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 چكيده
 الکتریکی و نووری  از خواصکه  است ضخامت اتم کربنای از گرافیت به  ، به صورت صفحات تک الیههای کربن از آلوتروپ یک، یگرافن

به عنوان یک جزء مهم برای ساخت مواد کوامووزیتی مختفوم موورد     ،. بنابراینبرخوردار استباالیی و سطح ویژه  رسانش گرمایی، ویژه

برای حل مشکالت زیست محیطی  گستردهبر پایه گرافن به دلیل قابفیت  نیمرساناهای  فوتوکاتالیست ،توجه قرار گرفته است. بخصوص

 چشومگیری  کواربرد در چهوار زمینوه فوتوکاتالیسوتی     عمدتاًبر پایه گرافن  استوار های الیستاند. فوتوکات و انرژی مورد توجه قرار گرفته

اکسوید   دی های آلی، شکافت فوتوکاتالیستی آب برای تولید هیدروژن، کاهش فوتوکاتالیستی کربن دارند: تخریب فوتوکاتالیستی آالینده

 و ضد عفونی فوتوکاتالیستی.
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 مقدمه .1

آبزیوان و   حیوات توانود بور    موی  آبیهای  وجود رنگهای آلی در محیط

غیرقابول   ،سمیها  . این آلودگیتأثیر زیانباری بگذاردسالمتی انسانها 

نود.  ا مقواو  و در برابر روشهای تخریبی فیزیکوی و شویمیایی    ،تجزیه

های خروجوی  فاضوالب روشهای مختففی برای از بین بردن مواد آلی از 

 ،زیسووتیرونوود کووه شووامل روشووهای   مووی کووار هصووناین نسوواجی بوو

. ]1و2[جز آنهاستسازی، جذب سطحی بر روی کربن و  انعقاد/ لخته

و فقوط   شووند  منجر می تخریب ناقص ترکیبات آالینده بهاین روشها 

ایون روشوها بوه     ؛دنده می این ترکیبات را از فازی به فاز دیگر انتقال

 

 ، دانشکده عفو  پایهارومیه، دانشگاه ارومیه* 

بور   الوهمجددند. عو  نیازمند تصفیه نیز ثانویههای  دلیل تولید آالینده

 .]3و0[است استفاده از جاذب نیز پر هزینه این،

مبنی بر  پیشرفته اکسایش فراینددر سالهای اخیر روشی موسو  به 

بوه  رادیکالهوای هیدروکسویل کوه     بسیار فعالی چونهای  تولید گونه

آلوی را  هوای   از آالیندهای  ه، طیم گستردبه صورت انتخابیو  سرعت

پیشورفته   اکسوایش های فراینود . ]1[کنند، پیشونهاد شود   می اکسید

از  زیانبوار ناشوی  آلی های  تخریب آالینده مرسو های  جایگزین روش

های مبنوی بور   فرایندها شامل فراینداین  .شوند میآب و هوای آلوده 

شوویمیایی  اکسووایشهای فراینوود، (UV/O3/H2O2)فوورابنفش تووابش 

(O3/H2O2) ،های فنتوووون و فوتوفنتوووون فراینووود(Fe2+/H2O2/UV) ،
 

1. AOPs 
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 اکسوایش ، فورابنفش   /رسوانا نیم)های ردوکس فوتوکاتالیستی فرایند

  .اند یالکترون تابشآب فوق بحرانی، سونولیز و 

بوه   سایشوی ها را از طریق تفکیک اک پیشرفته آالینده اکسایش فرایند

مانند رادیکالهای هیدروکسیل که  ،قدرتمند اکسندههای  گونهوسیفه 

کنود. ایون    قوی پس از ففورین هسوتند، نوابود موی    اکسندههای  گونه

نود  چهوای   واکونش  رشتهاز طریق یک ها،  با آالینده سوسرادیکالها 

تشووکیل محصوووالت نهووایی ماننوود اسوویدهای      بوورایای  همرحفوو

 این محصوالت دهند. کربوکسیفیک با وزن مولکولی پایین واکنش می

ترین موثثر . یکوی از  ]1[کاهش یابنداکسید دی کربنتوانند به آب و می

 ،پیشوورفته بوورای تخریووب رنگهووای آلووی     اکسووایشهای فراینوود

فوتوکاتالیستی بر اساس عمفکورد   فرایند .]2[هستند ها فوتوکاتالیست

 ،سوازگان  بو در حفاظت از  نویدبخشهای  روش به عنوانها  رسانانیم

آلوی مختفوم در   هوای   باالی آنها برای تخریب آالینوده  بازده به عفت

تخریوب   ،اخیوراً . ]6[ای یافتوه اسوت   کاربرد گسوترده  ،آبیهای  محیط

هوای   آلوودگی هوای مختفوم و    فاضالب تصفیهفوتوکاتالیستی بر روی 

هوا و   کوش  رنگوی، عفوم   فاضالبصنعت چر ،  فاضالبی چون مقاوم

ی یکارا ،رود. با این حال کار می هب مانند آنهاو  ای ناجورحفقهترکیبات 

ناشووی از  ،سوورعت نوووترکیبی بوواالی آن اعتبوواربووه فوتوکاتالیسووتی 

 ی. برای ارتقا]7[شود می محدود کامالً ،اش حفره -الکترونهای  جفت

حفوره   -از نوترکیبی جفوت الکتورون   جفوگیریفوتوکاتالیست،  بازده

 گزینووهاکسووید گوورافن و گوورافن   ،. اخیووراً]8[خیفووی مهووم اسووت 

انود کوه هور دو در     فوتوکاتالیسوتی  دیگوری در زمینوه   مطفوببسیار 

 موضوو  نووترکیبی   ،بنابراین .کنند می کمک مثثررسیدن به تخریب 

از زمان کشم گورافن در  . ]4[به حداقل برسد یفاحش نحو بهتواند  می

 رسوانا نیم زیادی روی سنتز کامووزیوت گورافن/   های، کار2220سال 

خواص انتقال الکترونی استثنایی  به عفت ،. گرافن]8[انجا  شده است

 خوووودسوووی  خووود توجوووه بسوویاری از محققوووان عفمووی را بوووه    

گورافن یوک مواده عوالی بوه جهوت        ،بوه عوالوه   .]6[جفب کرده است

 دهنودگان  یکوی از یواری  سازی انورژی و کاربردهوای تبودیل،     ذخیره

 .]12[آید شمار می هم بهی بسوار مواد معدنی و

هوا   مقاالتی پیرامون بررسی گرافن و فوتوکاتالیست ،اخیرهای  در سال

 2212و همکواران در سوال    1زوکوه   ،به این ترتیوب  ؛ارائه شده است

 را اکسوید  و کاربردهوای گورافن و گورافن     خوواص سونتز،  های  روش

 

1. Zhu 

مقاله موروری   3و سرپ 2ماچادو به همین ترتیب،. ]11[کردندبررسی 

 با عنوان مواد بر پایه گرافن به عنوان کاتالیسوت را در سوال   یکوتاه

آدان  و آلبرتوو  0دی وی ،2213. در سوال  ]12[منتشر کردنود  2212

خوواص فوتوالکتروشویمیایی گورافن و     ،در یک مقالوه موروری   1سام

و  6گووروین ،2227. در سووال ]13[کردنوودمشووتقات آن را بررسووی  

های فراینوودای تحووت عنوووان بررسووی تشوودید     همکوواران مقالووه 

پیشرفتهای اخیور در   ،2213. در سال ]10[دادندفوتوکاتالیستی ارائه 

 ختووائی و همکوواران  رانووانو مووواد  از طریووقفوتوکاتالیسووتی  فراینوود

پیراموون  دیگوری نیوز   مقواالت   به همین ترتیوب، . ]1[کردندرسی بر

 .شدارائه  ]11و16[گرافن بر پایه استوار های بررسی فوتوکاتالیست

های فراینوودبررسووی اجمووالی پیرامووون  بووه ابتوودا  ،در ایوون مقالووه 

هوای   ای از روش خالصوه  نیزو  ،مشتقات آن و فوتوکاتالیستی، گرافن

و سوس کاربردهای فوتوکاتالیستی گرافن  خواهیم پرداخت سنتز آن

 .خواهد شدبه اختصار بیان 

 

 ها فوتوکاتاليست .2

ای است که با جوذب فوتوون از ن ور کاتالیسوتی      فوتوکاتالیست ماده

همواره ها  فوتوکاتالیست .بخشد سرعت می واکنش بهو  شود میفعال 

عمفوی  از واکنشهای فوتوکاتالیستی در کاربردهوای  . ]17[نیمرسانایند

مناسوب   رسوانای های نیم فوتوکاتالیست گزیدن. اند بهره برده فراوانی

اسوت.  ، از اهمیت برخوردار یاری از کاربردهای عمفی و بنیادیدر بس

غییورات  ت ،همیشوه جامدنود   رسوانا هوای نیم  از آنجا که فوتوکاتالیست

، مسوواحت سووطح، سوواختار سووطحی و متعووددی در انوودازه و توزیوون

هووای مختففووی روی  یجوواد کوورد. بووا بررسووی توووان ا مووی تبفورشووان

. آمده استامکان فعال شدن آنها فراهم  رسانا،نیمهای  فوتوکاتالیست

 توووان مووی از انوورژی نوووری بووا کووارایی بوواالیی   ،یوون ترتیووب ه ابوو

 .]18[بهره گرفت

 TiO2د وبا استفاده از فوتوآن ،فوتوکاتالیستی آب از زمان کشم تجزیه

، در 1472فوجیشویما و هونودا در سوال    و تابش نور فرابنفش توسط 

 در جهوت اکسیدی بسیار فعوال   رساناینیمهای  حوزه فوتوکاتالیست

کاربردهای آنها در تبدیل انرژی خورشیدی و حفاظت محیط زیسوت  

 هووا رسووانانیم. برخووی پیشوورفتهای چشوومگیری دسووت داده اسووت 
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به توانند  می  جز آنها و ZnO ،WO3 ،CdS ،Bi2WO4، BiOCl)مانند 

بوه  نوور   توابش  از متأثرفوتوکاتالیست برای تبدیالت شیمیایی  عنوان

ظرفیوت   نووار متشکل از  شان،فرد هساختار الکترونیکی منحصرب عفت

 .]16[عمل کنند خالی، نوار رسانشپر و 

. ]14[شوود  موی  کاتالیست فوتوشویمیایی نیوز نامیوده   ، فوتوکاتالیست

هوای نووری عمول     در گیاهوان مشوابه کاتوالیزور    )سوبزینه   کفروفیل

که در آن کفروفیول نوور   )نورساخت  کند. در مقایسه با فوتوسنتز  می

اکسوید، اکسویژن و گفووکز     دی کربنخورشید را جذب و توسط آب و 

فوتوکاتالیستی مواد آلی در حضور نور، آب و  فرایندکند، در  تولید می

 .]22[شوووود موووی دیلو آب تبووو اکسوووید دی کوووربن کاتوووالیزور بوووه

تابش  بر اثر ،رسانایندنیمهای جامد  اکسید تاًعمدها که  فوتوکاتالیست

ه بوا تجزیو   ایون ترکیبوات   .]21[شووند  فعال می ،با انرژی کافی ینور

فورابنفش  ، در حضور نوور  زیانبارآالینده یا تبدیل آن به موادی کمتر 

برنود.   یمو  را از بوین هوا   ، آالینوده فورابنفش یا نوری نزدیک به طیوم  

در دمای اتاق یا نزدیک  و جوّیتواند در فشار  می فراینداین  ،عالوه به

 .]22[کار گرفته شوند بهبه آن 

)خوالی   نوار رسانشظرفیت )پر از الکترون  و  نواردارای دو  رسانانیم

 خواص )گواا انورژی     ای فاصوفه  نوارو بین این دو  است از الکترون 

با گاا انورژی نیمرسوانا برابور یوا از آن      فوتون انرژیوقتی قرار دارد. 

نووار  به  و برانگیزد ظرفیت نوار از را یک الکترون تواند می ،بیشتر شود

 الکتورون  بورای  خالی یک فضای تشکیل عمل به این. برساندرسانش 

 این حفوره  .شود می   نامیده+hو حفره ) داردبار مثبت  که انجامد می

 :است برقرار آن برای  1) رابطه و شود می تشکیل ظرفیت نوار در

 

hv + هادی نیمه  → h+ + e (1  

 

 رسانانیم الکترون دار خواهد شد. الکترون رسانش الیهدر این حالت 

 عموور .]23و20[شووود  مووی منتقوول یجوواذب ترکیووب یووک بووه

 کوتواه  زموان  همین اما. نانوثانیه است چند تنها حفره -الکترون جفت

 مثبت حفره. ]20[است کافی احیاء -های اکسایش واکنش انجا  برای

مثبوت  ه . حفور ]1[را اکسید کنود ها  مستقیم آالینده به طورتواند  می

ایجاد شده برای خنثی شودن نیواز بوه یوک توک الکتورون دارد کوه        

و  کنود  موی مین أموجود در فضا تو  OH- الکترون مورد نیاز خود را از

که بسیار  شود میرادیکالی تبدیل  OHبه یک  OH-و  شود میخنثی 

بوه  اکسنده و ناپایدار است و بورای پایوداری نیواز بوه الکتورون دارد.      

 ترکیوب  الکترون گیرنده گونه تواند با می رادیکالی OH همین ترتیب،

 آب وقتوی . شوود  موی  گیرنوده  مولکوول  یوک  نیز وارد الکترون وشود؛ 

ترکیبات آلوی را اکسوید   د نتوان می بعدیهای  واکنش شود، می اکسید

 :]20و21[ کنند

 

MO2 (M= Ti or Zn) + h  ➞ ν e- + h+ 
 (2  

 

h+ + H2O ➞ H+ + OH-   (3  

 

h+ + OH- ➞ OH•    (0  

 

2h+ + 2H2O ➞ 2H+ + H2O2   (1  

 

e- + H2O2 ➞ OH• + OH-   (6  

 

H2O2 ➞OH•+ OH•    (7  

 

را از نزدیکترین مواده آلوی    الکترون مورد نیاز ،رادیکالی OH ،در واقن

  ،درون فضاسوت هوای   کوه هموان آالینوده    ،خوود  پیراموون موجود در 

 هوای  الکتورون  .]21[شوود  موی  ها پایودار  آن کند و با تجزیه می مینأت

تخریب نوری های  اکثر واکنشند. ا خوبیهای  احیا کننده نوار رسانش

مستقیم نامستقیم یا  ها به طور حفره آلی از قدرت اکسید کنندهمواد 

هوای   بوار بایود گونوه    انباشوت کننود. بورای جفووگیری از     می استفاده

 .]1[آیدفراهم ها  پذیر برای واکنش با الکترون کاهش

 جفووت  انتقووال اثوور ربوو نیووز دیگووریهووای  واکوونش ،حووال ایوون بووا

 هوم  با توانند می حفره و الکترون مثالً، شود؛ می انجا  حفره -الکترون

 مولکول یک با اگر الکترون کنند. ایجاد گرمایی انرژی و وندش ترکیب

 .انجامود  موی  پراکسوید  رادیکوال  تشوکیل ، بوه  شوود  ترکیوب  اکسیژن

 حالوت  بوه  توانود  می این یون شود، ترکیب ففزی یون یک با که زمانی

هوا   ایون گونوه   اگر .بنشیند کاتالیست سطح و روی شود احیاءتر  پایین

 آمودتر کار بسویار  الکتورون  انتقال فرایند شوند، جذب سطح یک روی

بستگی ماده  جنس به تنها مواد کاتالیستی رفتارهای .]20[شد خواهد

 و کوانتوومی  محودودیت . وابسوته اسوت   نیوز  آن ابعواد  بوه  بفکهندارد، 

 در خوواص موواد   توانند می ذرات، اندازه بر مبتنی سطحیهای  پدیده

. انووا  مختفوم فوتوکاتالیسوتهای    ]26[کننود  تعیوین  ار نوانو  مقیاس
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 GOبور پایوه گورافن و یوا      مبتنوی  برای سنتز کامووزیتهای رسانانیم

شوامل   ایون فوتوکاتالیسوتها عمودتاً   انود.   شوده گرفتوه  کار  هدار ب عامل

، TiO2 ،ZnO ،SnO2 ،Cu2O ،Fe2O3 ،NiO)ماننود   اکسیدهای ففزی

MnO2 و ZrO2  نمکهووووا )ماننوووود ، ZnS ،CdS ،CdSe ،Bi2WO6 ،

BiVO4، Sr2Ta2O7 ،ZnFe2O4 ،InNbO4  وγ-Bi2MoO6 ،  

نقوره   نیتریود گرافیتوی  و نقوره/   کوربن  های ففزی آزاد ) مانند بسوار

 .]16[هستند  Ag/AgBrو  Ag/AgCl) هالید

ابزارهوای بسویار    شیمیاییهای  آلودگی برای زدایش ها فوتوکاتالیست

  را آنهوا  کوارایی  تووان  موی  ایون حوال   بوا  ،آینود  شومار موی   مناسبی به

من وووور بهبوووود فعالیوووت فوتوکاتالیسوووتی ه بووو. بخشوووید بهبوووود

 فوتوکاتالیستی فعالیت بهبود برای عمدهراهبرد  ها، سه فوتوکاتالیست

 از طریووق: گسووترش طووول موووگ برانگیختگووی    در دسووت اسووت 

کیفیوت   و بهبود ؛بار هایکاهش نوترکیبی حامف ؛نور با کردن حساس

 .]11و26[جذب های  واکنش افزایش برای سطح فعالهای  مکان

 مختففووی از طریووق طراحووی   راهبردهووایگذشووته،  دهووه طووی

و تشوکیل   ،، بارگذاری ففوز نجیوب  وارد کردن ناخالصیبافت مناسب، 

بوورای بهبووود عمفکوورد فوتوکاتالیسووتی     رسووانانیمکامووزیتهووای 

تالشوهای   بخصوص، کار برده شده است. هب رسانانیم یفوتوکاتالیستها

بورای   رسوانا نیممتعددی برای ترکیوب گورافن بوا فوتوکاتالیسوتهای     

. بیشووتر ]16[عمفکوورد فوتوکاتالیسووتی صوورت گرفتووه اسووت  یارتقوا 

 رسانایینیممواد  نانو از طریقکفی  به طورتوانند  می آلیهای  آالینده

هوای   توخالی مزوپوروس، آرایوه  های  دارای حوزه TiO2مانند نانو مواد 

، SnO2 ،ZnO ،ZrO2سووواختارهای دنووودریتی،  ای، نوووانو نانورشوووته

SrTiO3 ،CdS ،MoS2، Fe2O3  وWO3   .در غیواب موواد   نابود شووند

دهند، انرژی ذخیوره شوده    می مناسب که با الکترون و حفره واکنش

بوا   .شوود  می نوترکیبی فروپاشیده به واسطةدر حدود چند نانو ثانیه 

بودون نووترکیبی    رسوانای نیمح به سطها  و حفرهها  این حال الکترون

را هوا   کفوی فوتوکاتالیسوت   سوازوکار   1)شکل در کنند.  می مهاجرت

 .]1[کنید مشاهده می

تابش نور به موواد   بر اثربرای اینکه الکترون خود را  نیمرساناتوانایی 

و  ترازهوای انورژی نیمرسوانا   بوه   ،جذب شده روی سطح منتقل کند

کواهش مواده جوذب شوده بسوتگی دارد. سوطح        -پتانسیل اکسایش

از تور   پتانسیل نسبی مواد گیرنده باید از لحاظ ترمودینامیکی پوایین 

بخشوونده باشوود. سووطح پتانسوویل  رسووانش نیمرسوواناپتانسوویل نوووار 

 رسوانا نیمتر  از مکان نووار ظرفیوت    باید باالتر )منفی بخش  )الکترون

 .]26[را بوه مکوان خوالی حفوره منتقول کنود      باشد تا بتواند الکترون 

های فراینود بورای   کننوده  حسواس  بوه عنووان  تواننود   ها موی  رسانانیم

ففوزی  هوای   ساختار الکترونی اتم به عفت ،نور تابش ردوکس ناشی از

هوای موواد    گوناگون و مشخصهدر ترکیب شیمیایی عمل کنند. انوا  

 .]1[ایم درگ کرده  1)در جدول  نیمرسانا را

 

 
 

 .]5[ها کلي فوتوکاتاليست سازوکار .1 شکل

 

 .]5[آنها های هو مشخص رسانانيمانواع مواد  .1 جدول

 رسانانيم (eV)انرژي  نوار گاف

 الماس 0/1

2/3-2/3 TiO2 

7/2 WO3 

2/3 ZnO 

1/3 SnO2 

0/3 SrTiO3 

2/2 Fe2O3 

0/2 CdS 

7/3 ZnS 

7/1 CdSe 

3/2 GaP 

0/1 GaAs 

3 SiC 

 

 گرافن .3

 عنصوور نخسووتین و تنوواوب  جوودول عنصوور ششوومین ،کووربن

هوا    آلووتروپ تورین   رایو   گرافیوت  و الماس است. (IV A) 0گروه  از

 یگونواگون  کاربردهوا   نرم ، سفت  و عفت به ،ترتیب به، که ندا کربن
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 آن بوه  کوه  درآیود  درازهوا    زنجیوره  به صوورت  تواند م  کربن دارند.

 ترکیبوات آلو    تشوکیل  بوه  فراینود  ایون  ؛گوینود  می   شدنا هزنجیر

 .گیورد  را نیز دربور موی  ها  مولکول زیست که ،شود م  منجر گوناگون 

 بوا  ویوژه  یعنصور  به را آن کربن، الکترونیک  ساختار و اندازه کوچک

  توجوه  جالوب  خوواص  بعود  بوا   چنود  سواختارها   تولیود  قابفیوت 

سواختارهای  و  خوواص دار  موواد کوربن   نوانو . ]27[اسوت  کرده تبدیل

بوه   هوای چشومگیری   مشخصوه تواننود   موی  فردی دارند که همنحصرب

 که بیشترین مواد کربنی به عنوانگرافن فوتوکاتالیستها اضافه کنند. 

 ای بووه سوووی خووود    پردامنووه، توجووه انوود کشووم شووده  اخیووراً

 .]11[جفب کرده است

بوا   ]27[کوربن  اتوم  یوک  ضوخامت  بوا  بعود   دو یک آلوتروپ گرافن 

 بوه هوم   شش ضوفع   ا  شبکه در که است ]SP2 ]28 شدگیهیبرید

 نووانومتر 102/2 کووربن-، طووول پیونوود کووربن]24[انوود شووده متصوول

گورافن و   کوربن در صوفحه  هوای   . آرایوش سواختمانی اتوم   ]32[است

خوواص مکوانیکی و گرموایی     ،کوواالنسی قووی بوین آنهوا   های  پیوند

ای  هپای ساختمان ها   بفوك ،گرافن .]28[آورد می معمولی را فراهمنا

توانود بوه    موی  کوه  دهد را تشکیل میاز مواد گرافیتی برای همه ابعاد 

خالصوه   سوه بعودی  و گرافیت  یک بعدی لوله ، نانوصفر بعدیففورن 

 .]32[  2) )شکل شود

 

 
 

 .]11[کربني شکلهای گوناگون .2 شکل

 

شوده   اندازه گیور   تاکنون که است مواد  قویترین ازجمفة ،ماده این

. است گرافن صفحات وجود از ناش  کربن ها   لوله نانو خواص. است

 الکترونیکو   نووار گواا   یک نمایانگر گرافن کامل محدوده صفح یک

نوارهوای  کوه   جوای   در ،است صفر جرم  با آثار های  با الکترون صفر

  مواده  یوک  را گورافن  ،پدیوده  این .رسند م  هم به رسانش  و ظرفیت

 رفتوار  رسوانا نیم یوا  ففوز  ماننود  اسوت کوه   کورده تبودیل   عواد   غیور 

در  گواا یوک   فقودان رویارویی با مشوکالت ناشوی از   . ]27[کند نم 

گورافن و   جفت شدگی با نوار گااگسترش  از طریقتواند  می گرافن

 خوواص توانود   موی  ها وجود اکسید ،ینا عالوه بر یک بستر حل شود.

هووای  و بنووابراین واکونش  ،مولکولهوا  مووثثرگورافن، جووذب و واجوذب   

 خوواص توانود منجور بوه بهبوود      موی  امر این شیمیایی را تغییر دهد.

 .]13[شودبدار شدن  عامل از طریقکاتالیستی گرافن 

 نوانو  مقیواس  در قوبالً  دهد که م  بروز عجیب  فیزیک  خواص گرافن

 در دموای اتواق،   هوال  اثور کوانتووم    مشواهده  بوود.  نشوده  مشاهده

 آزاد پوویش  ، مسویر ای و انتقوال پرتابوه   پردامنوه تحورك الکترونوی   

 حودود  (زیواد یانگ  ، مدول]27[زیاد پذیر  انعطاا طوالن ، الکترون 

 ، GPa 121شکسوت )  در برابور  زیواد  مقاوموت  ،)گیگاپاسکال 1122

 زیواد  ، رسانایی الکتریکی W/mK 1222)حدود گرمایی زیاد رسانای 

(Vs/cm2222222 ]24[،  7/47 انتقووال نوووری% ]و مسوواحت ] 11

 خوواص   از m2/g 2632)مقودار محاسوبه شوده:     وسین سطحی ویژه

 . ]24[ندا شده گزارش تاکنون د کهان گرافن برجسته

  دار بر پایه گورافن عامول   رسانای مبتنیهای نیم فوتوکاتالیست ،اخیراً

توجه زیادی  اعتبار خواص یادشدهفوتوکاتالیست  به  بستر به عنوان)

تعودادی  ، غالبواً از طریوق   . گورافن ]11و16[انود  را به خود جفب کرده

بنودی   و چند الیه طبقوه   2-12تک الیه، کم الیه ) انباشتههای  الیه

توانود   استفاده از صفحات گرافن تک الیه نه تنها می .]32[شده است

بفکوه یوک    ،فوتوکاتالیست دو بعدی با کیفیت باال باشد پشتیبانیک 

برای مهار کامول خوواص    چشمگیرمدار جریان دو بعدی با پتانسیل 

 .]11[آوردتواند فراهم  می ردوکس و الکتریکی آنها را

نیوز  بنیوادی و   های ماده کربنی جدید، در دانش در حکم یکگرافن، 

 ،حسوووگرهاکاربردهوووای بوووالقوه در نمایشوووگرهای دیجیتوووالی،  در

خورشوویدی، الکترودهووای شووفاا،   هووای  سووفولهووا،  خووازن اَبَوور

ای را  عالئوق فزاینوده  میودانی   اثرترانزیستورهای با  وها  نانوکامووزیت

دهی اسووین   پوشش گرایش بهدار شدن و  عامل دامن زده و به خاطر

 توانوود در مووی گوورافن ،امووروزه .]32و32[آموواده اسووتبووزر   ناحیووه

 گرمایی، شویمیایی و انحوالل گرموایی    یاحیا از طریقمقادیر بزر  

. این روشهای چند من وره، قابل سونجش و  اکسید تهیه شود گرافن

 .]33[ندا برای کاربردهای متنو  وسیعی مناسب
 

1. Hall effect 
2. Ballistic 

 فلورن )صفر بعدي( نانولوله )یک بعدي( 

 گرافن )دو بعدي( گرافيت )سه بعدي( 
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بوروز  در حال ای  هبرداری از خواص گرافن، کاربردهای بالقو بهره برای

نوری و دستگاههای پالسومایی  های  آن الکترود نمونةیک  .و ظهورند

 خواص. استوار است نوری و الکترونیکی آن خواصاست که بر اساس 

پیشوورفتهای نوووین بوورای توورین  نوووری و الکتریکووی هوور دو از مهووم

 .]13[آیند می فوتوکاتالیست به حساب

 تولیوود از پووس ها فراینوود جنبووه توورین جووذاب ،حاضوور حووال در

 گورافن اولیوه  ها   صفحه درون پذیر تن یم وار گاان ایجاد یک گرافن

 گورافن  تحقیقوات  تاکنون در که تولید از پس ها فرایند بیشتر. است

 سطح زیرا ،اند آن استوار بوده فیزیک  ماهیت مبنا  بر اند، کار رفته به

 تراشوه  نانو شکل به گرافنها   برش صفحه. است خنث  نسبتاً گرافن

 راهوا   سوازه  مختفوم  سوطو   رو  بر گرافن ندادن قرار دادن یا قرار و

 حوین آن  در کوه  توصویم کورد   فیزیک  فرایند یک عنوان به توان م 

 .]27[مانند م  سالم گرافن ساختار در موجود پیوندها 

 

 1اکسيدگرافن  .4

مستقیم  به طورتواند  می که استاکسید  گرافنمشتق اصفی گرافن، 

آن را   3)کوه در شوکل    گرافن اکسوید اکسید سنتز شود. گرافیت از 

دار هیدروکسویل،   ، حاوی گروههای عامفی اکسویژن کنید مشاهده می

کوه روی سوطح    اسوت  SP3اپوکسی، کربونیل و کربوکسیل در کربن 

گرافن اولیه  نیز با خواصو صفحات گرافن الیه الیه شده ظاهر شده 

هوای   شورو  واکونش   نقطوه  معمووالً است. گروههای عوامفی  متفاوت 

که این گروههای حواوی   ،ندا دار شده شیمیایی به سمت گرافن عامل

 واکوونش شوویمیایی را آبدوسووتی و  تشووسراکسوویژن، گوورافن بووا  

 دار اکسویژن روی  حضوور گروههوای عامول    ،در واقن .آورند می فراهم

GO  در ساخت کامووزیتهای مختفوم برمبنوای    چشمگیریپتانسیل

 .]13و32[وجود آورده استه گرافن ب
 

 
 

 .]GO ]13))اکسيد گرافن ساختار شيميايي  .1 شکل

 

1. GO 

 ،اسوت  شویمیایی توابعی از گورافن    به طوراکسید که  گرافن ،در واقن

مختففی را های  قابفیت انحالل باالیی دارد و بنابراین زمینهدر حاللها 

 اکسووید گوورافن  هیبریوودی بوور پایووههووای  بوورای سوواخت کامووزیووت

 1/2حودود   غف تو   بوا  تووان  مو   را اکسید گرافن.]31[کند می فراهم

 اتیفن مانند حاللها  قطب  در مستقیم به طور میف  لیتر بر گر  میف 

 هوا   ورقه شیمیای  پخش کرد. تغییر THFو  DMF ،NMPگفیکول، 

 سوسوانسویونها  همگون   تولیود  بوه  آلو   با مولکولها  اکسید گرافن

 گروههوا   اکسوید بوا   گورافن  واکونش  .شود م  منجر آل  درحاللها 

 را ایزوسویانات  بوا  اکسوید تغییریافتوه   گرافنها   ورقه نیز ایزوسیانات

 .شووند  مو   پخوش  به خوب  قطب  آل  حاللها  که در آورد پدید می

 بوا گروههوا    ایزوسویانات  واکونش  طو   کوه  اسوت  ایون  بور  تصوور 

 آمیود  و کارباموات  گروههوا  عوامف    کربوکسویل،  و هیدروکسویل 

اکسید بوا  گرافن . وجود کربوکسیل و اپوکسیدها، ]24[شوند م  تولید

 قابفیووت سوسوانسوویونی در هوور دو حووالل قطبووی و غیوور قطبووی را   

روی هووا  کنوود کوه بوورای بارگوذاری یکنواخووت کاتالیسوت    موی  تولیود 

توانود   می ذرات اکسید ففز نانو. ]11[دو بعدی ضروری است بسترهای

دار  طریوق گروههوای عوامفی اکسویژن    از اکسید گرافن روی صفحات 

، تثبیوت شوود. عوالوه بور     وجود دارند GOبسیاری که روی صفحات 

 یوووک فوتوکاتالیسوووت بوووه عنووووانخوووود اکسوووید گووورافن  ،ایووون

 .]4[کند می عمل

 اکسوید بوا نوانو ذرات ففوز و    گرافن بر پایه  مبتنی هیبریدهای جدید

کاربردهووای  Pt ،Au ،Ag ،TiO2 ،ZnO ،Fe3O4 چوووناکسووید ففووز  

 حسووگرهارا در نووواحی نوووری، الکترونیکووی، کاتالیسووتها و ای  هبووالقو

ساخت کاتالیستهای هیبریدی بور پایوه    ،در بین اینهادهند.  نشان می

آلوی  های  که برای تخریب نوری آالینده آنها بخصوص، اکسیدگرافن 

 .]31[بیشترین اهمیت برخوردارند در حال حاضر از ،روند می کار هب

دو بعودی جدیود، خوواص    ه صوفح  یوک نوانو   به عنوان کسیدا گرافن

اثوور مثبووت  امووا، .]4[دارد شووگفتی، مکووانیکی و الکتریکووی گرمووایی

فوتوکاتالیستی بدون  نانوبفورهاینیرومندی را در پراکندگی و تثبیت 

ن یور   هوا  نمونوه تما  ایون   دهد. می بروزآلی  روآورهایمطر  کردن 

شودت بواال و   ه بو  ةسطح ویژه رد، ناحیف هخواص الکترونیکی منحصرب

موارد مطفوبی برای  ،اکسیدگرافن سیستم آروماتیکی مزدوگ موضعی 

. ]31[آینود  شومار موی   بوه ساخت پویش برنوده یوا حامول کاتالیسوت      

 یپوذیر  برگشت به طورتوانند  میاکسید گرافن گروههای عامفی روی 

 یو احیوا  گرموایی روشوهای شویمیایی، فوتوشویمیایی، فوتو    از طریق

 .]32[سونوشیمیایی به گرافن کاهش یابند
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 اکسوید  نگوراف هوا    ورقوه  )زتوا  پتانسویل (  سوطح   بوار  گیر  اندازه

 و نود  ا یمنفو  بوار  دارا  آب درون ایون صوفحات   کوه  دهود  یمو  نشوان 

 میووان یالکتروسووتاتیک رانووش اسووت ممکوون ،دلیوول بووه همووین

 سوسوانسویون  ایجاد موجب ،منف  بار دارا  اکسید  گرافن صفحات

 .]24[شود از آنها یپایدار یآب

دوگانوه  سوت.  هجالب دیگری نیوز   واجد برخی خواصاکسید گرافن 

های انتهایی کوه آن را نسوبت بوه آب نفوذپوذیر      عفت گروه به یدوست

توک الیوه یوک    اکسوید  گرافن . کند و در آب تقریباً تک فاز است می

 GPa 227تقریبواً  مقدار مدول یانگ کمتر از گرافن اولیوه بوا مقودار    

 بووووینمقوووودار آن  نووووانومتر 7/2 متوسووووطو در ضووووخامت  رددا

MPa 8/76-7/34 از اموا   ،عوایق اسوت   ای همواد  ،عالوه بر ایون  .است

 به طورتوان  می ، مواد فعال رااکسایشدی  کنترل شده فرایند طریق

 شفاا و رسوانا تبودیل کورد.    شیمیایی و نوری تولید و به یک نمونه

خاصووویت ب در موووواد فوتوکاتوووالیزوری، جالووو یکوووی از خوووواص

جوای   هبو  ،اکسوید گورافن  اسوت. در   )نور درخشانی  فوتولومینسانس

 صوادق  هارسوانا نیم)ایون موورد در    نووار لبوه   هایانتقال یرسانسئوففو

الکترونوی بوا   هوای   وضوعی در حالوت  م 1است ، نووترکیبی اکسوایتون  

انتقوال سورین    ،مختفم مقدور است. مزایای ایون اثور  های  پیکربندی

و پراکندگی نور بیشتر است که بازده کفوی   ،الکترون، نوترکیبی کمتر

کنترل ضخامت فویفم   از طریق ،بنابراین دهد. کاتالیزور را افزایش می

خوووواص  ،و زموووان قووورار گووورفتن در معووورش نوووور فووورابنفش   

 تواند تن یم شود.  می اکسید گرافنفوتوالکتروشیمیایی 

 Pنوو    رسوانای نیم بوه عنووان  اکسید فن گراکه  باید گفت ،همچنین

برای ها  حفره ،گیرد تحت تابش قرار می وقتی ،کند. بنابراین عمل می

در حالی که الکترونهوا  و  یابند گرایش می اکسید گرافن رفتن به الیه

 شوود.  موی  تولیود  کاتودی شووند، جریوان نووری     موی  به سطح رانوده 

انود،   الکترود جوذب شوده  ذرات آب که روی سطح  از طریقالکترونها 

 کننوود. و پووس از واکوونش، هیوودروژن تولیوود مووی ندشووو مووی تسووخیر

فرابنفش به رفتار گروههای اکسیژن و تغییور  ة حاصل از طریق تیجن

نووری   نووار گواا  شود. قابل توجه است که  می آنها در محتوا مربوط

GO هوی    اسوت و ضوخامت فویفم تقریبواً    الکترون ولت  26/3 حدود

 .]13[ندارد گرافن اکسیدنوری  نوار براثری 

از  گیوری  بهوره ) شویمیای   روشها  از استفاده اکسید با گرافن احیا 

 متیوول هیوودرازین، د  هیوودرازین، چووون ا  کننوودهترکیبووات احیا
 

1. Exciton Recombination  

 کوه  روشهای  و گرمایی ، روشهای سدیم بوروهیدریدو هیدروکینون 

شیمیای   مشتقات تولید شود، به م  استفاده بنفشفرا تابش از آنها در

ه تغییریافت گرافن و ند. گرافنا الکتریک  که رسانا انجامد  می 2گرافن

 کاربردها  برا  ،گرافن شیمیای  مشتقات ،دیگر بیانبه  یا ،شیمیای 

شووبه کاغووذ،  مووواد انوورژ ،ه کننوود ذخیووره مووواد چووونمختففوو  

 مکوانیک   نوسوانگرها   و ماین بفور ابزارها   ،بسوار ها   کامووزیت

 ،ترتیوب ه ب ، 0)در شکل  روند. م  شمار به مناسب  بسیارها   گزینه

را یافتوه   اکسید کاهشگرافن و اکسید محفولهای گرافن  نیزو ها  فیفم

   .کنید مشاهده می

 

  
 )ب  )الم  
 

 .]rGO ]13و  GO( محلول ب) rGOو  GO( فيلم الف) .3 شکل

 

اکسید بوا اسوتفاده از هیودرازین در    گرافن احیای سوسوانسیون آبی 

pH مجتموون گرافنووی هووای  حالووت سوسوانسوویونی، بووه تولیوود ورقووه

کوه   گذارد بر جای میپس از خشک شدن، پودر سیاهی  و انجامد می

عنصوری   تجزیوه  . S/m 222)رسانایی حدود  رسانای الکتریکی است

اکسوید احیوا شوده بوا     گورافن    12 حودود  کربن به اکسیژننسبت )

ده از روش احتراق، حضور مقادیر زیوادی از اکسویژن را آشوکار    استفا

اکسید احیا شده شوبیه گورافن خوالص    گرافن دهد  می کرد که نشان

بورای   کار رفته بهاکسید )مدل گرافن نیست. محاسبات ن ری احیای 

اکسید، حاوی گروههای هیدروکسیل و اپوکسوید ، نشوان داد   گرافن 

)نسوبت   %21/6 میوزان کمتور از  اکسوید بوه   گرافن که احیای سطح 

تواند از ن ر حذا گروههای هیدروکسویل   می  16 معادل C/Oاتمی 

 مبوورخالا گوورافن کووه آب گریووز اسووت، هوو    .]24[باشوود دشوووار

توانند به شکل تثبیت  می احیاشده گرافن اکسید هم واکسید گرافن 

پایودار بوا اسوتفاده از تثبیوت     هوای   شده در آب برای تشکیل کفوئید

 خووارجی هووای  کننووده اسووتاتیکی بوودون نیوواز بووه تثبیووت    الکترو

 کار روند. هب

 

2. CMG  
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مسواحت سوطح وسوین،     از اکسوید گرافن گرافن و  به بیانی مختصر،

خواص نووری و مکوانیکی عوالی     رسانا، ونیمعالی برای ذرات  یبستر

. خواص شیمیایی و الکترونیکی نوری تفاوت اصوفی بوین   برخوردارند

 است، گرافن دارای شفافیت و رسانایی عالی. آیند شمار می بهدو ماده 

 ،عوایق کودرتری اسوت. بوا ایون حوال       اکسوید  گورافن در حالی کوه  

دار شوود یوا بورای     شویمیایی عامول   به طورتواند یا  میاکسید  گرافن

تووان یوک    موی  کاهش یابد. با این مواد احیاشدهاکسید گرافن تولید 

خ جریوان نووری   و پاسو  کمقابل تن یم با سرعت نوترکیبی  نوار گاا

 .]13[آورد دست به دار دامنه

 

 اکسيد گرافن سنتز گرافن و هاي  روش .5

هوای پوایین بوه بواال      گسترده بوه روش  به طورتواند  می سنتز گرافن

هوای     و روشSiCبافتوه روی   دهی شیمیایی بخار و رشد هم )رسوب

بورداری شویمیایی، الیوه     بورداری مکوانیکی، الیوه    باال به پایین )الیوه 

. ]16و37[برداری حرارتی و رسوب دهی الکترستاتیکی  صورت گیرد

یوا مولکولهوا، از طریوق    هوا   گورافن از اتوم   ،پایین به باالهای  در روش

بوه دلیول    عمودتاً شوود. ایون روشوها     می شیمیایی سنتزهای  واکنش

بواالی بسوترهای    پیچیدگی، محدودیت بزر  کردن اندازه و هزینوه 

گرافن با کیفیت باال بوا   ،. تا امروزشوند گرفته نمیکار  بهففزی گرانبها 

بواال بوه پوایین    های  روش از طریقساختار مولکولی مشخص، معموالً 

 ،کووار رفتووه بووهروش توورین  گسووترده بخصوووص،تهیووه شووده اسووت. 

انجووا  شووده  1هووامرزروش  بووا کووه معموووالً GOکوواهش شوویمیایی 

 همراه اکسید فنگرا ماین سوسوانسیون. البته در این میان، ]16[است

 بووا همبافتووه موواین رشوود فوواز کوواهش شوویمیای ، الیووه بووردار  بووا

 بورداری  ، الیه2سیفیسیم کاربید سطح از سیفیس اتمها  حرارت  دفن

 بخوار  یشویمیای  یدهو  رسوب با بافته هم گرافیت، رشد میکرومکانیک 

الکتریکو ،   عوایق  سطو  رو  بافته هم ، رشدیانتقال یففزها رو  بر

 و یکفوئیوود یسوسوانسوویونها ، ایجووادیحرارتوو -یحاللوو سوونتز

  بورای سونتز گورافن    یی متوداول روشها ،شده جدا یکربنهای  نانولوله

هوای   روش بوا اکسوید  گرافن  ،کفی به طور. ]27و24[آیند به شمار می

هامرز یا از طریق اعموال برخوی تغییورات در     و 0، استادنمایر3برودی

گرافیت بوه   اکسایششود. هر سه روش شامل  می سنتز ،ها این روش

 

1. Hummers  
2. SiC 
3. Brodie 
4. Staudenmaier 

د. برودی و استادنمایر ترکیبوی از پتاسویم کفورات و    ان سطو  مختفم

و روش هوامرز   گیرنود  کار می بهاکسید گرافیت اسید را برای نیتریک 

 شامل ترتموان گرافیوت بوا پتاسویم پرمنگنوات و سوولفوریک اسوید       

 .]11[است

 

 کاربردها .6

به عفت امکوان  واسطه،  رساناینیمدر سالهای اخیر فوتوکاتالیستهای 

توجوه   زیسوت  محویط در کاربردهای مربوط بوه انورژی و    بالقوة آنها

ها نقش مهمی  فوتوکاتالیست .ندا به خود جفب کردهمحافل جهانی را 

محیطی و آلوودگی   زیست بسیاری از چالشهای جدی و فصل در حل

 .کنند می ایفا

 هوای  هحفور  -الکتورون  نووترکیبی سورین جفوت    سورعت  ،لبا این حا

پوایین   بازده به ،نور در مواد فوتوکاتالیستی تابش تولید شده ناشی از

د. توقیم شو کاربردهای عمفی آن محدود می ،بنابراینانجامد.  میآن 

بار راهی بورای افوزایش فعالیوت فوتوکاتالیسوتی     های نوترکیبی حامف

ها،  و افزودن جاذب آالییدن ،به عالوه. رساناستنیمفوتوکاتالیستهای 

 جدیدی از فوتوکاتالیستها دسته رسانا،نیم –مواد ترکیبی کربنیعنی 

هوا   اند. کامووزیت توجه زیادی را به خود جفب کرده که اخیراً هستند

 تواننوود مووی رسووانایند،نیمکووه ترکیووب کووربن و فوتوکاتالیسووتهای  

سوازی جفتهوای الکتورون    بالقوه بازده مطفووبی را بورای جدا   به طور

 حفره عرضه کنند.

 چشوومگیری رامبتنووی بوور گوورافن کاربردهووای هووای  فوتوکاتالیسووت

فوتوکاتالیسوتی  آنهوا عبارتنود از: تخریوب    تورین   اند که مهم داده بروز

 ،زیسوت  های شویمیایی سوازگار بوا محویط     به گونه 1آلیهای  آالینده

کووواهش  ،6تولیووود هیووودروژن از شوووکافت فوتوکاتالیسوووتی آب   

CO2فوتوکاتالیستی 
7
. ]11و16[8فوتوکاتالیسوتی  کوردن  ضد عفونی و 

نیمرسانا به اختصوار  در این بخش کاربردهای اصفی فوتوکاتالیستهای 

 خواهد شد.

 

 آليهاي  تخریب فوتوکاتاليستي آالینده 6-1

فاضوالب صوناین    آلودگی گسوترده  مسائل در سالهای اخیر برای حل

تالش زیوادی   ،آلی و مقاو  زیستیهای  آالیندهکشاورزی و شهری با 
 

5. Photocatalytic Decomposition of Organic Pollutants 

6. Photocatalytic Splitting of H2O 

7.Photocatalytic Reduction of CO2 

8. Photocatalytic Disinfection 
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 . تکنیکهوای کاتالیسوتی مختففوی در حفاظوت    به عمول آموده اسوت   

کاربردهای  به دلیلبکاربرده شده است. فوتوکاتالیستها  زیست محیط

آب،  کوردن  زیست محیطی گسترده ن یر پاکسازی هووا، ضودعفونی  

جفوب   راتوجوه بسویاری   خطرنواك و تصوفیه آب   های  بازسازی زباله

 بوور پایووه گوورافن   رسووانای مبتنووینیمانوود. فوتوکاتالیسووتهای  کوورده

 بوورای تخریووب فوتوکاتالیسووتی ترکیبووات آلووی  گسووترده بووه طووور

 ،جوذب رنوگ   گسوتردة  . این کامووزیتها قابفیوت اند کار گرفته شده به

خوواص انتقوال و تفکیوک بوار      ،طیم جذب نور وسین برخورداری از

از برانگیختگی نوری، انوا  مختففوی از   . پس]16[دارندرا ای  هگسترد

O2•و OH•)مانند  رادیکالها
هوای   از فوتوکاتالیست میانیهای  یا گونه  -

امل و. در بین آنها رادیکالهای هیدروکسیل، عشود می حاصل رسانانیم

قابفیوت حمفوه بوه مولکولهوای پیراموون       از قوی هستند کوه  اکسنده

ای  هخالصو   2)در جدول . ]11و38[برخوردارندسطح فوتوکاتالیستها 

اخیر مبنی بر تخریب فوتوکاتالیستی ترکیبوات آلوی بوا     هایاز گزارش

 شده است. درگگرافن  بر پایه مبتنی استفاده از فوتوکاتالیستهای

 

 توليد هيدروژن از شكافت فوتوکاتاليستي آب 6-2

بوه  تبودیل انورژی خورشویدی     از طریقشیمیایی های  تولید سوخت

مهم حول مشوکل انورژی جهوانی در ن ور       راهبردهاییکی از  عنوان

پواك نامحودود   هوای   یکوی از سووخت   راهیدروژن  گرفته شده است.

یووک  . تولیوود هیوودروژن فوتوکاتالیسووتی بووا اسووتفاده از  داننوود مووی

یوک رویکورد    بوه عنووان  فوتوکاتالیست مناسب و انرژی خورشویدی  

قورار  موورد توجوه    ،و جذاب برای تولید انرژی هیودروژنی  نویدبخش

 .]38[گرفته است 

 جالوب  یفراینداز شکافت فوتوکاتالیستی آب  حاصل تولید هیدروژن

انرژی تجدیدپذیر، بودون تکیوه بور سووختهای فسویفی و       زیرا، است

  بووه عنوووانکنوود. انوورژی هیوودروژن  تولیوود مووی CO2بوودون انتشووار 

 ظرفیوت زیواد انورژی،    بوه عفوت  یک سوخت پاك نامحدود در آینده 

 وو امکان بازیافوت موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت        ،زیست محیطی

 .نقشوی حیواتی بوازی کنود    تواند در توسعه منوابن انورژی آینوده     می

بورای کاتوالیز    رسوانا نیمکه انوا  مختففوی از فوتوکاتالیسوتهای    با این

ولی کاربردهای عمفی ایون   ،تولید هیدروژن از آب گزارش شده است

بور  تولید شوده  های  ونها و حفرهنوترکیبی سرین الکتر به عفتراهبرد 

 .]11و16[محدود شده است ،در داخل فوتوکاتالیست نور تابش اثر

بور پایوه گورافن بورای      اسوتوار  هوای  فوتوکاتالیست کاربردهای بالقوه

با توجوه بوه    تبدیل انرژی خورشیدی کشم شده است. بازدهافزایش 

 نوه فقوط   خواص الکترونیکی برتر و ساختار دو بعدی وسوین، گورافن  

 بفکوه هوا،   یک حصویر دو بعودی بورای کاتالیسوت     به عنوانتواند  می

ه الکترون کارآمد برای افزایش انتقال بار برانگیخته شود ه یک پذیرند

جداسوازی   از طریوق    1) )شکلنوری و برای مهار واکنش برگشتی 

 H2بورای بهبوود فعالیوت تولیود      ،مکانهای تولید هیدروژن و اکسیژن

 .]16و 38و 16[عمل کندفوتوکاتالیستی 

 

 .آليهای  گرافن برای تخريب آالينده بر پايه مبتني های اخير پيرامون فوتوکاتاليست هایاز گزارشای  هخالص .2 جدول

 فوتوکاتاليست آالینده عرجم فوتوکاتاليست آالینده عرجم

[01] MB TiO2/G [7] MB-RhB BiOBr/GO 

[06] MO TiO2/GO [8] MB ZnO/G 

[07] RhB ZnO/G [4] MB ZnO/TiO2/Rgo 

[08] MB ZnS/G [12] MB-MO rGO/ZnO NR 

[04] 
RhB 

 االشیتمسبز 
Fe3O4/G [14] MB ZnO NPs/rGO 

[12] RhB Au/G [34] MB-MO-RhB G-Ag/ZnO 

[11] RhB Bi2WO6/G [02] MB ZnO/rGO 

[12] MB γ-Bi2MoO6/G [01] MB ZnO/G 

[13] MB ZnFe2O4/G [02] MB P25/GO 

[10] MB InNbO4/G [03] بنزن P25/G 

[11] RhB CNTs/G [00] RhB TiO2/G 
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GO یوک فوتوکاتالیسوت نسول آینوده     در حکوم ممکون اسوت    فقط 

آن بووه  الکترونیکووی تن وویم پووذیرهووای  چووون ویژگووی کووار رود بووه

 نوور  در معورش ه یوک ناحیو   GOوابسته است. صفحات  یشکاربردها

نقش  خاصیتبزر  برای تماس گسترده با مولکولهای آب دارند. این 

دهود.   می از شکافت آب را نشانناشی  H2برای تولید  GOمطفوبی از 

GO  توانود  موی  الکتورون ولتوی   26/3یوا   0/2-3/0 نووار گواا  با یک 

 فورابنفش تحت تابش نور  H2ی تولید یک فوتوکاتالیست برا به عنوان

 .]13و 17[کار گرفته شود بهیا مرئی 

 ،در سوووالهای اخیووور بووورای تولیووود هیووودروژن از شوووکافت آب    

 های متعددی مبتنی بور گورافن گوزارش شوده اسوت.      فوتوکاتالیست

تحووت  G/TiO2فعالیووت فوتوکاتالیسووتی نانوکامووزیتهووای  ،از جمفووه

 مرئوی در نور تحت تابش  CdS/(N-G)، مرئی نور -فرابنفشنور  تابش

nm022 ≥λ  ،  حواکی از آن اسوت کوه ایون     آموده   دسوت  بهکه نتای

خوالص دارد،   CdSنانوکامووزیت فعالیت فوتوکاتالیسوتی بیشوتری از   

P25-RGO  فوتوکاتالیست برای تولید هیدروژن از الکول   به عنوانکه

فحات صو  کوه در آن نوانو   G/CdSکار برده شده است،  هو آب خالص ب

 موواد ه توزئین شوده و کواربرد بوالقو     CdSگرافن با خوشوه هوایی از   

و نیوز   ،تبدیل انرژی را برجسته کرده است گرافن در زمینه مبتنی بر

 TiO2/MOS2/Gو  Cu/G/TiO2 ،TiO2/GS،P25/G های فوتوکاتالیست

تولید فوتوکاتالیستی هیودروژن از   من ور دست بههایی از این  و نمونه

 .]18-66[اند کار رفتهه شکافت آب ب

 

 
 

تصوير شماتيک کاتاليست انتخابي در مکانهای مختلف  .5 شکل

 .]13[يبستر رسانشيک  به عنوان کار رفته بهروی گرافن 

 

 اکسيد دي کربنکاهش فوتوکاتاليستي  6-3

انورژی خورشویدی    بوه کموک   اکسید دی کربنکاهش فوتوکاتالیستی 

 سالهای اخیور جفوب کورده اسوت، کوه تصوور      ای را در  توجه فزاینده

و بحران  زمین شبرای غفبه بر گرمایها  شود یکی از بهترین روش می

شوود کوه کواهش     موی  کفوی گموان   به طور ،انرژی باشد. با این حال

تر از تولید  و پیچیده دشوارتر یفرایند اکسید دی کربنفوتوکاتالیستی 

 بوه واسوطه  یود شوده   بار تول هایکه حامف واضح استباشد.  هیدروژن

 و واکنشوهای سوطحی نقوش خیفوی مهموی را در افوزایش       نور تابش

 .]67[کنند می ایفا اکسید دی کربنکفی برای کاهش نوری  بازده

 تووان بوه   موی  شوده، هایی که در ایون زمینوه انجوا      از جمفه پژوهش

GO-TiO2  ثیر نقوص سواختاری گورافن بور     أکوه در آن تو  اشاره کرد

 بوورای تولیوود سوووخت خورشوویدی    CO2کوواهش فوتوکاتالیسووتی  

 GO-CdSکامووزیوت  ، طور همین. ]68[مورد بررسی قرار گرفته است

 ، کمووووفکس روتنووویم]72[ G-WO3، کامووزیوووت ]64[میفوووه  نوووانو

 Cu-GOو  ]71[پفی آزین تثبیت شده بر اکسید گرافن ای  هسه هست

بوورای کوواهش  کووه تووا امووروز انوود دیگووریهووای  پووژوهش نیووز ]72[

 .اند شدهبررسی  CO2تی فوتوکاتالیس

 

 فوتوکاتاليستي کنندگي ضدعفونيخاصيت  6-4

یکی از مسائل بسویار حیواتی بورای    در دسترس بودن آب آشامیدنی 

 782حودود   بنوابر برآوردهوا،   .چگونگی و تداو  حیوات آدموی اسوت   

دسترسی ندارند  سالمبه منبن آب آشامیدنی  نفر مرد  جهانمیفیون 

و بسیاری دیگر مجبورند بور منوابعی کوه از لحواظ میکروبیولووژیکی      

بازیافوت آب و   ،تکیوه کننود. عوالوه بور ایون      اند، و غیرمطمئن ناسالم

 ی ازو یکو  اسوت در مناطق مختفم جهان خیفوی مهوم    بازمصرا آن

 من وور بازمصورا آب   بوه آب  کوردن  پایدار برای ضد عفونی هایروش

 بووازدهبوورای افووزایش  ةبووالقو هایروشوو ی از. یکوومووورد نیوواز اسووت 

  TiO2افزودن یک فوتوکاتالیست )مانند  خورشیدی سازی ضدعفونی

 بورای  رسوانا نیمیوک   ونوور   فقط ازناهمگن های  . فوتوکاتالیستاست

تواند باکتریهوا و   که می گیرند بهره می اکسیژن فعالهای  تولید گونه

 .]73[شیمیایی آب را غیر فعال کند یها از آالیندهای  هطیم گسترد

کوه   از ایون قورار اسوت   فوتوکاتالیسوتی   کننودگی  ضد عفونی سازوکار

eCB)یوووک الکتووورون  ،جوووذب فوتوووون از انووورژی خورشووویدی
 را  (-

hVB)، یوک حفوره مثبوت    برد کند و به نوار رسانش می تحریک می
+) 

 اکسووید تیتووانیم دی نیمرسووانایی چووون  8)رابطووه  نوووار ظرفیووتدر 

 شود. می ایجاد

 

1. SODIS  
2. ROS  

 گرافن
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TiO2 + hv → hVB
+ + eCB

−  (8  

 

H2O + hVB
+ → ˙OH + H+  (4) 

 

O2 + eCB
− → O2˙

−  (12) 

 

H2O  به وسیفهاکسید شده hVB
+ ،H+ و OH کنود   موی تولید رادیکالی

جوذب   از طریوق  ،نوور  بوه وسویفه  حفره مثبت تولید شده   .4 )رابطه

 هیدروکسوویلهوای   رادیکوال  سوووسافتود.   موی  در دا  H2Oسوطحی  

کامل بوه   به طوریا تر  سادههای  های آلی را به مولکول توانند گونه می

 ،کنند. عالوه بر رادیکالهای هیدروکسیل اکسید آبو  اکسید دی کربن

به  ،اکسیژن تک ن یر آنیونهای سوپراکسید و ندهاکسهای  دیگر گونه

 .]70[توانند ایجاد شوند می همین ترتیب

سواخت   ،فوتوکاتالیسوتی  بوازده رای بهبوود  جالوب بو   هایروش ی ازیک

بوه  کوارگیری گورافن    هبا گرافن است. بدی اکسید  تیتانیمکامووزیت 

ذرات کاتالیسوت و   دو بعدی برای محکم شدن نوانو  بستریک  عنوان

جدیوودی را بوورای طراحووی هووای  تسووهیل انتقووال الکترونووی، فرصووت

 .]73[کند ایجاد مینسل آینده های  کاتالیست

 نوود ا همووورد بررسووی قوورار گرفتوو   ترکیبوواتی کووه اخیووراً از جمفووه 

 CdS/GO ]71[ ،Bi2MoO6/RGO ]76[،Ag/TiO2/GOتوووان بووه  مووی

 اشاره کرد. ]78[ Ag/ZnO/GO و ]77[

 

 کلي گيري نتيجه .7

مسواحت سوطح    برخورداری ازبه سبب  ،گرافن همراه با مشتقات آن

و  ،، خووواص الکتریکووی، حرارتووی، مکووانیکی و نوووری عووالیگسووترده

را به خود جفب ای  هتوجه گسترد دیگر، فرد همنحصرب خواصبسیاری 

قابل تن یم با سرعت نوترکیبی  نوار گاابا این مواد، یک  کرده است.

. آورد دسووت بووهتوووان  مووی پووایین و پاسووخ جریووان نوووری بوواال   

ای  گرافن کاربردهوای بوالقوه  رسانای مبتنی بر نیمهای  فوتوکاتالیست

آلی، تولید هیودروژن از  های  آالینده وکاتالیستیفوت تخریبه در زمین

و ضودعفونی   CO2شکافت فوتوکاتالیستی آب، کاهش فوتوکاتالیستی 

گورافن بوا نوانو     اتصوال شووند. از طریوق    فوتوکاتالیستی را شامل موی 

های  امکان طراحی سیستم ،مناسب نیمرساناهایساختارهای ففزی و 

 شود. می فوتوکاتالیستی نسل آینده فراهم

 مراجع

[1] Daneshvar, N., Salari, D., Khataee, A., "Photocatalytic 

degradation of azo dye acid red 14 in water: 

investigation of the effect of operational parameters", J. 

Photochem. Photobiol., A, 157, 111–116, (2003). 

[2] Khataee, A., Karimi, A., Soltani, R. D. C., Safarpour, 

M., Hanifehpour,Y., Joo, S. W., "Europium-doped ZnO 

as a visible light responsive nanocatalyst: 

Sonochemical synthesis, characterization and response 

surface modeling of photocatalytic process", Appl. 

Catal., A, 488, 160–170, (2014).  

[3] Mekasuwandumrong, O., Pawinrat, P.,  Praserthdam, 

P., Panpranot, J., " Effect of synthesis conditions an 

annealing post - treatmeant on the photocatalytic 

activities of ZnO nanoparticles in the degradation of 

methylene blue dye", Chem. Eng. J., 164, 77-84, 

(2010). 

[4] Chong, M. N., Jin, B., Chow, C. W. K., Saint, C., 

"Recent developments in photocatalytic water treatment 

technology: A review", Water Res., 44, 2997-3027, 

(2010). 

[5] Khataee, A., Fathinia, M., "Recent Advances in 

Photocatalytic Processes by Nanomaterials", Chapter 

11, Elsevier, 267–288, (2013). 

[6] Soltani, R. D. C., Rezaee, A., Khataee, A., Safari, M., 

"Photocatalytic process by immobilized carbon 

black/ZnO nanocomposite for dye removal from 

aqueous medium: Optimization by response surface 

methodology", J. Ind. Eng. Chem., 20, 1861–1868, 

(2014). 

[7] Vadivel, S., Vanitha, M., Muthukrishnaraj, A., 

Balasubramanian, N., "Graphene oxide–BiOBr 

composite material as highly efficient photocatalyst for 

degradation of methylene blue and rhodamine-B dyes", 

J. Water Process Eng., 1, 17–26, (2014). 

[8] Fan, H., Zhao, X., Yang, J., Shan, X., Yang, L., Zhang, 

Y., Li, X., Gao, M., "ZnO–graphene composite for 

photocatalytic degradation of methylene blue dye", 

Catal. Commun., 29, 29–34, (2012). 

[9] Raghavan, N., Thangavel, S., Venugopal, G., 

"Enhanced photocatalytic degradation of methylene 

blue by reduced graphene-oxide/titanium dioxide/zinc 

oxide ternary nanocomposites", Mater. Sci. Semicond. 

Process., 30, 321–329, (2015). 

[10] Nipane, S. V., Korake, P. V., Gokavi, G. S., 

"Graphene-zinc oxide Nanorod nanocomposite as 

photocatalyst for Enhanced degradation of Dyes under 

UV light irradiation", Ceram. Int., 41, 4549–4557, 

(2015). 

[11] Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J. W., Potts, 

J. R., Ruoff, R. S., "Graphene and Graphene Oxide: 

Synthesis, Properties, and Applications", Adv. Mater., 

22, 3906–3924, (2010).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894710007321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894710007321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894710007321


 

 Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 87 (2016)  01 

کا
تو

فو
ي 

ها
رد

ارب
و ک

ن 
راف

گ
ت

تي
يس

ال
 

 

[12] Machado, B. F., Serp, P., "Graphene-based materials 

for catalysis", Catal. Sci. Technol., 2, 54–75, (2012). 

[13] Adán-Más, A., Wei, D., "Photoelectrochemical 

Properties of Graphene and Its Derivatives", 

Nanomaterials, Review, 3, 325-356, (2013). 

[14] Gerven, T. V., Mul, G., Moulijn, J., Stankiewicz, A., 

"A review of intensification of photocatalytic 

processes", Chem. Eng. Process., 46, 781–789, (2007). 

[15] An, X., Yu, J. C., "Graphene-based photocatalytic 

composites", RSC Adv., 1, 1426–1434, (2011). 

[16] Xiang, Q., Yu, J., Jaroniec, M., "Graphene-based 

semiconductor photocatalysts", Chem. Soc. Rev., 41, 

782–796, (2012). 

[17] Umar, M., Aziz, H. A., "Photocatalytic Degradation of 

Organic Pollutants in Water", INTECH Open Access 

Publisher, Chapter 8, 194-208, (2013). 

[18] Hashimoto, K., Irie, H., Fujishima, A., "TiO2 

Photocatalysis: A Historical Overview and Future 

Prospects", Jpn. J. Appl. Phys., 44, 8269–8285, (2005). 

[19] Azarang, M., Shuhaimi, A., Yousefi, R., Golsheikh, A. 

M., Sookhakian, M., "Synthesis and characterization of 

ZnO NPs/reduced graphene oxide nanocomposite 

prepared in gelatin medium as highly efficient photo-

degradation of MB", Ceram. Int., 40, 10217–10221, 

(2014). 

[20] Soltaninezhad, M., Aminifar, A., "Study 

Nanostructures of Semiconductor Zinc Oxide (ZnO) as 

a Photocatalyst for the Degradation of Organic 

Pollutants", Int. J. Nano Dimens., 2, 137-145, (2011). 

[21] Zhang, M., Sheng, G., Fu, J., An, T., Wang, X., Hu, X., 

"Novel Preparation of Nanosized ZnO–SnO2 With 

High Photocatalytic Activity by Homogeneous Co-

Precipitation Method", Mater. Lett., 59, 3641-3644, 

(2005). 

[22] Jantawasu, P., Sreethawong, T., Chavadej, S., 

"Photocatalytic activity of nanocrystalline  

mesoporous - assembled TiO2 photocatalyst for 

degradation of methyl orang monoazo dye in aqueous 

wastewater", Chem. Eng. J., 155, 223 -330, (2009). 

[23] Linsebigler, A. L., Lu, G., Yates J. T., "Photocatalysis 

on TiO2 Surfaces: Principles, Mechanisms, and 

Selected Results", Chem. Rev., 95, 735–758, (1995). 

[24] Mohamed, R. M., McKinney, D. L., Sigmund, W. M., 

"Enhanced nanocatalysts", Mater. Sci. Eng., 73, 1–13, 

(2012). 

[25] Liu, W. J., Zeng, F. X., Jiang, H., Zhang, X. S., Li, W. 

W., "Composite Fe2O3 and ZrO2/Al2O3 photocatalyst: 

Preparation, characterization and studies on the 

photocatalytic activity and chemical stability", Chem. 

Eng. J., 180, 9-18, (2012). 

[26] Stamate, M., Lazar, G., "Application of titanium 

dioxide photocatalysis to create self-cleaning 

materials", Rom. J. Techn. Sci., 13, 280–285, (2007). 

 

[27] Taghioskoui, M., "Trends in graphene research", Mater. 

Today,  12, 34–37, (2009). 

[28] Rodriguez-Gonzalez, C., Kharissova, O. V., Martinez-

Hernandez, A. L., Castano, VM., Velasco-Santos, C., 

"Graphene oxide sheets covalently grafted with keratin 

obtained from chicken feathers", Dig. J. Nanomater. 

Biostruct., 8, 127-138, (2013). 

[29] Park, S., Ruoff, R. S., "Chemical methods for the 

production of graphenes", Nat. Nanotechnol., 4, 217 – 

224, (2009). 

[30] Esmaeili, A., Entezari, M. H., "Facile and fast synthesis 

of graphene oxide nanosheets via bath ultrasonic 

Irradiation", J. Colloid Interface Sci., 432, 19-25, 

(2014). 

[31] Oganov, A. R., Hemley, R. J., Hazen, R. M., Jones, A. 

P., "Structure, Bonding and Mineralogy of Carbon at 

Extreme Conditions", Rev. Mineral. Geochem., 75, 47-

77, (2013). 

[32] Yin, Z., Wu, S., Zhou, X., Huang, X., Zhang, Q., Boey, 

F., Zhang, H., "Electrochemical Deposition of ZnO 

Nanorods on Transparent Reduced Graphene Oxide 

Electrodes for Hybrid Solar Cells", Small, 6, 307–312, 

(2010). 

[33] Palanisamy, S., Chen, S. M., Sarawathi, R., "A novel 

nonenzymatic hydrogen peroxide sensor based on 

reduced grapheme oxide/ZnO composite modified 

electrode", Sens. Actuators, B, 166–167, 372– 377, 

(2012). 

[34] Latif, I., Alwan, T. B., Al-Dujaili, A. H., "Low 

Frequency Dielectric Study of PAPA-PVA-GR 

Nanocomposites", Nano Sci. Nano Technol., 2, 190-

200, (2012). 

[35] Wang, Y., Liu, J., Liu, L., Sun, D. D., "Enhancing 

Stability and Photocatalytic Activity of ZnO 

Nanoparticles by Surface Modification of Graphene 

Oxide", J. Nanosci. Nanotechnol., 12, 1-7, (2012). 

[36] Pei, S., Cheng, H. M., "The reduction of graphene 

oxide", Carbon, 50, 3210–3228, (2012). 

[37] Hur, S. H., Park, J. N., "Graphene and its application in 

fuel cell catalysis: a review", Asia-Pac. J. Chem. Eng., 

8, 218–233, (2013). 

[38] Xiang, Q., Yu, J., "Graphene-Based Photocatalysts for 

Hydrogen Generation", J. Phys. Chem. Lett., 4, 753–

759, (2013). 

[39] Ahmad, M., Ahmed, E., Hong, Z. L., Khalid, N. R., 

Ahmed, W., Elhissi, A., "Graphene–Ag/ZnO 

nanocomposites as high performance photocatalysts 

under visible light irradiation", J. Alloys Compd., 577, 

717–727, (2013). 

[40] Xu, S., Fu, L., Pham, T. S. H., Yu, A., Han, F., Chen, 

L., "Preparation of ZnO ower/reduced graphene oxide 

composite with enhanced photocatalytic performance 

under sunlight", Ceram. Int., 41, 4007–4013, (2015). 

 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Linsebigler%2C+Amy+L.
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Lu%2C+Guangquan.
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yates%2C+John+T.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927796X11000805
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927796X11000805
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927796X11000805
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927796X11000805
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702109702743
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13697021/12/10
http://www.chalcogen.ro/127_Rodriguez.pdf
http://www.chalcogen.ro/127_Rodriguez.pdf


 

 (9315)  هشتاد و هفتمـ شماره  پانزدهمنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  01 

ت
اال

مق
 

[41] Chen, D., Wang, D., Ge, Q., Ping, G., Fan, M., Qin, L., 

Bai, L., Lv, C., Shu, K., "Graphene-wrapped ZnO 

nanospheres as a photocatalyst for high performance 

photocatalysis", Thin Solid Films, 574, 1–9, (2015). 

[42] Nguyen-Phan, T. D.,  Pham, V. H.,  Shin, E. W.,  

Pham, H. D.,  Kim, S.,  Chung, J. S.,  Kim, E. J., Hur, 

S. H., "The role of graphene oxide content on the 

adsorption-enhanced photocatalysis of titanium 

dioxide/graphene oxide composites", Chem. Eng. J., 

170, 226–232, (2011). 

[43] Zhang, Y.,  Tang, Z. R., Fu, X., Xu, Y. J., 

"TiO2−Graphene Nanocomposites for Gas-Phase 

Photocatalytic Degradation of Volatile Aromatic 

Pollutant: Is TiO2−Graphene Truly Different from 

Other TiO2−Carbon Composite Materials", ACS Nano, 

4, 7303–7314, (2010). 

[44] Zhang, J., Xiong, Z., Zhao, X. S., "Graphene–metal–

oxide composites for the degradation of dyes under 

visible light irradiation", J. Mater. Chem., 21, 3634-

3640, (2011).  

[45] Guo, J., Zhu, S., Chen, Z., Li, Y., Yu, Z., Liu, Q., Li, J., 

Feng, C., Zhang, D., "Sonochemical synthesis of TiO2 

nanoparticles on graphene for use as photocatalyst", 

Ultrason. Sonochem., 18, 1082–1090, (2011). 

[46] Chen, C., Cai, W., Long, M., Zhou, B., Wu, Y., Wu, 

D., Feng, Y., "Synthesis of Visible-Light Responsive 

Graphene Oxide/TiO2 Composites with p/n 

Heterojunction", ACS Nano, 4, 6425–6432, (2010). 

[47] Li, B., Cao, H., "ZnO@graphene composite with 

enhanced performance for the removal of dye from 

water", J. Mater. Chem., 21, 3346-3349, (2011). 

[48] Hu, H., Wang, X., Liu, F., Wang, J., Xu, C., "Rapid 

microwave-assisted synthesis of graphene nanosheets–

zinc sulfide nanocomposites: Optical and photocatalytic 

properties", Synth. Met., 161, 404–410, (2011).  

[49] Sun, H., Cao, L., Lu, L., "Magnetite/reduced graphene 

oxide nanocomposites: One step solvothermal synthesis 

and use as a novel platform for removal of dye 

pollutants", Nano Res., 4, 550-562, (2011). 

[50] Xiong, Z., Zhang, L. L., Ma, J., Zhao, X. S., 

"Photocatalytic degradation of dyes over graphene–

gold nanocomposites under visible light irradiation",  

Chem. Commun., 46, 6099-6101, (2010).  

[51] Gao, E., Wang, W., Shang, M., Xu, J., "Synthesis and 

enhanced photocatalytic performance of graphene-

Bi2WO6 composite",  Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 

2887-2893, (2011).  

[52] Zhou, F., Shi, R., Zhu, Y., "Significant enhancement of 

the visible photocatalytic degradation performances of 

γ-Bi2MoO6 nanoplate by graphene hybridization", J. 

Mol. Catal. A: Chem., 340, 77–82, (2011). 

[53] Fu, Y., Wang, X., "Magnetically Separable ZnFe2O4–

Graphene Catalyst and its High Photocatalytic 

Performance under Visible Light Irradiation", Ind. Eng. 

Chem. Res., 50, 7210–7218, (2011). 

[54] Zhang, X., Quan, X., Chen, S., Yu, H., "Constructing 

graphene/InNbO4 composite with excellent adsorptivity 

and charge separation performance for enhanced 

visible-light-driven photocatalytic ability", Appl. 

Catal., B, 105, 237–242, (2011). 

[55] Zhang, L. L., Xiong, Z., Zhao, X. S., "Pillaring 

Chemically Exfoliated Graphene Oxide with Carbon 

Nanotubes for Photocatalytic Degradation of Dyes 

under Visible Light Irradiation", ACS Nano, 4, 7030–

7036, (2010). 

[56] Chen, D., Zhang, H., Liu, Y., Li, J., "Graphene and Its 

Derivatives for the Development of Solar Cells, 

Photoelectrochemical, and Photocatalytic 

Applications", Energy Environ. Sci., 6, 1362-1387, 

(2013). 

[57] Yeh, T. F., Cihlar, J., Chang, C. Y., Cheng, C., Teng, 

H., "Roles of graphene oxide in photocatalytic water 

splitting", Mater. Today, 16, 78–84, (2013). 

[58] Zhang, X. Y., Li, H. P., Cui, X. L., Lin, Y., 

"Graphene/TiO2 nanocomposites: synthesis, 

characterization and application in hydrogen evolution 

from water photocatalytic splitting", J. Mater. Chem., 

20, 2801-2806, (2010). 

[59] Jia, L., Wang, D. H., Huang, Y. X.,  Xu, A. W., Yu, H. 

Q., "Highly Durable N-Doped Graphene/CdS 

Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic 

Hydrogen Evolution from Water under Visible Light 

Irradiation", J. Phys. Chem. C, 115, 11466–11473, 

(2011). 

[60] Fan, W., Lai, Q., Zhang, Q., Wang, Y., 

"Nanocomposites of TiO2 and Reduced Graphene 

Oxide as Efficient Photocatalysts for Hydrogen 

Evolution", J. Phys. Chem. C, 115, 10694–10701, 

(2011). 

[61] Li, Q., Guo, B., Yu, J., Ran, J., Zhang, B., Yan, H., 

Gong, J. R., "Highly Efficient Visible-Light-Driven 

Photocatalytic Hydrogen Production of CdS-Cluster-

Decorated Graphene Nanosheets", J. Am. Chem. Soc., 

133, 10878–10884, (2011).  

[62] Lv, X. J., Zhou, S. X., Zhang, C., Chang, H. X., Chen, 

Y., Fu, W. F., "Synergetic effect of Cu and graphene as 

cocatalyst on TiO2 for enhanced photocatalytic 

hydrogen evolution from solar water splitting ", J. 

Mater. Chem., 22, 18542-18549, (2012). 

[63] Zhang, X., Sun, Y., Cui, X., Jiang, Z., "A green and 

facile synthesis of TiO2/graphene nanocomposites and 

their photocatalytic activity for hydrogen evolution", 

Int. J. Hydrogen Energy, 37, 811–815, (2012). 

[64] Cheng, P., Yang, Z., Wang, H., Cheng, W., Chen, M., 

Shangguan, W., Ding, G., " TiO2–graphene 

nanocomposites for photocatalytic hydrogen production 

from splitting water", Int. J. Hydrogen Energy, 37, 

2224–2230, (2012). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003652
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Fu%2C+X
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Xu%2C+Y
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJintao%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AZhigang%20Xiong
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AX.%20S.%20Zhao
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135041771100068X
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Chen%2C+C
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Cai%2C+W
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Long%2C+M
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhou%2C+B
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wu%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wu%2C+D
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Feng%2C+Y
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ABaojun%20Li
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHuaqiang%20Cao
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910005370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910005370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910005370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910005370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910005370
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AZhigang%20Xiong
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ALi%20Li%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJizhen%20Ma
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AX.%20S.%20Zhao
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/cc
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/cc
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AErping%20Gao
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AWenzhong%20Wang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMeng%20Shang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJiehui%20Xu
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/cp
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/cp
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381116911001130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381116911001130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381116911001130
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Fu%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wang%2C+X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337311001871
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337311001871
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337311001871
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337311001871
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhang%2C+L+L
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Xiong%2C+Z
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhao%2C+X+S
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AXiao-Yan%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AXiao-Yan%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AXiao-Li%20Cui
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYuehe%20Lin
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYuehe%20Lin
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Jia%2C+L
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wang%2C+D
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Huang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Xu%2C+A
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yu%2C+H
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yu%2C+H
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Fan%2C+W
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Lai%2C+Q
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhang%2C+Q
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Li%2C+Q
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Guo%2C+B
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yu%2C+J
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Ran%2C+J
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Zhang%2C+B
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yan%2C+H
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yan%2C+H
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Gong%2C+J+R
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AXiao-Jun%20Lv
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AShi-Xiong%20Zhou
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AChen%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHai-Xin%20Chang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYong%20Chen
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AWen-Fu%20Fu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008846
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008846
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008846
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008846
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199/37/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911024827


 

 Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 87 (2016)  01 

کا
تو

فو
ي 

ها
رد

ارب
و ک

ن 
راف

گ
ت

تي
يس

ال
 

[65] Lv, X. J., Fu, W. F., Chang, H. X., Zhang, H., Cheng, J. 

S., Zhang, G. J., Song, Y., Hu, C. Y., Li, J. H., 

"Hydrogen evolution from water using semiconductor 

nanoparticle/graphene composite photocatalysts 

without noble metals", J. Mater. Chem., 22, 1539-1546, 

(2012). 

[66] Xiang, Q., Yu, J., Jaroniec, M., "Synergetic Effect of 

MoS2 and Graphene as Cocatalysts for Enhanced 

Photocatalytic H2 Production Activity of TiO2 

Nanoparticles", J. Am. Chem. Soc., 134, 6575–6578, 

(2012). 

[67] Li, X., Wen, J., Low, J., Fang, Y., Yu, J., "Design and 

fabrication of semiconductor photocatalyst for 

photocatalytic reduction of CO2 to solar fuel", Sci. 

China Mater., 57, 70-100, (2014). 

[68] Liang, Y. T., Vijayan, B. K., Gray, K. A., Hersam, M. 

C., "Minimizing Graphene Defects Enhances Titania 

Nanocomposite-Based Photocatalytic Reduction of CO2 

for Improved Solar Fuel Production", Nano Lett., 11, 

2865–2870, (2011). 

[69] Yu, J., Jin, J., Cheng, B., Jaroniec, M., "A noble metal-

free reduced graphene oxide–CdS nanorod composite 

for the enhanced visible-light photocatalytic reduction 

of CO2 to solar fuel", J. Mater. Chem., 2, 3407-3416, 

(2014). 

[70] Wang, P. Q., Bai, Y., Luo, P. Y., Liu, J. Y., 

"Graphene–WO3 nanobelt composite: Elevated 

conduction band toward photocatalytic reduction of 

CO2 into hydrocarbon fuels", Catal. Commun., 38, 82–

85, (2013). 

[71] Kumar, P.,  Sain, B.,  Jain, S. L., "Photocatalytic 

reduction of carbon dioxide to methanol using a 

ruthenium trinuclear polyazine complex immobilized 

on graphene oxide under visible light irradiation", J. 

Mater. Chem., 2, 11246-11253, (2014). 

[72] Shown, I.,  Hsu, H. C.,  Chang, Y. C., Lin, C. H., Roy, 

P. K., Ganguly, A., Wang, C. H., Chang, J. K., Wu, C. 

I., Chen, L. C., Chen, K. H., "Highly Efficient Visible 

Light Photocatalytic Reduction of CO2 to Hydrocarbon 

Fuels by Cu-Nanoparticle Decorated Graphene Oxide", 

Nano Lett., 14, 6097–6103, (2014). 

[73] Fernández-Ibáñez, P., Polo-López, M. I., Malato, S., 

Wadhwa, S., Hamilton, J. W. J., Dunlop, P. S. M., 

D’Sa, R., Magee, E., O’Shea, K., Dionysiou, D. D., 

Byrne, J. A., "Solar Photocatalytic Disinfection of 

Water using Titanium Dioxide Graphene Composites", 

Chem. Eng. J., 261, 36–44, (2015). 

[74] Keane, D. A., McGuigan, K. G., Ibáñez, P. F., 

Polo-López, M. I., Byrne, J. A., Dunlop, P. S. M., 

O'Shea, K., Dionysioufg, D. D., Pillai, S. C., "Solar 

photocatalysis for water disinfection: materials and 

reactor design", Catal. Sci. Technol., 4, 1211-1226, 

(2014). 

[75] Gao, P., Liu, J., Sun, D. D., Ng, W., "Graphene oxide–

CdS composite with high photocatalytic degradation 

and disinfection activities under visible light 

irradiation", J. Hazard. Mater., 250–251, 412–420, 

(2013). 

[76] Zhang, Y., Zhu, Y., Yu, J., Yang, D., Ng, T. W., Wong, 

P. K., Yu, J. C., "Enhanced photocatalytic water 

disinfection properties of Bi2MoO6–RGO 

nanocomposites under visible light irradiation", 

Nanoscale, 5, 6307-6310, (2013). 

[77] Liu, L., Bai, H., Liu, J., Sun, D. D., "Multifunctional 

graphene oxide-TiO2-Ag nanocomposites for high 

performance water disinfection and decontamination 

under solar irradiation", J. Hazard. Mater.,  261, 214–

223, (2013). 

[78] Gao, P., Ng, K., Sun, D. D., "Sulfonated graphene 

oxide–ZnO–Ag photocatalyst for fast photodegradation 

and disinfection under visible light", J. Hazard. Mater., 

262, 826–835, (2013). 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AXiao-Jun%20Lv
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AWen-Fu%20Fu
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHai-Xin%20Chang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHao%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJin-Sheng%20Cheng
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJin-Sheng%20Cheng
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AGui-Ju%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYang%20Song
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AChun-Yan%20Hu
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJing-Hong%20Li
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJing-Hong%20Li
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Xiang%2C+Q
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Yu%2C+J
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Jaroniec%2C+M
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJiaguo%20Yu
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJian%20Jin
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ABei%20Cheng
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMietek%20Jaroniec
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673671300157X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673671300157X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673671300157X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673671300157X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673671300157X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15667367/38/supp/C
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3APawan%20Kumar
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ABir%20Sain
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ASuman%20L.%20Jain
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Shown%2C+I
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Hsu%2C+H
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Chang%2C+Y
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Lin%2C+C
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Roy%2C+P+K
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Ganguly%2C+A
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wang%2C+C
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Chang%2C+J
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wu%2C+C
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Wu%2C+C
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Chen%2C+L
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Chen%2C+K
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300109X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300109X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300109X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300109X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894/250/supp/C
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYan%20Zhang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYukun%20Zhu
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ADongjiang%20Yang
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ATsz%20Wai%20Ng
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3APo%20Keung%20Wong
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJimmy%20C.%20Yu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300513X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300513X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300513X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941300513X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894/261/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413006997
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413006997
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413006997
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894/262/supp/C

