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 :جداسازي ايزوتوپهاي گازي هيدروژنجهت فلزي تغيير يافته  –چارچوب هاي آلي 

 نظريه تابعي چگالي مطالعه اي بر پايه
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 مواد و سوخت هسته ای، پژوهشکده علوم و فنون هسته ای ، پژوهشگاهانرژی اتمی سازمان

 

 :دهيچک
با بهره گیري از روشهاي   74فلزي شماره  -خانواده چارچوب هاي آلي ساختار هندسي و الکتروني رده خاصي از  تحقیق ر ايند

رد مطالعه جامع قرار گرفته و امکان بکارگیري اين دستتته از مواد در جداستتازي ايزوتو هاي ستتب   بس ذره اي محاسباتي مو

ست شده ا سي  سبات  نتايج .برر ساختار حاوي يون  ،يه تابعي چگاليرهیافت نظربر  ايه  محا  ايداري باالي کمپلکس مربوط به 
بین انرژي نقطه صتت ر ايزوتو هاي  بین مولکولي و به تبعه آن گاف بزرگتر عمق بیشتتتر نقطه کمینه  تانلتتی   .آهن را نشتتان میدهد

سازي ايزوتوپ را به میزان قاب  توجهي افزايش میدهد. هیدروژن و دوتريوم شني در  ايج اين  ژوهشنت امکان جدا شم انداز رو چ
 بهره گیري ازين ترکیبها به عنوان نوعي غربال کوانتومي ايزوتو هاي هیدروژن را نشان میدهد.

 

 

 : مقدمه

لیاري از  ديده سازي گازها و ب شیمیايي م هومي کلي در جدا شده در غربالگري مولکولي مي غربالگري  شاهده  هاي م

شود . مولکول باشد. مولکول هايي که جذب شیمیايي قوي تري داشته باشند به شک  غالب توسط تخلخ  ها جذب مي

دو درجه دوراني و ي  درجه ارتعاشتتي  ،درجه ي آن انتقالي ۳ه باشتتد کدرجه آزادي مي ۶گازي داراي  زهیدروژن در فا

اگر  تانلی  جذب باال باشد سطح ن وذ بر روي سطح وجود دارد  .کنندباشد که در انرژي نقطه ي ص ر مشارکت ميمي

عنوان تواند به دهد حرکت انتقالي مولکول جذب شده به سمت سطح ميو مولکول درجات آزادي انتقالي را از دست مي

 (. کندي  حرکت ارتعاشتتي در چاه  تانلتتی  انرژي که جذب را تعري  مي)ارتعاش ذرات نلتتبت به ستتطح تلقي شتتود 

گذارد. جرم هاي بنابراين توان جايگاه هاي جذب بر روي انرژي نقطه ي صتتت ر ايزوتوپ هاي جذب شتتتده تي یر مي

ص ر مت اوت براي هر ا شودمختل  ايزوتوپ ها منجر به انرژي نقطه  به ازاي جايگاه قوي جذب   .[2-1]  يزوتوپ مي 

شود که هاي نقطه ي ص ر ايزوتوپ هاي هیدروژن در مقايله با جايگاه هاي جذب ضعی  بیشتر مياختالف بین انرژي

.  تانلتتتی  هاي عمیق جذب منجر به [۳] آيدتر به وجود ميدر نتیجه انرژي جذب باالتري براي ايزوتوپ هاي ستتتنگین

ها گزينش گري را تحت تي یر شتتود و انحناي چاه  تانلتتی  آنالي واجذب در طی  ستتنجي واجذب گرمايي ميدماي با



 

2 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

تا به امروز مواد  اين نکته در بحث جداستتتازي ايزوتوپ هاي هیدروژن بلتتتیار کارآمد مي باشتتتد. .[۶-4] قرار مي دهد

سازي اي سب براي جذب و جدا ست که از اين میان متخلخ  گوناگوني به عنوان گزينه هاي منا شده ا شنهاد  زوتو ي  ی

سنتز از موفق ترين اين موارد به شمار  چارچوب هاي آلي فلزي با توجه به انعطاف باالي مهندسي ساختارآنها در خالل 

سوم بهدر اين  ژوهش تا یر .  [8-7] رودمي ساختارهاي مو -MOF اندازه تخلخ  ها و همچنین تنوع فلزات کاربردي، 

سباتي مورد بر   1  74 سازي ايزوتوپ هاي هیدروژن به شک  محا ست.ارتقاي جدا لازي  بررسي قرار گرفته ا جهت مدل

هاي مورد مطالعه نظريه تابعي چگالي مورد استتت اده قرارگرفته استتت.  ناحیه مورد بررستتي و محاستتبه انرژي بر هم کنش

ر نظريه تابعي چگالي، رابطه منطقي بین دقت نتايج نظر به جايگزيني توابع موج بس ذره اي با چگالي الکتروني سیلتم د

 سازد.و هزينه محاسبات وجود دارد که رهیافت فوق را به گزينه نخلت در بررسي ساختارالکتروني مواد مبدل مي

 
 MOF-74شماتی  ساختار کريلتالي  -1شک  

 روش انجام محاسبات

دالت بس ذره چگالي و بهره گیري از دو خانواده مت اوت از توابع  ايه جهت ح  معامحاسبات در چارچوب نظريه تابعي 

-ليو تابعي تباد SIESTAبلته نرم افزاري  MOFاي کوهن شم انجام شده است. جهت بهینه سازي ساختار هندسي 

وشه اي خاز مدل  انرژي برهم کنش با است ادهاست اده شده است. در گام بعدي جهت برآورد دقیق تر  PBEهمبلتگي 

با  B3LYPتوابع تبادلي همبلتگي جهت توصی  برهمکنش بین گاز و جايگاه باز فلزي ، محاسبات با بهره گیري از

 .است اده از بلته نرم افزاري گاوسین انجام شده است
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 : جينتا

گیري کمپلکلهاي شک درک صحیح برهم کنش هاي غیرکوواالن در ناحیه دوربرد و همچنین مطالعه امکان  بطور کلي،  

لزايي در تعیین ترکیب بهینه اين  ،فلزي-هیدوروژني بین مولکول هیدروژن با فلز موجود در ساختارهاي آلي-دي نقش ب

هاي مبتني بر توابع موج تخت به مطالعه دقیق ستتاختار گیري از روش بنابراين در اين بخش ابتدا با بهره ستتاختارها دارد.

در سطح شیمي کوانتومي تغییرات سطح انرژي  منتخبو در گام بعدي با بهره گیري از ي  مدل  تناوبي اين مواد  رداخته

در مورد ساختارهاي  مورد مطالعه قرار میدهیم. ، تانلی  ناشي از نزدي  و دور شدن مولکول هیدروژن به هلته فلزي را

ين ااين خانواده مي باشتتد. بنابرنوع فلز واستتطه مهمترين متغیر جهت حلتتول خوان متنوع  MOF-74 فلزي –آلي 

ص  ازاين جايگزيني ها و همچنین خوان الکتريکي هر ي  از آن ساختارهاي حا سي  ها از اهمیت بااليي برخوردار برر

ست. شک   ديابن اين خانواده از چارچوب هاي الي فلزي در فاز رومبوهدرال تبلور مي ا سي (1) . همچنین موقعیت هند

آن مشابه ي  ساختار اکتاهدرال است با اين ت اوت که يکي از رئوس اکتاهدرال فاقد اکلیژن  فلز مرکزي و هملايه هاي

اين تمامي براي  (DOS) 2هاچگالي حالت مربوط به حاستتباتم آن را جايگاه باز فلزي گويند. الحاًطکه اصتت مي باشتتد

شده و نتايج سي میگردند تا نقش )به عنوان نمونمورد تیتانیوم و آهن مربوط به  ساختارها انجام  لورت دقیقتري برر ه( ب

شک  لتمها ارزيابي گردد) سی آيد در . همانگونه که از نمودار چگالي حالتهاي جزيي برمي(2-اربیتال هاي فلزي در اين 

به عبارت ديگر اتم فلز الي حالتهاي نزدي  به ستتطح فرمي دارد. گمورد اين ستتاختارها فلز مرکزي ستتهم غالب را در چ

کلیدي را در واکنش هاي احتمالي اين ترکیب با ستتاير گازها داراستتت. نکته ديگري که از شتتک  برمي آيد  مرکزي نقش

بنا بر نتايج حاصتت  قطبش استتپیني موجود در اين عدم توازن چگالي حالتهاي متناظر با استتپین باال و  ايین استتت که 

اين بدان معناست که قرارگیري يون آهن در  ي است.فلز مرکز  dناشي از الکترونهاي ج ت نشده در اوربیتال  ساختارها

آرايش الکتروني آن را به حالت  راستتپین تغییر مي دهد. آرايش الکتروني مذکور مي بايلتتت در  MOF-74ستتاختار 

چگالي حالتهاي   محاستتبات مربوط به مربوطه لحاظ گردد.  MOFبا ستتاختار   2D/2Hبررستتي برهمکنش ملکولهاي

ساخ شک     MOF74(M=Sc,Ti, ...,Zn)تارهاي مربوط به تمامي  شد و نتايج حاص  در  شده  2انجام  نمايش داده 

شان میدهد از میان ک  ترکیبات تنها ساختارهاي له بین اين نمودارها ن سکانديوم و روي فاقد   است. مقاي شام  فلزات ا

صیت مغنا شان خا سطح فرمي ن سپیني بااليي را در نزديکي  ضمن آهن و منگنز قطبش ا شند. در  لوس میبا لي مح طی

میدهند. اين قطبش استتپیني مر ر و ج ت شتتدگي دوقطبي هاي مغناطیلتتي مربوط به زنجیره اتم هاي فلزي ياخته هاي 

 .شودگیري فاز آنتي فرو مغناطیس در اين مواد ميهملايه منجر به شک 
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 هاي مختلف MOFدر مدل مولکولي  2Hانرژي جذب مولکول  محاسبه

شیمي کوانتومي در ادامه سبات  سپیني محا سي به ازاي حالت هاي مختل  ا و دوتريوم برروي  جذب هیدروژن براي برر

انجام شتتد. براي انجام اين محاستتبات ابتدا مدل مولکولي شتتام  فلزي  MOF-74ستتاختار هاي مختل  تغییر يافته از 

یدروژن در موقعیتمرکزي  ته و مولکول ه هاي نزدي  آن را در نظر گرف يه   و شتتتدهمت اوت قرار داده  هايو هملتتتا

ساختاري طول  لتم در فلز مرکزيOMHH  (M ~  )و زاويه چهارجهي  H-H ارامترهاي  سی به عنوان درجات آزادي 

یدروژن / دوتريوم بر روي سطح انرژي هدف از اين محاسبات يافتن  ايدارترين  یکربندي ملکول ه. مي شود نظر گرفته

 مي باشد. MOF/2H تانلی  سیلتم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبات مربوط به چگالي حالت با جايگذاري فلزات واسطه 2شک  
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 انرژي برهمکنش بر حلب فاصله ۳شک  

 

شک  يافته ها  ساختارهاي آلي در  شک  میتوان ديد چارچوبهاي حاوي نمايش داد ۳در مورد  ست.  با توجه به  شده ا ه 

شام   ساختار  آهن ، تیتانیوم و کروم از مدل واندروالس برهم کنش هاي غیرکوواالن تبعیت میکنند در حالي که براي دو 

ساختا شان میدهد. به عبارت ديگر براي  سبه رفتاردافعه را ن لتره مورد محا لی  در تمامي گ  ر روي ونیک  و روي  تان

شود و اين ساختارها ها در حال  رشدن است تمايلي به تشکی  کمپلکس دي هیدروژن ديده نميآن dنیک  که اوربیتال 

سوي ديگر براي  ساختار شام  آهن عمق سطح  تانلی  در نقطه مینیمم از ساير  تمايي به برهم کنش با هیدروژن ندارند.

اشاره  یشتر همانگونه که شاهد هلتیم. در اين سیلتم تري را رهم کنش قويببه عبارت ديگر، ساختارها بیشتر است و 

در نتیجه باعث افزايش فاصتتله بین انرژي نقطه صتت ر ايزوتو ها و  ها،  تانلتتی  در اين ستتیلتتتم عمق بیشتتتر چاه شتتد،

مبتني بر  اي آلي فلزيه چارچوب ،بحث رود در میان ساختارهاي موردها میشود. بنابرين انتظار ميتر آنجداسازي آسان

سوي ديگر در مورد  از د.نداشته باش مانند هیدروژن و دوتريوم آهن توانايي باالتري در جداسازي ايزوتو هاي سب يون 

شک  دافعه بوده و  عمدتاً برهم کنش بین مولکول هیدروژن و فلز مرکزي،  dفلزات با تعداد الکترونهاي فرد اوربیتال  به 

شود.ر مورد آننقطه کمینه انرژي د به عنوان کانديداي مناسبي  MOF-74در نتیجه اين فلزات درساختار  ها مشاهده نمی

 7/1( به ازاي فواص  HOMOاوربیتال هاي مولکولي مرزي ) براي جداسازي ايزوتو هاي هیدروژن  یشنهاد نمي شوند.

شتتده استتت.  همانگونه که از شتتک   نمايش داده 4آنگلتتتروم  بین فلز مرکزي و مولکول هیدوروژن در شتتک   5/۳و 

گیري برهم کنش با منجربه شک  dهیدروژن و اوربیتال  د در فاصله نزدي  برهم نهي محلوس بین تراز مولکوليآيبرمي
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شود.تبادل دوطرفه الکترون بین آن لهاي دي  ها می شکی  کمپلک ضمن ت سیون بین –به عبارت ديگر  هیدروژن هیبريدا

ضايي   dاوربیتالهاي  هیدروژن و σ*اوربیتال  شد در حالیکه چنین برهم نهي ف مربوط به فلز مرکزي کامال محلوس میبا

شود. dدر مورد ترکیباتي با اليه  شاهده نمي  شي از بلور در جهت   ر م شک  فوق و يادآوري نقش میدان نا با توجه به 

به فلز مرکزي نیز میتواند بر نوع اوربیتال گیري و ترتیب اوربیتالها میتوان نتیجه گرفت که مهندستتتي لیگاندهاي متلتتت  

 درگیر در کمپلکس و در نتیجه بر ک  برهم کنش تا یرگذار باشد.

 
 نمايش هیبريداسیون اوربیتال هاي مرزي مربوط به کمپلکس آهن )چپ( و مس )راست( -4شک  

 

ايد برخالف نشان داده شده است و همانگونه که از شک  برمي 4اوربیتال هاي مولکولي مرزي مربوط به مس در شک   

در دراستتتاي خط واصتت  فلز به مولکول هیدروژن درياترکیبات نقش چنداني در اوربیتالهاي  2dzمورد آهن اوربیتالهاي 

 .شودمرزي نداشته و هیبريداسیون مو ري در اين مورد انجام نمي

 

 : بحث ونتيجه گيري

 ار کوانتومي بر غربالگري ايزوتو هاي سب  هیدروژن به وسیله ساختارهاي متخلخ  مورد مطالعه در اين مطالعه نقش آ

قرار گرفت. م اهیم جذب فیزيکي و شیمیايي به همراه انرژي نقطه ص ر از چشم انداز بهینه سازي جداسازي ايزوتو ها 

تابعي چگالي ارايه گرديد. با توجه به  بررسي و ي  راهکار عملیاتي براي مهندسي اين ساختارها درچارچوب نظريه

اين برهم کنش به شک  تابعي از فاصله محاسبه  MOFاهمیت شک   تانلی  برهم کنش بین گاز هیدروژن و اتمهاي فلزي 

-و نمودار مربوط به فلزات گوناگون مورد مقايله قرار گرفته است. محاسبات انجام شده بر روي خانواده ساختارهاي  آلي

-نقش کلیدي در تشکی  کمپلکس هاي موسوم به دي  dنشان میدهد که آرايش الکتروني اوربیتالهاي  MOF-74فلزي 

سطح انرژي نقطه ص ر  2H-MOF(Fe) هیدروژن را دارد و با توجه به انحنا و عمق باالتر نمودار  تانلی  برهم کنش 

ه به اين نتايج مهندسي لیگاندهاي  ساختار مبتني کمپلکس هاي تشکی  شده با آهن ت کی  باالتري را نشان میدهد. با توج
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

همچنین ساختار مورد مطالعه با داشتن جايگاه هاي فلزي  بر آهن میتواند در جداسازي ايزوتو ها نقش اساسي داشته باشد.
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