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 :مقدمه

کربنی مهم ساختارهاي پایه گرافن  

 :تاسشده شناخته کربن از گوناگون شکل چهار تاکنون

 با رافنگ صفحات. فولرن و الماس گرافیت، ،(آمورف) غیرمتبلور

 یک رد. شوندمی تشکیل کربن هایاتم گرفتن قرار هم درکنار

. است داده پیوند دیگر کربن اتم 3 با کربن اتم هر گرافن، صفحه

 اب هاآن بین زوایای و دارند قرار صفحه یک در پیوند سه این

 هایاتم حالت، این با باشد،می درجه 021 برابر و مساوی یکدیگر

 هایلعیض شش از ایشبکه که گیرندمی قرار وضعیتی در کربن

 یصفحه یک حالت ترینآلایده این البته. کنندمی ایجاد را منتظم

 که ندکمی تغییر ایبه گونه شکل مواقع، برخی در. است گرافن

 در .شودمی ایجاد نیز هاییضلعی هفت یاو هاضلعی پنج آن در

 زا خارج در آزاد پیوند یک کربن اتم هر گرافن، صفحه یک

-گروه یبرخ قرارگیری برای مناسبی مکان پیوند این. دارد صفحه

 هایاتم بین پیوند. است هیدروژن هایاتم چنینهم و عاملی های

 رافنگ بنابراین. است محکم بسیار و بوده کواالنسی کربن

 کربنی هاینانولوله که رودمی انتظار و دارد زیادی بسیار استحکام

بودن  دسترس قابل و فراوانی .دباشن داشته زیادی استحکام نیز

 در نکرب. اهمیت زیادی دارد استگرافن  اولیه ماده گرافیت که

 رهایساختا بصورت اما است گرافیت اساساً آن غیربلورین نوع

 پودر ورتبص بیشتر کربن، شکل این. ندارد وجود بلورین بزرگ

 چراغ یهسیاه و چوب زغال مثل موادی اصلی بخش که است

 لشک به کربن اتاق دمای و فشار در. دهدمی تشکیل را( دوده)

 صورتب دیگر اتم سه با اتم هر آن در که است پایدارتر گرافیت

 هم به( معطر هایهیدروکربن مثل درست) وجهی شش هایحلقه

 شش) آلفا گرافیت، از شده شناخته گونه دو هر. اندشده متصل

( است لوزی آن سطوح که وجهی شش منشور) بتا و( ضلعی

 تارساخ در آنها تفاوت تنها ،دارند همانند فیزیکی خصوصیات

  .]0[ (0 )شکل باشدمی هاآن بلوری

 در هستند بتا نوع ٪31 از بیش شامل طبیعی هایگرافیت

 نوع. دباشنمی آلفا نوع حاوی تنها مصنوعی هایگرافیت حالیکه

 نوع و ودش تبدیل بتا به تواندمی مکانیکی فرآوری طریق از آلفا

 لفاآ بصورت دوباره سانتیگراد درجه 0111 باالی دمای براثر نیز بتا

 .گرددمی بر

 رنگ دانه گاالکتوز جهت حذف -دياصالح شیمیایی سطح گرافن اکسید توسط 

 متیلن بلو
 3هاشمی حامد ،2شیخ حسن آباد رضا ،زاده  کریم زهرا، 0*حسن نمازی

 تبریز، ایران ، دانشکده شیمی، دانشگاهآلی گروه شیمی ,آزمایشگاه دندریمر ونانو پلیمرهای طبیعی

سنجی یزهای طیفتوسط آنالو  همواد هیبریدی بر پایه گرافن اکسید از طریق اصالح شیمیایی سطح آن با گاالکتوز سنتز شد چکیده:

-UV طیف سنننجی ، SEM))تصننویرمیکروسننکوک الکترونی روبشننی (XRD) اشننعه ایک  پراش طیف سنننجی (،FT-IR) مادون قرمز

Vis.مورد ارزیابی قرار گرفتmg/L  5  متیلن بلو ترکیبحذف  از هیبرید سنننتز شننده جهت(mg/L 05)  6دردر pH=  مورد ارزیابی

باشد، که درصد می %04 گرافن اکسید  این مقدار در باشد که دقیقه اول می 01در   حذف 94نشان دهنده % حاصنله  نتایج .قرار گرفت

 .باشدمی کارایی گرافن اکسید اصالح شدهنشانگر افزایش 

 متیلن بلو ،الیندهآ حذف گرافن اکسید، گاالکتوز، اصالح شیمیایی، :واژه هاي کلیدي

:Namazi@tabrizu.ac.ir
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 اختار گرافیت آلفا )شش ضلغی( و بتا )منشور شش وجهی(س -1شکل 

 حذف آالینده ها

 هایآالینده جمله از ،های صنعتیرنگ و سنگین فلزات

 مواد و آب طریق از هاآن با انسان مواجه که هستند محیطی زیست

نماید  ایجاد خطرناکی و مزمن هایمسمومیت تواندمی غذایی،

 و موجود مشکل یک سنگین، فلزات با آب آلودگی. ]2-9[

های کاتیونی مثل متیلن بلو رنگ .است جهان در توسعه درحال

 ایهدرفاضالب که هستند عمومی هایآلودگی بیشترین ازجمله

 های کاتیونیبلو از جمله رنگمتیلن .]6و5[شوندمی یافت صنعتی

موارد عملیات اکثر  در و دشونمیجدا که به راحتی از محیط است 

 .]7[باشدمی نیاز جهت حذف ایپیچیده

 از هارنگ و سنگین فلزات حذف برای مختلفی هایروش

 تبادل به توانمی جمله آن از که است رفته کار به آبی هایمحلول

 لظتی،غ تبخیر الکترودیالیز، معکوس، اسمز سطحی، جذب یون،

 کتفکی فرآیند و شدن لخته حالل، استخراج زیستی، حذف

 این ،یفن و اقتصادی دالیل به حاضر درحال. نمود اشاره پیوسته

 روش .نیستند پذیرفته کشور از خارج و داخل در اغلب روشها

 راخی هایدرسال آسان، کاربرد و کارایی دلیل به سطحی جذب

 جذب فرآیند عملکرد. است گرفته قرار زیادی توجه مورد

 غلظت و نوع دما، ،pH: ازجمله مختلفی پارامترهای به سطحی،

 .]8[دارد بستگی معدنی یا آلی ماده نوع و استفاده مورد جاذب

 پتانسیل دلیل به ]4[ اکساید گرافن نانوذرات ها،جاذب بین در

 حذف برای ،]01[دارند که باالیی ویژه سطح و جذب ظرفیت باال،

 . گیرندمی قرار استفاده مورد آب از سنگین فلزات

های آبدوست )هیدروکسیل( فراروان در هبه علت حضور گرو

در  ار پذیری جاذب گرافن اکسیدتوان انحاللسطح گاالکتوز می

های هیدروکسیل و حتی از قدرت این گروه افزایش دادهآب 

ید مقایسه با خود گرافن اکسقدرت جذب هیبرید در  برای افزایش

 .]00[نمود استفاده

 تجربیبخش 

 از گرافیت سنتز نانو صفحات گرافن اکسید

ستفاده از با ا گرافیتاز صفحات گرافن اکسیدجهت تهیه نانو

 لیترمیلی 51را در گرافیتپودر گرم  0 روش هامر اصالح شده،
 اضافه کرده گرم سدیم نیترات 5/1اسید سولفوریک حل کرده و

وان عنه پرمنگنات بپتاسیم  گرم 6شود و همزده می ساعت 29 و

-میلی 011شود سپ  ساعت همزده می 72 کننده افزوده واکسید

 لیترمیلی 071 سی درصد و  لیتر آب اکسیژنهمیلی 31آب و  لیتر

اضافه شد و در پایان محلول  پنج درصد کلریدریکاسید 

شو داده شد وسوسپانسیون سانتیوفوژ گردید و با آب مقطر شست

 .]03و02[گرافن خنثی شود pHتا 

 گاالکتوزدي عامل دار کردن سطح گرافن اکسید با 

-لیتر دیمیلی 21 درگرم ازگرافن اکسید خالص را میلی 51

ساعت دراولتراسونیک  0مدت سولفوکسید حل کرده وبه متیل

-میلی DCC(4 گرم  2 دقیقه هم خوردن 31 بعد از قرار داده شد.

ه محلول اضافه میلی لیتر( ب 3/0) DMAPگرم 5/1و مول( 

 DMSOلیترمیلی 01گرم گاالکتوز در 9/1گردید.درمرحله بعد 

 9 حل شده وبه محلول اضافه شده است.محلول مورد نظربه مدت

-میلی 211.شودزده میدرجه سانتیگراد هم  61 در دمای روز

لیترمتانول را به محلول افزوده و سوسپانسیون حاصل را صاف 

فن برای از بین بردن گرا .شودمیوشو داده کرده و با استون شست

 و را با آب مخلوط واکنش ،کنش ندادهاکسید و گاالکتوز وا

-میلی 31 جامد حاصل در د.وشمیوشو داده و صاف متانول شست

ساعت در اولتراسونیک قرار داده  0حل شده در مدت  DDWلیتر 

 01محلول به لیتر هیدرازین هیدرات میلی 2شد. بعد از افزودن 

گراد هم زده شد سوسپانسیون سانتیدرجه  61ساعت در دمای 
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و  شودمیو شو داده حاصل فیلتر شده و با آب و متانول شست

 .]09[خشک گردیدکردن، جامد حاصل بعد از فیلتر 

 نتایج و بحث
ف سنجی طین گرافن اکسید با گاالکتوز توسط دار کردعامل

 مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. همانطور که درمادون قرمز 

ای عاملی مختلف گرافن هحضورگروه نشان داده شده، 2 شکل

وند پی، گروه کربونیل، حلقه اپوکسی، اسیدی OH اکسید نظیر

و  0387، 0618، 3030به ترتیب در نواحی  اکسیژن-کربنساده 

0167 1-cm  در گرافن اصالح شده مشاهده شده است. در حالیکه

ر های اضافی دتوان مشاهده نمود که ظهور پیکمیبا گاالکتوز 

که  cm2411-1 مربوط به هیدروکسیل الکلی و cm 3304-1 نواحی

مچنین باشد و همربوط به ارتعاشات کششی گروه آلیفاتیک می

گاالکتوز  O-Cکه مربوط به cm  0211-1ظهور پیک در ناحیه 

 باشد.می

 
رید وهیب )طیف مشکی(گرافن اکسیدطیف سنجی مادون قرمز-2شکل

 )طیف آبی( سنتز شده
 

طیف سنجی اشعه ایک  نیز برای مشخص کردن ساختار 

از   XRDطیفهیبرید حاصله مورد استفاده قرار گرفت. الگوی 

نشان  3 سید و گرافن اکسید اصالح شده در شکلگرافن اک نمونه

 68/00θ=2 درداده شده است، که در این نمودار پیک شاخص 

باشد که نشان می ن اکسید، گراف(112)که مربوط به صفحات 

که در  شد. در حالیباباالی ترکیب می یدهنده درجه کریستالیته

که  گردیده است، ناپدید 68/00θ=2 پیک کامپوزیت حاصله

ه قابل ذکر است ک. باشدگرافن اکسید می احیا کامل نشانگر

گرافن اکسید در مقایسه با کامپوزیت تغییری ننموده  XRDنمودار 

دهد ساختار کریستالی گرافن اکسید در طی است که نشان می

 ماند.اصالح بدون تغییر باقی می

نتز هیبرید سطیف آبی( و الگوی پراش ایکس گرافن اکسید)-9شکل

 شده)طیف مشکی(

 72/93 صفحات گرافن اکسید با ضخامت SEMتصاویر در 

 شود.مشاهده می 5شکل نانومتر ثبت گردید که در 

 

در  دنانوصفحات گرافن اکسی الکترونی میکروسکوپ تصویر -4شکل

 نانومتر 222مقیاس

( مشاهده 5مربوط به هیبرید سنتز شده )شکل  SEMدر تصویر 

 صفحات گرافن اصالح تغییر خاصی در مورفولوژی شود کهمی

 شود.دیده نمیشده 

 

فن اکسید نانوصفحات گرا تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی -1شکل 

 نانومتر 222اصالح شده با گاالکتوز در مقیاس
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 بررسی حذف

با حجم محلول  ppm 05 سینتیک جذب متیلن بلو با غلظت

در دمای اتاق  =pH 6لیتر درگرم در 0/1لیتر در حضورمیلی 011

دقیقه مورد بررسی قرار  61، 51، 91، 31، 21، 01 در مقاطع زمانی

گرفت. نتایج آزمایش حاکی از این است که سرعت جذب متیلن 

باشد بلو در در هیبرید سنتز شده در قیاس با متیلن یلو بسیار باال می

 شود.جذب مشاهده می %94بیش از به طوری که در ده دقیقه اول 

 نمودار جذب آالینده متیلن بلو-7شکل

 نتیجه گیري

هت با گاالکتوز ج گرافن اکسید نانو صفحات عامل دار شده

لیزهای سنتز شد و توسط آنا بلومتیلنحذف آالینده محیط زیستی 

FT-IR،  XRD، SEM , UV-Vis   مورد بررسی قرار گرفت که

رافن نسبت به گها نشان داد که کامپوزیت حاصله نتایج بررسی

-روهتواند برخواسته از گاکسید توانایی جذب بهتری دارد که می

 باشد. OH های عاملی

 تقدیر و تشکر

از دانشگاه تبریز برای حمایت های مالی انجام شده 

 .اریمزسپاسگ
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Chemical modification of graphene oxide surface by D-Galactose to remove 

methylene blue pigment 

 

Hasan Namazi*, Zahra Karimzadeh, Reza Sheikh Hassan Abad, Hamed Hashemi 

 
Laboratory of Dendrimers and Nano-Biopolymers, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, 

Iran 

Abstract:  

Graphene based hybrid materials was fabricated through chemical modification of graphene 

oxide surface by Galactose and it has been characterized by Fourier transform infrared 

spectroscopy (FT-IR), X-ray powder diffraction (XRD), Ultraviolet–visible spectroscopy (UV-

Vis) and Scanning electron microscope (SEM). 5 mg/L of Synthesised composite has been used 

for treatment of methylene blue (15 mg/L) at pH=6. The results indicate 49% degradation 

efficiency in first 10 min compared to the 19% of the pure GO, verifying the modification of the 

GO has a positive effect on removal efficiency.   

 

Keywords: graphone oxide; galactose; grafting; methylene blue; chemical modification;  
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