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چكیده
هدف از مقالۀ حاضر ،همنهشت و مشخصهیابی نانوساختار چارچوب فلز آلی  UiO-66است؛
این همنهشت با استفاده از زیرکونیوم تتراکلراید ،ترفتالیک اسید ،انوان -دی متیل فرمامید
و کلروفرم انجام شد UiO-66 .همنهشتشده با تجزیههای  FESEM ،FT-IR ، XRDو BET
مشخصهیابی شد .در منحنی  ،XRDپیکهای مشخصه در زوایای  2θبرابر  8/5 ،7/4و 25/8
درجه مشاهده شد که همنهشت موفق نانوذرات بلورین  UiO-66را تأییدد مدیکندد .تجزیدۀ
 ، FT-IRتشکیل گروههای عاملی مشخصۀ  OHدر  3428 cm-1کشد نامتقدارن O-C-O
در  ،1511 cm-1کشد متقدارن  O-C-Oدر  1311 cm-1و ارتعدا کششدی پیوندد Zr-O
چارچوب در  1882 cm-1را در ساختار  UiO-66نشان داد .نتدایج تجزیدۀ ،FESEMتشدکیل
بلورهای منفرد مکعبی  UiO-66با ریختشناسی هشدتضدلعی را نشدان داد و ندانوذرات در
محدودۀ  38تا  18نانومتر مشاهده شد .منحنی جذب -واجذب نیتدرونن  UiO-66از ندو I
بود و مساحت سطح ویژۀ  ، BETحجم حفرۀ کل و میانگین قطر حفرهها بهترتید برابدر بدا
 1/1121 cm3/g ،1/1138 m2/gو  4/8425 nmحساب شد که مساحت سطح بزرگ و حجم
حفرۀ زیاد  UiO-66را تأیید میکند.

 .1مقدمه
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کلیدواژهها :چارچوب فلدز آلدی،
ندانوذرات بلدوری ،ریخدتشناسدی
هشتضلعیUiO-66 ،

مانند  Zr4+ ،Ce4+و  Ti4+در زمینههای مختل استفاده شدهاند[2و. ]1

چارچوبهای فلزی آلی  ،(MOF) 1مدواد میکرومتخلخدل متشدکل از

شکل ( ،)1طرحوارهای از همنهشت  MOFبا افزودن تعدیلکننده  4را

گدرههدای  2معددنی هسدتند کده بدهوسدیلۀ پیونددهنددههدای  3آلدی

نشددان م دیدهددد .در ایددن رو  ،یددک تعدددیلکننددده (ماننددد یددک

بدا

کربوکسیلیکاسید) با کاتیونهای فلزی  ،5تشکیل خوشه  1مدیدهدد؛

پیونددهندههای آلی در یک حالل مناس تهیه میشوند و شبکههای

سپس در واکن

آلدیMOF ،

بلوری سهبعدی تشکیل میدهندMOF .های بر پایۀ فلدزات سدنگین،

تشکیل میشود[.]3

متصدل شددهاندد؛ ایدنهدا از ترکید

همنهشت و مشخصهیابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66
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یدونهدای فلدزی مختلد

ایدن خوشدههدا بدا پیونددهنددههدای

* سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشکدۀ مهندسی شیمی ،نفت و گاز
1. Metal Organic Frameworks
2. Nodes
3. Linkers

4. Modulator
5. Metal Cations
6. Cluster
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مقاالت
مدالتور

کلستر
متال کاتیونز

MOF
شکل  .1طرحوارهای از همنهشت  MOFبا افزودن تعدیلکننده[.]3

با این وجدود ،بسدیاری از MOFهدا در حضدور آب ناپایددار هسدتند؛

هدمشدبکه UiO-67 ،و ،UiO-68نیدز بدا کشدیدگی پیونددهنددههدا

درنتیجه سودمندی آنها بهشدت محدود میشودUiO-66 .یک شکل

همنهشت میشوند (شکل ( .]3[ ))2برای ترسدیم شدکلهدای ( )1و

رایج از Zr-MOFهاست که دربرابر آب و حرارت باال مقاوم اسدت[.]1

( )2میتوان با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتم و مکانیدک آمداری،

شددددددکل ( )2نمددددددایی از سدددددداختارهای  UiO-67 ،UiO-66و

مدلسازی در مقیاس مولکولی را انجام داد و با ندرمافزارهدایی نظیدر

 UiO-68را نشدددان مدددیدهدددد UiO-66 .از اتصدددال  12خوشدددۀ

گرومکس ،گوسین ،لمپس و غیره معادالت را حل و شبیهسازی کرد.

] [Zr6(µ3-O)4(µ3-OH)4(COO)12و پیونددهندددددههددددای خطددددی

در این راستا ،ساختار هندسی ،پیشنهاد و بهینهسازی میشود ،سپس

دیکربوکسیالت 1ساخته شده است .در داخل خوشۀ هشدتوجهدی،

با اعمال توابد مناسد اندرنی پتانسدیل ،اندرنی سداختار هندسدی

2

بهینهسازی میشود و بعدد از تثبیدت حالدت پایددار از نظدر سداختار

بهطدور متنداوب بدا چهدار  µ3-OHو چهدار  µ3-Oپوشدیده شددهاندد.

هندسی و کمینهشدن انرنی ،میتوان اشکال مشابه شکلهدای ( )1و

عددالوه بددر ایددن ،هسددتۀ [Zr6(µ3-O)4(µ3-OH)4] 3بددهوسددیلۀ

( )2را بهدست آورد .برای اطالعات بیشتر مدیتدوان بده ایدن مراجد

شد

رأس بدهوسدیلۀ  Zr4+اشداال شدده و هشدتوجده مثلثدی

 12کربوکسدددیالت ،منقطددد شدددده کددده خوشدددههدددای

رجو

کرد[.]4-7

] [Zr6(µ3-O)4(µ3-OH)4(COO)12را تشکیل مدیدهندد .دو سداختار

UiO-68

UiO-67

شکل  .2نمایی از ساختارهای  UiO-67 ،UiO-66و ]3[ UiO-68

3. Core

35

2. Triangular Faces

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

UiO-66
1

1. Dicarboxylate

MOFها در مقایسه بدا مدواد معددنی میکرومتخلخدل مرسدوم مانندد

مشخصهیابی محصول همنهشتشده

زئولیتها ،بهدلیل قابلیت کنترل سداختار و عامدلدار کدردن منافدذ،

و  BETبرای حصول اطمینان از تشکیل محصدول مطلدوب ،بررسدی

قابلیت طراحی با انعطافپذیری بیشتری دارند[8و .]2بهعنوان مثدال،

خواهد شد.

حسدن  1و همکداران [ ]1در سدال MOF ،2811هدای بدر پایدۀ ،Zr
 UiO-66و  UiO-66عامدلدارشدده (بدا  SO3Hو  (NH2را همنهشدت

 .2روش آزمایشگاهی

کردند و حذف جذبی داروی پرکاربرد سددیمدیکلوفندا  (DCF) 2را

 1-2مواد

برای اولینبار با MOFها بررسی کردند و نتایج جذب دارو برای این دو

در همنهشدت  MOFاز زیرکونیدومتتراکلرایدد )( (1 ZrCl4بدا درصدد

جاذب ،بدا کدربن فعدال  (AC) 3مقایسده شدد .همنهشدت  UiO-66و

خلوص  )%11استفاده شدد کده از شدرکت ریددل -دهداین  18آلمدان

 NH2-UiO-66طبق رو

گزار شدۀ کاوکا  4و همکاران [ ،]18ولی

با اصالح کوچکی انجام شد .همنهشت  SO3H-UiO-66نیز با توجه به

تهیه شده است .همچنین
بددا درصددد خلددوص

از ترفتالیکاسدید )(C8H6O4

11

)،H2BDC

 ،)%18انوان -دیمتیددلفرمامیددد )(C3H7NO

12

همنهشت حاللگرمایی  5گدزار شددۀ فدو  1و همکداران []11

) ،DMFبا درصدد خلدوص  )%11و کلروفدرم )( 13 (CHCl3بدا درصدد

انجام شدد .در مجمدو  ،جداذبهدای UiO-66بددون گدروهعداملی و

خلوص  )% 11اسدتفاده شدده کده هدر سده از شدرکت مدر

آلمدان

عاملدارشده ،از نظر جنب شناسی و ظرفیت جذب ،عملکدرد بسدیار

تهیه شدهاند.

رو

بهتری نسبت به  ACداشتند که ظرفیت  UiO-66را برای جذب

DCF

اثبات میکند[.]1

 2-2روش همنهشت نانوذرات

در پژوهشددی دیگددر ،آقاجددانزاده  7و همکدداران [ ]12در سددال

ابتددا  52/8گدرم از زیرکونیدومتتراکلرایدد ) (ZrCl4و  37/8گدرم از

 UiO-66 ،2018و  NH2-UiO-66را همنهشت و بهعنوان مواد جداذب

ترفتالیکاسید ) ،(H2BDCهرکدام بهصورت جداگانه به بشدر حداوی

و جاذبهای همنهشدتشدده را

 38میلیلیتر دیمتیلفرمامید ) (DMFمنتقل شد .سپس هر دو بشر

مشخصهیابی کردند .تصاویر  ، FESEMحاکی از ذرات بلوری گرد بدا

بر روی اسدتیرر قدرار داده و بده مددت  28دقیقده بدا دور 258 rpm

شکل منظم برای  UiO-66است و اندازۀ متوسط آنها نیدز در حددود

اختال انجام شد تا بهخوبی در هم منحل شدود .بده ایدن دلیدل کده

 188نانومتر است .وجود پیکهای تیز در الگوهای  XRDنمونهها نیز

انحاللپذیری  ZrCl4در  DMFکم است ،برای انحالل بهتر ،بده مددت

مؤثر و با سمیت سلولی کم  8گزار

نشاندهندۀ درجۀ خوب بلوری بودن در آنهاست.

همنهشت و مشخصهیابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66

مانند FESEM ،FT-IR ،XRD

 5دقیقه از حمام مافوق صوت( با توان  355وات در ولتان  248ولت،

MOFها بهدلیل ظرفیت جذب باال ،امکان عامدلدارکدردن سدطح بدا

فرکانس  58هرتز ،دارای تایمر  5تا  15دقیقه و با قابلیت تنظیم دما

گروههای عاملی ،جنب شناسی جذب سری  ،احیای آسان و قابلیدت

در محدودۀ  48تا  18درجۀ سلسیوس )اسدتفاده شدد .الزم بده ذکدر

استفادۀ مجدد ،بهعنوان جاذبهای مؤثر شدناخته شددهاندد .انتخداب

است که ظرفیت حمام مافوقصوت استفادهشده  1لیتدر بدود کده در

 UiO-66نیز در همین راستا بوده اسدت .بدا توجده بده ویژگدیهدای

انجام آزمای ها به اندازۀ دو سوم حجم آن ،آب ریختده شدد .پدس از

منحصدربهفدرد  UiO-66ازجملده پایدداری سداختاری ،آبگریدزی و

حلشدن  ZrCl4و  H2BDCدر  ،DMFهر دو محلول به یک اتدوکالو

مقاوم بودن نسبت به محیطهای آبی ،این  MOFمیتواند برای حذف

تفلونی با حجم  158میلیلیتر منتقل شد و پدس از بسدتن درب آن،

آالیندههای دارویی از پسابها استفاده شود[ .]2هدف مطالعۀ حاضر،

اتوکالو به مدت  24ساعت درون آون با دمای  128درجۀ سلسدیوس

همنهشت نانوذرات  UiO-66اسن .همچنین تجزیدههدای مربدو بده

قرار گرفت تا محتویات درون آن گرم و همنهشت انجام شود .بعدد از
گذشت  24ساعت ،اتوکالو از آون خارج شدد و پدس از خندکشددن

1. Hasan
2. Diclofenac Sodium
3. Activated Carbon
4. Cavka
5. Solvothermal
6. Foo
7. Aghajanzadeh
8. Low cytotoxic

بهمدت  2الی  3ساعت در دمای محیط ،مدواد درون ظدرف تفلدونی
9. Zirconium Tetrachloride
10. Riedel-De Haën
11. Terephthalic Acid
12. N,N-Dimethyl Formamide
13. Chloroform
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مقاالت

پرتدو ایکدس نموندۀ همنهشدتشدده در شدکل ()4

کمی هم زده شد تا کدامالا یکنواخدت شدود .سدپس مدواد حاصدل از

منحندی پدرا

همنهشت در دور  3288 rpmو بهمدت  5دقیقه سانتریفیون شدد تدا

نشان داده شده است .وجود پیکهایی با توزی باریک و شدت زیاد در

مادۀ همنهشتشده تهنشین شود و مدای اضدافی ) (DMFاز رسدوب

منحنی  XRDحاکی از شدت بلدوری بدودن ذرات اسدت و بندابراین،

جدددا ،سددپس از ظددرف خددارج شددود .در مرحلدۀ بعددد ،بدده رسددوب

درجۀ بلوری بدودن ذرات باالسدت[ .]13عدالوه بدر ایدن ،پیدکهدای

سانتریفیونشده ،دوباره  DMFاضافه شد و بهمدت  2سداعت بدر روی

مشخصه و قوی در زوایای  2θبرابر  5/8 ،4/7و  8/25درجه مشاهده

استیرر قرار گرفت تا اگر مواد جامدی وجود دارد که هنوز حل نشده،

مدیشدود کده ایدن زاویدههدا بدهترتید بده بازتداب از صدفحههدای

در این مرحله درون  DMFحل شود و حفرههدا خدالی (آزاد) شدوند.

بلددددوری متندددداظر یعنددددی [ ]288[ ،]111و [ ]244مربددددو

پس از این مرحله ،سانتریفیون تکرار شد .بعد از انجام سانتریفیون دوم

هستند[ .]14-11همچنین ،پیکهای مشخصه و ضعی تر در زوایای

و خالی کردن مای اضافی ،رسوب تهنشینشده در کلروفرم غوطدهور

 2θبرابر  17/1و  38/8درجه مشداهده مدیشدود کده ایدن زاویدههدا

شد .سپس مواد حاصل ،به بشر منتقل شد و به مدت  5شدبانهروز در

بهترتی به بازتاب از صفحههای بلوری [ ] 8 8 4و [ ]7 1 1مربدو

دمای محیط بر روی استیرر در دور  258 rpmقرار داده شد تا مدادۀ

هستند .در مجمو  ،این پیکهدا بدا پیدکهدای الگوهدای  XRDکده

همنهشتشده فعال شود .بعدد از گذشدت  5شدبانهروز مجددداا یدک

قبالا بدرای  UiO-66گدزار

شددهاندد ،مطابقدت دارد[18و17و.]14

مرحله سانتریفیون انجام شد و دوباره به مادۀ تهنشینشدده ،کلروفدرم

عالوه بر این ،یک پیک ضعی در زاویۀ  2θبرابر  1/12درجه مشاهده

افزوده شد و بعد از غوطهور شدن رسوب در کلروفدرم ،ظدرف حداوی

میشود که مدیتدوان آن را بده حضدور پیونددهنددههدای قطدری در

رسوب و کلروفرم درون آون در دمای  125درجۀ سلسیوس قرار داده

برهمکن

قوی بین پیونددهنده و قسمت معدنی در چارچوب فلدزی

شددد .بعددد از گذشددت  24سدداعت ،رسددوب نهددایی خشددک شددد .در

 UiO-66نسددبت داد[ .]14بنددابراین ،نتددایج نشددان مددیدهددد کدده

شکل ( UiO-66 ،)3همنهشتشده و فعدالشدده بدا کلروفدرم بعدد از

 UiO-66بدا موفقیدت همنهشدت شدده و در سداختار آن ،ناخالصدی

خشکشدن نشان داده شده است.

وجود ندارد.

 2- 1- 3تجزیۀ طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه)(FT-IR

در شکل ( ،)5طی مادون قرمز  UiO-66همنهشتشده آورده شدده
است .در طی  UiO-66یک ندوار شددید و گسدترده در3428 cm-1
مربددو بدده حضددور گددروه  ،OHناشددی از آب بددین بلددوری و آب
متراکمشدهای که به صورت فیزیکی در داخل حفرههدا جدذب شدده،
مشداهده مدیشدود .ندوار مشداهدهشدده در  2124 cm-1مربدو بده
پیوندهای کششی  C-Hاست .ندوار  1511 cm-1را نیدز مدیتدوان بده
کش

نامتقارن  O-C-Oدر ساختار  UiO-66اختصاص داد .نوارهایی

در حدود  1581و  1521 cm-1بهترتید
شکل UiO-66 .3همنهشتشده و فعالشده
با کلروفرم بعد از خشکشدن.

موجود در پیوندد  C=Cو  C-Cحلقدههدای بندزن ترفتالیدکاسدید در
-1

ساختار  MOFاست که با نوار  1511 cmهدمپوشدانی شدده اسدت.
بارزترین پیدک در  1311 cm-1کشد

 .3نتایج و بحث
 1-3شناسایی و مشخصهیابی مادۀ همنهشتشده
 1- 1- 3تجزیۀ پراش پرتو ایكس )(XRD

35

نمایدانگر ارتعدا

معمدول

متقدارن  O-C-Oدر سداختار

 UiO-66را نشان میدهد .نوار در حدود  1882 cm-1ارتعا
پیوند  Zr-Oچارچوب را به نمای
-1

 128cmناشی از ارتعا
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کششی

میگذارد .پیکهدای  748 ،881و

 C-Hو  OHدر لیگاند ترفتالیکاسید است.

در فرکانسهدای پدایین ،حالدتهدای ناشدی از خمد

حالتهای  Zr-Oترکی میشدوند (نوارهدای عمدده در  128 ،748و

 UiO-66تأیید میکند .بنابراین ،طی مادون قرمز نشان میدهد کده

 .)538cm-1همچندین ،هدی ندوار مشخصدی در حددود 1158 cm-1

 UiO-66با موفقیت همنهشت شده است[11و14و.]13

43333

1/4

33333

8/ 2
22/8
33/8

11/1

شدت خطی )(counts

23333

13333

12/1

3
03

13

23

43

( 2درجه)

33

13

23
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 OHو  CHبدا

مشاهده نمیشود که بده وضدوح عددم وجدود  DMFرا در چدارچوب

شکل  .4منحنی پراش پرتو ایکس  UiO-66همنهشتشده.

881
128
748 538
CH
OH

2124
C-H

1882
Zr-O

1511
1311
O-C-O
433

833

1233

1033

C=C
C-C
O-C-O
OH
2333

2433

2833

3233

3428
3033

4333

عدد موج )(cm-1

شکل  .5طیف مادون قرمز  UiO-66همنهشتشده.
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 3-1- 3تجزیۀۀۀ میكروسۀۀكو الكترون ۀی روبش ۀی نشۀۀر می ۀدانی

در کنار هم قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که مرز ذرات بهوضوح مشدخ

)(FESEM

نیست .ذرات  UiO-66اکثدراا بدهصدورت بلدورهدای مکعبدی هسدتند؛

تصدداویر میکروسددکو

الکترونددی روبشددی بددرای مشددخ کددردن

ریخدتشناسدی سدطحی ندانوذرات  UiO-66اسدتفاده و نتددایج آن
در بدددزرگنمددداییهدددای مختلددد از 188 nmتدددا 1 µm
در شکل (( -)1ال  -ت) نشان داده شد .در تصاویر تعداد زیادی ذره
پیداست که در کنار هم قرار گرفته اندد و مدرز اکثدر ذرات مشدخ
است .تصداویر  FESEMشدواهدی را ارائده مدیدهدد کده  UiO-66از
بلورهای منفرد مکعبی با ریختشناسی هشتضلعی و مرزهای واضح
ساخته شدده اسدت کده در کندار یکددیگر رشدد کدردهاندد[28و.]15

با این حال ،در بعضی از ذرات ،شکل ذره کمی از حالت مکعبی خارج
شده و حالت کروی متمایل به مکعبی به خود گرفته اسدت[11و.]13
اندازۀ تعدادی از ذرات بر روی تصویر مشخ

شده کده در محددودۀ

 31تا  57نانومتر متایر و در مجمو کمتر از  188نانومتر اسدت کده
در تعری نانومواد صدق میکند[18و .]14عدالوه بدر ایدن ،بدا دقدت
در تصاویر  ،FESEMبهویژه در بدزرگنمدایی  188ندانومتر ،تخلخدل
ذرات  UiO-66نیز مشاهده میشود.

با این وجود ،در قسمتهایی از تصویر ،چندین ذره به صورت فشدرده

(الف)

(ب)

( )

(ت)

شکل  .6تصاویر  FESEMجاذب  UiO-66در بزرگنماییهای (الف) ( ،111 nmب) ( ،211 nmپ)  511 nmو (ت) .1 µm
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ایزوترم جذب -واجذب نیتدرونن بدرای  UiO-66همنهشدتشدده در

 221/8 cm3/gو  )55/8 nmبسیار بزرگتر و قابلتوجه هسدتند کده

شکل (( -)7ال ) نشان داده شده است .براساس تقسیمبندی آیوپا

علت آن را میتدوان بده رو

برای ایزوتدرمهدا ،منحندی ایزوتدرم جدذب -واجدذب نیتدرونن بدرای

کلروفرم برای فعالسدازی  UiO-66اشداره کدرد کده در کدار نواندگ

 UiO-66همنهشتشده از نو  Iمیباشد؛ جذبی قابل توجه در فشدار

استفاده نشده است .البته در مواردی نیدز عددد گدزار شدده بدرای

نسبی کم که بهوسیلۀ یک وض نسبتاا ثابت افقی طدوالنی بده فشدار

مساحت سطح ویژه بدزرگتدر از  1/1138 m2/gاسدت؛ امدا اخدتالف

نسددبی بدداال امتددداد یافتدده اسددت .ایددن ویژگددی مشخصددۀ ذرات

مقادیر درمقایسه با کار نوانگ ،کمتر است (بهعندوان مثدال ،مقدادیر

میکرومتخلخل است .با این وجود ،یک هیسترزیس 1بین منحنیهای

 1551 m2/gو 21[ )1184 m2/gو.]11

جذب و واجذب وجدود دارد کده ماهیدت ذرات میکرومتخلخدل را در

پراکندگی اندازۀ شعا حفرهها با بدهکدارگیری دادههدای مربدو بده

ترکیدددد بددددا برخددددی ذرات مزومتخلخددددل و ماکرومتخلخددددل

ایزوترم جذب و بدا اسدتفاده از رو

 ،3BJHانددازهگیدری مدیشدود.

نشان میدهد[14و.]13

منحنی پراکندگی اندازۀ شعا حفرههای  UiO-66در شکل (( -)7ب)

مساحت سطح ویژه ،حجدم حفدرۀ کدل و میدانگین قطدر حفدرههدای

آورده شده است .با توجه به شکل ،توزی شعا اکثر حفرهها کم تر از

 UiO-66همنهشتشده در جدول ( )1نشان داده شده است .مساحت

 18نددانومتر اسددت کدده نشددان مددیدهددد اکثددر ذرات بددهصددورت

 BETحساب شده اسدت .بدا توجده بده

میکرومتخلخل یا مزومتخلخل هسدتند .بدا ایدن وجدود ،در محددودۀ

جدول ،مساحت سطح ویژۀ  ،BETحجم حفرۀ کدل و میدانگین قطدر

مشخ شده ذراتی با شعا حفرۀ بزرگتر هم وجود دارند؛ بندابراین،

حفددرههددا بددرای  UiO-66بددهترتیدد برابددر بددا ،1/1138 m2/g

با توجه به آنچه که در مورد نو منحندی ایزوتدرم جدذب -واجدذب

 1421/1 cm3/gو  8425/4 nmاست .این مساحت سدطح بدزرگ و

نیترونن نیز گفته شد ،ماهیت اکثر ذرات همنهشدتشدده بدهصدورت

حجم حفرۀ زیاد ،نشاندهندۀ این است که مواد  UiO-66مدیتوانندد

میکرومتخلخل است؛ با این وجود ،ذرات مزومتخلخل و ماکرومتخلخل

جاذبهایی قوی باشند .این مقادیر در مقایسه با مقادیر گزار شددۀ

نیز در بین ذرات وجود دارد.

سطح ویژه با استفاده از رو

همنهشدت متفداوت ،مدثالا اسدتفاده از

همنهشت و مشخصهیابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66

 4- 1- 3تجزیۀ ایزوترمهای جذب  -واجذب نیتروژن)(BET

میددانگین قطددر حفددرههددای ( UiO-66بددهترتی د ،2/274 m2/g

نوانگ 2و همکاران [ ]28برای مساحت سطح ویژه ،حجم حفرۀ کل و
BKJ-Plot
3/30

033

ADS

ADS

DES
Vp /cm3(STP)g-1

033

3/34

dVp /drp
3/32

333

1

3/ 2

3

3

3
133

13
rp/nm

p/p0

(الف)

(ب)

شکل ( .7الف) منحنی ایزوترم جذب -واجذب ( ،UiO-66ب) منحنی پراکندگی اندازۀ شعاع حفرههای .UiO-66
3. Barret-Joyner-Halenda

1

2. Zhuang

1

1. Hysteresis
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جدول  .1مساحت سطح ویژه ،قطر و حجم حفرات. UiO-66
مساحت سطح ویژه
)(m2/g

برای کاربردهایی مانند جداسازی ،ذخیرهسازی ،جذب ،کاتالیزورهای

میانگین قطر

حجم حفرۀ کل

حفرات

3

)(cm /g

8425/4

آالیندههای دارویی از پساب استفاده کرد.

1421/1

 .4نتیجهگیری کلی

مراجع

هدف از این پژوه  ،همنهشت و مشخصهیابی نانوساختار چدارچوب

Ghosh, P., Colón, Y. J., Snurr, R. Q.,
"Water adsorption in UiO-66: the importance of
defects", Chemical Communications, Vol. 50,
pp. 11329-11331, (2014).
Jang, S., Song, S., Lim, J. H., Kim, H. S., Phan Bach,
T., Ha, K. T., Park, S., Park, K. H., "Application of
Various Metal-Organic Frameworks (MOFs) as
Catalysts for Air and Water Pollution Environmental
Remediation", Catalysts, Vol. 10, p. 195, (2020).
Yuan, S., Feng, L., Wang, K., Pang, J., Bosch, M.,
Lollar, C., Sun, Y., Qin, J., Yang, X., Zhang, P.,
"Stable metal–organic frameworks: design, synthesis,
and applications", Advanced Materials, Vol. 30,
p. 1704303, (2018).
Alimohammady, M., Jahangiri, M., Kiani, F.,
Tahermansouri, H., "Molecular modeling, pKa and
thermodynamic values of asthma drugs", Medicinal
Chemistry Research, Vol. 27(1), pp. 95-114, (2018).
Dowlatabadi, M., Jahangiri, M., Farhadian, N.,
"Prediction of chlortetracycline adsorption on the
Fe3O4 nanoparticle using molecular dynamics
simulation", Journal of Biomolecular Structure and
Dynamics, Vol. 37(14), pp. 3616-3626, (2019).
Eyni, H., Jahangiri, M., Kiani, F., Tahermansouri, H.,
"Investigation on solution pKa and thermodynamic
values of lamivudine and pefloxacin drugs by Ab
initio and DFT method", Journal of Solution
Chemistry, Vol. 47(6), pp. 1079-1095, (2018).
Sharifi, F., Jahangiri, M., "Investigation of the
stability of vitamin D in emulsion-based delivery
systems", Chemical Industry and Chemical
Engineering Quarterly, Vol. 24(2), pp.157-167,
(2018).
Li, H., Eddaoudi, M., O'Keeffe, M., Yaghi, O. M.,
"Design and synthesis of an exceptionally stable and
highly porous metal-organic framework", nature,
Vol. 402, pp. 276-279, (1999).
Hasan, Z., Khan, N. A., Jhung, S. H., "Adsorptive
removal of diclofenac sodium from water with
Zr-based metal–organic frameworks", Chemical
Engineering Journal, Vol. 284, pp. 1406-1413,
(2016).

فلز آلی  UiO-66است .نانوذرات به رو

آزمایشگاهی تولید و سدپس

بهمنظور حصول اطمینان از همنهشت موفق ندانوذرات ،تجزیدههدای
مشخصهیابی  FESEM ،FT-IR ،XRDو  BETانجام شد .در منحندی
 ،XRDپیددکهددای مشخصدده در زوایددای  2θبرابددر  8/5 ،7/4و 25/8
درجه مشاهده شد که همنهشت موفق ندانوذرات بلدوری  UiO-66را
تأیید میکند و عالوه بر این ،وجود پیکهایی با توزی باریک و شدت
زیاد در منحنی  XRDحاکی از شدت باالی بلوری بودن ذرات اسدت.
نوارهای حاصل از تجزیۀ  FT-IRنیز تشکیل گروههای عاملی مشخصۀ
 OHدر  ،3428 cm-1کش

نامتقارن  O-C-Oدر  ،1511 cm-1کش

متقدارن  O-C-Oدر  1311 cm-1و ارتعدا

کششدی پیوندد

Zr-O

چارچوب در  1882 cm-1را در ساختار  UiO-66تأیید کدرد .تصداویر
 FESEMحاکی از تشکیل بلورهای منفرد مکعبی با ریخدتشناسدی
هشتضلعی و مرزهای واضدح در ذرات  UiO-66اسدت کده در کندار
یکدیگر رشد کردهاند .ذرات  UiO-66اکثراا به شکل مکعبدی هسدتند؛
اما در بعضی از قسمتها شکل ذره انددکی از حالدت مکعبدی خدارج
شده و شکل کروی پیدا کرده است .مطابق با تصاویر  ،FESEMاندازۀ
ذرات در محدودۀ  38تا  18ندانومتر اسدت .عدالوه بدر ایدن ،منحندی
ایزوترم جذب و واجذب نیترونن برای  UiO-66از نو  Iاسدت و یدک
هیسترزیس بین منحنی های جذب و واجذب وجود دارد که ویژگدی
مشخصۀ ذرات میکرومتخلخل در ترکی با برخی ذرات مزومتخلخل
و ماکرومتخلخل است .عالوه بر این ،مساحت سطح ویژۀ  ،BETحجم
حفرۀ کل و میانگین قطر حفرههای  UiO-66همنهشتشده ،بهترتی
برابدددر بدددا  1/1421 cm3/g ،1/1138 m2/gو  4/8425 nmاسدددت.
بنابراین مطابق با نتایج حاصلUiO-66 ،با موفقیت همنهشتشده و
همنهشت این ماده میتواند به مقیاسهای بزرگتر نیز توسدعه پیددا
کند و عالوه بر آنMOF ،ها و بهویژه  UiO-66بهدلیدل ویژگدیهدایی

56

ناهمگن و سنسورها ظرفیت خوبی را دارا هستند .همچنین ،میتدوان
در پژوه های آتی از  UiO-66همنهشتشده در حذف و جداسازی

)(nm

1/1138

همچون مساحت سطح بزرگ ،حجم حفرۀ زیاد و قابلیت اصالح سطح
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