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 چکیده

با  2COو جذب گاز  BeH3SH,CH,های عاملی دار شده با گروهدر این تحقیق با بررسی ساختار و تاثیر پذیری نانو گرافن عامل

های ها به عنوان ساختارنشان دهنده نقش بسزای این ساختارهای کوانتومی نتایج بسیار جالبی حاصل گردید که استفاده از روش

باشد. اختالف بین مقادیر تئوری و عملی بر هیچ های سمی مشابه این گاز موجود در هوا میجاذب جهت کاهش هر چه بیشتر گاز

در این تحقیق ابتدا، انرژی ها مهم و حائز اهمیت باشد. تواند در بسیاری از زمینهکس پوشیده نیست و تالش برای کاهش آن می

بررسی شده است. سپس جذب   G* 31-6و سری پایه  LYP3B با متد  2CO دار شده و گازبهینه نانو گرافن و نانو گرافن عامل

توان نتیجه گرفت که در دار شده مورد بررسی قرار گرفت. از مقایسه نتایج به دست آمده میسطح نانو گرافن عامل رویبر این گاز

 3CHبا گروه عاملی  2COوگاز  - 0.0582با انرژی  BeHبا گروه عاملی  2COرا گاز بهترین جذب شیمیایی  2COذب گاز ج

 های گوس ویو و گوسین استفاده شده است.دارد. در این تحقیق از نرم افزار 0.0088-ترین جذب شیمیایی را با انرژی ضعیف

 نانو صفحه عامل دار، کربن اکسیدگرافن، کوانتوم، دی نانو: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

تواند مانع بزرگی برای توسعه پایدار ایجاد های مهم در جهان بوده و بی توجهی به آن میمسائل زیست محیطی یکی از دغدغه

بطور کلی فعالیت بشر عامل اولیه آلودگی و نیز افزایش جمعیت به تناسب مشکالت آلودگی هوا  (.3131پناهی و همکاران،کند)

میلیون قربانی خواهد  8در سراسر جهان  0202طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا تا سال  .را به دنبال دارد

طبق تحقیقات، بیماریهای قلبی عروقی اولین عامل مرگ و میر شهروندان است که به گفته پزشکان علت اصلی آن  .گرفت

(. 3181، دهقانارتباط با آلودگی هوا نیست)یر در شهر تهران است بیآلودگی هوا است. سرطان که سومین عامل مرگ و م

مطالعات گوناگونی در  (.3181زاده،تقیدهد ) تواند خطر ابتال به استئوپروز را به نسبت باالیی افزایشمواجهه با آلودگی هوا می

، وزن کم هنگام تولد، مسمومیت رسزودسراسر دنیا ارتباط آلودگی هوا را با پیامدهای نامطلوب بارداری همانند زایمان 

ها ذراتی نانو متری از مواد آلی یا غیر نانو جاذب (.3130)عربان و همکاران اندبارداری و محدودیت رشد داخل رحمی نشان داده

فیت با های منفرد گراسازی الیهامکان جدا 0222در سال   (Nicole,2011)آلی هستند که تمایل باالیی به جذب مواد دارند

ی رویه سابی مکانیکی گرافیت فراهم شد. این شد به صورت آزمایشگاهی به وسیلهضخامت یک اتم که به آن گرافن گفته می

است. مشاهده اثر کوانتومی هال در دمای اتاق، تحرک الکترونی  گیری شدهکنون اندازهماده جزء قویترین موادی است که تا

پذیری ، مسیر پویش آزاد الکترونی طوالنی، ابر رسانایی حرارتی، مقاومت مکانیکی عالی و انعطافایتابهخیلی باال و انتقال پر

تواند به عنوان ابزاری قوی برای بررسی مکانیزم می 0223(. گوسین 3188تقی اسکوئی،باال، از خواص قابل توجه گرافن است)

های نرم افزارگوس ویو یک نرم افزار میانجی بین سایر نرم افزار ود.انگیخته به کار رها، سطوح انرژی پتانسیل و انرژی برواکنش

 (تواند فرمت اکثر نرم افزارها را خوانده و به فرمت مورد نظر تبدیل کندباشد به این معنی که میدیگر می

(Rafaty,Hashemzadeh,2008. لوله آلومینیوم  جذب مونواکسید نیتروژن بر سطح نانو لوله آلومینیوم نیترید خالص و نانو

نیترید داپت شده با اتم سیلیس بررسی شده است. در این کار مشخص گردیده  که جذب مونواکسید از جهت اکسیژن بهتر 

ها با مکانیسم نفوذ بر سطح نانو تیوپ کربن پژوهشگر در این مقاله اثر جذب گازBeheshtian et al,2002)  (صورت گرفته است

تاکازومی کاوائی  0228در سال .  kim et al,2002 ) (های نانو تیوب کربن بررسی نموده استیوندرا بر میزان جذب و طول پ

-های کربنی را برای انتخاب عمل اکسیداسیون مورد مطالعه قرار داد. وی موانع شکستن پیوند کربنمکانیزم تخریب نانو تیوب

 (.( Kawai, Miyamoto2008ی بدست آوردهای کربنی را با محاسبه تابع تئوری چگالکربن از نانو تیوب
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 ج: ب:الف:

   3CHج: با گروه عاملی   SHبا گروه عاملیب:   BeHالف: گروه عاملی  2COشمایی از نانو گرافن بهینه شده و گاز  -1شکل

 هامواد و روش -2

بررسی شدند. این  3CH،BeH ،SHهای گروهدار شده با با سطح نانو گرافن عامل 2COدو اتمی  کنش مولکولهمدر این پروژه بر

انجام شد.  31G*-6و با سری پایه DFTاز سری محاسبات  LYP3Bو با سطح تئوری  0223مطالعه به وسیله نرم افزار گوسین 

 ها بر گرفته از قوانین مکانیک کوانتومی است. اساس این روش

 روش اجرای تحقیق )محاسبات( -3

و  کردهخالص اضافه  گرافنرا در برنامه گوسین بهینه کرده بعد در برنامه گوس ویو گروه عاملی را به نانو  نانو گرافن خالصابتدا 

های کنیم. سپس فایلو بهینه سازی می را نیز در گوس ویو رسم نموده 2COگاز  دهیم. مولکولمجددا بهینه سازی را انجام می

 .نمائیمیک کرده و مجددا بهینه سازی میدار شده نزدعامل گرافنبهینه شده را به نانو 

 31G*-LYP/63Bدار شده با روش های انرژی نانو گرافن خالص و عاملپارامتر -1جدول 

3CH-Gra Gra-SH Gra-BeH Gra پارامترهای انرژی 

-2108,7871 -2467.6888 -2084.2334 -2068.9481 adsE 

0.2610 1.3957 1.3812 0.0000 Dipole moment 
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 2COمحاسبه انرژی بر همکنش نانو صفحه با گاز  -3-1

 

 31G*-LYP/63Bبا روش دار شده با نانو گرافن خالص و عامل 2COهای انرژی بر همکنش گاز پارامتر -2جدول 

Gra-CH3-CO2 Gra-SH-CO2 Gra-BeH-CO2 انرژی های پارامتر  

-0.0088 -0.0638 -0.0582 Eads ev 

0.1368 0.4567 1.6507 Dipole moment 

 

تر باشد بر همکنش بهتر صورت انرژی پیوندی، انرژی بر همکنش یا جذب انرژی بین محصوالت و مواد اولیه است که هر چه بزرگ

-بر روی سطح نانو گرافن عامل دی اکسید کربن انرژی جذب مولکول CO2_BeHGra_ E انرژی پیوندی، adsE ،3گیرد. طبق رابطه می

 باشد.می دی اکسید کربن: انرژی بهینه مولکول CO2 Eدار، 

 3رابطه 

Eads =EGra_BeH_CO2  -(EGra_BeH  + ECO2)    

  سازیها بعد از بهینهمقادیر انرژی نانو صفحه-3-2

 BeHو  SHو  3CHهای عاملی دار شده با گروههای انرژی نانو صفحه عاملپارامتر -3جدول 

Gra-SH 3CH-Gra Gra- BeH Gra پارامترهای محاسباتی 

-4.9826 -4.1179 -3.1178 -4.9342 E HOMO(ev) 

-2.1695 -2.0800 -2.2860 -2.1123 E LUMO(ev) 

2.8131 2.0379 .8318 2.8229 [ELUMO-EHOMO](ev) 

2.8131 1.0189 0.4159 1.4114 =[(I-A)/2](ev)Ƞ 
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[Ƞ=(I-A)/2](ev) هاست و در تئوری ساختار پتانسیل شیمیایی الکترونی افزایش یا کاهش سختی، سختی نشان دهنده

ی مولکولی مرتبط است به لحاظ ها در یک شبکهها نقش مهمی دارد و با قابلیت تحرک پذیری الکترونالکترونی و فعالیت مولکول

 عددی سختی تقریبا برابر با نصف شکاف انرژی است.

باشد به های عاملی میبهتر از سایر گروه SHدار کردن سطح نانو صفحه با استفاده از گروه عاملی عامل نتایج محاسباتبا توجه به 

های های هومو و لومو و همچنین پارامتر. انرژیپایداری بیشتر است(تر باشد تر بودن سختی )هر چه سختی بزرگدلیل بزرگ

دار شدن سطح نانو صفحه تراز انرژی ه آن هستند که بر اثر عاملکنید نشان دهندمشاهده می 1بدست آمده از آنها که در جدول 

اند، به گیری داشتههای الکترونی تغییرات چشمهای الکترونی و همچنین پایین ترین سطح انرژی اوربیتالباالترین سطح اوربیتال

 باشد.بهترین گروه عاملی از نظر تراز اوربیتال الکترونی می SHکه گروه عاملی  طوری

 BeH3SH,CH,های دار شده با گروههای عاملبا نانو صفحه دی اکسید کربنمحاسبات انرژی بر همکنش گاز  -3-3

 BeH3SH,CH,دار شده با با نانو صفحه عامل CO2 های انرژی بر همکنش گاز پارامتر -4جدول 

Gra-SH-CO2 Gra-CH3-CO2 Gra-BeH-CO2 پارامترهای محاسباتی 

-4.9845 -4.1347 -3.1361 E HOMO(ev) 

-2.1714 -2.0887 -2.3012 E LUMO(ev) 

2.813 2.046 .8349 [ELUMO-EHOMO](ev) 

4.9845 4.1347 3.1361 I=[-E HOMO](ev) 

 

 نتیجه گیری -4

همچنین  باشد.های عاملی بیشتر از سطح نانو گرافن خالص میبا توجه به کار حاضر می توانیم بگوییم تراکم ابر الکترونی بین گروه

با   2COهای جاذب و جذب شونده در برهمکنش مولکول این تراکم ابر الکترونی به دلیل تغییرات زیاد طول پیوند بین مولکول

توان نتیجه گرفت که در بیشتر از جذب دو گاز دیگر است. به طور خالصه می SHدار شده با گروه عاملی سطح نانو گرافن عامل

ضعیف  3CH با گروه عاملی 2CO  در پایان گاز و -.05820 با انرژی BeHشیمیایی را گروه عاملی بهترین جذب  2COجذب گاز 
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دارد. در این تحقیق از نرم افزارهای گوس ویو و گوسین استفاده شده  بعد از آن دارد.  0.0088- ترین جذب شیمیایی را با انرژی

 .است
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