 

µεγαλύτερη προσροφητική ικανότητα. Η απόδοση της προσρόφησης U(VI) από µεσοπορώδη 

τιτάνια καθορίζεται τόσο από την εσωτερική ειδική επιφάνεια ΒΕΤ, που σχετίζεται µε το 

µεσοπορώδες όσο και από την εξωτερική επιφάνεια που σχετίζεται µε το σωµατιδιακό 

µέγεθος. Η πύρωση των στερεών ως τους 700 oC επιδρά σηµαντικά στην ειδική επιφάνεια ΒΕΤ 

και τον ειδικό όγκο πόρων και πολύ λιγότερο στην εξωτερική επιφάνεια.  

Η προσρόφηση ουρανίου σε δείγµατα δηµήτριας προσαρµόζεται καλύτερα στην ισόθερµο 

Langmuir υποδεικνύοντας την επικράτηση ενός τύπου επιφανειακών ειδών µε τις τιµές της 

µέγιστης προσροφητικής ικανότητας να κυµαίνονται µεταξύ 0.108 και 0.162 mmol g-1. Η 

πύρωση των δειγµάτων µέχρι τους 600 oC οδηγεί στη σταδιακή επιφανειακή απο-υδροξυλίωση 

που οδηγεί στην κρυσταλλική ανάπτυξη των σωµατιδίων µε την παράλληλη µείωση της 

ειδικής επιφάνειας. Η προσροφητική ικανότητα των δειγµάτων µεσοπορώδους δηµήτριας σε 

U(VI) εξαρτάται από την ειδική επιφάνεια που σχετίζεται µε το µεσοπορώδες και τον αριθµό 

των επιφανειακών υδροξυλοµάδων που είναι διαθέσιµες για συµπλοκοποίηση µε τα κατιόντα 

ουρανιλίου. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, προτείνονται οι 

ακόλουθες µελέτες, οι οποίες θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια άλλων 

διδακτορικών διατριβών, ή διατριβών µάστερ: 

ü Ρύθµιση της διαµέτρου των υδάτινων σταγονιδίων των αντίστροφων µικυλίων και του

σωµατιδιακού µεγέθους των στερεών εντός των υδάτινων πυρήνων µε µεταβολή του

λόγου νερού προς επιφανειοδραστικής ουσίας και ανάλυση/µελέτη των

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των υδρόφιλων τασιενεργών αλυσίδων Triton X µε τα

ανόργανα πρόδροµα ολιγοµερή µε δυναµική σκέδαση φωτός (DLS), µικρής γωνίας

σκέδαση ακτίνων Χ (SAXS) και ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης υψηλής

ανάλυσης (HRTEM).

ü Σύνθεση και φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός οξειδίων των µετάλλων ZrO2, La2O3,

Al2O3, TiO2, CeO2 και CeO2
* µέσω αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου και

µεγαλύτερου µεγέθους Triton X και τη χρήση άλλων πρόδροµων ενώσεων όπως είναι

το ισοβουτοξείδιο ή ισοπεντοξείδιο των αντίστοιχων µετάλλων και άλλων οµόλογων

ενώσεων και η ακόλουθη σύγκριση των χαρακτηριστικών υφής των παραχθέντων

στερεών µε εκείνα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής.

ü Σύνθεση και φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός οξειδίων των µετάλλων ZrO2, La2O3,

Al2O3, TiO2, CeO2 και CeO2
* µέσω αντίστροφων µικυλίων µεταβαλλόµενου µεγέθους

άλλων ηλεκτρικώς ουδέτερων, κατιονικών ή και ανιοντικών τασιενεργών µορίων και

τη χρήση ισοπροποξειδίου των αντίστοιχων µετάλλων και η ακόλουθη σύγκριση των

επιφανειακών παραµέτρων των συντιθέµενων δειγµάτων µε εκείνα της παρούσας

Διδακτορικής Διατριβής.

ü Εφαρµογή εξελιγµένων φασµατοσκοπικών τεχνικών, π.χ. Raman, EXAFS, για τον

χαρακτηρισµό των επιφανειακών ειδών όλων των υπό µελέτη οξειδίων των µετάλλων

µε U(VI) σε µοριακό επίπεδο.

ü Περαιτέρω διερεύνηση της προσρόφησης U(VI), Ra(II) και άλλων ραδιονουκλιδίων

στα υπό µελέτη οξείδια µετάλλων, σε πραγµατικά δείγµατα επιφανειακών και υπόγειων

νερών, τα οποία είναι επιρρυπασµένα µε U(VI) ή και άλλα ραδιονουκλίδια. Επίσης, ο

προσδιορισµός της συγκέντρωσης του µεταλλοϊόντος µε τη χρήση α-φασµατοσκοπίας

και χαρακτηρισµός των επιφανειακών ειδών µε χρήση φασµατοσκοπικών τεχνικών

απορρόφησης ακτίνων Χ.
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