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مطالعه جذب دیاکسیدکربن روی صفحات گرافنی حفرهدار اشباعشده با هیدروژن و
جداسازی آن از نیتروژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی و دینامیک مولکولی واکنشی
فضلی*
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چکيده
جذب مولکولهای گازی دیاکسید کربن روی چهار صفحه گرافنی حفرهدار اشباعشده با هیدروژن با اندازه حفره مختلف و همچنین صفحه گرافنی
بدون حفره بررسی و با جذب مولکول نیتروژن روی این صفحات مقایسه شده است .برای این مطالعه از دینامیک مولکولی واکنشی 1استفاده شده است که
احتمال تشکیل و گسست پیوندهای شیمیایی را در نظر میگیرد و آثار قطبیتی را دقیقتر محاسبه میکند .نتایج این تحقیق نشانمیدهد که تمامی صفحات
گرافنی حفرهدار و همچنین صفحه گرافنی بدون حفره قابلیت جذب مولکولهای گازی دیاکسید کربن را دارند و میتوانند برای جداسازی دیاکسیدکربن
از نیتروژن مورد استفاده قرارگیرند .هرچند اندازه و شکل حفرهها تاثیری در میزان جذب مولکولهای گازی روی این صفحات ندارد.
کلمات کلیدی :جذب دیاکسید کربن ،صفحه گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن ،دینامیک مولکولی واکنشی ،نظریه تابعی چگالی.

 -۱مقدمه
امروزه تاثیر فاجعهبار دیاکسید کربن تولید شده توسط انسان نه تنها یک واقعیت علمی تاییده شده بلکه پدیدهای کامال مشهود
در زندگی روزمره است .کاهش منابع آب شیرین و محصوالت کشاورزی ،افزایش شدت و قدرت تخریب توفانهای ویرانگر ،زیر
آب رفتن مناطق ساحلی و انقراض گونههای زیستی بخشی از عواقب این پدیده است .بنابراین کشف و ابداع راههایی نو برای
ذخیره و جداسازی دیاکسید کربن از سایر گازهای اتمسفری ضرورتی آشکار است .در این مسیر مشکلترین بخش جداسازی
دیاکسید کربن از نیتروژن مولکولی است .متداولترین راه برای جداسازی دیاکسید کربن جذب شیمیایی با استفاده از
محلولهای آمینی است با اینحال معایب این روش مانند خورندگی محلولهای آمینی و مصرف باالی انرژی در زمان بازیافت
محلولهای آمینی پژوهشگران را برآن داشته تا به دنبال راههایی جایگزین برای جداسازی دیاکسید کربن باشند [۱و.]2
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مطالعه جذب دياکسيدکربن روي صفحات گرافني حفرهدار اشباعشده با هيدروژن و ...

در همین راستا ،اخیرا مطالعات فراوانی بر روی جداسازی غشایی 2مخلوط  CO2/N2انجام شده است [ .]3در مقایسه با جذب
شیمیایی دیاکسید کربن ،سیستمهای جداسازی غشاء پایه هزینه انرژی پایینتر ،بکارگیری سادهتر ،مقیاسپذیری بزرگتر،
ردپای کربنی کوچکتر و نگهداری سادهتری دارند [ ]۶-4و به همین جهت گزینه بسیار مطلوبی برای جایگزینی سیستمهای
جداسازی شیمیایی هستند .میزان نفوذپذیزی یک غشاء با ضخامت آن نسبت عکس دارد به همین جهت هرچه یک غشاء نازکتر
باشد برای جداسازی گازی مناسبتر است [ .]۷غشاءهای متداول امروزی مانند زئولیتها ،سیلیکاها ،پلیمرها ،سطوح کربن پایه،
ساختارهای آلی فلزی و ساختارهای آلی حفرهدار ،ضخامتی بیشتر از  2۰نانومتر دارند [ .]۱۰-۸گرافن یکی از آلوتروپهای
پرکاربرد و بسیار مطالعه شده کربن است [ ۱۱و  ]۱2که تنها از صفحات دو بعدی کربن تشکیل شده است .این ساختار میتواند
نقش یک غشاء فوق نازک با ضخامتی به اندازه تنها یک اتم کربن را ایفا کند [ ۵و .]۱3عالوه بر این ،گرافن دارای پایداری
شیمیایی و استحکام مکانیکی قابلتوجهی است که خواصی ایدهآل برای غشاءهای جداسازی گازی هست.
یک صفحه گرافن بدوننقص بهخودی خود گاز-تراوا نیست زیرا حفره حلقههای آروماتیک آن بهقدری تنگ هستند که اجازه
عبور مولکولهای هیچ گازی را نمیدهند [۱4و  ]۱۵با اینحال مطالعات تئوری و تجربی نشان میدهد که صفحات گرافنی
نانوحفرهدار 3میتوانند به طرز موثری برای جداسازی مولکولهای گازی استفاده شوند [ .]۱۹-۱۶یک گرافن نانوحفرهدار به
سادگی صفحه گرافنی است که برخی از اتمهای کربن آن برداشته شده است .اگر ظرفیتهای خالی (حاصل از برداشتن اتمها
کربن) با اتمهای هیدروژن اشباع شود ،چنین ساختاری گرافن نانوحفرهدار اشباعشده با هیدروژن 4نامیده میشود .روشهای
بسیاری برای ساخت صفحات حفرهدار وجود دارد ،مانند عملآوری با پرتو ، ۵قلمزنی با اکسید ، ۶بمباران با یونهای سنگین ۷و
یا کاهش اکسید گرافن 2۰[ ۸و .]2۱
کارایی یک غشاء گرافن حفرهدار را میتوان با تنظیم سایز و شکل حفرهها و یا عاملدار کردن شیمیایی آن مهندسی کرد .به
عنوان مثال لیو و همکارانش ۹نشان دادهاند که گرافنهای حفرهدار با سایز حفره خاص ،کارایی و درصد عبور بسیار خوبی برای
جداسازی مولکولهای دیاکسید کربن از نیتروژن مولکولی دارند [ .]22همچنین مطالعات نشان میدهد که ،عاملدار کردن
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شیمیایی لبههای حفرههای گرافن تاثیر بسزایی روی میزان عبور گاز و گزینندگی ۱۰غشاء دارد [ .]23ژیو و همکارانش ۱۱کشف
کردهاند که عاملدار
کردن شیمیایی صفحات گرافنی با نیتروژن میتواند جذب دیاکسید کربن را افزایش دهد .عالوه بر این عاملدار کردن شیمیایی
لبههای حفره با نیتروژن ،گزینندگی دی اکسید کربن در برابر نیتروژن را به طرز چشمگیری افزایش میدهد [ .]24همچنین
هوزر و

همکارانش۱2

نوعی حفره عاملدارشده با نیتروژن را آزمودهاند و نتایج آنها حاکی از مسدود شدن شدید دیاکسید کربن

به علت برهمکنشهای الکترواستاتیک این گاز با غشاء است [.]2۵
یک روش بلقوه برای جداسازی مخلوط  CO2/N2الککردن الکترواستاتیک ۱3با استفاده از غشاء گرافن حفرهدار است زیرا CO2
قطبشپذیری و ممان

چهارقطبی۱4

بزرگتری نسبت به  N2دارد [ .]2۶لو و همکارانش ۱۵کشفکردهاند که دوپ کردن گرافن

حفرهدار با اتمهای نیتروژن الکترونخنثایی آنها را تغییر و نیروی دافعه بین مولکولهای دیاکسید کربن و گرافن حفرهدار را
افزایش میدهد .این اثر باعث افزایش سد انتشار ۱۶برای مولکولهای  CO2میشود [ .]2۷همچنین وانگ و همکارانش ۱۷پیشنهاد
دادهاند که افزودن اتمهای هیدروژن در غشاءهای گرافنی اشباع شده با هیدروژن میتواند الکترونخنثایی غشاء های گرافنی را
تغییر دهد [ .]2۸این گروه همچنین کارایی جداسازی  CO2/N2غشاء های اشباع شده با هیدروژن را بررسی کردهاند .در
تحقیق آنها سه غشاء با اندازه حفره متفاوت با استفاده از روشهای تئوری  DFTو شبیهسازی دینامیک مولکولی مورد مطالعه
قرار گرفته است .نتایج تحقیق وانگ نشان میدهد که نیروی دافعه بزرگی بین اتمهای گازی و غشاء هنگام عبور مولکولها از
حفرهای به قطر  2/۵۶آنگستروم ایجاد میشود ولی مولکولهای  CO2و  N2میتوانند از حفرههای به قطر  4/۰۶آنگستروم و
بیشتر عبور کنند [.]2۸
شبیهسازی دینامیک مولکولی اخیری که ما با استفاده از میدانهای نیروی واکنشی ۱۸انجام دادهایم ،حاکی از جذب سطحی
مولکولهای  CO2روی سطح غشاء های گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن است .چنین فرایندی عالوه بر این که با مسدود
کردن و یا تغییر سایز حفرههای کربنی باعث تغییر میزان عبور گازها و گزینندگی غشاء میشود ،به خودی خود میتواند به
عنوان ابزاری برای جداسازی دیاکسید کربن با استفاده از جذب سطحی استفاده شود .تاکنون تمامی تحقیقات انجام شده در
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زمینه جداسازی  CO2/N2توسط غشاهای کربنی روی جداسازی از طریق عبور از حفرههای کربنی متمرکز بوده است که در
آنها صفحه کربنی به عنوان یک غشاء جداکننده مورد بررسی قرار گرفته است .با این حال صفحات کربنی میتوانند فرایند
جداسازی را از طریق جذب مولکولهای گازی و به عنوان یک جاذب انجام دهند که تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته
است .در این تحقیق پنج غشاء گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن به همراه صفحه گرافنی بدون حفره مورد بررسی قرار
گرفتهاند .بهخاطر نقش موثر قطبشپذیری در برهمکنش بین مولکولهای گازی و غشاء های گرافنی در این تحقیق از دینامیک
مولکولی میدان نیروی واکنشی استفاده کردهایم که آثار قطبشپذیری را با دقت باالتری نسبت به دینامیک مولکولی غیر واکنشی
محاسبه میکند .میزان جذب سطحی مولکولهای گازی  CO2و  N2روی این غشاءها ،تاثیر اندازه و شکل حفره در مخلوط
گازی و همچنین محیطهای گازی خالص مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 -۲روش انجام محاسبات
در این تحقیق چهار صفحه گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن به همراه یک صفحه گرافن بدون نقص مدلسازی و مورد
بررسی قرار گرفتهاند .صفحات حفرهدار با برداشتن اتمهای کربن و پرکردن ظرفیتهای خالی با اتمهای هیدروژن ایجاد شدهاند.
این صفحات براساس تعداد اتمهای کربن برداشته شده به ترتیب  P16 ،P10 ،P6و  P24نامگذاری شدهاند (شکل .)۱
قبل از انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی ساختار تمامی صفحات گرافنی با استفاده از نظریه تابعی چگالی الکترونی ۱۹تعبیهشده
در نرمافزار  VASP2۰بهینه شدهاند [ .]2۹تاثیر تعویض و همبستگی الکترونها 2۱با استفاده از تابعی  PAW-PBEمحاسبهشده
است [2۹و .]3۰در این محاسبات از مجموعهپایه موج مسطح 22با حداکثر کرانه 23انرژی  3۰۰الکترون ولت استفاده شده است.
نرمافزار  VASPبرای حل معادله شرودینگر از نظریه بالخ 24استفاده میکند و ساختارهای مولکولی باید در سهبعد دارای تناوب
باشند .برای انتخاب ترکیبی مناسب از نقاط

کا2۵

از یک شبکه  ۱×۱×۱ایجاد شده با روش مونخورست ،2۶استفاده شده است

[.]3۱
برای انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی صفحات کربنی در مرکز یک جعبه متناوب به طول  ۹۰آنگستروم قرار داده شدهاند.
طول و عرض هر جعبه اندکی متفاوت و برابر با طول و عرض صفحه آن است (جدول  .)۱سپس فضای داخل جعبه با استفاده از
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ماژول  amorphous cellموجود در نرمافزار متریالز استودیو [ ]32با اتمهای گازی پرشده است .برای هر صفحه سه شبیهسازی
در محیطهای گازی :نیتروژن خالص ،دیاکسید کربن خالص و مخلوط  ۵۰/۵۰مولی هر دو گاز انجام شده است .در
شبیهسازیهای دارای محیط گازی خالص ۱۰۰ ،مولکول  CO2یا  N2و در شبیهسازیهای مخلوط گازی  ۱۰۰مولکول CO2
به همراه  ۱۰۰مولکول  N2در جعبه توزیع شدهاند.

2۷
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شکل  .1شکل و بار جزئی صفحات گرافنی حفرهداربه همراه صفحه گرافنی بدون حفره .بار جزئی مثبت با رنگ آبی و بار جزئی منفی با رنگ قرمز نشان
داده شدهاست.
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تمامی شبیهسازیهای دینامیک مولکولی با استفاده از نرمافزار لمپس 2۷و آنسمبل کانونیکال انجام شده اند [ .]33برای تنظیم
دمای شبیهسازی در چندصد گام اول شبیهسازی از ترموستات

برندسن2۸

[ ]34و سپس ترموستات

نوز-هاور2۹

[ ]3۵استفاده

شده تا دما در حدود  3۰۰درجه کلوین در نوسان باشد .طول هر گام شبیهسازی نیم فمتوثانیه در نظر گرفته شده و از الگوریتم
 velocity Verletبرای محاسبه حرکت ذرات در طول زمان  4نانوثانیهای شبیهسازی استفاده شده است .تعداد کل
شبیهسازیهای انجام شده  ۱۵مورد است که برای  ۵صفحه هر کدام در سه محیط گازی مختلف انجام شده است.
از نقطه نظر فنی ،مهمترین بخش هر شبیهسازی دینامیکمولکولی انتخاب میدان

نیروی3۰

مناسب برای انجام شبیهسازی است.

در این تحقیق ما به جای استفاده از میدان های نیروی متداول (غیر برهمکنشی) از یک میدان نیروی برهمکنشی استفاده
کردهایم .در میدان های نیروی برهمکنشی برخالف میدان نیروی متداول مرتبه پیوند متغیر است و در زمان شبیهسازی باتوجه
به فاصله بین اتمی تعیین و در هر گام بهروزرسانی میشود .چنین میدانهای نیرویی به خوبی میتوانند تشکیل و شکست
پیوندهای کوواالنسی را مدلسازی کنند در حالی که بررسی فرایندهای شامل تشکیل و شکست پیوند کوواالنسی با میدانهای
نیروی غیربرهمکنشی امکانپذیر نیست [ .]3۸-3۶برای توصیف برهمکنشهای کولنی و واندروالسی در میدانهای نیروی
برهمکنشی با پیوندهای متغییر ،برهمکنشهای غیرپیوندی بین تمام جفت اتمها بدون در نظر گرفتن وجود و یا عدم پیوند
محاسبه میشود و سپس یک عبارت محافظت 3۱برای جلوگیری از محاسبه مجدد برهمکنشهای غیرپیوندی برد نزدیک تعریف
میشود .عالوه بر این میدان نیروی برهمکنشی آثار قطبیتی را با استفاده از روش بار وابسته به

مختصات32

محاسبه میکند که

دقت باالتری دارد .میدانهای نیروی برهمکنشی بهشدت اختصاصی هستند و برای هر سیستم مولکولی نیاز به پارامترهای خاص
خود دارد .در این تحقیق ما از پارامترهای برهمکنشی محاسبه شده توسط کوالیک و

همکارانش33

استفاده کردهایم که گزارش

شده برای سیستمهای مولکولی دارای عناصر  C/H/O/Nنتایج قابل قبولی تولید میکند [.]3۹
باتوجه به اینکه شمارش مولکول های اطراف صفحات کربنی کاری دشوار است ،ما یک کد پایتون برای این منظور ایجاد کردیم
که تعداد مولکولهای گازی را در ناحیه اطراف صفحات در هر گام میشمارد .عمق ناحیه اطراف صفحات با توجه به شعاع
واندروالسی مولکولهای گازی تعیین شده است (شکل .)2

2۷

LAMMPS
Berendsen thermostat
2۹
Nose-Hoover thermostat
3۰
Force-field
3۱
Shielding term
32
Geometry-dependent charge calculation scheme
33
Kowalik et al.
2۸

2۹
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شکل  .۲طول جعبه شبیهسازی و ناحیه جذب .اتم های گازی قرار گرفته در ناحیه جذب در هر گام شمارش و به عنوان اتمهای جذب شده در نظر گرفته
میشوند.

 -۳نتایج و بحث
در این تحقیق ابتدا ساختار صفحات گرافنی با استفاده از روش تابعی چگالی و توابع موج تخت بهینهسازی شده تا ابعاد حفرههای
آنها بدست آید و همچنین ساختارهای اولیه مناسب برای شروع شبیهسازی ایجاد شود .مقدار متوسط طول پیوند کربن-کربن
در صفحه گرافنی بدون نقص در حدود  ۱/42آنگستروم است که در توافق با محاسبات ساختار الکترونی پیشین است [ 4۰و.]4۱
این توافق تایید کننده دقت محاسبات نظریه تابعی چگالی انجام شده در این تحقیق است .جدول  ۱شامل ابعاد صفحات گرافنی
و همچنین ابعاد حفرههای آنها است .همچنین برای پیدا کردن توزیع بار روی صحفات گرافنی آنالیز جمعیت بیدر ]42[ 34روی
این صفحات انجام شده است .شکل  ۱توزیع بار روی صفحات گرافنی حفرهدار را نشان میدهد .همانطور که انتظار میرود صفحه
گرافن بدون نقص توزیع بار یکنواختی دارد و بار جزئی اتمهای کربن در آن صفر است .در صفحات حفرهدار مثبتترین و
منفیترین اتمها به ترتیب اتمهای هیدروژن و اتمهای کربن متصل به هیدروژن هستند .جدول  ۱همچنین شامل میانگین بار
جزئی اتمهای هیدروژن و اتمهای کربن متصل به هیدروژن در هر صفحه است .براساس این نتایج ،افزودن هیدروژن باعث برهم
خوردن الکترونخنثایی صفحات حفرهدار میشود ،بخصوص در نزدیکی لبه حفرهها .با افزایش فاصله از لبه حفرهها توزیع بار به
سرعت به سمت نوترال میل میکند به صورتی که سومین اتم کربن از لبهحفره در تمام صفحات تقریبا بار جزئی صفر دارد.
توزیع بارهای جزئی تاثیر بسزایی روی کارایی غربالگری صفحات گرافنی دارد زیرا قطبشپذیری و ممان چهارقطبی دیاکسید
کربن بیشتر از مولکول نیتروژن است .به همین دلیل مولکولهای دیاکسید کربن میتوانند تمایل بیشتری برای جذب روی
سطوح باردار با استفاده از برهمکنشهای واندروالسی داشته باشند .وانگ و همکارانش  3۵مطالعهای براساس نظریه تابعی چگالی

Bader population analysis
Wang et al.

3۰

34
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روی صفحات حفرهدار اشباع شده با هیدروژن انجام دادهاند [ .]2۸نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که اتمهای اکسیژن مولکولهای
 CO2بیشتر جذب اتمهای هیدروژن لبه حفرهها میشوند که منجر به انرژی برهمکنش بیشتر و سد انتشار بزرگتر برای CO2
نسبت به  N2میشود .آنها همچنین دریافته اند که اگر اندازه حفرهها به اندازه کافی بزرگ باشد ،مولکولهای نیتروژن درحالی
که بزرگتر از مولکولهای دیاکسید کربن هستند ،سریعتر از حفره عبور میکنند .این مشاهده تنها با اثر الکتروستاتیک بین
مولکولهای گازی و صفحات گرافنی حفرهدار قابل توجیه است.
جدول  .1طول و عرض سلول واحد صفحات کربنی و حفرههای آنها به همراه میانگین بار جزئی هیدروژنهای حفره و اتمهای کربن متصل به هیدروژن
در لبه حفره
P24
21.28
17.18
7.93
7.80
0.101
-0.176

P16
21.28
17.17
7.85
5.46
0.099
-0.174

P10
21.29
17.19
5.57
3.58
0.098
-0.174

P6
21.31
17.19
3.59
3.59
0.095
-0.171

perfect sheet
21.35
17.19
0.00
0.00
0.000
0.000

cell length
cell width
pore length
pore width
Average Hydrogen partial charge
Average Carbons partial charge

برای بررسی جذب مولکولهای گازی روی صفحات گرافنی  ۱۵شبیهسازی دینامیک مولکولی برای صفحات مختلف در محیطهای
گازی متفاوت در مجموعه کنونیکال انجام شده است .بعد از انجام هر شبیهسازی ابتدا نمودار دمایی شبیهسازی بررسی شده تا
از وجود تعادل گرمایی در شبیهسازی اطمینان حاصل شود .شکل 3نمودار دمایی  2۰پیکوثانیه ابتدایی شبیهسازی صفحه P10
را در محیط گازی  ۵۰/۵۰دیاکسید کربن – نیتروژن نشان می دهد .همانطور که در شکل مشخص است سیستم مورد نظر در
 3پیکوثانیه ابتدایی به سرعت به تعادل گرمایی میرسد و پس از آن در محدوده  3۰۰کلوین در تعادل است .نمودار دمایی سایر
شبیهسازیها کامال مشابه شکل  3است و بنابراین تنها به یک نمودار اکتفا شده است.

شکل  .3نمودار انرژی پتانسیل سیستم (راست) و دمای سیستم (چپ) در طی زمان شبیهسازی .کل زمان شبیهسازی  ۴نانوثانیه است که برای نمایش بهتر
تنها  ۲پیکوثانیه اول نمایش داده شده .نمودارها در مابقی زمان شبیهسازی به همین شکل ادامه پیدا میکند.

3۱
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مهمترین دستاورد شبیهسازیهای انجام شده بررسی میزان جذب گازهای مورد تحقیق روی صفحات کربنی است .شکل 4
نمودارهای جذب نیتروژن و دیاکسیدکربن روی صفحات گرافنی در محیطهای گازی مختلف را نمایش میدهد .اولین نتیجه
مشهود در این نمودارها رسیدن به تعادل در جذب مولکولهای گازی است .تمامی نمودارها پس از گذشت زمان حداکثر 2
نانوثانیه به تعادل میرسند .این تعادل حاکی از اشباع شدن صفحات گرافنی با مولکولهای گازی پس از طی این زمان است .از
نظر سرعت متعادل شدن مولکولهای نیتروژن پیش از مولکولهای دیاکسید کربن به تعادل میرسند .به خصوص
شبیهسازیهای دارای محیط گازی نیتروژن خالص که قبل از  2۵۰پیکوثانیه متعادل میشود (شکل  4ب) .در نقطه مقابل نمودار
مربوط به شبیهسازی در دیاکسید کربن خالص کندترین زمان تعادل جذب را دارد (شکل  4الف) و به صورت کلی هرچه درصد
مولکولهای دیاکسید کربن محیط بیشتر باشد سیستم دیرتر به تعادل جذب میرسد .دیرتر رسیدن به تعادل در این مطالعه
میتواند نتیجه پیچیدهتر بودن برهمکنش بین مولکولهای دیاکسید کربن و صفحات کربنی باشد .از طرفی چون برهمکنش
بین دیاکسید کربن و صفحات کربنی قوی تر و توانایی جذب بیشتر است ،به تعداد بیشتری مولکول برای اشباع شدن صفحات
نیاز است و متصل شدن تعداد بیشتری مولکول به زمان بیشتری نیاز دارد .همچنین اضافهشدن اتمهای هیدروژن به صفحات
باعث پیچیدهتر شدن برهمکنش آنها با مولکولهای دیاکسید کربن شده است به همین دلیل شبیهسازیهای صفحه گرافنی
بدون حفره زودتر از سایر نمودارها به تعادل جذب رسیده است (شکل  4ج).
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شکل  .۴تعداد مولکولهای جذب شده در زمان شبیهسازی برای پنج صفحات گرافنی مورد مطالعه( .الف) جذب دیاکسید کربن در محیط گازی دیاکسید
کربن خالص( ،ب) جذب نیتروژن در محیط گازی نیتروژن خالص( ،ج) جذب دیاکسید کربن در محیط گازی مخلوط( ،د) جذب نیتروژن در محیط گازی
مخلوط

مقایسه نمودار صفحات کربنی مختلف نشان میدهد که بعد از رسیدن به تعادل تفاوت چندانی بین الگو و میزان جذب صفحات
مختلف وجود ندارد .همچنین جدول  2میانگین تعداد مولکولهای جذب شده روی صفحات گرافنی ،بعد از رسیدن به تعادل (
 2نانوثانیه به بعد) ،در محیطهای گازی مختلف را فهرست کردهاست .در این جدول مشهود است که هیچ تفاوت معنیداری بین
میانگین جذب روی صفحات مختلف حتی بین صفحه گرافن بدون حفره و صفحات حفرهدار وجود ندارد .این نتیجه برای ما
تاحدودی دور از انتظار بود ،زیرا افزودن اتمهای هیدروژن به دیواره باعث بهمخوردن الکترونخنثایی صفحات گرافنی و افزایش
قدرت جذب دیاکسید کربن خواهد شد .بااینحال ظاهرا نقش مساحت سطوح در میزان جذب بسیار مهمتر است و چون تمام
سطوح مساحت سطح یکسانی دارند تفاوتی در میزان جذب وجود ندارد .به بیانی دیگر میتوان اینچنین نتیجه گرفت که هرچند
صفحات گرافنی حفرهدار تمایل بیشتری برای جذب دیاکسید کربن دارند ولی در نهایت تمام سایتهای جذب در تمام صفحات
پرخواهد شد و درصد جذب سطوح حفرهدار با گرافن بدون نقص با همان مساحت سطح یکسان است .از طرفی جذب دیاکسید
کربن نسبت به نیتروژن در تمام شبیهسازیها بیشتر است .به طور متوسط (میانگین تمام صفحات)  ۶۵/4۱مولکول
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دیاکسیدکربن در برابر  4۷/۹۰مولکول نیتروژن در محیط گازی خالص جذب شده است .در نتیجه جذب دیاکسید کربن خالص
 3۶/۵درصد بیشتر از نیتروژن خالص است .اختالف درصد جذب در محیط مخلوط گازی حتی بیشتر و برابر با  ۷۰درصد است.
باتوجه به اختالف باالی درصد جذب در مخلوط گازی میتوان نتیجه گرفت که صفحات گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن
قابلیت جداسازی گاز دیاکسید کربن از گاز نیتروژن از روش جذب را نیز دارند (عالوه بر جداسازی از روش عبور) .با این حال
اختالف جذب دو مولکول گازی ارتباط چندانی با اندازه حفره ندارد و حتی صفحه گرافنی بدون حفره توانایی مشابهی برای
جذب و جداسازی مولکولهای گازی دارد .شکل  ۵جعبه شبیهسازی صفحه گرافنی  P10در مخلوط گازی را در شروع ،میانه و
پایان شبیهسازی نمایش میدهد .در این شکل مشخص است که مولکولهای دیاکسید کربن تمایل بیشتری به صفحه گرافنی
دارند و در میانه و انتهای شبیهسازی تعداد آنها در اطراف صفحه گرافنی بسیار بیشتر از مولکولهای نیتروژن است .برای سایر
شبیهسازی های صورت گرفته در مخلوطهای گازی شکلهای مشابهی وجود دارد که بهجهت اختصار آورده نشده است.
جدول  .۲متوسط تعداد مولکولهای جذب شده روی صفحات کربنی پس از رسیدن سیستم به تعادل
average
47.90
35.92
65.41
61.05

P24
47.92
36.06
65.31
61.17

P16
47.45
35.73
65.37
59.49

P10
47.92
36.03
65.24
61.23

P6
47.83
35.46
66.31
61.38

perfect sheet
48.39
36.31
64.83
62.01

N2 pure
N2 mixed
CO2 pure
CO2 mixed

همچنین در جدول  2مشهود است که در محیط گازی ناخالص جذب نیتروژن کاهش بیشتری نسبت به دیاکسید کربن در این
محیط دارد .میانگین کاهش جذب نیتروژن در محیط ناخالص  2۵درصد است درحالی که جذب دیاکسید کربن تنها  ۶/۷درصد
کاهش پیدا میکند .همانطور که قبال گفته شد ،دیاکسید کربن ممان چهارقطبی و همچنین قطبشپذیری بیشتری نسبت به
نیتروژن دارد .این ویژهگیها باعث میشود که این مولکول برهمکنش الکترواستاتیک و واندروالسی قویتری با صفحات کربنی
داشته باشد و در نتیجه بیشتر جذب دیواره گرافنی شود .این اختالف جذب بخصوص در محیط مخلوط گازی نمایان میشود
زیرا رقابت بین مولکولهای دو گاز باعث جذب بیشتر دیاکسید کربن با انرژی برهمکنش بیشتر میشود .به عبارت دیگر،
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مولکولهای دیاکسید کربن با اشغال سایتهای جذب روی صفحات باعث کاهش جذب نیتروژن در مخلوطهای گازی میشوند.

شکل  .۵شروع (الف) ،میانه (ب) و پایان (ج) شبیهسازی در شبیهسازی صفحه  P10در مخلوط گازی

 -۴نتیجه گیری
در این تحقیق ساختار الکترونی چهار صفحه گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن به همراه صفحه گرافنی بدون حفره با ابعاد
مشابه ،با استفاده از نظریه تابعی چگالی بررسی شده است .ابعاد صفحات گرافنی و طول و عرض حفره آنها در بخش نتایج موجود
است (جدول .)۱
توزیع بار در صفحات با استفاده از نظریه بیدر محاسبه و رسم شده است (شکل  .)۱توزیع بار صفحات گرافنی حفرهدار نشان
میدهد که افزودن هیدروژن باعث بههمخوردن الکترونخنثایی صفحات میشود به طوری که اتمهای هیدروژن دارای بار جزئی
مثبت و اتمهای کربن متصل به هیدروژن دارای بار جزئی منفی هستند .با اینحال توزیع بار با دور شدن از لبه حفرهها به سرعت
به سمت صفر میل میکند بهطوری که سومین اتم کربن از لبه حفره در تمامی صفحات تقریبا خنثی است.
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جذب گازهای دیاکسید کربن و نیتروژن روی صفحات گرافنی حفرهدار اشباع شده با هیدروژن در محیطهای گازی مختلف
(دیاکسید کربن خالص ،نیتروژن خالص و ترکیب  ۵۰/۵۰مولی هر دو گاز) با استفاده از دینامیک مولکولی واکنشی شبیهسازی
و تعداد مولکولهای جذب شده روی صفحات در هر گام شبیهسازی شمرده و نمودار شده است.
نتایج این قسمت نشان میدهد که بهصورت کلی فرایند جذب مولکولهای دیاکسید کربن دیرتر به تعادل میرسد که میتواند
نتیجه پیچیدهتر بودن برهمکنشهای آن با سطح و تعداد بیشتر مولکولهای جذب شده باشد.
اندازه و شکل حفرههای اشباع شده تاثیر معنیداری در تعداد مولکولهای جذب شده روی سطوح ندارد و پس از رسیدن
سیستمها به تعادل نمودار جذب تمام صفحات مشابه یکدیگر و مانند صفحه گرافن بدون حفره است (شکل .)4
در تمامی شبیهسازی ها میزان جذب دیاکسید کربن بیشتر از نیتروژن است .جذب  CO2خالص به طور میانگین  3۶/۵درصد
بیشتر از  N2خالص است و در محیط گازی ناخالص ( محلول گازی  ۵۰/۵۰مولی دیاکسید کربن و نیتروژن) اختالف جذب به
 ۷۰درصد میرسد .میانگین نرخ کاهش جذب برای مولکولهای نیتروژن  2۵درصد و برای مولکولهای دیاکسید کربن تنها
 ۶/۷درصد است .افزایش اختالف جذب در محیط گازی ناخالص را میتوان به پرشدن سایتهای جذب توسط مولکولهای
 CO2که برهمکنش قوی تری با صفحات گرافنی دارند و در نتیجه نبود فضای مناسب برای جذب مولکولهای  N2نسبت داد.
همچنین بیشتر بودن قدرت جذب مولکولهای  CO2میتواند نتیجه بیشتر بودن ممان چهار قطبی و قطبشپذیری بیشتر آنها
نسبت به  N2باشد.
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