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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με τη χρήση θεωρητικών µεθόδων της υπολογιστικής χηµείας 

πραγµατοποιήθηκε η µελέτη της αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου σε πορώδη 

σκελετικά υλικά τύπου IsoReticular Metal-Organic Frameworks (IRMOF) και 

Covalent-Organic Frameworks (COF). Τα υλικά αυτά έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας για διάφορες ιδιότητες τους, όπως η 

προσρόφηση και ο διαχωρισµός αερίων και αερίων µειγµάτων, για καταλυτικές 

εφαρµογές και άλλα. Οι ιδιότητες αυτές σε ένα µέρος αποδίδονται στις εξαιρετικές 

φυσικοχηµικές και δοµικές τους ιδιότητες. Προκαταρκτικές πειραµατικές και 

θεωρητικές µελέτες σε αυτά τα υλικά έδειξαν ότι αποτελούν υποσχόµενα υλικά για 

εφαρµογή στην αποθήκευση υδρογόνου.  

 Οι πρώτες θεωρητικές µελέτες στα IRMOF υλικά έδειξαν ότι το υδρογόνο 

αλληλεπιδρά µε τις δοµικές µονάδες των υλικών αυτών µε ασθενείς αλληλεπιδράσεις 

van der Waals και ασθενείς ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µε τα άτοµα οξυγόνου 

που περιέχει η δοµή. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις προσροφητικές ικανότητες των 

υλικών αυτών σε θερµοκρασία δωµατίου. Επειδή τα υλικά αυτά διαθέτουν λόγω της 

δοµής τους πολύ καλές φυσικοχηµικές ιδιότητες, όπως η µεγάλη ειδική επιφάνεια, 

ένας τρόπος για την αύξηση του ποσού του υδρογόνου που αποθηκεύεται σε τέτοια 

υλικά είναι µε την εισαγωγή ατοµικών φορτίων στη δοµή. Τα ατοµικά φορτία µπορεί 

να έχουν την µορφή ατόµων λιθίου. Το λίθιο µπορεί να εισαχθεί σε τέτοιες δοµές είτε 

αλληλεπιδρώντας µε τα π-αρωµατικά συστήµατα, είτε σχηµατίζοντας σύµπλοκα του 

τύπου –SO3Li και -OLi. Με τη πραγµατοποίηση υπολογισµών από πρώτες αρχές και 

µε τη συµπλήρωση των υπολογισµών αυτών µε προσοµοιώσεις GCMC µελετήσαµε 
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τις αποθηκευτικές ικανότητες υδρογόνου των τροποποιηµένων µε τις οµάδες –SO3Li 

και -OLi IRMOF υλικών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι τροποποιήσεις αυτές 

προσφέρουν αυξηµένες ενέργειες αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το υλικό, όπου 

η αύξηση αυτή απεικονίζεται και από την πρόβλεψη των ισόθερµων καµπυλών 

προσρόφησης και σε κρυογενικές συνθήκες και στη θερµοκρασία δωµατίου.  

 Επίσης µελετήθηκε µια νεότερη κατηγορία υλικών γνωστή ως 3D-COF για 

την αποθήκευση υδρογόνου σε αυτά. Τα υλικά αυτά εµφανίστηκαν πρώτη φορά στη 

βιβλιογραφία το 2007 και αποτέλεσαν άµεσα αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Για 

τα υλικά αυτά πραγµατοποιήθηκαν αρχικά υπολογισµοί από πρώτες αρχές για τον 

προσδιορισµό της ισχύος της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τις διάφορες δοµικές 

µονάδες των δοµών. Οι υπολογισµοί αυτοί έδειξαν ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

εµπίπτουν στην κατηγορία των ασθενών αλληλεπιδράσεων van der Waals. 

Πραγµατοποιήθηκαν και προσοµοιώσεις GCMC που έδειξαν πολύ σηµαντική αύξηση 

του βαρυµετρικού ποσοστού προσρόφησης σε σχέση µε οποιοδήποτε ανταγωνιστικό 

υλικό.  Τα αποτελέσµατα αυτά αποδίδονται στην πολύ χαµηλή πυκνότητα των υλικών 

αυτών, στην υψηλή τους ειδική επιφάνεια και στο µεγάλο όγκο πόρων που 

εµφανίζουν. Για να βελτιώσουµε τις προσροφητικές ικανότητες των υλικών αυτών, 

επιλέξαµε το COF-105 που παρουσίαζε το µεγαλύτερο ποσοστό αποθήκευσης και 

εισαγάγαµε οµάδες –OLi στη δοµή για να ισχυροποιήσουµε τις αλληλεπιδράσεις του 

υδρογόνου µε τη δοµή. Παρόµοια µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης τροποποίησης 

στα IRMOF, παρατηρήσαµε αύξηση των αλληλεπιδράσεων και αύξηση του 

συνολικού ποσοστού αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτό το υλικό. Επιπλέον, 

σχεδιάσαµε νέα υλικά τύπου COF που βασίζονται στο κρυσταλλικό δίκτυο ctn µε 

σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων αποθήκευσης υδρογόνου στα υλικά αυτά. Οι 

δοµές των υλικών που σχεδιάστηκαν βελτιστοποιήθηκαν µε µεθόδους µοριακής 
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µηχανικής και προβλέφθηκαν τα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου. Η καλύτερη από 

τις δοµές που σχεδιάστηκαν παρουσιάζει βελτίωση κατά 7% κατά βάρος σε σχέση µε 

το καλύτερο 3D-COF που είχε µελετηθεί µέχρι τότε. Τα υλικά αυτά, προσφέρουν 

επίσης πολλές νέες θέσεις τροποποίησης της δοµής τους, που δίνει τη δυνατότητα 

ακόµα µεγαλύτερης βελτίωσης των ποσοστών αποθήκευσης τους. 
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ABSTRACT 

 

In the present PhD thesis we have studied the hydrogen storage performance of 

IsoReticular Metal-Organic Frameworks (IRMOF) and Covalent-Organic 

Frameworks (COF), using various theoretical methods and computational techniques. 

IRMOF and COF materials have been proposed as hydrogen storage materials from 

the first time that they were synthesized, due to their unique physicochemical and 

structural properties.  

Firstly we studied IRMOF materials for hydrogen storage. Preliminary results had 

shown that hydrogen was interacting with these materials by weak van der Waals 

interactions. It was proposed that the enhancement of the interaction strength would 

lead to a better hydrogen storage performance of these materials. One way to do that 

is the introduction of point charges into the material, which can be done by decorating 

the pore with Li atoms. Li atoms can be incorporated either by interacting with the 

aromatic systems of the structures or by the formation of –SO3Li and –OLi groups. 

We have studied the last two cases by using first principles computational methods 

and we have found that the interaction strength was enhanced in the modified IRMOF 

materials by a factor of three. Further investigation by performing GCMC simulations 

showed that there was also an enhancement of the total hydrogen storage abilities of 

these materials both at cryogenic and room temperature. 

Next we have evaluated the hydrogen storage abilities of the COF family of 

materials. We were focused on 3-dimensional COF materials (3D-COF), since these 

material had superior physicochemical characteristics than other COF that made them 

more promising for hydrogen storage. We have performed first principles calculations 
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on these materials to study the interaction of hydrogen with the individual building 

blocks that these materials were made from. We found that hydrogen interacted with 

the material by weak van der Waals and dispersion forces, where the strength of these 

interactions was similar to those of IRMOF. GCMC simulations showed that these 

materials had exceptional hydrogen storage capacities, which can be explained by the 

low density of these materials and the high surface and the pore volume that they 

preserve. The best of these materials was COF-105, which reach 20 %wt at 77K and 

100bar, which was by far the best performed known material in the field. In order to 

increase the hydrogen storage ability of these materials, we have introduced –OLi 

groups in the structure of the best performed COF-105. We found an enhancement in 

both the interactions of the hydrogen with the material and of the total hydrogen 

amount that could be stored in these materials. Finally, we have designed new 3D-

COF materials based on ctn network and by using the connectivity of COF-102. 

These new COF were firstly optimized by molecular mechanics method with the use 

of an appropriate modified MM3 forcefield and then their storage abilities were 

investigated by GCMC simulations. We found that the best of the materials that we 

designed could exhibit 27 %wt at 77K and 100bar, well above the best performed 

COF-105. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Το υδρογόνο ως ιδανικός φορέας ενέργειας. 

  

 Η ανάγκη για την παραγωγή ενέργειας από διάφορες πηγές ενέργειας που 

υπάρχουν διαθέσιµες, είναι ένα πρόβληµα που µας απασχολεί από την εποχή που οι 

άνθρωποι ανακάλυψαν τη φωτιά. Από τότε έως και σήµερα, οι κυριότερες πηγές 

ενέργειας βασίστηκαν σε προϊόντα του άνθρακα, όπως το ξύλο, το κάρβουνο, το 

πετρέλαιο µε τα παράγωγα του και πιο πρόσφατα το φυσικό αέριο. Αρχικά η ενέργεια 

που χρησιµοποιούσε ο άνθρωπος προερχόταν από το ξύλο (καύση για παραγωγή 

ενέργειας), τον άνεµο (σε ανεµόµυλους και ιστιοφόρα πλοία), τα ζώα (για µεταφορές) 

και φυσικά την αστείρευτη ηλιακή ενέργεια. Με την ανακάλυψη της ατµοµηχανής 

τον 18ο αιώνα, στις υπάρχουσες πηγές ενέργειας προστέθηκε και η χρήση του 

κάρβουνου, που χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα ακόµα και σήµερα. Με την 

ανακάλυψη των µηχανών εσωτερικής καύσης τον 19ο αιώνα, ξεκίνησε και η ευρεία 

χρήση του πετρελαίου και των παραγώγων του που κυριαρχεί µέχρι τις µέρες µας, 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11. το πετρέλαιο µαζί µε το µεθάνιο αποτελούν 

σήµερα τουλάχιστον το 50% των πηγών ενέργειας που χρησιµοποιούµε. 

Συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας σήµερα αποτελούν η πυρηνική ενέργεια, οι 

υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

µε κυριότερες τη γεωθερµία, τη ηλιακή, την αιολική ενέργεια και τη βιοµάζα. Το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν αποτελούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι 

προβλέψεις θεωρούν ότι οι πηγές αυτές θα είναι διαθέσιµες µόνο για λίγες ακόµα 

δεκαετίες. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από την συνεχή αύξηση του πληθυσµού του 

πλανήτη και την συνεχή µεγέθυνση της βιοµηχανίας στις αναπτυσσόµενες ανατολικές 

χώρες,  
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Εικόνα 1. Ποσοστιαία κατανοµή των κύριων πηγών ενέργειας ανάλογα µε τη χρήση τους1. 

 

µε αποτέλεσµα την συνεχόµενη αύξηση της κατανάλωσης αυτών των πηγών. Η 

µεγάλη εξάρτηση από τις πηγές αυτές και η διαθεσιµότητα τους στην ανθρωπότητα 

µόνο από συγκεκριµένα σηµεία πάνω στον πλανήτη, δηµιούργησε την ανάγκη 

εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα είναι ευρύτερα διαθέσιµες. 

Επιπλέον, η καύση του πετρελαίου επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλλον όσο και την 

ανθρώπινη υγεία, λόγω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων CO2 που συµβάλει στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου µε όλες τις κλιµατικές συνέπειες που το συνοδεύει και 

την έκκληση επικίνδυνων οξειδίων και σωµατιδίων που υποβαθµίζει την ποιότητα 

ζωής στις πόλεις. Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στην ανάγκη µετάβασης σε µια νέα 

ενεργειακή οικονοµία, µε ευρεία διαθεσιµότητα των πηγών ενέργειας και φιλική προς 

το περιβάλλον. Το υδρογόνο έχει προταθεί να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή 

την νέα οικονοµία, καλούµενη και ως «οικονοµία υδρογόνου».  
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 Ποιο είναι όµως το υδρογόνο; Το υδρογόνο στην ατοµική του µορφή είναι το 

απλούστερο στοιχείο του περιοδικού πίνακα που µπορεί να συναντήσει κανείς και 

αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Το µοριακό υδρογόνο αποτελείται 

από δυο άτοµα υδρογόνου. Σε κανονικές συνθήκες το υδρογόνο είναι αέριο και είναι 

άχρωµο, άοσµο, άγευστο και ελαφρύτερο του αέρα. Όπως και ο ηλεκτρισµός, το 

υδρογόνο είναι µεταφορέας ενέργειας, δηλαδή αποτελεί ένα µέσο αποθήκευσης και 

µεταφοράς ενέργειας και δεν είναι πηγή ενέργειας. Το ατοµικό υδρογόνο είναι το πιο 

συχνά απαντώµενο στοιχείο στη φύση, αλλά συναντάται ενωµένο µε άλλα στοιχεία 

σε µοριακές ενώσεις, όπως το νερό, οι υδρογονάνθρακες, το µεθάνιο) και όχι 

ελεύθερο.  

 Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί επιλέχτηκε το υδρογόνο σαν ο 

ιδανικός φορέας ενέργειας. Οι βασικοί λόγοι για αυτό είναι τρεις. Το υδρογόνο 

περιέχει το µεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόµενο ανά κιλό σε σχέση µε το πετρέλαιο ή 

άλλα καύσιµα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 12. Επιπλέον, οι κυψελίδες καυσίµου που 

χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή της ενέργειας αυτής έχουν υψηλότερο ποσοστό 

αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία αυτή σε σχέση µε µια µηχανή εσωτερικής 

καύσης που χρησιµοποιεί πετρέλαιο. Επίσης, η «καύση» του υδρογόνου παράγει 

κυρίως νερό και θερµότητα, διαδικασία που είναι εντελώς φιλική προς το περιβάλλον. 

 Ένας από τους αρχικούς στόχους κατά την πορεία προς την πλήρη µετάβαση 

στην οικονοµία υδρογόνου είναι η χρήση του υδρογόνου σε αυτοκινούµενες 

εφαρµογές, όπως σε µικρές συσκευές και κυρίως στις µεταφορές. Σήµερα το 97% των 

καυσίµων που χρησιµοποιούνται για µεταφορές προέρχεται από το αργό πετρέλαιο 

και η καύση του είναι υπεύθυνη για το 25% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Οι επιπτώσεις από τη χρήση του πετρελαίου αναµένεται να αυξηθούν δραµατικά τις 
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επόµενες δεκαετίες λόγω του µεγαλύτερου αριθµού µέσων µεταφοράς που 

προβλέπεται πως θα υπάρχουν.  

 

Πίνακας 1. Οι ιδιότητες του υδρογόνου σε σύγκριση µε κάποια κοινά καύσιµα2. 

 Υδρογόνο Βενζίνη Μεθάνιο Μεθανόλη  

Σηµείο βρασµού/K 20.3 350-400 111.7 337 

Πυκνότητα σε υγρή 

κατάσταση/Kg·m
-3

 

70.8 ~700 425 797 

Πυκνότητα σε αέρια 

κατάσταση
a
/Kg·m

-3
 

0.08 ~4.7 0.66 - 

Θερµότητα 

εξάτµισης
b
/kJ·Kg

-1
 

444 ~300 577 1168 

Θερµότητα καύσης
c
/kJ·Kg

-1
 120 44.5 50.0 20.1 

Θερµότητα καύσης
d
/kJ·Kg

-1
 8960 31170 21250 16020 

Θερµοκρασία ανάφλεξης
e
/K 858 495 807 658 

a στο σηµείο βρασµού.  b σε STP. c παραλείποντας την ενέργεια των αερίων καύσης. d αναφέρεται 
σε καύσιµο σε υγρή µορφή. e στον αέρα. 
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1.2 Οικονοµία υδρογόνου. 

 

Η µετάβαση σε µια ενεργειακή οικονοµία που θα βασίζεται στο υδρογόνο απαιτεί 

την δηµιουργία και την βελτίωση µιας σειράς διαδικασιών µέχρι το υδρογόνο να 

µπορέσει να καλύψει τις ενεργειακές µας απαιτήσεις. Η πορεία προς την οικονοµία 

υδρογόνου περιλαµβάνει κάποια πολύ βασικά στάδια, όπως την παραγωγή 

υδρογόνου, την διανοµή του παραγόµενου υδρογόνου, την αποθήκευση του και την 

καύση του σε κυψελίδες καυσίµου. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια υπάρχουν ακόµα 

σηµαντικές δυσκολίες που αποτρέπουν αυτή τη στιγµή την εµπορική προώθηση της 

οικονοµίας υδρογόνου σε µεγάλη κλίµακα. Σηµαντικές προσπάθειες καταβάλλονται 

ταυτόχρονα για τη βελτίωση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια τόσο από την 

επιστηµονική κοινότητα όσο και από τη βιοµηχανία, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

αρκετές σηµαντικές εξελίξεις για κάθε ένα από τα στάδια. 

 

1.2.1 Παραγωγή του υδρογόνου. 
Το πρώτο στάδιο στην οικονοµία υδρογόνου είναι η παραγωγή του υδρογόνου. 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, το υδρογόνο δεν βρίσκεται στη φύση ελεύθερο, 

αλλά ενωµένο µε άλλα στοιχεία σχηµατίζοντας µοριακές ενώσεις. Εποµένως για να 

το πάρουµε σε µοριακή µορφή θα πρέπει να το αποσπάσουµε από τις ενώσεις που 

σχηµατίζει. Οι κύριες πηγές υδρογόνου είναι οι υδρογονάνθρακες, η βιοµάζα και το 

νερό. Για την εξαγωγή του υδρογόνου από τις πηγές αυτές απαιτείται η χρήση 

ενέργειας για την διάσπαση τους. Η ενέργεια αυτή µπορεί να προέλθει από διάφορες 

πηγές (κάρβουνο, υδρογονάνθρακες, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας) και να είναι θερµική (µε παροχή θερµότητας), ηλεκτρολυτική (µε παροχή 

ηλεκτρισµού) ή φωτολυτική (µε παροχή ακτινοβολίας). Τη κυριότερη πηγή 
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υδρογόνου σήµερα αποτελεί το µεθάνιο. Η µέθοδος αυτή είναι προς το παρόν αυτή µε 

το µικρότερο κόστος και τη µεγαλύτερη απόδοση σε παραγωγή υδρογόνου, αλλά 

παράγει σαν παραπροϊόν CO2 και είναι αµφίβολο αν στο µέλλον θα είναι ευρέως 

διαθέσιµο για την παραγωγή υδρογόνου. Η πιο υποσχόµενη πηγή υδρογόνου αποτελεί 

το νερό, αφού και ευρέως διαθέσιµο είναι και η διαδικασία εξαγωγής του υδρογόνου 

από αυτό δεν παράγει κάποιο επιβλαβές παραπροϊόν.  

Μια από τις σηµαντικότερες µεθόδους παραγωγής υδρογόνου είναι το µεθάνιο. Το 

υδρογόνο παράγεται από το µεθάνιο που περιέχει το φυσικό αέριο µε τη χρήση ατµού 

σε πολύ υψηλή θερµοκρασία (natural gas reforming). Με τη µέθοδο αυτή παράγεται 

το 95% του υδρογόνου που χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ. Με µια άλλη µέθοδο, το 

µεθάνιο οξειδώνεται µερικώς µε την καύση του παρουσία αέρα (partial oxidation). 

Και οι δυο µέθοδοι παράγουν ένα µείγµα αερίων, το οποίο αντιδρά περαιτέρω µε το 

νερό δηµιουργώντας περισσότερο υδρογόνο. 

Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή υδρογόνου είναι η 

αεριοποίηση (gasification). Με τη µέθοδο αυτή το κάρβουνο, η βιοµάζα ή οι 

υδρογονάνθρακες µετατρέπονται σε αέρια συστατικά µε χρήση θερµότητας υπό πίεση 

και υπό την παρουσία ατµού. Με µία σειρά αντιδράσεων παράγεται µείγµα αερίων το 

οποίο εν συνεχεία αντιδρά µε ατµό και παράγεται περισσότερο υδρογόνο που µπορεί 

να διαχωριστεί και να ληφθεί σε καθαρή µορφή. 

Η βιοµάζα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή υγρών καυσίµων, 

όπως η µεθανόλη, η οποία είναι πιο εύκολη στη µεταφορά και στη διαχείριση και 

µπορεί να αντιδράσει µε ατµό σε υψηλές θερµοκρασίες για την παραγωγή υδρογόνου. 

Με αυτό τον τρόπο το στάδιο της διανοµής είναι πιο εύκολο, αφού η παραγωγή 

υδρογόνου γίνεται κοντά στο σταθµό διακίνησης του υδρογόνου (υδρογονάδικο). 
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Το νερό αποτελεί µια σηµαντική εναλλακτική λύση για την παραγωγή υδρογόνου. 

Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται για την διάσπαση του νερού και τη δηµιουργία 

υδρογόνου είναι η ηλεκτρόλυση. Η ηλεκτρόλυση πραγµατοποιείται µε την παροχή 

ρεύµατος υπό την παρουσία καταλύτη, στον οποίο το νερό διασπάται σε υδρογόνο 

και οξυγόνο. Το ηλεκτρικό ρεύµα που απαιτείται µπορεί να προέρχεται από κάποια 

πηγή ανανεώσιµης ενέργειας. Η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης µπορεί να γίνει πιο 

αποδοτική µε τη χρήση θερµότητας που παράγεται από κάποιο πυρηνικό 

αντιδραστήρα. Με την αύξηση της θερµοκρασίας του νερού απαιτείται η παροχή 

µικρότερης ποσότητας ηλεκτρισµού µε αποτέλεσµα την µείωση του συνολικού ποσού 

ενεργείας που απαιτείται. Η θερµότητα αυτή µπορεί να προέρθει από ένα ηλιακό 

αντιδραστήρα, ο οποίος αποτελείται από µια σειρά ειδικών φακών που καταφέρνουν 

να εστιάσουν σηµαντικό ποσό ακτινοβολίας σε συγκεκριµένο σηµείο και να 

ανεβάσουν τη θερµοκρασία του σε τιµές πάνω από 1000ο C. Κατά τη διάσπαση σε 

ένα ηλιακό αντιδραστήρα οι παραγόµενες χηµικές ενώσεις µπορούν να 

ανακυκλωθούν. Τέλος, είναι δυνατόν µε τη χρήση συγκεκριµένων µικροβίων (όπως η 

πράσινη άλγη και τα κυανοβακτήρια) υπό την παρουσία ακτινοβολίας, να παραχθεί 

υδρογόνο σαν παραπροϊόν από την κατανάλωση νερού  κατά τη διαδικασία 

µεταβολισµού που ακολουθούν. Με παρόµοιο τρόπο, παραγωγή υδρογόνου από νερό 

µπορεί να γίνει µε φωτοηλεκτροχηµικά συστήµατα που βασίζονται σε ειδικούς 

ηµιαγωγούς υπό την επίδραση ακτινοβολίας. 
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1.2.2 ∆ιανοµή του υδρογόνου. 
Η χρήση των µεγαλύτερων ποσοτήτων υδρογόνου που παράγονται σήµερα γίνεται 

σε εγκαταστάσεις πολύ κοντά στον τόπο παραγωγής, που συνήθως είναι τα 

διυλιστήρια. Αυτό σηµαίνει πως προκειµένου να γίνει το υδρογόνο ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενο θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές για τη 

διανοµή του µακριά από τον τόπο παραγωγής. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει το στάδιο της διανοµής είναι το αυξηµένο κόστος. Η διανοµή 

µπορεί να γίνει κυρίως µε τρεις τρόπους που είναι γνωστοί και σήµερα για τη 

µεταφορά του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ο πρώτος είναι η µεταφορά µέσω 

µεγάλων αγωγών που θα διατρέχουν µεγάλες αποστάσεις, αλλά το κόστος ενός 

τέτοιου εγχειρήµατος είναι πολύ ακριβό, µιας και σε πολλές χώρες είτε δεν υπάρχουν 

καθόλου αγωγοί, είτε είναι πολύ περιορισµένου µήκους (σε σχέση µε του φυσικού 

αερίου). Οι άλλοι δυο τρόποι βασίζονται στη µεταφορά από το δρόµο, είτε σε 

κυλίνδρους υψηλής πίεσης πάνω σε ειδικά διαµορφωµένες πλατφόρµες σαν 

συµπιεσµένο αέριο, είτε σε υγρή µορφή σε ειδικά διαµορφωµένες δεξαµενές σε 

θερµοκρασία -253ο C. Το κόστος µεταφοράς υπό συµπιεσµένη µορφή είναι 

ικανοποιητικό για µικρές αποστάσεις µόνο. Η µεταφορά σε υγρή µορφή είναι πιο 

αποτελεσµατική για µεταφορές σε µεγαλύτερες αποστάσεις, µιας και το υδρογόνο σε 

αυτή τη µορφή έχει µεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόµενο ανά m3 σε σχέση µε την 

αέρια µορφή για τον ίδιο όγκο. ∆εν παύει όµως να είναι µεγάλο το κόστος τόσο η 

κατασκευή τέτοιων δεξαµενών όσο και το κόστος για την υγροποίηση του 

υδρογόνου. Βελτίωση απαιτείται επίσης στον τρόπο ανίχνευσης τόσο των ποσοτήτων 

υδρογόνου που διακινούνται (το φυσικό αέριο εµπλουτίζεται µε µόρια που περιέχουν 

θείο για αυτό το σκοπό, αλλά  επειδή το υδρογόνο είναι πολύ ελαφρύ δύσκολα θα 

υπάρξει κάτι παρόµοιο) µέσω αγωγών και στον τρόπο ανίχνευσης και εντοπισµού 

διαρροών. Μέχρι τα προβλήµατα αυτά να αντιµετωπιστούν, η µεταφορά υγρών 
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καυσίµων πλούσιων σε υδρογόνο και η επί τόπου µετατροπή τους σε υδρογόνο 

φαίνεται πιο αποδοτική. 

 

1.2.3 Αποθήκευση υδρογόνου. 
Η αποθήκευση υδρογόνου αποτελεί το πιο κρίσιµο στάδιο από αυτά που 

απαρτίζουν την οικονοµία υδρογόνου. Η αποθήκευση υδρογόνου σχετίζεται άµεσα 

τόσο µε τη διανοµή του υδρογόνου όσο και µε τη διακίνηση του και την αποθήκευση 

του για χρήση σε φορητές εφαρµογές. Θεωρείται ότι η επίλυση του προβλήµατος της 

αποθήκευσης θα δώσει σηµαντική προώθηση στην εµπορική διάθεση της τεχνολογίας 

υδρογόνου πολύ συντοµότερα. Οι τρόποι αποθήκευσης υδρογόνου µπορούν να 

διακριτοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η αποθήκευση υπό 

µορφή συµπιεσµένου αερίου σε δεξαµενές υψηλής πίεσης. Ο δεύτερος τρόπος είναι η 

αποθήκευση του υπό µορφή υγρού σε κρυογενικές συνθήκες. Ο τρίτος τρόπος είναι η 

αποθήκευση του σε νανουλικά, είτε σε µοριακή µορφή είτε σε ατοµική µορφή. Ο 

συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων δεν είναι απαγορευτικός και είναι πολύ πιθανόν 

ικανοποιητικές λύσεις για την αποθήκευση του υδρογόνου να προκύψουν από ένα 

τέτοιο συνδυασµό. 

Η αξιολόγηση της αποθηκευτικής ικανότητας σε υδρογόνο κρίνεται µε κάποια 

κριτήρια που έχουν θεσπιστεί αρχικά από τον Αµερικάνικο οργανισµό ενέργειας DOE 

και εν συνεχεία από αντίστοιχους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

συσχετίζουν το πως σηµερινά οχήµατα θα µπορούσαν να τροφοδοτηθούν από 

µεγαλύτερης αποδοτικότητας µελλοντικές κυψελίδες καυσίµων2.  

Βάσει αυτών των κριτηρίων, ένα όχηµα θα πρέπει να έχει αυτονοµία ~ 480 Km, οι 

συνθήκες λειτουργίας του να κυµαίνονται γύρω από τις κανονικές συνθήκες πίεσης 

και θερµοκρασίας και να µπορούν να ανεφοδιάζονται γρήγορα και µε ασφάλεια. 
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Καθώς το υδρογόνο έχει τρεις φορές µεγαλύτερη βαρυµετρική ενεργειακή πυκνότητα 

από αυτή του πετρελαίου και οι κυψελίδες καυσίµου αναµένεται να είναι τουλάχιστον 

δυο φορές πιο αποδοτικές από τις  µηχανές εσωτερικής καύσης, θα αρκεί να µπορούν 

να αποθηκευτούν 5-10 Kg υδρογόνου (ή και 4 Kg αν πρόκειται για µικρά οχήµατα 

για επιβάτες). Τα κριτήρια της πυκνότητας ενέργειας που έχουν τεθεί για το 2010 για 

ένα σύστηµα αποθήκευσης υδρογόνου (περιλαµβάνοντας την δεξαµενή και συναφή 

µε αυτήν αντικείµενα) είναι 7.2 MJ·Kg-1 και 5.4 MJ·L-1, που µεταφράζεται σε 6.0 % 

wt και 45 Kg H2 ανά m3 αντίστοιχα. Οι στόχοι για το 2015 είναι ακόµα πιο 

απαιτητικοί και πλησιάζουν αυτούς που απαιτούνται από τις βιοµηχανίες οχηµάτων. 

Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η πυκνότητα του µοριακού υδρογόνου σε υγρή 

φάση είναι 70.8 Kg·m-3 στους 20K (και 1 atm) και ότι 5 Kg αέριου υδρογόνου 

καταλαµβάνουν 56 m3 υπό κανονικές συνθήκες. Επιπλέον, και οι δυο παραπάνω τιµές 

δεν συνυπολογίζουν την συνεισφορά από το βάρος της δεξαµενής. Από τα παραπάνω 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα για να µεταβούµε τη 

τεχνολογία υδρογόνου είναι αποδοτική αποθήκευση του. Στα παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογίσουµε και την δυνατότητα πλήρωσης του συστήµατος σε χρόνο 

συγκρίσιµο µε τον αντίστοιχο για τη βενζίνη (~3min), την γρήγορη εκκίνηση του 

συστήµατος και την διαχείριση των ποσοτήτων θερµότητας που παράγονται κατά την 

καύση. 

 Οι τεχνολογίες για την αποθήκευση υδρογόνου που παρουσιάζουν την 

µεγαλύτερη ανάπτυξη και ήδη έχουν χρησιµοποιηθεί σε οχήµατα επίδειξης είναι είτε 

δεξαµενές συµπιεσµένου αέριου υδρογόνου (παρόµοιες µε τις γνωστές φιάλες 

αερίων) είτε σαν υγρό υδρογόνο υπό κρυογενικές συνθήκες (Εικόνα 23). Και στις δυο 

περιπτώσεις, το βάρος της δεξαµενής που χρησιµοποιείται συνεισφέρει κατά 90 % 

στο συνολικό βάρος του συστήµατος, αλλά υπάρχει ακόµα κάποιο περιθώριο 
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βελτίωσης όσον αφορά τη µέγιστη τιµή της πίεσης που θα πρέπει να υπάρχει ή στην 

µείωση της θερµοκρασίας διατήρησης του υδρογόνου στην υγρή φάση στα 

κρυογενικά  

 

Εικόνα 2. Σχηµατική αναπαράσταση των τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου που 
χρησιµοποιούνται εµπορικά σήµερα3. 

 

συστήµατα. Και οι δυο τεχνολογίες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ότι πέρα από το 

βάρος, τα συστήµατα τους καταλαµβάνουν και αρκετά µεγάλο όγκο (ειδικά στην 

περίπτωση του συµπίεσης, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2). Η τεχνολογία 

αποθήκευσης υδρογόνου µε συµπίεση αντιµετωπίζει και διάφορα τεχνικά 

προβλήµατα, όπως τα αδιαβατικά φαινόµενα που υπάρχουν κατά την εκτόνωση και 

τη συµπίεση του υδρογόνου κατά τη διάρκεια των κύκλων εκφόρτησης-φόρτισης. 

Επιπλέον, οι δεξαµενές που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα δεν µπορούν να 

λειτουργήσουν σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από το σηµείο ψύξης (freezing point), 

λόγω κινδύνων κατάρρευσης της σύνθετης δοµής. Για τα κρυογενικά συστήµατα, ένα 

µειονέκτηµα που παρουσιάζουν είναι ότι απαιτούν µεγάλο ποσό ενέργειας ώστε να 
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υγροποιηθεί το αέριο, τιµή που αγγίζει σχεδόν το 40-50 % της χαµηλότερης τιµής 

θερµότητας του καυσίµου. Επίσης, η συνολική πρακτικότητα του συστήµατος  

 

Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση των δυο κύριων κατηγοριών αλληλεπίδρασης του 
υδρογόνου. Από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουµε την περίπτωση της χηµειορόφησης µε 
διάσπαση του µοριακού υδρογόνου σε ατοµικό, µε ενέργειες αλληλεπίδρασης της τάξης των 40 
Kcal/mole και σε µεγαλύτερη απόσταση την περίπτωση της φυσιορόφησης του υδρογόνου στη 
µοριακή του µορφή µε ενέργειες αλληλεπίδρασης της τάξης των 2 Kcal/mole9. 

περιορίζεται εξαιτίας της πεπερασµένης µεταφοράς θερµότητας µέσω του µονωµένου 

τοιχώµατος της δεξαµενής, οδηγώντας σε µια απώλεια της τάξης του 2-3% 

εξατµισµένου αερίου υδρογόνου ανά µέρα. 

Για να αποφευχθεί η κατασκευή µια διάταξης υψηλής πίεσης για την αποθήκευση η 

κρίσιµη θερµοκρασία του υδρογόνου είναι στα 32Κ), η υπερπίεση από τη δεξαµενή 

πρέπει να εκτονώνεται. 

Ένας πιο αποδοτικός τρόπος για αποθήκευση υδρογόνου είναι η χρήση 

νανοδοµηµένων υλικών σαν προσροφητικά υποστρώµατα, όπως τα στερεά µεταλλικά 

υδρίδια, τα οποία έχουν µελετηθεί για αρκετά χρόνια κυρίως ως προς τον µηχανισµό 

µε τον οποίο διαχέεται το ατοµικό υδρογόνο εσωτερικά της δοµής του. Γενικά, οι 

βασικοί µηχανισµοί για  την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοδοµηµένα υλικά είναι µε 



 13  

φυσιορόφηση (physisorption) µοριακού υδρογόνου στο νανουλικό, µε χηµειορόφηση 

(chemisorption) µοριακού υδρογόνου και µε χηµειορόφηση µέσω διάσπασης 

(dissociative chemisorption), όπου αποτελεί και το µηχανισµό αποθήκευσης στα 

µεταλλικά υδρίδια (Εικόνα 3)4,5. Στο µηχανισµό αυτό περιλαµβάνονται η δέσµευση  

µοριακού υδρογόνου και η χηµική δέσµευση του σαν ατοµικό υδρογόνο µε 

παρεµβολή µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα ενός µετάλλου ή κράµατος, ή µέσω 

σχηµατισµού νέων χηµικών συµπλόκων. 

 Η προσρόφηση υδρογόνου µε χηµειορόφηση στα διάφορα υδρίδια που έχουν 

µελετηθεί παρουσιάζουν δυο βασικά προβλήµατα, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

υδριδίων κατιόντων (ionic hydrides) και των υδριδίων του αλουµινίου (alanates). Το 

πρώτο σχετίζεται µε τη διαδικασία εκρόφησης του υδρογόνου, που µπορεί να 

οδηγήσει το υλικό σε  χηµική αστάθεια ή να το κάνει ανίκανο να επαναλάβει τη 

διαδικασία προσρόφησης λόγω µεταβολής της χηµικής του σύστασης. Το δεύτερο 

σχετίζεται µε την ισχύ της αλληλεπίδρασης µε το υδρογόνο που είναι πολύ ισχυρή 

(αφού άλλωστε καταφέρνει να διασπάσει το µόριο του υδρογόνου σε ατοµικό 

υδρογόνο), µε αποτέλεσµα για να πραγµατοποιηθεί η εκρόφηση να απαιτείται η 

ύπαρξη ακραίων συνθηκών. Μερικά µεταλλικά υδρίδια έχουν δείξει ότι µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν κύκλους προσρόφησης-εκρόφησης σε κανονικές συνθήκες αλλά 

συνήθως έχουν πολύ µεγάλο βάρος και αδυνατούν να επιτύχουν τις βαρυµετρικές 

(%wt) προδιαγραφές που έχουν τεθεί σαν στόχοι, ενώ άλλα µεταλλικά υδρίδια µε 

ελαφρύτερη δοµή, όπως το MgH2,  απαιτούν αυξηµένες θερµοκρασίες (~573K) για 

την απελευθέρωση του προσροφηµένου υδρογόνου λόγω των ισχυρών δεσµών που 

σχηµατίζονται (~75 kJ·mol-1) ή είναι πιθανόν να µην µπορούν να το εκροφήσουν 

καθόλου. 
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 Πιο περίπλοκα υδρίδια, όπως το NaAlH4, έχουν παρουσιάσει υποσχόµενα 

χαρακτηριστικά (4 %wt Η2, στους 333K και 2 bar) αλλά έχουν τη τάση να εµφανίζουν 

αργή κινητική και υψηλές θερµοκρασίες εκρόφησης. Μελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια καλή συσχέτιση µεταξύ της 

ενθαλπίας διάσπασης του υδριδίου για την απελευθέρωση του υδρογόνου και της 

θερµοκρασίας που θα πρέπει να δοθεί για να πραγµατοποιηθεί η διάσπαση. Η 

ενθαλπία διάσπασης ανά δεσµό στο σχηµατισµένο υδρίδιο εκτιµάται περίπου στην 

τιµή των -20 kJ ανά mol ατοµικού υδρογόνου ώστε να επιτευχθεί θερµοδυναµική 

ισορροπία στους  300K και 1 bar. Καθώς τα µεταλλικά και τα σύνθετα υδρίδια 

εµφανίζουν µεγάλο εύρος ενθαλπιών σχηµατισµού, έχει προταθεί ότι οι επιθυµητές 

θερµοκρασίες διάσπασης των δεσµών στα νέα υλικά της κατηγορίας που θα 

συντεθούν για αποθήκευση υδρογόνου θα µπορούσαν να ελέγχουν µε την µεταβολή 

του ποσοστού των µεταλλικών ή των χηµικών συστατικών των υλικών αυτών. 

 Στη προσπάθεια βελτίωσης αυτής της οικογένειας υλικών εµφανίστηκαν 

ακόµα πιο σύνθετα συστήµατα αποτελούµενα από µεικτά συστήµατα µεταλλικών και 

άλλων υδριδίων. Ένα παράδειγµα αποτελεί το µεικτό σύστηµα LiNH2-LiH, που έχει 

θεωρηθεί σαν ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό για αποθήκευση υδρογόνου µε θεωρητική 

ικανότητα αποθήκευσης 6,5 %wt Η2 και χαρακτηριστικά όπως καλή κινητική και 

αντιστρεψιµότητα προσρόφησης. Όµως τα υλικά αυτά συνήθως απαιτούν 

θερµοκρασία λειτουργίας που ξεπερνά τους 150οC. Επίσης υπάρχουν και άλλα 

πλούσια σε υδρογόνο υλικά  που έχουν σαν κύρια συστατικά τους άτοµα βορίου και 

αζώτου, όπως το σύστηµα ammonia borane (NH3BH3). Το υλικό αυτό έχει δοκιµαστεί 

και το υδρογόνο εξάγεται σε µοριακή µορφή µε θερµόλυση µέσω σχεδόν 

θερµοουδέτερων βηµάτων. Το υλικό αυτό παρουσιάζει προβλήµατα σχετικά µε την 

αντιστρεψιµότητα, την κινητική και την παραγωγή παραπροϊόντων, αλλά πρόσφατες 



 15  

προσπάθειες έδειξαν ότι είναι δυνατό µε τη χρήση µεσοπορωδών υποστρωµάτων 

αυτά µπορούν να βελτιωθούν σε κάποιο βαθµό. 

 

 

1.2.4 Καύση του υδρογόνου. 
Ο πιο αποδοτικός τρόπος για τη µετατροπή της ενέργειας που φέρει το υδρογόνο σε 

ηλεκτρική είναι η χρήση κυψελίδων καυσίµου (fuel cells). Οι κυψελίδες καυσίµου 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µετατροπή της χηµικής ενέργειας που 

µεταφέρει το υδρογόνο σε ηλεκτρική σε φορητές και αυτοκινούµενες εφαρµογές και 

σε σταθερές εγκαταστάσεις. Κατά τη µετατροπή σε ηλεκτρισµό τα παραπροϊόντα που 

παράγονται είναι νερό και θερµότητα. Οι κυψελίδες καυσίµου είναι πιο αποδοτικές σε 

σχέση µε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιούν βενζίνη. Η απόδοση 

του ενεργειακού περιεχοµένου του υδρογόνου µπορεί να φτάσει µέχρι και το 60%, 

ενώ στους κινητήρες που χρησιµοποιούν βενζίνη δεν ξεπερνά το 20%. Αυτό σηµαίνει 

στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου, ότι το ίδιο ποσό ενέργειας που χρειάζεται για να 

διανυθεί µια συγκεκριµένη απόσταση µπορεί να αποδοθεί καταναλώνοντας ποσότητα 

πολύ µικρότερη ποσότητα καυσίµου.  
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Εικόνα 4. Τυπική µορφή και πορεία λειτουργίας µιας κυψελίδας καυσίµου6. 

Μια τυπική κυψελίδα καυσίµου (Εικόνα 46) αποτελείται από ένα ηλεκτρολύτη που 

είναι τοποθετηµένος ανάµεσα σε δυο ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο. Οι 

διπολικές πλάκες που είναι τοποθετηµένες στα πλευρά της κυψελίδας βοηθούν στη 

σωστή διανοµή των αερίων και λειτουργούν και σαν συλλέκτες ηλεκτρισµού. Η πιο 

υποσχόµενη κυψελίδα καυσίµου είναι αυτή µε πολυµερική µεµβράνη ανταλλαγής 

πρωτονίων (Polymer Electrolyte Membrane, PEM). Στην κυψελίδα αυτή, το 

υδρογόνο µεταφέρεται µέσω καναλιών στην άνοδο, στην οποία ο καταλύτης που 

υπάρχει προκαλεί τη διάσπαση του υδρογόνου σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Η 

πολυµερική µεµβράνη επιτρέπει µόνο στα πρωτόνια να κινηθούν µέσα από αυτή, ενώ 
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κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των πρωτονίων µέσα από τη µεµβράνη, τα 

ηλεκτρόνια κινούνται µέσω ενός εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώµατος προς την 

κάθοδο. Η κίνηση αυτή των ηλεκτρονίων παράγει ηλεκτρικό ρεύµα που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην εκάστοτε εφαρµογή, όπως στη τροφοδοσία ενός 

ηλεκτροκινητήρα. Αφού τα πρωτόνια διασχίσουν τη µεµβράνη καταλήγουν στην 

κάθοδο, η οποία πάλι είναι εµπλουτισµένη µε καταλύτη. Υπό την παρουσία οξυγόνου 

και των ηλεκτρονίων που έχουν µεταφερθεί από το ηλεκτρικό κύκλωµα, 

πραγµατοποιείται αντίδραση αναγωγής προς σχηµατισµό νερού και εκλύεται 

θερµότητα. Για την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας ισχύος µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και περισσότερες της µιας κυψελίδες µαζί (fuel cell stacks). Τα 

κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κυψελίδες καυσίµων είναι η διαχείριση της 

θερµότητας που παράγεται, το κόστος των υλικών κατασκευής (ειδικά του καταλύτη 

που χρησιµοποιείται), επιµόλυνση του καταλύτη από ακαθαρσίες, ο µεγάλος κύκλος 

ζωής (τουλάχιστον 5.000 ώρες) και οι αποτελεσµατική λειτουργία σε ένα εύρος 

θερµοκρασιών. 
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1.3 Αποθήκευση υδρογόνου µε φυσιορόφηση. 

  

Είναι φανερό ότι υπάρχουν αρκετά υποσχόµενα υλικά για αποθήκευση υδρογόνου 

µε χηµειορόφηση µέσω διάσπασης του µορίου υδρογόνου και η έρευνα για την 

βελτίωση αυτών των υλικών είναι πολύ εντατική σήµερα. Όπως προαναφέραµε ένα 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζουν αυτά τα υλικά είναι να επιτύχουν 

και να διατηρήσουν για πολλούς κύκλους την ικανότητα τους να προσροφούν και να 

εκροφούν αντιστρεπτά το υδρογόνο. Η γρήγορη και αντιστρεπτή προσρόφηση 

υδρογόνου σε σχέση µε τα προηγούµενα υλικά θα µπορούσε να επιτευχθεί αν ο 

µηχανισµός µε τον οποίο αλληλεπιδρά το υδρογόνο µε την επιφάνεια του 

προσροφητή επέτρεπε την προσρόφηση του υδρογόνου στην µοριακή του µορφή 

(χωρίς διάσπαση σε ατοµικό), µια διαδικασία που είναι γνωστή ως φυσιορόφηση. Τα 

υλικά τα οποία έχουν δείξει ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι οι διάφορες 

νανοδοµές άνθρακα7,8,9 (φουλερένια, νανοσωλήνες άνθρακα µονού ή πολλαπλού 

τοιχώµατος, διάφοροι άµορφοι άνθρακες µε µεγάλη ειδική επιφάνεια, γραφητικές ίνες 

και δοµές νανοκώνων) τα µέταλλο-οργανικά σκελετικά πολυµερή (Metal-Organic 

Frameworks, MOFs)10,11, οι ζεόλιθοι12,13,14,15,16,17,18,19,20, τα µικροπορώδη 

διασταυρωµένα πολυµερή (PIMs)21,22,23,24 και υλικά του τύπου Prussian Blue 

25,26,27,28,29. Στα υλικά αυτά, επιπρόσθετα άλλων σηµαντικών φυσικών 

χαρακτηριστικών τους, όπως η ειδική επιφάνεια και το πορώδες τους, η ισχύς της 

δέσµευσης τους στο υλικό παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των 

ικανοτήτων προσρόφησης που παρουσιάζουν σε κανονικές συνθήκες. Αυτό βρίσκεται 

σε αντίθεση µε τα υδρίδια που συζητήσαµε παραπάνω, καθώς σε αυτά η ισχύς του 

δεσµού µετάλλου-ατοµικού υδρογόνου (Μ-Η) επηρεάζει άµεσα τη διαδικασία της 

εκρόφησης. Αυτό καταδεικνύει πώς είναι πολύ σηµαντική η κατανόηση της φύσης 
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και της ισχύος των αλληλεπιδράσεων που µπορεί να έχει το υδρογόνο, ειδικά για τον 

σχεδιασµό νέων υλικών που θα παρουσιάζουν βελτιωµένες ικανότητες αποθήκευσης 

υδρογόνου.  

Οι αλληλεπιδράσεις που εµφανίζονται όταν το µοριακό υδρογόνο προσροφάται µε 

φυσιορόφηση οφείλονται κυρίως σε δυνάµεις διασποράς (dispersion) ή δυνάµεις Van 

der Waals, ηλεκτροστατικές και αλληλεπιδράσεις στις οποίες εµπλέκονται τροχιακά 

όπως η  περίπτωση σχηµατισµού σ δεσµού (σύµπλοκο µετάλλου-µοριακού 

υδρογόνου). Τα πορώδη υλικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 

εµπίπτουν κυρίως στην κατηγορία όπου έχουµε αλληλεπιδράσεις Van der Waals, ενώ 

η ισχύς τους είναι της τάξης των λίγων kJ·mol-1, εύρος τιµών που δεν είναι 

ικανοποιητικό για την επίτευξη υψηλού ποσοστού αποθήκευσης σε κανονικές 

θερµοκρασία. 

  Λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη παρατήρηση και ένα σηµαντικό αριθµό και 

θεωρητικών εργασιών, υλικά όπως οι απλές νανοδοµές άνθρακα που κατά κύριο λόγο 

εµφανίζουν αλληλεπιδράσεις Van der Waals µε το υδρογόνο δεν είναι δυνατό να 

επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τον DOE. Η δυνατότητα των υλικών που 

βασίζονται στον άνθρακα στην αποθήκευση υδρογόνου έχει εξεταστεί λεπτοµερώς σε 

µεγάλο βαθµό και πειραµατικά και θεωρητικά από το 1997 όπου δηµοσιεύτηκε η 

πρώτη πειραµατική εργασία αποθήκευσης υδρογόνου σε νανοσωλήνες άνθρακα µέχρι 

σήµερα. Τόσο οι πειραµατικές µελέτες όσο και αρκετές θεωρητικές οδηγήθηκαν 

αρχικά σε υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων αυτών των υλικών για αποθήκευση 

υδρογόνου (όπως η τιµή του 67% wt για γραφητικές νανοίνες που δηµοσιεύτηκε το 

1998) που διορθώθηκε στην πορεία υιοθετώντας πιο εξελιγµένες και ακριβείς 

πειραµατικές και κατάλληλες θεωρητικές µεθόδους. Στην Εικόνα 530 εµφανίζεται ένα 

συγκεντρωτικό διάγραµµα αποτελεσµάτων από εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί σε 
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αυτό το πεδίο. Νεότερες εργασίες στο πεδίο αυτών των υλικών έχουν οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ότι το ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου είναι ανάλογο της 

προσβάσιµης ειδικής επιφάνειας. Άλλες προσπάθειες που έχουν πραγµατοποιηθεί 

είχαν σκοπό την δηµιουργία ισχυρότερων ενεργών κέντρων για τη δέσµευση 

υδρογόνου µε φυσιορόφηση,  

 

Εικόνα 5. Πειραµατικά δεδοµένα που αναφέρονται στο ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου σε 
SWNT’s ως προς το έτος δηµοσίευσης για διάφορες µεθόδους, πιέσεις και θερµοκρασιακές 
περιοχές

9. 

όπως για παράδειγµα µε ball milling, οδήγησαν στο σχηµατισµό οµοιοπολικών 

δεσµών C-H παρά σε φυσιορόφηση µοριακού υδρογόνου. 

Μια άλλη νέα κατηγορία υλικών που φαίνεται να κυριαρχείται από παρόµοιου 

είδους αλληλεπιδράσεις, όπως στην περίπτωση των υλικών που βασίζονται στον 

άνθρακα, είναι τα µικροπορώδη πολυµερή και πιο συγκεκριµένα τα 

υπερδιασταυρωµένα πολυµερή (Hyper-Crosslinked Polymers, HCP) και τα πολυµερή 

εσωτερικού µικροπορώδους (Polymers of Intrinsic Microporosity, PIM). Τα HCP 
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εµφανίζουν ειδική επιφάνεια σχεδόν 2000-2100 m2·gr-1, ενώ ένα τέτοιο πολυµερές 

βασισµένο στο πολυστυρένιο (µε επιφάνεια ΒΕΤ 1470 m2·gr-1) µετρήθηκε να 

προσροφά 1,3% wt στα 77 Κ και 1 bar και 2,75% wt στα 77 Κ και 10 bar. Ανάλογα µε 

τα HCP, στα PIM µετρήθηκε το ποσοστό προσρόφησης υδρογόνου των 2,7% wt στα 

77 Κ και 10 bar, αλλά το υλικό αυτό είχε µικρότερη ειδική επιφάνεια (1050 m2·gr-1).  

Μια άλλη πολύ γνωστή κατηγορία πορωδών υλικών που έχουν εξεταστεί σαν 

πιθανά υλικά για αποθήκευση υδρογόνου είναι οι Ζεόλιθοι. Έχει βρεθεί πως σε αυτά 

τα υλικά η αποθηκευτική τους ικανότητα αυξάνεται µε την αύξηση του αριθµού των 

πολύ µικρών πόρων στη δοµή τους. Ο σοδαλίτης έχει δείξει πολύ µεγάλη ικανότητα 

αποθήκευσης υδρογόνου, φτάνοντας το ποσοστό του 0,082 % wt στους 573Κ και στα 

10 MPa. Αυτό δείχνει ότι µόνο το ένα από τα τέσσερα µε πέντε κελιά σοδαλίτη 

περιείχαν ένα µόριο υδρογόνου. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι 

άγνωστος. Αν κάθε κελί του σοδαλίτη περιείχε από ένα µόριο υδρογόνου, τότε η 

µέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υλικού θα µπορούσε να ήταν περίπου 0,48% wt 

στις ίδιες συνθήκες. Αντίθετα, σε κρυογενικές συνθήκες, οι ζεόλιθοι εµφανίζουν 

καλύτερα ποσοστά αποθήκευσης. Μελέτες προσρόφησης στη δοµή του Na-Faujacite 

έδειξαν ότι το ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτά τα υλικά ήταν 1,2 % wt 

στους 77Κ, ενώ αντίστοιχες µελέτες για το ζεόλιθο Na-Y έδειξαν το ποσοστό 1,81 

%wt στα 15 bar. Γενικά φαίνεται να υπάρχει και σε αυτά τα υλικά αναλογία µεταξύ 

της ειδικής επιφάνειας και της αποθηκευτικής ικανότητας σε υδρογόνο. Ένας 

παράγοντας που περιορίζει την αποθηκευτική ικανότητα των ζεόλιθων είναι η 

σχετικά πολύ µεγάλη µάζα του σκελετού τους λόγω της µεγάλου ατοµικού βάρους 

των ατόµων Si, Al και O. Επίσης µερικά από αυτά τα υλικά περιέχουν πολύ µεγάλους 

πόρους που αφήνουν µεγάλο ποσοστό ελεύθερου όγκου. Η συνεισφορά των 

κατιόντων στη δηµιουργία επιπλέον ισχυρών κέντρων αλληλεπίδρασης µε το 
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υδρογόνο είναι δεδοµένη και κατά κύριο λόγο αποδίδεται στις ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται µεταξύ κατιόντων και υδρογόνου. 

Αρκετές προσπάθειες έχουν πραγµατοποιηθεί ώστε να δηµιουργηθούν υλικά τα 

οποία θα αλληλεπιδρούν µε το υδρογόνο µε ηλεκτροστατικού τύπου 

αλληλεπιδράσεις. Η κύρια στρατηγική στο πεδίο αυτό αποτελεί η προσθήκη κυρίως 

ατόµων ή ιόντων αλκαλίων ή και άλλων ελαφρύτερων µετάλλων, όπως Mg και Al. 

Τόσο πειραµατικές αλλά κυρίως θεωρητικές εργασίες, πάνω σε διάφορες νανοδοµές 

άνθρακα έχουν πραγµατοποιηθεί υιοθετώντας αυτή τη στρατηγική31,32,33,34. Για 

παράδειγµα, νανοσωλήνες εµπλουτισµένοι µε αλκάλια έχουν δείξει ότι διαθέτουν 

υψηλότερα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου (~ 2-14 % wt  σε κανονικές συνθήκες).  

Μια άλλη κατηγορία υλικών που έχουν µελετηθεί για αποθήκευση υδρογόνου είναι 

και δοµές του τύπου Prussian Blue. Τα υλικά αυτά σχηµατίζουν περιοδικά κενά µέσα 

στη δοµή τους και περιέχουν µεταλλικά κέντρα µετάλλων µετάπτωσης, τα οποία είναι 

συναρµοσµένα µε µόρια νερού. Σε δοµές αυτού του τύπου στις οποίες έχουν 

αποµακρυνθεί τα µόρια νερού, όπως του τύπου M3[Co(CN)6]2 (M= Mn, Fe, Co, Ni, 

Cu, Zn, Cd) έχουν µετρηθεί ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου 1,8 %wt για M=Cu και 

στους 77Κ και για 890 Torr. Το είδος των αλληλεπιδράσεων σε αυτά τα υλικά δεν 

είναι πλήρως ξεκάθαρο, αλλά θεωρείται ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρά κυρίως µε τα 

µη συναρµοσµένα µεταλλικά κέντρα, σχηµατίζοντας σ δεσµούς και µε τις πλούσιες 

σε ηλεκτρόνια κυανοµάδες. 

Αλληλεπιδράσεις µέσω τροχιακών για σχηµατισµό σ δεσµών έχει γίνει προσπάθεια 

να εισαχθούν και σε άλλα υλικά35,36,37,38,39,40,41, όπως νανοδοµές άνθρακα, πολυµερή 

και σκελετικά µέταλλο-οργανικά υλικά (MOF). Στις δυο πρώτες περιπτώσεις, αυτό 

έχει πραγµατοποιηθεί µε την εισαγωγή στις δοµές αποµονωµένων ατόµων µετάλλων 

µετάπτωσης, αν και στη πορεία διαπιστώθηκε ότι είναι ενεργειακά πιθανότερο τα 
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άτοµα αυτά να σχηµατίσουν συσσωµάτωµα42, παρά να παραµείνουν αποµονωµένα. 

Στην τρίτη περίπτωση αυτό έχει γίνει δυνατό µε τη δηµιουργία κατάλληλων 

δευτεροταγών δοµικών µονάδων43, όπως τη δοµή τύπου Paddlewheel Cu2(CO2)4, που 

µετά την αποµάκρυνση των συναρµοσµένων µορίων νερού είναι δυνατή η 

αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε το χαλκό. Θεωρητικές µελέτες έχουν δείξει πως 

στην περίπτωση των εµπλουτισµένων µε µέταλλα µετάπτωσης νανοδοµών άνθρακα 

και πολυµερών, το ποσοστό αποθήκευσης µπορεί να κυµανθεί µεταξύ 7-14 % wt. 

Τα διαφορετικά είδη αλληλεπίδρασης µεταξύ του µοριακού υδρογόνου και ενός 

νανουλικού στην περίπτωση της φυσιορόφησης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες:  

• αλληλεπιδράσεις διασποράς (van der Waals),  

• ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και  

• αλληλεπιδράσεις µέσω τροχιακών  

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συνήθως εµφανίζονται σε ένα υλικό συνδυασµένα και όχι 

κάθε µια ξεχωριστά.  

Οι αλληλεπιδράσεις διασποράς σχετίζονται µε τις ασθενείς έλξεις µεταξύ 

ηλεκτρονιακών νεφών που δεν αλληλεπικαλύπτονται, λόγω της δηµιουργίας 

στιγµιαίων διπολικών ροπών (όταν ένα ηλεκτρόνιο ταλαντεύεται στιγµιαία µεταξύ 

ενός πλήρους ενεργειακού επιπέδου σε ένα άδειο) που εµφανίζονται µεταξύ δυο 

συστηµάτων που αλληλεπιδρούν. Οι αλληλεπιδράσεις διασποράς είναι ένα 

κβαντοµηχανικό φαινόµενο που προκύπτει από τη  συσχέτιση (electron correlation) 

µεταξύ των ηλεκτρονίων και απουσιάζει εντελώς όταν αναφερόµαστε στην κλασική 

περίπτωση αλληλεπιδράσεων Coulomb µεταξύ µεµονωµένων φορτίων. Η ένταση των 

αλληλεπιδράσεων αυτών ελαττώνεται κατά τον παράγοντα 1/R6, όπου το R(= 

απόσταση) κινείται σε µια περιοχή τιµών όπου τα δυο συστήµατα δεν 
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αλληλεπικαλύπτονται. Όταν οι κατανοµές φορτίων αλληλεπικαλύπτονται η 

ηλεκτρονιακή συσχέτιση αυξάνεται άλλα η ισχύς της συνήθως παραµένει µικρότερη 

από τις ισχυρές απώσεις µεταξύ κατειληµµένων τροχιακών που εµποδίζει τα 

συστήµατα να προσεγγίσουν κοντύτερα από την απόσταση που ορίζει η ακτίνα van 

der Waals. Όταν το υδρογόνο έρθει σε επαφή µε κάποιο µεγαλύτερο µόριο, η ισχύς 

δέσµευσης του υδρογόνου µε αυτό είναι της τάξης των λίγων kJ·mol-1 (συνήθως < 10 

kJ·mol-1). Έχει αποδειχθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτού του είδους κυριαρχούν στην 

περίπτωση υλικών βασισµένων στον άνθρακα (αλληλεπίδραση υδρογόνου µε το π-

αρωµατικό σύστηµα) σαν µέσο αποθήκευσης υδρογόνου.  

 Οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ υδρογόνου και φορτισµένων 

κέντρων είναι ισχυρότερες από τις δυνάµεις van der Waals ανάλογα µε τη φύση των 

φορτισµένων κέντρων, όπως η τοπική ηλεκτρονιακή πυκνότητα και η πολωσιµότητα. 

Χωρίς την ύπαρξη φορτίου και δίπολου, η κύρια ροπή που θα µπορούσε να έχει ένα 

µόριο υδρογόνου ταυτίζεται µε τη αρκετά µικρή τετραπολική ροπή του, η οποία 

αλληλεπιδρά µόνο ασθενώς µε άλλα φορτία (µεταβάλλεται κατά τον παράγοντα 

1/R3). ∆εδοµένης της τετραπολικής ροπής του υδρογόνου (2,21 x 10-40 C·m2), 

µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι η αλληλεπίδραση του µε ένα σηµειακό φορτίο που 

βρίσκεται σε απόσταση 3,5 Ǻ θα είναι ~3,5 kJ·mol-1. Υπό την παρουσία φορτίων το 

υδρογόνο µπορεί να πολωθεί µερικώς και αυτό µπορεί να γίνει λόγω πρόκλησης 

διπολικής ροπής µέσω πόλωσης του δεσµικού σ τροχιακού κατά το ένα ή το άλλο 

άκρο του µορίου. Αναλύοντας την περίπτωση βάσει της θεωρίας των τροχιακών, η 

ύπαρξη των φορτίων προκαλεί µερική ανάµειξη των κενών τροχιακών σu* µε τα 

τροχιακά σg, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της συµµετρίας του συστήµατος και της 

συνολικής ενέργειας µέσα σε αυτό το περιβάλλον. Οι διπολικές ροπές που 

προκαλούνται λόγω της ύπαρξης σηµειακών φορτίων µεταβάλλονται ανάλογα µε τον 
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παράγοντα 1/R4 µε την απόσταση. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι η πολωσιµότητα του 

είναι 8,79 x 10-41 C2·m2·J-1, µπορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος της 

αλληλεπίδρασης µε ένα µοναδιαίο φορτίο σε απόσταση 3 Ǻ στην τιµή ~6,8 kJ·mol-1. 

Η περίπτωση συναντάται σε υλικά που περιέχουν σηµειακά φορτία (νανοσωλήνες 

βορίου-αζώτου και πυριτίου-άνθρακα) και σε υλικά που έχουν εµπλουτιστεί µε 

µέταλλα αλκαλίων (όπως στους ζεόλιθους και σε νανοδοµές άνθρακα εµπλουτισµένες 

µε αλκάλια). 

 Η τρίτη κατηγορία αλληλεπιδράσεων σχετίζεται µε αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

συµπληρωµένων τροχιακών του υδρογόνου και των τροχιακών µεµονωµένων 

µεταλλικών ατόµων ή συµπλόκων τους µέσω σχηµατισµού σ τροχιακών. Τα 

σύµπλοκα υδρογόνου όπου αυτό είναι δεσµευµένο µέσω σ δεσµού είναι πολύ γνωστά 

στη χηµεία µεταβατικών µετάλλων. Αυτά σχηµατίζονται µέσω της µεταφοράς 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το µόριο του υδρογόνου σε κενά d τροχιακά του 

µετάλλου που βρίσκονται ενεργειακά χαµηλότερα µε ταυτόχρονη επαναµεταφορά της 

από το µέταλλο στο αντιδεσµικό σ* τροχιακό του υδρογόνου, µε αποτέλεσµα η 

συνεργιστική δράση των δυο διεργασιών να σταθεροποιεί το σύστηµα µετάλλου-

υδρογόνου. Τα σύµπλοκα του τύπου αυτού αποµονώθηκαν για πρώτη φορά και 

αναλύθηκαν από τον Kubas44 και η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε σταθµό για τη χηµεία 

συναρµογής, καθώς η δυνατότητα του µοριακού υδρογόνου να δρα σαν 

υποκαταστάτης που σχηµατίζει σ δεσµό αντί να διασπάται προς σχηµατισµό υδριδίων 

ήταν πρωτοποριακή. Η ύπαρξη αυτών των συµπλόκων θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην χρησιµοποίηση τους για αποθήκευση υδρογόνου, αφού έχουν την δυνατότητα 

να συγκρατούν αντιστρεπτά µοριακό υδρογόνο και η ισχύς του δεσµού µετάλλου-

υδρογόνου κινείται στην περιοχή τιµών 20-160 kJ.mol-1 και εξαρτάται από τη 

διαµόρφωση των ηλεκτρονίων σθένους του µετάλλου και την ικανότητα συναρµογής 
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των υποκαταστατών που συνδέονται στο µέταλλο. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

διαταραχών, η αλληλεπίδραση µεταξύ συµπληρωµένων τροχιακών δυο συστηµάτων 

(Εικόνα 65) είναι πλήρως απωστική, και µειώνεται καθώς η αλληλεπικάλυψη µεταξύ 

τους µειώνεται, σύµφωνα µε το εκθετικό exp[-k·R], όπου R η απόσταση που 

διαχωρίζει τα τροχιακά. Η ισορροπία µεταξύ αυτών των ισχυρών αλληλεπιδράσεων 

και των ασθενέστερων αλληλεπιδράσεων µακράς εµβέλειας (long range attractions), 

όπως οι van der Waals και οι ηλεκτροστατικές, καθορίζουν τις µη δεσµικές 

αποστάσεις για επαφή. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση αλληλεπίδρασης 

 

Εικόνα 6. Σχηµατική αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τροχιακών. (a) 
αλληλεπίδραση µεταξύ συµπληρωµένων τροχιακών (filled-field interaction) και (b), µεταξύ 
συµπληρωµένων και κενών τροχιακών (field-empty interaction)5. 

 

κενών τροχιακών του ενός συστήµατος µε τα συµπληρωµένα ενός άλλου, η οποία 

µπορεί να οδηγήσει σε συνολική σταθεροποίηση του κοινού συστήµατος, µερική 

µεταφορά φορτίου και µια δεσµική αλληλεπίδραση δότη-δέκτη. Όταν αναφερόµαστε 

στο µήκος δεσµού ενός υδρογόνου που δρα ως υποκαταστάτης, η οποία είναι αρκετά 

µικρότερη από την αναµενόµενη van der Waals απόσταση µεταξύ τους, αυτή είναι 

συνέπεια των συνεισφορών στην αλληλεπίδραση από αλληλεπιδράσεις τροχιακών 

δότη-δέκτη αυτού του τύπου (αντί για ηλεκτροστατικές ή διασποράς). Βέβαια, το 

υδρογόνο είναι ένας κακός δότης φορτίου επειδή το δεσµικό του τροχιακό έχει πολύ 
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χαµηλή ενέργεια και έτσι µπορεί να συζευχθεί πολύ ασθενώς µε τα κενά τροχιακά 

ενός άλλου συστήµατος. Επιπλέον, το υδρογόνο είναι ένας πολύ κακός δέκτης 

φορτίου, αφού το αντιδεσµικό του τροχιακό σu* βρίσκεται πολύ υψηλά ενεργειακά. 

Συµπερασµατικά, ενώ οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τροχιακών είναι πολύ σηµαντικές 

για την επίτευξη ικανοποιητικών τιµών ενέργειας αλληλεπίδρασης µε τα υλικά που 

µπορούν να αποθηκεύσουν το υδρογόνο, αυτό αποτελεί από τη φύση του ένα 

“απρόθυµο” µόριο για συµµετοχή σε τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν συναντηθεί σε περιπτώσεις εµπλουτισµού διαφόρων 

πορωδών υλικών µε µέταλλα µετάπτωσης και σε υλικά που περιέχουν σύµπλοκα µε 

µέταλλα µετάπτωσης, όταν το µέταλλο εµφανίζει κενές θέσεις αλληλεπίδρασης µε τα 

d τροχιακά του. Οι δοµές που περιέχουν µέταλλα µετάπτωσης παρουσιάζουν 

αυξηµένο βάρος σε σχέση µε τα µη εµπλουτισµένα υποστρώµατα τους, ενώ πολλές 

φορές είναι ενεργειακά προτιµότερο να σχηµατίσουν συσσωµάτωµα από το να 

µείνουν ανεξάρτητα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το βάρος της δοµής αλλά όχι και οι 

θέσεις αλληλεπίδρασης του υδρογόνου. 

Η ιδανική λύση για την αποθήκευση του υδρογόνου θα ήταν αυτό να αλληλεπιδρά 

µε το νανουλικό µε τρόπο ώστε η ισχύς αυτής της αλληλεπίδρασης να λαµβάνει τιµές 

ενδιάµεσες αυτών της χηµειορόφησης και φυσιορόφησης, ώστε να χρειάζεται να 

δοθεί ελάχιστο ή καθόλου ποσό ενέργειας για την εκρόφηση του ενώ παράλληλα θα 

παραµένει στην µοριακή του κατάσταση. Λαµβάνοντας υπόψη και τους εντροπικούς 

παράγοντες (θερµοκρασία λειτουργίας από -20 έως +50ο C και για πιέσεις έως 100 

bar), η ενέργεια αλληλεπίδρασης θα πρέπει να λαµβάνει τιµές από 5-10 Kcal·mol-1. 

Το επόµενο βήµα είναι ο σχεδιασµός κατάλληλων πορωδών νανουλικών τα οποία θα 

ενσωµατώνουν αλληλεπιδράσεις αυτής της ισχύος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

διαθέτουν και επιθυµητά δοµικά χαρακτηριστικά που θα αντικατοπτρίζονται σε 
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συγκεκριµένες ιδιότητες. Τα νανουλικά αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

µεγάλες ειδικές επιφάνειες προσρόφησης και µεγάλο όγκο πόρων, που έχει αποδειχτεί 

πειραµατικά ότι εξαρτώνται γραµµικά από την ποσότητα του υδρογόνου που µπορεί 

να αποθηκευτεί. Επίσης τα υλικά αυτά θα είναι όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος 

ώστε να µπορούν να εκπληρώσουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αποθήκευση 

υδρογόνου. Θα πρέπει ακόµα να είναι θερµικά και χηµικά σταθερά, να είναι εύκολα 

και σχετικά οικονοµικά στην κατασκευή τους και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι 

παράµετροι αυτές θα αναφερθούν αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο. 
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1.4 Πορώδη σκελετικά υλικά για αποθήκευση H2. 

 

1.4.1 Τα Μέταλλο-Οργανικά Πολυµερή Συναρµογής (Metal-Organic 
Frameworks, MOF). 

 

Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση µιας νέας κατηγορίας πορωδών υλικών έχει 

δηµιουργήσει ένα νέο και πολύ ενεργό ερευνητικό πεδίο. Η κατηγορία των υλικών 

αυτών είναι ευρύτερα γνωστή σαν µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά (MOF, Metal-

Organic Frameworks), όπως και µε την ονοµασία συναρµοσµένα πολυµερή 

(Coordination Polymers)11. Πραγµατοποιώντας µια γρήγορη αναζήτηση για 

δηµοσιευµένες εργασίες γύρω από αυτή την κατηγορία των υλικών, διαπιστώσαµε ότι 

ο αριθµός των δοµών και των µελετών γύρω από αυτά τα υλικά έχει αυξηθεί ραγδαία 

έως σήµερα, φανερώνοντας την σηµαντικότητα αυτών των υλικών (Εικόνα 711). Σε 

αντίθεση µε τους διάφορους τύπους ζεόλιθων των οποίων ο σκελετός είναι καθαρά 

ανόργανος, στα MOF (ανεξαρτήτως αν η δοµή τους αποτελείται από µονοδιάστατο, 

δισδιάστατο ή τρισδιάστατο σκελετό) η συνδεσιµότητα πραγµατοποιείται µέσω 

µεταλλικών κατιόντων ή συσσωµατωµάτων αυτών που ενώνονται µε διδοντικούς ή 

πολιδοντικούς οργανικούς υποκαταστάτες. Τα σκελετικά υλικά που προκύπτουν είναι 

υβριδικά και αποτελούνται από ανόργανες και οργανικές δοµικές µονάδες και δεν 

έχουν καµία σχέση µε ανόργανα µικροπορώδη υλικά που φιλοξενούν στις κοιλότητες 

τους οργανικά µόρια αµινών.  

 Η παρασκευή υλικών της οικογένειας MOF ξεκίνησε στις αρχές του 1990, σαν 

επέκταση προηγούµενων εργασιών πάνω σε τρισδιάστατα σκελετικά υλικά που είχαν 

σαν οργανικούς υποκαταστάτες κυάνια, γνωστά και ως Prussian Blue. Ένα 

παράδειγµα του τύπου των υλικών αυτών είναι το K2Zn3[Fe(CN)6]2 ·xH2O, όπου 
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οκταεδρικά συναρµοσµένα κατιόντα Fe+2 και τετραεδρικά συναρµοσµένα κατιόντα 

Zn+2 συνδέονται γραµµικά µε οµάδες CN -. Αποτέλεσµα είναι ο σχηµατισµός ενός 

τρισδιάστατου σκελετικού υλικού που διαθέτει κοιλότητες, στις οποίες φιλοξενούνται 

κατιόντα K+ και µόρια νερού. Θέλοντας να µεγαλώσουν τις κοιλότητες αυτές, 

διάφορες ερευνητικές οµάδες σκέφτηκαν να αντικαταστήσουν τους κυανικούς 

υποκαταστάτες µε άλλους µεγαλύτερους, όπως νιτρίλια (nitriles), αµίνες (amines) και 

καρβοξυλικές οµάδες (carboxylates). Υπάρχει µεγάλος αριθµός τέτοιων δοµικών 

µονάδων για να πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µεθοδολογία, αλλά ειδικά στις πρώτες 

προσπάθειες παρασκευής αυτών των υλικών η κατασκευή τους αντιµετώπιζε 

προβλήµατα όπως της αλληλοδιείσδυσης των σκελετών (lattice interpenetration) και 

της χαµηλής τους σταθερότητας µε την αποµάκρυνση των προσροφηµένων µορίων 

διαλύτη. 

 

Εικόνα 7. Ο αριθµός των δηµοσιευµένων εργασιών που περιέχει τις λέξεις-κλειδιά coordination 
polymers (πίσω), porous coordination polymers (µέση), adsorption of porous coordination 
polymers (µπροστά) από το SciFinder11. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στη συστηµατική 

παρασκευή αυτών των υλικών και ένας µεγάλος αριθµός µέταλλο-οργανικών 

σκελετικών δοµών έγινε δυνατόν να συντεθεί, που εµφανίζει ικανοποιητική 

µικροπορώδη δοµή όπως έχουν δείξει µελέτες προσρόφησης αερίων σε αυτά τα 

υλικά. Η επιτυχία αυτή κατά ένα µέρος οφείλεται στη χρήση δύσκαµπτων δι- και τρι-

καρβοξυλικών οµάδων και στις προσεκτικά επιλεγµένες πειραµατικές συνθήκες. 

Σηµειώνεται πως παρά τη µεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν σαν δοµικές µονάδες, οι νέες δοµές αυτών των υλικών εξαρτώνται 

πολύ από τις αλλαγές στη συνθετική διαδικασία, όπως αλλαγή του pH, του τύπου του 

διαλύτη, της θερµοκρασίας και του χρόνου αντίδρασης παρά από την αυτή κάθε αυτή 

επιλογή της οργανικής δοµικής µονάδας. Αυτό µπορεί να γίνει φανερό λαµβάνοντας 

υπόψη µας τις δοµές Zn(BDC)(DMF)(H2O) (γνωστό και ως MOF-2, BDC = 1,4-

benzenedicarboxylate, DMF = N,N'-dimethylformamide), Zn3(BDC)3·6CH3OH 

(γνωστό και ως MOF-3) και  Zn4O(BDC)3(DMF)8(C6H5Cl) (MOF-5 ή IRMOF-1), 

που είναι όλες κατασκευασµένες µε βάση το κατιόν Zn+2 και την οργανική δοµική 

µονάδα BDC. Οι διαφορετικές σκελετικές µορφολογίες που παρουσιάζουν αυτά τα 

υλικά οφείλονται κυρίως στα διαφορετικά µείγµατα διαλυτών που χρησιµοποιήθηκαν, 

τα οποία φαίνεται να δρουν και σαν µέσα για επιλεκτικής ανάπτυξης της 

τρισδιάστατης δοµής. Παρόµοιο φαινόµενο παρατηρείται και στη σύνθεση ζεόλιθων, 

όπου ενώ τα µέρη που αποτελούν την ανόργανη δοµή (τετράεδρα SiO4 και AlO4) 

είναι τα ίδια, η κατάλληλη επιλογή µέσων κατεύθυνσης ανάπτυξης της δοµής οδηγεί 

στη λήψη δοµών µε διαφορετικές τρισδιάστατες µορφολογίες.  

 Τα µικροπορώδη µέταλλο-οργανικά υλικά είναι συµπληρωµατικά υλικά µε 

άλλα µικροπορώδη υλικά που σχηµατίζονται από διάφορα οξείδια και χαλκογονίδια, 
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όπως οι ζεόλιθοι. Τα µέταλλο-οργανικά πορώδη υλικά και οι ζεόλιθοι παρουσιάζουν 

κάποιες σηµαντικές διαφορές, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε στοχευµένες 

εφαρµογές των δυο κατηγοριών των παραπάνω υλικών. Ένα παράδειγµα είναι το 

ανιοντικό φορτίο που παρουσιάζει ο σκελετός των ζεόλιθων και των χαλκογονιδίων, 

ενώ τα περισσότερα µέταλλο-οργανικά υλικά που έχουν συντεθεί µέχρι πρόσφατα 

παρουσιάζουν κατιοντικό ή ουδέτερο φορτίο στο σκελετό τους. Μια εφαρµογή που 

πηγάζει από την ιδιότητα αυτή είναι η κατιοντοανταλλακτική ικανότητα των 

ζεόλιθων και η ανιοντοανταλλακτική ικανότητα των µέταλλο-οργανικών υλικών. 

 Για µια δεδοµένη µορφολογία του σκελετού που αποτελεί το πορώδες υλικό, η 

πυκνότητα του φορτίου του σκελετού στους ζεόλιθους και στα φωσφορικά ζεολιθικά 

υλικά (phosphates) µπορεί να ελεγχθεί είτε µεταβάλλοντας την αναλογία ατόµων 

Si/Al ή εισάγοντας δισθενή κατιόντα σαν αντισταθµιστικά των Al+3 του σκελετού. Η 

µεταβολή στην πυκνότητα φορτίου του σκελετού των ζεόλιθων µπορεί να οδηγήσει 

στην αλλαγή της υδροφιλικότητας και της υδροφοβικότητας του σκελετού. Στην 

περίπτωση των µέταλλο-οργανικών υλικών η αλλαγή αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε την 

χρησιµοποίηση διαφορετικών οργανικών µορίων σαν δοµικές µονάδες του σκελετού, 

το οποίο είναι δυνατό αν λάβουµε υπόψη µας τα µέλη της οικογένειας των υλικών 

IRMOF.  

 Το δεύτερο συστατικό του σκελετού ενός µέταλλο-οργανικού υλικού είναι 

διάφορα µέταλλα µετάπτωσης, ενώ οι σκελετικές δοµές των οξειδίων και των 

χαλκογονιδίων έχουν σαν δεύτερο συστατικό τους στοιχεία της κυρίως οµάδας (main 

group elements), τα οποία κυριαρχούν στις κατιοντικές θέσεις του σκελετού. Κατά 

συνέπεια, τα µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά µπορούν να δεσµεύσουν κάποιο 

φιλοξενούµενο εντός του πόρου µόριο µέσω αλληλεπίδρασης µε κάποιο κενό d 

τροχιακό του µετάλλου µετάπτωσης. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι ανύπαρκτη µε τα 
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στοιχεία της κυρίας οµάδας που σχηµατίζουν τον σκελετό των ζεόλιθων και των 

µικροπορωδών φωσφωρικών υλικών, ακόµα και όταν αυτά εµπλουτίζονται µε 

µέταλλα µετάπτωσης που µπορεί να διαθέτουν ελεύθερα κέντρα συναρµογής. 

 Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που εµφανίζουν τα µέταλλο-οργανικά σκελετικά 

υλικά είναι η δυνατότητα να σχηµατίζουν µέγεθος πόρων µεγαλύτερο από 10 Å, 

µεταβάλλοντας το µέγεθος είτε των ανόργανων δοµικών µονάδων είτε το µέγεθος των 

οργανικών δοµικών µονάδων του σκελετού. Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύεται από 

την σύνθεση µιας ολόκληρης οµάδας isorecticular µέταλλο-οργανικών υλικών, 

γνωστά και ως IRMOF-n(n=1,...,20). Τα υλικά αυτά έχει υπολογιστεί ότι διαθέτουν 

διάµετρο (free diameter ή aperture size) πόρου από 3,9 Å έως 19,1 Å. Τα IRMOF 

υλικά έχουν δείξει ότι µπορούν να διατηρήσουν την ίδια τρισδιάστατη σκελετική 

µορφολογία ενώ µεταβάλλεται το µέγεθος των οργανικών δοµικών µονάδων. 

 Τα µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά έχουν την δυνατότητα σχηµατισµού 

chiral  σκελετών, ενώ προσπάθειες σύνθεσης ανόργανων chiral δοµών µε τη χρήση 

αντιδραστηρίων  σχηµατισµού εκµαγείου chiral  µορφολογίας έχουν δώσει πολύ 

µικρό αριθµό chiral δοµών. Τα µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά έχουν την 

δυνατότητα σχηµατισµού chiral  σκελετών γιατί chiral  οργανικές δοµικές µονάδες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας για την κατασκευή του σκελετού.  

 Ο επιτυχής σχηµατισµός µεγάλου αριθµού δοµών και µορφολογιών µέταλλο-

οργανικών σκελετικών υλικών ώθησε προς την εξερεύνηση αυτών των υλικών για 

διάφορες πιθανές εφαρµογές τους. Μια από αυτές φαίνεται να είναι και η 

αποθήκευση αερίων. Πολλά υλικά αυτής της κατηγορίας βρέθηκε να έχουν µεγάλη 

ικανότητα συγκράτησης µεθανίου στο εσωτερικό τους. Σε θερµοκρασία δωµατίου και 

για πίεση 36 atm,  βρέθηκε ότι το IRMOF-6  µπορεί να αποθήκευση ποσότητα 155 

cm3(STP)/cm3, που είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση µε άλλα κρυσταλλικά πορώδη 
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υλικά, όπως ο ζεόλιθος 5Α (87 cm3/cm3). Η υψηλή απόδοση σε αυτή την εφαρµογή 

πιθανόν να οφείλεται στην αυξηµένη υδροφοβικότητα που προσδίδουν οι οργανικές 

δοµικές µονάδες σε συνδυασµό µε τον µεγάλο όγκο πόρων και το µεγάλο µέγεθος 

πόρων. 

 Οι σκελετοί των υλικών του τύπου MOF αποτελούνται κυρίως από δυο 

βασικές δοµικές µονάδες. Η πρώτη είναι η πρωτοταγής δοµική µονάδα (primary 

building unit, PBU), η οποία αποτελεί το συνδετικό µέσο µεταξύ των διαδοχικών 

δεύτερων βασικών δοµικών µονάδων, των δευτεροταγών δοµικών µονάδων 

(Secondary Building Unit, SBU). Επίσης, υπάρχουν και άλλα συµπληρωµατικά των 

µερών του σκελετού συστατικά, τα οποία µπορεί να είναι µη δεσµευόµενα 

φιλοξενούµενα µόρια, τα οποία δρουν σαν εκµαγείο ή κάποια ανιόντα ή οργανικοί 

υποκαταστάτες. 
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Εικόνα 8. Τα βασικά µέρη που σχηµατίζουν τα σκελετικά πολυµερή συναρµογής11. 

 

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό τόσο της πρωτοταγούς όσο και της 

δευτεροταγούς δοµικής µονάδας είναι ο αριθµός και ο προσανατολισµός των σηµείων 

για την ένωση τους (δηλαδή οι αριθµοί και γεωµετρία συναρµογής τους, Εικόνα 811). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρωτοταγής δοµική µονάδα αποτελεί το οργανικό 

µέρος του υλικού, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 945 που ακολουθεί, όπου 

εµφανίζονται µια σειρά από πρωτοταγείς δοµικές µονάδες που έχουν χρησιµοποιηθεί 

για την κατασκευή ενός µεγάλου αριθµού σκελετικών δοµών MOF. Οι δευτεροταγείς 
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δοµικές µονάδες αποτελούνται από µέταλλα µετάπτωσης, τα οποία µπορεί να είναι 

είτε  

 

Εικόνα 9.  ∆ιάφορες πρωτοταγείς δοµικές µονάδες που έχουν χρησιµοποιηθεί στο σχηµατισµό 
σκελετικών πολυµερών συναρµογής45. 
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µεµονωµένα είτε να σχηµατίζουν κάποιο συσσωµάτωµα δυο ή περισσοτέρων ατόµων. 

Η δοµή αυτής της δοµικής µονάδας εξαρτάται από την δοµή (αριθµό συναρµογής) της 

πρωτοταγούς δοµικής µονάδας, από τις συνθήκες υπό τις οποίες θα συντεθεί ο 

σκελετός και από το είδος των ατόµων µετάλλων µετάπτωσης που θα 

χρησιµοποιηθούν και την οξειδωτική τους κατάσταση. Οι παράµετροι αυτές µπορούν 

να οδηγήσουν σε ένα µεγάλο εύρος αριθµών συναρµογής, όπως φαίνεται και στην  

Εικόνα 8.  

 Ο συνδυασµός των διαφόρων πρωτοταγών και δευτεροταγών δοµικών 

µονάδων που εµφανίζονται στην Εικόνα 8 σε συνδυασµό µε τις πειραµατικές 

συνθήκες που θα επιλεχθούν, µπορούν να οδηγήσουν σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

διαφορετικών σκελετικών δοµών. Οι σκελετικές δοµές αυτές µπορούν να 

καταταχθούν είτε βάσει της δοµής του σκελετού είτε βάσει του αριθµού των 

διαστάσεων του πορώδους (pore dimensionality) που σχηµατίζεται µέσα στη δοµή 

τους. Έτσι, µπορούµε να κατατάξουµε τις δοµές των σκελετών αυτών των υλικών 

βάσει της δοµής τους στις παρακάτω κατηγορίες (Εικόνα 1011): α) δοµές 

µονοδιάστατων αλυσίδων, β) δοµές που σχηµατίζουν δυσδιάστατο πλέγµα (όπως το 

φύλλο γραφίτη), όπου τα φύλλα µπορεί να είναι συσσωµατωµένα (όπως στα 

διαδοχικά φύλλα στο γραφίτη) ή προσωρινά υποστυλωµένα (αντιστρεπτά, µε µόρια 

διαλύτη, ιόντα ή µε οργανικούς υποκαταστάτες) και γ), σχηµατισµός µιας 

τρισδιάστατης δοµής, που µπορεί να προκύπτει και από την οµοιοπολική σύνδεση 

µέσω οργανικών υποκαταστατών κατάλληλου αριθµού συναρµογής µεταξύ 

δυσδιάστατων πλεγµάτων. Οι τρισδιάστατες δοµές µπορούν να έχουν ένα µεγάλο 

αριθµό διαφορετικών τοπολογιών, όπως για παράδειγµα κυβική, ή και άλλες πιο 

πολύπλοκες τοπολογίες. Ο εναλλακτικός τρόπος ταξινόµησης βάσει του αριθµού των 

διαστάσεων του πορώδους σχετίζεται άµεσα µε την προηγούµενη ταξινόµηση και 
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περιλαµβάνει: α) δοµές που εµφανίζουν αποµονωµένες κοιλότητες (µηδενική 

διάσταση), στις οποίες τα παράθυρα µεταξύ των πόρων είναι πολύ µικρά ώστε να 

µπορέσει ένα προσροφηµένο µόριο να µετακινηθεί µέσω του παραθύρου από 

κοιλότητα σε κοιλότητα, β) δοµές που εµφανίζουν µονοδιάστατους πόρους, οι οποίες 

µπορούν να προκύψουν, για παράδειγµα, σε µια δυσδιάστατη δοµή πλεγµάτων όπου 

τα διαδοχικά φύλλα θα στοιβάζονται µε κατάλληλο τρόπο δηµιουργώντας τέτοιους 

πόρους, γ) δοµές που εµφανίζουν πόρους που καταλαµβάνουν χώρο δυο διαστάσεων 

και ένα προσροφηµένο µόριο δεν µπορεί να κινηθεί στην τρίτη διάσταση, όπως ο 

χώρος που εµπεριέχεται µεταξύ δυο δυσδιάστατων υποστυλωµένων πλεγµάτων και δ) 

δοµές µε τρισδιάστατη δοµή πόρων, όπως τη γυροειδή δοµή που εµφανίζουν 

δισυσταδικά συµπολυµερή πολυµερικά υλικά και οι ζεόλιθοι. Η τέταρτη κατηγορία 

συνδέεται άµεσα µε τις τρισδιάστατης δοµές που περιγράψαµε προηγουµένως.  
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Εικόνα 10. Μερικοί δοµικοί σκελετοί που µπορούν να κατασκευαστούν από το συνδυασµό 
διαφορετικών πρωτοταγών και δευτεροταγών δοµικών µονάδων11. 

 Ένα άλλο δοµικό χαρακτηριστικό που συναντάται στην περίπτωση των 

τρισδιάστατων δοµικών σκελετών είναι και η αλληλοδιείσδυση (catenation) µεταξύ 

σκελετών ίδιας τοπολογίας προς σχηµατισµό µιας πιο σύνθετης δοµής, κατά την 

οποία ο ένας σκελετός καταλαµβάνει τον ελεύθερο όγκο στο πορώδες του άλλου 

σκελετού και αντίστροφα (Εικόνα 1148).  Η αλληλοδιείσδυση αυτή µπορεί να έχει δυο 

µορφές. Στη πρώτη (interpenatration), τα µέρη των δυο σκελετών απέχουν µεταξύ 

τους  τη µέγιστη δυνατή απόσταση, ενώ στη δεύτερη (interweaving), οι δυο σκελετοί 



 40  

είναι ελάχιστα αποµακρυσµένοι µεταξύ τους έτσι ώστε να µέρη που τους αποτελούν 

να έχουν το µέγιστο αριθµό επαφών µεταξύ τους (που οδήγα τις δυο δοµές σε 

αµοιβαία ενίσχυση). Οι σύνθετες αυτές δοµές επιφέρουν αλλαγές στο πορώδες των 

υλικών αυτών, αφού καταλαµβάνεται ένα µέρος του πόρου µε αποτέλεσµα την 

δηµιουργία νέων πόρων µικρότερων διαστάσεων και την µείωση του ελεύθερου 

όγκου του υλικού. 

 

Εικόνα 11. Σχηµατική αναπαράσταση δοµών που προκύπτουν από αλληλοδιείσδυση (catenation) 
σκελετικών δοµών. a) δοµή µιας επαναλαµβανόµενης δοµικής µονάδας ενός κρυσταλλικού MOF 
υλικού, όπου οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς δοµικές µονάδες φαίνονται σαν κύβοι και 
ράβδοι αντίστοιχα, b) δοµή µε τις µέγιστες αποστάσεις µεταξύ των δυο σκελετών 
(interpenatration), c) δοµή µε τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των δυο σκελετών (interweaving), 
d) εναλλακτική αλληλοδιεισδυόµενη δοµή που προκύπτει µε µείωση των ελάχιστων επαφών µόνο 
σε ένα τµήµα των πρωτοταγών οργανικών δοµικών µονάδων (οι επαφές φαίνονται µε γκρι). Με 
κίτρινο χρώµα εµφανίζεται ο όγκος που καταλαµβάνει ο πόρος µέσα στο σκελετό48. 
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 1.4.2 Τα πορώδη µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά IRMOF. 
 

Τα πορώδη µέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά IRMOF (IsoRecticular Metal-

Organic Frameworks) αποτελούν ίσως την γνωστότερη κατηγορία υλικών τύπου 

MOF46. Τα υλικά αυτά συντέθηκαν για πρώτη φορά από την ερευνητική οµάδα του 

Yaghi στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας και προτάθηκαν για πρώτη φορά σαν 

πιθανά υλικά αποθήκευσης υδρογόνου το 2003, ακολουθώντας τις βασικές 

κατασκευαστικές αρχές των υλικών MOF47,48. Η δοµές των IRMOF έχουν προκύψει 

ακολουθώντας στοχευµένη σκελετική στρατηγική (reticular synthesis) και 

αποτελούνται από την πρωτεύουσα (οργανική γέφυρα) δοµική µονάδα (Primary 

Building Unit, PBU) και τη δευτερεύουσα δοµική µονάδα (Secondary Building Unit, 

SBU), σχηµατίζοντας ένα µέταλλο-οργανικό υλικό µε τρισδιάστατο σκελετό και 

δίκτυο πόρων (Εικόνα 12). Η οργανική γραµµική γέφυρα έρχεται να συνδέσει τα 

µεταλλικά ιόντα που αποτελούν τις δευτερογενείς δοµικές µονάδες ώστε να 

προσδοθεί στο υλικό η τρισδιάστατη του µορφολογία. Τα υλικά IRMOF 

αποτελούνται από άκαµπτες γραµµικές οργανικές γέφυρες που συνδέουν τις 

οκταεδρικά συναρµοσµένες δευτεροταγείς δοµικές µονάδες, οδηγώντας σε σκελετικά 

υλικά που εµφανίζουν την ίδια πρωτογενή κυβική τοπολογία ( ή ακριβέστερα µια 

εκτεταµένη έκδοση της που αντιστοιχεί στο πλέγµα Β στη δοµή CaB6). Η 

πρωτεύουσα δοµική µονάδα αποτελείται από ένα αρωµατικό ή πολυαρωµατικό   

οργανικό µόριο που διαθέτει δυο καρβοξυλικές οµάδες σε συµµετρικά αντίθετες 

θέσεις. Η δευτερεύουσα δοµική µονάδα έχει µοριακό τύπο Zn4O
+6, όπου υπάρχει ένα 

κεντρικό άτοµο οξυγόνου τετραεδρικά συναρµοσµένο (µ4-Ο) από τέσσερα ιόντα 

ψευδαργύρου. Κάθε άτοµο Zn είναι µε τη σειρά του τετραεδρικά συναρµοσµένο από 

το κεντρικό  µ4-Ο και από άλλα τρία άτοµα οξυγόνου που προέρχονται από τις 

καρβοξυλικές οµάδες που διαθέτουν οι οργανικές γέφυρες προς συναρµογή. Κάθε 
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δευτερεύουσα δοµική µονάδα διαθέτει οκτώ συνολικά οργανικές γέφυρες από κοινού 

µαζί µε τις γειτονικές δευτερεύουσες δοµικές µονάδες, σχηµατίζοντας κυβική 

τοπολογία που µπορεί να επεκταθεί και στις τρεις διαστάσεις.  

 

 

Εικόνα 12. Οι δυο διαφορετικές δοµικές µονάδες που συνθέτουν την βασική δοµική µονάδα του 
IRMOF-1, η οποία επαναλαµβανόµενη στις τρείς διαστάσεις µας δίνει την πορώδη δοµή. Οι 
κίτρινες σφαίρες αντιστοιχούν στον κενό χώρο µέσα στους πόρους. 

Αφού έγινε κατανοητός ο τρόπος και οι συνθετικές παράµετροι για να είναι δυνατή 

η  επαναληπτική δηµιουργία της ίδιας δευτερεύουσας δοµικής µονάδας, 

πραγµατοποιήθηκε η σύνθεση µιας ολόκληρης οικογένειας των υλικών αυτών 

(IRMOF-1 έως IRMOF-20), µε κοινό χαρακτηριστικό των µελών της την ίδια 

δευτερεύουσα δοµική µονάδα και την ίδια κυβική τοπολογία, µε µεταβολή µόνο της 

οργανικής γέφυρας (Εικόνα 13). Έτσι, µετά την σύνθεση του IRMOF-1 (γνωστό 

αρχικά σαν MOF-5) που χρησιµοποιούσε σαν οργανική γέφυρα ένα µόριο βενζολίου 

(benzene dicarboxylate, BDC), παρασκευάστηκαν και τα υπόλοιπα µέλη 
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χρησιµοποιώντας υποκατεστηµένες µε λειτουργικές οµάδες οργανικές γέφυρες 

βενζολίου, πολυαρωµατικές οργανικές γέφυρες και οργανικές γέφυρες 

εµπλουτισµένες µε ετεροάτοµα στον κύριο κορµό τους (άτοµο S στο IRMOF-20), 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 1446. Προσπάθειες να συντεθούν τέτοια υλικά µε 

οργανικές δικαρβοξυλικές γέφυρες εµπλουτισµένες στον κύριο κορµό τους µε άτοµα 

N δεν οδήγησαν στις επιθυµητές δοµές. Επίσης έχει γίνει δυνατή η σύνθεση δοµών 

που διαθέτουν την ίδια δευτερεύουσα δοµική µονάδα, άλλα λόγω της 

χρησιµοποίησης οργανικών γεφυρών µε περισσότερες των δυο καρβοξυλικών 

οµάδων η τελική δοµή  

 

Εικόνα 13. Οι διαφορετικές δοµικές µονάδες που συντελούν στο σχηµατισµό της οικογένειας των 
IRMOF υλικών (IRMOF-0 έως -20). 
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διέθετε διαφορετική τοπολογία από τα υλικά IRMOF (δοµή του MOF-177). 

 Η χρήση οργανικών γεφυρών µεγαλύτερου µεγέθους από ότι του βενζολίου 

(BDC), όπως αυτών που χρησιµοποιήθηκαν στην περίπτωση των IRMOF-10 και των 

αντίστοιχων για µεγαλύτερα µέλη της οικογένειας, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 

σύνθετες αλληλοδιεισδυόµενες (catenated) σκελετικές δοµές. Εξαιρώντας το IRMOF-

8 που δεν εµφανίζει αλληλοδιεισδυόµενη σκελετική δοµή, τα IRMOF που 

χρησιµοποιούν σαν οργανικές γέφυρες τα µόρια BPDC, HPDC, PDC και TPDC 

(IRMOF-9, -11, -13, -15 αντίστοιχα) εµφανίζουν διπλά αλληλοδιεισδυόµενες 

σκελετικές δοµές (catenated). ∆ιατηρώντας τις συνθήκες αντίδρασης για την 

παρασκευή αυτών των υλικών αλλά σε περιβάλλον µεγαλύτερης διαλυτοποίησης, 

έγινε δυνατή και η σύνθεση των µη αλληλοδιεισδυόµενων αντίστοιχων δοµών 

(IRMOF-10, -12, -14, -16 αντίστοιχα). Αλληλοδιεισδυόµενη δοµή εµφανίζει και το 

IRMOF-0 που συντέθηκε πρόσφατα, το οποίο έχει σαν οργανική γέφυρα είναι το 

ακετυλένιο49. 
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Εικόνα 14. Οι σκελετικές δοµές όλων των µελών της οικογένειας IRMOF, από το IRMOF-1 έως -
1646. 
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1.4.3 Τα πορώδη σκελετικά υλικά COF. 
 

Τα τελευταία χρόνια µια σειρά από οικογένειες πορωδών υλικών πολύ χαµηλής 

πυκνότητας έχουν συντεθεί, σχεδόν παράλληλα µε την σύνθεση κρυσταλλικών 

πορωδών υλικών τύπου MOF ή ακόµα και εµπνευσµένα από την σκελετική δοµή των 

υλικών αυτών. Αρκετά από αυτά τα υλικά έχουν δοκιµαστεί για τις προσροφητικές 

τους ικανότητες τόσο για την αποθήκευση υδρογόνου όσο και για την αποθήκευση 

και άλλων αερίων. Τα υλικά αυτά συνοπτικά ταξινοµούνται στις οικογένειες των 

hyppercrosslinked polymers (HCPs)50,51,52,53,54,55,56,57 των polymers of intrinsic 

microporosity (PIMs)58,59,60,61, των conjugated microporous polymers 

(CMPs)62,63,64,65,66,67,68,69, των element-organic materials (EOFs)70, των crystalline 

triazine-organic frameworks (CTFs)71,72 και των covalent-organic framework 

materials (COFs) 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86. Στη δοµή όλων αυτών των 

οικογενειών υλικών συµµετέχουν άτοµα από την πρώτη και δεύτερη σειρά του 

περιοδικού πίνακα  µε κυρίαρχο το άτοµο του άνθρακα, ενώ σε µερικές περιπτώσεις 

συνυπάρχουν στις δοµές και άτοµα Si και αλογόνων. Οι δοµές τους απαρτίζονται από 

ισχυρούς οµοιοπολικούς δεσµούς µεταξύ των ατόµων που τις αποτελούν. Όπως 

αναφέραµε και προηγουµένως, τα υλικά αυτά είναι πολύ χαµηλής πυκνότητας, όπως 

την τιµή των 0,17 gr·cm-3 για την περίπτωση του COF-108 (οι αντίστοιχες τιµές 

πυκνότητας για τα κρυσταλλικά υλικά  IRMOF-1 και το διαµάντι είναι 0,59 gr·cm-3 

και 3,50 gr·cm-3 αντίστοιχα. Η σύνθεση των υλικών αυτών έχει επιτευχθεί κυρίως 

µέσω αντιδράσεων πολυµερισµού πολυπροσθήκης ή πολυσυµπύκνωσης ενός ή 

περισσοτέρων τύπων µονοµερών υπό κατάλληλες συνθήκες. Τα υλικά που έχουν 

προκύψει παρουσιάζουν υψηλή χηµική και θερµική σταθερότητα και υψηλή ειδική 

επιφάνεια προσρόφησης (το εύρος των παρατηρούµενων τιµών κυµαίνεται από 500 

m2·gr-1 έως και 4200 m2·gr-1). Ανάλογα µε τα αρχικά µονοµερή και τις συνθήκες 



 47  

αντίδρασης, µπορεί να είναι µικροπορώδη (διάµετρος πόρου < 20Ǻ) ή µεσοπορώδη 

(διάµετρος πόρου > 20Ǻ) ή να παρουσιάζουν ταυτόχρονα και τα δυο είδη πορώδους. 

Οι δοµές των περισσότερων οικογενειών είναι άµορφες, εκτός των οικογενειών CTF 

και COF που έχουν παρατηρηθεί κυρίως κρυσταλλικές δοµές. Χαρακτηριστικά των 

υλικών όπως ο σχηµατισµός µονοδιάστατων, δισδιάστατων ή τρισδιάστατων 

καναλιών πόρων και η κρυσταλλικότητα φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στα φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως το µέγεθος της ενεργούς επιφάνειας και το 

µέγεθος του όγκου των πόρων. Έτσι, τα καταλληλότερα υποψήφια υλικά για 

προσρόφηση υδρογόνου θα πρέπει να διαθέτουν τρισδιάστατο δίκτυο πόρων και να 

είναι κρυσταλλικά ώστε να έχουν αυξηµένα φυσικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

µε την προσρόφηση. 

Μια κατηγορία πορωδών υλικών της οικογένειας COF έχει εµφανίσει τόσο 

τρισδιάστατο δίκτυο πόρων όσο και κρυσταλλικότητα.  Τα υλικά αυτά εµφανίστηκαν 

για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 2007 από την πειραµατική οµάδα του Yaghi και 

ονοµάστηκαν 3-Dimensional COF (3D-COF)77. Τα υλικά αυτά προέκυψαν από 

αντιδράσεις πολυσυµπύκνωσης του δύσκαµπτου αντιδραστηρίου του τετραεδρικού 

τετραβορονικού οξέος ή µε ταυτόχρονη συµπύκνωση του ίδιου τετραεδρικού 

αντιδραστηρίου µε το δύσκαµπτο αντιδραστήριο τριγωνικής δοµής 

hexahydroxytriphenylene (HHTP). Οι δοµές των τετραεδρικών και των τριγωνικών 

αντιδραστηρίων καθώς και οι βοροξονικοί δοµικοί κρίκοι που σχηµατίζονται στο 

δίκτυο της δοµής εµφανίζονται στην Εικόνα 15. Η πολυσυµπύκνωση του τεραεδρικού 

tetra(4-dixydroxyborylphenyl)methane (TBPM)  και του ανάλογου σιλανίου του 

(TBPS) και η ταυτόχρονη συµπύκνωση των TBPM και TBPS µε το HHTP οδήγησαν 

στην σύνθεση των κρυσταλλικών δοµών COF-102, COF-103, COF-105 και COF-108 

αντίστοιχα (Εικόνα 16) . Παρότι οι αποδόσεις των αντιδράσεων είναι χαµηλότερες 
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από αυτές για τη σύνθεση δισδιάστατων υλικών τύπου COF, εντούτοις παρουσιάζουν 

καλύτερες φυσικοχηµικές ιδιότητες.  Από τη σύνθεση αυτών των υλικών προέκυψαν 

δοµές που παρουσιάζουν δυο ειδών κρυσταλλικά δίκτυα, που είναι γνωστά σαν ctn 

και bor
87.  

 

Εικόνα 15. a) το αρχικό τετραεδρικό αντιδραστήριο που χρησιµοποιήθηκε για τη σύνθεση των 
3D-COF, b) το αρχικό τριγωνικό αντιδραστήριο για την σύνθεση των COF-105 και COF-108, c) 
ο βορονικός δακτύλιος B3O3 που σχηµατίζεται στα COF-102 και COF-103 και συνδέει τα 
τετραεδρικά αντιδραστήρια µεταξύ τους και d) ο πενταµελής δακτύλιος C2O2B που σχηµατίζεται 
στα COF-105 και COF-108 και συνδέει τα τετραεδρικά αντιδραστήρια TBPM και TBPS µε τα 
τριγωνικά αντιδραστήρια HHTP. Με κίτρινο χρώµα εµφανίζονται τα τετραεδρικά κέντρα 
(άτοµα C ή Si για τα COF-102 και COF-103 αντίστοιχα) και µε γκρί, ρόζ, κόκκινο και άσπρο τα 
άτοµα C, B, O και H αντίστοιχα. 

Τα COF-102, COF-103 και COF-105 σχηµατίζουν δίκτυα ctn, ενώ το COF-108 

δίκτυο bor. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ενώ τα COF-105 και COF-108 

διαφέρουν µόνο ως προς το κεντρικό άτοµο του τετραεδρικού αρχικού 
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αντιδραστηρίου τους (C και Si αντίστοιχα), τελικά κρυσταλλώνουν σε διαφορετικά 

δίκτυα. Τα COF-102, COF-103 και COF-105 εµφανίζουν διαµέτρους πόρων 8.9, 9.6 

και 18.3 Ǻ και πυκνότητες 0.41, 0.38 και 0.18 gr·cm-3 αντίστοιχα. Το COF-108 λόγω 

του σχηµατισµού δικτύου τύπου bor , εµφανίζει δυο τύπους πόρων µε διαµέτρους 

15.2 και 29.6 Ǻ και πυκνότητα 0.17 gr·cm-3, πού είναι η µικρότερη σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα 3-D COF. Τα COF-105 και COF-108 σε σχέση µε άλλα κρυσταλλικά υλικά 

χαµηλής πυκνότητας (για σύγκριση αναφέρουµε τις τιµές ανταγωνιστικών 

κρυσταλλικών πορωδών υλικών, 0.59 gr·cm-3 και 0.42 gr·cm-3 για τα IRMOF-1 και 

MOF-177 αντίστοιχα). Οι ενεργές επιφάνειες προσρόφησης των COF-102 και COF-

103 (3472 m2·gr-1 και  4210 m2·gr-1 αντίστοιχα) είναι συγκρίσιµες µε τα καλύτερα 

ανταγωνιστικά υλικά, όπως το MOF-177 (4500 m2·gr-1). Με βάση την εµπειρία που 

έχει αποκτηθεί από τη µελέτη παρόµοιων ανταγωνιστικών υλικών για αποθήκευση 

υδρογόνου και µε βάση όλα τα προαναφερόµενα δοµικά και φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά, τα υλικά αυτά φάνηκε να είναι πολλά υποσχόµενα στο πεδίο της 

αποθήκευσης υδρογόνου. Επιπλέον, οι δυνατότητες που παρουσιάζουν για την 

τροποποίηση των δοµικών τους µερών, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν µε 

παρόµοια υλικά, δίνει την δυνατότητα του σχεδιασµού τροποποιηµένων υλικών 

τέτοιου τύπου µε σκοπό την µεγιστοποίηση των αποθηκευτικών τους ικανοτήτων σε 

υδρογόνο.  
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Εικόνα 16. Οι κρυσταλλικές δοµές που σχηµατίζονται στα COF-102, COF-105 και COF-108. Οι 
δυο πρώτες βασίζονται στο δίκτυο ctn (όπως και το COF-103) ενώ το COF-108 στο δίκτυο bor. 
Με κίτρινο, γκρι, ροζ και κόκκινο τα άτοµα Si, C, B και O αντίστοιχα. Τα άτοµα H έχουν 
αφαιρεθεί ώστε οι δοµές να απεικονίζονται ευκρινέστερα. 
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1.5 Στρατηγικές βελτίωσης της αποθήκευσης H2 στα πορώδη 

σκελετικά υλικά. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για την εξεύρεση κατάλληλων 

πορωδών υλικών για εφαρµογή τους στην αποθήκευση υδρογόνου µε φυσιορόφηση, 

έχουν δηµιουργηθεί κάποιοι γενικοί κανόνες που αφορούν τα φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά τόσο υφιστάµενων όσο και νέων υλικών µε σκοπό τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους στην αποθήκευση υδρογόνου  88,89,90. Αυτοί οι κανόνες µπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω:  

• επίτευξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερης ειδικής επιφάνειας (effective surface 

area)  

• επίτευξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου όγκου πόρων (pore volume) 

• η ύπαρξη πόρων κατάλληλων διαστάσεων (pore size) και 

• η ύπαρξη θέσεων δέσµευσης (binding sites) που θα είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερες και θα παρουσιάζουν ισχυρή αλληλεπίδραση µε το υδρογόνο. 

Οι δυο πρώτοι παράγοντες σχετίζονται άµεσα µε το συνολικό ποσό υδρογόνου µπορεί 

να αποθηκευτεί σε ένα υλικό. Στην περίπτωση των MOF (Εικόνα 1790), οι ενεργές 

επιφάνειες και το πορώδες που έχει δειχθεί ότι διαθέτουν τα κατατάσσουν ως ικανά 

υλικά για να φτάσουν τους βαρυµετρικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον DOE για 

το 2010, για τη θερµοκρασία των 77K. Οι άλλοι δυο παράγοντες επηρεάζουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ της επιφάνειας του προσροφητή και του υδρογόνου, που 

εκφράζεται µέσω της  ενθαλπίας προσρόφησης ∆Hads. Η επίδραση των παραγόντων 

αυτών είναι πιο προφανής σε χαµηλές πιέσεις και χαµηλές θερµοκρασίες, καθώς για 

τις περιοχές αυτές οι πόροι του υλικού δεν είναι γεµάτοι και επηρεάζουν άµεσα τη 

µορφή που παρουσιάζει η ισόθερµος καµπύλη προσρόφησης. Η τιµές της ∆Hads 

µπορούν να µετρηθούν τόσο πειραµατικά µέσω της εφαρµογής της εξίσωσης 
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Clausius-Clapeyron  (σε δυο θερµοκρασίες, τέτοιες ώστε να θεωρείται πως η τιµή της 

ενθαλπίας παραµένει σταθερή) όσο και θεωρητικά µε µικροθερµιδοµετρία µέσω των 

ισόθερµων προσρόφησης που προκύπτουν από προσοµοιώσεις GCMC. Στις 

περισσότερες δηµοσιευµένες εργασίες προσρόφησης υδρογόνου σε διάφορα πορώδη 

υλικά και στα MOF δεν αναφέρονται τιµές της ενθαλπίας προσρόφησης, που θα 

µπορούσαν 

 

Εικόνα 17. ∆εδοµένα για την ειδική επιφάνεια, το πορώδες και το ποσοστό αποθήκευσης 
υδρογόνου διαφόρων δοµών MOF90. 
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να είναι πολύτιµες για την αξιολόγηση των διαφορετικών δοµικών και χηµικών 

χαρακτηριστικών του κάθε υλικού. Πάντως είναι δυνατόν να γίνει µια εκτίµηση της 

ενθαλπίας προσρόφησης µέσω της σύγκρισης των ισόθερµων καµπυλών 

προσρόφησης διαφόρων υλικών, που εκτίνονται έως το 1 bar  και για θερµοκρασία 

77K. Μεγιστοποιώντας την αλληλεπίδραση µεταξύ υδρογόνου και επιφανείας των 

πόρων είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλότερα ποσά αποθήκευσης υδρογόνου σε 

υλικά τύπου MOF σε υψηλότερες θερµοκρασίες, που αποτελεί ένα αναγκαίο βήµα 

για την δηµιουργία υλικών που θα µπορούν να αποθηκεύουν υδρογόνο σε συνθήκες 

που θα πλησιάζουν τις κανονικές. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο όγκος των πόρων και η ειδική επιφάνεια 

του υλικού αποτελούν σηµαντικά χαρακτηριστικά για ένα προσροφητικό  υλικό, 

όπως και τα MOF, επηρεάζοντας κυρίως τη τιµή του µέγιστου ποσού υδρογόνου που 

µπορεί να αποθηκευτεί. Σε µια µελέτη που έχει γίνει για ζεόλιθους και ενεργούς 

άνθρακες, προτάθηκε ότι υψηλότερο ποσοστό αποθήκευσης αερίου είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί σε υλικά που διαθέτουν µεγάλο όγκο µικροπόρων, όπου η διάµετρος των 

µικροπόρων θα έχει συγκεκριµένη (αδιευκρίνιστη όµως από τους συγγραφείς) 

διάµετρο πόρων. Ακολουθώντας την πρώτη διαπίστωση, εµφανίστηκαν ένας αριθµός 

υλικών που διέθεταν υψηλό µικροπορώδες, κατάλληλα για αποθήκευση υδρογόνου. 

Παράδειγµα τέτοιων υλικών αποτελούν τα υλικά MOF της οικογένειας τύπου 'MIL' 

που αναφέρθηκαν από την ερευνητική οµάδα του Ferey, που διέθεταν µέγεθος πόρων 

25 Å και τα υλικά της οικογένειας IRMOF που αναφέρθηκαν από την ερευνητική 

οµάδα του Yaghi, που διαθέτουν σταδιακά αυξανόµενη διάµετρο πόρων ανάλογα µε 

τον οργανικό υποκαταστάτη και τη µορφή του σκελετού (αλληλοδιείσδυση 

πλεγµατικών σκελετών). Τα παραπάνω υλικά διαθέτουν όγκους πόρων µεγαλύτερους 

από 1,5 cm3·g-1, µπορώντας έτσι να προσροφήσει ένα ικανό ποσοστό υδρογόνου σε 
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υψηλές πιέσεις, 6,01 %wt για το υλικό MIL-101 και 6,7 %wt για το υλικό IRMOF-20 

στη θερµοκρασία των 77 Κ. Στα υλικά αυτά, σχεδόν το 80 % του διαθέσιµου όγκου 

είναι κενός, που αποτελεί ένα ποσοστό που είναι αµφίβολο αν µπορεί να 

υπερκεραστεί. Όπως διαπιστώνεται και από την Εικόνα 1890, όπου απεικονίζεται η 

µέγιστη %wt αποθήκευση υδρογόνου στους 77Κ σε σχέση µε τις τιµές της ειδικής 

επιφάνειας διαφόρων υλικών, υπάρχει µια σχεδόν γραµµική εξάρτηση µεταξύ του 

µέγιστου %wt ποσοστού και της ειδικής επιφάνειας στους 77Κ. Αντίστοιχη σχέση 

αναµένεται να υπάρχει και για υψηλότερες θερµοκρασίες.  

 

Εικόνα 18. Συσχετιστικός χάρτης µεταξύ ειδικής επιφάνειας (Langmuir, N2) και µέγιστου 
ποσοστού αποθήκευσης υδρογόνου στους 77Κ για διάφορα υλικά90. 

 

Ο άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι το µέγεθος των πόρων. Σε διάφορες µελέτες 

αναφέρεται το διαισθητικό συµπέρασµα ότι οι µικρότεροι σε µέγεθος πόροι µπορούν 

να προσροφήσουν πιο αποτελεσµατικά υδρογόνο από ότι οι µεγαλύτεροι σε µέγεθος 

πόροι. Το ιδανικό µέγεθος πόρου φαίνεται να είναι περίπου 4,5-5Å, ή 2,8-3,3 Å αν 

συνυπολογίσουµε και τις ακτίνες Van der Waals των ατόµων που αποτελούν το 

τοίχωµα του πόρου και είναι συγκρίσιµη σε µέγεθος µε τη µέση κινητική ακτίνα του 
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υδρογόνου, ~ 2,8Å. Σε ένα πόρο αυτής της διαµέτρου, το υδρογόνο αναµένεται να 

έχει πολλαπλές αλληλεπιδράσεις µε πολλά τµήµατα του τοιχώµατος του πόρου, σε 

σχέση για παράδειγµα µε ένα µεµονωµένο τµήµα ενός µεγάλου πόρου, οδηγώντας 

έτσι στην αύξηση της ισχύς της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τους πόρους του 

υλικού. Έχει προταθεί επίσης ότι η εισαγωγή καµπυλότητας στους πόρους ή µη 

γραµµικότητας στα κανάλια των πόρων, δρώντας επιπρόσθετα τους µεγέθους και της 

χηµικής λειτουργικότητας των πόρων, µπορούν και αυτά να έχουν επίδραση στη 

βελτίωση των προσροφητικών ιδιοτήτων, αν και είναι δύσκολο αυτές να 

διαπιστωθούν πειραµατικά. Ένα άλλο πρόβληµα δηµιουργείται στην προσπάθεια να 

ποσοτικοποιηθεί η σχέση µεταξύ του µεγέθους των πόρων και του ποσού του 

υδρογόνου που προσροφάται, το οποίο προκύπτει από τις µεθόδους ανάλυσης που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του όγκου και των διαστάσεων των πόρων. Το 

πρόβληµα αυτό θα υπάρχει και στην ανάλυση των δεδοµένων προσρόφησης και των 

MOF, αλλά λόγω της υψηλής κρυσταλλικότητας τους έχουµε στη διάθεση µας την 

ακριβή κρυσταλλική τους δοµή. Έτσι, µε την χρήση κατάλληλων προγραµµάτων, 

είναι δυνατός ο προσδιορισµός του όγκου και των διαστάσεων των πόρων, αν και η 

βασίζεται σε µια εκτίµηση της ακτίνας Van der Waals των ατόµων που αποτελούν το 

σκελετό. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε το µέγεθος των πόρων όπως από 

αυτό προκύπτει από την απευθείας µέτρηση αποστάσεων µεταξύ ατόµων από την 

κρυσταλλική δοµή, µε αποτέλεσµα να είναι ευκολότερη η σύγκριση των διαστάσεων 

των πόρων διαφορετικών δοµών και των συµπερασµάτων που µπορούν να 

προκύψουν από αυτές σε συνδυασµό µε άλλα πειραµατικά ή θεωρητικά δεδοµένα. 

Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι τα τοιχώµατα των πόρων θα πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν λεπτότερα, αφού τοιχώµατα µεγάλου πάχους µειώνουν τα κέντρα 

αλληλεπίδρασης µε το υδρογόνο και τελικά οδηγούν σε χαµηλότερο ποσοστό 
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αποθήκευσης υδρογόνου. Το επιθυµητό θα ήταν τα τοιχώµατα του πόρου να 

αποτελούνταν από ελαφρά άτοµα και να έχουν πάχος ατοµικής κλίµακας (όπως το 

πάχος ενός φύλλου γραφίτη για παράδειγµα). 

Ένα άλλο φαινόµενο που εµφανίζεται στα MOF και σχετίζεται άµεσα µε το 

µέγεθος των πόρων τους είναι η ύπαρξη δοµών που αποτελούνται από δυο πλέγµατα, 

τα οποία αλληλοδιεισδύουν το ένα µέσα στο άλλο. Το φαινόµενο αυτό είναι πολύ 

γνωστό και στην οικογένεια των υλικών IRMOF που διαθέτουν µεγαλύτερο µέγεθος 

οργανικών δοµικών µονάδων. Η αλληλοδιείσδυση επιδρά στο πορώδες των υλικών 

λόγω του διαµερισµού του όγκου ενός µονού πόρου σε µικρότερα µέρη, οι όγκοι των 

οποίων πλέον περιβάλλονται από µικρότερο ποσοστό του οργανικού υποκαταστάτη 

άλλα και από ένα ποσοστό ενός άλλου οργανικού υποκαταστάτη ή µιας 

δευτερογενούς δοµικής µονάδας. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η δοµή του 

Zn4O(L)3 (L=6,6'-dichloro-2,2'-diethoxy-1,1'-binapthyl-4,4'-dibenzoate), που διαθέτει 

µια τεταρτοταγή αλληλοδιεισδυόµενη δοµή µε µέγεθος πόρου 5 Å και επιφάνεια BET 

502 m2·g-1. Το υλικό αυτό µπορεί και προσροφά 1,12 %wt υδρογόνου σε 

θερµοκρασία δωµατίου και πίεση 48 bar, όταν το MIL-101  µε επιφάνεια 5500 m2·g-1 

µπορεί να προσροφήσει ποσοστό µόλις 0,43 % wt υπό τις ίδιες συνθήκες. Ένα άλλο 

παράδειγµα που µπορεί να µας δείξει την επίδραση των αλληλοδιεισδυόµενων 

πλεγµάτων είναι η εξέταση του MOF PCN-6, το οποίο σχηµατίζεται και σε 

αλληλοδιεισδυόµενη δοµή και σε µη αλληλοδιεισδυόµενη δοµή. Η τελευταία 

παρουσιάζει µεγαλύτερο συνολικό πορώδες, αλλά η πρώτη παρουσιάζει αύξηση 41% 

στην ειδική επιφάνεια, 133% στο ογκοµετρικό ποσοστό προσρόφησης υδρογόνου και 

29% στο βαρυµετρικό ποσοστό προσρόφησης υδρογόνου σε σύγκριση µε την µη 

αλληλοδιεισδυόµενη. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν εξαχθεί και από προσοµοιώσεις 

GCMC που πραγµατοποιήθηκαν σε αλληλοδιεισδυόµενα υλικά IRMOF, όπου το 
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φαινόµενο της αλληλοδιείσδυσης οδήγησε στην αύξηση της ισχύος της 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το σκελετό, που µεταφράζεται σε αύξηση της που 

µπορεί να παρατηρηθεί και από τη µορφή της ισόθερµης καµπύλης προσρόφησης 

στους 77 Κ και 1atm. Η αύξηση στην ενθαλπία αποδόθηκε στη µείωση του µεγέθους 

των πόρων σε σχέση µε την µη αλληλοδιεισδυόµενη δοµή, καθώς το υδρογόνο 

µπορεί και αλληλεπιδρά ταυτόχρονα µε περισσότερους αρωµατικούς δακτυλίους 

διαφορετικών οργανικών δοµικών µονάδων. 

Μια άλλη στρατηγική για την βελτίωση των προσροφητικών ικανοτήτων των MOF 

υλικών σε υδρογόνο είναι η ύπαρξη µη συναρµοσµένων µεταλλικών κέντρων. Η 

ύπαρξη των κέντρων αυτών σχετίζεται άµεσα µε τη δευτεροταγή δοµική µονάδα των 

MOF, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή των inverted MOF, όπου τα 

µεταλλικά κέντρα µπορούν να υπάρξουν στην πρωτοταγή δοµική µονάδα. Αµέσως 

µετά τη σύνθεση ενός MOF υλικού, οι πόροι του είναι κατακλεισµένοι από µόρια 

διαλύτη και αντιδρώντα που δε συµµετείχαν στην αντίδραση. Επιπλέον, ανάλογα µε 

τη δοµή της δευτεροταγούς δοµικής µονάδας που έχει σχηµατιστεί, µόρια διαλύτη 

µπορεί να βρίσκονται συναρµοσµένα πάνω στα µεταλλικά κέντρα αυτής. Κατά την 

εκκένωση των πόρων ώστε το υλικό να µπορέσει να έχει προσροφητικές ικανότητες 

(διαδικασία θερµικής ενεργοποίησης), η πορώδης του δοµή είναι δυνατόν να 

καταρρεύσει ολικώς ή µερικώς, ειδικά αν αποµακρυνθούν και τα µόρια εκείνα που 

είναι συναρµοσµένα πάνω στα µεταλλικά κέντρα των δευτερογενών δοµικών 

µονάδων. Αν δεν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε οι θέσεις στις όποιες υπήρχαν 

συναρµοσµένα µόρια διαλύτη, παραµένουν ελεύθερες και µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν µε µόρια υδρογόνου. Συνήθως η ισχύς της αλληλεπίδρασης είναι 

ισχυρότερη (20-160 kJ·mol-1) από αντίστοιχα υλικά χωρίς τέτοια κέντρα (4-10 

kJ·mol-1), πράγµα που αντικατοπτρίζεται στις αυξηµένες ενθαλπίες προσρόφησης που 
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µετρώνται σε αυτά τα υλικά, ενώ η ισχύς της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από το 

µεταλλικό στοιχείο και από τους υπόλοιπους υποκαταστάτες που είναι 

συναρµοσµένοι σε αυτό. Ο έλεγχος της ισχύος της αλληλεπίδρασης είναι σηµαντικός 

όχι µόνο για την προσρόφηση αλλά και για την εκρόφηση, καθώς είναι πιθανό κατά 

την εκρόφηση αν οι αλληλεπίδραση είναι πολύ ισχυρή να χρειαστεί να δοθεί κάποιο 

ποσό ενέργειας ώστε το υδρογόνο να εκροφηθεί. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ µοριακού υδρογόνου και µη συναρµοσµένων µεταλλικών κέντρων είναι 

γνωστές στην βιβλιογραφία σαν αλληλεπιδράσεις τύπου Kubas. Το επιθυµητό θα 

ήταν να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα µη συναρµοσµένα µεταλλικά κέντρα 

µέσα στο υλικό, ώστε να µπορούν να αλληλεπιδράσουν όσο το δυνατό περισσότερα 

υδρογόνα. Αυτό επηρεάζεται άµεσα από τη δοµή της δευτεροταγούς δοµικής 

µονάδας, ενώ η εισαγωγή ατόµων µετάλλου τα οποία δεν θα διαθέτουν µη 

συναρµοσµένα µεταλλικά κέντρα συνεισφέρει µόνο αρνητικά στη δοµή, καθώς 

αυξάνει το βάρος της µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού βαρυµετρικού ποσοστού 

του υλικού.  

Παραδείγµατα της παραπάνω στρατηγικής αποτελεί η περίπτωση που σαν 

µεταλλικό κατιόν χρησιµοποιείται Cu. Στην περίπτωση του το πεδίο των 

υποκαταστατών που υπάρχει επιτρέπει την εύκολη απελευθέρωση του αξονικού 

υποκαταστάτη. Επιπλέον, η δοµή της δευτεροταγούς δοµικής µονάδας (επίπεδη 

τετραγωνική για την περίπτωση που έχουµε σχηµατισµό δοµής από δυο κατιόντα Cu, 

τύπου Paddlewheel) είναι σταθερή και συνεπής µε τη συµµετρια που απαιτείται να 

υπάρχει ώστε να σχηµατιστούν τοπολογίες όπως των υλικών MOF-11 και HKUST-1 

(παρουσιάζοντας ενθαλπία προσρόφησης ~6,6 kJ·mol-1). Στην περίπτωση του MOF-

505, το οποίο έχει και αυτό σαν δευτεροταγή δοµική µονάδα τη δοµή τύπου 

Paddlewheel Cu2(CO2)4, µετρήθηκε να έχει 2,5 %wt προσρόφηση υδρογόνου στους 
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77Κ και για πίεση 0,1 Mpa. Μια θεωρητική µελέτη πάνω σε αυτή τη δοµή έδειξε πως 

η αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε τα µεταλλικά κέντρα είναι ενεργειακά 

προτιµητέα σε σχέση µε την υπόλοιπη δοµή µε ενέργειες αλληλεπίδρασης µεταξύ 9-

13 kJ·mol-1, ανάλογα µε τη διαµόρφωση του υδρογόνου. Άλλα υλικά που έχουν 

παρατηρηθεί πειραµατικά και παρουσιάζουν µη συναρµοσµένα µεταλλικά κέντρα, 

έχουν εµφανίσει ελαφρά υψηλότερες ενθαλπίες προσρόφησης, όπως τα Mg-MOF 

(~9,5 kJ·mol-1), τα Prussian Blue (~7,4 kJ·mol-1) και τα MOF-74(~8,3 kJ·mol-1).  

Μια εναλλακτική στρατηγική είναι η ενσωµάτωση µεταλλικών κέντρων µέσα στη 

δοµή της οργανικής δοµικής µονάδας. Αυτό έχει πραγµατοποιηθεί στη δοµή ενός 

MOF υλικού που βασίζεται στο Co (PCN-9), που παρουσίασε βαρυµετρικό ποσοστό 

προσρόφησης ~1,5 %wt στους 77Κ και για πίεση 1 atm και ενθαλπία προσρόφησης 

~8,3 kJ·mol-1 . 

Μια σηµαντική παράµετρος που µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των 

βαρυµετρικών στόχων που έχουν τεθεί είναι η δηµιουργία MOF δοµών που οι 

µεταλλικές δοµικές τους µονάδες θα αποτελούνται από ελαφρύτερα µέταλλα, ώστε να 

µειωθεί η ολική πυκνότητα του σκελετού. Τέτοιες δοµές MOF θα βασίζονται σε  

κατιόντα όπως Li+, Na+, Mg2+ και Al3+. Παρότι τα δυο πρώτα µονοκατιόντα είναι 

πιθανόν να συµµετέχουν σε σκελετικά υλικά τα οποία θα είναι εύκολα υδρολύσιµα, 

τα άλλα δυο είναι πιθανό να σχηµατίζουν ισχυρούς δεσµούς συναρµογής. Ο 

σχηµατισµός οξειδίων και ο οκταεδρικός βαθµός συναρµογής αυτών των µετάλλων 

είναι γνωστά χαρακτηριστικά των Mg2+ και Al3+, χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό και σύνθεση νέων σκελετικών υλικών. Το µόνο 

υλικό MOF που βασίζεται στο Al µέχρι σήµερα είναι το MIL-53, το όποιο µπορεί και 

προσροφά 3,8 %wt  στους 77Κ και πίεση 16 bar, αλλά παρουσιάζει υστέρηση στην 

καµπύλη της ισόθερµης κατά την διαδικασία της εκρόφησης. Βιβλιογραφικά 
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υπάρχουν και κάποιες αναφορές σχετικές µε MOF που βασίζονται στο Mg, αλλά  

έχουν δείξει ότι δεν έχουν µόνιµο πορώδες. 

Στην βελτίωση των MOF υλικών για αποθήκευση υδρογόνου σηµαντικό ρόλο 

έχουν να κάνουν πέραν των δευτεροταγών µεταλλικών δοµικών µονάδων και οι 

οργανικές δοµικές µονάδες που χρησιµοποιούνται. Για τις δοµικές αυτές µονάδες, 

υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός οργανικών µορίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 

είτε αυτούσιες, είτε προσθέτοντας µε οµοιοπολικούς δεσµούς στη δοµή τους  

λειτουργικές οµάδες. Ένα καλό παράδειγµα για το τι µπορεί να γίνει σε µια δοµή 

όσον αφορά τις οργανικές δοµικές µονάδες, αποτελούν τα υλικά της οικογένειας 

IRMOF. Τα υλικά αυτά διαφέρουν µεταξύ τους κατά κύριο λόγο µόνο στο κυρίως 

τµήµα της οργανικής δοµικής µονάδας. Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική, αυξάνοντας 

την αρωµατικότητα του κυρίως οργανικού µέρους, από ένα απλό βενζολικό δακτύλιο 

(IRMOF-1) σε κυκλοβουτυλοβενζόλιο (IRMOF-6) και σε ναφθαλένιο (IRMOF-8) 

αυξάνεται ικανοποιητικά το ποσοστό προσρόφησης υδρογόνου, από 0,5 %wt για το 

πρώτο υλικό, σε  1,5 %wt και σε 1,5 %wt αντίστοιχα για τα δυο άλλα. Η δεύτερη 

στρατηγική έχει να κάνει µε τη προσθήκη λειτουργικών οµάδων ώστε να βελτιωθεί η 

έλξη του υδρογόνου από την οργανική δοµική µονάδα. Ένας τρόπος είναι η 

προσθήκη λειτουργικών οµάδων που θα δρουν σαν ηλεκτρονιοδότες στην κεντρική 

δοµική µονάδα. Στην οικογένεια IRMOF υπάρχουν τέτοια υλικά, τα οποία έχουν 

προκύψει αντικαθιστώντας ένα άτοµο υδρογόνου του βενζολίου (IRMOF-1) µε -Br 

(IRMOF-2) και -NH2 (IRMOF-3), ή αντικαθιστώντας και τα τέσσερα υδρογόνα του 

βενζολίου µε -CH3 (IRMOF-18). Μια τρίτη στρατηγική έχει να κάνει µε την 

προσθήκη ετεροατόµων, αντικαθιστώντας άτοµα άνθρακα του κυρίου µέρους της 

οργανικής δοµικής µονάδας, στρατηγική που έχει επιτευχθεί µέσω της προσθήκης 

ατόµων θείου (αντικαθιστώντας την µονάδα benzene dicarboxylate µε την thieno-
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[3,2-b]thiophene, IRMOF-20). Στην περίπτωση αυτή σκοπός είναι η αύξηση της 

πολοσιµώτητας και µέσω αυτής η αύξηση της ισχύος της αλληλεπίδρασης της 

οργανικής µονάδας µε το υδρογόνο. Στην πράξη όµως µόνο µικρή βελτίωση της 

αποθήκευσης παρατηρήθηκε, που ίσως να έχει να κάνει µε τη µεταβολή των φυσικών 

χαρακτηριστικών των υλικών λόγω του όγκου των υποκαταστατών.  

Μια άλλη προσέγγιση για την βελτίωση τόσο των επιθυµητών διαστάσεων των 

πόρων όσο και του ποσοστού προσρόφησης υδρογόνου είναι ο διαποτισµός 

(impregnation) µε ένα άλλο προσροφήτη ή προσροφητική επιφάνεια µέσα στο ήδη 

σχηµατισµένο υλικό. Αυτό µπορεί να γίνει µε εισαγωγή ενός µη πτητικού συστατικού 

ή µε την αλληλοδιείσδυση των σκελετών δυο παρόµοιων σκελετικών υλικών. Ένα 

παράδειγµα αποτελεί η ενσωµάτωση φουλερενίων µέσα στο MOF-177 µέσω 

διαλύµατος. Επιπλέον της µείωσης της ελεύθερης διαµέτρου των πόρων, τα πρόσθετα 

αυτά µπορούν να προσφέρουν σε επιπρόσθετες θέσεις δέσµευσης του υδρογόνου. Ο 

διαποτισµός µε πιο ενεργά συστήµατα µπορεί να προσφέρει στο υλικό πιο ισχυρές 

θέσεις για την αύξηση του ποσοστού του υδρογόνου ειδικά στη θερµοκρασία 

δωµατίου. Το ποσοστό του διαποτισµού του υλικού θα πρέπει να είναι µέχρι του 

σηµείου όπου αυτό θα προσφέρει λογική αύξηση του ποσοστού του υδρογόνου σε 

σχέση µε τη µάζα που προσθέτει στο υλικό το ενεργό αντιδραστήριο. Θα ήταν επίσης 

επιθυµητό το ενεργό κέντρο να µην εµποδίζει την πρόσβαση σε προϋπάρχοντα 

κέντρα δέσµευσης του σκελετού, αλλά να µένει µέσα στο πόρο σε τέτοια θέση ώστε 

να έχει τις ελάχιστες δυνατές επαφές µε το σκελετό του υλικού. Από την άλλη, το 

ενεργό κέντρο θα πρέπει να είναι επαρκώς δεσµευµένο µέσα στο υλικό ώστε να µην 

εκροφάται µαζί µε το υδρογόνο κατά τη διαδικασία την εκρόφησης. Αντίστοιχες ιδέες 

σε υλικά βασισµένα στο άνθρακα υπάρχουν, όπως οι περιπτώσεις εµπλουτισµού 

διαφόρων µορφών άνθρακα µε αλκάλια, µέταλλα µετάπτωσης ή σύµπλοκα αυτών. 
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Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της αποθήκευσης του 

υδρογόνου σε νέα νανοδοµηµένα υλικά, η βελτίωση των προσροφητικών τους 

ικανοτήτων υφιστάµενων υλικών και ο σχεδιασµός νέων υλικών µε βάση τους 

κανόνες για αυξηµένη προσροφητική ικανότητα σε υδρογόνο που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. Κατά την διάρκεια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

αποφασίστηκε να ασχοληθούµε µε τα υλικά IRMOF αρχικά και στη πορεία και µε τα 

υλικά COF, αφού και τα οι δυο αυτές κατηγορίες υλικών εκπλήρωναν αρκετά από τα 

επιθυµητά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. Η κύρια κατεύθυνση της µελέτης αυτών 

των υλικών ήταν η εκτίµηση των αποθηκευτικών ικανοτήτων τους στην αρχική τους 

δοµή και στη συνέχεια η τροποποίηση αυτών των δοµών ή και ο σχεδιασµός 

παρόµοιων υλικών για τη βελτίωση των αποθηκευτικών τους ικανοτήτων. Για τη 

µελέτη αυτών των πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς από πρώτες αρχές-για την 

εκτίµηση της ισχύος των αλληλεπιδράσεων και της µοριακής γεωµετρίας που 

σχηµατίζεται κατά την αλληλεπίδραση των υδρογόνων µε τις δοµές που µελετήσαµε-

και προσοµοιώσεις GCMC για να προβλεφτούν οι ισόθερµες προσρόφησης 

υδρογόνου στους 77 και τους 300 Κ και για πιέσεις µέχρι 100 bar, ώστε να 

επιβεβαιωθούν οι βελτιωµένες αποθηκευτικές ικανότητες των τροποποιηµένων 

υλικών και να προκύψουν πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα για την προσροφητική 

συµπεριφορά και ικανότητα των υλικών αυτών. 
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2 Θεωρία 

 

 Θα µπορούσαν να οριστούν τρεις βασικές κατηγορίες προσεγγίσεων της 

υπολογιστικής χηµείας, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην προσοµοίωση µοντέλων 

µοριακών συστηµάτων: 

• Οι απλές συγκριτικές και γραφικές προσεγγίσεις (Simple comparative and 

Graphical approaches). Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται µέθοδοι όπως η 

graphical inspection, molecular superposition και άλλες. Αυτές 

χρησιµοποιούνται σαν ένα πρωταρχικό βήµα για την πιστοποίηση βιολογικά 

ενεργών µορίων και την ανίχνευση των µοριακών ιδιοτήτων που απαιτούνται 

ώστε κάποιο µόριο να χαρακτηρίζεται ενεργό. Τα αποτελέσµατα που 

εξάγονται από τέτοιες µελέτες µπορεί να είναι µόνο ποιοτικά. 

• Οι εµπειρικές µέθοδοι-µέθοδοι µοριακής µηχανικής (MM) και δυναµικής 

(MD) και οι µέθοδοι Monte Carlo (MC). Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών 

στηρίζεται στη χρήση σχετικά απλών ενδοατοµικών δυναµικών που 

πραγµατοποιούν βασικές ενεργειακές συγκρίσεις και βελτιστοποιήσεις 

γεωµετριών. Τα δυναµικά που χρησιµοποιούνται µπορούν να περιγράψουν 

µεγάλο αριθµό αλληλεπιδράσεων, όπως οµοιοπολικούς δεσµούς, 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις δυνάµεων διασποράς. 

Οι µέθοδοι αυτοί είναι γενικά πολύ ευχρηστες και γρήγορες σε χρόνο σε 

σχέση µε τους κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς και µπορούν να 

προσοµοιάσουν µεγαλύτερα µοριακά συστήµατα σε σχέση µε τους 

κβαντοµηχανικούς. Βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι η ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων που δίνουν εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο δυναµικό και 
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τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται σε αυτό για να προσοµοιαστεί το 

µοριακό σύστηµα. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα σύνολα παραµέτρων που 

χρησιµοποιούνται για πιο εξειδικευµένα συστήµατα, ώστε να δίνουν για αυτά 

ακριβέστερα αποτελέσµατα. Κατά κανόνα, αυτές οι µέθοδοι δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν σε µοριακά συστήµατα στα οποία πραγµατοποιούνται 

χηµικές αντιδράσεις (σπάσιµο ή σχηµατισµό δεσµών) αφού δεν εισάγεται σε 

αυτές τις προσοµοιώσεις η ηλεκτρονική δοµή. 

• Κβαντικές µέθοδοι. Σε αυτές λαµβάνεται αυστηρά υπόψη η ηλεκτρονική δοµή 

και για το λόγο αυτό έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και 

χρόνο.  

Οι κβαντικές µέθοδοι αυτοί µπορούν να χωριστούν σε δυο υποκατηγορίες:  

a. Ηµιεµπειρικές µέθοδοι. Πρόκειται για κβαντικές µεθόδους στις οποίες κάποια 

δεδοµένα εισάγονται παραµετρικά ώστε να αποφευχθεί ο υπολογισµός τους, 

όπως για παράδειγµα τα µήκη των δεσµών και η ισχύς των δεσµών,  

 

b. από πρώτες αρχές µέθοδοι (first principles study). Σε αυτές τις µεθόδους δεν 

εισάγεται καµιά παράµετρος και εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε µοριακό σύστηµα, σε αντίθεση µε τις ηµιεµπειρικές που απαιτείται 

η ύπαρξη παραµέτρων από πειραµατικά ή από µεγάλης ακρίβειας θεωρητικά 

δεδοµένα. Οι πιο βασικές κατηγορίες µεθόδων από πρώτες αρχές είναι:  

 

I. οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν τη θεωρία Hartee-Fock (περιγραφή της 

ηλεκτρονικής δοµής µέσω της κυµατοσυνάρτησης).  

II. οι post Hartee-Fock µέθοδοι που λαµβάνουν υπόψη τους στον υπολογισµό 

τη συσχέτιση µεταξύ ηλεκτρονίων (electron correlation), όπως οι µέθοδοι 
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Configuration interaction (CI), Coupled Cluster (CC) και Pertubation 

Theory (MP). 

III.  µέθοδοι που στηρίζονται στο συναρτησιακό της ηλεκτρονικής 

πυκνότητας (DFT), η οποία αποτελεί και µια αρχική βάση του 

υπολογισµού του ηλεκτρονιακού συσχετισµού. 

 Η χρήση των µεθόδων από πρώτες αρχές αποτελούν το βασικό εργαλείο της 

Κβαντικής Χηµείας σήµερα και είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι τιµές διαφόρων 

χηµικών ιδιοτήτων µε παρά πολύ µεγάλη ακρίβεια. Στην πραγµατικότητα πολύ 

µεγάλης ακρίβειας υπολογισµοί έχουν πραγµατοποιηθεί µόνο σε πολύ µικρά µόρια, 

αφού για µεγαλύτερα µοριακά συστήµατα είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει 

αυτό λόγω των απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ και σε εύρος χρόνου και της 

µεγάλης ευαισθησίας στην επιλογή συναρτήσεων βάσεως. 

 Η θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονικής πυκνότητας (Density 

Functional Theory) στις µέρες µας έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για 

τη µελέτη µοριακών συστηµάτων και µπορεί να περιγράψει µε ιδιαίτερη επιτυχία 

διάφορες µοριακές ιδιότητες. Αυτό οφείλεται στη συνεχή βελτίωση των 

συναρτησιακών µε τα οποία εκφράζεται και µπορεί να δώσει τόσo ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά αποτελέσµατα. Στα φαινόµενα που σχετίζονται µε µόρια και 

συσσωµατώµατα της ύλης. 
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2.1 Θεωρία Hartree-Fock. 

 Οι από πρώτες αρχές υπολογιστικές τεχνικές θεµελιώνονται µε βάση τη 

θεωρία που ανέπτυξαν οι Hartree και Fock (HF). Η θεωρία HF ξεκινά µε τη θεώρηση 

ότι το κάθε ηλεκτρόνιο του συστήµατος αλληλεπιδρά µε όλα τα άλλα ηλεκτρόνια και 

όλους τους πυρήνες. Ο “ακριβής” πολυηλεκτρονιακός χαµιλτονιανός τελεστής της 

εξίσωσης Schrodinger µπορεί να γραφεί για το σύστηµα µας αλλά χωρίς να είναι 

γνωστή η ακριβής µορφή της ηλεκτρονιακής κυµατοσυνάρτησης. Η θεωρία Hartree  

εισάγει την απλούστερη δυνατή προσέγγιση για να εκφράσει την συνολική 

κυµατοσυνάρτηση σαν ένα γινόµενο µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων. Το 

κάθε ηλεκτρόνιο κινείται στο δικό του τροχιακό υπό την επίδραση ενός µέσου πεδίου 

που οφείλεται στην ύπαρξη δυναµικού (δυναµικό Hartree) που δηµιουργείται από τα 

υπόλοιπα ηλεκτρόνια και στους πυρήνες του συστήµατος (προσέγγιση κεντρικού ή 

µέσου πεδίου, Central or Mean Field Approximation). Οι υπολογισµοί στηρίζονται 

στην θεωρία των µεταβολών και συνεχίζονται έως ότου επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Τα 

αποτελέσµατα που παράγονται από αυτούς τους υπολογισµούς δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά. 

 Μια βελτίωση στη θεωρία του Hartree προήλθε όταν ο Fock  προσέθεσε µια 

επιπλέον παράµετρο, την εισαγωγή στη µέθοδο του σπίν των ηλεκτρονίων και της 

απαγορευτικής αρχής του Pauli. Το γινόµενο Hartree  γενικεύεται σε ένα άθροισµα 

τέτοιων γινοµένων µε εναλλασσόµενο πρόσηµο (συµβατικά γράφεται µε τη µορφή 

µιας ορίζουσας Slater), οπότε εξασφαλίζεται η απαίτηση της αντισυµµετρικότητας 

της κυµατοσυνάρτησης. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται η οµώνυµη απαγορευτική 

αρχή του Pauli (η ύπαρξη δυο ηλεκτρονίων που θα έχουν τις τιµές όλων των 

κβαντικών αριθµών ίδιες δεν επιτρέπεται). Κάθε ηλεκτρόνιο περιβάλλεται από µια 

περιοχή στο χώρο, που καλείται ως “οπή ανταλλαγής” (exchange hole), στην οποία 
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κανένα άλλο ηλεκτρόνιο µε το ίδιο σπίν δεν µπορεί να υπάρξει. Ή ύπαρξη της οπής 

αυτής έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των απωστικών δυνάµεων  Coulomb µεταξύ 

των ηλεκτρονίων µε ίδιο σπίν, δρώντας έτσι για αυτά σαν ένα ενεργό ελκτικό 

δυναµικό (exchange potential), οπότε σταθεροποιείται το σύστηµα και βελτιώνονται 

τα αποτελέσµατα της Hartree. 

Μονοηλεκτρονιακές εξισώσεις 
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Hatrtee-Fock: (2) 
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 Ο τελευταίος όρος στο αριστερό µέρος της εξίσωσης (2) εκφράζει την 

ενέργεια ανταλλαγής (exchange energy) το si, sj αναφέρονται στο σπίν. Ο όρος αυτός 

είναι µη µηδενικός µόνο στις περιπτώσεις ηλεκτρονίων µε το ίδιο σπίν. 

 Οι συµβατικοί από πρώτες αρχές HF υπολογισµοί χρησιµοποιούν σαν 

προσέγγιση της κυµατοσυνάρτησης µια και µόνο ορίζουσα Slater. Οι υπολογισµοί 

αυτοί στην κβαντική χηµεία αναφέρονται σαν υπολογισµοί σε επίπεδο SCF (Self 

Consistent Field), λόγω της διαδικασίας που χρησιµοποιείται για την επίλυση της 

εξίσωσης HF. Οι υπολογισµοί αυτοί πραγµατοποιούνται µέσω επαναλήψιµων 

κύκλων, έως ότου επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Πιο ακριβείς προσεγγίσεις µε τη µορφή 

µιας σειράς τέτοιων οριζουσών οδηγούν στις µεθόδους υπολογισµού του 

ηλεκτρονιακού συσχετισµού (electron correlation). 
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 Λόγω της µαθηµατικής φύσης της προσέγγισης HF, οι συναρτήσεις τύπου 

Gauss αποδείχτηκαν πιο αποτελεσµατικές και κυρίως πιο πρακτικές για την 

περιγραφή των µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων που χρησιµοποιούνται. Η 

πρακτικότητα των συναρτήσεων τύπου Gauss οφείλεται στην ιδιότητα τους ότι ο 

γραµµικός τους συνδυασµός παράγει πάλι µια συνάρτηση τύπου Gauss. Οι 

συναρτήσεις αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κόρον στις HF µεθόδους και όχι µόνο, 

ενώ τεράστιες προσπάθειες γίνονται για την βελτίωση τους µέσω των λεγόµενων 

“optimal Gaussian Basis Sets”. Η ποιότητα των βάσεων φαίνεται να είναι το µέσο 

ελέγχου µεταξύ της ταχύτητας και ακρίβειας των υπολογισµών. 

 Η µέθοδος HF µπορεί και προβλέπει µε καλή ακρίβεια τις τιµές µιας σειράς 

ιδιοτήτων µορίων. Για πολλά µικρά µόρια, όπως για τα H2, H2O, CH4, C6H6, CO, N2 

NH3 οι προβλεπόµενες τιµές των ενδοατοµικών αποστάσεων και γωνιών πλησιάζουν 

εκπληκτικά τις πειραµατικές. Ακόµα και οι δονητικές συχνότητες που λαµβάνονται 

µέσω της κλίσης της καµπύλης της ολικής ενέργειας συναρτήσει των αποστάσεων 

των πυρήνων, προσαρµόζοντας έναν αρµονικό ταλαντωτή στο ελάχιστο της 

παραγώγου της ενέργειας ως προς τη θέση, διαφέρουν µόνο κατά 10% περίπου. Οι 

τιµές αυτές που αφορούν την ολική ενέργεια είναι λιγότερο ικανοποιητικές. Για 

παράδειγµα, η διαφορά ανάµεσα στην ολική ενέργεια ενός µορίου N2 και σε αυτές 

που αντιστοιχούν σε δυο ξεχωριστά άτοµα Ν θα έπρεπε να δίνει την ενέργεια 

σύνδεσης του µορίου. Τελικά βρέθηκε ότι η τιµή της ολικής ενέργειας είναι πολύ 

ευαίσθητη στην επιλογή της βάσης συναρτήσεων και ακόµα και σε πολύ µεγάλες 

βάσεις συναρτήσεων δεν υπήρχε ικανοποιητική συµφωνία µε το πείραµα. Έτσι 

φαίνεται πως η θεωρία µπορεί να προβλέψει µε καλή ακρίβεια τη σωστή γεωµετρία 

του µορίου αλλά όχι και την ολική του ενέργεια. 
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 Η µέθοδος HF είχε και κάποιες αποτυχίες στις προβλέψεις της. Για 

παράδειγµα, ένα µόριο F2 προβλέπεται να είναι λιγότερο σταθερό από ότι δυο 

αποµονωµένα µόρια F. Ένα άλλο παράδειγµα είναι το µόριο O3, του οποίου η 

γεωµετρία και τα δονητικά χαρακτηριστικά αποδειχτήκαν ακόµα πιο δύσκολα. 

Παρότι ο σωστός υπολογισµός των ενεργειών πρόσδεσης µπορεί να είναι 

προβληµατικός, εντούτοις οι σχετικές ενέργειες µεταξύ δυο διαφορετικών µορφών 

του ίδιου µορίου ή µεταξύ δυο ισοµερών, είναι συχνά ακριβείς στο όριο των 10 

kJ·mol-1(~1eV) ή και καλύτερα. 

 Μέχρι αυτό το σηµείο, η θεωρία HF έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως σε µικρά 

µόρια. Το πρόβληµα ξεκινάει όταν χρειαστεί να µελετήσουµε µεγαλύτερα µοριακά 

συστήµατα, όπου η πρόβλεψη της ακριβούς γεωµετρίας είναι πολύ σηµαντική για την 

πρόβλεψη των ενεργειακών διαφορών, ενώ η λεπτοµερής παρακολούθηση όλων των 

δυνατών θέσεων των πυρήνων στο χώρο δεν είναι εύκολη. Έτσι, απαιτείται η 

ανάπτυξη πιο πολύπλοκων τεχνικών για την βελτιστοποίηση της γεωµετρίας.  

 Το πρόβληµα της µελέτης µεγαλύτερων µοριακών συστηµάτων σχετίζεται 

άµεσα µε της αλληλεπιδράσεις και την συσχετισµένη κίνηση των ηλεκτρονίων στο 

χώρο. Οι συσχετίσεις µεταξύ των ηλεκτρονίων ενός συστήµατος µπορούν να 

χαρακτηριστούν είτε σαν µικρής εµβέλειας (short range) είτε σαν µεγάλης εµβέλειας 

(long range). Οι τελευταίες µπορούν να αναπαρασταθούν σε µεγάλο βαθµό µε τη 

θεωρία µέσου πεδίου HF. Οι πρώτες σχετίζονται µε την περιοχή γύρω από το κάθε 

ηλεκτρόνιο του µορίου και είναι πιο δύσκολο να αναπαρασταθούν σωστά. Σε µεγάλο 

βαθµό, το κεντρικό πρόβληµα έχει να κάνει µε την αναζήτηση κατάλληλων τρόπων 

ώστε αυτές οι αλληλεπιδράσεις να εισαχθούν µε όσο το δυνατόν καλύτερη ακρίβεια 

στη προσέγγιση του µέσου πεδίου. 
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2.2 Μέθοδοι για τον υπολογισµό της ηλεκτρονιακής συσχέτισης. 

 Στην πορεία εξέλιξης της κβαντικής και υπολογιστικής χηµείας αναπτύχθηκαν 

διάφορες µέθοδοι, οι οποίες εισήγαγαν στην αρχική κυµατοσυνάρτηση τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ηλεκτρονίων του συστήµατος. Η κατηγορία αυτή των 

µεθόδων είναι γνωστοί ως Post HF µέθοδοι, µε πιο γνωστές τις ακόλουθες: 

Configuration Interaction (CI), Coupled Cluster (CC), Moller-Plesset Pertubation 

Theory (MP ή MPPT), Gaussian 2 (G2). 

 Παρόλο που οι µέθοδοι αυτές αποτελούν µια σαφή βελτίωση στη θεωρία HF, 

έχουν και αυτές τα δικά τους όρια και περιορισµούς. Για παράδειγµα, στις CI 

µεθόδους η συνολική κυµατοσυνάρτηση εκφράζεται µέσω ενός γραµµικού 

συνδυασµού οριζουσών Slater (γραµµικός συνδυασµός κυµατοσυναρτήσεων) και 

τελικά έχουµε σύγκλιση στην ακριβή λύση αλλά µε δραµατικές απαιτήσεις στην 

υπολογιστική ισχύ και σε χρόνο CPU. Το γεγονός αυτό περιορίζει τέτοιου είδους 

υπολογισµούς σε µοριακά συστήµατα µερικών µόνο ατόµων. 

 Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια τα οποία πρέπει 

να ικανοποιεί µια υπολογιστική µέθοδος ώστε να θεωρείται αποτελεσµατική και 

ακριβής για εφαρµογή σε οποιοδήποτε σύστηµα. Έτσι µια τέτοια µέθοδος πρέπει: 

 

• να είναι καλά ορισµένη-να δίνει µια συνεχή δυναµική ενεργειακή επιφάνεια 

και µια µοναδική τιµή ενέργειας για δεδοµένη διάταξη πυρήνων. 

• Να είναι συνεπής ως προς το µέγεθος (size consistent). 

• Να είναι ακριβής όταν εφαρµόζεται σε σύστηµα δυο ηλεκτρονίων. 

• Το απαιτούµενο υπολογιστικό κόστος να αυξάνει σχετικά αργά σε σχέση µε 

το µέγεθος του υπό µελέτη συστήµατος. 
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• Να δίνει αποτελέσµατα µε πολύ καλή ακρίβεια σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

πειραµατικές τιµές. 

• Να µπορεί να εφαρµοστεί σε αυτή η µέθοδος των µεταβολών ώστε να 

υπάρχει µια ενεργειακή τιµή που να αποτελεί άνω όριο στην ακριβή 

(υπολογισµένη). 
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2.3 Θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας (DFT). 

 Οι διάφορες υπολογιστικές τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία του 

συναρτησιακού της ηλεκτρονικής πυκνότητας συνελήφθησαν σαν ιδέα στα τέλη του 

1920, από τις εργασίες των Fermi και Thomas, οι οποίοι εισήγαγαν την ιδέα να 

εκφράσουν την ενέργεια ενός συστήµατος σαν συνάρτηση της συνολικής 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Το 1951 ο Slater εφάρµοσε την ίδια ακριβώς ιδέα στην 

βελτίωση της µεθόδου Hartree-Fock-Slater (γνωστή και ως Χα), αρχικά θεωρώντας 

την σαν µια προσεγγιστική µεθοδολογία σε σχέση µε τη HF θεωρία, αλλά πλέον 

σήµερα θεωρείται σαν η πρωταρχική θεωρία της DFT. 

 Οι θεωρίες Hartree  και HF που παρουσιάστηκαν έως τώρα βασίζονται στη 

µέθοδο των µεταβολών. Παρότι πρόκειται για ισχυρό µαθηµατικό εργαλείο, η 

επιτυχία της µεθόδου αυτής στηρίζεται αποκλειστικά στην όσο το δυνατό καλύτερη 

επιλογή της αρχικής υπόθεσης για την επίλυση του προβλήµατος. Έτσι, όσο 

καλύτερη είναι η αρχική κυµατοσυνάρτηση (όσο καλύτερα αναπαριστά το 

πραγµατικό µας σύστηµα), τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα πάρουµε από τη θεωρία 

των µεταβολών. Για αυτό και στη HF η αντισυµµετρική κυµατοσυνάρτηση βοηθά 

στη περιγραφή της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής (exchange interaction) και δίνει 

καλύτερα αποτελέσµατα σε µικρά συστήµατα, κάτι που δε γίνεται µε τη 

κυµατοσυνάρτηση-γινόµενο Hartree. 

 Η βασική ιδέα της θεωρίας DFT είναι η αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων 

των ηλεκτρονίων µέσω των γενικευµένων συναρτησιακών της πυκνότητας τους. 

 Όπως είναι γνωστό, από τη στιγµή που θα προσδιοριστεί η κυµατοσυνάρτηση 

Ψ για µια συγκεκριµένη κατάσταση του συστήµατος µας, τότε είναι δυνατό να 

προσδιοριστούν οι αναµενόµενες τιµές οποιασδήποτε φυσικής ποσότητας, µε χρήση 

του αντίστοιχου κβαντοµηχανικού τελεστή. Η ποσότητα: 
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δίνει την πιθανότητα το ηλεκτρόνιο 1 να βρίσκεται µέσα στο στοιχείο όγκου dV1, 

γύρω από το σηµείο που προσδιορίζεται µέσω του r1, το  ηλεκτρόνιο 2 να βρίσκεται 

µέσα στο στοιχείο όγκου dV2, γύρω από το σηµείο που προσδιορίζεται µέσω του r2 

κ.τ.λ.. Αν η Ψ περιγράφει ένα σύστηµα που περιέχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο, τότε η 

ποσότητα |Ψ(r)|2dV δίνει την πιθανότητα να βρούµε µέσα το ηλεκτρόνιο µέσα στο 

στοιχείο όγκου dV γύρω από το σηµείο r (σε καρτεσιανές συντεταγµένες, 

dV=dxdydz). Ολοκληρώνοντας την Ψ σε όλο το χώρο για όλες τις µεταβλητές 

(αθροίζοντας δηλαδή τις πιθανότητες κάθε στοιχείου όγκου dV) παίρνουµε την 

πιθανότητα να βρούµε τα ηλεκτρόνια οπουδήποτε µέσα στο χώρο (αρκεί η Ψ να είναι 

κανονικοποιηµένη). Κατ επέκταση, είναι εύκολο να εκφράσουµε και την 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα µε βάση αυτή τη ποσότητα: 
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όπου Ν ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων του συστήµατος και δ(r) η συνάρτηση 

του Dirac, η εισαγωγή της οποίας ανάγει την προηγούµενη έκφραση σε ολοκλήρωση 

πάνω σε όλα τα διανύσµατα θέσης ri εκτός από ένα. Το ποιό είναι αυτό δεν έχει 

σηµασία, αφού τα ηλεκτρόνια δεν είναι διαχωρίσιµα. Έτσι έχουµε: 
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Στην περίπτωση µιας κυµατοσυνάρτησης που περιγράφει ένα σύστηµα ενός µόνο 

ηλεκτρονίου θα έχουµε: 
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δηλαδή η ηλεκτρονιακή πυκνότητα ταυτίζεται µε την πυκνότητα πιθανότητας να 

βρούµε ένα ηλεκτρόνιο στο χώρο. 

 Το δυναµικό Hartree όπως είπαµε αναφέρεται στην επίδραση του κάθε 

ηλεκτρονίου µε τη µέση τιµή της πυκνότητας των υπολοίπων. Έστω ότι γνωρίζουµε 

τις µονοηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις φi(r), µπορούµε για κάθε ηλεκτρόνιο i να 

εκφράσουµε την πυκνότητα που αντιστοιχεί σε αυτό: 

( ) 2
)(rrp ii φ=    (7) 

Η συνολική πυκνότητα όλων των ηλεκτρονίων είναι : 
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 Για πολλά χρόνια, η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας για την 

περιγραφή του υπό µελέτη πολυηλεκτρονιακού συστήµατος στηριζόταν περισσότερο 

στη φυσική διαίσθηση των ερευνητών ότι κάτι τέτοιο έχει λογική βάση, παρά στην 

αυστηρή απόδειξη ότι κάτι τέτοιο υφίσταται. Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα σαν έννοια 

είναι περισσότερο εύχρηστη από ότι η κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει ένα 

σύστηµα Ν ηλεκτρονίων. Η κυµατοσυνάρτηση των Ν ηλεκτρονίων είναι ένα 

σύστηµα που περιέχει 3Ν µεταβλητές (4Ν εάν ληφθεί υπόψη και το σπίν), ενώ η 

θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας µόνο τρείς. Εξαρτάται από τα x, y, z, ενώ 

αν ληφθεί υπόψη και το σπίν, µπορούν να οριστούν δυο πυκνότητες, µια µε το σπίν 

πάνω ρ↑(r) (alpha) και µια µε το σπίν κάτω ρ↓(r) (beta). Έτσι, µε τη χρήση του ρ(r) 

σαν βασική µεταβλητή στη µεταβολική προσέγγιση επιταχύνονται οι υπολογισµοί. 
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 Η κανονική απόδειξη της θεωρίας DFT ήρθε στη δεκαετία του 1960, όταν οι 

Hohenberg και Kohn δηµοσίευσαν µια θεώρηση κατά την οποία η ενέργεια της 

βασικής κατάστασης ενός µη εκφυλισµένου ηλεκτρονιακού συστήµατος και οι 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές ιδιότητες τους ορίζονται µοναδικά µέσω της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας. Πάντως, παρόλο που η θεώρηση των  Hohenberg και Kohn επιβεβαιώνει 

την ύπαρξη ενός συναρτησιακού που συνδέει την ηλεκτρονική πυκνότητα και την 

ολική ενέργεια του συστήµατος, δεν αναφέρεται στη µορφή που θα πρέπει να έχει 

αυτό το συναρτησιακό. 

 Το 1964 οι  Hohenberg και Kohn απέδειξαν τα δυο βασικά θεωρήµατα της 

DFT. 

Θεώρηµα 1ο: Για µια µη εκφυλισµένη βασική κατάσταση ενός στάσιµου 

κβαντοµηχανικού συστήµατος, το εξωτερικό πεδίο που εισάγουν οι πυρήνες στα 

ηλεκτρόνια Vext(r), ορίζεται µονοσήµαντα µέσω της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r). 

Η ολική ενέργεια Ε και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα µπορούν να υπολογιστούν µε 

βάση την πυκνότητα και µόνο. Συγκεκριµένα, κάθε µια από τις ιδιότητες αυτές 

µπορεί να εκφραστεί µε ένα και µοναδικό συναρτησιακό του ρ(r). 

 

Θεώρηµα 2ο: Για µια δοκιµαστική συνάρτηση του ρ(r) που ικανοποιεί τις συνθήκες : 

0)( ≥rp  και  ∫ = NdVrp )(   (10) 

θα είναι 

[ ]pEE ≤0    (11) 

 

∆ηλαδή, το συναρτησιακό της ολικής ενέργειας Ε[ρ(r)] έχει ένα ελάχιστο στην 

ενέργεια της βασικής καταστάσεως και στη σωστή φυσική ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

της κατάστασης αυτής. Το αρχικό ερώτηµα από το οποίο προέκυψαν αυτά τα 
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θεωρήµατα έχει να κάνει µε το αν είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποιες πληροφορίες 

(και ποιές) για ένα µοριακό σύστηµα από την κατανοµή του ηλεκτρονιακού νέφους 

στο χώρο γύρω από τους πυρήνες. Στα πλαίσια της προσέγγισης Born-Oppenheimer, 

η βασική κατάσταση ενός συστήµατος ηλεκτρονίων είναι αποτέλεσµα της θέσης των 

πυρήνων. Με βάση την ηλεκτρονιακή Χαµηλτονιανή: 

eeextelel UVTH ++=    (12) 

η κινητική ενέργεια Tel και η αλληλεπίδραση µεταξύ των ηλεκτρονίων (Uee) 

προσαρµόζονται στο εξωτερικό (λόγω των πυρήνων) πεδίο (Vext). Μόλις αυτό 

καθοριστεί, καθορίζονται και οι δυο άλλοι όροι και µαζί και η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα ώστε το σύστηµα να βρεθεί σε κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Στην 

ουσία η Vext είναι η µόνη µεταβλητή στην εξίσωση Schrodinger από την οποία 

εξαρτώνται έµµεσα οι δυο άλλοι όροι. 

  Οι Hohenberg και Kohn για να αποδείξουν το πρώτο θεώρηµα έθεσαν το 

αντίστροφο ερώτηµα: Είναι το δυναµικό Vext µε µοναδικό τρόπο καθορισµένο µε 

βάση την ηλεκτρονιακή πυκνότητα; Μπορούµε να βρούµε που βρίσκονται στο χώρο 

οι πυρήνες ή σε τι άτοµα αναφέρονται γνωρίζοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα; Η 

απάντηση στα προηγούµενα ερωτήµατα είναι θετική. Υπάρχει ευθεία αντιστοιχία 

µεταξύ ρ(r) και Vext. Στην πραγµατικότητα η αντιστοιχία αυτή είναι ακριβής µέσα στο 

όριο µιας σταθεράς, η οποία όµως δεν αλλάζει τίποτα, µιας και η εξίσωση 

Schrodinger µε Hel και Hel+const δίνει ακριβώς τις ίδιες ιδοκαταστάσεις και 

ιδιοενέργειες που στη δεύτερη περίπτωση είναι απλά µεγαλύτερες κατά την τιµή της 

const. Την αντιστοιχία του  ρ(r) σε ένα µοναδικό Vext την απέδειξαν καταλήγοντας σε 

άτοπο. 

 Τα βήµατα της απόδειξης είναι τα παρακάτω: Έστω ότι έχουµε µια ακριβή 

έκφραση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r) για τη βασική κατάσταση. Η βασική 
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κατάσταση αυτή είναι µη εκφυλισµένη, δηλαδή υπάρχει µόνο µια κυµατοσυνάρτηση 

Ψ που την περιγράφει (βέβαια τα θεωρήµατα µπορούν να επεκταθούν και στις 

εκφυλισµένες). Έστω ότι για δεδοµένο ρ(r) υπάρχουν δυο πιθανά  Vext και  V΄ext τα 

οποία µε τη σειρά τους δίνουν δυο διαφορετικές χαµιλτονιανές Hel και  H΄el, άρα και 

δυο διαφορετικές κυµατοσυναρτήσεις Ψ  και Ψ΄ για τη βασική κατάσταση.  Αυτές θα  

αντιστοιχούν σε δυο διαφορετικές ενέργειες:  

ψψ elHE =0  και 
''''

0 ψψ elHE =  

Με βάση το θεώρηµα των µεταβολών (σύµφωνα µε το θεώρηµα των µεταβολών, η 

ενέργεια που υπολογίζεται για µια προτεινόµενη κυµατοσυνάρτηση Ψ αποτελεί το 

άνω όριο  για την ενέργεια της πραγµατικής βασικής κατάστασης: Ε[Ψ] = <Ψ|Ĥ|Ψ> ≥ 

Ε0, όπου Ε[Ψ] είναι το συναρτησιακό της ενέργειας. Αν το ελάχιστο είναι µοναδικό, 

τότε Ε[Ψ]=Ε0 και Ψ=Ψ0) η αναµενόµενη τιµή της ενέργειας για τα Ψ και Η΄ από τη 

µια και τα Ψ΄ και Η από την άλλη είναι  

( [ ]drVVrpEHHHHE extextelelelel ∫ −+=−+= ''
0

''''''
0 )('' ψψψψψψp  

[ ]drVVrpEHHHHE extextelelelel ∫ −−=−+= '
0

'''
0 )(ψψψψψψp  

Προσθέτοντας τις δυο παραπάνω εξισώσεις καταλήγουµε σε άτοπο, αφού  

'
00

'
00 EEEE ++ p  

εποµένως κάθε έκφραση του ρ(r) αντιστοιχεί σε ένα και µόνο Vext και εποµένως σε 

µια και µοναδική διάταξη πυρήνων στο χώρο. 

 Με βάση το δεύτερο θεώρηµα, χρησιµοποιώντας διάφορες κατάλληλα 

επιλεγµένες συναρτήσεις που περιγράφουν την ηλεκτρονιακή πυκνότητα βρίσκουµε 

την κατάλληλη συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ενέργειας. Έτσι 

ορίζουµε την ενέργεια της βασικής κατάστασης του συστήµατος (όπως προέκυψε από 

την τιµή του συναρτησιακού που ελαχιστοποιήθηκε), την ηλεκτρονιακή της 
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πυκνότητα ρ(r), την ακριβή και µοναδική διάταξη των πυρήνων και συνεπώς και το 

Vext. Υπολογίζοντας τις διάφορες παραγώγους της ενέργειας ως προς το χώρο 

µπορούµε να βρούµε και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες αυτής της κατάστασης. Η 

γνώση της συνάρτησης της ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι το ίδιο καλή µε τη 

γνώση της κυµατοσυνάρτησης που περιγράφει τη δεδοµένη κατάσταση του 

συστήµατος και παρέχει όλες τις πληροφορίες για αυτό. 

 Τα θεωρήµατα των  Hohenberg και Kohn αποτελούν µεν την απόδειξη της 

ύπαρξης ενός συναρτησιακού της ενέργειας (και στη συνέχεια του ελάχιστου του), 

δεν προσδιορίζουν όµως τη µορφή του. Οι  Hohenberg και Kohn ήξεραν ότι το 

συναρτησιακό θα έπρεπε να είχε τη γενική  µορφή: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]rpUrpErpTrpE eeextel ++=   (13) 

Μάλιστα συγκέντρωσαν τους δευτερεύοντες όρους (αυτούς που εξαρτώνται έµµεσα 

από το  Εext ) στο οµώνυµο συναρτησιακό FHK: 

xcHartreeeleeelHK EETUTF ++=+=    (14) 

όπου EΗartree είναι η ενέργεια λόγω του γνωστού δυναµικού Hartree και Εxc είναι η 

ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης (exchnge-correlation energy). Εποµένως η εξίσωση 

(13) µπορεί να γραφεί και ως: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( ) drrVrprpFrpErpFrpE extHKextHK )(∫+=+=          (15) 

Το επόµενο βήµα είναι η εύρεση της δοκιµαστικής συνάρτησης που θα 

ελαχιστοποιεί το προηγούµενο συναρτησιακό. 

 Για να βρεθεί η ακριβής µορφή αυτού του συναρτησιακού θα πρέπει πρώτα να 

βρεθεί η µορφή του συναρτησιακού FHK, το οποίο έχει καθολική ισχύ, δηλαδή δεν 

εξαρτάται από το σύστηµα που µελετάµε (για την ακρίβεια τον αριθµό των 

ηλεκτρονίων του). Το πρόβληµα εστιάζεται τόσο στον όρο της κινητικής ενέργειας 
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Tel αλλά κυρίως στον όρο που περιγράφει την ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης Exc, 

για τον προσδιορισµό του πρέπει να γίνουν κάποιες αναγκαίες προσεγγίσεις. Σε αυτό 

σηµαντικά συνεισέφεραν οι Kohn και Sham (1965). 

 ∆υστυχώς δεν υπάρχει ένας συστηµατικός τρόπος για να βελτιωθεί το 

συναρτησιακό της πυκνότητας. Ο πιο απλός µέχρι τώρα τρόπος είναι να βρούµε µια 

ακριβής µορφή του συναρτησιακού για ένα πρότυπο σύστηµα-µοντέλο και στη 

συνέχεια να θεωρήσουµε ότι το σύστηµα που εξετάζουµε συµπεριφέρεται µε ανάλογο 

τρόπο ως προς το µοντέλο αυτό. Τα πρώτα συναρτησιακά προέκυψαν το 1927-1928 

από τους Thomas, Fermi και Dirac µε βάση το µοντέλο του οµογενούς αερίου 

ηλεκτρονίων (unifom electron gas). Με τον όρο αυτό περιγράφουµε ένα υποθετικό, 

ηλεκτρικά ουδέτερο και απείρου όγκου σύστηµα που αποτελείται από άπειρο αριθµό 

ηλεκτρονίων τα όποια κινούνται µέσα σε ένα χώρο που υπάρχει µια συνεχής και 

οµοιόµορφη κατανοµή θετικού φορτίου. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων ανά µονάδα 

όγκου είναι ρ≠0. 

 Με βάση το µοντέλο αυτό, οι  Thomas-Fermi-Dirac (TFD) στα πλαίσια µιας 

εργασίας τους πάνω στη θεωρία των στερεών, πρότειναν το παρακάτω συναρτησιακό 

για την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων: 

[ ] ( ) ∫= drrppT
TFD )(6

10
3

2

5
3

2
2

σσ π    (16) 

 

όπου το σ αντιστοιχεί είτε σε σπιν α ή σε σπιν β (σπιν πάνω και σπίν κάτω 

αντίστοιχα). ∆υστυχώς όταν το ίδιο συναρτησιακό χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση 

µορίων, δίνει µικρότερες κινητικές ενέργειες κατά 10%. 
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 Μια έκφραση για το συναρτησιακό ανταλλαγής (exchange functional) µε 

βάση και πάλι το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων που πρότεινε ο Dirac 

(1930) είναι: 

[ ] ∫






−= drrrrE ss

D

x )(
4
3

2
3

2

42

1

π   (17) 

Και αυτό το συναρτησιακό δίνει στην περίπτωση των µορίων δίνει ενέργειες 

ανταλλαγής κατά 10% περίπου µικρότερες από αυτές της θεωρίας HF. 

 Έχουν προταθεί µε βάση το ίδιο µοντέλο και κάποια συναρτησιακά 

συσχέτισης (που περιγράφουν τις ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb µεταξύ των 

ηλεκτρονίων) όπως αυτό των Vosko-Wilk-Nusair (1980), τα οποία όµως συνήθως 

οδηγούν σε µεγάλες υπερεκτιµήσεις των ενεργειών συσχέτισης στα άτοµα και στα 

µόρια. Γενικά φαίνεται πως το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων αποτελεί 

καλύτερη πηγή αναφοράς για το συναρτησιακό ανταλλαγής παρά για τα αντίστοιχα 

των συναρτησιακών συσχέτισης. Έτσι, µε δεδοµένο ότι οι ηλεκτρονιακές πυκνότητες 

των µορίων κάθε άλλο παρά οµοιογενείς είναι, τα συναρτησιακά που αναπτύχθηκαν 

στη συνέχεια βασίζονταν σε βελτιώσεις του µοντέλου που περιελάµβαναν και 

εκφράσεις µη οµογενούς πυκνότητας. 

 Οι Kohn και Sham (K-S) το 1965 βρήκαν καταρχήν την παρακάτω 

βελτιωµένη έκφραση για το συναρτησιακό της ενέργειας Ε[ρ(r)]: 

[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ]dVrpVrprpEdVdV
rr

rprpe
rpTpE extxc ∫∫∫ ++

−
+= )(

)(
2

'

'

'2

    (18) 

Ο δεύτερος όρος είναι ανάλογος του δυναµικού Hartree στη θεωρία HF. Όσο για το 

συναρτησιακό της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων το οποίο δύσκολα µπορεί να 

εκφραστεί, απέδειξαν ότι γράφοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα συναρτήσει ενός 

συνόλου µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων ψi, δηλαδή: 
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∑
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2
ψ    (19) 

Ο όρος αυτός µπορεί να γραφεί σαν έµµεσο συναρτησιακό του ρ µε τη µορφή: 

( )[ ] ( ) ( )∑
=

∇−=
N

i

ii

em
rpT

1

1
2

2

11
2

ψψ
h

  (20) 

όπου Ν ο αριθµός των ηλεκτρονίων. Τα ψi  είναι τα τροχιακά K-S και αποτελούν 

λύσεις των οµώνυµων µονοηλεκτρονιακών (Schrodinger µορφής) εξισώσεων, στις 

οποίες καταλήγει η διαδικασία ελαχιστοποίησης του συναρτησιακού της ολικής 

ενέργειας. 

)1()1()1()1( iii

SK
EF ψψ =−

 Εξισώσεις Kohn-Sham  (21) 

όπου 

)1(
2

)1( 1
2

2

eff

e

SK
V

m
F +∇−=− h

  (22) 

είναι ο τελεστής Kohn-Sham µε 

∫ +
−

+= )1(
)(

2
'

'

'2

xcexteff VdV
rr

rpe
VV   (23) 

Vex(1) είναι το δυναµικό ανταλλαγής-συσχέτισης 

[ ]
p

pE
V xc

xc ∂

∂
=     (24) 

Οι συµβολισµοί  ψi(1) και ρ(1) δείχνουν ότι τα  ψi και ρ θεωρούνται ως 

συναρτήσεις του ηλεκτρονίου 1. 

 Να σηµειωθεί εδώ ότι τα τροχιακά K-S δεν έχουν καµιά φυσική σηµασία 

(ούτε κατ επέκταση και οι ενέργειες EK-S). Η µόνη σχέση που έχουν µε πραγµατικές 

ηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις είναι ότι δίνουν µε αυτές την ίδια τελική 

πυκνότητα φορτίου. Η σηµαντική ιδιότητα της ορθοκανονικότητας βοηθά στο να 
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αναχθεί και πάλι το δύσκολο πρόβληµα του συστήµατος αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων σε ένα σύστηµα µη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται 

στο ενεργό δυναµικό που εµπεριέχεται στο τελεστή FK-S. Ουσιαστικά, το µοντέλο των 

τροχιακών  Kohn-Sham αποτελεί µια βελτίωση του παλιότερου µοντέλου TFD, µε 

την αναπαράσταση κατά κάποιο τρόπο της δοµής των ατοµικών φλοιών. Παρόλα 

αυτά η εξίσωση (19) του ρ έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα του προβλήµατος, µιας 

και τώρα η ελαχιστοποίηση απαιτεί την Ν·Μ βαθµούς ελευθερίας, όπου Μ είναι ο 

αριθµός των συναρτήσεων βάσης που απαιτούνται για να αναπαραχθούν τα τροχιακά 

ψi
K-S. 

 Επιπλέον, υπάρχει το πρόβληµα όσον αφορά τον υπολογισµό του ρ µε βάση 

τις εξισώσεις K-S, αφού δεν είναι γνωστό ποιο είναι το συναρτησιακό Exc στα µόρια. 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα συναρτησιακά για την περιγραφή του  Exc(ρ) 

στους µοριακούς υπολογισµούς στα πλαίσια της DFT, η καταλληλότητα των οποίων 

ελέγχτηκε µε βάση των τιµών των µοριακών ιδιοτήτων που προέβλεπαν σε σχέση µε 

τα πειραµατικά δεδοµένα. Μέχρι σήµερα όµως, δεν υπάρχει µια συστηµατική 

διαδικασία για την βελτίωση των συναρτησιακών αυτών, κάτι που αποτελεί ίσως το 

µεγαλύτερο µειονέκτηµα τους. 

 Μια από τις γνωστότερες προσεγγίσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί και που έχει 

προταθεί από τους  Kohn-Sham είναι η Προσέγγιση Τοπικής Ηλεκτρονιακής 

Πυκνότητας (Local Density Approximation, LDA). H LDA συνίσταται στο να 

εκφράζεται το συναρτησιακό ανταλλαγής -συσχέτισης µε την παρακάτω µορφή: 

[ ] ( ) [ ]( ) ( )∫ == dVrprppE rppxc

LDA

xc 0
,0

homε   (25) 

όπου το εxc(ρ) είναι το άθροισµα των ενεργειών ανταλλαγής-συσχέτισης ανά 

ηλεκτρόνιο, για οµογενές αέριο ηλεκτρονίων µε πυκνότητα ρ. 
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Θεωρητικά, η συγκεκριµένη έκφραση µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν το ρ 

µεταβάλλεται αργά από σηµείο σε σηµείο στο χώρο, κάτι που ισχύει στην περίπτωση 

του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων. Σε ένα µόριο όµως, το θετικό ηλεκτρικό φορτίο 

δεν είναι κατανεµηµένο οµοιόµορφα γύρω από τους πυρήνες. Έτσι η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα µεταβάλλεται γρήγορα από σηµείο σε σηµείο στο χώρο, µε αποτέλεσµα η 

σχέση αυτή αποτελεί µια σχετικά αρνητική προσέγγιση όταν χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει µοριακά συστήµατα. Ωστόσο, η µέχρι τώρα χρησιµοποίηση της δείχνει 

σχετικά καλά αποτελέσµατα και για συστήµατα µε απότοµες µεταβολές της 

πυκνότητας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτα κατανοητό που οφείλεται. Παρακάτω 

αναφέρονται οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες εκφράσεις για την έκφραση της 

συνάρτησης εxc(ρ), µε βάση τη θεωρία του οµογενούς ηλεκτρονιακού αερίου και 

εκφρασµένες µέσω της παραµέτρου: 
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(όλες οι εκφράσεις σε ατοµικές µονάδες) 
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Άλλες εκφράσεις του συναρτησιακού της ενέργειας ανταλλαγής-συσχέτισης Εxc(ρ) 

είναι αυτές των: 

S. H. Vosko, L. Wilk, M. Nussair94, 

J. P. Perdew, Y. Wang95, 

D. J. Lacks, R. G. Gordon96, 

G. S. Painter97. 

 

Όταν είµαστε υποχρεωµένοι να αναφερθούµε σε προβλήµατα τα οποία βασίζονται 

στον ακριβή αριθµό ηλεκτρονίων µε δεδοµένη κατεύθυνση προβολής του σπίν, 

δηλαδή όταν πρέπει να οριστεί ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε σπίν πάνω και σπίν 

κάτω, τότε η θεωρία LDA δεν είναι επαρκής, γιατί αναφέρεται σε συστήµατα µε τον 

ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων και στις δυο καταστάσεις σπίν, δηλαδή µη µαγνητικά υλικά. 

Είναι όµως εύκολο να γενικεύσουµε τη θεωρία ώστε να περιλαµβάνει τον διαχωρισµό 

των σπίν πάνω και σπίν κάτω. Μια βελτίωση προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 

Προσέγγιση Τοπικής Σπίν-Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας ( Local Spin Density 

Approximation, LSDA). Στην LSDA προσεγγίζουµε το συναρτησιακό Εxc(ρ) µε µια 

σχέση ανάλογη της (25). Ειδικότερα, αν µε ρ↑(r) και ρ↓(r) συµβολίσουµε τις 

πυκνότητες των ηλεκτρονίων µε προβολή σπίν -1/2 και +1/2 αντίστοιχα (άλφα και 

βήτα), ορίζουµε: 

)()()( rprprp ↑↓ +=    (27) 

[ ] [ ]∫ =↑↓↑↓ = dVrprprprprpE rppxcxc )(0
)()(),()(),( ε    (28) 

 

Αντίστοιχα ορίζονται και τα δυναµικά VXC
σ(r), σ = ± ½ 
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Οι εξισώσεις (27) και (28) υποδηλώνουν την ανάγκη καθορισµού της Ενέργειας 

Ανταλλαγής-Συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο µε δεδοµένη κατεύθυνση προβολής του 

σπίν, δηλαδή της συνάρτησης εxc[ρ↑(r), ρ↓(r)]. 

Το φυσικό νόηµα των παραπάνω προσεγγίσεων δεν διαφέρει από την οπή 

ανταλλαγής-συσχέτισης (exchange-correlation hole) που προαναφέρθηκε στη σύνοψη 

της θεωρίας HF. Η µειωµένη δηλαδή πυκνότητα ηλεκτρονίων λόγω των απώσεων 

σπίν και Coulomb γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, περιγράφεται µέσω της παρουσίας µιας 

ποσότητας οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων, στο χώρο γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, µε 

πυκνότητα ίση προς αυτή που υπάρχει στη περιοχή (local density). Το ενδιαφέρον 

είναι ότι µπορεί να µη προσεγγίζονται ακριβώς οι διαστάσεις της συνδυασµένης 

“οπής”, αλλά δε συµβαίνει το ίδιο και µε συνολικό ενεργό φορτίο που βλέπει κάθε 

ένα από τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Για παράδειγµα, η “οπή” ανταλλαγής στη 

προσέγγιση LDA αντιστοιχεί σε µια κατανοµή µε κέντρο το ηλεκτρόνιο (σε σχέση µε 

το οποίο ορίζεται), ενώ η ακριβής κατανοµή της οπής τείνει να εντοπίζεται 

πλησιέστερα στο θετικό φορτίο του πυρήνα. Η εικόνα δε µεταβάλλεται ποιοτικά, αν 

στο καθορισµό της “οπής” ανταλλαγής συµπεριληφθούν και τα φαινόµενα της 

ηλεκτρονιακής συσχέτισης (correlation hole). Το δυναµικό που αισθάνεται κάθε 

ηλεκτρόνιο φαίνεται να προσεγγίζεται αρκετά καλά. 

 Η LDA (και η LSDA) ήταν η βασική προσέγγιση για αρκετά χρόνια όσον 

αφορά το προσδιορισµό του συναρτησιακού EXC.  Ωστόσο, κατά την εφαρµογή της 

σε µόρια οδηγούσε σε υπερβολικά µεγάλες ενέργειες σύνδεσης. Αυτό οφείλεται σε 

ένα βασικό µειονέκτηµα που έχει η έκφραση (25) σε περιοχές µε χαµηλή 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Σε αυτές τις περιοχές, η ακριβής έκφραση του εxc(ρ) είναι 

γνωστή. Είναι αυτή που χρησιµοποιείται στο µοντέλο του οµογενούς ηλεκτρονιακού 

αερίου και έχει τη µορφή µιας δύναµης του ρ(r). Στη περίπτωση του LDA όµως, η 
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έκφραση του εxc(ρ) µειώνεται εκθετικά ως προς το ρ(r), µε αποτέλεσµα να µην 

εκτιµάται εκεί σωστά η συνεισφορά του EXC.  

 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις της προσέγγισης 

LDA µε σπουδαιότερη τη Generalized Gradient corrected Approximation (GGA), η 

οποία σε γενικές γραµµές συνίσταται στην προσθήκη στο συναρτησιακό EXC  της 

LDA εκφράσεων της παραγώγου του ρ(r) ως προς το χώρο, ώστε να παίρνουµε όσο 

το δυνατόν καλύτερες τιµές του EXC[ρ] καθώς µεταβάλλεται η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα. Η εισαγωγή αυτής της παραγώγου δεν έχει τόσο σηµασία στη πρόβλεψη 

ιδιοτήτων στα µόρια ( για παράδειγµα µήκη δεσµών, συχνότητες), όσο σε 

περιπτώσεις που είναι σηµαντική η παρακολούθηση της µεταβολής της τιµής της 

πυκνότητας (όπως όταν γίνεται συνένωση δυο ατόµων προς σχηµατισµό µορίου). 

Τέτοια συναρτησιακά είναι για παράδειγµα το Becke's Gradient Corrected Exchange 

Functional και το Lee-Yang-Parr Gradient Corrected Correlation Functional. 

 

Εικόνα 19. Το συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης της DFT. 

 

Έτσι, ο συνδυασµός των συναρτησιακών  

Becke's Gradient Corrected Exchange Functional 

+ 

Lee-Yang-Parr Gradient Corrected Correlation Functional 

Συναρτησιακό ανταλλαγής-Συσχέτισης 
(Exchange-Correlation Functional)  

EXC 

Εκφράσεις συναρτησιακών 
Ανταλλαγής (Exchange) 

Εκφράσεις συναρτησιακών 
Συσχέτισης (Correlation) 
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δίνει το συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης BLYP. Υπάρχουν όµως και κάποια 

υβριδικά συναρτησιακά, η αρχική προέλευση των οποίων οφείλεται στον Becke. 

Σχηµατίζονται µε ανάµειξη όρων-συναρτησιακών Hartree-Fock και DFT exchange µε 

DFT correlation όρων συναρτησιακών και έχουν τη γενική µορφή: 

XC

DFTDFT

X

HFHF

Hybrid

xc EcEcE +=   (30) 

Το πιο γνωστό παράδειγµα τέτοιου συναρτησιακού είναι το B3LYP, µια εξέλιξη 

του BLYP µε γενική µορφή: 

Becke-style3-parameter LYP functional 

( ) ( )3388
0

3 VWN

C

LYP

CC

VWN

C

B

Xx

LDA

X

HF

X

LDA

X

LYPB

XC EEcEEcEEcEE −++∆+−+=
(31) 

Μια βελτιωµένη έκφραση του υβριδικού συναρτησιακού B3LYP ειδικά για τον 

υπολογισµό ασθενών αλληλεπιδράσεων σε βιολογικά µόρια είναι το X3LYP, που 

προτάθηκε από τον Xiao το 2004. 
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2.4 Μέθοδοι µείωσης του υπολογιστικού χρόνου. 

 

2.5.1. Η προσέγγιση RI (Resolution of Identity). 
 

 Η θεωρία DFT στη σηµερινή της µορφή έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στο 

πρόβληµα της µελέτης µεγάλων συστηµάτων. Χωρίς αυτήν τα προβλήµατα αυτά θα 

ήταν ακόµα άλυτα, αφού οι µέθοδοι υπολογισµού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης ενός 

συστήµατος είναι εξαιρετικά απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ και σε υπολογιστικό 

χρόνο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν είναι δυνατόν να µειωθούν περαιτέρω οι 

απαιτήσεις σε χρόνο, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 

Μια βελτίωση στο πρόβληµα αυτό αποτελεί η προσέγγιση Resolution of Identity (RI). 

 Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης ενός υπολογισµού DFT, ένα µεγάλο 

µέρος του υπολογιστικού χρόνου καταναλώνεται στον υπολογισµό των 

ολοκληρωµάτων Coulomb του τύπου: 

∫= )(
1

)(
2

1
2

12
1 rp

r
rpJ    (32) 

Αυτά τα ολοκληρώµατα είναι τεσσάρων κέντρων και η ακριβής τους λύση αυξάνει 

κατά τον παράγοντα Ν4 σε σχέση µε το µέγεθος του µοριακού συστήµατος. Ο 

υπολογισµός του όρου ανταλλαγής-συσχέτισης: 

∫ ∇= τdpfE pXC K,,(  

αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε το µέγεθος του µοριακού συστήµατος. Το 

πρόβληµα του υπολογισµού των ολοκληρωµάτων Coulomb µπορεί να λυθεί 

προσεγγιστικά µε τη χρήση κάποιων βοηθητικών συναρτήσεων βάσης, µε τις οποίες 

γίνεται ανάπτυγµα της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r): 
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∑ ⋅==
a

a racrprp )()()(    (33) 

όπου οι βοηθητικές συναρτήσεις βάσης συµβολίζονται µε α(r) ή β(r). 

Η αναπαράσταση των µοριακών τροχιακών µε  όρους των συναρτήσεων βάσης ν 

και µ, οδηγεί στο παρακάτω τύπο για τη πυκνότητα: 

∑=
νµ

νµ µν )()()( rrDrp    (34) 

Η πυκνότητα φορτίου συµβολίζεται µε: 

( ) ( )∫= τσσ dr
r

rpp )(
1

2121    (35) 

Οι συντελεστές Ca στην εξίσωση (33) καθορίζονται από την συνθήκη: 

( ) min=−− pppp    (36) 

η οποία οδηγεί στο γραµµικό σύστηµα εξισώσεων: 

( ) α
β

β γβα =∑ c    (37) 

µε: 

( )∑=
νµ

νµα νµαγ D   (38) 

Η συνθήκη (36) είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την αντικατάσταση: 

( ) ( )( ) ( )∑ −
≈

αβ

κλββαανµκλνµ
1

  (39) 

όπου (α | β)-1 υποδηλώνει µητροστοιχεία του αντίστροφου πίνακα. Αυτή η διαδικασία 

µοιάζει µε την επίλυση της ταυτότητας, για αυτό και η µέθοδος ονοµάστηκε RI 

(Resolution of Identity). Από τις εξισώσεις (37) και (39) η ενέργεια Coulomb γίνεται: 

( ) ( )ppJppJ
2
1

2
1

=≥=  
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( ) ( )∑==
a

cpp αανµ
2
1

2
1

   (40) 

και η αναπαράσταση µήτρας του τελεστή Coulomb γίνεται: 

( )∑=≈
α

ανµνµ ανµ cJJ    (41) 

Η µήτρα (α | β) είναι αυστηρώς θετική, αν το βοηθητικό σετ βάσης είναι γραµµικά 

ανεξάρτητο, το οποίο εξασφαλίζει τη µαθηµατική ύπαρξη της λύσης της εξίσωσης 

(39). Η ακρίβεια µπορεί να επιτευχθεί, αν το βοηθητικό σύνολο βάσης είναι αρκετά 

ευπροσάρµοστο και πλησιάζει την τελειότητα. Σε αυτό το σηµείο, αντιµετωπίζει 

κανείς τα εξής συσχετισµένα προβλήµατα: 

• είναι δυνατόν να οριστεί ένα επαρκώς ακριβές βοηθητικό σύνολο βάσης, το 

οποίο να επιτρέπει µια σταθερή αριθµητική επίλυση της (37). 

• µπορεί η διάσταση NJ του βοηθητικού συνόλου βάσης να µείνει σε µικρά 

νούµερα έτσι ώστε να είναι εφικτοί οι υπολογισµοί, µιας και πρέπει το (α | 

β) να κρατηθεί στη µνήµη. 

Η προσεκτική βελτιστοποίηση των βοηθητικών συνόλων βάσης επέτρεψε τελικά 

την επίτευξη κέρδους στο χρόνο, όχι όµως εις βάρος της ακρίβειας, σε σχέση µε τους 

συµβατικούς τρόπους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων τεσσάρων κέντρων. Η 

επιλογή µιας όχι και πολύ απαιτητικής βάσης, όπως της SVP (την οποία 

χρησιµοποιούµε στους υπολογισµούς µας), αναφέρεται ότι δίνει πολύ µεγάλη 

ακρίβεια. Η βάση SVP µοιάζει πολύ µε την 6-31G* που χρησιµοποιείται στο 

πρόγραµµα GAUSSIAN. Η SVP αναφέρεται ότι υπολογίζει ενέργειες µε ακρίβεια της 

τάξης των 0,1 mH ή 0,26 kJ·mol-1για τα άτοµα. Τα µήκη δεσµών υπολογίζονται µε 

ακρίβεια 0,1 pm, όπως επίσης και οι γωνίες µε ακρίβεια 0,1ο και η διπολική ροπή µε 

ακρίβεια 0,01 Debye. 
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2.5.2. Προσέγγιση των Συσσωµατωµάτων (Cluster Approximation). 
  

Εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους των πραγµατικών µοριακών συστηµάτων, οι 

πραγµατοποίηση υπολογισµών από πρώτες αρχές σε συστήµατα µε µεγάλο αριθµό 

ατόµων δεν είναι υπολογιστικά εφικτή. Για το λόγο αυτό, µπορούµε να καταφύγουµε 

στην προσέγγιση των συσσωµατωµάτων, η οποία χρησιµοποιείται ευρέως σε αυτού 

του είδους τους υπολογισµούς, όπως και στην παρούσα εργασία. 

Η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει µε την επιλογή κατάλληλου µεγέθους µοριακών 

µοντέλων,  τα οποία προέρχονται από προσεκτικό τεµαχισµό της µοριακής δοµής που 

θέλουµε να µελετήσουµε. Λόγω της διαδικασίας αυτής, προκύπτουν κάποιοι 

ακόρεστοι δεσµοί, οι οποίοι πρέπει να κορεστούν ώστε το µοριακό µοντέλο να είναι 

σωστό. Αυτό συνήθως πραγµατοποιείται προσθέτοντας ένα άτοµο υδρογόνου, αλλά 

είναι δυνατόν να προστεθούν και ολόκληρα µόρια. Η προσέγγιση αυτή έχει 

χρησιµοποιηθεί επιτυχώς στην περίπτωση µελέτης της αλληλεπίδρασης µορίων µε 

διάφορους νανοσωλήνες άνθρακα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, στην περίπτωση του 

υλικού IRMOF-1, θα µπορούσε να γίνει διαχωρισµός της δοµής στην οργανική 

πρωτοταγή δοµική µονάδα και στη δευτεροταγή ανόργανη δοµική µονάδα, ώστε να 

δηµιουργηθούν δυο διαφορετικά µοντέλα και να µελετηθεί η αλληλεπίδραση του 

υδρογόνου µε το κάθε µοντέλο ξεχωριστά. 
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Εικόνα 20. Ένας από τους τρόπους εφαρµογής της προσέγγισης των συσσωµατωµάτων. Α) Η 
κυψελίδα του IRMOF-1 από την οποία σχηµατίζουµε δυο διαφορετικά µοντέλα, ένα B) για την 
οργανική και ένα C) για την ανόργανη δοµική µονάδα. 
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2.6 ∆ιόρθωση επικάλυψης συναρτήσεων βάσης (BSSE). 

 

 Μια παράµετρος που θα πρέπει  να λαµβάνεται υπόψη όταν εξετάζουµε 

θεωρητικά µοριακά συστήµατα στα οποία υπάρχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις, είναι 

η επιλογή των κατάλληλων συνόλων συναρτήσεων βάσης (Basis Set functions). Ο 

υπολογισµός της ισχύος αυτών των ασθενών αλληλεπιδράσεων µε τη χρήση των 

κλασσικών από πρώτες αρχές µεθόδων απαιτεί τη βάση µεγάλων συνόλων βάσεων 

συναρτήσεων που περιλαµβάνουν συναρτήσεις διάχυσης (diffuse functions) και 

υποχρεωτικά την ανάκτηση του φαινοµένου της συσχέτισης των ηλεκτρονίων 

(electron correlation effects). Το γεγονός ότι οι βάσεις συναρτήσεων που 

χρησιµοποιούνται πρακτικά δεν είναι ολοκληρωµένες, αποτελεί πρόβληµα για την 

επίτευξη µιας ισορροπηµένης περιγραφής τόσο του µοριακού συστήµατος όσο και 

των ξεχωριστών τµηµάτων που το συνθέτουν. Ένα θέµα που εγείρεται από το 

πρόβληµα αυτό είναι το basis set superposition error (BSSE). Το σφάλµα αυτό 

προκύπτει επειδή τα σύνολα βάσεων συναρτήσεων δεν περιέχουν άπειρο αριθµό 

συναρτήσεων, κατά τον υπολογισµό της ενέργειας αλληλεπίδρασης µεταξύ δυο 

µοριακών συστηµάτων που αλληλεπιδρούν. Η ενέργεια αυτή είναι ίση µε τη διαφορά 

της ολικής ενέργειας των δυο µοριακών συστηµάτων  που αλληλεπιδρούν και του 

αθροίσµατος της ενέργειας των δυο µοριακών συστηµάτων όταν δεν αλληλεπιδρούν. 

΄Ετσι, ενώ τα δυο αποµονωµένα µοριακά συστήµατα περιγράφονται από τη δικιά 

τους βάση συναρτήσεων, όταν αυτά αλληλεπιδρούν, τότε η κυµατοσυνάρτηση του 

καθενός θα χρησιµοποιήσει τα φανταστικά τροχιακά του άλλου µοριακού 

συστήµατος για να επεκταθεί. Αυτό οδηγεί σε µια τεχνητή µείωση της συνολικής 

ενέργειας των αλληλεπιδρώντων µοριακών συστηµάτων σε σχέση µε τα 

αποµονωµένα µοριακά συστήµατα και έτσι σε µια τεχνητή υπερεκτίµηση της 
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ενέργειας αλληλεπίδρασης. Μια προσεγγιστική αλλά πολύ δηµοφιλής µέθοδος 

διόρθωσης του BSSE είναι η µέθοδος counterpoise correction, που προτάθηκε από 

τους Boys και Bernardi156. Σύµφωνα µε αυτήν, οι ενέργειες του κάθε µοριακού 

συστήµατος υπολογίζονται από το σύµπλοκο των δυο µοριακών συστηµάτων, αλλά 

θεωρώντας τα άτοµα µόνο του ενός αλληλεπιδρώντος µοριακού συστήµατος σε 

σχέση µε το δεύτερο. Με αυτό το τρόπο, η ενέργεια του κάθε µοριακού συστήµατος 

θα ελαττωθεί, καθώς η επέκταση της βάσης συναρτήσεων γίνεται πιο πλήρης. Παρότι 

υπήρχε κάποια λογική κριτική σχετικά µε την εφαρµοσιµότητα της µεθόδου 

counterpoise correction, πλέον χρησιµοποιείται ευρέως θεωρώντας ότι οι βάσεις 

συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται δεν είναι επαρκείς. 
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2.7 Μέθοδος Μοριακής Μηχανικής. 

Η µέθοδος της µοριακής µηχανικής αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στην 

υπολογιστική χηµεία. Με τη χρήση της µπορούµε σε πολύ λίγο χρόνο να 

αποκτήσουµε µια αρχική εικόνα του µοριακού συστήµατος που εξετάζουµε. Λόγω 

της ταχύτητας της µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε µικρά µοριακά συστήµατα 

λίγων ατόµων όσο και σε µοριακά συστήµατα που αποτελούνται από χιλιάδες άτοµα. 

Με τη µέθοδο αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε µια σειρά από ιδιότητες, όπως µήκη 

και ενέργειες δεσµών, συχνότητες δόνησης του συστήµατος και άλλα, κάποιες φορές 

µε σχετικά καλή ακρίβεια. 

Στη µοριακή µηχανική θεωρούµε πως οι δυνάµεις µεταξύ των ατόµων είτε 

αυτά αποτελούν ένα µόριο είτε είναι άτοµα γειτονικών µορίων, µπορούν να 

περιγραφούν από το άθροισµα κάποιων εµπειρικών κανόνων µε βάση την κλασσική 

κινητική θεωρία. Έχοντας υπόψη το µηχανικό µοντέλο δυο µαζών που συνδέονται µε 

ένα ελατήριο, στη µοριακή µηχανική το ελατήριο αντιπροσωπεύει το δεσµό δυο 

ατόµων και οι µάζες στα άκρα των ελατηρίων τα άτοµα που σχηµατίζουν το δεσµό. Η 

ενέργεια ενός µοριακού συστήµατος αποτελεί το άθροισµα µιας σειράς εµπειρικών 

όρων που εκφράζουν τις δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ γειτονικών ατόµων. Οι 

δυνάµεις αυτές γενικά µπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες. Οι πρώτες έχουν να 

κάνουν µε δεσµικές αλληλεπιδράσεις, όπως οι εκτάσεις δεσµών, οι κάµψεις γωνιών 

και δίεδρων γωνιών που σχηµατίζουν που σχηµατίζουν µεταξύ τους τα άτοµα. Οι 

άλλες έχουν να κάνουν µε µη δεσµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων, όπως είναι 

οι αλληλεπιδράσεις van der Waals και οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. 

Υπάρχουν και επιπλέον όροι που προκύπτουν από τη σύζευξη δεσµικών 

αλληλεπιδράσεων και χρησιµοποιούνται για τη σωστή περιγραφή συστηµάτων που 



 96  

παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα δοµικά χαρακτηριστικά. Το άθροισµα των επιµέρους 

όρων που ισοδυναµεί µε την ενέργεια του συστήµατος περιγράφεται από τη σχέση: 

conjuctioncoulombvdWtorsionanglebond EEEEEEE +++++=  (42) 

όπου  

1. Ebond είναι η δυναµική ενέργεια λόγω της επιµήκυνσης δεσµών,  

2. Eangle είναι η δυναµική ενέργεια λόγω της κάµψης της γωνίας θ,  

3. Etorsion είναι η δυναµική ενέργεια λόγω της στρέψης γύρω από µια δίεδρη 

γωνία ω, EvdW είναι η δυναµική ενέργεια δυο ατόµων λογω αλληλεπίδρασης 

του ηλεκτρονικού τους νέφους,  

4. Ecoulomb είναι η δυναµική ενέργεια λόγω αλληλεπίδρασης φορτισµένων 

σωµατιδίων και 

5. Econjuction είναι η δυναµική ενέργεια που οφείλεται στη σύζευξη δυο δεσµικών 

αλληλεπιδράσεων.  

Η δυναµική ενέργεια λόγω της επιµήκυνσης του δεσµού δυο ατόµων περιγράφεται 

από το δυναµικό του αρµονικού ταλαντωτή, στο οποίο περιλαµβάνονται και όροι 

ανώτερης τάξης. Η εξίσωση της δυναµικής ενέργειας είναι: 

( ) ( ) ( )[ ]2
00

2
0 1 rrBrrArrKE bbond −+−−−=   (43) 

όπου Kb είναι η σταθερά επιµήκυνσης του δεσµού και r είναι η επιµήκυνση του 

δεσµού από τη θέση ισορροπίας r0 (A, B, C σταθερές). 

Η δυναµική ενέργεια λόγω της κάµψης της γωνίας θ που ορίζεται από τρία 

συνεχόµενα άτοµα δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]4
0

3
0

2
00

2
0 1 θθθθθθθθθθθ −+−−−+−−−= DCBAKEangle (44) 

όπου Kθ είναι η σταθερά κάµψης της γωνίας θ και θ είναι η κάµψη της γωνίας από τη 

θέση ισορροπίας θ0.  
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Η ενέργεια στρέψης γύρω από µια δίεδρη γωνία ω που σχηµατίζουν τέσσερα 

συνεχόµενα άτοµα δίνεται από την εξίσωση: 

( ) ( ) ( )ωωω 3cos1
2

2cos1
2

cos1
2

321 ++−++=
VVV

Etorsion   (45) 

όπου τα V1, V2, και V3 είναι φράγµατα δυναµικού για τη περιστροφή γύρω από τη 

δίεδρη γωνία.  

Η ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ δυο ατόµων που αλληλεπιδρούν µε µη δεσµικές 

δυνάµεις δίνεται από την εξίσωση: 
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ε   (46) 

όπου ε είναι η διηλεκτρική σταθερά, r είναι η απόσταση µεταξύ των ατόµων και rv 

είναι το άθροισµα των ακτίνων van der Waals των δυο ατόµων. 

Η δυναµική ενέργεια λόγω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων δυο φορτίων δίνεται 

από τη σχέση: 

r

qq
kEcoulomb

21 ⋅=   (47) 

Στο δυναµικό MM398 που χρησιµοποιήσαµε περιλαµβάνονται και όροι που 

περιγράφουν τη σύζευξη µεταξύ επιµήκυνσης δεσµού και κάµψης γωνίας, 

επιµήκυνσης δεσµού και περιστροφής γύρω από τη δίεδρη γωνία και συσχετίσεις 

κάµψης γωνίας-κάµψεις γωνίας. Η δυναµική ενέργεια που εκφράζεται από αυτές τις 

συσχετίσεις δίνεται από την εξίσωση: 

angleangletorsionbondanglebondconjuction EEEE −−− ++=   (48) 

όπου  

( ) ( )[ ]( )0
'
0

'
0 θθθ −−+−=− llllKE banglebond   (49) 
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( )( )ωω 3cos1
2 0 +−








=− ll

K
E b

torsionbond   (50) 

( )( )'
0

'
0' θθθθ

θθ
−−=− KE angleangle   (51) 
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2.8 Μέθοδος Μοριακών προσοµοιώσεων Grand Canonical Monte 

Carlo (GCMC). 

 

Ένας τρόπος για να µελετήσουµε τις ιδιότητες µοριακών συστηµάτων είναι µε 

τη µέθοδο των µοριακών προσοµοιώσεων. Με τη µέθοδο αυτή µεταβαίνουµε από την 

µελέτη µοριακών συστηµάτων µεγέθους µερικών δεκάδων ατόµων στη µελέτη 

µοριακών συστηµάτων εκατοντάδων και χιλιάδων ατόµων και την εξαγωγή των 

µακροσκοπικών ιδιοτήτων των συστηµάτων αυτών. Οι µοριακές προσοµοιώσεις 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προβλεφθούν ποσοτικά οι προσροφητικές 

ιδιότητες πραγµατικών και υποθετικών υλικών για απλά αέρια. Έτσι, οι 

προσοµοιώσεις αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για τη κατανόηση των 

προσροφητικών ικανοτήτων σκελετικών πορωδών υλικών και την επιρροή σε αυτές 

διαφόρων φυσικοχηµικών και δοµικών χαρακτηριστικών των υλικών αυτών, όπως 

της ειδικής επιφάνειας, του όγκου πόρων και του µεγέθους και του σχήµατος των 

πόρων της δοµής. Η διερεύνηση των υπαρχόντων υλικών µπορεί να οδηγήσει σε 

συµπεράσµατα για την τελειότητα των δοµών που έχουν συντεθεί, ενώ η διερεύνηση 

προτεινόµενων δοµών µπορεί να προτείνει κατευθύνσεις βελτίωσης των 

προσροφητικών ικανοτήτων κάποιων υλικών. Για τη µελέτη της προσρόφησης 

αερίων σε υλικά χρησιµοποιείται κυρίως η µέθοδος Grand Canonical Monte Carlo 

(GCMC), που αποτελεί ένα από τα στατιστικά σύνολα που χρησιµοποιούνται στις 

προσοµοιώσεις Monte Carlo. 

Οι προσοµοιώσεις GCMC99 χρησιµοποιούν ένα στατιστικό σύνολο κατά το 

οποίο το χηµικό δυναµικό µ, ο όγκος του συστήµατος V και η θερµοκρασία Τ 

παραµένουν σταθερά (στατιστικό σύνολο (µ,V,T)), επιτρέποντας το συνολικό αριθµό 

των σωµατιδίων N να µεταβάλλεται. Η δυνατότητα του αριθµού Ν να µεταβάλλεται 
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κάνει χρήσιµη τη µέθοδο αυτή στον προσδιορισµό των προσροφητικών ικανοτήτων 

ενός συγκεκριµένου αερίου σε ένα συγκεκριµένο µέσο, αρκεί να γνωρίζουµε το 

χηµικό δυναµικό για την επιθυµητή θερµοκρασία Τ και την επιθυµητή πίεση P. Το 

χηµικό δυναµικό µπορεί να προσδιοριστεί είτε απευθείας από την αντίστοιχη 

καταστατική εξίσωση ή από τη µέθοδο Widom. Για την ακρίβεια, µε τους τρόπους 

αυτούς προσδιορίζεται το επιπρόσθετο χηµικό δυναµικό (excess chemical potential) 

µex, το οποίο είναι η διαφορά του πραγµατικού χηµικού δυναµικού που αντιστοιχεί σε 

ένα πραγµατικό αέριο, µreal, και αυτού που αντιστοιχεί σε ένα ιδανικό αέριο, µideal, τα 

οποία συνδέονται µε τη εξίσωση: 

exideal µµµ +=   (52) 

Οι δυο µέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορεί να δώσουν διαφορετικές τιµές 

του χηµικού δυναµικού µε αποτέλεσµα να προκύπτουν και διαφορετικές τιµές για το 

µέγεθος του αριθµού των σωµατιδίων που προσροφούνται.  

 Κατά τη διάρκεια των προσοµοιώσεων GCMC πραγµατοποιούνται µια σειρά 

από δοκιµές µε τα σωµατίδια. Αυτές οι δοκιµές περιλαµβάνουν την δηµιουργία και 

την καταστροφή σωµατιδίων ή και την µετακίνησης τους και την περιστροφή τους. 

Λόγω της διαδικασίας δηµιουργίας και καταστροφής είναι δυνατή η µεταβολή του 

αριθµού σωµατιδίων στο σύστηµα. Οι δυο αυτές διαδικασίες πραγµατοποιούνται µε 

την ίδια συχνότητα για το σύστηµα.  

 Κατά το βήµα της δηµιουργίας νέων σωµατιδίων µέσα στο σύστηµα, η θέση 

που θα εισαχθεί το σωµατίδιο µέσα στο όγκο V του συστήµατος επιλέγεται τυχαία 

και στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναµική ενέργεια του συστήµατος. Η δυναµική 

ενέργεια που προκύπτει είναι το άθροισµα των αλληλεπιδράσεων του νέου 

σωµατιδίου µε τα προϋπάρχοντα σωµατίδια του κουτιού προσοµοίωσης, που στη 

περίπτωση µας είτε πρόκειται για άλλα µόρια αερίου είτε για τα άτοµα που 
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αποτελούν την επιφάνεια του πόρου του υλικού που εξετάζουµε. Αν εισαγωγή του 

νέου ατόµου οδηγεί σε δυναµική ενέργεια µικρότερη από αυτή που είχε το σύστηµα 

πριν την εισαγωγή, τότε η εισαγωγή του νέου σωµατιδίου γίνεται αποδεκτή. Εάν η 

δυναµική ενέργεια δεν είναι µικρότερη, τότε υπολογίζεται η πιθανότητα να δεχτούµε 

αυτή την εισαγωγή από την εξίσωση: 
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  (53) 

όπου N είναι ο αριθµός των σωµατιδίων πριν την εισαγωγή του νέου σωµατιδίου, Uo 

και Un είναι οι δυναµικές ενέργειες πριν και µετά την εισαγωγή του νέου σωµατιδίου, 

και Z είναι η απόλυτη δραστηριότητα (absolute activity) που δίνεται από την 

εξίσωση: 
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  (54) 

όπου Λ είναι το θερµικό µήκος κύµατος De Broglie που δίνεται από την εξίσωση: 

mT ⋅
⋅⋅

=Λ
βκ
π 22 h

  (55) 

Παρόµοια µεθοδολογία χρησιµοποιείται και κατά την καταστροφή ενός σωµατιδίου 

από το κουτί. Μετά τυχαία διαγραφή ενός σωµατιδίου µέσα από το κουτί, 

υπολογίζεται η νέα δυναµική ενέργεια του νέου συστήµατος και µετά υπολογίζεται η 

πιθανότητα αποδοχής της διαγραφής του σωµατιδίου από την εξίσωση: 
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 Οι άλλοι δυο τύποι δοκιµών που πραγµατοποιούνται είναι η µετακίνηση 

σωµατιδίων µέσα στο κουτί προσοµοίωσης και η περιστροφή τους, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται και διαχειρίζονται µέσω του αλγόριθµου Metropolis. Η 

µετακίνηση ενός σωµατιδίου µέσα στο κουτί µπορεί να γίνει προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, αρκεί η νέα θέση να βρίσκεται εντός µιας νοητής σφαίρας µε κέντρο την 

παλιά θέση και να µη ξεπερνά σε µήκος µια µέγιστη τιµή (maximum allowed 

displacement) που έχει οριστεί από το πρόγραµµα. Η επιλογή του σωµατιδίου που θα 

µετατοπιστεί µέσα στο κουτί είναι τυχαία. Στην πράξη δεν γνωρίζουµε από πριν τη 

µέγιστη τιµή µετακίνησης και για αυτό, κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης 

αυξοµειώνουµε την τιµή αυτή µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

πιθανότητα αποδοχής της µετακίνησης. Με τον τρόπο αυτό, οι µικρές µετατοπίσεις 

γίνονται ευκολότερα αποδεκτές ενώ οι µεγάλες είναι πιθανότερο να απορριφθούν. 

Συνήθως η µέγιστη τιµή µετατόπισης είναι τέτοια ώστε σχεδόν οι µισές δοκιµαστικές 

µετατοπίσεις να γίνονται αποδεκτές. Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται και κατά την 

περιστροφή των σωµατιδίων, όπου και πάλι η µέγιστη τιµή περιστροφής ρυθµίζεται 

µε αντίστοιχο τρόπο. Μετά από κάθε µετατόπιση ή περιστροφή ενός σωµατιδίου, 

υπολογίζεται η δυναµική ενέργεια που προέκυψε από αυτή τη µεταβολή στο σύστηµα 

και η πιθανότητα αποδοχής αυτής της µεταβολής υπολογίζεται από την εξίσωση: 
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Η πιθανότητες αποδοχής µιας από τις παραπάνω δοκιµών µε τα σωµατίδια πρέπει να 

είναι ίσες για να µην παραβιαστεί η ισορροπία του συστήµατος. Ο αριθµός των 

δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε ένα σύστηµα είναι της τάξης των µερικών 

εκατοµµυρίων. 
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 Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα των προσοµοιώσεων GCMC είναι η 

ακριβής περιγραφή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των σωµατιδίων. Για την 

περιγραφή των ενεργειακών αυτών αλληλεπιδράσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

διάφοροι τύποι δυναµικού συνοδευόµενοι από τις αντίστοιχες παραµέτρους για κάθε 

σωµατίδιο διαφορετικού τύπου. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση προσρόφησης 

ενός αερίου σε µια επιφάνεια θα πρέπει να υπολογιστούν τόσο οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των µορίων αερίου που προσροφούνται όσο και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

του αερίου αυτού και των ατόµων της επιφάνειας που προσροφάται. Τα δυναµικά που 

περιγράφουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις περιλαµβάνουν την περιγραφή van der Waals 

αλληλεπιδράσεων και αλληλεπιδράσεων Coulomb. Οι van der Waals 

αλληλεπιδράσεις περιγράφονται από διάφορα δυναµικά, µεταξύ των οποίων το πιο 

δηµοφιλές είναι το δυναµικό τύπου Lennard-Jones (L-J). Το δυναµικό αυτό για την 

αλληλεπίδραση δυο ατόµων i και j έχει τη µορφή: 
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όπου εij είναι το ελάχιστο της συνάρτησης του δυναµικού, σij είναι η απόσταση 

µεταξύ των ατόµων όταν η ενέργεια του δυναµικού είναι µηδέν και rij είναι η 

απόσταση µεταξύ ενός ζεύγους ατόµων. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης περιγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις σε πολύ κοντινή απόσταση που οφείλονται και είναι απωστικός 

λόγω της άπωσης των ηλεκτρονιακών νεφών, ενώ ο δεύτερος όρος περιγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις σε µεγάλη απόσταση και είναι ελκτικός που οφείλονται σε δυνάµεις 

διασποράς. Οι παράµετροι δυναµικού ε και σ των ατόµων ενός συστήµατος µπορούν 

να ληφθούν είτε από πειραµατικά δεδοµένα, είτε από δυναµικά γενικής χρήσης (όπως 

τα DREIDING127, UFF118, OPLS-AA128 που περιέχουν παραµέτρους για όλα τα 
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στοιχεία του περιοδικού πίνακα) είτε από υπολογισµούς από πρώτες αρχές µε 

προσαρµογή των δεδοµένων αυτών στη εξίσωση που περιγράφει το δυναµικό L-J. 

Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες µόνο τιµές των παραµέτρων σ και ε από 

δυναµικά γενικής χρήσης, τότε αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

προσδιορισµό των εij και σij. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι µε τη χρήση των 

κανόνων των Lorentz και Berthelot, σύµφωνα µε τον οποίο οι παράµετροι εij και σij 

για δυο ετεροάτοµα i και j δίνονται από τις εξισώσεις: 

2
ji

ij

σσ
σ

+
=  και jiij εεε ⋅=   (59) 

Ένα πρόβληµα που µπορεί να προκύψει µε την χρήση παραµέτρων που προέρχονται 

από γενικού τύπου δυναµικά είναι η αδυναµία τους να περιγράψουν σωστά τις 

αλληλεπιδράσεις σε συστήµατα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στη δοµή τους. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι νανοσωλήνες άνθρακα, οι οποίοι αποτελούνται 

από άτοµα άνθρακα µε υβριδισµό sp2. Λόγω της καµπυλότητας που παρουσιάζουν οι 

νανοσωλήνες, ο προσοµοίωση των αλληλεπιδράσεων ενός ατόµου υδρογόνου µε ένα 

άτοµο άνθρακα του νανοσωλήνα δεν περιγράφονται ικανοποιητικά µε τις υπάρχουσες 

παραµέτρους δυναµικού. Έτσι απαιτείται η τροποποίηση τους για την σωστή 

περιγραφή του συστήµατος. 

 Οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µπορούν και αυτές να έχουν σηµαντικό 

ρόλο ανάλογα µε το σύστηµα. Αυτό εξαρτάται από το αν το σύστηµα εµφανίζει  

διπολικές ή και µεγαλύτερες ηλεκτρικές ροπές που είτε υπάρχουν εξαρχής είτε 

προκαλούνται σε ένα εύκολα πολώσιµο µόριο λόγω της ύπαρξης µερικών φορτίων 

στη δοµή. Οι αλληλεπιδράσεις Coulomb µεταξύ δυο ατόµων εκτιµώνται από το 

δυναµικό Coulomb: 
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όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού και q είναι το αντίστοιχα µερικά 

φορτία των ατόµων. Αυτός ο τρόπος υπολογισµού των ηλεκτροστατικών δυνάµεων 

είναι πιο εύκολος υπολογιστικά, ενώ τα µερικά φορτία µπορούν να βρεθούν µε την 

πραγµατοποίηση υπολογισµών από πρώτες αρχές. Εναλλακτικά, οι ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις µπορούν να προσδιοριστούν µε την χρησιµοποίηση των ηλεκτρικών 

ροπών (multipoles) που προέρχονται από την ανάπτυξη σε σειρά ενός σηµείου της 

µοριακής κατανοµής φορτίου (one point multiple expansion). 

 Ένα άλλο σηµαντικό θέµα για τις αλληλεπιδράσεις που προσοµοιώνονται µε 

GCMC µεταξύ προσροφούµενου σωµατιδίου και προσροφητή είναι οι διορθώσεις 

στο διατοµικό δυναµικό λόγω κβαντικών φαινοµένων. Το θέµα αυτό έχει εξεταστεί 

από διάφορες πλευρές χωρίς να έχουν καταλήξει οριστικά για ποια συστήµατα οι 

διορθώσεις αυτές είναι απαραίτητες. Φαίνεται όµως ότι είναι απαραίτητες όταν 

έχουµε χαµηλές θερµοκρασίες (για παράδειγµα στους 77K) και όταν το περιβάλλον 

προσρόφησης είναι πολύ περιορισµένο σε χώρο. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη 

προσέγγιση για να ληφθούν υπόψη τα κβαντικά φαινόµενα στις προσοµοιώσεις 

GCMC είναι µε βάσει το φορµαλισµό των Feynman και Hibbs (FH)100 και το 

αντίστοιχο δυναµικό που προκύπτει. Σύµφωνα µε τη προσέγγιση τους, ένα κβαντικό 

σωµατίδιο µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα κυµατοπακέτο γκαουσιανής µορφής µε 

πλάτος ( ) 2/112 Tm ⋅⋅⋅ βκ

h
. Με το τρόπο αυτό, το διορθωµένο δυναµικό µπορεί να 

προκύψει παίρνοντας το µέσο όρο του κλασικού δυναµικού πάνω στη γκαουσιανή 

συνάρτηση. Η προέκταση της γκαουσιανής συνάρτησης µέχρι δεύτερο βαθµό, τότε 

προκύπτει η συνάρτηση του δυναµικού FH: 
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  (61) 

όπου µ είναι η ανηγµένη µάζα του ζεύγους των σωµατιδίων που αλληλεπιδρούν και 

Ucl είναι το κλασικό δυναµικό που χρησιµοποιείται για την περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης δυο σωµατιδίων. Το δυναµικό αυτό είναι µια σειρά Taylor ως προς 

το ħ2 του αρχικού τύπου δυναµικού FH. 

 Τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για να πραγµατοποιηθεί µια προσοµοίωση 

ενός συστήµατος µε GCMC είναι η µοριακή δοµή τόσο του προσροφούµενου αερίου 

όσο και του υλικού στο οποίο προσροφάται και το δυναµικό που περιγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σωµατιδίων. Στην περίπτωση που έχουµε καλά 

καθορισµένη κρυσταλλική δοµή, το µοριακό µοντέλο που χρησιµοποιείται µπορεί να 

προέλθει κατευθείαν από τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα για 

αυτή τη δοµή. Η µοριακή δοµή που µοντελοποιεί το πορώδες υλικό θεωρείται ως 

άκαµπτη (οι συντεταγµένες των ατόµων που την αποτελούν είναι αµετάβλητες) και 

δεν πραγµατοποιείται κανένας υπολογισµός για ζεύγη ατόµων που σχηµατίζουν τη 

δοµή του. Για την αποφυγή συνοριακών ή επιφανειακών φαινοµένων και για να 

µπορούν οι υπολογισµοί να είναι έγκυροι σε µια εκτεταµένη µορφή του 

κρυσταλλικού πλέγµατος, στις προσοµοιώσεις τέτοιων υλικών χρησιµοποιούνται 

περιοδικές συνοριακές συνθήκες έτσι ώστε οι προσοµοιώσεις να αντιστοιχούν σε 

προσοµοιώσεις σε ένα άπειρο κρυσταλλικό δίκτυο. 
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3. Αποτελέσµατα. 

 

3.1 Αποθήκευση υδρογόνου σε τροποποιηµένα υλικά τύπου IRMOF. 

 

Αµέσως µετά την αναφορά της ερευνητικής οµάδας του Yaghi για τις καλές 

αποθηκευτικές ικανότητες του IRMOF-1 το 2003, µια σειρά από θεωρητικές µελέτες 

εµφανίστηκαν στη βιβλιογραφία για τη µελέτη των υλικών της οικογένειας IRMOF, 

χρησιµοποιώντας τόσο υπολογισµούς από πρώτες αρχές όσο και προσοµοιώσεις 

GCMC. Οι υπολογισµοί από πρώτες αρχές (οι πλειοψηφία των οποίων ήταν σε 

επίπεδο θεωρίας DFT και MP2) είχαν σαν σκοπό το προσδιορισµό της ισχύος και της 

φύσης της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τα υλικά αυτά και την µελέτη της 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τροποποιηµένα υλικά της οικογένειας αυτής. Οι 

προσοµοιώσεις GCMC αποσκοπούσαν στον προσδιορισµό των βαρυµετρικών και 

ογκοµετρικών ποσοστών αποθήκευσης τόσο των υλικών που είχαν ήδη συντεθεί όσο 

και αυτών που είχαν υποστεί τροποποιήσεις σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες. 

Οι πρώτες θεωρητικές µελέτες µε υπολογισµούς από πρώτες αρχές είχαν εστιάσει 

στα οργανικά δοµικά στοιχεία των δοµών IRMOF παρά στη µελέτη της ανόργανη 

δοµική µονάδα Zn4O. Οι Hubner et al101, Sagara et al102,103,104 και Lochan et al5 

µελέτησαν σε επίπεδο θεωρίας MP2 και µε µεγάλες βάσεις συναρτήσεων την 

αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε αρωµατικά συστήµατα του τύπου C6H5X (X: H, F, 

OH, NH2, CH3, CN), µε τα αρωµατικά συστήµατα C10H8 (ναφθαλένιο και αζουλένιο), 

C14H10 (ανθρακένιο), C24H12 (κορωνένιο) και άλλα αρωµατικά συστήµατα ακόµα 

µεγαλύτερα ή και σε µεγαλύτερο βαθµό υποκατεστηµένα (υποκαθιστώντας στο ίδιο 

οργανικό µόριο τέσσερα άτοµα H µε αντίστοιχο αριθµό οµάδων NH2 ή CH3). Οι 

µελέτες αυτές έδειξαν ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρούσε µε ενέργειες 3.91 και 4.28 
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kJ·mol-1 µε το βενζόλιο και το ναφθαλένιο αντίστοιχα, ενώ αυξηµένη ενέργεια 

αλληλεπίδρασης παρουσίαζε και το υδρογόνο µε τα οργανικά µόρια τα οποία είχαν 

υποκατασταθεί µε οµάδες που δρουν σαν δότες ηλεκτρονίων (NH2 και CH3). Η 

αλληλεπίδραση του υδρογόνου ευνοείται στους εξαµελείς αρωµατικούς δακτυλίους 

σε σχέση µε άλλους µε περισσότερα ή λιγότερα άτοµα. Αύξηση του αριθµού των 

δακτυλίων συνεπάγεται αύξηση των κέντρων αλληλεπίδρασης (µε το π-σύστηµα του 

βενζολίου, ενώ κάθε δακτύλιος µπορεί να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα µε δυο υδρογόνα) 

και µικρή αύξηση του µέσου όρου της ισχύος της αλληλεπίδρασης µε τα κέντρα αυτά. 

Η απόσταση ισορροπίας µεταξύ δυο υδρογόνων έχει υπολογιστεί µεταξύ 2,9-3,2 Å 

ενώ η απόσταση µεταξύ των κέντρων διαδοχικών δακτυλίων (ενός πολυαρωµατικού 

µοριακού συστήµατος) είναι περίπου 2,4 Å, µε αποτέλεσµα οι θέσεις ισορροπίας 

περισσοτέρων του ενός υδρογόνων πάνω από ένα πολυκυκλικό αρωµατικό σύστηµα 

να είναι ελαφρά µετατοπισµένη από το κέντρο ενός δακτυλίου. Η µεθοδολογία αυτή 

οδηγεί στην αύξηση του % κατά βάρους ποσοστού αποθήκευσης υδρογόνου (καθώς 

περισσότερα άτοµα άνθρακα είναι κοινά µε περισσότερα ενεργά κέντρα) και η 

κατάλληλη επιλογή του σχήµατος τους (καλύπτοντας κενές περιοχές του χώρου) το % 

ποσοστό κατ' όγκο, αλλά η ισχύς της αλληλεπίδρασης κυµαίνεται στα 4-5 kJ/mol. 

Αύξηση (0,2-0,5 kJ/mol ανά προστιθέµενη λειτουργική οµάδα που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 33%) παρατηρείται και µε την µερική τους υποκατάσταση µε οµάδες που 

δρουν σαν δότες ηλεκτρονίων προς τους ανθρακικούς δακτυλίους. Οι Hamel και 

Cote105 πραγµατοποίησαν υπολογισµούς της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το 

βενζόλιο σε διαφορετικά επίπεδα θεωρίας (CCSD, MP2, DFT µε LDA και GGA) και 

για διάφορες γεωµετρίες προσέγγισης του υδρογόνου στο δακτύλιο. Επίσης 

υπολόγισαν το θεωρητικό φάσµα περιστροφής του προσροφηµένου υδρογόνου και 

διαπίστωσαν πως το φάσµα ήταν σε πολύ καλή συµφωνία µε δεδοµένα που είχαν 
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προκύψει από µελέτη ανελαστικής σκέδασης νετρονίων (INS). Η αλληλεπίδραση του 

υδρογόνου µε την δοµική µονάδα Zn4O πραγµατοποιήθηκε αρχικά από τον Sagara et 

al102 σε επίπεδο θεωρίας MP2, χρησιµοποιώντας ένα σχετικά µικρό µοριακό µοντέλο. 

∆ιαπίστωσε ότι η αλληλεπίδραση µε αυτή τη δοµική µονάδα είναι ισχυρότερη από ότι 

µε τις οργανικές δοµικές µονάδες που είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των 

IRMOF, αλλά δεν µελέτησε αναλυτικά όλα τα πιθανά κέντρα αλληλεπίδρασης του 

υδρογόνου της µονάδας αυτής. Οι πρώτες συστηµατικές µελέτες της αλληλεπίδρασης 

του υδρογόνου µε όλα τα προτεινόµενα κέντρα αλληλεπίδρασης του υδρογόνου 

πραγµατοποιήθηκε από τους Klontzas et al106 (µε DFT, MP2 και υβριδικές µεθόδους 

DFT/UFF), Mulder et al107 και Mueller et al108 (οι δυο τελευταίοι πραγµατοποίησαν 

υπολογισµούς σε µοριακά µοντέλα µεγέθους κυψελίδας σε επίπεδο θεωρίας DFT για 

περιοδικά µοντέλα). Οι Klontzas et al υπολόγισαν τις ενέργειες αλληλεπίδρασης για 

όλα τα κέντρα δέσµευσης και για διαφορετικές προσεγγίσεις του υδρογόνου στα 

κέντρα αυτά χρησιµοποιώντας DFT µεθόδους και πραγµατοποίησαν σαρώσεις της 

δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας σε επίπεδο θεωρίας MP2  πάνω από τα κέντρα 

αυτά. ∆ιαπίστωσαν ότι το ισχυρότερο κέντρο αλληλεπίδρασης εντοπίζεται στην 

κοιλότητα που σχηµατίζεται µεταξύ τριών οργανικών δοµικών µονάδων, ενώ 

συνολικά οι αλληλεπιδράσεις αυτές αποδίδονται σε αλληλεπιδράσεις van der Waals 

και ασθενείς ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µε τα πολωµένα άτοµα οξυγόνου. Οι 

ενέργειες αλληλεπίδρασης και οι αντίστοιχες µοριακές γεωµετρίες που 

υπολογίστηκαν ήταν σε εξαιρετική συµφωνία µε τις αντίστοιχες που υπολογίστηκαν 

από τους Mueller et al, αλλά διέφεραν από αυτές που υπολογίστηκαν από τους 

Mulder et al. Οι Han et al109 θέλοντας να µειώσουν το σχετικό βάρος της δοµικής 

µονάδας Zn4O και παράλληλα να αυξήσουν την ενέργεια αλληλεπίδρασης του 

υδρογόνου µε αυτή, αντικατέστησαν τα άτοµα ψευδαργύρου µε µαγνήσιο και 
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βηρύλλιο (η δοµή αυτή έχει παρατηρηθεί και πειραµατικά). Η αντικατάσταση δεν 

επηρέασε τη δοµή της δοµικής µονάδας ενώ η δοµή  Mg4O εµφάνισε αυξηµένη 

ενέργεια αλληλεπίδρασης µε το υδρογόνο σε σχέση µε αυτή του ψευδαργύρου. Μετά 

το 2005 έχουν εµφανιστεί αρκετές άλλες εργασίες γύρω από αυτά τα υλικά, όπως των 

Buda et al110, Negri et al111, Gao et al112, Lee et al113, Han et al109, Kuc et al114, Sagara 

et al116, σχετικά µε το ίδιο θέµα, καταλήγοντας στα ίδια συµπεράσµατα. Αξίζει να 

σηµειώσουµε την προσπάθεια εισαγωγής ετεροατόµων (B και N, σχηµατίζοντας 

δακτυλίους µε σύσταση C4BNH4 και C4N2H2) µέσω αντικατάστασης ατόµων 

άνθρακα της οργανικής δοµικής µονάδας που πραγµατοποιήθηκαν από τους Buda et 

al, Samanta et al115, και Negri et al, που θέλησαν µε το τρόπο αυτό να αυξήσουν την 

ενέργεια αλληλεπίδρασης µέσω της δηµιουργίας µερικών φορτίων στη δοµή. Οι Buda 

et al ανέφεραν αρχικά µια αύξηση 80% στην ενέργεια αλληλεπίδρασης, που 

αποδείχτηκε στη συνέχεια υπερβολικά αισιόδοξη και διορθώθηκε116. Στην περίπτωση 

του αζώτου, η αλληλεπίδραση είναι συγκρίσιµη µε αυτή του ανθρακικού δακτυλίου 

και το ισχυρότερο κέντρο αλληλεπίδρασης να εντοπίζεται πάνω από το κέντρο του 

δακτυλίου και όχι πάνω από το άτοµο αζώτου. 

Όσον αφορά το επίπεδο θεωρίας των υπολογισµών και την αντίστοιχη ακρίβεια 

τους, η φύση των αλληλεπιδράσεων σε αυτά τα υλικά (van der Waals και επαγόµενες 

αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου) δεν επιτρέπει σε µεθόδους DFT να έχουν µεγάλη 

ακρίβεια, συνήθως υποεκτιµώντας την ενέργεια αλληλεπίδρασης. Εποµένως, µέθοδοι 

όπως η CCSD ή τουλάχιστον MP2 θεωρούνται απαραίτητες για τον πιο ακριβή 

υπολογισµό των ενεργειών αλληλεπίδρασης και για την αξιολόγηση των µεθόδων 

DFT που χρησιµοποιούνται. ∆υστυχώς τόσο η CCSD όσο και η MP2 είναι πολύ 

χρονοβόρες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε πολύ µικρά συστήµατα. 

Ανάλογα µε το υπό µελέτη µοριακό σύστηµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
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µεθόδους DFT, εφόσον διαπιστώσουµε την ακρίβεια τους σε σχέση τουλάχιστον µε 

την MP2. Μια σηµαντική βελτίωση στη θεωρία DFT αποτελούν οι µέθοδοι DFT-D 

(Dispersion corrected Density Functional Theory), που διορθώνουν εµπειρικά την 

ενέργεια αλληλεπίδρασης λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δυνάµεων 

διασποράς. Αυτό φάνηκε και από την εργασία των Sillar et al117, όπου οι τιµές των 

ενεργειών αλληλεπίδρασης που υπολογίστηκαν από την DFT-D ήταν σε καλή 

συµφωνία µε τις αντίστοιχες της θεωρίας MP2. 

Οι προσοµοιώσεις GCMC έχουν αποδειχτεί πολύ σηµαντικό θεωρητικό εργαλείο 

για τη µελέτη της προσρόφησης αερίων σε πορώδη υλικά. Με τις προσοµοιώσεις 

GCMC είναι δυνατόν να προβλεφτούν οι ολικές βαρυµετρικές και ογκοµετρικές 

ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου για υλικά τύπου MOF και για διάφορες 

θερµοδυναµικές συνθήκες. Έτσι µπορεί να προβλέψει το ποσοστό υδρογόνου που 

µπορεί να προσροφήσει ένα υλικό που θα έχει δοµή χωρίς ατέλειες καθώς και να 

προβλεφτούν οι προσροφητικές ιδιότητες νέων προτεινόµενων υλικών για 

αποθήκευση υδρογόνου. Εποµένως οι προβλέψεις των προσοµοιώσεων GCMC 

µπορούν να αποτελέσουν κριτήριο και για αυτούς που ασχολούνται µε τη σύνθεση 

υλικών, αφού µπορεί να τους προσφέρει ένα µέτρο σύγκρισης για την τελειότητα του 

υλικού τους και να τους ενθαρρύνει προς νέες κατευθύνσεις βελτίωσης των ιδιοτήτων 

των υλικών που συνθέτουν. 

Θεωρητικές µελέτες προσοµοιώσεων GCMC εµφανίστηκαν σχεδόν αµέσως µε την 

έλευση του IRMOF-1. Η πρώτη αναφορά έγινε από τους Sagara et al102, οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν το δυναµικό UFF118 για να προβλέψουν την προσροφητική 

ικανότητα του IRMOF-1. Στη συνέχεια εµφανίστηκαν µια σειρά από εργασίες µε 

προσοµοιώσεις GCMC για τα περισσότερα µέλη της οικογένειας των IRMOF  υλικών 

(µε αλληλοδιεισδυόµενη ή µη δοµή)119,120, για προτεινόµενα υλικά που βασίζονται 
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στη τοπολογία των IRMOF άλλα έχουν υποκατεστηµένες οργανικές δοµικές µονάδες 

(µε –F, -Cl, -CF3 και –CCl3) και για άλλα MOF, όπως το Cu-BTC121 (γνωστό και ως 

HKUST-1)122,123,124,125,126. Κατά την πραγµατοποίηση των προσοµοιώσεων αυτών 

χρησιµοποιήθηκαν διάφορα δυναµικά για την αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε τα 

µέρη της εκάστοτε δοµής, όπως τα UFF, DREIDING127, OPLS-AA128, αλλά και 

δυναµικά που είχαν προκύψει από την προσαρµογή δεδοµένων από πρώτες αρχές σε 

δυναµικά τύπου Lennard-Jones ή τύπου Morse. Σε µερικές από τις µελέτες αυτές 

συµπεριλήφθησαν και κβαντικά φαινόµενα σύµφωνα µε το φορµαλισµό των 

Feynman-Hibbs (κυρίως για προσοµοιώσεις στους 77Κ) ή και ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ του προσροφόµενου αερίου και του υλικού. Το καλύτερα 

µελετηµένο MOF υλικό πειραµατικά και θεωρητικά είναι το IRMOF-1. Παλιότερες 

απόπειρες σύγκρισης των πειραµατικών δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων GCMC αποδείχτηκαν λανθασµένες, επειδή ακόµα και για το 

IRMOF-1 υλικό µπορεί να βρει κανείς από τη βιβλιογραφία διαφορετικές τιµές των 

προσροφητικών ιδιοτήτων του υλικού λόγω του τρόπου σύνθεσης και της µετέπειτα 

µεταχείρισης του. Σύµφωνα µε τα τελευταία πειραµατικά δεδοµένα φαίνεται πως τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων υποεκτιµούν το ποσοστό προσρόφησης τόσο σε 

χαµηλή πίεση (1 bar) όσο και σε υψηλές πιέσεις (100 bar) στους 77 Κ. Γενικά το 

σφάλµα των προβλέψεων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τόσο στις χαµηλές όσο και 

στις υψηλές πιέσεις. Με βάση τα παλαιότερα πειραµατικά αποτελέσµατα, τα GCMC 

δεδοµένα υπερεκτιµούσαν τα ποσοστά προσρόφησης υδρογόνου. Οι µικρές διαφορές 

που παραµένουν στη περίπτωση του IRMOF-1 µπορεί να οφείλονται σε διάφορους 

λόγους, όπως οι παράµετροι του δυναµικού που χρησιµοποιείται ή προσεγγίσεις ή 

λόγω διαφόρων δεδοµένων και προσεγγίσεων που χρησιµοποιούνται κατά τις 

προσοµοιώσεις. Οι Frost et al129 µελέτησαν συστηµατικά τα υλικά της οικογένειας 



 113  

IRMOF στους 77 Κ και για εύρος πιέσεων από 0-100 bar. Από τη µελέτη τους 

βρήκαν ότι το συνολικό βαρυµετρικό ποσοστό προσρόφησης αυξάνεται µε την 

µετακίνηση από το IRMOF-1 στο IRMOF-16, ενώ η αντίστοιχη αύξηση που 

παρατηρείται για το συνολικό ογκοµετρικό ποσοστό ήταν πολύ µικρή. Επιπλέον 

διαπίστωσαν ότι οι ισόθερµες στους 77Κ για χαµηλές πιέσεις συσχετίζονται µε την 

ενθαλπία προσρόφησης, για µεσαίες πιέσεις µε το µέγεθος της ειδικής επιφάνειας και 

για υψηλές πιέσεις µε τον ελεύθερο όγκο του υλικού. Οι Jung et al130 έδειξαν ότι 

έδειξαν ότι οι µικροί πόροι των αλληλοδιεισδυόµενων IRMOF µπορούν να 

συγκρατήσουν περισσότερο υδρογόνο από ότι οι αντίστοιχες µη 

αλληλοδιεισδυόµενες. Οι Ryan et al131 σε µια παρόµοια µελέτη έδειξαν ότι τα 

αλληλοδιεισδυόµενα IRMOF µπορούν να βελτιώσουν τις προσροφητικές ικανότητες 

των IRMOF σε κρυογενικές συνθήκες και χαµηλές πιέσεις, αλλά όχι σε υψηλές 

πιέσεις ή σε θερµοκρασία δωµατίου. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Frost και 

Snurr132. Σε αυτή τους την εργασία προσδιόρισαν επίσης το συσχετισµό των 

ισόθερµων προσρόφησης σε θερµοκρασία δωµατίου µε την ενθαλπία προσρόφησης 

και τον ελεύθερο όγκο του υλικού, καθώς και τα χαρακτηριστικά (ενθαλπία, 

ελεύθερος όγκος) που θα πρέπει να έχει ένα υλικό τύπου IRMOF για να µπορέσει να 

επιτύχει τους µελλοντικούς αποθηκευτικούς στόχους για το υδρογόνο σε 

θερµοκρασία δωµατίου.  
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3.2 Αποθήκευση υδρογόνου σε υλικά IRMOF εµπλουτισµένα µε 

άτοµα λιθίου. 

 

 Μια από τις µεθοδολογίες βελτίωσης της αποθηκευτικής ικανότητας πορωδών 

υλικών είναι ο εµπλουτισµός τους µε αλκάλια ή µέταλλα µετάπτωσης, ώστε να 

δηµιουργηθούν είτε ισχυρές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις λόγω της ύπαρξης 

µερικών φορτίων είτε να υπάρξει δυνατότητα αλληλεπίδρασης µέσω των τροχιακών 

τους µε αυτά του υδρογόνου, αντίστοιχα. Η ιδέα αυτή έχει χρησιµοποιηθεί και 

παλαιότερα στην βελτίωση των αποθηκευτικών ικανοτήτων νανουλικών βασισµένων 

στον άνθρακα, όπως φουλερένια, νανοσωλήνες µονού τοιχώµατος, γραφιτικά φύλλα 

και νανοπάπυρους. Ανάλογη διαδικασία θα µπορούσε να ακολουθηθεί και για τα 

υλικά τύπου MOF,  λόγω της ύπαρξης των αρωµατικών οργανικών υποκαταστατών. 

Η περίπτωση του εµπλουτισµού ενός υλικού µε άτοµα λιθίου εξυπηρετεί ταυτόχρονα 

δυο στόχους: την εισαγωγή ισχυρών φορτίων µέσα στο υλικό και την πολύ µικρή 

αύξηση στο σχετικό βάρος που προκαλείται από την διαδικασία αυτή.  

 Βασισµένοι σε προηγούµενη εµπειρία, οι Han et. al133. παρουσίασαν µια 

θεωρητική εργασία στην οποία είχαν σχεδιάσει νέα υλικά τύπου IRMOF µε διάφορα 

µεγέθη αρωµατικών οργανικών δοµικών µονάδων (που περιελάµβαναν από έξι άτοµα 

άνθρακα µέχρι και τριάντα), τα οποία στη συνέχεια εµπλούτισαν µε το µέγιστο 

αριθµό ατόµων λιθίου που θα µπορούσαν να συγκρατηθούν πάνω στον αρωµατικό 

οργανικό υποκαταστάτη. Ο αριθµός των ατόµων λιθίου ανά υποκαταστάτη προέκυψε 

από υπολογισµούς Grand Canonical Monte Carlo χρησιµοποιώντας ένα δυναµικό που 

είχε δηµιουργηθεί από προηγούµενους κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς, στο οποίο 

είχε βρεθεί η αναλογία ενός ατόµου λιθίου ανά ~ έξι άτοµα άνθρακα του αρωµατικού 

συστήµατος. Η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τους 



 115  

εµπλουτισµένους οργανικούς υποκαταστάτες πραγµατοποιήθηκε για ένα σύστηµα 

λιθίου-κορονενίου και ενός υδρογόνου µε κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς. Οι 

υπολογισµοί έδειξαν ότι τα άτοµα λιθίου δεσµεύονται πάνω από τα κέντρα των 

εξαγώνων των οργανικών υποκαταστατών, αλλά τα άτοµα του λιθίου γειτονικών 

εξαγωνικών δακτυλίων προτιµούν να είναι δεσµευµένα εναλλάξ του επιπέδου του 

υποκαταστάτη. Τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις GCMC είναι πολύ 

υποσχόµενα σε σχέση µε τα ποσοστά κάτω του 1% wt που εµφάνισαν τα µη 

εµπλουτισµένα υλικά συνθήκες 300K και 100 Bar. Το καλύτερο βαρυµετρικό 

ποσοστό στις ίδιες συνθήκες ήταν 5.16 % wt, για το Li-MOF-C30, ενώ το καλύτερο 

ογκοµετρικό ποσοστό ήταν 17.31 g·L-1 για το Li-MOF-C16. Από την ίδια ερευνητική 

οµάδα δηµοσιεύτηκε παρόµοια εργασία που στηριζόταν στην ίδια µεθοδολογία αλλά 

µε βάση την τοπολογία του MOF-177. προέβλεψαν ότι το καλύτερο µη 

εµπλουτισµένο υλικό ήταν το IRMOF-2-96 (µε 96 άτοµα άνθρακα ανά οργανική 

δοµική µονάδα) παρουσιάζοντας βαρυµετρικό ποσοστό αποθήκευσης 18.8 και 1.2 

%wt στους 77 και 300 Κ αντίστοιχα και πίεση 100 bar. Το εµπλουτισµένο µε άτοµα 

λιθίου αντίστοιχο υλικό παρουσίασε το µεγαλύτερο βαρυµετρικό ποσοστό (5.6 %wt) 

στους 300 Κ και 100 bar, ενώ στις ίδιες συνθήκες το καλύτερο ογκοµετρικό (23.3 

g·L-1) παρουσιάστηκε από το εµπλουτισµένο µε άτοµα λιθίου IRMOF-2-54. Και στις 

δυο προηγούµενες εργασίες τα άτοµα λιθίου φορτίζονται θετικά λόγω της 

αλληλεπίδρασης µε τα αρωµατικά συστήµατα, και το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε το 

λίθιο µε ενέργεια 16.8 kJ·mol-1. Σε παρόµοια θεωρητική εργασία των Blomqvist et 

al134, πραγµατοποιήθηκαν κβαντοµηχανικοί περιοδικοί υπολογισµοί σε επίπεδο 

θεωρίας DFT µε τους οποίους έδειξαν ότι είναι δυνατόν δυο άτοµα λιθίου να 

αλληλεπιδράσουν µε την οργανική δοµική µονάδα του 1,4-benzene dicarboxylate 

(BDC) του IRMOF-1 καθώς και ότι κάθε άτοµο λιθίου µπορεί να αλληλεπιδράσει µε 
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τρία µόρια υδρογόνου ταυτόχρονα. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το 

άτοµο λιθίου υπολογίστηκε στα 12 kJ·mol-1 και το κάθε άτοµο λιθίου εµφανίζει 

µερικό φορτίο ίσο µε +0.9e. Η αναλογία αυτή ατόµων λιθίου ως προς τα άτοµα 

άνθρακα έρχεται σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των Han et al133 που αναφέραµε 

παραπάνω. Από την εργασία των Mavrandonakis et al135 προέκυψε ότι µόνο ένα 

άτοµο λιθίου µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την οργανική δοµική µονάδα PDC του 

IRMOF-14 χωρίς να προκληθούν σηµαντικές στρεβλώσεις στη δοµή της µονάδας 

αυτής. Η ενέργεια δέσµευσης του λιθίου υπολογίστηκε στα 16.4 kcal·mol-1 και η 

απόσταση του από την PDC στα 1.7Ǻ, ενώ το λίθιο φορτίζεται θετικά κατά σχεδόν 

+1e. Συνολικά προσροφούνται µέχρι τρία υδρογόνα ανά άτοµο λιθίου και η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης του πρώτου υδρογόνου είναι ίση µε -3.2 kcal·mol-1. Στη θεωρητική 

εργασία τους οι Dalach et al136 µελέτησαν την αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε 

δοµές Zn2(BPDC)2(DPNI) και Zn2(NDC)2(BIPY), οι οποίες είχαν υποστεί αναγωγή 

µε άτοµα λιθίου. ∆ιαπίστωσαν ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης του υδρογόνου 

αυξάνεται στις ανηγµένες δοµές και ότι το λίθιο προτιµάει να αλληλεπιδράσει µε τα 

σηµεία της δοµής που διαθέτουν άτοµα οξυγόνου. Οι εργασίες των Mavrandonakis et 

al137, Namilae et al138 και Huang et al139 σε οργανικά µόρια που διαθέτουν άτοµα 

λιθίου και µπορούν να αποτελέσουν οργανικές δοµικές µονάδες σε MOF (µέσω 

σχηµατισµού δεσµών µε άτοµα οξυγόνου ή άτοµα άνθρακα των οργανικών µορίων) 

έδειξαν παρόµοια αποτελέσµατα µε τα προαναφερόµενα, ενώ παράλληλα µε την 

αυξηµένη αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε το λίθιο αυξάνεται και η αλληλεπίδραση 

του µε τα αρωµατικά συστήµατα που διαθέτουν τα µόρια αυτά. 

Παράλληλα µε τις θεωρητικές µελέτες, µια σειρά πειραµατικών αποτελεσµάτων 

εµφανίστηκαν στη βιβλιογραφία µε σκοπό τον εµπλουτισµό MOF υλικών µε άτοµα 

λιθίου. Η πρώτη µέθοδος που δοκιµάστηκε ήταν µέσω αναγωγής µε τη χρήση 
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συµπλόκων του λιθίου µε κάποιο διαλύτη (ιόντα λιθίου σε DMF) ή µε σύµπλοκα 

οργανικών µορίων µε το λίθιο (σύµπλοκα του ναθφαλένιου µε το λίθιο)140,141,142. Η 

άλλη µέθοδος ήταν µέσω της µέσω της ανταλλαγής κατιόντων σε MOF υλικά µε 

ανιοντικά φορτισµένο σκελετό (όπως στην περίπτωση των ζεόλιθων)143,144. Στην 

πρώτη µέθοδο, ο στόχος ήταν να αυξηθούν οι αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου τόσο 

µε το λίθιο που θα έµπαινε όσο και µε τη δοµή εξαιτίας της πολωσιµότητας που θα 

προσέφερε το λίθιο, ενώ ταυτόχρονα η µετατόπιση των δικτύων των 

αλληλοδιεισδυόµενων δοµών λόγω του κατιόντος θα προσέφερε περισσότερο χώρο 

στα υδρογόνα που θα προσροφούνταν. Αρχικά φάνηκε το ποσοστό αποθήκευσης να 

αυξάνεται κατά 50%, αλλά περισσότερες µελέτες και µε άλλα αλκάλια έδειξαν ότι η 

εισαγωγή των κατιόντων δεν ήταν ο κύριος λόγος για την αρχικά παρατηρούµενη 

αύξηση. Η αύξηση αποδόθηκε στη µεταβολή της δοµής των συγκεκριµένων υλικών, 

αφού η δοµή τους αποτελούνταν από αλληλοδιεισδυόµενα δίκτυα τα οποία 

µετατοπίζονταν το ένα ως προς το άλλο µε την είσοδο των κατιόντων. Ταυτόχρονα, η 

πρόσβαση του προσροφούµενου υδρογόνου στα κατιόντα δεν ήταν δυνατή.  Στη 

δεύτερη µέθοδο, τα κατιόντα λιθίου είτε βρίσκονταν σε θέση όπου η πρόσβαση του 

υδρογόνου δεν ήταν εφικτή, είτε τα κατιόντα ήταν συναρµοσµένα µε µόρια νερού, µη 

προσφέροντας στα αντίστοιχα υλικά αυξηµένη αλληλεπίδραση µε το υδρογόνο. Η 

µικρή αύξηση που βρέθηκε για αυτά τα υλικά οφειλόταν κυρίως στην αύξηση του 

ελεύθερου όγκου στους πόρους του υλικού, λόγω της αντικατάστασης ενός ογκώδους 

κατιόντος µε ένα πολύ µικρότερου όγκου. Κάποιες από τις εργασίες αυτές 

επιβεβαίωσαν την δυνατότητα εισαγωγής ατόµων λιθίου στις δοµές MOF και έδειξαν 

ότι πράγµατι η εισαγωγή ατόµων λιθίου µπορεί να αυξήσει τόσο τις αλληλεπιδράσεις 

του υδρογόνου µε τη δοµή όσο και το ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτές. Η 

κατάλληλη επιλογή τόσο του υλικού όσο και του αντιδραστηρίου κατέχουν καίριο 
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ρόλο στην αύξηση των προσροφητικών ικανοτήτων αυτών των υλικών. Υπάρχουν 

και άλλες µέθοδοι που έχουν µάλιστα άµεση σχέση µε τους προτεινόµενους από εµάς 

τρόπους εισαγωγής λιθίου στις δοµές αυτές, τους οποίους θα δούµε αναλυτικά 

παρακάτω.  

Η προσέγγιση του εµπλουτισµού µε άτοµα λιθίου πάνω από τα αρωµατικά 

συστήµατα µιας οργανικής δοµικής µονάδας των IRMOF παρουσιάζει το βασικό 

µειονέκτηµα της κατάργησης της πιο ειδικής θέσης δέσµευσης του υδρογόνου πάνω 

από αυτές τις µονάδες, καταλαµβάνοντας τα κέντρα αρωµατικών δακτυλίων. 

Παράλληλα οι πλευρές των οργανικών υποκαταστατών λόγω της πολύ µικρής τους 

αλληλεπίδρασης µε το υδρογόνο δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά σαν κέντρα 

δέσµευσης υδρογόνου. Λαµβάνοντας υπόψη τις δυο προηγούµενες παρατηρήσεις, 

σκεφθήκαµε σαν εναλλακτική πρόταση των εµπλουτισµό µε λίθιο στα πλευρά των 

οργανικών υποκαταστατών, ώστε να αξιοποιηθούν σαν κέντρα αλληλεπίδρασης µε το 

υδρογόνο και παράλληλα να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του υδρογόνου και µε τα 

π-συστήµατα του υποκαταστάτη. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό σκεφθήκαµε να 

τροποποιήσουµε τις πλευρές των υποκαταστατών εισάγοντας κατάλληλες 

λειτουργικές οµάδες που θα µπορούν να φιλοξενήσουν ένα άτοµο λιθίου, µε 

αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πλευρικών ατόµων υδρογόνου του 

υποκαταστάτη. Οι τροποποιήσεις των υλικών IRMOF που προτείνουµε είναι µε την 

εισαγωγή των οµάδων -SO3
-Li+ και -O-Li+. Με την εισαγωγή αυτών των οµάδων 

στοχεύουµε στην ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων του υδρογόνου µε τα υλικά αυτά. 

Παράλληλα τα υλικά αυτά διαθέτουν κατάλληλο µέγεθος πόρων για να 

προσροφήσουν µεγάλο αριθµό µορίων υδρογόνου και τέτοιες φυσικοχηµικές 

ιδιότητες, ώστε συνολικά να δηµιουργήσουµε υλικά που θα µπορούν να επιτύχουν 

µεγαλύτερο ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου σε σχέση µη τροποποιηµένα.   
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3.2.1 Θεωρητική µελέτη αποθήκευσης υδρογόνου σε υλικά 
τροποποιηµένα µε την οµάδα -SO3

-1Li+1. 
  

Οι Head-Gordon5 έδειξαν σε µια θεωρητική εργασία τους ότι το ιόν του λιθίου 

µπορεί να αλληλεπιδράσει ταυτόχρονα µέχρι και µε έξι µόρια υδρογόνου µε ενέργεια 

αλληλεπίδρασης κοντά στα 6 Kcal·mol-1. Επιπλέον, έδειξαν πως το διανιόν SO4
-2 

µπορεί να αλληλεπιδράσει µέχρι και µε οκτώ µόρια υδρογόνου µε ενέργεια 

αλληλεπίδρασης σχεδόν 3.5 Kcal·mol-1. Συνδυάζοντας αυτές τις δυο ιδέες και την 

ικανότητα τροποποίησης των οργανικών υποκαταστατών στα IRMOF, προτείναµε 

την τροποποίηση του οργανικού υποκαταστάτη µέσω αντικατάστασης ενός 

υδρογόνου µε την οµάδα -SO3
-1 και την αντιστάθµιση του αρνητικού της φορτίου µε 

ένα άτοµο λιθίου (-SO3
-1Li+1), ώστε το συνολικό φορτίο να είναι µηδέν. Ένας πιθανός 

τρόπος δηµιουργίας ενός τέτοιου υλικού θα ήταν µε τη χρήση της λειτουργικής 

οµάδας -SO3
-1H+1, η οποία υπάρχει υπό την µορφή οργανικού οξέος του τύπου R-

SO3
-1H+1.Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εισαγωγή µιας τέτοιας οµάδας στη δοµή 

ενός MOF. Αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας από την αρχή της σύνθεσης του 

υλικού ένα οργανικό µόριο που θα περιέχει και αυτή την οµάδα145,146, 

χρησιµοποιώντας τον ίδιο τρόπο αλλά µε προστατευµένη αυτή τη οµάδα και 

αποπροστασία της µετά τη σύνθεση του υλικού147, είτε µε σχηµατισµό του υλικού και 

µεταγενέστερη εισαγωγή της επιθυµητής οµάδας από κάποια πρόδροµη οµάδα148,149. 

Σε µια πρόσφατη πειραµατική εργασία150, αναφέρθηκε η σύνθεση υλικού τύπου MOF 

µε τη συµµετοχή αυτής της λειτουργικής οµάδας, το αρνητικό φορτίο της οποίας 

αντισταθµιζόταν µε ένα ιόν νατρίου. Το υλικό αυτό είναι δυνατόν να εµφανίζει 

κατιοντοανταλλακτικές ιδιότητες ώστε να γίνει δυνατή η αντικατάσταση του ιόντος 

νατρίου µε ένα ιόν λιθίου.  
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 Για να προχωρήσουµε στη µελέτη της τροποποίησης αυτής για προσρόφηση 

υδρογόνου, επιλέξαµε να τροποποιήσουµε τον οργανικό υποκαταστάτη του IRMOF-

14, τον Pyrene-2,7-dicarboxylic acid (PDC, Εικόνα 21b), γιατί το IRMOF-14 έχει 

παρουσιάσει αυξηµένη ικανότητα προσρόφησης υδρογόνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οικογένειας IRMOF, ενώ µε υπολογισµούς από πρώτες αρχές έχει δειχθεί  

ότι µπορεί να συγκρατήσει µέχρι και οκτώ µόρια υδρογόνου και στις δυο πλευρές του 

επιπέδου που ορίζουν οι δακτύλιοι. Επιπλέον, µε την τροποποίηση ενεργοποιούµε µια 

περιοχή του υποκαταστάτη που ήταν ανενεργή ως προς την αλληλεπίδραση µε 

υδρογόνο. Η τροποποιηµένη µονάδα PDC εµφανίζεται στην Εικόνα 21c. 

Λόγω του µεγάλου αριθµού ατόµων από τα οποία αποτελείται µια κυψελίδα του 

IRMOF-14 (Εικόνα 21a), θα πρέπει να µειώσουµε τον αριθµό ατόµων (και κατά 

συνέπεια και σε µέγεθος) του µοριακού µοντέλου που θα χρησιµοποιήσουµε στους 

υπολογισµούς µας ώστε το υπολογιστικό κόστος να µην αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µελετώντας χωριστά την τροποποιηµένη µονάδα PDC από τον 

υπόλοιπο σκελετό της κυψελίδας. Επιπλέον, οι δυο καρβοξυλικές οµάδες της PDC 

τερµατίζονται µε ιόντα λιθίου, ώστε µε το τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται καλύτερα η 

επίδραση που έχει η µονάδα Zn4O πάνω στην PDC. Η προσέγγιση αυτή έχει 

χρησιµοποιηθεί µε  
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Εικόνα 21. (a) Η δοµή της κυψελίδας του IRMOF-14 και οι βελτιστοποιηµένες γεωµετρίες των 
µοριακών µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς, (b) µη τροποποιηµένη µονάδα 
PDC, (c) τροποποιηµένη µονάδα PDC µε την οµάδα –SO3

-1 και (d) τροποποιηµένη µονάδα PDC 
µε την οµάδα –SO3

-1···Li+1(άτοµα γκρι χρώµατος: C,  άτοµα κόκκινου χρώµατος: O, άτοµα 
κίτρινου χρώµατος: S, πολύεδρα µπλε χρώµατος: Zn, άτοµα άσπρου χρώµατος: H, και άτοµα 
µωβ χρώµατος: Li. 

 

επιτυχία σε προηγούµενες εργασίες για ανάλογες µελέτες σε αυτά τα υλικά.  

 Για τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης ενός και περισσοτέρων υδρογόνων 

µε τη τροποποιηµένη µονάδα PDC, πραγµατοποιήθηκαν κβαντοµηχανικοί 

υπολογισµοί τόσο σε επίπεδο θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας (DFT) όσο 

και µε υψηλότερου επιπέδου υπολογισµούς MP2151, χρησιµοποιώντας την 

προσέγγιση Resolution of Identity (RI)152 και στις δυο περιπτώσεις. Οι υπολογισµοί 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου TURBOMOLE153. Για 

τους υπολογισµούς RI-DFT χρησιµοποιήθηκε το συναρτησιακό ανταλλαγής-
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συσχέτισης PBE154 µαζί µε τη βάση συναρτήσεων τριπλού ζ µε επιπλέον συναρτήσεις 

πόλωσης και διάχυσης (TZVPP)155. Εξετάσαµε τόσο την ανιοντική µονάδα PDC 

τροποποιηµένη µε την οµάδα -SO3
-1 (Εικόνα 21c) όσο και την ουδέτερη µονάδα PDC 

µε την οµάδα -SO3
-1Li+1 (Εικόνα 21d) για την προσρόφηση υδρογόνου. Αρχικά 

πραγµατοποιήθηκε η βελτιστοποίηση των µοριακών µοντέλων και στη συνέχεια στις 

βελτιστοποιηµένες πια δοµές πραγµατοποιήθηκαν νέοι υπολογισµοί για την µελέτη 

της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου και την εύρεση της ενέργειας του νέου 

συστήµατος. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί σε επίπεδο θεωρίας 

διαταραχών δεύτερης τάξης RI-MP2 µε την ίδια βάση συναρτήσεων (TZVPP). Είναι 

γνωστό ότι η MP2 µπορεί να συµπεριλάβει ένα µέρος από τις ασθενείς δυνάµεις 

διασποράς που υπάρχουν σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ υδρογόνου και υποστρώµατος 

προσρόφησης. Λόγω του µεγάλου υπολογιστικού κόστους, για τους υπολογισµούς σε 

επίπεδο MP2 χρησιµοποιήσαµε δυο µικρότερα µοριακά µοντέλα, αποτελούµενα από 

ένα βενζολικό δακτύλιο του οποίου ένα άτοµο υδρογόνου είχε υποκατασταθεί από τις 

οµάδες -SO3
-1 (C6H5-SO3

-1) και -SO3
-1Li+1 (C6H5-SO3

-1Li+1) αντίστοιχα. Όλες οι τιµές 

των ενεργειών αλληλεπίδρασης έχουν διορθωθεί µε την counterpoise µέθοδο (CP) για 

το σφάλµα αλληλεπικάλυψης βάσεων συναρτήσεων Basis-Set  Superposition Error 

(BSSE)156. Όλες οι δοµές που προέκυψαν από υπολογισµούς DFT και MP2 

βελτιστοποιήθηκαν χωρίς κανένα  περιορισµό στην αλλαγή της γεωµετρίας και 

ελέγχτηκαν µε την πραγµατοποίηση αριθµητικών υπολογισµών των συχνοτήτων 

αρµονικών ταλαντώσεων ώστε να αποτελούν ενεργειακά ελάχιστα της δυναµικής 

ενεργειακής επιφάνειας. 

 Στη συνέχεια, θα προχωρήσουµε στη µελέτη της αλληλεπίδρασης της 

τροποποιηµένης µονάδας PDC του IRMOF-14 µε ένα και περισσότερα µόρια 

υδρογόνου. Αρχικά θα µελετήσουµε την αλληλεπίδραση του µοριακού υδρογόνου µε 
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την αρνητικά φορτισµένη τροποποιηµένη PDC- SO3
-1 µονάδα. Η δοµή του 

αντίστοιχου µοριακού µοντέλου βελτιστοποιήθηκε και εµφανίζεται στην Εικόνα 21c. 

Στη συνέχεια τοποθετήσαµε ένα µόριο υδρογόνου κοντά στη οµάδα SO3
-1 και 

βελτιστοποιήσαµε τη δοµή. Η νέα βελτιστοποιηµένη δοµή εµφανίζεται στην Εικόνα 

22a και η ενέργεια αλληλεπίδρασης στον Πίνακα 2. Το υδρογόνο προσεγγίζει µε µια 

“end-on” διαµόρφωση157, παρόµοια µε αυτή που λαµβάνει όταν αλληλεπιδρά µε το 

ανιόν SO4
-2. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης όµως είναι µικρότερη στην περίπτωση µας 

και εκτιµήθηκε στα -2 Kcal·mol-1 σε επίπεδο DFT .  

 

Εικόνα 22. Βελτιστοποιηµένες γεωµετρίες του H2 που αλληλεπιδρά µε την οµάδα –SO3
-1. (a), 1 

H2, (b), 2 H2, (c), 3 H2 που αλληλεπιδρούν µε ένα άτοµο οξυγόνου, (d), 3 H2 σε διαφορετικά άτοµα 
οξυγόνου, (e), 6 H2 and (f), 9 H2. 
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 Η εφαρµογή της θεωρίας MP2 στο µικρότερο µοριακό µοντέλο C6H5-SO3
-1 

µας έδωσε για την αλληλεπίδραση του υδρογόνου την τιµή των -2.2 Kcal·mol-1, ενώ η 

αντίστοιχη τιµή DFT για το ίδιο µοντέλο υπολογίστηκε στην τιµή των -2.3 Kcal·mol-

1. Μετά τη counterpoise διόρθωση για το σφάλµα BSSE οι ενέργειες αλληλεπίδρασης 

µειώνονται στις τιµές -1.7 Kcal·mol-1 και -1.9 Kcal·mol-1 για την MP2 και την DFT 

αντίστοιχα. Για το µοριακό µοντέλο PDC-SO3
-1 η θεωρία DFT  έδωσε διορθωµένη 

για BSSE τιµή της ενέργειας αλληλεπίδρασης -1.7  Kcal·mol-1 σε σχέση µε την 

αρχική µη διορθωµένη τιµή των -2 Kcal·mol-1. Εποµένως, η επιλογή του 

συγκεκριµένου συναρτησιακού της DFT και της συγκεκριµένης βάσης είναι δυνατόν 

να περιγράψει πολύ ικανοποιητικά τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του 

υδρογόνου και του µοριακού µοντέλου. Επιπλέον, οι διορθωµένες τιµές της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης µε τη µέθοδο Counterpoise µειώνονται κατά 15% σε σχέση µε τις µη 

διορθωµένες. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του ανιόντος SO3
-1 και του υδρογόνου είναι 

µεγαλύτερη από τις τυπικές Van der Waals δυνάµεις και µπορούν να αποδοθούν σε 

δυνάµεις λόγω επαγωγής δίπολου εξαιτίας της  αλληλεπίδρασης µε φορτίο. Ο 

ισχυρισµός αυτός επιβεβαιώθηκε από την µέθοδο ανάλυσης φορτίου natural Orbital 

Analysis (ΝΒΟ)158, η οποία έδειξε ότι το µόριο υδρογόνου ήταν ελαφρά πολωµένο. 

∆ιερευνήθηκε επίσης η δυνατότητα του ίδιου οξυγόνου να αλληλεπιδράσει µε 

περισσότερα του ενός µόρια υδρογόνου. Βρέθηκε ότι η συνολική διορθωµένη 

ενέργεια αλληλεπίδρασης µετά τη προσθήκη του δεύτερου και του τρίτου υδρογόνου 

ήταν -3.3 Kcal·mol-1και -4.5 Kcal·mol-1 για τις δυο περιπτώσεις. Οι 

βελτιστοποιηµένες µοριακές γεωµετρίες για τα δυο και τα τρία µόρια υδρογόνου 

εµφανίζονται στις Εικόνες 22b και  22c αντίστοιχα. 

 Καθώς ο συνολικός αριθµός των οξυγόνων της οµάδας SO3
-1 είναι τρία, 

υπάρχουν δυο ακόµα πιθανές θέσεις δέσµευσης του υδρογόνου. Για το λόγο αυτό, 
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δοκιµάσαµε την ταυτόχρονη τοποθέτηση δυο και τριών υδρογόνων στα διαφορετικά 

οξυγόνα του ανιόντος, όπου βρήκαµε συνολικές διορθωµένες τιµές ενέργειας 

αλληλεπίδρασης ίσες µε -3.5 Kcal·mol-1 και -5.1 Kcal·mol-1 αντίστοιχα. Οι 

βελτιστοποιηµένες µοριακές γεωµετρίες για την προσρόφηση  των τριών υδρογόνων 

εµφανίζεται στις Εικόνα 22d. Επίσης, βελτιστοποιήσαµε τις γεωµετρίες δυο επιπλέον 

συστηµάτων που περιείχαν δυο και τρία µόρια υδρογόνου ανά µόριο οξυγόνου του 

ανιόντος, αντίστοιχα, όπως φαίνονται στις Εικόνες 22e και 22f. 

Πίνακας 2. Ενέργειες αλληλεπίδρασης για ένα και περισσότερα H2 που αλληλεπιδρούν µε την 
ανιοντική και την ουδέτερη τροποποιηµένη µονάδα PDC. Όλες οι ενέργειες είναι εκφρασµένες σε 
Kcal·mol-1. 

Μοριακά 
µοντέλα 

Αριθµός 
H2's 

Συνολική ενέργεια 
αλληλεπίδρασης 

 

Συνολική ενέργεια 
αλληλεπίδρασης 
(διορθωµένες για το 
σφάλµα BSSE) 

Μέση τιµή ενέργειας 
αλληλεπίδρασης ανά  H2 
(διορθωµένες για το 
σφάλµα BSSE) 

PDC–SO3
-1 1 H2 2.0 1.7 1.7 

2 H2 4.0 3.5 1.8 

3 H2 6.0 5.1 1.7 

6 H2 11.3 9.2 1.5 
 

9 H2 15.3 12.2 1.4 

PDC–SO3
-

1···Li+1 1 H2 2.7 2.6 2.6 

2 H2 5.0 4.8 2.4 

3 H2 6.9 6.6 2.2 

4 H2 7.8 7.4 1.9 

5 H2 8.8 8.1 1.6 

 

6 H2 9.7 8.9 1.5 

 

Οι συνολικές τιµές ενέργειας δέσµευσης για την αλληλεπίδραση τεσσάρων, πέντε 

και έξι µορίων υδρογόνου µε το ανιόν είναι -6.5 Kcal·mol-1, -7.9 Kcal·mol-1 και -9.2 

Kcal·mol-1 αντίστοιχα. Η συνολική ενέργεια αλληλεπίδρασης φαίνεται να 
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µεταβάλλεται σχεδόν γραµµικά µε το αριθµό των µορίων υδρογόνου. Τελικά, όταν 

αφήσαµε να αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα εννέα υδρογόνα γύρω από τα τρία 

οξυγόνα, η διορθωµένη ενέργεια δέσµευσης υπολογίστηκε στην τιµή των -13.2  

Kcal·mol-1. 

 Μετά εξετάσαµε την προσρόφηση υδρογόνου στο ουδέτερο µοριακό µοντέλο 

PDC-SO3
-1Li+1, η βελτιστοποιηµένη µοριακή γεωµετρία του οποίου εµφανίζεται στην 

Εικόνα 21b. Τοποθετήσαµε ένα µόριο υδρογόνου τόσο κοντά στην κατιονική όσο και 

στην ανιοντική πλευρά της οµάδας τροποποίησης και το αφήσαµε να 

βελτιστοποιηθεί. Όταν το υδρογόνο αλληλεπιδρούσε µε το κατιόν του λιθίου, η 

ενέργεια αλληλεπίδρασης υπολογίστηκε στη τιµή των -2.7 Kcal·mol-1, ενώ η 

διορθωµένη για BSSE ενέργεια αλληλεπίδρασης ήταν -2.6 Kcal·mol-1. Η 

βελτιστοποιηµένη γεωµετρία του µοριακού συστήµατος εµφανίζεται στην Εικόνα 

23a. 

 

Εικόνα 23. Βελτιστοποιηµένες γεωµετρίες αλληλεπίδρασης του H2 µε την οµάδα –SO3
-1···Li+1. 

(a), 1 H2, (b), 3 H2, (c), 5 H2 and (d), 14 H2 σε όλες τις δυνατές θέσεις δέσµευσης στην 
τροποποιηµένη µονάδα PDC. 
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Για το µικρότερο µοριακό µοντέλο, C6H5-SO3
-1Li+1, η ενέργεια αλληλεπίδρασης 

που προβλέπει η θεωρία MP2 είναι -2.6 Kcal·mol-1 και -2.3 Kcal·mol-1 για τη µη 

διορθωµένη και για τη διορθωµένη για BSSE τιµή αντίστοιχα. Και σε αυτή την 

περίπτωση, η DFT φαίνεται να περιγράφει ικανοποιητικά την αλληλεπίδραση σε 

σχέση µε την MP2, αφού προβλέπει την  µη διορθωµένη και τη διορθωµένη για BSSE 

τιµή ενέργειας αλληλεπίδρασης στα -2.7 Kcal·mol-1 και στα -2.6 Kcal·mol-1 

αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές είναι σχεδόν οι µισές από τις τιµές που είχαν προβλεφθεί 

για την αλληλεπίδραση του υδρογόνου µόνο µε το µεταλλικό κατιόν, ενώ η 

γεωµετρία µε την οποία αλληλεπιδρά το υδρογόνο µε το κατιόν είναι σχεδόν  ίδια µε 

τη περίπτωση που εξετάσαµε εδώ. Η διαφορά στην ενέργεια αλληλεπίδρασης θα 

µπορούσε να αποδοθεί, στην περίπτωση που εξετάζουµε, στην απώλεια φορτίου του 

κατιόντος (λόγω αλληλεπίδρασης µε την ανιοντική οµάδα) σε σχέση µε το φορτίο 

που θα είχε αν ήταν ελεύθερο (φορτίο +1), λόγω της αλληλεπίδρασης του µε το ανιόν 

-SO3
-1. Το υδρογόνο όταν αλληλεπιδρά µόνο µε τα άτοµα οξυγόνου της -SO3

-1Li+1 

έχει αρκετά χαµηλότερη ενέργεια από όταν αλληλεπιδρά µε το ανιόν -SO3
-1, η οποία 

προσδιορίστηκε στα -0.7 Kcal·mol-1. 

 Παρόλο που το πλήρες φορτίο των ιόντων δεν είναι διαθέσιµο στην 

περίπτωση αυτή, εντούτοις πολλαπλός αριθµός υδρογόνων είναι δυνατόν να 

αλληλεπιδράσει µε τα ιοντικά µέρη του µοριακού µας µοντέλου. Η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης µειώνεται σαν συνάρτηση του αριθµού των µορίων υδρογόνου. 

Υπολογίσαµε τις ενέργειες αλληλεπίδρασης προσθέτοντας µέχρι και έξι µόρια 

υδρογόνου και οι συνολικές ενέργειες αλληλεπίδρασης ήταν 4.8, 6.6, 8.1 και 8.9 

Kcal·mol-1 για την αλληλεπίδραση δυο, τριών (Εικόνα 23b), τεσσάρων, πέντε (Εικόνα 

23c) και έξι µορίων υδρογόνου αντίστοιχα. Λόγω στερεοχηµικών παρεµποδίσεων, 
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µόνο τα τρία από τα έξι συνολικά υδρογόνα φαίνεται να αλληλεπιδρούν άµεσα µε το 

κατιόν λιθίου. Τα υπόλοιπα αλληλεπιδρούν µε τα οξυγόνα του ανιόντος -SO3
-1. 

Για να ποσοτικοποιήσουµε την βελτίωση που προσφέρει η τροποποίηση µε την 

οµάδα -SO3
-1Li+1  πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις GCMC για τον προσδιορισµό 

των ολικών βαρυµετρικών και ογκοµετρικών ισόθερµων προσρόφησης στους 77 και 

στους 300Κ και για πιέσεις µέχρι 100 bars. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν οι ίδιοι 

υπολογισµοί τόσο για το µη τροποποιηµένο IRMOF-14 όσο και για το  IRMOF-14-

SO3H για λόγους σύγκρισης. Οι προσοµοιώσεις για τον υπολογισµό των αντίστοιχων 

ισόθερµων (υπό σταθερό χηµικό δυναµικό µ. όγκο κυψελίδας V, σταθερή 

θερµοκρασία T) πραγµατοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη περιοδικές περιοριστικές 

συνθήκες στο υπό µελέτη σύστηµα και στις τρείς διαστάσεις. Για κάθε σηµείο της 

ισόθερµης που υπολογίζεται έχουν πραγµατοποιηθεί 3·106 βήµατα για την επίτευξη 

ισορροπίας και 3·106 βήµατα για τη λήψη των επιθυµητών θερµοδυναµικών 

ιδιοτήτων. Το δυναµικό τύπου Lennard-Jones χρησιµοποιήθηκε για την περιγραφή 

των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του αερίου και της επιφάνειας προσρόφησης. Το 

κριτήριο αποκοπής (cut-off radius) του δυναµικού Lennard-Jones ορίστηκε στα 15 Ǻ. 

Κάθε µόριο υδρογόνου αναπαρίσταται σαν µια σφαίρα ενώ οι δοµές των υλικών 

έχουν ληφθεί από τα αντίστοιχα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα και παραµένει 

αµετάβλητη κατά τη διάρκεια  των προσοµοιώσεων. Για όλες τις προσοµοιώσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν λήφθηκαν υπόψη τα κβαντικά φαινόµενα σύµφωνα µε τη 

φορµαλισµό των Feynman-Hibbs. Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων του 

δυναµικού πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί από πρώτες αρχές και δηµιουργήθηκαν 

οι αντίστοιχες καµπύλες σάρωσης της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας για την 

αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε τις σουλφονικές οµάδες. Το δυναµικό που 
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χρησιµοποιήθηκε προέκυψε από την προσαρµογή της καµπύλης του δυναµικού στις 

καµπύλες που προέκυψαν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

Στην Εικόνα 24 εµφανίζονται στιγµιότυπα από τη διαδικασία προσοµοίωσης που 

αντιστοιχούν στα 300 Κ και 10 bar και στους 77 Κ και 30 bar. Στις Εικόνες 25 και 26 

παρουσιάζονται οι ολικές βαρυµετρικές και ογκοµετρικές ισόθερµες προσρόφησης 

που προέκυψαν στους 77 και στους 300Κ για πίεση έως 100 bar.  

 

Εικόνα 24. Στιγµιότυπα από τη διαδικασία προσοµοίωσης GCMC που αντιστοιχούν στα a) 300 Κ 
και 10 bar και b) στους 77 Κ και 30 bar για το IRMOF-14-SO3

-1Li+1  . 

Από τις ισόθερµες καµπύλες παρατηρούµε ότι IRMOF-14-SO3
-1Li+1 παρουσιάζει 

αυξηµένες προσροφητικές ικανότητες τόσο βαρυµετρικά όσο και ογκοµετρικά σε 

όλες τις θερµοδυναµικές συνθήκες που εξετάσαµε. Το % κατά βάρος ποσοστό 

αποθήκευσης στους 77 Κ δεν παρουσιάζει σηµαντική αύξηση σε χαµηλές πιέσεις, 

ενώ όσο αυξάνεται η πίεση αυξάνεται λιγότερο και τελικά στα 100 bar είναι 

χαµηλότερο σε σχέση µε το IRMOF-14. Στις χαµηλές πιέσεις, παρόλο που έχουν 

αύξηση των αλληλεπιδράσεων στο υλικό, η αύξηση αυτή δεν αντικατοπτρίζεται και 

στο % ποσοστό λόγω του πρόσθετου βάρους που προσδίδει στο υλικό η σουλφονική 
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οµάδα. Στις υψηλότερες πιέσεις όπου ο ελεύθερος όγκος των πόρων είναι ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας, το πρόσθετο βάρος µαζί µε το µικρότερο ελεύθερο όγκο που 

διαθέτουν οι πόροι λόγω της ογκώδους σουλφονικής οµάδας περιορίζει το ποσοστό 

αποθήκευσης κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό του IRMOF-14. Το τροποποιηµένο 

υλικό όµως καταφέρνει να συγκρατήσει µεγαλύτερη ποσότητα υδρογόνου σε 

χαµηλότερη πίεση σε σχέση µε το IRMOF-14, για πίεση κάτω των 50 bar. Οι 

βελτιωµένη προσροφητική ικανότητα φαίνεται να οφείλεται στο άτοµο του λιθίου, 

αφού το IRMOF-14-SO3Η που δεν διαθέτει τόσο ισχυρή αλληλεπίδραση µε το 

υδρογόνο αλλά σχεδόν το ίδιο βάρος, παρουσιάζει χαµηλότερο κατά βάρος ποσοστό. 

Οι ίδιοι λόγοι ισχύουν και για τους 300Κ. Η καµπύλη ισόθερµης για τα IRMOF-14 

και IRMOF-14-SO3Η είναι ευθεία γραµµή, ενδεικτικό των πολύ ασθενών 

αλληλεπιδράσεων των υλικών αυτών µε το υδρογόνο. Σε αυτά τα υλικά ο επιπλέον 

αριθµός των υδρογόνων που προσροφώνται λόγω της δοµής είναι αµελητέος. Στην 

περίπτωση του IRMOF-14-SO3Η, λόγω του περιορισµένου ελεύθερου όγκου, το 

συνολικό ποσοστό είναι µικρότερο του IRMOF-14. Το IRMOF-14-SO3
-1Li+1 λόγω 

των ισχυρότερων αλληλεπιδράσεων του µε το υδρογόνο παρουσιάζει µεγαλύτερο 

ποσοστό αποθήκευσης παρότι και αυτό διαθέτει µικρότερο ελεύθερο όγκο. 

 Τα κατά όγκο ποσοστά καταδεικνύουν καλύτερα την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου στα τροποποιηµένα υλικά. Στους 77Κ η αύξηση της 

προσροφητικής ικανότητας είναι πιο εµφανής τόσο στις χαµηλές πιέσεις όσο και στα 

100 bar. Το IRMOF-14-SO3Η φαίνεται και αυτό να παρουσιάζει ελαφρά αυξηµένες 

αλληλεπιδράσεις σε σχέση µε το IRMOF-14, που το οδηγεί σε λίγο υψηλότερο 

ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου στις χαµηλές πιέσεις, ενώ στις υψηλές η διαφορά 

αυτή γίνεται αµελητέα λόγω της διαφοράς στον ελεύθερο όγκο των δυο υλικών. 

Στους 300Κ, το IRMOF-14-SO3
-1Li+1 υπερτερεί των άλλων λόγω ισχυρότερων 
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αλληλεπιδράσεων, ενώ οι καµπύλες των IRMOF-14-SO3Η και IRMOF-14 έχουν 

σχεδόν ταυτιστεί, κάτι που αναµενόταν παρατηρώντας την µικρή διαφορά στην 

αλληλεπίδραση, που προσέδιδε στο IRMOF-14-SO3Η καλύτερο ποσοστό στους 77Κ. 

(a)      77 K
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(b)         300 K
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Εικόνα 25. Ολικές βαρυµετρικές ισόθερµες προσρόφησης που προέκυψαν a) στους 77 και b) 
στους 300Κ για πίεση έως 100 bar. 
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(a)      77 K
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(b)         300 K
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Εικόνα 26. Ολικές ογκοµετρικές ισόθερµες προσρόφησης που προέκυψαν a) στους 77 και b) 
στους 300Κ για πίεση έως 100 bar. 

 Συµπερασµατικά, διαπιστώσαµε ότι η τροποποίηση της µονάδας PDC µε την 

οµάδα -SO3
-1Li+1 µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την ισχύ της αλληλεπίδρασης του 

υδρογόνου µε το τροποποιηµένο υλικό, σε µια περιοχή του PDC όπου πριν την 
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τροποποίηση η προσρόφηση του υδρογόνου ήταν ανύπαρκτη. Η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το κατιόν λιθίου είναι -2.6 Kcal·mol-1, 

υπερδιπλάσια σε σχέση µε την ενέργεια αλληλεπίδρασης του υδρογόνου πάνω από 

ένα αρωµατικό ανθρακικό σύστηµα (~1 Kcal·mol-1). Η ενέργεια αυτή είναι σχεδόν η 

µισή σε σχέση µε την ενέργεια αλληλεπίδρασης µε ένα ελεύθερο κατιόν λιθίου, κάτι 

που φανερώνει την σηµαντικότητα ύπαρξης µεγάλων φορτίων. Η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης φθίνει µε την αύξηση του αριθµού των µορίων υδρογόνου που 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα µε το συµπλεγµένο κατιόν λιθίου. Ο 

µέγιστος αριθµός µορίων υδρογόνου που µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το κατιόν 

λιθίου είναι τρία, ενώ τα υπόλοιπα αλληλεπιδρούν µε τα οξυγόνα του ανιόντος -SO3
-1. 

Συνολικά µε το µοντέλο PDC-SO3
-1Li+1 µπορούν να αλληλεπιδράσουν µέχρι και 14 

µόρια Οι προσοµοιώσεις GCMC έδειξαν τη βελτίωση τόσο των κατά βάρος όσο και 

των κατά όγκο ποσοστών αποθήκευσης υδρογόνου σε όλες τις θερµοδυναµικές 

συνθήκες που εξετάστηκαν. Η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε είναι δυνατόν να 

εφαρµοστεί και σε άλλα υλικά του τύπου αυτού µε διαφορετικού είδους οργανικά 

µέρη των υλικών αυτών ή σε υλικά του ίδιου τύπου άλλα µε διαφορετικά γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά. 
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3.2.2 Θεωρητική µελέτη αποθήκευσης υδρογόνου σε IRMOF υλικά 
τροποποιηµένα µε την οµάδα –OLi. 
 

∆ιαπιστώσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί η 

προσρόφηση υδρογόνου στο υλικό IRMOF-14 µέσω της τροποποίησης του 

οργανικού µέρους του υλικού µε την οµάδα -SO3
-1Li+1. Η τροποποίηση αυτή 

προσέφερε σηµαντική αύξηση στην ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ του υδρογόνου 

και της δοµής του υλικού αλλά ταυτόχρονα λόγω του αυξηµένου βάρους της 

λειτουργικής οµάδας που προσθέσαµε το τελικό %wt ποσοστό προσρόφησης δεν 

αυξανόταν σηµαντικά. Προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα, σκεφτήκαµε ότι θα ήταν 

προτιµότερο να τροποποιήσουµε το οργανικό µέρος των υλικών IRMOF µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να µην αυξανόταν τόσο το συνολικό βάρος, κρατώντας όµως την ισχύ 

της αλληλεπίδρασης που προσφέρει η προσθήκη ενός κατιόντος λιθίου σε µια 

περιοχή του οργανικού µορίου όπου πριν την τροποποίηση δεν υπήρχαν σηµαντικές 

αλληλεπιδράσεις. Με σκοπό και αυτή τη φορά το συνολικό µοριακό µας σύστηµα να 

µείνει ουδέτερο, αποφασίσαµε να τροποποιήσουµε το οργανικό µέρος 

αντικαθιστώντας ένα υδρογόνο µε µια οµάδα -O-1 Li+1 (Εικόνα 27Α). Παρότι η 

δηµιουργία οµάδων αλκοξειδίου του λιθίου µέσα στους πόρους των MOF φαίνεται 

δύσκολη πειραµατικά, πρόσφατες δηµοσιεύσεις δείχνουν πως αυτό είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί τόσο σε υλικά MOF159 όσο και σε υλικά τύπου MIL160. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε αποπρωτονίωση των υδροξυλοµάδων της δοµής µέσω 

αντίδρασης µε ήπια βασικά αντιδραστήρια, όπως το τεταρτοταγές βουτοξείδιο του 

λιθίου (t-BuOLi) σε THF ή µε το στερεοχηµικά παρεµποδισµένο αντιδραστήριο του 

διισοπροπυλαµιδίου του λιθίου (LDA) σε THF και αντίδραση στους 77Κ. Οι µελέτες 

αυτές έδειξαν αύξηση του ποσοστού αποθήκευσης του υδρογόνου, ενώ στην 
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περίπτωση των MIL η ενθαλπία προσρόφησης που υπολόγισαν βρίσκεται σε καλή 

συµφωνία µε τις ενέργειες δέσµευσης του υδρογόνου που υπολογίσαµε θεωρητικά. 

 Για να προχωρήσουµε στη µελέτη της προσρόφησης υδρογόνου σε υλικά του 

τύπου IRMOF µε τη συγκεκριµένη τροποποίηση, πραγµατοποιήθηκαν 

κβαντοµηχανικοί υπολογισµοί για τον υπολογισµό τόσο της γεωµετρίας που 

λαµβάνουν τα υδρογόνα κατά την αλληλεπίδραση τους µε την οµάδα, όσο και της 

ισχύος των αλληλεπιδράσεων αυτών161. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα αυτά 

συνοδεύτηκαν από υπολογισµούς Grand Canonical Monte Carlo (GCMC), ώστε να 

προσδιοριστεί η ικανότητα προσρόφησης υδρογόνου των τροποποιηµένων IRMOF 

υλικών σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες.  

 

Εικόνα 27. Μοριακά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη µελέτη. A. Li-alkoxide-Benzene, 
B. Li-alkoxide-Naphtalene-dicarboxylate (δοµική µονάδα του IRMOF-8 ) και C. Li-alkoxide-
Pyrene-dicarboxylate (δοµική µονάδα του IRMOF-14) Με γκρι, κόκκινο, καφέ και πράσινο 
εµφανίζονται τα άτοµα C, O, Li και H αντίστοιχα. 

Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις που θελήσαµε να µελετήσουµε όµοιες 

δοµές του τύπου IRMOF, λόγω του µεγάλου αριθµού ατόµων που περιέχει µια 

κυψελίδα αυτών των υλικών, καταφεύγουµε στην επιλογή της µεθόδου των 

συσσωµατωµάτων. Ένας τρόπος για να πραγµατοποιηθεί η προσέγγιση αυτή στην 
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τωρινή περίπτωση είναι ο διαχωρισµός του οργανικού µέρους της δοµής από την 

ανόργανη, ώστε να µελετηθούν χωριστά οι αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου µε το 

οργανικό ή το ανόργανο µέρος του υλικού, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχηµένα 

σε παρόµοιες µελέτες. Στην περίπτωση αυτή επιλέξαµε να µελετήσουµε τα οργανικά 

µέρη των δοµών IRMOF-8 και IRMOF-14, των οποίων οι οργανικές δοµικές µονάδες 

είναι τα 2,6-naphthalene-dicarboxylate (2,6-NDC) και Pyrene-2,7-dicarboxylate 

(PDC) αντίστοιχα. Οι καρβοξυλικές οµάδες στις τροποποιηµένες µε την οµάδα -O-1 

Li+1 2,6-NDC (Εικόνα 27Β) και PDC (Εικόνα 27C) δοµικές µονάδες τερµατίστηκαν 

µε άτοµα υδρογόνου. Οι µοριακές δοµές που προέκυψαν αποτελούν τα απλούστερα 

ανεξάρτητα µοριακά µοντέλα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην 

περίπτωση αυτή.  

 Για τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τις 

τροποποιηµένες µονάδες 2,6-NDC και PDC πραγµατοποιήθηκαν κβαντοµηχανικοί 

υπολογισµοί σε επίπεδο θεωρίας συναρτησιακού πυκνότητας (DFT) και υψηλότερου 

επιπέδου υπολογισµοί MP2151 (χρησιµοποιώντας την προσέγγιση Resolution of 

Identity, RI και στις δυο περιπτώσεις) µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου 

TURBOMOLE153. Για τους υπολογισµούς RI-DFT χρησιµοποιήθηκε το 

συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης PBE154 µαζί µε τη βάση συναρτήσεων 

τριπλού ζ επαυξηµένη µε επιπλέον συναρτήσεις πόλωσης και διάχυσης (TZVPP)155.  

Όλες οι δοµές που προέκυψαν από υπολογισµούς DFT είναι πλήρως γεωµετρικά 

βελτιστοποιηµένες χωρίς κανένα περιορισµό συµµετρίας, ενώ τα προκύπτοντα 

ελάχιστα στην δυναµική ενεργειακή επιφάνεια πιστοποιήθηκαν µε την 

πραγµατοποίηση υπολογισµού των συχνοτήτων δόνησης. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε 

η βελτιστοποίηση των µοριακών µοντέλων και στη συνέχεια στις βελτιστοποιηµένες 

πια δοµές πραγµατοποιήθηκαν νέοι υπολογισµοί για την µελέτη της αλληλεπίδρασης 
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του υδρογόνου και την εύρεση της ενέργειας του νέου συστήµατος. Επιπλέον, 

πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί σε επίπεδο θεωρίας διαταραχών δεύτερης τάξης 

MP2 µαζί µε τη βάση συναρτήσεων τριπλού ζ def2-TZVPP162. Είναι γνωστό ότι η 

MP2 µπορεί να συµπεριλάβει ένα µέρος από τις ασθενείς δυνάµεις διασποράς που 

υπάρχουν σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ υδρογόνου και υποστρώµατος προσρόφησης. 

Λόγω του µεγάλου υπολογιστικού κόστους, για τους υπολογισµούς σε επίπεδο MP2 

χρησιµοποιήσαµε ένα µικρότερο µοριακό µοντέλο, αποτελούµενο από ένα βενζολικό 

δακτύλιο του οποίου ένα άτοµο υδρογόνου είχε υποκατασταθεί από την οµάδες -O-1 

Li+1 (C6H5-O
-1Li+1) αντίστοιχα. Όλες οι τιµές των ενεργειών αλληλεπίδρασης έχουν 

διορθωθεί µε την counterpoise µέθοδο (CP) για το σφάλµα αλληλεπικάλυψης βάσεων 

συναρτήσεων Basis Set Superposition Error (BSSE)156. Οι κατανοµές φορτίων 

υπολογίστηκαν µε τις µεθόδους Mulliken και Natural Orbital Analysis (NBO)158.  

Αρχικά θελήσαµε να προσδιορίσουµε το µικρότερο δυνατό µοριακό µοντέλο που 

θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό των αλληλεπιδράσεων 

του υδρογόνου µε τις τροποποιηµένες οργανικές µονάδες των IRMOF-8 και IRMOF-

14. Αρχικά βελτιστοποιήσαµε γεωµετρικά τα µεγαλύτερα µοριακά µοντέλα που 

αντιστοιχούν στα τροποποιηµένα  IRMOF-8 και IRMOF-14. Τα µοντέλα αυτά 

περιλαµβάνουν δυο δευτεροταγείς δοµικές µονάδες Zn4O και µία τροποποιηµένη 

οργανική µονάδα που τις γεφυρώνει (Εικόνα 28). Οι ακόρεστες καρβοξυλικές 

µονάδες των δοµικών µονάδων Zn4O κορέστηκαν µε άτοµα υδρογόνου. Οι 

βελτιστοποίηση έγινε σε επίπεδο θεωρίας DFT, χρησιµοποιώντας το συναρτησιακό 

ανταλλαγής-συσχέτισης PBE και µε το µικρότερο σετ συναρτήσεων βάσης διπλού ζ 

SVP λόγω του µεγέθους του µοντέλου. Στη συνέχεια επιλέξαµε τα µικρότερα 

µοντέλα που αποτελούνται από τον 2,6-NDC και τον PDC, όπου οι καρβοξυλοµάδες 

έχουν τερµατιστεί µε άτοµα λιθίου για να αναπαριστούν την επίδραση της µονάδας 
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Zn4O. Ο τερµατισµός µε άτοµα λιθίου έχει χρησιµοποιηθεί και σε άλλες εργασίες για 

τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε οργανικές δοµικές µονάδες 

των IRMOF. Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς µε το ίδιο 

θεωρητικό µοντέλο όπως και για την αλληλεπίδραση του υδρογόνου που αναφέραµε 

παραπάνω. Στην περίπτωση του τροποποιηµένου IRMOF-8 διαπιστώσαµε ότι το 

σύστηµα καταλήγει σε διαφορετική γεωµετρία σε σχέση µε το µεγαλύτερο µοριακό 

µοντέλο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 28. Θεωρώντας ότι αυτό οφείλεται 

αποκλειστικά στον τερµατισµό του µοριακού µοντέλου µε λίθιο, βελτιστοποιήσαµε 

τα ίδια µοριακά µοντέλα, αλλά τερµατίσαµε τις καρβοξυλικές οµάδες µε άτοµα 

υδρογόνου. Η βελτιστοποίηση οδήγησε σε πολύ καλή συµφωνία µε την γεωµετρία 

που προέκυψε από τη βελτιστοποίησης του µεγαλύτερου µοριακού µοντέλου. Τόσο 

για το τροποποιηµένο IRMOF-8 όσο και για το αντίστοιχο IRMOF-14, τα µήκη των 

δεσµών O-Li και O-C ήταν 1.63 και 1.31 Ǻ αντίστοιχα. Η γωνία Li-O-C και η δίεδρη 

γωνία Li-O-C-C ήταν 175 και 180 µοίρες αντίστοιχα. 

 Στο επόµενο βήµα της µελέτης µας επιλέξαµε να συγκρίνουµε την ακρίβεια 

της θεωρίας DFT σε σχέση µε την υψηλότερης ακρίβειας θεωρία MP2 σχετικά µε τις 

τιµές των ιδιοτήτων που µας ενδιαφέρει να υπολογίσουµε. Για το σκοπό αυτό 

µελετήσαµε την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση µέχρι και 4 µορίων υδρογόνου µε την  -

O-1 Li+1  οµάδα του µοριακού µοντέλου C6H5-O
-1Li+1 (Εικόνα 27A) και στα δυο 

επίπεδα θεωρίας και υπολογίσαµε τις αντίστοιχες ενέργειες αλληλεπίδρασης. Οι τιµές 

αυτές ήταν -9.05 kcal/mol και -8.21 kcal/mol για τις µεθόδους RI-PBE/TZVPP και 

RI-MP2/def2-TZVPP αντίστοιχα. Επιπλέον, πραγµατοποιήσαµε έναν υπολογισµό µε 

τη µέθοδο RI-MP2/aug-cc-pVQZ, στις βελτιστοποιηµένες µοριακές γεωµετρίες που 

είχαν βρεθεί πριν χρησιµοποιώντας τις βάσεις συναρτήσεων τριπλού ζ. Στην 

περίπτωση αυτή η συνολική τιµή ενέργειας υπολογίστηκε στα -8.91 kcal·mol-1, τιµή η 
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οποία είναι σε πολύ καλή προσέγγιση µε την τιµή -9.05 kcal·mol-1 της µεθόδους RI-

PBE/TZVPP. 

 

Εικόνα 28. Το µεγαλύτερο µοριακό µοντέλο του οποίου τη γεωµετρία χρησιµοποιήσαµε σαν 
γεωµετρία αναφοράς για το σχηµατισµό του τροποποιηµένου IRMOF-8, b) το µοριακό µοντέλο 
που αναπαριστά σωστά τη γεωµετρία του NDC-OLi και c) η γεωµετρία του µοντέλου του NDC 
µε άτοµα λιθίου σαν τερµατικά άτοµα των καρβοξυλικών οµάδων Με γκρι, κόκκινο, µπλε, µωβ, 
και άσπρο εµφανίζονται τα άτοµα C, O, Zn, Li και H αντίστοιχα. 

 Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την αλληλεπίδραση της προσθήκης υδρογόνων 

στις τροποποιηµένες µε λίθιο οργανικές δοµικές µονάδες naphthalene-dicarboxylate 

(2,6-NDC) και Pyrene-2,7-dicarboxylate (PDC) (οργανικές δοµικές µονάδες των 

IRMOF-8 και IRMOF-14 αντίστοιχα) πραγµατοποιώντας υπολογισµούς σε επίπεδο 

θεωρίας DFT. Η µελέτη αυτών το συστηµάτων έδειξε ότι η αλληλεπιδράσεις των 

υδρογόνων µε το λίθιο που µελετήσαµε είναι σχεδόν ίδιες ανεξάρτητα της οργανικής 

δοµικής µονάδας , όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3. Τα δυο πρώτα µόρια υδρογόνου 

αλληλεπιδρούν µε το λίθιο εµφανίζοντας ενέργειες αλληλεπίδρασης -3.0 kcal·mol-1 

και -2.87 kcal·mol-1 ανά µόριο υδρογόνου, για αλληλεπίδραση ενός και δυο 

υδρογόνων ταυτόχρονα. Αυτές οι τιµές των ενεργειών είναι δυο µε τρεις φορές 

µεγαλύτερες σε σχέση µε τις τιµές των ενεργειών αλληλεπίδρασης που έχουν 

υπολογιστεί στο αντίστοιχο υλικό που δεν είναι τροποποιηµένο µε λίθιο, οι οποίες 
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σύµφωνα µε προηγούµενες εργασίες κυµαίνονται µεταξύ -0.8 kcal·mol-1 και -1.5 

kcal·mol-1. Τα υδρογόνα που αλληλεπιδρούν υιοθετούν µια γεωµετρία όπου ο άξονας 

που συνδέει τα δυο άτοµα υδρογόνου προσεγγίζει το άτοµο λιθίου έτσι ώστε να 

σχηµατίζεται ένα νοητό Τ ή ένα νοητό τρίγωνο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 29. Αυτή 

η γεωµετρία αλληλεπίδρασης µεταξύ υδρογόνου και λιθίου είναι γνωστή από 

παρόµοιες µελέτες αλληλεπίδρασης του υδρογόνου είτε µε ένα άτοµο λιθίου 

(ουδέτερο ή φορτισµένο) ή µε άτοµο λιθίου το οποίο είναι προσροφηµένο στην 

επιφάνεια νανοδοµών του άνθρακα, όπως φουλερένια και νανοσωλήνες. Οι µέσες 

αποστάσεις µεταξύ του ατόµου λιθίου και του κέντρου µάζας του αλληλεπιδρώντος 

υδρογόνου είναι 2.06Å και 2.08Å για τις τροποποιηµένες δοµικές µονάδες 2,6-NDC 

και PDC αντίστοιχα. 

Πίνακας 3. Ενέργειες αλληλεπίδρασης για την αλληλεπίδραση 1-5 H2 µε το άτοµο Li των 
τροποποιηµένων οργανικών µονάδων των IRMOF-8 (napthalene) και IRMOF-14 (pyrene). Οι 
τιµές της ενέργειας είναι εκφρασµένες σε kcal·mol-1 

και είναι διορθωµένες για το σφάλµα BSSE. 
Οι αποστάσεις από το άτοµο του Li έχουν µετρηθεί σε σχέση µε το κέντρο µάζας του H2. 

 

 

 

 

 

 

 Naphthalene (IRMOF-8) Pyrene (IRMOF-14) 

 BE / H2 (kcal·mol-1) Li –H2 (Å) BE / H2 (kcal·mol-1) Li –H2 (Å) 

1 H2 -3.02 2.03 -2.98 2.04 

2 H2 -2.87 2.06 -2.87 2.08 

3 H2 -2.67 2.10 -2.67 2.10 

4 H2 -2.37 2.19 -2.36 2.20 

5 H2 -2.15 2.23/2.34 -2.11 2.24/2.34 
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Η αλληλεπίδραση µε τρία µόρια υδρογόνου ταυτόχρονα µειώνει ελαφρά την µέση 

τιµή της ενέργειας αλληλεπίδρασης στα -2.67 kcal·mol-1 ανά µόριο υδρογόνου, ενώ η 

µέση τιµή της απόστασης  του ατόµου λιθίου και των κέντρων µάζας των 

αλληλεπιδρώντων υδρογόνων µεγαλώνει ελαφρά στην τιµή των 2.10Å. Όταν 

προσθέσουµε τέσσερα και πέντε υδρογόνα ταυτόχρονα, τότε η τιµή της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης µειώνεται στην τιµή των -2.37 kcal·mol-1 και  -2.15 kcal·mol-1 

αντίστοιχα, ενώ οι τιµές είναι σχεδόν ταυτόσηµες και για τις δυο οργανικές δοµικές 

µονάδες που εξετάστηκαν.  

 

 

Εικόνα 29. Η βελτιστοποιηµένη γεωµετρία του H2 όταν αλληλεπιδρά µε το άτοµο Li της 
τροποποιηµένης οργανικής µονάδας του 2,6-NDC του IRMOF-8. a. 1H2, b. 2 H2, c. 3 H2, d. 4 H2 
και e. 5 H2. Με γκρι, κόκκινο, καφέ και πράσινο εµφανίζονται τα άτοµα C, O, Li και H 
αντίστοιχα. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις οι αλληλεπιδράσεις αποδίδονται στην επαγωγή 

δίπολου στο προσροφόµενο µόριο υδρογόνου λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που 

δηµιουργεί γύρω του το µερικό φορτίο που διαθέτει το άτοµο λιθίου. Λόγω της 

αλληλεπίδρασης αυτής η ισχύς δέσµευσης είναι αυξηµένη και το µήκος του δεσµού 

των ατόµων υδρογόνου µεγαλώνει σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή για το ελεύθερο 

µόριο υδρογόνου (0.74-0.75Å, για MP2 και DFT αντίστοιχα). Τόσο για τις δυο 
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τροποποιηµένες οργανικές δοµικές µονάδες όσο και για τα δυο επίπεδα θεωρίας, το 

άτοµο του λιθίου προβλέπεται να είναι θετικά φορτισµένο µε µερικό φορτίο από 0.8 

έως και 1.0|e|, ανάλογα µε τη µέθοδο υπολογισµού του φορτίου, ενώ τα άτοµα του 

µορίου υδρογόνου σχηµατίζουν δίπολο µε ίσα αλλά αντίθετου πρόσηµου φορτία, 

όπου η τιµή τους σε σχέση µε αυτήν του ελεύθερου υδρογόνου είναι παρά πολύ 

µικρή. 

 Για να υπολογιστούν οι συνολικές ποσότητες υδρογόνου που µπορούν να 

προσροφηθούν σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες, πραγµατοποιήθηκαν 

προσοµοιώσεις Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) στο τροποποιηµένο υλικό 

IRMOF-8, ώστε. Με σκοπό να προσδώσουµε στο υπό µελέτη υλικό µας µεγαλύτερη 

προσροφητική ικανότητα, κάθε οργανική δοµική µονάδα 2,6-NDC τροποποιήθηκε 

ώστε να περιλαµβάνει δυο -O-1 Li+1οµάδες, σε συµµετρικά αντίθετες θέσεις στις δυο 

πλευρές του 2,6-NDC. Για να συγκρίνουµε άµεσα την βελτίωση στην προσροφητική 

ικανότητα, πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις σε αντίστοιχες θερµοδυναµικές 

συνθήκες και σε ένα µη τροποποιηµένο IRMOF-8, ενώ για να ελεγχθεί η διαδικασία 

προσοµοίωσης προσθέσαµε σαν µέτρο σύγκρισης τα δεδοµένα της ισόθερµης που 

προέκυψε πειραµατικά για  το  µη τροποποιηµένο IRMOF-8 σε θερµοδυναµικές 

συνθήκες των 77K και για εύρος πιέσεων από 0-1 bar.  
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Εικόνα 30. Προσοµοιωµένη και πειραµατική ισόθερµη καµπύλη προσρόφησης σε χαµηλές 
πιέσεις στους 77Κ. Τα κενά σύµβολα αντιστοιχούν σε πειραµατικά δεδοµένα, ενώ τα µαύρα 
σύµβολα αντιστοιχούν στα προσοµοιωµένα δεδοµένα από αυτή τη µελέτη. 

Στην Εικόνα 30 εµφανίζεται η σύγκριση δυο ισόθερµων καµπυλών για το µη 

τροποποιηµένο IRMOF-8 που προέκυψαν από τα πειραµατικά δεδοµένα και από την 

δικιά µας προσοµοίωση της προσροφητικής διαδικασίας σε θερµοδυναµικές 

συνθήκες 77K και εύρος πιέσεων 0-1 bar. Από την Εικόνα 30 µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι υπάρχει αρκετά καλή ακρίβεια µεταξύ της πειραµατικής και της 

θεωρητικά προβλεπόµενης ισόθερµης καµπύλης. Ανάλογη σύγκριση για 

θερµοκρασίες πλησιέστερες στη θερµοκρασία δωµατίου και για µεγαλύτερο εύρος 

πιέσεων δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν λόγω της έλλειψης πειραµατικών 

δεδοµένων για αυτό το υλικό.  

 Στην Εικόνα 31 εµφανίζονται οι ολικές βαρυµετρικές ισόθερµες προσρόφησης 

υδρογόνου του τροποποιηµένου και του µη τροποποιηµένου IRMOF-8, στις 

θερµοκρασίες 77 και 300 K και εύρος πιέσεων από 0-100 bar. Και στα δυο 

διαγράµµατα παρατηρείται αύξηση του πόσου υδρογόνου που προσροφάται στην 

τροποποιηµένη έκδοση του IRMOF-8. Στην ισόθερµη καµπύλη των 77 K, 

παρατηρούµε ότι για µικρές πιέσεις έχουµε µια σηµαντική αύξηση του ποσού 

προσρόφησης που αντικατοπτρίζει την αυξηµένη ενέργεια αλληλεπίδρασης του 
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υδρογόνου στο τροποποιηµένο υλικό σε σχέση µε το µη τροποποιηµένο. Οι αυξηµένη 

ισχύ αλληλεπίδρασης αντικατοπτρίζει και το ποσοστό αποθήκευσης και στα 100 bar. 

Το τροποποιηµένο IRMOF-8 φαίνεται ότι προσροφά το µέγιστο ποσοστό υδρογόνου 

σε χαµηλότερη πίεση από ότι το IRMOF-8.  

 

Εικόνα 31. Προσοµοιωµένες βαρυµετρικές ισόθερµες καµπύλες προσρόφησης H2 για το 
τροποποιηµένο και το µη τροποποιηµένο IRMOF-8 στους 77 και στους 300Κ για πίεση έως 100 
bar. 
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Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να αποδοθεί στο ότι το υλικό δεν διαθέτει άλλο 

ελεύθερο χώρο για να φιλοξενήσει µεγαλύτερο αριθµό υδρογόνων µετά την 

προσρόφηση των αρχικών υδρογόνων γύρω από την οµάδα O-Li, αφού οι οµάδες 

αυτές είναι στραµµένες προς το κέντρο του πόρου όπου ο ελεύθερος όγκος του κάθε 

πόρου είναι µεγαλύτερος. Στο διάγραµµα που αντιστοιχεί στους 300Κ, παρατηρούµε 

ότι η καµπύλη ισόθερµης µοιάζει µε ισόθερµη τύπου I που συνήθως παρατηρούµε 

στους 77Κ. Η µορφή αυτή της καµπύλης αντικατοπτρίζει τον πολύ µεγαλύτερο 

αριθµό µορίων υδρογόνου που προσροφάται λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων, σε 

σύγκριση µε τη γραµµική καµπύλη του IRMOF-8όπου ελάχιστος αριθµός επιπλέον 

υδρογόνων προσροφάται λόγω της παρουσίας του υλικού. Επίσης παρατηρούµε ότι 

ακόµα και σε πίεση 100 bar το τροποποιηµένο IRMOF-8 δεν έχει προσροφήσει το 

µέγιστο ποσοστό υδρογόνου που µπορεί. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι στη 

θερµοκρασία δωµατίου απαιτούνται µεγαλύτερες πιέσεις για να γεµίσει πλήρως ο 

ελεύθερος όγκος που είναι διαθέσιµος στο υλικό. Για πίεση έως 20 bar φαίνεται πως 

το τροποποιηµένο IRMOF προσροφά όσο υδρογόνο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε 

την επιφάνεια του πόρου και για µεγαλύτερες πιέσεις γεµίζει ο ελεύθερος όγκος. Το 

τροποποιηµένο υλικό µπορεί και προσροφά µεγαλύτερο συνολικό ποσό υδρογόνου, 

όπου συγκρίνοντας τα βαρυµετρικά ποσά στους 77Κ και πίεση των 100 bar 

καταγράψαµε µια αύξηση ~ 46%. Στους 300Κ παρατηρείται µια αύξηση του ποσού 

προσρόφησης κατά ~ 290%. Σε 300Κ και 1bar παρατηρείται αύξηση κατά ένα 

παράγοντα 75 φτάνοντας τη βαρυµετρική τιµή των 1.57 % wt για το τροποποιηµένο 

IRMOF-8. Αντίστοιχη συµπεριφορά εµφανίζουν και οι ογκοµετρικές ισόθερµες 

προσρόφησης που εµφανίζονται στην Εικόνα 32. Το τροποποιηµένο IRMOF-8 

καταφέρνει να ξεπεράσει τους βαρυµετρικούς και ογκοµετρικούς στόχους στους 77, 

ενώ στους 300Κ βρίσκεται πολύ κοντά.   Παρόµοιες βελτιώσεις στην προσροφητική 
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ικανότητα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες εργασίες σε υλικά εµπλουτισµένα µε 

λίθιο, αλλά δεν εµφάνισαν τόσο µεγάλη βελτίωση των ποσοστών αποθήκευσης τους 

όσο στη περίπτωση που εξετάσαµε εδώ. 

 

Εικόνα 32. Προσοµοιωµένες ογκοµετρικές ισόθερµες καµπύλες προσρόφησης H2 για το 
τροποποιηµένο και το µη τροποποιηµένο IRMOF-8 στους 77 και στους 300Κ για πίεση έως 100 
bar. 
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Η βελτίωση στην προσροφητική ικανότητα γίνεται επίσης εµφανής στην Εικόνα 33, 

όπου εµφανίζονται δυο στιγµιότυπα από τις προσοµοιώσεις GCMC για τις 

θερµοδυναµικές συνθήκες των 77 K και 1bar, για το τροποποιηµένο και το µη 

τροποποιηµένο IRMOF-8. Η πυκνότητα των µορίων υδρογόνου σε µια κυψελίδα του 

IRMOF-8 είναι φανερά µεγαλύτερη για το τροποποιηµένο υλικό, ενώ αυτά φαίνονται 

να συγκεντρώνονται περισσότερο γύρω από το άτοµο του λιθίου.  

 

Εικόνα 33. Στιγµιότυπα από τις προσοµοιώσεις στους 77Κ και 1 bar. a. µη τροποποιηµένο 
IRMOF-8, b. τροποποιηµένο IRMOF-8. Με γκρι, κόκκινο, µπλε, µωβ, και άσπρο εµφανίζονται τα 
άτοµα C, O, Zn, Li και H αντίστοιχα. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι παρουσιάσαµε µια 

διαφορετική προσέγγιση στην εισαγωγή σηµειακών φορτίων στα υλικά του τύπου 

IRMOF µε την εισαγωγή ατόµων λιθίου που βρίσκονται ισχυρά δεσµευµένα σε µια 

περιοχή των οργανικών δοµικών µονάδων που δεν είχε προηγουµένως διερευνηθεί 

για αυτό το σκοπό. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ του υδρογόνου και του 

τροποποιηµένου µε λίθιο υλικού αυξήθηκε κατά τρεις φορές σε σχέση µε το 

αντίστοιχο µη τροποποιηµένο υλικό, ενώ το λίθιο µπορεί να αλληλεπιδράσει 

ταυτόχρονα µέχρι και µε πέντε µόρια υδρογόνου. Η βελτίωση αυτή έγινε εµφανής και 
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από τις προσοµοιώσεις GCMC σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες, όπου 

υπολογίσαµε το βαρυµετρικό ποσοστό των 4.5 % σε θερµοκρασία δωµατίου και την 

τιµή του 10 % στους 77 K (100 bar). Τα αντίστοιχα ογκοµετρικά ποσοστά για τους 

300 K και 77 Κ υπολογίστηκαν στα 22.0 και 59.5 gr/lt. Τα προαναφερθέντα ποσοστά 

πλησιάζουν σηµαντικά τα κριτήρια που έχουν τεθεί από διεθνείς οργανισµούς για την 

αποθηκευτική ικανότητα υλικών. Η τροποποίηση που παρουσιάστηκε παραπάνω θα 

µπορούσε να βρει εφαρµογή και σε άλλα υλικά τα οποία θα διαθέτουν ταυτόχρονα 

και υψηλότερες τιµές ειδικής επιφάνειας και όγκου πόρων ώστε να µπορούν να 

φιλοξενήσουν µεγαλύτερο αριθµό µορίων υδρογόνου και πιθανόν να µπορούν να 

επιτύχουν τους στόχους του DOE.  
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3.2 Αποθήκευση υδρογόνου σε πορώδη σκελετικά υλικά COF.  

3.2.1 Θεωρητική µελέτη αποθήκευσης υδρογόνου στα πορώδη 
σκελετικά υλικά 3D-COF. 
 

Όπως περιγράψαµε στις προηγούµενες παραγράφους, τα υλικά της κατηγορίας 3D-

COF εµφανίζουν δοµικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά ώστε αυτά να αποτελούν 

πιθανά υλικά για την αποθήκευση υδρογόνου. Η διερεύνηση αυτών των υλικών 

σχετικά µε τις αποθηκευτικές τους ικανότητες σε υδρογόνο µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή µιας µεθοδολογίας που προκύπτει από το 

συνδυασµό διαφορετικών θεωρητικών µεθόδων. Η µεθοδολογία αυτή έχει 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε προηγούµενες µελέτες που έχουµε πραγµατοποιήσει 

για τον προσδιορισµό των αποθηκευτικών ικανοτήτων για υδρογόνο υλικών τύπου 

MOF και νανοδοµών άνθρακα. Κατά τη µεθοδολογία αυτή, αρχικά θα 

πραγµατοποιηθούν από πρώτες αρχές τόσο σε επίπεδο θεωρίας DFT όσο και σε 

επίπεδο θεωρίας διαταραχών δευτέρας τάξης MP2 για τον προσδιορισµό των 

ενεργειών αλληλεπίδρασης και των αντίστοιχων γεωµετριών για την κάθε 

αλληλεπίδραση για όλα τα δυνατά κέντρα αλληλεπίδρασης που µπορούν να 

προσδιοριστούν µέσα στη δοµή του υλικού. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή παραµέτρων δυναµικού κατάλληλων για την 

ακριβέστερη περιγραφή των αλληλεπιδράσεων κατά την πραγµατοποίηση των 

προσοµοιώσεων Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) στη συνέχεια. Η 

προσοµοιώσεις αυτές που θα πραγµατοποιηθούν στο δεύτερο στάδιο της µελέτης θα 

δώσουν µια εκτίµηση της αποθηκευτικής ικανότητας των υλικών αυτών µέσω του 

υπολογισµού των ισόθερµων προσρόφησης σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες.  

Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα 3D-COF υλικά µπορούν να κατασκευαστούν µε 

τη χρήση συγκεκριµένων δοµικών µονάδων, οι οποίες τοποθετούνται κατάλληλα στο 
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αντίστοιχο δίκτυο του κάθε υλικού. Έτσι, τα COF-102 και COF-103 µπορούν να 

κατασκευαστούν από το τετραεδρική δοµική µονάδα της Εικόνας 34 και τον εξαµελή 

βορονικό δακτύλιο B3O3, ενώ τα COF-105 και COF-108 από την ίδια τετραεδρική 

µονάδα και την τριγωνική µονάδα του HHTP µε τους πενταµελής δακτυλίους C2O2B 

να δρουν σαν συνδετικοί κρίκοι µεταξύ της τριγωνικής και της τετραεδρικής 

µονάδας.  

 

Εικόνα 34. Οι βασικές δοµικές µονάδες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναπαραγωγή 
της δοµής των 3D-COF. a) τετραεδρική δοµική µονάδα, η τριγωνική δοµική µονάδα b) για τα 
COF-102 και COF-103 και c) COF-105 και COF-108. Με κίτρινο χρώµα εµφανίζονται τα 
τετραεδρικά κέντρα  και µε γκρι, ροζ, κόκκινο και άσπρο τα άτοµα C, B, O και H αντίστοιχα. 

Η κυψελίδες που προκύπτουν από τη τοποθέτηση των αντίστοιχων δοµικών 

µονάδων στα αντίστοιχα δίκτυα διαθέτουν ένα πολύ µεγάλο αριθµό ατόµων, ώστε να 

µπορέσουµε σε αυτές να πραγµατοποιήσουµε υπολογισµούς από πρώτες αρχές. 

Ακόµα και µικρή κοιλότητα των υλικών αυτών διαθέτει µεγάλο αριθµό ατόµων που 

την περικλείει. Εποµένως για να µελετήσουµε τα υλικά αυτά για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης τους µε το υδρογόνο εφαρµόζοντας µεθόδους από πρώτες αρχές, θα 

πρέπει να εφαρµόσουµε την προσέγγιση των συσσωµατωµάτων και να µελετήσουµε 

τις επιµέρους δοµικές µονάδες του υλικού. Επιλέξαµε µια σειρά µοριακών µοντέλων 

για να µελετήσουµε τους δακτυλίους B3O3,  C2O2B και C6H4. Το µέγεθος των 

µοριακών µοντέλων επιλέχτηκε µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει 
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καλύτερα το περιβάλλον των δακτυλίων και να µην είναι υπολογιστικά απαιτητικά 

για το αντίστοιχο επίπεδο θεωρίας. Το µοριακό µοντέλο που εµφανίζεται στην Εικόνα 

35a είναι αυτό που θα χρησιµοποιηθεί για το δακτύλιο C6H4. Για την αναπαράσταση 

του δακτυλίου B3O3 θα χρησιµοποιηθούν δυο µοριακά µοντέλα που θα διαφέρουν 

στον αριθµό ατόµων, λόγω των µεγάλων υπολογιστικών απαιτήσεων της µεθόδου 

MP2. Αυτά εµφανίζονται στις Εικόνες 35b (για DFT υπολογισµούς) και 35c (για 

MP2  υπολογισµούς). Για τον δακτύλιο C2O2B, επιλέξαµε το µοριακό µοντέλο που 

εµφανίζεται στην Εικόνα 35d. Για κάθε διαφορετικό κέντρο αλληλεπίδρασης που 

µελετήσαµε, δυο διαφορετικές γεωµετρίες προσέγγισης στα κέντρα αυτά 

χρησιµοποιήθηκαν για το υδρογόνο, µε τον άξονα του µορίου υδρογόνου κάθετα και 

παράλληλα ως προς το επίπεδο που ορίζουν οι δακτύλιοι. ∆εν πραγµατοποιήσαµε 

υπολογισµούς σε αντίστοιχο µοριακό µοντέλο της Εικόνας 35a για την τετραεδρική 

δοµική µονάδα µε κεντρικό άτοµο το Si, θεωρώντας ότι δεν η επιλογή του κεντρικού 

ατόµου έχει ελάχιστη επίδραση στην αλληλεπίδραση του υδρογόνου µε την 

τετραεδρική δοµική µονάδα. Σε όλα τα µοριακά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν, 

όλοι οι ακόρεστοι δεσµοί που προέκυψαν από την εφαρµογή της προσέγγισης των 

συσσωµατωµάτων στις δοµές, κορέστηκαν µε άτοµα υδρογόνου. 
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Εικόνα 35. Μοριακά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του 
υδρογόνου µε τις δοµικές µονάδες των 3D-COF. a) µοριακό µοντέλο για το δακτύλιο C6H4, 
µοριακό µοντέλο για το δακτύλιο B3O3 για b) DFT και c) MP2,  d) µοριακό µοντέλο για το 
δακτύλιο C2O2B. Με γκρι, ροζ, κόκκινο και άσπρο τα άτοµα C, B, O και H αντίστοιχα. 

Οι υπολογισµοί από πρώτες αρχές που πραγµατοποιήθηκαν στα µοριακά µας 

συστήµατα έγιναν τόσο σε επίπεδο θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας 

(DFT) όσο και σε επίπεδο  θεωρίας διαταραχών δεύτερης τάξης MP2. Αυτό έγινε για 

να ελεγχθεί η εγκυρότητα των υπολογισµών σε επίπεδο DFT, αφού είναι γνωστό ότι 

η MP2 µπορεί να συµπεριλάβει ένα µέρος από τις ασθενείς δυνάµεις διασποράς που 

υπάρχουν σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ υδρογόνου και υποστρώµατος προσρόφησης, 

ενώ η DFT δεν καταφέρνει να συνυπολογίσει αυτή τη συνεισφορά στην ενέργεια 

αλληλεπίδρασης. Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της 

προσέγγισης Resolution of Identities (RI)152  Για τους υπολογισµούς RI-DFT 

χρησιµοποιήθηκε το συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης Perdew-Burke-Ernzerhof 

(PBE) exchange-correlation functional154,163 µαζί µε τη βάση συναρτήσεων τριπλού ζ 

επαυξηµένη µε επιπλέον συναρτήσεις πόλωσης και διάχυσης (def2-TZVPP)162.  
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 Όλοι οι υπολογισµοί (DFT και MP2) πραγµατοποιήθηκαν µε το υπολογιστικό 

πακέτο TURBOMOLE164. Όλες οι τιµές των ενεργειών αλληλεπίδρασης έχουν 

διορθωθεί µε την counterpoise µέθοδο (CP) για το σφάλµα αλληλεπικάλυψης βάσεων 

συναρτήσεων Basis Set Superposition Error (BSSE)156. Οι διορθώσεις για το σφάλµα 

αυτό έχουν αποδειχτεί  κρίσιµες στον υπολογισµό των ενεργειών αλληλεπίδρασης, 

ειδικά σε συστήµατα που κυριαρχούν ασθενείς αλληλεπιδράσεις όπως έχουµε δείξει 

και σε προηγούµενες µελέτες στα MOF. 

 Στον Πινάκα 4 παρουσιάζονται οι ενέργειες αλληλεπίδρασης και οι 

αντίστοιχες αποστάσεις ισορροπίας του υδρογόνου µε τα κέντρα αλληλεπίδρασης S1-

S9 (Εικόνα 35), που εµφανίζονται στα µοριακά µοντέλα. Οι ενέργειες 

αλληλεπίδρασης και οι αντίστοιχες αποστάσεις ισορροπίας προέκυψαν από σαρώσεις 

της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας (PES scans) πάνω από τα αντίστοιχα κέντρα 

αλληλεπίδρασης. Από τον Πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης 

του υδρογόνου µε οποιοδήποτε κέντρο δέσµευσης δεν ξεπερνά την τιµή του 1 

Kcal·mol-1 στο επίπεδο θεωρίας MP2. Το ενεργειακά ισχυρότερο κέντρο 

αλληλεπίδρασης τόσο συνολικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα κέντρα αλληλεπίδρασης 

όσο και πάνω από τους εξαµελείς ανθρακικούς δακτυλίους, όταν το υδρογόνο 

προσεγγίζει το κέντρο των δακτυλίων αυτών έχοντας την κάθετη διευθέτηση. Η 

αλληλεπίδραση του υδρογόνου πάνω από τον δακτύλιο B3O3 είναι ισχυρότερη πάνω 

από το κέντρο του δακτυλίου και µε παρόµοια ενέργεια πάνω από το άτοµο του B, 

όταν το υδρογόνο προσεγγίζει και τα δυο κέντρα αλληλεπίδρασης µε την παράλληλη 

διευθέτηση. Και για τα δυο κέντρα αλληλεπίδρασης, οι αντίστοιχες ενέργειες είναι 

σχεδόν οι µισές σε σχέση µε το ισχυρότερο κέντρο δέσµευσης πάνω από τον 

ανθρακικό δακτύλιο. Στην περίπτωση του δακτυλίου C2O2B, οι ενέργειες 

αλληλεπίδρασης είναι µικρότερες σε σχέση µε τον ανθρακικό δακτύλιο, αλλά 
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µεγαλύτερες από τον εξαµελή βορονικό. Το ισχυρότερο κέντρο αλληλεπίδρασης για 

αυτό το δακτύλιο εντοπίζεται πάνω από το κέντρο του µε το υδρογόνο να το 

προσεγγίζει µε την παράλληλη διευθέτηση. Συγκρίνοντας τις τιµές των ενεργειών 

αλληλεπίδρασης µε αυτές που έχουν υπολογιστεί σε αντίστοιχες µελέτες στα IRMOF, 

καταλήγουµε ότι είναι συγκρίσιµες σε ισχύ και ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν αιτία 

για την µεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτά τα υλικά.  

Πίνακας 4. Ενέργειες αλληλεπίδρασης (ΕΑ) και οι αντίστοιχες αποστάσεις ισορροπίας (ΑΠ) για 
το υδρογόνο πάνω από τα διάφορα κέντρα αλληλεπίδρασης. Όλες οι τιµές ενέργειας έχουν 
διορθωθεί για το BSSE και αναφέρονται σε µονάδες Kcal·mol-1. Οι τιµές των αποστάσεων 
αναφέρονται σε Å. 

RIPBE /def2-TZVPP RIMP2 /def2-TZVPP 

κάθετη παράλληλη κάθετη παράλληλη  

ΕΑ 

(Kcal·mol-1) 

ΑΠ 

(Å) 

EA 

(Kcal·mol-1) 

ΑΠ 

(Å) 

EA 

(Kcal·mol-1) 

ΑΠ 

(Å) 

EA 

(Kcal·mol-1) 

ΑΠ 

(Å) 

S1 -0.44 3.1 -0.22 3.5 -1.08 2.7 -0.67 3.1 

S2 -0.32 3.2 -0.15 3.7 -0.7 2.9 -0.41 3.4 

S3 -0.31 3.2 -0.15 3.8 -0.68 3.0 -0.41 3.4 

S4 -0.06 3.3 -0.3 3.3 -0.31 3.0 -0.54 3.2 

S5(O) -0.15 3.2 -0.22 3.6 -0.37 3.0 -0.3 3.4 

S6(B) -0.11 3.3 -0.24 3.5 -0.24 3.2 -0.53 3.2 

S7(B) -0.12 3.4 -0.24 3.4 -0.45 3.0 -0.70 3.1 

S8(O) -0.22 3.1 -0.19 3.5 -0.88 2.7 -0.55 3.2 

S9 -0.13 3.3 -0.32 3.3 -0.63 2.8 -0.99 2.9 

 

 Από τον Πίνακα 4 συµπεράνουµε ότι ενώ η DFT καταφέρνει να προβλέψει 

την σειρά ισχύος των κέντρων αλληλεπίδρασης για τις αντίστοιχες διευθετήσεις 

προσέγγισης του υδρογόνου σε αυτά, οι τιµές της ενέργειας αλληλεπίδρασης που 

προβλέπει καθώς και οι αντίστοιχες αποστάσεις ισορροπίας διαφέρουν αρκετά, σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της θεωρίας MP2.  
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 Η ανάλυση της ισχύος των κέντρων αλληλεπίδρασης του υδρογόνου που 

παρουσιάστηκε πριν, µας βοηθάει στο να κάνουµε κάποιες προβλέψεις για τις 

αποθηκευτικές ικανότητες των 3D-COF σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά υλικά 

IRMOF. Αφού οι ενέργειες αλληλεπίδρασης των υλικών αυτών είναι παρόµοιες, θα 

αναµένουµε ότι τα µέλη αυτών των οµάδων υλικών που θα έχουν συγκρίσιµες 

ενεργές επιφάνειες προσρόφησης, θα µπορούν αν αποθηκεύσουν και παρόµοιες 

ποσότητες υδρογόνου και άρα θα έχουν συγκρίσιµο ογκοµετρικό ποσοστό 

αποθήκευσης. Επιπλέον, επειδή τα υλικά τύπου 3D-COF έχουν πολύ χαµηλή 

πυκνότητα, αναµένεται αυτά να έχουν πολύ µεγαλύτερο βαρυµετρικό ποσοστό 

αποθήκευσης υδρογόνου σε σχέση µε τα IRMOF (η ίδια ποσότητα υδρογόνου θα 

αποθηκεύεται σε µια δοµή µικρότερου σχετικού βάρους). 

Στον Πίνακα 5 εµφανίζονται οι τιµές της πυκνότητας, της προσβάσιµης ειδικής 

επιφάνειας (accessible surface area) και του ελεύθερου όγκου (free volume) για όλα 

τα υλικά. Οι τιµές για τον υπολογισµό της προσβάσιµης ενεργού επιφάνειας έχει 

υπολογιστεί µε γεωµετρικό τρόπο, αφήνοντας ένα σφαιρικό µόριο διαµέτρου 2.89 Ǻ 

(ίση µε την κινητική διάµετρο ενός µορίου υδρογόνου) να κυλίσει πάνω στην 

προσβάσιµη επιφάνεια του σκελετού του υλικού. Ο ελεύθερος όγκος υπολογίστηκε 

θεωρώντας τη διάµετρο του σφαιρικού µορίου ίση µε µηδέν. Η προσβάσιµη ειδική 

επιφάνεια που υπολογίστηκε αφορά αποκλειστικά την προσβάσιµη επιφάνεια για το 

υδρογόνο, καθώς µε την αλλαγή της διαµέτρου του προσροφούµενου αερίου έχει 

δειχτεί ότι η τιµή της προσβάσιµης επιφάνειας µεταβάλλεται. 
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Πίνακας 5. Οι τιµές της προσβάσιµης ειδικής επιφάνειας και του ελεύθερου όγκου που 
υπολογίστηκαν για τα υλικά COF και για το IRMOF-14. 

 COF-102 COF-103 COF-105 COF-108 IRMOF-14 

Προσβάσιµη 
ειδική 
επιφάνεια 
(m2
·gr-1) 

5191 

 

5356 6340 6076 4964 

Ελεύθερος 
όγκος (cm3·gr-1) 

1.858 2.05 5.17 5.44 2.3 

 

Για να διαπιστώσουµε τις αποθηκευτικές ικανότητες των υλικών 3D-COF σε 

υδρογόνο, προσδιορίσαµε τις ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου σε διάφορες 

θερµοδυναµικές συνθήκες για τα 3D-COF, πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις 

GCMC χρησιµοποιώντας δυναµικό τύπου Lennard-Jones για την περιγραφή των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ του αερίου και της επιφάνειας προσρόφησης. Κάθε µόριο 

υδρογόνου αναπαρίσταται σαν µια σφαίρα ενώ οι δοµές των υλικών έχουν ληφθεί 

από τα αντίστοιχα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα και παραµένει αµετάβλητη κατά τη 

διάρκεια  των προσοµοιώσεων. Για όλες τις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

λήφθηκαν υπόψη τα κβαντικά φαινόµενα σύµφωνα µε τη φορµαλισµό των Feynman-

Hibbs. Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων του δυναµικού για τα διάφορα άτοµα 

χρησιµοποιήθηκαν οι κανόνες ανάµειξης των Lorentz-Berthelot.  

Οι ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου προβλέφθηκαν για τις θερµοδυναµικές 

συνθήκες των 77 και των 300K και για µέγιστη πίεση έως 100 bar. Στην Εικόνα 36 

παρουσιάζονται οι ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου των COF-102, COF-103, 

COF-105 και COF-108 για τις προαναφερόµενες θερµοδυναµικές συνθήκες. Για 

λόγους σύγκρισης εµφανίζονται και οι ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου για το 

IRMOF-14 στις ίδιες θερµοδυναµικές συνθήκες, επειδή το IRMOF-14 παρουσιάζει 

τις καλύτερες ικανότητες προσρόφησης υδρογόνου από την οικογένεια των IRMOF. 
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Παρατηρούµε ότι το COF-102 και το COF-103 εµφανίζουν παρόµοιο βαρυµετρικό 

ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου µε το IRMOF-14. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στα 

συγκρίσιµα µεγέθη της προσβάσιµης ειδικής επιφάνειας και του συγκρίσιµου 

ελεύθερου όγκου αυτών των υλικών. Το µικρό παραπάνω βαρυµετρικό ποσοστό του 

IRMOF-14 αποδίδεται κυρίως στον ελεύθερο όγκο που διαθέτει και η διαφορά αυτή 

γίνεται πιο προφανής στους 300Κ. Σε αντίθεση µε τα COF-102 και COF-103, το 

COF-105 και το COF-108 διαθέτουν µεγαλύτερο ελεύθερο όγκο, µε αποτέλεσµα να 

µπορούν να αποθηκεύσουν συνολικά µεγαλύτερες ποσότητες υδρογόνου σε υψηλές 

πιέσεις. Σε συνδυασµό µε την χαµηλή πυκνότητα αυτών των υλικών, προβλέψαµε ότι 

αυτά τα δυο υλικά µπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν το βαρυµετρικό ποσοστό 

του 20% wt και του 4.5% wt για τους 77 και 300K αντίστοιχα και για πίεση 100 bar. 

Οι προβλέψεις αυτές είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε παρόµοιες θεωρητικές µελέτες 

σε αυτά τα υλικά165,166,167 και αποτελούν από τα υψηλότερα ποσοστά αποθήκευσης 

που έχουν αναφερθεί για τέτοιου είδους υλικά. Παρότι λόγω της µεθόδου είναι 

πιθανόν τα ποσοστά που αναφέρθηκαν να είναι ελαφρώς υπερεκτιµηµένα, εντούτοις 

και µιλώντας ποιοτικά, µπορούν να είναι διπλάσια σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

βαρυµετρικά ποσοστά του IRMOF-14 που εκτιµήθηκαν µε την ίδια µεθοδολογία. Η 

διαφορά στο µέγεθος του ελεύθερου όγκου που εµφανίζουν αυτά τα υλικά σε 

συνδυασµό µε τα δοµικά τους χαρακτηριστικά, µπορούν να εξηγήσουν την διαφορά 

στο συνολικό βαρυµετρικό ποσοστό αποθήκευσης που εµφανίζουν µεταξύ τους αυτά 

τα υλικά στους 77 και τους 300Κ.  

Τα συνολικά ογκοµετρικά ποσοστά προσρόφησης για όλα τα 3D-COF και το 

IRMOF-14 εµφανίζονται στην Εικόνα 36. Η σύγκριση των ποσοστών αυτών για τα 

COF και το IRMOF στους 77Κ δείχνει ότι τα ποσοστά τους κυµαίνονται σε παρόµοια 

µεγέθη, αλλά καθώς αυξάνει ο ελεύθερος όγκος του κάθε υλικού το συνολικό 
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ποσοστό µειώνεται. Μάλιστα, για το COF-103 και το IRMOF-14 το ογκοµετρικό 

ποσοστό είναι σχεδόν το ίδιο, όπως και οι αντίστοιχοι ελεύθεροι όγκοι. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στον ελεύθερο όγκο υπάρχουν µόνο ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ υδρογόνου-υδρογόνου, που σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται ο 

ελεύθερος όγκος όλο και µικρότερος αριθµός µορίων θα προσροφάται στο υλικό. Οι 

ογκοµετρικές ισόθερµες στους 300 Κ είναι γραµµικές µε πανοµοιότυπα ποσοστά για 

όλα τα υλικά, κάτι που αναµέναµε λόγω των ασθενών αλληλεπιδράσεων που 

παρουσιάζει το υδρογόνο µε αυτά τα υλικά όπως είδαµε και από τους υπολογισµούς 

από πρώτες αρχές. Αυτό σηµαίνει πως το παραπάνω υδρογόνο που προσροφάται από 

το υλικό είναι πολύ µικρό. Στις Εικόνες 37 και 38 παρουσιάζονται στιγµιότυπα από 

τις προσοµοιώσεις GCMC στους 77 Κ και 1 bar για τα COF-105 και IRMOF-14 

αντίστοιχα. Τα στιγµιότυπα αυτά εµφανίζουν παρόµοιο πλήθος αριθµού µορίων 

υδρογόνου, που αντικατοπτρίζει τα αντίστοιχα ογκοµετρικά ποσοστά των δυο υλικών 

σε αυτές τις θερµοδυναµικές συνθήκες.  

Πολύ πρόσφατα παρουσιάστηκαν οι πρώτες πειραµατικές ισόθερµοι προσρόφησης 

υδρογόνου για τα COF-102 και COF-103 από την ερευνητική οµάδα του Yaghi168. Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις µας και βρίσκονται σε πολύ καλή 

συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για το COF-102, 

το συνολικό βαρυµετρικό ποσοστό που προβλέπουµε στους 77Κ και στα 100 bar 

είναι 9.95 %wt, ενώ το αντίστοιχο πειραµατικό κατά βάρος ποσοστό ήταν λίγο 

µεγαλύτερο από 10 %wt. 
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Εικόνα 36. Βαρυµετρικές και ογκοµετρικές ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου για τα COF-102, 
COF-103, COF-105 και COF-108 για τις θερµοκρασίες των 77 και 300 Κ και πίεση έως 100 bar. 
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Εικόνα 37. Στιγµιότυπα από τους υπολογισµούς GCMC για την προσρόφηση υδρογόνου του 
COF-105 στους 77 Κ και 1 bar. Με κίτρινο, γκρι, ροζ, κόκκινο και άσπρο τα άτοµα Si, C, B, O 
και H αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 38. Στιγµιότυπα από τους υπολογισµούς GCMC για την προσρόφηση υδρογόνου του 
IRMOF-14 στους 77 Κ και 1 bar. Με µωβ, γκρι, κόκκινο και άσπρο τα άτοµα Zn, C, B, O και H 
αντίστοιχα. 
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3.2.2 Αποθήκευση υδρογόνου µέσω της εισαγωγής ατόµων λιθίου 
στη δοµή των 3D-COF. 
 

 Τα πορώδη υλικά της οικογένειας 3D-COF αποτελούν ιδανικά υλικά για 

αποθήκευση υδρογόνου λόγω των δοµικών και φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών και 

της χαµηλής πυκνότητας που παρουσιάζουν. Όπως διαπιστώσαµε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο από θεωρητική µελέτη των υλικών αυτών, µπορούν να φτάσουν σε πολύ 

µεγάλα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου, τέτοια που να ξεπερνούν αρκετά όλα τα 

ανταγωνιστικά υλικά της κατηγορίας τους. Ειδικότερα το COF-105,  µπορεί να 

αποθηκεύσει 21% wt στους 77 Κ και 100 bar και 4.5 % wt στους 300 Κ και 100 bar. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά κατ’όγκο είναι συγκρίσιµα µε αυτά που έχουν επιτευχθεί για 

τα καλύτερα MOF υλικά που έχουν δηµιουργηθεί.  

 Αν και τα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτά τα υλικά είναι αρκετά 

υψηλά, ειδικά στους 77 Κ, εντούτοις στη θερµοκρασία δωµατίου παραµένουν κάτω 

από τους αντίστοιχους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό εν µέρει µπορεί να αποδοθεί 

στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις που παρουσιάζει το υδρογόνο µε τις δοµικές µονάδες 

των υλικών, οι οποίες είναι της τάξης του 1 Kcal·mol-1 όπως είδαµε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο. Ένας τρόπος για να βελτιώσουµε την προσροφητική ικανότητα αυτών των 

υλικών είναι η αύξηση της ισχύος της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε αυτά. Μια 

από τις µεθοδολογίες για το σκοπό αυτό είναι η εισαγωγή σηµειακών φορτίων στα 

υλικά αυτά, το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την εισαγωγή ατόµων λιθίου. Η 

στρατηγική εισαγωγής ατόµων λιθίου έχει χρησιµοποιηθεί και σε παρόµοιες µελέτες 

τόσο σε υλικά τύπου MOF όσο και σε υλικά βασισµένα στον άνθρακα, οδηγώντας σε 

σηµαντική αύξηση του ποσοστού υδρογόνου που αποθηκευόταν σε αυτά τα υλικά. Το 

λίθιο προτιµάται σε σχέση µε τα άλλα αλκάλια λόγω της αυξηµένης ισχύς 

αλληλεπίδρασης, του µικρότερου ατοµικού του βάρους σε σχέση µε τα άλλα και της 
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ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης µε περισσότερα του ενός υδρογόνα. Άτοµα λιθίου 

µπορούν να εισαχθούν είτε αλληλεπιδρώντας µε τα αρωµατικά συστήµατα µιας 

δοµής είτε σχηµατίζοντας ισχυρούς ιοντικούς δεσµούς µέσω αλληλεπίδρασης µε 

κατάλληλες λειτουργικές οµάδες. Στην περίπτωση των υλικών IRMOF, είχαµε 

εισάγει στις δοµές εκείνων των υλικών οµάδες αλκοξειδίου του λιθίου (OLi), 

επιτυγχάνοντας την αύξηση του αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτά τα υλικά. Για να 

αυξήσουµε την αποθηκευτική ικανότητα των COF υλικών, αποφασίσαµε την 

εισαγωγή τέτοιων οµάδων λιθίου µέσα στη δοµή τους. Επιλέξαµε το COF-105 για να 

εισάγουµε τις οµάδες OLi, µιας και το υλικό αυτό έδειξε να έχει την καλύτερη 

αποθηκευτική ικανότητα µεταξύ των υπολοίπων 3D-COF. Στη συνέχεια, µε την 

εφαρµογή υπολογισµών από πρώτες αρχές και προσοµοιώσεων GCMC σε διάφορες 

θερµοδυναµικές συνθήκες, µελετήσαµε το υλικό αυτό για τις αποθηκευτικές του 

ικανότητες σε υδρογόνο.  

 Αρχικά πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς από πρώτες αρχές για να 

προσδιορίσουµε τόσο την µοριακή γεωµετρία της προκύπτουσας δοµής λόγω της 

εισαγωγής ατόµων λιθίου και στη συνέχεια διερευνήσαµε την αλληλεπίδραση ενός 

και περισσοτέρων υδρογόνων µε την οµάδα του αλκοξειδίου. Για την 

πραγµατοποίηση αυτών των υπολογισµών, κάναµε χρήση της προσέγγισης των 

συσσωµατωµάτων και υιοθετήσαµε µικρότερα µοριακά µοντέλα από τη δοµή του 

COF-105, τα οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 39. Η προσέγγιση αυτή είναι 

υποχρεωτική όταν µελετάµε τέτοιου µεγέθους συστήµατα ώστε οι υπολογισµοί από 

πρώτες αρχές που θα πραγµατοποιήσουµε να είναι εφικτοί. 
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Εικόνα 39. a) το αρχικό µοριακό µοντέλο που επιλέχτηκε µε τις οµάδες του αλκοξειδίου του 
λιθίου πριν την γεωµετρική βελτιστοποίηση, b) το αντίστοιχο βελτιστοποιηµένο µοριακό µοντέλο 
και c) το µικρότερο γεωµετρικά βελτιστοποιηµένο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη 
της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε την οµάδα του αλκοξειδίου του λιθίου. Με κίτρινο, γκρι, 
ροζ, κόκκινο, µωβ και άσπρο τα άτοµα Si, C, B, O, Li και H αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται στις Εικόνες 39a και 39b, οι οµάδες αλκοξειδίου του λιθίου έχουν 

τοποθετηθεί πάνω στην δοµική µονάδα HHTP του COF-105 (Εικόνα 39a). Σε κάθε 

HHTP έχουν τοποθετηθεί µέχρι τρείς οµάδες OLi. Το µοντέλο που επιλέξαµε είναι 

µεγαλύτερο σε µέγεθος από την δοµική µονάδα HHTP, ώστε να µπορέσουµε να 

συµπεριλάβουµε την επίδραση των γειτονικών ατόµων της δοµής, όπως των 

πενταµελών δακτυλίων C2O2B, στους υπολογισµούς µας.  

 Αρχικά βελτιστοποιήσαµε πλήρως τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του 

µοριακού µοντέλου της Εικόνας 39a. Το πλήρως βελτιστοποιηµένο µοντέλο 

εµφανίζεται στην Εικόνα 39b. Στην συνέχεια µελετήσαµε την αλληλεπίδραση 
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πολλαπλών µορίων υδρογόνου (n= 1-5) µε µια οµάδα OLi, χρησιµοποιώντας ένα 

µικρότερο µοριακό µοντέλο (Εικόνα 39c) που διαθέτει µόνο µια οµάδα OLi και 

λαµβάνει υπόψη το µοριακό περιβάλλον γύρω από την οµάδα αυτή. Από τη µελέτη 

αυτή προέκυψαν η ισχύς και οι γεωµετρίες αλληλεπίδρασης των υδρογόνων µε την 

οµάδα OLi. Η µελέτη µας επικεντρώθηκε µόνο στην οµάδα OLi, αφού οι 

αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου µε τα ανθρακικά αρωµατικά συστήµατα ή τους 

υπόλοιπους ετεροατοµικούς δακτυλίους έχουν διερευνηθεί σε προηγούµενες εργασίες 

και εποµένως θεωρούνται γνωστές. Όλες οι αποστάσεις µεταξύ υδρογόνου και του 

αλκοξειδίου του λιθίου αναφέρονται ως προς το κέντρο µάζας του µορίου του 

υδρογόνου.  

Οι υπολογισµοί από πρώτες αρχές πραγµατοποιήθηκαν σε επίπεδο θεωρίας DFT, 

στα πλαίσια της προσέγγισης Resolution of Identities (RI)152.  Για τους υπολογισµούς 

RI-DFT χρησιµοποιήθηκε το GGA συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης Perdew-

Burke-Ernzerhof (PBE) exchange-correlation functional154,163 µαζί µε τη βάση 

συναρτήσεων τριπλού ζ επαυξηµένη µε επιπλέον συναρτήσεις πόλωσης και διάχυσης 

(def2-TZVPP)162 και τις αντίστοιχες auxiliary συναρτήσεις βάσης για την προσέγγιση 

RI. Όλες οι µοριακές γεωµετρίες βελτιστοποιήθηκαν χωρίς κανένα  περιορισµό στην 

αλλαγή της γεωµετρίας και ελέγχτηκαν µε την πραγµατοποίηση αριθµητικών 

υπολογισµών των συχνοτήτων αρµονικών ταλαντώσεων ώστε να αποτελούν 

ενεργειακά ελάχιστα της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας. Το κριτήριο σύγκλισης 

για τη µέθοδο αυτοσυνεπούς πεδίου (SCF) ορίστηκε στις 10-8 a.u.. Είναι γνωστό ότι 

σε κάποιες περιπτώσεις η µέθοδος DFT δεν επιτυγχάνει να προβλέψει την ισχύ 

ασθενών αλληλεπιδράσεων. Ωστόσο για το συγκεκριµένο σύστηµα που µελετάµε, 

έχει δειχθεί σε προηγούµενη µας µελέτη για υλικά τύπου MOF ότι η DFT βρίσκεται 

σε πολύ ικανοποιητική ακρίβεια σε σχέση µε υψηλότερης ακρίβειας µεθόδους, όπως 
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η MP2. Όλοι οι υπολογισµοί DFT πραγµατοποιήθηκαν µε το υπολογιστικό πακέτο 

TURBOMOLE164. Όλες οι τιµές των ενεργειών αλληλεπίδρασης έχουν διορθωθεί µε 

την counterpoise µέθοδο (CP) για το σφάλµα αλληλεπικάλυψης βάσεων 

συναρτήσεων Basis Set Superposition Error (BSSE)156. Οι διορθώσεις για το σφάλµα 

αυτό έχουν αποδειχτεί  κρίσιµες στον υπολογισµό των ενεργειών αλληλεπίδρασης, 

ειδικά σε συστήµατα που κυριαρχούν ασθενείς αλληλεπιδράσεις.  

 Η βελτιστοποίηση της µοριακής γεωµετρίας της Εικόνας 39a οδήγησε στο 

µοριακό µοντέλο της Εικόνας 39b. Στη βελτιστοποιηµένη γεωµετρία που προέκυψε, 

το άτοµο του λιθίου µετατοπίζεται σε µια θέση µεταξύ του ατόµου οξυγόνου του 

αλκοξειδίου και του γειτονικού ατόµου οξυγόνου που ανήκει στον δακτύλιο C2O2B. 

Τα µήκη των δεσµών Li-Oalkoxide και Li-OC2O2B είναι 1,76Å και 1,93Å αντίστοιχα, ενώ 

η γωνία µεταξύ των ατόµων Li-Oalkoxide-Calkoxide είναι 106,9˚. Το άτοµο του λιθίου 

βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε αυτό που ορίζεται από τη δοµική µονάδα HHTP. Το 

βελτιστοποιηµένο µικρότερο µοριακό µοντέλο της Εικόνας 39c εµφανίζει τα ίδια 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά µε αυτά της οµάδας OLi του µοντέλου της Εικόνας 39b.  

 Αµέσως µετά, χρησιµοποιώντας το µοριακό µοντέλο της Εικόνας 39c, 

προχωρήσαµε στη µελέτη της αλληλεπίδρασης πολλαπλών µορίων υδρογόνου (n= 1-

5) µε αυτό. Στην Εικόνα 40 εµφανίζονται οι αντίστοιχες γεωµετρίες που προέκυψαν 

από την προσθήκη έως και πέντε υδρογόνων. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον 

Πινάκα 6. Στην Εικόνα 40a παρατηρούµε ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε το λίθιο 

σχηµατίζοντας µια γεωµετρία που θυµίζει το γράµµα Τ. Η ίδια γεωµετρία έχει 

επανειληµµένα παρατηρηθεί όταν το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε άτοµα λιθίου και 

αποδίδεται στην σηµαντική συνεισφορά της τετραπολικής ροπής του υδρογόνου µε 

το φορτισµένο κατιόν. Η απόσταση µεταξύ του κέντρου µάζας του υδρογόνου και του 

λιθίου είναι 2,075 Å, ενώ το µόριο του υδρογόνου είναι στο ίδιο επίπεδο µε την 
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HHTP. Το µήκος του δεσµού του υδρογόνου µεγαλώνει ελαφρά σε σχέση µε το 

ελεύθερο υδρογόνο και φτάνει την τιµή των 0,756 Å. Η αντίστοιχη ενέργεια 

αλληλεπίδρασης υπολογιστικέ στην τιµή των 2,95 Kcal·mol-1. η προσθήκη δεύτερου 

µορίου υδρογόνου αλλάζει τη διαµόρφωση της γεωµετρίας, οδηγώντας τα δυο 

υδρογόνα να τοποθετηθούν εκατέρωθεν του επιπέδου που ορίζει η HHTP, 

διατηρώντας όµως τη διευθέτηση σχήµατος Τ ως προς το άτοµο λιθίου. Η µέση 

απόσταση µεταξύ των υδρογόνων και του λιθίου είναι 2,109 Å µε το µήκος δεσµού 

και των δυο υδρογόνων να είναι στα 0,756 Å. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης και για τα 

δυο υδρογόνα είναι στα -5,15 Kcal·mol-1 . Η προσθήκη τρίτου H2 µεταβάλλει το 

µήκος δεσµού και των τριών H2 στα 0,755 Å, ενώ η µέση τιµή της απόστασης µεταξύ 

των H2 και του Li γίνεται 2,287 Å. Η συνολική ενέργεια αλληλεπίδρασης για τα 3 H2 

είναι -6,25 Kcal·mol-1. Μετά την προσθήκη και του τέταρτου H2, προέκυψε µια 

διαφορετική διευθέτηση των υδρογόνων γύρω από την οµάδα του αλκοξειδίου του 

λιθίου. Στη περίπτωση αυτή, δυο από τα H2 αλληλεπιδρούν απευθείας µε το λίθιο µε 

τη διαµόρφωση Τ, ενώ τα επόµενα δυο φαίνεται να βρίσκονται εγγύτερα στο οξυγόνο 

του αλκοξειδίου µε τον άξονα τους να είναι κάθετος προς το άτοµο αυτό (κάθετη 

διαµόρφωση προσέγγισης). Τα µήκη των δεσµών H-H των δυο πρώτων και των δυο 

επόµενων H2 είναι 0,756 Å και 0,754 Å αντίστοιχα και η συνολική ενέργεια 

αλληλεπίδρασης είναι -7 Kcal·mol-1.  
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Εικόνα 40. Μοριακές γεωµετρίες για την αλληλεπίδραση πολλαπλών µορίων υδρογόνου (n= 1-5) 
µε την οµάδα του αλκοξειδίου του λιθίου. Με κίτρινο, γκρι, ροζ, κόκκινο, µωβ και άσπρο τα 
άτοµα Si, C, B, O, Li και H αντίστοιχα. 

Για τα δυο H2 που βρίσκονται κοντύτερα στο λίθιο, η απόσταση των υδρογόνων 

από το λίθιο είναι 2,12 Å, ενώ για τα άλλα δυο υδρογόνα οι µέσες αποστάσεις τους 

από το Li και το O είναι 3,525 Å και 3,022 Å αντίστοιχα. Η προσθήκη του πέµπτου 

µορίου υδρογόνου δεν οδηγεί σε σηµαντικές αλλαγές διευθέτησης των υδρογόνων 
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γύρω από την οµάδα του αλκοξειδίου. Η συνολική ενέργεια αλληλεπίδρασης στην 

περίπτωση αυτή είναι -8,04 Kcal·mol-1 και το µέσο µήκος του δεσµού H-H είναι 

0,754 Å. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, παρατηρήσαµε ότι η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης µειώθηκε µε την προσθήκη περισσοτέρων του ενός υδρογόνων, ενώ 

η µέση απόσταση αλληλεπίδρασης αυξήθηκε. Τα πρώτα τρία υδρογόνα 

αλληλεπιδρούν µε το άτοµο του λιθίου υιοθετώντας µια διαµόρφωση 

αλληλεπίδρασης τύπου Τ, ενώ για τα υπόλοιπα υδρογόνα σηµαντικό ρόλο έχει το 

πολωµένο άτοµο οξυγόνου της οµάδας του αλκοξειδίου.  

Πίνακας 6. Ενέργειες αλληλεπίδρασης (ΕΑ) και οι αντίστοιχες µέσες αποστάσεις ισορροπίας από 
το κέντρο µάζας (ΑΠ) για το υδρογόνο πάνω από τη µονάδα του αλκοξειδίου του λιθίου. Όλες οι 
τιµές ενέργειας έχουν διορθωθεί για το BSSE και αναφέρονται σε µονάδες Kcal·mol-1. Οι τιµές 
των αποστάσεων αναφέρονται σε Å. 

 ΕΑ (Kcal·mol-1) ΑΠ (Å) 

1H2 -2.95 2.075 

2H2 -5.15 2.109 

3H2 -6.25 2.287 

4H2 -7.0 2.12/3.52 

5H2 -8.04 2.15/3.63 

 

 Η εκτίµηση των ικανοτήτων αποθήκευσης υδρογόνου του COF-105 

τροποποιηµένου µε την µονάδα του αλκοξειδίου του λιθίου πραγµατοποιήθηκε µε την 

πραγµατοποίηση προσοµοιώσεων GCMC στους 77  και στους 300 K για πιέσεις ως 

100 bar. Οι προσοµοιώσεις για τον υπολογισµό των αντίστοιχων ισόθερµων (υπό 

σταθερό χηµικό δυναµικό µ. όγκο κυψελίδας V, σταθερή θερµοκρασία T) 

πραγµατοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη περιοδικές περιοριστικές συνθήκες στο υπό 

µελέτη σύστηµα και στις τρείς διαστάσεις. Για κάθε σηµείο της ισόθερµης που 

υπολογίζεται έχουν πραγµατοποιηθεί 10·106 βήµατα για την επίτευξη ισορροπίας και 
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10·106 βήµατα για τη λήψη των επιθυµητών θερµοδυναµικών ιδιοτήτων. Το δυναµικό 

τύπου Lennard-Jones χρησιµοποιήθηκε για την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ του αερίου και της επιφάνειας προσρόφησης. Το κριτήριο αποκοπής (cut-off 

radius) του δυναµικού Lennard-Jones ορίστηκε στα 15 Ǻ. Κάθε µόριο υδρογόνου 

αναπαρίσταται σαν µια σφαίρα ενώ οι δοµές των υλικών έχουν ληφθεί από τα 

αντίστοιχα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα και παραµένει αµετάβλητη κατά τη διάρκεια  

των προσοµοιώσεων. Για όλες τις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν λήφθηκαν 

υπόψη τα κβαντικά φαινόµενα σύµφωνα µε τη φορµαλισµό των Feynman-Hibbs. Για 

τον προσδιορισµό των παραµέτρων του δυναµικού για τα διάφορα άτοµα 

χρησιµοποιήθηκαν οι κανόνες ανάµειξης των Lorentz-Berthelot. 
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Εικόνα 41. Ολικές βαρυµετρικές και ογκοµετρικές ισόθερµες προσρόφησης υδρογόνου για το 
τροποποιηµένο και το µη τροποποιηµένο COF-105 στους 77 και στους 300 Κ για πιέσεις έως 100 
bar.  

Οι ισόθερµες καµπύλες προσρόφησης του COF-105 και του COF-105-OLi για τους 

77 και τους 300 K και για πιέσεις ως 100 bars εµφανίζονται στην Εικόνα 43. 

Παρατηρούµε ότι τόσο βαρυµετρικά όσο και ογκοµετρικά και για όλες τις 

θερµοδυναµικές συνθήκες που εξετάσαµε, το τροποποιηµένο COF-105 εµφανίζει 

σηµαντική βελτίωση των ποσοστών αποθήκευσης σε σχέση µε το µη τροποποιηµένο.  

Η βελτίωση αυτή είναι πιο προφανής στα ογκοµετρικά ποσοστά αποθήκευσης σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα βαρυµετρικά. Αυτό αποδίδεται στο σχετικό βάρος που 

προσδίδεται στο υλικό αυτό µε την προσθήκη της οµάδας OLi (από την 

αντικατάσταση ενός ατόµου Η µε την οµάδα OLi προκύπτει αναλογία µοριακών 
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βαρών 1:19). Στην περίπτωση του ογκοµετρικού ποσοστού,  ο όγκος που 

καταλαµβάνει η οµάδα OLi είναι ασήµαντη σε σχέση µε την αύξηση της ισχύς των 

αλληλεπιδράσεων που εισάγαµε µε την οµάδα OLi, µε αποτέλεσµα η διαφορά µεταξύ 

τροποποιηµένου και µη COF-105 να είναι πιο προφανής. Όπως φαίνεται από τις 

ισόθερµες προσρόφησης στους 300 Κ, µπορέσαµε να επιτύχουµε τον στόχο του 6% 

wt αλλά όχι τον αντίστοιχο ογκοµετρικό στόχο. 
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3.2.3 Σχεδιασµός και βελτιστοποίηση νέων 3D-COF υλικών που 
βασίζονται στο σκελετικό δίκτυο ctn για αποθήκευση υδρογόνου. 
 

Τα πορώδη υλικά της κατηγορίας 3D-COF αποτελούν ιδανικά υποψήφια υλικά για 

προσρόφηση υδρογόνου. Προβλέψαµε µε θεωρητικούς υπολογισµούς ότι τα υλικά 

αυτά µπορούν να επιτύχουν υψηλά κατά βάρος ποσοστά αποθήκευσης σε 

κρυογενικές συνθήκες, όµως το  αντίστοιχο ογκοµετρικό ποσοστό είναι συγκρίσιµο 

µε αυτά των καλύτερων IRMOF υλικών. Η βαρυµετρική και η ογκοµετρική 

ικανότητα τους στη θερµοκρασία δωµατίου δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους 

στόχους που έχουν τεθεί. Τα αποτελέσµατα αυτά που έχουν επιτευχθεί οφείλονται 

κυρίως στα ιδιαίτερα δοµικά και φυσικοχηµικά τους χαρακτηριστικά. Ένα σηµαντικό 

τους χαρακτηριστικό είναι ότι µέσω του πορώδους δικτύου τους υπάρχει πλήρης 

προσβασιµότητα ενός προσροφηµένου µορίου σε όλες τις ακµές και επιφάνειες που 

σχηµατίζονται από τις επιµέρους δοµικές µονάδες που ενώνονται. Επιπλέον 

παλιότερες µελέτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη αρωµατικών δακτυλίων αυξάνει τόσο 

τον αριθµό των κέντρων προσρόφησης, όσο και το µέγεθος της ενεργού επιφάνειας 

προσρόφησης. Η αύξηση του αριθµού των αρωµατικών συστηµάτων σε συνδυασµό 

µε τις πολύ χαµηλές πυκνότητες αυτών των υλικών, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 

περαιτέρω αύξηση των ικανοτήτων προσρόφησης αυτών των υλικών. Σκοπός µας 

είναι να αυξήσουµε τον αριθµό των αρωµατικών συστηµάτων στις δοµές των 3D-

COF ώστε να µελετήσουµε πως µεταβάλλονται οι προσροφητικές τους ικανότητες 

καθώς θα αυξάνεται το µέγεθος των αρωµατικών συστηµάτων και το µέγεθος των 

πόρων.  

 Η αύξηση του µεγέθους των αρωµατικών συστηµάτων µπορεί να επιτευχθεί 

σχετικά εύκολα σε αυτά τα υλικά. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του COF-102, αν 

θεωρήσουµε ότι ο βενζολικός δακτύλιος της τετραεδρικής δοµικής µονάδας δρα σαν 
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συνδετική γέφυρα µεταξύ του τετραεδρικού ατόµου και του εξαµελούς βορονικού 

δακτυλίου, µπορεί να γίνει αντικατάσταση του µε µια γέφυρα που θα αποτελείται από 

δυο βενζολικούς δακτυλίους. Αύξηση του µήκους της γέφυρας θα σηµάνει 

παράλληλα και την συµµετρική αύξηση του µεγέθους των πόρων αυτών των υλικών. 

Η υπέρµετρη αύξηση του µεγέθους των πόρων έχει δείξει ότι δεν βελτιώνει την 

ικανότητα αποθήκευσης του υδρογόνου. Θεωρείται ότι το µέγεθος των πόρων ενός 

υλικού που θα είναι υποψήφιο για αποθήκευση υδρογόνου µε φυσιορόφηση θα 

πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 7 και 15Ǻ, αλλά το εύρος του µεγέθους αυτού 

αποτελεί µόνο έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσροφητική 

ικανότητα του υλικού.  

 Όπως αναφέρεται και στη εργασία στην οποία δηµοσιεύτηκαν οι δοµές των 

3D-COF, φαίνεται ότι οι δοµές που βασίζονται στο δίκτυο ctn είναι τόσο 

θερµοδυναµικά όσο και κινητικά πιο σταθερές. Επιπλέον, οι δοµές των COF-102 και 

COF-103 παρουσίασαν τις µεγαλύτερες αποδόσεις κατά το σχηµατισµό τους. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε του µικρού µεγέθους πόρους τους, 

αποφασίσαµε να αντικαταστήσουµε τις αρωµατικές γέφυρες του COF-102 µε 

µεγαλύτερες, µε το πλεονέκτηµα ότι το µέγεθος των πόρων δεν θα υπερβεί σε µεγάλο 

βαθµό το όριο των 15Ǻ. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν µπορούν να 

επεκταθούν µε µικρές επιφυλάξεις169 και στο COF-103. Θα θεωρήσουµε την ιδανική 

περίπτωση του σχηµατισµού δικτύου ctn, µιας και είναι δυνατόν ο συνδυασµός 

τέτοιων τετραεδρικών δοµικών µονάδων να οδηγήσει και σε άµορφα υλικά, τα οποία 

όµως παρουσιάζουν κατώτερες φυσικοχηµικές ιδιότητες των αντίστοιχων 

κρυσταλλικών. 
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Εικόνα 42. Το περιοδικό κρυσταλλικό δίκτυο ctn που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία των 
υποκατεστηµένων COF. Με µπλε και γκρι χρώµα απεικονίζονται τα άτοµα N και C αντίστοιχα. 

 Για να σχεδιάσουµε τα νέα υλικά θα στηριχτούµε στη δοµή του δικτύου ctn 

και στην συνδεσιµότητα που εµφανίζει το COF-102. στην Εικόνα 42 εµφανίζεται η 

τοπολογία του δικτύου ctn, η οποία αποτελεί την κρυσταλλική δοµή του C3N4. Θα 

θεωρήσουµε ότι κάθε άτοµο C δρα σαν τετραεδρικό δοµικό κέντρο και αντιστοιχεί 

στο τετραεδρικό άτοµο της τετραεδρικής δοµικής µονάδας του COF-102. Αντίστοιχα, 

τα άτοµα N δρουν σαν τα τριγωνικά κέντρα που συνδέονται µε τρία γειτονικά 

τετραεδρικά κέντρα C και αντιστοιχούν στον εξαµελή δακτύλιο B3O3 του COF-102. 

Κάθε δεσµός C-N αντιστοιχεί στην οργανική γέφυρα που θα χρησιµοποιηθεί για την 

ένωση του τετραεδρικού ατόµου C µε τον B3O3, που στην περίπτωση του COF-102 

αντιστοιχεί µε το µόριο του βενζολίου. Μεταβάλλοντας αρχικά τις πλεγµατικές 
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σταθερές της δοµής ctn (διατηρώντας τις πλεγµατικές γωνίες σταθερές) αντίστοιχα µε 

το µήκος της γέφυρας και τοποθετώντας στη συνέχεια τόσο τις οργανικές γέφυρες 

όσο και τους δακτυλίους B3O3, καταφέραµε φροντίζοντας να υπάρχει η σωστή 

συνδεσιµότητα, να σχεδιάσουµε τέσσερα νέα COF υλικά. Τα υλικά αυτά µαζί µε τις 

αντίστοιχες οργανικές γέφυρες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή τους 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 43. Τα οργανικά µόρια που χρησιµοποιήθηκαν σαν 

γέφυρες είναι τα διφαίνυλο, τριφαίνυλο, ναφθαλένιο και πυρένιο και τα αντίστοιχα 

ονόµατα των COF ου προέκυψαν είναι τα COF-102-2, COF-102-3, COF-102-4 και 

COF-102-5. 

 Μετά τον σχεδιασµό των νέων δοµών COF συνεχίσαµε µε την 

βελτιστοποίηση των δοµών αυτών. Η βελτιστοποίηση τους µε µεθόδους από πρώτες 

αρχές είναι απαγορευτική λόγω του µεγάλου αριθµού ατόµων που περιέχονται σε 

κάθε κυψελίδα (ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο αριθµός των ατόµων για το COF-102 

ξεπερνάει τα 500). Για να βελτιστοποιήσουµε τη δοµή µας καταφύγαµε στη χρήση 

µεθόδων µοριακής µηχανικής. Ένα από τα κρισιµότερα σηµεία για την µέθοδο αυτή 

ώστε να επιτύχουµε όσο το δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσµατα, είναι η ύπαρξη του 

κατάλληλου δυναµικού που θα περιγράφει ικανοποιητικά τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του υπό µελέτη µοριακού συστήµατος. Για να ελαχιστοποιήσουµε 

ενεργειακά τις δοµές που σχεδιάσαµε, χρησιµοποιήσαµε ένα τροποποιηµένο 

δυναµικό MM3 που οι επιπλέον παράµετροι που χρησιµοποιεί για να περιγράψει το 

σύστηµα προέκυψαν µε υπολογισµούς από πρώτες αρχές µε χρήση της θεωρίας DFT 

calculations170. Το δυναµικό αυτό καταφέρνει να αναπαράγει µε επιτυχία τη 

συµµετρία της τετραεδρικής δοµικής µονάδας (συµµετρία S4) και τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του δακτυλίου B3O3. επιπλέον, εισάγαµε επιπλέον παραµέτρους
171 

ώστε να περιγραφούν ικανοποιητικά οι δίεδρες γωνίες που σχηµατίζουν µεταξύ τους 
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οι γειτονικοί ανθρακικοί δακτύλιοι στις δοµές COF-102-2 και COF-102-3. Οι 

παράµετροι αυτές έχουν προκύψει µε βάση υπολογισµούς σε επίπεδο θεωρίας DFT 

και βασίζονται στο δυναµικό MM3. Οι υπολογισµοί µοριακής µηχανικής 

πραγµατοποιήθηκαν µε τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στα στο υπολογιστικό 

πακέτο Tinker172. 

 

 

Εικόνα 43. Οι διαφορετικές περιοδικές δοµές COF που σχεδιάστηκαν µαζί µε τα αντίστοιχα 
οργανικά µόρια που χρησιµοποιήθηκαν σαν γέφυρες µεταξύ του τετραεδρικού ατόµου και του 
δακτυλίου B3O3.  Με γκρι, κόκκινο, ροζ και άσπρο χρώµα εµφανίζονται τα άτοµα C, O, B και Η 
αντίστοιχα. 

 Για να πραγµατοποιήσουµε την διαδικασία βελτιστοποίησης των δοµών µας, 

αρχικά µετατρέψαµε την συµµετρία όλων των κυψελίδων σε P1. Στη συνέχεια, 

ελαχιστοποιήσαµε ενεργειακά τις περιοδικές δοµές ως προς όλους τους βαθµούς 
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ελευθερίας µε το πρόγραµµα minimize και µετά µε το πρόγραµµα xtalmin 

βελτιστοποιήσαµε τις αντίστοιχες παραµέτρους του πλέγµατος της δοµής ως προς 

όλους τους βαθµούς ελευθερίας. Για τους παραπάνω υπολογισµούς τα κριτήρια 

αποκοπής για την αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου και για τις αλληλεπιδράσεις van 

der Waals ορίστηκαν στα 10 και 12Ǻ αντίστοιχα. Το όριο στη µεταβολή της 

ενέργειας κατά τη διαδικασία  ελαχιστοποίησης της ενέργειας των δοµών ορίστηκε 

στα 0,001 Kcal·mol-1·Å-1 . Στον Πίνακα 7 εµφανίζονται ο αριθµός των ατόµων κάθε 

κυψελίδας και οι πλεγµατικές παράµετροι για όλες τις βελτιστοποιηµένες περιοδικές 

δοµές COF για τη συµµετρία P1 του κρυσταλλικού πλέγµατος.  

Πίνακας 7. ο αριθµός των ατόµων και οι πλεγµατικές παράµετροι που προέκυψαν από της 
ελαχιστοποίηση της ενέργειας των περιοδικών δοµών συµµετρίας P1. Τα µήκη και οι γωνίες των 
περιοδικών κυψελίδων είναι σε Ǻ και µοίρες αντίστοιχα. 

 Αριθµός 
ατόµων 
ανά 
κυψελίδα 

a b c α β γ 

COF-
102 

588 27,026501 27,026501 27,026501 90,0 90,0 90,0 

COF-
102-2 

1068 42,941002 42,941002 42,941002 90,0 90,0 90,0 

COF-
102-3 

1548 58,787601 58,787601 58,787601 90,0 90,0 90,0 

COF-
102-4 

876 34,963799 34,963799 34,963799 90,0 90,0 90,0 

COF-
102-5 

1260 42,512199 42,512199 42,512199 90,0 90,0 90,0 

 

Στον Πίνακα 8 εµφανίζονται οι τιµές της πυκνότητας, της προσβάσιµης ειδικής 

επιφάνειας (accessible surface area) και του ελεύθερου όγκου (free volume) για όλα 

τα υλικά. Οι τιµές για τον υπολογισµό της προσβάσιµης ενεργού επιφάνειας έχει 

υπολογιστεί µε γεωµετρικό τρόπο, αφήνοντας ένα σφαιρικό µόριο διαµέτρου 2.89 Ǻ 



 178  

(ίση µε την κινητική διάµετρο ενός µορίου υδρογόνου) να κυλίσει πάνω στην 

προσβάσιµη επιφάνεια του σκελετού του υλικού. Ο ελεύθερος όγκος υπολογίστηκε 

θεωρώντας τη διάµετρο του σφαιρικού µορίου ίση µε µηδέν. Η προσβάσιµη ειδική 

επιφάνεια που υπολογίστηκε αφορά αποκλειστικά την προσβάσιµη επιφάνεια για το 

υδρογόνο, καθώς µε την αλλαγή της διαµέτρου του προσροφούµενου αερίου έχει 

δειχτεί ότι η τιµή της προσβάσιµης επιφάνειας µεταβάλλεται. 

Μετά τη βελτιστοποίηση των περιοδικών δοµών COF, πραγµατοποιήσαµε 

προσοµοιώσεις GCMC για να εκτιµήσουµε την αποθηκευτική ικανότητα των 

περιοδικών αυτών δοµών για υδρογόνο. Οι προσοµοιώσεις για τον υπολογισµό των 

αντίστοιχων ισόθερµων (υπό σταθερό χηµικό δυναµικό µ. όγκο κυψελίδας V, 

σταθερή θερµοκρασία T) πραγµατοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη περιοδικές 

περιοριστικές συνθήκες στο υπό µελέτη σύστηµα και στις τρείς διαστάσεις. 

Πίνακας 8. Οι τιµές της πυκνότητας, της προσβάσιµης ειδικής επιφάνειας και του ελεύθερου 
όγκου που υπολογίστηκαν για τα υλικά COF. 

 COF-102 COF-102-2 COF-102-3 COF-102-4 COF-102-5 

Πυκνότητα  

(gr· cm-3) 

0.41 0.19 0.1 0.28 0.23 

Προσβάσιµη 
ειδική επιφάνεια 
(m2
·gr-1) 

5191 6754.5 7398.6 6088.6 6008.85 

Ελεύθερος όγκος 
(cm3·gr-1) 

1.86 4.84 9.77 3.1 3.75 

 

Για κάθε σηµείο της ισόθερµης που υπολογίζεται έχουν πραγµατοποιηθεί 10·106 

βήµατα για την επίτευξη ισορροπίας και 10·106 βήµατα για τη λήψη των επιθυµητών 

θερµοδυναµικών ιδιοτήτων. Το δυναµικό τύπου Lennard-Jones χρησιµοποιήθηκε για 

την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του αερίου και της επιφάνειας 

προσρόφησης. Το κριτήριο αποκοπής (cut-off radius) του δυναµικού Lennard-Jones 
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ορίστηκε στα 15 Ǻ. Κάθε µόριο υδρογόνου αναπαρίσταται σαν µια σφαίρα ενώ οι 

δοµές των υλικών έχουν ληφθεί από τα αντίστοιχα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα και 

παραµένει αµετάβλητη κατά τη διάρκεια  των προσοµοιώσεων. Για όλες τις 

προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν λήφθηκαν υπόψη τα κβαντικά φαινόµενα 

σύµφωνα µε τη φορµαλισµό των Feynman-Hibbs. Για τον προσδιορισµό των 

παραµέτρων του δυναµικού για τα διάφορα άτοµα χρησιµοποιήθηκαν οι κανόνες 

ανάµειξης των Lorentz-Berthelot. 

 Οι προσοµοιώσεις GCMC πραγµατοποιήθηκαν στους 77  και στους 300 K για 

πιέσεις από 0 έως 100 bars. Οι ισόθερµες καµπύλες προσρόφησης που προέκυψαν 

παρουσιάζονται στην Eικόνα 44. Παρατηρούµε ότι όλα τα νέα COF υλικά 

παρουσιάζουν καλύτερα βαρυµετρικά ποσοστά προσρόφησης υδρογόνου από το 

COF-102 και στους 77 και στους 300Κ. Το υψηλότερο βαρυµετρικό ποσοστό 

προσρόφησης παρουσιάζει το COF-102-3, το οποίο φτάνει το 26.7 και το 6.5 %wt 

στους 77 και στους 300 K και πίεση 100 bars, ξεπερνώντας τον αντίστοιχους 

στόχους. Μάλιστα καταφέρνει να ξεπεράσει σε βαρυµετρικό ποσοστό το COF-105 

(21 και 4.5 %wt στους 77 και στους 300 K και πίεση 100 bars). Το πολύ υψηλό 

βαρυµετρικό ποσοστό τόσο στους 77 όσο και στους 300 Κ οφείλεται στο πολύ 

µεγάλο ελεύθερο όγκο του υλικού σε σχέση µε τα υπόλοιπα υλικά και στην πολύ 

χαµηλή του πυκνότητα. Τα αντίστοιχα ογκοµετρικά ποσοστά προσρόφησης δεν είναι 

ικανοποιητικά, καθώς παρατηρείται ότι µε την αύξηση του ελεύθερου όγκου (λόγω 

της αύξησης του µήκους των οργανικών γεφυρών) αυτά µειώνονται για τη 

θερµοκρασία των 77Κ. Αυτό είναι λογικό, αφού η συνεισφορά των επιπλέον µορίων 

υδρογόνου που προσροφούνται λόγω των αλληλεπιδράσεων υδρογόνου και 

επιφάνειας πόρου είναι πάρα πολύ µικρή στο συνολικό αριθµό µορίων υδρογόνου 

που προσροφάται, καθώς ο ελεύθερος όγκος αυξάνεται. Μάλιστα τα ποσοστά των 
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νέων δοµών βρίσκονται χαµηλότερα από αυτά του COF-102 στους 77 και στους 300 

K. Τα ογκοµετρικά ποσοστά των COF που σχεδιάσαµε είναι συγκρίσιµα µε αυτά που 

προβλέφθηκαν για τα 3D-COF που κατασκεύασε η οµάδα του Yaghi. 

 

Εικόνα 44. Ισόθερµες συνολικής βαρυµετρικής και ογκοµετρικής προσρόφησης υδρογόνου στους 
77  και στους 300 K για πιέσεις έως 100 bars για όλες τις δοµές COF που σχεδιάσαµε. 

 Είδαµε πως η µεταβολή του µήκους της οργανικής γέφυρας αύξησε το 

βαρυµετρικό ποσοστό αποθήκευσης, ξεπερνώντας και το καλύτερο υλικό της 

κατηγορίας (COF-105). Από την άλλη, το ογκοµετρικό ποσοστό µειώθηκε µε αυτή τη 

µεταβολή. Η µεταβολή αυτή µπορεί να προσφέρει την δυνατότητα για περαιτέρω 

τροποποίηση των οργανικών γεφυρών, για παράδειγµα µε την εισαγωγή σηµειακών 

φορτίων, βελτιώνοντας το ογκοµετρικό ποσοστό που θα µπορούσε να επιτευχθεί.   
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4 Συµπεράσµατα και προοπτικές. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εφαρµόστηκαν διαφόρων επίπεδων µέθοδοι 

της θεωρητικής και υπολογιστικής χηµείας για την διερεύνηση των αποθηκευτικών 

ικανοτήτων σε υδρογόνο νέων νανοδοµηµένων υλικών. Η πραγµατοποίηση 

υπολογισµών σε διάφορα επίπεδα θεωρίας είναι χρήσιµη ώστε να αποκτηθεί µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα για τα µελετώµενα υλικά. Μελετήθηκαν υλικά των 

οικογενειών IRMOF και COF,  των οποίων ο µηχανισµός προσρόφησης του 

υδρογόνου είναι µε φυσιορόφηση. Τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των δυο 

οικογενειών υλικών είναι ότι είναι κρυσταλλικά σκελετικά υλικά, µε τρισδιάστατο 

δίκτυο πόρων, ενώ το µέγεθος του πόρου είναι δυνατόν να ρυθµιστεί επιλέγοντας 

µεγαλύτερου ή µικρότερου µεγέθους οργανικές δοµικές µονάδες. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν εξαιρετικές φυσικοχηµικές ιδιότητες, όπως υψηλή ειδική επιφάνεια και 

µεγάλο όγκο πόρων, που είναι πολύ σηµαντικές σε υλικά που προσροφούν υδρογόνο 

µε φυσιορόφηση. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους, το όποιο αποτελεί 

µειονέκτηµα στη περίπτωση µας, είναι ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρά µέσω ασθενών 

δυνάµεων van der Waals και δυνάµεων διασποράς µε την επιφάνεια των πόρων 

αυτών των υλικών. Στην περίπτωση των IRMOF, το ισχυρότερο κέντρο 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου εντοπίστηκε κοντά στα άτοµα οξυγόνου της 

δευτεροταγούς δοµικής µονάδας Zn4O(C6H4CO2)6 και δευτερευόντως πάνω από τις 

οργανικές δοµικές µονάδες.  Στην περίπτωση των 3D-COF, το ισχυρότερο κέντρο 

εντοπίστηκε πάνω από το κέντρο των αρωµατικών δακτυλίων των δοµών αυτών. Και 

στις δυο περιπτώσεις, η ενέργεια αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τη δοµή 

κυµαίνεται στα 0.9-1.2 Kcal·mol-1. Το συµπέρασµα αυτό καταδείχτηκε µε την 

πραγµατοποίηση υπολογισµών από πρώτες αρχές τόσο σε επίπεδο θεωρίας DFT όσο 

και σε επίπεδο θεωρίας MP2. Οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου επιδρούν 
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στο συνολικό ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου στους και στα 77Κ,  αλλά κυρίως 

στη θερµοκρασία δωµατίου. Στη θερµοκρασία δωµατίου, τα ποσοστά αποθήκευσης 

είναι εξαιρετικά χαµηλά (<1% κατά βάρος). 

Βασικός στόχος για την βελτίωση των αποθηκευτικών ικανοτήτων αυτών των 

υλικών είναι η αύξηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του υδρογόνου και της 

επιφάνειας των πόρων. Αυτό θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διατηρηθούν τα εξαιρετικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αυτών των υλικών, τα 

οποία συµβάλουν σηµαντικά στην ικανότητα προσρόφησης τους. Μεταξύ των 

διάφορων τρόπων που έχουν προταθεί για την αύξηση της ισχύος των 

αλληλεπιδράσεων είναι και η εισαγωγή σηµειακών φορτίων στην πορώδη δοµή των 

υλικών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουµε τις αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου µε τη 

δοµή µέσω εισαγωγή ισχυρότερων ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. Η εισαγωγή 

σηµειακών φορτίων µπορεί να γίνει µε εισαγωγή ατόµων λιθίου στη δοµή. Το λίθιο 

αλληλεπιδρά ισχυρότερα µε το υδρογόνο και έχει µικρότερο ατοµικό βάρος σε σχέση 

µε τα άλλα αλκάλια, αποτελώντας µια ικανοποιητική επιλογή. Σε προηγούµενες 

εργασίες πάνω σε νανοσωλήνες άνθρακα και σε εργασίες πάνω σε MOF υλικά, τα 

άτοµα λιθίου τοποθετούνταν πάνω από το κέντρο των αρωµατικών δακτυλίων, 

αλληλεπιδρώντας µε το π-σύστηµα. Στην παρούσα διατριβή εισάγαµε άτοµα λιθίου 

στη δοµή µε την υποκατάσταση των οργανικών δοµικών µονάδων των δοµών µε 

οµάδες -SO3Li -OLi. Η υποκαταστάσεις αυτές βελτίωσαν την ισχύ των 

αλληλεπιδράσεων στα υλικά IRMOF, τριπλασιάζοντας την ενέργεια αλληλεπίδρασης 

µε το υδρογόνο, ενώ περισσότερα του ενός υδρογόνα µπορούν να αλληλεπιδράσουν 

ταυτόχρονα µε το άτοµο λιθίου. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα αυτών των 

υποκαταστάσεων είναι ότι πραγµατοποιούνται υποκαθιστώντας κάποιο άτοµο 

υδρογόνου της οργανικής γέφυρας, επιτρέποντας έτσι την αλληλεπίδραση υδρογόνων 
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µε τα αρωµατικά συστήµατα, κάτι που δεν γίνεται στην περίπτωση του λιθίου 

τοποθετηµένου πάνω από το π-σύστηµα. Η αύξηση της ισχύος των αλληλεπιδράσεων 

έγινε προφανής και από τις προσοµοιώσεις GCMC για τον προσδιορισµό των 

ποσοστών αποθήκευσης υδρογόνου. Ειδικότερα στην περίπτωση της υποκατάστασης 

µε -OLi, υπήρξε σηµαντική βελτίωση τόσο στο βαρυµετρικό όσο και στο 

ογκοµετρικό ποσοστό αποθήκευσης, πλησιάζοντας αρκετά και τους στόχους του 

DOE στη θερµοκρασία δωµατίου.  

Προσπαθήσαµε ένα κάνουµε το ίδιο και για την βελτίωση των αποθηκευτικών 

ικανοτήτων των 3D-COF υλικών, εισάγοντας οµάδες –OLi στη δοµή του COF-105, 

το οποίο είχε παρουσιάσει το µεγαλύτερο % κατά βάρος ποσοστό αποθήκευσης από 

τα υπόλοιπα 3D-COF. Πράγµατι, η τροποποίηση αυτή αύξησε την ισχύ των 

αλληλεπιδράσεων όπως και στα IRMOF, µε συνέπεια να βελτιωθούν και τα συνολικά 

ποσοστά προσρόφησης υδρογόνου για αυτό το υλικό.  

Τα 3D-COF υλικά αποτελούν τα καλύτερα υλικά αποθήκευσης υδρογόνου για την 

κατηγορία τους σήµερα, αγγίζοντας όπως είδαµε το 20% wt στους 77Κ και 100 bar 

στην περίπτωση του COF-105. Η ερευνητική οµάδα του Yaghi ανέφερε ότι υλικά 

τέτοιου τύπου, αποτελούµενα από τετραεδρικές και τριγωνικές δοµικές µονάδες, είναι 

δυνατόν να σχηµατιστούν ακολουθώντας την τοπολογία µόνο των πιο συµµετρικών 

δικτύων που µπορούν να σχηµατιστούν από αυτές τις δοµικές µονάδες. Τέτοιο δίκτυο 

είναι το ctn, στο οποίο παρατηρήθηκε και πειραµατικά ότι κάτι τέτοιο ισχύει (τα 

COF-102, COF-103 και COF-105 βασίζονται στο ctn). Βασισµένοι στο δίκτυο ctn, 

σχεδιάσαµε νέες δοµές 3D-COF, µεταβάλλοντας το µέγεθος των οργανικών γεφυρών. 

Αφού βελτιστοποιήθηκαν, προβλέψαµε ότι η καλύτερη από τις δοµές αυτές (COF-

102-3) µπορεί να φτάσει το 27 % wt  στους 77Κ και 100 bar. Καθώς µεγαλώνει το 

µέγεθος της οργανικής γέφυρας, το ογκοµετρικό ποσοστό αποθήκευσης µειώνεται, σε 



 185  

αντίθεση µε το κατά βάρος ποσοστό. Τα υλικά αυτά είναι δυνατόν να βελτιωθούν 

τόσο στους 77Κ όσο και σε θερµοκρασία δωµατίου, εισάγοντας άτοµα λιθίου στη 

δοµή τους µε κάποιο από τους τρόπους που αναφέραµε παραπάνω. Αυτό µπορεί να 

γίνει λόγω και του µεγέθους των οργανικών γεφυρών που επιτρέπει την εισαγωγή 

τροποποιήσεων.  

Φαίνεται ότι τα υλικά τύπου COF είναι τα πιο υποσχόµενα υλικά σήµερα. Λόγω 

της χαµηλής τους πυκνότητας µπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά σε βαρυµετρικό 

ποσοστό. Στην περίπτωση τους, θα µπορούσαν να σχεδιαστούν και να διερευνηθούν 

δοµές που βασίζονται και σε άλλα δίκτυα, τα οποία να συνδυάζουν δοµικές µονάδες 

διαφορετικής συµµετρίας. Πολύ σηµαντικό για τέτοιου είδους υλικά είναι η ύπαρξη 

ισχυρών αλληλεπιδράσεων µε το υδρογόνο (το ίδιο ισχύει και για τα άλλα 

ανταγωνιστικά υλικά της κατηγορίας). Αυτό αποτελεί και το πιο δύσκολο µέρος 

βελτίωσης αυτών των υλικών. Οι αλληλεπιδράσεις θα πρέπει να είναι περίπου 5 

Kcal·mol-1, ώστε το υδρογόνο να µπορεί να εκροφηθεί εύκολα. Θα µπορούσαν να 

σχεδιαστούν υλικά COF που θα έχουν στη δοµή τους Mg ή Al, στα οποία όµως η 

πρόσβαση του υδρογόνου δεν θα παρεµποδίζεται λόγω της θέσης του στη δοµή ή 

λόγω του σχηµατισµού µεταλλικού σύµπλοκου που δε θα προσφέρει θέσεις 

δέσµευσης στο υδρογόνο. Φυσικά η δοµή θα πρέπει να έχει πόρους κατάλληλου 

µεγέθους και σχήµατος, ώστε να επιτρέπει την διατήρηση του µέγιστου αριθµού 

υδρογόνων που θα µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τα κέντρα αλληλεπίδρασης της 

δοµής. Στα υλικά αυτά είναι δυνατόν να εισαχθούν σε µικρό ποσοστό και άτοµα ή 

συσσωµατώµατα µετάλλων, µε πιθανό αποτέλεσµα να είναι δυνατόν να αποθηκευτεί 

υδρογόνο µε βάση το µηχανισµό spillover. 
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