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 شبیه سازی دینامیک مولکولی نفوذ گاز هیدروژن و اکسیژن 
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 ضریب نفوذ گازهای هيدروژن و اکسيژن و ضریب تراواپذیری گاز هيدروژن در پلي استایرن با استفاده از ،پژوهشدر این  چکیده:
استایرن، ضریب  جایي مرکز جرم گاز در پليسازی دیناميک مولکولي مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از ميانگين مربع جابهشبيه

که  داد نشان پژوهشاین  هاینتيجهکلوین محاسبه شد.   500تا  300دمایي  هبازه گستردنفوذ گازهای هيدروژن و اکسيژن در 
 فوذن های گذشته هستند. همچنين، نظامسازی شبيه هاینتيجه و تجربي هایداده ضریب نفوذ محاسبه شده در توافق خوبي با

 نفوذ، ضریب يدمای مربوط به وابستگي هاینتيجهشود.  مي تری در مقایسه با دماهای پایين برقرارکوتاه زمان در باالتر، دماهای در
 باشد. مطالعه شده مي دمایي بازهدما در کل  وارون مقابل لگاریتم طبيعي ضریب نفوذ در دهنده وابستگي خطي در نمودار  نشان

 شده محاسبه ضریب تراواپذیری هاینتيجهسازی نفوذ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين نفوذ، انرژی فعال ضریب دمایي از وابستگي
ررسي تابع توزیع بباشد. های پيشين ميهای تجربي در مقایسه با شبيه سازیبا داده پژوهشاین  هاینتيجهنشان دهنده توافق  بهتر 

 تریکمله های گاز در فاصدهد که مولکولزنجيره پليمری در دماهای متفاوت نشان مي گوناگونهای شعاعي بين گاز نفوذی و بخش
يمری، گيرند. همچنين مقایسه رفتار گاز اکسيژن و هيدروژن در مجاورت زنجيره پلاز گروه فنيل در مقایسه با گروه آليفاتيکي قرار مي

يره پليمری تری نسبت به زنجتر در فاصله نزدیکدهد که گاز هيدروژن در مقایسه با گاز اکسيژن به دليل اندازه کوچکنشان مي
 تری  با زنجيره پليمری دارد.ولي  برهمکنش ضعيف گيردقرار مي
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 مقدمه
 نظری بلکه از دیدگاه نه تنها از دیدگاه پلیمرها در گازها تحرک

برای  مؤثرهای توسعه روش .است جذاب عملی نیز یک موضوع
های سیال که همیشه در صنعت مورد توجه جداسازی اجزاء مخلوط

تر مورد توجه بیشاخیر به دلیل بحران انرژی  هایبوده است، در سال
های مورد استفاده در مطالعات یکی ازروش. [1-4]قرار گرفته است

 طریق زا سیال انتقال های صنعتی، تراوایی انتخابی یاعلمی و آزمایشگاه
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و ضریب   نفوذ ضریب تعیین باشد. بنابراین،غشاءهای پلیمری می
 دمانن صنعتی هایفرایند از بسیاری در پلیمرها در تراوایی گازها

 حافظ،م هایپوشش پلیمر، یغشا با انتخابی تراوایی با گازها جداسازی
 هستند. از آنجایی که اکسیژن مهم غذایی بسیار مواد بندی بسته
 شود،محسوب می زنده موجودات تمام و انسان برای گاز ترین مهم

 ای برخوردار است. از اهمیت ویژه انتقالی اکسیژن هایویژگی
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کاربردهای هیدروژل، سازگاری زیستی اهمیت فراوان در بسیاری از 
دارد و مواد باید نفوذپذیری باال نسبت به اکسیژن، جذب آب و رطوبت 

 . [6]دیگر مرتبط هستندبا یک هاویژگیین ا تربیشکه  [5]داشته باشند
ر این مواد آب د یزاننفوذپذیری نسبت به اکسیژن به م نمونهبه عنوان 

  تأثیرمرتبط است و همچنین زیست سازگاری این مواد را تحت 
 در نظر گرفته شده  هاترین عاملاکسیژن یکی از مهم دهد.قرار می

 فراینددر  یاویژهباشد کنترل نفوذ اکسیژن از اهمیت در پدیده نفوذ می
 یمریپل غشاهای در طراحی های محافظ وتخریب اکسایشی پلیمرها، پوشش

  ی مواددر توسعه و بندیبسته در صنعت جداسازی، هایفرایند برای
 کوچک هایشایان ذکر است که انتشار مولکول  .سازگار برخوردار است زیست

  دهد.ار میقر تأثیرمانند هیدروژن در ماتریس پلیمر، عمر مفید این مواد را تحت 
 هایگیویژدر بررسی  مؤثرسازی دینامیک ملکولی یک روش شبیه

ررسی ی زمانی قابل ببازههای پلیمری است.  تعادلی و دینامیکی سامانه
را  هاییویژگی. بنابراین [7]در این روش از مرتبه چند میکروثانیه است

 زمانی هستند را می توان با این روش مورد مطالعه  بازهکه در این 
 های نفوذ کننده کوچک ، نفوذ مولکولهاویژگیداد. یکی از این قرار

 برایای های اخیر به طور گستردهدر پلیمرهاست. این روش در سال
های گاز در پلیمر مورد استفاده قرارگرفته بررسی سازوکار نفوذ مولکول

 مر،پلی در نفوذ و جذب مورد در محاسباتی یاههمطالع تراست. در بیش
 اتیلن، لیپ مانند ساده نسبتبه  ساختار با ای زنجیره پذیرانعطاف پلیمرهای

 ،حال این با .اندمورد بررسی قرار گرفته [8-14](ایزوبوتیلن) پلی و پروپیلنپلی
 [15-19]سخت هایزنجیره از متشکل پلیمرهای مورد در هاگزارش از برخی

میالدی  2018 سال در [19] همکاران  و1ای اند.مورد توجه قرار گرفته
ن و ایزوتوپ های آن را در مولکولی نفوذ هیدروژشبیه سازی دینامیک 

  کلوین بررسی کردند. 298های پلی استایرن با جرم متفاوت در دمای زنجیره
 پروپان و کربناکسید دی متان، نیتروژن، نفوذ آرگون، پیشیندر مطالعه 

سازی بررسی شد. در این مطالعه، روش شبیه[ 20]استایرنپلی در
برای محاسبه ضریب نفوذ و ضریب تراوا پذیری گاز دینامیک مولکولی 

 300ی دمای بازهاستایرن در هیدروژن و ضریب نفوذ گاز اکسیژن در پلی
ضریب نفوذ  .رودکلوین به کار می 20کلوین با فاصله ی دمایی  500تا 

 هایضریب از استفاده با. شدمحاسبه [ 21]با استفاده از رابطه انیشتین
توسط  یمولکول دینامیک سازی شبیه هاینتیجهاز  آمدهدست هب حاللیت
 از روش ذکر شدهتراواپذیری گاز هیدروژن  ضریب، [22] همکارانو  اسالمی

زیع تابع توهمچنین با استفاده از شد.  محاسبه [21] 2مولر پالتهدر مطالعه 
                                                                                                                                                                                                   

1 Yi 
2 Müller-Plathe 
3 Jorgensen Severance 
4 Severance 

یری و گزنجیره پلیمری، جهت گوناگونهای شعاعی بین گاز نفوذی و بخش
   .دشمیزان برهمکنش گاز نفوذی با زنجیره پلیمری در دماهای متفاوت بررسی 

 

 بخش نظری
 شبیه سازی

ذکننده استایرن و گاز نفوسازی دینامیک مولکولی مخلوط پلیشبیه
 از دما، در حد فشار صفر نفوذکننده ایبازه گستردههیدروژن و اکسیژن در 

گزارش شده است.  [23] انجام شد. پارامترهای انرژی پتانسیل در مرجع
های آلیفاتیک و هیدروژن همانند پارامترهای پارامترهای مربوط به کربن

استایرن همانند پارامترهای و گروه فنیل پلی [24]ها مربوط به پلی الفین
 باشد. پارامترهامی[ 25] 4سیورانسو  3جرجنسنگروه بنزن در مطالعه 

 5برتلو ـ لورنتز اختالط هاینانوق از استفاده متقابل با کنش برهم برای
 استفاده مورد مونومر، 100شامل  استایرن پلی و زنجیر [26] شد تعیین

توصیف  برایجونز و پتانسیل کولنی -از پتانسیل لنارد .[23]گرفت قرار
های غیرپیوندی میدان نیرو استفاده شده است. مدل میدان برهمکنش

که   های کولنی به کار رفته استارزیابی برهمکنش بزای [26]واکنش 
 شود:به صورت زیر بیان می
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موقعیتی است که   𝜎𝑖𝑗عمق چاه پتانسیل،  𝜀𝑖𝑗 که در این معادله 
و  i های فاصله بین مراکز کره 𝑟𝑖𝑗شود، جونز صفر می-پتانسیل لنارد

j  ،استq  ،بار𝜀0  ،گذردهی خال𝜀𝑟𝑓 است  مؤثرالکتریک ثابت دی 
 شوند.ها محاسبه میای که برهمکنشترین فاصلهبزرگ cr 6 و

کلوین  500تا  300ی دمایی بازهشبیه سازی دینامیک مولکولی در 
کلوین انجام شده است. از سامانه  تعادلی در دمای  20با فاصله ی دمایی 

 تر ینپای دماهای در اتمسفر، ساختار تعادلی پلیمر 0/1کلوین و فشار  500
  ثانیه در هر مرحلهنانو 0/3سامانه در مدت زمان  کردن ترکلوین خنک 20 با
نانوثانیه برای اطمینان  0/4دست آمد. پس از آن شبیه سازی به مدت  به

ی تعادلی انجام شد. با توجه به چگال از رسیدن به ساختار تعادلی در هر دما
دن رسی برایپس از اطمینان از تعادلی شدن سامانه در هر دما، سرمایش 

، شبیه سازی در هر دما، به مدت سرانجامتر ادامه یافت. به دمای پایین
  انجام شده است. سامانهموردنظر  هایویژگینانوثانیه برای بررسی  0/6
ا ب و فشارپای برندسن پیکوثانیه 2/0 آسایش با زمان[ 27] 7دماپای برندسن با

5 Lorentz–Berthelot 
6 Cut-off 
7 B23181897 

(1)  Yi        (2)  Müller-Plathe 

(3)  Jorgensen Severance      (4)  Severance 

(5)  Lorentz–Berthelot      (6)  Cut-off 

(7)  Berendsen 



 1400، 3، شماره 40دوره  ستايرناشبيه سازی ديناميک مولکولي نفوذ گاز هيدروژن و اکسيژن در پلي نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 167                                                                                                                                                  علمي ـ پژوهشي                                          

پیکوثانیه مورد استفاده قرار گرفت طول هر گام زمانی   0/5زمان آسایش 
ثانیه بود و همه پیوندها با فمتو 5/1 1ایبرای الگوریتم پرشی قورباغه

 میدان بود و اصالح نانومتر 0/1 اند. شعاع قطعشدهتنظیم  2الگوریتم شیک
انجام  5/2 مؤثربا ثابت دی الکتریک  کولنی هایبرهمکنش برای نیرو
 که گرفت قرار استفاده مورد 3اتمی ورله همسایه فهرست .[28]شد
نانومتر  1/1تر از فاصله کمبا  هایشد، و همسایهمی مرتب گام زمانی 15 هر

 مطالعات رد استایرن پلی ایشیشه انتقال در فهرست گنجانده شدند. دمای
 جونز-پارامترهای پتانسیل لنارد است. شده گزارش کلوین 370 ،[22]پیشین 

 میزبان  پلیمر و نفوذی بین گاز برهمکنش انرژی محاسبه برای
 ذکر شده است. جعبه شبیه سازی شامل [ 29، 22] هایدر مرجع

 4باشد و از کد شبیه سازی یسپمولکول گاز می 5یک زنجیره پلیمری و 
 .[28]استفاده شده است 

 
 و بحث  نتیجه ها

   جابجایی مرکز جرم نفوذکننده -الف

مسیر حرکت گاز نفوذکننده در پلیمر را میتوان با جابجایی نفوذکننده 
𝑟(𝑡)|از موقعیت اولیه توسط رابطه  − 𝑟(0)| جابجایی  .محاسبه کرد

کلوین  460و  300گاز اکسیژن و هیدروژن در پلی استایرن در دمای 
 دیده می شود 1که در شکل  گونهنشان داده شده است. همان 1در شکل 

پس قرار دارد س روزنهنفوذ کننده در یک فاصله زمانی مشخص در یک 
 گاز ذپرش برای نفو مسدهنده  مکانیکه نشان پرد،همسایه می روزنهبه 

 وزنهر. هنگامی که نفوذکننده در یک استایرن است پلی در نفوذکننده
 امنهدهد که دنوساناتی انجام میموقعیت تعادلی خود دور گیرد قرار می
 است ولی هیچ حرکتی  متفاوت ها روزنه اندازه به توجه با یاهنوسان

 نندهکاز گذشت زمان، نفوذ پسشود. مکانی انجام نمی یاهبا این نوسان
 (.1شکل دهد ) همسایه انجام های روزنهبه  را خود سریع پرش تواند می

 همسایه، اندازه گاز روزنهدر فرکانس پرش به  مؤثرهمچنین یک عامل 
 هایشود تعداد پرشدیده می 1که در شکل  گونهنفوذکننده است که همان
ما دیگر د مؤثرتر از گاز هیدروژن است. عامل گاز اکسیژن بسیار کم

جم ح دوبارهاست که با افزایش دما، تحرک زنجیره پلیمری و توزیع 
 یابد.فزونی می آزاد افزایش یافته و فرکانس پرش

 جرم گاز  اکسیژن و هیدروژن مرکز بعدی دو X-Y مسیرهای
 رتکلوین که به ترتیب دمای پایین 500و  300 دماهای در استایرنپلی در
 نشان داده شده است. 2ای هستند در شکل دمای انتقال شیشه از باالتر و

                                                                                                                                                                                                   

1 Leapfrog 

2 SHAKE 

3 Verlet 

 
  هاآن اوليه موقعيت از اکسيژن و هيدروژن هایمولکول جابجايي -1شکل 

 کلوين. 460و  300در دمای 
 

 
يرن استا پلي و اکسيژن در هيدروژن مولکول معمولي مسيرهای -2شکل 

 .کلوين 500و  300در دمای 
 

ر و تدهنده جابجایی سریعتر نفوذکننده کوچکبررسی مسیر نفوذکننده نشان
که  دهندنشان می هاافزایش میزان جابجایی در دماهای باالتر است. این شاهد

های تر است و مولکولحجم آزاد  بیش دوبارهدر دمای باالتر، توزیع 
از برای سازی مورد نیتری برای غلبه بر انرژی فعالنفوذکننده انرژی بیش

 اخیر که  یاههمطالع هاینتیجهرا دارند. با توجه به  تازه روزنهپرش به 
 هایکترونجفت النشان دهنده برهمکنش بین ابر الکترونی حلقه آروماتیک با 

 ( و با پیوند پای 6اکسیژن )برهمکنش جفت تنها...پای 5غیرپیوندی
  باشندمی [30-32]برهمکنش پای...پای( (دارای پیوند دوگانه  یاهدر ترکیب

بت به تر نسبر اندازه بزرگ افزونتوان جابجایی کندتر گاز اکسیژن را می
 ها نیز مرتبط دانست. هیدروژن  به این نوع برهمکنش

4 YASP 

5 Lone-pair (lp) 

6 Lp…π 

(1)  Leapfrog       (2)  SHAKE 

(3)  Verlet       (4)  YASP 

(5)  Lone-pair (lp)       (6)  Lp…π 
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 جرم نفوذکننده  مرکز جایی جابه مربع میانگین -ب

 جرم نفوذکننده در محدود دمایی مرکز جاییجابه مربع میانگین
 هانتیجهکلوین محاسبه شد.  20دمایی  کلوین در فاصله 500تا  300
 400، 340دمای  جرم گاز هیدروژن در مرکز جاییجابه میانگین برای

  3در شکل  کلوین 500و  400کلوین و اکسیژن در دمای  500و 
 کلوین 340رسم شده است )شیب این نمودار برای گاز اکسیژن در دمای 

 بسیار کم است و به دلیل عدم وضوح از نمودار حذف شده است(. 
پیکوثانیه  500تر از های کمکننده در زماندر دمای پایین، حرکت نفوذ

 دهندزمانی رخ نمی بازهای در این روزنههای بین غیرعادی است و پرش
 [15،33]شود های بلندتری ایجاد شود نظام نفوذ در زمانکه باعث می

 .ودشتری برقرار میکه در دمای باال، نظام نفوذ در زمان کوتاهدرحالی
میانگین مربع شود، های بلندتر که نظام فیک برقرار میدر زمان

 خطی نمودار بخش توانشود و میجابجایی با زمان متناسب می
گونه مورد نظر بر حسب زمان را  مرکز جرم جاییجابه میانگین مربع

 رد و مستقیم منطبق ک خط یک وسیله ضریب نفوذ بهمحاسبه  برای
شود. برای دقت از شیب خط منطبق شده، ضریب نفوذ محاسبه می

تر، از ضریب  در دماهای پایین ویژهتر ضریب نفوذ محاسبه شده به بیش
 فوذن از چندین اجرا میانگین گیری شده است. ضریب آمدهدستبهنفوذ 

مقدار  با ذکر شده و 1 جدول در کلوین 300در دمای  شده محاسبه
 است. شده مقایسه [35]سازی پیشین و نتیجه شبیه[ 34] تجربی

دهنده نفوذ سریعتر گاز هیدروژن در مقایسه با گاز اکسیژن نشان هانتیجه
توان می [30-32]پیشین  یاههمطالع هاینتیجهاست که با توجه به 

دروژن  تر نسبت به هیبر اندازه بزرگ افزوننفوذ کندتر گاز اکسیژن را 
 ای و پیوند پ های غیرپیوندیجفت الکترونهای بین به برهمکنش

 ت. های پای حلقه فنیلی نیز مرتبط دانسدر مولکول اکسیژن با الکترون
 

 وابستگی دمایی ضریب نفوذ  -ج

های دفرایناز  الستیکی پلیمرهای در کوچک های نفوذ مولکول
. وابستگی دمایی ضریب [36]باشندو وابسته به دما مینیازمند انرژی 
 تواندمایی محدود و در یک فشار مشخص را می بازهنفوذ در یک 

 :  [34]معادله آرنیوس به صورت زیر بررسی کرد با
 

𝐷 = 𝐷0𝑒−
𝐸𝑑
𝑅𝑇     (2)  

 

 .است گاز ثابت R دما، و T سازی،فعال انرژی 𝐸𝑑در این معادله،  که
 ادرها است که قدهنده کسری از مولکولبخش نمایی این معادله، نشان

 سازی هستند، که مقدار آن از یک در دمای باال فعال مین انرژیأبه ت
 هاییژگیو فعال سازی بهکند. سد انرژیتا صفر در دمای پایین تغییر می

 دمایی مورد نظر وابسته است که بازهحرکتی ماکرومولکول در 

 
، 340دمای  در مرکز جرم گاز هيدروژن جاييجابه مربع ميانگين -3شکل 
 کلوين در پلي استايرن. 500و 400کلوين و گاز اکسيژن در دمای  500و  400

 

 
 

آرنيوس لگاريتم ضريب نفوذ گاز هيدروژن و اکسيژن بر حسب  نمودار -4شکل 
 هد.دمي چين  بهترين خط منطبق شده با نقاط را نشانعکس دما، که خط

 

تعیین کننده دینامیک حجم آزاد سامانه است. انرژی فعال سازی از 
دست هدما ب وارونشیب نمودار لگاریتم طبیعی ضریب نفوذ بر حسب 

مایی د بازهدر  دما،  وارونآید. اگر لگاریتم طبیعی ضریب نفوذ با می
ای هتوان گفت که نوع حرکتمورد نظر به صورت خطی تغییر کند می

ایی تغییر دم بازههای کنترل کننده تحرک گاز در این پلیمر و برهمکنش
 دما برای وارونکنند. نمودار لگاریتم طبیعی ضریب نفوذ بر حسب نمی

تا  300دمایی  بازهدر  میزبان استایرن پلی در گاز هیدروژن و اکسیژن
 شده داده نشان 4شکل  کلوین در 20ی دمایی کلوین با فاصله 500

لگاریتم  بین خطی دهد که یک رابطهمینشان  4شکل  هایدادهاست. 
 .شود می مطالعه دیده مورد دمایی بازهدر کل  دما  وارونطبیعی ضریب نفوذ و 

 [37]های تجربی با نتیجه 1محاسبه شده در جدول  سازیفعال مقایسه انرژی
 دهد.نشان می توافق خوبی را
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شبيه سازی پيشين و انرژی  هاینتيجهتجربي و  هاینتيجهکلوين با  300ضريب نفوذ و ضريب تراواپذيری در دمای  هایرادمقايسه مق -1جدول 
 سازی محاسبه شده برای گاز نفوذ کننده هيدروژن و اکسيژن در پلي استايرن.فعال

گیریکمیت مورد اندازه  تجربی هاینتیجه (آسازی)پیشینشبیه هاینتیجه (پژوهشسازی)این شبیه هاینتیجه 

) 810×ضریب نفوذ 
سانتیمتر مربع

ثانیه
) 

H2 450 510 436 ب 

O2 12/1 24 11 ب 

) 1510×ضریب تراواپذیری
سانتیمتر. (  شرایط متعارفی)  سانتیمترمکعب

 ثانیه. پاسکال.  سانتیمترمربع
) H2 3530 4500 1700 ج  

)انرژی اکتیواسیون نفوذ 
کیلوژول

مول
) 

H2 18.074   

O2 26.78  29/70 د 
 [37]مرجع  د  ---[  38]مرجع  ج  ---  [34]مرجع  ب  ---  [35]مرجع  آ

 

 پذیری تراوا ضریب -د

  ،(3) معادله توان ازرا می ضریب تراواپذیری گاز هیدروژن
 و [22] است شده گزارش ترپیشحاللیت که  از ضریب استفاده با

 1جدول  .کرد پژوهش محاسبه این در شده محاسبه ضریب نفوذ
 [38] تجربی مقدارهای با شده محاسبه پذیری تراوا مقایسه ضریب

 هانتیجه دهد.را نشان می [35]سازی پیشینشبیه یاههمحاسب و
 مقدار از باالتر شده محاسبه تراواپذیری ضریب که دهدمی نشان

ده شاست که به دلیل باالتر بودن ضریب حاللیت محاسبه [38] تجربی
 ضریب در روند است. همین [22]ای سازی رایانهشبیه هایدر روش

. شودمی دیده  نیز [35]های پیشین سازیدر شبیه شده محاسبه تراواپذیری
 کلوین 500تا  300 دمای بازهدر  شده محاسبه پذیری تراوا هاییبضر
 .است شده داده نشان 5 شکل در
 

 تابع توزیع شعاعی -ه

 وناگونگهای با بررسی تابع توزیع شعاعی بین گاز نفوذی و بخش
ت گیری گاز نفوذی نسبتوان جهتزنجیره پلیمری در دماهای متفاوت می

 به زنجیره پلیمری را از دیدگاه میکروسکوپی نیز مورد بررسی قرارداد. 
 توان با استفاده از رابطه زیر به دست آورد.تابع توزیع شعاعی را می

 

𝑔𝑎−𝑏(𝑟) =
𝑉

4𝑟2𝑁𝑎𝑁𝑏
〈∑ ∑ (𝑟 − |𝑟𝑖𝑗(𝑡)|)

𝑁𝑏
𝑗𝑖

𝑁𝑎
𝑖 〉               (3)  

 

b N و aN  چگالی گونهa  وb ،V  حجم و𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖  .است 
ای هتابع توزیع شعاعی بین مرکز جرم گاز هیدروژن و مرکز جرم کربن

 6کلوین در شکل  440و  300گروه فنیل و گروه آلیفاتیک در دمای 
 های گاز در فاصلهشود مولکولگونه که دیده میرسم شده است. همان

 یرند.گتری از گروه فنیل در مقایسه با گروه آلیفاتیکی قرار میکم
 گوناگونهای همچنین با افزایش دما میزان برهمکنش گاز با بخش

 یابد که در توافق با افزایش تحرک و نفوذزنجیره پلیمری کاهش می

                                                                                                                                                                                                   

1 Hole free volume 

 
 فشار حد در شده گاز هيدروژن محاسبه تراواپذيری ضرايب -5شکل 

 .تابعي از دما عنوان به صفر
 

 پلیمر در دماهای باالتر است. 1ایروزنهر حجم آزاد تندتتر گاز و توزیع بیش
همچنین مقایسه تابع توزیع شعاعی بین گاز هیدروژن و گروه فنیل با تابع 

ه دهد کهای فنیل با خودشان نشان میتوریع شعاعی مربوط به حلقه
قایسه مبرای اند. همچنین های فنیل واقع شدههای گاز بین حلقهمولکول

 زنجیره پلیمری، تابع توزیع نزدیکیرفتار گاز اکسیژن و هیدروژن در 
ره های آلیفاتیکی و فنیلی زنجیشعاعی گاز اکسیژن و هیدروژن با گروه

 هاینتیجهنشان داده شده است.  7کلوین در شکل  440پلیمری در دمای 
 دهد که گاز هیدروژن در مقایسه با گاز اکسیژن این شکل نشان می
 تر در فاصله نزدیکتری نسبت به زنجیره پلیمری به دلیل اندازه کوچک

دیگر، گاز هیدروژن در مقایسه با گاز اکسیژن،  سویگیرد. از قرار می
مری های آلیفاتیکی و فنیلی زنجیره پلیتری  با گروهبرهمکنش ضعیف

، کاهش فاصله و [30-32]مطالعات پیشین  هاینتیجهبا توجه به  دارد.
نش توان به برهمکافزایش برهمکنش گاز اکسیژن با گروه فنیل را می

 ایههای غیرپیوندی و پیوند پای مولکول اکسیژن با الکترونجفت الکترون
 پای حلقه فنیلی نیز مرتبط دانست.  

(1)  Hole free volume 
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  زنجيره پليمری گوناگونهای هيدروژن با بخشتابع توزيع شعاعي گاز  -6شکل 

 کلوين. 300های فنيل در دمای کلوين و تابع توزيع شعاعي حلقه 440و  300در دمای 

 

 
 ایهمقايسه تابع توزيع شعاعي گاز اکسيژن و هيدروژن با بخش -7شکل 

 کلوين. 440زنجيره پليمری در دمای  گوناگون

 

ی، از بررسی تابع توزیع شعاع آمدهدستبه هاینتیجهیید أت برای
انرژی برهمکنش گاز هیدروژن و اکسیژن با گروه آلیفاتیکی و فنیلی 

 ترپیشگونه که رسم شده است. همان 8زنجیره پلیمری در شکل 
 دهد که گاز اکسیژن این شکل نیز نشان می هاینتیجهذکر شد 

نیلی های فدر مقایسه با گاز هیدروژن، برهمکنش بیشتری با گروه
 و با افزایش دما برهمکنش  و آلیفاتیکی زنجیره پلیمری دارد

 هایجهنتی. یابدهای گاز با زنجیره پلیمری کاهش میبین مولکول
ی برهمکنش بیشتر گاز با گروه فنیلی در دهندهاین شکل نشان

 مقایسه با گروه آلیفاتیکی است که منجر به نزدیک شدن گاز 
شود. همچنین برای بررسی جهت گیری گاز میهای فنیلی به گروه

رداری ب نفوذکننده نسبت به حلقه فنیل، بردار پیوند مولکول گاز را نسبت به
ی از کند )یککه دو اتم کربن مقابل حلقه فنیل را به هم وصل می

   .ده استش ها به گروه آلیفاتیک متصل است( در نظر گرفتهکربناین 

 
 نرژی برهمکنش گاز اکسيژن و هيدروژن مقايسه ميانگين ا -8شکل 

 کلوين. 300و  440زنجيره پليمری در دمای  گوناگونهای با بخش
 

 
  بردار يکه پيوندگيری مقايسه جهتای لژاندر برای دومين چندجمله -9شکل 

 .کلوين 440اکسيژن و هيدروژن نسبت به بردار يکه حلقه فنيل در دمای  در مولکول 
 

ای لژاندر برای بررسی جهت گیری بردار یکه پیوند دومین چندجمله
، ای که از حلقه فنیل، با در نظر گرفتن بردار یکه𝑢𝑏در مولکول گاز،

𝑢𝑛شود:گذرد به صورت زیر تعریف می، می 
 

𝑝2(𝑟) =
3

2
〈(𝑢𝑏 . 𝑢𝑛)2〉 −

1

2
       (4)  

 

 هایراداصله بین مراکز دو بردار است. مقدر این معادله ف  rکه
 ، 9ای لژاندر برای گاز اکسیژن در شکل منفی دومین چندجمله

نشان دهنده جهت گیری نزدیک به عمود با بردار حلقه فنیل را 
برای گاز هیدروژن  هاراداین مق تربیشکه دهد در صورتین مینشا

 گیریجهت چگونگیمثبت یا نزدیک به صفر هستند. این اختالف در 
 ایهجفت الکترونهای توان به برهمکنشمی گاز هیدروژن و اکسیژن را

ای حلقه های پغیرپیوندی و پیوند پای مولکول اکسیژن با الکترون
ای هجفت الکترونگیری که در این جهت فنیلی مرتبط دانست
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غیرپیوندی هر دو اتم اکسیژن و پیوند پای مولکول اکسیژن بهتر 
 اشند.برهمکنش داشته بهای پای حلقه فنیلی توانند با الکترونمی

 گیری گاز نفوذکننده نسبت به حلقهجهتحاصل از بررسی  هاینتیجه
 د. باشمی [30-32]پیشین  یاههمطالع هاینتیجهدر توافق با  فنیل

 دور  ای لژاندردومین چندجمله هایرادبا افزایش فاصله دو بردار، مق
 گیری تصادفی دهنده جهتکند که نشانمقدار صفر نوسان می

 دو بردار با افزایش فاصله است. 
 

 گیرینتیجه
 هباز در استایرن پلی در نفوذ گاز هیدروژن و اکسیژن ضریب

کلوین  20ی دمایی با فاصله کلوین 500تا  300 از ی دماییگسترده
 وذپرش برای نف دهنده وجود سازوکارنشان هانتیجه .است شده محاسبه

  شده بهمحاس نفوذ ضرایب .باشندمی استایرن پلی در نفوذکننده گاز
 [35] پیشینسازی  شبیه هاینتیجهو [ 34] تجربی هاینتیجه با خوبی به

یب تراوا پذیری محاسبه شده از ضر هایرادباشند. مقدر توافق می
تر هستند که به دلیل باالتر بودن ضرایب بیش [38]تجربی هایرادمق

 است.[ 22]ای سازی رایانهشبیههای حاللیت محاسبه شده در روش

 پژوهشدر این   ذکر است که ضریب تراوا پذیری محاسبه شده شایان

 هاینتیجهدر توافق بهتری با  [35]های پیشین نسبت به شبیه سازی
 دهد که نمودار لگاریتمنشان می پژوهشاین  هاینتیجهتجربی است. 

ر کل دما د وارونطبیعی ضریب نفوذ گاز هیدروژن و اکسیژن بر حسب 
  هایپژوهش هاینتیجهدمایی خطی است  که در توافق با  بازه

گاز هیدروژن و اکسیژن با زنجیره است. مقایسه برهمکنش  [20]پیشین 
ای هتر گاز هیدروژن با گروهی، برهمکنش ضعیفدهندهپلیمری نشان

میزان ش دما با افزایهمچنین، آلیفاتیکی و فنیلی زنجیره پلیمری است. 
ابد یزنجیره پلیمری کاهش می گوناکونهای برهمکنش گاز با بخش

که در توافق با افزایش تحرک و نفوذ بیشتر گاز در دماهای باالتر است. 
ای هدهد که مولکولمیمتفاوت نشان  توزیع شعاعی هایمقایسه تابع
 گیرند.یمهای فنیلی و در فاصله دورتری از گروه آلیفاتیکی قرار گاز بین حلقه

 

 قدردانی

 وبه دلیل فراهم کردن زمینه پژوهشی  خلیج فارساز دانشگاه  
 .شودهای مالی تشکر و قدردانی میحمایت

 

 
 

 

 مراجع
[1] Sistani S., Ehsani M.R., Kazemian H., Microwave Assisted Synthesis of Nano Zeolite Seed  

for Synthesis Membrane and Investigation of its Permeation Properties for H2 Separation,  

Iran. J. Chem. Chem. Eng.(IJCCE), 29(4): 99-104 (2010). 

[2] Marjani A., Mechanistic Modeling of Organic Compounds Separation from Water via Polymeric 

Membranes, Iran. J. Chem. Chem. Eng.(IJCCE), 36(6): 139-149 (2017). 

گیری ضریب نفوذ بنزوئیک اسید در نانوسیال آب ـ گاما آلومینا در دمای اندازهمنوچهریان فرد، م.، بیگی، ح.، [ 3]

 (.1394) 39تا  31 :(3)34، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، ثابت

  DMAZگیری ضریب نفوذ سوختاندازهقنبری پاکدهی، ش.، پور مظاهری، آ.، توفیقی داریان، ج.، فرخی، ع.، [ 4]

 (.1393) 35تا  31 :(1)33،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،در هوا و تعیین حداقل شعاع انبارداری آن
[5] Zhang H., Hogen-Esch T.E., Boschet F., Margaillian A., Fluorine-19 NMR and Viscometric 

Studies of a Telechelic Fluorocarbon Derivative of Poly(Ethylene Glycol)S. American Chemical 

Society, Polymer Preprints, Division of Polymer Chemistry. 37: 731-732 (1996).   

[6] Lai Y.C., Willson A.C., Zantos G., Òcontact L., “Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical 

Technology”, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York,192 (1993). 

[7] Pan A.C., Jacobson D.,  Yatsenko K.,  Sritharan D.,  Weinreich T.M.,  Shaw D.E., Atomic-Level 

Characterization of Protein-Protein Association, PNAS, 116(10): 4244-4249(2019). 

http://www.ijcce.ac.ir/article_6411.html
http://www.ijcce.ac.ir/article_6411.html
http://www.ijcce.ac.ir/article_26015.html
http://www.ijcce.ac.ir/article_26015.html
http://www.nsmsi.ir/article_18781.html
http://www.nsmsi.ir/article_18781.html
http://www.nsmsi.ir/article_18781.html
http://www.nsmsi.ir/article_18781.html
http://www.nsmsi.ir/article_9240.html
http://www.nsmsi.ir/article_9240.html
https://www.worldcat.org/title/polymer-preprints/oclc/173350256
https://www.worldcat.org/title/polymer-preprints/oclc/173350256
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471238961
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471238961
https://www.pnas.org/content/116/10/4244
https://www.pnas.org/content/116/10/4244


 1400، 3، شماره 40دوره  فرخنده مظفری نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 علمي ـ پژوهشي                                                                                                                                                                                           172

[8] Müller-Plathe F., Molecular Dynamics Simulation of Gas Transport in Amorphous 

Polypropylene, J. Chem. Phys., 96(4): 3200-3206 (1992). 

[9] Erdtman E., Bohlén M., Ahlström P., Gkourmis T., Berlin M., Andersson T., Bolton K.,  

A Molecular-Level Computational Study of the Diffusion and Solubility of Water and Oxygen  

in Carbonaceous Polyethylene Nanocomposites, J. Polym. Sci. Poly. Phys., 54(5): 589-602 (2016).  

[10] Müller-Plathe F., Calculation of the Free Energy for Gas Absorption in Amorphous 

Polypropylene, Macromolecules, 24(24): 6475–6479 (1991). 

[11] Tamai Y., Tanaka H., Nakanishi K., Molecular Simulation of Permeation of Small Penetrants 

through Membranes. 2. Solubilities, Macromolecules, 28 (7): 2544–2554 (1995).  
[12] Pricl S, Fermeglia M., Atomistic Molecular Dynamics Simulations of Gas Diffusion and 

Solubility in Rubbery Amorphous Hydrocarbon Polymers, Chem. Eng. Commun., 190(10): 

1267-1292 (2003). 

[13] Abu-Shargh B.F., Influence of Tacticity on Solubility of Propene Monomer in Isotactic and 

Syndiotactic Polypropylene, Polymer, 45(18): 6383-6389 (2004). 

[14] Wu H., Xin Y., Molecular Dynamics Simulation of Gas Diffusion Behavior in Polyethylene 

Terephthalate/Aluminium/Polyethylene Interface, Compos. Interface, 24(9): 915-926 (2017). 

[15] Milano G., Guerra G., Müller-Plathe F., Anisotropic Diffusion of Small Penetrants in the δ 

Crystalline Phase of Syndiotactic Polystyrene:  A Molecular Dynamics Simulation Study, Chem. 

Mater, 14(7): 2977-2982 (2002). 

[16] Lim S.Y., Tsotsis T.T., Sahimi M. Molecular Simulation of Diffusion and Sorption of Gases  

in an Amorphous Polymer, J. Chem. Phys., 119(1): 496-505 (2003). 

[17] Mooney D.A., MacElroy J.M.D., The Influence of Intramolecular Chain Dynamics on the 

Diffusion of Small Penetrants in Semicrystalline Aromatic Polymers, J. Chem. Phys. 110(22): 

11087-11094 (1999). 

[18] Cuthbert T.R., Wagner N.J., Paulaitis M.E., Molecular Simulation of Glassy Polystyrene:  Size 

Effects on Gas Solubilities, Macromolecules, 30 (10): 3058–3065 (1997). 

[19] Yi Y., Bi P.,  Zhao X., Wang L. Molecular Dynamics Simulation of Diffusion of Hydrogen  

and Its Isotopic Molecule in Polystyrene, J. Polymer Res. 25(2): 43-48 (2018). 

[20] Mozaffari F., Eslami H., Moghadasi J., Molecular Dynamics Simulation of Diffusion and 

Permeation of Gases in Polystyrene, Polymer, 51(1): 300-307 (2010). 
[21] Müller-Plathe F., Permeation of Polymers — A Computational Approach, Acta Polym., 45(4): 

259-293 (1994). 

[22] Eslami H., Müller-Plathe F., Molecular Dynamics Simulation of Sorption of Gases in 

Polystyrene, Macromolecules, 40(17): 6413–6421 (2007). 

[23] Müller-Plathe F., Local Structure and Dynamics in Solvent-Swollen Polymers, Macromolecules, 

29 (13): 4782–4791 (1996). 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.461963
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.461963
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/polb.23951
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/polb.23951
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00024a017
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00024a017
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00111a058
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00111a058
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00986440302153
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00986440302153
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386104006445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386104006445
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09276440.2017.1302733
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09276440.2017.1302733
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm011297i
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm011297i
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1576755
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1576755
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.479044
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.479044
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma960776d
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma960776d
https://rd.springer.com/article/10.1007/s10965-017-1406-1
https://rd.springer.com/article/10.1007/s10965-017-1406-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386109009768
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386109009768
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/actp.1994.010450401
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma070697%2B
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma070697%2B
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma9518767


 1400، 3، شماره 40دوره  ستايرناشبيه سازی ديناميک مولکولي نفوذ گاز هيدروژن و اکسيژن در پلي نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 173                                                                            علمي ـ پژوهشي                                                                                                                

[24] Müller-Plathe F., Unexpected Diffusion Behavior of gas Molecules in Crystalline Poly(4‐

Methyl‐1‐Pentene),  J. Chem. Phys., 103(10): 4346-4352 (1995). 

[25] Jorgensen W.L., Severance D.L., Aromatic-Aromatic Interactions: Free Energy Profiles for  

the Benzene Dimer in Water, Chloroform, and Liquid Benzene, J. Am. Chem. Soc., 112(12): 

4768–4774 (1990).  

[26] Allen M. P., Tildesley D.J., Computer Simulation of Liquids. Oxford: Clarendon Press; (1987). 

[27] Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., Van Gunsteren W.F., DiNola A., Haak J.R., Molecular 

Dynamics with Coupling to an External Bath, J. Chem. Phys., 81: 3684-3690 (1984). 

[28] Müller-Plathe F., YASP: A Molecular Simulation Package, Comput. Phys. Commun., 78: 77–94 

(1993). 
[29] Srivastava P., Chapman W. G., Laibinis P. E., Molecular Dynamics Simulation of Oxygen 

Transport Through n-Alkanethiolate Self-Assembled Monolayers on Gold and Copper, J. Phys. 

Chem. B, 113(2): 456-464 (2009). 

[30] Jain A., Purohit C. S., Verma S., Sankararamakrishnan R., Close Contacts between Carbonyl 

Oxygen Atoms and Aromatic Centers in Protein Structures: π…π or Lone-Pair…π Interactions? 

J. Phys. Chem. B, 111( 30):8680-8683 (2007 ). 

[31] Gung B.W., Zou Y., Xu Z., Amicangelo J.C., Irwin D.G., Ma S., Zhou H.C., Quantitative Study 

of Interactions between Oxygen Lone Pair and Aromatic Rings: Substituent Effect and  

the Importance of Closeness of Contact,  J. Org. Chem.  73: 689-693 (2008). 

[32] Jain A., Ramanathan V., Sankararamakrishnan R., Lone Pair … Pi Interactions Between Water 

Oxygens and Aromatic Residues: Quantum Chemical Studies Based on High-Resolution Protein 

Structures and Model Compounds, Protein Sci. 18(3): 595-605 (2009). 

[33] Müller-Plathe F., Laaksonen L., van Gunsteren W.F., Cooperative Effects in the Transport of 

Small Molecules Through an Amorphous Polymer Matrix, J. Mol. Graph., 11(2): 118–120 (1993). 

[34] Crank J., Park G.S. Diffusion in Polymers. Academic Press; London and New York: (1968). 

[35] Kucukpinar E., Doruker P., Molecular Simulations of Small Gas Diffusion and Solubility  

in Copolymers of Styrene, Polymer, 44(12): 3607-3620 (2003). 
[36] Barrer R. M., Nature of the Diffusion Process in Rubber, Nature, 140: 106-107(1937).  

[37] Gao Y., Baca A.M., Wang B., Ogilby P.R., Activation Barriers for Oxygen Diffusion in 

Polystyrene and Polycarbonate Glasses: Effects of Low Molecular Weight Additives, 

Macromolecules, 27(24): 7041-7048 (1994). 

[38] Brandrup J., Immergut E. H., Grulke E. A., “Polymer Handbook”, 4th ed. John Wiley & Sons, Inc. 

(1999). 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.470673
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.470673
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja00168a022
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja00168a022
https://trove.nla.gov.au/work/9142343
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.448118
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.448118
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010465593901442
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp807288e
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp807288e
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp072742l
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp072742l
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo702170j
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo702170j
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo702170j
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19241386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19241386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19241386
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/026378559387006Q
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/026378559387006Q
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.1970.070140623
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386103001666
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386103001666
https://www.nature.com/articles/140106b0
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00102a006
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma00102a006
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1097-0126%28200007%2949%3A7%3C807%3A%3AAID-PI436%3E3.0.CO%3B2-1

