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چکیده :در این پژوهش ،با توجه به بحران جدی کمآبی ،ارایه راهکارهای پربازده و اقتصادی برای تصفیه و بازیابی دوباره آبهای مصرفی ،در
کنار حذف مواد رنگزا از این پسابها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است .در سالهای اخیر از میان روشهای متعدد با بهرهگیری از جاذبها و مواد
فتوکاتالیستی ،استفاده از مواد کربنی مانند گرافن مورد توجه قرار دارد .گرافن بهدلیل داشتن ویژگیهایی مانند :امکان تولید در مقیاس انبوه با هزینه
پایین ،ساختار الیهای دوبعدی ،سطح بزرگ ،حجم منافذ و امکان اصالح سطح ،جاذب خوبی برای پاالیش آب بهحساب میآید .وجود ذرات فلزی یا
اکسیدهای آنها از انباشتگی صفحههای گرافنی جلوگیری کرده در نتیجه حجم منافذ و سطح زیاد گرافن محفوظ میماند .همچنین ،گرافن اکسید
و مشتقات آن میتوانند با جذب انتخابی نقش مؤثری در حذف آالیندهها داشته باشند .وجود گروههای عاملی ،بستر الزم برای تشکیل کمپلکس با
یونهای فلز سنگین را فراهم میکند .از سوی دیگر چندسازههای گرافن بهدلیل ساختار مسطح ،شفافیت ،رسانایی باال ،پایداری ،طول عمر باال ،توانایی
در کاهش نرخ نوترکیبی و همچنین امکان برهمکنش پای-پای بین فتوکاتالیست و مواد آلی ،در معدنی سازی و بهبود فرایند فتوکاتالیستی کاربرد
گستردهای پیدا کردهاند .در همین راستا ،در این مقاله ،ضمن بررسی فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در زمینه سنتز و کاربردهای نانوچندسازههای
سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگزای پسابهای رنگی ،به مقایسه بازده عملکرد آن با فرایندهای فتوکاتالیستی پرداخته میشود.
واژههای کلیدی :گرافن ،فتوکاتالیست ،پساب ،جاذب ،نانوچندسازه

در گروه آالیندهها ،رنگزاها بهطور گستردهای در زمینههای
متفاوت از قبیل نساجی ،کاغذ ،الستیک ،پالستیک ،چرم،
لوازمآرایشی و بهداشتی ،دارویی و صنایع غذایی استفاده میشوند.
افزایش روزافزون حجم آب مورد استفاده در صنایع متفاوت از
جمله نساجی ،کاغذ ،پالستیک و مواد رنگی ،در کنار سایر مواد

مقدمه
اگرچه  %75سطح زمین از آب تشکیل شده ولی کمبود آب
یکی از چالشهای جدی در سطح جهان بهویژه در سالهای اخیر
است .افزایش تقاضا بهدلیل رشد سریع جمعیت ،صنعتی شدن و
شهرنشینی بحران تأمین آب تمیز را تشدید کرده است [ 1و .]2
*عهدهدار مکاتباتOlya-me@icrc.ac.ir :
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شیمیایی از جمله مواد رنگزای آلی که بهعنوان یکی از مواد
سرطانزا شناخته میشوند از یکسو و هدر رفت  10تا  %15این
مواد شیمیایی از سوی دیگر ،حجم باالیی از پسابهای رنگی
تولید کرده است که امکان دفع مستقیم آنها به محیطزیست
مقدور نیست .بنابراین ،نگرانیهای زیادی را در سراسر جهان
بهوجود آورده است [ 3و  .]4از اینرو ،تصفیه فاضالب خانگی
و صنعتی آلوده به مواد رنگزا یک موضوع چالشبرانگیز در
علوم و فناوری محیطزیست است [5تا .]9برای پاالیش آب
روشهای متفاوتی مانند جذب ،روشهای اکسایش پیشرفته،
اسمز معکوس ،فیلتراسیون ،تهنشینی،گندزدایی و غیره مورد
بررسی قرار گرفتهاند .ولی از آنجایی که رنگها در برابر برخی
روشها بهویژه روشهای زیستی پایدار هستند .روشهای
اکسایش پیشرفته مانند :تخریب نوری ،تخریب زیستی و عوامل
اکسیدکننده یکی از کارآمدترین روشها برای حذف رنگهای
آلی بهحساب میآیند [ 10تا  .]12برای مثال ،روش جذب
مزایای زیادی نسبت به سایر روشها دارد .سهولت روش کار،
عدم تولید مواد جانبی و پرخطر ،امکان حذف بیشتر آالیندهها
بهویژه فلزات سنگین که امکان تخریب یا تجزیه آنها با
فرایندهای فتوکاتالیستی نیست ،از مزایای روش جذب محسوب
میشود .از جمله جاذبها به مواد کربنی مانند کربن فعال و
نانولولههای کربنی بهلحاظ کمهزینه بودن ،طبیعت بیخطر ،در
دسترس بودن و سهولت استفاده میتوان اشاره کرد [ 13تا .]15
گرافن از دیگر مواد کربنی است ،که سالهای اخیر توجه محافل
علمی را به خود جلب کرده است .این ماده در سال  2004توسط
 Geimو همکارش کشف شد [ .]16و از آن به بعد پژوهشها
در رابطه با کاربردهای گرافن رونق گرفت [ 16و  .]17گرافن
و گرافن عامل دار جاذب خوبی برای پاالیش آب بهدلیل تولید
در مقیاس انبوه با هزینه پایین ،ساختار الیهای دوبعدی ،سطح
بزرگ ،حجم منافذ و حضور گروههای عاملی بر روی سطح
بهحساب میآیند .نانوذرات معدنی در نانوچندسازههای گرافن
دوبعدی از کلوخه شدن این ماده جلوگیری کرد در نتیجه حجم
منافذ و سطح زیاد گرافن محفوظ میماند [ 5تا  13 ،9و .]18
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

گرافن طبیعی یک شبهفلز یا یک نیمرسانا با گاف انرژی صفر است
و همچنین دارای تحرکپذیری الکترونی بسیار باال در دمای اتاق
است .گرافن دوالیه بهعنوان نیمرسانای بدون گاف انرژی در نظر
گرفته شده است [ .]19گرافن تک الیه و دوالیه شفافیت بسیار
باال برای امواج نور در محدوده فرابنفش تا فروسرخ از خود نشان
میدهند و میتوانند در ساخت الکترودهای شفاف در سلولهای
خورشیدی کاربرد داشته باشند [ .]19بر اساس گزارشها گاف
انرژی صفر گرافن تک یا کم الیه است ولی با افزایش تعداد
الیهها گاف انرژی تغییر میکند .گرافن چندالیه ،مساحت سطح
بسیار باال ،بهتقریب قابلمقایسه با تک الیه گرافن را نشان
میدهد .همچنین ،گرافن اکسید و گرافن اکسید کاهشیافته نیز
دارای گاف انرژی باریک هستند .بنابراین ،بهتنهایی نمیتوانند
فتوکاتالیست خوبی باشند ولی گرافن چندالیه قابلیت خوبی
برای عاملدار شدن با مواد گوناگون بهصورت کوواالنسی و غیر
کوواالنسی از خود نشان میدهد که منجر به حل شدن آن در
حاللهای گوناگون میشود [.]20
افزون بر این ،گرافن بهعنوان یک بستر برای اکسیدهای فلزی
با ممانعت شستوشوی اکسید فلزی در آب ،طول عمر جاذب را
افزایش میدهد .همچنین ،گرافن مقاومت مکانیکی و استحکام
نانوچندسازه را افزایش میدهد.
با این حال انتقال آلودگی از سطحی به سطح دیگر ،ظرفیت
جذب محدود و یا واجذبی که در این فرایندها رخ میدهد از جمله
معایبی است که در گزارشهای متعدد به آنها اشاره شده است .از
اینرو ،این روش بهتنهایی نمیتواند روش کارا و سودمندی برای
فرایند تصفیه باشد.
با توجه به مشکالت روشهای جذبی ،پژوهشهای زیادی
توسط پژوهشگران در زمینه روشهای اکسایش پیشرفته انجام
شده است .اما این روش نیز در حال حاضر دارای چالشهای
فراوانی است .از جمله گاف انرژی زیاد نیمرساناها ،طول عمر
کوتاه جفت الکترون-حفره که از عوامل مهم محدودکنندهی
واکنشهای تخریبی است .به این منظور راهکارهای متفاوتی
مانند برای مهار الکترون با یک عامل مهارکننده نظیر :فلزات ،مواد
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روشهای متفاوت سنتز نانوچندسازههای بر پایه گرافن
روشهای سنتز و عامل دار کردن بر پایه برهمکنشهای غیرکوواالنسی

کربنی ،و پلیمرها و نانوذرات اکسید فلزی مورد توجه قرار گرفته و جز
مطلوبترین روشها محسوب میشود [ 10تا  17 ،15و  22تا .]25
در این راستا ،پژوهشهای زیادی در مورد استفاده از
چندسازههای گرافن بهدلیل امکان برهمکنش و تشکیل کمپلکس،
برهمکنش پای-پای بین فتوکاتالیست و مواد آلی که امکان جذب
مواد آلی را بر سطح فتوکاتالیست افزایش میدهد ،ساختار مسطح،
شفافیت عالی ،رسانایی و تحرک الکترونی باال ،رسانایی ،پایداری
و توانایی گرافن در کاهش نرخ بازترکیبی ،در تصفیه آب بهعنوان
نانوفتوکاتالیست ،بهعمل آمده است .الزم به یادآوری است ،نیاز
به فتوکاتالیستهای با گاف انرژی حدود  2 eVبهمنظور انجام
فرایندهای فتوکاتالیستی تحت تابش نور مریی ،سطح پتانسیل
اکسایشی آب ( )H2O/O2و کاهشی ( )H2/H+که میبایست بین
کمینه نوار رسانش و بیشینه نوار ظرفیت قرار گیرد ،سطح ویژه
باال و قابلیت غلبه بر بازترکیبی از جمله مواردی است که حاکی
از اهمیت پرداختن به چندسازههای گرافنی است [ 22 ،17و .]26
نقشهای متعدد نانوچندسازههای اکسید فلز/گرافن از جمله
فتوکاتالیستی ،جذبکنندههای سطحی و غشا و همچنین
ویژگیهای ضد میکروبی برخی از آنها ،این نانوساختارها را
بهعنوان یک بستر مناسب برای حذف و تخریب همه آالیندههای
آب از جمله مولکولهای آلی ،یونهای فلزات سنگین موجود در
آب و عوامل بیماریزا معرفی میکند که در این پژوهش بهبرخی از
پژوهشها که تاکنون در مورد روش سنتز و کاربرد نانوچندسازههای
گرافنی در مدیریت آلودگیهای زیستمحیطی انجام شده ،با تأکید
بر استفاده در حذف آالیندههای موجود در آب و پاالیش آب پرداخته
میشود [ 5 ،2 ،1تا  13 ،9تا  22 ،18 ،17 ،15و  27تا .]35
روشهای متفاوتی برای سنتز نانوچندسازهها و عاملدار کردن
گرافن بر پایه برهمکنشهای کوواالنسی یا غیرکوواالنسی مانند
رسوب الکتروشیمیایی ،الکتروفورز ،آب گرمایی ،حالل گرمایی،
رسوبدهی فیزیکی و واکنشهای فتوشیمیایی وجود دارد با این
حال هر کدام از این روشها کاستیها و مزایای خود را دارند که
در این مقاله بهطور اجمالی به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از روشهای رایج ،روشهای سنتز بر پایه برهمکنشهای
غیرکوواالنسی است ،که ناشی از برهمکنشهای الکترواستاتیکی،
برهمکنشهای با گونههای آبگریز و برهمکنشهای پای–پای
بین گونههای آلی ،پلیمری و یا سورفکتانتها با گرافن است،
و تغییر مؤثری در سطح گرافن ایجاد میکند .بهطورمعمول این
برهمکنشها در روشهای درجا با گرافن اکسید و سپس کاهش
گرافن اکسید به وجود میآید [ 36و .]37

روشهای سنتز و عامل دار کردن بر پایه برهمکنشهای کوواالنسی
این برهمکنشها نیز از روشهایی است که میتوان با آن
نانوچندسازه گرافن را سنتز کرد .گرافن و گرافن اکسید میتوانند با
آمیدها ،نمکهای دی آزونیم ،بسپار و  ...حتی نانوذرات پیوندهای
کوواالنسی برقرار کند .آمیدها بهطور گسترده برای عاملدار کردن
گرافن از طریق پیوند کوواالنسی استفاده میشوند [ 37و .]38
در ادامه بهطور اجمالی به شرح برخی روشهای بر پایه
برهمکنشهای کوواالسی و غیر کوواالنسی پرداخته میشود.

روشهای درجا رسوبدهی الکترولس 1و الکتروشیمیایی

2

در روش الکتروشیمیایی که سریع و آسان و از روشهای سبز
بهحساب میآید ،نانومیلهها ،نانوذرات و نانوالیهها در واکنشهای
درجا و با انتخاب یک پیش ماده مناسب میتوانند بر روی
ورقههای گرافنی رسوبدهی شوند .که روشی مناسب برای تهیه
نانوچندسازههای متفاوت گرافن با فلزات و اکسیدهای فلزی
بهحساب میآید .در روش الکتروشیمیایی ابتدا گرافن اکسید بر
روی الکترود الیه نشانی و سپس الکترود در محلول الکترولیت
شامل پیش ماده فلزی برای انجام سنتز الکتروشیمیایی غوطهور
میشود .امروزه بسیاری از فلزات مانند طال و پالتین و یا فلزات
نجیب را به روش الکتروشیمیایی و با اعمال پتانسیل موردنیاز
بر روی گرافن رسوبدهی میکنند با همین روش اکسیدهای
2. Electrochemical deposition
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فلزی را با ریختهای متفاوت الیه نشانی کردند که از الکترولیت
بهعنوان محلول دارای پیش ماده موردنظر یا برای تأمین pH
استفاده شده است.
روش رسوبدهی الکترولس نیز از دیگر روشهای رسوبگذاری
فلز بر سطح گرافن است با این تفاوت که در این روش بدون
استفاده از عاملهای کاهنده شیمیایی و صرف ًا بر مبنای پتانسیلی
کاهش استاندارد و تفاوت پتانسیل کاهشی یونهای فلز و گرافن
الیه نشانی صورت میگیرد .در این روش سلول گالوانی شامل
کاتیون فلزی و بارهای منفی  GO/RGOتشکیل میشود که این
امر میتواند بهصورت درجا موجب کاهش یونهای فلزی به فلز بر
روی ورقههای  GO/RGOشود .برای مثال ،تعلیقه گرافن اکسید
در محلول نقره نیترات بهدلیل پتانسیلی کاهش گرافن اکسید
 +0/38 Vدر نقش الکتروندهنده به یونهای نقره با پتانسیل کاهشی
 +0/73 Vموجب کاهش یونهای نقره و رسوبگذاری آنها بر
روی ورقههای گرافن اکسید کاهشیافته میشود [ 39 ،36تا .]43

روش الکتروشیمیایی بهمحض اعمال ولتاژ یا جریان ،نانوذرات
فلزی را میتوان از محلول بهدست آورد.
الکتروفورز یکی دیگر از روشهای مناسب برای سنتز
نانوچندسازههای گرافن بهحساب میآید .در این روش که در
حقیقت حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی است،
گرافن و دیگر مواد را میتوان با این روش بهطور مستقیم بر روی
الکترودها با بسترهای متفاوت رسوبگذاری کرد [ 47تا .]50

کاهش فتوشیمیایی

3

در این روش ،تحت تابش نور و در حضور گرافن برخی واکنشهای
فتوشیمیایی رخ میدهد که نتیجه آن تهیه نانوچندسازههای گرافن
خواهد بود .مانند نانوچندسازههای گرافن TiO2-که در آن مخلوط
گرافن اکسید و تیتانیم دیاکسید در اتانول تحت تابش نور قرار
گرفته و در اثر واکنش فتوالکتروشیمیایی ،گرافن اکسید از تیتانیم
اکسید
ترتیب گرافن
1
فتوشیمیایی
دیاکسید؛ الکترون دریافت کرده و بدینکاهش
کاهشیافته بهدست میآید [ 51تا .]53

روشهای آب گرمایی 1و حالل گرمایی

2

→)

(

+

در این روش پیش مادهها و گرافن یا اغلب گرافن اکسید ابتدا
با حالل مخلوط میشوند و سپس به اتوکالو که بهطورمعمول
رسوبدهی فیزیکی بخار ( 4)PVDو رسوبدهی شیمیایی بخار
دیواره داخلی آن از جنس تفلون است ،انتقال داده شده و مهروموم
5
اعمالگرافن با( مقادیر
موردنظراکسید
فشاربر سطح
سنتز،آنسپس
بازیافت را
مغناطیسی
)CVDمختلف ZnFe2O4/ZnOو همکاران نانوکامپوزیتهای Sun
پیشرفتهتر
قابلانواع
برخی از
میشود .دما و در
رسوب مستقیم مواد بر روی گرافن بهوسیله روش رسوبدهی
میشود که در اثر دما و فشار امکان تشکیل پیوندهای کوواالنسی
⁄
) (
(
)
→
) (
برای الیه
بین گرافن اکسید یا گرافن و واکنشدهندهها وجود دارد .افزون بر
فیزیکی( ،مانند رسوبدهی ( CVDفرایندی است که) (
)
نشانی مواد جامد با خلوص باال و کارایی باال بر روی یک سطح
این کاهش گرافن اکسید نیز تحت دما و فشار اعمال شده صورت
6
بستر مورد استفاده قرار میگیرد) .یا رسوبدهی الیه اتمی  ،از
میگیرد .الزم به یادآوری است این روش یکی از پرکاربردترین
دیگر روشهای سنتز نانوچندسازههای گرافن گزارش شده در
روشهای کاهش گرافن اکسید است [ 44تا .]46
مقالهها است که به نسبت روشهای رسوبدهی فیزیکی و
شیمیایی بخار از پایداری مناسبتری برخوردار است.
روشهای الکتروشیمیایی و الکتروفورز
با محتوای متفاوت گرافن  ،02 ،01 ،02 ،01 ،02 ،51و  %12سنتز و ویژگی فوتوکاتالیستی آنهاGraphene- CoFe2O4همکاران و
رسوبدهی الیه اتمی در حقیقت روش رشد الیه نازک یکنواخت
از روشهای پرطرفدار در سنتز نانوچندسازههای گرافن،
ضخامت الیه است .امروزه این روش برای
روشهای الکتروشیمیایی و الکتروفورز است که در آن آلیاژ و
کنترل( دقت اتمی و ) (
با )
ها و اکسیدهای فلزی برای کنترل ) (
دیالکتری)ک (
ریخت و فاز آنها
اکسید فلزی بر روی ورقههای گرافن رسوبدهی میشوند در
4. Physical vapor deposition

2. Solvothermal
3. Photochemical reduction
6. Atomic layer deposition

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

( )+

)

(

1. Hydrothermal
) (
5. Chemical vapor deposition

)

(
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 Gr–CoFe2OوCdS/ Gr–CoFe2O4 ،Gr–CdSهیبرید سه تایی
و همکارانش سنتز شدHu .Y.روش حالل گرمایی توسط به84
)

(
)

(

)

(

)

(

علیا و همکاران

زمان جذب کاهش و افزایش ظرفیت بهتر در حذف بیرودامین
مشاهده میشود که میتوان به افزایش سطح و مکانهای فعال
در دسترس نسبت داد .زیرا نانوذرات قادرند قابلیت انباشته شدن
 RGOرا کاهش دهند [.]59
 Materو همکارانش نانولولههای هالوسیت
( )Al2Si2O5(OH)4را بر روی ورقهی گرافن اکسید با توجه
به برهمکنشهای الکترواستاتیک و بهروش خود تجمعی
بارگذاری کردند و افزون بر این اصالح سطحی با استفاده از
گاما آمینوپروپیلتریاتوکسیسیالن بهمنظور مثبت شدن بارهای
سطحی خارجیترین سطح انجام شد .در این گزارش آمده است؛
قرار گرفتن نانولولههای هالوسیت بین صفحههای گرافنی سطح
ویژه را بهطور مؤثری افزایش داده همچنین ،حجم حفرهها را زیاد
میکند .از طرفی مشکل بازیافت نانوچندسازه هالوسیت-گرافن
اکسید کاهشیافته ( )HNTs@rGOاز محیط آبی بعد از فرایند
جذب ،بهدلیل چگالی باالی هالوسیت با وجود پراکندگی زیاد ناشی
از سطح آبدوست نانولولههای هالوسیت ،تسهیل شده است[.]60
چندسازههای  GNS/Fe3O4با قابلیت جذب بسیار باال بهطور
مستقیم در یک روش یک مرحلهای حالل گرمایی در واکنش
تبدیل درجا از  FeCl3به  Fe3O4و کاهش همزمان گرافن اکسید
در محلول اتیلن گلیکول تولید شد .چندسازه بهدست آمده ،شامل
ترکیبی از  Fe3O4و گرافن بوده و نرخ جذب سریع رنگزا متیلن بلو
( )MBدر آب ،به جاذبه الکتروستاتیک بین سطح منفی گروههای
حاوی اکسیژن و رنگزای کاتیونی  MBو برهمکنشهای بین
مولکولهای  MBو حلقه آروماتیک گرافن نسبت داده شده
است [.]20
ابر پارامغناطیسهای گرافن Fe3O4-بهروش حالل گرمایی
سنتز شد و اثر این هیبرید بر روی جذب پاراروزانیلین مورد بررسی
قرار گرفت و نتیجهها نشان داد  0/5گرم بر لیتر این جاذب در
زمان کمتر از  10دقیقه  %97رنگزا را جذب کرده و پس از نیم
ساعت مقدار جذب شده به  %99/5رسیده که این مقدار جذب
افزایش سطح ویژهی جاذب ،نیروی واندروالس بین آرایههای
هگزاگونال گرافن و حلقه آروماتیک رنگزا و برهمکنش پای -پای

رایج شده است ولی اکسیدهای فلزی تنها بر روی لبهها و نقصهای
مکانهایی که بیشتر در گرافن اکسید وجود دارد ،مشاهده میشوند.
(که خود یک روش مناسب برای شناسایی گرافن دارای نقص است)
و نمیتوانند بهدلیل نداشتن گروه عاملی بهطور مستقیم بر روی
گرافن بهطور یکنواخت بارگذاری شوند ،بههمین منظور از ترکیب
آلی یا ترکیبات دارای گروههای عاملی استفاده میشود .نانوذرات
فلزی بهطور فیزیکی بر روی سطح گرافن اصالحشده بهروش
شیمیایی با کنترل اندازه و چگالی بهوسیله روش رسوبدهی بخار
فیزیکی ،رسوبدهی میشوند [ 54 ،36و .]55
از دیگر روشهایی که میتوان برای سنتز نانوچندسازههای
گرافن نام برد ،روش رسوبدهی شیمیایی بخار است .در این روش
بهطورمعمول گرافن بهعنوان بستر بهکار برده میشود و نتیجه آن
یک ساختار همگن از گرافن با مواد است .نانولولههای کربنی و
اکسیدهای فلزی در این روش بهخوبی میتوانند در سطح گرافن
رشد کنند [ 56و .]57

بررسی عملکرد نانوچندسازههای سنتز شده بر پایه گرافن در
پاالیش آبهای آلوده
مروری بر مطالعههای انجام شده در بررسی عملکرد نانوچندسازههای
سنتز شده بر پایه گرافن در جذب سطحی آالیندههای آلی
مواد مبتنی بر گرافن بهدلیل سطح ویژه باال و امکان برهمکنش
با مواد آلی در جذب آالیندههای آلی در قالب مواد رنگزا،
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ،و بنزین استفاده شدهاند.
 Liو همکارانش نانوچندسازه مغناطیسی  RGO-Niرا با
کاهش همزمان گرافن اکسید ( )GOو نیکل ( )IIکلرید ()NiCl2
با استفاده از هیدرازین تهیه کردند .نمونه سنتز شده ،بیرودامین
و متیلن آبی را در زمان  4ساعت بهطور کامل جذب کرد [.]58
مطالعات انجام شده توسط  L. Sunبیانگر آن است که با
استفاده از نانوذرات فلز /اکسید فلزی و در نتیجه تغییر ویژگی
مواد نانوچندسازه ای ،توانایی بازیافت ،زمان جذب و ظرفیتهای
جذب را میتوان بهبود داد .در مطالعات آنها با استفاده از
نانوچندسازه گرافن -هماتیت فرومغناطیسی مانند RGO-Cu2O
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازههای سنتز شده ...

 Fe3O4و رنگزا عنوان شده است .افزون براین در گزارش آمده
است که تعداد مکانهای فعال از مولکولهای رنگزا بیشتر است
و این عوامل فرایند جذب را بهبود میبخشد .از طرفی وجود آهن
ت آمده را
صفر ظرفیتی در این چندسازه تخریب رنگزای بهدس 
فراهم میکند .قدرت جذب باال ،عملکرد سریع ،توانایی تخریب
رنگزا ،و سادگی در جداسازی بهعنوان مزایای چندسازه سنتز شده
توسط  Zhangو همکارانش یاد شده است [.]64

بین حلقههای بنزنی رنگ و پای غیر مستقر گرافن نسبت داده
شده است [.]45
نانوچندسازه پلی  -4استایرن سولفونیک اسید -کو -مالئیک
اسید -سدیم اصالحشده با مگنتیت گرافن اکسید کاهشیافته
( )PSSMA/M-RGOبهروش حالل گرمایی توسط  Songو
همکارانش سنتز شد و عملکرد چندسازه بر جذب متیلنبلو (،)MB
بلور بنفش ( )CVو بازیک فوشین ( )BFمورد ارزشیابی قرار
داده شد .نتیجههای گزارش شده بیانگر افزایش ظرفیت جذب
مروری بر مطالعات انجام شده بر نانوچندسازههای سنتز شده بر
چندسازه و حذف مؤثر هر سه رنگزای کاتیونی است که ناشی
پایه گرافن در تخریب فتوکاتالیستی آالیندههای آلی
از برهمکنش الکترواستاتیکی بارهای منفی چندسازه با بارهای
مواد مبتنی بر گرافن بهدلیل سطح ویژه باالی گرافن ،رسانایی
مثبت مواد رنگزا است .این چندسازه کمهزینه بهدلیل ویژگی
گرافن و در نتیجه امکان جلوگیری از بازترکیبی الکترون–حفره در
مغناطیسی تحت میدانهای خارجی بهسهولت از محیط آب جدا
سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند،
میشود .همچنین ،با محلول سدیم هیدروکسید و اتانول قابل احیا
که در این مبحث بهطور اجمالی به عملکرد کامپوزیتهای مبتنی
و بازیابی است [.]61
بر گرافن و سازوکار تخریب فتوکاتالیستی اشاره میشود.
در مطالعه دیگری توسط  Dongو همکاران سنتز هیبریدهای
 L. Sunو همکارانش نانوچندسازههای ZnFe2O4/ZnO
سهبعدی گرافن و نانولوله کربنی یکپارچه شده با استفاده از روش
مغناطیسی قابل بازیافت را سنتز ،سپس بر سطح گرافن اکسید
دومرحلهای رسوب شیمیایی بخار انجام شد .این فوم  3 Dمشابه
با مقدارهای متفاوت تثبیت کردند .این نانوچندسازهها فعالیت
اسفنج مالمین پوشش داده شده با  RGOبا گزینش پذیری کامل
فتوکاتالیستی مطلوبی در برابر نور خورشید بهویژه با نسبت
روغن و حاللهای آلی را از آب آلوده حذف کرد .نکته جالب توجه،
مولی  ZnFe2O4به  ZnOبرابر با  0/1و نسبت مولی گرافن به
مساحت سطح ویژه زیاد برای جذب در این فومهای سهبعدی
 ZnFe2O4/ZnOبرابر با  0/04نشان داد .در این کار پژوهشی،
است که دلیل مهمی برای قلمداد کردن آنها بهعنوان جاذبهایی
1
کاهش فتوشیمیایی
گاف انرژی باریک  ZnFe2O4و توانایی فوقالعادهی گرافن در
با کارایی فوقالعاده است [.]62
انتقال الکترون ،در مجموع موجب بهبود فعالیت فتوکاتالیستی در
در یکی دیگر از پژوهشها  Nguyenو همکارانش نشان
(
→)
+
حضور نور خورشید شده است .افزون براین ،تفاوت ساختاری نوار
دادهاند که چندسازه  P25-RGOرا میتوان برای جذب متیلن بلو
( )+
3
 ZnFe2O4با  ZnOموجب تسهیل انتقال الکترون تهییج شده از
از محلول آبی بهکار برد ظرفیت جذب باالتر در فرایند خودآرای
نوار رسانایی  ZnFe2O4به نوار رسانایی  ZnOو مهاجرت حفرهها
 P25در مقایسه با نانوروبانها 1یا نانولولهها مشاهده شد .که این
2
استهای[.]65
 ZnFeشده
از نوار ظرفیت  ZnOبه نوار ظرفیت O
افزایش در جذب میتواند به افزایش سطح ویژهی نانوورقهها
Sun
نانوکامپوزیت
همکاران
مغناطیسی قابل بازیافت را سنتز ،سپس بر سطح اکسید گرافن با مقادیر مختلف ZnFe2O4/ZnOو 2 4
نسبت بهسایر نانوساختارها مربوط باشد [.]63
⁄
) (
(
)
→
) (
چندسازه گرافن Fe/Fe3O4/توسط  Zhangسنتز شده است.
) (
) (
هدف از سنتز این چندسازه استفاده از برهمکنشهای پای -پای
بین گرافن و حلقه بنزنی رنگزا و برهمکنش الکترواستاتیکی بین
3. Photoinduced
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با محتوای متفاوت گرافن  ،02 ،01 ،02 ،01 ،02 ،51و  %12سنتز و ویژگی فوتوکاتالیستی آنهاGraphene- CoFe2O4همکاران و
)

(
)

(

)

(

)

(

بر سطح اکسید گرافن با مقادیر مختلف ZnFe2O4/ZnOو همکاران نانوکامپوزیتهای Sun
)

(

)
) (

(

→

)

⁄

)

(

(

علیا و همکاران

 Fuو همکاران  CoFe2O4-Grapheneبا مقدارهای
متفاوت گرافن  40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15و  %50سنتز و ویژگی
فتوکاتالیستی آنها بر روی متیلن بلو ،بیرودامین ،متیل اورنژ،
بلک اکتیو BL-G ،و  RGBقرمز فعال را تحت تابش نور مرئی
 ،02 ،01 ،02و  %12سنتز و ویژگی فوتوکاتالیستی آنهاGraphene- CoFe2O4همکاران و
مورد بررسی قرار دادند .این گروه پژوهشی افزایش چشمگیر در
در مورد نانوچندسازههای گرافن -تیتانیم دیاکسید
) (
) (
فعالیت فتوکاتالیستی نمونهها بهویژه نمونه دارای  %40گرافن را به
این پژوهشها
از
آنچه
است.
شده
دریافت
بسیاری
های
) (
گزارش ) (
) (
کاهش مؤثر گرافن اکسید و هدایت فوقالعاده گرافن که جدایی
فتوکاتالیستی بهشدت به
دریافت میشود ،این است که فعالیت
)
مؤثر الکترون -حفره را موجب شده ،نسبت دادند و سازوکار زیر 1را
است( ،زیرا این پیوند
برهمکنش تیتانیم دیاکسید و گرافن وابسته
کاهش فتوشیمیایی
) (
با توجه به تجزیههای انجام شده ارایه کردند .هدف از نانوچندسازه
جدایی الکترون -حفره را فراهم میکند و در نتیجه نوترکیبی را به
ل گرمایی توسط به Gr–CoFe2O4وCdS/ Gr–CoFe2O4 ،Gr–CdSهیبرید سه
کبالت فریت–گرافناکسید این است که کبالت فریت بهتنهایی
تاییدر
کلیدی
تعویق میاندازد .همچنین ،محتوا و درصد گرافن نقش
(
→)
+
فعالیت (فتوکاتالیستی این) (
)
فتوکاتالیست
هیبریدهای نانوچندسازهای ایفا میکند.
در حضور نور مریی به دلیل گاف انرژی باریک( )+ ،
سو افزایش محتوای گرافن فعالیت) (
زیرا از ی)ک (
خوبی نیست اما ترکیب آن با گرافن این محدودیت را برطرف
فتوکاتالیستی را
) (
) (
میکند .بههمین منظور در طرح پژوهشی نانوچندسازه کبالت–
گرافن از یک حد
افزایش میدهد از سوی دیگر افزایش درصد
) (
اکسید
بازیافت را
مغناطیسی قابل
نتیجهSun
نانوکامپوزیتهای
 ZnFeو
های
همکاران شده است.
گرمایی سنتز
روش2Oآب
مختلف به
مقادیر اکسید
هایگرافن باگرافن
سطح ات(م
وسیله
سنتز،فوتون
پراکندگی
جذب و
خاص موجب افزایش
4/ZnO
سپس بهبر )
که بابهمقادیر مختلفZnO
گرافن
اکسید
سطح
بر
سپس
،
سنتز
را
بازیافت
قابل
مغناطیسی
امپدانس بیانگر کاهش مقاومت در انتقال الکترون است
کربن میشود.
⁄
) (
(
)
→
) (
روش آب
اکسید کاهشیافته و کاهش شدید گرافناکسید به
گرافن
در همین راستا Wang ،و همکارانش آستانه گرافن در
) (
) (
) )( (
نانوچندسازه تیتانیم دیاکسید را  %0/05گزارش کردهاند .در
گرمایی نسبت داده شده است .طیف  UVمربوط به گرافناکسید ) (
در  230نانومتر که مربوط به انتقال الکترونی پای-پای است،
فعالیت
)(Ag3PO4/GOروی تیتانیم دیاکسید یا
رشد درجا گرافن
برعکس ،سازه
Ag3PO4/graphene-oxideچند
ش سنتز شد Chen .توسط
با کاهش گرافناکسید به طولموجهای باالتر انتقال مییابد .در
فتوکاتالیستی بیشتر میشود .وانگ و همکارانش در یک روش
(
)
چندسازه دارای  %40کبالت فریت این نوار از بین رفته و نواری در
درجا فعالیت فتوکاتالیستی را به )میزان(دو و نیم)برابر (در مقایسه با
) (
ناحیه مریی ظاهر میشود که بیانگر این است که هیبرید میتواند
تیتانیم دیاکسید (دگوسا) افزایش دادهاند [.]66
Grapheneهمکاران وتوکاتالیستی
یک ویژگی فو
 %12سنتز و
،02ه و
ی،01 ،
تیتانیم ،د02
یکنواخت 01 ،02
رشدگرافن ،51
متفاوت
 Liangوبا محتوای
آنها2O4
.]9[CoFe
مریی باشد
ناحیه
فتوکاتالیست در
طور
اکسید ب
همکارانش
(
)
با محتوای متفاوت گرافن  ،02 ،01 ،02 ،01 ،02 ،51و  %12سنتز و ویژگی فوتوکاتالیس
مستقیم روی گرافن اکسید را از طریق آبکافت و شرایط آب
) (
) (
(
)+
) (
) (
) (
گرمایی گزارش کردند .این هیبرید فعالیت فتوکاتالیستی و سرعت
) (
) (
تخریب را نسبت به  P25حدود سه برابر افزایش داده که به
) (
1
Photochemical
اکسید
reductionگرافن و تیتانیم دی
افزایش مساحت سطح ویژه و پیوند بین
) (
نسبت داده شده است [.]67
و همکارانش سنتز شدHu .Y.روش حالل گرمایی توسط به Gr–CoFe2O4وCdS/ Gr–CoFe2O4 ،Gr–CdSهیبرید سه تایی
خالص را
نانوذرات  TiO2با گرافن
چندسازه
همکارانش،
و Raoو
سرعت تخریب اسید نارنجی  )AO7( 7برای فیلم ماکروپور-
 Gr–CoFeو–CdS
Huروش
شد.Y.
همکارانش سنتز
حالل گرمایی توسط به2O4
) (
) (
سنتز کردند .آنها همچنین گرافن اکسید را با بور و نیتروژن آلوده
مزوپور تیتانیا بدون و با گرافن  11و  17بیشتر از تیتانیای مزوپور
) (
) (
) (
یرودامین و متیلن )بلو را(بررسی کردند.
و اثر آنها را در
خالص بود .بهبود عملکرد کاتالیستی مربوط به افزایش مکانهای
تخریب ب (
)
) (
خوب با انرژی
در دسترس برای تخریب فتوکاتالیستی بهدلیل حضور گرافن
دهنده (
با توجه به اینکه متیلن بلو یک الکترون )
یونش کم است ،با برهمکنش قوی با گرافن آالییده )شده( با بور،
دوبعدی گزارش شده است [.]68
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

11
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و همکارانش عنوان کردند با Chenو همکارانش سنتز شد Chen .توسط )Ag3PO4/graphene-oxide (Ag3PO4/GOچند سازه
و همکارانش عنوان کردند با Chenو همکارانش سنتز شد Chen .توسط )(Ag3PO4/GO

کاهش فتوشیمیایی

1

بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازههای سنتز شده ...
→)

(

+

) (

+
تخریب میشود.
بهعنوان یک گروه با کمبود الکترون ،بهسرعت
از سوی دیگر بیرودامین الکترون دهنده خوب نیست و بهدلیل
آالییده
انرژی یونش باالتر بهوسیلهی برهمکنش شدید با گرافن
طح اکسید گرافن با مقادیر مختلف ZnFe2O4/ZnOو همکاران نانوکامپوزیتهای Sun
شده با نیتروژن ،بهعنوان گروه غنی از الکترون بهسرعت تخریب
⁄
[(.]69
) ( میشود )
(
)
→
) (
) (
هیبرید سهتایی  Gr–CdS، CdS/Gr–CoFe2O4و Gr–CoFe2O4
بهروش حالل گرمایی توسط  Y.Huو همکارانش سنتز شد .آنها
در حقیقت با استفاده از خواص فتوکاتالیستی  CdSبهعنوان
فتوکاتالیست نوع  CoFe2O4 ،nبهعنوان فتوکاتالیست نوع ،p
گرافن بهمنظور پل بین این دو فتوکاتالیست و انتقال الکترون از
جدایی
نوع  pشرایط را برای
فتوکاتالیست
فتوکاتالیست نوع  nبه
Grapheneهمکاران وCoFe
 ،02 ،01و  %12سنتز و ویژگی فوتوکاتالیستی آنها2O4
مؤثر الکترون حفره فراهم آورده و درعینحال با توجه به نوار گاف
) (
) (
المپ(مرئی ویژگی
نور
از
گیری
ه
بهر
با
کبالت
فریت
باریک
)
بسیار ) (
بررسی قرار دادند.
فتوکاتالیستی هیبرید سهتایی یاد شده را مورد) (
بهره فتوکاتالیستی نمونههای مورد آزمون در )
جدول( 1آورده شده
) (
است .این گروه سازوکار زیر را برای فتوکاتالیست هیبریدی سنتز
،Gr–CdS
Gr–CoFe
[CdS/ Gr–CoFe2O4.]70هیبرید سه تایی
پیشنهادو کردند
مایی توسط به 2O4شده،

)

(
)

(

)

)

(

(

) (
) (
) (

)

(

سازه]07
موردنظر [
هایهای
نمونه
درصد
[]70
موردنظر
فتوکاتالیستینمونه
بهرهبهره فتوکاتالیستی
درصد
جدول 5جدول 1
Ag3PO4/graphene-oxideچند
)(Ag3PO4/GO
تز شد Chen .توسط
نمونه
Cds

گرافن

)

Cr-Cds
Cr-CoFe3O4

بهره فتوکاتالیستی ()%
(
55
) (
) (
91
)
91
5

)+ 11

Cr-CoFe3O4-Cds

)
(

(

(

از یک روش حالل گرمایی هیبریدهای RGO-MFe O4
)M1 = Mn,2 Zn,
گرمایی هیبریدهای Co and Ni( RGO-MFe2O4

Photochemical reduction

( )M = Mn, Zn, Co and Niسنتز شدند .سنتز میکروکرههای
پراکنده شده  MFe2O4با اندازهها و توزیع یکنواخت بر روی صفحههای
 GOو کاهش  GOبهطور همزمان توسط  Shenو همکارانش انجام
شد .ظرفیت جذب بسیار باال ،فعالیت فتوکاتالیستی خوب همچنین،
قابلیت جداسازی آسان این هیبریدها با استفاده از میدان مغناطیسی
خارجی بهعنوان ویژگی این هیبریدها یاد شده است [.]44
بهتازگی توسط  Humairaو همکاران نانوچندسازه
 SnO2-RGOبا افزایش فعالیت فتوکاتالیستی و تخریب رنگ
متیلنبلو در زیر نور خورشید در مقایسه با نانوذرات  SnO2ارایه
شده است .نتیجههای بهدست آمده از یک کار مشابه توسط
 Zhangو همکارانش بهبود قابلتوجه در تخریب فتوکاتالیستی را
نشان میدهد .آنها بر این اعتقاد هستند که این افزایش بهعلت
توزیع نانوذرات  SnO2بر روی سطح  RGOاست که ،منجر به
بهبود رسانایی و جدایی بار در چندسازه میشود [.]71
 Houو همکارانش هیدروژلهای چندسازه گرافن–()P25
تیتانیا را سنتز کردند آنها هیدروژلهای چندسازه گرافن–،P25
گرافن ،گرافن– MWCNTو گرافن–P25-MWCNT
را از خود تجمعی محلولهای حاوی گرافن اکسید (،)GO
 MWCNTو  P25با بهکارگیری  -Lاسکوربیک اسید برای تهیه ژل و
هیدرازین بهعنوان کاهنده و در دمای اتاق سنتز و هیدروژلهای گرافن
اکسید را عاملدار کردند .در این گزارش آمده است؛ بازسازی تدریجی و
برهمکنش قوی پای–پای ورقههای اکسید گرافیت کاهشیافته دلیل
اصلیبرایژالتینیشدناست.آنهادریافتنداینهیدروژلهایمبتنیبر
گرافن دارای ساختار سهبعدی بوده و عملکرد فتوکاتالیستی قابلتوجهی
در تخریب رنگ متیلن بلو دارند بهطوریکه  %96رنگزای متیلن بلو با
بهکارگیری گرافن P25-با شبکه سهبعدی در مقایسه با گرافن–P25
و ( P25به ترتیب  %73و  )%68در کمتر از یک ساعت تخریب
شد .همچنین برای تخریب کامل متیلن بلو با استفاده از هیدروژل
کامپوزیت گرافن– P25تنها  1ساعت زمان کافی است ولی
هیدروژلهای چندسازه گرافن MWCNT–P25-و  P25بیش از 3
ساعت زمان برای تخریب کامل نیاز دارند .در مقایسه با گرافن– P25
دوبعدی که  %85تخریب در  55دقیقه گزارش شده ،تخریب
سنتز شدند .سنتز میکروکرههای

( )JARCکاهش  GOبهطور همزمان توسط  Shenو همکارانش
های  GOو
 Mبا اندازهها و توزیع یکنواخت بر روی صفحه
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی
جذب بسیار باال ،فعالیت فتوکاتالیستی خوب همچنین ،قابلیت جداسازی آسان12
این هیبریدها با استفاده از میدان

هعنوان ویژگی این هیبریدها یاد شده است [.]44
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علیا و همکاران

بیشتر به شبکه سهبعدی گرافن نسبت داده شده است .از دیگر
موارد مورد اشاره توسط این گروه کاهش نوار گاف گرافن–P25
به  3/06نسبت به  3/22 eV P25و پایداری مواد مبتنی بر گرافن است
که میتوانند در مقیاس ماکروسکوپی بهدلیل قابلیت جذب باال (ظرفیت
جذب  )87/63 mg. g−1برای پاکسازی محیطزیست بهکار روند [.]72
گزارش سنتز سریع و آسان برای کامپوزیت هیبریدی روی اکسید
 اکسید گرافن بهکمک مایکروویو بهوسیله کاهش دادن GOپراکنده شده در حضور روی نیترات توسط  Lvو همکارانش ارایه
شده است .نتیجهها حاکی از نقش مهم اکسید گرافن کاهشیافته
در بهبود عملکرد فتوکاتالیستی است .آنها بیان کردهاند که گرافن
اکسید کاهشیافته با درصد ورنی  %1/1در کامپوزیت ،بازده تخریبی
را به  %88افزایش داده است که در مقایسه با روی اکسید خالص
( ،)%68نشان میدهد که میتواند بهدلیل افزایش شدت جذب نور و
کاهش نوترکیبی الکترون-حفره باشد [.]73
در طی یک فرایند آب گرمایی کاهش گرافن اکسید و بارگذاری
تیتانیا همزمان انجام شده است .نانوفتوکاتالیست تولید شده دارای
قابلیت جذبی بسیار باال ،دامنه جذب نور گسترشیافته ،جدایی
همزمان بار مؤثر است که کمتر در دیگر مواد کربن– تیتانیا
گزارش شده است .بههمین دلیل افزایش قابلتوجهی در تخریب
فتوکاتالیستی رنگ مشاهده شده است [.]46
چندسازه  GO-Bi2WO6توسط  Gaoو همکارانش به روش آب
گرمایی سنتز شد و در این طرح کاهش گرافن اکسید و تهیه RGO-
 Bi2WO6بهصورت درجا بهوسیله اتیلن گلیکول صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است که فعالیت فتوکاتالیست RGO-Bi2WO6
تحت تابش نور مرئی ( 420>λنانومتر) بهدلیل برهمکنش الکترونی
و تعادل بار بین گرافن و  ،Bi2WO6انتقال در سطح فرمی و کاهش
در پتانسیل نوار رسانایی است که یک اثر مهم در فرایند فتوکاتالیستی
است .افزایش فعالیت فتوکاتالیستی را میتوان به انتقال الکترون
در سطح فرمی  ،RGO-Bi2WO6و بهرهوری باالی مهاجرت
الکترونهای تولید شده در اثر فوتون نسبت داد ،که ممکن است بهطور
مؤثر نوترکیبی الکترون-حفره را کاهش دهد [.]74
 P.Wangو همکارانش در سال  2012هیبریدهای فتوکاتالیستی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

 RGO-Bi2MoO6را سنتز کردند و فعالیت فتوکاتالیستی آن بر
روی تخریب ( )reactive brilliant red dye X-3Bمورد بررسی
قرار دادند .افزایش چشمگیر فعالیت فتوکاتالیستی هیبریدهای
 RGO-Bi2MoO6نسبت به  Bi2MoO6تحت تابش نور مرئی را
به افزایش فعالیت جذبی و افزایش مهاجرت الکترونهای تولید شده
و عدم بازترکیبی الکترون-حفره نسبت دادهاند .همچنین ،آنها در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بیشینه گرافن مؤثر
در فعالیت فتوکاتالیستی  2/5گرم از گرافن اکسید اولیه است [.]75
 Huو همکارانش در یک سنتز ساده و کارآمد از تابش ریزموج برای
تهیه نانوچندسازه نانوورقههای گرافن روی سولفید ()-GNS-ZNS
استفاده کردند .اندازهگیری فتولومینسانس نشان میدهد که
انتقال الکترون تولید شده در اثر فوتون بین  ZNSو  GNSوجود
دارد .افزون براین ،این نانوچندسازههای مبتنی بر گرافن ،فعالیت
فتوکاتالیستی فوقالعادهای در تخریب نشان میدهند .این مطالعات
نشان میدهد زمانی که گرافن بهعنوان بستر در ماده جاذب
استفاده میشود ،نوترکیبی الکترون-حفره کاهش مییابد [.]76
نانوچندسازههای گرافن/پالتین با نسبتهای وزنی متفاوت
توسط  Ullahو همکارانش با استفاده از تابش مایکروویو سنتز شده
است .در این گزارش بهبود فعالیت فتوکاتالیستی و افزایش تخریب
بیرودامین و متیلن بلو بهتوزیع یکنواخت پالتین بر روی صفحههای
گرافنی نسبت داده شده است .زیرا با تابش نور مرئی فتوالکترونها
در فصل مشترک گرافن /پالتین برانگیخته شده و به ورقههای
گرافنی منتقل میشود و توسط گرافن به پالتین هدایت میشوند و
به این ترتیب الکترون-حفره موردنیاز فراهم میشود [.]77
 Khalidو همکارانش چندسازه النتان/تیتانیا/گرافن را به
روش آب گرمایی طی دو مرحله سنتز کردند .این چندسازه
بهطور چشمگیری فعالتر از تیتانیا عمل کرده بهطوریکه تخریب
متیلن بلو تحت تابش نور مریی رخ داده است و افزایش فعالیت
فتوکاتالیستی بهجذب نور ،جدایی مؤثر الکترون -حفره و بهبود
جذب بهدلیل برهمکنش پای-پای گرافن و چندسازه نسبت داده
شده است [.]21
 Chenو همکارانش گزارش کردهاند که نانوچندسازه گرافن
13
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برهمکنش پای-پای چندسازه حاوی گرافن با رنگزای آلی نسبت
آالییده با نیتروژن -روی سلنید ( )GN-ZnSeرا میتوان با یک
به  TiO2خالص ،ساختار پای مزدوج و رسانایی باالی ناشی 1از
فرایند یک مرحلهای آبگرمایی در دمای پایین سنتز کرد .نانومیله
کاهش فتوشیمیایی
ساختار دوبعدی مسطح گرافن ،جدایی مؤثر الکترون – حفره
روی سلنید متشکل از نانوذرات روی سلنید بهصورت خودآرا بر
بهدلیل انتقال الکترون به گرافن و افزایش روند انتقال بار سطحی
روی ورقههای گرافن آلوده شده با نیتروژن قرار گرفتهاند .این
(
→)
+
بهدلیل حضور  Ndبهعنوان انتقالدهنده فتوالکترونهای تشکیل
نانوچندسازه پیشرفت قابلتوجهی در تخریب متیلن بلو تحت تابش
( )+
شده و در نتیجه کاهش نرخ بازترکیبی الکترون-حفره عنوان شده
نور مرئی از خود نشان داد [.]78
است [.]81
 Xiongو همکارانش (سال  )2011نشان دادند که افزودن
یک
همکاران) )ZnOاز
ZnO@graphene
مختلفههای
نانوچندساز
منجر به
محلول
 CuCl2یا CuNO3
اکسیدگرافن با مقادیر
گرافناکسید
سنتز سطح
سپس بر
RGOسنتز،
بازیافت را
به قابل
مغناطیسی
طریقSun
نانوکامپوزیتهای
 ZnFe2O4/ZnOو
فرایند رسوب شیمیایی سنتز شدند .تخریب رنگ تحت تابش
کاهشیافتهی اصالح شده با مس میشود که رفتار فتوکاتالیستی
⁄
) (
(
)
→
) (
فرابنفش و نور مرئی و افزایش فعالیت فتوکاتالیستی ناشی از
فوقالعادهای دارد [.]79
) (
) (
برهمکنش نانوذرات روی اکسید و ورقههای گرافن رخ داده است.
 Ullahو همکارانش در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند
با مقایسه روی اکسید کاهش سرعت نوترکیبی مشاهده میشود.
که وجود گروههای عاملی اکسیژنی بر روی گرافن و همچنین،
در این کار پژوهشی ZGC ،برای حذف رنگ و همچنین ،بهعنوان
زوجهای غیرپیوندی پای بر روی گرافن موجب برهمکنش گرافن
غشای فیلتراسیون ،فتوکاتالیست و کاربرد در سلولهای خورشیدی
با تیتانیا و کاهش انرژی پیوند گرافن -تیتانیا میشود .بنابراین،
معرفی شده است [.]82
میتوان نتیجه گرفت الکترونهای غیرپیوندی گرافن میتواند
Grapheneهمکاران وCoFe2O4(Ag
توکاتالیستی آنها
 %12سنتز و ویژگی
شود ،02.و
انرژی ،01
گاف،02 ،01
تغییر،02
گرافن ،51
متفاوت
موجب 
توسط
Ag3PO4/graphene-oxide
چندسازهفو(PO4/GO
افزون
تیتانیا و
محتوایانرژی
تغییربا سطح
3
شد Chen .و همکارانش عنوان کردند
براین گرافن مقدار جذب نور در ناحیه مرئی را افزایش میدهد.
سنتز (
 Chenو( همکارانش )
)
پای-پای و مساحت
ضمن اینکه موجب تسهیل انتقال فتوالکترون تولید شده نیز
گرافن اکسید بهدلیل برهمکنش ) (
با حضور) (
سطح ویژه باالی آن ،جذب رنگ بیشتر می )
شود( ،بنابراین ،فرایند
میشود .آنها با توجه به اینکه سامانههای ناهمگن فعالیت
) (
اکسایش رنگ توسط گونههای فعال تولید شده با فوتون آسانتر
فتوکاتالیستی و تخریب را بهبود میدهد ،از دو نیمرسانا پالتین
) (
میشود .همچنین ،مقدار تأثیر بسزایی در فعالیت فتوکاتالیستی این
دیسلنید ( )PtSe2و تیتانیم دیاکسید استفاده کردند .گرافن و
و همکارانش سنتز شدHu .Y.روش حالل گرمایی توسط به Gr–CoFe2O4وCdS/ Gr–CoFe2O4 ،Gr–CdSهیبرید سه تایی
نانوچندسازهها دارد بهطوریکه مقدار  2تا  %15موجب افزایش
پالتین دیسلنید ( )PtSe2در اثر تابش نور مرئی تحریک شده و
فعالیت (فتوکاتالیستی )
)
شده و (بیشتر از این مقدار فعالیت را کاهش
بهطور همزمان انتقال الکترون را بر عهده میگیرند .بدین ترتیب
) (
) (
میدهد و افزایش  %35گرافن اکسید بهشدت فعالیت فتوکاتالیستی
زمان بازترکیبی افزایش مییابد [.]80
) (
) (
را کاهش میدهد .همچنین ،در این مقاله آمده)است( که با نسبت
 Khalidو همکارانش نانوچندسازه  ،GR–Nd/TiO2با ویژگی
( Ag
 %15گرافن اکسید در نانوچندسازه ) 3PO4/GO-15
در زمان
فتوکاتالیست را بهروش آب گرمایی برای نخستین بار سنتز کردند.
 40دقیقه  %90متیلن بلو تخریب میشود درحالیکه TiO2-P25
آنها به این نتیجه رسیدند که با حضور گرافن و  Ndلبه جذب به
و  TiO2−xNxتنها  20و  %23از رنگزای متیلن بلو را بهترتیب
ناحیه مرئی انتقال پیدا میکند که منجر به فعالیت فتوکاتالیستی
در همین بازه زمانی تخریب میکنند .سازوکار پیشنهادی توسط
شدید در ناحیه مرئی میشود .دالیل کلیدی این پدیده گسترش
استچند
Ag3PO4/graphene-oxide
 Chenتوسط
سنتز شد.
عنوان ازکردند
سازه.]84
[ 83و
) (Ag3PO4/GOبهصورت زیر پیشنهاد شده
 Chenو همکارانش
همچنین
همکارانش Ndو
2 Chenو TiOبا
آلودهبا شدن
همکارانشناشی
دامنه وجذب نور
مخلوط شدن با گرافن ،جذب سطحی بیشتر بر سطح کاتالیست
(
)
 Nd/TiO2و  GR–TiO2بهدلیل ساختار مسطح و غول پیکرگرافن،
) (
) (
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

14

)

(

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 96

)+

)
(

(

ش سنتز شد Chen .توسط )Ag3PO4/graphene-oxide (Ag3PO4/GOچند سازه
)

)

(
(

)
)+

(
)
)
(

علیا و همکاران

و رشد نانوذرات بر روی صفحههای گرافنی رخ داده بود .آنها
اثر مقادیر متفاوت گرافن اکسید ( 5 ،2/5 ،1/0 ،0/5و  %10وزنی)
را بر رفتار فتوکاتالیستی و تخریب رنگ brilliant red X-3B
و فنل مورد بررسی قرار دادند .در این کار تجربی مقدار بهینه گرافن
اکسید  %2/5معرفی شد .با توجه به اینکه فعالیت فتوکاتالیستی
بهسطح در دسترس (فعالیت جذبی) ،بلورینگی فاز ،شدت بلورینگی
و ویژگی الکترونی مانند نوار گاف ،لبه جذب و تحرک الکترونی
بستگی دارد ،با افزایش گرافن ،سطح در دسترس بیشتر میشود و
همچنین گرافن با پراکنده کردن ذرات ،رشد و بلورینگی را کاهش
میدهد .از طرفی گاف انرژی نمونهها تغییر نمیکند ولی تحریک
و تبادل الکترونها بیشتر میشود که موجب میشود فعالیت
فتوکاتالیستی بهبود یابد .افزایش بیشازحد گرافن منجر میشود به
اینکه بخشی از نور در فرایند فتوکاتالیستی بهوسیله گرافن جذب
شود .بنابراین ،افزایش بیش از  %2/5وزنی گرافن برای فعالیتهای
فتوکاتالیستی این نمونه مطلوب بهنظر نمیرسد [.]75
 Fuو همکارانش کاتالیست  P25/CoFe2O4/grapheneرا
بهروش آبگرمایی سنتز کردند .بر اساس گزارش ارایه شده،
ظرفیت جذب این کاتالیست برای رنگزای متیلنبلو نسبت به
هریک از اجزا بهتنهایی بهبودیافته که بهسطح ویژه گرافن و بار
منفی گرافن نسبت داده شده است .افزونبراین Fu ،و همکارانش
ویژگی فتوکاتالیستی متفاوتی که ناشی از همافزایی هریک از
اجزاء کاتالیست بود گزارش کردند .آنها دلیل این تفاوت را به
جدایی الکترون -حفره ناشی از حضور  /CoFe2O4گرافن و بهبود
انتقال الکترون به اکسیژن محلول در آب و تشکیل رادیکال سوپر
اکسید اکسیژن بهوسیله عامل رسانای الکترون (گرافن) نسبت
دادند [.]87

(

(

اکسید 1و
reductionافزایش گرافن
در گزارش دیگری آمده است که
Photochemical
بهکارگیری گرافن اکسید کاهشیافته در حدود  5تا  %10فعالیت
فتوکاتالیستی نانوچندسازه  TiO2-CeO2را افزایش میدهد .ولی
زمانی که این مقدار به  %30افزایش میباید ،روند کاهشی در
فعالیت فتوکاتالیستی مشاهده میشود که بهفرصتهای ایجاد شده
برای برخورد الکترون-حفره و همچنین کاهش سطح تماس و
جذب نور بهوسیله  TiO2نسبت داده شده است [.]6
فریت -بیسموت با روش سل-ژل با استفاده از پلیاکریل آمید
توسط  T.Xainو همکارانش سنتز شده است و سپس با مخلوط
کردن گرافن و نانوذرات فریت بیسموت در الکل مطلق و خشک
کردن حرارتی نانوچندسازههای فریت بیسموت –گرافن بهدست
آمده است و فعالیت فتوکاتالیستی نانوچندسازه بر روی متیل اورانژ
ی شده ،مورد بررسی قرار گرفت.
در حضور نور خورشید شبیهساز 
آنها گزارش کردند که مقدار بهینه گرافن مورد استفاده %6
است .افزایش بیشتر گرافن به علت اینکه خود بخشی از فوتون
را جذب میکند و از سوی دیگر موجب اشغال شدن مکانهای
فعال بیسموت بهوسیلهی گرافن میشود ،در مجموع فعالیت
فتوکاتالیستی را کاهش میدهد [.]85
بهمنظور افزایش فعالیت فتوکاتالیستی  Bi2WO6هیبریداسیون
این ترکیب با گرافن انجام شد F. Zhou .و همکارانش مقدار
بهینه گرافن در چندسازه را  %1/5گزارش کردند و کاهش فعالیت
فتوکاتالیستی با افزایش مقدار گرافن ،به جذب نور و پراکندگی
فوتون با گرافن نسبت داده شد [.]86
درسال 2012توسط Aoوهمکارانشهیبریدgraphene–Bi2MoO6
را بهروش حالل گرمایی که در آن اتیلن گلیکول هم بهعنوان
حالل و هم کاهنده مورد استفاده قرار گرفته بود ،در یک مرحله
سنتز کردند .بهعبارتی همزمان با کاهش گرافن اکسید ،هستهزایی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

نتیجهگیری
گرافن بهدلیل سطح ویژه باال ،داشتن حفرههای نانومتری بهعنوان
جاذب مناسب عمل میکند .همچنین ،گرافن اکسید و مشتقات
آنها میتوانند با جذب انتخابی نقش مؤثری در حذف آالیندهها
داشته باشند .گروههای عاملی بستر الزم برای تشکیل کمپلکس
15
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با یونهای فلز سنگین را فراهم میکنند .افزون براین ،گروههای
عاملی و نقصهای ساختاری بهعنوان مکانهایی فعال برای
رشد نانوذرات عمل میکنند .همچنین ،مساحت سطح ویژه زیاد،
صاف و هموار گرافن ،از سوی دیگر ساختار آروماتیکی رنگها و
برهمکنش پای-پای بین رنگ و گرافن ،ترکیب با پیوند پای گرافن
و برهمکنش الکترواستاتیکی بین بارهای مثبت رنگ و بارهای منفی
سطح گرافن ،نقش مهمی در فرایند جذب دارند .همچنین ،گرافن
با افزایش مقاومت مکانیکی و استحکام نانوچندسازه میتواند منجر
به افزایش قابلیت جذب آالینده ،شدت جذب نور ،طول عمر جفت
الکترون -حفره و گسترش دامنه جذب نور شود .در روند تخریب
فتوالکتروکاتالیستی رنگ ،گرافن میتواند با جذب الکترونهای ناشی
از فوتون ،به کاهش سرعت نوترکیبی جفت الکترون -حفره کمک
کند .افزون بر این ،الکترونها نیز میتوانند با واکنش با مولکولهای
 O2تولید Ȯ• 2-نمایند  Ȯ• 2-تولید شده میتواند با  H2Oبرای تولید
• OHواکنش نشان دهند .و در نهایت هر دو  Ȯ• 2-و • OHمیتوانند
موجب تخریب مولکولهای رنگ شوند.
برای تکمیل پژوهشها و بررسی پتانسیل چندسازههای بر پایه
گرافن ،پرداختن به موارد زیر بهنظر ضروری میرسد.
 -1کیفیت ورقههای گرافن و گرافن اکسید ،اندازه ورقهها،
ترکیب ،نقصها و بررسی عملکرد چندسازههای بر پایه
گرافن بسته به مقدار ،ترکیب و نوع ریزساختار دارد.
 .-2فاصله پیوندهای کربن-کربن موجب تداخل شدید نوارهای
الکترونی و الکترون-حفره میشود .همچنین ،ویژگی
فتوکاتالیستی گرافن و توانایی رسانش الکترون با گرافن
به گروههای عاملی بهویژه به اتم اکسیژن وابستگی زیادی
دارد .جذب اکسیژن آرومانیسیته گرافن را مختل میکند
.بهعبارتی تشکیل پیوندهای  C-Oدر اوربیتال مولکولی

.-3

.-4

-. 5
.-6

.-7

اختالل ایجاد میکند که موجب جدایی اوربیتال * π, πو
از طرفی تغییر در گاف میشود .بنابراین ،با توجه به تأثیر
گروههای اکسیژنی ،بررسی میزان کاهش گرافن اکسید
بر فعالیت فتوکاتالیستی به عبارتی تعیین سطوح انرژی و
پتانسیل گرافن اکسید کاهشیافته ضروری بهنظر میرسد.
اثر عاملهای عملیاتی از قبیل شدت نور ،غلظت رنگ
اولیه ،مقدار فتوکاتالیست ،استفاده از عامل اکسیدکننده
کمکی مانند  H2O2و بررسی اثر افزودن حاللهای یونی
مانند .NaCl
اثر  pHمیتواند تأثیر بسزایی در رنگبری داشته باشد
بهدلیل تغییر درجه یونش ،بارهای سطحی بر روی
فتوکاتالیست و افزایش رادیکالهای هیدروکسیل باید مورد
بررسی قرار گیرد.
بررسی زیستسازگاری فتوکاتالیستهای بر پایه گرافن.
برآورد هزینههای اقتصادی جاذبها و فتوکاتالیستهای
بر پایه گرافن به دلیل آنکه عامل هزینه از موارد مهم در
انتخاب فتوکاتالیست بهحساب میآید.
بیشتر پژوهشها بر روی یک دسته از رنگها (کاتیونی
انجام شده) و یا حتی اگر در مواردی متفاوت کار شده
سامانهها تک جزیی بوده است که توصیه میشود؛
سامانههای چندجزیی مورد بررسی قرار گیرد .افزون بر
آن ،باید در نظر داشت پساب واقعی ممکن است حاوی
مخلوطی از رنگزاهای آنیونی یا کاتیونی و یا هر نوع
رنگزای دیگری باشد ،که خود چالش بزرگی برای سر
راه حذف رنگزاها در سامانههای چندجزیی است از اینرو،
تخریب همزمان انواع رنگها از مسائل مهم است که باید
به آن پرداخته شود.
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Abstract: In the present research, different economical treatment methods which are suitable for
water recycling and dye removal of wastewaters have been studied according to the water resources
limitation. In recent years, application of Geraphene as a new adsorbent and photocatalytic material
has been developed among the other treatment processes. Graphene and functionalized graphene
are important candidates due to their unique properties. They are considered as good adsorbents for
water purification due to their large scale production with low cost, two dimensional layer structure,
large surface area, pore volume, and the presence of functional groups on the surface of graphene
oxide and possibility for the selective absorption of pollutants. Graphene nanocomposite prevents
nanoparticles from agglomeration and enables the good dispersion of these materials. As a result,
volume pores and surface area of nano adsorbents are protected. In addition, graphene oxide and its
derivatives can be effectively removed by selective absorption of pollutants. The functional groups on
graphene provide the necessary substrate for heavy metal complexation. On the other hand, graphene
composites have an important role in enhancement of photocatalytic process and mineralization due
to their flat structure, transparency, high carrier mobility, conductivity, reduction of recombination
rate of photoinduced electron hole pairs, and the possibility of π-π interactions of photocatalysts and
organic materials. For this purpose, some researches on the ability of Geraphen and functionalized
geraphen on the colored wastewater treatment have been studied and comparisons have been made
with the other photocatalytic processes.
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