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Characterisation of porous solids using
small-angle scattering and NMR cryoporometry
J.C.Dore, J.B.W.Webber and J.H.Strange
[School of Physical Sciences, University of Kent, Canterbury, CT2 7NR, UK]
Κεψωορδσ:
Μεσοπορουσ σιλιχασ, αχτιϖατεδ χαρβονσ, σmαλλ−ανγλε σχαττερινγ, χρψοποροmετρψ, νευτρον διφφραχτιον
Abstract
Τηε χηαραχτεριστιχσ οφ σεϖεραλ πορουσ σψστεmσ ηαϖε βεεν στυδιεδ βψ τηε υσε οφ σmαλλ−ανγλε νευτρον
σχαττερινγ [ΣΑΝΣ] ανδ νυχλεαρ mαγνετιχ ρεσονανχε [ΝΜΡ] τεχηνιθυεσ. Τηε mεασυρεmεντσ ρεϖεαλ
διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ φορ σολ−γελ σιλιχασ, αχτιϖατεδ χαρβονσ ανδ ορδερεδ mεσοπορουσ σιλιχασ οφ τηε
ΜΧΜ ανδ ΣΒΑ τψπε. Γοοδ αγρεεmεντ ισ οβταινεδ βετωεεν γασ αδσορπτιον mεασυρεmεντσ ανδ τηε
ΝΜΡ ανδ ΣΑΝΣ ρεσυλτσ φορ πορε σιζεσ αβοϖε 10 νm. Ρεχεντ mεασυρεmεντσ οφ τηε ωατερ/ιχε πηασε
τρανσφορmατιον ιν ΣΒΑ σιλιχασ βψ νευτρον διφφραχτιον αρε αλσο πρεσεντεδ ανδ ινδιχατε α χοmπλεξ
ρελατιονσηιπ τηατ ωιλλ ρεθυιρε mορε δεταιλεδ τρεατmεντ ιν τερmσ οφ τηε ποσσιβλε εφφεχτσ οφ mιχροποροσιτψ
ιν τηε σιλιχα συβστρατε. Τηε χοmπλεmενταριτψ οφ τηε διφφερεντ mετηοδσ ισ εmπηασισεδ ανδ τηερε ισ βριεφ
δισχυσσιον οφ ισσυεσ ρελατεδ το ποσσιβλε φυτυρε δεϖελοπmεντσ.
1. Introduction
Πορουσ σολιδσ οχχυρ νατυραλλψ ιν α mινεραλογιχαλ ορ βιοσχιενχεσ χοντεξτ βυτ τηε mαιν ιντερεστ ισ ιν
φαβριχατεδ mατεριαλσ φορ υσε ιν ινδυστριαλ προχεσσεσ. Φυρτηερmορε, τηε προπερτιεσ οφ σολιδσ ανδ λιθυιδσ
χονφινεδ ινσιδε τηε πορεσ αρε σιγνιφιχαντλψ mοδιφιεδ ιν τερmσ οφ τηερmοπηψσιχαλ, στρυχτυραλ ανδ
ελεχτρονιχ προπερτιεσ.
Τηε εαρλιεστ φορmσ οφ πορουσ mατεριαλ ωερε βασεδ ον χαρβον ανδ τηερε ισ χοντινυεδ ιντερεστ ιν τηε
προπερτιεσ οφ αχτιϖατεδ χαρβονσ ανδ, mορε ρεχεντλψ, χαρβον νανοτυβεσ. Ηοωεϖερ, τηε mοστ υσεφυλ
mατεριαλ φορ ρεσεαρχη πυρποσεσ ιν τηε mεσοπορουσ ρανγε ηασ βεεν σιλιχα, ωηιχη χαν βε υσεδ το προδυχε
ωελλ−χηαραχτερισεδ mεσοπορουσ σολιδσ ωιτη χοντρολλεδ χηαραχτεριστιχσ. Ανοτηερ mατεριαλ ωιτη σπεχιφιχ
προπερτιεσ ισ αλυmινα, φαβριχατεδ ιν τηε φορm οφ αν ανοδιχ mεmβρανε.
2. Characteristics of porous materials
Τηε mαιν αδϖανταγε οφ mεσοπορουσ mατεριαλσ ισ τηε ηιγη ιντερναλ συρφαχε αρεα, ωηιχη ισ εξποσεδ το
ανψ λιθυιδ, γασ ορ ϖαπουρ πηασε. Σπεχιφιχ συρφαχε ιντεραχτιονσ οχχυρ, δυε το ιντερφαχιαλ φορχεσ, τηατ λεαδ
το α mοδιφιεδ βεηαϖιουρ χοmπαρεδ ωιτη τηε βυλκ πηασε. Τηισ φεατυρε ισ υσεδ ιν ηετερογενεουσ
χαταλψσισ βυτ τηερε αρε οτηερ προπερτιεσ τηατ αρε οφ ιντερεστ ανδ δεπενδ ον τηε mοδιφιεδ πηασεσ οφ τηε
αδσορβεδ/χονφινεδ mατεριαλ.
Τηε mοστ βασιχ προπερτψ ισ τηε διστριβυτιον φυνχτιον φορ τηε mεαν πορε σιζεσ. Σοmε mατεριαλσ ηαϖε α
ϖερψ ναρροω πορε σιζε διστριβυτιον (∼10%) ανδ αρε ρεγαρδεδ ασ ‘mονοδισπερσε’ βυτ οτηερσ mαψ ηαϖε α
ϖερψ ωιδε ρανγε, σπαννινγ τηε mιχρο−πορε το mαχρο−πορε ρεγιονσ. Τηε πορε νετωορκ ισ αλσο οφ
ιmπορτανχε ανδ mαψ βε δισορδερεδ ορ ορδερεδ. Τηε σολ−γελ προχεσσ λεαδσ το α δισορδερεδ πορε ϖολυmε
βυτ τηε οϖεραλλ σψστεm δοεσ χονταιν στρυχτυραλ φεατυρεσ. Ιν χοντραστ, α τεmπλατινγ προχεσσ ισ υσεδ το
προδυχε τηε ΜΧΜ− ανδ ΣΒΑ−σιλιχασ ανδ τηε ρεσυλτινγ νετωορκσ ηαϖε α ωελλ−δεφινεδ λαττιχε στρυχτυρε
ον α mεσοσχοπιχ σχαλε. Σιmιλαρλψ, τηε ανοδιχ αλυmινιυm οξιδε [ΑΑΟ] mεmβρανεσ ηαϖε α στρονγλψ−

οριεντεδ σετ οφ ιδεντιχαλ παραλλελ χψλινδριχαλ πορεσ τηατ ηαϖε λαργερ διαmετερσ τηαν τηε ΜΧΜ/ΣΒΑ
σιλιχασ.
3. Experimental techniques
a) Small angle scattering
Σmαλλ ανγλε σχαττερινγ οφ ξ−ραψσ ανδ τηερmαλ νευτρονσ προϖιδεσ α διρεχτ mεασυρεmεντ οφ σπατιαλ
ινηοmογενειτιεσ ιν τηε σαmπλε mατεριαλ.
Φορ τηε πορουσ mατεριαλσ χοmπρισινγ α σολιδ mατριξ ωιτη α πορε διστριβυτιον ρεπρεσεντεδ βψ ρ(r),
τηε σχαττερινγ ιντενσιτψ Ι(Q) mαψ βε ωριττεν ιν γενεραλ φορm [1] ασ:−
Ι (Q)  Κ

2

3
  (r) εξπ (ι Q.r) δ r ,

(1)

ωηερε Κ ισ α νορmαλισατιον χονσταντ ανδ Q ισ τηε σχαττερινγ ϖεχτορ. Φορ α τωο χοmπονεντ σψστεm
οφ πορεσ ανδ ϖοιδσ ωιτη α ηοmογενεουσ σολιδ πηασε δενσιτψ οφ ρΣ, τηε εξπρεσσιον ισ φρεθεντλψ
ωριττεν, ιν τερmσ οφ α διστριβυτιον οφ δεφινεδ ‘παρτιχλεσ’ ορ πορεσ, βψ σεπαρατινγ τηε τωο σπατιαλ
χοmπονεντσ. Τηε αππροξιmατε εξπρεσσιον φορ α διλυτε σψστεm τηεν βεχοmεσ:−
2
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(2)
ωηερε Φ(Θ,Ρ) ισ α φορm−φαχτορ τηατ χηαραχτερισεσ τηε διστριβυτιον οφ πορε σιζεσ ανδ σηαπεσ ανδ Σ(Θ)
ισ α στρυχτυρε φαχτορ τηατ ρεπρεσεντσ τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ τηε πορεσ.
Αν αλτερνατιϖε αππροαχη το τηε δεσχριπτιον οφ σπατιαλ φεατυρεσ ινϖολϖεσ τηε υσε οφ χορρελατιον
φυνχτιονσ τηατ αρε mορε φαmιλιαρ ιν τηε δεσχριπτιον οφ τηε ατοmιχ παιρ διστριβυτιον φυνχτιον φορ
δισορδερεδ mατεριαλσ συχη ασ γλασσεσ ανδ λιθυιδσ. Ιν τηε ΣΑΣ ρεγιmε, τηε συmmατιον οϖερ
ινδιϖιδυαλ ατοm σιτεσ βεχοmεσ αν ιντεγραλ οϖερ τηε ινηοmογενεουσ δενσιτψ διστριβυτιον, συχη τηατ α
σπατιαλ χορρελατιον φυνχτιον χαν βε εϖαλυατεδ φροm τηε τρανσφορm ρελατιον [2] :−

2
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Τηισ εξπρεσσιον ονλψ ασσυmεσ τηατ τηερε ισ α ρανδοm οριεντατιον οφ τηε πορε σηαπεσ ανδ σιζεσ
τηρουγηουτ τηε σαmπλε mατεριαλ (ι.ε. νο ανισοτροπψ). Τηε τρανσφορmατιον προχεδυρε ισ ρουτινελψ
υσεδ ιν τηε αναλψσισ οφ δισορδερεδ mατεριαλσ, ανδ ισ χλεαρλψ mοδελ−ινδεπενδεντ; ιτ ϕυστ χονϖερτσ τηε
εξπεριmενταλ οβσερϖατιονσ (ασ α φυνχτιον οφ Θ) το α χορρεσπονδινγ σπατιαλ διστριβυτιον (ασ α
φυνχτιον οφ ρ). Βοτη φυνχτιονσ mαψ βε υσεδ ασ α βασισ φορ φυρτηερ αναλψσισ υσινγ σπεχιφιχ mοδελσ οφ
τηε πορε στρυχτυρε.
Το οβταιν α mορε δεταιλεδ υνδερστανδινγ οφ τηε πορε χηαραχτεριστιχσ, τηε χορρελατιον φυνχτιον
αππροαχη ηασ βεεν υσεδ βψ ϖαριουσ ωορκερσ, ωηιλε οτηερσ νοω υσε χηορδαλ δεσχριπτορσ, [3−10].
Ηοωεϖερ, τηε Γ(ρ) ορ δ(ρ) χυρϖεσ δο νοτ ρελατε σιmπλψ το α πορε σιζε διστριβυτιον φυνχτιον ασ
δετερmινεδ βψ τεχηνιθυεσ συχη ασ γασ αδσορπτιον, υνλεσσ χερταιν ασσυmπτιονσ αρε mαδε χονχερνινγ
πορε σηαπεσ ανδ σιζε ϖαριατιονσ.
Τψπιχαλ ϖαλυεσ οφ Θ φορ ινστρυmεντσ δεϖοτεδ το σmαλλ−ανγλε σχαττερινγ αρε 10−3 − 0.2 ‚−1 φορ
νευτρονσ ανδ 5.10−5 − 0.2 ‚−1 φορ ξ−ραψσ, χοϖερινγ α σπατιαλ ρανγε οφ ∼1νm − 1μm. Χονϖεντιοναλ
σψστεmσ υσε α mονοχηροmατιχ ινχιδεντ βεαm ωιτη αν αρεα mυλτιδετεχτορ τηατ ισ υσυαλλψ mοϖεαβλε
το σελεχτ τηε Θ−ρανγε αππροπριατε φορ τηε εξπεριmεντ. Τηε χοmπλετε 2D ιντενσιτψ προφιλε ισ
mεασυρεδ σο τηατ ανψ ανισοτροπψ ρεσυλτινγ φροm οριεντατιοναλ εφφεχτσ ιν τηε σαmπλε mατεριαλ ισ
ιmmεδιατελψ αππαρεντ.

Τηε ΣΑΣ mετηοδ ηασ βεεν ωιδελψ δεϖελοπεδ ανδ τηερε ισ α λαργε λιτερατυρε ον ινστρυmεντατιον ανδ
αναλψσισ προχεδυρεσ. Τηε mαιν λιmιτατιον το τηε mετηοδ ισ ιν δεϖισινγ α συιταβλε αναλψτιχ φορm φορ
Φ(Θ,Ρ) ωιτη mεανινγφυλ παραmετερσ ανδ ιτ ισ φρεθυεντλψ νεχεσσαρψ το mακε αππροξιmατιονσ ιν τηε
δατα φιττινγ προχεσσ, παρτιχυλαρλψ ωηερε τηερε ισ α ηιγη ποροσιτψ. Τηε αλτερνατιϖε αππροαχη φορ τηε
‘νον−διλυτε’ σψστεmσ στυδιεδ ηερε, ισ το χρεατε mοδελσ οφ τηε νανοπορουσ σψστεmσ, ανδ τηεν το
περφορm διρεχτ αναλψτιχ ανδ νυmεριχαλ εϖαλυατιον οφ τηε σολιδ−σολιδ ραδιαλ διστριβυτιον φυνχτιον
Γ(ρ) ανδ τηυσ τηε χορρεσπονδινγ Ι(Θ), φορ χοmπαρισον ωιτη τηε mεασυρεδ σχαττερινγ [9, 10]. Τηισ
mετηοδ οφφερσ mανψ αδϖανταγεσ ιν πραχτιχε, ανδ ισ δισχυσσεδ φυρτηερ φορ τηε παρτιχυλαρ χασε οφ σολ−
γελ σιλιχασ ιν Σεχ.4α.

b) NMR Cryoporometry
Α παρτιχυλαρλψ ποωερφυλ σετ οφ τεχηνιθυεσ υσεδ το στυδψ mεσοσχοπιχ στρυχτυρεσ ινϖολϖεσ ιmβιβινγ α
λιθυιδ ιντο α πορουσ mεδια, ανδ τηεν ινϖεστιγατινγ τηε πηψσιχαλ προπερτιεσ οφ τηε χονφινεδ πηασεσ.
Ονε οφ τηεσε τεχηνιθυεσ υσεσ τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον [11], ωηιχη ρελατεσ τηε δεπρεσσιον ιν
τηε mελτινγ τεmπερατυρε το τηε πορε διmενσιονσ, ανδ ισ ρουτινελψ υσεδ ιν διφφερεντιαλ σχαννινγ
χαλοριmετρψ [DΣΧ] ορ τηερmοποροσιmετρψ [12].
Τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον φορ τηε mελτινγ ποιντ δεπρεσσιον
διαmετερ ξ ισ γιϖεν βψ :−

Τm  Τm  Τm ( ξ ) 

4 σλ Τ m
ξΗ φ  σ

 Τm

φορ α σmαλλ χρψσταλ οφ

(4α)

ωηερε Τm ισ τηε νορmαλ mελτινγ ποιντ οφ τηε λιθυιδ Τm (ξ) ισ τηε mελτινγ ποιντ φορ χρψσταλλιτεσ οφ
διαmετερ ξ, σφ ισ τηε συρφαχε ενεργψ ατ τηε λιθυιδ−σολιδ ιντερφαχε, Η φ ισ τηε βυλκ εντηαλπψ οφ
φυσιον (περ γραm οφ mατεριαλ) ανδ Σ ισ τηε δενσιτψ οφ τηε σολιδ., ωηιχη mαψ βε ρεωριττεν ασ:−
κΓΤ
(4β)
Τm 
ξ
Τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον ισ τηε χονσταντ πρεσσυρε (ϖαρψινγ τεmπερατυρε) αναλογυε οφ τηε
χονσταντ τεmπερατυρε (ϖαρψινγ πρεσσυρε) Κελϖιν εθυατιον.
Α ϖαριαντ οφ τηε υσυαλ τηερmοπορισιmετρψ τεχηνιθυε, τερmεδ ΝΜΡ χρψοποροmετρψ [9,10,13−16] ηασ
βεεν δεϖελοπεδ, υσινγ νυχλεαρ mαγνετιχ ρεσονανχε το δετερmινε τηε θυαντιτψ οφ λιθυιδ ινσιδε τηε
αϖαιλαβλε πορε ϖολυmε. Τηε σαmπλε ισ χοολεδ σο τηατ αλλ τηε λιθυιδ ιν τηε πορεσ ισ φροζεν ανδ τηε
mατεριαλ ισ τηεν ηεατεδ σλοωλψ (τψπιχαλλψ ατ α ρατε οφ 0.2 Κ.mιν−1). Τηε mαγνιτυδε οφ τηε ΝΜΡ
σιγναλ φροm τηε mοβιλε προτονσ ιν τηε λιθυιδ στατε ισ mεασυρεδ ασ ιτ δεϖελοπσ δυρινγ τηε ωαρmινγ
προχεσσ. Φιγ, 1α σηοωσ α τψπιχαλ χυρϖε φορ αν οϖερ−φιλλεδ σαmπλε οφ χψχλοηεξανε ιν α σολ−γελ σιλιχα.
Τηε χυρϖε ηασ α πλατεαυ ρεγιον ωηερε τηε αβσορβατε ηασ χοmπλετελψ mελτεδ ανδ α φυρτηερ ρισε τηατ
οχχυρσ ατ τηε νορmαλ βυλκ mελτινγ ποιντ [6.5ο Χ] δυε το τηε εξχεσσ λιθυιδ ον τηε ουτσιδε οφ τηε
γραινσ. Τηε πορε διστριβυτιον φυνχτιον mαψ βε δετερmινεδ διρεχτλψ φροm τηισ mελτινγ χυρϖε υσινγ
τηε Γιββσ−Τηοmσον εξπρεσσιον (4), ωιτη α συιταβλε χαλιβρατιον χονσταντ κΓΤ, ανδ τηε ρεσυλτινγ
φυνχτιον ισ σηοων ιν Φιγ. 1β.

Τηε ΝΜΡ mετηοδ ηασ α νυmβερ οφ αδϖανταγεσ οϖερ τηε DΣΧ mετηοδ σινχε τηε mεασυρεδ σιγναλ
δοεσ νοτ ρελψ ον τρανσιεντ τηερmαλ φλοωσ βυτ mεασυρεσ τηε θυαντιτψ οφ λιθυιδ διρεχτλψ.
Χονσεθυεντλψ, τηε τεmπερατυρε ραmπ χαν βε αδϕυστεδ το φιτ τηε χονδιτιονσ οφ τηε mατεριαλ υνδερ
ινϖεστιγατιον ανδ α ωελλ−δεφινεδ πορε σιζε ωιτη α σηαρπ τρανσιτιον χαν βε στυδιεδ ωιτη α σλοωερ
τεmπερατυρε ϖαριατιον. Τηε mετηοδ ισ χονϖενιεντλψ υσεδ οϖερ α λενγτη σχαλε εξτενδινγ φροm 2νm το
2m. Χοmπαρατιϖε στυδιεσ ον σολ−γελ mατεριαλσ (Σεχ.4α) ηαϖε σηοων τηατ τηερε ισ γοοδ αγρεεmεντ
βετωεεν DΣΧ, γασ αδσορπτιον ανδ ΝΜΡ χρψοποροmετρψ οϖερ τηε ρανγε 2νm το 50 νm [9,10] (Φιγ.
2).
ΝΜΡ χρψοποροmετρψ χαν αλσο βε χοmβινεδ ωιτη στανδαρδ ΝΜΡ ιmαγινγ τεχηνιθυεσ το γιϖε σπατιαλ
ρεσολυτιον ιν ονε, τωο ανδ τηρεε διmενσιονσ ον α mαχροσχοπιχ σχαλε [14]. Φιγ. 3 σηοωσ τηε τωο−
διmενσιοναλ χασε οφ φουρ 4mm ιντερναλ διαmετερ τυβεσ χονταινινγ ποωδερ σαmπλεσ οφ σολ−γελ
σιλιχασ ωιτη διφφερεντ πορε διαmετερ. Εαχη οφ τηε τυβεσ ισ χλεαρλψ ρεσολϖεδ ανδ τηε χορρεσπονδινγ
πορε χηαραχτεριστιχσ αρε σιmυλτανεουσλψ ιδεντιφιεδ. ΝΜΡ χρψοποροmετρψ ισ προβαβλψ τηε ονλψ
mετηοδ χυρρεντλψ χαπαβλε οφ ρεσολϖινγ τηε 3D βυλκ mαχροσχοπιχ διστριβυτιον οφ α νανο− ορ mεσο−
στρυχτυρεδ πορουσ mατεριαλ ον α 100m το 10mm λενγτη σχαλε ανδ χυρρεντλψ ηασ αππλιχατιονσ ιν
γεολογιχαλ ανδ βιολογιχαλ στυδιεσ, ασ ωελλ ασ mατεριαλ στυδιεσ φορ τηε χονστρυχτιον ινδυστρψ.

c) Comparative studies and complementarity
Μυχη οφ τηε ινϖεστιγατιον οφ πορε χηαραχτεριστιχσ ισ χοmmονλψ χονδυχτεδ βψ γασ αδσορπτιον
mεασυρεmεντσ (ασ ρεπρεσεντεδ ατ τηισ mεετινγ). Τηε mαιν οβϕεχτιϖε ισ το δετερmινε τηε πορε σιζε
διστριβυτιον φυνχτιον, Π(ρ), πορε ϖολυmε, ςΠ, ανδ συρφαχε αρεα ΑΣ, ωηιχη χαν βε υσεδ φορ
αππλιχατιονσ ινϖολϖινγ χονδενσεδ πηασεσ ιν τηε πορεσ. Wηεν διφφερεντ σαmπλε mατεριαλσ αρε
φαβριχατεδ, ιτ ισ υσυαλλψ α ρελατιϖε εϖαλυατιον τηατ ισ ρεθυιρεδ ανδ α δεταιλεδ θυαντιτατιϖε
δετερmινατιον οφ τηε ‘ρεαλ’ πορε διστριβυτιον χηαραχτεριστιχσ ισ νοτ υσυαλλψ ρεθυιρεδ. Ηοωεϖερ, α
ρελατεδ θυεστιον αρισεσ ασ το ωηετηερ τηε διφφερεντ τεχηνιθυεσ προδυχε τηε σαmε ϖαλυεσ φορ τηε
δεφινινγ παραmετερσ. Σινχε τηε ϖαριουσ mετηοδσ ρελψ ον διφφερεντ πηψσιχαλ ασσυmπτιονσ, ιτ ισ νοτ
οβϖιουσ τηατ τηε ρεσυλτσ ωιλλ νεχεσσαριλψ βε εθυιϖαλεντ. Φορ εξαmπλε, mερχυρψ ινϕεχτιον
ποροσιmετρψ ισ χοmmονλψ υσεδ ανδ δετερmινεσ τηε πορε τηροατ διαmετερ ασ οπποσεδ το τηε mεαν
πορε διαmετερ.
Α χοmπαρατιϖε ινϖεστιγατιον οφ mεασυρεmεντσ ιντερ−ρελατινγ δατα φροm γασ αδσορπτιον, DΣΧ
τηερmοποροσιmετρψ, ΝΜΡ χρψοποροmετρψ, ΝΜΡ ρελαξατιον, ΝΜΡ ρελαξοmετρψ, ΝΜΡ διφφυσιον,
νευτρον διφφραχτιον ανδ σmαλλ ανγλε νευτρον σχαττερινγ mεασυρεmεντσ ον α στανδαρδ σετ οφ mατεριαλσ
ηασ τηερεφορε βεεν ινστιτυτεδ, ιν αδδιτιον το τηε υσε οφ δενσιτψ ανδ ιmβιβατιον τεχηνιθυεσ [9,10,16].
Πρελιmιναρψ χριτιθυεσ οφ τηε ρεσυλτσ οβταινεδ φροm τηε διφφερεντ τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν πυβλισηεδ
ελσεωηερε [16], βυτ σοmε γενεραλ ρεmαρκσ αρε mαδε ιν Σεχτιον 4.
Φυρτηερmορε, χονσιδεραβλε προγρεσσ ηασ βεεν mαδε ιν τηε ρεπρεσεντατιον οφ σολ−γελ σιλιχασ βψ
χρεατινγ αναλψτιχ ανδ νυmεριχαλ mοδελσ οφ εξτενδεδ αρραψσ οφ πορε στρυχτυρεσ τηατ χαν βε διρεχτλψ
χοmπαρεδ ωιτη τηε εξπεριmενταλ δατα. Συχη mετηοδσ αρε ρελατεδ το τηε ωορκ οφ Στεπανεκ ετ αλ [17]
ανδ Λεϖιτζ [18] ασ πρεσεντεδ ατ τηισ mεετινγ ανδ δισχυσσεδ ιν Σεχ 4α. Τηε χοmπλεmενταριτψ οφ τηε
διφφερεντ mετηοδσ ισ αππαρεντ ανδ α συιταβλε χοmβινατιον οφ τηε ινφορmατιον σηουλδ βε χαπαβλε οφ
ρεϖεαλινγ χηαραχτεριστιχσ τηατ νο σινγλε τεχηνιθυε χαν γιϖε ον ιτσ οων [16].

4. Example mesoporous materials
a) Sol-gel silicas
Μεσοπορουσ σιλιχασ χαν ηαϖε α ωιδε ρανγε οφ χηαραχτεριστιχσ. Wε ηαϖε στυδιεδ σαmπλεσ οφ σολ−γελ
σιλιχασ, χοϖερινγ α ρανγε οφ 2.5 το 50 νm ιν mεδιαν πορε σιζε, πρεπαρεδ βψ σεϖεραλ χοmmερχιαλ
χοmπανιεσ. Γασ αδσορπτιον, νευτρον διφφραχτιον, ΣΑΝΣ ανδ ΝΜΡ χρψοποροmετρψ ωιτη χονφινεδ
ωατερ ορ χψχλοηεξανε ηαϖε βεεν υσεδ ιν αν εξτενσιϖε ινϖεστιγατιον οφ τηεσε mατεριαλσ. Σmαλλ−ανγλε
νευτρον σχαττερινγ εξπεριmεντσ ωερε mαδε ατ τηε Ινστιτυτ Λαυε−Λανγεϖιν, Γρενοβλε ωιτη τηε D22
ινστρυmεντ ανδ χορρεσπονδινγ διφφραχτιον mεασυρεmεντσ υσεδ τηε D4Β ορ D20 διφφραχτοmετερσ.
Τηε χοmβινεδ ΣΑΣ/διφφραχτιον ρεσυλτσ ον τηε δρψ σαmπλεσ αρε σηοων ασ α λογ[Ι(Θ)] ϖσ. λογ[Θ] πλοτ
ιν Φιγ 4 ανδ χοϖερ α τοταλ Θ−ρανγε οφ ∼10−3 το 17 ‚−1 [9,10]. Τηε λοω−Θ ρεγιον σηοωσ α στρονγ
ΣΑΣ σιγναλ ωιτη α στρυχτυρε φαχτορ πεακ τηατ χηανγεσ ποσιτιον ωιτη τηε πορε σιζε ανδ ισ τψπιχαλ οφ
σολ−γελ σιλιχασ; τηε πεακ ποσιτιον ισ ινϖερσελψ ρελατεδ το τηε πορε σιζε. Τηε διφφραχτιον ρεγιον, ατ
ηιγηερ Θ−ϖαλυεσ, γιϖεσ ινφορmατιον ον τηε χοmποσιτε παιρ χορρελατιον φυνχτιον φορ σιλιχον ανδ
οξψγεν ατοmσ ιν τηε νετωορκ γλασσ, ανδ ον τηε ινχοηερεντ σχαττερινγ, βυτ ωιλλ νοτ βε δισχυσσεδ
ηερε.
Ιντερπρετατιον οφ τηε ΣΑΣ δατα ηασ οφτεν βεεν τηρουγη τηε υσε οφ εθν. 2 ωιτη α φορm−φαχτορ φορ
σπηερεσ, χουπλεδ το α δεφινεδ πολψδισπερσιτψ φυνχτιον, βυτ ρεχεντλψ α ρανγε οφ αππροαχηεσ ηαϖε
βεεν δισχυσσεδ [3−10]. Ονε mετηοδ ισ το χοmβινε τηε σχαττερινγ ρεσυλτσ ωιτη τηοσε φροm οτηερ
mεασυρεmεντσ το χονστραιν α σετ οφ παραmετερσ τηατ χαν βε υσεδ το γενερατε α mοδελ οφ εξτενδεδ
αρραψσ οφ ρανδοmισεδ πορεσ, το ρεπρεσεντ τηε βασιχ στρυχτυρε οφ αν ιδεαλισεδ δρψ σολ−γελ σιλιχα. Τηε
ΝΜΡ χρψοποροmετρψ δατα συγγεστσ τηατ α Γαυσσιαν ϖαριανχε ισ mορε αππροπριατε φορ τηεσε σολ−γελ
σιλιχασ τηαν α φραχταλ δεσχριπτιον [10]. Τηε ϖοιδσ mαψ βε mοδελλεδ ασ σπηερεσ ωιτη ϖαρψινγ σπαχινγ
ανδ ϖαρψινγ διαmετερ. Τηε mοδελ ινχλυδεσ παραmετερσ φορ τηε γραιν δενσιτψ, τηε ϖοιδλεσσ σιλιχα
δενσιτψ, τηε πορε διαmετερ, τηε ‘λαττιχε’ σπαχινγ ανδ τηειρ ασσοχιατεδ ϖαριανχεσ [9−10].
Α Μοντε−Χαρλο ιντεγρατιον ρουτινε ισ τηεν υσεδ το χαλχυλατε τηε εξπεχτεδ σολιδ−σολιδ ραδιαλ
χορρελατιον φυνχτιον Γ(ρ) φορ τηεσε εξτενδεδ ρανδοmισεδ στρυχτυρεσ οφ mοδελ πορεσ, ανδ ηενχε τηε
σχαττερινγ ιντενσιτψ Ι(Θ) φροm τηε Φουριερ ινϖερσε οφ εθν 3. Τηε Γ(ρ) χυρϖεσ ασ mεασυρεδ φορ τηε
σεϖεν σιλιχασ αρε χοmπαρεδ ιν Φιγ. 5, ωιτη τηοσε χαλχυλατεδ βψ τηισ mετηοδ; τηε τωο χυρϖεσ αρε
συπεριmποσεδ ανδ χαννοτ βε διστινγυισηεδ ον τηισ σχαλε. Χονσεθυεντλψ, τηερε ισ γοοδ οϖεραλλ
αγρεεmεντ ιν τηε ρεσυλτσ οβταινεδ φροm α χοmβινατιον οφ δατα φροm γασ αδσορπτιον, ΣΑΝΣ, ΝΜΡ
χρψοποροmετρψ, δενσιτψ ανδ ιmβιβατιον mεασυρεmεντσ. Τηε εξπεριmενταλ Γ(ρ) φυνχτιον ισ α ονε−
διmενσιοναλ σπατιαλ χορρελατιον φυνχτιον τηατ ρεπρεσεντσ αν οριεντατιοναλ αϖεραγε οϖερ τηε πορε
νετωορκ ανδ χαν ιτσελφ βε υσεδ φορ mοδελλινγ ιν τηρεε−διmενσιονσ υσινγ ϖαριουσ ρεχονστρυχτιον
προχεδυρεσ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ υσυαλλψ mορε χονϖενιεντ, ασ ιν τηισ χασε, το σταρτ ωιτη α συιταβλψ
παραmετερισεδ mοδελ ανδ το οπτιmισε τηε mοδελ το φιτ τηε οβσερϖατιονσ.
Τηισ ωορκ ον δρψ σιλιχασ ισ χυρρεντλψ βεινγ φυρτηερ εξτενδεδ υσινγ αναλψτιχ ανδ νυmεριχαλ mοδελσ
το αιδ τηε ιντερπρετατιον οφ χοmβινεδ ΝΜΡ, ΣΑΝΣ ανδ διφφραχτιον στυδιεσ φορ φυλλψ ανδ παρτιαλλψ
λιθυιδ−φιλλεδ σιλιχασ. Τηε αιm ισ το εξτενδ τηε ινϖεστιγατιον το λιθυιδ−συρφαχε ιντεραχτιονσ ιν τηεσε
σψστεmσ ανδ το διστινγυιση τηε εφφεχτσ οφ ωεττινγ ανδ νον−ωεττινγ χονδιτιονσ.
b) Carbons
Α χοmπρεηενσιϖε ρεϖιεω οφ σmαλλ−ανγλε σχαττερινγ βψ χαρβονσ ηασ βεεν προδυχεδ βψ Ηοινκισ [19]
ιν 2000 φορ α ωιδε ρανγε οφ χαρβοναχεουσ mατεριαλσ. Τηε ρεσυλτσ εmπηασισε τηε διφφιχυλτιεσ οφ
ρεαχηινγ υναmβιγυουσ χονχλυσιονσ φορ τηεσε ηιγηλψ χοmπλεξ mατεριαλσ τηατ ηαϖε α ϖερψ ωιδε ρανγε
οφ πορε σιζεσ ανδ ριββον−λικε στρυχτυρεσ βασεδ ον διστορτεδ γραπηενε σηεετσ.
Τηε αχτιϖατεδ χαρβονσ ρεπρεσεντ αν ιντερεστινγ συβσετ ανδ αρε φορmεδ βψ πψρολψσισ ιν αν οξψγεν−
φρεε ατmοσπηερε οφ οργανιχ ορ σψντηετιχ mατεριαλσ. Γασ αδσορπτιον mεασυρεmεντσ σηοω τηατ τηε

πορε στρυχτυρε ισ χοmπλεξ ανδ χοϖερσ α ωιδε ρανγε οφ σιζεσ. Τηε χοmmερχιαλλψ αϖαιλαβλε ΒΠ−
χαρβονσ ηαϖε φορmεδ τηε βασισ φορ α δεταιλεδ εϖαλυατιον οφ γασ αδσορπτιον δατα βψ Θυιρκε, Wαλτον
ανδ χολλαβορατορσ [20] υσινγ δενσιτψ φυνχτιοναλ τηεορψ ανδ α σλιτ γεοmετρψ το ρεπρεσεντ τηε πορεσ.
Γαρδνερ ετ αλ. [21] ρεπορτεδ α σεριεσ οφ ΣΑΞΣ mεασυρεmεντσ ον τηε σαmε mατεριαλσ ανδ υσεδ
σεϖεραλ διφφερεντ αππροξιmατιονσ το mοδελ τηε δατα.
Α φυλλ σετ οφ δατα ισ σηοων ιν Φιγ. 6, χοmβινινγ ΥΣΑΞΣ, ΣΑΞΣ ανδ πυλσεδ νευτρον διφφραχτιον
mεασυρεmεντσ. Ιν ορδερ το οβταιν φιτσ το τηε ΣΑΞΣ ρεσυλτσ, ιτ ωασ φουνδ νεχεσσαρψ το ιντροδυχε α
φραχταλ τερm ιντο τηε φορm−φαχτορ ανδ εϖεν τηεν, τηε φιτ σηοωεδ σψστεmατιχ δισχρεπανχιεσ. Τηε υσε
οφ α σπεχιφιχ σλιτ φορm−φαχτορ ωιτη τηε σιζε παραmετερσ εξτραχτεδ φροm τηε γασ αδσορπτιον δατα ωασ
χλεαρλψ ιναδεθυατε ιν ρεπρεσεντινγ τηε εξπεριmενταλ δατα. Τηισ ουτχοmε χλεαρλψ δεmονστρατεσ τηε
προβλεmσ τηατ mαψ ρεσυλτ ιν χοmπαρινγ τηε ρεσυλτσ φροm διφφερεντ τεχηνιθυεσ. Τηε ΣΑΞΣ δατα αρε
σενσιτιϖε το τηε σηαπεσ οφ τηε πορεσ ανδ δεmονστρατε τηατ τηε χυρρεντ mοδελ υσεδ ιν τηε
ιντερπρετατιον οφ τηε γασ πηασε δατα ισ ιναχχυρατε. Ηοωεϖερ, τηε ΣΑΞΣ δατα αρε ινσυφφιχιεντ το
σηοω ηοω α mορε ρεφινεδ δεσχριπτιον οφ τηε πορε νετωορκ χουλδ λεαδ το α ρεχονχιλεδ mοδελ τηατ
ωουλδ εξπλαιν αλλ τηε mεασυρεmεντσ. Τηε διφφραχτιον δατα σηοω τηατ τηε ατοmιχ χορρελατιονσ χαν βε
εξπλαινεδ ον τηε βασισ οφ α παραχρψσταλλινε φορmαλισm [22] βασεδ ον σηορτ−ρανγε χορρελατιονσ
βετωεεν ανδ ιν τηε γραπηενε σηεετσ. Ιτ αλσο σεεmσ λικελψ τηατ τηε σηεετσ αρε νοτ πλαναρ [23], ωηιχη
mαψ εξπλαιν τηε ηιγη λεϖελ οφ mιχροποροσιτψ. Χονσεθυεντλψ, ιτ ισ χλεαρ φροm τηε χοmβινατιον οφ
διφφερεντ εξπεριmενταλ mετηοδσ τηατ τηε χυρρεντ mοδελσ αρε τοο σιmπλιφιεδ. Φυρτηερ ωορκ ον τηε
προχεσσ οφ στρυχτυραλ ρεχονστρυχτιον φροm τηε ϖαριουσ εξπεριmενταλ οβσερϖατιονσ ισ βεινγ
υνδερτακεν βψ Πελλενθ ανδ χολλεαγυεσ ανδ ιτ ισ ηοπεδ τηατ α χλεαρερ υνδερστανδινγ οφ τηε πορε
mορπηολογψ ωιλλ εmεργε φροm τηισ στυδψ.
c) MCM and SBA silicas
Ορδερεδ mεσοσχοπιχ σιλιχασ χαν βε προδυχεδ βψ α τεmπλατινγ προχεσσ υσινγ οργανιχ mολεχυλεσ τηατ
αρε συβσεθυεντλψ ρεmοϖεδ βψ χαλχινινγ. Τηε φιρστ χλασσ οφ mατεριαλσ φαβριχατεδ βψ τηισ mετηοδ ωασ
τηε ΜΧΜ σεριεσ ωιτη χψλινδριχαλ−σηαπεδ πορεσ οφ τψπιχαλλψ 25−35 ‚ διαmετερ. Τηε mοστ χοmmον
τψπεσ αρε ΜΧΜ41 χονσιστινγ οφ α παραλλελ ηεξαγοναλ λαττιχε οφ παραλλελ πορεσ ανδ ΜΧΜ48, ωηιχη
χονσιστσ οφ α βρανχηεδ νετωορκ οφ ιντερχοννεχτεδ πορεσ. Μορε ρεχεντλψ, τηε ΣΒΑ−15 σεριεσ ηασ
βεεν δεϖελοπεδ ωιτη λαργερ πορεσ οφ 60−100 ‚ διαmετερ αρρανγεδ ιν παραλλελ φορm σιmιλαρ το
ΜΧΜ41. Ιν τηεσε χασεσ ιτ ωουλδ σεεm τηατ τηε πορε χηαραχτεριστιχσ αρε εφφεχτιϖελψ δεφινεδ βψ τηε
γεοmετριχαλ στρυχτυρε ανδ τηε ονλψ ρελεϖαντ παραmετερ ισ τηε πορε διαmετερ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ φουνδ
τηατ τηε θυαλιτψ οφ τηε φαβριχατεδ ΣΒΑ−15 mατεριαλσ χαν βε ϖαριαβλε ανδ τηερε ισ α mιχροπορουσ
χοmπονεντ τηατ ισ διφφιχυλτ το φυλλψ θυαντιφψ [24].
Ονε οφ τηε φεατυρεσ οφ τηε ΜΧΜ σιλιχασ ισ τηε λαργε δεπρεσσιον οφ νυχλεατιον τεmπερατυρε αρισινγ
φροm τηε σmαλλ πορε σιζε. Νευτρον διφφραχτιον στυδιεσ [25] ηαϖε σηοων τηατ λιθυιδ ωατερ χαν βε
χοολεδ το 45Κ βελοω τηε νορmαλ βυλκ φρεεζινγ ποιντ βεφορε νυχλεατιον το α δεφεχτιϖε φορm οφ χυβιχ
ιχε. DΣΧ ανδ ΝΜΡ χρψοποροmετρψ mεασυρεmεντσ χονφιρm τηε δεεπ υνδερ−χοολινγ. βυτ τηε λαργε
φραχτιον οφ τηε πορε ϖολυmε τηατ ισ ιν χλοσε προξιmιτψ το α σιλιχα συρφαχε δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ
το α σιmπλε ιντερπρετατιον υσινγ τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον.
Φινδενεγγ ανδ χολλεαγυεσ [26] ηαϖε ρεπορτεδ α χοmπρεηενσιϖε σεριεσ οφ mεασυρεmεντσ φορ ωατερ
ιν βοτη ΜΧΜ ανδ ΣΒΑ σιλιχασ οφ ϖαρψινγ πορε σιζε, υσινγ γασ αδσορπτιον, DΣΧ ανδ ΣΑΞΣ. Αν
ιντερεστινγ φεατυρε οχχυρσ φορ τηε παρτιαλλψ−φιλλεδ χασε οφ ωατερ ιν ΣΒΑ σιλιχασ οφ 60 ‚ διαmετερ,
ωηερε τηε DΣΧ δατα ρεϖεαλσ τωο σεπαρατεδ πεακσ, συγγεστινγ τηε ποσσιβιλιτψ οφ τωο πορε νετωορκσ.
Ηοωεϖερ, ρεχεντ νευτρον διφφραχτιον ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηισ βεηαϖιουρ mαψ βε δυε το σεπαρατε
νυχλεατιον ανδ γροωτη εϖεντσ ωιτηιν τηε σαmε πορε στρυχτυρε. Φυρτηερ συππορτ φορ τηισ βεηαϖιουρ
ηασ αλσο ρεχεντλψ βεεν οβταινεδ φροm χορρεσπονδινγ ΝΜΡ mεασυρεmεντσ οϖερ τηε σαmε

τεmπερατυρε ρανγε, ωηιχη σηοω τηατ τηε χονφινεδ ωατερ/ιχε εξηιβιτσ α ηιγηερ mοβιλιτψ τηαν ωουλδ
νορmαλλψ βε εξπεχτεδ φορ πυρε ιχε, ιν αγρεεmεντ ωιτη εαρλιερ ωορκ ον σολ−γελ σιλιχασ [27,28]. Ιτ
νοω σεεmσ τηατ τηε πηασε ρελατιονσ φορ ωατερ ανδ ιχε ιν χονφινεδ γεοmετρψ αρε mορε χοmπλεξ τηαν
πρεϖιουσλψ τηουγητ ανδ mορε στυδιεσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το φυλλψ υνδερστανδ τηε προχεσσεσ.
Τεmπερατυρε ϖαριατιον στυδιεσ οϖερ α ωιδε ρανγε συγγεστ τηατ τηε στρυχτυρε ανδ δψναmιχσ δισπλαψ
χοντινυουσ χηανγε ωελλ βελοω τηε ονσετ οφ νυχλεατιον. Τηε ρολε οφ δεφεχτιϖε χυβιχ ιχε ιν τηισ
χοντεξτ ισ στιλλ ρατηερ πυζζλινγ ανδ τηε ηιγη προτον mοβιλιτψ mαψ ποσσιβλψ βε αττριβυτεδ ειτηερ το
προτον ηοππινγ ιν τηε σολιδ πηασε ορ ροτατιοναλ mοτιον ιν τηε ‘δισορδερεδ’ λαψερ ατ τηε ιντερφαχε.
Ηοωεϖερ, αν αλτερνατιϖε εξπλανατιον ισ φεασιβλε ιφ τηερε ισ α σιγνιφιχαντ θυαντιτψ οφ ωατερ ιν α
mιχροπορουσ ενϖιρονmεντ ανδ χονσεθυεντλψ, α δεταιλεδ εϖαλυατιον οφ τηε πορε χηαραχτεριστιχσ ωιλλ
βε ρεθυιρεδ το οβταιν αν υναmβιγυουσ ιντερπρετατιον οφ τηε δατα.
Τηε νευτρον διφφραχτιον παττερν φορ D2Ο ωατερ ιν ΣΒΑ σιλιχα οφ 92 ‚ πορε διαmετερ ατ ϖαριουσ
τεmπερατυρεσ ισ σηοων ιν Φιγ. 7 φορ αν οϖερ−φιλλεδ σαmπλε. Πρεϖιουσ ωορκ ον ιχε νυχλεατιον ιν τηε
σολ−γελ ανδ ΜΧΜ σιλιχασ ηασ βεεν πυβλισηεδ εαρλιερ [29,30], δισπλαψινγ τηε χηαραχτεριστιχ τριπλετ
πεακ οφ ιχε Ιη ανδ τηε ασψmmετριχ πεακ προφιλε φορ ιχε Ιχ ιν τηε ρανγε 1.5−2.0 ‚−1. Τηεσε φεατυρεσ
αρε ρεπροδυχεδ ιν τηε στυδψ οφ ωατερ τρανσφορmατιον ιν τηε ΣΒΑ σιλιχα, ωηερε τηε σεπαρατε
χοmπονεντσ χαν βε αττριβυτεδ το ωατερ ον τηε ουτσιδε οφ τηε γραινσ [Ιη] ανδ τηε χονφινεδ ωατερ [Ιχ].
Τηισ διστινχτιον αλλοωσ α σιmιλαρ αναλψσισ το τηε DΣΧ ανδ ΝΜΡ χρψοποροmετρψ mεασυρεmεντσ; α
mορε δεταιλεδ παπερ ον ‘νευτρον διφφραχτιον χρψοποροmετρψ’, ρελατινγ πηασε ανδ πορε στρυχτυρε, ισ
ιν πρεπαρατιον.

5. Discussion
Τηε αβοϖε σεχτιονσ ηαϖε ρεϖιεωεδ α νυmβερ οφ ιντερ−ρελατεδ τηεmεσ ιν τηε στυδψ οφ πορουσ mατεριαλσ
βψ διφφερεντ τεχηνιθυεσ. Ιτ σεεmσ χλεαρ τηατ, ωηερε ινφορmατιον οφ α χοmπαρατιϖε νατυρε ισ ρεθυιρεδ, α
σινγλε mετηοδ οφ ινϖεστιγατιον ωιτη συιταβλε παραmετερ φιττινγ ρουτινεσ ισ αδεθυατε. Ηοωεϖερ α mορε
δεταιλεδ υνδερστανδινγ οφ τηε ‘ρεαλ’ πορε στρυχτυρε ιν τερmσ οφ σπατιαλ χορρελατιον φυνχτιονσ ποσεσ α
mυχη mορε φυνδαmενταλ προβλεm ιν τερmσ οφ τηε mοδελσ υσεδ φορ ιτσ ρεπρεσεντατιον. Τηε τηρεε τψπεσ
οφ mατεριαλ υσεδ ιν τηισ ρεϖιεω, ναmελψ σολ−γελ σιλιχασ, αχτιϖατεδ χαρβονσ ανδ ΜΧΜ/ΣΒΑ σιλιχασ ηαϖε
θυιτε διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ ανδ ποσε διστινχτ προβλεmσ.
α) Σολ−γελ σιλιχασ
Χονσιδεραβλε εφφορτ ηασ βεεν εξπενδεδ ον τηε χηαραχτερισατιον οφ σολ−γελ σιλιχασ, οφτεν υσινγ α
διστριβυτιον οφ σπηερεσ ορ χψλινδερσ ασ τηε mοστ χονϖενιεντ ρεπρεσεντατιον. Ηοωεϖερ, τηε αχτυαλ
mατεριαλ ισ εξπεχτεδ το βε mυχη mορε δισορδερεδ ιν τερmσ οφ τηε σηαπεσ ανδ στρυχτυρεσ οφ τηε ϖοιδ
ϖολυmε ανδ ρεθυιρεσ α λαργερ νυmβερ οφ παραmετερσ το γιϖε α ρεαλιστιχ δεσχριπτιον οφ ιτσ ϖαριαβιλιτψ.
β) Χαρβονσ
Τηε αχτιϖατεδ χαρβονσ φορm α λαργε χλασσ οφ mατεριαλσ ωιτη θυιτε διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ. Τηεψ αρε
χλεαρλψ οφ α χοmπλεξ στρυχτυρε βασεδ ον χυρϖεδ γραπηενε σηεετσ οφ ϖαρψινγ τηιχκνεσσ, ωιδτη ανδ
σεπαρατιον. Α σατισφαχτορψ mοδελ φορ τηε ιντερπρετατιον οφ τηε δατα δοεσ νοτ σεεm το εξιστ ανδ ιτ
ωιλλ βε νεχεσσαρψ το χοmβινε τηε ρεσυλτσ οφ σεϖεραλ τεχηνιθυεσ τογετηερ το οβταιν α δεφινιτιϖε
σολυτιον. Τηε mιχροπορεσ εξτενδ δοων το διmενσιονσ οφ <10 ‚, ωηιχη ισ χοmπαραβλε ωιτη τηε
mεαν σεπαρατιον οφ τηε γραπηενε σηεετσ ατ 3.3−3.5 ‚. Ιν τηισ χοντεξτ, τηε ϖαριατιον οφ τηε ιντρα ανδ
ιντερ−ατοmιχ χορρελατιονσ ωιλλ βε ρελεϖαντ το τηε διστορτιον οφ τηε σηεετσ ανδ τηε χρεατιον οφ τηε
mιχροπορε ϖολυmε.
χ) Ορδερεδ σιλιχασ
Τηε ορδερεδ σιλιχασ, οφ ΜΧΜ ανδ ΣΒΑ τψπε οφφερ τηε mοστ οβϖιουσ ποσσιβιλιτιεσ φορ φυρτηερ
δεϖελοπmεντ δυε το τηε ρεγυλαρ νατυρε οφ τηε πορε νετωορκ. Τηε ωελλ−δεφινεδ γεοmετρψ ανδ τηε

ηιγη ασπεχτ ρατιο οφ τηε χψλινδριχαλ πορεσ σηουλδ εναβλε δεταιλεδ mολεχυλαρ δψναmιχσ χαλχυλατιονσ
το βε χονδυχτεδ το γιϖε α θυαντιτατιϖε βασισ το τηε δατα τρεατmεντ. Τηε mοστ ρεχεντ ρεσυλτσ σεεm το
συγγεστ τηατ τηε χονσταντ υσεδ φορ ωατερ ιν τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον mαψ βε διφφερεντ φορ τηε
σολ−γελ ανδ ΜΧΜ/ΣΒΑ σψστεmσ. Σινχε τηε ορδερεδ σιλιχασ ηαϖε α ωελλ−δεφινεδ γεοmετρψ, τηισ
ρεχεντ φινδινγ ιmπλιεσ τηατ τηε χαλιβρατιον χονσταντ σηουλδ βε τρεατεδ ασ α σηαπε−δεπενδεντ
παραmετερ [15]. Ηοωεϖερ, τηε υσε οφ ωατερ/ιχε ισ α νατυραλ χηοιχε φορ τηε χονφινεδ αβσορβατε. Τηε
λατεστ στυδιεσ ηαϖε ρεϖεαλεδ υνεξπεχτεδ χοmπλιχατιονσ, ωηιχη αρε ιντερεστινγ φορ τηε στυδψ οφ
ηψδρογεν−βονδ ιντεραχτιονσ ανδ νετωορκσ βυτ δο νοτ νεχεσσαριλψ προϖιδε α χλεαρ ιντερπρετατιϖε
πιχτυρε φορ τηε χηαραχτερισατιον οφ τηε πορε στρυχτυρε. Τηε αλτερνατιϖε υσε οφ χψχλοηεξανε
[9,10,15,16,31−33] mαψ βε φεασιβλε βυτ τηε ϖερψ ηιγη mαγνιτυδε οφ τηε φρεεζινγ ποιντ δεπρεσσιον
ιν τηεσε σmαλλ πορεσ χρεατεσ οτηερ προβλεmσ. Τηε ΣΑΣ mετηοδ ρεαδιλψ ψιελδσ τηε λαττιχε στρυχτυρε
φορ τηε διστριβυτιον οφ πορε χεντρεσ βυτ νεεδσ α mοδελ το προϖιδε ινφορmατιον ον τηε πορε σιζε ανδ
ιτσ διστριβυτιον.
δ) Χοmπλεmενταρψ mετηοδσ
Τηε πρεϖιουσ σεχτιονσ ηαϖε εmπηασισεδ τηε ωαψ ιν ωηιχη ϖαριουσ εξπεριmενταλ οβσερϖατιονσ χαν
βε υσεδ το εξτραχτ ινφορmατιον ον τηε χηαραχτεριστιχσ οφ mεσοπορουσ mατεριαλσ. Ιτ ηασ βεεν σηοων
τηατ αλλ τεχηνιθυεσ αρε ϖαλυαβλε ιν προϖιδινγ χοmπαρατιϖε δατα υσινγ ιδεαλισεδ mοδελσ φορ τηε πορε
διστριβυτιον βυτ τηατ δεταιλσ οφ τηε ‘ρεαλ’ στρυχτυρε αρε προφουνδλψ διφφιχυλτ το ισολατε εξχεπτ ποσσιβλψ
ιν τηε χασε οφ ωελλ−δεφινεδ γεοmετριχαλ νετωορκσ. Ανοτηερ mετηοδ τηατ χαν βε υσεδ το δετερmινε
πορε σιζεσ ανδ σηαπεσ ισ ποσιτρον αννιηιλατιον [34], υσινγ τηε ρατιο οφ τωο− ανδ τηρεε−πηοτον δεχαψ
προχεσσεσ το διστινγυιση σπατιαλ φεατυρεσ. Ιτ σεεmσ λικελψ τηατ τηισ ρελατιϖελψ υνδερ−δεϖελοπεδ
τεχηνιθυε ωιλλ αλσο πλαψ α ρολε ον φυτυρε στυδιεσ.
6. Summary and future work
Τηε δεταιλεδ ανδ φυνδαmενταλ χηαραχτερισατιον οφ πορε στρυχτυρεσ βψ εξπεριmενταλ mετηοδσ ποσεσ
mανψ χονχεπτυαλ ανδ ιντερπρετατιϖε προβλεmσ τηατ ηαϖε νοτ ψετ βεεν αδεθυατελψ σολϖεδ. Αλτηουγη
χηοσεν mοδελ δεσχριπτιονσ χαν βε ρεαδιλψ αππλιεδ το εξτραχτ παραmετερ ϖαλυεσ φροm τηε οβσερϖατιονσ, α
φυλλ δετερmινατιον οφ τηε σπατιαλ χορρελατιονσ ισ ραρελψ φεασιβλε. Τηερε αρε, νοω, mανψ ποσσιβλε
εξπεριmενταλ mετηοδσ τηατ ρελψ ον ϖαριουσ ασσυmπτιονσ. Τηεψ χαν βε χλασσιφιεδ ιντο σιξ mαιν γρουπσ
δεπενδινγ ον
 αδσορπτιον ισοτηερmσ [γασ αδσορπτιον, Κελϖιν εθυατιον],
 mελτινγ ποιντ δεπρεσσιον [τηερmοποροσιmετρψ, χρψοποροmετρψ, Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον],
 συρφαχε−λιθυιδ ιντεραχτιον [ΝΜΡ ρελαξατιον, ΝΜΡ ρελαξοmετρψ, ΝΜΡ σπιν διφφυσιον]
 χοηερεντ ιντερφερενχε [νευτρον ανδ ξ−ραψ σχαττερινγ]
 λιθυιδ διφφυσιον/mοβιλιτψ [ΝΜΡ mαγνετιχ φιελδ γραδιεντ mετηοδσ],
 διρεχτ ιmαγινγ [mιχροσχοπψ/τοmογραπηψ, ΑΦΜ, ΝΜΡ mιχροσχοπψ/ιmαγινγ[35]].
Πορε χοννεχτιϖιτψ ισ αν ιmπορταντ παραmετερ τηατ ισ λεσσ εασιλψ ινϖεστιγατεδ υνλεσσ σοmε φλυιδ τρανσπορτ
προπερτψ ισ δετερmινεδ.
Ατ πρεσεντ, τηερε αρε ονλψ παρτιαλ αττεmπτσ ιν τηε λιτερατυρε το χροσσ χορρελατε τηε ινφορmατιον οβταινεδ
φροm διφφερεντ τεχηνιθυεσ. Ιτ ωουλδ βε οφ χονσιδεραβλε ιντερεστ το τακε α στανδαρδ mατεριαλ ανδ το
συβϕεχτ ιτ το αλλ τηε χυρρεντλψ αϖαιλαβλε mετηοδσ ανδ τηεν το χοmπαρε τηε εξτραχτεδ ρεσυλτσ. Τηισ
αππροαχη ωουλδ ισολατε τηε ινδιϖιδυαλ φεατυρεσ οφ εαχη mετηοδ ανδ γιϖε α γρεατερ ινσιγητ ιντο τηε
αχχυραχψ οφ τηε ινδιϖιδυαλ τεχηνιθυεσ, ωιτη τηε αδδιτιοναλ ποσσιβιλιτψ τηατ τηε συππορτινγ τηεορετιχαλ
βασισ χουλδ βε χονφιρmεδ ορ ρεφινεδ. Τηε τηρεε χλασσεσ οφ mατεριαλσ δισχυσσεδ ιν Σεχ, 3 ωουλδ
προβαβλψ λεαδ το διφφερεντ χριτερια ιν τηισ εϖαλυατιον προχεσσ ασ τηεψ εαχη εmπηασισε διφφερεντ

χηαραχτεριστιχσ, ανδ τηε συρφαχε−λιθυιδ ιντεραχτιονσ ιν τηε χαρβονσ αρε ϖερψ διφφερεντ φροm τηοσε ιν τηε
σιλιχασ. Ιτ mαψ βε τηατ τηε ΜΧΜ ανδ ΣΒΑ σψστεmσ οφφερ τηε mοστ διρεχτ προσπεχτσ ασ τηεψ αρε τηουγητ
το ηαϖε ωελλ−δεφινεδ γεοmετρψ.
Ανοτηερ δεϖελοπmεντ χονχερνσ τηε ιντερεστ ιν σmαλλερ πορεσ. Χονσιδεραβλε ωορκ ηασ βεεν πρεσεντεδ
οϖερ mανψ δεχαδεσ φορ ζεολιτεσ βυτ τηερε ισ νοω αν αδδιτιοναλ ιντερεστ ιν τηε αδσορπτιον/ενχαπσυλατιον
οφ mατεριαλσ ιν χαρβον νανοτυβεσ. Γασ αδσορπτιον ιν χαρβονσ οφφερσ γρεατ οππορτυνιτιεσ φορ ηψδρογεν
ανδ mετηανε στοραγε βυτ τηερε αρε αλσο ιντερεστσ ιν τηε τηερmοπηψσιχαλ ανδ ελεχτρονιχ προπερτιεσ οφ τηε
χονφινεδ mατεριαλσ. Τψπιχαλ mεασυρεmεντσ βψ Κανεκο ετ αλ [36] φορ ϖαριουσ γασεσ ιν χαρβον
νανοηορνσ ινδιχατε τηε τψπε οφ ινϖεστιγατιον τηατ χαν βε χονδυχτεδ. Ζενγ ανδ χο−ωορκερσ [37] ηαϖε
πρεδιχτεδ τηατ α νεω φορm οφ πενταγοναλ ιχε mαψ βε χρεατεδ ιν τηε νανοτυβεσ ανδ σοmε πρελιmιναρψ ξ−
ραψ στυδιεσ ηαϖε βεεν mαδε [38]; νευτρον στυδιεσ αρε αλρεαδψ πλαννεδ [39].
7. Conclusions
ςαριουσ εξπεριmενταλ τεχηνιθυεσ αρε νοω αϖαιλαβλε φορ τηε στυδψ οφ πορε χηαραχτεριστιχσ, βυτ ιτ ισ χλεαρ
τηατ τηε εξτραχτιον οφ σπεχιφιχ ινφορmατιον ισ οφτεν βασεδ ον τηεορετιχαλ ασσυmπτιονσ τηατ mαψ βε
υντεστεδ, ορ mατηεmατιχαλ αππροξιmατιονσ το τηε ρεπρεσεντατιον οφ τηε εσσεντιαλ στρυχτυραλ φεατυρεσ.
Αλτηουγη χοmπαρατιϖε mεασυρεmεντσ φορ διφφερεντ σαmπλε mατεριαλσ χαν βε mαδε υσινγ α σινγλε
εξπεριmενταλ τεχηνιθυε, ιτ ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ χλεαρ τηατ α ρεαλιστιχ mοδελλινγ οφ τηε πορε
νετωορκ ιν γενεραλ τερmσ ωιλλ ρεθυιρε α mορε πρεχισε σψντηεσεσ οφ ϖαριουσ εξπεριmενταλ ινϖεστιγατιονσ,
χουπλεδ το εξτενσιϖε χοmπυτερ mοδελλινγ. Τηισ δεϖελοπmεντ ισ νοω φεασιβλε ανδ εφφεχτιϖελψ δεφινεσ α
νεω πηασε φορ τηε χοντινυινγ ανδ εϖολϖινγ ιντερεστ ιν πορουσ σολιδσ ανδ τηε mατεριαλσ χονφινεδ ωιτηιν
τηεm. Τηε εξαmπλεσ γιϖεν ηερε αρε χηοσεν το ιλλυστρατε τηε διϖερσιτψ οφ ισσυεσ τηατ ωιλλ νεεδ το βε
αδδρεσσεδ ασ τηε συβϕεχτ προγρεσσεσ.
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Figures :
Φιγ.1α. ΝΜΡ σιγναλ αmπλιτυδε φροm τηε mελτινγ χψχλοηεξανε ιν 100‚ σολ−γελ σιλιχα.
Φιγ.1β. Χορρεσπονδινγ πορε διαmετερ διστριβυτιον χαλχυλατεδ υσινγ τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον.
Φιγ.2. Χο−λινεαριτψ οφ mελτινγ ποιντ δεπρεσσιον ιν ωατερ, mεασυρεδ βψ ΝΜΡ, χοmπαρεδ ωιτη γασ
αδσορπτιον πορε διαmετερ, φορ τεν σολ−γελ σιλιχασ οφ πορε διαmετερ 25‚ − 500‚.
Φιγ.3. Μαχροσχοπιχ διστριβυτιον οφ νανοστρυχτυρε φορ φουρ τυβεσ χονταινινγ 40‚, 60‚, 140‚ ανδ 200‚
πορε διαmετερ σολ−γελ σιλιχα.
Φιγ.4. Χοmβινεδ νευτρον διφφραχτιον ανδ σmαλλ ανγλε σχαττερινγ δατα φορ σεϖεν σολ−γελ σιλιχασ.
Φιγ.5. Μεασυρεδ σολιδ−σολιδ ραδιαλ διστριβυτιον φυνχτιονσ Γ(ρ) φορ σεϖεν σολ−γελ σιλιχασ χαλχυλατεδ φροm
ΣΑΝΣ δατα, χοmπαρεδ ωιτη χαλχυλατεδ Γ(ρ) φορ mοδελσ ωιτη εξτενδεδ στρυχτυρεσ οφ ρανδοmισεδ πορεσ.
Φιγ.6α. ΥΣΑΞΣ, ΣΑΞΣ ανδ πυλσεδ νευτρον διφφραχτιον ον α ΒΠ−71 χαρβον.
Φιγ.6β. Τηε δ(ρ) = ρ.Γ(ρ) φυνχτιον φορ τηε δατα σηοων ιν Φιγ 6α.
Φιγ.7. Νευτρον διφφραχτιον ατ διφφερεντ τεmπερατυρεσ φορ D2Ο ωατερ/ιχε ιν mεσοπορουσ ΣΒΑ−15 (σεε τεξτ φορ
δεταιλσ).

Φιγ.1α. ΝΜΡ σιγναλ αmπλιτυδε φροm τηε mελτινγ χψχλοηεξανε ιν 100‚ σολ−γελ σιλιχα.
Φιγ.1β. Χορρεσπονδινγ πορε διαmετερ διστριβυτιον χαλχυλατεδ υσινγ τηε Γιββσ−Τηοmσον εθυατιον.

Φιγ.2. Χο−λινεαριτψ οφ mελτινγ ποιντ δεπρεσσιον ιν ωατερ, mεασυρεδ βψ ΝΜΡ, χοmπαρεδ ωιτη γασ αδσορπτιον πορε διαmετερ,
φορ τεν σολ−γελ σιλιχασ οφ πορε διαmετερ 25€ - 500€.
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Φιγ.3. Μαχροσχοπιχ διστριβυτιον οφ νανοστρυχτυρε φορ φουρ τυβεσ χονταινινγ 40‚, 60‚, 140‚ ανδ 200‚
πορε διαmετερ σολ−γελ σιλιχα.

Φιγ.4. Χοmβινεδ νευτρον διφφραχτιον ανδ σmαλλ ανγλε σχαττερινγ δατα φορ σεϖεν σολ−γελ σιλιχασ.

Φιγ.5. Μεασυρεδ σολιδ−σολιδ ραδιαλ διστριβυτιον φυνχτιονσ Γ(ρ) (λινεσ) φορ σεϖεν σολ−γελ σιλιχασ χαλχυλατεδ φροm
ΣΑΝΣ δατα, χοmπαρεδ ωιτη χαλχυλατεδ Γ(ρ) (δοτσ) φορ mοδελσ ωιτη εξτενδεδ στρυχτυρεσ οφ ρανδοmισεδ πορεσ.

Φιγ.6α. ΥΣΑΞΣ, ΣΑΞΣ ανδ πυλσεδ νευτρον διφφραχτιον ον α ΒΠ−71 χαρβον.
Φιγ.6β. Τηε δ(ρ) = ρ.Γ(ρ) φυνχτιον φορ τηε δατα σηοων ιν Φιγ.6α.

Φιγ.7. Νευτρον διφφραχτιον ατ διφφερεντ τεmπερατυρεσ φορ D2Ο ωατερ/ιχε ιν mεσοπορουσ ΣΒΑ−15 (σεε τεξτ φορ δεταιλσ).

