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حسگر گاز متان از تجهیزات مهم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. در سال های اخیر ساخت حسگر 
گاز بر اس��اس نانولوله ه��ای کربنی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. علی رغم اینک��ه نانولوله کربنی قابلیت 
آشکارس��ازی بعضی از گازها را دارد در آشکارس��ازی متان بسیار ضعیف اس��ت. با این وجود می توان با 
اس��تفاده از روش هایی چون آرایش دادن س��طح نانولوله با فلزات، خاصیت حسگری آنها را افزایش داد. 
بنابرای��ن در این مقاله به شبیه س��ازی آرایش دهی نانولوله کربنی )0و8( توس��ط ات��م پاالدیوم بر بهبود 
جذب مولکول متان با استفاده از نظریه تابعی چگالی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که حضور اتم 
پاالدیم نقش چش��مگیری در افزایش انرژی جذب مولکول متان بر روی نانولوله کربنی دارد به طوری که 
از محدوده جذب ضعیف فیزیکی به محدوده جذب فیزیکی و ش��یمیایی می رس��اند. همچنین انتقال بار 
از نانولوله کربنی به س��مت مولکول متان بوده که باعث افزایش رس��انایی نانولوله کربنی در حضور متان 

می شود و از خاصیت تغییر هدایت الکتریکی و تغییر مقاومت می توان در حسگر متان استفاده کرد.

شبیه سازی جذب گاز متان بر روی نانولوله کربنی آرایش یافته با اتم پاالدیوم
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اطالعات مقاله

 حسگر1 گاز وسیله ای است که جهت آشکارسازی حضور گازها 
در محیط به کار می رود. اهمیت حسگرهای گاز از آن جهت است 
که بسیاری از گازها مضر یا خطرناک هستند و آشکارسازی آنها 
در محیط حائز اهمیت اس��ت. حس��گرهای گاز می توانند جهت 
آشکارس��ازی گازهای آتش زا، سمی و یا حتی گازهای بی خطر 

مانند اکسیژن به کار روند.]1[
س��اخت حس��گر گاز متان با حساس��یت ب��اال از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت زی��را اگر غلظت گاز متان در هواي خش��ک از 
مرز 4 درصد عبور کند، در اثر جرقه، تولید انفجار بسیار شدید 
می کند، بنابراین تش��خیص و آشکارس��ازی آن در صنایع نفت، 
گاز، پتروش��یمی، مع��ادن، کارخانه ها و من��ازل امري ضروري 
اس��ت. همچنین متان، ماده اصلی گاز طبیعی اس��ت و نس��بت 
به زغال س��نگ و نفت، منبع سوختی پاك تري به شمار می رود. 
مت��ان یکی از گازهای گلخانه ای ب��وده که نقش مهمی در گرم 

شدن کره زمین دارد.]2و3[
ب��ا توجه ب��ه اینکه عملک��رد اغلب حس��گرهای ش��یمیایی  به 
فعل وانفع��االت بین اتم ها و مولکول ها وابس��ته اس��ت از این رو 
نانوتکنول��وژی می توان��د نق��ش مهم��ی در طراحی و س��اخت 
حس��گرهای جدید داشته باشد. از دالیل اصلی توسعه حسگرها 
بر پایه نانوتکنولوژی بهبود حساسیت آنها است. اندازه کوچک، 

وزن کم و نسبت سطح به حجم باال در مواد نانو ساختار، باعث 
افزایش قابلیت شناس��ایی نمونه های ش��یمیایی و بیولوژیکی با 

دقت باال شده است.]1[
یک��ی از مظاه��ر نانوتکنولوژی، مواد کربن پایه هس��تند. کربن 
یکی از عناصر منحصربه فرد جدول تناوبی اس��ت که در طبیعت 
س��اختارهای مختلف��ی دارد. هیبریداس��یون مختلف اتم کربن 
آرایش های س��اختاری متفاوتی را ایجاد می کند از آلوتروپهای 
مش��هور آن می توان گرافیت، الماس، فولرین، نانولوله کربنی و 

 1  آلوتروپ های کربن -aگرافیت b- الماس c-فولرین d- نانولوله کربنی e-گرافن
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گرافن را نام برد.
 ی��ک نانولوله کربنی )CNT( را می توان به صورت اس��توانه ای 
توخالی در نظر گرفت که از لوله ش��دن ورقه های گرافیت شکل 
 گرفته اس��ت. نانولوله های کربنی به دو دسته کلی نانولوله های 
کربنی تک دی��وارهSWCNTs( 2( و نانولوله های کربنی چند 
جدارهMWCNTs( 3( تقس��یم می ش��وند. چنانچه نانولوله از 
تک صفحه گرافیتی لوله ش��ده، تشکیل شده باشد، نانولوله تک 
دیواره و اگر ش��امل تعدادی از صفحات متحدالمرکز لوله شده 

باشد، چند دیواره نامیده می شود.
کشف نانولوله های کربنی به سال 1991 برمی گردد؛ هنگامی که 
ایجیما در ش��رکت NEC درصدد تولید فولرین بود.]4[ امروزه 
این ماده به  ش��دت مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. از 
ابتدای معرف��ی این ماده تاکنون مطالع��ات زیادی در زمینه ی 
ش��ناخت و اس��تفاده از آن به عمل آمده اس��ت. مح��رک اولیه 
ای��ن امر اثرات کوانتومی یک بع��دی جالب  توجهی بود که برای 
خواص الکترونیکی آنها پیش بینی می ش��د. نانولوله های کربنی 
می توانند فلز یا نیمه هادی باش��ند که احتمال به کارگیری آنها 

در کاربردهای منحصربه فرد محتمل تر است.
با کش��ف کنگ و همکارانش و کالین��س و همکارانش مبنی بر 
تغیی��ر خواص الکترونیکی نانولوله های کربنی در اثر جذب گاز، 
توجه  به س��مت ساخت حسگرهای جدید بر مبنای نانولوله های 
کربن��ی جلب ش��د. آنها متوجه ش��دند که بی��ن مولکول گاز و 
نانولوله کربنی تبادل بار وجود دارد که موجب تغییر در هدایت 

آن می شود.]5و6[
مهم ترین مزیت حس��گرهای گاز بر پای��ه نانولوله کربنی امکان 
آشکارس��ازی در دمای اتاق است. حساس��یت باال، پاسخ سریع 
و اندازه کوچک از جمله مزیت های س��اخت حس��گرها بر پایه 

نانولوله های کربنی است.]7[ 
نتایج تجربی و محاس��بات علمی نش��ان داده است که نانولوله 
کربن��ی خال��ص فقط محدوده کم��ی از گازها را آشکارس��ازی 
می کن��د. علی رغم حساس��یت باالی نانولول��ه کربنی در مواجه 
ب��ا گازهایی مانن��د NH3، NO2 و O2 این حس��گرها قادر به 
 CO2 و CO، CH4 مانن��د آشکارس��ازی مولکول ه��ای گاز 
نمی باش��ند که دلی��ل آن نیروی واندروالس��ی ضعیف بین این 
مولکول های گاز و س��طح نانولوله است که باعث می شود تبادل 
ب��ار بین این گازها و نانولوله کربنی خالص ناچیز باش��د و عمال 

تغییر زیادی در هدایت نانولوله مشاهده نمی شود.]8و9[ 

یک��ی از مهم ترین روش ها برای حل این مش��کل، آرایش دادن 
س��طح نانولول��ه با بعض��ی از نانوذرات فلزی اس��ت ک��ه نتایج 
آزمایش��گاهی بیانگر بهبود قابل توجه جذب گاز بر روی س��طح 
نانولوله با این روش اس��ت.]10[ از این  بین، فلزات واس��طه به 
دلی��ل الکترون های موجود در تراز d، ویژگی های ش��یمیایی و 
فیزیک��ی منحصربه فردی دارند که موج��ب پیوند قوی مولکول 

گاز با نانولوله می شوند.
یک��ی از فلزات واس��طه پاالدیوم اس��ت که کاربرد وس��یعی در 
س��اخت مبدل های کاتالیس��ت و تجهی��زات الکترونیکی دارد. 
بررسی ها نشان می دهد نانوذرات پاالدیوم جذب باالیی بر روی 
نانولوله کربنی دارد و این جذب همراه با انتقال بار قوی اس��ت. 
ب��رای اولین بار مطالعاتی مبنی ب��ر آرایش دادن نانولوله کربنی 
تک دیواره توس��ط نانوذرات فلزی پاالدیوم )Pd( جهت جذب 
و ذخیره س��ازی هیدروژن صورت گرفت که نشان داد پاالدیوم 
باع��ث افزایش انرژی جذب4 و در نتیجه افزایش انتقال بار بین 

 2  نانولوله کربنی a: تک دیواره b: چند دیواره

 3  یاخته نانولوله کربنی با 64 اتم کربن
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مولکول هیدروژن و نانولوله کربنی می شود.
ب��ا توجه به هزینه باالی مواد و تجهیزات آزمایش��گاهی، یافتن 
فلز مناسب برای گاز هدف به روش عملی مقرون به صرفه نیست 
در حالی که با انجام مطالعات تئوری و یافتن فلز مناس��ب، قبل 
از انجام آزمایش ها می توان از هزینه ها کاس��ت. به همین دلیل 
مطالع��ات تئوری در زمینه ی آرای��ش دادن نانولوله های کربنی 

توسط فلزات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در ای��ن پژوهش مطالعه ی نظری بر تأثی��ر آرایش دهی نانولوله 
کربنی تک دیواره )0 و 8( توس��ط پاالدی��وم بر جذب مولکول 
 Quantum Espresso متان با اس��تفاده از بس��ته نرم افزاری
انجام  شده است. این نانولوله کربنی، نیمه هادی با 32 اتم کربن 
می باشد. نرم افزار مربوطه برای محاسبات و شبیه سازی از نظریه 

تابعی چگالیDFT( 5( استفاده می کند.
به طور کلی برای شبیه سازی مراحل زیر دنبال شده است:

 تعیین محل قرار گرفت��ن اتم پاالدیوم بر روی نانولوله کربنی 
در پایدارترین حالت

 محاسبه ی انرژی جذب، نمودار ساختار نواری و چگالی حاالت 
قبل و بعد از جذب اتم پاالدیوم

 بررسی جذب گاز متان روی س��اختارهای بهینه شده نانولوله 
کربنی آرایش یافته با اتم پاالدیوم

 محاسبه ی انرژی جذب، نمودار ساختار نواری و چگالی حاالت 
پس از جذب مولکول گاز بر روی نانولوله آرایش یافته با پاالدیوم

2-روش محاسبات
در دنی��ای اتم ه��ا و مولکول ه��ا، قوانین مکانی��ک نیوتنی عمال 
کارآی��ی خود را از دس��ت می دهند و قادر ب��ه پیش بینی رفتار 
ذرات نیس��تند. در این حوزه نظریه های کوانتومی به کار گرفته 
می شوند. روش های محاس��بات کوانتومی یا روش های ساختار 
الکترون��ی به روش هایی گفته می ش��ود که چارچوب اصلی آنها 
قوانین مکانیک کوانتومی اس��ت. در ای��ن روش با تکیه بر حل 
معادل��ه ی ش��رودینگر، انرژی و س��ایر خواص وابس��ته به یک 
مولکول به دس��ت می آید. مش��کل مکانیک کوانتومی سنگین 
بودن حجم محاس��بات است که با استفاده از تقریب های مفید، 

می توان حجم محاسبات را کاهش داد.
یکی از تقریب های مفید، نظریه تابعی چگالی )DFT( اس��ت. 
نظري��ه تابع��ي چگالي از س��ال 1970 يك��ي از محبوب ترین و 
فراگيرتري��ن روش ها در فيزيك حالت  جامد، مكانيك كوانتومي 
و ش��يمي كوانتومي اس��ت. نظریه تابعی چگالی بر مبنای قرار 
دادن محاس��به چگالی الکترونی به جای تابع موج بنا نهاده شده 

است.
مجموع��ه ای   ،Quantum Espresso محاس��باتی  بس��ته 
از کده��ای مختل��ف به منظ��ور محاس��بات ابتدا به  س��اکن در 
س��اختارهای کریستالی و آمورف اس��ت، که بر پایه ی نظریه ی 
تابعی چگالی کار می کند. این کد محاسباتی به منظور بررسی و 
شبیه سازی نانو ساختارها و مطالعه خواص الکترونی، اپتیکی و 

سایر خواص فیزیکی، توسعه  یافته است.
از مفاهیم اساسی این محاسبات، محاسبه ی انرژی جذب است. 
در جذب سطحی، نیروهای مختلفی اعم از فیزیکی و شیمیایی 
مؤثر هستند. در جذب فیزیکی نیروهای مؤثر بین جذب شونده 
و س��طح به ش��کل نیروهای بین  مولکولی واندروالسی بوده و در 
اثر فرآیند جذب، تغییر محسوسی در الگوی اوربیتال الکترونی 

 4  طول پیوند کربن -کربن )بر حســب آنگستروم( و زاویه پیوند نانولوله کربنی ها 
)0 و 8( در حالت واهلیده

 5  نوار انرژی و چگالی حالت های نانولوله کربنی  )0 و 8(
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اتم ه��ای درگی��ر به وجود نمی آید. بر پایه محاس��بات نظری در 
فرآین��د جذب بر یک س��طح، در صورتی که ان��رژی جذب از 0 
تا 0/5- الکترون ولت محاس��به ش��ود، این نوع جذب را فیزیکی 
قلم��داد می کنند. برای ج��ذب فیزیکی عموما ط��ول پیوند یا 
فاصله اتم از س��طح جاذب بیشتر از 3 آنگستروم در نظر گرفته 
می ش��ود. نوع دیگر جذب س��طحی، جذب شیمیایی است، این 
نوع جذب در فاصله نزدیک بین 1 تا 3 آنگستروم اتفاق می افتد. 
در ای��ن نوع جذب، پیوندهایی از نوع واندروالس��ی و یونی بین 
اتم جذب ش��ونده و جاذب تشکیل می شود. در جذب شیمیایی، 

اتم های جذب شونده وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل پیوند 
می دهند. در محاسبات انرژی پیوند منفی تر از 1- الکترون ولت 

حکایت از جذب قطعی شیمیایی دارد.

3-نتایج و بحث
1-3-نانولوله کربنی خالص )0 و 8(

س��اختار نانولوله کربنی )0 و 8( در ش��کل 3 نش��ان داده شده 
است. س��لول واحد نانولوله کربنی )0 و 8( دارای 32 اتم کربن 
 می باش��د. در محاس��بات از دو برابر یاخته واحد نانولوله کربنی 

 6  محل های ممکن برای قرار گرفتن پاالدیوم. روی حلقه شــش ضلعی از خارج ســطح 
)Axial و Zigzag( باالی پیوند کربن ـ کربن ،)Top( باالی اتم کربن ،)Hollow( نانولوله

 

 .)Axial Site( 7  پایدارتریــن موقعیــت جذب اتم پاالدیوم بر روی نانولوله کربنــی 
طول پیوندها بر حسب آنگستروم و زاویه های پیوند بر حسب درجه

 
 8  نوار انرژی و چگالی حالت ها مربوط به جذب پاالدیوم بر روی نانولوله کربنی

 

 9  چگالــی بار در محل اتصال پاالدیــوم و نانولوله کربنی )افزایش چگالی بار بارنگ 
قرمز و کاهش چگالی بار بارنگ آبی نشان داده  شده است.(
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)0 و 8( معادل 64 اتم کربن استفاده  شده است.
 ش��کل 4 طول پیوند کربن � کربن و زاویه پیوند نانولوله  کربنی 
)0 و 8( بعد از بهینه سازی ساختار و در حالت واهلیده را نشان 
می دهد. ط��ول پیوند کربن � کربن در این نوع نانولوله کربنی به 

طور میانگین 1/42 آنگستروم می باشد.
 در شکل 5 نمودار نوار انرژی و چگالی حالت های نانولوله کربنی 
)0 و 8( نش��ان داده شده است. با توجه به فاصله نزدیک تر تراز 
فرمی به نوار ظرفیت، این نانولوله کربنی نیمه هادی از نوع p با 

گاف انرژی eV 0/58 است.
 

2-3-جذب اتم پاالدیوم بر روی نانولوله کربنی
جهت بررسی تاثیر پاالدیوم در بهبود جذب متان، ابتدا نانولوله 
کربن��ی آرایش یافته توس��ط پاالدی��وم مورد مطالع��ه گرفت. 
موقعیت های محتمل برای قرارگیری اتم پاالدیوم بر روی نانولوله 
کربنی در ش��کل 6 نشان داده شده اس��ت. مطابق مرجع]11[ 
جذب اتم پاالدیوم باالی پیوند کربن � کربن )Axial( از س��ایر 
موقعیت ها پایدارتر اس��ت و بیش��ترین انرژی جذب را داراست، 
بنابراین کلیه ی محاسبات برای این موقعیت انجام گرفته است.

 اتم پاالدیوم در فاصله تعادلی برابر با 2/1 آنگس��تروم از س��طح 
 نانولول��ه ب��ا انرژی ج��ذب برابر ب��ا eV 1/96- ق��رار می گیرد.

)ش��کل 7( با توجه به مقادیر به دس��ت آم��ده این جذب از نوع 
ش��یمیایی ب��وده و با توجه به منفی بودن مق��دار آن، فرآیندی 
گرماده و خودبه خودی است. همچنین حضور پاالدیوم هیچ گونه 
تاثی��ر مغناطیس��ی ن��دارد و س��اختار همانند نانولول��ه کربنی 
خالص غیرمغناطیسی اس��ت. طول پیوند کربن � کربن از 1/41 
آنگس��تروم در نانولوله خالص به 1/45در Pd-CNT )در محل 
پیوند پاالدیوم( افزایش یافته اس��ت که دلیل آن نیروی جاذبه 

بین پاالدیوم و کربن است.
با جذب پاالدیوم گاف انرژی به مقدار 0/59eV افزایش می یابد. همچنین 
نوع نیمه هادی از p به n تغییر می کند.)ش��کل-8( ساختار CNT خالص 
ب��ا توجه به موقعیت تراز فرمی )لبه نوار ظرفیت( ش��به فلز بوده و هدایت 
بس��یار باالیی دارد در صورتی که Pd-CNT یک نیمه هادی نوع n است، 
بنابراین انتظار می رود Pd-CNT در مقایس��ه با CNT خالص از هدایت 

کمتری برخوردار باشد.
شبیه س��ازی توزی��ع چگالی بار در اطراف ات��م پاالدیوم و محل 
جذب آن در ش��کل 9 نش��ان داده ش��ده اس��ت، در اطراف اتم 
پاالدیوم به هم خوردگی توزیع چگالی بار رخ  داده اس��ت و رنگ 

 11  نــوار انــرژی و چگالــی حالت هــا مربــوط به جــذب متــان بــر روی  پاالدیوم- 
نانولوله کربنی

 

 CH4 به Pd-CNT 12  چگالــی بــار اطراف مولکــول متان که بیانگــر انتقال بــار از 
می باشــد. )افزایش چگالی بار بارنگ قرمز و کاهش چگالی بار با رنگ آبی نشان 

داده  شده است.(

 

 10  ســه موقعیــت مختلف جذب متان بــر روی پاالدیــوم- نانولوله کربنی و مقادیر 
انرژی جذب مربوطه در حالت واهلیده
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آبی اطراف پاالدیوم بیان گر از دس��ت دادن الکترون می باش��د. 
محاسبات نیز نشان داد که بار کل اتم پاالدیوم نسبت به حالت 

آزاد به میزان e 0/05 کم شده است.
 

3-3-جذب مولکول متان ب�ر روی نانولوله کربنی آرایش یافته 
با پاالدیوم

مطابق ش��کل 10 جهت یافتن محل پایدار جذب مولکول متان 
بر روی CNT، سه موقعیت مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

)a(   1- باالی پاالدیوم
)b( 2- کنار پاالدیوم

)c( 3- پایین نانولوله کربنی روبروی پاالدیوم
 س��اختار پایدار مربوط به جذب مولک��ول متان باالی پاالدیوم 
اس��ت. فاصله ی پاالدیوم تا دو هی��دروژن متان که نزدیک تر به 
 )10a پاالدیوم هس��تند 2/01 و 1/99 آنگس��تروم است.)شکل
ان��رژی جذب مولکول متان بر روی نانولوله کربنی آرایش یافته 
ب��ا اتم پاالدی��وم در پایدارترین حالت بدون محاس��به ی نیروی 
بین مولکولی واندروالسی برابر با eV 0/48- و با در نظر گرفتن 
آن برابر با eV 0/56- اس��ت. فرآین��د، گرماده، خودبه خودی و 
در مرز جذب ش��یمیایی و فیزیکی اس��ت. حض��ور اتم پاالدیم 
نقش چشمگیری در افزایش انرژی جذب مولکول متان بر روی 
 نانولوله دارد به طوری که آن را از محدوده جذب ضعیف فیزیکی 

 )-560 meV( به م��رز جذب ش��یمیایی )-8meV ح��دود(
می رساند.

س��اختار نواری و چگالی حالت ها در شکل 11 نشان داده  شده 
اس��ت. چگالی حالت ها و نوار انرژی نانولوله کربنی آرایش یافته 
با پاالدیوم در حضور متان و بدون متان به هم ش��بیه هستند و 
تغییرات جزئی اس��ت و گاف انرژی بدون تغییر eV 0/59 باقی 

می ماند.
 مطابق ش��کل 12 جذب متان ب��ر روی Pd-CNT با افزایش 
 Pd-CNT  تراکم بار اطراف متان همراه است، در واقع متان از

الکترون گرفته است.

4-نتیجه گیری
با نزدیک ش��دن مولکول های گاز متان به Pd-CNT، به دلیل 
تمای��ل زیاد پاالدیوم ب��ه جذب اتم های هی��دروژن، پیوندهای 
Pd+δCH4 در دمای اتاق تش��کیل می دهد. این پیوند 

-δ ضعیف
ب��ا انتقال بار از نانولوله به متان همراه اس��ت. از خاصیت انتقال 
ب��ار می توان در حس��گر متان اس��تفاده کرد. انتق��ال بار باعث 
افزایش رسانایی )کاهش مقاومت( می شود. جذب متان بر روی 
پاالدیوم- نانولوله  کربنی واکنشی گرماده است. گرمای واکنش 
موجب تغییر در هدایت نانولوله می ش��ود که از این خاصیت نیز 

می توان به عنوان آشکارساز متان استفاده کرد.


