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 چکیده

گرافن سه بعدی ساختاری سه بعدی است که از کنار هم قرار گرفتن صفحات گرافن در کنار هم ساخته می شود. با قرار گرفتن 

به عنوان  یگرافن سه بعدگرافن در این ساختار دیگر مشکل توده ای شدن و کاهش خواص مربوط به این دلیل وجود نخواهد داشت. 

ها و ابرخازن ها( و به عنوان  ی)باتر یانرژ لیو تبد رهیدر ادوات ذخ ،یو حسگر یستیکاتال ید هاها، کاربر تیدر کامپوز یفاز افزودن

های مختلفی برای ساخت گرافن سه بعدی وجود دارد که از جمله . روشمورد استفاده قرار گرفته است آالینده از آب و هوا اذبج

 دروترمال و سولووترمال اشاره کرد.می توان به ترسیب از بخار شیمیایی، استفاده از الگو، هی

 گرافن سه بعدی، جاذب، سطح ویژه، هیدروترمال.:واژگان کلیدی
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 مقدمه

مختلف  یها نهیکه بتوانند در زم یبه مواد ازیروز به روز ن

 شیداشته باشند افزا یباالتر ییبازده و کارا یو عمل یقاتیتحق

هم چون نانوساختار  یدیجد یشرفتهیپمواد رو  نی. از اابدییم

 ،ی)به عنوان مثال: کربن فعال، نانولوله کربن یکربن یها

را به خود جلب کرده  یژه ایو گرافن( توجه و یکربن افینانوال

موجود فائق آمد.  یاند اند تا بتوان به کمک آن ها بر چالش ها

هم چون  یمختلف یها نهیدر زم یکربن یاز نانوساختارها

ادوات  ،یستیکاتال ،یحسگر ،یانرژ لیو تبد رهیذخ

 یها تیکننده در کامپوز تیو فاز تقو یکیو اپت یکیالکترون

 شود. یاستفاده م یمریپل

 

 خواص گرافن

گرافن یکی از این نانومواد پیشرفته کربنی است که ساختار 

دو بعدی تک الیه ای دارد که اتم های کربن در آن به صورت 

به روش الیه  2004ماده در سال ضلعی قرار گرفته اند. این  6

برای اولین بار ساخته و خواص آن اندازه  1الیه کردن مکانیکی

گیری شد. مشاهده شد که این ماده خواص ویژه ای دارد. از 

جمله این خواص می توان به ساختار به شدت منظم، سطح 

( TPa 1، مدول یانگ باال )[1]( g/2m 2630ویژه زیاد )

(، پایداری شیمیایی W/mK 5000، انتقال حرارت باال )[2]

، رسانایی Co 600 [4]، پایداری حرارتی زیاد حتی تا [3]زیاد 

و تحرک پذیری باالی  [5]( S/m 200الکتریکی باال )

اشاره کرد. گرچه تولید  [3]( Vs/2cm 250000الکترون )

گرافن به روش الیه الیه کردن مکانیکی برای اندازه گیری و 

بررسی خواص گرافن بسیار کارامد است اما این روش برای 

مصارفی که در آن به مقدار زیادی گرافن نیاز است مناسب 

گرافن در حجم نیست بنابراین باید روش هایی برای تولید 

وسیع ابداع می شد. تا کنون روش های جایگزین زیادی برای 

تولید گرافن توسعه داده شده است. یکی از این روش ها، رشد 

گذاری بخار رسوب گرافن روی کاتالیست فلزی به روش

است که برای کاربردهایی که در  2CVD [9-6] شیمیایی یا

                                                           
1Mechanical Exfoliation 
2 Chemical Vapor Deposition 
3Thermal Exfoliation 

با رسانایی الکتریکی باال آن ها الیه ای بسیار نازک از گرافن 

مورد نیاز است، مناسب است. گرافن را هم چنین می توان در 

 4یا فاز مایع 3حجم وسیع تر از روش الیه الیه کردن گرمایی

و  [10]( به عنوان ترکیب میانی GOبا تولید گرافن اکسید )

سپس احیاکردن آن تولید کرد. ماده حاصل پس از احیا کردن 

( و rGOگرافن اکسید با نام های گرافن اکسید احیا شده )

. در کنار مزیت های این [20-11, 5]گرافن شناخته می شود 

ه به این روش به روش مشاهده شده است که گرافن تولید شد

، توده ای 5دلیل داشتن عیوب ساختاری، پخش شدن نامناسب

و ساختار چند الیه آن خواصی متفاوت با گرافیت  6شدن

حاصل از الیه الیه کردن مکانیکی دارد و به ویژه خواص 

اما ساختار ویژه  [3]الکتریکی و سطح ویژه آن افت می کند 

آن این امکان را فراهم می کند تا در کاربردهای زیادی به 

 عنوان یک گزینه مطرح باشد.

 

 ای شدن گرافنتوده

نانوصفحات گرافن تمایل دارند بازآرایی انجام دهند و به 

صورت الیه الیه روی یکدیگر قرار گیرند. این حالت موجب 

می شود که سطح ویژه، کم شود و بسیاری از خواصی که به 

واسطه سطح در آنها وجود دارد به نحو چشمگیری کاهش 

 یابد. 

دن، برای فائق آمدن بر پخش شدن نامناسب و توده ای ش

روش های دیگری برای ساخت گرافن باید ابداع می شد تا 

خواص گرافن در حالت توده ای نیز در دسترس باشد و بتوان 

از آن در کاربردهای عملی استفاده کرد. یکی از این رویکردها 

قرار دادن صفحات گرافن دو بعدی در ساختار توده ای سه 

چون گرافن  بعدی است. به این ساختار نام های مختلفی هم

سه بعدی، فوم گرافن، اسفنج گرافن و ایروژل گرافن اطالق 

می شود. گرافن سه بعدی سطح ویژه و حجم تخلخل در 

دسترس باالیی دارد و در عین حال استحکام و رسانایی 

 الکتریکی مناسب و چگالی پایینی دارد.

4Liquid Phase Exfoliation 
5 Poor Dispersion 
6Restacking 
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ساختار های سه بعدی گرافن توجه فراوانی را به خود جلب 

و برای کاربرد های فراوانی مدنظر قرار دارند. در ادامه کرده اند 

به برخی خواص و کاربردهای گرافن سه بعدی اشاره خواهد 

 شد.

 

 خواص گرافن سه بعدی

خواص گرافن سه بعدی از دو عامل ناشی می شود؛ یکی 

خواص اجزای سازنده آن و دیگری ساختار متخلخل سه بعدی 

گیرند. با توجه به نحوه که صفحات گرافن در آن قرار می 

قرارگیری صفحات گرافن در ساختار سه بعدی، این ماده 

خواص ویژه ای خواهد داشت که این خواص در مواردی با 

خواص اجزاء سازنده و یا ساختار های سه بعدی دیگر نظیر 

متفاوت است.ترکیبی از  7گرافیت و گرافیت انبساط یافته

ساختار گرافن سه بعدی تخلخل های میکرو، مزو و ماکرو در 

وجود دارد. تخلخل های میکرو و مزو سطح ویژه زیادی را 

ایجاد می کنند و وجود تخلخل های ماکرو این اطمینان را 

. هم [21]می دهد که بتوان به این سطوح دسترسی داشت 

چنین ساختار سه بعدی موجب می شود که توده ای شدن 

صفحات گرافن کاهش یابد و انتقال جرم به سهولت اتفاق 

. مزیت دیگر این ساختار، استحکام مکانیکی قابل [22]بیافتد 

قبول و ساختار یکپارچه آن است که استفاده از آن و جمع 

 آوری آن را ممکن می سازد و از رهاشدن نانوصفحات گرافن

 .[23]و مشکالت زیست محیطی آن جلوگیری می نماید 

 

 کاربردهای گرافن سه بعدی

گرافن سه بعدی به عنوان فاز افزودنی در کامپوزیت ها، کاربرد 

های کاتالیستی و حسگری، در ادوات ذخیره و تبدیل انرژی 

)باتری ها و ابرخازن ها( و به عنوان جاذب مورد استفاده قرار 

 .[26-24, 21]گرفته است 

 

 کاربرد گرافن سه بعدی به عنوان جاذب

ساختار منحصر به فرد و ویژه گرافن سه بعدی که سطح ویژه 

باال و حفره های به هم پیوسته دارد این ماده را به عنوان 

                                                           
7Expanded Graphite 

گزینه مناسبی برای از  بین بردن آلودگی های مختلف از آب 

و هوا معرفی کرده است. عالوه بر این ویژگی ها قابلیت جذب 

زیادی برخوردار  باال و قابلیت استفاده مجدد نیز از اهمیت

است که گرافن سه بعدی این ویژگی ها را به صورت بالقوه 

. دو مکانیزم برای رفع آلودگی آب و هوا وجود [28, 27]دارد 

دارد؛ یکی جدا کردن آلودگی ها از آب یا هواست و دیگری 

تبدیل آلودگی ها به ترکیبات کم خطرتر طی واکنش 

شیمیایی است که معموال در حضور کاتالیست اتفاق می افتد. 

در هر دو زمینه از گرافن سه بعدی می توان استفاده کرد 

[23] . 

در زمینه مقابله با آلودگی هوا از گرافن سه بعدی برای جذب 

، گازهای زیان آور [30, 29]یا تبدیل گازهای گلخانه ای 

و گازهای سمی  SOx [31]و  NOxخروجی اگزوز نظیر 

استفاده می شود. مزیت  [32]دیگر نظیر استون  و فرمالدهید 

ساختار سه بعدی گرافن احیا شده در جذب گاز نسبت به 

بسیاری از مواد مورد استفاده در این زمینه به روشنی مشهود 

است. به عنوان مثال در اولین گزارشی که از جذب گاز توسط 

ورت گرفته است، بازده جذب استون از بازده دیگر این ماده ص

 .[33]مواد کربنی بیشتر است 

گرافن سه بعدی در محیط های آبی، پایداری باالیی دارد. 

بررسی ها نشان می دهد که این ماده می تواند در شرایط 

محیطی بسیار سخت هم چون اسید های قوی یا محلول های 

آبی حاوی نمک و حتی در محیط های آبی با حضور حالل 

( و DMFدی متیل فرماماید )-N,Nهای آلی همچون 

. با [34]پایداری خوبی از خود نشان می دهد ن سیکلوهگزا

توجه به این نکته و دیگر خواص آن، گرافن سه بعدی یکی از 

ادی است که برای از بین بردن آلودگی های موجود در آب مو

مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نوع آلودگی در محیط 

آبی، گرافن سه بعدی برای مقابله با سه دسته از آلودگی های 

 آب می تواند استفاده شود:

 8فلزات سنگین -1

8Heavy Metals 
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 9رنگینه های آلی -2

 11و حالل های آلی 10روغن ها -3

 

 گرافن سه بعدیهای ساخت روش

روش های مختلفی برای ساخت گرافن سه بعدی پیشنهاد 

شده است که می توان آن ها را در دو گروه دسته بندی کرد. 

گروه اول سنتز مستقیم گرافن سه بعدی از منابع کربن هم 

 12چون متان، اتانول و قندها است. گروه دوم گردآوری

لف است. صفحات گرافن اکسید یا گرافن به روش های مخت

در ادامه مهم ترین روش های ساخت گرافن سه بعدی معرفی 

 می شوند.

 

 14CVDبه روش  13رشد دادن روی الگو

( یک روش مناسب برای CVDرسوبگذاری بخار شیمیایی )

رشد گرافن با کنترل ابعاد و تعداد الیه هاست. برای رشد 

از کاتالیست های مسطح استفاده می  CVDگرافن به روش 

شود حال اگر از کاتالیست سه بعدی مانند فوم نیکل استفاده 

. [38-35, 24]شود می توان گرافن سه بعدی را سنتز کرد 

های از طریق حل شدن در محلولپس از حذف کاتالیست 

گرافن سه بعدی با مورفولوژی و  ،اسیدی یا بازی مناسب

 خواص کنترل شده حاصل می شود. 

و همکارانش با استفاده از کاتالیست فوم نیکل گرافن  15چنگ

سنتز کردند و سپس با وارد  CVDسه بعدی را به روش 

 PDMSبه ساختار آن کامپوزیت گرافن/ 16PDMSکردن 

 1شکل . طرح کلی از مراحل ساخت در [24]سنتز شده است

 Co 1000در  4CHشان داده شده است. با تجزیه حرارتی ن

و فشار محیط با نرخ تزریق گاز ثابت و در حضور فوم نیکل 

ماکرومتخلخل با حفره های به هم پیوسته، فیلم های گرافن 

به ضخامت سه الیه روی فوم نیکل رسوبگذاری شد. سپس 

برای محافظت روی شبکه  17PMMAالیه ای نازک از 

( 3FeCl)یا  HClگرافنی نشانده شد. الگوی نیکل با محلول 

                                                           
9 Organic Dyes 
10 Oils 
11 Organic Solvents 
12Assembly 
13Template 

حذف شد و فوم  PMMAاچ شد. با استفاده از استون الیه 

گرافن حاصل شد. فوم گرافن سنتز شده همانند الگوی نیکلی 

اولیه ساختار حفره به هم پیوسته و متصل به هم دارد. در 

به ساختار گرافن سه بعدی،  PDMSپایان نیز با وارد کردن 

 حاصل شد. PDMSکامپوزیت گرافن/

 
( aز گرافن سه بعدی با استفاده از الگوی فوم نیکل: )مراحل سنت :1شکل 

( پوشاندن گرافن سه بعدی c( رشد گرافن روی فوم نیکل؛ )bفوم نیکل؛ )

( اچ کردن و از بین بردن d؛ )PMMAکه روی الگوی نیکلی است با 

( وارد کردن f؛ )PMMA( استون شویی برای از بین بردن eنیکل؛ )

PDMS  به ساختار گرافن سه بعدی. تمام مقیاس های مشخص شده

 .[24]میکرومتر است  500روی تصاویر 

 

به عنوان  3O2Alعالوه بر فوم نیکل از مواد دیگری هم چون 

و همکارانش رشد گرافن سه  18الگو استفاده شده است. ژو

را بررسی  CVDمتخلخل به روش  3O2Alبعدی روی 

از آرایه منظمی از کانال های یک بعدی  AAOکردند. الگوی 

تشکیل شده است. برای رشد گرافن،  nm 95با اندازه حفره 

تحت جریان  Co 1200دقیقه در دمای  30این الگو به مدت 

قرار  CH2sccmAr:H:450:50:104=گازی با ترکیب 

 AAOگرفت. صفحات گرافن دو الیه روی سطح کانال های 

اکسید آلومینیوم با -رشد کردند. کامپوزیت گرافن

روش حاصل شده  ماکروتخلخل های به هم پیوسته به این

 . [39]( 1شکل است )

 

14 Template-assisted CVD Growth 
15 Cheng 
16 Polydimethylsiloxane 
17 Polymethyl Methacrylate 
18 Zhu 
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پوشانده  3O2Al( سطح مقطع b( سطح و )aاز ) SEMتصاویر  :2شکل 

 .[39]آن  HRTEM( تصویر cشده با گرافن و )

 

 رشد دادن بدون استفاده از الگو 

بر روی الگو، روش های  CVDدر کنار رشد دادن به روش 

بدون استفاده از الگو نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به 

به  4CHو استفاده از  19PECVD-DCعنوان مثال از روش 

عنوان منبع کربن، صفحات عمودی گرافن بر روی زیرالیه 

های رسانایی همچون طال و فوالد زنگ نزن رشد داده است. 

صفحات گرافن به خوبی هم به سطح و هم به یکدیگر اتصال 

دارند و ساختاری سه بعدی ایجاد کرده اند. با توجه به محل 

رافن سه های فعالی که در دسترس نیز هستند از این نوع گ

بعدی می توان برای کاربردهای حسگری بهره گرفت. طرح 

بر پایه گرافن سه بعدی در  20FETکلی از حسگر زیستی 

 .[40]نشان داده شده است  3شکل 

 

 
مبتنی بر گرافن سه بعدی  FETطرح کلی از حسگر  :3شکل 

ها بین الکترودها رشد داده شده VG( که در آن VGعمودی )

است. نانوذرات طال که آنتی بادی به آن ها متصل است نیز روی 

 .[40]صفحات نشانده شده است 

 

به طور کلی گرافن های سه بعدی ساخته شده به روش 

مستقیم، استحکام پایینی دارند و برای ساخت آن ها به 

ین رو این روش تجهیزات خاص و گران قیمت نیاز است از ا

                                                           
19 Direct Current- Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition 

نمی تواند برای ساخت جاذب ها مناسب باشد و گرافن های 

سه بعدی ساخته شده به این روش نمی توانند به لحاظ 

اقتصادی نسبت به دیگر جاذب ها مزیت داشته باشند. از 

طرفی گرافن سه بعدی تولید شده به این روش گروه های 

داشت و  عاملی مناسبی که بتواند به جذب کمک کند نخواهد

دار کردن آن باید یک مرحله دیگر به فرایند ساخت برای عامل

اضافه کرد که هزینه بر و زمان بر است. از مزایای مهم این 

دسته از روش ها امکان کنترل خیلی دقیق پارامترهای حاکم 

است که گرچه برای ساخت ادوات دقیق  CVDبر روش 

ما برای استفاده از الکترونیکی و اپتیکی اهمیت ویژه ای دارد ا

 گرافن سه بعدی به عنوان جاذب به دقت باالیی نیاز نیست. 

 

روش های مبتنی بر گردآوری صفحات گرافن و گرافن 

 اکسید

در روش های مبتنی بر گردآوری صفحات گرافن و گرافن 

اکسید ابتدا باید صفحات در یک محلول پخش شوند. در این 

محلول تعادل نیرویی بین جاذبه واندروالس میان صفحات و 

نیروی دافعه الکترواستاتیکی به دلیل حضور گروه های عاملی 

 روی صفحات گرافن اکسید برقرار می شود. هنگامی که به

، افزودن عوامل اتصال دهنده یا pHدالیلی هم چون تغییر 

التراسونیک این تعادل شکسته شود ژل تشکیل می شود. به 

طور کلی در این دسته از روش ها ابتدا یک محلول از گرافن 

یا گرافن اکسید تهیه می شود و به شیوه ای از آن یک ژل 

فن سه تهیه می شود. در ادامه این ژل خشک می شود تا گرا

بعدی حاصل شود. اتصال صفحات گرافن می تواند شیمیایی 

 . [29, 28, 26, 25, 5]یا فیزیکی باشد 

 

 احیای هیدروترمال

هیدروژل گرافن را با احیای  2010و همکارانش در سال  21ژو

هیدروترمال سنتز کردند. در این روش ابتدا محلول آبی پایدار 

و  Co 180در دمای  mg/mL 2از گرافن اکسید با غلظت 

به مدت دو ساعت تحت فرایند هیدروترمال قرار داده شد. پس 

20 Field Effect Transistor 
21 Zhu 
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ساختار سه بعدی حاصل به روش انجماد از خشک کردن 

، ساختار گرافن سه بعدی به دست آمده است. بررسی 22خشک

باشد،  mg/mL 2ها نشان داده است که اگر غلظت، کمتر از 

میان صفحات گرافن اکسید اتصال به سختی برقرار می شود. 

نتایج این گروه نشان می دهد که رسانایی الکتریکی هیدروژل 

 kPa 490-450مدول آن  و S/cm 005/0شده ساخته 

. تصاویر مربوط به مراحل ساخت هیدروژل و [16]است 

 نشان داده شده است. 4در شکل مشخصه یابی آن 

 

 
( تصویر محلول آبی همگن از گرافن اکسید قبل و بعد از احیای a) :4شکل 

( تصاویری که bساعت؛ ) 12و به مدت  Co 80هیدروترمال در دمای 

بیانگر استحکام کافی هیدروژل گرافن برای جابجایی و تحمل بار است؛ 

(c-e تصاویر )SEM  از ساختار متخلخل هیدروژل گرافن در بزرگنمایی

برای هیدروژل گرافن که نشان دهنده رفتار  I-Vحنی ( منfهای مختلف؛ )

اهمی است )طرح کلی داخل نمودار نحوه اندازه گیری را نشان می دهد.( 

[16]. 

 

ژانگ و شی سازوکاری برای تشکیل ساختار سه بعدی حین 

احیای هیدروترمال پیشنهاد کرده اند. آن ها بیان کرده اند که 

با افزایش زمان و پیشرفت واکنش احیاء، گروه های عاملی 

اکسیژن دار کاهش می یابند و صفحات حاصل آبگریز می 

شوند. بر هم کنش های آبگریزی و  − موجب می شود

 .[14]تا بازآرایی تصادفی میان صفحات گرافن به وجود آید 

و همکارانش با احیای هیدروترمال  23در پژوهش دیگر ژانگ

شبکه  Fe+2گرافن اکسید و نانولوله کربنی در حضور یون های 

سه بعدی گرافن سنتز کردند. به این منظور مقدار مشخصی 

                                                           
22 Freeze Drying 
23 Zhang 

( به سامانه mmol 0625-1/0)به عنوان مثال  4FeSOاز 

ای شامل نانولوله کربنی و گرافن اکسید اضافه شده است. 

بوده است و نانولوله  mg/mL 2در آن غلظت گرافن اکسید 

برای  1:9و  3:7، 5:5، 7:3، 9:1کربنی با نسبت های وزنی 

نمونه های مختلف در ترکیب وجود داشته است. سپس ظرف 

 Coساعت و در دمای  6حاوی مواد در حمام روغن به مدت 

بدون هم زدن قرار داده شد. در پایان نیز هیدروژل تولید  90

شده خارج شده است و سه بار با آب یون زدایی شده شسته 

و برای تبدیل آن به ایروژل با انجماد خشک خشک شده است. 

به گرد آوری صفحات گرافن اکسید  Fe+2حضور کاتیون های 

تصل که بار سطحی منفی دارند کمک می کند تا به هم م

 .[13]شوند و ساختار سه بعدی راحت تر تشکیل شود 

به دلیل حضور نانولوله کربنی که نقش داربست را ایفا می 

ژل افزایش می یابد و مقدار کم تری کند، خواص مکانیکی ایرو

یون آهن )نسبت به حالتی که نانولوله های کربنی وجود 

ندارد.( برای تشکیل ژل نیاز است. هم چنین به دلیل حضور 

FeOOH، نانومیله هایFe+2کاتیون های  درون  −

ساختار تشکیل می شود که به گردآوری نانوصفحات گرافن 

اکسید کمک می کند. حفره ها در این جاذب، اندازه 

میکرومتری دارند و گرچه سطح ویژه آن گزارش نشده است 

 .[13]اما به نظر نمی رسد مقدار باالیی نیز داشته باشد 

نتایج آزمون مکانیکی فشاری برای نمونه ها نشان می دهد که 

 نانولوله کربنی یا مدول االستیک نمونه ها با توجه به مقدار
24CNT  تا  011/0و یون آهن متفاوت است و مقادیری بین

MPa 29/0  را به خود اختصاص می دهد. در غلظت ثابت

افزایش می یابد مدول  CNTیون آهن، هر چه مقدار 

با افزایش  CNTاالستیک کاهش می یابد. در مقدار ثابت 

غلظت یون آهن، مدول االستیک افزایش می یابد. کرنش 

درصد را به خود اختصاص  100تا  47شکست نیز مقادیر بین 

ه غلظت یون آهن بیشتر شود، چون میزان داده است. هر چ

FeOOHنانومیله های شکننده افزایش می یابد،  −

24 Carbon Nanotube 
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کرنش شکست کاهش می یابد و مقادیر کمتری را به خود 

 .[13]اختصاص می دهد 

ساخت گرافن سه بعدی به این روش نیازمند دمای به نسبت 

 زیاد و زمان طوالنی است.

 

 احیای شیمیایی

روش احیای شیمیایی شبیه به روش احیای هیدروتر مال 

است با این تفاوت که در این روش از یک احیا کننده استفاده 

می شود. حضور احیا کننده زمان واکنش را به شدت کاهش 

می دهد. از موادی که به عنوان عامل احیاکننده استفاده شده 

یتامین است می توان به سدیم اسکوربات، اسکوربیک اسید )و

C 2(، ترکیبات گوگرددار هم چونNaHSO  وS2Na ،

اشاره کرد. فرایند در  25( و هیدروکوئینونHIهیدروژن یدید )

ساعت کامل می  2دقیقه تا  30و به مدت  Co 90-95دمای 

. در واقع با استفاده از احیا کننده زمان واکنش [26, 17]شود 

 نسبت به روش احیای هیدروترمال کاهش می یابد.

به عنوان احیاکننده و از  Cو همکارانش از ویتامین  26سوی

نانولوله کربنی برای اتصال میان صفحات گرافن استفاده کرده 

اند. ابتدا مخلوطی همگن از نانولوله کربنی و گرافن اکسید با 

استفاده از همزن مافوق صوت تهیه شد. سپس مقدار مناسبی 

به مخلوط افزوده شد و برای مدتی  HClو  Cاز ویتامین 

به طور  Cقرار گرفت تا ویتامین  صوتمافوق تحت همزن 

و در نتیجه  pHبه منظور کاهش  HClکامل حل شود. 

افزایش سرعت پیشرفت واکنش و کاهش زمان تشکیل ژل 

افزوده شده است. هیدروژل گرافن/نانولوله کربنی با افزایش 

ساعت به دست آمده است و سپس  12دمای مخلوط به مدت 

شده است. استفاده از خشک  2COبه روش ابربحرانی با 

در نقش احیا کننده که سازگار با محیط زیست و  Cویتامین 

موجب شده است که  2COروش خشک کردن ابربحرانی با 

این روش ساخت گرافن سه بعدی، روشی سبز باشد. طرح 

کلی مراحل ساخت ساختار سه بعدی گرافن/نانولوله کربنی به 

 .[41]ان داده شده است نش 5شکل این روش در 

                                                           
25Hydroquinone 
26 Sui 

 

 
طرح کلی از مراحل مختلف ساخت ساختار سه بعدی :5شکل 

به عنوان احیاکننده و خشک  Cگرافن/نانولوله کربنی با استفاده از ویتامین 

 .2CO[41]کردن ابربحرانی با 

 

همان طور که گفته شد، سنتز گرافن سه بعدی با روش احیای 

کمتری کامل می شود و به همین دلیل شیمیایی در زمان 

نسبت به احیای هیدروترمال مزیت دارد اما در هر دو روش 

باید از روش های طوالنی و پرهزینه خشک کردن هم چون 

انجماد خشک و خشک کردن با سیال ابربحرانی استفاده کرد. 

هم چنین چون اتصاالت قوی میان صفحات وجود ندارد 

ای سه بعدی ساخته شده به این استحکام مکانیکی گرافن ه

دو روش چندان زیاد نیست البته افزودن نانولوله کربنی 

 استحکام آن ها را افزایش می دهد.

 

 به کمک الگو دیصفحات گرافن/گرافن اکس یگردآور

یکی دیگر از روش های ساخت گرافن سه بعدی، استفاده از 

و همکارانش از ذرات کروی پلی استایرن با  27الگوست. چوی

میکرومتر به عنوان الگوی فداشونده استفاده کرده اند.  2قطر 

در این روش ابتدا کلوئید گرافن اصالح شده شیمیایی 

(28CMG با بار منفی و سوسپانسون ذرات پلی استایرن )

(PS با بار مثبت به طور جداگانه تهیه شده است. سپس این )

 pHبا هم مخلوط شدند و ذرات پراکنده شدند.  دو سامانه

سطح هر دو ذره بار  pHانتخاب شد که در این  2برابر با 

افزایش می یابد، صفحات  6به مقدار  pHیکسان دارد. وقتی 

CMG  و ذراتPS  به دلیل وجود جاذبه الکترواستاتیک و

27 Choy 
28Chemically Modified Graphene 
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آبگریزی به یکدیگر متصل می شوند و ساختار سه بعدی ایجاد 

بعد از فیلتر  CMG/PSد. فیلم های کامپوزیتی می کنن

کردن سامانه حاصل می شود. با شستشوی فیلم کامپوزیتی با 

به صورت انتخاب پذیر شسته می شوند و  PSتولوئن، ذرات 

( حاصل می شود. نتایج نشان e-CMGساختاری متخلخل )

، ساختار سه بعدی PSداده است که با از بین رفتن ذرات 

حاصل تخریب نمی شود چرا که پیوستگی مناسبی میان 

. طرح کلی از مراحل ساخت [42]وجود دارد  CMGصفحات 

به تر تیب در  e-CMGروسکوپی ساختار و تصاویر میک

 نشان داده شده است. 7و  6های شکل

 

 
(: e-CMGطرح کلی از مراحل ساخت ساختار متخلخل گرافن ):6شکل 

فیلم کامپوزیتی ذرات پلی استایرن و گرافن اطالح شده )سمت چپ(؛ 

 .[42])سمت راست(  PSپس از حذف  e-CMGساختار متخلخل فیلم 

 
-eفیلم تصاویر میکروسکوپی الکترونی از ساختار متخلخل : 7شکل 

CMG( :a  وb تصاویر )SEM ( در دو بزرگنمایی مختلف؛c  وd تصاویر )

TEM  [42]در دو بزرگنمایی مختلف. 

 

گرافن سه بعدی ساخته شده به این روش استحکام پایینی 

دارد و برای استفاده در ابرخازن ها و ادوات تبدیل و ذخیره 

 PSمیکرومتری  2انرژی مناسب است. از آن جا که از ذرات 

استفاده شده است اندازه تخلخل های آن میکرومتری خواهد 

                                                           
29 Liu 

دارد  (g/2m 2/194بود و به این دلیل سطح ویژه پایینی )

[42]. 

 

 استفاده از عامل اتصال برای گردآوری صفحات گرافن

از عوامل اتصال دهنده برای بهبود بر هم کنش و اتصال میان 

گرافن یا گرافن اکسید استفاده می شود. این مواد صفحات 

عالوه بر بهبود اتصال میان صفحات گرافن، می توانند در ایجاد 

خواص جدید یا بهبود خواص گرافن سه بعدی موثر باشند. 

عوامل اتصال دهنده مختلف هم چون پلی وینیل الکل 

(PVA )[43] ،DNA[28]  به  [44]و یون های فلزی

عناون عامل اتصال دهنده برای ساخت گرافن سه بعدی مورد 

استفاده قرار گرفته است که در ادامه به چند مورد اشاره می 

 شود.

و همکارانش با  29پلی پیرول توسط لیو-فوم گرافن سه بعدی

از آب دریا ساخته شده است. این فوم از هدف جذب نفت 

( و مولکلول های KGOبازآرایی گرافن اکسید عامل دار شده )

پیرول طی انجام سه واکنش پیوسته )اتصال عرضی، واکنش 

های پلیمره شدن و احیای هیدروترمال گرافن اکسید( ساخته 

ان نش 8شکل شد. سازوکار پیشنهادی تشکیل این فوم در 

داده شده است. ابتدا گرافن اکسید عامل دار می شود. پس از 

واکنش می دهد و در  KGOآن پیرول با گروه های عاملی 

( فرایند پلیمره شدن کامل APSحضور آمونیوم پرسولفات )

می شود و ساختار سه بعدی تشکیل می شود. در پایان ابتدا 

 هیدروژل حاصل، انجماد خشک می شود و پس از آن با

حرارت دهی گرافن اکسید به گرافن تبدیل می شود. نتایج 

پلی -این پژوهش نشان می دهد که چگالی کامپوزیت گرافن

، سطح ویژه آن )اندازه گیری شده 3mg/cm 7-10پیرول 

 g/3cmو حجم کلی تخلخل ها   BET )g/2m 581توسط 

است. تخلخل هایی با گستره وسیعی از اندازه )از  46/0

یرمیکرونی گرفته تا چند میکرون( در این فوم تخلخل های ز

نانومتر است.  6/564ایجاد شده است و بیشینه اندازه تخلخل 

نتایج آزمون جذب نشان می دهد که گرچه جاذبی که با روش 

انجماد خشک، خشک شده است جذب مناسبی دارد، اما اگر 
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جاذب در شرایط محیط خشک شود به دلیل متالشی شدن 

ک خوردن ساختار جاذب، میزان جذب به کمتر حفره ها و تر

. استفاده از انجماد خشک عالوه [45]% کاهش می یابد 50از 

بر افزایش زمان و هزینه ساخت جاذب، تولید جاذب در ابعاد 

می کند و در صورتی که از انجماد  بزرگ را نیز با مشکل مواجه

 خشک استفاده نشود بازده جذب افت می کند.

 
-سازوکار پیشنهادی برای تشکیل ساختا سه بعدی فوم گرافن : 8شکل 

 .[45]پلی پیرول 

 

آالییده شده با نیکل را با و همکارانش کرایوژل گرافن  30لیو

( به محلول حاوی گرافن RFافزودن رزورسینول و فرمالدهید )

ساخته اند.  Ni+2( و استفاده از کاتیون های GOاکسید )

و نسبت وزنی  2به  1نسبت مولی رزورسینول به فرمالدهید، 

GO  بوده است. کاتیون های  75/24به  1به رزورسینول
2+Ni  توسطGO  وRF می شوند و از این رو این  31کی لیت

 RFو پیکر بندی  GOکاتیون نقش عامل اتصال دهنده میان 

پلیمره Co 85را ایفا می کنند. محلول حاصل ابتدا در دمای 

آالییده شده است Ni+2که با  RFو  GOمی شود و هیدروژل 

به دست می آید. سپس هیدروژل حاصل ابتدا انجماد خشک 

می شود و سپس در جو خنثی حرارت داده می شود تا 

کربونیزه شود. ساختار نهایی از گرافن و کربن تشکیل شده 

(. طی فرایند کربونیزه شدن کاتیون های NGCCاست )
2+Ni  به نانوذرات نیکل تبدیل می شوند و در ساختار کربنی

                                                           
30 Liu 

گستره وسیعی از  NGCCمحبوس می شوند. تخلخل های 

اندازه ها را دارا هستند و از تخلخل های زیرمیکرونی تا چند 

میکرومتر را شامل می شود. سطح ویژه این جاذب  10

g/2cm 5/566  و حجم تخلخل آنg/3cm 577/0  .است

تخلخل ها در آن کاهش یابد سطح ویژه افزایش  اگر اندازه

خواهد یافت و می تواند به جاذب بهتری تبدیل شود. به لحاظ 

خواص مکانیکی نیز مدول و استحکام فشاری آن به ترتیب 

است که نسبت به دیگر ساختارهای  MPa 038/0و  95/0

گرافن سه بعدی مقدار باالیی محسوب می شود و این امکان 

که حین جذب و بازیابی ساختار آن تخریب نشود را می دهد 

و به عنوان یک جاذب با امکان استفاده چند باره مد نظر قرار 

 . [46]گیرد

به طور کلی، تخلخل به وجود آمده در این کرایوژل این قابلیت 

را داده است تا به عنوان جاذب به کار رود و استحکام مکانیکی 

( این امکان را فراهم می 9شکل مناسب و ساختار توده ای )

کند تا مورد استفاده مجدد قرار گیرد. این جاذب عالوه بر انواع 

روغن ها می تواند برای جذب رنگینه ها از آب نیز مورد 

. البته می توان با کاهش اندازه تخلخل [46]استفاده قرار گیرد 

التر تبدیل سطح ویژه را افزایش داد و آن را به جاذب با بازده با

 کرد.

 

 

 
Ni (NGCC ،)گرافن آالییده شده با استحکام مکانیکی کرایوژل : 9شکل 

و گرافن  Ni( و کرایوژل بدون GCC) Niدر مقایسه با کرایوژل بدون 

(CC )[46]. 

 

31 Chelate 
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کارگیری ژل و به -و همکارانش نیز از روش سل 32ورسلی

( به عنوان عامل اتصال F( و فرمالدهید )Rرزورسینول )

در آب را تهیه  GOاستفاده کرده اند. آن ها ابتدا محلول 

به آن افزودند.  2به  1را به نسبت  Fو  Rکردند. سپس 

درصد  1و  RFدرصد وزنی  4سوسپانسیون حاصل نهایتا که 

ن کاتالیست وا( به عنCدارد. از سدیم کربنات ) GOوزنی 

انتخاب  1به  C ،200به  Rاستفاده شده است. نسبت مولی 

قرار داده می شود تا  Co 85ژل در دمای -شد. مخلوط سل

از ظرف خارج  GO-RFژل تشکیل شود. سپس ژل مرطوب 

می شود و با استون شسته می شود تا آب از حفره های آن 

GO-ابربحرانی برای خشک کردن ژل  2CO زدوده شود. از

RF  استفاده شده است. در پایان ژل در دمایCo 1050 

تحت جو نیتروژن قرار داده می شود تا پس از احیای گرمایی 

GO   و تبدیلRF  به کربن، ایروژل گرافن حاصل شود. نتایج

EDAX  نشان می دهد که اکسیژن اتمی پس از عملیات

اهش یافته است. نتایج حاصل از % ک1% به 17حرارتی از 

جذب/واجذب نیتروژن نشان می دهد که ایروژل ساخته شده 

 nmمزومتخلخل است و توزیع اندازه تخلخل آن در بازه 

 BETاست. حجم تخلخل و سطح ویژه آن که از  100-1

 g/2m 584و  g/3cm 96/2محاسبه شده است به ترتیب 

. استفاده از [18]است که مقدار مناسبی محسوب می شود 

خشک کردن ابربحرانی کاربردهای عملی این روش را کاهش 

می دهد چرا که هم به تجهیزات مناسب نیاز دارد و هم زمان 

 و هزینه ساخت را افزایش می دهد.

به عنوان عامل اتصال میان  PVAپورجوادی و همکارانش از 

صفحات گرافن استفاده کرده اند. در این روش ابتدا گرافن 

ثعلب هم  .ترکیب شده است 33سید با ثعلب هیدرولیزشدهاک

نقش احیاکننده و هم نقش پایدارکننده را برای گرافن ایفا می 

( توسط f-rGOکند. سپس این گرافن اکسید احیاشده )

PVA  به صورت هیدروژل و فیلم تهیه شده است. برای

استفاده شده است  34ساخت فیلم، از روش ریخته گری محلول

از گلیسرول به عنوان عامل پالستیک  PVAبر و عالوه 

                                                           
32 Worsley 
33 Hydrolyzed Salep 
34 Solution Casting 

و سیتریک اسید به عنوان عامل اتصال عرضی  35کننده

نیز نقش عامل تقویت کننده در  f-rGOاستفاده شده است. 

 این نانوکامپوزیت ایفا کرده است. برای سنتز هیدروژل نیز از

 اتصال ه عنوان عاملب (MBAمتیلن بیس اکریل آمید)

این  استفاده شده است. f-rGOو  PVAمیان  عرضی

نانوکامپوزیت می تواند برای مهندسی بافت مورد استفاده قرار 

 .[47]گیرد 

نانولوله کربنی را ساخته -کبیری و همکارانش ایروژل گرافن

اند و به عنوان جاذب حالل های آلی معرفی کرده اند. برای 

( و GOاکسید)نانولوله کربنی، گرافن -ساخت ایروژل گرافن

برای تشکیل این  1به  4( به نسبت CNTنانولوله کربنی )

میلی  10به  CNT میلی گرم 10ایروژل به کار برده شد. 

لیتر آب مقطر یون زدایی شده اضافه شده است و مخلوط 

قرار گرفته است  امواج فراصوتساعت تحت  2حاصل به مدت 

میلی لیتر محلول آبی  20تا محلول یکنواخت تشکیل شود. 

GO (2  به محلول حاوی )میلی گرم بر میلی لیترCNT 

رار گرفت دقیقه تحت سونیکیشن ق 30افزوده شد و به مدت 

 mmolتشکیل شود. سپس GO-CNTتا محلول یکنواخت 

افزوده شد و  CNT-GOبه محلول آبی  36آهن سولفات 1

pH  ثابت نگه داشته شد. ظرف واکنش به مدت  5/3در مقدار

در حمام روغن قرار داده شد تا  Co 90ساعت در دمای  8

( تشکیل شود. GN-CNTنانولوله کربنی )-هیدروژل گرافن

ابتدا در نیتروژن مایع منجمد شد و پس از  ،حاصل هیدروژل

انجماد خشک  دستگاه در mbar 1و  -Co 82آن در دمای 

ود. مراحل ساخت این ایروژل در قرار داده شد تا خشک ش

 .[48]نشان داده شده است  10شکل 

 

35 Plasticizer Agent 
36 Ferrous Sulphate 
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، GO( صفحات a) GN-CNTطرحی کلی ساخت ایروژل : 10شکل 

(b )CNT( ،c مخلوط )CNT  وGO( ،d هیدروژل )GN-CNT ( وe )

 .[48]تصویری از ایروژل نهایی 

 

نشان داده  11شکل این ایروژل در  TEMو  SEMتصاویر 

شده است.  همان طور که مالحظه می شود نانوذرات آهن 

اکسید روی صفحات گرافن احیا شده است. ساختار متخلخل 

و نقش آن ها به عنوان عامل  CNTایجاد شده به دلیل وجود 

است از این رو با کاهش مقدار  GOایجاد فاصله میان صفحات 

CNT میزان تخلخل ،GN-CNT ه جذب و در نتیجه بازد

 CNT-GN ،g/2mآن کاهش می یابد. بیشینه سطح ویژه 

 .[48]گزارش شده است  315

 

 
( ساختار متخلخل a: )GN-CNTایروژل  SEMتصاویر : 11شکل 

ساخته  CNT( dساختار ایروژل با بزرگنمایی باالتر، ) (cو  bایروژل، )

صفحات  TEM(و تصاویر fو  eقبل از سونیکیشن، ) CVDشده به روش 

 .[48]است  CNTگرافن که نشان دهنده وجود نانوذرات آهن اکسید و 

 

از دیگر موادی که به عنوان اتصال دهنده استفاده شده است 

می توان به کیتوسان اشاره کرد. برای ساخت گرافن سه بعدی 

موالر( به  5/0) NaOHاز  mL 6/0به کمک کیتوسان، 

سوسپانسیون حاوی گرافن اکسید اضافه شده است. سپس 

mL 25/0 ( از محلول کیتوسانmg/L 5 به همراه لرزاندن )

شدید به آن اضافه شد. ترکیب حاصل گرانروی باالیی دارد. 

ریخته شد.  cm 5/1مخلوط تهیه شده در یک سرنگ با قطر 

موالر به سرنگ اضافه شد و بدون  1/0با غلظت  HClسپس 

به  HClبر هم زدن حالت فصل مشترک زمان داده شد تا 

باید به دقت کنترل  مایع خروجی pHدرون مخلوط نفوذ کند. 

با آب جایگزین می  HClشود. وقتی این مایع اسیدی شد، 

باقی مانده جایگزین شود.  HClشود تا با نمک تشکیل شده و 

خنثی برسد  pHافزودن آب تا زمانی که مایع خروجی به 

ادامه می یابد. از هیدروژل موجود در سرنگ به همین شکل 

استفاده شده است که به عنوان ستون برای خالص سازی آب 

. تصویر [27]نتایج آن در بخش های قبل گزارش شده است 

پی الکترونی ماکروسکوپی از این هیدروژل و تصویر میکروسکو

 آمده است. 12شکل آن در 

 

 
( تصویر B( تصویر هیدروژل گرافن اکسید/ کیتوسان و )A): 12شکل 

SEM  [27]میکرومتر است(  2آن )مقیاس نشان داده شده. 

 

در پژوهش دیگر از آگاروز، که یک پلی ساکارید زیست سازگار 

است، به عنوان عامل اتصال دهنده فیزیکی و پایدارکننده 

است. به منظور ساخت هیدروژل گرافن  استفاده شده

درصد وزنی( و پودر گرافن  1اکسید/آگاروز، ابتدا آگاروز جامد )
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آب یون  mL 50( به mg/mL 1اکسید )با غلظت نهایی 

 28میکرولیتر آمونیاک ) 20زدایی شده اضافه شد. سپس 

درصد وزنی( به مخلوط اضافه شد. پس از هم زدن شدید به 

ساعت  1به مدت  Co 95دقیقه، مخلوط در دمای  5مدت 

قرار داده شد. در نهایت پس از سرد شدن مخلوط تا دمای 

د که اتاق ژلی سیاه رنگ از گرافن و آگاروز تشکیل می شو

. طرح [34]همان هیدروژل کامپوزیتی گرافن/آگاروز است 

کلی روش ساخت هیدروژل های گرافن اکسید/آگاروز 

(GO/AG( و گرافن/آگاروز )RGO/AG در ) 13شکل 

 نشان داده شده است.

 

 
طرح کلی روش ساخت هیدروژل های گرافن اکسید/آگاروز : 13شکل 

(GO/AG( و گرافن/آگاروز )RGO/AG )[34]. 

 

با توجه به روش های مختلف معرفی شده برای ساخت گرافن 

هزینه دستگاهی و  CVDسه بعدی، در روش های مبتنی بر 

فرایندهایی که پس از آن باید روی گرافن سه بعدی صورت 

گیرد بسیار باالست و از طرفی گرچه گرافن سه بعدی حاصل، 

عیوب ساختاری کمتری دارد اما برای استفاده از آن به عنوان 

جاذب نیاز به چنین ساختار کاملی نمی باشد. اغلب گرافن 

ش احیای هیدروترمال و های سه بعدی ساخته شده به رو

احیای شیمیایی نیز استحکام کافی را به عنوان یک جاذب با 

قابلیت استفاده چند باره بدون کاهش محسوس در بازده 

جذب ندارند. روش هایی که در آن ها از یک عامل اتصال برای 

ساخت گرافن سه بعدی استفاده می شود به نظر می رسد که 

های گرافن های سه بعدی بهترین روش برای ساخت جاذب 

است چرا که می توان با انتخاب یک عامل اتصال مناسب، 

سطح ویژه، بازده جذب، میزان تخلخل و استحکام را افزایش 

داد. اما در روش های مبتنی بر گردآوری صفحات گرافن، برای 

خشک کردن از انجماد خشک و حتی خشک کردن با سیال 

رایندهایی زمان بر و گران استفاده می شود که فبحرانی فوق

قیمت هستند. این روش های خشک کردن هم چنین نیاز به 

تجهیزات دارند و در مواردی ابعاد جاذب را نیز محدود می 

کنند. بنابراین در زمینه انتخاب یک عامل اتصال ارزان و در 

دسترس و روش ساخت ارزان و بدون نیاز به دستگاه های 

گرافن سه بعدی هنوز خالء  خاص برای سنتز و خشک کردن

وجود دارد. به ویژه در بحث جاذب ها که جاذب معرفی شده 

باید با جاذب های مرسوم که قیمت و البته بازده جذب پایینی 

دارند، رقابت کند، قیمت جاذب و قابلیت استفاده چند باره 

 اهمیت فراوانی دارد.

 

 گیریونتیجه بحث

خواص منحصر به فرد گرافن موجب شده است که این ماده 

بسیار مورد توجه قرار گیرد. توده ای شدن صفحات گرافن 

موجب می شود که خواص گرافن و به ویژه خواصی که به 

سطح آن مربوط می شود، افت کند و به عنوان مثال نتواند به 

عنوان یک جاذب مناسب برای جذب آالینده ها از محیط آب 

گرافن سه بعدی تا حد بسیار زیادی توانسته هوا عمل کند. و 

های گرافن سه است این مساله را حل کند. با وجود پتانسیل

بعدی، به نظر می رسد مواردی وجود دارد که کاربرد آن را به 

چون استحکام عنوان جاذی محدود می کند. مواردی هم

های وشمکانیکی کم و قیمت باال )به دلیل مواد اولیه و ر

های آینده می ساخت و خشک کردن پرهزینه(، که پژوهش

 تواند بر این دو حوزه استوار باشد.
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