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 -1مقدمه:
گرافن ورقهای دو بعدی ( )2-Dاز اتمهای کربن در یک پیکربندی ششش

ضششیعی (النه زنبوری) اسششت اتمهای کربنی در گرافن با

هیبرید  SP2به هم مت صل شدهاند گرافن جدیدترین ع ضو خانوادهی مواد کربنی گرافیتی چند بعدی میبا شد این خانواده شامل
فولرن بهعنوان نانومادهی صفر بعدی ( ،)0-Dنانولولههای کربنی به عنوان نانومادهی یک بعدی ( )1-Dو گرافیت بهعنوان یک ماده
سه بعدی ( )3-Dمی باشد اصطالح گرافن برای اولین بار در سال  1891معرفی شد که از ترکیب کیمه گرافیت و یک پسوند (ان)
که به هیدروکربنهای آروماتیک چند حیقهای 1اشششاره دارد ایجاد شششد غیر از گرافن تکالیه و دوالیه ،الیههای گرافنی از  3تا 10
الیه را به نام گرافن کم الیه 2و بین  10تا  30الیه را به نام گرافن چند الیه ،گرافن ضششش یم  3و یا نانو بیور های نازک گرافیتی،
مینامند در این مقاله به طور م تصر به توصیف گرافن و تاری چه کشف گرافن میپردازیم.

 -2معرفی گرافن
گرافن ورقهای دو بعدی ( )2-Dاز اتمهای کربن در یک پیکربندی ش

ضیعی (النه زنبوری) میبا شد که اتمها با هیبرید  SP2به

هم متصششل شششدهاند [ ]3-1گرافن جدیدترین عضششو خانواده مواد کربنی گرافیتی چند بعدی میباشششد ،که شششامل فولرن بهعنوان
نانومادهی صفر بعدی ( ،)0-Dنانولولههای کربنی بهعنوان نانومادهی یک بعدی ( )1-Dو گرافیت بهعنوان یک ماده سه بعدی (-D
 )3میباشد (شکل 7[ )1و]1
صفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتمهای کربن تشکیل می شوند در یک صفحه گرافن ،هر اتم کربن با  3اتم کربن دیگر پیوند
داده ا ست ( شکل  )3این سه پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای بین آن ها با یکدیگر م ساوی و برابر با  120°ا ست در این
ضیعیهای منتظم را در حالت ایدهآل ایجاد میکنند (شکل )3

حالت ،اتمهای کربن در وضعیتی قرار میگیرند که شبکهای از ش

طول پیوند کربن-کربن در گرافن در حدود  041.2نانومتر است [8و]9
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شکل  -2فرمهای م تیف کربن گرافیتی []10

شکل  -3ساختار اتمی صفحه گرافن :در این شکل اتمهای کربن با نقاط سیاه و پیوندها با نقطه چین نمای

داده شدهاند []1

گرافن تکالیه ساختار زیر بنایی برای ساخت ساختارهای کربنی میبا شد که اگر بر روی هم قرار بگیرند توده سه بعدی گرافیت را
تشکیل میدهند بر هم کن

بین این صفحات از نوع واندروالسی با فاصیهی بین صفحهای  04330نانومتر میباشد (شکل  )2اگر

تک الیه گرافنی حول محوری لوله شود ،نانو لوله کربنی شبه یک بعدی و اگر به صورت کروی پیچانده شود فولرن شبه صفر بعدی
را شکل میدهد (شکل ]8[ )3

2

در یک صفحه گرافن ،هر اتم کربن یک اوربیتال در خارج از صفحه دارد این اوربیتال مکان منا سبی برای پیوند با برخی گروههای
عامیی و همچنین اتم های هیدروژن ا ست پیوند بین اتمهای کربن در صفحه کواالن سی بوده و ب سیار محکم ا ست بنابراین گرافن
استحکام بسیار زیادی دارد و انتظار میرود که نانولولههای کربنی نیز استحکام زیادی داشته باشند گرافیت نیز که یک ماده کربنی
پر مصرف و شناخته شده است ،از روی هم قرار گرفتن الیههای گرافن و تشکیل یک ساختار منظم تشکیل می شود همانطور که
میدانیم ،گرافیت ب سیار نرم ا ست آنچه الیههای گرافن را روی یکدیگر نگه میدارد ،پیوندهای واندروالس بین آنها ست این پیوند
بسششیار ضششعیف اسششت بنابراین الیههای گرافن به راحتی میتوانند روی هم بیغزند و به همین دلیل گرافیت (نوک مداد سششیاه) نرم
است []1
الیههای گرافنی از  3تا  10الیه را به نام گرافن کم الیه و بین  10تا  30الیه را به نام گرافن چند الیه ،گرافن ض یم و یا نانو بیور-
های نازک گرافیتی مینامند [11و]12

 -3تاریخچهی کشف گرافن

اصششطالح گرافن برای اولین بار در سششال  1891معرفی شششد که از ترکیب کیمهی گرافیت و یک پسششوند (ان) که به هیدروکربنهای
آروماتیک چند حیقهای ا شاره دارد ایجاد شد این نام برای تو صیف یک تک الیه از گرافیت در یک ساختار بزرگتر مانند ترکیبات
بین الیهای گرافیت مورد استفاده قرار گرفت (شکل 1.[ ).و]13
هر چند که این مفهوم به طور تئوری ن ستین بار در سال  18.7توسط فیییپ واالس به عنوان یک نقطه شروع برای درک خواص
الکترونیکی گرافیت سه بعدی مطرح شد [ ].،10پس از آن زمان تالشهای زیادی برای ساخت آن صورت گرفت اما ق ضیهای به
نام ق ضیهی مرمین-واگنر در مکانیک آماری و نظریهی میدانهای کوانتومی (بر ا ساس عیم فیزیک) وجود دا شت که ساخت یک
مادهی دوبعدی را غیرممکن و چنین مادهای را غیرپایدار و صرفا یک ماده نظری میدانست [8و].

شکل  -.ترکیبات بین الیهای گرافیت ) (graphite intercalation compoundsو []11
3

همین مسئیه باعث شد با وجود اینکه این ماده توسط افرادی ساخته شده بود در طی سالها همچنان ناشناخته باقی بماند و تا سال
 200.هیچگونه توجهی به بررسی خصوصیات گرافن نشود.
در طی سالها تک الیههایی از گرافیت در یک ساختار بزرگتر مانند ترکیبات بین الیهای گرافیت با میکرو سکوپ الکترونی عبوری
دیده شدند [ ]8ساختارهایی که در واقع اکسید گرافن (ورقهی از گرافن که با گروههای هیدروکسیل و اپوکسید پوشیده شده است)
یا اکسششید گرافن کاه
گرافن کاه

یافته .بودند که با میکروسششکوپ الکترونی عبوری (اکسششید گرافن توسششط روئس و ووگت 18.9 ،و اکسششید

یافته تو سط بوئم و هوفمن )1812 ،دیده شدند ساخت گرافن اک سید به سال  1908برمیگردد با قراردادن گرافیت

در اسیدهای قوی ،مادهای بدست آمد که در آن زمان کربونیک اسید نام گرفت [ ]17برودی تصور میکرد که فرم جدیدی از کربن
با وزن مولکولی  33به نام گرافون ک شف کرده ا ست ولی در واقع بعدها م ش ص شد که او یک سو سپان سیون از بیورهای کوچک
گرافن اکسید ساخته است (شکل  0الف) [ ]17در سال  ،18.9روئس و ووگت میکروسکوپ الکترونی عبوری را به کار بردند و بعد
از خ شک کردن یک قطره از سو سپان سیون گرافن اک سید بر روی گرید  ،TEMتکههایی با ض امت کمتر از چند نانومتر م شاهده
کردند [ ]19در سششال  1812بوئم و هوفمن جسششتجوی زیادی برای پیدا کردن نازکترین قطعه از گرافن اکسششید کاه

یافته انجام

دادند و تعدادی تک الیه پیدا کردند (شششکل  0ب) [ ]18ولی این مشششاهدات تا سششالهای  2008الی  2010توجه زیادی به خود
معطوف نکرد [ ]20در واقع بوئم و هوفمن در تش یص سال  1812به کانتراست نسبی  TEMاستناد کرده بودند که روشی است
که پایهی تحقیقات دقیق امروز نمیبا شد( زیرا کانترا ست به شدت به شرایط  Focusingواب سته می با شد ).با این وجود ،امروزه
کار بوئم و هوفمن ( )1812بهعنوان اولین مشاهده ی ورقههای گرافن با میکروسکوپ الکترونی عبوری در نظرگرفته میشود.

شکل  -5الف) سوسپانسیون ساخته شده به وسییهی برودی و ب) تصویر از تکهی خییی نازکی از گرافیت اکسید کاه

یافته در سال 1812

[]20

Reduced Graphene Oxide
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با شروع دههی  ،1870گرافن تکالیه برای اولین بار بر روی سطح مواد دیگر با ا ستفاده از روش ر شد همبافته 0تولید شد []21
این گرافن ایجاد شده شامل یک شبکه ش

ضیعی از اتمهای کربن پیوند شده با هیبرید  Sp2با ض امت یک اتم بود فییم ر شد

یافته معموال با اسششتفاده از روشهای عیمی سششطح ،تجزیه و تحییل میشششد که در واقع در ناحیهی بزرگی متوسششطگیری میشششد و
هیچگونه بحثی در مورد کیفیت و پیو ستگی این الیهها نمی شد با این حال ،در بع ضی موارد انتقال بار قابل توجه از ب ستر به گرافن
رشد یافته و در برخی موارد ،هیبریداسیون بین اوربیتال  dاز اتم بستر و اوربیتال  πاز گرافن اتفاق میافتاد این به طور قابل توجهی
منجر به تغییر ساختار الکترونیکی گرافن رشد یافته می شد []21
همچنین با شروع سال  1880تالشهای ب سیاری برای ایجاد فییمهای ب سیار نازک از گرافیت با خراش دادن و یا مال

گرافیت در

برابر یک سطح دیگر (ورقه شدن میکرومکانیکی) انجام شد [ ]22اما در طول این سالها (تا سال  )200.هیچ مادهی کربنی نازک
تر از  00تا  100الیه تولید ن شد [ ]9در سال  ،2000کیم و همکاران

روش ورقه شدن میکرومکانیکی را تا حدی ا صالح کردند و

یک مداد 1با تکنولوژی باال ایجاد کردند آنها یک میکروکریسشششتال از گرافیت را به بازوی تیرک یک میکروسشششکوپ نیروی اتمی
) (AFMمتصل کردند و نوک این میکروکریستال را در طول یک ویفر سیییکون (شبیه به نوشتن با یک مداد) خراش دادند با این
روش مادهای به ض امت چند ده الیهی اتمی بدست آمد و مواد بدست آمده در واقع گرافیت نازک بود ،نه گرافن (شکل  )1به این
ترتیب کسی واقعا انتظار نداشت که چنین مادهای (گرافن) در طبیعت وجود داشته باشد []9

شکل  -6الف) نانومداد ) (Nanopencilب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMاز گرافن ض یم []9

این فرض بدبینانه تا سششال  200.باقی ماند در سششال  ،200.یک گروه از فیزیکدانان از دانشششگاه منچسششتر بریتانیا به رهبری آندره
گایم و کنستانتین نووسیف تغییری در مورد فرضیهی بیثباتی گرافن ایجاد کردند و نشان دادند که قضیهی مرمین-واگنر نمیتواند
کامالً درست باشد آنها یک روش متفاوت و در نگاه اول ساده لوحانه برای بدست آوردن گرافن ارائه دادند که منجر به تحولی عظیم
Epitaxial Growth
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در این ر شته شدند [ ]23،9آنها با ا ستفاده از چ سب نواری یک تک ورقهی گرافن (یک مونو الیه از اتمهای کربن) را از گرافیت با
روش ورقه ورقه شدن میکرومکانیکی 7جدا کردند و سپس آن را به یک ویفر سیییکون که با ورقهی نازکی از  SiO2پو شیده شده
بود منتقل کردند که میتواند به این شکل در زمینههای م تیف مورد استفاده قرار گیرد (شکل  )7جایزهی نوبل فیزیک  2010نیز
به خاطر ساخت مادهای دوبعدی به این دو دانشمند تعیق گرفت []8

شکل  -7الف) یک کیوخه از گرافیت ،ب) چسب و ج) یک ترانزیستور گرافن []8

ک شف گرافن به سیل عظیمی از تحقیقاتی بین المییی منجر شده ا ست با این حال ،مانند دیگر فرمهای دیگر تازه ک شف شده از
کربن ،مانند فولرنها و نانولولههای کربنی ،در دسششترس بودن مواد و فرآیندپذیری ،عوامل محدود کننده سششرعت در مراحل ارزیابی
کاربرد گرافن میباشد [ ]2.،23برای گرافن ،یک چال

مهم ،سنتز و تولید گرافن خالص با کیفیت و در مقیاس باال میباشد []2.

با در نظر گرفتن توجه دانششششمندان به گرافن و امید به کاربردهای م تیف آن در آیندهی نزدیک ،تالش های تحقیقاتی زیادی به
روشهای تولید ،درک سششاختار و خواص گرافن اختصششاص داده شششده اسششت که در مقاله بعد به طور م تصششر به این موارد پرداخته
میشود.
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