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Περίληψη 

 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιήθηκε συστηµατική, από 

«πρώτες αρχές» θεωρητική µελέτη του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου σε 

νανο-υλικά,  µε τη χρήση καταλλήλων υπολογιστικών τεχνικών και µεθόδων.  

 Εξετάστηκε αρχικά µε τη χρήση διαφορετικών συναρτησιακών της θεωρίας 

συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (DFT) καθώς και µε ακριβείς µεθόδους 

υπολογισµού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης, η αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε 

νανοσωλήνες άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο έγινε αποτίµηση της DFT µεθόδου στην 

περιγραφή του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου. Στη συνέχεια εξετάστηκε η 

αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε πορώδη υλικά όπως είναι οι νανοσωλήνες 

άνθρακα (Carbon NanoTubes, CNTs), οι νανοσωλήνες βορίου-αζώτου (Boron-Nitride 

NanoTubes), οι νανοσωλήνες πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon NanoTubes, SiCNTs) 

και οι νανοπάπυροι άνθρακα (Carbon NanoScrolls, CNSs). Ακόµα, εξετάστηκε η 

αλληλεπίδραση υδρογόνου µε εµπλουτισµένους µε αλκάλια CNTs και CNSs. 

 Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται ως εξής: 

α) Οι CNTs δεσµεύουν µοριακό υδρογόνο µε πολύ µικρή ενέργεια δέσµευσης 

(φυσιορρόφηση). Καθώς αυξάνει η καµπυλότητα των CNTs, αυξάνει και η ενέργεια 

δέσµευσης του Η2, ωστόσο, η αποδοτική αποθήκευση υδρογόνου στους CNTs δεν είναι 

εφικτή. 

β) Οι εµπλουτισµένοι µε αλκάλια CNTs, οι SiCNTs και οι BNNTs αποτελούν καλύτερα 

υλικά από τους CNTs για την αποθήκευση υδρογόνου, καθώς αυξάνει δραµατικά η 

ενέργεια δέσµευσης του Η2 στα τοιχώµατά τους. 

γ) Η ενέργεια δέσµευσης των ατοµικών αλκαλίων αυξάνει σε περιοχές των CNTs µε 

δοµικές παραµορφώσεις. Υλικά µε δοµικές παραµορφώσεις όπως οι χακελίτες άνθρακα 

(HNTs) αποτελούν καλύτερα υλικά από τους CNTs για την αποθήκευση λιθίων 

(εφαρµογή στις µπαταρίες λιθίου). 

δ) Οι CNSs εφόσον τροποποιηθούν µε την εισαγωγή αλκαλίων στο εσωτερικό τους και 

άνοιγµα των φύλλων τους, µπορούν να αποθηκεύσουν υδρογόνο µε µεγαλύτερες 

ενέργειες δέσµευσης από ότι οι CNTs. 
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Abstract 

 

 In this study we investigated systematically the hydrogen storage in nanomaterials 

by using high level ab-initio methods and computational techniques. 

 Firstly, we evaluated the performance of several functionals within the Density 

Functional Theory (DFT) in describing the interaction between the molecular hydrogen 

and the Carbon NanoTubes’ (CNTs) walls. For purposes of comparison we also used post 

Hartree-Fock methods that treat in a different way the electron correlation. Furthermore, 

we investigated the H2 interaction with CNTs, Boron-Nitride NanoTubes (BNNTs), 

Silicon-Carbon NanoTubes (SiCNTs) and Carbon NanoScrolls (CNSs). In addition, the 

interaction of molecular hydrogen with alkali doped carbon nanotubes and nanoscrolls 

was also investigated. 

 The obtained results can be summarized as follows: 

a) Molecular hydrogen is weakly bounded on CNT’s walls (physisorption). By increasing 

the nanotube’s diameter the binding energy of hydrogen also increases. Despite this fact, 

CNTs cannot store hydrogen efficiently in their walls. 

b) Molecular hydrogen interacts stronger with alkali doped CNTs, SiCNTs and BNNT 

than with pure CNTs. 

c) Alkali metal atoms preferably bind on structural defects of CNTs. Haeckelite 

nanotubes (defective nanotubes) are preferable materials for lithium storage than the 

CNTs (application on Lithium batteries). 

d)  The alkali doping of CNSs and the increment of their intralayer distances, create sites 

that hydrogen can be bound with increased binding energy values than the ones observed 

for the CNTs.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
Εισαγωγή 
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Κεφάλαιο 1                   Εισαγωγή 

1 Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός – εισαγωγή στο πρόβληµα 
 
 Τα τελευταία χρόνια η επιστηµονική κοινότητα έχει κατευθύνει µεγάλο µέρος της 

έρευνάς της προς την αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας. Οι δύο κυριότεροι λόγοι είναι η 

σταδιακή εξάλειψη των αποθεµάτων σε πετρέλαιο καθώς και η δραµατική επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος από την χρήση του τελευταίου σε οποιαδήποτε µορφή του (π.χ. 

βενζίνη, κ.α.). 

 Το υδρογόνο αποτελεί τη πιο πολλά υποσχόµενη νέα µορφής ενέργειας 

παγκοσµίως. Από τη µια, είναι ευρέως διαθέσιµο µια και που µπορεί να παραχθεί από το 

νερό µέσω ηλεκτρολυτικής διάσπασης. Από την άλλη είναι φιλικό προς το περιβάλλον 

µια και που τα παράγωγα της καύσης του είναι το νερό. Μάλιστα, η βιοµηχανική χρήση 

της καύσης του υδρογόνου είναι πλέον, ευρέως διαδεδοµένη και γίνεται µέσω των 

κυττάρων καυσίµων (fuel cells).  Τα κύτταρα καυσίµου, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

είναι ο τρίτος και τελευταίος κρίκος στον κύκλο του υδρογόνου όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1.1. Ο πρώτος κρίκος αφορά την µαζική παραγωγή του υδρογόνου µέσω 

φωτοβολταϊκών κυττάρων και ηλεκτρόλυσης του νερού, ο δεύτερος κρίκος αφορά την 

αποθήκευση και ασφαλή µεταφορά του υδρογόνου και ο τρίτος την παραγωγή ενέργειας 

µέσω των κυττάρων καυσίµων. 

 
Εικόνα 1.1 Βιοµηχανικός κύκλος του υδρογόνου 
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 Η λειτουργία ενός κυττάρου καυσίµων είναι πολύ απλή και παρόµοια µε αυτή της 

µπαταρίας (εικόνα 1.2). Έχει δύο ηλεκτρόδια, µια άνοδο και µια κάθοδο, που χωρίζονται 

από µια µεµβράνη. Το οξυγόνο περνά πάνω από το ένα ηλεκτρόδιο και το υδρογόνο από 

το άλλο. Το υδρογόνο αντιδρά µε έναν καταλύτη στην άνοδο που µετατρέπει το αέριο 

υδρογόνου σε αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια (e-) και θετικά φορτισµένα ιόντα (H+). 

Τα ηλεκτρόνια ρέοντας από το κύτταρο δηµιουργούν ρεύµα που χρησιµοποιείται ως 

ηλεκτρική ενέργεια. Τα ιόντα του υδρογόνου κινούνται µέσω της ηλεκτρολυτικής 

µεµβράνης προς την κάθοδο όπου ενώνονται µε το οξυγόνο και τα ηλεκτρόνια και 

παράγουν το νερό. 

  

 
Εικόνα 1.2. Λειτουργία κυττάρου καυσίµου υδρογόνου 

 

     Ωστόσο, το πρόβληµα µε το υδρογόνο όσον αφορά τη µαζική του χρήση στη 

βιοµηχανία καθώς και στην καθηµερινή µας ζωή (µηχανές καύσης υδρογόνου), είναι οι 

τρόποι αποθήκευσής του. Το υδρογόνο ως αέριο που είναι, µπορεί να αποθηκευτεί σε 

φιάλες κάτω από πολύ υψηλές συνθήκες πιέσεις (υπό συγκεκριµένες συνθήκες υψηλών 

πιέσεων και χαµηλής θερµοκρασίας, µπορεί και να υγροποιηθεί). Οι φιάλες αποθήκευσης 

υδρογόνου υψηλών πιέσεων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για µηχανοκίνητες εφαρµογές 

(αυτοκινητοβιοµηχανία). Συγκεκριµένα, σε συνθήκες σύγκρουσης το εύφλεκτο και 

συµπιεσµένο υδρογόνο γίνεται µια «κινητή» βόµβα. Ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης 

του υδρογόνου είναι σε δεξαµενές κάτω από µικρές ή και κανονικές συνθήκες πίεσης (1 

atm). Το πρόβληµα σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται στο γεγονός ότι για να δουλέψει 

αποδοτικά µια µηχανή, πρέπει ο όγκος του δοχείου (ποσότητα που αποθηκεύει σε αέριο), 

να είναι εξαιρετικά µεγάλος, γεγονός που δεν ενδείκνυται στην σύγχρονη 
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αυτοκινητοβιοµηχανία. Έτσι, στη βιοµηχανία χρησιµοποιήθηκαν αρχικά ως δεξαµενές 

αποθήκευσης υδρογόνου κράµατα µετάλλων, αποθηκεύοντας το υδρογόνο µε τη µορφή 

υδριδίου µετάλλου. Με αυτό τον τρόπο αποφευχθήκανε τα προηγούµενα προβλήµατα 

που αναφέραµε. Παρόλο που τα υδρίδια µετάλλων είχαν υψηλή αποθηκευτική ικανότητα, 

το µεγάλο βάρος τους και το κόστος κατασκευής τους, τα έκανε απαγορευτικά για µαζική 

παραγωγή και χρήση εστιασµένη σε οχήµατα και φορητές συσκευές (laptops, κινητά 

τηλέφωνα, κ.α.). Ακόµα, στα υδρίδια µετάλλων, απαιτούνται µεγάλες θερµοκρασίες ώστε 

να διασπαστεί το υδρογόνο από αυτά και να απελευθερωθεί στο κύτταρο καυσίµου, κάτι 

που είναι ενεργειακά αρκετά ασύµφορο. Η  σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της αποθήκευσης 

του υδρογόνου, εστιάζεται στην εισαγωγή κάποιου υλικού στις δεξαµενές αποθήκευσης 

στο οποίο το αέριο υδρογόνο, µπορεί να προσροφηθεί και να δεσµευτεί, ώστε να 

µειωθούν οι υψηλές συνθήκες πίεσης στην αποθήκευσή του. Σε ένα τέτοιο υλικό το 

υδρογόνο µπορεί να συνδεθεί µε ασθενείς αλληλεπιδράσεις ώστε µε ελαφριά και 

σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας να απελευθερώνεται το αέριο και να επέρχεται η 

καύση του στο κύτταρο καυσίµου. Ακόµα, πρέπει αυτό το υλικό αποθήκευσης να µην 

είναι βαρύ όπως στην περίπτωση των υδριδίων. Μάλιστα, το Τµήµα Ενέργειας των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Department of Energy, USA) έθεσε ως στόχο για το 

2010 ότι ένα ιδανικό µέσο-υλικό που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην αποθήκευση 

υδρογόνου θα έπρεπε να δεσµεύει υδρογόνο σε ποσοστό περίπου 6,0 % βάρος κατά 

βάρος αναλογία (6,0 % w/t). Είναι φυσικό λοιπόν, η αναζήτηση τέτοιων υλικών να γίνει 

σε πορώδη υλικά, που µπορούν να απορροφήσουν σηµαντικές ποσότητες αερίων. Έτσι 

προτάθηκαν στην βιβλιογραφία ως ιδανικά υλικά αποθήκευσης µοριακού υδρογόνου, οι 

νανοσωλήνες άνθρακα. Στην πορεία βέβαια πληθώρα αντιφατικών αποτελεσµάτων βγήκε 

στην επιφάνεια για το κατά πόσο οι νανοσωλήνες άνθρακα θα µπορούσαν να 

αποθηκεύσουν υδρογόνο εκπληρώνοντας τα κριτήρια που έθεσε το D.O.E. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι αυτή η βιβλιογραφική σύγχυση δεν επικεντρώνεται µόνο στις 

πειραµατικές µελέτες αλλά και στις θεωρητικές.  

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό την συστηµατική, από «πρώτες 

αρχές» θεωρητική µελέτη του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου σε νανο-υλικά 

µε τη χρήση καταλλήλων υπολογιστικών τεχνικών και µεθόδων. Συγκεκριµένα, 

εξετάστηκε η αποθήκευση υδρογόνου σε πορώδη υλικά όπως είναι οι νανοσωλήνες 
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άνθρακα, οι νανοπάπυροι άνθρακα καθώς και νανοσωλήνες που απαρτίζονται από άλλα 

άτοµα όπως πυριτίου-άνθρακα και βορίου-αζώτου. Ακόµα, εξετάστηκε η αποθήκευση 

υδρογόνου σε χηµικά τροποποιηµένους νανοσωλήνες και νανοπαπύρους άνθρακα µέσω 

εµπλουτισµού τους µε αλκάλια. 

 Ακολουθεί η εισαγωγή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι νανοσωλήνες 

άνθρακα, οι δοµές και οι ιδιότητές τους. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε την θεωρητική 

προσέγγιση του προβλήµατος ενώ τα αποτελέσµατα της εργασίας καθώς και το τι έχει 

γίνει βιβλιογραφικά στην αποθήκευση υδρογόνου για το κάθε διαφορετικό υλικό που 

εξετάστηκε, στα κεφάλαια 3-7. 
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1.2 Οι νανοσωλήνες άνθρακα 
 

Η νανοτεχνολογία, είναι η επιστήµη που ασχολείται µε την δηµιουργία και µελέτη των 

ιδιοτήτων των υλικών που έχουν διαστάσεις µερικών νανοµέτρων. Θα µπορούσαµε να πούµε 

πως ιστορικά η πίο γνωστή επιστηµονική ανακάλυψη που αφορά τον τοµέα της 

νανοτεχνολογίας, είναι αυτή των φουλερενίων από τον Kroto [1], για την οποία και 

βραβεύτηκε µε το βραβείο Nobel. Τα φουλερένια αποτελούνται από κλειστές  (sp2 

υβριδισµένες) ενώσεις άνθρακα, που οργανώνονται  βάσει 12 πενταγώνων και 

οποιουδήποτε αριθµού εξαγώνων εκτός από τον αριθµό ένα. Αυτή είναι η ορολογία που 

περιγράφει τα φουλερένια. Οι νανοσωλήνες άνθρακα, αποτελούν µια νέα µορφή άνθρακα 

εκτός του διαµαντιού και του γραφίτη. Οι νανοσωλήνες άνθρακα µπορούν να θεωρηθούν ως 

επιµηκυµένα φουλερένια [2] (εικόνα 1.3). Το 1991, ο Iijima δηµοσίευσε την ύπαρξη 

τέτοιων δοµών που αποτελούνταν από οµόκεντρους κύκλους γραφίτη και είχαν παραχθεί 

στον αντιδραστήρα Kratschmer/Huffman [3]. Λίγους µήνες µετά τη δηµοσίευση του Ιijima, 

οι Ebbesen και Ajayan ανέφεραν τη µαζική  σύνθεση των νανοσωλήνων [4] που 

διαµορφώνονταν ως εσωτερική καθοδική εναπόθεση πυρήνων δηµιουργηµένοι από 

τοξοειδή ηλεκτρόδια γραφίτη σε αδρανή ατµόσφαιρα. Μια διαδικασία που είναι παρόµοια µε 

αυτή που χρησιµοποιείται για τα φουλερένια. 

 

Εικόνα 1.3. Νανοσωλήνας άνθρακα 
 

Σήµερα, οι νανοσωλήνες άνθρακα µπορούν να παραχθούν µε διάφορες τεχνικές όπως 

εκκένωση ηλεκτρικών τόξων [5-8], πυρόλυση υδρογονανθράκων πάνω από καταλύτες [9-11],  

εξάχνωση γραφίτη µε λέιζερ [12,13] και µε ηλεκτρόλυση αλάτων µετάλλων 

χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδια γραφίτη [14,15]. Τα προϊόντα που παράγονται ποικίλλουν 

µορφολογίας (π.χ. ευθύγραµµα,  καµπυλοειδή, ελικοειδή, διακλαδισµένα, κ.α.).  

Από την αρχή της ιστορίας των νανοσωλήνων προβλέφθηκε ότι οι νανοσωλήνες 

άνθρακα θα συµπεριφέρονταν ως  αγωγοί, ηµιαγωγοί ή µονωτές ανάλογα µε τη διάµετρό 
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τους και της χειροµορφία που είχαν (διάταξη των εξαγώνων άνθρακα κατά µήκος της 

κατεύθυνσης του άξονα των σωλήνων) [16,17]. Μετρήσεις µεταφοράς σε ογκώδη 

νανοσωλήνες [18,19], µεµονωµένους  πολυστρωµατικούς σωλήνες [20,21] και απλού 

πλέγµατος σωληνίσκους [22,23], έχουν αποκαλύψει ότι  οι αγώγιµες ιδιότητες τους 

εξαρτώνται κυρίως από την διάµετρό τους και από τον τύπο των νανοσωλήνων. Ας 

ρίξουµε όµως µια πιο επισταµένη µατιά στη δοµή και στις ιδιότητες των νανοσωλήνων 

άνθρακα. 
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1.3 ∆οµή και ιδιότητες νανοσωλήνων άνθρακα 
 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα µπορούν να διαχωριστούν σε πολλαπλού (Multi-Walled 

NanoTubes) και σε µονού τοιχώµατος (Single-Walled NanoTubes). Οι πολλαπλού 

τοιχώµατος αποτελούνται από οµόκεντρα κυλινδρικά φύλλα γραφίτη, που απέχουν µεταξύ 

τους 3.4 Å, όπως υπολογίστηκε από τεχνικές διάθλασης ηλεκτρονίων. Αυτή η τιµή είναι 

λίγο µεγαλύτερη από την τιµή των 3.35 Å για τον γραφίτη. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην 

καµπυλότητα των κυλίνδρων αλλά και στην ύπαρξη δυνάµεων van der Waals µεταξύ των 

διαδοχικών στρωµάτων. Οι απλού τοιχώµατος νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούνται από 

ένα µόνο κυλινδρικό τοίχωµα γραφίτη και η δοµή του φαίνεται στην εικόνα 1.3. Όπως στον 

γραφίτη έτσι και στους νανοσωλήνες, τα άτοµα άνθρακα είναι sp2 υβριδισµένα.  

Τα άκρα των νανοσωλήνων άνθρακα, µπορεί να είναι ανοικτά ή κλειστά. Τα 

κλειστά άκρα του νανοσωλήνα είναι δυνατό να τερµατίζονται µε καπάκια, τα οποία 

προκύπτουν από τα ηµισφαίρια διαφόρων φουλερενίων. Τα τερµατικά καπάκια 

προκύπτουν, όπως και στα φουλερένια, από συνδυασµό εξαγώνων και τουλάχιστον 6 

πενταγώνων, σύµφωνα µε τον κανόνα του Euler. Τα καπάκια µπορεί να είναι και κωνικής 

µορφής. Τέλος, ο τερµατισµός µπορεί να γίνει και µε ηµιδακτυλιοειδές καπάκι. Αυτού του 

είδους τα καπάκια σχηµατίζονται όταν 2 οµόκεντροι σωλήνες ενώνονται µεταξύ τους, στα 

σύνορά τους, µε συνδυασµό πενταγώνων, εξαγώνων και επταγώνων [24]. 

 
Εικόνα 1.4: Τρόποι τερµατισµού των νανοσωλήνων άνθρακα. 

 
Οι νανοσωλήνες µπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν από ένα φύλλο γραφίτη, αν 

αυτό διπλωθεί ώστε τα 2 άκρα του να ενωθούν. Ωστόσο, ο τρόπος αναδίπλωσης του 

φύλλου γραφίτη δεν είναι µοναδικός. Αν η δεξιά πλευρά ενός φύλλου γραφίτη, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1.5, περιστραφεί κατά την οριζόντια διεύθυνση ώστε να συµπέσει µε 

την δεξιά πλευρά, τότε προκύπτει ο νανοσωλήνας (Α). Αν περιστραφεί η άνω πλευρά κατά 
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την κάθετη διεύθυνση ώστε να συµπέσει µε την κάτω πλευρά, τότε δηµιουργείται ο 

σωλήνας τύπου (Β). Αν η περιστροφή γίνεται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. µε τέτοιο 

τρόπο ώστε το άνω αριστερό άκρο να ενωθεί µε το κάτω δεξιό, τότε σχηµατίζεται ο 

σωλήνας τύπου (C). Όλοι αυτοί τρόποι αναδίπλωσης του φύλλου γραφίτη συνοψίζονται 

στο παρακάτω σχήµα: 

 
Εικόνα 1.5: Σχηµατισµός νανοσωλήνα ύστερα από δίπλωµα ενός φύλλου γραφίτη. 

 

Ανάλογα µε τον τρόπο διπλώµατος προκύπτει επίσης η ονοµατολογία και ο 

χαρακτηρισµός του νανοσωλήνα. Ο γενικός ορισµός των νανοσωλήνων µπορεί να γίνει 

µαθηµατικά σε σχέση µε τη διάµετρο dt και την χειρόµορφη (chiral) γωνία θ [25,26], τα 

οποία φαίνονται στο σχήµα 1.6, όπου το χειρόµορφο (chiral) διάνυσµα Ch ορίζεται ως:  

Ch = na1 + ma2
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Εικόνα 1.6 Ορισµός χειρόµορφου διανύσµατος Ch και γωνίας θ. 

 

Τα µοναδιαία διανύσµατα a1 και a2 καθορίζουν την διεύθυνση, κατά την οποία 

γίνεται η δίπλωση του γραφιτικού φύλλου για τον σχηµατισµό του σωλήνα. Το διάνυσµα 

αυτό συνδέει 2 κρυσταλλογραφικά ισοδύναµες θέσεις Ο και Α στο δυσδιάστατο γραφιτικό 

φύλλο.  

Όταν η γωνία παίρνει την τιµή θ = 0°, τότε ο νανοσωλήνας ονοµάζεται zigzag. 

Ονοµάστηκε έτσι, γιατί κάθετα στον άξονα του σωλήνα τα άτοµα του άνθρακα 

σχηµατίζουν µια ζιγκ-ζαγκ γραµµή ( ). Όταν η γωνία παίρνει την τιµή θ = 30°, 

τότε παίρνει την ονοµασία armchair. Η ονοµασία αυτή προέρχεται επειδή το µοτίβο 

 , το οποίο επαναλαµβάνεται κάθετα στον άξονα του σωλήνα, µοιάζει µε 

µπράτσο πολυθρόνας. Για οποιαδήποτε άλλη τιµή της γωνίας οι νανοσωλήνες ονοµάζονται 

chiral.  

Οι δείκτες n, m αντιπροσωπεύουν το επαναλαµβανόµενο κρυσταλλικό πλέγµα, το 

οποίο καθορίζει την διάµετρο και την ελικοειδή µορφή κατά µήκος του άξονα του σωλήνα 

(helicity). Αν m = 0 , τότε ο νανοσωλήνας ονοµάζεται (n,0) zigzag, ενώ για την περίπτωση 

m = n ονοµάζεται (n,n) armchair. Τέλος, για n ≠ m ανήκουν στην κατηγορία των 

χειρόµορφων (chiral) νανοσωλήνων.  
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Εικόνα 1.7. Πιθανά διανύσµατα νανοσωλήνων όπως ορίζονται από τους δείκτες (n,m) και 

χαρακτηρισµός τους ως µέταλλα ή ηµιαγωγούς. 
 

Οι δείκτες αυτοί εκτός από την διάµετρο καθορίζουν και τις ηλεκτρονικές ιδιότητες 

[16,17,27] των νανοσωλήνων. Αρχικά, ο υπολογισµός των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων έγινε 

µε την χρήση θεωρητικών µοντέλων. Αυτό έγινε γιατί ήταν δύσκολη η σύνθεση και 

αποµόνωση νανοσωλήνων µονού τοιχώµατος. Έτσι, η µελέτη των ιδιοτήτων έπρεπε να 

γίνει µε την χρήση της θεωρίας. Αυτό όµως που πρόβλεψε η θεωρία, επαληθεύτηκε 

αργότερα και από τα πειράµατα, όταν οι τεχνικές σύνθεσης νανοσωλήνων εξελίχτηκαν και 

συνετέθησαν µε µεγάλη ακρίβεια νανοσωλήνες µονού τοιχώµατος.  

Τα συµπεράσµατα ήταν ότι περίπου οι µισοί νανοσωλήνες εµφανίζουν µεταλλική 

συµπεριφορά και οι υπόλοιποι ηµιαγώγιµη. Όλοι οι τύπου armchair νανοσωλήνες, δηλαδή 

οι (n,n) σωλήνες έχουν µεταλλική συµπεριφορά. Αντίθετα, στους zigzag οι ιδιότητες 

εξαρτώνται από την διάµετρο του σωλήνα. Βρέθηκε ότι το ένα τρίτο αυτού του είδους 

σωλήνων έχουν µεταλλική συµπεριφορά ενώ οι υπόλοιποι ηµιαγώγιµη. Για τους (n,0) 

νανοσωλήνες, όταν το n είναι πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή έχει την µορφή n = 3d, 

εµφανίζουν µικρό κενό στην ενεργειακή τους µπάντα. Εάν, το n δεν είναι πολλαπλάσιο του 

3, τότε οι νανοσωλήνες είναι ηµιαγωγοί. Τα συµπεράσµατα µπορούν να επεκταθούν και 

για τους υπόλοιπους chiral νανοσωλήνες (n,m), ανάλογα µε την τιµή των n, m. Η 

συµπεριφορά τους θα είναι µεταλλική, όταν το άθροισµα  2n + m  είναι πολλαπλάσιο του 3.  

Συνοψίζοντας, για έναν (n,m) νανοσωλήνα ισχύει: 

ακέραιος,
ηµιαγωγός,3
µέταλλο,3

2 =
⎩
⎨
⎧
≠
=

+ q
q
q

mn
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Κεφάλαιο 1                   Εισαγωγή 

1.4 Εφαρµογές νανοσωλήνων άνθρακα 
 

Στις µέρες µας, το ποσοστό των δηµοσιεύσεων που αναφέρονται στις εφαρµογές 

των νανοσωλήνων (ευρέως γνωστή ως νανοµηχανική) από θεωρητική και πειραµατική 

έρευνα έχει  αυξηθεί δραµατικά. Ένα µεγάλο ποσοστό έρευνας έχει στραφεί σε αυτά 

τα µονοδιάστατα νανο-υλικά και συγκεκριµένα στη χρήση των ιδιοτήτων που ήδη 

αναφέραµε στην νανοηλεκτρονική. Οι νανοσωλήνες άνθρακα έχουν ευρέως 

χρησιµοποιηθεί ως νανοκαλώδια και µε τη χρήση τους ελέγχεται η ηλεκτρονική σε 

διαστάσεις µερικών νανοµέτρων (µοριακή ηλεκτρονική) [28]. Εξαιτίας των 

διαστάσεων των νανοσωλήνων αλλά και των αγώγιµων ιδιοτήτων τους, έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως ακίδες σε τεχνικές µικροσκοπίας. Η προσαρµογή ενός 

νανοσωλήνα στο άκρο µιας µεταλλικής ακίδας σε τεχνικές STM (Scanning 

Tunneling Microscopy) [29,30] και AFM (Atomic Force Microscopy) [31] προσδίδει 

µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στην ανίχνευση επιφανειών. Η χηµεία των 

νανοσωλήνων άνθρακα, είναι πραγµατικά απεριόριστη, λόγω των χηµικά δραστικών 

π δεσµών που σχηµατίζουν οι άνθρακές τους [32]. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 

αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί προς την κατεύθυνση της 

βιονανοτεχνολογίας και κυρίως στο πως αλληλεπιδρούν βιολογικά µόρια µε 

νανοσωλήνες άνθρακα [33,34] και η χρήση των τελευταίων ως διαβιβαστές 

φαρµάκων στο ανθρώπινο σώµα [35].  

Η εφαρµογή όµως των νανοσωλήνων άνθρακα που έχει απασχολήσει πολλές 

ερευνητικές οµάδες και αφορά και την παρούσα διδακτορική διατριβή, είναι η 

αποθήκευση υδρογόνου στα τοιχώµατά τους, την οποία και παρουσιάζουµε 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. 
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Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

2 Θεωρία 
 

2.1 Γενικά 
 

Θα µπορούσαν να οριστούν τρεις βασικές κατηγορίες προσεγγίσεων της 

Υπολογιστικής Χηµείας, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην προσοµοίωση µοντέλων 

µοριακών συστηµάτων: 

Α) Οι Απλές Συγκριτικές και Γραφικές Προσεγγίσεις (Simple Comparative and 

Graphical Approaches). Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται µέθοδοι όπως η 

graphical inspection, molecular superposition, κ.λ.π. Χρησιµοποιούνται σαν ένα πρώτο 

βήµα για την πιστοποίηση βιολογικά ενεργών µορίων, καθώς και στην ανίχνευση 

µοριακών ιδιοτήτων που απαιτούνται ώστε να είναι κάποιο µόριο ενεργό. Παρ’ όλ’ αυτά, 

τα αποτελέσµατα που δίνουν τέτοιες µέθοδοι είναι κυρίως ποιοτικά.  

B) Οι Εµπειρικές Μέθοδοι – Μοριακή ∆υναµική, Μοριακή Μηχανική. Σε αυτή την 

κατηγορία µεθόδων, βασικές ενεργειακές συγκρίσεις και βελτιστοποίηση γεωµετρίας 

επιτυγχάνονται µε τη χρήση κάποιων σχετικά απλών ενδοατοµικών δυναµικών. Αυτά τα 

δυναµικά µπορούν να περιγράψουν οµοιοπολικούς δεσµούς, ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις και δυνάµεις διασποράς (dispersion forces). Πρόκειται για εύχρηστες 

και κυρίως γρήγορες µεθόδους σε σχέση µε τους κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς. Το 

βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι η ακρίβεια των αποτελεσµάτων τους, εξαρτάται από 

τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται. Κατά κανόνα, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την κατασκευή µοντέλων που περιγράφουν χηµικές αντιδράσεις (σπάσιµο ή 

σχηµατισµό δεσµών) µια και δεν εισάγεται σε αυτά η ηλεκτρονική δοµή. 

Γ) Κβαντικές Μέθοδοι.  Σ’ αυτές λαµβάνεται αυστηρά υπόψη η ηλεκτρονική δοµή 

γι’ αυτό και έχουν τις µεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Μπορούν να 

χωριστούν στις εξής δύο υποκατηγορίες: 

 α) Ηµιεµπειρικές µέθοδοι: Πρόκειται για κβαντικές µεθόδους στις οποίες κάποια 

δεδοµένα εισάγωνται παραµετρικά και αποφεύγεται ο υπολογισµός τους, όπως είναι για 

παράδειγµα µήκη δεσµού και ισχύς δεσµού. 

 16
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 β) από πρώτες αρχές µέθοδοι “ab-initio”: Σε αυτές τις µεθόδους δεν εισάγεται 

καµία παράµετρος και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µοριακό σύστηµα, 

σε αντίθεση µε τις ηµιεµπειρικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο στα συστήµατα 

από τα οποία υπάρχουν πειραµατικά ή µεγάλης ακρίβειας θεωρητικά δεδοµένα. Οι πιο 

βασικές κατηγορίες “ab-initio” µεθόδων είναι:  

• οι µέθοδοι όπου σηµείο εκκίνησης είναι η θεωρία Hartree-Fock (περιγραφή 

ηλεκτρονικής δοµής µέσω της κυµατοσυνάρτησης),  

• οι µέθοδοι υπολογισµού του ηλεκτρονιακού συσχετισµού (π.χ. Configuration 

Interaction, Coupled Cluster κ.λπ. , µοντέρνες εξελίξεις πέρα από το όριο HF) 

• οι µέθοδοι που στηρίζονται στη θεωρία του Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής 

Πυκνότητας (Density Functional Theory Methods) η οποία αποτελεί και µια 

αρχική βάση υπολογισµού του ηλεκτρονιακού συσχετισµού.  

 Στις µέρες µας υπάρχει διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις DFT µεθόδους 

από τη µεριά της Χηµείας, παρόλο που  οι ρίζες της πηγάζουν από τη Φυσική 

Συµπυκνωµένης ύλης. 

 Θεωρητικά, χρησιµοποιώντας από πρώτες αρχές µεθόδους – το βασικό µέχρι 

τώρα εργαλείο της Κβαντικής Χηµείας- είναι δυνατό να υπολογιστούν τιµές διαφόρων 

χηµικών ιδιοτήτων µορίων µε οσοδήποτε µεγάλη ακρίβεια. Στην πράξη όµως, ακριβείς 

ποσοτικές µελέτες έχουν επιτευχθεί κυρίως σε µικρά µόρια. Σε µεγαλύτερα συστήµατα, η 

αυξανόµενη υπολογιστική ισχύς που απαιτείται και η µεγάλη ευαισθησία στην επιλογή 

των συναρτήσεων βάσης, κάνουν τους υπολογισµούς εξαιρετικά δύσκολους και 

χρονοβόρους, αν όχι αδύνατους. 

 Η Θεωρία του Συναρτησιακού της Πυκνότητας Ηλεκτρονίων (Density Functional 

Τheory), η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη την δεκαετία του ‘80, στις µέρες µας, 

βελτιστοποιεί τα συναρτησιακά µε τα οποία εκφράζεται, επιτρέποντας όχι µόνο την 

ποιοτική αλλά πολύ περισσότερο την ποσοτική µελέτη φαινόµενων που σχετίζονται µε τα 

µόρια και τα συσσωµατώµατα της ύλης. Από την πρώτη στιγµή που αναπτύχθηκαν 

υπολογιστικές τεχνικές βασιζόµενες στη θεωρία αυτή σηµείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία στο 

να περιγράψουν µοριακές ιδιότητες. Έτσι αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο στο χώρο των 

µοριακών συστηµάτων όπως ενώσεων συναρµογής της Χηµείας, της Χηµειοφυσικής 
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Στερεάς Κατάστασης και σε περιπτώσεις όπου ήταν δύσκολο να χρησιµοποιηθεί µια 

συµβατική από πρώτες αρχές µέθοδος, όπως π.χ. στα στοιχεία µεταπτώσεως. 
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Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

2.2 Ab-initio  
 

Θεωρία Hartree-Fock 
 

Οι ab-initio υπολογιστικές τεχνικές θεµελιώνονται βάση της θεωρίας των Hartree 

και Fock. Η θεωρία Hartree-Fock ξεκινά από την θεώρηση της αλληλεπίδρασης του κάθε 

ηλεκτρονίου του συστήµατος µε όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια και τους πυρήνες. O 

“ακριβής” πολυηλεκτρονιακός Χαµιλτονιανός τελεστής της εξίσωσης Schrodinger που 

περιγράφει το σύστηµα µπορεί να γραφεί, χωρίς να είναι όµως γνωστή η ακριβής µορφή 

της πολυηλεκτρονιακής κυµατοσυνάρτησης. Η θεωρία Hartree εισάγει την απλούστερη 

δυνατή προσέγγιση για να εκφράσει την συνολική κυµατοσυνάρτηση ώς ένα γινόµενο 

µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων. Το κάθε ηλεκτρόνιο κινείται στο δικό του 

τροχιακό υπό την επίδραση ενός µέσου πεδίου που οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα 

ηλεκτρόνια απ΄ τη µια, το δυναµικό Hartree, και στους πυρήνες από την άλλη 

(Προσέγγιση Κεντρικού ή Μέσου Πεδίου, Central οr Mean Field Approximation). Οι 

υπολογισµοί στηρίζονται στη θεωρία των µεταβολών και συνεχίζονται µέχρις ότου 

επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Παρ’όλ’αυτά, τα αποτελέσµατα που δίνει η µέθοδος δεν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά.  

Στη βελτιωµένη προσέγγιση Ηartree-Fock λαµβάνεται υπόψη µια επιπλέον 

παράµετρος: Η εισαγωγή του σπίν των ηλεκτρονίων και της απαγορευτικής αρχής του 

Pauli. Έτσι, το γινόµενο της Hartree γενικεύεται σε ένα άθροισµα τέτοιων γινοµένων µε 

εναλλασσόµενο πρόσηµο (συµβατικά γράφεται µε τη µορφή µιας ορίζουσας Slater) οπότε 

εξασφαλίζεται η απαίτηση της αντισυµµετρικότητας της κυµατοσυνάρτησης. Με αυτό 

τον τρόπο ικανοποιείται η οµόνυµη Απαγορευτική Αρχή του Pauli (η «συγκατοίκηση» 

δυο ηλεκτρονίων στην ίδια ακριβώς κβαντική κατάσταση είναι αδύνατη). Θα µπορούσε 

να πει κανείς ότι κάθε ηλεκτρόνιο περιβάλλεται από µια περιοχή στο χώρο, γνωστή σαν 

“οπή ανταλλαγής” (exchange or Fermi hole) και η οποία είναι απογυµνωµένη από 

ηλεκτρόνια µε το ίδιο σπιν. Η παρουσία της οπής αυτής έχει σαν αποτέλεσµα να 

µειώνονται οι απωστικές δυνάµεις Coulomb µεταξύ των ηλεκτρονίων µε το ίδιο σπιν, 

δρώντας έτσι γι αυτά σαν ένα ενεργό ελκτικό δυναµικό (exchange potential), οπότε 

σταθεροποιείται το σύστηµα και βελτιώνονται τα αποτελέσµατα της Hartree.  
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Mονοηλεκτρονιακές Εξισώσεις 

Ηartree 

 

 

 

 Hartree Fock  

 

O

λογισµοί χρησιµοποιούν σαν προσέγγιση της 

κυµατο

 µαθηµατικής φύσης της προσέγγισης ΗF, οι συναρτήσεις τύπου Gauss 

αποδείχ

µέσο ελέγχου της αναλογίας ταχύτητας και ακρίβειας των υπολογισµών. 

(2) 

 (1)

 

 

 

 

  τελευταίος όρος στη δεύτερη έκφραση είναι η ενέργεια ανταλλαγής (exchange 

energy), ενώ το si αναφέρεται στο σπιν. Ο όρος αυτός είναι µη µηδενικός µόνο στις 

περιπτώσεις ηλεκτρονίων µε όµοιο σπιν. 

Οι συµβατικοί ab-initio HF υπο

συνάρτησης µια και µόνο Slater ορίζουσα. Στη γλώσσα της Κβαντικής Χηµείας, 

τέτοιοι υπολογισµοί αναφέρονται σαν “υπολογισµοί σε επίπεδο SCF” λόγω της 

διαδικασίας που ακολουθείται για τη λύση των εξισώσεων Hartree-Fock. Οι υπολογισµοί 

αυτοί πραγµατοποιούνται µέσω επαναλήψιµων κύκλων, που βασίζονται σε µια αρχική 

υπόθεση ωσότου επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Πιο ακριβείς προσεγγίσεις µε τη µορφή µιας 

σειράς τέτοιων οριζουσών οδηγούν στις µεθόδους υπολογισµού του ηλεκτρονιακού 

συσχετισµού.  

 Λόγω της

τηκαν οι πιο αποτελεσµατικές και ίσως οι πιο πρακτικές για την περιγραφή των 

µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων. Ακόµα, οι µαθηµατικές συναρτήσεις τύπου 

Gauss είναι εύχρηστες, καθώς ο γραµµικός συνδυασµός τους, παράγει πάλι µια τύπου 

Gauss συνάρτηση. Από τον καιρό που ανακαλύφθηκαν (Boys, 1950) χρησιµοποιούνται 

κατά κόρον στις HF µεθόδους, ενώ τεράστια έρευνα γίνεται για την ανάπτυξη των 

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

 20



Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

Έχουν γίνει λοιπόν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Για πολλά µόρια, όπως για 

παράδειγµα Η2, Η2Ο, CH4, C2H6, C6H6, CO, N2 και ΝΗ3 οι προβλεπόµενες τιµές των 

ενδοατ

 παράδειγµα ένα µόριο F2 

προβλέ

 και των επιφανειών αποτελούσε για χρόνια αντικείµενο των 

ερευνη

κή της Συµπυκνωµένης Ύλης και 

οµικών αποστάσεων και γωνιών πλησιάζουν εκπληκτικά τις πειραµατικές. Ακόµα 

και οι δονητικές συχνότητες που λαµβάνονται µέσω της κλίσης της καµπύλης της ολικής 

ενέργειας συναρτήσει των αποστάσεων των πυρήνων, προσαρµόζοντας έναν αρµονικό 

ταλαντωτή στο ελάχιστο της παραγώγου της ενέργειας ως προς τη θέση, διαφέρουν µόνο 

κατά 10% περίπου. Ωστόσο οι τιµές όσον αφορά τις ολικές ενέργειες είναι λιγότερο 

ικανοποιητικές. Θεωρητικά, π.χ. η διαφορά ανάµεσα στην ολική ενέργεια ενός µορίου N2 

και σε αυτές που αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστά άτοµα Ν θα έπρεπε να δίνει την 

ενέργεια σύνδεσης του µορίου. Βρέθηκε τελικά ότι οι τιµές της ολικής ενέργειας ήταν 

εξαιρετικά ευαίσθητες στην ποιότητα των συναρτήσεων βάσης και ότι ακόµα και µε 

µεγάλα σύνολα βάσεων η συµφωνία ανάµεσα στη θεωρία και το πείραµα δεν ήταν 

ικανοποιητική. Γενικά φαίνεται ευκολότερη η εύρεση της σωστής γεωµετρίας του µορίου 

από τη λήψη σωστών αποτελεσµάτων για την ενέργειά του.  

Επιπλέον, ενώ οι ΗF µέθοδοι φαίνονταν ευρέως εφαρµόσιµοι, υπήρχαν 

συστήµατα όπου αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα. Για

πεται να είναι λιγότερο σταθερό απ’ότι δύο αποµονωµένα άτοµα F. Ο 

προσδιορισµός της γεωµετρίας και των δονητικών χαρακτηριστικών στο O3 αποδείχτηκε 

ακόµα πιο δύσκολος. Παρόλα αυτά, µπορεί οι (απόλυτες) ενέργειες σύνδεσης να είναι 

πρόβληµα , οι σχετικές όµως ενέργειες, π.χ. µεταξύ δύο διαφορετικών µορφών του ίδιου 

µορίου ή µεταξύ δύο ισοµερών, είναι συχνά ακριβείς στο όριο των 10 kJ/mol (περίπου 

0.1 eV) ή καλύτερα. 

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

µόρια. Το πεδίο των στερεών

τών της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Η πρόβλεψη ενεργειακών διαφορών είναι 

δυνατή µόνο αν η γεωµετρία ισορροπίας των µορίων µπορεί να προσδιοριστεί καλά. Η 

λεπτοµερής παρακολούθηση όλων των δυνατών θέσεων των πυρήνων στο χώρο είναι 

δυνατή µόνο για πολύ απλά µόρια. Για τη βελτιστοποίηση της γεωµετρίας µεγαλύτερων 

µορίων χρειάζονται άλλες πιο πολύπλοκες τεχνικές.     

Σε µεγάλα µόρια το πρόβληµα των αλληλεπιδράσεων και της συσχετισµένης 

κίνησης των ηλεκτρονίων είναι εντονότερο. Στη Φυσι
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την Κβαντική Χηµεία των µεγάλων ατοµικών και µοριακών συστηµάτων αυτό είναι το 

γνωστό “πρόβληµα των πολλών σωµάτων”. Οι διάφορες συσχετίσεις µεταξύ των 

ηλεκτρονίων του συστήµατος χαρακτηρίζονται είτε σαν µικρής εµβέλειας (short range) 

είτε σαν µεγάλης (long range). Οι δεύτερες µπορούν σχετικά εύκολα να αναπαρασταθούν 

µε προσεγγίσεις όπως αυτή του µέσου πεδίου στη θεωρία ΗF. Οι πρώτες έχουν να 

κάνουν µε την περιοχή γύρω από το κάθε ηλεκτρόνιο του µορίου ή του στερεού και είναι 

πολύ πιο δύσκολο να παρασταθούν. Σε µεγάλο βαθµό, το κεντρικό πρόβληµα είναι η 

αναζήτηση τρόπων ώστε να εισαχθούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια οι 

συσχετίσεις µικρής εµβέλειας στην προσέγγιση µέσου πεδίου. Υπάρχουν µάλιστα 

περιπτώσεις συστηµάτων, ειδικά στη Στερεά Κατάσταση, όπου οι ηλεκτρονιακές 

συσχετίσεις είναι τόσο σηµαντικές και συνάµα τόσο δύσκολο να εισαχθούν στους 

υπολογισµούς ώστε τα αποτελέσµατα κάθε άλλο παρά αξιόπιστα είναι.  
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Post-HF Μέθοδοι Υπολογισµού Ηλεκτρονιακού Συσχετισµού 

 
ική Χηµεία αναπτύχθηκαν 

ιάφορες µέθοδοι, οι οποίες εισήγαγαν στην αρχική κυµατοσυνάρτηση τις 

αλληλε

λ  ίν

CI), Coupled Cluster (CC), 

Moller-

. Στις CI µεθόδους για 

παράδε

ό  ε  

τελεσµατική και ακριβής 

για εφα

ν. 

• 

όστος να αυξάνει σχετικά αργά µε το µέγεθος 

•  η µέθοδος των µεταβολών ώστε να υπάρχει µια 

η). 

 

στιγµής έκτασην 

Καθώς εξελισσόταν η Κβαντική και Υπολογιστ

δ

πιδράσεις µεταξύ των ηλεκτρονίων του συστήµατος.  

Η πρώτη µεγά η κατηγορία τέτοιων µεθόδων ε αι οι λεγόµενες Post-HF µέθοδοι 

µε πιο γνωστές τις ακόλουθες: Configuration Interaction (

Plesset Perturbation Theory (MP), GAUSSIAN 2 (G2).  

Παρόλο που οι µέθοδοι αυτές αποτελούν σαφείς και αποτελεσµατικές βελτιώσεις 

της ΗF θεωρίας έχουν και αυτές κάποιο όριο εφαρµογής

ιγµα, όπου η πολυηλεκτρονιακή κυµατοσυνάρτηση εκφράζεται µέσω, όχι µιας, 

αλλά ενός γραµµικού συνδυασµού οριζουσών Slater (γραµµικός συνδυασµός 

κυµατοσυναρτήσεων) έχουµε τελικά σύγκλιση στην ακριβή λύση αλλά µε δραµατικά 

αυξαν µενες απαιτήσεις σ  υπολογιστική ισχύ και χρόνο CPU. 

Γενικά, έχει αποδειχθεί  ότι υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να ικανοποιεί µια υπολογιστική µέθοδος ώστε να θεωρείται απο

ρµογή σε οποιοδήποτε σύστηµα. Έτσι, µια τέτοια µέθοδος πρέπει: 

• Να είναι καλά ορισµένη – να δίνει µια συνεχή δυναµική ενεργειακή επιφάνεια και 

µια µοναδική τιµή της ενέργειας για δεδοµένη διάταξη των πυρήνω

• Να είναι συνεπής ως προς µέγεθος. 

Να είναι ακριβής όταν εφαρµόζεται σε σύστηµα δύο ηλεκτρονίων. 

• Το απαιτούµενο υπολογιστικό της κ

του υπό µελέτη συστήµατος. 

• Να δίνει αποτελέσµατα  όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πειραµατικά. 

Να µπορεί να εφαρµοστεί σε αυτή

ενεργειακή τιµή που να αποτελεί άνω όριο στην ακριβή (υπολογισµέν

Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία µεθόδων η οποία δίνει τα πιο ικανοποιητικά µέχρι 

 αποτελέσµατα ιδιαίτερα σε µεγάλα (πολυηλεκτρονιακά και κατ’επ

πολυατοµικά) συστήµατα είναι οι µέθοδοι του Συναρτησιακού της Πυκνότητας των 
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Ηλεκτρονίων (Density Functional Theory), οι οποίες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς τα 

τελευταία χρόνια και βελτιώνονται συνεχώς.  
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Θεωρία του Συναρτησιακού της Πυκνότητας Ηλεκτρονίων(DFT) 

Οι διάφορες υπολογιστικές τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του 

Συναρτ

 παρουσιάστηκαν µέχρι στιγµής 

βασίζο  

µ e

ρονίων 

στηρίζεται

οσδιοριστεί η κυµατοσυνάρτηση Ψ 

ια συγ

|Ψ(r1,r2,...,rN)|2dV1 dV2... dVN = Ψ*(r1,r2,...,rN) Ψ(r1,r2,...,rN) dV1 dV2... dVN
          (3) 

 

ησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας, αναπτύχθηκαν κυρίως χάρη στην 

εντατική έρευνα των κβαντικών φυσικών κατά τη δεκαετία του 1920 (µοντέλο Thomas-

Fermi-Dirac), και αργότερα, χάρη στη θεµελιώδη δουλειά στα πλαίσια της Κβαντικής 

Χηµείας από τον Slater κατά τη δεκαετία του ’50.  

Οι θεωρίες Hartree και Hartree-Fock που

νται στη µέθοδο των µεταβολών. Παρότι πρόκειται για ισχυρό µαθηµατικό 

εργαλείο, η επιτυχία της µεθόδου αυτής στηρίζεται αποκλειστικά στην όσο το δυνατό 

καλύτερη επιλογή της αρχικής υπόθεσης για την επίλυση του προβλήµατος. Αν πάρουµε 

για παράδειγµα ένα σώµα που πέφτει µέσα σε µια κοιλότητα, τότε το ύψος από το 

κατώτερο σηµείο της κοιλότητας (και όχι π.χ. η θερµοκρασία του περιβάλλοντος) είναι 

µια καλή αρχική υπόθεση βάσει της οποίας θα αναζητηθεί το ενεργειακό ελάχιστο. 

Οµοίως, στο κβαντοµηχανικό πρόβληµα που εξετάζουµε, όσο καλύτερη είναι η µορφή 

της κυµατοσυνάρτησης (όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται στο πραγµατικό σύστηµα), τόσο 

καλύτερα αποτελέσµατα θα πάρουµε από την θεωρία των µεταβολών. Γι’ αυτό και στη 

HF η αντισυµµετρική κυµατοσυνάρτηση βοηθά στην περιγραφή της αλληλεπίδρασης 

ανταλλαγής (exchange interaction) και δίνει καλύτερα αποτελέσµατα σε µικρά 

συστήµατα, κάτι που δε γίνεται µε την κυµατοσυνάρτηση-γινό ενο της Hartre .  

H βασική ιδέα της θεωρίας του Συναρτησιακού της Πυκνότητας Ηλεκτ

 στην αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων, µέσω 

γενικευµένων συναρτησιακών της πυκνότητάς τους.  

 Όπως είναι γνωστό, από τη στιγµή που θα πρ

γ κεκριµένη κατάσταση του συστήµατός µας, µπορεί να υπολογιστεί η αναµενόµενη 

τιµή οποιασδήποτε φυσικής ποσότητας µε χρήση  του αντίστοιχου κβαντοµηχανικού 

τελεστή. Η ποσότητα 
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Εικόνα 2.1 Το στοιχείο όγκου για ένα σωµατίδιο 
 

δίνει την πιθανότητα το ηλεκτρόνιο 1 να βρίσκεται στο στοιχείο όγκου dV1 γύρω από το 

σηµείο που προσδιορίζεται µέσω του r1, το ηλεκτρόνιο 2 µέσα στο στοιχείο όγκου dV2 

γύρω από το σηµείο που προσδιορίζεται µέσω του r2 κ.ο.κ. Αν η Ψ περιγράφει ένα 

σύστηµα που περιέχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο, τότε το |Ψ(r)|2dV δίνει την πιθανότητα να 

βρούµε το ηλεκτρόνιο µέσα στο στοιχείο όγκου dV γύρω από το σηµείο r. Σε 

καρτεσιανές συντεταγµένες dV=dxdydz (εικόνα 2.1). Ολοκληρώνοντας τώρα την Ψ σε 

όλο το χώρο για όλες τις µεταβλητές (µ’άλλα λόγια αθροίζοντας τις πιθανότητες σε όλα 

τα στοιχεία όγκου dVi) παίρνουµε την πιθανότητα να βρούµε τα ηλεκτρόνια του 

συστήµατος οπουδήποτε στο χώρο (µε την προϋπόθεση ότι η Ψ είναι κανονικοποιηµένη). 

 Κατ’ επέκταση, είναι εύκολο να εκφράσουµε και την ηλεκτρονιακή πυκνότητα µε 

βάση αυτή την ποσότητα. Είναι: 

                                                  ρ(r) = N 〈 Ψ | δ (r-ri〉 | Ψ 〉                                              (4) 

όπου Ν ο συνολικός αριθµός των ηλεκτρονίων του συστήµατος και δ(r) η συνάρτηση του 

Dirac η εισαγωγή της οποίας ανάγει την προηγούµενη έκφραση σε ολοκλήρωση πάνω 

στα διανύσµατα θέσης ri όλων των ηλεκτρονίων εκτός από ένα. Ποιο είναι αυτό δεν έχει 

σηµασία µια και τα ηλεκτρόνια είναι µη διαχωρίσιµα. Έτσι, 

ρ(r) = N ∫∫...∫ | Ψ (r1, r2, ... rN) |2 dr2 dr3... drN 

 
                                    N – 1                                       N – 1 

 
(5)  
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Είναι ενδιαφέρον εδώ να παρατηρήσουµε ότι στην περίπτωση µιας κυµατοσυνάρτησης η 

οποία περιγράφει ένα σύστηµα ενός µόνο ηλεκτρονίου (και µόνο τότε!) είναι 

       ρ(r) = Ψ* (r) Ψ(r) = |Ψ (r)|2 = |Ψ〉 〈Ψ|                                 (6) 
 
δηλαδή η ηλεκτρονιακή πυκνότητα και η πυκνότητα πιθανότητας να βρούµε ένα 

ηλεκτρόνιο κάπου στο χώρο ταυτίζονται.  

 Το δυναµικό Hartree, όπως είπαµε, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του κάθε 

ηλεκτρονίου µε τη µέση τιµή της πυκνότητας των υπολοίπων. Έστω τώρα ότι ξέρουµε τις 

µονοηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις φi (r), µπορούµε για κάθε ηλεκτρόνιο i να 

εκφράσουµε τα πυκνότητα που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Είναι  

ρi(r) = | φi (r) |2                    (7) 

Η συνολική πυκνότητα όλων των ηλεκτρονίων είναι 

 

  ρ∑
Ν

=

Ν

=1ι1ι
ρ

 
tot(r) =         i(r)  =        | φi (r) |2∑

 
(8) 

Bέβαια, το kοστό ηλεκτρόνιο δεν αλληλεπιδρά µε τον εαυτό του. Εποµένως, η σωστή 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα µε την οποία αλληλεπιδρά είναι  

 

∑
Ν

=1ι
ρ

i ≠ k 

 
(k) (r) = ρtot(r) – ρk(r) = (     ρi(r)) -  | φi (r) |2  =             | φi (r) |2∑

ι

 Ν

=1
 (9) 

 

 Για πολλά χρόνια, η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας για την 

περιγραφή  του υπό µελέτη πολυηλεκτρονιακού συστήµατος στηριζόταν µάλλον στη 

φυσική διαίσθηση των ερευνητών ότι κάτι τέτοιο έχει λογική βάση, παρά στην αυστηρή 

απόδειξη ότι µπορεί να γίνει. Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα σαν έννοια είναι περισσότερο 

ελκυστική επειδή είναι πιο εύχρηστη από την κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει το 

σύστηµα των Ν ηλεκτρονίων. Η κυµατοσυνάρτηση των Ν ηλεκτρονίων είναι συνάρτηση 

µε 3Ν µεταβλητές (ή 4Ν αν ληφθεί υπόψιν και το σπιν) ενώ η δεύτερη µόνο τριών. 

Εξαρτάται µόνο από τα x, y, z, ενώ αν ληφθεί υπόψιν και το σπιν µπορούν κάλλιστα να 

οριστούν δύο  πυκνότητες: µία για τα ηλεκτρόνια µε σπιν πάνω ρ↑(r) (alpha) και µία για 

τα ηλεκτρόνια µε σπιν κάτω ρ↓(r) (beta). Έτσι, µε τη χρήση του ρ(r) σαν βασική 

µεταβλητή στη µεταβολική προσέγγιση επιταχύνονται οι υπολογισµοί. 

 Tο 1964 οι Hohenberg και Kohn απέδειξαν δύο βασικά θεωρήµατα της DFT [36]: 
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Θεώρηµα 1ο: Για µια µη-εκφυλισµένη βασική κατάσταση ενός στάσιµου 

κβαντοµηχανικού συστήµατος, το εξωτερικό πεδίο που εισάγουν οι πυρήνες στα 

ηλεκτρόνια Vext(r), oρίζεται µονοσήµαντα µέσω της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r). Η 

ολική ενέργεια Ε και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, µπορούν να υπολογιστούν µε βάση την 

πυκνότητα και µόνο. Συγκεκριµένα, κάθε µια από  τις ιδιότητες αυτές µπορεί να 

εκφραστεί µε ένα και µοναδικό συναρτησιακό του ρ(r). 

Θεώρηµα 2ο: Για µια δοκιµαστική συνάρτηση ρ(r) που ικανοποιεί τις συνθήκες 

 
                ρ(r) ≥ 0 και ∫ ρ(r)dV= N       (10) 

 
                            θα είναι                    Εο ≤ Ε[ ρ ]        (11) 
 

M’ άλλα λόγια, το συναρτησιακό της ολικής ενέργειας Ε[ρ(r)] έχει ένα ελάχιστο στην 

ενέργεια της βασικής καταστάσεως και στη σωστή φυσική ηλεκτρονιακή πυκνότητα της 

κατάστασης αυτής.  

Το αρχικό ερώτηµα από το οποίο προέκυψαν αυτά τα θεωρήµατα είχε να κάνει µε 

το αν είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποιες πληροφορίες (και ποιες είναι αυτές) για ένα 

µοριακό σύστηµα από την κατανοµή του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο γύρω από τους 

πυρήνες. Στα πλαίσια της προσέγγισης Born-Oppenheimer, η βασική κατάσταση ενός 

συστήµατος ηλεκτρονίων είναι αποτέλεσµα της θέσης των πυρήνων. Πράγµατι, µε βάση 

την ηλεκτρονιακή Χαµιλτονιανή 

 

  Ηel = Τel + Vext + Uee           (12) 

 

η κινητική ενέργεια (Τel) και η αλληλεπίδραση µεταξύ των ηλεκτρονίων (Uee) 

“προσαρµόζονται” στο εξωτερικό (λόγω των πυρήνων) πεδίο (Vext). Μόλις αυτό 

καθοριστεί, καθορίζονται και οι δύο άλλοι όροι, και µαζί η ηλεκτρονιακή πυκνότητα  η 

οποία προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη ενέργεια για το σύστηµα. Έτσι, 

το Vext είναι στην ουσία η µόνη µεταβλητή στην εξίσωση Schrodinger και όλα τα άλλα  

εξαρτώνται εµµέσως από αυτό. 

 Οι Hohenberg και Kohn έθεσαν το αντίστροφο ερώτηµα: Είναι το Vext µε 

µοναδικό τρόπο καθορισµένο µε βάση την ηλεκτρονιακή πυκνότητα; Μπορούµε να 
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βρούµε  που βρίσκονται στο χώρο οι πυρήνες, ή ακόµα και σε τί άτοµα αναφέρονται, αν 

γνωρίζουµε µόνο το ρ(r); Υπάρχει δηλαδή µια ευθεία αντιστοιχία από το ρ(r) στο Vext; Η 

απάντηση είναι: Ναι, υπάρχει. Στην πραγµατικότητα, η αντιστοιχία αυτή είναι ακριβής 

µέσα στο όριο µιας σταθεράς, η οποία όµως δεν αλλάζει τίποτα µια και η εξίσωση 

Schrodinger µε Ηel και Ηel+const. δίνουν ακριβώς τις ίδιες ιδιοκαταστάσεις και ενέργειες 

που είναι στη δεύτερη περίπτωση απλά µεγαλύτερες κατά την τιµή της const.. Την 

αντιστοιχία του ρ(r) σε ένα και µοναδικό Vext την απέδειξαν καταλήγοντας σε άτοπο: 

 

1. Έστω ότι έχουµε µια ακριβή έκφραση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r) για τη 

βασική κατάσταση. 

2. Έστω ότι η βασική κατάσταση είναι µη εκφυλισµένη, δηλαδή υπάρχει µόνο µια 

κυµατοσυνάρτηση Ψ που να την περιγράφει (βέβαια τα θεωρήµατα µπορούν να 

επεκταθούν και σε εκφυλισµένες) 

3. Έστω ότι για το δεδοµένο ρ(r) υπάρχουν δύο πιθανά Vext και  Vext΄ τα οποία µε τη 

σειρά τους δίνουν δύο διαφορετικές Χαµιλτονιανές Ηel και Ηel΄ άρα και δύο 

διαφορετικές κυµατοσυναρτήσεις Ψ, Ψ΄ για τη βασική κατάσταση που αντιστοιχούν 

σε ενέργειες  

Εο= 〈  Ψ | Hel | Ψ 〉   και   Εο΄=  〈 Ψ΄ | Hel΄ | Ψ΄〉 

Με βάση το θεώρηµα των µεταβολών για την αναµενόµενη τιµή της ενέργειας για τα Ψ΄ 

και Η απ’τη µια και τα Ψ και Η΄ απ’ την άλλη 

 

Εο < 〈 Ψ΄ | Hel | Ψ΄〉 = 〈 Ψ΄ | Hel΄ | Ψ΄〉 + 〈 Ψ΄ | Hel - Hel΄  | Ψ΄〉 = Εο΄ + ∫ ρ(r)[ Vext - Vext΄]dr 

Εο ΄< 〈 Ψ | Hel΄ | Ψ 〉 = 〈 Ψ | Hel | Ψ 〉 + 〈 Ψ | Hel΄ - Hel  | Ψ 〉 = Εο - ∫ ρ(r)[ Vext - Vext΄]dr 

 

4. Προσθέτοντας, καταλήγουµε σε άτοπο 

Εο + Εο΄ <  Εο΄ + Εο 

Εποµένως, σε κάθε έκφραση του ρ(r) αντιστοιχεί ένα και µόνο Vext  άρα (εµµέσως) µια 

και µοναδική διάταξη των πυρήνων στο χώρο.  

Με βάση λοιπόν το δεύτερο θεώρηµα, χρησιµοποιώντας διάφορες, κατάλληλα 

επιλεγµένες, συναρτήσεις που περιγράφουν την ηλεκτρονιακή πυκνότητα βρίσκουµε 
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τελικά εκείνη τη συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ενέργειας. Έτσι 

ορίζουµε τη βασική κατάσταση του συστήµατος δηλαδή την ενέργεια της (η αντίστοιχη 

τιµή του συναρτησιακού που ελαχιστοποιήθηκε) την ηλεκτρονιακή της πυκνότητα ρ(r), 

την ακριβή και µοναδική διάταξη των πυρήνων και κατ’ επέκταση το Vext. Στη  συνέχεια, 

υπολογίζοντας τις διάφορες παραγώγους της ενέργειας ως προς το χώρο, προσδιορίζουµε 

και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες της καταστάσης αυτής. Μ’άλλα λόγια, η γνώση της 

συνάρτησης της ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι το ίδιο καλή (αν όχι καλύτερη) µε τη 

γνώση της κυµατοσυνάρτησης που περιγράφει τη δεδοµένη κατάσταση του συστήµατος 

και παρέχει όλες τις πληροφορίες γι’ αυτό. 

 ∆υστυχώς όµως, τα θεώρηµα των Hohenberg και Kohn αποτελούν µεν την 

απόδειξη της ύπαρξης ενός συναρτησιακού της ενέργειας (και στη συνέχεια του 

ελαχίστου του), δεν προσδιορίζουν όµως την ακριβή µορφή του. Οι Ηohenberg και Kohn 

ήξεραν ότι µια γενική µορφή του θα έπρεπε να είναι η ακόλουθη  

 

Ε[ρ(r)] = Τel [ρ(r)] + Εext [ρ(r)] + Uee [ρ(r)]   (13) 

 

Mάλιστα, συγκέντρωσαν τους δευτερεύοντες (εξαρτώµενους από το Εext) όρους στο 

οµώνυµο συναρτησιακό FHK . 

 

  FHK  = Τel + Uee  =  Tel + EHartree + Exc   (14) 

 

όπου EHartree η ενέργεια λόγω του γνωστού δυναµικού Hartree και Exc η λεγόµενη 

ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης (exchange-correlation energy), και εποµένως, 

 

Ε[ρ(r)]  = FHK[ρ(r)] + Εext[ρ(r)] = FHK[ρ(r)] + ∫ ρ(r)Vext(r) dr                          (15) 

 

Tο επόµενο βήµα είναι η εύρεση της δοκιµαστικής συνάρτησης ρ(r) που ελαχιστοποιεί το 

προηγούµενο συναρτησιακό. 

 Η ακριβής όµως µορφή του συναρτησιακού FHK, το οποίο έχει καθολική ισχύ, 

δηλαδή δεν εξαρτάται από το σύστηµα που µελετούµε (τον αριθµό των ηλεκτρονίων 
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του), δεν είναι ακόµα γνωστή (άρα ούτε και η µορφή του συναρτησιακού της ενέργειας). 

Το πρόβληµα εστιάζεται στον όρο της κινητικής ενέργειας Τel, όπου σηµαντική ήταν η 

συνεισφορά των Kohn και Sham (1965) και (περισσότερο) στον όρο της ενέργειας 

Ανταλλαγής-Συσχέτισης Exc, όπου είναι αναγκαίες κάποιες προσεγγίσεις.  

 ∆υστυχώς, δεν υπάρχει ένας συστηµατικός τρόπος για να βελτιστοποιηθεί ένα 

συναρτησιακό πυκνότητας. Ο πιο απλός µέχρι τώρα τρόπος είναι να βρεθεί µια ακριβής 

µορφή για ένα πρότυπο σύστηµα-µοντέλο και στη συνέχεια να υποτεθεί ότι το σύστηµα 

το οποίο εξετάζουµε συµπεριφέρεται µε τρόπο ανάλογο προς το µοντέλο αυτό. Τα πρώτα 

συναρτησιακά της πυκνότητας προτάθηκαν το 1927-28 από τους Thomas, Fermi και 

Dirac και τα οποία προέκυψαν µε βάση το µοντέλο του λεγόµενου οµογενούς αερίου 

ηλεκτρονίων  (homogeneous electron gas). 

 Με τον όρο αυτό περιγράφουµε ένα υποθετικό, ηλεκτρικά ουδέτερο και απείρου 

όγκου σύστηµα που αποτελείται από άπειρο αριθµό ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται σ’ 

ένα χώρο µέσα στον οποίο υπάρχει µια συνεχής και οµοιόµορφη κατανοµή θετικού 

φορτίου. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων ανά µονάδα όγκου είναι ρ ≠ 0. 

 Με βάση λοιπόν το µοντέλο αυτό οι Thomas-Fermi-Dirac (TFD), στα πλαίσια 

µιας εργασίας τους πάνω στη θεωρία των στερεών, πρότειναν κατ’αρχήν το ακόλουθο 

συναρτησιακό Κινητικής Ενέργειας 

     ΤΤFD[ρσ] = 3/10 (6π2)2/3 ∫ρσ5/2(r) dr   (16) 

όπου το σ µπορεί να αντιστοιχεί στο σπίν α ή σπιν β (σπιν πάνω και σπιν κάτω 

αντίστοιχα). ∆υστυχώς όταν το ίδιο συναρτησιακό χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση των 

µορίων δίνει κινητικές ενέργειες κατά 10% µικρότερες. 

 Μια έκφραση για το συναρτησιακό ανταλλαγής (exchange functional), µε βάση 

και πάλι το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων πρότεινε ο Dirac (1930) την ίδια 

εποχή: 

     Ex
D[rs] = -3/2 (3/4p)1/2 ∫rs

4/2(r) dr         (17) 

Και αυτό το συναρτησιακό στην περίπτωση των µορίων δίνει ενέργειες ανταλλαγής κατά 

10% περίπου µικρότερες από αυτές τις θεωρίας HF. 

 31



Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

 Τέλος έχουν προταθεί µε βάση το ίδιο µοντέλο και κάποια συναρτησιακά 

συσχέτισης (που περιγράφουν τις ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb µεταξύ των 

ηλεκτρονίων) όπως αυτό των Vosko-Wilk-Nusair (1980) τα οποία όµως συνήθως 

οδηγούν σε µεγάλες υπερεκτιµήσεις των ενεργειών συσχέτισης στα άτοµα και µόρια. 

Γενικά, φαίνεται πως το µοντέλο του οµογενούς ηλεκτρονιακού αερίου αποτελεί 

καλύτερη πηγή αναφοράς για τα συναρτησιακά των ενεργειών ανταλλαγής παρά για τα 

αντίστοιχα των ενεργειών συσχέτισης. Έτσι, και µε δεδοµένο ότι οι ηλεκτρονιακές 

πυκνότητες στα άτοµα και τα µόρια κάθε άλλο παρά οµοιόµορφες είναι, τα 

συναρτησιακά που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια βασίζονταν σε βελτιώσεις του µοντέλου 

που περιελάµβαναν και εκφράσεις µη οµογενούς πυκνότητας.  

 Οι Κohn και Sham, το 1965 βρήκαν κατ’αρχήν την παρακάτω βελτιωµένη µορφή 

του Συναρτησιακού της Ενέργειας [37]: 

 

(18) Ε[ρ] = Τ[ρ(r)] + e2/2 ∫∫ρ(r)ρ(r΄) / |r-r΄| dVdV΄ + ΕXC [ρ(r)] + ∫ ρ(r)Vext[ρ(r)]dV 
 

Ο δεύτερος όρος είναι ο ανάλογος του δυναµικού Hartree στη θεωρία HF. Όσο για το 

συναρτησιακό της Κινητικής Ενέργειας των ηλεκτρονίων το οποίο δύσκολα µπορεί να 

εκφραστεί απέδειξαν ότι γράφοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα συναρτήσει ενός 

συνόλου µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων ψi, δηλ. 

 
ρ = 

 
∑
Ν

=1ι
| ψi |2 (19)  

 ο όρος αυτός µπορεί να γραφεί σαν έµµεσο συναρτησιακό του ρ µε τη µορφή  

  
Τ[ρ(r)] = - ћ 2/2me  ∑

Ν

=1ι
〈 ψi(1) | ∇2

1 ψi(1) 〉 (20)  

 

όπου Ν ο αριθµός των ηλεκτρονίων. Τα ψi είναι τα τροχιακά Κohn-Sham, και αποτελούν 

λύσεις των οµόνυµων µονοηλεκτρονιακών (Schrodinger µορφής) εξισώσεων στις οποίες 

καταλήγει η διαδικασία ελαχιστοποίηησης του Συναρτησιακού της ολικής ενέργειας.  

  FKS(1) ψi(1) = Εi
KS ψi(1) Εξισώσεις Κohn-Sham                    (21) 
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όπου 

    FKS(1) =   -ћ2/2me ∇2
1 + Veff(1)                   (22) 

 

είναι ο  Τελεστής Κohn-Sham µε  

 

                           Veff = Vext + e2/2 ∫ ρ(r΄) / |r-r΄| dV΄+ Vxc(1)                     (23) 
 

Vxc(1) είναι το δυναµικό ανταλαγής συσχέτισης,  

 

                                                    Vxc = ∂ Εxc [ρ] / ∂ρ                                                       (24) 

 

Oι συµβολισµοί ψi(1) και ρ(1) δείχνουν ότι τα ψi και ρ θεωρούνται ως συναρτήσεις των 

συντεταγµένων του ηλεκτρονίου 1.  

 Να σηµειωθεί εδώ ότι τα τροχιακά αυτά δεν έχουν καµιά φυσική σηµασία (ούτε 

κατ’επέκτασην και οι ενέργειες ΕKS)- H µόνη σχέση που έχουν µε πραγµατικές 

ηλεκτρονικές κυµατοσυναρτήσεις  είναι ότι δίνουν τελικά την ίδια µε αυτές πυκνότητα  

φορτίου. Η σηµαντική ιδιότητα της ορθοκανονικότητας βοηθά στο να αναχθεί και πάλι το 

δύσκολο πρόβληµα του συστήµατος των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων σε ένα σύστηµα 

µη-αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων τα οποία κινούνται στο ενεργό δυναµικό που 

εµπεριέχεται στον τελεστή FKS. Ουσιαστικά, τo µοντέλο των τροχιακών Kohn-Sham, 

αποτελεί µια βελτίωση του παλιότερου Thomas-Fermi-Dirac, µε την αναπαράσταση κατά 

κάποιο τρόπο, της δοµής των ατοµικών φλοιών. Παρ’όλ’αυτά η έκφραση (19) του ρ έχει 

αυξήσει την πολυπλοκότητα του προβλήµατος, µια και η ελαχιστοποίηση τώρα απαιτεί 

Ν·Μ βαθµούς ελευθερίας, όπου Μ είναι ο αριθµός των συναρτήσεων βάσης που 

απαιτούνται για να αναπαρασταθούν τα τροχιακά ψi
KS. 

 Eπιπλέον, υπάρχει το πρόβληµα σε ότι αφορά τον υπολογισµό του ρ µε βάση τις 

εξισώσεις Kohn Sham αφού δεν είναι γνωστό ποιο είναι το σωστό συναρτησιακό Εxc στα 

µόρια. Όπως προαναφέρθηκε, κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα συναρτησιακά για 

το Εxc[ρ] στους µοριακούς υπολογισµούς DF και η καταλληλότητά τους ελέγχθηκε µε 

βάση την ακρίβεια των τιµών µοριακών ιδιοτήτων σε σχέση µε πειραµατικά δεδοµένα. 
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Όµως, η µέχρι τώρα αδυναµία ανάπτυξης µιας συστηµατικής διαδικασίας βελτίωσης του 

συναρτησιακού αυτού, αποτελεί και το σπουδαιότερο µειονέκτηµα του µοντέλου. 

H πιο γνωστή και αποτελεσµατική µέχρι στιγµής προσέγγιση που 

χρησιµοποιείται, και που προτάθηκε πάλι από τους Κohn-Sham, είναι η Προσέγγιση 

Τοπικής Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας (Local Density Approximation-LDA). Η LDA 

συνίσταται στο να εκφράζεται το εν λόγω συναρτησιακό µε την παρακάτω µορφή: 

                                  Εxc
LDA[ρ] = ∫ ρ(r) εxc 

hom([ρo] , r)|ρο=ρ(r) dV                                     (25) 

όπου το εxc(ρ) είναι το άθροισµα των ενεργειών ανταλλαγής-συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο, 

σ’ ένα οµογενές αέριο ηλεκτρονίων µε ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ.  

Θεωρητικά βέβαια, η συγκεκριµένη έκφραση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 

όταν το ρ µεταβάλλεται αργά από σηµείο σε σηµείο στο χώρο κάτι που ισχύει στην 

περίπτωση του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων. Σε ένα µόριο όµως, το θετικό φορτίο δεν 

είναι οµοιόµορφο γύρω από τους πυρήνες. Έτσι, το ρ µεταβάλλεται ταχύτατα από σηµείο 

σε σηµείο, µε αποτέλεσµα η σχέση αυτή να αποτελεί σχετικά αρνητική προσέγγιση όταν 

χρησιµοποιείται σε τέτοια συστήµατα. Ωστόσο, η µέχρι τώρα χρησιµοποίησή της έχει 

δείξει ότι γενικά δίνει σχετικά καλά αποτελέσµατα ακόµα και για τέτοιες µεταβολές της 

πυκνότητας χωρίς όµως να είναι απόλυτα κατανοητό γιατί συµβαίνει αυτό. 

Αναφέρουµε παρακάτω τις περισσότερο χρησιµοποιούµενες εκφράσεις για τη 

συνάρτηση εxc(ρ), µε βάση τη θεωρία του οµογενούς ηλεκτρονιακού αερίου, και 

εκφρασµένες µέσω της παραµέτρου 

                                                           rs(ρ) = (3/4πρ)1/3                                                                             (26) 

(όλες οι εκφράσεις σε ατοµικές µονάδες) 

• Tύπος του Wigner [38]: 

εxc(ρ)= εW(ρ)= - (0.458 / rs) – 0.44 /(7.8 +rs) 

• Τύπος των Hedin-Lundqvist [39]: 

εxc(ρ)= εHL(ρ)= -(0.458/rs) – 0.0225 { (1+z3) ln (1+1/z) + z/2 – z2 – 1/3} µε z = rs / 21 

• Τύπος των Nozieres – Pines [40]: 

εxc(ρ)= εNP(ρ)= - (0.458/rs) – 0.5 ( 0.115 – 0.031 lnrs ) 
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Άλλες εκφράσεις του Συναρτησιακού της Ενέργειας Ανταλλαγής – Συσχέτισης Εxc[ρ] είναι 

αυτές των: 

i. S. H. Vosko, L. Wilk and M. Nusair, [41] 

ii. J. P. Perdew and Y. Wang, [42] 

iii. D. J. Lacks and R.G. Gordon, [43] 

iv. G. S. Painter, [44] 

 

Όταν είµαστε υποχρεωµένοι να αναφερθούµε σε προβλήµατα τα οποία 

βασίζονται στον ακριβή αριθµό ηλεκτρονίων µε δεδοµένη κατεύθυνση προβολής του 

σπιν, δηλαδή όταν πρέπει να ορισθεί ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε σπιν πάνω και αυτών 

µε σπιν  κάτω, τότε η θεωρία  LDA δεν είναι επαρκής γιατί αναφέρεται σε συστήµατα µε 

τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στις δύο καταστάσεις σπιν, δηλαδή σε µη µαγνητικά υλικά. 

Εύκολα όµως η θεωρία γενικεύεται και για την περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε αυτό 

το διαχωρισµό. Θα περιοριστούµε όµως µόνο σε µία βελτίωση, τη λεγόµενη Προσέγγιση 

Τοπικής Σπιν-Ηλεκτρονιακής Προσέγγισσης (Local Spin Density Approximation-LSDA) . 

Στην LSDA προσεγγίζουµε το συναρτησιακό Εxc µε µια σχέση ανάλογη της (25). 

Ειδικότερα, αν µε ρ↓(r) και ρ↑(r) συµβολίζουµε τις πυκνότητες των ηλεκτρονίων µε 

προβολή σπιν +1/2 και –1/2 αντίστοιχα (αλφα και βήτα), ορίζουµε 

 

        ρ(r) = ρ↓(r) + ρ↑(r)    (27)  

Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] = ∫ εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] ρ(r)|ρο=ρ(r) dV  (28) 

Αντίστοιχα ορίζονται και τα δυναµικά Vxc
σ (r) , σ =± ½ 

   Vxc
σ (r)= δ Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] / δnσ(r) ,      σ =± ½   (29) 

Οι εξισώσεις (27), (28) υποδηλώνουν την ανάγκη καθορισµού της Ενέργειας 

Ανταλλαγής – Συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο µε δεδοµένη κατεύθυνση προβολής σπιν, 

δηλαδή της συνάρτησης εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)].  

Το φυσικό νόηµα των παραπάνω προσεγγίσεων (LDA και LSDA) δεν διαφέρει 

από την “οπή ανταλλαγής-συσχέτισης” (exchange-correlation hole) που προαναφέρθηκε 

στη σύνοψη της θεωρίας HF. Η µειωµένη δηλαδή πυκνότητα ηλεκτρονίων λόγω 
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απώσεων σπίν και Coulomb γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, περιγράφεται µέσω της 

παρουσίας µιας ποσότητας οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων, στο χώρο γύρω από ένα 

ηλεκτρόνιο, µε πυκνότητα ίση προς αυτή που υπάρχει στην περιοχή (local density). Το 

ενδιαφέρον είναι ότι µπορεί να µην προσεγγίζονται επακριβώς οι διαστάσεις της 

συνδυασµένης “οπής”, αλλά δε συµβαίνει το ίδιο και µε το συνολικό ενεργό φορτίο που 

βλέπει κάθε ένα από τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Για παράδειγµα, η “οπή” ανταλλαγής στην 

προσέγγιση LDA αντιστοιχεί σε µια κατανοµή µε κέντρο το ηλεκτρόνιο (σε σχέση µε το 

οποίο ορίζεται) ενώ η ακριβής κατανοµή της οπής τείνει να εντοπισθεί πλησιέστερα στο 

θετικό φορτίο του πυρήνα. Η εικόνα δεν µεταβάλλεται ποιοτικά, αν στον καθορισµό της  

“οπής” ανταλλαγής συµπεριληφθούν και τα φαινόµενα της ηλεκτρονιακής συσχέτισης 

(correlation hole). Το  δυναµικό που αισθάνεται τελικά  κάθε ηλεκτρόνιο φαίνεται ότι 

προσεγγίζεται αρκετά καλά. 

Η LDA (και LSDA) ήταν η βασική προσέγγιση για αρκετά χρόνια όσον αφορά το 

συναρτησιακό Exc. Ωστόσο, κατά την εφαρµογή της στα µόρια οδηγούσε τελικά σε 

υπερβολικά µεγάλες ενέργειες σύνδεσης. Αυτό οφείλεται σε ένα βασικό µειονέκτηµα που 

έχει η έκφραση (25) σε περιοχές µε χαµηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Σ’αυτές τις 

περιοχές, η ακριβής µορφή του εxc [ρ] είναι γνωστή. Είναι αυτή που χρησιµοποιείται στο 

µοντέλο του οµογενούς ηλεκτρονιακού αερίου και έχει τη µορφή µιας δύναµης του ρ(r). 

Στην περίπτωση της LDA όµως, η έκφραση του εxc [ρ] πέφτει εκθετικά ως προς το ρ(r), 

µε αποτέλεσµα να µην εκτιµάται εκεί σωστά η συνεισφορά του Εxc.  

 Έτσι, την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις της LDA 

προσέγγισης µε σπουδαιότερη τη Generalized Gradient corrected Approximation (GGA) 

η οποία σε γενικές γραµµές συνίσταται στην προσθήκη στο Συναρτησιακό Εxc της LDA 

εκφράσεων της παραγώγου του ρ(r) ως προς το χώρο ώστε να παίρνουµε όσο το δυνατόν 

καλύτερες τιµές του Εxc[ρ] καθώς µεταβάλλεται η ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Η εισαγωγή 

αυτής της παραγώγου δεν έχει τόσο σηµαντική επίδραση σε πρόβλεψη ιδιοτήτων σε 

µόρια (π.χ. µήκη δεσµών, συχνότητες), όσο σε περιπτώσεις όπου είναι πραγµατικά 

σηµαντική η παρακολούθηση της µεταβολής της τιµής του ρ (π.χ. συνένωση δύο ατόµων 

για το σχηµατισµό µορίου). Τέτοια συναρτησιακά είναι για παράδειγµα το Becke’s 
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Gradient Corrected Exchange Functional [75] και το Lee-Yang-Parr’ s [76] Gradient 

Corrected Correlation Functional. 

  Συνήθως στους DFT υπολογισµούς ακολουθείται το εξής σχήµα: 
 

Εκφράσεις Συναρτησιακών
Ανταλλαγής (Εxchange) 

Εκφράσεις Συναρτησιακών 
Συσχέτισης(Correlation) 

Συναρτησιακό Ανταλλαγής-Συσχέτισης 
(Exchange-Correlation Functional) 

Exc

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.2 Το συναρτησιακό ανταλλαγής συσχέτισης στην DFT. 
 

¨Ετσι, ο συνδυασµός των συναρτησιακών 

Becke’s Gradient Corrected Exchange Functional 

+ 

Lee-Yang-Parr’ s Gradient Corrected Correlation Functional 

δίνει το συναρτησιακό ανταλλαγής συσχέτισης, BLYP. Υπάρχουν όµως και κάποια 

υβριδικά Συναρτησιακά, η αρχική προέλευση των οποίων οφείλεται στον Βecke. 

Σχηµατίζονται µε ανάµειξη όρων-συναρτησιακών Ηartree-Fock και DFT exchange µε 

DFT correlation όρων-συναρτησιακών, και έχουν τη γενική µορφή 
     Εxc

hybrid = cHF EHF
X

  + cDFT EDFT
XC   (30) 

 

Το πιο γνωστό παράδειγµα τέτοιου συναρτησιακού είναι το Β3LYP [75,76], µια εξέλιξη 

του ΒLYP  µε γενική µορφή:  

Becke-style 3-parameter LYP Functional 

   EXC
B3LYP = EX

LDA + co (EX
HF – EX

LDA) + cx ∆ΕX
B88 + ΕC

VWN3 + cc (EC
LYP – EC

VWN3)   (31) 

Μια βελτιωµένη έκφραση του υβριδικού συναρτησιακού B3LYP ειδικά για τον 

υπολογισµό ασθενών αλληλεπιδράσεων σε βιολογικά µόρια είναι το Χ3LYP που 

προτάθηκε το 2004 από τον Xiao [92]. 
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2.3 Μέθοδοι µείωσης υπολογιστικού χρόνου. 

 

Η προσέγγιση RI (Resolution of the Identity) 

 

 Η θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας των ηλεκτρονίων (DFT) στη 

σηµερινή µορφή της έδωσε πάρα πολλές λύσεις σε προβλήµατα µεγάλων συστηµάτων. Τα 

προβλήµατα αυτά θα ήταν ακόµα άλυτα, καθότι οι µέθοδοι υπολογισµού της 

ηλεκτρονιακής συσχέτισης είναι εξαιρετικά απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ. Το ερώτηµα 

σε αυτό το σηµείο είναι πως µπορεί να βελτιωθεί ως προς το χρόνο η DFT χωρίς αυτό να 

βαίνει εις βάρος της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Την απάντηση κατάφερε να δώσει η 

προσέγγιση RI (Resolution of the Identity) [191]. 

 Σε έναν υπολογισµό DFT, ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται στον υπολογισµό 

των ολοκληρωµάτων Coulomb του τύπου:  

    ∫= )(1)(
2
1

2121 r
r

rJ ρρ
          (32)  

Αυτά τα ολοκληρώµατα είναι ολοκληρώµατα 4 κέντρων και η ακριβής λύση αυξάνει κατά 

ένα παράγοντα N4 σε σχέση µε το µέγεθος του µοριακού συστήµατος. Αντιθέτως, ο 

υπολογισµός του όρου ανταλλαγής συσχέτισης: 
τρ ρ dfEXC ),....,(∫ ∇=

 αυξάνεται 

γραµµικά σε σχέση µε το µέγεθος του συστήµατος. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε 

τη χρήση κάποιων βοηθητικών συναρτήσεων βάσης, µε τις οποίες γίνεται ανάπτυγµα της 

πυκνότητας ρ(r): 

                             
∑ ⋅=≈
α

α αρρ )()()( rcrr
                                              (33) 

Για τις βοηθητικές συναρτήσεις χρησιµοποιείται ο συµβολισµός α(r) ή β(r). 

Η αναπαράσταση των µοριακών τροχιακών µε όρους των συναρτήσεων βάσης ν και µ 

οδηγεί στον παρακάτω τύπο για την πυκνότητα: 

                                                     
∑=
νµ

νµ µρ )()()( rrvDr
                                                   (34) 

Η πυκνότητα φορτίου συµβολίζεται µε:  

                                                    ∫= τσρσρ dr
r

r )(1)()|( 2121
                                           (35) 

 38



Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

Οι συντελεστές Cα στην (33) καθορίζονται από την απαίτηση:   

    min)|( =−− ρρρρ                                                         (36) 

 η οποία οδηγεί στο γραµµικό σύστηµα των εξισώσεων: 

                 (37) 
α

β
β γβα =∑ c)|(

µε 

                 (38) 
∑=
νµ

νµα νµαγ D)|(

 

Η συνθήκη (36) είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την αντικατάσταση: 

                                            (39) 
∑ −≈
αβ

κλββαανµκλνµ )|()|)(|()|( 1

όπου (α|β)-1 υποδηλώνει µητροστοιχεία του αντίστροφου πίνακα. Αυτή η διαδικασία 

µοιάζει µε την επίλυση της ταυτότητας και για αυτό η µέθοδος πήρε την ονοµασία RI 

(Resolution of the Identity). 

Από τις εξισώσεις (37) και (39) η ενέργεια Coulomb γίνεται: 

   
∑==

=≥=

α
ααγρρ

ρρρρ

c

JJ

2
1)|(

2
1

)|(
2
1)|(

2
1

             (40) 

και η αναπαράσταση µήτρας του τελεστή Coulomb γίνεται:   

   
∑=≈
α

ανµνµ ανµ cJJ )|(
            (41) 

Η µήτρα (α|β) είναι αυστηρά θετική, αν το βοηθητικό σετ βάσης είναι γραµµικά 

ανεξάρτητο, το οποίο εξασφαλίζει τη µαθηµατική ύπαρξη της λύσης της εξίσωσης (39). Η 

ακρίβεια µπορεί να επιτευχθεί, αν το βοηθητικό σύνολο βάσης είναι αρκετά 

ευπροσάρµοστο και πλησιάζει την τελειότητα. Σε αυτό το σηµείο αντιµετωπίζει κανείς τα 

εξής συσχετισµένα προβλήµατα: 

 − είναι δυνατόν να οριστεί ένα επαρκώς ακριβές βοηθητικό σύνολο βάσης, το οποίο 

να επιτρέπει µια σταθερή αριθµητική επίλυση της (37). 
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 − µπορεί η διάσταση NJ του βοηθητικού συνόλου βάσης να µείνει σε µικρά 

νούµερα έτσι ώστε να είναι εφικτοί οι υπολογισµοί, µιας και πρέπει το (α|β) να κρατηθεί 

στη µνήµη. 

 Η προσεκτική βελτιστοποίηση των βοηθητικών συνόλων βάσης [143] επέτρεψε 

τελικά την επίτευξη κέρδους στο χρόνο, όχι όµως εις βάρος της ακρίβειας, σε σχέση µε 

τους συµβατικούς τρόπους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων 4 κέντρων. Η επιλογή µιας 

όχι πολύ απαιτητικής βάσης, της SVP (την οποία χρησιµοποιούµε στους υπολογισµούς 

µας) αναφέρεται ότι δίνει πολύ µεγάλη ακρίβεια Η βάση SVP µοιάζει πολύ µε την 6-31G* 

που χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα GAUSSIAN. Η SVP αναφέρεται ότι υπολογίζει 

ενέργειες µε ακρίβεια της τάξης των 0.1 mH ή 0.26 kJ/mol για τα άτοµα. Τα µήκη δεσµών 

υπολογίζονται µε ακρίβεια 0.1 pm, όπως επίσης οι γωνίες µε ακρίβεια 0.1° και η διπολική 

ροπή µε ακρίβεια 0.01 Debye. 
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Μέθοδος Κβαντικής Μηχανικής Μοριακής Μηχανικής (QM/MM) 

 

 Η γενική ιδέα της µεθόδου είναι η µείωση του υπολογιστικού χρόνου µε τον 

διαχωρισµό ενός µοριακού συστήµατος σε δυο ή παραπάνω περιοχές. Η περιοχή του 

µορίου του οποίου µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε τις ιδιότητες, αντιµετωπίζεται µε µια 

υψηλού επιπέδου υπολογιστική µέθοδο, ενώ το υπόλοιπο σύστηµα, αντιµετωπίζεται µε µια 

λιγότερο δαπανηρή υπολογιστικά µέθοδο.   

 Αυτή η πραγµατικά πρωτοποριακή ιδέα-µέθοδος για την µείωση του υπολογιστικού 

χρόνου, αναπτύχθηκε από τον Morocuma και την επιστηµονική του οµάδα. Η µέθοδος που 

προτάθηκε αρχικά (στα µέσα του 1995) ήταν η IMOMM [45] (Integrated Molecular 

Orbital + Molecular Mechanics) η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στην ΙΜΟΜΟ [46] 

(Integrated Molecular Orbital + Molecular Orbital) και κατέληξε στην πιο σύγχρονη, 

γενικότερη (και τελευταία) µορφή της, την ΟΝΙΟΜ [47] (our Own N-layered Integrated 

Molecular Orbital and   Molecular Mechanics). 

 Σε όλες αυτές τις διαφορετικές µεθόδους µείωσης του υπολογιστικού χρόνου 

υπάρχουν κάποιοι κοινοί παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο που αντιµετωπίζεται κάθε 

σύστηµα. Κατά πρώτον, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποµονωθεί και να 

αντιµετωπιστεί υπολογιστικά η περιοχή που θέλουµε να εξετάσουµε όταν αυτή συνορεύει 

µε κάποιο µόριο ή αποτελεί κοµµάτι ενός µακροµορίου. Εάν δεν υπάρχει κάποιος δεσµός 

που να ενώνει την περιοχή που µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε µε το υπόλοιπο σύστηµα, 

τότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα. Μια τυπική τέτοια περίπτωση είναι τα συστήµατα 

διαλυµάτων, όπου τα µόρια του διαλύτη αποτελούν το εξωτερικό σύστηµα και 

περιγράφονται µε χαµηλού επιπέδου θεωρία-υπολογιστική µέθοδο, ενώ η διαλυµένη ουσία 

(υπο µελέτη µόριο) αποτελεί το εσωτερικό σύστηµα το οποίο και αντιµετωπίζεται µε 

υψηλού επιπέδου θεωρία. Ωστόσο, στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει η ακριβής 

περιγραφή µιας συγκεκριµένης περιοχής ενός µακροµορίου, κάποιοι οµοιοπολικοί δεσµοί 

πρέπει να κοπούν προκειµένου να δηµιουργηθεί το εσωτερικό σύστηµα που µας 

ενδιαφέρει. Αυτή η διαδικασία κοπής αφήνει ακόρεστους δεσµούς στο σύνορο του 

εσωτερικού µε του εξωτερικού συστήµατος, οι οποίοι πρέπει να κορεστούν προκειµένου να 

αποφευχθεί ένα χηµικά µη ρεαλιστικό µοντέλο. Εδώ ακριβώς παρουσιάζονται τα 

συνδετικά άτοµα που είναι συνήθως άτοµα υδρογόνου.  
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 Κατά δεύτερον, σε όλες αυτές τις µεθόδους (ONIOM, IMOMM, IMOMO) ένας 

κρίσιµος παράγοντας είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού 

συστήµατος και ο υπολογισµός της ολικής ενέργειας του µορίου. 

 Στις τρεις µεθόδους που αναφέραµε, µιλήσαµε για χωρισµό του συστήµατος σε δύο 

περιοχές, εσωτερικό σύστηµα (µοντέλο σύστηµα) και εξωτερικό σύστηµα (πραγµατικό 

σύστηµα). Ωστόσο στην εξελιγµένη έκφραση της ΟΝΙΟΜ (ΟΝΙΟΜ 3) ο χωρισµός του 

συστήµατος µπορεί να γίνει και σε 3 µέρη. 

              → πραγµατικό (εξωτερικό) σύστηµα. 

              → µοντέλο (εσωτερικό) σύστηµα. 

              → ενδιάµεσο σύστηµα  

           Το πραγµατικό σύστηµα αποτελείται από ολόκληρο το µοριακό σύστηµα. Το 

πραγµατικό σύστηµα στην ΙΜΟΜΜ µέθοδο αντιµετωπίζεται µε µοριακή µηχανική, στην 

ΙΜΟΜΟ µέθοδο µε ab-initio υπολογισµούς χαµηλού επιπέδου, ενώ στην ΟΝΙΟΜ µπορεί 

να εφαρµοστεί οποιαδήποτε µέθοδος χαµηλότερου επιπέδου και υπολογιστικά ελαφρύτερη 

από αυτήν που θα εφαρµοστεί στο µοντέλο σύστηµα. 

           Το µοντέλο σύστηµα όπου είναι ένα µικρότερο κοµµάτι του συνολικού συστήµατος, 

είναι η ενεργός περιοχή του συστήµατος  ή γενικότερα το κοµµάτι εκείνο το οποίο µας 

ενδιαφέρει να εξετάσουµε µε ακρίβεια. Έτσι, στην IMOMM µέθοδο εφαρµόζονται σε αυτό 

ab-initio υπολογισµοί, στην ΙΜΟΜΟ µέθοδο εφαρµόζονται ab-initio υπολογισµοί 

υψηλότερου επιπέδου από αυτούς που εφαρµόζονται στο πραγµατικό σύστηµα και τέλος 

στην ΟΝΙΟΜ εφαρµόζεται θεωρία υψηλότερου επιπέδου (γενικότερα) από αυτή του 

πραγµατικού συστήµατος. Συνοπτικά έχουµε, 

 IMOMM: πραγµατικό σύστηµα – µοριακή µηχανική, µοντέλο σύστηµα –  “ab-initio” 

IMOMO: πραγµατικό σύστηµα – “ab-initio” (χαµηλού επιπέδου µέθοδος), µοντέλο 

σύστηµα –  “ab-initio” (υψηλού επιπέδου µέθοδος) 

ONIOM: Γενικότερο πλάνο των δυο προηγουµένων. 

 Αναφέραµε προηγουµένως ότι εάν η περιοχή που θέλουµε να εξετάσουµε µε 

ακρίβεια σε ένα µεγάλο µοριακό σύστηµα ενώνεται µε το τελευταίο µε δεσµούς, τότε τους 

κόβουµε και κορενύουµε τους ακόρεστους δεσµούς χρησιµοποιώντας τα συνδετικά άτοµα. 
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 Τα συνδετικά άτοµα είναι άτοµα τα οποία αντικαθιστούν στο εσωτερικό υπο 

µελέτη σύστηµα, ολόκληρα µοριακά συστήµατα, διαχωρίζοντας ουσιαστικά το εσωτερικό-

µοντέλο σύστηµα από το εξωτερικό-πραγµατικό µε το να κοπούν κάποιοι οµοιοπολικοί 

δεσµοί. Τα συνδετικά άτοµα είναι συνήθως άτοµα υδρογόνου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

η χρήση κάποιων άλλων ατόµων (ή και µορίων) δεν είναι καλύτερη στο να περιγράψει-

κορέσει ηλεκτρονιακά τον δεσµό που κόπηκε. 

 Η σχηµατική αναπαράσταση των περιοχών-συστηµάτων και για τις 3 µεθόδους 

φαίνεται στην εικόνα 2.3. Γενικά: 

- Τα άτοµα που υπάρχουν και στο πραγµατικό και στο µοντέλο σύστηµα, ονοµάζονται 

set1 άτοµα (R1). 

- Set 2 άτοµα ονοµάζονται τα συνδετικά άτοµα (R2). 

- Τα άτοµα που στο πραγµατικό σύστηµα αντικαθιστούν τα συνδετικά άτοµα, 

ονοµάζονται set 3 (R3). 

- Τα άτοµα που ανήκουν στο πραγµατικό σύστηµα και δεν έχουν αντικατασταθεί µε 

συνδετικά άτοµα ονοµάζονται set 4 (R4) 

 Τα set3 άτοµα εκφράζονται συναρτήσει των set1 και set2 ατόµων 

 R3 = R3 (R1,R2)  ενώ  R1 ,R2  και R4 θεωρούνται ανεξάρτητες  µεταβλητές (για τις 

µεθόδους ΙΜΟΜΟ και ΙΜΟΜΜ). 

     

Εξωτερικό 
Εσωτερικό Χ (set 4)

H (set 2)

B (set 3)

A (set 1)

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3 Σχηµατικό παράδειγµα ΟΝΙΟΜ. Μοντέλο σύστηµα = εσωτερικό σύστηµα (Α) + 
συνδετικά άτοµα (Η). Πραγµατικό σύστηµα = εσωτερικό σύστηµα + εξωτερικό σύστηµα 
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         Ο υπολογισµός της ενέργειας του συστήµατος ακολουθεί τις παρακάτω εκφράσεις για 

την κάθε µέθοδο. 

IMOMM [45]:  Οι ab-initio υπολογισµοί για το µοντέλο σύστηµα δίνουν την ενέργεια ΕΜΟ 

και οι µοριακής µηχανικής υπολογισµοί για το πραγµατικό σύστηµα δίνουν την ενέργεια 

ΕΜΜ: 

                                     ΕΜΟ = ΕΜΟ(R1,R2)    

                      ΕmΜM  = ΕmΜM(R1,R3,R4 )  = ΕmΜM(R1,R2,R4 ) 

Όπου ο δείκτης m δηλώνει ότι έχει µηδενιστεί η ενεργειακή συνεισφορά από τη µοριακή 

µηχανική του συστήµατος που περιγράφεται µε ab-initio µεθόδους για να αποφευχθεί 

διπλός υπολογισµός ενέργειας. 

Η ολική ΙΜΟΜΜ ενέργεια και η παράγωγός της για το πραγµατικό σύστηµα, δίνονται ως 

αρθροίσµατα των υπολογισµένων ενεργειών από ab-initio και µοριακής µηχανικής 

υπολογισµούς αντίστοιχα:  

Ε = ΕΜΟ + ΕmΜM  = E(R1,R2,R4 ) 

grad E(R1,R2,R4 ) = grad ΕΜΟ(R1,R2) + gradΕmΜM(R1,R3,R4)*J(R3;R2) 

όπου J η Jacobian του συστήµατος µεταξύ των R3 και R2 µεταβλητών.  

IMOMO [46]: Στην ΙΜΟΜΟ µέθοδο, η ολική ενέργεια του συστήµατος βγαίνει από την 

ακόλουθη σχέση: 

Ε(IMOMO;R1,R3,R4 )  = 

ΕH,Μodel(R1,R2 ) + ΕL,Real (R1,R3,R4 ) - ΕL,Μodel(R1,R2 ) 

Όπου η ΕH,Μodel(R1,R2 ) είναι η ενέργεια του µοντέλου συστήµατος, υπολογισµένη µε 

υψηλού επιπέδου ab-initio υπολογισµούς, η ΕL,Real (R1,R3,R4) είναι η ενέργεια του 

πραγµατικού συστήµατος, υπολογισµένη µε χαµηλού επιπέδου ab-initio υπολογισµούς και 

η  ΕL,Μodel(R1,R2 ) είναι η ενέργεια του µοντέλου συστήµατος, υπολογισµένη µε χαµηλού 

επιπέδου ab-initio υπολογισµούς. 
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ONIOM [47]: Ο υπολογισµός της ενέργειας στη µέθοδο ΟΝΙΟΜ βγαίνει µε την χρήση του 

 
Εικόνα. 2.4 Σχηµατικό διάγραµµα περιγραφής 

σχηµατικού διαγράµµατος της εικόνας 2.4. 

του συστήµατος µε τη µέθοδο ΟΝΙΟΜ, µε χωρισµό 

ύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα 2.4, το πρώτο τετράγωνο αντιστοιχεί σε υπολογισµό µε 

E1 + E2

EONIO 4 

∇EONIOM 2;R1,R3) 

level of theory

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

1

2

Model Real Small
Model

Intermediate
Model

Real

του συστήµατος σε δύο ή σε τρία υποσυστήµατα. 
 

Σ

χωρισµό του συστήµατος σε 2 µέρη ενώ το δεύτερο τετράγωνο µε τα επιµέρους τέσσερα 

τετράγωνα αντιστοιχεί στον υπολογισµό µε χωρισµό του συστήµατος σε 3 µέρη. Σκοπός 

είναι η περιγραφή του πραγµατικού σύστηµατος  µε την υψηλότερου επιπέδου θεωρία – 

δηλαδή υπολογισµός της Ε4 και της Ε9 για χωρισµό του συστήµατος σε 2 ή σε 3 αντίστοιχα 

υποσυστήµατα. Στη µέθοδο ΟΝΙΟΜ ανάλογα µε τον διαχωρισµό του µοριακού 

σύστηµατος µας σε δυο (ΟΝΙΟΜ2) ή σε τρια (ΟΝΙΟΜ3) επιµέρους συστήµατα η έκφραση 

της ενέργειας δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: 

EONIOM2 = E3 – 

M3 = E6 – E3 + E5  – E2 + E

2=∇E3-∇E1*J(R2;R1,R3)+∇E2*J(R
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 Τέλος, όσον αφορά το πώς πραγµατοποιείται η βελτιστοποίηση της δοµής ενός 

συστήµατος που έχει περιγραφεί µε 2 µεθόδους (χωρισµός σε δυο µέρη του συστήµατος), 

ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

α) Πραγµατοποιείται το πρώτο βήµα βελτιστοποίησης της δοµής που έχει περιγραφεί µε 

την ab-initio µέθοδο. 

β) Παγώνεται η γεωµετρία του προηγούµενου µοριακού συστήµατος (µε την ab-initio 

περιγραφή) και πραγµατοποιείται το πρώτο βήµα βελτιστοποίησης της δοµής του 

υπολοίπου συστήµατος που περιγράφεται µε µεθόδους Μοριακής Μηχανικής. 

γ) Πραγµατοποιούνται ξανά τα στάδια α και β ωσότου υπάρξει σύγκλιση των κριτηρίων 

για την βελτιστοποίηση της δοµής. 
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Προσέγγιση των Συσσωµατωµάτων 

 

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι µεγάλα µοριακά 

συστήµατα αποτελούµενα ανάλογα τη διάµετρό τους και το µήκος τους από µερικές 

δεκάδες µέχρι και µερικές χιλιάδες άτοµα άνθρακα, η αντιµετώπισή τους µε ab-initio 

µεθόδους γίνεται υπολογιστικά, εξαιρετικά δαπανηρή εώς και αδύνατη. Η προσέγγιση των 

συσσωµατωµάτων (προσέγγιση cluster) που παρουσιάζεται σε αυτή την παράγραφο, 

χρησιµοποιήθηκε στην πλειοψηφία των υπολογισµών που παρουσιάζονται σε αυτή την 

εργασία.  

 Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση κόβεται ένα κοµµάτι από το υλικό, στο οποίο 

µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε τις ιδιότητές του. Έτσι στην δική µας περίπτωση όπου το 

υλικό είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα, κόβουµε µια συµµετρική περιοχή του νανοσωλήνα 

µε την οποία αλληλεπιδρά το µοριακό υδρογόνο (εικόνα 2.5). Αυτή είναι µια καµπύλη (ίδια 

µε την καµπυλότητα του νανοσωλήνα) συµµετρική ως προς ένα εξαγωνικό δακτύλιο 

άνθρακα περιοχή, η οποία είναι παρόµοια µε το κορονένιο και αποτελείται από 26 άτοµα 

άνθρακα. Προκειµένου να κορεστούν οι ακόρεστοι δεσµοί των ανθράκων που προέκυψαν 

από το κόψιµο, προσθέσαµε υδρογόνα στα άκρα του συστήµατος. Έτσι το σύστηµα στο 

οποίο καταλήγουµε είναι το C24H12. 

 

 
Σχήµα 2.5. Σύστηµα – µοντέλο που προσοµοιάζει τον νανοσωλήνα άνθρακα και του οποίο 
εξετάζεται η αλληλεπίδραση µε µοριακό υδρογόνο. 
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Η παρούσα τεχνική µειώνει κατά πολύ τον υπολογιστικό χρόνο καθώς αντί να είχαµε να 

εξετάσουµε ολόκληρο τον κύλινδρο του νανοσωλήνα, καταλήγουµε σε ένα σχετικά µικρό 

µόριο. Με την παρούσα τεχνική είµαστε σε θέση να εφαρµόσουµε εξαιρετικά ακριβείς 

υπολογιστικές µεθόδους και να περιγράψουµε το σύστηµα µε µεγάλες βάσεις 

συναρτήσεων. Αυτό θα οδηγήσει στην ακριβή εύρεση της ενέργειας αλληλεπίδρασης του 

υδρογόνου µε τα τοιχώµατα των νανοσωλήνων.  

 Η διαφορά της συγκεκριµένης τεχνικής σε σχέση µε τις µεθόδους ΙΜΟΜΜ, 

ΙΜΟΜΟ και ΟΝΙΟΜ που αναφέραµε, είναι ότι έχουµε κόψει ένα κοµµάτι το οποίο θα 

εξετάσουµε µε ab-initio µεθόδους και δεν υπάρχει καθόλου το υπόλοιπο ώστε να 

περιγραφεί είτε µε µεθόδους µοριακής µηχανικής είτε µε ab-initio.  
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2.4 Υπολογισµός πυκνότητας καταστάσεων. 

  

Τελειώνοντας το κεφάλαιο 2 που αφορά την υπολογιστική αντιµετώπιση των 

συστηµάτων που εξετάστηκαν και πριν περάσουµε στο κεφάλαιο 3 όπου παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατα, αξίζει να αναφερθεί η διαδικασία-αλγόριθµος δηµιουργίας ενός 

προγράµµατος υπολογισµού πυκνότητας καταστάσεων. Οι κβαντοµηχανικοί υπολογισµοί 

σε µοριακά συστήµατα προβλέπουν ενεργειακό φάσµα το οποίο αποτελείται από διακριτές 

ενεργειακές καταστάσεις. Ωστόσο η πραγµατική εικόνα στα υλικά (π.χ. στερεά) το 

ενεργειακό φάσµα είναι συνεχές και εµφανίζεται σε µπάντες. Έτσι, η ανάγκη έρευνας των 

ιδιοτήτων των συστηµάτων που εξετάστηκαν σε συνδυασµό µε την απουσία υπολογισµού 

πυκνότητας καταστάσεων του υπολογιστικού πακέτου Gaussian 98 [77] και 03 [103], 

κατέστησαν αναγκαία την δηµιουργία ενός γρήγορου και λειτουργικού τέτοιου 

προγράµµατος. Το πρόγραµµα αυτό κατασκευάστηκε σε Origin 7.0. 

Ο αλγόριθµος-ιδέα του προγράµµατος έχει ως εξής: 

α)     Λαµβάνονται οι ενεργειακές καταστάσεις των µοριακών τροχιακών του      

     συστήµατος, που έχουν υπολογιστεί µε το πρόγραµµα Gaussian.  

β)     Σε κάθε µια κατάσταση προσαρµόζεται µια γκαουσιανή συνάρτηση. Ο    

     τύπος της συνάρτησης και τα χαρακτηριστικά της φαίνονται στην εικόνα  

     2.6. 

 

 

 

 

 

 

    Εικόνα 2.6  Τα χαρακτηριστικά και ο τύπος µιας γκαουσιανής συνάρτησης 
 

γ) Αθροίζονται σε κάθε θέση του x  η συµβολή του y για κάθε 

προσαρµοσµένη στις ιδιοτιµές γκαουσιανή και λαµβάνεται η συνολική 

πυκνότητα καταστάσεων. 

 49



Κεφαλαιο 2   Θεωρία 

Το σχηµατικό διάγραµµα της διαδικασίας φαίνεται στην εικόνα 2.7 α-γ που ακολουθεί. 

       

γ) Άθροισµα γκαουσιανών –

πυκνότητα καταστάσεων

β) Προσαρµοσµένες γκουσιανές 

  ίδιου τύπου 
α) Ιδιοενέργειες τροχιακών
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Εικόνα 2.7  ∆ιάγραµµα διαδικασίας δηµιουργίας πυκνότητας καταστάσεων 
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3 Αποθήκευση Υδρογόνου σε Νανοσωλήνες Άνθρακα 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

 Με την ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα, µια µεγάλη µερίδα της 

επιστηµονικής κοινότητας κατεύθυνε την έρευνα στην αποθήκευση υδρογόνου σε αυτά 

τα νανοδοµηµένα υλικά. Αξίζει να σηµειωθεί πως το δυναµικό των νανοσωλήνων, σε 

εφαρµογές αποθήκευσης αερίων, είχε κατανοηθεί από την αρχή της δηµιουργίας τους και 

ένα µεγάλο ποσοστό, τόσο πειραµατικής [48,49] όσο και θεωρητικής έρευνας [50-56], 

αφιερώθηκε στην διερεύνηση των µοναδικών ιδιοτήτων τους. Στα προηγούµενα χρόνια, 

οι µονού τοιχώµατος νανοσωλήνες άνθρακα (SWNTs) είχαν προταθεί ως ιδανικά υλικά 

για αποθήκευση αερίων.  Η πρώτη ερευνητική οµάδα που δηµοσίευσε ότι οι 

νανοσωλήνες άνθρακα πειραµατικά είναι δυνατόν να αποθηκεύσουν υδρογόνο, ήταν η 

οµάδα της Dillon το 1997 [48]. 

 Ωστόσο, τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα αποθήκευσης απείχαν πολύ από τους 

στόχους του Τµήµατος Ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών [57], οι οποίοι, για την 

αποθήκευση αερίου σε ένα υλικό και µεταφορά του είναι 6.0% w/t πυκνότητα κατά 

βάρος και 65% v/v κατ’ όγκο(στόχος για το 2010). Έτσι, η επιστηµονική κοινότητα 

άρχισε να εξετάζει την αποθήκευση υδρογόνου σε αυτά τα κυλινδρικά υλικά, υπό 

διάφορες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, προκειµένου οι να επιτευχθούν 

συγκεκριµένοι στόχοι [54-56,58]. Το εντυπωσιακό όλων των αρχικών αποτελεσµάτων 

ήταν ότι όλα εµφανίζονταν να είναι αντιφατικά µεταξύ τους. Οι λόγοι για αυτή την 

επιστηµονική σύγχυση πιθανολογούµε ότι είναι τρεις. Ο πρώτος αφορά τις διαφορετικές 

θερµοδυναµικές συνθήκες στις οποίες εξέταζαν την αποθήκευση υδρογόνου. Ο δεύτερος 

λόγος είναι ότι χρησιµοποιούνταν διαφορετικής καµπυλότητας και χαρακτηριστικών 

νανοσωλήνες άνθρακα. Τέλος, ο τρίτος αφορά µόνο τις θεωρητικές ερευνητικές εργασίες 

και είναι η χρησιµοποίηση διαφορετικών επιπέδων θεωρίας.  

 Από θεωρητικής άποψης, οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε την αποθήκευση 

υδρογόνου σε συστάδες νανοσωλήνων άνθρακα µονού τοιχώµατος διαφορετικής 
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καµπυλότητας και διαφορετικής απόστασης µεταξύ των σωλήνων, ήταν οι Dakrim και 

Levesque χρησιµοποιώντας την κλασσική µέθοδο Monte Carlo [50,59,60]. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών ήταν ενθαρρυντικά ώστε να ασχοληθούν και άλλες 

ερευνητικές οµάδες µε αυτό το πρόβληµα προσρόφησης υδρογόνου [52-55,61-65].  

 Όσον αφορά όµως τις από πρώτες αρχές µεθόδους “ab-initio”, έχουν εξεταστεί 

αναλυτικά τόσο η χηµειορρόφηση [66-68] ατοµικού υδρογόνου όσο και η φυσιορρόφηση 

µοριακού [69-72]. Από την εµπειρία που έχει η ερευνητική µας οµάδα από παλαιότερη 

εργασία της, γνωρίζουµε ότι η χηµειορρόφηση ατοµικού υδρογόνου δεν ενδείκνυται στην 

αποθήκευση υδρογόνου. Ο πιο σηµαντικός λόγος είναι ότι για την απελευθέρωση του 

δεσµευµένου στα τοιχώµατα των νανοσωλήνων άνθρακα ατοµικού υδρογόνου απαιτείται 

να σπαταληθεί πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι στην περίπτωση της φυσιορρόφησης 

[66].  Η ενεργειακή διαφορά διάσπασης υδρογόνου από την επιφάνεια ενός υλικού στην 

περίπτωση την φυσιορρόφησης και της χηµειορρόφησης φαίνονται στην εικόνα 3.1 που 

ακολουθεί [109].  

 
Εικόνα 3.1 Ενεργειακά χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης υδρογόνου µε υλικό, στην περίπτωση 
της χηµειορρόφησης (ατοµικό Η) και φυσιορρόφησης (µοριακό Η2). 
 

Οι πρώτοι που εξέτασαν την φυσιορρόφηση σε νανοσωλήνες άνθρακα µε την χρήση ab-

initio µεθόδων ήταν οι Alonso και Arellano [70,71] ενώ σύµφωνα µε αυτούς 

ακολούθησαν και άλλες ερευνητικές οµάδες [72]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
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πλειοψηφεία των αποτελεσµάτων που παρουσιάστηκαν σε αυτές τις εργασίες 

χρησιµοποιήθηκε η Density Functional Theory.  

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούµε µε τη συστηµατική µελέτη της 

αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε τα τοιχώµατα νανοσωλήνα άνθρακα και την 

επίδραση που έχει η καµπυλότητα και η χειροµορφία των σωλήνων σε αυτή, καθώς και 

µε την επίδραση των διαφορετικών υπολογιστικών τεχνικών. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αποσαφηνιστεί  βιβλιογραφικά η σύγχυση που επικρατούσε στην επιστηµονική 

κοινότητα σχετικά µε την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοσωλήνες άνθρακα. 

Χρησιµοποιήθηκαν υπολογισµοί σε διάφορα επίπεδα θεωρίας και µε τα αποτελέσµατα 

των ab-initio υπολογισµών µας, συµφώνησαν οι υπολογισµοί µε κλασσικές µεθόδους σε 

πολύ µεγαλύτερα συστήµατα.  
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3.2  Αλληλεπίδραση Η2 µε τα τοιχώµατα νανοσωλήνων άνθρακα [74] 

 

 Αρχικά εξετάσαµε την αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε έναν (5,5) 

νανοσωλήνα άνθρακα. Χρησιµοποιήσαµε την υπολογιστική τεχνική των 

συσσωµατωµάτων, όπως αυτή περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Προκειµένου να 

περιγράψουµε την αλληλεπίδραση µε πολύ υψηλή ακρίβεια, χρησιµοποιήσαµε 2 βάσεις 

συναρτήσεων. Το αλληλεπιδρών µοριακό υδρογόνο µαζί µε τα 6 πιο κοντινά άτοµα 

άνθρακα περιγράφηκαν µε µια τριπλού ζήτα βάση συναρτήσεων η οποία χρησιµοποιεί 

συναρτήσεις πόλωσης και διάχυσης (6-311++G**), ενώ τα υπόλοιπα άτοµα µε την 

διπλού ζήτα 3-21G. Χρησιµοποιήσαµε την Density Functional Theory και συγκεκριµένα 

το υβριδικό  συναρτησιακό B3LYP [75,76]. Οι υπολογισµοί έγιναν µε το υπολογιστικό 

πακέτο Gaussian 98 [77]. Ακόµα, για το συσσωµάτωµα άνθρακα που κόψαµε από τον 

νανοσωλήνα, έχει βελτιστοποιηθεί η δοµή του, διατηρώντας παγωµένες τις δίεδρες 

γωνίες του (διατήρηση της καµπυλότητάς του). 

 Ένα µόριο υδρογόνου µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα τοιχώµατα του 

νανοσωλήνα από την εξωτερική πλευρά (out) που είναι και η πιο εύκολα προσβάσιµη και 

από την εσωτερική (in). Επιπλέον υπάρχουν 3 διαφορετικές θέσεις δέσµευσης: πάνω από 

ένα άτοµο άνθρακα (top), στη µέση ενός C-C δεσµού (bridge) και στο κέντρου ενός 

εξαγώνου ανθράκων (hollow). Όλα αυτά αφορούν την µορφολογία του νανοσωλήνα. 

Επιπλέον υπάρχουν διάφορες διαµορφώσεις του υδρογόνου όσον αφορά την 

αλληλεπίδρασή του µε τα τοιχώµατα του νανοσωλήνα (κάθετη, διαµήκη, εγκάρσια). 

Συνδιάζοντας τις διαφορετικές θέσεις δέσµευσης µε τις διαφορετικές διαµορφώσεις του 

υδρογόνου, µπορούµε να πάρουµε θεωρητικά εννιά διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 

του υδρογόνου. Εξετάσαµε τις έξι πιο σηµαντικές (παρουσιάζονται στην εικόνα 3.2) οι 

οποίες είναι: 3 για την bridge περίπτωση (κάθετη (perpendicular-P), διαµήκη 

(longitudinal-L) και εγκάρσια (transversal-T) σύµφωνα µε τον άξονα του δεσµού C-C), 2 

για την hollow περίπτωση (κάθετη-P και διαµήκη-L διαµόρφωση σύµφωνα µε τον άξονα 

που ορίζουν 2 αντιδιαµετρικά άτοµα άνθρακα του εξαγωνικού δακτυλίου) και 1 για την 

top περίπτωση (κάθετη-P διαµόρφωση σε σχέση µε τον άξονα του νανοσωλήνα).  
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Εικόνα 3.2 ∆ιαφορετικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης Η2 µε τα τοιχώµατα ενός SWNT 
 

Εάν αναλογιστούµε ότι για την κάθε θέση αλληλεπίδρασης και διαµόρφωση του 

υδρογόνου υπάρχει η µέσα (in) και έξω (out) περίπτωση, καταλήγουµε σε 12 

διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης-προσέγγισης του µοριακού υδρογόνου µε τα 

τοιχώµατα του νανοσωλήνα άνθρακα. Για την κάθε περίπτωση εξετάσαµε την 

αλληλεπίδραση Η2-SWNT διερευνώντας την δυναµική ενεργειακή επιφάνεια (Potential 

Energy Surface - PES). Υπολογίσαµε την ενέργεια αλληλεπίδρασης-δέσµευσης του Η2 

από την ακόλουθη έκφραση:                       2122421224 HHCHHCionPhysisorpt EEEE −−= −        

Όπου η  είναι η ολική ενέργεια που υπολογίζεται από την ενεργειακή δυναµική 

καµπύλη (PES) του συστήµατος SWNT-H

21224 HHCE −

2,  είναι η ενέργεια του C
1224HCE 24H12 cluster 

και  είναι η ενέργεια ενός µορίου H2HE
2. Τα αποτελέσµατά µας παρουσιάζονται στην 

εικόνα 3.3 και σύµφωνα µε αυτήν εξάχθηκαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

- Όλες οι ενεργειακές δυναµικές επιφάνειες είναι ελκτικές και παρουσιάζουν µέγιστο 

      βάθος 1 kcal/mole το οποίο και χαρακτηρίζει την διαδικασία φυσιορρόφησης. 
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- Η απόσταση στην οποία το υδρογόνο αλληλεπιδρά ισχυρότερα µε τα τοιχώµατα 

του σωλήνα, ποικίλει µεταξύ 3-4 Å.  Σε αποστάσεις µικρότερες των 2.5 Å το 

δυναµικό είναι απωστικό. 

- Η πιο προτιµητέα θέση δέσµευσης (-0.937 kcal/mole) είναι αυτή στην οποία το 

υδρογόνο αλληλεπιδρά µε τον νανοσωλήνα από την εσωτερική του πλευρά µε ένα 

εξαγωνικό δακτύλιο άνθρακα και έχει κάθετη διαµόρφωση (in-hollow-P).  

- Εάν οµαδοποιήσουµε τις 12 καµπύλες της εικόνας 3.3, καταλήγουµε σε 3 οµάδες 

καµπύλων: Η πρώτη (group A), περιγράφει τα µονοπάτια στα οποία το υδρογόνο 

αλληλεπιδρά µε τον νανοσωλήνα από την εσωτερική του πλευρά. Η δεύτερη 

(group B) περιγράφει τα µονοπάτια αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τον 

νανοσωλήνα από την εξωτερική του πλευρά, έχοντας κάθετη προς αυτόν 

διαµόρφωση. Τέλος, η τρίτη οµάδα (group C) περιγράφει τα µονοπάτια στα οποία 

το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε τον νανοσωλήνα άνθρακα µε την εξωτερική του 

πλευρά, µε διαµήκη και εγκάρσια διαµόρφωση. 
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Εικόνα 3.3. Καµπύλες δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου 
µε έναν (5,5) νανοσωλήνα άνθρακα σε διάφορες θέσεις και µε διάφορες διαµορφώσεις. 
 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ισχυρότερη αλληλεπίδραση 

παρουσιάζεται µέσα στον νανοσωλήνα (group A). Το µοριακό υδρογόνο όταν βρίσκεται 

στο εσωτερικό του νανοσωλήνα, λόγω ανεστραµµένης καµπυλότητας αλληλεπιδρά µε 

περισσότερα άτοµα άνθρακα σε σχέση µε τις αντίστοιχες εξωτερικές, µε αποτέλεσµα να 

δεσµεύεται πιο ισχυρά. Ωστόσο η προσρόφηση υδρογόνου στο εσωτερικό ενός (5,5) 

νανοσωλήνα άνθρακα, δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη καθότι αφενός το σύστηµα-
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συσσωµάτωµα που έχουµε επιλέξει να εξετάσουµε δεν µπορεί να αποδώσει ολόκληρη 

την αλληλεπίδραση του νανοσωλήνα αλλά µόνο ένα µέρος του ενώ αφετέρου για τους 

µικρής διαµέτρου νανοσωλήνες, η είσοδος αρκετών µορίων υδρογόνου δεν είναι δυνατή. 

 Συγκρίνοντας τις καµπύλες των οµάδων Β και C, παρατηρούµε ότι διαφέρουν 

µόνο στην διαµόρφωση του υδρογόνου. Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης του 

υδρογόνου µε κάθετη διαµόρφωση ως προς τον νανοσωλήνα άνθρακα µε τον οποίο 

αλληλεπιδρά, παρατηρήθηκε µια ελαφριά πόλωση του υδρογόνου. Αυτό το µικρό δίπολο, 

επάγεται από το π νέφος ηλεκτρονίων του νανοσωλήνα, ισχυροποιώντας αυτή την 

αλληλεπίδραση. Ωστόσο στην περίπτωση όπου το Η2 αλληλεπιδρά µε διαµήκη (L) και 

εγκάρσια (Τ) διαµόρφωση, ανάλογο επαγόµενο δίπολο δεν µπορεί να δηµιουργηθεί. 

 Τα αποτελέσµατά µας είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε άλλες βιβλιογραφικές 

πηγές. Για παράδειγµα, οι Han και Lee ανέφεραν ότι η πιο προτιµητέα θέση στα 

εξωτερικά τοιχώµατα του νανοσωλήνα για το υδρογόνο, είναι πάνω από έναν εξαµελή 

δακτύλιο άνθρακα µε το υδρογόνο να έχει κάθετη διαµόρφωση [69]. Ακόµα κάποιες 

ερευνητικές οµάδες υπολόγισαν την προαναφερθείσα αλληλεπίδραση του υδρογόνου σε 

γραφίτη [70,72] αλλά και σε (5,5) νανοσωλήνα άνθρακα [71], να είναι ισχυρότερη από 

αυτή που υπολογίσαµε εµείς (µεγαλύτερη ενέργεια αλληλεπίδρασης), γεγονός που 

αποδόθηκε  ωστόσο στην αδυναµία της LDA µεθόδου που χρησιµοποίησαν να 

περιγράψει σωστά τις δυνάµεις διασποράς µεταξύ µορίων [74,78,79].  

 Το γεγονός ότι εξετάσαµε αρκετές διαµορφώσεις προσέγγισης του Η2 στα 

τοιχώµατα του νανοσωλήνα δεν µας εξασφαλίζει ότι µια άλλη διαµόρφωση του 

υδρογόνου (υπό γωνία) δεν µπορεί να είναι πιο προτιµητέα από αυτή µε την κάθετη 

διαµόρφωση ως προς το τοίχωµα του νανοσωλήνα. Για το σκοπό αυτό, διερευνήσαµε την 

ενεργειακή δυναµική επιφάνεια προσέγγισης του Η2 σε ένα εξαµελή δακτύλιο 

συναρτήσει της απόστασης (όπως και πριν) αλλά και της γωνίας προσέγγισης. Τα 

αποτελέσµατα της τρισδιάστατης πλέον δυναµικής επιφάνειας (ενέργεια, απόσταση, 

γωνία), παρουσιάζονται στην εικόνα 3.4. Η γωνία 0ο αντιστοιχεί στην hollow-P 

προσέγγιση ενώ οι υπόλοιπες γωνίες µετρώνται ως προς την ευθεία προσέγγισης της 

hollow-P (γωνία που ορίζουν τα δυο άτοµα του µοριακού υδρογόνου µε το κέντρο του 

δακτυλίου). Από την εικόνα 3.4 παρατηρούµε ότι η πιο προτιµητέα διαµόρφωση 
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αλληλεπίδρασης είναι αυτή των 0ο (hollow-P) ενισχύοντας τα προαναφερόµενο 

αποτελέσµατα µας. 

 
Εικόνα 3.4. Τρισδιάστατη δυναµική ενεργειακή επιφάνεια προσέγγισης Η2 στο κέντρο ενός 
δακτυλίου νανοσωλήνα άνθρακα (ενέργεια  συναρτήσει της απόστασης και της γωνίας στρέψης 
του Η2). 

 

 Προκείµενου να προσοµοιάσουµε τη αποθήκευση υδρογόνου σε (5,5) 

νανοσωλήνες άνθρακα µεγαλύτερης κλίµακας πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί 

Μοριακής Μηχανικής [80] και ∆υναµικής [81] κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

θερµοκρασίας (Τ=10, 50 και 100 Κ) και πίεση 1atm. Τα συστήµατα ήταν συστάδες (5,5) 

νανοσωλήνων άνθρακα [13] και οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας το 

πρόγραµµα Discover του Materials Studio [82]. Οι προσοµοιώσεις Μοριακής ∆υναµικής 

πραγµατοποιήθηκαν υπό σταθερό όγκο µε τη χρήση της NVT συλλογής. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι µέχρι 10Κ θερµοκρασία η εικόνα της Μοριακής ∆υναµικής 

δεν αλλάζει από αυτή της Μηχανικής και τα µόρια υδρογόνου δεσµεύονται στα 

τοιχώµατα του νανοσωλήνα (εικόνα 3.5). Ωστόσο σε υψηλότερες θερµοκρασίες τα µόρια 

υδρογόνου αποµακρύνονται από τους νανοσωλήνες µε αποτέλεσµα στους 50 Κ να 
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υπολογίζεται 0.6 wt % κατά βάρος, τιµή που είναι πολύ µακριά από τους στόχους του 

τµήµατος ενέργειας DOE (6 wt %). Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα βρίσκονται σε 

συµφωνία µε παλαιότερες µελέτες που χρησιµοποίησαν διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα 

[59,61,63,83]. 
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Εικόνα 3.5. Στιγµιότυπο εικόνας Μοριακής ∆υναµικής αλληλεπίδρασης H2 µε συστάδες (5,5) 
νανοσωλήνων άνθρακα σε A) Τ=10Κ, P=1atm, Β) T=50 K, P=1atm. 
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3.3 Επίδραση της καµπυλότητας και χειροµορφίας των νανοσωλήνων στην        

αποθήκευση Η2 [85] 

 

 Τα αποτελέσµατα της προηγούµενης παραγράφου, αποκάλυψαν την ασθενή φύση 

δέσµευσης του Η2 στα τοιχώµατα ενός (5,5) νανοσωλήνα (ab-initio) και τα εξαιρετικά 

µικρά ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου σε στιβάδες (5,5) νανοσωλήνων µε την αύξηση 

της θερµοκρασίας (Μοριακή ∆υναµική). Σε αυτή την παράγραφο θα ασχοληθούµε µε το 

αν και πώς µπορεί να επηρεάσει την αποθήκευση υδρογόνου η καµπυλότητα αλλά και η 

χειροµορφία των νανοσωλήνων. Για τον σκοπό αυτό, θα εξετάσουµε ακολουθώντας την 

ίδια µεθοδολογία όπως και πριν την αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε τους (5,5), 

(6,6), (9,9) και (11,11) armchair νανοσωλήνες άνθρακα που έχουν διαφορετική διάµετρο-

καµπυλότητα µεταξύ τους και µε τους (12,6) και (13,10) που έχουν παρόµοια διάµετρο 

µε τους (9,9) και (11,11) αντίστοιχα. Θα εξετάσουµε για όλους αυτούς τους νανοσωλήνες 

τις έξι διαφορετικές προσεγγίσεις του µοριακού υδρογόνου όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

προηγουµένως και αφορούν µόνο την αλληλεπίδραση µε τα εξωτερικά τοιχώµατα του 

νανοσωλήνα. Αυτές είναι οι hollow-P, hollow-L, top-P, bridge-P, bridge-L, bridge-T 

περιπτώσεις. Τα αποτελέσµατά µας παρουσιάζονται στην εικόνα 3.6.  
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Εικόνα 3.6.  Καµπύλες δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου 
µε διάφορους SWNTs ((5,5), (6,6), (9,9), (11,11), (13,10), (12,6)). Εξετάστηκαν διαφορετικές 
προσεγγίσεις-θέσεις δέσµευσης του υδρογόνου (hollow, top, bridge) και διαφορετικές 
διαµορφώσεις του (P-Perpendicular, L-Longitudinal, T-transversal). 

 

 Μια γενική παρατήρηση για όλα τα συστήµατα που εξετάστηκαν είναι ότι το 

µοριακό υδρογόνο δεσµεύεται ανάλογα µε την θέση δέσµευσης αλλά και την 

διαµόρφωσή του, ακολουθώντας την εξής συµπεριφορά: 

BEhollow-P > BEtop-P > BEbridge-P > BEhollow-L > BEbridge-L > BEbridge-T        
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Μόνο για την περίπτωση του (5,5) SWNT βρήκαµε την bridge-P διαµόρφωση ελάχιστα 

πιο προτιµητέα από την hollow-P (∆Ε = 0,1 Kcal/mole). Έτσι, γίνεται για άλλη µια φορά 

φανερό όπως έχουµε ήδη αναφέρει ότι το υδρογόνο σε όλους του νανοσωλήνες προτιµά 

να αλληλεπιδρά µε έναν εξαµελή δακτύλιο άνθρακα σε κάθετη διαµόρφωση, στην οποία 

εκµεταλλεύεται το π ηλεκτρονιακό σύστηµα, δηµιουργώντας ένα µικρό επαγόµενο 

δίπολο [74].  

 Αρκετά σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα που εξάγουµε συγκρίνοντας την κάθε 

καµπύλη µε τον τύπο και την καµπυλότητα των νανοσωλήνων. Υπενθυµίζουµε ότι η 

σχέση των διαµέτρων των νανοσωλήνων µεταξύ τους, είναι: 

D5,5 < D6,6 < D9,9 = D12,6 < D13,10 = D11,11

Από την εικόνα 3.6 είναι φανερό ότι το ελκτικό δυναµικό του υδρογόνου ξεκινά στα 2.5-

2.7 Å ενώ η πιο ισχυρή δέσµευση παρουσιάζεται στα 3.2 Å περίπου, τα οποία βρίσκονται 

σε συµφωνία µε άλλες θεωρητικές εργασίες [69,70-72]. Η απόσταση αυτής της 

αλληλεπίδρασης δεν εξαρτάται από τον τύπο ή την διάµετρο των νανοσωλήνων και 

παραµένει η ίδια για όλους τους νανοσωλήνες. Επιπρόσθετα, ασθενέστερες 

αλληλεπιδράσεις, όπως των καµπύλων bridge-L και bridge-T, εµφανίζουν το ελάχιστο σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις (3.5-3.7 Å) από τις ισχυρότερες hollow-P και top-P, οι οποίες 

εµφανίζουν το ελάχιστο σε σχετικά µικρότερες αποστάσεις (3.1-3.2 Å).  

 Ακόµα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου 

στους νανοσωλήνες άνθρακα, εξαρτάται από την καµπυλότητά τους και όχι από την 

χειροµορφία τους. Καθώς η καµπυλότητα των νανοσωλήνων µειώνεται (αυξάνεται η 

διάµετρος), αυξάνεται η ενέργεια δέσµευσης του Η2, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα 

(περιφερειακά της προσέγγισης) άτοµα άνθρακα έρχονται πιο κοντά στο µόριο 

υδρογόνου, ισχυροποιώντας την αλληλεπίδραση. Νανοσωλήνες ίδιας διαµέτρου και 

διαφορετικής χειροµορφίας δεσµεύουν υδρογόνο µε την ίδια ισχύ (για παράδειγµα ο (9,9) 

σε σχέση µε τον (12,6) και ο (11,11) µε τον (13,10) νανοσωλήνα). Η τελευταία 

συµπεριφορά παρατηρήθηκε σε όλες τις διαφορετικές καµπύλες προσέγγισης του 

µοριακού υδρογόνου που παρουσιάζονται στην εικόνα 3.6. Η οµάδα του Arellano [72] 

χρησιµοποιώντας την LDA τεχνική που αναφέραµε προηγουµένως και η οποία 

υπερεκτιµούσε την ενέργεια αλληλεπίδρασης SWNT-H2 είχε δείξει ότι αυξάνοντας την 

 63



Κεφάλαιο 3  Αποθήκευση Η2 σε Νανοσωλήνες Άνθρακα 

διάµετρο του νανοσωλήνα (5,5) → (6,6) αυξάνει και η ενέργεια δέσµευσης του Η2, 

γεγονός το οποίο είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατά µας. 

 Προκειµένου και σε αυτή την µελέτη να προσοµοιωθεί σε µεγάλη κλίµακα η 

αποθήκευση  υδρογόνου, πραγµατοποιήθηκαν Grand Canonical Monte Carlo 

υπολογισµοί στο εργαστήριο του συνεργάτη µας Ι. Σάµιου. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν 

Grand Canonical Monte Carlo προσοµοιώσεις (GCMC) χρησιµοποιώντας την NVT 

συλλογή προκειµένου να υπολογιστεί το ακριβές χηµικό δυναµικό µε την µέθοδο 

Wildom [84]. Στη συνέχεια προκειµένου να υπολογιστεί το ποσοστό %wt αποθήκευσης 

υδρογόνου, χρησιµοποιήθηκε η Grand Canonical Monte Carlo τεχνική ακολουθώντας το 

σχήµα Metropolis. Οι νανοσωλήνες που εξετάστηκαν είναι οι (13,10), (11,11), (7,4) και 

(6,6) σε συστάδες. Τα αποτελέσµατα επαληθεύουν τα ab-initio συµπεράσµατα καθώς 

δείχνουν πως µε την αύξηση της διαµέτρου, µείωση της καµπυλότητας, το ποσοστό 

αποθήκευσης υδρογόνου στα τοιχώµατα των νανοσωλήνων αυξάνει, ενώ για τους ίδιας 

διαµέτρου και διαφορετικής χειροµορφίας νανοσωλήνες, παραµένει το ίδιο. Τα 

αποτελέσµατα αυτά εξάχθηκαν σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες και συνοψίζονται 

στον πίνακα 3.1 ενώ στιγµιότυπα των προσοµοιώσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 3.7. 

 

(13,10) 

SWNTs 

(11,11) 

SWNTs 

(7,4) 

SWNTs 

(6,6) 

SWNTs 

Θερµοδυναµικές 
συνθήκες 

Ποσοστό αποθήκευσης Η2 σε SWNTs (wt%) 

Τ=175Κ,Ρ=5.0ΜΡa 1.90 1.92 1.61 1.62 

Τ=175Κ,Ρ=10ΜΡa 2.82 3.03 2.34 2.24 

Πίνακας 3.1. Ποσοστά %wt αποθήκευσης υδρογόνου σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες για 
διαφορετικής καµπυλότητας και χειροµορφίας νανοσωλήνες άνθρακα.  
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A: (13,10) SWNTs (2.82 %wt)     B: (11,11) SWNTs (3.03 %wt) 

    
C: (7,4) SWNTs (2.34 %wt)       D: (6,6) SWNTs (2.24 %wt) 

 
Εικόνα 3.7. Στιγµιότυπα GCMC µοριακών προσοµοιώσεων αποθήκευσης υδρογόνου σε 
διαφορετικής καµπυλότητας και χειροµορφίας νανοσωλήνες άνθρακα, στη θερµοδυναµική 
συνθήκη P=10MPa, T=175K. Εµφανίζονται και τα αντίστοιχα ποσοστά αποθήκευσης (%wt). 
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3.4 Εξάρτηση της αλληλεπίδρασης Η2 µε νανοσωλήνα από τη θεωρητική 

προσέγγιση [79] 
 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον στην 

«από πρώτες αρχές» µελέτη του προβλήµατος της  αποθήκευσης υδρογόνου είναι η 

Density Functional Theory. Ο κύριος λόγος είναι ότι συνήθως τα συστήµατα που πρέπει 

να εξεταστούν απαρτίζονται από πολλά άτοµα και συνεπώς πολλά ηλεκτρόνια, οπότε, 

υπολογιστικά γίνεται πολύ δαπανηρή µια µελέτη σε ανώτερο επίπεδο θεωρίας. Ακόµα 

εξαιτίας της εφηρµοσµένης φύσης του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου σε 

νανοσωλήνες άνθρακα και γενικότερα σε νανοϋλικά, δεν υπάρχει µια συστηµατική 

θεωρητική εργασία στην βιβλιογραφία που να παρουσιάζει το πώς µπορούν να ποικίλουν 

τα αποτελέσµατα σε σχέση µε την ab-initio µέθοδο που εφαρµόζεται. Η προσρόφηση 

µοριακού υδρογόνου στα τοιχώµατα ενός νανοσωλήνα άνθρακα χαρακτηρίζεται από 

πολύ ασθενή ενέργεια δέσµευσης (όπως έχουµε ήδη δει από τα προηγούµενα 

αποτελέσµατα), καθώς είναι µια τυπική µορφή Van der Waals (vdW) αλληλεπίδρασης. 

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί τρόποι-προσεγγίσεις για να περιγραφούν οι Van der Waals  

αλληλεπιδράσεις µέσα στην θεωρία Density Functional, δεν έχει καθιερωθεί ακόµα µια 

ευρέως αποδεκτή και αξιόπιστη µεθοδολογία [86-95]. Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι 

στο παρελθόν, η ικανότητα κάποιων συναρτησιακών να αναπαράγουν υψηλής ποιότητας 

ab-initio αποτελέσµατα, είχε αποδοθεί είτε στην εξουδετέρωση λαθών µεταξύ των 

ενεργειακών συνεισφορών ανταλλαγής και συσχέτισης [89,94], είτε σε έναν τυχαίο 

επιτυχή συνδυασµό µεταξύ συναρτησιακών και βάσεων συναρτήσεων [86,87]. 

 Σε αυτό το κοµµάτι της εργασίας, θα εξετάσουµε την αλληλεπίδραση µοριακού 

υδρογόνου µε νανοσωλήνες άνθρακα χρησιµοποιώντας µια ποικιλία υψηλών και 

χαµηλών επιπέδου ab-initio τεχνικών. Ο σκοπός της εργασίας που παρουσιάζεται σε αυτή 

την παράγραφο είναι να υπολογιστεί µια αξιόπιστη τιµή για την ενέργεια 

αλληλεπίδρασης µεταξύ υδρογόνου και νανοσωλήνων άνθρακα και παράλληλα να 

αναφερθούν-παρουσιαστούν τα διαφορετικά και αντιφατικά αποτελέσµατα που 

προκύπτουν χρησιµοποιώντας διαφορετικά συναρτησιακά στην Density Functional 

Theory.  
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 Όπως και προηγουµένως, χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο των συσσωµατωµάτων 

για να προσοµοιάσουµε τους (6,6), (9,9) και (11,11) νανοσωλήνες και περιγράψαµε τα 

συστήµατα χρησιµοποιώντας 2 σετ βάσεων (την 6-311++G** και την 3-21G). Όσον 

αφορά τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, αυτές ήταν πολλές και σε διάφορα επίπεδα 

θεωρίας στα πλαίσια των ab-initio τεχνικών: Local Density Approximation (LDA) 

χρησιµοποιώντας το συναρτησιακό ανταλλαγής Slater µε το Vosko–Wilk–Nusair [96,41] 

συναρτησιακό συσχέτισης (SVWN), η µέθοδος Hartree Fock (HF), η µεθοδος Density 

Functional Theory (DFT) χρησιµοποιώντας διάφορα συναρτησιακά που αντιµετωπίζουν 

διαφορετικά τις δυνάµεις διασποράς (B3LYP [75,76], B3PW91 [75,97], PW91PW91 

[97], PW91LYP [97,76], PBEPBE [98]) και η θεωρία διαταραχών δευτέρας τάξης MP2 

[99]. Χρησιµοποιώντας όλα αυτά τα επίπεδα θεωρίας εξετάσαµε την αλληλεπίδραση 

SWNT-H2 διερευνώντας τις δυναµικές ενεργειακές καµπύλες (PES) προσέγγισης 

µοριακού υδρογόνου µε τα (6,6), (9,9) και (11,11) συστήµατα-µοντέλα νανοσωλήνων 

άνθρακα. Επιπρόσθετα, εξετάσαµε τις 2 πιο σηµαντικές θέσεις δέσµευσης του υδρογόνου 

που είναι πάνω από το κέντρο ενός εξαγώνου ατόµων άνθρακα και πάνω από ένα άτοµο 

άνθρακα. Το µόριο υδρογόνου είχε κάθετη διαµόρφωση σε σχέση µε τον άξονα των 

νανοσωλήνων, µια και που όπως έχουµε ήδη δείξει από τα προηγούµενα αποτελέσµατα, 

είναι προτιµητέα από την διαµήκη και εγκάρσια. Επιπλέον υπολογίσαµε την διόρθωση 

από το basis set superposition error (BSSE) [100], χρησιµοποιώντας την counterpoise 

µέθοδο [101] για όλες τις καµπύλες. Επιπλέον, κάποια συγκεκριµένα σηµεία από τις 

καµπύλες υπολογίστηκαν στο Coupled Cluster επίπεδο θεωρίας χρησιµοποιώντας απλές 

και διπλές αντικαταστάσεις-διεγέρσεις ηλεκτρονίων και µε µη επαναλήψιµες τριπλές 

διορθώσεις (CCSD(T))[102]. Για τους συγκεκριµένους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκε 

το πρόγραµµα Gaussian 03 [103]. 

 Η σειρά των δυναµικών ενεργειακών καµπύλων είναι η ίδια και για τους τρεις 

νανοσωλήνες και ακολουθεί αυτή της εικόνας 3.8 για τον (9,9) νανοσωλήνα άνθρακα. Η 

σειρά αυτών των καµπύλων και συνεπώς η υπολογισµένη τιµή της ενέργειας δέσµευσης 

(βάθος πηγαδιών) αντικατοπτρίζει τον τρόπο που η κάθε µέθοδος αντιµετωπίζει τις 

δυνάµεις διασποράς. Γενικά παρατηρούµε ότι η ενέργεια δέσµευσης και η διαµοριακή 

απόσταση, ακολουθεί την ίδια συµπεριφορά όπως και στα van der Waals µόρια. Πιο 

συγκεκριµένα, η LDA µέθοδος υπερεκτιµά την αλληλεπίδραση H2-SWNT µε 
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αποτέλεσµα να υπολογίζονται µεγαλύτερες τιµές για την ενέργεια δέσµευσης και 

µικρότερες διαµοριακές αποστάσεις [86,90,95]. Από την άλλη πλευρά το υβριδικό 

συναρτησιακό του Becke, Β3, διορθώνει κατά πολύ αυτή την δέσµευση µε αποτέλεσµα 

να υπολογίζει ασθενέστερες καµπύλες και µεγαλύτερες διαµοριακές αποστάσεις. Στα 

διµερή ευγενών αερίων (τα οποία δεσµεύονται ασθενώς µέσω vdW δεσµών) εµφανίζεται 

να υπερεκτιµά τα απωστικά δυναµικά [86-95].  

 

Εικόνα 3.8. Ενεργειακές δυναµικές καµπύλες αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε (9,9) 
νανοσωλήνα άνθρακα πάνω από ένα εξαγωνικό δακτύλιο ανθράκων και πάνω από ένα άτοµο 
άνθρακα. Εσωτερική εικόνα: Υπενθύµιση του µοντέλου C24H12 που αλληλεπιδρά µε H2. 
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 Το Β3 συναρτησιακό ανταλλαγής, ανεξάρτητα µε το εάν συνδυάζεται µε το PW91 

ή το LYP συναρτησιακό συσχέτισης, υπολογίζει πολύ ασθενείς δυναµικές καµπύλες. 

Αυτό το γεγονός καταδεικνύει τη σηµασία επιλογής του συναρτησιακού ανταλλαγής στο 

να περιγράφουν οι δυνάµεις διασποράς [90]. Η σηµασία του συναρτησιακού ανταλλαγής 

αντικατοπτρίζεται επίσης στις καµπύλες PW91PW91 και PW91LYP. Το PW91 

συναρτησιακό ανταλλαγής θεωρείται ότι είναι πιο κατάλληλο από το Β3 στο να 

περιγράψει χαµηλής πυκνότητας-υψηλής κλίσης (παραγώγου) ηλεκτρονιακές περιοχές 

[88,90,91,95] καθώς τηρεί την Levy [104] και την Lieb-Oxford [105] συνθήκη, ενώ το 

B3 όχι. Αυτό το γεγονός δεν αποδεικνύει ότι το PW91 συναρτησιακό ανταλλαγής 

περιγράφει επιτυχώς τη συγκεκριµένη αλληλεπίδραση, καθώς πολλές αναφορές έχουν 

δείξει ότι υπερεκτιµά την δέσµευση van der Waals µορίων [90,93]. Για άλλη µια φορά οι 

καµπύλες που έχουν ως συναρτησιακό ανταλλαγής το PW91 δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούνται ανεξαρτήτως του συναρτησιακού συσχέτισης µε το οποίο 

συνδυάζονται (PW91, LYP). Μάλιστα οι Cybusky και Seversen έδειξαν ότι τα 

PW91PW91 και PW91LYP µειώνουν το απωστικό δυναµικό ανταλλαγής (εξαιτίας του 

PW91 συναρτησιακού ανταλλαγής) ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ελκτική ενέργεια 

διάσπασης, µε αποτέλεσµα να υπερεκτιµώνται οι διαµοριακές αλληλεπιδράσεις [87]. Το 

ΡΒΕ συναρτησιακό τηρεί τους ίδιους κανόνες µε το PW91 και παράλληλα φαίνεται να 

δίνει πιο αξιόπιστες τιµές από το τελευταίο [92]. Για τον λόγο αυτό, η καµπύλη ΡΒΕΡΒΕ 

εµφανίζεται να βρίσκεται µεταξύ της PW91PW91 και Β3LYP. Η καµπύλη της MP2 

θεωρίας εµφανίζει να έχει πολύ ενδιαφέρον καθώς έχει την ίδια συµπεριφορά µε την 

LDA υπερεκτιµώντας και αυτή την αλληλεπίδραση H2-SWNT.  Το παραπλανητικό 

αποτέλεσµα της MP2 θεωρίας έχει αποδοθεί σε υπερεκτίµηση των δυνάµεων διασποράς 

λόγω της µεθόδου διαταραχής [88]. Μάλιστα, το τελευταίο απαντά και την απορία που 

εξέφρασαν οι Miyamoto και Okamoto στο γιατί οι δύο αυτές καµπύλες εµφάνιζαν 

παρόµοια συµπεριφορά στα αποτελέσµατά τους [72]. Τέλος για σκοπούς σύγκρισης, 

συµπεριλάβαµε στην εικόνα 3.8 τα αποτελέσµατα στο HF επίπεδο θεωρίας. 

 Παρόλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα και τις βιβλιογραφικές αναφορές που 

παρουσιάστηκαν, δεν είµαστε σε θέση να προτείνουµε ένα συναρτησιακό που να 

υπολογίζει ακριβώς την ενέργεια αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε νανοσωλήνες 

άνθρακα. Για το λόγο αυτό σε πρώτη φάση υπολογίσαµε την διόρθωση σε όλες τις 

 69



Κεφάλαιο 3  Αποθήκευση Η2 σε Νανοσωλήνες Άνθρακα 

καµπύλες που παρουσιάζονται για την προσέγγιση του υδρογόνου πάνω από ένα 

ανθρακικό δακτύλιο του (9,9) νανοσωλήνα. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στην εικόνα 

3.9. 

 
Εικόνα 3.9. ∆υναµικές ενεργειακές καµπύλες αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε (9,9) 
νανοσωλήνα άνθρακα πάνω από ένα εξαγωνικό δακτύλιο ανθράκων µε την BSSE διόρθωση. 
 

Όπως είναι φανερό από την προηγούµενη εικόνα µε τις BSSE διορθωµένες 

καµπύλες, όλη η προηγούµενη συζήτηση για την συµπεριφορά των συναρτησιακών 

γίνεται ακόµα πιο αξιόπιστη. Όπως στα διµερή ευγενών αερίων και ασθενών 

δεσµευµένων µε δεσµούς υδρογόνου συστήµατα, τα συναρτησιακά που συνδυάζουν το 

Β3 συναρτησιακό ανταλλαγής, δεν εµφανίζουν δέσµευση (ελάχιστο) υπερεκτιµώντας την 

διαµοριακή άπωση [86-95]. Επιπλέον, συναρτησιακά που έχουν το PW91 ή το ΡΒΕ ως 

συναρτησιακό ανταλλαγής, προβλέπουν ασθενή δέσµευση, όπως η MP2. Σε αντίθεση, η 

LDA µέθοδος, παρόλη την διόρθωση (ελάχιστη), προέβλεψε τιµή της ενέργειας 

δέσµευσης του υδρογόνου πάνω από 3 φορές µεγαλύτερη από την MP2. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη διόρθωση βάση ΒSSE από τις καµπύλες της εικόνας 3.8, 

πραγµατοποιήθηκε σε αυτή της ΜΡ2, γεγονός που ανέστρεψε την προηγούµενη εικόνα. 

Πιο συγκεκριµένα, ενώ στην εικόνα 3.8 η ΜΡ2 καµπύλη είναι παρόµοια µε την LDA, 

µετά τη διόρθωση, στην εικόνα 3.9 είναι παρόµοια µε τις PBEPBE, PW91PW91 και 

PW91LYP καµπύλες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την διόρθωση, η απόσταση στην 
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οποία εµφανίζεται ελάχιστο για τις καµπύλες PBEPBE, PW91PW91και PW91LYP έγινε 

3.1 Å ενώ για την MP2 2,9 Å. Αυτές οι τιµές είναι µεγαλύτερες από της µη διορθωµένες. 

Ακόµα, όλες οι διορθωµένες τιµές των καµπύλων, εκτός της LDA, προέβλεψαν την 

αλληλεπίδραση να είναι µικρότερη από 1 kcal/mole.  

Σε δεύτερη φάση, πραγµατοποιήσαµε για τα σηµεία (απόσταση Η2 από τον 

νανοσωλήνα) 2.5 Å και 3.1 Å ακόµη πιο ακριβείς υπολογισµούς στο επίπεδο της 

CCSD(T). Οι αποστάσεις αυτές είναι οι θέσεις ισορροπίας των MP2 και B3LYP 

καµπύλων της εικόνας 3.9 αντίστοιχα. Επιλέχθηκαν αυτές οι αποστάσεις µια και που η 

ΜΡ2 θεωρία είναι η πιο ακριβής από αυτές που παρουσιάζονται στην εικόνα 3.9 ενώ η 

B3LYP δίνει καλές γεωµετρίες. Επιπλέον η απόσταση 3.1 Å είναι αυτή που εµφανίζεται 

ως σηµείο ελαχίστου για την πλειοψηφία των καµπύλων της εικόνας 3.7. Σε αυτά τα 

σηµεία υπολογίστηκε και η BSSE διόρθωση µέχρι το επίπεδο της CCSD λόγω 

υπερβολικά µεγάλων υπολογιστικών απαιτήσεων (αντί του CCSD(T) επιπέδου). Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες 3.2 και 3.3. 

 

Πίνακας 3.2. Ενέργεια δέσµευσης της αλληλεπίδρασης H2-CNT υπολογισµένη µέχρι το 
CCSD(T) επίπεδο θεωρίας, στις αποστάσεις 2.5 Å και 3.1 Å. Οι τιµές δίνονται σε Kcal/mole. 

 MP2 MP3 MP4D MP4DQ MP4SDQ CCSD CCSD(T) 

BE - 2.5Å  
(no 

BSSE) 

-3.17 -2.33 -2.59 -2.43 -2.43 -2.28 -2.67 

BE - 3.1Å  
(no 

BSSE) 

-2.55 -2.17 -2.29 -2.19 -2.19 -2.12 -2.33 

 
  MP2 MP3 MP4D MP4DQ MP4SDQ CCSD 

BE - 2.5Å  
( BSSE) 

-0.59 N.B. -0.07 -0.01 -0.01 N.B 

BE - 3.1Å  
( BSSE) 

-0.76 -0.35 -0.53 -0.50 -0.74 -0.44 

 
 
 

Πίνακας 3.3. Ενέργεια δέσµευσης της αλληλεπίδρασης H2-CNT µε την διόρθωση BSSE 
υπολογισµένη µέχρι το CCSD επίπεδο θεωρίας, στις αποστάσεις 2.5 Å και 3.1 Å. Οι τιµές 
δίνονται σε Kcal/mole. 
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 Τα αποτελέσµατα των 2 πινάκων αποκαλύπτουν αρκετά ενδιαφέρουσες  

πληροφορίες. Τα µη διορθωµένα αποτελέσµατα του πίνακα 3.2 δείχνουν ότι σε όλα τα 

επίπεδα, από ΜΡ2 µέχρι CCSD(T), στην απόσταση των 2.5 Å, υπάρχει ισχυρότερη 

αλληλεπίδραση από ότι στα 3.1 Å. Ωστόσο, όταν υπολογίζουµε και την διόρθωση BSSE 

η αλληλεπίδραση στα 3.1 Å γίνεται ισχυρότερη από τα 2.5 Å. Μάλιστα αν εξαιρέσουµε 

το αποτέλεσµα της MP2 όλα τα υπόλοιπα επίπεδα θεωρίας υπολογίζουν αδέσµευτο το 

υδρογόνο στα 2.5 Å. Γενικά µπορούµε να εξάγουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα από 

τους 2 αυτούς πίνακες, που µπορούν να καθοδηγήσουν τους θεωρητικούς στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου, χρησιµοποιώντας ab-initio 

µεθόδους: 

 α) Η απόσταση όπου εµφανίζεται ελάχιστο στην µεταξύ H2-SWNT αλλάζει µε 

την διόρθωση BSSE. 

 β) Η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου µειώνεται δραµατικά µετά την διόρθωση 

BSSE. Από τη στιγµή που στις περισσότερες θεωρητικές δουλειές που αφορούν την 

αποθήκευση υδρογόνου, εφαρµόζεται διερεύνηση της δυναµικής ενεργειακής καµπύλης 

SWNT-H2 συνήθως χωρίς BSSE, οι ερευνητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν 

δηµοσιεύουν τιµές της ενέργειας δέσµευσης του υδρογόνου. Κυρίως, όταν οι τιµές που 

υπολογίστηκαν από ab-initio τεχνικές, θα χρησιµοποιηθούν παραµετρικά σε κλασσικές 

µεθόδους, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εξαχθούν αντιφατικά συµπεράσµατα για τα 

%wt ποσοστά. 

 γ) Η πιο ακριβής τιµή της ενέργειας δέσµευσης του µοριακού υδρογόνου µε τα 

τοιχώµατα ενός νανοσωλήνα άνθρακα, µπορεί να εξαχθεί από τον υπολογισµό στο 

υψηλότερο επίπεδο θεωρίας πραγµατοποιώντας την BSSE διόρθωση. Αυτή είναι η τιµή 

0.44 kcal/mole υπολογισµένη στο CCSD επίπεδο. 

 Τέλος, προκειµένου να δείξουµε τις µεγάλες διαφορές στον υπολογισµό του %wt 

ποσοστού αποθήκευσης υδρογόνου σε νανοσωλήνες άνθρακα, όταν λαµβάνονται τιµές 

υπολογισµένες από διάφορα επίπεδα ab-initio αποτελεσµάτων, χρησιµοποιήσαµε την 

ισόθερµη προσρόφησης Langmuir. Υπολογίσαµε την εξωτερική κάλυψη των 

νανοσωλήνων µε µοριακό υδρογόνο από την ακόλουθη εξίσωση [106]: 
kTe

f )(

1

1
µε −

+
=  . 
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Η φυσιορρόφηση σε επιλεγµένες θέσεις του υλικού που προσροφά (στην περίπτωση µας 

πάνω από έναν ανθρακικό δακτύλιο του νανοσωλήνα), ελέγχεται από την σχέση µεταξύ 

του χηµικού δυναµικού του προσροφώντος υλικού µ(Η2) και του δυναµικού 

προσρόφησης ε του στερεού που προσροφά το αέριο. Το δυναµικό προσρόφησης ε είναι 

ισοδύναµο µε την ενέργεια δέσµευσης του µοριακού υδρογόνου. Η προηγούµενη 

έκφραση περιγράφει πολύ καλά την διαδικασία προσρόφησης µοριακού υδρογόνου στα 

τοιχώµατα νανοσωλήνων όπως αναφέρεται σε πειραµατικές εργασίες [106-109]. Οι 

πειραµατικές τιµές της εντροπίας και ενθαλπίας του υδρογόνου για διάφορες 

θερµοδυναµικές συνθήκες, ελήφθησαν από πίνακες [110] καθώς υπενθυµίζουµε ότι για 

τον υπολογισµό του χηµικού δυναµικού χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις µ=∂G/∂n και 

G=H-T·S όπου G η ελεύθερη ενέργεια του Gibbs, H η ενθαλπία και S η εντροπία του 

υδρογόνου. Στον πίνακα 3.4 που ακολουθεί παρουσιάζουµε τις τιµές f και %wt που 

υπολογίστηκαν σε 4 θερµοδυναµικές συνθήκες, παίρνοντας ως ε την ενέργεια δέσµευσης 

υπολογισµένη σε διάφορα επίπεδα θεωρίας. 

 

 MP2  
no BSSE  

BE = -3.17 
kcal/mole 

B3LYP  
no BSSE  

BE = -0.66 
kcal/mole 

CCSD(T)  
no BSSE  

BE = -2.67 
kcal/mole 

CCSD  
BSSE   

BE = -0.44 
kcal/mole 

T=80 K        
P=0.1 MPa 

%wt = 8.33    
f=1 

%wt = 0.01    
f=8.66x10-4

%wt = 8.30    
f=0.996 

%wt ≈ 0.00    
f=2.21x10-4

T=300 K       
P=0.1 MPa 

%wt = 0.00      
f≈0 

%wt = 0.00      
f≈0 

%wt = 0.00      
f≈0 

%wt = 0.00      
f≈0 

T=80 K        
P=100 MPa 

%wt = 8.33    
f=1 

%wt = 8.16    
f=0.979 

%wt = 8.33    
f=1 

%wt = 7.68    
f=0.922 

T=300 K       
P=100 MPa 

%wt = 2.56    
f=0.307 

%wt = 0.05    
f=0.006 

%wt = 1.35   
f=0.162 

%wt = 0.04    
f=0.005 

Πίνακας 3.4. Υπολογισµένες τιµές των f και του ποσοστού %wt σε διάφορες θερµοδυναµικές 
συνθήκες, χρησιµοποιώντας τέσσερις διαφορετικές τιµές της ενέργειας δέσµευσης για το 
υδρογόνο. 
  

Από τον πίνακα 3.4 παρατηρούµε ότι µόνο σε πολύ µεγάλες συνθήκες πίεσης (100 ΜΡa) 

µπορεί να αποθηκευτεί υδρογόνο σε νανοσωλήνες, ενώ στις κανονικές συνθήκες πίεσης 

και θερµοκρασίας δεν αποθηκεύεται καθόλου, αποτέλεσµα που βρίσκεται σε απόλυτη 

συµφωνία µε πειραµατικά αποτελέσµατα [73,107-109]. Αρκετό ενδιαφέρον 
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παρουσιάζουν ωστόσο τα αποτελέσµατα στη θερµοδυναµική συνθήκη T=80 K και 

P=0.1MPa (και στην T=300 K, P=100 MPa) όπου βλέπουµε πλέον ότι ανάλογα την τιµή 

της υπολογισµένης µε ab-initio µεθόδους ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου, 

λαµβάνουµε εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα στον υπολογισµό του ποσοστού %wt (το 

τελευταίο παίρνει από την ελάχιστη τιµή 0, µέχρι την µέγιστη 8.33).  

 Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι όταν θεωρητικοί υπολογίζουν τιµές της 

ενέργειας δέσµευσης µοριακού υδρογόνου, χωρίς τη διόρθωση BSSE είναι προτιµότερο 

να χρησιµοποιούν συναρτησιακά που δεν υπερεκτιµούν τη δέσµευση, (όπως το B3LYP) 

και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατά τους ποιοτικά και όχι ποσοτικά [74]. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η διόρθωση BSSE είναι απαραίτητη. Για αυτό τον λόγο η 

θεωρητική αντιµετώπιση της αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε διάφορους 

νανοσωλήνες, έγινε µε τη χρήση (στην πλειοψηφία των υπολογισµών) του 

συναρτησιακού B3LYP χωρίς την διόρθωση BSSE. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Αποθήκευση Υδρογόνου σε 
Εµπλουτισµένους µε Αλκάλια 
Νανοσωλήνες Άνθρακα 
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4 Αποθήκευση Υδρογόνου σε Εµπλουτισµένους µε Αλκάλια 
Νανοσωλήνες Άνθρακα 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

 Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 3, η αποθήκευση υδρογόνου σε νανοσωλήνες 

άνθρακα, είναι µεν εφικτή αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµη, 

καθώς τα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου είναι εξαιρετικά µικρά και δεν πληρούν τους 

στόχους του DOE [57]. Έτσι, στο κεφάλαιο 4 θα ασχοληθούµε µε την αποθήκευση 

υδρογόνου σε τροποποιηµένους νανοσωλήνες άνθρακα. Συγκεκριµένα θα εξετάσουµε 

τους εµπλουτισµένους µε αλκάλια νανοσωλήνες άνθρακα.  

 Σε προηγούµενη εργασία της ερευνητικής µας οµάδας είχαµε εξηγήσει, 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο ONIOM (περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο), γιατί οι 

εµπλουτισµένοι µε αλκάλια νανοσωλήνες άνθρακα, εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά 

αποθήκευσης υδρογόνου από τους µη εµπλουτισµένους νανοσωλήνες [111]. Αυτή η 

συµπεριφορά είχε αποδοθεί στη δηµιουργία επιπλέον θέσεων δέσµευσης του Η2 πάνω 

στα αλκάλια και στη δηµιουργία δίπολου πάνω στο µόριο του υδρογόνου, λόγου της 

ύπαρξης σηµειακών φορτίων στα αλκάλια. Το τελευταίο έδινε µεγαλύτερη 

σταθεροποίηση στη δέσµευση του υδρογόνου στα τοιχώµατα των εµπλουτισµένων µε 

αλκάλια νανοσωλήνων άνθρακα.  

 Πειραµατικά, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Chen [112] έδειξε ότι οι 

εµπλουτισµένοι µε αλκάλια νανοσωλήνες άνθρακα εµφάνιζαν εξαιρετικά µεγάλα 

ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου. Οι τιµή που έδινε για τα ποσοστά αποθήκευσης του 

υδρογόνου, ήταν εξαιρετικά µεγάλη και έφτανε τα 20 wt%. Πιο συγκεκριµένα, ο Chen 

δηµοσίευσε το 1999 ότι οι εµπλουτισµένοι µε λίθιο νανοσωλήνες, αποθήκευαν 20 wt % 

ποσοστό σε υδρογόνο, σε πίεση 1 atm και θερµοκρασίες 473-673Κ και 14 wt % οι 

εµπλουτισµένοι σε κάλιο νανοσωλήνες, σε θερµοκρασία δωµατίου. Αντίθετα, για τους 

καθαρούς νανοσωλήνες, βρήκαν ότι αποθήκευαν µόνο 0.4 wt %. Αυτό το πραγµατικά 

πολύ οξύµωρο αποτέλεσµα, αποδείχθηκε αργότερα από άλλες ερευνητικές οµάδες 

[113,114] ότι οφειλόταν στην παρουσία υγρασίας στα πειράµατα του Chen. Παρόλαυτά 
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όµως ο Yang έδειξε ότι οι εµπλουτισµένοι µε αλκάλια νανοσωλήνες αποθηκεύουν 2 wt% 

παραπάνω υδρογόνο από τους καθαρούς νανοσωλήνες, αποτέλεσµα που επιβεβαιώθηκε 

πειραµατικά και από άλλες οµάδες [119].  

 Αρκετές ήταν οι θεωρητικές οµάδες που επιβεβαίωσαν ότι η παρουσία αλκαλίων 

ευνοεί την αποθήκευση υδρογόνου, αυξάνοντας τα ποσοστά αποθήκευσης [115-118]. 

Ωστόσο, µια συστηµατική διερεύνηση τόσο του εµπλουτισµού των νανοσωλήνων µε 

αλκάλια, όσο και της αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτούς, λείπει από την βιβλιογραφία. 

Έτσι, σε αυτό το µέρος της ερευνητικής εργασίας, θα ασχοληθούµε µε τη συστηµατική 

µελέτη της αλληλεπίδρασης αλκαλίων µε νανοσωλήνες άνθρακα. Τα αποτελέσµατα 

έχουν αρκετό ενδιαφέρον τόσο για την αποθήκευση υδρογόνου για την οποία ξεκίνησε η 

µελέτη, όσο και για την µεγάλη τεχνολογική εφαρµογή των επαναφορτιζόµενων 

µπαταριών λιθίου. 

 Ο εµπλουτισµός των νανοσωλήνων άνθρακα, οδηγεί στη δηµιουργία αγώγιµων 

υλικών τα οποία καθίστανται «έξυπνα» υλικά µε πρωτοποριακές τεχνολογικές 

εφαρµογές. Ο χηµικός εµπλουτισµός των νανοσωλήνων άνθρακα [120-122] είναι µια 

διαδικασία στην οποία λαµβάνει χώρα µεταφορά φορτίου. Αυτή η µεταφορά φορτίου 

παίζει τον ρόλο κλειδί στην αποθήκευση ενέργειας γενικότερα. Οι νανοσωλήνες 

αποτελούνται από εκτεταµένα π συστήµατα ηλεκτρονίων µε τα οποία αλληλεπιδρούν 

ισχυρά τα αλκάλια. 

 Τα κατιόντα αλκαλίων παίζουν σηµαντικό ρόλο και στις βιολογικές µεµβράνες 

και ειδικότερα σε κανάλια µεταφοράς καλίου όπου οι αλληλεπιδράσεις κατιόντος-π 

συστηµάτων [123-126] καθορίζουν την επιλογή ιόντων στις µεµβράνες [127]. Οι 

αλληλεπιδράσεις κατιόντων αλκαλίων µε π ηλεκτρονιακά συστήµατα, µπορούν να 

καθορίσουν και στερεοειδικές αντιδράσεις οργανικών µορίων [128].  

 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ένας σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων έχει 

αφιερωθεί στην µελέτη της αλληλεπίδρασης του αλκαλίου λιθίου µε νανοσωλήνες 

άνθρακα όπως και φράγµατα δυναµικών διάχυσης λιθίου είτε σε τέλειους νανοσωλήνες 

άνθρακα [129-131] είτε σε νανοσωλήνες µε δοµικές παραµορφώσεις [132-133]. Ο λόγος 

είναι το τεράστιο επιστηµονικό ενδιαφέρον για τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες λιθίου 

[134-135]. Από την πρώτη στιγµή δηµιουργίας των νανοσωλήνων άνθρακα, είχε 

παρατηρηθεί ότι η σύνθεσή τους συνοδεύονταν µε την ύπαρξη δοµικών παραµορφώσεων 
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στα τοιχώµατά τους [136-137]. Ακόµα, η ύπαρξη τέτοιων δοµικών παραµορφώσεων 

στους νανοσωλήνες άνθρακα, είναι εξαιρετικής σηµασίας όσον αφορά την εφαρµογή των 

τελευταίων ως ανοδικά υλικά στις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες λιθίου [138]. 

Συγκεκριµένα, η χηµική ή µηχανική  σµίλευση των νανοσωλήνων, δηµιουργεί ατέλειες-

παραµορφώσεις στους νανοσωλήνες, επιτρέποντας στα άτοµα λιθίου να περάσουν στο 

εσωτερικό τους αποθηκεύοντας µεγαλύτερα ποσοστά [139].  

 Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την συστηµατική µελέτη της 

αλληλεπίδρασης αλκαλίων µε νανοσωλήνες άνθρακα που είτε περιέχουν είτε όχι δοµικές 

παραµορφώσεις, µε φουλερένια άνθρακα καθώς και µε νέα υλικά παρόµοια των 

νανοσωλήνων που η δοµή τους στηρίζεται στην ύπαρξη παραµορφώσεων όπως είναι οι 

χακελίτες άνθρακα [140]. Ακόµα θα εξετάσουµε τα ποσοστά αποθήκευσης σε λίθιο των 

νανοσωλήνων και χακελιτών άνθρακα. Με την εις βάθος κατανόηση της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ αλκαλίων και νανοσωλήνων άνθρακα, θα µπορέσουµε να καταλάβουµε πως οι 

εµπλουτισµένοι µε αλκάλια νανοσωλήνες άνθρακα επηρεάζουν την αποθήκευση 

υδρογόνου σε σχέση µε τους καθαρούς νανοσωλήνες. 
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4.2 Αλληλεπίδραση αλκαλίων µε τέλειους, δοµικά παραµορφωµένους 

νανοσωλήνες άνθρακα και µε φουλερένια [144,149,151] 

 

 Αρχικά εξετάσαµε την αλληλεπίδραση αλκαλίων µε νανοσωλήνες άνθρακα και 

φουλερένια. Το πρώτο µοντέλο νανοσωλήνα άνθρακα που εξετάσαµε αποτελείται από 70 

άτοµα άνθρακα, είναι (5,5) τύπου και τα σηµεία κοπής στις άκρες του έχουν υδρογόνα 

προκειµένου να κορεστούν ηλεκτρονιακά οι ακόρεστοι δεσµοί. Ο συγκεκριµένος 

νανοσωλήνας είναι χωρίς ατέλειες στα τοιχώµατά του (δηλαδή απαρτίζεται µόνο από 

εξάγωνα ανθράκων). Από το ίδιο µοντέλο νανοσωλήνα, δηµιουργήσαµε έναν ισοατοµικό 

νανοσωλήνα εισάγοντας στα τοιχώµατά του µια ατέλεια τύπου Stone-Wales [141] 

(εικόνα 4.1). Η τελευταία πραγµατοποιείται µε την περιστροφή κατά 90ο ενός δεσµού C-

C και έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν από 4 εξάγωνα, 2 πεντάγωνα και 2 

επτάγωνα. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήσαµε το υπολογιστικό πρόγραµµα 

TURBOMOLE [23] και συγκεκριµένα τη µέθοδος B3LYP [75,76] και τη βάση 

συναρτήσεων svp (split valence polarized) [143]. 

 

Εικόνα. 4.1: Εµπρός και πίσω µέρος δοµικά παραµορφωµένου νανοσωλήνα άνθρακα. Με 
πράσινο απεικονίζονται οι πενταµελείς δακτύλιοι, µε µπλε οι επταµελείς και µε κόκκινο, οι 
εξαµελείς, οι οποίοι και αποτελούν τις θέσεις αλληλεπίδρασης των αλκαλίων. 
 

 Εξετάσαµε την αλληλεπίδραση των αλκαλίων Λίθιο, Νάτριο και Κάλιο καθώς και 

των κατιόντων τους µε τα προαναφερθέντα συστήµατα και συγκεκριµένα µε τους 

διαφορετικούς δακτυλίους που υπάρχουν στα τοιχώµατά τους (πεντάγωνο, εξάγωνο, 

επτάγωνο). Οι ενέργειες δέσµευσης υπολογίστηκαν από την ακόλουθη σχέση: 

Εδέσµευσης = Εσυστήµατος+αλκαλίου – Εσυστήµατος – Εαλκαλίου 
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Όπου σύστηµα, µπορεί να είναι ο νανοσωλήνας άνθρακας (µε ή χωρίς δοµικές 

παραµορφώσεις), το φουλερένιο, ο χακελίτης άνθρακα είτε οποιαδήποτε υλικό που 

αλληλεπιδρά µε τα αλκάλια. Τα αλκάλια δε, µπορεί να είναι είτε φορτισµένα (κατιοντική 

µορφή, Alkali Metal Ion - AMI), δηλαδή να έχουν χάσει το s ηλεκτρόνιο της εξωτερικής 

στιβάδας, είτε αφόρτιστα (Alkali Metal Atom - AMA).  Τα αποτελέσµατα µας για την 

ενέργεια δέσµευσης των ατοµικών αλκαλιµετάλων σε διάφορες περιοχές (διαφορετικούς 

δακτυλίους) των τοιχωµάτων νανοσωλήνων άνθρακα συνοψίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Εδέσµευσης  (Kcal/mole) 

Νανοσωλήνας άνθρακα  
δοµικά παραµορφοµένος 

Τέλειος 
νανοσωλήνας 

 
 
 

ΑΜΑ 
 Πεντάγωνο Εξάγωνο 

(αποµακρυσµένο)
Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li -32.5 -18.0 -30.8 -18.9 

Na -16.7 -5.7 -17.9 -4.2 

K -21.7 -11.5 -21.9 -9.8 

Πίνακας 4.1: Ενέργεια δέσµευσης (kcal/mole) αλληλεπίδρασης ατοµικών αλκαλίων (ΑΜΑs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
 

Τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.1 είναι πολύ σηµαντικά καθώς παρατηρούµε ότι όλα τα 

ατοµικά αλκαλιµέταλλα (ΑΜΑs) όταν αλληλεπιδρούν µε διαφορετικούς από τον εξαµελή 

(δηλαδή µε πενταµελή και επταµελή) ανθρακικούς δακτυλίους, δηλαδή µε περιοχές όπου 

υπάρχει δοµική παραµόρφωση, η δέσµευσή τους, γίνεται δραµατικά πιο ισχυρή. Ακόµα, 

σε όλους τους δακτυλίους όπου µπορεί να αλληλεπιδράσουν τα ΑΜΑs, παρατηρούµε ότι 

όσον αφορά το µέγεθος και την ηλεκτραρνητικότητά τους, το λίθιο δεσµεύεται πιο 

ισχυρά από τα υπόλοιπα, ενώ αντίθετα από ότι θα περιµέναµε, ακολουθεί το κάλιο, ενώ 

το νάτριο εµφανίζεται να δεσµεύεται ασθενέστερα από όλα τα αλκάλια. Παρόµοια 

συµπεριφορά είχαν παρατηρήσει και οι Zhu και Lu όταν αλκάλια αλληλεπιδρούσαν µε 

εξάγωνα γραφίτη [145]. Μάλιστα στην συγκεκριµένη θεωρητική µελέτη, είχαν εξηγήσει 

την συµπεριφορά του Na µε τη σύγκριση των εξωτερικών ενεργειακών επιπέδων των 

αλκαλίων µε αυτά του γραφίτη. Πιο συγκεκριµένα, βρήκαν ότι το µονά κατειληµµένο 

 80



Κεφάλαιο 4     Αποθήκευση Η2 σε Εµπλουτισµένους µε Αλκάλια Νανοσωλήνες Άνθρακα 

µοριακό τροχιακό του Νατρίου (Single Occupied Molecular Orbital - SOMO) βρίσκεται 

µεταξύ του ενεργειακά υψηλότερα κατειλληµένου µοριακού τροχιακού (Highest 

Occupied Molecular Orbital - HOMO) και του ενεργειακά χαµηλότερου µη 

κατειλληµένου µοριακού τροχιακού (Lowest Unoccupied Molecular Orbital - LUMO) 

του γραφίτη, µε αποτέλεσµα να µην σταθεροποιείται η µεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Επιπλέον βρήκαν ότι το SOMO του Li προτιµά να αλληλεπιδρά µε το HOMO του 

γραφίτη (βρίσκονται πιο κοντά ενεργειακά), ενώ το SOMO του K µε το LUMO του 

γραφίτη. Σε αντίθεση µε την συγκεκριµένη ερευνητική οµάδα εµείς βρήκαµε ότι τα 

SOMO των αλκαλίων βρίσκονται πιο κοντά ενεργειακά µε τα LUMO των νανοσωλήνων 

(µε δοµικές ατέλειες ή χωρίς) και παρόλα αυτά πάλι εµφανίζεται η ίδια συµπεριφορά του 

νατρίου. Μάλιστα, έχοντας λάβει υπόψη την πρόσφατη εργασία των Pitarch-Ruiz και των 

συνεργατών του όπου χρησιµοποιώντας υψηλού επιπέδου υπολογισµούς έδειξαν ότι το 

Na εµφανίζει εξαιρετικά ασθενή δέσµευση σε φουλερένιο [146] οδηγηθήκαµε στο 

συµπέρασµα ότι η εξήγηση του φαινόµενου δεν µπορεί να αποδοθεί σε µια τόσο 

απλουστευµένη εικόνα όπως αυτή των Zhu και Lu. Για το λόγω αυτόν εξετάσαµε και τα 

πιο βαθιά p ενεργειακά τροχιακά του νατρίου και καλίου και την ικανότητά τους να 

συνδυαστούν µε τα π µοριακά τροχιακά του νανοσωλήνα και να δηµιουργήσουν νέα 

µοριακά τροχιακά µε αυτόν (σηµειώστε ότι το νάτριο είναι το πρώτο αλκάλιο που εισάγει 

p τροχιακά στις στιβάδες του). Αυτή η µελέτη µας οδήγησε και στην απάντηση του 

προβλήµατος. Στην εικόνα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζουµε τις ιδιοενέργειες των 

µοριακών τροχιακών του τέλειου και δοµικά παραµορφοµένου νανοσωλήνα σε σχέση µε 

τα ατοµικά τροχιακά των αλκαλίων. Παρατηρούµε ότι το SOMO τροχιακό του λιθίου 

βρίσκεται περίπου µεταξύ των HOMO και LUMO των νανοσωλήνων, ενώ του νατρίου 

και καλίου βρίσκεται πιο κοντά µε το LUMO των νανοσωλήνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι τα πιο βαθιά 2p τροχιακά του νατρίου βρίσκονται σε µια 

ενεργειακή περιοχή όπου δεν υπάρχουν µοριακά τροχιακά των νανοσωλήνων, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους. Σε αντίθεση, στην ενεργειακή 

περιοχή όπου βρίσκονται τα 3p τροχιακά του καλίου, βρίσκονται και τα π µοριακά 

τροχιακά των νανοσωλήνων µε αποτέλεσµα να µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους 

και να ενισχύσουν την δέσµευση του καλίου σε σχέση µε του νατρίου. 

 81



Κεφάλαιο 4     Αποθήκευση Η2 σε Εµπλουτισµένους µε Αλκάλια Νανοσωλήνες Άνθρακα 

Εικόνα 4.2: Ιδιοτιµές µοριακών τροχιακών νανοσωλήνων και ατοµικών τροχιακών Li, Na, K. 
 

Στην εικόνα 4.3 φαίνονται κάποια χαρακτηριστικά µοριακά τροχιακά που είναι 

αποτέλεσµα των συγκεκριµένων αλληλεπιδράσεων. Στην περίπτωση Α έχουµε το 

ατοµικό τροχιακό του νατρίου όπου δεν συνδυάζεται µε τροχιακά του νανοσωλήνα και 

στην περίπτωση Β το ατοµικό τροχιακό του καλίου όπου συνδυάζεται µε τα π µοριακά 

τροχιακά του νανοσωλήνα.  
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Εικόνα 4.3: Μοριακά τροχιακά των A) 2px Na που δεν συνδυάζεται µε τα π τροχιακά του 
νανοσωλήνα B) 3px K που συνδυάζεται µε τα π του νανοσωλήνα. 

 

 Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζουµε το ενεργειακό χάσµα µεταξύ των επιπέδων  

HOMO και LUMO της αλληλεπίδρασης των ΑΜΑs µε τους διαφορετικούς δακτυλίους 

των νανοσωλήνων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν τα αλκάλια αλληλεπιδρούν µε τον 

εξαµελή δακτύλιο, το χάσµα παραµένει το ίδιο µε µια µέση τιµή της τάξης των 0.75 eV, 

όπου είναι το µικρότερο από τα υπόλοιπα του πίνακα. Αυτό είναι σε συνέπεια µε τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 4.1 αν σκεφτούµε το γεγονός ότι η διαφορά µεταξύ HOMO και 

LUMO είναι ένας παράγοντας σταθερότητας των δοµών (όσο µεγαλύτερες οι τιµές του 

χάσµατος HOMO-LUMO ενός συστήµατος, τόσο πιο σταθερό είναι το τελευταίο). 
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HOMO-LUMO ενεργειακό χάσµα (eV)                                     

∆οµικά παραµορφωµένος νανοσωλήνας άνθρακα Τέλειος 
νανοσωλήνας 

  

 

ΑΜΑ 

  Πεντάγωνο Εξάγωνο 
(αποµακρυσµένο)

Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li 1.44 0.77 1.26 0.77 

Na 1.39 0.75 1.14 0.77 

K 1.03 0.74 1.37 0.74 

Πίνακας 4.2: Ενεργειακό χάσµα HOMO-LUMO (eV) αλληλεπίδρασης ατοµικών αλκαλίων 
(ΑΜΑs) µε διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
 

Η ανάλυση των φορτίων που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.3 αποκαλύπτει ότι η 

συγκεκριµένη αλληλεπίδραση έχει ισχυρά ιοντικό χαρακτήρα. Το ηλεκτρόνιο από το 

εξωτερικό s ηµικατειληµένο τροχιακό των αλκαλίων, µεταπηδά στον νανοσωλήνα, µε 

αποτέλεσµα το αλκάλιο να φορτίζεται θετικά και ο νανοσωλήνας να απεντοπίζει το 

αρνητικό φορτίο. Παρατηρούµε ότι ανάλογα µε το µέγεθος των αλκαλίων µπορεί να 

χάσει το κάθε αλκάλιο µέχρι ένα ηλεκτρόνιο. 

 

Μεταφορά φορτίου (κατά Mulliken) 

∆οµικά παραµορφωµένος νανοσωλήνας άνθρακα Τέλειος 
νανοσωλήνας 

 

 

AMA 
 Πεντάγωνο Εξάγωνο 

(αποµακρυσµένο)
Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li +0.61 +0.64 +0.66 +0.64 

Na +0.81 +0.83 +0.82 +0.83 

K +0.87 +0.90 +0.89 +0.90 

Πίνακας 4.3: Μεταφορά φορτίου (|e|) κατά την αλληλεπίδραση ατοµικών αλκαλίων (ΑΜΑs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
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 Κατ’ ανάλογο τρόπο εξετάσαµε την αλληλεπίδραση κατιόντων αλκαλίων (AMIs) 

µε τα συστήµατα των νανοσωλήνων. ∆ηλαδή αλκαλίων που έχουν ήδη χάσει το 

εξωτερικό τους ηλεκτρόνιο και έχουν φορτίο +1. Τα φορτισµένα αλκάλια έχουν πλέον ως 

εξωτερική στιβάδα ηλεκτρονίων τα πλήρη κατειλληµένα p τροχιακά τους. Τα 

αποτελέσµατα για τις ενέργειες δέσµευσης, τα χάσµατα HOMO-LUMO και τα 

υπολογισµένα φορτία, συνοψίζονται στους πίνακες 4.4, 4.5 και 4.6 αντίστοιχα. Γενικά 

παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση είναι ισχυρότερη από την προηγούµενη 

(των AMI σε σχέση µε των AMA) και δεν επηρεάζεται όπως προηγουµένως από το 

µέγεθος του δακτυλίου µε τον οποίο αλληλεπιδρά. Η ενέργεια δέσµευσης ακολουθεί το 

µέγεθος και την ηλεκτραρνητικότητα των αλκαλίων για όλους τους δακτυλίους. ∆ηλαδή 

το λίθιο αλληλεπιδρά πιο ισχυρά από το νάτριο και το τελευταίο από το κάλιο. Η 

συγκεκριµένη ηλεκτροστατική σειρά αλληλεπίδρασης έχει παρατηρηθεί και για τα 

κατιόντα αλκαλίων όταν αλληλεπιδρούν µε βενζόλιο από τους Kumpf και Dougherty [8]. 

Γενικά οι συγκεκριµένες ισχυρές αλληλεπιδράσεις είναι γνωστές βιβλιογραφικά ως 

αλληλεπιδράσεις κατιόντος – π ηλεκτρονιακών συστηµάτων [6,7]. Τα αποτελέσµατά µας 

βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία µε άλλες θεωρητικές εργασίες [11,12,14]. 

 

Εδέσµευσης (Kcal/mole) 

Νανοσωλήνας άνθρακα  
δοµικά παραµορφοµένος 

Τέλειος 
νανοσωλήνας 

 

ΑΜΙ 

 Πεντάγωνο Εξάγωνο 
(αποµακρυσµένο)

Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li+ -49.9 -47.1 -49.3 -47.0 

Na+ -35.5 -34.3 -37.2 -34.2 

K+ -24.5 -23.4 -25.3 -23.4 

Πίνακας 4.4: Ενέργεια δέσµευσης (kcal/mole) αλληλεπίδρασης κατιόντων αλκαλίων (ΑΜΙs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
 

Από τον πίνακα 4.5 παρατηρούµε ότι ανεξάρτητα από το αλκάλιο, το χάσµα HOMO-

LUMO όταν το αλκάλιο αλληλεπιδρά µε εξαµελή δακτύλιο άνθρακα στον νανοσωλήνα 

παραµένει περίπου ίσο µε 2.03 eV και είναι το µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες 
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περιπτώσεις των δακτυλίων. Το τελευταίο αποδεικνύει ότι για τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ κατιόντος αλκαλίου – π ηλεκτρονιακών συστηµάτων, τα αλκάλια προτιµούν να 

αλληλεπιδρούν µε συστήµατα που δεν έχουν διαταραγµένο π ηλεκτρονιακό νέφος, όπως 

είναι οι εξαµελείς δακτύλιοι στους νανοσωλήνες.  

 

Ενεργειακό χάσµα HOMO-LUMO (eV)                                    

Νανοσωλήνας άνθρακα  
δοµικά παραµορφοµένος 

Τέλειος 
νανοσωλήνας 

 

 

AMI 
 Πεντάγωνο Εξάγωνο 

(αποµακρυσµένο)
Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li+ 1.54 2.01 1.72 2.04 

Na+ 1.66 2.04 1.73 2.09 

K+ 1.72 2.05 1.79 2.11 

Πίνακας 4.5: Eνεργειακό χάσµα HOMO-LUMO (eV) αλληλεπίδρασης κατιόντων αλκαλίων 
(ΑΜΙs) µε διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
 

Από τον πίνακα 4.6 που ακολουθεί και αναλύεται η κατανοµή φορτίου, παρατηρούµε ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό του θετικού φορτίου παραµένει εντοπισµένο στο αλκάλιο και οι 

τιµές του πίνακα 4.6 είναι σχεδόν οι ίδιες µε αυτές του πίνακα 4.3 για τα ατοµικά 

αλκάλια.  

 

Μεταφορά φορτίου (κατά Mulliken)

Νανοσωλήνας άνθρακα  
δοµικά παραµορφοµένος 

Τέλειος 
νανοσωλήνας 

 

 

AMI 
 Πεντάγωνο Εξάγωνο 

(αποµακρυσµένο)
Επτάγωνο Εξάγωνο 

Li+ +0.69 +0.70 +0.70 +0.70 

Na+ +0.85 +0.86 +0.84 +0.86 

K+ +0.91 +0.92 +0.91 0.92 

Πίνακας 4.6: Μεταφορά φορτίου (|e|) κατά την αλληλεπίδραση κατιόντων αλκαλίων (ΑΜΙs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα.  
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Η συγκεκριµένη συµπεριφορά για τη µεταφορά φορτίου µπορεί να εξηγηθεί µε τον 

υπολογισµό των δυναµικών ιονισµού των αλκαλίων και του νανοσωλήνα. Έτσι, στην 

περίπτωση της αλληλεπίδρασης του αφόρτιστου αλκαλίου (AMA) µε τον νανοσωλήνα 

όπου σχεδόν ένα ολόκληρο ηλεκτρόνιο µεταφέρεται από το αλκάλιο στον σωλήνα 

(εικόνα 4.4), το πρώτο δυναµικό ιονισµό όλων των αλκαλίων (EionLi=5,46 eV > 

EionNa=5,28 > EionK=4,40 eV) είναι µικρότερο από αυτό του δοµικά παραµορφωµένου 

νανοσωλήνα (Eionsw-tube=5,76 eV) και από αυτό του τέλειου νανοσωλήνα 

(Eionnanotube=5,74 eV).  

 

A B  

 
Εικόνα 4.4: Μεταφορά φορτίου κατά την αλληλεπίδραση νανοσωλήνα άνθρακα (CNT) και 
αλκαλίου Α) ΑΜΑ, Β) ΑΜΙ. 
 

Αντίθετα, στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης των κατιόντων (AMIs) µε τους 

νανοσωλήνες, αλλάζει η κατεύθυνση της ροής ηλεκτρονίων µε αποτέλεσµα να 

µεταφέρεται ηλεκτρονιακή πυκνότητα από τον σωλήνα στα αλκάλια. Έτσι, το πρώτο 

δυναµικό ιονισµού των AMIs (δηλαδή δεύτερο δυναµικό ιονισµού των AMAs) 

(EionLi
+=76,89 eV > EionNa

+=50,29 > EionK
+=32,85 eV) είναι πολύ µεγαλύτερο από το 

πρώτο δυναµικό ιονισµού των νανοσωλήνων που εξετάστηκαν (Eionsw-tube=5,76 eV, 

Eionnanotube=5,74 eV). Στην συγκεκριµένη περίπτωση όπου τα αλκάλια είναι φορτισµένα 
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και τα συστήµατα έχουν όλα τα τροχιακά κλειστά-κατειλληµένα πλήρως, δεν µπορεί να 

µεταφερθεί ηλεκτρονιακή πυκνότητα από τον σωλήνα στα αλκάλια. Το µικρό ποσοστό 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας που µεταφέρεται, οφείλεται στην έλξη που νιώθουν τα 

ηλεκτρόνια του νανοσωλήνα από το δρών πυρηνικό φορτίο των κατιόντων αλκαλίων.  

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι τιµές της ενέργειας δέσµευσης των ατοµικών 

αλκαλίων είναι µικρότερες από αυτές των κατιόντων, όταν αλληλεπιδρούν µε τις 

διάφορες περιοχές των νανοσωλήνων άνθρακα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην 

πρώτη περίπτωση όλα τα συστήµατα έχουν κατάσταση σπιν (Multiplicity = 2S+1) 

doublet (λόγω του s ηλεκτρονίου των αφόρτιστων αλκαλίων) ενώ στη δεύτερη, η 

κατάσταση είναι singlet. Η παρουσία του παραπάνω ηλεκτρονίου αποσταθεροποιεί τα 

συστήµατα, µειώνοντας τις ενέργειες των δεσµών.  

 Ένα ακόµα ερώτηµα που δεν έχει απαντηθεί είναι γιατί η ύπαρξη των δοµικών 

παραµορφώσεων, επηρεάζουν  τόσο δραστικά την ενέργεια δέσµευσης των ατοµικών 

αλκαλίων και όχι των κατιόντων. Μια πιθανή απάντηση προέρχεται από τη θεωρία των 

µοριακών τροχιακών. Η δηµιουργία µιας ατέλειας σε έναν νανοσωλήνα όπως φαίνεται 

και από την  εικόνα 4.2, δηµιουργεί µια άρση του εκφυλισµού των υψηλά ενεργειακών π 

µοριακών τροχιακών του νανοσωλήνα. Έτσι, όταν πλησιάζει σε αυτά τα συστήµατα ένα 

άτοµο αλκαλίου (ΑΜΑ) το SOMO επίπεδο του, αλληλεπιδρά πιο εύκολα µε τα 

διαταραγµένα-µη εκφυλισµένα µοριακά τροχιακά του δοµικά παραµορφωµένου 

νανοσωλήνα από ότι µε τα εκφυλισµένα µοριακά τροχιακά του τέλειου νανοσωλήνα. 

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη δοµικών παραµορφώσεων µπορεί να εισάγει σηµειακά φορτία 

στα τοιχώµατα των σωλήνων οδηγώντας σε µια πιο ιοντική αλληλεπίδραση (από την ήδη 

ιοντική λόγω µεταφοράς φορτίου από το αλκάλιο). 

 Η επόµενή µας κίνηση ήταν να εξετάσουµε την αλληλεπίδραση αλκαλίων µε 

φουλερένια [1]. Ο λόγος ήταν ότι τα φουλερένια απαρτίζονται από πεντάγωνα και 

εξάγωνα, οπότε θα µπορούσαµε να κάνουµε µια σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά 

των νανοσωλήνων άνθρακα. Χρησιµοποιώντας το ίδιο πρόγραµµα και ίδιες 

υπολογιστικές τεχνικές όπως προηγουµένως (ώστε να µπορούµε να κάνουµε σύγκριση), 

πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς εξετάζοντας την αλληλεπίδραση των ΑΜΑs και AMIs 

µε το φουλερένιο. Τα αποτελέσµατά µας για τις ενέργειες δέσµευσης των αλκαλίων, το 

ενεργειακό χάσµα µεταξύ HOMO-LUMO και την κατανοµή φορτίου, συνοψίζονται 
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στους πίνακες 4.7-4.9 αντίστοιχα. Στους πίνακες περιέχονται και οι προηγούµενες τιµές 

των νανοσωλήνων για σύγκριση.  

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην περίπτωση του νανοσωλήνα, έτσι και στην 

περίπτωση του φουλερενίου, το ατοµικό νάτριο, εµφανίζει να έχει την ασθενέστερη 

δέσµευση από τα υπόλοιπα ΑΜΑs. Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης του 

φουλερενίου µε τα AMI, ακολουθείται η ηλεκτροστατική σειρά των αλκαλίων, µε το 

κατιόν λιθίου να αλληλεπιδρά ισχυρότερα από το κατιόν νατρίου και το τελευταίο από 

του καλίου.  

 

CNT C60AMA\AMI 
πεντάγωνο εξάγωνο επτάγωνο πεντάγωνο εξάγωνο 

Li0\Li+ -32.5\-49.9 -18.0\-47.1 
(-18.9\-47.0) 

-30.8\-49.3 -29.7\-33.8 -29.8\-33.7 

Na0\Na+ -16.7\-35.5 -5.7\-34.3 
(-4.2\-34.2) 

-17.9\-37.2 -16.8\-22.5 -18.2\-22.8 

K0\K+ -21.7\-24.5 -11.5\-23.4 
(-9.8\-23.4) 

-21.9\-25.3 -22.5\-13.5 -23.8\-13.8 

Πίνακας 4.7: Ενέργεια δέσµευσης (kcal/mole) αλληλεπίδρασης αλκαλίων (ΑΜΑs\AMIs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα και φουλερένιο. Οι τιµές στην παρένθεση είναι 
για τον τέλειο σωλήνα.  
 
 Συγκρίνοντας τo ενεργειακό χάσµα HOMO-LUMO (πίνακας 4.8), παρατηρούµε 

πως δεν υπάρχουν διαφορές όταν ατοµικά αλκάλια ή τα κατιόντα τους, αλληλεπιδρούν µε 

τις διάφορες θέσεις του φουλερενίου (σε αντίθεση µε την αλληλεπίδρασή τους µε τον 

δοµικά παραµορφωµένο νανοσωλήνα). Ακόµα, παρατηρούµε ότι το ενεργειακό χάσµα 

HOMO-LUMO της αλληλεπίδρασης αλκαλίου-φουλερενίου δεν εξαρτάται από το 

αλκάλιο.  
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CNT C60AMA\AMI 
πεντάγωνο εξάγωνο επτάγωνο πεντάγωνο εξάγωνο 

Li0\Li+ 1.44\1.54 0.77\2.01 
(0.77\2.04) 

1.26\1.72 0.90\2.51 0.92\2.55 

Na0\Na+ 1.39\1.66 0.75\2.04 
(0.75\2.09) 

1.14\1.73 0.88\2.57 0.91\2.58 

K0\K+ 1.03\1.72 0.74\2.05 
(0.74\2.11) 

1.37\1.79 0.87\2.61 0.89\2.61 

Πίνακας 4.8: Χάσµα HOMO-LUMO (eV) αλληλεπίδρασης αλκαλίων (ΑΜΑs\AMIs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα και φουλερένιο. Οι τιµές στην παρένθεση είναι 
για τον τέλειο σωλήνα.  
 

 Όσον αφορά τη µεταφορά φορτίου µεταξύ φουλερενίου και αλκαλίων (πίνακας 

4.9), είναι η ίδια µε αυτήν που παρατηρήθηκε προηγουµένως για τους νανοσωλήνες 

άνθρακα.  Ακόµα οι τιµές του φορτίου που κατανέµεται στα αλκάλια, είναι σχεδόν η ίδια 

είτε αυτά είναι ατοµικά (ΑΜΑ) είτε κατιόντα (ΑΜΙ). Όλα αυτά δείχνουν ότι η 

κατάσταση του φορτίου των αλκαλίων, δεν εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας που θα δεσµευτούν (πεντάγωνο, εξάγωνο, επτάγωνο νανοσωλήνα ή 

φουλερενίου) ούτε και από εάν αυτά είναι αρχικά ουδέτερα ή κατιόντα (καταλήγουν να 

είναι πάντα κατιόντα). 

 
CNT C60ΑΜΑ\AMI 

πεντάγωνο εξάγωνο επτάγωνο πεντάγωνο εξάγωνο 
Li0\Li+ +0.61\+0.69 +0.64\+0.70 

(+0.64\+0.70) 
+0.66\+0.70 +0.63\+0.72 +0.64\+0.71 

Na0\Na+ +0.81\+0.85 +0.83\+0.86 
(+0.83\+0.86) 

+0.82\+0.84 +0.81\+0.86 +0.80\+0.85 

K0\K+ +0.87\+0.91 +0.90\+0.92 
(+0.90\+0.92) 

+0.89\+0.91 +0.88\+0.92 +0.88\+0.91 

Πίνακας 4.9: Μεταφορά φορτίου κατά την αλληλεπίδραση αλκαλίων  (ΑΜΑs\AMIs) µε 
διαφορετικούς δακτυλίους νανοσωλήνα άνθρακα και φουλερένιο. Οι τιµές στην παρένθεση είναι 
για τον τέλειο σωλήνα.  
 

 Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα όµως από αυτή την µελέτη βγαίνει από τον 

υπολογισµό των δυναµικών ιονισµού  των φουλερενίων εµπλουτισµένων µε αλκάλια. Να 

σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το δυναµικό ιονισµού µπορούµε να το υπολογίσουµε 

σχετίζοντάς το µε τις ενέργειες δέσµευσης ως εξής (δείχνουµε για την περίπτωση του 

φουλερενίου, το ίδιο ισχύει για τον νανοσωλήνα): 
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IP (Μ-C60) = E (C60-M+) - E (C60-M0) = 

E(C60) + E(M+) + BE(C60-M+) – [E(C60) + E(M0) + BE(C60-M0)]= 

E(M+) + BE(C60-M+) –E(M0) - BE(C60-M0)= 

IP(M) + BE(C60-M+)  - BE(C60-M0) 

Όπου IP (Μ-C60) είναι το δυναµικό ιονισµού του C60 µε το προσροφηµένο αλκάλιο, 

IP(M) είναι το δυναµικό ιονισµού του αλκαλίου, όπου Ε η συνολική ενέργεια του 

συστήµατος και όπου ΒΕ είναι η ενέργεια δέσµευσης. Υπολογίζοντας λοιπόν µε τον 

παραπάνω  τύπο τα δυναµικά ιονισµού (πίνακας 4.10), παρατηρούµε ότι το δυναµικό 

ιονισµού του καλίου όταν προσροφηθεί είτε σε πεντάγωνο είτε σε εξάγωνο φουλερενίου, 

αυξάνει.  Μια τέτοια συµπεριφορά δεν έχει παρατηρηθεί ξανά καθώς όταν προσροφάται 

ένα άτοµο σε µια επιφάνεια, πάντα αυξάνει το δυναµικό ιονισµού του. Προκειµένου να 

είµαστε σίγουροι για το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς για 

να εξετάσουµε και την αλληλεπίδραση του Rb όπου βρίσκεται κάτω από το κάλιο, µε 

φουλερένιο. Τα αποτελέσµατα για το Rb ήταν παρόµοια µε αυτά της περίπτωσης του 

καλίου. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα ότι εκτός από την διερεύνηση της περίπτωσης του 

Rb, τα αποτελέσµατά µας για το δυναµικό ιονισµού του νανοσωλήνα και φουλερενίου, 

είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε πειραµατικές και θεωρητικές τιµές που παρουσιάζονται 

στην αναφορά [147], υποστηρίζοντας την συµπεριφορά που προτείνουµε. Για αυτό το 

πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον φαινόµενο, πρέπει να παίζουν ρόλο, αφενός οι ιδιότητες 

του µορίου C60 (καθώς δεν παρατηρείται στον νανοσωλήνα) και αφετέρου, οι διαφορές 

στις ιδιότητες των αλκαλίων καθώς κατεβαίνουµε την στήλη του περιοδικού πίνακα. 
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∆υναµικό ιονισµού αλκαλίου πάνω σε 
CNT 

∆υναµικό ιονισµού 
αλκαλίου πάνω σε C60

Άτοµικό 
δυναµικό 
ιονισµού 

Αλκάλιο 

πεντάγωνο εξάγωνο επτάγωνο πεντάγωνο εξάγωνο  

Li 4.70 4.20 
(4.24) 

4.66 5.28 5.29 5.46 

Na 4.46 4.04 
(3.98) 

4.44 5.03 5.08 5.28 

K 4.28 3.88 
(3.81) 

4.25 4.79 4.83 4.40 

Rb - (3.75) - - 4.73 4.25 

Πίνακας 4.10. ∆υναµικά ιονισµού αλκαλίων (eV) προσροφηµένων σε επιφάνεια νανοσωλήνα και 
φουλερενίου άνθρακα. Οι τιµές στην παρένθεση είναι για τον τέλειο νανοσωλήνα. 
 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα την συµπεριφορά αυτή, απεικονίσαµε σε γραφική 

παράσταση τα αποτελέσµατα των ενεργειών δέσµευσης και τα δυναµικά ιονισµού 

(εικόνα 4.5), των αλληλεπιδράσεων των αλκαλίων µε εξάγωνο νανοσωλήνα και 

φουλερενίου. Όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα, η ενέργεια δέσµευσης των 

ατόµων αλκαλιµετάλλων (ΑΜΑs)  όπως και των ιόντων (ΑΜΙs), µειώνεται όταν αλλάζει 

το αλκάλιο από λίθιο µέχρι ρουβίδιο. Παρόλο που αυτή η µείωση είναι γραµµική για την 

περίπτωση των ιόντων, δεν είναι για την περίπτωση των ατόµων, όπου παρατηρείται η 

σηµαντική πτώση στην ενέργεια δέσµευσης του νατρίου όπως σχολιάστηκε 

προηγουµένως.  
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Εικόνα 4.5. Τιµές ενέργειας δέσµευσης αλκαλίων πάνω σε εξάγωνο νανοσωλήνα (SWCN) και 
φουλερενίου (C60) άνθρακα. Εσωτερική εικόνα: ∆υναµικό ιονισµού προσροφηµένων σε 
φουλερένιο και ελευθέρων ατόµων αλκαλίων. 
 

 Εάν έλειπε η συγκεκριµένη πτώση της ενέργειας του νατρίου, θα ακολουθούταν και για 

τα άτοµα γραµµική πτώση της ενέργειας δέσµευσης, µε αυτή βέβαια όπως φαίνεται και 

από την εικόνα 4.5 να είναι µικρότερη από την ενέργεια δέσµευσης των ιόντων. Οι 

γραµµές της ενέργειες δέσµευσης για τα AMA και ΑΜΙ πάνω στον νανοσωλήνα 

άνθρακα, δεν τέµνονται λόγω του ότι υπάρχει αρκετή διαφορά µεταξύ αυτών των τιµών 

(σε αντίθεση µε του φουλερενίου όπου τέµνονται). Όλα αυτά συνηγορούν  στο ότι η 

αύξηση του δυναµικού ιονισµού του καλίου και ρουβιδίου (πιθανότατα ίσως και του 

καισίου) όταν αλληλεπιδρά µε C60 οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: α) στην ασθενέστερη 

εξάρτηση της αλληλεπίδρασης AMA-C60 από αυτή της ΑΜΙ-C60 στον τύπο του αλκαλίου 

και β) στις πολύ µικρότερες διαφορές της ενέργειας δέσµευσης των ΑΜΑ σε σχέση µε τα 

ΑΜΙ στο C60 από αυτή του νανοσωλήνα.  

 Από τη µία µεριά το σχόλιο β µπορεί να αποδοθεί στη συµµετρία των 

συστηµάτων όπου στο φουλερένιο, λόγω µεγαλύτερης συµµετρίας παρουσιάζονται και 

µεγαλύτερα χάσµατα HOMO-LUMO σε σχέση µε του νανοσωλήνα (εικόνα 4.6). Από 

την ίδια εικόνα, παρατηρούµε ότι τα χάσµατα HOMO-LUMO για τα συστήµατα C60-
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ΑΜΙ είναι ίδια µε αυτό του C60 ενώ αυτά των C60-ΑΜΑ είναι ίδια µε αυτό του C60
-. 

Ουσιαστικά το LUMO επίπεδο των συστηµάτων C60-ΑΜΙ, γίνεται HOMO στα C60-ΑΜΑ 

µε την κατάληψή του από το επιπλέον ηλεκτρόνιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το HOMO-1 

ενεργειακό επίπεδο των ΑΜΑ-C60 καθώς πηγαίνουµε από το λίθιο στο κάλιο, 

αποµακρύνεται από το HOMO επίπεδο, γεγονός που φαίνεται πλέον ως HOMO-LUMO 

χάσµα στην περίπτωση των ΑΜΙ-C60. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ευνοείται η 

αλληλεπίδραση των ΑΜΙ στο φουλερένιο. Ακόµα ένας σηµαντικός λόγος για το β είναι 

οι µικρότερες τιµές τις ενέργειας ιονισµού (ΙP=5.66eV) και ηλεκτρονιακής συγγένειας 

(EA=1.58) που έχει ο νανοσωλήνας σε σχέση µε το φουλερένιο. 

 Από την άλλη µεριά, το σχόλιο α µπορεί να αποδοθεί στο δυναµικό ιοντισµού των 

ατοµικών αλκαλίων (σε σχέση βέβαια µε την ηλεκτρονιακή συγγένεια των 

υποστρωµάτων νανοσωλήνα και φουλερένιο) όπου καθορίζει προς τα ποια µεριά θα 

υπάρξει ροή ηλεκτρονίων. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στην περίπτωση των ΑΜΑs όταν 

αλληλεπιδρούν µε φουλερένιο ή νανοσωλήνα, περισσότερο φορτίο φεύγει από αυτά και 

µεταφέρεται στο φουλερένιο ή στον νανοσωλήνα από ότι την περίπτωση της 

αλληλεπίδρασης των AMIs όπου η φορά της µεταφοράς φορτίου αλλάζει και γίνεται 

πολύ µικρότερη (λόγω της έλξης από το κατιόν). Αυτό σηµαίνει ότι η κατάσταση του 

φορτίου του φουλερενίου και του νανοσωλήνα στην αλληλεπίδραση µε τα ατοµικά 

αλκάλια είναι διαφορετική από ότι αυτή µε τα κατιόντα. Το τελευταίο έχει ως 

αποτέλεσµα την διαφορετική συνεισφορά στην ολική ενέργεια του φουλερενίου στις 2 

διαφορετικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασής του µε τα αλκάλια (ατοµικά, κατιόντα). Αυτό 

συνεπάγεται από την διαφορετική αντίδραση ενός πεπερασµένου συστήµατος σε σχέση 

µε κάποιο άπειρο στο πως αντιδρά στην ύπαρξη κάποιας διαταραχής – εξωτερικού πεδίου 

(όπως αυτή της αλληλεπίδρασης των αλκαλίων). 

 Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι η αύξηση του δυναµικού ιοντισµού κάποιων 

αλκαλίων όταν αλληλεπιδρούν µε φουλερένιο, µπορούν να αποδοθούν στα 

χαρακτηριστικά του πεπερασµένου υποστρώµατος (C60), καθώς και στα χαρακτηριστικά 

και τις αλλαγές που συµβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση (αλλαγή ενεργειακών 

επιπέδων). 
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Εικόνα 4.6. ∆ιάγραµµα ενεργειακών επιπέδων εµπλουτισµένου µε αλκάλια φουλερενίου.  
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4.3 Μπαταρίες λιθίου (αλληλεπίδραση λιθίου µε νανοσωλήνες και χακελίτες 
άνθρακα) [150,151] 

 

 Έχοντας  εξετάσει την αλληλεπίδραση αλκαλίων µε νανοσωλήνες που περιέχουν 

δοµικές παραµορφώσεις του τύπου Stone-Wales, σκεφτήκαµε να εξετάσουµε και την 

αλληλεπίδραση ατοµικών λιθίων µε νέες δοµές νανοσωλήνων άνθρακα, που η ύπαρξή 

τους στηρίζεται αποκλειστικά σε τέτοιου είδους δοµικές παραµορφώσεις. Αυτές οι δοµές 

είναι οι λεγόµενοι Χακελίτες [140]. Παρόλο που η συγκεκριµένη έρευνα ξεκίνησε για την 

αποθήκευση υδρογόνου, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης παραγράφου είναι 

πρωτοποριακά στον τοµέα των επαναφορτιζόµενων µπαταριών λιθίου [134,135,148] οι 

οποίες αποτελούν µια από τις πιο σηµαντικές τεχνολογικές επινοήσεις των τελευταίων 

δεκαετιών.   

 Στις µπαταρίες λιθίου χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια ως άνοδος, γραφίτης 

άνθρακα (εµπλουτισµένος µε άτοµα λιθίου) αντί για µεταλλικό λίθιο, εξαιτίας του ότι 

είναι πιο ασφαλές υλικό και µπορούν να πραγµατοποιηθούν περισσότεροι κύκλοι 

φόρτισης. Παρόλαυτά, η χρήση του γραφίτη ως ανοδικό υλικό, µειώνει την πυκνότητα 

του λιθίου σε σχέση µε αυτή του µεταλλικού λιθίου. Κάτω από ιδανικές συνθήκες το 

λίθιο εµπλουτίζει τα στρώµατα του γραφίτη φτάνοντας την αναλογία LiC6 το οποίο 

αντιστοιχεί σε χωρητικότητα 372 mAh/g. Η τιµή αυτή είναι κατά πολύ µικρότερη από 

αυτή που αντιστοιχεί στο µεταλλικό λίθιο, που είναι 3860 mAh/g. Πρόσφατα, 

χρησιµοποιήθηκαν ως ανοδικά υλικά, οι νανοσωλήνες άνθρακα, φτάνοντας πειραµατικές 

τιµές αναλογίας λιθίου προς άνθρακα, 1/3 [139]. Η προβλεπόµενη τιµή από θεωρητικές 

µελέτες είναι ½ [122]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε προηγούµενη ερευνητική µας εργασία, 

έχουµε δείξει ότι η αποθήκευση κατιόντων λιθίου σε νανοσωλήνες άνθρακα, δεν 

επηρεάζεται ούτε από τον τύπο, ούτε από την χειροµορφία, αλλά ούτε και από την 

διάµετρο των νανοσωλήνων [150], καθώς µια τέτοια αλληλεπίδραση είναι πολύ ισχυρή 

και χαρακτηρίζεται ως αλληλεπίδραση κατιόντος µε π συζυγιακά συστήµατα. Η 

συγκεκριµένη µελέτη έγινε µε ab-initio τεχνικές ενώ µε την χρήση τεχνικών Μοριακής 

∆υναµικής, βρήκαµε ότι η αναλογία κατιόντων λιθίου προς άνθρακα είναι 1/2.1 ακόµα 

και σε θερµοκρασία δωµατίου [150]. 
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 Η προηγούµενή µας εµπειρία στον τοµέα των µπαταριών λιθίου αλλά και τα 

αποτελέσµατά µας από την αλληλεπίδραση των ατοµικών αλκαλίων µε δοµικές 

παραµορφώσεις νανοσωλήνων άνθρακα (αύξηση της ενέργειας δέσµευσης στις 

συγκεκριµένες περιοχές), µας κίνησαν το ενδιαφέρον στο να εξετάσουµε την 

συστηµατική αποθήκευση λιθίου σε νανοσωλήνες και χακελίτες άνθρακα. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιήσαµε έναν (8,0) νανοσωλήνα άνθρακα (CNT) και δηµιουργήσαµε από 

τον ίδιο νανοσωλήνα µε διαδοχικές παραµορφώσεις του τύπου Stone-Wales έναν 

χακελίτη (HNT). Τα συστήµατα αποτελούνται από 64 άτοµα άνθρακα, ενώ τα άκρα τους 

στα σηµεία κοπής, έχουν κορεστεί µε υδρογόνα. Ο χακελίτης άνθρακα είναι της µορφής 

(5775) δηλαδή χακελίτης που αποτελείται από πεντάγωνα και επτάγωνα ανθράκων. 

Εξετάσαµε τον συστηµατικό εµπλουτισµό αυτών των συστηµάτων µε άτοµα λιθίου. 

Χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα TURBOMOLE [142] στο επίπεδο θεωρίας της RI-DFT 

(Resolution of Identity Density Functional Theory) [153] µε το BLYP[154,76] 

συναρτησιακό και την svp βάση συναρτήσεων. Όλες οι δοµές βελτιστοποιήθηκαν 

πλήρως και εξετάστηκαν όλες οι πιθανές καταστάσεις του σπιν.  

 Αρχικά εξετάσαµε την αλληλεπίδραση ενός λιθίου µε τον εξαµελή δακτύλιο του 

(8,0) νανοσωλήνα (CNT) και τον αντίστοιχο πενταµελή και επταµελή δακτύλιο του 

χακελίτη (HNT). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 Εξάγωνο 

(8,0) CNT 

Πεντάγωνο 

(HNT) 

Επτάγωνο 

(HNT) 

Ενέργεια δέσµευσης ΑΜΑ Li  
(Kcal/mole) 

-31.0 -48.3 -46.3 

Κατανοµή φορτίου στο Li (|e|) +0.59 +0.56 +0.59 

Πίνακας 4.11: Ενέργεια δέσµευσης και κατανοµή φορτίου σε ατοµικό Li όταν αλληλεπιδρά µε  
(8,0) CNT και HNT. 

 
Από τον πίνακα 4.11 παρατηρούµε ότι η αλληλεπίδραση του λιθίου µε έναν πενταµελή 

δακτύλιο, είναι προτιµητέα σε σχέση µε τον επταµελή του χακελίτη και αυτή από την 

αλληλεπίδραση του λιθίου µε τον εξαµελή του νανοσωλήνα. Η κατάσταση του φορτίου 

του λιθίου όπως έχουµε ήδη αναφέρει, δεν εξαρτάται από τον δακτύλιο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρά. 
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 Βλέποντας ότι οι πενταµελείς δακτύλιοι των νανοσωλήνων αυξάνουν την 

ενέργεια δέσµευσης του λιθίου στους χακελίτες σε σχέση µε τους εξαµελείς στους 

νανοσωλήνες, εξετάσαµε τον συστηµατικό εµπλουτισµό του νανοσωλήνα και χακελίτη 

µε άτοµα λιθίου. Τα συστήµατα που επιλέχθηκαν καθώς και οι θέσεις αλληλεπίδρασης, 

φαίνονται στην εικόνα 4.7.  

 

Εικόνα 4.7. A,B) Πλάγια και κατά µέτωπο όψη, η µια πάνω στην άλλη, δοµών HNT και CNT. 
C,D) Θέσεις αλληλεπίδρασης των λιθίων πάνω στον CNT και στον HNT αντίστοιχα. 

 

Τα βελτιστοποιηµένα συστήµατα της αλληλεπίδρασης νανοσωλήνα και χακελίτη 

άνθρακα µε µέχρι και 6 άτοµα λιθίου, φαίνονται στην εικόνα 4.8 και 4.9 αντίστοιχα. 

Ακόµα, στις συγκεκριµένες εικόνες παρουσιάζονται και η αλληλεπίδραση µε οχτώ άτοµα 

λιθίου, µε τα τελευταία να αλληλεπιδρούν µε τα εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώµατα 

αυτών των δοµών.  

 

Εικόνα 4.8. Βελτιστοποιηµένες δοµές HNT να αλληλεπιδρά µε 1-6 (a-f) και 8 (g,h) άτοµα Li 
αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4.9. Βελτιστοποιηµένες δοµές CNT να αλληλεπιδρά µε 1-6 (a-f) και 8 (g,h) άτοµα Li 
αντίστοιχα. 

 
Παρατηρώντας προσεχτικά τις εµπλουτισµένες µε λίθιο δοµές CNT και HNT, βλέπουµε 

κάποιες παραµορφώσεις στο τέλεια κυλινδρικό σχήµα του νανοσωλήνα, όταν 

αλληλεπιδρούν µε αυτόν πάνω από 5 άτοµα λιθίου, εξαιτίας της µεταφοράς φορτίου σε 

αυτόν [122,155]. Αντίθετα, στην περίπτωση του χακελίτη, δεν παρατηρείται καµία 

σηµαντική αλλαγή στη δοµή του, όταν αλληλεπιδρά µε τα άτοµα λιθίου.  

 Η συµπεριφορά της ενέργειας δέσµευσης, της µεταφοράς φορτίου από τα λίθια 

στους σωλήνες καθώς και οι διαφορετικές καταστάσεις του σπιν που µπορούν να 

προκύψουν από µια τέτοια αλληλεπίδραση, παρουσιάζονται στην εικόνα 4.10. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα για την ενέργεια δέσµευσης, µπορούµε να κάνουµε τα ακόλουθα 

σχόλια: 

- Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του αριθµού των λιθίων που αλληλεπιδρούν µε 

τα συστήµατα, ο χακελίτης δεσµεύει πιο ισχυρά από τον νανοσωλήνα άνθρακα τα λίθια. 

- Καθώς αυξάνει ο αριθµός των λιθίων, µειώνεται σχεδόν γραµµικά η ενέργεια 

δέσµευσης ανά λίθιο, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα όριο στον αριθµό των λιθίων που 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε αυτές τις δοµές. Αυτή η µείωση της ενέργειας 

δέσµευσης, δείχνει ότι καθώς αυξάνει ο αριθµός των λιθίων, αυξάνει το απωστικό 

δυναµικό λιθίου-λιθίου και ανταγωνίζεται το ελκτικό µεταξύ λιθίων και νανοσωλήνα- 

χακελίτη άνθρακα. 

Για την συµπεριφορά της µεταφοράς φορτίου (εικόνα 4.10 Β,C) παρατηρούµε τα 

ακόλουθα: 
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- Τα άτοµα λιθίου όταν αλληλεπιδρούν και µε τον CNT αλλά και µε τον HNT 

καταλήγουν πάντα να φορτίζονται θετικά. Ωστόσο, στην περίπτωση του νανοσωλήνα, 

παρατηρούµε ότι το κάθε άτοµο λιθίου διατηρεί περισσότερο θετικό φορτίο από ότι στην 

περίπτωση του χακελίτη. Αυτό συµβαίνει επειδή ο χακελίτης λόγω των δοµικών 

παραµορφώσεων που έχει (φεύγει από το τέλειο εξαγωνικό – π σύστηµα) εισάγει από 

µόνος του σηµειακά φορτία στους άνθρακες των τοιχωµάτων του, µε αποτέλεσµα το 

τελευταίο να επηρεάζει και την µεταφορά φορτίου προς αυτόν (και συνεπώς την 

κατανοµή φορτίου στα άτοµα λιθίου). 

- Καθώς ο αριθµός των λιθίων αυξάνει, κάθε λίθιο δίνει λιγότερο φορτίο στον 

νανοσωλήνα και στον χακελίτη. Παρόλαυτά και στα δυο συστήµατα, το συνολικό φορτίο 

που µεταφέρεται σε αυτά αυξάνει καθώς αυξάνει και ο αριθµός των ατόµων λιθίου που 

αλληλεπιδρά µε τα τοιχώµατά τους. 

 

Εικόνα 4.10. Ηλεκτρονικές ιδιότητες CNT και HNT συναρτήσει του αριθµού των λιθίων: A) 
Ενέργεια δέσµευσης ανά λίθιο B) Μέσος όρος φορτίου ανά λίθιο C) Μεταφορά φορτίου στους 
σωλήνες D) Συνολική κατάσταση του σπίν των συστηµάτων 
 

 Υπολογίζοντας τις διάφορες καταστάσεις του σπιν που µπορούν να 

δηµιουργηθούν από µια τέτοια αλληλεπίδραση, βρήκαµε ότι όταν αλληλεπιδρούν µέχρι 

και 4 άτοµα λιθίου µε τον HNT, τότε η βασική κατάσταση του σπιν των συστηµάτων, 

αυξάνει γραµµικά και µετά πάλι φθήνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στο σύστηµα HNT-Li4 
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να εµφανίζεται ο µεγαλύτερος αριθµός ασυζεύκτων ηλεκτρονίων, ο  οποίος είναι 4. Στην 

περίπτωση όµως του νανοσωλήνα (CNT), η κατάσταση του σπιν για τα διάφορα 

συστήµατα, κυµαίνεται µεταξύ διπλής και τριπλής πολλαπλότητας. Αυτή η διαφορά 

µπορεί να εξηγηθεί βάση µοριακών τροχιακών και της δηµιουργίας του συστήµατος ΗΝΤ 

από την σταδιακή εφαρµογή 4 Stone-Wales τύπου δοµικές παραµορφώσεις. Η 

δηµιουργία των παραµορφώσεων στον HNT, δηµιουργεί µοριακά τροχιακά που µπορούν 

να καταληφθούν µε µονήρη ηλεκτρόνια, έτσι ώστε να χαµηλώσει η συνολική ενέργεια 

του συστήµατος. 

 Τέλος εξετάσαµε την διαφορά που υπάρχει µεταξύ της εσωτερικής και 

εξωτερικής αλληλεπίδρασης 8 λιθίων µε τον CNT και HNT. Στην περίπτωση του HNT, η 

δοµή στην οποία τα 8 λίθια αλληλεπιδρούν µε τα εξωτερικά του τοιχώµατα (εικόνα 

4.8g,h), βρίσκεται 7 kcal/mole ψηλότερα από αυτή όπου τα 8 λίθια αλληλεπιδρούν 4 µε 

τα εσωτερικά και 4 µε τα εξωτερικά τοιχώµατά του. Η ίδια συµπεριφορά παρατηρήθηκε 

για τον CNT όπου η δοµή στην οποία τα 8 λίθια αλληλεπιδρούν µε τα εξωτερικά του 

τοιχώµατα (εικόνα 4.9 g,h), βρίσκεται 6.5 kcal/mole ψηλότερα από αυτή όπου τα 8 λίθια 

αλληλεπιδρούν 4 µε τα εσωτερικά και 4 µε τα εξωτερικά τοιχώµατά του. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του CNT όπου τα 8 λίθια αλληλεπιδρούσαν 4 εσωτερικά 

και 4 εξωτερικά µε αυτόν, 2 από τα εσωτερικά λίθια µετακινήθηκαν προς τα έξω (εικόνα 

4.9h), κάτι που δεν συνέβη στον HNT λόγω αυξηµένης διαµέτρου από του CNT (εικόνα 

4.8h).   

 Στην εικόνα 4.11 παρουσιάζουµε σχεδιαγράµµατα της πυκνότητας καταστάσεων 

για τα εµπλουτισµένα µε λίθια συστήµατα των νανοσωλήνων και χακελιτών άνθρακα. Τα 

αποτελέσµατά µας, δείχνουν ότι τα µεταλικά λίθια, προσθέτουν καταστάσεις στο Fermi 

ενεργειακό επίπεδο του νανοσωλήνα, κάτι που έχει παρατηρηθεί και πειραµατικά [148]. 

Στην περίπτωση του χακελίτη δεν προστίθενται καταστάσεις µόνο στο Fermi επίπεδο 

αλλά και στο ενεργειακό χάσµα που βρίσκεται στην περιοχή -1 eV (από το Fermi 

επίπεδο). Παρόλο που πρόσφατες θεωρητικές µελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές 

στις ηλεκτρονικές ιδιότητες µεταξύ των CNT και HNT [156], τα αποτελέσµατά µας για 

την πυκνότητα καταστάσεων των εµπλουτισµένων µε λίθια δοµών, ξανανοίγει το 

ερευνητικό ενδιαφέρον για τις ιδιότητες των χακελιτών.  
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Εικόνα 4.11.∆ιαγράµµατα πυκνότητας καταστάσεων συστηµάτων HNT και CNT που 
αλληλεπιδρούν µε ζυγό αριθµό Li. 

 Κατά ανάλογο τρόπο όπως και σε προηγούµενες µας µελέτες, θελήσαµε να 

προσοµοιάσουµε την αποθήκευση λιθίου σε συστάδες CNT και HNT άνθρακα µε τη 

χρήση µεθόδων Μοριακής Μηχανικής και Μοριακής ∆υναµικής. Το υπολογιστικό 

πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε είναι το TINKER [157] µε τη χρήση του δυναµικού 

ΜΜ3. Τα συστήµατα νανοσωλήνων και χακελιτών άνθρακα που χρησιµοποιήθηκαν είναι 

τύπου (8,0) για τους νανοσωλήνες και τύπου (5775) για τους χακελίτες, αποτελούµενοι 

από 312 άτοµα άνθρακα ο καθένας τους, σε συστάδες των εννέα σωλήνων. Το δυναµικό 

των νανοσωλήνων και χακελιτών προσαρµόστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναπαράγει τις ab-initio τιµές της ενέργειας δέσµευσης του λιθίου στον νανοσωλήνα και 

χακελιτη.  

 Τα αποτελέσµατα των εν λόγω υπολογισµών στο επίπεδο της Μοριακής 

∆υναµικής έδειξαν ότι η αναλογία µέγιστης αποθήκευσης λιθίου στον νανοσωλήνα είναι 

LiC2 ενώ για τον χακελίτη είναι LiC1.6. Ακόµα εξετάστηκε η σταθερότητα αυτών των 
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συστηµάτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας (Τ=77Κ και Τ=300Κ) µε τη 

χρήση µεθόδων Μοριακής ∆υναµικής. Παρατηρήθηκε ότι τα λίθια δεν µετακινήθηκαν 

από τις θέσεις δέσµευσης και διατήρησαν την παραπάνω αναλογία ακόµα και σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε άλλες  

ερευνητικές εργασίες όπου αφενός βρήκαν τα ίδια ποσοστά αποθήκευσης λιθίου στους 

νανοσωλήνες άνθρακα [122] και αφετέρου ότι σε θερµοκρασία δωµατίου τα λίθια δεν 

µπορούν να διαφύγουν από τους δακτυλίους των νανοσωλήνων [133] και του γραφίτη 

[158]. Η αναλογία αποθήκευσης λιθίου που βρήκαµε στα συστήµατα χακελιτών είναι η 

µεγαλύτερη που έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά µέχρι στιγµήν και αντιστοιχεί σε 

χωρητικότητα 1395 mAh/g. Οι χακελίτες άνθρακα δεν είναι φανταστικό υλικό καθώς 

αρκετές φορές η σύνθεση των νανοσωλήνων ακολουθείται µε την δηµιουργία δοµικών 

παραµορφώσεων στα τοιχώµατά τους [136,137], ενώ ακόµα, τέτοιες παραµορφώσεις 

είναι δυνατόν να κατασκευαστούν από την ακτινοβόληση νανοσωλήνων [159,160].  

 

 

Εικόνα 4.12. Στιγµιότυπα προσοµοιώσεων Μοριακής ∆υναµικής στιβάδων HNT µετά από 50 και 
100 ps σε 77 και 300K. 
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4.4 Επίδραση του εµπλουτισµού των νανοσωλήνων µε λίθιο στην αποθήκευση 
υδρογόνου [161] 

 
 
 Έχοντας πλέον εξετάσει και κατανοήσει σε βάθος την αλληλεπίδραση αλκαλίων 

µε νανοσωλήνες, χακελίτες και φουλερένια άνθρακα, εξετάσαµε το πώς µπορεί να 

επηρεάσουν την ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου, η ύπαρξη δοµικών παραµορφώσεων 

και η παρουσία αλκαλίων στα τοιχώµατα των σωλήνων.  

 Αρχικά εξετάσαµε την αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε διαφορετικούς 

δακτυλίους πάνω σε έναν τέλειο και δοµικά παραµορφωµένο νανοσωλήνα άνθρακα 

(παραµόρφωση τύπου Stone-Wales). Χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο των 

συσσωµατωµάτων και εδώ και µε τη χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος Turbomole 

[142] διερευνήσαµε τις δυναµικές ενεργειακές καµπύλες (PES) προσέγγισης του Η2. Τα 

συστήµατα των νανοσωλήνων και οι θέσεις προσέγγισης εµφανίζονται στην εικόνα 4.13.  

 

Περιπτώσεις 
Undoped: Pentagon, Heptagon 
Doped: Hept-Li, Pent-H2
              Pent-Li, Pent-H2
              Hept-Li, Hept-H2 
              Pent-Li, Hept-H2

Περιπτώσεις 
Undoped: Hexagon 
Doped: A-Li, B-H2
             A-Li, C-H2
             B-Li, D-H2

Pent Pent 
Hept 

Hept 
D 

C 

Β 

Α 

Εικόνα 4.13. Συστήµατα νανοσωλήνων και οι περιπτώσεις των διαφορετικών PES που 
εξετάστηκαν.  
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Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήσαµε είναι οι ri-PBE [98,153] και ri-MP2 [99,153] ενώ ως  

βάση συναρτήσεων χρησιµοποιήσαµε την TZVP [162]. Τα αποτελέσµατα των PES 

παρουσιάζονται στην εικόνα 4.14. Παρατηρούµε ότι η παρουσία δοµικών 

παραµορφώσεων δηλαδή η ύπαρξη πενταγώνων και επταγώνων στα τοιχώµατα των 

νανοσωλήνων, δεν ευνοεί την αλληλεπίδραση του υδρογόνου σε σχέση µε τον τέλειο 

νανοσωλήνα. Πιο συγκεκριµένα, η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου πάνω από ένα 

πεντάγωνο ή ένα επτάγωνο, είναι µικρότερη από ότι πάνω από ένα εξάγωνο. Το 

αποτέλεσµα αυτό εξάχθηκε και από τους δυο διαφορετικού επιπέδου υπολογισµούς της 

εικόνας 4.14, χρησιµοποιώντας την  DFT και την ΜΡ2 θεωρία. 
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Εικόνα 4.14. Αποτελέσµατα PES προσέγγισης µοριακού υδρογόνου σε πεντάγωνο (µπλέ), 
εξάγωνο (µαύρο) και επτάγωνο (κόκκινο) ανθράκων σε νανοσωλήνα άνθρακα. Αριστερά 
εµφανίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο ri-PBE ενώ δεξιά µε την ri-MP2. 
 

 Αυτό το αποτέλεσµα αποτελεί ένα στοιχείο του ότι υλικά όπως οι τύπου (5775) 

χακελίτες άνθρακα είναι πολύ πιθανό να µην αποτελούν καλύτερα υλικά από ότι οι 

νανοσωλήνες άνθρακα στη αποθήκευση υδρογόνου. Για το σκοπό αυτό, γνωρίζοντας από 

προηγούµενή µας εργασία ότι οι χακελίτες µπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερα λίθια 

από ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα [152], εξετάσαµε την προσέγγιση υδρογόνου στα 

τοιχώµατα αυτών των δυο διαφορετικών σωλήνων, παρουσία λιθίου. Πραγµατοποιήσαµε 

2 οµάδες υπολογισµούς. Η µια είναι µε το λίθιο να είναι ατοµικό (ΑΜΑ) και η άλλη µε 

το λίθιο να είναι κατιόν (ΑΜΙ). Τα αποτελέσµατα που λήφθησαν και για τις δυο 

περιπτώσεις του λιθίου, είναι σχεδόν ταυτόσηµα. Ο λόγος είναι ότι όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, η κατάσταση του φορτίου του λιθίου όταν 
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αλληλεπιδρά µε νανοσωλήνες είναι ανεξάρτητη µε το αν αυτό είναι κατιόν ή ατοµικό, µια 

και που πάντα καταλήγει να είναι µε τη µορφή κατιόντος [144,149,152]. Για το λόγο 

αυτό, δείχνουµε µόνο τα αποτελέσµατα του ατοµικού λιθίου, δηλαδή µε το λίθιο να έχει 

το εξωτερικό s ηλεκτρόνιο, το οποίο και δίνει στον νανοσωλήνα κατά την 

αλληλεπίδραση µε αυτόν µε αποτέλεσµα το λίθιο να φορτίζεται θετικά. Να σηµειωθεί σε 

αυτό το σηµείο ότι οι ακριβείς θέσεις των λιθίων πάνω στους διαφορετικούς δακτυλίους 

των νανοσωλήνων, ελήφθησαν από τους υπολογισµούς της παραγράφου 4.2 από τους 

αντίστοιχους νανοσωλήνες [144].  

 Πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς διερεύνησης της δυναµικής ενεργειακής 

καµπύλης (PES) της αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου µε τα συστήµατα της εικόνας 

4.13 µε την παρουσία ενός λιθίου σε ένα γειτονικό ως προς την προσέγγιση του 

υδρογόνου, ανθρακικό δακτύλιο. Οι διαφορετικοί συνδυασµοί θέσεων του λιθίου και του 

υδρογόνου ανάλογα µε τον δακτύλιο και την καµπυλότητα, φαίνονται στην εικόνα 4.13, 

ενώ τα αποτελέσµατα των PES παρουσιάζονται στις εικόνες 4.15-4.17. Αναλυτικότερα, 

παρατηρούµε στην εικόνα 4.15 ότι στον τέλειο νανοσωλήνα, η παρουσία λιθίου ενισχύει 

την ενέργεια δέσµευσης του Η2 σε σχέση µε τον καθαρό (χωρίς λίθιο) νανοσωλήνα. Όσον 

αφορά τη σχετική θέση λιθίου – υδρογόνου και την ενέργεια δέσµευσης του τελευταίου, 

παρατηρούµε ότι όταν το λίθιο βρίσκεται σε διπλανό από το υδρογόνο δακτύλιο του ίδιου 

επιπέδου (όχι σε δακτύλιο υπό καµπύλη σε σχέση µε τον δακτύλιο του υδρογόνου), τότε 

εµφανίζει την µεγαλύτερη ενέργεια δέσµευσης (περίπτωση B-Li, D-H2 της εικόνας 4.15). 

Στις άλλες περιπτώσεις, όσο πιο πολύ µεγαλώνει η απόσταση λιθίου υδρογόνου, τόσο 

µειώνεται η ενέργεια δέσµευσης του µοριακού υδρογόνου. 
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Εικόνα 4.15. Αποτελέσµατα PES προσέγγισης µοριακού υδρογόνου σε εξάγωνο παρουσία λιθίου 
σε κάποιο γειτονικό εξάγωνο. 
 
Ανάλογη συµπεριφορά παρατηρήσαµε και στην περίπτωση της προσέγγισης του Η2 σε 

επταγωνικό και πενταγωνικό δακτύλιο του δοµικά παραµορφωµένου νανοσωλήνα, που 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.16 και 4.17. ∆ηλαδή, η παρουσία του λιθίου γενικά 

αυξάνει την ενεργεία δέσµευσης του υδρογόνου και ανάλογα µε τη θέση, όσο πιο κοντά 

βρίσκεται το αλκάλιο στο υδρογόνο, τόσο πιο πολύ αυξάνει και η ενέργεια δέσµευσής 

του.  
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Εικόνα 4.16. Αποτελέσµατα PES προσέγγισης µοριακού υδρογόνου σε επτάγωνο παρουσία 
λιθίου σε κάποιο γειτονικό δακτύλιο (πεντάγωνο ή επτάγωνο). 
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Εικόνα 4.17. Αποτελέσµατα PES προσέγγισης µοριακού υδρογόνου σε πεντάγωνο παρουσία 
λιθίου σε κάποιο γειτονικό δακτύλιο (πεντάγωνο ή επτάγωνο). 
 
Συγκρίνοντας στον κάθε δακτύλιο ξεχωριστά την µέγιστη επίδραση που έχει η παρουσία 

αλκαλίου σε σχέση µε τον καθαρό νανοσωλήνα στην ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου, 

παρατηρούµε ότι στην περίπτωση του εξαγώνου αυξάνει µέχρι και σχεδόν δέκα φορές, 

στην περίπτωση του επταγώνου µέχρι και 2.5 φορές ενώ στην περίπτωση του 
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πενταγώνου µέχρι και 8 φορές.  Η µικρότερη τιµή για την περίπτωση του επταγώνου 

οφείλεται στο γεγονός ότι το µοντέλο του δοµικά παραµορφωµένου νανοσωλήνα που 

χρησιµοποιήσαµε (Stone-Wales παραµόρφωση), έχει το επτάγωνο σε καµπύλη σε σχέση 

µε τις θέσεις που καταλαµβάνει το λίθιο. Για αυτό το λόγο εµφανίζει µικρότερες τιµές 

ενέργειας δέσµευσης για το υδρογόνο σε σχέση µε αυτές που εµφανίζει η αλληλεπίδραση 

µε πεντάγωνο και εξάγωνο, παρουσία αλκαλίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι 

υπολογισµοί επαναλήφθηκαν µε µερική βελτιστοποίηση του Η2 και Li κρατώντας 

σταθερή την καµπυλότητα του νανοσωλήνα. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την 

προηγούµενη συµπεριφορά που εξάχθηκε από τα PES. 

 Τα αποτελέσµατά αυτής της παραγράφου, βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε 

άλλες ερευνητικές εργασίες [111,115-119], αποδεικνύοντας  για άλλη µια φορά ότι η 

ύπαρξη σηµειακών φορτίων, κοντά σε επιφάνεια προσρόφησης του υδρογόνου, ευνοεί 

την δέσµευσή του. Πιο συγκεκριµένα, ο εµπλουτισµός των νανοσωλήνων µε αλκάλια 

εισάγει σηµειακά φορτία τόσο στα τοιχώµατα του νανοσωλήνα λόγω της µεταφοράς του 

εξωτερικού ηλεκτρονίου από τα αλκάλια στον σωλήνα, όσο και στα αλκάλια που 

δεσµεύονται στα τοιχώµατα του νανοσωλήνα και φορτίζονται θετικά.  Τα σηµειακά 

φορτία, επάγουν ένα δίπολο στο υδρογόνο, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η δέσµευση. Με 

αυτό τον τρόπο εισάγονται επιπλέον ασθενούς τύπου ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις   

(επαγώµενο δίπολο) µεταξύ υδρογόνου και νανοσωλήνα στις καθαρά van der Waals 

τύπου αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στην περίπτωση των καθαρών νανοσωλήνων. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι ακόµα και στην αλληλεπίδραση ατοµικού υδρογόνου µε 

νανοσωλήνα άνθρακα αυτή η µεταφορά φορτίου από τα αλκάλια στον νανοσωλήνα, 

παίζει σηµαντικό ρόλο, µειώνοντας το φράγµα δυναµικού, ώστε να δεσµευτεί το ατοµικό 

υδρογόνο στα τοιχώµατα του σωλήνα [163]. 
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5 Αποθήκευση Υδρογόνου σε Νανοσωλήνες Βορίου-Αζώτου  
 

5.1 Εισαγωγή 
 

 Έχοντας εξετάσει στο κεφάλαιο 3 την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοσωλήνες 

άνθρακα και έχοντας δείξει ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που είχε θέσει 

το DOE όσον αφορά τα ποσοστά αποθήκευσης σε υδρογόνο, εξετάσαµε την αποθήκευση 

υδρογόνου σε άλλους νανοσωλήνες που δεν βασίζονται µόνο στον άνθρακα. Έτσι αρχικά 

εξετάσαµε την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοσωλήνες βορίου αζώτου και µετά σε 

νανοσωλήνες πυριτίου άνθρακα. Η λογική που ακολουθήσαµε στο να καταλήξουµε σε 

αυτά τα υλικά είναι πολύ απλή και βασίζεται στα αποτελέσµατα του κεφαλαίου 4. 

Έχοντας δείξει λοιπόν ότι η ύπαρξη σηµειακών φορτίων σε ένα υλικό, αυξάνει την 

ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου [111,161], θελήσαµε να µελετήσουµε την 

αποθήκευση υδρογόνου σε υλικά που αφενός να έχουν π ηλεκτρονιακά συστήµατα και 

αφετέρου να έχουν µερικώς ετεροπολικό χαρακτήρα δεσµών ώστε να δηµιουργούνται σε 

αυτό, σηµειακά φορτία.  

 Έτσι, στο κεφάλαιο 5 θα ερευνήσουµε την αποθήκευση υδρογόνου σε 

νανοσωλήνες βορίου αζώτου (Boron Nitride NanoTubes-BNNTs). Οι νανοσωλήνες 

βορίου αζώτου, από την πρώτη στιγµή που ανακαλύφθηκαν [164-167], εξετάστηκαν ως 

νέα υλικά για αποθήκευση υδρογόνου [168]. Από πειραµατικής απόψεως, πρώτα ο Ma 

και οι συνεργάτες του [169] ανέφεραν ότι πολλών τοιχωµάτων νανοσωλήνες βορίου 

αζώτου που η δοµή τους έµοιαζε µε µπαµπού, µπορούσαν να αποθηκεύσουν υδρογόνο 

µέχρι 2.6 %wt σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακόµα πιο ενθαρρυντικά ήταν τα 

αποτελέσµατα της ερευνητικής οµάδας του Tang [170], όπου βρήκαν ότι νανοσωλήνες 

βορίου αζώτου που η δοµή τους ήταν ελαφρώς κατεστραµµένη, µπορούσε να 

αποθηκεύσει υδρογόνο µέχρι 4.2 %wt σε θερµοκρασία δωµατίου. Αυτά τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα ήταν ο προποµπός του ότι οι BNNTs είναι καλύτερα υλικά από τους CNTs 

στην αποθήκευση υδρογόνου. Από θεωρητικής απόψεως, η προσρόφηση υδρογόνου από 

κλουβιά βορίου αζώτου, έχει εξεταστεί µε ηµιεµπειρικές [171,172] και µε ab-initio αρχές 

[173]. Οι Han και οι συνεργάτες του, έφτιαξαν ένα δυναµικό αντιδράσεων, για να 
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προσοµοιάσουν µεγάλα µοριακά συστήµατα τα οποία αποτελούνται από άτοµα B, N και 

Η και εξέτασαν την αποθήκευση υδρογόνου σε ΒΝΝΤs [174,175]. Η χηµειορρόφηση 

ατόµων υδρογόνου σε BNNTs έχει εξεταστεί µε ab-initio µεθόδους [176,177]. Το 

ερώτηµα που καλούµαστε να απαντήσουµε στη συγκεκριµένη ενότητα, είναι γιατί οι 

BNNTs είναι καλύτερα υλικά από τους CNTs για αποθήκευση υδρογόνου; Κάποια 

γενικά σηµεία είχε δείξει σε προηγούµενη εργασία ο Sheng-Hoon Jhi και οι συνεργάτες 

του [78] όπου εξέτασαν την προσρόφηση µοριακού υδρογόνου σε BNNTs µε τη χρήση 

ψευδοδυναµικών στην Density Functional Theory. Ωστόσο µια συστηµατική µελέτη της 

φυσιορρόφησης σε συστήµατα νανοσωλήνων βορίου-αζώτου, δεν υπήρχε βιβλιογραφικά. 
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5.2 Αλληλεπίδραση Η2 µε τοιχώµατα νανοσωλήνα ΒΝ και σύγκριση µε C [177] 
 

 Για τον σκοπό αυτό θα εξετάσουµε µε τη µέθοδο των συσσωµατωµάτων την 

αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου στα συστήµατα (5,5) και (9,9) νανοσωλήνων 

βορίου αζώτου και άνθρακα. Να σηµειωθεί ότι τα συστήµατα των BNNTs και CNTs 

βελτιστοποιήθηκαν µερικώς κρατώντας σταθερές τις δίεδρες γωνίες (ώστε να 

διατηρήσουµε την καµπυλότητα του συστήµατος). ∆ιερευνήσαµε την ∆υναµική 

Ενεργειακή Επιφάνεια (PES) της προσέγγισης µοριακού υδρογόνου µε τη χρήση του 

συναρτησιακού B3LYP και όπως και στην περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα, 

περιγράψαµε το σύστηµά µας µε 2 σετ βάσεων (την 6-311++G** και την 3-21G). Οι 

υπολογισµοί έγιναν µε το Gaussian 98 [77]. Εξετάσαµε για όλους τους νανοσωλήνες όλες 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις του µοριακού υδρογόνου όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

προηγουµένως και αφορούν µόνο την αλληλεπίδραση µε τα τοιχώµατα των 

νανοσωλήνων. Αυτές είναι 12 συνολικά (εσωτερικά-εξωτερικά των τοιχωµάτων) για την 

περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα και 14 για την περίπτωση των νανοσωλήνων 

βορίου αζώτου (επειδή στους τελευταίους έχουµε 2 ήδη ατόµων, βορίου και αζώτου και 

όχι 1 όπως στους νανοσωλήνες άνθρακα).  

 Αναφέρουµε περιληπτικά κάποια γενικά συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από τα 

αποτελέσµατα των υπολογισµών για την αλληλεπίδραση BNNTs-H2 και είχαµε αναφέρει 

και στην περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα: α) Όλες οι ενεργειακές δυναµικές 

επιφάνειες είναι ελκτικές και παρουσιάζουν µέγιστο βάθος 1 kcal/mole το οποίο και 

χαρακτηρίζει την διαδικασία φυσιορρόφησης. β) η ισχυρότερη αλληλεπίδραση 

παρουσιάζεται µέσα στο εσωτερικό των νανοσωλήνων. γ) Στην περίπτωση της 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε κάθετη διαµόρφωση ως προς τον νανοσωλήνα βορίου 

αζώτου µε τον οποίο αλληλεπιδρά, παρατηρήθηκε µια ελαφριά πόλωση του υδρογόνου, 

µε αποτέλεσµα να είναι πιο προτιµητέα από αυτή της διαµήκης και εγκάρσιας 

διαµόρφωσης. 

 Προκειµένου να κάνουµε µια σύγκριση των αποτελεσµάτων µας για την 

αποθήκευση υδρογόνου µεταξύ νανοσωλήνων άνθρακα και βορίου αζώτου, συγκρίναµε 

τις καµπύλες των προσεγγίσεων του υδρογόνου στα εξωτερικά τοιχώµατα των σωλήνων 

(όπου και λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ποσοστό αποθήκευσης υδρογόνου) για τις 
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hollow-P, hollow-L, top-P, bridge-P, bridge-L, bridge-T περιπτώσεις. Τα αποτελέσµατά 

µας για την top-P περίπτωση παρουσιάζονται στην εικόνα 5.1, ενώ για όλες τις 

περιπτώσεις, συνοψίζονται στον πίνακα 5.1 στο τέλος του κεφαλαίου. 

 

Εικόνα 5.1: TOP περίπτωση: Καµπύλες ενέργειας δέσµευσης υδρογόνου σε (5,5) (τετράγωνο), 
(9,9) (τρίγωνο), CNT και BNNT µε το υδρογόνο πάνω από ένα άτοµο C (µαύρο), N (µπλε), B 
(ροζ). 

 

Από την προηγούµενη εικόνα είναι φανερό ότι το µόριο του υδρογόνου προτιµά σε κάθε 

περίπτωση να αλληλεπιδρά µε τα άτοµα αζώτου των BNNT. Συγκρίνοντας τις καµπύλες 

νανοσωλήνων ιδίας διαµέτρου, παρατηρούµε ότι τα άτοµα βορίου και αζώτου έλκουν πιο 

ισχυρά το µοριακό υδρογόνο από το άτοµο άνθρακα. Συγκεκριµένα, για τους (5,5) 

νανοσωλήνες παρατηρούµε να αυξάνει η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου κατά 97%, 

όταν αλληλεπιδρά µε N (από 0.39 σε 0.77 kcal/mole) και κατά 13%, (από 0.39 σε 0.44 

kcal/mole) όταν αλληλεπιδρά µε B (στους BNNT) σε σχέση µε τον C των CNTs. 

Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρούµε στους (9,9) νανοσωλήνες όπου η ενέργεια 

δέσµευσης του υδρογόνου από 0.51 (στον άνθρακα του CNT) αυξάνει κατά 69% 

φτάνοντας τα 0.86 kcal/mole στην περίπτωση του N και κατά 20% φτάνοντας τα 0.61 

kcal/mole όταν αλληλεπιδρά µε B. Όπως και στην περίπτωση των νανοσωλήνων 

άνθρακα, παρατηρούµε ότι καθώς µειώνεται η καµπυλότητα – αυξάνει η διάµετρος των 

νανοσωλήνων βορίου αζώτου, αυξάνει και η ενέργεια δέσµευσης του µοριακού 
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υδρογόνου σε αυτούς. Για παράδειγµα, το Η2 δεσµεύεται πάνω από ένα άτοµο N του 

(5,5) BNNT µε 0.77 Kcal/mole ενώ στο ίδιο άτοµο ενός (9,9) BNNT µε 0.86 Kcal/mole. 

 Στην εικόνα 5.2 (και πίνακα 5.1) παρουσιάζουµε τις καµπύλες PES όπου το Η2 

αλληλεπιδρά µε τους εξαγωνικούς δακτυλίους (Hollow) των BNNTs και CNTs έχοντας 

κάθετη –Ρ και διαµήκη –L διαµόρφωση (εµφανίζονται και περιληπτικά στον πίνακα 5.1). 

Τα γενικά συµπεράσµατα που βγαίνουν από την συγκεκριµένη εικόνα είναι: α) Οι θέσεις 

δέσµευσης του Η2 πάνω στον BNNT προτιµώνται από τις ισοδύναµες του CNT (για 

παράδειγµα η ενέργεια δέσµευσης του Η2 πάνω από ένα δακτύλιο ενός (5,5) νανοσωλήνα 

µε κάθετη διαµόρφωση, αυξήθηκε κατά 89%, από 0.36 στην περίπτωση του CNT σε 0.68 

kcal/mole στον BNNT, ενώ για τους (9,9) νανοσωλήνες, αυξήθηκε κατά 21%, από 0.66 

στην περίπτωση του CNT σε 0.80 kcal/mole στον BNNT), β) Η κάθετη διαµόρφωση του 

Η2 είναι πάντα πιο προτιµητέα από την διαµήκη για τους ίδιους νανοσωλήνες και γ) 

παροµοίως µε την εικόνα 5.1, όταν µειώνεται η καµπυλότητα – αυξάνει η διάµετρος των 

νανοσωλήνων βορίου αζώτου, αυξάνει και η ενέργεια δέσµευσης του µοριακού 

υδρογόνου σε αυτούς. 

 

 

Εικόνα 5.2: HOLLOW περίπτωση: Καµπύλες ενέργειας δέσµευσης υδρογόνου σε (5,5) 
(τετράγωνο), (9,9) (τρίγωνο), CNT (κόκκινο) και BNNT (µπλε) µε το υδρογόνο πάνω από ένα 
δακτύλιο µε κάθετη – P (γεµάτο σχήµα) και διαµήκη - L (κενό σχήµα) διαµόρφωση. 
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 Η τελευταία οµάδα καµπύλων που παρουσιάζονται στην εικόνα 5.3 (και 

περιληπτικά στον πίνακα 5.1), αφορά την προσέγγιση µοριακού υδρογόνου πάνω από 

δεσµούς B-N και C-C (Bridge) µε κάθετη – P, διαµήκη –L και εγκάρσια –Τ διαµόρφωση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση, δεν παίζει σηµαντικό 

ρόλο η καµπυλότητα των σωλήνων στην ενέργεια δέσµευσης ενώ παίζει ο τύπος-φύση 

των νανοσωλήνων (CNT ή BNNT). Ακόµα, οι καµπύλες µε την κάθετη διαµόρφωση του 

υδρογόνου, έχουν πιο βαθιά ελάχιστα (προτιµάται η κάθετη διαµόρφωση) από αυτές µε 

τη διαµήκη και εγκάρσια διαµόρφωση. 

 

 

Εικόνα 5.3: BRIDGE περίπτωση: Καµπύλες ενέργειας δέσµευσης υδρογόνου σε (5,5) 
(τετράγωνο), (9,9) (τρίγωνο), CNT (κόκκινο) και BNNT (µπλέ) µε το υδρογόνο πάνω από ένα 
δεσµό µε κάθετη – P (γεµάτο σχήµα), διαµήκη - L (κενό σχήµα) και εγκάρσια - Τ διαµόρφωση. 
 

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το υδρογόνο προτιµά να αλληλεπιδρά µε τα 

τοιχώµατα των νανοσωλήνων µε κάθετες διαµορφώσεις ως προς αυτούς καθώς 

δηµιουργεί επαγώµενα δίπολα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των BNNTs 

όπου έχουµε σηµειακά φορτία πάνω στα άτοµα βορίου και αζώτου λόγω του µερικώς 

ετεροπολικού δεσµού, τα δίπολα αυτά εµφανίζονται να είναι πιο ισχυρά από αυτά των 

νανοσωλήνων άνθρακα. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε αυξηµένες ενέργειες αλληλεπίδρασης 

του Η2 µε τους BNNTs από ότι µε τους CNTs.  
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 Τα αποτελέσµατα-συµπεράσµατα που εξάχθηκαν για τους BNNTs είναι σε πολύ 

καλή συµφωνία µε την δουλειά του Seung-Hoon Jhi [78]. Βρήκαν όπως εµείς, ότι η πιο 

προτιµητέα θέση αλληλεπίδρασης του Η2 µε BNNTs είναι πάνω από έναν δακτύλιο BN 

µαζί µε αυτή που το Η2 αλληλεπιδρά µε ένα άτοµο Ν, ενώ λιγότερο προτιµητέα 

εµφανίζεται να είναι πάνω από ένα άτοµο Β. Παράλληλα, υπολογίσαµε ότι η µέση τιµή 

της αύξησης της ενέργειας δέσµευσης H2 στους BNNTs είναι περίπου 40% (µέσος όρος 

στις πιο σηµαντικές θέσεις προσέγγισης) όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.1 σε σχέση µε 

τους CNTs, γεγονός που συµφωνεί απόλυτα µε την προαναφερθείσα εργασία [78]. 
 

Πίνακας 5.1: Σύνοψη των ενεργειών δέσµευσης του υδρογόνου στις διάφορες θέσεις δέσµευσης 
στους (5,5) και (9,9) νανοσωλήνες άνθρακα (CNT) και βορίου-αζώτου (BNNT). Οι τιµές είναι σε 
kcal/mole. 

Top 

(5,5) (9,9) 

CNT BNNT CNT BNNT 

Perp Perp Perp Perp 

-0.39 -0.77 (N), -0.44(B) -0.51 -0.86 (N), -0.61 (B) 

Hollow 

(5,5) (9,9) 

CNT BNNT CNT BNNT 

Perp Long Perp Long Perp Long Perp Long 

-0.36 -0.19 -0.68 -0.40 -0.66 -0.39 -0.80 -0.52 

Bridge 

(5,5) (9,9) 

CNT BNNT CNT BNNT 

Perp Long Trans Perp Long Trans Perp Long Trans Perp Long Trans 

-0.44 -0.13 -0.11 -0.84 -0.43 -0.50 -0.49 -0.21 -0.13 -0.81 -0.48 -0.54 
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6 Αποθήκευση Υδρογόνου σε Νανοσωλήνες Πυριτίου-
Άνθρακα 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

 Κινούµενοι στον ίδιο ερευνητικό άξονα όπως στο κεφάλαιο 5, θα εξετάσουµε στο 

κεφάλαιο 6 την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοσωλήνες πυριτίου-άνθρακα. Σε 

παλαιότερη δουλειά της ερευνητικής µας οµάδας [178,179], είχαµε δείξει ότι µεταξύ των  

δύο ενεργειακά σταθερών δοµών νανοσωλήνων πυριτίου-άνθρακα, η µία, στην οποία η 

διάταξη των ατόµων πάνε εναλλάξ άνθρακας-πυρίτιο, απαρτίζεται από σηµειακά φορτία 

(εικόνα 6.1). Αυτό συµβαίνει γιατί µεταφέρεται διαδοχικά πάνω από µισό ηλεκτρόνιο 

από το πυρίτιο προς τον άνθρακα. Οι κυλινδρικές δοµές αυτών των υλικών, τα οποία 

είχαν συντεθεί το 2001 [180,181], µαζί µε το γεγονός ότι έχουν σηµειακά φορτία στα 

τοιχώµατά τους, τα καθιστούν ως πολλά υποσχόµενα υλικά για εφαρµογές αποθήκευσης 

υδρογόνου.  

 
Εικόνα 6.1. Νανοσωλήνας SiCNT µε εναλλασσόµενα άτοµα Si και C. 
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6.2 Αλληλεπίδραση Η2 µε τοιχώµατα νανοσωλήνα SiC και σύγκριση µε C [182] 
 
 Προκειµένου να µελετήσουµε την αποθήκευση υδρογόνου στους SiCNTs και να 

τους συγκρίνουµε µε τους νανοσωλήνες άνθρακα, εξετάσαµε τους νανοσωλήνες ίδιας 

διαµέτρου, (9,9) SiCNT και (11,11) CNT. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο των 

συσσωµατωµάτων και περιγράφοντας πάλι τα συστήµατά µας µε 2 διαφορετικά σέτ 

βάσεων, πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς διερεύνησης την ενεργειακής δυναµικής 

επιφάνειας, προσέγγισης του µοριακού υδρογόνου, στα τοιχώµατα των σωλήνων. Τα 

συσσωµατώµατα των νανοσωλήνων έχουν βελτιστοποιηθεί παγώνοντας τις δίεδρες 

γωνίες όπως έχουµε δει στα προηγούµενα κεφάλαια. Προκειµένου να πάρουµε µια 

αξιόπιστη εικόνα της δέσµευσης του υδρογόνου, οι υπολογισµοί έγιναν µε τη χρήση 2 

συναρτησιακών, B3LYP[75,76] και PW91PW91[97]. Το πρώτο υβριδικό συναρτησιακό 

προβλέπει ακριβείς γεωµετρίες ενώ το δεύτερο συναρτησιακό συσχέτισης-ανταλλαγής 

περιγράφει πιο καλά τις δυνάµεις διασποράς [91]. Το µοριακό υδρογόνο όπως ήδη 

έχουµε δει µπορεί να προσεγγίσει σε διάφορες θέσεις δέσµευσης τα τοιχώµατα του 

σωλήνα (από µέσα ή έξω και πάνω σε άτοµα, δεσµούς, ή εξάγωνα) και µε διάφορες 

διαµορφώσεις στο χώρο (κάθετα-P, δια µήκος-L, εγκάρσια-T). Έχουµε εξετάσει και για 

τους δυο τύπου νανοσωλήνες SiCNT και CNT, όλες αυτές τις καµπύλες όπως έγινε και 

στα προηγούµενα κεφάλαια. Τα αποτελέσµατα για τις καµπύλες προσέγγισης του Η2 στα 

τοιχώµατα του SiCNT παρουσιάζονται στην εικόνα 5.2.  
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Hollow-P 
Hollow-L 
Top-C 
Top-Si 
Bridge-P 
Bridge-L 
Bridge-T 

Εικόνα 6.2: Καµπύλες ενέργειας δέσµευσης υδρογόνου σε  (9,9) SiCNT µε το υδρογόνο πάνω 
από διάφορες θέσεις δέσµευσης και σε διαφορετικές διαµορφώσεις. 
 

Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία, είναι η σύγκριση των καµπύλων µε αυτές του 

(11,11) CNT. Στην εικόνα 6.3 που ακολουθεί, παρουσιάζουµε τις πιο σηµαντικές 

καµπύλες δέσµευσης υδρογόνου στους νανοσωλήνες, που είναι α) το Η2 να αλληλεπιδρά 

µε έναν εξαµελή δακτύλιο ατόµων και β) το Η2 να αλληλεπιδρά µε άτοµα των 

νανοσωλήνων. Το υδρογόνο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει κάθετη διαµόρφωση και 

αλληλεπιδρά µε την εξωτερική πλευρά των τοιχωµάτων του σωλήνα.  

 
Εικόνα 6.3. Καµπύλες ενέργειας δέσµευσης υδρογόνου σε  (9, 9) SiCNT και (11, 11) CNT µε το 
Η2 να αλληλεπιδρά µε έναν δακτύλιο ατόµων και µε ξεχωριστά άτοµα των νανοσωλήνων έχοντας 
κάθετη διαµόρφωση ως προς αυτούς. 

 

 121



Κεφάλαιο 6                                       Αποθήκευση Η2 σε Νανοσωλήνες Πυριτίου-Άνθρακα 

Παρόλο που τα δυο συναρτησιακά δεν συµφωνούν στον υπολογισµό της ενέργεια 

δέσµευσης του Η2 (το γιατί το έχουµε αναλύσει σε προηγούµενη παράγραφο) και τα δυο 

δείχνουν ισχυρότερη δέσµευση στον SiCNT από ότι στον CNT. Η αύξηση στη δέσµευση 

είναι της τάξης του 10-20 % για κάθε διαφορετική θέση δέσµευσης για την περίπτωση 

του συναρτησιακού PW91PW91 και 20-40% για την περίπτωση του B3LYP. Ο λόγος για 

τη συγκεκριµένη αύξηση είναι η φύση των δεσµών µεταξύ Si και C οι οποίοι έχουν 

µερικώς ετεροπολικό χαρακτήρα. Τα σηµειακά φορτία στα τοιχώµατα του νανοσωλήνα, 

επάγουν ένα δίπολο στο µοριακό υδρογόνο, µε αποτέλεσµα το τελευταίο να δεσµεύεται 

πιο ισχυρά. 

 Σε συνεργασία µε το εργαστήριο του κ. Ι. Σάµιου όπως παρουσιάσαµε στην 

παράγραφο 3.3, υπολογίσαµε τα ποσοστά %wt αποθήκευσης υδρογόνου σε διάφορες 

θερµοδυναµικές συνθήκες για τους (9,9) SiCNT και (11,11) CNT σε συστάδες, 

χρησιµοποιώντας GCMC προσοµοιώσεις. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 

6.4. που ακολουθεί. Σε όλες τις θερµοδυναµικές συνθήκες παρατηρήσαµε ότι οι 

νανοσωλήνες πυριτίου άνθρακα προσροφούν περισσότερο ποσοστό υδρογόνου από ότι οι 

καθαροί νανοσωλήνες άνθρακα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ειδικότερα για τις συνθήκες 

χαµηλής πίεσης (1MPa), τα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου στους SiCNTs είναι 

υπερδιπλάσια από αυτά που υπολογίστηκαν για τους CNTs. 
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Εικόνα 6.4. Στιγµιότυπα µοριακών προσοµοιώσεων αποθήκευσης υδρογόνου σε συστάδες 
SiCNT και CNT νανοσωλήνων, στο επίπεδο GCMC σε διάφορες θερµοδυναµικές συνθήκες 
(Τ=175K, P=10, 5 και 1 Mpa). ∆ίνονται και οι τιµές των ποσοστών αποθήκευσης υδρογόνου σε 
%wt. 
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7 Αποθήκευση Υδρογόνου σε Νανοπαπύρους Άνθρακα  
 

7.1 Εισαγωγή 
 

Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, τα υλικά τα οποία µπορεί να αποτελέσουν 

ιδανικά υλικά για την αποθήκευση υδρογόνου, πρέπει να είναι ελαφριά (όπως για 

παράδειγµα υλικά βασισµένα στον άνθρακα), να έχουν µεγάλη επιφάνεια επαφής και να 

έχουν στα τοιχώµατά τους σηµειακά φορτία. Αν εξαιρέσουµε την τελευταία παράµετρο, 

ένα τέτοιο υλικό που συντέθηκε πειραµατικά πολύ πρόσφατα, είναι οι νανοπάπυροι 

άνθρακα (Carbon NanoScrolls, CNSs) [184]. Μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτά τα 

υλικά ως ένα φύλο γραφίτη που διπλώνει και τυλίγεται σαν ένας πάπυρος.  Σε τοπικό 

επίπεδο παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα µε τους νανοσωλήνες άνθρακα και κυρίως µε 

αυτούς που έχουν πολλαπλά τοιχώµατα (multi walled). Παρότι οι νανοπάπυροι άνθρακα 

είναι υλικά έχουν τις δυνατότητες να χρησιµοποιηθούν σε πολλές τεχνολογικές 

εφαρµογές όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα και ο γραφίτης, δεν υπάρχει στην 

βιβλιογραφία σχετική πειραµατική ή θεωρητική µελέτη για την αποθήκευση υδρογόνου 

σε αυτούς. Η µοναδική µελέτη συστηµάτων νανοπαπύρων µετά την ανακάλυψή τους, 

είναι θεωρητική και ασχολείται µε την επεξήγηση του µηχανισµού δηµιουργίας τους και 

την επίδραση της ύπαρξης φορτίου στο µέγεθός τους (άνοιγµα διαµέτρου - ξεδίπλωµα) 

[185].  
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                                      Εικόνα 7.1 - Νανοπάπυρος άνθρακα 

 

 

Έτσι σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τη συστηµατική µελέτη αλληλεπίδρασης 

υδρογόνου µε νανοπάπυρο άνθρακα.   
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7.2 Αλληλεπίδραση Η2 µε νανοπαπύρους άνθρακα 
 

 Ο νανοπάπυρος άνθρακα είναι αρκετά πολύπλοκο σύστηµα για να αντιµετωπιστεί 

υπολογιστικά µε ab-initio µεθόδους. Ο λόγος είναι ότι για να δηµιουργηθούν µερικές 

σπείρες του, χρειάζονται κάποιες χιλιάδες άτοµα άνθρακα. Οι αρχικές προσπάθειες που 

κάναµε για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της αποθήκευσης υδρογόνου στον 

νανοπάπυρο µε την µέθοδο ΟΝΙΟΜ, απόβηκαν ανεπιτυχείς. Έτσι, εφαρµόσαµε και πάλι 

τη µέθοδο των συσσωµατωµάτων. Κόψαµε ένα κοµµάτι νανοπαπύρου που αποτελείται 

από δύο καµπύλα τµήµατα κορονένιου  και προσοµοιάσαµε το σύστηµά µας, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 7.1. Οι ακόρεστοι δεσµοί κορέστηκαν µε άτοµα υδρογόνου. Η 

απόσταση που χωρίζει τα 2 φύλλα µεταξύ τους είναι 3.67  Å. Πραγµατοποιήσαµε 

υπολογισµούς αλληλεπίδρασης υδρογόνου µε τον ενδιάµεσο χώρο των 2 φύλλων 

διερευνώντας την δυναµική ενεργειακή επιφάνεια προσέγγισης του µοριακού υδρογόνου. 

Να σηµειωθεί ότι εξετάσαµε 2 περιπτώσεις όπου τα φύλλα βρίσκονται σε εκλειπτική και 

διαβαθµισµένη διαµόρφωση µεταξύ τους (εικόνα 7.2). Έτσι, οι περιπτώσεις των 

διαφορετικών PES ανάλογα µε τις προσεγγίσεις του υδρογόνου και την διαµόρφωση των 

δύο φύλλων είναι:  

 α) για τα φύλλα στην διαβαθµισµένη διαµόρφωση:  

i) από άτοµο C σε δακτύλιο C, ii) από δακτύλιο C σε άτοµο C (ανάποδη καµπυλότητα), 

 β) για τα φύλλα στην εκλειπτική διαµόρφωση:  

i) από άτοµο C σε άτοµο C, ii) από δακτύλιο C σε δακτύλιο C και iii) από δεσµό C-C σε 

δεσµό C-C. 

                
Εικόνα 7.2  Αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε το εσωτερικό ενός κοµµατιού νανοπάπυρου 
άνθρακα (αριστερά: εκλειπτική διαµόρφωση των φύλλων, δεξιά: διαβαθµισµένη διαµόρφωση των 
φύλλων) 
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 Για όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις εξετάσαµε και τις 2 διαφορετικές 

διαµορφώσεις προσέγγισης του υδρογόνου σε σχέση µε τα τοιχώµατα του νανοπαπύρου, 

την κάθετη (P) και την παράλληλη (L). Οι υπολογισµοί για όλες αυτές τις διαφορετικές 

περιπτώσεις έγιναν µε τη χρήση του προγράµµατος Gaussian 03 [103]. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε είναι η B3LYP [75,76] ενώ χρησιµοποιήθηκε η µικτή βάση 

συναρτήσεων για το κάθε σύστηµα του κορονενίου όπως αυτή περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 3. Τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση των δυναµικών ενεργειακών καµπύλων 

αλληλεπίδρασης του υδρογόνου (PES), έδειξαν ότι το δυναµικό αλληλεπίδρασής του 

µέσα στα τοιχώµατα του νανοπαπύρου, είναι µεν ελκτικό (εµφανίζει πηγάδι δυναµικού), 

αλλά δεν είναι δεσµικό (θετική ενέργεια αλληλεπίδρασης). Αυτό σηµαίνει ότι η 

αλληλεπίδραση του µοριακού υδρογόνου στα τοιχώµατα του νανοπαπύρου είναι 

ενδοθερµική, γεγονός που βρίσκεται σε εξαιρετική συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της 

αναφοράς [189] για την αποθήκευση υδρογόνου στην απόσταση ισορροπίας των φύλλων 

γραφίτη των 3.36 Å. Ακόµα, το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι εάν µεγαλώσει η 

διαστρωµατική απόσταση του νανοπαπύρου, τότε πιθανότατα να υπάρχει δέσµευση του 

υδρογόνου στο εσωτερικό του. Μάλιστα, ένα τέτοιο αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο µια 

που γνωρίζουµε ήδη από το κεφάλαιο 3 ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρά δεσµικά µε τα 

τοιχώµατα του νανοσωλήνα άνθρακα σε αποστάσεις πάνω από τα 2.5-2.7 Å. Οπότε τώρα 

που υπάρχουν 2 στρώµατα θα πρέπει η διαστρωµατική απόσταση να αυξηθεί το λιγότερο 

5-6 Å για να αρχίσει να δεσµεύεται το Η2.  
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7.3 Εµπλουτισµός νανοπαπύρου άνθρακα µε αλκάλια και αποθήκευση 
 υδρογόνου 

 

 Για να αυξηθεί η απόσταση µεταξύ των στρωµάτων του νανοπαπύρου 

σκεφτήκαµε τον εµπλουτισµό του µε αλκάλια. Οι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι 

ότι στερεοχηµικά, όσο πιο µεγάλα αλκάλια αλληλεπιδράσουν µε τον νανοπάπυρο, τόσο 

πιο πολύ θα αυξηθεί η διαστρωµατική του απόσταση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα 

αλκάλια θα προσδώσουν φορτίο στον νανοπάπυρο (µεταφορά s εξωτερικών ηλεκτρονίων 

των αλκαλίων όπως έχουµε δεί στο κεφάλαιο 4) γεγονός που από µόνο του ανοίγει τα 

φύλλα του νανοπαπύρου. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η ύπαρξη σηµειακών φορτίων τόσο 

στον νανοπάπυρο (αρνητικό φορτίο), όσο και πάνω στα αλκάλια (θετικό φορτίο), θα 

προσδώσει επιπλέον σταθεροποίηση στην αλληλεπίδραση του υδρογόνου. 

Πραγµατοποιώντας υπολογισµούς διερεύνησης των δυναµικών ενεργειακών καµπύλων 

(PES) της αλληλεπίδρασης του λιθίου µε τα στρώµατα του νανοπάπυρου άνθρακα (σε 

διάφορες θέσεις δέσµευσης όπως έγινε και για το υδρογόνο), βρήκαµε, ότι στην 

ενδοστρωµατική απόσταση των 3.67 Å το λίθιο δεσµεύεται ισχυρά µε µία ενέργεια 

αλληλεπίδρασης της τάξης το 60-70 kcal/mole ανάλογα µε τη θέση αλληλεπίδρασης. Η 

πιο προτιµητέα θέση αλληλεπίδρασης του λιθίου είναι ανάµεσα σε δυο δακτυλίους 

άνθρακα, µε τα δύο συστήµατα κορονενίου να βρίσκονται σε εκλειπτική διαµόρφωση. 

Χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη διαµόρφωση πραγµατοποιήσαµε επιπλέον 

υπολογισµούς διερεύνησης της δυναµικής ενεργειακής καµπύλης αλληλεπίδρασης 

αλκαλίων µε τον νανοπάπυρο, ανοίγοντας τα φύλλα του νανοπαπύρου µε την διατήρηση 

των αλκαλίων Li, Na, K και Rb στο µέσο του εσωτερικού των φύλλων του. Έτσι, 

βρήκαµε ότι η βέλτιστη απόσταση των φύλλων όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους µε 

τα αλκάλια, είναι για το λίθιο 4.0  Å, για το Na 4.8 Å, για το Κ 5.4 Å και για το Rb 6.2 Å. 

Σε ανάλογη θεωρητική εργασία αλληλεπίδρασης λιθίου µε γραφίτη είχε βρεθεί ως 

απόσταση ισορροπίας η 3.7 Å, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά µε αυτή που βρίσκουµε για 

τον νανοπάπυρο [116]. Στις συγκεκριµένες γεωµετρίες πραγµατοποιήσαµε τόσο 

υπολογισµούς PES του υδρογόνου (Gaussian 03), όσο και υπολογισµούς µερικής 

βελτιστοποίησης, βελτιστοποιώντας µόνο το αλκάλιο και το υδρογόνο (σχετικές τους 

θέσεις ως προς τα ακίνητα φύλλα του παπύρου). Οι τελευταίοι υπολογισµοί έγιναν µε τη 
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χρήση του υπολογιστικού πακέτου TURBOMOLE µε τη χρήση της µεθόδου ri-PBE 

[98,153] και την TZVP [162] βάση συναρτήσεων για όλο το σύστηµα. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι δέσµευση υδρογόνου µέσα στα τοιχώµατα του νανοπαπύρου, συµβαίνει µόνο 

στην περίπτωση του ρουβιδίου όπου τα τοιχώµατα του νανοπαπύρου άνοιξαν στα 6.2 Å 

(εικόνα 7.3). Η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου σε αυτή την περίπτωση είναι 0.76 και 

0.71 kcal.mole όταν το ρουβίδιο είναι ατοµικό και κατιόν αντίστοιχα (αξίζει να 

σηµειωθεί ότι όπως έχουµε δει και στα προηγούµενα κεφάλαια, το ατοµικό ρουβίδιο, 

στην αλληλεπίδρασή του µε τον νανοπάπυρο, χάνει το εξωτερικό του ηλεκτρόνιο και 

φορτίζεται θετικά). 

 
Εικόνα 7.3  Αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε το εσωτερικό ενός κοµµατιού νανοπάπυρου 
άνθρακα που έχει εµπλουτιστεί µε Rb και τα φύλλα του έχουν ανοίξει στα 6.2 Å. 

 

 Η ιδέα του ανοίγµατος των φύλλων κάποιου φυλλόµορφου υλικού και 

αποθήκευση υδρογόνου σε αυτά είναι πολύ πρόσφατη και προτάθηκε αρχικά θεωρητικά, 

από τον Patchkovskii και τους συνεργάτες του για τον γραφίτη [188]. Οι Deng και 

Goddard [118] στη συνέχεια, πρότειναν το άνοιγµα των φύλλων γραφίτη πάνω από 8 Å 

µε τη χρήση κατιόντων λιθίου διαλυµένων σε 2,5 διυδροφουράνιο. Στη συνέχεια 

εξέτασαν την αλληλεπίδραση υδρογόνου σε εµπλουτισµένα µε λίθια ανοιγµένα φύλλα 

γραφίτη και συστάδες νανοσωλήνων µε την χρήση GCMC υπολογισµών, βρίσκοντας 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου που έφταναν και τους στόχους του 

DOE του 6,0% wt. Πειραµατικά, το συµπλοκοποιηµένο λίθιο µε το 2,5 διυδροφουράνιο, 

όταν αλληλεπιδρά µε sp2 υβριδισµένο άνθρακα, δίνει µια Diels Alder τύπου προσθήκη, 
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ανοίγοντας µε αυτό τον τρόπο τα φύλλα του ανθρακικού υλικού [186,187]. Μία τέτοια 

εφαρµογή στον νανοπάπυρο άνθρακα είναι δεδοµένο ότι θα πραγµατοποιείται, εφόσον 

συµβαίνει και στον γραφίτη.  

 Για τον λόγο αυτό, πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς αλληλεπίδρασης µοριακού 

υδρογόνου και εµπλουτισµένου µε λίθια νανοπαπύρου άνθρακα, του οποίου τα φύλλα 

έχουν ανοίξει στα 8 και 10 Å αντίστοιχα. Για να πετύχουµε την µοντελοποίηση του 

συστήµατός µας κρατήσαµε σταθερά τα φύλλα του νανοπαπύρου και βελτιστοποιήθηκαν 

πλήρως οι θέσεις των αλκαλίων και του µοριακού υδρογόνου. Στις ήδη 

βελτιστοποιηµένες δοµές, πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω βελτιστοποίηση των θέσεων του 

αλκαλίου χωρίς την παρουσία του υδρογόνου, προκειµένου να εξαχθεί η ενέργεια 

δέσµευσης του υδρογόνου από την ακόλουθη σχέση: 

BE(H2) = E(CNSLinH2) - E(CNSLin) – E(H2) 

 Όπου E(CNSLinH2) είναι η ολική ενέργεια του εµπλουτισµένου µε n αριθµό λιθίων 

νανοπάπυρου (που αλληλεπιδρά µε µοριακό υδρογόνο, E(CNSLin) είναι η ολική ενέργεια 

του εµπλουτισµένου µε n αριθµό λιθίων νανοπάπυρου και Ε(Η2) είναι η ενέργεια του 

µοριακού υδρογόνου. Προκειµένου να εκτιµήσουµε και το πώς επιδρά ο εµπλουτισµός µε 

αλκάλια στην δέσµευση υδρογόνου, πραγµατοποιήσαµε υπολογισµούς αλληλεπίδρασης 

µοριακού υδρογόνου σε νανοπάπυρο µη εµπλουτισµένο µε αλκάλια σε αποστάσεις 

φύλλων 6.2 Å (απόσταση φύλλων παρουσία Rb), 7 Å, 8 Å, 9 Å και 10 Å. Για να είµαστε 

σε θέση να εκτιµήσουµε το δυναµικό που αισθάνεται το Η2 µέσα στον νανοπάπυρο, 

τοποθετήσαµε το µοριακό υδρογόνο στο κέντρο της απόστασης των δυο φύλλων. Μόνο 

µε αυτό τον τρόπο θα υπάρχει εξάρτηση της ενέργειας δέσµευσης του µοριακού 

υδρογόνου µε την απόσταση των φύλλων. Τα αποτελέσµατα αυτά και η ενέργεια 

δέσµευσης του υδρογόνου παρουσιάζονται στην εικόνα 7.4. ∆ύο χαρακτηριστικές δοµές 

των εµπλουτισµένων µε λίθια συστηµάτων νανοπαπύρου µε διαστρωµατική απόσταση 

φύλλων 8 και 10 Å αντίστοιχα καθώς και η ενέργεια δέσµευσης του υδρογόνου φαίνονται 

στην εικόνα 7.5.  
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R=10.0 ÅR=9.0 Å 

R=8.0 ÅR=7.0 ÅR=6.2 Å 

 
 
 
 
 
Εικόνα 7.4. Αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε νανοπάπυρο µε αποστάσεις φύλλων 6.2 Å, 
7 Å, 8 Å, 9 Å και 10 Å αντίστοιχα (τα συστήµατα παρουσιάζονται από αριστερά προς δεξιά). 
 

 Όπως είναι φανερό από την εικόνα 7.4, η απόσταση των φύλλων του 

νανοπαπύρου στην οποία το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε την µεγαλύτερη ενέργεια 

δέσµευσης, είναι στα 7 Å µε 0.51 kcal/mole. Αυτό το αποτέλεσµα όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει είναι αναµενόµενο από την µελέτη που έχουµε κάνει στο κεφάλαιο 3 στην 

αλληλεπίδραση του Η2 µε τα τοιχώµατα του νανοσωλήνα. Σε αυτή τη µελέτη είχαµε βρει 

ότι η βέλτιστη απόσταση αλληλεπίδρασης του Η2 µε το τοίχωµα του νανοσωλήνα (ένα 

µόριο κορονενίου)  είναι περίπου 3.2-3.4 Å. Στην περίπτωση του νανοπαπύρου όπου 

έχουµε 2 µόρια κορονενίου αναµένουµε η διαστρωµατική απόσταση να είναι περίπου 6.8 

Å. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα για την απόσταση των φύλλων του νανοπαπύρου και 

την αλληλεπίδραση του µοριακού υδρογόνου, βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία µε τη 

δουλειά του Han και των συνεργατών του [189]. Οι τελευταίοι, βρήκαν ότι το υδρογόνο 

αρχίζει να δεσµεύεται σε φύλλα γραφίτη, σε αποστάσεις περίπου 6 Å και µεγαλύτερες.

 Από την εικόνα 7.5 που ακολουθεί παρατηρούµε ότι ανάλογα την διαστρωµατική 

απόσταση των φύλλων του νανοπαπύρου και το ποσοστό εµπλουτισµού του σε αλκάλια, 

µπορούν να υπάρξουν θέσεις όπου το Η2 να αλληλεπιδρά µε εξαιρετικά αυξηµένες 

ενέργειες δέσµευσης. Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου το Η2 αλληλεπιδρά µε τον 

νανοπάπυρο άνθρακα µε διαστρωµατική απόσταση φύλλων 8 Å που έχει εµπλουτιστεί µε 
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14 άτοµα λιθίου, εµφανίζει ενέργεια δέσµευσης -3.29 Kcal/mole. Στην περίπτωση των 12 

λιθίων και διαστρωµατικής απόστασης 10 Å εµφανίζει ενέργεια δέσµευσης περίπου -1  

Kcal/mole. 

                        
Εικόνα 7.5. Αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε νανοπάπυρο άνθρακα µε αποστάσεις 
φύλλων 8 Å και 10 Å, αντίστοιχα. Το πρώτο σύστηµα έχει εµπλουτιστεί µε 14 άτοµα λιθίου, ενώ 
το δεύτερο µε 12. 
 

 Αν συγκρίνουµε τις ενέργειες δέσµευσης του υδρογόνου στις περιπτώσεις των 

συστηµάτων των εικόνων 7.3 και 7.5 (εµπλουτισµένες µε ρουβίδιο και µε λίθια) µε τις 

αντίστοιχες ίδιας διαστρωµατικής απόστασης των συστηµάτων της εικόνας 7.4 (µη 

εµπλουτισµένα µε αλκάλια), καταλήγουµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

- Η παρουσία ρουβιδίου αυξάνει την ενέργεια δέσµευσης του Η2 από -0.19 

kcal/mole σε -0.76 kcal/mole (300% αύξηση). 

- Σε διαστρωµατική απόσταση 8 Å φύλλων νανοπαπύρου ανάλογα µε τον αριθµό 

των λιθίων, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των λιθίων που δεσµεύονται στο 

ένα στρώµα, µε αυτά που δεσµεύονται στο άλλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται θέσεις δέσµευσης του υδρογόνου µε εξαιρετικά µεγάλη 

ενέργεια δέσµευσης (-3.29 kcal/mole). Στις θέσεις αυτές, το µοριακό υδρογόνο 

αλληλεπιδρά µε τα φύλλα του νανοπαπύρου και περιστοιχίζεται από άτοµα 

λιθίου τα οποία του προσδίδουν µεγάλη σταθεροποίηση. Στην περίπτωση όµως 

που υπάρχει µεγάλο ποσοστό εµπλουτισµού µε λίθια, αυτές οι θέσεις 

λιγοστεύουν. Ακόµα, σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρήσαµε κατά τη 

βελτιστοποίηση της δοµής, διάσπαση του µοριακού υδρογόνου σε άτοµα. 
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- Σε διαστρωµατική απόσταση 10 Å φύλλων νανοπαπύρου η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των λιθίων που δεσµεύονται στο ένα στρώµα µε αυτά που δεσµεύονται 

στο άλλο είναι ασθενέστερη από αυτή των 8 Å. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 

υδρογόνο να προτιµά να πηγαίνει και να αλληλεπιδρά µε τον ενδιάµεσο χώρο 

του νανοπαπύρου όπου περιστοιχίζεται και από πάνω και από κάτω µε άτοµα 

λιθίου τα οποία του προσδίδουν µεγάλη σταθεροποίηση. Να σηµειωθεί ότι στα 

10 Å απόσταση φύλλων νανοπαπύρου το υδρογόνο σχεδόν βρίσκεται αδέσµευτο 

(ΒΕ=-0.03 kcal/mole) όταν βρεθεί στον ενδιάµεσο χώρο, ενώ στην ανάλογη 

περίπτωση όπου υπάρχουν λίθια εµφανίζει ενέργεια δέσµευσης -0.98 kcal/mole. 

 Τα αποτελέσµατα που αφορούν την αποθήκευση υδρογόνου σε νανοπάπυρο 

άνθρακα του οποίου τα φύλλα έχουν ανοίξει και έχουν εµπλουτιστεί µε αλκάλια είναι σε 

πολύ καλή συµφωνία µε τις εργασίες [116, 118] που έχουν γίνει για τον γραφίτη. 

Ακόµα, όλα αυτά τα αποτελέσµατα  αποδεικνύουν για άλλη µια φορά το πόσο µεγάλης 

σηµασίας είναι για την αποθήκευση υδρογόνου, η ύπαρξη σηµειακών φορτίων σε 

πορώδη υλικά µε µεγάλη επιφάνεια επαφής [111-118, 161, 178, 183]. Το τελευταίο ίσως 

αποτελέσει στο µέλλον το µονοπάτι στο να βρεθούν και να συντεθούν υλικά τα οποία να 

µπορούν να αποθηκεύουν υδρογόνο εκπληρώνοντας τους στόχους του DOE.  
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8  Σύνοψη Αποτελεσµάτων 
 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιήθηκε συστηµατική, από 

«πρώτες αρχές» θεωρητική µελέτη του προβλήµατος της αποθήκευσης υδρογόνου σε 

νανο-υλικά,  µε τη χρήση καταλλήλων υπολογιστικών τεχνικών και µεθόδων. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 3-7 συνοψίζονται ως εξής : 

 

 Αλληλεπίδραση Η2 µε CNTs  

 Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση του Η2 µε διάφορες θέσεις δέσµευσης στα 

τοιχώµατα των νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs) και µε διάφορες διαµορφώσεις 

προσέγγισης για το υδρογόνο, παρατηρήθηκε ότι: 

- Tο Η2 προτιµά να αλληλεπιδρά µε το κέντρο ενός εξαµελούς ανθρακικού 

δακτυλίου σε κάθετη ως προς αυτόν διαµόρφωση. Σε αυτή τη διαµόρφωση 

δηµιουργείται στο µόριο του υδρογόνου ένα επαγώµενο δίπολο από το π 

ηλεκτρονιακό νέφος του νανοσωλήνα. Η ενέργεια δέσµευσης του Η2 στα 

τοιχώµατα του CNT είναι της τάξης του 1 kcal/mole (φυσιορρόφηση).  

-  H καµπυλότητα του νανοσωλήνα παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενέργεια 

δέσµευσης του Η2 ενώ η χειροµορφία του κανένα. Με την αύξηση της διαµέτρου 

των νανοσωλήνων, µείωση της καµπυλότητάς τους, αυξάνεται και η ενέργεια 

δέσµευσης του Η2 σε αυτούς.  

 Από την αλληλεπίδραση µοριακού υδρογόνου µε CNTs µε τη χρήση 

διαφορετικών συναρτησιακών της θεωρίας του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας (DFT) και µε τη χρήση µεθόδων υπολογισµού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης 

µεγάλης ακρίβειας παρατηρήθηκε ότι: 

        -  H επιλογή του συναρτησιακού ανταλλαγής παίζει σηµαντικότερο ρόλο από ότι 

 του συναρτησιακού συσχέτισης στην περιγραφή των van der Waals 

 αλληλεπιδράσεων. Ακόµα, η χρήση της διόρθωσης BSSE αλλάζει δραµατικά το 

 αποτέλεσµα της κάθε µεθόδου για τον υπολογισµό της ενέργειας δέσµευσης του 

 υδρογόνου.  
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        - Σε υπολογισµούς ασθενών αλληλεπιδράσεων χωρίς τη χρήση της BSSE 

 διόρθωσης, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται κάποιο συναρτησιακό που δεν 

 υπερεκτιµά τις δυνάµεις διασποράς µεταξύ των µορίων όπως το B3LYP και να 

 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ποιοτικά και όχι ποσοτικά. 

  

 Εµπλουτισµός ανθρακικών υλικών µε αλκάλια 

 Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση αλκαλίων (ατοµικών και κατιόντων) µε 

διαφορετικούς ανθρακικούς δακτυλίους διαφόρων υλικών άνθρακα παρατηρήθηκε ότι: 

- Tα αλκάλια δεσµεύονται ισχυρά στα τοιχώµατα των υλικών άνθρακα (CNT, C60, 

HNT, CNS). Τα ατοµικά αλκάλια προτιµούν να δεσµεύονται σε περιοχές των 

νανοσωλήνων που υπάρχουν δοµικές παραµορφώσεις.  

- Κατά τη δέσµευση ατοµικών αλκαλίων στα τοιχώµατα των ανθρακικών υλικών 

παρατηρείται µεταφορά φορτίου από τα αλκάλια προς το υλικό (µεταφορά του 

εξωτερικού s ηλεκτρονίου). Κατά τη δέσµευση κατιόντων αλκαλίων στα 

τοιχώµατα των ανθρακικών υλικών παρατηρείται έλξη της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας του υλικού από τα αλκάλια. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι τύπου 

kation-π interaction.  

- Το ατοµικό Νάτριο δεσµεύεται ασθενέστερα από τα υπόλοιπα αλκάλια στα 

τοιχώµατα των ανθρακικών υλικών, ενώ στην περίπτωση των κατιόντων 

αλκαλίων ακολουθείται η ηλεκτροστατική σειρά των αλκαλίων. 

- Κατά την αλληλεπίδραση αλκαλίων µε φουλερένιο, παρατηρήθηκε να αυξάνει το 

δυναµικό ιονισµού των χηµειορροφηµένων αλκαλίων σε σχέση µε αυτό των 

ελεύθερων. 

- Τα άτοµα λιθίου δεσµεύονται πιο ισχυρά σε χακελίτες άνθρακα (ΗΝΤs) από ότι 

σε CNTs. Οι διαφορές στις ηλεκτρονικές ιδιότητες των εµπλουτισµένων µε 

αλκάλια CNT και HNT καθιστούν τους τελευταίους ως προτιµητέα υλικά σε 

εφαρµογές µπαταριών λιθίου. 
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 Αλληλεπίδραση Η2 µε εµπλουτισµένους µε αλκάλια CNTs, SiCNTs, BNNTs 

 Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση του Η2 µε διάφορες θέσεις δέσµευσης στα 

τοιχώµατα των εµπλουτισµένων µε αλκάλια CNT των νανοσωλήνων πυριτίου-άνθρακα 

(SiCNTs) και βορίου-αζώτου (BNNTs) και µε το υδρογόνο να έχει διάφορες 

διαµορφώσεις προσέγγισης, παρατηρήθηκε ότι: 

- Το µοριακό υδρογόνο δεσµεύεται πιο ισχυρά σε αυτά τα υλικά από ότι στους 

CNTs καθώς υπάρχουν σηµειακά φορτία (µεταφορά φορτίου στους 

εµπλουτισµένους µε αλκάλια νανοσωλήνες, µερικώς ετεροπολικός δεσµός στους 

ΒΝΝΤs και στους SiCNTs) στα τοιχώµατά τους µε αποτέλεσµα να επάγεται πιο 

ισχυρό δίπολο στο µόριο του υδρογόνου από ότι στην περίπτωση των CNTs. 

 

 

 Αλληλεπίδραση Η2 µε CNSs

 Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση του Η2 µε διάφορες θέσεις δέσµευσης στα 

τοιχώµατα του νανοπαπύρου άνθρακα (CNS) παρατηρήθηκε ότι:  

- Η αποθήκευση υδρογόνου στους CNSs δεν είναι εφικτή καθώς στην απόσταση 

που έχουν τα φύλλα τους το υδρογόνο µπορεί να αλληλεπιδράσει µόνο 

ενδόθερµα. 

- Οι CNSs µπορούν να τροποποιηθούν µε την εισαγωγή αλκαλίων στο εσωτερικό 

τους ώστε να ανοίξουν τα φύλλα τους και να αποθηκεύσουν υδρογόνο. Οι 

ενέργεια δέσµευσης µοριακού υδρογόνου στα τοιχώµατα CNS του οποίου τα 

φύλλα έχουν ανοίξει και έχει εµπλουτιστεί µε αλκάλια, είναι πολύ µεγαλύτερες 

από ότι στους CNTs λόγω της παρουσίας φορτίων και µεγάλης ενεργής 

επιφάνειας. 
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