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چكیده
در این تحقیق اکسیدگرافیت را بهروش شیمیایی هامرز ساخته و به عنوان پیش ماده جهت تهیهی ورقههای گرافن در نانو کامپوزیت
- نانوذرات اکسید روی پخش شده روی سطح ورقههای گرافن بهطور موفقیتآمیزی و از طریق روش حاللی. استفاده گردیدZnO-گرافن
) برایFT-IR(، (SEM) ،)XRD(  بهمنظور تعیین ساختار محصوالت بهدست آمده از دستگاه پراش پرتو ایکس.حرارتی ساخته شده اند
.مطالعه این نانوساختارها استفاده گردیدند
 کامپوزیت- اکسید روی- گرافن:کلمات کلیدی
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Abstract
In this study, graphite oxide (GO) was preapared by Hummers method and used as a promising
precursor for the preparation of graphene sheets in the graphen-ZnO nanocomposite. ZnO
nanoparticles were sucessfully synthesized via solvothermal method and highly dispersed on the
surfaces of the graphene sheets. In order to determine the structure of the products they were
examined by XRD, SEM and FT-IR.
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مقدمه
گرافن یک ساختار دو بعدی است که اتمهای کربن روی این الیه دوبعدی دارای یک چیدمان ششگوشی هستند [ .]1از جمله
خواص آن میتوان به مشاهدهی اثر کوانتومی هال در دمای اتاق [2و ،]3مقاومت مکانیکی باال ،انعطاف پذیری باال [ ]4و صفر
بودن گاف انرژی اشاره نمود [ .]5طول پیوند کربنـکربن در گرافن در حدود  0/142نانومتر است.
1

اکسیدروی مادهای است بهرنگ سفید که در شرایط محیطی و تعادل ترمودینامیکی دارای ساختار وورتسایت میباشد .این
ساختار با نسبت  cو  aدارای سلول واحد هگزاگونال با پارامترهای شبکۀ  c/a = 8/3میباشد .اکسید روی یک نیمرسانای
شفاف نوع  nاست که دارای گاف انرژی مستقیم در حدود  3/3الکترون ولت است .نانوساختارهای  ZnOدرطول سالهای
اخیر بهخاطر خصوصیات قابل توجه آنها برای کاربردهای الکتریکی و فوتوالکتریکی توجه خیلی زیادی را به خود جلب کردهاند
[.]6
نانوکامپوزیت کامپوزیتی است که یک یا چند جزء از آن ،ابعاد کمتر از  100نانومتر دارد .نانوکامپوزیتها از دو فاز تشکیل
شده اند .فاز اول یک ساختار بلوری است که در واقع پایه نانوکامپوزیت محسوب میشود و ممکن است از جنس پلیمر ،فلز و یا
سرامیک باشد .فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر میباشند که بهعنوان تقویت کنندهی مواد پرکننده بهمنظور اهداف خاص
ازقبیل تغییر استحکام ،مقاومت ،هدایت الکتریکی و خواص مغناطیسی در درون فاز اول توزیع میشوند ].[7
در این تحقیق ،نانوکامپوزیت مورد نظر اکسید روی نقش پایه را ایفا کرده و گرافن که بهصورت نانو ورقه می باشد بهعنوان
تقویت کننده عمل می کند که سبب بهبود خواص اکسید روی می گردد.

 -2روش تجربی:
در این تحقیق اکسید گرافن نقش پیش ماده را ایفا می کند و مواد جهت ساخت اکسید گرافن عبارتند از :پودر گرافیت ،سدیم
نیترات ،سولفوریک اسید ،هیدروژن پراکسید و پتاسیم پرمنگنات و به منظور ساخت نانوکامپوزیت  -ZnOگرافن از هگزانیترات
روی6آبه ،آب یون زدایی شده ،واکنش حاللی-حرارتی توسط محفظه ای بسته به نام اتوکالو صورت میپذیرد.
بهمنظور ساخت اکسید گرافن بهروش هامرز مقداری پودر گرافیت ،سدیم نیترات و اسید سولفوریک را با استفاده از همزن
مغناطیسی با یکدیگر مخلوط کرده و از آنجایی که واکنش پتاسیم پرمنگنات با محلول باال گرمازا میباشد ،محلول را در یک
حمام آب یخ قرار خواهیم داد .سپس بهمدت معین محلول را در دمای  33 °Cنگه داشته که در این مرحله تغییر رنگ محلول
را از رنگ قهوهای به رنگ سبز را شاهد خواهیم بود ،سپس با اضافه کردن آب یونزدایی شده دمای محلول به  100 °Cرسیده
و بهتدریج پایین خواهد آمد .در مرحلهی بعد به منظور توقف واکنش مقداری هیدروژن پر اکسید به محلول اضافه کرده که
بهتدریج رنگ محلول متمایل به زرد که نشانه دهنده اکسیدشدگی است ،خواهد شد .در نهایت محلول بهدست آمده را شستشو
داده و در دمای معین خشک میکنیم .بهمنظور تهیه ی اکسید گرافن مقداری از پودر اکسید گرافیت را با استفاده از حمام
فراصوت پراکنده کرده و باخشک کردن مجدد محلول ،اکسیدگرافن بهدست خواهد آمد .در مرحله آخر بهمنظور تهیهی
نانوکامپوزیت ،اکسیدگرافن بهواسطهی حمام فراصوت در اتانول و آب یونزدایی شده ،پراکنده میشود تا یک محلول شفاف
wurtzite structure

1

حاصل شود ،سپس هگزانیترات روی6آبه را اضافه کرده و پس از مخلوط شدن pH ،محلول را توسط محلول رقیق سدیم
هیدروکسید به  12رسانده و محلول آماده شده را به درون اتوکالو منتقل کرده به مدت معین درون آون قرار میدهیم .درنهایت
محلول به دست آمده را توسط آب یون زدایی شده و اتانول شستوشو داده با اتانول و خشک میکنیم .پودر حاصل از این سنتز
کامپوزیت گرافن ZnO-میباشد.

 -3نتایج وبحث
 1-3پراش اشعه ایكس
شکل  1قسمت (الف) الگوی پراش اشعۀ ایکس حاصل از اکسید گرافن را نمایش میدهد .شکل ( 1ب) نیز مربوط به کامپوزیت
گرافن ZnO -است که طبق کارت استاندارد پیک های مربوط به) (JCPDS36-1451قلههای  31/9و 34/7و  36/2و  47/6و
 36/6و  63/1و  67/9که به ترتیب مربوط به صفحات( )103( ،)110( ،)102( ،)101( ،)002( ،)100و ( )112میباشند.

الف

ب
شکل -1الگوی پراش اشعهی ایکس الف) اکسید گرافن و ب) نانوکامپوزیت گرافن.ZnO_-

 2-3طیف سنجی مادون قرمز
بهمنظور تأیید تشکیل گرافن به بررسی گروههای عاملی با استفاده از طیفسنج مادون قرمز میپردازیم .در شکل 2
نمودار (الف) قله را در اطراف  3418 cm-1نشان می دهد که متناظر با ارتعاش کششی گروه عاملی  –OHمیباشد و
همچنین سایر قلهها در  1212/1cm-1 ،1622/ 3cm-1 ،1712/3cm-1و  1131/9cm-1بهترتیب وجود گروههای عاملی
کربونیل ،اپوکسی و کربوکسیل را تایید میکنند .در طیف مربوط به کامپوزیت شکل 2ب ،مشاهده میکنیم که پس از انجام

واکنش حاللی-حرارتی ،قلهی اکسید روی در  443/2 cm-1پدید آمده است .دیگر قلهها نیز با شدت کم وجود دارند.
بهعبارتی دیگر پس از انجام واکنش حاللی-حرارتی شدت تمامی قلهها در نانوکامپوزیت نسبت به اکسیدگرافن کاهش یافته
است و قلهی مربوط به اکسید گرافن در  3418 cm-1حذف شده که نشاندهندهی احیای گرافن میباشد.

1131/9

1212/1
1112/3
1222/ 3

3113

الف

113/2

ب
شکل  -2طیف  FT-IRمربوط به الف) اکسید گرافن و ب)نانوکامپوزیت گرافن . ZnO -

 3-3نتایج حاصل از میكروسكوپ الكترونی روبشی

شکل  3تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMرا نشان میدهد .متوسط ذرات اندازهگیری شده از تصاویر
( )SEMبا استفاده از نرمافزار  ،Measurmentبهطور تقریبی  32نانومتر محاسبه شد ،که (الف) اکسید گرافن( ،ب) تصویر نانوذرات
خالص(، ZnOج) و (د)کامپوزیت ساخته شدهی گرافن ZnO -را نشان میدهد.

ب

د

الف

ج

گرافن- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الف) اکسید گرافن ب) اکسیدروی خالص ج و د) نانوکامپوزیت اکسیدروی:3شکل

 نتیجهگیری-1
 که در آن اکسیدگرافن مورد استفاده بهروش،حرارتی تولید شد- به روش حاللیZnO - نانوکامپوزیت گرافن،در این تحقیق
- پخش شدن ذرات اکسیدروی بر روی صفحات گرافنی را بهSEM  نتایج.هامرز تهیه شده و بهعنوان پیشماده بهکار گرفته شد
 زیرا با افزایش مقدار هگزا نیترات، اندازه ذرات نیز بزرگتر شده است، با افزایش درصد هگزا نیترات روی.خوبی نشان میدهد
روی چگالی ذرات قرار گرفته بر روی سطح گرافن بیشتر شده و باعث انباشتگی و بههم چسبیدن ذرات و همچنین افزایش
.اندازه ذرات خواهد شد
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