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 -1مقدمه:
با در نظر گرفتن توجه دانشممماندان به گرافن و امید به کاربردهای مختلف آن در آینده نزدیک ،تالش های تحقیقاتی زیادی به
روش های تولید ،درک سمماختار و خواص گرافن اختصمماص داده شممده اسمم

به طور کلی انتظار می رود که گرافن تنها از یک الیه

تشمملی شممده باشممد ،اما عالقه قاب توجهی برای تحقیق در مورد گرافن دو الیه و کم الیه نیز وجود دارد روش های مختلفی برای
تولید گرافن وجود دارد که هر کدام معایب و مزایای خود را دارد روشهای سنتز گرافن کالً به چهار روش کلی تق سیم شده ا س :
 )1رسوبدهی شیایایی از فاز بخار ) (CVDو رشدهای

هابافته1

 )2الیهبرداری میلروملانیلی از گرافی ،
 )3رشد هابافته در سطوح اللتریلی عایق مانند SiC

 )4ایجاد تعلیق کلوئیدی از گرافن ساخته شده از گرافی  ،مشتقات گرافی (مانند اکسید گرافی ) و ترکیبات بین الیهای گرافی
انواع مختلف گرافن شمممام تک الیه ،دو الیه و چند الیه ،دارای کاربردهای بالقوه در زمینه های مختلف هسمممتند در ادامه به طور
مختصر به ذکر روشهای سنتز ،خصوصیات ،روشهای تعیین خصوصیات و کاربردهای گرافن میپردازیم.
 -2روشهای ساخت انواع مختلف گرافن
تاکنون روشهای متعدد شیایایی و فیزیلی برای تولید انواع مختلف گرافن (از تک الیه تا چند الیه) مطرح شده اس که برخی از
این روشها در ذی آورده شده اس :
روشهای پایین به باال
رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار ) (CVDو رشد همبافته [2و]1
رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار با پالسما غنی شده []1
در حضور بستر فلزی (مانند روتنیوم ،نیل و مس) []3-6
در عدم حضور بستر []7
رشد هابافته بر روی بستر  SiCعایق [9و]8
گرماکافت [11و]11

Epitaxial Growth
1

1

روشهای باال به پایین
الیهبرداری مکانیکی [13و]12
چسب نواری []13
سوزن میلروسلوپ نیروی اتای []14

سنتز شیمیایی []11
با امواج فرا صوتی []16
کاهش []17
روش اللتروشیایایی [19و]18
باز کردن نانولولههای کربنی [21و]21
تبدیل نانوالماس []22
تبخیر قوس الکتریکی گرافیت در حضور مخلوط  H2/Heگازی []1

هریک از این روشها مزایا و معایب خاص خود را دارند ،که در ادامه بطور مختصر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد
روش الیهبرداری ملانیلی با استفاده از چسب نواری ،برای تولید گرافن تکالیه و کم الیه مناسب اس اما راندمان تولید پائین
اس

روش  CVDبا وجود اینکه پتانسی زیادی برای تولید گرافن با سطح بزرگ از خود نشان میدهد ،اما نیاز به انتقال ناونه به

بسترهای دیگر از طریق انتقال ملانیلی یا از طریق فرآوری محلول به منظور ایجاد وسای سودمند را دارد این روش پتانسی
زیادی برای تولید مقدار زیادی از گرافن با هدف استفاده برای کاربردهای اللترونیلی را داراس []23
تجزیه حرارتی ویفر  SiCتح خأل باال روش دیگری برای تهیه گرافن اسممم

این روش نیاز به درجه حرارت باال بیش از 1111

درجه سانتیگراد برای تصعید سیلیلون دارد و کربنهای باقیمانده به شل گرافن مرتب می شوند این روش میتواند برای الگودهی
گرافن 2مورد ا ستفاده قرار گیرد که برای کاربردهای اللترونیلی منا سب ا س
الیههاس

عالوه بر آن انتقال به بسترهای دیگر دشوار اس

نقطه ضعف این روش ب سیاری نقص ساختاری در

هاچنین ،نیاز به شرایط خأل باال دارد و در نتیجه گران اس []23

تبدی نانوالااس ،تبخیر قوس اللتریلی گرافی در ح ضور مخلوط  H2/Heو ر سوبدهی شیایایی از فاز بخار با پال ساا غنی شده
با میلروویو نیز برای تولید گرافن استفاده شده اس
ایجاد تعلیق کلوئیدی از گرافی و م شتقات گرافی

این روش باعث تولید مقادیری از سایر مواد ناخواسته کربنی میشود []23
مانند اک سیدهای گرافی  ،ترکیبات بین الیهای گرافی  3و گرافی

ب سطپذیر4

روش دیگری برای سنتز گرافن اس .
2

Patterned Graphene
Graphite Intercalation Compounds
4
Expandable Graphite
3

2

اگر ماده شروعکننده گرافی باشد ،تعلیق کلوئیدی از گرافن میتواند در حاللهای مختلف به دس آید اما گرافن به دس آمده با
غلظ کم در اندازه کوچک اسمم

هاچنین باقی مانده حالل ها مالن اسمم بر روی سممطح گرافن باقی بااند و کاربردهای آن را

محدود کند []23
در مورد اک سید گرافی  ،روش شام اک سیدا سیون اولیه گرافی به اک سید گرافی ا س

پس از آن اک سید گرافی به صورت

ملانوشیایایی یا حرارتی به اکسید گرافن ) (GOxتبدی می شود و به دنبال آن با کاهش اکسید گرافن ،گرافن ایجاد می شود این
روش برای تولید گرافن در مقیاس و راندمان باال مناسب اس  ،اما با این وجود روشی وق گیر اس و از واکنشگرهای اکسیدکننده
و کاهشدهنده خطرناک و سای استفاده می شود در واقع ،اکسید گرافن عایق اس و از لحاظ هدای  ،تفاوت زیادی با گرافن دارد
با وجودی که این گروه های عاملی اک سیدی را می توان با کاهش دادن 1تا حدی از بین برد ،اما مقدار قاب توجهی نقص ساختاری
ایجاد میشود که خواص اللترونیلی را تح تأثیر قرار میدهد []23
برای تهیه گرافن هاچنین می توان از روش های ورقه ورقه شممدن گرافی توسممط واکنش های شممام مواد بین الیه ای ،6یا از طریق
شوک حرارتی بعد از در معرض قرار دادن گرافی طبیعی یا ب سطپذیر با ا سید نیز ا ستفاده کرد با این حال ،این روشها وق گیر
هستند []23
الیه برداری اللترو شیایایی از گرافی  ،روش دیگری برای تولید گرافن ا س

اما این روشها نیز نیاز به ولتاژ باال دارد و معاوالً چند

مرحلهای و زمانگیر هستند [ ]23بنابراین ،ارائه یک روش آسان ،ساده و مستقیم برای تولید گرافن در مقیاس باال و بدون نقص با
مساح بزرگ یک چالش بزرگ اس .

 -2خصوصیات گرافن
با در نظر گرفتن توجه دانشمماندان به گرافن و امید به کاربردهای مختلف آن در آینده نزدیک ،تالش های تحقیقاتی زیادی به درک
ساختار و خواص گرافن اختصاص داده شده اس

به طور کلی انتظار میرود که گرافن تنها از یک الیه تشلی شده باشد ،اما عالقه

قاب توجهی برای تحقیق در مورد گرافن دو الیه و کم الیه نیز وجود دارد گرافن های دو الیه و کم الیه به ترتیب شممام  2و  3تا
 11الیه از این ورقههای دو بعدی هستند ساختار گرافن شام بیش از  11عدد از این ورقههای دوبعدی به عنوان گرافن ضخیم در
نظر گرفته شده و کاتر مورد عالقه دان شاندان ا س [ ]24گرافن و ضعی خود را از یک ماده نا شناخته به یک ستاره پرفروغ در
زمینههای مختلف علم و فناوری تغییر داده اس [ ]24این به دلی خصوصیات استثنایی گرافن شام چگالی باالی جریان ،حا
و نق بالستیک ،بیاثر بودن شیایایی ،هدای حرارتی باال ،عبور نوری و آبگریزی فوقالعاده در مقیاس نانومتر اس [21و]12
هاانطور که قبالً گفته شد گرافن تک الیه به عنوان یک ورقه دو بعدی از اتمهای کربن که به صورت شبله ای شش ضلعی کنار
هم قرار گرفتهاند ،تعریف شده اس [ ]24گرافن دارای هیبرید  sp2اس و اتمهای کربن سه پیوند قوی کوواالنسی ) (σدر صفحه
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ت شلی میدهند که ساختار شش ضلعی را ت شلی میدهند و هاچنین دارای یک اوربیتال عاود بر صفحه ه ستند که ت شلی
پیوندهای  πخارج از صفحه را می دهند این پیوندها میتوانند برهم کنش بین الیه های مختلف گرافن را در گرافن چندالیه کنترل
کنند []24
گرافن طبیعی یک شبه فلز یا یک نیاهر سانا با گاف نواری صفر ا س و هاچنین دارای تحرکپذیری اللترونی ب سیار باال در دمای
اتاق ا س

خواص نوری منح صر به فرد گرافن ،موجب بروز یک شفافی باالی غیرمنتظره برای یک تک الیه اتای شده ا س

تک الیه گرافن  πα ≈ ٪2.3از نور سفید فرودی بر روی خود را جذب میکند که در آن  αثاب

یک

ساختار ریز شبله اس []26،27

گرافن تک الیه هاچنین به عنوان یلی از قوی ترین مواد در نظر گرفته می شمممود با در نظر گرفتن این خواص جالب جدید گرافن
انتظار میرود که مرزهای جدیدی در زمینه کاربردهای گرافن باز شود []24
گرافن دو الیه به عنوان نیاهرسانای بدون گاف در نظر گرفته شده اس

گرافن تک الیه و دو الیه شفافی بسیار باال برای امواج نور

در محدوده ماوراء بنفش تا مادون قرمز از خود نشان میدهند و میتوانند در ساخ اللترودهای شفاف در سلولهای خورشیدی
کاربرد داشته باشند []28
تجزیه و تحلی سمماختار باند (گاف انرژی) گرافن کم الیه ،گافی را نشممان نای دهد این سمماختار به طور فزاینده ای با افزایش تعداد
الیهها فلزی می شود چند الیه گرافن ،مساح
الیه گرافن هاچنین قابلی

سطح بسیار باال ،تقریباً قاب مقایسه با تک الیه گرافن را نشان میدهد [ ]29چند

خوبی برای عام دار شدن با مواد مختلف را به صورت کوواالنسی و غیرکوواالنسی از خود نشان میدهد

که منجر به ح شدن آن در حاللهای مختلف میشود []31

 -3تعیین خصوصیات گرافن
تلنیک های مختلفی می تواند برای تعیین خصمموصممیات گرافن و مشممتقات آن به کار گرفته شمموند (شممل  )1از جاله تلنیک های
متداول مورد اسمممتفاده میلروسممملوپ اللترونی عبوری ) ،(TEMپراش اللترونی ) ،(EDمیلروسممملوپ اللترونی عبوری با قدرت
تفلیک باال ) ،(HRTEMمیلروسمملوپ تون زنی روبشممی ) ،(STMمیلروسمملوپ نیروی اتای ) ،(AFMمیلروسمملوپ اللترونی
روبشمی ) ،(SEMپراش اشمعه ایلس ) ،(XRDطیفسمنجی فوتواللترون اشمعه ایلس ) ،(XPSطیفسمنجی رامان و تبدی فوریه
مادون قرمز ) (FT-IRه ستند ( شل  )1به طور کلی ،از این تلنیکها می توان برای تعیین خ صو صیاتی مانند مورفولوژی ،تعداد
الیهها ،کیفی ساختارها ،ساختار بلوری و خواص ذاتی مواد مبتنی بر گرافن استفاده کرد []31

4

شکل  -1الف) ت صویر میلرو سلوپ اللترونی عبوری ) ،]32[ (TEMب) پراش اللترونی) ،]32[ (EDج) میلرو سلوپ اللترونی
عبوری با قدرت تفلیک باال ) ،]33[ (HRTEMد) میلروسملوپ تون زنی روبشمی ) ،]34[ (STMه) میلروسملوپ نیروی اتای
) ،]31[(AFMو) میلروسمملوپ اللترونی روبشممی ) ، ]36[ (SEMز) پراش اشممعه ایلس ) ،]37[ (XRDح) طیفسممنجی
فوتواللترون اشعه ایلس ) ،]38[ (XPSط) طیفسنجی رامان [ ]39و ی) تبدی فوریه مادون قرمز ) (FTIRاز گرافن []39
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 -4کاربردهای گرافن
انواع مختلف گرافن شممام تکالیه ،دوالیه و چندالیه ،دارای کاربردهای بالقوه در زمینههای مختلف هسممتند هاانطور که در باال
گفته شد گرافن سخ ترین و نازکترین مادهای ا س که ب شر تاکنون به آن د س یافته ا س

این ماده با وجود اینکه ساختار

متراکای دارد ،به عل ضممخام بسممیار اندکش که برابر با ضممخام یک اتم کربن اس م  ،نور را از خود عبور میدهد و از شممفافی
باالیی برخوردار اس ؛ هاچنین آسانی تهیه و رسانا بودن این ماده که حتی رساناتر از مس اس و قابلی آن در عبور دادن گرما و
جریان اللتری سیته آن را به گزینهای جدید برای ا ستفاده در صفحههای نوری و کامپیوترها تبدی کرده ا س
برابر فشاری که موجب از هم گسیختگی شود 211 ،تا  311برابر فوالد ا س و حتی سخ تر از الااس اس

تحا این ماده در
گرافن بسیار سبک و

انعطاف پذیر اس م ؛ با این ویژگی ها بی جه نیس م که گرافن را یک ابر ماده می نامند و پیش بینی می شممود که این ماده در آینده
انقالبی را در صنع اللترونیک پدید بیاورد
این ماده جایگزین سیلیلون در محصوالت اللترونیلی محسوب میشود گرافن دارای چندین ویژگی اس که آن را برای کاربردهای
اللترونیک مطلوب می سازد یلی از این خواص ،قابلی حرک ب سیار باالی حام های بار در آن ا س

اللترون ها در گرافن ن سبتاً

آزادانه حرک میکنند هاچنین گرافن میتواند با یک تک موللول گاز واکنش نشان بدهد و در نتیجه برای ساخ ماده ردیاب در
حسگرها از جذابی زیادی برخوردار اس [ ]41بنابراین گرافن میتوانند کاربردهای مختلفی داشته باشد (شل  ]41[ )2برخی از
کاربردهای گرافن میتواند موارد زیر باشد [:]41
 استفاده بهجای فیبرهای کربن در کامپوزی ها که نتیجتاً باعث ایجاد هواپیااها و ماهوارههای سبکتر میگردد.
 ا ستفاده بهجای سیلیلونهای نیاهر سانا در ترانزی ستورها به دلی خواص ر سان شی فوق العاده گرافن در این ماده اللترونها
میتوانند  111برابر سمممریع تر از اللترون های حاضمممر در سمممیلیلون حرک کنند بههاین عل به طور بالقوه گرافن می تواند
کاربردهای زیادی در صنایع اللترونیک داشته باشد این ماده در حال حاضر اصلیترین رقیب سیلیلون به شاار میرود.
 جاسازی کردن گرافن در پالستیک که میتواند پالستیک مذکور را رسانا کند.
 املان باال بردن دوام باتریها با استفاده از غبار گرافنی
 کاربرد در اللترونیک نوری
 ایجاد پالستیکهایی سخ تر ،مستحلمتر و سبکتر
 کاربرد بهعنوان پوشش شفاف رسانا برای سلولهای خورشیدی و ناایشگرها مزی اصلی گرافن در این اس که میتواند نور و
اللتریسیته را از خود عبور دهد.
 ایجاد توربینهای بادی کارآمدتر
 ایجاد ایاپلن های مستحلمتر (پزشلی)
 کاربرد در تجهیزات ورزشی
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 ایجاد ابرخازنها
 کاربرد برای پیشرف صفحات و ناایشگرهای لاسی و انعطافپذیر
 کاربرد در ناایشگرهای کریستال مایع)(LCD
 کاربرد در دیودهای گسی نور ) (LEDو دیودهای ارگانیک گسی نور)(OLED
 ساخ جوهرهای رسانا برای پوشش

شل  -2کاربردهای مختلف گرافن [42و]41
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