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سنتز گرافن به روش لایهبرداری الکتروشیمیایی با استفاده از الکترولیتهای آبی
*

میرجواد حسینی شفیع ،سید محمد حسین خلخالی
گروه حالت جامد ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده
گرافن یکی از آلوتروپهای کربن است که اتم های کربن بصورت دوبعدی با ضخامتی به اندازه یک اتم کربن با هیبریداس یون
کنارهم قرارگرفتهاند .هر اتم کربن به سه اتم کربن همسایه با پیوند کووالانسی قوی  σمتصل شده است و یک ساختار شش گوشی
ایجاد کردهاند .در واقع گرافن ساختار پایه اکثر آلوتروپهای کربنی نظیر فلوئورن ،نانولولههای کربنی و گرافی ت اس ت .گ رافن ب ه
دلیل ویژگی منحصر به فرد الکتریکی ،مکانیکی ،نوری و ...در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است .یافتن روش سنتز مناسب،
کارآمد ،ارزان و پربازده از مهم ترین چالشهای مطالعات در زمینه این ماده است .در این پ ژوهش ،گ رافن ب ه روش لای ه ب رداری
الکتروشیمیایی در چند الکترولیت متفاوت سنتز شد و با استفاده از طیفسنجیهای رامان ،مرئی-فرابنفش ،تب دیل فوری ه فروس ر
نشان داده شد که گرافن تولیدی با الکترولیت ترکیبی از سولفات سدیم و پتاسیم کلراید نسبت به بقیه الکترولیت ها ب ا کیفی ت ت ر
نش ان داده
و
است و کمتر اکسید میشود .همچنین ،ساختار لایه لایهای و چین خوردگیهای گرافن با تصویربرداری
شده است.
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Synthesis of graphene by electrochemical exfoliation using
aqueous electrolytes
M.J. Hosseini Shafi,S.M. Khalkhali*
Department of Solid State, Faculty of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran.

Abstract:
Graphene is one of the allotropes of carbon that the carbon atoms are stacked two-dimensionally as
thick as a carbon atom with sp2 hybridization. Each carbon atom is attached to three neighboring
carbon atoms by the σ bond, which is a strong covalent bond, and they have created a hexagonal
structure. In fact, graphene is the basic structure of most carbon allotropes such as fullerene, carbon
nanotubes and graphite. Graphene has received a lot of attention in recent years due to its unique
electrical, mechanical, optical and etc. properties. Finding a suitable, efficient, cheap and highefficiency synthesis method is one of the most important challenges of studies in the field of this
material. In this study, graphene was synthesized by electrochemical exfoliation in several different
electrolytes and by using Raman spectroscopy, visible-ultraviolet, and Fourier transform infrared,
quality of synthesized graphene has been investigated. The layered structure and folds of graphene are
also shown by FESEM and TEM imaging.
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