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سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی  MOF-199اصالح شده با  Pd/SWCNTsبه منظور افزایش جذب
گاز هیدروژن در دمای محیط

مجتبی فریادرس1و* ،عباس عبدالملكی ،2حنیف كازرونی 3و سكینه ماندگارزاد

4

 -1کارشناس ارشد شیمی تجزيه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد شیمی تجزيه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،تهران ،ایران
 -4کارشناس ارشد شیمی تجزيه ،آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی ،گروه شیمی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
دریافت :ارديبهشت  ،1393بازنگری اول :شهريور  ،1393بازنگری دوم :آبان  ،1393پذیرش :آذر 1393

چکیده :در این مطالعه ،ترکیب شبکه آلی فلزی  MOF-199به عنوان جاذب گاز هیدروژن بر اساس روش جذب سطحی به کار گرفته شد .نانو

ساختار بهدست آمده با نانوذرات پاالدیم کاهش داده شده بر روی نانولولههای کربنی تک دیواره ،به منظور افزایش ظرفیت جذب هیدروژن در دمای
محیط اصالح شد و سپس ترکیب اصالح شده به وسیله روشهای  BET ،SEM ،XRDو  TGAشناسایی شد .میزان ظرفیت جذب هیدروژن بر روی

ترکیب سنتز شده با روش حجم سنجی در دمای  298 Kو فشار  15 barاندازهگیری شده است .نتیجههای بهدست آمده نشان می دهد که ظرفیت

جذب ترکیب  MOF-199پس از اصالح شدن با  Pd/SWCNTحدود  %90افزایش یافته است.

واژههای کلیدی :شبکه آلی فلزی ،MOF-199 ،نانوذرات پاالدیم ،نانولولههای کربنی تک دیواره ،جذب و ذخیرهسازی هیدروژن

منظور ذخیرهسازی گاز هیدروژن ،روشهای فشردهسازی گاز
در سیلندرهای تحت فشارهای باال ،مایعسازی آن ،روش جذب
سطحی بر روی ترکیبات جامد بر اساس هیدریدهای فلزی و
جذب فیزیکی بر روی مواد متخلخل توسط پژوهشگران به کار
گرفته شده است [ 4 ،3و  .]5در این میان روش جذب سطحی
بر اساس جذب سطحی فیزیکی به دلیل سینتیک جذب سریع و
برگشت پذیری فرایند جذب در شرایط متعادل ،به منظور کاربرد

مقدمه
منابع محدود سوختهای فسیلی و تاثیرات نامطلوب زیست
محیطی آنها ،نیاز به استفاده از منابع تجدید پذیر و پاک را آشکار
کرده است .در حال حاضر هیدروژن تنها گزینه حامل انرژی پاک
با دارابودن انرژی شیمیایی باال و وزن سبک است .تنها محدودیت
پیش روی کاربردی شدن این گاز به عنوان سوخت اتومبیل ،مساله
ذخیرهسازی آن در مقیاس انبوه است [ 1و  .]2در این راستا به
*عهدهدار مکاتباتarenafarayd@chem.iust.ac.ir :
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سیار این گاز مورد توجه واقع شده است .لذا جاذبهای متفاوتی از
جمله زئولیتها [ ،]6ترکیبات کربنی [ ]7و ساختارهای شبکههای
آلی فلزی [ 8و  )MOFs( ]9به منظور جذب و ذخیرهسازی
گاز هیدروژن به کار رفتهاند .در این میان شبکههای آلی فلزی
جاذبهای ایدهال تری برای ذخیرهسازی محسوب میشود .زیرا
دارای مساحت سطح باال ،اندازه تخلخل در حد کمتر از ،2 nm
سایتهای غیر اشباع فلزی و قابلیت کنترل اندازه تخلخل در
حد ابعاد مطلوب برای برهمکنش بهتر با گاز هیدروژن ،هستند.
شبکههای آلی فلزی ترکیباتی هستند که حاصل پیوند کوواالنسی
یونهای فلزی با لیگاندهای آلی آروماتیک بوده که نتیجهی آن
تشکیل ساختار خوشهای متخلخل با مساحت سطح باالست [.]10
بررسی حاضر بر روی یک نوع شبکه آلی فلزی شناخته شده مس
( )IIو لیگاند 1و3و -5بنزن تری کربوکسیالت است که به عنوان
 Cu-BTCیا  MOF-199شناخته میشود .این ترکیب ساختار
بلوری مکعبی سهوجهی دارد که از واحدهای تتراکربوکسیالت
مس دیمر شده بهدست میآید [ .]11هر اتم مس با  4اتم اکسیژن
از لیگاند 1و3و -5بنزن تری کربوکسیالت ( )BTCو یک مولکول
آب پیوند کوواالنسی ایجاد میکند .این طرح ساختاری ویژه
 MOF-199دارای دو نوع توزیع اندازه حفرات به همراه مکانهای
فلزی غیر اشباع کئوردینانسیونی است [ .]12تخلخلهای مربعی
شکل آبدوست با ابعاد حدود  0/9 nmکه از  12واحد زیر مجموعهای
 Cu2(COO)4تشکیل شده است ،هشت وجهی تشکیل میدهند.
دومین سامانه تخلخل با گوشههای چهار وجهی و با ابعاد حدود
 ،0/5 nmاز چهار حلقه بنزنی که در سطح داخلی جای گرفته
است ،تشکیل شده است .این پاکتهای افزوده شده با پنجرههای
سه گوشهای در حدود  0/35 nmقابل دسترس است [.]13
در طول دهه گذشته شبکه  MOF-199در فرایندهای جذب و
جداسازی گاز به خصوص ذخیرهسازی هیدروژن [ 15 ،14و ]16
در دمای محیط و دمای سرمایشی مورد مطالعه واقع شده است.
دلیل انتخاب این شبکه آلی فلزی به عنوان جاذب هیدروژن،
حضور سایتهای غیر اشباع  Cu2+و فراوانی میکرو تخلخلها در
ابعاد  0/35و  0/5و  0/9نانومتر است .مولکول هیدروژن خیلی سریع
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

تخلخلهای حدود  0/9تا  0/35 nmرا پر میکند .زیرا تخلخلهای
کوچکتر به دلیل قابلیت باالی همپوشانی دو دیواره مقابل،
تمایل بیشتری برای جذب هیدروژن دارند .افزون بر این حضور
مکانهای باز فلزی فراوان در  MOF-199توانایی جذب سطحی
 H2در فشارهای پایین و دمای  77 Kرا بهبود میبخشد [.]17
متاسفانه در حالیکه  MOF-199ظرفیت ذخیرهسازی باالیی را
در دماهای پایین برای هیدروژن نشان دارد (  5/7 %wtدر )7 MPa
اما این مقدار کمتر از  1 %wtدر دمای محیط است [ .]18این
عملکرد ضعیف در  298 Kاز طریق برهمکنشهای ضعیف
( 3تا  )10 kj maol-1بین مولکول هیدروژن و شبکه MOF-199
توجیه میشود .یکی از راههای افزایش برهمکنش بین هیدروژن
و ماده جاذب استفاده از نانوذرات مانند پاالدیم است .لذا در این
پژوهش به منظور افزایش ظرفیت ذخیرهسازی این شبکه ،ذرات
پاالدیم ابتدا بر روی یک پایه نانولوله کربنی تک دیواره کاهش
یافته و سپس این ساختار در شبکه  MOF-199در حین سنتز آن
وارد میشود .مشخصات ساختاری کامپوزیت سنتز شده با استفاده
از روشهای  BET ،SEM ،XRDو  TGAشناسایی میشود.
نتایج نشان میدهد که استفاده از این ساختار در مقدار بهینه
موجب افزایش جذب هیدروژن میشود .زیرا نانوذرات پاالدیم
موجب اثر سرریز شدن هیدروژن و بهبود ویژگیهای الزم برای
افزایش جذب در کامپوزیت سنتز شده مشاهده میشود.
بخش تجربی

مواد شیمیایی و دستگاهها

واکنشگرهای مصرفی در این مطالعه شامل مسنیترات سه آبه
( ،)Cu(NO3)2·3H2Oا -5-3-بنزن تری کربوکسیلیک اسید
( ،)H3BTCپاالدیم کلرید ( ،)PdCl2هیدرازین ،نانولوله کربنی
تک دیواره ( )SWCNTsو اتانول که همگی از شرکت مرک
آلمان خریداری شد .آب یونزدایی شده نیز از دستگاه موجود در
آزمایشگاه تهیه شده است.
دستگاههای مورد استفاده برای شناسایی ساختاری جاذبهای
سنتز شده شامل دستگاه وزنسنجیگرمایی ( ،)TGAدستگاه
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پراش پرتو ایکس (مدل  ،)PHILIPS 1830دستگاه اندازهگیری
جذب و واجذب نیتروژن (مدل  ،)ASAP 2010میکروسکوپ
الکترونی روبشی (( )SEMمدل  )PHILIPS XL30است .برای
اندازه گیری میزان جذب از دستگاه حجم سنجی بر اساس طرح
سیورت استفاده شده است.

روش سنتز نانوکامپوزیت Pd/SWCNTs@ MOF-199

برای تهیه این ترکیب ،از روش به کار رفته توسط پارک برای
هیبرید  MOF-5با نانولوله کربنی استفاده شد [ 19و  .]20برای
فرایند هیبرید شدن دو ساختار با نسبت وزنی  10 %wtاز نانولوله
کربنی حاوی پاالدیم بر روی شبکه  MOF-199از روش گرمایی با
وارد کردن  Pd/SWCNTدر ساختار شبکه در حین فرایند تشکیل
شبکه استفاده شد .برای این منظور  2/32 gاز مسنیترات سه آبه
روش بارگذاری نانو ذرات پاالدیم بر روی نانولولههای کربنی تک
را در  24 mlآب یونیزدایی شده حل و به آن  1/414 gترکیب
دیواره ()SWCNT
 H3BTCمحلول در  24 mlاتانول ،افزوده شد .مخلوط به مدت
برای این منظور نانولولههای کربنی تک دیواره (با خلوص
 20 minبر روی همزن مغناطیسی همزده شد .سپس مقدار 0/1 g
 )%95تهیه شده و پس از چند مرحله اسید شویی با محلول 5
از ترکیب  Pd/SWCNTsبه آن افزوده شده و به مدت یک شبانه
موالر نیتریکاسید خلوص آن افزایش یافت .ابتدا مقدار  0/16 gاز
روز در دمای محیط روی همزن هم زده شد .مخلوط بهدست آمده
پاالدیم کلرید در  5 mlاتانول ریخته و  0/1 gاز نانولوله کربنی تک
به اتوکالو تفلونی با پوشش فوالد ضد زنگ منتقل و در کوره با
دیواره خالص شده به آن افزوده شد .مخلوط بهدست آمده در حمام
دمای  120 °Cبه مدت  12ساعت قرار داده شد  .در نهایت رسوب
فراصوت به مدت  10دقیقه گذاشته شد تا پراکندگی موردنظر
ػاػر ًگِ داؿسِ ؿذ زا دس اثش حشاسذ ٍ ؿشايظ خالء گاصّاي تاليهاًذُ دسٍى حفشُّاي جارب تِعَس واهل خاسج ؿًَذ .خغ اص
بهدست آمده صاف شده و با آب یون زدایی شده جوشان و استون
بهدست آید .در مرحله بعد ،به این مخلوط در حال همزدن ،حدود
هخضى
ؿشايظ
نیتروژن تؼسِؿذُ ٍ ػدغ خوح خالء ٍ حوام خاهَؽ ؿذ .دس ايي
اتمسفر11 ٍ 10
ؿيشّاي ؿواسُ
قطرهاتسذا
صورتهزوَس
خاياى هذذ
 100به
شستوشو داده شد و سپس در آون خالء با دمای °C
قطره تحت
 1 mlهیدرازین به
خشک
ساعت
ٍpHدرػشاًجاممدت 4
غلظت
NaOH
محلول
افزوده شد .سپس با
شد.خالء ًگِ داؿسِ تَد آهادُ اػسفادُ دس فشايٌذ
ؿشايظ
زحر
جارب وِ
موالرسػيذ
تِ 1زؼادل
دهاي باهحيظ
آسام تا
جزب آسام
حدود  9تنظیم شد .برای کاهش کامل حالت اکسایش پاالدیم،
جزب ػغحي ؿذ.
روش اندازهگیری جذب گاز هیدروژن
مخلوط به مدت  2ساعت در دمای  100 °Cبر روی همزن
خالي (حجن
اًذاصُگيشي
مقدارجْر
ايي گاص
منظوراػر ،اص
ٍػيلِ جارببه ًاچيض
ّلين تِ
جزب گاص
پایان وِ
در جايي
شد .آى
مغناطیسی هم زده اص
فضاي ماده
حجن روی
هیدروژن بر
جذب
بررسی
آون با
آمده در
همذاسهدست
رسوب ب
 Pd/SWCNTsاز روش حجم سنجی سیورت (شکل  )1استفاده
های به
فراورده
هخضىخشک
هشدُساعت
مدت 4
دمای  100 °Cبه
دست اػسفادُ هيؿَد.
جارب)
زخلخل
جزب ٍشد.حجن
فضاي
شد .در آغاز آزمایش باید جاذب آمادهسازی شود یعنی باید از وجود
آمده Pd/SWCNT ،نامگذاری شد.

شکل  1شماتيک دستگاه اندازه گيري گاز به روش حجم سنجي
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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را بر روی قطعههای هشت وجهی  MOF-199تایید میکند.

هر گونه گاز که ممکن است در شرایط محیطی جذب کرده باشد،
تمیز شود تا جاذب برای انجام فرایند جذب سطحی آماده شود.
از اینرو ،مقدار  0/5گرم جاذب درون مخزن جذب ریخته و به
دستگاه متصل شد و شیرهای شماره  10 ،9و  11بازشده و بقیه
شیرها بسته شد .سپس مخزن جذب درون حمام شن قرار داده شد
و دمای آن در  120 °Cتنظیم شد .پس از ثابت شدن دما پمپ
خالء روشن و تحت این شرایط به مدت  3ساعت نگه داشته شد
تا در اثر حرارت و شرایط خالء گازهای باقیمانده درون حفرههای
جاذب بهطور کامل خارج شوند .پس از پایان مدت مذکور ابتدا
شیرهای شماره  10و  11بستهشده و سپس پمپ خالء و حمام
خاموش شد .در این شرایط مخزن جذب آرام آرام با دمای محیط
به تعادل رسید و سرانجام جاذب که تحت شرایط خالء نگه داشته
بود آماده استفاده در فرایند جذب سطحی شد.
از آن جایی که مقدار جذب گاز هلیم بهوسیله جاذب ناچیز
است ،از این گاز جهت اندازهگیری حجم فضای خالی (حجم
فضای مرده مخزن جذب و حجم تخلخل جاذب) استفاده میشود.
نتیجهها و بحث

نتیجههای میکروسکوپ الکترونی روبشی

ریختشناسی سطح جاذبهای سنتز شده با روش میکروسکوپ
الکترونی روبشی بررسی شد .در تصویر  SEMنمونه سنتزی
(شکل  )2-Aهشت وجهیهای منظمی مشاهده میشود .ریخت
ترکیب  MOF-199به شدت به دمای سنتز وابسته است .در
مطالعات پیشین ،در دماهای پایین ،ذرات به صورت مکعبی
گوشهدار نشان داده شدهاند [ .]16در حالی که با افزایش دما
به حالت هشت وجهیهای منظم مشاهده میشوند .هم چنین
عدم حضور فازهای دیگر بجز قطعههای  MOF-199سنتز
شده در شکل ،نشان دهنده شستوشوی مناسب فراورده،
شکل  2تصويرهاي SEM
( MOF-199 (Aو (Pd/SWCNTs@MOF-199 (B
حذف کامل مواد واکنش نداده و خلوص ترکیب MOF-
 199سنتز شده است .در شکل  2-Bتصویر  SEMجاذب
Pd/SWCNTs@MOF-199
Pd/SWCNTs@MOF-199 ))B
B(( ٍٍ MOF-199
MOF-199 ))A
A(( SEM
زلاٍيش SEM
ؿىل  ..22زلاٍيش
 MOF-199پس از اصالح با  Pd/SWCNTارایه شده است.ؿىل
تجزیه EDX
این تصويرها قرار گرفتن لولههای بلند نانولولههای کربنی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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نتيجههاي بررسی وزنسنجی گرمایی ()TGA

شکل  3طیف  EDXمربوط به جاذب هیبرید شده را نشان
میدهد .تجزیه عنصرهای انجام شده با روش  EDXحضور
فلزهای مس و پاالدیم با درصدهای  %90و  %10را تاييد کرد
که با نسبت نانولولههای کربنی حاوی پاالدیم به شبکه آلی فلزی
 MOF-199در طی سنتز کامپوزیت مورد نظر همخوانی دارد.
شایان ذکر است که پیک عنصر طال مربوط به پوشش طال در
مرحله آمادهسازی نمونه برای گرفتن تصويرهاي  SEMاست.

پایداری گرمایی  MOF-199با توجه به نتیجههای بهدست آمده از
بررسی وزن سنجی گرمایی ( )TGAتحت اتمسفر هوا در شکل ()5-A
ارائه شده است .نمودار  TGAنشان میدهد که جاذب سنتز شده تا
دمای  300 ºCپایدار است .کاهش وزن در دو مرحله مشاهده شده است:
نخستین مرحله در دمای  25تا  ،180 ºCمربوط به خروج مولکولهای
آب موجود در تخلخل و مولکولهای حالل به دام افتاده حین سنتز
ترکیب است و در این مرحله کاهش  %22/15در وزن مشاهده شده
است و در مرحلة دوم تخریب گروههای  OHو تجزیه بخش هایی
نتيجههاي پراش پرتو ایکس
از اسکلت آلی جاذب در  300تا  320 ºCاتفاق افتاده است که کاهش
شکل  4-Aالگوی پراش پرتو ایکس ترکیب  MOF-199را
 %46/50در وزن جاذب را نشان داده است .اکسیدهای مس احتمال
نشان میدهد .پیکهای مشاهده شده در ناحیه  2θحدود 10
دارد در دماهای باالتر به عنوان فراورده پایدار و نهایی بهدست آید.
تا  ،20نشان دهنده ساختار بلوری مکعبی  MOF-199است
نمودار  TGAاین ترکیب پایداری به نسبت پایین شبکههای آلی
EDXشده در مطالعات پیشین مطابقت دارد [.]21
الگوی ارایه
که با تجضيٍ
فلزی را به دلیل داشتن بخشهای آلی در چارچوب ساختاری آنها
شکل ( )4-Bالگوی  XRDجاذب اصالح شده را نشان میدهد.
ؿىل  3عيف  EDXهشتَط تِ جارب ّيثشيذ ؿذُ سا ًـاى هيدّذ .زجضيِ ػٌلشّاي اًجام ؿذُ تا سٍؽ  EDXحضَس
تاييد میکند .شکل  5-Bنمودار  TGAترکیب کامپوزیت شده را
مشاهده میشود که افزودن  Pd/SWCNTsموجب تغییر ساختار
فلضّاي هغ ٍ خاالدين تا دسكذّاي 10% ٍ 90%سا زأييذ وشد وِ تا ًؼثر ًاًَلَلِّاي وشتٌي حاٍي خاالدين تِ ؿثىِ آلي فلضي
ارایه میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،اصالح شبکه توسط
بلوری  MOF-199نشده است ،زیرا پیک در  2θحدود  11/68که
تِ ػٌلش
هـاّذُ ؿذُ
( )222ؿاي اى روش اػر وِ خي
انعکاسي داسد.
ًظش ّنخَاً
واهدَصيور هَسد
شبکهعي ػٌسض
 MOF-199دس
پایداریعالگرمایی جاذب شده
هشتَط در
افزایش اندکی
Pd/SWCNTsهموجب
مربوط به
)Cu3(BTC
شديدترين پیک
2
مقدار افزایش ناشی از حضور نانولولههای کربنی آبگریز است.
است.عال دس هشحلِ آهادُ ػاصي ًوًَِ تشاي گشفسي زلاٍيش است.
نکرده
است ،تغییر
SEMایناػر.
خَؿؾ
هشتَط تِ
CuL

CK

13000
12000
11000
10000
9000

OK

8000
7000
6000
5000

AuM
AuM

4000
3000

AuLl
CuK

2000

PdL
PdL

CuK AuL

keV

5

10

1000
0

0

شکل  3طیف  EDXنمونه هيبريد شده  MOF-199با نانولولههاي کربني تک ديواره حاوي پاالديم
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
ؿىل  .3عيف ً EDXوًَِ ّيثشيذ ؿذُ  MOF-199تا ًاًَلَلِّاي وشتٌي زه ديَاسُ حاٍي خاالدين
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شکل 4

الگوهاي  XRDنمونه ( MOF-199 (Aو (Pd/SWCNTs@MOF-199 (B

بررسی نمودارهای همدمای جذب و واجذب نیتروژن

نسبی نزدیک به  1مقداری افزایش در میزان جذب مشاهده
میشود که دلیل تراکم در تخلخلهای موجود در شبکه در
فشارهای نسبی باالست .پر شدن اولیه تخلخلها ،در فشارهای
نسبی پایین در مقیاس لگاریتمی نشان دهنده کوچک بودن
تخلخلها و همچنین برهمکنش موثر بین ماده جاذب و گاز N2

شکل  6-Aنمودار همدماي جذب و واجذب  N2جاذب
 MOF-199را ارایه میدهد ،که با نمودار همدمای نوع I
طبقهبندی آیوپاک مطابقت دارد .اشباع شدن در فشارهای نسبی
پایین ،تاییدی بر میکرو پور بودن نمونه است .اما در فشارهای
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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الف

ب

شکل  :5نمودار وزن سنجي گرمایی نمونههاي ( MOF-199 (Aو (Pd/SWCNTs@MOF-199 (B
Pd/SWCNT@MOF-199
ؿىل ً :5وَداس ٍصى ػٌجي گشهايي ًوًَِ ّاي ()B( ٍ MOF-199 )A
ؿىل ً :5وَداس ٍصى ػٌجي گشهايي ًوًَِ ّاي (Pd/SWCNT@MOF-199 )B( ٍ MOF-199 )A

است .این برهمکنش میان ممان چهارقطبی  N2و سایتهای
کاتیونی در شبکه آلی فلزی ،موجب افزایش برهمکنش جذب
شونده و جاذب میشود .به خاطر همین برهمکنشها ،پر
شدن تخلخلهای  0/5تا  1 nmبا گاز نیتروژن در فشارهای
خیلی پایین اتفاق میافتد [ .]18شکل  6-Bنمودارهای هم
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

دمای جذب و واجذب  N2نمونه اصالح شده را ارایه میکند.
نتيجهها نشان میدهد در اثر اصالح با پاالدیم ساختار میکرو
متخلخل جاذب حفظ شده است ،اما همانطور که انتظار
میرود در اثر اصالح ،مساحت سطح مقداری کاهش یافته
است.
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A

B

شکل 6

نمودار جذب و واجذب  N2در دماي  77 Kبراي نمونههاي ( MOF-199 (Aو (Pd/SWCNTs@MOF-199 (B

ؿىل ً :6وَداس جزب ٍ ٍاجزب  N2دس دهاي  77 Kتشاي ًوًَِ ّاي NT@MOF-199 )B ٍ MOF-199 )A

جدول  1اطالعات مربوط به مساحت سطح جاذب ،حجم
تخلخل و میانگین اندازه حفرات را برای جاذب سنتز شده نشان
میدهد .حجم تخلخل باال ،توزیع اندازه حفرات نزدیک به قطر
سینتیکی مولکول هیدروژن موجب شده است که جاذب سنتز شده
کارایی مطلوبی در جذب گاز هیدروژن داشته باشد.

شونده را بیان میکند.

جذٍل ( )1اعالػاذ هشتَط تِ هؼاحر ػغح جارب ،حجن زخلخل ٍ هياًگيي اًذاصُ حفشاذ سا تشاي جارب ػٌسض ؿذ

دّذ .حجن زخلخل تاال ،زَصيغ اًذاصُ حفشاذ ًضديه تِ لغش ػيٌسيىي هَلىَل ّيذسٍطى هَجة ؿذُ اػر وِ جارب
واسايي هغلَتي دس جزب گاص ّيذسٍطى داؿسِ تاؿذ.

Pd/SWCNTs@MOF-199
ٍ MOF-199
ساختاري حفرات جاذب  MOF-199و
ػاخساسي حفشاذ جاربجدول  1اطالعات
Pd/SWCNTs@MOF-199

ومًوٍ

مساحت
سطح

مياوگيه
اوذاصٌ

حفشٌَا

حجم

مخلخل
َا

شکل  7نمودارهایهمدمای جذب گاز هيدروژن در دماي  298 Kو فشار 1
Pd/SWCNT@MOF-199 )B ٍ MOF-199
ٍاجزب  N2دس دهاي K
ؿىل ً :6وَداس جزب ٍ
ًوًَِ ّاي 0/57)A
 771370تشاي 1/7
MOF-199
تا  15 barبر روي نمونههاي  MOF-199و Pd/SWCNTs@MOF-199
ؿىل ً .7وَداسّاي ّندهاي جزب گاص ّيذسٍطى دس دهاي  ٍ298 Kفـاس 1-15 barتش سٍي ًوًَِ ّاي MOF-199
0/55
2
1126 Pd/SWCNTs@MOF-199
مقدار جذب هیدروژن از مقدار 5 mmol/g
داد كه
نتيجهها
Pd/SWCNT@MOF-199
ًـاى هي
نشانؿذُ
جارب ػٌسض
جذٍل ( )1اعالػاذ هشتَط تِ هؼاحر ػغح جارب ،حجن زخلخل ٍ هياًگيي اًذاصُ حفشاذٍسا تشاي

 MOF-199اصالح نشده به مقدار 9/5 mmol/g
ؿذُ)1اػربا وِشبكه
هَجة%wt
ّيذسٍطى (
 MOF-199و
هیدروژن تِبرلغشروی
جذب
هاي
نتيجه
جارب ػٌسض ؿذُ
ػيٌسيىي هَلىَل
اًذاصُگازحفشاذ ًضديه
آزمون زَصيغ
زخلخل تاال،
حجن
دّذ.
گيشيبه وسیلهی جاذب اصالح شده با  Pd/SWCNTsارتقاء یافته
)2 %wt
(:Pd/SWCNTs@MOF-199
Pd/SWCNTs@MOF-199
تيجِ
ً
MOF-199
بش سيي
ب گاص َيذسيطن
ّيذسٍطىيداؿسِ تاؿذ.
هغلَتي دس جزب گاص
واسايي
توجهی
قابل
پیشین
نسبتفلضبهيمطالعات
مقدار
شکل  7مقایسهای از نمودارهای همدمای تعادلی جذب
گاص ّرايذسٍطى اًسخاب ؿذُ اػر .تا ٍج
شُ ػاصي
افزایش رخي
هٌظَس جزب ٍ
 MOF-199تِ
ؿثىِ آلي
اینهغالؼِ
است.کهايي
دس
ٍ
MOF-199
جارب
ي
سٍ
دهاي 298 K
ّيذسٍطى
ّندهاي
دلیل
MOF-199
های
شبکه
[ 23و
نشان داده
 MOF-199تشو
روی دسجاذب
جزبKگاص 298بر
زؼادليدمای
هیدروژن در
ي اص ًوَداسّاي گاز
ووي سا تشاي ايي هادُ دس دهاي
ضاىبهجزب
فلزی اػرً ،سايج هي
آلی هٌاػة
ذسٍطى
گاص ّي
.]24جزب
وِ تشاي
استهيىشٍ
زخلخل ّاي
داؿسي
جذب
برای
جذب
مناسب
بودن
نشان تِ هحيدارا
همذاسنتيجهها
وِکند.
دّذ می
Pd/SWCNTs@MOF-199ه راي ارایه
است.زه ديَاسُ وِ دس حيي ػٌسض ؿ
لَلِ وشتٌي
ي ًاًَ
مناسبی تش سٍ
گزینهواّؾ يافسِ
گازخاالدين
ًاًَرساذ
اػسفادُ اص
حفرات لزا
اػر.
زمشيةًـاى
ظ
زؼادلي
فـاس
خغدادُي تا
جزب سًٍذ
 Pd/SWCNTسا اسايِ هيوٌذً .سايج ًـاى
بتوانند
فلزی
داخل
نانوذرات به
توان باآى وارد
اما می
جزب گاص ّيذسٍطى تِ سٍؽ حجن
کهيشي
اًذاصُگ
آلیًسايج
شبکهي دس
لاتل زَجْ
افضايؾ
کردناػر ،هَجة
افضٍدُ ؿذُ
 MOF-199تِ

میدهد که مقدار جذب روند به تقریب خطی با فشار تعادلی
ٍ
جارب
ي
ي
ت
ف
ي
ضؼ
ي
ّا
تشّوىٌؾ
مدل[ .اي
وٌذ]22
الیهر ه
تکزثؼي
ٌّشي.
جذب ًَع
برای هذل
زه اليِ داسد وِ اص
جذب
ببرند
جذبايراي ًسادريجداخل
هیدروژن و
هذل تبعیت
نوعيهنری.
دارديکه از
سطحی
ؿذى ّيذسٍطى تا ًاًَرساذ خاالدين
ػش سيض
باالتِ اثش
حفراتزَاى
هغلَب سا هي
نتیجهيظ ؿذ.
ٍ 15دردهاي هح
فشاردس فـاس bar
ػٌجي
ذراتهمذاس هغلَب اص ػَي ػاصهاى
همذاسکهجزب اص
وشدّ .ش چٌذ ا
وشتٌي دس
این ّاي
بردً.اًَلَلِ
باال اثش
ّوچٌيي
پاالدیمييبوده
ّيذسٍطىنانواؿاسُذرات
جزباز نقش
ناشی
افزایش
را
میکند [ .]22این مدل برهمکنشهای ضعیف بین جاذب و جذب
ى هيوٌذ.
اًشطي آهشيىا ووسش اػر ،اها ًسيجِ لاتل لثَلي تشاي جزب گاص ّيذسٍطى دس دهاي هحيظ اػر وِ هي زَاًذ خظٍّؾّاي

همذاسداؿسِ تاؿذ  .سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 93
ًـذُ
تِتِ دًثال
صهيٌِ
اكالحدس ايي
MOF-199تيـسشي سا

های کاربردی
نشریهاصپژوهش
()JARCتا ؿثىِ
شیمی)1wt%
mmol/gدر( 5
همذاس
همذاس جزب ّيذسٍطى
70
 ))2wt%تِ ٍػيلِ ي جارب اكالح ؿذُ تا  Pd/SWCNTsاسزماء يافسِ اػر.وِ ايي همذاس ًؼثر تِ

ضايؾ لاتل زَجْي سا ًـاى دادُ اػر ] .[24 ٍ23ؿثىِ ّاي آلي فلضي  MOF-199تِ دليل داسا تَدى
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نتيجههاي میزان جذب کمی را برای این ماده در دمای محیط نشان
داده است .لذا استفاده از نانوذرات پاالدیم کاهش یافته بر روی
نانو لوله کربنی تک دیواره که در حین سنتز شبکه MOF-199
به آن افزوده شده است ،موجب افزایش قابل توجهی در نتایج
اندازهگیری جذب گاز هیدروژن به روش حجم سنجی در فشار
 15 barو دمای محیط شد .این نتایج مطلوب را میتوان به اثر سر
ریز شدن هیدروژن با نانوذرات پاالدیم و همچنین اثر نانولولههای
کربنی در جذب هیدروژن اشاره کرد .هر چند این مقدار جذب از مقدار
مطلوب از سوی سازمان انرژی آمریکا کمتر است ،اما نتیجه قابل
قبولی برای جذب گاز هیدروژن در دمای محیط است که میتواند
پژوهشهای بیشتری را در این زمینه به دنبال داشته باشد.

هیدروژن مولکولی را طی فرایند سر ریزشدن هیدروژن به هیدروژن
اتمی تبدیل میکنند که فرایند جذب اتمها نسبت به مولکول هیدروژن
آسانتر بوده و از این طریق ظرفیت جذب  H2در دمای محیط افزایش
قابل توجهی را نشان میدهد و از طرفی استفاده از نانو لولههای کربنی
که خود به عنوان جاذب هیدرژن عمل کرده و هم چنین پایداری گرمایی
نمونه به دلیل ویژگی آب گریزی نانولولههای کربنی افزایش مییابد.
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Abstract: In this study, the metal-organic framework MOF-199 has been synthesized
as hydrogen adsorbent. This nano-structure has been modified by the reduced Pd
nanoparticles on the single wall nanotubes for enhancing hydrogen storage capacity at
ambient temprature. The modified compound was characterizd by BET, SEM, XRD, and
TGA techniques. The amount of hydrogen storage capacity was measured by volumetric
methods at 298 K and 15 bar hydrogen pressure. The result showed that about 90%
increase in hydrogen storage capacity of the MOF-199 compound after modification by
Pd/SWCNTs.
Keywords: Metal organic frameworks, MOF-199, Pd catalyst, Single wall carbon nanotube,
Hydrogen storage
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