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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Dit proefschrift beschrijft een simulatiestudie van adsorptie en diffusie verschijnselen van 
gassen in poreuze materialen, namelijk zeolieten en organometallische structuren (MOFs). 

Zeolieten zijn microporeuze materialen die gebruikt worden in een groot aantal 
toepassingen, zoals efficiënte heterogene katalysatoren en adsorbenten in de petrochemische 
industrie. In deze petrochemische toepassingen speelt de adsorptie van koolstoffen in 
zeolietporiën een belangrijke rol. Daarom is het, omwille van zowel louter wetenschappelijke 
als praktische redenen, bijzonder belangrijk om de adsorptie van koolstoffen in verschillende 
zeolieten te bestuderen. 

Organometallische structuren (MOFs) vormen een vrij nieuwe familie van hybride 
poreuze materialen die gevormd worden door de coördinatie van metaalionen met organische 
binders. Deze materialen worden gekenmerkt door de mogelijkheid om hun functionaliteit en 
structuur te optimalizeren door een rationele combinatie van verschillende metaalionen met 
verschillende organische binders. Deze materialen hebben verschillende veel belovende 
toepassingen in bijvoorbeeld gasopslag, scheidingen of katalyse. Afhankelijk van de 
structurele kenmerken, kunnen deze materialen onderverdeeld worden in twee types: met en 
zonder in elkaar verweven structuren. Door de interpenetratie van structuren ontstaan nieuwe 
kleinere poriën en adsorptie sites. Dit leidt tot MOFs met vele poriën met uiteenlopende 
groottes die verschillende gasadsorptie, diffusie en scheidings eigenschappen hebben. In dit 
werk bestuderen we het effect van interpenetratie op adsorptie en diffusie gedrag van gassen 
en gasmengsels in verweven MOFs. 

Evaluatie van een krachtveld voor de beschrijving van het adsorptiegedrag 

van alkanen in verschillende silicium zeolieten

Aangezien krachtvelden een belangrijke rol spelen in moleculaire simulaties, testen we in 
hoofdstuk 2 de toepasbaarheid van een united-atom krachtveld ontwikkeld door Dubbeldam et 
al. op verschillende zuiver silicium zeolieten. Onze resultaten tonen aan dat het united-atom 
krachtveld van Dubbeldam et al., ontworpen voor zeolieten van het type MFI, toepasbaar is op 
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andere types zuiver silicium zeolieten, zoals FER, MWW, MTW, CFI, ans LTA. Dit resultaat 
toont aan dat dit united-atom krachtveld toepasbaar is op de meeste silicium zeolieten. 

Ontwikkeling van een nieuw krachtveld voor alkenen in zeolieten 

In hoofdstuk 3 wordt een nieuw united-atom krachtveld ontwikkeld dat de adsorptie 
eigenschappen van lineaire alkenen in zeolieten precies beschrijft. Met behulp van dit 
krachtveld maken we een vergelijkende studie van het adsorptiegedrag van etheen en propeen 
in vier silicium zeolieten met kleine poriën en achtdelige ring (CHA, DDR, ITE en IHW). 
Deze zeolieten zijn veelbelovende kandidaten voor de scheiding van alkenen uit mengsels van 
olefinen en paraffinen in de petrochemische industrie. De verschillen in de adsorptie capaciteit 
en in de vormen van de adsorptie isothermen tussen de vier zeolieten worden opgehelderd en 
in verband gebracht met hun structuren aan de hand van de verworven microscopische 
informatie.     

Adsorptie van alkanen in Na-MOR Zeolieten 

In hoofdstuk 4 wordt de adsorptie van lineaire alkanen in Na-MOR zeolieten in detail 
bestudeerd. We bekijken eerst de toepasbaarheid van het krachtveld ontwikkeld voor Na-FAU 
zeolieten door Calero et al. op Na-MOR zeolieten. Met behulp van dit krachtveld bestuderen 
we het verband tussen Na kationen and het adsorptie gedrag van butaan in zeolieten van het 
type MOR. Het adsorptie gedrag van langere alkanen zoals C5-C7 wordt onderzocht om de 
invloed van de locatie en van de dichtheid van de kationen op de adsorptie te begrijpen. 

Invloed van de positie van aluminium en het effect op de adsorptie van 

alkanen in aluminiumsilicaten

De zeolietstructuur bestaat uit silicium en aluminiumoxide tetraëders en ionen met 
verchillende lading. Het voorkomen van kationen of protonen beïnvloedt het adsorptiegedrag 
van de zeolieten. Aangezien de positie en de stabiliteit van de kationen of protonen in 
zeolieten sterk gerelateerd is aan de distributie van Al is het belangrijk om de aluminium sites 
te identificeren. In hoofdstuk 5 bepalen we eerst de meest waarschijnlijke posities van 
aluminium in TON, FER en MOR zeolieten. Vervolgens bepalen we met deze structuren de 
effecten van de ionen die niet tot de zeolietstructuur behoren op het adsorptiegedrag van 
alkanen. Dit geeft ons inzicht in het verband tussen het macroscopisch adsorptiegedrag van 



Samenvatting (Summary in Dutch) 

127

alkanen en de microstructuur van de zeolieten. Onze resultaten tonen aan dat het mogelijk is 
om de meest waarschijnlijke posities van aluminium in zeolieten te identificeren door de 
gesimuleerde resultaten te vergelijken met de experimentele. De verdeling van aluminium in 
zeolieten beïnvloedt sterk de plaats en de stabiliteit van kationen of protonen, wat dan het 
adsorptiegedrag van alkanen beïnvloedt.   

Diffusie van waterstof in in elkaar verweven organometallische structuren 

In hoofdstuk 6 wordt een moleculaire dynamica studie gecombineerd met dynamisch 
gecorrigeerde transitietoestandstheorie (dcTST) met als doel het effect van interpenetratie 
(catenatie) op waterstof diffusie in MOF zeolieten te bestuderen. De resultaten van 10 
verschillende MOFs met dezelfde structuur (IRMOFs) maar al dan niet interpenetratie tonen 
aan dat catenatie de waterstof diffusiviteit met een factor 2 tot 3 kan verkleinen bij 
kamertemperatuur. In de in elkaar verweven IRMOFs met verschillende poriën van 
verschillende afmetingen kan het vrije volume dienen als een maat voor de 
waterstofdiffusiviteit. Hoe groter het vrije volume, des te groter is de waterstofdiffusiviteit. 
Daarbij toont deze studie aan dat dcTST onmiddellijk de invloed van de MOF structuur op de 
waterstofdiffusiviteit kan weergeven. Dit is een krachtig instrument om het verband tussen gas 
diffusiviteit en MOF structuur te verduidelijken.    

Scheiding van methaan en waterstof mengsels in in elkaar verweven 

organometallische structuren 

In hoofdstuk 7 voeren we een systematische moleculaire dynamica studie uit om het effect van 
interpenetratie op de scheiding van gas mengsels in MOFs te bestuderen. Onze resultaten 
tonen aan dat de adsorptieselectiviteit van CH4/H2 mengsels sterk vergroot wordt in de in 
elkaar verweven IRMOFs in vergelijking met de niet verweven zeolieten. Deze vergroting 
wordt veroorzaakt door de vorming van nieuwe kleine poriën en adsorptie sites door de 
interpenetratie van de structuren. Bovendien toont dit werk aan dat het druk- en 
samenstellingafhankelijke adsorptieselectief gedrag en de bezetting door H2 en CH4 moleculen 
verschillen in de in elkaar verweven IRMOFs en in de niet verweven zeolieten. Dit werk toont 
ook aan dat de ideaal geadsorbeerde oplossing theorie (IAST) de adsorptie van het CH4/H2

mengsel in in elkaar verweven MOFs met complexe structuren goed voorspelt op basis van de 
data van de zuivere componenten in deze structuren. Op basis van de resultaten die in dit werk 
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zijn verkregen kan men concluderen dat het maken van in elkaar verweven structuren een veel 
belovende strategie is om MOFs te ontwikkelen waarmee men een zeer goede scheiding kan 
behalen.


