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به طور گسترده اي به عنوان گزينه هاي جديدي براي ذخيره سازي هيدروژن مورد استفاده قرار

گرفتهاند .مساحت سطح باال و حفرات منظم اين مواد را گزينه هاي مناسبي براي ذخيره سازي هيدروژن مطرح کرده است .در اينجا يون هاي سديم به
روش همزماني 2وارد حفرات شبکه آلي فلزي  )Cu3(BTC)2( MOF-199شده و جذب هيدروژن آن در دماي محيط اندازه گرفته شده است .شبکه
آلي فلزي  Na.Cu3(BTC)2با استفاده از تکنيک هاي مختلف  FT-IR ,XRD ,SEM ,BET ,TGشناسايي شده است .بررسي ها نشان داد
که پس از وارد کردن يون هاي سديم به ساختار شبکه آلي فلزي ساختار اوليه تغيير نکرده است و نيز مساحت سطح آن از  0011 m2/gبه m2/g

 0101و ميزان جذب هيدروژن از 0 wt%به  1 wt%ر 0به ميزان  11درصد افزايش مي يابد .علت افزايش جذب هيدروژن با وارد کردن يون هاي
سديم به ساختار مي تواند به دليل افزايش برهمکنش فيزيکي(افزايش انرژي پيوندي) بين مولکول هاي هيدروژن و يون هاي سديم و هم چنين
افزايش مساحت سطح باشد .بنابراين يون هاي سديم به عنوان مکان هاي اضافي جذب عمل کرده و مولکول هاي هيدروژن را جذب مي نمايند.
واژههاي كليدي :شبکه آلي فلزي ) ،MOF-199 (Cu3(BTC)2شبکه آلي فلزي ) ،Na.MOF-199 (Na.Cu3(BTC)2ذخيره سازي هيدروژن ،دوپ
کردن سديم ،مواد نانو متخلخل ،سنتز به روش همزماني

 -1مقدمه:
در حال حاضر جستجو براي پيدا کردن يک منبع انرژي مناسب يکي از دغدغههاي اساسي جامعه جهاني ميباشد.
تقاضاي جامعه جهاني براي يک جايگزين مناسب انرژي براي سوخت هاي فسيلي به دليل آلودگي زيست محيطي آنها در حال
گسترش مي باشد ] .[1گاز هيدروژن به دليل آلودگي پايين آن و دانسيته انرژي باالي آن ( )141 kJ/gکه سه برابر دانسيته
انرژي بنزين ( )44/1kJ/gمي باشد ،سوخت مناسبي مي باشد ] .[1به عالوه ،فراوانترين عنصر در جهان است ،که به راحتي
ميتواند سنتز شود و زماني که در يک سلول سوختي با اکسيژن مي سوزد تنها آب به عنوان يک محصول جانبي از آن توليد
ميشود؛ بنابراين با محيط زيست کامالً سازگار مي باشد ] .[3مهم ترين هدف براي ذخيره سازي هيدروژن مربوط برنامه هاي
 . نويسنده مسوول:دانشيار شيمي تجزيه ،تهران ،نارمک ،خيابان فرجام ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده شيمي،آزمايشگاه تحقيقاتي مواد
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حمل ونقل مي باشد .دليل اصلياش اين است که بخش حمل و نقل بزرگترين مصرف کننده مواد نفتي ميباشد ،در نتيجه اين
بخش به يکي از بزرگترين منابع آاليندههاي موجود در هوا مانند اکسيدهاي کربن و نيتروژن تبديل شده است ] .[4در
سال 1002سازمان انرژي امريکا مجموعه اهداف سيستم هاي ذخيره سازي هيدروژن را تنظيم کرد :تا سال  1010ظرفيت
سيستم وزن سنجي مقدار 040kg/kgر 0و ظرفيت سيستم حجم سنجي 0/010 kg/Lو تا سال  1010ظرفيت سيستم وزن
سنجي مقدار 000kg/kgر 0و ظرفيت سيستم حجم سنجي  0/040 kg/Lدر دماي عملياتي  133-333کلوين و تحت فشار
تحويل حداکثر  00-100بار مي باشد ] .[0اما چالش اصلي در توسعه چنين فناوري بحث ذخيره سازي مواد مي باشد ].[0
براي ذخيره سازي گاز هيدروژن دو فن آوري متداول استفاده مي شود ،فن آوري اوليه ذخيره سازي گاز هيدروژن در مخازن
تحت فشار که در آن گاز هيدروژن در مخازن تحت فشار باال ساخته شده از فوالد و يا مواد کامپوزيت ذخيره مي شود .فن
آوري دوم ذخيره سازي هيدروژن مايع در مخازن برودتي مي باشد .هر دو فناوري داراي معايبي براي برنامه هاي کاربردي
متحرک مي باشند .در واقع گاز هيدروژن حجم زيادي را در دماي اتاق اشغال مي کند و فشار بااليي در حدود چند صد بار
براي رسيدن به ظرفيت ذخيره سازي باالي هيدروژن مورد نياز مي باشد .هيدروژن مايع با موفقيت به عنوان نيروي محرکه
سفينه هاي فضايي استفاده شده است ،براي متراکم کردن هيدروژن دماي  10کلوين نياز مي باشد که انرژي مورد نياز براي
مايع کردن آن بسيار زياد مي باشد ].[4
راههاي ديگر ذخيره سازي هيدروژن استفاده از موادي ميباشد که با هيدروژن برهمکنش فيزيکي و يا شيميايي
دارند .در جذب شيميايي مقدار جذب باال بوده اما واجذب هيدروژن نياز به دماهاي باال دارد که اين يکي از معايب اساسي
جذب شيميايي ميباشد .از جمله موادي که با هيدروژن برهمکنش شيميايي دارند شامل هيدريدهاي فلزي  ،هيدروکربن هاي
سنتزي ،آمونياک ،آمين بوران ها ،کمپلکس ها ،فرميک اسيد ،مايعات يوني ايميدازوليوم مي باشند و موادي که برهمکنش
فيزيکي با هيدروژن دارند شامل نانو لولههاي کربني،کربن فعال ،پليمرهاي متخلخل ،پليمرهاي دوپ شده ،شبکه هاي آلي
کوواالنسي ( )COFو شبکه هاي آلي فلزي ( )MOFsمي باشند .شبکه هاي آلي فلزي داراي يک ساختار منظم  ،متشکل از
فلز و ليگاندهاي آلي بوده و ساختار منافذ به گونهاي ميباشد که مي تواند توسط مهندسي شيمي به منظور کاربرد خاصي
طراحي شود ] .[0اين ساختارها داراي مساحت سطح بسيار بااليي که تا به حال گزارش شده است مي باشند که اين مقدار در
بعضي از ساختارها حتي تا  0100متر مربع برگرم هم مي رسند .همچنين داراي حفرات داخلي منظم و بزرگ مي باشند ].[2
ويژگي جالب توجه ديگر اين شبکه ها اين است که داراي يون هاي بسيار زيادي در ساختار خود مي باشند که اين يون ها
ميتوانند در برهمکنش با هيدروژن شرکت داشته باشند ] .[10براي اولين بار در سال  1003ياقي و همکارانش ذخيره سازي
هيدروژن را بر پايه ي شبکه هاي آلي فلزي گزارش دادند .بعد از آن انرژي هيدروژن به ويژه ذخيره سازي آن مورد توجه
زيادي قرار گرفت .شبکه هاي آلي فلزي هيدروژن را در شکل مولکولي خود در دماهاي پايين ذخيره مي کنند .هيدروژن به
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طور موثر در داخل حفرات با تراکم باال فشرده شده ،و در نتيجه در مقايسه با گاز آزاد تراکم حجمي هيدروژن در همان دما و
فشار افزايش مييابد ].[11

اگرچه برخي از شبکههاي آلي فلزي ظرفيت ذخيره سازي هيدروژن قابل توجهي با حداکثر جذب هيدروژن در
حدود  %11وزني ،که بيش تر از هدف سازمان انرژي آمريکا در سال  %0( 1010وزني) ،مي باشد اما درجه حرارت کم مورد
نياز براي جذب مانع برنامههاي ذخيره سازي ميباشد .دماي پايين مورد نياز براي جذب عمدتاً مربوط به انرژي پيوندي کم
بين مولکولهاي هيدروژن و شبکه آلي فلزي ميباشد ،که جذب در مواد را اعم از جامدات متخلخل يا هيدريدها تحت تاثير
قرار ميدهد ].[11
راههاي مختلفي براي افزايش جذب هيدروژن و بهينه کردن انرژي پيوندي هيدروژن با سطح ماده مورد بررسي قرار
گرفته است ] .[11از جمله مواردي که براي افزايش برهمکنش جذب هيدروژن با شبکههاي آلي فلزي مورد استفاده قرار
ميگيرد الحاق کردن ، 3سرريز کردن ، 4نشاندن 5و در نهايت دوپ کردن فلزات 6مي باشد ].[13
در اين کار شبکه آلي فلزي  Na.Cu3(BTC)2مورد بررسي قرار گرفته است .علت انتخاب اين شبکه حضور يون هاي
اشباع نشده مس در ساختار شبکه ميباشد که پس از فعالسازي آن ،مولکول هاي آب از ساختار خارج شده و مکانهاي
مناسب جذب ايجاد ميشود .همچنين به دليل حضور حفرات با سه نوع اندازه مختلف و مناسب براي جذب هيدروژن شرايطي
را ايجاد مينمايد که هم در فشار باال و هم در فشارهاي پايين جذب مناسبي را ايجاد کند .به عالوه با وارد کردن يونهاي سديم
از طريق سنتز همزماني به ساختار شبکه آلي فلزي ،ميزان افزايش جذب آن مورد بررسي قرار گرفت.

 -2بخش تجربي
 -9-1مواد موردنياز:
نيترات مس سه آبه (خلوص 0ر %22مرک)-0-3-1 ،بنزن تري کربوکسيليک اسيد (خلوص  ،)%20استات سديم سه آبه
(خلوص  %20مرک ) ،آب ديونيزه شده ،اتانول (خلوص  %20مرک)
 -1-1سنتز :Na.Cu3(BTC)2
براي سنتز شبکه آلي فلزي  Na.Cu3(BTC)2مقدار 314ر 1گرم از  Cu(NO3)2.3H2Oدر  14ميلي ليتر آب دي يونيزه
شده حل شد .هم چنين مقدار414ر 1گرم از بنزن  1،3،0تري کربوکسيليک اسيد ) (H3BTCدر مقدار مساوي  14ميلي ليتر
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از اتانول و آب دي يونيزه شده حل شد .اين دو به هم اضافه شده و به مدت  10دقيقه هم زده شد .در مرحله بعدي مقدار
0314ر 0گرم استات سديم ) (CH3COONa.3H2Oدر  0ميلي ليتر آب دي يونيزه شده حل شد و به مواد اوليه شبکه اضافه
شد .سپس محلول به مدت يک ساعت در دماي محيط هم زده شد .در مرحله بعدي مواد فوق به درون اتوکالو منتقل شده و
به مدت  10ساعت درون اتوکالو در دماي  110درجه سانتي گراد قرار داده شد .سپس مخلوط تا دماي محيط سرد شد و پس
از تشکيل کريستال ها ماده صاف شد و چندين بار با آب و اتانول شستشو داده شد .درنهايت ماده صاف شده در دماي 100
درجه سانتي گراد خشک گرديد.
 -0-1شناسايي :Na.Cu3(BTC)2
پس از سنتز ،ماده  Na.Cu3(BTC)2با فنون پراش پرتو ايکس ) ،(XRDميکروسکوپ الکتروني روبشي ) ،(SEMطيف
سنجي مادون قرمز با تبديل فوريه ( ، )FTIRآناليز گرمايي ) (TGAو جذب و واجذب نيتروژن ) (BETمورد شناسايي قرار
گرفت.
 -4-1جذب هيدروژن
به منظور بررسي ميزان جذب هيدروژن بر روي ماده  Na.Cu3(BTC)2از روش حجم سنجي سيورت (شکل  )1استفاده
شد .در آغاز آزمايش بايد جاذب آماده سازي شود يعني بايد از وجود هر گونه گاز که ممکن است در شرايط محيطي جذب
کرده باشد ،تميز شود تا جاذب تازه جهت انجام فرايند جذب سطحي آماده شود .از اينرو ميزان 0ر 0گرم جاذب وزن شده،
درون مخزن جذب ريخته و به دستگاه متصل شد و شيرهاي شماره  10 ،2و  11باز شده و بقيه شيرها بسته شد .سپس مخزن
جذب درون هيتر قرار داده شد و براي جلوگيري از اتالف حرارت با ذرات ريز شن پر شد و دماي آن در  110°Cتنظيم گرديد.
پس از ثابت شدن دما پمپ خالء روشن شد .اين شرايط به مدت  3ساعت حفظ شده تا در اثر حرارت و شرايط خالء گازهاي
باقي مانده درون حفره هاي جاذب کامالً خارج شوند .پس از پايان مدت زمان مذکور ابتدا شيرهاي شمارة  10و  11بسته شده
و سپس پمپ خالء و هيتر خاموش شد .در اين شرايط مخزن جذب آرام آرام با دماي محيط به تعادل ميرسد .سرانجام جاذب
که تحت شرايط خالء حفظ شده است آماده استفاده در فرايند جذب سطحي است.
از آن جايي که ميزان جذب گاز هليم توسط جاذب ناچيز است از اين گاز جهت اندازهگيري حجم فضاي خالي (حجم
فضاي مردة مخزن جذب و حجم تخلخل جاذب) استفاده مي شود.
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شکل  .1دستگاه اندازه گيري جذب و واجذب هيدروژن

 -3نتايج و بحث
 -9-0بررسي طيف :FT-IR
طيف  FT-IRماده  Na.Cu3(BTC)2در شکل ( )1نشان داده شده است .طيف  FT-IRماده  Na.Cu3(BTC)2شامل
پيک هاي اصلي در اعداد موجي  1010 ،3440و  1444 cm-1به ترتيب مربوط به حضور مولکول هاي آب و اتانول موجود در
حفرات ماده ،گروه کربونيلي بنزن تري کربوکسيليک اسيد و پيوندهاي دو گانه حلقه بنزني ميباشد؛ که اين مقادير با ساختار
ماده سنتز شده  Na.Cu3(BTC)2همخواني دارد و نشان ميدهد که مي تواند به عنوان يک آزمون اوليه ،سنتز ماده مورد نظر
را تائيد نمايد.

شکل  .2طيف  FT-IRماده Na.Cu3(BTC)2
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 -1-0بررسي الگوي XRD

الگوي پراش  XRDماده  Na.Cu3(BTC)2در شکل ( )3نشان داده شده است که کريستالي بودن ساختار را نشان
ميدهد .پيک انکساري اصلي در  2θ=11°نشان داده شده است که مطابق با گزارشات قبلي ميباشد و کريستالي بودن ماده را
تائيد مي نمايد ] .[14با توجه به اينکه پس از وارد کردن سديم به ساختار ماده مکان پيک ها جابجا نشده است ،نشان دهنده
اين است که ساختار اصلي ماده  Cu3(BTC)2حفظ شده است که دليل آن استفاده از مقادير متوسط سديم براي اصالح شبکه
مي باشد که در صورت وارد شدن بيش از حد سديم به ساختار پيک اصلي شبکه از بين ميرود.

شکل  .3الگوي  XRDماده Na.Cu3(BTC)2
 -0-0بررسي تصاوير SEM

تصوير ميکروسکوپ الکتروني ماده  Na.Cu3(BTC)2در شکل ( )4نشان داده شده است .تغيير در تصوير ميکروسکوپ
الکتروني ماده  Na.Cu3(BTC)2نسبت به ماده  Cu3(BTC)2نشان ميدهد که يونهاي سديم وارد ساختار شده است و
کريستالهاي با اندازه مناسب  1ميکرومتر وجود دارد.

شکل  .4مورفولوژي سطح ماده  (a)Cu3(BTC)2و (b)Na.Cu3(BTC)2
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 -4-0بررسي تجزيه وزنسنجي حرارتي

پايداري حرارتي ماده  Na.Cu3(BTC)2با توجه به نتايج حاصل از تجزيه وزن سنجي حرارتي در اتمسفر نيتروژن
توضيح داده ميشود (شکل  .) 0نمودار  TGAنشان ميدهد که جاذب سنتز شده تا دماي  300°Cپايدار است .کاهش وزن در
دو مرحله مشاهده شده است :اولين مرحله در دماي  ،10-100°Cمربوط به خروج مولکولهاي آب مهمان و مولکولهاي
حالل به دام افتاده حين سنتز ترکيب است و در اين مرحله کاهش  % 30/01در وزن مشاهده شده است و در مرحله دوم
تخريب و تجزيه بخشهايي از اسکلت آلي جاذب در  300°Cاتفاق افتاده است که کاهش  %30/00در وزن جاذب نشان داده
است و ترکيب پايدار نهايي احتماالً اکسيدهاي مس ايجاد شده است .نمودار  TGAاين ترکيب پايداري نسبتاً پايين شبکههاي
آلي فلزي را به خاطر داشتن بخشهاي آلي در چارچوب ساختاري آنها تأييد مينمايد.

شکل  .5نمودار  TGAماده Na.Cu3(BTC)2

 -5-0آزمايش جذب و واجذب نيتروژن
شکل ( )0ايزوترم جذب و واجذب  N2را براي ماده  Na.Cu3(BTC)2ارائه ميدهد .ايزوترم جذب گاز دقيقاً از نوع 1
ميباشد که بر اساس طبقهبندي آيوپاک مهمترين ويژگي اين ايزوترم اين است که در فشارهاي پايين ،يک افزايش سريع در
جذب ديده مي شود و در فشارهاي باال منحني به شکل يک خط تقريباً افقي در ميآيد .اين ايزوترم منحني النگمير نيز ناميده
مي شود .در اين منحني يک جذب تک اليه در فشار پايين اتفاق ميافتد ،که بيانکننده برهمکنش قوي ميان گاز و سطح
جاذب ميباشد ( .)10طبق جدول  1مساحت سطحي ماده  Na.Cu3(BTC)2برابر با  1433 m2/gميباشد درحاليکه مساحت
سطحي ماده  Cu3(BTC)2برابر با 1340 m2/gميباشد.
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شکل  .6ايزوترم جذب و واجذب ماده Na.Cu3(BTC)2

جدول ( ) 1اطالعات مربوط به مساحت سطح جاذب ،حجم تخلخل و ميانگين اندازه حفرات را براي جاذب سنتز شده
نشان

ميدهد  .حجم تخلخل باال و توزيع اندازه حفرات نزديک به قطر سينتيکي مولکول هيدروژن موجب شده است که

جاذب سنتز شده کارايي مطلوبي در جذب گاز هيدروژن داشته باشد.
جدول  .1خواص ساختاري و ظرفيت جذب گاز هيدروژن بر روي ساختار ماده  Cu3(BTC)2و Na.Cu3(BTC)2
قطر متوسط حفرات)(nm

حجم کلي حفرات)(cm3.g-1

مساحت سطح BET
)(m2.g-1

1/66
1/99

0/563
0/616

1360
1433

ماده
Cu3(BTC)2
Na.Cu3(BTC)2

 -6-0خواص جذبي هيدروژن
براي اندازهگيري ميزان جذب هيدروژن از دستگاه حجم سنجي به روش سيورتس در دماي محيط و فشارهاي متوسط
استفاده شده است .ميزان هيدروژن جذبشده به صورت ترموديناميکي با استفاده از معادله حالت محاسبه شده است.
ايزوترم جذبي هيدروژن بر روي ماده  Cu3(BTC)2و  Na.Cu3(BTC)2در دماي محيط ( 120کلوين) و فشارهاي
مختلف در محدوده  0-10 barدر شکل ( )4نشان داده شده است .اين ساختار ظرفيت جذبي  1/4wt%را در فشار  10بارو
دماي  120کلوين نشان ميدهد .افزايش ظرفيت جذب ماده  )1/4wt%( Na.Cu3(BTC)2نسبت به ماده Cu3(BTC)2

( ) 1wt%به دليل حضور يونهاي سديم بوده که برهمکنش مناسب و پيوند قويتري را با مولکولهاي هيدروژن ايجاد کرده و
موجب شده است حدود  40درصد جذب هيدروژن افزايش يابد .بايد دقت کرد که استفاده از مقادير باالي سديم باعث مسدود
شدن حفرات ماده  Cu3(BTC)2شده و ميزان جذب را به مقدار زيادي کاهش ميدهد .در اين کار از مقادير متوسط سديم
استفاده شده است.
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شکل  .7ايزوترم جذبي  H2در فشارهاي مختلف و دماي  292کلوين ماده ( Cu3(BTC)2 )MOF-199و
(Na.MOF-199) Na.Cu3(BTC)2

-4نتيجهگيري
شبکه آلي فلزي  Na.Cu3(BTC)2به صورت همزماني با واردکردن يونهاي سديم به ساختار با استفاده از روش
هيدروترمال به منظور ذخيرهسازي گاز هيدروژن سنتز شده است .ساختار با استفاده از تکنيک هاي مختلف FT-IR ,XRD

 ,SEM ,BET ,TGشناسايي شده است .دليل انتخاب شبکه آلي فلزي  Cu3(BTC)2مساحت سطح باالي آن ميباشد که با
واردکردن يونهاي سديم به ساختار اين ماده مساحت سطح افزايش مييابد و مکانهاي برهمکنش جديدي را با هيدروژن
ايجاد مينمايد .بررسي ها نشان داد که پس از وارد کردن يون هاي سديم به ساختار شبکه آلي فلزي ساختار اوليه تغيير نکرده
است و نيز مساحت سطح آن از  1300 m2/gبه  1434 m2/gو ميزان جذب هيدروژن از 1 wt%به  1/4 wt%به ميزان 40
درصد افزايش مييابد .دليل ديگر انتخاب شبکه آلي فلزي  Cu3(BTC)2مواد اوليه نسبتاً ارزان آن ميباشد که ميتوان در
کارهاي صنعتي هم در صورت نياز مورد استفاده قرار گيرد.
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