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 يها ستيكاتالآراسته شده با  يصفحة گرافن يبر رو دروژنيه دياثر جذب گاز سولف يبررس
  يچگال يتابع هيبه روش نظر وميپاالد
 1نسب، پژمان االسالمي شيخ ؛1تهراني، مسعود كاوش

 شهر شاهين ، دانشگاه صنعتي مالك اشتر اصفهان ،فيزيك دانشكده1

  
  چكيده

بر اين دو  S2H گالي، محاسبات ساختار الكتروني براي گرافن خالص و گرافن آراسته شده با پاالديوم انجام شد و جذب مولكول با استفاده از روش نظريه تابعي چ
هاي  در حالي كه با افزودن كاتاليست استفيزيكي جذب بصورت خالص ضعيف و جذب آن  گرافنبا  S2H پيوند  كه دهد مينتايج نشان . سامانه بررسي گرديد

توان نتيجه گرفت كه گرافن آراسته شده  بنابراين مي .شيميايي خواهد بودجذب با كاتاليست قوي و جذب آن بر اليه بصورت  S2H م به سامانة گرافني، پيوند پاالديو
  .باشد مي S2H با پاالديوم بستر مناسبي براي جذب 
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Abstract 
 

Using Density Functional Theory (DFT), calculations of the electronic structure for pristine graphene and Pd-
decorated graphene was performed and H2S molecules adsorption on these two systems is analyzed. The results 
show that H2S bonding to pristine graphene is weak and this molecule undergo physisorption while with adding 
palladium catalyst to pristine graphene, H2S bond to the catalyst strongly and undergo chemisorption on Pd-
graphene.Thus could conclude that Pd-decorated graphene is suitable for H2S adsorption. 
  
PACS No.  73 
 

  قدمهم
. اند اخيراً بسيار مورد توجه قرار گرفتهبلورهاي دوبعدي      

الية  هاي كربن در يك شبكه تك گرافن، آراية دوبعدي از اتم
امروزه گرافن و . است 2spهاي هيبريدي  گوشي با الكترون شش

، تنها مواد )boron-nitride(نيتريد ـ  همتاي ساختاري آن، بورن
م خارجي تأثيرات ات. هستندو پايدار بلوري دوبعدي در دسترس 

هاي گرافن، به پيوند ميان اتم و گرافن  بر ويژگي) غير كربني(
اگر پيوند ضعيف باشد تنها جذب فيزيكي، ناشي از . بستگي دارد

تر باشد،  كنش قوي اگر برهم. دهد كنش واندروالس، رخ مي برهم

پيوند كوواالنسي ميان اتم خارجي و نزديكترين اتم كربن، منجر به 
  .]1[هد شدجذب شيميايي خوا

هاي جذب مولكول سولفيد  اين مقاله نشان دادن مزيت فده
 هاي پاالديومي هيدروژن بر صفحة گرافني آراسته شده با كاتاليست

مندي به مطالعة  عالقه. در چارچوب نظريه تابعي چگالي است
يكي اينكه : جذب سولفيد هيدروژن بر صفحة گرافني دو جنبه دارد

هاي اصلي محيط زيست است و  اليندهسولفيد هيدروژن يكي از آ
دوم اينكه استنشاق اين گاز در غلظت . حذف آن يك چالش است

شود و از  سبب مرگ انسان مي) ppm(ذره در ميليون  250بيشتر از 
 .آشكارسازي آن از اهميت خاصي برخوردار است ،اين رو
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هاي گوناگوني براي قرار گرفتن گاز بر روي صفحة  موقعيت
پذير  ص و صفحة گرافني آراسته شده با پاالديوم امكانگرافني خال

شود،  وقتي كه اتم يا مولكولي بر روي سطح جذب مي. است
انرژي بستگي كمتري نسبت به گيرد كه  در موقعيتي قرار ميمعموالً 

  .شته باشدبقيه حاالت دا

  
 يبرا هاي با تقارن باال ، موقعيتاتم كربن 32شامل  يگرافن اختةيابر:  1شكل

  .در آنها S2H مولكول هاي ممكن براي جذب آرايشو جذب 
  

 روش محاسبات

بر صفحة  S٢Hهندسه اتمي و ساختار الكتروني جذب مولكول 
در چارچوب نظريه تابعي چگالي و با  Pdگرافني آراسته شده با 

انجام شده  Quantum ESPRESSOاستفاده از بسته محاسباتي 
) GGA(يافته  تقريب شيب تعميم همبستگي درـ  انرژي تبادلي .است

محاسبه شده است و  Perdew-Burke-Enzerhof با تابعي
توصيف  rrkj3پتانسيل فوق نرم  يون با شبهـ  هاي الكترون كنش برهم

پس از انرژي جنبشي قطع بسط امواج تخت . شده است
 Ryو  Ry 40براي تابع موج و چگالي بار بترتيب سازي،  بهينه
. استانتخاب شده  Ry 6-10يي انرژي و درجه همگرا 320

اي با  اتم كربن و شرايط مرزي دوره 32ابرياختة گرافني شامل 
و  S٢Hدرنظر گرفته شده و جذب گاز  Å 15به اندازه  ءخال

 گيري در انتگرال. ه استبر روي آن بررسي شد Pdكاتاليست 
  با و   Monkhorst-Packبندي به روش  منطقه اول بريلوئن با مش

 .استفاده شد 5×5×1به تعداد  Kط نقا

باالي  - 1: گرافن سه موقعيت با تقارن باال براي جذب سطحي دارد
روي پيوندگاه  -3گوشي و  باالي حفرة شش -2اتم كربن، 

 S٢Hجذب سطحي مولكول هاي مختلف  حالت ابتدا. كربنـ  كربن
. شد بررسيخالص در هر سه موقعيت گفته شده بر صفحة گرافني 

هر در بر صفحة گرافني خالص  Pdن، جذب سطحي اتم آپس از 
خروجي اين مرحله سامانة  .شدمطالعه با تقارن باال  سه موقعيت
بود كه در گام  Pdهاي  اي از گرافن آراسته شده با اتم بهينة شده

در . بر اين سامانه بررسي شد S٢Hبعدي، جذب سطحي مولكول 
صفحة (م جاذب همة مراحلِ جذب سطحي اجازه داده شد تا ه

در طول ) Pdاتم يا  S٢Hمولكول (و هم ماده جذب شده ) گرافني
  .سازي، جابجا شوند تا به وضعيت بهينه برسند عمليات بهينه

 بر صفحة گرافني Pdاتم و  S٢Hانرژي جذب سطحي مولكول 
بر صفحة گرافني آراسته  S٢Hجذب سطحي مولكول و  خالص

 :محاسبه شده است يرزبترتيب از روابط  شده با پاالديوم

Ead = E(H2S/graphene) – E(graphene) – E(H2S)                       )1(  

Ead = E(Pd-graphene) – E(graphene) – E(Pd)                         )2(  
Ead = E(H2S/Pd-graphene) – E(Pd-graphene) – E(H2S)                )3(  

 ،E(H2S/graphene)، E(graphene)، E(H2S)، E(Pd-graphene)، در روابط باال
E(Pd)،  وE(H2S/Pd-graphene)  بترتيب عبارتند از انرژي كل ساختارهاي

گرافن آراسته ، S٢Hبر گرافن، گرافن، مولكول  S٢H: بهينه شدة
  .Pdبر گرافن آراسته شده با  S2H و، Pdاتم ، Pdشده با 

  
 بحث و نتيجه

بر گرافن،  S٢Hهاي  حي مولكولبراي فهم كامل خواص جذب سط
در نظر  1 شكلمطابق با براي جذب را  هاي ممكن همة آرايش

تواند به گرافن نزديك  مي Sيا  Hبا اتم  S٢Hيك مولكول . گرفتيم
پنج آرايش براي  ،هشت آرايش ممكن براي جذب كه شود

درنظر  ،)S١S-٣(و سه آرايش براي گوگرد ) H١H-۵(هيدروژن 
 S١S-٣هاي  ايسة انرژي جذب دريافتيم كه موقعيتبا مق .گرفته شد

دارند و  H١H-۵همگي انرژي جذب بيشتري نسبت به حاالت 
با انرژي  ٣H، موقعيت )با انرژي جذب كمتر(پايدارترين حالت 

كمترين انرژي  ٣Hهرچند كه موقعيت . است -eV 0.025جذب 
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 H١H-۵هاي  جذب را دارد اما اختالف انرژي جذب در موقعيت
فاصلة مولكول تا صفحه پس از جذب در  .است يار ناچيزبس

 مطالعات گزارش شده نيزدر . بدست آمد ٣H،  Å3.11موقعيت 
و در  Å 2.68و فاصله مولكول تا صفحه  - eV 0.04 انرژي جذب
گزارش شده  Å 2.58و  -eV 0.17بترتيب اين مقادير جاي ديگر 

 نمودار چگالي حاالت براي جذب در موقعيت .]3و2[است
  .شده استنمايش داده  2 شكلدر  )٣H( پايدارتر

  
  .روي گرافن خالص S2Hنمودار چگالي حاالت براي گرافن خالص و جذب :  2شكل

  
. الية گرافن بررسي شد بر تك Pdاتم  در گام بعدي، جذب تك
 ،ابرياختهبصورت يك اتم در هر  Pd سامانة گرافن آراسته شده با

عمليات . ريزي شد طرح ،با تقارن باالي گرافن سه موقعيتهر در 
 Pdسازي انجام شده و در انتها انرژي بستگي پيوند گرافن و  بهينه

با توجه به مقادير بدست آمده براي . در هر موقعيت محاسبه شد
و گرافن در  Pdكنش ميان اتم  ترين برهم انرژي بستگي، قوي
كه  در حالي ،كربن بدست آمدـ  دگاه كربنموقعيت روي پيون

. گوشي رخ داد ترين پيوند در موقعيت روي حفرة شش ضعيف
در موقعيت  Pdاتم  تك جذب ترين مكان براي بنابراين مطلوب

ساختار بهينه شدة اتم  3شكل كربن است كه ـ  روي پيوندگاه كربن
  .دهد ه در اين موقعيت را نشان ميجذب شد

  
  نمايش از كنار

 

  نمايش از باال

 
  .كربنـ  در موقعيت روي پيوندگاه كربن Pd ساختار بهينه شدة اتم:  3شكل

  با نزديكترين اتم كربن Pdفاصله ميان اتم در اين موقعيت، 
Å 2.20  و انرژي جذبeV 1.066- نتايج بدست آمده . باشد مي

پيوند و انرژي جذب همخواني مناسبي با مطالعه ديگر  طولبراي 
  را Pd-Cپيوند  طولارچوب نظريه تابعي چگالي دارد كه در چ

Å 2.18  و انرژي جذب راeV 1.081 - 4[گزارش كرده است[. 
 4شكل در  Pd-graphene سامانة چگالي حاالت الكتروني براي

  .شود ديده مي

  
  .Pdنمودار چگالي حاالت براي گرافن خالص و گرافن آراسته شده با :  4شكل

  
جذب سبات براي يافتن پايدارترين آرايش در اين مرحله، محا

S٢H  برPd-graphene  مجزا بررسي شد؛  وضعيتدر دو
 Pdبه كاتاليست  Sيا اتم  Hبا اتم  S٢Hكه مولكول  هايي وضعيت

ي كه حالتبراي سازي  محاسبات بهينهنخست . شود نزديك مي
در اين . انجام شد به كاتاليست نزديك شود Sبا اتم  S٢Hمولكول 

پيوندي قوي با انرژي جذب نسبتاً  Sو  Pdهاي  اتم ميانت، وضعي
اين . است Å 2.27  كه طول پيوند شود ايجاد مي -eV 0.87 باالي

. است pd-grapheneبر  S٢Hدهنده جذب شيميايي  مقادير نشان
نشان  6و چگالي حاالت در شكل  5شكل آرايش اين جذب در 

  .داده شده است

  
  نمايش از كنار

 

  ز باالنمايش ا

  
  

  .شود به كاتاليست نزديك مي Sوقتي با اتم  S2Hمولكول ساختار بهينه شدة :  5شكل
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 S٢Hو جذب مولكول Pd چگالي حاالت براي ساختار گرافن آراسته شده با :  6شكل

  .بر اين ساختار
  

به ، Hبا اتم يعني ، وضعيت دوم در S٢Hمولكول اما چنانچه 
رايش نهايي جذب همچون حالت آباز هم  نزديك شود كاتاليست

 نشان داددر اين حالت سازي  خروجي عمليات بهينه .شود ميقبل 
كند  پاالديوم، هيدروژن را از گوگرد جدا مي هاي ابتدايي، كه در گام

در فعل و انفعاالت بعدي،  سپس. دهد و با هر دوي آنها پيوند مي
و شده  شكسته Pd-H پيوند ،رفتهسامانه به سمت پايداري بيشتر 

نشان  7اين روند در شكل . دهد اين هيدروژن با گوگرد پيوند مي
بر صفحة  S٢Hپايدار جذب گاز وضعيت بنابراين  .داده شده است
Pd-graphene  تنها همان وضعيت نخست است كه مولكولS٢H 

  .نزديك به اليه است Sاتم با 

  
  مراحل اوليه

 

  فعل و انفعاالت نهايي

 
  

به  Hبا اتم  S٢Hمولكول وقتي ساختار سازي  بهينهليه و نهايي اومراحل :  7شكل
  .شود كاتاليست نزديك مي

  
الزم به ذكر است كه نتايج بدست آمده در اين قسمت براي 

شود و نتيجه مشابهي در ساير مقاالت  نخستين بار گزارش مي
اما با توجه به اينكه نتايج قبلي مطابقت  .مشاهده نگرديده است

توان به نتايج  تايج محاسباتي و تجربي ديگران دارد، ميخوبي با ن
  .بدست آمده در اين قسمت اطمينان داشت

 

 گيري نتيجه

نمودار انرژي جذب پايين، فاصله پيوندي زياد و تغييرات اندك در 
، خالص بر گرافن S٢Hجذب پيش و پس از چگالي حاالت 

  .تاسدر اين حالت ضعيف پيوند و جذب فيزيكي دهندة  نشان
با توجه به نمودار چگالي حاالت براي سامانة گرافن آراسته شده 

يابيم كه يك نوار اضافي در هر دو باند ظرفيت و  در مي Pdبا 
دهندة افزايش  رسانش نزديك سطح فرمي ايجاد شده است كه نشان

بر اثر آراسته شدن با كاتاليست  گرافن خالصخاصيت رسانندگي 
، نمودار چگالي حاالتدر غييرات زياد تاين با توجه به . باشد مي

جذب اين . شود استنباط ميبر گرافن خالص  Pdجذب شيميايي 
نيز باال و فاصله پيوندي كم در اين حالت با انرژي جذب قوي، 
  .واني داردهمخ

 بر S٢Hها براي جذب مولكول  با توجه نمودار چگالي حالت
ها در باند  تشود كه چگالي حال مشاهده مي Pd-graphene سامانة

ها در باند ظرفيت  رسانش نزديك سطح فرمي كمتر و چگالي حالت
اضافه شده است كه اين تغييرات نسبتاً زياد در نمودار چگالي 

، نشان از جذب شيميايي S٢Hبر اثر جذب  Pd-grapheneحاالت 
بعالوه انرژي جذب نسبتاً باال و فاصله پيوندي كوتاه مولكول  .دارد

. باشد يز مؤيد جذب شيميايي گاز در اين حالت ميبا پاالديوم ن
هاي پاالديوم  توان نتيجه گرفت كه با افزودن كاتاليست بنابراين مي

تر  توان جذب گاز سولفيد هيدروژن را قوي به گرافن خالص مي
به جذب شيميايي تبديل  S٢Hجذب فيزيكي اي كه  به گونه كرد
به عنوان شده با پاالديوم گرافن آراسته توان از  مي در نتيجه. رددگ

  .يك جاذب مناسب براي گاز سولفيد هيدروژن استفاده كرد
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