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مطالعه جذب كلروفرم روي  B12N12فولورن به روش DFT
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تاریخ ثبت اولیه ،1392/2/27 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1392/3/7 :تاریخ پذیرش قطعی1392/3/15 :
چکیده
با استفاده از محاسبات ) Density functional theory (DFTدر سطح * ،PBE/6-31Gپارامترهاي انرژي ،ساختاري و الكتروني جذب گاز
o

o

کلروفرم روي فولورن  B12N12به منظور پيدا كردن سنسور مناسب براي کلروفرم بررسي شد .جذب کلروفرم روي فولورن به موقعيت و جهت
گيري آن بستگي ندارد .نتایج نشان مي دهد كه انرژی جذب گاز کلروفرم روي فولورن بين  -3تا  kJ/mol -13مي باشد .مقادير گپ انرژي

( )Gapفولورن با ورود کلروفرم تا حدی تغيير كرده از اين رو فولورن مي تواند به عنوان يك سنسور مناسب براي شناسايي کلروفرم عمل نمايد.
واژه های کلیدی :کلروفرم ،سنسور.B12N12، DFT ،

 .1مقدمه
كلروفرم مایعی است بی رنگ و غیر قابل اشتعال با بوی مخصوص

میباشد .یك ماده اساسی برای بیهوشی از راه تنفسی است .همچنین

به عنوان حالل ،تهیه عصاره ،حشره كش ،مواد نگهدارنده و شیرین
كننده محصوالت داروئی مورد استفاده قرار میگیرد .كلروفرم یكی
فرار میباشد .تنفس ،بلع
از خطرناكترین هیدروكرینهای كلردار ّ

و تماس آن با پوست زیان آور است ممكن است سبب بیهوشی،

فلج دستگاه تنفسی ،توقف ضربان قلب و مرگ دیر رس به علت
ضایعات كبدی و كلیوی شود .كلروفرم چربی پوست را میشوید و

باعث تحریك آن میشود .در تماس حاد با كلروفرم عالئم مشاهده

شده عبارتند از :سر درد ،تهوع ،احساس مستی ،خستگی ،گیجی،
اضطراب ،التهاب ،بیهوشی ،افت تنفسی ،انجماد و مرگ در حالت

بیهوشی .مرگ ممكن است در اثر فلج شدن دستگاه تنفسی یا از كار

افتادن قلب باشد .در اثر تماس مزمن عالئم مشاهده شده عبارتند از:
عالئم عصبی و گوارشی شبیه افراد معتاد با الكل و همچنین بزرگ

شدن كبد ،التهاب سمی كبد و تجمع چربی در كبد [ .]1-3از این

ماده هزاران تن در صنایع یخچال سازی و ساخت تفلون تولید ودر
طبیعت رها میشود .بنابراين با توجه به موارد باال ،جذب ،شناسايي و
يا رديابي اين گاز در محيط بسيار حائز اهميت مي باشد.
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پست الکترونیکیWahag_1359@yahoo.com :
تلفن061-52338569 :

سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1392

40

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

بعد از كشف نانوتيوبهاي كربن [ ،]4اين تركيبات و تركيبات مشابه

در ساخت سنسورها مورد توجه زيادي قرار گرفت [ .]5-7همچنين
در دهه هاي اخير ،تحقيقات زيادي بر روي فولورن و فولورنها به
عنوان يك سنسور يا جاذب انجام شده است [ .]8-10بنابراين در

اين تحقيق فولورن  B12N12انتخاب و مولكول كلروفرم با جهت
گیریهای مختلف به سطح فولورن نزدیک و برهمکنش کلروفرم بر
روی این فولورن مورد مطالعه قرار گرفت.

 .2روش تحقیق
ابتدا هریک از ساختارهای کلروفرم و فولورن  B12N12را

با استفاده از روش ) ]11[ DFT(PBEو با تابع پايه * 6-31Gبهینه
o

o

کرده تا طول و زوایای آن به مقدار واقعی نزدیک شده و انرژی هر

یک ازاین ساختارها محاسبه گردید .سپس جذب كلروفرم بر روی
فولورن  B12N12در موقعیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

برای هر يك از اين ساختارها

طيف)density of states (DOS

anayses, Molecular electrostatic potential (MEP), natural
o

) ،bond orital (NBOتابع کار یا ) work function (Φو انرژی تراز
o

فرمی یا ) Fermi Level Energy (EFLمورد مطالعه قرار گرفت .برای
o

بدست آوردن انرژی جذب نیز از روش زیر استفاده گردید:

E (adsorbtion) = E (B12N12/CHCl3) – [E (B12N12) + E

)(1

(CHCl3)] + δBSSE

در اين روش خطاي توابع پايه نيز در نظر گرفته مي شود .همه
محاسبات با استفاده از نرم افزار  GAMESSانجام شده است [.]12

 .3نتایج و بحث

نشان می دهد كه پيوندهاي  B-Nآن كامال يوني مي باشند .نتايج باال

نشان مي دهد كه آن فولورن داراي موقعيتهاي مختلف براي جذب

کلروفرم مي باشد.

در مرحله بعد ،مولکول کلروفرم را روی سطح آن فولورن

فولورن  B12N12از  4حلقه شش ضلعي و  6حلقه چهار ضلعي

تشكيل شده است .ساختار بهينه شده ،طيف  DOSو

Molecular

) electrostatic potential (MEPاين فولورن در شكل 1آورده شده

است .اين تركيب شامل پيوندهاي  B-Nبوده که طول اين پيوندها

در شكل 1نشان داده شده است .مقدار گاف انرژي (شكاف بين
 HOMOو  )LUMOبراي آن  5.07 eVبوده كه نشان مي دهد آن
o

فولورن يك عایق می باشد .مقدار بار  NBOروي اتمهاي  Bو  Nآن
()JQCS

فولورن تقريبا برابر  1/17 δ+و  1/17 δاست .مقادیر  NBOو MEP

 .2-3جذب کلروفرم روی ساختارهاي بهينه شده B12N12

 .1-3ساختارهاي بهينه شده B12N12

o

شکل .1تصویر فولورن  B12N12بیهنه شده ،طيف  DOSو  MEPآن.

نزدیک کرده و انرژی جذبی آنها محاسبه مي گردد .سطح فولورن

داراي مكانهاي مختلف براي جذب کلروفرم مي باشد كه عبارتند از:

 -1روي سايت اتم  -2 Bروي سايت اتم  -3 Nروي پيوند B-N

زيرا اتمهاي  Bو  Nبدليل داشتن بار جزيي مثبت و منفی مي توانند
کلروفرم را جذب نمايند.

مولکول کلروفرم خود نیز از دو طرف به سطح فولورن نزدیک می

شود -1 :از سر کلرها  -2از سر کربن .ساختار اين فولورن دارای

حسینی و همکاران
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شکل .2كنفورماسيونهاي جذب کلروفرم روي ساختار .B12N12

موقعیتهاي مختلف برای نزدیک شدن کلروفرم می باشد با قراردادن

روي آن فولورن پايداربوده و مابقی فرمها به این سه حالت نوآرایی

جذب آن مورد بررسی قرار می گیرد .يعني پایدارترین آرایش

جدول 1آورده شده است.

مولکول کلروفرم در هر موقعیت و بهينه كردن آن ساختارها میزان
فضایی نسبی بین مولكول کلروفرم و سطح فولورن مورد نظر مي

باشد ،همچنین امکان انتقال بار الکتریکی بین ماده جذب شونده
و سطح جاذب برای بررسی خصلت سنسوري آن نیز بررسی شده
است .پس از بهينه كردن كامل آن ساختارها ،پارامترهای طول پیوند،

انرژیهاي جذب HOMO، LUMO ،و  Gapآن ساختارها محاسبه

شده و سپس با مقایسه این نتایج در هر موقعیت تغییر خصوصیات

آن مورد بررسی قرار گرفت .پس از بهينه كردن كامل ساختارها،
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تنها سه ساختار جذب کلروفرم

شده است كه ساختار آنها در شكل 2و خصوصیات الکترونی آنها در

جدول 1نشان می دهد که مقادير انرژي جذب هريك از ساختارهای
 A, B, Cبه ترتیب برابر  -6/75 ،-13/04و  kJ/mol -3/47مي باشد
(عالمت منفي نشان دهنده گرمازا بودن فرايند و افزايش پايداري

ساختارها است) .ميزان انتقال بار بين مولکول کلروفرم با فولورن
( )QTبه كمك  NBOآناليز شده است .آناليز  NBOنشان مي دهد كه
در جذب مولکول کلروفرم روی آن ساختارها ،حدود  0/01تا 0/04

الكترون از فولورن به مولكول کلروفرم منتقل شده است .همچنين

خصوصيات ساختاري اين فولورن در اثر جذب گاز کلروفرم به
()JQCS
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جدول .1مقادير جذب وخصوصيات الكتروني هريك از ساختارهاي باال.
ΔΦ%

c

)Φ(eV

)EFL(eV

b

|QT|e

)ΔEg(%

a

)Eg(eV
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-

-
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5/81

-4/42

-7/24

-
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-

4/25

-2/42

-

-

5/77

-8/78
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-

B12N12

9/76

4/18

-2/54

7/72

9/77

2/68

-4/44

-6/11

-81/72

Complex A

82/87

4/81

-2/21

7/74

82/77

2/16

-4/17

-6/66

-6/75

Complex B

81/11

4/47

-2/27

7/78

81/48

2/27

-4/47

-6/67

-1/27

Complex C

مقدار جزيي تغيير كرده است (نشان دهنده برهمكنش ضعيف گاز

کلروفرم با آن فولورن مي باشد) .همچنین جدول باال نشان مي دهد
كه مقادير انرژي جذب در کمپلکس Aنسبت به کمپلکسهای  Bو

 Cبيشتر است .همچنين جذب گاز کلروفرم در شكلهاي 2و جدول1

نشان می دهد که مقادير انرژي جذب هريك از اين ساختارها در حد

جذب فيزيكي مي باشد.

فولورن مي تواند به عنوان يك سنسور نسبتا مناسب براي شناسايي
مولکول کلروفرم عمل نمايد .اما يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در
سنسور ها زمان ريكاوري آن سنسور طبق رابطه زير مي باشد:
)(3

)τ = ν0−1 exp (−Eads/kT

0

O

طبق رابطه باال با افزايش انرژي جذب ،مقدار ( τزمان ريكاوري)
نتايج جدول 1نشان مي دهد كه انرژي جذب هريك از ساختارهاي

تاثير جذب مولکول کلروفرم روي خصوصيات الكتروني

هريك از ساختارها نيز مورد مطالعه قرار گرفت .در شكلهاي،2

طيفهاي ) total densities of states (DOSهر يك از ساختارها
o

ترسيم شده است .براي بهتر فهميدن برهمكنش جذب مولکول
کلروفرم با فولورن در هريك از مدلها HOMO ،و

LUMO

مدلها مورد مطالعه قرار گرفت .مقادير انرژي گاف

()gap

باال كم بوده ودر حد جذب فيزيكي مي باشد و لذا آن فولورن از
زمان ريكاوري باال برخوردار نيست .بنابراين اين مورد نيز نشان مي

دهد كه فولورن مي تواند به عنوان يك سنسور مناسب براي شناسايي
مولکول کلروفرم عمل نمايد.

با این حال به منظور درک عمیق تر درباره حساسیت  B12N12به

کلروفرم ،تابع کار یا ) work function (Φو انرژی تراز فرمی یا
O

ن

( )Eg=ELUMO-EHOMOبراي هريك از ساختارها در جدول 1آورده
شده است .مقايسه طيف  DOSفولورن خالص (شكل )1با هريك از

ساختارهاي باال نشان مي دهد كه انرژي  gapآنها تغيير كرده است.
ميزان اين تغييرات در جدول 1آورده شده است .همانطوريكه در
جدول باال نشان داده شده است انرژي  gapهر يك از ساختارها به
ميزان %9-31تغيير كرده است .تغيير در انرژي  gapباعث تغيير در
هدايت الكتريكي آن فولورن طبق رابطه زير مي گردد:

 − Eg 
σ ∝ exp
				
 2kT 

كه  σهدايت الكتريكي k ،ثابت بولتسمن و  Tدماي مورد نظر است.

در هريك از ساختارها با تغيير در انرژي  ،gapمقدار هدايت الكتريكي
آن فولورن تغيير مي كند .بنابراين حضور مولکول کلروفرم با اندازه

گيري مقدار هدايت الكتريكي آن فولورن قبل و بعد از فرايند
جذب به راحتي قابل رديابي مي باشد .لذا نتايج باال نشان ميدهد كه

()JQCS

حساسيت الكتروني فولورن به مولکول کلروفرم نسبتا خوب بوده و

افزايش يافته و آن فولورن كارايي خود را ازدست خواهد داد .اما

 .3-3خصوصيات الكتروني هريك از ساختارها

)(2

)ELUMO(eV

)EHOMO(eV

)Ead(kJ/mol

Structure

o

) Fermi Level Energy (EFLمورد مطالعه قرار گرفت .تراز فرمی

تقریبا وسط انرژی  gapبوده و تابع کار برای یک سیستم ،اختالف

بین  ELUMOو  EFLمی باشد [ .]13-14تغییر در تابع کار ناشی از انتقال
بار بین کلروفرم و آن فولورن می باشد .در کمپلکسها همانطور که

در جدول 1نشان داده شده است تابع کار به ميزان  %9-13تغيير كرده
است که نشان دهنده آن است كه حساسيت الكتروني آن فولورن
به مولکول کلروفرم نسبتا خوب می باشد و به عبارتی آن فولورن

مي تواند به عنوان يك سنسور نسبتا مناسب براي شناسايي مولکول

کلروفرم عمل نمايد.
 .4نتیجه گیری

نتایج بدست آمده از مقادير انرژي جذب نشان مي دهد كه

انرژي جذب کلروفرم روی فولورن  B12N12كم بوده ودر حد جذب
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حسینی و همکاران

 كمي بيشترA  مقادير انرژي جذب براي کمپلکس.فيزيكي مي باشد
 آن کمپلکسها نشانDOS  طيفهاي. مي باشدC  وB از کمپلکسهای
 کمپلکسها کاهش یافته است و متعاقبا مقدارgap ميدهد كه انرژي

هدايت الكتريكي آن فولورن تغيير كرده كه نشان دهنده حساسيت
 همچنین مقادير انرژي.الكتروني آن فولورن به کلروفرم مي باشد

 بنابراین،جذب هريك از ساختارها در حد جذب فيزيكي بوده
.فولورن از زمان ريكاوري باالیی برخوردار نيست

 مي تواند به عنوانB12N12 همه موارد باال نشان مي دهند كه فولورن

.يك سنسور مناسب براي شناسايي کلروفرم عمل نماييد
 مراجع.5
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