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چكیده
رشد روزافزون مصرف سوختهای فسیلی و محدود بودن آن و نگرانیهای زیستتمحیطتی
ناشی از آن ،باعث شده پژوهشهای گستردهای برای جایگزینی منابع جدید و پتا انتریی
انجام شود؛ در سال های اخیر پژوهشگران به پیل هتای ستوختی ،ستلول هتای خورشتیدی،
باتریهای لیتیومی و زیستتوده توجه بسیاری کردهاند .هرچند این روشها معایبی دارد اما
حضور نانوفناوری ،تأثیر قابل توجهی در از میان بردن نقایص آن ها داشته است .گترافن بته
عنوان یک نانوساختار کربنی دوبعدی که در آن اتم های کربن به صورت شبکه ششضتلعی
با پیوندهای کوواالنسی کنار یکدیگر قترار گرفتته ،بته دلیتل ویژگتی هتای منحصتربه فترد
الکتریکی ،حرارتی ،شیمیایی ،مکانیکی و مساحت سطح باال و چگالی کتم ،اثتر شتگرفی در
بهبود کارکرد پیل های سوختی ،سلول های خورشیدی ،باتریهای لیتیتومی و زیستتتتوده
داشته است .به علت اهمیت ایتن موضتو ،،در ایتن مقالته بتر گترافن و کاربردهتای آن در
انرییهای پا پرداخته شده است.

 .1مقدمه



تاریخ پذیرش81/31/38 :
شماره صفحات 03 :تا 44

کلیدواژهها :گرافن ،انتریی هتای
پتتتا  ،پیتتتل ستتتوختی ،ستتتلول
خورشتتتیدی ،بتتتاتری لیتیتتتومی،
زیستتوده.

میشود .این اوربیتال مکانی مناسب برای پیوند با برخی گتروههتای

گرافن ماده ای تخت و تکالیه متشکل از اتمهای کربن است کته در

عاملی و همچنین اتمهای هیدروین است که میتواننتد بترهمکتنش

یک شبکه دوبعدی النهزنبوری 1به هم متصتل شتده استت .در یتک

الیههای مختلف گرافن را در گرافن چندالیته کنتترل کننتد .پیونتد

صفحه گرافن ،هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر پیوند دارد .این سه

میان اتمهای کربن در صفحه از نو ،کوواالنسی و بسیار محکم است؛

پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای میان آنهتا مستاوی و 123

بنابراین گرافن استحکام بسیار زیادی دارد .آنچه الیههتای گترافن را

درجه است .در این حالت ،اتمهای کربن شبکهای از ششضلعیهای

روی یک تدیگر نگتتهم تیدارد ،پیونتتدهای وانتتدروالب بس تیار ضتتعیف

منظم ایجاد میکنند .هر اتم کربن در صفحه گترافن ،یتک اوربیتتال

آنهاست .گرافن تکالیه ،ساختاری زیربنایی برای تهیه ساختارهتای

خارج از صفحه دارد که باعث تشکیل پیونتدهای  πختارج از صتفحه

کربنی است ،به گونهای که اگر الیههتا روی هتم قترار گیرنتد ،تتوده

* سمنان ،دانشگاه گرمسار ،گروه مهندسی نفت /تهران ،پژوهشگاه صنعت نفت

سهبعدی گرافیت تشکیل میشود .اگر تکالیه گرافنی حول محتوری

1. Honeycomb Network
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پیچانده شود ،فولرن شبهصتفربعدی ایجتاد متیشتود .گترافن انتوا،
سنتز
مایكروویو

مختلف دارد :تکالیه ،دوالیه و چندالیته .غیتر از گترافن تتکالیته و
دوالیه ،الیههای گرافنی از  3تا  13الیه را گرافن کتمالیته 1و  13تتا

الیهبرداری
شیمیایی

 33الیه را گرافن چندالیه ،گرافن ضتخیم 2و یتا نانوبلورهتای نتاز
گرافیتی مینامند.

باز کردنن
نانولوله

گرافن سختترین و ناز ترین مادهای است که بشر تتاکنون بته آن
دست یافته است .این ماده بسیار سبک و انعطتافپتذیر استت ،ولتی

رسوب
شیمیایی
بخار

تحمل آن ،برابر فشاری که به ازهمگسیختگی منجر میشود ،حتدود
 233برابر فوالد و حتی سختتر از الماس است .این ماده ستاختاری
متراکم دارد ،ولی به علت ضخامت بسیار انتد

روشهای
تولید گرافن

سنتز
شیمیایی

رشد
همبافته

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

لوله شود ،نانولوله کربنی شتبهیتکبعتدی و اگتر بته صتورت کتروی
برش
مكانیكی

(ضتخامت یتک اتتم

کربن) ،نور را از خود عبور میدهد و شفافیت آن باالست .گترافن در

شکل  .1انواع روشهای تولید گرافن.

ستتاخت ترانزیستتتورهای بستتیار کوچتتک و بستتیار ستتریع ،ستتاخت
تجهیتتزات نتتوری ،ستتلولهتتای خورشتتیدی و نمایشتتگرهای لمستتی
انعطافپذیر ،تجهیزات ورزشی ،پالستیکهای مستحکمتر و سبکتتر
و ایمپلنتهای مستحکمتر نیز به کار میرود و استفاده از آن به جای
الیاف کتربن در کامپوزیتت هتا باعتث ستبک تتر شتدن هواپیماهتا و
ماهوارهها میشود[.]1

یتوان این گروههای عاملی اکسیدی را با کاهش دادن ،تا حتدی از
م
میان برد ،اما نقصهای ساختاری قابلتوجهی ایجاد میشوند کته بتر
خوا

گرافن تأثیر میگذارند .در روش الیهبرداری مکتانیک ستنتز

گرافن ،با ایجاد یک فشتار طتولی یتا عرضتی در ستطح متواد دارای

گرافن به علت داشتن ویژگی های فوقالعاده در رسانایی الکتریکتی و
گرمایی ،چگالی باال و تحر پذیری حامل های بتار ،ختوا

نتوری و

مکانیکی ،به مادهای منحصربهفرد تبتدیل شتده استت .ایتن ختوا
گرافن را به گزینه بسیار مناسبی برای طراحی نسل بعدی قطعههای
الکترونیکی و نوری ،ساخت الکترودهای رستانای شتفاف ،پیتل هتای
سوختی ،سلولهای خورشیدی ،باتریهتای لیتیتومی و زیستتتتوده
تبدیل کرده است.

ساختار الیه ای ،یک یا چند الیه از مواد در یک الیه برش میخورند.
با این روش میتوان به آسانی الیههای گرافیتی کمتعداد و پرتعداد را
تولید کرد اما بازده تولید آن کم است .رسوب شتیمیایی بختار ،یتک
فرایند شیمیایی برای سنتز گرافن است .در این روش ،کربنی کته بتا
گرما جدا شده ،روی سطح یک فلز فعال قرار میگیرد و در دمای باال
و تحت فشار اتمسفر یا فشار کم ،یتک شتبکه النتهزنبتوری تشتکیل
میدهد .فرایند رشد همبافته روی سطح  SiCدر خأل بتاال نیتز روش

تاکنون روشهای متنوعی برای تولیتد گترافن بته کتار رفتته کته از
متداولترین آنها میتوان به روشهای برش مکانیکی ،الیتهبترداری
شیمیایی ،سنتز شیمیایی ،رشد همبافته ،رسوب شیمیایی بختار ،بتاز
کردن نانولولهها و سنتز مایکروویو اشاره کرد (شکل (.))1
روش شیمیایی کاهش 3گرافیت اکسید اولین روش تولید گرافن بود.
این روش برای تولید گرافن در مقیاس و بازده باال استفاده میشود.
این روش زمانبر است و در آن از واکنشگرهای اکسیدکننده و
کاهشدهنده خطرنا

اکسید ،عایق است و از لحاظ هدایت تفاوت زیتادی بتا گترافن دارد.

و سمی استفاده میشود .در واقع ،گرافن
1. Few Layer Graphene
2. Thick Graphene
3. Reduction

دیگر تهیه گرافن است که به درجه حرارت بتاال (بتیش از )1133°C
برای تصعید سیلیکون نیاز دارد و کتربنهتای بتاقیمانتده بته شتکل
گرافن مرتتب متیشتوند .ایتن روش کته بترای الگتودهی گترافن 4و
کاربردهای الکترونیکی استفاده میشود ،نقطهضتعفهتایی از جملته
وجود نقص ساختاری بسیار در الیهها ،دشواری انتقال بته بستترهای
دیگر و نیاز به شرایط خأل باال دارد .بترای تهیته گترافن متیتتوان از
روشهای ورقه ورقه کردن گرافیت ،بتا واکتنش متواد میتانالیتهای
و یا شو

حرارتی پب از در معرض استید قترار دادن گرافیتت نیتز
4. Patterned Graphene
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استفاده کرد که البته زمتانبتر استت .الیتهبترداری الکتروشتیمیایی

همچنین توانایی تولیتد هتمزمتان بترق و حترارت را دارد .هتر پیتل

گرافیت نیز روشی دیگر برای تولید گرافن است ،اما آن هم به ولتتای

سوختی دو الکترود ،الکترولیت و یک غشا برای جدا کردن دو بخش

بتتاال نیتتاز دارد و معمتتوالچ چندمرحلتتهای و زمتتانبتتر استتت .یک تی از

پیل دارد .با واکنش هیدروین روی سطح آند یک یون با بار مثبتت و

روشهای اصلی برای تولید انبوه تکالیههای گترافن ،اعمتال شتو

الکترون با بار منفی تولید می شود .یون هیدروین حاصل ،بته وستیله

حرارتی به گرافیت اکسید (در دمای بیش از  )433°Cو تولید پودری

الکترونها نیز از راه متدار

الکترولیت به سمت کاتد حرکت می کند و

بسیار متخلخل و با چگالی بسیار کم است .اکنون از این روش بترای

خارجی بته ستمت کاتتد روانته شتده و منجتر بته برقتراری جریتان

تولید صنعتی گرافن استفاده میشود[.]2-1

الکتریکی در مدار بیرونی میشوند .یون هیدروین در سطح کاتتد بتا
اکسیژن ،ترکیب و آب تولید می شتود .واکتنش احیتای اکستیژن 1از

 .2کاربردهای گرافن در تولید انرژیهای پاک

مهمترین و سادهترین واکنشها است کته در آن آب و انتریی تولیتد

مصتترف انتتریی و تولیتتد گازهتتای گلخانتتهای در پتتی استتتفاده از

می شود .این واکنش برای تولیتد و ذخیتره ستازی انتریی در وستایل

سوختهای فسیلی در سالهای اخیر افزایش بیسابقهای یافته است.

مختلفی مانند پیل های ستوختی و بتاطری هتای لیتیتومی استتفاده

پژوهش ها گویای آن است که بیشترین تولید گازهای گلخانته ای بته

میشود (شکل (.[8-13] ))2

برای

از مهمترین مشکالت در این واکنش ها ،کاتالیستهای به کاررفتته در

علت تولید الکتریسیته است .بنابراین استفاده از انرییهای پا

تولید الکتریسیته در ستال هتای اخیتر بستیار اهمیتت یافتته استت.

پیل های سوختی است که عموماچ شامل متواد و فلتزات گتران بهتایی

پیل سوختی ،سلول های خورشیدی ،باتری لیتیتومی و زیستتتتوده

مانند پالتین است .اگرچه بته دلیتل ختوا

ویتژه الکتروشتیمیایی،

طی فرایندهایی ،الکتریستیته را بتا تولیتد کمتترین آالینتده فتراهم

پالتین مدتها است که کاربرد وسیعی در ساخت الکتروکاتالیستها

میکند.

دارد ولی افزایش بیسابقه قیمت آن طی سالهای اخیتر ،یتک متانع
جدی در فرایند صنعتی کردن و تولید این نتو ،الکتروکاتالیستتهتا

 .3پیل سوختی

محسوب میشود .بنابراین به دلیل کمبود منابع پالتتین و در نتیجته

پیتتل ستتوختی کتته بتته آن منبتتع تولیتتد انتتریی پتتا

یتتا ستتبز

گفته میشود از فناوریهای جدید است که بازده باالتری نستبت بته
سوخت های فسیلی داشته و آالینتده بستیار کمتی تولیتد متی کنتد.

گران بودن آن ،ستمی و آلتوده شتدن کاتالیستت بته وستیله برختی
محصوالت واکنش ،تولید پیل سوختی حاوی پالتتین ،غیراقتصتادی
است].[11-13

سوخت
O2
+

H

H2O
محصوالت
کاتد

آند

شکل  .2طرحی شماتیک از یک پیل سوختی.

1

)1. Oxygen Reduction Reaction (ORR
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کاتد انجام میشود؛ برای رسیدن بته شترایط اقتصتادی تولیتد پیتل

واکتتنشدهنتتده بتته الیتته کاتالیستتت و ارزان بتتودن از ایتتن ختتوا

سوختی و کاهش یا حذف کامل پالتین ،انجام پژوهشهای گستترده

است].[21

درباره چگونگی ساخت الکتروکاتالیستها از فلزات غیرگران بها ،برای

به تازگی توجه محققین به ستنتز الکتروکاتالیستت هتای بتدون فلتز

انجام واکنش احیای اکسیژن در کاتد ،پیشنهاد شده است].[14

متشکل از گرافن که در ساختار آنها هترو اتم هایی ماننتد نیتتروین،

پایه های مورد استفاده در پیتل هتای ستوختی ،انتوا ،و ستاختارهای

گوگرد ،بور و فسفر دوپ شتده ،جلتب شتده استت .روشهتای دوپ

متفاوتی دارند .پایه هتا از نظتر نتو ،،شتامل انتوا ،کربنتی ،پلیمتری،

هترواتمهتا در ستاختار کربنتی متفتاوت استت و بته دو روش کلتی

سیلیکاتی] ،[10تیتانیمی] [14و تنگستن اکسید] [11است .در میان

غیرهمزمان طبقهبندی میشود که در آنها از روشهتایی

همزمان و


این پایه ها ،انوا ،کربنی بیش از سایر پایه هتا در پیتل هتای ستوختی

مانند پیرولیز ،هیتدروترمال ،میکروویتو ،ترستیب بختار شتیمیایی و

استفاده میشود .از مهمترین ویژگیهای کربن در الکتروکاتالیستها،

پالسما استفاده میشود .همچنین متواد اولیته مختلفتی کته حتاوی

میزان رسانش الکتریکی آن است .هترچه رسانش الکتتریکی کربتتن

عناصر نیتروین و یا گوگرد -نیتروین باشد ،به عنوان پیشماده بترای

بیشتر باشد ،الکتروکاتالیست فعالیت باالتری دارد .اندازه ذرات کربن

ورود هترواتم به درون ساختار استفاده میشود] .[22واکنش احیتای

نیز به شدت در فعالیت الکتروکاتالیست ها تأثیر می گذارد .پایته هتای

اکسیژن ،یتک واکتنش چنتدالکترونی استت کته از دو مستیر پتیش

کربنی روی پدیده هایی که در پیل های سوختی اتفاق می افتد ،مانند

میشتود و مستیر
میرود .مسیر چهارالکترونی که منجر به تولید آب 

پدیتتده انتقتتال جتترم ،رستتانش الکتریکتتی الیتته کاتالیستتت ،میتتزان

دوالکترونی که شامل حدواسط هیدروین پراکسید است].[23

سطح فعال الکتروشیمیایی و میزان پایدارای نانوذرات کاتالیست ،آثار
میتوان نتیجهگیری کرد که ختوا
متفاوتی دارند؛ پب 

فیزیکتی و

در ساختار گرافن دو نو ،لبه انتهایی زیکرا

و صتندلی بتا ستاختار

الکترونی مختلف وجود دارد که الکترون  πدر راستای لبته زیکترا

شیمیایی نانوساختارهای کربنی تأثیر زیادی بتر عملکترد یتک پیتل

دیده میشود .الکترون  πدر این لبه  ،چگالی موضعی را باال میبترد و

سوختی خواهد داشت] .[11امروزه با ورود نانوفنتاوری و استتفاده از

شیمیایی ،مغناطیسی و الکترونتی در

قطبش اسپین منجر به خوا

نانوکاتالیستها به دلیل افزایش نستبت ستطح بته حجتم در آن هتا،

لبه زیکرا

بهبود چشمگیری در عملکرد پیلهای سوختی ایجاد شده است.

جایگزینی پالتین و سنتز الکتروکاتالیست های بدون فلتز متشتکل از

نانوساختارهای مختلف کربنی مانند گرافن ،گرافن اکستید ،نانولولته

گرافن که در ساختار آنها هترواتمهایی مانند نیتروین ،گوگرد ،بور و

کربنی ،فتولرن ،نانوفیبرهتا و نانوفیبرهتای گرافیتت بته عنتوان پایته

فسفر دوپ شده (به دلیل عملکرد باال ،صرفه اقتصتادی و پایتداری)،

کاتالیست یتا الکتروکاتالیستت در فراینتدهای الکتترودی پیتل هتای

انجام شده است .وارد کردن هترواتمها در ساختار گرافن ،باعث ایجاد

نانولولتههتای

سوختی پلیمری استفاده شتده استت] .[18-23البتته

خوا

منحصربهفردی در آن میشود .هدایت خوب گرافن به دلیتل

کربنی و گرافن بیشتر مورد توجه بوده است .گرافن به دلیل داشتتن

حجم باالی الکترونهای  πغیر مستقر در آن استت؛ از ستوی دیگتر

سطح فعال مناسب ،رسانش الکتریکتی بتاال ،مقاومتت مناسب برابتر

حضور هترواتمها و تفاوت الکترونگاتیویته آن نسبت بته اتتم کتربن،

ختتوردگی و تخلختتل بتتاال ،گزینتته مناستتبی بتته عنتتوان پایتته

باعث تغییر دانسیته الکترونی در ساختار گرافن شده است.

نانوکاتالیست های پیل های سوختی به شمار می رود .نانوذرات پالتین

تفاوت نسبتاچ بزرگی میان الکترونگاتیویته کربن با اتمهای نیتتروین و

بر پایه نانوساختارهای کربنی تمایل بیشتری برای واکنش پتذیری بتا

بور یا فسفر وجود دارد؛ در نتیجه ،فعالیت  ORRدر کربن دوپشتده

اکسیژن از خود نشان می دهند .در سالهای اخیر ،تحقیقات متثثری

میتواند به اختالل در توزیع یکنواختی مواد مربوط باشد .بور و فسفر

برای حذف و یا جایگزینی پالتین انجام شده است .ماده متورد نظتر

تمایل به دادن الکترون به کربن دارند ،بنابراین باعث ایجاد یتک بتار

ویتژهای داشتته باشتد؛

مثبتتت روی اتتتم ناختتالص متتیشتتوند .از ستتوی دیگتتر ،نیتتتروین

سینتیک مناسب برای واکنش احیای اکسیژن ،مساحت سطح بتاال و

الکترونگاتیویته بیشتری نسبت به کربن داشته و تمایتل بته دریافتت

رسانایی الکتریکی ختوب ،پایتداری الکتروشتیمیایی بتاال در شترایط

الکترون از کربن دارد ،در نتیجه بار مثبت جزئی در اتتمهتای کتربن

برای جایگزینی پالتین در کاتد باید ختوا

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

بنابراین ،فعالیتهای گسترده ای برای حتذف یتا کتاهش پالتتین در

عملکردی پیل ستوختی ،فتراهم کتردن امکتان دسترستی گازهتای

گرافن میشود] .[24به تازگی پژوهشهای فراوانی برای
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تولید می شود .در همه موارد ،تشکیل بارهای منفی و مثبتت جزئتی

پیل سوختی قلیایی به کار برده شد .نتتایج نشتان داد کته بته علتت

میتواند به سود بترهمکتنش بتا  O2و جتذب متواد در کتربن شتود.

مساحت سطح ویژه باالتر ایرویل گرافن نسبت به ورقه هتای گترافن،

به عبارت دیگر ،با افزایش دانسیته الکترونتی و ایجتاد بتار روی اتتم

فعالی تت الکتروش تیمیایی بهبتتود یافتتته استتت[ .]21یک تی دیگتتر از

کربن همسایه هترواتم ،جذب اکسیژن در سطح الکترود تسهیل شده

کاربردهای گرافن در پیل سوختی ،استفاده از آن در کاتالیست هتای

و فرایند  ORRبهبود مییابد .از ستویی دوپ شتدن عنصتری ماننتد

نانوکتتتامپوزیتی استتتت .در پژوهشتتتی ،استتتتفاد از نانوکامپوزیتتتت

نیتروین ،به دلیل زوج الکتترون آزاد ،باعتث بهبتود هتدایت ستاختار

گتترافن /پالت تین در پی تل ستتوختی الکترولی تت پلیمتتری بتته عنتتوان

گرافن میشود .تفاوت الکترونگاتیویته میان گوگرد و کربن کم استت

کاتالیست ،منجر به افزایش  %13مناطق سطح فعال الکتروشتیمیایی

بنابراین گوگرد مکانی فعال برای واکنش باال نیست .از طرفی شتعا،

شده است و ایجاد تخلخل در ستاختار گترافن ،باعتث افتزایش %14

اتمی گوگرد ( )113pmخیلی بیشتتر از نیتتروین ( )40 pmو کتربن

مناطق سطح فعال الکتروشیمیایی در این نانوکامپوزیتت نستبت بته

( )13pmاست][20-24؛ چنین اندازه بزرگی باعتث ایجتاد کشتش و

کامپوزیت معمولی شده است[.]28

نقص در ساختار شبکه کربن می شود .نقتص در گوشتههتا و صتفحه

پژوهشهای گستردهای روی گرافن و پیلهای سوختی انجتام شتده

ساختار کربنی میتواند مکانهایی مناستب بترای جتذب اکستیژن و

کتتته در یتتتک مقالتتته بتتته ان پرداختتتته شتتتده استتتت[.]33

افزایش فعالیت کاتالیستی شود .مطالعات تئوری والب و همکتارنش

در جدول ( ،)1خالصهای از روشهای مختلف دوپ هترواتم ،مزایتا و

نشان داد که دوپ نیتروین روی  ،rGOمکانهای فعال بیشتری برای

معایب هر یک ذکر شتده استت .بترای ورود هتترواتم درون ستاختار

واکنش  ORRایجاد میکند و گروه های سولفوکستو باعتث فعتالتتر

کربنی ،مواد اولیه مختلفی به عنوان پیشماده استفاده میشتود کته

شدن اتم کربن برای واکنش  ORRمیشوند] .[21ورود هترواتمها به

حاوی عنصر نیتروین و یا گوگرد -نیتتروین باشتند .جتدول ( )2نیتز

درون ساختار گرافن ،با انتخاب یک روش مناسب و جایگزینی کربن

الکتروکاتالیستهای ساختهشده با پیشمادههتای مختلتف و میتزان

های داخل حلقه ساختار گرافنی با اتمهای باال ممکن است.

بهبود عملکرد ،مانند تعداد الکترون انتقالیافتته و پتانستیل شترو،،

در پژوهشی گرافن با نیتروین دوپ شد و همراه نانوذرات مگنتیت در

نشان داده شده است.

جدول  .1روشهای مختلف دوپ هترواتم ،مزایا و معایب.
مسیر

مسیر
سنتز درجا

مسیر پب
از سنتز
کربن

روش سنتز

مزایا

معایب

ترکیب بخار شیمیایی

در دسترس و دارای قابلیت افزایش مقیاس ،مورد استفاده برای
منابع متنوعی از نیتروین

خوردگی اتصاالت در اثر پیشمادههای گازی،
سرعت جریان گاز حامل باید به دقت کنترل شود،
قیمت باال و دارای شرایط سخت سنتز

تخلیه قوس

نمونههای تمیز بدون ناخالصی ،امکان سنتز در مقیاس باال

دارای شرایط سخت سنتز

مسیر سولوترمال

قابلیت افزایش مقیاس ،دمای کم ،روش ساده

به طور گسترده مطالعه نشده ،هنوز بهینه نشده

تخریب لیزر

برای نمونههای تمیز طراحیشده

دمای باال

مسیر رشد جدایی

امکان انجام دوپ با گزینشپذیری در مکانهای معین

به طور گسترده مطالعه نشده ،هنوز بهینه نشده

تابش ماکروویو

امکان افزایش مقیاس به دلیل زمان کوتاه واکنش ،دمای کم

به طور گسترده مطالعه نشده ،هنوز بهینه نشده

عملیات حرارتی نمونههای
کربنی ساختهشده در حضور
منبع نیتروین

امکان کنترل بهتر ساختار نهایی سنتزشده

دمای باال ،امکان دوپ در سطح ساختار

مسیر شیمی تر

استفاده از دمای پایینتر و امکان کنترل خوا

نهایی

روش نسبتاچ جدید و ناشناخته
1. Chemical Vapor Deposition
2. Solvothermal
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نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و دو ()9318

نوع
دوپ

تکی

دوتایی

الكترون

)(V vs RHE

3/44-3/11

ماده اولیه

ساختار کربنی

روش سنتز

هترواتم

اوره

گرافن

پیرولیز

N

4

مالمین

گرافن اکسید

N

3/4-3/4

3/14

اوره

گرافن اکسید

پیرولیز

N

3/4/4

3/14

 C3N4گرافیتی

گرافن

CVD

N

3/84-4/30

3/4-3/8

پلی دوپامین

گرافن اکسید

پیرولیز

N

3/18

3/14

اوره

گرافن اکسید توخالی

هیدروترمال

N

3/10

3/04-3/14

بنزیل دی سولفید

گرافن اکسید

آنیلینگ

S

3/1

3/41-3/14

NH4SCN

گرافن اکسید

هیدروترمال

 NوS

3/8

3/14

پیریمیدین و تیوفن

گرافن اکسید

CVD

 NوS

3/1

3/11

گرافن اکسید

آنیلینگ

 NوP

3/44

گرافن

پیرولیز

 PوB

4

گرافن

آنیلینگ

 NوB

4

گرافن اکسید

پیرولیز

 S،NوP

4

گرافن آئرویل

هیدروترمال

 B،NوP

3/1

پیرولیز

 S ،NوP

نزدیک  4الکترونی

دی آمونیم هیدروین
فسفات
تترافنیل فسفونیوم
تترا فنیل بورات
بوریک اسید و
آمونیا
فسفریک اسید و
تیواوره

سهتایی

تعداد انتقال

پتانسیل شروع

بور فسفات
آمونیا

عملیات
حرارتی

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

جدول  .2مقایسه فعالیت  ORRمیان نانوساختار گرافن دوپشده تکی ،دوتایی و سهتایی[.]31-33

-3/1
)(V vs Ag/AgCl

3/13
نزدیک

Pt/C

-3/331
)(V vs SCE

-3/34

تیواوره ،گوگرد و تری

گرافن اکسید احیا

فنیل فسفین

شده

)(V vs Ag/AgCl

-3/33
)(V vs Ag/AgCl

* ارزیابی الکتروشیمیایی در محلول پتاسیم هیدروکسید  3/1موالر انجام شده است.
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 .4سلولهای خورشیدی

به فصل مشتر

سلول خورشیدی یک قطعه جامد الکترونیکی است کته درصتدی از

الکترون -حفره در مرز تفکیک شده و تولید الکتترون و حفتره هتای

انریی نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل میکند .امروزه سلولهای

آزاد میکنند .میدان الکتریکی ،الکترونها را به ناحیه  nو حفرههتا را

خورشیدی سیلیکونی در مقیاس تجربی استفاده می شود اما به علت

به ناحیه  pسوق میدهد .به این ترتیب یک اختالف پتانسیل به علت

این که ویفرهای سیلیکونی باید خلو

باالیی داشته باشتند ،هزینته

دهنده و پذیرنده الکترون نفوذ میکنند .سپب زوج

تتتراکم بتتار منف تی در ناحی ته  nو تتتراکم بتتار مثبتتت در ناحی ته

p

تهیه آن ها بسیار زیاد بوده و این امر استفاده از این نو ،ستلولهتای

شکل میگیرد .سپب انتقال بار به کاتد و آند انجام میشود .اگر کاتد

خورشیدی را با مشکالتی مواجه کرده است .انوا ،مختلف سلول های

و آند با سیم به هم وصل شود ،الکتترون هتای اضتافی ناحیته  ،nبته

خورشیدی پلیمری ،رنگدانه ای و پروسکایت تولید شتده کته بتازده

وستیله ستیم بته ناحیته  pرفتته و جریتان اتصتال کوتتاهی برقترار

مناستتب تبتتدیل انتتریی و وزن و هزینتته کمتتتری دارد .یتتک ستتلول

میشود[.]34-30

خورشتتیدی از ستته بختتش فوتوآنتتد ،کاتتتد (معمتتوالچ فلزاتتتی ماننتتد
آلومینیوم ،نقره ،کلسیم) و الیه فعال تشکیل شتده استت .عمومتاچ از
ایندیوم اکسید به عنوان فوتوآند استفاده میشتود (شتکل ( .))3ایتن
ترکیب ،گاف نواری 1مناسب ،شفافیت باال و رسانش الکتریکی دارد و
تابع کار مناسب است امتا بته علتت محتدود بتودن منتابع اینتدیوم،
روشهتتای تهیتته گتترانقیمتتت ،ناپایتتداری در محتتیط استتیدی
و ترد و شکننده بودن الکترودها ،توجته دانشتمندان بته استتفاده از

سلول خورشیدی

متتوادی بتتا عملکتترد بهتتتر بتته عنتتوان فوتوآنتتد و یتتا الکتتترود
جلب شده است[.]34-30
گرافن بته دلیتل ختوا

ویتژه ماننتد وزن و چگتالی کتم ،رستانش

الکتریکتتی بتتاال (داشتتتن گتتاف نتتواری صتتفر و تحتتر

ختتوب بتترای
شکل  .3طرحی شماتیک از یک سلول خورشیدی.

الکترون ها و حفره ها) و انعطاف پذیر بودن ،در سلول های خورشیدی
مورد توجه قرار گرفته است .از زمان تولیتد گترافن در حجتم انبتوه،
تحقیقات گسترده روی گرافن در بخشهای مختلف صنعت و به ویژه

تحقیقات گستردهای روی استفاده از گرافن در سلولهای خورشیدی

سلولهای خورشیدی انجام شده است[.]1

انجتام شتده استت .در یتک متطالعته ،ستاخت الکتترودهای ستلتول

سازوکار عملکرد سلول ختورشیدی به این گونته است کته بتا ایجتاد

خورشیدی به کمک نانوکامپوزیت گرافن -پلیآنیلین چندالیه بررسی

فوتون و جذب آن ،جفت الکترون حفره تتولید میشود .با اتصتال دو

شده است .این نانوکامپوزیت به وسیله محلتولی از مونتومر آنیلتین و

نیمههادی از نو p ،و  nبه یکدیگر ،الکترونها از ناحیه  nبه ناحیه  pو

گرافن سنتز شد .رسانندگی الکتریکی ،فعالیت کاتالیستی در کاهتش

حفرهها از ناحیه  pبه ناحیه  nمنتقل متیشتوند .یتونهتای مثبتت و
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 Iو سرعت انتقال بار در سطح تماس آنهتا در مقایسته بتا الکتترود

منفی که به وسیله انتقال الکترون حفتره ایجتاد متیشتوند ،میتدان

پالتیتن بررستی شد .فعتالیت الکتتروکاتالیستی ستاختار چنتدالیه با

الکتریکی فراهم میکنند که این میدان با انتقال بیشتر الکترون هتا و

افزایش مساحت سطح تماس میان الکترود و الکترولیتت بهبتود داده

حفره ها ،قویتر شده تا جاییکه ترازهای فرمی دو ناحیه بتا یکتدیگر

شد[ .]34در تحقیقی دیگر ،نانوکامپوزیتهتای پلتی آنیلتین-گترافن

همسطح شده و یک میدان الکتریکی تشتکیل متیشتود .در صتورت

محلول در آب با روش پلیمریزاسیون درجا ستنتز شتد .الکترودهتای
-3

-1

تابش خورشید و جذب فوتون (بستههایی از نور کته انتریی آنهتا از

تهیهشده در این مطالعه باعث افزایش واکنش کاهش  Iبه  Iشده و

انریی شکاف نیمههادی بیشتر است) ،زوج الکترون -حفره تولیدشده

عملکرد سلول خورشیدی را بهبود بخشید .بازده گتزارششتده بترای

1. Band gap

سلول خورشیدی تهیهشده از الکترودی با نسبت  1بته  4از آنیلتین و

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و دو ()9318

شرایط مشابه بود[ .]31همچنین در تحقیقتی نشتان داده شتد کته

خورشیدی در مقایسه با حالت بدون گرافن ،استفاده شتد .استفاده از

نانوکامپوزیت پلی آنیلین-گرافن میتواند بته عنتوان متاده جتایگزین

نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهشیافته و تیتانیوم دی اکسید میتان

مناسبی برای پالتین استفاده شود .در این مطالعه نانوکامپوزیت پلتی

نانوبلور هتای تیتتانیوم دی اکستید و قلتع اکستید بتا ضتخامت 033

آنیلین-گرافن با روش پلیمریزاسیون درجا تولید شد .به دلیل افزایش

نانومتر ،موجب شد بازدهی تبدیل انریی از  4/18تا  %0/24نسبت به

مکانهای فعال در طول پیوند کوواالنسی میان اتم  Nاز پلی آنیلین و

حالت بدون گرافن افزایش یابد[ .]43در یک بررستی ،نانوستیم هتای

اتم  Cاز گترافن ،رستانندگی الکتریکتی و فعالیتت الکتروکاتالیستتی

مب در ترکیب با گرافن بترای استتفاده در ستلول هتای خورشتیدی

الکترود تهیتهشتده افتزایش یافتت؛ در نتیجته بتازده تبتدیل انتریی،

ساخته شد .گرافن به روش هیدروترمال با نانوسیم های مب ترکیتب

سلول خورشیدی تهیهشده از گرافن در مقایسه با سلول خورشیدی با

شد و نتایج نشان داد که بازده  %12/1بوده که ایتن مقتدار از حالتت

الکترودی از جنب پلی آنیلین خالص افزایش یافتت[ .]31همچنتین

بدون استفاده از گرافن بیشتر گزارش شتده استت[ .]44در پتژوهش

سنتز نانوکامپوزیت گرافن اکسید -پلی آنیلین با روش پلیمریزاستیون

دیگری گرافن اکسید کاهشیافته ،گرافن دوپشده بتا بترم و گترافن

درجا و الیهنشانی ،همزمان بررسی شد .نتایج نشان داد کته مقاومتت

خالص برای بررسی عملکرد سلول خورشیدی با هم مقایسته شتدند؛

انتقال بار برای الکترود حاصل از نانوکامپوزیتت بستیار کمتتر از پلتی

نتایج نشان داد که برم دوپشده روی گرافن ،بهترین انتختاب بترای

آنیلتین ختالص استت[ .]38ترکیتب پلتی آنیلتین و گترافن اکستید

سلول خورشیدی است؛ علت به ایجاد حفرههتای اضتافی بته وستیله

کاهشیافته دارای گروههای آمینی (پلی آنیلین در آن نقتش دهنتده

دوپ شدن بور طی فرایند سنتز اولیه گرافن نستبت داده شتد[.]40

وگرافن اکسید کاهش یافتته بتا گتروههتای آمینتی نقتش پذیرنتده

در جدول ( )3ویژگی های الکترودهای هادی شفاف مختلف مقایسته

الکترون) با روش پلیمرشدن درجا سنتز شد .افزودن گترافن اکستید

شده است.

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

گرافن ،بیشتر از سلول خورشیدی تهیه شده بتا الکتترود پالتتین در

کامپوزیت تیتانیوم دی اکسید  -گرافن برای بررسی عملکترد ستلول

کاهشیافته دارای گروههای آمینی منجتر بته افتزایش  033برابتری
جریان نوری شد .بتر استاس نتتایج ،بتازده عملکترد  %2/31گتزارش

 .5باتریهای یون لیتیوم

شد[ .]43در تحقیقی سلول خورشیدی به وسیله گترافن عامتلدار و

باتری های یون لیتیوم ،گروهی از باتری هتای قابتل شتاری استت کته

پلی اتیلن اکسید و پلی پروپیلن اکسید ساخته شد و بازدهی تبتدیل

یون های لیتیم ،زمان تخلیه از الکترود منفی به سمت الکترود مثبتت

انریی )PCE( 1در آن  %3/13به دست آمد[ .]34-30در یک مطالعه،

و هنگام شاری شدن در مسیر عکب حرکتت متی کننتد .بتاتری هتای

سلول خورشیدی با ترکیبی از سیلیکون و گترافن تولیتد شتد؛ ایتن

لیتیم از سه بخش تشکیل شده است :آند ،کاتد و الکترولیتت .کاتتد

سلول های خورشیدی به علت قیمت کم و بازدهی بتاال بستیار متورد

عموماچ اکسید فلزی لیتیوم است که به عنوان قطب مثبت باتری ،طی

توجه قرار گرفت .در این تحقیق  Al2O3میان الیه هتای ستیلیکون و

تخلیه عمل می کند و آند ،کربن گرافیتی است که بته عنتوان قطتب

گرافن قرار داده شد تا بازدهی تبدیل انتریی بتیش از  %1/41بتدون

منفی عمل میکند .واکنشهای زیر در آند و کاتد رخ میدهند:

دوپ فراهم شود[ .]41در یک تحقیق ،گترافن روی میکروکتره هتای

کاتد:

متخلخل نانوذرات تیتانیوم دی اکسید )GTMs( 2پوشش داده شتد و

LiMO2  Li1X MO 2  xLi   xe 

با نانوسیم های نقره ترکیب شد .گاف نواری  GTMsبه وسیله افزودن
گرافن بهبود یافت زیرا گرافن منجر شده بود که

جتذب نتور GTMs

در محدوده نور مرئی قرار گیرد و  PCEآن برابتر بتا  %1/42بتود کته
بیش از دو برابر نمونته بتدون گترافن بتود[ .]42در یتک تحقیتق از

آند:
xLi   xe   6c  Lix c6

1. Power Conversion Efficiency
2. Graphene Wrapped TiO2 Mesoporous Microspheres
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جدول  .3مقایسه خصوصیات الکترودهای هادی شفاف مختلف.
جنس الكترود

شفافیت ()%

مقاومت ورقه ()Ω

رنگ

انعطافپذیری

پایداری شیمیایی

معایب

ITO

83

11031

زرد روشن

کم

متوسط

شکننده و گران

CNT

12-11

کمتر از 333

بیرنگ

خوب

خوب

نسبتا مقاوم

نانوسیمهای نقره

83

33-03

بیرنگ

متوسط

متوسط

فرایند ساخت مشکل

مواد آلی

83

103

بیرنگ

خوب

کم

تخریب فیلم به علت رطوبت

نانوذرات فلزی

11

1-103

بیرنگ

متوسط

متوسط

کلوخه شدن 1در دمای باال

گرافن

بیش از 83

133-433

بیرنگ

خوب

عالی

حساس به نقصها و
ناخالصیها

طی تخلیه و بارگیری ،یون های  Li+به کمک الکترولیت میان آنتد و

هدایت باال ،دانسیته کتم ،ستختی بتاال و استتحکام کششتی بتاال در

کاتد حرکت می کنند .از نمکهای لیتیوم ،ماننتد  ،LiPF6بته عنتوان

باتریهای یون لیتیوم به کار رفته است (شکل (.))4

الکترولیت استفاده می شود .گرافن به دلیل ساختار منحصتربهفترد و

شارژر
کاتد

آند

صفحه
جدا
کننده

گرافیت

اکسید فلزی لیتیم

شکل  .4طرحی شماتیک از باتری یون لیتیم با استفاده از گرافن[.]44

1

1. Sintering

05

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و دو ()9318

در بهتترین بتتاتریهتتا ،مقتتادیر کمتتی گتترافن بتتا متتواد فعتتال و یتتک

در  LiFePO4با اندازه ذرات  33نانومتر جای دادند و مقتدار ظرفیتت

اتصالدهنده پلیمری استتفاده متی شتود .لیتیتوم ،بته علتت داشتتن

پب از  13و  43سیکل به ترتیب  83و  42 mAh g−1به دست آمتد.

کمترین الکترونگاتیویته ،خواصی منحصتربهفرد دارد ،زیترا بته آسانی

علت بهبود عملکرد ،انتقال مناسب یونهای لیتیم در شبکه سهبعدی

الکترون میدهد؛ بنابراین بهترین گزینه برای ساخت باتری هتایی بتا

گرافن و رسانش الکتریکی خوب گرافن گزارش شده استت[ .]02در

وزن سبک و بازده باالست .گرافن ،اتصال الکتریکتی و یتکپتارچگی

یک پژوهش ،هیبرید گرافن و نانولوله کربنی به وسیله فعل و انفعتال

مکانیکی را بیشتر میکند ،در نتیجه چرخه عمتر و نترخ استتفاده از

 π-πتشکیل شد و بدون استفاده از هر گونه ماده شیمیایی ،در باتری

باتری افزایش مییابد .علیرغم مزیت های باال ،واکنش پتذیری بتاالی

یون لیتیومی استفاده شد .این باتری ظرفیتت بتاالیی بترای ذخیتره
2

لیتیوم ،کاربرد آن را محدود متی کنتد .بترای غلبته بتر ایتن مشتکل

لیتیم بته طتور برگشتتپتذیر از ختود نشتان داد[ .]03جتدول ()4

می توان یون های لیتیوم را درون شبکه گرافن قرار داد .گرافن هم به

تحقیقات انجامشده روی گرافن در باتری های یون لیتیومی را نشتان

عنتتتتوان آنتتتتد و هتتتتم کاتتتتتد متتتتیتوانتتتتد در بتتتتاتریهتتتتای

میدهد.

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

گرافن به طور گستردهای در باتریهای یون لیتیوم ،استفاده میشود.

باتریها میشود .یانگ و همکاران شبکه گرافن اکسید کاهشیافته را

یتتتون لیتیتتتوم استتتتفاده شتتتود .ظرفیتتتت تئتتتوری گتتترافن
 144 mAh g−1با توجه به

استوکیومتری  Li2C6استت کته یتون Li+

جدول  .4ظرفیت کامپوزیتهای گرافن به عنوان آند /کاتد
در باتریهای یون لیتیم.

می تواند از هر دو وجه به ورقه گرافن متصل شتود .مطالعتات نشتان
داده است که وجود نقص ها در مواد گرافن می تواند جذب یون لیتیم
و نفوذ آن و متعاقباچ عملکرد الکتروشتیمیایی را بستیار بهبتود دهتد.

ساختار باتری

درصد وزنی

آند/

ظرفیت باتری

گرافن

کاتد

()mAh g−1

گرافن اکسید به دلیل داشتن نقص های زیاد و تداخل ایجادشتده در
شبکه النهزنبوری و پیوندهای  ،sp2هدایتپذیری باالیی دارد .گترافن

LTO/rGO

0

آند

113

اکسید و گرافن اکسید کاهشیافته در مقایسه با ورقه گرافن خالص،

TiO2/rGO

13

آند

181

مقتتدار زیتتادی مکتتانهتتای نقتتص و لبتته 1بتترای ذخیتتره  Li+دارد.

Si/rGO

24

آند

2181

LVP/rGO

3/11

کاتد

128

LVP/Ag-rGO

4/4

کاتد

120

LVP/CNF-rGO

1

کاتد

130

تحقیقات مختلفی برای بررسی وجتود انتوا ،نقتص هتا و گتروه هتای
اکسیژنی روی گترافن اکستید و گترافن اکستید کتاهشیافتته بترای
باتریهای یون لیتیم انجام شده است که در همه آنها وجود نقصها
عاملی اصلی برای عملکرد بهتر باتری پتب از چنتد مرحلته شتاری و
تخلیه بوده است[.]41-01
در باتری هتای یتون لیتتیم از اکستید فلتزات مثتل ،LiNiO2 ،LCO

 NCMو  LFPبه عنوان کاتد استفاده می شتود کته البتته ایتن متواد
رسانش الکتریکی کمی دارند .در باتری های تجتاری از کتربن ستیاه
بتترای افتتزایش عملکتترد بتتاتریهتتا و ختتوا

الکتروشتتیمیایی

استتفاده متیشتود .جتایگیری گتترافن بتا رستانش الکتریکتی بتتاال و
آزاد بودن الکترون هتای  πو حرکتت آستان ایتن الکتترون هتا باعتث
می شود که شبکه ای هتادی از متواد فعتال الکتروشتیمیایی تشتکیل
شود؛ در نتیجه استفاده از گرافن در مواد کاتد باعث بهبتود عملکترد
1. Edge

 .6زیستتوده
3

زیستتوده یا بیومب یک منبع تجدیدپذیر انریی است که از متواد
زیستی به دست می آید .مواد زیستی شامل موجودات زنده یا بقایای
آنها است .زیستتوده معموالچ شامل مواد آلیاست که بترای تولیتد
الکتریسیته یا گرما به کار می رود و یکی از منتابع مهتم انترییهتای
تجدیدشونده محسوب میشود و شتامل جنگتلهتا ،اجتزاگ گیاهتان،
فضوالت حیوانی ،پسماندهای شهری و غذایی و دیگر منابع با انتریی
2. Reversible Lithium Storage Capacity
3. Biomass
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تجدیدشونده میشود .این مواد قابلیت ذخیره انریی در خود را دارند.

معیوب به واسطه گروههای عاملی موجتود کته البتته در ادامته ایتن

در واقع در خالل پدیده فتوسنتز ،دی اکسید کربن بته وستیله آب و

مراحل بهتر تشریح میشوند[:]00-04

خا

و هوا به کمک انریی خورشتیدی در گیاهتان ذخیتره و باعتث

رشد و نمو آنها متیشتود .ایتن انتریی خورشتیدی هنگتام مصترف

 1-6خودچینشی در سطح GO/RGO

میتواند به انریی تبدیل شود .زیستتوده توانایی تولید برق ،حرارت،

به تازگی شی و همکتاران[ ]01از  GOبته عنتوان یتک قالتبگیتر و

سوختهتای متایع ،ستوختهتای گتازی و انتوا ،کاربردهتای مفیتد

همچنین کاتالیست بترای کربونیزاستیون پتروتئینهتای تختم متر

انوا ،منابع انرییهای نو دارد.

استفاده کرده اند .پروتئینهای تخم مر بته دلیتل بترهمکتنشهتای

تبدیالت زیست توده ،نقش مهمی در به دست آوردن مواد شتیمیایی

شدید خود روی ستطح ورقته هتای  GOختود چیتده متی شتوند ،در

بتتا ارزش افتتزوده بتتاال و ستتوخت از منتتابع تجدیدپتتذیر دارد .متتواد

حالیکه ناخالصیها در محلول باقیمانتده حتل متی شتوند .وانتگ و

زیست توده لیگنوسلولزی شامل سته جتزگ اصتلی %03-43 ،ستلولز،

همکتتاران[ ]01نیتتز از  GOبتته عنتتوان یتتک کربوکاتالیستتت بتترای

 %43-23همی سلولز ،و  %33-23لیگنین است .عملیات پیرولیتز یتا

اتریفیکاستتتتیون انتختتتتابی

 HMFبتتتته 5-oxy(bis-methylene)-2-

هیدرولیز زیستتوده منجر به تولید روغن زیستی با ترکیبات متنتو،

) furaldehyde (OBMFبا عملکرد باال ( )%14استفاده کردند .در این

میشود .ترکیبتات متنتوعی از نفتت و گتاز بستته بته محتل و روش

پژوهش ،آنها نشان دادند که فعالیت کاتالیستی  GOپب از چرخته

استخراج آنها وجود دارد که در مورد مواد زیستتتتوده ،ایتن تنتو،

پنجم به علت از دست دادن عاملهای حاوی اکسیژن ،کاهش یافتته

میتواند حتی با توجه به نو ،منبع زیستتوده بیشتر باشد[.]04

است که این موضو ،نشاندهنده اهمیت گروههای عاملی  GOاست.

تنو ،مواد اولیه زیستتوده باعث ایجاد محتدودیت قابتل تتوجهی در

یاداف و همکاران[ ]08برای اولین بتار مونولیتت  GOرا بتا کربنیتزه

گسترش کاتالیستهای مورد نیاز برای فراوری آنها شتده استت .بتا

کردن یکی از مشتقات زیستتوده ،در حضور مقتدار کمتی ( GOبته

توجه به تقاضای رو به رشد انریی و مواد شیمیایی بتا ارزش افتزوده

عنوان یک عامل هدایتکننده ستاختاری) ،آمتاده و ستپب آن را بتا

باال که از منابع تجدیدپذیر به دست میآیند ،کاتالیستتهتای متورد

گروههای کلروسولفونیک فعال کردند .این کاتالیست در واکنشهتای

نیاز باید کارامد ،انتخابی ،قوی و پایدار باشند .کاتالیستهتای متورد

اتریفیکاسیون بسیار فعال است.

شیمیایی را داشته و سهم بزرگی میان

استفاده در تبدیل مواد زیستتوده شامل اکسیدهای فلزی با و بدون
نانوذرات فلزی ،زئولیتها ،کاتالیستهای پایه کربنی دارای نتانوذرات
فلزی ،اسیدهای جامد و غیره است .به تتازگی کاتالیستتهتای پایته
گرافنی برای تبدیالت زیستتوده توسعه داده شده استت؛ عتالوه بتر
این ،پایه های گرافنی و مواد شیمیایی مبتنی بر آن ،گرافن را تبتدیل
به مادهای با ارزش کرده است[.]00
 GOبدون عامل و یا عاملدار با گروههای اسیدی به عنوان کاتالیست
تعدادی از فرایندهای مرتبط با زیستتوده استفاده شده است .به جز
خوا

ذاتی گرافن اکسید ،چندین سازوکار شناسایی شده که نقتش

کاتالیستی  GOرا بیشتر نشان می دهند .در تعدادی از موارد ویژگتی
کاتالیستی با تبدیل  GOبته  RGOمشتخص متی شتود .ایتن فراینتد
کاتالیستی شامل )i( :خودچینشی در سطح  (ii) ،GO/RGOتشتکیل

 2-6تشكیل پیوندهای هیدروژنی قوی میان زیرپایه و GO

پراساد و همکاران[ ]43استفاده از  GOدر ترکیب با قندهای ستاده و
کلرید کولین (شکل ( ))0و همچنتین استتفاده از اتیتل الکتتات بته
عنوان حالل برای تولید همزمان  HMFو ورقههتای RGOرا گتزارش
کرده اند .در این فرایند ،حالل پتب از بازیتابی محصتوالت بازیافتت،
دوباره استفاده می شود که این موضو ،یک رویکترد مهتم از دیتدگاه
شیمی سبز محسوب میشود .در واقع پیونتد شتیمیایی میتان متواد
قندی و کربن  GOسبب ایجاد یک ممانعت استری شده و همچنین
مانع تعامل  π-πدر میان ورقه های  GOمتیشتود و بته ایتن ترتیتب
تبدیل  GOبه  GOچندالیه و  RGOتستهیل متیشتود؛ ایتن تعامتل
احتماالچ واکنش کاتالیستی را نیز تسهیل میکند.

پیوندهای هیدروینی قوی میان زیرپایه و  GOو ( )iiiایجاد مکانهای
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 -Dفروکتوز

اکسید گرافن کاهش داده شده

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

-5هیدروکسی میتل فورفورال
 ChoCl/BHCاکسید گرافن

شکل  .5استفاده از  GOدر ترکیب با قندهای ساده و کولین کلرید و همچنین استفاده از اتیل الکتات
به عنوان حالل برای تولید همزمان  HMFو ورقههای.]55[RGO

هو و یو[ ]41با موفقیت( HMF ،با بازده  )%11را بتا دهیدراتاستیون

شکل مایع (با بازده  )%80استفاده شده است[ .]43در ایتن پتژوهش

فروکتوز در حالل  DMSOدر حضور ( GOتولیدشده با روش هتامر)

اشاره شده که  IGOنسبت به زئولیت هتای ستنتی فعالیتت بتاالتری

تولید کردند .همچنین آنها مشخص کردند که به خاطر تعداد کمی

داشته و قابل بازیافت بوده و تقریباچ همه فعالیتهای ختود را پتب از

از گروه های سولفونیک و تعداد زیادی از  GOدارای عاملهای حاوی

بازیافت حفظ کرده است.

اکسیژن ،با فروکتوز پیوندهای هیدروینی تشکیل میدهنتد کته ایتن

بتتا توجتته بتته ای تن کتته ممکتتن استتت  GOچنتتدین گتتروه عتتاملی

موضو ،با ایجاد اثر همافزایی باعث بازده باالی کاتالیستی میشود.

( ،-SO3H ،-COOH ،OHو غیتره) داشتته باشتد ،ایتن ستوال مطتر
میشود که کدام گروههتا بترای تبتدیل زیستتتتوده و مشتتقات آن

 3-6ایجاد مكانهای معیوب به واسططه گطروه هطای عطاملی

حیاتی است .یو و همکاران نشان داد که گروههای  SO3Hبرای الکلی

موجود

کردن فورفوریل الکل ( )FALبسیتار مهتم است ،در حتالی که حذف

بتترای تبتتدیالت کاتالیستتتی استتیدی یتتا بتتازی زیستتتتتتوده ،از

گروههای هیدروکسیل نتایج واکنش را تغییر نمیدهد[ .]44در عین

کاتالیستهای پایه  GOعامتلدارشتده استتفاده گستترده متیشتود.

حتال ،مقتایسه کتربن فعال و  GOدارای گتروههای  SO3Hنشتتتان

هیدروکسی آلکیالسیون و یا آلکیالسیون -2متیل فوران ) (2-MFبتا

میدهد که فعالیت بسیار بیشتر کاتالیست دوم به احتمتال زیتاد بته

ترکیبات حاوی گروه کربونیل با استفاده از کاتالیست استیدی ،یتک

دلیل جتذب بهتتر  FALاستت کته احتمتاالچ بته وستیله گتروههتای

جایگزین امیدوارکننده برای واکنشهتای اتصتال  C-Cبترای تولیتد

کربوکسیل تسهیل میشود.

پیشمادههای سوختی است[.]42

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها از ورق  ،GOمونولیت،

با این هدف ،داتا و همکتارانش اتصتال  C-Cاز  2-MFرا در موقعیتت

زغتال و غیتره بته طتور مستقیتم بهعنوان کاتالیستهتای فتتراوری

 C5با آلدئیتد و کتتونهتای حاصتل از زیستتتتوده بتا هیدروکستی

زیستتوده استفاده شده است .بنابراین ،پیام اصلی در این بخش این

آلکیالستتیون و یتتا آلکیالستتیون گتتزارش کردنتتد .از کاتالیستتت

استت که متواد مبتنی بر  ،GOجتتایگزیتن ارزشمند کاتتالیستهای

عاملدارشده  GOبرای تولید پیشماده هتای ستوختی  C12-C21در

پیچیده است و توسعه آنها مستلزم توجه قابل مالحظهای است.
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افزایش جمعیت و مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی مشتکالتی

مقاالت

[9]

 تحقیقتات گستترده ای روی.مانند آلودگی هوا در پتی داشتته استت
 یتک،و تولیتد آن هتا در حتال انجتام استت؛ گترافن
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