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چکیده :در این پژوهش ،نانوصفحات گرافن با استفاده از روش ولتاسنجی چرخهای از محلول کلوئیدی گرافن اکسید بر الکترود کربن شیشهای
نشانده و کاهیده شد .روش کاهش شیمیایی و غوطهورسازی نیز بهمنظور مقایسه با روش الکتروشیمیایی برای کاهش و نشاندن گرافن اکسید روی
الکترود کربن شیشهای بررسی و مقدار بارگذاری نانوذره فلزی کبالت در دو روش مورد مقایسه شد .نانوذرات فلزی کبالت نیز به روش الکتروشیمیایی
روی الکترودهای بر پایه گرافن سنتز شدند .الکترودهای بهدست آمده با میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسایی شدند .همچنین ،پاسخ ولتاسنجی
چرخهای الکترودهای چندسازه گرافن-نانوذره کبالت در محلول آبی فسفات مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که پاسخ ولتاسنجی چرخهای الکترود
ساخته شده نسبت به روش الکتروشیمیایی پاسخ و نوفه قویتری نسبت به یون فسفات ایجاد میکند .بر پایه نتایج بهدست آمده نتیجهگیری میشود
که روش کاهش کاتدی نسبت به روش کاهش شیمیایی و غوطهورسازی روش مناسبی برای ساخت الکترودهای بر پایه گرافن است .یافتههای این
مطالعه میتواند در آینده در طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه گرافن و نانوذرات فلزی بهعنوان عوامل حسگر مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :گرافن اکسید ،نانوذرات کبالت ،کاهش الکتروشیمیایی ،کاهش شیمیایی ،الکترود بر پایه کربن

حسگرهای الکتروشیمیایی و حسگرهای زیستی در حال جهش
است .نانومواد گرافنی متنوعی شامل نانوذرات فلزی ٬نانوچندسازه٬
نانوسیم و نانولیف بهعنوان اتصالهای الکتریکی بین الکترودها
و مراکز اکسایش-کاهش زیستمولکولها بهکار گرفته شدهاند.
ویژگیهای گرافن مانند انتقال الکترونی سریع ٬رسانش گرمایی
باال ٬انعطافپذیری مکانیکی باال و زیستسازگارپذیری ٬گرافن و
مشتقات آن را به یک گزینه مناسب برای ساخت الکتروشیمیایی
تبدیل کرده است .باوجود ویژگیهای متعدد گرافن ٬فقط دو
ویژگی مساحت سطح زیاد و رسانش الکتریکی آن به کاربردهای

مقدمه
گرافن تک الیههای اتمهای کربن است که بهطور محکم در
یک شبکه بلوری النهزنبوری دوبعدی انباشته شدهاند .در سالهای
اخیر ،توجه زیادی روی گرافن و مشتقهای آن متمرکز شده است،
بهگونهای که در هر شاخهای از علوم [ ،]1پزشکی [ ]2و مهندسی []3
موردمطالعه قرارگرفتهاند .مواد مبتنی بر گرافن تأثیر عمیقی بر
ابزارهای الکترونیک و اپتوالکترونیک [ ،]4حسگرهای شیمیایی [،]5
نانوچندسازهها [ ،]6زیستحسگر نوری [ ]7و منابع ذخیره انرژی []8
میتوانند داشته باشند .کاربردهای نوین نانومواد گرافنی در
*عهدهدار مکاتباتahmadi@ccerci.ac.ir :
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ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید کاهیده و بررسی ...

الکتروشیمیایی مربوط هستند .در مقایسه با نانولوله کربنی ٬گرافن
چندین مزیت مانند قیمت پایینتر ٬سطح بزرگتر و فرایند تهیه
آسانتر را دارد .افزون بر آن ،گرافن سنتز شده از گرافیت ٬عاری
از ناخالصیهای فلزی بوده است و ارزانتر است [ .]9در گرافن در
مقایسه با نانولولههای کربنی ٬تعداد زیاد لبهها برحسب جرم ماده،
امکان افزایش سرعتهای انتقال الکترونی غیر همگن 1را فراهم
میسازد [ .]10فعالیت الکتروشیمیایی گرافن مربوط به حضور
صفحههای  sp2و تعداد باالتر لبههای سطح است اما در نانولولههای
کربنی فعالیت الکتروشیمیایی میتواند مربوط به ناخالصیها هم
باشد .رفتار بهتر گرافن در سینتیک انتقال الکترونی ،فرایندهای
اکسایش -کاهش را برای مولکولهایی که بهطورمعمول نیاز به
پتانسیلهای باال دارند تا اکسید شوند را تسهیل میکند .آرایش
اتمهای کربن ویژگیهای فوقالعادهای مانند مساحت سطح زیاد (از
دید نظری  2630 m2/gبرای یکالیه گرافن) را فراهم میکند که
دو برابر مساحت سطح نانولوله کربنی تک دیواره است [ .]11گرافن
همچنین رسانش گرمایی و الکتریکی عالی دارد و یک نیمرسانا
با شکاف صفر است و چون هیچ شکافی بین نوارهای ظرفیت و
رسانایی خود ندارد و میتوان آن را بهعنوان رسانا یا فلز در نظر
گرفت [ .]10ازنظر ویژگیهای فیزیکی گرافن شفافیت نوری ٬قدرت
مکانیکی و االستیسیته باالیی دارد [.]13
هنگامیکه منبع کربنی گرافیت است ،میتوان گرافن اصالح
3
شیمیایی شده که شامل گرافن اکساید 2و گرافن اکساید کاهشیافته
است را تهیه کرد .در این پژوهش ،گرافن اکسید با استفاده از روش
ولتاسنجی چرخهای از محلول کلوئیدی آن بر الکترود کربن شیشهای
نشانده و کاهش داده شد .درعینحال روش کاهش شیمیایی و
غوطهورسازی نیز بهمنظور مقایسه با روش الکتروشیمیایی برای
کاهش و نشاندن گرافن اکسید بر الکترود کربن شیشه موردبررسی
قرار گرفت و میزان بارگدازی نانوذره فلزی کبالت در دو روش مورد
مقایسه قرار گرفت .روش الکتروشیمیایی نسبت به روشهای دیگر
اصالح سطح الکترود مزایایی از جمله سادگی ،ارزانی ،عدم نیاز به
تجهیزات پیچیده و کاهش آلودگی زیستی را به همراه دارد .در
)3. Reduced Graphene Oxide (rGO

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

این پژوهش نیز تالش شد روش الکتروشیمیایی و به بیان دقیقتر
ولتاسنجی چرخهای برای ساخت الکترود بر پایه گرافن موردبررسی
قرار گیرد.
بخش تجربی

دستگاهها و مواد شیمیایی
گرافن اکسید از شرکت  Xgscienceاز ایاالتمتحده خریداری
شد .مواد شیمیایی دیگر مورداستفاده از شرکت مرک آلمان تهیه
شدند .دستگاه الکتروشیمیایی  BP2062ساخت شرکت بهپژوه ایران
با سامانه سه الکترودی مورداستفاده قرار گرفت .تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMبا میکروسکوپ مدل  Vega3ساخت
شرکت  Tescanاز کشور جمهوری چک ،گرفته شدند .آب فوق
خالص با رسانش الکتریکی کمتر از  0/06میکروزیمنس بر سانتیمتر
با دستگاه  miliQاتحادیه اروپا تهیه شد.

ساخت الکترود بر پایه گرافن
روش اول :کاهش کاتدی گرافن اکسید
پیش از ولتاسنجی چرخهای ،سطح الکترود کربن شیشهای
پاک شد و در آب و اتانول در دستگاه فراصوت قرار داده شد250 .
میلیگرم گرافن اکسید در  250میلیلیتر آب فوق خالص به کمک
موج فراصوت حل شد .محلول قهوهای -سیاه بهدست آمده برای
ماهها پایدار باقی میماند .الکترود کربن شیشه آمادهشده ،در محلول
گرافن اکسید قرار داده شد و پتانسیل در گستره  -1/5تا  1/0ولت
با سرعت  50/0میلیولت بر ثانیه روبش شد .ولتاسنجی چرخهای
در محلول گرافن اکسید همراه با همزدن مغناطیسی و دمیدن
آرگون با دستگاه الکتروشیمیایی  BP2062با سامانه سه الکترودی
که الکترود کربن شیشه در آن الکترود کار بود ،انجام شد .الکترود
پالتین و نقره/نقره کلرید هم به ترتیب الکترود کمکی و الکترود
مرجع بودند .پس از پایان ولتاسنجی ،سطح الکترود اصالحشده با آب
بهدقت شسته شد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بهوسیله
دستگاه  Vega3گرفته شدند.

)2. Graphene oxide (GO
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شد و به مدت  30دقیقه تحت امواج فراصوت قرار گرفت .سپس
تعلیقه تا  95درجه سانتیگراد گرما داده شد و  10میلیلیتر هیدرازین
هیدرات به آن افزوده شده و به مدت  20ساعت در دمای  95درجه
نگهداشته شد .در نهایت گرافن کاهیده شده با صاف کردن به شکل
پودر سیاهرنگ جدا شد و چندین بار با آب شسته شد تا هیدرازین اضافی
حذف شود .الکترود کربن شیشه به مدت چهار ساعت در محلول آبی
تهیهشده از پودر گرافن اکسید کاهشیافته غوطهور شد تا فیلم گرافن
روی سطح الکترود تشکیل شود و در نهایت سطح الکترود اصالحشده
با آب میلیکیو بهدقت شسته شد .شکل  1واکنش کاهش شیمیایی با
هیدرازین در محیط آمونیاک را نشان میدهد.

شکل  2تصویر  SEMالکترود بر پایه گرافن تهیه شده به روش کاهش

ریختشناسی گرافن

الکتروشیمیایی ((کاتدی
کاهش الکتروشیمیایی
روش کاهش
(کاتدی) روش
شده به
الکتروشیمیاییشده
گرافن تهیه
پایه گرافن
بر پایه
الکترود بر
 SEMالکترود
تصویر SEM
شکل  22تصویر
شکل
کاتدی))
به
تهیه

شکلهای  2و  ،3به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
گرافن کاهشیافته به روش الکتروشیمیایی و گرافن کاهشیافته به
روش شیمیایی را نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود
گرافن کاهشیافته به روش شیمیایی ،شبیه به کاغذ چروک
شده است درحالیکه گرافن کاهشیافته به روش الکتروشیمیایی
بهصورت الیهای و منظمتر است.
نتیجهها و بحث

کاهش کاتدی گرافن اکسید
شکل  4ولتاموگرام چرخهای گرافن اکسید بر روی سطح الکترود کربن
شیشه را نشان میدهد که در آن یک قله آندی و دو قله کاتدی در طی
این فرایند مشاهده میشود .جریان پیک کاتدی حدود  - 1/0ولت مربوط
شکل  3تصویر  SEMالکترود بر پایه گرافن تهیه شده به روش کاهش
ورسازی
غوطه
و
شیمیایی
کاهش
روش
به
شده
تهیه
گرافن
پایه
بر
الکترود
SEM
تصویر
شکل 33
ورسازیروش کاهش شیمیایی و غوطهورسازی
شده به
تهیه
تصویر  SEMالکترود بر پایه گرافن
شکل
غوطه
شیمیایی و
آندی در
به کاهش الکتروشیمیایی برگشتناپذیر گرافن اکسید و پیک

شکل  1واکنش کاهش شیمیایی با هیدرازین در محیط آمونیاک

شکل  1واکنش کاهش شیمیایی با هیدرازین در محیط آمونیاک
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ریختشناسی گرافن
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شکلهای  2و  ،3به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گرافن کاهشیافته به روش الکتروشیمیایی و گرافن

کاهش کاتدی گرافن اکسید
شکل  4ولتاموگرام چرخهای گرافن اکسید بر روی سطح الکترود کربن شیشه را نشان میدهد که در آن یک قله آندی و دو
قله کاتدی در طی این فرایند مشاهده میشود .جریان پیک کاتدی حدود  - 1/1ولت مربوط به کاهش الکتروشیمیایی
برگشتناپذیر گرافن اکسید و پیک آندی در حدود صفر ولت و کاتدی  - 1/25ولت مربوط به جفت اکسایشی-کاهشی

ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید کاهیده و بررسی ...

گروههای حاوی اکسیژن روی صفحه گرافن اکسید است.
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الکترودولت
سطح میلی
روبش 50
شکل  4ولتاموگرام چرخهای گرافنسرعت
قرارگرفته بهبرکاهش
حدود  -1/9ولت
کاتدی در
حلدهد،
نشان می
نیز اسید را
سدیم سولفات و بوریک
الکترودروی سطح الکترود و
سطحیون Co
کبالت
پیکجزیی
شدن
مربوط به
اثر  pHدر پایداری الکترودهای ساخته شده
مربوط میشود ،پیک آندی  1/3ولت نیز مربوط به حل شدن جزیی کبالت قرارگرفته بر سطح الکترود
تشکیل نانوذرات کبالتاست.
2+

شدهموردبررسی قراراست.
گرفت .با آزمایش حاللیت و روش
ساختهتا 11
گستره1 pH،
پایداری شده در
گرافن ساخته
پایداری الکترودهایاثربر پایه
الکترودهای
 pHدر

جدا میشود و الکترودهای
الکترود
روی سطح
ساخته  11از
قوی باالتر از
قلیایی
پایداریگرافن در
غوطهوری مشاهده شد که فیلم
1 pH
گستره،
شده در
گرافن
محلولبرهایپایه
الکترودهای

ناپایدارغوط
موالر روش
حاللیت و
سدیم آزمایش
گرفت .با
فیلم گرافن تهیه تا
قرارمانند
موردبررسیهایی
 11چنین محلول
شده در
ورییافته در هنگام ساخت و
است.هاین
هیدروکسید 1/1

500
0
-500
-1000

I/µA

قوی باالتر از
محلو
گرافن در
شد که
مشاهده
قلیایی است.
های ارزشمند
پایهلگرافن
میایی بر
فیلمالکتروشی
حسگرهای
چندسازه و
استفاده از الکترودهای
-2000
الکترود جدا میشود و الکترودهای فیلم گرافن
الکترودسطح
نانوذراتازبر روی
بهبود بارگذاری 10
اصالح شده
-2500
هیدروکسید  0/1موالر
تهیه شده در چنین محلولهایی مانند سدیم
-3000
کننده استفاده میشود و بهتقریب در
در بسیاری از حسگرهای الکتروشیمیایی از فلزات و اکسید فلزات بهعنوان عامل حس
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
ناپایدار است .این یافته در هنگام ساخت و استفاده از الکترودهای
E vs (Ag/AgCl)/V
همه موارد الزم است که فلز استفادهشده بهعنوان عامل حس کننده از درجه خلوص بسیار زیادی برخوردار باشد .ازاینرو،
چندسازه و حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه گرافن ارزشمند
گرام که
الکتروشیمیایی
هزینه ساخت حسگر تا حد قابلتوجهی افزایش مییابد .سادگی استفاده محض از روشهای
ساختگرافن در محلول حاوی کبالت سولفات ،سدیم سولفات و بوریک اسید ،سرعت روبش 51
زمانبر پایه
الکترود
شکل  5ولتامو
شکل  5ولتاموگرام الکترود بر پایه گرافن در محلول حاوی کبالت سولفات،
است.
میلیولت بر ثانیه
-1500

مزیت
حسگر را نسبت به روشهای شیمیایی و گرمایی کاهش میدهد و نیز پاک و دوستدار محیطزیست بودن این روش،
سولفات و بوریک اسید ،سرعت روبش  50میلیولت بر ثانیه
سدیم

بزرگی است .افزون بر آن ،فرایند ساخت حسگر در کارهای گذشته وقتگیر بوده است اما با روش الکتروشیمیایی تحت زمان
بهبود بارگذاری نانوذرات بر الکترود اصالح شده
بهمنظور مقایسه مقدار نانوذرات کبالت بارگذاری ،ولتاسنجی چرخهای روی  3الکترود کربن شیشه ،الکترود بر پایه گرافن تهیه
کوتاهتر و آسانتر حسگر ساخته میشود .بهطورمعمول هرچه درصد بارگذاری عامل حس کننده آنالیت در حسگر افزایش
نانوذرات
مقایسه و مقدار
منظور
روش کاهش به
شده بهاکسید
در بسیاری از حسگرهای الکتروشیمیایی از فلزات و
ولتاسنجیانجام گرفت .شکل ،6
بارگذاری،کاهش کاتدی
کبالتشده به روش
گرافن تهیه
الکترود بر پایه
غوطهورسازی
شیمیایی-

چرخهای روی  3الکترود کربن شیشه ،الکترود بر پایه گرافن تهیه
فلزات بهعنوان عامل حس کننده استفاده میشود و بهتقریب
شده به روش کاهش شیمیایی-غوطهورسازی و الکترود بر پایه
در همه موارد الزم است که فلز استفادهشده بهعنوان عامل
از کبالت بر الکترود گرافنی تهیه شده از طریق الکتروشیمیایی در مقایسه با الکترود گرافنی تهیه شده از طریق کاهش
گرافن تهیه شده به روش کاهش کاتدی انجام گرفت .شکل ،6
حس کننده از درجه خلوص بسیار زیادی برخوردار باشد .ازاینرو،
شیمیایی و غوطهورسازی و نیز الکترود کربن شیشه ،بارگذاری شده است و نشان میدهد که روش الکتروشیمیایی برای ساخت
مقدار کبالت بر سطح (برمبنای تجزیه  )EDXاین الکترودها را به
هزینه ساخت حسگر تا حد قابلتوجهی افزایش مییابد .سادگی
حسگرهای الکتروشیمیایی و زمانی که عامل حس کننده فلز است ،برتری دارد .افزون بر آن ،همانطور که از تصاویر  SEMنیز
ترتیب نشان میدهد .نتیجهها نشان داد که مقادیر بیشتری از کبالت
استفاده محض از روشهای الکتروشیمیایی که زمان ساخت
مشخص است (شکلهای  7و  ،)8از این روش می توان برای سنتز ذرات فلزی در مقیاس نانو نیز استفاده کرد و انتظار داشت
بر الکترود گرافنی تهیه شده از طریق الکتروشیمیایی در مقایسه با
حسگر را نسبت به روشهای شیمیایی و گرمایی کاهش میدهد
که ویژگیهای تجزیهای حسگر نیز بهبود پیدا کند.
الکترود گرافنی تهیه شده از طریق کاهش شیمیایی و غوطهورسازی
و نیز پاک و دوستدار محیطزیست بودن این روش ،مزیت بزرگی
و نیز الکترود کربن شیشه ،بارگذاری شده است و نشان میدهد
است .افزون بر آن ،فرایند ساخت حسگر در کارهای گذشته
که روش الکتروشیمیایی برای ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی
وقتگیر بوده است اما با روش الکتروشیمیایی تحت زمان
و زمانی که عامل حس کننده فلز است ،برتری دارد .افزون بر آن،
کوتاهتر و آسانتر حسگر ساخته میشود .بهطورمعمول هرچه
همانطور که از تصاویر  SEMنیز مشخص است (شکلهای  7تا  ،)8از
درصد بارگذاری عامل حس کننده آنالیت در حسگر افزایش
مقدار کبالت بر سطح (برمبنای تجزیه  )EDXاین الکترودها را به ترتیب نشان میدهد .نتیجهها نشان داد که مقادیر بیشتری
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این روش میتوان برای سنتز ذرات فلزی در مقیاس نانو نیز استفاده
کرد و انتظار داشت که ویژگیهای تجزیهای حسگر نیز بهبود پیدا
کند.

الف
الف
الف

کاهش شیمیایی-غوطهورس
تهیه برشده
نانوذراتبر پایه
SEMالکترود
تصویر روی
نانوذرات7کبالت
روشتهیه شده
پایهبهگرافن
گرافنالکترود
کبالت روی
شکل  7تصویر  SEMشکل
شکل  7تصویر  SEMنانوذرات کبالت روی الکترود بر پایه گرافن تهیه شده به روش کاهش شیمیایی-غوطهورس
ورسازیبه روش کاهش شیمیایی-غوطهورس
تهیه شده
کاهشپایه گرافن
الکترود بر
شیمیایی-غوطه
روی روش
شکل  7تصویر  SEMنانوذرات کبالت به

ب
ب
ب

ج
ج
ج

شکل  6طیفهای  EDXالکترود کربن شیشه (الف) ،الکترود بر پایه گرافن ساخته شده به روش کاهش شیمیایی و

سطح
قرارگرفته روی
مقداربهکبالت
کاتدی (ج)
شده به
ساخته
گرافن
الکترود بر
طیف(ب)
ورسازی
غوطه
شکل 6
شیمیایی و
روش کاهش
ساخته (شده
احیایگرافن
روشبر پایه
الکترود
(الف)،
شیشه
پایهکربن
الکترود
های وEDX
شکل  6طیفهای ( :EDXالف) الکترود کربن شیشه( ،ب) الکترود بر پایه
(ج)).
کاتدیاست.
احیایدرصد
74
41
،27
ترتیب
شیشهبه
الکترودها
سطح
قرارگرفته روی
مقداربهکبالت
شده به
گرافن
الکترود بر
طیف(ب)
ورسازی
غوطه
شکل 6
شیمیایی و
روش کاهش
ساخته( شده
گرافن
روشبرو پایه
الکترود
ساخته(الف)،
پایهکربن
الکترود
هایو EDX
گرافن ساخته شده به روش کاهش شیمیایی و غوطهورسازی و (ج) الکترود بر
است).
درصد
74
روشو
41
،27
ترتیب
الکترودها به
(ج)( .مقدار کبالت قرارگرفته روی سطح
کاتدی
احیای
ساخته به
شده
ساخته
غوطهورسازی (ب) و الکترود بر پایه گرافن
کاتدی
احیای
روش
شده به
گرافن
پایه
شکل  8تصویر  SEMنانوذرات کبالت روی الکترود بر پایه گرافن تهیه شده
است.).
درصد
الکترودها وبه74
سطح 41 ،27
رویترتیب
قرارگرفته به
(مقدار کبالتالکترودها
شده باروش کاهش کاتدی شیشه اصالح شد
شده به
گرافن تهیه
الکترود بر پایه
روی
است).نانوذرات کبالت
درصدSEM
تصویر
 41و8
شکل
74
ترتیب ،27
اصالح
کاتدی
روی روش
کبالت به
گرافنکاهش کاتدی شیشه اصالح شد
شده به روش
شیشهتهیه
گرافن
کاهشپایه
الکترود بر
شکل  8تصویر  SEMنانوذرات
شکل  8تصویر  SEMنانوذرات کبالت روی الکترود بر پایه گرافن تهیه شده به روش کاهش کاتدی شیشه اصالح شد
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الکترودهای چندسازه گرافن-نانوذره کبالت در این پژوهش برای حسگری یون فسفات در محلولهای آبی موردبررسی قر

قراد
مشاهده ش
ساختهآبیشده
الکترودهای
چرخهای
برایولتا
پژوهشپاسخ
استفاده و
نانوذره11-4
گرافن-فسفات
چندسازهمحلول
هایمنظور از
بدین
گرفت.
موردبررسی
محلولهای
فسفات در
سنجی یون
حسگری
موالر این
کبالت در
الکترود

فسفات -4
شکل از
بدیندرمنظور
استشکد
مشاهده
نانوذرهشده
ساخته
الکترودهای
چرخهای
پاسخ ولتا
شوداستفاده
موالر
کبالت
گرافن-
چندسازه
سنجیالکترود
مربوط به
پاسخ وبهتر
 11می
مشاهده
محلول 11
های  9و
گرفت .که
همانطور

بررسی ...
که
کبالت است
ساختنانوذره
برایگرافن-
چندسازه
روشبه الکترود
بهترکهمربوط
میشود
مشاهده
روششکلهای  9و
طور بهکه در
همان
چندساز
الکترودهای
الکتروشیمیایی
پاسخدهد
نشان می
شده و
الکتروشیمیایی11ساخته
کامل
طور
ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید کاهیده و به

میدهد که روش الکتروشیمیایی برای ساخت الکترودهای چندساز
نشان
ساخته شده
برای روش
کامل به
به
است.
مناسبوتری
الکتروشیمیایی روش
کاربردهای حسگری
طورویژه
گرافن به

الکترودهای بر پایه گرافن ،روش برتر است.

الکترودهای چندسازه گرافن-نانوذره کبالت در این پژوهش
برای حسگری یون فسفات در محلولهای آبی موردبررسی قرار
گرفت .بدین منظور از محلول فسفات  4تا  10موالر استفاده و
پاسخ ولتاسنجی چرخهای الکترودهای ساخته شده مشاهده شد.
همانطور که در شکلهای  9و  10مشاهده میشود پاسخ بهتر
مربوط به الکترود چندسازه گرافن-نانوذره کبالت است که بهطور
کامل به روش الکتروشیمیایی ساخته شده و نشان میدهد که روش
الکتروشیمیایی برای ساخت الکترودهای چندسازه گرافن بهویژه
برای کاربردهای حسگری روش مناسبتری است.

گرافن بهویژه برای کاربردهای حسگری روش مناسبتری است.
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ه
غوط
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نتیجهگیری
در این پژوهش الکترودهای بر پایه گرافن به دو روش
الکتروشیمیایی و غوطهورسازی ساخته شد و مورد شناسایی قرار
300
200
گرفت .همچنین ،نانوذرات کبالت روی سطح الکترودهای ساخته
300
100
200
شده و الکترود کربن شیشه بارگذاری شد .باالترین مقدار نانوذرات
1000
-100
0
کبالت بر الکترود گرافنی ساخته شده به روش الکتروشیمیایی،
-200
-100
-300
-200
بارگذاری شده بود .روش الکتروشیمیایی روشی سریع ،کمهزینه و
-300
-400
پاک نسبت به روش شیمیایی است و افزون بر آن ،امکان ساخت
-400
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-1
-0.5
0
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1
-500 -2
حسگرها بر پایه گرافن و نانوذرات فلزی مانند کبالت نیز تحت این
-2
-1.5
-1 E vs (Ag/AgCl)/V
-0.5
0
0.5
1
E vs (Ag/AgCl)/V
روش وجود دارد .ولتاسنجی چرخهای الکترودهای ساخته شده نیز
دست آمده
در محلول فسفات مورد مقایسه قرار گرفت .نتیجههای ب
کاهشفسفات  11-4موالر ،سرعت
محلول
کاتدی) در
چندسازه(روش کاهش
نانوذره کبالت
چندسازه گرافن
ولتاموگرام الکترود
شکله11
(روش
گرافن-نانوذره کبالت
ولتاموگرام-الکترود
شکل 10
شکل  11ولتاموگرام الکترود چندسازه گرافن-نانوذره کبالت (روش کاهش کاتدی) در محلول فسفات  11-4موالر ،سرعت
روبش  50میلیولت بر ثانیه
کاتدی) در محلول فسفات
نشان داد که روش کاهش کاتدی (الکتروشیمیایی) برای ساخت
سرعتثانیه
موالر،ولت بر
 10-4میلی
روبش 51
روبش  51میلیولت بر ثانیه
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Abstract: Graphene nanosheets were deposited and reduced on a glassy carbon electrode from
a colloidal graphene oxide solution using cyclic voltammetry. Chemical reduction and immersion
for reducing and depositing of graphene was also investigated to compare with the electrochemical
method. Cobalt nanoparticles were also synthesized via an electrochemical approach. The resulting
electrodes were characterized with scanning electron microscopy and cyclic voltammetric response
of the graphene-Co NPs composite electrodes in the phosphate solutions were compared in this
study and it was made clear that the composite electrodes fabricated with the electrochemical
methods gave better response and signal towards the phosphate ion. Based on the resulted
data, it leads to conclusion that the cathodic reduction method is the preferred one to fabricate
graphene-based composite electrodes, in comparison with the chemical reduction/immersion
method. Findings from the current study can be applied in future for designing and fabricating
electrochemical sensors based on graphene and nanometal particles as sensing agents.
Keywords: Graphene oxide, Cathodic reduction, Chemical reduction, Graphene-based electrode,

Cobalt NPs
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