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Abstract

The separation, capture and storage of carbon dioxide from the flue gas is an 

environmental  and  economical  problem  of  significant  importance.  Zeolites  and 

activated carbons have been used from the industries in order to reduce the emissions 

of CO2. A new family of materials, the metal-organic frameworks (MOFs), has been 

recently  proposed  as  an  efficient  substitute  of  the  abovementioned  materials.  In 

particular, materials based on zinc complexes with imidazo-like aromatic compounds 

which  builds  frameworks  similar  with  those  of  Zeolites  (Zeolite-Imidazolium 

Frameworks, ZIFs), have the potential for efficient separation of CO2 from CO and 

CH4.

Weak  interactions  between  carbon  dioxide  and  heterocyclic  aromatic 

compounds  are  being  examined  with  high  accuracy  ab  initio methods.  CO2’s 

significant quadrupole moment enables it to operate as a weak acid or base, according 

to his environment. Nitrogen-containing aromatic compounds act as electron donors, 

while  CO2 acts  as  an  electron  acceptor.  Electrostatic  interactions  induce  a  non-

permanent dipole moment on CO2 and the complex is stabilized by hydrogen bonds 

between the oxygens of CO2 and the adjacent hydrogens of the aromatic molecule. In 

addition, dispersion forces contribute to the interaction energy. 

By  using  explicitly  correlated  methods  (MP2-F12/aug-cc-pVTZ)  and  by 

adding the contribution from the triples excitations, calculated with a smaller basis (6-

311++G**),  we  reach  to  an  approximate  CCSD(T)  complete  basis  set  result. 

Extrapolation  schemes  were  used  in  order  to  reach  the  MP2  basis  set  limit  and 

compare  it  with  the  CCSD(T)/CBS  result.  In  addition,  our  complexes  are  being 

investigated with DFT methods that calculate separately the dispersion energy (DFT-

D)  and  modified  MP2  which  scaling  of  spin  pair  correlation.  The  nature  of  the 

interaction is examined by changing the aromaticity of the heterocyclic  molecules. 

Our  results  are  being  interpreted  by  electrostatic  potential  maps  and  density 

redistribution plots. 

Apart  from the nitrogen containing heteroaromatic molecules,  we study the 

interaction between CO2 and benzene, bdc, pyrazine diboronic, coronene and other 

aromatic systems (SiC and BN rings), in order to compute the adsorption energy of 

CO2 on carbon, silicon-carbon and boron-nitride nanotubes.
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Περίληψη

Ο διαχωρισμός, η δέσμευση και η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα 

από  τα  βιομηχανικά  απόβλητα  αποτελεί  ένα  περιβαλλοντολογικό  και  οικονομικό 

πρόβλημα υψίστης  σημασίας.  Ζεόλιθοι  και  ενεργοποιημένοι  άνθρακες  έχουν  βρει 

εφαρμογές  στην  βιομηχανία  ως  μεμβράνες  συγκράτησης  του  CO2.  Μια  νέα 

οικογένεια υλικών, τα μέταλλο-οργανικά πλέγματα (MOF), έχουν προταθεί ως ικανοί 

αντικαταστάτες  των  παραπάνω  υλικών.  Συγκεκριμένα,  υλικά  βασισμένα  σε 

σύμπλοκα του  Zn με ιμιδαζολικού τύπου οργανικά μόρια, που σχηματίζουν δομές 

παρόμοιες με αυτές των ζεολίθων (ZIF), έχουν την δυνατότητα να διαχωρίζουν το 

CO2 από το CO και το CH4.

Ασθενείς  αλληλεπιδράσεις  που  εμφανίζονται  μεταξύ  του  CO2 και 

ετεροκυκλικών αρωματικών ενώσεων εξετάστηκαν μέσω υψηλής ακρίβειας ab initio 

μεθόδων. Το CO2 έχει μηδενική διπολική ροπή, αλλά η υψηλή του τετραπολική ροπή 

του  επιτρέπει  να  λειτουργεί  ως  ασθενές  οξύ  ή  ασθενής  βάση,  αναλόγως  το 

περιβάλλον  στο  οποίο  βρίσκεται.  Αζωτούχες  ετεροερωματικές  ενώσεις  δρουν  ως 

ηλεκτρονιοδότες, ενώ το  CO2 δρα ως ηλεκτρονιοδέκτης. Οι ηλεκτροστατικές αυτές 

αλληλεπιδράσεις  επάγουν  μη  μόνιμη  διπολική  ροπή  στο  CO2 και  το  διμερές 

σταθεροποιείται περαιτέρω από δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των οξυγόνων του  CO2 

και των παράπλευρων υδρογόνων του αρωματικού μορίου. Επιπροσθέτως, δυνάμεις 

διασποράς από την συσχετιζόμενη ηλεκτρονιακή κίνηση συνεισφέρουν στην ενέργεια 

αλληλεπίδρασης. 

Υπολογίζοντας το όριο της ΜΡ2 μέσω αναλυτικά συσχετιζόμενων μεθόδων 

(ΜΡ2-F12/aug-cc-pVTZ) και προσθέτοντας τις συνεισφορές των τριπλών διεγέρσεων 

στην ενέργεια, υπολογισμένες με μικρότερο σετ βάσεων (6-311++G**), φτάνουμε σε 

προσεγγιστικά  CCSD(T)/CBS  αποτελέσματα.  Extrapolation  schemes  εξετάστηκαν 

ώστε να υπολογίσουμε το complete basis set  της ΜΡ2 και να το συγκρίνουμε με τα 

αποτελέσματά  μας  από  την  CCSD(T)/CBS.  Στη  συνέχεια,  τα  συστήματά  μας 

εξετάστηκαν  μέσω  DFT  μεθόδων  που  υπολογίζουν  ξεχωριστά  την  ενέργεια 

διασποράς (DFT-D)  και ΜΡ2 μεθόδων που κάνουν  scaling  το  spin correlation  ανά 

ζεύγη. Η φύση της αλληλεπίδρασης εξετάστηκε μεταβάλλοντας την αρωματικότητα 

των ετεροκυκλικών μορίων.  Τα αποτελέσματά μας εξηγήθηκαν μέσω των χαρτών 

ηλεκτροστατικού δυναμικού και των αναδιανομών της ηλεκτρονιακής πυκνότητας. 
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Πέραν  των  αζωτούχων  ετεροαρωματικών  μορίων,  μελετήσαμε  την 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  του  CO2 και  του  βενζολίου,  του  bdc,  της  διβορονικής 

πυραζίνης,  του  κορωνένιου  και  άλλων  αρωματικών  συστημάτων  (SiC  και  ΒΝ 

δακτύλιοι),  με  σκοπό  να  υπολογίσουμε  την  ενέργεια  δέσμευσης  του  CO2 σε 

νανοσωλήνες άνθρακα, πυριτίου-άνθρακα και βορίου-αζώτου. 
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1. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Εισαγωγή

Ο πλανήτης Γη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ανθρωπογενής δραστηριότητα έχει 

επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  στο  οικοσύστημά  μας,  οι  οποίες  το  καθιστούν 

επικίνδυνο για την επιβίωση μας. Χαρακτηριστικά φαινόμενα που αντικατοπτρίζουν 

την  κατάσταση  αυτή  είναι  το  λιώσιμο  των  πάγων  στους  πόλους  και  τα  ακραία 

καιρικά φαινόμενα που μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη. Το αποτέλεσμα 

των  φαινομένων  αυτών  θα  είναι  η  δημιουργία  αφιλόξενων  συνθηκών  για  την 

ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορούμε επομένως να ορίσουμε την παρούσα κατάσταση ως 

“καταστροφή του περιβάλλοντος”, διότι το ίδιο θα συνεχίσει να υφίσταται, έχοντας 

βεβαίως  μεταβληθεί  ριζικά.  Για  τον  λόγο  αυτόν,  η  κατάσταση  ορθότερα 

χαρακτηρίζεται  ως  “κλιματική  αλλαγή”.  Ακρογωνιαίος  λίθος της  αποτελεί  το 

φαινόμενο  του  θερμοκηπίου, του  οποίου  άμεση  συνέπεια  αποτελεί  η “παγκόσμια 

θέρμανση” (global warming). Αυτό οφείλεται στον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με 

αέρια  όπως  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  (CO2)  και  το  μεθάνιο  (CH4),  τα  οποία 

συντελούν στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα έχουν απασχολήσει κατά κόρον, όχι μόνο 

την κοινή γνώμη, αλλά κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς, 

δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει η Διακυβερνητική Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), η οποία ιδρύθηκε με σκοπό να 

ορίζει  με  αντικειμενικότητα  το  υπόβαθρο  πάνω  στο  οποίο  συντονισμένα  η 

ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Δεν διεξάγει ή 

χρηματοδοτεί  ερευνητικά προγράμματα,  αλλά γνωστοποιεί  και  ενημερώνει  για τις 

πρόσφατες  επιστημονικές,  τεχνικές  και  κοινωνικοοικονομικές   βιβλιογραφικές 

εξελίξεις. Οι αναφορές που εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι ουδέτερες 

από κυβερνητικές και ιδιωτικές σκοπιμότητες.1 Η επιτροπή το 2007 μοιράστηκε με 

τον  Al  Gore  το  βραβείο  Νόμπελ  Ειρήνης “για την  προσπάθειά  τους να αντληθεί 

γνώση  σχετικά  με  τις  κλιματικές  αλλαγές  που  προκλήθηκαν  από  τον  ανθρώπινο 

παράγοντα και για το ότι έβαλαν τα θεμέλια για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών”.
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Β. Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα

Στην  εικόνα  1.1  παρατηρούμε  την 

μέση  αύξηση  της  θερμότητας  ανά  την 

υφήλιο για την χρονική περίοδο 1995-2004, 

σε  σύγκριση  με  τις  θερμοκρασίες  της 

περιόδου 1940-1980. Η μέση αύξηση είναι 

0.42oC  και  αποτελεί  μια  παράμετρο  του 

φαινομένου  της  παγκόσμιας  θέρμανσης. 

Όπως  αναφέραμε  παραπάνω,  το  διοξείδιο 

του άνθρακα αποτελεί  μια από τις  αιτίες  της  αύξησης  της  μέσης  θερμότητας  του 

πλανήτη.

Ήδη από το 1908, στο βιβλίο του Worlds in the Making, ο Svante Arrhenius 

είχε προβλέψει ότι η απελευθέρωση CO2 στην ατμόσφαιρα από βιομηχανικές πηγές 

θα αύξανε την μέση θερμοκρασία του πλανήτη.

Μελέτες  που  έγιναν  στον  ρωσικό  επιστημονικό  σταθμό  του  Vostok στον 

Νότιο Πόλο απέδειξαν την άμεση συσχέτιση της θερμοκρασίας με την συγκέντρωση 

του διοξειδίου του άνθρακα (εικόνα 1.2). Ανά 100 000–150 000 χρόνια, παρατηρείται 

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη η οποία ακολουθεί την ίδια τάση (trend) με 

την συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα.2

Εικόνα 1.1: Αντιστοιχία ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης CO2 και διαφοράς θερμοκρασίας.
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Εικόνα 1.1: Μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας της Γης.



Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η μείωση της συγκέντρωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί  μείζων ζήτημα της  εποχής μας.  Το 2005, η 

IPCC εξέδωσε  μια  αναλυτικότατη  αναφορά πάνω στην  βραχυπρόθεσμη αλλά και 

μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Η διαδικασία περιγράφεται ως “Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου 

του Άνθρακα” (Carbon dioxide Capture and Storage – CCS). Η  CCS περιλαμβάνει 

την  δέσμευση  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  από  βιομηχανικές  και  ενεργειακά 

σχετιζόμενες  πηγές και  μεταφορά  του  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  αποθήκευσης, 

έχοντας ως απώτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη απομόνωση από την ατμόσφαιρα. 

Το στάδιο της δέσμευσης περιλαμβάνει  τον διαχωρισμό του  CO2 από τους 

υπόλοιπους ρύπους της πηγής, η οποία κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την καύση 

ορυκτών καυσίμων. 

Ισάξιας  αναγκαιότητας  και  σημασίας  αποτελεί  η  ανάγκη  διαχωρισμού  του 

CO2 από το μεθάνιο (CH4). Το CO2 συχνά εμφανίζεται ως ακαθαρσία (impurity) στο 

φυσικό αέριο, του οποίου βασικό συστατικό αποτελεί το μεθάνιο. Η παρουσία του 

CO2 μειώνει την ενεργειακή απόδοση του φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα μπορεί να 

οδηγήσει σε διάβρωση των αγωγών (pipelines).  Εφόσον το φυσικό αέριο ικανοποιεί 

τις  προδιαγραφές  καθαρότητάς  του,  το  λεγόμενο  “μεθάνιο  ποιότητας  αγωγού” 

(“pipeline quality methane”), τότε αυξάνεται και η εμπορική του αξία. Για να πληρεί 

τις προδιαγραφές αυτές, το φυσικό αέριο πρέπει να συμμορφωθεί με τα αυστηρά όρια 

συγκέντρωσης του CO2 (λιγότερο από 2%).3 

Στην  συνέχεια,  το  CO2 συμπιέζεται  και  μεταφέρεται  σε  περιοχές 

αποθήκευσης, ώστε να μην έρχεται πλέον σε επαφή με την ατμόσφαιρα. Οι δυνητικές 

μέθοδοι  αποθήκευσης  του  αερίου  είναι  η  γεωλογική  αποθήκευση  (σε  γεωλογικές 

κοιλότητες όπως περιοχές που προηγουμένως περιείχαν κοιτάσματα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου), η αποθήκευση σε ωκεανούς (άμεση απελευθέρωση του αερίου στον 

ωκεανό ή στον βυθό του) και  βιομηχανική σταθεροποίηση του  CO2 σε ανόργανα 

άλατα του ανθρακικού οξέος.4 Επιπροσθέτως,  η αποθήκευσή του στους ωκεανούς 

ενισχύεται και από το γεγονός της δημιουργίας κλείθρων νερού (υδριδίων –  water 

clathrates  ή water hydrates) που παγιδεύουν το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα. 

Αυτό  συμβαίνει  διότι  στο  συγκεκριμένο  βάθος  επικρατούν  κατάλληλες  συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας για τον σχηματισμό των κλείθρων.5 Συνοπτικά, τα στάδια 

της CCS φαίνονται στην εικόνα 1.3. 
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Εικόνα 1.2: Σχηματικό διάγραμμα των δυνατών CCS συστημάτων.

Ένα  εργοστάσιο  παραγωγής  ενέργειας  με  CCS μπορεί  να  μειώσει  τις 

εκπομπές  CO2 στην  ατμόσφαιρα κατά 80-90% σε σύγκριση με  εργοστάσιο χωρίς 

CCS. Όμως, το ενεργειακό κόστος της λειτουργίας της CCS είναι μεγάλο, μιας και η 

διαδικασία απαιτεί 10-40% περισσότερη ενέργεια. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από 

το είδος της ενεργειακής μονάδας. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι δέσμευσης του CO2 στην CCS: πριν την 

καύση,  μετά  την  καύση και  κατά  την  oxyfuel  καύση.  Πριν  την  καύση  (pre-

combustion), το καύσιμο (κάρβουνο, φυσικό αέριο και βιομάζα) οξειδώνεται μερικώς 

προς  μίγμα  μονοξείδιου  του  άνθρακα  και  υδρογόνου.  Το  μίγμα  CO/H2 

χρησιμοποιείται ως καύσιμο του οποίου η καύση δίνει υψηλής πίεσης CO2 και H2O. 

Τα  αέρια  αυτά  μπορούν  να  διαχωριστούν  μέσω  μεθόδων  φυσιορόφησης  όπως, 

παραδείγματος χάριν, μέσω μεμβρανών ή κρυογονικών συστημάτων. Στην δέσμευση 

του CO2 μετά την καύση (post-combustion), χαμηλής πίεσης CO2 απομονώνεται από 

τα αέρια απόβλητα (τα οποία περιέχουν επίσης N2 και O2) με την χρήση CO2-όφιλων 

ουσιών,  όπως  είναι  η  μονοαιθυλαμίνη.  Η αμίνη εκλεκτικά  προσροφά το  CO2,  το 

απομονώνει και στην συνέχει αυτό με μεταβολή της πίεσης μπορεί να απελευθερωθεί 

ελεγχόμενα.  Στην  oxyfuel  καύση,  πρώτα  απομονώνεται  το  N2 με  κρυογονικές 
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μεθόδους. Στη συνέχεια το καύσιμο καίγεται παρουσία καθαρού οξυγόνου, έτσι ώστε 

τα αέρια απόβλητα να αποτελούνται κυρίως από CO2 και νερό. 
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2. ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ   CO  2

Α. Εισαγωγή

Η ελάττωση  της  συγκεντρώσεως  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  παρουσιάζει 

περιβαλλοντολογικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Το κίνητρο για την συγκεκριμένη 

εργασία είναι το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε παραπάνω, αλλά 

η εφαρμογή των τεχνολογιών που θα συζητηθούν έχουν ως στόχο την βιομηχανία. 

Τα τελευταία χρόνια, οι αμίνες έχουν χρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία για την 

απομάκρυνση του CO2 από τα καυσαέρια βιομηχανικών μονάδων. Πρόκειται για μια 

διαδικασία  στην  οποία  ο  διαχωρισμός  του  CO2 πραγματοποιείται  μέσω  της 

προσρόφησης του αερίου σε υδατικό διάλυμα αμινοαλκανίων, όπως μονοαιθυλαμίνη 

(monoethanolamine  –  MEA),  διαιθυλαμίνη  (Diethanolamine –  DEA) και  μεθυλ-

διαιθυλαμίνη (methyldiethanolamine  – MDEA).  Παρόλα αυτά,  η  διαδικασία  αυτή 

απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας για την ανάκτηση των υδατικών διαλυμάτων, ενώ 

επίσης  εμφανίζονται  προβλήματα  διάβρωσης.  Για  το  υψηλό  ενεργειακό  κόστος 

ευθύνεται  η  μεγάλη  θερμοχωρητικότητα  του  νερού  και  η  αναγκαιότητα  υψηλών 

θερμοκρασιών για την επίτευξη της εκρόφησης του CO2. 

Εναλλακτική  προτεινόμενη  τεχνολογία  αποτελεί  η  χρησιμοποίηση 

μεμβρανών.  Στα  πλεονεκτήματά  τους  συγκαταλέγονται  η  μικρότερη  ποσότητα 

ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποιητική εφαρμογή τους, μεγάλη λειτουργική 

ευκαμψία και περιβαντολογική ασφάλεια.

Β  .   Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά  
 

Τον  προηγούμενο  αιώνα,  η  τεχνολογία  των  κεραμικών  και  πολυμερικών 

υλικών  αναπτύχθηκε  ραγδαία.  Η απαιτήσεις  όμως  της  σημερινής  κοινωνίας  είναι 

ιδιαιτέρως  αυξημένες  (και  εξεζητημένες  πολλές  φορές)  με  αποτέλεσμα  τα  ήδη 

υπάρχοντα υλικά να μην καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια 

είμαστε  σε  θέση  να  σχεδιάζουμε  νέα  λειτουργικά  υλικά  με  καλύτερες  και 

εξειδικευμένες ιδιότητες. Σε αυτό βοήθησε η ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας, η οποία 

μας επέτρεψε να χειριζόμαστε υλικά, επιφάνειες και μακρομόρια στην κλίμακα του 

νανόμετρου (1nm = 10-9m). Οι λόγοι  που οδήγησαν στην τεράστια ανάπτυξη του 
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κλάδου είναι συνυφασμένοι με την δόμηση και τον χαρακτηρισμό των υλικών αυτών. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε τεράστια ανάπτυξη στον τομέα των υλικών και 

κατ’ επέκταση, ένας νέος κλάδος δημιουργήθηκε: ο κλάδος των νανοϋλικών. 

Ως  νανοϋλικά  ορίζονται  τα  υλικά  αυτά  των  οποίων  οι  διαστάσεις  τους 

εκτίνονται  από  1  έως  100nm.  Σε  αυτήν  την  ενδιάμεση  κλίμακα,  εμφανίζονται 

φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται σε μικρότερες (μοριακό επίπεδο) ή μεγαλύτερες 

κλίμακες  (μικρόμετρου  -  μm).  Επίσης,  μεγάλης  σημασίας  αποτελεί  η  παρέμβαση 

κβαντικών φαινομένων, έτσι ώστε να λαμβάνουμε υλικά με συναρπαστικές ιδιότητες. 

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ιδιότητες που σχετίζονται με υλικά που χρησιμοποιούνται 

για  αποθήκευση  πληροφοριών,  στην  βιολογία,  στην  μοριακή  μικροσκοπία  και  σε 

τεχνολογίες ενέργειας.6 Στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει η τελευταία κατηγορία 

και οι δυναμικές εφαρμογές και λύσεις που μπορεί αυτή να μας προσφέρει.

Η  σημαντικότερη  ιδιότητα  που  οφείλουμε  να  κατανοήσουμε  για  να 

μπορέσουμε να σχεδιάσουμε νέα νανοϋλικα με επιθυμητές ιδιότητες, είναι η αυτό-

διάταξη (self-assembly).  Ελέγχοντας την διάταξη που αποκτούν τα υλικά στον χώρο 

επιτυγχάνουμε να γνωρίζουμε τις διαστάσεις  της δομής, από το είδος των οποίων 

εξαρτάται η λειτουργικότητα τους. Έτσι, μπορούμε να χωρίσουμε τα νανοϋλικά σε 

μονοδιάστατα, δυσδιάστατα και τρισδιάστατα. 

Μονοδιάστατα υλικά καλούνται τα υλικά των οποίων η δομή εκτείνεται σε 

μια διάσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ανόργανα νανοκαλώδια 

(nanowires)  και  οι  νανοσωλήνες  άνθρακα  (carbon  nanotubes  –  CNTs).  Τα 

μονοδιάστατα  αυτά  υλικά  (nanotubes,  nanowires,  nanorods,  nanofibers, 

nanowhiskers,  nanobelts,  nanohorns)  έχουν  μελετηθεί  εκτενώς  για  την 

αποτελεσματική μεταφορά ηλεκτρονίων και για οπτική διέγερση. Πέραν όμως αυτών, 

παρουσιάζουν εξωτικές ιδιότητες, όπως διαχωρισμό του σπιν και του φορτίου ενός 

ηλεκτρονίου!6 

Η συστηματική ανάπτυξη υλικών σε δύο διαστάσεις, σε αντιστοιχία δηλαδή 

με  τα  προαναφερθέντα  μονοδιάστατα  υλικά,  είναι  πολύ  πιο  δύσκολη.  Στα 

δυσδιάστατα  υλικά  ανήκουν  κυρίως  νανοσωματίδια  (nanoparticles) διαφόρων 

ημιαγωγών  μετάλλων  (superconductors) σε  συνδυασμό  με  γραφιτικές  επιφάνειες, 

πολυμερή ή μικρά μόρια. 

Τέλος,  η  δομή  των  τρισδιάστατων  νανοϋλικών  εκτίνεται  προς  τις  τρεις 

διαστάσεις. Ο σχεδιασμός και η σύνθεση τρισδιάστατων υπερμοριακών διαρθρώσεων 

με νανοπόρους και δομές ανοιχτών καναλιών έχει τραβήξει την προσοχή λόγω των 
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υποσχόμενων εφαρμογών ως  μοριακών  κόσκινων,  αισθητήρων,  μεγεθοεκλεκτικών 

διαχωριστών  και  καταλυτών.  Τα  υλικά  αυτά  καλούνται  επίσης  και  μεσοπορώδη 

(mesoporous) λόγω του ότι η διάμετρος των πόρων εκτείνεται μεταξύ 2nm και 50nm. 

Σε  περίπτωση  που  η  διάμετρος  των  πόρων  τους  είναι  μικρότερη  των  2nm,  τότε 

χαρακτηρίζονται  ως μικροπορώδη (microporous).  Μια άλλη σημαντική οικογένεια 

τρισδιάστατων  νανοϋλικών  αποτελούν  τα  μεσοδομημένα  υλικά  (mesostructures 

nanomaterials). Η δομή τους εξαρτάται άμεσα από το επίστρωμα (template) πάνω στο 

οποίο  σχηματίζονται.  Μεγάλη  ποικιλία  μεσοδομημένων  και  μεσοπορώδων 

νανοϋλικών έχει παρασκευαστεί αλλάζοντας απλώς το επίστρωμα ή της συνθήκες της 

αντίδρασης.  Τα  μεσοπορώδη  υλικά  συγκεκριμένα  προσφέρονται  για  εκτενή 

τροποποίηση  του  δομικού  τους  σκελετού  κατά  τέτοιον  τρόπο  ώστε  να  αποκτούν 

περισσότερο  λειτουργικές  ιδιότητες,  ανάλογα  πάντα  με  τις  ανάγκες  μας.  Έχουν 

προταθεί  ως  ξενιστές για πληθώρα μορίων,  όπως οργανομεταλλικά σύμπλοκα και 

χρωστικές.6 

Μια  άλλη  σημαντική  οικογένεια 

τρισδιάστατων υλικών που θα μας απασχολήσει 

ιδιαίτερα  στην  συνέχεια  είναι  τα  υβριδικά 

μέταλλο-οργανικά  πλέγματα (Metal-Organic 

Frameworks – MOFs). Οι φυσικές τους ιδιότητες 

και η χημεία τους επέτρεψε να τεθούν υποψήφια 

για  πληθώρα  εφαρμογών  μεταξύ  των  οποίων  η 

αποθήκευση  αερίων  (που  θα  αναλύσουμε 

παρακάτω)  και  η  κατάλυση.7 Γνωστά  και  ως 

διευθετημένα πολυμερή (coordination polymers), 

τα  MOFs εμφανίζουν  σημαντικά  πλεονεκτήματα  έναντι  των  υπόλοιπων  πορωδών 

υλικών  (όπως  συνθετικούς  ζεόλιθους  και  ενεργοποιημένους  άνθρακες). 

Παρουσιάζουν τακτικότητα, έχουν μεγάλους πόρους και μεγάλη επιφάνεια (πάνω από 

6000  m2/g!,  όπως  το  MOF-1778),  καθώς  και  ευκολία  στον  σχεδιασμό  τους.  Η 

σύνθεσή  τους  πραγματοποιείται  κάτω  από  ήπιες  συνθήκες  και  η  επιλογή 

συγκεκριμένων συνδυασμών ξεχωριστών μορίων οδηγεί στην επιθυμητή εκτεταμένη 

δομή.9 Ο σκελετός τους αποτελείται από μέταλλα μετάπτωσης ή οξείδια αυτών, τα 

οποία ενώνονται μεταξύ τους με οργανικά μόρια (ligands). Μέσω των διαφορετικών 

οργανικών  μορίων  (εικόνα  2.2)  και  μετάλλων  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν, 

παρασκευαστήκαν  μια  πληθώρα  από  νέα  υλικά.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα 
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αποτελεί το MOF-5 (εικόνα 2.1), το οποίο αποτελείται από οξείδια του ψευδαργύρου 

(ανόργανο  κομμάτι)  και  1,4-δικαρβόξυλο-βενζόλιο  (BDC,  οργανικό  κομμάτι), με 

εκπληκτική τρισδιάστατη γεωμετρία.

Εικόνα 2.2: Μερικά χαρακτηριστικά οργανικά ligands των MOFs.
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Επιπροσθέτως,  μια  δεύτερη  επανάσταση  επήλθε  από  την  ανάπτυξη  της 

συγκεκριμένης  οικογένειας  των  νανοϋλικών: η  reticular  synthesis*.  Ως  reticular 

synthesis ορίζουμε την διαδικασία προσθήκης αυστηρά σχεδιασμένων μοριακών 

δομικών  μονάδων  σε  προκαθορισμένες  διατεταγμένες  δομές-πλέγματα, 

δεσμευμένα  μεταξύ  τους  με  ισχυρούς  δεσμούς. Είναι  εντελώς  διαφορετική  από 

οποιαδήποτε  άλλη  χημική  σύνθεση  (πχ.  ρετροσύνθεση  οργανικών  ουσιών)  διότι 

πρώτον  η  δομική  ευστάθεια  και  ακαμψία  των  δομικών  μονάδων  παραμένει 

αμετάβλητη κατά την διαδικασία κατασκευής των υλικών και δεύτερον, οι δομικές 

μονάδες είναι ενωμένες μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς σε όλο τον κρύσταλλο.10  Η 

έκρηξη του νέου αυτού πεδίου ήρθε το 1999 με την είσοδο του  MOF-511 ή αλλιώς 

IRMOF-1 (IsoReticular Metal-Organic Framework). Το IRMOF-1 αποτελεί το πρώτο 

μέλος μιας σειρά MOF που παρασκευάσθηκαν από την ομάδα του Yaghi, τα οποία 

θεμελίωσαν τον ορισμό της reticular synthesis.12

Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής τους, τα MOF ήταν συνυφασμένα με την 

αποθήκευση  αερίων.  Αυτό  διότι  καλύπτουν  με  μοναδικό  τρόπο  κάποιες  από  τις 

βασικές, αλλά όχι αναγκαστικές, συνθήκες που πρέπει να πληρεί ένα υλικό για τον 

διαχωρισμό  και  την  αποθήκευση  αερίων.  Συγκεκριμένα,  κύριό  τους  πλεονέκτημα 

αποτελεί η μεγάλη κρυσταλλικότητά τους που μας επιτρέπει να τα χαρακτηρίζουμε 

με τεχνικές διάθλασης, ορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρυσταλλική τους δομή. 

Από αυτήν μπορούμε να βρούμε την τρισδιάστατη αναπαράστασή τους και επομένως 

να υπολογιστεί η μέγιστη πορωσιμότητά τους.

Τα  περισσότερα  MOF ανήκουν  στην  κατηγορία  των  μικροπορωδών  ή 

νανοπορωδών υλικών,  δηλαδή  η  διάμετρος  των  πόρων  τους  είναι  μικρότερη  των 

2nm.  Αν  και  οι  εφαρμογές  των  MOF  σε  ενεργειακά  ζητήματα  (αποθήκευση 

υδρογόνου)  έχουν  επικεντρώσει  το  ενδιαφέρον  των  επιστημόνων,  τα  υλικά  που 

χρησιμοποιούνται  στην  αποθήκευση  αερίων  για  ιατρικές  εφαρμογές  δείχνουν  να 

βρίσκονται  πιο  κοντά  σε  εμπορική  χρήση.  Το  πεδίο  κυριαρχείται  από  την 

αποθήκευση μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) εν μέσω βιολογικών διεργασιών. Παρόλα 

αυτά,  έχουν προταθεί  και  για την αποθήκευση και απομάκρυνση τοξικών αερίων, 

όπως  CO2,  SO2 και  NH3.  Για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα,  έμφαση  έχει  δοθεί  στην 

ανάπτυξη  υβριδικών  νανοϋλικών  με  μεγάλη  προσροφητική  ικανότητα  ή  μεγάλη 

ενέργεια αλληλεπίδρασης που οδηγεί σε μη αντίστροφες διεργασίες. 

* Θεωρώ ότι η ακριβής ελληνική μετάφραση του όρου reticular synthesis, που είναι “δικτυωτή 
σύνθεση”, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το νόημα που προσέδωσε σε αυτήν ο Omar Yaghi. 

20



Μια άλλη σημαντική ιδιότητα των πορωδών υλικών που επηρεάζει άμεσα την 

προσρόφηση  των  αερίων  σε  αυτά  είναι  η  ευκαμψία  του  σκελετού  τους.  Οι 

περισσότερες  ανόργανες  δομές  είναι  γενικά  άκαμπτες,  αν  και  κάποιοι  ζεόλιθοι 

εμφανίζουν κάποια ευκαμψία που προκαλεί αξιοπερίεργα φαινόμενα, όπως αρνητική 

θερμική συστολή.13 Τα περισσότερα υλικά που είναι βασισμένα στον άνθρακα, όπως 

και τα περισσότερα MOF είναι άκαμπτα. Παρόλα αυτά, κάποια αξιοσημείωτα MOFs, 

όπως  τα  MIL-5314 και MIL-8815 (βλ.  λεπτομέρειες  παρακάτω),  όπως  και  κάποια 

πολυμερή,  παρουσιάζουν  αξιοσημείωτη  ελαστικότητα.  Αυτή  κατ΄ επέκταση 

επηρεάζει  την  ποσότητα  αερίου  που  μπορεί  να  αποθηκευτεί  και  κυρίως,  πόση 

ποσότητα και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να απελευθερωθεί. 

Τέλος,  ένα  άλλο  δομικό  χαρακτηριστικό  που  επηρεάζει  την  χωρητικότητα 

προσρόφησης  είναι  οι  προσιτές  στο  αέριο  θέσεις  αλληλεπίδρασης  του  υλικού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα MOFs, που περιέχουν μεταλλικά ιόντα με 

ασύζευκτες θέσεις συναρμογής (unsaturated) ή οργανικές λειτουργικές ομάδες που 

μπορούν  να  αλληλεπιδράσουν  με  τα  μόρια  του  αερίου,  οδηγώντας  έτσι  σε 

ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις απ’ ότι με υλικά που δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα.16 

Η  βασική  ένδειξη  για  το  αν  ένα  υλικό  έχει  μεγάλη  χωρητικότητα 

αποθήκευσης δεν αποτελεί η μέγιστη χωρητικότητα προσρόφησης αλλά η ποσότητα 

αερίου που μπορεί να αποθηκευτεί  στις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθεί  αυτό.16 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν σαφώς ορισμένες συνθήκες, είτε για την τεχνολογία  CCS, 

είτε  για  την  άμεση  βιομηχανική  χρησιμοποίηση  των  υλικών,  όπως  αντιθέτως 

συμβαίνει  με  την  αποθήκευση  υδρογόνου,  όπου  το  Department  Of  Energy των 

Ηνωμένων  Πολιτειών  (US DOE)  έχει  θέσει  συγκεκριμένα  όρια  (6.0% και  45g/L 

μέχρι  το  2010  και  9.0%  και  81g/L  μέχρι  το  2015).17 Γι’  αυτόν  τον  λόγο,  η 

προσρόφηση  στα  MOF  αντιμετωπιζόταν  τα  προηγούμενα  χρόνια  ως  μια  ακόμα 

ιδιότητα  κάθε  νέου  υβριδικού  υλικού,  χωρίς  να  γίνεται  περεταίρω  ανάλυση.  Η 

κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει, με αποτέλεσμα πολλές ερευνητικές ομάδες 

(μεταξύ  των  οποίων  και  αυτή  του Omar Yaghi)  να  στοχεύουν  στην  παρασκευή 

υλικών ειδικά σχεδιασμένων για το πρόβλημα του CO2.

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στα υλικά τα οποία είτε έχουν βρει εφαρμογή 

είτε έχουν προταθεί ως ικανά να διαχωρίζουν ή και να αποθηκεύουν το CO2 από άλλα 

μικρά μόρια. Αυτά μπορούν να χωρισθούν σε ζεόλιθους, σε υλικά βασισμένα στον 

άνθρακα (ενεργοποιημένοι  άνθρακες) και σε διευθετημένα πολυμερή ή MOFs. 
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Γ. Ζεόλιθοι

Οι  ζεόλιθοι  έχουν  προταθεί  και  χαρακτηριστεί  για  την  δυνατή  τους 

χρησιμοποίηση στην αποθήκευση  CO2 και  πολλές διαφορετικές  δομές  τους έχουν 

μελετηθεί  για  την  χρήση  αυτή:  από  καθαρά  πυριτικά  οξέα  (silicalite) μέχρι 

αλουμινοπυριτικά  σε  διάφορες  αναλογίες  που  περιέχουν  διαφορετικά 

ιονανταλλακτικά κατιόντα.  Με μια πρώτη ματιά,  δε θα περιμέναμε οι ζεόλιθοι να 

μπορούν  να  προσροφούν  μεγάλη 

ποσότητα  CO2,  από την στιγμή που 

δε  διαθέτουν  εμφανή  σημεία 

προσρόφησης.  Αντιθέτως,  έχει 

αποδειχθεί  ότι  μπορούν  να 

αποθηκεύουν  μια  ικανοποιητική 

ποσότητα  CO2 με  ενέργεια 

προσρόφησης  της  τάξεως  των 

27kJ/mol.18 Από  αυτό  συνεπάγεται 

ότι  πρέπει  να  υπάρχει  κάποια 

αλληλεπίδραση με  τον  σκελετό  της 

καθαρής silicalite, που έχει αποδοθεί 

σε  ατέλειες  του  υλικού. 

Αποτελέσματα που βρίσκονται σε αντιστοιχία με την silicalite λήφθηκαν από πολλές 

ερευνητικές  ομάδες  και  για  άλλους  πυριτικούς  ζεόλιθους  (BEA  και  FAU), 

αποκαλύπτοντας  μια  ενδιαφέρουσα  τάση.19 Ο  ζεόλιθος   Beta  (BEA)  προσροφά 

περισσότερο CO2 από την silicalite. Παρόλα αυτά, η silicalite εμφανίζει μεγαλύτερη 

ενέργεια προσροφήσεως εξ αιτίας του πιο κλειστού συστήματος πόρων που διαθέτει. 

Σε  σύγκριση  με  τον  φαγιασίτη  (FAU  ή  ζεόλιθος-Υ),  ο  οποίος  έχει  πιο  ανοιχτό 

σκελετό και σύστημα πόρων, παρουσιάζει μεγαλύτερη προσρόφηση με χαμηλότερες 

ενέργειες. Από αυτά τα τρία παραδείγματα συμπεραίνουμε ότι ένα ανοιχτό σύστημα 

πόρων οδηγεί σε μεγαλύτερη προσροφητική ικανότητα, ενώ ένα πιο κλειστό σύστημα 

(μικρό  άνοιγμα  πόρου)  εμφανίζει  μεγαλύτερη  ενέργεια  προσρόφησης.  Παρόμοια 

συμπεριφορά έχει προταθεί και για την αποθήκευση υδρογόνου.16 Στην εικόνα 2.3 

παραθέτουμε  τις  ισόθερμες  προσρόφησης  του  CO2 σε  διάφορους  εμπορικά 

διαθέσιμους ζεόλιθους.20 
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Δ. Υλικά Βασισμένα στον Άνθρακα

Πέραν  των  κρυσταλλικών  δομών  του  άνθρακα (διαμάντι,  γραφίτης  και 

φουλλερένια), υπάρχουν  πολλές  ακόμα  δομές  του  με  χαμηλή  κρυσταλλικότητα. 

Αυτές  οι  μερικώς κρυσταλλικές  δομές  (carbon black,  activated  carbon  και  carbon 

fibers)  έχουν  αξιοσημείωτη  εμπορική  σπουδαιότητα.  Επειδή  όμως  δεν  υπάρχουν 

απομονώσιμες και επαναλαμβανόμενες μονοκρυσταλλικές δομές των υλικών αυτών 

για  ανάλυση  με  ακτίνες  Χ,  οι  δομές  τους  είναι  ακαθόριστες.  Παρόλα  αυτά,  οι 

πληροφορίες που έχουμε για τα υλικά αυτά μας υποδεικνύουν ότι οι δομές τους είναι 

παρόμοιες με αυτή του γραφίτη, αλλά ο βαθμός κρυσταλλικότητας και το σχήμα των 

σωματιδίων τους διαφέρει. 

Συγκεκριμένα, ο “ενεργοποιημένος άνθρακας” (activated carbon) που θα μας 

απασχολήσει,  παρασκευάζεται  με  ελεγχόμενη  πυρόλυση  οργανικών  υλικών,  όπως 

κάρβουνο, πετρέλαιο και οργανική ύλη. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι 

η μεγάλη επιφάνεια που πολλές φορές ξεπερνά τα 1000m2/g, η οποία προκύπτει εξ 

αιτίας  του  μικρού  μεγέθους  των  σωματιδίων  του.  Υπάρχουν  στοιχεία  ότι  οι 

επιφάνειες  τους  καλύπτονται  από  προϊόντα  οξείδωσης,  όπως  καρβοξυλικές  και 

υδροξυλικές ομάδες. Αποτελούν λοιπόν πολύ καλό απορροφητικό μέσο για διάφορα 

μόρια,  όπως  οργανικές  μολυσματικές  ουσίες  του  νερού,  επιβλαβών  αερίων  και 

ακαθαρσίες μιγμάτων αντιδράσεων.6

Διαφορετικές  πρόδρομες  ενώσεις,  μέθοδοι  καρβονισμού  και  διαδικασίες 

ενεργοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς κατασκευαστές για την παραγωγή 

πολλών διαφορετικών ενεργοποιημένων ανθράκων για διαχωρισμό αερίων. Η μεγάλη 

ποικιλία σε δομές, όγκου και κατανομής μεγέθους πόρων, πυκνότητας, περιεχόμενης 

στάχτης και σκληρότητας του υλικού, καθώς και χημείας των επιφανειών (βαθμός 

πολικότητας, τύπος οξυγόνων και υδροξυλομάδων, ενεργή επιφάνεια) συνδυάζονται 

έτσι ώστε να επιτευχθεί το ιδανικότερο αποτέλεσμα. Το μέσο μέγεθος πόρου μπορεί 

να  είναι  της  τάξης  της  μοριακής  διαμέτρου  των  αερίων  (3-5Å  για  τα  μοριακά 

ανθρακικά κόσκινα - carbon molecular  sieves,  CMS)  ή και πολύ μεγαλύτερο από 

αυτά (20-50Å).

Η  εικόνα  2.4  παρουσιάζει  τις  ισόθερμους  προσρόφησης  του  CO2 σε 

διάφορους εμπορικά διαθέσιμους ενεργοποιημένους άνθρακες και στον ζεόλιθο 5Α 

σε  θερμοκρασία  303Κ και  σε πιέσεις  μεταξύ 0.1-60atm. Όλες  οι  ισόθερμες  είναι 
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τύπου  Ι  (ταξινόμηση  κατά  Brunaeur)  εξαιτίας  της  επικρατούσας  μικροπορώδους 

φύσης των υλικών αυτών. Οι σημαντικές όμως διαφορές στο σχήμα των πόρων τους 

προσφέρουν  μια  μεγάλη  ποικιλία  χωρητικοτήτων  προσρόφησης  CO2 σε  μια 

συγκεκριμένη μερική πίεση.21 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη προσρόφησης  CO2 σε  μια διαφορετική ομάδα 

από εμπορικά διαθέσιμους ενεργοποιημένους άνθρακες22, οι ενθαλπίες της δέσμευσης 

κυμαίνονταν από 16 ως  26  kJ/mol με το  Maxsorb (ΒΕΤ επιφάνεια  3250m2/g και 

όγκος  πόρου 1.79cm3/g)  να  απορροφά την  μεγαλύτερη ποσότητα  (290ml/g στους 

298Κ και στα 10bar).

Τέλος, οι ενεργοποιημένοι άνθρακες έχουν προταθεί ως ικανοποιητικά μέσα 

παρασκευής  υδριδίων  CO2 (CO2 clathrates).  Μέσα  στους  πόρους  του  υλικού 

σχηματίζεται  η  δομή  αυτή,  όπου  μόρια  νερού  εγκολπώνουν  ένα  μόριο  CO2, 

σχηματίζοντας  πολύ  σταθερές  δομές  σε  υψηλές  πιέσεις.  Επίσης,  η  περαιτέρω 

σταθερότητα που προσδίδει ο συνδυασμός παγίδευσης του CO2 στον ενεργοποιημένο 

άνθρακα-clathrate επιτρέπει πιο ασφαλή αποθήκευση στους ωκεανούς (βλ. κεφάλαιο 

1).23

Εικόνα 2.4: Ισόθερμες προσρόφησης CO2 σε διάφορους ενεργοποιημένους άνθρακες και στον 

ζεόλιθο 5Α.

24



Ε. Μέταλλο-Οργανικά Πλέγματα

Μπορεί μη κρυσταλλικά υλικά (όπως οι ενεργοποιημένοι άνθρακες) να έχουν 

βρει  χρησιμότητα  στην  αποθήκευση  αερίων,  άλλα  ο  ελλιπής  χαρακτηρισμός  των 

εσωτερικών τους επιφανειών τα καθιστά ανεπαρκή στην ανάπτυξη και εξέλιξη τους. 

Το πεδίο των Metal-Organic Frameworks (MOFs) είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει 

ενδιαφέροντα  και  ασυνήθιστα  αποτελέσματα  και  επομένως  παρουσιάζει  την 

μεγαλύτερη εξέλιξη αυτήν την στιγμή, αποτελώντας το  state-of-art της συνθετικής 

ανόργανης  (κυρίως)  χημείας.  Πέραν  των  μοναδικών  ιδιοτήτων  που  προσφέρει  η 

συγκεκριμένη οικογένεια υλικών, τα  MOFs  επέτρεψαν στους συνθετικούς χημικούς 

να  “σχεδιάζουν” στερεά  με  επιθυμητές  ιδιότητες.  Η  συνένωση  μεταλλικών, 

ανόργανων τμημάτων (μέταλλα ή οξείδια  αυτών) με οργανικά μόρια (εικόνα 2.2) 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργείται ένα τρισδιάστατο πλέγμα οδήγησε στην 

σύνθεση νέων πορωδών  “κομμένων και ραμμένων”  για τις εφαρμογές που θέλουμε 

(tailored materials).24 

Το πρώτο MOF που μελετήθηκε για προσρόφηση CO2 ήταν το MOF-2 από το 

group του Yaghi. Το MOF-2 έχει “προπελοειδή” δομή (paddlewheel) βασισμένη στον 

ψευδάργυρο και το BDC (Zn2(BCD)2) και μπορεί να αποθηκεύσει έως και 2mmol/g 

σε πίεση 1atm και στους 195Κ.25 Μελετήθηκε ο μηχανισμός αποθήκευσης του CO2 

και  τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η  εκρόφηση  όλης  της  ποσότητας  του  CO2 

πραγματοποιείτε  χωρίς  υστέρηση.  Από  το  1998  και  μετά.  το  group  του  Yaghi 

παρασκεύασε πληθώρα από  MOFs  ονομάζοντας αυτά με κάποιον αύξοντα αριθμό 

πλάι  στο  αρκτικόλεξο,  μιας  και  ο  ίδιος  αποτελεί  τον  “νονό” της  συγκεκριμένης 

οικογένειας νανοϋλικών. Αρκετά από αυτά παρουσίαζαν μοναδικές χωρητικότητες σε 

CO2. 

Στην εικόνα 2.5 βλέπουμε τις κρυσταλλικές δομές, την διάμετρο των πόρων 

και την έκταση επιφάνειας διαφόρων  MOF, μεταξύ των οποίων και το  Cu3(BTC)2. 

Παρατηρείται ποικιλία  διαφορετικών  χαρακτηριστικών  των  MOFs,  όπως  κυβικών 

πόρων  (MOF-2)25,  μεταλλικά  κέντρα  που  έχουν  ασύζευκτες  θέσεις  συναρμογής 

(MOF-50526 και  Cu3(BTC)2
27),  εξαγωνικά  κυλινδρικά  κανάλια  (MOF-74)28, 

διαπλεκόμενα  πλέγματα  (IRMOF-11)12,  άμινο-  και  άλκυλο-τροποποιημένοι  πόροι 

(IRMOF-3  και  IRMOF-6)12,  καθώς  και  τα  υπέρ-πορώδη  υλικά  IRMOF-111 και 

MOF-1778. Στην εικόνα 2.6α έχουμε τις ισόθερμες προσρόφησης σε θερμοκρασία 
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δωματίου των παραπάνω MOFs, καθώς και 

του ενεργοποιημένου άνθρακα Norit RB229. 

Όσο  αυξάνεται  η  πίεση,  τόσο  τείνουν  οι 

πόροι των υλικών να κορεστούν με CO2.  Η 

διαφορά  είναι  ότι  τα MOF-2,  Norit  RB2, 

MOF-505,  MOF-74 και Cu3(BTC)2 

παρουσιάζουν μονοτονική ισόθερμη (τύπου 

Ι),  ενώ τα MOF-177,  IRMOF-1, -3, -6  και 

-11 σιγμοειδή  ισόθερμη.  Αυτό  συμβαίνει 

διότι  η  έκταση  της  επιφάνειας  των  MOFs 

που  εμφανίζουν  ισόθερμη  τύπου  Ι  έχουν 

είναι  πολύ  πιο  μικρή  σε  σχέση  με  τα 

υπόλοιπα  κι  επομένως  επιτυγχάνεται  ο 

κορεσμός  τους  σε  μικρότερες  πιέσεις. 

Αντιθέτως,  τα  υπόλοιπα  έχουν  την 

δυνατότητα  να  αποθηκεύουν  μεγαλύτερες 

ποσότητες  CO2 (λόγο  μεγαλύτερης 

επιφάνειας)  και  απαιτούν  μεγαλύτερες  πιέσεις  για  να  φτάσουν  το  πλατό  της 

ισόθερμης.  Το  “σκαλοπάτι” που  εμφανίζεται  στην  σιγμοειδή  ισόθερμη  είναι 

αποτέλεσμα του μεγαλύτερου μεγέθους πόρου (εικόνα 2.5), που οδηγεί σε αυτήν την 

συμπεριφορά που είναι πιο κοντά σε αυτήν του ελεύθερου αερίου. Τέλος, το MOF-

177 έχει χωρητικότητα  CO2 33.5mmol/g, χάρη στον άφθονο χώρος που διαθέτει, η 
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Εικόνα 2.5: Κρυσταλλικές δομές MOF.

Εικόνα 2.6: Ισόθερμες προσροφήσεων CO
2
 σε διάφορα πορώδη υλικά.



οποία  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  από  οποιαδήποτε  άλλη  αναφερθείσα  χωρητικότητα 

πορώδους υλικού.30 

Στην εικόνα 2.6β έχουμε την ισόθερμη προσρόφησης του CO2 για το  MOF-

177 και δύο εμπορικά διαθέσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία και 

που  αποτελούν  σημείο  αναφοράς  στον  διαχωρισμό  του  CO2 από  άλλα  αέρια. 

Πρόκειται  για  τον  ζεόλιθο  13Χ  και  τον  ενεργοποιημένο  άνθρακα  Maxsorb. 

Παρατηρούμε την υπεροχή του υβριδικού υλικού. Σε πίεση 35bar, δοχείο με  MOF-

177 μπορεί να χωρέσει 9 φορές περισσότερο  CO2 απ’ ότι αν δεν υπήρχε το υλικό 

μέσα σε αυτό και 2 φορές περισσότερο από τα άλλα δύο πορώδη υλικά. 

Σε υψηλές πιέσεις η συμπεριφορά 

των  MOF είναι  αυτή  που  περιγράψαμε 

παραπάνω. Σε χαμηλότερες όμως πιέσεις, 

όπως  για  παράδειγμα  στην  1atm που 

ενδιαφέρει  για  πολλές  εφαρμογές,  η 

προσρόφηση  των  αερίων  ελαττώνεται 

δραματικά. Για παράδειγμα, το  IRMOF-1 

που,  όπως  είδαμε,  στα  42bar  και  σε 

θερμοκρασία δωματίου χωράει πάνω από 

20mmol/g (περίπου  880mg/g),  σε  1atm 

και στους 273oC δεν ξεπερνάει τα 100mg/g! Σε χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες η 

ποσότητα  CO2 που μπορεί να αποθηκευτεί στο  IRMOF-1 αυξάνει (σε πίεση 1atm), 

φτάνοντας μέχρι και τα 1500mg/g (εικόνα 2.7)!31 

Μια νέα οικογένεια υβριδικών μέταλλο-οργανικών υλικών από το group του 

Yaghi έχει  εντυπωσιάσει,  όχι  μόνο για τις  επιδόσεις  τους στην αποθήκευση  CO2, 

αλλά και  για τις  εκπληκτικές  και  μοναδικές  τους δομές.  Πρόκειται  για τα  ZIF, ή 

αλλιώς Zeolite  Imidazole  Framework,  τα  οποία  αποτελούνται  από  ψευδάργυρο  ή 

κοβάλτιο ενωμένο με ιμιδαζολικά μόρια (οργανικό μέρος), αποπρωτονιωμένα δηλαδή 

ιμιδαζόλια  (ΙΜ)  ή  παράγωγα  αυτών  (χλωροϊμιδαζόλιο,  πουρίνη  κτλ).  Τα 

συγκεκριμένα  μέταλλα  σχηματίζουν  τετράεδρα  με  τα  άζωτα  των  ιμιδαζολικών 

μορίων (ZnN4), ενώ η γωνία Zn-IM-Zn είναι κοντά στις 145ο, όσο είναι και η γωνία 

Si-O-Si στους ζεόλιθους32 (εικόνα 2.8). Αυτός είναι και ο λόγος που τα συγκεκριμένα 
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Εικόνα 2.7: Πειραματικές και θεωρητικές 
ισόθερμες προσρόφησης CO

2
 στο IRMOF-1 

για διάφορες θερμοκρασίες.



Εικόνα 2.8: Σύγκριση γωνίας των ζεόλιθων με τις γωνίες των ZIFs. 

υλικά  αποκτούν  γεωμετρίες  ίδιες  ή  παρόμοιες  με  αυτές  των  ζεόλιθων.  Για 

παράδειγμα,  το  ZIF-20 (εικόνα  2.9)  που  αποτελείται  από  ψευδάργυρο  και 

πρωτονιωμένη  πουρίνη  σχηματίζει  πλέγμα  με  τοπολογία  ζεόλιθου  Α  (lta)33,  ενώ 

εμφανιστήκαν κάποιες άλλες δομές που δεν είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν από άλλα 

MOF (gme από τα ZIF-68, -69 και -70)34 ή που δεν απαντώνται στους ζεόλιθους (πχ. 

dia  από  το  ZIF-23).  Η περιοχή  επιφανείας  τους  είναι  σαφώς  μικρότερη  από  την 

αντίστοιχη  των  MOFs,  αλλά  κάποια  ZIF  έχουν  επιφάνεια  έως  και  διπλάσια  από 

εκείνη των πιο πορωδών ζεόλιθων (1240m2/g για το  ZIF-95)35.  Αναλυτικός πίνακας 

με όλα τα μέλη της οικογενείας των ZIF βρίσκεται στο Παράρτημα Α. 

Εικόνα 2.9: ZIF-20, -23, -68, -69 και -70 με τις αντίστοιχες τοπολογίες τους.
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Πέραν  των  εκπληκτικών  τους  δομών,  τα  ZIF παρουσιάζουν  ιδιαίτερη 

εκλεκτικότητα στην προσρόφηση του CO2. Στις πρωτοποριακές του δημοσιεύσεις, ο 

Yaghi έχει δείξει ότι το  ZIF-20  μπορεί να διαχωρίζει το  CO2 από το CΗ4 (εικόνα 

2.10α),  αποθηκεύοντας  στους  πόρους  του  70cm3/g.  Από  την  εικόνα  2.10β 

παρατηρούμε  ότι  σε  μίγμα  CO2/CH4, το  CO2 κατακρατείτε  (μπλε  καμπύλη),  την 

στιγμή  που  το  CH4 (μαύρη  καμπύλη)  περνάει  από  το  πορώδες  υλικό.  Σε  πλήρη 

αντιστοιχία  βρίσκονται  τα  αποτελέσματα  για  το  ZIF-69,  με  την  διαφορά  ότι  το 

συγκεκριμένο  υλικό  διαχωρίζει  μίγμα  CO2/CO,  που  αποτελεί  έναν  ιδιαιτέρως 

δύσκολο διαχωρισμό αερίων (εικόνες 2.10γ και 2.10δ). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός 

ότι 1 λίτρο ZIF-69 μπορεί να αποθηκεύσει 82.6 λίτρα CO2 στους 273Κ! Επίσης, άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι η προσρόφηση του CO2 είναι πλήρως αντιστρεπτή και 

για τα δύο προαναφερθέντα  ZIF.  Ανάλογη συμπεριφορά έχει αναφερθεί και για τα 

υπόλοιπα υλικά της οικογένειας των ZIFs. 
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Εικόνα 2.10: (α) Ισόθερμη προσρόφησης CO
2
 (μπλε καμπύλη) και CH

4
 (κόκκινη καμπύλη) στο 

ZIF-20 και (β) καμπύλη διαχωρισμού των δυο αερίων (μπλε καμπύλη CO
2
, μαύρη CH

4
). (γ) 

Ισόθερμη προσρόφησης CO
2
 (μπλε καμπύλη) και CO (κόκκινη καμπύλη) στο ZIF-69 και (δ) 

καμπύλη διαχωρισμού τους.  Τα κλειστά σημεία στις γραφικές παραστάσεις (α) και (γ) 
αντιστοιχούν στην προσρόφηση, ενώ τα ανοικτά στην εκρόφηση.



Μια  άλλη  οικογένεια  υβριδικών  μέταλλο-οργανικών  πορωδών  στερεών 

αποτελούν τα  MIL (Materials of Institute Lavoisier) από το  group του Férey.  Από 

αυτά ξεχωρίζει το MIL-101 που έχει επιφάνεια 5900m2/g και μπορεί να αποθηκεύσει 

16mmol/g CO2 στα 16bar και 40mmol/g στα 70bar (298Κ)36 και μπορεί να συγκριθεί 

με  τις  επιδόσεις  του  MOF-177. Βασική διαφορά αποτελεί  το  γεγονός ότι  ενώ το 

MOF-177 παρουσιάζει σιγμοειδή ισόθερμη προσρόφησης, η αντίστοιχη για το MIL-

101 είναι τύπου Ι. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον υλικό της ιδίας οικογένειας είναι το  MIL-53.  Ενώ η 

ισόθερμη  προσρόφησης  για  το  CH4 είναι  τύπου  Ι,  το  υλικό  αυτό  παρουσιάζει 

διαφορετική συμπεριφορά για το CO2, δίνοντας σιγμοειδή ισόθερμη προσροφήσεως. 

Ο  Férey  et  al. κατέληξε  σε  σημαντικά  συμπεράσματα  πάνω στον  μηχανισμό της 

προσρόφησης, το λεγόμενο breathing effect (εικόνα 2.11, αριστερά), όπου ο σκελετός 

του υλικού μεταβάλλεται αναλόγως το host μόριο που βρίσκεται μέσα στους πόρους 

του.  Το  αφυδατωμένο  υλικό  προσροφά  3mmol/g CO2 μέχρι  τα  5bar,  αλλά  σε 

υψηλότερες πιέσεις παρουσιάζει μια απότομη αύξηση στην ισόθερμη για να φτάσει 

μέχρι  τα  8mmol/g  περίπου.  Ακόμα  πιο  εντυπωσιακό  είναι  το  φαινόμενο  που 

παρατηρείται  στο  MIL-53 το οποίο περιέχει  μέσα στους  πόρους του μόρια νερού 

(hydrated). Όντας κατειλημμένοι οι πόροι του υλικού, μέχρι τα 10bar κανένα εκ των 

CO2 και  CH4 δεν προσροφάται  στο υλικό.  Πάνω όμως από τα 10bar,  το  MIL-53 

δείχνει μια ιδιαίτερη εκλεκτικότητα ως προς το CO2, αντικαθιστώντας τα μόρια του 

νερού  με  αυτά  του  CO2 και  μεταβάλλοντας  το  σκελετό  του  μέταλλο-οργανικού 

πλέγματος. 37

Εικόνα 2.11: Το breathing effect του MIL-53 (αριστερά) και οι ισόθερμες προσροφήσεως του 

CO2 και CH4 στο αφυδατωμένο και ένυδρο στερεό (δεξιά).
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Πέραν  των  παραπάνω  υλικών,  πληθώρα  άλλων  μέταλλο-οργανικών 

πλεγμάτων έχουν εξετασθεί για δυνητικό διαχωρισμό του CO2, εκ των οποίων κάποια 

παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες, όπως το Cu2(pzdc)2(pyz) (pzdc: pyrazine-2,3-

dicarboxylate,  pyz:  pyrazine) το  οποίο  προσροφά  ακετυλένιο  C2H2 έναντι  CO2. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των υδρογόνων του C2H2 

και των οξυγόνων του σκελετού του υλικού επιτρέπουν την εκλεκτική δέσμευση του 

ακετυλενίου.38 

Στον πίνακα 2.1 παραθέτουμε συνοπτικά κάποια  MOF που έχουν εξεταστεί 

για  αποθήκευση  CO2 (αναλυτικότεροι  πίνακες  στο  Παράρτημα  B).  Οι  μετρήσεις 

προσροφημένης ποσότητας CO2 έχουν πραγματοποιηθεί στους 198Κ και σε 1atm. Με 

έντονα γράμματα είναι κάποια εμπορικώς διαθέσιμα πυριτικά υλικά (MCM, SAPO 

και ζεόλιθοι).  Παρατηρούμε  πως  τα  MOF δεν  επιτυγχάνουν  τις  επιδόσεις  των 

πυριτικών  υλικών  με  εξαίρεση  τα  ZIF που  πλησιάζουν  τις  χωρητικότητες  των 

ζελίθων. 

Πορώδες Υλικό Ποσότητα 
CO2(cm3/g)

Διαχωρίζει 
CO2 από

Πορώδες Υλικό Ποσότητα 
CO2(cm3/g)

Διαχωρίζει 
CO2 από

Mn(ndc) 33 - Aminosilica 69 -
Ni2(4,4-Bipyridine)3(NO3)4 45 - ZIF-20 70 CH4

MIL-53 45 CH4 ZIF-69 70 CO
MIL-102 48 - SAPO (Si/Al=0.13) 78 N2/H2/CH4

Cu(dhbc)2(4,4bpy)] 55 - Zeolite T 81 -
MOF-2 56 - Zeolite NaY 90 -
MCM-41-PEI-50 67 - Zeolite 13X 106 -

Πίνακας 2.1: Χωρητικότητες και εκλεκτικότητες διαφόρων πορωδών υλικών.

ΣΤ. Θεωρητικές Μελέτες στην Αποθήκευση   CO  2 σε Νανοϋλικά

Θεωρητικές  μελέτες  στο  ζήτημα  της  αποθήκευσης  CO2 σε  πορώδη  υλικά 

έχουν επεξηγήσει πολλά από τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε μοριακό επίπεδο 

μεταξύ του αερίου και των τοιχωμάτων του υλικού, ενώ έχουν αποδείξει ότι τα MOF 

έχουν  μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα  CO2 έναντι  των εμπορικά διαθέσιμων 

ζεόλιθων και ενεργοποιημένων ανθράκων (σε χαμηλές θερμοκρασίες).39 Το επίπεδο 

θεωρίας που κυρίως χρησιμοποιείται είναι η μοριακή δυναμική μέσω υπολογισμών 

Grand Canonical Monte Carlo (GCMC). To μόριο του CO2 προσομοιάζεται ως τρία 
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σημεία  με  φορτίο,  το  μερικό  δηλαδή  φορτίο  του  άνθρακα  (+0.6645e)  και  των 

οξυγόνων (-0.33225e),  και  την τετραπολική ροπή (QCO2 = -1.43   10-39 C·m2).  Τα 

νανοϋλικά προσομοιώνονται λαμβάνοντας μονάχα ένα κομμάτι (cluster) του υλικού. 

Οι  δομές  για  τους  υπολογισμούς  είναι  συνήθως  από  αποτελέσματα  πειραμάτων 

περίθλασης ακτίνων Χ. 

Μέσω GCMC υπολογισμών έχει τονιστεί η δυνατότητα διαχωρισμού του CO2 

από το CH4 από νανοϋλικά,39,40 έχει εξηγηθεί ο μηχανισμός του breathing effect του 

MIL-5341 και εν γένει λειτουργούν επικουρικά σε ανάλυση πειραματικών δεδομένων. 

Αξίζει τέλος να τονίσουμε το γεγονός ότι η αποθήκευση του CO2 σε πορώδη  υλικά 

(και εν γένει όλων των αερίων σε υψηλές πιέσεις), εξαρτάται από την επιφάνεια και 

το  μέγεθος  των  πόρων.  Η  τάση αυτή  φαίνεται  στην  εικόνα  2.12.  Οι  τιμές 

αντιστοιχούν σε αποτελέσματα GCMC σε πίεση 3MPa. Η γραμμικότητα μεταξύ των 

προαναφερθεισών  χαρακτηριστικών  (Sacc είναι  η  προσβάσιμη  επιφάνεια,  Vfree ο 

ελεύθερος όγκος) του πόρου και της προσροφημένης ποσότητας το αποδεικνύει.42

Εικόνα 2.11: Γραμμική εξάρτιση της προσροφημένης ποσότητας CO2 με την προσβάσιμη στο 

αέριο επιφάνεια (Sacc) και με τον ελεύθερο όγκο (Vfree).
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3.   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Α. Εισαγωγή

Σημαίνων  παράγοντας  της  επιτυχίας  της  κβαντικής  χημείας  αποτελεί  η 

ακριβής  περιγραφή  της  ηλεκτρονιακής  κατάστασης  των  μορίων  και  του  χημικού 

δεσμού.  Το  σύνηθες  αποτέλεσμα  των  αλληλεπιδράσεων  των  ατόμων  είναι  ο 

σχηματισμός μορίων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πρόκειται για τον γνωστό μας 

ομοιοπολικό  δεσμό ο  οποίος  δημιουργεί  μόρια  με  εντελώς  νέες  ιδιότητες  από  τα 

αρχικά προϊόντα. Η διαδικασία δημιουργίας και διάσπασής τους είναι πλέον καλώς 

θεμελιωμένη  και  η  θεωρητική  τους  μελέτη  είναι  άμεση.  Τα  χαρακτηριστικά  των 

ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων μπορούν να ληφθούν από πολλά επίπεδα θεωρίας 

(post-Hartree-Fock μέθοδοι, DFT κ.α.). 

Πέραν  των  ομοιοπολικών  δεσμών,  άτομα  και  μόρια  μπορούν  να 

αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους και με μη ομοιοπολικούς δεσμούς, τους  λεγόμενους 

Van der Waals δεσμούς. Αυτές οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις (weak interactions) δεν 

οδηγούν  σε  δημιουργία  νέων  μορίων,  αλλά  σε  σχηματισμό  συσσωματωμάτων 

(clusters) και είναι σαφώς πιο ασθενείς από τους ομοιοπολικούς δεσμούς κατά μία ή 

δυο  τάξεις  μεγέθους.  Για  παράδειγμα,  η  ολική  ενέργεια  σταθεροποίησης  ενός 

μοριακού cluster βρίσκεται μεταξύ 1 έως 20kcal/mol, αξιοσημείωτα χαμηλότερη από 

τον  ομοιοπολικό  δεσμό  που  είναι  κοντά  στα  100kcal/mol. Τα  είδη  των  μη-

ομοιοπολικών  αλληλεπιδράσεων  είναι  οι  δεσμοί  υδρογόνου,  αλληλεπιδράσεις 

σώρευσης (stacking interactions,  όπως είναι οι π-π αλληλεπιδράσεις), ετεροπολικοί 

δεσμοί,  υδροφοβικές  αλληλεπιδράσεις,  αλληλεπιδράσεις  μεταφοράς  φορτίου  και 

μεταλλικού συντονισμού (metal coordination).  Η σπουδαιότητά τους είναι ότι έχουν 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην χημεία, την φυσική και την βιολογία.43

Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη επισκόπηση των δυνάμεων που αποτελούν 

τις  ασθενείς  αλληλεπιδράσεις.  Οι  σημαντικότερες  συνεισφορές  προέρχονται  από 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και μπορούν να διαχωριστούν 

σε  δυο  κατηγορίες:  “μεγάλης-κλίμακας” (long-range) όπου  η  ενέργεια  της 

αλληλεπίδρασης  συμπεριφέρεται  ως  εξαρτώμενη  από  την  αντίστροφη δύναμη της 

απόστασης  R, και  “μικρής-κλίμακας” (short-range) όπου  η  ενέργεια  μειώνεται 
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εκθετικά με την απόσταση.  Αν και αυθαίρετη η διάκριση, αποτελεί θεμελίωση της 

θεωρίας των διαμοριακών δυνάμεων.  

Οι  long-range αλληλεπιδράσεις  είναι  τριών  ειδών:  ηλεκτροστατικές, 

επαγωγικές και διασποράς. Τα ηλεκτροστατικά φαινόμενα είναι σε γενικές γραμμές 

τα  απλούστερα  στην  κατανόηση.  Προκύπτουν  από  την  άμεση  κλασσική 

αλληλεπίδραση μεταξύ  των  στατικών  κατανομών φορτίου  των δυο μορίων.  Είναι 

αυστηρά προσθετικά (κατά ζεύγη) και μπορεί να είναι είτε ελκτικά είτε απωστικά. Τα 

επαγωγικά  φαινόμενα  προκύπτουν  από  την  παραμόρφωση  ενός  συγκεκριμένου 

μορίου από το ηλεκτρικό πεδίο των γειτονικών του μορίων και είναι πάντα ελκτικά. 

Επειδή  τα  πεδία  πολλών  γειτονικών  μορίων  μπορεί  να  ενισχύονται  ή  να 

εξουδετερώνονται  μεταξύ  τους,  η  επαγωγή  είναι  μη-προσθετική.  Οι  δυνάμεις 

διασποράς είναι ένα φαινόμενο που δε μπορεί  να εξηγηθεί εύκολα με κλασσικούς 

όρους  διότι  προκύπτει  από  την  διακυμαινόμενη  κατανομή  φορτίου  εξ  αιτίας  της 

κίνησης των ηλεκτρονίων. Οι κινήσεις των ηλεκτρονίων στα δύο μόρια συσχετίζονται 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι χαμηλότερες ενεργειακά καταστάσεις να προτιμώνται εν 

αντιθέσει των ενεργειακά υψηλότερων. Το φαινόμενο αυτό καλείται ηλεκτρονιακή 

συσχέτιση  (electron correlation). Η μέση επίδραση του φαινομένου χαμηλώνει την 

ενέργεια και  εφόσον η ηλεκτρονιακή συσχέτιση γίνεται  ισχυρότερη όσο τα μόρια 

πλησιάζουν  το  ένα  το  άλλο,  οι  δυνάμεις  διασποράς  είναι  ελκτικές.  Τέλος,  οι 

μαγνητικές αλληλεπιδράσεις και ο συντονισμός επιδρούν πολύ ασθενώς. Στον πίνακα 

3.1  συνοψίζονται  όλες  οι  συνεισφορές  των  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  των μορίων 

στην ενέργεια.

Συνεισφορά Προσθετική; Πρόσημο Σχόλιο
Μεγάλης Κλίμακας (UR-n)
Ηλεκτροστατικές Ναι ± Εξάρτηση από τον προσανατολισμό
Επαγωγικές Όχι -
Διασποράς Προσεγγιστικά - Πάντα παρούσες
Συντονισμού Όχι ± Μόνο σε εκφυλισμένες καταστάσεις
Μαγνητικές Ναι ± Πολύ ασθενείς
Μικρής Κλίμακας (U e-aR)
Ανταλλαγής (Exchange) Όχι -
Απωστικές (Repulsion) Όχι + Κυριαρχούν σε πολύ μικρή απόσταση
Μεταφοράς Φορτίου Όχι - Αλληλεπίδραση Δότη-Δέκτη
Διαπεραστικές (Penetration) Ναι - Είναι απωστικές σε μικρή απόσταση
Απόσβεσης (Damping) Προσεγγιστικά + Τροποποίηση επαγωγής και διασποράς

Πίνακας 3.1: Συνεισφορές στην ενέργεια από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων.
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Στην  παρούσα  εργασία  θα  ασχοληθούμε  με  της  μεγάλης  κλίμακας 

αλληλεπιδράσεις.  Από  τις  συνεισφορές  στην  ενέργεια  αλληλεπίδρασης  που 

παρατίθενται στον πίνακα 3.1, οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις είναι συνήθως οι 

σημαντικότερες. Εντούτοις, όλες οι υπόλοιπες συνεισφορές προκύπτουν έμμεσα από 

τις ηλεκτροστατικές, με εξαίρεση τις ανεπαίσθητες μαγνητικές. 

Οι  ηλεκτροστατικές  αλληλεπιδράσεις  μπορούν  να  συνοψιστούν  στο 

παρακάτω ανάπτυγμα:

                                          ...
3
1' +Θ++= ABABAB VVVqH α βα βααµ
 (3.1)

όπου  Α και  Β είναι τα αλληλεπιδρώντα μόρια,  α,β,γ είναι οι τρεις τυχαίες χωρικές 

συντεταγμένες μα ο τελεστής της διπολικής ροπής,  Θαβ ο τελεστής της τετραπολικής 

ροπής και VA το δυναμικό που ασκείτε στο μόριο Β από το Α και είναι της μορφής:

                         






 −∇∇Θ+∇−=Β ...1
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111
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π ε


(3.2)

Αντικαθιστώντας  το  δυναμικό  VA στην  εξίσωση  (3.1),  προκύπτει  ο  μαθηματικός 

φορμαλισμός  της  θεωρίας  των  διαμοριακών  δυνάμεων  καθώς  και  οι  όροι  που 

περιγράφουν  τις  ηλεκτροστατικές  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  φορτίου-φορτίου, 

φορτίου-διπόλου, διπόλου-διπόλου, διπόλου-τετραπόλου κ.ο.κ. 

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει,  οι  δυνάμεις  διασποράς  περιγράφονται 

μαθηματικώς  από  την  κβαντική  μοριακή  δυναμική  μέσω  της  ηλεκτρονιακής 

συσχέτισης.  Χρησιμοποιώντας  post  Hartree-Fock μεθόδους,  μπορούμε  να 

περιγράψουμε ικανοποιητικά το φαινόμενο αυτό. Από την θεωρία διαταραχών, στην 

οποία βασίζονται και οι υπόλοιπες post Hartree-Fock μέθοδοι, το electron correlation 

υπολογίζεται από τις διαταραχές δευτέρας τάξεως και άνω. 

Ακολουθώντας  τον  φορμαλισμό  της  Rayleigh-Schröndiger  θεωρίας 

διαταραχών, οι πρώτης και δευτέρας τάξεως διαταράξεις δίδονται από τις εξισώσεις: 

                                                   00'00)1(
00 HW = (3.3)
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(3.4)

Ως  “00” περιγράφεται  η  θεμελιώδης  κατάσταση,  ενώ  τα  m,n αποτελούν  οι 

διεγερμένες καταστάσεις από την θεμελιώδη στην κατάσταση και n, αντίστοιχα. Οι 

εξισώσεις (3.3) και (3.4) απαρτίζουν την προσέγγιση μεγάλης-κλίμακας. Η ενέργεια 

πρώτης  τάξης  W00
(1) αποτελεί  την  αναμενομένη  τιμή  της  ηλεκτροστατικής 

αλληλεπίδρασης  H΄ για  την  θεμελιώδη  κατάσταση,  που  δεν  είναι  άλλη  από  τις 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η δευτέρας τάξεως διατάραξη (3.4) περιγράφει την ενέργεια από επαγωγή και 

διασποράς. Για να γίνει αυτό κατανοητό, πρέπει να διαχωρίσουμε την εξίσωση (3.4) 

σε τρία μέρη. Εξαιρώντας τον όρο όπου και τα δυο μόρια βρίσκονται στην θεμελιώδη 

κατάσταση,  προσμετράμε  ξεχωριστά  τους  όρους  του  αθροίσματος  όπου  τα 

ηλεκτρόνια  του  μορίου  Α είναι  διεγερμένα  ενώ  του  Β είναι  στην  θεμελιώδη 

κατάσταση,  τους όρους όπου τα ηλεκτρόνια του μορίου Β είναι διεγερμένα ενώ του 

Α είναι  στην  θεμελιώδη κατάσταση,  και  τους  όρου όπου και  τα  δυο μόρια  είναι 

διεγερμένα. Επομένως, 

                                                  disp
B
ind

A
ind UUUW ++=)2( (3.5)

όπου 
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Οι εξισώσεις (3.6), (3.7) και (3.8) περιγράφουν αντίστοιχα την επαγωγική ενέργεια 

του μορίου Α, την επαγωγική ενέργεια του μορίου Β και την ενέργεια διασποράς.44 
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Β. Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις του   CO  2

Το διοξείδιο του άνθρακα έχει  αποτελέσει  αντικείμενο πολλών ερευνών εξ 

αιτίας  των  ιδιόμορφων  ιδιοτήτων  του.  Μια  ιδιότητα  που  αποτέλεσε  εφαλτήριο 

πολλών εργασιών ήταν η χαμηλή κρίσιμη θερμοκρασία του  (Tc = 31.1oC)  η οποία 

οδηγούσε στην υπερκρίσιμη κατάσταση του CO2 (supercritical CO2 ή  scCO2),  όπου 

το CO2 απαντάται στην υγρή μορφή του και στην οποία μπορεί να αντικαταστήσει 

τους κοινούς οργανικούς διαλύτες. Για την περιβαλλοντολογική του αυτή σημασία 

καλείται  “πράσινος  διαλύτης” και  γι’  αυτό  συνεχίζει  το  scCO2 να  αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης. 

Αν και το  CO2 έχει μηδενική διπολική ροπή, είναι 

ένα  μόριο  με  σημαντικά  μερικά  φορτία (+0.72  για  τον 

άνθρακα  και  -0.36  για  τα  οξυγόνα)  και  μη  μηδενική 

διπολική  ροπή  ανά  δεσμό  (εικόνα  3.1).  Αυτός  ο 

διαχωρισμός  του  φορτίου  δημιουργεί  στο  μόριο  υψηλή 

τετραπολική ροπή.  Για αυτόν τον λόγω το  CO2 καλείται 

και  τετραπολικός  διαλύτης και  ανήκει  στους  μη-διπολικούς  διαλύτες.  Οι  διαλύτες 

αυτοί  δρουν  μέσω  αλληλεπιδράσεων  τετράπολου-διπόλου  και  τετράπολου-

επαγώμενου διπόλου. Μια πιο  “χημική” περιγραφή του μορίου μας υποδεικνύει ότι 

μπορεί  να δρα και  ως  ασθενές οξύ κατά  Lewis αλλά και  ως  ασθενής  βάση κατά 

Lewis. Τονίζεται  κατ’ αυτόν τον τρόπο η πολική φύση του  CO2,  εφόσον έχει  την 

δυνατότητα να διαλύει πολικές αλλά και μη-πολικές ουσίες. Για τον λόγο αυτόν, το 

scCO2 έχει βρει πολλές εφαρμογές σε ερευνητικά και βιομηχανικά εργαστήρια.45 

Ένα κλασσικό παράδειγμα που περιγράφει την πολική φύση του CO2 είναι η 

μεγαλύτερη διαλυτότητά του σε υδατικό διάλυμα από το μονοξείδιο του άνθρακα 

(CO). Επειδή τo CO είναι μικρότερο σε μέγεθος από το CO2 και έχει μόνιμη διπολική 

ροπή, θα περιμέναμε ότι θα ήταν περισσότερο ευδιάλυτο από το CO2. Συμβαίνει όμως 

το αντίθετο. Γι’ αυτό ευθύνεται η παρατηρούμενη ισχυρότερη αλληλεπίδραση. Από 

μελέτη των Sato et al. μέσω μοριακής δυναμικής, έχουν ληφθεί στοιχεία ότι δεσμοί 

υδρογόνου εμφανίζονται  μεταξύ  ενός  οξυγόνου του  CO2 και  ενός  υδρογόνου του 

Η2Ο. Οι δεσμοί αυτοί δεν είναι παρόντες στο σύστημα  CO···H2O, υποδεικνύοντας 

κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  την  σημαντικότητα  των  ασθενών  αλληλεπιδράσεων  στο 
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σύστημα  CO2···H2O. Από την ίδια εργασία, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη 

αλληλεπίδραση μεταξύ του άνθρακα του CO2 και του οξυγόνου του H2O.46 

Εκτός των αλληλεπιδράσεων του  CO2 με 

μόρια  νερού,  μεγάλη  σημασία  έχει  και  η 

κατανόηση της χημείας μεταξύ μορίων  CO2. Για 

τον  λόγο  αυτό,  πολλές  μελέτες  έχουν 

πραγματοποιηθεί  που  αφορούν  διμερές  και 

τριμερές  μορίων  CO2.  Δύο  είναι  οι  δομές  που 

έχουν  προταθεί  ως  οι  επικρατέστερες  για  το 

διμερές (εικόνα 3.2). Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως 

την  ηλεκτροστατική  αλληλεπίδραση  των  δύο  τετραπολικών  ροπών,  προτιμάται  η 

δομή Τ, όπου τα δύο μόρια CO2 είναι κάθετα μεταξύ τους. Όμως, πειραματικά47 και 

θεωρητικά48 έχει αποδειχθεί ότι η δομή χαμηλότερης ενέργειας είναι η “παράλληλη-

μετατοπισμένη” ή  “slipped  parallel”. Η  ενεργειακή  διαφορά  έγκειται  στον 

ηλεκτρονιακό  συσχετισμό,  δηλαδή  στις  ισχυρότερες  δυνάμεις  διασποράς  που 

σταθεροποιούν το σύστημα σε αυτήν την δομή.  Από την άλλη,  οι  διαφορές  στην 

ενέργεια των διαφόρων δομών του τριμερούς δεν διαφέρουν στην ενέργεια από τον 

ηλεκτρονιακό συσχετισμό, αλλά από την Hartree-Fock (βλ. κεφάλαιο 4), και άρα από 

επαγωγικές δυνάμεις.49 

Το ηλεκτρονιακό έλλειμμα του άνθρακα του CO2 μπορεί να δρα ως οξύ κατά 

Lewis (Lewis  acid  –  LA) και  μπορεί  να  συμμετάσχει  σε  σταθεροποιητικές 

αλληλεπιδράσεις  δρώντας  ως  βάση  κατά  Lewis  (Lewis  Base  –  LB).  Ο 

ηλεκτροστατικός  αυτός  μηχανισμός  που  λαμβάνει  χώρα  μεταξύ  οξέος  και  βάσης 

όπου  και  έχουμε  μεταφορά  ηλεκτονιακής  πυκνότητας,  καλείται electron  donor-

acceptor (EDA),  μιας και συμμετέχουν ηλεκτρονιοδότες και 

ηλεκτρονιόφιλες ενώσεις. Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 

IR,  οι  Kazarian  et  al. ανέφεραν  ότι  καρβονυλικές  ομάδες 

μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες EDA αλληλεπιδράσεις 

με το CO2.50 Έχοντας ως βάση πάλι την φασματοσκοπία IR, 

οι Meredith et al. υπολόγισαν σταθερές ισορροπίας για πολλά 

LA-LB συστήματα  του  CO2,  θεμελιώνοντας  την  χημική 

φύση  των  αλληλεπιδράσεων  αυτών.51 Έκτοτε,  πολλές 
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πειραματικές και θεωρητικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για την κατανόηση της φύσης 

της αλληλεπίδρασης του CO2 με άλλα μόρια. 

Ήδη από το 1992, οι  Dobrowolski  και  Jamrόz είχαν αποδείξει ότι σε  EDA 

συστήματα αίρεται η εκφυλισμένη κορυφή του  IR  που αντιστοιχεί στην κάμψη της 

γωνίας  Ο=C=O.52  Στο  ελεύθερο  μόριο  του  διοξειδίου,  η  ν2 δόνηση  (κάμψη) 

αντιστοιχεί  σε  κορυφή  στους  665.5  κυματάριθμους  (cm-1).  Πρόκειται  για 

εκφυλισμένη δόνηση, διότι το  CO2 είναι ένα γραμμικό μόριο συμμετρίας  D∞h και η 

κάμψη  του  δεσμού  κατά  τους  άξονες  x και  y συμπίπτει  στην  ίδια  κορυφή  του 

φάσματος  IR.  Παρουσία εξωτερικού πεδίου (ηλεκτρονιακής πυκνότητας), η κάμψη 

κατά τον έναν από τους δύο άξονες πραγματοποιείται με μικρότερη ενέργεια απ’ ότι 

στον άλλον και κατ’ επέκταση, αίρεται ο εκφυλισμός. Μάλιστα, όσο ισχυρότερο είναι 

το  EDA  σύστημα,  τόσο μεγαλύτερος  είναι  ο  διαχωρισμός  των δύο εκφυλισμένων 

δονήσεων.53

Πέραν του EDA μηχανισμού, ένα ακόμα είδος αλληλεπιδράσεων συμμετέχει 

στην  σταθεροποίηση  των  δομών  αυτών.  Η  EDA ηλεκτροστατική  αλληλεπίδραση 

διαχωρίζει  την ηλεκτρονιακή πυκνότητα του  CO2, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα των οξυγόνων και να μπορούν να συμμετέχουν σε ελκτικές 

αλληλεπιδράσεις  με  οξέα  Lewis  (ή  ανεπαρκώς  ηλεκτρονιακά  άτομα).  Για 

παράδειγμα,  σε  συστήματα  που  άτομα  υδρογόνου  βρίσκονται  παράπλευρα  στον 

ηλεκτρονιοδότη του  CO2, όπως υδρογόνα σε  α-θέση άνθρακα ως προς το οξυγόνο 

μιας κετόνης ή αλδεΰδης (εικόνα 3.3), ασθενείς δεσμοί υδρογόνου εμφανίζονται και 

σταθεροποιούν περαιτέρω το σύστημα αυτό. Στο μόριο του διοξειδίου παρατηρείται 

ως προς το ελεύθερο CO2 επιμήκυνση του δεσμού C-O του οξυγόνου που συμμετέχει 

στον  δεσμό  υδρογόνου.54 Επίσης,  μελέτες  μέσω  φασματοσκοπίας  Raman  έχουν 

επιβεβαιώσει και τονίσει την σημαντικότητα του δεσμού C-H···O.55 Οι συνεργατικοί 

αυτοί  ασθενείς  δεσμοί υδρογόνου είναι μέχρι και κατά το ήμιση ασθενέστεροι  σε 

σχέση με δεσμούς υδρογόνου διμερούς μορίων νερού.56

Πλην των οξυγόνων των κετονών,  αλδεϋδών,  εστέρων και  αλκοολών,  που 

δύνανται  να  λειτουργήσουν  ως  ηλεκτρονιοδότες,  έχουν  εξεταστεί  και  άλλα 

συστήματα που αλληλεπιδρούν με το CO2, όπως αζωτούχα, φωσφορούχα αλλά και π 

αρωματικά μόρια. Στα συστήματα αυτά θα επιστρέψουμε στο κεφάλαιο 5, όπου και 

θα  περιγράψουμε  πλήρως  την  φύση  των  αλληλεπιδράσεων  που  λαμβάνουν  χώρα 

μεταξύ  αυτών  και  του  CO2,  δίνοντας  βαρύτητα  στις  αζωτούχες  ετεροαρωματικές 
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ενώσεις. Προηγουμένως, θα αναφερθούμε συνοπτικώς στις θεωρητικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήσαμε για την μελέτη των συστημάτων αυτών.

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A.   Εισαγωγή  

Το  πεδίο  της  θεωρίας  της  μοριακής  ηλεκτρονιακής  δομής  (molecular 

electronic-structure theory) αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά την διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών,  επιτρέποντας  στους  χημικούς  να  εξετάζουν  θεωρητικά  πολύπλοκα 

συστήματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια.57 Αυτό αποτελεί συνέπεια της ανάπτυξης νέων 

υπολογιστικών  τεχνικών  και  αυξανόμενων  υπολογιστικών  πόρων,  απόρροια  της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας των υπολογιστών.  

Μια σταθερή κατάσταση ενός μοριακού συστήματος περιγράφεται από την 

ηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση, μια μαθηματική συνάρτηση που εξαρτάται από τις 

χωρικές  και  spin  συντεταγμένες  του κάθε  ηλεκτρονίου  του συστήματος  (εξίσωση 

4.1):

                             ( )NNNN szyxszyxszyx ,,,,...,,,,,,,, 22221111Ψ=Ψ (4.1)

Η κυματοσυνάρτηση αντιστοιχεί στην λύση της χρονικώς ανεξάρτητης εξίσωσης του 

Schrödinger (εξίσωση 4.2):58

                                                              Ψ=Ψ EH


(4.2)

όπου Ε η ηλεκτρονιακή ενέργεια και  Η ο ηλεκτρονιακός Χαμιλτωνειανός τελεστής. 

Σε  ατομικές  μονάδες,  ο  μη  σχετικιστικός,  απαλλαγμένος  από  το  spin και  πεδία, 

ηλεκτρονιακός Χαμιλτωνειανός τελεστής δίνεται από την εξίσωση:
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όπου τα  ΖΚ και  ΖL αντιστοιχούν στα πυρηνικά φορτία. Τα αθροίσματα αφορούν το 

σύνολο των ηλεκτρονίων i και των πυρήνων Κ.

Όλες  οι  πληροφορίες  για  το  ηλεκτρονιακό  σύστημα  περιέχονται  στην 

ηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση. Δυστυχώς, η εξίσωση του Schrödinger αναπαριστά 

ένα δύσκολο πολύ-σωματιδιακό πρόβλημα (many-body problem) που δε μπορεί να 

λυθεί  ακριβώς.  Επομένως,  είμαστε  αναγκασμένοι  να  χρησιμοποιήσουμε 

προσεγγιστικές τεχνικές για την επίλυσή της, δηλαδή απλοποιημένες περιγραφές του 

συστήματος  που  να  συγχωνεύουν  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του 

ηλεκτρονιακού  συστήματος.  Αυτό  είναι  προτιμότερο  να  γίνεται  με  μεθοδικότητα, 

έτσι  ώστε  η  ακριβής  λύση  να  προσεγγίζεται  με  συστηματικότητα.59 Όπως  είχε 

αναφέρει και ο Dirac, “ο καθαρός μαθηματικός, που θέλει να ξεκινήσει όλο το έργο 

του με απόλυτη ακρίβεια, μάλλον δεν πρόκειται να πάει πολύ μακριά στην φυσική”.60 

Στην παρούσα εργασία  χρησιμοποιήθηκαν κυρίως  τέτοιου είδους προσεγγίσεις,  οι 

οποίες θα αναλυθούν στην συνέχεια. 

Β.   Hartree-Fock  

Για  ένα  φανταστικό  σύστημα  αποτελούμενο  από  Ν μη  αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων,  η  ακριβής  κυματοσυνάρτηση  έχει  την  μορφή  ορίζουσας  Slater.  Η 

ορίζουσα Slater είναι ένα αντισυμμετρικό γινόμενο Ν spin-μοριακών τροχιακών και 

δίδεται συνοπτικά από την εξίσωση:

                                              ( ) IJJI

N

I
II xA δφφφ ==Φ ∏

= 1

,


(4.4)

Στην  εξίσωση  (4.4),  ο  τελεστής  Â είναι  ο  τελεστής  αντισυμμετρίας,  ο  οποίος 

εισάγεται  ώστε  η  συνάρτηση  Φ  να  είναι  σε  συμφωνία  με  την  αρχή  της 

αντισυμμετρίας  του  Pauli και  οι  φΙ(xΙ) είναι  ένα  σετ  ορθοκανονικών 

μονοηλεκτρονιακών  συναρτήσεων  των  τριών  χωρικών  συντεταγμένων  και  της 

συντεταγμένης του  spin  (τα λεγόμενα  spin-orbitals).  Στην πράξη, κάθε  spin-orbital 

είναι  ένα  γινόμενο  μιας  χωρικής  συνάρτησης  ή  τροχιακού  με  μια  από  τις  δύο 

συναρτήσεις του spin (α ή β). Για μια closed-shell κατάσταση, όπως αυτές που θα μας 

απασχολήσουν  στην  παρούσα  εργασία,  τα  spin-orbitals  της  Hartree-Fock  (HF) 
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κατάστασης  (εξίσωση  4.4)  βρίσκονται  κατά  ζεύγη  όπου  έχουν  την  ίδια  χωρική 

συνάρτηση, αλλά διαφορετική τιμή spin. 

Για  ένα  πραγματικό  σύστημα  αλληλεπιδρώντων  ηλεκτρονίων,  η  ακριβής 

κυματοσυνάρτηση δε μπορεί να γραφτεί σαν το γινόμενο της εξίσωσης (4.4). Παρόλα 

αυτά,  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  αυτόν  τον  απλό  μαθηματικό  τύπο  ως  ένα 

εύχρηστο Ansatz* για μια προσεγγιστική περιγραφή του ηλεκτρονιακού συστήματος. 

Για  να  επιτύχουμε  την  καλύτερη  δυνατή  περιγραφή  της  κυματοσυνάρτησης  της 

θεμελιώδους  κατάστασης,  επικαλούμαστε  το  θεώρημα  παραλλαγών  και 

ελαχιστοποιούμε την αναμενομένη τιμή της Χαμιλτωνειανής σε αντιστοιχία με την 

αρχική δοκιμαστική συνάρτηση Φ:

                                                  exactE
H

E
I

≥
ΦΦ

ΦΦ
=



φ
min (4.5)

Η (4.5) προκύπτει  ως λογικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα μοριακά τροχιακά 

(spin-orbitals),  και  επομένως  και  η  Φ,  παραμένουν  ορθοκανονικά.  Η  παραπάνω 

προσέγγιση  στο  μοριακό  πολύ-σωματιδιακό  πρόβλημα  αποτελεί  εφαλτήριο  της 

μεθόδου Hartree-Fock (ΗF).61 

Μέσω  της  μεθόδου  HF,  το  ασκούμενο  σε  κάθε  ηλεκτρόνιο  δυναμικό 

περιγράφεται από την μέση επίδραση όλων των υπολοίπων ηλεκτρονίων. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε υπόψιν την μέση αλληλεπίδραση από τα υπόλοιπα 

ηλεκτρόνια κι όχι από την στιγμιαία τους θέση. Τυπικά σφάλματα της HF είναι 0.5% 

της  ολικής  ενέργειας,  1%  στις  αποστάσεις  δεσμών  και  5-10%  στις  υπόλοιπες 

μοριακές  ιδιότητες,  όπως σταθερές  δυνάμεων και  διπολικές  ροπές.  Δυστυχώς,  για 

συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως ενέργειες ατομοποίησης (atomization)  και σταθερών 

σύζευξης πυρηνικού spin-spin, αποτυγχάνει εντελώς δίνοντας πολύ μεγάλα σφάλματα 

και αποκλίνοντας από την πραγματικότητα. 

Παρόλα  αυτά,  η  μέθοδος  HF αποτελεί  ακρογωνιαίο  λίθο  της  μοριακής 

κβαντικής  μηχανικής.  Αποτελεί  ένα  χρήσιμο,  ποιοτικό  μοντέλο,  εφαρμόσιμο  σε 

μεγάλα συστήματα. Το πιο σημαντικό όμως όφελος που έχουμε από την HF είναι ότι 

αποτελεί  το  αρχικό  στάδιο  για  τις  πιο  ακριβείς  περιγραφές  των  μοριακών 

ηλεκτρονιακών συστημάτων, με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. 

* Ansatz: Αρχική συνάρτηση.
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Γ. Ηλεκτρονιακός Συσχετισμός

Εκτός από το να υπακούει στην αρχή της αντισυμμετρίας του Pauli, και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο να λαμβάνεται μερικώς υπόψιν η ηλεκτρονιακή αλληλεπίδραση,  η 

μέσου-πεδίου  Hartree-Fock  περιγραφή  είναι  μη-σχετιζόμενη.  Για  να 

βελτιστοποιήσουμε αυτήν την απλή περιγραφή, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τις 

στιγμιαίες αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των ηλεκτρονίων. Το φαινόμενο αυτό καλείται 

ηλεκτρονιακός  συσχετισμός  (electron  correlation).  Στον  πραγματικό  χώρο,  τα 

ηλεκτρόνια διαρκώς σκεδάζονται από τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Στην τροχιακή 

αναπαράσταση  που  έχουμε υιοθετήσει,  οι  συγκρούσεις  αυτές  εκδηλώνονται  μέσω 

εικονικών  διεγέρσεων  από  κατειλημμένα  spin  orbitals  φΙ σε  εικονικά,  μη 

κατειλημμένα spin orbitals φΑ.

Οι  πιο  σημαντικές  συγκρούσεις  είναι  αυτές  μεταξύ  δύο ηλεκτρονίων,  που 

αντιστοιχούν σε εικονικές  διεγέρσεις  από δύο κατειλημμένα σε δύο εικονικά  spin 

orbitals. Αυτές καλούνται διπλές διεγέρσεις (double excitations). Αναπαριστούμε την 

βελτιστοποιημένη, μέσω της μεθόδου του αυτοσυνεπούς πεδίου (self consistent field 

–  SCF), HF κατάσταση  της  εξίσωσης  (4.4)  με  HF  και  με  ABIJ →  τις  διπλές 

διεγέρσεις  που  παράγονται  από  την  HF  αντικαθιστώντας  αντίστοιχα  τα 

κατειλημμένα  spin  orbitals  Ι και  J με  τα  εικονικά  Α και  Β.  Ο  τελεστής  διπλών 

διεγέρσεων AB
IJX


 δημιουργεί την διεγερμένη κατάσταση από την HF:

                                                ABIJtHFX AB
IJ

AB
IJ →=


(4.6)

Ο  όρος  AB
IJt που  εμφανίζεται  στην  παραπάνω  ισότητα  αποτελεί  το  εύρος  τιμής 

(amplitude) των διπλών διεγέρσεων και αναπαριστά την πιθανότητα δύο ηλεκτρόνια 

που καταλαμβάνουν τα φΙ και φJ spin orbitals να αλληλεπιδράσουν και να διεγερθούν 

στα  φΑ και  φΒ.  Εφαρμόζοντας  στην  HF κατάσταση  τον  τελεστή  (1+ AB
IJX


), 

επιτυγχάνουμε  μια  βελτιωμένη  περιγραφή  του  ηλεκτρονιακού  συστήματος.  Η 

περιγραφή πλέον ονομάζεται  συσχετισμένη (correlated),  σε αντίθεση με την απλή 

περιγραφή της  HF.  Καταλήγουμε επομένως στην απλή αλλά πολύ χρήσιμη ισότητα 

που μας υπολογίζει την correlation energy:
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                                                     HFexactcorr EEE −= (4.7)

όπου  Εexact η  ακριβής  ενέργεια  του υπό εξέταση συστήματος.  Στόχος  μας  είναι  η 

χρησιμοποίηση  μεθόδων  που  να  προσεγγίζουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  την 

ενέργεια αυτή. 59

Πέραν  των  διπλών  διεγερμένων  καταστάσεων,  με  αντίστοιχη  μεθοδολογία 

αναπαραγάγουμε  τις  τριπλές,  τετραπλές  κ.ο.κ.  διεγερμένες  καταστάσεις.  Αν 

συμπεριλάβουμε  στην  περιγραφή  της  κυματοσυνάρτησης  όλες  αυτές  τις  άπειρες 

καταστάσεις,  τότε επιτυγχάνουμε την ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση καταστάσεων 

(full  configuration  interaction  –  FCI).  Εξαιτίας  του  πολύ  μεγάλου  αριθμού 

παραμέτρων που συμμετέχουν στην κατασκευή της  FCI  κυματοσυνάρτησης είναι 

υπολογιστικώς  αδύνατη  πέραν  πολύ  μικρών  μορίων  με  πολύ  μικρό  χώρο  για 

εικονικές διεγέρσεις (αν και αποτελεί διακαεί πόθο κάθε κβαντικού χημικού). Άλλες 

μέθοδοι CI οι οποίες είναι υπολογιστικά επιτρεπτές για μεγαλύτερα μόρια (μέχρι το 

πολύ  πέντε  άτομα),  όπως  η  CID,  που  λαμβάνει  υπόψιν  της  μόνο  της  διπλά 

διεγερμένες  καταστάσεις,  παρουσιάζουν  ένα  βασικό  ελάττωμα:  την  έλλειψη 

συνέπειας  μεγέθους  (size  consistency).  Το  πρόβλημα  του  size  consistency  είναι 

θεμελιώδες  για  τις  μεθόδους  της  κβαντικής  χημείας  διότι  οδηγεί  σε  λανθασμένες 

περιγραφές των μεγάλων μορίων και αλληλεπιδρώντων συστημάτων, όσο το μέγεθος 

αυτών αυξάνεται. 62 

Δ. ΜΡ2

Ι. Γενικά

Μια  μέθοδος  κβαντικής  χημείας  που  καλύπτει  την  απαίτηση  του size 

consistency είναι  η  Møller-Plesset  θεωρία διαταραχών (Møller-Plesset  perturbation 

theory – MPn), όπου n η τάξη της διαταραχής που υπολογίζουμε. Στην Møller-Plesset 

θεωρία διαταραχών, η ηλεκτρονιακή Χαμιλτωνειανή χωρίζεται σε 

                                                          HHH ′+=


λ0 (4.8)
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Όπου η H


 αποτελεί την Χαμιλτωνειανή της  HF και η H ′


 την πρώτη διατάραξη. 

Χρησιμοποιώντας  τον  φορμαλισμό  της  θεωρίας  διαταραχών,  καταλλήγουμε  στην 

ενέργεια δευτέρας τάξεως: 

                                  ∑ ∑
< < −−+

−
=

occ

JI

vir

BA BAJI

ABJIBAJI
MPE

εεεε

φφφφφφφφ
)2( (4.9)

Η MP2 μέθοδος έχει βρει πολλές εφαρμογές διότι συνδυάζει ευέλικτο υπολογιστικό 

κόστος  και  πολύ  καλή  ακρίβεια  για  πληθώρα  μοριακών  ιδιοτήτων.  Για  τον  λόγο 

αυτόν, χρησιμοποιείται ευρέως για συστήματα εκατοντάδων ατόμων. Στην παρούσα 

εργασία  κάναμε  χρήση  της  MP2  με  την  προσέγγιση  RI  (resolution-of-identity)63. 

Μέσω της προσεγγίσεως RI, τα υπολογιστικώς απαιτητικά ολοκληρώματα τεσσάρων 

κέντρων επιλύονται μέσω ενός αναπτύγματος βοηθητικών συναρτήσεων βάσης της 

κυματοσυναρτήσεως (ή της ηλεκτρονιακής πυκνότητας για την DFT). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο υπολογιστικός χρόνος μπορεί  να ελαττωθεί ως και δέκα φορές, χωρίς να 

υστερεί  σε  ακρίβεια.64 Επίσης,  εξετάστηκε  η  αξιοπιστία  δυο  νέων ημιεμπειρικών, 

τροποποιημένων  μεθόδων  της  ΜΡ2, η SCS-MP2 και  η SOS-MP2, τις  οποίες  θα 

αναλύσουμε στην συνέχεια.

ΙΙ. SCS-MP2

Η  SCS-MP2 (spin-component-scaled) εισήχθη  το  2003  από  τον  Stefan 

Grimme  και  αποτελεί  μια  απλή  τροποποίηση  της  ΜΡ2.  Βασίζεται  σε  ξεχωριστή 

διαβάθμιση της  συνεισφοράς της  correlation  energy από τα αντιπαράλληλα (αβ ή 

singlet  καταστάσεις)  και  παράλληλα  (αα  και  ββ  ή  triplet  καταστάσεις)  ζεύγη 

ηλεκτρονίων.65 

Την correlation energy (4.7) μπορούμε να την διαχωρίσουμε σε δύο όρους

                                                         TScorr EEE += (4.10)

όπου οι όροι ΕS και ET δίδονται από τις συνεισφορές των ηλεκτρονιακών ζευγών με 

spin αα, ββ και αβ
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Η παύλα πάνω από τα  virtual  τροχιακά υποδεικνύει  spin orbital  με αντιπαράλληλο 

spin (β). Τα αθροίσματα των τριπλών καταστάσεων πολλαπλασιάζονται με 1/2 για να 

μην αθροίζουμε δυο φορές τους ίδιους όρους. 

Η βασική ιδέα της μεθόδου αυτής έγκειται στο ότι οι προσεγγιστικές μέθοδοι 

προσδιορισμού της  correlation energy  περιγράφουν διαφορετικά τα αντιπαράλληλα 

και  παράλληλα  spin  ζεύγη.  Αυτά  τα  συστηματικά  σφάλματα  διορθώνονται 

εφαρμόζοντας χωριστή κλιμάκωση των συνεισφορών των ενεργειών:

                                                TTSS
MPSCS

corr EpEpE +=− 2 (4.12)

Σύμφωνα  με  την  εργασία  του  Grimme,  οι  βελτιστοποιημένοι  παράγοντες  που 

προτείνονται είναι  pS = 6/5 και pT = 1/3. Οι παράγοντες αυτοί έχουν προκύψει σε 

σύγκριση με ενέργειες ατομοποίησης διαφόρων μικρών μορίων, υπολογισμένες με 

την  υψηλής  ακρίβειας  QCISD(T)  μεθόδου  (quadratic  configuration  interaction 

singles, doubles with perturbative triples excitations). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η ενέργεια που υπολογίζεται μέσω της SCS-

MP2  έχει δυο σημαντικότατες ιδιότητες. Πρώτον, καλύπτει την απαίτηση του  size-

consistency, εφόσον οι ενέργειες  ES και ET, που υπολογίζονται από την ΜΡ2, είναι 

συνεπείς με το  size-consistency. Δεύτερον, η  SCS-MP2  ενέργεια είναι σταθερή σε 

μοναδιαίες εναλλαγές μεταξύ των κατειλημμένων και εικονικών τροχιακών, διότι οι 

αβ + βα και αα + ββ συνεισφορές καλύπτουν αυτήν την ιδιότητα. Πρόκειται για πολύ 

σημαντική  ιδιότητα  διότι  επιτρέπει  στην  SCS-MP2  να  ενσωματωθεί  στις 

αποτελεσματικές τοπικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην ΜΡ2 για μεγάλα 

πολύ-ηλεκτρονιακά συστήματα. 

ΙΙΙ. SOS-MP2

Μόλις  ένα χρόνο μετά την δημοσίευση του  Grimme,  η  ομάδα του  Martin 

Head-Gordon  δημοσίευσε μια τροποποιημένη έκδοση της  SCS-MP2,  την  SOS-MP2 

(scaled opposite-spin MP2).66 Στην SOS-MP2 εξαλείφουμε εντελώς τις συνεισφορές 
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στην  correlation  energy των  καταστάσεων  με  ίδιο  spin (triplet καταστάσεις), 

λαμβάνοντας  υπόψιν  μόνο  τις  καταστάσεις  με  αντιπαράλληλο  spin  (singlet 

καταστάσεις). 

                                                       SS
MPSOS

corr EcE =− 2 (4.13)

Ο  ημιεμπειρικός  παράγοντας  cS έχει  υπολογιστεί  από  τους  συγγραφείς  της 

συγκεκριμένης εργασίας ίσος με 1.3. Αυτός έχει προκύψει από βελτιστοποίηση του 

σε σύγκριση με ενέργειες ατομοποίησης διαφόρων μικρών μορίων, υπολογισμένες με 

την υψηλής ακρίβειας QCISD(T) μεθόδου. 

E. Coupled-Cluster

I. Εισαγωγή

Για  ένα  σύστημα  αποτελούμενο  από  δύο  ηλεκτρόνια,  πιο  ακριβή 

αποτελέσματα  μπορούν  να  επιτευχθούν  από  την  όσο  τον  δυνατόν  πληρέστερη 

περιγραφή της κυματοσυνάρτησης. Αυτό είναι εφικτό αν λάβουμε ένα μεγάλο σετ 

από  ατομικά  τροχιακά  μέσω του  οποίου  να  μπορούν  να  προκύψουν  τα  εικονικά 

τροχιακά.  Η  ακρίβεια  αυτή  έγκειται  στην  ορθή  περιγραφή  της  συσχετιζόμενης 

κίνησης  μεταξύ  των  ηλεκτρονίων  όταν  αυτά  εισέρχονται  στον  χώρο  του  άλλου. 

Επιπροσθέτως, σε συστήματα αποτελούμενα από περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια, 

δεν μπορούμε να περιοριστούμε μονάχα στις διπλές διεγέρσεις. Επομένως, πρέπει να 

συμπεριλάβουμε  τριπλές  και  άνω  διεγερμένες  καταστάσεις.  Για  τον  λόγο  αυτόν 

πρέπει  να  εισαγάγουμε  τελεστές  που  να  δημιουργούν  τις  τριπλές,  τετραπλές  κοκ 

καταστάσεις.  Σε  πλήρη  συμφωνία  με  τον  φορμαλισμό  του  τελεστή  των  διπλών 

διεγέρσεων (εξίσωση 4.6) έχουμε του τελεστές τριπλών και τετραπλών διεγέρσεων με 

τα αντίστοιχα amplitudes:

                                            ABCIJKtHFX ABC
IJK

ABC
IJK →= (4.14)

                                        ABCDIJKLtHFX ABCD
IJKL

ABCD
IJKL →= (4.15)
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Η  τελική  περιγραφή  λαμβάνεται  εφαρμόζοντας  στην  μη  συσχετιζόμενη  ΗF 

κατάσταση όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τελεστών αυτών. Η δημιουργεία 

των διεγερμένων  καταστάσεων  μέσω των τελεστών αυτών  αποτελεί  την  coupled-

cluster μέθοδο. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας FCI κυματοσυνάρτησης μέσω 

του φορμαλισμού της μεθόδου αυτής:
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η FCI δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν πολύ 

μικρών μορίων. Για τον λόγο αυτόν, σε μεγαλύτερα συστήματα χρησιμοποιείται μια 

ελαττωμένη  κυματοσυνάρτηση,  όπου  έχουμε  παραλείψει  τελεστές  που  διεγείρουν 

πάνω  από  έναν  συγκεκριμένο  αριθμό  ηλεκτρονίων.  Για  παράδειγμα,  αν 

παραλείψουμε  τους  τελεστές  που  διεγείρουν  πάνω  από  δύο  ηλεκτρόνια,  τότε 

καταλήγουμε στην coupled-cluster singles και doublets κυματοσυνάρτηση (CCSD):
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Παρατηρούμε  ότι  στην  CCSD περιγραφή  οι  διπλά  διεγερμένες  καταστάσεις  δεν 

προκύπτουν μόνο από την δράση του τελεστή AB
IJX


 των διπλών διεγέρσεων στην HF 

θεμελιώδη κατάσταση,  αλλά είναι  και  απόρροια  των εφαρμοζόμενων ζευγών των 

τελεστών των απλών διεγέρσεων. Γενικότερα, αναπτύσσοντας την CCSD κατάσταση 

τα εξίσωσης 4.17, έχουμε:
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όπου  ο  όρος  HFX AB
IJ


 καλείται  συζευγμένο  cluster  και  ο  όρος  HFXX B

J
A
I


 

αποζευγμένο  cluster.  Στην  CCSD κατάσταση,  όλα τα  clusters που περιλαμβάνουν 

τρία  ή  παραπάνω  ηλεκτρόνια  αποτελούνται  από  αποζευγμένους  όρους,  οι  οποίοι 

περιγράφουν ανεξάρτητες εικονικές διεγέρσεις του ηλεκτρονιακού συστήματος (πχ, 

δύο χωριστές, ανεξάρτητες διπλές διεγέρσεις HFXX CD
KL

AB
IJ


). Στον πραγματικό χώρο, 

αυτές  οι  αποζευγμένες  τετραπλές  διεγέρσεις  αντιστοιχούν  σε  δύο  χωριστές 

συγκρούσεις, εκ των οποίων η κάθε μία περιλαμβάνει δύο ηλεκτρόνια. Πρόκειται για 

συμπαγή περιγραφή αυτών των αποζευγμένων διεργασιών (ως γινόμενα).  Σε αυτό 

ακριβώς  το  γεγονός  συνίσταται  η  επιτυχία  της  θεωρίας  coupled-cluster  στην 

εφαρμογή της στην κβαντική χημεία και το οποίο την διαχωρίζει από την λιγότερο 

επιτυχημένη “κουτσουρεμένη” (truncated) CI, όπου όλες οι εικονικές διεγέρσεις είτε 

περιγράφονται  αποκλειστικά  από  συζευγμένους  όρους  είτε  δε  περιγράφονται 

καθόλου. Για παράδειγμα, στην CISD μέθοδο, αγνοούμε όλες τις εικονικές διεγέρσεις 

που είναι μεγαλύτερες από διπλές διεγέρσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η  CISD να 

λειτουργεί  καλύτερα  για  μικρά  ηλεκτρονιακά  συστήματα  όπου  οι  αποζευγμένες 

διεγέρσεις  είναι  λιγότερο  σημαντικές  απ’  ότι  σε  μεγαλύτερα  συστήματα, 

εμφανίζοντας  όμως  το  ελάττωμα  του  size-consistency. Αντιθέτως,  η  truncated 

coupled-cluster  των εξισώσεων (4.17) και (4.18) λειτουργεί εξίσου καλά για μικρά 

και για μεγάλα συστήματα διότι όπως είπαμε μπορεί να περιγράφει ταυτόχρονες αλλά 

ανεξάρτητες εικονικές διεγέρσεις ως γινόμενα συζευγμένων clusters. 

ΙΙ. Ιεράρχηση των κυματοσυναρτήσεων μέσω της coupled-cluster

Περικόπτοντας  το ανάπτυγμα  της  FCI μέσω  της  coupled-cluster 

αναπαράστασης  και  των  διαφορετικών  διεγερμένων  καταστάσεων,  καταλήγουμε 

στην  ιεράρχηση των κυματοσυναρτήσεων μέσω της  coupled-cluster. Στο χαμηλότερο 

επίπεδο αυτής της ιεράρχησης έχουμε το μοντέλο της μη συσχετιζόμενης  Hartree-

Fock μεθόδου,  που  δεν  περιλαμβάνει  εικονικές  διεγέρσεις.  Στην  συνέχεια, 

επιτρέποντας  όλες  τις  απλές  διεγέρσεις  να  προκύψουν  από  την  HF  μέθοδο, 

λαμβάνουμε  την  coupled-cluster  singles  (CCS) περιγραφή.  Λόγω  όμως  του 

θεωρήματος  παραλλαγών  που  εφαρμόζεται  στην  HF κατάσταση,  οι  συνεισφορές 

(εύρη - amplitudes) στην CCS κυματοσυνάρτηση είναι σχεδόν μηδενικές. Επομένως, 
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το πρώτο σημαντικό μοντέλο της coupled-cluster είναι η CCSD (εξίσωση 4.17) στο 

οποίο  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  δυνατές  απλές  και  διπλές  διεγερμένες 

καταστάσεις. 

Στο  CCSD  επίπεδο της θεωρίας περιγράφονται οι σημαντικότερες εικονικές 

διαδικασίες ενός ηλεκτρονιακού συστήματος, δηλαδή οι διπλές εικονικές διεγέρσεις 

και τα γινόμενα αυτών (εξίσωση 4.18). Σε αυτό το επίπεδο θεωρίας, τα σφάλματα 

στην ηλεκτρονιακή ενέργεια και στις υπόλοιπες μοριακές ιδιότητες μειώνονται κατά 

τρεις  και  τέσσερεις  φορές  από  την  HF περιγραφή.  Αν  και  αποτελεί  αξιόλογη 

βελτίωση  της  αρχικής  περιγραφής,  η  CCSD δεν  αρκεί  για  ποσοτικές  περιγραφές 

μοριακών συστημάτων. 

Στο  επόμενο  προσεγγιστικό  επίπεδο  εισάγουμε  τις  συζευγμένες  τριπλές 

διεγέρσεις  φτάνοντας  στο  coupled-cluster  singles  doubles  and  triples  (CCSDT) 

μοντέλο. Σε αυτό το επίπεδο θεωρίας, τα σφάλματα διορθώνονται περαιτέρω κατά 

τρεις  και  τέσσερεις  φορές  καθιστώντας  την  CCSDT κατά  μία  τάξη  μεγέθους 

ακριβέστερη από την Hartree-Fock. 

Αν και η coupled-cluster ιεραρχία συγκλίνει αρκετά γρήγορα με την αύξηση 

του  επιπέδου  διεγερμένων  καταστάσεων  (με  μια  τάξη  μεγέθους  κέρδος  στην 

λαμβανόμενη ακρίβεια ανά κάθε δεύτερο επίπεδο), το υπολογιστικό κόστος ταχύτατα 

αυξάνεται. Τυπικά, το κόστος της coupled-cluster είναι ανάλογο του όρου K2m+2, όπου 

Κ ο αριθμός των ατόμων και  m η τάξη του μεγαλύτερου συζευγμένου  cluster  που 

περιλαμβάνεται στην εκάστοτε μέθοδο (m = 2 για την CCSD, m = 3 για την CCSDT 

κ.ο.κ.).  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την  CCSD 

μέθοδο για αρκετά μεγάλα συστήματα που περιέχουν μερικές δεκάδες άτομα, ενώ η 

CCSDT  μέθοδος  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  παρά  μόνο για  μικρά  συστήματα 

λίγων ατόμων.  

ΙΙΙ. Μεταχείριση των coupled-cluster συνεισφορών μέσω θεωρίας διαταραχών

Για να μειώσουμε το υπολογιστικό κόστος κι επομένως να χρησιμοποιήσουμε 

την  coupled-cluster  μέθοδο σε μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών,  οι  συνεισφορές που 

προκύπτουν από τους cluster τελεστές υπολογίζονται πολλές φορές όχι μέσω άμεσης 

προβολής  τους  στην  κυματοσυνάρτηση  (που  είναι  μια  επαναληπτική  διαδικασία) 

αλλά μέσω μιας μη επαναληπτικής,  “διαταραγμένης” διαδικασίας.  Το χαμηλότερο 

επίπεδο της προσέγγισης αυτής αποτελεί η MP2, η οποία μπορεί να λογιστεί ως μια 
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εναλλακτική  CCSD  μέθοδος μέσω θεωρίας διαταραχών.  Παρόλα αυτά,  το βασικό 

πρόβλημα  της  Møller-Plesset  θεωρίας  είναι  ότι  συνήθως  αποκλίνει  και  δεν 

προσεγγίζει το όριο της FCI. 

Γενικώς, η θεωρία διαταραχών δεν αποτελεί μια χρήσιμη εναλλακτική μέθοδο 

της coupled-cluster όταν απαιτείται υψηλή ακρίβεια. Επιτυχή αποτελέσματα έδωσε ο 

προσδιορισμός  μέσω  θεωρίας  διαταραχών,  όχι  όλων  των  coupled-cluster 

συνεισφορών, αλλά μόνο του υψηλότερα συζευγμένα  cluster.  Έτσι,  στο  CCSD(T) 

επίπεδο θεωρίας παράγουμε τα συζευγμένα απλά και διπλά εύρη (amplitudes)  μέσω 

του συνηθισμένου προβολικού τρόπου της θεωρίας  coupled-cluster ενώ παράλληλα 

προσδιορίζουμε  τα  πιο  υπολογιστικώς  ακριβά  τριπλά  εύρη  μέσω  της  θεωρίας 

διαταραχών.67 Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  το  συνολικό  κόστος  μειώνεται  από  Κ8 της 

CCSDT σε Κ7 για την CCSD(T).68 Επί προσθέτως, το κόστος για τα απλά και διπλά 

εύρη είναι της Κ6 τάξεως, επαναληπτικά, ενώ για τα “διαταραγμένα” τριπλά είναι της 

Κ7  τάξεως, μη επαναληπτικά. Η μέθοδος αυτή έχει αυξήσει το εύρος εφαρμογών της 

coupled-cluster.  Ο  μη  επαναληπτικός  υπολογισμός  των  τριπλών  συνεισφορών 

επιφέρει  σφάλμα  μονάχα  κατά  10%,  αλλά  έχοντας  κατά  νου  ότι  τα  συζευγμένα 

τριπλά  εύρη  αποτελούν  μια  σχετικά  μικρή  διόρθωση  της  CCSD περιγραφής, το 

σφάλμα αυτό είναι μικρής σημασίας. Επιπροσθέτως, το σφάλμα αυτό είναι συνήθως 

τέτοιο ώστε να αναιρεί το σφάλμα που προκύπτει από την παράληψη των τετραπλών 

και άνω συζευγμένων διεγέρσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η  CCSD(T) να δίνει 

κατά μέσο όρο καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι η CCSDT. 

ΣΤ. Σύγκλιση των Σετ Βάσεων

Ι. Εισαγωγή

Η  ακρίβεια  των  υπολογιστικά  λαμβανόμενων  μοριακών  ηλεκτρονιακών 

ιδιοτήτων προφανώς δεν εξαρτάται μονάχα από το επιλεγόμενο κυματοσυναρτησιακό 

μοντέλο ή το συναρτησιακό ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Εξαρτάται επίσης κι από την 

ευκαμψία των μονοηλεκτρονιακών σετ βάσεων των ατομικών τροχιακών, όρους από 

τους  οποίους  αποτελούνται  τα  μοριακά  τροχιακά.  Αυτά  τα  μοριακά  τροχιακά 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των οριζουσών Slater,  είτε για χρήση τους στην 

θεωρία Kohn-Sham, είτε στην ανάπτυξη των n-ηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων. 
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Ένα  κύριο  πρόβλημα  που  παρουσιάζουν  οι  κυματοσυναρτησιακές  μέθοδοι 

που λαμβάνουν υπόψιν τους τον ηλεκτρονιακό συσχετισμό είναι η αργή σύγκλιση σε 

ένα  αποτελεσματικό  ολοκληρωμένο  σετ  βάσεων  (complete  basis  set  –  CBS). 

Προσεγγιστικώς, το σφάλμα αυτό μειώνεται σε αναλογία Ν -1, όταν ο αριθμός Ν των 

ατομικών  τροχιακών  στο  σετ  βάσεων  αυξάνεται.  Από  την  στιγμή  που  οι 

υπολογιστικοί  χρόνοι  αυξάνονται  κατά  σε  αναλογία  Ν4,  είναι  προφανές  ότι  η 

απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς αυξάνεται πολύ γρηγορότερα απ’ ότι το κέρδος σε 

ακρίβεια.  Δεν  μας  προκαλεί  λοιπόν  έκπληξη  το  γεγονός  ότι  η  ακρίβεια  των 

ηλεκτρονιακά  συσχετιζόμενων  μεθόδων  συχνά  περιορίζεται  από  υπολογιστικούς, 

τεχνικούς περιορισμούς. 

Δυο  δυνατές  λύσεις  υπάρχουν  για  το  πρόβλημα της  αργής  σύγκλισης  των 

ηλεκτρονιακά  συσχετιζόμενων  φαινομένων.  Πρώτον,  αντί  ή  επιπρόσθετα  με  την 

χρήση ατομικών τροχιακών, πολύ καλύτερη σύγκλιση επιτυγχάνεται με την χρήση 

συναρτήσεων δύο ηλεκτρονίων που εξαρτώνται αναλυτικώς από την απόσταση  r12 

των δύο ηλεκτρονίων (μέθοδοι R12). Δεύτερον, η επακριβής γνώση της λειτουργικής 

δομής και  συμπεριφοράς των σετ βάσεων μπορεί  να εκμεταλλευτεί  έτσι  ώστε  να 

συνάγουμε  το  όριο  του  CBS  συμπερασματικά  (extrapolation).  Πριν  όμως 

συζητήσουμε για τις R12 μεθόδους και των extrapolation τεχνικών, θα αναφερθούμε 

πρώτα στο κύριο ανάπτυγμα της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου του ηλίου (He) 

και στην συστηματική δημιουργία των συνεπών με τον ηλεκτρονιακό συσχετισμό σετ 

βάσεων (correlation-consistent basis set). 

II. Κύριο ανάπτυγμα της θεμελιώδους κατάστασης του He

Έχει παρατηρηθεί για την FCI της θεμελιώδους κατάστασης του He ότι κάθε 

ξεχωριστό ατομικό τροχιακό συνεισφέρει ένα ποσό στην correlation energy ΔΕnlm το 

οποίο, σε καλή προσέγγιση, δίνεται από την εξίσωση 4.19:

                                                          ΔΕnlm = -Αn-6 (4.19)

όπου  n,  l και m είναι  αντίστοιχα ο κύριος,  δευτερεύον και  μαγνητικός  κβαντικός 

αριθμός  των ατομικών τροχιακών και  Α μια θετική  σταθερά.  Παρατηρούμε  ότι  η 

ενεργειακή συνεισφορά εξαρτάται μόνο από τον κύριο κβαντικό αριθμό. Επομένως, 

φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό να αυξήσουμε το σετ βάσεων κατά τέτοιον 
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τρόπο ώστε να προσθέτουμε υποστοιβάδες ατομικών τροχιακών που να ανήκουν σε 

συγκεκριμένο  n, συνεισφέροντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  την  ίδια  ποσότητα  στην 

ενέργεια. 

Αν το σετ βάσεων περιέχει όλες τις υποστοιβάδες μέχρι έναν συγκεκριμένο 

κύριο κβαντικό αριθμό n = X, τότε το σφάλμα από το μη ολοκληρωμένο σετ βάσεων 

μπορεί  να  υπολογισθεί  από  το  άθροισμα  των  συνεισφορών  των  παραλειπόμενων 

ατομικών τροχιακών, δηλαδή όλων των τροχιακών με n > X:

                      ( )543
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Το  εμπειρικό  αυτό  συμπέρασμα  (εξίσωση  4.20)  είναι  συνεπές  με  την  θεωρητική 

ανάλυση  του  μερικώς-κυματικού  (partial-wave)  αναπτύγματος  της  θεμελιώδους 

κατάστασης  του  ηλίου,  όπου  περιλαμβάνονται  όλα  τα  τροχιακά  μέχρι  έναν 

συγκεκριμένο δευτερεύον κβαντικό αριθμό l = L. Αθροίζοντας τις συνεισφορές όλων 

των τροχιακών με l > L, λαμβάνουμε την εξίσωση (4.21):
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Το σφάλμα από το σετ βάσεων του μερικώς-κυματικού αναπτύγματος (εξίσωση 4.21) 

μπορεί να εφαρμοστεί σε υπολογισμούς μέσω θεωρίας διαταραχών και παραλλαγών, 

καθώς και σε άτομα πέραν του ηλίου. 

Μια  βασική  διαφορά  μεταξύ  του  κυρίου  και  μερικώς-κυματικού 

αναπτύγματος αποτελεί ο αριθμός των ατομικών τροχιακών σε ένα περικοπτόμενο 

σετ βάσεων με n = X είναι πεπερασμένος, ήτοι 

                                                  ( ) 




 ++= 1

2
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1 XXXN (4.22)

την  στιγμή  που  το  περικοπτόμενο  μερικώς-κυματικό  ανάπτυγμα  αποτελείται  από 

άπειρο αριθμό ατομικών τροχιακών. Επομένως, το κύριο ανάπτυγμα αναπαριστά μια 

πιο αποδοτικότερη περιγραφή.  Τέλος,  στο κύριο ανάπτυγμα,  τα ατομικά τροχιακά 

που συνεισφέρουν περισσότερο στην correlation energy αθροίζονται πρώτα, πράγμα 
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που αποτελεί θεμελιώδη ιδέα για την ανάπτυξη των συνεπών με τον ηλεκτρονιακό 

συσχετισμό σετ βάσεων (correlation-consistent basis set). 

ΙΙΙ. Correlation-consistent basis set

Τα  συνεπή  με  τον  ηλεκτρονιακό  συσχετισμό  σετ  βάσεων  (correlation-

consistent basis set) του Dunning και των συνεργατών του69 αναπαριστούν ιδιαιτέρως 

δημοφιλή ιεραρχημένα σετ βάσεων, με την έννοια ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε ανάπτυγμα ώστε συμπερασματικά να λάβουμε αποτελέσματα στο CBS. Αν στους 

υπολογισμούς μας θέλουμε να έχουμε συσχετιζόμενα μόνο τα τροχιακά σθένους, τότε 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα correlation-consistence X-πλής ζήτα σετ βάσεων 

που λαμβάνουν υπόψη τους την πολωσιμότητα των ατόμων. Αυτές συμβολίζονται ως 

cc-pVXZ, όπου Χ = D, T, Q, 5 ή 6 (διπλής, τριπλής, τετραπλής, πενταπλής ή εξαπλής 

ζήτα  βάση).  Τα  σετ  βάσεων  στα  οποία  οι  βάσεις  των  τροχιακών  σθένους 

αναπαριστώνται με δύο, τρεις, τέσσερις κοκ βάσεις ονομάζονται αντίστοιχα διπλής, 

τριπλής, τετραπλής κοκ ζήτα βάση. Ο αριθμός Χ στο όνομα του σετ βάσεως αποτελεί 

τον πρωτεύον (cardinal) αριθμό (Χ = 2-6).70 

IV. Extrapolation schemes

Η  ιεραρχία  των  correlation-consistent  σετ  βάσεων  επέτρεψε  την  εξαγωγή 

συμπερασματικών αποτελεσμάτων (extrapolation) για την ενέργεια συσχέτισης στο 

όριο του ολοκληρωμένου σετ βάσεων. Όταν ο πρωτεύον αριθμός τείνει στο άπειρο 

(Χ→∞), τότε τείνουμε στο CBS και άρα σε ακριβέστερη ενέργεια συσχέτισης. 

Το 1997, οι Helgaker et al.71 εισήγαγαν τον γραμμικό extrapolation τύπο δύο 

σημείων (Χ και Υ = Χ-1):

                                  ( ) YXYXXY
YX

XY EcEc
YX

YEXE
E −+=

−
−

= 133

33

(4.23)

όπου ο cXY = X3/(X3-Y3) είναι συντελεστής που εξαρτάται από τα σετ βάσεων cc-pVXZ 

και cc-pVYZ (ή τις αυξημένες εκδοχές τους aug-cc-pVXZ και aug-cc-pVYX), ενώ οι 

ΕΧ και ΕΥ είναι οι ενέργειες συσχέτισης υπολογισμένες με το αντίστοιχο σετ βάσεων. 

54



Η εξίσωση (4.23) προκύπτει από την παρατήρηση ότι για μεγάλες τιμές του Χ, 

η σύγκλιση των σετ βάσεων για την ενέργεια συσχέτισης ακολουθεί την αναλογία 

Χ-3. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια συσχέτισης που ανακτάται από ένα δεδομένο σετ 

βάσεων του τύπου cc-pVXZ μπορεί να εκφραστεί από την εξίσωση:

                                                       3−
∞ += aXEEX (4.24)

όπου  η  Ε∞ αντιστοιχεί  σε  στην  ενέργεια  συσχέτισης  υπολογιζόμενη  από  ένα 

ολοκληρωμένο  και  άπειρο  σετ  βάσεων  και  ο  όρος  αΧ-3 στην  κυρίαρχη  τάση  του 

σφάλματος  από  ένα  ελλιπές  σετ  βάσεων  (εικόνα  4.1).  Επομένως,  επιλύοντας  ένα 

σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, έχοντας δηλαδή υπολογίσει τις ενέργειες 

ΕΧ και  ΕΥ μέσω αντίστοιχα των σετ βάσεων  cc-pVXZ  και  cc-pVYZ, καταλήγουμε 

στον συμπερασματικό υπολογισμό της Ε∞.

Εικόνα 4.1: Σύγκλιση των CCSD (▲,▼) και CCSD(T) (*, ■) ενεργειών συσχετισμού (σε hartree) 

για το μόριο του νερού συναρτήσει του πρωτεύοντα αριθμού Χ, μέσω των σετ βάσεων cc-pVXZ 

(διακεκομμένες γραμμές) και cc-pCVXZ (συμπαγείς γραμμές).

Ζ.   R12   Μέθοδοι  
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Ι. Εισαγωγή

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,  επιτυγχάνεται  πολύ αργή σύγκλιση μέσω του 

κυρίου  κβαντικού  αριθμού  n  = Χ (εξίσωση  4.20)  ή  με  το  μερικώς-κυματικό 

ανάπτυγμα  L (εξίσωση  4.21).  Στην  πράξη,  για  να  φτάσουμε  σε  ακρίβεια  λίγων 

microhartree (1μEh = 4.3597  10-24 J) την ενέργεια του διηλεκτρονιακού ατόμου του 

ηλίου, η τιμή του L πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10. 

Η προέλευση  της  αργής  σύγκλισης  αποδίδεται  στην  φτωχή περιγραφή της 

οπής Coulomb. Η ακριβής λύση της εξίσωσης του Schrödinger ενός n ηλεκτρονιακού 

συστήματος που αλληλεπιδρά μεταξύ του μέσω ηλεκτροστατικών δεσμών Coulomb 

παρουσιάζει ακρότατο (cusp) στην θέση 0→−= jiij rrr 
 της απόστασης μεταξύ των 

δύο ηλεκτρονίων, όπως δίνεται από την εξίσωση (4.25) (Kato’s cusp):
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(4.25)

Για μικρή απόσταση rij, η κυματοσυνάρτηση συμπεριφέρεται ως:

         ( ) ( ) ( )2
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(4.26)

Αυτή  η  συμπεριφορά  δε  μπορεί  να  αναπαραχθεί  από  πεπερασμένο  ανάπτυγμα 

βάσεων τροχιακών γινομένων. 

Η μορφή της εξίσωσης (4.26) μας υποδεικνύει ότι η παρουσία των όρων που 

θα  εξαρτώνται  αναλυτικά  από  την  απόσταση  rij στο  ανάπτυγμα  της 

κυματοσυνάρτησης επιτρέπει την εκπλήρωση της συνθήκης του ακροτάτου του Kato. 

Τρομακτική επιτάχυνση της σύγκλισης της ενέργειας της θεμελιώδους κατάστασης 

του ατόμου του ηλίου επιτυγχάνεται μετά την εισαγωγή των r12 εξαρτημένων όρων. 

Αυτή η προσέγγιση του προβλήματος ονομάζεται Hylleraas configuration interaction, 

στην οποία το τελικό ανάπτυγμα της κυματοσυνάρτησης αποτελείται από μια σειρά 

αλληλεπιδρώντων  διαμορφώσεων  (configurations)  συσχετιζόμενων  με  διάφορες 

περιττές δυνάμεις του όρου rij.
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Η  Hylleraas  configuration interaction δεν είναι  δύσκολη να εφαρμοστεί  σε 

συστήματα αποτελούμενα από δύο μόνο ηλεκτρόνια.  Για πολυηλεκτρονιακά όμως 

συστήματα,  η  εισαγωγή  γραμμικών  όρων  δεν  είναι  καθόλου  εύκολη.  Το  πιο 

σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι το γινόμενο της Χαμιλτωνειανής με 

δύο rij παράγοντες είναι εν γένει ένας τελεστής  τεσσάρων ηλεκτρονίων. Συνεπώς, η 

υπολογιστική πολυπλοκότητα αυξάνεται υπερβολικά, όχι μόνο διότι ο αριθμός των 

ολοκληρωμάτων τριών και τεσσάρων ηλεκτρονίων είναι εξαιρετικά μεγάλος, αλλά 

επίσης  λόγω  του  ότι  τα  συγκεκριμένα  ολοκληρώματα  είναι  δύσκολο  να 

υπολογιστούν.  Προσπάθειες  να  ξεπερασθούν  τα  παραπάνω  προβλήματα  είχαν  ως 

αποτέλεσμα  την  δημιουργία  των  αναλυτικά  συσχετιζόμενων  προσεγγίσεων 

(explicitly correlated approaches). 

Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες:

1) Σε αυτές που βασίζονται στο άμεσο ανάπτυγμα της κυματοσυνάρτησης σε όρους 

γκαουσιανών  συναρτήσεων  ενός  και  δύο  σωματιδίων,  που  βελτιστοποιούνται 

μέσω θεωρίας παραλλαγών.72

2) Σε  αυτές  που  στηρίζονται  στην  πρώτη  κατηγορία,  αλλά  αποφεύγουν  τον 

υπολογισμό των απαιτητικών ολοκληρωμάτων τεσσάρων-ηλεκτρονίων μέσω του 

συναρτησιακού της ασθενής ορθογωνικότητας (weak orthogonality functional).73

3) Σε αυτές που βασίζονται στο γεγονός ότι για να ικανοποιήσουμε την συνθήκη του 

ακροτάτου  αρκεί  να  προσθέσουμε  γραμμικούς  όρους  της  απόστασης  rij στο 

ανάπτυγμα  τροχιακών  γινομένων.74 Η  αρχική  ιδέα  του  Kutzelnigg για  το 

συγκεκριμένο  Ansatz  ήταν ότι  η  ακριβής  κυματοσυνάρτηση περιγράφεται  από 

την εξίσωση:

                                                        χ+Φ=Ψ 122
1 r (4.27)

όπου  Φ είναι η συνάρτηση αναφοράς που προκύπτει από το τροχιακό γινόμενο 

και χ το τυπικό ανάπτυγμα όρων των τροχιακών γινομένων. Αυτές αποτελούν τις 

μεθόδους R12. 

II. Explicitly Correlated MP2
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Για τους  MP2 υπολογισμούς, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τυπική διαδικασία 

αποτελεί η εκμετάλλευση της διάσπασης της δευτέρας τάξεως ενέργειας σε άθροισμα 

των  συνεισφορών  των  διεγέρσεων  ανά  ζεύγη.  Στις  μεθόδους  που  βασίζονται  σε 

τροχιακά,  αναπτύσσουμε  τα  ζεύγη  πρώτης  τάξεως  σε  γινόμενα  εικονικών 

διεγερμένων τροχιακών. Χρησιμοποιώντας έναν σαφή, αναλυτικό (explicitly) τρόπο, 

προεκτείνουμε μέσω του τελεστή  12Q


τα ηλεκτρονιακά ζεύγη στον πλήρη, εικονικό 

χώρο. Το συναρτησιακό που πρότεινε ο Hylleraas75:

              [ ] ( ) )2(1
121212212112 2 ijijijijij ijrQuuQFFQuuH εεε ≥+−−+= −

(4.28)

μπορεί  να  ελαχιστοποιηθεί  δίνοντας  άνω  όρια  της  ενέργειας  MP2 για  κάθε 

ηλεκτρονιακό ζεύγος. Τα i και j αντιστοιχούν σε spin-orbitals, ενώ η συνάρτηση iju  

στην συνάρτηση που λαμβάνεται από την πρώτης τάξης θεωρία διαταραχών. Στην 

συμβατική  MP2,  οι iju  συναρτήσεις  χτίζονται  από  μονοηλεκτρονιακά  τροχιακά 

γινόμενα. Στην  explicitly correlated MP2 θεωρία, τα ζεύγη αυτά περιέχουν επίσης 

όρους που εξαρτώνται σαφώς από την διαηλεκτρονιακή απόσταση r12. 

Στις  R12 μεθόδους  οι  συζευγμένες  συναρτήσεις  iju  της  εξίσωσης  του 

Hylleraas (4.28) έχουν την μορφή:

                                                      ijijij wvu += (4.29)

όπου:

                                                  ∑
<

=
lk

kl
ijij klfQcv 1212


(4.30)

                                                       ∑
<

=
ba

ab
ijij abtw (4.31)

 

Οι  τροχιακοί  δείκτες  i,  j,  k,  l  αντιστοιχούν  σε  κατειλημμένα  spin-orbitals στην 

Hartree-Fock  κατάσταση, ενώ τα  a και b σε εικονικά  spin-orbitals. Τα  kl
ijc  και  ab

ijt  

αποτελούν τα εύρη (amplitudes) του κάθε όρου. Συνήθως, στην R12 μεθοδολογία, το 

άθροισμα  (4.30)  περιορίζεται  σε  κατειλημμένα  τροχιακά.  Ο τελεστής  προέκτασης 
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12Q


 που  εμφανίζεται  στις  εξισώσεις  (4.28)  και  (4.30)  διασφαλίζει  την  ακλόνητη 

ορθογωνικότητα των συζευγμένων συναρτήσεων  iju . Ο παράγοντας  f12 ονομάζεται 

παράγοντας συσχέτισης (correlation factor), ο οποίος είναι συνάρτηση της απόστασης 

r12 μεταξύ  των  ηλεκτρονίων  1  και  2.  Μέχρι  πρόσφατα,  ο  παράγοντας  αυτός 

ταυτιζόταν με την διαηλεκτρονιακή απόσταση

                                                               f12 = r12 (4.32)

αλλά  πρόσφατα  χρησιμοποιήθηκαν  κι  άλλες  συναρτήσεις.  Πολλοί  ερευνητές 

αναφέρονται στις μεθόδους R12 με διαφορετικό παράγοντα συσχέτισης από f12 = r12, 

ως μεθόδους F12, ώστε να τονίζουν την διαφοροποίηση αυτήν. 

Όλη  η  πρώιμη  βιβλιογραφία  περί  των  R12  μεθόδων  έχει  βασιστεί  στον 

παράγοντα συσχέτισης της εξίσωσης (4.32), ο οποίος λαμβάνει υπόψιν του ακρότατο 

της εξίσωσης (4.25), καθώς και το γεγονός ότι η πολυσωματιδιακή κυματοσυνάρτηση 

είναι γραμμική για πολύ μικρές διαηλεκτρονιακές αποστάσεις. Υπολογισμοί με αυτόν 

τον γραμμικό παράγοντα έχουν δώσει επιτυχημένα αποτελέσματα για μικρά αλλά και 

μεγάλα συστήματα, όπως για το ανουλένιο76 και το διμερές του βενζολίου77. 

Η  χρήση  όμως  του  γραμμικού  παράγοντα  εμφανίζει  δύο  σημαντικά 

μειονεκτήματα.  Πρώτον,  τα  απαιτητικά  ολοκληρώματα  τριών  και  τεσσάρων 

ηλεκτρονίων  που  συμμετέχουν  στον  υπολογισμό  της  ηλεκτρονιακής  δόμησης  δε 

μπορούν να εκτιμηθούν με αναλυτικές μεθόδους. Δεύτερον, ο γραμμικός παράγοντας 

r12 παράγει  μια  ορθή κυματοσυνάρτηση  για  μικρές  διαηλεκτρονιακές  αποστάσεις, 

αλλά αποτυγχάνει για μεγαλύτερες.  

Οι  Persson  και  Taylor78 απέφυγαν  αυτά  τα  δύο  μειονεκτήματα 

προσαρμόζοντας στον γραμμικό παράγοντα ανάπτυγμα γκαουσιανών συναρτήσεων:

                                               ( )[ ]∑ −−≈
ν

νν γ 2
1212 exp1 rbr (4.33)

Χρησιμοποιώντας  το  συναρτησιακό  της  ασθενής  ορθογωνικότητας,  εμφανίζονται 

μονάχα  ολοκληρώματα  τριών  ηλεκτρονίων  τα  οποία  μπορούν  να  υπολογισθούν 

αναλυτικά. Είναι όμως πολυάριθμα.
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Οι Samson et al79. προσπάθησαν να αποφύγουν τον γραμμικό παράγοντα με 

τον να τον πολλαπλασιάσουν με μια γκαουσιανή συνάρτηση:

                                           ( ) ( )3
1212

2
121212 exp rOrrrf +=−= γ (4.34)

Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ο  παράγοντας  συσχέτισης  εξαλείφεται  για  μεγάλες 

διαηλεκτρονιακές αποστάσεις ενώ παράλληλα διατηρεί την γραμμική του μορφή για 

μικρά r12. Ο παράγοντας συσχέτισης αυτής της μορφής (εξίσωση 4.34) φαινόταν να 

ανοίγει νέες προοπτικές για υπολογισμούς σε μεγάλα συστήματα. Δυστυχώς υπήρχαν 

κι εδώ σημαντικά τεχνικά μειονεκτήματα (ο εκθετικός παράγοντας  γ πρέπει να έχει 

μικρή  τιμή  ώστε  να  ληφθούν  αποτελέσματα  ίδιας  ακρίβειας  με  τον  γραμμικό  r12 

παράγοντα  και  η  χρήση  ενός  μόνο  γινομένου  r12-γκαουσιανής  δεν  φαινόταν 

υποσχόμενος εκείνη την εποχή).

Πρόσφατα, ο Ten-no80 πρότεινε την χρήση συνάρτηση τύπου-Slater αυτής της 

μορφής:

                                          ( ) ( )2
12121212 exp1 rOrrf +=−−= γγ (4.35)

Εκπληκτικά αποτελέσματα ελήφθησαν από αυτόν τον παράγοντα συσχέτισης. Όπως 

και ο παράγοντας (4.34), έτσι και ο (4.35) παρουσιάζει σωστές ασύμπτωτες για r12→0 

και r12→∞. Οι συναρτήσεις τύπου-Slater μπορούν να επεκταθούν σε όρους λίγων (3-

6) γκαουσιανών, οπότε και οδηγούμαστε στον εξής παράγοντα συσχέτισης:

            ( ) ( ) ( )∑ +−=−−≈−−=
ν

νν γγγγ 2
12

2
12

2
121212

2
1212 2

1exp1exp1 rOrrrrrbf (4.36)

Εμφανέστατη είναι η αναλογία με την εφαρμογή των τροχιακών τύπου-Slater (STO) 

ως αναπτύγματα τροχιακών τύπου-γκαουσιανών (GTO), όπως έχει γίνει για τα σετ 

βάσεων STO-3G και STO-6G.

Οι  Tew και Klopper81 έχουν επίσης εξετάσει το ανάπτυγμα σε γκαουσιανές 

συναρτήσεις του παράγοντα συσχέτισης (4.34):

                   ( ) ( ) ( )3
12

2
12121212

2
121212 expexp Orrrrrbrf +−=−≈−= ∑ γγγ

ν
νν (4.37)
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Τα  αποτελέσματα  που  ελήφθησαν  από  τους  παράγοντες  (4.36)  και  (4.37)  δεν 

διέφεραν  πολύ  μεταξύ  τους.  Βελτιστοποιώντας  τους  εκθετικούς  παράγοντες  γ, 

βρέθηκε ότι η ευνοϊκότερη τιμή του παράγοντα συσχέτισης της εξίσωσης (4.36) ήταν 

διπλάσια  από  εκείνου  της  εξίσωσης  (4.37).  επομένως,  αποδεικνύεται  η 

σημαντικότητα  του  τετραγωνικού  όρου  της  r12 που  λείπει  από  τον  παράγοντα 

συσχέτισης της εξίσωσης (4.34).

Τα  πρώτα  αποτελέσματα  που  ελήφθησαν  από  αυτούς  τους  παράγοντες 

συσχέτισης (4.35 - 4.37) είναι πολλά υποσχόμενα για το μέλλον των F12 μεθόδων. Η 

ίδια, δεδομένη ακρίβεια που λαμβάνεται από την χρήση του γραμμικού r12 όρου με το 

σετ βάσεων aug-cc-pVXZ μπορεί να ληφθεί μέσω των νέων παραγόντων συσχέτισης 

με το ακριβώς μικρότερο σετ βάσεων, δηλαδή το aug-cc-pV(X-1)Z. Από την στιγμή 

που  η  αύξηση  του  πρωτεύοντα  (cardinal) αριθμού  X επιφέρει  αύξηση  του 

υπολογιστικού  χρόνου  κατά  μια  τάξη  μεγέθους,  πολύτιμος  υπολογιστικός  χρόνος 

μπορεί να σωθεί με την χρήση των νέων παραγόντων. 

Στις πρώτες εργασίες πάνω στις  R12 μεθόδους, ο τελεστής προέκτασης  12Q


 

της εξίσωσης (4.30) είχε την μορφή:

                                                    ( )( )2112 11 OOQ


−−= (4.38)

Αυτή η μορφή του διασφάλιζε ότι οι συζευγμένες συναρτήσεις είναι ορθογωνικές με 

την Hartree-Fock κατάσταση αναφοράς. Στην εξίσωση (4.38), οι τελεστές 1O


και 2O


 

αποτελούν  τους  τελεστές  προέκτασης  πάνω  στα  κατειλημμένα  Hartree-Fock 

τροχιακά:

                                                   ( ) ( )∑=
i

iiO 111 ϕϕ


(4.39)

Αργότερα  προτάθηκε  η  ορθογωνικότητα  της  συνάρτησης  δύο  ηλεκτρονίων 

klfQ 1212


 πάνω σε όλα τα τροχιακά γινόμενα μέσω του εξής τελεστή προέκτασης:

                                           ( )( )( )212112 111 OOPPQ


−−−= (4.40)
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όπου

                                                   ( ) ( )∑=
p

ppP 111 ϕϕ


(4.41)

Ο τελεστής  προέκτασης  (4.41)  δρα  πάνω σε  όλα τα  τροχιακά,  κατειλημμένα  και 

εικονικά. 

Η εξίσωση (4.38)  αποτελεί  το  αρχικό  Ansatz  των  R12  θεωριών  και  είναι 

σήμερα γνωστών ως  Ansatz  2.  Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα  Ansätze, αποδίδει  με 

διαφορά  τα  καλύτερα  και  ακριβέστερα  αποτελέσματα.  Ένα  εναλλακτικό  Ansatz 

αποτελεί  το  Ansatz  1,  το  οποίο  γνωρίζουμε  πως είναι  λιγότερο ακριβές,  αλλά το 

αναφέρουμε για ιστορικούς λόγους:

                                                     ( )( )2112 11 PPQ


−−= (4.42)

Το  επίπεδο  θεωρίας  που  μπορεί  να  εφαρμοστούν  οι  R12 θεωρίες  δεν 

περιορίζεται  μονάχα  στην  MP2  (MP2-R12), αλλά   συνδυάζονται  επίσης  και  με 

υψηλότερης  ακρίβειας  μεθόδους.  Στην  βιβλιογραφία  έχουν  αναφερθεί  πληθώρα 

θεωριών, όπως CCSD-R12, CCSD(T)-R12 και άλλες.82 Ιδιαίτερη επιτυχία αποτελεί η 

πρόσφατη εργασία των Tew et al.83, όπου με υπολογισμούς CCSD(T)-F12 με τριπλή 

ζήτα  σετ  βάσεων  επιτυγχάνουν  ακρίβεια  υπολογισμών  CCSD(T)  μέσω  όμως 

πενταπλής ζήτα σετ βάσεων. Το κέρδος σε υπολογιστικό χρόνο είναι τεράστιο.

Η. Θεωρία του Συναρτησιακού της Πυκνότητας

Ι. Εισαγωγή
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Πέραν των υψηλής ακρίβειας ab initio μεθόδων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

στην  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιήθηκε  και  η  θεωρία  του  συναρτησιακού  της  

πυκνότητας ή  αλλιώς  Density  Functional  Theory (DFT).  Η  DFT αποτελεί 

εναλλακτική  προσέγγιση  της  θεωρίας  της  ηλεκτρονιακής  δόμησης,  όπου  η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα  ρ(r), και όχι η πολυηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση, έχει 

τον πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι υπολογιστικοί χρόνοι της DFT να 

είναι  πολύ  μικρότεροι,  αφού  αποφεύγει  το  “εκθετικό  τοίχος” της  σύγκλισης  των 

πολυηλεκτρονιακών  ab initio μεθόδων.84 Βασικό μειονέκτημα της  DFT αποτελεί η 

αποτυχία  της  στην  περιγραφή  των  δυνάμεων  διασποράς.  Αν  και  η  σύγχρονη 

μεθοδολογία της θεωρίας επιτρέπει προσεγγιστική περιγραφή των φαινομένων που 

πηγάζουν  από  την  ενέργεια  συσχετισμού,  δεν  λαμβάνεται  καθόλου  υπόψιν  η 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  διαφορετικών  ηλεκτρονιακών  πυκνοτήτων  μεταξύ  των 

μονομερών ενός συστήματος

Δεδομένου  ότι  εξ  αρχής  γνωρίζαμε  τα  μειονεκτήματα  της  DFT, 

χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία την μέθοδο αυτή για δύο κυρίως λόγους:

1) Για  να  αποκομίσουμε  μια  πρώτη,  εμπειρική  αντίληψη  του  υπό  εξέτασιν 

συστήματος, με κάποια πρώτα, ποιοτικά αποτελέσματα.

2) Για  να  μελετήσουμε  μεγάλα,  πολυατομικά  συστήματα  όπου  οι  υψηλής 

ακρίβειας ab initio μέθοδοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε λογικά χρονικά 

πλαίσια.

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές της θεωρίας καθώς και σε κάποιες 

σύγχρονες  προσεγγίσεις  της  DFT που  διορθώνουν  εμπειρικά  την  αδυναμία 

υπολογισμού της ενέργειας διασποράς.  

ΙΙ. Θεωρία της DFT

Η  ηλεκτρονιακή  πυκνότητα  υπολογίζεται  από  το  πολλαπλό  ολοκλήρωμα 

πάνω στις  συντεταγμένες  του  spin για  κάθε  ηλεκτρόνιο  και  για όλες  τις  χωρικές 

συντεταγμένες των ηλεκτρονίων πλην ενός:
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Η ρ(r) ορίζει την πιθανότητα να βρεθεί ένα από τα Ν ηλεκτρόνια μέσα στον χώρο dr1.

Ακρογωνιαίοι λίθοι της  DFT αποτελούν τα δύο θεωρήματα των Hohenberg-

Kohn τα οποία θα αναφέρουμε περιληπτικά.

Το  πρώτο  θεώρημα  των  Hohenberg και  Kohn ορίζει  ότι  το  εξωτερικό 

δυναμικό Vext(r) είναι ένα μοναδικό συναρτησιακό της πυκνότητας ρ(r) και αφού 

το  Vext(r) προσδιορίζει την Χαμιλτωνειανή, τότε ολόκληρη η πολυσωματιδιακή 

θεμελιώδης  κατάσταση  είναι  μοναδικό  συναρτησιακό  της  ρ(r).  (η  απόδειξη 

παραλείπεται).  Εν  ολίγοις,  το  θεώρημα  αυτό  μας  πιστοποιεί  ότι  η  ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα ορίζει μοναδικά τον Χαμιλτωνειανό τελεστή και άρα όλες τις ιδιότητες 

του συστήματος. 

Το  δεύτερο  θεώρημα των  Hohenberg και  Kohn χρησιμοποιεί  το  θεώρημα 

παραλλαγών  ώστε  να  ορίσει  ότι  το  συναρτησιακό  που  δίδει  την  θεμελιώδη 

κατάσταση του συστήματος, δίδει την χαμηλότερη ενέργεια αν και μόνο αν η 

αρχική  πυκνότητα  αντιστοιχεί  στην  αληθή  πυκνότητα  ρ(r) της  θεμελιώδους 

κατάστασης.  Με άλλα λόγια,  για μια οποιαδήποτε δοκιμαστική πυκνότητα  ( )rρ~ , 

που ικανοποιεί  τις  βασικές οριακές συνθήκες όπως  ( ) 0~ ≥rρ ,  ( ) Ndrr =∫ ρ~ , και  η 

οποία συσχετίζεται με ένα εξωτερικό δυναμικό Vext(r), λαμβάνουμε μια ενέργεια που 

αποτελεί άνω όριο τις ακριβής ενέργειας της θεμελιώδους κατάστασης Ε0:

                                        [ ] [ ] [ ] [ ] 0
~~~~ EEETE eeNe ≥++= ρρρρ (4.44)

Διαχωρίζουμε την ολική ενέργεια  Ε[ρ] σε κινητική  Τ[ρ] και δυναμική ενέργεια. Η 

δυναμική με την σειρά της αποτελείται από την ενέργεια που προκύπτει από την έλξη 

πυρήνων-ηλεκτρονίων ΕΝe[ρ], και από αυτήν που προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου  Εee[ρ].  Η  τελευταία  διαχωρίζεται  σε  κλασσική  ενέργεια 

από  αλληλεπιδράσεις  Coulomb J[ρ]  και  σε  μη-κλασσική  αλληλεπίδραση 

ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου Εncl[ρ]:
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(4.45)

Ο φορμαλισμός που αναπτύχθηκε από τους Kohn και Sham για την επίλυση 

της ιδιοσυνάρτησης μέσω της ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι σε πλήρη αντιστοιχία 

με  τον  φορμαλισμό  της  Hartree-Fock.  Οι  Kohn  και  Sham αντιλήφθηκαν  ότι  δεν 

είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ακριβώς την κινητική ενέργεια μέσω ενός σαφώς 

ορισμένου συναρτησιακού, οπότε και προσπάθησαν να υπολογίσουν ακριβώς όσο το 

δυνατόν  μεγαλύτερο  μέρος  της  κινητικής  και  να  πλησιάσουν  προσεγγιστικά  την 

υπόλοιπη.  Πρότειναν  λοιπόν  να  υπολογίσουν  την  κινητική  ενέργεια  των  μη 

αλληλεπιδρώντων σωματιδίων ακριβώς (ΤS), χρησιμοποιώντας όμως την πυκνότητα 

του ολόκληρου συστήματος. Δηλαδή,  ΤS ≠  T.  Το υπόλοιπο της κινητικής ενέργειας, 

ΤC,  προστίθεται  στις  μη-κλασσικές  ηλεκτροστατικές  συνεισφορές,  Encl,  με 

αποτέλεσμα  να  καταλήγουμε  στην  ενέργεια  ανταλλαγής-συσχέτισης  (exchange-

correlation energy):

                                                [ ] [ ] [ ]ρρρ nclCXC ETE += (4.46)

Η  ενέργεια  ανταλλαγής-συσχέτισης  αποτελεί  ένα  μικρό  κομμάτι  της  ολικής 

ενέργειας. Το υπόλοιπο κομμάτι πέραν της EXC λύνεται μέσω των εξισώσεων Kohn-

Sham. Αντί  δηλαδή  για  τις  εξισώσεις  Hartree-Fock,  λύνουμε  επαναληπτικά  τις 

εξισώσεις Kohn-Sham:

                                             ( ) iiieff rV ϕεϕ =
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2
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(4.47)

όπου Veff το δραστικό (effective) δυναμικό που αντιστοιχεί σε:

                                     ( ) ( ) ( ) ∑∫ −+=
M

A A

A
XCeff r

ZrVdr
r
rrV
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12

12

2ρ
(4.48)

Γνωρίζοντας τις διάφορες συνεισφορές της εξίσωσης (4.48), αποκτούμε μια αντίληψη 

του δυναμικού Veff το οποίο προσθέτουμε στις μονοηλεκτρονιακές εξισώσεις (4.47), 
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οι  οποίες  μας  καθορίζουν  τα  τροχιακά και  άρα την  ηλεκτρονιακή πυκνότητα  της 

θεμελιώδους κατάστασης. 

Ο  όρος  που  δέχεται  περεταίρω  συζήτηση  είναι  το  δυναμικό  VXC και  κατ’ 

επέκτασιν  η  ενέργεια  ανταλλαγής-συσχέτισης  EXC.  Αν  γνωρίζαμε  την  ακριβή  του 

μορφή, τότε η στρατηγική των Kohn-Sham θα μας οδηγούσε την ακριβή επίλυση του 

προβλήματος.  Άρα,  η  διαδικασία  των  Kohn-Sham είναι  in  principle ακριβής!  Η 

προσέγγιση  έγκειται  στην  μορφή  του  αγνώστου  συναρτησιακού  της  ενέργειας 

ανταλλαγής-συσχέτισης  EXC. Βασικός  στόχος  των  μοντέρνων  θεωριών  του 

συναρτησιακού  της  πυκνότητας  αποτελεί  η  εύρεση  καλύτερων  και  ακριβέστερων 

προσεγγίσεων αυτής της ποσότητας. 

Η πρώτη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η  προσέγγιση της τοπικής  

πυκνότητας (local density approximation - LDA). Σύμφωνα με την LDA, η ενέργεια 

ανταλλαγής-συσχέτισης ανά σωματίδιο προκύπτει από την αντίστοιχη ενέργεια του 

ομογενοποιημένου ηλεκτρονιακού αερίου (uniform electron gas):

                                              [ ] ( ) ( )( )∫= drrrE XC
LDA
XC ρερρ (4.49)

Αν και η LDA έχει βρει μεγάλη απήχηση στην φυσική στερεάς κατάστασης, 

δεν δίνει ορθά αποτελέσματα στα προβλήματα της υπολογιστικής χημείας. Την λύση 

την έδωσε η εισαγωγή στην EXC της παραγώγου της πυκνότητας φορτίου, ρ(r), ώστε 

να ληφθεί υπόψιν και η ανομοιογένεια της πραγματικής ηλεκτρονιακής πυκνότητας. 

Με άλλα λόγια, ερμηνεύουμε την LDA ως ανάπτυγμα Taylor της ομογενοποιημένης 

πυκνότητας:
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(με  σ  και  σ΄  να  αντιστοιχούν  σε  spin  α  ή  β).  Η  εξίσωση  (4.50)  αποτελεί  την 

προσέγγιση του αναπτύγματος της παραγώγου  (gradient  expansion approximation – 

GEA). Σε αυτήν την προσέγγιση έχουν βασιστεί πολλά συναρτησιακά της DFT, που 

στο σύνολό τους αποτελούν την προσέγγιση της γενικευμένης παραγώγου (generalized  

gradient approximation - GGA).85  
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III. DFT-D

Αν και  η  DFT περιλαμβάνει  τον ηλεκτρονιακό συσχετισμό προσεγγιστικά, 

αποτυγχάνει  να  περιγράψει  την  ενέργεια  διασποράς  μέσω  του  Kohn-Sham 

φορμαλισμού. Αυτό συμβαίνει διότι οι μη-τοπικές, μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονιακοί 

συσχετισμοί  εμφανίζουν  μηδενική  επικάλυψη  (overlap) για  τις  ηλεκτρονιακές 

πυκνότητες  δυο  διαφορετικών  μορίων.  Πολλές  εναλλακτικές  DFT μέθοδοι  έχουν 

προταθεί για την λύση αυτού του ζητήματος, αλλά οι περισσότερες καταλήγουν να 

είναι τόσο πολύπλοκες όσο η MP2.86 

Μια  εμπειρική  και  υψηλής  ακρίβειας  μέθοδος  που  προτάθηκε  από  τον 

Grimme  είναι η  DFT-D (D: dispersion) η οποία προσθέτει στην  DFT  ενέργεια μια 

διόρθωση για την ενέργεια διασποράς. Η διόρθωση αυτή δίνεται από τον τύπο:

                                            ( )∑ ∑
= +=

−=
N

i

N

ij
ijdmp

ij

ij

disp Rf
R
C

sE
1 1

6
6

6 (4.51)

Ως ijC6  ορίζουμε τον συντελεστή διασποράς για το ζεύγος ηλεκτρονίων ij, ως s6 τον 

γενικό παράγοντα διαβάθμισης και Rij είναι η διαηλεκτρονιακή απόσταση. Πρέπει να 

τονιστεί ότι η  Edisp (εξίσωση 4.51) είναι μια ποσότητα ανεξάρτητη της μεθόδων με 

καμία φυσική σημασία. Η εισαγωγή της συνάρτησης απόσβεσης  fdmp γίνεται για να 

έχει η Edisp την σωστή συμπεριφορά για μικρές απόστασεις  R (εικόνα 4.2) και είναι 

της μορφής:

                                                    ( )1/1
1

−−+
=

oRRdmp
e

f
α (4.52)

όπου Ro είναι το άθροισμα των ατομικών ακτίνων van der Waals. Από την εικόνα 4.2, 

παρατηρούμε  ότι  χωρίς  την  χρήση  της  συναρτήσεως  απόσβεσης  fdmp,  η  ενέργεια 

διασποράς  μειώνεται  όσο  τα  δύο  άτομα  άνθρακα  πλησιάζουν  μεταξύ  τους,  όπως 

δείχνει η καμπύλη με την διακεκομμένη γραμμή. Αντιθέτως, μετά την εισαγωγή της 

fdmp, λαμβάνεται η σωστή καμπύλη ενέργειας.
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Ο  Grimme  έχει 

δημοσιεύσει  δύο  εργασίες  πάνω 

στην  DFT-D,  η  οποίες 

παρουσιάζουν  κάποιες 

σημαντικές διαφορές. Η πρώτη87 

υπολόγιζε  τον  συντελεστή 

διασποράς  μέσω  της  εξίσωσης 

(4.53):

                                                        ji

ji
ij

CC
CC

C
66

66
6 2

+
= (4.53)

όπου  C6 οι  ατομικοί  συντελεστές,  οι  οποίοι  για  την  συγκεκριμένη  έκδοση  ήταν 

μονάχα για έξι άτομα (H, C, N, O, F και Ne). Επίσης, ο γενικός παράγοντας s6 είχε 

βελτιστοποιηθεί στην τιμή 0.6.

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη έκδοση της  DFT-D88,  η οποία στην παρούσα 

εργασία θα αναφέρεται ως DFT-D2, έχει τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον υπολογίζει 

διαφορετικά τον συντελεστή διασποράς:

                                                          jiij CCC 666 = (4.54)

όπου πλέον οι ατομικοί συντελεστές υπολογίστηκαν μέσω της εξίσωσης:

                                                        aa
p

a NIC α05.06 = (4.55)

Η  αa αντιστοιχεί  στην  ατομική  στατική  διπολική  πολωσιμότητα,  τα  Ip είναι  τα 

ατομικά  ιοντικά  δυναμικά1 ενώ  ο  αριθμός  N αντιστοιχεί  στον  συνολικό  αριθμό 

ηλεκτρονίων της κάθε σειράς του περιοδικού πίνακα (2, 10, 18, 36 και 54 για τις 

σειρές 1-5). Οι τιμές των C6 που λαμβάνονται μέσω της εξίσωσης (4.55) συμφωνούν 

με  τα C6 της  πρώτης  μεθόδου  (Η και  C-Ne) Δεύτερον,  η  συγκεκριμένη  έκδοση 

συμπεριλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατομικών συντελεστών (H-Xe) και τρίτον, 

η τιμή του γενικού παράγοντα s6 για την DFT-D2 είναι 0.75. 

1 Τα Ip είναι υπολογισμένα μέσω DFT με το PBE0 συναρτησιακό.
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5.     ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ   CO  2   ΜΕ   

ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΤΕΡΟΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Α. Σκοπός της Εργασίας

Εφαλτήριο  κίνητρο  της  εργασίας  αυτής  αποτέλεσε  το  περιβαλλοντικό 

παγκόσμιο πρόβλημα της αυξανόμενης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα 

στην  ατμόσφαιρα.  Όπως  έχουμε  ήδη  τονίσει  στα  δύο  πρώτα  κεφάλαια,  η 

απομάκρυνση  του  CO2 από  το  φυσικό  αέριο  και  τους  ρύπους  των  βιομηχανικών 

μονάδων είναι υψίστης σημασίας. Πολλά υλικά έχουν προταθεί ως μεμβράνες ικανές 

για τον διαχωρισμό, δέσμευση και αποθήκευση του CO2, κάποια εκ των οποίων έχουν 

ήδη βρει  εφαρμογή σε βιομηχανικές  μονάδες  (όπως ζεόλιθοι και  ενεργοποιημένοι 

άνθρακες).  Παρόλα  αυτά,  ιδιαίτερη  μνεία  έχει  γίνει  τον  τελευταίο  καιρό  για  την 

χρησιμοποίηση των MOF για το ζήτημα του CO2. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά μας 

ευρήματα, η νέα οικογένεια των ZIFs (2007) συνδυάζει αρμονικά τον διαχωρισμό του 

CO2 από  το  CH4 αλλά  και  από  το CO,  ενώ  ταυτόχρονα  έχει  την  ικανότητα  να 

αποθηκεύει επαρκή ποσότητα του αερίου (70cm3/g για το ZIF-20 σε STP). 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  θεωρητική  μελέτη  μέσω  υψηλής 

ακρίβειας  ab  initio και  DFT  υπολογισμών  της  αλληλεπίδρασης  του  CO2 με  τον 

σκελετό  των  υλικών  της  οικογενείας  των  ZIF.  Συγκεκριμένα,  λόγω  της 

στερεοχημείας της δομικής μονάδας των  ZIF,  το μεταλλικό κέντρο (ψευδάργυρος) 

δεν είναι προσβάσιμο στο μόριο του διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα μάλιστα και 

με τους συγγραφείς των εργασιών των ZIF, για τον διαχωρισμό και την αποθήκευση 

του CO2 ευθύνονται οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αζώτων των οργανικών 

μορίων των MOF αυτών και της τετραπολικής φύσης του CO2.33-35 

Ισάξιας  σπουδαιότητας  αποτελεί  και  η  εξέταση  της  συγκεκριμένης 

αλληλεπίδρασης ως μια καθαυτό θεωρητική εργασία πάνω στην φύση των ασθενών 

αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  των  μορίων  αυτών.  Τα  τελευταία  χρόνια,  η  θεωρητική 

εξέταση  των  ασθενών  αλληλεπιδράσεων  έχει  ενισχυθεί  από  την  ανάπτυξη 

αποτελεσματικών  ab initio μεθόδων που συμπεριλαμβάνουν τα  correlation effects. 

Παράλληλα,  η  διαθέσιμη  υπολογιστική  ισχύς  έχει  αυξηθεί,  επιτρέποντάς  μας  να 

εξετάζουμε  με  πολύ  μεγάλη  ακρίβεια  φαινόμενα  ασθενών  αλληλεπιδράσεων  σε 

μεγάλα συστήματα. 
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Μετά  από  μια  εκτενή  αναζήτηση  στην  βιβλιογραφία  βρήκαμε  πως  στο 

παρελθόν δεν είχε διερευνηθεί το ζήτημα των ασθενών αλληλεπιδράσεων μεταξύ CO2 

και  αρωματικών ενώσεων,  με εξαίρεση κάποιες  λίγες (και  μεμονωμένες)  εργασίες 

που αναφέρουν υπολογισμούς μεταξύ βενζολίου και CO2. Επομένως, υπήρχε γόνιμο 

έδαφος  για  την  παρούσα  μελέτη  η  οποία  δύναται  να  στηρίξει  εργασίες  για 

πειραματική δουλειά, τόσο σε επίπεδο φυσικοχημείας (πειράματα σε clusters αέριας 

φάσης),  όσο  και  σε  πειράματα  συνυφασμένα  με  την  επιστήμη  των  υλικών.  Η 

πλειοψηφία των αποτελεσμάτων του παρόντος κεφαλαίου πρόκειται να δημοσιευτούν 

σύντομα.89

Β. Αρχική Υπόθεση

Αρχική μας υπόθεση υπήρξε ότι  η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα 

από  ετεροαρωματικά  μόρια  που  περιέχουν  άζωτο  είναι  ισχυρότερη  από  άλλα 

αντίστοιχα που δεν περιλαμβάνουν άζωτα και κατ’ επέκταση θα πρέπει αυτά να 

ληφθούν υπόψιν  στον  σχεδιασμό νέων,  λειτουργικών  υλικών που θα μπορούν να 

διαχωρίζουν και να αποθηκεύουν το CO2. 

Βιβλιογραφικώς, η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ήδη στην 

βιομηχανία χρησιμοποιούνται διάφορα διαλύματα αμίνων ως διαχωριστές του  CO2 

από ρεύματα φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, σχηματίζονται ηλεκτροστατικοί δεσμοί 

μεταξύ οξέως-βάσης κατά Lewis, μιας και το CO2 λειτουργεί έξοχα ως οξύ.90 

Πέραν της προσροφήσεως σε διάλυμα, σημαντικό ρόλο έχει η προσρόφηση 

του  CO2 σε  πορώδη  υλικά,  την  σπουδαιότητα  της  οποίας  έχουμε  ήδη  τονίσει. 

Εντούτοις,  βελτιωμένες  ιδιότητες  παρουσιάζουν  υλικά  τροποποιημένα  με 

αμινομάδες,  όπως  τροποποιημένοι  MCM-4191,  MCM-4892,  SBA-1593,  SBA-1694, 

ανθρακίτες95 ή ενεργοποιημένοι άνθρακες96. Τα υλικά αυτά συνδυάζουν τις ιδιότητες 

των  πορωδών  υλικών  με  τα  οφέλη  από  τις  υγρές  αμίνες.  Μάλιστα,  η  MCM-41 

παρασκευασμένη  με  πολυαιθυλενιμίνη  (PEI) παρουσιάζει  χωρητικότητα 

προσρόφησης της τάξης των 2.55 mmol/g. Η επίδραση στην προσροφητικότητα του 

CO2 επί  της  MCM-41-ΡΕΙ  φαίνεται  στην  εικόνα  5.1.  Όσο  αυξάνεται  η  της  % 

αναλογία της PEI, τόσο αυξάνεται και η συγκέντρωση του CO2 στο υλικό. 
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Εικόνα 3.1: Η %ΡΕΙ επίδραση στην προσρόφηση του CO2 στην MCM-41.

Πρόσφατα, η εργασία των  Hicks et al.97 πάνω σε ομοιοπολικά προσδεμένη 

υπερδιακλαδισμένη αμινοπυριτία φανέρωσε την δυνατότητα των υλικών αυτών στην 

αντιστρεπτή δέσμευση του CO2 από μίγμα αερίων. Γνωρίζαμε ήδη την χωρητικότητα 

σε CO2 των οργανοπυριτικών μεσοπορώδων υλικών, γνωστών και ως PMO (periodic 

mesoporous  organisilicas)98,  αλλά  τα  συγκεκριμένα  αμινοπυριτικά  υλικά 

αποθηκεύουν ως και 3.1 mmol CO2/g στους 25oC.

Έχοντας  πλέον  ξεκάθαρη  εικόνα  της  υπαρκτής  αλληλεπίδρασης  του 

διοξειδίου  του  άνθρακα  με  τις  αμινομάδες,  θελήσαμε  να  την  μελετήσουμε  σε 

θεωρητικό επίπεδο με μεθόδους υψηλής ακρίβειας,  όπως αυτές περιγράφησαν στο 

κεφάλαιο 4. Λάβαμε υπόψιν μας την φύση των πιθανών ασθενών αλληλεπιδράσεων 

(κεφάλαιο  3),  ενώ  παράλληλα  εστιάσαμε  στην  αλληλεπίδραση  του  τετραπολικού 

αυτού μορίου με αρωματικά αζωτούχα μόρια. 

Γ. Μεθοδολογία 

Ο τρόπος εργασίας που ακολουθήθηκε για όλα τα συστήματα που μελετήσαμε 

βασίζεται στην supermolecular approach99. Αυτή μπορεί να συνοψιστεί στο γεγονός 

ότι  εξετάζουμε  ένα  σύστημα  (πχ.  πυριδίνη  και  CO2)  ως  ένα  “υπερμόριο”, 

στοχεύοντας ουσιαστικά στην μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μονομερών 

που το απαρτίζουν.  Η ενέργεια αλληλεπίδρασης (ή ενέργεια δέσμευσης –  binding 

energy – B.E.), και κατ’ επέκταση όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν, 
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υπολογίζονται ως απόλυτες διαφορές μεταξύ των τιμών του διμερούς (ολόκληρου του 

συστήματος - Εdimer) και των μονομερών που το απαρτίζουν (ΕΑ και ΕΒ):

                                                  BAdimer EEEEB −−=.. (5.1)

 Όπως έχουμε ήδη  αναφέρει,  όσο  μεγάλα κι  αν  είναι  τα  σετ  βάσεων που 

χρησιμοποιούμε, δεν παύουν να παραμένουν περιορισμένες περιγραφές της ολικής 

κυματοσυνάρτησης,  με  αποτέλεσμα  να  μας  οδηγούν  σε  λανθασμένες  περιγραφές, 

ποιοτικές  και  ποσοτικές,  των  συστημάτων  μας.  Ένα  τυπικό  σφάλμα  της 

supermolecular  προσέγγισης που πηγάζει από τα περικομμένα σετ βάσεων είναι το 

basis set superposition error (BSSE). Αιτία του σφάλματος αυτού αποτελεί το γεγονός 

ότι όταν εξετάζουμε το σύστημα ως “υπερμόριο”, τότε επιτρέπουμε στα ηλεκτρόνια 

του  ενός  μονομερούς  να  κινούνται  στο  χώρο  που  περιγράφεται  και  από  το  σετ 

βάσεων  των  ατόμων  του  δεύτερου  μονομερούς,  και  αντίστροφα.  Όταν  όμως 

εξετάζουμε το κάθε μονομερές ξεχωριστά,  τότε ο επιπλέον αυτός χώρος παύει  να 

υφίσταται, δημιουργώντας σταθερά σφάλματα κατά τον υπολογισμό ιδιοτήτων μέσω 

απόλυτων διαφορών. 

Πολλές  διορθώσεις  έχουν  προταθεί  για  το  πρόβλημα  αυτό.  Εκείνη  που 

επικράτησε  ήταν  η  counterpoise  correction από  τους  Boys  και  Bernardi100.  Οι 

υπολογισμοί  που  βασίζονται  στην  διόρθωση  αυτή  εξετάζουν  το  κάθε  μονομερές 

λαμβάνοντας επιπροσθέτως τον χώρο των σετ βάσεων και του δεύτερου μονομερούς. 

Αυτό  γίνεται  ορίζοντας  στον  εκάστοτε  υπολογισμό  το  δεύτερο  μονομερές  ως 

“φάντασμα”, δηλαδή με τους πυρήνες των ατόμων του δευτέρου μορίου να έχουν 

φορτίο μηδέν. 

                                        ghostABghostBAdimer EEEEB __.. −−= (5.2)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στα ηλεκτρόνια να “κυκλοφορούν” στο συνολικό 

χώρο του διμερούς. Επομένως, καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά το 

πρόβλημα που προέκυπτε από την supermolecular προσέγγιση.

Όλοι  οι  υπολογισμοί  εκτελέστηκαν  με  το  υπολογιστικό  πακέτο 

TURBOMOLE101 του πανεπιστημίου της Καρλσρούης, με μικρές εξαιρέσεις οι οποίες 

θα αναφέρονται ξεχωριστά. Για κάθε σύστημα που μελετήθηκε, ακολουθήθηκε μια 
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συγκεκριμένη πορεία,  έτσι ώστε να λαμβάνουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και να 

καταλήγουμε σε ασφαλή συμπεράσματα:

1. Βελτιστοποίηση των δομών των μονομερών μέσω    DFT  .   Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, η DFT μας δίνει το πλεονέκτημα μιας αρχικής, ποιοτικής εξέτασης 

του  υπό  μελέτη  μορίου.  Είναι  γνωστή  η  σχετική  ακρίβεια  των 

βελτιστοποιημένων DFT μοριακών δομών, κι επομένως λαμβάναμε μια καλή 

αρχική δομή πριν προχωρήσουμε στην εξέταση του διμερούς. Για τους DFT 

υπολογισμούς  βελτιστοποίησης  χρησιμοποιήθηκε  το  PBE  συναρτησιακό102 

και η προσέγγιση RI με το def2-TZVPP βοηθητικό σετ βάσεων (cbas), ενώ 

ως  σετ  βάσεων  χρησιμοποιήθηκε  η  τριπλή-ζήτα  βάση  def2-TZVPP103 

(riPBE/def2-TZVPP). 

2. Βελτιστοποίηση των δομών των διμερών μέσω    riPBE/def2-TZVPP  .   Η  DFT 

υστερεί σε ακρίβεια στην περιγραφή ασθενών,  van der Waals  δυνάμεων κι 

άρα αποτυγχάνει  να μας  δώσει  αξιόπιστα αποτελέσματα.  Παρόλα αυτά,  οι 

λαμβανόμενες  βελτιστοποιημένες  δομές  αποτελούν  μια  πολύ  καλή  αρχική 

δομή για μεγαλύτερης ακρίβειας υπολογισμούς βελτιστοποίησης. Κατ’ αυτόν 

τον  τρόπο  εξοικονομούμε  υπολογιστικό  χρόνο,  εφόσον  η  σύγκλιση  της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης επέρχεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

3. Βελτιστοποίηση  των  δομών  των  διμερών  μέσω    riMP2/def2-TZVPP.   

Χρησιμοποιήσαμε την frozen-core προσέγγιση (fc), δηλαδή δεν υπολογίσαμε 

το correlation των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στα εσωτερικά τροχιακά. Το 

σφάλμα  αυτής  της  προσέγγισης  είναι  αμελητέο,  διότι  η  συνεισφορά  της 

συσχέτισης  των  εσωτερικών  ηλεκτρονίων  είναι  μηδαμινή  (πολύ  μικρό 

overlap). Το όριο σύγκλισης της διαδικασίας βελτιστοποίησης ορίστηκε ίσο 

με  10-8 για  την  ενέργεια  και  10-4 για  την  δεύτερη παράγωγο.  Η  MP2  μας 

παρείχε  τις  υψηλότερης  ακρίβειας  βελτιστοποιημένες  δομές  που  θα 

μπορούσαμε να έχουμε, αναλογιζόμενοι το μέγεθος των δομών μας. Επίσης, 

τα  περισσότερα  μονομερή  βελτιστοποιήθηκαν  μέσω  της  riMP2,  ώστε  να 

υπολογίσουμε την μη counterpoise διορθωμένη ενέργεια δέσμευσης (εξίσωση 

5.1). 
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4. Ανάλυση δονητικών συχνοτήτων μέσω της   riMP2/def2-TZVPP  . Με αυτόν τον 

τρόπο ελέγχουμε αν η εκάστοτε βελτιστοποιημένη δομή αποτελεί  ελάχιστο 

της καμπύλης δυναμικής ενέργειας (potential energy surface). Αν η ανάλυση 

δεν εμφανίσει καμία αρνητική συχνότητα, τότε η συγκεκριμένη δομή αποτελεί 

ακρότατο. Αν αντιθέτως μας δώσει μια ή παραπάνω αρνητικές συχνότητες, 

τότε  πρόκειται  περί  σαγματικού  σημείου  και  η  αναζήτηση  του  ελάχιστου 

πρέπει να συνεχιστεί, αλλάζοντας την δομή κατά την κίνηση της αρνητικής 

δόνησης. 

5. Single  point    υπολογισμοί  μέσω  της   riMP2/aug-cc-pV  X  Z   (  Χ  =2-5)  .   Και  σε 

αυτήν  την  περίπτωση  χρησιμοποιήσαμε  την  frozen-core προσέγγιση. 

Εκτελώντας τους συγκεκριμένους υπολογισμούς στις ήδη βελτιστοποιημένες 

δομές  από  την  riMP2/def2-TZVPP,  και  μέσω  της  εξίσωσης  (4.23), 

καταλήξαμε  σε  συμπερασματικό υπολογισμό της  ενέργειας  δέσμευσης  στο 

ολοκληρωμένο σετ βάσεων (CBS). Με απλά λόγια, λαμβάναμε την καλύτερη 

τιμή που μπορεί να μας δώσει η MP2 μέθοδος.

6. Single  point    υπολογισμοί  μέσω  της    explicitly  correlated   μεθόδου   riMP2-  

R12/aug-cc-pVTZ. Και σε αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η frozen-core 

προσέγγιση.  Το ανάπτυγμα  των  explicitly  correlated  όρων έγινε  μέσω του 

Ansatz 2B, σε συνδυασμό με την προσέγγιση comaprox T, η οποία αποφεύγει 

τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων μετάθεσης δύο ηλεκτρονίων πάνω στον 

μεταθέτη  μεταξύ  του  παράγοντα  συσχέτισης  f(r12)  και  των  τελεστών  της 

κινητικής  ενέργειας.  Ως  παράγοντας  συσχέτισης  f(r12) χρησιμοποιήθηκε  η 

εξίσωση  exp(-γr12),  με  τον  εκθετικό  συντελεστή  να  είναι  γ  = 1.4.  Με την 

συγκεκριμένη  μέθοδο  καταλήγουμε  πάλι  στο  CBS  της  MP2 και,  όπως  θα 

δείξουμε παρακάτω, οι ενέργειες της MP2-R12 ήταν πολύ κοντά με αυτές από 

τον συμπερασματικό υπολογισμό της εξίσωσης (4.23).

7. Single  point    υπολογισμοί  μέσω της    CCSD(T)/6-31++G**.   Οι  υπολογισμοί 

αυτοί έγιναν με το  MOLPRO υπολογιστικό πακέτο.104 Εκτελέστηκαν με ένα 

μικρότερο τριπλό-ζήτα σετ βάσεων,  ώστε να λάβουμε υπόψιν μας  και  την 

συνεισφορά  στην  ενέργεια  των  τριπλών  διεγέρσεων,  σύμφωνα  με  την 

εξίσωση:
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− ∆−∆+= (5.3)

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μια προσεγγιστική CCSD(T)/CBS περιγραφή της 

ενέργειας  δέσμευσης.  Θα  ήμασταν  βέβαια  περισσότερο  ικανοποιημένοι  αν 

μπορούσαμε  να  υπολογίσουμε  την  ενέργεια  των  συστημάτων  μας  μέσω 

coupled-cluster με μεγαλύτερη βάση, αλλά ο μεγάλος υπολογιστικός χρόνος 

μας απαγόρευε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, για το μικρότερο σύστημα μας 

(πυριδίνη+CO2), ένας single point υπολογισμός με το CCSD(T)/aug-cc-pVTZ 

επίπεδο θεωρίας απαιτούσε περίπου 2 μήνες!

8. Single  point    υπολογισμοί  μέσω  της    SCS-riMP2/aug-cc-pVTZ   και   S  Ο  S-  

riMP2/aug-cc-pVTZ  .   Και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  χρησιμοποιήσαμε  την 

frozen-core προσέγγιση.

9. Single point    υπολογισμοί μέσω της   PBE/aug-cc-pVTZ, PBE-D/aug-cc-pVTZ   

και   PBE-D2/aug-cc-pVTZ.     

10. Υπολογισμός των χαρτών ηλεκτροστατικών δυναμικών (  electrostatic potential   

map)   των  ετεροαρωματικών  μορίων.   Αυτά  αποτελούν  αναπαράσταση  του 

ηλεκτροστατικού δυναμικού πάνω στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα του μορίου 

(με  isosurface  0.0008  ηλεκτρόνια·au-3)  και  υπολογίστηκαν  στο  HF/aug-cc-

pVTZ επίπεδο θεωρίας. Επιλέχθηκε η Hartree-Fock διότι μέθοδοι υψηλότερης 

ακρίβειας  δεν  επιρεάζουν  αισθητά  το  ηλεκτροστατικό  δυναμικό  και  την 

ηλεκτρονιακή  πυκνότητα.  Ο  υπολογισμός  τους  έγινε  με  το  υπολογιστικό 

πακέτο  GAUSSIAN03105 και  η  απεικόνιση  τους  με  το  πρόγραμμα 

gOpenMol106.  Οι  τιμές  του  ηλεκτροστατικού 

δυναμικού  κυμαίνονται  από  +0.03  έως  -0.03 

hartree/mol. Οι κόκκινες περιοχές αντιστοιχούν σε 

τιμές  μεγαλύτερες  ή  ίσες  με  το  μέγιστο  του 

αρνητικού  δυναμικού,  ενώ  οι  μπλε  περιοχές  σε 

τιμές  μεγαλύτερες  ή  ίσες  με  το  μέγιστο  του 

αρνητικού  δυναμικού.107 Ένα  παράδειγμα  για  την 
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κατανόηση τους δίνεται  στην εικόνα 5.2,  όπου έχουμε αναπαραστήσει  τον 

χάρτη  του  ηλεκτροστατικού  δυναμικού  του  βενζολίου.  Το  π-ηλεκτρονιακό 

σύστημα  του  δακτυλίου  έχει  αρνητική  τιμή  ηλεκτροστατικού  δυναμικού 

(μεγαλύτερη ηλεκτρονιακή πυκνότητα), ενώ τα υδρογόνα θετική τιμή (φτωχά 

σε ηλεκτρονιακή πυκνότητα). Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε πρόσφατα 

σε  ab initio μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ διμεθυλεθέρα και ποικιλίας 

αρωματικών μορίων.108

11. Υπολογισμός της αναδιανομής της ηλεκτρονιακής πυκνότητας.   Υπολογίζουμε 

την διαφορά της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (D) του διμερούς και των δύο 

μονομερών, σύμφωνα με την εξίσωση:

                                        ghostABghostBAdimer DDDD __ −−=∆ (5.4)

Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσμάτων, βελτιστοποιημένων δομών, χαρτών 

ηλεκτροστατικών δυναμικών και  αναδιανομών της  ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  για 

όλα τα συστήματα που εξετάστηκαν, υπάρχουν στο παράρτημα Γ. 

Η επιλογή των μορίων που εξετάστηκαν ως προς την αλληλεπίδρασή τους με 

το διοξείδιο του άνθρακα έγινε με γνώμονα την κατανόηση της φύσης της χημείας 

μεταξύ του μορίου του τετραπολικού αερίου και της πουρίνης, διότι στόχος μας ήταν 

η κατανόηση της  αποθηκευτικής  ικανότητας του  ZIF-20.  Το  CO2 δεν δύναται  να 

προσεγγίσει  το  μέταλλο  του  υλικού  (Zn),  με  αποτέλεσμα  όλη  μας  η  μελέτη  να 

περιστρέφεται  γύρω  από  το  οργανικό  μέρος  του  υλικού,  δηλαδή  την  πουρίνη. 

Ξεκινώντας  από  το  απλούστερο  ετεροαρωματικό  μόριο  που  περιέχει  ένα  άτομο 

αζώτου  (πυριδίνη),  μεταβάλλουμε  τον  αριθμό  των  ατόμων  αζώτου  ώστε  να 

συμπεράνουμε πως η αλλαγή της αρωματικότητας επηρεάζει ποσοτικά την φύση της 

αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πυριμιδίνη, διότι είναι παρόμοια με το 

εξατομικό  δακτύλιο  της  πουρίνης.  Στην  συνέχεια  εξετάστηκαν  δύο  ενδιαφέροντα 

πεντατομικά αρωματικά μόρια (ιμιδαζόλιο και 2Η-τετραζόλιο). Ακολουθεί η μελέτη 

της  ίδιας  της  πουρίνης  με  το  CO2,  ενώ  θα  καταλήξουμε  σε  ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα  από  την  αλλαγή  της  αρωματικότητας  του  εξαμελή  δακτυλίου  της 

πουρίνης. Μια πρώτη προσέγγιση θα γίνει με την μελέτη ενός απλού, μη αρωματικού 

αζωτούχου μορίου με το CO2, της διμεθυλαμίνης. 
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Δ. Διμεθυλαμίνη και   CO  2

Το απλούστερο μόριο που πλησιάζει το χημικό περιβάλλον των αρωματικών 

μορίων  που  θελήσαμε  να  μελετήσουμε  είναι  η  διμεθυλαμίνη  (CH3NHCH3). 

Αποτελείται από ένα άζωτο ενωμένο με δύο μεθυλομάδες· έχει δηλαδή υδρογόνα σε 

α-θέση, η ύπαρξη των οποίων είναι σημαντικότατη, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Βελτιστοποιήσαμε  δύο  διαφορετικές 

αρχικές  δομές.  Στην  μία,  το  CO2 ήταν 

παράλληλο ως προς τον άξονα του –ΝΗ– (1) 

ενώ  στην  άλλη  κάθετο  (2).  Οι  ληφθήσες 

βελτιστοποιημένες  δομές  φαίνονται  στην 

εικόνα  5.3.  Και  στις  δυο  δομές,  το  CO2 

μετακινήθηκε έτσι ώστε τα οξυγόνα να πλησιάσουν τα υδρογόνα της διμεθυλαμίνης, 

την στιγμή που η απόσταση C···N είναι παρόμοια και για τα δύο συστήματα (2.878 Å 

και 2.873Å), με την δομή (2) να έχει χαμηλότερη ενέργεια κατά 0.03kcal/mol. Αν και 

αμελητέα η ενεργειακή διαφορά τους, η δομή (2) επιλέχθηκε για τους υπολογισμούς 

υψηλότερης  ακρίβειας,  διότι  σχετίζεται  περισσότερο  με  τις  υπόλοιπες  δομές  που 

εξετάστηκαν. 

Παρατηρούμε  ότι  η  ενέργεια  συσχετισμού  αποτελεί  το  67.8%  της  ολικής 

ενέργειας  του  συστήματος  αυτού.  Ήδη  από  το  πρώτο  σύστημα  που  μελετήσαμε 

γίνεται εμφανής η βαρύτητα του correlation energy και η αδυναμία της Hartree-Fock 

να περιγράψει ικανοποιητικά την ενέργεια δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα με 

την διμεθυλαμίνη. Η καλύτερη ποσοτική εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε μέσω 

της προσεγγιστικής CCSD(T)/CBS (εξίσωση 5.3) είναι στα 4.26kcal/mol. 

Διμεθυλαμίνη + CO2

Χωρίς counterpoise Με counterpoise
Hartree-Fock 1.51 1.37
riMP2 4.68 4.00
SCS-riMP2 - 3.18
SOS-riMP2 - -
riMP2-R12 4.48 4.25
CCSD(T) - 4.26
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Για να συγκρίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης ενέργειας δέσμευσης, 

ανατρέξαμε  στην  βιβλιογραφία  για  αντίστοιχα  συστήματα.  Από  την  εργασία  των 

Raveendran και Wallen54 βρήκαμε ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης του CO2 με μόρια 

που περιέχουν  οξυγόνο ως  ηλεκτρονιοδότη  κυμαίνεται  στα  2.82kcal/mol (για  την 

αιθανόλη  και  τον  μεθυλικό  αιθυλεστέρα).  Αν και  η  σύγκριση  δε  πρέπει  να  είναι 

άμεση, μιας και οι συγκεκριμένες ΜΡ2 ενέργειες είναι υπολογισμένες με την διπλή 

ζήτα βάση aug-cc-pVDZ, παρόλα αυτά είναι ενδεικτική η ισχυρότερη δέσμευση του 

CO2 στο αζωτούχο μόριο.

E.   Πυριδίνη και   CO  2

Η απλούστερη ετεροαρωματική ένωση που περιέχει ένα άτομο αζώτου είναι η 

πυριδίνη. Η πυριδίνη μοιάζει με το βενζόλιο, έχοντας όμως μια βασική διαφορά: ένα 

άτομο  άνθρακα  μαζί  με  το  συνδεδεμένο  με  αυτό  άτομο  υδρογόνου  έχουν 

αντικατασταθεί από ένα άτομο αζώτου. Το άτομο αζώτου, πέραν της αρωματικότητας 

που διατηρεί στον δακτύλιο, έχει ένα ελεύθερο ζεύγος ηλεκτρονίων στο ίδιο επίπεδο 

με τον δακτύλιο. Το ζεύγος αυτό ευθύνεται για την μεγάλη βασικότητα της πυριδίνης, 

καθώς και  για το διαταραγμένο ηλεκτροστατικό δυναμικό,  σε σχέση με αυτό του 

βενζολίου (εικόνα 5.2). Η ιδιότητα αυτή γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον χάρτη 

ηλεκτροστατικού  δυναμικού  του  μορίου  (εικόνα  5.4).  Το  δυναμικό  γύρο  από  το 

άτομο  του  αζώτου  είναι  σαφώς  μεγαλύτερο  από  αυτό  του  π-ηλεκτρονιακού 

συστήματος του δακτυλίου, φανερώνοντας μεγαλύτερη  “δραστικότητα”. Επομένως, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με την σεβαστή ενέργεια αλληλεπίδρασης της 

διμεθυλαμίνης  και  του  CO2,  αναμέναμε  πως  το  άζωτο  θα  ήταν  η  κύρια  αιτία 

αλληλεπίδρασης των δύο μορίων.

Εικόνα 5.4: Χάρτης ηλεκτροστατικού δυναμικού της πυριδίνης.
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Για να αποδείξουμε την παραπάνω υπόθεση, βελτιστοποιήσαμε περισσότερες 

από δέκα διαφορετικές διευθετήσεις του συστήματος πυριδινης+CO2.  Όλοι αυτοί οι 

υπολογισμοί  βελτιστοποίησης  έγιναν  με  περιορισμούς  συμμετρίας.  Αυτό  σημαίνει 

πως  δηλώναμε  στα  δεδομένα  του  υπολογισμού  την  εκάστοτε  συμμετρία  του 

συστήματος  (πχ.  Cs,  C2v κ.ο.κ.). Σκοπός  μας  ήταν  να  προσδιορίσουμε  εμείς  το 

ελάχιστο της  δυναμικής καμπύλης της  αλληλεπίδρασης των δύο μορίων,  κι  όχι  η 

αυτοματοποιημένη διαδικασία βελτιστοποίησης του υπολογιστικού πακέτου. 

Όλοι  οι  υπολογισμοί  έγιναν  με  το  riMP2/def2-TZVPP  επίπεδο  θεωρίας, 

χρησιμοποιώντας  την  frozen-core  προσέγγιση.  Μερικές  εκ  των  αρχικών  δομών 

κατέληξαν  σε  κοινές  βελτιστοποιημένες  δομές,  οπότε  και  δεν  αναφέρονται.  Στην 

εικόνα 5.5 παρουσιάζονται οι δέκα δομές που λήφθηκαν από την διαδικασία αυτή. 

Εικόνα 5.5: Βελτιστοποιημένες δομές από την ανάλυση της δυναμικής καμπύλης του συστήματος 

πυριδίνης+CO2, με τις σχετικές ενεργειακές διαφορές από την riMP2-def2/TZVPP.

Από την ανάλυση αυτή καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

• Η δομή  Α είναι η χαμηλότερης ενέργειας δομή που λήφθηκε από την ανάλυση 

αυτή. Πυριδίνη και CO2 βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την αρχική 

μας  υπόθεση,  με  τον  άνθρακα  του  CO2 να  βρίσκεται  2.774Å μακριά  από  το 

      A      0.00                           B     1.41                                   C   1.63

  D    3.10             E    3.10                         F    3.38                           G    3.85

           H    3.88                               I    4.18                             J    4.41
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άζωτο.  Η  ενέργεια  αλληλεπίδρασης  είναι  ίση  με  3.73kcal/mol, για  το 

συγκεκριμένο επίπεδο θεωρίας. Από την ανάλυση των δονήσεων του διμερούς, 

δεν βρέθηκαν αρνητικές συχνότητες,  συμπεραίνοντας έτσι πως η συγκεκριμένη 

δομή αποτελεί  ελάχιστο της  δυναμικής  καμπύλης.  Σκοπός  μας  πλέον  ήταν  να 

βρούμε αν η δομή αυτή αντιστοιχεί όντως στο ολικό ελάχιστο. 

• Για  τις  δομές  Β-J,  η  ανάλυση  δονητικών  συχνοτήτων  μας  έδωσε  από  μια 

αρνητική συχνότητα για κάθε βελτιστοποιημένη δομή. Επιπρόσθετοι υπολογισμοί 

βελτιστοποίησης  εκτελεστήκαν,  μεταβάλλοντας  την  εκάστοτε  δομή  κατά  την 

διεύθυνση της δόνησης, ακολουθώντας ουσιαστικά την κλίση της καμπύλης, έως 

ότου αυτή καταλήξει  σε κάποιο άλλο ενδιάμεσο.  Εργαζόμενοι  κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, όλοι οι δομές μας κατέληγαν στις Α και C δομές. Μεταβάλλοντας την C 

δομή με την σειρά της κατά την διεύθυνση της αρνητικής δόνησης, επιστρέψαμε 

στην δομή Α. Επομένως, η δομή Α όντως αποτελεί ολικό ελάχιστο, διότι και έχει 

την χαμηλότερη ενέργεια, αλλά είναι και το μοναδικό ελάχιστο που βρέθηκε για 

την δυναμική καμπύλη του συγκεκριμένου διμερούς. 

• Η δομή Β είναι παρόμοια με την δομή Α, με μόνη διαφορά ότι τα οξυγόνα του 

CO2 βρίσκονται  κάθετα  στο  επίπεδο  της  πυριδίνης.  Η  δομή  αυτή  είναι  κατά 

1.41kcal/mol ενεργειακά υψηλότερη, συμπεραίνοντας ότι ο ενεργειακός φραγμός 

της περιστροφής του CO2 στην συγκεκριμένη θέση είναι ίσος με 1.41kcal/mol.

• Η δομή  C είναι κατά 1.63kcal/mol ενεργειακά υψηλότερα από το ελάχιστο. Το 

CO2 βρίσκεται  αντιδιαμετρικά  από  το  άζωτο  της  πυριδίνης,  σε  γεωμετρία 

παρόμοια  με  αυτήν  που  λαμβάνεται  όπως  θα  δούμε  και  από  το  σύστημα 

βενζόλιο+CO2.  Η  δομή  αυτή  επίσης  λήφθηκε  και  από  υπολογισμούς 

βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς συμμετρίας. 

• Στις δομές  D,  E,  F και  H έχουμε πυριδίνη και  CO2 στο ίδιο επίπεδο, ενώ στις 

δομές  G και  I το  CO2 βρίσκεται  κάθετα  στο  επίπεδο  του  δακτυλίου,  με  το 

τριατομικό  μόριο  βρίσκεται  παραπλεύρως  των  υδρογόνων  του  αρωματικού 

μορίου.  Στις  δομές  αυτές,  παύουμε  να  μιλάμε  για  δέσμευση  του  CO2,  διότι 

επικρατούν εμφανέστατα απωστικά φαινόμενα μεταξύ των μονομερών.
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• Τέλος, στην δομή J, αν και το CO2 βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πυριδίνη, 

πλησίον  της  ηλεκτρονιακά  πλούσιας  περιοχής  της,  πλησιάζει  το  άζωτο  με  το 

οξυγόνου.  Οι  δύο  αυτές  ηλεκτρονιακές  πυκνότητες  δεν  εμφανίζουν 

αλληλεπικάλυψη, με αποτέλεσμα να απωθούνται έντονα. Για τον λόγο αυτό, το 

σύστημα αυτό είναι ενεργιακώς υψηλότερο κατά 4.41kcal/mol. 

Από την παραπάνω ανάλυση, είναι εμφανής ότι η 

δομή Α (εικόνα 5.6) είναι το ολικό ελάχιστο του διμερούς. 

Γίνεται  λοιπόν  ξεκάθαρη  και  η  χρησιμότητα  του  χάρτη 

ηλεκτροστατικού  δυναμικού,  μιας  και  μπορεί  να  μας 

προβλέψει  ικανοποιητικά  το  σημείο  δέσμευσης,  την  πιο 

ενεργή δηλαδή περιοχή του ετεροαρωματικού μορίου. Για 

τον λόγο αυτό, όλα τα υπόλοιπα συστήματα εξετάστηκαν 

μονάχα ως προς την αντίστοιχη θέση με αυτήν της δομής Α 

(ίδιο επίπεδο, με τον άνθρακα του CO2 δίπλα στο εκάστοτε 

άζωτο). 

Έχουμε λάβει κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ποιοτική εικόνα του συστήματος, ότι 

δηλαδή το άζωτο έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με το μόριο του  CO2. Η 

κοινή  MP2  όμως δεν αποτελεί  πλήρως αξιόπιστη μέθοδο για ποσοτικοποίηση της 

αλληλεπίδρασης. Επομένως προχωρήσαμε σε υπολογισμό της ενέργειας δέσμευσης 

μέσω  μεθόδων  υψηλής  ακρίβειας  για  το  ολικό  ελάχιστο  του  συστήματος 

πυριδίνης+CO2 (δομή Α). Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το σύστημα βελτιστοποιήθηκε 

εκ νέου, χωρίς περιορισμούς συμμετρίας. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών 

βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα (με το aug-cc-pVTZ σετ βάσεων): 

Πυριδίνη + CO2

Χωρίς counterpoise Με counterpoise
Hartree-Fock 2.75 2.33
riMP2 4.99 4.35
SCS-riMP2 - 3.63
SOS-riMP2 - 3.27
riMP2-R12 4.81 4.59
CCSD(T) - 4.66
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Όπως  αναφέραμε  ήδη,  η  ενέργεια  δέσμευσης  (Β.Ε.)  από  την  riMP2/def2-

TZVPP του CO2 στην πυριδίνη υπολογίστηκε ίση με 3.73kcal/mol. Παρατηρούμε ότι 

με το σαφώς μεγαλύτερο σετ βάσεων  aug-cc-pVTZ, η  Β.Ε. είναι 4.35kcal/mol (με 

cp), τιμή που πλησιάζει την τιμή από το όριο της MP2 (B.E.riMP2/CBS = 4.59kcal-mol). 

Γίνεται  έτσι  αντιληπτή  η  ανωτερότητα  της  αυξημένης,  τριπλής  ζήτα  correlation-

consistent  basis  set  του  Dunning  (aug-cc-pVTZ).  Μετά  την  προσθήκη  των 

συνεισφορών  των  τριπλών  διεγέρσεων  (υπολογισμένες  από  την  CCSD(T)/6-

311++G**)  φτάνουμε  στο  προσεγγιστικό  όριο  της  CCSD(T),  με  την  Β.Ε. ίση  με 

4.66kcal/mol. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο του το CCSD(T)/6-311++G** επίπεδο 

θεωρίας μας υπολόγιζε την B.E. ίση με 3.38kcal/mol, απέχοντας περισσότερο δηλαδή 

από  1kcal/mol από  την  καλύτερη  πρόβλεψή  μας.  Από  το  γεγονός  αυτό,  γίνεται 

κατανοητό πως ένας υπολογισμός μέσω coupled-cluster και ελλιπούς σετ βάσεων μας 

οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα. Επίσης, παρατηρούμε πως οι  “εναλλακτικές” 

MP2 μέθοδοι  που  εξετάστηκαν  (SCS-MP2 και SOS-MP2) αποτυγχάνουν  να 

περιγράψουν  ποσοτικώς  την  Β.Ε. του  συστήματος,  αφού  υπολογίζουν  1kcal/mol 

περίπου ασθενέστερη την Β.Ε., τόσο σε σχέση με την CCSD(T) περιγραφή, όσο και 

με την κοινή MP2 μέθοδο. 

Το  βελτιστοποιημένο  ελάχιστο  του  διμερούς  μεταξύ  πυριδίνης  και  CO2, 

καθώς  επίσης  και  όλων  των  υπολοίπων 

ετεροαρωματικών μορίων που θα συζητηθούν, αλλά και 

της διμεθυλαμίνης με το CO2 που έχουμε προαναφέρει, 

εξηγούνται μέσω του EDA μηχανισμού (εικόνα 3.3 και 

5.7).  Τον  electron  donor-electron  acceptor (EDA) 

μηχανισμό τον είχαμε συναντήσει στο τρίτο κεφάλαιο, 

όταν  και  είχαμε  αναφέρει  τον  τρόπο  αλληλεπίδρασης 

του  τετραπολικού  μορίου  του  διοξειδίου.  Το 

ηλεκτρονιακά πλούσιο άζωτο της πυριδίνης (εικόνα 5.4) 

λειτουργεί ως ηλεκτρονιοδότης (1) ενώ ο άνθρακας του 

CO2 ως  ηλεκτρονιοδέκτης.  Πρόκειται  για   καθαρά 

αλληλεπίδραση ηλεκτροστατικής φύσεως. 

Ο  EDA  μηχανισμός  διαταράσσει  την  ηλεκτρονιακή  πυκνότητα  του  CO2, 

αυξάνοντας το μερικό φορτίο των οξυγόνων (2). Το φαινόμενο αυτό φαίνεται έξοχα 

μέσα  από  τον  υπολογισμό  της  αναδιανομής  της  ηλεκτρονιακής  πυκνότητας. 

Αφαιρώντας από την ολική ηλεκτρονιακή πυκνότητα τις πυκνότητες των μονομερών, 
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παρατηρούμε  την  μεταβολή  της  ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας  εξαιτίας  των  ηλεκτροστατικών  δυνάμεων 

(εικόνα  5.8). Παρατηρείται  έλλειψη  ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας στον άνθρακα του CO2, από την πλευρά του 

ετεροαρωματικού  μορίου,  ενώ  αντίθετα  αυξημένη 

πυκνότητα στα οξυγόνα. 

Με την σειρά τους, τα οξυγόνα αυτά δύνανται να 

αλληλεπιδράσουν ασθενώς με τα παράπλευρα υδρογόνα 

της  πυριδίνης  (3),  σχηματίζοντας  ασθενείς  δεσμούς 

υδρογόνου. Από τον χάρτη ηλεκτροστατικού δυναμικού 

της πυριδίνης (εικόνα 5.4) παρατηρούμε ότι τα υδρογόνα 

είναι  ηλεκτρονιακώς  φτωχά  (μπλε  χρώμα),  με 

αποτέλεσμα να μπορούν να σχηματίσουν ασθενείς δεσμούς υδρογόνου. Οφείλουμε 

να τονίσουμε την έννοια του ασθενή υδρογονικού δεσμού, διότι η ισχύς ενός δεσμού 

υδρογόνου κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα (2-40 kcal/mol).

Τέλος,  λόγω  της  ιδιαίτερης,  τετραπολικής  φύσεως  του  CO2,  δυνάμεις 

επαγωγής και  διασποράς σταθεροποιούν  περαιτέρω το  διμερές.  Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει,  οι  συγκεκριμένες  ασθενείς  δυνάμεις  περιγράφονται  μέσω  του 

ηλεκτρονιακού συσχετισμού (κεφάλαιο 3). Αυτό είναι εμφανές από την συνεισφορά 

της correlation energy, η οποία αποτελεί το 50% της Β.Ε. του συστήματος. Από την 

εξίσωση  (4.7)  υπολογίζουμε  το  Εcorr.,  όπου  ως  Eexact παίρνουμε  την  καλύτερη 

πρόβλεψή μας από την προσεγγιστική CCSD(T)/CBS.  

Στο κεφάλαιο 2 είχαμε αναφέρει την ικανότητα των ZIF υβριδικών μέταλλο-

οργανικών υλικών να διαχωρίζουν το  CO2 από το  CO, κατακρατώντας επιλεκτικά 

μέσα στους πόρους  τους μόνο το  CO2.  Αρχική μας  υπόθεση της  επεξήγησης  του 

φαινομένου  αυτού  αποτέλεσε  η  διαφορετική  φύση  της  αλληλεπίδρασης  των  δύο 

αερίων με το σκελετό των υλικών αυτών. Το μεταλλικό κέντρο των ZIF (Zn ή Co) 

είναι  μη προσβάσιμο για τα μόρια των αερίων, με αποτέλεσμα ενεργό ρόλο στον 

διαχωρισμό αυτόν να έχει το οργανικό μέρος του υλικού. 

Τα οργανικά μόρια που αποτελούν τα  ZIF  υλικά που διαχωρίζουν το μίγμα 

CO2/CO  έχουν χαρακτηριστικό ότι περιέχουν ελεύθερα χλώρια (χλωροϊμιδαζόλια), 

νιτρικές  ομάδες  ή  διυποκατεστημένα  άζωτα,  έχοντας  δηλαδή  ελεύθερο  ζεύγος 

ηλεκτρονίων. Εξετάζοντας την τελευταία περίπτωση, προσομοιώσαμε την δέσμευση 

των δύο αυτών μορίων με το απλούστερο αζωτούχο αρωματικό μόριο, την πυριδίνη. 
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Εικόνα 5.8: Αναδιανομή της 
ηλεκτρονιακής πυκνότητας 
της πυριδίνης και του CO

2
.



Για  τον  λόγο  αυτόν,  βελτιστοποιήσαμε  το  διμερές  πυριδίνη···CO,  με  διευθέτηση 

αντίστοιχη  με  αυτή  της  ελάχιστης  ενέργειας  του  διμερούς  πυριδίνη···CO2. 

Υπολογίζοντας  το όριο της  MP2 (MP2-R12)  ίσο με  1.8044kcal/mol (counterpoise 

corrected),  παρατηρούμε  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  του  αντίστοιχου  ορίου  του 

συστήματος  πυριδίνη···CO2 (4.59kcal/mol). Πιθανολογούμε  λοιπόν  ότι  η  μεγάλη 

διαφορά  ενέργειας  δέσμευσης  ευθύνεται  για  την  εκλεκτική  αποθήκευση  του 

τετραπολικού αερίου (CO2).

Έχοντας διαλευκάνει την φύση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα 

μεταξύ  της  πυριδίνης  και  του  CO2,  συνεχίζουμε  την  εξέταση  άλλων  συναφών 

συστημάτων, δηλαδή ετεροκυκλικών αρωματικών ενώσεων που περιέχουν άζωτο με 

ελεύθερο ζεύγος ηλεκτρονίων. Για τον λόγο αυτόν, ετεροαρωματικά μόρια που έχουν 

τριυποκατεστημένο άζωτο (-ΝΗ ομάδα), όπως το πυρρόλιο, δεν εξετάζονται, αφού 

απουσιάζει η ζητούμενη ηλεκτρονιακή πυκνότητα.

ΣΤ. Πυριμιδίνη/ Πυριδαζίνη/ Πυραζίνη  /   Τριαζίνη και   CO  2

Τα τέσσερα αυτά συστήματα εξετάζονται μαζί, διότι τα τρία πρώτα οργανικά 

αρωματικά  μόρια  αποτελούν  συντακτικά  ισομερή  μεταξύ  τους  (C4H4N2),  ενώ  η 

τριαζίνη (C3H3N3) παρουσιάζει κοινή συμπεριφορά με τα άλλα τρία μόρια. Η διαφορά 

τους από την πυριδίνη είναι  ότι  έχουν δύο άζωτα στον αρωματικό τους δακτύλιο 

(τρία  για  την  τριαζίνη).  Επίσης,  σημαντικά  συμπεράσματα  προκύπτουν  από  την 

μεταξύ  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  τους.  Οι  βελτιστοποιημένες  δομές  των 

συστημάτων  αυτών  φαίνονται  στην  εικόνα  5.9,  ενώ  τα  αποτελέσματα  από  τους 

υπολογισμούς μας στα διάφορα επίπεδα θεωρίας στον κάτωθι πίνακα. Αναφέρονται 

μόνο  τα  διορθωμένα  με  counterpoise  αποτελέσματα.  (Αναλυτικοί  πίνακες  στο 

Παράρτημα Γ.) 
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Εικόνα 5.9: Βελτιστοποιημένες δομές της (1) πυριμιδίνης, (2) πυριδαζίνης, (3) πυραζίνης και (4) 

τριαζίνης με το CO2.

Πυριμιδίνη Πυριδαζίνη Πυραζίνη Τριαζίνη
Hartree-
Fock

2.01 1.78 1.74 1.69

riMP2 3.81 3.99 3.90 3.27
SCS-riMP2 3.17 3.30 3.20 2.69
SOS-riMP2 2.85 2.96 2.85 2.41
riMP2-R12 4.03 4.20 4.12 3.46
CCSD(T) 4.18 4.12 4.09 3.66

Η  πρώτη,  εύλογη  παρατήρηση  έχει  να  κάνει  με  την  ενέργεια  δέσμευσης 

(Β.Ε.).  Βρέθηκε  πως  η  B.E. ελαττώνεται  σε  σχέση  με  αυτήν  του  συστήματος 

πυριδίνης+CO2,  ακολουθώντας  την  σειρά  πυριδίνη  >  πυριμιδίνη  ≈  πυριδαζίνη  ≈ 

πυραζίνη > τριαζίνη. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μονομερών αυτών των συστημάτων εξηγείται 

πλήρως μέσω του  EDA μηχανισμού. Εξετάζοντας λεπτομερώς τις συνεισφορές της 

κάθε διαφορετικής αλληλεπίδρασης, μπορούμε να εξηγήσουμε τις διαφορετικές Β.Ε.. 

Πυριμιδίνη, πυριδαζίνη και πυραζίνη παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά 

για το CO2. Η ενέργεια δέσμευσης του CO2 όμως είναι κατά 0.5kcal/mol ασθενέστερη 

από  την  Β.Ε. της  πυριδίνης.  Αυτό  εξηγείται  από  τους  χάρτες  ηλεκτροστατικών 

δυναμικών  (Παράρτημα  Γ.2),  όπου η  ηλεκτρονιακή πυκνότητα  των  αζώτων είναι 

σαφώς ελαττωμένη. Από αυτό συνεπάγεται ασθενέστερη ηλεκτρονιοδοτικότητα προς 

τον  άνθρακα  του  CO2,  γεγονός  που  εμφανίζεται  και  στην  αναδιανομή  της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας (Παράρτημα Γ.3). Για τα τρία C4H4N2 ισομερή, η διαφορά 

 (1)                        (2)                        (3)                          (4)
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της πυκνότητας του άνθρακα του CO2 είναι μικρότερη από αυτή που προκύπτει από 

την αλληλεπίδραση του γραμμικού μορίου με την πυριδίνη. 

Στην πυραζίνη συγκεκριμένα παρατηρείται και ένα επιπρόσθετο ζήτημα. Τα 

δύο άζωτα βρίσκονται σε γειτονικές θέσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν στον 

χάρτη  του  ηλεκτροστατικού  δυναμικού  του  μορίου  ένα  ενοποιημένο  αρνητικό 

δυναμικό (κόκκινο χρώμα). Η ύπαρξή του απωθεί την ηλεκτρονιακή πυκνότητα του 

οξυγόνου του CO2 που βρίσκεται κοντά στα δύο άζωτα, με αποτέλεσμα το τριατομικό 

μόριο να βρίσκεται κοντινότερα στο πλησιέστερο υδρογόνο. 

Επίσης, να αναφέρουμε πως για τα συστήματα πυριδαζίνης και πυραζίνης, η 

συνεισφορά των τριπλών διεγέρσεων στην ενέργεια δέσμευσης είναι αρνητική. Αυτό 

παρατηρήθηκε μόνο για αυτά τα δύο συστήματα. 

Τέλος,  από τους χάρτες ηλεκτροστατικών δυναμικών παρατηρούμε  πως τα 

άζωτα της τριαζίνης είναι τα ηλεκτρονιακώς φτωχότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα 

ετερορωματικά μόρια. Μάλιστα, το φαινόμενο είναι εντονότερο στην αναδιανομή της 

ηλεκτρονιακής  πυκνότητας,  διότι  για  το  συγκεκριμένο  σύστημα  δεν  εμφανίζεται 

διαφορά στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα του άνθρακα διμερούς-μονομερούς. Για τον 

λόγο αυτό, έχουμε κατά περίπου 1kcal/mol ασθενέστερη δέσμευση, σε σχέση με την 

πυριδίνη,  στην  οποία  παρατηρείται  η  πιο  εμφανής  διαφορά  της  αναδιανομής  της 

ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  του  άνθρακα  του  CO2. Το  διμερές  τριαζίνης+CO2 

σταθεροποιείται κυρίως από τον πλευρικό ασθενή δεσμό υδρογόνου, αλλά και από τις 

δυνάμεις διασποράς και επαγωγής, εφόσον η  correlation energy  είναι περισσότερη 

από το 50% της ολικής. 

Και για τα τέσσερα αυτά συστήματα συμπεραίνουμε πως οι  SCS-  και  SOS-

riMP2 δεν αρκούν για ποσοτική περιγραφή της αλληλεπίδρασης. 

Ζ. Ιμιδαζόλιο/ Τετραζόλιο και   CO  2

Συνεχίζοντας, θελήσαμε να εξετάσουμε την φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

πενταμελών  αρωματικών  δακτυλίων  που  περιέχουν  άζωτο  με  ελεύθερο  ζεύγος 

ηλεκτρονίων με  το  CO2.  Για  τον  λόγο αυτό  μελετήσαμε  το  ιμιδαζόλιο,  το  οποίο 

συναντάται ως δομική μονάδα σε πολλά μέλη της οικογενείας των υβριδικών υλικών 

ZIF,  καθώς  επίσης  αποτελεί  τμήμα  της  πουρίνης  (ZIF-20),  αρχικού  στόχου  της 

εργασίας αυτής. Επίσης, μας ενδιέφερε και το 2Η-τετραζόλιο, διότι κι αυτό με την 

86



σειρά του απαντάται σε οργανικά μέρη υβριδικών μέταλλο-οργανικών υλικών.109 Οι 

βελτιστοποιημένες δομές των δύο αυτών συστημάτων φαίνονται στην εικόνα 5.10 και 

ακολουθεί πίνακας με τα με counterpoise διορθωμένα αποτελέσματα. 

Εικόνα 5.10: Βελτιστοποιημένες δομές του

(1) ιμιδαζόλιου και (2) τετραζόλιου με το CO2.

Ιμιδαζόλιο + CO2 Τετραζόλιο + CO2

Hartree-Fock 2.68 1.77
riMP2 4.37 4.25
SCS-riMP2 3.74 3.52
SOS-riMP2 3.43 3.16
riMP2-R12 4.59 4.53
CCSD(T) 4.72 4.76

Όπως παρατηρούμε, οι ενέργειες δέσμευσης είναι παραπλήσιες με εκείνες της 

πυριδίνης (4.66kcal/mol). Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βελτιστοποιημένες δομές 

εξηγούνται μέσω του EDA μηχανισμού, ενώ και πάλι η αποτυχία των SCS- και SOS-

riMP2 στην περιγραφή των συστημάτων είναι εμφανής. 

Όμως, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι αποστάσεις των ασθενών δεσμών 

υδρογόνου  είναι  αισθητά  μικρότερες.  Για  την  πυριδίνη,  η  απόσταση  Η···Ο  ήταν 

3.026Å, την στιγμή που για το ιμιδαζόλιο και το τετραζόλιο είναι στα  2.775Å  και 

2.250Å, αντίστοιχα.  Από αυτά τα  δεδομένα  συμπεραίνουμε πως  για αυτά τα  δύο 

συστήματα,  ο  ασθενής  δεσμός  υδρογόνου  έχει  σημαντικότερο  ρόλο  από  ότι  στα 

μόρια με τον εξαμελή δακτύλιο.  Το συμπέρασμα αυτό επίσης ενισχύεται  από την 

γεωμετρία  των  πενταμελών  δακτυλίων,  που  επιτρέπουν  στο  γραμμικό  μόριο  να 

πλησιάσει κοντινότερα τα υδρογόνα, χωρίς να ελαττώνεται αισθητά η απόσταση του 

άνθρακα του CO2 με το άζωτο. 

     (1)                          (2)
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Επίσης,  το  υδρογόνο  του  τετραζολίου  που 

σχηματίζει τον ασθενή δεσμό υδρογόνου με το CO2 είναι 

με  διαφορά το πιο  ηλεκτρονιακά φτωχό υδρογόνο από 

όλα  τα  συστήματα  που  έχουν  μελετηθεί  στην  εργασία 

αυτή,  όπως  αυτό  φαίνεται  από  τον  χάρτη  του 

ηλεκτροστατικού  δυναμικού  του  μορίου  (εικόνα  5.11). 

Αυτό συμβαίνει  διότι η π-ηλεκτρονιακή πυκνότητα του 

συγκεκριμένου  μορίου  έλκει  εντονότερα  την 

ηλεκτρονιακή  πυκνότητα  του  υδρογόνου  που  είναι  ενωμένο  με  το  άζωτο.  Επί 

προσθέτως,  η αναδιανομή της ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  για το  CO2 δεσμευμένο 

από  το  τετραζόλιο  είναι  πολύ  διαφορετική  από  τα  προηγούμενα  συστήματα 

(Παράρτημα Γ.3). Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα του άνθρακα έχει μείνει αμετάβλητη, 

όταν μόνο του οξυγόνου που βρίσκεται πλησίον του υδρογόνου έχει εντόνως αυξηθεί. 

Για τον λόγο αυτόν, η απόσταση Η···Ο είναι η μικρότερη που παρατηρήθηκε για τα 

συστήματα  που  μελετήθηκαν.  Επομένως,  ο  ασθενής  δεσμός  υδρογόνου  που 

σχηματίζεται από υδρογόνο ενωμένο με άζωτο είναι πιο ισχυρός από αυτόν που 

συμμετέχει υδρογόνο ενωμένο με άνθρακα. 

Τέλος,  σημαντική διαφορά υπάρχει  μεταξύ του  correlation energy  των δύο 

αυτών  συστημάτων.  Για  το  μεν  ιμιδαζόλιο+CO2 το  correlation  energy  αποτελεί 

περίπου το 43% του ολικού Β.Ε., ενώ για το δε τετραζόλιο+CO2, περίπου το 63%. 

Η. Πουρίνη και   CO  2

Η  πουρίνη,  ο  αρχικός  στόχος  αυτής  της  εργασίας,  αποτελεί  το  οργανικό 

κομμάτι  του  ZIF-20.  Έχει  τέσσερα  άζωτα,  εκ  των  οποίων  τα  τρία  δύνανται  να 

αλληλεπιδράσουν με το  CO2,  σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο σκελετό του υλικού 

όμως, συναντάται σε πρωτονιωμένη μορφή (purinate), όπου η πουρίνη έχει χάσει το 

υδρογόνο του αζώτου. Τα δύο άζωτα του ιμιδαζολικού δακτυλίου είναι συνδεδεμένα 

με άτομα ψευδαργύρου, σχηματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τρισδιάστατη δομή 

του υλικού. 
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ηλεκτροστατικού δυναμικού 

του τετραζολίου.



Εικόνα 5.12: Βελτιστοποιημένες δομές ιόντος πουρίνης και CO2.

Πρώτοι,  δοκιμαστικοί  υπολογισμοί  βελτιστοποίησης με  riMP2/def2-TZVPP 

στην ιοντισμένη πουρίνη εμφάνισαν σημαντική παραμόρφωση της γραμμικότητας του 

CO2,  έως και  40 μοίρες  (εικόνα 5.12).  Η απόσταση του άνθρακα του  CO2 με  το 

εκάστοτε άζωτο είναι περίπου στα 1.65Å, με εξαίρεση την δομή Δ. Πρόκειται πλέον 

για  δημιουργία  ασθενούς  ηλεκτροστατικού  δεσμού  μεταξύ  των  δυο  μονομερών, 

σχηματίζοντας καρβοξυλική ομάδα. Από natural population ανάλυση βρέθηκε ότι τα 

δύο οξυγόνα έχουν μερικό φορτίο περίπου -0.6. Η ενέργεια δέσμευσης υπολογίστηκε 

από το συγκεκριμένο επίπεδο θεωρίας να κυμαίνεται από 6.04kcal/mol για την δομή 

Δ, έως και 9.65kcal/mol για την δομή Β.

Οι μεγάλες αυτές Β.Ε. που υπολογίστηκαν για τα παραπάνω συστήματα είναι 

αποτέλεσμα του φορτίου της purinate. Στο υλικό όμως, δεν προβλέπεται τα οργανικά 

αυτά μόρια να είναι φορτισμένα, μιας και αυτό αντισταθμίζεται από το θετικό φορτίο 

του ψευδαργύρου. Επομένως, όλη μας η μελέτη μέσω μεθόδων υψηλής ακριβείας θα 

περιστραφεί γύρω από την αφόρτιστη πουρίνη και το CO2. Επίσης, αν και το ένα εκ 

των  τριών αζώτων με  ελεύθερο  ζεύγος  ηλεκτρονίων  είναι  συνδεδεμένο  με  άτομο 

ψευδαργύρου,  θα εξεταστεί  ώστε να είναι  η παρούσα μελέτη όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη. 

Οι βελτιστοποιημένες δομές για τα τρία διαφορετικά σημεία δέσμευσης (Σ.Δ.) 

φαίνονται στην εικόνα 5.13. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τα αποτελέσματά μας 

για τα τρία Σ.Δ., στα διάφορα διορθωμένα με counterpoise επίπεδα θεωρίας. 

       A                           B                         Γ                             Δ
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Εικόνα 5.13: Βελτιστοποιημένες δομές των τριών διαφορετικών σημείων δέσμευσης (Σ.Δ.) του 

CO2 στην πουρίνη.

Πουρίνη + CO2

Σ.Δ. 1 Σ.Δ. 2 Σ.Δ. 3
Hartree-Fock 2.08 2.21 2.89
riMP2 3.98 4.03 5.39
SCS-riMP2 3.29 3.37 4.53
SOS-riMP2 2.95 3.04 4.09
riMP2-R12 4.20 4.24 5.65
CCSD(T) 4.37 4.38 5.76

Και για τα τρία διαφορετικά σημεία δέσμευσης, το CO2 δεσμεύεται μέσω του 

EDA μηχανισμού. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά: για τα Σ.Δ. 1 και 2, η 

ενέργεια  δέσμευσης  είναι  στα  4.37kcal/mol (μέσω  της  προσεγγιστικής 

CCSD(T)/CBS),  την  στιγμή  που  για  το  Σ.Δ.  3 υπολογίστηκε  στα  5.76kcal/mol, 

δηλαδή περίπου στα 1.40kcal/mol ισχυρότερη δέσμευση. 

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του Σ.Δ.  3 και των υπόλοιπων δύο Σ.Δ. 

είναι  ότι  το Σ.Δ.  3  σταθεροποιείται  από ασθενή πλευρικό δεσμό υδρογόνου στον 

οποίο συμμετέχει υδρογόνο ενωμένο με άζωτο. Όπως δείξαμε πιο πάνω, ένας τέτοιος 

δεσμός  υδρογόνου είναι  πολύ πιο ισχυρός απ’  ότι  δεσμός  στον οποίο συμμετέχει 

υδρογόνο ενωμένο με άνθρακα. Μάλιστα, η έλλειψή του συγκεκριμένου υδρογόνου 

στην πρωτονιωμένη πουρίνη ευθύνεται για την ασθενέστερη εκ των τεσσάρων Β.Ε. 

που υπολογίστηκαν για το φορτισμένο σύστημα (εικόνα 5.12Δ). 

Η επίδραση του συγκεκριμένου υδρογόνου μπορεί και πάλι να εξηγηθεί από 

τον  χάρτη  ηλεκτροστατικού  δυναμικού  της  πουρίνης  (εικόνα  5.14)  και  από  τις 

αντίστοιχες αναδιανομές της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (Παράρτημα Γ.2 και Γ.3). Η 

ηλεκτρονιακή  πυκνότητα  είναι  εμφανώς  πιο  έντονη  στα  δύο  υδρογόνα  του 

        (1)                                              (2)                                   (3)
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ιμιδαζολικού δακτυλίου. Με αυτόν τον συλλογισμό, θα αναμέναμε μεγάλη ενέργεια 

δέσμευσης  και  για  το  Σ.Δ.  2,  που  περιέχει  υδρογόνο  με  έντονο  θετικό  (μπλε) 

ηλεκτροστατικό  δυναμικό.  Η  στερεοχημεία  όμως  της  πουρίνης  δεν  επιτρέπει  στο 

οξυγόνο του  CO2 να πλησιάσει τόσο κοντά στο υδρογόνο, χωρίς να επηρεαστεί η 

ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ C···N. Αυτό φαίνεται και από τις αποστάσεις 

μεταξύ C···N για τα τρία Σ.Δ, οι οποίες είναι παρεμφερείς μεταξύ τους: 2.803Å για το 

1, 2.843 Å για το 2 και 2.870 Å για το 3.

Προσεγγιστικά, μπορούμε να αποφανθούμε για το πόσο πιο ισχυρός είναι ο 

συγκεκριμένος δεσμός υδρογόνου. Η διαφορά της Β.Ε. για την δομή 3 από την 1 και 

2 είναι περίπου 1.40kcal/mol.  Δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση του κάθε αζώτου με 

το  CO2 είναι  η  ίδια και  για τις  τρεις δομές,  η διαφορά αυτή προέρχεται  από τον 

πλευρικό  δεσμό  υδρογόνου.  Από  την  διαφορά  των  1.4kcal/mol,  το  0.5kcal/mol 

αποτελεί  την  διαφορά  των  correlation  energies.  Γνωρίζοντας  πως  ο  δεσμός 

υδρογόνου είναι (σχεδόν) ηλεκτροστατικής φύσεως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι ο δεσμός υδρογόνου που συμμετέχει άτομο υδρογόνου ενωμένο με άζωτο είναι 

κατά  0.9kcal/mol ισχυρότερος  από  αυτόν  που  το  υδρογόνο  είναι  ενωμένο  με 

άνθρακα. 

Εικόνα 5.14: Χάρτης ηλεκτροστατικού δυναμικού της πουρίνης.
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Οι αναδιανομές  της  ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  πιστοποιούν  τα  παραπάνω. 

Για τα Σ.Δ. 1 και 2 παρατηρείται η αναμενόμενη συμπεριφορά, ενώ για το Σ.Δ. 3 η 

αναδιανομή  είναι  παρόμοια  με  αυτήν  του  τετραζολίου,  δηλαδή  ενός  ισχυρότερου 

δεσμού  υδρογόνου  που  προκαλείται  από  υδρογόνο  ενωμένο  με  άζωτο.  Τέλος,  το 

correlation  energy  είναι  και  για  τα  τρία  αυτά  συστήματα  στο  50%  της  ολικής 

ενέργειας. 

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει  (κεφάλαιο  2),  το  ZIF-20,  Zn(Pur)2,  έχει  την 

δυνατότητα  να  διαχωρίζει  μίγμα  CO2/CH4,  αποθηκεύοντας  εκλεκτικά  μέσα  στους 

πόρους του μονάχα το  CO2 (εικόνα 2.10α-β). Εξετάσαμε ποσοτικώς και με μεγάλη 

ακρίβεια την αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανικού μέρους του υλικού και του CO2. 

(Ο ψευδάργυρος  δεν  είναι  προσβάσιμος  από τα μόρια των αερίων  οπότε  και  δεν 

εξετάστηκε η αλληλεπίδραση του με αυτά.) 

Βελτιστοποιώντας το σύστημα πουρίνη···CH4, βρήκαμε δύο τοπικά ελάχιστα, 

δηλαδή δυο δομές που στη ανάλυση των δονητικών συχνοτήτων δεν μας έδωσαν 

καμία  αρνητική  (φανταστική)  συχνότητα.  Στην  δομή  1  (εικόνα  5.15α),  το  CH4 

βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της πουρίνης,  ενώ στην δομή 2 (εικόνα 5.15β), ο 

άνθρακας  του  μεθανίου  βρίσκεται  στο  ίδιο  επίπεδο  με  το  ετεροαρωματικό  μόριο. 

Υπολογίζοντας το όριο της ΜΡ2 (ΜΡ2-R12) και για τα συστήματα πουρίνης···CH4, 

παρατηρούμε ότι η ενέργεια δέσμευσης του μεθανίου είναι στα 2.74kcal/mol για την 

δομή 1 και στα 2.20kcal/mol για την δομή 2. Δηλαδή, η δέσμευση του μεθανίου από 

την πουρίνη είναι ασθενέστερη περισσότερο από το ήμισυ απ’ ότι η δέσμευση του 

διοξειδίου  του  άνθρακα.  Για  τον  λόγο  αυτό,  το  ZIF-20 έχει  την  δυνατότητα  να 

διαχωρίζει μίγμα αποτελούμενο από τα δύο αυτά αέρια, όπως ακριβώς έχουν δείξει 

και οι πειραματικές μελέτες. 

Εικόνα 5.15: Δομές ελαχίστου για το σύστημα πουρίνης···CH4.

(α) (β)
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Στην συνέχεια, θελήσαμε να εξετάσουμε την επίδραση της αρωματικότητας 

στην ενέργεια δέσμευσης του CO2 στην πουρίνη. Για τον λόγο αυτό εξετάσαμε την 

ιμιδαζοπυριδίνη, την αδενίνη και την ιμιδαζοπυριδαμίνη με το τριατομικό γραμμικό 

μόριο. Και για τα τρία αυτά συστήματα εξετάστηκε η αντίστοιχη θέση δέσμευσης με 

την Σ.Δ. 3 της πουρίνης, εφόσον αυτή μας έδωσε και την μεγαλύτερη Β.Ε..

Θ. Ιμιδαζοπυριδίνη/ Αδενίνη/ Ιμιδαζοπυριδαμίνη και   CO  2

Οι βελτιστοποιημένες δομές των τριών αυτών συστημάτων παρουσιάζονται 

στην εικόνα 5.16. Τα αποτελέσματα που λάβαμε από τα διάφορα επίπεδα θεωρίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ οι λόγοι που ωθήσανε στην εξέταση 

των συγκεκριμένων συστημάτων αναφέρονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Εικόνα 5.16: Βελτιστοποιημένες δομές της (1) ιμιδαζοπυριδίνης, (2) αδενίνης και (3) 

ιμιδαζοπυριδαμίνης με το CO2.

Ιμιδαζοπυριδίνη Αδενίνη Ιμιδαζοπυριδαμίνη
Hartree-Fock 3.06 3.27 3.44
riMP2 5.65 5.73 5.97
SCS-riMP2 4.74 4.85 5.05
SOS-riMP2 4.29 4.41 4.59
riMP2-R12 5.92 6.00 6.26
CCSD(T) 6.00 6.13 6.39

Η ιμιδαζοπυριδαμίνη προκύπτει από αντικατάσταση ενός άζωτου του εξαμελή 

δακτυλίου της πουρίνης (του Σ.Δ. 1). Η αλλαγή αυτή σχεδόν μετατρέπει την χημεία 

του εξαμελή δακτυλίου: στην μεν πουρίνη έχει την δομή της πυριμιδίνης, στην δε 

      (1)                                     (2)                                      (3)
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ιμιδαζοπυριδίνη την δομή της πυριδίνης.  Όπως είδαμε παραπάνω,  η πυριδίνη έχει 

μεγαλύτερη  ενέργεια  δέσμευσης  για  το  CO2 από  την  πυριμιδίνη  κατά  περίπου 

0.5kcal/mol και  όπως  είχαμε  εξηγήσει,  αυτό  συμβαίνει  λόγω  της  μεγαλύτερης 

ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  στο  άζωτο  της  πυριδίνης.  Για  τον  ίδιο  λόγο,  η 

ιμιδαζοπυριδίνη  έχει  μεγαλύτερη  Β.Ε. από  την  πουρίνη.  Η  μεταβολή  της 

ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  του  αζώτου  της  ιμιδαζοπυριδίνης,  σε  σχέση  με  του 

αντίστοιχου  αζώτου  της  πουρίνης  αποτυπώνεται  στον  χάρτη  ηλεκτροστατικού 

δυναμικού (εικόνα 5.17). 

Μια άλλη μεταβολή στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα του εξαμελή δακτυλίου 

της πουρίνης προκαλείται από την αντικατάσταση ενός υδρογόνου με μια αμινική 

ομάδα.  Για  τον  λόγο  αυτόν  εξετάσαμε  την  αλληλεπίδραση  της  αδενίνης  με  το 

διοξείδιο του άνθρακα, όπου δηλαδή έχουμε αντικαταστήσει το αντιδιαμετρικό, ως 

προς το εξεταζόμενο άζωτο, υδρογόνο με μια αμινική ομάδα (-ΝΗ2). Το άζωτο της 

αμίνης  συνεισφέρει  ηλεκτρόνια  στο  π-ηλεκτρονιακό  σύστημα  του  δακτυλίου,  με 

αποτέλεσμα  το  άζωτο  που  δεσμεύει  το  CO2 να  έχει  μεγαλύτερη  ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα (εικόνα 5.17). Επομένως, η αδενίνη δεσμεύει ισχυρότερα το CO2. 

Εικόνα 5.17: Χάρτες ηλεκτροστατικών δυναμικών της (1) ιμιδαζοπυριδίνης, (2) αδενίνης και (3) 

ιμιδαζοπυριδαμίνης.

Εισάγοντας  ταυτόχρονα  στην  πουρίνη  της  δύο  παραπάνω  αλλαγές, 

καταλήγουμε  στο  σύστημα  ιμιδαζοπυριδαμίνη+CO2,  το  οποίο  μας  έδωσε  την 

μεγαλύτερη ενέργεια δέσμευσης: 6.39kcal/mol με την προσεγγιστική CCSD(T)/CBS. 

Και  οι  δυο  αντικαταστάσεις  συνεισφέρουν  στην  αύξηση  της  ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας  του  αζώτου  και  σε  συνδυασμό  με  τον  πλευρικό  δεσμό  υδρογόνου, 

φτάνουμε σε αυτήν την τιμή της Β.Ε.. 

         (1)                                         (2)                                        (3)
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Ι.   Extrapolation Schemes  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο 4, η ΜP2-R12 μέθοδος φτάνει στο 

όριο  της  MP2 μεθόδου  μέσω  ενός  αναπτύγματος  όρων  που  εξαρτώνται  από  τις 

διαηλεκτρονιακές αποστάσεις. Η μέθοδος αυτή συγκλίνει γρηγορότερα από την κοινή 

ΜΡ2, δηλαδή φτάνει στο όριο της με μικρότερο σετ βάσεων από αυτό που χρειάζεται 

η ΜΡ2. 

Στο  κεφάλαιο  4  είχαμε  επίσης  αναφέρει  κι  έναν  ακόμα  τρόπο  για  να 

πλησιάσουμε το όριο της ΜΡ2. Αυτός είναι μέσω της οικογένειας των σετ βάσεων 

του Dunning (aug-cc-pVXZ, με X=2-6) και της εξίσωσης (4.23), η οποία μας οδηγεί 

να εξάγουμε συμπερασματικά αποτελέσματα για την σύγκλιση της ΜΡ2. 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών μέσω της riΜΡ2/aug-cc-pVXZ, με Χ=3-5, 

και των  extrapolation μέσω  Χ=3/Υ=4 (34) και  Χ=4/Υ=5 (45) παρουσιάζονται στην 

εικόνα  5.18,  για  κάποια  επιλεγμένα  συστήματα  που  μελετήθηκαν.  Αναλυτικοί 

πίνακες αποτελεσμάτων για όλα τα υπό μελέτη συστήματα της παρούσας εργασίας 

υπάρχουν στο παράρτημα Γ.7. Στην συγκεκριμένη γραφική παράσταση (εικόνα 5.18) 

έχουν  προστεθεί  τα  αποτελέσματα  της  προσεγγιστικής  CCSD(T)/CBS,  ως  μέτρο 

σύγκρισης  της  σύγκλισης  της  ΜΡ2.  Τέλος,  η  aug-cc-pVDZ δίνει  συστηματικά 

λανθασμένα αποτελέσματα, ενώ η σύγκλιση επήλθε πριν την χρησιμοποίηση της aug-

cc-pV6Z. Για τον λόγο αυτόν, τα συγκεκριμένα σετ βάσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν. 

Παρατηρούμε  πως  για  όλα  τα  συστήματα,  τα  (34)  και  (45)  extrapolation 

schemes συγκλίνουν σε μια δεδομένη τιμή, το όριο της ΜΡ2. Η λαμβανόμενη αυτή 

τιμή είναι σε πολύ καλή συμφωνία με την λαμβανόμενη τιμή από το όριο της ΜΡ2, 

όπως  υπολογίστηκε  από  την  riMP2-R12,  με  σχετικό  σφάλμα  περίπου  1%.  Οι 

ενέργειες  δέσμευσης  που  υπολογίστηκαν  από  την  προσεγγιστική  CCSD(T)/CBS 

μέθοδο  είναι  (ελάχιστα)  υψηλότερες  από  αυτές  των  συμπερασματικών 

αποτελεσμάτων.  Αυτό  είναι  απολύτως  λογικό,  διότι  η  CCSD(T) παρέχει  μια  πιο 

ολοκληρωμένη  περιγραφή  του  ηλεκτρονιακού  συσχετισμού  και  άρα  περιγράφει 

ορθότερα την αλληλεπίδραση μεταξύ των μονομερών των συστημάτων μας. 
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Εικόνα 5.18: Σύγκλιση της ΜΡ2 μέσω extrapolation schemes για επιλεγμένα συστήματα της 

παρούσας εργασίας.

ΙΑ.   DFT   και   DFT  -D  

Ι. Αναζήτηση ιδανικότερου συναρτησιακού

Μέσα  στους  αρχικούς  σκοπούς  της  εργασίας  αυτής  ήταν  να  βρεθεί  μια 

υπολογιστική μέθοδος που να μπορεί να φτάσει σε ακρίβεια τις προαναφερθείσες ab 

initio μεθόδους,  η  οποία  βεβαίως  να  είναι  λιγότερο  απαιτητική  σε  υπολογιστικό 

χρόνο.  Εφόσον  βρεθεί  μια  τέτοια  μέθοδος,  τότε  θα  μπορούσαμε  να  την 

χρησιμοποιήσουμε εκτενώς σε μεγαλύτερα συστήματα, προσομοιώνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο με υψηλή ακρίβεια τμήματα και επιφάνειες των υπό μελέτη υλικών. 

Η  μεθοδολογία  και  η  ανάπτυξη  της  θεωρίας  του  συναρτησιακού  της 

πυκνότητας  (DFT),  καθώς  και  οι  αμέτρητες 

εφαρμογές  που  έχει  βρει  η  ίδια  στην  μελέτη 

ιδιοτήτων  των  υλικών,  μας  ώθησε  στην 

χρησιμοποίησή της για την μελέτη των συστημάτων 

              T        Q          5                              (34)     (45)
           Σετ Βάσεων

CCSD(T)/
CBS

Συναρτησιακό Β.Ε. 
(kcal/mol)

S-VWN 6.40
BP86 1.71
BLYP 1.64
B-VWN 0.40
TPSS 2.28
PBE 3.00
B3LYP 2.45
TPSSh 2.42
PBE0 3.22
CCSD(T) 4.66
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μας.  Το  υπολογιστικό  πακέτο  που  χρησιμοποιείται  κατά  κύριο  λόγο  από  το 

εργαστήριό μας, μας παρέχει μια πληθώρα από συναρτησιακά. Για τον λόγο αυτό 

εξετάστηκε  αρχικά  ποιο  συναρτησιακό  μας  δίνει  αποτελέσματα  κοντά  στους 

benchmark  υπολογισμούς  μας,  δηλαδή  σε  σύγκριση  με  τα  αποτελέσματα  της 

προσεγγιστικής  CCSD(T)/CBS  μεθόδου.  Τα συναρτησιακά που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι το  S-VWN,  το μοναδικό  LDA συναρτησιακό που πιθανών να μας έδινε ορθή 

περιγραφή των συστημάτων  μας,  τα  GGA  συναρτησιακά  BP86,  BLYP,  B-VWN, 

ΤPSS και  PBE, καθώς και τα υβριδικά  B3LYP, TPSSh και PBE0.  Για τα  LDA και 

GGA συναρτησιακά χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση RI, εν αντιθέσει με τα υβριδικά 

συναρτησιακά, στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη προσέγγιση. 

Χρησιμοποιήσαμε το ίδιο σετ βάσεων με τους προηγούμενους υπολογισμούς 

(aug-cc-pVTZ), για να ληφθούν όσο το δυνατόν πιο συγκρίσιμα αποτελέσματα. Για 

το  συγκεκριμένο  σετ  βάσεων  δεν  υπάρχει  αντίστοιχο  βοηθητικό  (auxiliary) σετ 

βάσεων  για  την  εφαρμογή  της  προσέγγισης  RI (jbas).  Για  τον  λόγο  αυτόν 

χρησιμοποιήθηκε  ως  βοηθητικό  σετ  μια  άλλη  τριπλή  ζήτα  βάση,  η  def2-TZVPP. 

Όπως θα δείξουμε παρακάτω, η χρησιμοποίηση της δεν επιφέρει κανένα σφάλμα στα 

αποτελέσματά μας. 

 Για  να βρούμε πιο  συναρτησιακό δίνει  τα βέλτιστα αποτελέσματα  για τα 

συστήματα μας, εκτελέσαμε single-point υπολογισμούς για το απλούστερο σύστημά 

μας, την πυριδίνη με το διοξείδιο του άνθρακα. Συγκρίσεις γίνονται για την ενέργεια 

δέσμευσης  του  CO2 στο  αρωματικό  μόριο.  Όλοι  οι  υπολογισμοί  έγιναν  στην 

βελτιστοποιημένη  δομή  μέσω  riMP2/def2-TZVPP.  Χρησιμοποιήσαμε  την 

counterpoise διόρθωση στο basis set superposition error. Τα αποτελέσματα από τους 

DFT υπολογισμούς παρουσιάζονται στον διπλανό πίνακα, ενώ ως μέτρο σύγκρισης 

έχουμε την Β.Ε. από τον benchmark προσεγγιστικό CCSD(T)/CBS υπολογισμό. 

Το μοναδικό LDA συναρτησιακό που εξετάστηκε (S-VWN), έδωσε ενέργεια 

δέσμευσης  πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της CCSD(T).  Είναι  γνωστή η τάση των 

LDA συναρτησιακών  να  υπερεκτιμάνε  εν  γένει  τις  ενέργειες  αλληλεπίδρασης  κι 

επομένως  δεν  μας  εξέπληξε  το  αποτέλεσμα  αυτό.  Αντίθετα,  το  αντίστοιχο  GGA 

συναρτησιακό (B-VWN) έδωσε πολύ μικρή  Β.Ε.. Για τον λόγο αυτό, τα δύο αυτά 

συναρτησιακά  δεν  χρησιμοποιήθηκαν  ξανά.  Τα  υπόλοιπα  GGA συναρτησιακά 

(ΒΡ86, BLYP, TPSS  και  PBE) μας έδωσαν πιο λογική τιμή της  Β.Ε. σε σχέση με 

αυτήν της CCSD(T), με το ΡΒΕ να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Από τα τρία υβριδικά 
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συναρτησιακά  που εξετάστηκαν  (B3LYP,  TPSSh και PBE0),  ξεχώρισε  το  ΡΒΕ0, 

διότι μόνο το αυτό κατάφερε να ξεπεράσει την τιμή του ΡΒΕ και να πλησιάσει αυτήν 

της CCSD(T).

Η σχετική ακρίβεια των συναρτησιακών αυτών επιβεβαιώθηκε και με single-

point υπολογισμούς που έγιναν στο σύστημα πουρίνης+CO2 (Σ.Δ. 3), των οποίων τα 

αποτελέσματα  βρίσκονται  στο  Παράρτημα  Γ.5.  Και  σε  αυτήν  την  περίπτωση,  τα 

συναρτησιακά ΡΒΕ (3.58kcal/mol) και ΡΒΕ0 (3.87kcal/mol) πλησιάζανε περισσότερο 

την τιμή της προσεγγιστικής CCSD(T)/CBS μεθόδου (5.76kcal/mol). 

Αν και το λογικό θα ήταν να συνεχίζαμε την εργασία μας χρησιμοποιώντας το 

ΡΒΕ0  συναρτησιακό,  μιας  και  αυτό  αποτελεί  διόρθωση  του  ΡΒΕ  και  μας  δίνει 

συστηματικά  υψηλότερες  ενέργειες  δέσμευσης,  παρόλα  αυτά,  εμείς  επιλέξαμε  το 

ΡΒΕ για 2 σημαντικούς λόγους. Πρώτον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε  της  προσέγγιση  RI στα  υβριδικά  τροχιακά,  την  συμβολή  της 

οποίας στην επιτάχυνση των υπολογισμών θα συζητήσουμε παρακάτω. Δεύτερον, η 

PBE  επιδέχεται  περεταίρω διόρθωση μέσω της  ημιεμπειρικής  DFT-D  μεθόδου,  η 

οποία πλησιάζει  σε ακρίβεια πολύ περισσότερο απ’ ότι  η ΡΒΕ0. Για τους λόγους 

αυτούς, ό,τι DFT υπολογισμό εκτελέσαμε, χρησιμοποιήσαμε το ΡΒΕ συναρτησιακό. 

II. Παράμετροι DFT υπολογισμών

Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση των υπολοίπων συστημάτων μέσω της 

riPBE μεθόδου,  οφείλαμε  να  βρούμε  τις  βέλτιστες  παραμέτρους  για  αυτούς  τους 

υπολογισμούς. 

Η πρώτη και κύρια παράμετρος ήταν η επίδραση του σετ βάσεων και πως 

αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματά μας. Εξετάστηκαν μόνο τριπλής-ζήτα σετ βάσεων, 

κι  αυτό  διότι  αρχική  μας  πρόθεση  ήταν  η  χρησιμοποίηση  του  aug-cc-pVTZ που 

χρησιμοποιήθηκε στου ab initio υπολογισμούς. Η aug-cc-pVTZ βάση δεν έχει όμως 

αντίστοιχο  jbas βοηθητικό  σετ  βάσεων  για  την  προσέγγιση  RI.  Επομένως 

συγκρίναμε τα αποτελέσματα με υπολογισμούς που έγιναν με  RI  ή μη, μέσω του 

def2-TZVPP βοηθητικού  σετ  βάσεων.  Τα  αποτελέσματα  αυτών  των  single-point 

υπολογισμών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι τους 

(ως  riΡΒΕ/aug-cc-pVTZ/def2-TZVPP  υποδηλώνουμε την μέθοδο  riPBE  με το σετ 

βάσεων aug-cc-pVTZ και το βοηθητικό σετ βάσεων def2-TZVPP). 
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Β .Ε. (kcal/mol) Χρόνος (min)
PBE/def2-TZVPP 2.92 21:40
PBE/aug-cc-pVTZ 3.00 02:37:15
riPBE/def2-TZVPP/def2-TZVPP 2.92 02:50
riPBE/aug-cc-pVTZ/def2-TZVPP 3.00 09:15
riPBE/aug-cc-pVTZ/def2-QZVPP 3.00 11:40

Βλέπουμε πως το τριπλό-ζήτα σετ βάσεων aug-cc-pVTZ μας έδωσε ενέργεια 

δέσμευσης  του  CO2 στην  πυριδίνη  3.00kcal/mol.  Το  μικρότερο  τριπλό-ζήτα  σετ 

βάσεων def2-TZVPP μας έδωσε 2.92, τιμή αναμενομένη, αν αναλογιστούμε πως το 

aug-cc-pVTZ αποτελείται  από  μεγαλύτερο  ανάπτυγμα  όρων,  το  οποίο 

συμπεριλαμβάνει συναρτήσεις που περιγράφουν το  diffusion  των ηλεκτρονίων, και 

άρα  αποτελεί  πιο  πλήρη  περιγραφή  της  κυματοσυνάρτησης.  Η  χρήση  ή  μη  της 

προσέγγισης RI δεν επηρεάζει την τιμή της ενέργειας δέσμευσης από το εκάστοτε σετ 

βάσεων, αλλά επηρεάζει αισθητά τον χρόνο των υπολογισμών μας. Η ΡΒΕ με την 

μικρή  def2-TZVPP  χρειάζεται  σχεδόν  22  λεπτά,  ενώ η  μεγαλύτερη  aug-cc-pVTZ 

περίπου δυόμιση ώρες! Οι χρόνοι αυτοί ελαττώνονται αισθητά με την  riPBE: μόλις 

τρία  και  εννιά  λεπτά,  αντίστοιχα!  Ως  βοηθητικό  σετ  βάσεων  δοκιμάστηκε  και  η 

τετραπλή-ζήτα  def2-QZVPP,  χωρίς  όμως  να  επηρεάζει  τα  αποτελέσματα  μας.  Η 

μέθοδος λοιπόν που συνδυάζει καλύτερη ακρίβεια και ικανοποιητικότερους χρόνους 

είναι η  riPBE/aug-cc-pVTZ  με το  def2-TZVPP βοηθητικό σετ βάσεων και για τον 

λόγο αυτόν προτιμήθηκε για τους υπόλοιπους υπολογισμούς. 

Σημαντική είναι και η χρησιμοποίηση του σωστού πλέγματος (grid) πάνω στο 

οποίο  υπολογίζεται  η  ηλεκτρονιακή  πυκνότητα,  όπως  απαιτεί  ο  φορμαλισμός  της 

DFT.  Μέχρι αυτό το σημείο χρησιμοποιούσαμε το m4 πλέγμα. Μεγαλύτερο πλέγμα 

(m5) δεν επηρέασε την τιμή της ενέργειας δέσμευσης (3.00kcal/mol). 

Τέλος, όταν χρησιμοποιείται  diffuse  κυματοσυνάρτηση, όπως στην δική μας 

περίπτωση,  προτείνεται  η  εισαγωγή  της  παραμέτρου  diffuse στο  μέγεθος  του 

πλέγματος. Αυτή αυξάνει το μέγεθος του grid βρίσκοντας το τετράγωνο του εμβαδού 

του πλέγματος (quadrature grid).110 Αν και δοκιμάσαμε τις επιλογές diffuse 2 
και  diffuse 4, δεν βρέθηκε καμία μεταβολή στην ενέργεια δέσμευσης του  CO2 

στην πυριδίνη, οπότε και η συγκεκριμένη παράμετρος δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά. 

ΙΙΙ. Αποτελέσματα DFT, DFT-D και DFT-D2
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Κανένα συναρτησιακό της DFT δεν μπορεί να πλησιάσει σε ακρίβεια τις  ab 

initio μεθόδους  που  περιλαμβάνουν  τον  ηλεκτρονιακό  συσχετισμό  (θεωρία 

διαταραχών,  coupled-cluster, CI) για την περιγραφή ασθενών αλληλεπιδράσεων. Ο 

βασικότερος  λόγος  γι’  αυτό  είναι  η  πλήρης  έλλειψη  της  αλληλεπικάλυψης  των 

ηλεκτρονιακών  πυκνοτήτων  μεταξύ  των  μονομερών  και  άρα  ο  ηλεκτρονιακός 

συσχετισμός περιγράφεται ελλιπώς από τον φορμαλισμό της θεωρίας αυτής.  Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία να περιγράψει ασθενείς αλληλεπιδράσεις, όπως τις 

δυνάμεις  διασποράς  (dispersion  forces),  οι  οποίες  βασίζονται  στον  ηλεκτρονιακό 

συσχετισμό. 

Τα  συστήματα  που  εξετάσαμε  κυριαρχούνται  από  δυνάμεις  διασποράς,  εξ 

αιτίας της τετραπολικής φύσης του  CO2.  Γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρείται αυτή η 

μεγάλη απόκλιση της DFT από τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τα υψηλότερης 

ακρίβειας επίπεδα θεωρίας (ΜP2, CCSD(T)).

Όπως  έχουμε  ήδη  συζητήσει  στο  κεφάλαιο  4,  ο  ημιεμπειρικός  όρος  της 

μεθόδου που εισήγαγε ο  Grimme  το 2004 αποτελεί μια απλή λύση στο πρόβλημα 

αυτό. Για τον λόγο αυτό, θελήσαμε να εφαρμόσουμε την μεθοδολογία αυτήν στα δικά 

μας συστήματα. Δοκιμάστηκαν και οι δυο διαφορετικές εφαρμογές της, τις οποίες τις 

ονομάσαμε  DFT-D  (2004)  και  DFT-D2  (2006,  νεότερη  έκδοση  της  DFT-D). 

Χρησιμοποιήσαμε  το  μοντέλο  της  riDFT/aug-cc-pVTZ/def2-TZVPP και  στις 

ληφθήσες ενέργειες προστέθηκε η ενέργεια διασποράς, όπως υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (4.51). 

Αρχικά θελήσαμε να βρούμε την αποτελεσματικότητα των PBE, PBE-D και 

PBE-D2 στο πιο απλό σύστημα που έχουμε μελετήσει (πυριδίνη+CO2). Για τον λόγο 

αυτόν, υπολογίσαμε την δυναμική καμπύλη του διμερούς, συναρτήσει της απόστασης 

του  αζώτου  της  πυριδίνης  με  τον  άνθρακα  του  διοξειδίου  (Ν···C).  Για  μέτρο 

σύγκρισης  υπολογίσαμε  την  αντίστοιχη  ενεργειακή  καμπύλη  με  το  riMP2/def2-

TZVPP επίπεδο θεωρίας (εικόνα 5.19). Επίσης, στην εικόνα αυτή παρουσιάζουμε και 

την επίδραση της χρήσης ή μη της counterpoise διόρθωσης. 
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Εικόνα 5.19: Δυναμική καμπύλη του συστήματος πυριδίνη+CO2 μέσω της ΡΒΕ, PBE-D, PBE-D2 

riMP2.

Παρατηρούμε πως η PBE αποτυγχάνει, τόσο στον ποσοτικό υπολογισμό της 

ενέργειας  δέσμευσης,  όσο  και  στον  προσδιορισμό  του  ελαχίστου  της  δυναμικής 

καμπύλης,  αφού  το  παρουσιάζει  κατά  0.2Å  μετατοπισμένο.  Αντιθέτως,  οι  δύο 

διορθωμένες  DFT μέθοδοι περιγράφουν σωστά το ελάχιστο, ενώ προσεγγίζουν την 

καμπύλη της riMP2, με την PBE-D2 μάλιστα να την ξεπερνά. Αυτό είναι λογικό, από 

την  στιγμή  που  η  DFT-D  έχει  παραμετροποιηθεί  με  βάση  υψηλότερης  ακρίβειας 

μεθόδους. 

Παρατηρούμε  λοιπόν  πως  η  έλλειψη  της  περιγραφής  της  ενέργειας 

συσχέτισης  στον  φορμαλισμό  της  DFT οδηγεί  σε  σημαντικά  σφάλματα  για  τα 

συστήματά  μας.  Η  περιγραφή  της  αλληλεπίδρασης  του  τετραπολικού  μορίου  του 

διοξειδίου του άνθρακα με τα πλούσια ηλεκτρονιακά άζωτα των ετεροαρωματικών 

μορίων επιβάλει να συμπεριληφθεί ο ηλεκτρονιακός συσχετισμός και άρα οι δυνάμεις 

διασποράς.  Είναι  γνωστή  η  αδυναμία  της  θεωρίας  του  συναρτησιακού  της 

πυκνότητας να συμπεριλάβει την επίδραση των δυνάμεων διασποράς στην ενέργεια 

και στις υπόλοιπες μοριακές ιδιότητες. Τα αποτελέσματά μας πιστοποιούν αυτήν την 

αδυναμία.  Αλλά επίσης  μας  υποδεικνύουν  πως  η  εισαγωγή ενός  εμπειρικού  όρου 

μπορεί  να  μας  οδηγήσει  σε  ορθότερα,  υψηλής  ακρίβειας  αποτελέσματα.   Όσο 
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καλύτερη  είναι  η  περιγραφή  της  ενέργειας  διασποράς,  τόσο  καλύτερα  και  τα 

λαμβανόμενα αποτελέσματα. 

Συνεχίζοντας,  εκτελέσαμε  single-point  υπολογισμούς  με  PBE,  PBE-D και 

PBE-D2 για  όλα  τα  συστήματα  που  έχουν  αναφερθεί  μέχρι  αυτό  το  σημείο.  Τα 

αποτελέσματα παρατίθενται στην εικόνα (5.20) μαζί με τα benchmark αποτελέσματα 

της προσεγγιστικής CCSD(T)/CBS. Παρατηρούμε ότι η ΡΒΕ αποτυγχάνει να φτάσει 

σε ακρίβεια τις τιμές της  CCSD(T), δίνοντας μονάχα το 61% της ολικής ενέργειας 

δέσμευσης  (μέσος  όρος  για  όλα  τα  συστήματα.).  Πολύ  καλύτερη  συμπεριφορά 

δείχνουν οι ΡΒΕ υπολογισμοί με την διόρθωση της ενέργειας διασποράς. Η μεν ΡΒΕ-

D φτάνει ως και 80% της ενώ η ΡΒΕ-D2 έως και 94%.

Το κέρδος από αυτήν την ανάλυση είναι πολλαπλό. Καταρχάς, πιστοποιείται η 

σημαντικότατη συμβολή της ενέργειας διασποράς στην μελέτη της αλληλεπίδρασης 

του  CO2 με τα ετεροαρωματικά μόρια. Κατά δεύτερον,  έχουμε στα χέρια μας μια 

απλή  μέθοδο  η  οποία  λύνει  (για  τα  συγκεκριμένα  συστήματα  τουλάχιστον)  την 

έλλειψη  της  περιγραφής  της  ενέργειας  διασποράς  από  την  DFT.  Τρίτον,  και 

σημαντικότερο, έχουμε πλέον στο οπλοστάσιο μας μια υπολογιστικά  “οικονομική” 

μέθοδο  που  μπορεί  να  υπολογίζει  διαφορές  ενεργειών  με  ακρίβεια  CCSD(T) και 

δομές με ακρίβεια MP2. Αυτό πιστοποιείται από το εξής γεγονός: για το πιο απλό μας 

σύστημα  (πυριδίνη+CO2) χρειαστήκαμε  16  ώρες  για  τον  υπολογισμό  του 

ολοκληρωμένου σετ βάσεων της ΜΡ2 μέσω της MP2-R12 και άλλες 5 μέρες για την 

CCSD(T)/6-311++G**. Με την riDFT-D χρηστήκαμε μόλις 2 ώρες…

Γίνεται  λοιπόν  κατανοητό  πως  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στην  μελέτη 

μεγαλύτερων, πολυηλεκτρονιακών συστημάτων, εξάγοντας ποσοτικά αποτελέσματα. 

Είμαστε δηλαδή σε θέση να  εξομοιώσουμε τμήματα των υλικών που θέλουμε να 

μελετήσουμε μέσω της μεθοδολογίας της DFT. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει με 

τους σημερινούς υπολογιστές μέσω υπολογισμών MP2 ή CCSD(T). 
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Εικόνα 5.20: Β.Ε. του CO2 στην (1) πυριδίνη, (2) πυριδαμίνη, (3) πυριδαζίνη, (4) πυραζίνη, (5) 

τριαζίνη, (6) ιμιδαζόλιο, (7) τετραζόλιο, (8) πουρίνη Σ.Δ. 1, (9) πουρίνη Σ.Δ. 2, (10) πουρίνη Σ.Δ. 

3, (11) ιμιδαζοπυριδίνη, (12) αδενίνη και (13) ιμιδαζοπυριδαμίνη μέσω της PBE, PBE-D, PBE-D2 

και CCSD(T)/CBS.

103



6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ   CO  2   ΜΕ   

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 

ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ

Α. Σκοπός της Εργασίας

Αν  και  το  κύριο  μέρος  της  εργασίας  μας  αναφέρεται  στην  μελέτη  της 

αλληλεπίδρασης του  CO2 με αζωτούχα ετεροαρωματικά μόρια, υπολογισμοί έγιναν 

και για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης του γραμμικού τριατομικού μορίου με 

διάφορα  άλλα  αρωματικά  μόρια.  Απώτερός  μας  σκοπός  ήταν  η  μελέτη  της 

προσρόφησης  του  αερίου  σε  νανοϋλικά  όπως  νανοσωλήνες  άνθρακα  (carbon 

nanotubes -  CNTs)111,  νανοσωλήνες πυριτίου-άνθρακα (silicon-carbon nanotubes – 

SiCNTs)112 και νανοσωλήνες βορίου-αζώτου (boron-nitride nanotubes – BNNTs)113. 

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν αρωματικοί δακτύλιοι, όπως C6H6 (βενζόλιο), N3B3H6 

και  Si3C3H6, για τον ποιοτικό, αλλά και ποσοτικό υπολογισμό της αλληλεπίδρασής 

τους με το CO2. 

Β. Μεθοδολογία

Οι ab initio μέθοδοι υψηλής ακρίβειας που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4 και 

χρησιμοποιήθηκαν στα συστήματα του κεφαλαίου 5 αποφεύχθηκαν για τα συστήματα 

του  παρόντος  κεφαλαίου.  Οι  μέθοδοι  αυτοί  μπορούν να  εφαρμοστούν  μονάχα σε 

μικρά  συστήματα.  Δεδομένου  ότι  τελικός  μας  σκοπός  ήταν  η  μελέτη  της 

αλληλεπίδρασης  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  με  πολυατομικά  συστήματα  (<60 

άτομα),  χρησιμοποιήσαμε  κυρίως  DFT αλλά  και  MP2,  όπου  αυτή  ήταν 

υπολογιστικώς  επιτρεπτή.  Αναλυτικά,  τα  στάδια  της  μελέτης  μας  παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

1. Βελτιστοποίηση των δομών των μονομερών μέσω   riPBE/def2-TZVPP  .   

2. Βελτιστοποίηση των δομών των διμερών μέσω   riPBE/def2-TZVPP  .   
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3. Βελτιστοποίηση  των  δομών  των  διμερών  μέσω    riMP2/def2-TZVPP.   

Χρησιμοποιήθηκε η frozen-core προσέγγιση. Στα μεγαλύτερα συστήματα 

(για παράδειγμα  CNT) η ΜΡ2 είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, οπότε και 

δεν χρησιμοποιήθηκε.

4. Ανάλυση  δονητικών  συχνοτήτων  μέσω  της    riMP2/def2-TZVPP  .  Η 

ανάλυση  δονητικών  συχνοτήτων  όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει,  αποτελεί 

έναν  απλό  τρόπο  για  να  γνωρίζουμε  αν  η  βελτιστοποιημένη  μας  δομή 

αποτελεί ελάχιστο της δυναμικής καμπύλης ή σαγματικό σημείο. Για τα 

πολυηλεκτρονιακά  συστήματα,  όπως  οι  νανοσωλήνες,  ήταν  αδύνατη  η 

ανάλυση, ακόμα κι αν αυτή γινόταν μέσω της DFT. Για τον λόγο αυτόν, 

τα  αποτελέσματα  των  βελτιστοποιημένων  δομών  για  τα  συγκεκριμένα 

συστήματα εξήχθησαν συμπερασματικά.

5. Single  point    υπολογισμοί  μέσω  της    PBE/def2-TZVPP   και  της   PBE-  

D2/def2-TZVPP.     Η  aug-cc-pVTZ τριπλή-ζήτα  βάση  αποτελεί  ιδιαίτερα 

μεγάλη βάση ώστε να την χρησιμοποιήσουμε στους νανοσωλήνες. Για τον 

λόγο αυτό προτιμήθηκε η μικρότερη τριπλή-ζήτα def2-TZVPP για όλα τα 

συστήματα,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  καταλήξουμε  σε  ασφαλή 

συμπεράσματα.  Επίσης,  δεν χρησιμοποιήθηκε η  DFT-D, διότι  η αρχική 

εφαρμογή  της  μεθόδου  δεν  περιείχε  συντελεστές  C6 για  τα  άτομα που 

θέλαμε να συμπεριλάβουμε (Si και B).

6. Υπολογισμός  των  χαρτών  ηλεκτροστατικών  δυναμικών  (  electrostatic   

potential map)   των ετεροαρωματικών μορίων.   Αυτοί υπολογίστηκαν μόνο 

για τα μικρά συστήματα. Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία με αυτή που 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5 (HF/aug-cc-pVTZ).

Γ. Βενζόλιο και   CO  2

Ξεκινήσαμε την μελέτη μας βελτιστοποιώντας διάφορες δομές του διμερούς 

βενζολίου···CO2 (riMP2/def2-TZVPP). Από αυτές, σταθερότερη και με την μικρότερη 

ενέργεια  ήταν  η  δομή  στην  οποία  το  CO2 είναι  διευθετημένο  πάνω  από  το  π-
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ηλεκτρονιακό  σύστημα  του  βενζολίου,  παράλληλα  ως  προς  τον  δακτύλιο  (εικόνα 

6.1α). Συγκεκριμένα, ο άνθρακας του CO2 βρίσκεται σχεδόν πάνω από έναν άνθρακα 

του  βενζολίου,  ελαφρός  μετατοπισμένος  προς  το  κέντρο  του.  Το  διμερές 

σταθεροποιείται  επιπλέον  από  έναν  ασθενή  δεσμό  υδρογόνου.  Αν  και  στην 

βιβλιογραφία η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζεται ως ελάχιστο του συγκεκριμένου 

διμερούς114, η ανάλυση δονητικών συχνοτήτων μας έδωσε μια αρνητική συχνότητα 

στους -i15 κυματάριθμους. Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι η συγκεκριμένη 

δομή αποτελεί σαγματικό σημείο της καμπύλης δυναμικής ενέργειας. Ο λόγος που οι 

προαναφερθείσες εργασίες απέτυχαν στον ορθό προσδιορισμό του ελαχίστου έγκειται 

στην  ανεπάρκεια  των  υπολογιστικών  μεθόδων  που  χρησιμοποιήθηκαν.  Στην  μεν 

εργασία των  Shen  et al.114a, στους ΜΡ2 υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε το μικρό 

και  ανεπαρκές  6-31G*  σετ  βάσεων, ενώ στη  δε  εργασία  των  Ferreira  Coelho  et  

al.114b η  DFT B3PW91/6-311G** δεν  αποτυγχάνει  μόνο στον προσδιορισμό  του 

ελαχίστου, αλλά και στον υπολογισμό της ενέργειας αλληλεπίδρασης (0.4kcal/mol). 

Υπενθυμίζουμε  ότι  η  DFT  αποτυγχάνει  εξ  ορισμού στην  περιγραφή των  van  der 

Waals  δυνάμεων,  που  παίζουν  σημαντικότατο  ρόλο  στην  σταθεροποίηση  του 

διμερούς.

Εικόνα 4.1: (α) Αρχική βελτιστοποιημένη δομή με μία αρνητική συχνότητα διμερούς 

βενζολίου···CO2. (β) Τελική βελτιστοποιημένη δομή διμερούς βενζολίου···CO2.

Για  την  αναζήτηση  του  ελαχίστου  βελτιστοποιήσαμε  εκ  νέου  το  διμερές, 

μεταβάλλοντας  την  δομή  του  κατά  την  κίνηση  της  αρνητικής  συχνότητας.  Το 

αποτέλεσμα  ήταν  να  λάβουμε  την  δομή  της  εικόνας  6.1β.  Ο  άνθρακας  του  CO2 

βρίσκεται  πάνω  και  παράλληλα  από  το  π-ηλεκτρονιακό  σύστημα  του  δακτυλίου, 

ανάμεσα από δύο άνθρακες. Η διευθέτηση αυτή σταθεροποιείται περαιτέρω από δύο 

δεσμούς υδρογόνου. 

(α) (β)
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Η  δομή  της  εικόνας  6.1β  μας  έδωσε  ενέργεια  αλληλεπίδρασης  ίση  με 

2.21kcal/mol,  μέσω  της  riMP2/def2-TZVPP.  Η  PBE  αποτυγχάνει  στην  ποσοτική 

περιγραφή της αλληλεπίδρασης του διμερούς, σε σύγκριση με τη τιμή της ΜΡ2, διότι 

μας δίνει την συγκεκριμένη ενέργεια ίση με 0.78kcal/mol. Αντιθέτως, η διορθωμένη 

ΡΒΕ-D2,  με  τον  εμπειρικό  όρο  που  προσθέτει  την  συνεισφορά  των  δυνάμεων 

διασποράς, μας υπολόγισε την ενέργεια αλληλεπίδρασης ίση με 2.37kcal/mol. 

Επιπροσθέτως,  εξετάσαμε  την 

αλληλεπίδραση του CO2 με το 1,4-δικαρβόξυ-

βενζόλιο  (BDC).  Το  BDC απαντάται  συχνά 

ως  οργανικό  τμήμα  πολλών  μέταλλο-

οργανικών  πολυμερών  (MOF),  με 

χαρακτηριστικότερο  το  MOF-5  (εικόνες  2.1 

και  2.5).  Η  βελτιστοποιημένη  δομή  του 

διμερούς  φαίνεται  στην  εικόνα  6.2,  η  οποία 

είναι παραπλήσια την αντίστοιχης δομής με το 

βενζόλιο (εικόνα 6.1β). Σταθεροποιείται όμως 

στο  συγκεκριμένο  σημείο  διότι  το  οξυγόνο 

βρίσκεται  πάνω  από  ηλεκτρονιακώς  φτωχή 

περιοχή  (μπλε  τμήμα),  όπως  αυτή 

αναπαριστάται  στον  χάρτη  ηλεκτρονιακού 

δυναμικού  (εικόνα  6.3).  Πέραν  των  δομών, 

παραπλήσιες είναι και οι ενέργειες δέσμευσης, 

οι οποίες δίνονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με αυτές του συστήματος bdc-Li με 

το  CO2. Το σύστημα αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από το ίδιο το  bdc, έχοντας 

αντικαταστήσει τα δύο υδρογόνα των καρβοξυλικών ομάδων με λίθια. Έχει βρεθεί 

πως  ο  τερματισμός  του  bdc  με  λίθια  δίνει  μια  καλύτερη  αναπαράσταση  του 

μεταλλικού κέντρου115, εξομοιώνοντας ορθότερα το υπό εξέταση MOF. Για τον λόγο 

αυτόν μας ενδιέφερε να εξετάσουμε την δομή αυτή.

Βενζόλιο Bdc Bdc-Li
PBE 0.78 0.54 0.60
PBE-D2 2.37 2.34 2.49
MP2 2.21 2.39 2.72
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Από τον παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά η ανεπάρκεια 

του  συναρτησιακού  PBE να  περιγράψει  ποσοτικά  την  αλληλεπίδραση  των 

συστημάτων που κυριαρχούνται από δυνάμεις van der Waals. Αντιθέτως, η PBE-D2 

δίνει  πολύ καλύτερα αποτελέσματα,  που συγκρίνονται  με αυτά της  MP2. Για τον 

λόγο αυτό, σε μεγαλύτερα συστήματα (<50 ατόμων) μπορούμε να εξάγουμε ποσοτικά 

αποτελέσματα μέσω της PBE-D2. 

Τέλος, πριν προχωρήσουμε στα αποτελέσματα της δέσμευσης του CO2 

από  τους  υπό  εξέταση  νανοσωλήνες,  θα  αναφέρουμε  και  τα  αποτελέσματα  της 

αλληλεπίδρασης του τριατομικού μορίου με την διβορονική πυραζίνη. Το μόριο αυτό 

επιλέχθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, το μη αζωτούχο ανάλογό του, το διοβορονικό 

οξύ C6H4(B(OH)2)2,  και  άλλα αντίστοιχα μόρια που περιέχουν βορονικά οξέα (-Β

(ΟΗ)2) χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα του  Yaghi  στην σύνθεση νέων, ελαφρών 

πορωδών υλικών.116 Η νέα αυτή οικογένεια υλικών ονομάστηκε  Covalent-Organic 

Frameworks (COFs) λόγω της ομοιοπολικής φύσης των δεσμών που σχηματίζουν το 

σκελετό του υλικού. Ο δεύτερος λόγος ήταν η παρουσία των αζώτων στον αρωματικό 

δακτύλιο  της  πυραζίνης,  τα  οποία  αποτέλεσαν  αντικείμενο  της  μελέτης  μας 

(κεφάλαιο  5).  Όπως  έχουμε  ήδη  αποδείξει,  η  δέσμευση  του  CO2 είναι  πολύ 

ισχυρότερη από αζωτούχα ετεροαρωματικά μόρια. Για τους παραπάνω λόγους,  το 

συγκεκριμένο μόριο επιλέχθηκε για μελέτη της αλληλεπίδρασής του με το CO2. 

Η βελτιστοποιημένη δομή του διμερούς φαίνεται 

στην εικόνα 6.4. Η έντονη ηλεκτρονιακή πυκνότητα του 

αζώτου,  όπως  αυτή  αναπαριστάται  στον  χάρτη 

ηλεκτροστατικού δυναμικού της διβορονικής πυραζίνης 

(εικόνα 6.5) δεσμεύει τον άνθρακα του  CO2 μέσω του 

EDA μηχανισμού. Το CO2 όμως δεν βρίσκεται στο ίδιο 

επίπεδο  με  το  αρωματικό  μόριο,  πως  είχαμε  για  τα 

διμερή της πυριδίνης και των υπολοίπων συστημάτων 

του κεφαλαίου 5. Αυτό συμβαίνει διότι η στερεοχημεία 

της διβορονικής πυραζίνης, καθώς και η ηλεκτρονιακώς 

πλούσια  περιοχή  του  παράπλευρου  οξυγόνου  του 

υδροξυλίου, απωθούν τα οξυγόνα του CO2 και το 

μετατοπίζουν από το επίπεδο του μορίου. 

Η  ενέργεια  δέσμευσης  του  CO2 στην 

διβορονική  πυραζίνη  υπολογίστηκε  ίση  με 
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2.08kcal/mol  μέσω  της PBE  ενώ  η  PBE-D2  μας  έδωσε  4.34kcal/mol.  Όπως 

παρατηρούμε, η αλληλεπίδραση είναι αισθητά ισχυρότερη, σε σχέση με τα διμερή 

του βενζολίου και του  bdc, ενώ είναι  συγκρίσιμη με αυτήν της πυριδίνης και  της 

πυραζίνης (για πιο άμεση παραβολή). Η αντίστοιχη ενέργεια που λήφθηκε από την 

ΜΡ2  είναι  τάξης  των  3.85kcal/mol.  Αν  και  η  διαφορά  είναι  σημαντική,  δεν  μας 

προξένεψε εντύπωση διότι και οι ενέργειες δέσμευσης των αντίστοιχων συστημάτων 

(κεφάλαιο  5),  παρουσίαζαν  παρόμοιες  διαφορές.  Η  DFT-D,  και  κατ’  επέκταση  η 

DFT-D2, είναι μια μέθοδος παραμετροποιημένη με βάση πιο ακριβείς μεθόδους από 

την ΜΡ2 και για τα συγκεκριμένα συστήματα (αζωτούχα ετεροαρωματικά) είδαμε 

πως εμφανίζουν τέτοιες διαφοροποιήσεις. 

Η  διβορονική  πυραζίνη,  που  παράγεται  τροποποιώντας  την  πυραζίνη, 

δυνητικά μπορεί  να αποτελέσει  δευτερεύουσα δομική μονάδα (secondary building 

unit)  για ένα νέο μέλος της οικογενείας των  COF. Πιθανολογούμε ότι το νέο αυτό 

υλικό θα χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη ικανότητα δέσμευσης του διοξειδίου 

του άνθρακα.

Δ. Νανοσωλήνας Άνθρακα και   CO  2

Ως  ενδιάμεσο  στάδιο  πριν  την  εξέταση  της  αλληλεπίδρασης  του  CO2 με 

νανοσωλήνα άνθρακα (CNT), εξετάσαμε την αλληλεπίδραση με κορωνένιο (C24H12), 

το  οποίο  μπορεί  να  προσομοιάσει  μια  επιφάνεια  φύλλου  γραφίτη  (γραφίνη  – 

graphene).  Η βελτιστοποιημένη δομή που λήφθηκε είναι αυτή της εικόνας 6.6α. Το 

CO2 διαφέρει  σε διευθέτηση από το αντίστοιχο διμερές  με το βενζόλιο,  λόγο της 

έλλειψης των υδρογόνων στην περιοχή αλληλεπίδρασης του κορωνενίου. Η ενέργεια 

που λήφθηκε από την riMP2 ήταν ίση με 2.71kcal/mol. Αντιθέτως, η ΡΒΕ και η ΡΒΕ-

D2 μας  έδωσαν  πολύ  μικρότερες  ενέργειες,  0.41kcal/mol  και  2.06kcal/mol, 

αντίστοιχα.
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Για  την  μελέτη  της  αλληλεπίδρασης  του  CO2 με  νανοσωλήνα  άνθρακα 

επιλέχθηκε  τμήμα  CNT  με  διαστάσεις  (5,5),  όπως  φαίνεται  και  στην 

βελτιστοποιημένη  δομή  με  το  CO2 στην  εικόνα  6.6β.  Η  ενέργεια  δέσμευσης 

υπολογίστηκε  μέσω  ΡΒΕ  ίση  με  0.40kcal/mol  ενώ  με  την  προσθήκη  του 

ημιεμπειρικού όρου έφτασε στα 1. 86kcal/mol. 

Ε. Νανοσωλήνας Πυριτίου-Άνθρακα και   CO  2

Πρώτο βήμα στην μελέτη της αλληλεπίδρασης 

του CO2 με νανοσωλήνες πυριτίου-άνθρακα (SiCNTs) 

ήταν  η  εξέταση  του  δακτυλίου  πυριτίου-άνθρακα 

(C3H6Si3). Ο δακτύλιος αυτός αποτελεί αντίστοιχο του 

βενζολικού  δακτυλίου  και  μας  οδήγησε  σε 

ενδιαφέροντα  συμπεράσματα.  Καταρχήν,  η 

αρωματικότητα  του  συστήματος  είναι 

αδιαμφισβήτητη.  Αυτό είναι  εμφανές και  μέσα από 

την  ανάλυση  των  μοριακών  τροχιακών.  Όπως 

παρατηρούμε και στην εικόνα 6.7, τα υψηλότερης ενέργειας κατειλημμένα τροχιακά 

(HOMO) είναι  παρόμοια με τα αντίστοιχα του βενζολίου,  όντας μονάχα ελαφρώς 

μετατοπισμένα προς τα πυρίτια. 

Η βελτιστοποιημένη δομή του διμερούς του δακτυλίου πυριτίου-άνθρακα με 

το  CO2 φαίνεται στην εικόνα 6.9α. Το τριατομικό μόριο βρίσκεται σε τέτοια θέση 

ώστε να σταθεροποιείται με βάση τον  EDA  μηχανισμό, παρόμοιο με αυτόν με τον 

οποίον περιγράψαμε τα διμερή του CO2 με τα ετεροαρωματικά μόρια (κεφάλαιο 5). Ο 

(α) (β)
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άνθρακας  του  CO2 βρίσκεται  πλησιέστερα  σε  άνθρακα  του  δακτυλίου  πυριτίου-

άνθρακα,  ενώ  τα  οξυγόνα  βρίσκονται  πλησίον  υδρογόνων  ενωμένων  με  πυρίτια. 

Όπως  παρατηρούμε  από  τον  χάρτη  ηλεκτροστατικού  δυναμικού  του  αρωματικού 

δακτυλίου  (εικόνα  6.8),  οι  άνθρακες  και  κατ’  επέκταση  οι  ομάδες  -CH είναι 

ηλεκτρονιακά πλουσιότερες  από τα πυρίτια και  τις –SiH ομάδες.  Επομένως,  στην 

προκειμένη  περίπτωση,  ο  άνθρακας  μπορεί  να 

λειτουργήσει  ως ένας ασθενής ηλεκτρονιοδότης. 

Η ηλεκτρονιοδεκτικότητα του άνθρακα του  CO2 

είναι  δεδομένη  κι  επομένως  το  διμερές 

χαρακτηρίζεται  από  έναν  ασθενή  EDA 

μηχανισμό. Τον χαρακτηρίζουμε ως ασθενή διότι 

όπως  θα  δούμε  παρακάτω,  η  ενέργεια 

αλληλεπίδρασης είναι  σαφώς μικρότερη από τις 

αντίστοιχες  των  συστημάτων  του  κεφαλαίου  5. 

Τέλος,  εμφανίζονται  και  δυο  επιπλέον  δεσμοί 

υδρογόνου,  που  και  αυτοί  με  την  σειρά  τους 

σταθεροποιούν περαιτέρω το διμερές στην δομή αυτή.

Πέραν του δακτυλίου, εξετάσαμε δυο ακόμα διαφορετικά μοντέλα πυριτίου-

άνθρακα για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση με το  CO2.  Το πρώτο είναι  ένα 

τμήμα SiCNT (εικόνα 6.9β), παρόμοιο με αυτό του CNT που αναφέραμε παραπάνω 

και το δεύτερο είναι ένα τμήμα της επιφάνειας του SiCNT (εικόνα 6.9γ), παρόμοιο με 

το  κορωνένιο,  κρατώντας  όμως  σταθερή  την  καμπυλότητα  του.  Το  συγκεκριμένο 

μονομερές  βελτιστοποιήθηκε  κρατώντας  σταθερές  τις  αποστάσεις  και  τις  γωνίες 

μεταξύ  των  ατόμων  πυριτίου  και  άνθρακα,  μεταβάλλοντας  ουσιαστικά  μόνο  τις 

θέσεις  των  υδρογόνων.  Τα  αποτελέσματα  της  ενέργειας  αλληλεπίδρασης 

υπολογισμένα  μέσω της  ΜΡ2,  ΡΒΕ και  PBE-D2  παρουσιάζονται  στον  ακόλουθο 

πίνακα. 
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Εικόνα 6.8: Χάρτης ηλεκτροστατικού 

δυναμικού του δακτυλίου πυριτίου-

άνθρακα.



Εικόνα 6.9: Βελτιστοποιημένες δομές (α) SiC δακτυλίου και CO2, (β) SiCNT και CO2 και (γ) 

μοντέλου SiCNT και CO2.

SiC Ring SiCNT (5,5) Model SiCNT
PBE 0.76 0.72 0.91
PBE-D2 2.77 2.63 2.66
MP2 2.32 - 2.66

Παρατηρούμε πως οι υπολογισμοί με το  PBE συναρτησιακό αποτυγχάνουν 

στην ποσοτική περιγραφή του συστήματός μας, σε σχέση με τις ληφθείσες ενέργειες 

από  την  MP2.  Και  σε  αυτά  τα  συστήματα,  ο  λόγος  έγκειται  στην  αποτυχία  της 

περιγραφής των δυνάμεων διασποράς μέσω της  ΡΒΕ.  Αντιθέτως,  η διόρθωση της 

PBE-D2  δίνει αποτελέσματα πολύ κοντά σε αυτά της ΜΡ2, κυρίως για το μοντέλο 

του νανοσωλήνα. Η εφαρμογή της ΜΡ2 σε ολόκληρο το σύστημα του SiCNT είναι 

υπολογιστικώς  αδύνατη.  Λόγω όμως  της  εκπληκτικής  ακρίβειας  της  PBE-D2  στο 

περικομμένο  μοντέλο  μας,  είμαστε  σε  θέση  να  εμπιστευτούμε  την  ενέργεια  των 

2.63kcal/mol ως  αξιόπιστη  ενέργεια  δέσμευσης  του  CO2 στην  επιφάνεια  του 

νανοσωλήνα πυριτίου-άνθρακα.

Εμφανής  είναι  η  υπεροχή  του  νανοσωλήνα  πυριτίου-άνθρακα  έναντι  του 

απλού νανοσωλήνα άνθρακα ως προς την πρόσδεση του  CO2. Και η δέσμευση του 

CO2 στον SiC δακτύλιο ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο βενζόλιο, 

αλλά η διαφορά στην επιφάνεια του νανοϋλικού είναι τέτοια ώστε να το καθιστά 

ανώτερο από τους CNTs.  

(α)

(γ)

(β)
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ΣΤ. Νανοσωλήνας Βορίου-Αζώτου και   CO  2

Ο  δακτύλιος  βορίου-αζώτου  (N3B3H6) 

παρουσιάζει  αρωματικότητα,  κατ’  αντιστοιχία  με  το 

βενζόλιο  και  το  δακτύλιο  πυριτίου-άνθρακα.  Η 

βελτιστοποιημένη  δομή  με  το  CO2 είναι  αυτή  που 

φαίνεται  στην  εικόνα  6.10α.  Ο  άνθρακας  του  CO2 

βρίσκεται  πάνω  από  το  άζωτο  του  δακτυλίου.  Το 

διμερές  σταθεροποιείται  επιπλέον  από  τον  δεσμό 

υδρογόνου.  Η  αντίστοιχη  δομή  βενζολίου···CO2 

(εικόνα 6.1α) μας είχε δώσει μία αρνητική συχνότητα. 

Στο συγκεκριμένο όμως σύστημα, αρνητική συχνότητα 

δεν  εμφανίστηκε.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  στην 

συγκεκριμένη  δομή  εμφανίζεται  δεσμός  υδρογόνου 

από  υδρογόνο  που  είναι  ενωμένο  με  άζωτο  (-ΝΗ). 

Όπως  είχαμε  τονίσει  και  στο  κεφάλαιο  5,  ο  δεσμός 

αυτός είναι ισχυρότερος από τον αντίστοιχο που σχηματίζεται από υδρογόνο ενωμένο 

με  άνθρακα,  με  αποτέλεσμα  η  συγκεκριμένη  δομή  να  είναι  σταθερότερη, 

αποτελώντας  ελάχιστο  της  δυναμικής  καμπύλης.  Η  ενέργεια  αλληλεπίδρασης 

υπολογισμένη μέσω της ΜΡ2 είναι ίση με 1.53kcal/mol.  Ο ΡΒΕ υπολογισμός μας 

έδωσε και  πάλι  μικρότερη ενέργεια (0.78kcal/mol),  ενώ η  PBE-D2 ενέργεια ήταν 

μεγαλύτερη από αυτήν της ΜΡ2 (1.97kcal/mol). 

Μεταφέροντας  την  μελέτη  μας  στον  νανοσωλήνα  βορίου-αζώτου  (boron-

nitride  nanotube  -  BNNT  -  εικόνα  6.10β),  παρατηρούμε  ότι  ελλείψει  των 

υδρογονικών  δεσμών,  η  PBE-D2  μας  δίνει  μεγαλύτερη  ενέργεια  δέσμευσης 

(3.13kcal/mol) από την αντίστοιχη του δακτυλίου. Από την άλλη, η ΡΒΕ μας έδωσε 

ενέργεια  της  ίδιας  τάξης  με  το  δακτύλιο  (0.81kcal/mol).  Από  τα  παραπάνω 

συμπεραίνουμε την υπεροχή του ΒΝΝΤ έναντι του απλού νανοσωλήνα άνθρακα στην 

δέσμευση του CO2.

113

(β)

(α)

Εικόνα 6.10: Βελτιστοποιημένες 

δομές (α) δακτυλίου BN και (β) 

ΒΝΝΤ με CO
2
.



7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μελετήσαμε  την  αλληλεπίδραση  του  γραμμικού  τριατομικού  μορίου  του 

διοξειδίου του άνθρακα με αρωματικά μόρια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας 

επικεντρωθήκαμε σε ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, ενώ στο δεύτερο 

ασχοληθήκαμε  με  αρωματικές  ενώσεις  που  απαντώνται  σε  νανοϋλικά.  Τα 

συμπεράσματά  μας  από  την  ποσοτική  εξέταση  μέσω υψηλής  ακρίβειας  ab  initio 

μεθόδων κβαντικής χημείας είναι τα εξής:

• Το  απλούστερο  αζωτούχο  σύστημα  που  μελετήθηκε  ήταν  η  πυριδίνη.  Η 

σταθερότερη δομή του διμερούς πυριδίνης···CO2 είναι αυτή όπου τα δύο μόρια 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

• Τα  αζωτούχα  ετεροαρωματικά  μόρια  δεσμεύουν  το  μόριο  του  CO2 μέσω 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων που περιγράφονται από τον EDA μηχανισμό. 

Τα συστήματα σταθεροποιούνται περαιτέρω από πλευρικούς δεσμούς υδρογόνου 

και δυνάμεις επαγωγής και διασποράς. Η ύπαρξη των τελευταίων επιβεβαιώνεται 

από  την  σημαντικότατη  συνεισφορά  της  correlation  energy στην  συνολική 

ενέργεια δέσμευσης.

• Οι  σημαντικότατες  διαφορές  ενέργειας  δέσμευσης  του  CO2 από  το  CO στην 

πυριδίνη και του  CH4 από το  CO2 στην πουρίνη εξηγούν τον διαχωρισμό των 

αντίστοιχων μιγμάτων αερίων από την οικογένεια των ZIF νανοϋλικών. 

• Η μείωση της ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  των αρωματικών δακτυλίων μειώνει 

την ηλεκτρονιακή πυκνότητα του αζώτου που δεσμεύει το CO2 με αποτέλεσμα να 

μειώνεται  και  η ενέργεια δέσμευσης.  Αυτό αποδείχθηκε  από την εξέταση των 

συστημάτων της πυριδίνης, πυριμιδίνης, πυριδαζίνης, πυραζίνης και τριαζίνης με 

το CO2. 

• Από την εξέταση της δέσμευσης του  CO2 από το ιμιδαζόλιο και το τετραζόλιο, 

εξήχθει  το  συμπέρασμα του ισχυρότερου υδρογονικού δεσμού,  όταν σε αυτόν 

συμμετέχει υδρογόνο που είναι ενωμένο με άζωτο αντί άνθρακα. 
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• Από  το  παραπάνω  συμπέρασμα  εξηγήθηκαν  οι  διαφορές  μεταξύ  των  τριών 

διαφορετικών σημείων δέσμευσης της πουρίνης.

• Η  ενίσχυση  της  ηλεκτρονιακής  πυκνότητας  του  αζώτου  της  πουρίνης  (ΣΔ3) 

αυξάνει την ενέργεια δέσμευσης του CO2 στο σημείο αυτό. Αυτό αποδειχθεί από 

την εξέταση της αλληλεπίδρασης του CO2 με την ιμιδαζοπυριδαμίνη, την αδενίνη 

και την ιμιδαζοπυριδαμίνη.

• Το όριο της ΜΡ2 μεθόδου προσεγγίστηκε με δυο διαφορετικούς τρόπους (MP2-

R12, extrapolation schemes), τα αποτελέσματα των οποίων συμφωνούσαν μεταξύ 

τους.

• Η  μέθοδος  DFT-D,  που  διορθώνει  την  ενέργεια  της  DFT μέσω  ενός 

ημιεμπειρικού  όρου,  φτάνει  σε  ικανοποιητική  ακρίβεια,  σε  σχέση  με  την 

προσεγγιστική CCSD(T) που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία μας.

• Οι  νανοσωλήνες  πυριτίου-άνθρακα  και  βορίου-αζώτου  έχουν  μεγαλύτερη 

ενέργεια δέσμευσης του CO2 από τους αντίστοιχους CNT. 

• Η αρχική μας υπόθεση, ότι δηλαδή η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα 

από ετεροαρωματικά μόρια που περιέχουν άζωτο είναι ισχυρότερη από άλλα 

αντίστοιχα που δεν περιλαμβάνουν άζωτα επιβεβαιώθηκε με μεγάλη ακρίβεια. 

Οι  ποσοτικοί  μας  υπολογισμοί  απέδειξαν  την  σχεδόν  διπλάσια  ενέργεια 

δέσμευσης των αζωτούχων μορίων έναντι των βενζολικών ή βενζολικού τύπου 

δακτυλίων. 

• Η  διβορονική  πυραζίνη  παρουσιάζει  μεγαλύτερη  ενέργεια  δέσμευσης  από  τα 

υπόλοιπα αρωματικά συστήματα που εξετάστηκαν (κεφάλαιο 6) και μπορεί να 

αποτελέσει  δευτερεύουσα  δομική  μονάδα για  νέο  μέλος  της  οικογένειας  των 

COF. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   A  

Οικογένεια των Zeolite Imidazolium Frameworks (ZIFs)

ZIF-n Χημική Σύσταση‡ Δίκτυο* Ζεόλιθος†

ZIF-1 Zn(IM)2 crb BCT
ZIF-2 Zn(IM)2 crb BCT
ZIF-3 Zn(IM)2 dft DFT
ZIF-4 Zn(IM)2 cag -
ZIF-5 In2Zn3(IM)12 gar -
ZIF-6 Zn(IM)2 gls GIS
ZIF-7 Zn(PhIM)2 sod SOD
ZIF-8 Zn(MeIM)2 sod SOD
ZIF-9 Co(PhIM)2 sod SOD
ZIF-10 Zn(IM)2 mer MER
ZIF-11 Zn(PhIM)2 rho RHO
ZIF-12 Co(PhIM)2 rho RHO
ZIF-20 Zn(Pur)2 lta LTA
ZIF-21 Co(Pur)2 lta LTA
ZIF-22 Zn(5-abIM)2 lta LTA
ZIF-23 Zn(4-abIM)2 dia -
ZIF-60 Zn(IM)1.5(mIM)0.5 mer MER
ZIF-61 Zn(IM)(mIM) zni -
ZIF-62 Zn(IM)1.75(mIM)0.25 cag -
ZIF-64 Zn(IM)2 crb BTC
ZIF-65 Co(nIM)2 sod SOD
ZIF-67 Co(mIM)2 sod SOD
ZIF-68 Zn(bIM)(nIM) gme GME
ZIF-69 Zn(cbIM)(nIM) gme GME
ZIF-70 Zn(IM)1.13(nIM)0.87 gme GME
ZIF-71 Zn(dcIM)2 rho RHO
ZIF-72 Zn(dcIM)2 lcs -
ZIF-73 Zn(nIM)1.74(mbIM)0.26 frl -
ZIF-74 Zn(nIM)(mIM) gis GIS
ZIF-75 Co(nIM)(mIM) gis GIS
ZIF-76 Zn(IM)(cbIM) lta LTA
ZIF-77 Zn(nIM) frl -
ZIF-90 Zn(Ica)2 sod SOD
ZIF-95 Zn(cbIM)2 poz -
ZIF-100 Zn20(cbIM)39(OH) moz -

* Για ερμηνείες και περισσότερες πληροφορίες: http://rcsr.anu.edu.au/home 
† Αντιστοιχία με τύπο ζεόλιθων
‡  IM: Imidazolate, mIM: methyl-imidazolate, eIM: ethane-imidazolate, nIM: nitro-imidazolate, dcIM: 
dichloro-imidazolate,  bIM:  benzene-imidazolate,  Pur:  purinate,  cbIM:  chlorobenzene-imidazolate, 
mbIM: dimethyl-imidazolate, Ica: imidazolate-2-carboxyaldehyde. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   B  

Πίνακες Υλικών για Αποθήκευση του CO2

B.1   Ζεόλιθοι  

Όνομα Χωρητικότητα 
(cm3/g) T (K) P (atm) Διαχωρισμός

13X 3,117 106 298 1 CH4/N2

NaY 117 90 298 1 -
T 118 81 298 1 -
NaA 119 50 298 1 -
HZSM-5-30 117 44 298 1 -
NaX 120 - 304 1 CH4/N2/Ar/O2/SF6

B.2   Μεμβράνες Βασισμένες στον Άνθρακα και το Πυρίτιο  

Όνομα Χωρητικότητα 
(cm3/g) T (K) P (atm) Διαχωρισμός

Πυρόλυση πολυϊμιδίων 
KP1073 121 52 298 1 C2H6/ n-C4H10/ 

i-C4H10 

MCM-41 122 180 195 1 -
MCM-41-PEI-50 91b 67 298 1 -
MCM-41(M41C16) 123 16 298 1 -
Amine-grafted MCM-48 
92 50 298 1 CH4

SBA-15 124 224 298 40 -
SBA-15-393K1d 125 197 298 40 -
SAPO-34 (Si/Al = 0.13)126 78 298 1 N2/H2/CH4

PEI 127 92 303 1 -
p-Phenylenesilica 98b 450 195 1 -
SBA-HA (aminosilica) 97 69 298 1 -
TPP 60 298 1 -
Ανθρακίτης
(AC-850-2.5)95 31 303 1 -
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B.3 MOF

Όνομα Χωρητικότητα 
(cm3/g) T (K) P (atm) Διαχωρισμός

Cu(BTC) 128 103 298 1 N2/O2

Cu2(pzdc)2(bpe) 129 71 298 1 -
ZIF-20 33 70 298 1 CH4

ZIF-69 34 70 298 1 CO
Cu(bpy)(BF4)2(H2O)2 130 70 298 1 -
MOF-2 131 66 298 1 -
Cu(dhbc)2(4,4-bpy) 132 55 298 1 -
Cu2(pzdc)2(pyz) 129 51 298 1 -
MIL-102 133 48 298 1 CH4/N2

Ni2(4,4’-bpy)3(NO3)4 134 45 298 1 -
Mn3[Co(CN)6]2 135 45 298 1 -
Pd(2-pymo)2 136 40 298 1 -
ZIF-95 35 38 298 1 CO
Mn(ndc) 137 33 298 1 -
MOF-3 131 30 298 1 -
Cu3(H3L)(OH)(H2O)3 138 0.9 298 1 -
IRMOF-1 31 759 195 1 -
TOF-2 139 293 195 1 N2/H2

PCN-17 140 240 195 1 -
MOF-508b 141 170 195 1 -
CUK-1 142 157 195 1 CH4/N2

Zn(adc)(4,4-bpe) 143 130 195 1 -
Mn(HCO2)2·(C4H8O2) 144 105 195 1 -
PCN-5 145 102 195 1 -
Cu(fma)(4,4-bpe)0.5 146 100 195 1 CH4/N2

IRMOP-51 147 74 195 1 -
Zn(bdc) 25 66 195 1 -
MOP-54 147 63 195 1 -
Zn3(μ3-ΟΗ)3(2-stp)(bpe)1.5 
148 41 195 1 -

IRMOP-53 147 32 195 1 -
Er2(pda)3 149 13 77 1 N2/Ar
MIL-53 37 224 304 25 CH4

Tb16(tatb)16 150 377 433 40 -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Κεφαλαίου 5

Γ.1 Βελτιστοποιημένες Δομές (  MP2/def2-TZVPP)  

Βελτιστοποιημένες δομές της (1)  πυριδίνης, (2)  πυριμιδίνης, (3)  πυριδαζίνης (4),  πυραζίνης, (5) 
1,3,5-τριαζίνης, (6)  ιμιδαζόλιου, (7)  2H-τετραζολίου, (8)  πουρίνης,  ΣΔ1, (9)  πουρίνης,  ΣΔ2, (10) 
πουρίνης, ΣΔ3, (11) ιμιδαζοπυριδίνης, (12) αδενίνης, και (13) ιμιδαζοπυριδαμίνης με το CO2.

Γ.2 Χάρτες Ηλεκτροστατικών Δυναμικών

Χάρτες ηλεκτροστατικών δυναμικών για την  (1)  πυριδίνη, (2)  πυριμιδίνη, (3)  πυριδαζίνη, (4) 
πυραζίνη,  (5)  1,3,5-τριαζίνη,  (6)  ιμιδαζόλιο,  (7)  2,Η-τετραζόλιο,  (8)  πουρίνη,  (11) 
ιμιδαζοπυριδήνη, (12) αδενίνη και (13) ιμιδαζοπυριδαμίνη.

(1)                       (2)                     (3)                      (4)                      (5)                     (6)                   (7)

(8)                                 (9)                       (10)                       (11)                       (12)                       (13)

      (1)                     (2)                  (3)                    (4)                    (5)                    (6)                      (7)

(8)                              (11)                             (12)                              (13)
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Γ.3 Αναδιανομές της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας

Διαγράμματα αναδιανομής της ηλεκτρονιακής πυκνότητας των μονομερών, από την μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση, όπως έχουν υπολογιστεί από τον τύπο: 

ΔD = D(αρωματικό··CO2) – D(αρωματικό) – D(CO2)

για όλα τα αζωτούχα μόρια που μελετήθηκε η αλληλεπίδραση τους με το CO2. (1) πυριδίνη, (2) 
πυριμιδίνη, (3) πυριδαζίνη, (4) πυραζίνη, (5) 1,3,5-τριαζίνη, (6) ιμιδαζόλιο, (7) 2,Η-τετραζόλιο, (8) 
πουρίνη,  (11)  ιμιδαζοπυριδήνη,  (12)  αδενίνη και (13)  ιμιδαζοπυριδαμίνη Οι  πυκνότητες 
σχεδιάσθηκαν με τιμή περιγράμματος (contour value) ίση με 0.003 e·Bohr-3. Οι κόκκινες και μπλε 
καμπύλες αντιστοιχούν σε ηλεκτρονιακά πλούσιες και φτωχές περιοχές. 

  (1)                                      (2)                                 (3)                              (4)                                 (5)

    (6)                              (7)                                         (8)                                                                 (9)             
      

      (10)                                            (11)                                        (12)                                       (13)                   
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Γ.4  Αποστάσεις  Άνθρακα  του    CO  2 και  του  Αντίστοιχου  Αζώτου  του 
Αρωματικού Μορίου

Σύστημα Απόσταση Ν-C (Å)
- Διμεθυλαμίνη 2.832
(1) Πυριδίνη 2.774
(2) Πυριμιδίνη 2.839
(3) Πυριδαζίνη 2.849
(4) Πυραζίνη 2.810
(5) 1,3,5-Τριαζίνη 2.879
(6) Ιμιδαζόλιο 2.826
(7) 2,Η-Τετραζόλιο 2.976
(8) Πουρίνη ΣΔ1 2.803
(9) Πουρίνη ΣΔ2 2.843
(10) Πουρίνη ΣΔ3 2.870
(11) Ιμιδαζοπυριδίνη 2.826
(12) Αδενίνη 2.841
(13) Ιμιδαζοπυριδαμίνη 2.798

Γ.5 Αποτελέσματα   DFT   για Διαφορετικα Συναρτησιακά   

Πυριδίνη Πουρίνη ΣΔ3
DFT LDA S-VWN 6.40 -

GGA BP86 1.71 2.17
BLYP 1.64 2.13
PBE 3.00 3.58
B-VWN 0.40 -
TPSS 2.28 2.69

Hybrid B3LYP 2.45 3.08
PBE0 3.22 3.87
TPSSh 2.42 2.88

DFT-D GGA BP86 3.44 4.18
PBE 3.66 4.66
BLYP 3.51 4.29

DFT-D2 GGA PBE 4.24 5.44
CCSD(T) 4.66 5.76
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Γ.6 Αποτελέσματα   DFT, DFT  -D   και   DFT-D2  

Σύστημα PBE PBE-D PBE-D2 CCSD(T)
Πυριδίνη 3.00 3.66 4.24 4.66
Πυριμιδίνη 2.53 3.43 4.01 4.18
Πυριδαζίνη 2.48 3.38 3.94 4.09
Πυραζίνη 2.58 3.43 4.05 4.12
1,3,5-Τριαζίνη 2.07 2.94 3.47 3.78
Ιμιδαζόλιο 3.03 3.86 4.45 4.72
2,Η-Τετραζόλιο 2.58 3.26 4.00 4.76
Πουρίνη ΣΔ1 2.62 3.57 4.16 4.37
Πουρίνη ΣΔ2 2.53 3.43 4.05 4.38
Πουρίνη ΣΔ3 3.58 4.66 5.44 5.76
Ιμιδαζοπυριδίνη 3.8 4.91 5.71 6.00
Αδενίνη 3.93 5.01 5.80 6.13
Ιμιδαζοπυριδαμίνη 4.17 5.28 6.08 6.39
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Γ.6 Συνολικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Ενεργειών Δέσμευσης Υπολογισμένων μέσω 

MP2, SCS  -MP2, SOS-MP2, CCSD(T)   και των (34) και (45)   Extrapolation Schemes  

Aromatic 
Systems

MP2
def2-

TZVPP

MP2
aug-cc-
pVTZ

SCS-MP2 
aug-cc-
pVTZ

SOS-MP2
aug-cc-
pVTZ

CCSD(T)
6-311++G**

HF
aug-cc-
pV5Z

MP2
aug-cc-
pVQZ

MP2
aug-cc-
pV5Z

MP2
(34)

MP2
(45)

MP2
-F12

CCSD(T)/
CBS

1 Pyridine 3.73 4.35 3.63 3.27 3.38 2.36 4.52 4.57 4.62 4.63 4.59 4.66
2 Pyrimidine 3.25 3.81 3.17 2.85 3.02 2.04 3.97 4.02 4.06 4.10 4.03 4.18
3 Pyridazine 3.77 3.99 3.30 2.96 2.99 1.82 4.14 4.20 4.24 4.25 4.20 4.12
4 Pyrazine 3.34 3.91 3.20 2.85 2.92 1.77 4.06 4.11 4.15 4.16 4.12 4.09
5 1,3,5-Triazine 2.76 3.27 2.69 2.41 2.59 1.72 3.41 3.45 3.49 3.50 3.46 3.66
6 Imidazole 3.79 4.37 3.74 3.43 3.55 2.71 4.52 4.58 4.62 4.63 4.59 4.72
7 2H-Tetrazole 3.79 4.25 3.52 3.16 3.11 1.81 4.42 4.47 4.50 4.52 4.45 4.68
8 Purine, BS1 3.40 3.98 3.29 2.95 3.14 2.10 4.13 4.18 4.23 4.28 4.20 4.37
9 Purine, BS2 3.48 4.03 3.37 3.04 3.23 2.24 4.19 4.23 4.27 4.28 4.24 4.38
10 Purine, BS3 4.77 5.39 4.53 4.09 4.36 2.94 5.60 5.66 5.71 5.72 5.66 5.77

11 Imidazo-
pyridine 4.99 5.65 4.74 4.29 4.54 3.11 5.86 5.93 5.98 5.99 5.92 6.00

12 Adenine 5.08 5.73 4.85 4.41 4.70 3.32 5.94 6.00 6.06 6.07 6.00 6.13

13 Imidazo-
pyridamine 5.28 5.97 5.05 4.59 4.86 3.49 6.19 6.26 6.32 6.33 6.26 6.39
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