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   گرافن/ PVA نانو کامپوزیتومطالعه خواص  مشخصه یابی ،سنتز
    2مهديمحمد، محققیباقري ؛ 1فاطمه السادات، دلبري

 دانشگاه دامغان،دامغان،  دانشکده فیزیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد 1

  

  چکیده
  ي رسانا گرافن در قالب پوسته/ الکل وینیلپلی نانو کامپوزیت الکل تزریق شده وینیلوبه پوسته پلیمري پلی سنتز شده از قبل  نانو ذرات گرافن ، تحقیق در این

با تزریق نانو ذرات گرافن، انعطاف پذیري  .اندیابی شدهمشخصه UV-VIS) (ي جذب نور و  X- (XRD)پراش پرتو توسط هاي تهیه شدهپوسته .تهیه شده است
  .ها استپوسته ییي رساناآید که نشان دهندهالکترون ولت به دست می 2.71ها در حدود پوسته و گاف نواري یابدیافزایش م هاپوسته
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Abstract  
 

In the paper, graphene nanoparticles pre- synthesized  inject in polymer film poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl 
alcohol)/graphene  nanocomposites  are prepared in the form of films. produced films by X-ray diffractions 
(XRD) and optical absorption (UV-vis) have been characterized. With injection geaphene nano particles has 
increased  films  flexibtlity. Band gap of films is about 2.71 ev that show this films are conductive. 
PACS No.          61-73 
 

   قدمهم
باشد ، که داراي شـبکه  هاي کربن میالیه از اتمگرافن یک تک

خـاطر خـواص    گرافن بـه . کریستالی خانه زنبوري دو بعدي است
هـاي  در گـرایش  زیـادي  افراد ، مورد توجه العادهفوق تکنولوژیکی

  .ر گرفته استاقرالکترونیک و مواد کامپوزیتی صنایع 
افن و پرافن تغییر یافته ي شیمیایی یا به عبارت دیگر مشـتقات  گر

گزینه هـاي مناسـبی بـراي کاربردهـاي     ) CMG(شیمیایی گرافن 
ذ مــواد شــبه کاغــ ،مختلفــی همچــون مــواد ذخیــره کننــده انــرژي

بلور مایع و نوسانگرهاي مکانیکی قطعات ،کامپوزیت هاي پلیمري 
  .]1[ به شمار می روند

گرمـایی بـاالیی    و الکتریکـی داراي رسـانایی   گرافن صفحات نانو
-و رساناي شفاف مـی ي باالیی دارندهستند و مساحت سطح ویژه

  دنی خیلی شود که گرافن یک افزوواین خواص باعث می ،باشد

  
کـه موجـب افـزایش    بـه دلیـل ایـن   خوب به مواد پلیمـري باشـد،   

یی و پذیري باال و افزایش خواص گرمااستحکام مکانیکی ، انعطاف
  .]2-5[ شودالکتریکی مواد پلیمري می

گرافن /الکلوینیلهاي پلییتکه دراین مقاله روش سنتز نانو کامپوز
-هاي پلیمپوزیت، و خواص گرافن روي نانو کاارائه  شده  است 

  .استالکل تعیین  شده وینیل
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  :بخش تجربی
  :بدون گرافن الکلوینیلپلیمري پلی پوسته سنتز

سی سی 25الکل به وینیلگرم پلی2ه پوسته پلیمري تهیبراي 
به  زدنهم  هنگامدر گراد درجه سانتی 70آب مقطر در دماي 

مدت  بههمین دما  یم محلول درگذارمیو شود، آهستگی اضافه می
  .شودسی سی 7حجم محلول ، بطوریکه هم بخورد یک ساعت 

مخصوص بصورت یک  ايسپس محلول را داخل ظرف شیشه
کن در یک ساعت در داخل خشکریخته و به مدت  طح تختس

  .تا خشک شود قرار داده گراددرجه سانتی 60دماي 
 در نهایت ، دهیمساعت قرار می 2 به مدت سپس در دماي محیط

ي پوستهشود که مالحظه می. پوسته تشکیل شده را جدا می کنیم
  .حالت شکننده دارد، کاملتشکیل شده پس از خشک شدن 

  
  :گرافن/   الکلوینیلپلی نانوکامپوزیتنتز س
که از قبل سنتز شده گرافن گرم  0.01 براي تهیه نانو کامپوزیت   

ي دستگاه اولتراسونیک  به مدت  هوسیلبه سی آب سی 10در است 
الکل وینیلي بعد محلول پلیشود ، در مرحلهمیپخش  دقیقه 20

در آن  ن محلول  اضافه شده وبه ای ،شد اشارهآماده شده که در باال 
-وسپس محلول آماده شده را درون یک ظرف شیشهشود می پخش

گراد قرار درجه سانتی 60کن در دماي اي ریخته و درون خشک
ي این پوسته ،داده تا کامال خشک شده و پوسته تشکیل شود

پذیري انعطاف حالتداراي باشد و تشکیل شده دیگر شکننده نمی
 )1(شکل .است الییبا و ارتجاعی

 

  
  ي گرافنیپوسته:1شکل

  

  :مشخصه یابی ساختاري
از پوسته بررسی الگوهاي پراش پرتو ایکس  :پراش پرتو ایکس

در شکل  گرافن /  وینیل الکلپلی الکل و پوسته وینیلپلیمري پلی
   .نشان داده شده است )2(
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  ]6[نگراف/ الکلوینیلالکل و پلیوینیلپلی پوسته پلیمري  XRDطیف : 2شکل

  
در حضور  PVAپیک مربوط به شدت شود طور که دیده میهمان

  .است نانو ذرات گرافن کاهش یافته
  :مشخصه یابی اپتیکی

طیف عبوري الیه ها در گستره طول موج : عبور اپتیکی الیه ها
nm1100-190 آن مطابق شکل يکه طیف عبور. اندازه گیري شد 

  .باشدزیر می
  .باشدي تشکیل شده میگر میزان شفافیت پوستهکه بیان
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  گرافن / الکل وینیلپلیمري پلیپوستهنمودار عبور اپتیکی : 3شکل 

۶۵۴ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
  : گاف نواري تعیین 

ضریب جذب 
D

A


303.2 محاسبه گردید، که در آنA 
ب اندازه ي نانو ذرات گرافن می باشد که بر حسD جذب و

بر اساس رابطه ) مستقیم(براي تعیین گاف انرژي  .نانومتر است
)()( 2

gEhAh    2با رسم نمودار)( h  بر حسب
)hν (به دست ري پوستهو محاسبه شیب نمودار مقدار گاف نوا 

تغییرات خطی این نمودارها گذار مستقیم را . )4شکل(آمده است 
 .نشان می دهند
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  گرافن/ الکل وینیلپلیمري پلیي پوسته نمودار گاف نواري: 4کلش
  

گاف نواري پوسته  نشان داده شده است، )4(شکل درهمانطور که 
یی زیاد پوسته است، در ي رسانانشان دهنده، در حضور گرافن

باشد اما در حضور الکل خود یک عایق میوینیلپلی صورتیکه
  .ابدیگاف نواري آن کاهش می ،گرافن
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  گاف نواري پودر گرافننمودار:5شکل 

گاف نواري مربوط به گرافن  طور که از شکل معلوم استهمان
نشان دهنده این است که رساناي  و ]7[دباش می ev 0.9 درحدود

اثر تزریق در پوسته شود که در بسیار خوبی است و موجب می
 .کاهش یابد گاف نواري پوسته ،پلیمري

  :ونتیجه گیري بحث
اما ، استشکننده بسیار بدون گرافن الکل لوینیپلیپوسته پلیمري 

ها شود که این پوستهمی موجبها پوستهتزریق پودر گرافن به این 
قابل و انعطاف پذیري آن افزایش  گی خارج شدهاز حالت شکننده
نیز در  کامپوزیت يهاگاف نواري پوسته .یابد مالحظه اي می 

که این رسانش گیري شده اندازه ev  2.71در حدود حضور گرافن
  .دهدوب نانو کامپوزیت آلی را نشان میالکتریکی خیلی خ
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