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Περίληψη 

Η απεξάρτηση από την χρήση των ορυκτών καυσίµων όπως το πετρέλαιο και ο 
γαιάνθρακας αποτελεί στις µέρες µας στρατηγικό στόχο σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα 
συγκεκριµένα καύσιµα αποτελούν µη-ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η 
χρήση τους είναι εξαιρετικά επιβλαβής για το περιβάλλον. Η χρήση ενός «πράσινου 
καυσίµου» όπως το υδρογόνο (καύσιµο µε µηδενική εκποµπή ρύπων) σε ευρεία κλίµατα στα 
µέσα µαζικής µεταφοράς, πραγµατικά θα έλυνε το πρόβληµα της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος (µηδενική εκποµπή CO2). Με την υπάρχουσα τεχνολογία (κύτταρα καύσεως), 
το µεγαλύτερο πρόβληµα για την χρήση του υδρογόνου ως καύσιµο, ιδιαίτερα στα µέσα 
µαζικής µεταφοράς, εντοπίζεται στην αποθήκευση του. 

Με στόχο την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος, η επιστηµονική κοινότητα σε 
διεθνές επίπεδο έχει στραφεί στην προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόµων πορωδών στερεών 
τα οποία θα προσροφούν αντιστρεπτά, ικανές ποσότητες υδρογόνου. Κλασσικά πορώδη 
στερεά όπως για παράδειγµα οι ζεόλιθοι εµφανίζουν σηµαντικές προσροφητικές ιδιότητες, 
όχι όµως και στην περίπτωση του υδρογόνου. Τα τελευταία χρόνια µια νέα οικογένεια 
πορωδών στερεών, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως MOF’s (Metal-Organic 
Frameworks)1 ή PCPs (Porous Coordination Polymers)2, λόγω των ιδιαίτερων δοµικών 
χαρακτηριστικών τους, υπόσχεται την λύση του προβλήµατος. 
 Στην εισαγωγή της παρούσας οµιλίας θα γίνει µια συνοπτική αναφορά για την 
ανάπτυξη των στερεών τύπου MOF και θα αναφερθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της 
αποθήκευσης υδρογόνου και διαχωρισµού αερίων όπως CO2/CH4. Στο κύριο µέρος της 
οµιλίας θα περιγραφή η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου µας στο συγκεκριµένο 
πεδίο, η οποία εντοπίζεται στην ανάπτυξη νέων πορωδών στερεών τύπου MOF 
βασισµένα σε µέταλλα µετάπτωσης και λανθανίδες, χρησιµοποιώντας νέους 
οργανικούς υποκαταστάτες που διαθέτουν οµάδες όπως –SO3

- (sulfonic groups), –
SO2 (sulfone groups) και -ΟΗ. Η προτεινόµενη µεθοδολογία έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία 
από την οµάδας µας η οποία πολύ πρόσφατα δηµοσίευσε3 τα πρώτα MOFs µε τον οργανικό 
υποκαταστάτη H2L1 που φαίνεται στο σχήµα 1. Για παράδειγµα, τα υλικά που προέκυψαν 
µετά από αντίδραση του υποκαταστάτη H2L1 και Zn2+ εµφανίζουν εντελώς νέα δοµικά 
χαρακτηριστικά, είναι ανοικτές δοµές, ενώ ταυτόχρονα έχουν σηµαντικές προσροφητικές 
ιδιότητες.  

 
Σχήµα 1.  Η αντίδραση του υποκαταστάτη H2L1 (4,4'-bibenzoic acid-2,2'-sulfone) µε Zn

2+ 
οδηγεί στο σχηµατισµό 

νέων MOFs µε σηµαντικές προσροφητικές ιδιότητες, ιδιαίτερα για Η2 και CO2 . 
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