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การจําลองพลวัตเชิงโมเลกุลสําหรับกระบวนการแพรของกาซผสมระหวาง

ไฮโดรเจนและมีเทนในวัสดุโครงขายโลหะอินทรียชนิด Zn(tbip) 

Molecular Dynamics Simulation for Diffusion of H2/CH4 Mixture 

in Metal-Organic Framework Zn(tbip) 
คมพิชิต สีหามาตย 1 

 

บทคัดยอ 

ใชวิธีการจําลองพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อศึกษากระบวนการแพรของทั้งระบบกาซเดี่ยว และกาซผสมระหวาง

ไฮโดรเจนและมีเทนในวัสดุโครงขายโลหะอินทรียชนิด Zn(tbip) ที่อุณหภูมิ 298 K นําผลมาใชวิเคราะหเพื่อหาคา

สัมประสิทธ์ิการแพร ( sD ) และคาการแพรจําเพาะ ( diffS ) ของโมเลกุลกาซทั้งสองพบวาทั้งในระบบกาซเดี่ยวและ

กาซผสมคา sD  ของไฮโดรเจนอยูระหวาง 2.0×10-8-1.0×10-7 m2/s มากกวาของมีเทนที่มีคาอยูระหวาง  

3.0×10-9-2.0×10-8 m2/s ในระบบกาซผสมคา diffS  ที่คํานวณไดตางจากคา Knudsen selectivity ( ,diff KnS ) โดย 

diffS / ,diff KnS  มีคาอยูระหวาง 1-2.5 ความแตกตางที่เกิดขึ้นเปนผลเน่ืองจากมีเทนถูกดูดซับที่ผิวของ Zn(tbip) ได

ดีกวาไฮโดรเจน และคา diffS  อยูระหวาง 3-7 แสดงวา Zn(tbip) สามารถใชประโยชนสําหรับแยกกาซผสมระหวาง

ไฮโดรเจนและมีเทนได 
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ABSTRACT 

Molecular dynamics simulations were used to study the diffusion of H2, CH4 and their 

equimolarmixtures inmetal-organic framework Zn(tbip) at 298 K. The results were analyzed to 

obtain the self-diffusivities ( sD ) and the diffusion selectivities ( diffS ) of the molecules. In both 

pure and mixture, the sD  values of H2are in the range of 2.0×10-8-1.0×10-7 m2/sandlarger than 

that of CH4, 3.0×10-9-2.0×10-8 m2/s. In mixtures, the diffS was determined to be different from the 

Knudsen selectivity ( ,diff KnS ), giving the values of ,/diff diff KnS S  in the rage of 1-2.5. This different is 

attributable to the fact that methaneis more strongly adsorbed than hydrogen at pore walls of 

Zn(tbip). The diffS  values are in the range of 3-7, indicating that Zn(tbip) can be useful for 

separating H2/CH4 mixtures. 

 

คําสําคัญ: โครงขายโลหะอินทรียชนิด Zn(btip)  สัมประสิทธ์ิการแพร  กาซผสมระหวางไฮโดรเจนและมีเทน  

การแพรจําเพาะ 

Keywords: Metal-organic framework Zn(tbip), Self-diffusivity, H2/CH4Mixture, Diffusion selectivity 

 

บทนํา 

วัสดุโครงขายโลหะอินทรีย (metal-organic 

frameworks; MOFs) (Yaghi et al., 2003; Yaghi 

and Li, 2009) เปนวัสดุชนิดใหมท่ีถูกพัฒนาข้ึนใหมี

โครงสรางที่แข็งแรงมีความยืดหยุนสูง ทนตออุณหภูมิ

สูงไดดี มีพื้นที่ผิวมาก มีความเปนรูพรุนที่เปนระบบ 

และ มีความหนาแนนต่ํ า  โครงสร างของ  MOFs 

ประกอบขึ้นจากสวน secondary building units 

(SBUs) ซ่ึงเปนพวกไอออนโลหะหรือกลุมของออกไซด

โลหะ (metal ions or metal oxide cluster) 

เช่ือมตอกับสวนลิแกนอินทรีย (organic ligands) เกิด

เปนโครงขายโลหะอินทรียในระดับนาโนเมตรทั้งใน

ลักษณะ 1 2 หรือ 3 มิติ คุณสมบัติเดนเฉพาะตัวของ 

MOFs คือลักษณะทางโครงสรางและหมูฟงกชันของ 

MOFs สามารถออกแบบและปรับแตงไดหลากหลายทั้ง

กอนและขณะถูกสังเคราะหดังน้ัน MOFs จึงกลายเปน

วัสดุแหงความหวังแทนที่วัสดุดั้งเดิมพวกโลหะไฮไดรด 

(metal hydrides) ซีโอไลต (zeolites) แอกทิเวตเต็ต

คารบอน (activated carbon) และคารบอนนาโนทิวบ 

(carbon nanotubes) สําหรับการประยุกตใชงานดาน

การกักเก็บกาซ (gas storage) การแยกกาซและการทํา

ใหกาซบริสุทธ์ิ (gas separation and purification) 

ทําตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) และเปนตัวตรวจจับ

สัญญาณ (sensor) เปนตน (Czaja et al., 2009) 

ปจจุบัน MOFs ถูกสังเคราะหไดแลวหลาย

หม่ืนชนิด มีงานวิจัยจํานวนมากมุงเนนพัฒนา MOFs 

เพื่อไปเปนวัสดุสําหรับกักเก็บกาซเช้ือเพลิง (Zhou et 

al.,2007; Furukawa and Yaghi, 2009; Yaghi and 

Li, 2009) เชน ใชกักไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4) 

เพื่ อให เป นแหลงพลังงานทดแทนที่ เ ปน มิตรต อ

ส่ิงแวดลอมในอนาคต  อย าง ไร ก็ตามการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการแยกและการกักเก็บกาซโดยใช 

MOFs ยังตองอาศัยขอมูลเชิงลึกทางโครงสรางและ

พื้ น ผิ ว ข อ ง  MOFs สํ า ห รั บ ก า ร ดู ด ซั บ ร ว ม ทั้ ง

กระบวนการดูดซับ (adsorption) และกระบวนการ

แพร (diffusion) ของโมเลกุลกาซตาง ๆ ในโครงขาย
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ของ MOFs ดวยแตถึงปจจุบันงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่องน้ี

ยังถือวาเปนชวงเริ่มตนและในปจจุบันงานวิจัยทางดาน

คอมพิวเตอรโดยใช วิธีการจําลองพลวัตเชิงโมเลกุล 

(molecular dynamics simulations; MD) 

(Wehring et al., 2010; Keskin, 2011) มีบทบาท

และเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเกิดความเขาใจเชิงลึก

ถึงสมบัติทางโครงสรางและเชิงพลวัตของโมเลกุลกาซ

ชนิดตาง ๆ ในวัสดุ MOFs ขอมูลจากวิธี MD จะชวย

สรางองคความรูที่ สําคัญสําหรับการออกแบบการ

สังเคราะหและการประยุกตใชงาน MOFs ในอนาคต 

Zn(tbip) (H2tbip = 5-tert-butyl 

isophthalic acid) (Pan et al., 2006) เปนหน่ึงใน 

MOFs ที่มีลักษณะโครงสรางภายในเปนรูเปดใน 1 มิติ 

(1-dimensional pores)โดยแตละรูเปดมีสวนที่เปนขอ

หรือกระเปาะ (segment) ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 5 

โดยขนาดของรูเปดระหวางกระเปาะหรือหนาตาง 

(window) มีคาประมาณ 4.5 


 เน่ืองดวยลักษณะ

ทางโครงสรางดังกลาวทําให Zn(tbip) มีคุณสมบัติเดน

คือมีโครงสรางที่แข็งแรงคงสภาพไดดีท่ีอุณหภูมิสูงและ

มีความสามารถในการแยกกาซผสมไดด ี

งานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาการ

ดูดซับและการแพรของกาซผสม (gas mixture) ใน

โครงขาย MOFs ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน

ทั้งน้ีเพราะผลที่ไดสามารถนําไปวิเคราะหและทํานาย

การทํางานของ MOFs ในฐานะเปนวัสดุสําหรับการ

แยกกาซ Krishna and van Baten (2009) รายงาน

คาสัมประสิทธการแพรของกาซผสมหลายชนิดใน 

Zn(tbip) โดยใชแบบจําลอง Zn(tbip) เปนโครงขาย

แบบแข็งเกร็ง (rigid framework) สวน Seehamart 

et al. (2010) รายงานใหเห็นอยางชัดเจนวา

แบบจําลองของ Zn(tbip) ที่เปนโครงขายแบบยืดหยุน 

(flexible framework) มีความสมจริงมากกวา โดย

โครงขายแบบยืดหยุนแสดงอิทธิพลที่สําคัญตอการแพร

ของอีเทนใน Zn(tbip) และพฤติกรรมการแพรของ 

อี เทนใน Zn(tbip) ที่พบจากการใชแบบจําลอง น้ี

สอดคลองกับผลการทดลองของ Heinke et al. 

(2009) 

Pan et al. (2006) รายงานคาไอโซเทอรม

ของการดูดซับ (adsorption isotherm) ของกาซเดี่ยว

ไฮโดรเจนและมีเทนใน Zn(tbip) แตจนถึงปจจุบันยังไม

มีรายงานผลการทดลองการดูดซับและการแพรของกาซ

ผสมระหวางไฮโดรเจนและมีเทน (H2/CH4 mixture) 

ใน Zn(tbip) ทั้งน้ีเ น่ืองจากความยุงยากของการทํา

ระบบ อยางไรก็ตาม Liu and Johnson (2009) ไดใช

แบบจําลองทางคอมพิวเตอรศึกษาการการดูดซับและ

การแพรของกาซผสม H2/CH4 ใน Zn(tbip) โดยใช

แบบจําลองของ Zn(tbip) เปนโครงขายแบบแข็งเกร็ง 

พวกเขารายงานวา Zn(tbip) อาจเปนวัสดุที่มีประโยชน

สําหรับแยกกาซผสม H2/CH4 เน่ืองจากในระบบกาซ

ผสม H2/CH4ใน Zn(tbip) ยังมีขอมูลเชิงลึกที่นาสนใจ

และเปนประโยชนที่รอการเปดเผยดังน้ันในงานวิจัยน้ี

เราจึงใชแบบจําลองของ Zn(tbip) ที่เปนโครงขายแบบ

ยืดหยุนศึกษากระบวนการแพรและการดูดซับของทั้ง

กรณีกาซเดี่ยวไฮโดรเจนและมีเทนและระบบกาซผสม

ระหวางกาซทั้งสองที่อุณหภูมิ 298 K 
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รูปท่ี 1 แบบจําลองของโครงขาย Zn(tbip) ไฮโดรเจน และมีเทน 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

งานวิ จัย น้ี ใช วิ ธี  MD ด วย โปรแกรม 

DL_POLY (Smith, 2006) ที่คอมไพลบนระบบ 

ปฏิบัติการ Linux สําหรับจําลองแบบพลวัตโมเลกุล

ไฮโดรเจนและมีเทนทั้งกรณีกาซเดี่ยวและกาซผสมใน 

Zn(tbip) โดยใชแบบจําลองZn(tbip) เปนโครงขาย

แบบยืดหยุน คาพารามิเตอรสําหรับสนามแรงกระทํา

ระหวางอะตอม (force fields) คาพลังงานศักยแบบ

สรางพันธะ (bonded potentials) และแบบไมสราง

พันธะ (non-bonded potentials) รวมทั้งประจุของ

ทุกอะตอมในโครงขาย Zn(tbip) เหมือนที่อธิบายไวใน 

Seehamart et al. (2009) สวนโมเลกุลไฮโดรเจนเรา

ใชแบบจําลอง three-site model (Xue et al., 

2009) โดยความยาวพันธะระหวาง H-H เทากับ 0.74




 ป ร ะ จุ บน อ ะ ต อม  H เ ท า กั บ  +0.468e 

(e=1.6022×10-9 C) และที่ศูนยกลางมวล (center of 

mass) มีประจุ -0.936e และมีคาพารามิเตอรสําหรับ

อันตรกิริยาแบบเลนนารด-โจนส (LJ interactions) คือ

2H B/ 36.7Kk 
 
และ

2H 2.958A 


 
สวนโมเลกุล

มีเทนเราใชแบบจําลอง  united atommodel 

(Martinand, 1998) โดยมีเทนเปนโมเลกุลไมมีประจุ มี

คาพารามิเตอรสําหรับอันตรกิริยาระหวางอะตอมคือ 

4CH B/ 148.0Kk   และ
4CH 3.73A 



 
แบบจําลอง

โครงขาย Zn(tbip) พรอมทั้งแบบจําลองของไฮโดรเจน

และมีเทนแสดงในรูปที่ 1 

อันตรกิริยาระหวางอะตอมของ Zn(tbip) 

และอะตอมของโมเลกุลกาซทั้งสองชนิดถูกอธิบายดวย

ผลรวมของอันตรกิริยาทั้งอันตรกิริยาแบบเลนนารด-

โจนส และ อันตร กิ ริ ย าไฟฟ าสถิ ต  ( electrostatic 

interaction) สวนคาพารามิเตอรสําหรับอันตรกิริยา

ระหวางอะตอมตางชนิด (LJ cross-interactions) ของ

Zn(tbip) และโมเลกุลกาซทั้งสองหาไดจาก Lorentz-

Berthelot mixing rules ในวิธี MD กลองแบบจําลอง 

(Simulation box) มีขนาดเทากับ 28.863


×49.992




×39.855


บรรจุ 5 ยูนิตเซลลของ Zn(tbip) ที่

ประกอบดวยจํานวนอะตอมทั้งหมด 5,220 อะตอม ใช

เง่ือนไขขอบเขต (periodic boundary conditions) 

ทั้ ง  3 มิติ  และการคํ านวณอันตร กิริ ย าแบบ 
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เลนนารด-โจนสใช cutoffradius เทากับ 12


 ใช

เทคนิค Ewald summation สําหรับคํานวณ long-

range electrostatics และในงานวิจัยน้ีท้ังกรณีกาซ

เดี่ยวและกาซผสม ทุกคาความเขมขนของโมเลกุลกาซ 

(Concentration) มีจํานวนโมเลกุลกาซเทากันในแตละ

รูเปดของ Zn(tbip) 

ในการลําจองแบบดวยวิธี MD คุณสมบัติเชิง

พลวัตของโมเลกุลในระบบถูกอธิบายดวยสมการการ

เคล่ือนที่ของนิวตันซ่ึงใหผลเฉลยเปนตําแหนง ความเร็ว 

และความเรงที่เปล่ียนไปตามเวลาของทุกๆอะตอมใน

ระบบ สมการถูกอินทิเกรตโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

(finite difference method) ดวยอัลกอลิทึมแบบ 

velocity Verlet (Smith, 2006) ใชชวงเวลา (time 

step; t ) เทากับ 1fs โดยคํานวณในระบบ 

canonical (NVT) ensemble ที่อุณหภูมิ 298 K 

ควบคุมอุณหภู มิดวย  Nosé-Hooverthermostat 

algorithmโครงสรางเริ่มตนถูกปรับใหเขาสูอุณหภูมิที่

ต อง การด วย การปรั บค าค วามเร็ วของอะตอม 

(rescaling the velocities) เปนเวลา 0.5 ns แลว

ปลอยใหระบบอยูที่อุณหภูมิ 298 K โดยไมมีการปรับ

คาความเร็วอีก 0.5 ns หลังจากน้ันขอมูลคือ ตําแหนง

ความเร็ว และความเรงของทุกๆอะตอมในระบบจะถูก

เก็บทุก ๆ 100 fs เปนเวลา 5 ns เพื่อใชสําหรับการ

วิเคราะหผล 

คาสัมประสิทธ์ิการแพร (self-diffusivity, 

sD ) เปนคาที่บงบอกสภาพการเคล่ือนที่ไดของแตละ

โมเลกุล ภายใตวงลอมของกลุมโมเลกุลชนิดเดียวกัน

หรือตางชนิดสามารถคํานวณไดโดยตรงจากวิธี MD 

โดยอาศัยสมการของไอนสไตน (Einstein equation) 

(Seehamart et al., 2011) คือ 

2
, , ,

1

,

1 1 [ ( ) ( )]
2
MSD

2

lim
iN

s i l i l i
t li

s i

D z t t z t
N t

D
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(1) 

เม่ือ ,s iD คือ สัมประสิทธ์ิการแพรของโมเลกุลชนิด i  

,l iz คือ เวกเตอรบอกตําแหนงใน 1 มิติของ

โมเลกุล l  ชนิด i ที่เวลา t  

iN คือ จํานวนของโมเลกุลชนิด i  

MSD คือ การกระจัดยกกําลังสองเฉล่ีย (mean-

square displacement) ของโมเลกุลในชวงเวลา t  

โ ด ย ใ ช สมการ  ( 1)  เ ร าส ามาร ถหาค า

สัมประสิทธ์ิการแพรไดทั้งในระบบกาซเดี่ยวและกาซ

ผสม โดยการเขียนกราฟความสัมพันธระหวาง MSD 

กับเวลา t  แลวคาสัมประสิทธ์ิการแพรสามารถคํานวณ

ไดจากคาความชันกราฟในชวงเวลาที่ยาวนานเพียงพอ 

ดังแสดงเปนตัวอยางในรูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 2 กราฟแสดง MSD กับเวลา ของกาซผสม H2/CH4Zn(tbip) เสนประเปนการฟตเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิการ-

แพร 
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ความสามารถของ Zn(tbip) ในการแยกกาซ

ผสมสามารถบอกไดดวยคาการแพรจําเพาะ (Diffusion 

selectivity ; diffS ) (Krishan and van Baten, 2011) 

โดยนิยามคืออัตราสวนระหวางสัมประสิทธ์ิการแพรของ

โมเลกุลชนิดที่ 1 (H2) กับสัมประสิทธ์ิการแพรของ

โมเลกุลชนิดที ่2 (CH4) น่ันคือ 

1

2

s
diff

s

DS
D

                       (2) 

เม่ือ 1sD คือสัมประสิทธ์ิการแพรของโมเลกุลชนิดที ่1 

2sD คือสัมประสิทธ์ิการแพรของโมเลกุลชนิดที ่2 

หากคาการแพรจําเพาะมากกวา 1 แสดงวาโมเลกุล

ชนิดที่ 1 มีอัตราการแพรเร็วกวาโมเลกุลชนิดท่ี 2 และ

ในงานวิจัยน้ีคาการแพรจําเพาะท่ีไดจากวิธี MD จะถูก

เปรียบเทียบกับคา Knudsen selectivity ( ,diff KnS ) 

(Krishan and van Baten, 2011) ที่คํานวณจาก

สมการ 

2
,

1
diff Kn

MS
M

                    (3) 

เม่ือ 1M  คือ มวลโมเลกุลของโมเลกุลชนิดที ่1 

2M  คือ มวลโมเลกุลของโมเลกุลชนิดที ่2 

เพื่อนําไปสูการอภิปรายกระบวนการแพรและการดูด

ซับของทั้งกรณีกาซเดียวและกาซผสม H2/CH4 ใน

โครงขาย Zn(tbip) 

 

 

 

ผลการวิจัย 

คาสัมประสิทธ์ิการแพรของไฮโดรเจนและ

มีเทนทั้งกรณีกาซเดี่ยวและกาซผสมในชวงความเขมขน

รวม (total concentration; tc ) ที่ทําการศึกษาแสดง

ในรูปที่ 3 โดย 1 2tc c c   เม่ือ 1c  คือความเขมขน

ของไฮโดรเจนและ 2c  คือความเขมขนของมีเทนคา

สัมประสิท ธ์ิการแพรของ ไฮโดร เจนอยู ระหว าง  

2.0×10-8-1.0×10-7 m2/s สวนของมีเทนอยูระหวาง 

3.0×10-9-2.0×10-8 m2/s ซ่ึงจะเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิ

การแพรของไฮโดรเจนมากกวาของมีเทน ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ความจริงที่วา การแพรของกาซในวัสดุที่มีรูพรุนที่ซ่ึงรู

พรุนมีขนาดเล็กกวาระยะทางเฉล่ียทีโ่มเลกุลเคล่ือนที่ได

โดยไมชนกัน (mean free path) กาซที่มีมวลโมเลกุล

นอยกวาจะสามารถแพรผานรูพรุนไดดีกวากาซที่มีมวล

โมเลกุลมากกวา นอกจากน้ีทั้งกรณีกาซเดี่ยวและกาซ

ผสมคา สัมประสิทธ์ิการแพร ขึ้น กับความเข มขน 

(loading-dependence of self-diffusivity) กลาวคือ

คาสัมประสิทธ์ิการแพรลดลงเม่ือคาความเขมขนเพิ่มขึ้น 

โดยสาเหตุเกิดจากการกีดขวางกันเองของโมเลกุล 

(mutual steric hindrance) ที่กําลังแพรภายในวัสดุที่

มีรูพรุน พฤติกรรมน้ีเกิดกับการแพรของกาซหลายชนิด

ในหลากหลาย MOFs (Krishna and van Baten, 

2009; Wehringet al., 2010; Seehamart et al., 

2011)

 
รูปท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิการแพรของไฮโดรเจนและมีเทน 
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รูปท่ี 4 คาพลังงานอิสระของ H2 และ CH4 ใน Zn(tbip) 

 

นอกจากน้ีในรูปท่ี  3 จะเห็นไดวาท่ีความ

เขมขนรวมต่ํา ๆ คาสัมประสิทธ์ิการแพรของไฮโดรเจน

ในกาซผสมนอยกวาคาสัมประสิทธ์ิการแพรของมันเอง

ในกาซเดี่ยว ในทางตรงกันขามคาสัมประสิทธ์ิการแพร

ของมีเทนในกาซผสมมากกวาคาสัมประสิทธ์ิการแพร

ของมันเองในกาซเดี่ยว สาเหตุของพฤติกรรมการแพร

ดังกลาว เน่ืองจากโมเลกุลกาซท่ีแพรเร็วกวา (H2) ชวย

ฉุดลาก (drag) โมเลกุลท่ีแพรชากวา (CH4) ใหแพรเร็ว

ขึ้น ในขณะเดียวกันโมเลกุลท่ีแพรชากวาจะฉุดรั้ ง 

(decelerate) การแพรของโมเลกุลกาซท่ีแพรเร็วกวา

ใหแพรชาลงขณะท่ีโมเลกุลท้ังสองแพรผานรูเปดของ 

Zn(tbip) 

เพื่อใหความเขาใจถึงลักษณะทางโครงสราง

และคุณสมบัติเชิงพลวัตของโมเลกุลกาซท่ีกําลังแพรใน 

Zn(tbip) เราไดคํานวณหาคาพลังงานอิสระ (free 

energy; ( )F z ) (Chandler,1978) บางครั้งรู จักใน

นามของ potential of mean force (PMF) มีคา

เทากับงานเฉล่ียที่ตองใหแกโมเลกุลสําหรับการยาย 

(หรือการแพร) โมเลกุลจากตําแหนงหน่ึงไปยังตําแหนง

ที่กําหนด โดยการยายตําแหนงโมเลกุลใดๆจะถูกตาน

จากแรงอันตรกิริยาอันเกิดจากทุกๆอะตอมในระบบ 

โ ด ย ค า พ ลั ง ง า น อิ ส ร ะ ห า ไ ด จ า ก ส ม ก า ร 

B( ) ln ( )F z k T z  แ ล ะ ใ ช วิ ธี  histogram 

sampling (Chipotand, 2007) เม่ือ Bk  คือคาคงที่

ของโบลตซมานน (Boltzmann constant) T  คือ 

อุณหภู มิ ในหน วย เคล วิน และ  ( )z  คือ  ความ

หนาแนนเ ชิงตําแหนงหรือโอกาสที่จะพบโมเลกุล 

(probability) ตามแนวแกนของรูเปด ในกรณีกาซเดี่ยว

คาพลังงานอิสระสําหรับการแพรของไฮโดรเจนและ

มีเทนที่ความเขมขน 1.2 โมเลกุลตอยูนิตเซลล (มี

จํานวนโมเลกุลกาซเพียง 1 โมเลกุลใน 1 รูเปด) แสดง

ดังรูปที่ 4 

จากรูปที่ 4 ตําแหนงต่ําสุดและสูงสุดของ

พลังงานอิสระสอดคลองกับตําแหนงของกระเปาะและ

ตําแหนงหนาตางตามลําดับ กลาวอีกอยางคือตําแหนง

ก่ึงกลางของกระเปาะตามแนวแกน z อยูที่ -16 -8 0 8 

และ 16 A


เน่ืองจากที่ตําแหนงใดๆหากคา ( )F z  มีคา

นอยแสดงวาโอกาสทีจ่ะพบโมเลกุลที่ตําแหนงน้ันมีมาก 

(และเปนจริงหากกลาวตรงขาม) ทําใหเราทราบวาทั้ง

ไฮโดรเจนและมีเทนใชเวลาสวนมากเคล่ือนที่แบบสุม

กลับไปกลับมาภายในกระเปาะและใชเวลาสวนนอยอยู

ที่ตําแหนงหนาตางระหวางกระเปาะกอนที่จะกระโดด

ขามไปยังกระเปาะที่อยูติดกัน การกระโดดขามระหวาง

กระเปาะเปนพฤติกรรมการแพรของทั้งไฮโดรเจนและ

มีเทนในโครงขาย Zn(tbip) และจากรูปที่ 4 ที่ตําแหนง

หนาตางความสูงของกําแพงพลังงานอิสระ (free 
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energy barrier) ที่ ไฮโดรเจนตองกระโดดขามมี

คาประมาณ 8.1 kBT สวนของมีเทนประมาณ 8.5 kBT 

ดังน้ันไฮโดรเจนจึงแพรไดเร็วกวาและมีคาสัมประสิทธ์ิ

การแพรมากกวามีเทน 

เพื่อใหเห็นพฤติกรรมการดูดซับของกาซผสม 

H2/CH4 ภายในโครงข าย Zn(tbip) เ ราไดหาการ

กระจายของจุดศูนยกลางมวลของไฮโดรเจนและมีเทน 

บนระนาบ xy ภายในรูเปดของ Zn(tbip) ผลที่ไดแสดง

ในรูปที่  5 ซ่ึงจะเห็นวาไฮโดรเจนที่ มีขนาดเ ชิง

จลนพลศาสตร (kinetic diameter;  ) เทากับ 

2.958 A


 สามารถเคล่ือนที่แบบสุมกระจายไดทั่วทุก

สวนทั้งภายในกระเปาะและรูเปดและที่ความเขมขนสูง

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบริเวณท่ีไฮโดรเจนชอบอยู

คือตรงกลางรูเปดและใกลหนาตางระหวางกระเปาะ ทํา

ใหไฮโดรเจนกระโดดขามไปยังกระเปาะท่ีอยูติดกันได

งาย และเปนผลทําใหไฮโดรเจนมีสัมประสิทธ์ิการแพร

มากกวามีเทน 

ส วน มี เ ทน มี ขนาด เ ชิ ง จ ลนพล ศาสต ร  

( 3.73A 


) ใหญกวาไฮโดรเจนซ่ึงจากรูปจะเห็น

อยางชัดเจนวาทั้งกรณีความเขมขนรวมต่ําและโดย

เฉพาะที่ความเขมขนรวมสูง ๆ บริเวณผิวดานในของ

กระเปาะที่เรียกวา leaf site (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) เปน

บริเวณที่ดูดซับมีเทนไดมาก (adsorption site) ซ่ึงเปน

การดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) เกิดขึ้นเม่ือ

มีเทนเขาใกลชิดกับผิวของ Zn(tbip) แลวมีเทนยึดเกาะ

กับผิวของกระเปาะดวยแรงอยางออนที่เรียกวา แรง

แวนเดอรวาลส (Van der Waals forces) เน่ืองจาก

มีเทนถูกดูดซับไดดีท่ีบริเวณผิวของ Zn(tbip) ดังน้ัน

มีเทนจึงแพรไดชาและมีคาสัมประสิทธ์ิการแพรนอย

กวาไฮโดรเจน 

เพื่อใหทราบถึงความสามารถของ Zn(tbip) 

ในการแยกกาซผสม H2/CH4 เราไดคํานวณคา diffS

โดยใชขอมูลจากวิธี MD และสมการ (2) ผลที่ไดแสดง

ในรูปที่ 6 ซ่ึงในรูป กราฟเสนพรอมสัญลักษณ  เปน

ขอมูลที่คํานวณจากคา sD ของไฮโดรเจนและมีเทนใน

ระบบกาซผสมไดคา diffS  อยูระหวาง 3-7 ในชวงความ

เขมขนรวมที่เราทําการศึกษา อยางไรก็ตามในชวงความ

เขมขนรวมเดียวกัน Liu and Johnson (2009) ได

รายงานคา diffS  อยูระหวาง 16-33 มากกวาคาที่เรา

พบทั้งน้ีอาจเปนเพราะความแตกตางของแบบจําลอง

ของ Zn(tbip) เน่ืองจากพวกเขาใชเปนแบบแข็งเกร็ง

แตในงานวิจัยน้ีใชเปนแบบยืดหยุน นอกจากน้ีเพื่อ

เปรียบเทียบ กราฟเสนพรอมสัญลักษณ  คือขอมูล

ที่คํานวณจากคา sD  ของไฮโดรเจนและมีเทนจาก

ระบบกาซเดี่ยว ซ่ึงใหไดคาคอนขางคงที่ประมาณ 7 

ตลอดชวงความเขมขน สวนกราฟเสนทึบ คือคา ,dif KnS  

คํานวณจากสมการ (3) มีคาเทากับ 8  และเขียนไวใน

รูปเดียวกัน (รูปที่ 6) 

นอกจากน้ีรูปที่ 6 มีส่ิงที่นาสนใจอีกคือที่

ความเขมขนรวมต่ําสุดที่ เราศึกษาใน 1 รู เปดของ 

Zn(tbip) มีจํานวนของไฮโดรเจนและมีเทนผสมกันอยู

เพียงอยางละ 1 โมเลกุล ซ่ึงอาจกลาวไดวาที่ความ

เขมขนน้ียังไมมีโมเลกุลกาซชนิดใดถูกดูดซับที่ผิวของ 

Zn(tbip) ซ่ึงคา 3.12diffS   ใกลเคียงกับคา ,diff KnS  
แตเม่ือความเขมขนรวมเพิ่มขึ้น กลาวคือเม่ือมีเทนถูก

ดูดซับที่ผิวของ Zn(tbip) ไดมากขึ้น คา diffS  แตกตาง

จากคา ,diff KnS  มากขึ้น และความแตกตางคอนขาง

คงที่ในชวงความเขมขนสูงๆ โดย diffS / ,diff KnS  มีคาอยู

ระหวาง 1-2.5 ความแตกตางของคาทั้งสองเปนผล

เ น่ืองจากความแรงของการดู ด ซับ  (Adsroption 

strenght) ระหวางมีเทนกับผิวของ Zn(tbip) ซ่ึงมีคา

เพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของมีเทนมากขึ้นและมากกวา

ของไฮโดรเจนความแตกตางที่เกิดขึ้นบงบอกถึงอิทธิพล

ของการดูดซับตอคาสัมประสิทธ์ิการแพรและคาการ

แพรจําเพาะของระบบกาซผสม ซ่ึงโดยปกติจะเกิดขึ้น
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เม่ือโมเลกุลชนิดที ่2 ถูกดูดซับไดดีกวาโมเลกุลชนิดที่ 1 

Krishna and van Baten (2011) ไดรายงานคา diffS /

,diff KnS  อยูระหวาง 1-2.0 สําหรับระบบกาซผสม 

H2/CH4 ในวัสดุ โครงขาย  covalent organic 

framework (COF) ชนิด  BTP-COF ที่ มี โ ครงสร าง

ภายในเปนรูเปดใน 1 มิติ ขนาด 3.4 nm ซ่ึงใกลเคียง

กับคาที่เราพบ 

 

 
รูปท่ี 5 การกระจายของจุดศูนยกลางมวลของ H2 และ CH4 บนระนาบ xy ของ Zn(tbip) 

 
รูปท่ี 6 คาการแพรจําเพาะของกาซผสม H2/CH4 ใน Zn(tbip) และคา Knudsen selectivity 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการแพรของทั้งกรณี

กาซเดี่ยวและกาซผสมระหวางไฮโดรเจนและมีเทนใน

วัสดุโครงขายโลหะอินทรียชนิด Zn(tbip) ที่มีลักษณะ

โครงสรางภายในเปนรูเปดใน 1 มิติ ขนาดของรูเปด

ประมาณ 4.5 A


 โดยใชวิธี MD พบวา 

ทั้งกรณีกาซเดี่ยวและกาซผสม ไฮโดรเจนมีคา

สัมประสิทธ์ิการแพรมากกวามีเทน เน่ืองจากไฮโดรเจน

มีมวลโมเลกุล ขนาดเชิงจลนพลศาสตร และกําแพง

พลังงานอิสระที่ตองกระโดดขามนอยกวาของมีเทน 

และเม่ือความเขมขนของโมเลกุลมากขึ้นคาสัมประสิทธ์ิ

การแพรของโมเลกุลทั้งสองมีคานอยลงเน่ืองจากการกีด

ขวางกันเองของโมเลกุลขณะเกิดการแพรผานรูเปด 

ในระบบกาซผสม H2/CH4 มีเทนเปนโมเลกุล

ที่ถูกดูดซับไดดีที่ผิวดานขางกระเปาะของ Zn(tbip) 

และเน่ืองจากความแรงในการดูดซับระหวางมีเทนกับ

ผิวกระเปาะมากกวาของไฮโดรเจน ทําใหคา diffS  
แตกต างจากค า  ,diff KnS  โดยคา  diffS / ,diff KnS  อยู

ระหวาง 1-2.5 และคา diffS  ที่ไดอยูระหวาง 3-7 ซ่ึง

มากกวา 1 แสดงวา Zn(tbip) สามารถใชประโยชนใน

การแยกกาซไฮโดรเจนและมีเทนได 
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