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اميررضا عباسي و همکاران

به سه دسته تقسيم شوند :الف ـ زئوليتهاي معدني(( )1پيوندهاي
كوواالنسي) ،ب ـ تركيبهاي اليهدار( )2و بلورهاي يوني
(پيوندهاي هيدروژني و يا پيوندهاي يوني) و ج ـ چارچوبهاي
فلز ـ آلي( (MOF) )3و پليمرهاي كوئورديناسيوني متخلخل(.)4
به تازگي طبقه اي جديد از پليمرهاي كئورديناسيوني متخلخل كه
چارچوبهاي فلزـ آلي نيز ناميده مي شوند ،گسترش يافته
و از حوزههاي پيشين مواد متخلخل فراتر رفته اند .ساختارMOFها
از يونهاي فلزهاي واسطه و گروههاي ليگاند آلي ساخته شده و
توسط پيوندهاي كوئورديناسيوني ،انباشتگي هاي  π-πو پيوندهاي
هيدروژني گسترش مييابد .پيوندهاي كوئورديناسيوني يک ساختار
اسكلتي سخت را تشكيل مي دهند ،در حالي كه انباشتگيهاي
 π-πو پيوندهاي هيدروژني ،يک طبيعت نرم را به ساختار ميبخشند.
بنابراين MOFها با توجه به پيوندهاي تشكيل دهنده آنها به گروههاي
سخت و نرم تقسيم بندي مي شوند .اين مواد به طور كامل منظم بوده،
تخلخل بااليي داشته و ساختاري بهطور كامل طراحي پذيري دارا هستند.
تهيه آن ها در شرايط ماليم صورت ميگيرد و انتخاب يک تركيب
مشخص از واحدهاي مولكولي مجزا باعث ايجاد شبكه گسترش يافته
مورد نظر ميشود ] .[1از عيبهاي اين مواد ميتوان به شرايط
دشوار تک بلور شدن نمونه هايي از آنها اشاره كرد كه اين امر
شناسايي اين مواد را دشوار ميكند .به دليل قابليت باالي مهندسي
ساختار و مساحت سطح ويژه بسيار باال MOF ،هادرجداسازي و
ذخيره سازي گازها ] ،[2سامانههاي دارورساني ] ،[3جداسازي
يونها يا مولكولهاي گوناگون ] ،[4كاربردهاي كاتاليستي ] 8ـ ،[5
حذف رنگ و فرايندهاي مبتني بر غشا ] [9از كاربرد بااليي
برخوردارند.
چارچوب هاي فلز-آلي به روشهاي گوناگوني توليد ميشوند.
روش مكانيكي و روش هيدروترمال از جمله مهمترين اين روشها هستند.
روش مكاني به توانايي ايجاد پيوندهاي شيميايي فلز ـ ليگاند
توسط سايش اشاره دارد .استفاده نكردن حالل در روش مكانيكي
يا كاهش مقدار حالل از برتريهاي اين روش است .بنابراين،
اين روش بهعنوان روشي سبز براي ساخت پيوندهاي كوواالنسي
شناخته ميشود .به عنوان مثال ،روش مكانيكي ،امكان تشكيل
بلورهايي كه در بيشتر حالل هاي آلي غير قابل حل هستند را

ذخيره ايمن و انتقال گازها در غلظتهاي باال نياز به فشردهسازي

))5( X–ray powder diffraction (XRPD

)1( Inorganic zeolites

()6( Scanning Electron Microscope )SEM

)2( Layered compounds

)7( Energy Dispersive Spectroscopy or Eenergy-dispersive

)3( Metal-organic frameworks

X–ray spectroscopy microanalysis
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فراهم ميآورد .دشواري آناليز فراورده و نبود دستيابي به فراورده
تک بلور از جمله عيبهاي اين روش ميباشد .البته اين مشكلها
به وسيله روشهاي آناليز  NMRحالت جامد ،شبيه سازي مولكولي
و پراش پودري پرتو ايكس تا حدودي قابل بر طرف كردن هستند.
در روش هيدروترمال ،نمک فلزي و ليگاند آلي به نسبت هاي
مشخص در اتوكالو ريخته شده و عاملهايي مانند غلظت ،زمان
واكنش و سرعت گرم و سرد كردن محيط واكنش در تشكيل
فراورده مورد نظر ،بررسي مي شود .احتمال باالي توليد فراورده
تک بلور از جمله برتريهاي اين روش به شمار مي آيد .در روشي ديگر،
نمک فلزي محلول در حالل مورد نظر و ليگاند آلي به نسبتهاي
مشخص همراه با بازگردان واكنش داده ميشوند .توليد فراورده
ماكروكريستال از جمله عيبهاي اين روش است كه شناسايي
فراورده را دشوار ميكند .اين مشكل به وسيله روش هاي آناليز مانند
پراش پودري پرتو ايكس قابل بر طرف كردن هستند.
از روشهاي متداول آزمايشگاهي براي بررسي و اثبات ساختار
چارچوب هاي فلز ـ آلي استفاده مي شود .به عنوان نمونه،
از روش پراش پودري پرتو ايكس( )5براي بررسي ميزان بلوري بودن
ساختارهاي تشكيل شده استفاده ميشود .توسط ميكروسكوپ
الكتروني روبشي( ،)6شكل و اندازه نانو ذرههاي تشكيل شده
بررسي ميشود .روش ديگري كه چند دهه است شناخته شده،
تعيين مساحت سطح ويژه ذرههاي متخلخل با جذب سطحي
گاز نيتروژن در نزديكي دماي نيتروژن مايع ميباشد .جذب فيزيكي
يک اليه از گاز نيتروژن محاسبه مساحت سطح را با رسم نمودار
فشار بر حسب گاز باالرونده ممكن ميسازد .در سالهاي اخير
پيشرفتهاي زيادي در تعيين سريع مساحت سطح ويژه ،توزيع
اندازه تخلخلها ،حجم تخلخلها و در كل توانايي بيش تر براي
شناسايي شكل نانوساختارها صورت گرفته است .روشهايي مانند
طيفسنجي فروسرخ ،آناليز عنصري و طيفسنجي تفكيک انرژي( )7نيز
در شناسايي هرچه بهتر فراوردههاي متخلخل موثر هستند.
بخش نظري
ذخيره گاز و اصول ذخيره سازي ANG

)4( Porous coordination polymers
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در فشارهاي باال براي گازهاي مورد نظر (براي نمونه متان و
هيدروژن) در دماي اتاق دارد .اين فرايند مقدار زيادي انرژي
مصرف نموده و براي انتقال و حمل نقل ايمن نيست .يک راه حل
براي اين موضوع استفاده از جاذبهاي جامد به عنوان حامل است.
تركيبهاي متخلخل مانند زئوليتها و كربن فعال شده هم
در اين حوزه مورد استفاده مي باشند ،اما هر كدام محدوديتهايي دارند.
از مهمترين اين محدوديتها ،ظرفيت پايين جذب گاز است.
پليمرهاي كوئورديناسيوني متخلخل كه داراي درصد بزرگي
ميكروتخلخل هاي هم شكل بوده و قابل طراحي است ،به عنوان
بهترين كانديد براي جاذبهاي گاز معرفي ميشود .پتانسيل ذخيره
گاز از طريق مطالعههاي ايزوترم جذب اندازهگيري ميشود ،ولي
جذابيتي كه در گسترش جاذب هاي تک بلوري وجود دارد،
منجر به مطالعههاي ساختاري تركيبهاي شبكهاي ميشود كه
توسط گاز پر شده اند .اين گونه مطالعههاي ساختاري براي شناسايي
موقعيتهاي پيوندي مناسب براي مولكول هاي گوناگون گاز
مهم ميباشد .زماني كه يک مولكول گاز از فاز گازي
به يک سطح جامد داراي حفرههاي سطحي منتقل ميشود و به سطح
جامد ميچسبد ،جذب سطحي گاز( )1رخ داده است .اين مورد
برخالف جذب گاز( )2ميباشد كه در آن مولكولهاي گاز
به فاز جامد منتقل ميشود ].[11

در مورد پليمرهاي كوئورديناسيوني ،تخلخل يكي از ويژگيهاي
يگانهاي است كه مطالعه گسترده اي را به خود اختصاص داده است.
نبود يک تعريف مشخص در مورد واژه تخلخل سبب شده است
كه تعداد زيادي از پليمرهاي كوئورديناسيوني كه حفرههاي
خالي آن ها توسط حالل يا يون هاي مخالف پر شده است،
متخلخل گزارش شوند ،گرچه ديدن حفرهها دليل بر تخلخل
تركيب نميباشد و خاصيت تخلخل آن را اثبات نمي نمايد.
حفرهها به صورت فضاهاي بازي تعريف ميشوند كه سيالها
يا گازها ميتوانند از آن ها عبور نمايند ] .[11بنابراين براي اينكه
ماده اي تركيب متخلخل ناميده شود ،افزون بر ديدن ساختاري
بايد خاصيت تخلخل آن از طريق مطالعههاي همدماي
جذب ـ واجذب گاز به اثبات برسد .حفره هايي كه در تركيبهاي
متخلخل وجود دارند ،بر اساس اندازه حفره تقسيم ميشوند ].[12
تركيبهاي ماكرو متخلخل داراي قطر حفره بيش تر از  51نانومتر
بوده ،تركيبهاي مزومتخلخل داراي قطري بين  2تا  51نانومتر
بوده و تركيبهاي ميكرومتخلخل قطري كم تر از  2نانومتر دارند.
بيش تر پليمرهاي كوئورديناسيوني متخلخل در بازهي اندازه حفره
مزومتخلخل و ميكرومتخلخل قرار مي گيرند .جذب مولكول هاي
مهمان در سطح جامد نقش مهمي در تعيين ويژگيهاي تركيبهاي
متخلخل بازي ميكند .اين جذب نه تنها با برهم كنش مولكولهاي
مهمان با سطحها ،بلكه با شكل و اندازه حفرهها كنترل ميشود.
تفاوت اساسي بين جذب به وسيله ميكرو حفرهها و جذب
توسط يک سطح واحد وجود ندارد و هر دو به خوبي با معادله
 )3(BETبيان مي شوند .شش نوع همدماي جذب سطحي
بر اساس طبقه بندي آيوپاک ايزوترم براي جذب سطحي
وجود دارد كه نمايشگر رابطه بين ساختار تركيب متخلخل و نوع
جذب هستند ].[13
برخي گزارشها در مورد فرايندهاي جذب سطحي در زئوليتها
و كربن فعال شده با حفرههاي استوانهاي منتشر شده است ].[14
از سوي ديگر شكل حفرههاي پليمرهاي كوئورديناسيوني متخلخل
در اساس به صورت استوانه نميباشد ،چون آنها از نظر
بلورشناسي داراي شكلهايي مانند مربع ،مستطيل ،مثلث،
شش ضلعي و غيره ميباشند .همدماهاي جذب سطحي جديدي
براي پليمرهاي كوئورديناسيوني ميكروحفره به دست آمده كه نشان دهنده
طبيعت ميكروحفره يكنواخت آن ها است .اگر تعداد زيادي تبديل

)3( Brunauer-Emmett-Teller

)1( Adsorption

مکانيسم ذخيره گاز درMOFها

دو راه براي برهم كنش يک گاز با يک جامد وجود دارد.
نخست ،جذب شيميايي كه در آن مولكولهاي گاز با سطح جامد
پيوند شيميايي برقرار مينمايند و دوم جذب فيزيكي كه در آن
مولكولهاي گاز با سطح جامد بدون تشكيل پيوند كوواالنسي
برهم كنش مي دهد .فرايند جذب شيميايي اجازه جذب حجمي
بسيار باالي مولكول هاي گاز را در شرايط محيطي فراهم مينمايد،
ولي آزادسازي اين گاز از سطح جذب شده نياز به انرژي دارد.
از طرف ديگر از آنجا كه برهم كنش بين گاز و جامد
در فرايند جذب فيزيكي ضعيف است ،حجم جذب شده به طور معمول
پايين بوده و تنها در دماهاي پايين رخ مي دهد .بنابراين هر يک
از اين دو فرايند معايب مربوط به خود را داشته و در نتيجه براي رسيدن
به جذب سطحي بهينه گاز در يک جاذب جامد ،تركيبهاي متخلخلي
مورد نياز است كه قدرت بينابيني از برهم كنشها را نشان ميدهد.

)2( Absorption
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ساختار رخ دهد ،همدماي جذب سطحي چند مرحلهاي ديده
خواهد شد .انعطاف پذيري ساختاري همراه با تبديلهاي ساختاري،
در تركيبهاي متخلخل معدني هم ميتواند انجام شود ].[15
تغيير ساختاري در شبكههاي معدني در هر حال به اندازه پليمرهاي
كوئورديناسيوني مهم نمي باشد ،چرا كه در تركيبهاي متخلخل
معدني ،چارچوبها بسيار تنومند هستند كه خود به دست آمده
از پيوندهاي قوي ميان يون فلزي و ليگاند است.
مساحت سطح ويژه از مهمترين عاملهاي ارزيابي ميزان
ظرفيت حفره است و با تعداد مولكولهايي كه در تماس مستقيم
هستند ،در ارتباط است .مساحت سطح ويژه قابل دسترس از مقدار
چند صد متر مربع بر گرم كه مربوط به زئوليتها ميباشد،
به مقدارهاي بزرگ  7111 m2/gدر MOFها افزايش يافته است ].[16
محاسبههاي كامپيوتري ،مساحت سطح ويژه تا 14111 m2/g
در  MOFها را قابل دسترس نشان ميدهد .اين مقدارها خيلي
بزرگ تر از مقدارهاي ايده آل مربوط به تركيبهاي كربني
( )2631 m2/gميباشد .در اصل باريک شدن ديوارههاي حفرههاي
مساحت سطح باالتري فراهم مينمايد .در مورد زئوليت هاي
معدني ديواره هاي حفره از تعداد زيادي از اتمهاي سيليسيم،
اكسيژن و آلومينيوم ساخته شده ،در حالي كه پليمرهاي كوئورديناسيوني
داراي ديواره باريكي به قطر يک اتم كربن هستند .به طور كلي
طبيعت سعي مي كند تا از هر گونه فضاي خالي اجتناب نمايد.
هر گونه فضاي خالي يا حفره كه در تهيه پليمرهاي كوئورديناسيوني
ايجاد ميشود به طور معمول توسط مولكول هاي حالل مهمان و
يا يونهاي مخالف پر مي شود .نتيجه آن ،تشكيل شبكه اي است
كه به طور كامل فشرده بوده و در آن هيچ گونه فضاي خالي وجود ندارد.
گاهي هم درهم فرورفتگي شبكه رخ داده كه در آن هرگونه
فضاي خالي پر مي شود .تركيبهاي متخلخل را ميتوان
با انتخاب دقيق اجزاي شبكه براي ايجاد شكلهاي هندسي
گوناگون ،به دست آورد ] .[17در طول ده سال گذشته ،چارچوبهاي
فلز ـ آلي كه به عنوان زير گروهي از پليمرهاي كوئورديناسيوني
متخلخل نيز شناخته مي شوند ،توجه گسترده اي را به خود
جلب كردهاند ] .[18اين توجه و عالقه زياد ،تنها به دليل تنوع و
شكلهاي هندسي جالب توجه اين تركيبها نيست ،بلكه ويژگيهاي
عالي و كاربردهاي اميدبخش آنها مانند ذخيرهسازي
يا جداسازي گازها ،جداسازي مولكولي از مخلوط هاي گازي و
مايع ،فرايندهاي كاتاليستي ،انتخاب گري انانتيومري و خاصيت
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حسگري آنها است كه مورد توجه قرار گرفته است ] .[19آن ها
همچنين ميتوانند به عنوان موادي چند منظوره با ويژگيهاي
فيزيكي عالي مانند ويژگيهاي مغناطيسي ،لومينسانس و
اپتوالكترونيكي طراحي شوند ] ،[21البته بيش تر اين كاربردها
به توانايي MOFها در ايفاي نقش ميزبان براي مولكولهاي خاصي
وابسته است .ساختارهايMOFهايي كه تاكنون به عنوان مواد
ميكرومتخلخل با تخلخل بسيار باال بررسي شده اند ،روزنههاي
با اندازه تنظيم پذير داشته و داراي محلهايي به طور كامل
مشخص براي جذب مولكول هاي مهمان مي باشند.
ساختار و ويژگيهايMOFها وابسته به دو فاكتور مواد اوليه و
فرايند ساخت است .در مورد مواد اوليه دو عامل يون فلزي و يا
خوشه هاي فلزي از يک سو و اتصال دهنده هاي آلي از سوي ديگر،
كه واحدهاي سازنده ثانويه ) )1((SBUناميده ميشوند ]،[21
مورد توجه ميباشند .در شيمي كوئورديناسيون ليگاند به عنوان
گونه برنامهريزي كننده عمل ميكند كه اطالعات آن
به وسيله يون فلزي كد شده و خوانده مي شود .وابسته به اتم فلز
و تركيب آلي ممكن است ساختارهاي يک ،دو و يا سه بعدي
ايجاد شود.
جذب مازاد ،جذب مطلق و جذب کل

در بررسي جذب گاز متان توسط مواد متخلخل ،اولين مرحله
اندازه گيري و رسم ايزوترم جذب است .دو روش تجربي متفاوت
كه براي اندازه گيري مقدار جذب استفاده ميشود عبارتند از اندازه گيري
حجمي كه با به كارگيري دستگاههاي ويژه صورت ميگيرد و
ديگري روش وزني كه با به كارگيري ترازوي ريزسنج اندازه گيري
انجام ميشود .در گزارشهاي به عمل آمده واژه هاي جذب
مازاد ،جذب مطلق و جذب كل براي توصيف ظرفيت جذبي
استفاده ميشود ] .[22جذب مازاد به مقدار گازي كه با چارچوب
برهم كنش دارد مربوط مي باشد ،در حالي كه جذب مطلق هم
مقدار گازي كه با چارچوب در حال برهم كنش است و هم مقدار
گازي كه بدون وجود برهم كنش گاز ـ چارچوب در داخل چارچوب
ساكن شده است را شامل مي شود .جذب كل نيز به مقدار كل گاز
موجود در حفره ها اشاره دارد .مقدار جذب سطحي مازاد به روش
تجربي اندازه گيري مي شود .از آنجايي كه روش هاي تجربي
به كار گرفته شده نمي توانند مرز بين فاز گازي جذب شده و نشده را
مشخص كند ،درنتيجه ظرفيت جذبي مطلق به طور دقيق
))1( Secondary building units (SBU
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قابل تعين نميباشد .در مورد جذب و واجذب گاز ،مقدار جذب كل
در مقايسه با جذب مازاد يک كميت با مقدار بيشتر است.
جذب هاي وزني و حجمي

ظرفيت جذب گاز را مي توان هم به صورت وزني و هم
به صورت حجمي بيان كرد .ظرفيت جذب وزني عبارت است
از جرم گاز جذب شده به ازاي واحد جرم جاذب ،درحالي كه جذب حجمي
به صورت حجم گاز جذب شده در شرايط استاندارد بر حجم جاذب
بيان مي شود .به نظر مي رسد كه جذب حجمي مناسب ترين
كميت براي نشان دادن ظرفيت ذخيره سازي جاذب ،به ويژه
در كاربرد  )1(ANGبراي صنعت فضايي باشد .اندازه گيري جذب گاز
بهطور معمول به صورت جذب وزني نتيجه مي شود .به منظور
محاسبه جذب حجمي دانسيته هاي گوناگوني از ماده جاذب مانند
دانسيته بلور ،دانسيته انباشتگي و دانسيته به دست آمده از روش
تخلخل سنجي نفوذ جيوه الزم است .دانسيته بلوري ايده آل
چارچوبMOFها براي تبديل ظرفيت جذب وزني به جذب حجمي
استفاده ميشود ،چراكه دانسيته بلوري آنها به سادگي در دسترس
ميباشد و بيشينه ظرفيت حجمي ذخيره سازي گاز MOFرا كه
در عمل مي تواند داشت باشد از خود نشان ميدهد .دانسيته
بلوري  MOFحد بااليي از دانسيته انباشتگي است و براي پودر
 MOFنميتوان آن را به دست آورد .در اساس دانسيته پايين
انباشتگي  MOFباعث كاهش ظرفيت ذخيره سازي حجمي آن ها
ميشود ] .[23همچنين استفاده از روش نفوذ جيوه در محاسبه ميزان
تخلخل مي تواند مشكلهايي را در مقدار اندازهگيري به دست آمده
به وجود آورد كه به دليل وابستگي ظرفيت حجمي به فشار جيوه
نفوذي بر ميشود .در اين روش از مقدار بخار جيوه جذب شده
به وسيله جاذب متخلخل مي توان تخلخل نمونه مورد نظر را
اندازه گيري گرد ].[24
ظرفيت آزادسازي و ظرفيت ذخيره سازي

جاذب هاي ذخيره كننده گاز متان نه تنها بايد بيشترين
ظرفيت جذب بااليي داشته باشند ،بلكه مهم تر از آن بايد ظرفيت
واجذب بااليي هم از خود نشان دهند .ظرفيت واجذب يا همان
ظرفيت كارايي به صورت ميزان گاز انتشار يافته زماني كه فشار
پايين ميآيد ،تعريف ميشود .روشن است كه ظرفيت واجذب
كمتر از ظرفيت جذب باشد .به عبارتي ظرفيت واجذب به شرايط
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استفاده شده براي آزاد سازي گاز از جاذب بستگي دارد .به عنوان
مثال استفاده از گرما و خال در شرايط آزاد سازي باعث افزايش گاز
واجذبي ميشود .همچنين ميزان ظرفيت واجذب به اثرهاي
گرمايي توليد شده به دليل شارژ و تخليه حساس ميباشد.
اگر گرماي جذب منتشر شده توسط سامانه ذخيرهسازي حذف نشود،
ميزان گاز متان جذبي كم خواهد بود .اگر گرماي جذب در طول
تخليه عرضه نشود ،مقدار گاز باقي مانده درون جاذب افزايش
خواهد يافت .يک روش پيشنهادي ممكن براي حل اين مشكل
شامل وارد كردن بستر جاذب داخل يک فاز محصور از مادهاي است
كه گرما همجوشي به نسبت باالي در دماي محيط دارد.
اين مواد قادر به جذب گرماي جذبي آزاد شده در طول فرايند شارژ
و عرضه آن در طول فرايند دشارژ خواهند بود .ظرفيت حجمي
واجذب براي رانندگان وسايل نقليه حامل گاز طبيعي بسيار مهم است.
در استفاده ازMOFها ظرفيت واجذب پيوسته محاسبه ميشود،
چون زماني كه شرايط همدمايي به جاي شرايط تجربي
در نظر گرفته شود مقدار گاز متان جذب شده در فشار باال و پايين بازهي
فشار كار متفاوت است .با توجه به اين كه مشخص شده
كه يک اختالف فشار به اندازه كافي بايد فراهم شود تا گاز متان با سرعت
جريان مناسبي از جاذب به سمت موتور جريان يابد ،و اين كه اين
فشار براي گاز طبيعي براي استفاده در موتورهاي طراحي شده
با احتراق داخلي حدود  5بار به دست آمده ،كمترين اندازه براي بازهي
فشار كاري ،فشار  5بار در نظر گرفته شده است ] .[25فشار  35يا  65بار
ميتواند به عنوان كمترين فشار كاري براي تزريق متان
در چارچوب متخلخل در نظر گرفته شود ،چرا كه اين ميزان فشار
به وسيله يک كمپروسور تک يا دو مرحلهاي قابل تأمين است.
روشن است براي به بيشترين رساندن ظرفيت واجذب جاذب بايد
مقدار متان ذخيره شده در  65بار به بيشينه برسد و در همان حال
ميزان متان ذخيره سازي شده در  5بار به كمترين مقدار خود برسد.
به عبارت ديگر بهتر است فشار جذب و واجذب متان از چارچوب
متخلخل به ترتيب  65و  5بار باشد.
نتيجهها و بحث

متان در بين هيدروكربنهاي ديگر داراي باالترين درجه
هيدروژن نسبت به كربن و در نتيجه عدد اكتان باالتري است.
از اين رو ،سوختن آن كوچک ترين مقدار كربن دي اكسيد را
به ازاي هر واحد گرمايي آزاد شده منتشر ميكند .اين درحالي است كه،
)1( Adsorbed natural gas
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دانسيته انرژي حجمي به نسبت پايين متان باعث اعمال
محدوديتهاي شديد در استفاده از آن شده است .از اين رو براي
استفاده در مقياس بزرگ تمهيدات ايمن و فن آوري كارآمد براي
دستيابي به دانسته انرژي حجمي مناسب ،الزم و ضروري است.
تاكنون چهار روش گوناگون براي ذخيرهسازي گاز طبيعي
پيشنهاد شده است :گاز طبيعي مايع( ، (LNG) )1گاز طبيعي
فشرده( ،(CNG) )2گاز طبيعي جذب شده ) (ANGو گاز طبيعي
آبدار( .(NGH) )3گاز  CNGبه صورت يک مايع فوق بحراني
در دماي اتاق و فشار  311-211بار در داخل سيلندرهاي فوالدي
ذخيره ميشود .عيبهاي اصلي ذخيره سازي  CNGنياز
به مخزنهاي ذخيرهسازي فشار باال ،گران قيمت و سنگين ،امكانات
فشرده سازي چند مرحلهاي و پرهزينه و همچنين نگرانيهاي ايمني
بالقوه است .گاز  LNGبه روش سرمايشي به دست آمده
و به صورت مايع جوشان در دماي  112كلوين و فشار
 111كيلو پاسكال نگهداري ميشود .با وجود اينكه  LNGچگالي
انرژي بااليي دارد نگهداري آن ظروف خاص و دماي پايين نيازمند
ميباشد .افزون براين به دليل افزايش فشار مخزن سوخت سرمايشي
تخليه اين گاز بايد به صورت تناوبي صورت گيرد .همچنين گاز ذخيره شده را
نميتوان تنها با كاهش فشار از آب جدا كرده و آزاد سازي كرد.
تكنولوژي  ANGفنآوري پررونقتري بوده و به فشارهاي
به نسبت پايينتري از آنچه براي ذخيرهسازي  CNGالزم است،
نيازمند ميباشد .اين كاهش در فشار امكان استفاده از مخزنهاي
سبک ،ارزان ،با كمپرسور تک مرحلهاي را فراهم كرده و همچنين
موجب ساده شدن سوختگيري در خانه شده است .توسعه مواد
جاذب كارآمد كليد موفقيت تكنولوزي  ANGبه حساب ميآيد.
بسياري از مواد متخلخل گوناگون با توانايي ذخيرهسازي گاز متان
به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفته اند .مطالعههاي اوليه
به طور عمده روي مواد متخلخل سنتي مانند زئوليت و كربنفعال
متمركز بود .با وجود دانسيته به نسبت باالي انباشتگي ،كم بودن ميزان
ميكروحفرهها و همچنين آبدوستي شديد زئوليتها موجب محدوديت
در استفاده از آن برا ذخيرهسازي گاز متان شده است .همينطور در مورد
كربن فعال دشواري در تنظيم شكل و اندازه منافذ باعث محدويت ميشود.
نكته اي كه در اينجا الزم است به آن اشاره شود ،آن است كه
مخزنهاي نگه دارنده گاز توسط  MOFنسبت به ساير مخزنها مانند
 CNGيا  LNGاين برتري را دارا هستند كه در صورت تركيدگي مخزن

بر اثر حادثه از جمله تصادف ،انفجاري رخ نخواهد داد .از اين بابت
اين مخزنها داراي درجه بااليي از ايمني هستند.
ظرفيت جذب گاز را ميتوان هم به صورت وزني و هم
به صورت حجمي بيان كرد .ظرفيت جذب وزني عبارت است از جرم
گاز جذب شده به ازاي واحد جرم جاذب ،درحالي كه جذب حجمي
به صورت حجم گاز جذب شده در شرايط استاندارد بر حجم جاذب
بيان ميشود ( .)cm3 (STP) cm-3جاذبهاي ذخيره كننده گاز متان
نه تنها بايد بيشترين ظرفيت جذب بااليي داشته باشند ،بلكه
مهمتر از آن بايد ظرفيت واجذب بااليي هم از خود نشان دهد .ظرفيت
واجذب يا همان ظرفيت كارايي به صورت ميزان گاز منتشر شده
زماني كه فشار پايين ميآيد ،تعريف ميشود .در بسياري
از مطالعههاي  ،ANGبراي اندازه گيري مقدار گاز ذخيره شده
از گاز متان استفاده شده است .با اين حال در سامانههاي واقعي،
گاز طبيعي كه مخلوطي پيچيده از گازهاي گوناگون است به عنوان
سوخت ذخيرهسازي ميشود .در نتيجه ذخيره سازي گاز طبيعي
تفاوت زيادي با ذخيره سازي گاز متان دارد .سازمان انرژي آمريكا ()4()DOE
مقدار انرژي ذخيره شده در يک كپسول  CNGدر دماي
298كلوين و فشار  251بار را برابر،351cm3 (STP) cm-3
يا ) ،(1/5 g[CH4]/gو انرژي به دست آمده از يک كپسول CNG
را برابر ( 9 MJ/Lمگاژول بر ليتر) در نظر گرفته است.
به طور معمول جذب متان در زئوليتها كمتر از 111 cm3/cm3
است (دماي استانداد و فشار معدل ،بر حسب حجم متان به حجم
جاذب ،)STP: T= 273.15 K, P= 101.325 Pa ،درحالي كه
بسياري از جاذبهاي كربني جذبي در حدود 51-161 cm3/cm3
نشان ميدهند ] .[26بيشترين ظرفيت جذب گاز متان گزارش
شده در  ،)271cm3 (STP) cm-3(،MOFsدر دماي 298كلوين و
فشار  65بار از هدف نهايي تعيين شده از سوي ،DOE
 ،351cm3 (STP) cm-3بسيار پايين تر است ،با اين حال MOFها
جاذبهاي متخلخل بسيار اميدواركنندهاي براي ذخيره سازي گاز متان
هستند .افزون براين رسيدن به هدفهاي  DOEكه براي
ظرفيت حجمي 351 cm3 (STP) cm-3و ظرفيت وزني )(1/5 g[CH4]/g
ميباشد ،به طور هم زمان با يک چارچوب فلز ـ آلي بسيار سخت
به نظر ميرسد .اين نكته به خوبي ثابت شده است كه ظرفيت
ذخيرهسازي وزني متان ( )cm3/gبه حجم حفره و يا مساحت سطح
چارچوب وابسته است [.]27

)3( Natural gas hydrate

)1( Liquefied natural gas

))4( U.S. Department of Energy (DOE

)2( Compressed natural gas
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يک چارچوب فرضي با مساحت سطح BETبرابر 7511 m2/g
و حجم حفره  3/2 cm3/gو دانسيته ساختاري 1/28 g/cm3مي تواند
هدف جرمي جديد  DOEبراي جذب  1/5گرم متان بر گرم جاذب
باشد .نتيجهها نشان داد كه جذب حجمي ،HKUST-1
 NOTT-102،UTSA-76و همچنين  NU-111به طور چشمگيري
به ترتيب از  237 ،257 ،267و  216در  298كلوين به ،311 ،311
 281و  284 cm3 (STP) cm-3در  271كلوين ميرسد .ظرفيت
 311cm3 (STP) cm-3بسيار نزديک به هدف 351cm3 (STP) cm-3
تعيين شده از سوي  DOEاست .افزون بر اينNU-111 ،
جذب وزني باالي 1/5گرم/گرم در  271كلوين و  65بار نشان ميدهد
كه نويد خوبي براي رسيدن به هدف تازه جذب وزني ميدهد.
يكي از شگفت انگيزترين نتيجهها اين است كه NU-111ظرفيت
كاري چشمگير باالي  239 cm3 (STP) cm-3را در  271كلوين
نشان ميدهد كه  34درصد باالتر از 179 cm3 (STP) cm-3
به دست آمده در  298كلوين است .اين نتيجهها هيجان انگيز
نشان ميدهد كه كاهش دماي ذخيره سازي تا  271كلوين
ممكن است روش موثري براي نزديک كردن ظرفيت ذخيرهسازي
گاز متان توسط MOFبه اهداف  DOEباشد .اين نتيجهها انگيزه
بيشتري به ما ميدهد كه به منظور دستيابي به يک درک جامع
از ذخيرهسازي متان توسط مواد MOFظرفيت ذخيره سازي متان
آنها را بين  271و  298كلوين به طور سيستمي ارزيابي و مقايسه كنيم.
ساختارهايMOFهاي  NU-111وSOC-MOF-1-Alكه داراي
 BETباالتر از  4911 m2/gهستند ،ظرفيت ذخيره سازي وزني
1/5و  1/51g(CH4)/gنشان ميدهند كه در واقع به هدف جديد
 DOEرسيدهاند .افزون بر اين ،ما دريافتيم كه جذب وزني كل
مواد  MOFزير  65بار و  271كلوين در اساس با سطح  BETو
يا حجم روزنهها متناسب است .اين بدان معني است كه اهميت
تخلخل بزرگتر مساوي با جذب وزني باالتر خواهد بود [.]25
ساختارهاي  MOFداراي سايتهاي لوئيس باز نيتروژن
( )UTSA-75-79جذب حجمي باالتري ( )311-289نسبت به
 )283 cm3 (STP) cm-3(NOTT-101نشان ميدهند .اين نتيجهها
نشان ميدهد كه حفرههاي بهينه و گروههاي عاملي هنوز هم
براي دستيابي به جذب حجمي باال در 271كلوين مفيد هستند .از
ميان MOFهاي مطالعه شده  HKUST-1و  UTSA-76بيشترين
ظرفيت جذب كلي متان را با مقدار 311 cm3 (STP) cm-3
از خود نشان دادند .فضاي حفرهها بهينه شده و واردسازي گروههاي
عاملي داخل MOFها هنوز براي رسيدن به ذخيره سازي حجمي
مروری
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متان در 271كلوين قابل استفاده است .در مورد جذب حجمي،
تخلخل هنوز هم عامل اصلي ميباشد و يک  MOFبا مساحت
سطح  BETباالي  4911m2/gميتواند به هدف جذب وزني
 1/5g[CH4]/gدر  65بار و  271كلوين برسد .نكته مهمتر
اين است كه ظرفيت كاري چارچوبها (مهمترين عامل براي كاربرد
جذب متان) در  271كلوين به طور هدفمند با افزايش حجم حفره
زياد ميشود كه اين مسئله موجب شده پژوهشگران به MOFهاي
با ظرفيت كاري و ظرفيت حجمي و وزني دست پيدا كنند كه
به مقدار الزم براي ذخيره سازي متان ميرسد .براي نمونه
چارچوب NU-111و  MOF-177با حجم حفرههاي باال ،ظرفيت
كاري باالي  239و  231 cm3 (STP) cm-3و همچنين ظرفيتهاي
جذب وزني بسيار باالي 1/5و  1/43g[CH4]/gرا به ترتيب از خود
نشان ميدهند .اين ظرفيت كاري بسيار باالتر از بيشترين
مقدار گزارش شده در 298كلوين ( )197 cm3 (STP) cm-3است.
اگر دماي آزادسازي پاياني متان 298كلوين مد نظر باشد ،با توجه
به گرم شدن در زمان انتقال در  5بار ،ظرفيت كاري  NU-111و
 MOF-177ميتواند به ترتيب تا  257و 236 cm3 (STP) cm-3
نيز افزايش يابد .شايان ذكر است كه اين مقدارها براساس %25
حجم مخزن  MOFخالي مي باشد .از اين رو مقدارهاي آورده
شده نسبت به مقدار هدف  ،DOEتنها شامل مخزني داراي %75
 MOFرا نشان مي دهد.
اگرچه در ابتدا براي بررسي عملكردجاذبهاي گوناگون جذب
در فشار 35يا  65بار براي ذخيره سازي گاز متان مفيد است ،ولي
در مرحله آزادسازي در يک موتور تمام گاز متان ذخيره شده مورد مصرف
قرار نميگيرد ،چرا كه به يک فشار ورودي كمينه نياز است
كه جريان گازمتان را از جاذب به سمت موتور براند .در اين مورد،
مفهوم ظرفيت واجذب (تحويل) ،كه ظرفيت كار نيز ناميده ميشود،
به عنوان مقدار واجذب گاز متان تعريف ميشود كه با كاهش فشار
جذب به حداقل فشار ورودي آزاد ميشود .دركاربردهاي عملي
ظرفيت كاري از ظرفيت ذخيره سازي مهم تر است ،زيرا محدوده
رانندگي را در وسايل نقليه گازي (خودروهاي گازسوز) تعيين ميكند.
انتخاب فشار جذب باال و فشار كاري پايين دو عامل كليدي
درتعيين ظرفيت كاري ميباشند .به طوركلي ،دو نوع فشار
( 35و  65بار) به عنوان فشارجذب در نظر گرفته ميشوند،
زيرا آنها بيشينه مقدار فشاري هستند كه توسط كمپرسور ارزان
تک مرحلهاي و دو مرحلهاي ،به ترتيب ،قابل تأمين است ].[28
افزون بر اين ،دو فشار باالتر 81و 111بار نيز توسط چندين
3
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گروه پژوهشي به عنوان حد باالي فشار جذب در نظر گرفته شده
است ] .[29ازسوي ديگر ،توجه به اين واقعيت كه فشار ورودي
از  5تا  11بار براي راندن يک جريان كافي از متان از سمت جاذب
به موتور در خودروهاي گاز سوز مورد نياز است ،بيشترين فشاري
كه به عنوان كمترين فشار واجذب ياد شده  5يا  5/8بار است ].[31
هيدوركربنهاي سنگين به محض شارژ كردن به طور ترجيحي
جذب ميشوند و درنتيجه ظرفيت ذخيرهسازي متان كاهش مييابد.
از سوي ديگر به محض واجذب اين اجزاء به طور كامل تخليه
نميشوند .بنابراين براي ذخيره سازي گاز طبيعي در يک جاذب
متخلخل نياز است يک دستگاه محافظ مانند بستر نگهبان
در ورودي مخزن قرار داده شود .بستر محافظ اين اجزاء و
همچنين ساير ناخالصيهاي مخرب را از جريان گاز طبيعي كه
به عنوان سوخت جاري است ،حذف ميكند ،و سپس آنها را
به وسيله بخارهاي داخلي به جريان سوخت اوليه برميگرداند.
به طور معمول با يک عمل صنعتي ساده ولي ضروري MOFها
به صورت پودر فشرده داخل يک قرص يا مونوليت تحت فشار
خارجي قرار ميگيرد تا چگالي انباشتگي آن افزايش يابد.
اين در حالي است كه ويژگيهاي شبكهاي و حتي ساختار بلوري
آنها ممكن است از اين فرايند تأثير بگيرد .فشرده سازي در فشار
كمتر از  1/1گيگا پاسكال نميتواند سينيتيک جذب و ساختار بلوري
را به طور چشمگيري تحت تأثير قرار دهد .قرص  MOFبه دست آمده
ظرفيت وزني جذب متان را همانند پودر سنتز شده اوليه از MOF
از خود نشان ميدهد.
اگرچه متان جزء اصلي ( )٪96است ،گاز طبيعي تجاري
مخلوطي است كه شامل بسياري از ناخالصي هاي ديگر مانند اتان
( ،)٪3/3پروپان ( ،)٪1/7وكربن دي اكسيد ( )٪1/5است ].[31
اين ناخالصيها قطعاً اثرهاي مضر بر روي ظرفيت ذخيره سازي
جاذب خواهد داشت .به عنوان نمونه ،با وجود شكستهاي جزئي
در گاز طبيعي ،هيدروكربن هاي سنگين تر و كربن دي اكسيد
ميتواند توسط جاذب جذب شوند ] .[32اين امر باعث كاهش
ظرفيت مخزن در شارژهاي بعدي خواهد شد .نتيجهها نشان ميدهند
كه كسر مولي متان در چارچوب  NU-125در  5/8بار در تخليه
اول تا 211ام سيلندر داراي چارچوب از حدود  %88به نزذيک
 %51كاهش مييابد ] .[33افزون بر اين ،مقدار بسيار كم از ساير
ناخالصيها مانند  ،O2، H2O ، H2Sو هيدروكربن  ،C4ممكن است
به تدريج سايتهاي جذب متان را آلوده كرده و يا طي يک دوره
بلند مدت چارچوب را تخريب كنند .براي كمينه كردن اثرهاي
8
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اين ناخالصيها ،يک بستر محافظ در ورودي مخزن
قرار ميگيرد تا گاز طبيعي را خالص كرده و تا آنجا كه
ممكن است تنها به متان اجازه عبور به مخزن را دهد ].[34
افزون بر اين ،بهبود پايداري گرمايي و شيميايي نيز براي مقاوم كردن
جاذب در برابر اثرهاي منفي ناخالصيهاي موجود و در نتيجه
افزايش ظرفيت ذخيره سازي و عمر مصرفي جاذب بسيار مهم است.
ANG

نتيجه گيري

از مطالب ارايه شده چنين نتيجهگيري ميشود كه ذخيرهسازي
گاز متان در مواد جامد متخلخل از جمله MOFها از اهميت
بسيار بااليي برخوردار است .سازگاري زيستي باال ،قابليت دستيابي
به نانو حفرههايي با اندازه هاي گوناگون ،توانايي جذب و واجذب
گازها ،داروها و مواد شيميايي گوناگون ،و توانايي تغيير اندازههاي
نانو حفره MOFهاي گوناگون ،اين مواد متخلخل را بسيار
با اهميت كرده است .امروزه مطالعههاي گستردهاي در جذب و
واجذب متان در اين مواد در حال انجام است .سازمان انرژي
آمريكا مقدار انرژي ذخيره شده در يک كپسول  CNGدر دماي
 298كلوين و فشار  251بار را برابر ،351cm3 (STP) cm-3يا
) ،(1/5g[CH4]/gو انرژي به دست آمده از يک كپسول  CNGرا
برابر  9 MJ/Lدر نظر گرفته است .چارچوب هاي فلز ـ آلي
در شارژ اول مخزن در دماي  298كلوين و فشار  65بار ،يعني
فشاري در حدود يک چهارم مخازن  ،CNGنزديک به %86
يک مخزن گاز  ،CNGگاز متان جذب مي كنند .اين در حال كه است
كه تنها  %75مخزن پر شده از  MOFاست و  %25مخزن خالي
است .از اين رو استفاده از MOFها به عنوان ذخيره كننده هاي
گاز متان از اهميت بااليي برخوردار است.
قدرداني

اين مقاله از نتيجههاي پروژه پژوهشي با حمايت شركت گاز
استان مازندران به دست آمده است .همچنين از حمايت هاي
مادي و معنوي شركت گاز استان مازندران ،دانشگاه رازي و
دانشگاه تربيت مدرس تشكر و قدرداني مي شود.
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