
27

  چكیده طرح: 
چارچوب هـای فلز-آلـی)MOFs(  دسـته ای از تركيبـات متخلخـل نوظهـور هسـتند كـه یكـی از پتانسـيل های 
كاربـردی آنهـا ذخيـره و جداسـازی گازهـا )ماننـد هيـدروژن، متـان، اسـتيلن، دي اكسـيد كربـن و اكسـيژن( 
می باشـد. هـدف از ایـن طـرح دسـتيابی بـه دانـش طراحـی و سـنتز چارچوب هـای فلز-آلـی نانـو متخلخـل 
بـراي ذخيـرة گاز متـان )كـه بيـش از 95 درصـد حجـم گاز طبيعـی را تشـكيل می دهـد( در فشـاری حدود 35 
بـار و دمـای محيـط بـوده كـه می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای بنزیـن و CNG در بـاک خودرو هـا باشـد. 
كار انجـام شـده در ایـن راسـتا شـامل سـنتز، شناسـایی و آناليـز سـاختاری یـك چارچـوب فلز-آلـی آنيونـی
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دی كربوكسـيالت، DMA = دی متيـل آميـن و DMF = N وN- دی متيـل فرماميد( بوده كه شـانزدهمين چارچوب 
فلز-آلـی آنيونـی سـنتز شـده در دنيا می باشـد. چارچوب هـای فلز-آلـی آنيونی خود زیـر مجموعـه ای از چارچوب های 
فلز-آلـی می باشـند كـه بـه دليل ویژگی سـاختاری آنهـا و حضور كاتيـون آلی در حفـرات آنها، تنها تعـداد محدودی از 
آنهـا سـنتز و گزارش شـده اسـت. حضـور كاتيون هـای آلـی+HDMA  در كانال های ایـن چارچوب فلز-آلی با شـبكه 
آنيونـی، امـكان تعویـض پساسـنتزی آن ها را با یون هـای فلـزی چـون+Li+، Na+  ،Cu2  + ،Ni2 و +K فراهم می نماید. 
بدیـن ترتيـب فراینـد تعویـض كاتيـون ایـن چارچـوب فلز-آلـی با یون هـای ذكر شـده صـورت گرفتـه و فرمول های 
مولكولـی آنهـا توسـط آناليزهـای 1H-NMR ،CHN، ICP، XRD و TGA تعييـن گردیـد. در مرحلـه بعد این شـش 
تركيـب فعـال گردیـده و ميـزان ذخيـره ی گاز متان در آنهـا مورد مطالعه قـرار گرفت. نتایج نشـان می دهـد كه نمونه 

تعویـض كاتيـون شـده با +Li بيشـترین ميـزان ذخيـره ی گاز متان را دارا می باشـد.
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