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Samenvatting

Metaal-organische roosters (metal-organic frameworks: MOF’s), ofwel poreuze
coördinatie polymeren, hebben aanzienlijk interesse gewekt in de afgelopen twee
decennia vanwege de potentie in vele technologische toepassingen. Deze nano-
poreuze materialen vormen uitgebreide netwerken bestaande uit metaalclusters die
onderling verbonden zijn door organische ’linker’ moleculen. MOF-materialen die
vrije metaal posities (open-metal sites: OMS) bevatten zijn veelbelovende mater-
ialen voor de adsorptieve scheiding van olefine-para�nemengsels. Huidige tech-
nologieën voor bijvoorbeeld etheen-ethaanscheidingen zijn gebaseerd op kostbare
cryogene distillaties die opereren bij hoge druk. Vrij metaal posities hebben een
sterkere interactie met olefinen dan met para�nen en daardoor kan een hogere
adsorptieselectiviteit worden behaald. Kohn-Sham dichtheidsfunctionaaltheorie
(KS-DFT) kan electronisch inzicht bieden in dergelijke adsorptieprocessen. Desal-
niettemin zijn de daarbij horende molecuulorbitaal-interacties vaak niet bekend.

In hoofdstuk 2 wordt een Kohn-Sham molecuulorbitaalanalyse vermeld van wa-
teradsorptie op een OMS in HKUST-1. Hybride functionalen komen beter overeen
met experimenteel gemeten magnetische en electronische eigenschappen dan ge-
generaliseerde gradiëntbenaderde functionalen. Molecuulorbitaalanalyse toont aan
dat er een Jahn-Teller verstoring optreedt als water adsorbeert, vanwege de an-
tibindende interactie tussen de Cu(3dz2) en de hoogste bezette molecuulorbitaal
van water in de A1 irreducibele representatie. Donor-acceptatie interacties tonen
aan dat de lege Cu(4s) en Cu(4p

z

)-orbitalen van het andere koperkation bezet
worden. Dit verklaart de lagere adsorptie-energie van het tweede watermolecuul.
Een �-binding ontstaat tussen de twee koperkationen wat onlangs gesuggereerd
werd op basis van electron paramagnetisch resonantie.

HKUST-1 is, vanwege de vrije metaal positie, een uitstekend materiaal voor
de adsorptieve scheiding van etheen-ethaanmengsels. Het is belangrijk om inzicht
te hebben in de multicomponentenadsorptie om de potentie van een adsorptiema-

99



Samenvatting

teriaal vast te stellen. Het meten van multicomponentenadsorptie-isothermen is
uitdagend. Daarom wordt vaak de ideaaladsorptiemengseltheorie (IAST) gebruikt.
Hoofdstuk 3 laat zien dat deze theorie niet bruikbaar is in HKUST-1 voor etheen-
ethaanmengsels. Door gebruik te maken van Kohn-Sham molecuulorbitaalana-
lyse en de bijbehorende energie decompositie-analyse, is een nieuwe krachtveld-
potentiaal ontwikkeld die de donor-acceptatie interactie tussen etheen en de vrije
metaal positie beschrijft die in standaard koolwaterstofkrachtvelden ontbreekt. De
berekende ééncomponentadsorptie-isotherm komt erg goed overeen met de exper-
imentele adsorptie-isotherm in semi-logaritmische schaal. Door het uitrekenen
van de multicomponentenadsorptie-isotherm wordt aangetoond dat IAST niet
bruikbaar is bij industrieel relevante druk. Deze resultaten suggereren dat een
’multiscale modeling’ benadering cruciaal is om complex adsorptiegedrag te voor-
spellen.

Een belangrijke uitdaging in het commercialiseren van MOF-materialen is het
vergroten van de mechanische stabiliteit. Het begrijpen van mechanische ei-
genschappen van MOF’s is dus van belang voor de integratie in technologische
toepassingen. Het merendeel van de gerapporteerde mechanische eigenschappen
wordt verkregen door experimenten uitgevoerd op kamertemperatuur of door mid-
del van ab initio 0 Kelvin computerberekeningen. Het is eigenaardig dat experi-
mentele en berekende mechanische eigenschappen vaak slecht overeenkomen met
elkaar. Een belangrijke reden voor deze afwijkingen zijn temperatuure↵ecten. Tot
op heden zijn thermo-mechanische eigenschappen van MOF-materialen onbekend.
Thermo-mechanische eigenschappen zijn niet alleen belangrijk vanuit een toep-
assingsperspectief, voor bijvoorbeeld sensorapparaten en vastbedreactoren, maar
ook voor een fundamenteel begrip van elasticiteit in MOF’s.

In hoofdstuk 4 worden moderne flexibele krachtveldmodellen bediscussieerd die
een belangrijk hulpmiddel vormen in het voorspellen van mechanische eigenschap-
pen in MOF’s. Verschillende parameterizatie-schema’s, waaronder de bouwsteen
en periodieke fononen methoden, worden besproken. De meeste krachtvelden
zijn in staat om de roosterparameters, coë�cienten van thermische expansie en
bulkmoduli redelijk te voorspellen. Om krachtvelden tot hun volledige recht te
laten komen, blijven grote uitdagingen bestaan zoals het ontwikkelen van e�ciënte
meetschema’s.

Thermo-mechanische eigenschappen kunnen worden afgeleid vanuit de tem-
peratuurafhankelijke elasticiteitsconstanten. Om deze reden wordt in hoofdstuk 5
een nieuw schema gëıntroduceerd waarbij krachtveldpotentialen geparametriseerd
worden op de ab initio berekende elasticiteitstensor. Er wordt aangetoond dat
materiaalflexibiliteit een verwaarloosbaar e↵ect heeft op de adsorptie en di↵usie
van kleine gastmoleculen in MIL-47(V).

Experimentele thermo-mechanische e↵ecten en kruipe↵ecten van HKUST-1
worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. Ondanks dat HKUST-1 een hogere dich-
theid krijgt vanwege negatieve thermische expansie, laten éénkristalnanoindentatie
experimenten een verlaging van de Youngs modulus en hardheid zien, bij verhoo-
gde temperatuur. Deze bevindingen zijn consistent met een verlaging van de
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isothermische elasticiteitsconstanten verkregen uit klassieke moleculaire dynam-
ica simulaties. Kruipanalyse laat een aanzienlijke verlaging zien van de hierboven
genoemde mechanische eigenschappen. Deze bevindingen suggereren dat men het
gebruik van HKUST-1 in technologische passingen wellicht moet herzien.
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