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چکيده
محاسبات تئوری تابعیت چگالی در سطح * M06/6-31Gبر روی نانولوله های خالص و تغییر ساختاریافته بورنیتریدی ( )BNNTsنسبت به جذب گاز
 HCNبه منظور بررسی خصوصیات الکترونیکی و سطح حساسیت پذیری مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور به دست آوردن دید عمیق تر نسبت به
زوایای جذب گاز بر روی نانولوله ،از جنبه های مختلف ساختاری و الکترونی به این موضوع پرداخته شده است .مطابق نتایج به دست آمده ،برهمکنش
 HCNبا سطح خارجی نانولوله خالص منجر به تغییر چشمگیری در ساختار و رسانایی آن نمی شود .عدم تغییر محسوس در میزان گاف انرژی نانولوله
خالص پس از فرایند جذب ،معرفی آن به عنوان سنسور جاذب گاز  HCNرا امکان پذیر نمی کند .در حالی که اعمال نقص همزمان تغییر دو جایگاه
اتمهای  Bو  Nدر موقعیت روبروی هم بر روی حلقه شش ضلعی که از آن به اعمال نقص دوگانه جایگاه مخالف یاد خواهد شد نه تنها میزان واکنش
پذیری  HCNنسبت به سطح را دستخوش تغییر ملموس می کند بلکه حساسیت پذیری جذب گاز توسط نانولوله نیز به طرز چشمگیری افزایش می
یابد.
کلمات کلیدی :نانولوله بور نیترید ،HCN ،نقص دوگانه جایگاه مخالف ،تئوری تابعیت چگالی.

-1مقدمه
اخیرا نانولوله های نیترید بور ( )BNNTsبه عنوان دسته جدیدی از نانوساختارها به دلیل روش های سنتز منحصر به فرد و
خواص شگفت آور ،توجهات را به سمت خود جلب کرده اند [ .]2-1با توجه به اینکه  BNNTها از لحاظ شیمیایی و گرمایشی
پایدارتر از نانولوله های کربنی تک دیواره ( )CNTsهستند ،این نانولوله های معدنی ،کاربردهای ارزشمندی در ساخت برخی از
نانودستگاهها که در محیط های خطرناک و با درجه حرارت باال به کار می روند [ ]4 ،3پیدا کرده است.
نظارت و کنترل گاز به عنوان یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی ،منجر به توسعه مواد حساس به گاز و دستگاه های حذف
مواد شیمیایی خطرناک می شود [ .]7-5به علت داشتن سطح بیرونی واکنش باال ،نانولوله ها موضوع تحقیقات گسترده ای در
زمینه مطالعات حسگرهای گازی ،تولید دستگاه ذخیره سازی هیدروژن و یا حذف گازهای سمی در دهه گذشته بوده اند.
مطالعه برهمکنش مابین  BNNTsو گازهای خطرناک ،برای روشن کردن خواص آنها می تواند بسیار جذاب باشد .تاکنون جذب
*.نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه
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مولکول های چندگانه مانند  O2 ،N2 ،H2و  H2Oبا  BNNTمورد بررسی قرار گرفته است [ .]8هیدروژن سیانید ( )HCNبه
عنوان یک گاز سمی برای انسان و حیوانات بسیار مرگبار است .بنابراین نظارت و کنترل آن در محیط های مختلف از اهمیت
ویژه ای برخوردار است [ .]9در پژوهش حاضر ،ما به صورت محاسباتی عالقه مند به این هستیم که به دو سوال زیر پاسخ
دهیم )1( :آیا  BNNTرا می توان به عنوان یک سنسور بالقوه جاذب گاز  HCNپیشنهاد داد؟ ( )2در غیر اینصورت ،آیا می
توانیم روش جدیدی را برای بهبود حساسیت  BNNTها نسبت به جذب گاز  HCNمعرفی کنیم؟
-2روش های محاسباتی
نانولوله بور نیتریدی خالص ( )BNNTو تحت نقص ساختاری قرارگرفته و کمپلکس های آنها در حضور  ،HCNبا استفاده از
روش  DFTو استفاده از تابعیت  M06و مجموعه پایه ) 6-31g (dو با استفاده از نرم افزار Gaussian 09بهینه سازی شده است.
پس از انجام محاسبات فرکانس ،در سطح محاسباتی یکسان با بهینه سازی ،آنالیز  DOSبر روی پایدارترین ساختار انجام گرفته
است .نرم افزارهای  Gauss View 6.0و  GaussSumبه منظور به دست آوردن نتایج آنالیزها و تحلیل آنها مورد استفاده قرار
گرفته اند.
-3نتایج و بحث
شکل ( )1نشان دهنده نانولوله بورنیتریدی خالص بهینه شده با استفاده از متد محاسباتی اشاره شده و نمودار  DOSمربوط به
آن است .مطابق این شکل ،نانولوله از نوع زیگزاگ ( )8،0با طول  17.13 Åو قطر  6.22 Åمی باشد .دو سایت فعال مربوط به
اتمهای  Bو  Nکه با پیوندی به طول  1.45 Åساختار نهایی نانولوله را تشکیل می دهند در شکل مشخص است .باندگپ به
دست آمده برای این ساختار مطابق نمودار  DOSبرابر 5.38 eVبه دست آمده است.

شکل  -1ساختار بهینه شده نانولوله خالص  BNNTو نمودار  DOSمربوط به آن.

به منظور بررسی جذب گاز  HCNبر روی  ،BNNTاین مولکول از هر دو سمت  Hو  Nبر روی موقعیتهای  Nو  Bقرار گرفته بر
سطح نانولوله از فاصله عمودی  2.3 Åنسبت به سطح ،تحت انجام محاسبات بهینه سازی و فرکانس قرار گرفت .انرژی جذب
( )Eadگاز بر روی سطح خارجی نانولوله با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
()1

)Ead = Etot (HCN/ BNNT) - Etot (BNNT) - Etot (HCN
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نتایج به دست آمده از جذب  HCNبر روی نانولوله  BNNTدر جدول ( )1گزارش شده است.
مطابق نتایج به دست آمده ،جذب گاز  HCNاز هر دو موقعیت هیدروژن و نیتروژن ،سبب افزایش در فاصله ترازهای  HOMOو
 LUMOبه اندازه  %10شده است .بررسی اختالف انرژی ترازهای  HOMOو  LUMOدر حالت خالص و پس از جذب نشان
می دهد که در هر دو موقعیت جذبی ،سطح تراز  HOMOکاهش و سطح تراز  LUMOافزایش یافته است .به عبارتی دیگر،
ناپایداری تراز  LUMOدر اثر افزایش میزان انرژی پس از جذب ،سبب افزایش گپ انرژی ودر نتیجه کاهش میزان خصلت فلزی
نانولوله جاذب  HCNدر مقایسه با نمونه بدون برهمکنش آن است .عالوه بر این مقادیر انرژی پیوند در هر دو موقعیت جذبی
∆ Eg%

10
10

جدول  )1مقادیر انرژی کل ،انرژی پیوند ) ،(Ebانرژی  HOMO-LUMOو انرژی باندگپ جذب  HCNبر روی BNNT
)Structure Total energy (a.u
)Eb(kCal/mol
)HOMO(eV
)LUMO(eV
)Eg(eV
)Pure BNNT(8,0
-5108.7501
-6.98
-1.6
5.38
HCN(H)+BNNT
-5202.1132
-3.33
-7.08
-1.15
5.93
HCN(N)+BNNT
-5202.1130
-3.20
-6.89
-0.96
5.93

که از مرتبه  3 kCal/molبه دست آمده نشان دهنده برهمکنش بسیار ضعیف و از نوع واندروالس جذب  HCNبر روی

BNNT

است .طول پیوند ) H(HCN)…N(BNNTبرابر با  2.31و طول پیوند ) N(HCN)…B(BNNTبرابر 2.80آنگستروم به دست
آمده که در تطابق با انرژی های پیوندی است .به منظور غلبه بر این ضعف ،نقص همزمان تغییر دو جایگاه اتمهای  Bو  Nدر
موقعیت روبروی هم بر روی حلقه شش ضلعی در ساختار اعمال شده و پس از بهینه سازی و انجام محاسبه فرکانس به منظور
تایید اینکه ساختار نهایی مربوط به حالت پایه انرژی است ،تحت انجام فرایند جذب  HCNاز هر دو موقعیت هیدروژن و
نیتروژن قرار گرفت .مطابق نتایج به دست آمده پایدارترین وضعیت از بین حاالت مختلف جذب ،مربوط به زمانی است که
مولکول  HCNاز سمت اتم نیتروژن خود با اتم  Bتغییر موضع یافته وارد برهم کنش می شود .شکل  ،2این برهمکنش و نمودار
 DOSمربوط به آن را نشان می دهد.

شکل  -2ساختار بهینه شده جذب گاز  HCNدر پایدارترین موقعیت بر روی نانولوله  BNNTتحت
نقص و نمودار  DOSمربوط به آن.
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مطابق شکل ،طول پیوند ) N(HCN)…B*(BNNTبرابر  1.47آنگستروم به دست آمده که نشانگر ایجاد یک برهمکنش بسیار
قوی از نوع پیوند شیمیایی است .انرژی پیوند در حدود  43-36 kCal/molموید صحت طول پیوند به دست آمده است .نمودار
 DOSاختالف انرژی بین اربیتالهای هومو و لومو ساختار جاذب  HCNرا برابر  4.74 eVنشان میدهد که در مقایسه با باند گپ
به دست آمده برای ساختار  BNNTقرارگرفته تحت نقص همزمان تغییر دو جایگاه که برابر 3.17 eVاست تغییری در حدود
 50%نشان میدهد .این تغییر ،در اثر ناپایداری تراز  LUMOپس از جذب  HCNبه دلیل افزایش میزان انرژی ،حاصل شده که
سبب افزایش میزان گپ انرژی ودر نتیجه کاهش میزان خصلت فلزی نانولوله جاذب  HCNدر مقایسه با نمونه بدون
برهمکنش آن شده است .عالوه بر این ،ایجاد پیوند قوی و از نوع شیمیایی بین نانولوله تحت نقص قرار گرفته و  HCNعامل
دیگر افزایش حساسیت است که موجب تغییر ملموس درخواص الکترونیکی نانولوله شده است .با این حال به دلیل انرژی باالی
جذب ،عمل واجذب مولکول به سختی انجام گرفته و زمان الزم برای واجذب افزایش می یابد .با این حال این میزان تغییر در
 Egبه اندازه ای است که میتوان ساختار دستکاری شده  BNNTرا به عنوان یک سنسور بالقوه جاذب گاز  HCNمعرفی نمود.
-4نتیجهگیری
در این پژوهش ،جذب  HCNبر روی  BNNTخالص و تحت نقص دوگانه جایگاه مخالف ( )Anti-antisiteبا استفاده از
محاسبات تئوری تابعیت چگالی مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان می دهد که نه تنها جذب مولکول
 HCNبر روی  BNNTبسیار ضعیف و از نوع واندروالس است بلکه نمی تواند به طور قابل توجهی خواص الکترونیک نانولوله را
نیز تغییر دهد .با این حال ،نتایج به دست آمده اثبات می کنند که اعمال نقص دوگانه همزمان  B-Bبر روی سطح خارجی
 BNNTمی تواند به طور قابل توجهی واکنش پذیری و حساسیت  BNNTبه جذب  HCNرا افزایش دهد .به طوری که میتوان
ساختار جدید را به عنوان سنسور بالقوه جاذب گاز  HCNمعرفی نمود .نتایج به دست آمده می تواند بینش ما را نسبت به
طبیعت  BNNTو مشتق تحت نقص همزمان قرار گرفته آن ،به عنوان جاذب های مناسب گاز  HCNافزایش دهد.
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