
 

 Περιγραφή Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών (Α. Τασιόπουλος)*  

*Θα επιλεγούν μέχρι δύο φοιτητές/τριες  

1. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νέων Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών για χρήση σε 

περιβαλλοντικές/ενεργειακές εφαρμογές  

(1 Θέση)  
 

Τα MOFs είναι μόνο- δι- και τρισ-διάστατες δομές οι οποίες αποτελούνται από το μέταλλο, τους 

υποκαταστάτες και είτε δεσμούς μεταξύ του μετάλλου και του υποκαταστάτη, ή υπερμοριακές 

αλληλεπιδράσεις μέσω, για παράδειγμα δεσμών υδρογόνου. Η κατηγορία αυτή των υλικών έχει 

προσελκύσει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια καθώς έχει διαπιστωθεί η 

δυνατότητα χρήσης τους σε τεχνολογικές εφαρμογές. Ανάμεσα στις πολλές πιθανές εφαρμογές 

τέτοιων υλικών είναι η ικανότητα προσρόφησης αερίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως για 

παράδειγμα H2, CO2, CH4, και η προσρόφηση οργανικών και ανόργανων ρύπων από υδατικά μέσα. 

Έτσι τέτοια υλικά εμφανίζουν σημαντικές ενεργειακές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην 

αποθήκευση Η2, στην επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά του φυσικού αερίου, κλπ. Επίσης, 

έχουν και σημαντικές περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην κατεργασία αστικών 

λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Η σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές των MOFs είναι 

θέματα που απασχολούν ερευνητικά την ομάδα χημείας μεταλλο-οργανικών υλικών.  

 

Στόχος στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση και η μελέτη των ιδιοτήτων νέων 

MOFs. O χαρακτηρισμός των ενώσεων θα πραγματοποιηθεί τόσο σε διάλυμα όσο και σε στερεά 

κατάσταση με τη χρήση διάφορων φασματοσκοπικών και αναλυτικών τεχνικών (φασματοσκοπίες 

ΝΜR, υπεριώδους/ορατού, υπερύθρου, κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλων, κλπ).  



2. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμεταλλικών Ενώσεων Παραμαγνητικών Ιόντων 

Μετάπτωσης  

(1 Θέση)  
 

Στόχος μας είναι στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας να γίνει εφικτή η σύνθεση νέων 

πολυπυρηνικών συμπλόκων με 3d παραμαγνητικά μεταλλοϊόντα μετάπτωσης.  

 

Τέτοιες ενώσεις έχουν προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε σπουδαίες τεχνολογικές εφαρμογές λόγω των εξαιρετικών 

μαγνητικών τους ιδιοτήτων, ενώ κάποιες απο αυτές απαντώνται συχνά στο ενεργό κέντρο ενζύμων 

και είναι υπεύθυνες για σημαντικές αντιδράσεις που επιτελούνται στα βιολογικά συστήματα. 

Συγκεκριμένα, οι πλειάδες των 3d μεταλλοϊόντων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη βιοανόργανη 

χημεία καθώς αποτελούν μοντέλα για το ενεργό κέντρο μεταλλοενζύμων, με χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αυτό του Φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII). Το τελευταίο περιέχει στο ενεργό του κέντρο μια 

πενταπυρηνική (Mn4Ca) πλειάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τη φωτοσυνθετική οξείδωση του H2O σε 

μοριακό O2, και κατά συνέπεια για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Απο την άλλη πλευρά, η 

ανακάλυψη ότι μοναδικά μόρια μπορούν να δράσουν ως μαγνήτες αποτελεί σήμερα μια νέα 

προσέγγιση για τη σύνθεση μικροσκοπικών (της τάξης μεγέθους των νανομέτρων) μαγνητικών 

υλικών. Αυτά τα μόρια αποκαλούνται Μαγνήτες Μοναδικού Μορίου (ΜΜΜ). Κάθε τέτοιο μόριο 

αποτελεί ένα μοναδικό μαγνητικό σωματίδιο το οποίο σε θερμοκρασίες < Τκρίσιμη εμφανίζει την 

κλασική μακροσκοπική ιδιότητα ενός μαγνήτη που είναι η υστέρηση της μαγνήτισης. Οι ΜΜΜ 

οφείλουν τις ιδιότητές τους στο συνδυασμό της υψηλής τιμής spin στη θεμελιώδη κατάσταση (S) και 

της μαγνητικής ανισοτροπίας τύπου Ising (αρνητική τιμή της παραμέτρου σχάσης σε μηδενικό πεδίο, 

D). Πολυπυρηνικά σύμπλοκα των 3d μεταλλοϊόντων μετάπτωσης έχουν βρεθεί να εμφανίζουν 

ιδιότητες ΜΜΜ. Αυτό το φαινόμενο έχει πολύ σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς οι ΜΜΜ 

κάνουν δυνατό το σχεδιασμό chips τεράστιας πυκνότητας μνήμης, όπου ένα bit ψηφιακής 

πληροφορίας (0 ή 1) μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα μόριο, παρά σε ένα σημαντικά μεγαλύτερου 

μεγέθους κλασικό μαγνήτη. Παρόλα αυτά, για να γίνει εφικτή η σε βιομηχανική κλίμακα χρήση ΜΜΜ 

θα πρέπει πρώτα να συντεθούν ενώσεις που εμφανίζουν αυτές τις ιδιότητες σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες. Με άλλα λόγια θα πρέπει να συντεθούν μόρια με υψηλότερη τιμή S και/ή D. Για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να συντεθούν νέα υψηλής πυρηνικότητας σύμπλοκα.  

 

Στόχος στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση και η μελέτη των ιδιοτήτων νέων 

πολυμεταλλικών πλειάδων. O χαρακτηρισμός των ενώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί τόσο σε 

διάλυμα με την χρήση μιας σειράς τεχνικών, όπως με φασματοσκοπίες ΝΜR και 

υπεριώδους/ορατού, όσο και σε στερεή κατάσταση με φασματοσκοπία υπερύθρου και 

κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ σε μονοκρύσταλλους. 


