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Θεσσαλονίκη 
 
Περίληψη 
 
Τα µεταλλο-οργανικά πλεγµατικά υλικά βασισµένα στις λανθανίδες (Ln- MOFs) 
παρουσιάζουν ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στην γενική ερευνητική περιοχή των µεταλλο-
οργανικών υλικών (MOF), λόγω των µοναδικών οπτικών και µαγνητικών ιδιοτήτων τους 
καθώς επίσης και της χαρακτηριστικής συναρµογής των διαφόρων µεταλλικών ιόντων των 
λανθανίδων σε αντίστοιχα σύµπλοκα υλικά. Επιπλέον, η φωταύγεια που προέρχεται από τις 
λανθανίδες αποτελεί θεµατική ενότητα που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα επί µακρόν. 
Η πορώδης δοµή των MOFs ( και γνωστά ως πολυµερή συναρµογής) προσδίδει υψηλή 
εκλεκτικότητα, καθιστώντας τα ιδανικά υλικά για την παραγωγή αισθητήρων χηµικών 
ουσιών για βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές. Συνεπώς, η χηµική ευαισθησία των 
Ln-MOFs αντικατοπτρίζει πολύ ελπιδοφόρες εφαρµογές.  

Για τη µελέτη της χηµείας των Ln-MOFs, σε υδατικό και οργανικό περιβάλλον, επιλέχθηκαν 
οι λανθανίδες λανθάνιο, νεοδύµιο και δηµήτριο και τα 3dµέταλλα χρώµιο και κοβάλτιο. Ως 
υποκαταστάτης επιλέχθηκε το ηλεκτρικό οξύ και επιλέχθηκαν χηλικοποιητές µε βενζολικούς 
δακτυλίους, όπως η 1,10- φαινανθρολίνη και η 4,4́ - διπυριδίνη. Λόγω της δυσκολίας 
συναρµογής του µεταβατικού µετάλλου στο κρυσταλλικό πλέγµα των λανθανιδικών 
πλεγµατικών υλικών, εκτός από τα τριαδικά συστήµατα λανθανίδα-µεταβατικό µέταλλο- 
υποκαταστάτης µελετήθηκαν και τα δυαδικά συστήµατα λανθανίδα- υποκαταστάτης. 

Τα υλικά που συντέθηκαν και αποµονώθηκαν από την µελέτη συναρµογής των τρισθενών 
λανθανιδικών ιόντων µε το ηλεκτρικό οξύ ήταν: 

• [La2(C4H4O4)3(H2O)]n(1) 

• [La2(C4H4O4)3(Η2Ο)]n ·nΗ2Ο (2) 

• [La2(C4H4O4)2(Η2Ο)(NO3)(OH)]n(3) 

• [Nd2(C4H4O4)3(H2O)]n ·2n(H2O) (4) 

Ο χαρακτηρισµός των ενώσεων (1)-(4) περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της κρυσταλλικής 
δοµής µέσω περίθλασης ακτίνων Χ µονοκρυστάλλου, τη λήψη του φάσµατος FTIR και τη 
στοιχειακή τους ανάλυση. Τα νέα  κρυσταλλικά υλικά (1)-(4) έχουν µικροπορώδη 3Dδοµή, η 
οποία προσδίδει υψηλή εκλεκτικότητα, γεγονός που τα καθιστά πολλά υποσχόµενα για την 
παραγωγή αισθητήρων χηµικών ουσιών για βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές. 
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