نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،40شماره 1400 ،1

علمي ـ پژوهشي

بررسی سنتز  ZIF-8با استفاده از حالل سبز بسا زود گداز
مبتنی بر کولین کلرید برای جذب کربن دیاکسید
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هانیه قربانی جعفربیگلو ،محبوبه قهرمانی نژاد* ،+مهدی نیکنام شاهرک*
گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی قوچان ،قوچان ،ایران

چکیده :بدون شک ،شکلگیری همه ویژگیهای یگانه نانوساختارهای چارچوب ایمیدازولی
وابسته به روش سنتز مناسب وکامل آنها است .در این پژوهش ،یک روش آسان و مناسب ،با استفاده از یک نوع
از حاللهای سبز مایع یونی با نام حالل بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلرید ،و بدون صرف انرژی باال در دمای اتاق
زئولیتی)(ZIF

برای سنتز چارچوب ایمیدازولی زئولیتی (ZIF-8) 8-ارایه شد .اثر پارامترهای عملیاتی گوناگون مؤثر بر سنتز ساختار
یادشده مانند نسبت نمک به اتصال دهنده ،دما ،امواج فراصوت و نوع مایع یونی نیز ارزیابی شد .همچنین برای ارزیابی
عملکرد جاذب سنتز شده در میزان جذب کربن دیاکسید ،هم دماهای تعادلی این گاز در دمای محیط مورد بررسی
قرار گرفت .نتیجهها نشان میدهد ،ظرفیت جذب کربن دیاکسید بر روی جاذب  ZIF-8سنتز شده با مایع یونی
در فشار  1و  14بار از شرایط دلخواهی برخوردار بوده و در دمای محیط به ترتیب برابر  0/27و  4/4میلیمول بر گرم
می باشد.
واژههای کلیدی :جذب کربن دیاکسید؛ مایع یونی؛ چارچوب ایمیدازولی زئولیتی8 -؛ نانوذرهها؛ سنتز سبز.
;KEYWORDS: Carbon dioxide Adsorption; Ionic liquid; Zeolitic imidazolate framework-8
Nano-particles; Green Synthesis.

مقدمه

امروز استفاده از مواد نانوساختار در بسیاری از فرایندهای شیمی،
مهندسی شیمی و محیط زیست نظیر جذب سطحی ،کاتالیست،
اندازهگیری ،ذخیره سازی ،تصفیه آب و پساب و غیره از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد .موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از
فرایندهای یادشده به طور مستقیم وابسته به تشکیل درست ساختار
این مواد نانو-متخلخل است ،که این مسئله خود نیازمند
بهکارگیری روش یا روشهایی برای سنتز مناسب ،دقیق و
سبز و همچنین به صرفه این دسته از مواد میباشد .چارچوبهای
*عهده دار مکاتبات
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زئولیتی(،(ZIFs) )1

دستهای از این مواد نانوساختار
ایمیدازولی
)
2
(
و از زیر مجموعه خانواده بزرگ چارچوبهای فلزی-آلی )(MOFs
به شمار میآیند که با داشتن ساختاری بلورین و قابل تنظیم،
روزنهها در اندازه نانو (بیشتر میکروحفره) ،مساحت ویژه بسیار باال
و روزنههای منظم ،کاربرد بسیاری در انواع فرایندهای گوناگون
از جمله جذب سطحی پیدا نمودهاند ] .[1 ،2همچنین برخی از
ساختارهای  ZIFمانند  ،ZIF-8افزونبر ویژگیهای باال به دلیل
دارا بودن پایداری گرمایی و شیمیایی باال ،به عنوان ترکیبی ویژه

& m.niknam.sh@qiet.ac.ir
)2( Metal-Organic Framework

+E-mail: ghahramaninezhad.m@gmail.com
)1( Zeolitic Imidazolate Frameworks
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و پرکاربرد در میان سایر مواد متخلخل  MOFبه شمار میآیند [.]3
ونا و کاریین( ]4[ )1در سال  2009میالدی نشان دادند که در میان
خانوادهی جاذبهای  ،ZIFsجاذب  ZIF-8به علت تولید صنعتی
به صرفهاش دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر اعضای
این خانواده بزرگ میباشد به گونهای که ساختار یادشده توانسته است
به صورت تجاری توسط شرکت  BASFتولید شود [ .]5با توجه به
مساحت ویژه به نسبت باالی این ساختار ( 1947متر مربع بر گرم) ،پایداری
گرمایی باالی آن (تا  550درجه سلسیوس) و پایداری بسیار زیاد
در محیط های شیمیایی (مانند آب ،حاللهای بازی و اسیدی) و همچنین
ساختار بلوری منظم و متخلخل ZIF-8 ،به عنوان یک جاذب مناسب
برای برنامههای کاربردی در زمینههای گوناگون جذب و جداسازی
انواع گازها و مایعهای مورد توجه بوده است ،مانند جذب کربن دیاکسید
از مخلوط گازی کربندیاکسید /نیتروژن و از متان ،هیدروژن و
اکسیژن [ .]3 ,6 -8شکل  1نمایی سه بعدی از ساختار بلوری جاذب
 ZIF-8را نشان میدهد .همانگونه که در شکل نیز میتوان دید،
روزنههای بزرگ این چارچوب با قطر  11/6آنگستروم توسط
روزنههای کوچک با قطر  3/4آنگستروم قابل دسترسی میباشند و
ویژگی انتخاب پذیری مناسبی برای مولکولهای گاز ایجاد مینماید
[.]9 -11
برای سنتز درست ساختارهای  ،MOFروشهای بسیاری
تاکنون توسط پژوهشگران پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان
به روشهایی مانند حالل گرمایی ،مایکروویو ،الکتروشیمیایی،
مکانوشیمیایی ،و نفوذ بخار اشاره کرد [ .]12 -14پژوهشهای
انجام شده بر روی انواع روشهای سنتز نشان میدهد که در همه
این روشها ،استفاده از حالل به عنوان یک مرحله کلیدی و تعیین کننده
در سنتز درست این دسته از مواد نقش به سزایی بازی مینماید.
حاللهای گوناگونی مانند متانول ،آمونیاک ،اتانول ،و دی متیل فرمامید )(DMF
از پرکاربردترین آنها میباشند که بیشتر به علت برخی عیبها
مانند سمی بودن ،قابلیت اشتعال باال و فراریت به نسبت باال
با محدودیتهایی در زمان سنتز مواجه میباشند [ .]15از سال
 1914میالدی با معرفی دسته جدیدی از حاللها با نام مایعهای
یونی ) ،)2((ILsکه به عنوان حالل سبز نیز شناخته شده میباشند،
توجه زیادی از پژوهشگران به استفاده و جایگزینی این دسته نوین از
حاللها با حاللهای آلی فرار به دلیل برخی از قابلیتهای

یگانه مانند فشار بخار ناچیز (غیرفرار) و پایداری گرمایی جلب شد
و همچنین نقش مهمی را در کاهش استفاده از ترکیبهای سمی،
خطرناک و آسیب زننده به محیط زیست را دارا میباشند .از برتریهای
این مایعها میتوان به قطبی بودن ،هدایت الکتریکی باال و توانایی
حل کردن گستره وسیعی از ترکیبهای آلی ،معدنی و فلز-آلی
اشاره کرد [ .]16 ,17به دلیل برخی از ویژگیهای یگانه مایعهای یونی
مانند پایداری گرمایی و شیمیایی باال ،غیر قابل اشتعال بودن،
هدایت یونی باال ،فراریت ناچیز و به ویژه قابلیت انحالل گونههای
قطبی (به دلیل ماهیت یونی خود) رشد استفاده از این دسته از
حاللها به ویژه در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است.
این مایعها برای واکنشهای شیمیایی ،استخراج ،تجزیه،
جذب گاز ،و به عنوان الکترولیت در دستگاه های الکتروشیمیایی کارایی
دارند [ .]16 ,18 ,19شایان ذکر است مایعهای یونی برای اولین بار
در سال 1914میالدی با سنتز اتیل آمونیوم نیترات (نقطه ذوب
 12درجه سلسیوس) شناخته شدند ،ولی تا سال 1951میالدی کاربرد
چندانی نداشتند [ ،]20تا اینکه در سالهای اخیر تعداد مقالهها
درمورد مایعهای یونی رو به افزایش بوده است .مایع یونی
یک ماده متشکل از یونها با نقطه ذوب پایینتر از100درجه سلسیوس
میباشد که با نامهای نمکهای مذاب( ،)3مایعهای یونی دمای
اتاق ) )4((RTILsیا یونهای مایع غیرآبی( (NAILs) )5نیز
شناخته شدهاند [.]20
به طور کلی این مایعها از دو یا سه جزء ارزان و سبز تشکیل
شده اند که این اجزاء با پیوند هیدروژنی به یکدیگر مرتبط میشوند.

)4( Room Temperature Liquids Ionic

)1( Venna S.R and Carreon M.A

)5( Non Aqueous Ionic Liquids

)2( Ionic Liquids
)3( Molten salts
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شکل 1ـ نمايي سه بعدی از ساختار بلوری  ZIF-8با روزنه  6حلقه ای به قطر
 3/4آنگستروم ،و همچنين قطر روزنه  11/6آنگستروم (گوی زرد) .گوی
کوئورديناسيوني چهار وجهي روی (آبي) ،اتصال دهنده آلي (سياه) [.]11
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شکل  -2فرموالسيون آمادهسازی حالل بسا زود گداز از کولين کلريد و اوره [.]26

این فعل و انفعالها میتواند به طور چشمگیری نقطه ذوب این مایع را
کاهش دهد .نقطه ذوب یک مایع یونی بسیار پایینتر از اجزای یگانه
آن است [ .]21 ,22اگرچه استفاده از مایع یونی به عنوان حالل
در فرایند جذب حالل( )1سال هاست که مورد توجه میباشد []23 ,24
ولی استفاده از آن به عنوان حالل در سنتز جاذبها کمتر مورد توجه
بوده است .به عنوان نمونه در سال  1391میالدی راهبری و همکاران،
از دو نوع مایع یونی)] ([bmim][Tf2Nو )]([emim][Tf2N
برای جذب گاز کربندیاکسید در دمای  25درجه سلسیوس و
فشارهای پایین استفاده کردند .آنها نتیجه گرفتند که حاللیت
کربندیاکسید به خوبی بیانگر جذب باالی این گاز توسط مایعهای
یونی گفتهشده میباشد [ .]23سیسال و کانا( )2در سال 2014میالدی،
مطالعههایی برای جذب کربندیاکسید با استفاده از مایعهای یونی
عاملدار شده آمینی انجام دادند .نتیجههای آنها نشان داد که
مایعهای یونی عاملدار شده آمینی ،تأثیر بسزایی در حاللیت باالی
کربندیاکسید ،در مقایسه با مایعهای یونی غیر عاملدار شده دارند [.]24
به کار بردن مایعهای یونی برای سنتز انواع ساختارهای MOF
به ویژه چارچوبهای  ZIFsبرای اولین بار توسط موریس و
همکاران منتشر شد .آنها در گزارش خود چهار نوع ساختار  ZIFرا
به روش سنتز آینوترمال(( )3روش حالل گرمایی با استفاده از مایع یونی)
با استفاده از مایع یونی -1اتیل -3متیل ایمیدازولیوم بیس [(تری
فلوئورومتیل) سولفونیل] ایمید( )4تولید و شناسایی نمودند [.]25
درنتیجه با توجه به نبود پژوهش کافی در زمینه استفاده
از مایعهای یونی در سنتز ساختارهای متخلخل  ،ZIFدر این مطالعه

همه مواد شیمیایی سنتز و حاللها از شرکت سیگما
مرک( )6و فلوکا( )7خریداری شد .مواد شیمیایی به کار برده شده
عبارتند از :روی شش آبه نیترات با خلوص  %98از شرکت سیگما
آلدریچ –2 ،متیل ایمیدازول( )8با خلوص  %99از شرکت فلوکا ،و
کولین کلرید و اوره با خلوص  %99از شرکت مرک تهیه شدند.
همچنین حاللها شامل آب یون زدائی شده و اتانول ( )%99فراورده
شرکت مرک بود.

)5( Sigma Aldrich
)6( Merck

)1( Absorption
)2( Sistla Y.S and Khanna A

)7( Fluka
)8( 2-Methylimidazole

)3( Iono thermal
)4( Bis[(trifluoromethyl) sulfonyl]imide
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سنتز نانوساختار  ،ZIF-8با استفاده از یک نوع مایع یونی به عنوان
حالل سبز با حضور و بدون حضور امواج فراصوت مورد بررسی
قرار گرفت .افزون بر اثر حضور موج فراصوت بر سنتز ساختار ،ZIF-8
پارامترهای عملیاتی گوناگون دیگری مانند نسبت نمک به اتصال دهنده،
دما ،و نوع مایع یونی نیز مورد ارزیابی قرار داده خواهد شد.
مایع یونی مورد استفاده در این پژوهش یک نوع حالل بسا زود گداز
مبتنی بر کولین کلرید میباشد که برای تهیه و آمادهسازی آن،
از کولین کلرید :اوره و کولین کلرید :سیتریک اسید استفاده میشود.
به طور کلی ،مایعهای یونی با مخلوط کردن نمک آمونیوم چهارتایی
(به عنوان نمونه ،کولین کلرید) با یک پیوند دهنده هیدروژنی
(به عنوان نمونه ،آمینها ،سیتریک اسید و اوره) به دست میآیند [.]22
فرموالسیون آماده سازی مایع یونی با کولین کلرید و اوره در شکل 2
نشان داده شده است.
بخش تجربی
مواد شیمیایی

آلدریچ(،)5
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شکل 3ـ مرحلههای سنتز نانوذرههای  ZIF-8با مايعهای يوني.

دستگاهها و تجهیزهای مورد استفاده

دستگاههای مورد استفاده در مرحلههای سنتز و شناسایی
ساختار  ZIF-8به شرح ذیل میباشند.
دستگاه فراصوت مدل Nic 2600 S , Iran PARSONIC Ultra So
با قدرت  220ولت و  1آمپر مورد استفاده قرار گرفت.
دستگاه پراش پرتو ایکس )D8-ADVANCE ،)1((XRD
با تابش ( (1.54178 Å) Cu-kαدانشگاه دامغان) ،دادهها با سرعت
 2˚/minو با شیب  0/05اسکن شدهاند.
)
2
(
دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMمدل ،Leo 912 AB
با بزرگنمایی  80الی  500000برابر (در دانشگاه فردوسی مشهد)
مورد استفاده قرارگرفت.
)
3
دستگاه سانتریفیوژ( مدل EBA200, Germany Company
) (Hettichبا بیشترین سرعت  6000دور در دقیقه.
دستگاه اندازهگیری جذب کربندیاکسید (تعیین همدما)
در دمای  298کلوین و همچنین جذب نیتروژن در دمای  77کلوین
برای تعیین ویژگیهای جاذبها مدل ASAP 2020 Plus
 Physisorptionشرکت  Micromeriticsمیباشد(.)4

مایع یونی میباشد به دست آمد ،که این مایع به طور مستقیم بدون نیاز
به خالصسازی برای سنتز  ZIF-8بهکار رفت.
روش سنتز نانوساختار  ZIF-8با استفاده از مایع یونی (کولین کلرید

و اوره)

برای سنتز مایع یونی ،نخست  1میلیمول ( 0/14گرم) کولین کلرید
و  2میلیمول ( 0/12گرم) اوره را در یک بشر عایق بندی شده
مخلوط شده و سپس بر روی گرم کن با دمای  70- 80درجه
سلسیوس ،تا زمانی که مایع همگنی تشکیل شود گرما داده شد.
پس از مدت زمان 15 -20دقیقه ،یک مایع شفاف ،که همان

برای تهیه سنتز نانوساختار  ،ZIF-8ابتدا مایع یونی (کولین کلرید
و اوره) مطابق بخش پیش سنتز میشود .سپس مقدارهای مورد نیاز
از نمک (روی شش آبه نیترات) و اتصال دهنده (-2متیل ایمیدازول)
به آرامی به مایع یونی افزوده شد و محلول شیری رنگی به دست آمد.
پس از آن مخلوط روی گرم کن با دمای  100درجه سلسیوس
قرار گرفت تا محلول بیرنگی بهدست آید .پس از برداشتن محلول
از روی گرم کن ،محلول بیدرنگ تغییر رنگ داده و زرد رنگ شد.
در مرحله آخر ،حالل آب و اتانول (با نسبت مشخص) را به محلول
افزودهشد که در این حالت بیدرنگ رسوب سفید رنگ تشکیل شد.
رسوب به دست آمده سه مرتبه با حالل اتانول شستشو داده شد و
برای خشک شدن به مدت  12ساعت در آون در دمای  80درجه سلسیوس
قرار داده شد [ .]27مرحلههای سنتز در شکل  3نشان داده
شده است.
همانگونه که مشخص است در روش سنتز اشاره شده در باال،
پارامترهای گوناگونی مانند دمای واکنش ،نسبت فلز به اتصال دهنده و
اثر حالل نهایی تأثیرگذار میباشد .برای یافتن شرایط بهینه،
هر یک از پارامترهای باال مورد بررسی قرار داده شد و درستی سنتز
توسط آنالیز  XRDمورد ارزیابی قرار داده شد که نتیجههای آن
در بخش بعدی مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت .خالصه روش

)3( Centrifuges
جذب کربندیاکسید در پژوهشگاه صنعت نفت تهران انجام شد ()4

)1( X-ray Diffraction
)2( Transmission Electron Microscopy

سنتز مایع یونی (کولین کلرید :اوره)

72

علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي سنتز  ZIF-8با استفاده از حالل سبز بسا زود گداز ...

دوره  ،40شماره 1400 ،1

شکل 4ـ خالصه روش سنتز نانو ذرههای  ZIF-8با استفاده از مايع يوني در حضور و بدون حضور امواج فراصوت.

سنتز  ZIF-8در شرایط بهینه با حضور و بدون حضور موج فراصوت
در شکل  4دیده میشود.
نتیجهها و بحث
اثر نسبتهای گوناگون آب و اتانول

برای بررسی اثر نسبت حالل نهایی (آب و اتانول) در تشکیل
نانوساختار  ،ZIF-8نسبتهای گوناگونی از حالل آب به اتانول
(نسبتهای  2به  8و  8به  )2مورد استفاده قرار داده شد ،که
این نسبتها با توجه به کارهایی که در پژوهشهای پیشین انجام شده
الگوبرداری شده است [ .]27سپس برای اثبات موفقیت آمیز یا ناموفق
بودن سنتز ،نانوذرههای تولید شده توسط روش الگوی پراش پرتو ایکس
مورد بررسی قرار گرفت که نتیجههای آن در شکل  5نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل  5میتوان دید ،الگوی پراش پرتو
ایکس به دست آمده از حالل آب به اتانول با نسبت مولی  8به ،(c) 2
تطابق باالتری با الگوی استاندارد به دست آمده از شبیهسازی شده)(a
علمي ـ پژوهشي

دارد .بنابراین نسبت حالل نهایی  8به  2از حالل آب به اتانول
به عنوان نسبت بهینه انتخاب و در همه آزمایشهای بعدی
مورد استفاده قرار میگیرد .شایان ذکر است کاهش میزان اتانول
نسبت به آب برای بهبود تولید نانوذرهها پیشتر نیز توسط پژوهشگران
گزارش شده است [.]27
اثر نسبت اتصال دهنده ( -2متیل ایمیدازول) به نمک (نیترات روی
شش آبه)

برای بررسی اثر نمک فلزی به اتصال دهنده بر تشکیل
نانوساختار  ،ZIF-8نسبتهای مولی  1به  4و  1به  8از نمک فلز
به اتصال دهنده ،انتخاب شد و نسبت حالل آب به اتانول  8به 2
استفاده شد .برای کسب اطمینان از درستی تشکیل ساختار ZIF-
 ،8در این مرحله نیز از الگوی پراش پرتو ایکس استفاده شده است.
همان گونه که نتیجهها در شکل  6نشان میدهد ،با دو برابر کردن
نسبت مولی اتصال دهنده به نمک فلز ،تغییری در نتیجههای
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شکل  5ـ الگوی پراش پرتو ايکس ZIF-8 (a) ،شبيه سازی شده،
) ZIF-8 (bسنتز شده با مايعهای يوني در نسبت مولي  2به  8از حالل
آب و اتانول و ( 8 )cبه  2از حالل آب و اتانول.

شکل  6ـ الگوی پراش پرتو ايکس ZIF-8 )a( ،شبيه سازی شده،
( ZIF-8 )bسنتز شده با نسبت مولي فلز به اتصال دهنده  1به )c( 8
نسبت مولي  1به .4

به دست آمده از الگوی پرتو ایکس ظاهر نمیشود .بنابراین
برای استفاده به صرفه نمک فلز به اتصال دهنده ،نسبت  1به 4
به عنوان نسبت بهینه در سنتز ساختار  ZIF-8انتخاب میشود.
چنین رفتاری برای جاذب  ZIF-8در مراجع پیشتر نیز گزارش
شده است [.]22 ،27

در دمای  25 °Cتطابق بهتری با نتیجههای به دست آمده با الگوی
پراش پرتو ایکس شبیهسازی شده دارد .شایان توضیح است که اثر
دلخواه کاهش دما بر بلورینگی ساختارهای  MOFپیشتر نیز
گزارش شده است[.]22
اثر امواج فراصوت در سنتز نانوساختار ZIF-8

اثر دما مایع یونی سنتز شده

برای بررسی اثر دما مایع یونی در حین فرایند سنتز بر کیفیت
سنتز نانوساختار  ،ZIF-8در مرحله افزودن نمک فلزی و اتصال دهنده
به مایع یونی ،دو دمای  80درجه سلسیوس و  25درجه سلسیوس
برای مایع یونی در نظر گرفته شد (نسبت حالل آب به اتانول  8به  2و
نسبت نمک فلز به اتصال دهنده  1به  4استفاده شد) .پس از استفاده
از حالل مایع یونی با این دو دما و بررسی الگوی پراش پرتو ایکس
مطابق شکل  ،7معلوم شد که استفاده از مایع یونی سرد نتیجههای
دلخواه تری به همراه دارد .افزودن نمک فلزی و اتصالدهنده
در حالتی که مایع یونی داغ بوده نیز انجام شد نتیجههای
پراش پرتو ایکس بیانگر تشکیل نامناسب ساختار  ،)1(SODچارچوب
ایمیدازولی زئولیتی 8-میباشد ،بنابراین مایع یونی در دمای اتاق
سرد شد و سپس وارد مرحله بعد شد که نمک فلزی و اتصال دهنده
به آن افزوده شد .همانگونه که در شکل  7میتوان دید
نتیجه های الگوی پراش پرتو ایکس به دست آمده از مایع ی ونی

برای بررسی اثر امواج فراصوت بر تشکیل نانوساختار ،ZIF-8
پس از سنتز مایع یونی و سرد شدن آن در دمای محیط ،نمک روی
شش آبه نیترات و اتصال دهنده -2متیل ایمیدازول با نسبت مناسب
مولی  1به  ،4به مایع یونی به تقریب سرد ( ،)25 °Cافزوده شد.
سپس محلول برای همگن شدن به مدت چند دقیقه در حضور امواج
فراصوت قرار گرفت .پس از این مدت زمان محلول شیری رنگی
تشکیل و بر روی گرم کن با دمای  100درجه سلسیوس گذاشته شد
و ادامه مرحلههای مطابق با آنچه در بخشهای پیش توضیح داده
شده است ادامه یافت .نتیجههای به دست آمده از الگوی پراش
پرتو ایکس نانوساختار  ZIF-8سنتز شده در حضور و بدون حضور امواج
فراصوت در شکل  8نشان داده شده است.
نتیجههای  XRDنانوذرههای  ZIF-8سنتز شده با مایع یونی
در حضور و بدون حضور امواج فراصوت نشان میدهد پیکهای نانو
ساختار  ZIF-8سنتز شده در حضور و بدون حضور امواج فراصوت
تطابق کاملی با پیکهای  ZIF-8استاندارد به دست آمده از شبیه سازی
)1( Sodalite
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شکل  7ـ الگوی پراش پرتو ايکس ZIF-8 )a( ،شبيه سازی شده،
( )bنانو ذرههای  ZIF-8سنتز شده با مايع يوني داغ (نسبت مولي فلز
به اتصال دهنده  1به  )c( )4با مايع يوني سرد (نسبت مولي فلز به اتصال
دهنده  1به .)4
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شکل  10ـ الگوی پراش پرتو ايکس  ZIF-8سنتز شده با استفاده از
حالل بسا زود گداز مبتني بر کولين کلريد و سيتريک اسيد.

به روشنی در تصویرهای  TEMمربوط به نانوذرههای
در شکل  9نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل میتوان دید،
تصویرهای  TEMمربوط به ساختار تولید شده با مایع یونی بدون
حضور موج فراصوت (الف و ب) ،به شکل شبه کروی و شش ضلعی
در اندازههای  70- 75نانومتر و همچنین ذرههای به دست آمده
در حضور موج فراصوت به شکل شش ضلعی و شبه کروی
در اندازههای  60- 65نانومتر میباشند.
ZIF-8
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شکل  8ـ الگوی پراش پرتو ايکس ZIF-8 )a( ،شبيه سازی شده،
( ZIF-8 )bسنتز شده در حضور موج فراصوت و ( )cنانوذرههای ZIF-8
سنتز شده بدون حضور موج فراصوت.

تشکیل شده است و هیچ پیک اضافی در شکل وجود ندارد که
در واقع نشاندهندهی یک ساختار  SODبرای  ZIF-8میباشد.
نتیجههای  ZIF-8 ،XRDسنتز شده با حضور امواج فراصوت تطابق
کامل با نتیجههای  XRDآزمایش بدون حضور امواج فراصوت دارد
ولی با این تفاوت که اندازه نانوذرههای  ZIF-8سنتز شده با حضور
امواج فراصوت کوچکتر شده است .درستی این مطلب

عمي ـ پژوهشي

اثر نوع مایع یونی (کولین کلرید :سیتریک اسید) در سنتز ZIF-8

برای بررسی نوع حالل بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلرید
در سنتز ساختار  ،ZIF-8در این مرحله از آزمایشها ،برای سنتز مایع
یونی به جای اوره از سیتریک اسید در شرایط بهینه استفاده شد.
پس از سنتز حالل بسا زود گداز جدید ،از آن در سنتز نانوساختار
 ZIF-8با شرایط بهینه به دست آمده از مرحلههای پیش استفاده شد.
الگوی پراش پرتو ایکس ساختار  ZIF-8سنتز شده با استفاده از
حالل بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلرید و اسید سیتریک در شکل 10
نشان داده شده است.
همانگونه که نتیجههای به دست آمده از الگوی پراش پرتو ایکس
در شکل  10نشان میدهد ،پیکهای  XRDبه هم چسبیده و
پیوسته بوده که در واقع نشان دهنده عدم تشکیل صحیح ساختار
بلوری  ZIF-8میباشد .به طور کلی میتوان بیان نمود رسوب
تشکیل شده مواد آمورف (بیشکل) میباشند زیرا پیکهای
مشخص و منظم در زاویههای اصلی ایجاد نشده است.
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جدول 1ـ شرايط بهينه  ZIF-8سنتز شده.

جاذب

نسبت آب به اتانول

نسبت اتصال دهنده به نمک

دمای مایع یونی سنتز شده

نوع مایع یونی

چارچوب ایمیدازولی زئولیتی8-

 8به 2

 4به 1

 25درجه سلسیوس

کولین کلرید :اوره

80 nm
(الف)

64 nm
(ب)

64 nm
( ج)

125 nm
(د)

شکل 9ـ عکس  TEMاز نانوذرههای  ZIF-8سنتز شده با مايع يوني( ،الف و ب) بدون حضور امواج فراصوت و (ج و د) با حضور امواج فراصوت.

بنابراین پس از بررسی نتیجههای به دست آمده از الگوی پراش
پرتو ایکس ) (XRDو همچنین تصویر های میکروسکوپ الکترونی
عبوری ( )TEMنمونهها در شرایط عملیاتی گوناگون ،شرایط بهینه
سنتز برای دستیابی به بهترین ساختار بلوری به طور خالصه مطابق
جدول  1به دست آمد.
بنابراین نمونهی نانوذرههای  ZIF-8سنتز شده با شرایط بهینه
ذکر شده در جدول باال و در حضور امواج فراصوت ،برای جذب
کربندیاکسید موردبررسی قرار گرفت .یادآوری میشود که معیار
انتخاب این حالل به دلیل سبز بودنش و همچنین نانوذرهها و
بلورهای تشکیل شده از این حالل در حضور امواج فراصوت ،دارای
اندازه کوچکتری میباشند و پیکهای الگوی پراش پرتو ایکس آنها،
تطابق خوبی با پیکهای استاندارد به دست آمده از شبیه سازی شده
همانگونه که نشان داده شده است دارد.
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بررسی طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ ()FT-IR

طیف  FT-IRمربوط به نمونه  ZIF-8توده اندازه گیری و نتیجه
آن مطابق شکل  11نشان داده شده است .همانگونه که
در شکل  11نشان داده شده است ،پیکهای واقع در 3135 cm-1
و  2925 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهای کششی C-H
آلیفاتیک و آروماتیک حلقه ایمیدازول میباشد .پیک واقع در
 1574 cm-1مربوط به ارتعاشهای کششی  C=Nمیباشد .پیک
های واقع در ناحیه  600-1500 cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی
و کششی حلقه میباشد و پیک واقع در ناحیهی  423 cm-1مربوط
به ارتعاش  Zn-Nمیباشد ،حضور این پیکها در ساختار ZIF-8
توده نشاندهنده تشکیل فاز  ZIF-8 SODتوده میباشد [,28 -31
.]3
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جدول  -2ويژگيهای  ZIF-8سنتز شده در حضور امواج فراصوت.

نام جاذب

سطح )m2/g( BET

قطر متوسط روزنهها ()nm

حجم روزنهها ()cm3/g

چارچوب ایمیدازولی زئولیتی8-

704/8

2/31

0/013
14

10

عبور ()%

8
6
4

ميزان جذب (ميليمول بر گرم)

12

2
500

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

0
1

0/6

0/8

عدد موج ()cm-1

شکل 11ـ طيف  FT-IRنمونه  ZIF -8سنتز شده.

تعیین ویژگیهای ساختاری ZIF-8

پس از تعیین شرایط بهینه سنتز نانوساختار  ،ZIF-8به جهت
تعیین ویژگیهای ساختاری نانوذرههای سنتز شده  ،ZIF-8هم دما
جذب و دفع نیتروژن در دمای  77کلوین اندازهگیری و مورد تحلیل
قرار گرفت (شکل  .)12ویژگیهای ساختاری نانوذرههای ZIF-8
سنتزشده با حالل مایع یونی در حضور امواج فراصوت شامل
قطر روزنه ،حجم روزنهها و سطح ویژه  BETدر جدول  2نشان داده
شده است.
با توجه به شکل نمودار هم دما نیتروژن ،که از رفتار هم دماهای
نوع  Iمیباشد این نکته اثبات میشود که غالب روزنههای موجود
در ساختار از نوع میکرو میباشد .چنین رفتاری برای جاذب ZIF-8
پیشتر نیز گزارش شده است [.]32
بررسی رفتار تعادلی جذب کربن دیاکسید

پس از اطمینان از درستی سنتز جاذب  ،ZIF-8نمونهی
سنتز شده با مایع یونی در حضور امواج فراصوت برای بررسی رفتار
تعادلی جذب کربن دیاکسید انتخاب و مورد ارزیابی قرارگرفت.
نتیجههای جذب تعادلی گاز کربن دیاکسید در شرایط دمایی

0/4

0/2

0

فشارنسبي )(p/p0
جذب و دفع نيتروژن بر روی سطح نانوذرههای ZIF-8

شکل 12ـ همدمای
در دمای  77کلوين.

 298کلوین و بیشترین تا فشار  14بار در شکل  13نشان داده شده
است .همانگونه که در شکل  13میتوان دید ،رفتار تعادلی جذب
کربندیاکسید بر روی جاذب تا فشار  14بار هنوز به حالت اشباع
نزدیک نشده است .نتیجههای به دست آمده از شکل  13نشان میدهد،
ظرفیت جذب کربندیاکسید بر روی جاذب  ZIF-8سنتز شده با
مایع یونی در فشار  14و  1بار از شرایط دلخواهی برخوردار بوده و
در دمای محیط به ترتیب برابر  4/4و  0/27میلیمول بر گرم میباشد.
شایان ذکر است بر اساس استاندارد سازمان انرژی امریکا (،)1()DOE
میزان ظرفیت جذب دلخواه بر روی جاذبهای متخلخل در دمای
محیط بین  3الی  6میلیمول بر گرم میباشد[ .]33 -35همچنین
شایان ذکر است با توجه به قطر سنتیکی  CO2که معادل
 3/3آنگستروم میباشد و اندازه روزنههای ساختار  ،ZIF-8ورود گاز
کربندیاکسید به درون روزنههای جاذب به آسانی صورت می پذیرد
و مکانیسم جذب از نوع تعادلی میباشد.
شایان ذکر است جذب کربندیاکسید بر روی جاذب سنتز شده
 ZIF-8توسط روش حجم سنجی تعادلی با استفاده از دستگاه
هم دما گیری در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است .از سویی
با توجه به گرمازا بودن فرایند جذب سطحی ،میزان جذب گاز
)1( Department of Energy
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جدول  -3ثابتهای معادلههای مدلهای گوناگون مربوط به جذب دی اکسيد کربن بر روی  ZIF-8سنتز شده.
R-square

n

k
()1/bar

qm
()mmol/g

0/9984

..........

0/0001526

1989

0/9997

1/066

0/2598

...........

0/9998

1/123

0/005062

48/25

معادله
qm k p
1+kp

مدل هم دما

=q

𝑛q = k p

النگمویر
فرندولیچ

n

5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1

16

10 12 14

8

6

4

نتیجه گیری
ميزان جذب (ميليمول بر گرم)

4/5

2

فشار (بار)

شکل 13ـ همدمای جذب  CO2بر روی سطح نانوذرههای  ZIF-8سنتز شده
با مايع يوني در حضور امواج فراصوت در دمای  298کلوين.

کربن دیاکسید با فشار رابطه مستقیم و با دما رابطه وارون دارد،
به گونهای که با افزایش فشار ،میزان جذب نیز افزایش مییابد که
این مهم در شکل  13به روشنی قابل دیدن است.
همچنین رفتار منحنی تعادلی جذب دیاکسیدکربن با سه همدمای
گوناگون النگمویر ،فروندلیچ و سپس برای پیشبینی رفتار جذب
کربندیاکسید بر روی سطح جاذب  ZIF-8مورد بررسی قرار داده شد
(جدول  .)3طبق نتیجههای نشان داده شده در جدول  3هر سه مدل
النگمویر ،فروندلیچ و سیپس با  R-Squareنزدیک به  0/99تطابق
خوبی با هم دما آزمایشگاهی جذب کربندیاکسید بر روی ZIF-8
سنتز شده از خود نشان میدهند .از آنجایی که مطابق جدول ،3
مدل سیپس تطابق بیشتری نشان میدهد و پارامتر  nآن
نزدیک به عدد  1میباشد ،میتوان نتیجه گرفت سطح جاذب همگن
و جذب تک الیه کربن دیاکسید بر روی سطح جاذب ZIF-8
رخ میدهد .الزم به ذکر است طبق مطالعههای گذشته ،میزان
گرمای جذب کربندیاکسید بر روی ساختار ZIF-8
بین  12-18 kJ/molمیباشد که نشان دهنده جذب شیمیایی
است [.]36
78

qm k p
1 + k pn

=q

سیپس

در این پژوهش به بررسی سنتز نانوذرههای  ZIF-8با استفاده از
یک مایع یونی با نام حالل بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلرید،
به عنوان حالل سبز در شرایط بهینه و بدون نیاز به صرف انرژی
باال در دمای اتاق با حضور و بدون حضور امواج فراصوت پرداخته شد.
هدف از انتخاب این مایع در این پژوهش به دلیل برخی از ویژگیهای
یگانه مانند سنتز آسان ،غیر قابل اشتعال بودن ،پایداری گرمایی و
شیمیایی باال ،نداشتن سمیت و به ویژه سبز بودن آن میباشد.
بدون شک شکلگیری همه ویژگیهای یگانه نانو ساختارهای ZIF
وابسته به روش سنتز مناسب و دقیق آنها دارد به گونهای که سنتز
نادرست و نامناسب میتواند نتیجههایی به طور کامل وارون
در عملکرد این جاذب داشته باشد .نتیجههای به دست آمده از
تحلیل  XRDو تصاویر  TEMنشان داد نسبت اتصال دهنده
به نمک  4به  ،1دمای مایع یونی  ، 25 °Cنسبت آب به اتانول
 8به  2و نوع مایع یونی کولین کلرید :اوره بهترین شرایط سنتز
نانوذرههای  ZIF-8میباشد .همچنین برای ارزیابی عملکرد جاذب
سنتز شده در میزان جذب کربن دیاکسید ،هم دماهای تعادلی
این گاز در دمای محیط به طور آزمایشگاهی نیز مورد بررسی
قرار گرفت .نتیجهها نشان میدهد ،ظرفیت جذب کربن دیاکسیدبر
روی جاذب  ZIF-8سنتز شده با مایع یونی در فشار  14و  1بار
از شرایط دلخواهی برخوردار بوده و در دمای محیط به ترتیب برابر
 4/4و  0/27میلیمول بر گرم میباشد.
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