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شبيه سازي ديناميک مولکولي مايع يوني
1ـ بوتيل ـ3ـ متيلايميدازوليوم نيترات
و رفتار ديناميکي مخلوطهاي دوتايي مايع يوني ـ آب
محمدحسين کوثری* ،+سيد محمد ترابی
دانشکده شيمی و پژوهشکده تغيير اقليم و گرمايش زمين ،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پايه زنجان ،زنجان ،ايران

چكيده :برای مدتی طوالنی در گذشته آب بهعنوان ناخالصی ناخواسته نسبت به مايعهای يونی خالص در نظر گرفته میشد،
زيرا حضور مقدار کم آب ويژگیهای مايعهای يونی را تغيير زيادی میدهد .ولی در حال حاضر آب شريک
بسيار مهمی برای مايعهای يونی است ،زيرا مخلوط مايع يونی ـ آب يک راهبرد آسان برای کنترل و دستيابی
به ويژگیهای يگانه هر دوی آنها است .به کارگيری اين نوع از مخلوطهای دوتايی همچنين امکان انجام
کاربردهای گستردهای را در زمينههای گوناگون فراهم میکند .در اين کار ،از شبيه سازی ديناميک مولکولی برای
مطالعهی جزئيات رفتار ديناميکی مخلوط دوتايی مايع يونی -1بوتيل-3-متيل ايميدازوليوم نيترات (])[bmim][NO3
با آب در کسرمولیهای گوناگون استفاده شده است تا به تأثير افزودن آب بر ويژگیهای مايع يونی پی برده شود.
ديناميک سامانهها با محاسبهی ميانگين مربع جابهجايی و ضريبهای خودنفوذی گونهها مطالعه شد .حضور آب
باعث افزايش چشمگير ضريبهای نفوذ يونی میشود .در مايع يونی خالص و محلول غليظ مايع يونی ،خودنفوذی
کاتيون از آنيون بزرگتر است؛ هر چند در مخلوطهای دوتايی با کسر مولی آب بزرگتر يا مساوی  ،0/52آنيونها
تندتر از کاتيونها نفوذ میکنند.
واژههاي كليدي :مايع يونی؛ آب ،شبيهسازی ديناميک مولکولی؛ مخلوط دوتايی؛ خودنفوذی؛ ميانگين مربع
جابهجايی.
;KEYWORDS: Ionic liquid; Water; Molecular dynamics simulation; Binary mixture: Self-diffusion
Mean square displacement.

مقدمه
يوني()1

ميگذرد و بيش
بيش از صد سال از شناخت مايعهای
از  52سال است که هم در گسترهی پژوهشهای دانشگاهي و
هم در زمينه صنعتي توجه به آنها معطوف شده و به طور گستردهای
از آنها بهعنوان حالل سبز در واکنشهای شيميايي برای سنتز،

کاتاليست و هدفهای بسيار ديگر استفاده ميشود .مايعهای يوني
نمکهای آلي با نقطه ذوب پايين (کمتر از  111درجه سلسيوس)
و شامل يونهای حجيم و تا حدودی نامتقارن هستند .بيشتر
مايعهای يوني دارای ويژگيهای يگانهای مانند فشار بخار پايين،
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پايداری گرمايي باال ،رسانايي يوني باال و اشتعالپذيری کم بوده و
قابليت انحالل دستهی گستردهای از مواد آلي ،معدني و آلي ـ فلزی را
دارند [ .]1-2هر چند کاربرد گسترده اين مواد در مقياس بزرگ و
صنعتي بهخاطر داشتن معايبي چون ديناميک پايين ،گرانروی باال
و قيمت به نسبت زياد با مانعهايي روبهرو است.
برای مطالعهی دقيق ويژگيهای پايه مايعهای يوني ،ميزان
خلوص مايعهای يوني اهميت دارد .بسياری از مايعهای يوني
بهصورت طبيعي جاذب رطوبت هستند [ .]6اين دسته از مواد حتي
با دارا بودن آنيونها و کاتيونهای آبگريز ،همچنان ميتوانند
کسر مولي چشمگيری از آب را در خود حل کنند [ .]7در اندازهگيری
ويژگيهای گوناگون حالت خالص اين ترکيبها ،آب نخست
بيشتر بهعنوان ناخالصي مضر مطرح بود .مقدارهای اندک آب
(جذب شده از هوا يا سطحهای نمدار) ،بر ويژگيهای گوناگون و
رفتار مايع يوني تأثير چشمگير دارد [ .]8-11مقدار اندک آب
در کنار مايع يوني ميتواند بر سرعت فرايند و انتخابپذيری واکنشها نيز
تأثير بگذارد و حتي مسير واکنش را تغيير دهد [ .]11 ، 15بنابراين
در فرايندهای صنعتي مرتبط با مايعهای يوني در حضور آب ،بايد
برآورد مناسبي از ميزان تغيير در ويژگيهای سامانه صورت پذيرد.
البته با گسترش کاربردهای گوناگون مايعهای يوني ،امروزه حضور
آب در کنار مايعاهای يوني به عنوان يک مکمل و همراه سودمند،
در دستيابي به بسياری از هدفهای گسترده مورد نظر قرار گرفته است
که در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
کاربرد مايعهای يوني برای مسألههای چشمگيری در زمينه
علوم انرژی و مطالعههای زيست مولکولي نيازمند درک چگونگي
برهمکنش آب با گونههای يوني است .گزارشهای بسيای از
برخي مايعهای يوني بهعنوان الکتروليت مورد استفاده در ابزارهای
تبديل انرژی مانند باتریهای يون ـ ليتيم و پيلهای سوختي
وجود دارد [ .]4 ، 11از ديگر کاربردهای مخلوط آب ـ مايعهای
يوني ،در جداسازی سامانههای دو فازی مايع ـ مايع است.
جداسازی مخلوط مايعهای دو فازی در بسياری از فرايندهای
جداسازی ،تغليظ و استخراج مفيد است [.]14
ايجاد تنوع هدفمند و تنظيم ويژگيهای مايعهای يوني برای
بهکارگيری آنها در فرايندهای گوناگون اهميت دارد و تا حدودی
با انتخاب مناسب کاتيون و آنيون اين تنظيمپذيری به دست ميآيد.
بررسي ويژگيهای مايعهای يوني نشان ميدهد که دو روش کلي
برای طراحي و انتخاب مايعهای يوني برای کاربردهای گوناگون
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وجود دارد [ .]12روش اول تغيير در ساختار شيميايي يونها با وارد نمودن
استخالفها يا گروههای عاملي خاص است تا مايعهای يوني
با کارکردهای ويژه( )1بهدست آيد [ .]16اگرچه به کارگيری
اين روش طراحي ساختار برای کنترل ويژگيهای مايعهای يوني
بهصورت نظاممند دشوار است .همهی ويژگيهای حالت خالص
مايع يوني طراحي شده برای يک کارکرد ويژه نيز ممکن است
آن گونه که مورد نظر است ،قابل تنظيم نباشد .دومين راه ،مخلوط کردن
مايعهای يوني با ساير ترکيبها مانند ديگر مايعهای يوني،
حاللهای آلي و آب است [ .]17مخلوط کردن مايعهای يوني
با ساير مواد برای کنترل و دستيابي به ويژگيهای مورد نظر
محلول نسبت به رويکرد طراحي ساختاری ،آسانتر است.
در اين شيوه ،آب يکي از بهترين شرکای مايع يوني است .با افزودن آب
بهسادگي ميتوان ويژگيهای ترموديناميکي ،انتقالي ،انحاللي،
زيستي و ساير ويژگيهای محيط شامل مايع يوني را تنظيم و
بهينه نمود [ .]12بهطور معمول ،مخلوط کردن دو ترکيب امتزاجپذير
در هم ،تغييرهای قابل پيشبيني نسبت به ويژگيهای فيزيکي و
شيميايي ترکيبهای آغازی را نتيجه ميدهد .برای مخلوط
دو ترکيب غير قابل امتزاج در هم ،جدايي فاز پايدار وجود دارد.
اين حالتهای فاز و ميزان امتزاج ،توسط نوع يونهای سازنده
مايع يوني تعيين ميشود [.]12
بررسيهای انجام شده نشان ميدهد که در ديناميک يونهای
محلول شامل مايعهای يوني ،با افزايش آب ،تغييرهای چشمگيری
روی ميدهد ،در نتيجه بايد رفتارهای هيدروديناميکي و
برهمکنش بين کاتيون و آنيون با آب به دقت بررسي شود [.]18
در مايعهای يوني خالص و در غياب آب ،برهمکنشهای
واندروالسي و الکتروستاتيک ميان آنيون ـ کاتيون ،آنيون ـ آنيون و
کاتيون ـ کاتيون وجود دارد .هر چه طول زنجير آلکيلي کاتيون
بلندتر باشد ،برهمکنش واندروالس کاتيونها از سر زنجير آلکيلي
افزايش يافته و زنجيرهای جانبي کاتيونهای همسايه به صورت
قلمروهای ناقطبي تجمع مييابند [ .]11با افزايش آب
در غلظتهای اندک ،برهمکنش قوی ميان آب و آنيونها و کاتيونها
ايجاد ميشود .برهمکنش يونهای مايع يوني با مولکولهای آب
از نوع يون ـ دوقطبي است و بسته به نوع يون ،حالت آبپوشيده
يون و قدرت برهمکنش آب با يون ميتواند متفاوت باشد.
البته ميانگين وضعيت حالت آبپوشي به کسر مولي آب نيز
بستگي دارد.
)1( Task- specific ionic liquids
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شبيه سازی ديناميک مولکولي مايع يوني 3ـ بوتيل ـ7ـ متيلايميدازوليوم نيترات ...

در يک دهه گذشته ،گزارشهای متعددی دربارهی مطالعهی
سامانههای مخلوط آب -مايع يوني به چاپ رسيدهاست [.]51-54
مطالعهی تجربي آب در مايعهای يوني به طور معمول با استفاده
از تيتراسيون کولومتريک کارل ـ فيشر( )1و يا استفاده از طيف
فروسرخ نزديک انجام ميشود [ .]52بسياری از پژوهشگران برای
تعيين متوسط نفوذ يونها و ساير مولکولهای حل شده در مايع
يوني مانند آب از روشهای بر پايه طيف بيني رزونانس مغناطيسي
هسته موسوم به  )5(PG-SE NMRاستفاده کردهاند [.]56
در اين مطالعه با استفاده از شبيه سازی ديناميک مولکولي،
جزئيات رفتار ديناميکي و ضريبهای خودنفوذی يونهای سازنده
مايع يوني آبدوست 1ـ بوتيل ـ  1ـ متيلايميدازوليوم نيترات
(] )[bmim][NO3در حالت خالص و مخلوط دوتايي آن با آب
در کسر موليهای گوناگون تعيين شده است تا به نقش آب در تغيير
و تنظيم ويژگيهای ديناميکي مايع يوني پي برده شود .فرمول
ساختاری کاتيون و آنيون مايع يوني مورد مطالعه در شکل 1
نشان داده شده است.
بخش نظري
جزييات روش شبيه سازي ديناميک مولکولي و چگونگي محاسبه
ويژگيها

برای انجام شبيه سازی ديناميک مولکولي بايد ساختار اوليه
گونههای موجود در جعبه شبيه سازی تهيه و ميدان نيروی
مناسبي برای توصيف برهمکنشهای بين آنها تعريف شود.
با استفاده از نرمافزار گرافيک مولکولي  MOLDENو برنامههای
فرترن کمکي ،ساختار جفت يون اوليه تهيه و در فضای سه بعدی
تکرار شد .سپس مولکولهای آب به صورت تصادفي به ساختار
خام اوليه جعبه شبيهسازی افزوده شدند بهطوری که نزديکترين
جايگاههای اتمي گونهها از هم کمتر از  5/2آنگستروم نباشد.
شبيهسازیهای ديناميک مولکولي برای مايع يوني و آب در حالت
خالص و مخلوط (در درصدهای مولي آب  81 ،71 ،21 ،52 ،11و )11
با استفاده از بسته نرمافزاری  DL_POLYنسخه ]57[ 5/18
در مجموعه همدما-همفشار ( )NpTانجام شد .در شبيهسازیها
شرايط مرزی دورهای بهکار گرفته شد و کنترل دما و فشار
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شکل 3ـ ساختار يونهای سازنده مايع يوني 3ـ بوتيل ـ7ـ متيل
ايميدازوليوم نيترات

اتمسفری بهوسيله دماسنج/فشارسنج نوزه ـ هوور(]58 ، 51[ )1
با بهکارگيری زمان آسايش  1/5و  1/1پيکوثانيه برای دما و فشار
صورت گرفت .برهمکنشهای الکتروستاتيک کولني بهوسيله
روش جمع اوالد( )4محاسبه شدند [ ]11و برای اعمال برهمکنشهای
کوتاهبرد واندروالس ،شعاع قطع( 16 )2آنگستروم انتخاب شد.
انتگرالگيری از معادلههای حرکت نيوتن با الگوريتم جهش ـ
قورباغهای ورله( )6و انتخاب گامزماني  1/111پيکو ثانيه صورت
گرفت .تعداد کل جفت يونها ،مولکولها و اتمهای سازندهی
سامانههای خالص و مخلوطهای دوتايي مورد شبيه سازی و ابعاد
تعادلي پايان جعبههای شبيه سازی در جدول  1آورده شده است.
در شبيهسازی مايع يوني خالص و مخلوط دوتايي با کسرهای
مولي گوناگون آب ،ابتدا ساختار آغازی هر يک از سامانهها
به ترتيب در دمای  411 ،421 ،211 ،221 ،611و  121کلوين
با انجام شبيه سازیهای اوليه برای مدت زمان  1/2نانوثانيه
به تعادل رسانده شدند .ساختار نهايي هر اجرا در دمای باالتر
به عنوان ساختار اوليه برای آغاز شبيه سازی در دمای پايينتر
استفاده شد .سپس هر سامانه در دمای  111کلوين برای مدت
زمان  5/2نانوثانيه به تعادل رسانده شد و سرانجام اجرای پاياني
در اين دما برای توليد فايل مسير( )7تحول سامانه برای مدت

)2( Cutoff radius

)1( Coulometric Karl-Fisher titration

)6( Verlet leap-frog algorithm

)5( Pulsed-gradient spin-echo NMR

)7( Trajectory

)3( Nośe-Hoover thermostat/ barostat
)4( Ewald summation method
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جدول 3ـ جزئيات جعبه شبيهسازی (کسر مولي آب ،تعداد جفت يونها ،تعداد مولکولهای آب ،تعداد کل اتمها و ابعاد نهايي جعبه شبيهسازی)
در سامانههای مطالعه شده در دمای  700کلوين

ابعاد جعبه  (X,Y,Z) /آنگستروم

تعداد کل اتمها

تعداد مولکول آب

تعداد جفت يون

کسر مولي آب

17/21×14/11×14/11

4121

-

121

1/11

17/64×41/11×14/52

2581

51

181

1/11

17/11×41/41×14/21

2411

61

181

1/52

18/71×12/55×12/55

4811

121

121

1/21

11/75×16/21×16/21

4211

515

152

1/71

16/46×17/48×17/48

2152

211

152

1/81

41/51×41/51×11/14

2611

111

111

1/11

11/75×11/75×11/75

1721

1521

-

1/11

 11نانوثانيه گذاشته شد .مکان ذرهها در فاصلههای زماني
يک پيکوثانيهای در فايل مسير تحول سامانهها ذخيره شد.
پارامترهای ميدان نيروی کاتيون و آنيون از ميدان نيروی
غيرپالريزه لوپز و همکاران استخراج شد [ .]11 ، 15شکل کلي
تابع انرژی پتانسيل کل در اين ميدان نيرو به صورت زير است:
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پارامترهای  εijو  σijبرای برهمکنش بين دو اتم متفاوت  iو
معادلههای زير محاسبه مي شوند:
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بهدليل محدوديت در استفاده از ميدان نيروی قطبيده ،شبيه سازی
ذرهها در غياب اثرهای قطبش پذيری به ديناميکي کمتر از
مقدارهای تجربي خواهد انجاميد [ .]11برای رفع اين نقص ،در ميدان
نيرو از مقدارهای بار کاهش يافته( )1با ضريب  1/8استفاده شد.
برای آب بهدليل سادگي ،صحت قابل پذيرش و کاهش هزينههای
محاسباتي مدل سه جايگاهي بار نقطهای ساده ]14[ )5(SPC
بهکار گرفته شد.
برای توصيف رفتار ديناميکي گونههای موجود در شبيه سازی،
ميانگين مربع جابهجايي( )1برای مرکز جرم گونهها محاسبه شد:

سه جمله اول معادله ( )1پتانسيلهای پيوندی (درون
مولکولي) را نشان ميدهند که بهترتيب انرژی مربوط به کشش
پيوندی ،خمش زاويهای و حرکت پيچشي را شامل ميشوند و
برهمکنشهای ناپيوندی توسط جملهی آخر مشخص ميشود که
شامل برهمکنشهای واندورالسي با پتانسيل لنارد-جونز و پتانسيل
کولني است .در معادله ( r ،)1طول پيوند req ،طول پيوند تعادليkr ،
و  kθثابت نيروی پيوندی و زاويهای و  θeqزاويهی تعادلي است.
پارامترهای پتانسيل لنارد-جونز εij ،عمق چاه پتانسيل جفتي و σij
فاصلهی تعادلي بين اتمي در پتانسيل صفر (قطر مولکولي) را
مشخص ميکند q .نيز نشان دهنده بارهای اتمي جزئي است.

در اين معادله N ،تعداد گونه  iو ) ricom(tمکان مرکز جرم
گونه  iدر زمان  tاست .ضريب خودنفوذی( ،D ،)4يونهای مايع
يوني و مولکولهای آب در حالت خالص اجزاء و کسرهای مولي
گوناگون سامانههای دوتايي آنها در دمای  111کلوين را ميتوان
از روی شيب منحني ميانگين مربع جابهجايي در حد زمانهای
طوالني ،با استفاده از معادله اينشتين به دست آورد [ 12و :]16

))3( Mean-square displacement (MSD
)4( Self-diffusion coefficients

)1( Rescale charge
)5( Simple point-charge
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d
1
() 4
MSDi (t) 
6 t  dt 
با بررسي بازههای زماني گوناگون مقدار ضريب خود نفوذی
از روی شيب نمودار ميانگين مربع جابهجايي بر حسب زمان
در ناحيهای که  βنزديک به يک بود (بازه زماني  8-1نانو ثانيه)،
محاسبه شد .تعيين ناحيهی با  βنزديک به يک ،به تشخيص
دقيق ناحيهی رفتار نفوذی گونهها کمک ميکند [.]12

3000

Di  lim

() 2

100
100
200

 (t) 
30000

0000

همچنين با معلوم بودن ضريبهای نفوذ ميتوان اعداد انتقال
يوني( )1را نيز تخمين زد [ 12و :]16
()6

D

پيکو ثانيه  /زمان

t 

100

700

نتيجهها و بحث

200

300

0
30000

0000

30000

0000

1000

1000

2000
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پيکو ثانيه  /زمان
210
200
310
300
10

1000

1000

2000

0

ميانگين مربع جابهجايي (2انگستروم)

پس از انجام شبيه سازیها ،تمرکز بر روی تعيين ويژگيهای
ديناميکي سامانههای مايع يوني خالص و مخلوط آن با آب صورت گرفت.
شکل  5نشان ميدهد که رقيق شدن مايع يوني با آب سبب
افزايش چشمگير در ميانگين مربع جابهجايي و مقدار ضريب نفوذ
يونها ميشود ،در همين حال با افزايش کسر مولي آب
در مخلوط مايع يوني ـ آب ،ميانگين مربع جابهجايي آب نيز به تدريج
افزايش مييابد تا در آب خالص به مقدار بيشينه خود ميرسد.
چنين مشاهدههايي نتيجهی تغيير در همبستگي فضايي ساختاری
بين همسايههای کاتيون ـ کاتيون ،آنيون ـ آنيون ،آب ـ آب،
کاتيون ـ آب ،آنيون ـ آب و کاتيون ـ آنيون است .افزايش آب
سبب تفکيک و کاهش اندازه نانوخوشههای مايع يوني و تشکيل
جفت يونهای مجزا و افزايش حرکت يونها ميشود.
بر مبنای ضريبهای خودنفوذی گزارش شده در جدول ،5
در سامانه مايع يوني خالص ] [bmim][NO3در  111کلوين D+ ،و
 Dمحاسبه شده برابر  11/18و  )×11 -15 m5s-1( 1/51است.با رقيق شدن سامانه و رفتن از کسر مولي آب  1/1به  ،1/1مقدار D+
از  11/11به  542/16و  D-از  11/61به  447/47افزايش يافت.
بنابراين برای کسر موليهای آب  1/1و  D+ ،1/1بهترتيب
حدود  1/18و  55/14برابر و  1/14 D-و  48/16برابر افزايش مييابد.
اين افزايش را ميتوان اينگونه تفسير کرد که در مايعهای يوني
خالص کاتيون و آنيون بهوسيله برهمکنشهای واندروالسي

0

ميانگين مربع جابهجايي (2انگستروم)

) (D  D

t 

,

D
) (D  D

1000

1000

2000

0

ميانگين مربع جابهجايي (2انگستروم)

))d log( r 2 (t
)d log(t

000

0

پيکو ثانيه  /زمان

شکل 2ـ اثر تغيير کسر مولي آب (از  0/3تا  )0/9بر رفتار ميانگين
مربع جابهجايي آب ،آنيون و کاتيون در مخلوطهای دو تايي در دمای
 700کلوين.
)1( Ionic transference numbers, ti
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جدول 2ـ ضريبهای خود نفوذی آب ،آنيون نيترات و کاتيون ايميدازوليوم در دمای  700کلوين( )D in 10−12 m2/sبرای حالت خالص اجزاء و
سامانههای مخلوط دوتايي با کسرموليهای گوناگون آب ،محاسبه شده از روی شيب ميانگين مربع جابهجايي در محدودهی  7تا  0نانوثانيه.
مقدارهای پارامتر  βنيز درون پرانتز آورده شدهاند.

) (βضريب نفوذ آب

) (βضريب نفوذ آنيون

) (βضريب نفوذ کاتيون

کسر مولي آب

-

(1/51 )1/81

(11/18 )1/88

1/11

(45/11 )1/11

(11/61 )1/11

(11/11 )1/16

1/11

(21/14 )1/16

(16/61 )1/11

(12/14 )1/87

1/52

(72/11 )1/11

(57/11 )1/87

(51/54 )1/82

1/21

(111/68 )1/18

(26/12 )1/16

(15/72 )1/82

1/71

(581/41 )1/11

(111/87 )1/11

(11/71 )1/11

1/81

(828/54 )1/16

(447/47 )1/11

(542/16 )1/18

1/11

(4114/22 )1/11

-

-

1/11

و کولني با هم برهمکنش دارند و نتيجهی آن تشکيل خوشههای
بزرگ يوني شامل شبکههای قطبي و بخشهای تجمع يافتهی
غيرقطبي است که حرکت انتقالي يونها را محدود ميکند [.]17
افزايش کسر مولي آب به معنای افزايش در تعداد مولکولهای آب
است که بهطور چشمگيری سريعتر از يونها و ميان شبکه قطبي
و بخش غيرقطبي حرکت ميکنند .حضور آب و به همراه آن
تفکيک خوشههای يوني منجر به افزايش ناگهاني حرکت يونها ميشود.
همانگونه که در جدول  5نشان داده شده است ،ضريب خود نفوذی
برای آب خالص شبيه سازی شده در  111کلوين نيز محاسبه شد
( )4111/52×11 -15 m5/sکه تطابق خوبي با مقدارهای محاسباتي
گزارش شده پيشين برای مدل  SPCدارد (4511×11-15 m5/s
در  518کلوين [ .)]17با افزايش غلظت مايع يوني از  1/1به 1/1
مقدار آب Dاز  828/54به  45/1تقليل يافت که نشان داد آبD
در اين دو کسر مولي به ترتيب  2/12و  115/86مرتبه کمتر از آب
خالص است .حرکت انتقالي مولکولهای آب چندين مرتبه بزرگتر
از يونهای سازندهی مايع يوني است .هر چند کاتيون و آنيون
مقدارهای ميانگين مربع جابهجايي و ضريب خود نفوذی يوني
نزديک به هم را در همهی سامانههای مطالعه شده نشان دادند که
ميتواند دليلي بر همبستگي ديناميکي چشمگير بين آنها باشد.
از روی مقدارهای  D- ،D+و آب ،Dنسبت ضريبهای نفوذ
گونهها در  111کلوين در جدول  1گزارش شد .مهمترين مشاهده
نسبت مقدار نفوذ کاتيون به آنيون در محلولهای غليظ و

رقيق است .در مايع يوني خالص  D-به ميزان  12/4درصد کمتر از
 D+است .با افزايش کسر مولي آب به  D- ،1/1به ميزان  18/2درصد
کمتر از  D+است .با افزايش بيشتر آب از  xw ≥ 1/52تا
کسر مولي آب برابر  ،1/1همواره نسبت  D-به  D+بزرگتر از يک
ميشود و مقدار  D-از  8/4درصد تا  85/17درصد بيشتر از مقدار
 D+شده و تحرک آنيون از کاتيون پيشي ميگيرد .بهعبارت ديگر
آنيون در محلولهای رقيق شده با آب تندتر از کاتيون حرکت
ميکند و در مايع يوني غليظ عکس اين روند ديده ميشود و
ضريب خودنفوذی کاتيون از آنيون بزرگتر است .علت اين پديده را
ميتوان بهوسيله فرضيه "ترجيح آنيون اضافي يا هايپرآنيون (" )1()HAP
ارايه شده توسط چن و همکاران( ]18[ )5توضيح داد .آنها
پيشنهاد کردند که در مايعهای يوني خالص و محلولهای يوني غليظ
افزون بر تجمعهای (خوشههای) يوني خنثي ،تجمعهايي با يک
واحد بار منفي يا بهعبارتي خوشههايي شامل يک آنيون اضافي
(هايپر آنيون) ،([bmim][NO3])n [NO3]- ،تشکيل ميشود که
غني از آنيون بوده و تعداد آنها در مايع يوني خالص يا محلول
غليظ آن بيشتر از خوشههای با يک واحد بار مثبت
(هايپرکاتيون) ،([bmim][NO3])n [bmim]+ ،است .چنين توزيعي
باعث ميشود که مقدارهای کمتر نفوذ برای آنيونها نسبت به
کاتيونها در مايع يوني خالص گزارش شود .در حاليکه در کسرهای
مولي زياد آب ،تجمعهای با بار منفي ،کوچکتر و تفکيک شده و
آنيونهايي تنها و منفرد با ديناميک باالتر به دست ميآيد.

)5( Chen W-T. et al.

))1( Hyper anion preference (HAP
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جدول 7ـ اثر کسر مولي آب بر عدد انتقال کاتيوني ،t+ ،و نسبت بين ضريبهای نفوذ گونهها (آب ،آنيون نيترات و کاتيون ايميدازوليوم).

عدد انتقال کاتيون

نفوذ آنيون  /نفوذ کاتيون

نفوذ کاتيون  /نفوذ آب

نفوذ آنيون /نفوذ آب

کسر مولي آب

1/245

1/185

-

-

1/11

1/221

1/556

1/516

1/168

1/11

1/481

1/155

1/151

1/165

1/52

1/441

1/787

1/211

5/778

1/21

1/415

1/711

1/617

5/217

1/71

1/114

1/641

1/471

5/522

1/81

1/124

1/248

1/418

1/118

1/11

در جدول  1عدد انتقال کاتيوني نيز گزارش شده است .با
افزايش غلظت آب عدد انتقال کاتيون و به عبارتي سهم کاتيون
در انتقال بار کاهش مييابد.
نتيجهگيري

در مطالعهی حاضر ،شبيهسازیهای ديناميک مولکولي
گسترده مايع يوني ] [bmim][NO3و مخلوط دوتايي آن با آب
در کسرهای مولي گوناگون انجام و تأثير افزايش غلظت آب بر رفتار
ديناميکي و ضريب خود نفوذی يونهای مايع يوني مشخص شد.
آناليزهای کيفي و کمي بهدست آمده برای ويژگيهای ديناميکي،
به ويژه ميانگين مربع جابهجايي ،نشان داد که با افزايش آب
حرکت انتقالي يونها افزايش مييابد که اين مشاهده ميتواند
نتيجهای از تضعيف همبستگي ساختاری کاتيون ـ کاتيون ،آنيون ـ
آنيون و کاتيون ـ آنيون و شکسته شدن خوشههای بزرگ يوني
به خوشههای کوچکتر و تشکيل جفت يونهای ايزوله باشد که
فهم عميقتر اين پديده نيازمند بررسيهای ساختاری سامانهها

در کارهای آتي است .در مايعهای يوني خالص و يا محلول غليظ
مايعهای يوني خانواده ايميدازوليوم ،به طور معمول ضريب
خود نفوذی و عدد انتقال کاتيون بيشتر از آنيون است ولي در سامانههايي
با کسر مولي آب بزرگتر يا مساوی  ،1/52روند واروني دنبال ميشود
و ضريب خود نفوذی آنيون از کاتيون بيشتر ميشود.
به منظور دستيابي به جزييات ميکروسکوپي بيشتر در مورد
سامانههای مخلوط دوتايي آب ـ مايع يوني ،تمرکز بر روی
سامانههای مورد شبيه سازی برای درک جامعتری از ويژگيهای
اين سامانهها و برهمکنشهای آب با مايع يوني ،در آينده دنبال
خواهد شد.
قدرداني

نويسندگان از حمايتهای دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه
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